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المستخلص:
يهدف هذا البحث الى تقديم عرض نظري لنظام التكلفة على أساس النشاط ( )ABCونظام
التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ( (TDABCونظام التكلفة على اساس النشاط المرتكز
على األداء ( ،)PFABCكما ويهدف هذا البحث الى بيان دور نظام التكلفة على اساس النشاط
المرتكز على األداء ( )PFABCفي قياس تكاليف المنتجات ،ويستمد هذا البحث أهميته كونه تناول
أحد أبرز أنظمة قياس التكاليف وأهمها والمتعلقة بمعالجة مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة
والتي كانت ومازالت عملية تحميلها تسبب مشكلة في احتساب تكلفة المنتج ،ويظهر البحث الفوائد
والمزايا التي ستجنيها الوحدات االقتصادية من جراء استعمال نظام التكلفة على أساس النشاط
المرتكز على األداء ( ،(PFABCوقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات أهمها أن نظام
( (PFABCأستفاد من مزايا نظامي ( (ABCو ( (TDABCوعالج أوجه قصورهما فيما يتعلق
بتخصيص التكاليف غير المباشرة على هدف التكلفة النهائي (المنتج) ،مما جعل عملية تخصيص
التكاليف غير المباشرة على هدف التكلفة النهائي (المنتج) وفق هذا النظام تتسم بالموضوعية
وبالتالي قياس تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج بموضوعية أكثر مما ينعكس إيجابا على عملية أتخاذ
القرارات التشغيلية والستراتيجية ،وعلى ضوء االستنتاجات فأن الباحث يوصي حث الوحدات
االقتصادية التي تمارس نشاطها في البيئة العراقية على تطبيق نظام ( )PFABCلما لهذا النظام من
مميزات تساعد الوحدات االقتصادية في تحسين القدرة التنافسية والبقاء في السوق لفترة أطول.
الكلمات المفتاحية :التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ( ،)PFABCقياس تكاليف
المنتجات.
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Abstract:
This research aims to provide a theoretical presentation of the Activity Based
)Costing System (ABC) and The Time Driven Activity Based Costing System (TDABC
and the Performance Focused Activity Based Costing System (PFABC). The research
also aimed to explain the role of the Performance Focused Activity Based Costing
( )6البحث مستل من رسالة ماجستير.
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System (PFABC) in measuring the products costs. This research derives its importance
as it dealt with one of the most important cost measurement systems related to tackling
the problem of allocating indirect costs which was and still being allocated causing a
problem in calculating the cost of the product. The research shows the benefits and
advantages that economic units will gain from using The Performance Focused Activity
Based Costing System (PFABC). The research reached a set of conclusions, the most
important of which is that the (PFABC) system has benefited from the advantages of the
(ABC) and (TDABC) systems and addressed their shortcomings in allocating indirect
costs to the final cost target (product). Which made the process of allocating indirect
costs to the final cost goal (products) according to this system are objective and thus
measuring the cost of one unit of the product more objectively than is positively
reflected on the process of making strategic and operational decisions. In light of the
conclusions, the researcher recommends urging economic units T operates in the Iraqi
environment on the application (PFABC) system for this system features help economic
units to improve competitiveness and to stay in the market for a longer period.
Keywords: the Performance Focused Activity Based Costing (PFABC), product cost
measurement.

المقدمة
نتيجة للتطورات التي حصلت في بيئة األعمال الصناعية واإلدارية كالتقدم الحاصل في
تقنيات التصنيع واالتصاالت واالعتماد على التقنيات المتقدمة في تصنيع المنتجات مثل الروبوتات
والتصنيع المحوسب .انعكس ذلك وبشكل جوهري على محاسبة التكاليف كونها تتكيف وتتواصل
مع هذه التغيرات والتطورات التي تحصل في بيئة األعمال الصناعية واإلدارية إذ التغير الكبير
الذي حصل في هيكل التكلفة إذ ان نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة ازدادت وانخفضت نسبة
تكلفة األجور المباشرة نتيجة لتقليص العمالة المباشرة .إذ ان االعتماد على األتمتة في عمليات
التصنيع ادى الى ظهور قصور في انظمة التكاليف التقليدية بتخصيص التكاليف الصناعية غير
المباشرة على المنتجات بصورة موضوعية وباألخص في المشاريع التي تنتج اصناف متعددة من
المنتجات وذات مواصفات وأحجام مختلفة.
وفي عام  3891ظهر نظام التكاليف على أساس النشاط ( (ABCليعالج اوجه القصور في
عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة وفق انظمة التكاليف التقليدية ،وفي عام  2٠٠1ونتيجة
ألوجه القصور في نظام  ABCقدم كل من ( )Kaplan & Andersonطروحات نتج عنها
ظهور نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت  TDABCإذ عالج اوجه القصور في نظام
 ،ABCوفي أواخر عام  2٠٠9قدم األستاذ في جامعة شيراز في إيران Mohammad Namazi
طروحات نتج عنها نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ) (PFABCوهو نظام
ظهر لمعالجة أوجه القصور في نظامي ) (ABCو ) (TDABCفي عملية تخصيص التكاليف
غير المباشرة وأخفافهما في توفير المعلومات الالزمة للرقابة وتقويم األداء .إذ يركز هذا النظام
على تحديد التكاليف الفعلية لكل نشاط بشكل منفصل وبشكل موضوعي من خالل االعتماد على
المورد المناسب وسلوك تكلفته ومسبب التكلفة المناسب .مما ال يتطلب االقتصار على مورد الوقت
فقط .إذ ان نظام ) (PFABCليس مجرد نظام موضوعي لتحديد تكلفة المنتج او الخدمة وإنما هو
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أداة تقييم فعالة للتخطيط واألداء من خالل ما يوفره النظام لإلدارة من معلومات عن إنتاجية نشاط
ما او وحدة اقتصادية بأكملها .وتوسيعه لتحليل عنصرين مهمين لإلنتاجية هما الكفاءة والفاعلية.
ويظهر نظام ) (PFABCالطاقة العملية (المستغلة) والطاقة العاطلة (غير المستغلة) مما يساهم في
أمكانية أدارة الطاقة العاطلة بشكل أفضل واستغاللها واالستفادة منها.

المبحث األول :منهجية البحث
اوالً .مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث في أن التخصيص الغير موضوعي للتكاليف غير المباشرة
س يؤدي الى عدم تحميل الوحدات المنتجة بنصيبها من التكاليف غير المباشرة وبالتالي فأن تكلفة
الوحدة الواحدة من المنتوج ستكون غير موضوعية وغير سليمة مما يؤثر ذلك على قرارات
اإلدارة ،وعليه يمكن صياغة المشكلة بالتساؤلين اآلتيين:
 .3هل توجد أوجه قصور في قياس تكلفة المنتج في ظل نظامي ( (ABCو (.(TDABC
 .2هل أن استعمال نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ( )PFABCيسهم في قياس
تكاليف المنتجات بموضوعية أكثر من خالل معالجة أوجه القصور في نظامي ( (ABCو
(.(TDABC
ثانيا ً .أهمية البحث :تتجلى أهمية البحث في أنه تناول أحد أبرز أنظمة قياس التكاليف وأهمها
والمتعلقة بمعالجة مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة والتي كانت ومازالت عملية تحميلها
تسبب مشكلة في احتساب تكلفة المنتج ،ويظهر البحث الفوائد والمزايا التي ستجنيها الوحدات
االقتصادية من جراء استعمال نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء (.(PFABC
ثالثا ً .هدف البحث :يهدف البحث الى:
 .3بيان المرتكزات المعرفية لنظام التكلفة على أساس النشاط (.(ABC
 .2بيان المرتكزات المعرفية لنظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (.(TDABC
 .1بيان المرتكزات المعرفية لنظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء (.(PFABC
 .1بيان دور نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ( (PFABCفي قياس تكاليف
المنتجات.
رابعا ً .فرضية البحث :يقوم البحث على فرضية أساسية مفادها اآلتي :إن استعمال نظام التكلفة على
اساس النشاط المرتكز على األداء ) (PFABCيسهم في قياس تكاليف المنتجات بموضوعية أكثر
من خالل معالجة أوجه القصور في نظامي ( (ABCو(.)TDABC

المبحث الثاني :خلفية نظرية لنظام التكلفة على أساس النشاط ((ABC
أوالً .مفهوم نظام التكلفة على أساس النشاط ) :(ABCفي أواخر الستينات من القرن العشرين
أتضح للكتاب في علم المحاسبة بأن هنالك عالقة ما بين األنشطة وتكلفة تلك األنشطة المساهمة في
أنتاج منتج أو تقديم خدمة ( ،)Kowsari, 2013: 2499وفي ثمانينات القرن العشرين وبسبب
أوجه القصور في أنظمة التكاليف التقليدية في عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة على أهداف
التكلفة بشكل دقيق ركزت المراكز المهنية والجامعات والباحثين على هذه العالقة بين األنشطة
وتكلفة تلك األنشطة ،وفي عام 3891م قدم كل من ( (Kaplan & cooperنظاما جديدا
لتخصيص التكاليف غير المباشرة أصبح يعرف فيما بعد بنظام التكلفة على أساس النشاط )(ABC
(حجازي و سعاد.)89 :2٠31 ،
لقد عرف نظام ) (ABCبعدة تعاريف نورد منها اآلتي:
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إذ عرف ( )Horngrenنظام ( )ABCعلى أنه أفضل األدوات المستخدمة لتحسين نظام
التكاليف من خالل تحديد األنشطة الفردية واعتمادها بشكل أساسي في احتساب تكلفة المنتجات أو
الخدمات ) .(Horngren, et al., 2015: 158وعرفه ( )Garrisonبأنه طريقة الحتساب تكلفة
المنتـج أو الخدمـة تم تصـميمها لتزويد المدراء بمعلومات كلفـوية ليتسنى لهم أتخاذ قرارات
استراتيجية وقرارات أخـرى ،والتي من المحتمل أن تؤثر في مستويات اإلنتاج والتكاليف الثابتة
والمتغيرة ( .)Garrison, et al., 2012: 273أما (الجبوري) فعرف نظام ) (ABCعلى أنه
طريقة يتم بموجبها تخصيص تكلفة الموارد على األنشطة التي تستهلك هذه الموارد كتخصيص
أولي ،ومن ثم تخصيص تكلفة األنشطة على أهداف التكلفة النهائية بمقدار استفادتها من هذه
األنشطة (الجبوري.)28٠ :2٠39 ،
مما تقدم يمكن القول بأن التكلفة على أساس النشاط تعد نظام أكثر منطقية من اعتبارها
تقنية أو طريقة أو منهج كون مكونات النظام متوفرة فيه والمتمثلة بالمدخالت والعمليات
والمخرجات والتغذية العكسية او الراجعة ،وبالتالي يمكن تعريف ) (ABCعلى أنه نظام
ل تخصيص وتوزيع التكاليف غير المباشرة يتم بموجبه تجميع التكاليف غير المباشرة لكل نشاط من
أنشطة الوحدة االقتصادية في مجمعات تكلفة ( )Cost Poolsومن ثم تخصيص هذه التكاليف على
المنتج النهائي أو الخدمة من خالل موجهات التكلفة (.)Cost Driver
ثانيا ً .خطوات تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط ) :(ABCعندما ترغب الوحدة االقتصادية
بتطبيق نظام ) (ABCفأن هنالك مجموعة من الخطوات الواجب أتباعها والتي تتمثل باآلتي:
))Drury, 2012: 257-259
الخطوة األولى تحديد األنشطة :تعد هذه الخطوة هي األهم واألصعب بنفس الوقت أذ ان تحديد
األنش طة يحتاج الى فهم جميع انشطة الوحدة االقتصادية التي تشترك مجتمعة إلنتاج منتج أو تقديم
خدمة ،وتعرف األنشطة على انها تجميع لوحدات العمل أو المهام ويتم وصفها بواسطة األفعال
المرتبطة مع المهام ومن أمثلتها نشاط شراء المواد األولية كنشاط منفصل يتكون من تجميع العديد
من المهام المختلفة مثل أستالم طلب الشراء ،تحديد المجهزين ،أعداد أوامر الشراء وأرسال طلبات
الشراء في البريد والمتابعة.
الخطوة الثانية تخصيص التكاليف على مراكز تكاليف األنشطة :بعد تحديد األنشطة في الخطوة
األولى ينبغي تخصيص تكلفة الموارد المستهلكة التي تخص فترة محددة على كل نشاط ،والهدف
من ذلك هو تحديد مقدار إنفاق الوحدة االقتصادية على كل نشاط ،فتكلفة الموارد المباشرة تخصص
بشكل مباشر على كل نشاط وبسهولة ولكن تكلفة الموارد غير المباشرة مثل تكاليف اإلضاءة
والتدفئة فأن امكانية تخصيصها ليست سهلة ،أذ ان العديد من األنشطة تشترك في هذه التكاليف
وبالتالي ينبغي تقدير موجهات التكلفة لتخصيص هذه التكاليف على األنشطة.
الخطوة الثالثة تحديد موجهات التكلفة المناسبة لتخصيص تكلفة األنشطة على أهداف التكلفة :من
أجل تخصيص التكاليف المرتبطة بكل مركز نشاط ينبغي تحديد موجة تكلفة مناسب لكل مركز
نشاط ،مع األخذ بنظر االعتبار عاملين مهمين عند اختيار موجة التكلفة المناسب اولهما ينبغي ان
يوفر "تفسيرا جيدا" للتكاليف في كل مركز نشاط ،وثانيهما ان يكون موجة التكلفة المختار قابال
للقياس وبسهولة والبيانات ينبغي الحصول عليها بسهولة وإمكانية تحديدها مع المنتجات.
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الخطوة الرابعة تحميل تكاليف األنشطة على المنتجات :يتم في هذه الخطوة تحميل تكاليف األنشطة
المستخرجة في الخطوات الثانية على المنتجات وذلك باالعتماد على موجهات التكلفة المناسبة لكل
مركز من مراكز تكاليف النشاط ،ومن ثم يتم استخراج تكلفة الوحدة الواحدة لكل منتج.
ثالثا ً .االنتقادات الموجهة لنظام التكلفة على أساس النشاط ) :(ABCعلى الرغم من المزايا التي
يوفرها نظام ) (ABCعند تطبيقه ،أال أن هنالك انتقادات موجهة لنظام ) (ABCتمثلت باآلتي:
 .3صعوبة تحديثه الستيعاب الظروف المتغيرة ،وكذلك يعد هذا النظام غير صحيح من الناحية النظرية
كونه يتجاهل الطاقة غير المستغلة (.)Kaplan & Andrrson, 2007: 17
 .2تكلـفة تنفـيذ هـذا النظـام عاليـة جـدا وكـذلك صـعوبة اختيـار وتحـديد موجهـات التكلفـة ،وكـذلك
اعتمـاده علـى البيانـات التاريخـية الداخـلية كمــا هــو الحـال فـي أنظـمـة التكاليـف التقلـيديـة
(البعاج والكرعاوي.)193 :2٠31 ،
 .1يفترض نظام ) (ABCان نوع العالقات بين الموارد واألنشطة وفيما بين األنشطة والمنتجات هي
عالقة خطية طردية (.)Abbas & Wagdi, 2014: 3

المبحث الثالث :خلفية نظرية لنظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت
()TDABC
أوالً .مفهوم نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ):(TDABC
قدم كل مـن ( )Kaplan & Andersonعام 2٠٠1م نظاما جديدا لمعالجة أوجه القصور في نظام
) ،(ABCوالذي تمثل بنظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ) ،(TDABCويعتمد هذا
النظام الجديد على عامل الوقت فقط في تقدير موجهات التكلفة لتخصيص التكاليف غير المباشرة
على المنتجات أو الخدمات ،ويهدف هذا النظام الى معرفة مقدار تكلفة توفير الموارد لكل عملية او
نشاط وكذلك الوقت المستغرق إلنجاز هذه العملية او النشاط (عمار .)3٠3 :2٠39 ،وعرفه
( )Lahuttaبأنه طريقة جديدة الحتساب تكلفة المنتج أو الخدمة تم أنشاؤها للتغلب على الصعوبـات
التي تحتويها طريقة  ،ABCويستند مبدأ هذه الطريقة على تحويل موجهات التكلفة الى معادالت
الوقت التي تعبر عن الوقت الضروري ألداء النشاط (.)Lahutta & Wronski, 2015: 456
أما (الدبس) فقد عرف نظام ) (TDABCعلى أنه طريقة لتحميل أهداف التكلفة النهائية
بحصتها من تكاليف الموارد المتاحة للوحدة االقتصادية ،باالعتماد على الطاقة العملية للموارد
واعتمادا على نسبة استهالك أهداف التكلفة النهائية للوقت (الدبس.)91 :2٠31 ،
وعرفه ) )Guzmanعلى أنه تقنية "جديدة نسبيا" إلدارة التكاليف ،في البداية وضعت
لعمليات التصنيع كونها تتسم بالسرعة والبساطة ،أذ تتطلب معلمتين هما تقدير الوقت الالزم ألداء
النشاط ومقدار تكلفة توفير الموارد لكل عملية أو نشاط (.)Guzman, 2014: 160
من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن نظام ) (TDABCهو نظام جديد إلدارة
التكاليف نشأ لمعالجة أوجه القصور في نظام ) ،(ABCويرتكز هذا النظام على عامل الوقت في
تقدير موجهات التكلفة لتخصيص التكاليف غير المباشر ،وكذلك تحديد الطاقة المستغلة للموارد
والطاقة غير المستغلة وبالتالي التحديد الدقيق لتكلفة المنتج أو الخدمة.
ثانيا ً .خطوات تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت (:)TDABC
وتتمثل خطوات تطبيق نظام ) (TDABCباآلتي(Everaert, et al., 2008: 175) :
 .3تحديد مجمعات الموارد المختلفة (األقسام).
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 .2تقدير التكلفة اإلجمالية لكل مجموعة موارد.
 .1تقدير الطاقة العملية لكل مجموعة موارد (مثل ساعات العمل المتاحة باستثناء ساعات العطالت
واالجتماعات والتدريب ووقت وجبات الطعام واستراحة العاملين).
 .1احتساب تكلفة الوحدة الواحدة لكل مجموعة موارد من خالل قسمة التكلفة اإلجمالية لكل مجموعة
موارد على الطاقة العملية.
 .1تحديد الوقت الالزم لكل حدث او عملية باالعتماد على المعادلة الزمنية للنشاط وخصائص الحدث
او العملية.
 .9ضرب تكلفة الوحدة الواحدة لكل مجموعة موارد في الوقت الالزم لكل حدث او عملية الستخراج
التكلفة الكلية للمنتج او الخدمة.
ثالثا ً .االنتقادات الموجهة لنظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت :TDABC
 .3إن مشكلة الطاقة غير المستغلة وتكلفتها والتي ركز عليها نظام ) (TDABCهي ليست اكتشاف
جديد او حديث ،أذ تم مناقشتها في الدراسات واألدبيات السابقة منذ بداية القرن العشرين أذ يتم
استبعـاد تكاليفـها مـن تكاليـف اإلنتـاج ألجـل التوافـق مـع معـايير التقـارير الماليـة الدوليـة
(صحبت وفاضل.)188 :2٠39 ،
 .2يعاب على هذا النظام اعتماده على دقة تقديرات الوقت ،أذ أن تحديد هذه التقديرات يحتاج وقتا
طويال ومكلفا ،خصوصا وأن هنالك أنشطة ال يوجهها الوقت بشكل أساسي وإنما تعتمد على
موجهات قائمة على عامل الحجم مثل الميكابايت أو عامل الوزن مثل الكيلوغرام ،أي ال توجد
عالقة سببية واضحة بين هذه األنشطة وبين موجهات الوقت ،وبالتالي ال يمكن ان تدرج ضمن هذا
النظام (.)Blocher, et al., 2010: 154

المبحث الرابع :خلفية نظرية نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء
((PFABC
أوالً .نشأة ومفهوم نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ( :(PFABCإن بيئة
األعمال الصناعية واإلدارية في حالة تطور وتغير مستمر ،وكل هذه التطورات والتغيرات
ستنعكس على أداء الوحدات االقتصادية وعلى طبيعة النظام الكلفوي المطبق في تلك الوحدات،
وبسبب االنتقادات التي تم توجيهها إلى نظام التكلفة على أساس النشاط ) (ABCونظام التكلفة على
أساس النشاط الموجه بالوقت ) (TDABCالتي تم التطرق لها في المبحثين األول والثاني ،ظهرت
في بداية عام  2٠٠8طروحات جديدة قدمها ( )Mohammad Namaziاألستاذ في جامعة شيراز
في أيران ،نتج عنها نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء والذي يرمز له بالرمز
) (PFABCكمختصر لمصطلح ( )Performance Focused Activity Based Costingإذ
أن نظام ) (PFABCيجمع بين مزايا نظام ) )ABCونظام ) ،(TDABCويعمل على تالفي أوجه
القصور في كال النظامين ،وتوسيع نطاقهما ،من خالل تحديده للتكاليف الفعلية لكل نشاط بشكل
منفصل ودقيق من خالل االعتماد على المورد وموجه التكلفة المناسبين ،أذ أن اختيار موجه التكلفة
ال يقتصر على موجهات التكلفة التي تقوم على عامل الوقت فقط ،مما يوفر ذلك المرونة كون بعض
األنشطة تكون موجهات تكلفتها قائمة على عوامل أخرى كأن تكون قائمة على عامل الوزن مثل
(الكيلوغرام) أو على عامل الحجم مثل (الميكابايت) ،كما أنه يركز على جانب مهم وهو سلوك
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الموارد مما يؤدي الى تحديد أكثر دقة لتكلفة كل نشاط  ،كما أنه يساهم في توفير المعلومات الالزمة
للرقابة وتقويم األداء (.)Namazi, 2009: 45
كما أن نظام ( )PFABCيمكن أن يوحد مع نظامي برمجة موارد المنظمة ((ORP
وإدارة االداء من خالل تحديد االنشطة الرئيسة التي تعد الخطوة الرئيسية في خطوات تطبيق نظام
) (ABCوالتي تم تجاهلها في خطوات تطبيق نظام ))Kowsari, 2013: 2005( (TDABC
إذ عرفه ( )Namaziعلى أنه نظام معلوماتي متكامل قائم على أساس األنشطة ،والذي
يمكن من خالل تطبيقه مراقبة األداء وكذلك حل بعض المشاكل المتعلقة بنظام  TDABCفضال
عن توسيعه لنطاق نظام ) )ABCونظام ).(Namazi, 2009: 36) (TDABC
أما ( )Carrollفعرفه على أنه الجيل الثالث لنظام  ABCوهو أسلوب  ABCالهجين الذي
يحاول التغلب على بعض نقاط الضعف في نظام ( ،(TDABCفهو عملية تكلفة مكثفة تتطلب عدة
خطوات لتخصيص التكاليف غير المباشرة بشكل صحيح (.)Carroll& Lord, 2016: 176
وعرفته (نعمان) على أنه نظام كلفوي يمتاز بدقة احتسابه لتكلفة الوحدة الواحدة من المنتج،
وأمداد أدارة الوحدة االقتصادية بالمعلومات الدقيقة والالزمة للرقابة وتقويم األداء وتحسين العديد
من القرارات (نعمان.)99 :2٠31 ،
ومن التعاريف السابقة يمكن القول إن نظام ) )PFABCهو نظام يدمج بين ميزات كل من
نظام ) (ABCونظام ) (TDABCويعمل على تالفي أوجه القصور في كال النظامين وخصوصا
في عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات أو الخدمات ،ويوفر المؤشرات الالزمة
عن الطاقة اإلنتاجية المستغلة وغير المستغلة لكل نشاط ،وبالتالي يساهم في تحديد أكثر عدالة
وموضوعية لتكلفة المنتج أو الخدمة ،وال يقتصر على ذلك وانما يساهم كذلك في توفير المعلومات
الالزمة للرقابة وتقويم األداء من خالل التوسع في نظام التكاليف المعيارية وتحسينه.

الشكل ( :)3مفهوم نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ((PFABC
المصدر :من إعداد الباحث.
يوضح الشكل ( )3أعاله مفهوم نظام ( ،)PFABCإذ يتكون هذا النظام من نظامين
فرعيين يرتكز عليهما ،األول نظام كلفوي يحدد التكلفة الفعلية لمورد لكل نشاط باالعتماد على
موجهات التكلفة المناسبة إذ يدمج بين ميزات كل من نظام ( )ABCونظام ( )TDABCويعمل
على تالفي أوجه القصور في كال النظامين وخصوصا في عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة
على المنتجات أو الخدمات ،والثاني نظام رقابي يحدد التكلفة المعيارية لمورد كل نشاط ومقارنتها
مع التكلفة الفعلية لتحديد إنتاجية كل نشاط من خالل احتساب انحرافي الكفاءة والفاعلية ،وبالتالي
فإن نظام ( )PFABCوسع من نطاق نظام التكاليف المعيارية التقليدي من خالل تحديده للتكلفة

328

جامعة تكريت /كلية اإلدارة واالقتصاد /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية /المجلد ( )61العدد ( )94ج0202 /6

المعيارية لمورد كل نشاط وكذلك تحديد انحراف الكفاءة والفاعلية لمورد كل نشاط بدال من تحديدها
على مستوى مراكز التكلفة ،كما أنه حسن من نظام التكاليف المعيارية التقليدية من خالل معالجة
أحد أهم أوجه القصور التي يعاني منها وهو اعتماده على المقاييس المالية فقط بل أعتمد على
المقاييس غير المالية (موجهات التكلفة) باإلضافة الى المقاييس المالية.
ثانيا ً .خطوات تطبيق نظام ) :)PFABCهنالك عدة خطوات يتم أتباعها من قبل الوحدات
االقتصادية لغرض تطبيق نظـام  PFABCوتتمثـل باآلتـي( :الشبلي،)11-19 :2٠31 ،
(:)Namazi, 2009: 36-44) (Kowsari, 2013: 2505-2508
 .3الخطوة األولى تحديد األنشطة الرئيسة :تعد هذه الخطوة مهمه لسببين أولهما أن طبيعة وسلوك
تكاليف كل نشاط تختلف عن طبيعة وسلوك تكاليف األنشطة األخرى وثانيهما تمثل هذه الخطوة
أحد أهم المكونات الرئيسية لنظام  ABCلذلك ينبغي الحفاظ عليها لرسم خريطة األنشطة وبالتالي
فأنه من خالل هذه الخطوة يتم تحديد طبيعة وسلوك تكاليف كل نشاط.
 .2الخطوة الثانية تحديد الموارد الفعلية المستخدمة (الالزمة) لكل نشاط :يحدد نظام )(PFABC
الموارد الفعلية الالزمة لكل نشاط من خالل الموظفين الذين يقومون بنشاط معين هم الذين يحددون
نوعية وكمية المورد الالزم لكل نشاط ،باالعتماد على سلوك المورد او من خالل نظم معلومات
الوحدة االقتصادية وخصوصا "نظام المعلومات المحاسبي ،وقد يكون المورد الذي تم تحديده وقتا"
او كمية المواد األولية المباشرة او أي مقاييس مالئمة أخرى ،بشرط أن يعكس هذا المقياس عالقة
السبب والنتيجة مع هدف التكلفة  ،مما يساهم ذلك في تقديم مرونة كبيرة في اختيار المورد المناسب
من بين موارد فعالة أخرى مختلفة.
 .1الخطوة الثالثة تحديد المعدل الفعلي لمورد كل نشاط :وفق هذه الخطوة يتم تحديد معدل التحميل
الفعلي لكل نشاط من أنشطة الوحدة االقتصادية بشكل منفصل ،من خالل االعتماد وبشكل أساسي
على نظم المعلومات المتوفرة في الوحدة االقتصادية وبناء على البيانات الفعلية للمورد وسلوك
تكاليفه ،يستخرج معدل التحميل الفعلي لكل نشاط من خالل قسمة التكاليف الفعلية للموارد الالزمة
على موجة التكلفة المناسب.
 .1الخطوة الرابعة تحديد التكلفة الفعلية للموارد المستهلكة لكل نشاط :يحدد نظام ))PFABC
التكلفة الفعلية للموارد المستهلكة لكل نشاط باالعتماد على سلوك تكلفة المورد الذي يؤخذ بنظر
االعتبار ،أذ يتحدد تكلفة عوامل المدخالت من خالل ضرب المورد الفعلي المستهلك من كل نشاط
في السعر الفعلي للمورد المستهلك لكل نشاط.
 .1الخطوة الخامسة احتساب المعدل المعياري لكل نشاط :وفق هذه الخطوة يتم تقدير المعدل
المعياري لكل نشاط ،وذلك باالعتماد على وسائل مختلفة متمثلة بأساليب قياس العمل ،الية السوق،
المقاييس الداخلية والخارجية فضال عن أمكانية استخدام الطرق اإلحصائية كتحليل االنحدار
والسالسل الزمنية.
 .9الخطوة السادسة احتساب انحراف سعر النشاط :وفق هذه الخطوة ينبغي على مدراء مراكز التكلفة
أن يحددون انحراف سعر لكل النشاط من خالل ضرب المورد الفعلي المستهلك من كل نشاط في
المعدل المعياري الذي تم احتسابه في الخطوة الخامسة الناتج يطرح من التكلفة الفعلية للموارد
المستهلكة من كل نشاط ،ففي حالة كون الناتج النهائي موجبا هذا يعني وجود انحراف سعر نشاط
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غير مالئما أو غير مفضال ،وفي حالة كون الناتج النهائي سالبا هذا يعني وجود انحراف سعر نشاط
مالئما أو مفضال ،أما في حالة كون الناتج النهائي صفرا هذا يعني عدم وجود انحراف سعر نشاط.
 .1الخطوة السابعة احتساب تكاليف األنشطة المطبقة :عند احتساب تكاليف األنشطة المطبقة وفق هذه
الخطوة فأن نظام  PFABCيميز بين الموارد المرنة والموارد اإللزامية ،أذ أن المهمة األولى
الحتساب الموارد المرنة هو التحديد الدقيق للكمية المعيارية للمورد المستهلك إلنجاز نشاط معين
والتي سيتم مقارنتها مع الكمية الفعلية للموارد المستهلكة ،ويتم احتساب تكلفة الموارد المرنة
المطبقة بالمعادلة التالية:
تكلفة المورد المرن المطبق =
(المورد المعياري الالزم إلنتاج وحدة واحدة × كمية اإلنتاج الفعلي) × المعدل المعياري للمورد المرن
أما بالنسبة الحتساب تكلفة الموارد اإللزامية المطبقة لنشاط معين ،فأنه ينبغي تحديد
المستوى المخطط له مقدما وهذا المستوى في أغلب األحيان يعتمد على مفهوم الطاقة العملية ،وبعد
ذلك يتم استخراج المعدل المعياري للطاقة اإلنتاجية اإللزامية من خالل قسمة التكاليف المخططة
على المستوى المخطط له ،ومن ثم يتم احتساب تكلفة الموارد اإللزامية المطبقة بالمعادلة التالية:
تكلفة المورد اإللزامي أو المخطط له المطبق =
(المورد المعياري الالزم إلنتاج وحدة واحدة× كمية اإلنتاج الفعلي) × المعدل المعياري للمورد اإللزامي
 .9الخطوة الثامنة احتساب انحراف الكمية :تعد هذه الخطوة كذلك من الخطوات األساسية لنظام
 PFABCكونها تقيس أداء مدير اإلنتاج فيما أذا كان قد أستخدم أكبر من الكمية المعيارية المسموح
بها لإلنتاج الفعلي من الموارد إلنتاج منتج أو تقديم خدمة ،او مساويا لهذه الكمية ،او اقل من هذه
الكمية ،ففي حالة أستخدم مدير اإلنتاج كمية فعلية من الموارد المستهلكة أكبر من الكمية المعيارية
المسموح بها لإلنتاج الفعلي من الموارد فأن ذلك يشير الى انحراف غير مالئم أو غير مفضل
وتقييم أداء سلبي ،وفي حالة استخدام مدير اإلنتاج كمية فعلية من الموارد المستهلكة أقل من الكمية
المعيارية المسموح بها لإلنتاج الفعلي من الموارد فأن ذلك يشير الى انحراف مالئم أو مفضل
وتقييم أداء إيجابي ،أما في حالة كون الكميتين متساويتين (الفعلية والمعيارية) فأن ذلك يعني عدم
وجود أي انحراف وتقييم األداء ال سلبي وال إيجابي ،وتتم المقارنة لتحديد هذه االنحرافات من خالل
المعادلة اآلتية:
(الكمية الفعلية للموارد المستهلكة × المعدل المعياري)
مطروحاً
ــ
منه
(الكمية المعيارية المسموح بها لإلنتاج الفعلي من الموارد × المعدل المعياري)
 .4الخطوة التاسعة احتساب اإلنتاجية لكل نشاط:
إن اإلنتاجية = الكفاءة  +الفاعلية
إذ أن كفاءة النشاط = انحراف سعر النشاط  +انحراف كمية النشاط
وفاعلية كل نشاط يمكن تحديدها من خالل موازنة العمل المخطط لها ( ،(BWويظهر
انحراف الفاعلية نتيجة لالختالف بين العمل الفعلي الذي تم تنفيذه والعمل المخطط له والمرتبط
بالتكاليف اإللزامية ،ويمكن تحديد انحراف فاعلية كل نشاط من خالل مقارنة تكاليف الموارد
المطبقة أو المنفذة المستخرجة في الخطوة السابعة مع التكاليف المخططة المحددة في الخطوة
الخامسة وينتج عن هذه المقارنة إحدى الحاالت اآلتية:
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الحالة األولى :أن تكاليف الموارد المطبقة أو المنفذة أكبر من التكاليف المخططة ويشير ذلك الى
وجود انحراف مالئم أو مفضل وفاعلية إيجابية.
الحالة الثانية :أن تكاليف الموارد المطبقة أو المنفذة أقل من التكاليف المخططة ويشير ذلك الى
وجود انحراف غير مالئم وفاعلية سلبية.
الحالة الثالثة :أن تكاليف الموارد المطبقة أو المنفذة مساوية للتكاليف المخططة ويشير ذلك الى عدم
وجود أي انحراف وفاعلية ال إيجابية وال سلبية.
ثالثا ً .دور نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ( (PFABCفي قياس تكاليف
المنتجات :إن تطبيق نظام ( (PFABCيسهم بشكل كبير في حل مشكلة تخصيص التكاليف غير
المباشرة على المنتجات من خالل استخدام موجهات تكلفة تعكس السبب والنتيجة ألسباب التكاليف
وبالتالي تحديد نصيب كل منتج من هذه التكاليف بصورة أكثر دقة وموضوعية وبالتالي التحديد
األكثر موضوعية لتكاليف المنتجات (الشبلي )3٠8 :2٠39 ،والشكل اآلتي يوضح هذا الدور:
الخطوة األولى /تحديد األنشطة الرئيسية والمساعدة
تحديد التكلفة الفعلية
للموارد المستهلكة
فعالا لكل نشاط
باالعتماد على
موجهات التكلفة
المناسبة

الخطوة الثانية /تحديد الموارد الالزمة لكل نشاط

الخطوة الثالثة /احتساب المعدل الفعلي

الخطوة الرابعة /احتساب تكلفة الموارد المستهلكة لكل
نشاط
تخصيص التكلفة
الفعلية لكل نشاط على
هدف التكلفة النهائي
(المنتج) باالعتماد
على موجهات التكلفة
المناسبة

قياس التكلفة الكلية لكل منتج

قياس تكلفة الوحدة الواحدة لكل منتج

الشكل ( :)2دور نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ( (PFABCفي
قياس تكاليف المنتجات
المصدر :من إعداد الباحث.
يوضح الشكل ( )2أعاله دور نظام ( (PFABCفي قياس تكاليف المنتجات من خالل
تحديده للتكاليف الفعلية لكل نشاط بشكل منفصل ودقيق من خالل االعتماد على المورد وموجه
التكلفة المناسبين ،أذ أن اختيار موجه التكلفة ال يقتصر على موجهات التكلفة التي تقوم على عامل
الوقت فقط ،مما يوفر ذلك المرونة كون بعض األنشطة تكون موجهات تكلفتها قائمة على عوامل
أخرى كأن تكون قائمة على عامل الوزن مثل (الكيلوغرام) أو على عامل الحجم مثل (الميكابايت)،
كما أنه يركز على جانب مهم وهو سلوك الموارد مما يؤدي الى تحديد أكثر موضوعي لتكلفة كل
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نشاط ،وبالتالي القياس أألكثر موضوعي لتكلفة الوحدة الواحدة من المنتج مما ينعكس إيجابا على
عملية اتخاذ القرارات التشغيلية واالستراتيجية من قبل إدارة الوحدة االقتصادية.
رابعا ً .مزايا نظام التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء (:)PFABC
هنالك عدة منافع يمكن أن تحققها الوحدة االقتصادية عند تطبيـق نظام ) )PFABCتتمثـل
باآلتي( )Namazi, 2009: 45( :الحمروني)9٠-19 :2٠31 ،
 .3يحدد هذا النظام التكلفة الفعلية لكل نشاط بشكل منفصل ودقيق من خالل االعتماد على المورد
وموجه التكلفة المناسبين.
 .2إن أهم جانب يعتمد عليه نظام ( )PFABCفي تحديد تكلفة كل نشاط ،هو تصنيف سلوك الموارد
في الخطوات األولى من تطبيقه الى موارد مرنة وموارد إلزامية ،أذ يتم الفصل بين التكاليف
للموارد المرنة والتي تشبه بسلوكها التكاليف المتغيرة وبين التكاليف للموارد اإللزامية التي تشبه
بسلوكها التكاليف الثابتة ،مما يؤدي الى التحديد األكثر دقة لتكلفة كل نشاط مما يساعد في تحليل
الربحية بشكل أدق.
 .1يبين نظام ) )PFABCللمدراء الطاقة اإلنتاجية المستغلة وغير المستغلة لكل نشاط بشكل منفصل،
أذ أن الطاقة اإلنتاجية المستغلة تعتمد على طاقة الموارد المرنة واإللزامية المطبقة أو المنفذة في
العمليات اإلنتاجية ،أما الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة فهي تمثل الفرق بين طاقة الموارد المطبقة أو
المنفذة في العمليات اإلنتاجية وطاقة الموارد المخططة.
 .1إمكانية توسعة نظام ) )PFABCليشمل هرم التكاليف في نظام ( )ABCمما يساهم ذلك الشمول،
في التحديد الدقيق لسلوك تكاليف الموارد المرنة واإللزامية من خالل االعتماد على أربعة مستويات
هي مستوى الوحدة ،ومستوى الدفعة ،ومستوى المنتج ،ومستوى المصنع وهذا بدوره يؤدي الى
التوسعة في عملية التحليل والتخطيط ،وأعداد الموازنة بشكل دقيق.
 .1يعكس نظام ( )PFABCالطبيعة الحقيقية لكل نشاط بدقة من خالل استخدامه لموجهات متعددة
للموارد.
 .9يعد نظام ( )PFABCأداة تقييم فعالة للتخطيط واألداء ،عندما تعتمدها أدارة الوحدة االقتصادية
لتحديد انحرافات التكاليف المهمة كانحراف سعر النشاط وانحراف كمية اإلنتاج ،كما أنه أسلوب
فعال يمكن استخدامه لتحديد إنتاجية نشاط معين أو الوحدة االقتصادية ككل ،من خالل تحليل
العنصرين المهمين لإلنتاجية ،اال وهما الكفاءة والفاعلية.
أما (نعمان )12 :2٠31 ،فقد بين عدة مزايا لنظام ) )PFABCوهي كما يلي:
 .3إن نظام ( )PFABCيحل مشكلة التجانس من خالل تحليله لألنشطة ومجموعات الموارد ،مما
ساهم ذلك في تقليل أخطاء احتساب وتحديد تكلفة المنتج.
 .2إن نظام ) )PFABCحسن جودة المعلومات الكلفوية من خالل اعتماده على موجهات التكلفة
المتعددة والمتنوعة في تخصيص التكاليف غير المباشرة.
 .1مساهمة نظام ) )PFABCفي توفير المعلومات الالزمة للرقابة وتقويم األداء.
 .1يوفر نظام ( )PFABCالمعلومات المطلوبة ألعداد تقارير األداء لكل نشاط.
 .1يسهم نظام ( )PFABCفي ترشيد العديد من عمليات اتخاذ القرارات التشغيلية واالستراتيجية.
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خامسا ً .أوجه التشابه واالختالف بين األنظمة ( )ABCو ( )TDABCو (:)PFABC
من خالل ما تقدم في هذا المبحث في كون نظام ( (PFABCيدمج بين ميزات نظامي
( )TDABC, ABCويعمل على تالفي أوجه قصورهما وتوسيع نطاقهما يمكن أن نورد أوجه
التشابه و االختالف بين هذه األنظمة في الجدول االتي(:نعمان)11-11 :2٠31 ،
الجدول ( :)3أوجه التشابه واالختالف بين األنظمة ( )ABCو ( )TDABCو ()PFABC
نظام )(PFABC
نظام )(TDABC
نظام ((ABC
ت
يحدد األنشطة في أولى
خطوات تطبيقية
ال يأخذ هذه الخطوة بنظر
باعتبارها خطوة مهمة
مشابه لنظام ((ABC
االعتبار ضمن خطوات
3
يتم من خاللها تحديد
تطبيقية
طبيعة وسلوك تكاليف
كل نشاط
يحدد تكلفة المنتج أو الخدمة يحدد تكلفة المنتج أو الخدمة بعدالة
يحدد تكلفة المنتج أو
وموضوعية أكثر من نظامي
بعدالة وموضوعية أكثر من
الخدمة بعدالة
2
( )ABCو ()TDABC
نظام )(ABC
وموضوعية
يعتمد بشكل كبير على مفهوم
يعتمد بشكل كبير على مفهوم
الطاقة العملية ويوضح الطاقة
يعتمد بشكل كبير على
الطاقة العملية ويوضح بشكل
1
غير المستغلة ولكن بشكل غير
مفهوم الطاقة الكلية
مباشر الطاقة غير المستغلة
مباشر
يستخدم موجهات تكلفة متعددة
يستخدم موجهات تكلفة
يستخدم موجهات تكلفة تقوم
تقوم على عوامل الوقت ،الوزن،
 1متعددة تقوم على عوامل
على عامل الوقت فقط
التكلفة ،العدد
الوقت ،العدد ،الكمية
لكل قسم يتم احتساب معدل
لكل نشاط يتم احتساب معدالت
تحميل فعلي بغض النظر
لكل نشاط يتم احتساب
1
تحميل فعلية
معدل تحميل فعلي واحد عن عدد األنشطة ضمن هذا
القسم
يدرس بوضوح سلوك المورد
ال يدرس بوضوح سلوك
المستهلك ،إذ يقسم الموارد الى
المورد ،وإنما يعتبر
مشابه الى حد كبير لنظام
موارد مرنة والتي تشبه بسلوكها
جميع الموارد هي
9
)(PFABC
التكاليف المتغيرة ،وموارد إلزامية
موارد متغيرة ضمن
التي تشبه بسلوكها التكاليف الثابتة
المدى البعيد
يوفر المعلومات الالزمة للرقابة
أخفق في توفير
وتقويم األداء من خالل الخطوات
مشابه لنظام ))ABC
المعلومات الالزمة
1
الخمسة األخيرة من خطوات
للرقابة وتقويم األداء
تطبيقية
المصدر( :نعمان )11-11 :2٠31 ،بتصرف الباحث.
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المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات
أوالً .االستنتاجات:
 .3أظهر البحث أن نظام ( (PFABCاستفاد من مزايا نظامي ( (ABCو ( (TDABCوعالج أوجه
قصورهما فيما يخص تخصيص التكاليف غير المباشرة على هدف التكلفة النهائي (المنتج) ،مما
جعل عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة على هدف التكلفة النهائي (المنتج) وفق هذا النظام
تتسم بالموضوعية وبالتالي قياس تكلفة الوحدة الواحدة من المنتج بموضوعية أكثر مما ينعكس
"إيجابا" على عملية اتخاذ القرارات التشغيلية والستراتيجية.
 .2يوفر نظام ) (PFABCالمعلومات الالزمة إلدارة الوحدة االقتصادية عن الطاقة المستغلة والطاقة
غير المستغلة على مستوى كل نشاط من أنشطة الوحدة االقتصادية.
 .1يعد نظام ) (PFABCأكثر تكامال من أنظمة ( (ABCو ) (TDABCكونه يحدد التكلفة الفعلية
والتكلفة المعيارية لمورد كل نشاط من أنشطة الوحدة االقتصادية والمقارنة بينهما لتحديد
االنحرافات اإليجابية واالنحرافات السلبية لمورد كل نشاط من أنشطة الوحدة االقتصادية وبالتالي
فأن مخرجات هذا النظام تساهم بشكل كبير في توفير المعلومات الالزمة إلدارة الوحدة االقتصادية
التي تساعدها في ترشيد قراراتها والتخطيط والرقابة على عناصر تكاليفها وتقويم أداءها.
 .1أن أهم جانب يعتمد عليه نظام ( )PFABCفي تحديد تكلفة كل نشاط ،هو تصنيف سلوك الموارد
في الخطوات األولى من تطبيقه الى موارد مرنة وموارد إلزامية ،أذ يتم الفصل بين التكاليف
للموارد المرنة والتي تشبه بسلوكها التكاليف المتغيرة وبين التكاليف للموارد اإللزامية التي تشبه
بسلوكها التكاليف الثابتة ،مما يؤدي الى التحديد األكثر موضوعية لتكلفة كل نشاط ،وبالتالي قياس
تكاليف المنتجات أو الخدمات بعدالة وموضوعية.
 .1أن ظهور نظام ( (PFABCيعد دليل أثبات على أن محاسبة التكاليف تستجيب وتتواصل بأنظمتها
مع التطورات والتغيرات التي تحصل في بيئة األعمال الصناعية والخدمية.
ثانيا ً .التوصيات :باالعتماد على االستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي الباحث باآلتي:
 .3حث الوحدات االقتصادية التي تمارس نشاطها في البيئة العراقية على تطبيق نظام ( )PFABCلما
لهذا النظام من مميزات تساعد الوحدات االقتصادية في تحسين القدرة التنافسية والبقاء في السوق
لفترة أطول.
 .2ن وصي الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول نظام التكلفة على أساس النشاط
المرتكز على األداء  PFABCفي الوحدات االقتصادية (صناعية ،خدمية) لما يمتاز به هذا النظام
بمميزات عديدة يمكن االستفادة منها ،ويمكن أن يكون عنوان الدراسة كاآلتي :التكامل بين نظام
التكلفة على أساس النشاط المرتكز على األداء ومحاسبة المسؤولية لتحسين األداء.
المصادر:
أوالً .المصادر العربية:
أ .الكتب:
 .3الجبوري ،نصيف جاسم ،)2٠39( ،محاسبة التكاليف المتقدمة ،بغداد ،مكتبة السيسبان والمنهج
للطباعة والنشر.
 .2حجازي ،أسماعيل؛ سعاد ،معاليم ،)2٠31( ،محاسبة التكاليف الحديثة من خالل األنشطة ،الطبعة
األولى ،األردن ،عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع.
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ب .المجالت والدوريات:
 .3البعاج ،قاسم محمد؛ الكرعاوي ،نجم عبد ،)2٠31( ،التكامل بين نظام ( (JIT-ABCفي تخفيض
التكاليف للشركات الصناعية-دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية مصنع نسيج
الديوانية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد التاسع والثالثون.
 .2عبدهللا ،حنان صحبت & فاضل ،سهير كاظم ،)2٠39( ،دور تقنية الكلفة على أساس النشاط
الموجه بالوقت في توفير معلومة للوحدات االقتصادية عن تحليل ربحية الزبون للشركة العامة
للصناعات الجلدية ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد  ،21العدد .89
ج .الرسائل واألطاريح:
 .3الحمروني ،مفتاح محمد علي ،)2٠31( ،إطار مقترح لتطبيق نظام التكاليف على اساس النشاط
المرتكز على األداء في بيئة االنتاج المرن لتحسين االداء التنافسي في الصناعات البتروكيمياوية
بليبيا ،اطروحة مقدمة الى كلية التجارة -االسماعيلية/جامعة قناة السويس للحصول على درجة
دكتوراه فلسفة في المحاسبة.
 .2الدبس ،محمد هيثم ،)2٠31( ،نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCكأساس
التخاذ القرارات اإلدارية الرشيدة-دراسة تطبيقية ،رسالة مقدمة الى كلية االقتصاد قسم
المحاسبة/جامعة دمشق للحصول على شهادة الماجستير في المحاسبة.
 .1الشبلي ،سيف الدين مالك عبد ،)2٠31( ،قياس التكاليف على أساس النشاط المرتكز على األداء
لتحسين الربحية/دراسة تطبيقية ،رسالة مقدمة الى كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية للحصول
على درجة الماجستير علوم في المحاسبة.
 .1عمار ،درويش ،)2٠39( ،محاسبة األنشطة كبديل استراتيجي للتحكم في تكاليف المؤسسات
االقتصادية ،أطروحة مقدمة الى كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير/جامعة الجياللي
ليابس سيدي بلعباس لنيل شهادة الدكتوراه في أدارة اإلعمال.
 .1نعمان ،لبنى هاشم ،)2٠31( ،أثر نظام التكاليف على اساس االنشطة على جودة المعلومات
المحاسبية وتحسين االداء-دراسة ميدانية تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية العراقية،
أطروحة مقدمة الى كلية الدراسات العليا قسم المحاسبة/جامعة النيلين للحصول على درجة
الدكتوراه في المحاسبة.
ثانيا ً .المصادر األجنبية:
A. Books:
1. Blocher, Edward J., Stout, David E., Cokins, Gary, (2010), Cost Management: A
Strategic Emphasis, Fifth Edition, New York, McGraw-Hill Companies, Inc.
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