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 المقدمة العامة

 

 

 أ 

  :مقدمة
تحديث أساليب معالجة بياناتها و من أجل تطور المنشأة كان عليها تطوير أساليب عملها          
ما تساهم و  التي  فوائدللنظرا  ،لذلك شغلت محاسبة التكاليف مكانة هامة فيها.حاسبة تكاليفهاوذلك بم

التحميل السليم و تساهم في اتخاذ القرارات  من معلومات تقدمهلما و  ،به في صيرورتها  وضمان دوامها
مؤسسات الخدمات الفندقية  إن،الرشيد لتكاليفها والتخلي عن التكاليف التي ال تضيف قيمة لإلنتاجو 

  .وتحديثهاتسعى إلى تطوير أساليب محاسبة تكاليفها  ،ت األخرىآشأنها شأن المنش
  اإلشكالية :أوالً 

خيل لدولة من ل في إدارة المداضباقتصاد البالد لما لها من ف تعتبر الفندقة عنصرا هاما لنهوض   
 ،النقل ،ثقافةال ،ما تسحبه من انتعاش في المجاالت التي تخدمها كالتجارةو  ،األجنبيةالسياحة الداخلية و 

، ومن هذا المنطلق يمكن صياغة حاسبة تكاليفهالم لذلك يجب أن تعطي أهمية ، الخ....اإلطعام و 
  :اليةاإلشكالية الت

  في المؤسسة الفندقية؟  ABCنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال استخدام  هل يمكن 
  :من هنا تنبثق أسئلة فرعية يمكن حصرها فيما يليو 
 ما هي أهم أنظمة محاسبة التكاليف؟  �
تيمي في المؤسسة  ABCهل يمكن استخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال  �

 ؟الفندقيةللخدمات 
تيمي في المؤسسة  ABCهل يمكن تطبيق نموذج لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال �

 الفندقية؟للخدمات 
  الفرضيات  :ثانياً 

  : من أجل اإلجابة على التساؤالت المطروحة في اإلشكالية نقوم بصياغة الفرضيات التالية
 .هناك عدة أنظمة لمحاسبة التكاليف  �
 الفندقيةتيمي للخدمات نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في المؤسسات يمكن استخدام  �
 تيمي للخدمات يمكن صياغة نموذج لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في المؤسسة �

 .الفندقية
  مجال الدراسة :ثالثاً 

ي المؤسسة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ف كيفيةاهتمت الدراسة  بتوضيح 
  .الفندقية

  .مؤسسة فندق تيمي بلدية أدرار: المجال المكاني
  . 19/04/2018إلى  02/01/2018من : المجال الزمني

  أهمية الدراسة: رابعاً 
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 ب 

  :تستمد الدراسة أهميتها من مجموعة اعتبارات منها
  تيمي للخدمات الفندقيةتساهم الدراسة في إعطاء أهمية لمحاسبة التكاليف للمؤسسات  �

  تسليط الضوء على أنواع محاسبة التكاليف �
   .هاترشيدو حاجة المؤسسات الخدماتية إلى القياس الدقيق التكاليف  �
  استخدام الطرق الحديثة في تحديد وحساب التكاليف �
  الهدف من الدراسة: خامساً 

        نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطةيهدف هذا البحث إلى صياغة نموذج لتطبيق 
  :تندرج من هذا الهدف أهداف فرعية يمكن حصرها فيما ياليو  ،في المؤسسة الفندقية  ABCال 

 .الحديثة  لمحاسبة التكاليفو األنظمة التقليدية و إعطاء لمحة عن نظم التكاليف  �

 .  ABCتحليل نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال و تقديم  �

ق نظـام محاسـبة التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة التعرض إلى الصـعوبات التـي تحـول دون تطبيـ �
  .  ABCال 

باألخص في و   ABCتوضيح مزايا تطيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال  �
  .المؤسسة تيمي للخدمات  الفندقية

  :تم اختيار الموضوع ألسباب موضعية  وهي :أسباب اختيار الموضوع :سادساً 
  الموضوع ضمن مجال التخصص �
  .تطبيقها في الدراسة الميدانيةو  ،جسيد المعارف النظرية المكتسبة خالل التخصصمحاولة ت �
الوصــول إلـــى و  ،الفهـــم الجيــد لنظـــام محاســبة التكــاليف علـــى أســاس األنشـــطة و التعمــق  محاولــة �

  .التي يقوم عليها هذا النظام نتائج تطبيقية تؤيد االفتراضات
  :منهج الدراسة: سابعاً 

المنهج الوصفي التحليلي في الجزء النظري من أجل  ،من المناهج شملت هذه الدراسة نوعين
قمنا بجمع  ،دراسة حالة ،أما في الجزء التطبيقي ،نقل األسس التي يقوم عليها ذلك النظامو شرح 

االستعانة بالمقابلة الشخصية و  ،مرافقة موظفي الفندق من أجل الفهم الجيد لنشاطاتهمو المعلومات 
تصميم نظام محاسبة و  ،ه فضال عن استخراج المعلومات من الوثائق المحاسبيةموظفيو لمسير الفندق 

  .التكاليف على أساس األنشطة في الفندق
  الدراسات السابقة :ثامناً 

 ماجستيرمذكرة )2007( جامعة الجامعة اإلسالمية قطاع غزة دراسة صالح مجدى عدس

 ABCم التكاليف المبني على األنشطة بعنوان إطار مقترح لتطبيق نظا تخصص المحاسبة و التمويل
 وهدف هذه الدراسة هو  ،دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة. في الجامعات الفلسطينية

  .إظهار أهمية تطبيق على أساس األنشطة في الجامعة اإلسالمية
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  :النتائج المتوصل إليها

 ئما التخاذ قرارات إدارية رشيدةيعد نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة أساسا مال �

 .يبين نظام محاسبة التكاليف الطاقة الغير المستعملة �

 يزود الجامعة بتقارير فيها تكلفة كل األنشطة التي يؤديها كل قسم أكاديمي على حدة إن هذا �
اعتمــاد إدارة الجامعــة بمختلــف مســتوياتها علــى مخرجــات نظــام محاســبة التكــاليف علــى  ضــرورة �

معلومـــات التخـــاذ القـــرارات اإلداريـــة الســـليمة خاصـــة فـــي مجـــال و طة مـــن تقـــارير أســـاس األنشـــ
 .التسعير

مذكرة ماستر تخصص محاسبة و جباية , جامعة قصدي مرباح ورقلة, دراسة محمدي مليكه

في مراقبة التسيير في   ABCبعنوان دور تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة معمقة 
دراسة حالة مؤسسة مطاحن الواحات تقرت  تهدف هذه الدراسة إلى  2015المؤسسات االقتصادية 

 ،إبراز دور النظام في مراقبة التسيير
  :النتائج المتوصل إليها

تطبيــق نظــام محاســـبة التكــاليف علـــى أســاس األنشــطة بـــدل مــن الطريقـــة التقليديــة يمـــنح اإلدارة  �
بالتــالي قــرارات رشــيدة فــي مــا و  ،تتحلــيال أفضــل لتكــاليف الغيــر المباشــرة للمنتجــاو بيانــات دقيقــة 
 .يخص التسيير

بالتــالي و  ،تحلــيال أفضــل لتكــاليف المنتجــاتو يقــدم لــإلدارة بيانــات أدق   ABCاســتخدام نظــام  �
  .في ما يخص التسيير قرارات رشيدة

بعنوان  جامعة محمد خيضر بسكرة مذكرة ماجستير تخصص محاسبة, دراسة حمدية سعاد
 ،في تحديد تكلفة الخدمة الصحية  )ABC(ليف على أساس األنشطة استخدام نظام محاسبة التكا
تهدف إلى البحث في كيفية تطبيق نظام محاسبة  ،بسكرة ). قسم األشعة(دراسة حالة لصحة الجوارية 

 التكاليف على أساس األنشطة في تحديد التكلفة الخدمات الصحية
  :توصلت إلى النتائج التاليةو 

 القطاع على اإلنفاق ازدياد بسبب الصحية المؤسسات في كاليفالت محاسبة أهمية ديادز ا �
 والذي الصحي

 .الصحية الخدمات على الطلب زيادة إلى أساسي بشكل يعود
 مشكلة ومعالجة للتكلفة الدقيق التحديد إلى ترمي التي الطرق بين من �

كاليف على حوصلة عن الدراسات السابقة ركزت هذه الدراسات على إظهار أن محاسبة الت     
وتحديد التكاليف بشكل دقيق و كانت , األنشطة أساسا مالئما التخاذ قرارات إدارية رشيدةأساس 

اإلنتاج          , )المستشفى(الصحة , )الجامعة(التعليم "الدراسات التطبيقية في مؤسسات خدماتية 
  .الفندقةالتطبيقية في هدا البحث ركزت وانصبت في مجال دراسة البينما )" مطحنة( 



 المقدمة العامة

 

 

 د 

  هيكلة الدراسة:تاسعاً 

كل مبحث إلى ثالث و  ،كل فصل إلى ثالثة مباحثو ينقسم هذا البحث إلى ثالثة فصول       
  .مطالب

األنظمـــة و فـــي الفصـــل األول تتطرقنـــا إلـــى  مـــدخل إلـــى نظـــم محاســـبة التكـــاليف فـــي المؤسســـة 
ثـة لمحاسـبة التكـاليف بصـفة مختصـرة في  الفصل الثاني إلى األنظمة الحديو التقليدية لمحاسبة التكاليف 

بصــفة معمقــة بينمــا فــي الفصــل الثالــث ســعينا  ،ABCنظــام محاســبة التكــاليف علــى أســاس األنشــطة  و
  . ABCصياغة نموذج لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  و إلى تطبيق المعارف النظرية 

   صعوبات البحث :عاشراً 

تمكننا من التوجيه و إعطاء , مي للخدمات الفندقيةمؤسسة تي وجود إطارات مؤهلة فيعدم  �
  معلومات في إطار البحث و التخصص

  .سابقة في مجال محاسبة التكاليف الفندقية قلة  الدراسات �
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  :تمهيد

فــي ضــل المنافســة الشرســة التــي تشــهدها  ،ترشــيدها حتميــة ملحــةو أضـحى اليــوم حســاب التكــاليف 
تـاله منـتج أكثــر و فمـا يكـاد يظهـر منـتج مـا إال  ،راحـل حيـاة المنـتج التـي تـتقلص يومـا بعـد يومــامو األسـواق 

  .تطورًا منه بسعر أقل فضًال عن التكاليف غير المباشرة التي تتزايد 
األخص تحميلهــــا علــــى بــــو حســــابها بشــــكل دقيــــق و فــــي ضــــل كــــل ذلــــك أصــــبح الــــتحكم فــــي التكــــاليف     

تعتبــــر المحاســــبة األداة الالزمــــة ، الشــــاغل للقـــائمين علــــى المنشــــأة الشــــغل والمنتجـــات بشــــكل منصــــف هــــ
  .لحساب التكاليف

  :تناول هذا الفصل ثالث مباحث موزعة كما يلييو  
  اإلطار النموذجي لمحاسبة التكاليف التقليدية:المبحث األول
  أنظمة محاسبة التكاليف التقليدية:المبحث الثاني
  يف بمراقبة التسييرعالقة محاسبة التكال:المبحث الثالث

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بالمؤسسة التكاليف محاسبة نظام إلى مدخل                        :                  لفصل األولا

 

 

7 

  لمحاسبة التكاليف التقليدية اإلطار ألمفاهيمي : المبحث األول

فمحاســبة التكــاليف تســاعد علــى معرفــة  ،متطــورو تســعى المنشــأة للبقــاء فــي إطــار محــيط متغيــر 
  .تغيرات الحاصلة فيهو مدى قدرتها لتحمل تذبذب و مكانتها في السوق 

كمـا تتبــع نظـام خــاص بمحاسـبة تكاليفهــا  ،حســب خيارتهـا. تقـديرها و تكاليفهــا  لـذلك تسـتخدم نظــم لحسـابو 
الطـرق التـي تراهـا أكثـر نجاعـًة للوصـول إلـى تقـديرها و يتم اختيار هـذا النظـام حسـب مجـال عمـل المنشـأة و 

  .تقديرًا سليمًا وتحميلها بمعدالت أكثر إنصافاً 
   أنواع نظم التكاليفو تعريف : المطلب األول

مـن أجـل  ،خدمـة مـا ويعتبـر نظـام التكـاليف الطريقـة التـي يـتم حسـاب تكلفـة منـتج أ( : 01تعريف )1
المـــوارد البشـــرية التـــي و الوصـــول إلـــى القيمـــة الحقيقيـــة للمـــوارد  الماديـــة التـــي تـــدخلت فـــي تركيبهـــا 

  1. )أستعين بها 
  :أنواع نظم التكاليف )2

  ثالث نظم أساسيةسنتطرق هنا إلى و تعددت أنواع نظم التكاليف وفق عدة معايير 
 : نظام التكاليف الكلية )1

بمــا أننــا نجــدها فــي أمثلــة تعــود إلــى بدايــة القــرن  ،طريقــة التكــاليف الكليــة هــي طريقــة قديمــة جــدا
  التاسع عشر

ثـانوي للتكـاليف غيـر المباشـرة بحيـث تتحمـل الوظـائف الرئيسـة هـذه و يتم وفق هذا النظام إلى توزيع أولـي و 
ليف المباشـرة تضـاف مباشــرة إلـى التكـاليف الكليـة بينمــا تخضـع التكـاليف غيــر األعبـاء وفـق معـدالت التكــا

   2 .توزيع ثانوي ثم تضاف إلى التكاليف الكليةو المباشرة إلى توزعين توزيع أولي 
  :نظام التكاليف المعيارية )2

تحمليهــــا للمنتجــــات و تحديــــد التكــــاليف المعياريــــة ســــابقًا و يعتمــــد هــــذا النظــــام أساســــًا علــــى وضــــع 
حجـــم اإلنتـــاج فـــي و تهـــتم بوضـــع معـــايير كمقـــاس لألنشـــطة و  ،مقـــادير معياريـــةو خـــدمات وفـــق معـــدالت الو 

بعــد ذلــك إجــراء مقارنــة بــين و مــا يقابلهــا مــن تكــاليف للوصــول إلــى ذلــك المســتوى و المنشــأة  فــي المســتقبل 
 ،بعـد التنفيـذ الفعلـيالتكـاليف الحقيقيـة التـي تحملتهـا المنشـأة فعـًال و التكاليف المعيارية التي وضـعت مسـبقًا 

الرقابــة علــى التكــاليف و تســمح هــذه الطريقــة للتخطــيط المســتقبلي و توضــع معــايير لجميــع عناصــر التكلفــة و 
الحصــول علــى معلومــات علــى و تســاهم بشــكل فعــال فــي اتخــاذ القــرارات الســديدة و الســعي إلــى تخفيضــها و 

  .لمعرفتهاو التكاليف بهدف التحكم فيها 
 
  

                                                             
 11، 9ص ص .2008المنعم مبارك، عطية عبد الحي، أنظمة التكاليف، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية  صالح الدين عبد 1

2ali sahraoui. Comptabilité analytique. Berti édition.2004 ; p 178 
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  :التكاليف المعيارية  نستخلص ثالث أنوع من
 وهي تكاليف تأخـذ مـن فتـرة زمنيـة ماضـية تحسـب علـى التكـاليف الحقيقيـة لفتـرة أو : تكاليف مقربة •

 .عدة فترات
 .هي تكاليف معيارية أدخلت في الموازنة التقديرية و : تكاليف موازنة •
القيمــة و ت هــي تكــاليف معياريــة قبليــة مــن أجــل تســعير الحركــات بالكميــا: تكـاليف معياريــة محضــة •

  في المحاسبة التحليلية
نظـام يهـتم بـالتغيرات فـي التكلفـة اإلجماليـة الناجمـة عـن تغيـر فـي  وهـ :التكـاليف الهامشـية نظـام )3

تحديــد انعكاســات هــذه التغيــرات و تــدرس تغيــرات األعبــاء التــي تنــتج عــن تقلبــات النشــاط  ،اإلنتــاج
 1.على النتيجة اإلجماليةو على رقم األعمال 

أنهــا التغييــر الحاصــل فــي التكلفــة اإلجماليــة إثــر التغييــر الحاصــل فــي الكميــة ريفهــا كمــا يمكــن تع
المنتجــة بوحــدة مــن وحــدات اإلنتــاج وبمعنــى آخــر هــي عبــارة زيــادة فــي التكــاليف الكليــة علــى إثــر 

  2 .الزيادة في كمية اإلنتاج بوحدة واحد
   أهداف نظم التكاليفو مقومات : المطلب الثاني

  :تكاليفمقومات نظم ال -
  :دليل وحدات اإلنتاج .1

تعتبر الخطوة األولى في تصميم النظام المحاسبي للتكـاليف تتمثـل فـي تحديـد نـوع المنتجـات النهائيـة التـي 
  .......ينوي إنتاجها 

  : يتطلب وضع دليل وحدات التكلفة اتخاذ الخطوات الرئيسية التاليةو 
 .حصر المنتجات النهائية التي تنوي المنشأة إنتاجها -
تقســـيم المنتجـــات النهائيـــة إلـــى مجموعـــات بحيـــث تتكـــون كـــل مجموعـــة مـــن عـــدد مـــن البنـــود   -

علــــى تقســـيم كــــل مجموعــــة داخليـــًا حســــب االختالفــــات و  ،المتشـــابهة العامــــة فــــي النـــواحي العامــــة
  .الرئيسية بين بنود المجموعة الواحدة

  :دليل مراكز التكاليف .2

بحيـث تكـون كـل وحـدة و "  مراكـز التكـاليف"صـغيرة تسـمى  من الضروري تقسيم المنشأة إلى وحدات إداريـة
  .إدارية تحت مسؤولية شخص معين حتى يمكن الرقابة على التكاليف على أساس سليم

  :الشروط الواجب توفرها في مراكز التكاليف
إن يشـــغل مركـــز التكلفـــة مســـاحة محـــددة مـــن المصـــنع حتـــى يتســـنى األشـــراف علـــى نشـــاطه  -

 . توزيع المصاريف الصناعية غير المباشرة المتعلقة بهااستخدام المسحة كأساس لو 
                                                             

1 ali sahraoui. ذ'$ه%$#" ! �  ; p 179 
2  ��	
� ��وذج,إ�راھ�م ���ل �د � ���ط��ق �ظ�م ا��رح 	� $���و�ل -��,� +زة ,ا)�
ط� أ'�س���ف � ا2'0���1/ ا��.�'�� وا
  40ص ,2007,
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 .تحليلهاو إن يحدد العمال العاملين بالمراكز حتى يسهل تحديد أجورهم  -
ــــرئيس المباشــــر لمجموعــــة العمــــال و إن يعــــين مشــــرف مســــئول عــــن نشــــاط المركــــز  - يعتبــــر ال

 .الموجودين في المركز
غالبـا مـا و ي تنفيذ عمليـة صـناعية محـددة إن يحدد بكل مركز مجموعة اآلالت التي تستخدم ف  -

 .يسمى المركز باسم العملية الصناعية التي يقوم بها
  :دليل عناصر التكاليف   .3

ـــذلك مـــن الضـــروري وضـــع دليـــل و . أداء خدمـــة تتحمـــل نفقـــات كثيـــرة وعنـــد قيـــام المنشـــأة بإنتـــاج منـــتج أ ل
  .لعناصر التكاليف

  :هيو ت رئيسية يمكن تقسيم عناصر التكاليف إلى ثالثة مجموعاو 
 .عنصر تكلفة المواد وتتمثل في تكلفة المواد المستخدمة في نشاط الوحدة االقتصادية �
 .ما في حكمهاو المرتبات المدفوعة للعاملين و يتمثل في األجور و : عنصر تكلفة العمالة �
 .يتمثل في بنود المصروفات األخرىو : عنصر تكلفة الخدمات األخرى �

  :الدورة المستندية .4

  : تنقسم المستندات إلىو  ،لمستندات عنصرا هاما من عناصر نظام التكاليفتعتبر ا
 ...... ،هي متعلقة باقتناء العناصر الالزمة ألداء النشاطو : المستندات الخارجية -
هي مجموعة المستندات التنظيمية الداخلية التـي يسـتخدمها المشـروع فـي و : المستندات الداخلية -

 ....،األقسام المختلفةو ضبط النشاط داخل اإلدارات 
  :السجالت التحليليةو المجموعة الدفترية  .5

استخدام البيانـات المحاسـبية و السجالت تتخلص في تحديد تكلفة المنتجات و إن تصميم المجموعة الدفترية 
  :يمكن تصميم سجالت التكاليف إلى ثالث مستوياتو . في ترشيد القرارات اإلدارية

نــوعي لكــل عنصــر مــن عناصــر التكــاليف حيــث يتمثــل فــي ســجل تحليلــي  وهــ: لمســتوى األولا
 ".بالتحليل النوعي للعناصر"يطلق عليه و التحليالت المطلوبة لتحقيق أهداف محاسبة التكاليف 

يتمثــل فــي تحليــل عناصــر التكــاليف علــى أســاس مراكــز المســؤولية المنتشــرة و : المســتوى الثــاني
 .داخل المشروع

تســـــجيل البيانــــات المحاســـــبية الســــابقة علـــــى أســــاس مـــــن  يتمثــــل فـــــي إعــــادة: المســــتوى الثالـــــث
  .اإليراد المحقق من المشروع ككلو اإلجماليات لتكلفة النشاط 

  
  :الكشوف و الملخصات و التقارير  .1.5

علــى مصــمم نظــام التكــاليف إن و الكشــوف هــي الوعــاء الــذي يحمــل نتــائج العمــل و تعتبــر التقــارير 
  .ير المطلوبة التي تحمل البيانات المطلوبةيحدد الهدف من النظام حتى يتم تحديد التقار 
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  :    تقوم التقارير المحاسبية على تحقيق ما يليو   
فـــي ) تمويـــل ،تســـويق، اإنتاجـــ( رســـم السياســـات ووضـــع الخطـــط المتعلقـــة بأوجـــه النشـــاط �

 .المشروع
 .اتخاذ القرارات اإلدارية المتعددة من البيانات �
تحديـد و اإلسـراف و يانـات التعـرف علـى الوفـورات تقييم األداء عن طريـق تـوفير البو الرقابة  �

  .اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةو المسؤولية 
  :أساس قياس التكلفة .1.6

تختلـف فيمــا بينهــا و حيــث تتعـدد األســس و أســاس قيـاس التكلفــة  ومـن أهــم مقومـات نظــام التكــاليف هـ      
االخــتالف ســوف يحمــل هنــاك  بخصــوص عناصــر التكــاليف التــي تعتــرف بهــا لتحديــد تكلفــة النشــاط هــذا

  :توضح األسس كاألتيو على مصمم نظام التكاليف تحديد أساس قياس التكلفة و  ،تباين في رقم التكلفة
 .نظرية التكاليف الكلية وأساس أ �
 .نظرية التكاليف المباشرة وأساس أ �
 .نظرية التكاليف المتغيرة وأساس أ �
 1 .نظرية التكاليف المستعملة وساس أأ �

   :ف نظم التكاليفأهدا. 2.2
 تهدف نظم التكاليف بكل أنواعها إلى تحديد قيمة التكلفة التي ساهمت في اإلنتاج : قياس التكلفة -
التخطــيط لبرنــامج عمــل و ذلــك يســمح بإنجــاز خطــة عمــل و : تــوفير المعلومــات عــن الطاقــة اإلنتاجيــة -

 .لتي يمكن بلوغهامنه الطاقة اإلنتاجية او مستقبلي لإلنتاج بمعرفة الموارد المتاحة 
علـى كـل مسـتوى و توفر هذه النظم المعلومات المتعلقة على تكـاليف كـل منـتج :الرقابة على التكاليف -

مــن و كشــف علــى التكــاليف اإلضــافية التــي قــد تتحملهــا المنشــأة و مــن اإلنتــاج مــا يســمح بالرقابــة عليهــا 
  2 .المتسبب فيهاو ذلك تحديد مستوى هذه التكلفة 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
 30الى  25، ص من 2007التوزيع، و نائل عدس، نضال الخلف، محاسبة التكاليف مدخل جديد، جهينة لنشر  1
 )07ص ،2009 ،1ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط ،المحاسبة التحليلية،عبد اهللا ويعقوب 2
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  تصنيف التكاليف: ب الثالثالمطل

, التكـــاليف التـــي تتحملهـــا المنشـــأة عديـــدة و متباينـــة بـــن منشـــأة و أخـــرى و يمكـــن تصـــنيفها مـــن عـــدة زوايـــا
  . من حيث تحميل عناصر التكاليف, عالقتها باإلنتاج, ارتباطها بالوظائف, حسب الزمن
  :ها كما يلييمكن تصنيف

  :من حيث التوجيه الزمني: أوال
NOP ا=IJKL $M9 , أي AB<C D<EF1 ا=?<,=>; أ94,ء 67و4-, 23 1,ر/.-,: historiques couts تاريخيةالتكاليف ال �

Q%R=23 ا ,-<KL أ$S/ يT=ن ا,VW9=دات أو ا,/R=ا  
ا=?<couts réels et couts d’opportunités   : ;<=,JJتكلفــة الفرصــة الضــائعة و التكــاليف الحقيقيــة  �

<W[=ا AB<W=,P  A\K>?=ھ2 ا A<W<W[=ا AJB#,9=ا=?<,=>; ا ^K1 2ھ A_`,a=ا=?<,=>; ا=\$ص ا ,B9<P ةde9B=ا  ,-?KB[1 2?=ا A<W
A7,?B=ا AC,S=ا D' 6م ا!?.6امL QL.  

IJKL  ا!J?9,دا ھAJKB# 2J ا=?<J,=>; ا=?6P DJ C "Jij1 2Jا/Jeh AJ,ط ا=dJe9Bة: preetablis couts التكاليف التقديرية �

B?[% A/$/6W1 A<K C ت,P,F7 و k!أD   ,1< 6ھ  
                               ھij1 ;<=,>1 2" و3� %_>,ر ا=B-,م ا=Tي jW1م lP ا=de9Bة :   couts standardsتكاليف المعياريةال �

  :من حيث ارتباطها بالوظائف ضمن المنشأة إلى: ثانيا
3j1 o#j?F$ھJ, ھD' 2 ا=?<,=>;  ا=A<KBL 23 A>K-?FB اhn?,ج و ا=?couts de production  :/ 2تكاليف اإلنتـاج �

 =-Tه ا=Q% A[KVB أ#D ا=W>,م e9P,ط,1-,
, ھDJ' 2J ا=?<J,=>; ا=RJE9Bة rJ[1 ھTJه ا=JL QJ% A[KJVB$ض ا=.6J%,ت و ا=couts de vente :"KJFتكـاليف البيـع �

 .jF1/� ا=u?9B و t>$ھ, %Q ا=B-,م ا=?6h,F1 2 وظ>\A ا= >"
 .K^ أ94,ء C>,م اnدارة e9P,ط-, 23 ا=de9Bةا=?F1 2?-ھD' 2 ا=?<,=>; : administratifs couts تكاليف إدارية �
  :من حيث عالقتها باإلنتاج: ثالثا
و / 6JW% IJWارھ, J?P,4, , ھQ% AKB# 2 ا=?<,=>; KB[?1-, ا=de9Bة !jاء أrE?h أم =couts fixes  :u?91 xالتكاليف الثابتة �

 , %-xE7 $<O1 ,B اhn?,ج
وKB[?1 ;<=,>? , $J<O?P ,-?B<C $<O?1-, ا=de9Bة أ94,ء أداء %-,%-,ھQ% AKB# 2 ا=:  couts variablesالتكاليف المتغيـرة �

 ,xE7 اhn?,ج
  :من حيث تحميل عناصر التكاليف إلى: رابعا 

ا=de9Bة NOP ا=6JV% QJL $M9رھ, أو J-?CyL,  ھAKB# 2 ا=?<,=>; ا=?couts completes   :,-KB[?1 2التكاليف الكليـة �

 hn,P?,ج
2J3 إطJ,ر أدا`-J-%,-B= ,J, ا=_J,دي و =<QJ ھ2 ا=?<J,=>; ا=?J-KB[?1 2J, ا=dJe9Bة :  couts indirectا=?<,=>; ا=O>$ ا=z, B$ة   �

  ھTه ا=?<,=>; { z, % D|61$ة 23 اhn?,ج 

Jz, % D|6J1 2$ة 2J3 اJ?hn,ج أي K-?JF1^ ھDJ' 2 ا=?<J,=>; ا=?couts directs/ direct costing   :Jالتكاليف المباشرة �

  Q%1 ط$ف ال

 
  

                                                             
          13ص ، سوريا 2001الطبعة األولى ،، تطبيقاتها في إدارة الشركات، دار الرضا لنشرو بد الرحيم الكسم، محاسبة التكاليف ع 1
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  ظمة محاسبة التكاليف التقليدية أن:المبحث الثاني

لــذلك تعــددت تعريفهــا وأنواعهــا ممــا يلــي عــرض مــوجز عــن بعــض , أنظمــة محاســبة التكــاليف متعــددة    
  .التعاريف وبعض األنواع التقليدية لمحاسبة التكاليف

  التكاليف محاسبة أنظمةمفهوم  :المطلب األول
  تعاريف -

 :01تعريف  .1
توزيـع و تسـجيل و تجميـع و فـرع مـن فـروع المحاسـبة تهـتم بتقـدير ) لتكاليفمحاسبة ا(المحاسبة التحليلية 

هــي أداة هادفــة فكــل إجــراء و  ،اإلداريــةو البيعــة و تفســير البيانــات الخاصــة بالتكلفــة الصــناعية و تحليــل و 

   .من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات اإلدارة

 :02تعريف  .2
توزيــــع و تخصــــيص و تحليــــل و تبويــــب و علــــى تجميــــع  محاســــبة التكــــاليف هــــي ذلــــك العلــــم الــــذي يقــــوم(

القواعـــد العلميـــة بهـــدف تحديـــد تكلفـــة اإلنتـــاج و األســـس و التكـــاليف اســـتنادا إلـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ 

  1).تساعد اإلدارة على اتخاذ القرارات المناسبة التيو تقديم المعلومات الالزمة و 

  :03 تعريف .3
قيـاس بيانـات و نظـام محاسـبي يشـير إلـى طـرق تجميـع  وبأنها نشاط أ(يمكن تعريف محاسبة التكاليف 

خدميـــة تســـجيلها طبقـــا لقواعـــد  ومحاســـبية خاصـــة بعناصـــر تكلفـــة مـــدخالت األنشـــطة ســـواء إنتاجيـــة أ

 ،خدمـة وذلك بغرض تحديد تكلفة المخرجات من هـذه األنشـطة سـواء كانـت سـلعة أو  ،مفاهيم محددةو 

الرقابــة و غـرض اســتخدام هـذه التكلفـة فــي التخطـيط ذلـك بو  ،النهــائي وسـواء كانـت فــي شـكلها الوسـيط أ

  2).اتخاذ القراراتو 

  :تعريف مستخلص .4
  :استنتاج  التعريف التاليو من هذه التعاريف يمكن استخالص و  

مسـاعدة اإلدارة و تفسير التكلفة مـن أجـل تحديـد قيمتهـا  ،تحليل ،إن محاسبة التكاليف تهتم بتجميع
  .لالمستقبٕانجاز التخطيط و في اتخاذ القرارات 

  األنواع التقليدية ألنظمة محاسبة التكاليف  وخصائصها: المطلب الثاني

  :نظام محاسبة تكاليف األوامر )1

                                                             
  16، ص مرجع سبق دكرهنضال الخلف،نائل عدس،  1
  19/20، ص2003محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية،  2

 



 بالمؤسسة التكاليف محاسبة نظام إلى مدخل                        :                  لفصل األولا

 

 

13 

أي تحسب فيهـا التكـاليف علـى أسـاس  ،يستخدم هذا النظام في المنشآت ذات دورات اإلنتاج القصيرة 
ادة مثــــل صــــناعة الســــفن يســــتعمل فــــي الصــــناعات الثقيلــــة عــــو األوامــــر التــــي أعطيــــت لإلنتــــاج الوحــــدات 

  :من خصائص هذا النظامو الطائرات و 
 .يتوقف على عدد الطلبياتو  ،اإلنتاج ليس مستمر �
 تنحصر التكلفة على أساس األوامر  �
 تحدد تكلفة كل وحدة منتجة على أساس األمر الخاص بها �
  .عدد الطلبيات يتغير من فترة ألخرى �

  : نظام محاسبة تكاليف المراحل )2

تنـتج المنشـأة كميـات و . لنظام بحساب التكاليف المتعلقـة باإلنتـاج علـى مسـتوى عـدة مراحـليهتم هذا ا     
ــــتج النهــــائي فــــي و التــــي قــــدرتها فــــي الميزانيــــات التقديريــــة  مــــن أهــــم و  ،ار تســــويقهظــــنتاتقــــوم بتخــــزين المن

  :خصائصه

  تحدد كمية المنتجات مسبقا
  يكون اإلنتاج بصفة مستمرة غير منقطعة

  1.مواصفات المنتجو متسلسلة أي ثبات مراحل اإلنتاج الدورة اإلنتاجية 

  :نظام محاسبة تكاليف المشتركة )3

يطبـق علـى المنشـأة التـي تنـتج عـدة و إن هذا النظام حالـة خاصـة لنظـام محاسـبة تكـاليف المراحـل 
تمـر بمراحـل مشـتركة فـي إنتاجهـا أي أنـه يـتم التمييـز بـين هـذه و من مـادة خـام واحـدة  ،أنواع من المنتجات

   2.لمنتجات في مستوى ما من اإلنتاج أي في نقطة االنفصالا
   :هذا ما يمكن تلخيصه في هذا الشكل و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  30ص ذ�ره�ر-4 '�ق , 
	��إ�راھ�م ���ل  �د � 1

  .10ص  ذكرهعبد الرحيم الكسم مرجع سبق  2
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  المشتركة يوضح محاسبة التكاليف )01(لشكل رقم ا
  
  

                                                            
  تكاليف مشتركة                                                                                   

  
  
   

                            

  نقطة االنفصال                                        
  
  

   المستخلصة من التعريف  بناء على المعلوماتالطالبتين  إعدادمن  :المصدر 
  
علـى حـدا بـل تحسـب علـى أسـاس  يتضح في هذا النظـام أن التكـاليف ال تحسـب علـى كـل منـتجو 

  .بما أنه هناك مراحل مشتركة للمنتجات فتحسب التكاليف كلها مع بعضو المراحل التي يمر بها المنتج 
  :من خصائصهاو 

  تحدد متوسط تكلفة كل وحدة �
 تساهم في التخطيط المستقبلي لإلنتاج �
 المساهمة في الرقابة على كافة مراحل اإلنتاج �
  .من مختلف منتجات المنشأة تحديد التكلفة لكل وحدة �
  :نظام محاسبة تكاليف العمليات  )4

يطبـق فـي المنشـآت و نظـام تكـاليف المراحـل و يعتبر هذا النظام مزيجا بـين نظـام تكـاليف األوامـر و 
تحسـب التكــاليف علــى أســاس العمليــات التـي تقــوم بهــا المنشــأة والتــي تقـوم بــنفس إجــراءات التشــغيل علــى و 

لــذلك فــإن العمليــة الصــناعية تقــوم بــإجراءات نمطيــة علــى المنتجــات التــي و  امنوعيــات مختلفــة مــن مــواد خــ
  :من أهم خصائصهاو . تحتاج مواد غير نمطية

 تساعد في قياس تكلفة كل عملية من العمليات اإلنتاجية �
 يتم فيها تحديد التكلفة الخاصة بكل دفعة إنتاجية على حدة �
 ية كوحدة واحدةيتم فيها تحديد تكلفة التحويل للعملية الصناع �

 
  

��� ا��واد ا)و

�.و�ل ��4��6 وا� ا

�4��6 و�.و�ل  

�7 ا���02  7�����7 ا 01ا���03 
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  :نظام محاسبة تكاليف العقود )5

يمكــــن اعتبــــار هــــذا النظــــام كحالــــة خاصــــة لنظــــام تكــــاليف األوامــــر إال أنــــه يطبــــق فــــي شــــركات و 
ذات موصـــفات و المقـــاوالت التـــي تعتبـــر بمثابـــة وحـــدات صـــناعية تقـــوم بإنتـــاج عـــدة منتجـــات غيـــر نمطيـــة 

  . عليها مسبقا مع العمالء شروط يتم اإلنفاقو خاصة يتم تحديدها وفقا الطلبيات 
  :من أهم خصائص هذا النظامو 

  دورة اإلنتاج تتجاوز فترة التكاليف �
 يحصل فيها المقاول على قيم من العقد قبل إنهاء المقاولة �
الرقابـة علـى مختلـف نشـاطات العقـود و قياس التكـاليف فـي مجـاالت التخطـيط و تفيد في متابعة  �

  .المقاوالتو 
  1.الخسائر المترتبة على تنفيذ العقود وتساعد في قياس األرباح أ �

  مراحل محاسبة التكاليف :  المطلب الثالث

  :هيو مرت محاسبة التكاليف بثالث مراحل مهمة 
 .اقتصرت على فتح مجموعة من حسابات التكاليف لعناصر التكاليف الرئيسية:المرحة األولى

حيــــث ظهــــرت محاســــبة  ،بيــــر المتعــــدداإلنتــــاج الكو جــــاءت بظهــــور المصــــانع الكبيــــرة : المرحلــــة الثانيــــة
بدأت في هذه المرحلة تظهر مشـاكل اختيـار وحـدة و . التكاليف كأداة لرقابة ووسيلة تطوير قوائم التكاليف

 .اختيار أساس لتحميل النفقات غير المباشرة إلى وحدات التكلفةو  ،تبويب عناصر التكاليفو  ،التكلفة

 ،تصــبح وســيلة لخدمــة اإلدارة فــي تحقيــق الكفايــة اإلنتاجيــةتطــورت محاســبة التكــاليف ل :المرحلــة الثالثــة
 .ورسم السياسات المختلفة المتعلقة بالمنشأة ،ووضع الخطط

 ،أن محاســبة التكــاليف الصــناعية هــي وســيلة لتحقيــق الرقابــة علــى عناصــر التكلفــة لنشــاط معــين
خدمـة أم متعلقـا بوظيفـة  وعة أسـل  وطلبيـه أ ومرحلـة أ وإدارة أ وسواء أكان هذا النشاط ممثال في قسم أ

كشـوف تسـتطيع و تقـارير و ترتيبهـا فـي قـوائم و ثم دراسـة هـذه العناصـر  ،اإلدارة العامة وأ ،البيع واإلنتاج أ
اإلدارة بواسـطتها اتخـاذ القـرارات السـليمة التـي تحقـق أكبـر كفايـة فـي إدارة المنشـأة ممـا يـؤدي إلـى تحقيــق 

  2.أهداف المنشأة
  

  

  

  

  

                                                             
 11ص  ذكرهعبد الرحيم الكسم مرجع سبق  1
 40ص , ذكرهبق عبد اهللا شقفة مرجع س,خليل  إبراهيم 2
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  عالقة محاسبة التكاليف بمراقبة التسيير االنتقادات و  األهداف: المبحث الثالث

عـرض فـي هـذا المبحـث يو علـى تكاليفهـا و تساهم محاسبة التكاليف في فرض رقابة على المؤسسـة 
  .االنتقادات الموجهة لهاأخيرًا و كذا األهداف المرجوة منها و عالقة محاسبة التكاليف بمراقبة التسيير 

  ة محاسبة التكاليف بمراقبة التسييرعالق: المطلب األول

  العالقة يجب التعرف على مفهوم مراقبة التسيير  إلىقبل التطرق 
 األوامـر ،التنسـيق،التنظيم‘التخطـيط:هـي إحـدى الوظـائف اإلداريـة المتمثلـة فـي(:تعريف مراقبة التسيير - 1

عمـال التـي تقـوم بهـا نسق متكامل يمكن الجهات المختصـة  مـن متابعـة األ:ويرى البعض أنها  .الرقابة
أخيـرا و االنجـازات و الوسائل الالزمة لتحقيقها ثـم قيـادة اإلجـراءات و المؤسسة من وضع األهداف المرجوة 

  )تحليليهاو استخراج االنحرافات و تقييم النتائج 
تعتبر مراقبة التسيير األداة التي بفضلها تصل المنشأة إلى تحقيق األهداف المرجـوة وفـق الخطـة المسـطرة 

  للوصول إلى ذلك تستخدم عدة أدوات من بينها محاسبة التكاليفو 
  : عناصر مراقبة التسيير 

  : يمكن حصر عناصر مراقبة التسيير فيما يلي
  الموازنةو التخطيط  �
 التوجيهو التنظيم  �
 الرقابة  �
  1اتخاذ القرار �

  

  عالقة محاسبة التكاليف بمراقبة التسيير -2

 ،التخطــيطو كــاليف بتــوفير الكثيــر مــن البيانــات إلعــداد الموازنــة تســاهم محاســبة الت: الموازنــةو التخطــيط * 
إضـافة  ،علـى مسـتوى المنشـأة ككـلو حيث تستطيع توفير البيانات على مستوى الوحدات اإلدارية المختلفـة 

 ،إلى ذلك يمكن للمحاسبة المساهمة في تعديل الخطـط الموضـوعة عـن طريـق تقـديم تقـارير األداء الدوريـة
بهـــذا نـــرى أن و هـــذا مـــا يســـمى بالتغذيـــة العكســـية و  ،مقارنـــة اإلنجـــاز الفعلـــي مـــع الخطـــطالتـــي تعمـــل علـــى 

  .تعديليهاو بإمكان محاسبة التكاليف المساعدة في وضع الخطط 
قيـاس و تعمـل علـى تجميـع و تقوم محاسبة التكاليف بمراعـاة التنظـيم اإلداري الموضـوع : التوجيهو التنظيم *
ممــا يســهل علــى اإلدارة قيــاس أداء هــذه الوحــدات إضــافة  ،داريــةتخصــيص تكــاليف التشــغيل كــل وحــدة إو 

 ،إلــى ذلــك إذا وجــدت المحاســبة أن التنظــيم اإلداري يــؤدي إلــى حــدوث ضــعف فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة
بالنســـبة و مثـــل وجـــود تضـــارب فـــي الســـلطات يـــتم اقتـــراح إجـــراء التعـــديالت الالزمـــة علـــى التنظـــيم اإلداري 

تقــديم و توصــيلها إلــى الجميــع و بالتأكــد مــن إشــراك المــديرين فــي صــياغة األهــداف  لتوجيــه تقــوم المحاســبة
  .تقارير دورية

                                                             
  .7ص  2015-2014جامعة قاصدي مرباح   ،مطبوعة دروس مراقبة التسيير ،قريشي محمد الصغير رفاع شريفة 1
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تقوم محاسبة التكاليف بمقارنة التكـاليف الفعليـة والمخططـة الـواردة فـي الموازنـات علـى مسـتوى : الرقابة* 
ير عـن ذلـك إلــى اإلدارة تقـوم بتقـديم تقــار و  ،علــى مسـتوى المنشـأة ككــلو اإلدارات و األقسـام و وحـدات اإلنتـاج 

. هــذا يســاعد فــي تطبيــق محاســبة المســؤولية التــي تتطلــب ربــط األداء باألشــخاص المســئولين فــي المنشــأةو 
 ،كذلك يمكن محاسبة التكاليف توفير بعض اإلحصـائيات السـريعة مثـل عـدد سـاعات توقـف اآلالت عـددو 

  .وحدات اإلنتاج التالفة
كـذلك المفاضـلة و  ،اختيـار أفضـلهاو يف بالمفاضلة بين البـدائل المتاحـة تقوم محاسبة التكال: اتخاذ القرار* 

. كــذلك المفاضـلة بــين مجـاالت العمـل الالزمــة لمعالجـة االنحرافــاتو بـين القـرارات المتعلقــة بمسـائلة األفـراد 
  1. اإلنفاق ،اإلنتاج ،يجب على اإلدارة اتخاذ قرارات متنوعة من وقت ألخر مثل قرارات الشراءو 

   أهداف محاسبة التكاليف:الثاني المطلب
العينـة التـي تتطلبهـا إدارة و يمكن القول أن أهداف محاسبة التكاليف تكمـن فـي إنتـاج المعلومـات الماليـة    

توعيــة و الوحـدة المحاسـبة لتسـيير بدقـة النشـاطات فـي الوحـدة وقيـام اإلدارة بوظائفهـا األساسـية مـن تخطـيط 
  :المعلومات اآلتيتشمل هذه و رقابة و ٕاشراف و متابعة و 

المتابعة بما في ذلـك العمـل علـى خفـض التكـاليف و ٕاجراءات الرقابة و المعلومات الالزمة لبناء طرق  �
 .تحسين أدائهاو 
ألغـراض التسـعير مـع و المعلومات الالزمة لقياس تكلفـة اإلنتـاج ألغـراض تحديـد تكلفـة وحـدة المنـتج  �

  .صر التكاليف الداخلة في تكوين المنتج التحكم في الكميات المادية لعناو إمكانية الرقابة 
 2 .األرباح الخاصة بالفترة المحاسبةو اإليرادات و المعلومات الالزمة لقياس التكاليف  �

  االنتقادات الموجهة لنظم محاسبة التكاليف التقليدية :المطلب الثالث
  :من أهمهاو وجه ألنظمة محاسبة التقليدية عدة انتقادات   

يــــة علـــى تــــوفير بيانــــات لغـــرض تقيــــيم المخــــزون ألغـــراض إعــــداد التقــــارير ركـــزت الطــــرق التقليد( -
مسـاعدتها فـي صـنع القـرارات التشـغيلية و عجزت عن توفير بيانات إضـافية لخدمـة اإلدارة  ،المالية

  .اإلستراتجيةو 
يـة االهتمام بالنتـائج الماليـة اإلجمالو عدم إمكانية حساب تكلفة المنتج إال بعد إنهاء الفترة التكاليف  -

دون االهتمام باألنشطة الفعلية التي كانـت المسـبب فـي هـذه النتـائج ممـا يترتـب عليـه عـدم تحقيـق 
 .الرقابة على عناصر التكاليف غير المباشرة

تؤدي طرق تخصيص التقليديـة إلـى عـدم دقـة بيانـات تكلفـة المنـتج نظـرا لعـدم وجـود عالقـة سـببية  -
 بمعنى عدم وجود عالقة بين  ،المنشأةبين ما استخدمه من الموارد بو تكلفة المنتج 

  بين األساس المستخدم في تخصيص تلك التكاليف إلىو التكاليف الموجودة بمجمع التكلفة 

                                                             
   15 13، ص ص2009ق والتوريدات ،سير الرجبي، محاسبة التكاليف، الشركة العربية المتحدة لتسويمحمد تي  1
 .16ص ،اإلسكندرية ،2015 ،دار التعليم الجامعي ،أنظمة محاسبة التكاليف ،محمد عبد الغني، عبد المقصود دبيان 2
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  .هذا يقلل من فعالية محاسبة التكاليف كأداة رئيسة لقياس تكلفة المنتجو  ،الهدف النهائي للتكلفة
لـى مسـتوى األقسـام للوصـول إلـى أداء أقـل تركز األنظمة التقليدية للتكاليف على مقاييس األداء ع -

 .من مثالي على مستوى  المنشأة ككل
ال يمكـــن تحديـــد األنشـــطة التـــي ال تضـــيف قيمـــة مـــن خـــالل نظـــم التكـــاليف التقليديـــة لـــذا يصـــعب  -

 تطبيق برامج التحسين المستمر و وضع 
إلــى بيانــات  العمــل باألنظمــة التقليديــة ال يســاعد فــي توصــيلف ،عــدم الوصــول إلــى بيانــات دقيقــة -

بالتـالي ال يسـاعد و ال يسـاعد فـي أحكـام عمليـة الرقابـة و الخدمـة المقدمـة  ودقيقة عن كلفـة المنـتج أ
الخـدمات  والمنشأة في اتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة خاصة في حالـة وجـود العديـد مـن السـلع أ

 التي تتعامل بها المنشأة 
 بطريقة عادلة التكاليف غير المباشـرة بحيـث قـد يتحمـل الو أن النظم التقليدية ال توزع بصفة دقيقة  -

نظام ال يخرج القيم الدقيقـة التـي يسـتوجب علـى كـل  وخدمة ما أكثر مما ساهم فيه فه ومنتج ما أ
 1)بل توزع بقسمة مجمل التكاليف على عدد الوحدات المنتجة.منتج تحملها

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
متاح و  )في القرارات اإلدارية (ABC)على األنشطة  يالمبنام التكاليف نظ 2004 ،4العدد / 22المجلد / العلوم اإلنسانية/ مجلة جامعة بابل( 1

  ).  ibrary.iugaza.edu.ps/thesis/117533.pdf (الموقع   على الخط
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  ةــــالصـــــخال

كـــذا و مقوماتهــا و ) هامشـــية ،معياريــة ،كليـــة(صـــل التطــرق إلـــى أنــواع نظـــم التكــاليف تســنى لنــا فـــي هــذا الف
أنظمـة محاسـبة التكـاليف التقليديـة التـي و أهدفها كما عرفنا المحاسبة التحليليـة التـي هـي محاسـبة التكـاليف 

مـن و .) ودالعقـ ،العمليـات ،المشـتركة ،المراحـل، نظام محاسـبة األوامـر( ظهرت لسد فراغ المحاسبة العامة 
  أخيرا االنتقادات الموجهة لهاو ثم عالقة هذه األنظمة بمراقبة التسيير 

مبـادئ تخــدم طبيعــة المنشــأة و ركــز كـل نظــام علــى أســس و تعـددت نظــم التكــاليف  وكـذا أنظمــة محاســباتها 
  :تطبيقها يساعد المنشأة فيو  ،خصوصيتهاو 

  مواجهة سوق المنافسة بأسعار تنافسية �
 كاليفالتحكم الجيد في الت �
  التسعير الدقيق للمنتجات �

ــــين وجــــود هفــــوات      فجــــوات غفــــل عنهــــا مبتكريهــــا  مــــن جهــــة و إال أن اســــتخدام هــــذه األنظمــــة ب
لـذلك وجهـت لهـا عـدة  ،أصبحت غير فعالة فـي ضـل التقـدم السـريع الـذي تشـهده المنشـأة مـن جهـة أخـرىو 

  .الفصل الموالي هذا ما سنتطرق إليه فيو مما أدى إلى ظهور أنظمة جديدة  ،انتقادات
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  :تمهيد

عمومــا و  ،تركيــز علــى نقــاط غفــل عنهــا النظــام الســابقو نظــام يختــرع مــن أجــل تكملــة  وكــل علــم أ       
اســتجابة و ســيرا مـع تقــدم االقتصـادي و فــي إطـار ذلـك  ،هلسـالفسـتجيب لجملــة االنتقـادات الموجهــة يو يجيـب 

ردا علـــى االنتقـــادات الموجهـــة لألنظمـــة و  ،تقـــدمت فـــي إنتاجهـــاو تـــي تغيـــرت هيكلتهـــا ألغـــراض المنشـــآت ال
  .الركائزو التقليدية ظهرت أنظمة حديثة تحمل في طياتها جملة من األسس 

ويمكــن مــن خــالل هــذا الفصــل التعــرف علــى بعــض األنظمــة الحديثــة لمحاســبة التكــاليف بشــكل ملخــص 
  .أساس األنشطة والتفصيل في نظام محاسبة التكاليف على

  .ينقسم إلى ثالثة مباحث وكل مبحث إلى ثالثة مطالب
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  مدخل إلى األنظمة الحديثة  لمحاسبة التكاليف: المبحث األول

الوصــول و  ،توزيعهـا بشـكل عـادلو بعـد فشـل نظـم حسـاب التكــاليف التقليديـة  مـن اسـتيعاب كـل التكــاليف   
ســـعى . نظـــرا لالنتقـــادات الموجهـــة إليهـــاو ة التكـــاليف التـــي ال تضـــيف قيمـــة ٕازالـــو إلـــى تخفـــيض التكـــاليف 

  تكمل النقائص التي غفلت النظم التقليديةو الباحثين في المجال إلى ابتكار أنظمة جديدة تعالج 

  )JIT ) Just In Timeنظام اإلنتاج في الوقت : المطلب األول

  :JIT نظام اإلنتاج في الوقت  تعريف

مكون بواسـطة إحـدى محطـات التشـغيل علـى خـط  والذي فيه يتم إنتاج كل جزء أ ذلك النظام وه
فـي التوقيــت  ،مسـتعدة السـتالمهاو اإلنتـاج فـي ذات اللحظـة التـي تكــون فيهـا المحطـة التاليـة محتاجـة إليهــا 

  .المنضبط  يتحدد النشاط اإلنتاجي ألي من محطات التشغيل باحتياجات المحطة التالية لها
التــي أحــدثت و اإلنتــاج فــي الوقــت المناســب مــن أهــم المســتجدات فــي أســاليب اإلدارة يعتبــر نظــام 

يرجـع ذلـك بشـكل رئيسـي غلـى مـا حققـه هـذا النظـام مـن نجـاح منقطـع و اإلنتـاج و شـبه ثـورة فـي بيئـة اإلدارة 
  1.زيادةو ما ترتب عليه من تخفيض لتكاليف و النضير في الصناعات اليابانية 

بــالجودة مـــع إســناد كافـــة األنشــطة التــي ال تضـــيف قيمــة للمنـــتج مــن خـــالل  ،احتياجــات الطلــب الخـــارجي
مــن بــين المزايــا التــي اســتغالل المــوارد بأفضــل طريقــة حســن و التحســين المســتمر فــي طــرق أداء األنشــطة 

   :يوفرها النظام
 التشخيص السريع للممتلكات والوقوف على أسبابها الحقيقة واختيار أفضل الحلول لها  �
 خفض العيوب التي تظهر على الوحدات المنتجة  مراقبة و   �
جــودة اإلنتــاج ممــا يــؤدي إلــى خفــض المخــزون االحتيــاطي و تحقيــق الرقابــة التامــة علــى التكــاليف  �

 وعدد العاملين
 .سرعة التغذية العكسية للمعلومات �

   :كما يتميز النظام بمجموعة من الخصائص تتمثل أهمها في
مخـــزون كبيـــر يعنـــي تكـــاليف عاليـــة كمـــا أن المخـــزون  اعتمـــاد حجـــم المخـــزون الصـــفري فوجـــود �

 .المخزون /المبيعات=ودوران المخزون ه إنالصفري سيرفع من دوران المخزون حيث 
 .مأمن شانه تخفيض وقت التصنيع  والتهيئة السريعة واستمرار عملية التصنيع وه �
لتعــديل وقيــام مرونــة اآلالت بحيــث يصــاحب تصــميمها وجــود مرونــة عاليــة مــن حيــث الســرعة وا �

 اآللة بأكثر من وظيفة 
توريــد متكـــرر ودلــك باختيـــار مـــوردين لهــم القـــدرة علــى توريـــد المؤسســـة باحتياجاتهــا خـــالل فتـــرات  �

 صغيرة وبكميات صغيرة 

                                                             
  2017بن الدين امحمد، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر  1
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 .تكامل الجهود الفنية الداعمة مع جهود الموردين  �
   نظام التكلفة المستهدفة:المطلب الثاني 

فكــرة أن معظــم التكــاليف فــي المراحــل األولــى لإلنتــاج وتطــوير  نشــأة فكــرة التكلفــة المســتهدفة مــن
هــده المرحــل وتهــدف التكلفــة  المنتــوج تكــون ثابتــة ممــا يتــيح لــإلدارة فرصــة لمحاولــة التخفــيض التكلفــة فــي

والوفـاء برغبــة  المسـتهدفة إلـى تخفـيض التكـاليف علـى المنتجـات الجديـدة مـع ضـمان تحقيـق جـودة المنتـوج
مـن الوصـول إلـى السـعر المسـتهدف مـع تحقيـق تض ها تكاليف التصنيع والتسويق التيالمستهلك فيقصد ب

  :العائد المطلوب فيكون بدلك التكلفة المستهدفة هي
  هامش الربح المستهدف   –سعر البيع المتوقع =التكلفة المستهدفة 

  :من أهم مبادئها نجد
 التركيز على مرحلة التصميم  �
  اعتبار الزبون المحدد األساسي �
السـعر يقـود إلـى التكلفـة  حيـث يـتم الحصـول عليهـا مـن خـالل طـرح الهـامش الـربح المرغـوب مـن  �

ســعر البيــع المســتهدف هــدا األخيــر يتحــدد علــى مجمــوع مــن العوامــل كوضــعية اســعار المنافســين 
 وظروف السوق 

تشـــكيل فريـــق بوظـــائف مختلفـــة لتحديـــد التكلفـــة والفريـــق يكـــون مســـؤول عـــن كامـــل العمليـــات فـــي  �
 لمؤسسة ا

  :أما األهداف األساسي لهده التكلفة المستهدفة تتمثل في 
 التخفيض في التكاليف قبل الحدوث  �
 1 .تحسين جودة المنتوج قبل تقديمه الى السوق �

   ABMنظام اإلدارة باألنشطة: المطلب الثالث

ار أن على اعتب Activity Based Managementعلى أساس األنشطة  اإلدارةتقوم فكرة نظام     
إدارة األنشطة هي الطريقة التي يمكن من خاللها تحسين قيمة المنتج وتحسين األرباح التي يمكن 

أسلوب إدارة يرتكز على األنشطة والعمليات، كونها تعتبر  وه ABMنظام . تحقيقها من إنتاج هذه القيمة
ا في توليد القيمة التي ينتظرها أكثر استقرارا  من حيث تكاليفها والعوامل المسببة لها إلى جانب مساهمته

  2.مما اوجب إدارتها بفعالية ، العميل
على أنه مجموع األعمال التي تقوم بها المؤسسة من اجل تحسين  ABMيمكن تعريف نظام 

كفاءة وفعالية أنشطتها وعملياتها، مراعية مدى مساهمتها في إيجاد القيمة، معتمدة على المعلومات 
  ABC.المحصل عليها من نظام 

                                                             
  2017ستر لطلبة السنة الثانية ما دروس مقدمة محاضرات وبن الدين امحمد،  1
2 https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/.../10_2018_01_11!08_19_09_PM.doc.. 
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على رؤية إستراتيجية، أي أن القرارات المتخذة يجب أن تأخذ بعين االعتبار  ABMيقوم نظام 
اآلثار على المدى البعيد، وكذلك التغيرات المتوقعة، إلى جانب االهتمام باالتصال المستمر مع العمالء 

  1.من خالل معرفة ما ينتظره المستهلك من أجل إشباعه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  :الموقع جامعة البليدة  مطبوعة دروس ل السنة الثانية ماستر  ABCنظام األنشطة على  1
) content/uploads/sites/3/2017-blida2.dz/eco/wp-univ (  
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   ABCمفهوم نظام ال : حث الثانيالمب

كمـا أتـى بتغيـرات  ،من أهم األنظمة التي القت استخداما واسع عنـد ظهـوره  ABCيعتبر نظام ال
  ABCو نظـام محاسـبة التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة أشـتقت األحـرف الـثالث .جذريـة لألنظمـة التقليديـة

  من 
Activity Based Costing   

   ABCنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال عموميات على :المطلب األول

  :تعاريف -1

  : 01تعريف 
عرف نظام التكاليف على أساس األنشطة إقبال كبير من طرف المؤسسـات األمريكيـة واألوروبيـة 

وانطالقــا مــن نظــام تســـييري . فــي ســنوات الثمانينــات خاصــة بعــد التعــرف علــى حــدود المحاســبة التقليديــة
الـذي قدمتـه  )Cost Management System )CMSليف يـدعى برنـامج جديـد مؤسـس علـى التكـا

انبثــق نظــام  )ComputerAided Management International  )CAMIالمنظمــة الدوليــة 
  .1963الذي كان تحت تجارب االستعمال منذ ) ABC(التكاليف على أساس األنشطة 

ب اخـتالف عـدد مـن وجهـات النظـر حسـ ABCولقد تعددت تعاريف نظام التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة 
وسـيلة وذلـك لشـموله علـى مكونـات النظـام و عبارة عن نظام ولـيس أسـلوب أ" فيعرفه بعض األكاديميون أنه

  .من مدخالت ومعالجة المخرجات والتغذية العكسية
مـــدخل تكلفــة يركــز علــى األنشـــطة " بأنــه )ABC(ويعــرف نظــام التكــاليف علـــى أســاس األنشــطة 

حيــث يســتخدم تكلفتهــا كأسـاس لتحديــد تكلفــة أغــراض تكلفــة أخــرى  costobjectيســية كـأغراض تكلفــة رئ
  ".كالمنتجات والخدمات

طريقـــة تعـــود إلـــى تحســـين األنظمـــة التقليديـــة للتكـــاليف عـــن طريـــق التركيـــز علـــى األنشـــطة كـــأغراض و ه"  -
شـطة التـي اسـتفادة ما يسـمى بـالموارد علـى األنو أساسية للتكلفة إذ يتم تخصيص التكاليف غير المباشرة أ

  ".منها ومن ثم تخصيص تكلفة هذه األنشطة على المنتجات
يقـيس تكلفـة وأداء األنشـطة والمـوارد وكـذلك أغـراض " كما عرف نظام التكاليف علـى أسـاس األنشـطة بأنـه -

التكلفــة حيــث يــوزع تكلفــة المــوارد علــى األنشــطة ويــوزع تكلفــة األنشــطة علــى أغــراض التكلفــة باالعتمــاد 
أي أنـه يقـوم علـى فكـرة أن تـوفير ". تخداماتها وبسبب العالقة السـببية لمسـببات التكلفـة باألنشـطةعلى اس

الخـدمات يحتـاج إلـى مؤسسـات وأن هـذه المؤسسـات تقـوم علـى ممارسـة عـدة أنشـطة لتحقيـق و المنتجات أ
  .لفةغاياتها وأن تلك األنشطة تحتاج إلى موارد وأن هذه الموارد بطبيعتها اقتصادية ولها تك

من و وعليـه ومــن خــالل التعــاريف السـابقة يمكــن القــول أن نظــام التكـاليف علــى أســاس األنشــطة هــ
  :يقوم على  وبين أحدث  األنظمة للمحاسبة اإلدارية الحديثة وه

  تقييم قدرة المؤسسة على أداء األنشطة من خالل تحديد وقياس مواردها؛ -
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  للقيمة وأنشطة غير مضيفة للقيمة؛ تحليل األنشطة وتصنيفها ما بين أنشطة مضيفة -
  1 .تحديد تكلفة مختلف األنشطة وكذلك تكلفة الطاقة غير المستغلة -

  :ABCخصائص نظام محاسبة التكاليف - 2
  :   من أهم خصائص محاسبة التكاليف ما يلي    

  تقسيمه اإلداري و حاجته و النظام طبيعة عمل المشروع  الئمي هأن �
 اسب تكلفة الفوائد الموجودة االقتصاد بالنفقات بحيث تتن �
 . التنفيذيةو تنفيذه في كل المستويات اإلدارية و الوضوح حتى يمكن فهمه و يتميز بالسهولة  هأن �
 .الرقابة على عناصر التكاليفو يشتمل على وسائل األحكام  هأن �
 .يشتمل على التنسيق المتكامل بين القائمين على تنفيذه هأن �
تمكـن مــن إعـداد التقــديرات الالزمـة والمعــايير المسـتخدمة لدراســة يشـتمل علــى المقومـات التــي  هأنـ �

  .المشاريع
  :ABCأهداف النظام -3

  :في األهداف التالية ABCيمكن حصر أهداف نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة ال
 التوزيع العادل لتكاليف على المنتجات، �
 تحديد األنشطة ذات أعلى تكاليف، �
 ف لم تساهم في إنتاجهعدم تحميل المنتج تكالي �
 .مرونةو توزيع التكاليف على األنشطة وفق معايير أكثر دقة  �
 .التي ال تضيف قيمة تخفيض التكاليف باالستغناء لألنشطة �

  ABCافتراضات نظام و مبادئ : المطلب الثاني

  :مبادئ نظام التكاليف على أساس األنشطة -1

  :هماو على مبدأين أساسين ABCيرتكز نظام        
 .أن اقتناء الموارد يسبب حدوث التكاليفو شطة تستهلك الموارد األن �
 .الخدمات تستهلك األنشطةو المنتجات  �
    2 .الخدمات تستهلك األنشطة و  �

  

  

                                                             
  7ص  ,المؤسسة  أداءالنشاط في دعم مراقبة التسيير ورفع  أساسنظام محاسبة التكاليف على  أهمية,:ولملتقى وطني حمشاش نادية،  1

(Univ-blida2.dz/eco/wp-content/uploads/sites/3/2017/06 .نادية-مشاش/ docx) : على الموقع    
قدمة الستكمال متطلبات  نيل شهادة الماستر في التدقيق إلهام محيريق، متطلبات تطبيق نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة، دراسة م 2

  )www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-025-1.pdf: (على الموقع  .32،ص 2001، المحاسبي، جامعة الوادي
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  1الشكل أدناه يوضح العمليةو 

       مبادئ محاسبة التكاليف  ) 02(الشكل رقم      
  يخلق                          يخلق                     

  
                       

  يستهلك                     يستهلك                               

   في مراقبة تسيير المؤسسات االقتصادية ABCدور تطبيق نظام تكاليف على أساس األنشطة  ،مليكة محمدي: المصدر  

  مصادرة الكلفة المستهلكةو العالقة بين أغراض الكلفة 

  موجهات المصادر               موجهات األنشطة أغراض       المصادر      
  ...المقرات  ،المؤسسات ،هي األشخاص :المصادر

  كثافة طلب األنشطة على مصادر الكلفو قياس تكرار : مواجهات المصادر

  .المنجزة من قبل األفراد والمؤسسات العمليات: األنشطة

لــى األنشـــطة بواســطة أغـــراض الكلفــة المتاحـــة للكلـــف قيـــاس تكــرار وكثافـــة الطلـــب ع: موجبــات األنشـــطة
  .الممكن تخصيصها إلى أغراض الكلفة

  الخدمات المصنعة و هي المنتجات  :أغراض الكلفة 
  2.العناصر المؤثرة على كلفة النشاط :موجهات الكلفة

  :االفتراضات  -2

كـــون األكثـــر لـــيس إنفـــاق حيـــث أن مضـــمون هـــذا االفتـــراض قـــد يو نمـــوذج اســـتهالك  وهـــ ABCإن       
 .لكي تنخفض التكاليف يجب أن تكون هناك تغير في اإلنفاقو أهمية 

 .قياسهاو توجد العديد من األنشطة التي يمكن تحيدها و تواجد العديد من مسببات استهالك الموارد 
مجموعــة مــن األنشــطة  وإن مجمعــات الكلــف متجانســة أي يعنــي أن كــل مجمــوع يمثــل نشــاط واحــد فقــط أ

 .المتجانسة
ٕان التكــاليف التــي توصــف بأنهــا ثابتــة فــي و إن جميــع التكــاليف فــي كــل مجمــع كلفــة تكــون متغيــرة   

  3. النظام التقليدي تتمثل في كلف أنشطة التسهيالت

                                                             
قدمة الستكمال متطلبات في مراقبة تسيير المؤسسات االقتصادية، مذكرة م ABCدور تطبيق نظام تكاليف على أساس األنشطة ، مليكة محمدي 1

  :على الموقع .17ص، 01/06/2015نيل شهادة الماستر في المحاسبة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، نوقشت علنا بتارخ 
)https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Mehamdi_Malika.PDF(  
، 2007، الستونو ، العدد السابع االقتصادو مجلة اإلدارة  روتطبيقها في المؤسسة الصغي األنشطة أساسالتكلفة على فيصل زماط حسن السليم، 2

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=26180): (على الموقع 08ص
 185، ص 2008دار الحامد، األردن  إسماعيل يحي التكريمي، محاسبة التكاليف المتقدمة، 3

 ا!� ط� ا��د��ت ا��وارد
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  النشاطو مراحل تحديد التكلفة : المطلب الثالث

  :خطوات تصميم نظام التكاليف على أساس األنشطة  -3-1-

علـــى أســـاس ألنشـــطة يجـــب المـــرور الخطـــوات التاليـــة لتصـــميم  مـــن اجـــل تطبيـــق نظـــام حســـاب التكـــاليف
  :النظام
تعتبــر الخطــوة األولــى عنــد تصــميم نظــام التكــاليف علــى أســاس :تجميــع األعمــال علــى هيئــة أنشــطة �

وبســـبب تعـــدد هـــذه  ،المنشـــاةهـــي التعـــرف علـــى األعمـــال المختلفـــة التـــي تقـــوم بهـــا  ABCاألنشـــطة 
 ة مسببات للتكلفة لذا يتم األعمال يكون من الضروري استخدام عد

تجميـــع األعمـــال المتشـــابهة فـــي نشـــاط واحـــد ليكـــون هـــذا بـــنفس المســـبب أي اســـتخدام نفـــس المســـبب 
 .لألنشطة المتشابهة

هـي و بعد االنتهاء من الخطـوة األولـى أي تجميـع األنشـطة يكـون الخطـوة الثانيـة :تحديد تكلفة النشاط �
عند التقرير عن تكلفة كل نشـاط أي تجميـع عـدد معـين تحديد مستوى التجميع الذي يستخدمه النظام 

 .من األعمال في نشاط واحد مع تقرير عن تكاليف هذه األعمال بصورة مستقلة

يقصد بمركز النشاط ذلـك القطـاع مـن العمليـة اإلنتاجيـة الـذي يقـوم بتأديـة : تحديد مراكز األنشطة �
هــذه الخطــوة إلــى تحديــد كيفيـــة  تهــدفو  ،عمــل معــين يخــدم فــي تحقيــق وظيفــة مــن وظـــائف المنشــأة

  .إعداد تقارير التكاليف على مستوى المراكز

ويقصـد بهــا المسـببات التــي أدت إلـى حــدوث هـذه التكلفــة أي التـي تســتخدم فــي   :ســببات التكلفــةتحديـد م
  تخصيص الموارد المتاحة من األنشطة

تكلفـة النشـاط علـى  ه حاصـل القسـمة مجمـوعيقصـد بـ:  علـى األنشـطة التكلفةتحديد معدل تحميل  �
 . عدد مسببات التكلفة

ويقصـــد بـــه توزيـــع تكلفـــة النشـــاط علـــى : والخـــدمات المنتجـــاتعلـــى  األنشـــطة تكلفـــةتخصـــيص  �
 1 .معدل التحميل الموافق للنشاط xالمنتجات وفق عدد مسببات التكلفة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   242.243ص  ،2007ئة األعمال المعاصرة، دار الجامعية اإلسكندرية، آخرون، مبادئ محاسبة التكاليف في بيو أحمد محمد نور    1
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  في مراقبة التسييرABC استخدام  نظام ال: المبحث الثالث

  في مراقبة التسييرABC ية استخدام نظام الكيف: المطلب األول

 :أهمية مراقبة التسيير .1
  : يمكن إيجاز أهمية مراقبة التسيير في النقاط التالية :

 . يتخذ ما يلزم أن يمنع حدوثهاو أثناء وقوعها لكي تعالج فورا  واكتشاف األخطاء فور وقوعها أ �
 .التثبت من أن القواعد المقررة مطبقة على وجهها الصحيح �
 .التأكد من أن المعلومات الفنية تؤدى وفقا ألصول المقررة ثم تقديم المعالج منها �
 .تقييم المسيرين للتأكد من كفاءتهم في جميع المستويات وحسن سلوكهم �
التأكــد مــن تــوفير االنســجام بــين مختلــف األجهــزة اإلداريــة وســيرها فــي اتجــاه الهــدف الواحــد وفقــًا  �

 .للسياسات المقدرة
 .أن القوانين مطبقة دون إخالل وأن القرارات الصادرة محل احترام الجميع التأكد من �
الحـــد مـــن تكـــاليف العمـــل ونفقاتـــه وٕايقـــاف اإلســـراف الزائـــد وضـــغط اإلنفـــاق فـــي التغيـــر الحيويـــة  �

 .وتحقيق اإلدارة االقتصادية
 .الحد من تكاليف العمل ونفقاته وٕايقاف اإلسراف الزائد �
عـــن ســـير العمـــل مـــن أجـــل ترشـــيد اتخـــاذ القـــرارات وخاصـــة منهـــا الوصـــول إلـــى معلومـــات واقعيـــة  �

 1المتعلقة بالسياسة العامة للعمل وبأهدافه
  :عالقة مراقبة التسيير بنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة .2

  :في مراقبة  التسيير إلى ما يلي ABCترجع أهمية نظام التكاليف على أساس األنشطة 
وتحديـد مجـاالت الـوفرة  ،.علـى تحديـد أهميـة األنشـطة فـي شـكل تكلفـة توفير المؤشرات التي تساعد -

واإلســراف فـــي هاتـــه التكلفـــة ويمكـــن ذلـــك اإلدارة مـــن اتخـــاذ القـــرارات المرتبطـــة بتخفـــيض المـــوارد طبقـــًا 
 .ألهداف كل نشاط

متاحـة تحديد عالقة التكـاليف بـاألفراد وبالتـالي تقسـيم المسـؤوليات باتجـاه أسـاليب اسـتخدام المـوارد ال -
 .ويساعد ذلك على توجيه أسلوب الرقابة لتحقيق هدف الكفاية في األداء ،لهم

يعتبـــر مـــدخل التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة مـــدخًال فعـــاًال فـــي تقيـــيم األداء علـــى أســـاس القيمـــة  -
 .المساهمة في تحقيق األنشطة لإلدارة والمضافة  أ

غـاء األنشـطة عديمـة المنفعـة ممـا يتـيح لـإلدارة تحديد األنشطة األكثر ارتباطـًا بالتكـاليف  ومـن ثـم إل -
 2 .فرصة إعادة توزيع الموارد بصورة أفضل

                                                             
   3مليكة محمدي، مرجع سبق دكره، ص 1
��ف �$ أ'�س ا)�
ط�  2�����ط���ت ا�.6ول �$ ABC',�د .�د��، ا'��دام �.�'�� ا�����ل ��.د�د ا��د�� ا�6.��، درا'� �	د�� ا' /0

 ،��'�.����ر 0/ ا'-����$ ا��و>4  82-77، ص ص 2010-2011
;�دة ا:  
( hesis.univ-biskra.dz/603/1 .',�د20%.�د��20%�ذ�رة/ pdf) 
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تعمــل علـــى قيــاس األداء بفعليـــة وبصــورة أدق وتحديـــد مـــواطن اإلســراف وبـــذلك تعتبــر آليـــة للرقابـــة  -
 .على التكاليف وٕادارتها على المدى الطويل

يحـاول قيــاس مـا اسـتخدم مـن مـوارد علــى قيـاس الطلـب علـى اسـتخدام المــوارد حيـث أن هـذا النظـام  -
  .مستوى المؤسسة ككل وتجزئة ذلك على مستوى كل نشاط فرعي ورئيسي داخل المؤسسة

  ABC متطلبات استخدام نظام ال : المطلب الثاني 

  :ABCمقومات نظام حساب التكلفة على أساس األنشطة .1
  :هيو قومات يقوم نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة على جملة من الم

البــؤرة التــي يرتكــز عليهــا هــذا النظــام إذ ينضــم إلــى المؤسســة  وهــ :األنشــطة حيــث يعتبــر النشــاط �
أنها مجموعة متتالية من األنشطة التي تهـدف إلـى تقـديم خـدمات ذات قيمـة أفضـل إلـى العمـالء  "على

موعـــة مـــن الغـــرض مـــن كـــل نشـــاط زيـــادة قيمـــة المنـــتج بالنســـبة للعميـــل حيـــث يتكـــون النشـــاط مـــن مجو 
  ".اإلجراءات التي يتشكل فيها بينما جوهر العمل الذي يتم أداءه داخل المؤسسةو العمليات 

توزيعها إلـى مجمعـات صـغيرة ليسـهل التعامـل و أي إعادة تصنيف األنشطة : مجمع تكلفة النشاط �
يـــــتم التوزيــــع علـــــى أســــاس وحـــــدات متجانســــة داخـــــل و  ،معهــــا وتحديــــد العالقـــــة بينهــــا ووحـــــدة الخدمــــة

  .مجموعةال
 .هي الوحدة التي يتم تحميل التكاليف على أساسها:وحدة التكلفة �
 . السبب الجوهري الذي أدى على حدوث التكلفة بالفعل ومسبب التكلفة ه :مسبب التكلفة �
ٕادارة األنشـطة مـن غيـر و مـن الصـعب تحليـل و هي مـدخالت األنشـطة الضـرورية ألدائهـا  :الموارد �

  1.معرفة الموارد
 تالفـرو قـايمكـن حصـر :األنظمـة التقليديـةو ام المحاسـبة علـى أسـاس األنشـطة الفرق بـين نظـ .2

بـــين نظـــام محاســـبة التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة  األنظمـــة التقليديـــة لمحاســـبة التكـــاليف وفـــق 
  :الجدول التالي

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  20ص  ذ�ره�.�ر�ق، �ر-4 '�ق إ�;�م  1
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   ABC الفرق بين األنظمة التقليدية و نظام ال):01(لجدول رقما
  

  167 166إسماعيل يحيى التكريتي  ص ص :المصدر              

  

  

  

  

  

  

  

  

  األنظمة المحاسبية التقليدية  شطةنظام التكاليف على أساس األن

ـــــدم معلومـــــات تفصـــــيلية عـــــن كـــــل نشـــــاط مـــــن  يق
  األنشطة داخل أي قسم 

يقـــدم معلومـــات تكلفـــة كاملـــة عـــن وظيفـــة كاملـــة وتكـــون تجميعيـــة 
لمختلــــف األنشــــطة فــــي مختلــــف األقســــام التــــي يمــــر بهــــا اإلنتــــاج 

  .ويصعب تحليلها

ــــة  ــــى األنشــــطة واعتبارهــــا هــــدف التكلف التركيــــز عل
  ساساأل

  التركيز على المنتجات واعتبارها هدف التكلفة

يســتخدم مؤشــر تكلفـــة لكــل نشــاط داخـــل كــل قســـم 
إنتــاجي، ويــتم قياســه بقســمة تكلفــة النشــاط المحــددة 
علــى مقيــاس المخرجــات لــذلك النشــاط، أي العامــل 

  المسبب لتكلفة ذلك النشاط

للتكـــاليف الصـــناعية غيـــر المباشـــرة ) واحـــد(يســـتخدم معـــدل تحميـــل
داخــل أويــتم اســتخدام بمعــدل تحميــل متخصــص لكــل قســم انتــاجي 
ويتم تحديده بقسمة مجموع التكاليف غيـر المباشـر المخططـة علـى 

  أساس التحميل المختار

ـــي القســـم  تتعـــدد اســـتخدامات مجمعـــات التكـــاليف ف
الواحــد ويتخصــص كــل مجمــع منهــا بنشــاط معــين 

  لتسهيل حساب تكلفة وحدة النشاط

د للتكــاليف الصــناعية غيــر المباشــرة فــي كــل اســتخدام مجمــع واحــ
  عدة مجمعات للمؤسسة قسم أو

تعتبر األسس المستخدمة فـي توزيـع التكـاليف غيـر 
المباشــــرة وفــــي تحميــــل هــــذه التكــــاليف فــــي نفســــها 

  )ذات احتمال عال(العامل المسبب 

التحميـــل هـــي نفســـها العامـــل المســـبب  قـــد تكـــون أســـس التوزيـــع أو
  )احتمال ضعيف(

في الغالـب ال يسـتند العامـل المسـبب إلـى متغيـرات 
ـــــل متغيـــــرات أخـــــرى مثـــــل الوقـــــت، عـــــدد  ماليـــــة، ب

  األجزاء، كمية اإلنتاج

تتضمن أسـس التحميـل متغيـرات ماليـة تمثـل تكلفـة العمـل المباشـر 
  تكلفة المواد المباشرة أو

ــع كلــف األنشــطة التــي  ــة المنتــوج بتجمي ــد تكلف تحدي
  قامت ببنائه

  المنتوج بقسمة مجموع التكاليف على كمية اإلنتاجتحديد تكلفة 

  بالحسابات يمكن أن يكون التشغيل يدويا أو  يتم التشغيل بالحسابات المتقدمة جدا
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  ABC المزايا واالنتقادات الموجهة  لنظام ال:  المطلب الثالث 

  :المزايا .1

عمليـا بقيـاس التكلفـة علـى أسـاس النشـاط خاصـة فـي الشـركات الصـناعية ظهـرت و منذ بدأ االهتمـام علميـا 
  :فيما يليويمكن اختصارها العديد من المزايا لهذا المدخل 

 .األنشطة المسبقة للتكلفة تحديدا دقيقا و يساعد على تحديد األحداث  �
 يفيد في توزيع التكاليف غير المباشرة �

كلفــة علــى أســاس النشــاط يســاعد علــى نجــاح جهــود اإلدارة فــي مجــال خفــض التكلفــة مــن إن قيــاس الت

  :خالل اآلليات التالية

  .الجهدو تخفيض الزمن  �
  .استبعاد األنشطة غير الضرورية �
  .اختيار األنشطة ذات التكلفة المنخفضة �
  .مشاركة األنشطة �
  1.إعادة توزيع المواد غير المستخدمة �
  :االنتقادات .2

  :من أهمها ما يلي و ه لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة عدة انتقادات كأي نظام وج(
التقليــدي و ٕاال تطــور لنظــام التكــاليف القــديم أو أن نظــام محاســبة تكــاليف علــى أســاس األنشــطة مــا هــ �

 .الذي يبحث في عالقة النتيجة مع السبب مع إدخال تفاصيل أكثر في مراكز األنشطة
تعتمد بصـفة رئيسـية علـى االختبـار السـليم المسـببات  ABCتكاليف النشاط إن كفاءة استخدام نظام  �

 دراسة دقيقةو ال السهل بل يحتاج إلى تكاليف ووقت كبير و ذلك ليس باألمر الهين و  ،التكلفة
درايـة كافيـة مـن قبــل و عـدم تـوفر الخبـرة الكافيـة لتطبيـق هـذا النظـام حيــث يحتـاج إلـى وعـي تكـاليفي  �

 .ص مستخدمي النظام التقليديهذا ما ينقو المحاسب 
 .لهذا صعوبة الحصول على البياناتو صعوبة التطبيق في المؤسسات الخدماتية  �
تكـــاليف مرتفعـــة و يحتـــاج إلـــى جهـــد كبيـــر  ABCأن تطبيـــق نظـــام التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة  �

 2.)العزوف عنه من قبل بعض الشركات و ما يجعله صعب التطبيق  وهو ٕاضاعة للوقت و 
  

  

  

  

  

                                                             
 ) 313ص  ،2002 ،اإلسكندرية، الدار الجامعية‘ الفندقيةو المحاسبة اإلدارية في المشروعات السياحية و محاسب التكاليف  ،ثناء علي القباني(  1

  347آخرون نفس المرجع، صو مد نور أحمد مح2
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  : ��ا���

والركــائز  ABCالضــوء علـى ثالثـة أنظمــة حديثـة لمحاسـبة التكــاليف ثـم تعريـف هـذا الفصـل سـلط 
تميـــزه عـــن غيـــره مـــن األنظمـــة، ويتبـــين أن كـــل األنظمـــة تســـعى إلـــى تقلـــيص التكـــاليف خاصـــة غيـــر  التـــي

خـــاذ المباشــرة منهــا، كمـــا أوضــح نظــام محاســـبة التكــاليف علــى أســـاس األنشــطة الــدور الـــذي يلعبــه فــي ات
القرار ومراقبة التسيير فضال عـن المزايـا المنسـوبة إليـه فـي سـد ثغـرات التـي غفلـت عنهـا األنظمـة التقليديـة 

 .لمحاسبة التكاليف
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  :تمهيد

ت الفندقيـــة عـــن بـــاألخص المؤسســـاو ال يختلـــف تطبيـــق األســـس المحاســـبة فـــي المؤسســـات الخـــدمات      
فضـال عـن طـرق تقيـيم التكـاليف ويتـدخل  ،رغم خصوصية المنتج الفنـدقي  ،ؤسسات األخرىغيرها من الم

 ،االســتقرار السياســي ،أســعار المنافســين ،التصــنيف: فــي تحديــد ســعر الخدمــة الفندقيــة عديــد العوامــل منهــا
  . صعوبة التنبؤ برقم األعمال المرتقب الخ  ،ارتفاع التكاليف ،الدخل الفردي ،المناخ

التــي يصــعب تحميلهــا بالطريقــة  ،ئص الخدمــة الفندقيــة ارتفــاع تكاليفهــا غيــر المباشــرةمــن خصــاو 
   .كذا صعوبة التفريق بين التكاليف المباشرة وغير المباشرةو العادلة لمختلف الخدمات المقدمة و الصحيحة 

  وكـــــــذا نشـــــــاطها ثـــــــم  إلـــــــى تقـــــــديم المؤسســـــــة محـــــــل الدراســـــــة هـــــــذا الفصـــــــل ســـــــيتم التطـــــــرق فـــــــي
ة التكــاليف المطبقــة مــن قبــل المؤسســة وأخيــرا اقتــراح نمــوذج لتطبيــق نظــام محاســبة التكــاليف إبــراز محاســب

دعــم هــذا النمــوذج بحســابات تبــين توزيــع التكــاليف الغيــر المباشــرة بصــفة أكثــر عــدال و    ABCاألنشــطة 
   . ف الفندقوتحليل النتائج بمقارنتها مع النتائج المتحصل عليها بالنظام المستخدم من طر . على الخدمات
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  )فندق تيمي(تقديم المؤسسة محل الدراسة : المبحث األول

  خصائصهاو قبل التعريف بالمؤسسة محل الدراسة يمكن إعطاء لمحة وجيزة عن المؤسسة الفندقية    
تعريــف بفنــدق تيمــي بصــفة و بصــفة عامــة  خصائصــهاو  دقاعلــى الفنــ تعريــفســنقدم فــي هــذا المبحــث    

  .كل ما يتعلق بالخدمات التي يقدمها هذا األخيرو ة خاص
  اإلطار لمفهومي للمؤسسة الفندقية:المطلب األول

 بعض خصائصهاو يخصص هذا الجانب لتقديم تعريف خاص بالمؤسسة الفندقية 

  : المؤسسة الفندقية -1

الشـراب خـالل و م تقـديم خـدمات الطعـاو المبنى الذي يتم إنشاؤه لتقديم المأوى للمسافرين  وه(: 01تعريف  
  .)فترة محددة

تقـديم األطعمـة و تقـوم بتقـديم خـدمات تـأجير الغـرف و المنشأة التي تزاول النشـاط الفنـدقي  ووه( :02تعريف
  .1)شركة وعدة أفراد أ والمشروبات للنزالء مقابل سع محدد وقد يكون الفندق مملوكا بكامله لفرد أو 

  مبنى فيه غرف بغرض التأجير لمختلف الزبائن  ومن هنا يتبن لنا أن الفندق ه: يف مستخلصتعر 
  :أهمية المؤسسات الفندقية -2

الفندقيــة بشــكل خــاص ذات أهميــة بالغــة فــي اقتصــاد الــدول و تعتبــر المؤسســات الخدماتيــة بشــكل عــام     
أخـرى بالرخـاء أي أنهـا  تبفضلها تكون السياحة في أوج نشاطها ما يسـمح للقطاعـاو ألنها محرك السياحة 

  ،زيادة في الدخل الوطنيو ي لالقتصاد محرك خف
  :خصائص التكلفة الفندقية -3

، التكـاليف الفندقيـة ثـالث أربـاع إجمـاليتصـل إلـى و معظم تكاليف المنشآت الفندقية هي تكـاليف ثابتـة     
حيث نجد في قسم الغـرف مسـتوى عـالي جـدا مـن التكـاليف . تختلف من قسم ألخر داخل الفندق الواحد و

مثــل ، أمــا التكــاليف شــبه الثابتــة فتتالمغســلةو يــرة تشــمل خدمــة العمــالء نجــد التكــاليف المتغ الثابتــة فــي حــين
  .في مرتبات العاملين باألقسام

  مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية: المطلب الثاني

  وكذا هيكلها التنظيمي سيتم في هذا المطلب تقديم مؤسسة تيمي
   :تعريف بفندق تيمي-1

تشمل على سـتة وعشـرون غرفـة موزعـة علـى و ت الفندقية في قلب مدينة أدرار تقع مؤسسة تيمي للخدما  
قاعــة الترفيــه  ،االســتقبال وبهــ ،قاعــة االجتماعــات: توجــد فيــه المرافــق التاليــةو  ،طــابق أولو طــابق أرضــي 

  .موقف لركن سيارات الزبائن ،تدريباتو قاعة محاضرات  ،حديقة ،اإلفطارو 
  

                                                             
����  أ'�وبا'��دام .��م �ر�م ��Bم،  1��
�ط  أ'�س �$ا����'4 ا�,دد �)�� ا�%زي ��%�وم ا$����د�� وا#دار�� ،���و>ت  ا��و-;�ا�ا��-�د ا

/��C�  3ص  2015 وا�C1Cون ا
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  :هيكل فندق تيمي-2 

توصـلنا إلـى صـياغة هـذا الهيكـل الشـكلي بالتنسـيق مـع مسـير الفنـدق و  ،هيكـل تنظيمـي رسـميليس للفندق 
  ) ).05(أنظر الملحق رقم (.لهم الموكلةحسب عدد العمال والمهام 

  

  الهيكل تنظيمي لمؤسسة تيمي للخدمات الفندقية : )03(الشكل رقم 
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  ر الفندقمن إعداد الطالبتين بالتنسيق مع مسي: المصدر 
  

يقـوم مسـير الفنـدق و  مـوزعين علـى ثـالث أقسـام كمـا يبينـه الهيكـل السـابق يوجد في المؤسسـة ثمانيـة عمـال
فــي خدمــة الغــرف أرع و  ،طبــاخو فــي المطــبخ عــون مســاعد و  ،عــونين فــي االســتقبال ،تــوجيههمو بتــأطيرهم 
  .عامالت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المسير

 االستقبال خدمات الغرف

 )2(عونين )4(أربع عامالت 

 المطبخ

 )2(عونين
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  نشاط الفندق:المطلب الثالث

ات الفندقية فـي إطـار تقـديم الخـدمات لعـدة زبـائن وهـذا مـا سـيتم التطـرق إليـه تنشط مؤسسة تيمي للخدم   
   :في ما يلي

الخدمــة الرئيســية التــي يقــدمها الفنــدق هــي اإليــواء كمــا يقــوم وبصــفات : أنــواع الخــدمات المقدمــة -1
 التدريبيـــة واإللقـــاء الملتقيـــات والنـــدوات العلميـــة، ويمكـــن تلخـــيص تاســـتثنائية كـــراء لتنظـــيم الـــدوارا

  :خدمات اإليواء وفق الجدول التالي
  

  ) ) 03و  01(أنظر الملحق . (الخدمات المقدمة بخصائص الغرف وأثمنها) 02(جدول رقم 
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الملحق الطالبتين وفق  المصدر من إعداد

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  ثمن الليلة الواحدة  خصائص الغرفة  نوع الغرفة

  

  غرفة لشخص واحد

+ مكيـــــــف+ ســـــــريرين
+ انترنــــــــــت+ تلفــــــــــاز

  دوشو مرحاض 

  

  دج 3000.00

  

  غرفة لشخصين

+ مكيـــــــف+ ســـــــريرين

+ انترنــــــــــت+ لفــــــــــازت

  دوشو مرحاض 

  

  دج 3500.00

  

  غرفة لثالث أشخاص

+ مكيـــــــف+ ســـــــريرين

+ انترنــــــــــت+ تلفــــــــــاز

  دوشو مرحاض 

  

  دج 4100.00
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: غرفـة لشخصـين ،خدمـة أ: غرفـة لشـخص واحـد: سيرمز إلى الخدمات التي يقدمها الفندق كمـا يلـي  

  . خدمة ج: غرفة لثالث أشخاص ،مة بخد

  :أنواع الزبائن -2
  :ييمكن حصرهم كالتالو يستقبل الفندق عدة زبائن 

 سياح من داخل؛ �

 سياح من خارج الوطن؛ �

 منظمي ملتقيات الجامعية؛ �

 منظمي الدورات التدريبية؛ �

 .نالجزائريو و العمومية األجانب و عمال الشركات الخاصة  �
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  خصائص نظام التكاليف في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية:لثانيالمبحث ا

ســيتم التطــرق فــي هــذا المبحــث علــى واقــع المحاســبة فــي مؤسســة فنــدق تيمــي عمومــا ونظــام التكــاليف     
  .المستخدم فيها
  تحديد التكلفة في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية نظام المطلب األول

لمعرفة نظام تحديد التكلفة في المؤسسـة الفندقيـة تيمـي  ،من مؤسسة إلى أخرى نظام تحديد التكلفة يختلف
  . للخدمات يجب أوال التطرق إلى النظام المحاسبي المستخدم في مؤسسة تيمي للخدمات

   :النظام المحاسبي في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية-1   
خدمـة الغــرف  ،اإلفطـار ،ة االســتقبالالفنـدق يظـم ثمانيـة مــوظفين مـوزعين علـى ثــالث أنشـطة رئيسـي  
يعتمــد علــى المحاســبة العامــة فــي النظــام الجزافــي  ،يقــدم ثــالث خــدمات ،يشــرف علــيهم مســير الفنــدقو 
يــتم تحديــد ثمــن الخدمــة و  ،يقــوم بمســك الســجالت الضــرورية التــي يفرضــها القــانون التجــاري الجزائــريو 

دمة الفندقية تعـرض منتجهـا بـثمن حـدد مسـبقا فالخ  ،شأنها شأن أي منتج في السوق ،فيه بصفة قبلية
هــذا لكثــرة العوامــل المتدخلــة فيــه ويســتعين بهــا المســير و  ،لســنوات وكثيــرا مــا يكــون ثابتــا لعــدة أشــهر أو 

تصـنيف : يتم تحديـد سـعر الخدمـة وفـق عـدة محـددات منهـاو  في حساب التكلفة على الطريقة التقليدية
  .اليفإجمالي التك أسعار المنافسين؛ الفندق؛

  :محددات سعر الخدمة -2

  :يقوم المسير بتحديد ثمن الخدمة مسبقا وفق عدة محددات منها  
 تصنيف الفندق؛ �

 أسعار المنافسين؛ �

  إحصاء التكاليف؛ �
مـــن تكـــاليف ثابتـــة  ،قـــد يتحملهـــا الفنـــدق فـــي الســـنة حيـــث يقـــوم المســـير  بإحصـــاء كـــل التكـــاليف التـــي

اسـتنادا إلـى التكـاليف التـي تحملهـا الفنـدق خـالل السـنة  ،يبيـةقيمـة تقر  بإعطائهـا ذلـكو تكـاليف متغيـرة و 
يقـوم بتقـدير رقـم األعمـال الـذي قـد يصـل إليـه فـي  ،وبناء علـى رقـم أعمـال السـنة المنصـرمة ،الماضية

حـــول هـــامش الـــربح  هالســـنة المواليـــة أخـــذا فـــي االعتبـــار تقـــديرات عـــدد الزبـــائن مـــن كـــل فئـــة  وقراراتـــ
ذلـك بضــم هــامش الــربح الــذي يطمــح إليــه و  ،خراج الســعر الوحــدوي للخدمــةثــم يقــوم  باســت ،المسـتهدف

  .إلى التكاليف التي استخرجها سابقا
  الطريقة المستخدمة لحساب التكلفة في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية المطلب الثاني 

  :يليمحاسبه وتنقسم األعمال بينهما كما و يتولى مسك محاسبة الفندق كال من مسير الفندق      
  :عمل مسير الفندق 1-

الغيـــر المباشـــرة التـــي و يقـــوم مســـير الفنـــدق بتجميـــع كـــل الفـــواتير المتعلقـــة بكـــل التكـــاليف المباشـــرة        
بـالموازاة يقـوم بإنجــاز حوصـلة عـن الزبـائن الـذين توافــدوا إلـى الفنـدق حسـب نـوع الخــدمات و تحملهـا الفنـدق 
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هنـا تنتهـي مهمـة مسـير  ،المتواجـد علـى مسـتوى االسـتقبالبفضـل سـجل . التي استفادوا منهـا ،.)ج ،ب ،أ(
  .الفندق

 :عمل محاسب الفندق 2-

بالوثــائق الثبوتيــة  التــي تؤيــد التكــاليف التــي تحملهــا الفنــدق خــالل الســنة  يســلم مســير الفنــدق كــل فــواتير   
المســجل  كــذا الحوصــلة التــي أنجزهــا عــن رقــم األعمــالو  ،غيــر مباشــرة وبغــض النظــر إن كانــت مباشــرة أ

تحديـــد رقـــم األعمـــال كمـــا يقـــوم و يقـــوم المحاســـب بتجميـــع التكـــاليف  ،لديــه مـــن ســـجل الوافـــدين إلـــى الفنـــدق
مــــلء و . الخســــارة المتحملــــة واســــتخراج هــــامش الــــربح المحقــــق أو المحاســــب بمــــلء التصــــريحات الجبائيــــة 

التصــريحات مختلــف و الســجالت التــي يفــرض القــانون مســكها مــن طــرف المؤسســات ذات الطــابع الربحــي 
  .للهيئات المعنية
  :من هنا يتبن  

أن المحاسبة المستخدمة فـي مؤسسـة تيمـي للخـدمات الفندقيـة هـي محاسـبة عامـة تتركـز علـى تسـجيل 
  :تقييد كل اإليرادات ثم حساب النتيجة وفق المعادلةو كل النفقات 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجموع التكاليف -رقم األعمال= النتيجة
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  :النتيجة كما يبينها الجدول الموالي وحساب
   تقسيم رقم األعمال ) 03( رقمجدول 

      التعيين

     11 661 700.00  رقم األعمال

  8 746 275.00    التكاليف الكلية

    2 915 425.00  هامش الربح 

  03الملحق رقم و من إعداد الطالبتين بناءا على المعلومات المقدمة من طرف مسير : المصدر 
      :لتقسيم رقم األعمال التمثيل البياني

                             
  2017ألعمال لسنة الدائرة النسبية لتقسيم رقم  ا):  04(الشكل 

                        
                                        

  Excelعلى مخرجات الالمعلومات المقدمة من طرف مسير الفندق و  من إعداد الطالبتين اعتمادا : المصدر 

  تحليل الدائرة النسبية
  من رقم األعمال ¾ من هذا التمثيل يتبن أن التكاليف الفندق تمثل ما يقارب 

يوضـــح   ،مـــن رقـــم األعمـــال   25%يمثـــل هـــامش الـــربح مـــا يقـــرب و .أي أن الفنــدق يتحمـــل تكـــاليف كثـــرة
  2017الجدول الموالي توزيع رقم األعمال حسب الخدمات المقدمة في الفندق لسنة 
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  حسب الخدمات2017لسنة األعمال رقم  )04(جدول 
  المجموع  عدد الليالي  الثمن  الخدمة

 دج  5 586 000.00   1 862  دج 3000.00  أ

  دج 3 997 000.00   1 142  دج 3500.00  ب
 

 دج  2 078 700.00   507  دج 4100.00  ج

 دج  11 661 700.00    3 511  /  المجموع

  03الملحق رقمو دمة من طرف مسير من إعداد الطالبتين بناءا على المعلومات المق: المصدر 
  

  . ويوضح الشكل الموالي التمثيل باألعمدة للخدمات المؤداة حسب رقم األعمال
  األعمالرقم التمثيل البياني للخدمات التي يقدمها الفندق وفق ) 05(الشكل رقم 

                           
  

 Excelمخرجات ة و المعلومات المقدم المصدر من إعداد الطالبتين باستخدام 

مـن ثـم الخدمـة ب وأخيـرا و من هذا التمثيل يظهر أن الخدمة أ هي التي سـاهمت أكثـر فـي رقـم األعمـال   
  . الخدمة ج

  هامش الخدمة في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية تحديد تكلفة المطلب الثالث

  : تشمل بنود التكلفة في المؤسسة عديد العناصر يمكن ذكرها فيما يلي 
  :تتمثل فيو التكاليف المباشرة - 1    

يكــون و  ،تســتخدم لتحضــير فطــور الصــباح الــذي يســتفيد منــه الزبــون: المــواد الغذائيــة �
 .ثمنه داخال في سعر الخدمة

مــواد تســتخدم لتنظيــف و تشــمل المــواد التــي يسـتخدمها الزبــون مباشــرة : مــواد التنظيــف �
 .تلطيف الجوو القاعة و تهيئة الغرفة وتنظيف المطبخ و 
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 الغســول التــي تقــدم يوميــاو هــي مــواد الزينــة الصــابون و  :اد اســتهالكية فــي الغرفــةمــو  �
  لزبون

يستخدم نشاط االستقبال لوازم مكتبية تساعد على القيـام بالنشـاط علـى : لوازم المكتب �
حافظــــات  ،األقـــالم ،لــــوازم الحاســـوب ،الســـجالت ،األوراق: تتمثــــل فـــي  ،أكمـــل وجـــه

 إلخ......  ،الملفات

خدمـة و ٕافطـار و الطاقة العاملة التي تعمل على تنفيذ الخدمة من استقبال :ملةاليد العا �
 .غرف

 

  :تتمثل فيو التكاليف غير المباشرة  -2

 يتحملها الفندق سنويا ضمن مشاركة جزافيةو : االنترنتخدمة  �

  يتحمل الفندق تكاليف الهاتف كل ثالثي: الهاتفمصاريف  �

كـذا األشـخاص الوافـدين إليـة جـزاء و بنـى وتشـمل تـأمين الم: تأمين الفندقمصاريف   �
جــــزء جزافــــي يــــؤمن بــــه المســــير المبنــــى و  ،التــــأمين الــــذاتي للزبــــون ومنــــه مباشــــرة وهــــ

 .المرافق التابعة لهو 

كمــا ذكرنــا فــي المطلــب الســابق يقــوم بهــا محاســب و إن المحاســبة : مســك المحاســبة �
 .الفندق سنويافي إطار المناولة لألعمال المحاسبية ويتحمل تكاليفها  ،متعاقد

يقـوم و ٕالزامـي و نظرا لتوافد عدة زبائن إلى الفندق فإن صيانته أمـر ضـروري : الصيانة �
ــــارة(المقــــاول باالســــتعانة بــــالخبراء فــــي كــــل مجــــال  ــــاء ،اإلن  ،التكيــــف ،إشــــغال الكهرب

 )الخ....صيانة األثاث  ،الطالء

المناديــل و  ،جملــة المناشــف واألفرشــة واألغطيــة التــي تســتعمل فــي الغــرف: البياضــة �
 .عند تقديم اإلفطار

 . هي تكلفة شكلية يتحملها الفندق من أجل نية تجديد عتادها: االهتالكات �

في نشاط اإلفطار يتحمل الفنـدق أعبـاء المـاء و ويستخدم في الغرف : الماءمصاريف  �
  .كل ثالثي

هـــي مـــن التكـــاليف المباشـــرة فـــي حـــدود مـــا يســـتخدمها الزبـــون : الكهربـــاءمصـــاريف   �
كـــذا عنـــد اســـتخدامها لتشـــغيل و ة  لكـــن عنـــدما تتعـــدى إلـــى المرافـــق األخـــرى لإلضـــاء

 .التكيف والتلفاز وشحن الهاتف تعتبر غير مباشرة

الرســوم التــي يتحملهــا الفنـدق فــي إطــار تأديــة مهامــه و هــي جملـة الضــرائب  :الضــريبة �
 .على رقم أعمالهو 
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وتكــون قيمتهــا  ،لــم يــؤديو أدى خــدمات أ مــن بــين هــذه التكــاليف توجــد تكــاليف يتحملهــا الفنــدق ســواء     
   .خدمة االنترنت التي تدفع قيمتها بالدفع المسبق ، مثل تأمين مبنى الفندق ،ثابتة 

  :لعناصر التكاليف السالفة الذكر حسب الجدول التالي 2017يمكن إعطاء التقديرات المالية لسنة و 
  ) 04(أنظر الملحق ( 2017توزيع التكاليف لسنة  ) 05(رقم  جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطالبتين على ضوء المعلومات المقدمة من مسير الفندق  إعدادمن : المصدر
  :تكلفة الخدمة -3

يستخدم المسير طريقة محاسبة التكاليف الكليـة السـتخراج التكلفـة الوحدويـة لكـل خدمـة وكـذا هـامش الـربح 
  : وذلك بإتباع الخطوات التالية

 دج 11 661 700.00: رقم األعمال �

 دج 8 746 275.00: مجموع التكاليف �

  3511): ليالي المبيت(عدد الخدمات المقدمة  �

  ).2 491.11= 3511/  8 746 275.00: (تكلفة الخدمة الواحدة �

  :ذلك وفق الجدول التاليو يمكن حساب هامش الربح المحقق  ،بعد تحديد تكلفة الوحدة

  القيمة   التعين  نوع التكلفة

   623 520.00  مواد غذائية  تكاليف مباشرة

  495 200.00  مواد التنظيف

  585 258.00  مواد استهالكية في الغرفة

  165 120.00  لوازم المكتب

  2 460 000.00  اليد العاملة

  4 329 098.00  المجموع التكاليف المباشرة

  600 000.00  لفندقتامين ا  تكاليف غير مباشرة

  200 000.00  الصيانة

  340 000.00  الماء

  852 140.00  الكهرباء

  460 881.00  الهاتف

  180 000.00  المحاسبة

  190 000.00  االنترنت

  140 300.00  البياضة

  725 000.00  االهتالكات

  728 856.00  الضريبة

  4 417 177.00  مجموع التكاليف الغير المباشرة

  8 746 275.00  موع التكاليف الكليةمج
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  كلفة الخدمة توزيع ت) 06(رقم  جدول

 الخدمات ثمن الوحدوي التكلفة الهامش

 الخدمة أ 3000.00 2491.11 508.89

 الخدمة ب 3500.00 2491.11 1008.89

 الخدمة ج 4100.00 2491.11 1608.89

  والجداول السابقة Excelمن إعداد الطالبتين اعتماد على : المصدر                  
حققـت   ،)ربـح(الهـامش المحقـق موجـب  ،لتكلفة موحدة لكل الخدمات الـثالثيتبن من الجدول أن قيمة ا   

مــــا يظهــــر بوضــــوح فــــي التمثيــــل البيــــاني  ،أخيــــرا الخدمــــة أو تلتهــــا الخدمــــة ب  ،الخدمــــة ج أكبــــر هــــامش
  :باألعمدة

  حسب كل خدمة تقسيم ثمن البيع ببيانين  نتمثيليي  )  06( الشكل رقم                      

        
  Excelمن إعداد الطالبتين اعتماد على : المصدر                            
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  : هامش الربح الكلي للخدمات-

  بناء على الجداول السابقة يمكن إنجاز جدول هامش الربح الكلي للخدمات 
  حساب الهامش الكلي للخدمات) 07(رقم جدول 

ـــــرب  الخدمة  حهـــــامش ال
  للوحدة

  الهامش الكلي  خدمة هامش كل   العدد

    947 553.18  1 862  508.89  أ
2915412.79  

  
  

  1 152 152.38  1 142  1008.89  ب

  815 707.23  507  1 608.89  ج

  من إعداد الطالبتين بناء على المعلومات السابقة: المصدر 
تيمــي التمثيــل البيــاني المــوالي يمثــل مســاهمة كــل خدمــة فــي الهــامش الكلــي المحقــق مــن طــرف مؤسســة و 

  .للخدمات الفندقية
  هامش الكلي للخدماتال) 07( م رق شكل 

              
                   

  Excelمن إعداد الطالبتين اعتماد على :  المصدر 
أخيــرا و تلتهــا الخدمــة ا  ،يتضــح مــن التمثيــل البيــاني أن الخدمــة ب هــي التــي حققــت أكيــر هــامش ربــح    

  .الخدمة ج
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  في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية ABC موذج مقترح لتطبيق نظام النلثالث المبحث ا

ذلـــك و  ،حاســـبة التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطةتطبيـــق نظــام م الطـــالبتين حاولتفــي هـــذا المبحـــث ســـ     
بحسـاب التكــاليف التــي تتحملهــا مختلــف الخـدمات التــي يقــدما الفنــدق وفــق هـذا النظــام بعــد تحديــد مختلــف 

  .مسببتهاو محددات التكلفة و شاط مراكز النو األنشطة 
  تقديم النموذجل المعلومات الالزمة: المطلب األول

يمكـن و لتطبيق نظام محاسبة التكاليف علـى أسـاس األنشـطة يجـب أن تتـوفر لـدينا بعـض المعلومـات      
  :استخالصها من الجداول التالية

 :اليد العاملة �

  سم يبن الجدول الموالي تكلفة اليد العاملة حسب كل ق
 )) 05(أنظر الملحق (التكلفة السنوية لليد العاملةيمثل ) 08(رقم جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الطالبتين وفق المعلومات المقدمة من طرف مسير الفندق: المصدر
  .:هامش الربح الكلي لكل خدمة �

معلومـات  فـي االسـتقبال مـثال ال يسـتغرق نفـس الوقـت تـدوين ،هنا يتضح عدم العدالة في توزيع التكـاليفو 
خدمـة تنظيـف الغـرف ال تسـتغرق نفــس و . ثـالث والمعلومـات الخاصـة بشخصــين أو خاصـة بشـخص واحـد 

  الماء واالنترنت و ال للكهرباء و ال استهالكهم لمواد التنظيف و الوقت لعدد مختلف من األشخاص 
 :2017عدد الزبائن الوافدين إلى الفندق خالل سنة  •

عرضـها و مـدة اإلقامـة قمنـا بجمـع البيانـات و  ،عدد ليالي المبيتو ائن على ضوء السجل الذي يدون فيه الزب
  :في الجداول التالية

  
  
  
  
  

  المجموع  تكلفة األجور السنوية للعامل  عدد العمال  النشاط

  720 000.00  360 000.00=12* 30 000.00  02  االستقبال

  300 000.00=12*25 000.00  02  اإلفطار
000.00 20*12=000.00 240  

000.00 540  

  1 200 000.00  300 000.00=12*25 000.00  04  فخدمة الغر 

  2 460 000.00    08  المجموع
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  ):أ(عدد الزبائن  لغرفة واحدة الخدمة  �

  ) )03(أنظر الملحق (للغرفة الواحدة يبن عدد الزبائن  )09(رقم  جدول
  

 A3$t ذات z.� وا67 

 >,=6L2د ا=K %6ة ا6L A%,Cnد ا�z.,ص  6Lد ا=B$ات
20 20 7 140 

12 12 5 60 

7 7 25 175 

10 10 120 1200 

1 1 19 19 

3 3 3 9 

2 2 10 20 

15 15 1 15 

36 36 4 144 

4 4 20 80 
 ا=jBEBع

110 110 214 1862 

 من إعداد الطالبتين وفق المعلومات المستخلصة من سجالت الفندق:  المصدر              

  ):ب(شخصين الخدمة  بائن لغرفة ذاتعدد الز  �

 لغرفة ذات شخصينيبن عدد الزبائن  )10(رقم  جدول

  Q<V.z ذات A3$t 

 6Lد ا=K>,=2 %6ة ا6L A%,Cnد ا�z.,ص  6Lد ا=B$ات

80 160 3 240 

40 80 5 200 

33 66 1 33 

20 40 14 280 

13 26 5 65 

10 20 7 70 

6 12 6 36 

6 12 10 60 

3 6 30 90 

2 4 20 40 

1 2 28 28 

 ا=jBEBع

214 428 129 1142 

 من إعداد الطالبتين وفق المعلومات المستخلصة من سجالت الفندق :المصدر             
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 ):ج(عدد الزبائن لغرفة ثالثة أشخاص  الخدمة  �

 لغرفة ذات ثالثة أشخاصيبن عدد الزبائن  ) 11(رقم  جدول

 A3$t ذات y4ث أz.,ص 

 6Lد ا=K>,=2 %6ة اz A%,Cn.,ص 6Lد ا� ا=B$ات  6Lد

16 48 15 240 

10 30 6 60 

5 15 30 150 

2 6 12 24 

2 6 10 20 

1 3 13 13 

 ا=jBEBع

36 108 86 507 

  من إعداد الطالبتين وفق المعلومات المستخلصة من سجالت الفندق:  المصدر               
  

  : ABCى أساس األنشطة تقديم نموذج محاسبة التكاليف عل: المطلب الثاني

  :لصياغة نموذج تطبيق نظام محاسبة التكلفة على أساس األنشطة يتعين المرور بالمراحل التالية
  :جمع المعلومات عن األنشطة 1-

 ،تجميعهـا علـى هيئـة األنشـطة يـتم فيهـا تحليـل األعمـال و  و  ABCهـذه الخطـوة مهمـة جـدا لنجـاح نظـام  
موظفيــه لتتبــع الخطــوات المنتهجـــة مــن قبــل األعـــوان  و مــع مســير الفنـــدق  لبلــوغ ذلــك تــم القيـــام بمقــابالتو 

  .لتقديم الخدمة
عـرض الخـدمات و  ،الترحيـب بـهو أول ما يقوم بـه العـون المكلـف بـذلك عنـد دخـول الزبـون ه االستقبال �

 ،بيئـة المدينـةو عادة يقوم بتقديم معلومات يطمـح غليهـا الزبـون عـن محـيط  ،قيمة كل خدمةو مزاياها و 
بعـــد ذلـــك يقـــوم بتـــدوين معلومـــات الزبـــون  ،وجهـــة كـــل منهـــا و ثـــم يعـــرض عليـــه الغـــرف الشـــاغرة  مـــن

أخيـــر يعطـــي لـــه و يفـــتح حســاب الزبـــون علـــى الحاســـوب و  ،مســتعينا بوثـــائق الهويـــة فـــي ســـجل اإليـــواء
عنـد نهايـة الزيـارة و  ،يقوم بتسليمه عند كـل خـروجو يستلم الزبون المفتاح عند كل دخول  ،مفتاح الغرفة

  .مرافقته إلى البابو وم عون االستقبال بتوديع الزبون يق
ثـم يرحبـون  ،اإلفطار يقـوم العـونين المكلفـين بـذلك بتحضـير فطـور الصـباح بنـاءا علـى عـدد المقيمـين �

 ،غســـل األوانـــيو بعـــدها ينظفـــون القاعـــة و   ،بالزبـــائن ويقـــدمونا إلفطـــار فـــي القاعـــة المخصصـــة لـــذلك
  .أخيرا تنظيف المطبخو 

تتمحور في تنظيف الغرفة قبل دخول الزبـون إليهـا ومـن ثـم تنظيفهـا يوميـا خدمة الغرف  �
  .وتنظيفها عند مغادرة الزبون ،األغطيةتغيير المناشف و و طيلة إقامة الزبون وتهويتها 
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  :ويمكن تلخيص هذه الخطوات في األنشطة التالية
  األنشطة المستخرجة من األقسام الرئيسية للفندق) 12(رقم  جدول

  األنشطة  الرقم  األقسام

  الترحيب الزبون  01  االستقبال
  تدوين معلومات الزبون  02
  فتح حساب الزبون  03
ـــــد كـــــل و تســـــليم   04 ـــــاح عن اســـــتالم المفت

  بعد كل دخولو خروج 
  غلق حساب الزبون  05
  توديع الزبون  06

  تحضير فطور الصباح  07  اإلفطار
  استقبال الزبون  08
  تقديم اإلفطار  09
  تنظيف القاعة  10
  تنظيف المطبخ  11
  غسل األواني  12

  قبل دخول الزبون تحضير الغرفة  13  خدمة الغرف
  تنظيف الغرفة طيلة إقامة الزبون  14
  تهوية الغرفة  15
  المالياتو تغيير المناشف   16

  تنظيف الغرفة بعد مغادرة الزبون  17

 وفق المعلومات المستخلصة من المقابالت من إعداد الطالبتين  :المصدر                 
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  : تكلفة النشاط ومراكز النشاط تحديد مسببات-2-

 :تحديد مسببات التكلفة �
منــه يــتم إخــراج مســببات التكلفــة الخاصــة بكــل و خدمــة النشــاط و يــتم تحديــد العالقــة الســببية بــين النشــاط 

  :يمثل الجدول الموالي األنشطة ومسببات تكلفتها ،نشاط
 مسبب التكلفة لكل نشاط) 13(رقم جدول                       

  مسبب التكلفة  األنشطة  األقسام

  زبون  الترحيب الزبون  االستقبال

  زبون   تدوين معلومات الزبون

  ساعة عمل الحاسوب  فتح حساب الزبون
بعـد كـل و استالم المفتـاح عنـد كـل خـروج و تسليم 
  دخول

  عدد المرات التسليم

  ساعة عمل الحاسوب  حساب الزبون غلق

  عدد المرات التوديع  توديع الزبون

  عدد الوجبات  تحضير فطور الصباح  اإلفطار

  عدد مرات االستقبال  استقبال الزبون

  عدد الوجبات  تقديم اإلفطار

  عدد مرات التنظيف القاعة  تنظيف القاعة

  عدد مرات التنظيف المطبخ  تنظيف المطبخ

  عدد مرات الغسيل  نيغسل األوا

  عدد مرات التحضير  تحضير الغرفة قبل دخول الزبون  خدمة الغرف

 عدد مرات التنظيف الغرفة  تنظيف الغرفة طيلة إقامة الزبون

 عدد مرات التهوية  تهوية الغرفة

 عدد مرات التغيير  األغطيةو تغيير المناشف 

 ف الغرفةعدد مرات التنظي  تنظيف الغرفة بعد مغادرة الزبون

  من إعداد الطالبتين بناء مع مقابلة مع مسير الفندق: المصدر       
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مسـببات  و نقـوم بتجميـع األنشـطة مـن خـالل مصـفوفة االرتباطـات بـين األنشـطة : تجميع األنشـطة �
  :وفق الجدول التالي التكلفة

  هامراكز تجميع األنشطة و  : )14(رقم  جدول

  باستخدام الجدول السابق من إعداد الطالبتين : لمصدرا
بعد القيام بتجميع كل األنشطة التي لها نفس مسببات التكلفة يتضح عدد المسببات وكذا االنشطة 

  .المنسوبة لكل مسبب
  

  

  

  

  رقم النشاط   

  
مسببات 

  لفةالتك

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  

                                +  +  زبون

ســـــاعة عمـــــل 
  الحاسوب

    +    +                          

                            +        مرات التسليم

                        +            مرات التوديع

                  +    +              عدد الوجبات

ـــــــــــــــــــــــــــــرات  م
  االستقبال

              +                    

نظيــف مــرات الت

  القاعة

                  +                

مــرات التنظيــف 
  المطبخ

                    +              

            +                        مرات الغسيل

مرات التحضير 
  الغرفة

                        +          

        +                            مرات التنظيف 

      +                              مرات التهوية

    +                                مرات التغيير

مــــرات تنظيــــف 
  ادرةبعد المغ

                                +  
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  المرحلة إلى خطوتين تنقسم هذه: حساب معدل تحميل التكلفة لكل نشاطو تحديد التكلفة  األنشطة  -3

 :تحديد تكلفة األنشطة  :أوال �

بنـــاء علـــى المعطيـــات  ،تـــم وضـــع نســـب مؤويـــة لتوزيـــع إجمـــالي التكلفـــة عيـــر المباشـــرة علـــى األنشـــطة   
  :يوضح ذلك الجدول التاليو  ،التقديرية المقدمة من طرف مسير الفندق

  توزيع التكاليف غير المباشرة على األنشطة) 15(رقم جدول 

�� ا/��ط ت��
  �000000000����000000001 ت��

 ا��12م ا����� ا/��ط

 ا�:9�8 ا567ن 5% 220858.85

 ا=��>��ل

5
�ت ا567ن 7% 309202.39�?
 @AوCت 

 E�F �19ب ا567ن 4% 176687.08

353374.16 8% 
 G��1ح وت���I ا��Jم ا

176687.08 4% 

 K�L �19ب ا567ن

176687.08 4% 
 ت5دMA ا567ن

���ح 8% 353374.16 ت	5�F :�Pر ا

 ا=��Fر

132515.31 3% 
G?�I ا��>��ل ا567ن F� ا

 ت>GAC ا��FQر 7% 309202.39

353374.16 8% 
���< ت/��� ا

353374.16 8% 
R��I ت/��� ا

220858.85 5% 
1� ا�وا��L 

�2� د5Sل ا567ن 7% 309202.39 �F:T ت	P�: ا


� اT:فCS 

 ا�F:T ط��� إ�2
� ا567نت/���  7% 309202.39

176687.08 4% �F:T ت�A5W ا

220858.85 5%  �X�/I ا�AJIتوتT��: ا


�Tدرة ا567ن 6% 265030.62 C?6 �F:T ت/��� ا

�� اT�: اX��I:ة 100% 4417177.00���
]5Iع ا 

 من إعداد الطالبتين بناء على مقابلة مع مسير الفندق: المصدر
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  :ا تحديد عدد مسببات التكلفة لكل نشاطثاني �

باالســــتعانة  ،وعــــددها لكــــل نشــــاطيــــتم البحــــث عــــن مســــببات األنشــــطة   ،بعــــد دراســــة وتحليــــل األنشــــطة  
  :وفق الخطوات التالية ،بالجداول السابقة

الخدمــة أ : (موزعــة كمــا يلــي. زبــون 646وهــ 2017عــدد الزبــائن الوافــدين إلــى الفنــدق خــالل ســنة  �
 ).108: الخدمة ج  ،428:لخدمة با ،شخص 110:

= ســـاعة تشــغيل لشـــخص الواحـــد 0.1*شـــخص  646الحاســوب  ،ســـاعة 64.6ســاعات اســـتعمال  �
 10.8: الخدمـة ج ،سـاعة 42.8: الخدمـة ب ،سـاعة11: خدمـة أ: ( ساعة موزعة كما يلي 64.6
 ).ساعة

: خدمـــــــة أ: (موزعـــــــة كمــــــا يلـــــــي) 1292=2*646( مـــــــرة  1292عــــــدد مـــــــرات التســـــــليم المفتــــــاح  �
بمعـدل مـرتين ) مـرة 216=2*108الخدمة ج  ،مرة856=2*428الخدمة ب  ،مرة 220=2*110

 .في اليوم لكل زبون

 ،1142:  الخدمـــة ب ،1862: الخدمـــة أ: (ليلـــة موزعـــة كمـــا يلـــي 3511وعـــدد ليـــالي المبيـــت هـــ �
 ).507: الخدمة ج

: الخدمـة ج ،214: الخدمـة ب ،110: الخدمـة أ: (موزعـة كمـا يلـي 360وعـدد مـرات االسـتقبال هـ �
36.( 

 ،129: الخدمــة ب ،214: الخدمـة أ  �موزعـة كمــا يلـي429مجمـوع مـدة اإلقامـة لكــل زبـون هـي  �
 ).86: الخدمة ج

 214: الخدمـة ب ،مـرة220=2*110: الخدمـة أ(بمعـدل مـرتين فـي اليـوم  720عدد مرات التهويـة  �
 .بمعدل مرتين في اليوم) مرة 72:الخدمة ج ،مرة
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  :عدد مسببات كل نشاط الجدول الموالييمثل و 
 عدد مسببات التكلفة لكل نشاط )16(رقم  جدول

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجداول السابقةمن إعداد الطالبتين بناء على :المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

�C000000د 
���0000001ت 
 ������� ا��� ا��12م ا����� 
8�1 ا

 ا�:9�8 ا567ن زبون 646

 ا=��>��ل

5
�ت ا567ن زبون  646�?
 @AوCت 

 E�F �19ب ا567ن ساعة تشغيل الحاسوب 64.60

���ح وتG��1  تسليمعدد المرات ال 1292I ا��Jم ا

 K�L �19ب ا567ن ساعة تشغيل الحاسوب 64.60

 ت5دMA ا567ن عدد المرات التوديع 646

���ح عدد الوجبات 3511 ت	5�F :�Pر ا

 ا��FQر

 ا��>��ل ا567ن F� اG?�I عدد المرات االستقبال 3511

 ت>GAC ا��FQر عدد الوجبات 3511

 ت/��� ا>��� التنظيف عدد المرات 360

 ت/��� اR��I عدد المرات التنظيف 360

360 
1� ا�وا�� عدد المرات الغسيلL 

�2� د5Sل ا567ن عدد المرات التحضير 360 �F:T ت	P�: ا


� اT:فCS 

 ت/��� ا�F:T ط��� إ�2
� ا567ن عدد المرات التنظيف 429

 ت�A5W ا�F:T عدد المرات التهوية 720

 ا�AJIتوتT��: اX�/I�  عدد المرات التغيير 429

360 

�Tدرة ا567ن عدد المرات التنظيف C?6 �F:T ت/��� ا
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 :معدل تحميل التكلفة لكل نشاطتحديد : ثالثا �

وفــق  ،ليف الموزعــة ســابقا لكــل نشــاط علــى عــدد األحــداث المســببة لتكلفــةيــتم حســاب معــدل التحميــل لتكــا
 :المعادلة التالية

  عدد مسببات التكلفة/ تكلفة النشاط = معدل تحميل التكلفة لكل نشاط

  :الجدول الموالي يوضح معدالت التحميل لألنشطةو 
  معدل تحميل التكاليف على األنشطة) 17(رقم جدول 

ـــل  معـــدل تحمي
 النشاط

 فة النشاطتكل
عـــــدد مســـــببات 

 األقسام األنشطة التكلفة 

 الترحيب الزبون 646 220858.85 341.89

 االستقبال

478.64 309202.39 646 
 تدوين معلومات الزبون

2735.09 176687.08 64.6 
 فتح حساب الزبون

273.51 353374.16 1292 
 استالم المفتاح و تسليم 

2735.09 176687.08 64.6 
 لق حساب الزبونغ

273.51 176687.08 646 
 توديع الزبون

100.65 353374.16 3511 
 تحضير فطور الصباح

 االفطار

37.74 132515.31 3511 
 استقبال الزبون في المطعم

88.07 309202.39 3511 
 تقديم اإلفطار

981.59 353374.16 360 
 تنظيف القاعة

981.59 353374.16 360 
 تنظيف المطبخ

 غسل األواني 360 220858.85 613.50

858.90 309202.39 360 
 تحضير الغرفة قبل دخول الزبون

 خدمة الغرف

720.75 309202.39 429 
 تنظيف الغرفة طيلة إقامة الزبون

245.40 176687.08 720 
 تهوية الغرفة

613.50 220858.85 360 
 المالياتو تغيير المناشف 

 تنظيف الغرفة بعد مغادرة الزبون 360 265030.62 736.20

 المجموع 4417177.00  

  من إعداد الطالبتين بناء على المعلومات الجداول السابقة: المصدر
  

  

  



 الفندقية للخدمات" تيمي"في مؤسسة  ABCاستخدام نظام ال                  الفصل الثالث
 

 

58 

  : تخصيص تكاليف األنشطة على الخدمات المقدمة -4-
 :أوال توزيع مسببات تكلفة األنشطة على الخدمات �

  ،بتجزئة مسببات التكلفـة الكليـة لنشـاط علـى الخـدماتلتخصيص تكلفة األنشطة على الخدمات نقوم     
  :والجدول الموالي يبين توزيع مسببات التكلفة األنشطة على الخدمات

  الخدمات    ىتوزيع مسببات التكلفة عل) 18(رقم  جدول             

 j1ز/" %F  ,ت ا=?<IKL A\K ا=.6%,ت
6JJJJJJJJJJLد 
%F  ,ت 
 A\K>?=ا ASehم ا�,FCا� 

A%6.=ب ج ا A%6.=أ ا A%6.=ا 

108 428 110 646 
 ا=?o<7$ ا=jPRن

 ا{!?W ,ل

108 428 110 646 
 61و/jK_% Q%,ت ا=jPRن

10.8 42.8 11 64.60 
 F7 �?3,ب ا=jPRن

216 856 220 1292 
 x<KF1ح و,?\B=م اy?!ا 

10.8 42.8 11 64.60 
 Kt� F7,ب ا=jPRن

108 428 110 646 
 j1د/" ا=jPRن

            

507 1142 1862 3511 
 jS3 $<a[1ر ا=V ,ح

 ا{S3,ر

507 1142 1862 3511 
x_SB=ن 23 اjPR=ل ا, W?!ا 

507 1142 1862 3511 
 x/6W1 اS3n,ر

36 214 110 360 
AL,W=ا ;<M91 

36 214 110 360 
� SB=ا ;<M91 

36 214 110 360 
2hا�وا DFt 

            

36 214 110 360 
JJJa>$ ا=DJJJ C AJJJ3$O د|jJJJل 1]

 ا=jPRن

 AJJJJJJJJJJJJJ%6|
 ا=O$ف

86 129 214 429 
 AJJJ%,Cإ AJJJK<ط AJJJ3$O=ا ;JJJ<M91

 ا=jPRن

72 428 220 720 
A3$O=ا A/j-1 

36 214 110 360 
 ;z,9B=ا $<<O1تو,/yB=ا 

36 214 110 360 
JJJ<M91; ا=JJJO% 6JJJ_P AJJJ3$O,درة 

 ا=jPRن

  ت الجداول السابقةمن إعداد الطالبتين بناء على معلوما: المصدر        
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 :ثانيا تخصيص تكاليف األنشطة على الخدمات �

  :يتم تخصيص تكاليف األنشطة على الخدمات وفق المعادلة التالية
  .التكلفة المخصصة للخدمة= معدل التحميل* عدد المسببات 

  :الجدول التالي يمثل تخصيص التكاليف الغير المباشرة على الخدماتو 
  تخصيص التكاليف على األنشطة وفق معدل التحميل يمثل) 19(رقم  جدول                      

 معدل تحميل

معـــــــــــــــــدل 
تحميــــــــــــــل 

 النشاط

 تكلفة النشاط

عـــــــــــــــــــدد 
مســـببات 
 األقسام األنشطة التكلفة 

 الخدمة أ الخدمة ب الخدمة ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التكلف
 المخصصة

عـــــــــــــــــــــــــدد 
 المسببات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التكلف
 المخصصة

عــــــــــــدد 
المســــــــــ
 ببات

التكلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 المخصصة

دد عــــــــــــــ
المســـــــــب

 بات

 الترحيب الزبون 646 220858.85 341.89 110 37607.54 428 146327.54 108 36923.77

 االستقبال

 تدوين معلومات الزبون 646 309202.39 478.64 110 52650.56 428 204858.55 108 51693.28

 ساب الزبونفتح ح 64.6 176687.08 2735.1 11 29447.85 42.8 58895.69 10.8 88343.54

 استالم المفتاح و تسليم  1292 353374.16 273.51 220 60172.07 856 234124.06 216 59078.03

 غلق حساب الزبون 64.6 176687.08 2735.1 11 29447.85 42.8 58895.69 10.8 88343.54

 توديع الزبون 646 176687.08 273.51 110 30086.04 428 117062.03 108 29539.02

 تحضير فطور الصباح 3511 353374.16 100.65 1862 187406.06 1142 114939.7 507 51028.4

 اإلفطار

 استقبال الزبون في المطعم 3511 132515.31 37.74 1862 70277.27 1142 43102.39 507 19135.65

 تقديم اإلفطار 3511 309202.39 88.07 1862 163980.30 1142 100572.24 507 44649.85

 تنظيف القاعة 360 353374.16 981.59 110 107975.44 214 210061.31 36 35337.42

 تنظيف المطبخ 360 353374.16 981.59 110 107975.44 214 210061.31 36 35337.42

 غسل األواني 360 220858.85 613.5 110 67484.65 214 131288.32 36 22085.89

30920.24 36 183803.64 214 94478.51 110 858.9 309202.39 360 
 تحضير الغرفة قبل دخول الزبون

خدمــــــــــــــــــــــــــة 
 الغرف

 تنظيف الغرفة طيلة إقامة الزبون 429 309202.39 720.75 214 154240.82 129 92976.94 86 61984.63

 تهوية الغرفة 720 176687.08 245.4 220 53987.72 428 105030.65 72 17668.71

 المالياتو تغيير المناشف  360 220858.85 613.5 110 67484.65 214 131288.32 36 22085.89

 تنظيف الغرفة بعد مغادرة الزبون 360 265030.62 736.2 110 80981.58 214 157545.98 36 26503.06

720658.31   

2300834.3

 المجموع 17201 4417177.00     1395684.34   5

  ء على معلومات الجداول السابقةمن إعداد الطالبتين بنا: المصدر
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  :تحديد الهامشو  تحديد تكلفة الخدمات 5-

 :ABCفق طريقة و  الخدماتأوال التكلفة الكلية  �

  التكلفة الكلية للخدمات) 20( رقم جدول                   
 التكلفة التكلفة الكلية الخدمة أ الخدمة ب الخدمة ج

 التكلفة الغير المباشرة 4417177.00 1395684.34 2300834.35 720658.31

1230000.0

0 820000.00 410000.00 2460000.00 

 اليد العاملة

 التكلفة المباشرة

311760.00 207840.00 103920.00 623520.00 

 مواد غذائية مستهلكة

247600.00 165066.67 82533.33 495200.00 

مـــــــــــــــــواد التنظيـــــــــــــــــف 
 مستهلكة

292629.00 195086.00 97543.00 585258.00 

 مواد استهالكية

82560.00 55040.00 27520.00 165120.00 

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــوازم المكت ل
 مستهلكة

2164549.0

0 1443032.67 721516.33 4329098.00 

ـــــــــــة  المجمـــــــــــوع  التكلف
 المباشرة

2885207.3

1 3743867.02 2117200.67 8746275.00 

 المجموع التكاليف الكلية

  ن باستخدام المعطيات المقدمة سابقمن إعداد الطالبتي: المصدر
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 : ABCهامش الربح بطريقة و ثانيا تحديد التكلفة الوحدوية  �

 عدد الخدمات المقدمة/التكلفة الكلية= التكلفة الوحدوية -

  
  :منه نتحصل على الجدول التاليو 

 التكلفة الوحدوية للخدمات) 21(رقم  جدول                  

 الخدمة أ ب الخدمة الخدمة ج
  

 التكلفة 2117200.67 3743867.02 2885207.31

 عدد الخدمات المنجزة 1862 1142 507

 تكلفة الوحدة 1137.06 3278.34 5690.74

  من إعداد الطالبتين بناء على المعطيات السابقة: المصدر  
 :تحديد الهامش لكل خدمة �

 :تحديد الهامش لكل خدمة وفق العالقة التالية

  تكلفة الخدمة  –ثمن الخدمة = الخسارة  والربح أهامش 

  :يمثل الجدول الموالي هامش كل خدمة وفق العالقة السابقة
  للخدماتالهامش الوحدوي ) 22(رقم  جدول         

 الخدمة أ الخدمة ب الخدمة ج
  

 ثمن الخدمة 3000.00 3500.00 4100.00

 تكلفة الوحدة 1137.06 3278.34 5690.74

-1590.74 221.66 1862.94 

ــــــــــــــــــربح  هــــــــــــــــــامش ال
 الخسارةو أ

  .ABCمن إعداد الطالبتين على ضوء مخرجات النظام :المصدر
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نظـام محاسـبة التكـاليف علـى أسـاس و عند القيام بمقارنة نتائج نظام المسـتخدم مـن طـرف مسـير الفنـدق و 
  :يمكن استخالص الجدول التالي ABCاألنشطة 

  ABCنظام و بين النظام التقليدي المستخدم من طرف مسير الفندق مقارنة يمثل ) 23(رقم  جدول

 لخدمة ج الخدمة ب الخدمة أ الخدمات

 النظام

النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام  
  النظامABC النظام التقليدي   النظامABC النظام التقليدي   النظامABC التقليدي

 4100.00 4100.00 3500.00 3500.00 3000.00 3000.00 الثمن الوحدوي

 5690.74 2491.11 3278.34 2491.11 1862.9 2491.11 الوحدويةالتكلفة 

 1590.74- 1608.89 221.66 1008.89 1137.06 508.89 الهامش

  من إعداد الطالبتين بناء على المعلومات السابقة: المصدر             
  :من أجل تحليل نتائج الجدول يمكن االستعانة بالتمثيل البياني التاليو  

  .ABCنظام و مقارنة بين النظام التقليدي يمثل ال ) 08(م رق الشكل 

  
 Excelمن إعداد الطالبتين باستخدام مخرجات : المصدر

 ABCيظهر بوضوح من خالل التمثيل البياني أنـه يوجـد فـرق فـي قيمـة التكـاليف لكـل خدمـة فـي النظـام  
بينمـا  ،سـجل هـامش سـالب فـي نظـام بذلكو ثمن بيع الخدمة ج لم يغطي التكاليف  فمثال ،والنظام التقليدي

    دج  1608.89في النظام التقليدي سجل هامش ربح 
  
  
  
  



 الفندقية للخدمات" تيمي"في مؤسسة  ABCاستخدام نظام ال                  الفصل الثالث
 

 

63 

  تحليل وتقييم نتائج النموذج:المطلب الثالث

 :تحليل وتفسير النتائج:  أوال �

فــي حســاب مختلـف تكــاليف الخــدمات المقدمـة فــي المؤسســة   ABCمـن خــالل تطبيـق نظــام ال         
  :تم التوصل إلى ما يلي ،2017خالل   ،)يالفندق تيم( محل الدراسة 

 عكس نظام التقليدي؛ ،ABC تعدد معدالت التحميل في نظامو نالحظ تعدد مسببات التكلفة  •

أن قيمــة التكلفــة الوحدويــة للخــدمات    ABCنالحــظ مــن جــدول هــامش الــربح لكــل خدمــة بطريقــة   •
التــي بلغــت و  ،تمــدة فــي المؤسســةتختلــف مــن قيمــة التكلفــة المحــددة وفــق طريقــة حســاب التكــاليف المع

بينمــــا  ،5690.74: الخدمــــة ج  ،3278.34: الخدمــــة ب ،1137.06: الخدمــــة أ : (لكــــل خدمــــة كمــــا يلــــي 

  ؛)2491.11قدرت ب و بالطريقة التقليدية  حددت بقيمة واحدة للخدمات الثالث 

   ABCظــام بطريقــة الحســاب التقليديــة بينمــا بن) ربــح(ســجلت كــل الخــدمات الثالثــة هــامش موجــب  •
-ب هــامش موجــب أي ربــح بينمــا الخدمــة ج ســجلت خســارة مقــدرة ب  وســجلت كــال مــن الخــدمتين أ 

 للوحدة الواحدة؛ 1590.74

 ABCعكـس مـا بينـه نظـام  ،تكلفـة أكبـرو  ،سجلت الخدمـة أ وفـق النظـام التقليـدي أصـغر هـامش ربـح •
 الخدمة ا هي من ساهمت بنسبة أكبر في الهامش؛ 

وهـي ضـرورية  ،للوصـول إلـى النتـائج المرجـوة  ةه الجـداول السـابقة المراحـل الالزمـيتبين من خالل هذ •
                                                                      الستخالص نتائج النظام؛

 :تقييم النتائج: ثانيا �

 ال يختلف مجموع التكاليف في كال الطريقتين؛  •

 مصاريف الصيانة؛  ،خدمة االنترنت ،المحاسبة ،التأمينارتفاع المصاريف الثابتة ك •

 توزيع مختلف لتكاليف عن توزيعها بالطريقة التقليدية؛  ABC يظهر نظام •

بينمـــا النظـــام التقليـــدي  ،مـــن ثـــم يحملهـــا علـــى الخـــدماتو يحـــدد تكلفتهـــا و أنشـــطة  ABCيظهــر نظـــام  •
الموجـــودة بـــين  تقـــاو عـــاة الفر يوزعهـــا بطريقـــة متســـاوية دون مراو يخصـــص التكـــاليف علـــى الخـــدمات 

 واختالف نسبة استهالكها للموارد؛ ،الخدمات

 كون الغرف ذات نفس طاقة إستعاب يسبب في نفس االمتالك للعتاد المخصص لها؛ •

 فرص لمراقبة التسيير واستخراج األنشطة التي ال تضيف قيمة للخدمات؛  ABCيتيح نظام  •

 .  ر الخدمات ذات الهامش السالب أم التخلي عنهاإما تطوي ،في اتخاذ القرار ABCيساعد نظام  •

 

  

  

  
  :الخالصة
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اقتـــراح نمـــوذج لتطبيـــق نظـــام و  ،ننـــاول هـــذا الفصـــل دراســـة تطبيقيـــة فـــي مؤسســـة تيمـــي للخـــدمات الفندقيـــة
والتركيــز علــى إجــراء عــدة  ،وذلــك بتتبــع مراحــل تنفيــذه  ،ABCمحاســبة التكــاليف علــى أســاس األنشــطة 

مراحلهــا ومنــه و تتبــع أعمــالهم مــن أجــل فهــم الخدمــة الفندقيــة  ،مــوظفي الفنــدق ،مقــابالت مــع مســير الفنــدق
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ،مسببات تكلفتهاو استخالص األنشطة 

 الجهد من أجل إنجازها؛و تستلزم الوقت  ،معقدةو طويلة  ABCطريقة النظام  �

 طريقة توزيع عادلة لتكاليف؛ABCيضع نظام  �

 .هامش المحقق من طرف الخدماتو معلومات دقيقة عن التكاليف  ABCيعطي نظام  �

 .ABCفي الفندق مع نتائج نظام تعطي المحاسبة المستخدمة  ال �

 .تجعل مسير الفندق يغير تفكيره في محاسبة التكاليف ABCنتائج نظام  �

ويوضـــح الخـــدمات التـــي ســـاهمت فعـــًال فـــي رفـــع قيمـــة النتيجـــة وأن رقـــم األعمـــال لـــيس معيـــار  �
هامشــها  امتصــت، وهــي ضــمن خــدمات أخــرى قــد تكــون حكــم علــى أن الخدمــة مربحــة أم اللل

 .على أنها مربحة وهي عكس ذلك انطباعاالسلبي وأعطت 
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لقطاع لقد سعت بالدنا إلى ترقية هذا او  ،عتبر الخدمات عنصرا هاما في االقتصاد الوطنيت         

لبلوغ هذه و  ،مقومات يمكن أن تساهم في الرقي االقتصاديو من مكانة  اخاصة منه قطاع الفندقة لما له

أنظمة محاسبة التكاليف على أساس  استخدام عتبرالتحكم الجيد في التكاليف، لذا ي الغاية استوجب

لخدماته، ، تناول هذا البحث السبيل األمثل لإلحاطة الجيدة بتكاليفها والتسعير الدقيق ) ABC(األنشطة 

جانبًا نظريًا عرض فيه بعض نظم التكاليف التي تستخدمها المنشأة  لتقدير تكاليفها وكذا بعض األنظمة  

فرضيات المقترحة في في إطار اختبار ال) ABC(لمحاسبة تكاليفها كما تطرق بشكل أوسع غلى نظام  

  :المقدمة وذلك كما يلي

فيما يخص األنظمة ) ، المراحل، المشتركة، العقوداألوامر: (منها التكاليفهناك عدة أنظمة لمحاسبة  �
) ، نظام التكلفة المستهدفةABM، نظام jitنظام :( التقليدية، وأنظمة حديثة لمحاسبة التكاليف منها

  .ABCوأهمها نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة 
ة رغم صعوب نشطة في المؤسسات الفندقيةيمكن استخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس األ �

 .تحديد األنشطة ومسببات تكلفتها ومتابعتها وتقييمها بدقة الختالف الزبائن
رغم  تطبيقه في المؤسسة الفندقيةو يمكن صياغة نموذج لنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  �

 .المعوقات وكثرة المراحل التي يجب المرور بها للوصول إليها

  :ئج الدراسةنتا .1

ظهرت عدة أنظمة أن هناك عدة أنظمة لمحاسبة التكاليف بحيث أثبت الدراسة صحت الفرضية  �

 .طرق تطبيقهاو لكل منها خصوصيات في مبادئها  ،منها حديثةو منها تقليدية 

أثبت الدراسة صحة الفرضية الثانية بحيث يمكن استخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس   �

 سة تيمي للخدمات الفندقيةاألنشطة في مؤس

أثبت الدراسة صحت الفرضية الثالثة بحيث تمكنا من إنجاز نموذج لنظام محاسبة التكاليف  �

 .على أساس األنشطة في مؤسسة تيمي للخدمات الفندقية

من األنظمة التي القت صدى  ،)ABC(يعتبر نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  �

 .ه من معلومات تساعد على اتخاذ القراراتلما توفر و كبير في المنشآت 

عمل نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة لسد الثغرات التي غفلت عنها األنظمة   �

 .التقليدية

لما  ،من الصعب استخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في المؤسسة الفندقية �

 .مستحيللكنه ليس و من خصوصية للخدمة 
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 ،اسبة التكاليف على أساس األنشطة المؤسسة في المعرفة الجيدة لتكاليفهايساعد نظام مح �

 ،لتحديد األنشطة التي ال تضيف قيمة ،لتسعي منتجاتها ،ألنشطتها

يمكن نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة من تحديد التكلفة الوحدوية بشكل دقيق  �

 .وصحيح ومراقبة أنشطتها والتسيير األمثل لمواردها

 .تستخدم مخرجات نظام محاسبة التكلفة على أساس األنشطة بشكل عادل �

  .صحيحو لتحديد التكلفة الوحدوية بشكل دقيق و   �

تحميل الموارد على األنشطة بدل تحميلها على الخدمات يظهر جيدًا مقدار كل نشاط في كل  �

 .خدمة

سسة تيمي للخدمات الدراسة من إظهار األنشطة والتفصيل في األقسام الرئيسية لمؤ  مكنت �

 .الفندقية وتقدير تكلفة كل نشاط ومنه معرفة قيمة كل نشاط وتقييمه

تسييرها األمثل لمواردها تستخدم مخرجات نظام محاسبة التكاليف و مراقبة أنشطتها و لمتابعة  �

 .على أساس األنشطة

في رفع  في الخدمة التي تساهم فعالً  لالستثمارتساعد مسير الفندق في اتخاذ قرار رشيدة  �

 .النتيجة

 .قيمة تكلفة الخدمات بين النظام التقليدي والنموذج المقترح اختالف �
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  :التوصيات .2

لفائـــدة المؤسســـة الفندقيـــة  ،لمســـير الفنـــدق تاقتراحـــا ماســـتنادا لنتـــائج المتوصـــل عليهـــا قمنـــا بتقـــدي    

  :يمكن حصرها فيما يليو 

محاســبة ال تســاهم فــي تطــوير الخــدمات فــي علــى المؤسســة إعــادة النظــر فــي الرؤيــة أن ال �

 ،الفندق

 ،اإليـــرادات بصــــفة يوميــــةو متابعـــة التكــــاليف و  ،علـــى المؤسســــة أن تهـــتم أكثــــر بالمحاســــبة �

 ،تكوين ملف محاسبي أنيو 

توظيـف عـون يقـوم بهـذه المهـام علـى مسـتوى و على المؤسسة استخدام المحاسبة التحليليـة  �

 ،المؤسسة

 ،)ABC(ام محاســبة التكــاليف علــى أســاس األنشــطة علــى المؤسســة محاولــة تطبيــق نظــ �

 .مراقبة تكاليفهاو  ،لتسعير الدقيق لخدماتها

على مسير الفندق إعادة تهيئة الغرف بحيث ال تكون معياريـة ألن ذلـك يتلـف العتـاد ومـن  �

 .استيعابهابل يجب تهيئتها حسب قدرة  اإلهتالكات و مصاريف الصيانةذلك رفع 

يـوفر الجهـد علـى ) شخص واحد، شخصين ، ثالثـة أشـخاص(اسق تهيئة الغرفة بشكل متن �

 .عامالت خدمة الغرف ومنه الترشيد في مصاريف مواد التنظيف ومصاريف البياضة

 .على المسير رفع قيمة النتيجة بتخفيض التكاليف وخاصة غير المباشرة منها �

   :أفاق البحث -3-

علــى المؤسســات الفندقيــة  )ABC( تطبيــق نظــام محاســبة التكــاليف علــى أســاس األنشــطة �

 .ذات أنشطة متعددة

 ،السياحية الكبرىو حساب التكاليف على أساس األنشطة للخدمات الفندقية  �

فــي المؤسســات الخــدمات ) ABC(تطبيــق نظــام محاســبة التكــاليف علــى أســاس األنشــطة  �

 .الخاصة

فـــي المؤسســـات وتكـــون ) ABC(تطبيـــق نظـــام محاســـبة التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة  �

اسة حالة غفلت عـن بعـض التكـاليف غيـر المباشـرة، ولـم تضـيفها إلـى المحاسـبة إلظهـار در 

 .فرق في قيمة التكلفة
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بدراســــة حالــــة تســــتخرج ) ABC(تطبيــــق نظــــام محاســــبة التكــــاليف علــــى أســــاس األنشــــطة  �

 .أنشطة ال تضيف قيمة للخدمة أو المنتج
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  :المراجعقائمة المصادر و 

  : الكتب بالعربية

أحمد محمد نور وآخرون، مبادئ محاسبة التكاليف في بيئة األعمال المعاصرة، دار الجامعية  .1
   242.243، ص 2007اإلسكندرية، 

  2008إسماعيل يحي التكريمي، محاسبة التكاليف المتقدمة، دار الحامد، األردن  .2
 .2009 ،1طبوعات الجامعية الجزائر طديوان الم ،المحاسبة التحليلية،عبد اهللا وبيعقوب .3
الدار ‘ ثناء علي القباني، محاسب التكاليف والمحاسبة اإلدارية في المشروعات السياحية والفندقية .4

 2002الجامعية، اإلسكندرية، 
أسلوب التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت في قياس التكلفة  استخدامحاتم كريم كاضم،  .5

  2015ة، الفندقية،جامعة الكوف
صـــالح الـــدين عبـــد المـــنعم مبـــارك، عطيـــة عبـــد الحـــي، أنظمـــة التكـــاليف، دار المطبوعـــات الجامعيـــة  .6

 .2008اإلسكندرية 
عبد الرحيم الكسم، محاسبة التكاليف وتطبيقاتها في إدارة الشركات، دار الرضا لنشر، الطبعة  .7

 .           سوريا 2001األولى ،
 ،2015 ،دار التعليم الجامعي ،أنظمة محاسبة التكاليف ،غنيعبد المقصود دبيان، محمد عبد ال .8

 اإلسكندرية
  08، ص2007، العدد السابع والستون، االقتصاد فيصل زماط حسن السليم، مجلة اإلدارة و .9

جامعة قاصدي مرباح   ،مطبوعة دروس مراقبة التسيير ،قريشي محمد الصغير رفاع شريفة .10
2014 -2015  

 2009التوريدات ، بة التكاليف، الشركة العربية المتحدة لتسويق ومحمد تيسير الرجبي، محاس .11
  .2003محمد سامي راضي، مبادئ محاسبة التكاليف، الدار الجامعية،  .12
 .2007نائل عدس، نضال الخلف، محاسبة التكاليف مدخل جديد، جهينة لنشر والتوزيع،  .13
 .2008ر والتوزيع، نائل عدس، نضال الخلف، محاسبة التكاليف مدخل حديث، جهينة لنش .14

  :الكتب بالفرنسية
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  :الدروس والمحاضرات

  2017بن الدين امحمد، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر  .1
  :المذكرات الجامعية

اس األنشطة، دراسة مقدمة الستكمال إلهام محيريق، متطلبات تطبيق نظام التكاليف المبني على أس .1
  2001متطلبات  نيل شهادة الماستر في التدقيق المحاسبي، جامعة الوادي، 

في تحديد الخدمة الصحية، ABCسعاد حمدية، استخدام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  .2
 2011-2010دراسة مقدمة استكمال لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستير في المحاسبة، 

في مراقبة تسيير المؤسسات  ABCمليكة محمدي، دور تطبيق نظام تكاليف على أساس األنشطة  .3
االقتصادية، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في المحاسبة، جامعة قاصدي 

  01/06/2015خ يمرباح ورقلة، نوقشت علنا بتار 
 

  :المجالت

قتصادية واإلدارية ،المجلد التاسع العدد الثاني والثالثون حاتم كريم كاضم، مجلة العزي للعلوم اال .1
2015   

ومتاح على الخط 2004، 4العدد / 22المجلد / العلوم اإلنسانية/ مجلة جامعة بابل .2
eurlwww. نظام التكاليف المبن على األنشطة  أھ���(ABC) في القرارات اإلدارية(  

  :تروينةالمواقع اإللك

  www.univ.bouira.dz  طرق محاسبة تكاليف، الفصل الثاني،  .1

  content/uploads/sites/3/2017-blida2.dz/eco/wp-univ جامعة البليدة    ABCنظام األنشطة على  .2

  blida2.dz-www.univمتاح على  مشاش نادية، مرجع سبق دكره .3

ريق، متطلبا تطبيق نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة ، دراسة حالة والية الوادي، إلهام محي .4
2013-2014 eloued.dz-www.univ  

 bayt.com   .http://wwwنظام تكاليف المراحل اإلنتاجية .5
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