دور المحاسبة عن استهالك الموارد في
االستغالل األمثل لمطاقة
االستاذ الدكتورة منال جبار سرور

كمية االدارة واالقتصاد – جامعة بغداد
المدرس ميعاد حميد عمي

كمية االدارة واالقتصاد – جامعة بغداد

57

العدد الواحد والخمسون 7102

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

58

 ميعاد حميد. م، د منال جبار.أ

دور المحاسبة عن استهالك الموارد في االستغالل األمثل للطاقة

: المقدمة
اف اليدؼ االساسي لممحاسبة اإلدارية ىو توفير معمومات دقيقة ومالئمة وبتكمفة مناسبة حيث أف المنافع

المتحققة مف المعمومات يجب أف تفوؽ تكاليفيا لغرض اتخاذ الق اررات عمى المدى القصير والطويؿ وىذه
المعمومات تتطمب القياـ بالقياس الدقيؽ لمتكاليؼ وعميو والجؿ توفير ىذا القياس الدقيؽ البد مف تخصيص
عناصر التكاليؼ غير المباشرة (التكاليؼ الثانوية) والتي تعد مشكمة في كافة الوحدات االقتصادية حيث أف عممية
تخصيص التكاليؼ المباشرة ( التكاليؼ االولية ) يتـ بسيولة وبصورة مباشرة وعميو تـ تطوير نموذج جديد لقياس
كمفة الطاقة العاطمة والذي يسيؿ عمى االدارة مف خالؿ جيودىا الرامية إلى التحسيف المستمر اماـ توقعات

الزبائف وتعزيز القيمة وليس مجرد تحسيف الكفاءة الداخمية وليس عمى أساس الق اررات التي تخمؽ تكاليؼ اضافية
 لذا فاف عممية قياس الطاقات واالبالغ عنيا وعف، وبدال مف ذلؾ تحسيف اداء الوحدة لتقابؿ توقعات الزبائف
تكاليفيا ضرورية لتحسيف تكاليؼ المنتج وتعظيـ االستفادة مف الطاقات وازالة الضياع واكتساب ميزة تنافسية
. والحفاظ عمييا

ويعد مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد ىو المدخؿ الوحيد الذي يحدد الطاقة العاطمة حتى واف كانت الوحدة

. االقتصادية تعمؿ بكامؿ طاقتيا

Introduction
The main objective of management accounting is to provide adequate and accurate
information and cost-effectively as the realized benefits of the information must
outweigh the costs for the purpose of making decisions in the short and long term and
requires this information to accurately measuring the costs and him, but in order to
provide the accurate measurement to be allocated indirect cost elements ( high costs),
which is a problem in all economic units where the process of indirect costs allocated
(initial costs) are easily and directly and it has been developing a new model for
measuring the cost of idle capacity, which makes it easier for the administration
through its efforts to continuous improvement in front of customer expectations and
enhance the value and not just improve internal efficiency and not on the basis of
decisions that create additional costs and instead improve the performance of the unit
to meet the customer expectations, so the measure energies and reporting and the costs
are necessary to improve product costs and maximizing the use of energy and the
removal of loss and gain a competitive advantage and maintain the process.
The entrance to the accounting resource consumption is the only entrance that
determines the idle capacity even if the economic unit is fully functiona
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المبحث االول  -:منهجية البحث
اوال  -:مشكمة البحث

في ظؿ المنافسة واتجاه الوحدات إلى البحث عف موارد بكمؼ اقؿ وال سيما أف الموارد تتسـ بالندرة فالبد مف

توفير تقنيات تساىـ في ادارة وقياس واستيالؾ ىذه الموارد بشكؿ دقيؽ بما يساىـ في االستغالؿ االمثؿ ليا

لتخفيض التكاليؼ واالستغالؿ االمثؿ لمطاقة وىنا تكمف المشكمة  ،وعميو فاف مشكمة البحث تتمثؿ في اإلجابة
عمى األسئمة التالية -:
 -1ىؿ يساىـ مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد في حؿ مشاكؿ قصور انظمة التكاليؼ التقميدي والػ ()ABC
مف حيث القياس السميـ لمتكاليؼ ؟

 -2كيؼ يساىـ مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد في توفير قياس دقيؽ لمتكاليؼ واستغالؿ امثؿ لمموارد
المتاحة ؟استغالؿ امثؿ لمطاقة ؟
ثانيا  -:اهداف البحث

يحقؽ البحث األىداؼ اآلتية -:
 -1تشخيص أوجو القصور في أنظمة التكاليؼ التقميدية في مجاؿ قياس التكاليؼ ودورىا في خدمة اإلدارة .
 -2بياف المرتكزات المعرفية ألسموب المحاسبة عف استيالؾ الموارد مف حيث معالجتيا ألوجو قصور أنظمة
التكاليؼ التقميدية وكذلؾ الػ( )ABCودورىا في توفير معمومات تحقؽ قياس مالئـ لمتكاليؼ مما يساىـ في
الرقابة عمى ىذه التكاليؼ .

 -3بياف دور مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد في معالجة الطاقة العاطمة واستغالليا االستغالؿ االمثؿ .
ثالثا -:فرضية البحث

يستند البحث عمى فرضية رئيسية مفادىا -:
" يساعد مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد في القياس المالئـ لمتكاليؼ واالستغالؿ األمثؿ لمموارد والطاقة بما

يساعد اإلدارة في القياس المالئـ لمتكاليؼ والرقابة عمييا "
رابعا-:اهمية البحث

تتاتى اىمية البحث مف اف اسموب المحاسبة عف استيالؾ الموارد يساعد عمى توفير معمومات تتسـ بالجودة
والدقة المالئمة الدارة التكاليؼ اذ يحقؽ ىذا االسموب المزايا التالية

-1
-2
-3

يساعد في القياس المالئـ لمتكاليؼ وتوفير معمومات لالدارة لمرقابة واتخاذ الق اررات .
يساىـ في االستغالؿ االمثؿ لمموارد المتاحة .
يساعد في توظيؼ الطاقة العاطمة وزيادة االنتاجية وزيادة االرباح مف خالؿ خفض التكاليؼ .
5:
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أ.د منال جبار  ،م .ميعاد حميد

المبحث الثاني  -:االطار النظري لمدخل محاسبة استهالك الموارد
اوال  :مفهوم محاسبة استهالك الموارد

ظير مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد في عاـ  2000ويعتبر مدخؿ دينامكي شامؿ ومتكامؿ لنظاـ

ادارة التكاليؼ يعتمد عمى الكمبيوتر ويدمج بيف نظاـ التكاليؼ عمى أساس النشاط ونظاـ التكاليؼ المعيارية المرنة

فيو مدخؿ دينامكي النو يعكس التغيرات التي تحدث في البيئة في حينيا(في الوقت المناسب
)( )Crandall&Main,2007:3ويعتبر مدخؿ متكامؿ حيث انو يتكامؿ مع كؿ أنظمة المنشأة ويوفر نموذجا
اقتصاديا متكامال لمعمميات عف طريؽ تصنيؼ طاقة الموارد إلى موارد ذات طاقة انتاجية وموارد ذات طاقة غير
انتاجية وموارد ذات طاقة عاطمة (. )Ahmed,2011:1

وىذا التكامؿ بيف المعمومات التي يوفرىا مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد والمعمومات التي توفرىا نظـ

تخطيط موارد المشروع واالنظمة االخرى يوفر نظرة واقعية وواضحة الدارة الوحدة عف تكاليؼ منتجاتيا ومدى
ارتباطيا بكيفية استيالؾ مواردىا  ،حيث يجري فصؿ تكاليؼ الموارد غير المستغمة باجراءات تكاليفية منفصمة
عف المنتجات بالشكؿ الذي يضمف عدـ تضميف تكاليؼ المنتجات اية تكاليؼ خاصة بالموارد العاطمة

(شاىيف )234 :2010،ويعتبر مدخؿ شامؿ حيث انو يركز عمى الموارد في نفس الوقت يتضمف التكمفة عمى
أساس النشاط والتكمفة المتغيرة والتكمفة الكمية والتكمفة الفعمية والتكمفة المعيارية والتكمفة االولية والتكمفة الثانوية
(  (Crandall&Main,2007:3حيث أف معمومات مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد تتكامؿ مع المعمومات
الخاصة بنظـ تخطيط موارد المشروع وانظمة المعمومات االخرى
وترى الباحثة باف مف االسباب المباشرة لظيور أنظمة تكاليؼ جديدة ىو عدـ مالئمة االنظمة التقميدية لمواقع
العممي وذلؾ الف المعمومات التي تقدميا ىي معمومات مالية فقط معتمدة عمى مقاييس ومؤشرات اداء مالية دوف

التركيز عمى باقي المقاييس والمؤشرات غير المالية والتي تحتاجيا االدارة الغراض التخطيط والرقابة واتخاذ
الق اررات .
وعميو فاف مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد يعد نظاـ شامؿ الدارة التكمفة نظ ار لما يوفره مف معمومات
جوىرية عف العالقات المتبادلة بيف الموارد وبعضيا البعض ويقدـ نظرة مستقبمية بناءا عمى متطمبات األنشطة مف
الموارد ووفقا لرغبات الزبوف ( . ) Webber &Clinton, 2004 :2
كما انو مدخؿ قائـ عمى الكمية مما يساعد المدراء عمى الحصوؿ عمى نتائج تنبؤية مف خالؿ تحديد الموارد
المستيمكة فعال وربطيا باسعار المدخالت المتوقعة  ،وىذه الوجية تدعـ تقسيـ الموارد إلى موارد مباشرة وغير

مباشرة لغرض توفير تقارير ربحية اكثر شفافية ويتـ تحديد ذلؾ مف خالؿ عالقة السبب والنتيجة بيف الموارد

وتكاليفيا ( . )Merwe,2011: 2وعميو يعرؼ ( )RCAعمى انو مدخؿ متكامؿ وشامؿ الدارة التكايؼ يركز
بشكؿ رئيسي عمى خمؽ المعمومات التخاذ القرار االمثؿ لموحدة ويقسـ الموارد إلى موارد ذات طاقة انتاجية وموارد
ذات طاقة غير انتاجية وموارد ذات طاقة عاطمة ويتبع ثالث مبادئ (السببية واالستجابة والعمؿ ) مف أجؿ
استيالؾ الموارد ونمذجة التكاليؼ (.)Dey&Kumar,2014:5
;5
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كما يمكف أف يعرؼ عمى انو نظاـ المحاسبة اإلدارية القائـ عمى أف اسباب التكمفة ىي الموارد واف توزيع
التكمفة يتـ وفؽ الستيالؾ ىذه الموارد وىذه العممية تدعـ المدراء في اتخاذ الق اررات ()Develioglu,2015: 1
ومف خالؿ ذلؾ تعرؼ الباحثة المحاسبة عف استيالؾ الموارد عمى انيا مدخؿ مف مداخؿ ادارة التكمفة لتقدير
التكاليؼ االستراتيجية يدمج بيف نظاـ التكاليؼ المعيارية المرنة ونظاـ التكاليؼ عمى أساس النشاط فيو يحقؽ
توزيع اكثر دقة لمتكاليؼ غير المباشرة مما يوفر معمومات مالئمة لكيفية االستغالؿ الكفوء لمموارد المتاحة

وتوظيؼ الطاقة العاطمة مما يسيـ في زيادة االنتاجية وتخفيض تكمفة المنتج وبالتالي زيادة ارباح الشركة ودعـ
المركز التنافسي .
ثانيا -:فوائد وخصائص المحاسبة عن استهالك الموارد
أ-

فوائد المحاسبة عن استهالك الموارد

 -1يساعد المدراء الحصوؿ عمى نتائج تنبؤية والتي تجمع بيف عوامؿ استيالؾ المنشاة واسعار المدخالت
المتوقعة مف خالؿ اعتماد المدراء عمى نموذج المحاكاة لتغيير اسعار المدخالت بشكؿ مستقؿ عف
التحسينات بالكفاءة (. )Merwe,2011:2

 -2تحديد الطاقة العاطمة وتوفير بيانات التكمفة الحقيقية دوف توزيع الطاقة العاطمة عمى المنتجات(
 )Develioglu,2015:1ويتـ تحديد الطاقة العاطمة مف خالؿ االعتماد عمى الطاقة النظرية بدال مف
المخططة .
 -3يتـ توزيع التكاليؼ بشكؿ عادؿ حيث يتـ وفقا الستيالؾ األنشطة ليذه الموارد عمى اعتبار أف الموارد ىي
مسببة لمتكايؼ واف التكاليؼ تحدث نتيجة توزيع الموارد وىي بذلؾ تعتبر اداة فعالة الدارة التكمفة بسبب ما
توفره مف معمومات عف كيفية استغالؿ الطاقة في الوحدة بما في ذلؾ الطاقة العاطمة  ،واف توظيؼ الطاقة

العاطمة يساىـ في زيادة االنتاجية وخفض تكمفة المنتجات وبالتالي زيادة ارباح الوحدة ودعـ مركزىا
التنافسي)Develioglu,2015 :2( .
 -4تحديد تكاليؼ ادارة التشغيؿ الثابت منيا والمتغير بما يعرض لممدراء رؤيا عف كيفية تأثير التغييرات في

حجـ التكاليؼ لمساعدتيـ في اتخاذ ق ارراتيـ اإلدارية( )Polejewski,2007:5وتعرؼ تكاليؼ إدارة التشغيؿ
عمى انيا التكاليؼ المطموبة لتشغيؿ األنشطة والموارد وتحقيؽ االنتاجية واضافة القيمة وتشمؿ ىذه التكاليؼ
تكاليؼ استخداـ وتشغيؿ ىذه االصوؿ لموصوؿ إلى االنتاج  ،وكمما زاد مستوى تكاليؼ الطاقة المتحكـ فييا
يكوف مف الضروري التأكد أف كؿ دقيقة تمر في العممية توظؼ بفاعمية لتحقيؽ القيمة المطموبة لمزبائف

(شاىيف)247 :2010،
 -5توفير مقاييس اكثر عدالة ودقة لالد ارة حيث انو يعتبر حمقة الوصؿ بيف نظـ إدارة التكمفة ونظـ تخطيط
الموارد في الوحدة (كيواف .)1122: 2013،
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 -6توفر معمومات تشغيمية اكثر دقة تساعد في التحميؿ عند ادنى مستويات التشغيؿ حيث توفر ثالث انواع
مف المعمومات :
 )1معمومات تساعد في تخصيص التكاليؼ عمى الوحدات المنتجة مف السمع والخدمات

 )2معمومات تساعد عمى توضيح طبيعة االرتباط بيف اوعية الموارد واوعية التكاليؼ في الوحدة
 )3تحديد كميات وتكمفة الموارد العاطمة (مصدر سابؽ )1124: 2013،
وعميو يمكف القوؿ أف فشؿ النظـ التقميدية في تخصيص وتوزيع التكاليؼ غير المباشرة وصعوبة تطبيؽ
نظاـ  ABCبسبب تكمفتو العالية كميا عوامؿ ادت إلى البحث عف مدخؿ جديد يعالج عيوب المداخؿ السابقة ،
فضال مف أف النظـ السابقة ال تقدـ معمومات عف الموارد العاطمة والتي تساعد المدراء في الرقابة والتخطيط

واتخاذ الق اررات .

ب -خصائص محاسبة استهالك الموارد

 -1سيؿ الفيـ بالنسبة لممدراء ويقمؿ مف اليدر بالموارد ويزود المدراء بالمعمومات التي يحتاجونيا التخاذ الق اررات
( . )Polejewski, 2009: 7
 -2يوفر تحكما افضؿ في التكاليؼ مف خالؿ معالجة التكاليؼ الثابتة والمتغيرة بشكؿ افضؿ وانو يزيؿ التشوىات
في التكاليؼ الثابتة (  )Polejewski ,2009 : 7ويركز عند تحديده لتكمفة المبيعات عمى دراسة وبياف

عالقات االرتباط الداخمية بيف الموارد المختمفة وعالقتيا ببعضيا البعض ودرجة االعتماد عمى بعضيا بالشكؿ
الذي يمكنيا مف تقديـ الخدمة المطموبة (الجبمي . )2: 2013،
 -3يساعد عمى ادارة الطاقات غير المستغمة عف طريؽ قياس الطاقات ويمكف لغير المحاسبيف ادارة الموارد غير
المستخدمة والتي تـ شراءىا بالفعؿ لخدمة افضؿ لشركاتيـ (مصدر سابؽ .)2: 2013،

 -4يقوـ بجمع وبناء عالقة بيف كؿ م ف البيانات الفعمية والتشغيمية والمالية في نموذج لالعماؿ التطبيقية ويتـ
تحديثيا تمقائيا مع العالقة بيف الموارد ( )Ahmed& Moosa,2011:5كما يساعد عمى فيـ العالقة ما بيف
التغير في حجـ االنتاج والتغير في المحاسبة عف استيالؾ الموارد وتكاليفيا (مصدر سابؽ )2: 2013،
 -5يعترؼ بالترابط بيف الموارد ومراكز التكمفة انفسيا ويحتفظ بالشفافية في عناصر التكمفة الفردية والتي تشكؿ
مراكز التكمفة (. )Ahmed&Moosa,2011:5

 -6يوفر معمومات مفيدة لالدارة عف الطاقة العاطمة غير المستخدمة مف طاقة الموارد الحالية  ،ويحقؽ ىذا ىدفيف
االوؿ استخداـ الطاقة العاطمة مف قبؿ االدارة والبحث عف افضؿ استخداـ لمواردىا المتاحة والثاني عف تحميؿ
المنتجات او الخدمات بتكاليؼ موارد لـ تستفد منيا بالشكؿ الذي يزيد مف القدرة التنافسية نتيجة تسعيرىا

بطريقة سميمة حيث أف تكمفة الخدمات تشمؿ تكمفة الموارد بالقدر المستخدـ (الدنؼ .)101: 2013،

وخالصة ذلؾ يمكف القوؿ أف مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد قد عالج عيوب المداخؿ السابقة مف خالؿ
تحقيؽ افضؿ قيمة مضافة لمعميؿ ودعـ المركز التنافسي لموحدة االقتصادية فضال عف تحديد الموارد المتاحة
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لموحدة وتكاليفيا وعالقتيا ببعضيا البعض وذلؾ كوف بعض الموارد تتواجد لخدمة موارد اخرى مما يساعد عمى
ترشيد ادارتيا مف خالؿ توفير المعمومة المالئمة باقؿ تكمفة ممكنة لتحقيؽ اعمى ايراد ممكف .
وعميو فأف محاسبة استيالؾ الموارد تساعد االدارة في اتخاذ ق ارراتيا مف خالؿ ادارتيا لالنشطة وبتركيزىا عمى

الموارد المستخدمة وتخصيصيا بشكؿ اكثر دقة .

وباستخداـ مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد يتـ إدارة الموارد مف خالؿ تحديد طاقة كؿ مورد مف موارد الوحدة ومف
ثـ تحديد الطاقة المستغمة منيا في إنتاج المنتجات باالعتماد عمى مبادئ ومكونات مدخؿ محاسبة استيالؾ
الموارد .
ثالثا -:مبادئ ومكونات محاسبة استهالك الموارد
أ -السببية ( -:)Causalityأف التكاليؼ تنتقؿ بيف (الموارد  ،النشاط ،المنتج )ولكف تركيزىا يكوف عمى الموارد

وليس عمى النشاط كما في  ABCوىذه المواد ال تتضمف فقط الموارد المستيمكة في النشاط بينما تتضمف

الموارد التي تستيمكيا الموارد نفسيا ()Wang,Zhuang,2009 :1ويتطمب تدفقات الموارد والتكاليؼ مف
خالؿ سمسمة القيمة وىذا يعني أف المنتج النيائي ال يعكس تكمفة الخدمة الكاممة كما حددتيا مبادئ المحاسبة

المقبولة قبوال عاما ( )Dey&Kumar,2014:6و يتطمب ىذا المبدأ نمذجة تدفؽ الموارد والتكاليؼ التي
ترتبط بيا بطريقة تعكس عالقة السبب النتيجة في إنتاج التكمفة وتأثير العالقة بيف القيـ المادية وغير
المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادية (.)Yerleskesi&Fakultesi,2014 : 4

وعميو فأف المحاسبة عف استيالؾ الموارد تركز عمى الموارد بمفيوميا الشامؿ وتعمؿ عمى تجميع تمؾ الموارد

في مجمعات موارد ( )Resource Poolsتتضمف التكاليؼ المرتبطة بكؿ نوع مف الموارد وتساعد في التعرؼ
عمى العالقات التشابكية المتبادلة بيف الموارد ويوضح الشكؿ التالي المبدأ االوؿ (خطاب)153: 2009،
ويعترؼ مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد بوجود جزء غير مستغؿ مف طاقة الموارد في االحواؿ العادية
لممنشاة ومف ثـ يجب اال تتحمؿ بو تكمفة المنتجات وانما يتـ ترحيمو إلى حسابات النتيجة اخر الفترة الزمنية

وعميو فاف تكاليؼ التشغيؿ في ىذه الحالة تمثؿ التكمفة المستنفذة فقط مف تكمفة الموارد والتي تتدفؽ مف
احواض الموارد عند قياس وحدة التكمفة بواسطة مسببات الموارد مع مراعات العالقات التشابكية بيف الموارد
بحيث أف كؿ مورد قد يفيد مورد اخر ويستفيد منو (كيواف )1126 : 2013،

وترى الباحثة انو يمكف توضيح خطوات بدا تطبيؽ مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد مف الخطوة االولى وىي

اتخ اذ قرار االستثمار ومف ثـ يتـ تحديد موارد الوحدة المختمفة مع تحديد طاقات ىذه الموارد والتي توضع في

مجمعات الموارد التي تعد وسيمة الدارة الطاقة .واف الموارد تخصص عمى عدد مف االنشطة منيا البحوث
والتطوير  ،المنتجات والخدمات  ،البيع والتسويؽ  ،األنشطة الداعمة واخي ار عمى األنشطة االخرى .
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ب -االستجابة  -:يستخدـ كمية المخرجات في توزيع الكمؼ حيث يتـ توزيع الكمؼ عمى أساس قياس الموارد
المستيمكة واالنشطة المستيمكة وتعتمد عمى المعيار الكمي في القياس فقط ( ))Wang,Zhuany,2009 :1واىـ

مميزات االستجابة ما ياتي(-: )Inanlou&Hassan,2014:200
-1السماح بعالقة عكسية بيف التكمفة االجمالية والحجـ االجمالي عند تصنيع منتجات اكثر تعقيدا .
-2توفر لممدراء رؤى محددة عف الموارد عندما تربط بالتغيرات بمخرجات االنتاج .

-3تمكف مف النمذجة الدقيقة القتصاد المنظمة لتدفؽ السمع والخدمات بغض النظر عف تعقدىا .
تضمف االستجابة االمتثاؿ لمبدأ السببية في نمذجة استيالؾ الموارد مع التركيز عمى سموؾ التكاليؼ وىي
تحكـ عالقة التكاليؼ الثابتة والمتغيرة في احواض الموارد ()Dey&Kumar,2014:6وعمى أساس أف استخداـ
ىدؼ لتحقيؽ ىدؼ اخر يعتمد عمى مجموعة كمية مف المدخالت ويتمثؿ ذلؾ بعالقة السببية لسرعة تحويؿ وحدة
مف المخرجات إلى وحدة أخرى مف المخرجات مف خالؿ معايير كمية (خطاب . )153: 2006،

وترى الباحثة انو ترجمة الموارد إلى وحدات كمية بغض النظر عف صورتيا المالية يخمؽ نموذج تكمفة يدعـ

ق اررات المدراء في جميع انحاء الوحدة وذلؾ الف الوحدات الكمية لمموارد تساعد المدراء في تحديد كمية الموارد
المستغمة في إنتاج المنتج او تقديـ الخدمة حيث أف كمية الطاقة العاطمة تكوف ىنا اكثر وضوحا مما يساعد
االدارة عمى اتخاذ الق اررات طويمة وقصيرة االمد .
ج -العمل  -:يتـ فيو تتبع تدفقات الموارد في بعض االحياف بيف اىداؼ التكمفة  ،ولكنو ال يعطي معمومات
كافية التخاذ الق اررات اإلدارية ولذلؾ فأف األنشطة المحددة عمى أساس دوري او مستمر لمعرفة النشاط الذي

يستيمؾ الموارد بيف تجمعات الموارد (عمي . )266: 2013،
ويبدأ ىذا العم ؿ مف خالؿ فيـ ستراتيجية المنظمة والوضع التنافسي وتدفقات الموارد في المنظمة وتفاعميا مع
بعضيا البعض لخمؽ منتجات او خدمات ()Ahmed,Moosa,2011:757
ومف خالؿ ذلؾ نجد أف ىناؾ بعديف لػ( )RCAاالوؿ نالحظ أف ىناؾ تكاليؼ ثابتة التي تجيز الموارد ،

والتي تختمؼ باختالؼ االنتاج والمخرجات والثاني تكاليؼ متغيرة والتي تختمؼ حسب عالقة ىذه العناصر
بالمخرجات عمى مستوى كؿ مورد عمى حدة وليس عمى مستوى المنشأة ككؿ (كيواف  . )1128 : 2013 ،وىذا

يساعد االدارة عمى تحميؿ الموارد مع تحديد معدالت استخداـ الموارد في مختمؼ االدارات مما يقدـ معمومات
تساعد عمى حساب الطاقة العاطمة والذي يساعد بدوره في اتخاذ الق اررات الخاصة بأدارة التكاليؼ

(. )Wang,2009 : 84

ويساعد ىذا الفصؿ بيف الطاقة المستغمة والعاطمة في معرفة اثر التغيرات المتوقعة في حجـ المخرجات عمى
عناصر التكاليؼ عمى مستوى كؿ حوض تكمفة عمى حدة مما يضفي المزيد مف الدقة عمى قدرة ىذا النموذج
عمى التوقع واتخاذ الق اررات وخاصة في مجاؿ المفاضمة بيف البدائؿ المطروحة (كيواف . )1128: 2013،وعميو

يمكف توضيح المبادئ الثالث لمحاسبة استيالؾ الموارد مف خالؿ شكؿ ( )1ادناه (خطاب . ) 154 : 2009،
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مف خالؿ الشكؿ ( ) 1ترى الباحثة أف المبادئ التي يعتمد عمييا مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد تتكامؿ وتتداخؿ
مع بعضيا البعض حيث أف اتخاذ قرار االستثمار في المبدا االوؿ الذي يتـ بعده عممية تحديد الموارد وطاقتيا
ومف ثـ تخصيص ىذه الموارد عمى األنشطة باالعتماد عمى مبدا السببية حيث يتـ تحميؿ األنشطة بالطاقة

المستغمة فقط اما المبدا الثاني فيتمثؿ بتحويؿ وحدة مف المخرجات إلى وحدة أخرى مف خالؿ معايير كمية واف

ىذا الدمج بيف المبدا االوؿ والثاني يتطمب تحديد نمط سموؾ التكمفة المرتبط بعممية تخصيص الموارد وبالقدر
المستيمؾ منيا فقط وىذا الدمج يكوف بغرض تحديد نمط التكاليؼ حيث يتـ تقسيميا حسب طبيعيتيا وتحديد
الطبيعة االولية لمتكمفة ليتـ اتخاذ قرار االستثمار والذي بالتالي سيؤثر عمى تحديد طاقات الموارد المستيمكة مف
خالؿ توضيح لتدفؽ الموارد المستيمكة بصورة كمية لمموارد المستيمكة لتحقيؽ اىداؼ الوحدة ويمثؿ ذلؾ المبدأ
الثالث .
ب -مكونات مدخل محاسبة استهالك الموارد
يمكف تحديد مكونات مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد باالتي -:
 -1الموارد

ىي كؿ ما تحتاج اليو المنظمة النتاج السمع والخدمات ومزاولة النشاط واضافة القيمة لمزبائف (عمي 2013،

 )267:وىي المكوف النيائي الذي تحصؿ عميو الوحدة لتوليد استحقاقات مقبمة ( )White,2011:13واف تركيز
مدخؿ ( ) RCAيكوف عمى الموارد بدال مف األنشطة وتشمؿ الموارد عدد ساعات تشغيؿ االالت وعدد ساعات
عمؿ العماؿ والمواد الخاـ واستيالؾ االصوؿ الثابتة بواسطة موضوعات القياس التكاليفي وال يشمؿ ذلؾ الموارد

المستيمكة

بواسطة

األنشطة

ولكنيا

الموارد

تشمؿ

(. )Wang&Zhuang,2009:84
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شكل ( )1المبادئ الثالث لمحاسبة استهالك الموارد
المنتجات
والخدمات

انشطة أخرى

االنشطة
المدعمة

البحوث
والتطوير

تخصص على

البيع
والتسويق

الدارة الطاقة

تحديد القدر المستهلك
من الموارد

بيان تأثيير خصائص التدفق الكمي
المتمثل في االستهالك على الموارد
المالزمة لسلوك التكلفة

الموارد
توليد نقود

الطاقة
مجمعات
الموارد

قرار االستثمار

التعرؼ عمى الطبيعة االولية لمتكمفة

+

عالقة االستجابة لسرعة تحويل
وحدة مخرجات إلى وحدة
مخرجات أخرى

هدف0

ساعات
العمل
المباشر

المرتبطة بعممية تخصيص الموارد

ساعات
دوران
االالت

عدد
الكيلوطا
ت من
الكهرباء

هدف7

كميات
أخرى
من
المدخالت

مجموعة من المدخالت الكمية
تحديد نمط سلوك
التكاليف
الموارد تترجم
إلى

خطاب ,محمد شحاتة( )9002إطار مقترح للتكامل بين نظام التكاليف على أساس النشاط ومحاسبة استهالك
الموارد لتعزيز فلسفة االدارة على أساس القيمة ,مجلة كلية التجارة  ,المجلد االول  ,العدد الثاني ص 451
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وترى الباحثة أف كؿ مف الموارد المالية وغير المالية ىي ضرورية لتحقيؽ الميزة التنافسية والبد مف أف تيتـ
الوحدة بيا  ،وتمتمؾ الموارد ثالث خصائص االولى ىي الخصائص النوعية مثؿ كيفية تدريب العماؿ وكيفية تنفيذ
االعماؿ وجودة االلة المستخدمة وىي خصائص ميمة النيا تؤثر عمى اتخاذ القرار والثانية ىي القابمية والثالثة
ىي المقدرة (الطاقة )
أ -خصائص الموارد  -:تتميز الموارد بالخصائص االتية ()White,2008:6

 -1قدرة الموارد  -: Capabilityوتعني القدرة عمى ايجاد القيمة سواء لكؿ مورد عمى حدة او بالتفاعؿ مع
الموارد االخرى وىي خاصية وصفية لمموارد في كيؼ يمكف تدريب االفراد وما ىي جودة االالت الالزمة

لتقديـ وتسميـ الخدمة لذلؾ فكؿ مجمع لمموارد يحتوي موارد ليا نفس الخصائص والمواصفات .

 -2طاقة الموارد  -:Capacityتمثؿ كمية المخرجات لكؿ مورد التي يمكف أف تساىـ بيا في اداء الخدمات او
الجيد الكامف في المورد لمقياـ بعمؿ معيف(. )White,2011:14

 -3ىيكؿ وسموؾ التكاليؼ  -: Cost styucture and cost Behavioreحيث أف تكاليؼ الموارد تعكس
خصائص الموارد فمثال االفراد كمورد ليـ اجور مدفوعة واجازات ومنافع ومزايا نقدية واالالت كمورد تحتاج
إلى صيانة وقطع غيار وطاقة .
ب -تقسيمات الموارد  -:يمكف تقسيـ الموارد إلى ثالثة انواع ىي (.) Webber &Clinton,2004:23
 -1الموارد ذات الطاقات المحددة Resources related de find capacity

وىي تمؾ الموارد التي تمتمؾ طاقات وقدرات محددة ولمحصوؿ عمى مقدار إضافي مف ىذه الموارد ال بد مف

بذؿ المزيد مف الجيد لمحصوؿ عمى ىذه الطاقة وكذلؾ انفاؽ المزيد مف االستثمارات وتحميؿ التكاليؼ وأوقات
االنتظار الطويمة كذلؾ يمكف القوؿ أف تكاليؼ االستحواذ والحصوؿ عمى ىذه الموارد قد تكوف اكبر مف تكاليؼ

استخداـ وتشغيؿ ىذه الموارد ومف امثمة ىذه الموارد اغمب الموارد التي تستخدـ في القطاعات االنتاجية والخدمية

مثؿ االالت والمعدات  ،العمالة المباشرة  ،ىندسة وتصميـ العمميات االنتاجية ....الخ .
وترى الباحثة أف الموارد ذات الطاقة المحددة او ذات الطاقة االنتاجية تتمثؿ بالموارد التي يتطمب اقتنائيا
مبالغ عالية مقارنة بالمبالغ المنفقة البقائيا تعمؿ مثؿ تكاليؼ الصيانة والزيوت وغيرىا كما أف عممية استبداليا
تتطمب كمؼ عالية متمثمة بتكمفة شراءىا باالضافة إلى اوقات انتظار الحصوؿ عمييا .
 -2الموارد ذات الطاقات غير المحددة Resources related undefined capacity

وىي تمؾ الموارد التي ال يوجد ليا طاقات محددة ويمكف لموحدة الحصوؿ عمييا كمما ارادت بدوف اي تكاليؼ

اضافية لمطمب الف تكاليؼ الطمب تدفع مرة واحدة عند االشتراؾ وال يتـ دفع اال التكاليؼ الخاصة باالستيالؾ بعد
ذلؾ ومف امثمتيا خدمات الكيرباء والغاز والياتؼ  .وبالنسبة ليذه الموارد فأف تكاليؼ االستحواذ تساوي تكاليؼ
االستيالؾ حيث أف الوحدة ال تتحمؿ وال تتحاسب اال عمى مقدار ما تـ استيالكو مف ىذه الموارد اما الجزء غير
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المستخدـ مف ىذه الموارد ال يحمؿ عمى االنتاج وبالتالي فأف التركيز في ىذه الحالة يكوف عمى استيالؾ الموارد
وليس عمى االستحواذ عمييا .
وترى الباحثة باف الموارد ذات الطاقة غير المحددة او الموارد غير االنتاجية ىي الموارد التي تدفع تكاليؼ
االستحواذ عمييا م رة واحدة وعند استخداـ المورد يتـ دفع تكاليؼ االستخداـ فقط ويتـ تحميؿ المنتجات والخدمات
بالجزء المستخدـ منيا فقط .
 -3موارد ذات طاقة عاطمة Resources idl capacity

وىي الموارد التي لـ توظؼ ضمف النشاط االساسي حيث ال يتطمب منيا اداء نظ ار لضعؼ الطمب او حجـ

الطاقة الزائدة  ،مثال وجود عدد مف االسرة الزائدة في مستشفى معيف والتي ال تستخدـ بسبب انخفاض عدد
المرضى او وجود عدد زائد مف الممرضات حيث أف عدد االسرة ال يالئـ عدد الممرضات مما يؤدي إلى وجود

طاقات غير مستخدمة في النشاط .
 -2مجمعات التكمفة

أ -مجمعات التكمفة الخاصة بالموارد )Alta Via,2011:4)( Resources poolsتتمثؿ مجمعات الموارد
بتجميع مجموعة مف الموارد المتجانسة داخؿ مجمع واحد ويتمثؿ ىذا المجمع عنصر مف عناصر الموارد مثؿ

االفراد ،االالت  ،الخدمات المختمفة .

أف كؿ مجمع تتجمع فيو خاصية مف الخصائص السابقة لمموارد التي يتضمنيا مجمع الموارد وتنتج
مخرجات متجانسة يتـ تحويميا إلى مجمعات موارد أخرى او إلى موضوعات لمقياس التكاليفي وىذا يعني أف
التكاليؼ ترتبط اساسا بالتدفؽ العيني لمموارد عبر مجمعات الموارد وصوال إلى موضوعات القياس التكاليفي
النيائية .
وتتميز مجمعات الموارد عف مجمعات التكمفة في نظاـ المحاسبة عمى أساس النشاط في أف كؿ مجمع

يتضمف تكاليؼ لعنصر واحد فقط مف عناصر التكاليؼ وليس تجميع لمجموعة مف العناصر المختمفة كما في
محاسبة األنشطة .
وقد تتمثؿ المعايير التي يجب اتباعيا عند تحديد العالقات بيف الموارد في مجمعات الموارد باالتي -:
 -1يجب أف تكوف الموارد متجانسة ومتشابية وبنفس التكنولوجيا .
 -2يجب أف تكوف مخرجات مجمعات الموارد وعالقات االستيالؾ كمية ومخططة .
 -3يمكف تجمع البيانات الفعمية والتكاليؼ والكميات لكؿ مجمع موارد .

ب -مجمعات التكمفة الخاصة باألنشطة او العمميات Activity/Process Pools
وىي تمثؿ عممية معينة مف عمميات دورة االنتاج داخؿ الوحدة والتي يخصص ليا مجموعة مف الموارد التي
تستيمكيا المنتجات وال يختمؼ كثي ار عف كيفية تحديدىا في ظؿ نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط عنو

في مدخؿ المحاسبة عف الموارد المستيمكة .

69

العدد الواحد والخمسون 7102

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

 -3العالقات التشابكية بين مجمعات الموارد

يتميز مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد باف استيالؾ الموارد ال يتوقؼ عمى دور األنشطة في استيالكيا

لمموارد وانما يتطمب تحديد العالقات التبادلية بيف الموارد المتاحة داخؿ مجمعات الموارد وبيف مجمعات الموارد
االخرى لذلؾ فيو يوفر معمومات تفصيمية عف كافة العالقات التبادلية بيف الموارد وبعضيا البعض وتتمثؿ
العالقات باالتي ( الدنؼ-:) 92 : 2013،

أ-

العالقات التشابكية ىي دالة لمموارد المستخدمة يمكف تحديد كمية الموارد المستيمكة مف خالؿ العالقة بيف

مجمعات الموارد فكؿ مجمع مورد يرتبط بعالقة بيف مجمع مورد او اكثر .
ب -لعالقات التشابكية ىي عالقات تبادلية أف ىذه العالقة التشابكية بيف مجمعات الموارد ىي عالقة تبادلية
عالقة االخذ والعطاء .
ج -تعتمد العالقات التشابكية عمى كميات مخرجات الموارد يتـ تحديد العالقة التشابكية بيف مجمعات الموارد
عمى أساس كمي حيث يتـ تحديد كميات الموارد المستخدمة مف قبؿ كؿ مجمع مورد .
د -تؤثر العالقات التشابكية عمى طبيعة التكمفة في وقت االستيالؾ فقد يستفاد اكثر مف مجمع موارد مف مجمع
مورد معيف ولكف قد تتغير طبيعة التكمفة عند نقطة االستيالؾ فتكوف في مجمع مورد تكمفة ثابتة وفي
مجمع مورد اخر تكمفة متغيرة  .أف اي نموذج لدعـ الق اررات يجب أف يركز عمى تدفؽ الموارد مف خالؿ
عمميات الوحدة واف تنظيـ الموارد يكوف في مجمعات موارد متجانسة ولكؿ مجمع موارد معد النتاج
مخرجات معينة او معد لتدعيـ مبيعات موارد أخرى او الداء خدمة .
 -4مسببات التكمفة

ىناؾ نوعيف مف مسببات التكمفة ىي (شاىيف -:)241: 2010،

أ -مسببات التكمفة الخاصة بالموارد -:

يعبر ىذا النوع مف المسببات عف مقياس كمي لحجـ المخرجات المتوقعة مف الموارد ومثاؿ ذلؾ ساعات
العمؿ المباشر  ،ساعات تشغيؿ االالت .......الخ .
ويعبر ىذا المسبب عف حجـ الموارد التي يجب انقاقيا داخؿ مجمع الموارد لموصوؿ إلى حجـ معيف مف
المخرجات وىو ما ال يتواجد في اي نظاـ اخر وتستخدـ ىذه الخاصية في الرقابة عف طريؽ المقارنة ما بيف

الكمية المخططة مف المخرجات لمجمع الموارد والتكاليؼ المتعمقة باستيالؾ ىذا الحجـ مف الموارد مع الكمية
الفعمية والتكاليؼ الفعمية ليذا الحجـ مف الموارد ويستخدـ ىذا المسبب في تحميؿ تكاليؼ مجمعات الموارد عمى
األنشطة والعمميات .
ويالحظ أف استحداث مجمعات الموارد مسبب التكمفة الخاصة بالموارد في مدخؿ المحاسبة عف الموارد

المستيمكة يؤدي إلى احداث تجانس اكبر في عناصر التكاليؼ داخؿ مجمع الموارد وبالتالي يقمؿ مف درجة
العالقات االرتباطية مابيف ىذه المجمعات ويزيد مف درجة الدقة الكمية لنظاـ التكمفة .
ب-مسببات التكمفة الخاصة باالنشطة  /العمميات Activity/Process Pools
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وىي تمثؿ عممية معينة مف عمميات دورة االنتاج داخؿ الشركة والتي يخصص ليا مجموعة مف الموارد التي
تستيمكيا المنتجات وال يختمؼ كثي ار كيفية تحديدىا في ظؿ نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى أساس النشاط عنو في
مدخؿ المحاسبة عف الموارد المستيمكة .
 -5موضوعات قياس التكاليف

تعتبر موضوعات قياس التكاليؼ اليدؼ الذي يتـ ربط التكاليؼ بو متمثال في وحدة الخدمة وصوال إلى حساب
تكمفة الخدمات مع عدـ تحمؿ تكاليؼ الطاقة العاطمة عمى موضوعات القياس التكاليفي بالشكؿ الذي يؤدي إلى

حساب تكاليؼ الخدمات بالشكؿ الدقيؽ وتنمية المركز التنافسي لموحدة وطبقا لمدخؿ المحاسبة عف الموارد
المستيمكة مف الممكف تقسيـ التكاليؼ إلى العناصر االتية (-:)webber&Clinton,2004:4
أ -حسب الفترة الزمنية  -:ويقسم إلى نوعين

 )1التكاليؼ االلزامية لمطاقة Committed Capacity Costs
وىي عبارة عف التكاليؼ التي يتـ تحديدىا عند وضع وتصميـ الييكؿ الخاص بالعمميات واالنشطة التي تساند
تنفيذ والقياـ بيذه العممية وخالؿ مرحمة تصميـ األنشطة والعمميات المرتبطة بخصائص المنتجات طواؿ فترة حياة
المنتج يتـ االرتباط بنسبة كبيرة مف تكاليؼ المنتج وتعبر ىذه التكاليؼ عف الحد االدنى مف التكاليؼ التي البد
مف تحمميا حتى لو لـ يتـ إنتاج اي منتج مف منتجات الشركة .
 )2تكاليؼ إدارة تشغيؿ الطاقة

وىي عبارة عف التكاليؼ المطموبة لتشغيؿ األنشطة والموارد وتحقيؽ االنتاجية واضافة القيمة وتتمثؿ ىذه

التكاليؼ بتكاليؼ استخداـ وتشغيؿ ىذه االصوؿ لموصوؿ إلى االنتاج .
وكمما زاد مستوى تكاليؼ الطاقة المتحكـ فييا يكوف مف الضروري التأكد أف كؿ دقيقة تمر في العممية توظؼ
بفاعمية لتحقيؽ القيمة المطموبة لمزبائف .
ب -حسب عالقتها بمجمع التكمفة الخاص بالموارد  -:ويقسم إلى نوعين

)1التكاليؼ االولية  -:وىي التكاليؼ التي تحدث وبصفة اساسية داخؿ مجمع التكمفة وبالتالي مف الممكف
لممسؤوليف عف المجمع السيطرة والرقابة عمى ىذه التكاليؼ .

)2التكاليؼ الثانوية  -:وىي تمؾ التكاليؼ التي تحمؿ عمى مجمع تكمفة الموارد مقابؿ استفادتو مف مجمع موارد
أخ رى  ،وتكوف الدارة ىذا المجمع رقابة محدودة عمى ىذه التكاليؼ وتتركز ىذه الرقابة عمى كمية الموارد
والخدمات التي يستيمكيا ىذا المجمع مف باقي المجمعات االخرى .
ج-حسب طبيعة التكمفة  -:ويقسم إلى نوعين ()webber&Clinton,2004:4

)1التكاليؼ الثابتة  -:عندما تكوف كمية المدخالت المستيمكة ال تتنوع مع مستوى المخرجات او موضوع القياس
التكاليفي لذلؾ تعتبر تكاليؼ المدخالت تكاليؼ ثابتة .
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 )2لتكاليؼ المتغيرة  -:عندما تكوف كمية المدخالت المستيمكة تتنوع مع مستوى المخرجات او موضوع القياس
التكاليفي لذلؾ تعتبر تكاليؼ المدخالت تكاليؼ متغيرة  ،وعميو فاف التكاليؼ الثابتة ال يتغير نمط استيالكيا
حيث يكوف االستيالؾ بشكؿ ثابت  ،في حيف أف التكاليؼ المتغيرة مف الممكف أف تتغير مف تكاليؼ متغيرة إلى

تكاليؼ ثابتة في بعض االحياف عند نقطة االستيالؾ .

وتمتد فمسفة نظاـ  RCAابعد مف حدود إدارة األنشطة لتضـ مفيوـ إدارة الطاقة مما يوفر التتبع التفصيمي
والمستمر الستيالؾ الموارد حسب األنشطة المختمفة وبالتالي تحديد حجـ وتكمفة الطاقة العاطمة  /الفائضة
واستبعادىا مف تكمفة المنتجات ومف ثـ الوصوؿ إلى التكمفة الحقيقية لموحدة المنتجة (كيواف .) 1129 : 2013،
حيث أف الطاقة العاطمة في ظؿ نظاـ  ABCتبقى في األنشطة وال يتـ المحاسبة عنيا لذلؾ يحدد مدخؿ
محاسبة استيالؾ الموارد وبدقة التقمبات قصيرة ومتوسطة االجؿ في استخداـ الطاقة وتحديد االنحرافات في الطاقة

(الدنؼ . )80: 2013،

ومف خالؿ ذلؾ تجد الباحثة أف مدخؿ المحاسبة عف استيالؾ الموارد يقسـ الموارد إلى نوعيف النوع االوؿ
موارد ذات تكاليؼ ثابتة تحسب عمى أساس الطاقة النظرية وموارد ذات تكاليؼ متغيرة تحدد عمى أساس
االستخداـ لكؿ مسبب تكمفة  ،واف تحديد مجمعات الموارد يتـ بعد عممية تقسيـ الوحدة االقتصادية إلى تدفقات

قيمة كؿ ت دفؽ قيمة يتضمف مجموعة مف مجمعات الموارد والتي يتـ فييا تحديد الطاقة المستغمة وغير المستغمة
(العاطمة) ويتـ تحميؿ المنتجات بتكاليؼ الطاقة المستغمة فقط لتخفيض التكاليؼ وتحقيؽ الميزة التنافسية اما
تكاليؼ الطاقة العاطمة فتعتبر تكاليؼ فترة تحمؿ عمى حساب االرباح والخسائر مما يشجع االدارة عمى استغالؿ
ىذه الموارد العاطمة .
المبحث الثالث  -:استغالل الطاقة العاطمة

ظير مفيوـ الطاقة العاطمة خالؿ القرف العشريف واصبح االىتماـ باعداد تقارير كشؼ الدخؿ وما يحويو

مف معمومات سرية  ،حيث اقترنت نتائج تكاليؼ الطاقة االنتاجية مع عائدات المبيعات التي لـ يدرج فييا اي
قياس لمطاقة االنتاجية العاطمة
اوال  -:اسباب الطاقة العاطمة

ىناؾ عدة اسباب لنشوء الطاقة العاطمة بعضيا يتعمؽ بالوحدة حيث تكوف بارادتيا وبعضيا ال يتعمؽ بالوحدة

وتكوف اسبابو خارج ارادة الوحدة االقتصادية ويمكف بياف االسباب بالشكؿ (Leng&Shingi,2007: 4-()2
-:)6
 -1التقدم التكنولوجي  -:قد يعزى سبب الطاقة العاطمة إلى التقدـ التكنولوجي  ،فنتيجة االتمتة تقؿ الحاجة إلى
اليد العاممة في الوحدة مما يؤدي إلى بطالة وتكوف اليد العاممة طاقة عاطمة .
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 -2اختالل التوازن بين العرض والطمب  -:بسبب نقص القدرة عمى التنبؤ بالطمب عمى السمع والخدمات واختالؿ
العرض والطمب او توقعات الطمب المفرط مما يؤدي إلى زيادة في مستوى المخزوف وبالتالي زيادة تكاليؼ

التخزيف واف التعامؿ مع االختالالت بيف العرض والطمب عمى الخدمات ىي اكثر تعقيدا مف تمؾ التي عمى
السمع المادية  ،كما أف في حالة عدـ تمبية طمبات الزبائف يضطر الزبائف إلذىاب إلى مقدـ خدمة اخر وىذه
خسارة في االيرادات لذا يتطمب مف الوحدة بذؿ جيود لمتوافؽ بيف العرض ( خيارات المزيج التسويقي ) او

تغيير طاقات العرض لتمبية متطمبات الطمب .

 -3العوامل المتعمقة بالعمميات الصناعية  -:تعزى الطاقة العاطمة ىنا إلى سوء االدارة وكثرة العطالت وسوء
الصيانة مما يجبر الوحدات إلى تغيير خطط االنتاج او اعادة عمميات االنتاج مف اجؿ معالجة ىذه المشكمة.

 -4وجود عوائق  -:أف الطاقة العاطمة ينظر ليا عمى انيا شيئ غير مرغوب فيو  ،ولكف في الصناعات التي
تتميز بالدقة في صناعتيا مثؿ صناعة المركبات الفضائية (تضاؼ الطاقة العاطمة عندما يكوف حجـ المنتج

كبير ) الطاقة ىنا ستكوف عائؽ اماـ دخوؿ المنافسيف إلى السوؽ لذا فاف الصناعات التي تتميز بارتفاع
تكاليفيا الثابتة وذات اقتصاد كبير الحجـ ومنتجات عالية الدقة يمكف الحفاظ عمى الطاقة العاطمة كوسيمة
لحماية ميزتيا التنافسية
شكل ( )2اسباب الطاقة العاطمة
العوامل المتعلقة
بالعمليات الصناعية

اختالل التوازن بين
العرض والطلب

التقدم
التكنولوجي

المكونات غير
المتحكم بها

المحافظة على
جودة الخدمة

الطاقة
العاطلة

وجود عوائق

ستراتيجية
التمايز

المكونات
المتحكم بها

عناصر الكلف

Leng , Lim wen & Shingi (2007) IDLE Resources : towards A conceptual
framework , faculty of management multimedia university p7
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 -5استراتيجية التمايز وجودة الخدمة  -:شركات الخدمات ناد ار ما تحقؽ الطاقة الكاممة ما لـ تعمؿ طواؿ السنة

 ،وقد تحتفظ بالطاقة العاطمة تحسبا مف عمؿ غير متوقع ( عمى سبيؿ المثاؿ العيادات الطبية ) تحتفظ بطاقة

عاطمة لحاالت الطوارئ فضال عف بعض الخدمات مثؿ خدمات صيانة المصاعد وخدمات الطوارئ فانيا
تميز نفسيا مف خالؿ الجودة واالنتظار القصير عف طريؽ االستفادة مف الطاقات المنخفضة بما يكفي لتقديـ
خدمات فورية  ،ىذا يمكف أف يؤدي إلى رضاء الزبائف ووالئيـ فضال عف انيا تستيدؼ قطاعات سوؽ مختارة

او متخصصة عمى سبيؿ المثاؿ المستشفيات الخاصة ونوادي المياقة البدنية تحتفظ بالطاقة الفائضة عف قصد

لضماف راحة الزبائف وجودة الخدمة فانيا ذات اىمية قصوى في ىذه الوحدات  ،حيث انيا ال تستغؿ كؿ
المساحة المتوفرة باالسرة او اجيزة الياقة وتستخدـ عدد اقؿ لراحة الزبائف بترؾ مساحة اكبر بيف سرير واخر
وجياز واخر .
 -6عناصر التكمفة  -:أف الطاقة العاطمة المتعمدة يمكف أف تقمؿ بشكؿ كبير مف مستوى مخزوف بضاعة تحت
الصنع ووفقا ليذا الراي فاف تكمفة االحتفاظ بالطاقة العاطمة ىي اقؿ مف تكمفة االحتفاظ بمخزوف بضاعة

تحت الصنع  ،وتستطيع الوحدة االستجابة بسيولة لمتقمبات في الطمب عمى قوة الطاقة العاطمة المتعمدة
وبالتالي فانيا قد ساىمت بذلؾ في رفع الكفاءة التشغيمية ىذا المنظور االستراتيجي يمكف أف يكوف ذا اثر فعاؿ
في بناء قيادة التكمفة وكذلؾ العالقات مع الزبائف عمى أساس االستجابة  ،بمعنى أف تقارف الوحدة بيف تكاليؼ
الطاقة العاطمة المحتفظ بيا وبيف تكاليؼ خزف المواد االولية والبضاعة نصؼ المصنعة وتامة الصنع فاذا

كانت تكاليؼ الطاقة العاطمة اقؿ مف تكاليؼ التخزيف تقوـ باالحتفاظ بالطاقة العاطمة .

وعميو ترى الباحثة أف الطاقة العاطمة يمكف أف توجد بدوف قصد ( السباب خارجة عف ارادة الوحدة ) او يمكف
انشاءىا عمدا واف الطاقة العاطمة التي تنشا بارادة الوحدة يمكف اسنخداميا السباب استراتيجية لمحصوؿ عمى
رضا الزبوف ووالءه  ،أف الطاقة العاطمة الناشئة بأسباب خارجة عف ارادة الوحدة يمكف أف ترجع إلى االختالؿ
بيف العرض والطمب ويمكف تتجاوزىا الوحدة مف خالؿ العروض الترويجية واالعالنات وعرض الخصومات
واستخداـ الطمب في فترة الذروة وتقديـ االسعار ذات الجاذبية خالؿ تمؾ الفترة مما يؤثر في الزبائف ويزداد

الطمب عمى السمع والخدمات .
ويمكف االستفادة مف الطاقة البشرية مف خالؿ ارساؿ الموظفيف إلى التدريب لرفع مستوى مياراتيـ اما
المعدات والمساحات الفارغة فيمكف تاجيرىا لمغير لالستفادة مف طاقتيا العاطمة .
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دور المحاسبة عن استهالك الموارد في االستغالل األمثل للطاقة

ثانيا -:ادارة الطاقة العاطمة ومحاسبة استهالك الموارد
شكل( )3إدارة الطاقة وفق منظور مدخل محاسبة استهالك الموارد

إدارة وتحميل الطاقة

إدارة وتحميل العمميات

ABC

GPK

Ahmed, Syed Ajaz(2011)" Application of resource consumption Accounting
(RCA)in an educational instititute " , institute of business management Karachi
Pakistan business review p759
ومف خالؿ الشكؿ السابؽ فاف مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد يحدد منظوريف الدارة الطاقة العاطمة
()Ahmed,2011 : 759
المنظور االول  -:منظور األنشطة ويتـ فيو إدارة وتحميؿ العمميات ويركز عمى دقة تخصيص التكمفة وىذا
المنظور مستمد مف مدخؿ التكمفة عمى أساس النشاط

المنظور الثاني  -:منظور الطاقة ويتـ فيو إدارة وتحميؿ الطاقة ويركز عمى إدارة طاقة الموارد وتحديد الموارد
العاطمة والفصؿ بيف التكاليؼ المتغيرة والثابتة وىذا المنظور مستمد مف نظاـ التكاليؼ المعيارية المرنة .

يتـ استغالؿ الطاقة العاطمة مف خالؿ ادارتيا والذي يعني االستخداـ االمثؿ لمموارد المتاحة ويتضمف ق اررات
بشاف التوسع  ،االنكماش  ،االستبداؿ  ،استخداـ تكنولوجيا بديمة ( )Austin,2000:252واف اليدؼ مف إدارة
الطاقة ىو التأكد مف أف الموارد قد توفرت لتمبية متطمبات الخدمة الحالية والمستقبمية لالعماؿ مع ضماف أف يتـ
توفير موارد تكنولوجيا المعمومات وادارتيا واستخداميا والحصوؿ عمييا بطريقة فعالة مف حيث التكمفة

( )Kalm&Waschke,2009:4واف إدارة الطاقة تتـ مف خالؿ المقارنة بيف االثار االيجابية لممفاضمة بيف
مستوى الخدمة او السمعة واالستفادة مف الطاقات بمعنى كـ استيمكت السمعة او الخدمة مف الطاقة
( )Colares,2010:2تعالج تكاليؼ

الطاقة العاطمة في مدخؿ محاسبة

خالؿ(-: )Nair,2007:17
-1تحديد الموارد المستخدمة بالجزء المخطط يصورة كمية وليس بصورة تكمفة .
 -2تحديد الطاقة العاطمة مف الموارد القابمة لمتخزيف .
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 -3الطاقة التي تمثؿ فاقد والتي تستعمميا الوحدة اذا كانت الموارد ممزمة ويظير ذلؾ في حالة دخوؿ الوحدة في
تعاقدات مع العامميف لمدة محددة او غير محددة ( موارد متعاقد عمييا ) حيث يحدث االنفاؽ بغض النظر
عف استخداـ ىذه الموارد مف عدمو مثال الشركة تتعاقد مع جية تزودىا باالنترنيت وتدفع اشتراؾ شيري ولكنيا
ناد ار ما تستخدـ االنترنيت فيي تدفع تكاليؼ عف خدمة ال تستغميا استغالؿ امثؿ لوجود طاقة عاطمة غير

مستغمة مف استخداـ االنترنيت او اشتراؾ مولدة كيربائية بعدد امبيرات تفوؽ حاجة الشركة ليا مثال تشترؾ
ب 100امبير وىي حاجتيا  50امبير او تشترؾ عمى مدى  24ساعة وىي ال تحتاج سوى  8ساعات باليوـ
وىكذا اما اذا كانت الموارد مرنة وىي الموارد التي يتـ االستحواذ عمييا عند الحاجة وبالتالي يكوف االنفاؽ
عمى الموارد متساويا مع تكمفة الموارد بالقدر المستخدـ كما مبيف في الشكؿ ()2
أف استخداـ مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد يساعد عمى إدارة الموارد العاطمة مف خالؿ مراقبة مستويات

الموارد الممتزـ بيا وتأثيرىا في المخرجات مف خالؿ تحديد كمية المواد المستخدمة مف الموارد المتاحة لتحديد
الموارد العاطمة (. )Michael,2009:43
ويتـ مقارنة الطاقة المنتجة وغير المنتجة مع الطاقة المتوفرة او المنتفع منيا ويتـ تحديد طاقات الموارد لذا

فأف المدراء قادريف عمى إدارة الموارد المتدفقة ومستعديف الي حالة طارئة مثؿ تطوير سوؽ جديد او طرح
منتجات جديدة او ارتفاع طمب الزبائف عمى المنتجات وىذا يجعؿ المدراء متورطيف في حالة مف نقص الطاقة.
وفي المقابؿ البد مف تشجيع االدارة لتغيير القوائـ المالية حيث يجب أف توضع تكاليؼ الطاقة العاطمة في
كشؼ الدخؿ كبند مستقؿ وضمف الميزانية في جانب الموجودات تحت بند االصوؿ غير المستغمة  ،واف ىذا

االعتراؼ بتكاليؼ الطاقة العاطمة سيكوف مفيد لكؿ مف المستثمريف والدائنيف حيث يساعدىـ في تقييـ كمية

وتوقيت ونسبة عدـ التاكد في التدفقات النقدية المستقبمية (. )Bettinghaus&Debruine,2012:6
أف التقارير الكمفوية عادتا ليس ليا شكؿ موحد حيث انيا تعد وفقا لراي االدارة وعمى النقيض مف ذلؾ فاف
التقارير المالية الخارجية مثؿ الكشوفات والميزانية التي تمتاز بشكؿ موحد في كؿ الوحدات االقتصادية واف
الغرض مف التقارير اإلدارية ىو التخاذ الق اررات التشغيمية ( . )Wynn & Low, 2013 :5
وعميو فأف التقارير الكمفوية يجب أف تأخذ شكؿ يساعد االدارة عمى اتخاذ الق اررات قصيرة وطويمة االجؿ حيث
يختمؼ اشكاؿ التقارير بيف الوحدات االنتاجية والخدمية وبيف وحدة انتاجية واخرى .
أف استخداـ محاسبة استيالؾ الموارد في تحميؿ تكاليؼ الموارد بطريقة مبسطة تجعؿ مف تعديالت التقارير
اكثر بساطة مف خالؿ تغيير طريقة تحميؿ تكاليؼ الموارد التي تنفذ حيث يتـ تحميؿ تدفقات التكمفة مف مجمعات

الموارد إلى مجمعات التكمفة وعميو يجب أف يكوف مجموع المواد التي يتـ استيالكيا وجميع مجمعات التكاليؼ

المرتبطة بيا في مجمعات الموارد عمى قدـ المساوات لجميع الموارد الممتزـ بيا  ،أف اليدؼ مف تحميؿ تكاليؼ
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الموارد ىو تحديد النسب المئوية لممواد المستيمكة واف الفرؽ بيف الموارد المستيمكة والموارد المتاحة ىي موارد
طاقة عاطمة (. )Michael&Maleen,2009:43
وتعتبر تكاليؼ وقت العامميف غير المقضي عمى االنتاج وقت عاطؿ مثؿ الوقت المصروؼ عمى دوراف
االجيزة الجديد او اوقات عطؿ المكائف ()Hilton 2005 :44
وترى الباحثة أف تحديد تكمفة الطاقة العاطمة في مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد عمى شكؿ انحرافات التي ال يتـ
تخصيصيا عمى المنتجات والخدمات والغرض مف ذلؾ جعؿ الطاقة العاطمة واضحة ومرئية بالنسبة لالدارة
لغرض تفعيؿ المساءلة الستخدامات الطاقة  ،ويتـ االفصاح عف الطاقة العاطمة عف طريؽ استخداـ الطاقة

النظرية كاساس لتخصيص التكاليؼ الثابتة واستخداـ الكمؼ الجارية بدؿ مف الكمؼ التاريخية عند حساب
االستيالؾ .
كما أف عرض الموارد عمى شكؿ كميات وليست قيـ يساعد في تحديد الطاقة العاطمة مف خالؿ التمييز بيف
الكميات المستخدمة مف خالؿ تخصيص الموارد وىذا يساعد عمى تحميؿ االنحرافات بتحديد الموارد المستخدمة
وعميو فاف مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد ييدؼ إلى استغالؿ الموارد المتاحة بالوحدة االقتصادية وبما يؤدي إلى

خفض تكمفة المنتجات مف خالؿ تركيزه عمى الموارد بدال مف األنشطة كما يقوـ بتوفير المعمومات لالطراؼ
الخارجية حيث انو ييتـ بالتنبؤ بالكميات واالسعار النو يستخدـ استيالؾ االصوؿ الثابتة لالجيزة عمى أساس

التكمفة االستبدالية بدال مف التكمفة التاريخية  ،وبيذا فيو يوفر معمومات عمى المستويات الثالثة االستراتيجية
والتكتيكية والتشغيمية .

كما أف ىذا المدخؿ يعد اداة لمرقابة بكافة مراحميا فيي رقابة مانعة ومستمرة والحقة مف خالؿ تتبعو لمموارد

المستغمة وتحديده لمطاقة العاطمة مما يساعد عمى االستغالؿ االمثؿ لمموارد المتاحة .

المبحث الرابع  -:االستنتاجات والتوصيات

اوال  -:االستنتاجات

 -1يجمػػع مػػدخؿ محاسػػبة اسػػتيالؾ الم ػوارد بػػيف ممي ػزات كػػؿ مػػف نظػػاـ التكػػاليؼ المعياريػػة المرنػػة والتكمفػػة عمػػى
اساس النشاط .

 -2اف التكامػؿ بػيف كػؿ مػف مػدخؿ محاسػبة اسػتيالؾ المػوارد ونظػاـ مػوارد المشػروع يػؤدي الػى تقػديـ المعمومػات
المناسبة التخاذ الق اررات وانشاء قاعدة معمومات متكاممة تغطي كافة جوانب الوحدة .
 -3يتـ تقسيـ الطاقة وفؽ مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد الى ثػالث انػواع مػف الطاقػة ىػي طاقػة انتاجيػة وطاقػة
غير انتاجية وطاقة عاطمة .

 -4يػػتـ اسػػتخداـ التكمفػػة االسػػتبدالية بػػدال مػػف التكمفػػة التاريخيػػة عنػػد حسػػاب اسػػتيالؾ الموجػػودات الثابتػػة وذلػػؾ
الستخراج بيانات اكثر واقعية يمكف االستفادة منيا التخاذ ق اررات مستقبمية .
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 -5يقػدـ مػدخؿ محاسػبة اسػتيالؾ المػوارد معمومػات اكثػر واقعيػػة وذلػؾ مػف خػالؿ فصػؿ تكػاليؼ المػوارد العاطمػػة
وعػػدـ تحميػػؿ تكمفتيػػا عمػػى المنتجػػات ويقػػدـ معمومػػات عػػف ادارة الطاقػػة العاطمػػة وتقسػػيـ الم ػوارد الػػى م ػوارد
متاحة وموارد مستخدمة .

 -6يوفر مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد قاعدة معمومات تسػاعد االدارة فػي اسػتغالؿ الطاقػة العاطمػة االسػتغالؿ
االمثؿ مف خالؿ تحديد كمية وتكاليؼ الطاقة العاطمة .
 -7اف مػػدخؿ محاسػػبة اسػػتيالؾ الم ػوارد يػػوفر اسػػاس اكثػػر دقػػة فػػي تحديػػد التكػػاليؼ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ االقسػػاـ
االنتاجية بالتكاليؼ المستيمكة مف قبؿ مواردىا واف ىذا التحديد يجعؿ مف تكاليؼ المنتجات اكثر تنافسا الف
عممية تسعير المنتجات تكوف بطريقة سميمة .

 -8اف مف مميزات مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد ىو انػو متوافػؽ مػع االسػاليب الكمفويػة الحديثػة مثػؿ التحسػيف
المسػػتمر  ،ادارة القيػػود واسػػاليب تخطػػيط م ػوارد المشػػروع حيػػث انػػو يسػػاعد فػػي اكتشػػاؼ االختناقػػات نتيجػػة
تقسيمو موارد الوحدة الى مجمعات موارد وتحديد مدير يكوف مسؤوؿ عػف مجمػع مػوارد واحػد او اكثػر لغػرض
تحيد التوقفات واسبابيا لغرض فؾ االختناقات والتحسيف المستمر عمى طوؿ خط االنتاج فضػال عػف تخطػيط

موارد الوحدة مف خالؿ تحديد الطاقة العاطمة في كؿ مورد مف مواردىا .

 -9اف مػػدخؿ محاسػػبة اسػػتيالؾ المػوارد اىػػتـ بػػاالجميف الطويػػؿ والقصػػير حيػػث تػػزود االدارة بمعمومػػات تسػػاعدىا
في اتخاذ الق اررات االستراتيجية والتشغيمية في حيف اف التكمفة عمى اساس النشاط اىتـ باالجؿ القصير فقط.
 -10يقوـ مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد بتقسيـ موارد الوحدة الى موارد ذات طاقة محددة والتي تسػتمزـ التحسػيف
المستمر لوجود طاقة عاطمة فييا البد مف استغالليا وموارد ذات طاقة غير محددة تستمزـ التحسيف لتخفيض

تكاليؼ االستحواذ عمييا .
 -11يتضمف مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد نوعيف مف التكػاليؼ تكػاليؼ اوليػة والتػي تحػدث داخػؿ المجمػع ومػف
الممكف التحكـ فييا ومراقبتيا وتكاليؼ ثانوية تحمؿ مف مجمعات موارد اخرى وترجع دقة قياس التكاليؼ الى
دقة قياس التكاليؼ الثانوية .

 -12يتـ وفؽ مدخؿ محاسبة استيالؾ الموارد تقسيـ االنشطة الى اربعة انواع ىي انشطة ضرورية مضػيفة لمقيمػة
وانشػػطة ضػػرورية غيػػر مضػػيفة لمقيمػػة وانشػػطة غيػػر ضػػرورية مضػػيفة لمقيمػػة وانشػػطة غيػػر ضػػرورية غيػػر
مضػػيفة لمقيمػػة والبحػػث عػػف االسػػتراتيجية المالئمػػة لحػػذؼ االنشػػطة غيػػر الضػػرورية وغيػػر المضػػيفة لمقيمػػة
واسناد األنشطة الضرورية وغير المضيفة لمقيمة إلى جيات خارجية تقوـ بتاديتيا .

 -13يرجػػع سػػبب الطاقػػة العاطمػػة الػػى عوامػػؿ خػػارج ارادة الوحػػدة االقتصػػادية مثػػؿ ( التقػػدـ التكنولػػوجي  ،اخػػتالؿ
التػوازف بػيف العػرض والطمػػب  ،العوامػؿ المتعمقػة بالعمميػػات الصػناعية وعوامػؿ تػػتحكـ بيػا الوحػدة االقتصػػادية
مثؿ ( حدوث عوائؽ  ،ستراتيجية التمايز  ،جودة الخدمة  ،عوامؿ التكمفة ).

78

دور المحاسبة عن استهالك الموارد في االستغالل األمثل للطاقة

أ.د منال جبار  ،م .ميعاد حميد

ثانيا  -:التوصيات

 -1ضرورة اىتماـ الوحدة االقتصادية بالموارد المتاحة لدييا لغرض استغالليا االستغالؿ االمثػؿ مػف خػالؿ تحديػد
طاقات كؿ مورد وكـ تستيمؾ الوحدة مف طاقاتو لتحديد الطاقات العاطمة لدييا .
 -2عمى الوحدة االقتصادية البحث عف طرؽ جديدة لتوزيع التكاليؼ غيػر المباشػرة حيػث اف الطريقػة التقميديػة فػي
تح ديد كمفة المنػتج ال تفػي بالمتطمبػات الجديػدة لمػا تحويػو مػف نقػاط ضػعؼ اوليػا ىػو عػدـ العدالػة فػي توزيػع
التكاليؼ حيث اف بعض تكاليؼ االقساـ الخدمية توزع عمى اقساـ انتاجية لـ تسػتفد مػف ىػذه التكػاليؼ او اف

نسبة استفادتيا ضئيمة جدا مقارنة باالقساـ االخرى .
 -3عم ػػى الوح ػػدة االقتص ػػادية البح ػػث ع ػػف س ػػتراتيجية تن ػػافس بي ػػا المنتج ػػات المماثم ػػة مث ػػؿ س ػػتراتيجية التم ػػايز او
سػػتراتيجية تخفػػيض التكمفػػة ولغػػرض تحقيػػؽ السػػتراتيجية االولػػى يجػػب عمييػػا اف تركػػز عمػػى الجػػودة امػػا اذا
ارادت تحقيؽ الستراتيجية الثانية يجب اف تركز عمػى تخفػيض تكػاليؼ منتجاتيػا باسػتخداـ طػرؽ بديمػة لتحديػد

تكاليؼ المنتج .

 -4عمى الوحدة االقتصادية توفير معمومات التخاذ الق اررات طويمة وقصيرة االجؿ أي اتخاذ القػ اررات االسػتراتيجية
والتشغيمية .
 -5عمى الوحدة تقسيـ مواردىا الى موارد ذات طاقات محددة مثؿ ساعات اشتغاؿ المكائف وسػاعات عمػؿ العمػاؿ
فيػػي طاقػػات محػػددة يتطمػػب اسػػتغالليا االسػػتغالؿ االمثػػؿ مػػف خػػالؿ التحسػػيف المسػػتمر وذلػػؾ لوجػػود طاقػػات
عاطمة فييا وموارد ذات طاقات غير محددة مثؿ موارد القوى المحركة يستمزـ التحسػيف فييػا لغػرض تخفػيض
تكاليؼ استيالكيا .
 -6عمػػى الوحػػدة االقتصػػادية فصػػؿ انشػػطتيا الػػى انشػػطة ضػػرورية وغيػػر ضػػرورية مضػػيفة لمقيمػػة وغيػػر مضػػيفة
لمقيمة وايجاد السبؿ الكفيمػة لحػذؼ االنشػطة غيػر الضػرورية وغيػر المضػيفة لمقيمػة او االعتمػاد عمػى جيػات

خارجية في تأديتيا اذا كانت ضرورية اليمكف االستغناء عنيا ولكنيا غير مضيفة لمقيمة .

 -7يجب عمى الوحدة االقتصادية التعرؼ عمى االسباب الكامنة وراء الطاقة العاطمة ومدى تعمؽ االمر بالعوامؿ
الداخمية والخارجية لتتمكف مف االستفادة مف ىذه الطاقة .
 -8عمػػى الوحػػدة االقتصػػادية االعتمػػاد عمػػى اكثػػر مػػف اسػػاس فػػي توزيػػع تكػػاليؼ االقسػػاـ الخدميػػة عمػػى االقسػػاـ
االنتاجيػػة حيػػث اف اعتمػػاد الوحػػدة عمػػى الكميػػة المنتجػػة فػػي توزيػػع جميػػع التكػػاليؼ يجعػػؿ مػػف عمميػػة التوزيػػع

غير عادلة .
 -9ضػػرورة اسػػتخداـ مػػدخؿ محاسػػبة اسػػتيالؾ الم ػوارد فػػي كافػػة الوحػػدات االنتاجيػػة لمػػا يتمتػػع بػػو مػػف ممي ػزات
تساعد عمى تخفيض تكاليؼ الوحدة المنتجة وتحديد تكاليؼ الطاقة العاطمة واستغالليا االستغالؿ االمثؿ .

 -10اجػراء المزيػػد مػػف االبحػػاث حػػوؿ دور نظػاـ محاسػػبة اسػػتيالؾ المػوارد فػػي دعػـ اعػػداد الموازنػػات عمػػى اسػػاس
الموارد بغرض تحسيف االداء .
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