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 المستخلص

حيـث يعتبـر هـذا      ،)ABC(يهدف هذا البحث الى التعرف على نظام التكاليف المبني على األنشطة            
النظام من األنظمة الحديثة التي تهدف الى معالجة القصور في األنظمة التقليدية والمتمثلـة بنظامي االوامـر                

وضعف الرقابة وعدم ترشيد     التكاليف   حيث تعاني تلك األنظمة من عدم الدقة في احتساب        ،جيةوالمراحل االنتا 
على تقسيم عمليات المنشأة الى عدد من األنشطة وكل نشاط يـتم       ) ABC(ويقوم نظام   . عملية أتخاذ القرارات  

 التوصـل الـى     بالتالي يـتم  و،ه بالتكاليف التي تتطلبها العملية الالزمة ألنتاج السلع أو تقديم الخدمات          ـتحميل
وقـد توصـل   ، الالزمةااليرادات التي حققها ذلك النشاط األمر الذي يساعد في عملية التقييم وأتخاذ القرارات        

  . ات البحث الى العديد من االستنتاجات والتوصي
          .التكاليف على اساس األنشطة، اتخاذ القرارات، تخفيض التكاليف:الكلمات المفتاحية

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. 

  المقدمة  
يـتم بموجبـه تـسجيل وتبويـب     والذي  القتصادية نظام المحاسبة المالية  ا المنشآت تستخدم العديد من  

وفي اعداد الحسابات الختامية والكشوفات المالية والتي تعبـر عـن نتـائج             البيانات المتعلقة باألنشطة المالية     
التكاليف تتـوفر  م محاسبة  المنشآت بتطبيق نظاوعند قيام تلك، معينةالمالي في لحظة زمنية   االعمال والمركز   

 اذا كـان  ال سيما ،رقابة واتخاذ القراراتالد من الوظائف مثل التخطيط و   ـ اداء العدي  لديها بيانات تساعدها في   
 حيث يستطيـع توفير تـدفق للمعلومـات فـي الوقـت            نظام التكاليف المطبق على درجة عالية من الشمول       

المحاسـبة الماليـة تهـتم بتـوقير     وتجدر االشارة الى أن ،افة المستويات االدارية  المناسب وبشكل مستمر ولك   
المعلومات المحاسبية لألطراف الخارجية عن المنشأة بينما تختص محاسـبة التكـاليف بتـوفير المعلومـات                

ر تفـصيلية  كذلك تصدر المحاسبة المالية تقارير مالية بصورة مكثفة وغي،المحاسبية لألطراف الداخلية بالمنشأة   
ة تكون تفـصيلية طبفـا لحاجـة األطـراف     ـلألطراف الخارجية بينما التقارير التي تصدرها المحاسبة المالي    

غالبا ما تكون المعلومات التي توفرها أنظمة التكـاليف التقليديـة والمتمثلـة بنظـامي               و،الداخلية في المنشأة    
 عملية اتخـاذ القـرارات      حكام عملية الرقابة وترشيد   ة وال تساعد في أ    ـغير دقيق  االنتاجية   المراحل واالوامر 

وبالتالي ال نـستطيع تحديـد      وذلك لكون تلك األنظمة ال تعطي بيانات تفصيلية عن المنتج او الخدمة المقدمة              
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  والتجارية والصناعيـة             ان االتجاه الحديث لكثير من المنشآت الخدمية      . او الخدمة بشكل دقيق    منتج أو تكاليف ال 
 من بـين تلـك      ةـنظام التكاليـف المبني على اساس االنشط     والذي يعتبر   ات ادارة الكلفة    ـ تقني هو استخدام 

ة علـى التكـاليف غيـر    ـوتحسين الرقابوذلك لما يتميز به من التوصل الى تكاليف دقيقة للمنتجات           التقنيات  
منتجـات  و االستمرار او التوقف عن انتاج       ات ا تسعير المنتج ذ القرارات االدارية المناسبة مثل      المباشرة واتخا 

  .معينة
ة كبـدليل  ـ نظام التكاليف المبني علـى اسـاس األنـشط   ألستخدموبالرغم من وجود المزايا المختلفة    

لألنظمة التقليدية األ انه توجد بعض العيوب عنـد اسـتخدامه منهـا ارتفـاع التكـاليف المتعلقـة بتطبيقـه                                      
للتكاليف غير المباشرة بشكل نهائي بـسبب وجـود بعـض            على مشكلة التخصيص العشوائي      وعدم القضاء 

ة تحديـد محـرك التكلفـة     ـبدقة على األنشطة المختلفة لصعوب    الصعوبات في توزيع التكاليف غير المباشرة       
العيوب التـي   ع بها النظام المذكور تفوق      ـولكن المزايا العديدة التي يتمت    ،المتعلق ببعض األنشطة بشكل دقيق    

ه ــتقسيموعليه جاء البحث ليسلط الضوء على هذا النظام من خالل       .ه مما يشجع على تطبيقه    ـترافق تطبيق 
بين األنظمـة   ومراحل تطبيقه والفرق بينه و      ABC نظاميسين االول خاص بمفهوم ومقومات      الى فصلين رئ  

في ترشيدها  وقد تـم       ABCنظام  دارية ودور   ة اتخاذ القرارات اال   عمليالثاني ل الفصل   ة بينما خصص  التقليدي
  . الى العديد من االستنتاجات والتوصياتالتوصل 

  منهجية البحث
تعاني انظمة التكاليف التقليدية والمتمثلة بنظامي االوامـــر والمراحل االنتاجية مـن       :مشكلة البحث : اوال  

عـدم  عليهـا وما يتبع ذلك مـن       رقابة  وضعف في عملية ال    في تخصيص التكاليف غير المباشرة       عدم الدقة   
ة اخرى تعالج نقاط الـضعف المـذكورة فـي    ــمما يتطلب البحث عن انظم،ترشيد عملية أتخـاذ القرارات  

.                                                            األنظمــــة التقليديــــة المتبعــــة فــــي صــــناعة المنــــتج او تقــــديم الخــــدمات
ــن المنافع التي يحققها  متقنية من تقنيات ادارة الكلفة وتنبع أهميتهABC ) ( يعد نظام  :بحثأهمية ال: ثانيا

 هذا النظـام  كذلك يعد اذ القراراتـي عملية اتخ  عن تكلفة المنتج أو الخدمة تساعد ف      ه معلومات   ـبسبب تقديم 
هـا مـن خـالل      يـث يـتم رقابت    ح،ة كبيرة ـمن ناحية الرقابة حتى عندما تكون تكلفة المنتج او الخدم         مفيدا  

فضال عن كونه أداة ادارية قيمة تفصـح       على العوامل التي تحرك العناصر األكثر أهمية للتكلفة         الرقابـــة  
لكون تطبيقه يتطلب تقسيم المنشأة الى عدد من األنشطة لغرض حصر تكلفـة    ،عن جميع النشاطات في المنشأة    

  .     كل نشاط بشكل سليم
لى الخصائص التي   ع التعرف:المحور االول : على المحاور اآلتية   هدف البحث الى التعرف   ي:هدف البحث :ثالثا

.                                              ة على اساس األنشطة والتي تميزها عـن األنظمـة التقليديـة االخـرى             ــة التكاليف المبني  تتميز بها أنظم  
  ةــتطلب استخدام أنظمة التكاليف المبنية على اساس األنشطالتعرف على المؤشرات التي ت:المحور الثاني

  .في عمليـة الصنع او تقديم الخدمات
لتقليدية ال تساعد   ا أنظمة التكاليف دام  ـيقوم البحث على فرضية اساسية مفادها ان استخ       : فرضية البحث :رابعا

من عملية الرقابة علـى تلـك       قوي  وال ت ة  ــعن كلفة المنتج او الخدمة المقدم     في التوصل الى بيانات دقيقة      
 االمر الذي يتطلب استخدام أنظمــة اخرى تعـالج         وبالتالي ينعكس ذلك على عملية اتخــاذ القرار      ،الكلف

                                                         .د فــي ترشــيد عمليــة اتخــاذ القــرارات االداريــةــالقــصور فــي األنظمــة المذكـــورة وتــساع
االثاث لسنة   الخاصة بشركة االنوار لصناعـــة   تم استخدام البيانات    االساليب المستخدمة في البحث     :خامسا

ن تلك البيانات الكـشوفات والقـوائم   ــــوتتضم) ٢٠١١( لسنــة ، قطاع خاص–والمستلزمات المكتبية  
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صول على البيانات المتعلقة بنتائج االعمال والمركـز المـالي          فقط ولم يتم الح   ) ABC(الخاصة بتطبيق نظام    
علمـا أن   ، الحفاظ على سرية تلـك البيانـات       ةـبحج دهاـوذلك ألمتناع الشركة عن تزوي    ،للشركة المذكورة 

                                                             ) . ABC(البيانات المتعلقة بنتائج األعمال والمركـــز المـالي ال عالقـة لهـا بكيفيـة تطبيـق نظـام                    
وم بتـصنيع منتجـين     ــوتق،)٢٠٠٨( منذ سنة   ) ABC(وتتميز الشركة المذكورة بكونها تقوم بتطبيق نظام        

اص باالثاث المكتبي وتـم التعبيـر    ـــوالثاني خ ) س(االول خاص باالثاث المنزلي وتم التعبيرعنه بالمنتج        
 لغـرض   لـشركة يل التباين القبلي والبعدي للتكاليف غير المباشـرة ل        خدام تحل وقد تم است   ) .ص (عنه بالمنتج 

اختبـار  راء ــوقد تم أج، وبعد استخدامه ABC  قبل استخدام نظام  على الفرق في تلك التكاليفرفــالتع
                                                               ).0.05(وتحت مستوى احتمالي ،المحسوبة والجدولية) t(ة الفرضية بأستخدام ـلصح

 الجانب النظري                                                                                       
والفرق بينه وبين األنظمة التقليدية لى اساس األنشطة ومقوماته مفهوم نظام التكاليف المبني ع:الفصل االول

                           .     االخرى 
 الخاصة بنظام   هناك العديد من التعاريف     :)ABC( مفهوم نظام التكاليف المبني على اساس األنشطة         ١-١
)ABC (  حيث عرفه البعض ))   ـ      بأنه  التكاليف غير المباشـرة لكـل       ع  هو ذلك النظام الذي يقوم على تجمي

النهائي  هذه التكاليف على المنتج ثم تخصيص) Cost pools( ة ـنشاط من أنشطة المنشأة في مجمعات للتكلف
 Horngren , et  al ., 2005 ])).على العالقة السببية  مبنية Cost driverاو الخدمة المقدمة موجهات كلف 

, P.13 ] . ة التـي  ـــذلك النظام الذي يقوم اوال بتخصيص الموارد على األنشط(( وعرف ايضا على انه
، عبـد اللطيـف   [.أستفادتها من هذه األنشطة   دل  ـ تخصيص تكاليف هذه األنشطة وفقا لمع      ثم، أستفادت منها   

ذلك النظام الذي يركز على تقسيم المنشأة الى عدد من           (( ى انه   وهناك من عرفه عل    . ] ٢١٨ ، ص،  ٢٠٠٤
ما سبق يمكن وم [ Horngren ,et al., 2006, P.144] ..))نشطة الفرعية وأعتبارها موقع الكلفة االساسياأل

أة فـي  على انه ذلك النظام الذي يقوم على اساس تجميع التكاليف غير المباشرة للمنـش          ) ABC(تعريف نظام   
 ةــ كلفة أكثر دق   ببات الكلفة وذلك للوصول الى    الكلفة ليتم توزيعها على المنتج النهائي بواسطة مس       مجمعات  

ويقوم هذا النظام على افتراض ان األنشطة       ،ارية السليمة تخاذ القرارات االد  للمنتج النهائي مما يؤدي الى دعم ا      
التي تستهلك الموارد المتاحة هي التي تسبب التكاليف وان المنتجات او الخدمات تحدث التكاليف مـن خـالل               

من العمليات االخرى حتـى تظهـر   ق وغير ذلك ــاألنشطة التي تحتاج الى عمليات تصميم وتصنيع وتسوي     
   . بالشكل النهائي المطلوبالمنتجات او الخدمات

تتمثل اهم مقومات نظام محاسبــة التكـاليف المبنـي علـى اسـاس             ):ABC( مقومات تطبيق نظام   ٢ – ١
  :األنشطة باآلتي

  .وهي تمثل العناصر االقتصادية التي يتم توزيعها ألداء النشاط: الموارد-١
قسيم األنشطة التي يمكن    ل عام يمكن ت   وبشك.  التركيز في ظل نظام تكاليف األنشطة      وهي محور : األنشطة -٢

 , Cooper & Kaplan , 1992 : ألنتاج منتج معين او تقديم خدمة الى أربع مجموعات وكـاآلتي ان تؤدي
PP.1-13]  [     

   . وحدات منتج معينمن دةــ كل وحطة التي يتم اداؤها عند أنتاجوهي األنش: أنشطة ترتبط بوحدة المنتج-أ
وهي األنشطة التي يتم اداؤها لكل دفعة انتاجيـةوذلك بغض النظر عـن         : فعة االنتاجية  أنشطة ترتبط بالد   -ب

  . عدد الوحدات المنتجة الخاصة بكل دفعة
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ومن ، من المنتجات  هناك حاجة لتدعيم المجموعات المختلفة    يتم اداءها كلما كانت     و: ترتبط بالمنتج  أنشطة   -ج
  .معينمنتج نشاط تغير مواصفات ثلة هذه النوعية أم
بالخدمات   وتتعلق باآلمداد   المنشأة بصفة كلية   اتويتم اداؤها لدعم عملي   :المنشأة ككل  أنشطة ترتبط بعمليات     -د

 تكلفة تتركز على انتاج منتجات او اداء خـدمات           تسبب في حدوث     االنتاجية واالدارية المختلفة وهي أنشطة    
 بأنشطة الـشؤون الماليـة   ة هذه األنشطة مايتعلق  ومن امثل منفصل تماما عن حجم االنتاج      ل  معينة وذلك بشك  

      .واالدارية والعالقات العامة
) ABC(م  نظـا يتطلب األخذ بها عند تطبيق      هناك العديد من المراحل      :)ABC(مراحل تطبيق نظام     ٣ – ١

ــاويمكــــــــن أ                                        [Hornegren,et.all,1999,P.20] : بــــــــاآلتيدراجهــــــ
غيـر   ليتم استخدام مصادر التكاليف       غير المباشرة  يتم فيها تحديد التكاليف المباشرة والتكاليف     :المرحلة االولى 

  ).ABC(في نظام المباشرة كخطوة اولى 
وتمثـل  ،)شاطوالن المباشرة العالقة السببية بين التكاليف غير(ف ـيتم فيها تحديد موجهات الكل   :المرحلة الثانية 

                                                                 .المختلفـة ليف التـشغيلية علـى أنـشطة المنـشأة          االساس المالئم المستخدم لتوزيع كل نوع من انواع التكا        
ظـائف االداريـة    المنفصلة والقابلة للقياس وتمثل مـستويات الو يتم فيها تحديد أنشطة المنشأة :المرحلة الثالثة 

    . االوطأ مثل االتصال بالزبائن والعمل الهندسي
يتم فيها تحديد موجهات الكلف وتمثل االساس المالئم المستخدم لتوزيع تكاليف كل نـشاط               : المرحلة الرابعة 

   ).المنتجات أو الخدمات(على اغراض الكلفة 
 ة في ضوء  ـ كل نشاط وفق النسب المستخرج     علىها يتم توزيع التكاليف غير المباشرة       وفي:المرحلة الخامسة 

                                                                     .موجهات الكلف للتكاليف غير المباشرة
وفيها يتم توزيع تكاليف األنشطة على كل منتج او خدمة وفق النسب المستخرجة في ضوء               :المرحلة السادسة 

      .موجهات الكلفة لألنشطة 
وفيها يتم الوصول الى الكلفة الكلية للمنتج او الخدمة وهي تمثل مجموع الكلف التي حـصل               :المرحلة السابعة 

                  .عليها المنتج او الخدمة من كل نشاط
)                       ABC(نظـام    وبـين     غيـر المباشـرة     لتحميـل التكـاليف     األنظمـة التقليديـة       الفرق بـين   ٤ – ١

  في تحميل التكاليف غير المباشرة
:                                جــب المــنهج التقليــدي بالــشكل اآلتــي غيــر المباشــرة بموالتكــاليف تحميــل مــر عمليــةت

  استنادا الى بعض ـز التكلفـــة التكاليف غير المباشرة على مراكـ تخصيص عناصر -١
  . المقاييس المعتمدة في التخصيص       

التحميل المرتبطة   دالت او أسس  ـبعض المع بأستخـدام  ميل تلك المراكز على المنتجات النهائية وذلك         تح -٢
غيـر   ان العديد من عناصر التكاليف       هذا ويالحظ ، عات عمل االالت  العمل المباشر اوسا  مثل ساعات   ،بالحجم

الوحدات المنتجـة فـضال عـن    التكاليف ال تتناسب مع عدد ان قيمة تلك     كماال ترتبط بهذه األسس     المباشرة  
  التكاليف المذكورة يقوم منهج التقليدي لتحميل وبالتالي فأن ال،اختالف طبيعةالتكاليف غير المباشرة

 المرتبطـة   التحميـل  ئية بأستخدام بعض أسـس    ات النها على اساس تحميل تكاليف مراكز التكلفة على المنتج       
المباشرة بالحجم مما قد ينشأ عنـه قـيم         ن بنود التكاليف غير   مط العديد   بالحجم دون األخذ باألعتبار عدم ارتبا     

               .         لمنتجـات النهائيـة     ضـمن تكلفـة ا    والتـي تـدخل ضـمن       غير المباشـرة    تكاليف  غير دقيقة لعناصر ال   
                          :فيكون بالشكل اآلتي ) ABC(أما تحميل التكاليف غير المباشرة بموجب نظام 
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ويتم في هذه الحالة حصر اوجه النشاط الرئيسيـة ويتم هـذا الحـصر             ،تخصيص الموارد على األنشطة    - ١
االساسية وكل نشاط األنشطة يستدعي تقسيم المنشأة الى مجموعة من        سواء كمراكز فردية او مجمعة وهو ما      

 المـوارد   والوظيفـة االساسـية للنـشاط هـي تحويـل          ا مما تؤديه المنشأة مـن عمليـات       جانبمنه يصف   
ــواد( ــة،المــ ــا،العمالــ ــات ) التكنلوجيــ ــى مخرجــ ــدمات( الــ ــلع او خــ                                                                                 ) . ســ
ويكون ذلك من خالل تحميل تكلفة األنشطـة على المخرجات من          ، تحميل تكلفة األنشطة على المخرجات     -٢

أنجازها ويـتم ذلـك   الخدمة المطلوب  ج اوالمنتانت سلع او خدمات وفقا لعدد وحدات وحدات النشاط سواء ك  
عامالت التي أنشئت مـن      األنشطة بعدد الم   المنتج على طلب   ويقاس،التكلفة كمقياس للطلب   بأستخدام موجهات 

 الى حدوث    الكلفة الى مجموعة من العوامل او االحداث المحددة والتي تؤدي          ويشير موجه . موجه الكلفة  اجل  
:                                                ويجــــب ان تتــــوفر فيــــه الــــشروط التاليــــة،التكــــاليف او تــــؤثر عليهــــا

  موجـه واحـد  ابـ يجب احتـس -٣. ان يكون قابال للتخصيص على كل منتج-٢. ان يكون قابال للقياس   -١
شطة يقوم على اسـاس قيـاس تكلفـة المـوارد     وعليه فأن نظام التكاليف حسب األن. كلفة لكل مجمع تكلفة  للت

             األنشطة ثم ربط تكاليف األنشطة بالمنتجات النهائية التي تستفيد من تلك األنـشطــــة           المستخدمـة ألداء   
ــة         ــشطة المختلف ــن األن ــات م ــك المنتج ــات تل ــن أحتياج ــر ع ــاييس تعب ــتخدام مق                                           .بأس

                  ).١٦٣ ،ص، ١٩٩٨، يوسف( 
 ) ABC( ويمكن تنظيم جدول مقارن لألسلوب التقليدي لتوزيع التكاليف غير المباشرة على المنتج ونظام 

    .[ Mark Wilder , et . all , 2002 . P. 257 ]:وكاآلتي
   ABC) (باشرة باستخدام نظامتوزيع التكاليف غير الم  التوزيع التقليدي للتكاليف غير المباشرة

وتحدد  تحديد مراكز التكلفة وتجميع التكاليف فيها - ١
مثال ( مراكز التكلفة من خالل طبيعة وظائف هذه المراكز 

  ) .مراكز تكلفة اقسام الخدمة او االنتاج 
 تحديد االسلوب او الطريقة التي تحرك من خاللها المنتجات - ١
يف أو تحديد أوعية التكلفة نشطة في المشروع وتعرميع األج

وتحدد أوعية التكلفة من . لجمع التكاليف تتبع لكل نشاط المناسبة 
  .خالل النشاطات التي تحرك التكاليف 

  . تجميع التكاليف في أوعية تكلفة األنشطة - ٢  . تجميع التكاليف في مراكز التكلفة - ٢
  . تحديد معدل تحريك التكلفة بالنسبة لكل وعاء تكلفة النشاط - ٣  . تحديد معدل التكاليف غير المباشرة لكل مركز تكلفة - ٣
 توزيع التكلفة على المنتجات بأستخدام معدل تكلفة - ٤

  .محسوب وقياس مدى استهالك المنتج لتكاليف القسم 
 توزيع التكلفة على المنتجات طبقا لطلب المنتج على النشاط - ٤

  .الذي يقود التكلفة 
   :وسبل معالجتها) ABC( نظام  مشاكل تطبيق٥ – ١
بأحـد األنـشطة فـي ذات                       حيث قد يتم اسـتغالل الطاقـة المتاحـة          :  مشكلة استغالل الطاقة المتاحة      -١  

 معالجـة هـذه   الوقت الذي ينبغي فيه التصرف في التكاليف الثابتة غير المستغلة عن فترة النـشاط  ويمكـن        
أو خـدمات  سـلع  (على المنتجـات  ه التكاليف غير المستغلة بعدم تحميلها     التصرف في هذ  المشكلة من خالل    

  ) .                                                وأدراجها كمصروف او عبء عام
نظرا ألن المدى الزمني الذي يغطيـه نظـام   ،مالئمة بيانات نظام تكاليف األنشطة لخدمة القرارات      مشكلة   -٢

د ليشمل اآلجل الطويل لذلك فقد يتطلب االمر ان تكـون البيانـات التـي يعتمـد عليهـا                تكاليف األنشطة يمت  
كمخرجات هي خليط من البيانات التاريخية الفعلية والتقديرية وتواجه االدارة مشكلة الحصول علـى البيانـات       

ة ومدى القرار سواء    نظام األنشطـة مما يستدعي اختيار البيانات التي تغطي نوعي        المالئمة لقراراتها في ظل     
                                                       .نات نظام التكاليف حسب األنشطة لغرض معالجة هذه المشكلةاو من بيا.من البيانات التقليدية

يتسم نظام تكاليف األنشطة بشموله على جميــع أوجه نـشاط          :  مشكلة األنشطة وأرتباطها بقيمة المنتج     -٣
يتضح ان هناك نوعيـة مـن األنـشطة ال     قد، ولكن عند تجميع اعمال متجانسة في مجمعات النشاط    ،نشأةالم
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 وتكمن معالجة هذه المشكلة من خالل حصر واستبعاد تكاليف األنشطة التـي ال تـضيف              ،تضيف قيمة للمنتج  
ــة   ــة  قيمــ ــاء عامــ ــا أعبــ ــات وأعتبارهــ ــى المنتجــ ــل علــ ــن التحميــ                         . مــ

ـ     تظ:  التكلفة لكل نشاط    مشكلة أختيار موجهات   -٤ الفردية التي قد  من  ةهر هذه المشكلة عند تجميع مجموعـ
المناسـب لتوزيـع تكـاليف األنـشطة      استخدام االساسي ضرورة  يستدعة االمر الذي   ـتكون غير متجانس  

  .لمعالجة المشكلة المذكورةتحميلها على المنتجات ل ومن ثم اة لهذه األعمــالمجمع
 [ Richard & Helen ,  2000 , P.20 ]          

  استخدام المعلومات المحاسبية في في أتخاذ القرارات االدارية:الفصل الثاني
                          القرارات االدارية                                              في ترشيد  ABCودور نظام 

   استخدام المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات االدارية١ – ٢
د من المـشاكل    وتواجه االدارة العدي  ،لمنشأةعملية اتخاذ القرارات احدى الوظائف الرئيسية ألدارة ا       تعد  

وعليه يمكن أعتبار عملية اتخاذ القرارات     .تحاول أيجاد الحلول المناسبة لها بعد دراستها وتحليلها وتقييمها جيدا         
وتزداد صعوبة تلك العملية بزيـادة      ،المهام االدارية الصعبة والمعقدة والتي يجب على االدارة ممارستها        احدى  

وتستخدم المعلومات المحاسبية كالتكـاليف وااليـرادات وغيرهـا         . للمشكلة التي تواجه المنشأة    البدائل المتاحة 
دارية المختلفة ويجب على ادارة المنشأة ان تكون قادرة علـى تمييـز وتحديـد التكـاليف     ألتخاذ القرارات اال 

 فعند نشوء   .]٣٥٠، ص، ٢٠٠٠، حسين [.وااليرادات وكافـة المعلومات المحاسبية المالئمة ألتخاذ القرارات      
ويتم ،  والمتعلقة بالمنشأة   حتاج ألتخاذ قرار بشأنها فأنه يتم في البداية تجميع المعلومات المالئمة          مشكلة معينة ن  

   البديل األفضل مـن بينهـا وأتخـاذ           ارـتحليلها وتحديد البدائل المختلفة لحل المشكلة وتقييمها ومن ثم أختي         
  .] ٣٦٠ ،ص ، ١٩٩٩،دبيان [.القرار المناسب بشأنها

                                            :ويمكن تحديد الخطوات اآلتية الالزمة ألتخاذ القرار المناسب
  . تجميع المعلومات الالزمة والمالئمة ألتخاذ القرار المناسب-١
  .لتلك البدائل  ةالبدائل ودراسة التوقعات المحتملوتحديد المنافع المترتبة على تلك  تحديد البدائل المختلفة -٢
.              بالتكـاليف المتعلقـة بهـا    هـا   أختيار البديل األفضل بعد تقييم البدائل المختلفة وقياس المنـافع ومقارنت        -٣
  . تنفيذ القرار بأختيار البديل األفضل-٤
داء الناتج عن تنفيذ القرار من ناحية الفاعلية والتي هي مقياس لتحقيق الغاية المرجـوة والكفـاءة              تقييم األ  -٥

 ، ص، ٢٠٠٨، خـرون مبارك وآ .( المخرجات  استخدام المدخالت للحصول على    والتي تعني مدى الكفاءة في    
١٤٨.(                                                                                                                                       

هنـاك خاصـيتين يجـب      : الخصائص الواجب توفرها في المعلومات الالزمة لعملية أتخاذ القرارات         ٢ – ٢
:                                                                              لمعلومات الالزمة ألتخاذ القرارات هما  خاصيتي المالئمة والثقة ويمكن أيضاح ذلـك بـاآلتي     توافرهما في ا  

حيـث ان   ،يقصد بالمالئمة وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين القرار موضوع التطبيـق           : المالئمة -١
وهنـاك ثـالث مقومـات      ،في اتجاه القرار   معلومات المالئمة هي تلك المعلومات القادرة على أحداث تغيير        ال

  :لخاصية المالئمة
القرارات يجب ان تؤدي الـى       لكي يكون للمعلومات تأثير على عملية أتخاذ      : القدرة على التنبوء بالمستقبل    -أ

   تصحيحن تؤدي هذه المعلومات متوقعة في المستقبل او اال تحسين قدرة متخذي القرارات على التنبوء بالنتائج
  .الحالية توقعاته 
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يقصد بها مساعــدة مستخدمي المعلومات في تقييم مدى        : القدرة على التقييم االرتدادي للتنبؤات السابقة      -ب
ــي  ــرارات الت ــائج الق ــيم نت ــالي تقي ــسابقة وبالت ــه ال ــات صــحة توقعات ــذه التوقع ــى ه ــت عل                                                           .            بني

ألن المعلومات اذا لم تتوفرعند الحاجة اليها فلن يكون         ،يقصد بالتزامن توفير المعلومات في حينها     : التزامن -ج
   . لها تأثير على الحدث او القرار

:                                                                                      وهنـاك ثـالث مقومـات لهـا    ، عليهـا تشير هذه الخاصية الى امانة المعلومات وأمكانية االعتماد  : الثقة -٢
ويقصد بالصدق في التعبير وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات           : الصدق في التعبير عن الظواهر     -أ

   .وبين الظواهر المراد العبير عنها
أي ان النتائج التـي     ،علمي ويقصد بها ان تتوفر الموضوعية في أي قياس       :التثبت من المعلومات   أمكانية   -ب

يستطيع ان يتوصل اليها شـخص      للقياس واألفصاح     معين بأستخدام اساليب معينةيتوصل اليها أي شخص 
  .ل عن الشخص االول باستخدام نفس االساليبــاخر مستق

ألن المعلومـات   ، حيز الذي قد يمارسه القائم بأعداد وعرض المعلومات       يشير الحياد الى تجنب الت    : الحياد -ج
االعتمـاد عليهـا  كأسـاس لعمليـة اتخـاذ            التي ال تتوفر فيها هذه المعلومات ال تعتبر امينـة وال يمكـن            

ه من الواجب اخضاع خاصيتي المالئمـة والثقـة         انويجب االشارة   ).١٩٩ص  ، ١٩٩٠،الشيرازي(.القرارات
  :ختبار همالنوعين من اال

همية النسبية ذلك ألن المعلومـات      اك ارتباط وثيق بين المالئمة واأل     حيث ان هن  : اختبار مستوى االهمية   -١
 ليس هنـاك مـا يـدعو        التي ال ترتبط ارتباط وثيقا بأهداف التقارير المالية ال تعتبر معلومات مهمة وبالتالي            

ار األهمية ذلك ألن اخطاء القياس غير المهمة ال تـؤثر           الثقة وبين اختي  كذلك هناك ارتباط بين     ،لألفصاح عنها 
  .       على أمانة المعلومات وأمكانية االعتماد عليها

ال يجب انتاجها وتوزيعها     المحاسبية  هناك قاعدة عامة تنص على ان المعلومات        :  العائد –اختيار التكلفة    -٢
اال انه يلـزم التنبيـه هنـا الـى       ،اال اذا  زادت منفعتها على تكاليفها حكمها في ذلك حكم أي خدمة اقتصادية             

، مات التي يتم تبادلها في االسواق     االختالفات الجوهرية بين المعلومات المحاسبية وبين غيرها من السلع والخد         
 يستفيد منها اال من يتحمل تكاليف انتاجها اال ان الوضـع لـيس كـذلك                ففي حين ان الخدمات االقتصادية ال     

بالنسبة للمعلومات المحاسبية ذلك ألن اقتصاديات انتاج المعلومات المحاسبية ال تخـضع لعوامـل العـرض                
وتوزيـع التقـارير الماليـة اال ان        السائدة في االسواق فقي حين تتحمل الوحدة بصورة مباشرة تكاليف انتاج            

ــارجين    ال ــستخدمين الخ ــى الم ــا عل ــي معظمه ــود ف ــارير تع ــذه التق ــتخدام ه ــن اس ــافع م .                                                                                                             من
 WiIiam G., 2001 , P5 ]. R.K.Mautz & [     

تتطلب عملية اتخاذ القرارات توفــر المعلومات المالئمة       : لبدائلانواع القرارات والمفاضلة بين ا     ٣-٢   
  المالئمة بالتكاليف المالئمـة    وتتمثل المعلومات ،ةـالتي تساعد على االختيار مابين البدائل المتاحة لتلك العملي        

 عملية اتخاذ   عندالتي تتغير من بديل ألخر      حيث تشير التكاليف المالئمـة الى التكاليف       ، األيرادات المالئمة   و
اما االيردات المالئمة فهي تلك االيرادات التي لها القابلية على التغير من بديل ألخر والتـي تـرتبط       ،القرارات

يكون لها عدة   وهناك العديد من القرارات التي تواجه المنشأة والتي         . بعدد الوحدات المتوقع بيعها بسعر معين       
                            : ومن تلك القرارات مايليبدائل مما يتطلب اختيار القرار المناسب 

حيث تواجه العديد من المنشآت الصناعية اتخاذ قرارالتصنيع الداخلي او الـشراء            : قرار التصنيع او الشراء    -أ
ويعتمد هذا القرار على عوامل متعلقة بالتكلفة عادة وعوامل اخرى غير كمية مثل مدى االعتمـاد          ،من الخارج 

المنشأة بما تحتاجه وبشكل منتظم وعند الطلب وعلـى عمليـة الرقابـة علـى       الخارجية بتزويد   على الجهات   
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تطلـب   والتي ي  ويعتبر هذا القرار من القرارات الستراتيجيـة     ، االجزاء او المواد المشتراة من الخارج      جـودة  
         .اخذها بعناية فائقة بسبب تأثيرها الكبير على نشاط المنشأة

المنتجات  عادة تمر هذه   عندما تنتج المنشأة الصناعية منتجاتها فأنـه     :ع او التصنيع الى حد أبعد     قرار البي  -ب 
وقد يمكـن   ، بمراحل مختلفة قبل الوصول الى المرحلة النهائية ليتم طرحها في السوق طبقا لرغبة المستهلكين             

 الحالة تواجه المنـشأة اتخـاذ       في بعض الحاالت بيع المنتجات قبـل الوصول الى المراحل النهائية وفي هذه           
 كمرحلة متقدمة عن مرحلة البيع او الوصول الى أتمـام            أبعد  حد المرحلة او التصنيع الى   قرار البيــع بتلك    
عـن   وألتخاذ القرار المناسب البد من قيام المنشأة بمقارنة االيرادات التفاضلية الناتجـة           ،المنتج بشكله النهائي  

مثال على ذلك احـد  ،التكاليف األضافية للتصنيع المتعلق بالوصول للمرحلة األبعد  التصنيع الى مرحلة ابعد مع      
وفي هذه الحالة تقوم المنـشأة      ،مراحل ويمكن ان يباع بعد أنتهاء المرحلة الرابعة       ) ٥(المنتجات يتطلب أنتاجه    

هائي مراعية في ذلك تكلفة     مابين البيع بعد اكتمال المرحلة الرابعة أو تقوم ببيعه بعد اكتماله بشكل ن             بالمفاضلة
   .المنتج وااليراد المتوقع

تعتبر هذه القرارات من اصعب القرارات التي يجب على         : قرار أضافة او التخلص من احد خطوط االنتاج        -ج
القـرار  حيث ان هناك عدة عوامل كمية ونوعية يجب ان تؤخذ بنظر االعتبار قبل اتخاذ     ،ادارة المنشأة اتخاذها  

، ألن من شأن تلك القرارات التأثير على صـافي الـربح  ، ة او التخلص من احد خطوط االنتاج       النهائي بأضاف 
 ، ص،  ٢٠٠٢،ظـاهر ( .االمر الذي يتطلب عمل التحليل المناسب للتكاليف المتعلقة والمالئمة ألتخاذ القـرار           

٣٧١    .(                                                                                                                                
 تخصيص الموارد على على) ABC(يقوم نظام :عملية اتخاذ القراراتترشيد في ) ABC( دور نظام ٤ – ٢

األنشطة وذلك من خالل حصر اوجه النشاط الرئيسية االمر الذي يتطلب تقسيم المنشأة الـى مجموعـة مـن              
تكاليف ويتم بعد ذلك تحميل     ،ما تؤديه المنشأة من عمليات    بحيث ان  كل نشاط يصف جانبا م       ،ئيسيةاألنشطة الر 

ويجب  . من وحدات النشاط سواء كانت سلع او خدمات بأستخدام مسببات التكلفة           األنشطــة على المخرجات  
البـستكي  (.بشكل سليم لكونها تساعد على تحميل التكاليف      ،معرفة مسببات الكلفة بهدف ضبط ورقابة التكاليف      

  ).٢٠،ص، ١٩٩٨، ورمضان
ان من شأن ذلك التحميل تقسيم النشاط بشكل مفصل الى عدد من األجزاء وكل جـزء يـتم تحميلـه                    

ف التي تحملهـا    ـعن التكالي   من النشاط  وهذا االمر يؤدي الى تحديد مسؤولية كل جزء       ،بالتكاليف الخاصة به  
لك الى المساعدة في عملية اتخاذ القرارات وذلـك ألن عمليـة اتخـاذ      وبالتالي يؤدي ذ  ،وااليرادات التي حققها  

.                                                                      مقدار التكاليف المحملـة وااليـرادات المتحققـة لكـل نـشاط           القرارات تحتاج بالدرجة االولى الى معرفة       
لكــون تقـارير                    ،ريـة المتعلقـة بنـشاط المنـشأة بتقـارير التكـاليف           وترتبط عملية اتخاذ القرارات االدا    

التكاليف تشتمل على دراسة للنتائج الفعلية ومقارنتها بالمعيارية وكذلك عرض للنتائج المتوقعـة اذا ماأتخـذت     
 وفـي التوقيـت   وى اداري بشكل شاملـتوفير البيانات الالزمة لكل مستوهذا يتحقق من خالل ،قرارات بديلة 

  ).٣٦٥، ص ، ١٩٩٩ ،جمعة وآخرون( .المناسب
وهكذا نستطيع القول ان من شأن تخصيص التكاليف لكل نشاط على حدة ومعرفـة مقـدار التكـاليف           

في تقييم ذلك النشاط بشكل عادل وموضوعي وبالتالي المساعدة في ترشـيد  المتحققة من ذلك النشاط المساعدة     
                                                                    . عملية اتخاذ القرارات

هي احدى الشركات العاملـة ضـمن   و،للدراسةكعينة  )  االنوار لصناعة االثاث   شركة(تم أخذ   :العملي الجانب  
  تـم اخـذ البيانـات      وقد.)٢٠٠٨(منذ عام   ) ABC(علما ان هذه الشركة بدأت بتطبيق نظام        ،القطاع الخاص 
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ـ الكـشوفات الختاميـة  القوائم وب والمتمثلة بالشركة المذكورة     والخاصة جانب العملي ل ل الالزمة  ٢٠١١ة  لـسن
مـن منهجيـة    ) خامـسا (،وكما تم االشارة الى ذلك في الفقرة        )فيما يتعلق بتطبيق النظام فقط    ( كعينة للدراسة   

  :وقد تضمنت الحالة العملية البيانات اآلتية.البحث
                )ص(والثـاني  ) س(عنـه بـالمنتج     ناعة نوعين مـن االثـاث االول يعبر       بصتقوم الشركة المذكورة    
ــصنيع  ــشركة بت ــوم ال ــتج) 5000(وتق ــن المن ــتج) 2000(و ) س( وحــدة م ــن المن )              ص( وحــدة م

 )10(تطلب تصنيع الوحـدة من المنـتج الثـاني         ساعة بينما ي  ) 20(ويتطلب تصنيع الوحدة من المنتج االول       
دينـار  ) 15000(،)س(وقد كانت تكلفة المواد المباشرة للوحدة الواحدة من المنتج          .من العمل المباشر  ساعات  

) تكلفة الساعة الواحدة من العمل المباشـر ( اما تكلفة األجور،دينار) 000 10( ،)ص( تكلفة المنتج ا ــبينم
دينـار  ) 000 000 90(ة فقد كانـت بمقـدار  غير المباشراما مقدار التكاليف ،دينار للساعة) 1500(فقد كانت 

  .وبشكل اجمالي لجميع الوحدات،خالل السنة
 وكذلك معرفــة عدد مـرات  معدل التكاليف غير المباشرة(ويتطلب تطبيق النظام المذكور استخراج     

   :  وكاآلتيتجين المذكورين للوحدة الواحدة من المن) استخدام محرك الكلفة
                                               * خاص باستخراج معدل التكاليف غبر المباشرة) ١(    جدول رقم                          

المجموع المتوقع   محرك الكلفة  النشاط
للتكاليف غير 

  المباشرة
المجموع المتوقع 
ألستعمال محرك 

  الكلفة
معدل التكاليف غير 

  المباشرة
اعداد المكائن 
  لواالالت للتشغي

   دينار 25000 1000   دينار000 25000  مرات التشغيلعدد 
تشغيل المكائن 

  واالالت
عدد ساعات 

  التشغيل
   دينار000 10 4600   دينار000 46000

عدد مرات فحص   فحص المنتجات
  المنتجات

   دينار 9500 2000   دينار000 19000

                                                                                                          .الجدول تم تنظيمه استنادا الى بيانات الشركة عينة الدراسة* 
:                 محرك الكلفة لكال المنتجين فقد تم تنظيم الجدول التاليولغرض معرفة عدد مرات استخدام

  * مرات استخدام محرك الكلفة يوضح عدد) ٢(                جدول رقم   
  مجموع االستخدام  )ص(المنتج   )س(المنتج   محرك الكلفة

عدد مرات تشغيل 
  المكائن واالالت

550 450 1000 

عدد ساعات تشغيل 
  المكائن واالالت

2400 2200 4600 

عدد مرات فحص 
  المنتجات

1000 1000 2000 

                                                                                                                                                                             .   بيانات الكشوفات والقوائم الخاصة بالشركة:المصدر
  :يمنتجين كاآلتوقد تم استخراج المجموع الكلي لعدد ساعات العمل المباشر لكال ال

 العمـل المباشـر   عدد ساعات   + عدد الوحدات المنتجة خالل السنة      )*س(ساعات العمل المباشر للمنتج     عدد  
وتم استخراج    000 120 = 10 * 2000 + 20 * 5000 =المنتجة خالل السنة عدد الوحدات * )ص(لمنتج ل

           :           معدل التكاليف غير المباشرة لكل ساعة عمل باستخدام المعادلة التالية

مجمـوع سـاعات    /مجموع التكاليف غير المباشرة السنوية    =  معدل التكاليف غير المباشرة لكل ساعة عمل        
) ٢، ١( بالجـدولين  خاصـة   وبناءا على البيانات ال 750= 90000000/120000= العمل المباشر للمنتجين

   : )ABC( بالمنتجين تم تنظيم جدول يتضمن تطبيق نظام والخاصة 
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  )*ABC(يتضمن تطبيق نظام ) ٣(ل رقم جدو
  النشاط  )ص (           المنتج   )س (           المنتج 

  التكاليف  العدد  التكاليف  العدد
مجموع 

التكاليف غير 
  المباشرة

اعداد المكائن واالالت 
  25000 للتشغيل

550    13750 000 450   11250 000 25000 000 

     تشغيل المكائن واالالت
10 000 

2400   24000 000 2200  22000 000 46000 000 

  000 19000   000 9500   1000  000 9500   1000 9500فحص المنتجات
 000 000 90  000 42750   000 47250    مجموع التكاليف المخصصة

         2000       5000    عدد الوحدات المنتجة
التكاليف غير المباشرة 

  للوحدة
  9450       21375       

                                   .نظم الجدول من قبل الشركة المطبقة للنظام المذكور* 
 م احتساب ومعرفة  ـفكيف يت ) ABC(وقد تم االستفسار من قبل الشركة انه في حالة عدم تطبيق نظام             

ــالمنتجين ــر المباشــرة الخاصــة ب ــ، للوحــدة الواحــدةالتكــاليف غب ــت األجاب ــد كان ــاآلتيةـوق                                                                           :                  ك
  .  يتطلب االمر معرفة مقدار المواد المباشرة لكال المنتجين-١
  .استخراج االجور المباشرة للمنتجين -٢
عـدد الـساعات ولكـال      * التكـاليف  معدل(شرة للمنتجين من خالل ضرب       استخراج التكاليف غير المبا    -٣

  ).المنتجين
وع تكلفة الوحدة   ـم جمع المواد واالجور والتكاليف غير المباشرة المذكورة اعاله وتكون الحصيلة مجم            يت -٤

                                                                                         : اآلتيدولويمكن توضيح ذلك بالج.الواحدة باستخدام النظام التقليدي
  * )ABC(يتضمن احتساب التكلفة للوحدة الواحدة في حالة عدم تطبيق نظام ) ٤(جدول رقم 
  البيان  )ص(المنتج   )س(المنتج 

  المواد المباشرة 000 10 15000
  =االجور المباشرة  15000 000 30

   ) 20  *  1500= (س 
 )  10 * 1500= ( ص    

  =التكاليف غير المباشرة  7500 15000
   ) 20* 750= ( س 
   )10 * 750= ( ص 

  مجموع تكلفة الوحدة الواحدة 32500 000 60
                                                                             .تشير الى ان بيانات الجدول تم تزويدها من قبل الشركة* 

وفي حالة عدم تطبيقه تم تنظيم ) ABC( المقارنة بين كلفة الوحدة الواحدة في حالة تطبيق نظام ولغرض
  :                                                                                                                    الجدول اآلتي
وفي حالة ) ABC(نظام الارنة في احتساب كلفة الوحدة الواحدة في حالة تطبيق يبن المق) ٥(جدول رقم 

  *عدم تطبيقه
احتساب الكلفة في حالة عدم تطبيق 

  )ABC(نظام 
 احتساب الكلفة في حالة تطبيق نظام

             )ABC(  
  )ص(المنتج   )س(المنتج   )ص(المنتج   )س(المنتج 

  البيان

  المواد المباشرة 000 10 15000 000 10 15000
  االجور المباشرة 15000 000 30 15000 000 30
  التكاليف غير المباشرة 21375 9450 7500 15000
  موع تكلفة الوحدة الواحدةمج 46375 54450 32500 000 60
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                           .                تشير الى ان بيانات الجدول تم تنظيمهـا مـن قبـل الباحـث اسـتنادا  الـى بيانـات الـشركة                     * 
تبدو مشوهة وغيـر واضـحة      ) ABC(ومن ذلك نستنتج ان تكلفة الوحدة الواحدة في حالة عدم تطبيق نظام             

ينعكس ذلك على عمليـة  بما يخصها من التكاليف غير المباشرة وبالتالي   ودقيقة لكونها ال تحمل بشكل صحيح       
كلفة الوحدة الواحدة في حالة عدم      تكانت  ) س(نرى  أن المنتج     حيث  ،اتخاذ القرار وخاصة فيما يتعلق بالتسعير     

دينار عنـد تطبيـق النظـام أي ان الكلفـة     ) 54450(ا أصبحت كلفته ـدينار بينم) 000 60( تطبيق النظام 
نرى ان تكلفـة الوحـدة      ) ص(بينما المنتج   ،دينار) 5550(أنخفضت بمعنى انها كانت محملة بزيادة مقدارها        

دينـار أي  ) 46375(دينار بينما عند تطبيق النظام كانت       ) 32500(لة عدم تطبيق النظام كانت       في حا  الواحدة
واجـراء  ام الكبير لهذه الحالة     ـاالمر الذي يتطلب االهتم   ،)13875(انها كانت محملة بشكل منخفض وبمقدار     

الشارة الى ذلك وكـذلك  الدراسة والتحليل لتلك الفروقات لكون ذلك يؤثر على جميع قرارات الشركة وكما تم ا 
  .يؤثر على الربحية المتحققة للشركة

)             ص،س( التباين القبلي والبعدي للتكـاليف غيـر المباشـرة فقـط وللمنتجـين               وقد تم استخدام تحليل   
ولـم يـتم ادخـال    ،وفي حالة عـدم تطبيقـه  ) ABC(لمعرفة مقدار التغير في التكاليف في حالة تطبيق نظام   

ويمكن .  المباشرة واالجور المباشرة ألنهما لم يطرأ عليهما تغير سواء طبق النظام أم لم يطبق             عنصري المواد 
                                                        ) .           ٦(توضيح ذلك في الجدول رقم 
  *تكاليف غير المباشرة خاص بالتباين القبلي والبعدي لل) ٦(جدول رقم 

D2 D Y X البيان  
تكاليف غير ال 000 60 54450 5550 30802500

المباشرة للوحدة 
 للمنتجالواحدة  

  )س(
التكاليف غير  32500 46375 13875 192515625

المباشرة للوحدة 
الواحدة  

 )ص(للمنتج
  المجموع 92500 100825 19425 223318125

وهناك اربع متغيرات   . وكشوفات الشركة  تشير الى ان الجدول نظم من قبل الباحث استنادا الى قوائم          :*
الى مقدار التكاليف غير المباشرة قبل اسـتخدام نظـام   ) X(حيث تشير ).X , Y , D , D2(في الجدول هي 

)ABC.(  اما)Y (      فتشير الى مقدار التكاليف غير المباشرة بعد استخدام نظام)ABC.(  بينما تـشير)D (  الـى
الى مربع الفرق بين التكاليف غير ) D2(وتشير .  للمنتجين X ,Yة بينمقدار الفرق في التكاليف غير المباشر

  .المباشرة المذكورة
  :ويمكن توضيح نتائج الجدول المذكور باآلتي

( £d )2 / n = (19425 )2/ 2 = 188665312.5                                                        
 SSd = 223318125 – 188665312.5 = 34652812.5                                                     
 DF = 1                                                                                                                
 S2d = SSd / DF = 34652812.5                                                                            
 Sd =   S2d   =  5886.7                                                                                       
 Sdx = Sd /  n   = 5886.7 / 1.14 = 4174.96                                                        
 X = 46250                                                       
 Y = 50412.5                                                                                                         
 t = 50412.5    - 46250  /4174.96 = 0.0997 .                                                 
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نجد ) 0.05(والمستوى االحتمالي ) 1(الجدولية تحت درجة حرية ) t(المحسوبة مع ) t(د مقارنة وعن
    .وعليه نستطيع قبول الفرضية ،  منالجدولية المحسوبة اقل) t(وهذا يعني ان ) 6.314(الجدولية ) t(ان 

  االستنتاجات والتوصيات
  االستنتاجات:اوال

دقيقة عن كلفة المنتج او الخدمـة المقدمـة وال          د في التوصل الى بيانات       العمل باألنظمة التقليدية ال يساع     -١
في حالة  يساعد في احكام عملية الرقابة وبالتالي ال يساعد المنشأة في اتخاذ القرارات االدارية المناسبة خاصة                

  .  بها المنشأةالتي تتعامل بها وجود العديد من السلع او الخدمات 
توزيعهـا  على تجميع التكاليف غير المباشرة للمنشأة في مواضع الكلفة ليتم          اعد   يس ) ABC( نظام    تطبيق -٢

على السلع والخدمات حسب مقدار االستفادة استنادا الى القوائم والمستندات المؤيدة لمقدار التكـاليف المنفقـة                
                                                                                                                                                   . عليها

 توزيع التكاليف غير المباشرة على االنشطة من شأنه المساعدة في تحديد المسؤوليـة لكـل جـزء مـن                   -٣
ـ  وهذا االمر يساعد علـى التقيـيم الـسليم لألنـشطة وسـالمة            ،اجزاء التكاليف                                                                 . ة اتخـاذ القـرارات    عملي

          ة اتخاذ القرارات تتطلب توفر المعلومـات الالزمـة والمناسـبة والتـي تتـوفر فيهـا خاصـيتي                   عملي -٤
  .المالئمة والثقة لكون ذلك من مستلزمات عملية أتخاذ القرار

 مـشكلة ، منها مشكلة استغالل الطاقة المتاحـة ) ABC(عديد من المشاكل التي ترافق تطبيق نظام     هناك ال  -٥
يار اختلخدمة القرار ومشكلـة األنشطة وارتباطها بقيمة المنتج فضال عن مشكلة       ) ABC(مالئمة بيانات نظام    

   .مسببات الكلف
كاليف المنفقة لكل نشاط  وكذلك الربحيـة  المنشأة على التعرف على مقدار الت) ABC( يساعد تطبيق نظام    -٦

المتحققة من كل نشاط فضال عن التعرف على األنشطة التي لم تحقق ربحا وبالتالي تستطيع المنـشأة اتخـاذ                   
  .  يعود بالفائدة عليها الالقرارات المناسبة باستبعاد النشاط الذي

  التوصيات:ثانيا  
ـ          المبنية   ستخدام األنظمة الحديثة    االحث على    - ١ الوحـدات   ععلى األسـس العلميـة والـسليمة فـي جمي

مع ضرورة اقنـاع المـسؤولين فـي         محاسبة التكاليف في نشاطها      التجارية والخدمية التي تستخدم   ،الصناعية
ومن بـين   شأن تلك األنظمة تسهيل العمل وضمان حسن االداء         ة ألن من    ـالمنشأة بأهمية تطبيق تلك األنظم    

ــام   ــة نظـ ــك األنظمـ ــاليف  تلـ ــشطة    التكـ ــاس األنـ ــى اسـ ــي علـ                                                    ).ABC(المبنـ
الى األنـشطة     اعتماد تخصيص الموارد على األنشطة وتحديد المسؤولية حتى نستطيـع التوصل          يتوجب -٢

ـ    وتلك التي،المضيفة للقيمة والتي لها دور كبير في تحقيق ايرادات المنشأة     شأة حتـى  ال تـضيف شـىء للمن
                                                                                              .   نستطيع أتخاذ القرار المناسب بشأنها

لـسليمة  اتخاذ القرارات المبنيـة علـى الدراسـات العلميـة ا           ضرورة تجميع المعلومات الالزمة لعملية       -٣
والخاضعة الى التحليالت والمقارنات األفقية والعمودية والتي تتمتع بدرجة كبيرة من األمنية لضمان صـحة               

  .عملية اتخاذ القرارات
 ضرورة أشراك االفراد العاملين في عملية اتخاذ القرارات وذلك لضمان الحصول على الرضا الـوظيفي                -٤

                                                                           .لمشاكل في العملوالذي يعتبر حافزا لألداء ومنعا لحدوث ا
ومستمر لغرض التعـرف   وبشكل دوري القيام بتنظيم دورات وبرامج تدريبية لألفراد العاملين في المنشأة        -٥



 

 ٩٤٤

ال تقنيات العمل حتى وان كان االفراد العاملين من اصحاب الخبرة والمهارة لكون             على كل ماهو جديد في مج     
الى اكتـسابهم الخبـرة      كل ماهو جديد في مجال عملهم وتؤدي         تطبيق تساعدهم على تلك الدورات والبرامج    
  .والمعرفة الالزمة للعمل

، لهـا ل على ايجاد حلـول       والعم )ABC (نظاملية  للمشاكل التي ترافق تطبيق        القيام بأجراء دراسة تحلي    -٦
                                                                               . حافزا للتطبيقوأعتبارها على ان يتم األخذ بنظر األعتبار المزايا الكثيرة التي يتمتع بها النظام 

  المصادر 
                                                    :ةالكتب العربي: اوال 

  .االردن،عمان،دار وائل للنشر"المحاسبة االدارية )." ٢٠٠٢(احمد حسن ، ظاهر-١
 جمهورية مـصر     االسكندرية دار المعرفة الجامعية   " المحاسبة األدارية المتقدمة  ) ." ٢٠٠٠(احمد،حسين -٢ 

   .العربية
دار صـفاء  ، "المتقدمـة   محاسبة التكاليف). " ١٩٩٩(خالد ابراهيم ، عطا اهللا خليل ،احمد حلمي، جمعة -٣

  .االردن، عمان، للنشر والتوزيع 
محاسـبة التكـاليف المتقدمـة لألغـراض      )." ٢٠٠٨( محمد محمد محرم    ،ابراهيم عثمان ،صالح، مبارك -٤

  .جمهورية مصر العربية، لجامعيةدار المطبوعات ا،"االدارية
دار المعرفة  ، "ماذج الكمية في المحاسبة االدارية وأتخاذ القرارات      الن)." ١٩٩٩(السيد عبد المقصود    ،دبيان -٥

  . مصر العربيةجمهورية، االسكندرية، الجامعية
   .الكويت ذات السالسل للطباعة والنشر، "نظرية المحاسبة ) ." ١٩٩٠( عباس مهدي ، الشيرازي-٦
وتكنوجيا المعلومات  محاسبة االداريةاألتجاهات الحديثة في ال) ." ٢٠٠٤(ناصر نور الدين ،  عبد اللطيف- ٧

  .جمهورية مصر العربية، االسكندرية ، الدار الجامعية ، " 
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 ٩٤٥

  الدوريات والمكتبة االفتراضية    :ثالثا
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