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  ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة التعرف على واقع  أنظمة محاسبة التكاليف قي الشركات الصناعية العاملة              

وبيان دور بيانات نظام محاسبة التكاليف فـي        ،  م هذه األنظمة وتطورها   في قطاع غزة، وتقيي   

تحديد تكلفة المنتجات وتسعيرها، ومدى اعتماد إدارة الشركة على مخرجات نظام التكاليف في             

  .اتخاذ القرار

وبهدف تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها، قام الباحث بإتبـاع المـنهج الوصـفي               

 والتي وزعت على أفراد مجتمع الدراسـة والبـالغ          تم االعتماد على االستبانه   ي، حيث   التحليل

  %.80 استبانه بنسبة استرداد )40 ( شركة صناعية، وتم استرداد)50(عددهم 

 أظهرت نتائج الدراسة مدى أهمية نظام محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية العاملـة              وقد

ف دور كبير في مساعدة اإلدارة في اتخاذ القـرارات   في قطاع غزة، حيث تلعب بيانات التكالي      

ن تحديد أسعار المنتجـات     أالمختلفة، وأن غالبية الشركات تستخدم نظام التكاليف المحوسب و        

وقياس تكلفة اإلنتاج هو الهدف األساسي لتطبيق نظام التكاليف من وجهة نظر اإلدارة، كمـا               

تحتاج إلى تطوير وتحسين فيما يتعلق بأسس       أظهرت الدراسة أن أنظمة التكاليف في الشركات        

ومعدالت تحميل التكاليف غير المباشرة والمقومات والنظريات المستخدمة بمـا يـتالءم مـع              

  .التغيرات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة

وبناء على النتائج أعاله يوصي الباحث بضرورة زيادة االهتمام بنظام محاسبة التكاليف مـن              

ن والتطوير الدائم للنظام من حيث المقومات واألسس والنظريات، وكذلك تطوير           خالل التحسي 

الكوادر المحاسبية العاملة في الشركة لتواكب أخر التطورات المتسارعة المرتبطة بـالتغيرات            

في بيئة التصنيع الحديثة، والعمل على تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط فـي تحميـل                

  .ر المباشرةالتكاليف الصناعية غي
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Abstract 

This study aimed at identifying the reality of cost accounting systems in 

industrial firms in the Gaza Strip to evaluate these systems and their 

development. It also aims at identifying the role accounting cost data play 

in stating the cost. In addition, it tries to see to what extent firms depend 

on the outcomes of cost system in taking decision. 

  In order to achieve the study objectives, researcher adopted the 

analytical descriptive approach. He depended on the questionnaire that 

was distributed to 50 industrial firms to fill out and 40 (%80) of them 

were retrieved. 

The objectives showed the importance of cost accounting system for 

industrial firms in the Gaza Strip, where cost data plays a huge role in 

assisting the management to take appropriate decisions. Most companies, 

the study finds out, use a computarised cost system whose major goal is 

to price products and measure production cost in order to apply the costs 

system. The study showed that costs systems in these companies need to 

be developed and improved to adapt with the modern changes taking 

place in a modern industrial environment. 

Based on the results above, the researcher advises that the companies take 

much care to accounting cost system through constant  improvement and 

development of the systems and their criteria, principles, and theories. 

The human resources working in this field also need to be equipped with 

new skills allowing them to catch up with the rapid changes in the field . 

Finally, the cost input need to be applied based on the activity in indirect 

industrial costs. 
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  اإلهـــداء
  

  إلى من انتظروا ثمرة غرسهما، والدي الغالي وأمي الحنون، رمزي البذل والتضحية والعطاء

  إلى زوجتي، التي حملت معي آمال المستقبل، وشاركتني المشقة والعناء

  "ميرال"  إلى ابنتي الغالية غزالتي الصغيرة

  إلى إخواني وأخواتي الذي أحاطوني بالحب والعون والدعاء

  "اللب " روح أخي الحبيب المغفور له بإذن اهللا تعالىإلى

  إلى كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية وزمالئي في العمل... إلى أساتذتي... إلى جامعتي 

  مسجد التوفيقأسرة إلى إخواني جميعاً في 

  إلى كل من أحب لي الخير

  هدي هذا العمل المتواضعأ
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  شكر وتقدير
لمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هللا رب العا

  :ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد

 وأشكرك على ما يسرت لي من سبل العلم ومناهل المعرفة إلنجاز هذا العمل  ربيأحمدك

  . أن ينفع به أمتي لما فيه الخير سبحانه وتعالىالذي أساله

  ـت كفلتني وحفظتني     *****     ـأنال ـهى اآلمـيا منت    
  تنيـمنعـتاحني فـيج*****    ان علي كي    ـوعدا الزم    

  يـرتنــلما رآك نص*****    عاً    ـخشـإنقاد لي متـ   ف 
  الب صنتنيـومن المغ*****    وتني ثوب الغنى    ــ   وكس
  تنيـبـألتُ أجـوإذا س*****    كتُّ بدأتني    ـإذا ســ     ف

  رتنيـنحتني وبهـمـف*****    كرتك زدتني    ـإذا شـف     
  

فإني أتوجه بالـشكر    " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا      " من قوله صلى اهللا عليه وسلم        وانطالقاً
 أسـتاذ المحاسـبة     حمدي شحدة زعـرب   الجزيل والتقدير الكبير إلى أستاذي الفاضل الدكتور        

رسالة وأشكره على متابعته الدائمة وتوجيهاته السديدة والتي         الذي أشرف على هذه ال     المشارك
  كان لها دور كبير في إنجاز الدراسة فشكراً جزيالً

 و  سالم عبد اهللا حلـس     الدكتوراألستاذ  كما أتقدم بوافر الشكر واالمتنان لألستاذين الكريمين        
ـ    على تفضلهما بقبول مناقشة هـذه الرسـالة، وأ         ماهر موسى درغام  الدكتور    ىشـكرهم عل

  .مالحظاتهم وتوجيهاتهم التي أثرت البحث
  والشكر موصول إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع واخص بالذكر 

 المحاسبون في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، واألستاذ رفعت العرعير واألسـتاذ            
  .محمود سكيك، واألخ نائل النيرب

عتي العزيزة الجامعة اإلسالمية والى كلية التجارة والدراسـات         وأتوجه بجزيل الشكر إلى جام    
  العليا 

  
 ...... لكم جميعاً جزيالًشكراً
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  : مقدمــة 1-1

يعتبر نظام محاسبة التكاليف من النظم األساسية والمهمة للشركات الـصناعية وتنبـع         

أهمية هذا النظام من كونه يعتبر المزود الرئيسي للمعلومات التكاليفية التي تـستخدمها اإلدارة              

تسعير المنتجات والرقابة على عناصر التكاليف المختلفة في الشركات الصناعية، إضـافة            في  

  . إلى مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات المختلفة داخل الشركة

، وذلـك    في المشروع   مركز تجمع األعصاب   حيث تعتبر المحاسبة كنظام للمعلومات    

رة، والتي بدونها ال يمكن إلدارة المـشروع        بسبب أهمية المعلومات التي تقدمها المحاسبة لإلدا      

  ).211،ص2002صيام، (أن تتخذ قراراتها بصورة علمية سليمة 

ومما ال شك فيه إن نظام محاسبة التكاليف يعتبر أساسي في جميع الشركات الصناعية              

والخدمية المختلفة حيث كانت مرتبطة باألساس بالقطاع الصناعي، ولكـن نظـرا لالنفتـاح              

وزيادة قوة المنافسة وانفتاح األسواق واتفاقيات التجارة العالمية دفع جميع الـشركات            العالمي  

في مختلف القطاعات إلى االهتمام بنظم التكاليف بهدف الحد من اإلهدار في عناصر اإلنتـاج               

ومحاولة استخدام طرق وأساليب حديثة لحساب التكاليف بهدف تخفيض هذه التكـاليف عنـد              

  . تالي إعطاء ميزة تنافسية للمنتج من خالل تخفيض األسعار وزيادة الجودةحدها األدنى وبال

فكان من هذه األساليب الحديثة نظام تكاليف األنشطة، ونظـام التكـاليف المعياريـة              

الخ، إضافة إلى ذلك فإن التطور كان أيضاً في اسـتخدام األسـاليب الـصناعية الحديثـة                 ...

ة بالكمبيوتر وانخفاض االعتماد علـى العنـصر البـشري          واستخدام اآلالت الحديثة والمرتبط   

  . والتوجه نحو أتمتة التصنيع في كل مراحله

ومن هنا ظهرت أهمية دراسة نظم التكاليف ومدى وجود هذه النظم فـي الـشركات               

  . الصناعية ومدى تطورها وقدرتها على التحكم والرقابة في عناصر التكاليف
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 لتطبيق نظـم التكـاليف الحديثـة،        ةكات الصناعية الفلسطيني  وما إذا كان هناك توجه في الشر      

بهدف االرتقاء وزيادة كفاءة نظم التكاليف والقيام بدورها مما يساعد على االرتقاء بالصناعات             

  .المحلية وتطورها ويزيد قدرتها على المنافسة

    مشكلة الدراسة2-1

لمطبقة في الـشركات    تتلخص مشكلة البحث في التعرف على نظم محاسبة التكاليف ا         

الصناعية العاملة في قطاع غزة، ومدى قدرة هذه النظم علـى القيـام بـدورها فـي تـوفير                  

  . المعلومات التكاليفية بما يتالءم مع احتياجات اإلدارة

  :وتكمن مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤالت التالية

ير نظـام التكـاليف   ما هو نظام التكاليف المتبع في الشركة؟ وهل هناك حاجة لتطـو            -1

 المطبق حالياً؟

هل تعتمد اإلدارة على بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة المنتج، واتخـاذ               -2

 قرارات تسعير المنتجات والمفاضلة بين البدائل المتاحة للشركة؟

هل يتالءم نظام التكاليف المطبق حالياً مع التغيرات الحادثة فـي البيئـة الـصناعية                -3

 الحديثة؟

هل يساعد نظام التكاليف المطبق في الشركة على زيادة الرقابة على عناصر التكاليف              -4

 في الشركة؟

هل بيانات التكاليف التي ينتجها نظام التكاليف الحالي تتالءم في المحتوي، وطريقـة              -5

 وتوقيت العرض مع احتياجات وقدرات اإلدارة؟
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   أهمية الدراسة3-1

حد أهم نظم المعلومات في الشركات الـصناعية        أتتناول بالتقييم    أهمية الدراسة في كونها      تنبع

  :وتتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية

حـد أهـم نظـم    أ نظام محاسبة التكاليف، والذي يعتبـر       الدراسة تتناول بالفحص والتقييم    -1

 المعلومات في الشركات الصناعية لما له من دور في توفير المعلومات الالزمة للتخطـيط      

  .والرقابة واتخاذ القرارات

الـدور الكبيـر لهـذه       و  تركز الدراسة على الشركات الصناعية العاملة في قطاع غـزة،          -2

  . االقتصاد الوطنيالشركات في إنعاش

 التعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة والتغيرات الحاصلة في بيئة التصنيع علـى نظـام               -3

  .التقليدية لذلك النظم ءمةمحاسبة التكاليف، ومدى مال

 يعتبر البحث من أوائل الدراسات التي تتناول دراسة وتقييم نظم التكاليف المستخدمة فـي               -4

  .الشركات الصناعية في قطاع غزة

   أهداف الدراسة4-1

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي     

 ومـدى   التعرف على واقع نظم التكاليف في الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة          -1

 .تطورها، ومدى اهتمام الشركات الصناعية بهذه النظم

  .  بحث العالقة بين تطور األساليب الصناعية وتطور نظم التكاليف وتغير عناصر التكاليف-2

 بيان أثر وجود نظام محاسبة للتكاليف على المنتجات المحلية وقـدرتها علـى المنافـسة                -3

 واالستمرارية 
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من شانها تشجيع تطبيق نظم محاسبة التكاليف فـي الـشركات           تقديم اقتراحات وتوصيات     -4

 .الصناعية الفلسطينية، وتطويرها بما يخدم اإلدارة ويساعدها في اتخاذ القرارات

   فرضيات الدراسة5-1

  :اعتمد الباحث في إجابته على مشكلة البحث مجموعة من الفرضيات التالية

ات نظام محاسبة التكاليف فـي      ال تستخدم الشركات الصناعية في قطاع غزة بيان        .1

 . تحديد تكلفة المنتجات

ال تعتمد إدارة الشركات الصناعية في قطاع غزة على بيانـات نظـام محاسـبة                .2

 . التكاليف في اتخاذ قرارات تسعير المنتجات

ال توجد عالقة بين استخدام األساليب الصناعية الحديثة وبين تطور نظم التكاليف             .3

 .  قطاع غزةفي في الشركات الصناعية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود نظام محاسبة تكاليف وبين القـدرة               .4

 . التنافسية للشركة

ال تستخدم بيانات نظام محاسبة التكاليف في إحكام الرقابة على عناصر التكـاليف              .5

 .في الشركة

   حمددات الدراسة6-1

   مالها نصف مليون دوالر إقتصرت الدراسة على الشركات الصناعية التي يبلغ رأس

  أمريكي فأكثر، كون هذه الشركات تمثل الجزء األكبر من حيث رأس المال، 

  .والمساهمة في الناتج المحلي، وعدد العاملين
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   منهجية الدراسة7-1

  اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي كمنهجية لدراسة وتحليل البيانات، حيث 

  . لنوع من األبحاثإن هذا المنهج يناسب هذا ا

   وسائل مجع البيانات8-1

  )المسح المكتبي( البيانات الثانوية -1

لتغطية الجانب النظري للبحث من خالل الكتب والمراجع والدوريات، واإلصـدارات           

  .ومواقع االنترنت

  :البيانات األولية-2

بة في  من خالل االستبانه، حيث تم تصميم استبانه وتوزيعها على موظفي قسم المحاس           

  .الشركات الصناعية

   األساليب املستخدمة يف حتليل البيانات 9-1

تم استخدام األساليب اإلحصائية في التحليل مثل المتوسطات الحـسابية والتكـرارات            

ومعامل االرتباط واالنحراف المعياري وأساليب إحصائية أخرى، مستخدماً برنـامج التحليـل            

  ).spss(الجتماعية واإلنسانية اإلحصائي المتخصص في دراسة العلوم ا

   جمتمع وعينة الدراسة10-1

س عاملة في قطاع غزة، والتـي يبلـغ رأ        يشمل مجتمع الدراسة الشركات الصناعية ال     

 سواء كانت منشأة فرديـة أو شـركات عاديـة أو            مالها نصف مليون دوالر أمريكي فأكثر،     

 شـركة حـسب     )50(الغـة   وتم تغطية جميع مفردات المجتمـع الب      مساهمة عامة أو خاصة،     

  . تصنيف وزارة االقتصاد الوطني
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   الدراسات السابقة 11-1

 ):1986(دراسة غرايبة وسعادة  -1

هدفت الدراسة إلى تبيان واقع وأهمية محاسبة التكـاليف فـي الـشركات الـصناعية        

 شركة صناعية، وقد تـم      35األردنية الدرجة في سوق عمان المالي والبالغ عددها آنذاك          

فرضيات الدراسة الميدانية عن طريق استبانة أعدت لتلك الغاية حيث توصلوا إلى            اختبار  

أن بيانات نظام التكاليف في الشركات الصناعية األردنية تستخدم لتحديد تكلفة المنتجـات             

الستعمالها في تقييم المخزون وتحديد تكلفة البضاعة المباعة تمهيداً إلعداد القوائم المالية،            

  .خدم بشكل علمي لممارسة أعمال الرقابة واتخاذ القرارات اإلداريةوأنها ال تست

وبينت الدراسة أن الشركات تستفيد من بيانات التكاليف المخططـة فـي تـسعير الـسلع                

والرقابة على النشاطات المختلفة وفي تسعير طلبات البيع الجديـدة وكـذلك فـي إعـداد                

إلغاء احد المنتجات أو في شراء آلة جديدة،         الميزانيات التقديرية وفي إضافة منتج جديد أو        

من المنشات التي تستعمل نظاما للتكاليف تقوم بعملية        % 83حيث وجدت تلك الدراسة أن      

فال تقوم بعملية تقدير التكاليف وخلصت دراسـتهما  % 17تقدير التكاليف أما النسبة الباقية   

التكاليف األهمية الالزمة وذلك    إلى أن الشركات الصناعية األردنية ال تعطي نظم محاسبة          

  .لضعف الوعي بأهمية نظم محاسبة التكاليف

  :  Ramadan and Al-Basteki (1998)دراسة  -2

اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على تطبيقات محاسبة التكاليف في الشركات الـصناعية            

ية  شركة من الشركات الـصناع     43البحرينية حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من         

 موظف وقد تم اختبار فروض هذه الدراسة الميدانية عن          50التي ال يقل عدد موظفيها عن       

  .طريق االستبانة
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 شركة من العينة لديها وحدة أو قسم مسئول عن          33أ و   % 53.5وبينت نتائج الدراسة أن     

من الشركات الـصناعية البحرينيـة يـشرف علـى          % 42محاسبة التكاليف في حين أن      

من الشركات ال يوجد لديها أي قسم أو وحـدة أو           % 4.7يها موظف واحد وأن     التكاليف لد 

  .موظف مسئول عن التكاليف

 أن البيانات الخاصة بتكلفـة المنـتج    Ramadan and Al-Bastekiوأوضحت دراسة 

من الشركات ، وفي اتخاذ قرارات التـسعير        % 56تستخدم في الرقابة على التكاليف في       

كما وبينت نتائج دراستهما أن تحديـد       .من الشركات   % 11.6ون  وفي تقييم المخز  %  58

تكلفة الوحدة من المنتج تفيد في الرقابة على التكلفة وخفـضها وفـي قـرارات تـسعير                 

  .المنتجات وإعداد الموازنات

  :)2002(دراسة العمري وخشارمة  -3

 األردنيـة   اهتمت الدراسة بالتعرف على واقع تطبيق نظم محاسبة التكاليف في الفنادق          

كما تهدف إلى معرفة الصعوبات والعقبات التي تعيق تطبيق نظم محاسبة التكاليف في هذه              

الفنادق وقد تم إعداد استبانه وتوزيعها على الفنادق األردنية وتوصلت الدراسة إلى النتائج             

  :التالية

  .من حجم العينة تطبق تظم محاسبة التكاليف% 56.4أن ما نسبته  -1

منهم أوجدت نظم محاسبة التكاليف مع نشأة الفندق بمبادرة من          % 74.2وان ما نسبته    

اإلدارة العليا أنه يتم إعداد حسابات التكاليف بشكل دوري وهذا يساعد علـى تجديـد               

تكلفة الخدمة وتوفير المعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة علـى التكـاليف وبالتـالي        

  .المساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة
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نظم محاسبة التكاليف المطبقة في الفنادق تراعـي القواعـد والمبـادئ العلميـة              أن   -2

المتعارف عليها من حيث توفر السجالت والمستندات وعناصر التكاليف ودليل وحدة           

  .التكاليف وإتباع أسلوب تحليل التكلفة والحجم والربح

الفنـادق ارتفـاع    إن من أهم الصعوبات التي تحول دون تطبيق نظم محاسبة التكاليف في             

حجم التكاليف المتعلقة باستحداث نظم محاسبة التكاليف مقارنـة مـع الفوائـد المرجـوة               

باإلضافة إلى حجم الفندق حيث أن انخفاض حجم الفندق يخفض احتماليـة تطبيـق نظـم                

  .محاسبة التكاليف

  :)2003(دراسة جهماني، والعمري  -4

محاسبة التكاليف في البنوك التجاريـة      تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدي تطبيق نظم         

األردنية وإبراز أهمية تلك النظم في اتخاذ القرارات المختلفة ال سـيما قـرارات تـسعير                

الخدمات كما وتهدف إلى معرفة الصعوبات والعقبات التي تعيق تطبيـق نظـم محاسـبة               

علـى البنـوك    التكاليف في البنوك التجارية في األردن وقد تم إعداد استبانة وتوزيعهـا             

  :التجارية في األردن وبعد إجراء التحليل اإلحصائي تبين اآلتي

إن نسبة قليلة من البنوك في األردن تقوم بتطبيق نظام محاسبة التكاليف وان البنـوك                -1

مما يعني أنه لم يقم أي بنك       ) 1992(التي تطبق هذا النظام قد قامت بتطبيقه قبل عام          

  .نظام محاسبة التكاليف إلى عمله حتى اآلن بإدخال 1992منذ عام 

أن أكثر الطرق التي يتم تخصيص التكاليف على أساسها هـي طريقـة التخـصيص                -2

 المباشرة 



  
                                                                        اإلطار العام للدراسةالفصل األول               

 10

أن بيانات التكاليف تستخدم في تسعير الخدمات البنكية وفي قياس تكلفة كل خدمة وفي               -3

مـدراء  القرارات اإلدارية المتعلقة بتطور وتوسيع الخدمات البنكية وفي تقيـيم أداء            

 .األقسام

وجود كثير من الصعوبات التي تحول دون تطبيق نظام محاسبة التكاليف والتي تتمثل              -3

في عدم وجود الكفاءات والخبرات كذلك عدم وجود أقسام متخصصة للتكاليف وغياب            

التشريعات من قبل البنك المركزي وازدياد كلفة تطبيق النظام كمـا يراهـا بعـض               

 .البنوك

   ):2004 (قطنانيال دراسة -5    

هدفت الدراسة إلى بيان وتحليل دور النظام المحاسبي في إنتاج المعلومات المحاسـبية    

ذات الجودة المالئمة للوفاء باالحتياجات اإلدارية في الشركات الصناعية المساهمة العامة فـي             

ا علـى  األردن، وبيان مدى العالقة بين مستوى جودة المعلومات المحاسبية واثـر اسـتخدامه        

األداء اإلداري في مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، وقد اعتمد القطناني في جمـع              

  .البيانات المتعلقة بالدراسة من مصادرها الثانوية واألولية

  :وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي

وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين مقومات النظام المحاسـبي ومـستوى              -1

  .علومات المحاسبية التي ينتجهاجودة الم

وجود اثر وعالقة ذات داللة إحصائية الستخدام المعلومات المحاسبية على األداء اإلداري            

في الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن في مجاالت التخطيط والرقابة واتخاذ            

  .القرارات
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  ):2005( دراسة أبو معيلق -6

يق نظام التكاليف المعيارية في الشركات الصناعية فـي         تناولت هذه الدراسة مدى تطب    

قطاع غزة والكيفية التي يتم إعداده وتنفيذه في الشركات التي تستخدمه وطبيعة األهداف التـي               

تتوخاها من استخدامها له ،وكذلك معرفة المعوقات أو األسباب التي تحول دون تطبيقـه فـي                

 شركة صناعية تعمل فـي مجـاالت        51ها عل   الشركات األخرى من خالل استبانة تم توزيع      

  .مختلفة في قطاع غزة

من الشركات المستبانة تستخدم نظـام التكـاليف        % 51وقد توصل أبو معيلق إلى أن حوالي        

من تلك الشركات ال تستخدمه، وتبين من خالل الدراسة أن نسبة           % 49المعيارية في حين أن     

  .نظام محاسبة التكاليف الفعلية من الشركات الصناعية المستبانة تطبق % 73.5

الشركات التـي ال     وقد توصل أبو معيلق من خالل الدراسة إلى جملة من النتائج بخصوص             

حيث وجد عدم وجود فهم أو اقتناع لـدى إدارة الـشركات بأهميـة               المعيارية تطبق التكاليف 

لك الـشركات، وعـدم     التكاليف المعيارية، باإلضافة إلى نقص الكفاءات اإلدارية والفنية في ت         

  .وجود بيانات منتظمة عن التكاليف الفعلية مما يصعب تنفيذ نظم تكاليف معيارية

فقد وجد أبو معليق أن هذه الشركات تقـوم     أما بالنسبة للشركات التي تطبق التكاليف المعيارية      

بإعداد معايير تكلفة وفق أسس موضوعية وسليمة، كما وتقوم بإعـداد تقـارير بانحرافـات               

التكاليف الفعلية عن المعيارية، وان اإلدارة تهتم وتستفيد من هـذه التقـارير، كمـا أن إدارة                 

  .الشركات تقوم بتحديد وتحليل أسباب االنحرافات وتحليلها وفق أساليب علمية
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  ):2005( دراسة المسحال -7

مـن  هذه الدراسة إلى التعرف على نظام التكاليف المبنية على أساس األنشطة             هدفت

، وخطوات تطبيقه، ومـدى إمكانيـة       ذه النوع من أنظمة إدارة التكلفة     حيث التعريف الشامل له   

  .الصناعية الفلسطينية في قطاع غزةتطبيقه على الشركات 

، من   بدراسة واقع أنظمة التكاليف في الشركات الصناعية الفلسطينية        المسحالوقد قام   

ركات وبعـض األكـاديميين، ومكاتـب       خالل إجراء بعض المقابالت مع بعض مديري الـش        

ومن ثم تطبيق هذا التصور على شركة الـشرق األوسـط للـصناعات             االستشارات المالية،   

  .الدوائية ومستحضرات التجميل بقطاع غزة

أن الشركات الصناعية الفلسطينية تفتقر إلى وجود       والمقابالت  وأظهرت نتائج الدراسة    

ر الدقيق لمنتجاتها، و أن معظمهـا تعتمـد األسـعار           نظم تكاليف تساعدها على عملية التسعي     

قل نالتنافسية عند عملية التسعير غير آخذة بعين االعتبار ظروف الشركات األخرى سواء في              

  .المواد الخام أو في التكنولوجيا المستخدمة في عملية التصنيع

شطة تختلف عما هي     لمدخل التكلفة على أساس األن     كما بينت الدراسة أن تكلفة المنتجات طبقاً      

عليه بالطرق التقليدية المتبعة وهذا بدوره يؤدي إلى إعادة تخصيص عناصر تكلفـة مراكـز               

النشاط الرئيسية على وحدات التكلفة مما أدى إلى اختالف التكلفة المحددة لكـل منـتج مـن                 

ئج الجديـدة   في النظام القائم، وبالتالي يمكن االعتماد على النتـا         المنتجات عن التكلفة المحددة   

  . يد من القرارات اإلدارية السليمة اتخاذ العديلمدخل التكلفة على أساس النشاط ف
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   ):2007( درغام دراسة -8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق نظام تكاليف األنشطة             

(ABC)           سـة علـى     في بيئة الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة وقد اعتمدت الدرا

  . شركة صناعية51استبانه وزعت على مجتمع الدراسة المكون من 

وقد بينت نتائج الدراسة أن المقومات األساسية لتطبيق نظام تكاليف األنشطة متوفرة لـدى           

توجهـات  (الشركات الصناعية في قطاع غزة، وبالتالي فإن جميع المقومـات المقترحـة             

 اإلنتاجية، وتوفر أنظمة محاسـبية، وتزايـد درجـة          اإلدارة العليا، وتنوع وتعقيد العملية    

هـي  ) المنافسة، وتنوع األنشطة المساندة، وانخفاض قدرة الشركات على تفسير ربحيتهـا          

حقيقية وموجودة فعالً في الواقع العملي، والتي تمثل بنية تحتية لتطبيـق نظـام تكـاليف                

  .  األنشطة في تلك الشركات

  : ما يميز الدراسة12-1

 يميز الدراسة الحالية أنها تركز على تقييم نظم التكاليف المطبقة في الـشركات              أهم ما 

الصناعية العاملة في قطاع غزة من حيث الطرق والنظريات واألساليب، ومـدى تـوفر              

المقومات األساسية لنظام محاسبة التكاليف، باإلضافة إلى مدى مالءمة النظم المـستخدمة            

صنيع الحديثة، وأخيراً تحديد مدى اعتمـاد إدارة الـشركات          للتغيرات الحاصلة في بيئة الت    

على مخرجات نظام محاسبة التكاليف في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، فـي حـين              

ركزت بعض الدراسات السابقة على مدى مالءمة مخرجات نظـام التكـاليف إلغـراض     

 ودراسات أخـرى ركـزت   اإلدارة دون تقييم مدى توافر المقومات األساسية للنظام نفسه،   

على دراسة إمكانية تطبيق نظم التكاليف الحديثة في الـشركات الـصناعية، دون تحديـد               

ــا       ــة وتقييمه ــة المطبق ــنظم التقليدي ــي ال ــصور ف ــضعف والق ــب ال .جوان
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  الفصل الثاني

  "فــة التكاليــم حماسبــل لنظــمدخ"
  ويتكون من خمسة مباحث

  

  .م محاسبة التكاليفمفهوم وأهداف نظا: المبحث األول 

  . أسس تبويب عناصر التكاليف:المبحث الثاني 

  .تصميم نظام محاسبة التكاليف :المبحث الثالث 

  .دور نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات :المبحث الرابع 

  .الرقابة على عناصر التكاليف :المبحث الخامس 
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  :مقدمــة

 الستمرار الوحدات االقتصادية     وحيوياً  ضرورياً أصبحت المحاسبة عن التكاليف أمراً    

وتهـتم محاسـبة التكـاليف    افسة مع مثيالتها في نفس الصناعة، وازدهارها وقدرتها على المن   

بقياس التكلفة بما يحقق أغراضا معينة تساعد إدارة الوحدة االقتصادية في أداء وظائفها بأكبر              

ف محاسبة التكاليف أساسا فـي قيـاس التكلفـة           وتتمثل أهدا  ،قدر ممكن من الفعالية والكفاءة    

تخطيط والرقابة واتخـاذ   اإلنتاج والمخزون وأعداد القوائم المالية، وألغراض التقييمألغراض  

 طويلـة إال    فترةلل   األو الهدف على تحقيق    وقد ظل اهتمام محاسبة التكاليف منصباً     القرارات،  

القتصادية وما ترتب عليها من زيادة حاجـة        أن التطورات التكنولوجية والتغيرات في البيئة ا      

 في أداء وظائفها أضاف لمحاسبة التكاليف بعدا جديدا باهتمامهـا بقيـاس             هااإلدارة لما يساعد  

محـرم وأخـرون،   (وتوفير المعلومات التكاليفية ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات    

  ). 9، ص2005

ث األول على تعريـف نظـام محاسـبة         وتم التركيز في هذا الفصل من خالل المبح       

التكاليف وأهدافه، وتناول المبحث الثاني األسس المختلفة لتبويب عناصـر التكـاليف ومـدى              

مالئمتها للتغير في بيئة التصنيع الحديثة، أما المبحث الثالث فيعـرض الخطـوات األساسـية               

المبحث الرابـع علـى     لتصميم نظام محاسبة التكاليف ومقوماته األساسية، وسيتم التعرف في          

دور نظام محاسبة التكاليف في مساعدة اإلدارة في اتخاذ القـرارات وخـصائص معلومـات               

التكاليف التي سيوفرها النظام، وأخيرا معرفة دور نظام محاسبة التكاليف في الرقابـة علـى               

  .عناصر التكاليف المختلفة من خالل المبحث الخامس
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  املبحث األول

  "ظام حماسبة التكاليفمفهوم وأهداف ن"
  

  .مقدمـة  2.1.1

  .مفهوم محاسبة التكاليف 2.1.2

  . أهداف نظام محاسبة التكاليف2.1.3
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  : مقدمــة 2.1.1

محاسبة، وقد ارتبط هذا الفرع في      ال  لعلم حد الفروع األساسية  أتعتبر محاسبة التكاليف    

خصائصها، ولكن مع االنفتاح العالمي     البداية بالشركات الصناعية نظراً لطبيعة هذه الشركات و       

وزيادة حدة المنافسة وسعي إدارة الشركات في القطاعات المختلفة إلى تقليل وضبط التكـاليف              

بهدف الحصول على مركز تنافسي قوي، أدى ذلك إلى زيادة االهتمام بفرع محاسبة التكاليف              

لالزمة لتخطيط ورقابة التكـاليف     دارة الشركات بالبيانات المختلفة ا    إلما له من دور في تزويد       

  .واستغالل موارد الشركة االستغالل األمثل

ويهدف هذا المبحث إلى التعرف على مفهوم محاسبة التكاليف كنظام معلومات يسعي            

  .في األساس إلى خدمة إدارة الشركة، وكذلك التعرف على أهداف محاسبة التكاليف المختلفة

   مفهوم حماسبة التكاليف 2.1.2

الوسيلة التي تساعد اإلدارة في الرقابة علـى اسـتخدام          عرف محاسبة التكاليف بأنها     تُ

عوامل اإلنتاج المتاحة لديها والتخطيط للمستقبل والتي يستخدمها محاسب التكاليف فـي تتبـع              

الكفايـة   درجة من    ىوتسجيل وتحليل عناصر تكاليف عوامل اإلنتاج لغرض استخدامها بأقص        

  ).10، ص2002السيدية، (

 للوحدة االقتـصادية    ي من النظام المحاسب   فرعينظام   أنهاب وتعرف محاسبة التكاليف  

يهتم بحصر وتجميع تكلفة األنشطة الصناعية وغير الـصناعية التـي تقـوم بهـا الوحـدة                 

االقتصادية، وتحديد تكلفة السلع والخدمات التي تقدمها ويتم استخدام هذه التكلفـة فـي تقـويم     

عداد القوائم المالية وكذلك تركز محاسبة التكاليف على        إ نهاية الفترة إلمكان     اإلنتاج والمخزون 

نتاج المعلومات المالية وغير المالية التي تمكن إدارة الوحدة االقتصادية من القيام بوظائفهـا              إ

   ).9، ص2005محرم وآخرون، (داء األاألساسية من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات وتقييم 
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 فرع من فروع المحاسبة تهتم بتجميع وتحديد وتحليل وتفـسير بيانـات              بأنها عضويعرفها الب 

التكاليف لكل نشاط أو إدارة أو قسم في  المنشأة وتبويبها حسب مراكـز التكلفـة  وتحليلهـا                   

بحسب أصناف المنتجات مما يؤدي إلي ترشيد أداء اإلدارة في عمليات التخطـيط والرقابـة               

  ).15، ص2002فخر والدليمي، ( واتخاذ القرارات المختلفة

مجموعة المبـادئ والمفـاهيم والطـرق       " محاسبة التكاليف بأنها عبارة عن       وتعرف

نفاق في أي مشروع بغـرض قيـاس         تبحث في متابعة عناصر اإل      التي واألساليب والنظريات 

 بعملية  ، ويكون ذلك من خالل القيام     ها وترشيد قرارات اإلدارة بشأنها    تكلفة النشاط والرقابة علي   

ها في صـورة  عبر  عنم والككلوتحليل وتفسير األحداث التكاليفية بالمشروع    . تسجيل وتبويب 

  ).9، ص1999الرزق و خليل، (" وحدات نقدية

ومن العرض المتقدم يرى الباحث أن جميع التعريفات تتفق على أن محاسبة التكاليف نظـام                

اليف المـستقاة مـن المـستندات، وفقـاً         فرعي للمعلومات يقوم بمعالجة وتشغيل بيانات التك      

لمجموعة من المبادئ والطرق والنظريات،  بهدف إنتاج معلومـات تكاليفيـة تـساعد إدارة               

  .الشركة في الرقابة على األداء، وتحديد تكلفة المنتجات، واتخاذ القرارات

لى إنتاج نوع محدد من      ع  قادراً  متكامالً  منهجياً وتنبع أهمية محاسبة التكاليف من أنها تعتبر نظاماً       

المعلومات األساسية الالزمة لمساعدة اإلدارة في أي مشروع اقتصادي للقيام بوظائفها المختلفـة             

  ). 7، ص1999الرزق و خليل، (" المتمثلة في التخطيط والرقابة ورسم السياسات واتخاذ القرارات

  :  أهداف نظام حماسبة التكاليف2.1.3

 التكاليف السابق والذي يشير إلى أن الهـدف األساسـي لنظـام             باإلشارة إلى تعريف محاسبة   

 تخدم اإلدارة باألساس وتساعدها في أداء        التي تكاليفيةالمعلومات  التوفير  محاسبة التكاليف هو    

التالي فإن محاسبة التكـاليف  بوط ورقابة وتنظيم واتخاذ القرارات،      وظائفها األساسية من تخطي   
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تقها توفير معلومات بما يتالءم مـع احتياجـات إدارة الـشركة            كنظام للمعلومات يقع على عا    

أهـداف نظـام    ل لموارد الشركة وزيادة ربحيتها، وتـتلخص        ويساعدها على االستغالل األمث   

  ):11، ص2002السيدية، (  النقاط التاليةفيمحاسبة التكاليف 

  : قياس تكاليف األداء. 1

 بيانات التكاليف   تلخيصتسجيل وتبويب و  ن دورة محاسبة التكاليف تبدأ من تحليل و       إحيث  

ق تصميم المستندات والسجالت إلثبات تكلفة كل عنصر وذلك بغرض الوصول           يعن طر 

 أو  )1(إلي تحديد تكلفة كل عنصر وكذلك تحديد تكلفة عناصر التكاليف داخل مراكز التكلفة            

 فـإن   ، وبالتالي نتاجلتحديد تكلفة كل  منتج أو نشاط وبالتالي تحديد التكاليف اإلجمالية لإل           

  .قياس تكاليف األداء يعتبر وسيلة لتحقيق هدفين كبيرين للمنشأة هما الرقابة والتخطيط

الالزمـة  ويرى الباحث أن بيانات التكاليف الفعلية تعتبر حجر األساس في وضع الخطط             

   . والدخول في العطاءاتضير الموازنات التقديريةحتو

   : الرقابة على عناصر التكاليف.2

إن الهدف من الرقابة على عناصر التكاليف تمكين اإلدارة من تتبع هذه العناصر واكتـشاف               

أي سوء استخدام لعوامل اإلنتاج المتاحة ودراسة مـسبباته واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة               

بشأنه،وهذا يتطلب وضع دورات مستندية ووضع معايير للتكاليف وإمكانية تحويل البيانـات            

  . ورات المستندية إلي معلومات تقدم للمستويات اإلدارية في الوقت المناسبالمتوفرة في الد

  

  
                                                 

هو مركز  أداء نشاط اقتصادي متجانس ويحتوي على مجموعة متماثلة من عوامل اإلنتاج وينتج عنه منتج أو خدمة متميزة قابلة  )1(
، 2002فخر والـدليمي،  (ويجب أن يكون المركز ممثال لوحدة مسؤولية محددة طبقا للهيكل التنظيمي في الوحدة االقتصادية         للقياس  

 ) 36ص
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  :المساعدة في اتخاذ القرارات. 3

ن اإلدارة الناجحة هي اإلدارة التي تستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقـت المناسـب               إ

لوقت وبالتأكيد فإن القرار المناسب والصحيح يعتمد على معلومات صحيحة ودقيقة وفي ا           

  . المناسب وهذا يعتبر من األهداف الرئيسة لنظام محاسبة التكاليف

وفي هذا المجال ال يعتمد محاسب التكاليف في المعلومات التي يقـدمها لـإلدارة علـى                

البيانات التاريخية المتوفرة في السجالت المحاسبية بل يضيف إليها معلومات تعتمد علـى             

   .وف المتوقع أن تسود في المستقبلة للظرخبرته الشخصية وتوقعاته المستقبلي

 القوائم المالية التي تمكن     كما ويتم االعتماد على البيانات والمعلومات التكاليفية عند إعداد        

حكومية وأطراف خارجية أخرى من اتخـاذ قـرارات         ال والجهات ينالمستخدمين الخارجي 

  ).10، ص2005، محرم وآخرون(ة اقتصادية تتعلق بالمنشأ

تحقق محاسبة التكاليف أهدافها يرى الباحث ضرورة توافر الدورة المستندية الكاملة           وحتى  

لجميع عناصر التكاليف، وتوافر مقومات نظام محاسبة التكاليف وترابطهـا، وضـرورة            

تكامل أهداف التكاليف حيث أن هناك ترابط في تحقيق هـذه األهـداف باإلضـافة إلـى                 

اليف المطبق في الشركة مع طبيعة عمليات وأنـشطة  ضرورة أن يتالءم نظام محاسبة التك   

الشركة ومع التطورات المتالحقة في البيئة الصناعية الحديثة، ويتمثل هذا فـي ضـرورة              

تطوير أساليب ومفاهيم وإجراءات نظام محاسبة التكاليف نتيجة لما يطرأ علـى جوانـب              

تأكد فعاليـة واسـتمرارية    النشاط الذي تتم المحاسبة عنه ورقابته من تغيرات وذلك حتى ت          

  .محاسبة التكاليف في القيام بدورها
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  املبحث الثاني

  "فــر التكاليــب عناصــأسس تبوي"

  

  . مقدمـة2.2.1

  . مفهوم تبويب عناصر التكاليف2.2.2

  . مفاهيم التكلفة، األصل، الخسارة،والمصروف2.2.3

  . أسس تبويب عناصر التكاليف2.2.4
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  .ةــ مقدمـ2.2.1

تتنوع التكاليف التي يمكن أن تتكبدها الشركة، فمنها تكاليف تتغير تبعاً للتغير في حجم              

النشاط، ومنها تكاليف تبقى ثابتة، كما أن هناك تكاليف يمكن ربطهـا وتخصيـصها بوحـدة                

اإلنتاج، وهناك تكاليف عامة تخص جميع المنتجات، كما أن هناك تكـاليف مالئمـة التخـاذ                

  .ارية وأخرى غير مالئمةالقرارات اإلد

وتحتاج إدارة الشركة في العديد من المواقف إلى التعرف على طبيعة أو خـصائص              

األنواع المختلفة من التكاليف في الشركة، لالستفادة من ذلك لغايـات التخطـيط، والرقابـة،               

  .واتخاذ القرارات، والتنبؤ وإعداد الموازنات التقديرية

ث على التعرف على أسس تبويب عناصـر التكـاليف،          وسيتم التركيز في هذه المبح    

ومدى تأثرها بالتطورات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة، كما سيتم التطرق إلـى المفـاهيم               

  . والمصطلحات المختلفة للتكلفة

   مفهوم تبويب عناصر التكاليف2.2.2

وهو أحد أهـم     الخطوة األولى لتحقيق هدف قياس التكاليف        يعتبر تبويب عناصر التكاليف   

  ):35، ص1999الرزق وخليل ، (  بعملية التبويبويقصدأهداف نظام محاسبة التكاليف 

  . تجميع التكاليف وفقا لما لها من خصائص عامة أو مشتركة  .  أ

 . تصنيف التكاليف في سلسلة من المجموعات النوعية  .  ب



  
    مدخل لنظم محاسبة التكاليفالثاني                                                           الفصل                

 

 23

ه  التعريف    بأن )AAA() 1(وهناك تعريف مشابه إلحدى لجان جمعية المحاسبة األمريكية         

 والتجميع المنهجي للعناصر المشابهة وفقا لخصائصها المـشتركة       ) عنصر التكاليف (بالعنصر  

   ).22،ص2005العناتي،(

تعني تجميع عناصر التكاليف في صورة مجموعات رئيـسة    ) التصنيف(أي أن عملية التبويب     

يخـدم كـل     بحيث   أو فرعية ذات سمات وصفات مشتركة وفقا لمختلف أسس وطرق التجميع          

  .منها غرضاً محدداً

وكما سبق فإن أهداف نظام التكاليف متعددة ومختلفة وبالتالي فمن الطبيعي أن يعتمـد              

 وأساليب التبويـب    أسس للتبويب أي أنه من الطبيعي أن تتعدد         أساسهذا النظام على أكثر من      

  . نظرا لتعدد األهداف التي يعمل على خدمتها نظام التكاليف

  : التكلفة، األصل، اخلسارة،و املصروف مفاهيم2.2.3

  : التكلفـة-1

تضحية ذات قيمة اقتصادية في سبيل الحصول على سلعة أو خدمـة فـي الحاضـر أو                 

  ).36، ص1997نور، (المستقبل 

سبيل  وقد أورد أبو نصار تعريف للتكاليف بأنها التضحيات أو المبالغ التي تتكبدها الشركة في 

  )27، ص2003أبو نصار، (، أو منفعة ما، أو تحقيق هدف معين الحصول على سلعة، أو خدمة

  : لـ األص-2

أي أن  ،  )34، ص 2005أبو حـشيش،    ( عندما تتم عملية التضحية، نقول أن الشركة قد ملكت أصالً         

  .  ذا قيمة اقتصادية متوقعة وقد يكون أصل ثابت أو متداولالشركة أصبحت تمتلك عنصراً

                                                 
)1( American Accounting Association 
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تكاليف غير المستنفذة والتي يكون لهـا منـافع مـستقبلية،           ويعرف الرجبي األصل بأنه ال    

وبالتالي تكون لها قيمة بعد نهاية السنة الجارية، وبهذا فإن التكاليف تعتبر أصالً إذا كـان                

  .)32، ص 1999الرجبي، (من المتوقع أن تقدم خدمات للشركة في المستقبل 

  :والخسارة المصروف -3

 األصـل قـد     يكونه االقتصادية وهنا    تل أو بعض منفع   عندما يستخدم األصل فأنه يفقد ك     

 إلـي   للشركة، يتحول األصـل   استنفذ فإذا ما أدى استنفاد األصل إلي تحقيق إيراد عادي           

 األصل قـد تحـول إلـي        د األصل دون تحقيق أي إيراد، فإن      مصروف أما إذا تم استنفا    

  ) 34، ص2005أبو حشيش، ( . تتحملها الشركةخسارة

  )1(شكل رقم 

  عالقة بين مصطلحات التكاليف المختلفةال

  
  ) 35 ، ص2003أبو حشيش ، : (المصدر

  

 )تضحية(تكلفة

 أصل

 غير مستنفد استنفد

الميزانية  خسارة مصروف بيع أو مقايضة

 حساب األرباح والخسائر
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  : أسس تبويب عناصر التكاليف2.2.4

  :  تبويب عناصر التكاليف حسب طبيعتها ونوعيتها2.2.4.1

ات المنتجة  ويعتبر هذا التبويب من التبويبات األساسية التي تستخدم في تحديد تكلفة الوحد           

  )24، ص2007درغام، (وتقسم عناصر التكاليف وفقا لهذا التبويب إلي 

وهو عبارة عن تكلفة المواد المستخدمة في تصنيع المنتج ويمثـل            :عنصر المواد  .1

 نسبة كبيرة من مجموع تكلفة المنتج 

وهو عبارة عن األجور والمرتبات التي تتحملها الشركة في سـبيل            :عنصر العمل  .2

لى خدمات عنصر العمل اإلنساني، ويتكون هذا العنصر من األجـور           الحصول ع 

 . والتأمينات االجتماعيةالعينيةالنقدية والمزايا 

وهو عبارة عن أي تكلفة ال تندرج تحت عنصري المواد أو            :عنصر المصروفات  .3

 .العمل وتكون الزمة إلتمام عملية الصنع أو عملية اإلنتاج

ة لعنصر العمل البشري تتساوى مع كل من عنـصري          ويعطي هذا التبويب أهمية كبير    

المواد والمصروفات في حين انه في ظل نظم اإلنتاج اآللي تنخفض تكلفة العمل بنسبة كبيـرة                

ويصبح عنصر تكلفة األجور مجرد نسبة بسيطة من إجمالي التكلفة الكلية لإلنتـاج، ونتيجـة               

عتها على مجمـوعتين وهمـا تكلفـة        لذلك أقتصر التبويب الجديد لعناصر التكاليف حسب طبي       

المواد المباشرة، وتكلفة التحويل والتي تشمل عناصر التكاليف فيما عدا المواد المباشرة  وهي              

  )67،ص2004عبد الرحمن، ( بذلك تضم كل من تكلفة األجور المباشرة والتكاليف اإلضافية

 عمليات التصنيع   مع مراعاة خصوصية الشركات والقطاعات المختلفة، ونسبة اآللية في        

  .التي تتبعها الشركة
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  : بالوظائف الرئيسة تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها 2.2.4.2

يقصد بالتبويب الوظيفي تقسيم التكاليف طبقاً للوظائف التي تستفيد منها، وذلك بهدف قيـاس              

 . اإلنتاجتكاليف كل وظيفة على حدا، وتصنف التكاليف وفقاً لهذا التبويب إلى عناصر تكاليف

وتتكون من مواد وعمل وخدمات صناعية تنفق على السلعة أو الخدمـة خـالل مرحلـة                

اإلنتاج، وعناصر تكاليف التسويق وهي مجموعة النفقات المتعلقة بعملية البيع والتوزيـع            

وتشمل عمليات تخزين المواد تامة الصنع واإلعالن والترويج والبيع والنقـل والتوزيـع،             

التمويلية واإلدارية وتشمل جميع عناصر التكاليف التي تنفق على وظيفة          عناصر التكاليف   

التمويل واإلدارة العامة للمشروع والتي ترتبط في اغلب األحيان بأعمال التخطيط والرقابة            

 ).36، ص2005العناتي، (وتقييم األداء 

ية وتبوب كل مجموعة من المجموعات الثالث نوعياً إلى مواد وأجور ومصاريف إضـاف            

أخرى، ويعتبر هذا التصنيف مفيد في تقييم أداء األنشطة بالشركة وقياس تكلفة النشاط كٍل              

 .على حدا ويساعد في قياس األرباح إذا ما قسمت الشركة إلى مراكز ربحية

  :تها بوحدة اإلنتاج تبويب عناصر التكاليف حسب عالق2.2.4.3

تها بوحدة المنتج إلى تكاليف مباشرة تتمثـل        تقليدياً يتم تبويب عناصر التكاليف من ناحية عالق       

في المواد المباشرة واألجور المباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة والتي تشتمل على كافـة              

  .)68، ص2004عبد الرحمن،  ( عناصر التكاليف بخالف المواد المباشرة واألجور المباشرة

 من الصعب ربط عنـصر تكلفـة         الصناعية الحديثة جعل   ة التحول في البيئ   ويرى الباحث أن  

العمالة اإلنتاجية بالوحدات المنتجة نظراً لتحول مهام العامل اإلنتاجي من العمل المباشر إلـى              

اإلشراف على آالت اإلنتاج، وترتب على ذلك أن معظم التكاليف الصناعية في بيئة التـصنيع               
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اإلنتاج يتمثـل فـي     الحديثة أصبحت تكاليف غير مباشرة خاصة وان جزء كبير من تكاليف            

  .تكاليف مرتبطة بتكنولوجيا اإلنتاج

 يتم النظر إلى التكاليف المباشرة بمفهوم أوسـع بحيـث تتـضمن             الصدد يجب أن    وفي هذه   

 مباشرة ويمكن ربطها وتخصيصها له سواء كانت        هالتكاليف المباشرة للمنتج أية تكاليف تخص     

   .)68، ص2004حمن، عبد الر (صناعية أو غير صناعية، متغيرة أو ثابتة

باإلضافة إلى ما سبق يعاب على هذا التبويب عجزه عـن تجهيـز البيانـات المناسـبة                 

الحتياجات عملية اتخاذ القرار والتخطيط والرقابة وتضليل المحاسب واإلدارة لدى القيـام            

  )127،ص1992عمارة وآخرون، (.بوظائفها خصوصاً في حاالت التقلب في أحجام النشاط

   :بويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بحجم اإلنتاج ت2.2.4.4

وهذا التبويب مفيد ألغراض تخطيط اإلنتاج  واتخاذ القرارات حيث يربط بين التكلفة ومسبب              

  ).47، ص2005محرم وآخرون، ( ، ووفقاً لهذا التبويب تنقسم التكاليف إلىالتكلفة

   :التكلفة المتغيرة -1

جماليتها بنفس النسبة وفي نفس االتجاه مع التغير في         ويقصد بها التكلفة التي تتغير في إ      

  . مع ثبات متوسط التكلفة للوحدةمستوى النشاط

ويقصر التحليل التقليدي مفهوم التكاليف المتغيرة على تلك التكاليف التـي تتغيـر فـي               

مجموعها مع تغير حجم النشاط في األجل القصير، ويترتب على هذا المفهوم الـضيق              

تغيرة تبويب كثير من التكاليف على أنها تكاليف ثابتة في حين أنها تتغيـر              للتكاليف الم 

ولكن ليس نتيجة تغير حجم النشاط ككل، فهناك تكاليف تتغير نتيجة تغير حجم النـشاط               

  ).69، ص2004عبد الرحمن، (.المتسبب في حدوثها وليس مع تغير حجم نشاط المنشاة
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 :التكلفة الثابتة -2

 يتغير مجموعها مع التغير في حجم النشاط طالما كان التغيـر ضـمن              وهي التكاليف التي ال   

  .المدى المالئم، وعليه فإذا زاد حجم النشاط أو نقص تبقى هذه التكاليف على حالتها

  :المتغيرة/ شبه الثابتة) المختلطة(التكاليف  -3

تغير في  وهي التكاليف التي تطلق على العناصر التي لها خصائص تجمع بين صفتي الثبات وال             

  .)31، ص2007درغام، (آن واحد مثل الهاتف 

وفي ظل نظم التصنيع الحديثة وزيادة درجة اآللية في التصنيع تغير هيكل التكاليف حيث أن               

معظم التكاليف يتم تبويبها على أنها تكاليف ثابتة، وسوف تقتصر التكلفة المتغيرة على نـسبة               

  .)69، ص2004عبد الرحمن، (د الخام ضئيلة من التكلفة قد ال تتعدى تكلفة الموا

وبناء على ذلك فإن النظرة الحالية لمفهوم التكاليف الثابتة قد ال تصبح مالئمة في ظـل                

 الصناعية الحديثة ومرونة اإلنتاج التي تسمح بالتحول من منتج إلى آخـر علـى               ةالبيئ

 بتعقد العمليـة    نفس خط اإلنتاج، باإلضافة إلى ذلك فإن هناك تكاليف ترتبط في تغيرها           

  .الصناعية للمنتج وليس بتغير حجم المنتج

 أن تبويب التكاليف المالئم للتطورات في بيئة التصنيع الحديثة ينبغي           Clemensويرى  

أن يكون وفقاً لقيمة األنشطة التي تسبب حدوث التكلفة، أي تبويب عناصر التكاليف إلى              

ملموس في جعل المنتج متوافقاً مـع       تكاليف أنشطة تضيف قيمة للمنتج والتي لها دور         

طلبات العمالء، وتكاليف أنشطة ال تضيف قيمة للمنتج والتي ال يؤثر حذفها على قـدرة              

المنتج على الوفاء بالغرض المطلوب من أجله، وال تؤثر علـى مواصـفات وجـودة               

  )Clemens,1991,p.44.(المنتج
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  :)29،ص2006الشريف،نور و( ب التكاليف على أساس عامل الزمنبوي ت2.2.4.5

يقصد بالتكاليف التاريخية أنها التكـاليف التـي        ): التكاليف الفعلية (التكاليف التاريخية    -1

حصلت فعالً ومعززة بمستندات تؤيدها، وعلى ذلك فإن إنتاج السلعة يتحمـل بتكلفـة              

المواد المباشرة واألجور المباشرة أما التكاليف غير المباشرة فغنه يتم تحيلهـا علـى              

  . سلعة المنتجة وفقاً لمعدالت تحميل محددة سلفاًال

وهي التكاليف المقدرة سلفاً والتي يجب مقارنتها مـع التكـاليف            :التكاليف المعيارية  -2

الفعلية وتوضع التكاليف المعيارية وفق ظروف وإمكانيات معينة يتم تحديدها والتنبـؤ            

مد على السنوات الـسابقة     بها قبل وقوعها استناداً إلى دراسات علمية وموضوعية تعت        

  .للعمليات اإلنتاجية

وتجدر اإلشارة إلى أن التكاليف المعيارية يتم تحديدها مقدماًً قبل بداية العمليات اإلنتاجية            

بهدف تقنين تكلفة العمليات على أساس علمي ومعملي، بما يحقق إحكام الرقابة على عناصـر               

ا يساهم في رفع الكفاءة والفعالية في استخدام        التكاليف، وتقليل عناصر اإلسراف والضياع، وبم     

  .الموارد المتاحة، وتقويم األداء الفعلي، وبما يحقق أهداف الشركة

وتناسب التكاليف المعيارية الشركات التي يتصف نشاطها بالتكرار والعمليات المشتركة،          

  ).Drury,2002,p.672.(وإمكانية تحديد ومعايرة المدخالت المطلوبة إلنتاج منتج معين

وتجدر اإلشارة إلى أن الكثير من الدراسات واألبحاث قد أشارت إلى انخفاض دور نظـام               

التكاليف المعيارية وعدم مالئمته لبيئة التصنيع الحديثة، حيث تتسم بيئة التصنيع الحديثـة             

بزيادة درجة اآللية مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة العمل وانخفـاض دورة حيـاة المنـتج،                

  ).76، ص2004عبد الرحمن، (طرق اإلنتاج، وزيادة استقرار العملية اإلنتاجية وتحسين 
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ويرى الباحث أنه وعلى الرغم من انخفاض الحافز لتطبيق نظام التكـاليف المعياريـة              

إلغراض الرقابة بسبب التغيرات الحاصلة في بيئة التصنيع الحديثة إال أنه يعتبر نظام رقـابي               

يجابيات، ولكنه يحتاج إلى تطوير وتحسين ليتالءم مع هذه التغيرات،          له العديد من المزايا واال    

  .و يحقق المنفعة والفائدة المرجوة من تطبيقه

  )47، ص2003أبو نصار، (: طبقاً إلمكانية الرقابة عليهاتبويب التكاليف  2.2.4.6

ـ          : قابلة للرقابة تكاليف   -1 ه وهي التكاليف التي يمكن للمستوى اإلداري أن يراقبهـا ول

القدرة على التأثير فيها، بمعنى أن إدارة الشركة تتحكم بهذه التكاليف وبالتالي سهولة             

  .ضبطها ومتابعتها

وهي التكاليف التي ال يمكن لمستوى إداري معين أن يؤثر          : قابلة للرقابة تكاليف غير    -2

فيها وتشمل أيضاُ التكاليف التي من الصعب التحكم فيها من قبل اإلدارة خالل فتـرة               

  .زمنية محددة 

ويتمثل الهدف من هذا التبويب في أن القسم المعني يسأل ويقيم بشكل أساسي بناء علـى                

التكاليف الخاضعة لرقابته، وذلك على أساس أن المساءلة والتقييم تكون بنـاء علـى درجـة                

  .السلطات الممنوحة لكل قسم أو دائرة

  :ائرالتبويب حسب توقيت التحميل لألرباح والخس 2.2.4.7

وهي التكاليف التي ترتبط بتصنيع المنتج، وتدخل في تحديد تكلفته، وتقابل           : تكاليف إنتاج  -1

  ).49، ص1985حسنين ومبارك،(تكاليف اإلنتاج باإليراد كتكلفة مبيعات عند بيع المنتجات 

يقصد بتكاليف الفترة كل التكاليف التي لم تحسب ضمن تكلفة اإلنتـاج،             :تكاليف فترة  -2

التكاليف في قائمة الدخل للفترة التي حدثت فيها التكاليف ، وتعتبر التكاليف            وتقفل هذه   
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التسويقية واإلدارية وتكاليف الدعاية وتكاليف العالقات العامة تكاليف فترة تحمل على           

  ).Garrison & other,2006,p.39( السنة التي أنفقت فيها

  :ريةغراض اتخاذ القرارات اإلداتبويب التكاليف أل 2.2.4.8

 حيث يهتم بتحديـد التكـاليف المرتبطـة باتخـاذ           المهمةعتبر هذا التبويب من التبويبات      ي

القرارات اإلدارية،وتنال المعلومات المحاسبية بشكل عام والتكاليفية بصفة خاصة اهتماماً          

بالغاً من قبل إدارة الشركات المتقدمة، وذلك لعظم دورها في اتخاذ القـرارات المختلفـة،               

  ).210،ص2003هاشم، (لي التأثير في قدرة المنشأة على االستمرار والبقاء والنمو وبالتا

 تنقسم التكاليف إلى تكاليف مالئمة و تكاليف غير مالئمة، ويقصد بالتكـاليف المالئمـة               و

التكاليف التي سوف تحدث عند اتخاذ القرار اإلداري ويتم تجنب حـدوثها بعـدم اتخـاذه                

  ).55،ص1999الرجبي، (

دد أبو نصار شرطان للتكاليف المالئمة أولهما أنها تكاليف يتوقع إنفاقها في المستقبل ،              ويح

أبـو  (والشرط الثاني هو اختالف مبلغ التكلفة مع االختالف في البدائل المتاحة لتنفيذ القرار              

   ).48،ص2003نصار، 

يمكن تجنبها بعدم اتخاذ    أما التكاليف غير المالئمة فهي التكاليف التي ال تتأثر بقرار معين وال             

  ).59،ص2005أبو حشيش، ( .ع من التكاليف بالتكاليف الغارقةهذا القرار، و ويطلق على هذا النو
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  ثــث الثالــاملبح

  "فــة التكاليــام حماسبــتصميم نظ"

  

  . مقدمـة  2.3.1

  . قواعد وضع نظام التكاليف  2.3.2

  . مقومات نظام التكاليف 2.3.3

  .  تصميم نظام التكاليف 2.3.4

  .  نظم محاسبة التكاليف2.3.5

 .تطوير أنظمة محاسبة التكاليف حتى تتالءم مع بيئة التصنيع الحديثة 2.3.6
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  . مقدمــة2.3.1

لـشركات  إدارة ا  يهـدف إلـى إمـداد        ،تعتبر محاسبة التكاليف نظام معلومات فرعـي      

 تـساعد اإلدارة فـي الرقابـة واتخـاذ          والمؤسسات بالبيانات والمعلومات التكاليفية التي    

 مراعاتها عند وضـع نظـام        القواعد التي يجب   رارات المختلفة، وهناك مجموعة من    الق

طبيعـة الـشركة    نظـام ليتناسـب مـع       ال  هذا إتباعها لتصميم يجب  خطوات  للتكاليف، و 

  .ومواصفاتها الخاصة و البيئة االقتصادية الحديثة

لمة االقتصادية وزيادة حدة المنافسة زيادة الـضغط        وقد ترتب على الشركات في ظل العو      

على إدارة الشركات في اتجاهين وهما محاولة تحسين جودة المنتج، والـسعي لتخفـيض              

التكاليف وأدى ذلك لضرورة تطوير الفكر والنظام المحاسبي لتوفير المعلومات المالئمـة            

  ).447، ص2005محمد، (لمتخذي القرار في المستويات اإلدارية المختلفة 

وسيتم التركيز في هذا المبحث على العرف على قواعد وضع نظام للتكاليف، والدراسات             

والمراحل الالزمة لذلك، والمقومات األساسية لنظام التكاليف، كما وسيتم توضيح خطوات           

تصميم نظام التكاليف بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات إدارة الـشركة، وأخيـراً سـيتم               

ظم محاسبة التكاليف المختلفة وإيجابيات وسلبيات كل نظام ومدى مالئمتها          التعرف على ن  

للتغيرات في بيئة التصنيع الحديثة، ومتطلبات تطوير أنظمة التكاليف حتى تتالءم مع بيئة             

  .التصنيع الحديثة
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  .  قواعد وضع نظام التكاليف2.3.2 

وع ولكي يكون هذا النظـام قـادراً        قبل تصميم نظام التكاليف المطلوب استخدامه داخل المشر       

على تحقيق أهدافه الرئيسية المتوقعة نتيجة استخدامه، وتزويد اإلدارة بالبيانات الالزمة، ينبغي            

  :القيام ببعض الدراسات والخطوات تمهيداً لوضع نظام التكاليف

 :دراسة الهيكل التنظيمي للشركة -1

 الشركة والوظـائف الرئيـسية      تادارإوتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أقسام و       

والفرعية لكل منها ومدى مساهمتها في مجمل نشاط الشركة، األمر الذي يمكن معه تحديد              

إمكانية اعتبار هذه الوحدات اإلدارية أو التنظيمية بمثابة مراكـز للنـشاط تحـدث فيهـا                

م النظام  التكاليف وتستنفذ فيها عناصر اإلنفاق، كما وتهدف هذه الدراسة إلى تعريف مصم           

 السلطة والمسئولية بالمشروع ومن ثم يمكنه عندئذ تحديد أنـواع التقـارير التـي               حدودب

  ).279،ص1992عمارة وآخرون، ( تناسبها واتجاهات انسيابها أو تدفقها

  :دراسة عالقة إدارة التكاليف باإلدارات األخرى -2

ستقل عن بقية أقـسام     يعتبر قسم التكاليف أحد اإلدارات الفرعية لإلدارة المالية وهو م         

اإلدارة المالية، وتتحدد عالقة قسم التكاليف باإلدارات األخرى فيما يحتاجه قسم التكـاليف             

من اإلدارات األخرى من بيانات ومعلومات يحتاجها هذا القسم لكي يـستطيع أن يحللهـا               

ويترجمها بشكل قوائم أو تقارير أو كشوف تقدم لـإلدارات األخـرى حـسب حاجتهـا                

دها في اتخاذ القرارات الالزمة لكي تستطيع أداء أعمالها بكفاءة عالية، على أن تقدم              ويساع

  ).22،ص2002السيدية ،(هذه القوائم والتقارير في الوقت المناسب وعند الحاجة إليها 
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   ):المصنع(دراسة الهيكل التنظيمي للمشروع  -3

ناعية وبالتالي فإن علـى     إن جزءاً كبيراً من عناصر التكاليف ينشأ داخل الوظيفة الص         

مصمم نظام التكاليف أن يهتم بدراسة الهيكل التنظيمي للوظيفة الصناعية، بحيـث تكـون              

كافة البيانات الواردة من الوظيفة الصناعية واضحة ومحددة لكي يستطيع قسم التكـاليف             

ر تهم  استخدامها كمصدر للمعلومات التكاليفية التي سيترجمها بعد ذلك إلى كشوف أو تقاري           

إدارة المشروع والعاملين داخل الوظيفة الصناعية، وتهدف دراسـة الهيكـل التنظيمـي             

 اإلنتاجيـة بـشكل     أقسام إنتاجية وهي التي تمارس العملية      المصنع إلى    تقسيمللمصنع إلى   

وهـي كافـة    ،  أقسام الخدمات اإلنتاجيـة   مباشر وتقوم بتنفيذ برامج التشغيل المحددة ، و         

اخل المصنع والتي تقوم بأداء وظائف مساعدة لألقسام اإلنتاجية لغرض          األقسام األخرى د  

  ).24، ص2002السيدية، (استمرار العمل بشكل منتظم داخل المصنع 

ويساعد هذا التقسيم في الرقابة على التكاليف ومتابعتها وتخصيصها علـى األقـسام             

 داخل كـل قـسم بـشكل        وحصراً للمسؤولية والدقة في تحديد التكاليف النهائية لكل سلعة        

  .مفصل والتكلفة اإلجمالية للسلعة المنتجة أثناء مرورها بمختلف األقسام

 :العمليات الصناعية داخل المشروعطبيعة  -4

تختلف طبيعة عمليات اإلنتاج باختالف الصناعة التي تنتمي إليها الشركة، وبالتـالي            

وتعتبر هـذه النـشاطات   ،  نشاطات الشركة وتنظيمها يجب أن يصمم نظام التكاليف ليالءم     

العامل المحدد في اختيار طرق محاسبة التكاليف المستعملة، خاصـة أن هنـاك نظامـان               

أبـو  (أساسيان يحكمان عملية تجميع التكاليف هما نظام أوامر التشغيل ونظـام المراحـل              

  ).287،ص2005حشيش، 
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 :طبيعة ونوعية بيانات التكاليف المطلوبة من قبل اإلدارة -5

عية بيانات التكاليف المطلوبة بوجهة نظر اإلدارة وأهدافها المطلوب تحقيقها          ترتبط نو 

من نظام التكاليف،بحيث تكون نوعية البيانات تتناسب وتلبـي تحقيـق هـذه األهـداف،               

وبخصوص توقيت تقديم البيانات والمعلومات التكاليفية، فكلما قصرت فترة التكاليف كلمـا     

ريات األحداث التكاليفية داخل المشروع وتصبح البيانـات        ارتفع مستوى إلمام اإلدارة بمج    

والمعلومات المقدمة طازجة دائماً، مع ضرورة األخذ بعين االعتبار أنه كلما قصرت فترة             

التكاليف كلما كان إعداد البيانات يرتكز على عنصر السرعة مع التغاضي عـن عنـصر               

  ).282 ، ص1992عمارة وآخرون، (الدقة والعكس صحيح 

التالي ينبغي عند تحديد فترة التكاليف مراعاة هذه الجوانب بما يحقق الموازنة بـين              وب

  ".معادلة السرعة والدقة"عنصري هذه المعادلة 

ويرى الباحث أن معلومات التكاليف المطلوبة ستختلف من حيث الشكل والمـضمون            

  .تحقيهاباختالف المستوى اإلداري، باإلضافة إلى األهداف التي تسعى اإلدارة ل

  :تحديد وحدة التكلفة -6

إن تحديد وحدة التكلفة التي ستنصب عليها عناصر التكاليف أمر ضـروري لكافـة              

  ):25،ص2002السيدية ،(الشركات حيث تهدف الشركة من تحديد وحدة التكلفة إلى 

  .تحديد تكلفة الوحدات المباعة  .  أ

 .تحديد تكلفة المخزون من الوحدات الباقية .  ب

  . للوحدةتحديد سعر البيع. ج

  .تحديد حجم النشاط الالزم لكافة أنواع الوحدات المنتجة. د
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وتختلف وحدة التكلفة باختالف الصناعة التي يعمل ضمنها المشروع واختالف السلع           

التي ينتجها المشروع الواحد نفسه، كما أنه يجب توجيه عنايـة خاصـة لوحـدة التكلفـة               

يرة جداً أو صغيرة جداً ، وان تؤدي الغرض    المختارة حيث يجب أال تكون وحدة التكلفة كب       

  .المطلوب منها

  : مقومات نظام التكاليف2.3.3

إن نظام محاسبة التكاليف كغيره من النظم له أركان ومقومات أساسية يتكون منها، بحيث              

إنتاج معلومات تكاليفية مفيدة لإلدارة في أغراضـها        تتكامل وتتفاعل هذه المقومات بهدف      

  :مثل مقومات وأركان نظام التكاليف بما يليالمختلفة، وتت

وهي عبارة عن مجموعـة النمـاذج واإلشـعارات واإلذونـات     :  المجموعة المـستندية  -1

والبطاقات المنتشرة في المنشأة طبقا لخريطة انتشار محددة وطرق استخدام محـددة، وتخـدم              

تبويبها وتصنيفها وتسجيلها   هذه المستندات هدف تجميع البيانات عن التكاليف واإلنتاج تمهيدا ل         

  ).294، ص1992عمارة وآخرون، ( واستخدامها في المجموعة الدفترية

وهي بذلك تكون المصدر األول للبيانات والتي تحدد نوعية مدخالت  نظام التكاليف، ليس هذا 

 فقط بل تحدد أيضا نوعية المخرجات وطبيعتها وجودتها، وتمثل المجموعة المستندية حجر الزاوية

في العمل المحاسبي، فبواسطتها يتم العمل اليومي، كما تعتمد كفاءة نظام الضبط الـداخلي علـى                

  ).14، ص2006زعرب، (إعداد المستندات المناسبة وتخطيط دورتها ومسئولية إعدادها 

وتنقسم المستندات إلي مستندات خارجية تصدر من جهات خارجية مثل فواتير شراء المـواد،              

ة تصدر عن وحدات وأقسام الشركة المختلفة مثل مستندات صـرف المـواد،             ومستندات داخلي 

  ).43، ص2002فخر و الدليمي، (وفواتير البيع 

  )267، ص2007باسيلي، (: ويجب مراعاة القواعد التالية عند تصميم المستند والدورة المستندية له
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منه كذلك فإن اإلكثـار مـن   يجب أن يحقق المستند هدفاً معيناً بذاته، فإن لم يحققه فال جدوى          - أ

المستندات بحجة تحقيق الهدف يعوق العمل، ويعقد العمليات الحسابية، كذلك فإن تحديد عـدد              

  .النسخ المستخرجة من كل مستند يجب أن تتفق واألطراف المستفيدة منه فعالً

يجب مراعاة البساطة والوضوح عند تصميم المستند، بحيث يخدم أكثر من جهة فـي وقـت                  - ب

 .، وتعرض فيه البيانات بطريقة واضحة بسيطةواحد

الـصعيدي و   (وهناك شروط يجب توفرها في المستند الداخلي الجيد حتى يحقق الهدف المطلوب منه              

  )44، ص1998جبر، 

  .أن يحمل اسم الشركة وعنوانها، والغرض الذي أنشئت من اجله الشركة. 1

  .أن ترقم المستندات بأرقام متسلسلة. 2

  .المستند عن الغرض الذي انشأ من اجلهأن يعبر . 3

  .أن يكون من عدة صور، كل صورة بلون مختلف حسب الجهة التي يرسل إليها. 4

  .أن يحقق المستند قواعد الضبط والرقابة، كالتواريخ، والتوقيعات. 5

ويرى الباحث بضرورة إعطاء تصميم مستندات التكاليف أهمية كبيرة من حيـث الـشكل        

ها من دور كبير في تحديد طبيعة المعلومات المنتجة، حيث تعتبر المـستندات             والتصميم لما ل  

  .بمثابة األساسات التي يبنى عليها النظام المحاسبي بأكمله

يقصد بدليل التكاليف إعطاء كل حساب أو كل بند رقماً خاصاً به، ويمثل             :  دليل التكاليف  -2 

ة الخاصة بتبويب الحسابات، ومراكز     دليل التكاليف في الشركات المختلفة الخطة الرقمي      

  ).13، ص2006زعرب، ( التكلفة، ووحدات النشاط، وعناصر التكاليف

ويقصد المحاسبون عادة من استخدامهم لمصطلح دليل التكاليف عدة أدلة وليس دلـيال واحـدا               

  ): 295، ص1992عمارة وآخرون، (و أدلة التكاليف حسب " أساس حركة نظام التكاليف"تمثل 
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  : دليل المراكز. أ

ويحدد الدليل المراكز اإلجمالية والمراكز العامة والمساعدة لها وتبويبها رقميا مما يـسهل             

  . عليه تحديد التكلفة وتحميل التكاليف غير المباشرة والرقابة على تكاليف المركز

  : دليل الوحدات. ب

ئها تبويبـا رقميـا،     بموجب دليل الوحدات يتم تبويب المنتجات الرئيسية والفرعية وأجزا        

األمر الذي يسهل توجيه التكاليف نحوها وبالتالي تـسهل اسـتخراج التكلفـة المتعلقـة               

  . بالمنتجات

  : دليل العناصر. ج

  . ويحدد هذا الدليل عناصر التكاليف من عمالة ومواد وخدمات مع التعبير عنها رقميا

لعناصـر مثـل طريقـة      وهناك عدة طرق مستخدمة في عملية ترميز وترقيم الوحدات وا         

  ).140، ص2000سالم وآخرون، ( المجموعات والكتل الرقمية واألرقام العشرية

حيث تستخدم في الغالب طريقة المجموعات في إعداد دليل الحسابات، في حين تـستخدم              

  .الطرق األخرى وخاصة طريقة الكتل الرقمية في إعداد دليل الوحدات والعناصر

 استخدام الحاسوب والبرامج المحاسـبية المحوسـبة ألـزم          ويرى الباحث أن التوسع في    

محاسبي التكاليف بضرورة ترقيم الوحدات والعناصر والحسابات وإدخال الـدليل علـى            

  .الحاسوب، حيث يعتبر الترقيم عنصر أساسي الستخدام البرامج المحوسبة

  :  المجموعة الدفترية-3

اتر التحليلية التي تحتفظ  بها المنـشأة        يقصد بالمجموعة الدفترية مجموعة السجالت والدف     

وتستطيع من خالل استخدامها القيام بالوظائف المختلفة الملقـاة علـى عـاتق محاسـب               

وتعتبر الدفاتر الحلقة الوسيطة بين المستندات التي       . )297، ص 1992عمارة وآخرون،   (التكاليف  
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 مدلول األحداث التي وقعت     تنقل البيانات وبين التقارير التي تقدم من المعلومات ما يفسر         

  خالل فترة زمنية محددة 

وبالتالي فإنه يتم استخدام الدفاتر في تسجيل وتحليل وتبويب وتصنيف كافة عناصر التكـاليف              

  .المستقاة من المستندات بغرض تحديد عالقة هذه العناصر بوحدات النشاط النهائي

لفة المنتج أو تكلفـة مراكـز النـشاط         ويختلف تصميم الدفاتر التي يمكن استخدامها لتجميع تك       

باختالف الطريقة التي تجمع منها بيانات التكاليف وفيما إذا كانـت هـذه الطريقـة تـستخدم                 

أو يتم  ) طريقة االندماج (مجموعة دفترية واحدة ألغراض المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف         

ألخرى لنظام محاسبة التكـاليف     تصميم مجموعتين دفتريتين إحداهما لنظام المحاسبة المالية وا       

  ).274، ص2005 أبو حشيش، (

وحديثاً ونظراً لتوسع أعمال الشركات، وللتغلب على كثرة عدد المعامالت االقتصادية انتقلـت             

الشركات إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر في إعداد المعلومات من خالل البـرامج المحوسـبة              

  ).37، ص2002موسكوف، سيمكن، (

  :ترة التكاليف تحديد ف-4

فخـر  (وهي الفترة التي يتم فيها تجميع النفقات وحساب تكلفة اإلنتاج والوحـدات المنتجـة             

  ). 40، ص2002والدليمي، 

ويتم االعتماد على هذه الفترة كأساس لحصر وتجميع بيانات التكاليف الالزمـة لعمليـة              

 وقـد تكـون هـذه       إعداد وتجهيز حسابات وقوائم التكاليف ونتائج األعمال بشكل دوري،        

الفترة سنة أو نصف سنة أو شهر أو حتى فترات فرعية أسبوعية أو يومية مع ضـرورة                 

الموازنة بين عناصر معادلة الدقة والسرعة والتكلفة عند اختيار الفترة المناسـبة إلعـداد              

  .المعلومات التكاليفية ورفعها إلي مختلف المستويات اإلدارية
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إلي الربط بين فترة التكاليف وبين السنة المالية للمـشروع          وربما ال يكون هناك ما يدعو       

في ظل التأكيد على ضرورة اتساق هذه الفتـرة مـع تطلعـات اإلدارة وحاجتهـا إلـي                  

  . المعلومات المقدمة في نهاية فترة التكاليف

  : تحديد أساس قياس التكلفة-5

بدأ التحميل الـشامل أو     ويعني اعتماد أحد مبادئ التحميل الخاصة بعناصر التكاليف إما م         

مبدأ التحميل الجزئي وهو ما يعني اختيار نظرية التكاليف المناسبة لظـروف المـشروع              

  .والتي يتحدد على أساسها تدفق عناصر التكلفة

وهناك أربع نظريات متعارف عليها للتكاليف وهي نظرية التكاليف الكليـة، المباشـرة،             

  .المتغيرة ونظرية التكاليف المستغلة

  ):اإلجمالية( رية التكاليف الكليةنظ -1

مواد أولية  (تقوم نظرية التكاليف اإلجمالية بتحميل جميع عناصر تكلفة اإلنتاج الثالثة           

على الوحدات المنتجة خالل الدورة     ) مباشرة، أجور مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة      

تحديد تكلفـة المبيعـات     التكاليفية، وذلك بهدف تحديد تكلفة إنتاج الوحدة ثم اعتمادها في           

وتقويم المخزون السلعي أخر المدة، أي أن الهدف الرئيسي لنظرية التكاليف اإلجمالية هو             

  ).38، ص1998حنان، (خدمة المحاسبة المالية في إعداد قوائمها 

  :نظرية التكاليف المباشرة -2

يف غيـر   وفقاً لهذه النظرية يتم تحميل اإلنتاج بالتكاليف المباشرة فقـط أمـا التكـال             

إنتاجية، تـسويقية،   (المباشرة بغض النظر عن عالقتها بوظيفة عنصر التكلفة في الشركة           

زمنية تحمل علـى    ) مصاريف(فإنه ال يتم تحميلها على اإلنتاج وإنما تعتبر نفقات          ) إدارية
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حساب األرباح والخسائر ، ويتم تقييم المخزون السلعي تحت التـصنيع أو تـام الـصنع                

  ).165، ص2005العناتي، (لفة المباشرة فقط باستخدام التك

  :نظرية التكاليف المتغيرة -3

تقوم هذه النظرية على أساس تحميل الوحدات المنتجة بالتكاليف الصناعية المباشـرة            

وغير المباشرة المتغيرة فقط وتعتبر التكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة تكلفة فتـرة             

 على أساس أنها تحدث نتيجة لمرور الزمن ولـيس          تحمل على حساب األرباح والخسائر،    

لحدوث النشاط ، وحسب هذه النظرية فإنه يتم تقييم المخزون السلعي التام وتحت التصنيع              

  ).305،ص1999الرجبي، (بالتكلفة الصناعية المتغيرة فقط 

ويرى بعض المحاسبين أن التكاليف المتغيرة هي التكاليف المالئمة للقـرارات الخاصـة             

منتج، على اعتبار أن التكاليف المرتبطة بالمنتج هي التكاليف المتغيرة فقط، نظـراً الن              بال

التكاليف الثابتة تكون قد حـدثت بالفعـل وال يمكـن تغييرهـا فـي األجـل القـصير                   

)Drury,1999,p.60.(  

ويرى الباحث أن التطورات الحديثة في بيئة التصنيع وزيادة درجة اآللية فـي التـصنيع               

 هيكل التكلفة الكلية حيث تحول هيكل التكلفة من هيكل تمثل عناصـر التكلفـة               غيرت من 

المتغيرة فيه الجانب األكبر إلى هيكل تمثل فيه التكلفة المتغيرة الجانب األصغر، وأصـبح              

للتكلفة الثابتة أهمية نسبية كبيرة ال يمكن تجاهلها عند اتخذا القرارات قـصيرة أو طويلـة    

  . األجل

  :ليف المستغلةنظرية التكا -4

ركزت هذه النظرية على عالج االنتقاد الرئيسي الموجه لنظرية التكاليف المتغيـرة،            

وخاصة فيما يتعلق بالتكاليف الثابتة ، حيث اعتبرتها نظرية التكاليف المتغيرة بأنها تكاليف             
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 زمنية تحمل على الفترة التي تم فيها اإلنفاق على اعتبار أنها عبء على حساب األربـاح               

والخسائر، وفي المقابل تقوم نظرية التكاليف الكلية بتحميل كل التكاليف الثابتة على النشاط             

  .واإلنتاج المحقق بصرف النظر عن المستوى أو الحجم

ونتيجة لهذه االنتقادات ظهرت نظرية التكاليف المستغلة كحل وسط وعادل لمـشكلة            

مل اإلنتاج بعناصر التكـاليف المتغيـرة       ح ي تحميل التكاليف الثابتة، فبمقتضى هذه النظرية     

ونصيب من عناصر التكاليف الثابتة على قدر استغالل الطاقة في المـشروع، واعتبـار              

الجزء الباقي من التكاليف الثابتة عبء وتكاليف فترة تحمل على حساب األرباح والخسائر             

  ).113،ص1980سالم، (

ها وعلى إدارة الـشركة بالتنـسيق       ولكل نظرية من النظريات السابقة مميزاتها وعيوب      

والتعاون مع قسم التكاليف المفاضلة بين خصائص كل نظرية وبين احتياجاتهـا للبيانـات              

  .والمعلومات التكاليفية المناسبة لها واختيار النظرية التي سوف يتم تطبيقها

ويرى الباحث أنه وعلى الرغم من أن هناك انتقـادات كبيـرة لنظريـات التكـاليف                

 في ظل بيئة التصنيع الحديثة، إال أن نظرية التكاليف المستغلة تعتبر أفضل هـذه               وخاصة

النظريات حيث تتشابه هذه النظرية مع نظرية التكاليف الكلية حيث يقوم كل منهما علـى               

تحميل اإلنتاج بجميع التكاليف فيما عدا ذلك الجزء من التكاليف الذي يمثل الطاقـة غيـر                

  .المستغلة

كتاب أن هذه النظرية يشوبها بعض القصور في التعبير عـن تكلفـة             ويرى بعض ال  

اإلنتاج، ويرجع ذلك إلى االتجاه التقليدي الشائع في تحميل التكاليف الصناعية اإلضـافية             

والذي يتم من خالل الربط بين التكلفة وحجم اإلنتاج وخاصة مع ازدياد نـسبة التكـاليف                

  ).75، ص2004عبد الرحمن، (اإلضافية 
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  : ارير التكاليفتق -5

يتكون نظام محاسبة التكاليف كغيره من األنظمة من ثالث أركـان رئيـسية وهـي               

المدخالت، المعالجة والتشغيل، المخرجات ويتم تجهيز مخرجات نظام التكاليف من خالل           

تقارير تقدم إلدارة الشركة، ويجب تصميم مجموعة من التقارير التي تساعد على تحقيـق              

 من نظام التكاليف، وهناك ثالثة أنواع من التقارير تتناسب مع أهـداف             األهداف المرجوة 

  ):276، ص2005أبو حشيش، (محاسبة التكاليف حسب 

  :عليةلقياس التكاليف الف) قوائم(ير تقار. أ

ويتم إعداد هذه التقارير من واقع المستندات أو دفاتر التكاليف في ضوء نظرية تحميل              

 القوائم لقياس تكاليف المنتجات التامة أو تحت التشغيل أو لقيـاس            التكاليف المتبعة، وتعد هذه   

  .تكلفة مراكز التكلفة أو مراكز المسئولية أو لقياس تكاليف النشاط ككل

  :تقارير رقابية. ب

تهدف هذه التقارير إلي تقديم البيانات التي تتعلق بـاألداء المخطـط واألداء الفعلـي               

يلها إلي أسبابها لكـي تـستطيع اإلدارة اتخـاذ اإلجـراءات            وأنواع االنحرافات المختلفة وتحل   

  .المصححة

  :تقارير ترشيد اتخاذ القرارات. ج

وتهدف هذه التقارير إلي تقديم البيانات التي تساعد اإلدارة في المفاضلة بين البـدائل              

  . المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة

  . )42، ص2002السيدية، ( في النقاط التالية وهناك شروط يجب توفرها عند إعداد التقارير تتلخص

أن يكون التقرير موجها طبقا للتسلسل الوارد في الهيكل التنظيمي دون تخطي تسلسل              .1

  .إلى آخر



  
    مدخل لنظم محاسبة التكاليفالثاني                                                           الفصل                

 

 45

 . اعتماد المشاركة في إعداد التقارير من قبل العاملين في الجهة المعدة لها .2

 . ليهاأن يكون محتوى التقرير مناسباً الحتياجات الجهة التي يرفع إ .3

 .أن تكون البيانات الواردة في التقارير كاملة وموضوعية .4

 . مراعاة السرعة الواجبة في إعداد التقارير والدقة المطلوبة في بياناتها .5

 دورية مـثال يوميـاً، أسـبوعياً أو         منتظمة وبصورة  فترات التقارير إعداد فترات أن تكون  .6

 . شهرياً

رنة لفترة سابقة أو تحديد االتجاه العام للبيانات        أن تكون التقارير محتوية على أرقام مقا       .7

 . الواردة في التقارير

 . الثبات على المبادئ المحاسبية التي تحكم إعداد التقرير .8

  .إتباع مبدأ السهولة والبساطة في عرض المعلومات التكاليفية في التقارير. 9

  : تصميم نظام التكاليف2.3.4

 محاسبة التكاليف فإن الخطوة التالية هي تصميم وإنشاء         بعد تحديد األركان األساسية لنظام    

نظام التكاليف ورغم أن األصول العلمية التي تعتمد عليها نظم التكاليف واحدة ومحددة إال              

أن طرق تطبيق هذه األصول تختلف من مشروع ألخر تبعا الختالف حجـم المـشروع               

ومن ثم فال يوجـد ذلـك النظـام         وأنواع السلع والخدمات التي يقدمها وهيكله التنظيمي،        

  . للتكاليف الذي يصلح لكافة المشروعات وفي كافة األحوال

ولتصميم نظام للتكاليف يتالءم مع طبيعة المشروع يجب التعرف على السمات المميـزة             

  ): 278، ص1992عمارة وآخرون، (لكل مشروع، والتي من أهمها وأبرزها حسب 
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  . حجم المشروع .1

 .دمات التي يتعامل فيها المشروعأنواع السلع والخ .2

 . الهيكل التنظيمي للمشروع .3

 .طبيعة العملية الصناعية بالمشروع .4

 .مدى حاجة إدارة المشروع إلي البيانات ووقت احتياجها ونوعية البيانات المطلوبة .5

 .تصور اإلدارة عن الهدف من إنشاء نظام التكاليف المزمع تصميمه .6

 .ت اإلدارةمستوى التنسيق بين مختلف مستويا .7

نظرة اإلدارة للعالقة بين أنظمة المعلومات الفرعية التي تعتمد عليها ومن بينها نظـام               .8

 .معلومات التكاليف

 .مدى توافر الوعي التكاليفي المطلوب إلنجاح النظام المنتظر .9

  .التكاليف المترتبة على تطبيق النظام. 10

ج إلى جهد كبير من مـصممي       ويرى الباحث أن دراسة السمات الخاصة بالمشروع  تحتا        

النظام من خالل المقابالت مع العاملين واإلدارة والمالحظة للعمل وكذلك جمع البيانـات             

الالزمة من خالل االستبيانات وتحليها  يساعد على وضع وتصميم نظام تكاليف يتناسـب              

  . مع طبيعة المشروع واحتياجات إدارته على المدى القريب والبعيد

ام للتكلفة يجب تحديد نوع النظام المطلوب مقدماً هل هو نظـام لتكـاليف   وعند تصميم نظ  

األوامر أم نظام لتكاليف المراحل، كذلك يجب تحديد هل النظام المطلوب هو نظام تكاليف              

   ).46، ص2002السيدية، (معيارية أو أنه نظام تكاليف فعلية 
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  :مراحل إنشاء وتصميم وتطوير نظام التكاليف 2.3.4.1

د دراسة ومراعاة السمات الخاصة بكل مشروع و الخصائص المميزة له عن غيره من              بع

المشاريع، يمكن وضع المراحل التي يمر بها نظام التكاليف مـن لحظـة التطلـع نحـو                 

  ):289 ص  1992عمارة وآخرون،(تصميمه وإنشائه ومرورا بتنفيذه وتطويره على النحو التالي 

  األهداف وتشمل هذه المرحلة تنفيذ الخطوات التاليةمرحلة تحديد : المرحلة األولي

  .تحديد األهداف المطلوب تحقيقها. 1

  .حصر المشاكل التي يواجهها النظام أو المتوقع أن يواجهها مستقبالً. 2

تحديد نوع البيانات المناسبة لتحقيق هذه األهداف ولمواجهة هذه المشاكل إن وجـدت             . 3

  .دادها من هذه البياناتوكذلك المعلومات التي سيتم إع

  . وضع بدائل تصميم النظام وتقرير ما إذا كان نظاما يدويا أو آلياً. 4

  .دراسة جدوى تصميم النظام، ومعادلة التكلفة والمنفعة. 5

  التصميم وتشمل الخطوات التالية: المرحلة الثانية

  .وضع التصور اإلجمالي الذي يحدد الخطوط العريضة للنظام ومكوناته. 1

  . تحديد عالقة النظام باألنظمة األخرى للمعلومات. 2

  :التصميم التفصيلي ويشمل بدوره. 3

  .تحديد الدورة المستندية وخرائط انتشار المستندات. أ

  .دليل التكاليف وتبويباتها. ب

  . المجموعة الدفترية وسجالتها. ج

  . قوائم وتقارير التكاليف والمستويات التي سترفع إليها.  د
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  التطبيق أو التنفيذ وتشمل الخطوات التالية: رحلة الثالثةالم

  .تخطيط مراحل وأنشطة التنفيذ .1

 . التنسيق بين هذه المراحل واألنشطة زمنياً .2

 . اختيار القائمين على التنفيذ وتدريبهم على أفضل أساليب التنفيذ .3

 .وضع برامج تشغيل البيانات .4

 .قابيةتوثيق النظام وتعليمات تشغيله وإجراءاته الر .5

  التشغيل وتشمل الخطوات التالية: المرحلة الرابعة

  . اختيار أسلوب التشغيل المالئم .1

 . م اختيارهاختيار وتجربة األسلوب الذي ت .2

 . تحليل تكلفة النظام .3

 . إعداد تقارير المتابعة .4

 . القياس المبدئي للمخرجات .5

  التقييم وتشمل الخطوات التالية: المرحلة الخامسة

  . ومقارنتها بالمستهدف إعداده) مخرجات النظام(وقوائم النظام دراسة تقارير  .1

مقارنة مقومات النظام بأنظمة مماثلة أو بديلة اعتمادا على الخبرات الـسابقة لـنفس               .2

  .مشابهةالمشروع أو الخبرات المماثلة للمشروعات ال

 .من تطبيق واستخدام النظام العائد –تحليل التكلفة  .3

 .  لألهدافه أو عدم تحقيقهيقتقيم النظام بدالله تحق .4
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  .إقرار االستمرار في تطبيق النظام كما هو أو تعديله أو إلغائه واستبداله بآخر .5

ـ إضافة إلي ما تقدم قد يلزم إنجاز بعض المهام األخرى فيما لو كان نظام التكـاليف                  ستخدم ي

  ).24، ص2005الجمال ونور الدين، ( الحاسب اآللي وهذه المهام هي

  . الالزمة لتشغيل البياناتدبير المعدات االلكترونيةاختيار وت .1

مج جاهزة أو تـصمم خصيـصا       توفير البرامج الالزمة لتشغيل النظام سواء كانت برا        .2

 .للنظام

  .صياغة إجراءات تشغيل نظام الحاسب .3

ويحتاج التشغيل اآللي للنظام إلى وضع مجموعة من اإلجراءات الرقابيـة علـى النظـام               

لل أو تالعب في البيانات، وكذلك نظم الحماية وعمل نسخ احتياطية           لضمان عدم حدوث خ   

    .من البيانات خوفاً من الضياع أو التلف

  :  نظم حماسبة التكاليف2.3.5

 :نظام األوامر اإلنتاجية 2.3.5.1

ضمن مواصـفات   ) طلبيه( بأنه أمر بإنتاج     يعرف ):اإلنتاجي( تعريف األمر التشغيلي  

  ) . 101،ص2005العناتي، ( و مجموعة من الوحدات معاًمعينة لوحدة بعينها أ

ومما تجدر اإلشارة إليه أن المستهلك في الغالب هو الذي يحدد مواصفات السلعة حيث              

 على تلك المواصفات ويغلب أن يكون عدد الوحدات في نظـام تكـاليف               بناء يتم إنتاج الطلبية  

  .(Garrison, 1988,p.117)األوامر التشغيلية قليل 

 التكـاليف   تتراكمويختلف نظام تكاليف األوامر عن األنظمة األخرى في تراكم التكاليف فبينما            

في نظام المراحل حسب اإلدارات أو مراكز التكلفة أو المراحل خالل فتـرات محـددة مـن                 
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نتـاج  إ التكاليف في نظام األوامر حسب أوامر اإلنتاج حيث يتميز كـل أمـر               ، تتراكم الزمن

ية معينة، ويعتبر أمر اإلنتاج هو وحدة التكلفة في هذا النظام حيـث تحـدد               بمواصفات صناع 

 ويمكن تحديد متوسط تكلفة وحدة اإلنتـاج        ،التكاليف في هذا النظام بالنسبة لكل أمر على حده        

  ). 153، ص 1999عبد الرحيم، (في هذا النظام غير أن هذا المتوسط يختلف من أمر أنتاج آلخر 

  .  صناعة السفن والطائرات والمصاعدشركاتالتي تطبق هذا النظام ومن أمثلة المنشات 

  16): ، ص2006 التكريتي،( ومن أهم مزايا هذا النظام

 وكل أمر يختلـف عـن       إن طبيعة اإلنتاج يكون متنوع وذو مواصفات يطلبها الزبائن         .1

  .األمر األخر

 .حدة تكلفةقائمة بذاتها وتمثل ونتاج له شخصية مستقلة عن غيرها وإإن كل أمر  .2

 .قبل العمالء وليس بغرض التخزينيتم اإلنتاج بناء على طلبات محددة من  .3

  .لمواصفات المطلوبة وحجم الطلبيةيتم اإلنتاج على مراكز إنتاجية تحددها ا .4

 . من التشغيلال يرتبط تحديد التكلفة لألمر اإلنتاجي بالفترة ولكن باالنتهاء .5

 .جيف اإلنتاج يسبق عملية اإلنتارصإن ت .6

 . يتم التوصل إلي تكلفة األمر بعد تحميله نصيبه من التكاليف .7

 .  االنتهاء من كل أمر على حدهد تقرير عنيقدم .8

  :ظام  تكاليف المراحل اإلنتاجية ن 2.3.5.2

) صـنع ( موقع في المصنع يتم فيه تشكيل        المرحلة أو القسم هو أي     :تعريف المرحلة اإلنتاجية  

، p. 589( تكاليف الصنع اإلضافية إلـي المنـتج          و اد والعمل المنتج حيث تضاف تكاليف المو    

2003 ،Horngren.(  
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عملية إنتاجية أو مجموعة مـن العمليـات        "وهناك تعريف آخر للمرحلة اإلنتاجية هي       

  ).4، ص2006زعرب،  ("تحول المادة الخام إلى إنتاج متطور، واإلنتاج المتطور إلى إنتاج تام 

 باإلنتاج  ويقصداحل في الصناعات ذات اإلنتاج المستمر المتصل        ويستخدم نظام تكاليف المر    

المستمر أن ال يتوقف النشاط اإلنتاجي على صدور أوامر أنتاج مستقلة متالحقة مـن اإلدارة               

  ). 343، ص1999الرزق وخليل، (ألقسام اإلنتاج المتعددة 

 عن طريـق    لة بصورة متواص   أن طبيعة العمليات الصناعية تتطلب أن يتم اإلنتاج        كما

 بحيث يضاف إلي المنتج مزيدا من المواد والعمليات التـشكيلية أو            ،انتقاله من مرحلة ألخرى   

  ).343، ص1999الرزق وخليل، (يتم تشكيله في المرحلة األخيرة التحويلية حتى 

ويكون اإلنتاج  في هذه الصناعات متماثال وبكميات كبيرة ويمر المنتج في هـذه الـصناعات                

ناعة  للبيع ومن أمثلة هذه الصناعات ص     وجاهزاً تاجية متعددة حتى يصبح المنتج تاماً     بمراحل إن 

، 2005العنـاتي،   ( و صـناعة الـنفط       صناعة الورق والكرتـون،   األلمنيوم، صناعة الفوسفات،    

  ).125ص

  :),p.p 1988, Garrison 118-117( الخصائص والصفات العامة لنظام تكاليف المراحل 

  .كاليف لكل مرحلة بهدف تحديد إجمالي التكاليف وتكلفة الوحدة المنتجةتجميع وتلخيص الت .1

 .تقرير تكلفة اإلنتاج لكل مرحلةيتم تجميع التكاليف بواسطة  .2

التكاليف اإلجمالية للمرحلة يتم قسمتها على عـدد الوحـدات المعادلـة أو المكافئـة                .3

 . تكلفة الوحدة خالل فترة معينةللوصول إلي متوسط

 .  التشغيل آخر المدة يتم احتسابه على أساس ما تعادله من الوحدات التامةاإلنتاج تحت .4

 للمرحلة التالية للوصول في النهايـة  يرحلتكاليف إنتاج الوحدات التامة لمرحلة معينة     .5

 . إلي التكاليف الكلية لإلنتاج التام
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  : لية كما يليالشبه واالختالف بين نظام األوامر التشغيلية ونظام المراحل التشغيأوجه 

  ),p.p ،1988 Garrison 118-117( :أوجه الشبه: اوالً

  .د اإلدارة بما يحتاج من بياناتيهدف كال من النظامين إلي تحدد تكلفة اإلنتاج وتزوي .1

يستخدم كال النظامين نفس حسابات التكاليف األساسية مثل مراقبة المـواد، بـضاعة              .2

  .تحت التشغيل

 . ل حسابات التكاليف في كال النظامين تأخذ نفس االتجاهإن عملية تدفق التكلفة خال .3

  نظامين أوجه االختالف بين ال: ثانياً

  )1(جدول رقم 

 أوجه االختالف بين نظام تكاليف األوامر ونظام تكاليف المراحل

  نظام تكاليف مراحل التشغيل  نظام تكاليف أوامر التشغيل  نقطة االختالف  م

  متشابه ومتماثلة  ومتباينةمتعددة   الوحدات المنتجة .1

  للمرحلة التشغيلية  ألمر التشغيل  تجميع التكاليف ونسبتها .2

  تقرير تكلفة اإلنتاج  بطاقة األمر اإلنتاجي  أساس احتساب التكلفة .3

  كثير في الغالب  قليل في الغالب  عدد الوحدات .4

  ين انتظارا للبيعبكميات كبيرة تخز  بناء على طلب مسبق ومحدد المواصفات  اإلنتاج .5

  .المنتج  المستهلك الذي يطلب السلعة  محدد مواصفات السلعة .6

  ),p.p ،1988 Garrison 118-117: ( المصدر
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  :تطوير أنظمة محاسبة التكاليف حتى تتالءم مع بيئة التصنيع الحديثة  2.3.6

اليف ال تـتالءم    خلصت الدراسة في هذا المبحث والمباحث السابقة إلى أن أنظمة محاسبة التك           

بصورتها الحالية مع التغيرات في بيئة التصنيع الحديثة، وان هذه األنظمة بحاجة إلى تحـسن               

وينبغي العمـل علـى      وتطوير وتفعيل دورها في خدمة اإلدارة وتوفير المعلومات المالئمة،        

  :تطوير أنظمة التكاليف من خالل النقاط التالية

  :أهداف قياس التكاليف -1

 النظر في أهداف أنظمة محاسبة التكاليف المتعارف عليها وترتيب أولوياتها،           ينبغي إعادة 

مع ضرورة تبني أهداف إستراتيجية جديدة تتالءم مع متغيرات البيئة الصناعية الحديثـة،             

  ):89، ص2004عبد الرحمن، (وهذه األهداف هي 

ف، حيـث   اعتبار هدف خفض التكلفة من أهم األهداف اإلستراتيجية لنظام التكالي           - أ

إن ذلك يساهم بفاعلية في تدعيم القدرة التنافسية للشركة، مع توجيه المزيـد مـن     

  .االهتمام لقياس وتحليل تكاليف الجودة واإلفصاح عنها

ينبغي توجيه االهتمام نحو خدمة العمالء مـن خـالل تقـديم الـسلع المطلوبـة                 - ب

ر الـذي   بالمواصفات والخصائص التي ترضي العميل وتحقق رغباته، وبالـسع        

 .يالئمه، مع توفير خدمات ما بعد البيع

   يتعين أن يكون أحد األهداف الرئيسية لمحاسبة التكاليف هو توفير المعلومات -ج

  .    الدقيقة والمالئمة لخدمة القرارات اإلدارية اإلستراتيجية وقياس وتقييم أداء المشروع
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  :نطاق قياس التكاليف -2

متعارف عليها في عملية قياس التكـاليف علـى مرحلـة           تركز أنظمة محاسبة التكاليف ال    

 مثـل تكـاليف     هذه المرحلة  التي تسبق اإلنتاج فقط، وتتجاهل تلك األنظمة كافة التكاليف        

البحوث والتطوير وتخطيط وتصميم المنتج وذلك رغم األهمية النـسبية الكبيـرة لهـذه              

  .التكاليف بالنسبة إلجمالي تكاليف دورة حياة المنتج

احية أخرى فإن أنظمة التكاليف السائدة ال تهتم بتكاليف ما بعد البيع مثـل تكـاليف           ومن ن 

خدمات الصيانة والضمان، وتمثل هذه التكاليف أيضا نسبة كبيرة من إجمالي تكلفـة دورة              

  ).78، ص2004عبد الرحمن، (حياة المنتج 

خالل دورة حياة   ويرى الباحث ضرورة توسيع نطاق قياس التكاليف ليشمل كافة التكاليف           

         بمرحلة خدمات ما    المنتج في مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلة البحوث والتطوير وانتهاء 

بعد البيع، وذلك تحقيقاً لمزيد من الشمول والدقة في مخرجات نظام التكاليف، وهـو مـا                

  .يطلق عليه مدخل قياس التكلفة خالل دورة حياة المنتج

  :فإجراءات وأساليب قياس التكالي -3

تتطلب عملية تطوير أنظمة محاسبة التكاليف المستخدمة تطـوير وتحـسين اإلجـراءات             

واألساليب المستخدمة حالياً، وكذلك االستعانة بالعديد من المداخل واألساليب الحديثة والتي           

ثبتت فعاليتها في التطبيق وحققت نتائج إيجابية من حيث شمولية ودقة المعلومات، ومـن              

ألساليب محاسبة التكلفة على أساس النشاط الـذي يـستخدم فـي توزيـع              هذه المداخل وا  

التكاليف اإلضافية على المنتجات، مما ينعكس إيجابياً على خاصية الدقة ويساهم بفعاليـة             

  ).138، ص2007عدس، (في تخفيض التكاليف، وزيادة فعالية الرقابة 
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 : دقة معلومات التكاليف -4

ساسي للمعلومات بالنسبة إلدارة الشركة والتي بناءا عليها        يعتبر نظام التكاليف المصدر األ    

يتم اتخاذ العديد من القرارات العادية واإلستراتيجية، وبالتالي فإن عدم دقـة المعلومـات              

تعني اتخاذ قرار غير سليم، ومن هنا تأتي ضرورة التركيز على دقة المعلومات واالهتمام              

ف باإلضافة إلى التوسع في استخدام البـرامج        بتطوير وتحسين أساليب وإجراءات التكالي    

  .االلكترونية المحوسبة
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  املبحث الرابع

"دور نظام حماسبة التكاليف يف اختاذ القرارات"  

  . مقدمــة2.4.1

 . عملية اتخاذ القرار2.4.2

 . أنواع القرارات اإلدارية2.4.3

 . مراحل اتخاذ القرار2.4.4

 .حاسبية في الشركات الصناعية المعلومات الم2.4.5

  . خصائص المعلومات التكاليفية2.4.6
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  : مقدمــة2.4.1

يعتبر نظام محاسبة التكاليف نظام معلومات يهدف إلى توفير معلومات ذات قيمة ومفيـدة              

إلدارة الشركة لمساعدتها في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط ورقابة واتخاذ قـرارات،             

دارة إلى معلومات تكاليفية دقيقة وسريعة وتتصف بخـصائص معينـة يمكـن             حيث تحتاج اإل  

  .االعتماد عليها في اتخاذ القرار المناسب

حيث يشكل نظام معلومات التكاليف مصدراً مهماً من مصادر المعلومات في العديد مـن              

فـة  القرارات اإلدارية مثل قرارات التسعير وتحديد المزيج األمثـل للمنتجـات، وقيـاس تكل             

العمليات داخل الشركة وتقويم نتائجها، ولذلك البد من تحديث هذه األنظمة بحيث يمكن تزويد              

اإلدارات المختلفة بالمعلومات التكاليفية المناسبة لعمليات اتخاذ القـرار وتخطـيط التكـاليف             

  ).99، ص2000قاسم، (والرقابة عليها 

عملية اتخاذ القرارات، وهذا الـدور  جدير بالذكر أن هناك دور كبير يلعبه المحاسبون في         

ال يرقى بطبيعة الحال إلى الدور الذي يقوم به متخذي القرارات أنفسهم، ويستمد المحاسـبون               

دورهم في عملية اتخاذ القرارات من وظيفتهم األساسية وهي توفير المعلومات التي تساعد في              

ن من المحاسبين تقديم توصيات أو      هذه العملية، هذا باإلضافة إلى أن كثير من المديرين يطلبو         

  ).87، ص1997نور، (اقتراحات بشأن القرارات التي ينبغي قبولها أو رفضها 

وتم التركيز في هذا المبحث على تعريف عملية اتخاذ القـرار والتعـرف علـى أنـواع                 

القرارات اإلدارية والتصنيفات المختلفة لها، كما وتم التطرق إلى أنـواع المعلومـات التـي               

وفرها نظام محاسبة التكاليف والخصائص التي يجب أن تتصف بها هذه المعلومـات حتـى               ي

  .تكون مفيدة وذات قيمة وتساعد اإلدارة على اتخاذ القرار الرشيد
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   عملية اختاذ القرار2.4.2

يقصد بعملية اتخاذ القرار مجموعة الخطوات الشاملة والمتسلسلة والتي تهدف في النهاية إلـى              

 مواقف معينة محتملة الوقوع أو لتحقيق       ولمشكلة معينة أو لمواجهة حاالت طارئة أ      إيجاد حل   

  ).16، ص2004الفضل، (أهداف مرسومة 

كما ويعرف القرار بأنه عملية اختيار البديل األفضل من بين مجموعة من البـدائل وتتنـاول                

ك بواسطة أفراد تقـع     عملية اتخاذ القرارات اإلدارية قرارات اتخذت في إطار تنظيم معين وذل          

  ).37، ص2007مطيع و آخرون، (عليهم مسؤولية إدارة هذا التنظيم 

وإن اتخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة يتطلب وجود المعلومات، فالمعلومات الدقيقة والوقتية تعد            

أساساً من أجل تحسين القرار اإلداري، فاتخاذ قرار بإنتاج منتج جديد يتطلب توافر معلومـات               

 الطلب في السوق ووضع المنتجات المنافسة كما ويتطلب معلومات عن التكاليف المقدرة             حول

  ).19، ص2006قاسم، (لهذا المنتج 

   أنواع القرارات اإلدارية2.4.3

تختلف القرارات اإلدارية في جوهرها وطبيعتها بحسب المـستوى اإلداري حيـث تـصنف              

  ).21،ص2006قاسم، (لي القرارات بحسب المستوى اإلداري على النحو التا

  :القرارات اإلستراتيجية -1

وهي القرارات المتعلقة بتحديد األهداف واالستراتيجيات والسياسات الرئيـسية للمنظمـة           

والرقابة على األداء العام للمنظمة، والتخطيط طويل األمد، ويتم اتخاذ هذه القرارات مـن              

ا إنتاج منتجات جديدة، الدخول إلى أسواق       قبل المستويات اإلدارية العليا، ومن األمثلة عليه      
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جديدة، االندماج واختيار موقع المنشأة، وعادة ما يتم الحصول على هذه المعلومات مـن              

  .مصادر خارجية وتكون ذات طبيعة عامة وملخصة

  : قرارات تكتيكية-2

ع من  يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل المستوى اإلداري المتوسط عادة ويهتم هذا النو             

القرارات بدرجة كفاءة وفعالية استخدام الموارد وتقويم فعالية أداء الوحدات التنظيمية في            

المنظمة مثل قرار توزيع العاملين على أقسام الشركة، وقرار تحديـد المـزيج الـسلعي،               

وقرار إلغاء قسم معين، وقرار تحديد السعر، وتحتاج هذه القرارات إلى معلومات تـأتي              

خلية وخارجية، فقرار تحديد سعر منتج معين يحتاج إلى معلومـات عـن             من مصادر دا  

  .تكاليف اإلنتاج من داخل الشركة، ومعلومات من السوق الذي سيباع فيه المنتج

  : قرارات تشغيلية-3

فـي  ) عمليات البيع والـشراء واإلنتـاج     (وهي القرارات المرتبطة بتسيير العمليات اليومية       

راء مادة أولية أو الموافقة على البيع لعميـل، ويـتم اتخـاذ هـذه     الشركة مثل قرار إعادة ش  

القرارات من قبل المستويات اإلدارية الدنيا، ويحتاج هذا النوع من القرارات إلى معلومـات              

محددة ومتاحة ضمن الشركة، ومعلومات تفصيلية ودقيقة حول اإلجراء المراد اتخاذ قـرار             

  .بشأنه

صنيف القرارات اإلدارية والجدول التالي يبين هذه األنواع        وهناك أسس مختلفة ومتعددة لت    

  .والتصنيفات مع إعطاء مثال لكل نوع
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  )2(جدول رقم 

  تصنيف القرارات اإلدارية

  أمثلة  أنواع القرارات  أساس التبويب الرقم

قرارات التخطـيط االسـتراتيجي     

  وتشمل التخطيط طويل اآلجل

   أسواق جديدة الدخول إلى

قرارات التخطيط التكتيكي ويهـتم     

بدرجة كفـاءة وفعاليـة اسـتخدام       

الموارد وتقييم فعالية أداء الوحدات     

  التنظيمية

  قرارات تحديد األسعار

  تقييم المديرين لتحفيزهم  قرارات الرقابة اإلدارية

1  
من حيث النشاط 

  اإلداري

قرارات الرقابة التشغيلية وتـشمل     

ر عمليات القرارات المرتبطة بتسيي   

  العمليات اليومية

  قرار إعادة شراء مادة أولية

  اعتماد سقف االئتمان للعمالء  قرارات مبرمجة أو مهيكلة

قرارات شـبه مبرمجـة أو شـبه         من حيث هيكل المشكلة  2

  مهيكلة

  تحديد أسعار المنتجات

  استئجار العمالة  قرارات العمالة

  ة الموادرفع مستوى جود   المواردتقرارا

  من حيث المواد  3

  بناء مصنع جديد  قرارات التسهيالت
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  إصدار األسهم   التحويلتقرارا

  الحصول على بيانات اقتصادية  قرارات البيانات

إعداد قائمـة المركـز المـالي  قرارات متكررة

  السنوية

  االندماج مع شركة أخرى  قرارات وحيدة

  لرواتب للموظفينتحديد ا  قرارات روتينية

  تحديد موقع مخزن جديد   قرارات معقدة

ــق  قرارات قصيرة اآلجل ــن طري ــراض ع االقت

  الكمبياالت

 من حيث طبيعة المشكلة  4

  اقتناء اله جديدة  قرارات طويلة اآلجل

  اختيار طريقة تقييم المخزون  قرارات محاسبية

   تحديد حجم اإلنتاجتقرارا  قرارات إنتاجية
5  

من حيث الوظيفة 

توزيع مندوبي المبيعات علـى  قرارات تسويقية  التشغيلية

  مناطق البيع

  .تحديد مستوى مخزون األمان  قرارات المواد    

  )46، ص2007مطيع و آخرون، : ( المصدر

ورغم تعدد تصنيفات القرارات اإلدارية واختالف أنواعها إال أنها تتشابه جميعاً في ضـرورة              

سرعة المطلوبة لـضمان اتخـاذ القـرار الرشـيد          توفر المعلومات الالزمة بالمواصفات وال    

  .والمناسب في الوقت المناسب



  
    مدخل لنظم محاسبة التكاليفالثاني                                                           الفصل                

 

 62

  : مراحل اختاذ القرار2.4.4

تعتبر عملية اتخاذ القرار المناسب عملية صعبة وحساسة نظراً لما يترتب على هذا القرار              

من مخاطر وأضرار وانعكاسات قد تؤثر على مستقل الشركة، وهذا يعتمد على طبيعة ونـوع               

  .رار التي تكون اإلدارة بصدد اتخاذهالق

وتعتبر التكاليف دائماً عامل رئيس في اتخاذ القرارات، وأحد خطوات اتخاذ القـرار هـو          

مقارنة تكاليف البديل بتكاليف البدائل األخرى، وأحد مشاكل تحقيق ذلك هو أن بعض التكاليف              

  ).676، ص2002و نورين، جاريسون (الخاصة بالبديل قد تكون غير مالئمة التخاذ القرار 

وبصورة عامة تمر عملية اتخاذ القرار بمجموعة من المراحل، والتـي تحتـاج فيهـا إدارة                

  .الشركة إلى معلومات دقيقة وتفصيلية في كل مرحلة من هذه المراحل

  ):11، ص1992ضو، ( حيث تمر عملية اتخاذ القرار بالمراحل والخطوات التالية حسب

 .تحديد المشكلة .1

 . الحلول البديلة للمشكلةتحديد .2

 .تجميع البيانات الالزمة عن كل بديل .3

 .مقارنة وتقييم البدائل المتوفرة التخاذ القرار .4

 . تنفيذ القرار .5

 .متابعة القرار .6
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  )2(شكل رقم 

  دور نظام المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرار

                                        

            

            

            

            

            

            

            

            

             

  

   )18، ص2005أبو حشيش، : (لمصدرا 

   املعلومات احملاسبية يف الشركات الصناعية2.4.5

ستوى مـن هـذه     م يتكون الهيكل التنظيمي ألي شركة من مستويات إدارية مختلفة، ولكل         

المستويات صالحيات ومهام محددة، وبالتالي فهو يحتاج إلى المعلومات المحاسـبية الالزمـة             

  . القرار الذي يقع ضمن إطار مهامه وصالحياتهلعملية اتخاذ

 أن يزود كل مستوى مـن المـستويات اإلداريـة بالمعلومـات             بإن نظام المعلومات يج   

الوقت المناسب والشكل المالئم، مما يتطلب وجوب تـوفير         المالئمة لعملية اتخاذ القرار وفي      

المعلومات التفصيلية والدورية للمستويات اإلدارية الدنيا، ومعلومات عامة وشاملة وحديثة من           

المصادر الداخلية والخارجية للمستويات اإلدارية العليا مما يفرض وجود هرم معلوماتي ضمن            

 ت الالزمة للتقييمتجميع البيانا تحديد البدائل تحديد المشكلة

مقارنة البدائل واختيار  تنفيذ القرار المتخذ متابعة تنفيذ القرار

  
  

نظام المعلومات 

 المحاسبية
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 مستويات صنع القـرار     لومات الالزمة لكل مستوى من    نظام المعلومات، يتوافق وطبيعة المع    

  .ضمن الشركة

وفي هذه اإلطار وفي ظل ثورة المعلومات والتطور التكنولوجي المتسارع، يرى الباحـث           

ضرورة معرفة وإلمام المحاسبين ومنتجي المعلومات بكل التطورات التكنولوجية، والتغيـرات         

درة على توفير المعلومات الالزمة والمالئمة بالدقـة        في بيئة التصنيع الحديثة ليكون لديهم الق      

  .المطلوبة وفي الوقت المناسب

حيث يرى أحد الكتاب بأن المعلومات هي كلمة العصر، حيث أننا نعـيش فـي عـصر                 

المعلومات وأن التطوير المستقبلي سيعتمد بشكل أساس على عنـصر الـسرعة فـي تـوفير                

يرات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات التي يـشهدها        المعلومات المالئمة، خاصة في ظل التغي     

  .(Arnold and turley,1996,p.22)العالم وتطور الحاسوب في جانبه المادي والبرمجي 

  )3(شكل رقم 

  هرم المعلومات في شركة صناعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  )24،ص2006قاسم،: (المصدر

                                
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

نظم التخطيط

 واتخاذ القرار

 نظم المعلومات الوظيفية

  )محاسبة التكاليف(التقارير المالية والرقابية

الهندسة  األفراد المشتريات اإلنتاج
 الصناعية

 المبيعات

 

 المواد
  

اسبة مح الدائنون

 األجور

األصول 

 الثابتة
 مدينون
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من خمسة مستويات ،    وحسب الشكل السابق يتكون هرم المعلومات في الشركة الصناعية          

ويحتاج كل مستوى إلى معلومات محاسبية تكاليفية لها خـصائص ومواصـفات محـددة              

  .وتناسب القرارات المنوي اتخاذهاتتناسب مع حاجة هذا المستوى 

  ):23، ص 2006قاسم، (وتتلخص المستويات الخمسة لهرم المعلومات في النقاط التالية 

  :المستوى األول

رم األنظمة التشغيلية التي ترتبط بنظام العمليات للوظـائف األساسـية           يوجد في قاعدة اله   

للشركة مثل المشتريات والمبيعات واإلنتاج والتقانة، وتكون المعلومـات التـي تعالجهـا             

وتقدمها النظم على هذا المستوى ذات طابع كمي أي تقاس بوحدات كمية مثـل المتـر،                 

 ت مرتبطة بشكل أساسي بعمليـات وفعاليـات       الساعة، الكيلو جرام، وتكون هذه المعلوما     

  .إنتاج السلع، أو تقديم الخدمات

  :المستوى الثاني

يعتمد هذا المستوى على المحاسبة المالية والتي تستخدم الوحدات النقديـة للتعبيـر عـن               

الوحدات الكمية من أجل إيضاح الصورة االقتصادية لهذه المعلومات، وتقوم أساسا علـى             

وتـستخدم المعلومـات    ل الكمي في توصـيف نظـام العمليـات،          د الشك النظم التي تعتم  

المستخرجة من المستوى األول والثاني في اتخاذ القرارات التشغيلية للشركة، باإلضـافة            

  .إلى أنها تعتبر األساس للنظم الالحقة في المستويات اإلدارية األعلى

  :المستوى الثالث

ول والثـاني فـي إعـداد التقـارير الماليـة           يتم استخدام معطيات وبيانات المـستوى األ      

 والتي تستخدم كأساس في عمليات التخطـيط والرقابـة والتحليـل            ،والتخطيطية والرقابية 

  . المختلفة وفي الشركة بشكل عاموتقويم األداء في األقسام
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  :المستوى الرابع

معلومـات  في هذا المستوى تتشكل نظم المعلومات الوظيفية والتي تعتمد باإلضافة إلـى ال            

التي تقدمها األنظمة التي تقع في المستويات السابقة إلى معلومات خارجية مـن الـسوق               

  .والبيئة المحيطة بالشركة

لمعلومات الوظيفية هي عبارة عن نظم مصممة خصيصاً من اجل تلبيـة حاجـات              اونظم  

  .اإلدارة العليا للمعلومات اإلستراتيجية، التخاذ قرارات إستراتيجية

  :الخامسالمستوى 

يتم اختيار بعض المعلومات الهامة من األنظمة الموجودة في المستويات األربع األولـى،             

ويتم وضعها ضمن إطار النماذج الرياضية والكمية لعمليات التخطيط واتخاذ القـرار،من            

في المستويات اإلدارية العليـا، حيـث تتـصف          اجل دعم اتخاذ القرارات اإلستراتيجية      

يتم اتخاذها بعدم الوضوح، لذلك فإنها تحتاج إلى إجراء عمليـات تحليـل             القرارات التي   

سريعة وفعالة لألحداث والعمليات واحتماالتها، حيث تكون هناك صـعوبة فـي تحديـد              

  .متغيرات القرار وعالقتها بالهدف المطلوب الوصول إليه

ـ           ف وفقـاً   وخالصة القول أن مواصفات وخصائص المعلومات المحاسبية التكاليفيـة تختل

الذي تقـدم إليـه،   ) إدارة عليا، وسطى، دنيا(للغرض منها، وأيضاً وفقاً للمستوى اإلداري     

فكلما اتجهنا إلى المستويات العليا تكون المعلومات المقدمة للمديرين تتصف بأنها أوسـع             

ـ         ) أقل تفصيالً (مجاالً وأكثر تركيزاً     ا وتغطي فترة طويلة نسبياً وتكون أكثر مالئمة إال إنه

أقل دقة وترتبط باألهداف اإلستراتيجية للشركة، بينما في المستويات اإلداريـة الوسـطى             

والدنيا فتغطي المعلومات مجاالً أضيق وتتصف بدرجة أكبر من التفصيل وتغطي فتـرات             

  ).76، ص2000سالم و آخرون، (قصيرة نسبياً، كما تتصف بالدقة ويعبر عنها في صورة كمية 
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  ومات التكاليفية خصائص املعل2.4.6

يعتبر نظام محاسبة التكاليف كغيره من النظم حيث يتكون من مدخالت عبارة عن بيانات              

تاج معلومـات   تحتاج إلى تشغيل ومعالجة وفقاً لمجموعة من األسس والطرق واإلجراءات إلن          

وحتى يتم الحكم على مدى جودة هذه المعلومات يجب وضـع معـايير             مفيدة إلدارة الشركة،    

ص يجب أن تتصف بها هذه المعلومات، ويقصد بجودة المعلومات المحاسبية           بط وخصائ وضوا

القدرة على تشغيل وتوفير المعلومات التي يتحقق فيها التوافق بين معرفة معدو هذه المعلومات              

  ) . (English, 2001,p.530مع توقعات المستخدمين النهائيين

أثيرها على القرارات من جهة، ومن جهـة         ويرى قاسم أن المعلومات تستمد قيمتها من ت       

 هذه المعلومات إلى    ين المعلومات يتم الحصول عليها وفق تكلفة معينة لذلك إذا لم تؤد           إثانية ف 

  ).26، ص2006قاسم، (تحسين القرار أو التأثير فيه فسيكون لهذه المعلومات قيمة سالبة 

م بعنـوان الخـصائص     1980عام  ) 2( البيان رقم    FASB 1وفي هذا السياق فقد أصدر      

النوعية للمعلومات المحاسبية حيث تعرض لمجموعة من الخصائص التي تجعل المعلومـات            

 بأنه حتى تكون المعلومات مفيدة يجب أن       FASB وأشار   )182، ص 2003حنان،  (المحاسبية مفيدة   

ـ        ءمةتكون مفهومة لمستخدميها، كذلك فإن المال      ات  والمصداقية هما اللتـان تجعـالن المعلوم

  ).69، ص 1999كيسو، ويجانت، (المحاسبية مفيدة التخاذ القرار 

ويرى الباحث أن خصائص جودة المعلومات المحاسبية وإن كانت قد وضعت باألسـاس             

نه يمكن استخدامها لقيـاس جـودة معلومـات    ألقياس جودة معلومات المحاسبة المالية إال    

  .ستخدميها من داخل الشركةالتكاليف، مع مراعاة خصوصية معلومات التكاليف وم

  

                                                 
 مجلس معايير المحاسبة المالية 1
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  الخصائص األساسية للمعلومات  1-6-4-2

  : المالئمة: أوالً

فالمعلومات المالئمة هي تلك المعلومات القادرة على إحداث تغيير فـي اتجـاه القـرار،               

وغياب تلك المعلومات يؤدي عادة إلى اتخاذ قرارات خاطئة، ولكي تكون المعلومة مالئمة             

   ) :195-192، ص2003حنان، (ائص التالية البد أن تتصف بالخص

 بمعنى أن تكون المعلومات متاحة للمستخدم حين الحاجة إليها فعـالً            :التوقيت المالئم  -1

  .في اتخاذ قرار معين

 بمعنى أن تساعد المعلومات في تحسين قدرة متخـذي          :القدرة على التنبؤ بالمستقبل    -2

 .يةالقرارات على إجراء التنبؤات باألحداث المستقبل

 تلعب المعلومات دوراً هاماً في تعزيز أو تصحيح         :التغذية العكسية أو االسترجاعية    -3

توقعات سابقة أي أنها تساعد مستخدم المعلومات في تقيـيم مـدى صـحة توقعاتـه                

 .السابقة، وبالتالي تقييم نتائج القرارات التي بنيت على هذه التوقعات

  :)المصداقية(الموثوقية : ثانياً

صية الموثوقية بأمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها وخلوها مـن األخطـاء            خاتتعلق  

جة معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله وتتكون هذه الخاصية من ثالث             روالتحيز بد 

  ):40، 2000سالم وآخرون، (خصائص فرعية 

المحاسبي الذين   يقصد بهذا المفهوم وجود اتفاق بين القائمين بالقياس          :القابلية للتحقق  -1

  . نفس النتائجيستخدمون نفس طرائق القياس بأنهم يتوصلون إلى

 بمعنى أن تعكس المعلومـات المحاسـبية بـصدق طبيعـة            :أمانة العرض والتمثيل   -2

 .ومضمون األحداث والعمليات المالية التي تعبر عنها
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من التحيز  تكون المعلومات المحاسبية غير متحيزة عندما تخلو        ): الحياد(عدم التحيز    -3

 .المقصود لتحقيق نتائج محددة مقدماً، أو للتأثير في سلوك متخذي القرارات

  : الخصائص الثانوية للمعلومات 2-6-4-2

لكي تكون المعلومات أكثر إفادة ونفعاً ينبغي أن تكون قابلة للمقارنة مع مثيالتهـا فـي                

فتـرات زمنيـة مختلفـة،      المنشآت األخرى، وتمتاز بالثبات فيما يتعلق بنفس المنـشأة فـي            

  ).27، ص1999، الفداغ(والخصائص الثانوية للمعلومات تتلخص في التالي 

  :القابلية للمقارنة: أوالً

حتى تتحقق هذه الخاصية ينبغي استخدام نفس الطـرق واإلجـراءات المحاسـبية بـين               

الصادرة عـن   الشركات المختلفة، مما يحقق إمكانية المقارنة بين التقارير والقوائم المالية           

  .هذه الشركات

  :الثبات: ثانياً

يقصد بهذه الخاصية قيام المنشأة بتطبيق نفس السياسات والطرق المحاسـبية مـن فتـرة               

محاسبية ألخرى، حيث انه بدون توافر هذه الخاصية ال يمكن تفسير النتائج االقتـصادية              

 .للمنشأة عبر الفترات المختلفة
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  املبحث اخلامس
  "اسبة التكاليف يف الرقابة على عناصر التكاليفدور نظام حم"

  

  .مقدمـة 2.5.1

  .أهداف الرقابة على عناصر التكاليف 2.5.2

 .إجراءات الرقابة على عناصر التكاليف 2.5.3

  .مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط 2.5.4
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  : مقدمــة2.5.1

مكـن  تعتبر الرقابة على عناصر التكاليف أحد أهم أهداف نظام محاسبة التكاليف حيـث ت             

الرقابة إدارة الشركة من االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج ومن ثم الوصول إلـي أعلـي               

  .كمية إنتاج بأقل تكلفة ممكنة

وتعتبر محاسبة التكاليف وسيلة لتحقيق الرقابة على عناصر التكلفة لنشاط معين، سـواء             

 أو خدمة أم متعلقـاً      أكان هذا النشاط ممثالً في قسم أو إدارة، أو مرحلة أو طلبيه أو سلعة             

بوظيفة اإلنتاج أو البيع، أو اإلدارة العامة، ثم دراسة هذه العناصر وترتيبها فـي قـوائم                

وتقارير وكشوف تستطيع اإلدارة بواسطتها اتخاذ القرارات السليمة التي تحقق أكبر كفاية            

  )11، ص2001الكسم، (في إدارة الشركة مما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة 

ف هذا المبحث إلى التعرف على األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها من الرقابة              ويهد

على عناصر التكاليف، واإلجراءات التي يجب إتباعها للرقابة على عناصـر التكـاليف             

  .المختلفة من مواد وأجور وتكاليف إضافية

  )103، ص2002السيدية،( أهداف الرقابة على عناصر التكاليف 2.5.2

  . اإلدارة من استخدام الطاقات البشرية والمادية االستخدام األمثلتمكن  .1

إمكانية متابعة أي استخدام غير رشيد لعوامل اإلنتاج واتخاذ القـرارات المناسـبة بـشأن                .2

 .تصحيحه

تمكن اإلدارة من التخطيط السليم الحتياجاتها من هذه العناصر مستقبال إضـافة إلـي               .3

نات التاريخية التي تعد مرجعاً سليما لكونها بيانات تمثل         تمكينها من االعتماد على البيا    

 .األداء الجيد والكفء
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   إجراءات الرقابة على عناصر التكاليف 2.5.3

 : لرقابة على عنصر تكلفة المواد ا2.5.3.1   

يعتبر عنصر المواد العنصر الرئيس من عناصر التكلفة الصناعية، وبالتالي فـإن هـذا             

من التكلفـة   % 50ناية واهتمام خاص حيث إنه يمثل ما يزيد عن          العنصر يحتاج إلي ع   

اإلجمالية لإلنتاج في بعض الصناعات، وبالتالي فإن الخلل في إدارة ورقابة هذا العنصر             

قد تؤثر على أداء الشركة واستمراريتها في أداء أعمالها وقد يتسبب في حدوث خسائر              

  . كبيرة للشركة

 أن تتـوفر فيـه       يجـب  االًلمواد بحيث يكون هذا النظام فع      على عنصر ا   رقابةولوضع نظام   

  ):104، ص2002السيدية ، (الخصائص التالية 

تحديد إجراءات ثابتة للشراء واالستالم والتخزين والصرف بحيث تتم الرقابة داخليـاً             .1

  . بين هذه اإلجراءات لكل عملية على األخرى

 المتعلقة بعنصر المواد إضافة إلي      تطبيق دورة مستنديه فعالة لكل عملية من العمليات        .2

 .استخدام السجالت والدفاتر الالزمة لذلك

 . وضع نظام للضبط الداخلي على حركة المواد .3

 .إمكانية إجراء عمليات الجرد الفعلي بسهولة .4

 .االستعانة باإلمكانيات العلمية البشرية والمادية المتوفرة لتعزيز نظام الرقابة .5

 .ير المواد المنصرفة ومعالجة التلف والفقد المخزنيتطبيق سياسة فعاله في تسع .6
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  ):تكلفة األجور(ى عنصر العمل  الرقابة عل2.5.3.2

يعتبر العمل اإلنساني العنصر الثاني لتكاليف اإلنتاج بعد المواد الخام ومع ذلك فقد انخفـضت               

ـ  Automationتكاليف العمل المباشر في الفترة األخيرة  مع ظهور اإللية  ك بمقارنتـه   وذل

  ). 254، ص2002، حناالشتري و (بعناصر التكاليف األخرى 

ولقد ساعدت التقنيات الحديثة على االنخفاض الملموس لألهمية النسبية للعمل المباشر كأحـد             

  ).99، ص2004حسين، (عناصر تكاليف اإلنتاج المباشرة 

ه لخلق الخبرات الماديـة     والعمل اإلنساني هو نشاط اإلنسان الجسدي والفكري الهادف والموج        

من مأكل ومشرب ومسكن، وتقديم الخدمات الثقافية واالجتماعية المختلفة والعمل اإلنساني هو            

  ) . 227، ص2002فخر و الدليمي، (العنصر الفعال واألساس من عناصر اإلنتاج 

  : ويقصد بتكلفة العمل على ما يتقاضاه العامل مقابل عمله وهي تشمل 

  .األجور النقدية .1

 .المزايا العينية .2

 . مساهمة المؤسسة في التأمينات االجتماعية والصحية .3

وتمثل األجور بمفهومها الشامل هذا المرتبة الثانية من حيث القيمة بعد عنصر المـواد فهـي                

من تكلفة المنتجات وهذه النسبة تختلف حسب نوع الصناعة ودرجـة           % 20-50تشكل حوالي   

ى ونوع التكنولوجيا المستخدمة وكيفية تنظيم العمـل واإلنتـاج          مكننة العملية اإلنتاجية ومستو   

  ) . 228، ص2002فخر والدليمي، (

ويرى الباحث أن هناك عالقة عكسية بين تكلفة عنصر العمل المباشر، وتوجه الشركة نحـو               

اآللية في التصنيع، وهذا هو االتجاه السائد حالياً عند معظم الـشركات، وخاصـة فـي ظـل               
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 بيئة التصنيع والتغيرات الحاصلة في األسواق المحلية والعالمية من حيث زيـادة             التغيرات في 

  .درجة المنافسة

  ) .  229، ص2002فخر والدليمي، (: وتقتضي الرقابة الفعالة على عنصر العمل ما يلي

تحديد الحجم األمثل لعدد العمال الموظفين والفنيين وذلك استنادا إلي دراسات علميـة              .1

ة اإلنتاج وهندسة العمليات اإلنتاجية وجدولة اإلنتـاج ومعـايير العمـل            تتناول هندس 

  .والوقت الالزم لكل عملية إنتاجية

وجود مجموعة مستنديه كاملة إلثبات دخول العمال وانصرافهم وحصر الوقت الفعلي            .2

المصروف على أوامر التشغيل والعمليات المختلفة والوقت الـضائع واإلنتـاج فـي             

لشركة المختلفة وأيضا إلثبات وتحديد األجور األساسـية، واإلضـافية    مراكز وأقسام ا  

واإلجازات والمكافآت والتعويضات المختلفة والمزايا العينية ومساهمة الـشركة فـي           

 .التأمينات االجتماعية

 .وضع معايير مبرمجة علميا لإلنتاج والعمل .3

 .وضع موازنات تقديرية للعمل على أساس معايير العمل .4

ة متقدمة لدفع الرواتب واألجور والعمل بقدر اإلمكان على ربط األجـور            وضع أنظم  .5

 .باإلنتاج وتطبيق أنظمة حوافز إنتاجية متقدمة وعادلة

 . استخدام تقارير خاصة بالعمل لبيان درجة كفاءة العاملين ومدى تنفيذ الخطط المقررة .6

على استقرار  وضع أنظمة استخدام ولوائح عقوبات تحول دون غياب العمال وتساعد            .7

 . األيدي العاملة

 . وضع برامج لتدريب العمال ورفع كفاءتهم اإلنتاجية .8



  
    مدخل لنظم محاسبة التكاليفالثاني                                                           الفصل                

 

 75

إعداد كشوف الرواتب واألجور بشكل شهري وتحليلها على مراكز التكلفة والمنتجات            .9

 .المختلفة

تحديد انحرافات الرواتب واألجور حسب أوامر التشغيل والعمليات المختلفة وحـسب           .10

وأسبابها ومسببيها والعمل على تالفي أسباب االنحرافات       ) ز التكاليف مراك(أماكن ظهورها   

  .السلبية

وتجدر اإلشارة هنا إلى تطور أساليب وإجراءات ضبط عنصر العمل من حيـث متابعـة               

 للعـاملين،   ةالدوام وتسجيل ومراقبة ساعات العمل من خالل استخدام البطاقات المحو سب          

سجيل الحضور واالنصراف وساعات الدوام والعمل      وكذلك استخدام برامج الحاسوب في ت     

  .اإلضافي للعاملين في الشركات

  ):تكاليف الصنع اإلضافية(فات الرقابة على عنصر تكلفة المصرو  2.5.3.3

  :   مفهوم تكاليف الصنع اإلضافية

هي التكاليف التي ال يمكن تخصيصها لمنتج معين أو ألمر تشغيل معين أو هي التكـاليف                

 يمكن ربطها مباشرة بوحدة المنتج النهائي وإنما ترتبط بكافـة وظـائف الـشركة               التي ال 

  ).292، ص2005أبو حشيش، (الصناعية 

وتتضمن تكاليف الصنع اإلضافية اإلنفاق غير المباشر في الشركات، والذي يشتمل علـى             

  )Chadwick,2000,p.30(مواد غير مباشرة، وأجور غير مباشرة، مصاريف غير مباشرة 

  ):141، ص 1992ضو، ( تنشأ تكاليف الصنع اإلضافية عن ثالثة مصادرو

تكاليف صنع ال يمكن بطبيعتها تتبعها إلي وحدات معينة من اإلنتاج، ومن األمثلة على               .1

  .ذلك مواد غير مباشرة، عمل غير مباشر، استهالكات، وقت عاطل، ونقص المخزون
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بصعوبة كبيرة أو بتكلفـة مكتبيـة       تكاليف صنع يمكن تتبعها إلي وحدات إنتاج معينة          .2

 . ومالية ال تبررها الفائدة من وراء ذلك مثل المواد الرخيصة ، وتكاليف النقل الداخلي

تكاليف صنع يمكن تتبعها إلي وحدات معينة ولكن من غير العدل تحميلها بالكامل إلي               .3

 . رهاهذه الوحدات، مثل أجور العطالت واإلجازات ، عالوة الوقت اإلضافي ، وغي

ويتم توزيع التكاليف اإلضافية بعدها وتحميلها ومن ثم تحديد معدل تحميل التكاليف لكل مركز              

  . تكلفة داخل كل وظيفة من الوظائف

ويتم تحديد هذا المعدل بعد تحديد األساس المناسب له داخل كل مركز تكلفة ويـتم التوزيـع                 

  :باستخدام أحدى طرق التوزيع التالية

 :اإلجمالي التوزيع ةقيطر .1

 تقوم هذه الطريقة على أساس تجميع تكاليف مراكز الخدمات اإلنتاجية وتوزيعهـا علـى              

  )299،ص 2002فخر والدليمي، (. المراكز اإلنتاجية باستخدام أساس واحد

ويؤخذ على هذه الطريقة أنها غير دقيقة العتمادها على أساس واحد للتوزيع بغض النظر              

اإلضافة إلى أن هذه الطريقة تتجاهل استفادة مراكز الخدمات         عن مركز الخدمة وطبيعته، ب    

  .بعضها من البعض اآلخر

 :  التوزيع االنفراديةقيطر .2

، حيث تقوم هذه الطريقة على أساس        بعض المأخذ على الطريقة السابقة     تعالج هذه الطريقة  

  ) 202، ص2002السيدية، (.توزيع تكاليف كل مركز خدمة بشكل مستقل على مراكز اإلنتاج

طبيعـة   وخصوصية مراكز الخدمات وان لكل مركز منها         سماتوهذا يعني أنها تراعي     

خاصة ويحتاج ألساس يناسبه، غير انه يعاب عليها أنها تتجاهل استفادة مراكز الخـدمات              

  .بعضها من البعض اآلخر، وتتجاهل تبادل الخدمات بين مراكز الخدمات
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 : التوزيع التنازليةقيطر .3

لطريقة الخطأ والنقص الموجود في الطريقتين السابقتين حيث أنهـا تعتـرف             تعالج هذه ا  

بتوزيع جزء من تكلفة مراكز الخدمات على مراكز الخدمات األخرى المستفيدة ولكن ليس             

  ).107 ،ص2000الجبالي و السامرائي،( بصورة تبادلية

  .لفة في الشركةراكز الخدمات المختويعاب عليها أنها ال تعترف بتبادل الخدمات بين م

وسميت هذه الطريقة بالتنازلية ألنها تبدأ عملية التوزيع باختيار مركز الخدمات الذي يقدم             

  .، وهكذا حتى توزيع تكلفة أخر مركز خدماتدمات اكبر إلى المراكز المستفيدةخ

 : ة التوزيع التبادلييقطر .4

ليف الخدمات التـي يحـصل      سميت هذه الطريقة بهذا االسم ألنها توفر اعترافاً كامالً بتكا         

عليها المركز من مراكز الخدمات األخرى، لذلك تعتبر من ناحية نظرية الطريقة المثلـى              

  ).121، ص1993السعايدة، ( في توزيع تكاليف مراكز الخدمات وتحديد تكلفة الوحدة المنتجة

المـستفيدة  ووفقاً لهذه الطريقة يتم تخصيص تكاليف أقسام الخدمات اإلنتاجية على األقسام            

حسب مفهوم تبادل الخدمات بين أقسام خدمات اإلنتاج، حيث يكون التخـصيص متعـدد              

، 2007درغـام،   (الرياضـية   االتجاهات وليس في اتجاه واحد ويتم ذلك باستخدام المعـادالت           

 ). 209ص

د عالجت هذه الطريقة السلبيات والنواقص في الطرق الثالثة السابقة إال انه يعاب عليها              وق

  .أنها صعبة ومعقدة عند احتساب نصيب كل مركز من التكاليف غير المباشرة

ومن الجدير بالذكر أن مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات تعد من أهم              

موضع العديد من الدراسات والبحوث المحاسـبية حيـث          زالت   ماالمشكالت التي كانت و   

إن كان لمحاسبة التكاليف مشكلة فإن قضية التكاليف الـصناعية غيـر            " يقول احد الكتّاب    
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المباشرة تعد أهم المشاكل ، ليس ألن هذه القضية لم تحسم أو تحل حتى اآلن بل لما لهذه                  

جعـل مـن مهمـة المحاسـبة        التكاليف من خصائص تميزها عن غيرها من التكاليف وت        

  ).595، ص1992عمارة وآخرون ، (ت سهلة وبسيطة بالنسبة للمحاسب والرقابة عليها مهمة ليس

ويرجع السبب في ذلك إلى تغير هيكل التكاليف بسبب بروز ظاهرة األتمتة، ممـا أدى إلـى                 

ة زيادة نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة من إجمالي التكاليف، حيـث أصـبحت حـص              

من تكاليف اإلنتاج الكلي    % 40الوحدة الواحدة من التكاليف الصناعية غير المباشرة تصل إلى          

  ).41، ص2005البيطار، (في بعض الصناعات 

وعدم قدرة نظام التكاليف التقليدي على توفير بيانات دقيقة عن تكلفة المنتج تساعد اإلدارة في               

ظل المنافسة المحلية والدوليـة، والخطـورة       التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وخاصة في       

المترتبة عن عدم دقة المعلومات والتي قد تؤثر على نشاط الشركة، ومن هنا ظهرت الحاجـة                

إلى الدراسة والبحث عن مداخل وأساليب جديدة لمعالجة التكاليف اإلضافية وخاصة في ظـل              

  .بيئة التصنيع الحديثة

 (ABC)النشاط  مدخل حتديد التكلفة على أساس 2.5.4

يعتبر مدخل التكلفة على أساس النشاط من ابرز التطورات والمستجدات التي نالـت اهتمـام               

الباحثين خالل السنوات األخيرة، حيث يوفر هذا المدخل أساس أفضل وأكثر عدالـة لتوزيـع               

 يعتمد هذا المدخل على تحليل األنشطة مما يساعد على          ، حيث   وتخصيص التكاليف اإلضافية  

خلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج، وبالتالي يساهم في تحقيق خفـض حقيقـي                الت

  ).80، ص2004عبد الرحمن،(للتكاليف مما ينعكس على صحة القرارات التي تعتمد على التكلفة 
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وتعتمد فكرة مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط علـى الـربط المباشـر بـين المـوارد                  

األنشطة التي تستهلك تلك الموارد من ناحية أخرى، ثم الـربط بـين             المستخدمة من ناحية، و   

 هي التي تستهلك الموارد، كمـا أن        نشطةتكاليف تلك األنشطة والمنتجات النهائية، حيث إن األ       

  .المنتجات هي التي تستهلك األنشطة

 في هذا الصدد أنه لكي يمكن قياس التكلفـة والرقابـة    "Cooper and Kaplan"ولذا يرى

ليها وتخصيصها بشكل أفضل يجب أن يتم التركيز على األنشطة باعتبارها مسببات التكلفة،             ع

حيث يترتب على أي تخفيض لتكلفة تلك األنشطة تخفيض في التكلفة الكلية لإلنتاج، كمـا أن                

 Cooper and( قياس التكلفة الحقيقية لهذه األنشطة يعني قيـاس التكلفـة الحقيقيـة للمنتجـات    

Kaplan, 1988,p.93.(  

ويعرف نظام تكاليف النشاط بأنه نظام يعتمد على تتبع التكاليف إلى األنشطة أوالً، ومن ثم إلى             

ـ          أالمنتجات، و   منهـا بمحـرك     لنه يفصل التكاليف غير المباشرة إلى مجمعات تكلفة يرتبط ك

ك أن هذه   تكلفة، ويتم حساب معدل التكلفة مقدماً لكل مجمع تكلفة بمحرك تكلفته، وينتج عن ذل             

  ).465، ص1997سامي وآخرون،(الطريقة تعزز الدقة في قياس تكاليف المنتجات 

ويركز نظام التكاليف المبني على األنشطة على فهم عالقة السبب والنتيجـة بـين المـوارد                

المستهلكة بواسطة األنشطة وتكلفة اإلنفاق مما يمكن من التخصيص المباشر للتكـاليف غيـر              

  بدالً من التخصيص العشوائي) المنتجات والخدمات(ت التكلفة المباشرة على وحدا

Needy and Bidanda,2000,p.31).(  

أن نظام التكاليف المبنـي علـى األنـشطة هـو مـدخل      ,p.51)  (Mitchell, 1996ويرى 

لتخصيص التكاليف غير المباشرة، حيث يحدد األنشطة المؤداة في األقسام المختلفة، ويوضـح             

  . األنشطة الموارد، وما هي المسببات التي أنشأت الحاجة لألنشطةكيف استهلكت هذه
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ويعد نظام التكاليف المبني على األنشطة أداة جديدة من أدوات المحاسبة اإلدارية، وقد حظـي               

  .(Ellis-Newman, 2003, p.334)هذا النظام بالتأييد السريع في التطبيق العملي 
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  ثــل الثالــالفص

  "ناعي والدراسة امليدانيةواقع القطاع الص"
  

  واقع القطاع الصناعي في فلسطين:  المبحث األول

  اإلطار العملي والدراسة الميدانية : المبحث الثاني 
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  ث األولــاملبح

  "واقع القطاع الصناعي يف فلسطني"

  

  . مقدمـة3.1.1

  .أهداف التصنيع في فلسطين 3.1.2

  .ي مميزات االقتصاد الفلسطين3.1.3

  .الصناعي في األراضي الفلسطينيةلقطاع اأهم تصنيفات  3.1.4

  . معوقات القطاع الصناعي3.1.5

  . الفلسطينيد خسائر االقتصا3.1.6
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  : مقدمــة 3.1.1

يحتل القطاع الصناعي في أي بلد مكانة خاصة ومميزة في البناء االقتصادي كما أن لـه دور                 

وتشغيل األيدي العاملة وزيادة حصيلة اإليرادات وتحقيـق        كبير في تحقيق التنمية االقتصادية،      

  .االكتفاء الذاتي واالستقالل االقتصادي وتحسن مستوى المعيشة

وهذه بالتأكيد ينعكس على تعزيز سيادة الدولة وقدرتها على اتخاذ القرارات بعيـداً عـن أيـة     

 نير المساعدات   تدخالت أو ضغوطات خارجية ويحميها من الخضوع واالبتزاز والعيش تحت         

  .والمعونات الخارجية

وتتميز الصناعة عن غيرها من القطاعات االقتصادية األخرى بمساهمتها العالية فـي تحقيـق    

األهداف العامة للتنمية االقتصادية وبما أن التصنيع يعتبر جوهر التنمية بالنسبة للدول الناميـة              

االجتماعي والثقـافي للبلـد، جـاءت       والذي ال يمكن بدونه التغلب على التخلف االقتصادي و        

مساهمة الصناعة في توسيع قاعدة اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متوازن مـن              

  ).3، ص2006أبو كرش، (خالل استخدام الموارد المحلية المادية والبشرية 

 عليـه   ويعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات في فلسطين إذ يعتبر القطاع األول المعول            

إلحداث تنمية اقتصادية من خالل تشجيع الصناعات المحلية باختالف أصـنافها ومـن اجـل               

العمل على خفض حجم السلع الصناعية المستوردة من جانب ومن جانب آخـر إنتـاج سـلع                 

  ).2، ص2006عودة، (للتصدير والتي تمتلك ميزة تنافسية وعليها طلب إقليمي ودولي 

بحث على التعرف على أهداف القطاع الصناعي، واهم المميـزات          تم التركيز في هذا الم    يوس

التي يتميز بها االقتصاد الفلسطيني، كما سيتم التطرق إلى تصنيفات الصناعة فـي فلـسطين،               

والتعرف على المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطيني وخاصة في قطـاع غـزة،              
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طيني نتيجة للحصار واإلغالق، واإلجـراءات      وأخيرا الخسائر التي تعرض لها االقتصاد الفلس      

  .التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي

  :أهداف التصنيع يف فلسطني  3.1.2

إن للقطاعات اإلنتاجية المختلفة أهميتها في تنمية االقتصاد الفلسطيني ومن ثم تـصبح هنـاك               

تم ايالء االهتمام الكافي    أهمية لعم القطاعات االقتصادية بحيث تتوفر لها البيئة المناسبة، حيث ي          

   بعمليات التصنيع التي تحتاج لبنية تحتية في محاوالت لحريـة الحركـة والتجـارة كمـا أن                

االهتمام باألنشطة الصناعية المختلفة مثل المدن الـصناعية يعطـي مجـاالً واسـعاً لجـذب                

  ).17، ص2006رجب، (واستيعاب فرص عمل جديدة 

 )www.met.gov.ps, 20/8/2007 (: في النقاط التاليةوتتلخص أهداف التصنيع في فلسطين

 .زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف . 1

 .رفع قدرة القطاع الصناعي على تغطية الحاجات األساسية للسكان . 2

واسـتحداث   زيادة حجم الصادرات الفلسطينية من خالل تطوير الصناعات القائمـة  . 3

 .صناعات جديدة

 .طوير العالقات التشابكية مع القطاعات االقتصادية األخرىتوسيع وت . 4

 .نقل التكنولوجيا والمعرفة . 5

االنـدماج فـي    االنفكاك من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي والعمل قدر اإلمكان على . 6

 .االقتصاد العالمي
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اختيـار واعتمـاد    إن تحقيق جميع هذه األهداف، هو أمر في غاية الصعوبة، مـا لـم يـتم   

اعتمـاد مجموعـة مـن     يجية تصنيع مالئمة لظروف فلسطين وقابلة للتطبيق، يساندهااسترات

  .السياسات الصناعية

   مميزات االقتصاد الفلسطيني3.1.3

يتمتع االقتصاد الفلسطيني وخاصة القطاع الصناعي بالعديد من المزايا والتي تؤهلـه الـى ان    

  .القتصاد الفلسطينييأخذ دوره في عملية التنمية االقتصادية ودفع عجلة ا

  ).5، ص2006أبو القمصان، (وأهم هذه المميزات حسب 

  :الموارد البشرية-1

تعتبر الموارد البشرية أحد الدعائم األساسية ألي بناء اقتصادي واجتماعي نظراً ألهميتها،            

% 42وتقدر نسبة الموارد البشرية المهنية المتخصصة في المجتمع الفلـسطيني حـوالي             

الشهادات األكاديمية لجميـع التخصـصات باإلضـافة ألصـحاب المهـن            تشمل حاملي   

المتخصصة التي تعمل في مجال المعلومات والبناء والخياطة والمختبرات والتي اسـتفاد            

  .االحتالل اإلسرائيلي بصورة موسعة من هذه المهن

  : الموارد الطبيعية والزراعية-2

 واألسماك ومكونات الحجر باإلضـافة      تتميز فلسطين ببعض الموارد الطبيعية مثل الغاز      

  .لبعض المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والزيتون والمحاصيل والمزروعات المختلفة

  : رؤوس األموال-3

تتميز فلسطين بوجود مبالغ كبيرة من رؤوس األموال لدى القطاع الخاص غير مـستغلة              

ي منها االقتـصاد الفلـسطيني      في العملية اإلنتاجية، وهذا راجع بتقديري لعدة أسباب يعان        
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والقطاع الصناعي بشكل خاص، ومجموعة من المـشاكل الداخليـة والخارجيـة تعيـق              

  .االستثمار وتشغيل رؤوس األموال

  :الصناعي يف األراضي الفلسطينيةلقطاع اأهم تصنيفات  3.1.4

 حـسب    في الدول إلى عـدة تـصنيفات أهمهـا         لقد تم تصنيف وتحليل الهيكل الصناعي     

  ).53، ص2006وراني،الص(

التصنيف على أساس الصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية ويتم تصنيف الـصناعة            .1

  .الخامإلى هذين النوعين بموجب العملية اإلنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة 

  .ومتوسطة وكبيرةالتصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم الصناعات إلى صغيرة  .2

 على أساس ملكية المشروع حيث تقسم الصناعة إلى خاص وعام ومخـتلط وربمـا             التصنيف   .3

  .تعاوني

 تصنيف الصناعة حسب األنشطة والفروع التسعة الرئيسية وذلـك بموجـب التـصنيف              .4

 ويعتبر هذا التصنيف الـدولي مـن أكبـر           Isic(2(القياسي الدولي لألنشطة الصناعية     

ءات الدولية والذي وضعته الـدائرة اإلحـصائية        التصنيفات شيوعاً واستخداماً في اإلحصا    

 مجموعـات رئيـسية     ثالثلألمم المتحدة ، وبموجب هذا التصنيف قسمت الصناعة إلى          

  : كالتالي

  . هايوالمالكهرباء  -         .التحويليةالصناعات  -     .استغالل المحاجرالتعدين و - 
  

 عـدة   إلى  في فلسطين  ت التحويلية وبموجب هذا التصنيف فانه تم تقسيم وتصنيف الصناعا       

  :هيأقسام حيث شكلت هذه األقسام تسعة فروع رئيسية 
  

  .والتبغصناعة المواد الغذائية والمشروبات   -أ 
                                                 

2 International sectors industrial classification - 
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   .الجلدية صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات   -ب 

  .األثاث صناعة الخشب ومنتجاته بضمنها   -ج 

  .والنشر صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة   -د 

عة الكيماويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجـري ومنتجـات المطـاط             صنا  -ه 

  .والبالستيك

  .)عدا النفط والفحم (لخامات التعدينية غير المعدنية  صناعة منتجات ا  -و 

  .األساسية صناعة المنتجات المعدنية   -ز 

  .والمعدات صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن   -ح 

 .األخرى الصناعات التحويلية   -ط  

 واإلحصائيات الصادرة عن الجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني      توالتالي أهم المؤشرا  

 3979والتي توضح أن عدد المنشأة التي تعمل في قطاع الصناعي في قطـاع غـزة بلغـت                  

  .  عامل19023منشاة، وعدد المشتغلين في هذه المنشآت 

من إجمالي المنشات العاملة    % 29نسبته  وتشكل المنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة ما         

من إجمالي العاملين في المنشآت العاملة      % 31في األراضي الفلسطينية، ويعمل فيها ما نسبته        

  .في األراضي الفلسطينية
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 )3(جدول رقم 

  عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص 

  

 زةقطاع غ الضفة الغربية األراضي الفلسطينية
 النشاط االقتصادي

عدد العاملينعدد المنشآتعدد العاملينعدد المنشآتعدد العاملينعدد المنشآت

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ، 
 باستخراج المتصلةأنشطة الخدمات 

 النفط والغاز
1 4 1  4 0 0 

 8 2 1,497 202 1,505 204 للتعدين واستغالل المحاجرأخرى أنشطة

        

        

 2,937 496 7,792 1,749 10,729 2,245 ة المنتجات الغذائية والمشروباتصناع

 0 0 222 20 222 20 صنع منتجات التبغ

 215 45 1,299 208 1,514 253 صنع المنسوجات

 4,891 535 4,884 755 9,775 1,290 تهيئة وصباغة الفراء،،صنع المالبس

صنع حقائب األمتعة، دبغ وتهيئة الجلود 
، واألعنة اليد، والسروج ،وحقائب
 واألحذية

313 1,886 278 1,675 35 211 

 الخشبيةصنع الخشب والمنتجات 
 األثاثباستثناء ،والفلين

552 1,522 273 769 279 753 

 107 10 410 34 517 44 صنع الورق ومنتجات الورق

 وسائط خوالنشر واستنساالطباعة 
  المسجلةاإلعالم

258 1,056 190 792 68 264 

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 
 المكررة والوقود النووي

4 66 1 17 3 49 

 285 35 1,821 127 2,106 162 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 461 63 696 77 1,157 140) البالستك(صنع منتجات المطاط واللدائن

 2,460 505 7,775 1,350 10,235 1,855 األخرىصنع منتجات المعادن الالفلزية 

 37 7 109 18 146 25 صنع الفلزات القاعدية

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء 
 الماكينات والمعدات

3,211 6,990 2,360 4,841 851 2,149 
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 زةقطاع غ الضفة الغربية األراضي الفلسطينية
 النشاط االقتصادي

عدد العاملينعدد المنشآتعدد العاملينعدد المنشآتعدد العاملينعدد المنشآت

 والمعدات غير المصنفة في اآلالتصنع 
 موضع آخر

198 645 91 310 107 335 

 الكهربائية غير واألجهزةصنع اآلالت 
  موضع آخرالمصنفة في

47 276 28 114 19 162 

صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون 
 واالتصاالت

9 31 2 21 7 10 

 القياس وأدوات الطبية األجهزةصنع 
عالية الدقة واألدوات البصرية والساعات

 بأنواعها
47 93 42 72 5 21 

صنع المركبات ذات المحركات 
 والمركبات المقطورة

14 66 1 1 13 65 

صنع منتجات غير  ، األثاثنع ص
 مصنفة في موضع آخر

1,658 4,081 1,658 4,081 0 0 

 4 2 45 10 49 12 إعادة التصنيع

 والمياه الكهرباء و الغاز إمدادات
 الساخنة

572 2,713 20 778 552 1,935 

 1,051 10 423 138 1,474 148 جمع وتنقية وتوزيع المياه

 613 330 2,903 257 3,516 587 اإلنشاءات

 19023 3979 43351 9890 62374 13869 المجموع

، وتحديثاته لغاية 2004 التعداد العام للمنشآت االقتصادية ،2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  .بيانات غير منشورة،  فلسطين-رام اهللا، 31/12/2006

  
م والتـي   2007مساكن والمنـشآت لعـام      وقد أظهرت النتائج األولية للتعداد العام للسكان وال       

أصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن المنشآت العاملة في قطاع غزة تشكل مـا              

من إجمالي المنشات العاملة في األراضي الفلسطينية، ويعمل فيها مـا نـسبته             % 30.1نسبته  

  .ةمن إجمالي العاملين في المنشآت العاملة في األراضي الفلسطيني% 31.1
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  ) 4(جدول رقم 

  م2007عدد المنشآت والمشتغلين فيها في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة 

  الحالة العملية
  المنطقة

  المجموع  عاملة  أخرى
  عدد المشتغلين

 314506 138728 119745 19181  األراضي الفلسطينية

 216654 95318 83582 11738  الضفة الغربية

 97852 43410 35965 7445  قطاع غزة

، التعـداد العـام للـسكان والمـساكن         2008الجهاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني،       : المصدر

السكان، المباني، المـساكن،    (، المؤتمر الصحفي إلعالن النتائج األولية للتعداد        2007والمنشآت،  

  .رام اهللا، فلسطين) والمنشآت

  : معوقات القطاع الصناعي3.1.5

لفلسطيني العديد من المشاكل وتواجه الكثير من المعوقـات المركبـة           يعاني القطاع الصناعي ا   

سواء من ناحية جلب واستيراد المواد الخام، وكذلك تصدير وتصريف المنتجات سواء محليـاً              

  .أو في األسواق الخارجية العربية واألجنبية

  :وتنقسم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة الفلسطيني إلى

  :المعوقات الخارجية 3.1.5.1

لم تكن سلطات االحتالل معنية بأي شكل من إشكال التطوير والنمو للقطـاع الـصناعي               

الفلسطيني، بل كانت تضع العراقيل واإلجراءات التي تلحق الضرر بهذا القطاع وتحـول دون             

ل حـتال نموه وتطوره للقيام بدورة في االقتصاد الوطني، وهذا ما يحقق المصلحة المرجوة لال            

اإلسـرائيلي وأن تبقـى     باالقتـصاد   قتصاد الفلسطيني تابع ومرتبط     االاإلسرائيلي في ان يبقى     
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األسواق الفلسطينية مفتوحة بدون منافسة أو قيود أمام منتجـات االحـتالل وتـتلخص هـذه                

  ).59، ص2005الراعي والدماغ، (المعوقات حسب 

 الفلـسطينية، باإلضـافة الـى        فرض الضرائب الباهظة من قبل االحتالل على المنتجات        -1

  .الرسوم الجمركية على المواد الخام

  . إغراق األسواق الفلسطينية بالمنتجات اإلسرائيلية دون قيود أو ضوابط تحمي المنتج المحلي-2

 دخول الوكالء اإلسرائيليين كوسطاء لشراء المواد الخام نتيجة الصعوبات والعقبات عنـد             -3

  .لخارجاستيراد المواد الخام من ا

 واجه القطاع الصناعي صعوبات كثيرة في مجال خلق أسواق خارجية لمنتجاتـه، وذلـك               -4

بسبب المقاطعة العربية إلسرائيل من جانب، والعراقيل التي تضعها إسرائيل أثنـاء تـسويق              

  ).54، ص2006قفه، ( منتجاتنا في الخارج

أن إال  ،  2005ة في عـام     وعلى الرغم من زوال االحتالل اإلسرائيلي عن أراضي قطاع غز         

 هي وخاصة في ظل الحصار االقتصادي وسـيطرة إسـرائيل علـى             كماهذه العراقيل بقيت    

  .المعابر التي تربط القطاع بالضفة الغربية أو العالم الخارجي

  ) الذاتية( المعوقات الداخلية 3.1.5.2

ـ             ن العديـد   يعاني االقتصاد الفلسطيني بصورة عامة، والقطاع الصناعي بـصورة خاصـة م

  المشاكل والمعوقات الداخلية والتي ال تأثير لالحتالل اإلسرائيلي في وجودها، 

الراعـي  (،  ) 2004المـرنخ،   (،  ) 1997رجـب،   (وتتلخص المعوقات الداخلية في النقاط التالية حسب        

  ).2005والدماغ، 

صناعية، ضعف اإلمكانيات التمويلية واللجوء إلى المدخرات الذاتية لتمويل الشركات ال          .1

 .واالفتقار إلى مؤسسات التمويل المتخصصة
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 .ضعف الترابطات الهيكلية بين النشاطات الصناعية .2

 .ضعف البنية التحتية الصناعية وعدم إنشاء مناطق صناعية مخطط لها .3

 .االفتقار إلى المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج .4

 .ضعف السياسات والتشريعات والقوانين الداعمة للصناعة .5

 .جال التسويق، وصعوبة التسويق الخارجيضعف م .6

 .مشاكل اإلدارة، والقوى العاملة .7

 .غياب المنهج العلمي عند اختيار طبيعة المشروع وحجمه ومصادر التمويل .8

  .عدم االهتمام بجودة المنتج وخدمة ما بعد البيع، وخدمة الزبائن .9

 نتيجـة لظـروف     توسـع على الرغم من أن الصناعة الفلسطينية لم تأخذ فرصها في النمو وال           

 إال انه البد من اإلشارة إلى أن هناك عدداً محدوداً من الشركات في بعض القطاعات                االحتالل

الصناعية حقق نجاحاً كبيراً في اختراق األسواق اإلسرائيلية والخارجية ألسباب عدة من أهمها             

جيا الحديثة حيث تعتبـر     جودة اإلنتاج العالية الناجمة عن تزايد استخدام هذه الشركات للتكنولو         

تكنولوجيا اإلنتاج المطبقة في بعض الصناعات الفلسطينية كـالمالبس واألحذيـة الرياضـية،             

والنسيج، واألغذية أحدث مما عليه في بعض الدول المحيطة كـاألردن وإسـرائيل وتجـدر               

 اإلشارة إلى أن تزايد استخدام أساليب متطورة في اإلنتاج مـن خـالل تكثيـف رأس المـال                 

وتخفيض العمل في هذه الشركات أدى إلى االنخفاض في متوسط تكلفة اإلنتاج وهذا يعود إلى               

عبـد الكـريم و     (د من قدرة هذه الشركات التنافسية       ما يعرف بخاصية وفورات الحجم مما زا      

  ).504،ص1997الكخن، 
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   الفلسطينيد خسائر االقتصا3.1.6

م إلـى   1967ا لألراضي الفلسطينية في العـام       سعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالله     

إتباع مجموعة من اإلجراءات والممارسات والتي شكلت فيما بعد السياسة العامـة لالحـتالل              

تجاه المناطق المحتلة، حيث عملت على خنق الصناعة الفلسطينية، وجعلتها تتطـور كوسـيط              

  سرائيلي مثل الحجر والرخام، وشجعت الصناعات التي يحتاجها السوق اإل) التعاقد من الباطن(

كما وضعت العراقيل المختلفة أمام الصناعة الفلسطينية بهـدف تكـريس التبعيـة لالقتـصاد               

  ).4، ص2006قعنير وعنتري، (اإلسرائيلي 

 وانطالق االنتفاضة الثانية والتي عرفت بانتفاضة األقصى 2000ومع نهاية شهر سبتمبر عام 

م إلى سياسة مبرمجة من الحصار واإلغالق 1967حتلة عام تعرضت األراضي الفلسطينية الم

والعدوان على جميع مقدرات المجتمع الفلسطيني هذه السياسات تمثلت في القيود المشددة على 

حركة البضائع واألشخاص بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية ومع الكيان اإلسرائيلي 

يود أعقبها حركة عدوان واسعة على الممتلكات والعالم الخارجي من ناحية ثانية، وهذه الق

مركز (شملت التدمير للشركات والمصانع وقطع األشجار وتجريف األراضي الزراعية 

  .www.pinc.gov.ps) المعلومات الوطني الفلسطيني
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  )5(جدول رقم 

  م2006لعام إجمالي الخسائر لمختلف فروع الصناعة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 $إجمالي الخسائر   عدد الشركات المدمرة  فروع الصناعة  .م

  13716186  173  الصناعات المعدنية -1

  1784952  5  الصناعات الكهربائية -2

  4564785  22  الصناعات الكيميائية -3

  1252103  33  الصناعات الغذائية -4

  5564125  81  الصناعات النسيجية والجلدية واألخشاب -5

  7431537  118  ائيةالصناعات اإلنش -6

  34313688  432  اإلجمالي

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، : المصدر

www.pinc.gov.ps/arabic/industry/factorys9.html ،  م2007مارس  
  

وفي الفترة األخيرة وخصوصاً بعد األحداث الداخلية التي شهدها قطاع غزة ، فـي منتـصف                

حيث نشر مكتب تنـسيق الـشئون       اعي الفلسطيني ،     تفاقمت أزمة القطاع الصن    م  2007عام  

 كشف عن مالمح كارثة      تقريراً   اإلنسانية التابع لألمم المتحدة والخاص بالوضع في قطاع غزة        

استمرار إغالق السلطات اإلسرائيلية للمعابر وخاصة  ضربت القطاع الخاص الفلسطيني بسبب

ائر يتعدى نصف المليون دوالر يومياً      ، وقدرت أن حجم الخس    " كارني التجاري "ار  طمعبر المن 

 وتقدر أن أكثر من ،فلسطيني تمس بهم هذه اإلجراءات اإلسرائيلية وان هناك نحو ربع مليون

 30000و حـوالي   % 20 إما تم إغالقه أو يعمل بقدرة أقل من 3900 مصنع من بين 2900



  
 الثالث                                                                     واقع القطاع الصناعيالفصل               

 

 95

مـن   %10 انعموظف في هذه المصانع يواجهون خطر فقدان أشغالهم، ويمثل عمـال المـص  

  شـخص، ويقـدر اتحـاد الـصناعات    210000العمال في قطاع غزة و هم يعيلون حوالي 

األقـل   الفلسطيني في القطاع الخسارة اليومية للقطاع الصناعي بمبلغ نصف مليون دوالر على

  ).www.miftah.org، 7/7/2007( نتيجة إلغالق معبر كارني
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  يــث الثانــاملبح

  "عملي والدراسة امليدانيةاإلطار ال"
  

   مقدمة3.2.1

   منهجية الدراسة3.2.2

   مجتمع الدراسة وعينتها3.2.3

   صدق وثبات االستبانة3.2.4

   المعالجات اإلحصائية3.2.5

   اختبار التوزيع الطبيعي3.2.6

   تحليل فقرات الدراسة3.2.7

   اختبار فرضيات الدراسة3.2.8

   النتائج3.2.9

   التوصيات3.2.10
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  : مقدمــة 3.2.1

 الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسة      مجتمع أفراد وصفاً لمنهج الدراسة، و    المبحثيتناول هذا   

 وصفا لإلجراءات التي    المبحثالمستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا         

 ة التي اعتمـد    المعالجات اإلحصائي  في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيراً     الباحث  قام بها   

  .الباحث عليها في تحليل الدراسة

   منهجية الدراسة3.2.2 

وتهـدف هـذه    لمنهج الوصفي التحليلي،    ا جل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام      أمن  

الدراسة إلى دراسة وتقييم أنظمة محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية في قطاع غزة، وقد              

التي تم إعـدادها    ) Questionnaire(من خالل االستبانات     الزمةتم الحصول على البيانات ال    

 SPSSلهذا الغرض، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج  باسـتخدام  البرنـامج اإلحـصائي                

(Statistical Package for Social Science) .  

   جمتمع الدراسة وعينتها3.2.3

في قطاع غزة، سواء كانت فرديـة أو        يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العاملة        

  .شركات عادية أو شركات مساهمة عامة وخاصة

 وستقتصر الدراسة على الشركات الصناعية التي يزيد رأس مالها عن نصف مليـون دوالر              

 شركة صناعية، وقد تم توزيع االستبانات عليها، وتـم       50أمريكي وقد بلغ حجم عينة الدراسة       

، حيث تم توزيع االستبانه على أقـسام المحاسـبة فـي            % 80سبة   استبانة أي بن   40استرداد  

الشركات الصناعية المشمولة في العينة، والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة             

  :كالتالي
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  :المؤهل العلمي للعاملين في الشركات -
مـؤهلهم العلمـي    % 70.0مـؤهلهم العلمـي دبلـوم، و        % 27.5أن  ) 1(يبين جدول رقـم     

مؤهلهم العلمي ماجستير، وهذا يعطي مؤشر إيجابي بأن غالبية موظفي          % 2.5بكالوريوس، و 

قسم المحاسبة في الشركات الصناعية هم أصحاب مؤهالت علمية مناسبة، مما يقوي ويعـزز              

  .عينة الدراسة ويزيد من صدقها وشمولها

  )1(جدول رقم 
   الدراسة حسب المؤهل العلميعينةتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار يالمؤهل العلم
  27.5  11  دبلوم

  70.0  28  بكالوريوس

  2.5  1  ماجستير

 0.0  0  دكتوراه

  100.0  40  المجموع

  :قطاع الصناعة التي تنتمي له الشركة -
من الشركات متخصصة في إنتاج األغذية والمشروبات، و        %  45.0أن  ) 2(يبين جدول رقم    

من الشركات متخصصة في إنتاج     % 2.5ألثاث، و   من الشركات متخصصة في إنتاج ا     % 2.5
مـن  % 25.0من الشركات متخصصة في إنتاج الباطون، و      % 25.0المعدات االلكترونية، و    

الشركات متخصصة في إنتاج منتجات أخرى مختلفة، وهذه تعتبر نقطة إيجابية فـي العينـة               
، مما يقـوي عينـة      حيث إن هناك تنوع في عينة الدراسة بحيث تغطى غالبية فروع الصناعة           

  .الدراسة من حيث الشمول وتغطيتها لمعظم القطاعات
  )2(جدول رقم 

   الشركةقطاع الصناعة التي تنتمي له 

 النسبة المئوية التكرار الشركةقطاع الصناعة التي تنتمي له 
  45  18  األغذية والمشروبات

  0.0  0  المنتجات المعدنية

  0.0  0  النسيج والمالبس

  2.5  1  األثاث

  2.5  1  المعدات اإللكترونية

  25.0  10  الباطون

  25  10  أخرى

  100.0  40  المجموع
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  : الشركة لنشاطهامزاولةمدة  -
 سنوات،  5من الشركات بلغت مدة مزاولتها لنشاطها أقل من         % 12.5أن  ) 3(يبين جدول رقم    

% 30.0 سـنوات، و     10 إلى أقل من     5تراوحت مدة مزاولتها لنشاطها ما بين       % 40.0وأن  

 سـنة، و   15 سنوات إلى أقل مـن       10من الشركات تراوحت مدة مزاولتهم لنشاطاتهم ما بين         

  . سنة فأكثر15من الشركات بلغت مدة مزاولتهم لنشاطاتهم % 17.5

ويرى الباحث أن مدة ممارسة النشاط لها دور وتأثير في تطور األنظمة المحاسبية المستخدمة              

 5من العينة تزيد فترة ممارسة لنشاطها عن        % 87.5ضح أن   في الشركة وقد جاءت العينة لتو     

  .سنوات، وهذا مؤشر إيجابي عن عينة الدراسة وأن العينة قوية

  )3(جدول رقم 

   لنشاطهاالشركة مزاولةمدة 
 النسبة المئوية التكرار  لنشاطهاالشركةمدة ممارسة 

  12.5  5   سنوات5أقل من 

  40.0  16   سنوات10أقل من  و5

  30.0  12  سنة15 من  وأقل10

  17.5  7   سنة فأكثر15

  100.0  40  المجموع

  
  :رأس مال الشركة بالدوالر -

من الشركات محل الدراسة يزيد رأس مالها عن مليـون          % 85أن نسبة   ) 4(يبين جدول رقم    

دوالر أمريكي، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الدراسة اقتصرت على الشركات التي يبلـغ رأس               

يون دوالر أمريكي فأكثر، على اعتبار أن هذه الفئـة تـشكل الجـزء األكبـر                مالها نصف مل  

والمؤثر في القطاع الصناعي الفلسطيني، والجدول يشير إلى أن العينة تغطي فئات مختلفة من              

  .الشركات من حيث رأس المال
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  )4(جدول رقم 

  بالدوالرالشركة رأس مال 
 المئويةالنسبة  التكرار  بالدوالر : الشركةرأس مال 
  15.0  6   مليون دوالر–نصف مليون 

  52.5  21   مليون2 وأقل من أكثر من مليون

  22.5  9   مليون3  مليون وأقل من 2أكثر من

  10.0  4   مليون دوالر3أكثر من 

  100.0  40  المجموع

  
  :الشكل القانوني -

ديـة، و   من الشركات الشكل القانوني لهـا هـو منـشاة فر          % 17.5أن  ) 5(يبين جدول رقم    
من الشركات مساهمة عامة، وهذه النتيجة تنسجم مـع         % 5.0هي مساهمة خاصة، و   % 77.5

عينة الدراسة وتحديد رأس المال بنصف مليون دوالر فأكثر، مما يزيد من صـدق وشـمول                
  .العينة وتنوع األشكال القانونية ألفراد العينة

  )5(جدول رقم 

   للشركاتالشكل القانوني
 النسبة المئوية تكرارال الشكل القانوني
  17.5  7 منشأة فردية   

  77.5  31 مساهمة خاصة

  5.0  2   مساهمة عامة

 0.0  0  أخر التحديد

  100.0  40 المجموع

  
  :عدد العاملين في الشركة -

 عمال،  9-5من الشركات يتراوح عدد العاملين فيها ما بين         % 10.0أن  ) 6(يبين جدول رقم    

عدد العاملين ما   % 20.0 عامل، و    25-10 العاملين فيها ما بين      من الشركات عدد  % 60.0و  

  . عامل40فقط تشغل أكثر من % 10.0 عامل ، و 40-26بين  

 عامـل، ويـرى     25من الشركات تشغل عمال في حدود       % 70ويتضح من خالل التحليل أن      

  . في التصنيعالباحث أن هذه النسبة قد تعود إلى أتمتة العمليات واالعتماد على النظم اآللية
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  )6(جدول رقم 

  الشركةعدد العاملين في 
 النسبة المئوية التكرار الشركةعدد العاملين في 

  10.0  4   عمال5-9

  60.0  24  عامل25 – 10من 

  20.0  8   عامل40-26من 

  10.0  4   عامل40أكثر من 

  100.0  40  المجموع

  
 : صدق وثبات االستبانة3.2.4

  : االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتاليقام الباحث بتقنين فقرات

  .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:   صدق فقرات االستبانه3.2.4.1

 : بناء على رأي المحكمينانهصدق االستب )1

أعضاء من أعـضاء الهيئـة      ) 6(تم عرض االستبانه على مجموعة من المحكمين تألفت من          

رة بالجامعة اإلسالمية  متخصصين في المحاسبة واإلدارة واإلحـصاء          التدريسية في كلية التجا   

وقد تمت االستجابة آلراء السادة المحكمين بإجراء ما يلزم من حـذف وتعـديل فـي ضـوء                  

مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرجت االستبانه في صورتها النهائية ليتم              

  .تطبيقها على العينة االستطالعية

  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان )2

 مفـردة،   40من خالل حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة البالغـة             

  . وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابع له
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م محاسبة التكاليف   ا نظ  بيانات دور(قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول         -1

  ):في تحديد تكلفة اإلنتاج

دور بيانـات   ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال األول          ) 7(جدول رقم   

والدرجة الكليـة لفقراتـه، والـذي يبـين أن          ) نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاج      

 المحسوبة اكبر مـن     r، وكذلك قيمة    )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        

 ، وبـذلك    0.396 والتي تـساوي     23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rقيمة  

  .تعتبر فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياسه

  )7(جدول رقم 

في تحديد تكلفة دور بيانات نظام محاسبة التكاليف (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

  والدرجة الكلية لفقراته) اإلنتاج

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة  م

  0.039  0.424  يتم استخدام بيانات التكاليف في قياس تكلفة منتجات الشركة   -1

  0.003  0.574   يؤدي إلى قياس فعلي لعناصر اإلنتاج نظام التكاليف المطبق بشركتكم   -2

  0.029  0.436  . وفي الوقت المناسب  عن األداء المطبق يقدم بيانات سريعةنظام التكاليف  -3

  0.000  0.734  .للتكاليف المتوقعة في الشركة  بيانات نظام التكاليف في إعداد الموازنات التقديرية تساهم  -4

  0.019  0.475  أساليب احتساب تكلفة المنتجاتتساعد بيانات نظام التكاليف على تحسين   -5

  0.002  0.632  . بشكل واقعي منتجات الشركةتقييم تكلفةيساهم وجود نظام التكاليف في   -6

  0.000  0.676   وتسعير تكلفة المخزون بصورة دقيقة يمينظام التكاليف المطبق بشركتكم يساعد على تق  -7

 0.000  0.695  .وجود نظام تكاليف يساعد على تقليل تكاليف التخزين عند حدها األدنى   -8

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
 

دور بيانـات نظـام محاسـبة       ( الثانيقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال          -2

  ):التكاليف في اتخاذ القرارات وتسعير المنتجات

ر دو(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الثـاني            )  8(جدول رقم    

والدرجـة الكليـة    )  بيانات نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات وتسعير المنتجـات         

، وكذلك  )0.05(لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             
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 23 ودرجـة حريـة      0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  

   . ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه0.396والتي تساوي 

  
  )8(جدول رقم 

دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ (الثانيمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 
  والدرجة الكلية لفقراته) القرارات وتسعير المنتجات

 مستوى الداللة معامل االرتباط  الفقرة  م

  0.028  0.439  يتم استخدام بيانات التكاليف في تسعير منتجات الشركة   -1

  0.030  0.444   أسعار المنتجات من فترة ألخرى يمييتم استخدام بيانات التكاليف في مراجعة وتق  -2

  0.002  0.589   . معينة قرار قبول أو رفض صفقةاتخاذ  تساعد فينظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -3

  0.030  0.435  . قرار بشراء المواد الخام أو تصنيعها داخل الشركة اتخاذ  تساعد في نظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -4

  0.004  0.563  خاذ قرار حذف منتج أو خط إنتاجي تا  تساعد فينظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -5

  0.006  0.532  .ار إضافة منتج جديد  قراتخاذ  تساعد فينظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -6

  0.000  0.716  . قرار الدخول في أسواق جديدة اتخاذ  تساعد فينظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -7

  0.000  0.684  . قرار تغيير تصميم المنتج اتخاذ  تساعد فينظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -8

  0.032  0.429  . قرار تعديل عمليات ومراحل اإلنتاج اتخاذ عد في تسانظام التكاليف المطبق يقدم بيانات  -9

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

بيئة التصنيع الحديثـة وآثارهـا      ( الثالثقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال        -3

  ): نظام محاسبة التكاليفآثار نظم التصنيع الحديثة على /على نظام محاسبة التكاليف

آثار نظم  (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث         )  9(جدول رقم    
والدرجة الكلية لفقراته،  والـذي يبـين أن         )  التصنيع الحديثة على نظام محاسبة التكاليف     

محسوبة اكبـر    ال r، وكذلك قيمة    )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        
 ،  0.396 والتي تـساوي     23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rمن قيمة   

   .وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صادقة لما وضعت لقياسه
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  )9(جدول رقم 

بيئة التصنيع الحديثة وآثارها على نظام (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث

  والدرجة الكلية لفقراته) آثار نظم التصنيع الحديثة على نظام محاسبة التكاليف/ حاسبة التكاليفم

  الفقرة  م
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة
  0.001  0.613  نظم التصنيع الحديثة المطبقة في شركتكم تخفض تكاليف العنصر البشري في الشركة   -1

  0.001  0.609   على حجم اإلنتاجيوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة  -2

  0.000  0.672  يوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة على جودة اإلنتاج   -3

  0.000  0.781  يوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة على تكلفة اإلنتاج   -4

  0.003  0.566  .ينخفض حجم وقيمة المخزون عند تطبيق نظم التصنيع الحديثة   -5

  0.005  0.539.  تصنيع الحديثة يعزز المركز التنافسي للشركة استخدام نظم ال  -6

  0.004  0.552  ات الرقابية على عناصر التكاليف نظم التصنيع الحديثة تزيد كفاءة وفاعلية اإلجراء  -7

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

م محاسبة التكاليف انظبيانات دور  (لرابعاقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال     -4

  ):في تعاظم القدرة التنافسية للشركة

دور (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الرابـع           )  10(جدول رقم    

والدرجة الكلية لفقراته،    )  بيانات نظام محاسبة التكاليف في تعاظم القدرة التنافسية للشركة        

 r، وكذلك قيمـة     )0.05(مالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة        والذي يبين أن معا   

 والتـي   23 ودرجة حريـة     0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

   . ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقياسه0.396تساوي 
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  )10(جدول رقم 

دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في (قرة من فقرات المجال الرابع معامالت االرتباط بين كل ف

  والدرجة الكلية لفقراته) تعاظم القدرة التنافسية للشركة

  الفقرة رقم
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة
إلى ضرورة تطـوير نظـام      المنافسة الشديدة في السوق المحلي والخارجي تزيد الحاجة           -1

  .محاسبة التكاليف
0.462  0.020  

  0.000  0.805  .نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات دقيقة عن المنافسين  -2

المنافسة الشديدة في السوق المحلي والخارجي تزيد الحاجة إلى االعتمـاد علـى بيانـات             -3
  .التكاليف في تسعير المنتجات

0.405  0.044  

اج منتجات بأسعار أقل من األسعار التي       نظام التكاليف المطبق بشركتكم ، يساعد على إنت         -4
  .يقدمها المنافسين

0.517  0.008  

  0.008  0.518  . نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات دقيقة عن الزبائن  -5

نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات دقيقة عن الموردين ، مما يساعد في الحصول                -6
  .على مواد خام بأسعار مناسبة

0.764  0.000  

نظام التكاليف بشركتكم يحقق وفورات في تكاليف اإلنتاج ، مما يزيد من قـدرة الـشركة            -7
  .على المنافسة في السوق

0.557  0.004  

  0.029  0.438  .رفضت الشركة قبول صفقة بسبب عدم الدقة في احتساب وتقدير تكاليف الصفقة  -8

تكاليف ، عند تحديد وتقدير قيمـة   المناقـصات     يتم االعتماد على بيانات نظام محاسبة ال        -9
  .وعروض األسعار

0.526  0.007  

يساعد نظام محاسبة التكاليف المطبق بشركتكم على إنتاج منتجات ذات جودة مرتفعة مع               -10
  .ثبات التكلفة

0.436  0.029  

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة r قيمة .0
  

  

دور بيانـات نظـام محاسـبة        (الخامسق االتساق الداخلي لفقرات المجال      قياس صد  -5

  ):التكاليف في الرقابة على عناصر التكاليف

دور (يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخـامس          )  11(جدول رقم    

لفقراته،  والدرجة الكلية   )  بيانات نظام محاسبة التكاليف في الرقابة على عناصر التكاليف        

 r، وكذلك قيمـة     )0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة           

 والتـي   23 ودرجة حريـة     0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

   . ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الخامس صادقة لما وضعت لقياسه0.396تساوي 
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  )11(جدول رقم 

دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في (ت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الخامس معامال

  والدرجة الكلية لفقراته) الرقابة على عناصر التكاليف

  الفقرة رقم
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة
عياريـة  تتم الرقابة على عناصر التكاليف من خالل مقارنة التكاليف الفعلية مع التكـاليف الم               -1

  .وتحديد االنحرافات
0.408  0.043  

  0.009  0.510  .تقوم شركتكم بتطبيق دورة مستنديه كاملة تحقق الرقابة الالزمة عند شراء عنصر المواد   -2
يتم إجراء جرد فعلي للمخزون ،خالل السنة لتحديد العجز أو والفائض وكذلك التالف والفاقـد                 -3

  . ومعالجته 
0.411  0.041  

 لكل صنف من المواد بطاقة صنف ، تظهر فيها حركة الصنف الـواردة والـصادرة ،                 يوجد  -4
  .والرصيد 

0.533  0.006  

  0.002  0.582  .توجد بطاقة لكل موظف لمتابعة أيام العمل والرقابة عليها   -5
  0.001  0.631  .تتبع شركتكم نظام حوافز لتشجيع العاملين على تحسين األداء ، واستغالل ساعات العمل   -6
  0.035  0.424  .يتم تنبيه ،و إنذار العاملين المقصرين في أداء أعمالهم بناء على بيانات التكاليف   -7
  0.030  0.435  .تقوم شركتكم بمراجعة التكاليف غير المباشرة كل فترة وتعمل على ضبطها بشكل دقيق   -8
  0.016  0.477  .بناء على بيانات التكاليف تتم مراجعة وتعديل معدالت تحميل التكاليف غير المباشرة ،   -9

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  :  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة3.2.4.2

يبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكليـة لفقـرات             ) 12(جدول رقم   

وى كل مجال من مجاالت االستبيان له عالقـة قويـة بهـدف             االستبانة، والذي يبين أن محت    

  ).0.05(الدراسة عند مستوى داللة 

  )12(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة

  محتوى المجالالمجال
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة
  0.009  0.509  دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاج األول
  0.000  0.754 دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات وتسعير المنتجات نيالثا

 الثالث
آثار نظم التصنيع الحديثة    / بيئة التصنيع الحديثة وآثارها على نظام محاسبة التكاليف       

 على نظام محاسبة التكاليف
0.803  0.000  

  0.000  0.843 لقدرة التنافسية للشركةدور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تعاظم ا الرابع
  0.000  0.811 دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في الرقابة على عناصر التكاليف  الخامس

  0.369 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 المحسوبة عند مستوى داللة rقيمة 
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  :  ثبات االستبانة3.2.4.3

الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطـريقتين همـا طريقـة           وقد أجرى الباحث خطوات     

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :طريقة التجزئة النصفية -1

 تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسـئلة الزوجيـة                

ت االرتباط  باستخدام معامـل  الرتبة لكل محور من محاور االستبانة، وقد  تم تصحيح معامال    

حـسب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient(ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 

  : التالية

= معامل الثبات   
1

2
ر+
يبـين أن هنـاك     ) 13(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم           ر

  .معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
  )13(جدول رقم 

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  محتوى المجال المجال
معامل 

 االرتباط

معامل 

 الثبات

مستوى 

المعنوية
  0.000 0.838  0.722  دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاج األول

 الثاني
دور بيانات نظام محاسبة التكاليف فـي اتخـاذ القـرارات وتـسعير             

 تالمنتجا
0.749  0.856 0.000  

 الثالث
آثـار نظـم   / بيئة التصنيع الحديثة وآثارها على نظام محاسبة التكاليف    

 التصنيع الحديثة على نظام محاسبة التكاليف
0.765  0.866 0.000  

  0.000 0.756  0.609 دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تعاظم القدرة التنافسية للشركة الرابع
  0.000 0.820  0.695 انات نظام محاسبة التكاليف في الرقابة على عناصر التكاليفدور بي  الخامس

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 الثالث                                                                     واقع القطاع الصناعيالفصل               

 

 108

  
  : طريقة ألفا كرونباخ -2

و يبـين   استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات              

  .أن معامالت الثبات مرتفعة لمحاور االستبانة) 14(جدول رقم 

  )14(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ(معامالت الثبات 

المجال
عدد   محتوى المجال

 الفقرات

معامل ألفا كرونباخ 

 للثبات
  0.895 8  دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاج األول

 الثاني
نات نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القـرارات وتـسعير          دور بيا 
 المنتجات

9  0.829  

  0.920  7 بيئة التصنيع الحديثة وآثارها على نظام محاسبة التكاليف  الثالث

 الرابع
دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تعـاظم القـدرة التنافـسية            

 للشركة
10  0.779  

ليف فـي الرقابـة علـى عناصـر         دور بيانات نظام محاسبة التكا      الخامس
 التكاليف

9  0.899  

  

  : المعالجات اإلحصائية3.2.5
 اإلحصائي وتـم اسـتخدام      SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          

  :االختبارات اإلحصائية التالية
  النسب المئوية والتكرارات -1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 امل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات مع -3

 -1( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف -4

Sample K-S(   
 . الختبار متوسط الفقراتOne sample t testاختبار  -5
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  )(Sample K-s -1) مسرنوف  -اختبار كوجملروف( اختبار التوزيع الطبيعي3.2.6

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيـع الطبيعـي أم ال             - اختبار كولمجروف  عرضتم  

وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعملية تـشترط أن              

  .يكون توزيع البيانات طبيعيا

  )15(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

  حتوى المجالم المجال
عدد 

  الفقرات
قيمة 

Z 

قيمة مستوى 

 الداللة
  0.641  0.742 8  دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاج األول

 الثاني
دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات وتسعير 

 المنتجات
9  0.630  0.822  

 الثالث
آثار نظم / ظام محاسبة التكاليفبيئة التصنيع الحديثة وآثارها على ن

 التصنيع الحديثة على نظام محاسبة التكاليف
7 0.855  0.458  

  0.444  0.864  10 دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تعاظم القدرة التنافسية للشركة الرابع
  0.451  0.859 9 دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في الرقابة على عناصر التكاليف  الخامس

  0.436  0.870 43  جميع الفقرات  

 مـن    لكل قسم اكبر   قيمة مستوى الداللة    إن  نتائج االختبار حيث    ) 15( ويوضح الجدول رقم    

0.05 )05.0. >sig (تتبع التوزيع الطبيعي ويجـب اسـتخدام    وهذا يدل على أن البيانات

  .ليةمالمع االختبارات

  :ات الدراسة حتليل فقر3.2.7
  :الشركات الصناعيةمعلومات عن نظام التكاليف المطبق في 

  :تكاليفال أهمية وجود نظام -
أن غالبية عينة الدراسة يجمعون على أهمية وجود نظام محاسـبة           ) 16(يبين جدول رقم    

يوافقون على أن وجـود نظـام       % 2.5في حين أن    % 97.5التكاليف في الشركة بنسبة     

هو متوسط األهمية، ويرى الباحث أن هذه النتائج تؤكد مـدى أهميـة             تكاليف بالشركات   



  
 الثالث                                                                     واقع القطاع الصناعيالفصل               

 

 110

نظام محاسبة التكاليف في الشركات عامة وفي الشركات الصناعية خاصة لما له من دور              

  .كبير في خدمة إدارة الشركة ومساعدتها في أداء وظائفها المختلفة

  )16(جدول رقم 

  أهمية وجود نظام التكاليف في الشركات
 النسبة المئوية التكرارتكاليف الجود نظام أهمية و
  52.5  21  مهم جدا

  45.0  18  مهم

  2.5  1  متوسطة األهمية

 0.0  0  غير مهم

  100.0  40  المجموع

  
  :نظام التكاليف المستخدم-

من عينة الدراسة يعتبرون أن نظام التكاليف المستخدم        % 10.0أن  ) 17(يبين جدول رقم    

، وهي نسبة قليلة في حين أن غالبية الشركات تستخدم النظام           في الشركات هو نظام يدوي    

  .المحوسب أو الجمع بين النظامين اليدوي والمحوسب

 ينـسجم مـع بيئـة األعمـال         ةويرى الباحث أن االعتماد على النظم المحاسبية المحوسب       

المتطورة والمتسارعة، وأن الشركات الصناعية في قطاع غزة تعمل على تطوير أنظمتها            

تستخدم البرامج المحاسبية المختلفة بغرض تلبية االحتياجات المتزايدة مـن المعلومـات            و

  .بالمواصفات والسرعة المطلوبة

  )17(جدول رقم 

  نظام التكاليف المستخدم في الشركات
 النسبة المئوية التكرارنظام التكاليف المستخدم 

  10.0  4  نظام يدوي

  67.5  27  )حاسوب(نظام آلي 

  22.5  9  ييدوي وآل

  100.0  40  المجموع
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  : في الشركات الصناعية الهدف من تطبيق نظام التكاليف-

أن أهم أهداف الشركات من نظام التكاليف في توفير البيانات حسب ) 18(يبين جدول رقم   
  :األهمية كالتالي

  .تحديد تسعيره للمنتجات حيث احتلت المرتبة األولى -1
 .ةت المرتبة الثاني قياس تكلفة اإلنتاج حيث احتل -2

 .لتكاليف حيث احتلت المرتبة الثالثة الرقابة على عناصر ا -3

 .قرارات حيث احتلت المرتبة الرابعةمساعدة اإلدارة في اتخاذ ال -4

  .خامسةتقييم المخزون ألغراض إعداد القوائم المالية حيث احتلت المرتبة ال -5
يف، والذي يعتبر أن الهدف األساسي وتنسجم النتائج أعاله مع اإلطار النظري لمحاسبة التكال

  .لنظام محاسبة التكاليف هو تحديد تكلفة اإلنتاج ومساعدة اإلدارة في تسعير المنتجات
  )18(جدول رقم 

  الهدف من تطبيق نظام التكاليف 
  الترتيب   نظام التكاليف  تطبيقالهدف من

  2  قياس تكلفة اإلنتاج
  5  اليةتقييم المخزون ألغراض إعداد القوائم الم

  4  مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات
  3  الرقابة على عناصر التكاليف

  1  تحديد تسعيره للمنتجات
  
  
  :قياس تكلفة اإلنتاج  المستخدم في  التكاليف نظام-

أن نظام تكاليف المراحل هو أكثر األنظمة استخداماً في الـشركات           ) 19(يبين جدول رقم    

 هذه النتيجة مع القطاعات الصناعية التي شملتها الدراسـة          الصناعية محل الدراسة، وتتفق   

من عينة الدراسة هي شركات أغذية ومشروبات، ويناسـب نظـام           % 45حيث إن نسبة    

  .المراحل هذا القطاع من الصناعة
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  )19(جدول رقم 

  أنظمة قياس تكلفة اإلنتاج
  المئويةالنسبة   التكرار  نظام التكاليف المستخدم لقياس تكلفة اإلنتاج

  25  10  نظام األوامر

  55  22  نظام المراحل

  12.5  5  )أوامر ومراحل(النظام المختلط 

  5  2  دورة حياة المنتج

  2.5  1  أخر

  100.0  40  المجموع

  

  : في تحديد تكلفة وحدة المنتج المستخدمة التكاليف ةنظري -

 فـي االسـتخدام فـي        أن نظرية التكاليف الكلية هي األكثر شيوعاً       )20(يبين جدول رقم    

الشركات الصناعية محل الدراسة، وهذا يتوافق مع الدراسة النظرية والتي أشارت إلـى              

  . مالئمة نظرية التكاليف الكلية للبيئة الصناعية الحديثة

  )20( جدول رقم 

  نظرية التكاليف المستخدمة في تحديد تكلفة وحدة المنتج
  النسبة المئوية  التكرار  وحدة المنتج  في تحديد تكلفة المستخدمة التكاليف ةنظري
  67.5  27  النظرية الكلية

  20.0  8  النظرية المتغيرة

  7.5  3  المباشرة

  5.0  2  المستغلة

  100.0  40  المجموع

  

  ):اإلضافية (  الصناعية غير المباشرة  تحميل التكاليف معدالت-

 علـى مـستوى     من الشركات تعتمد على معدل واحد     % 42.5أن  ) 21(يبين جدول رقم    

 وهذا يعتبر مؤشر سلبي نظراً       غير المباشرة،   الصناعية الشركة ككل عند تحميل التكاليف    

لتعدد مراكز التكلفة داخل الشركة وعدم مالئمة هذا المعدل لهذه المراكز، وفـي المقابـل               

فهناك مؤشر ايجابي في اعتماد معدل واحد لكل مركز أو لكل اله حيث أظهرت الدراسـة          

  .من الشركات محل الدراسة تستخدم معدل لكل مركز أو لكل اله% 55ة أن الميداني
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  )21(جدول رقم 

  )اإلضافية( معدل تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة 
  النسبة المئوية  التكرار  ) اإلضافية (  غير المباشرة  الصناعية تحميل التكاليفمعدل

  42.5  17  معدل واحد على مستوى الشركة ككل

  17.5  7  دل لكل مركز تكلفةمع

  37.5  15   آلة لكلمعدل

  2.5  1  معدالت أخرى

  100.0  40  المجموع

  
  

  :)اإلضافية( غير المباشرة  الصناعيةأساس تحميل التكاليف -

 أن هناك اختالف وتباين في نتائج الدراسة الميدانية علـى           10.0نأ) 22(يبين جدول رقم    

شركات أسس مختلفة لتحميل التكاليف الـصناعية       الشركات محل الدراسة حيث تستخدم ال     

  :غير المباشرة، فقط أظهرت النتائج ما يلي

من عينة الدراسة أساس عدد الوحدات المنتجـة كأسـاس لتحميـل            % 47.5تستخدم   -1

التكاليف الصناعية غير المباشرة، ويعتبر هذا اإلجراء غير مقبول إال في حالة إنتـاج              

  .ومتساوية في استهالكها للموادمنتجات نمطية بمواصفات ثابتة 

من عينة الدراسة ساعات العمل المباشر كأساس لتحميـل التكـاليف           % 17.5تستخدم   -2

الصناعية غير المباشرة، وهذا مؤشر ايجابي يتالءم مع انخفاض نسبة العمل المباشر            

في هيكل التكاليف وخاصة في بيئة التصنيع الحديثة واالعتماد علـى اآلالت بـشكل              

 .متزايد
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  )22(جدول رقم 

  )اإلضافية(أساس تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة 
  النسبة المئوية  التكرار  )اإلضافية(  غير المباشرة  الصناعيةأساس تحميل التكاليف

  17.5  7  ساعات عمل مباشر

  17.5  7  ساعات عمل اآلالت

  47.5  19  عدد الوحدات المنتجة

  15.0  6  تكلفة المواد المباشرة

  2.5  1  أخر الرجاء التحديد

  100.0  40  المجموع

  
  :الشركات محل الدراسة إعداد تقارير التكاليف في  فترات-

من الشركات يتم إعداد تقارير التكاليف فيها كل شهر         % 67.5أن  ) 23(يبين جدول رقم    
  .أو أسبوع

ة إلى معلومـات    ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعطي مؤشر ايجابي و تنسجم مع طبيعة الحاج            
  . التكاليف حيث إنها ترتبط باحتياجات اإلدارة األسبوعية أو الشهرية

  )23( جدول رقم 

  إعداد تقارير التكاليف 
  النسبة المئوية  التكرار  الشركة إعداد تقارير التكاليف في فترات

  22.5  9  كل أسبوع

  45.0  18  كل شهر

  2.5  1  كل ربع سنة

  2.5  1  كل نصف سنة

  5.0  2  كل سنة

  22.5  9  حسب طلب اإلدارة

  100.0  40  المجموع

  

  :  مقومات نظام محاسبة التكاليف في الشركة-

 مقومات نظام التكاليف في الـشركات محـل          بعض في توفر ضعف  أن هناك   ) 24(يبين جدول رقم    

د علـى   ن نظم التكاليف في هذه الشركات غير متكاملة البنية، وقد يعود ذلك إلى االعتمـا              أالدراسة، و 

  .نظام محاسبة التكاليفنظام المحاسبة المالية كنظام عام يشمل 
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  )24(جدول رقم 

  مقومات نظام محاسبة التكاليف 
  النسبة المئوية  التكرار  مقومات نظام محاسبة التكاليف 

 65 26  دليل التكاليف

 25 10  مستندات تكاليف

 22.5 9  دفاتر التكاليف

 47.5 19  تقارير التكاليف   

  يات الدراسةفرض اختبار 3.2.8

) One Sample T test(  الواحـدة  عينـة  للT استخدام اختبار في اختبار الفرضيات تم

 يوافقـون علـى     عينـة لتحليل فقرات االستبانة، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفـراد ال          

قل مـن   أ مستوى المعنوية و الجدولية   t المحسوبة اكبر من قيمة      t قيمة  محتواها إذا كانت    

 ال  عينـة ، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفـراد ال         % 60كبر من   أ والوزن النسبي    0.05

 مستوى  و"  الجدولية   t قيمة المحسوبة أصغر من     t  قيمةيوافقون على محتواها إذا كانت      

 فـي الفقـرة     عينة، وتكون آراء ال    % 60 النسبي اقل من      والوزن 0.05المعنوية اقل من    

  0.05من ن مستوى المعنوية اكبر محايدة إذا كا
  

لتكاليف ال تستخدم الشركات الصناعية في قطاع غزة بيانات نظام محاسبة ا          : الفرضية األولى 

 .في تحديد تكلفة المنتجات

والـذي يبـين أن آراء      ) 25( الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        عينة لل tتم استخدام اختبار    

كبر مـن  أ المحسوبة t وجد أن  قيمة فقرةنه لكل إجابية حيث   في جميع الفقرات اي    عينةأفراد ال 

 والوزن النسبي اكبر مـن  الـوزن النـسبي           0.05قل من   أ الجدولية ومستوى الداللة     tقيمة  

ـ   الدراسة يتفقون على أن   عينةبمعنى أن أفراد    %  60المحايد   تخدام  الشركات تعمل علـى اس

 نظـام    ، وعلـى أن   %86.2ة بوزن نـسبي     بيانات التكاليف في قياس تكلفة منتجات الشرك      
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 وان النظام المطبق يساهم في    ،  %84.5التكاليف المطبق يقدم بيانات عن األداء  بوزن نسبي          

 تـساعد   ، و على أن بيانات نظام التكاليف      %82.7بوزن نسبي   " تقييم تكلفة منتجات الشركة     

"  اإلنتـاج      ناصـر ، و يعمل على قياس ع     %82.6احتساب تكلفة المنتجات بوزن نسبي      في  

تقييم وتسعير تكلفة المخزون  بـوزن       كما انه يساهم بدرجة معينة في       ،  %82.5بوزن نسبي   

إعداد الموازنات التقديرية للتكاليف المتوقعة في الشركة         فضالً عن دوره في      % 81.5نسبي  

بـوزن نـسبي     مما يساهم في تخفيض بعض عناصر تكلفة المخزون         ،  %80.0بوزن نسبي   

74.4%.  

  ، و الـوزن      4.1وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال األول               

 المحسوبة  tوقيمة  % " 60" وزن النسبي المحايد    ال وهي اكبر من        %81.7النسبي  تساوي    

، و مـستوى الداللـة       2.02 والتي تـساوي   الجدولية   t وهي اكبر من قيمة      16.63تساوي  

  . يدل على رفض الفرضية العدمية مما0.05 وهي اقل من 0.000تساوي 

 بيانات نظام محاسبة التكاليف فـي        تستخدم  الشركات الصناعية في قطاع غزة      وهذا يؤكد أن  

  .في تحديد تكلفة اإلنتاج تساعد بيانات نظام محاسبة التكاليف  وانتحديد تكلفة المنتجات
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  )25(جدول رقم 

  )بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاجدور ( تحليل فقرات المجال األول

  الفقرة  رقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

المتوسط 

  الحسابي

الوزن 

  النسبي
 tقيمة

مستوى 

  الداللة

يتم استخدام بيانات التكاليف      -1
في قياس تكلفـة منتجـات      

  الشركة 
33.3  64.1  2.6  0.0  0.0  4.3 86.2 15.68  0.00  

ــق   -2 ــاليف المطب نظــام التك
بشركتكم يؤدي إلى قيـاس     

  فعلي لعناصر اإلنتاج  
30.0  55.0  12.5  2.5  0.0  4.1 82.5 9.84  0.00  

نظام التكاليف المطبق يقـدم       -3
بيانات سـريعة عـن األداء      

  .وفي الوقت المناسب 
35.0  52.5  12.5  0.0  0.0  4.2 84.5 11.74  0.00  

التكاليف تساهم بيانات نظام      -4
ــات   ــداد الموازن ــي إع ف
التقديرية للتكاليف المتوقعـة    

  .في الشركة 

21.1  57.9  21.1  0.0  0.0  4.0 80.0 9.37  0.00  

تساعد بيانات نظام التكاليف      -5
على تحسين أساليب احتساب    

  تكلفة المنتجات
25.6  61.5  12.8  0.0  0.0  4.1 82.6 11.46  0.00  

يساهم وجود نظام التكـاليف       -6
قيـيم تكلفـة منتجـات      في ت 

  .الشركة بشكل واقعي
35.1  48.6  13.5  2.7  0.0  4.1 82.7 8.07  0.00  

ــق   -7 ــاليف المطب نظــام التك
بشركتكم يساعد على تقيـيم     
وتسعير تكلفـة المخـزون     

  .بصورة دقيقة 

37.5  40.0  15.0  7.5  0.0  4.1 81.5 7.42  0.00  

وجود نظام تكاليف يـساعد       -8
 على تقليل تكاليف التخـزين    

  .عند حدها األدنى 
10.3  59.0  23.1  7.7  0.0  3.7 74.4 5.91  0.00  

  0.00  16.63 81.7 4.1  جميع فقرات المجال

  2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 39" الجدولية عند درجة حرية t قيمة 
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ال تعتمد إدارة الشركات الصناعية في قطاع غزة على بيانات نظام محاسبة  :الفرضية الثانية

 . تسعير المنتجاتلتكاليف في اتخاذ قراراتا

والذي يبين أن آراء    ) 26( الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        عينة لل tتم استخدام اختبار    

 المحسوبة اكبر   tنه لكل فقرة وجد أن  قيمة        إ في جميع الفقرات ايجابية حيث       عينةأفراد ال 

الوزن النسبي اكبـر مـن  الـوزن          و 0.05 الجدولية ومستوى الداللة اقل من       tمن قيمة   

 الدراسة يتفقون علـى أن نظـام التكـاليف          عينةبمعنى أن أفراد    % 60النسبي المحايد     

بـوزن نـسبي    عينـة   المطبق يقدم بيانات تساعد في اتخاذ قرار قبول أو رفض صفقة م           

يتم استخدام بيانات التكاليف في تسعير منتجات الشركة  بـوزن نـسبي               ه   أن ، و 85.5%

تخاذ قرار الدخول   في ا اإلدارة  نظام التكاليف المطبق يقدم بيانات تساعد       ، و أن    % 84.0

 بيانات التكاليف فـي     إدارة الشركة تستخدم   أن   ، و % 82.5 بوزن نسبي    في أسواق جديدة  

نظـام  ، و أن    % 81.0 من فترة ألخرى بـوزن نـسبي      مراجعة وتقييم أسعار المنتجات     

د في اتخاذ قرار إضافة منـتج جديـد بـوزن نـسبي             اعالتكاليف المطبق يقدم بيانات تس    

شراء المواد  ات  نظام التكاليف المطبق يقدم بيانات تساعد في  اتخاذ قرار         ، و أن    % 80.5

، و على أن  نظام التكاليف       % 78.0سبي  تصنيعها داخل الشركة بوزن ن    اعتماد  الخام أو   

 تصميم المنتج     وتعديل على    غيير في اتخاذ قرار ت     إدارة الشركة  المطبق يقدم بيانات تساعد   

تخـاذ   نظام التكاليف المطبق يقدم بيانات تساعد في ا        ، و على أن   % 78.0بوزن نسبي       

، و أن نظام التكاليف المطبق يقدم       % 74.9 قرار حذف منتج أو خط إنتاجي بوزن نسبي       

 بـوزن نـسبي    في اتخاذ قرار تعديل عمليات ومراحـل اإلنتـاج            اإلدارة بيانات تساعد 

73.3.%  
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 ، و الـوزن     4.0وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول           

 tوقيمـة   % " 60" وزن النـسبي المحايـد       ال كبر من أوهي  %  79.8 تساويالنسبي    

 ، و    2.02 الجدولية والتـي تـساوي       tكبر من قيمة    أ  وهي    15.61المحسوبة تساوي 

 مما يـدل علـى رفـض الفرضـية          0.05ل من   قأ  وهي    0.000مستوى الداللة تساوي  

العدمية أي تعتمد إدارة الشركات الصناعية في قطاع غزة على بيانات نظـام محاسـبة               

  .α=05.0عند مستوى داللة  التكاليف في اتخاذ قرارات تسعير المنتجات

  )26(جدول رقم 

تكاليف في اتخاذ القرارات دور بيانات نظام محاسبة ال( تحليل فقرات المجال الثاني

  )وتسعير المنتجات

  الفقرة  رقم
موافق 
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
 tقيمة  النسبي

مستوى 
  الداللة

يتم استخدام بيانات التكـاليف       -1
  0.00 12.49 84.0 4.2  0.0  0.0 10.0 60.0 30.0  في تسعير منتجات الشركة 

 استخدام بيانات التكـاليف     يتم  -2
في مراجعة وتقيـيم أسـعار      

  المنتجات من فترة ألخرى 
30.0 50.0 17.5 2.5  0.0  4.1 81.0 7.85  0.00  

نظام التكاليف المطبـق يقـدم        -3
بيانات تساعد في اتخاذ قـرار      

   . عينةقبول أو رفض صفقة م
40.0 52.5 5.0  2.5  0.0  4.3 85.5 10.28 0.00  

 المطبـق يقـدم     نظام التكاليف   -4
بيانات تساعد في  اتخاذ قرار      
ــام أو   ــواد الخ ــشراء الم ب

  .تصنيعها داخل الشركة 

22.5 45.0 32.5 0.0  0.0  3.9 78.0 7.65  0.00  

نظام التكاليف المطبـق يقـدم        -5
بيانات تساعد في اتخاذ قـرار      

  .حذف منتج أو خط إنتاجي 
23.1 33.3 38.5 5.1  0.0  3.7 74.9 5.28  0.00  

ام التكاليف المطبـق يقـدم      نظ  -6
بيانات تساعد في اتخاذ قـرار      

  .إضافة منتج جديد 
25.0 55.0 17.5 2.5  0.0  4.0 80.5 8.84  0.00  

نظام التكاليف المطبـق يقـدم        -7
بيانات تساعد في اتخاذ قـرار      

  .الدخول في أسواق جديدة 
32.5 50.0 15.0 2.5  0.0  4.1 82.5 9.39  0.00  

بـق يقـدم    نظام التكاليف المط    -8
بيانات تساعد في اتخاذ قـرار      

  .تغيير تصميم المنتج 
27.5 50.0 12.5 5.0  5.0  3.9 78.0 5.51  0.00  

نظام التكاليف المطبـق يقـدم        -9
ار بيانات تساعد في اتخاذ قـر     

 تعديل عمليات ومراحل اإلنتاج 
23.1 33.3 33.3 7.7  2.6  3.7 73.3 4.13  0.00  

  0.00 15.61 79.8 4.0  جميع فقرات المجال
  2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 39" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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  :بيئة التصنيع الحديثة وآثارها على نظام محاسبة التكاليف:  الثالثالمجال

  :خصائص نظام التصنيع المستخدم في الشركة : أوال 
    : مستوى اآللية في العملية اإلنتاجية- 1

اك اتجاه متزايد في الشركات محل الدراسة نحو التوسع فـي           هنأن  ) 27(يبين جدول رقم    

من % 37.5تطبيق اآللية بمستوياتها المختلفة، حيث أوضحت إجابات مفردات العينة أن           

الشركات تعتمد العملية اإلنتاجية فيها على اآللية بشكل مرتفع، بينما تمثل الشركات التـي              

سة في حين بلغت نسبة الـشركات التـي         من عينة الدرا  % 27.5تستخدم آلية كاملة نسبة     

  %.27.5تعتمد على اآللية المتوسطة نسبة 

  )27(جدول رقم 

  آلية العملية اإلنتاجية
  النسبة المئوية  التكرار    ؟ مستوى االعتماد على اآللية في العملية اإلنتاجية

 0.00 0  ال توجد آلية على اإلطالق
 7.5 3  توجد آلية بدرجة محدودة

 27.5 11  بدرجة متوسطةتوجد آلية 
 37.5 15  توجد آلية بدرجة مرتفعة

 27.5 11   آلية كاملةتوجد
 100 40  المجموع

  

 علـى شـهادة الجـودة        الشركة حصولمدى تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة أو        - 2

  ؟)ISOاأليزو (

من الشركات في عينة الدراسة تطبق نظـام إدارة الجـودة           % 35 أن) 28(يبين جدول رقم    

، وهي نسبة توحي بان هناك اهتمام وتسابق لدى         )األيزو(الشاملة وحصلت على شهادة الجودة      

الشركات في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، مع الحاجة إلى مزيـد مـن االهتمـام مـن                  

الشركات األخرى، ويرى الباحث أن الشركات ستكون مجبره نحو تطبيق نظام إدارة الجـودة              

 بجودة المنتجات خاصة في ظل البيئة التنافسية التي يشهدها قطـاع غـزة              الشاملة واالهتمام 
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محلياً وعالمياً وخاصة في ظل عدم وجود قوانين تحمى المنتج المحلي مـن المنافـسة غيـر                 

  .المتوازنة مع المنتجات المماثلة المستوردة

  )28(جدول رقم 

  مدى تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة 
 النسبة المئوية التكرار  جودة الشاملة أو الحصول على شهادة االيزو ؟تطبيق نظام إدارة ال

  35  14  نعم  

  65  26  ال

  100.0  40  المجموع

   

  توريد المواد الخام واألجزاء المشتراه لإلنتاج؟ -3
  

فقط من الشركات محل الدراسة تقوم بتوريد المواد الخام         % 17.5أن  ) 29(يبين جدول رقم    

من عينة الدراسة ال تقوم بتوريد المواد الخام        % 82.5اج، في حين أن نسبة      مباشرة إلى اإلنت  

لإلنتاج مباشرة بمعنى انه يتم تخزين المواد الخام في مخازن الشركة، مما يحول دون تطبيق               

   .نظام اإلنتاج في الوقت المناسب

تالي االسـتغناء   و تدل هذه النتيجة على صعوبة اعتماد نظام اإلنتاج في الوقت المناسب ، وبال             

عن المخازن نظراً لنمطية اإلنتاج، باإلضافة إلى صعوبة وجود موردين جادين والذين يمكـن            

االعتماد عليهم في توريد المواد الخام بشكل منتظم ومباشر إلى خطوط اإلنتاج وخاصة فـي               

ظل الحصار االقتصادي المفروض على القطاع، وتحكم االحتالل اإلسرائيلي فـي المعـابر،             

يضاف إلى ذلك صعوبة تحقيق االفتراضات التي يقوم عليها النظام، حيث يفتـرض النظـام               

ضرورة عدم تحقيق أي عيوب في الوحدات المنتجة، وبالتالي الوصول بمـستوى الوحـدات              

المعيبة في اإلنتاج إلى صفر، وهذا ما يصعب تحقيقه في الشركات الصناعية العاملة في قطاع               

  .غزة
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  )29(جدول رقم 

  لإلنتاج ؟ وريد المواد الخام واألجزاء المشتراهت
  يتم توريد المواد الخام واألجزاء المشتراه

   من الموردين لإلنتاج مباشرة ؟

 النسبة المئوية التكرار

  17.5  7  نعم  

  82.5  33  ال

  100.0  40  المجموع

  

  ) ABC(مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط  -4
  

أن غالبية الشركات محل الدراسة ال تطبق مدخل التكلفة على أسـاس            ) 30(يبين جدول رقم    

  .النشاط في تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة

 محاسبة التكلفة علـى أسـاس       مدخلويرى الباحث ضرورة العمل الجاد والسريع نحو تطبيق         

تقليديـة لتحميـل    النشاط خاصة وانه يعالج كثير من االنتقادات الموجهة إلى نظم التكـاليف ال            

 والتي أفادت   ) 2007درغام،  (التكاليف غير المباشرة، وفي هذه الصدد أود أن أشير إلى دراسة            

 لتطبيق مدخل التكلفة على أساس النـشاط فـي الـشركات             الالزمة بتوفر المقومات األساسية  

  .الصناعية العاملة في قطاع غزة

  )30(جدول رقم
  ؟) ABC( ى أساس النشاط تطبيق مدخل المحاسبة عن التكلفة عل

يتم تطبيق مدخل المحاسبة عن التكلفة على 

  ؟) ABC( أساس النشاط 

 النسبة المئوية التكرار

  7.5  3  نعم  

  92.5  37  ال

  100.0  40  المجموع
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  تطوير نظام محاسبة التكاليف  -5
   

 االمطبق لديه ترى أن نظام محاسبة التكاليف      من الشركات   % 87.5أن  ) 31(يبين جدول رقم    

ترى أن نظام محاسبة التكـاليف      من الشركات   % 12.5  في حين أن نسبة    ،بحاجة إلى تطوير  

  .المطبق لديهم ليس بحاجة إلى تطوير

ويمكن القول أن هذا مؤشر على أن النظام بحاجة إلى تطوير فيمـا يتعلـق بأسـس تحميـل                   

ت التحميل، وضرورة التفكير    التكاليف غير المباشرة، ونظريات التكاليف المستخدمة، ومعدال      

  .في تطبيق نظم التكاليف الحديثة والتي تتالءم مع التغيرات في البيئة الصناعية الحديثة

  )31(جدول رقم
  في الشركة نظام محاسبة التكاليف المطبق تطوير

 النسبة المئوية التكرار  ؟ بحاجة إلى تطوير  المستخدمنظام محاسبة التكاليف
  87.5  35  نعم  

  12.5  5  ال

  100.0  40  المجموع

  
ال توجد عالقة بين استخدام األساليب الصناعية الحديثة وبين تطور نظم : الفرضية الثالثة

  .التكاليف في الشركات الصناعية في قطاع غزة

والـذي يبـين أن آراء      ) 32( الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        عينة لل tتم استخدام اختبار    
 المحسوبة اكبر مـن  tنه لكل فقرة وجد أن  قيمة إجميع الفقرات ايجابية حيث     في   عينةأفراد ال 
 والوزن النسبي اكبر مـن  الـوزن النـسبي           0.05 الجدولية ومستوى الداللة اقل من       tقيمة  

 الدراسة يتفقون على أن  استخدام نظم التصنيع الحديثة          عينةبمعنى أن أفراد    %  60" المحايد  
، و أن استخدام  نظم التصنيع الحديثـة         %89.5للشركة  بوزن نسبي     يعزز المركز التنافسي    

، و يوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة علـى          % 89.0يوثر على تكلفة اإلنتاج  بوزن نسبي        
 نظم التـصنيع الحديثـة المطبقـة        تشير النتائج أن  ، و   % 87.0جودة اإلنتاج  بوزن نسبي          

، و اسـتخدام  نظـم       % 86.5  بوزن نـسبي          تخفض تكاليف العنصر البشري في الشركة     
، و تزيد كفـاءة وفاعليـة       % 85.5بوزن نسبي       " على حجم اإلنتاج    يؤثر  التصنيع الحديثة   
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، و ينخفض حجـم وقيمـة      % 76.9اإلجراءات الرقابية على عناصر التكاليف بوزن نسبي            
  % .73.5بوزن نسبي " المخزون عند تطبيق نظم التصنيع الحديثة 

  ، و الـوزن      4.2 عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال األول               وبصفة

 المحـسوبة   tوقيمة  % " 60" وزن النسبي المحايد    الكبر من   أوهي  % 84.1النسبي  تساوي    

  ، و مـستوى الداللـة         2.02 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      13.93تساوي    

 وهذا يثبت وجود   العدمية مما يدل على رفض الفرضية       0.05  وهي اقل من      0.000تساوي    

فـي الـشركات    عالقة بين استخدام األساليب الصناعية الحديثة وبين تطور نظـم التكـاليف             

  .الصناعية في قطاع غزة
  )32(جدول رقم 

  )آثار نظم التصنيع الحديثة على نظام محاسبة التكاليف(تحليل فقرات المجال الثالث

  الفقرة  رقم
 موافق
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

  قيمة

t 

مستوى 
  الداللة

نظم التصنيع الحديثة المطبقة   -1
في شركتكم تخفض تكاليف    
  العنصر البشري في الشركة 

47.5  42.5  5.0  5.0  0.0  4.3 86.5 10.51  0.00  

يوثر استخدام  نظم التصنيع       -2
  0.00  10.74 85.5 4.3  0.0  5.0  2.5  52.5  40.0  حجم اإلنتاج الحديثة على 

يوثر استخدام  نظم التصنيع       -3
  0.00  10.64 87.0 4.4  0.0  5.0  5.0  40.0  50.0  الحديثة على جودة اإلنتاج 

يوثر استخدام  نظم التصنيع       -4
  0.00  10.84 89.0 4.5  0.0  2.5  2.5  37.5  57.5  الحديثة على تكلفة اإلنتاج 

ــة    -5 ــم وقيم ــنخفض حج ي
المخزون عند تطبيق نظـم     

  .التصنيع الحديثة 
20.0  47.5  17.5  10.0  5.0  3.7 73.5 3.98  0.00  

ــصنيع   -6 ــم الت ــتخدام نظ اس
ــز  ــزز المرك ــة يع الحديث

  التنافسي للشركة 
52.5  45.0  0.0  2.5  0.0  4.5 89.5 14.58  0.00  

نظم التصنيع الحديثة تزيـد       -7
كفاءة وفاعلية اإلجـراءات    

ــى عناصــر ا ــة عل لرقابي
  التكاليف 

17.9  51.3  28.2  2.6  0.0  3.8 76.9 7.10  0.00  

  0.00  13.93 84.1 4.2  جميع فقرات المجال
  2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 39" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين وجود نظام محاسبة تكاليف وبـين             : الفرضية الرابعة 

 .القدرة التنافسية للشركة 

والـذي يبـين أن آراء      ) 33( الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم        عينة لل tتم استخدام اختبار    

 المحسوبة اكبر مـن  t في جميع الفقرات ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة      عينةأفراد ال 
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كبر مـن  الـوزن النـسبي         والوزن النسبي ا   0.05 الجدولية ومستوى الداللة اقل من       tقيمة  

 الدراسة يتفقون على أن  نظام التكـاليف المطبـق ،            عينةبمعنى أن أفراد    % " 60" المحايد  

 يساعد على إنتاج منتجات بأسعار أقل من األسعار التي يقـدمها المنافـسين بـوزن نـسبي                

، و أن المنافسة الشديدة في السوق المحلي والخارجي تزيد الحاجـة إلـى ضـرورة                84.5%

نظام التكاليف المطبق يقدم بيانات      ، و أن  % 84.0بوزن نسبي    تطوير نظام محاسبة التكاليف   

بوزن نـسبي   " دقيقة عن الموردين ، مما يساعد في الحصول على مواد خام بأسعار مناسبة              

  يتم االعتماد على بيانات نظام محاسبة التكاليف ، عند تحديد وتقدير قيمـة               ه، و أن  % 84.0

،  و أن المنافسة الـشديدة فـي الـسوق           % 84.0وعروض األسعار بوزن نسبي     المناقصات  

المحلي والخارجي تزيد الحاجة إلى االعتماد على بيانات التكاليف في تسعير المنتجات بوزن             

، و يساعد نظام محاسبة التكاليف المطبق على إنتـاج منتجـات ذات جـودة               % 82.5نسبي  

، و على أن  نظام التكاليف يحقق وفورات في          % 77.5ي  بوزن نسب " مرتفعة مع ثبات التكلفة     

، % 73.5تكاليف اإلنتاج ، مما يزيد من قدرة الشركة على المنافسة في السوق  بوزن نسبي                

، و  % 73.0و على أن نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات عن الزبائن  بوزن نسبي               

  بعض الـصفقات    قبول  رفضت   ن الشركة ، و أ  % 71.0بوزن نسبي   " بيانات عن المنافسين    

  .%61.0بوزن نسبي " بسبب عدم الدقة في احتساب وتقدير تكاليف الصفقة 

 ، و الوزن النسبي      3.9وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول           

  المحسوبة تـساوي   tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  أوزن النسبي المحايد        %  77.5تساوي  

  ، و مـستوى الداللـة تـساوي          2.02 الجدولية والتي تساوي     t وهي اكبر من قيمة      11.77

 عالقـة   العدمية، مما يثبت وجود    مما يدل على رفض الفرضية       0.05   وهي اقل من       0.000

  . ذات داللة إحصائية بين وجود نظام محاسبة تكاليف وبين القدرة التنافسية للشركة
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  )33(جدول رقم 
  )دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في تعاظم القدرة التنافسية للشركة( ت المجال الرابعتحليل فقرا

  الفقرة  رقم
موافق 
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
 tقيمة  النسبي

مستوى 
  الداللة

المنافــسة الــشديدة فــي   1
السوق المحلي والخارجي   

ة ورتزيد الحاجة إلى ضر   
تطوير نظـام محاسـبة     

  التكاليف 

35.0  55.0 7.5  2.5  0.0  4.2 84.0 9.60 0.00  

نظام التكاليف المطبـق      2
بشركتكم يقـدم بيانـات     

  .دقيقة عن المنافسين 
15.0  32.5 45.0 7.5  0.0  3.6 71.0 4.11 0.00  

المنافــسة الــشديدة فــي   3
السوق المحلي والخارجي   
تزيد الحاجة إلى االعتماد    

ات التكاليف في   على بيان 
  .تسعير المنتجات 

27.5  60.0 10.0 2.5  0.0  4.1 82.5 10.3
7  0.00  

نظام التكاليف المطبـق      4
بشركتكم ، يساعد علـى     
إنتاج منتجات بأسعار أقل    
من األسعار التي يقـدمها     

  .المنافسين 

50.0  32.5 10.0 5.0  2.5  4.2 84.5 7.75 0.00  

نظام التكاليف المطبـق      5
 بيانـات   بشركتكم يقـدم  

  . دقيقة عن الزبائن 
7.5  65.0 12.5 15.0  0.0  3.7 73.0 4.93 0.00  

نظام التكاليف المطبـق      6
بشركتكم يقـدم بيانـات     
دقيقة عن الموردين ، مما     
يساعد في الحصول على    
   مواد خام بأسعار مناسبة

42.5  45.0 5.0  5.0  2.5  4.2 84.0 8.08 0.00  

نظام التكاليف بـشركتكم      7
ــو ــق وف ــي يحق رات ف

تكاليف اإلنتـاج ، ممـا      
يزيد من قدرة الـشركة     
على المنافسة في السوق    

.  

12.5  52.5 27.5 5.0  2.5  3.7 73.5 4.97 0.00  

رفضت الـشركة قبـول       8
صفقة بسبب عدم الدقـة     
فــي احتــساب وتقــدير 

  .تكاليف الصفقة 

7.5  25.0 42.5 15.0  10.0  3.1 61.0 0.30 0.00  

 يتم االعتماد على بيانات     9
نظام محاسبة التكـاليف،    

قيمـة  عند تحديد وتقدير    
المناقــصات وعــروض 

  .األسعار

32.5  55.0 12.5 0.0  0.0  4.2 84.0 11.7
0  0.00  

يساعد نظـام محاسـبة       10
التكاليف المطبق بشركتكم   
على إنتاج منتجـات ذات     
جودة مرتفعة مع ثبـات     

  .التكلفة 

25.0  50.0 15.0 7.5  2.5  3.9 77.5 5.73 0.00  

11.7 77.5 3.9  ميع فقرات المجالج
7  0.00  
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  2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 39" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

ال تستخدم بيانات نظام محاسبة التكاليف في إحكام الرقابة على عناصـر            : الفرضية الخامسة 

   .التكاليف في الشركة

والـذي يبـين أن آراء      ) 34(في جدول رقم     الواحدة والنتائج مبينة     عينة لل tتم استخدام اختبار    

 المحسوبة اكبر مـن     t في جميع الفقرات ايجابية حيث أنه لكل فقرة وجد أن  قيمة              عينةأفراد ال 

 والوزن النسبي اكبر مـن  الـوزن النـسبي           0.05 الجدولية ومستوى الداللة اقل من       tقيمة  

 يتم إجراء جرد فعلي للمخزون      هن الدراسة يتفقون على أ    عينةبمعنى أن أفراد    %  60" المحايد  

، و %93.0خالل السنة لتحديد العجز أو الفائض وكذلك التالف والفاقد ومعالجته  بوزن نسبي             

ن المواد ، تظهر فيها حركة الصنف الواردة والـصادرة ،           وتتوفر بطاقة صنف لكل صنف م     

ـ         هو أن  ،% 92.0والرصيد  بوزن نسبي          ام العمـل    توجد بطاقة لكل موظـف لمتابعـة أي

 تطبيق دورة مستندية كاملـة تحقـق الرقابـة          يتم، و   % 87.5والرقابة عليها بوزن نسبي         

 بمراجعة التكـاليف    تقوم الشركة ، و   % 85.0الالزمة عند شراء عنصر المواد بوزن نسبي        

وتـتم الرقابـة علـى      ، و   % 77.0غير المباشرة كل فترة وتعمل على ضبطها بوزن نسبي          

 تنبيه ،و إنذار العاملين المقصرين في أداء أعمالهم بناء على بيانـات             لعنصر العمل من خال   

 نظام حوافز لتشجيع العاملين على      الشركةتتبع   وفي المقابل    ، و % 75.5بوزن نسبي  التكاليف

تفيـد النتـائج باعتمـاد      ، و   % 75.0بوزن نـسبي   تحسين األداء ، واستغالل ساعات العمل     

  بـوزن نـسبي      معيارية في الرقابة على عناصـر التكـاليف       الشركات على نظام التكاليف ال    

 تتم مراجعة وتعديل معدالت تحميل التكاليف غير المباشـرة ، بنـاء علـى               ه، و أن  % 73.0

  %.71.5بيانات التكاليف بوزن نسبي 
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  ، و الـوزن  4.1وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال األول               

 المحسوبة  tوقيمة  % " 60" وهي اكبر من  أوزن النسبي المحايد        %  81.1النسبي  تساوي  

 ، و مـستوى الداللـة       2.02 الجدولية والتي تساوي       t وهي اكبر من قيمة      17.49تساوي  

وهذا يشير إلـى      العدمية مما يدل على رفض الفرضية       0.05  وهي اقل من      0.000تساوي  

ليف في إحكام الرقابة على عناصر التكاليف       بيانات نظام محاسبة التكا   اعتماد الشركات على    

  .في الشركة
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  )34(جدول رقم 

دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في الرقابة على عناصر (الخامس تحليل فقرات المجال 

  )التكاليف

موافق   الفقرة  رقم
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  سابيالح

الوزن 
 tقيمة  النسبي

مستوى 
  الداللة

تتم الرقابة على عناصر      -1
التكاليف من خالل مقارنة 
التكــاليف الفعليــة مــع 
التكــاليف المعياريــة  

  .وتحديد االنحرافات

10.0  50.0 35.0 5.0  0.0  3.7 73.0 5.59  0.00  

تقوم شـركتكم بتطبيـق       -2
ــة  ــستنديه كامل دورة م

ة الالزمة عند   تحقق الرقاب 
  راء عنصر المواد ش

32.5  60.0 7.5  0.0  0.0  4.3 85.0 13.44 0.00  

يتم إجراء جـرد فعلـي        -3
للمخزون ،خالل الـسنة    
لتحديد العجز أو والفائض    
وكذلك التـالف والفاقـد     

  . ومعالجته 

70.0  25.0 5.0  0.0  0.0  4.7 93.0 18.01 0.00  

يوجد لكل صـنف مـن        -4
المواد بطاقـة صـنف ،      

لصنف تظهر فيها حركة ا   
ــصادرة ،  ــواردة وال ال

  .والرصيد 

67.5  27.5 2.5  2.5  0.0  4.6 92.0 15.06 0.00  

توجد بطاقة لكل موظف      -5
ــل   ــام العم ــة أي لمتابع

  .والرقابة عليها 
52.5  37.5 5.0  5.0  0.0  4.4 87.5 10.78 0.00  

تتبع شركتكم نظام حوافز      -6
لتشجيع العـاملين علـى     

 األداء ، واستغالل    تحسين
  لعمل ساعات ا

17.5  55.0 17.5 5.0  5.0  3.8 75.0 4.84  0.00  

ــذار    -7 ــه ،و إن ــتم تنبي ي
العاملين المقصرين فـي    
أداء أعمالهم بناء علـى     

  .بيانات التكاليف 

17.5  42.5 40.0 0.0  0.0  3.8 75.5 6.68  0.00  

تقوم شركتكم بمراجعـة      -8
التكاليف غير المباشـرة    
كل فترة وتعمـل علـى      

  .ضبطها بشكل دقيق 

17.5  50.0 32.5 0.0  0.0  3.9 77.0 7.68  0.00  

تــتم مراجعــة وتعــديل   -9
معدالت تحميل التكاليف   
غير المباشرة ، بناء على     

  .بيانات التكاليف 

7.5  47.5 40.0 5.0  0.0  3.6 71.5 5.11  0.00  

  0.00 17.49 81.1 4.1  جميع فقرات المجال
  2.02 تساوي 0.05لة ومستوى دال" 39" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 النتائج والتوصيات

 

  : النتائـج3.2.9

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من خالل تحليل إستبانة الدراسة الميدانية والتـي              

اعتمدت على توزيع االستبانة على عينة الدراسة والتي تتمثل في الـشركات الـصناعية              

عرف على واقع نظام محاسبة التكاليف      العاملة في قطاع غزة حيث هدفت الدراسة إلى الت        

  .في الشركات الصناعية وتقييمه

  :وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج تتلخص في النقاط التالية

أهمية نظام محاسبة التكاليف باعتباره أحد أهم نظم المعلومات في الشركات الصناعية             -1

ومـات التكاليفيـة    لما له من دور جوهري في خدمة إدارة الشركة وتزويـدها بالمعل           

 .الالزمة لمساعدتها في أداء وظائفها وتحقيق أهدافها

إن غالبية الشركات الصناعية في قطاع غزة تـستخدم نظـام معلومـات التكـاليف                -2

المحوسب، وتعتمد على البرامج المحاسبية المختلفة لتلبية احتياجات اإلدارة المتزايـدة           

 .ديثةمن المعلومات ولتتماشى مع بيئة التصنيع الح

يعتبر الهدف األساسي لتطبيق نظام محاسبة التكاليف في الـشركات الـصناعية هـو               -3

 .مساعدة اإلدارة في تحديد أسعار المنتجات وقياس تكلفة اإلنتاج

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية اعتماد الشركات الصناعية على نظام محاسبة التكاليف            -4

ضافية على وحدات اإلنتـاج، حيـث   التقليدي في تحميل وتخصيص تكاليف الصنع اإل     
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تستخدم معظم الشركات معدالت وأسس واحدة على مستوى الـشركة ككـل لتحديـد              

 .نصيب وحدة اإلنتاج من التكاليف اإلضافية

نظرية التكاليف الكلية هي األكثر شيوعاً في االستخدام في الشركات الصناعية محـل              -5

 .الدراسة

 .ليف المراحل، في تحديد تكلفة اإلنتاجتستخدم الشركات محل الدراسة نظام تكا -6

تعاني بعض الشركات الصناعية محل الدراسة من عدم اكتمال مقومات نظام محاسبة             -7

 .التكاليف، حيث إن هناك نقص في توفر بعض المقومات

تعتمد إدارة الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة على معلومات نظـام محاسـبة        -8

لفة المنتجات، حيث يـوفر نظـام محاسـبة التكـاليف           التكاليف في تحديد وحساب تك    

 .المعلومات التكاليفية المطلوبة في الوقت المناسب

تعتمد الشركات الصناعية على معلومات التكاليف عند إعداد الموازنـات التخطيطيـة             -9

كما ويتم االعتماد على هذه المعلومات في عملية تقييم وتسعير المخزون السلعي فـي              

 . تحديد قيمته الحقيقيةآخر العام بهدف

يتم اتخاذ قرار تسعير المنتجات باالعتماد على مخرجـات نظـام التكـاليف مـن                -10

معلومات حيث تعتبر هذه المعلومات هي حجر األساس في تحديد الـسعر المناسـب              

 .والمنافس لوحدة اإلنتاج باإلضافة إلى اعتبارات أخرى

والنظم اآلليـة فـي عمليـات       تتجه معظم الشركات الصناعية إلى إدخال الحوسبة         -11

التصنيع، وهذا ما يفرضه التطور الصناعي والبيئة التنافـسية وضـرورة أن تكـون              

 .المنتجات ذات جودة مرتفعة وبأسعار منافسة محلياً وعالمياً

أظهرت الدراسة الميدانية مدى أهمية معلومات التكاليف ودورها في مـساعدة إدارة    -12

لقة بعمليات التصنيع واإلنتاج والدخول إلـى أسـواق         الشركة في اتخاذ القرارات المتع    

  .جديدة
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هناك اتجاه متزايد لدى الشركات الصناعية نحو االهتمام بمستوى جـودة اإلنتـاج              -13

 وومحاولة الكثير من الشركات الحصول على شهادة الجودة العالمية المعروفة باال يز           

)ISO.( 

م الرقابة على عناصر التكـاليف      يتم االعتماد على معلومات نظام التكاليف في إحكا        -14

في الشركات الصناعية من خالل ضبط المواد الخام واستغاللها االسـتغالل األمثـل،             

ومتابعة وضبط العمل المباشر والمصروفات الصناعية واإلدارية والتسويقية األخـرى     

وفقاً لمجموعة من اإلجراءات تضبط هذه المصاريف وتحافظ على موارد الشركة من            

 .وسوء االستخدامالهدر 

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية شعور بعدم الرضا عن نظـم محاسـبة التكـاليف               -15

المطبقة في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة، وحاجة هذه النظم إلى التطوير             

والتحسين في األسس والنظريات المستخدمة لتحقيق درجة أعلى من التوافق مع بيئـة             

 .التصنيع الحديثة

يتم تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط في الشركات الصناعية العاملة فـي             ال   -16

قطاع غزة، حيث أوضحت الدراسة الميدانية اعتماد الشركات على النظم التقليدية في            

 .تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة على المنتجات

كلفـة وحجـم    أن هناك تأثير إيجابي لتطبيق نظم التصنيع الحديثة علـى جـودة وت             -17

اإلنتاج، باإلضافة إلى أن استخدام هذه النظم يعزز المركز التنافسي للشركة ويزيد من             

فاعلية اإلجراءات الرقابية على عناصر التكاليف المختلفة، ويخفض تكلفـة العنـصر            

 .البشري وحجم وتكلفة المخزون

 الحاجة إلـى  تلعب البيئة التنافسية في السوق المحلي والخارجي دور كبير في زيادة         -18

تطوير نظام التكاليف المطبق في الشركات، لتلبية احتياجات السوق بالكميات والجودة           

 . المطلوبة وفق أسعار تنافسية



  
                                          النتائج والتوصيات                                                           

 

 133

  :التوصيات 3.2.10

ضرورة العمل على تصميم نظم متطورة للتكـاليف الفعليـة لعمـوم الـشركات               -1

علمية التي تقـوم  الصناعية العاملة في قطاع غزة  ضمن إطار المبادئ واألسس ال       

عليها محاسبة التكاليف لغرض التوحد في إجراءات قياس التكلفة، مـع مراعـاة             

 .قطاعات الصناعية وخصائص منتجاتهاالسمات الخاصة لكل قطاع من ال

اليف المطبقة حالياً في الـشركات       نظم التك  تطويرالعمل في الوقت الحاضر على       -2

              التـي نـواحي الـضعف     عـض   بالصناعية العاملة في قطاع غـزة، بمعالجـة         

 : المقترحة ما يليالتطويرأوضحتها نتائج الدراسة الميدانية، وتشمل عناصر 

استكمال بعض نواحي الضعف في مقومات نظام التكاليف، بحيث تتوفر جميـع              - أ

وتـصميم التقـارير    مقومات النظام بشكل مستقل عن نظام المحاسبة الماليـة،          

 ضرورة أن تقـوم إدارة الـشركة الـصناعية بمـسك            الالزمة لإلدارة وكذلك  

مجموعة دفترية لمحاسبة التكاليف، بجانب المجموعة الدفترية للمحاسبة المالية           

  .بصورة منفصلة

التكاليف،  ووضع دليل موحد لعناصر   ) التكلفة(التوصيف السليم لمراكز النشاط      - ب

 .ولكل قطاع على حدة

 وتخصيص عناصر التكـاليف علـى       وضع األسس العلمية لمعدالت التحميل     -ج

 مـع ضـرورة أن      ،مراكز النشاط لتحميلها على وحدة التكلفة بشكل سليم وواقعي        

 وأن ال يكون على مستوى الشركة       طيكون أساس التحميل يتناسب مع مركز النشا      

 .ككل
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التوسع في استخدام الحاسب االلكتروني، من خالل استخدام الحاسوب والبـرامج            -3

فة، لتشغيل البيانات ومعالجتها وضبط عناصر اإلنفاق وتوزيعهـا     المحاسبية المختل 

  . وتحميلها وتوزيعها على وحدات النشاط بالسرعة والدقة المطلوبة

ضرورة قيام الشركات الصناعية في قطاع غزة بإعادة صـياغة أهـداف نظـام               -4

محاسبة التكاليف المطبق لديها وترتيب هذه األهداف من خالل إعـادة صـياغة             

م نظام محاسبي للتكاليف يتالءم مع التغيرات االقتصادية ، مع ضـرورة            وتصمي

تبني أهداف إستراتيجية جديدة تتالءم مع متغيرات البيئة الصناعية الحديثة مثـل            

تحسين الجودة، وزيادة خدمة العمالء، خفض التكلفة والتحسن المستمر لعمليـات           

 .المنافسةاإلنتاج مما يزيد من قدرة الشركة على االستمرار و

زيادة االهتمام بتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، وبذل الجهود الالزمة للحصول            -5

على شهادة الجودة، من أجل الوصول إلى مستوى جيـد مـن الجـودة وبتكلفـة                

 .معقولة

العمل على تطبيق مدخل التكلفة على أساس النـشاط فـي تحميـل وتخـصيص                -6

في ظل توفر المقومـات والمتطلبـات       ، خاصة   التكاليف الصناعية غير المباشرة   

الالزمة لتطبيق النظام في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة حسب دراسة            

 ).2007درغام، (

ضرورة قيام الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة بالعمـل علـى تطـوير               -7

من وتنمية القدرات الفنية والمحاسبية للقائمين على نظام محاسبة التكاليف، وذلك           
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خالل الحصول على البرامج والدورات التدريبية والتعرف على نظـم التكـاليف            

 .الحديثة

ضرورة العمل الجاد والحثيث على إنشاء برنـامج حاسـوب خـاص بمحاسـبة               -8

التكاليف، بحيث يتم تصميم وبرمجة البرنامج باستخدام أحدث لغـات البرمجـة،            

تكـاليف، حيـث سيـساعد      وباالعتماد على نظريات وأساليب وقواعد محاسبة ال      

البرنامج على مساعدة محاسبي التكاليف على تلبية احتياجات إدارة الشركة مـن            

    .المعلومات التكاليفية في الوقت والشكل المناسب

ضرورة التعاون بين الشركات الـصناعية وأقـسام المحاسـبة فـي الجامعـات               -9

ـ            ذه الـشركات   الفلسطينية بهدف تنمية قدرات القائمين على نظـم التكـاليف به

ومساعدتهم في االستعانة بالمداخل واألساليب الحديثة في مجال تحسين وتطـوير           

نظام التكاليف فيما يتعلق بقياس التكاليف والرقابة وتقيـيم األداء وتحديـد تكلفـة              

 .المنتجات

ضرورة استمرار العمل على تطوير مناهج اختصاص المحاسبة في الجامعات           -10

 األساليب والطرق الحديثة التي تتالءم مع نظم التصنيع         الفلسطينية، والتركيز على  

الحديثة، مع ضرورة التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية باسـتخدام بـرامج            

الحاسوب المختلفة، وربط المساقات النظرية بحاالت عملية من واقع نظم التكاليف           

 .في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة
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ات والجمعيات المهنية وخاصة جمعية المحاسبين والمـراجعين        أن يكون للنقاب   -11

الفلسطينية وبالتعاون مع أقسام المحاسبة فـي الجامعـات الفلـسطينية، واتحـاد             

الصناعات، والغرف التجارية دور في عمليـة التعلـيم المـستمر فـي مجـال               

 .المستجدات والتطورات ذات الصلة بمحاسبة التكاليف

كيل لجنة من األكاديميين في الجامعات الفلسطينية       يوصي الباحث بضرورة تش    -12

والخبراء و الفنيين والمهنيين من إتحاد الصناعات الفلسطينية والغرفة التجاريـة           

بهدف متابعة القطاعات الصناعية المختلفة وإعداد الدراسات وتنظيم المـؤتمرات          

 التـي   والندوات بهدف توجيه نظر الشركات الصناعية نحو المنافع والوفـورات         

تتحقق من تطبيق نظم التصنيع واألساليب اإلدارية الحديثة وتوضيح أهمية متابعة           

التطورات التكنولوجية المتالحقة في البيئة الصناعية في دول العـالم المتقدمـة،            

كذلك أن تقوم هذه اللجنة  التنسيق مع السلطات التـشريعية والتنفيذيـة لوضـع               

ة المنتج المحلي وتـذليل العقبـات وإزالـة         اإلجراءات وسن القوانين بهدف حماي    

 . معوقات التطور والنمو

ضرورة قيام الجهات الحكومية والتشريعية بإصدار القوانين والتشريعات التي          -13

تهدف إلى حماية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الفلـسطينية بجميـع فروعهـا             

 .الم الخارجيووضع قيود على عمليات االستيراد وفتح قنوات تصدير جديدة للع
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، )16(جلة جامعة دمشق، المجلـد      ، م "الهادفة لدعم عمليات صنع القرارات اإلدارية     

 .99-67، ص ص )2(العدد 

قياس وتخصيص محاسـبة التكـاليف ونظـم إدارة         "،  ) 2006(القباني، ثناء علي،     .53

 . الطبعة األولى، الدار الجامعية باإلسكندرية، مصر"التكلفة

أثر استخدام المعلومات المحاسبية علـى األداء اإلداري        " ،  )2004(القطناني، خالد    .54

 ، رسالة ماجستير غير منـشورة، الجامعـة         "لشركات المساهمة العامة األردنية   في ا 

 .األردنية، عمان، األردن

 دراسة  -اآلفاق التنموية لقطاع الصناعات الغذائية في فلسطين      "،  )2006(قفه، بشير،  .55
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الواقـع الـصناعي    " ، ورقة عمل بعنـوان      )2006(قنعير، أيمن، و عنتري، محمد ،      .56
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 .الطبعة األولى، دار الرضا للنشر، سوريا
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 .،الدار الجامعية، اإلسكندرية"أصول محاسبة التكاليف"

اتجاهات الفكر المحاسبي التطبيقي المصري نحـو       "،  )2005(محمد، محمد صالح،     .60

، المجلة العلمية لكليـة     " دراسة ميدانية  –بعض األفكار المحاسبية النظرية المعاصرة      

 .451-446، ص ص )30( األزهر، العدد التجارة بنين، جامعة
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تقييم دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم ونجاح        "،  )2003 (هاشم، محمد صالح،   .67

، مجلة البحوث اإلدارية،     "تطبيق إستراتيجية ريادة التكلفة في بيئة اإلعمال المتقدمة       
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   اهللا الرحمن الرحيمبسم

  

  

  حفظه اهللا / ........................................ السيد 
  وبعد ، ..... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  :يهدف هذا االستبيان إلى جمع بيانات بغرض 

التعرف على واقع نظم التكاليف في الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غـزة ومـدى                -1
  .  ، ومدى اهتمام الشركات الصناعية بهذه النظم تطورها 

دراسة مدى اعتماد إدارة الشركات الصناعية على بيانات نظام محاسبة التكاليف في تحديـد               -2
   . واتخاذ القرارات على التكاليفوالرقابة ، تكلفة المنتجات

  

الباحـث أن تكـون      قيمة البحث العلمي تأتي من خالل ربطه بالواقع العملي لذا يأمل             إنوحيث  
  .اإلجابات واضحة وصريحة بما يساعد على تحقيق الهدف من البحث 

ويحيط الباحث علم سيادتكم بان البيانات التي يتم جمعها من خالل قائمة االستبيان سـوف يـتم                 
تحليلها على المستوى العام وليس على مستوى شركة بذاتها، وأنها تخضع للسرية التامة وأنهـا               

  .اض البحث العلمي فقطستستخدم ألغر
  
  
  
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،،
  
  
  

א                                                                

  



  
                                                                                                        

 

 150

  :معلومات عامة  : أوالً
  ......) ..............................................اختياري(اسم الشركة  -1
  :المؤهل العلمي  -2

  دكتوراه □   ماجستير□  بكالوريوس □  دبلوم □
   :الشركةقطاع الصناعة التي تنتمي له  -3

  األثاث□  النسيج والمالبس □  المنتجات المعدنية □  األغذية والمشروبات □ 

  ...............................أخرى □  .الباطون □  المعدات اإللكترونية □
  :  لنشاطهاالشركة ممارسة مدة -4

    سنة فأكثر15 □   سنة15 وأقل من 10 □    سنوات10أقل من  و5 □   سنوات5أقل من □

  بالدوالر  : الشركة رأس مال -5

   مليون 3 أكثر من □    مليون2أكثر من□  أكثر من مليون □  أكثر من نصف مليون □
  : الشكل القانوني  -6

  ................. . أخر التحديد □       مساهمة عامة□  ة  مساهمة خاص□   منشأة فردية   □
          :الشركة عدد العاملين في -7

  40 أكثر من □  40-26من □  25 - 10من  □  5أكثر من □
   :معلومات عن نظام التكاليف المطبق في شركتكم : ثانياً

   :  هل ترى أن هناك أهمية لوجود نظام تكاليف بشركتكم-1

  .  غير مهم □   متوسطة األهمية □  مهم □  ا مهم جد □
   :  نظام التكاليف المستخدم في شركتكم-2

  . يدوي وآلي  □  ) حاسوب(نظام آلي  □   نظام يدوي □
   ).4-1ترتيب . (يتمثل الهدف من نظام التكاليف بشركتكم في توفير البيانات بغرض -3
                                             (       ) قياس تكلفة اإلنتاج                          - أ
  (       )يم المخزون ألغراض إعداد القوائم المالية                                          ي تق-ب
  (       ) مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات                                                    -ج
  (       ) قابة على عناصر التكاليف                                                           الر- د
  (       ) تحديد تسعيره للمنتجات                                                                - ه
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  تخدم في الشركة لديكم ؟  توجد مجموعة من أنظمة قياس تكلفة اإلنتاج ، فما هو النظام المس-4

  ) أوامر ومراحل(النظام المختلط □  نظام المراحل□  نظام األوامر □

  .........................أخر□  دورة حياة المنتج □  نظام التكلفة على أساس النشاط □

  :المتبعة في شركتكم  توجد مجموعة من نظريات التكاليف التي تستخدم في تحديد تكلفة وحدة المنتج فما هي النظرية - 5

  المستغلة □  المباشرة □  النظرية المتغيرة □  النظرية الكلية □

   : على) اإلضافية (  تحميل التكاليف غير المباشرة دتعتمد شركتكم عن -6

  . معدل لكل مركز تكلفة □  معدل واحد على مستوى الشركة ككل □

  ..... .....................معدالت أخرى □   آلة  لكلمعدل□

   : )اإلضافية(  أساس تحميل التكاليف غير المباشرة - 7

  . عدد الوحدات المنتجة □  ساعات عمل اآلالت □  ساعات عمل مباشر□

  ................. أخر الرجاء التحديد□ ) مواد، وأجور (التكلفة األولية □  تكلفة المواد المباشرة □

   :يتم إعداد تقارير التكاليف في شركتكم  -8

  . كل ربع سنة□  كل شهر □  كل أسبوع □

  .حسب طلب اإلدارة □  كل سنة □  كل نصف سنة □
  مقابل البند المتوفر) ×(الرجاء وضع عالمة : مقومات نظام محاسبة التكاليف في شركتكم - 9

  دليل العناصر □  دليل الوحدات □  دليل المراكز □

  تكاليف    تقارير ال□   دفاتر التكاليف□   مستندات تكاليف□

  

  

  

  

  

  



  
                                                                                                        

 

 152

  :دور نظام محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية:  ثالثا
  .م محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة اإلنتاج ادور نظ: المحور األول 

  :أمام اإلجابة التي تراها مناسبة ) x(            الرجاء وضع إشارة 

  الفقرة  رقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            يتم استخدام بيانات التكاليف في قياس تكلفة منتجات الشركة   -1
             يؤدي إلى قياس فعلي لعناصر اإلنتاج نظام التكاليف المطبق بشركتكم   -2

 وفـي الوقـت      عن األداء  نظام التكاليف المطبق في شركتكم يقدم بيانات سريعة         -3
  .المناسب 

          

للتكاليف المتوقعة في   لتكاليف في إعداد الموازنات التقديرية       بيانات نظام ا   تساهم  -4
  .الشركة 

          

            أساليب احتساب تكلفة المنتجاتتساعد بيانات نظام التكاليف على تحسين   -5
            . بشكل واقعي منتجات الشركةتقييم تكلفةيساهم وجود نظام التكاليف في   -6
ـ ساعد على تق  نظام التكاليف المطبق بشركتكم ي      -7  المخـزون    وتـسعير تكلفـة    يمي

  .بصورة دقيقة 
          

            .وجود نظام تكاليف يساعد على تقليل تكاليف التخزين عند حدها األدنى   -8
  :دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في اتخاذ القرارات وتسعير المنتجات:   المحور الثاني 

  الفقرة  رقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  افقمو

غير 

موافق 

  بشدة

            يتم استخدام بيانات التكاليف في تسعير منتجات الشركة   -1
يم أسعار المنتجات من فترة ألخرى      ييتم استخدام بيانات التكاليف في مراجعة وتق        -2

 .  
          

 قرار قبول أو رفض  اتخاذ  تساعد في  نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات       -3
   .  معينةصفقة

          

 قرار بشراء المواد    اتخاذ  تساعد في    نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات       -4
  .الخام أو تصنيعها داخل الشركة 

          

تخاذ قرار حذف منتج أو     ا  تساعد في  نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات       -5
  .خط إنتاجي 

          

 قرار إضافة منـتج     اتخاذ  تساعد في  ناتنظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيا       -6
  .جديد 

          

 قرار الدخول فـي     اتخاذ  تساعد في  نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات       -7
  .أسواق جديدة 
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 قرار تغيير تصميم    اتخاذ  تساعد في  نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات       -8
  .المنتج 

          

 قرار تعديل عمليات    اتخاذ  تساعد في   بشركتكم يقدم بيانات   نظام التكاليف المطبق    -9
  .ومراحل اإلنتاج 

          

  :بيئة التصنيع الحديثة وآثارها على نظام محاسبة التكاليف :   المحور الثالث

  :خصائص نظام التصنيع المستخدم في الشركة : أوال 
  :  ى أي مدى تعتمد العملية اإلنتاجية لديكم على اآللية  تتجه معظم الشركات في الوقت الحاضر إلى تطبيق اآللية ، فإل-1

  )أمام اإلجابة المناسبة × ضع عالمة    ( 

  (     ) ال توجد آلية على اإلطالق                        - أ
  (     )  توجد آلية بدرجة محدودة                       -ب
   (     ) توجد آلية بدرجة متوسطة                     -ج
  (     ) توجد آلية بدرجة مرتفعة                        - د

  .                             (     ) اوجد آلية كاملة -هـ
   )ISOاأليزو (  هل تطبق شركتكم نظام إدارة الجودة الشاملة أو حصلت على شهادة الجودة -2

  (      )      ال  (      )                نعم                     
   هل يتم توريد المواد الخام واألجزاء المشتراه من الموردين لإلنتاج مباشرة ؟-3

  (      )ال  (      )                      نعم                     
  لديكم ضمن) ABC(  هل يتم تطبيق مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط -4

  ف ؟  نظام محاسبة التكالي

  (      )ال  (      )                      نعم                   
  : هل ترى أن نظام محاسبة التكاليف المطبق لديكم بحاجة إلى تطوير -5

  (      )ال  (      )                      نعم                    
  .ليف آثار نظم التصنيع الحديثة على نظام محاسبة التكا: ثانياً 

  الفقرة  رقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

نظم التصنيع الحديثة المطبقة في شركتكم تخفض تكاليف العنصر البشري            -1
  في الشركة 

          

            يوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة على حجم اإلنتاج   -2

            اإلنتاج يوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة على جودة   -3
            يوثر استخدام  نظم التصنيع الحديثة على تكلفة اإلنتاج   -4
            .ينخفض حجم وقيمة المخزون عند تطبيق نظم التصنيع الحديثة   -5
            استخدام نظم التصنيع الحديثة يعزز المركز التنافسي للشركة   -6
            .ءات الرقابية على عناصر التكاليف نظم التصنيع الحديثة تزيد كفاءة وفاعلية اإلجرا  -7
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  :ي تعاظم القدرة التنافسية للشركةدور نظم محاسبة التكاليف ف: المحور الرابع 

  الفقرة  رقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

إلى ضرورة  المنافسة الشديدة في السوق المحلي والخارجي تزيد الحاجة           -1
  .بة التكاليف تطوير نظام محاس

          

            .نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات دقيقة عن المنافسين   -2

المنافسة الشديدة في السوق المحلي والخارجي تزيد الحاجة إلى االعتمـاد       -3
  .على بيانات التكاليف في تسعير المنتجات 
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  .دور بيانات نظام محاسبة التكاليف في الرقابة على عناصر التكاليف : المحور الخامس 

  الفقرة  رقم
موافق 
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  موافق
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موافق 

  بشدة

تتم الرقابة على عناصر التكاليف من خالل مقارنة التكاليف الفعلية مـع              -1
  .التكاليف المعيارية وتحديد االنحرافات
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  .ساعات العمل 
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  .بيانات التكاليف 

          

  

،،،، מ  מ
  


