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 :امللخص
في تخفيض التكاليف للمؤسسة  (ABC) هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي يلعبه نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

 .االقتصادية، وذلك باعتباره من األنظمة الحديثة إلدارة التكلفة

املعلومات من الوثائق واملستندات وباالعتماد على املقابلة بالتالي تم إسقاط هذه الدراسة على مؤسسة بسكويت البرهان، وذلك من خالل جمع و 

 الشخصية مع مختلف رؤساء األقسام ذات العالقة باملوضوع محل الدراسة، حيث تم التوصل إلى أن نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

(ABC) ا من جّراء تطبيق هذا النظام على املؤسسة محل الدراسةفعال ساهم في تخفيض التكاليف للمؤسسة، وهذا من خالل النتائج املتحصل عليه.       

، وهذا من أهم تلك النتائج أن هذا التخفيض يكون عن طريق التخصيص الدقيق للتكاليف غير املباشرة وعن طريق إلغاء األنشطة غير املضيفة للقيمة

ن املؤسسة من ترشيد تكاليفها، وبالتالي تم إبراز العالقة املو 
ّ
  .وتخفيض التكاليف (ABC) جودة بين نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةما مك

 (، تخفيض التكاليف.ABCاألنظمة التقليدية، نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ) الكلمات املفتاحية:
 

 :دقدمةامل
الراهن نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة، أصبحت هذه في ظل اعتبارات البيئة التنافسية التي تشهدها املؤسسات االقتصادية في الوقت 

تقديم  األخيرة بحاجة إلى بيانات عن تكاليف دقيقة وصحيحة، مما أدى بها أن تعيد النظر في نظم التكاليف التقليدية التي أصبحت غير قادرة على

مكنة مع تحقيق العائد املناس  الذي يدفعها إلى االستمرار والتطور، مما املنتجات ذات الجودة العالية والصمود أمام املنافسة وذلك بأقل التكاليف امل

 .انعكس أثره في ارتفاع تكلفة املنتجات أو الخدمات املقدمة مقارنة بمنافسيها من املؤسسات على اختالف أنواعها

نياتها املطبقة، سعيا نحو إيجاد سبيل ترفع بات من الضروري قيام املؤسسات بالبحث عن أسالي  وطرق لعصرنة والحد من قصور أنظمتها وتق

رضا املستهلك الذي يؤدي إلى ارتفاع  بها مستوى جودة أنشطتها ومنتجاتها ومحاولة السيطرة على التكاليف الذي يصاحبه بالضرورة ارتفاع مستوى 

 املبيعات ومن ثم زيادة أرباح املؤسسة. 

 :أهداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى ما يلي    

 التعرف على حدود األنظمة التقليدية في حساب التكاليف؛ 

 ( إبراز كيفية عمل نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC؛) 

 ( التعرف على كيفية تخفيض التكاليف وفق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC؛) 

 محاولة إبراز مدى ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األ( نشطةABC بمؤسسة بسكويت البرهان، ودورها في تخفيض )

 تكاليفها.

 :أهمية الدراسة

                                                             
1
ّد  

ُ
    اسطنبول/ تركيا -(2018-/ أيلول 20-19م هذا البحث في مؤتمر رفاد الدولي لالقتصاد واألعمال الذي ُعقد بتاريخ )ق
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 :تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي     

 إبراز قصور األنظمة التقليدية التي تعتمدها املؤسسات االقتصادية في حساب التكاليف؛ 

 ( دراسة نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC كإحدى الطرق )الحديثة في حساب التكاليف؛ 

 ( لفت انتباه املؤسسات إلى ضرورة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC.باعتباره أداة من أدوات تخفيض التكلفة ) 

 :اإلشكالية
( ABC) التكاليف على أساس األنشطةعلى ضوء ما تقدم يمكن صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية في السؤال التالي: ما هو دور نظام محاسبة 

 في تخفيض تكاليف املؤسسات االقتصادية؟

 محاور البحث
 سنعالج هذه اإلشكالية من خالل املحاور التالية:       

 ( املحور األول: املفاهيم النظرية ملحاسبة التكاليف على أساس األنشطةABC) 

  املحور الثاني: محاولة تخفيض تكاليف مؤسسة البرهان( مسعودي للبسكويت عن طريق تطبيق نظامABC.) 

 (ABCاملحور األول: املفاهيم النظرية لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة )

  (ABC)على أساس األنشطة  نظام محاسبة التكاليفملحة تاريخية عن  .1

نتيجة االنتقادات املوجهة إلى نظم التكاليف ( من أهم ما قدمه الفكر املحاسبي ABCيعد ظهور نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط )

يعود الفضل في التوصل إلى اختراع نظام و  التقليدية التي لم تعد قادرة على مواجهة التطور الحاصل في أنظمة اإلنتاج وأسالي  التسيير الحديثة.

(ABC إلى ) زمالء (Porter)   األمريكان(R.Kaplan and R.Cooper)  ،2  بكلية  1986اللذان كشفا عنه في بيان أو تقرير في مؤتمر جوان من سنة

،  Relevance Lost "، حيث تم في هذا املؤتمر تقديم ورقة بحث متميزة بعنوان املالئمة الضائعة "(Harvard Business School)هارفارد لألعمال 

لقياس ورقابة التكاليف غير املباشرة  (Weyerhaeuser)، وتم دراسة النظام في مؤسسة (R.Kaplan and R.Cooper and T.Jonshon)من طرف 

النظام وتم تطبيقه في عدة مؤسسات صناعية بأملانيا،   (R.Kaplan and R.Cooper)فيها، بعد املالحظات األولية على النظام الجديد طور كل من 

 ة أسباب نذكر من بينها:ويرجع ظهوره إلى عد  .بالسويد، بالو.م.أ

 التكاليف، فنجد أن التكاليف املباشرة تقلصت والتكاليف غير املباشرة تضخمت عكس ما  التطورات التكنولوجية التي أدت إلى تغيير في هيكل

 ، وهو ما يوضحه الشكل املوالي:3كانت عليه سابقا

 (: تغير هيكلة التكاليف بين الحاضر واملاض ي1)الشكل

    Source: Gerad Melyon ،comptabilité analytique ،3 édition ،Bréal ،Paris ،2004 ،p259. 

                                                             
2 Shannon W. Anderson, S. Mark Young, Implementing Management Innovations  :  Lessons Learned From Activity 

Based Costing in the U.S. Automobile Industry, published by Kluwer Academic, New York, 2001, p19. 
3  Gerad Melyon, comptabilité analytique, 3 éditions, Bréal, Paris, 2004, p259.   

 هيكل التكاليف

 حاليا سابقا
  

 التكاليف غري املباشرة

 التكاليف املباشرة

التكاليف غري 
 املباشرة

 التكاليف املباشرة
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 ؛4عنه تقلص أو انخفاض الهوامش التجارية للمؤسسات ازدياد حدة املنافسة على املستوى العالمي والذي تولد 

 تعدد املنتجات والخدمات وتصنيفات الزبائن، نتج عنه زيادة تعقد بيئة األعمال؛ 

 أدى  كبر حجم املؤسسات، وعوملة األسواق أدى إلى تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسات، وعليه التنظيم التقليدي لم يعد يتكيف وهذه البيئة، مما

 ظهور هياكل على أساس األنشطة والعمليات أو ما يسمى باملدخل العرض ي.إلى 

 .(ABC)نظام مفهوم  .2

 بمجموعة من التعاريف سنحاول عرض أهمها فيما يلي: (ABC)لقد حض ي نظام  

على أنه" طريقة لحساب التكاليف، التي تحدد األنشطة في املؤسسة وتخصص تكلفة كل نشاط باملوارد ومن ثمة تحميلها على  (ABC)عرف نظام 

 .5وفقا لالستهالك الفعلي لكل منها" املنتجات أو الخدمات انطالقا مما تستخدمه هذه املنتجات أو الخدمات من أنشطة

الذي يقيس أداء وتكلفة األنشطة املتعلقة بأهداف التكلفة من منتجات وخدمات، فتكلفة كل نشاط على أنه "األسلوب  CAM-Iكما عرفته منظمة*

 .6تتحدد على مقدار استخدامه املوارد وتحمل تكاليف لألنشطة، فهو أسلوب يعترف بالعالقة السببية بين مسببات التكاليف واألنشط

 cost)، إذ يتم في املرحلة األولى تخصيص عناصر التكاليف على مجمعات التكاليف وعرف أيضا على أنه "نظام لتخصيص التكاليف على مرحلتين

pool) "7والتي تتمثل بمراكز األنشطة، ثمة يتم في املرحلة الثانية تخصيص تلك التكاليف على املنتجات بموج  األنشطة الالزمة إلنجازها. 

يس أسلوب أو طريقة وذلك لشموله على مكونات النظام من مدخالت ومعالجة هو "عبارة على نظام ول (ABC)كما يؤكد بعض األكاديميون أن 

هو "عبارة عن نظام يقوم بتحليل األنشطة التي تمارس في املؤسسة ومن ثمة  (ABC)( بأن R.Cooper، حيث يقول )8ومخرجات وتغذية عكسية"

اليف على األنشطة التي تقوم بها املؤسسة أوال، ثمة يتم تخصيص تجميع التكاليف غير املباشرة لكل نشاط على حدا، حيث يتم تخصيص هذه التك

 .9تكاليف األنشطة على املنتجات أو الخدمات أو الزبائن ذلك بحس  االستفادة منها"

ن أن هو مدخل يستند إلى استخدام األنشطة كأساس لحساب التكاليف، حيث أن األنشطة تستخدم املوارد املتاحة في حي (ABC)نستنتج أن نظام 

تي الوحدات املنتجة تستهلك تلك األنشطة، ومن ثمة يج  أن تنس  التكاليف إلى أنشطة معينة، ثمة تحميل تكلفة هذه األنشطة إلى املنتجات ال

 تستهلك موارد هذه األنشطة. 

 (ABC)أهداف نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .3

  إلى تحقيق األهداف التالية: (ABC)نظام  يسعى 

 ؛10تقديم معلومات مفيدة لإلدارة في اتخاذ القرارات وتحديد أسباب ارتفاع التكاليف 

 يعطي لإلدارة صورة واضحة ودقيقة عن األنشطة املسببة للتكاليف ومن ثمة معرفة نصي  املنتج على حدة؛ 

  على تقليل أو تخفيض تكاليف هذه يساعد إدارة املؤسسة في تخفيض التكاليف من خالل تحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة والعمل

 األنشطة؛

 ؛11التخلص من العشوائية في توزيع التكاليف غير املباشرة بين املنتجات املختلفة 

 12تحقيق العدالة في توزيع التكاليف غير املباشرة بين املنتجات املختلفة. 

 (ABCمبادئ نظام ) .4

 :13يقوم على مجموعة من املبادئ يتقدمها حس  األهمية مبدأين هما (ABC)إن نظام 

                                                             
4  T.charles Horgren, cost accounting a managerial emphasis, Prentice Hall international, Inc , 2001, p205. 
5  Desti Kannaiah, Activity Based Costing (ABC) : Is It a Tool for Company to Achieve Competitive Advantage?, 

International Journal of Economics and Finance ; Vol. 7, No. 12 ; 2015, p275.  
6  The Institute of Company Secretaries of India, Cost And Management Accouting, Printed at M.P, New Delhi, 2014, 

p190. 
7   Davidson Sidney, managariel accounting an introduction to concepts methods and uses, C.B.S publishing, 5th edition, 

India, 1994, p132 . 
8
  .161، ص2010، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، محاسبة التكاليف في املنشآت الصناعية بين النظرية والتطبيقاسماعيل يحي التركيتي،   

 
9
، مجلة الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، املدقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة مدى توفردرغام، ماهر موس ى   

 .290-289، ص2007املجلد الخامس عشر العدد الثاني، جوان 
10

 Gary Cokins, Activity-Based Cost Management : An Executive’s Guide, by John Wiley & Sons, Inc, New York ; 

2001, p359. 
11Yong‐Woo Kim, Activity Based Costing for Construction Companies, By John Wiley & Sons Ltd, USA, 2017, p25. 

12
 .164اسماعيل يحي التكريتي، مرجع سابق، ص  

13  Royal Group ltd, ABC Costing Manuel, Royal copyright, 2013, p12. 
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 األنشطة تستهلك املوارد، واقتناء املوارد يسب  حدوث التكاليف؛ 

 .املنتجات أو الخدمات أو الزبائن تستهلك األنشطة 

 ويوضح الشكل املوالي هذه العملية كما يلي:

 (ABC)(: املبادئ األساسية لنظام 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 .14أي بمعنى أن األنشطة تستهلك التكاليف، واملنتجات أو الخدمات تستهلك األنشطة

 (ABC)خطوات تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .5

 كآالتي: (ABC)يمكن تحديد الخطوات التي يعمل بها نظام 

 الخطوة األولى: تحديد األنشطة . 1.5

، حيث يتم دراسة املؤسسة والتعرف على طبيعة العمل في كل قسم وكيفية سير العملية اإلنتاجية (ABC)تعد هذه املرحلة بداية تطبيق نظام 

وضحت أنه كلما زاد عدد األنشطة زادت فيها، فمن خالل هذه العملية يتم التعرف على األنشطة الالزمة إلنتاج منتج معين، إال أن الدراسات العملية أ

 :16. وتصنف األنشطة إلى15درجة تعقيد وصعوبة العالقة بين النشاط ووحدة املنتج، مما يرفع تكلفة تنفيذ هذه الطريقة

 أنشطة مضيفة للدقيمة 

 .العمالءهي تلك األنشطة التي يعتبر وجودها أساس إلتمام عمليات إنتاج وتسويق وبيع املنتج في األسواق إلى 

معينة هو  ومن أمثلتها شراء مواد أولية لصنع املنتج هو نشاط ذو قيمة ألن املؤسسة بدونها لن تستطيع من تصنيع املنتوج، وكذلك دهان سيارة بجودة

 .نشاط ذو قيمة ألن العمالء يتوقعون ذلك ويرغبون فيه وغيرها

 أنشطة غير مضيفة للدقيمة 

إلى إضافة قيمة إلى املنتوج، بمعنى أن التخلص من هذه األنشطة وإلغائها ال يؤدي إلى التأثير في قيمة املنتجات  وهي األنشطة التي ال يؤدي تنفيذها

 .املقدمة إلى العمالء

سياسة  بيقومن أمثلتها تخزين املواد األولية أو املنتجات التامة الصنع يعد نشاطا غير مضيف للقيمة من وجهة نظر العميل، لذلك كان السعي إلى تط 

 .اإلنتاج في الوقت املحدد، وكذلك إعادة تصنيع الوحدات املعيبة هو نشاط عديم القيمة بالنسبة للعمالء، لذلك يمكن بل يتوج  استبعاده

                                                             
14 René Domeestère, contrôle de gestion et pilotage, Nathan, Paris, 1997, p198. 

، جامعة 17نسانية، العدد كمال، نظام التكلفة على أساس النشاط في ترشيد التكاليف كاستراتيجية استمرارية املؤسسة في ظل املنافسة، مجلة العلوم االجتماعية واإل سعاش  15

 .208، ص2007باتنة، 
(، 15الجامعة اإلسالمية، سلسلة العلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، املجلد ) سالم عبد هللا حلس، نظام التكاليف كأساس لقياس تكلفة الخدمة التعليمية بالجامعات، مجلة  16

  .221،222، ص2007العدد األول، جامعة غزة، 

 يخلق

 

 يخلق

 يستهلك يستهلك

 األنشطة املنتجات والخدمات املوارد

 التكاليف 

Source : Jan Emblemsvåg, Life-Cycle Costing : Using Activity-Based Costing And Monte Carlo Methods To 

Manage Future Costs And Risks, Published by John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2003, p101. 
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حجمها  وتجدر اإلشارة إلى أنه هناك أنشطة عديمة القيمة من وجهة نظر العمالء ولكن ال يمكن للمؤسسة أن تستغني عنها كامال، بل يمكن أن تخفض

 .وتنجز النشاط بكفاءة مثل قسم املحاسبة، معالجة البيانات، الفحص، إعداد اآلالت ملنتج جديد أو تشغيل كمية معينة ملنتج معين

س ، وفي هذا الصدد فإن تبوي  األنشطة حس  القيمة املضافة يتيح فرصة كبيرة إلدارة املؤسسة بدراسة تكاليف األنشطة بالعمق والتحليل املنا

 حاولة إلغاء األنشطة ذات التكاليف املرتفعة والتي ال تحقق أي قيمة مضافة. وم

   (Cost Driver). الخطوة الثانية: تحديد مسببات التكلفة 2.5

  ويتم في هذه املرحلة التعبير عن األنشطة بقياس كمي يحقق عالقة االرتباط بين حجم النشاط ومقدار التكلفة، ويطلق على ذلك املقياس مسب

 .17)محرك( التكلفة الذي يؤثر على تكلفة ذلك النشاط

. وحس  الدراسات التي قاما بها 18فمثال يعتبر عدد ساعات العمل هو مسب  التكلفة ألجور العمال، عدد الصيانة هو مسب  التكلفة للصيانة، غيرها

 :19( يمكن تقسيم مسببات التكلفة إلى نوعين أساسين هماCooper and Kaplanكل من )

 سببات خاصة بالعملياتم  

در يركز هذا النوع من املسببات على عدد مرات تأدية النشاط الواحد، وهي تستخدم في حالة إذا ما كانت مجموعة املنتجات تحتاج إلى نفس الق

 .من النشاط

ن تؤدي وتستغرق نفس الوقت والجهد بغض ومن أمثلتها أنشطة جدولة تشغيل آالت اإلنتاج وتشغيل أمر الشراء والصيانة، جزء معين من اآللة يمكن أ

 .النظر عن طبيعة املنتج النهائي

 مسببات خاصة بالفترة الزمنية 

 تهتم هذه املسببات بالفترة الزمنية التي يستغرقها النشاط الالزم إلنتاج منتج معين، وتستخدم هذه النوعية في حالة اختالف حجم النشاط

 .النهائياملطلوب باختالف نوعية وكمية املنتج 

 ومن أمثلتها ساعات العمل املباشر، ساعات الفحص، ساعات تهيئة آالت التشغيل وغيرها.

  (Cost Pools). الخطوة الثالثة: إنشاء مجمعات التكاليف 3.5

عن طريق  التكاليف حس  كل نشاط، ويج  تحليل تكاليف النشاط (Pools)يتم في هذه املرحلة تجميع التكاليف غير املباشرة في مجمعات 

 .20عوامل اإلنتاج املوظفة إلنجاز كل نشاط والتي يمكن أن تكون أشخاص، آالت، وسائل النقل، واملواد التي تتضمنها نظم التكاليف التقليدية

 . الخطوة الرابعة: تحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات النشاط4.5

وحدات النشاط سواء كانت منتجات أو خدمات وفقا لعدد وحدات الخدمة املطلوبة يتم في هذه املرحلة تحميل التكاليف غير املباشرة على 

 .21إنجازها، ويتم ذلك باستخدام مسببات التكلفة كمقياس للطل ، ويقاس طل  املنتج على األنشطة بعدد املعامالت أنشئت من أجل مسب  التكلفة

 من خالل الشكل التالي: (ABC)يمكننا تلخيص خطوات تطبيق نظام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 . 209سعاش كمال، مرجع سابق، ص  
املينائية، مجلة جامعة البحر األحمر، العدد الرابع، أسعد مبارك حسين، استخدام نظام التكلفة على أساس األنشطة لقياس وتخصيص التكاليف املشتركة في قطاع الخدمات   18

 .219، ص2013جامعة البحر األحمر، 
19

 223سالم عبد هللا حلس، مرجع سابق، ص  
20  Patrick Boisselier, contrôle de gestion, édition Vuibert, Paris, 2005, p204.   

 .209سعاش كمال، مرجع سابق، ص  21
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 (ABC)(:خطوات تطبيق نظام 3الشكل )
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Patrick Boisselier, contrôle de gestion, édition Vuibert, Paris, 2005, p204.   

والتي تبدأ بتحديد األنشطة ومختلف تكاليفها، ومن ثمة إسقاط هذه التكاليف على  (ABC)من خالل هذا الشكل تتضح لنا خطوات تطبيق نظام 

 لحصول على تكلفة املنتوج.  ليتم في األخير ا املنتجات وفق مسببات التكلفة

 (ABC)طرق تخفيض التكاليف وفق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .6

 :22من خالل الخطوات التالية (ABC)وفق نظام  يمكن تخفيض التكاليف        

  تقليص الوقت والجهد املطلوبين للقيام بالنشاط؛ 

  النقطة األكثر أهمية في هذا املجال، إذ أنه بواسطة تحليل األنشطة يمكن الوصول إلى تلك األنشطة إلغاء األنشطة الغير الضرورية: قد تكون هذه

 التي ال تضيف قيمة للمنتجات أو الخدمات التي يطلبها املستهلك؛

 .انتقاء األنشطة ذات التكلفة األصغر وذلك في حالة وجود األنشطة التنافسية التي تؤدي الغرض نفسه وبتكلفة أقل 

 (ABC)املدقارنة بين األنظمة التدقليدية ونظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .7

يمكن القول إن نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة يتشابه مع طرق التكاليف التقليدية في محاسبة كل من املواد املباشرة واألجور 

 املباشرة، ويمكن تبيان الفروق الجوهرية من خالل ما يلي:املباشرة، في حين تختلف فيما يتعلق بمحاسبة التكاليف غير 

 .مبدأ الطريدقة1.7

ن ثم تقوم طرق التكاليف التقليدية املستخدم لتحميل املنتج بالتكاليف غير املباشرة مبدأ مفاده تخصيص هذه التكاليف على مراكز التحميل، وم

معدل هنا فإن الفكرة القائمة الستخدامه تفترض زيادة التكاليف املستهلكة بمجرد  على الوحدات املنتجة حس  معدالت تحميل، وبمجرد استخدام أي

 لذلك املعدل
ً
 .زيادة عدد الوحدات املنتجة )عالقة طردية( وفقا

 على مبدأين أساسيين هما:(ABC)نظام في حين يقوم 

  .توزع املوارد على األنشطة بمعنى أن األنشطة هي التي تستهلك املوارد وليس املنتج 

                                                             
22

Jan Emblemsvåg, Life-Cycle Costing : Using Activity-Based Costing And Monte Carlo Methods To 

Manage Future Costs And Risks, Published by John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, 2003, p113. 
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 ال تقسم األنشطة على املنتجات فقط لكن على كل مسببات التكلفة أي أن أسباب التكلفة هي التي تستهلك األنشطة. 

 . هدف الطريدقة2.7

 ر املباشرة لغرض تقويم املخزون، وال يوفر معلومات لخدمة أغراض اإلدارة.في الطرق التقليدية يتم التركيز على تخصيص التكاليف غي     

 هما: (ABC)نظام  في حين هناك هدفين أساسين يتم السعي إليهما من خالل

 .تصميم هيكل لتكاليف 

  23من التكاليف غير املباشرة للمنتج أو الخدمة املستهلكةالتأكيد على القيمة الحقيقة. 

 التكاليف غير مباشرةمراحل تخصيص . 3.7

 :تمر مراحل تخصيص التكاليف غير املباشرة في الطرق التقليدية بثالث مراحل أساسية هي    

 ( ؛األقسام املساعدة و يتم تخصيص التكاليف غير املباشرة على مراكز التحميل)األساسية 

  يتم تخصيص تكاليف األقسام املساعدة على األقسام األساسية؛ 

  تكاليف األقسام األساسية على وحدات اإلنتاج باستخدام معدل تحميل يتم تحديده.يتم تخصيص 

 :بأربع مراحل أساسية هي (ABC)نظام تمر مراحل تخصيص التكاليف غير املباشرة في   

 تحديد وتحليل األنشطة؛ 

 تحديد مسببات التكلفة؛ 

 إنشاء مجمعات التكلفة؛ 

 تخصيص تكاليف األنشطة على املنتجات. 

 نوعية أساس التحميل املستخدم لتحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات التكلفة. 4.7

 :في الطرق التقليدية غالبا ما تتحدد في واحد من األسس التالية

 ساعات عمل مباشر، وساعات دوران اآلالت، وكالهما أساس الزمن. 

  األولية وهما األساس املاليتكلفة األجور املباشرة، تكلفة املواد املباشرة والتكلفة. 

يصع  في إطاره حصر أو تحديد مسب  التكلفة، فاألمر يتوقف على طبيعة النشاط نفسه، بل وعلى األكثر من ذلك فنشاط معين  (ABC)نظام في 

في مؤسسة أخري محرك أو )مثل تجهيز اآلالت( قد يحركه مسب  معين، داخل مؤسسة معينة )وليكن عدد مرات التجهيز(، بينما يحرك نفس النشاط 

يمكن أن يكون مرونة في اختيار املسب  الذي يالئم نشاطا معينا داخل مؤسسة معينة، وال يغل  على مسببات  التجهيز. وعليهمسب  آخر، وليكن وقت 

 .التكلفة الطابع املالي أو الكمي

 واألنظمة التقليدية: (ABC)ويوضح الشكل املوالي املقارنة بين نظام 

 واألنظمة التدقليدية (ABC)(: املدقارنة بين نظام 4الشكل)

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                                             
23 Larry M. Walther, Christopher J. Skousen, Process And Activity Based Costing : Managerial And Cost Accouting, by 

Larry M. Walther, 2010, p23. 

 التكاليف غير املباشرة األنظمة التدقليدية

 التكاليف املباشرة

 التكاليف املباشرة

 التكاليف غير املباشرة
 (ABC)نظام 

 B املنتج 

 3 النشاط

  Aاملنتج

 5النشاط

  Cاملنتج 

 2 النشاط 4 النشاط

  Aاملنتج B  املنتج  Cاملنتج 

  1 النشاط

 Yالعميل

Y 
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ة واإلنسانية، سعاش كمال، نظام التكلفة على أساس النشاط في ترشيد التكاليف كاستراتيجية استمرارية املؤسسة في ظل املنافسة، مجلة العلوم االجتماعياملصدر: 

 .208ص، 2007، جامعة باتنة، 17العدد 

دية تعتمد على مراكز في مرحلة توزيع التكاليف غير املباشرة، فبينما النظم التقلي (ABC)يوضح لنا الشكل أوجه االختالف بين النظام التقليدي ونظام 

نشطة في حد ذاتها يعتمد بالدرجة األولى على األ (ABC)على حجم إنتاج أو ساعات العمل املباشرة ويطلق عليها أسس التحميل، فإن نظام  النشاط بناء

 كمسببات التكلفة.

 (.ABCاملحور الثاني: محاولة تخفيض تكاليف مؤسسة البرهان مسعودي للبسكويت عن طريق تطبيق نظام )

  مؤسسة بسكويت البرهان مسعودي )ميخور(ملحة عن  .1

أنشأت سنة  واملتوسطة الرائدة في الصناعات الغذائيةتعتبر مؤسسة بسكويتري البرهان مسعودي )ميخور( من بين املؤسسات الجزائرية الصغيرة 

يكثر عليها الطل  في  بسب  حجم إنتاجها ورقم أعمالها والشكوالتة تحتل مكانة هامة على املستوى املحلي في مجال إنتاج البسكويت، القوفريط  ،2003

سسة بسكويت البرهان مسعودي مؤسسة إنتاجية من الحجم املتوسط تعتبر مؤ   السوق الجزائرية، فهي تعمل على تمويل السوق املحلية واإلقليمية.

 ."حس  التقسيم الجزائري للمؤسسات "وهي مؤسسة ذات شخص طبيعي

تقوم املؤسسة  عامل، 253ـبمقدار بأس بها من العمال لتسيير املصنع والسير به حيث ال مليار سنتيم، وتضم تركيبة بشرية  15يبلغ رأس مالها حوالي 

  .الدارسة بإنتاج مادة غذائية كمالية يكثر عليها الطل  في السوق الجزائريةمحل 

  تطبيق نظام ةحاولوم النظام املطبق في املؤسسةالتعرف على ، )ميخور( سيتم إسقاط ما تم تناوله في الدراسة النظرية على مؤسسة بسكويت البرهان

(ABC)   ومن ثمة نقارن النتائج بما سيظهره احتساب تكلفة الوحدات املنتجة وفقا لنظام في املؤسسة محل الدراسة(ABC). 

 :منتجات التي تم إعدادها ملجموعة من األسباب أهمها 6منتج، تم التركيز فقط على  21تقوم املؤسسة محل الدراسة بإنتاج حيث 

 توفر جميع املعلومات حول هذه املنتجات؛  

  لتعميم الدراسة على جميع منتجات املؤسسة؛عدم توفر الوقت الكافي 

 .يتم اإلنتاج وفق برنامج يومي، حيث تقوم املؤسسة كل يوم بإنتاج نوع معين، وال يتم اإلنتاج لكل األنواع دفعة واحدة 

 بمؤسسة البرهان مسعودي للبسكويت ABC دراسة الطريدقة املستخدمة وتطبيق نظام .2

، حيث يقوم قسم املحاسبة التحليلية بتحديد التكاليف هافي حساب تكاليف منتجاتالنظم التقليدية  باستخدامتستخدم املؤسسة محل الدراسة 

بإتباع طريقة التكاليف الكلية، فهي بذلك تقوم بتحميل كافة التكاليف املباشرة وغير املباشرة على كل املنتجات والتكلفة النهائية وسعر البيع ملختلف 

 :ألساسية في املؤسسة هي األقسام املنتجة واملتمثلة فيتعتبر األقسام او  املنتجات،

 املسؤول عن املنتجين املنتَجين ميخور وقاليتو( ؛ خطي إنتاج البسكويت( 

 املسؤول عن املنتج كاسكروط رياض( ؛ خط إنتاج كاسكرط رياض( 

 (04، بيس شوك 02)املسؤول عن املنتجات بيس شوك، بيس شوك  خط إنتاج بيس شوك. 

 اإلنتاج وفق عدة مراحل وهي: التحضير، التشكيل، الطهي، الحشو والتغليف. تتم عملية

، وهي األقسام غير املنتجة ام املساعدة أو األقسام الثانويةتتلقى هذه األقسام التكاليف املباشرة، أما التكاليف غير املباشرة تتلقاها من خالل األقس

 :مثل فيوالتي تساعد األقسام الرئيسية في أداء عملها وتت

 قسم اإلدارة؛ 

 قسم التموين؛ 

 قسم الصيانة؛ 

 قسم التوزيع. 

 .تعتبر كل التكاليف التي تنتجها هذه األقسام تكاليف غير مباشرة بالنسبة للمنتجات

املوالي يوضح  والجدول . بعد تحمل كل التكاليف املباشرة وغير املباشرة على األقسام الرئيسية يتم تحديد نسبة تحميل كل منتج من هذه التكاليف

 :املطبق التقليدي النظام وفق التكاليف حساب كيفية
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 املبالغ بالدينار)دج()طريدقة التكاليف الكلية( املطبق  التدقليدي تكلفة إنتاج املنتجات وفق النظام (:1الجدول)

 التحليلية املحاسبة قسم معلومات على باالعتماد الباحثين إعداد من املصدر:

لفة أعلى يتضح من الجدول أنه تم تحميل التكاليف املباشرة وتوزيع التكاليف غير املباشرة على جميع املنتجات، حيث ظهر املنتوج ميخور بسعر التك

دج، بينما  8.69دج، في حين املنتوج قاليتو بسعر تكلفة قدره  15.31الرياض وبيس شوك بتكلفة قدرها  دج، أما املنتجين كاسكروط 15.81قدر ب 

 دج. 2.38قدرت تكلفته ب  02دج، أما املنتوج بيس شوك  4.19بتكلفة قدرها  04املنتوج بيس شوك 

 وبعد ما تم ضبط نظام التكلفة الكلية للمؤسسة محل الدراسة، سنحاول تصميم نموذج لنظام التكلفة على أساس النشاط. 

 للمؤسسة محل الدراسة.(ABC) ة طنشعلى أساس األ يفلاالتكمحاسبة تصميم نموذج خاص بنظام  .3

 يتم تصميم النموذج وفق الخطوات اآلتية:

  :تحديد األنشطةالخطوة األولى  

في هذه الخطوة ينبغي تقسيم املؤسسة محل الدراسة إلى أنشطة، ونظرا العتماد املؤسسة على التنظيم الهيكلي حس  األقسام واملراكز، تم             

إلنتاج، الوقوف عند كل املهام التي يقوم بها كل فرع، حتى يتم تقسيم املؤسسة إلى مجموعة من األنشطة، لقد حدد نطاق الدراسة على خطوط ا

 .تحديد أنشطة املؤسسة إلىوبالتعاون واملناقشة مع رئيس مصلحة املحاسبة التحليلية توصلنا 

 (: يوضح تحديد األنشطة داخل املؤسسة2الجدول )
 األنشطة املراكز

 تعيين االحتياجات التموين

 تقديم الطلبيات

 استالم

 مراقبة البضائع

 التخزين

 برنامج اإلنتاج اإلنتاج

 التحضير

 التشكيل

 الطهي

 الحشو

 التغليف

 صيانة وقائية الصيانة

 صيانة طارئة

 التخزين التوزيع

 الشحن

 التسليم

 اإلدارة اإلدارة

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات قسم املحاسبة التحليلية 

 املؤسسة في جميع مراكزها.نشاط باملؤسسة، بحس  النشاطات التي تقوم بها 17وفق الجدول أعاله تم تحديد 

 البيان التكلفة ميخور  قاليتو كاسكروط رياض بيس شوك 02بيس شوك  04بيس شوك 

 املواد األولية 955.24 559 1 587.83 437 647.01 74 968.98 220 365.41 441 895.74 120 490.28 264

 مواد التغليف 180.13 442 981.01 129 156.25 70 605.69 68 359.06 50 034.12 56 044 67

 مصاريف املستخدمين 392 68 15790 8134 11422 11726 6396 14924

 -عمال التغليف  -

 مجموع التكاليف املباشرة 527.37 070 2 358.84 583 937.26 152 996.67 300 450.47 503 325.86 183 458.28 346

 مجموع التكاليف غير مباشرة 105.75 406 100.98 109 658.50 55 021.51 60 801.13 96 515.09 26 008.53 58

404 466.81 

 

209 840.96 

 

600 251.60 

 

361 018.18 

 

208 595.77 

 

692 459.82 

 

2 476 633.12 

 

 مجموع التكاليف

 الكمية املنتجة - 1460 800 987 1960 1260 2010

201.23 

 
166.54 

 
306.25 

 
365.77 

 
260.74 

 
 تكلفة العلبة - 474.29

 عدد القطع - 30 30 24 20 70 48

4.19 

 

2.38 

 

15.31 

 

15.24 

 

8.69 

 

15.81 

 

 تكلفة الدقطعة -
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 لتكلفة.بعد إتمام الخطوة األولى التي تم فيها تحديد األنشطة داخل املؤسسة، يتم مباشرة إتباع الخطوة الثانية، واملتمثلة في تحديد مسببات ا

 مسببات التكلفة الخطوة الثانية: تحديد 

ملقدمة في هذه الخطوة يتم تحديد مسببات التكلفة لكل األنشطة، وتعد أهم خطوة الرتباطها بالنتائج مستقبال، فقد تم االعتماد على املعلومات ا            

حس  ما من طرف مسئول قسم املحاسبة التحليلية، والتأكد من كل معلومة من مصدرها داخل املؤسسة، فقد تم وضع لكل نشاط مسب  وهذا 

 .سب  من أجل حساب تكلفته الوحدويةتم تحديد حجم كل م ق معه، ثميتواف

 (: تحديد مسببات التكلفة وحجم كل مسبب للتكلفة3الجدول رقم )
 عدد مسببات التكلفة مسببات التكلفة األنشطة

 التموين

 تعيين االحتياجات -

 تقديم الطلبيات -

 استالم -

 مراقبة البضائع -

 التخزين املواد األولية -

 

 العمل )عمال( عدد ساعات

 عدد الطلبيات

 عدد ساعات التفريغ )عمال التفريغ(

 عدد ساعات العمل )أمين املخزن(

 عدد ساعات التخزين )أمين املخزن(

 

13 

7 

42 

8 

14 

 

       اإلنتاج

 برنامج اإلنتاج -

 التحضير -

 التشكيل -

 الطهي -

 الحشو -

 التغليف -

 عدد خطوط اإلنتاج

 عدد ساعات العمل )عمال(

 اآللةعدد ساعات 

 كمية الغاز املستهلكة

 عدد ساعات اآللة

 عدد ساعات العمل )عمال التغليف(

3 

134.5 

122 

2268 

35 

394 

   الصيانة

 صيانة وقائية -

 صيانة طارئة -

 عدد التدخالت

 عدد ساعات العمل )عمال الصيانة(

6 

39 

   التوزيع

 التخزين املنتجات -

 الشحن -

 التسليم -

 عدد ساعات التخزين

 العمل )عمال الشحن(عدد ساعات 

 عدد التسليمات

1.5 

80 

11 

 12 عدد ساعات العمل )عمال اإلدارة( اإلدارة

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على معلومات قسم املحاسبة التحليلية 

من نشاطات املؤسسة، وتم تحديد وفق الجدول أعاله، نالحظ أنه تم تحديد مسببات التكلفة لكل األنشطة، حيث كل مسب  للتكلفة يوافق نشاط 

 حجم كل مسب  بالتشاور والتعاون مع مسئول قسم املحاسبة التحليلية.

من خالل بيانات هذا الجدول يمكن مالحظة أن هناك العديد من األنشطة التي لها مسببات نشاط مشتركة، مثل عدد ساعات العمل، عدد ساعات  

 م مباشرة إتباع الخطوة الثالثة، واملتمثلة في إنشاء مجمعات التكلفة.عمل اآللة، عدد ساعات التخزين، من هنا يت

  :إنشاء مجمعات التكلفةالخطوة الثالثة 

يتم في هذه املرحلة تجميع األنشطة التي لها مسب  نشاط مشترك في مركز نشاط أو حوض تكلفة فيما يسمى بمصفوفة االرتباط بين األنشطة             

 :وهذا ما يوضحه الجدول املوالي وارد.املتحديد استهالك هذه األنشطة من يتم  ، ثمومسبباتها
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 رتباط بين أنشطة ومسببات التكلفة(: مصفوفة اال 4الجدول )
  مسببات التكلفة

كمية الغاز  عدد التدخالت عدد التسليمات

 املستهلكة

عدد ساعات عمل  عدد الطلبيات عدد ساعات التخزين عدد خطوط اإلنتاج

 اآللة

 األنشطة ساعات العمل عدد

 تعيين االحتياجات ×       

 تدقديم الطلبيات   ×     

 استالم ×       

 مراقبة البضائع ×       

 التخزين م.أ    ×    

 برنامج اإلنتاج     ×   

 التحضير ×       

 التشكيل  ×      

 الحشو  ×      

 الطهي      ×  

 التغليف ×       

 صيانة وقائية       × 

 صيانة طارئة ×       

 التخزين م.ت    ×    

 الشحن ×       

 التسليم        ×

 اإلدارة ×       

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابدقة

يمثل مسب  لسبعة أنشطة، واملسب  عدد ساعات عمل اآللة عند قراءة مصفوفة االرتباط بين األنشطة ومسبباتها نجد أن املسب  عدد ساعات العمل 

 مسب  لنشاطين، كذلك املسب  عدد ساعات التخزين مسب  لنشاطين، في حين بقية املسببات فهي مسببة لنشاط واحد.

 الجدول املوالي:بعد تحديد االرتباط بين األنشطة، نقوم بتحديد استهالك مجمعات أو مراكز األنشطة من موارد وهذا ما يوضحه 

 (: إنشاء مجمعات التكلفة مع تحديد استهالك األنشطة للموارد5الجدول )
 التكاليف ) دج( مسببات التكاليف األنشطة مجمعات التكاليف

 تعيين االحتياجات مركز اإلنتاج

 استالم

 مراقبة البضائع

 التحضير

 التغليف

 صيانة طارئة

 الشحن

 اإلدارة

 عدد ساعات العمل

 ساعات العملعدد 

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

 عدد ساعات العمل

1292.30 

4331 

1071 

13707.36 

42960 

11730.34 

8160 

201692.65 

   277777.35 

 التشكيل مركز التشكيل والحشو

 الحشو

 عدد ساعات عمل اآللة

 عدد ساعات عمل اآللة

13707.36 

17589 

   31296.36 

 تخزين مواد األولية مركز التخزين

 تخزين املنتجات التامة

 عدد ساعات التخزين

 عدد ساعات التخزين

8934.3 

992.7 

9.927 

 1292.30 عدد الطلبيات تقديم الطلبيات -

 32128 عدد خطوط اإلنتاج برنامج اإلنتاج -

 12475 كمية الغاز املستهلكة الطهي -

 2932.58 عدد التدخالت صيانة وقائية -

 31109.86 عدد التسليمات التسليم -

 406105.75 املجموع

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابدقة

الوحدة الواحدة من  بعد تحديد تكلفة كل األنشطة ومراكز األنشطة وتحديد عدد مسببات التكاليف الخاصة بكل نشاط، يج  أن نحدد تكلفة

 املسببات والتي تتم حس  العالقة التالية:

 عدد مسببات التكاليف. /تكلفة الوحدة الواحدة من املسببات = مجموع تكاليف النشاط أو مركز األنشطة
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 :وهذا ما يوضحه الجدول املوالي

 (: تكلفة الوحدة الواحدة من مسببات التكلفة6الجدول )
 األنشطة و مراكز  النشاط التكلفة )دج( املسببعدد  تكلفة املسبب )دج(

 مركز اإلنتاج 777.35 277 689.50 402.87

 مركز التشكيل والحشو 296.36 31 157 199.34

 مركز التخزين 927.00 9 15.5 640.45

 تقديم الطلبيات 1292.3 7 184.61

 برنامج اإلنتاج 32128 3 709.33 10

 الطهي 12475 2268 5.50

 صيانة وقائية 2932.584 6 488.76

 التسليم 31109.86 11 828.17 2

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابدقة

يؤثر تبقى دقة هذه الحسابات متوقفة على مدى دقة املعلومات املتحصل عليها من مصالح املؤسسة، حيث أن أي نقص في املعلومات أو أي خطأ فيها 

 املتوصل إليها.على النتائج 

من  بعدها نحدد عدد املسببات على مستوى كل خط إنتاجي، وتم ذلك حس  معلومات من قسم املحاسبة التحليلية في املؤسسة باالعتماد على بيانات

 البرنامج املستخدم في معالجة التكاليف.

 .يوضح عدد مسببات التكلفة املخصصة لكل خط إنتاجي والجدول املوالي

 عدد مسببات التكلفة املخصصة لكل خط إنتاجي (:7الجدول )
 مسببات التكلفة ميخور  قاليتو كاسكروط الرياض بيس شوك 02بيس شوك 04بيس شوك 

 عدد ساعات العمل 137.50 126.50 91.50 152 87.50 127.50

 عدد ساعات عمل اآللة 26 23 17 41.55 18.25 18.25

 التخزين عدد ساعات 3.63 1.44 1.10 4.11 2.16 2.16

 عدد الطلبيات 1 1 1 2 1 1

 عدد خطوط اإلنتاج 0.2 0.1 0.25 1 0.43 1.02

 كمية الغاز املستهلكة 410 399 260 465 302 432

 عدد التدخالت 1 1 1 1 1 1

 عدد التسليمات 2 2 2 2 1 2

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابدقة

الحجم الضروري من مسببات التكلفة لكل منتج وقد تم توزيع حجم هذه املسببات بنفس النس  التقريبية التي توافق مع ما يبين الجدول أعاله 

يحتاجه كل منتج في املؤسسة؛ بعد تحديد التكلفة الوحدوية لكل نشاط، والحجم الضروري من مسببات التكلفة الخاص بكل منتج، يتم حساب 

 منتج، وهو ما سوف نوضحه في املرحلة املوالية واألخيرة:التكلفة غير املباشرة لكل 

 :تحميل التكاليف غير املباشرة على وحدات النشاط الخطوة الرابعة 

خط إنتاجي، نستطيع حساب تكلفة  بعد تحديد تكلفة الوحدة الواحدة من مسب  التكلفة، باإلضافة إلى تحديد كمية مسببات التكلفة لكل            

 :املبني على أساس األنشطة حيث نظام محاسبة التكاليفاملنتجات حس  

 تكلفة الوحدوية للمسبب. ×عدد مسببات التكلفة  = التكلفة غير املباشرة

 ( "ABCشاط )والجدول املوالي يمثل مجموع التكاليف غير املباشرة املخصصة لكل منتوج وفق "نظام التكلفة على أساس الن

 

 

 

 

 



 سامل يسمينة وآخرون                                                                                    التكاليف( يف ختفيض ABCمساهمة نظام حماسبة التكاليف على أساس األنشطة ) 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 3, 2018 
459 

 

 املبالغ بالدينار)دج( (ABC) : مجموع التكاليف غير املباشرة املخصصة لكل منتوج وفق نظام(8)الجدول 

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابدقة

املبني على أساس  بعد تحديد التكلفة غير املباشرة لجميع املنتجات، نستطيع حساب تكلفة الخطوط اإلنتاجية حس  نظام محاسبة التكاليف

 األنشطة، وفيما يلي توضيح لتكلفة إنتاج كل املنتجات:

 ( املبالغ بالدينار)دج(ABC(: يوضح حساب تكلفة اإلنتاج لكل منتوج وفق "نظام التكلفة على أساس النشاط )9الجدول ) 

 الجداول السابدقةاملصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على 

حيث بلغت تكلفة ، (ABC)من خالل الجدول أعاله أن نالحظ أنه تم تحميل التكاليف املباشرة وتوزيع التكاليف غير املباشرة على املنتجات حس  نظام 

دج، واملنتوج قاليتو بتكلفة إنتاج  4.40قدر بـ ـإنتاج ت بتكلفة 04دج، بينما املنتوج بيس شوك  2.64بأقل تكلفة قدرها  02إنتاج املنتوج بيس شوك 

دج، في حين قدرت  14.97 ميخور قدرت تكلفته بـ دج، أما املنتوج 14.84ـدج، بينما املنتوج كاسكروط الرياض تكلفة إنتاجه تقدر ب9.08ـمتوسطة تقدر ب

 دج. 15.16 قدر بـتكلفة املنتوج بيس شوك بتكلفة إنتاج أعلى ت

املبني على أساس  نظام محاسبة التكاليفتكلفة اإلنتاج حس  طريقة التكاليف الكلية املستعملة في املؤسسة محل الدراسة و  يبين فرق  املواليوالجدول 

 األنشطة.

 

 

 األنشطة واملراكز تكلفة املسبب ميخور  قاليتو كاسكروط رياض بيس شوك 02بيس شوك  04بييس شوك 

مركز إدارة وإعداد  394.39 228.22 54 889.96 49 36086.42 59946.83 34508.87 50284.35

 املنتوج

مركز التشكيل  199.34 182.84 5 584.82 4 3388.78 8282.58 3637.96 6219.41

 والحشو

 مركز التخزين 640.45 324.83 2 922.25 704.50 2632.25 1383.37 1959.78

 تقديم الطلبيات 184.61 184.61 184.61 184.61 369.23 184.61 184.61

 برنامج اإلنتاج 709.33 10 141.87 2 070.93 1 2677.33 10709.33 4605.01 10923.52

 الطهي 5.50 255.18 2 194.68 2 1430.11 2557.71 1661.13 2376.19

 صيانة وقائية 488.76 488.76 488.76 488.76 488.76 488.76 488.76

 التسليم 828.17 2 656.34 5 656.34 5 5656.34 5656.34 2828.17 5656.34

 المجموع تكاليف غير المباشرة 462.66 72 992.36 64 50616.85 90643.03 49297.89 78092.96

 البيان التكلفة ميخور  قاليتو كاسكروط رياض بيس شوك 02بيس شوك  04بيس شوك 

 املواد االولية 955.24 559 1 587.83 437 647.01 74 968.98 220 365.41 441 895.74 120 490.28 264

 مواد التغليف 180.13 442 981.01 129 156.25 70 605.69 68 359.06 50 034.12 56 044 67

 مصاريف املستخدمين 392 68 15790 8134 11422 11726 6396 14924

 -عمال التغليف-

 مجموع التكاليف املباشرة 527.37 070 2 358.84 583 937.26 152 996.67 300 450.47 503 325.86 183 458.28 346

 مجموع التكاليف غير املباشرة 105.75 406 72462.66 64992.36 50616.85 90643.03 49297.89 78092.96

 مجموع التكاليف 633.12 476 2 655821.50 217929.62 351613.52 594093.50 232623.75 424551.24

 الكمية املنتجة - 1460 800 987 1960 1260 2010

 تكلفة العلبة - 449.19 272.41 356.24 303.11 184.62 211.22

 عدد القطع   - 30 30 24 20 70 48

 تكلفة الدقطعة - 14.97 9.08 14.84 15.16 2.64 4.40
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 املبالغ بالدينار)دج(( ABCاملدقارنة بين تكلفة اإلنتاج حسب طريدقة التكاليف الكلية ونظام )(: 10الجدول )

 املنتجات طريدقة التكاليف الكلية )دج( )دج( (ABC)نظام  اإلنحراف اإلنحراف%

 ميخور  15.81 14.97 0.84 5%

 قاليتو 8.69 9.08 0.39- 4%-

 كاسكروط الرياض 15.24 14.84 0.40 3%

 بيس شوك 15.31 15.16 0.15 1%

 02بيس شوك 2.38 2.64 0.26- 11%-

 04بيس شوك  4.19 4.40 0.21- 5%-

 املصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على الجداول السابدقة
%،  كذلك املنتوج 5دج أي بنسبة  0.84كانت تتحمل تكاليف إضافية قدرت ب  نالحظ من الجدول السابق أن الوحدة املنتجة من املنتوج ميخور 

%، كما هو الحال بالنسبة للمنتج بيس شوك حيث تحمل تكاليف إضافية 3دج أي بنسة  0.40كاسكروط رياض تحمل تكاليف إضافية قدرت ب 

هر لنا أن الوحدات املنتجة ميخور، كاسكروط رياض وبيس شوك % فبتطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط فقد أظ1دج أي بنسبة  0.15قدرت ب 

دج، ويرجع هذا االنخفاض إلى أن مؤسسة البسكويت كانت تحمل خطوط اإلنتاج بتكاليف  15.16دج و  14.84دج،  14.97تتحمل على التوالي فقط 

تم توزيع تكاليف غير مباشرة على أساس حجم اإلنتاج مما أدى إضافية ال ترتبط بها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة مثل تكاليف الحشو، أي أنه 

أسلوب مناس  تحملها حجم أكبر من التكاليف غير املباشرة، العتمادها على نس   لتحميل التكاليف على وحدة املنتوج، وبتالي ال يمكن االعتماد عليه ك

 ر.التخاذ قرارات إدارية سليمة تفيد في عملية التسعي

 02% من التكاليف، كذلك هو الحال بالنسبة لبيس شوك 4دج أي بنسبة  0.39أن الوحدة املنتجة من املنتوج قاليتو غاب عنه ما قدره  في حين نالحظ 

%  من 5دج أي بنسبة   0.21فقد غاب عنه  04% من التكاليف، ونفس املالحظة بالنسبة للمنتج بيس شوك 11دج أي بنسبة 0.26فقد غاب عنه 

على التوالي ينبغي أن  04و بيس شوك  02ين لنا نظام التكلفة على أساس النشاط أن الوحدة الواحدة من املنتجات قاليتو، بيس شوك التكاليف، إذ ب

، هذا ما  04وبيس شوك  02دج، يرجع هذا اإلرتفاع  إلى تعقد سيرورة اإلنتاج لكل من املنتجين بيس شوك  4.40دج و  2.64دج،  9.08تتحمل ما قدره 

 بتحميل خطوط اإلنتاج لتكاليف غير مباشرة بزيادة عن ما هو مقرر وذلك ألن عدد الوحدات التي توزع على أساسها ليست دقيقة.   يؤدي

( من أجل التعرف عن دور تطبيقه في تخفيض التكاليف، لهذا سوف نحاول ABCهدفت الدراسة التطبيقية أساسا إلى محاولة تصميم نموذج لنظام )

التي يمكن من خاللها تخفيض التكاليف، وعلى ضوء ذلك تم تقسيم تكاليف األنشطة إلى نشاطات مضيفة للقيمة ونشاطات غير  تحديد األنشطة

 مضيفة للقيمة كما يلي:

 األنشطة املضيفة للدقيمة 

 تمثل:وهي تلك األنشطة التي يعتبر وجودها أساس إلتمام عمليات إنتاج وبيع املنتوج في األسواق إلى العمالء والتي 

  النهائينشاطات اإلنتاج الرئيسة التي تساهم في املنتوج. 

 .النشاطات اإلدارية األساسية 

 األنشطة غير مضيفة للدقيمة 

 تتمثل في التخزين ومراقبة البضائع والصيانة، ويمكن توضيح ذلك كما يلي: هي تلك األنشطة التي ال تضيف أي قيمة للمنتج وغالبا ما        

سوءا مواد ل املعلومات التي تم الحصول عليها من املؤسسة، لوحظ أن هذه األخيرة تميل إلى االحتفا  بكميات كبيرة من املخزون من خال التخزين:

 ، أو منتجات تامة الصنع.)، سكر، دهون نباتية.... األولية )الفرينة

 املذكورة مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها.واملعمول به من قبل املؤسسة هو تحميل املنتجات بكل ما يتعلق بتكاليف التخزين 

دج لذلك إلغاء أو  9927أي بما يعادل  992.70+8934.30( نالحظ أن نشاط التخزين يحمل املؤسسة تكلفة قدرها 5.1ومن خالل الجدول رقم )

املنتجات سوف يخفض التكاليف، وعليه ننصح املؤسسة من أجل تخفيض تكاليف التخزين تلجأ ط الخاص بتخزين املواد األولية و التقليل من النشا

 .Just In Timeإلى اإلنتاج في الوقت املحدد أو بما يعرف بـ 

عالقة مباشرة باإلنتاج ما وهي تكاليف ليست لديها الداخلة إلى اإلنتاج،  هاملواد األولية واملواد املشترا : يتولى قسم مراقبة الجودة فحصمراقبة البضائع

 يؤدي إلى تحميل املنتجات بتكاليف ال عالقة لها بها.

 دج، 1071( نالحظ أن نشاط مراقبة البضائع يحمل املؤسسة تكلفة قدرها 5.1من الجدول رقم )

تعتمد بشكل كبير على تقارير  تعاملها مع موردين جيدين، تستطيع أن لذلك ننصح املؤسسة من أجل تخفيض تكاليف مراقبة البضائع عندما يكون 

 الفحص ألن عملية املواد املستلمة ال تتم إال باستالم تقرير الفحص من قبل املورد.
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يختص قسم الصيانة باملؤسسة بكل من وسائل النقل وحاالت التوقف والعطالت التي تتعرض لها األجهزة واملعدات واآلالت اإلنتاجية،  الصيانة:

من املستفيدة  باستخدام أعداد كبيرة من األفراد العاملين، ويتم تحميل تلك املبالغ على املنتجات، حيث يفترض أن يتم تحميل تلك املبالغ على األقسام

 الصيانة وال يتم تحميلها بالكامل على املنتوج.

دج، لذلك ننصح املؤسسة  11092.58أي بما يعادل  2932.58+8160( أن نشاط الصيانة يحمل املؤسسة تكلفة قدرها 5.1ونالحظ من الجدول رقم ) 

ية بها بموج  تعليمات وخبرة عمال الصيانة لتقليل من أجل تخفيض تكاليف الصيانة أن تقوم بتدري  العمال على تشغيل املعدات والعناية اليوم

 ننصحها بتركيز االهتمام على األسالي  الصحيحة في التزييت والتشحيم ملا لها من تأثير مباشر على تقليل األعطال وإطالة عمر اآلالت. العطل كذلك

 ض من حجمها وتنجزها بكفاءة.يهناك عدد من األنشطة غير املضيفة للقيمة، ولكن هذا ال يعني حذفها كلًيا، بل يمكن أن تخف من ذلك نستطيع القول  

( الذي يبين كل من تكاليف نشاط التخزين، نشاط مراقبة البضائع ونشاط الصيانة، خملت بمبلغ مقداره 5.1ومن خالل الرجوع إلى الجدول رقم )

دج تكاليف صيانة، بما يعني أن هناك زيادة في  11092.58دج تكاليف مراقبة البضائع و 1071دج تكاليف تخزين،  9927اصة بـدج، الخ 22090.58

أي   22090.58 -105.75 406%، وعند إعادة حساب التكلفة اإلجمالية بعد طرح املبلغ املذكور يعني هذا أن هناك تخفيضا لها بمقدار 5تحميل بنسبة 

 . دج 384015.17

وفق هذه الخطوات حاولنا تخفيض تكاليف املؤسسة بتقسيمها إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأخرى غير مضيفة للقيمة، باعتبار أن كل من تكاليف 

اإلنتاج دج على انها تكاليف غير محققة أو غير مضيفة للقيمة، لعدم عالقتها بشكل مباشر ب 22090.58التخزين، مراقبة البضائع والصيانة واملقدرة بـ 

 .قياسا باألنشطة املضيفة للقيمة

 الخاتمة
(في تخفيض التكاليف ABCتناول هذا املوضوع دراسة تمثلت في معرفة الدور الذي يلعبه نظام محاسبة التكاليف املبني على أساس األنشطة )

معالجته من خالل الجمع بين الجان  النظري والجان  للمؤسسات االقتصادية، ذلك من خالل دراسة حالة مؤسسة بسكويت البرهان، وبالتالي تمت 

اتضح لنا بأن هذه األخيرة تطبق طريقة التكاليف الكلية في حساب تكاليفها، وتوصلنا إلى أن هذه الطريقة تعتبر قاصرة في تخصيص  التطبيقي له؛

تالي ال يمكن االعتماد عليها كأسلوب مناس  التخاذ قرارات إدارية التكاليف غير املباشرة، العتمادها على نس  لتحميل التكاليف على وحدة املنتوج، وب

 .سليمة تفيد في عملية التسعير

التكاليف على أساس األنشطة باملؤسسة محل الدراسة، توصلنا إلى أن هذا النظام يقدم معلومات تفصيلية محاسبة وبعد محاولتنا لتطبيق نظام 

إلى اإلدارة، تمكنها من متابعة األنشطة وتسهيل إدارة التكاليف والرقابة عليها، وأن استخدام نظام  ودقيقة حول تخصيص التكاليف غير املباشرة

التكلفة على أساس النشاط يساعد على تخفيض تكاليف منتجات املؤسسة، حيث يقوم باستبعاد األنشطة غير املضيفة للقيمة ويقوم بالتحديد 

وضمان التحسين املستمر فيها بما يحقق البقاء والنمو والتوازن في السوق ؤسسة للم ا يحقق ميزة تنافسيةمالحقيقي والدقيق لتكاليف هذه املنتجات م

 إلى إرضاء الزبائن.يلاكتوزيادة اإلنتاجية والحصة السوقية وهو ما ينعكس على تخفيض ال
ً
 ف وتعظيم األرباح وتحسين املركز التنافس ي وصوال

 االستنتاجات
املوضوع من الناحية النظرية ومحاولة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في مؤسسة بسكويت البرهان، استنتجنا بعد دراستنا هذا 

 مجموعة من النتائج نوجزها كاآلتي:

 لشمولية والدقة نظام التكاليف املتبع حاليا بمؤسسة محل الدراسة غير مواك  للتطورات االقتصادية، ويعاني من قلة التكامل والتناسق وا

 التي تحقق أهدافه؛

 إن تطبيق نظام (ABC)  يسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة من خالل السعي للتحسين املستمر للعمليات واألنشطة عن طريق دراسة

 تخفيضها؛لاليف العالية وإجاد حلول وتحليل األنشطة ومسبباتها، إعداد التقارير ومعالجة مشكالت التك

  النظام املطبق حاليا باملؤسسة مع التطورات العاملية الحديثة وظروف املنافسة لعدم قدرتها على توفير معلومات دقيقة تلبي عدم مالئمة

 احتياجات اإلدارة ومتطلبات العمالء؛

 ر نظام وفي(ABC )املؤسسة؛ في تخفيض التكلفةلى تدعيم جهود معلومات تساعد في تحقيق الرقابة واتخاذ القرارات التي تعمل ع 

 ( إن تطبيق نظامABC تبين أنه يعد من األنظمة الفعالة واملتطورة التي تفادت أوجه القصور املختلفة في األنظمة التقليدية للتكاليف من ،)

ي التي خالل االعتماد على فكرة أساسية هي أن األنشطة تستهلك املوارد واملنتجات أو الخدمات تستهلك األنشطة، وهذا يعني أن األنشطة ه

 تسب  التكاليف وليس املنتجات أو الخدمات وبذلك يقدم معلومات تفصيلية وأكثر دقة إلى اإلدارة تمكنها من متابعة األنشطة وتسهيل إدارة

 التكاليف والرقابة عليها؛

 يحقق نظام (ABC) تمرار؛عظيم الربحية والبقاء واالسالهدف التي تسعى املؤسسة إلى تحقيقه وهو تخفيض التكاليف، ت 
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  ( يسمح نظامABC للمؤسسة من إجراء املقارنات بين األنشطة املختلفة ملعرفة األفضل منها وإلغاء األنشطة غير الضرورية التي ال تضيف )

 
ً
عن قيمة للمنتجات أو الخدمات، وكذلك عمل التحليالت الالزمة والتي تسهل عمل اإلدارات املختلفة في التعامل مع التكاليف املختلفة فضال

 في املخرجات املالية للنظام. مستوى الدقة األكبر

 التوصيات

 :من خالل النتائج التي توصلنا إليها يمكننا تقديم التوصيات التالية

 ضرورة اهتمام املؤسسات ( باألسالي  الحديثة إلدارة التكلفة ومنها نظامABC والتي من خاللها تتمكن املؤسسة من تخفيض تكلفة منتجاتها )

 الرضا لدى املستهلك ورفع مستوى الربحية وتحسين مردوديتها؛ وحجز موقع لها بالسوق وتحقيق

 مع  ضرورة التزام إدارة املؤسسة محل الدراسة على اعتماد نظام التكلفة على أساس األنشطة، ألنه مبني على األسس العلمية والعملية السليمة

 زمات واملقومات الذي يقوم عليها؛توفير املستل

 التكاليف على أساس األنشطة في املؤسسة، من أجل تقديم أفضل منتج وبأقل تكلفة ممكنة مقارنة محاسبة  العمل على تفعيل نظام

 ؛بمنافسيها

  ضرورة االهتمام من قبل إدارة املؤسسة باملبالغ التي تشكلها تكاليف األنشطة التي تم تحديدها كفرص لتخفيض التكلفة والعمل على اتخاذ

تكاليف هذه األنشطة سواء أكان ذلك عن طريق أداء هذه األنشطة بشكل أكثر كفاءة، أو عن طريق حذف أو  اإلجراءات الضرورية ملعالجة

 تخفيض األنشطة غير املضيفة للقيمة.
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Abstract:      In this study, we wanted to show that the application of the new the (ABC) system of cost 

accounting reduces the costs of the economic company. 
      In the Biscuit Factory "MEJOR", we carried out a comparative study of cost analysis between the (ABC) 

system of cost accounting and the traditionals systems applied in this company. To do this, we collected all the 

necessary documents from the departments concerned and all the essential explanations for our work with 

their managers. 
      The results achieved by the application of this system has helped to reduce the costs of the company. The 

most remarkable results that have enabled this are the exact distribution of indirect costs as well as the 

elimination of non-added value activities. 
      In conclusion, this study has highlighted the link between the (ABC) system of cost accounting and costs 

reductions. 

Keywords : Classicals systems, The (ABC) System of Cost Accounting, Costs reductions. 
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