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 الممخص

 هذا يعتبر ، حيث(ABC) األنشطة عمى المبني التكاليف نظام عمى التعرف إلى البحث هذا يهدف

 األوامر بنظامي والمتمثمة التقميدية األنظمة في القصور معالجة إلى تهدف التي الحديثة األنظمة من النظام

 وعدم الرقابة وضعف التكاليف احتساب في الدقة عدم من األنظمة تمك تعاني اإلنتاجية، حيث المراحل و

 وكل األنشطة من عدد إلى المنشأة عمميات عمى تقسيم (ABC)نظام  ويقوم .القرارات اتخاذ عممية ترشيد

 يتم ،وبالتالي الخدمات تقديم أو السمع إلنتاج الالزمة العممية تتطمبها التي بالتكاليف تحميمه يتم نشاط

 الالزمة، القرارات واتخاذ التقييم عممية في يساعد الذي األمر النشاط ذلك حققها التي اإليرادات إلى التوصل

 . والتوصيات االستنتاجات من العديد إلى البحث توصل وقد

 .التكاليف تخفيض القرارات، اتخاذ األنشطة، أساس عمى التكاليف:المفتاحية الكممات

 

Abstract 

The aim of this research to identify the system cost by activities (ABC) , as this 

system of modern systems that aim to address the shortcoming of the traditional 

system , and represented orders and production stages where these systems 

suffer from inaccuracies in calculating costs and weak oversight and lack of 

rational decision- making process and the system (ABC ) the division of 

property to number of activities and activity is loaded costs required by the 

process needed to produce goods or service and therefore in can reach to 

revenues achieved by the activity that helps in the evaluation process and to take 

the necessary decisions have the research found many of the conclusion and 

recommendations . 

 

Keywords: Activity based costs(ABC), Decision Making, Costs Reduction. 
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  المقدمة العامة
 

 أ 

 : عامة مقدمة

والتسيَت،  اإلدارة أساليب يف احلاصل التقدم خالل من كبَتا تطورا االقتصادية املؤسسات عرفت لقد

 ضرورة معو الذي يتطلب األمر وتعقد عملياهتا، الدقيقة اإلدارية التخصصات زيادة واتساع حجمها مما أدى إىل

 .الفعالة والرقابة والتنظيم التنسيق حتقيق

وفنيات  جديدة وابتكارات اإلدارة، يف عالية مهارات زيادة معو السوق تطلب يف املنافسة تزايد أن كما

 تقوم فعالة إدارة وجود مدى على يعتمد املؤسسات التنافسية، فنجاح امليزة أجل اكتساب من وذلك حديثة،

 ورشد سالمة مدى على ذلك ويتوقف أىدافها، لتحقيق ( ...املالية ،، البشريةاملادية)املختلفة  املوارد بُت بالتنسيق

 .املدراء من طرف اختاذىا يتم اليت القرارات

 تستعملها األساسية اليت األدوات التكاليف، إحدى مبحاسبة يعرف ما أو التحليلية احملاسبة وتعترب

 واليت أصبحت أنظمة التكاليف معلومات ونوعية لكمية املتزايدة االقتصادية للرقابة ، ولالحتياجات املؤسسة

التكاليف التقليدية ال تفي حباجة اإلدارة العليا يف توفَتىا، األمر الذي تتطلب اعتماد أساليب اإلدارة احلديثة 

 (ABM)األنشطة  أساس على اإلدارة ، نظام (ABC)األنشطة على أساس التكاليف  نظام:للتكاليف  ومنها

املؤسسة يف حتقيق  األنظمة ىذه ساعدت حيث وغَتىا، الشاملة اجلودة إدارة املستهدفة،ونظام التكلفة ، نظام

.  مزايا تنافسية تضمن من خالهلا االستمرارية والنمو يف بيئة األعمال اجلديدة

من أنظمة اإلدارة احلديثة للتكاليف فإن   (ABC)األنشطة على أساس التكاليف نظاموعلى اعتبار 

 حتديد منها عديدة مزاياحيقق هلا   فإنو أنشطة إىل املؤسسة عمليات  حتليل من عليو يًتتب وما النظام ىذا تطبيق

 بصورة التكاليف، وختصيصها على الرقابة من ققويح ملا باإلضافة األداء، وتقومي التسعَت وعملية املنتجات تكلفة

اإلدارة  اإلدارات املختلفة ومساعدة يف املوجودة األنشطة بُت املًتابطة العالقات توضيح يف يفيد كمادقة، أكثر

  .القرارات اختاذ عملية يف العليا 
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 ب 

 طريق عن املوارد املتاحة على الرقابة فعالية زيادة على األنشطة  أساسعلى التكاليف نظام يعمل كما

 أن اعتبار على وذلك ذاهتا، على التكاليف الًتكيز من بدال واحملاسبة للرقابة كأساس األنشطة على الًتكيز

 مث ،النتيجة وليس السبب على الًتكيز مبعٌت حدوث التكلفة، وتسبب موارد املؤسسة دتستنف اليت ىي األنشطة

 .عنها املسئولُت أداء لتقييم اإلدارية بالوحدات األنشطة ربط

 :اإلشكالية 

    : طرح اإلشكالية التالية ديكن بناء على ما سبق و

 في تسيير ال التكاليف على أساس األنشطة في تفعيل مراقبة  نظاممدى إمكانية تأثير ما

 ؟االقتصادية الجزائريةالمؤسسة 

 :فرعية التالية السئلة األ و لإلحاطة باملوضوع أكثر مت جتزئة اإلشكالية الرئيسية إىل 

  أساس األنشطة ؟التكاليف علىما ىي مقومات و آليات عمل نظام حماسبة  .1

 أساس األنشطة يف اختاذ القرارات اإلدارية يف التكاليف علىكيف ديكن أن يساىم تطبيق نظام  .2

 املؤسسة ؟

يف  نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة ما ىي الصعوبات والعوائق اليت حتول دون تطبيق .3

 اجلزائرية ؟االقتصادية املؤسسة 

 :الفرضيات

أو  صحتها من التأكد يتطلب حمتملة أجوبة مبثابة تكون فرضيات تقدمي إىل التساؤالت ىذه بنا تدفع

 :التايل النحو على تأيت واليت نفيها،

 يساعد ا مممصداقية أكثر التكاليف حول معلومات توفَت على تساعد  إلدارة التكلفةاحلديثة األنظمة .1

 .مراقبة التسيَت  تفعيليف العليا اإلدارة
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 ج 

 . وختفيض التكاليفعلى أساس األنشطةتوجد عالقة ارتباطيو بُت نظام التكاليف  .2

لكن توجد  اجلزائرية  االقتصاديةاملؤسسة  يفاألنشطة على أساس التكاليف حماسبة نظام تطبيقديكن  .3

  .صعوبات وعراقيل تواجو عملية التطبيق

 :  أهـمية البحث

تنبع أمهية البحث يف دراسة أسلوب من أساليب إدارة التكاليف احلديثة واملتمثل يف نظام التكاليف على 

أساس األنشطة وما حيققو ىذا النظام من منافع للمؤسسة االقتصادية ، والتحسيس بضرورة مواكبة املؤسسات 

االقتصادية اجلزائرية لكل ما ىو جديد يف عامل اإلدارة حىت تتمكن من التأقلم مع بيئة األعمال املتسارعة 

. املتميزة بشدة املنافسة

: أهداف البحث  

:            على أساس أمهية املوضوع فإن حبثنا يهدف إىل

دراسة نظام التكاليف على أساس األنشطة وإبراز أمهيتو يف مراقبة التسيَت وما ديكن للمؤسسة االقتصادية 

 .حتقيقو من مكاسب عديدة من خالل اعتماد ىذا النظام

  .إثبات أو نفي إمكانية تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة يف املؤسسة حمل الدراسة امليدانية

: الدراسات السابقة        

 يعترب موضوع نظام التكاليف على أساس األنشطة من املواضيع احلديثة واهلامة يف جمال إدارة          

التكاليف اليت لقيت اىتماما بالغا يف الدراسات االقتصادية، ومن أبرز الدراسات اليت بُت أيدينا وهلا جانب 



  المقدمة العامة
 

 د 

   :كبَت من املعاجلة للموضوع الذي حنن بصدد دراستو نذكر منها

 .نظام حماسبة التكاليف املبٍت على أساس األنشطة كأداة مساعدة على تسيَت و حتسُت األداء -

 .الطرق احلديثة حلساب التكاليف و اختاذ القرار يف املؤسسة -

: إطار الدراسة   

 ومدى تأثَته على مراقبة نظام التكاليف على أساس األنشطة تركز الدراسة على متطلبات استخدام          

للفًتة -   املتواجدة بوالية سعيدة نفطالالتسيَت يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية من خالل دراسة حالة مبؤسسة

. الختبار فرضيات البحث املشار إليها لتأكيدىا أو نفيها- 2015من سنة  ماي املمتدة مابُت شهر

  :منـهج البحث

 والدوريات الكتب على حيث مت االعتماد ،صفي الو املنهج على الدراسة ىذه اعتمدنا يف                  

حُت قمنا يف اجلانب امليداين من  النظري،يف اجلانب املنشورة لتغطية والدراسات املتخصصة واألجنبية العربية

 الدراسة متغَتات ضوء يف الفرضيات اختبار هبدف الدراسة عينة على الدراسة باستخدام استمارة استبيان وزعت

احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )الربنامج اإلحصائي باستخدام بياناهتا حتليل مث النتائج على واحلصول

SPSS V19) التوصيات وتقدمي. 

  :خطة البحث 

فصول بغية الوصول إىل عملية معاجلة املشكلة املطروحة بصورة علمية و ثالثة   مت تقسيم الدراسة إىل        

.   لذا كان اعتمادنا على خطة تسهل فهم املوضوعفـرضياتو،منطقية حملاور إشكالية البحث لتأكـيد أو نفـي 

 

  إىل مبحثُتمت تقسيمو الفصل األول
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 واملقومات إليو، ومربرات احلاجة األنشطة على املبٍت التكاليف نظام مفهوم على فيو التعرف يتم األول  املبحث -

 .عليها ينبٍت اليت والفروض عليها، يرتكز اليت

 حيث من وتقييم النظام تطبيقو، وخطوات ومتطلبات النظام، تطبيق أبعاد الباحث فيو يبُت الثاين  املبحث -

 .تطبيقو على املًتتبة واملشاكل املزايا

  إىل مبحثُتمت تقسيموالثاين الفصل 

 حتديد مث اإلدارية، للمدارس وفقا ذلك مفهوم التسيَت، وتبيان ملراقبة النظرية األسس فيو نستعرض األول املبحث- 

 .السليم الرقايب النظام ومستلزمات خطوات االقتصادية وأخَتا للمؤسسة بالنسبة التسيَت مراقبة ودور أمهية

 وذلك وخصائصها، املؤسسات ىذه ملميزات وفقا التسيَت، مراقبة أدوات مت فيو ختصيص و الثاين املبحث- 

 .املتابعة أدوات وأخَتا التحليل وأدوات والتخطيط التقدير أدوات لتشمل ذكره الباحثون، ما حسب

  إىل مبحثُتمت تقسيموالثالث الفصل 

مركز تعمَت قارورات الغاز و مقر فيو حملة تارخيية عن مؤسسة نفطال، وتعريف كل من  نستعرض األول املبحث- 

 .وحدة نفطال سعيدة، و بطاقة فنية عن املركز

مت فيو التطرق إىل ثبات أداة القياس، التحليل اإلحصائي لعينات الدراسة، اختبار فرضيات  و الثاين املبحث- 
 .البحث و النتائج والتوصيات
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 :تمهيد 

خاصة،  ادلاضي القرن من الثمانينيات بداية يف احلاالت من العديد يف وادلعريف التكنولوجي التطور أدى

اليابان  يف الصناعي فالتقدم ادلعتمدة، واألنظمة ادلفاىيم من العديد يف النظر وإعادة جديدة اىتمامات ظهور إىل

 الوقت تقهقر ىذا يف الوقيت، واإلنتاج الشراء بنظم يعرف ما وظهور الوقت إدارة نظم تطوير ضلو التسابق إىل أدى

 ولكن اليابانية منها، خاصة األسيوية ادلؤسسات دلستوى بالنسبة واألمريكية األوروبية ادلؤسسات يف التطور مستوى

 معاجلة يف جديد مدخال يقدمون جعلهم اإلدارية واحملاسبة التكاليف أساليب بتطوير تجملتمعاا ىذه اىتمام

 أفكار جديدة تولدت أن بعد وذلك األنشطة، أساس على ادلبٍت التكاليف زلاسبة نظام عليو أطلق التكاليف

 ادلؤلفات االكادمية جل أكدتو ما وىذا احلالية والظروف للبيئة ادلستخدمة الكلفوية األنظمة مالئمة عدم حول

 .والعلمية

واالنتقادات  ادلباشرة غَت التكاليف مبعاجلة هتتمكانت  اليت التقليدية الطرق الفصل ىذا يف نتناول سوف

 .األنشطة أساس على ادلبٍت التكاليف نظام زلاسبة تطبيق وإجراءات مراحل حيثيات ذلا و إىل ادلوجهة
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مدخل إلى نظام التكاليف عمى أساس األنشطة  : المبحث األول

على أساس األنشطة المبني مفهوم نظام التكاليف : المطلب األول

 النظام ىذا وقد حظي اإلدارية، احملاسبة أدوات من جديدة أداة األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يعد

 على ادلباشرة غَت التكاليف ختصيص إجراءات يف وتوسًعا تطورًا ؽلثل  وىو1العملي التطبيق يف السريع بالتأييد

 ذات توفَت معلومات مع دقة أكثر خدمة أو منتج تكاليف على للحصول يسعى حيث اخلدمات أو ادلنتجات

.  2ادلتعددة  اإلدارية األغراض خلدمة ادلنشأة أنشطة عن مغزى

3)ويرى 
(Mitchell, 1996 أن نظام التكاليف ادلبٍت على األنشطة Activity Based Costing  

 كيف ويوضح ادلختلفة ، األقسام ىو مدخل لتخصيص التكاليف غَت ادلباشرة ، حيث ػلدد األنشطة ادلؤداة يف

 .لألنشطة احلاجة أنشأت اليت ادلسببات ىي وما ادلوارد األنشطة ىذه استهلكت

 ادلوارد والنتيجة بُت السبب عالقة فهم  ٍعلى(ABC)األنشطة  على ادلبٍت التكاليف نظام ويركز

 وحدات على ادلباشرة غَت ادلباشر للتكاليف التخصيص من ؽلكن شلا اإلنفاق وتكلفة األنشطة بواسطة ادلستهلكة

 .العشوائي التخصيص من ال بد (واخلدمات ادلنتجات ) التكلفة
4

 

 اليت واألنشطة ادلوارد ادلستخدمة بُت الربط أساس على األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يقوم وهبذا

 خدمات، أو منتجات وحدات أكان سواء النهائي وادلنتج األنشطة تكاليف بُت الربط مث ادلوارد تلك تستهلك

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

1. Ellis-NEWMAN,JENNIFER (2003) "Activity Based costing in user services of an Academic Library", 

LIBRARY TRENDS, Vol.51, No.3, pp. 333-348. 

 .طنطا ناشر، بدون معاصر، مدخل "التكاليف الفعلية محاسبة في متقدمة دراسات " ( 2004 ) وآخرون السيد شوقي فودة، . 2
3. Mitchell, Mike (1996) "Activity Based costing in UK Universities" Public Money & Management, Vol 16, 

NO.1, p.p 51-57. 
4. Needy, Kim and Bidanda, Bopaya (2000) "a model to develop, assess and validate an activity-based costing 
system for small manufactures", Engineering Management Journal, vol.12, NO.1 , p.p. 31-38. 
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 .1لتوزيع كأساس األنشطة استخدام يصبح وبالتايل

Romand, 1990)) النظرة  ىذه ويؤيد
 التكلفة على أسلوب للتعرف النظام ىذا أن يرى حيث 2

 .األنشطة من رلموعة اعتبارىا على ادلنشأة إىل النظر خالل من دقة بصورة أكثر

Shim and Siegel, 1992)) وعرف 
على تتبع التكاليف إىل  يعتمد نظام  بأنو(ABC)نظام  3

األنشطة أو  ال و من مث إىل ادلنتجات ، وأنو يفصل التكاليف غَت ادلباشرة إىل رلمعات تكلفة يرتبط كل منها 

لكل رلمع تكلفة ، وينتج عن ذلك أن  مبسبب تكلفة ، ويتم حساب معدل التكلفة دلسببات التكاليف مقدًما

 .ىذه الطريقة تعزز الدقة يف قياس التكلفة

4(1995 ،يوسف) ويعرفو
 بيانات حساب يف الدقة من متميز مستوى حتقيق إىل يسعى نظام بأنو 

 فلسفة وتعتمد .تكاليف من هبا يرتبط ما وتتبع وجتميع وحصر ادلنشأة داخل األنشطة حتليل خالل من التكاليف

 حُت يف ادلتاحة ادلوارد تستهلك األنشطة أن حبيث التكلفة، حلساب كأساس األنشطة استخدام على النظام ىذا

 .األنشطة تلك تستهلك ادلنتجة الوحدات أن

  الدين، ومجال مدكور(ويعرف 
5
 فكرة وإعطاء ادلشروع لعمليات حتليل أنو على (ABC) نظام2001)

 أن بل فقط ، التكاليف وخفض ادلنتج تكلفة لتحديد أفضل طريقة رلرد وليس االقتصادي ، ىيكلو عن شاملة

 قيمة تضيف ال اليت األنشطة حذف أو وختفيض ادلستمر التحسُت إىل تؤدي النظام ىذا من ادلتولدة ادلعلومات

 .اإلنتاجية للعملية

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 -212. التجارة، كلية ،لالقتصاد والتجارة العلمية المجلة " األنشطة أساس على التكاليف زلاسبة نظام تطبيق دلشاكل حتليلية دراسة " ( 1997 ) زلمد حسُت عيسى، 
 123 ص ص ،3 العدد مشس، عُت جامعة

2. Romano, Patrick L. (1990) "Where is cost management going" Management Accounting, p.p. 53-56. 
3.Shirn, J.k. and Siegel, J. G. (1992) "Modern cost management & Analysis", Barron's Educational Series, Inc. 

p. 271. 

 – 181.،العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة " النشاط تكلفة زلاسبة بيانات ودقة زلركات التكلفة بُت العالقة حملاكاة مقًتح ظلوذج " ( 1995 ) زلمود زلمد يوسف،.4
 123 ص ص اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية ، 32 رللة ،1 العدد
 " ادلراجع الداخلي دور وتفعيل احلقيقية التكاليف باستخدام األنشطة أساس على نظام التكاليف فعالية زيادة " :( 2001 ) سوزان الدين، ومجال نظَت، آمال مدكور،. 5

 257 ص ص ،3 العدد – 284.مشس، عُت جامعة التجارة، كلية ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة
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 الحتساب نظام أنو على يقتصر ال أنو يف  يتمثل (ABC)مايل نظام عليو يتأسس ادلفهوم  الذي إن

 استخدمت قد ادلوارد أن من للتأكد طريقة وؽلثل األرباح توليد عملية من جزء ليشكل ؽلتد بل فقط التكلفة

 أن قبل والتقنية بالعاملُت ادلتعلقة التكاليف وختطيط إدارة غلب ذلذا ادلنشأة ، إىل قيمة تضيف لكي فعال بشكل

 حتليل عملية  ىو(ABC)نظام  أن 1 (Sharman,1995)و يرى  بعد رقابتها من بدال ادلنشأة تتحملها

 لتوفَت معلومات مصمم وأنو ادلالية ، وغَت ادلالية ادلعلومات على وذلك باالعتماد التشغيلية للتكلفة والعمليات

 .والتشغيلية اإلسًتاتيجية القرارات من ترشيد كال يف اإلدارة تساعد

 األنشطة وأداء تكلفة يقيس األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام  أن2(2003 وآخرون، مبارك) ويبُت

التكاليف  ومسببات التكلفة عناصر من كل بُت السببية العالقة باالعتبار ويأخذ ادلختلفة التكلفة وعناصر وادلوارد

 :يلي ما النظام ىذا من ادلبتغاة الوظائف الرئيسة ومن ،

 .ادلختلفة األنشطة أداء على الفعلية قدرهتا وتقييم ادلنشأة موارد وقياس حتديد  .1

 .بالفعل أداؤىا مت اليت األنشطة حتليل .2

 .للقيمة مضيفة غَت وأنشطة للقيمة مضيفة أنشطة إىل األنشطة تصنيف .3

 .ادلستغلة غَت الطاقة تكلفة وكذلك ادلختلفة، األنشطة تكلفة حتديد .4

 .التكلفة عناصر مع مالئمة سببية عالقة ذلا اليت التكاليف مسببات حتديد .5

 (عمليات عمالء، منتجات،) ادلالئمة التكلفة وحدات على التكلفة ختصيص  .6

 .التكاليف مسببات باستخدام .7

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Sharman, Paul (1995) "The Role of the cost flow diagram in an activity based costing" CMA magazine. vol. 

69, Issue 7, p.p 23-26. 
 .اإلسكندرية اجلديدة، اجلامعة دار ،اإلدارية لألغراض المتقدمة التكاليف محاسبة " ،( 2003 ) وآخرون الدين، صالح مبارك،. 2
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 يلي كما ذلذا النظام ادلميزة اخلصائص من رلموعة ىناك أن الباحث يرى السابقة، التعريفات إىل بالنظر: 

 .بعملو ادلنشأة ما تقوم تفسر أهنا كما األنشطة على ادلبٍت التكاليف لنظام ىاًما ركًنا األنشطة دتثل .1

 األنشطة بُت خالل الربط من التقليدية التكلفة بنظم متبعة كانت اليت التخصيص إجراءات تطوير .2

 .أخرى جهة من ووحدات التكلفة األنشطة تكلفة وبُت جهة من ادلوارد وتكلفة

 .السبب والنتيجة عالقة على اعتماده خالل من الدقة من متميز مستوى النظام ىذا ػلقق .3

 اإلسًتاتيجية قراراهتا لتساعدىا لًتشيد لإلدارة سواء حدٍ  على مالية وغَت مالية معلومات النظام يقدم .4

 .والتشغيلية

 ال اليت األنشطة للموارد ، وختفيض األمثل االستخدام على النظام يوفرىا اليت ادلعلومات تساعد .5

 .قيمة تضيف

 على أساس األنشطة  المبنيأىمية نظام التكاليف:المطلب الثاني

 وحتسُت اخلدمات ، أو ادلنتجات تكلفة حتديد يف زلوريًا دورًا األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يلعب

 التقليدية النظم مشاكل على التغلب يف يساىم كما التكلفة ، وخفض والعمليات ، األنشطة أداء مستوى

 يتم حيث أفضل ، نتائج إىل الوصول ؽلكن عديدة مزايا من النظام ىذا ػلققو ما خالل ومن التكاليف ، حملاسبة

 .والنتيجة السبب عالقة يف ضوء اخلدمات أو ادلنتجات على التكاليف ختصيص
1 

  التكاليف نظام سلرجات يف الثقة على ومالئمة مناسبة تكاليف دلسببات طبًقا ادلتبعة التخصيص آلية وتساعد- 

 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 جامعة التجارة، كلية ،التجارية البحوث مجلة ،"التكاليف دلعلومات(ABC) النشاط ظام تكاليف نظام فعالية مدى " ( 2000 ) زلمد رلدي سامي،. 1
 373 ص ص األول، اجلزء ،2 العدد ، 22 اجمللد -421.الزقازيق،
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 ىذه أعلية جبانب وذلك أنواعها ، على اختالف القرارات اختاذ رلال يف خاصة عليها االعتماد فعالية من ويزيد

.وتقييم األداء والرقابة التخطيط رلاالت يف ادلخرجات
1 

 ختصيص يف الدقة من عالية درجة إىل الوصول  يف(ABC)نظام  أعلية 2(2001 العال، عبد) ويرى

 بيانات سالمة إىل يؤدي شلا التكاليف تلك بًتشيد يقوم ذلك قبل أنو كما ادلنتجات، بُت ادلباشرة غَت التكاليف

 .تنافسية ميزة واكتساب التسعَت رلال يف التحرك على أكرب وقدرة والتخصيص، التكلفة

 لكل العادل إلعطاء السعر بالغة أعلية ذو معينة خدمة بتقدمي ادلتعلقة الدقيقة التكاليف على فاحلصول

 ادلنشآت بُت الشديدة ادلنافسة يف ظل اخلدمة تلك يتلقى الذي والعميل اخلدمة تقدم اخلدمية اليت ادلنشأة من

 سواء عادل غَت سعر حتديد إىل يؤدي بدقة سوف اخلدمة تقدمي تكاليف حتديد عدم وأن ادلختلفة، اخلدمية

 إقبال عدم إىل أو ادلنشودة األرباح حتقيق على ادلنشأة قدرة إىل عدم يؤدي قد وىذا العميل، أو اخلدمية للمنشأة

 3 .أقل بسعر اخلدمة نفس تؤدي منافسة منشأة إىل والتحول ادلنشأة تلك من ، اخلدمة تلقي على العميل

 من التكاليف تتبع ورقابة على ادلنشأة مقدرة زيادة شأنو من األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق إن

4اإلسراف أوجو تاليف على يساعد الذي األمر األنشطة، بأداء ربطها خالل
 على النظام تطبيق يعمل وكذلك 

5مقاييس األداء حتسُت
. 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 .مجلة ،" االقتصادية بالوحدات اجلودة ورقابة التسويق أنشطة على تطبيقو إمكانية ودراسة النشاط أساس على التكلفة نظام تقييم" ( 1997 ) أمحد طو عادل فايد،. 1
 2 العدد الزقازيق، جامع ببنها، التجارة كلية ،التجارية والبحوث الدراسات

 والبحوث .الدراسات مجلة ،" احلديثة اإلنتاج تقنيات ظل يف التنافسي السوق اجلودة لريادة ورقابة لتخفيض ادلتكامل ادلدخل " ( 2001 ) مجعة فاروق العال، عبد. 2
 2 العدد الزقازيق، جامعة بينها، التجارة كلية ،التجارية

 .األردن وائل للنشر، دار األوىل، الطبعة ،"اإلدارية المحاسبة " ( 2002 ) حسن أمحد ظاىر،.3
 " ادلراجع الداخلي دور وتفعيل احلقيقية التكاليف باستخدام األنشطة أساس على نظام التكاليف فعالية زيادة " :( 2001 ) سوزان الدين، ومجال نظَت، آمال مدكور،. 4

 257 ص ص ،3 العدد – 284.مشس، عُت جامعة التجارة، كلية ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة
 -األنشطة  على ادلبنية (ABC) نظرية دراسة :الفلسطينية الصناعية الشركات التكاليف يف نظام تطبيق إمكانيات " ( 1997 ) رشيد والكخن، نصر، الكرمي، عبد.5

 494.510 ص ص ،2 العدد ، 24 اجمللد ،اإلدارية العلوم دراسات مجلة ،" وميدانية
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1 :خاللمن  ادلنشأة أداء تطوير يف ىامة إسًتاتيجية أداة األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يعد كما
 

 .واقتصادياهتا ادلنشأة عمل دليكانيكية عميق فهم على  احلصول 1.

 .فعالة إدارية شلارسات وضع يف الفهم ىذا  استخدام 2.

 .ادلقدمة اخلدمات  حتسُت 3.

 داخل تتم التكاليف اليت عناصر يتعدى األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام منظور من التكلفة حتليل كان ودلا

 على يعمل فإنو القرار، اختاذ لفًتة متهائمراعاة مال مع والتنبؤات التقديرات إطار إىل ادلزدوج بالقيد يعرف ما نظام

  2.اإلدارية  القرارات اختاذ عملية كفاءة زيادة

 على أساس األنشطة و عناصرىا  المبنيمقومات نظام التكاليف: المطلب الثالث

 :يلي كما عناصر عدة على األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يقوم

: الموارد  1.11.3.

 وإدارة حتليل ومن الصعوبة ادلختلفة، األنشطة أداء بدوهنا ؽلكن وال األنشطة، مدخالت ادلوارد دتثل

 على التعرف يتم مل إذا النشاط حتديد تكلفة يصعب وكذلك ادلستخدمة، ادلوارد على التعرف بدون األنشطة

 مدخالت حتديد على العمل غلب معُت مورد تكاليف استخدام إغلاد ؽلكن وحىت .ادلوارد من ادلدخالت تكلفة

 وأخَتًا مادية وحدات شكل يف ادلوارد استخدام قياس مث ادلوارد لقياس مدخالت مادية وحدة اختيار مث ادلورد

 3.الوحدات تسعَت ىذه على العمل
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  21-25ص ص ، 92 العدد ،العربي القانوني المحاسب مجلة ،"لإلدارة .ىامة إسًتاتيجية أداة األنشطة على ادلبنية التكاليف" ( 1995 ) حازم فرح،. 1
 ص ،2 العدد25 اجمللد ،اإلدارية العلوم دراسات مجلة "جتريبية دراسة :الوكالة نظرية ظل يف ، ادلوارد ختصيص يف النشاط تكلفة زلاسبة أعلية" ( 1998 ) مؤيد الفضل،. 2
 280  – 290.ص
 جامعة القاىرة، التجارة، كلية دكتوراه، رسالة ،"النشاط تكلفة محاسبة مدخل األداء باستخدام وقياس التخطيط قرارات ترشيد" ( 1996 ) زلمد زلمود علي فهمي،. 3

 .مصر
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 وفنيو التدريس واإلداريون ىيئة بأعضاء وادلتمثل البشري العنصر على باجلامعات ادلوارد وتتضمن

 األخرى واخلدمات وادلطبوعات، األخرى ، كالقرطاسية وادلستلزمات التكنولوجية، واخلدمات وادلعدات .ادلختربات

. القانونية  اإلعالن واخلدمات مثل اجلامعة خارج من هادلشًتا

 :األنشطة .1.12.3.

 وؽلكن التكلفة، قبل ختصيص حتدد أن وغلب األنشطة، على ادلبٍت التكاليف نظام زلور األنشطة تعد

 يتم الذي العمل جوىر بينها فيما اليت تشكل اإلجراءات أو العمليات من رلموعة" أهنا على األنشطة تعريف

 1.ادلنشأة  داخل أداؤه

 داخل يتم تأديتها عمل وحدة أهنا على  األنشطة2(,Tatikonda & Tatikonada 2001)عرف  وقد

 .االمتحانات تصحيح أو الفواتَت معاجلة مثل ادلنشأة

 تكاليف التكلفة بتحديد ىذه عن التعبَت ويتم النشاط، ألداء الالزمة ادلوارد كل النشاط تكلفة وتتضمن

 أو العاملُت أو ادلواد مثل ادلنشأة لألنشطة توفرىا مباشرة موارد كانت سواء ادلوارد كل من النشاط مدخالت

 ادلوارد كل وحصر تتبع يتم النشاط تكلفة إمجايل أخرى، ولتحديد أنشطة سلرجات األصل يف ىي موارد كانت

  3.األخرى األنشطة من النشاط هبا يستفيد اليت التكاليف إىل جتميع باإلضافة النشاط، ألداء الالزمة

ادلنتجات  على غَت ادلباشرة التكاليف ختصيص عند ىرمية مستويات أربعة إىل األنشطة تقسيم وؽلكن
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 ،"دراسة تطبيقية :األنشطة أساس على التكاليف مدخل استخدام خالل من البيئية والمهنية السالمة تحقيق تكاليف عن المحاسبة" ( 2004 ) رضا، داليا البهبييت،. 1
 .مصر مشس، عُت جامعة التجارة، كلية ماجستَت، رسالة

2.Tatikonda, Lakshmi U. and Tatikonda, Rao J. (2001) "Activity Based costing for higher education 

institutions", Management Accounting , vol. 2 , Issue 2 , p.p 18-27. 
 2 العدد ملحق مشس، عُت جامعة ،التجارة كلية والتجارة، لالقتصاد العلمية ،المجلة ،"النشاط تكاليف دلراجعة مقًتح مدخل" ( 1996 ) الفتاح عبد سيد حسن،. 3
 1165-1191. ص ص
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 1:يلي كما وذلك ادلقدمة اخلدمات أو

 :المنتج وحدة مستوى على أنشطة.1

 الوحدات عدد ختتلف باختالف فهي وبالتايل منتج وحدة كل إنتاج عند أداؤىا يتم اليت األنشطة وىي

 .الطلبة ونشاط تسجيل االمتحانات أوراق تصحيح أمثلتها ومن ادلنتجة

 :اإلنتاجية الدفعة مستوى على أنشطة. 2

 النظر بصرف وذلك دفعات اإلنتاج من دفعة إنتاج فيها يتم مرة كل يف أداؤىا يتم اليت األنشطة وىي

 الوحدات بعدد ترتبط ال األنشطة تلك أداء تكلفة فإن دفعة ، وبالتايل بكل اخلاصة اإلنتاج وحدات عدد عن

 إدارة القسم ونشاط إدارة ونشاط الدراسية، الشعب تدريس أمثلتها  ومن .إنتاجية دفعة اخلاصة بكل ادلنتجة

 .الكلية

 :المنتج مستوى على أنشطة.3

 اإلنتاج وحدات عدد النظر عن بصرف ادلنتجات من معُت نوع لدعم أداؤىا يتم اليت األنشطة وىي

 .معُت دراسي مساق أنشطة تطوير ذلك أمثلة من دفعاتو، عدد أو النوع لذلك

 :التسهيالت أنشطة.4

 ومن الكاملة، القيام بوظائفها من اجلامعة دتكن اليت وىي ككل اجلامعة مستوى على أنشطة وىي

 .اجلامعة رئاسة أنشطة أمثلتها

اليت  األنشطة وادلوارد بُت للعالقة ادلنظم التفكَت على ادلديرين السابق اذلرمي التسلسل ويساعد

  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1.Cropper, Paul and Cook, Roger (2000), "Activity Based costing in Universities -Five Years on", Public 

Money & Management,Vol. 20, Issue 2, p.p. 61-68. 
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 تلك عن ادلنتج مستوى وحدة على تتم اليت ادلوارد تكلفة دتييز إىل ػلتاج ادلدير أن مبعٌت تستهلكها،

 للمنشأة أو اخلدمات أو ادلنتجات معُت من نوع لتدعيم أو اإلنتاج من دفعات لتشغيل بادلوارد ادلتعلقة التكاليف

  1.عامة بصفة

 األنشطة تقسيم ادلنشآت تستخدم من كثَتًا أن األنشطة على ادلبنية التكاليف لنظم العملي التطبيق يف يالحظ و

 إعلال مع اإلنتاج، دفعة مستوى على  واألنشطةادلنتج، وحدة مستوى على األنشطة :علا فقط مستويُت خالل من

  2:لألسباب التالية يرجع وىذا األخرى، األسس باقي

 .ادلوجودة األسس ىذه كل تفهم يف التكاليف نظم مصممي يفشل  قد -1

 بالتقدير ادلرتبطة تكون ادلزايا أن إىل يؤدي أساسُت من أكثر الستخدام والتكلفة العائد حتليل  أن -2

 .التقدير ىذا تكلفة من أقل تقسيم لكل ادلنفصل

 وبالتايل احلجم يف دفع متساوية على يتم اإلنتاج أن أو منتجاهتا يف بالتنوع ادلنشآت بعض تتصف ال  قد -3

 .وادلوارد األنشطة يف متساويًا قدرًا تستهلك

 األنشطة يف تقسيم فقط أساسُت العتماد األنشطة على ادلبنية التكاليف نظم مصممو يلجأ  قد -4

 .والتطبيق االستخدام يف والتسهيل التبسيط ألغراض

 أو ادلنتج إلنتاج الالزمة مجيع األنشطة وتعريف حتديد إمكانية يتيح األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام كان ودلا

 الذي فالنشاط مضافة، قيمة ذات أو أعلية ادلؤداة ذات األنشطة ىذه مجيع بأن يقطع ال أنو إال اخلدمة تقدمي

من  عالية بدرجة ويؤدى مقابلو قيمة يدفع أن يف يرغب العميل الذي النشاط ذلك ىو مضافة قيمة ػلقق
 
 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 جامعة التجارة، كلية ،العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة ،"أساس النشاط على التكلفة حتديد مدخل فعالية زيادة" ( 1992 ) الدين صالح مبارك،. 1 
 -145ص ص ،1 العدد ، 29 اجمللد.اإلسكندرية،

كلية  ماجستَت، رسالة "تطبيقية دراسة :القرارات اتخاذ على وأثره أساس األنشطة على التكاليف تحديد مدخل تطبيق مشكالت" ( 1997 ) أمحد زلمد شاىُت،. 2
 .مصر مشس، عُت التجارة،
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 النشاط ذلك فهو مضافة قيمة ػلقق ال الذي النشاط أما .ادلنشأة لتحقيق أىداف ضروريًا ويكون الكفاءة،

 تبويب  وؽلكن1ادلنشأة أىداف حتقيق على ذلك يؤثر أن ودون ادلستهلك رضى فقدان استبعاده بدون ؽلكن الذي

   2:يلي كما قيمة تضيف ال قيمة وأنشطة تضيف أنشطة إىل للقيمة اإلضافة حسب اجلامعات يف األنشطة

 :قيمة تضيف التي األنشطة.1

 واستخدام الدراسية ادلناىج مثل تطوير ومنافع معارف شكل يف للخرغلُت قيمة تضيف اليت األنشطة وىي

 .تنميتها  على والعمل عليها اإلبقاء اجلامعات على وعليو غلب .التدريب يف احلديثة التكنولوجيا

 :قيمة تضيف ال التي األنشطة .2

 أو الراسبُت بالطلبة األنشطة ادلتعلقة مثل اخلرغلُت إىل معارف أو منافع تضيف ال اليت األنشطة وىي

 األنشطة تبويب  إن.ختفيضها أو منها التخلص على قدر اإلمكان العمل غلب وعليو .معينة مواد يف ادلتخلفُت

 إلغاء وزلاولة ادلناسب، والتحليل األنشطة بالعمق تكاليف لدراسة لإلدارة كبَتة فرصة يتيح ادلضافة القيمة حسب

 األنشطة أداء أساليب حتسُت إمكانية دراسة وكذلك قيمة مضافة، حتقق ال واليت ادلرتفعة التكاليف ذات األنشطة

 3.الضعيفة ادلضافة القيمة ذات

: المخرجات. 3.3.1.1

 أو بغرض يعرف وىو ما .وترشيدىا اإلدارية القرارات خلدمة سلرجاهتا تكاليف معرفة إىل اإلدارة حتتاج

 سلعة يف تتمثل أن ؽلكن منفصل واليت بشكل تكلفتها حتديد يف اإلدارة ترغب حيث التكلفة، حساب وحدة

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 42 ،اجمللدالعامة اإلدارة دورية ،"بادلستشفيات الصحية اخلدمات تكلفة لقياس النشاط كأساس أساس على التكلفة عن احملاسبة مدخل" ( 2002 ) إبراىيم رضا صاحل،. 1

 43 -98. ص ص ،1 العدد ،
 134– 162. ص ص ،3 ادلتخصص العدد ،العربية الجامعات اتحاد مجلة ،"التعليم اجلامعي تكلفة ترشيد يف القيمة ىندسة دور" ( 2000 ) زلمد إبراىيم عيسى،. 2
، )اإلنسانية الدراسات سلسلة(اإلسالمية الجامعة مجلة ،"باجلامعات اخلدمات التعليمية تكلفة لقياس كأساس األنشطة تكاليف نظام" ( 2007 ) اهلل عبد سامل حلس،.3

 – 211.238 ص ص ،1 العدد ، 15 اجمللد
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 وإظلا لذاهتا التكلفة وحدات أو أغراض يتم اختيار وال .برنامج أو نشاط أو مشروع أو عميل أو خدمة أو

 مزيج أو الوقت أو اخلدمة أو للمنتج كمي قياس وحدة بأهنا وحدة التكلفة وتعرف .اإلدارية القرارات اختاذ خلدمة

 منتج رلموعة أو إنتاجية دفعة أو إنتاجي أمر شكل تأخذ أن وؽلكن التكاليف، أساسها حتديد على يتم بينهما

 وحدات أن الباحث  ويرى1نقديًا قياًسا اخلدمة أو ادلنتج تكلفة لقياس أساًسا التكلفة وحدة متشابو ، وتتخذ

 معُت، علمي لتخصص ادلعتمدة والساعة والشعبة الدراسية، العلمي، التخصص يف تتمثل اجلامعات يف التكلفة

 اإلدارية قراراهتا لدعم منفصل بشكل تكاليفها حتديد يف إدارة اجلامعات وترغب .معُت بتخصص والطالب

 .وترشيدىا

: التكاليف   مسببات4.3.1.1.

 وذلك مسببات التكاليف حتديد يف الدقة مدى على األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام صلاح يتوقف

 الذي ادلتميز الدقة مستوى األنظمة ىي من غَته على تفضلو واليت النظام ذلذا ادلميزة الصفة ألن .نشاط لكل

 من وادلخرجات النشاط تكلفة بُت للربط التكلفة وسيلة مسبب ويعد .النظام ىذا وسلرجات معلومات بو تتصف

 2.النشاط سلرجات يعكس كمي مقياس فهو وعليو اخلدمات أو ادلنتجات

 وليس كل نشاط على ادلخرجات تصنعو الذي الطلب دتثل أهنا على التكلفة مسببات تعريف وؽلكن

 3.التكلفة لتخصيص أدوات رلرد

 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 10).)رقم كتاب "األساسية المفاىيم اإلدارية المحاسبة " ( 2001 ) القانونيُت للمحاسبُت العريب اجملمع إصدارات. 1
اليرموك  أبحاث مجلة ،"ميدانية دراسة :األردن يف ادلساعلة الصناعية يف الشركات تطبيقو وإمكانية األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام" ( 2005 ) خليل الدليمي،. 2

 .615– 653 ص ص أ ،) 3 العدد ، 21 اجمللد ،(واالجتماعية اإلنسانية العلوم سلسلة
3. Cooper, Robin & Kaplen, Roberts (1992) "Activity-based system measuring the costs of resource usage", 

Accounting Horizons, vol. 6, Issue 3, p.p. 1-13. 
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 أو نشوء النشاط، إىل أدت اليت العوامل عن عبارة التكلفة مسببات  أن1(2004العلكاوي ،  )ويرى 

 .النشاط تكلفة يف تؤثر وبالتايل العمل، حجم يف تؤثر

 2:وىي أساسيو فروض على التكاليف مسببات مفهوم ويقوم

 .وقياسو نوعيتو وحتديد توصيفو ؽلكن ما بنشاط تقوم ادلنشأة  أن -1

 وللتحديد والنوعي للقياس الكمي قابلة تكون (تكلفة النشاط )النشاط  يتطلبها اليت ادلالية التضحية  أن -2

 .وادلكاين الزماين

 .أيًضا للقياس قابلة تكون ذاتو النشاط سلرجات  أن -3

،  (التضحية ادلالية للنشاط  )النشاط  تكلفة حدوث يف ادلتحكم العنصر دتثل النشاط سلرجات  أن -4

 )النشاط  مدخالت ختفيض أو إىل زيادة تؤدي (ادلسبب  )النشاط  سلرجات حجم ختفيض أو فزيادة

 (تكلفة العوامل ادلطلوبة للنشاط 

3يلي الزمنية كما بالفًتة خاصة ومسببات بالعمليات خاصة مسببات إىل التكلفة مسببات تبويب وؽلكن
:

 

 :بالعمليات خاصة مسببات (1

 رلموعة كانت تستخدم إذا وىي الواحد، النشاط تأدية مرات عدد على تركز اليت ادلسببات وىي

 .الصيانة أوامر أمثلتها عدد ومن النشاط، من القدر نفس إىل حتتاج ادلنتجات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 ،1 العدد8 اجمللد ،البصائر مجلة ،"األردنية التجارية البنوك يف األنشطة على ادلبٍت التكاليف ، نظام تطبيق ومعوقات آثار تقييم" ( 2004 ) جيجان طالل العلكاوي،. 1
 -65.99ص ص
 ،ص3 العدد األزىر، جامعة ،اإلسالمي لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة" ادلثلى ادلسببات واختيار التكاليف مسببات مدخل " ( 1997 ) الفتح أبو علي شتا،. 2
 115 – 190.ص
 .مصر القاىرة، ناشر، بدون ،"تطبيقية منهجية رؤية :أساس األنشطة على التكاليف محاسبة نظم" ،(تاريخ بدون) زلمد حسُت عيسى،. 3
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 :الزمنية بالفترة خاصة مسببات (2

 حالة يف وتستخدم منتج معُت، لتأدية الالزم النشاط يستغرقها اليت الزمنية بالفًتة هتتم مسببات وىي

 عمل ساعات عدد أمثلتها ومن النهائي، ادلنتج وكمية باختالف نوعية تأديتو ادلطلوب النشاط حجم اختالف

 .ادلختربات

:يلي كما التكلفة ختصيص مراحل حسب التكاليف مسببات تبويب ؽلكن كما
1 

 :الموارد مسببات .1

 تكاليف رلمعات على غَت ادلباشرة التكلفة ختصيص عند وذلك للتخصيص األوىل ادلرحلة يف وتستخدم

 األنشطة على التدريس ىيئة أعضاء رواتب تكلفة يستخدم لتخصيص ادلبذول العبء نسبة فمسبب األنشطة،

 .ادلؤداة

 :األنشطة تكاليف مسببات .2

 فمسبب التكلفة، وحدات اجملمعات إىل تكلفة ختصيص عند وذلك للتخصيص الثانية ادلرحلة يف وتستخدم

 مسببات واختيار حتديد ؽلكن وحىت .التدريس تكلفة نشاط لتخصيص يستخدم ادلعتمدة الساعات عدد

 2:أعلها من واألساليب واليت األسس بعض إىل االستناد من بد ال التكاليف،

 :األنشطة تحليل .1

 ادلؤداة لألنشطة دراسات مستفيضية إجراء بعد مناسبة مسببات قاعدة إنشاء يف األنشطة حتليل يفيد

 كما .متجانسة واحدة طبيعة ذات أنشطة رلموعة أو لكل نشاط ادلالئم أو ادلناسب ادلسبب وتعيُت وطبيعتها

 .عدالة للتكلفة األكثر بالتوزيع يسمح شلا ادلسببات طريق عن التكلفة بوحدات تكاليف األنشطة بربط يفيد

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Turney, Peter B. , & Stratton, Alan J. (1992) , "Using ABC to support continuous improvement", 

Management Accounting, September, p.p. 46-50. 
 115 – 190.ص ،ص3 العدد األزىر، جامعة ،اإلسالمي لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة" ادلثلى ادلسببات واختيار التكاليف مسببات مدخل " ( 1997 ) الفتح أبو علي شتا،. 2
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 :البديل المسبب أسلوب . 2

 التكاليف ختصيص يكسب عملية حدة على نشاط لكل مستقل تكلفة مسبب حتديد أن من الرغم على

 النظام تعقيد من يزيد ذلك أن إال التخصيص، عملية يف عالقة السببية تأصيل على ويعمل ادلوضوعية، من الكثَت

 ارتباط بينها درجة اليت التكاليف مسببات جتميع على ليعمل البديل ادلسبب أسلوب يأيت لذا .تكلفتو ويرفع

 تبسيط يف يساىم شلا تكاليفها، دلسببات ادلتشاهبة تبًعا األنشطة جتميع وكذلك واحد، تكلفة مسبب يف مرتفعة

 .ادلستخدمة التكاليف عدد مسببات وختفيض ادلعاجلة إجراءات

 :الهرمي التدرج أسلوب. 3

 :يف رئيسة تتمثل مستويات ثالث إىل التكاليف مسببات تقسيم على األسلوب ىذا يعتمد

 .اإلنتاج وحدات مستوى على األنشطة تكاليف مسببات - 1

 .اإلنتاج دفعات مستوى على األنشطة تكاليف مسببات - 2

 .ادلنتج مستوى على األنشطة تكاليف مسببات - 3

 تكاليف األنشطة، مسببات واختيار حتديد أساليب كأحد اذلرمي التدرج أسلوب تطبيق ظل ويف

 مستوى بكل العالقة األنشطة ذات تكاليف حتميل يف ادلستويات من مستوى لكل التكاليف مسببات تستخدم

. اخلدمات أو ادلنتجات على

 تتوافر اليت مسببات التكاليف اختيار إلغراض ومراعاهتا استخدامها الواجب ادلعايَت بعض توجد كما

 ادلختارة، ادلسببات يف توفرىا الواجب من السمات وغَتىا وادلوضوعية وادلالئمة الدقة أعلها وخصائص مسات فيها

:  ادلعايَت ىذه أىم ومن

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 ،ص3 العدد األزىر، جامعة ،اإلسالمي لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة" ادلثلى ادلسببات واختيار التكاليف مسببات مدخل " ( 1997 ) الفتح أبو علي شتا،. 1
 115 – 190.ص



 األنشطة أساس عهى انمبني انتكانيف نظاو                              األول                                                      انفصم

 

 16 

 :الموارد استهالك معيار  . 1

 ادلدخالت، تكلفة ادلسببة حلدوث العوامل أساس على التكاليف مسببات اختيار يتم ادلعيار ذلذا طبًقا

 ظل يف فإنو وعليو ادلشًتاه، ادلواد قيمة أو الشراء أوامر يسببها عدد ادلشًتيات قسم تكلفة فإن ادلثال سبيل فعلى

 التكلفة مسبب كأساس الختيار التكاليف أو ادلوارد الستهالك ادلسبب العنصر أو العامل اختاذ ادلعيار يتم ىذا

 .ما نشاط أو لعنصر

 :النشاط مخرجات معيار  . 2

 ويتم النشاط، ذلك أو سلرجات سلرج أساس على ما نشاط تكلفة مسبب اختيار يتم ادلعيار ىذا ظل يف

 مسببات مبثابة أهنا على ادلخرجات تلك واختاذ سلرجاهتا، األنشطة وحتديد وحتليل دراسة خالل من االختيار ىذا

 احلاالت عدد قد يكون ذلذا للمرضى، العالج خدمة تقدمي يف يتمثل الطبية العيادة نشاط التكاليف ، فمثال 

 .النشاط ذلذا تكاليف اختاذىا كمسببات ويتم العيادة، نشاط سلرجات مبثابة ادلرضية

 مصممي نظم على غلب .التكاليف مسببات لتحديد وادلعايَت واألساليب األسس على التعرف بعد

 الثاين ويتعلق مسببات التكلفة، عدد بتحديد األول يتعلق .متداخلُت قرارين اختاذ األنشطة على ادلبنية التكاليف

 التكلفة مسبب نوع أن ىو تداخل القرارين سبب ويرجع .تستخدم أن غلب اليت التكلفة مسببات نوع بتحديد

 لبيانات ادلستهدفة الدقة مستوى لتحقيق اإلدارة استخدامها حتتاج اليت التكاليف مسببات عدد على يؤثر

 1: اآليت التحليل إتباع ؽلكن القرار السليم إىل التوصل ؽلكن وحىت .التكاليف

 :استخدامها يجب التي التكاليف مسببات عدد  . 1

 :يلي كما عدة عوامل على استخدامها غلب اليت التكاليف دلسببات ادلناسب العدد حتديد يعتمد
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 للبحوث التجارة كلية مجلة " النشاط تكلفة زلاسبة بيانات ودقة زلركات التكلفة بُت العالقة حملاكاة مقًتح ظلوذج " ( 1995 ) زلمود زلمد يوسف، .1
 123  – 181.ص ص اإلسكندرية، جامعة التجارة، كلية ، 32 رللة ،1 ،العددالعلمية
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 :الدقة درجة . أ

 عدد زيادة األمر تطلب كلما يوفرىا النظام، اليت التقارير دقة درجة زيادة يف ادلنشأة إدارة رغبت فكلما

  (ABC).نظام  تطبيق تكلفة من يزيد ادلطلوبة، شلا الدقة لتحقيق ادلسببات

 :الخدمة تقديم أو المنتج إنتاج في التنوع درجة . ب

 كل استهالك ومعدالت ادلقدمة، أو اخلدمة للمنتج ادلختلفة األنواع بُت االختالف زيادة يف التنوع درجة تؤثر

 ادلقدمة أو اخلدمات السلع تنوع زاد فكلما استخدامها، الواجب ادلسببات عدد ادلتاحة، وبالتايل ادلوارد من منها

 زيادة إىل احلاجة زادت كلما (و بالتايل لعناصر ادلدخالت  )لألنشطة  منها أي استخدام جتانس عدم حيث من

 تكلفة من يزيد شلا لألنشطة ادلختلفة، خدمة أو منتج كل استهالك اختالف تعكس لكي مسببات التكلفة عدد

. ( ABC)نظام  تطبيق

 :التكلفة لمجمعات النسبية األىمية .ج

 أن القول ؽلكن األخرى، بتكلفة األنشطة بادلقارنة صغَتة نسبة دتثل األنشطة بعض تكلفة تكون فعندما

 التكاليف ذلذه مسببات تعدد احلالة ىذه يف األمر يتطلب وال جوىرية، تكلفتها غَت رلمعات تكون األنشطة ىذه

 ىو احلالة ىذه يف ادلهم ويبقي .متجانسة أعمال غَت رلموعة على ػلتوي منها نشاط كل كان ولو حىت األنشطة

 أن ؽلكن القول وهبذا .النشاط ذلذا التكلفة رلموعة مع ارتباط درجة بأعلى الذي يتميز التكلفة مسبب اختيار

 1.ادلختلفة لألنشطة النسيبة والتكلفة التكاليف مسببات عدد بُت طردية عالقة ىناك

 :تستخدم أن يجب التي التكلفة مسببات نوع تحديد  -2

 :يلي دلا تستخدم أن غلب اليت ادلسببات نوع حتديد ؼلضع
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 جامعة التجارة، كلية ،العلمية للبحوث التجارة كلية مجلة ،"أساس النشاط على التكلفة حتديد مدخل فعالية زيادة" ( 1992 ) الدين صالح مبارك،. 1
 -145ص ص ،1 العدد ، 29 اجمللد.اإلسكندرية،
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 :القياس تكلفة . أ

 تكلفة يكون عندىا اخلاصة بو، التكاليف بيانات جتميع بصعوبة يتميز ادلختار التكلفة مسبب كان فإذا

 اليت التكلفة مسببات اختيار يفضل فإنو تكلفة القياس ولتخفيض .قياسو تكلفة الرتفاع مرتفعة استخدامو

 عن عدد ادلتاحة ادلعلومات تكون فقد .نسبًيا بسهولة عليها احلصول وؽلكن ومعلومات متاحة، بيانات تستخدم

 مثل ادلسببات فإن وبالتايل ادلستغرق للتسجيل، الوقت عن ادلتاحة ادلعلومات من أسهل الطالب تسجيل مرات

 .األخرى األنواع من تكلفة وأقل سهولة أكثر ادلراجعة مرات وعدد اختبارات الفحص عدد أو التوريد أوامر عدد

 :النشاط لموارد الفعلي باالستخدام التكلفة مسبب ارتباط درجة . ب

 احملكمة األحباث عدد مت استخدام إذا ادلثال سبيل فعلى ادلستخدم، ادلسبب نوع على االرتباط درجة تؤثر

 ىذا استخدام فإن غَتىا، من أكرب وقًتا تستغرق األحباث بعض ىذه أن وتبُت التحكيم، نشاط تكلفة كمسبب

 ادلستغرق اختيار الوقت يفضل وعندىا الوحدة، تكلفة بيانات دقة مستوى اطلفاض إىل كمسبب سيؤدي النوع

 .احملكمة األحباث عدد استخدام من بدال تكلفة كمسبب للتحكيم

 :التكلفة لمسبب السلوكية اآلثار .ج

 مرغوبة بطريقة إما على سلوكهم سيؤثر فإنو العاملُت أداء لتقييم كأساس التكلفة مسبب استخدام عند

 بعض ففي .التكلفة دلسبب السلوكية باآلثار يستهان أال وغلب .العاملُت أداء مستوى على سلبية بطريقة أو

 حافزًا تولد اليت اختيار ادلسببات إىل ادلنشأة تلجأ ما وغالًبا .السلوكية اآلثار بسبب النظام تطبيق قد يتغَت احلاالت

 بادلوردين االتصال مرات عدد تكلفة مسبب استخدام مت ادلثال إذا سبيل فعلى .األداء من أفضل مستوى لتحقيق

  على ينعكس سلًبا  شلا اتصالو مرات عدد تقليل إىل يلجأ قد فإنو ادلشًتيات قسم أداء رئيس لتقييم كأساس
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 1.تكلفة  وأقل جودة أعلى صاحب ادلورد اختيار

 غالًبا حيث نشاط بكل التكاليف ادلرتبطة مسببات اختيار يف الدقة مراعاة  أعلية2(2003عبد الرمحن ،  )و يرى 

 وجودة القياس دقة على يؤثر للتكلفة ادلالئم اختيار ادلسبب عدم وإن تكلفة، مسبب من أكثر يف النشاط يؤثر ما

 .التكاليف معلومات ومصداقية

 طردية ىي عالقة األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق تكلفة وبُت التكلفة مسببات عدد بُت فالعالقة

 مرتفعة دقة مستوى التكلفة يتوقع مسببات عدد زاد فكلما النظام، تطبيق يف التعقيد درجة مع العالقة وكذلك

بو  احلسابية العمليات تعقد درجة ارتفاع نفسو مع النظام تطبيق تكلفة ارتفاع أيًضا يتوقع أنو إال التكاليف لبيانات

.3 

 4:الجيد التكلفة مسبب خصائص أىم ومن

 .ذلا ختصص التكاليف اليت األنشطة وبُت التكلفة مسبب بُت واضحة سببية عالقة وجود - 1

 .التكلفة مسبب وكميات بأسعار التحكم قابلية - 2

 .مفيد سلوك حتديد على القدرة - 3

 .منخفضة قياسو تكلفة تكون أن - 4

 .نسبًيا ثابتة اخلدمة أو ادلنتج بواسطة ادلستهلكة الكمية تكون أن -5

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 26 اجمللد ،التجارية البحوث مجلة ،"الداخلي األداء تقييم لنظم التأثَتي والدور النشاط ، أساس على التكاليف زلاسبة مدخل" ،( 2004 ) زلمد بكر أبو يوسف،. 1
 -15.58ص ص ،1 العدد
 الشركات الصناعية إحدى على بالتطبيق نظرية دراسة :الشاملة اجلودة تكاليف نظم إدارة لتطوير األنشطة إدارة مدخل" ،( 2003 ) اجمليد عبد عاطف الرمحن، عبد. 2

 – 63.110ص ص ،1 العدد ، 17 اجمللد الوادي، جنوب جامعة بسوىاج، التجارة، كلية ،المعاصرة التجارية البحوث ،"ادلصرية
التجارة،  كلية دكتوراه، رسالة ،"األداء على والرقابة القرارات اتخاذ المشتركة ألغراض التكاليف لتخصيص تطبيقي منهج" ،( 1999 ) حسُت ماجدة إبراىيم،. 3

 .مصر مشس، عُت جامعة
 جامعة القاىرة، التجارة، كلية دكتوراه، رسالة ،"النشاط تكلفة محاسبة مدخل األداء باستخدام وقياس التخطيط قرارات ترشيد" ( 1996 ) زلمد زلمود علي فهمي،. 4

 .مصر
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 .األخرى التكلفة مسببات باقي عن نسبًيا مستقال يكون أن- 6

 ؽلكن حىت بالتحليالت ادلناسبة والقيام .الالزمة العناية التكاليف مسببات اختيار عملية إعطاء أعلية الباحث ويرى

 وجتنب النظام، تطبيق من رئيسي األنشطة كهدف على ادلبٍت التكاليف نظام دلخرجات مرتفعة دقة مستوى حتقيق

 .للمسببات غَت السليم االختيار نتيجة بالتطبيق والتعقيد الزائدة التكلفة

األنشطة  على المبني التكاليف نظام عليها يقوم التي األساسية الفروض :المطلب الرابع

 غَت التكاليف عدالة حتميل يف وادلتمثلة األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يقدمها اليت ادلميزات إن

 دقيقة تكلفة بيانات على احلصول من يًتتب عليو وما خدمات، أو منتجات كانت سواء ادلخرجات على ادلباشرة

 رلتمعة، توفرىا عدم حالة ويف .الفروض من رلموعة توافر تتطلب ضرورة الرشيدة اإلدارية القرارات الختاذ صاحلة

 التقليدية التكلفة نظم على االعتماد ادلفضل من يكون النظام، تطبيق اقتصاديات منها بفروض يتعلق ما خاصة

 يف على األنشطة ادلبٍت التكاليف نظام عليها يقوم اليت األساسية الفروض تصنيف وؽلكن .التكاليف يف قياس

 1: يلي كما رلموعات ثالث

األنشطة  على المبني التكاليف نظام تطبيق محل المنشأة بطبيعة تتعلق فروض :أوال

 وطبيعة يتناسب على األنشطة ادلبٍت التكاليف نظام أن من التحقق خالذلا من ؽلكن اليت الفروض وىي

 :يلي فيما الفروض ىذه وتتمثل هبا احمليطة والظروف ادلنشأة نشاط

 :المنشأة منتجات تشكيلة في والتباين التنوع .1

 نتيجة للموارد نسبة استهالكها حيث من بينها فيما ختتلف سلرجات ادلنشأة لدى يكون اليت احلالة وىي

 .األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق من اجملدي يكون وعندىا األنشطة، على الطلب يف الختالفها
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 .مصر القاىرة، مطبعة جامعة ،"التكاليف محاسبة أساسيات " ( 2000 ) وآخرون زكي، حنفي زلمد،. 1
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 :اإلنتاجية األنشطة أو العمليات وتشابك تعقد .2

 النظم غلعل شلا واألنشطة اإلنتاجية العمليات ىذه بُت فيما التكاليف عناصر تتداخل احلالة ىذه ويف

 تكلفة الحتساب دتهيًدا التكاليف عناصر من عملية نشاط أو كل نصيب حتديد عن قاصرة للتكلفة التقليدية

 .ادلنتجة الوحدة

 يف التخصصات العلمية الدرجات منح يف تتمثل واليت ادلتنوعة ادلخرجات من كبَت عدد اجلامعات وتقدم

  .العلمية باألحباث والقيام ادلختلفة، اجملاالت يف االستشارات وتقدمي ادلختلفة،

 تتعقد كما .استهالك ادلوارد يف الختالفها يؤدي شلا األنشطة على الطلب طريقة يف ادلخرجات ىذه وختتلف

 ختصيص عملية غلعل شلا األخرى للجامعات وادلخرجات ادلختلفة العلمية التخصصات بُت األنشطة وتتداخل

 .موضوعي غَت أسلوب التقليدية للنظم طبقا التكاليف

األنشطة  على المبني التكاليف نظام تطبيق بإجراءات تتعلق فروض :ثانًيا

 :يلي ما ىذه الفروض بُت ومن النظام تطبيق إجراءات ودقة سالمة بتأمُت ادلتعلقة الفروض وىي

 :التكاليف لمجمعات المناسب العدد تحديد .1

 يؤدي شلا الالزم من أكثر يكون عددىا ال حبيث التكاليف جملمعات ادلناسب العدد حتديد على العمل غلب

سلرجات  دقة اطلفاض إىل يؤدي شلا الالزم من أقل عددىا يكون ال وبنفس الوقت النظام، تطبيق تكلفة ارتفاع إىل

 .اإلدارية القرارات الختاذ الالزمة ادلعلومات من النظام

 :للتكلفة الرئيسي المسبب تحديد إمكانية .2

 األنشطة تكلفة سليمة لتحميل معدالت استخراج على يساعد للتكلفة الرئيسي ادلسبب حتديد ألن وذلك

 .ادلقدمة اخلدمة أو ادلنتجة لتكلفة الوحدة السليم القياس يف عليها االعتماد ؽلكن حبيث
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 :المتجانسة األنشطة تكلفة لبنود التكلفة مجمع تضمين  . 3

 أن بسبب وذلك .فقط واحد بواسطة مسبب تتأثر معُت رلمع يف الداخلة أو ادلكونة التكلفة عناصر أن مبعٌت

زيادة أو  )معُت  نشاط يف التغَت أن حبيث قوي ارتباط مبعامل فيما بينها ترتبط للمجمع ادلكونة األنشطة تكاليف

 .للتكلفة األصلي نفس اجملمع يف تكلفتها تدخل اليت األخرى األنشطة أو النشاط يف شلاثل تغَت يقابلو (نقصان 

 :التكلفة لمجمع المكونة التكلفة عناصر بين االتساق  .4

 بنفس تتغَت أن غلب لتكلفة اجملمع رلموعها يف ادلكونة التكاليف عناصر بنود مجيع أن الفرض ىذا يعٍت

 .مستوى النشاط يف التغَت مع االجتاه وبنفس ادلقدار

 تتصف حبيث جملمعات التكاليف ادلالئم العدد تصميم إمكانية يف الصناعية ادلنشآت عن اجلامعات ختتلف وال

 .رلمع لكل الرئيسي مسبب التكلفة حتديد إمكانية مع تكلفتها، عناصر بُت واالتساق بالتجانس

األنشطة  على المبني التكاليف نظام تطبيق باقتصاديات تتعلق عامة فروض :ثالثًا

 يف ادلستغرق أو اجلهد التكلفة يفوق النظام تطبيق من العائد أن من التحقق إىل هتدف اليت الفروض وىي

 :النسيبة األعلية وفرض النظام فرض اقتصادية اجملموعة ىذه وتتضمن .النظام خطوات أو إجراءات تنفيذ

 :األنشطة على المبني التكاليف نظام اقتصادية فرض .1

 التكلفة بيانات توفَت يهدف إىل وإظلا ذاتو حبد ىدًفا ليس األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام ألن نظرًا

 من العائد بُت ادلواءمة ضرورة يتبُت .التكاليف على والرقابة زلاسبة ادلسئولية ألغراض أو القرارات اختاذ ألغراض

 .الدقة ادلطلوبة بدرجة ادلخرجات ىذه على احلصول تكلفة وبُت النظام دقة سلرجات

 :النسيبة األىمية فرض .2

 بصغر تتميز اليت التكلفة من عناصر رلموعة يضم للتكلفة عام رلمع تكوين إمكانية النسبية باألعلية يقصد

 اجملمع ىذا تكلفة ختصيص يتم حبيث النشاط، ذلذا تكلفة إغلاد مسبب وصعوبة النشاط لتكلفة النسيب احلجم
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 ادلرتبطة التكلفة رلموعة مسببات بُت من وذلك حتميل معدل أو أساس ألنسب طبًقا ادلنتجة على الوحدات العام

 .العام اجملمع ىذا يف تكلفتها ادلدرج باألنشطة

 من يقلل ادلالية واإلدارية أنظمتها تشغيل يف احلديثة ادلعلومات تقنية على اجلامعات اعتماد أن الباحث ويرى

 احلصول تكلفة من أكرب سلرجاتو دقة ادلتحقق من العائد غلعل شلا األنشطة ادلبٍت على التكاليف نظام تطبيق تكلفة

. عليها 
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 عمى أساس األنشطة                  المبني تطبيق نظام التكاليف: المبحث الثاني

 على أساس األنشطة المبنيأبعاد تطبيق نظام التكاليف : المطلب األول

 أو ادلنتج تكلفة رلرد حتديد من أكثر وأغراًضا أبعاًدا ليشمل األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطور

 تكلفة عن معلومات يتضمن والذي ختصيص التكلفة  بعد :وعلا أساسُت بعدين على النظام ىذا وينطوي .اخلدمة

 غَت أو مالية كانت سواء تفصيلية معلومات يتضمن الذي وبعد العمليات .والعمالء وادلنتجات واألنشطة ادلوارد

 ادلعلومات ىذه تساعد حيث أداؤه، مت وكيف نشاط كل أداء سبب و عن من األنشطة نشاط كل عن مالية

 :البعدين ىذين تفصيل يلي وفيما 1النشاط أداء وحتسُت تفسَت ادلنشأة يف إدارة

: التكلفة  تخصيص بعد.1.1.2.1

 توجد ادلنشأة كل أنشطة أن طادلا أنو وىي أساسية فكرة على األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يقوم

 إىل باألنشطة ادلتعلقة التكاليف كل غلب تضمُت فإنو واخلدمات ادلنتجات وتسويق إنتاج يف للمساعدة الواقع يف

 إىل ونسبتها أجزاء إىل تقسيمها ؽلكن فإنو لذلك قابلة لالنفصال، أو للتجزئة قابلة تقريًبا وأهنا ادلنتج، تكلفة

 ادلقدمة اخلدمات أو ادلنتجات فإن أخرى  وبعبارة2مقدمة  خدمات منتجات أو رلموعة أو فردية منتجات

   3.ادلوارد تستهلك واألنشطة هبا ادلنشأة، تقوم اليت األنشطة تستهلك
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 العدد ، 22 الزقازيق، اجمللد جامعة التجارة، كلية ،التجارية البحوث مجلة ،"التكاليف النشاط دلعلومات تكاليف نظام فعالية مدى " ( 2000 ) زلمد رلدي سامي،. 1
 373 -421. ص ص األول، اجلزء ،2
 ،للدراسات التجارية المصرية المجلة ،"تطبيقية دراسة :ادلنتجات تكلفة قياس يف أساس النشاط على ادلبنية التكلفة منهج استخدام" ،( 1992 ) رلدي علي الغروري،. 2

 9 -136. ص ص ،2 العدد ادلنصورة، جتارة
3. Goddard, Andrew and Ooi, kean (1998), "Activity-Based Costing and central overhead cost Allocation in 

Universities: A case study", Public Money & Management, vol.18, Issue 3, p.p. 31-38. 
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 بأسلوب اخلدمات أو التكاليف بادلنتجات ربط زلاولة على يرتكز األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام كان ودلا

:علا أساسُت ىدفُت ػلقق :ىذا فإن ادلباشرة غَت التكاليف بنود من اإلمكان بقدر يقلل
1 

. اخلدمات أو ادلنتجات تكلفة قياس ودقة عدالة   -1

 غالبية وأن خاصة أو اخلدمات، ادلنتجات على ادلباشرة غَت التكاليف حتميل مشاكل ختفيض أو القضاء  -2

 .التقليدية التكاليف نظم دلفهوم وفًقا مباشرة ثابتة وغَت تكاليف تعترب اخلدمية ادلنشآت يف التكاليف

 أو الصناعية يف ادلنشآت سواء مرحلتُت على األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يف التكلفة ختصيص عملية وتتم

 ختصيص يتم الثانية ادلرحلة أما على األنشطة، ادلباشرة غَت التكاليف ختصيص يتم األوىل ادلرحلة ويف اخلدمية،

 مرحليت (1 ) رقم الشكل ويوضح إلصلازىا، ادلطلوبة لعدد األنشطة وفًقا التكلفة وحدات على األنشطة تكلفة

 .التخصيص 
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العلوم ) ، رللة الدراسات ادلالية و التجارية "زلاسبة النشاط كمدخل لتطوير نظام زلاسبة عن تكاليف ادلنتجات يف ظل بيئة الصناعة ادلتقدمة"، (1994)عبد اهلل عبد ادلنعم فليح . 1

 .229، ص 9، كلية التجارة ببٍت سويف، جامعة القاىرة، العدد (االدارية
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 األنشطة على المبني التكاليف نظام في المباشرة غير التكاليف تخصيص مراحل1 ) :   )رقم  شكل

 
 
 

 النشاط                                                                   مركز الموارد       مسببات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصراألنشطة                                                                       تكاليف مجمعات
 التكاليف

 
 

 التكاليف مسببات
 

 Tatikonda and Tatikonda, 2001,p. 20)) :المصدر

 :يلي كما المرحلتين تلك توضيح ويمكن

األنشطة  على المباشرة غير التكاليف عناصر تخصيص مرحلة :األولى المرحلة

 الموارد

 

 

 التكمفة وحدات
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 ىذه وتشمل أنشطة متجانسة، تكاليف رلمعات على ادلباشرة غَت التكاليف تقسيم ادلرحلة ىذه يف يتم

 خالل من هبا حتدث اليت التغَتات ؽلكن تفسَت واليت األنشطة تكاليف من رلموعة على ادلتجانسة اجملمعات

 ما وىو رلمع كل تكلفة دلسبب الوحدة تكلفة حساب التكاليف يتم رلمعات حتديد وعند .واحد تكلفة مسبب

 من رلموعة :علا سلرجُت إىل التوصل يتم للتخصيص األوىل ادلرحلة وبانتهاء.التكلفة مسبب تكلفة مبعدل يسمى

   1.رلمع لكل التكاليف مسببات تكلفة ومعدالت ادلتجانسة، األنشطة رلمعات تكاليف

 اجملمعات وتشمل تكلفة .التكاليف رلمعات تكلفة حتديد ىو ادلرحلة ىذه من اذلدف أن الباحث ويرى

 ونظم السفر ومصاريف الرواتب التكاليف من عناصر وتتكون اجملمع، أنشطة ألداء ادلوظفة التكاليف عناصر كل

 ختصيص يكون الغالب ويف .احلسابات دليل يف تظهر وذلك كما لإلنفاق ادلخصصة األخرى وادلوارد احلاسوب

 عندما ولكن واحد، نشاط ألداء سلصصة تكون ادلوارد ألن وبسيطة سهلة تكلفة النشاط جملمعات ادلوارد تكلفة

 من استهلكت ادلوارد اليت األنشطة بُت جتزأ أن غلب ادلستخدمة ادلوارد فإن أنشطة عدة أداء يف تستخدم ادلوارد

 إدارية، بأنشطة والقيام والبحث العلمي التدريس على التدريس ىيئة عضو أنشطة تشمل ادلثال سبيل فعلى أجلها،

 .ىذه األنشطة بُت التدريس ىيئة عضو راتب جتزئة يتم أن غلب لذا

: التكلفة  وحدات على األنشطة تكلفة تخصيص مرحلة :الثانية المرحلة

 بادلرحلة التكاليف احملسوبة مسببات تكلفة معدل باستخدام ادلرحلة ىذه يف التخصيص عملية وتتم

 من ادلستهلكة ادلوارد كمية وذلك لقياس خدمة أو منتج لكل ادلطلوب التكلفة مسبب كمية وكذلك األوىل

 وحدة لكل ادلختلفة التكلفة رلمعات من مت ختصيصها اليت ادلباشرة غَت التكلفة حساب ويتم منتج، كل خالل

 مسبب وحدات عدد يف التكلفة مسبب تكلفة معدل ضرب من خالل ادلقدمة اخلدمات أو ادلنتجات من تكلفة

  1.التكلفة وحدة منها استفادت نشاط تكلفة رلمع لكل وذلك التكلفة وحدة قبل من ادلستخدم التكلفة
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1. Hussein, Md. Mostaque and Gunasekaran, A., (2001), "Activity Based Cost management in financial services 

industry", Managing Service Quality, vol.11, No.3, p.p. 213-223. 
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 وحدة وتعد للمرحلة الثانية، إدتاًما التكاليف وحدات على التكاليف رلمعات ختصيص أن الباحث ويرى

 تكلفة إمجايل وأن عندىا، تتبع التكاليف يتم اليت النهائية النقطة أيًضا وىي النشاط أداء وراء من السبب التكلفة

 .اخلدمة أو ادلنتج وتقدمي لتصنيع األنشطة ادلطلوبة جلميع التكاليف مقدار يساوي إظلا التكلفة وحدة

 العمليات بعد.2.1.2.1

 ىي ما :أعلها من األسئلة، ولعل من العديد عن اإلجابة يف األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق يساعد

 فرص توجد األنشطة أي ويف ؟ نشاط كل ادلطلوبة ألداء ادلوارد نوعية ىي وما ؟ ادلوارد تستهلك اليت األنشطة

 من العديد اختاذ يف تفيد مالية وغَت مالية معلومات توفَت ىذه األسئلة على اإلجابة ويًتتب ؟ التكلفة خفض

مسببات ( األنشطة أداء مسببات تبُت ادلعلومات وىذه اخلدمة، أو ادلنتج وتطوير التسعَت وتصميم مثل القرارات

 واألداء، النشاط تفسَت رلال يف مفيدة معلومات فهي ولذلك ) األداء مقاييس) األنشطة أداء وكيفية (التكاليف

 1 .األداء حتسُت فرص زيادة على يساعد وىذا

 من هبما يتعلق واألنشطة وما العمليات عن األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يوفرىا اليت ادلعلومات إن

 حيث من نشاط لكل احملققة إصلازه ، والنتائج يتم الذي العمل تصف اليت األداء مقاييس أو التكلفة مسببات

 على أساًسا ترتكز واليت ادلستمر التحسُت عملية جهود الوفاء مبتطلبات لو تتيح ذلك وغَت واجلهد والوقت التكلفة

  2.منشودة حتسُت عملية ألي بالنسبة االىتمام بؤرة تعتربىا اليت األنشطة
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 التجارة  كلية مجلة ،"األعمال تنظيمات أداء على النشاط أساس على التكلفة ادلتوازن ونظام األداء مقياس بُت والتكامل الربط تأثَت" ،( 2004 ) عالء البتانوين،. 1
 337 -375.ص ص ،1 العدد ، 41 اجمللد العلمية، للبحوث

كلية  ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة ،"ادلستمر التحسُت ضلو التوجو النشاط لتدعيم أساس على التكلفة حتديد نظام تطوير" ،( 1995 ) سامل زايد شناف، أبو. 2
 775 -806. ص ص ،2 العدد مشس، عُت جامعة التجارة،
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 شتا،  (ويرى
1
 من نشاط كل وتكاليف ادلتعلقة بأداء ادلعلومات توفَت يف تفيد التكاليف مسببات أن  1997)

 واإلجراءات اخلطوات خالل من التكاليف ختفيض إلغراض ادلعلومات ىذه استخدام وؽلكن ادلنشأة، أنشطة

 :التالية

 للتكلفة أكرب تسبب حدوث أي( ادلوارد من قدر ألكرب ادلستهلكة األنشطة على والًتكيز االىتمام- 1

 .النسبية لألعلية طبًقا )

 اخلارجيُت أو للمستفيدين الداخليُت قيمة تضيف كانت إذا ما لتحديد األنشطة ىذه فعالية حتليل - 2

 .للمستفيد أعليتها مدى األنشطة وحتديد سلرجات من يستفيد من حتديد مبعٌت

 .ذلك عن اآلثار ادلًتتبة ودراسة عدمو، من األنشطة ىذه إلغاء أو تقليل إمكانية مدى حتديد - 3

 جتعلها اليت الطرق واألساليب دراسة غلب فإنو األنشطة ىذه إلغاء إمكانية عدم الدراسة من ثبت إذا -3

 .فعالية أكثر

 مت مث قيمة ال تضيف اليت التكاليف حتديد ومت واألنشطة العمليات حتليل مت إذا بأنو الباحثُت من عدد ويرى

 التكاليف نظام ويساىم  2تلقائًيا تنخفض سوف التكلفة فإن التكاليف ىذه يف تتسبب اليت األنشطة استبعاد

  3: التالية الرئيسة اخلطوات إتباع خالل من وذلك األداء وتقييم قياس تطوير يف بفاعلية األنشطة على ادلبٍت

 .ادلنشأة داخل الرئيسة األنشطة حتديد . 1

 .األنشطة لتلك الالزمة ادلوارد حتديد . 2

 .الكامل التصنيع مرحلة إىل ليصل ادلنتج خالذلا يتدفق اليت ادلراحل حتديد . 3

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 ،ص3 العدد األزىر، جامعة ،اإلسالمي لالقتصاد كامل صالح مركز مجلة" ادلثلى ادلسببات واختيار التكاليف مسببات مدخل " ( 1997 ) الفتح أبو علي شتا،. 1
 115 – 190.ص
 النشاط  تكاليف زلاسبة ABC"، التجارة، كلية ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلةعلى  وانعكاسها ادلنطقية األساليب فلسفة" ،( 1996 ) لطفي زلمد ليلي مرعي،. 2

 257– 284. ص ص ،2 العدد مشس، عُت جامعة

 ص ، 44 العدد .القاىرة، جتارة ،والتأمين واإلدارة المحاسبة مجلة " الوكالة نظرية يف ظل ادلوارد وختصيص النشاط تكلفة زلاسبة " ( 1992 ) زلمود زلمد يوسف،. 3
 175– 237 ص
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 داخل يستخدم بكل مورد اخلاصة التكاليف تقديرات إعداد خالل من النشاط تكلفة إمجايل حتديد . 4

 تكلفة إمجايل وبقسمة األخرى، األنشطة من النشاط يستفيد هبا أن ادلتوقع التكاليف جتميع إىل باإلضافة النشاط،

 يتم  واليت) النشاط ىذا لطبيعة القياس وحدة (التحميل معدل أو وحدة حتديد ؽلكن مسبب التكلفة على النشاط

 .االستفادة بقدر هبا التام اإلنتاج حتميل

 حدوثو ادلتوقع ضوء ادلستوى يف نشاط لكل التقديرية ادلالية اجلوانب وحتديد األنشطة، توصيف يتم . 5

 يف األنشطة على ادلبنية اخلطة أو ادلوازنة إعداد ويتم ختصيص ادلوارد، يتم ادلستوى ىذا ضوء ويف النشاط، ذلذا

 .كأعمدة صفوف واألنشطة ىيئة على ادلصفوفة ىذه يف ادلوارد وتظهر النشاط، شكل مصفوفة

 ؽلتد بل الفعلي للتكلفة القياس حد عند يقف ال األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق فإن وهبذا

 على مبنية موازنة إعداد حيث يتم التخطيطية، ادلوازنات كإعداد اإلدارية احملاسبة أدوات من العديد ليشمل

 لكل النشاط تكلفة مسبب حجم على تقدير اعتماًدا إنتاجها ادلتوقع ادلنتجات احتياجات تعكس األنشطة

 ما بالفعل تعكس األنشطة على ادلبنية ادلوازنة األنشطة فإن تكاليف مسببات لتعدد ونظرًا األنشطة، من نشاط

 استخدام وؽلكن .ادلوازنة تقديرات إعداد دقة إىل يؤدي شلا األنشطة ادلختلفة من اإلنتاج تشكيلة إليو حتتاج

 حجم مبقارنة القيام ؽلكن األساس ىذا وعلى نشاط لكل أداء كمقاييس حد ذاهتا يف التكاليف مسببات

 مناطق وحتديد األداء تقييم يف جًدا مفيدة خطوة ذلك ويعترب األنشطة من نشاط لكل الفعلية بادلقدرة ادلسببات

 .اإلسراف
1 

 2:يف تتمثل ثالثة زلاور حول يدور والذي األداء لقياس اجتاه أحدث تطبيق فرصة السابقة اخلطوات وتتيح

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

جامعة  التجارة، كلية ماجستَت، رسالة ،"النشاط أساس على التكلفة مدخل في ظل المحاسبي القياس كفاءة لرفع مقترح إطار" ،( 1999 ) مصطفى وائل زلمد،. 1
 .مصر مشس، عُت

 العلمية المجلة    (ABC):النشاط ظلوذج مقًتح أساس على التكاليف نظام إطار مدخل يف األداء وتقومي ادلوارد ختصيص مشاكل " أ-( 1995 ) سعيد اذللباوي،. 2
 -1.61ص ص األول، العدد ملحق طنطا، جتارة ،والتمويل للتجارة
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 تكون أموال دتثل مباعة واليت جيدة)وخدمات منتجات (سلرجات من الداخلية العمليات تولده ما زيادة  -1

 .إيراد إىل األخرى ادلدخالت و حتويل ادلستلزمات طريق عن وتتولد ادلنشأة، لتدخل طريقها يف

 دتتد ولكن فقط ادلنتجات تقتصر على وال بالنظام تبقى اليت األموال بادلخزون ويقصد ادلخزون ختفيض   -2

 .والتجهيزات ادلباين وادلعدات مثل بيعو وؽلكن شراؤه يتم ما كل إىل

 يتم اليت وىي خارج ادلنشأة، إىل طريقها يف تكون اليت األموال وىي التشغيلية التكاليف ختفيض   -3

 .الداخلية  العمليات كل تولده ما على للحصول إنفاقها

 من ادلسئولية زلاسبة فعالية زيادة إىل يؤدي العمليات بعد على األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام اشتمال إن

  1:يلي ما خالل

 شلا إدارية، وحدات من للمنشأة التنظيمي باذليكل موجود ىو ما مع غالًبا يتمشى األنشطة ىيكل إن 1. 

 .فعالية أكثر التكاليف على الرقابة وجتعل اإلداري، والتنظيم احملاسيب النظام بُت الربط ىدف حتقيق إىل يؤدي

 يساعد شلا عنها ادلسئولُت حتكم نطاق يف تدخل ال أخرى أقسام من بتكاليف األنشطة حتميل عدم 2. 

 .األداء ىذا نتائج على احلكم وعدالة األنشطة ىذه أداء تقييم عملية حتسُت على

 يف القسم حساب على احململة ادلوارد تكلفة مع ما قسم داخل األنشطة تكاليف إمجايل يتساوى أن 3. 

 رلمعات مع بادلقارنة وذلك التكلفة تتبع عند الرقابة عملية فعالية زيادة إىل يؤدي شلا العام األستاذ دفًت

 لطول تكلفتها تتبع ويصعب متعددة أقسام من عليها سلصصة تكاليف تتضمن اليت التكاليف

 .وتعقدىا اإلجراءات

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

كلية  ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة ،"ادلستمر التحسُت ضلو التوجو لتدعيم النشاط أساس على التكلفة حتديد نظام تطوير" ،( 1995 ) سامل زايد شناف، أبو. 1
 775 -806. ص ص ،2 العدد مشس، عُت جامعة التجارة،
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 لتحديد بالنسبة البداية نقطة مبثابة متجانسة أنشطة رلمعات يف وتضمينها قسم لكل األنشطة جتميع 4. 

 .أدائها وحتسُت تطويرىا الواجب لألنشطة األولوية

 ضلو التوجو طريق على ومتقدمة ىامة خطوة األنشطة على ادلبٍت التكاليف بنظام العمليات بعد ويعد

 :1 زاويتُت من اإلدارية األغراض وخدمة وتدعيمو التكلفة إدارة مدخل

 .وحتسينها تطورىا منها، وإمكانية واذلدف دتارسها، اليت األنشطة جدوى تقدير على اإلدارة مساعدة. 1

 لتحديد أساسية قاعدة على خلق يساعد شلا بادلوارد ادلرتبطة بااللتزامات تتعلق تفصيلية معلومات توفَت. 2

 األكثر بالعمليات االىتمام من اإلدارة ؽلكن الذي التكاليف، األمر ختفيض جلهود واألولويات األىداف

 يساعد أنو كما األىداف حتقيق يف غَتىا من أكثر تساىم اليت أو اخلدمات وادلنتجات فعالية،

 وقرارات ادلوارد، بتخصيص القرارات ادلتعلقة مثل ادلختلفة اجملاالت يف أفضل قرارات اختاذ على أيًضا اإلدارة

 .إيقافها أو معينة خدمة تقدمي أو معُت منتج يف إنتاج االستمرار وقرار والطاقة، التسعَت

 تطبيق من اخلدمية ادلنشآت مكن إدارات األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام أن2004)2  اهلل، عبد (ويرى
 األدوات إحدى أصبحت واليت العمليات الشاملة وىندسة اجلودة بإدارة شلثلة أدائها لتحسُت مساعدة تقنيات
 للمنشآت اإلسًتاتيجية األىداف وحتقيق التشغيلية الكفاءة رفع هتدف إىل واليت احلايل بالعصر احلديثة اإلدارية
 وفهم إدراك عملية تعد اجلامعات، صعيد وعلى .األجل قصَتة التشغيلية على األىداف اقتصادىا وعدم

 باحلقيقة استهالك علمي ىو ختصص أي تقدمي أن باعتبار التكاليف وختفيض إدارة يف األوىل األنشطة اخلطوة
 للتكاليف عناصر إىل عند االستخدام صفتها تتغَت واليت اقتصادية موارد تستهلك األنشطة تلك وأن ألنشطة،
 مساق من كبَت بشكل علمي متنوعة أي ختصص لتنفيذ ادلطلوبة األنشطة تكاليف وأن طبيعتها، حبسب
 .التخصص لنفس آلخر فصل ومن آلخر
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كلية  ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة ،"ادلستمر التحسُت ضلو التوجو لتدعيم النشاط أساس على التكلفة حتديد نظام تطوير" ،( 1995 ) سامل زايد شناف، أبو. 1
 775 -806. ص ص ،2 العدد مشس، عُت جامعة التجارة،

 إحدى، يف تطبيقية دراسة :األردن يف اخلاصة العايل التعليم مؤسسات  يف(ABC)األنشطة  أساس على التكاليف أنظمة " ( 2004 ) حسن سلمان اهلل، عبد. 2
 185 – 208. ص ص ،1 العدد7 اجمللد ،التطبيقية للعلوم األردنية المجلة " اخلاصة األردنية اجلامعات
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 أساس يف توفَت يساعد األنشطة أساس على باجلامعات التعليمية اخلدمات تكلفة حتديد عملية إن

 اجلودة من مناسب اخلدمة مبستوى أداء تطلب واليت اخلدمات تلك أداء كفاءة على للحكم دقيق موضوعي

 ادلقدمة التعليمية للخدمات اجلودة من مستوى لكل خاصة عناية إعطاء يتطلب وىذا .شلكنة تكلفة وبأقل

 ورقابتها ترشيدىا هبدف التعليمية اخلدمات وكذلك تكلفة مستمرة، بصفة هبا واالرتقاء حتسينها هبدف

 ادلقدمة اخلدمات لتحسُت للمنافسة ال  ً  رلا ؼللق  وىذا.عليها للمحاسبة احلديثة األساليب واستخدام

 ادلسئولُت أداء لتقييم موضوعي إطار توفَت مث ومن عليها واحلفاظ ادلوارد ادلتاحة دعم أجل من وذلك للطلبة،

 1 2007).حلس، )اجلامعات  تلك  إدارة عن

 بعد ختصيص :ببعديو اجلامعات يف األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق أن الباحث ويرى

 حدٍ  على التشغيلية واإلسًتاتيجية القرارات الختاذ حديثة إدارية أداة إلداراهتا يوفر العمليات وبعد التكلفة

 إعداد عملية وتطوير وختفيض التكاليف األداء لتحسُت لالنطالق األساس حجر ؽلثل أنو كما سواء،

 ادلالية ادلعلومات خالل من وذلك ادلسئولية فعالية زلاسبة وزيادة ورقابة، ختطيط كأداة التخطيطية ادلوازنات

 .النظام يوفرىا اليت ادلالية وغَت

 الرأسي ؽلثل احملور حيث األنشطة، على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق أبعاد (2 ) رقم الشكل ويبُت

 فيختص األفقي احملور أما ختصيص التكاليف، يف األساس ىي األنشطة أن يبُت الذي التكلفة ختصيص بعد

 يف استخدامها الواجب وادلعايَت ،)التكاليف مسببات (نشاط  كل ألداء ادلطلوبة ادلوارد وتكلفة كمية بتوضيح

 يؤكد اإلطار ىذا ويف العمليات، ببعد يعرف وىو ما نشاط، كل يف األداء نتائج قياس
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 على تطبيقية دراسة :الفلسطينية باجلامعات التعليمية اخلدمات تكلفة كأساس لقياس األنشطة تكاليف نظام" ( 2007 ) يوسف وجربوع، اهلل، عبد سامل حلس،. 1



 األنشطة أساس عهى انمبني انتكانيف نظاو                              األول                                                      انفصم

 

 34 

  329. العدد ادلوصل، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية ،الرافدين تنمية مجلة ،"غزة يف اإلسالمية اجلامعة

 تعد اليت للمعلومات العكسية التغذية مبثابة تعد اليت عنصر الرقابة أعلية على2005 ) 1 درغام، ( 

 مقاييس تعرب بينما فعلي، ىو عما يعرب اخلدمة أو فادلنتج الرقابية، اختاذ القرارات عملية يف األساسي العنصر

كمعلومات  تستخدم مقارنة معلومات على ضلصل بادلخطط الفعلي مقارنة خالل ومن ىو سلطط، عما األداء

 .واألنشطة ادلوارد من كل تعديل هبا يتم رقابية

 األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق أبعاد 2 ) :)رقم  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 46) ص ، 2005 درغام،)  :المصدر

 األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق متطلبات: المطلب الثاني 

 2 :يلي فيما النظام تطبيق متطلبات أىم  تتحدد
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 ،"تطبيقية دراسة :غزة قطاع في الفلسطينية الحكومية المستشفيات في المستند لألنشطة التكاليف نظام تطبيق إمكانية تقويم" ،( 2005 ) موسى ماىر درغام،. 1
 .األردن عمان، ،" ادلالية وادلصرفية للعلوم العربية األكادؽلية وادلصرفية، ادلالية العلوم كلية دكتوراه، رسالة
 العربية المجلة " ميدانية دراسة :غزة قطاع يف ادلتوسطة والكليات يف اجلامعات مالئمة تكاليف أنظمة مقومات توافر مدى " ( 2006 ) شحدة محدي زعرب،. 2

 -3.33ص ص ،1 العدد ، 26 اجمللد لإلدارة،

 انموارد
 انرقابة

 

 األنشطة
 

 انتكهفة مسببات
 األداء مقاييس

 انتكهفة وحذات

 )انخذمة أو انمنتج (
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 شلا النظام دلفاىيم فهم ادلستخدمُت زيادة األنشطة على ادلبٍت التكاليف لنظام السليم التطبيق يتطلب.  1

 على لتأىيلهم بادلنشأة العاملُت وتدريب تنمية على العمل وعليو غلب واستخدامو، قبولو زيادة عليو يًتتب

 .النظام تطبيق

 تفهم ولديها الدقيقة، على ادلعلومات احلصول يف رغبة لديها اإلدارة كانت فكلما العليا، اإلدارة دعم.  2

 مبهامها القيام يف دلساعدهتا ادلناسب الوقت يف بادلعلومات يف تزويدىا وأعليتو النظام تطبيق ضرورة يف وقناعة

 .تطبيقو على إغلابيا مؤشرًا ذلك كان كلما القرارات واختاذ ورقابة ختطيط ادلختلفة من

 يعٍت وىذا علمية، على أسس تعتمد ختطيطية موازنات وإعداد فعالة زلاسبية معلومات أنظمة توفر .  3

 ونظام التكلفة وحدات ودليل التكلفة مراكز ودليل عناصر التكاليف دليل مثل أدلة عدة على النظام اشتمال

 .للتقارير الدورية فعال

 األحداث تسجيل يساعد على وىذا ومعاجلتها، البيانات تشغيل يف احلديثة التقنية الوسائل استخدام .  4

 مرنة بأساليب وتلخيصها وحتليلها اسًتجاعها من كما ؽلكن التفصيل، من كافية بدرجة والتكاليف واألنشطة

 .لذلك دعت احلاجة كلما متعددة

 سلرجاهتا طبيعة االعتبار واألخذ بعُت التطبيق عند التعليمية ادلنشآت ألنشطة ادلميزة اخلصائص مراعاة .  5

 حتليلي بشكل اجلامعات تزاوذلا اليت لألنشطة مستفيضة إجراء دراسات ضرورة الباحث ويرى .اخلدمات من

 التكلفة إىل مسبب والوصول األنشطة لتلك واألثر السبب لعالقات الواضح التحديد أجل وتفصيلي من

 ادلناسب العدد إىل الوصول بصدد أكثر فائدة تعترب الدراسات ىذه أن على عالوة نشاط، لكل ادلناسب

 مبجمع ادلتعارضة األنشطة بعض دمج عليو يًتتب قد لألنشطة فالتحديد ادلوجز األنشطة، تكاليف جملمعات

 .القياس كفاءة تدين عنو ينتج واحد شلا
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 مكون فريق عمل مسئولية من األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام وتطبيق تصميم يكون أن وغلب

 رلاالت مجيع الفريق أن ؽلثل غلب حيث احلسابات، قسم على فقط مقتصرًا وليس متنوعة ختصصات من

 بيئة يف تغيَتات إحداث الصعب من حقيقة أنو على ذلك ويستند النظام، سلرجات ستستخدم اليت الوظائف

 نتيجة التغيَتات من سيتأثرون الذين مجيع من مدعومة بالكامل التغيَتات ىذه تكن مل إذا بادلنشأة العمل

 الختاذ ادلدراء يستخدمها اليت األسس بعض يغَت األنشطة على التكاليف ادلبٍت فنظام اجلديد، النظام تطبيق

النظام  بتطبيق مساعلة ذلم بالتغيَتات مباشرة سيتأثرون الذين ادلدراء ىؤالء يكن مل األداء، فإذا وتقييم القرارات

 وكفاءة مجيع ادلدراء خربة يتطلب للنظام اجليد التصميم أن ذلك على عالوة تطبيقو، سيقاومون فإهنم اجلديد

 1 .النظام مع سيتعاملون الذين

 :2التالية االعتبارات  مراعاة يتعُت األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق صلاح ولضمان

 توقيت ذلك ادلعلومات ويتضمن ىيكل طبيعة وكذلك ادلعلومات، من ادلنشأة احتياجات تقومي.  1

 .ادلنشأة مستويات لكافة لالستخدام األمثل توظيفها وكيفية ادلعلومات، على احلصول

 .ادلختلفة بادلنشأة للمستويات ادلعلومات وإيصال تدفق على ادلعلومات نظام قدرة تقومي.  2

 ) .ادلوارد ادلالية البشرية، ادلوارد الوقت، (استخدامها ؽلكن اليت ادلتاحة ادلوارد تقومي . 3

 .ادلعلومات على احلصول بأغراض يفي للتقارير ىيكل إعداد.  4

 :التالية االعتبارات2004)  البتانوين،(ويضيف 
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1. Garrison, Ray H., and Noreen, Eric W., (2003), "Managerial Accounting", McGraw-Hill, 10th Edition, USA. 

 الزقازيق، جامعة التجارة، كلية ،التجارية البحوث مجلة ،"التكاليف دلعلومات كنظام (ABC) النشاط تكاليف نظام فعالية مدى " ( 2000 ) زلمد رلدي سامي،. 2
 373-421. ص ص األول، اجلزء ،2 العدد ، 22 اجمللد
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 .اخلدمة أداء وسرعة إسًتاتيجية اجلودة خاصة وبصفة اإلداري النظام داخل باالسًتاتيجيات النظام ربط . 1

 .األداء بتقييم النظام تطبيق ربط. 2

 .النظام أىداف وضوح على االتفاق . 3

 .للجودة اإلجرائية باخلطوات النظام ربط . 4

 .النظام وتنفيذ تصميم على التدريب . 5

 على التكاليف ادلبٍت نظام لتطبيق الالزمة ادلتطلبات توفَت على قادرة اجلامعات أن الباحث ويرى

 الشاملة اجلودة مبفاىيم اإلدارات العليا اىتمام ظل يف خاصة .البشرية اإلمكانيات تأىيل حيث من األنشطة

 .اإلداري النظام لتشغيل احلديثة التقنيات واستخدام األداء وتقييم

 :األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق خطوات :المطلب الثالث

:يلي فيما األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام لتطبيق العامة ادلراحل تتمثل
 1 

 :المبدئية الدراسة مرحلة. 1

 تنظيمية مشاكل وجود يف حالة أو القائمة للنظم والتغيَت للتطوير رغبة لوجود نتيجة ادلرحلة ىذه تبدأ

 .عليها تقابل الطلب ال ادلتاحة ادلعلومات أن أو .حلول ذلا يوجد وال

 :النظام تبني مرحلة 2.

 ىذه تأيت .ادلطلوبة يقدم احللول أن ؽلكن األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام أن ادلنشأة ترى عندما
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 التجارة كلية مجلة ،"األعمال تنظيمات أداء على النشاط أساس على التكلفة ادلتوازن ونظام األداء مقياس بُت والتكامل الربط تأثَت" ،( 2004 ) عالء البتانوين،. 1
 337 -375. ص ص ،1 العدد ، 41 اجمللد العلمية، للبحوث
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 ادلوافقات على واحلصول .لتنفيذه ادلوارد الالزمة لتدبَت حبملة النظام مقًتحي يقوم وفيها ادلرحلة 

 النظم من كفاءة أقل أو تعقيًدا أكثر النظام أن البعض بسبب اعتقاد اجلهود ىذه تفشل وقد .الالزمة

 .األخرى

 :التحليل مرحلة 3.

 وحدات على ختصيصها األنشطة، مث وبُت بينها والربط ادلوارد بدراسة التنفيذ عن ادلسئولُت فيها ويقوم

 .ادلرحلة ىذه يف أعلية والتدريب الضروري الوقت عنصري إعطاء وغلب .التكلفة

 :القبول مرحلة 4.

 حتسُت إىل اجلديد ستؤدي النظام معلومات أن على للموافقة القرار متخذ عند حامسة مرحلة وىي

 .األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام العاملُت دلعلومات وفهم اقتناع عند إال القبول يأيت وال القرارات،

 :االستخدام مرحلة 5.

 ادلعلومات نظام أحد أجزاء األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يكون عندما ادلرحلة ىذه تظهر

 .القرارات الختاذ الستخدامها نتائجو ويظهر للمنشأة اإلداري

 :األنشطة على المبنية اإلدارة مرحلة 6.

 حتسُت أو التكلفة اإلدارة لتخفيض تستخدمها أن ؽلكن األنشطة معلومات بأن ادلرحلة هبذه ويقصد

 .اإلسًتاتيجية ادلزايا وحتقيق العمليات

 1 :التالية  بالقواعد االسًتشاد يتم األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تصميم وعند
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1. Cooper, Robin & Kaplan, Robert S. (1988) "Measure costs right: Make the right Decisions", Harvard 

Business review, Vol.66, Issue.5, pp. 96-104. 
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 حدوث األنشطة على ادلبٍت نظام التكاليف استخدام على يًتتب اليت وىي ادلكلفة، ادلوارد على الًتكيز 1.

 يعترب اجلامعات ففي للتخصيص، األخرى بالطرق بادلقارنة تكلفة ادلنتجات يف كبَتة اختالفات

 .معاجلتها على الًتكيز التكاليف على نظام غلب واليت تكلفة ادلوارد أكثر واألجور الرواتب تكلفة عنصر

 نسبة يتفاوت ادلثال سبيل فعلى بدرجة كبَتة، ادلنتجات بُت استهالكها ختتلف اليت ادلوارد على الًتكيز 2.

 .وغَتىا اإلشراف أو العلمي البحث أو التدريس على ىيئة التدريس لعضو ادلستنفذ الوقت

 مثل للتخصيص التقليدية االرتباط بادلقاييس بعدم عليها الطلب ظلط يتصف اليت ادلوارد على الًتكيز 3.

 حتريف يف قدر بأكرب تساىم اليت ادلوارد حتديد غلب وىنا تكلفة ادلواد، أو ادلباشر العمل ساعات

 .التقليدية األنظمة يف ػلدث الذي التكاليف

 فوحدات التكلفة األنشطة، على ادلبٍت التكاليف نظام لنموذج العام البناء (3 ) رقم الشكل ويبُت

 تدريس بنشاط يتطلب القيام معُت دراسي دلساق الطالب اكتساب ذلك ومثال األنشطة، على الطلب تولد

 فنشاط ادلوارد، تستهلك ىذه األنشطة التدريسية، العملية إدارة ونشاط االمتحانات عقد ونشاط ادلساق

 زاد فكلما التكاليف، يسبب ادلوارد وإن استهالك التدريس، ىيئة عضو وقت من جزء يستهلك التدريس

 الالزمة واألجور الرواتب تكلفة زادت كلما معتمدة شكل ساعات يف التدريس ىيئة لعضو ادلستنفذ الوقت

 ىذه خالل من التخصيص على األنشطة على ادلبٍت التكاليف يعمل نظام وهبذا ادلستنفذ، الوقت مقابل

 .التكاليف عناصر على التكلفة تأثَت وحدات كيفية لتحديد العالقات
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 األنشطة على المبني التكاليف نظام نموذج 3 ) :  )رقم  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 .Garrison and Noreen, 2003, p322). ):المصدر

  1:التالية باخلطوات التمهيدية البدء من بد ال األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق ؽلكن وحىت

 مثل عليها، احلصول يف ترغب اإلدارة اليت ادلعلومات ونوعية النظام تطبيق مشروع ونطاق أىداف حتديد 1.

 إمكانيات وحتليل ادلضافة، القيمة أساس على األنشطة ، وحتليل) خدمة أو سلعة (النهائي ادلنتج تكلفة حتديد

 .اخلاصة اخلدمات أداء وتكلفة وطاقات ادلنشأة،

 هبا تقوم اليت الرئيسة وحتليل األنشطة لفهم وذلك التطبيق زلل بادلنشأة اخلاصة واحلقائق البيانات جتميع 2.

 الشخصية وادلقابالت التنظيمية واخلرائط التدفق بينها خرائط من عديدة وسائل باستخدام وذلك ادلنشأة

 .بادلنشأة ادلطبق النظام احملاسيب دراسة وكذلك
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 التجارة، كلية ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة " األنشطة أساس على زلاسبة التكاليف نظام تطبيق دلشاكل حتليلية دراسة " ( 1997 ) زلمد حسُت عيسى،. 1
 123  -212.ص ص ،3 العدد مشس، عُت جامعة

 التكمفة وحدات
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 الموارد استهالك
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 زلددة، وسلطات لو مسئوليات تكون أن على النظام تنفيذ مسئولية يتوىل الذي العمل فريق إعداد 3.

 ادلسئولُت واألشخاص ادلهام تلك إدتام وتوقيت فريق العمل مهام حتدد منفصلة عمل خطة إعداد وكذلك

 .عنها

 :ذلك ويشمل النظام تطبيق وكيفية فهم على التدريب بأعمال القيام 4.

 العليا اإلدارة دعم لضمان استمرار التطبيق بداية قبل وذلك العليا باإلدارة خاصة تدريب برامج .أ

 .للنظام

 .تطبيق النظام بداية يف وذلك األقسام رؤساء مستوى على مفصلة تدريب برامج .ب

 بداية عند عقدىا العمل ويتم فريق إىل موجة وىي ادلشروع تنفيذ بكيفية خاصة تدريب برامج .ج

 .النظام تطبيق مراحل من جديدة مرحلة كل

 كما األنشطة ادلبٍت على التكاليف نظام لتطبيق خطوات أربع Witherite and Kim, 2006)1 )ويضع 

 :يلي

 :المنشأة  بمخرجات العالقة ذات األنشطة وتبويب تحديد 1.

 مث .اخلدمة أو ادلنتج بادلنشأة إلنتاج العاملُت هبا يقوم اليت األنشطة مجيع حتديد اخلطوة ىذه يف يتم

 على أنشطة إىل مستوياهتا حسب األنشطة ذلك تبويب بعد يتم مث .األنشطة بقاموس تدعى هبا قائمة إعداد

 .ككل ادلنشأة مستوى وعلى ادلنتج مستوى وعلى مستوى الدفعة وعلى ادلنتج وحدة مستوى

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Witherite, Jeffrey and Kim, I1-woon, (2006), "Implementing Activity Based costing in the Banking Industry", 

Bank Accounting & Finance, April-May, p.p. 29-34. 
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 :السابقة بالخطوة تحديدىا تم التي لألنشطة التكاليف تقدير 2.

 عليها احلصول مت البيانات اليت وأيًضا بادلنشأة، ادلالية الدائرة خالل من التكاليف ىذه حتديد وؽلكن

 هبا، يقومون اليت األنشطة من نشاط لكل الوقت ادلستنفذ نسبة توضح واليت العاملُت مع ادلقابالت خالل من

 .ادلؤداة األنشطة على التكاليف عناصر ختصيص ؽلكن عندىا

 :نشاط لكل التكلفة مسبب معدل احتساب 3.

 التكلفة، وحدات مسبب من وحدة لكل ادلستهلكة ادلوارد تكلفة التكلفة مسبب معدل ؽلثل

 على النشاط تكلفة إمجايل بقسمة ويتم احتساهبا التكلفة، وحدات على األنشطة تكلفة لتخصيص وتستخدم

 .للنشاط الكلي احلجم

 :المخرجات على النشاط تكلفة تخصيص 4.

 منتج ادلتعلقة بكل األنشطة مجيع حتديد ال  ً  أو :رئيسة نقاط ثالث تتطلب التخصيص عملية إن

  .خدمة أو منتج وحدة استخدامها لكل مت اليت نشاط كل وحدات عدد حتديد :ثانًيا .حدة على خدمة أو

 .ادلنتجات على تكاليف األنشطة لتخصيص التكلفة مسببات معدالت استخدام :ثالثًا

 ادلباشرة غَت ختصيص التكاليف علمية فإن اجلامعات، يف التعليمية اخلدمات تكلفة قياس رلال يف أما

 الكليات بُت اخلدمات تبادل باجلامعات وشيوع ادلتاحة ادلوارد استخدام قرارات لتنوع وذلك تعقيًدا أكثر

 التكاليف بُت عالقة إغلاد يتم العامة ختصيص التكاليف يتم وحىت النشاط، ىذا يف ادلختلفة واألقسام

 موارد تستهلك اليت األنشطة من رلموعة بتوسيط خدمات وذلك أو سلًعا كانت سواء النهائية وادلنتجات

  اليت واخلدمات اجلامعة موارد بُت وسيطًا األنشطة تعد وهبذا التعليمية ادلختلفة، اخلدمات لتقدمي اجلامعة
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  1.يستلزم التعليمية اخلدمات رلال يف األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق فإن ، لذا استنفذهتا،

 ) .التكلفة رلمعات(شليزة  أوعية يف ادلتجانسة األنشطة وجتميع باجلامعة اخلدمية األنشطة حتديد 1.

 اليت ىي األنشطة ىذه أن على اعتباره) التكلفة األنشطة رلمعات (على ادلباشرة غَت التكاليف ختصيص 2.

 .نشاط لكل ادلناسبة التكلفة مسببات خالل وذلك من مباشرة بصفة ادلتاحة ادلوارد تستهلك

 اخلدمة عدد وحدات أساس على وذلك التكاليف رلمعات من رلمع لكل التكلفة معدل استخدام 3.

 .الفًتة خالل منها كل يف ادلتاحة

 نظام استخدام اجلامعة داخل األكادؽلية واألقسام للكليات ؽلكن أنو Cox, et. al, 1999) 2)ويرى

 :يلي ما لتحقيق كأداة األنشطة على ادلبٍت التكاليف

 .األكادؽلي القسم مبهمات ادلوارد استهالك ربط 1.

 داخل بينهم والتمايز ىيئة التدريس أعضاء أوقات استخدام فعالية مدى حول واضح فهم على احلصول 2.

 .األكادؽلي القسم

 دلقابلة كفاءة واألكثر ادلوارد الفعالة ختصيص أساليب األكادؽلية األقسام ورؤساء الكليات عمداء مناقشة 3.

 .واجلامعة والكلية القسم احتياجات

 .ادلختلفة الوحدات بُت ادلقارنة خالذلا من ؽلكن بطريقة والتقارير ادلعلومات تنظيم 4.

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 على تطبيقية دراسة :الفلسطينية باجلامعات التعليمية اخلدمات تكلفة كأساس لقياس األنشطة تكاليف نظام" ( 2007 ) يوسف وجربوع، اهلل، عبد سامل حلس،. 1
  329. العدد ادلوصل، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلية ،الرافدين تنمية مجلة ،"غزة يف اإلسالمية اجلامعة

2. Cox, Kelline S. and et. Al. (1999), "Activity Based costing and Higher Education: can it work?", A paper 

Presented at the Association for Institutional Research, 39th Annual Forum, May 30-June 2, Seattle, 

Washington. 
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Tatikonda and Tatikonda, 2001) )وؽلدنا
 على ادلبٍت التكاليف نظام لتطبيق خطوات  بستة1

 :يلي كما اجلامعات يف األنشطة

 مثل لقياسها على األنشطة ادلبٍت التكاليف نظام يسعى اليت الوحدات وىي التكلفة، وحدات حتديد 1.

 .معُت لتخصص الطالب الفصلية تكلفة أو معُت، دلساق الدراسية الشعبة تكلفة

 اجلامعات يف أمثلة ادلخرجات ومن .اإلنتاجية للعملية ادلرغوبة النتائج وىي النهائية ادلخرجات حتديد 2.

 .ادلختلفة للربامج العلمية التخصصات

 .ادلخرجات إلنتاج ادلطلوبة األنشطة وىي األنشطة حتديد 3.

 جملمعات ادلوارد تكاليف اخلطوة ختصيص ىذه يف يتم حيث التكلفة، رلمعات وتكوين ادلوارد ختصيص 4.

 .التكلفة

 يتم التكلفة وحتديد مسببات التكلفة رلمعات تكوين يتم فعندما بادلخرجات، األنشطة تكاليف ربط 5.

 .ادلؤداة األنشطة طبًقا دلستويات التكلفة وحدات إىل اجملمعات تكلفة ختصيص

 نظام وتشغيل من تطبيق ادلتولدة التكاليف معلومات حتليل يتم حيث وحتليلها، التكلفة تقارير إعداد6 .

 دراسي لربنامج التوقف أو تعديل أو االستمرار ادلالئمة مثل التوصيات وإعداد األنشطة على ادلبٍت التكاليف

 .معُت

 : التالية اخلطوات Cropper and Cook, 2000)2 )ويذكر

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Tatikonda, Lakshmi U. and Tatikonda, Rao J. (2001) "Activity Based costing for higher education 

institutions", Management Accounting , vol. 2 , Issue 2 , p.p 18-27. 

2. Cropper, Paul and Cook, Roger (2000), "Activity Based costing in Universities -Five Years on", Public 

Money & Management, Vol. 20, Issue 2, p.p. 61-68. 
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 .(اإلداري، ادلستلزمات الطاقم التدريس، ىيئة أعضاء طاقم (ادلوارد تكلفة حتديد1.

 .(استشارات أحباث، علمية، ختصصات )ادلنتجات حتديد2 .

 .(مكتبية خدمات إدارة، حبث، تدريس،) األنشطة حتديد3.

 .األنشطة على ادلوارد تكلفة ختصيص 4.

 .(ادلساحة عدد الطالب، العاملُت، عدد) التكلفة مسببات باستخدام بادلنتجات األنشطة ربط5.

 .النتائج وحتليل التقارير إعداد6.

 على ادلبٍت التكاليف نظام  لتطبيق العملية اخلطوات حتديد على تؤثر اليت العوامل من العديد وىناك

  :1أعلها ومن األنشطة

 .القائمة احملاسبية ادلعلومات نظم وأركان مبقومات اجلديد النظام ارتباط مدى 1.

 .التكلفة قياس ترشيد عمليات يف ودورة اجلديد النظام تطبيق بأعلية العليا اإلدارة واقتناع فهم مدى 2.

 .ادلؤداة األنشطة وخصائص طبيعة 3.

 .األنشطة بُت العالقات وتنوع وتقعد مرونة درجة 4.

 .النظام تطبيق نطاق 5.

 النظام باختالف طبيعة ختتلف األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظم تطبيق خطوات أن الباحث ويرى

  دراسة على  وباالعتماد .نفس اجلامعة داخل آخر رلال إىل تطبيق رلال ومن ألخرى، جامعة من احملاسيب

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 التجارة، كلية ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة " األنشطة أساس على زلاسبة التكاليف نظام تطبيق دلشاكل حتليلية دراسة " ( 1997 ) زلمد حسُت عيسى،. 1
 123  -212.ص ص ،3 العدد مشس، عُت جامعة
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 ,Tatikonda and Tatikonda) ودراسة Witherite and Kim, 2006)  )  من  كل

 :التالية اخلطوات ؽلكن اقًتاحCropper and Cook, 2000) ) و دراسة(2001

 :النشاط بمراكز الخاصة التكاليف تحديد 1.

 ادلتشاهبة أو ادلتكاملة األنشطة ، من للعديد اقتصادية أو وظيفية جتميعات بأهنا النشاط مراكز تعرف

 1 .منفصلة بصورة النشاط مركز ينظمها إيل

 يف تشكل اليت األنشطة لعدد من جتميع عن عبارة النشاط مراكز أن 2 1997) عيسى،( ويوضح

 األنشطة على ادلبنية التكاليف نظم تصميم يف مراكز النشاط استخدام وأن جوىرية، إنتاجية عملية رلموعها

 عن الالزمة التقارير إعداد ؽلكن حبيث األنشطة من كبَت عدد على احتواء ادلنشأة حالة يف كبَتة أعلية لو

 .التفاصيل هتمل ال ولكنها رلمعة بطريقة اخلدمات أو تكلفة ادلنتجات

 التكلفة على ختصيص ذلك يؤثر ال حبيث للتكلفة رلمعات عدة إىل النشاط مراكز تقسيم وؽلكن

 أو ذلا التكلفة عناصر توجيو يف سواء كيان مستقل دتثل النشاط مراكز داخل اجملمعات ألن التكلفة لوحدات

 .لوحدات التكلفة منها التكاليف ختصيص

 األحياء، قسم سبيل ادلثال فعلى مستقل، نشاط مركز معينة بكلية أكادؽلي قسم كل اعتبار وؽلكن

 بكل اخلاصة التكاليف ولتحديد العلوم، داخل كلية نشاط مراكز دتثل الطبية التحاليل وقسم الفيزياء، وقسم

 ادلتحققة التكاليف عناصر عن سلتلفة بيانات على للحصول العام دفًت األستاذ إىل الرجوع ؽلكن نشاط مركز

 .وغَتىا ..السفر ونفقات والقرطاسية واألجور الرواتب التكاليف عناصر ومن أمثلة داخلها

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ

 العلمية المجلة ،"وصفي ظلوذج األنشطة، حتليل مدخل :ادلنتجات تكلفة ألغراض قياس التكاليف مشكلة جتنب مع التعامل قضية" ب-( 1995 ) سعيد اذللباوي،. 1
 -2.47ص ص ،2 العدد طنطا، جتارة والتمويل، للتجارة

 التجارة، كلية ،والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة " األنشطة أساس على زلاسبة التكاليف نظام تطبيق دلشاكل حتليلية دراسة " ( 1997 ) زلمد حسُت عيسى،. 2
 123  -212.ص ص ،3 العدد مشس، عُت جامعة
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 :األنشطة تكاليف مجمعات تصميم 2.

 واحد بنشاط ذات العالقة التكاليف عناصر فيو تًتاكم الذي الوعاء بأنو النشاط تكلفة مبجمع يقصد

1األنشطة على ادلبٍت التكاليف بنظام قياسو يتم معُت
  داخل ادلؤداة األنشطة حتديد يتم ادلرحلة ىذه ويف 

 ختصيص مث إليها، لتخصيص التكلفة األساس ستكون واليت متجانسة رلمعات يف وجتميعها النشاط مراكز

 ادلوارد، من أكادؽلي قسم دلدخالت أمثلة (1 ) اجلدول رقم ويبُت .التكلفة وحدات إىل اجملمعات من التكلفة

 .عنو الناجتة يزاوذلا، وادلخرجات اليت واألنشطة

 أكاديمي قسم ومخرجات وأنشطة موارد لبعض أمثلة  1 ) : )رقم جدول

 المخرجات األنشطة الموارد

 دراسية مساقات التدريس  التدريس ىيئة أعضاء

 حبثية منشورات البحث حبث مساعدو

 مشاريع االستشارات أخصائيون

 تقارير علمية أنشطة اإلداري الطاقم

 أخرى الكلية إدارة وتزويد خدمات

 :Cropper and Cook, 2000, p .63المصدر  

 :األنشطة تكاليف مجمعات على التكاليف تخصيص 3.

 وذلك عليها ادلوارد ادلستخدمة تكاليف ختصيص ينبغي فإنو التكلفة رلمعات تصميم عملية إدتام بعد

  ثالث باستخدام ادلرحلة ىذه يف عملية التخصيص وتتم نشاط، كل ألداء ادلستخدمة ادلوارد تكلفة لتحديد

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Garrison, Ray H., and Noreen, Eric W., (2003), "Managerial Accounting", McGraw-Hill, 10th Edition, USA. 
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 :أساسية طرق

 :المباشر التخصيص .أ

 ولكنو دقة أكثر يتيح بيانات بأنو ويتميز معُت، نشاط ألداء ادلستخدمة للموارد الفعلي القياس وىو

 فإن ادلثال سبيل فعلى ادلستخدمة، للموارد والفعلي القياس الدقيق يتطلب ألنو نظرًا كبَتة تكاليف ذو أسلوب

 .ادلختربات لنشاط مباشرة ختصص أن غلب للمختربات ادلطبوعات ادلستخدمة

 :التقدير أسلوب .ب

 ادلوارد نسبة إىل تقدير اجملمعات على ادلوارد تكلفة ختصيص عند التكاليف نظام مصمم يلجأ

 نسبة تقدير يتم ادلثال سبيل فعلى .لعدة أنشطة يستخدم ادلورد كان إذا حدة على نشاط لكل ادلستنفذة

 .العلمي البحث ونشاط التدريس نشاط من كل على ىيئة التدريس عضو قبل من ادلستنفذ الوقت

 :العشوائي التخصيص أسلوب .ج

 عالقات على استخدام ويعمل التقدير، أسلوب إتباع إمكانية عدم حالة يف األسلوب ىذا يستخدم

 علمية حتسُت إىل يؤدي ال بأنو عليو ويعاب باألنشطة ادلؤداة، ادلستخدمة ادلوارد تكاليف لربط افًتاضية منطقية

 .األنشطة ادلختلفة اقتصاديات فهم

 :التكاليف مسببات اختيار 4.

 حصر مسببات ال  ً  أو :مرحلتُت على نشاط تكلفة رلمع لكل التكاليف مسببات اختيار يتم

 اذلدف على بناءا التكاليف اختيار مسببات ثانيا .اجملمعات تكلفة لتخصيص استخدامها ؽلكن اليت التكاليف

  .التكاليف تقارير ادلطلوب يف الدقة ومستوى اإلدارة إليو تسعى الذي

 2 ).)رقم  باجلدول كما اجلامعات يف ومسبباهتا التكاليف رلمعات بعض عرض وؽلكن
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 بالجامعات ومسبباتها التكاليف مجمعات لبعض أمثلة 2 ) : )رقم  جدول

 التكاليف مسببات التكاليف مجمعات

 الطلبة عدد التدريس

 الدوريات/ادلراجع/الكتب عدد ادلكتبة

 واذلندسة العلوم طلبة عدد ادلختربات

 الوجبات عدد الكافتَتيا

 العليا الدراسات طلبة عدد العليا الدراسات

 اإلضافة/السحب/التسجيل مرات عدد والتسجيل القبول

 ادلعامالت عدد الطلبة شئون

 حالة لكل وادلطالبات الفواتَت عدد العامة اإلدارة

 الطارئة/العادية الصيانة طلبات عدد الصيانة

 األحباث عدد العلمي البحث

 228) ص ، 2007 حلس،) :المصدر

 :التكاليف مسببات تكلفة معدالت احتساب5 .

 مؤداة وحدة نشاط لكل ادلستخدمة ادلوارد تكلفة ؽلثل التكلفة مسبب معدل فإن اإلشارة سبق كما

 مسبب كمية على مبجمع التكلفة ادلوارد تكلفة إمجايل بقسمة احتساهبا ويتم .التكلفة وحدات إلنتاج

 .اجملمع ذلذا التكلفة
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 :التكلفة وحدات على المجمعات تكلفة تخصيص 6.

 معدالت تكلفة باستخدام التكلفة وحدات على اجملمعات تكلفة ختصيص اخلطوة ىذه يف يتم

 كل استخدمتها ادلسبب اليت وحدات عدد حصر يتم التكلفة وحدات تكلفة ولتحديد التكاليف، مسببات

 استفادت اليت األنشطة من نصيبها الدراسية حبصر الشعبة تكلفة حتديد يتم ادلثال سبيل فعلى .تكلفة وحدة

 عدد خالل من األنشطة تلك من نصيبها قياس ويتم .ادلختربات وغَتىا ونشاط التدريس كنشاط منها

 لكل التكلفة مسبب وحدات عدد ضرب مث األنشطة، من نشاط كل من التكلفة ادلطلوب مسبب وحدات

 نصيبها جملموع مساويًا الدراسية الشعبة تكلفة إمجايل يكون وعليو .تكلفتو نشاط مبعدل

 .منها استفادت اليت األنشطة من نشاط كل تكلفة من

 :المستغلة غير الطاقة قياس.1.3.2.1

 بالشعب غَت ادلستغلة الطاقة تكلفة احتساب األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام خالل من وؽلكن

 للشعبة ؽلكن الذي من العدد أقل الدراسية الشعبة يف الطالب من عدد تسجيل تكلفة وىي الدراسية،

 عدم مواطن عن للكشف كبَتة الدراسية فائدة للشعب ادلستغلة غَت الطاقة تكلفة مقياس أثبت وقد استيعابو،

 الشعب تصنيف يتم ادلستغلة غَت الطاقة تكلفة ؽلكن قياس وحىت الدراسية، الشعب جدولة يف احملتملة الكفاءة

 الطالب لعدد األعلى احلد على حتديدىا ويعتمد .فئة لكل الطاقة االستيعابية وحتديد فئات إىل الدراسية

  1.بذلك ادلختصة الدائرة قبل من فرضو مت والذي التسجيل بالشعبة ؽلكنهم الذين

 .منها لكل االستيعابية والطاقة الدراسية الشعب لفئات أمثلة ( 3 ) رقم اجلدول ويبُت

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Granof, Michael H. & et. Al. (2000) "Using Activity Based costing to Manage more effectively", 

http:www.business of government.org. 
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 منها لكل االستيعابية والطاقة الدراسية الشعب فئات 3 ) :)رقم  جدول

 االستيعابية الطاقة الفئة

 طالب 100 كلية متطلب شعبة 1.

 طالب 80 ختصص شعبة 2.

 طالب 70 مناقشة شعبة 3.

 طالب 25 عملي شعبة 4.

 طالب 20 ماجستَت شعبة 5.

 .بغزة اإلسالمية الجامعة – األكاديمية الشئون دائرة :المصدر

 ودتثل الشعب الدراسية فئات من فئة لكل االستيعابية الطاقة إىل ادلسجلُت الطلبة نسبة احتساب ويتم

 أن بالضرورة وليس ادلستغلة، الطاقة غَت دتثل ادلتبقية النسبة أما ادلستغلة، بالطاقة الشعبة تكلفة من النسبة ىذه

 غَت أوقات يف دراسية شعبة يطرح أن القسم األكادؽلي يضطر فقد الكفاءة بعدم ادلستغلة غَت الطاقة ترتبط

 ىذه فرض حال يف تعارض ولديهم معُت مساق يدرسون لتالءم طالب )النهار من متأخر وقت (عادية

 1.العادية األوقات يف الشعبة

 :األنشطة على المبني التكاليف نظام  تقييم:المطلب الرابع

 مشاكل إىل مزايا واإلشارة من فيو ما إبراز خالل من األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تقييم ؽلكن

 .تطبيقو

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ
1. Granof, Michael H. & et. Al. (2000) "Using Activity Based costing to Manage more effectively", 

http:www.business of government.org. 
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 :األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق مزايا 1.4.2.1.

 1 :التالية  ادلزايا باجلامعات األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق يوفر

 .ادلختلفة للربامج التكاليف احلقيقة عن واضحة صورة النظام يعطي حيث أفضل تكاليف معلومات تقدمي 1.

 من ؽلكن اجلامعات األنشطة يف على ادلبٍت التكاليف نظام فاستخدام ادلطلوبة، للموارد اجليد التحديد 2.

 .بادلوارد اإلسراف إضافية ورلاالت موارد إىل حتتاج اليت اجملاالت حتديد

 يساعد ادلختلفة العلمية للمساقات والتخصصات ادلطلوبة األنشطة فتحديد التكاليف، على الرقابة حتسُت 3.

 .قيمة تضيف ال اليت وتلك قيمة اليت تضيف األنشطة حتديد على اجلامعات

 التكاليف مساعلة على خالل التعرف من العلمية والتخصصات الربامج بُت النادرة للموارد السليم التوزيع 4.

 .منها كل يف دقيق بشكل

 ادلساقات استبعاد على يساعد النظام كما العلمية والربامج ادلساقات من اإلنتاجي ادلزيج إدارة حتسُت 5.

 .إنتاجية األقل

 ادلوارد استخدام مت لتقرير كيف قيمة أداة اجلامعات إلدارة األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام يقدم 6.

 .مهماهتا وإصلاز خدماهتا تقدمي فعالية وكفاءة ومدى عملياهتا مجيع على توزيعها مت وكيف

Ellis-NEWMAN, 2003) )ويرى 
  األنشطة أداة على ادلبٍت التكاليف نظام أن 2
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1. Tatikonda, Lakshmi U. and Tatikonda, Rao J. (2001) "Activity Based costing for higher education 

institutions", Management Accounting , vol. 2 , Issue 2 , p.p 18-27. 

2. Ellis-NEWMAN,JENNIFER (2003) "Activity Based costing in user services of an Academic Library", 

LIBRARY TRENDS,Vol.51, No.3, pp. 333-348. 
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 األنشطة، كما تكلفة عن دقيقة معلومات من يقدمو ما خالل من اإلدارية القرارات الختاذ مفيدة

 من كذلك وادلنفعة، وؽلكن التكلفة بتحليالت واضحة برؤية يزودىم شلا التكلفة نشوء بأسباب ادلدراء يزود

 يتم ادلوارد أن من خالل التحقق من أعلى جبودة اخلدمات وتقدمي النادرة، للموارد األفضل االستغالل

 .أعلية األكثر اجملاالت يف استخدامها

 :األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق مشاكل2.4.2.1.

 1 :يلي  معوقات كما عامة بصورة ادلنشآت يف األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق يواجو

 .األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام عن ادلعرفة نقص 1.

 .مبنافعو مقارنة تطبيقو تكلفة ارتفاع 2.

 .النظام لتشغيل ومدربُت مؤىلُت موظفُت إىل االفتقار 3.

 .القائم احملاسيب النظام بكفاية ادلوظفُت اقتناع 4.

 .النظام لتشغيل احلديثة التقنيات توفر عدم 5.

 الوقت حتديد اخلدمية صعوبة ادلنشآت يف األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام لتطبيق العملية ادلشاكل ومن

 ادلستنفذ الوقت اختالف إىل متعددة باإلضافة بأنشطة قيامو حالة معُت لنشاط ادلوظف خالل من ادلستنفذ

 التكلفة وحدة تكلفة تقدير عند النشاط معدل تكلفة استخدام فإن وعليو التكلفة، وحدة باختالف للنشاط

 2 .خاطئة نتائج إىل يقود قد
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1. Khasharmeh, Hussein (2002), "Activity-Based Costing in Jordanian Manufacturing Companies", Dirasat, 

Administrative Sciences, vol. 29 , No.1 , p.p. 213-228. 

2. Berts, Kjell and Kock, Soren (1995), "Implementation Considerations for activity-based cost systems in 

service firms: the unavoidable challenge", Management Decision, vol.33, NO.6, p.p. 57-63. 
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 ادلنشآت يف على األنشطة ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق أن 1) 2002ونورين،  جاريسون(ويرى 

 على أنشطة تكون أن إىل فيها دتيل التكاليف من كبَتة نسبة أن ىي :األوىل مشكلتُت يواجو اخلدمية

 ىي :الثانية وادلشكلة .ادلنشأة تقدمها اخلدمات اليت من أي إىل تتبعها ؽلكن ال واليت ككل ادلنشأة مستوى

 أن إىل دتيل األنشطة من الكثَت أن حيث اخلدمية، يف ادلنشآت البيانات على احلصول يف الكبَتة الصعوبة

 .آيل بشكل تسجيلها ؽلكن ال واليت غَت متكررة بشرية مهام على تشتمل

 إىل احلاجة باجلامعات ىي األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظام تطبيق مشاكل من أن الباحث ويرى

 والتفصيل الشمول درجة حيث ادلطبقة من ادلعلومات نظم سلرجات طبيعة يف النطاق واسعة تغيَتات إجراء

 النظام لتشغيل ادلوظفُت لدى الالزم والتدريب توفر التأىيل عدم إىل باإلضافة .للنظام ادلطلوبة بادلعلومات

 .وتطويره
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 .السعودية العربية ادلملكة الرياض، للنشر، ادلريخ دار زايد، الدين زلمد عصام ترمجة "اإلدارية المحاسبة" ،( 2002 ) أريك ونورين، آتش، ري جاريسون، .1
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 : الفصل خالصة

التكاليف  معاجلة يف ادلستخدمة التقليدية األنظمة عمل إجراءات وبساطة التشغيل تكاليف نقص يعترب

مبنتج  ربطها ؽلكن وال بطبيعتها عامة تعترب التكاليف فهذه األنظمة، ىذه شليزات أىم منها ادلباشرة غَت خاصة

غاية  يف أمر وتوزيعها وختصيصها مجعها عملية جعل ما نشاط، من أكثر يف مشًتكة عناصر تتضمن هناأل معُت

 .والتعقيد الصعوبة

على  اثر ما ىذا جدا، سريع ومعرفية تكنولوجية تطورات العادلي ادلناخ شهد الثمانينيات فًتة بداية مع

التكاليف  عليها تغلب أصبحت حيث التكاليف، ىيكلة يف التغَت إىل وأدى الورشات و ادلصانع يف العمل طريقة

 .ادلباشرة غَت

ادلؤسسات  من العديد بظهور التنافسية البيئة يف تغَتات أيضا ىناك كانت التغَتات ىذه إىل باإلضافة

التكاليف  دلعاجلة التقليدية األنظمة عن االستغناء فكرة ظلو على ىذا كل ساعد الكبَتة، ادلنافسة من جو وخلق

 .ومرونة دقة أكثر تكون جديدة طرق وانتهاج

ؼلص  ما يف سبقو ما على كليا ؼلتلف جديد نظام بينها من كان اليت جديدة أفكار لتبٍت دافع ىذا كان

 ادلبٍت على التكاليف زلاسبة نظام اسم عليو أطلق معلومات، من سلرجاتو وجودة دقة وأيضا العمل وطريقة الفلسفة

 .األنشطة أساس

ما  ىذا والوضوح، بالدقة ادلعلومات من األنشطة أساس على ادلبٍت التكاليف زلاسبة نظام سلرجات تتسم

القرارات  اختاذ يف النظام ىذا على تعتمد أصبحت فاإلدارة فقط، كلفويا نظاما وليس تسيَتيا إداريا نظاما جعلو

 .ادلؤسسة مستقبل حتديد هناشأ من اليت اإلسًتاتيجية
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 : تمهيد

اف األعلية البالغة اليت تكتسبها مراقبة التسيَت داخل ادلؤسسة تكمن يف ربقيق األىداؼ ادلرجوة و دلك 

عن طريق ضماف قدرة التحكم و التسيَت يف ادلسار الصحيح مع تقدمي النصائح و االرشادات اللزمة و الكافية 

لتجنب االضلرافات السلبية اليت تعيق ربقيق تلك االىدؼ وعليو سنتطرؽ يف ىدا الفصل اذل مدخل دلراقبة التسيَت 

 .ادلستعملة فيها و الدي قسمناه اذل مبحثُت  مع االدوات
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 مراقبة التسيير  :المبحث األول

   مفهوم مراقبة التسيير:المطلب األول 

 :ؽلكن إدراج عدة مفاىيم  دلراقبة التسيَت نذكر منها 

ىي التسلسل الدي من خبللو يقـو مسئورل ادلؤسسات بضماف استغبلؿ « : ENTONYالتعريف األول 

  .» 1ادلوارد ادلتاحة بأقل التكاليف و أكثر فعالية و صلاعة، للوصوؿ إذل األىداؼ ادلسطرة

 يتمثل نظاـ مراقبة التسيَت يف العملية ادلراد ذلا ضماف توحيد األىداؼ  «  : G.PILLOTالتعريف الثاني

البلمركزية للنشاطات ادلنسقة، من أجل ربديد أىداؼ ادلؤسسة مع مراعاة أخبلقيات متفق عليها مسبقا، و يشمل 

نظاـ مراقبة التسيَت مجلة من العمليات الداخلية و اليت بدورىا ربتوي على مجلة من ادلناقشات، كما يعمل أيضا 

على تنمية الكفاءات الفردية و دلك عن طريق إدخاؿ نظاـ تأىيل و تكوين امهنة التسيَت الكتساب مهنة 

  .» 2متواصلة يف ميداف التسيَت

و ىي مجلة من « :  H.ARNAULD et V.VIGNON  A.GERMALIS et :التعريف الثالث

 3الوسائل و ادلرافق و العمليات اليت تزود ادلؤسسة بأىداؼ طويلة األجل، و كدلك ضماف ربقيقها بصفة مستمرة

«.  

ىي عبارة عن نظاـ الدي من خبللو يتأكد ادلسَتوف من أف ادلوارد قد « :   M.GERVAISالتعريف الرابع 

 .»  4مت احلصوؿ عليها و مت استعماذلا بفعالية و فاعلية

ىي العملية ادلنجزة داخل وحدة اقتصادية لضماف التنشيط و «  : KHEMAKHEMالتعريف الخامس 

 .»   5التحريك الفعاؿ الدائم للطاقات و ادلوارد ادلراد هبا ربقيق األىداؼ ادلسطرة من طرؼ ىده الوحدة

                                                   
1 Entony Managerial, ˝ contrôle systeme ,̋ edition wood, 1997, p10. 
2 G .Pillot,  ̋maîtrise de contrôle de gestion  ̋  
3 A.Germalis,˝ contrôle de gestion en action  ̋édition laison, 1992, p 10. 
4 Antony manargerial,˝ contrôle systeme  ̋edition houre wood, 1976, p10 . 
5
 A. Khemakhem,  ̋Dynamique du contrôle de gestion  ̋ édition dunod,p  



 انفصم انثاٍَ                                                                               يراقبت انخسُُر

 

 
58 

  أهداف و مهام مراقبة التسيير :المطلب الثاني 

  من خبلؿ تعرضنا لبعض التعاريف اخلاصة دبراقبة التسيَت يتضح لنا أهنا :أهداف مراقبة التسيير.1.2.1.2

 :وظيفة ضرورية، تساىم بشكل كبَت يف مساعدة ادلسَتين على ازباد القرار حيث صلدىا تسعى إذل 

  اليت تكوف ناذبة بُت النشاط احلقيقي و النشاط ادلعياري :ربليل االضلرافات  

 .و إبراز األسباب اليت أدت إذل ىده االضلرافات، و دلك يتم عن طريق ادليزانيات التقديرية 

 بادلوارد ادلتاحة  مقارنة وضعت و نعٍت هبا ربقيق األىداؼ اليت :ربقيق الفعالية 

و من أجل ربسُت الفعالية يتطلب تطوير ديناميكي ألنظمة ادلعلومات حىت نتمكن من مجع ادلعلومات يف الوقت 

 و احلجم ادلناسبُت ،اظافة إذل ضرورة معرفة إيرادات

.  و تكاليف ادلؤسسة 

  الوقف على نقاط الضعف اليت تعاين منها ادلؤسسة لتصحيحها و استنتاج نقاط القوة للًتكيز على

. تدعيمها 

   يعترب ادلبدأ األساسي يف النظرية النيوكبلسيكية من االستعماؿ العقبلين و الرشيد دلوارد :ربقيق الفاعلية 

. ادلؤسسة ، ويتم ربقيق دلك عن طريق وضع ميزانيات تقديرية مث مقارنة بُت ما خطط لو وما مت ربقيقو 

  أي التأكد من أف األىداؼ ادلسطرة تتماشى مع الوسائل ادلتاحة:ربقيق ادلبلءمة  

 و دلك بتبٍت اسًتاتيجية مدروسة و تسيَت أمثل لؤلفراد ، اد أف هبدين العاملُت يتمشى التسيَت الفعاؿ لوسائل 

 . 1 االستغبلؿ و بالتارل ربقيق األىداؼ بأقل تكاليف

 : 2و ؽلكن تلخيص أىداؼ مراقبة التسيَت يف الشكل التارل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ػ

1
 29 ص ،1999  ، بٍ عكُىINCٌ ، َظاو يراقبت انبُىك  ، ححج عُىاٌ، يدكرة نُُم شهادة نُساَس، زروانُت، بىيسار يسىٌ 

1
 C.Alazard et S.Separi,״ contrôle de gestion2״.épreuve n 7, DECF, 3

eme 
édition,  édition 

dunod, 1996, p08. 
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.  أهداف مراقبة التسيير :  40الشكل رقم 

 

األهداف الرئيسية                                                  

 

- التفصيلية–األهداف الجزئية                                            
تخطيط وتنظيم                                                      
تنسيق و مراقبة                                                       

مراجعة                                                      

 S.separi .C.alazardالمصدر     

 :  مهام مراقبة التسيير.2.2.1.2 

 إف مراقبة األداء الوظيفي يف ادلنظمات تعترب من أىم الوظائف اإلدارية اليت الؽلكن : مراقبة األداء الوظيفي- أ 

التخلي عنها، باعتبارىا الدعامة األساسية و الوسيلة الرئيسية  جلمع ادلعلومات لتقدمي األداء دبوضوعية حيث 

 للمشاكل و العراقيل اليت يعاين منها األفراد أنو يسعى اذل 'ecoute)  ( lيعمل القائم هبده ادلهمة على اإلصغاء  

مجع ادلعلومات ذات صيغة موضوعية تساعد ادلسؤولُت على ازباذ القرار و اليت تتعلق دبستقبلهم الوظيفي من 

 شلا يؤدي إذل زيادة الثقة يف ادلؤسسة و اليت ػلقق عن )اخل.... زيادة األجر، مكافآت ،عقوبات (حيث الًتقية

 :1طريق مجلة من اخلصائص 

تعترب مشاركة العماؿ يف ربديد األىداؼ اليت تسعى إليها ادلؤسسة دافعا  : المشاركة في تحديد األهداف- أوال

. معنويا من أجل ربقيقها، مع ضرورة إحداث نوع من التوازف بُت أىداؼ الفرد وأىداؼ ادلؤسسة 

وتعترب من أىم العوامل اليت تؤدي اذل تقوية الثقة بُت اإلدارة   : عدالة التوزيع- ثانيا
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 .41 ص ،   1997، ـ ع ا ،ؤسسة االقتصادية زبُدٌ بىعًهًت ، يدكرة نُُم شهادة نُساحس، فعانُت انخسُُر فٍ انى 
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 و العماؿ، و دلك من خبلؿ توزيع األجور كل حسب طبيعة عملو، إضافة إذل التوزيع العادؿ لؤلرباح حسب 

. اذليكل اذلرمي للمؤسسة 

 إف عدالة التعامبلت تكوف باالتصاؿ الدائم دلمثلي العماؿ دبختلف ادلسؤولُت، من : عدالة التعامالت - ثالثا

. أجل طرح مشاكلهم على اإلدارة الزباذ القرارات ادلنصفة أو العادلة  ادلتعلقة بالعمل و مستقبل العماؿ ادلهٍت 

 إف إدارة اجلودة ذلا أعلية كبَتة على مستوى ادلؤسسات اليت تسعى إذل التقدـ و التوسع يف : مراقبة الجودة - ب

نشاطها، حيث يتطلب منها إنتاج سلع ذات جودة تتبلءـ ورغبات ادلستهلكُت من حيث ادلظهر اخلارجي للسلع 

. و ادلواد ادلستعملة النتاجها 

إف موضوع إدارة اجلودة ىي اىتماـ كبَت من طرؼ الباحثُت الدين حاولوا تقدمي شروط  

 و بالتارل فعلى مراقب التسيَت أف يتابع باستمرار ىده ISOمرجعية التنظيم الدورل –و عوامل ربسُت اجلودة 

العملية للمحافظة على اجلودة العالية وبالتارل تلبية رغبات ومتطلبات ادلستهلكُت ومن ورائها ضماف استمرارية 

 1 .ادلؤسسة

إف للوقت أعلية كبَتة يف ادلنظمة، وكلما استطاعت ادلنظمة استغبللو بالشكل احلسن كلما : إدارة الوقت  -  ج

كانت ذلا القدرة على التنافس كبَتة ،ودلك من خبلؿ زبفيض تكلفة الوحدة الواحدة، و العكس صحيح وعليو 

 :فمن الواجب استغبللو و مراقبتو بالوسائل التالية 

 العمل على تطوير الكفاءة عن طريق التكوين ادلستمر للتغلب على ادلشكبلت الطارئة  .

  اخل، مثل استعماؿ احلاسب اآلرل لربح ...تألية العمليات على ادلستويات احلسابية كاإلنتاج، التمويل

. الوقت

  تنفيذ األىداؼ عن طريق جدوؿ زمٍت باستخداـ حبوث العمليات .
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 opu ، 1992  ، انًهخقً اندونٍ انًُعقد فٍ انجسائر، انثقافت و انخسُُر انًانٍ 
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 1ربديد كيفية استخداـ الوقت حسب خطة مدروسة سابقا  .

يعترب التنسيق بُت مستويات ادلؤسسة ضروري باعتبارىا كل متماسكة ولدلك البد على :  التنسيق الهيكلي - د

 مراقب التسيَت التنسيق بُت مجيع مراكز ادلسؤولية فيما

  : 2 ؼلص

  وضع األىداؼ .

 وضع ادليزانيات . 

 3وضع مؤشرات لتقيم  .

 :  االرتباط الهرمي لمصالح مراقبة التسيير:المطلب الثالث 

 إف مراقبة التسيَت ىي العملية اليت شاهنا أف تقـو جبمع ادلعلومات ومعاجلتها وربليلها 

و تقدؽلها للمصاحل ادلعنية لبلستفادة منها يف شكل توجيهات وإرشادات، لدلك فاف مكانة مراقبة التسيَت داخل 

 اذليكل التنظيمي داخل ادلؤسسة يعترب مشكلة صعبة احلل مند القدمي

 : و على العمـو فاف مراقبة  التسيَت ذلا عبلقة وطيدة ب 

 تسيَت مركزي و ال مركزي (طريقة تسيَت ادلؤسسة  ( .
  حجم اإلمكانيات ادلوجودة .
  حجم ادلؤسسة .
 األىداؼ ادلسطرة من طرؼ اإلدارة العامة   .

 :و فيما يلي، نتطرؽ إذل بعض األظلاط لتوضيح مكانة مراقبة التسيَت داخل التقسيم الوظيفي  للمؤسسة 

 : الشكل التارل :بنيةالنمط األول 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  .1992 ، د و ج ، أعًال انًهخقً اندونٍ انًُعقد فٍ انجسائر، انثقافت وانخسُُر

2
 41زَدٌ بىعًايت يرجع سابق ص 

1
 Michel Rouach,״ le contrôle de gestion bancaire et finance3 ״.OP .1994.p85. 
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. 1 مراقبة التسيير لها ارتباط مباشر مع المديرية العامة : 05الشكل رقم 

 

المديرية العامة                                                   

 

 

مراقبة التسيير  

 

 

       

 مديرية االستغالل                 المديرية المالية و المحاسبية                المديرية اإلدارية                

يف ىده احلالة فاف مراقبة التسيَت مرتبطة ارتباط مباشر مع ادلديرية العامة  

ربظى بأعلية كربى  

سبتاز باستقبللية التسيَت  

ربصل على معلومات من ادلديريات الفرعية تناقشها و تعاجلها و تقدـ التوجيهات  

 و اإلرشادات

بنية الشكل التارل   :النمط الثاني

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 
.  
Michel Rouach, op. Cite p 83. 
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 :1  مراقبة التسيير و المحاسبة العامة مرتبطان بمديرية وظيفية حسب هدا الهرم التنظيمي06الشكل رقم 

 

المديرية العامة                                                   

 

 

مديرية االستغالل                 المديرية المالية و المحاسبية              المديرية اإلدارية                     

 

 

 

 

           المحاسبة العامة                         مراقبة التسيير                                            

                                                                                                                                                                                                                                     

و يف ىده احلالة، فاف مراقبة التسيَت و احملاسبة العامة تنتمياف إذل نفس ادلديرية الوظيفية و اليت ىي ادلديرية ادلالية و 

 :احملاسبة ،و ما يبلحظ 

  زلدودبة االشًتاؾ يف ادلناقشات حوؿ التوجيهات االسًتاتيجية للمؤسسة. 

  عدـ اعتماد وظيفة مراقبة التسيَت كهيأة استشارية تابعة مباشرة للمديرية العامة يؤثر تأثَت سلبيا من حيث

 .متابعة تطبيق العمليات، و يقلص من دورىا يف ربقيق األىداؼ 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  Michel Rouach, .op cite,  p 84 
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  غياب االستقبللية يف التسيَت بالنسبة للمراقبة باعتبارىا مرتبطة بادلديرية ادلالية و احملاسبة .

  توفر و قرب ادلعلومات ادلالية و احملاسبة. 

 :يبينو الشكل التارل  :النمط الثالث

 1 مراقبة التسيَت واحملاسبة العامة: 07الشكل رقم 

 

المديرية العامة                                                       

 

 

       مديرية االستغالل               مراقبة التسيير و المحاسبة العامة        المديرية                        

                            

                                      أو                     

المديرية العامة                                                     

 

    مراقبة التسيير و المحاسبة العامة      

 

 

                                                                 3  مديرية                              2 مديرية                                1  مديرية           
 

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.
 Michel Rouach, op, p 84. 
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يف ىده احلالة، مراقبة التسيَت و احملاسبة العامة ذلما ارتباط مباشر، و ادلديرية العامة، ونبلحظ إمكانية إرساؿ و ربليل 

فعاؿ للمعلومات احملاسبة  

   االستقبللية يف التحكم

   حوار مدعم بُت ادلديريات

بعد التطرؽ إذل ىده األظلاط الثبلثة للهياكل التنظيمية، حبيث نبلحظ أف النمط األوؿ أين مراقبة التسيَت مرتبطة 

مباشرة مع ادلديرية العامة، ؽلثل النمط األمثل، حبيث صلدىا دبثل ىيأة استشارية تشارؾ بشكل كبَت يف اسًتاتيجية 

ادلؤسسة، إضافة إذل دلك ؽلتاز باستقبللية التسيَت أي ال ؽلارس عليها ضغوطات من طرؼ ادلديريات األخرى ،و 

.  بالتارل ؽلكنها القياـ بدورىا احلقيقي أال و ىو التوجيو و ادلراقبة 

أما النمط الثاين، أين مراقبة التسيَت و احملاسبة العامة مرتبطاف مع مديرية وظيفية و ىي ادلديرية ادلالية و احملاسبية، 

رغم توفر و قرب ادلعلومات البلزمة و الكافية فيما ؼلص ادلالية و احملاسبة، إال أف ىدا النمط يعترب زلدود لبلشًتاؾ 

يف ادلناقشات حوؿ التوجيهات االسًتاتيجية للمؤسسة، إضافة إذل دلك غياب االستقبللية يف التسيَت باعتبارىا 

. مرتبطة بادلديرية الوظيفية 

و يف النمط الثالث، أين مراقبة التسيَت و احملاسبة العامة مرتبطاف مع ادلديرية العامة ىنا يكوف الًتكيز على مصدر 

. واحد للمعلومات و ىو احملاسبة العامة و هتميش ادلصادر األخرى كاإلعبلـ اآلرل،  ادلراجعة الداخلية، و التنظيم 

 :و فيما يلي ضلاوؿ تقدمي ظلط التنظيم الداخلي دلصلحة مراقبة التسيَت الدي ؽلكن توضيحو عن طريق الشكل التارل 
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 التنظيم الداخلي لمصلحة مراقبة التسيير : 08الشكل رقم 

 

    مسؤول مراقبة التسيير                                               

 

 

  المرودية      لوحة القيادة                المحاسبة التحليلية                 مراقبة الميزانيات          

 

 

                                  A    النشاط            B  النشاط                             A   النشاط                   Bالنشاط     

 

 MICHEL GERVAIS  1المصدر 

  : و ربقيق مردود يتو صلد B وAلتحقيق النشاط  

 و طبع ادليزانيات  إمكانيات مادية و مالية و بشرية  و مراقبة تطبيقها  :مراقبة ادليزانيات 

 االىتماـ باجلانب الكمي يف تطبيق العمليات  :احملاسبة التحليلية 

 

 

 

 

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Michel Rouach, op. cite, p 87 . 
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أدوات مراقبة التسيير من منظور مؤسسات     :المبحث الثاني 
 : والتخطيط التقدير أدوات: المطلب األول

 : التقديرية الموازنات. 1.1.2.2

 ادلوازنات أنواع مث وأحجامها، أصنافها دبختلف االقتصادية للمؤسسات بالنسبة وأعليتها مفهومها نبُت

 الصغَتة وادلتوسطة للمؤسسات بالنسبة الرقابية األداة ىذه تطبيق إمكانية ومعرفة استخداما، األكثر التقديرية

 .أعماذلا لتخطيط

 : التقديرية الموازنات وأهمية مفهوم -أوال

 كذلك وتسمى الغرض، ذلذا واسع نطاؽ على وتستخدـ التسيَت مراقبة أدوات أقدـ من ادلوازنات تعترب

 العمليات والنتائج كل تتضمن اليت اإلدارة وبرامج خطط عن رقمي تعبَت عن عبارة وىي التخطيطية، ادلوازنات

1ادلؤسسة مراكز كل تغطي وىي مقبلة، زمنية فًتة يف ادلتوقعة
 بأهنا "  Garrison & Noreen 1997ويعرفها  .

 خطة عن عبارة زلددة، وىي زمنية فًتة خبلؿ األخرى وادلوارد ادلالية ادلوارد واستخداـ باقتناء تتعلق تفصيلية خطة

 خبطة الواردة لكل اجملاالت ادللخص دبثابة الشاملة ادلوازنة وتعترب رقمية، أو كمية بصورة عنها يعرب للمستقبل،

 توضح وكذلك .التمويل .وأنشطة التوزيع اإلنتاج، للمبيعات، زلددة أىدافا تضع فهي .ادلستقبلية وأىدافها ادلنشأة

 2."األىداؼ تلك ربقيق كيفية ادلوازنة

 وأداة والتخطيط، الرقابة بُت ذبمع كأداة أعليتها فتربز للمؤسسة، مزايا عدة ربقق ادلفهـو هبذا التقديرية وادلوازنة

 :يلي فيما ىذه األعلية توضيح وؽلكن .ادلؤسسة إسًتاتيجية وتنفيذ القرار ازباذ يف ادلسَت تساعد وتنسيق اتصاؿ

 :تخطيط أداة 1-
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 396 ص ، 2005 األوذل الطبعة ، عماف ، والتوزيع للنشر وائل دار التخطيطية، القرارات لًتشيد اإلدارية احملاسبة حشيش، أبو عواد خليل 1 .

 138 ص ، 2006 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،)متكاملة ( نظرة  التقديرية ادلوازنات محاد، العاؿ عبد طارؽ 2 .
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 ىذه عليها تقـو اليت األسس وتبُت كمية، صورة إذل ادلؤسسة أىداؼ ترمجة يف التقديرية ادلوازنات تتمثل

 تصحيح تساعد على حبيث العلمية، الطرؽ باستخداـ ادلرجوة األىداؼ لتحقيق البلزمة الوسائل وربديد األىداؼ

 :التالية ادلزايا ربقق .زبطيط أداة فهي وبالتارل ادلرجوة اخلطة أىداؼ ربقيق مث ومن التنفيذ مسار

 وفحصها ادلشاكل تلك عرض يتطلب شلا حدوثها، ينتظر مشاكل أي على التعرؼ فرصة ادلوازنة ربضَت  يتيح -

اخلطة؛  تنفيذ خبلؿ وقوعها تفادي على والعمل

 مجيع جهود يتطلب ذلك ففا ادلؤسسة، أنشطة جلميع شاملة خلطة الكمية الصفة ىي ادلوازنة كانت دلا - 

 واحد؛ ىدؼ لتحقيق متكاتفوف بأهنم اجلميع ُيشعر شلا ادلوازنة، ربضَت يف اإلدارية ادلستويات
1 

 ادلشًتؾ لكل اذلدؼ ضوء يف واألقساـ، اإلدارات سلتلف وأىداؼ خطط بُت التنسيق إجراء ادلوازنة ربقق -

 خبلؿ من متكاملة تتجسد خطة تكوف حبيث واحد، آف يف والكل باجلزء دبعٌت أهنا هتتم ادلؤسسة، يف العاملُت

 بربنامج علم على مثبل يكوف اإلنتاج فمدير واتصاؿ، إعبلـ أداة فهي وبالتارل الوظائف، سلتلف بُت التنسيق

 2 وىكذا؛ اإلنتاج بربنامج كذلك علم على يكوف التموين ومدير البيع،

  التوازف االقتصادي حالة إذل للوصوؿ ادلؤسسة ألنشطة السليم التخطيط طريق عن التوازف ادلوازنة ربقق -

 يف اإلسراؼ ومنع الكفاءة اإلنتاجية رفع إذل باإلضافة النشاط، رلاالت مجيع يف القصوى الكفاية ربقيق مع وادلارل

.العمليات
3 

 :القرار واتخاذ للرقابة أداة 2-

 على االىتماـ بًتكيز وذلك األعماؿ، على السليمة الرقابة إذل يؤدي ادلوازنة نظاـ استخداـ إف
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 187 ص ، 2006 الثانية، الطبعة عماف، والتوزيع للنشر احلامد دار ادلعاصرة، اإلدارية والسياسات اإلدارية احملاسبة الرزؽ، صاحل آدـ، آؿ عبد يوحنا 1 .

2 Georges Langlois, Contrôle de gestion et gestion budgétaire, PEARSON Education , 2eme édition , Paris2008, 

P07. 
 187 ص السابق، ادلرجع الرزؽ، صاحل آدـ، آؿ عبد يوحنا 3 .
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 أف غلب دبا فعبل إصلازه مت ما تقارف ألهنا لؤلداء وتقييم رقابة أداة فهي وبالتارل التطبيق، عند تظهر اليت االضلرافات

 تكوف خطوط أف ينبغي التحديد ىذا ويف ادلختلفة، اإلدارية وللوظائف للتنظيم دقيقا ربديدا يتطلب وىذا يكوف،

1اؿدلجا ىذا يف تستخدـ علمية معايَت ربديد إذل باإلضافة واضحة، وادلسؤولية السلطة
.  

2وىي اجملاؿ ىذا يف نذكرىا أخرى شليزات وىناؾ
:  

الرقابية؛  التقارير طريق عن ادلتتابعة اإلدارية ادلستويات بُت لبلتصاؿ مهمة أداة ادلوازنة تعترب -

 اذلدؼ ضوء يف الفرعية األىداؼ ربقيق على واألقساـ اإلدارات يف ادلسؤولُت ادلوازنة طريق عن الرقابة ترشد -

 دلعاجلة الكفيلة الوسائل تقًتح حىت العليا اإلدارة تبليغ يتم معينة صعوبات إدارة أية واجهت فإذا للمؤسسة، العاـ

الصعوبات؛ 

 حبدودمسئوؿ  كل يشعر وبذلك االضلراؼ، مسببات ربديد عند ادلسؤولية زلاسبة تطبيق فرصة ادلوازنة تتيح -

بو؛  ادلكلف النشاط تنفيذ يف بو يرتبط الذي الزمٍت وباجلدوؿ مسؤوليتو،

وتنمية  السلبية االضلرافات من للحد القرارات وازباذ الدراسة دؼتو االضلرافات قياس من ادلوازنة كن مت -

اإلغلابية؛  االضلرافات

 عن تنحرؼ اليت ادلسائل أو العناصر رقابة على الًتكيز فيكوف باالستثناء الرقابة مبدأ استخداـ أعلية تربز -

3التنفيذية اإلدارية ادلستويات لتعاجلها الروتينية أو ادلتكررة األمور وترؾ ادلقررة، ادلعدالت
.  

 :المؤسسة إستراتيجية لتنفيذ أداة 3-

 ادلنتجات واألسواؽ ونوعية العامة أىدافها يف ادلتمثلة ادلؤسسة إسًتاتيجية لتنفيذ وسيلة ىي التقديرية ادلوازنات إف

 إذل اإلسًتاتيجية ىذه ترمجة حيث ادلنافسُت، دلواجهة التنافسية ادليزة اكتساب وكيفية فيها تعمل اليت

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]بتصرؼ 140[ ص ذكره، سبق مرجع محاد، العاؿ عبد طارؽ 1.

 188 ص السابق، ادلرجع الرزؽ، صاحل آدـ، آؿ عبد يوحنا 2 .

 152 ص ذكره، سبق مرجع عارؼ، احلج ديالة 3 .
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التقديرية  ادلوازنات يف تتمثل ادلدى قصَتة برامج إذل ادلخططات ىذه ربويل مث ادلدى ومتوسطة طويلة سلططات

باحلسباف  يأخذ أف غلب ادلوازنات تقدير فإف وبالتارل ادلالية، وغَت ادلالية واألنشطة الوظائف سلتلف عن تُعرب اليت

 :التارل الشكل يف العبلقة ىذه توضيح ؽلكن .معها االذباه نفس يف لتكوف اإلسًتاتيجية األبعاد

 .التقديرية والموازنات المؤسسة إستراتيجية بين العالقة : 09 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 Georges Langlois, Op.cit, P 05المصدر 

 : التقديرية الموازنات أنواع -ثانيا

1التالية األقساـ إذل تقسيمها ؽلكن التقديرية للموازنات سلتلفة أنواع توجد
:  

 إذل موازنات ادلوازنات تُقسم :الموازنة تقديرات عن التعبير في المستخدمة القياس وحدة حيث من - أ

 للسلع، (كميات شكل يف ادلستقبلية النشاط ألوجو تقديرات تشمل العينية فادلوازنة .ونقدية مالية عينية،

 سبثل حبيث للقياس النقدية الوحدة فيها تستخدـ اليت فهي ادلالية ادلوازنة أما ) .العاملة لليد أو للخدمات

  مبدأ على فيها ادلالية التقديرات وترتكز زلدد، وزلاسيب مارل نظاـ أساس على ادلوازنة ادلالية قي التقديرات

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 397 ص ص ذكره، سبق مرجع حشيش، أبو عواد خليل 1 -398.

 طويلة التقديرات
 ادلدى

 ادلخططات

 اإلسًتاتيجية

 قصَتة التقديرات ادلوازنات
 ادلدى
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 وادلدفوعات ادلقبوضات تتضمن أي النقدي، ادلبدأ تتبع مالية موازنة فهي ادلوازنة النقدية أما .االستحقاؽ 

 .النقدية واألرصدة

ثابتة  إذل موازنة ادلوازنات تُقسم :النشاط حجم في التغيرات لمقابلة الموازنة تغيير إمكانية حيث من - ب

(Budgets fixes ) مرنة وموازنة الثابتة فادلوازنة( Budgets flexibles )    .يف واحدة مرة تُعد موازنة 

 أحجاـ على دلؤسسة موازنات عدة حقيقتها يف فهي ادلرنة ادلوازنة أما .معُت نشاط حجم أساس على السنة،

 .النشاط حجم يف للتغَت طبقا بياناهتا تعديل ؽلكن حبيث النشاط، من سلتلفة

 طويلة فادلوازنة .األجل قصَت وموازنات األجل طويلة موازنات إذل ادلوازنات تُقسم :الموازنة مدة حيث من - ج

 مالية سنة فتغطي األجل قصَتة ادلوازنة أما .االستثمار كموازنة مالية سنة من أطوؿ مدة عادة تغطي األجل

 .التشغيلية كادلوازنات أقل أو واحدة

 حبسب وذلك وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات ومنها ادلؤسسات أغلب يف التشغيلية ادلوازنات ُتستخدـ

 اآليت بشكل أعلها من نذكر التشغيلية، ادلوازنات من أنواع عدة توجد حيث تنظيمها، وطبيعة ادلؤسسة حجم

 :سلتصر

 :المبيعات موازنة 1 -

 أو صناعية أو ذبارية ( نوعها كاف مهما ألنو ادلؤسسة، يف ادلوازنات أىم من ادلبيعات موازنة تعد

خدمة  أفضل تقدمي أو شلكن ربح أكرب ربقيق ألجل خدماهتا لآلخرين، أو منتجاهتا بيع إذل تسعى فهي)خدمات

1الربح تبغ ال اليت للمؤسسات بالنسبة
إمكانات  على بناءا القادمة السنة يف بيعو يتم ما تقدير يف وتتمثل  .

فإف  لذلك ادلبيعات، موازنة أساس على تُبٌت األخرى ادلوازنات باقي فإف وبالتارل السوؽ، ووضعية ادلؤسسة

  ادلؤسسات بيانات وكذا ادلاضي يف احملققة التارؼلية والبيانات التسويق، وأحباث السوؽ دراسة إذل ػلتاج إعدادىا

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Brigitté Doriath, Contrôle de gestion en 20 fiches, Dunod, 5° édition, Paris, 2008, P04. 
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 ادلربعات كطريقة (رياضية وإحصائية طرؽ من التنبؤ بأساليب واالستعانة واإلدارية، احملاسبية وادلؤشرات ادلماثلة،

 ولكل ادلنتجات من لكل نوع ادلبيعات حجم ويُقدر...)التعادؿ ربليل طريقة البسيط، االضلدار طريقة الصغرى،

 .بيع نقطة ولكل فًتة

 ادلصاريف رلموع يف ادلتمثلة البيع لعملية البلزمة الوسائل تقدير يتم ادلبيعات حجم تقدير مع وبادلوازاة

 .ادلباشرة وغَت ادلباشرة

 : اإلنتاج موازنة 2 -

 بيعو يتوقع ما على بناء ادلقبلة، الفًتة يف ادلنتجات من نوع كل إنتاج حجم تقدير اإلنتاج دبوازنة يُقصد

 إمكانيات مع يتناسب دبا اإلنتاج عملية بررلة مث النهائي، ادلنتوج زبزين وسياسة اإلنتاجية الطاقة وحجم

1للطاقة ادلتاحة األمثل االستخداـ هبدؼ..) العاملة واليد األولية ادلواد توفر اإلنتاج، وسائل كفاية(ادلؤسسة
. 

  :وتكوف

 أوؿ سلزوف – ادلدة آخر سلزوف (ادلخزوف يف التغَت + ادلباعة الوحدات = التقديرية ادلنتجة الوحدات

 .)ادلدة

 وجو أفضل على اإلنتاج عملية تسَت حبيث اإلنتاج وأقساـ مصاحل تنظيم غلب اإلنتاج بعملية للقياـ

 ادلتاحة، كتطبيق للطاقة األمثل باالستخداـ تسمح بطريقة اإلنتاج لربرلة العلمية بالطرؽ االستعانة وؽلكن شلكن،

 :التارل على النحو وذلك ادلباشرة، وغَت ادلباشرة اإلنتاج ادلصاريف تقدير مث ومن ادلواد، مصفوفة أو اخلطية الربرلة

.  وحدة لكل األولية ادلواد× تكاليف ادلنتجة الوحدات عدد =لئلنتاج  ادلقدرة البلزمة األولية ادلواد تكلفة

 .ادلباشرة غَت وادلصاريف ادلباشر العمل مصاريف تقدير يتم العبلقة وبنفس

 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cloude Alazar , Sabine Separi Op.cit, P396. 
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 : التموين موازنة 3 -

 إذل ضماف وهتدؼ صناعية، أـ كانت ذبارية االقتصادية ادلؤسسات سلتلف يف التموين موازنة تستخدـ

 تتم  لذلك.تكلفة وبأقل نوعية وبأفضل ادلطلوبة بالكمية البلزمة األولية ادلواد من اإلنتاج برنامج احتياجات تلبية

 يف ادلواد توفر ومدى التخزينية ادلؤسسة وقدرات التخزين ومستوى اإلنتاج احتياجات حسب التموين عملية بررلة

 وكذا ادلوازنة خبلؿ فًتة ادلناسبة الطلبيات وعدد ادلطلوبة التموين كمية ربديد على التموين بررلة وتعتمد .السوؽ

 .الطلبيات ىذه تقدمي تواريخ

 االحتفاظ وتكلفة الطلبية إعداد تكلفة االعتبار بعُت يؤخذ ادلثلى التموين تكلفة على للحصوؿ

 .بادلخزوف

 الطلبيات إعداد تكلفة × .الطلبية  تكلفة =الطلبيات عدد

التخزين  تكلفة × .بالوحدة االحتفاظ تكلفة=ادلخزوف  متوسط

 إعادة وتاريخ الطلبية تاريخ الطلبيات، عدد األمثل، الطلبية حجم ربديد يف تساعد طرؽ عدة ىناؾ

  دلعرفة الكمية( Model Wilson ) ولسن ظلوذج األمثل، الطلبيات عدد لتحديد  20 /80كطريقة  الطلبية،

1ادلثلى االقتصادية
.  

 : الخزينة موازنة 4 -

 سلتلف ربويل عملية بأهنا ُوتعرؼ .ادلؤسسة تُعدىا اليت التقديرية ادلوازنات سلتلف زلصلة اخلزينة موازنة سبثل

وادلدفوعات  ادلقبوضات ىذه بُت التوازف لضماف ومقبوضات، مدفوعات إذل والنواتج ادلصاريف

سلتلف  تنفيذ ضماف مث ومن السيولة، احتياج حالة يف القصَت ادلدى يف البلزمة التمويل وسائل بوضع وذلك

 .األحواؿ أحسن يف ادلؤسسة تقـو هبا اليت األعماؿ

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Armand Dayan & coordonnateurs, Op.Cit, PP 851-852. 
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 :التالية باخلطوات القياـ اخلزينة موازنة إعداد يستلـز

 :يف أساسا ادلتمثلة البلزمة ادلعلومات ذبميع - أ

 والنقديات؛ الغَت حسابات أرصدة دلعرفة السابقة السنة ميزانية -

 بادلوازنة؛ ادلعنية للسنة ادلعتمدة التقديرية ادلوازنات رلموع -

 بالنسبة األمر وكذلك وادلؤجلة الفورية ادلقبوضات حيث من ادلؤسسة تعتمدىا اليت التسوية طرؽ عن معلومات -

 للمدفوعات؛

 .معينة دبيزانية ترتبط ال اليت االستثنائية وادلقبوضات ادلدفوعات -

 القيمة على الرسم وموازنة ادلدفوعات وموازنة ادلقبوضات موازنة يف ادلتمثلة للخزينة اجلزئية ادلوازنات إعداد - ب

 ( TVA).ادلضافة

 حاؿ يف ادلوازنة ضبط كيفية مث ادلدة، وآخر ادلدة أوؿ النقديات رصيد تُبُت اليت الكلية اخلزينة موازنة إعداد - ج

 .اختبلذلا

 النتائج وجدوؿ حسابات التقديرية بادليزانية ادلتعلقة التقديرية الوثائق وضع ؽلكن اخلزينة موازنة إعداد بعد

 .ادلسجلة االضلرافات ومراقبة الفعلية بالوثائق الحقا مقارنتهما مث ومن التقديري

 تُعد لتخصيص اليت الربامج كموازنة التقديرية، للموازنات حديثة أخرى تطبيقات ىناؾ أف أخَتا نشَت

 والرقابة، بُت التخطيط تكاملية كأداة ادلوازنة أعلية تؤكد فهي وبالتارل أكرب، بفعالية ادلدى طويل منظور من ادلوارد

1اجلارية ادلدى واألعماؿ وطويل متوسط والتخطيط اإلسًتاتيجي التخطيط بُت الفجوة سد على تعمل كما
.  

  للموازنات التقليدي ادلفهـو تتجاوز  اليت ( ABB)األنشطة أساس على ادلوازنات صلد كما 

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1051 ص ذكره، سبق مرجع محاد، العاؿ عبد طارؽ 1 .
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   & James A. Brimson يعرفها حيث باإلسًتاتيجية، ادلوازنة ربط خبلذلا من ادلؤسسة وتتمكن التقديرية،

Antos John Jوادلتطلبات العمل بنوعية اإلدارة تنبؤ وتعكس للمنظمة، ادلتوقعة األنشطة عن كمي تعبَت  أهنا.  

 األداء لتحسُت ادلخططة والتغَتات عليها ادلتفق اإلسًتاتيجية باألىداؼ للوفاء ادلالية وغَت ادلالية
1
  وبالتارل .

مث  ومن القيمة، عدؽلة األنشطة يف ىدرىا  وعدـ ( ABB)خبلؿ من أمثل بشكل مواردىا ادلؤسسة تستخدـ

 .الزبوف دبتطلبات واالىتماـ والعمليات اخلدمات يف ادلستمر التحسُت

 : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في التقديرية الموازنات استخدام -ثالثا

  يف وفعاليتها نظرا لبساطتها االقتصادية ادلؤسسات يف ربققها اليت وادلزايا التقديرية ادلوازنات مفهـو على تأسيسا

 للرقابة ويتوقف وادلتوسطة كأداة الصغَتة ادلؤسسات يف استخدامها بإمكانية الباحث يرى التسيَت، مراقبة

 ادلتاح، وطبيعة نظاـ ادلعلومات أىدافها، ربقيق ويف ادلؤسسة إدارة حسن يف بأعليتها ادلسَت قناعة على ذلك

 من ادلؤسسات كثَتًا ف  ّ  أ احلديثة الدراسات بعض أكدت وقد .فيها تنشط اليت البيئة وضعية إذل باإلضافة

 من لكل ادلنسوبة الدراسات منها نذكر الرقابية، األداة ىذه تستخدـ وادلتوسطة الصغَتة
: Thierry Nobre ( 

2001 ) ، D. Van Caillie ( 2002 )التقليدي التقديرية دبفهومها ادلوازنات تطبيق مدى  وتبُت 

(.HELENE Bergeron (2000  ، التقديرية احلديث للموازنات ادلفهـو إسقاط حاولت  اليت دراسة وكذا 

 .وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تنتهجها اليت باإلسًتاتيجية ربطها وإمكانية

  ( ROI)االستثمار على العائد معدل . :2.1.2.2

 ربقق حىت وربليل تقييم إذل ربتاج واليت ادلسَت يتخذىا اليت اإلسًتاتيجية القرارات من االستثماري القرار يعترب

  سلططات على االستثمار، العائد كمعدؿ سلتلفة ربليل بأدوات ذلك ويتم الظروؼ، أحسن يف أىدافها ادلؤسسة

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 ص السابق، ادلرجع نفس عن نقبل 1 .
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 االستثمار على معدؿ العائد سنختار ذلك، غَت إذل ادلتبقية والنتيجة ادلضافة االقتصادية القيمة ادلشاريع، تسيَت

 .الصغَتة وادلتوسطة ادلؤسسات يف استخدامو ومدى أعليتو مفهومو، مبينُت التخطيط أدوات كأحد

 : االستثمار على العائد معدل مفهوم – أوال

 عبلقة دبعرفة وىذا االستثماري، األداء وقياس الرقابة أدوات أىم من االستثمار على العائد مؤشر يعترب

 فًتة يف ادلؤسسة حققتو دبا ذلك ومقارنة ادلستثمر ادلاؿ رأس بقيمة االستغبلؿ نشاط حصيلة عن ادلعرب الربح صايف

ضلو  اإلدارة سيوجو فإنو وبالتارل الفًتة، نفس يف شلاثلة أخرى مؤسسة حققتو دبا أو سابقة

العائد  دبعدؿ االستثمار على العائد معدؿ يسمى كما .ادلستهدؼ العائد معدؿ إذل للوصوؿ ادلبلئمة القرارات

1التالية بالعبلقة وػلسب األصوؿ على
:  

 الربح       صايف                                                              

   =  ( ROI)االستثمار  على العائد معدؿ              

ادلستثمرة  األصوؿ                                                                صايف
 

 ادلبيعات بُت الفارؽ من ناتج وىو ادلعدؿ حساب يف ادلسؤولية مركز ربح صايف أعلية العبلقة ىذه توضح

 :منها ادلستثمرة األصوؿ قيمة لتحديد أسس عدة وىناؾ األصوؿ، صايف أعلية إذل باإلضافة ادلبيعات، وتكاليف

 العامل، ادلاؿ ، رأس)العاطلة األصوؿ باستبعاد (النشاط يف ادلستخدمة األصوؿ صايف قيمة األصوؿ، صايف قيمة

 .ادلساعلُت حقوؽ

 ادلؤثرة األساسية العوامل على التعرؼ خبلؿ من االستثمار على العائد دلعدؿ السابقة العبلقة ربليل ؽلكن

 :ف  ّ  أ فنجد ادلستثمرة، األصوؿ صايف مكونات أخرى جهة ومن الربح، صايف مكونات يف
 ادلبيعات الربح                                                                           صايف

 ×    =االستثمار على العائد معدؿ  

ادلستثمرة  األصوؿ                          قيمة                                               ادلبيعات
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Georges Langlois, Op.cit, P225. 
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 الربح  صايف          :أف حيث

 .البيع إيرادات حجم إذل منسوبا األرباح معدؿ                              ؽلثل              

   ادلبيعات                      
 

                        ادلبيعات

 .األصوؿ دوراف معدؿ ؽلثل                                          

ادلستثمرة  األصوؿ                 قيمة
 

 :ادلوارل بالشكل األصوؿ على العائد معدؿ عبلقة تكوف وبالتارل

.  ادلستثمرة األصوؿ دوراف معدؿ × األرباح معدؿ = األصوؿ على العائد معدؿ

 لتحليلو احلاسم العامل ضلو اإلدارة ويوجو واطلفاضا، ارتفاعا العائد يف التغَت أسباب العبلقة ىذه تُبُت

 معدؿ اطلفاض عن ينتج قد مثبل االستثمار عائد فاطلفاض .ادلستهدؼ العائد إذل للوصوؿ ادلبلئمة القرارات وازباذ

 الفعلية مقارنة ادلبيعات فيمكن البيع، كميات / أسعار اطلفاض أو التكاليف زيادة نتيجة ادلبيعات على األرباح

 عن ينتج أف كما ؽلكن .ادلناسبة القرارات ازباذ مث ومن أسباهبا وربليل االضلرافات واستخراج التقديرية بادلبيعات

 لعدـ أو مستغلة، ثابتة غَت أصوؿ شكل يف عاطلة إنتاجية طاقات لوجود ادلستثمرة األصوؿ دوراف معدؿ اطلفاض

 .العامل ادلاؿ رأس استخداـ كفاءة

1 التالية بادلزايا يتمتع ألنو األداء على الدالة ادلقاييس أفضل من االستثمار على العائد معدؿ ويعترب
:  

 وكفاءة األمواؿ استخداـ كفاءة قياس يف استخدامو إلمكانية نظرا بالشموؿ االستثمار على العائد يتسم -

والتسويق؛  اإلنتاج عمليات

ادلديرين؛  بعض لدى احلذر غَت الطموح من ػلد أف لؤلداء كمقياس يُتخذ عندما االستثمار على للعائد ؽلكن -

 رحبية لقياس أو ادلرحلية العمليات أو الفروع أو األقساـ ألداء كمقياس االستثمار على العائد يستخدـ عندما -

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 159 ص ذكره، سبق مرجع عارؼ، احلج ديالة 1 .
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 عن أدائها اضلرافات لتصحيح ادلناسبة اإلجراءات وازباذ اهتاكفاء على احلكم يف يساعد فإنو معينة منتجات 

 والعامل، الثابت ادلاؿ رأس وتقومي التكاليف مجيع زبصيص يف الدقة اإلدارة ربرت إذا وخاصة ادلعيارية ادلستويات

مرحبة؛  غَت بعمليات القياـ يف تستمر قد ادلؤسسة فإف ادلقياس ىذا بدوف إذ

 .للرقابة مفيدة أداة كونو جانب إذل للتخطيط، جيدة أداة ىو االستثمار على العائد ف  ّ  إ -

 : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في االستثمار على العائد معدل استخدام -ثانيا

 مراقبة أدوات أىم من اعتباره ؽلكن يتمتع هبا اليت وادلزايا االستثمار على العائد معدؿ مفهـو من انطبلقا

 أساس مقارنة على ذلك يتم ادلسَتوف، يتخذىا اليت االستثمارية والقرارات ادلؤسسة أداء بتقييم ويسمح التسيَت،

 دبعدؿ مؤسسة دبقارنتو أو سابقة، فًتة يف ادلؤسسة حققتو ما مع احلالية الفًتة يف االستثمار على العائد معدؿ

 عدة وضعيتها بطرح تدين حالة يف البلزمة التدابَت ازباذ مث ومن للمؤسسة، احلالية الوضعية دلعرفة شلاثلة، أخرى

 وإتباع إسًتاتيجية جديدة أسواؽ بافتتاح ادلبيعات بزيادة أو ادلوارد، ىدر وتفادي التكاليف كتخفيض بدائل

 مستوى االستغبلؿ ورفع العاطلة األصوؿ باستبعاد ادلستثمرة واألصوؿ ادلاؿ رأس بتخفيض أو أخرى، تسويقية

 .ادلستخدمة لؤلصوؿ

1)عنبو لبيب زلمد ىالة دراسة قدمتو ما الباحث يدعم اإلطار ىذا يف
 تطبيق ىذا  بإمكانية1995 ) 

 ادلؤشرات اليت أىم من األصوؿ على العائد معدؿ ف  ّ  أ اعتربت حيث وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات يف ادلفهـو

 واألرباح وأداة للعمليات زبطيط أداة ألنو ذلك .وتقييمها الصغَتة ادلؤسسات صلاح مدى قياس خبلذلا من ؽلكن

 فإف ادلؤسسات ومنو مركز، لكل األداء مسؤولية بتحديد يسمح حبيث ادلسؤولية، ودلراكز ككل للمؤسسة رقابة

 األعماؿ حيث زبطيط من التسيَت دلراقبة كأداة االستثمار على العائد معدؿ استخداـ ؽلكنها وادلتوسطة الصغَتة

 .واألرباح

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ذكره سبق مرجع عنبة، لبيب زلمد ىالة أطروحة إذل الرجوع ؽلكن التفصيل من ودلزيد السابقة، الدراسات جانب من البحث مقدمة يف ورد ما حسب 1
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 : المعيارية التكاليف. 3.1.2.2

 يف من التحكم كنهم  ّ  مي حبيث ادلسَتين اىتمامات أىم و الرقايب العمل مرتكزات أحد ؽلثل التكاليف نظاـ إف

 الغاية منها، حبسب سلتلفة بطرؽ وربليلها التكاليف معاجلة وتتم أمثل، بشكل واستخدامها ادلتاحة الوسائل

 سنبُت مفهومها لذلك والرقابة، التقييم عملية أجل من تستخدـ اليت الطرؽ تلك بُت من ادلعيارية والتكاليف

 .وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات يف تطبيقها وإمكانية وأنواعها

 : المعيارية التكاليف ماهية -أوال

 بأهنا " وتُعرؼ التكاليف، عناصر على الرقابة عملية يف األوذل اخلطوة دبثابة ادلعيارية التكاليف تعد

األداء الفعلي  تكلفة تتعداه ال أف غلب دلا مقياسا تصبح حبيث مدروسة علمية أسس على مقدما زلددة تكاليف

 "ادلطلوبة اجلودة درجة إذل األداء دبستوى التوصل من سبكن اليت ادلناسبة الظروؼ توافر ظل يف
 ":ىي أو 1

 ألجل أو معينة،  فًتة يف ادلؤسسة بو تقـو الذي النشاط ربليل يف ادلساعدة ألجل مسبقا تقديرىا يتم اليت التكلفة

2االضلرافات واستخراج احملددة، لؤلىداؼ مطابقتها ومدى الفعلية النتائج على الرقابة
" .

 تتصف أف غلب التسيَت مراقبة يف ادلستخدمة ادلعيارية التكاليف ف  ّ  أ الباحثُت من العديد يذكر

  :التالية باخلصائص
3 

 عقبلنية؛ بدراسة ادلعيار يستعمل أف -

 زلددة؛ بقيمة ادلعيار يكوف أف -

 احلقيقية؛ والقيمة ادلعيارية القيمة بُت االضلراؼ ربليل على الطريقة تساعد أف -

 .باالستثناء اإلدارة دلبدأ مرجعا تكوف أف -
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 347 ص ذكره، سبق مرجع القادر، عبد زلمد وليد الطعمة، الوىاب عبد ػلي، امساعيل التكرييت 1 .
2. C.Pérochon et J.Leurion, Analyse comptable - gestion prévisionnelle, Les éditions Foucher, Paris, 1982, P227. 

3. Bernard Colasse & all, Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, 2ème édition , Economica, 

Paris, 2009, P1281. 
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 يف ادلهاـ اصلاز لكيفية كإطار مسبقا ادلوضوعة ادلعايَت على تعتمد أساسي بشكل التكاليف على فالرقابة

 واستخراج االضلرافات الفعلية بالتكاليف ادلهاـ انتهاء بعد مقارنتها لتتم إصلازىا، وتكلفة اإلدارية، ادلستويات مجيع

ذلك   وقبل احملدد، األىداؼ أو ادلعايَت بتحقيق الكفيلة اإلجراءات وازباذ أسباهبا ومعرفة ربليلها مث

احمليطة  والظروؼ ادلتغَتات مجيع فيها يُراعى وأف والشموؿ والوضوح بالواقعية تتسم أف غلب ادلعايَت ىذه فإف

 .بالنشاط

 :ف  ّ  أ       حيث

 .ادلعيارية التكاليف – الفعلية التكاليف = االضلراؼ                        

  .ادلعيارية النشاط وحدة تكلفة×ادلعياري  النشاط حجم = ادلعيارية                         التكاليف

 .الفعلي النشاط وحدة  تكلفة×الفعلي النشاط حجم = الفعلية التكاليف                        

1يلي فيما إغلازىا ؽلكن اليت األىداؼ من العديد لتحقيق ادلعيارية التكاليف وتستخدـ
:  

 األداء؛ مسؤولية ربديد -

 اإلنتاجية؛ الكفاءة وقياس تشجيع -

 التكاليف؛ عناصر على الرقابة ربقيق -

 ادلنتجة؛ الوحدات تكلفة قياس -

 .ادلنتجات بيع أسعار ربديد -

 يسمح دبا ادلسؤولية مراكز إذل اإلنتاجية العمليات ذبزئة التكاليف عناصر على الفعالة الرقابة وتتطلب

 بنوعية الكفاءة اإلنتاجية تتحدد وقياس وتشجيع الرقابة فاعلية أف كما .مصادرىا عند الكفاءة عدـ عن بالكشف

 ومراعاة مجيع النظاـ، عليها يقـو اليت ادلعايَت وضع بصدد الدقة مراعاة يتطلب شلا ادلستخدمة ادلعايَت

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Brigitté Doriath, Op.Ci .P72. 
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 توجو االضلرافات حيث باالستثناء اإلدارة مبدأ على التكاليف عناصر على الرقابة تقـو كما .فيها ادلؤثرة العوامل 

 إجراءات تتطلب ازباذ اليت النواحي إذل ادلختلفة اإلدارية ادلستويات اىتماـ ادلعيارية التكاليف ظلوذج عن تتولد اليت

 .ادلوضوعة األىداؼ لتحقيق تصحيحية

 : المعيارية التكاليف أنواع -ثانيا

 من تعد التالية الثبلثة األنواع ولعل ادلعيارية، التكاليف أنواع من العديد على احملاسبية ادلراجع تشتمل

 :استخداما أشهرىا

مستويات  يف بالتغَتات تأثرىا وعدـ بالثبات التكاليف ىذه تتميز : األساسية المعيارية التكاليف - أ

 مستوى الكفاءة يف أو األسعار يف التغَت تأثَت فإف وبذلك التشغيل، طرؽ يف أو ادلنتجات يف أو األسعار

 التكاليف تقـو عليها اليت ادلعايَت وضع وقت سائدة كانت اليت والكفاءة باألسعار بادلقارنة تقييمو يتم

 ادلؤشرات ىذه فإف ورغم ذلك .والكفاءة األسعار اذباىات تربز األداء تقارير غلعل شلا ادلعيارية األساسية،

1الفًتات القصَتة مدى على ادلتبلحقة التغَتات ضوء يف أعليتها تفقد لبلذباه
.  

 ادلعدات باستخداـ لؤلداء النموذجي ادلستوى التكاليف ىذه تعكس : النموذجية المعيارية التكاليف -ب

 األىداؼ يكفل ربقيق بشكل لؤلداء أفضل طرؽ وإغلاد التكاليف لتخفيض حافزا تقدـ كما أهنا .ادلتاحة وادلوارد

 ادلستوى مراعاة مع بطريقة عقبلنية منظمة ادلؤسسة وأنشطة عمليات تكوف أف غلب ذلك أجل من احملددة،

2تنافسية ميزة واكتساب بشكل مستمر ادلخرجات ربسُت على يساعد وىذا اخلارجية، البيئة يف السائد
.  

 ظروؼ الوحدة ضوء يف ادلتوقع الكفاءة مستوى التكاليف ىذه تعكس : الجارية المعيارية التكاليف -ج

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191 ص ، 1989 القاىرة، والنشر، للطباعة اجلامعية الدار التكاليف، زلاسبة يف ادلعاصر ادلدخل العاؿ، عبد رجب أمحد 1 .

2. Bernard Colasse & all, Op.Cit, P1287. 
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 ىذا يف سليب اضلراؼ ووقوع أي معينة، فًتة خبلؿ رمستو الذي اذلدؼ ربقيق إذل تسعى واليت اجلارية االقتصادية

 خارجية ىناؾ عوامل تكن دل ما(اإلنتاج يف الكفاءة عدـ سببو التكاليف من النوع
1
 مراجعتو غلب ادلعيار وىذا ،)

  احلقيقية ادلسببات على التعرؼ ؽلكن حىت دقيقا وواضحا ليكوف الضرورة دعت كلما آلخر حُت من

 .السليمة اإلجراءات التصحيحية إذل والوصوؿ لبلضلراؼ

 : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المعيارية التكاليف استخدام -ثالثا

 األفكار من انطبلقا الكبَتة ادلؤسسات يف بدأ ادلعيارية التكاليف استخداـ ف  ّ  أ الباحثُت بعض يذكر

 وادلعلومايت، التكنولوجي التقدـ مع وتطورت ادلعياري النشاط واعتماد العمل تقسيم خبلؿ من تايلور قدمها اليت

 بعد فًتة ذلك ليتوسع 1960 بعد زلدود بشكل وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات يف تستخدـ أصبحت مث

 وادلتوسطة والذي الصغَتة ادلؤسسات أغلب يف ادلستخدـ الرقايب النظاـ طبيعة إذل بالنظر أنو ونعتقد .الثمانينات

 للتكاليف واستخداـ نظاـ تبٍت ادلؤسسات ىذه بإمكاف أساسي، بشكل احملاسيب ادلعلومات نظاـ على يعتمد

 على التكاليف الرقابة عملية يف ادلعيارية التكاليف استخداـ من تتمكن ومنو األنشطة، دلختلف ادلناسبة ادلعايَت

 Thierry Nobreمن   كل دراسة إليو أشارت دلا وفقا الصناعية، للمؤسسات بالنسبة وخاصة األسعار، وربديد

  ولذلكABI (2005)  AZER Jihane دراسة أوBenoit Lavigne ) (2002 )  ودراسة  ( 2001 )

 نظرا وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات ، يف التسيَت مراقبة لنظاـ جدا مناسب ادلعيارية التكاليف استخداـ ف  ّ  أ نرى

 .هبذه ادلهمة لؤلفراد ادلكلفُت اجليد التكوين على ذلك ويتوقف لتطبيقها البلزمة ادلعلومات لتوفر

 : التحليل أدوات :المطلب الثاني

 :التحليل المالي .1.2.2.2

 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 353 ص ذكره، سبق مرجع القادر، عبد زلمد وليد الطعمة، الوىاب عبد ػلي، امساعيل التكرييت 1 .
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 يعٍت التحليل ادلارل إغلاد النسب ادلالية للبنود ادلتناسقة يف القوائم ادلالية اخلتامية و غَتىا :  مفهوم التحليل المالي-أ

الستخبلص ادلعلومات اليت تعطي صورة واضحة عن تقدـ ادلشروع و ظلوه، اد أف الرقم ادلارل يف أي قائمة ال تظهر 

أعليتو و ال تتضح داللتو ادا نظرنا إليو بشكلو ادلطلق، و غلب أف ننظر إليو يف عبلقتو مع غَته من األرقاـ ادلرتبطة 

بو، ليعطي صورة ذلا مدلوذلا اخلاص و مفهومها الواضح، بل أف داللة األرقاـ ادلطلقة مشكوؾ يف صحتها و االعتماد 

عليها غالبا يؤدي إذل نتائج الؽلكن االعتماد عليها و من ادلمكن تلخيص ادلعلومات ادلنتقاة من التحليل ادلارل بصفة 

 :عامة يف اآليت 

  معلومات عن مستقبل ادلشروع و بيانات ؽلكن االستفادة منها يف فحص أعمالو عن طريق التحليل ادلارل للقوائم

 :اخلتامية و تربز ىده ادلعلومات ادلعاين التالية 

  مدى سبثيل ىده القوائم لرقم الربح أو اخلسارة يف قائمة الدخل و مدى سبثيل ادلركز ادلارل السليم يف قائمة ادلركز

 .ادلارل 

  مدى التطبيق السليم للمبادئ احملاسبية ادلقبولة بصدؽ. 

  إيضاحات خاصة بالبنود احملاسبية يف القوائم ادلالية اخلتامية مع توضيح أسباب الزيادة أو النقص يف البنود ادلهمة

 .خبلؿ الفًتة أو الفًتات ادلالية ادلتعاقبة 

و يعاب على النسب ادلالية أهنا مقياس لؤلداء عن مدة ماضية، و دلا كانت مؤسسة األعماؿ تعمل داخل 

اقتصاديات احلركة، فاف النسب ادلالية تكوف غَت سليمة حينما تستخدـ يف تقييم العمليات ادلالية اخلاصة دبستقبل 

ادلشروع، و من ادلمكن وضع ظلط معُت لنسبة الرحبية مثبل حىت يتسٌت ربديد درجة صلاح ادلشروع و استخبلص 

 . 1االضلرافات و ربليلها و معرفة مسبباهتا

 : أهداف التحليل المالي -ب
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 66.65 ص ،1999  ، دار انكخب انعهًُت نهُشر و انخىزَع״ انخحهُم انًانٍ و ادارة األيىال״، د أبى انفخىح عهٍ فضانت 
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  :تستخدـ ادلؤسسة التحليل ادلارل من أجل ربقيق عدة أىداؼ أعلها مايلي

 معرفة درجة أداء ادلؤسسة من خبلؿ التقارير ادلالية اليت تعدىا يف السابق، و من مث إمكانية إعداد :الرقابة-أوال

برنامج للمستقبل ؼلص السياسات ادلالية اليت تتبعها يف عدة دورات من نشاطها، و كذلك القياـ بالدراسات 

التفصيلية للبيانات ادلالية اخلاصة هبا، و بالتارل اكتشاؼ اإلغلابيات و السلبيات يف السياسة ادلالية ادلطبقة خبلؿ فًتة 

معينة، و على أثر دلك يتم االتفاؽ على االستمرار يف تطبيقها ادا كانت نتائجها جيدة أو تعديلها أو تغيَتىا ادا 

 .كانت النتائج سلبية 

 تتمثل القرارات ادلالية يف قراري االستثمار و مصادر التمويل، فاألوؿ يعٍت اختيار :اتخاذ القرارات المالية- ثانيا

 الثاين فهو إغلاد مصادر كافية لتمويل ادلشاريع ،و من أعلها رأس ماؿ رادلشاريع ادلناسبة لبلستثمارات، بينما القرا

ادلؤسسة اخلاصة و كدلك القروض، و يصب احمللل اىتمامو ضلو دراسة ىيكل األصوؿ و قدرة ادلؤسسة على 

االقًتاض و التسديد ،و تطور شروط التمويل سوءا ذاتيا أو عن طريق االقًتاض يستطيع احمللل تسيَت ىيكل األصوؿ 

يف فًتة معينة، و منو فاف وضع أي برنامج متوازف منت طرؼ رللس اإلدارة يصعب ربقيقو ادا كانت وضعية 

 .االنطبلؽ سلتلفة 

 يؤدي دلك إذل رباليل مالية تبعا لسياستها ادلالية اذباه السوؽ ادلالية ،ىده التحاليل يتضمنها :إعالم الغير-ثالثا

 .تقارير رللس اإلدارة و غالبا ما تتصف سياسة ادلؤسسة ذباه متعامليها باحلذر 

 بصورة عامة ؽلكن الكشف عن حقيقة ادلركز ادلارل، و دلك بتوفَت بيانات زلاسبية

  .1 و مالية اليت تستخلص منها النتائج ادلعربة عن ادلركز ادلارل، و بالتارل التخطيط للسياسات ادلالية

 : التعادل نقطة. 2.2.2.2
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 .11 ص ،1988 قسُطُت ، دار انبعث״ححهُم يانٍ.״ ، َاصر دادٌ عدوٌ 
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 لتحقيق أىدافها األنشطة ربليل عملية يف تساعد كأداة التعادؿ ربليل االقتصادية ادلؤسسات تستخدـ

 سنحدد ادلؤسسات، لذلك سلتلف يف تطبيقها وإمكانية ألعليتها نظرا االنتشار واسعة األدوات من وىو التشغيلية،

 .وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات بالنسبة وأعليتها حساهبا وطرؽ التعادؿ نقطة مفهـو

 : التعادل نقطة مفهوم -أوال

 ال تتحقق اليت ادلرحبة ادلشاريع ضلو استثماراهتا وتوجيو إنتاجها زبطيط إذل اقتصادية مؤسسة كل هتدؼ

 القصَت ادلدى يف ادلمكنة واخليارات البلزمة والوسائل الطاقات ومعرفة ادلبيعات، من معُت حجم بتحقيق إال

 احلجم، (الثبلثة ادلتغَتات بُت العبلقة توازف حالة يف األمر ىذا يتحقق و األسعار، وربديد التكاليف كتوجيو

 حصيلة إال من ؽلكن اسًتدادىا ال ثابتة دورة بأعباء تتحمل اقتصادية مؤسسة كل ف  ّ  أ حيث ) .الربح التكلفة،

1التعادؿ حجم عليو يطلق معينا حجما أو معينة نقطة تبلغ أف بعد ادلبيعات
.  

 أي الثابتة وادلتغَتة، التكاليف رلموع يغطي الذي ادلبيعات حجم بأهنا التعادؿ نقطة تعريف ؽلكن وبالتارل

  Chiffre d’Affaires ) ( Critique احلرج األعماؿ برقم تسمى كما معدومة، احلالة ىذه يف النتيجة تكوف

 والفصل التكاليف سلوؾ ربليل احلالة ىذه  وتقتضي(SR )( Le Seuil de Rentabilité )ادلردودية  عتبة أو

2وادلتغَت منها الثابت بُت
.  

 .البيانية الطريقة ادلساعلة، ىامش طريقة ادلعادلة، طريقة :ىي طرؽ بثبلثة التعادؿ نقطة إذل التوصل ؽلكن

 :يلي كما سلتصر بشكل الطرؽ ىذه توضيح ؽلكن

                                                              CF × CA     

          ----------- = SR                                                  :المعادلة طريقة 1 -

                                                                          MCV   

 = CFالثابتة           التكاليف :ف  ّ  أ حيث

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 85 ص ذكره، سبق مرجع الرزؽ، صاحل آدـ، آؿ عبد يوحنا 1 .

2. Cloude Alazar & Sabine Separi, Op.cit, P158 
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 = CA األعماؿ                       رقم

 = MCV دلتغَتةا التكلفة على                       اذلامش

 :المساهمة هامش طريقة 2 -

 التكاليف تغطية يف تساىم تباع وحدة كل ف  ّ  أل احلدية ادلساعلة أو احلدي الربح طريقة وتسمى

 )ادلساعلة  ىامش ونسبة .ادلباعة للوحدة ادلتغَتة والتكاليف البيع سعر بُت الفرؽ عن عبارة احلدية وادلساعلة الثابتة،

t )التالية العبلقة يف يظهر كما األعماؿ رقم إذل ادلتغَتة التكلفة على اذلامش نسبة  ىي: 

                                  MCV 

                                                    t =   

                                        CA   
 ومن الثابتة التكاليف لتغطية ادلخصص ادلبيعات دينار من اجلزء ذلك ىي ادلساعلة ىامش نسبة أف دبعٌت

 :يلي كما العبلقة ىذه خبلؿ من التعادؿ نقطة تكوف وبالتارل .األرباح لتحقيق مث

                                                            CF 
                                                                               SR =  

                                                                       t  
 :البيانية الطريقة 3 -

 :التارل الشكل يف كما بيانيا التعادؿ ربليل ظلوذج عرض ؽلكن

 .بيانيا التعادل نقطة تحليل : 10 رقم الشكل

                                                      Cالتكاليف                                           

 اإليرادات                                                 ( CA )األعماؿ                                  رقم

 التعادؿ                                    نقطة D ( CT )الكلية                 التكاليف

                                                                                 m 

 E ( CF)                                          n          B                   الثابتة التكاليف     

 A                                                                     ( Q )الوحدات عدد               
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 371. ص ذكره، سبق مرجع عقل، محمد مفلح :المصدر

 ادلنتجة الوحدات عدد بزيادة مقدارىا يتغَت ال واليت الثابتة التكاليف خط  ؽلثل( BE )األفقي  فاخلط

 الوحدات عدد زيادة مع ثابت دبعدؿ يزيد وىو وادلتغَتة الثابتة التكاليف رلموع  ؽلثل( BD ) واخلط  .وادلباعة

 .ادلباعة عدد الوحدات زيادة مع تناسبيا يزيد وىو البيع إيرادات خط  فيمثل( AC )اخلط   أما.وادلباعة ادلنتجة

 أهنا أي ،( AC )البيع إيرادات خط مع( BD ) الكلية التكاليف خط تقاطع نقطة  سبثل( m )التعادؿ  ونقطة

 احلالة ىذه يف النتيجة وتكوف وادلتغَتة، الثابتة التكاليف رلموع مع البيع إيرادات عندىا تتساوى اليت النقطة

 .كذلك سيزيد الربح ىامش فإف النقطة ىذه بعد ادلبيعات عدد زاد وكلما .معدومة

 : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التعادل تحليل أهمية -ثانيا

 من حيث ادلبيعات لتقييم التعادؿ ربليل وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات استخداـ بإمكانية الباحث يرى

 أو ادلتعلقة بزيادة ادلستقبلية باألعماؿ والتنبؤ للتكاليف تغطيتو ومدى ادلناسب البيع مزيج وربديد والسعر الكمية

 أعلية تأيت .األداة وأعليتها ىذه تطبيق لسهولة نظرا وىذا ادلؤسسة، منتجات أنواع من نوع أي ويف اإلنتاج زبفيض

 وحجم التكاليف العبلقة بُت تطور على مبٍت لكونو نظرا سلتلفة، رلاالت يف استخداماتو شيوع من التعادؿ ربليل

1والرقابة التخطيط يف اإلدارة مهمة يسهل أداة فهو واإليراد اإلنتاج
.  

 : التخطيط في اإلدارة مساعدة 1 -

 صنع القرارات يف ووسيلتها اخلطط وضع يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات إلدارة أداة التعادؿ ربليل يعترب

 :طريق عن ذلك ويتم اإلدارية،

 السعر؛ ثبات حالة يف ادلخطط الربح لتحقيق البلزمة ادلبيعات كمية  ربديد -

ربح  أكرب ادلؤسسة ربقق حبيث سلتلفة ربح ىوامش ذات أصناؼ بيع حالة يف البيع مزيج  ذبديد -
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 86-87 ص ذكره، سبق مرجع الرزؽ، صاحل آدـ، آؿ عبد يوحنا 1 - .
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 ادلثلى؛ ادلبيعات وتشكيلة ادلنتجات تشكيلة ضوء شلكن، يف 

 يف باالستمرار إما الكلية، تكاليفها السوؽ يف سعرىا يغطي اليت للسلع بالنسبة سليمة قرارات  ازباذ -

 جديدة؛ أسواؽ دخوؿ إمكانية ربديد وكذلك اإلنتاج، عن بالتوقف أو إنتاجها

سياسة  وضع مع ادلؤسسة، وظروؼ السوؽ ظروؼ ضوء يف جديد دلنتوج بالنسبة سعر أنسب  ربديد -

 والسوؽ؛ ادلؤسسة ظروؼ سلتلف مع تتبلءـ مرنة سعريو

فإنو  ادلاضي لبيانات تارؼلي ربليل على مبٍت التعادؿ ربليل كوف من بالرغم التقديرية، ادلوازنات  إعداد -

 االقتصادية اجلدوى لدراسات أساسا التحليل ىذا يعترب كما .هبا التنبؤ أو ادلستقبل بيانات لتحديد أساسا يعد

 مستوى أفضل لتحديد اإلنتاجية، الطاقة ومستويات بادلبيعات والتنبؤ الدراسات إلعداد انطبلؽ نقطة لكونو

 .ادلؤسسة أىداؼ ربقيق يف لبلستثمار

 : الرقابة في اإلدارة مساعدة 2 -

 وبغية اإلدارية، القرارات صنع لوظيفة ومتممتُت لبعضهما مكملتُت والرقابة التخطيط وظيفيت ف  ّ  أ دبا

متابعة  ف  ّ  أ كما .ادلؤسسة إليو تسعى الذي اذلدؼ سبثل مسبقة خطة وضع من بد ال الرقابة بوظيفة القياـ

 مستهدفة معايَت اخلطط تعترب لذا احملدد، اذلدؼ لتحقيق ادلؤدية اإلجراءات سبلمة من للتأكد تتم األداء

أثر  لتحديد أفقية أو عمودية مقارنات بإجراء يسمح التعادؿ فتحليل .والتقييم القياس يف ؽلكن استخدامها

 خبلؿ من تتم الرقابة عملية ّ ف فإ ومنو .ومعاجلتها االضلرافات لتحديد والتكاليف األسعار على التغَتات الفعلية

 :منها متعددة حاالت يف ربليل التعادؿ

أو  ادلعيارية التكاليف نظاـ لديها وليس واحدة سلعة يف تتعامل اليت وادلتوسطة الصغَتة  ادلؤسسات -

 اذلدؼ خطط تكاليف رسم طريق عن التكاليف على الرقابة يف تساعد التعادؿ خريطة ّ ف فإ التقديرية، ادلوازنات
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 األمر تطّلب ذلك، التالية عن للسنوات الفعلي التكاليف خط زاد فإذا ادلاضي، لبيانات ادلارل التحليل على بناء

التصحيحية؛  اإلجراءات وازباذ إداريا دراستو

 واألسعار التكاليف يف التغَتات وأثر القطاع، نفس يف تعمل اليت االقتصادية الوحدات بُت  للمقارنة -

منها؛  كل على

 ادلتعددة اإلنتاجية الوحدات ذات الضخمة للمشاريع بالنسبة وذلك ادلؤسسة، من أجزاء أداء  تقومي -

 .اجلغرايف وادلوقع التشغيل ظروؼ ويف ادلنتوج نوع يف البعض بعضها عن زبتلف قد واليت

 ( ABC): لألنشطة المستندة التكاليف. 3.2.2.2

 يف االقتصادية ادلؤسسات تساعد اليت احلديثة التحليل أدوات أىم من للنشاط ادلستندة التكاليف تعترب

ومربرات  أسباب سنوضح لذلك ادلوارد، ىدر وعدـ أمثل بشكل ادلتاحة الوسائل باستخداـ الكفاءة ربقيق

 .وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات يف تطبيقو إمكانية معرفة مث ومن مفهومو وكذا( ABC ) نظاـ استخداـ

 ( ABC ): نظام استخدام ومبررات أسباب -أوال

  Cooper )الباحثاف  قدـ حُت 1987 عاـ حىت االستخداـ سائدة التقليدية التكاليف أنظمت ظلت

& Kaplan )األنشطة على بناء عادلة بطريقة ادلنتوج تكلفة سعر وتقييم التكاليف لتخصيص جديدا  نظاما 

 االنتقادات  إثر  وىذا( ABC ).لؤلنشطة  ادلستندة التكاليف بنظاـ يعرؼ وأصبح ادلنتوج، يف تساىم اليت

1اآليت يف صلملها واليت الباحثُت من كثَت طرؼ من التقليدية للطريقة ادلوجهة العديدة
:  

 بُت السببية عبلقة مراعاة عدـ نتيجة ادلباشرة غَت التكاليف حساب كيفية يف التقليدية الطريقة ُ نتقد -

 األثر فبل يُلمس التخصيص، عملية يف ادلستخدـ واألساس بادلؤسسة موارد من استخدـ ما وبُت ادلنتوج تكلفة

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منشورة، غَت دكتوراه أطروحة ،) ميدانية دراسة( ومقوماتو مربراتو األردين الصناعي القطاع  يف( ABC )األنشطة على ادلبٍت التكاليف نظاـ تطبيق النجار، عوض زلمد يوسف 1

 .]بتصرؼ 56 [ص ، 2007 األردف، العليا، للدراسات العربية عماف جامعة
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التخصيص؛  عبلقة يف والسبب 

 على اإلنتاجية طاقاهتا تكاليف لتخصيص لئلدارة البلزمة ادلعلومات توفَت يف التقليدية األنظمة  فشل -

 للمنتجات؛ النسبية الرحبية عن الدقيقة ادلعلومات كفاءة لعدـ ادلنتجات

 أقساـ على ادلباشرة غَت الصناعية التكاليف لتخصيص كأساس ادلباشر العمل ساعات  استخداـ -   

 بسيطا عددا تستعمل اليت أو زلدودة بكميات تنتج اليت ادلنتجات من الوحدة تكلفة زبفيض إذل اإلنتاج يؤدي

 من ساعات كبَت عدد إذل ربتاج أو كبَتة بكميات تنتج اليت ادلنتجات حساب على ادلباشر العمل ساعات من

أخرى؛  وإظلا دبربرات اإلنتاج حبجم ترتبط ال ادلباشرة غَت التكاليف من عدد لوجود نظرا ادلباشر، العمل

على  الًتكيز وإبقاء ادلالية، التقارير إعداد ألغراض أساسا موجو تكاليف نظاـ ربمل على القدرة  عدـ -

 النتائج أدت إذل اليت والعمليات األحداث تعكس اليت بالبيانات االىتماـ من بدال ادلالية بالقوائم الواردة األرقاـ

 عملية يف على األنشطة يقـو دقة أكثر آخر أساس استخداـ إذل احلاجة دعت األسباب ذلذه لؤلنشطة، ادلالية

 .ادلباشرة غَت التكاليف زبصيص

 تقييم من شأهنا واليت والدوريات ادلؤلفات من الكثَت يف وردت  كما( ABC )نظاـ  تطبيق مربرات أما

1يلي فيما فتتمثل للخدمة، أو للمنتوج وعادلة دقيقة تكلفة
:  

 العملية وربوؿ اإلنتاجية، ادلؤسسات أغلب يف الكبَت للتطور نظرا : العمل وآلية التكنولوجي  التقدـ -

 شلا غَت ادلباشرة، الصناعية التكاليف حجم زيادة إذل ذلك أدى احلديثة ادلكننة إذل اليدوي العمل من اإلنتاجية

 وألف .ادلباشرة التكاليف الصناعية باقي إذل نسبة كبَتة أعلية ادلباشرة غَت التكاليف زبصيص عملية على أضفى

 على العادلة الدقيقة ادلعلومات ال توفر ادلنتجات على ادلباشرة غَت التكاليف تلك زبصيص يف التقليدية الطرؽ

ؽلكن  وبأسلوب أخرى بطرؽ تلك الطريقة استبداؿ من بد ال كاف عليها، إداري قرار وبناء ادلنتوج تكلفة
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 62 ص السابق، ادلرجع النجار، عوض زلمد يوسف 1 .
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ذلك؛  لتحقيق ادلستندة لؤلنشطة التكاليف نظاـ فجاء ادلنتوج تكلفة حصر يف بو الوثوؽ 

وطلباهتم  الزبائن احتياجات لتلبية ادلنتجات تنوع يف الزيادة إف : الزبائن أذواؽ وتعدد الشديدة  ادلنافسة -   

نوعيتها،  وربسُت منتجاهتا كمية بزيادة الشركات قياـ اقتضت ادلنافسة الشركات أماـ رضاىم وربقيق

 إسًتاتيجية قرارات ازباذ يف تساعدىم ادلنتجات، عن وعادلة دقيقة معلومات إذل حباجة ادلسئولوف وأصبح

 إذ تنافسية، سوؽ إنتاجية يف عملي قرار إذل ػلتاج صحيح قياسي سعر ربديد ألف منتجاهتم، لتسعَت مهمة

لصاحلهم؛  األخطاء ادلنافسوف يستغل

 من إعداد ادلتعددة األنشطة إذل احتياجاهتا حيث من كبَت بشكل ادلنتجات زبتلف : ادلساندة األنشطة  تعدد -

 ربقق الفوائد ؽلكنها أف االحتياجات بتلك تتميز اليت فادلؤسسات ذلك، غَت إذل والتفتيش التشغيل أوامر اآلالت،

 ادلباشرة غَت التكاليف زيادة ف  ّ  أ كما التقليدية، الطريقة تطبيق من  بأكثر( ABC )نظاـ تطبيق من ادلتعددة

 وبالتارل ادلوارد، إضافية استهلكت أنشطة ىناؾ ف  ّ  أ على واضح دليل ادلنتجة الكمية يف زيادة يقابلها أف دوف

 .ومعاجلتها غَت ادلباشرة التكاليف تلك تتبع على الصناعية ادلؤسسات يساعد النظاـ ىذا فإف

 : والمتوسطة الصغيرة المؤسسات  في(ABC )نظام تطبيق -ثانيا

 لو مفهـو توضيح من بد  ال( ABC )لؤلنشطة  ادلستندة التكاليف نظاـ تطبيق كيفية إذل التطرؽ قبل

 يف اليت سبارس األنشطة بتحليل يقـو نظاـ " بأنو ػلدده  الذيCooper, 1990) )رواده أحد ذكره ما حبسب

 على األنشطة زبصيصها يتم حيث حدة، على كل نشاط لكل ادلباشرة غَت التكاليف ذبميع مث ومن ادلؤسسة،

 حبسب وذلك الزبائن، أو اخلدمات أو ادلنتجات على األنشطة تكاليف زبصيص مث أوال، ادلؤسسة هبا تقـو اليت

.منها االستفادة
1
"  

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   اجمللد واإلدارية، االقتصادية العلـو رللة ،)ميدانية دراسة (غزة قطاع يف الفلسطينية احلكومية ادلستشفيات  يف( ABC)نظاـ تطبيق مقومات توفر مدى درغاـ، موسى ماىر 1

 46 ص ، 2007 يونيو ، 01 العدد ، 23 .
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 ادلبلئمة الزباذ البيانات توفَت رلاؿ يف التقليدية بالطريقة مقارنة مزايا من النظاـ ىذا بو يتمتع دلا ونظرا

 ادلؤسسات االقتصادية، سلتلف يف واإلداريُت األكادؽليُت من قبوال القى فإنو واإلسًتاتيجية التشغيلية القرارات

 .اجملاؿ ىذا يف الباحثُت من االىتماـ من بنوع حظيت وادلتوسطة الصغَتة وادلؤسسات

 منها الصغَتة وادلتوسطة، ادلؤسسات يف لؤلنشطة ادلستندة التكاليف نظاـ تطبيق تناولت دراسات ىناؾ

 ) نظاـ تستخدـ ,وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات من ىناؾ ّ ف أ بينت  اليتThierry nobre)  2001)دراسة

ABC )ادلباشرة غَت التكاليف زبصيص بعد السعر قرار مثل ادلختلفة القرارات الزباذ اخلدمات قطاع يف وخاصة. 

  قدمو ما نذكر كما
1
(Hicks, 1992)  الصغَتة ادلؤسسات يف األنشطة وفق التكلفة نظاـ كتابو يف 

     (Activitey Based Cousting for Small and Mid-Sized Businesses)احلجم  ومتوسطة

 دقيقة تكلفة على ادلبنية ادلناسبة القرارات ازباذ من العليا اإلدارة سُبكن اليت التطبيقية األمثلة من رلموعة وضح و   

 ف  ّ  أ وبُت .التقليدي النظاـ من بدال لؤلنشطة ادلستندة التكاليف نظاـ طبقت إذا للخدمة أو للمنتوج وعادلة

 الكبَتة، ادلؤسسات يف ادلستخدـ النظاـ لذلك مصغرة نسخة يُعد ال وادلتوسطة الصغَتة للمؤسسات ادلبلئم النظاـ

 الواقع من نبعت التكاليف يف مشكبلت دلواجهة عديدة دراسات نتيجة الصغَتة ادلؤسسات نظاـ جاء فقد

 دلساعدة يسعى التكلفة، احتساب لتطوير مستحدثا نظاما(ABC) نظاـ ويعد .ادلؤسسات لتلك العملي

 .ومستقببل حاضرا اجلديد اإلداري ادلنهج ىذا من واالستفادة والنمو التطور يف وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات

 يف  استخدامها ادلمكن من حيث كفاءة، وأكثر تكلفة وأقل أبسط الطريقة ىذه ف  ّ  أ ( Hicks)ويفيد 

 االستثنائية وادلصاريف الرسـو من وتزيد العمل وقت من الساعات آالؼ تكريس فيها يصعب اليت ادلؤسسات

 وفق التكلفة لنظاـ تقدما األكثر النظريات استخداـ من واالستفادة لديها ادلطبقة التقليدية التكاليف نظاـ لتغيَت

 .األنشطة
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 69 ص ص ذكره، سبق مرجع النجار، عوض زلمد يوسف 1 -70.
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 تعيُت أوال غلب وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات  يف( ABC)لؤلنشطة ادلستندة التكاليف نظاـ لتطبيق

  :التالية اخلطوات حسب وذلك مضافة، قيمة خلق يف وتساىم هبا ادلؤسسة تقـو اليت األنشطة قائمة
1 

 األىداؼ؛ قائمة ودراسة بوضع يتكفل عمل فريق  تعيُت -

واالجتماعات  اللقاءات خبلؿ من وذلك اخلدمة، أو ادلنتوج إلنتاج البلزمة لؤلنشطة أولية قائمة  إعداد -   

 ذلك؛ غَت إذل مصاحل رؤساء تقنيُت، عليا، إدارة :ادلعنية اجلهات سلتلف مع

 القيمة؛ عدؽلة األنشطة واستبعاد مضافة، قيمة تعطي اليت النهائية األنشطة قائمة على  ادلصادقة -

 منو، ادلستفيد عنو، ادلسئوؿ النشاط، طبيعة حيث من نشاط بكل اخلاصة وادلهاـ ادلعلومات  ربديد -

 ) ...تقنية مالية، بشرية، موارد ( لو البلزمة ادلوارد

 عنو؛ النامجة ادلنتجات وعدد نشاط لكل ادلخصص الوقت  حصر -

 اإلنتاج، بنسق ادلتعلقة األنشطة ( ادلصاحل أو الوظائف حسب واحد نسق يف األنشطة  ذبميع -

 ) ... ادلبيعات،ادلالية

 بإتباع  وىذا( ABC )نظاـ  بإنشاء وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تقـو أف ؽلكن األنشطة ربديد بعد

 :التالية اخلطوات

 التعبئة، ادلواد، مناولة اآلالت، إصبلح :ادلثاؿ سبيل على منها وتعريفها، ادلبلئمة األنشطة  تعيُت -

ذلك؛  غَت إذل ادلبيعات إدارة االستبلـ، ضماف اجلودة،

؛ ...اإلدارة الصيانة، اذلندسة، التجميع، احملاسبة، مثل تكلفة، مراكز إذل األنشطة  تقسيم -

 الكهرباء، اخلدمات، تكاليف :منها ادلباشرة، غَت التكاليف عناصر وىي للتكلفة األساسية العناصر  ربديد -

 ؛...اإلىبلؾ الثابتة، التكاليف عناصر وادلرتبات، األجور إذل باإلضافة ادلاء،

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Laurent Ravignon et all, La Méthode ABC/ABM, Piloter efficacement une PME, éditions de l’organisation, 

4éme tirage, Paris 2000, P235. 
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التكلفة؛  مراكز من بأي تتعلق اليت التكاليف أي والتكاليف، األنشطة بُت العبلقة  ربديد -

 من مث األنشطة على التكاليف لتخصيص )  قياس وحدات دبثابة وىي ( التكلفة زلركات  ربديد -

 .ادلنتجات إذل األنشطة

         األنشطة أساس على التكاليف زبصيص وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات تستطيع احلالة ىذه يف

(ABC ) األنشطة أساس على الرقابة مفهـو ربقيق يف يساعد شلا عادلة، وبطريقة ادلناسب التكلفة سعر حساب 

 ( ABM ).يعرؼ ما وىو الظروؼ أحسن يف اإلسًتاتيجية األىداؼ ضلو ادلؤسسة قيادة أجل من
1 

 : المتابعة أدوات : المطلب الثالث

 نظم المعلومات.1.3.2.2

من الناحية الفنية على أساس أنو رلموعة من اإلجراءات اليت تقـو   ؽلكن تعريفو: مفهوم  نظم المعلومات - أ

جبمع و اسًتجاع و تشغيل و زبزين و توزيع ادلعلومات لتدعيم ازباذ القرارات و الرقابة يف التنظيم، باإلضافة إذل 

تدعيم ازباذ القرارات و التنسيق و الرقابة، و ؽلكن لنظم ادلعلومات أف تساعد ادلديرين و العاملُت يف ربليل ادلشاكل 

 .و تطوير ادلنتجات ادلقدمة و خلق ادلنتجات اجلديدة 
2 

 دل يكن ادلديروف يهتموف بكيفية مجع و تنظيم و تشغيل و بث ادلعلومات يف ادلنظمة و دل 1980و حىت عاـ 

يكونوا يعلموف الكثَت عن تكنولوجيا ادلعلومات، و بالرغم من ظهور  احلاسبات اآللية و استخدامها يف رلاؿ نظم 

 ادلعلومات سواء يف عملية التخزين

 . و التشغيل،و ظهور الربامج ادلتطورة اليت تساعد يف فعالية العملية اإلدارية و ازباذ القرارات 

 و كانت ادلعلومات نفسها ال ينظر إليها كأصل ىاـ يف ادلنظمة، و لكن يف اآلونة األخَتة و حاليا ال ؽلكن
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brigitté Doriath, Op.Cit, P132. 
1.

 .11-14 ص ،1997 ، اال سكُدرَت ، اندار انجايعُت نهطباعت و انُشر و انخىزَع ،״ َظى انًعهىياث االدارَت״، صىَُا يحًد انكبري
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للمديرين أف يتجاىلوا كيفية إدارة ادلعلومات يف ادلنظمة، و النظر للمعلومات كمورد اسًتاتيجي لو تأثَت على قدرة 

 .ادلنظمة يف ادلنافسة و البقاء يف رلاؿ األعماؿ

 كما ذكرنا فاف ادلعلومات تضيف اذل ادلعرفة ادلرتبطة  : خصائص المعلومات-ب 

 يف ادلنشأة ،مع دلك فهناؾ أنواع سلتلفة من ادلعلومات و تو زبفض من عدـ التأكد، و تؤيد عملية ازباذ القرارا

 :طرؽ سلتلفة لوصف ادلنشأة أو اذلدؼ أو ادلوقوؼ و سنوضح خصائص ادلعلومات فيما يلي 

 الدقيقة ىي نتيجة ت قد تكوف ادلعلومة صحيحة أو غَت صحيحة، دقيقة أو غَت دقيقة، فادلعلوما:  الدقة-أوال

أخطاء تكوف خبلؿ عملية اجلمع، أ و التجهيز ، أو إعداد التقارير و قد يعتقد مستخدمها أف معلومات غَت دقيقة 

بأهنا دقيقة ،و يف ىده احلالة طادلا أف مستلمها يعتقد أهنا دقيقة و يستخدمها لبعض األغراض، فإهنا تعترب معلومات 

 ذلدا الشخص

قد تكوف ادلعلومات كمية أو وصفية، رقمية أو بيانية، مطبوعة على الورؽ أو معروضة على  :  الشكل-ثانيا

 .الشاشة، ملخصة أو مفصلة، و عادة ما ربتاج إذل عدة أشكاؿ من البدائل ادلتاحة وفقا لكل موقف 

 .إنتاجها   يقيس التكرار مدى تكرار احلاجة إذل معلومات و ذبميعها و: التكرار-ثالثا

 مشوؿ ادلعلومات مداىا فقد تكوف بعض ادلعلومات عامة تغطي مدى كبَت بينما قد يكوف البعض :المدى-رابعا

 .األخر ضيق ادلدى، زلدد يف االستخداـ ادلطلوب 

ظهرت احلاجة إليها يف موقف معُت من ادلعلومات اليت ظهرت   قد تكوف ادلعلومات مرتبطة إذا ما:االرتباط-خامسا

 .إليها احلاجة يف وقت ما قد ال تكوف مرتبطة يف وقت أخر لدلك فاف ادلعلومات اليت ضلصل عليها 

 . توفر ادلعلومات الكاملة للمستخدـ كل ادلطلوب معرفتو عن موقف معُت :الكمال-سادسا

 . ادلعلومات ادلوقوتة ىي اليت صلدىا حُت احلاجة إليها أي ال تكوف متقادمة حُت  وصوذلا:التوقيت-سابعا

 . قد تنشأ ادلعلومات من مصادر داخلية للمنشأة أو من  خارجها :النشأة-ثامنا
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 1 قد تكوف ادلعلومات مستمدة من ادلاضي، أو من القدرة اجلارية أو من أنشطة مقبلة :الفترة الزمنية-تاسعا

 :المحاسبة العامة .2.3.2.2

 ىي عبارة عن فن للتسيَت احملكم و ادلضبوط ادلتمثل يف متابعة و معاينة كل احلركات : مفهوم المحاسبة العامة - أ

ادلخصصة لبلستثمار داخليا و خارجيا، و اليت سبكننا من معرفة احلالة ادلالية للمؤسسة يف مدة معينة، مع ذبديد 

 النتيجة من حيث الربح أو اخلسارة 

 :  تتمثل أىداؼ احملاسبة العامة يف :أهداف المحاسبة العامة -ب

 معرفة نتائج النشاط. 

 معرفة مدى تطور الذمة . 

 تزويد احملاسبة التحليلية و احملاسبة التقديرية بالبيانات البلزمة . 

  سبثل احملاسبة العامة قاعدة لكل ربليل مارل. 

  :ىده األىداؼ خاصة بادلؤسسة أما بالنسبة للغَت  فهي

  تعرؼ احملاسبة العامة على أهنا نظاـ إعبلمي و باإلضافة إذل تزويد مسئورل ادلؤسسة بالبيانات البلزمة، فإهنا تزود

 الزبائن،ادلوردوف،(كل من يتعامل مع ادلؤسسة 

 .)   ادلساعلوف ،اخلواص، البنوؾ، و كل اذليئات األخرى 

 الدخل ميزاف ادلدفوعات (تزود احملاسبة الوطنية على مستوى األمة دبا ربتاجو من أجل التخطيط ( 

  تزود مصلحة الضرائب بالبيانات، شلا يسمح بادلراقبة و فرض الضرائب ادلختلفة على النشاط و األرباح. 

 .) ادليزانية ،جدوؿ حسابات النتائج،  و ادللحقات (نستخلص من ىدا أنو غلب أف ربضر القوائم ادلالية  

 بكل عناية أف وضوحها و دقتها و صدقها و موضوعيتها مرىوف بتطبيق ادلبادئ احملاسبية األساسية، و قواعد

ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 .34 ص ،999/1998، دَُىقراط األرارَطت ،انًكخب انجايعٍ .״ َظى انًعهىياث انُحاسبُت فٍ انًُشأة انًانُت״، يحًد انقُىيٍ يحًد 
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التقييم و معايَت إظهار النتائج و التسجيل اليت جاء هبا ادلخطط احملاسيب الوطٍت و إال سوؼ تكوف تلك القوائم 

ادلختلفة من مؤسسة إذل أخرى شكبل و مضمونا غَت قابلة لبلستعماؿ، و إف استعملت فستكوف ذلا آثار وخيمة 

 .1على اجلميع 

  تتصف ىده ادلبادئ بالقوة القانونية أف احملاسبُت ػلاولوف دائما تقدمي صورة صادقة : المبادئ المحاسبية-ج

 .لوضعية ادلؤسسة متمثلة يف القوائم ادلالية 

 :من ادلبادئ األساسية احملاسبية ادلتعارؼ عليها عموما 

  مبدأ ا ستمرارية النشاط. 

 الدورات و النتائج الدورية ةمبدأ ا استقبلرل . 

  مبدأ ا ستقرارية الوحدة النقدية. 

  مبدأ ثبات أو ا ستمرارية الطرؽ احملاسبية. 

  مبدأ احليطة و احلذر. 

  مبدأ القيد ادلزدوج. 

  مبدأ أحسن البيانات أو ادلوضوعية. 

   تسجيل و معاملة البيانات احملاسبية إعداد سلتلف الوثائق احملاسبية الشاملة :العمل المحاسبي بالدرجة األولى -د

  مهمة مراجعة و مراقبة احلسابات  الداخلية و اخلارجية. 

  مهمة تدقيق احملاسبة من طرؼ مصلحة الضرائب. 

 البيانات االقتصادية اخلاصة بادلؤسسات من أجل الدراسات اإلحصائية  و التخطيط عمهمة جم . 

  عملية التحليل ادلارل لؤلوضاع و نتائج ادلؤسسات. 
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  .14 ص  1994، سُت ، دَىاٌ انًطبىعاث انجايعُت،״ انًحاسبت انعايت نهًؤسست״، يحًد بىحٍُ 
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  مهمة تعليم احملاسبة يف قطاع التعليم. 

  كما أشرفنا فاف مراقبة التسيَت ىي : استعمال المحاسبة العامة في مراقبة التسيير -ه

 رلموعة من التقنيات الكمية اليت ؽلكن استخدامها لتسهيل و ا زباد القرار و اليت منها 

احملاسبة العامة فمراقبة التسيَت تستعمل معلومات و أنباء كثيفة جدا حيث أف جزء ىاـ منها مأخوذ من احملاسبة 

العامة حيث تأخذ ادلعلومات ادلقاسة بصفة إمجالية مثبل رقم األعماؿ، حجم اإلنتاج، حجم ادلشًتيات ،ادلخزونات 

،حيث أف مراقبة التسيَت تعتمد عليها كثَتا ألهنا كما أشرنا مصدر ادلعلومات و ىي تقـو  بتحديد النتائج العامة 

 .1للسنة ادلالية بصفة إمجالية و ربدد ادليزانية العامة آلخر السنة

 : المحاسبة التحليلية.3.3.2.2

 احملاسبة التحليلية ىي تقنية معاجلة ادلعلومات ادلتحصل عليها من احملاسبة العامة، :مفهوم المحاسبة التحليلية -أ

 إذل مصادر أخرى و ربليلها من أجل الوصوؿ اذل نتائج يتخذ على ضوئها مسَتوا ادلؤسسات القرارات باإلضافة

، و ربديد فعالية تنظيم ادلؤسسة ،كما أهنا تسمح دبراقبة ةادلتعلقة بنشاطها و تسمح بدراسة و مراقبة ادلر دودي

 .2ادلسؤوليات سواء على مستوى التنفيذ أو مستوى اإلدارة 

  : أىداؼ احملاسبة التحليلية تتجلى فيما يلي : أهداف المحاسبة التحليلية -ب

و يعترب اذلدؼ األساسي للمحاسبة التحليلية، إذ تقـو باستخراج سعر تكلفة اإلنتاج :تحديد تكلفة اإلنتاج-أوال

 .التاـ، و رلمل التكاليف يف سلتلف مراحل اإلنتاج، باإلضافة إذل استخداـ ىده التكلفة لتحديد سعر البيع 

احملاسبة التحليلية هتدؼ إذل زبفيض تكلفة اإلنتاج مع احلفاظ على ادلواصفات اخلاصة :ضبط رقابة التكاليف -ثانيا

 بادلنتج، و ربقيق اجلودة ادلطلوبة لنجاح تسويقو لدلك يعترب ضبط و رقابة استخداـ ىده العناصر ادلهمة
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 15 ص ، يرجع سابق، د خُرث ضُف 
2

 8 ص ، 1988، قسُطُت ، انجسء انثاٍَ״ انًحاسبت انخحهُهُت و حقُُاث يراقبت انخسُُر״، َاصر دادٌ عدوٌ
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أساسا لتحقيق ىدؼ خفض التكلفة و ربقق ىده ادلهمة من خبلؿ تصميم اإلجراءات و النظم و الدورات 

 .ادلستندية اخلاصة لكل عنصر من عناصر التكاليف 

 أي الكميات ادلنتجة اليت دل يتم استهبلكها يف هناية الفًتة احلسابية اخلاصة :إمكانية تقييم المخزونات-ثالثا

 . 36، 35، 33،34  :بالنسبة حلسابات

 و تتمثل يف إمكانية ربليل كل من البيانات ادلعربة :مقارنة النتائج الفعلية بالتقديرية و تحليل االنحرافات-رابعا

 عن اخلطط ادلعيارية ، و البيانات ادلمثلة للتنفيذ الفعلي احلقيقي، 

 .و ادلقارنة بينهما و ربليل االضلرافات الزباذ اإلجراءات التصحيحية ادلناسبة 

  هتتم زلاسبة التكاليف بتوفَت بيانات لكل بديل، و يتحقق دلك من خبلؿ ربليل :اختيار أفضل بديل-خامسا

بيانات التكاليف وفق مفاىيم و طرؽ معينة، حبيث ؽلكن ذلا إعداد تقارير مبلئمة تتضمن بيانات مقارنة عن تكلفة 

 .القرارات البديلة و العائدات ادلًتتبة عن كل بديل منها 

 دلعرفة التكاليف و سعر التكلفة نستطيع قياس مردودية ادلنتوجات ادلختلفة أو :قياس النتائج التحليلية-سادسا

ادلبيعات كل منها على حدى اد يتحدد سعر البيع على أساس سعر التكلفة و ربديد  ادلردودية على أساس الربح 

 .الدي ربققو ادلؤسسة 

 عن طريق تزويدىا بكل ادلعلومات ادلتعلقة بتطورات بعض عناصر األصوؿ :إكمال المحاسبة العامة-سابعا

 .كمخزونات السلع، ادلنتوجات، و االستثمارات اليت سبوذلا، و األعباء غَت ادلعتربة، و كدلك العناصر اإلضافية 

 تعترب احملاسبة التحليلية جزء من التسيَت و التنظيم داخل ادلؤسسة :  عالقة المحاسبة التحليلية بمراقبة التسيير-ج

، إف ألغلب ادلؤسسات الكبَتة زلاسبة التكاليف اليت تعتمد بشكل طبيعي على تنبؤات تسمح دبراقبة التسيَت، و 

  : البالغة اليت تكتسبها احملاسبة التحليلية حيث ىي الوحيدة اليت تسمح بةنظر لؤلعلي

 النفقات(ادلراقبة الفعالة للمصاريف (. 
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  توجو اجلهود للعمل على أساس زبفيض التكاليف و التكلفة النهائية. 

  قياس مردوديات التصنيع. 

  التزويد العاـ بكل ادلعلومات الضرورية لتسيَت ادلؤسسة. 

 بتبٍت سياسة معينة ) التنبؤات(التقديرات . 

 ىدا و أف  كل مؤسسة ناجحة غلب تقسيمها إذل أقساـ بغية ربديد ادلسؤولية يف كل قسم، 

و أف احملاسبة التحليلية ىي اليت ربدد عبلقات األقساـ ببعضها، كما و أف كل قسم يوزع إذل أجزاء أو وحدات 

 .صغَتة ربمل كل منها مسؤولية خاصة 

  :و على دلك فانو ؽلكن تقسيم ادلؤسسة إذل األقساـ التالية

 .األقساـ ادلختلفة اخلاصة باإلنتاج و تسمى دبراكز اإلنتاج       1 -

 .األقساـ ادلختلفة اخلاصة باخلدمات و تسمى دبراكز اخلدمات      2 -

أقساـ احملاسبة العامة و يتفرع ىعنها قسم احملاسبة التحليلية، و يبلحظ بأف قسم التكاليف ىو من أىم أقساـ  3-   

 ادلصنع الرئيسية اذلامة، فهو غلمع كافة ادلعلومات

 و اإلحصاءات ادلالية العائدة ألوجو نشاط األقساـ األخرى اليت تكوف أساسا العداد الكشوؼ و التقارير، و يقـو 

 .بإجراء ادلراقبة الكاملة على كافة األقساـ، بينما يف األقساـ األخرى نرى كل قسم مسؤوؿ عن مراقبة قسمو فقط 
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 :خالصة الفصل 

من خبلؿ دراستنا ذلدا الفصل و الدي تضمن ادلفهـو العاـ دلراقبة التسَت نستخلص أف ىده األخَتة 

هتدؼ إذل ذبنيد الطاقات و القدرات من أجل االستعماؿ الفعاؿ و ادلبلئم للمواد ادلتاحة يف ادلؤسسة التجارية 

الصناعية و اخلدماتية من اجل بلوغ األىداؼ ادلسطرة وفقا السًتاتيجية ادلؤسسة كما تسمح دبقارنة األىداؼ 

 و ازباذ القرارات و التدابَت التصحيحية لتفادي الوقوع يف تبالنتائج احملققة و كدلك االضلرافات واستخرج الفرو قا

التحليل ادلارل احملاسبة العامة احملاسبة (مثل ىده االضلرافات مستقببل و ىدا باألخذ دبختلف أدوات ادلراقبة 

 . إذل جانب ىدا طرؽ إعداد ادليزانيات التقديرية و الرقابة )اخل....... التحليلية 
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  GPL نظرة عامة حول مؤسسة نفطال فرع :المبحث األول 

 : لمحة تاريخية عن مؤسسة نفطال:المطلب األول 

مؤسسة نفطال ىي شركة وطنية ذبارية وتوزيعية للمواد البًتولية، وتعترب شركة ذات أسهم حيث بلغ      

، والذي مت 1980 افريل 06 بتاريخ 80-101أنشأت بقرار رقم "  دج156.500000.00رأس ماذلا 

 من رلموع %100 أصبحت فرع 1982، ويف سنة 1987 أوت 25 بتاريخ 87-183تصحيحو بقرار 

. هتتم بضمان تسويق ادلواد البًتولية ومجيع مشتقاهتا يف السوق الوطنية  "  NAFTAL"سون طراك، حبيث شركة 

 :و تعين يف مفهومها العام

NAFT : النفط 

AL : اجلزائر 

 :تعريف مركز تعمير قارورات الغاز وهيكله التنظيمي:المطلب الثاني 

 : تعريف مركز تعمير قارورات الغاز بسعيدة.1.2.1.3

 " Kosan Crisplants"  بتجهيز من شركة دامنركية كوزان كريسبالن 1973     تأسس ادلركز سنة 

 مًت مكعب 2061 طن أي ما يعادل 1200 ىكتارات، بطاقة التخزين تبلغ حوايل 4على مساحة قدرىا 

 مًت مكعب بالنسبة لغاز الربوبان، وبيد عاملة تقدر 306 طن أي ما يعادل 150بالنسبة لغاز البوتان، وحوايل 

 . عامال171حوايل 

:  كما للمركز مناطق للنشاط فبالنسبة لغاز البوتان لديو منطقتني1975     وبدأت يف عملية اإلنتاج سنة 

كما أّن . سعيدة، البيض، النعامة: والية سعيدة ووالية النعامة، أّما بالنسبة لغاز الربوبان فلديو ثالثة مناطق ىي
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 (الرباحية والية سعيدة_ طريق معسكر ) 06شركة نفطال تقع يف ادلنطقة الصناعية بسعيدة الطريق الوطين 

 .ويهدف ادلركز إىل نتاج وتسويق ادلواد البًتولية ادلتمثلة يف غاز البوتان وغاز الربوبان ووقود السيارات سري غاز

 : سعيدة201 الهيكل التنظيمي لمركز تعمير قارورات الغاز .2.2.1.3

سعيدة ميارس نشاطا ذباريا وصناعيا وادلتمثل يف تعمري قارورات الغاز  " CE201"     مركز تعمري القارورات 

 :ادلتمثلة يف

 قارورة :B13 

                                  البوتان

 قارورة :B03 

 

 قارورة :P11 

                                      الربوبان

 قارورة :P35  

وكذلك ربويل غاز البوتان والربوبان إىل سري غاز، حيث أّن عملية اإلنتاج تتم حسب الربنامج الذي مت إعداده 

إاّل إذا كانت ىناك حاالت استثنائية ففي فصل الشتاء تتم زيادة . سعيدة" GPL    "من طرف إدارة الوحدة 

 .اإلنتاج، ومن مت فإّن عملية البيع تسري وفق الشروط ادلتفق عليها

 :(مقاطعة غاز البترول المميع)تعريف مقر وحدة نفطال سعيدة :المطلب الثالث 

 ىي عبارة عن مقاطعة لغاز البًتول ادلميع تتحكم يف مجيع مراكز تعمري قارورات الغاز التابعة ذلا إقليميا 

 :وربتوي على أربع دوائر متناسقة فيما بينها أمهها
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تعترب الوظيفة اإلسًتاتيجية إذ ال ميكن االستغناء عنها كوهنا تقوم بتسطري الربامج واألىداف :  الدائرة التجارية_

كما يوجد يف الدائرة التجارية . ادلتعلقة وكذلك اإلنتاج باإلضافة إىل وظائف أخرى، وذلا عالقتني خارجية وداخلية

 :مصلحتني أخرتني مها

  مصلحة البيع(service de vente) :وزبتص دبتابعة الزبائن من حيث مطابقة 

كما تقوم دبتابعة الديون عن  (توفر ادلطافئ، عدم البناءات ادلغلقة غري مكشوفة السطح) زلاّلهتم للمعايري األمنية 

طريق الزبون للديون ادلقسطة اليت تبلغ مّدهتا شهر، حيث تقوم الشركة دبراسلة الزبائن قصد إبالغهم بتسديد ادلبلغ 

الدائن والزبائن ادلعنيون ىم اإلداريون، العسكريون، أّما بالنسبة لنقاط البيع األخرى يكون التسديد نقدا إاّل 

 .ادلسريين ادلباشرين التابعني دلؤسسة نفطال

  مصلحة االستغالل(service d’exploitation) : ادلدخالت، ادلخرجات، )وزبتص دبعّدالت النقل

 .وأيضا تقييم ادلخزون (...الصيانة

تتكون ىذه الدائرة من ثالثة مصاحل تقوم كل واحدة منها بوظائفها حيث تقوم مصلحة  :دائرة المستخدمين_

ادلستخدمني دبراقبة تغيب أو حضور العمال، تأمني ادلستخدمني وربضري أجر العمال وتعمل على مراعاة احلالة 

االجتماعية للعمال رغم أّن ىذه األخرية غائبة يف ادلؤسسات االقتصادية يف الوقت الراىن، كما أهّنا تقوم بتسليم 

مجيع الوثائق اليت يطلبها العامل من  العمال، تأمني ادلستخدمني وربضري أجر العمال وتعمل على مراعاة احلالة 

االجتماعية للعمال رغم أّن ىذه األخرية غائبة يف ادلؤسسات االقتصادية يف الوقت الراىن، كما أهّنا تقوم بتسليم 

،  ...مجيع الوثائق اليت يطلبها العامل من إدارتو الحتياجاتو الشخصية كشهادة العمل وكشوف الراتب السنوي

مصلحة ادلوارد البشرية والتكوين تقدم كل االىتمام فيما خيص تكوين العمال وكذا التقديرات ادلخصصة للتكوين 

 .والتسيري، وأخريا مصلحة الوسائل العامة تسهر على تزويد ادلؤسسة بالوسائل ادلكتبية وكل مستلزماهتا األساسية
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تتكون ىذا الدائرة من ثالث مصاحل تقوك كل واحدة منها بوظيفتها اليت وجدت من أجلها، كما : دائرة المالية_

 :تقوم على العموم بالتسيري ادلايل للمؤسسة ومن بني ىذه ادلصاحل صلد

 مصلحة احملاسبة العامة. 

 مصلحة اخلزينة. 

 مصلحة احملاسبة التحليلية وتسيري ادليزانية.. 

 :تنقسم الدائرة التقنية إىل ثالث مصاحل: الدائرة التقنية_

 مصلحة صيانة العتاد ادلتنقل. 

 مصلحة صيانة الًتكيبات الثابتة. 

 مصلحة التخطيط. 

 :بطاقة فنية عن مركز تعمير القارورات بسعيدة:المطلب الرابع 

 .1973 سنة :بداية اإلنجاز_

 .1975 سنة :بداية اإلنتاج_

 طن بالنسبة لغاز البوتان 1200 تباع طاقة التخزين على مستوى مركز تعمري القارورات حوايل :طاقة التخزين_

 . مًت مكعب306 طن بالنسبة لغاز الربوبان أي ما يعادل 150 مًت مكعب و 2061أي ما يعادل 

 . ىكتارات4 يًتبع ادلركز على :المساحة_

 . ادلنطقة الصناعية سعيدة:الموقع_
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 : يتم توزيع غاز البًتول ادلميع انطالقا من ادلركز كما يلي:منطقة النشاط_

 .النعامة_  يشمل التوزيع سعيدة :      غاز البوتان

 .النعامة_ البيض _  يثمل التوزيع كل من الواليات سعيدة :    غاز البروبان 

 .  عامال171 يبلغ عدد العمال الذين يشتغلون بادلركز حوايل :اليد العاملة_

إّن ادلهمة األساسية للمركز يف زبزين وتوزيع غاز البًتول ادلميع مرورا بالنتاج حيث يبلغ اإلنتاج : الطاقة اإلنتاجية_

 . قارورة2.280.385 طن أي ما يعادل 29645 كغ حوايل 13السنوي لقارورات البوتان من الصنف 

 قارورة على مستوى 1.323.077 طن سنويا شلا يعادل 17200يتم توزيع وتسويق حوايل : التوزيع والتزويد_

ويتم توزيع .  قارورة957308 طن سنويا أي ما يعادل 12455والية سعيدة فيما يتم تزويد والية النعامة بـ 

 لًت من الربوبان ادلستعمل كوقود للسيارات سري غاز 22305882 طن سنويا أي ما يعادل 11367وتسويق 

 . زلطة للبنزين تشمل الواليات الثالثة13النعامة موزعة على _ البيض _ على مستوى والية سعيدة 
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  سعيدةGPLالهيكل التنظيمي للمقاطعة المركزية غاز البترول المميع : 11شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدير

 األمانة العامة

 الحقوقي 

 المسئول عن األمن

 مصلحة المعلومات والتسيير

 دائرة التقنية دائرة الموارد البشرية والوسائل دائرة المحاسبة والمالية الدائرة التجارية

مصلحة 

 التخطيط

 مصلحة

النقل 

مصلحة 

الموارد 

 البشرية

مصلحة 

الوسائل 

 العامة

مصلحة 

 العمال

مصلحة 

 االستغالل

مصلحة 

 المبيعات

المكلف 

 بالجباية

مصلحة 

 الخزينة

مصلحة 

المحاسبة 

 العامة

مراقبة 

 التسيير

مصلحة 

 الصيانة
فرع 

تكوين 

 العمال

 فرع

الوسائل 

العامة 

فرع 

 المشتريات

مصلحة 

المحاسبة 

التحليلية 

وتسيير 

 الميزانية

 فرع

تسيير 

العمال 

 فرع

الخدمات 

 فرع

األجور 

MCE 202 

 مركز تعميير

القارورات 

البيض 

DR 322 

 مركز تخزين

وبيع قارورات 

الغاز  

عين الصفراء 

 

CE 201 

 مركز تعميير

القارورات  

سعيدة 

 

MCE 293 

 مركز تعميير

القارورات 

 معسكر 

DR 203 

 مركز تخزين

وبيع قارورات 

الغاز  

األبيض سيد 

الشيخ 

 

DR 321 

 مركز تخزين

وبيع 

قارورات 

الغاز  

المشرية 

 

 إطار الدراسات

 مهندس اإلعالم
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  سعيدة201الهيكل التنظيمي لمركز  تعمير قارورات الغاز : 12شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 201رئيس مركز تعمير قارورات الغاز 

 مؤسسة نفطال: المصدر

 مهندس اإلعالم اآللي

 الممرض

 

 أمانة اإلدارة

 

 فرع اإلدارة فرع النقل فرع الصيانة فرع االستغالل األمن الصناعي

 رئيس الفرع

 عون النظافة

 

 عون اجتماعي

 

أمين 

 الصندوق

 

 الفاتوري

 

 رئيس الفرع

 

 طالء السيارات

 

 كهربائي السيارات

 

 مصلح العجالت

 

 مساعد السائق

 

 سائق الشاحنات

 

 ميكانيكي السيارات

 

 الموزع

 

رئيس فريق 

 الميكانيك

 

 رئيس الفرع

 

 رئيس الفريق

 

تقني التخطيط 

 والطرق

 
رئيس فريق 

 التأهيل

ميكانيكي  

 صناعي

 

 عامل متخصص

 

 عامل يدوي

 
 مسير المخازن

 
 مكلف بالشراء

 

 رئيس الفرع

 

رئيس فريق 

 التعمير

 رئيس فريق 

مشغل حركة 

 المواد

 

 عامل متخصص

 

 مشغل حركة المواد

 
 عامل يدوي

 
 ميكانيكي تقني

 

المفتش 

 الرئيسي

 
 رؤساء األرباع

 

 عون تقني

 للتدخل

 

عون تقني 

 للوقاية
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 .تحليل البيانات واختبار الفرضيات: المبحث الثاني

احلزمة ) مت استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات  وذلك باستعمال الربنامج اإلحصائي

(.  IBM SPSS Statistics 20 اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

: ثبات أداة القياس: المطلب األول

قبل إجراء البحوث واختبار الفرضيات فإنو البد من التأكد من صدق أداء القياس ادلستخدم ، ألن             

 لقياس (Cronbach’s Alpha)تعكس درجة ثبات أداء القياس  ويستعمل معامل الثبات  (ادلوثوقية)صدق 

 .1مدى ثبات أداء القياس من ناحية االتساق الداخلي لعبارات األداء

: معامل الثبات

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,739 26 

(  = 0.739)أعاله ادلستخرج من الربنامج فقد بلغت قيمة  (كرونباخ ألفا)      بالنظر إىل جدول اختبار 

(. 0.6)وىي درجة جيدة كوهنا أعلى من النسبة ادلقبولة 

 التحليل اإلحصائي لعينات الدراسة: المطلب الثاني 

 كيفية  توزيع أفراد عينة الدراسة خاصة حول مدى معرفة نظام التكاليف على أساس األنشطة دناه تبنياجلداول أ

وكذلك دوره يف تفعيل مراقبة التسيري، وما مدى إمكانية تطبيق نظام التكاليف ادلستخدمة وأىم ادلعوقات اليت 

  :يواجهها ىذا النظام وىي كما يلي

 :يبني توزيع العينة على حسب ادلعلومات الشخصية: 04جدول رقم 

                                                           
. 298،ص2008الطبعة األوىل،- األردن– ،دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان (SPSS)زلفوظ جودة، التحليل اإلحصائي األساسي باستخدام -  1
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 %التكرار المعلومات الشخصية 

 57.6 19ذكر الجنس 

 42.4 14أنثى 

 100 33اجملموع 

 

 

الفئة العمرية 

 15.2 05 سنة 30 – 20

 51.5 17 سنة 40 – 31

 33.3 11 سنة 50 – 41

 00 00 سنة 50أكثر من 

 100 33اجملموع 

 

 

المؤهل الدراسي 

 12.1 04متوسطة 

 21.2 07ثانوية 

 60.6 20جامعة 

 6.1 02دراسات عليا 

 100 33اجملموع 

 

 

المهنة 

 00 00ادلدير 

 54.5 18إطار سامي 

 30.3 10زلاسب مايل 

 15.2 05عون تنفيذي 

 100 33اجملموع 
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.  يبني ادلعلومات الشخصية للعينة حسب متغري اجلنس:05جدول رقم 

 

الجنس /   المعلومات الشخصية  

اجملموع  أنثى ذكر

 % التكرار %التكرار  %التكرار 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 80 04 20 01 سنة 30 – 20

 100 17 41.2 07 58.8 10 سنة 40 – 31

 100 11 27.3 03 72.7 08 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل الدراسي 

 100 04 25.0 01 75.0 03متوسطة 

 100 07 28.6 02 71.4 05ثانوية 

 100 20 50.0 10 50.0 10جامعة 

 100 02 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 44.4 08 55.6 10إطار سامي 

 100 10 40.0 04 60.0 06زلاسب مايل 

 100 05 40.0 02 60.0 03عون تنفيذي 

أعاله من خالل ادلعلومات الشخصية أن عينة البحث تفوق فيها  (02)و  (01)كما ىو موضح يف اجلدولني 

، ما عدا ادلعلومات الشخصية اخلاصة بالفئة العمرية و (% 42.4)على االناث ( % 57.6)نسبة الذكور بنسبة 

، أما فيما خيص الفئة العمرية فيتجلى ( % 80.0) سنة من اإلناث بنسبة 30 إىل 20اليت تتكون معظم فئة من 

كما أن غالبيتهم ميتلكون  ( % 51.5) سنة بنسبة 40 و 31لنا أن غالبية أفراد العينة تًتاوح أعمارىم ما بني 

و ىذا ما يفسر أن معظم أفراد العينة ىم معينون كإطارات سامية يف  ( % 60.0)مؤىل علمي جامعي بنسبة 
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، و نالحظ من خالل اجلدولني ادلذكورين أن عينة البحث خالية من ( % 54.5)ادلؤسسة زلل الدراسة بنسبة 

.    سنة50العمال الذين يشغلون منصب مدير كما أهنا ال ربتوي على العمال الذين يتجاوز أعمارىم الـ 

 (ABC) يبني أسلوب إدارة ادلؤسسة يف تعريف نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :06جدول رقم 

 .مالئم من كل النواحي على   حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

/   المعلومات الشخصية  

أسلوب إدارة المؤسسة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 5.3 01 26.3 05 57.9 11 10.5 02ذكر الجنس 

 100 14 00 00 7.1 01 00 00 78.6 11 14.3 02أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 20.0 01 00 00 80.0 04 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 00 00 00 00 88.0 15 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 9.1 01 45.5 05 27.3 03 18.2 02 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 25.0 01 50.0 02 25.0 01متوسطة 

 100 07 00 00 14.2 01 42.9 03 42.9 03 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 5.0 01 5.0 01 80.0 16 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 

 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 5.6 01 11.1 02 77.8 14 5.6 01إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 10.0 01 50.0 05 30.0 03زلاسب مايل 
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 100 05 00 00 00 00 40.0 02 60.0 03 00 00عون تنفيذي المهنة 

 100 33 00 00 06.1 02 15.2 05 66.7 22 12.1 04المجموع  

 

فإن غالبية أفراد العينة موافقون على أن أسلوب إدارة ادلؤسسة  (03)              كما ىو مبني يف اجلدول رقم 

 66.7):  مالئم من كل النواحي بنسبة قدرت بـ(ABC)يف تعريف نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

كما ىو موضح من خالل النسب ادلتفاوتة يف مجيع متغريات الدراسة، ما عدا يف متغري الفئة العمرية فنالحظ  (%

 (.% 45.5) سنة زلايدون بنسبة 50 إىل 41أن غالبية الفئة من 

 ال تفي (ABC) يبني الدورات التدريبية يف تعريف نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :07جدول رقم 

. بالغرض على   حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة
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/   المعلومات الشخصية  

الدورات التدريبية ال تفي بالغرض 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 42.1 08 21.1 04 21.1 04 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 28.6 04 21.4 03 50.0 07 00 00أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 40.0 02 20.0 01 40.0 02 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 41.2 07 17.6 03 29.4 05 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 27.3 03 27.3 03 36.4 04 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 50.0 02 25.0 01 25.0 01 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 28.6 02 57.1 04 14.3 01 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 30.0 06 10.0 02 45.0 09 15.0 03جامعة 

 100 02 00 00 100 02 00 00 00 00 00 00دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 44.4 08 5.6 01 44.4 08 5.6 01إطار سامي 

 100 10 00 00 20.0 02 30.0 03 30.0 03 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 40.0 02 60.0 03 00 00 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 36.4 12 21.2 07 33.3 11 9.1 03المجموع  

 

فلقد تفاوتت النسب فيمن يرون أن األدوات التدريبية لتعريف نظام  (04)        كما ىو موضح يف اجلدول رقم 

ليليها  (% 36.4) ال تفي بالغرض، إذ بلغت نسبة غري موافق (ABC)التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 
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، كما نالحظ أن غالبية اإلناث يوافقون على أن ىذه (% 33.3)نسبة موافق على أهنا ال تفي بالغرض بنسبة 

 سنة 50 و 41شأهنم شأن العمال الذين تًتواح أعمارىم بني  (% 50.0)الدورات ال تفي بالغرض بنسبة 

، أما بالنسبة لإلطارات السامني فانقسموا دبوافق و غري موافق (% 45.0)فاجلامعيون بنسبة  (% 36.4)بنسبة 

(. % 44.4)على أن الدورات التدريبية ال تفي بالغرض بنسبة متساوية 

 أداة ىامة لكومها تساعد يف (ABC) يبني اعتبار نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :08جدول رقم 

. ضبط كافة التكاليف على   حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

 

نظام /   المعلومات الشخصية  

التكاليف أداة هامة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 5.3 01 26.3 05 41.1 08 21.1 04ذكر الجنس 

 100 14 00 00 00 00 14.3 02 64.3 09 21.4 03أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 00 00 00 00 80.0 04 20.0 01 سنة 30 – 20

 100 17 5.9 01 5.9 01 11.8 02 58.8 10 17.6 03 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 00 00 45.5 05 27.3 03 27.3 03 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

 100 04 00 00 25.0 01 25.0 01 25.0 01 25.0 01متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 57.1 04 14.3 01 28.6 02ثانوية 

 100 20 5.0 01 00 00 10.0 02 70.0 14 15.0 03جامعة 
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المؤهل 

الدراسي 

 100 02 00 00 00 00 00 00 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 00 00 16.7 03 61.1 11 22.2 04إطار سامي 

 100 10 10.0 01 10.0 01 10.0 01 40.0 04 30.0 03زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 00 00عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 3.0 01 21.2 07 51.5 17 21.2 07المجموع  

 

أن غالبية أفراد العينة موافقون على أن نظام  (05)             نالحظ من خالل البيانات يف اجلدول رقم 

 يعترب أداة ىامة لكوهنا تساعد يف ضبط كافة التكاليف بنسبة (ABC)التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

ــة (% 51.5) ــ ( % 21.2)، يف حني انقسمت باقي األفراد دبوافق بشدة و زلايد ذلذا االعتبار بنسبة متساويــ

ــوي و األعوان التنفيذيني 50 و 41كما أن كل من الذين تًتاوح أعمارىم ما بني  ــ ــ ــ ــ  سنة و ذو ادلستوى الثانـ

ــة بنسب  على التوايل،  (% 60.0)و  (% 57.1)، (% 45.5)فغالبيتهم زلايدون يف اعتبار النظــام أداة ىامــ

(. % 50.0)فيما انقسم أصحاب الدراسات العليا بني موافق و موافق بشدة بنسبة متساوية 

 يؤدي إىل ظهور (ABC) يبني قلة معرفة ادلوظفني بنظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :09جدول رقم 

ــــي و ادلهنة ــ ــ . مشاكل خالل مرحلة التطبيق على   حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراســ
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نظام /   المعلومات الشخصية  

التكاليف أداة هامة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 15.8 03 10.5 02 57.9 11 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 7.1 01 28.6 04 57.1 08 7.1 01أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 20.0 01 40.0 02 40.0 02 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 17.6 03 17.6 03 52.9 09 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 00 00 9.1 01 72.7 08 18.2 02 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 25.0 01 0.0 00 75.0 03 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 42.9 03 57.1 04 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 15.0 03 15.0 03 55.0 11 15.0 03جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 11.1 02 61.1 11 16.7 03إطار سامي 

 100 10 00 00 20.0 02 10.0 01 60.0 06 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 12.1 04 18.2 06 57.6 19 21.1 04المجموع  

 

يتبني لنا أن غالبية أفراد العينة موافقة على قلة معرفة ادلوظفني بنظام  (06)من خالل اجلدول رقم               

 57.6) أدى إىل ظهور مشاكل خالل مرحلة التطبيق بنسبة (ABC)التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 
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، و (% 12.1)، فيما ترى القلة عكس ذلك من خالل غري موافقتها على قلة معرفة ادلوظفني بالنظام بنسبة (%

ىذا ما يتجلى لنا يف البيانات اخلاصة جبميع متغريات الدراسة بنسب متفاوتة، خاصة أصحاب الدراسات العليا 

(. % 50.0)الذين انقسموا إىل موافق و موافق بشدة بنسبة متساوية 

 (ABC) يبني مالئمة بيئة العمل داخل ادلؤسسة يف تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :10رقم 

 .دون تعظيم التكاليف على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

مالئمة /  المعلومات الشخصية  

بيئة العمل داخل المؤسسة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 21.1 04 15.8 03 42.1 08 21.1 04ذكر الجنس 

 100 14 00 00 21.4 03 21.4 03 42.9 06 14.3 02أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 20.0 01 20.0 01 60.0 03 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 23.5 04 11.8 02 35.3 06 29.4 05 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 18.2 02 27.3 03 45.5 05 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 25.0 01 25.0 01 25.0 01 25.0 01متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 28.6 02 71.4 05 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 30.0 06 15.0 03 35.0 07 20.0 04جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير  

 100 18 00 00 27.8 05 16.7 03 33.3 06 22.2 04إطار سامي 
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المهنة 

 100 10 00 00 20.0 02 10.0 01 50.0 05 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 40.0 02 60.0 03 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 21.2 07 18.2 06 42.4 14 18.2 06المجموع  

 

فإن معظم أفراد العينة موافقون على أن بيئة العمل داخل ادلؤسسة  (07)          كما ىو موضح يف اجلدول رقم 

 دون تعظيم التكاليف بنسبة (ABC)مالئمة و تساعد يف تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

و ىو ما ينطبق على مجيع متغريات الدراسة و بنسب متقاربة، فيما بلغت نسبة غري موافق على  (% 42.4)

. من أفراد العينة (% 21.2)مالئمة بيئة العمل ما نسبتو 

 يبني ارتفاع التكاليف ليس العامل الوحيد يف عرقلة تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :11رقم 

(ABC)على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة  .

 

 

ارتفاع /  المعلومات الشخصية  

التكاليف  

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 21.1 04 26.3 05 42.1 08 5.3 01ذكر الجنس 

 100 14 7.1 01 21.4 03 35.7 05 35.7 05 00  00أنثى 

 

 

 100 05 00 00 20.0 01 20.0 01 60.0 03 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 17.6 03 35.3 06 41.2 07 5.9 01 سنة 40 – 31

 100 11 18.2 02 27.3 03 27.3 03 27.3 03 00 00 سنة 50 – 41
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الفئة 

العمرية 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 50.0 02 00 00 50.0 02 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 57.1 04 28.6 02 00 00ثانوية 

 100 20 10.0 02 20.0 04 30.0 06 35.0 07 5.0 01جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 100 02 00 00دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 5.6 01 33.3 06 22.2 04 38.9 07 00 00إطار سامي 

 100 10 10.0 01 00 00 30.0 03 50.0 05 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 20.0 01 60.0 03 20.0 01 00 00عون تنفيذي 

 100 33 6.1 02 21.2 07 30.3 10 39.4 13 3.0 01المجموع  

 

من أفراد العينة موافقة  (% 39.4)أن ما نسبتو  (08)         يتجلى لنا من خالل البيانات يف اجلدول رقم 

على أن ارتفاع التكاليف ليس العامل الوحيد يف عرقلة تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

(ABC) من أفراد العينة زلايدون إال أن غالبية األفراد ذو ادلستوى الثانوي و من  (% 30.3)، يليها ما نسبتو

ميتهنون مهنة عون تنفيذي ذلم رأي زلايد يف اعتبار أن ارتفاع التكاليف ليس العامل الوحيد يف عرقلة تطبيق النظام 

. على التوايل (% 60.0)و  (% 57.1)بنسب 

 ناتج عن ارتفاع (ABC) يبني أسباب عدم تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :12رقم 

. التكاليف على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة
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أسباب /   المعلومات الشخصية  

عدم تطبيق النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 26.3 05 10.5 02 47.4 09 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 35.7 05 21.4 03 42.9 06 00 00أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 40.0 02 00 00 60.0 03 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 17.6 03 23.5 04 47.1 08 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 45.5 05 9.1 01 36.4 04 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 25.0 01 00 00 75.0 03 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 28.6 02 14.3 01 57.1 04 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 35.0 07 20.0 04 35.0 07 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 22.2 04 16.7 03 50.0 09 11.1 02إطار سامي 

 100 10 00 00 40.0 04 00 00 50.0 05 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 40.0 02 40.0 02 20.0 01 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 30.3 10 15.2 05 45.5 15 9.1 03المجموع  

 

أن غالبية أفراد العينة موافقة على أنو من أىم األسباب  (09)نالحظ من خال البيانات على اجلدول رقم              

 ناذبة عن ارتفاع التكاليف لتطبيقو (ABC)اليت ربول دون تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 
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من األفراد عن عدم موافقتها على  (% 30.3)، فيما عربت ما يقارب (% 45.5)على أرضية ادلؤسسة بنسبة 

ىذا السبب، و ذلك ما ذبسد من خال البيانات داخل اجلدول بالنسبة جلميع متغريات الدراسة باستثناء األفراد 

. زلايد و مثلها غري موافق (% 40.0)الذين يشتغلون كأعوان تنفيذيني بنسبة 

 على حسب (ABC) يبني ادلعوق الكبري يف عدم تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :13رقم 

. متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

المعوق /   المعلومات الشخصية  

الكبير في عدم تطبيق النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 15.8 03 21.1 04 21.1 04 36.8 07 5.3 01ذكر الجنس 

 100 14 00 00 42.9 06 42.9 06 14.3 02 00 00أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 20.0 01 40.0 02 40.0 02 00 00 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 35.3 06 29.4 05 29.4 05 5.9 01 سنة 40 – 31

 100 11 18.2 02 18.2 02 27.3 03 36.4 04 00 00 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 25.0 01 25.0 01 00 00 25.0 01 25.0 01متوسطة 

 100 07 14.3 01 28.6 02 28.6 02 28.6 02 00 00ثانوية 

 100 20 5.0 01 35.0 07 40.0 08 20.0 04 00 00جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 100 02 00 00دراسات عليا 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير  

 100 18 11.1 02 27.8 05 27.8 05 33.3 06 00 00إطار سامي 
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المهنة 

 100 10 00 00 40.0 04 20.0 02 30.0 03 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 20.0 01 20.0 01 60.0 03 00 00 00 00عون تنفيذي 

 100 33 9.1 03 30.3 10 30.3 10 27.3 09 3.0 01المجموع  

 

على أن غالبية أفراد العينة انقسمت ما بني زلايد و غري موافق  (10)        توضح البيانات يف اجلدول رقم 

على اعتبار أن عدم قدرة ادلؤسسة على ربمل تكاليف الدورات التدريبية للعمال ىو  (% 30.3)بنسبة متساوية 

 و ىذا ما ينطبق على (ABC)دبثابة ادلعوق الكبري يف عدم تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

. باقي متغريات الدراسة و بنسب متفاوتة

 عــدم دراية (ABC) يبني أسباب عدم تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :14جدول رقم 

. اإلدارة هبذا النظام على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

أسباب /   المعلومات الشخصية  

عدم تطبيق النظام معرفة اإلدارة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 10.5 02 36.8 07 26.3 05 21.1 04 5.3 01ذكر الجنس 

 100 14 7.1 01 28.6 04 14.3 02 28.6 04 21.4 03أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 40.0 02 20.0 01 00 00 40.0 02 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 5.9 01 47.1 08 23.5 04 17.6 03 5.9 01 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 18.2 02 27.3 03 27.3 03 27.3 03 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 100 04 00 00 50.0 02 25.0 01 25.0 01 00 00متوسطة  
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المؤهل 

الدراسي 

 100 07 28.6 02 00 00 28.6 02 28.6 02 14.3 01ثانوية 

 100 20 5.0 01 40.0 08 20.0 04 25.0 05 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 5.6 01 38.9 07 11.2 02 33.3 06 11.2 02إطار سامي 

 100 10 10.0 01 40.0 04 30.0 03 10.0 01 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 20.0 01 00 00 40.0 02 20.0 01 20.0 01عون تنفيذي 

 100 33 9.1 03 33.3 11 21.2 07 24.2 08 12.1 04المجموع  

 

فإن غالبية أفراد العينة ال يعتربون عدم دراية و  (11)مثلما تشري إليو البيانات و األرقام يف اجلدول رقم        

معرفة اإلدارة ذلذا النظام ىو ما أدى إىل عدم تطبيقو على أكمل وجو و ارتفاع تكلفتو، حيث جاءت عبارة غري 

كما أن جل متغريات  (% 24.2)، لتليها موافق بنسبة (% 33.3)موافق بنسبة أعلى من باقي العبارات 

 40 إىل 31، الفئة العمرية من (% 36.8)الدراسة غري موافقة على ىذا الطرح مثلما ىو احلال جلنس الذكور 

، و ىذا ما يفسر عدم (% 40.0)و ذوي ادلستوى اجلامعي و احملاسبني بنسبة متساوية  (% 47.1)سنة بنسبة 

موافقة غالبية أفراد العينة على أن عدم تطبيق النظام اجلديد على الوجو األصح ليس يف عدم معرفة اإلدارة هبذا 

. النظام

 مستوى متميز من الدقة يف (ABC) ربقيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :15جدول رقم 

ــــي و ادلهنة ــ ــ ــ . حساب التكاليف على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسـ

 



  سعيدة GPLالفصل الثالث                                          دراسة حالة بمؤسسة نفطال 
 

 125 

 

تحقيق /   المعلومات الشخصية  

النظام مستوى متميز من الدقة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 5.3 01 36.8 07 36.8 07 21.1 04ذكر الجنس 

 100 14 00 00 14.3 02 7.1 01 50.0 07 28.6 04أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 20.0 01 00 00 40.0 02 40.0 02 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 5.9 01 29.4 05 47.1 08 17.6 03 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 9.1 01 27.3 03 36.4 04 27.3 03 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 50.0 02 25.0 01 00 00 25.0 01متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 42.9 03 28.6 02 28.6 02ثانوية 

 100 20 00 00 5.0 01 20.0 04 60.0 12 15.0 03جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 00 00 100 02دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 16.7 03 44.4 08 27.8 05إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 20.0 02 50.0 05 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 20.0 01 20.0 01عون تنفيذي 

 100 33 00 00 9.1 03 24.2 08 42.4 14 24.2 08المجموع  

 

فإن معظم أفراد عينة الدراسة موافقة على أن النظام يعمل على ربقيق  (12)       كما ىو مبني يف اجلدول رقم 

مستوى متميز من الدقة يف حساب بيانات التكاليف و ذلك من خالل اعتبار أن األنشطة ىي اليت تسبب 
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موافق ليليها كل من موافق بشدة و زلايد على عمل النظام على ربقيق  (% 42.4)التكاليف، و جاءت نسبة 

، و ىذا ما ينطبق على مجيع متغريات الدراسة باستثناء (% 24.2)مستوى متميز من الدقة بنسبة متساوية 

     (.% 50.0)أصحاب شهادات ادلتوسط الذين ال يوافقون على ذلك بنسبة 

 على حسب متغري (ABC) الوقت و اجلهد  لنظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :16جدول رقم 

. اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

الوقت /   المعلومات الشخصية  

و الجهد للنظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 42.1 08 10.5 02 42.1 08 5.3 01ذكر الجنس 

 100 14 00 00 28.6 04 28.6 04 28.6 04 14.3 02أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 60.0 03 20.0 01 20.0 01 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 35.3 06 23.5 04 29.4 05 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 27.3 03 9.1 01 54.5 06 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 25.0 01 75.0 03 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 28.6 02 57.1 04 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 50.0 10 15.0 03 25.0 05 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير  

 100 18 00 00 44.4 08 16.7 03 33.3 06 5.6 01إطار سامي 
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المهنة 

 100 10 00 00 40.0 04 20.0 02 20.0 02 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 20.0 01 80.0 04 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 36.4 12 18.2 06 36.4 12 9.1 03المجموع  

 

أن أفراد عينة الدراسة انقسمت بشأن نظام التكاليف ادلبين على  (13)يتجلى لنا من خال اجلدول رقم         

 36.4) على أنو يأخذ وقت و جهد كبريين، حيث تساوت نسبة موافق و غري موافق (ABC)أساس األنشطة 

و ىذا ما ينضوي على سلتلف متغريات الدراسة و بنسب متفاوتة، فيما جاءت نسبة موافق بشدة على أخذ  (%

(. % 9.1)النظام للوقت و اجلهد قليلة 

 تنظيم الدورات التدريبية من طرف اإلدارة للتعريف بنظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :17جدول رقم 

(ABC)ــــي و ادلهنة .  على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراســ

 

 

تنظيم /   المعلومات الشخصية  

اإلدارة للدورات التدريبية 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 26.3 05 10.5 02 42.1 08 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 00 00 7.1 01 78.6 11 14.3 02أنثى 

 

 

 100 05 00 00 00 00 20.0 01 80.0 04 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 11.8 02 00 00 58.8 10 29.4 05 سنة 40 – 31

 100 11 9.1 01 27.3 03 18.2 02 45.5 05 00 00 سنة 50 – 41
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الفئة 

العمرية 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 50.0 02 00 00 50.0 02 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 28.6 02 57.1 04 00 00ثانوية 

 100 20 5.0 01 10.0 02 5.0 01 65.0 13 15.0 03جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 00 00 100 02دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 5.6 01 11.1 02 5.6 01 61.1 11 16.7 03إطار سامي 

 100 10 00 00 20.0 02 10.0 01 50.0 05 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 20.0 01 20.0 01 60.0 03 00 00عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 15.2 05 9.1 03 57.6 19 15.2 05المجموع  

 

مشرية على أن غالبية أفراد عينة الدراسة موافقة على  (14)جاءت البيانات كما ىو موضح يف اجلدول رقم         

أن إدارة ادلؤسسة ىي اليت تنظم الدورات التكوينية و التدريبية لتعريف نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

(ABC) مؤيدة ذلذا األخري بعبــارة موافـــق و ذلك ما ينطبق على كامل  (% 57.6)، حيث جاءت نسبة

متغريات الدراسة من جنس، فئة عمرية، مؤىل دراسي و ادلهنة بنسب متقاربة يف حني عبارة غري موافق بشدة 

(. % 3.0)جاءت بأقل نسبة 

 على حسب متغري (ABC) تفاعل العمال مع نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :18جدول رقم 

. اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة
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تفاعل /   المعلومات الشخصية  

العمال مع النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 5.3 01 26.3 05 63.2 12 5.3 01ذكر الجنس 

 100 14 00 00 14.3 02 14.3 02 64.3 09 7.1 01أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 00 00 00 00 100 05 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 11.8 02 5.9 01 70.6 12 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 9.1 01 54.5 06 36.4 04 00 00 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 00 00 100 04 00  00متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 57.1 04 42.9 03 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 10.0 02 15.0 03 65.0 13 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 50.0 01 00 00دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 5.6 01 77.8 14 5.6 01إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 30.0 03 50.0 05 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 9.1 03 21.2 07 63.6 21 6.1 02المجموع  

 

لتؤكد على أن العمال يتفاعلون بشكل إجيايب مع  (15)      جاءت النتائج على كما ىو مبني يف اجلدول رقم 

، حيث عربت غالبية أفراد العينة على ادلوافقة عن ىذا (ABC)نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 
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( % 9.1)و ىذا ما ينطبق على باقي متغريات الدراسة، فيما جاءت نسبة  (% 63.6)التفاعل و بنسبة عالية 

. من أفراد العينة لتنفي ىذا التفاعل اإلجيايب لتعتربه تفاعل سليب من خالل عبارة غري موافق على التفاعل اإلجيايب

 لصعوبتو على حسب متغري (ABC) االستغناء عن نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :19جدول رقم 

. اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

/   المعلومات الشخصية  

االستغناء عن النظام لصعوبته 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 26.3 05 31.6 06 26.3 05 10.5 02ذكر الجنس 

 100 14 00 00 21.4 03 21.4 03 50.0 07 7.1 01أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 00 00 20.0 01 80.0 04 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 35.3 06 29.4 05 23.5 04 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 9.1 01 18.2 02 27.3 03 36.4 04 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 00 00 75.0 03 25.0  01متوسطة 

 100 07 00 00 28.6 02 28.6 02 42.9 03 00 00ثانوية 

 100 20 5.0 01 30.0 06 30.0 06 30.0 06 5.0 01جامعة 

 100 02 00 00 00 00 50.0 01 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 

 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 5.6 01 22.2 04 27.8 05 33.3 06 11.1 02إطار سامي 

 100 10 00 00 30.0 03 20.0 02 40.0 04 10.0 01زلاسب مايل 
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 100 05 00 00 20.0 01 40.0 02 40.0 02 00 00عون تنفيذي المهنة 

 100 33 3.0 01 24.2 08 27.3 09 36.4 12 9.1 03المجموع  

 

عن صعوبة دراسة نظام التكاليف ادلبين على  (16)      عربت غالبية أفراد العينة من خالل البيانات يف اجلدول 

 مقارنة بالتكاليف التقليدية شلا أدى إىل االستغناء عنو، حيث جاءت عبارة موافق (ABC)أساس األنشطة 

و ىذا ما يفسر صعوبة دراسة النظام اجلديد، فيما جاءت غري موافق دوهنا بنسبة  (% 36.4)بأعلى نسبة 

من  (% 27.3)، كما جاءت عبارة زلايد بنسبة متقاربة مع النسب األخرى حيث عربت عن نسبة (% 24.2)

. عينة الدراسة

  على (ABC) توفري الشروط  إلصلاح تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :20جدول رقم 

. حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

توفير /   المعلومات الشخصية  

شروط إنجاح تطبيق النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 15.8 03 21.1 04 42.1 08 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 7.1 01 21.4 03 64.3 09 7.1 01أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 00 00 20.0 01 80.0 04 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 11.8 02 17.6 03 47.1 08 23.5 04 سنة 40 – 31

 100 11 9.1 01 18.2 02 27.3 03 45.5 05 00 00 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 
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المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 00 00 100 04 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 14.3 01 57.1 04 14.3 01ثانوية 

 100 20 5.0 01 10.0 02 30.0 06 45.0 09 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 5.6 01 11.1 02 22.2 04 50.0 09 11.1 02إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 10.0 01 70.0 07 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 20.0 01 40.0 02 20.0 01 20.0 01عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 12.2 04 21.1 07 51.5 17 12.1 04المجموع  

 

لتؤكد على توفري إدارة ادلؤسسة مجيع اإلمكانيات الالزمة إلصلاح  (17)فيما جاءت نتائج اجلدول رقم        

، حيث عربت غالبية أفراد العينة على ادلوافقة بنسبة (ABC)تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 

، و ىذا ما ينطبق على مجيع متغريات الدراسة باستثناء أصحاب شهادات الدراسات العليا (% 51.5)عالية 

الذين انقسموا يف حول ىذا ادلوضوع من خالل البيانات على اجلدول ادلذكور أعاله حيث عرب النصف دبوافق 

فيما عرب النصف اآلخر بغري موافق و بنفس النسبة، فيما جاءت غري موافق بشدة  (% 50.0)بشدة بنسبة 

(. % 3.0)بنسبة ضئيلة جدا 

 توفر األدوات و األجهزة احلديثة للمساعدة على التحكم يف نظام التكاليف ادلبين على أساس :21جدول رقم 

.   على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة(ABC)األنشطة 

 



  سعيدة GPLالفصل الثالث                                          دراسة حالة بمؤسسة نفطال 
 

 133 

 

توفر /   المعلومات الشخصية  

األدوات و األجهزة للتحكم في 

النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 10.5 02 26.3 05 31.6 06 26.3 05ذكر الجنس 

 100 14 00 00 28.6 04 14.3 02 42.9 06 14.3 02أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 40.0 02 00 00 40.0 02 20.0 01 سنة 30 – 20

 100 17 5.9 01 11.8 02 5.9 01 47.1 08 29.4 05 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 18.2 02 54.5 06 18.2 02 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 25.0 01 25.0 01 00 00 50.0 02 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 42.9 03 14.3 01 28.6 02ثانوية 

 100 20 00 00 15.0 03 20.0 04 45.0 09 20.0 04جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 27.8 05 5.6 01 50.0 09 16.7 03إطار سامي 

 100 10 10.0 01 10.0 01 40.0 04 20.0 02 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 40.0 02 20.0 01 40.0 02عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 18.2 06 21.2 07 36.4 12 21.2 07المجموع  

فقد جاءت النتائج على أنو غالبية أفراد العينة عربت دبوافق بنسبة  (18)كما ىو مبني يف اجلدول رقم         

على توفر األدوات و األجهزة احلديثة يف ادلؤسسة و اليت تساعد على التحكم اجليد يف نظام  (% 36.4)
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ــدة و زلايد و اليت (ABC)التكاليف ادلبين على أساس األنشطة  ــ ، فيما انقسمت باقي النسب ما بني موافق بشــ

، (% 18.2)، كما أبانت غري موافق نسبة (% 21.2)جاءت على حسب النتائج يف اجلدول بنسب متساوية 

. و ىذا ما ينطبق على مجيع متغريات الدراسة و بنسب متقاربة

  (ABC) سباشي توجهات ادلؤسسة مع أىداف نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :22جدول رقم 

. على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

تماشي /   المعلومات الشخصية  

توجهات المؤسسة مع النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 15.8 03 31.6 06 31.6 06 21.1 04ذكر الجنس 

 100 14 00 00 21.4 03 21.4 03 50.0 07 7.1 01أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 40.0 02 00 00 40.0 02 20.0 01 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 5.9 01 23.5 04 52.9 09 17.6 03 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 27.3 03 45.5 05 18.2 02 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 25.0 01 50.0 02 25.0 01 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 28.6 02 28.6 02 28.6 02 14.3 01ثانوية 

 100 20 00 00 15.0 03 20.0 04 50.0 10 15.0 03جامعة 

 100 02 00 00 00 00 50.0 01 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير  

 100 18 00 00 11.1 02 22.2 04 44.4 08 22.2 04إطار سامي 



  سعيدة GPLالفصل الثالث                                          دراسة حالة بمؤسسة نفطال 
 

 135 

 

المهنة 

 100 10 00 00 30.0 03 30.0 03 40.0 04 00 00زلاسب مايل 

 100 05 00 00 20.0 01 40.0 02 20.0 01 20.0 01عون تنفيذي 

 100 33 00 00 18.2 06 27.3 09 39.4 13 15.2 05المجموع  

 

عن موافقة غالبية أفراد العينة على أن توجهات ادلؤسسة تتماشى مع  (19)أبانت نتائج اجلدول رقم        

، فيما جاءت (% 27.3)، ليليها بعد ذلك زلايد بنسبة (% 39.4)أىداف نظام التكاليف اجلديد بنسبة 

باقي النتائج بنسب متفاوتة، و ىذا ما ينطبق على متغريات الدراسة كاجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و 

. ادلهنة

 احتياج ادلؤسسة  إىل إعادة ىيكلة للوسائل و األدوات التقنية على حسب متغري اجلنس الفئة :23جدول رقم 

ــــي و ادلهنة ــ . العمرية، ادلؤىل الدراسـ

 

احتياج /   المعلومات الشخصية  

المؤسسة إلى وسائل و أدوات 

تقنية 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 15.8 03 26.3 05 15.8 03 26.3 05 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 7.1 01 21.4 03 21.4 03 42.9 06 7.1 01أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 20.0 01 40.0 02 00 00 40.0 02 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 5.9 01 23.5 04 23.5 04 35.3 06 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 18.2 02 18.2 02 18.2 02 27.3 03 18.2 02 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 
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المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 25.0 01 25.0 01 25.0 01 25.0 01متوسطة 

 100 07 14.3 01 14.3 01 14.3 01 42.9 03 14.3 01ثانوية 

 100 20 15.0 03 30.0 06 20.0 04 30.0 06 5.0 01جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 50.0 01 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 11.1 02 33.3 06 22.2 04 27.8 05 5.6 01إطار سامي 

 100 10 10.0 01 20.0 02 00 00 50.0 05 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 20.0 01 00 00 40.0 02 20.0 01 20.0 01عون تنفيذي 

 100 33 12.1 04 24.2 08 18.2 06 33.3 11 12.1 04المجموع  

 

ــة و ادلستلزمات ادلستخدمة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ        جاءت نتائج احتياج ادلؤسسة إىل إعادة ىيكلة للوسائل و األدوات التقنيـ

ــل و األدوات (20)حاليا كما ىو موضح يف اجلدول رقم  ، على أن معظم أفراد العينة يؤيدون إعادة ىيكلة الوسائــ

، و ذلك ما ينطبق على سلتلف متغريات الدراسة، فيما (% 33.3)و ادلستلزمات ادلستخدمة بتعبري موافق بنسبة 

. و أظهرت ىذه النتائج تفاوت نسيب فيما خيص باقي العبارات (% 24.2)جاءت نسبة غري موافق 

 اىتمام اإلدارة و ادلوظفني برفع مستوى استغالل فوائد نظام التكاليف ادلبين على أساس :24جدول رقم 

ــــي و ادلهنة(ABC)األنشطة  ــ .  على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسـ
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اهتمام /   المعلومات الشخصية  

اإلدارة و الموظفين بفوائد النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 5.3 01 15.8 03 47.4 09 31.6 06ذكر الجنس 

 100 14 00 00 14.3 02 21.4 03 42.9 06 21.4 03أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 40.0 02 00 00 20.0 01 40.0 02 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 00 00 23.5 04 47.1 08 29.4 05 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 9.1 01 18.2 02 54.5 06 18.2 02 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 25.0 01 50.0 02 25.0 01متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 28.6 02 57.1 04 14.3 01ثانوية 

 100 20 00 00 15.0 03 15.0 03 45.0 09 25.0 05جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 00 00 100 02دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 16.7 03 33.3 06 38.9 07إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 00 00 70.0 07 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 9.1 03 18.2 06 45.5 15 27.3 09المجموع  

 

ــا أبانــت النتائج من خالل اجلدول رقم         ــ ــ ــ ــ على وجود اىتمام كبري من طرف اإلدارة و ادلوظفني يف  (21)فيمـ

 حيث عربت غالبية أفراد (ABC)الرفع من مستوى استغالل فوائد نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة 
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و ىذا ما يؤكد على وجود   (% 27.3)، ليليها موافق بشدة بنسبة (% 45.5)العينة عن موافق و بنسبة عالية 

. اىتمام كبري موجو من طرف اإلدارة و ادلوظفني ذلذا النظام اجلديد، أما باقي النتائج فكانت بنسب متفاوتة

 على زيادة فعالية الرقابة على ادلوارد (ABC) عمل نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :25جدول رقم 

ادلتاحة بالًتكيز على األنشطة كأسس للرقابة و احملاسبة على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و 

. ادلهنة

 

 

عمل /   المعلومات الشخصية  

النظام على زيادة فعالية الرقابة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 15.8 03 26.3 05 31.6 06 26.3 05ذكر الجنس 

 100 14 00 00 7.1 01 7.1 01 57.1 08 28.6 04أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 11.8 02 17.6 03 29.1 05 41.2 07 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 18.2 02 27.3 03 54.5 06 00 00 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 50.0 02 50.0 02 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 14.3 01 57.1 04 14.3 01ثانوية 

 100 20 00 00 10.0 02 15.0 03 40.0 08 35.0 07جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 
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المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 16.7 03 33.3 06 38.9 07إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 10.0 01 70.0 07 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 20.0 01 40.0 02 20.0 01 20.0 01عون تنفيذي 

 100 33 00 00 12.1 04 18.2 06 42.4 14 27.3 09المجموع  

     

   أظهرت نتائج عينة الدراسة فيما يتعلق بعمل نظام التكاليف ادلبين على األنشطة على زيادة فعالية الرقابة على 

أعاله،  (22)ادلوارد ادلتاحة عن طريق الًتكيز على األنشطة كأساس للرقابة و احملاسبة كما ىو مبني يف اجلدول رقم 

( % 42.4)أن غالبية أفراد العينة موافقون على عمل النظام على زيادة ادلراقبة، حيث غطت عبارة موافق نسبة 

، و ىذا ينطبق على غالبية (% 27.3)من رلموع  العينة اخلاضعة للدراسة، فيما غطت موافق بشدة ما نسبتو 

متغريات الدراسة بنسب متقاربة ، أما بالنسبة لغري موافق و غري موافق بشدة، حيث جاءت النتائج كما ىو مبني 

ــة أو منعدمة ــ . يف نفس اجلدول بنسب ضئيلـ

 أداة لتفعيل مراقبة تسيري يف (ABC) اعتبار نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة :26جدول رقم 

ــــي و ادلهنة ــ . ادلؤسسة على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسـ

 

 

 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة 

بشدة 

اجملموع 
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النظام /   المعلومات الشخصية  

أداة تفعيل المراقبة في المؤسسة 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 10.5 02 21.1 04 52.6 10 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 14.3 02 21.4 03 50.0 07 14.3 02أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 20 01 00 00 60.0 03 20.0 01 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 00 00 17.6 03 64.7 11 17.6 03 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 27.3 03 36.4 04 27.3 03 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 50.0 02 25.0 01 25.0 01 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 42.9 03 57.1 04 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 10.0 02 10.0 02 60.0 12 20.0 04جامعة 

 100 02 00 00 00 00 50.0 01 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 11.1 02 55.6 10 22.2 04إطار سامي 

 100 10 00 00 20.0 02 20.0 02 50.0 05 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 12.1 04 21.2 07 51.5 17 15.2 05المجموع  

 

    كشفت نتائج الدراسة اخلاصة باعتبار نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة أداة لتفعيل مراقبة تسيري يف 

و  (% 51.5)ادلؤسسة عن التأكيد على أهنا أداة لتفعيل تسيري ادلؤسسة من خالل موافق و موافق بشدة بنسبة 

 14، و ىو ما ينطبق على أغلبية متغريات الدراسة األخرى فيما عدا الفئة العمرية من  على التوايل(% 15.2)
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 60.0)و  (% 36.4) سنة و العاملون يف منصب عون تنفيذي اليت جاءت النتائج زلايد بنسب عالية 50اىل 

 .على التوايل (%

 عدم توفر ادلؤسسة على ادلتطلبات الفنية لتطبيق نظام زلاسبة التكاليف ادلبين على أساس :27جدول رقم 

.  لزيادة فعالية الرقابة على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراســي و ادلهنة(ABC)األنشطة 

 

عدم /   المعلومات الشخصية  

توفر المتطلبات الفنية لتطبيق 

النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 26.3 05 31.6 06 31.6 06 5.3 01ذكر الجنس 

 100 14 00 00 42.9 06 35.7 05 7.1 01 14.3 02أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 20.0 01 60.0 03 20.0 01 00 00 00 00 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 41.2 07 29.4 05 17.6 03 11.8 02 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 9.1 01 45.5 05 36.4 04 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 50.0 02 50.0 02 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 14.3 01 71.4 05 14.3 01 00 00ثانوية 

 100 20 5.0 01 45.0 09 20.0 04 20.0 04 10.0 02جامعة 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير  

 100 18 5.6 01 44.4 08 22.2 04 22.2 04 5.6 01إطار سامي 
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المهنة 

 100 10 00 00 20.0 02 40.0 04 20.0 02 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 20.0 01 60.0 03 20.0 01 00 00عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 33.3 11 33.3 11 21.2 07 9.1 03المجموع  

 

يتبني لنا أنو خبصوص عدم توفر ادلؤسسة على ادلتطلبات  (24)من خالل النتائج كما ىو موضح يف اجلدور رقم 

الفنية و االجرائية لتطبيق نظام زلاسبة التكاليف ادلبين على أساس األنشطة حىت تعمل على زيادة الفاعلية فغالبية 

و ىذا ما يؤكد على توفر ادلؤسسة على ادلتطلبات الالزمة من  (% 33.3)أفراد العينة زلايد أو غري موافق بنسبة 

. أجل تطبيق النظام، و ىو ما ينطبق عل غالبية متغريات الدراسة بنسب متفاوتة

 مراقبة التسيري للوصول اىل األىداف ادلسطرة بالعتماد على نظام التكاليف ادلبين على أساس :28جدول رقم 

 بأقل التكاليف و أكثر فعالية على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و (ABC)األنشطة 

. ادلهنة

 

مراقبة /   المعلومات الشخصية  

التسيير باالعتماد على النظام 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 10.5 02 21.1 04 52.6 10 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 14.3 02 28.6 04 35.7 05 21.4 03أنثى 

 

 

الفئة 

العمرية 

 100 05 00 00 00 00 40.0 02 40.0 02 20.0 01 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 17.6 03 29.4 05 35.3 06 17.6 03 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 9.1 01 9.1 01 63.6 07 18.2 02 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 
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المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 50.0 02 25.0 01 25.0 01 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 28.6 02 71.4 05 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 10.0 02 25.0 05 45.0 09 20.0 04جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 00 00 100 02دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 16.7 03 22.2 04 33.3 06 27.8 05إطار سامي 

 100 10 00 00 10.0 01 20.0 02 60.0 06 10.0 01زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 40.0 02 60.0 03 00 00عون تنفيذي 

 100 33 00 00 12.1 04 24.2 08 45.5 15 18.2 06المجموع  

 

على أن غالبية أفراد العينة عربوا دبوافق بنسبة  (25)        أظهرت النتائج من خالل البيانات يف اجلدول رقم 

عن مراقبة التسيري الذي بدوره يعترب تسلسل يقوم من خاللو مسؤويل ادلؤسسات بضمان ادلوارد  (% 45.5)

ادلتاحة بأقل التكاليف و أكثر فعالية للوصول إىل األىداف ادلسطرة باالعتماد على نظام التكاليف ادلبين على 

. عن موافق بشدة (% 100.0)أساس األنشطة، فيما عرب ادلتحصلون على شهادات عليا بقيمة مطلقة بنسبة 

 ارتباط مراقبة التسيري بادلديرية العامة على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و :29جدول رقم 

. ادلهنة
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ارتباط /   المعلومات الشخصية  

مراقبة التسيير بالمديرية العامة 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 10.5 02 21.1 04 47.4 09 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 00 00 21.4 03 57.1 08 21.4 03أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 00 00 40.0 02 40.0 02 20.0 01 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 5.9 01 17.6 03 52.9 09 23.5 04 سنة 40 – 31

 100 11 9.1 01 9.1 01 18.2 02 54.5 06 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 25.0 01 75.0 03 00 00متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 42.9 03 42.9 03 14.3 01ثانوية 

 100 20 5.0 01 10.0 02 15.0 03 55.0 11 15.0 03جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 00 00 100 02دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 16.7 03 50.0 09 22.2 04إطار سامي 

 100 10 10.0 01 00 00 10.0 01 60.0 06 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 00 00عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 6.1 02 21.2 07 51.5 17 18.2 06المجموع  

 

فغالبية أفراد العينة ترى أن مراقبة التسيري مرتبطة  (26)        مثلما تشري إليو النتائج من خالل اجلدول رقم 

ــها و تعاجلها و تقدم  ارتباط مباشر مع ادلديرية العامة حبيث ربصل على معلومات من ادلديريات الفرعية تناقشـ
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موافق  (% 18.2)موافق باالضافة إىل نسبة  (% 51.5)التوجيهات و االرشادات و ىذا ما يفسر نسبة 

. ، و ذلك ما ينطبق على مجيع متغريات الدراسة(% 6.1)بشدة، يف حني جاءت غري موافق بنسبة ضئيلة 

.  اذلدف من مراقبة التسيري على حسب متغري اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة:30جدول رقم 

 

الهدف /   المعلومات الشخصية  

من مراقبة التسيير 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 00 00 00 00 26.3 05 52.6 10 21.1 04ذكر الجنس 

 100 14 00 00 00 00 14.3 02 42.9 06 42.9 06أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 00 00 00 00 40.0 02 60.0 03 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 00 00 17.6 03 41.2 07 41.2 07 سنة 40 – 31

 100 11 00 00 00 00 36.4 04 63.6 07 00 00 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

المؤهل 

الدراسي 

 100 04 00 00 00 00 25.0 01 50.0 02 25.0 01متوسطة 

 100 07 00 00 00 00 14.3 01 71.4 05 14.3 01ثانوية 

 100 20 00 00 00 00 25.0 05 45.0 09 30.0 06جامعة 

 100 02 00 00 00 00 00 00 00 00 100 02دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 00 00 22.2 04 33.3 06 44.4 08إطار سامي 

 100 10 00 00 00 00 10.0 01 70.0 07 20.0 02زلاسب مايل 

 100 05 00 00 00 00 40.0 02 60.0 03 00 00عون تنفيذي 
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 100 33 00 00 00 00 21.2 07 48.5 16 30.3 10المجموع  

 

على أن غالبية أفراد العينة ترى أن مراقبة التسيري هتدف إىل  (27)كشفت النتائج من خالل اجلدول رقم      

ذبديد الطاقات و القدرات من أجل االستعمال الفعال و ادلالئم للمواد ادلتاحة يف ادلؤسسة، فجاءت موافق بنسبة 

و ىذا ما يؤكد صحة اذلدف من ادلراقبة يف حني  (% 30.3)ليليها موافق بشدة بنسبة  (% 48.5)عالية 

. انعدمت نسبة كل من غري موافق و غري موافق بشدة، و ىذا ما ينطبق على باقي متغريات الدراسة

 العالقة بني نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة و مراقبة التسيري على حسب متغري :31جدول رقم 

. اجلنس، الفئة العمرية، ادلؤىل الدراسي و ادلهنة

 

العالقة /   المعلومات الشخصية  

بين النظام و مراقبة التسيير 

غري موافق غري موافق زلايد  موافق موافق بشدة

بشدة 

اجملموع 

 % ت %ت  %ت  %ت  %ت  %ت 

 100 19 5.3 01 15.8 03 5.3 01 57.9 11 15.8 03ذكر الجنس 

 100 14 00 00 7.1 01 21.4 03 35.7 05 35.7 05أنثى 

 

 

الفئة العمرية 

 100 05 00 00 00 00 00 00 60.0 03 40.0 02 سنة 30 – 20

 100 17 00 00 17.6 03 11.8 02 41.2 07 29.4 05 سنة 40 – 31

 100 11 9.1 01 9.1 01 18.2 02 54.5 06 9.1 01 سنة 50 – 41

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سنة 50أكثر من 

 

 

 100 04 00 00 50.0 02 00 00 50.0 02 00 00متوسطة 

 100 07 14.3 01 00 00 28.6 02 57.1 04 00 00ثانوية 

 100 20 00 00 5.0 01 10.0 02 50.0 10 35.0 07جامعة 
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المؤهل 

الدراسي 

 100 02 00 00 50.0 01 00 00 00 00 50.0 01دراسات عليا 

 

 

المهنة 

 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00ادلدير 

 100 18 00 00 11.1 02 5.6 01 38.9 07 44.4 08إطار سامي 

 100 10 00 00 20.0 02 00 00 80.0 08 00 00زلاسب مايل 

 100 05 20.0 01 00 00 60.0 03 20.0 01 00 00عون تنفيذي 

 100 33 3.0 01 12.1 04 12.1 04 48.5 16 24.2 08المجموع  

 

      كشفت النتائج اخلاصة بالعالقة بني نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة و مراقبة التسيري على أهنا 

على أن معظم أفراد عينة الدراسة تعتربىا عالقة  (24)عالقة متينة، إذ جاءت البيانات من خالل اجلدول رقم 

، و ىذا ما ينطبق على باقي متغريات الدراسة (% 24.2)و موافق بشدة بنسبة  (% 48.5)متينة موافق بنسبة 

.  بنسب متفاوتة

اختبار فرضيات البحث : المطلب الثالث

 :ميكن تقسيمها إىل شطرين:  الفرضية األولى

. األنظمة الحديثة إلدارة التكلفة تساعد على توفير معلومات دقيقة حول التكاليف- (أ

:   ميكن صياغة ىذه الفرضية على النحو التايل

H0:  ال تساعد األنظمة احلديثة على توفري معلومات حول التكاليف. 

H1  :تساعد األنظمة احلديثة على توفري معلومات حول التكاليف .
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   Sig <0.05  نالحظ أنSig وبالنظر إىل خانة أدناه (T-Test)مثلما ىي النتائج يف جدول اختبار 

 وبالتايل فإن األنظمة احلديثة إلدارة التكلفة  H1ونقبل الفرضية البديلة   H0وبالتايل نرفض الفرضية ادلعدومة 

 .تساعد على توفري معلومات دقيقة حول التكاليف

Statistiques sur échantillon unique 

 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

G1 33 2,3636 ,43342 ,07545 

 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

G1 31,328 32 ,000 2,36364 2,2100 2,5173 

 

.   األنظمة الحديثة تساعد اإلدارة في تفعيل مراقبة التسيير-(ب

:            ميكن صياغة ذلك على النحو التايل

H0:  ال تساعد األنظمة احلديثة اإلدارة يف تفعيل ادلراقبة. 

H1 :تساعد األنظمة احلديثة اإلدارة يف تفعيل ادلراقبة .

 Sig  نالحظ أنSig وبالنظر إىل خانة (T-Test)من جدول اختبار كما ىو مبني يف اجلدول أدناه 

 وبالتايل فإن األنظمة احلديثة  H1ونقبل الفرضية البديلة   H0 وبالتايل نرفض الفرضية ادلعدومة   0.05>

. اإلدارة يف تفعيل ادلراقبةتساعد 
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Statistiques sur échantillon unique 

 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

G5 33 2,3030 ,45563 ,07932 

 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

G5 29,036 32 ,000 2,30303 2,1415 2,4646 

 

 :وىي كالتايل   :الفرضية الثانية

. توجد عالقة ارتباطيه بين نظام التكاليف على أساس األنشطة و تخفيض التكاليف

H0:  ال توجد عالقة ارتباطيو بني نظام التكاليف على أساس األنشطة و زبفيض التكاليف. 

H1 :عالقة ارتباطيو بني نظام التكاليف على أساس األنشطة و زبفيض التكاليف توجد .

 :       من جداول االضلدار أدناه نستنتج ما يلي

  0,23قيمة االرتباط بني ادلتغريين تساوي 

       .     على نظام التكاليف على أساس األنشطة 5 %  زبفيض التكاليف يؤثر حبوايل

نظام  التكاليف  وبالتايل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتخفيض التكاليف على 0,05 أكرب من Sigقيمة 

.  على أساس األنشطة
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Variables introduites/suppriméesa 

 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées 

Méthode 

1 G2b . Entrée 

a. Variable dépendante : G1 

b. Toutes variables requises saisies. 

Récapitulatif des modèlesb 

 

Modèle R R-deux R-deux 

 ajusté 

Erreur standard 

 de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation  

de R-deux 

Variation 

 de F 

ddl1 ddl2 Sig. 

 Variation de F 

1 ,233a ,054 ,024 ,42823 ,054 1,780 1 31 ,192 

a. Valeurs prédites : (constantes),G2 

b. Variable dépendante : G1 

 

Coefficientsa 

 

               Modèle Coefficients non 

 standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. Corrélations 

A Erreur  

standard 

Bêta Corrélation 

 simple 

Partielle Partie 

              
1 (Constante) 1,736 ,476  3,648 ,001    

G2 ,230 ,173 ,233 1,334 ,192 ,233 ,233 ,233 

a. Variable dépendante : G1 

 :ميكن تقسيمها إىل شطرين:  الفرضية الثالثة

. يمكن تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية- (أ

:   ميكن صياغة ىذه الفرضية على النحو التايل

H0:   ميكن تطبيق نظام احملاسبة التكاليف على أساس األنشطة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائريةال. 
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H1  :ميكن تطبيق نظام احملاسبة التكاليف على أساس األنشطة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية .

 Sig  نالحظ أنSig وبالنظر إىل خانة أدناه (T-Test)كما تشري النتائج يف جدول اختبار 

 وبالتايل فإنو  ميكن تطبيق  H1ونقبل الفرضية البديلة   H0 وبالتايل نرفض الفرضية ادلعدومة   0.05>

 .نظام زلاسبة التكاليف على أساس األنشطة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية
Statistiques sur échantillon unique 

 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

G4 33 2,4727 ,51190 ,08911 

 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

G4 27,749 32 ,000 2,47273 2,2912 2,6542 

 

.    يوجد صعوبات و عراقيل تواجه عملية تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة-(ب

:            ميكن صياغة ذلك على النحو التايل

H0:  ال يوجد صعوبات و عراقيل تواجو عملية تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة.   

H1 :يوجد صعوبات و عراقيل تواجو عملية تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة.   
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 Sig  نالحظ أنSig وبالنظر إىل خانة (T-Test)من جدول اختبار كما ىو مبني يف اجلدول أدناه 

يوجد صعوبات و عراقيل  وبالتايل  H1ونقبل الفرضية البديلة   H0 وبالتايل نرفض الفرضية ادلعدومة   0.05>

. تواجو عملية تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية
Statistiques sur échantillon unique 

 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

G2 33 2,7222 ,43833 ,07630 

 

Test sur échantillon unique 

 

 Valeur du test = 0 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

G2 35,677 32 ,000 2,72222 2,5668 2,8776 

 

: النتائج والتوصيات:المطلب الرابع

   I -النتـائـج:  

:         لقد مت التوصل من خالل اختبار صحة فروض الدراسة إىل رلموعة من النتائج أمهها

، حيث أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي أن األنظمة احلديثة إلدارة الفرضية األولىأثبتت الدراسة صحة  - 

. التكلفة تساعد على توفري معلومات حول التكاليف أكثر مصداقية

اإلدارة يف تفعيل مراقبة ىذه األنظمة احلديثة تساعد أن ( T-TEST)كما أثبتت الدراسة من خالل اختبار 

 .التسيري
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على نظام التكاليف على أساس األنشطة،  5 %  زبفيض التكاليف يؤثر حبوايل، فإن للفرضية الثانيةبالنسبة - 

نظام  التكاليف على أساس األنشطة، شلا يوضح وبالتايل ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتخفيض التكاليف على 

ـــث و زبفيض التكاليف ــ . عدم وجود عالقة ارتباطيو بني النظام احلديـ

عن إمكانية تطبيق نظام زلاسبة التكاليف على  (T-TEST)و خلصت الدراسة كذلك من خالل اختبار - 

وجود صعوبات و عراقيل تواجو عملية تطبيق نظام أساس األنشطة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية، كما أثبتت 

. التكاليف على أساس األنشطة يف ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية

-II التـوصيـات:  

:         بناء على النتائج اليت مت التوصل إليها ميكن تقدمي التوصيات التالية

يتعني على اإلدارة العليا للمؤسسات احلرص من أجل القضاء على الصعوبات اليت تواجو تطبيق نظام التكاليف - 

. ادلستهدفة حىت تستطيع االستفادة من مزايا ىذا النظام

ضرورة االىتمام بدراسة األساليب احلديثة إلدارة التكاليف وفهمها جيدا حىت تكون مقبولة من مجيع األطراف - 

الفاعلة يف ادلؤسسة وبذلك يسهل تطبيقها  وبالتايل تستطيع ادلؤسسة احملافظة على استمراريتها خاصة يف بيئة 

 .األعمال احلديثة اليت تسودىا ادلنافسة الشديدة

تنظيم دورات تعليمية وتكوينية لإلطارات قصد التعرف أكثر على ىذه األساليب وكيفية تطبيق تقنياهتا لتذليل - 

 .الصعوبات اليت تواجهها

 .توفري اإلمكانات ادلادية وادلالية وادلعنوية من أجل وضع ىذا النظام يف اخلدمة يف ادلؤسسات االقتصادية- 

 .تقدمي تشجيعات من قبل اذليئات الوصية للمؤسسات االقتصادية اليت تقوم بتطبيق أساليب اإلدارة احلديثة- 

 

 

 



                                                                                                           عامة خاتمة
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 :الخاتمة

    من خالل الدراسة تبني لنا  أثر تبين األنظمة احلديثة حلساب التكاليف على ادلؤسسات االقتصادية وذلك 

      (ABC)بكوهنا تعطي النتائج بدقة و بأكثر مصداقية، وعلى األخص نظام التكاليف على أساس األنشطة 

 موضوع دراستنا  ، حيث انتهت  إىل  النتائج التالية 

حتتل زلاسبة التكاليف أمهية بالغة يف ادلؤسسة حيث ديكن اعتبارىا نظاما داخليا فرعيا للمعلومات لو تقنياتو - 

اخلاصة جلمع وفحص وتبويب التكاليف، بغرض حتليلها، حيث تسمح حبساب التكاليف ألىداف التسعري وتقييم 

 .األداء

إن سلتلف ادلؤسسات االقتصادية تعتمد يف نظام تكاليفها على الطرق التقليدية، فهناك مؤسسات تطبق طريقة - 

التكاليف الكلية، وأخرى تطبق طريقة التكاليف ادلتغرية، وأخرى تطبق التكاليف ادلعيارية وإعداد ادلوازنات و حتليل 

االحنرافات، وىناك مؤسسات بدأت تتوجو حنو تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة و الذي بدوره 

 .يساعد على إعطاء نتائج بصورة دقيقة

بالرغم  من االنتشار الواسع الذي عرفتو طريقة التكاليف الكلية إال أهنا واجهت الكثري من الصعوبات منذ - 

 .العقود األخرية من القرن ادلاضي، وأصبح يطلق عليها النظام التقليدي حملاسبة التكاليف

إن التكاليف الغري مباشرة ىي احملور األساسي يف زلاسبة التكاليف نظرا لصعوبة تتبعها إىل ادلنتجات أو مواضع - 

 .التكلفة بشكل عام

إن األنظمة احلديثة حلساب التكاليف توفر معلومات دقيقة حول التكاليف بأكثر مصداقية ومتعددة األشكال، - 

وىذا ما يساعد اإلدارة العليا يف اختاذ القرارات اإلدارية، لكن التوجو لبعض ادلؤسسات حنو تطبيق نظام التكاليف 

ادلبين على أساس األنشطة و إمهال الطرق األخرى رغم أمهيتها مثل نظام التكاليف ادلستهدفة، نظام أسعار 

 .التنازل، واللذان ذلما دور كبري يف ختفيض التكاليف بالنسبة للمؤسسة
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 يعد نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة  - (ABC) أحد التطورات ادلهمة يف زلاسبة التكاليف،ظهر يف

 .ذتانينات القرن ادلاضي يف ادلؤسسات األمريكية يف القطاع الصناعي، وبعدىا إىل القطاعات اخلدمية

 يقوم نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة  - (ABC) على فكرة أن ادلنتجات ال تستهلك ادلوارد 

وىذه األخرية ىي اليت تستهلك ادلوارد، لذا يتعني عند حساب تكلفة ادلنتجات مباشرة، وإمنا تستهلك األنشطة 

 .ادلرور أوال عرب األنشطة

الفرق الظاىر بني نظام التكاليف ادلبين على أ ساس األنشطة و األنظمة التقليدية ىو ادلعامالت اليت يتم على - 

 .أساسها توزيع التكاليف غري ادلباشرة وكيفية التوزيع

 يسمح نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة - (ABC)  بتوفري معلومات من وجهتني ومها:

 .التكاليف، و الوجهة األفقية و ىي وجهة تسيري األنشطةالوجهة العمودية ىي وجهة حساب 

 يسمح نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة - (ABC) ببناء نظام لتسيري التكاليف على أساس 

 األنشطة، وإعادة ىندسة ىذه األخرية تمن تسيري التكاليف انطالقا من مسببااألنشطة، حيث ديكن ىذا األخري 

 .لغرض ختفيض التكاليف

يؤدي نظام التكلفة ادلستهدفة دورا ىاما يف ختفيض التكاليف، حيث يتم من خاللو حتديد األسعار ادلستهدفة - 

 .واليت على أساسها حتدد التكلفة ادلستهدفة، وبالتايل يعترب ىذا النظام مصدرا دلعلومات حول التكلفة

 إن نظام اإلدارة على أساس األنشطة - (ABM)يعترب النظام ادلرن لتطبيق نظام التكاليف ادلبين على 

  . حيقق بدوره نفس ادلزايا اليت حيققها نظام التكاليف على أساس األنشطةأساس األنشطة، حيث

أما عن أسعار التنازل فلها أمهية بالغة يف ادلؤسسات اليت تتبادل فيما بينها ادلواد و ادلنتجات، حيث تربز أمهيتها - 

األوىل يف حتقيق الربح على مستوى كل وحدة وعل ادلؤسسة األم، سواء أكان التعامل فيما بينهم أو مع السوق 

 .اخلارجي
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نرى أن نظام اإلنتاج يف ادلوعد بالضبط أداة لتخفيض تكاليف ادلخزن و بالتايل تعظيم أرباح ادلؤسسة، كما لو - 

أمهية كبرية على اإلنتاج وعلى اإلمكانيات ادلادية وعلى ادلشرتي وعلى ادلوردين وعلى الكمية وعلى اجلودة وعلى 

 .الوقت

كما يلعب نظام إدارة اجلودة الشاملة دورا ىاما يف حتسني جودة ادلنتجات و اليت يتم من خالذلا كسب الزبائن، -

وأيضا ختفيض التكاليف وحتسني اإلنتاجية وغزو السوق جبودة أعلى وسعر أقل من أجل االستمرارية يف السوق 

 .ومنافسة أفضل

أما عن التكامل بني الطرق فنرى أن ىناك ارتباط واضح بني نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة و نظام -

اإلدارة على أساس األنشطة و نظام التكاليف ادلستهدفة ونظام إدارة اجلودة الشاملة حيث يعترب كل نظام منها 

 .مكمال لألخر

رغم توفر األنظمة احملاسبية يف ادلؤسسة و رغم تطورىا، إال أن ادلؤسسات مل تتوجو يف رلملها حنو تطبيق - 

 .األنظمة احلديثة، وىذا راجع إىل نقص التأطري و التكاليف الباىظة اليت يتكلفها النظام من أجل تصميمو

دتتلك مؤسسة نفطال نظام معلومات حول احملاسبة العامة وزلاسبة التكاليف، لكنها مازالت تطبق طريقة - 

 .التكاليف الكلية، وذلك لنقص ادلؤطرين يف ىذا اجملال

 .بغرض تسيري التكاليف ديكن للمؤسسة استعمال عدة أدوات لذلك- 

ال ديكن القول بأن نظام معني أفضل من األخر ألن كل نظام ال خيلو من العيوب، وال يكمن فرض نظام معني - 

 .على مؤسسة ما ألن النشاط خيتلف من مؤسسة ألخرى

 :أما التوصيات التي يمكن اقتراحها نوجزها كما يلي 

جيب على ادلؤسسات تبين نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة ألنو حيقق العديد من ادلزايا، عن          - 

 طريق توفريه دلعلومات دقيقة حول التكاليف وإمكانية حتقيق تسيري فعال 
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ضرورة إشراك رتيع ادلستويات اإلدارية يف ادلؤسسة عند تطبيق نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة -  

تسهيل مهمة التحليل الدقيق لألنشطة فيها،ىذا باإلضافة إىل أن ذلك يؤدي إىل زيادة فعالية نظام ، حيث أنو 

  التكاليف ادلبين على أساس األنشطة(ABC).ديكن ادلسري من ختفيض التكاليف

 .ضرورة إنشاء مكاتب خاصة بنظام زلاسبة التكاليف ومراقبة التسيري، بصورة قانونية- 

جيب على اجلهات الوصية أن تقوم بإرساء قوانني حتث على إلزامية ادلؤسسات على تطبيق نظام زلاسبة - 

 .التكاليف

 : خالل فرتة الدراسة تبني لنا  عدة مواضيع حتتاج إىل دراسات منها:أفاق الدراسة 

 يف ادلؤسسات يف اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية (ABC) نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطةإلزامية- 

 . للمؤسسة

  (ABC). على قرارات التسعري يف ادلؤسسة(ABC)دور نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة- 

  اثأر تبين نظام التكاليف ادلبين على أساس األنشطة–

دمج نظام التكلفة ادلستهدفة بنظام التكاليف على أساس األنشطة من خالل حتديد األسعار ادلستهدفة  - 

 .للمنتجات ادلعدة وفق نظام 
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