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 يهخص انذراست

نظام تكاليف األنشطة باستخدام أسلموب السلبب واأل لر و لل   ىدفت الدراسة الي تطوير   
 السللدوديةو و للل  بااسللتدانة باسللموب السللبب واأل للرعمللي إىللدش الشللركات ال للناعية  بللالتطبي 

السلمكة  عظلم اسلتراتييية أو بمخطلط وىو أسموب إداري للو علدة مسلميات ىيلث يسلمي أىيانلا
Fish Bone Strategies مخطلط إيشليكاوا  أوIshikawa Diagram السلبب مخطلط أو 

ىل ا األسلموب و وسلوف يسلاعد   Cause and Effect Diagramوالنتييلة السلبب أو واأل لر
و وسلليؤدي  للل  الللي تىسللين يللودة نظللام التكللاليف عمللي  فللي ااختيللار الييللد لمسللببات التكم للة

و ومن خالل الدراسلة امكلن التو لل لميموعلة ملن النتلاأه ملن أىميلا  للم يدلد  أساس األنشطة
المللدخل التيميللدي فللي تخ للي  وتوييللل وتىميللل التكللاليف ال للناعية سيللر المباشللرة مناسللباو 

دلللدم تدرتلللو عملللي ميابملللة التييلللرات فلللي البيألللة ال لللناعية الىدي لللةو وأنلللو ا يمكلللن ملللن و لللل  ل
و وعملللي الدكلللس فللللن ملللدخل التكلللاليف عملللي اسلللاس  التو لللل اللللي المسلللببات الىييييلللة لمتكم لللة

األنشطة بدد تطويره بنمو ج السبب واأل ر يمكن من التو ل اللي المسلببات الىييييلة لمتكم لةو 
   التو يات منياوتم تيديم ميموعة من 

ضللرورة اىتملللام الشلللركات بتلللدريب كوادرىلللا البشللرية عملللي الملللدخل الىلللديث فلللي تخ لللي  
التكللاليف سيللر المباشللرةو وىللو مللدخل التكم للة عمللي اسللاس األنشللطة والتطللورات الىدي للة التللي 
أيريللللت عميللللوو ونشللللر  يافللللة تخ لللليع التكم للللة باعتبارىللللا عللللامال اساسلللليا مللللن عوامللللل النيللللاح 

 والمنافسة.
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 :مقدمة -1
يتميلللي اليطلللاع ال لللناعي السلللدودي ىاليلللا بتنلللوع وتبلللاين المنتيلللات و واعتملللاده عملللي     

التكنولوييا الىدي ة في اإلنتلاج مملا كلان للو ا لره عملي ىيكلل التكلاليف فلي ىل ه الشلركات التلي 
تنتمي لي ا اليطاع و فيد يادت نسبة التكاليف ال ناعية سيلر المباشلرة وانخ ضلت فلي الميابلل 

سللللبة التكللللاليف ال للللناعية المباشللللرة و ونظللللرا اعتمللللاد اانتللللاج ب للللورة كبيللللرة عمللللي ا ات ن
والمددات التي تدمل آليا في يميل مراىميا فيلد أدي  لل  اللي ييلادة نسلبة التكلاليف ال لناعية 
ال ابتللة بالميارنللة ببللاتي عنا للر التكللاليف و وبالتللالي لللم يدللد المللدخل التيميللدي فللي تخ للي  

يلللل التكلللاليف ال لللناعية سيلللر المباشلللرة مناسلللبا و و لللل  لدلللدم تدرتلللو عملللي ميابملللة وتوييلللل وتىم
التييرات فلي البيألة ال لناعية الىدي لة و مملا أدش إللي ظيلور ملدخل يديلد لتخ لي  وتوييلل 
وتىميللل التكللاليف ال للناعية سيللر المباشللرة عمللي المنتيللات وىللو نظللام التكللاليف المدتمللد عمللي 

و وأ لب  ىل ا الملدخل ملن األدوات  System  Activity Based Cost(ABC)األنشلطة
الىدي للة فللي إدارة التكم للة واللل ي ييللدف أساسللا إلللي التو للل الللي ن لليب المنللته مللن التكللاليف 

و اللي تكم لة ىييييلة لتمل  المنتيلات ال ناعية سير المباشرة عمي اساس عادل يضمن التو ل
اليللدرة التنافسللية لمشللركات السللدودية  وىلل ا يسللاعد فللي النيايللة عمللي اتخللا  تللرارات  سللميمة وتييللد

 عند إدارتيا لمتكم ة .
كمللا يسللاعد نظللام التكم للة عمللي اسللاس النشللاط أيضللا فللي تطبيلل  الللنظم اانتاييللة الىدي للة     

ونظللم اانتللاج المرنللة األخللري م للل نظللام اانتللاج  JITم للل نظللام اانتللاج فللي الوتللت المىللدد 
 Costايضللا فللي بنللاة إدارة تكم للة ييللدة   و كمللا يسللاعد Lean Productionاانسلليابي 

Management  ملللن خلللالل اعتملللاده عملللي تىميلللل التكم لللة ملللن خلللالل مسلللببات أو موييلللات
( و وييلوم أسلموب أو نظلام Horngren ,.et.al ,2000,P.157) Cost Driversالتكم لة 
ABC ( منيللا   أن األنشللطة ىللي 66 و   2002و  عمللي ميموعللة مللن اافتراضللات )ع مللان

التلللي تسلللبب التكم لللة و وأن المنتيلللات ىلللي التلللي تسلللتيم  األنشلللطة و وأن التركيلللي عملللي فكلللرة 
استيال  الموارد وليس ان اتيا و وأن األنشطة رسم انيا متدددة إا أنو يمكلن تىديلدىا وتياسليا 

 و وأن ميمدات التكم ة متيانسة و وأن التكم ة في كل ميمل تتناسب مل النشاط .
كمللللللللا أشللللللللار  ABCوىنللللللللا  ميموعللللللللة مللللللللن الخطللللللللوات الاليمللللللللة لتطبيلللللللل  نظللللللللام      

(Jiamballvo,2000, P.169 وىللي  تىديللد األنشللطة الرأيسللية وتيميللل تكللاليف األنشللطة )
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و وأخيللرا تىميللل التكللاليف عمللي  Cost Driversفللي ميمدللات و وتىديللد موييللات التكم للة 
تكلللاليف الميمدلللة بموييلللات أو المنتيلللات ملللن خلللالل مدلللدات التىميلللل الناتيلللة ملللن ربلللط ال

مسلللببات التكم للللة و وبللللالرسم ملللن ميايللللا ىلللل ا األسلللموب فللللي تىميللللل التكلللاليف ال للللناعية سيللللر 
و  2060المباشرة إا أن ىنا  ميموعة من المىلددات لالسلت ادة منلو )الموسلوي واليربلانو 

تللوافر ( ومنيللا    للدوبة تىديللد آ للار اليوانللب السللموكية عمللي سللمو  التكللاليف و و للدوبة 24
البيانلللات الاليملللة لمتطبيللل  و وعلللدم ويلللود الكلللوادر المؤىملللة لتطبييلللو . ويضلللاف اللللي ماسللللب  

( منيلللا تكم لللة الطاتلللة 620-669و    2006ميموعلللة ملللن المشلللاكل التطبيييلللة )ياسلللين و 
 ال اأضة و وتكاليف البىوث والتطوير و واختيار مسببات التكم ة.

عملللي نملللو ج التكم لللة عملللي اسلللاس النشلللاط  وعملللي اللللرسم ملللن التطلللورات التلللي أيريلللت     
 Time – Drivenوخا لة فيملا يتدمل  باسلتناده اللي الوتلت أو ملا يدلرف ىاليلا بم لطم  

ABC Model  2003)ورسللم الميايللا التللي يتمتللل بيللا النمللو ج اليديللد المشللار إليللو:p: 1  
Robert S. Kaplan and Steven R. Anderson وملن أىميلا   إمكانيلة تيلديره )

ة و وسلليولة تىدي للو للليدكس التييللرات فللي طمبيللات الدمللالة وفللي تكم للة المللوارد و وت بيتللو بسللرع
مكانية تي يتو بالبيانات التي يوفرىا نظامي  و وأنو يمكن التاكلد ملن  لىتو  CRMو  ERPوا 

من خالل المالىظة المباشرة لتيديرات النمو ج من وىلدات الوتلت و وسليولة يدولتلو وتشلييمو 
عد في بيان الطاتة سيلر المسلتيمة التلي تتطملب تلرارا ملن اادارة و وميابملة التييلرات و وأنو يسا

فللللي طمبيللللات الدمللللالة و إا أن الوتللللت الميللللدر فللللي ىلللل ا النمللللو ج مللللايال يدتمللللد عمللللي الىكللللم 
الشخ ي و ومن ىنا تظير لنا مشكمة ى ا البىث وىلو أن مسلببات التكم لة التلي يدتملد عمييلا 

ىتللي بدللد اعتمادىللا عمللي الوتللت يللتم اختيارىللا طبيللا لمىكللم الشخ للي نظللام تكللاليف األنشللطة 
لممىاسللب وطبيللا لخبرتللو و وبالتللالي تللد ينللته عللن تملل  ااختيللارات نتللاأه مختم للة عنللد ىسللاب 

 .تكم ة المنته 
 مشكمة البحث: -2

يتضللل  مملللا سلللب  أنلللو لكلللي يلللتم التو لللل اللللت تىديلللد دتيللل  لتكم لللة المنلللته كلللان ابلللد ملللن  
ختيللار مسللببات التكم للة و وللل ل  فسللوف يللتم ااسللتدانة باسللموب السللبب واأل للر تىسللين عمميللة ا

السلمكة  عظلم اسلتراتييية أو بمخطلط وىو أسموب إداري للو علدة مسلميات ىيلث يسلمي أىيانلا
Fish Bone Strategies  أو مخطلط إيشليكاواIshikawa Diagram السلبب مخطلط أو 
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 اليلودة فر  تىسين وتستدمل  Cause and Effect Diagramوالنتيية  السبب أو واأل ر
 و)تىييييلا المريلو أواألىلداف( الدمميلات فلي المشاكل تىديد دفبي التينية ى ه المنظمات في

 المناسلبة الىملول لتطلوير ىل ه األسلباب عملت التركيلي  لم وملن عمييلا الملؤ رة األسلباب وتىديد
 فكلرة وتتكلون .خلدمي أو إنتلايي طابل نت  اتكا سواة الدممية في التىسين ميترىات وطرح
 الرأيسلية ميموعلة األسلباب بلين الدالتلة لتوضلي  م لممة ورملوي خطلوط ملن األسلموب ىل ا

 ىل ه وتم لل أخرشو فرعية أسباب تويد تد سبب فرعي لكل أن كما و الدراسةو تىت والمشكمة
 إييابلا   أو سلمبا   تلابل كمتييلر النتييلة عمت تد تؤ ر التي المستيمة المتييرات وفروعيا األسباب

و وسلللوف يسلللاعد ىللل ا األسلللموب فلللي ااختيلللار الييلللد لمسلللببات التكم لللة و وسللليؤدي  لللل  اللللي 
 تىسين يودة نظام التكاليف عمي أساس األنشطة وىو اليدف األساسي لي ا البىث .

ملاىي أويلو الي لور فلي    وسوف يىلاول ىل ا البىلث اإليابلة عملي التسلاؤات التاليلة    
وملا ىلو م يلوم وطبيدلة نظلام التكلاليف عملي اسلاس األنشلطة  وملاىي  النظم التيميدية لمتكم لة 

طبيدلللة اسلللموب السلللبب واأل لللر  وىلللل يسلللتطيل أسلللموب السلللبب واأل لللر تىديلللد مسلللببات التكم لللة 
بشللكل أد   وىللل يللؤدي ااسللتدانة باسللموب السللبب واا للر إلللي تىسللين يللودة مدمومللات نظللام 

ألنشطة   وىل يتم تطبي  نظام التكلاليف عملي اسلاس األنشلطة المويلو التكاليف عمي أساس ا
وكيللف يللتم تطبيلل  التطللوير الميتللرح لنظللام التكللاليف عمللي   بالوتللت فللي الشللركات السللدودية 

 أساس األنشطة عمي إىدش الشركات السدودية 
       أهمية البحث والهدف منه: -3

نو يدد الدراسة األولي فلي المممكلة الدربيلة أ تنبع أهمية هذا البحث من ناحيتين: األولي :
السلللدودية التلللي تتنلللاول تىسلللين يلللودة نظلللام التكلللاليف عملللي اسلللاس األنشلللطة لللليس ملللن خلللالل 
داري يسللللتخدم فللللي  نمللللا مللللن خللللالل اعتمللللاده عمللللي أسللللموب رياضللللي وا  اسللللتناده لموتللللت فيللللط وا 

إدارة اليلللودة التخطللليط ااسلللتراتييي ويسلللتتخدم ايضلللا كاىلللد األدوات التلللي يدتملللد عمييلللا فلللي 
أن تىسين يلودة نملو ج التكلاليف عملي اسلاس  والثانية :الشاممة وىو أسموب السبب واأل ر و 

األنشطة المستند إلي الوتت بااستدانة باسموب السلبب واأل لر سلوف يسلاعد فلي التو لل اللي 
ت التكللاليف الدتييللة لوىللدة المنللته وبالتللالي سللوف يسللاعد الشللركات السللدودية فللي اتخللا  تللرارا

إداريللة سللميمة وخا للة تللرارات التسللدير وربمللا يسللاعد ايضللا تملل  الشللركات فللي تدييللي تللدراتيا 
 التنافسية .
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وييللدف ىلل ا البىللث إلللي تىييلل  ميموعللة مللن األىللداف وىللي  بيللان أويللو الي للور فللي   
الملللداخل التيميديلللة لتخ لللي  التكلللاليف سيلللر المباشلللرة و بيلللان طبيدلللة نظلللام التكلللاليف عملللي 

ودوره فللي اليضللاة عمللي أويللو الي للور فللي المللداخل التيميديللة. و بيللان طبيدللة أسللاس األنشللطة 
مكانيللة اسللتخدامو فللي نظللام التكللاليف عمللي أسللاس األنشللطة و وبيللان  اسللموب السللبب واأل للر وا 

 مدش إمكانية تطبي  التطوير الميترح عمي إىدش الشركات ال ناعية السدودية.
 الدراسات السابقة: -4

ىنا  الدديد من الدراسات السابية التي ليا عالتة بموضوع البىث و ويمكن تبويبيلا اللي   
ودراسلللات تناوللللت  ABCدراسلللات تناوللللت نظلللام التكلللاليف عملللي أسلللاس األنشلللطة التيميلللدي أو 

و ودراسلات  Time – Driven ABCنظام التكاليف عمي أساس األنشطة المويلو بالوتلت أو 
اليف عمللللي اسللللاس األنشللللطة المويللللو بالوتللللت فللللي تييلللليم األداة و تناولللللت تطللللوير نظللللام التكلللل

ودراسات تناولت استخدامات نمو ج السبب واأل رو وسوف نتناول ى ه الدراسلات باييلاي عملي 
 النىو التالي 
فيلد كلان  ABCدراسات تناولت نظام التكاليف عميي أسياس األنشيطة التقمييدي أو أوال : 

عللام  Cooperو  Kaplanالييللل األول مللن نظللام تكللاليف األنشللطة التيميللدي ىللو ماتدمللو 
وىو النمو ج ال ي انطميت منو األبىاث في ى ا الميلال بدلد  لل  وتركلي الك يلر منيلا  6988

والتلي  Haskin    1999دراسلة عمي كي ية التطبي  في الواتل الدمملي و وعملي سلبيل الم لال 
وىلللددت ليللل ا اليلللرع  ال لللة خطلللوات م تاىيلللة وىلللي   تىميلللل تيملللة  ABCدام تناوللللت اسلللتخ

الدممياتو وتىديد مسببات التكم لة و وتىديلد األنشلطة التلي تسلتيم  الملوارد و وتلد تلم التو لل 
   السللللميم)يدللللد مللللن أفضللللل األدوات لتخ للللي  تكللللاليف المرايدللللةو كمللللا تللللام  ABCإلللللي أن 
 الخلدماتو تطلاع فلي اانشلطة اسلاس عملت فالتكلالي نظلام تطبيل  ببيلان كي يلة (2007

 باانتيلال يسلم  وبلين اايلراة الل ي .الدلرا  فلي ال لييرة ال لىية فلي المنظملات خ و لا
ملا  أتلل اانشلطة باسلتخدام اساس عمت التكاليف نظام إلت التيميدي التكاليف نظام بسيولة من

 فلي ال لييرة ال لىية لممنظملات  لمم ميتلرح نملو ج خلالل ملن والتكلاليفو الوتلت ملن يمكن
 تىيي  بدع آليات بدرع فيد تام  ( 2008) تاسم    الشدبية(. أما الطبية الدرا )الديادات

 لم لدوبات الممكنلة الىملول المسلؤولية و ونظلام مىاسلبة األنشلطة تكلاليف نظلام بين التكامل
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 المىاسلبة ( البيانلات تاعلدة بلين ال  لل عبلر و لل  ؛ النظلامين بلين توايلو التكاملل التلي
 .وتطويره المتكامل التكاليف نظام ت ميم مراىل خالل وبرامه التطبييات ) األساسية

الللي تىديللد مللدش مسللاىمة اسللتخدام نظللام التكم للة عمللت  Emer 2009) )دراسييةوىللدفت  
فللت تللدعيم اادارة ااسللتراتييية لممنظمللة وفللت األداة التنظيمللت وتللوفير   ABCاسللاس النشللاط

ات والمسلللاىمة فلللت نياىيلللا وتىييللل  أىلللدافيا واسلللتخدمت الدراسلللة نظريلللة فواألللد ك يلللرة لممنظمللل
الطوارئ باعتبارىا ااساس النظرش لمدراسة وتد اعتمدت الدراسة عمت أسلموب تىميلل اانىلدار 

تكون أك ر تنظيملا ملن  ABCالمتددد و وتو مت الدراسة الت ان المنظمات التت تطب  نظام 
 ABCو وارت للاع مدللدل دوران اا للول فللت المنظمللات التللت اتطبلل   المنظمللات التللت اتطبيللو

 أك ر من تم  التي ا تطبيو .
 بلين الدالتلة ملن نلوع إيياد ىاول الباى ان (2212)الموسوي والغربان : وفي دراسة    
 بينيملا  (ABC)األنشلطة  أسلاس عملت التكلاليف وأسلموب(TQM) الشلاممة اليلودة إدارة

 تخ ليع التكلاليف فلي ينلب إلت ينبا   يسيمان منشاة شركة أو أي نياح عن ري باعتبارىما
 بدضلاألىداف الياملة األخلرش ومنيلا  َلم  تىييل  وملن ت اعميملا خلالل ملن المنلته يودة وييادة
 اليدرة لديو (TQM)الشاممة الجودة إدارة أسموب أن إلى البحث وتوصل .الدميل رضا كسب
 عمت لمى ول أساسا   واألنشطة والتي تدد الدمميات في يودة تنافسية تتم ل ميية تىيي  عمت

ان يودة  ات منتيات  الماليلة سير األداة مياييس من ميموعة وفر   (ABC)  أسموب عاليةوو 
 الوتلتو ميلاييس عملت مسلببات التكم لة التلي تىتلوي لييلاس ماليلة سيلر مؤشلرات خلالل ملن

لتىسلين تيملة  ABCنظلام ( 2212 : وآخيرون Wange )كملا اسلتخدم . والكميلة و اليلودة
و أو بمدنللي آخللر لتىديللد التكم للة الدتييللة لموىللدة مللن ىلل ه الخللدمات  تكم للة الخللدمات المويسللتية

المويسلتية و وكللان مللن أىللم النتللاأه التللي تو لمت الييللا الدراسللة ىللو أن المللدخل التيميللدي اللل ي 
ب الوىللدة مللن يسللتخدم إيللرادات المبيدللات كمسللبب لمتكم للة أدش إلللي المباليللة فللي تىديللد ن للي

أن الشلراة  ABMو  ABCتكم ة الخدمات المويستية و كملا ويلد ال ريل  المسلأول علن تطبيل  
و كمللا أوضللىت الدراسللة أن تكم للة  بكميلات أتللل يللؤدي إلللي ييلادة تكم للة الوىللدة مللن المويسلتيات

نشللاط التسللميم كللان بشللكل ا لللبس فيللو ىللو األعمللي مللن بللين تكللاليف سللبدة أنشللطة لويسللتية و 
عمللللي  للللل  تيللللام ال ريلللل  بللللاتتراح ضللللرورة اتبللللاع طللللر  أخللللري لتخ لللليع تكللللاليف تملللل  وترتلللب 

( ملللدش اسلللتدداد المنشلللةت ال لللييرة McPeak   2011 و Hallاألنشلللطة. م تناوللللت دراسلللة) 
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و وبينلللت الدرسلللة أن ىنلللا   ABCوالمتوسلللطة لتطبيللل  نظلللام التكلللاليف عملللي اسلللاس األنشلللطة 
ىاية ماسة لتطبي  ى ا النظام في تم  المنشلةت إ ا ملا أرادت ييلادة تلدرتيا التنافسلية فلي ىل ا 
ااتت اد الدالميو وان ىنا  عدد من ااستراتيييات التي ييلب أن تتبديلا لتخ ليع التكلاليف 

اسلتراتييية إدارة سمسلمة وييادة ى تيا االسلوتية ب داليلة اك لر وملن ىل ه ااسلتراتيييات تطبيل  
التوريللد و وااسللتدانة بللالنظم المىاسللبية الداعمللة و كمللا تناولللت الدراسللة بدللع التىللديات ال نيللة 

وكان اليدف األساسي ملن ىل ه الدراسلة  ABCواإلدارية المرتبطة بالتىول نىو تطبي  نمو ج 
ىللاات عمميللة و ىللو بيللان كي يللة تطبيلل  النمللو ج فللي ىلل ه المنشللةت وميايللا تطبييللو مللن خللالل 

سللوف يسللاعد تملل  المنشللةت عمللي البيللاة فللي سللو   ABCوتو للمت الدراسللة الللي أن نمللو ج 
األعمال و ألنيا إ ا لم تطبل  النملو ج فسلوف تتخل  تلرارات تسلدير خاطألة ربملا أدي  لل  إللي 

 بيل منتياتيا بخسارة.
 

           بالوقييييتدراسييييات تناولييييت نظييييام التكيييياليف عمييييي أسيييياس األنشييييطة الموجييييه  ثانيييييا:    
 Time – Driven ABCأو

( نم يللة Everaert and Others   2008وعمللي سللبيل الم للال فيللد تناولللت دراسللة ) 
-Timeالتكم للة فللي ميللال المويسللتيات باسللتخدام نظللام تكللاليف األنشللطة المسللتند الللي الوتللت 

Driven Activity-Based Costing (TDABC)  ملن خلالل اإليابلة عملي  ال لة أسلأمة
  و وىللل ييللدم نظللام TDABCبى يللة وىللي   كيللف يللتم نم يللة الدمميللات المويسللتية باسللتخدام 

TDABC  مدمومللات تكالي يللة أد  مللن نظللامABC و وكيللف يللتم اسللتخدام مدمومللات تكللاليف  
  و وتد بينلت الدراسلة أن ىنلا  عمميلات لويسلتية ا يمكلن نمل يتيا باسلتخدام TDABCنظام 

و كملا  ABCكملا ىلو الىلال فلي نظلام  Single Cost Driverمويلو أو مسلبب تكم لة وىيلد 
يستخدم دوال يمنية لتيدير اليمن المنيضلي فلي كلل نشلاط و وبالتلالي فلنلو  TDABCأن نظام 

( شلللرح  2008. وىلللاول أيضلللا ) اليلللروي ABCييلللدم مدموملللات تكالي يلللة أك لللر دتلللة ملللن نظلللام 
لنشللاط التيميلللدش وتبسلليطة ملللن اطللار عللام ميتلللرح لمداليللة عيللوب نظلللام التكم للة عملللت اسللاس ا

خلللالل اتتلللراح اسلللموب مطلللور ىلللو التكم لللة عملللت اسلللاس النشلللاط المويلللو بالوتلللت وفلللت سلللبيل 
الو للول الللت ىلل ا ااطللار الدللام فيللد تللام الباىللث بتىميللل اسللموبي التكم للة عمللت اسللاس النشللاط 
 ونظللللام التكم للللة عمللللت اسللللاس النشللللاط المويللللو بالوتللللت مللللن ىيللللث الم يللللوم والمىتللللوش والميايللللا
والديلللوب والميارنلللة بلللين األسلللموبين وتلللد تو لللمت الدراسلللة اللللت ان ك يلللر ملللن المنشلللةت بسلللبب 
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الوتت المستن   فلت ى لرو مداليلة البيانلات التكالي يلة  فلت نظلام التكم لة عملت اسلاس النشلاط 
اما انيا تخمت عن النظام تماما اواوت ت تىلديث نظميلا التكالي يلة و كملا خم لت الدراسلة اللي 

رسم ملللن الميايللا الدديلللدة التللت عرضللليا مؤيللدو ملللنيه التكم للة عملللت اسللاس النشلللاط أنللو عملللت اللل
المويو بالوتت إا أنو ايخمو من بدلع الديلوب ولل ل  ابلد منلليراة المييلد ملن البىلوث تبلل 
التسميم ب ىة ااسس التت ييلوم عمييلا النملو ج ىتلت اتتوتلف المنشلةت علن تطبيييلو بدلد ان 

المويلو بالوتلت لتىسلين  ABC ( 2062وآخرون    Everaert شرعت فت  ل  . واستخدم )
لمتيمللب  Andersonو  Kaplanالمدمومللات التكالي يللة و وىللو األسللموب اللل ي تدمللو كللل مللن 

عمي ال لدوبات الماليملة لتطبيل  نظلام تكلاليف األنشلطة التيميلدي و وأشلارت الدراسلة اللي أن 
سلييدم ال واألد التلي كلان  Time – Driven ABCنظلام تكلاليف األنشلطة المويلو بالوتلت أو 

ييدميا النظلام التيميلدي ولكلن بتكلاليف إداريلة أتلل و وتلم تطبيل  النظلام المشلار إليلو فلي مكتبلة 
ىللدي الشلللركات ال للناعية و وشلللركات التوييللل و باإلضلللافة  اليامدللة و والديللادة و وال نلللد  و وا 

أن نظلللام تكلللاليف األنشلللطة  اللللي أن الدراسلللة الىاليلللة تلللد طبيتلللو عملللي مطدلللم اليامدلللة و وتبلللين
 المويو بالوتت لو تطبييات ك يرة في الواتل الدممي.

   ودراسييات تناولييت تطييوير نظييام التكيياليف عمييي اسيياس األنشييطة الموجييه بالوقييت  ثالثييا:
ومن ىل ه الدراسلات  Performance Focused Time-Driven ABCفي تقييم األداء 

 عملت التكم لة تىديد مدخل والتي ىدفت إلت تطوير( 2009عمي سبيل الم ال دراسة) بخاري 
 الميلاات في وييادة فاعميتو دوره ولتىسين الي يرو  األيل في األداة لترشيد النشاط أساس

م يلوم  األيلل و ىيلث تلم علرع ت ليرة اإلداريلة اليلرارات باتخلا  يتدمل  فيما وخا ة المختم ة
 علرع إللت باإلضلافة النشلاط أسلاس عملت التكم لة تىديلد وملدخل المسلتمر التىسلين ملن كلل

 األنشطة وم يوم األبداد  ناأي المدخل م يوم المدخل المشار إليو والتي تشمل تطوير وساأل
( تنلاول Namazi, Mohammad   2009وكلدل  فللن ) . الييلود ونظرية والتيمدية الييأية

بااسللتدانة بيلل ا  تطللويرا لنظللام التكللاليف عمللي اسللاس األنشللطة ليسللتخدم أيضللا فللي تييلليم األداة
النمللو ج الميتللرح واللل ي يسللمي نمللو ج تكللاليف األنشللطة اللل ي يركللي عمللي تييلليم األداة أو مللا 

وىلو PFABC  أو  Performance Focused Activity Based Cost يدلرف بنملو ج
نمللا ىللو أيضللا أداة لتخطلليط اليللوش الداممللة و وأداة  للليس مىللرد أسللموب دتيلل  لتىديللد التكم للة وا 

داة ىيث تستخدمو اإلدارة في تىديد اانىرافات اليامة لمتكلاليف م لل مدلدل الك لاةةو لتيييم األ
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و كملا  وانىراف ىيم اانتاج و إنو اسموب يستخدم في تىديد انتاييلة أي نشلاط أو شلركة ككلل
أنلو يتسللل ليىمللل أىلم عن للرين فللي اانتاييلة وىمللا الك للاةة وال داليلة و ويوضلل  للل دارة الطاتللة 

يتطمللب تطبييللو ألسللموب  PFABCو وبللالرسم مللن تملل  الميايللا فلللن  سيللر المسللتيمةالمسللتيمة و 
تياس الدملل تىديلد البيانلات المدياريلة والتلي تتطملب بلدورىا مييلدا ملن الوتلت والتكم لة وتىتلاج 
إلي إعادة النظر فييا من فترة ألخرش و كما يىتاج الي تداون الدلاممين واادارة و وتلوافر نظلم 

و وخم للت الدراسللة إلللي أن تطبيلل  ىلل ا األسللموب ينبيللي أن يللتم فللي ضللوة  مدمومللات مالأمللة
 التكم ة والداأد منو.

ومللن ىلل ه الدراسللات دراسللة  رابعييا : دراسييات تناولييت اسييتخدامات نمييوذج السييبب واألثيير:
ىلدفت اللي مىاوللة وضلل اطلار فكلرش لم يلوم المنظلور ااسلتراتييت والتيي  (2008)المرست 

واىدافللللو والمبللللادئ التللللت يرتكللللي عمييللللا وكلللل ل  بيللللان انظمللللة الييللللاس  لمتكللللاليف يبللللين مكوناتللللو
المسللتخدمة لييللاس المنظللور ااسللتراتييت لمتكلللاليفو والديبللات التللت توايييللا الشللركات عمميلللا 
والتلللت تىلللول دون ت ديلللل المنظلللور ااسلللتراتييي لمتكلللاليفو وتوضلللي  كي يلللة عملللل واسلللتخدام 

ات التللت توايييللا الشللركات عنللد ت ديللل المنظللور تىميللل عالتللة السللبب واأل للر فللت ميللال الديبلل
ااسللتراتييتو  للم توضللي  كي يللة اسللتخدام تىميللل عالتللة السللبب واأل للر فللت تخ لليع التكللاليف 
وتىييللل  التكلللاليف المسلللتيدفةو وتو لللمت الدراسلللة اللللي أن ىنلللا  الدديلللد ملللن ال لللدوبات التلللت  

المريدللت لييللاس وتىييلل  تىللول دون اسللتخدام كللل مللن اسللموب سمسللمة الييمللة واسللموب الييللاس 
المنظلللللور ااسلللللتراتييت لمتكلللللاليف و انلللللو يمللللليم لتىييللللل  المنظلللللور ااسلللللتراتييت ادارة التكم لللللة 
المستيدفة ان يتم  لل  عملت  لالث خطلوات ىلي تيلاس التكلاليف ال دميلة لممنلته وتىديلد ال يلوة 

 لمت الدراسلة الللي بلين التكلاليف ال دميلة والمسلتيدفة وتىميلل التكللاليف ال دميلة لممنلته و كملا تو 
إ بات مدش فاعمية أسموب تىميل عالتة السبب واأل ر فلت تخ ليع التكلاليف وت ديلل المنظلور 

تىديلللد المتطمبلللات الرأيسلللية لممىافظلللة  Emery:2009)ااسلللتراتييت لمتكلللاليف. كملللا تنلللاول)
عملللت فداليلللة التكاملللل بلللين الوظلللاأف و الدالتلللات اليمنيلللة وفلللت سلللبيل  لللل  اسلللتخدمت نملللو ج 

ة السللللبب واأل للللر لتىديللللد المدوتللللات وتىسللللين فداليللللة التكامللللل بللللين األنشللللطة ومسللللببات عالتلللل
التكم للةو وتو للمت الدراسللة الللت ميموعللة مللن النتللاأه اىميللا أن ىنللا  ميموعللة مللن الدوامللل 
ااسللتراتييية التللت تىيلل  التكامللل بللين الوظللاأف وشللممت ىلل ه الدمميللات   التسللميم فللت الوتللت 

اليللودة ومراتبللة تكم للة الت للنيل واعللداد الطمبيللات وتيللديم الدللروع المىللدد وتطللوير المنتيللات و 
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دارة الملللوارد البشلللرية وخدملللة الدملللالة / دعلللم المنلللته و  دارة التوريلللد وا  ونظلللم إدارة المدموملللات وا 
وأنو باستخدام تىميل عالتة السبب واأل ر يمكلن تىييل  ىل ا التكاملل وضلرورة ت يلم الملواطنين 

مستمرة وأظيرت ى ه الدراسة دور عالتة والسبب واأل ر فت تيلاس ألىمية ى ا التكامل ب ورة 
( تلام 2060التكامل التنظيمت وتىديد الييلود عملت ىل ا التكاملل . وفلي دراسلة )عبلد ال لاد   

بتىميل وتيييم التا ير الدممت والدممت لمدادات الوتت بو  يا مىركا لتكلاليف اانشلطة عملت 
ليللا نظللام التكللاليف عمللت اسللاس النشللاطو وتللد تو للمت تطللوير المنيييللة التللت يطبلل  مللن خال

الدراسللة الللت ان مدللدات الوتللت تسلليم فللت تطللوير منيييللة نظللام التكم للة عمللت اسللاس النشللاط 
وك ل  مساىمة ى ا ااسموب فت تطوير أىلداف المىاسلبة علن التكم لة فيملا يتدمل  بييلادة دتلة 

رتابتيلا واسلياميا فلت تطلوير تيلارير تياس التكم ة وتدرتيا فت تطلوير ايلراةات ضلبط التكم لة و 
التكاليف كما يمكن ان تكون عامل ييد فت تىسين أدارة ربىيلة الدملالة. كملا تناوللت )دراسلة 

Ming-Lang Tseng  2060 ) كي يلللة اسلللتخدام نمللو ج السلللبب واأل لللر فللي اتخلللا  اليلللرارات
 Environmentalالمتدميلللة باليلللدرات المدرفيلللة لللل دارة البيألللة لمشلللركة فلللي ظلللل علللدم التاكلللد
practices in knowledge management capability (EKMC) و و كلرت الدراسلة أن

تيللاس تملل  اليللدرات يتطمللب ميموعللة مللن الميللاييس الكميللة والو لل ية و وىاولللت ىلل ه الدراسللة 
تطوير نملو ج السلبب واأل لر لي لب  إطلارا لتييليم اليلدرة المدرفيلة لل دارة فلي ىاللة علدم التاكلد 

 Decisionام نظرية الميموعلة الضلبابية وطرييلة تيربلة اتخلا  اليلرار ومختبلر التييليم باستخد
Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL)  وتلم التو لل لميموعلة

ملن النتللاأه الموضللوعية وسيلر المتىيللية و مللن خلالل ميموعللة خبيللرة وبااعتملاد عمللي المللدخل 
ال ي لو ميايا اكبر فلي تخ ليع فيلد  The fuzzy linguistic ap-proachالميوي الضبابي 

وتمف المدمومات و وأنو من خلالل تييليم نتلاأه اليلدرات المدرفيلة لل دارة فللن الملديرون يمكلنيم 
 الىكم عمي ضرورة تىسين ى ه المدرفة ويىددون المياييس التي يىتايونيا لمتىسين.

 اإلطار النظري لمبحث: -5
 نظم التكاليف التقميدية:أوجه القصور في  - 5-1

تكملن المشلكمة األساسلية فلي ظلل اللنظم التيميديلة فلي مدادللة تىديلد مدلدل التىميلل ىيلث  
يتم ىسابو من خالل تسمة ايمالي التكلاليف سيلر المباشلرة عملي أسلاس مدلين يلتم اسلتخداموو 
وبالتلالي يلتم ااعتملاد عملي ميملل وىيلد لمتكلاليف سيلر المباشلرة و ويلتم بنلاة عملي  لل  تىديللد 
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التكللاليف سيللر المباشللرة واسللتخراج متوسللط موىللد لمدللدل التىميللل وتوييللل  ن لليب المنللته مللن
التكللللاليف سيللللر المباشللللرة عمللللي أسللللراع التكم للللة )م للللل السللللمل أو الخللللدمات( رسللللم ان السللللمل 
والخللدمات ا تسللتخدم فللي الواتللل ىلل ه المللوارد بشللكل موىللدو وترتللب عمللي  للل  ميموعللة مللن 

تىديلد تكم لة المنلته  (Horngren : 2009:258ي )المشاكل المىاسبية التكالي ية ومنيا ما يمل
تىديلللللد تكم لللللة المنلللللته بلللللاك ر ملللللن اللللللاليم أو  Product Undercostingباتلللللل ملللللن اللللللاليم 

Product Overcosting أتلللل أو أكبلللر مملللا  وبالتلللالي تلللد تسلللدر المنشلللاة منتياتيلللا باسلللدار
تييلليم خللاطب لربىيللة الخطللا المتبللادل فللي تكم للة المنتيللات واللل ي سللوف يترتللب عميللو ييللبو أو 

 ى ه المنتيات و واتخا  ترارات خاطأة تتدم  بي ه المنتيات.
 Activity- Basedمفهوم ومقومات نظام التكاليف عمي اساس األنشطة -5-2

Costing System 
  يدتبلللر تىديلللد التكم لللة عملللي اسلللاس النشلللاط ىلللو أىلللد أفضلللل أدوات تىسلللين نظلللام تىديلللد 

           األنشلللطة عملللت المبنلللي التكلللاليف ونظلللام و(Horngren et al.: 2009 : 266التكم لللة )

(Activity Based Costing) ييلوم عملي  المباشلرةو سيلر التكلاليف لتخ لي  ملدخل ىلو
 األنشلطة ىل ه اسلتيمكت كيلف ويوضل  المختم لةو األتسلام الملؤداه فلي األنشلطة اسلاس تىديلد

 و وىلو( Mitchell, 1996, p.51)لألنشلطة  الىاية التي أنشات المسببات ىي وما المواردو
-Shim and Si) المنتيلات إللت  لم وملن أوا األنشلطة إللت التكلاليف عملت تتبلل يدتملد نظام

egel, 1992, p. 271) لىسلاب  كاسلاس األنشلطة اسلتخدام عملت النظلام ىل ا فمسل ة وتدتملد
 تسلتيم  المنتيلة الوىلدات أن ىلين فلي المتاىلة الملوارد تسلتيم  األنشلطة أن بىيلث التكم لةو

 األنشلطة عملت المبنلي التكلاليف نظلام ييلوم ( وبيل ا629  و 6995تمل  األنشلطة )يوسلفو
 بلين اللربط  لم الملواردو تمل  تسلتيم  التي واألنشطة الموارد المستخدمة بين الربط أساس عمت

 ي لب  وبالتلالي خلدماتو أو منتيلات وىلدات أكلان النيلاأي سلواة والمنلته األنشلطة تكلاليف
(و 627   و6997موضلوعية )عيسلتو أك ر أمر ا التكاليف لتوييل كاساس األنشطة استخدام
 عالتلة أك ر فدالية إ ا تم التدرف عملي (ABC) األنشطة عمت المبني التكاليف نظام وي ب 
 يتم لل (ABC)نظلام عميلو يتاسلس الل ي الم يوم والنتييةو وتم فيميا ييدا.ويالىظ أن السبب
 توليلد عمميلة يسلاعد فلي بلل فيلط التكم لة اىتسلاب نظلام ملالي أنلو عملت ييت لر ا أنلو فلي

 إللت تيملة تضليف لكلي فدلال بشلكل اسلتخدمت تلد الموارد أن لمتاكد من طريية ويم ل األرباح
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 أن تبلل والتينيلة بدنايلة شلديدة بالدلاممين المتدميلة التكلاليف إدارة وتخطليط ييلب ليل ا المنشلاةو
 ويمكن القول بأن مقومات(. 22  2007ىدو يا)عدس  بدد رتابتيا من بدا المنشاة تتىمميا
تقيوم عميي أن الميوارد تسيتهمكها األنشيطة واألنشيطة  األنشيطة عميى المبنيي التكياليف نظيام

تسييتهمكها المنتجات)المخرجييات( ميين خيي ل معييدالت تحميييل محسييوبة عمييي أسيياس مجمييع 
    التكمفييةو وبالتييالي لييدينا أربعيية عناصييرتكيياليف فييي كييل نشيياط مقسييوما عمييي عييدد مسييببات 

 واختيييار تحديييد أو مقومييات هييي: المييوارد واألنشييطة والمنتجييات ومسييببات التكمفييةو يييتم
: 2227واألسياليب منهيا مايمي)عيدس: األسيس بعي  إليى باالسيتناد التكياليفو مسيببات

22:) 
 :األنشطة تحميل -ا

 المسبب وتديين وطبيدتيا المؤداة لألنشطة دراسات مست يضة وفي ى ا األسموب يتم إيراة
 ي يلد كملا .متيانسلة واىلدة طبيدلة  ات أنشلطة ميموعلة أو لكلل نشلاط المالألم أو المناسلب

وىلو ملا يسلم  بلالتوييل الدلادل  المسلببات طريل  علن التكم لة بوىلدات تكلاليف األنشلطة بلربط
 لمتكم ة.

 :البديل المسبب أسموب  -ب
    مرت دلة ارتبلاط بينيلا دريلة التلي التكلاليف مسلببات تيميللوفلي ظلل ىل ا األسلموب يلتم  
 يسلاىم مملا تكالي يلاو لمسلببات المتشابية تبد لا األنشطة تيميل وك ل  واىدو تكم ة مسبب في
 .المستخدمة التكاليف عدد مسببات وتخ يع المدالية إيراةات تبسيط في
 :الهرمي التدرج أسموب  -ج

مسلللببات التكلللاليف إللللت  لللالث مسلللتويات رأيسلللة تتم لللل فلللي وفلللي ىللل ا األسلللموب يلللتم تيسللليم 
مسلللببات تكلللاليف األنشلللطة عملللت مسلللتوش وىلللدات اإلنتلللاجو ومسلللببات تكلللاليف األنشلللطة عملللت 

 مستوش دفدات اإلنتاجو مسببات تكاليف األنشطة عمت مستوش المنته.
 تحديد مسببات التكمفة باستخدام نماذج السبب والنتيجة: -د

اسيييتراتيجيات لتحدييييد مسييببات أي مشيييكمةو وهيييي نميييوذج عظيييم  هنيياك ثييي ث نمييياذج أو
وسلللوف يلللتم التركيلللي عملللي  السيييمكةو ومخطيييط بييياريتوو ونميييوذج أسيييأل لمييياذا خميييس ميييراتو

 Ishikawa "ايشليكاوا  األسلموب أو النملو ج األولو ويطمل  عملي ىل ا ااسلموب أىيانلا مخطلط

Diagram" اليودة  عالم إلت نسبةIshikawa المخطلطو ىل ا تطلوير فلي دور للو كان ال ي 
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 مظيلره ألن Fishbone Diagram "السلمكة ؛ عظملة مخطلط أىيانلا   عميلو يطمل  كملا
وتتكلون فكلرة ىل ا األسلموب ملن  Oakland,1989: 186)السلمكة ) عظملة يشلبو الخلاريي

خطلللوط ورملللوي م لللممة لتوضلللي  الدالتلللة بلللين ميموعلللة األسلللباب الرأيسلللية والمشلللكمة تىلللت 
الدراسلةو ونالىلظ أن النتييللة أو المشلكمة عملت اليانللب األيسلر ملن الرسللم وأن ىنلا  ميموعللة 

أسلباب  من األسباب الرأيسية وفروعيا عمت اليانب األيمنو كما أن لكل سبب فرعي تد تويلد
فرعيللة أخللرشو وتم للل ىلل ه األسللباب وفروعيللا المتييللرات المسللتيمة التللي تللد تللؤ ر عمللت النتييللة 

 كمتيير تابل سمبا  أو إييابا .
 
 
 

 
 
 
 
 

 مخطط عظم السمكة 1الشكل رقم 
وفللي ظللل اسللموب او طرييللة السللبب والنتييللة يللتم وضللل المشللكمة مىللل البىللث أو)النتييللة( 

يتم اإليابة عن سؤال ىلام وىلو   كاساس لمتىميل ويتم التدبير عنيا في شكل رأس السمكة  م 
( توضليىا ليل ه ال كلرة. ويلتم ااسلتدانة 6ماىي األسباب المؤدية لممشلكمة  ويبلين الشلكل رتلم )

 بي ا النمو ج عمي النىو التالي 
 لخطوة األولي: كتابة المشكمة الرئيسية:ا

الخللام وعمللي سللبيل الم للال إ ا كللان اليللدف ىللو مدرفللة مسللبب تكم للة نشللاط اسللتالم المللواد 
 تكتب المشكمة الرأيسية التي تم ميا رأس السمكة عمي النىو التالي 
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ملن خلالل عظلام السلمكة وعملي سلبيل  الخطوة الثانية : كتابة األسباب الرئيسية والفرعيية
و تكتللب المشللكمة  الم للال إ ا كللان اليللدف ىللو مدرفللة مسللبب تكم للة نشللاط اسللتالم المللواد الخللام

الرأيسللية  للم األسللباب المىتممللة مللن واتللل آراة الخبللراة فيللد يكللون سللبب تىمللل تكللاليف اسللتالم 
 ستالم وىك ا.المواد مرتبط بكميات الموادو أو بددد أ ون ااستالم أو ساعات اا

عنللدما ننتيللي بدللدة أسللباب ىييييللة لممشللكمة الخطييوة الثالثيية واألخيييرة: هييي تقييييم األسييباب:
فلننا نريلد أن السلبب األك لر تلا يرا و وبالتلالي نسلتبدد األسلباب التلي تكلون أتلل تلا يرا و ويدتبلر 

سلبب مللن  منىنلت بلاريتو وسلليمة بسليطة وفدفالللة فلي ىل ا الميللال و والل ي يبللين ىيلم تلا ير كللل
األسللباب وبالتللالي نىللدد السللبب اللل ي سللندتبره ىللو مىللر  التكم للة و وتييلليم ىلل ه األسللباب ألنللو 
بدون ويود عالتة السبب والنتيية ا يمكن تىديد مىركات التكم لة ب لورة دتييلة و ويمكلن أن 

( منيللا ويللود عالتللة ماديللة 664   2062تنشللا ىلل ه الدالتللة بدللدة طر )ىللورنيرن وآخللرون   
لتكللاليف ومسللتوي النشللاط و أو ويللود ات للا  تداتللدي  أو ويللود أسللاس منطيللي يشللير الللي بللين ا

 .   عالتة السببية
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 الدراسة التطبيقية: -6
 منهجية الدراسة :  -6-1
سللوف يدتمللد البىللث أساسللا عمللت مللنيه دراسللة الىالللة ىيللث سللييوم الباى للان بتىسلللين    

يودة نظام تكاليف األنشلطة المويلو بالوتلت باسلتخدام أسلموب السلبب واأل لر و لل  ملن خلالل 
دراسة الىالة الخا لة بلىلدش الشلركات المسلاىمة السلدودية و وىلي شلركة الوسلاأل ال لناعية 

التلللي سللليتم التو لللل الييلللا فلللي ظلللل النظلللام التيميلللدي المطبللل  ىاليلللا  بالي للليم و وبيلللان النتلللاأه
 بالشركةو  م في ظل النظام الميترح بدد تىسينو باسموب السبب واأل ر.

 نبذة عن الشركة محل التطبيق: -6-2 
سللوف يللتم التطبيلل  عملليل شللركة الوسللاأل ال للناعية لو وىللي شللركة مسللاىمة سللدودية تيللوم 

يللاه وال للرف ال للىي داخللل وخللارج المممكللة الدربيللة السللدودية و بت للنيل وتسللوي  أنابيللب الم
وىي متخ  لة فلي انتلاج نظلام أنابيلب البلوليأي مين المسلتخدمة فلي يميلل أنىلاة الدلالم والتلي 
تسلللتخدم فلللي نيلللل الدديلللد ملللن أنلللواع الملللواد م لللل الملللواد السلللاأمة والياييلللة والمسلللىوتات و كملللا 

ا في المنايم والمىايرو وفي م بدأت الشركة فلي إنتلاج نظلام شلبكات  6990عام تستخدم ايض 
و وأنابيللللللب البللللللوليأي مين  ات الك افللللللة المنخ ضللللللة HDPEالبللللللوليأي مين  ات الك افللللللة الداليللللللة 

LLDPE و و نظللللام شللللبكات البللللوليأي مين  ات الك افللللة المنخ ضللللةLDPE و وتنللللته بمياسللللات
المنتيللللات بميموعللللة مللللن وموا لللل ات مختم للللة ومت يللللة مللللل المدللللايير األوروبيللللة وتمتللللاي ىلللل ه 

الخ للاأ  تيدميللا األفضللل فللي ااسللتخدامو ىيللث تتميللي بانخ للاع فللي الللوين النللوعيو وليللا 
خا للية التىللام ممتللاية و وسللط  داخمللي أممللسو وللليس ليللا مخم للات أو مضللاع ات مللن المللادة 
 اتيللاو ومناسللبة لمطدللام والميللاه ومتوافيللة مللل تللوانين األطدمللةو ومو يللة ومسلليمة كم للدر لنيللل 

لميلللاهو وتمتلللاي بسلللرعة وسللليولة فلللي التركيلللب والتو للليلو ومياوملللة لألشلللدة فلللو  البن سللليية ا
وعوامللللللل التدريللللللة والمللللللواد الكيمياأيللللللة وااسللللللتيال  الىللللللراري والخللللللد  واليللللللوارع والتيمللللللد 

 .والميكروبات
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 أنواع المنتجات: -6-3
  ( أنواع المنتيات التي تنتييا شركة وساأل الي يم6يوض  اليدول رتم )

 ( أنواع المنتجات1جدول رقم )
 َوع انًُتج تسهسم َوع انًُتج تسهسم

1 

2 

3 

4 

5 

90 Elbow 

40 Elbow 

Tee – Equal 

Tee 45 

Tee – Reducer 

6 

7 

8 

9 

10 

End Cap 

Tee 

Reducer 

Flange Adaptor 

Tee Cross 

 م2065الم در  التيرير السنوي لميمس ادارة شركة وساأل الي يم 
 

 االنتاج:مراحل  -6-4
طبيا لمييارات الميدانية لمشركة يمر اانتلاج بالمراىلل التاليلة  ت لميم أواملر اانتلاجو علداد 
وضلللبط ا اتو طملللب الملللواد الخلللامو وضلللل الملللواد الخلللام عملللي أرضلللية الخملللطو خملللط الملللواد 
الخلللامو وضلللل الملللواد المخموطلللة فلللي ا اتو التشلللييل التيريبللليو انتلللاج األ لللناف المطموبلللةو 

ار اانتللاج التللامو تيميللل اانتللاج التللامو ااختبللار النيللاأي لميللودة و تدبأللة اانتللاج الييللدو اختبلل
 تىويل اانتاج التام الييد لمخين اانتاج التام.

 تحديد تكمفة المنتجات في ظل الوضع الحالي: -6-5
ا تدتمد الشركة ىاليا عملي الطلر  التيميديلة فلي تىديلد تكم لة المنتيلات ىيلث تسلتخدم مدلد

وىيلللدا لتىميلللل التكلللاليف سيلللر المباشلللرةو والتلللي تلللم الى لللول عمييلللا خلللالل الييلللارات الميدانيلللة 
( 2لمشللركةو ىيللث تسللتخدم التكم للة المباشللرة لتخ للي  ىلل ه التكللاليفو ويوضلل  اليللدول رتللم )

 ى ه التكاليفو ول ل  يىسب مددل التىميل الوىيد بالمدادلة التالية 
 ايمالي التكاليف سير المباشرة                                         
 للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمددل تىميل التكاليف سير المباشرة = للللللللل
 ساعات الدمل المباشر                                         

 لاير  92672263                                                
للللللل  = لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمدلللدل تىميلللل التكلللاليف سيلللر المباشلللرة = لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لاير لمساعة                                              0.208715101
 لاير 729271226                                                
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 (2وب ل  يتم ىساب ن يب المنتيات من التكاليف سير المباشرة كما ىو موض  باليدول رتم )
 ( نصيب المنتجات من التكاليف غير المباشرة2جدول رقم )

 انًُتج و
انتكهفت 

 انًباشرة
 َصيب انًُتج يعذل انتحًيم

1 90 Elbow 25795999 0.208715101 5384014.537 

2 40 Elbow 24024091 0.208715101 5014190.579 

3 Tee – Equal 24781396 0.208715101 5172251.569 

4 Tee 45 23586400 0.208715101 4922837.858 

5 Tee – Reducer 18653967 0.208715101 3893364.606 

6 End Cap 20693796 0.208715101 4319107.722 

7 Tee 19429733 0.208715101 4055278.685 

8 Reducer 17500001 0.208715101 3652514.476 

9 Flange Adaptor 15603004 0.208715101 3256582.556 

10 Tee Cross 19907778 0.208715101 4155053.896 

 92672263 0.208715101 173718762 االجًاني 
عمللللي عللللدد ويللللتم ى للللر ايمللللالي التكللللاليف المباشللللرة وسيللللر المباشللللرة و وبيسللللمتيا 

 ( 3الوىدات ينته تكم ة الوىدة وىو ما يوضىو اليدول رتم )
 ( اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة لممنتجات3جدول )

 الوٌتج م
التكبليف 

 الوببشرة

التكبليف غير 

 الوببشرة

اجوبلي 

 التكبليف

عذد 

 الىحذاث

تكلفت 

 الىحذة
1 90 Elbow 25795999 5384014.537 31180013.54 500000 62.36 

2 40 Elbow 24024091 5014190.579 29038281.58 600000 84.84 

3 Tee – Equal 24781396 5172251.569 29953647.57 550000 54.46 

4 Tee 45 23586400 4922837.858 28509237.86 550000 51.83 

5 Tee – Reducer 18653967 3893364.606 22547331.61 650000 98.23 
6 End Cap 20693796 4319107.722 25012903.72 600000 86.23 
7 Tee 19429733 4055278.685 23485011.69 500000 46.97 
8 Reducer 17500001 3652514.476 21152515.48 500000 86.76 

9 
Flange 

Adaptor 
15603004 3256582.556 18859586.56 400000 82.67 

10 Tee Cross 19907778 4155053.896 24062831.9 400000 24.62 
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 تطبيق نظام التكاليف المقترح عمي أنشطة الشركة: - 6-6
ولتطبي  نظام التكلاليف عملي اسلاس األنشلطة و واعتملادا عملي الييلارات الميدانيلة لمشلركةو 

 والييكل التنظيمي الساب  اإلشارة اليو فسوف يتم تناول النياط التالية 
 بالشركة المختم ة األنشطة دراسة -6
 األنشطة أساس عمت المبنية التكاليف نظام تطبي  خطوات -2
 النشاط مراكي تىديد -3
 التكم ة ميمدات وت ميم النشاط تىميل -4
 األنشطة تكم ة تيرير -5
 .الرأيسية األنشطة عمت المساعدة األنشطة تكم ة تخ ي  -6
 .الرأيسية التكم ة مىركات وف  المختم ة النشاط مراكي عمت الشركة موارد توييل -7
 التكمف وىدات عمت الرأيسية األنشطة تكم ة تخ ي   -8

 وفيما يمي نتناول ى ه النياط بشية من الت  يل عمي النىو التالي 
 بالشركة: المختمفة األنشطة دراسة -1

يمكللن تيسلليم األنشللطة الاليمللة ل نتللاج عمللي النىللو التللالي  نشللاط الت للميمو نشللاط إعللداد 
و و نشلاط ااختبلارو نشلاط التدبأللةاتو نشلاط الخملطو نشلاط المناوللةو نشلاط اليلوي المىركلةا 

 نشاط الشراة والتخيينو نشاط ال يانةو التسييالت )الخدمات اادارية والمالية(.
 األنشطة: أساس عمى المبنية التكاليف نظام تطبيق خطوات -2

التكم لةو وتىديلد  ميمدلات وت لميم النشلاط النشلاطو تىميلل مراكلي تىديلد فلي وتتم لل
المختم لة وتخ لي  تكم لة كلل  النشلاط مراكلي عملت الشلركة ملوارد مسلببات التكم لةو وتوييلل

 نشاط عمي وىدات التكم ة.
النشياط ومسيببات التكمفية : مين خي ل الزييارات الميدانيية  مراكيز تحدييد الخطيوة األوليي:

 :فيها عمي النحو التالي وتحديد مسببات التكمفة النشاط مراكز تقسيم يمكن
ويخلللت  بت لللميم الياللللب المالألللم لكلللل منلللته ملللن منتيلللات  مركيييز نشييياط التصيييميم:أوا   

الشللركة السللاب  بيانيللاو ولمدرفللة مسللببات التكم للة فللي ىلل ا النشللاط تللم عللرع الموضللوع عمللي 
ميموعلللة ملللن الخبلللراة الدلللاممين بالشلللركة و لللل  لتطبيللل  نملللو ج السلللبب واأل لللر و وتلللم وضلللل 

 ات آراةىم عمي عظام السمكةو وكانت النتاأه كالتالي تكرار 
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التللة السللبب والنتييللة التللي بنيللت عمييللا أراة المخت للين فللي اختيللار ىيللم اليالللب باليللدم وع

      المربلللل تريلللل اللللي أن اليواللللب التلللي تىتلللاج اللللي مسلللاىة اكبلللر تتطملللب اسلللتن ا  ملللوارد اك لللر 
 من نشاط الت ميم وكمما كانت اليوالب مديدة تتطمب  ل  موارد أك ر من نشاط التسميم.

         ويخلللللت  ىلللل ا النشللللاط بضللللبط وتيييللللي ا ات لتلللللتالةم إعييييداد ا الت:: نشيييياط  ثانيييييا
مل موا  ات المنته المطموبو ولمدرفة مسببات التكم ة في ى ا النشلاط تلم علرع الموضلوع 
عمي ميموعة من الخبراة الداممين بالشركة و ل  لتطبي  نمو ج السبب واأل ر بلن س الطرييلة 

يم وعالتللة السللبب والنتييللة التللي بنيللت عمييللا أراة المخت للين السللاب  تناوليللا فللي نشللاط الت للم
 أدت الي اختيار يمن ااعداد.

ويخت  بخمط المواد التي ستسلتخدم  لكلل منلته ملن منتيلات  : مركز نشاط الخمط : ثالثا
الشللركة السللاب  بيانيللاو ولمدرفللة مسللببات التكم للة فللي ىلل ا النشللاط تللم عللرع الموضللوع عمللي 

الدللاممين بالشللركة و للل  لتطبيلل  نمللو ج السللبب واأل للرو وعالتللة السللبب ميموعللة مللن الخبللراة 
 والنتيية التي بنيت عمييا أراة المخت ين أدت الي اختيار ىيم المنته.

ويخت  ى ا النشلاط بمناوللة الملواد ملن مركلي الخملط لليات التلي  : نشاط المناولة: رابعا
وبو ولمدرفللة مسللببات التكم للة فللي ىلل ا تسللتيوم بلنتللاج المنللته طبيللا لموا لل ات المنللته المطملل

ميم
تص
  ال

    
سي

حجم القالب  زمن التصميم

القالب حجم حجم القالب 
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ف
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النشاط تم عرع الموضوع عمي ميموعة من الخبراة الداممين بالشلركة و لل  لتطبيل  نملو ج 
 السبب واأل رو وتم اختيار ىيم المنته.

بلللاليوي المىركلللة الاليملللة لتشلللييل   ويخلللت  خامسيييا : مركيييز نشييياط القيييوى المحركييية:
السلللاب  بيانيلللاو ولمدرفلللة مسلللببات التكم لللة فلللي ىللل ا ا ات الاليملللة إلنتلللاج منتيلللات الشلللركة 

النشللاط تللم عللرع الموضللوع عمللي ميموعللة مللن الخبللراة الدللاممين بالشللركة وتللم اختيللار يمللن 
 التشييل.

ويخت  باختبار كلل منلته ملن منتيلات الشلركة السلاب   :: مركز نشاط االختبار سادسا
مسللببات التكم لة فللي ىل ا النشللاط تللم  بيانيلا لمتاكللد ملن مطابيتيللا لمموا ل ات المىللددةو ولمدرفلة

عللرع الموضللوع عمللي ميموعللة مللن الخبللراة الدللاممين بالشللركة و للل  لتطبيلل  نمللو ج السللبب 
 واأل رو وتم اختيار يمن ااختبار.

ويخت  ىل ا النشلاط بتيميلف المنلته طبيلا لمموا ل ات  : سابعا: نشاط التعبئة والتغميف
ا النشللاط تلم علرع  الموضلوع عملي ميموعلة مللن المطموبلةو ولمدرفلة مسلببات التكم لة فلي ىل 

 . الخبراة الداممين وتم اختيار ىيم المنته مريىا بددد الوىدات الميم ة
و واسللتالم  ويخللت  ىلل ا النشللاط بشللراة المللواد وتخيينيللا :ثامنييا: نشيياط الشييراء والتخييزين

ولمدرفلللة مسلللببات اانتلللاج وتخيينلللو تبلللل تسلللميمو لمدملللالة أو  لللرفو لمراكلللي التوييلللل والبيلللل و 
التكم ة في ى ا النشلاط تلم علرع الموضلوع عملي ميموعلة ملن الخبلراة الدلاممين بالشلركة وتلم 

 عدد األ ون . اختيار
ويخلللت  ىللل ا النشللللاط بضلللبط وتيييللللي ا ات لتلللتالةم مللللل  تاسيييعا: نشيييياط الصيييييانة:

وع موا لل ات المنللته المطمللوبو ولمدرفللة مسللببات التكم للة فللي ىلل ا النشللاط تللم عللرع الموضلل
 عمي ميموعة من الخبراة الداممين بالشركة وتم اختيار يمن تشييل ا ات.

ويخلت  ىل ا النشلاط بتيلديم الخلدمات  (: )الخدمات االدارية والمالية التسهي ت عاشرا:  
و ولمدرفللة مسللببات التكم للة فللي ىلل ا النشللاط تللم عللرع الموضللوع  ااداريللة والدموميللة الاليمللة
 اختيار ساعات الدمل المباشر.  وتم  الداممين بالشركةعمي ميموعة من الخبراة 
تم الى ول عمي المختمفة:  النشاط مراكز عمى الشركة موارد الخطوة الثانية: توزيع

البيانلات الاليمللة مللن الشللركة مىللل التطبيلل  ملن واتللل تيريللر ميمللس اادارة عللن الدللام المنتيللي 
و و ل  تبل إعادة توييديا عمي األنشطة المختم لة السلاب  بيانيلا والتلي   م2065 / 62 / 36 في
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تللم تشللييل نمللو ج السللبب واأل للر لمدرفللة مسللبب التكم للة فللي كللل نشللاطو وفيمللا يمللي التكللاليف 
 ( التالي 4المباشرة لكل منته كما يوضىيا اليدول رتم )

 م2212م عام ( التكاليف الصناعية المباشرة في شركة وسائل القصي4جدول رقم )
 اجمالي األجور المباشرة المواد المباشرة المنتج م
1 90 Elbow 67693734 272843 67237333 

2  40 Elbow 69987223 224966 68468436 

3 Tee – Equal 68987264 897222 68246932 

4 Tee 45 66342298 734222 69742844 

5 Tee – Reducer 62439878 224769 64279322 

6 End Cap 63424986 469878 64239232 

7 Tee 64278946 227896 63863299 

8 Reducer 62482666 279234 62744446 

9 Flange Adaptor 67498468 724334 67249448 

10 Tee Cross 63882434 873444 63342224 
 629264226 2966663 622842799 االجمالي 

 م2065/ 36/62إدارة شركة وساأل الي يم عن السنة المنتيية في الم در  التيرير السنوي لميمس 
 
 

وتللم و كمللا تللم الى للول عمللي التكللاليف سيللر المباشللرة مللن واتللل تيريللر ميمللس إدارة الشللركة    
توييل ى ه التكاليف عمي األنشطة المختم ة ليتم توييديا عمي المنتيلات طبيلا لألسلس التلي تلم 

( 5) السللبب واأل للر وكانللت النتللاأه كمللا يوضللىيا اليللدول رتللمالتو للل الييللا باسللتخدام نمللو ج 
 التالي 
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 م2215( التكاليف الصناعية غير المباشرة في شركة وسائل القصيم عام 5جدول رقم )
 انُشاط و

   اجًاني انتكانيف

 انًباشرة غير
 أساس انتخصيص

 زهي التصوين ببلسبعت 6220221 التصوين 1

 زهي االعذاد 2354662 إعذاد اآلالث 2

 حجن الوٌتج  1613440 الخلط  3

 حجن الوٌتج 1120001 الوٌبولت 4

 سبعبث تشغيل االالث 1260125 القىي الوحركت 5

 زهي االختببر 1434202 االختببر 6

 حجن الوٌتج 2537650 التعبئت 7

 عذد االروى 2447621 الشراء والتخسيي 2

 سبعبث تشغيل اآلالث 2340556 الصيبًت 5

 سبعبث العول الوببشر 13262755 التسهيالث )الخذهبث االداريت والوبليت(. 10

  36257725 االجًاني 

 م2065/ 36/62الم در  التيرير السنوي لميمس إدارة شركة وساأل الي يم عن السنة المنتيية في 
 الخطوة الثالثة : تحديد معدل تخصيص تكاليف األنشطة:

األنشطة تم الى ول عملي البيانلات الاليملة لل ل  ملن ادارة الشلركة ولتخ ي  تكم ة ى ه 
 ( التالي 6وكانت كما في اليدول رتم )

 م2215( معمومات اضافية من سج ت شركة وسائل القصيم عام 6جدول رقم )

 رقى انًُتج
ساعاث 

 انتصًيى

ساعاث 

اعذاد 

 اآلالث

حجى انًُتج 

 بانقذو انًكعب

ساعاث 

 تشغيم اآلالث

ساعاث 

 الختبارا

عذد 

 االروٌ

ساعاث 

انعًم 

 انًباشر

 كًيت االَتاج

 وانًبيعاث

1 6000 2300 16 21000 1200 2300 25500 500000 

2 5000 2600 14 36000 1400 2600 23300 600000 

3 6500 2400 16 35000 1350 2500 24000 550000 

4 5500 2500 15 40000 1370 2500 30400 550000 

5 5400 2300 16 41000 1410 2400 34000 650000 

6 6000 2300 17 35000 1500 2300 25000 600000 

7 6500 2600 12 25000 1400 2600 24000 500000 

2 6400 2500 16 37000 1420 2500 25000 500000 

5 5600 2200 14 32000 1320 2300 26000 400000 

10 7100 2300 12 34000 2010 2300 22200 400000 

 540000 260000 24500 14500 350000 160 24000 60000 االجًاني

 م2065/ 36/62الم در  التيرير السنوي لميمس إدارة شركة وساأل الي يم عن السنة المنتيية في 
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عمي ما سلب  فسلوف يلتم تىديلد مدلدات تىميلل تكلاليف األنشلطة عملي النىلو الل ي  وبناة
 التالي ( 7يبينو اليدول رتم )

 م2215( معدالت تحميل تكاليف األنشطة في شركة وسائل القصيم عام 7جدول رقم )

 النشاط م
اجمالي 
 التكاليف

 أساس التخصيص
اجمالي كمية 

 األساس
 معدل التحميل

 113.67035 60000 زهي التصوين ببلسبعت 6220221 التصوين 1

 52.11116667 24000 زهي االعذاد 2354662 إعذاد اآلالث 2

 10024 160 حجن الوٌتج 1613440 الخلط 3

 7375.00625 160 حجن الوٌتج 1120001 الوٌبولت 4

 3.600357143 350000 سبعبث تشغيل االالث 1260125 القىي الوحركت 5

 52.51025655 14500 زهي االختببر 1434202 االختببر 6

 12360.3125 160 حجن الوٌتج 2537650 التعبئت 7

 55.50225756 24500 عذد االروى 2447621 الشراء والتخسيي 2

 6.62256 350000 سبعبث تشغيل اآلالث 2340556 الصيبًت 5

10 

   )انخذياث التسهيالث

 االداريت وانًانيت(. 

 53.34153462 260000 سبعبث العول الوببشر 13262755

 113.67035   36257725 االجوبلي 

 

 تحديد نصيب المنتجات من التكاليف غير المباشرة:الخطوة الرابعة : 
وبناة عمي ما سب  فسوف يتم تىديد ن يب المنتيات من تكلاليف األنشلطة فلي ميموعلة 
من اليداول سناخ  منيا عمي سبيل الم ال تىديلد ن ليب المنتيلات ملن نشلاط الت لميم عملي 

 ( التالي 8النىو ال ي يبينو اليدول رتم )
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 يد نصيب المنتجات من تكاليف نشاط التصميم( تحد8جدول رقم )

زمن التصميم  المنتج م
 بالساعة

معدل 
 نصيب المنتج التحميل

6 90 Elbow 6000 663.67035 682022.6 
2 40 Elbow 5000 663.67035 568356.75 
3 Tee – Equal 6500 663.67035 738857.275 
4 Tee 45 5500 663.67035 625686.925 
5 Tee – Reducer 5400 663.67035 663869.89 
6 End Cap 6000 663.67035 682022.6 
7 Tee 6500 663.67035 738857.275 
8 Reducer 6400 663.67035 727490.24 
9 Flange Adaptor 5600 663.67035 636553.96 
60 Tee Cross 7600 663.67035 807059.485 
 6820226  60000 االجمالي 

 السادسة : تحديد اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة لممنتجات:الخطوة 
بنلللاة عملللي اليلللداول السلللابية  فانلللو يمكللللن ى لللر ن للليب المنتيلللات ملللن التكلللاليف سيللللر 
المباشرة اعتمادا عمي التخ ي  ال ي تم طبيا لملدخل التكلاليف عملي اسلاس األنشلطة والل ي 

ببات التكم لة باسللتخدام نملو ج السللبب واأل للر تلم تطللويره فلي ىلل ه الدراسلة مللن خللالل تىديلد مسلل
 ( التالي 9ال ي تم بيانو سابيا وى ا ما يبينو اليدول رتم ) عمي النىو

 ( اجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة لممنتجات9جدول )

 المنتج م
التكاليف 
 المباشرة

التكاليف غير 
 المباشرة

 اجمالي التكاليف

6 90 Elbow 25795999 3405533.017 29201532.02 
2  40 Elbow 24024091 3336392.81 27360483.81 
3 Tee – Equal 24781396 3571029.061 28352425.06 
4 Tee 45 23586400 3826159.134 27412559.13 
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5 Tee – Reducer 18653967 4027273.772 22681240.77 
6 End Cap 20693796 3629555.347 24323351.35 
7 Tee 19429733 3615492.264 23045225.26 
8 Reducer 17500001 3656250.929 21156251.93 
9 Flange Adaptor 15603004 3498001.443 19101005.44 

60 Tee Cross 19907778 3672060.645 23579838.65 
 177124295 3405533.017 173718762 اايمالي 

 

 الوحدة من كل منتج من المنتجات:الخطوة السابعة: تحديد تكمفة 
ويتضلل  ملللن الخطلللوات السلللابية أننلللا تو لللمنا الللي ايملللالي تكلللاليف كلللل منلللته سلللواة كانلللت 
مباشرة او سير مباشرة و وبيسلمة ىل ه التكلاليف عملي علدد الوىلدات ينلته تكم لة الوىلدة و وىلو 

 ( التالي 60ما يوضىو اليدول رتم )
 ( تحديد تكمفة الوحدة12جدول )

 اجمالي التكاليف المنتج م
كمية االنتاج 
 والمبيعات

تكمفة 
 الوحدة

6 90 Elbow 29201532.02 500000 58.4 
2  40 Elbow 27360483.81 600000 45.6 
3 Tee – Equal 28352425.06 550000 51.5 
4 Tee 45 27412559.13 550000 49.8 
5 Tee – Reducer 22681240.77 650000 98.3 

6 End Cap 24323351.35 600000 40.5 
7 Tee 23045225.26 500000 82.6 

8 Reducer 21156251.93 500000 42.3 
9 Flange Adaptor 19101005.44 400000 47.7 

60 Tee Cross 23579838.65 400000 58.9 
   177124295 االجمالي 
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 األنشطة:مقارنة بين تكمفة المنتجات في ظل الطريقة التقميدية ومدخل 
( الميارنلة بلين تكم لة المنتيلات فلي ظلل الطرييلة التيميديلة وملدخل 66يوض  اليدول رتلم )

 األنشطة ومرتبة ىسب المنته األعمت  تكم ة 
 ( المقارنة بين تكمفة المنتجات في ظل الطريقة التقميدية ومدخل األنشطة11الجدول رقم )

 م
 مدخل االنشطة الطريقة التقميدية المنتج

 الترتيب تكمفة الوحدة الترتيب تكمفة الوحدة
6 90 Elbow 62.36 6 58.4 6 

6  40 Elbow 48.40 7 45.6 2 

9 Tee – Equal 54.46 9 51.5 9 

8 Tee 45 51.83 8 49.8 8 

7 Tee – Reducer 34.69 64 34.9 64 

2 End Cap 41.69 3 40.5 3 

2 Tee 46.97 2 46.1 2 

4 Reducer 42.51 4 42.3 4 

3 Flange Adaptor 47.15 2 47.7 7 

64 Tee Cross 60.16 6 58.9 6 
 

 الخ صة والنتائج والتوصيات: -7
ىللدفت الدراسللة الللي تطللوير نظللام تكللاليف األنشللطة باسللتخدام أسللموب السللبب واأل للر      

و ل  بالتطبي  عمي إىدش الشركات ال ناعية السدوديةو ألنو عمي الرسم من التطلورات التلي 
أيريت عمي نمو ج التكم ة عمي اساس النشاط وخا ة فيما يتدم  باسلتناده اللي الوتلت أو ملا 

ورسم الميايا التي يتمتل بيلا النملو ج  Time – Driven ABC Model  يدرف ىاليا بم طم
( p: 1  Robert S. Kaplan and Steven R. Anderson:2003)  اليديلد المشلار إليلو

و وسلليولة تىدي للو للليدكس التييللرات فللي طمبيللات  ومللن أىميللا   إمكانيللة تيللديره وت بيتللو بسللرعة
مكانيلة  الدمالة وفي تكم لة الملوارد و  CRMو   ERPتي يتلو بالبيانلات التلي يوفرىلا نظلاميو وا 

وأنللو يمكللن التاكللد مللن  للىتو مللن خللالل المالىظللة المباشللرة لتيللديرات النمللو ج مللن وىللدات 
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و وأنللو يسللاعد فللي بيللان الطاتللة سيللر المسللتيمة التللي تتطمللب  و وسلليولة يدولتللو وتشللييمو الوتللت
في ىل ا النملو ج  و إا أن الوتت الميدر الةو وميابمة التييرات في طمبيات الدم ترارا من اادارة

و وملن ىنلا تظيلر لنلا مشلكمة ىل ا البىلث وىلو أن مسلببات  مايال يدتمد عمي الىكلم الشخ لي
التكم ة التي يدتمد عمييا نظلام تكلاليف األنشلطة ىتلي بدلد اعتمادىلا عملي الوتلت يلتم اختيارىلا 

ينللته علن تملل  ااختيللارات نتللاأه  و وبالتلالي تللد طبيلا لمىكللم الشخ للي لممىاسلب وطبيللا لخبرتللو
مختم للة عنللد ىسللاب تكم للة المنللته و ومللن ىنللا كللان ابللد مللن تىسللين عمميللة اختيللار مسللببات 

 التكم ة.
ول ل  فسوف يتم ااسلتدانة باسلموب السلبب واأل لر وىلو أسلموب إداري للو علدة مسلميات   

أو  Fish Bone Strategiesالسللمكة  عظللم اسللتراتييية أو بمخطللط ىيلث يسللمي أىيانللا
 Causeوالنتيية  السبب أو واأل ر السبب مخطط أو Ishikawa Diagramمخطط إيشيكاوا 

and Effect Diagram  دفبي التينيلة ىل ه المنظملات فلي اليلودة فلر  تىسلين وتسلتدمل 
 عمييلا الملؤ رة األسلباب وتىديلد و)تىييييلا المريلو أواألىلداف( الدمميلات فلي المشلاكل تىديلد
 فلي التىسلين ميترىلات وطلرح المناسلبة الىملول لتطلوير ىل ه األسلباب عملت التركيلي  لم وملن

 خطلوط ملن األسلموب ىل ا فكلرة وتتكلون .خلدمي أو إنتلايي طلابل كانلت  ات سلواة الدمميلة
   الدراسلةو تىلت والمشلكمة الرأيسلية ميموعلة األسلباب بلين الدالتلة لتوضلي  م لممة ورملوي
 وفروعيلا األسلباب ىل ه وتم لل أخلرشو فرعيلة أسلباب تويلد تلد سلبب فرعلي لكلل أن كملا

و وسلوف يسلاعد  إييابلا   أو سلمبا   تلابل كمتييلر النتييلة عملت تلد تلؤ ر التلي المسلتيمة المتييلرات
ىلل ا األسللموب فللي ااختيللار الييللد لمسللببات التكم لللةو وسلليؤدي  للل  الللي تىسللين يللودة نظلللام 

 امكن التوصل لمنتائج التالية:ومن خ ل الدراسة   التكاليف عمي أساس األنشطةو
نظرا اعتماد اانتاج ب ورة كبيرة عملي ا ات والمدلدات التلي تدملل آليلا فلي يميلل  : أوال

 مراىميلللا فيلللد أدي  لللل  اللللي ييلللادة نسلللبة التكلللاليف ال لللناعية ال ابتلللة بالميارنلللة ببلللاتي عنا لللر
وتىميلل التكلاليف ال لناعية و وبالتالي لم يدد المدخل التيميدي في تخ ي  وتوييلل  التكاليف

 و و ل  لددم تدرتو عمي ميابمة التييرات في البيأة ال ناعية الىدي ة. سير المباشرة مناسبا
 ملدخل (ىلوActivity Based Costingاألنشلطة ) عملت المبنلي التكلاليف ملدخل : ثانييا

 األتسلام الملؤداه فلي األنشلطة ييلوم عملي اسلاس تىديلد المباشلرةو سيلر التكلاليف لتخ لي 
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 التلي أنشلات المسلببات ىلي وملا الملواردو األنشلطة ىل ه اسلتيمكت كيلف ويوضل  المختم لةو
 المنتيات. إلت  م ومن أوا األنشطة إلت التكاليف لألنشطة  م ييوم بتخ ي  الىاية

تتكون فكرة أسموب السبب واأل ر من خطوط ورموي م ممة لتوضي  الدالتة بلين  ثالثا :
ميموعلللة األسلللباب الرأيسلللية والمشلللكمة تىلللت الدراسلللةو ونالىلللظ أن النتييلللة أو المشلللكمة عملللت 
اليانللب األيسللر مللن الرسللم وأن ىنللا  ميموعللة مللن األسللباب الرأيسللية وفروعيللا عمللت اليانللب 

د تويد أسباب فرعيلة أخلرشو وتم لل ىل ه األسلباب وفروعيلا األيمنو كما أن لكل سبب فرعي ت
 المتييرات المستيمة التي تد تؤ ر عمت النتيية كمتيير تابل سمبا  أو إييابا .

و ل اللي المسلببات الىييييلة لمتكم لةا يمكن نظام التكاليف عمي التيميدي ملن التو ل : رابعا
و ىيث تدتملد الشلركة عملي  كة مىل التطبي وتد تبين  ل  من الييارة الميدانية التي تمت لمشر 

اسللاس وىيللد لتخ للي  التكللاليف سيللر المباشللرة وىللو اسللاس التكم للة المباشللرة وىللو ا يدتبللر 
 مسبب وىيد لمتكم ة.

ىيللث   يمكللن نملو ج السللبب واأل للر مللن التو للل اللي المسللببات الىييييللة لمتكم للةو : خامسييا
 خبراة.يتم مدرفة المسببات الىيييية من خالل آراة ال

و وتلد  ا يمكن نظام التكاليف التيميدي من التو ل الي تكم ة دتيية لوىدة المنلته : سادسا
تبين  ل  من ميارنة تكم ة الوىدة في ظل المدخمين نيد أن الملدخل ال لاني تلد أدي اللي تييلر 

   في تكم ة الوىدة
 وبناء عمي النتائج نوصي بما يمي: 

بتلللللدريب كوادرىللللا البشلللللرية عمللللي الملللللدخل الىللللديث فلللللي ضللللرورة اىتملللللام الشللللركات  : أوال
 تخ ي  التكاليف سير المباشرة و وىو مدخل التكم ة عمي اساس األنشطة .

ضلللرورة اىتملللام الشلللركات بتلللدريب كوادرىلللا البشلللرية عملللي التطلللورات الىدي لللة التلللي  : ثانييييا
لتكم للة أيريللت عمللي  المللدخل الىللديث فللي تخ للي  التكللاليف سيللر المباشللرة و وىللو مللدخل ا

 عمي اساس األنشطة .
ضللللرورة اىتمللللام الشللللركات بتللللدريب كوادرىللللا البشللللرية عمللللي  يافللللة تخ لللليع التكم للللة  : ثالثييييا

 .باعتبارىا عامال اساسيا من عوامل النياح والمنافسة
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 قائمة المراجع
 :أوال : المراجع العربية

المنظييييور اسييييتخدام تحميييييل ع قيييية السييييبب واألثيييير فييييى تفعيييييل و ل و يىيللللت عمللللت اىمللللد -
    ل و رسلللالة مايستيرمىاسلللبة و كميلللة التيللللارة  االسيييتراتيجي لمتكييياليف ) دراسييية تطبيقيييية (

  2008يامدة عين شمس و  -
" التكياليف عميي أسياس األنشيطة وتطبيقاتهيا فيي المنشي ت و  السميم و في ل يماط ىسن -

    اادارة وااتت للاد(و ميمللة الصييحية الصييغيرة )نمييوذج مقتييرح لمعيييادات الطبييية الشييعبية
 م .2007و الددد السابل والستون و  اليامدة المستن رية بالدرا  –

مينهج جدييد  –التكمفة عمى اساس النشياط الموجيه بالوقيت و ل اليروش و عمت ميدش سلدد -
يامدلة  –كميلة التيلارة  –و الميملة الم لرية لمدراسلات التياريلة  للزيادة دقة تكمفة المينهج

 .2008الميمد ال انت وال ال ون و الددد ال انتو المن ورة و 
 الجيودة إدارة بيين التكاميل" الغربان ديھم  لال  و فاطمة كىيط نوار و عباس الموسوي -

 اإلدارة لو ميملة (ABC)األنشيطة أسياس عميى التكياليف وأسيموب (TQM)الشياممة
  2010   ال مانون واألتت ادو الددد األدارة كمية / المستن رية و اليامدة وااتت اد

 لترشييد النشياط أسياس عميى التكمفية تحدييد ميدخل تطيويرو ل و نيلالة مىملد أملين بخاري -
لو  جيدة مدينية فيي الصيناعية المنشي ت عميى ميدانيية القصيير دراسية األجيل فيي األداء

يامدللللة المملللل  عبللللدالديييو  –رسللللالة مايسللللتير سيللللر منشللللورة و كميللللة ااتت للللاد واادارة 
 م.2005

و" تقيييييم تيييأثير معيييادالت ) الوقيييت ( عميييى تطيييوير منهجيييية عبلللد ال لللاد و اسلللامو سلللديد - 
ل و الميمللة الدربيللة المحاسييبة عيين التكمفيية عمييى أسيياس النشيياط و مييدخل نظييرى وتطبيقييى

 2060و سبتمبر3و الددد67لمدموم اإلداريةو الميمد
ونظيام  األنشيطة تكياليف نظيام بيين التكاميل تحقييق آليياتمىملدو ل تاسلمو عبلدالريا  -

 - 24 الميملد –واليانونيلة ااتت لادية لمدملوم دمشل  يامدلة ل و ميمةالمسؤولية محاسبة
 2008 -األول  الددد
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