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مشاكل وصعوبات تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
في الشركات الصناعية العراقية

(( دراسة ميدانية في عدد من الشركات الصناعية بمحافظة البصرة ))
جميـل إبراهيم صالح /الكمية التقنية اإلدارية  /البصرة

الم ستخلص

ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى المشاكل

العراقية في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة

والصعوبات التي تواجو الشركات الصناعية
 .ويوضح البحث أن الشركات الصناعية

العراقية تواجو مجموعة من الصعوبات في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة فييا وبدرجة
متوسطة بصورة عامة  ،كما أوضح أن بعض الصعوبات كانت بدرجة مرتفعة كما ىو الحال في عدم
وجود تشريعات محاسبية في العراق تمزم الشركات بتطبيق أنظمة حديثة لمتكاليف وعدم وجود دور

أرشادي أو توجييي من مدققي الحسابات في توعية أدارة الشركات بأىمية ومزايا مدخل التكاليف عمى

أساس األنشطة  .كما أن درجة بعض الصعوبات كانت م توسطة مثل عدم تبني معايير وقواعد
محاسبية تخص البيئة العراقية وارتفاع تكمفة تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة .

وقد توصل البحث إلى مج م وعة من التوصيات منيا إصدار تشريعات محاسبية وتبني معايير

وقواعد محاسبية خاصة بمدخل التكاليف عمى أساس األنشطة (  ) ABCتخص البيئة العراقية تمزم

الشركات بتطبيق مداخل حديثة لمتكاليف كمدخل التكاليف عمى أساس األنشطة (  ، ) ABCوأن يقوم
مدققي الحسابات بدور أرشادي أو توجييي لتوعية أدارة الشركات بأىمية ومزايا مدخل

التكاليف عمى

أساس األنشطة (  ، ) ABCوأن تعمل الجامعات كمراكز استشارية ومعموماتية متخصصة لتطوير

أنظمة التكاليف الحديثة وتطوير برامج الكمبيوتر الالزمة الستخداميا في تشغيل مدخل التكاليف عمى

أساس األنشطة .
Problem and difficulties faced by the application of the Activity – Based
Costing ABC Approach in Iraq Industrial companies
) ( A Study In number of Industrial Companies
Abstract
The research aims to identify the problems and difficulties faced by the
Iraq Industrial companies in the application of Activity – Based Costing
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Approach . the research indicate that the Iraq Industrial companies faced a lot
of difficulties in the application of Activity – Based Costing ( ABC )
Approach with medium degree in general . also the research indicated that
some of the difficulties were highly as in the case of the absence of
accounting legislation in Iraq that obligation the companies to application a
new system for costing . non – existence of the guideness role from
accounting auditors in awareness the management companies with the
importance and advantages of this Approach . In addition there are some
difficulties with medium degree as in the case of Non-adopt Standards and
accounting rules belong Iraq's environment . the high cost of the Activity –
Based Costing ( ABC ) Approach application .
The research present a series recommendation , including the issuance of
legislation and the adoption of accounting standards and a special accounting
rules related to the Iraq's environment that obligation companies to
application new Approach for costing . the research focus on the role of
accounting auditors ot indicative or guideness for raising the Knowledge to
the Iraq companies management with importance merits of the ABC . The
universities and colleges to hold training courses and awareness programs on
the Activity – Based Costing ( ABC ) .

:المقدمة

قاصر عمى تسجيل العمميات المالية لممنشأة وبالتالي تحديد
َا
لم يعد اليدف الرئيسي لمم حاسبة
خصوص" في العقود األخيرة
ا
 بل تعدى ذلك، مركزىا المالي ونتائج عممياتيا في نياية فترة زمنية معينة
 ولما كان الشغل الشاغل إلدارة المنشاة ىو استم ارريتيا، ليصبح أداة قياس لعمميات المنشأة وربحيتيا

 لذا أصبح من، وتعظيم ربحيتيا مع األخذ في الحسبان قدرتيا عمى المنافسة في السوق الذي تعمل فيو

الضروري ليا أن تبحث عن بدائل أخرى لتعظيم ربحيتيا وضمان استم ارريتىا غير البديل التقميدي

 ولعل من أىم ىذه البدائل ىي السعي لتخفيض تكمفة المنتج وذلك عن. المعروف وىو رفع األسعار
طريق فرض الرقابة والسيطرة عمى تكاليف تقديم الخدمة أو المنتج أو كالىما سواء بالبحث عن
مدخالت بديمة بأسعار اقل أو ترشيد استخدام الموارد المتاحة وخفض التكاليف غير المباشرة ومن دون

 أن ما سبق يتطمب من المنشأة بذل جيد اكبر لمحفاظ عمى. التأثيـر عمى جودة المخرجات النيائية
عمالئيا و ثبات أو زيادة إيرادات خدماتيا وبالتالي تعظيم ربحيتيا دون المساس بجودة المخرجات
 إال أن ىدف المنشأة،  من جية أخرى ينتج عن ذلك زيادة في الم صاريف التشغيمية لممنشأة، النيائية

 وبما أن أنظمة.الرئيس من زيادة النفقات التشغيمية ىو األمل في زيادة إيراداتيا وبالتالي زيادة ربحيتيا

التكاليف التقميدية تعتمد في توزيع التكاليف االجماليو عمى أسس قد تكون غير مدروسة أو اعتباطية

189

يجهح جايؼح كزكٕن نهؼهٕو االدارٚح ٔااللرصادٚح

انًجهذ ( )3انؼذد (2013 )1

مما يؤدي إلى تحميل المنتج النيائي بتكاليف غير مبررة أو مرتبطة بو سواء بشكل مباشر أو غير

مباشر  ،وىنا يرى العديد من المؤلفين والباحثين في مجال المحاسبة أن مدخل التكاليف عمى أساس

األنشطة ) (ABCيساعد المنشأة في تقييم وتقنين التكاليف من خالل دراسة وتحميل األنشطة التي

تتطمب تكاليف أضافية لتحقق قيمة مضافة و التخمص من تمك األنشطة التي ال تحقق قيمة مضافة
وتوجيو االىتمام بتمك األنشطة التي تحقق ىذه القيمة المضافة وبالتالي تعظيم الربحية.
الفصل األول  :منهجية البحث والجانب النظري

يتضمن ىذا الفصل مبحثين  ،يشمل المبحث األ ول منيجية البحث  ،والمبحث الثاني يتمثل

بالجانب النظري لمبحث .

المبحث األول  /منهجية البحث
تتمثل منيجية البحث في مشكمة البحث وأىميتو وأىدافو وفرضيتو فضالً ع ن توضيح أسموب

البحث من حيث الوسائل التي استخدميا الباحث في جمع البيانات وتصميم استمارة االستبيان التي تعد
الوسيمة الرئيسة الختبار الفرضية .

أوال"  :مشكمة البحث

تتمثل مشكمة البحث بما يمي :

أن غالبية الشركات الصناعية في العراق تفتقر إلى تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس

األنشطة )  ( ABCبما لو من أىمية في مجال تخفيض التكاليف وىو ما يفقدىا فرصة

تطوير

أنشطتيا وتحسين كفاءة األداء فييا  ،وتتحدد ىذه المشكمة في الشركات الصناعية العراقية بأنيا تواجو
مشاكل وصعوبات في تطبيق أنظمة التكاليف الحديثة .

ثانيا"  :أهمية البحث

تنطمق أىمية ىذا البحث من خالل البحث في مشاكل عدم تطبيق مداخل التكاليف وىو

((

م دخل التكاليف عمى أساس األنشطة في الشركات الصناعية العراقية )) والذي قد يساىم استخدامو في
رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية من خالل تقديمو لبيانات تحقيق تكمفة أكثر مالئمة

إلغراض الرقابة والتخطيط واتخاذ الق اررات اإلدارية الرشيدة وىذا بدوره سيزيد من فرصة نمو االقتصاد

ي في الشركات الصناعية العراقية .
العراقي في جميع المجاالت  ،مما يعزز من تحديث األساليب اإلدار ة

ثالثا"  :هدف البحث

ييدف ىذا البحث إلى تحقيق ما يمي :
 – 1التعرف عمى المشاكل والصعوبات التي تواجو الشركات الصناعية العراقية في تطبيق

مدخل

التكاليف عمى أساس األنشطة لما ليذا المدخل من أىمية ودور في رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة القدرة
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التنافسية من خالل تقديمو لبيانات تكمفة أكثر مالئمة إلغراض التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات

اإلدارية الرشيدة .

 – 2اقتراح بعض الحمول المناسبة ليذه المشاكل وا لصعوبات ورفع روح المعنوية لدى الشركات عمى
تطبيق مثل ىذه المداخل الحديثة والمتطور ة بما يساعد إلى االرتقاء بمستوى الشركات الصناعية نحو

األفضل ولمواكبة احدث التطورات والتقدم العممي .

رابعا"  :فرضية البحث

تتمثل فرضية البحث باالتي :

(( ال تواجو الشركات ا لصناعية العراقية صعوبات ومشاكل في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس
األنشطة ))
خامس" :أسموب البحث
ا

اعتمد الباحث استمارة االستبيان كأسموب لمبحث والتي تعد من الوسائل الرئيسة لجمع البيانات

ت أعداد قائمة االستبيان من
الضرورية الالزمة لتحقيق أىداف البحث واختبار الفرضية إحصائيا  .وقد م
قبل الباحث اعتماداً عمى الجانب النظري الذي تم طرحو في البحث  .وقد أشتمل االستبيان عمى ( 19

) سؤاالً  ،وتم تحديد قوة اإلجابة من خالل استخدام مقياس ليكرت الخماسي لبيان أراء كل فرد من

أفراد العينة ،وقد خصص لكل حالة من الحاالت وزنا " يتفق مع أىميتيا ،حيث خصص لإلجابة عمى

موافق بشدة (  ) 5نقاط و موافق (  ) 4نقاط ومحايد (  ) 3نقاط و ال أوافق (  ) 2و ال أوافق بشدة (

 ( ) 1الكبيسي  ، ) 2010 ،ولقياس درجة أىمية الصعوبة اعتبر المتغير الذي يحصل عمى متوسط

حسابي قدره (  ) 3,5ذو أىمية عالية  ،والم تغير الذي يحصل عمى متوسط حسابي ينحصر ما بين (

 ) 2,5و (  ) 3,5متوسط األىمية  ،والمتغير الذي يقل وسطو الحسابي عن
األىمية ( الزعبي والطالفحة . ) 2000 ،

(  ) 2,5يعد ضعيف

سادسا"  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث

 -1الوسط الحسابي :لتحديد مستوى استجابة أفراد العينة لمتغيرات الدراسة عن كل سؤال في استمارة
االستبيان .

ويتم احتساب الوسط الحسابي اعتمادا" عمى المقياس الخماسي المستخدم عن استمارة االستبانة

(  ) 5+4+3+2+1وانو يساوي . 3 = 5/15

 -2االنحراف المعياري :لقياس درجة تناثر اإلجابات عن وسطيا الحسابي .
 -3اختبار ( ) t

=t

 ( T – test -الزعبي و الطالفحة . ) 2000 ،

وسط العينة  -وسط المجتمع  ] /االنحراف المعياري  /حجم العينة تحت الجذر [
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يتم استخدام ىذا االختبار اإلحصائي في تحديد معنوية المتوسطات الحسابية والفروق بينيا وذلك

بيدف اختبار مدى صحة أو خطا فرض البحث وبدرجة حرية (  ) n - 1وبمستوى معنوية ( ) 0.05
.

المبحث الثاني  :اإلطار النظري

أوال"  :المدخل التقميدي لمتكاليف

ظل المدخل التقميدي لمتكاليف األسموب االمثل واألكثر شيوعا " لعدة سنوات  ،والذي يقوم عمى

أساس ما يمي ) Turney , 1990 ) :

 – 1تخصيص التكاليف غير المباشرة بحيث تصب كميا في مراكز اإلنتاج .
 – 2أن التكاليف غير المباشرة المحممة عمى كل مركز إنتاج يعاد تحميميا عمى المنتجات كرقم واحد
فقط بموجب معدل تحميل واحد لممركز .

 – 3أن معدل التحميل في المراكز يحتسب بموجب معدل أساس

تحميل معين وان كان التحميل

األكثر شيوعا" هو عدد ساعات تشغيل اآلالت أوعدد ساعات العمل المباشر  ،ومن المعروف أن ىذه

األسس مرتبطة جميعا" بحجم اإلنتاج.

تتصف مدخالت البيانات والمعمومات في الطرق التقميدية بأنيا تعتمد عمى بيانات ومعمومات

محاسبة التكاليف يعدىا جزء" متمما" لممحاسبة المالية  ،وعمى ىذا األساس يتم تصنيف التكاليف إلى
تكاليف كمية أو تكاليف طاقة  ،وتقسم عناصر التكمفة إلى مواد مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعية
غير مباشرة ،وتقسم التكاليف إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة وذلك حتى تقوم بمساعدة اإلدارة في ات

الق اررات القصيرة األجل مثل تحميل التعادل وتسعير المنتجات  ،أما المصاريف اإلدارية والمالية

خاذ

والتسويقية فتعالج باعتبارىا تكاليف فتريو تقفل في قائمة الدخل  .أما من حيث مخرجات المعمومات
في المدخل التقميدي تتمثل بما يمي ) Babad , 1993 ( :

أ – تقديم ا لمعمومات الالزمة إلعداد القوائم المالية  ،كتقويم المخزون السمعي  ،تكمفة أنتاج الدورة ،

تكمفة الوحدة المنتجة  ،تكمفة المبيعات .

ب – تقديم المعمومات الالزمة إلعداد الموازنات التشغيمية الجارية  ،وذلك عمى األساس المعياري أو
أحيانا " باالستناد إلى المعمومات الفعمية التاريخية مثل موازنة المبيعات  ،موازنة المشتريات  ،موازنة
المخزون  ،الموازنات المالية ( قائمة التدفقات النقدية المتوقعة وقائمة الدخل ) .

أن األنظمة التقميدية صممت من اجل مسايرة الظروف التي وجدت من أجميا والتي تركزت

ي ضوء انخفاض التكنولوجيا وارتفاع كمفة المعمومات  ،أال أن تقييد
عمى مشكمة تخصيص التكاليف ف

تمك الظروف قد فرض تقيدا " في تمك األنظمة لمواجية ىذه التغيرات  ،وفي السنوات األخيرة تزايدت
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المشاك الت الناتجة عن المداخل التقميدية نتيجة التغيرات اليائمة في مجال الصناعة والتطور
التكنولوجي الدولي ويمكن إيجاز تمك المشكالت باآلتي  ) :التكريتي ) 2008 ،

أ – أن المداخل التقميدية أصبحت قاصرة عن رقابة العمميات وقياس كلفة اإلنتاج بدقة لألسباب اآلتية:
* تجميع االنحرافات بشكل أجمالي عمى مستوى األقسام وعدم حصرىا بالمنتجات التي تسببت في
حدوث اال نحرافات يؤدي إلى عدم أظيار ىذه االنحرافات في التقارير المالية الدورية بالشكل الذي
يساعد في تصحيح االنحرافات غير المالئمة .

* التركيز عمى النتائج المالية اإلجمالية وليست عمى األنشطة الفعمية التي تسبب في ىذه النتائج والتي
تعطي نتائج غير دقيقة عن األقسام قي تقديم التحسينات التشغيمية .

* بسبب التخصيصات الشاممة لمتكاليف فقد أصبحت التقارير الدورية مضممة  ،فيي تجع ل من مد يري

األقسام مسئولين عن أنفاق الموارد داخل أقساميا حتى وان لم يجر قياسيا بشكل دقيق  ،وليذا فأن ىذه

التخصيصات ال توفر أساسا" جيدا" لتقييم المدراء واألقسام .

ب – تعتمد المداخل التقميدية عمى بعض المقاييس المرتبطة بالحجم مثل ( ساعات العمل المباشرة )
كقاعدة السترداد الكمف غير المباشرة وىي بيذا تفترض أنو عندما يتضاعف عدد الوحدات المنتجة من

منتج معين مثال " فأن الكمف المستيمكة في تصنيعيا تتضاعف مما يؤدي إلى عدم العدالة والتناسب
في تحميل المنتجات المختمفة بنصيبيا من التكاليف وبالتالي تسجل كمف منتجا ت مضممة وخاصة في

الحاالت اآلتية :

-1اختالف الحجوم اإلنتاجية لممنتجات .
-2تنوع الحجوم الطبيعية لممنتجات .

-3تنوع درجة التعقيد في تصنيع المنتجات .

ج – أن ازدياد خطوط المنتجات وقنوات التوزيع وتضا ؤل العمل المباشر وازدياد المصاريف التي
تغطي الخدمات الصناعية وخدمات التسويق والتوزيع واليندسية وغيرىا ال يبرر بقاء استخدام المداخل
التقميدية خاصة في ظل انخفاض كمف تكنولوجيا المعمومات .

د – أن األنظمة التقميدية تستخدم مجمع كمفة (  ) cost Poolواحد لمكمف الصناعية غير المباشرة
ويتم تحديد معدل التحميل من خالل قسمة الكمف المقدرة عمى األساس المختار  ،وقد اعتبرت الكمف
الناجمة عن ىذا األسموب مضممة وغير واضحة بسبب فشميا في إعطاء صورة واضحة عن عالقة

السبب بالنتيجة  ،وىذا بدوره يؤدي إلى زيا دة التحميل لبعض المنتجات ونقص التحميل لمبعض األخر
والمحصمة في النياية ىو حدوث أخطاء في بيانات التكاليف مما يوثر عمى الرقابة واتخاذ الق اررات ،

ويودي إلى المغاالة في تسعير بعض المنتجات ومن ثم خفض قدرتيا التنافسية أو توقف أنتاج بعض
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المنتجات التي من الممكن أن تكون منتجات مربحة  ،وفي الجانب األخر فان نقص التحميل لبعض

المنتجات يؤدي إلى االستمرار في أنتاج منتجات خاسرة مما يؤثر في النياية عمى استم اررية المؤسسة

وىذا ىو الباعث القوي أيضا " عمى حدة االنتقادات الموجية لمدخل التكاليف التقميدي واالنتقال إلى

مدخل محاسبة التكاليف عمى أساس األنشطة .

ثانيا"  :تطور مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
ظير مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة عمى يد

 Georgeو  Staubusوذلك في عام

 1971ومنذ ذلك الحين توالت الدراسات النظرية لتطوير اإلطار الفمسفي لمدخل التكاليف عمى أساس
األنشطة  .ىذا و يمكـن تحديد م ارحـل تطور

مدخـل التكاليـف عمى أساس األنشـطة

كما يمي ( :

) Kaplan , 1988

المرحمة األولى :

إدارة النشاط  :في ىذه المرحمة تم التركيز عمى مفيوم سمسمة القيمة أكثر من التركيز عمى

التحميل المحاسبي والمالي لألنشطة  ،وكان اليدف من إدارة النشاط ىو تحميل األنشطة بقصد حصر

األنشطة التي ال تضيف قيمة لسمسة القيمة واستبعادىا من أنشطة المنشآت كذلك زيادة فعالية األنشطة

ذات القيمة المضافة التي تم اإلبقاء عمييا عن طريق زيادة القيمة المضافة ليذه األنشطة .

المرحمة الثانية :

تكمف النشاط  :حيث ركزت ىذه المرحمة عمى تخفيض التكمفة عن طريق توزيع ورقابة
ة
المحاسبة عن
التكاليف غير المباشرة باستخدام مدخل مسببات تكاليف األنشطة .

المرحمة الثالثة :

مدخل محاسبة األنشطة  :ركزت ىذه المرحمة عمى أن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة بمثابة

أداة إستراتيجية توفر بيانات محاسبية وغير محاسبية مالئمة التخاذ الق اررات المختمفة في األجل
القصير والطويل بما يحقق مبدأ تكاليف مختمفة ألغراض مختمفة أي أن مدخل التكاليف ع لى أساس

األنشطة أصبح بمثابة مدخل لممعمومات واحد األساليب الحديثة في أدارة التكمفة اإلستراتيجية في بيئة
التصنيع الحديثة  ،وفي ىذه المرحمة ظيرت أساليب تعتمد عمى مفيوم تحميل األنشطة ومن ىذه

األساليب ما يمي (( مدخل اإلدارة عمى أساس األنشطة  ،مدخل أعداد الموازنة عمـى أساس األنشطة ،
ومدخـل المساءلة المحاسبيـة عمى أساس األنشطة )) .

أن الكثير من الشركات في بداية التسعينات اعترفت بتطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الـ

 ، ABCوىنالك دراسة في عام  1995قام بيا كل من (  ) Innes & Mitchpllأشارت إلى أن
 %20من شركات إنكمت ار تبنت مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الـ ( ABCالتكريتي) 2008،
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ثالثا"  :مفهوم مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
اىتم كل من اإلداريين والمحاسبين عمى حد سواء في موضوع قياس التكاليف  ،بغرض تحميل

وحدة اإلنتاج بنصيبيا العادل من التكمفة الكمية وصوال "لتسعيرىا بشكل عادل  ،وظير مدخل المحاسبة
عن تكمفة األنشطة لمعالجة اوجة القصور في الطرق التقميدية لتخ

صيص وتوزيع التكاليف غير

المباشرة وتطوير مجاالت توزيع وتخصيص الموارد المتاحة ومن ثم دعم الق اررات اإلدارية .

يشير ( محمد  ) 1991 ،مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الـ  ABCيركز عمى األنشطة

بدال" من التركيز عمى المنتجات  ،حيث يقوم بتجميع المعمومات الخاصة باألداء التشغيمي والمالي من
خالل تتبع تكاليف األنشطة الرئيسية في المنشأة إلى المنتجات والخدمات النيائية

 .كما يضيف (

محمد ) بأن ىذا المدخل يعد واحدا" من التطورات الحديثة في أساليب المحاسبة الحديثة ظير كوسيمة
لمواجية االحتياجات المتزايدة والمتغيرة من المعمو مات في بيئة األعمال الحديثة  ،وىو نموذج لتحديد

حجم الموارد المستيمكة في المنشأة ويقوم عمى تحديد األنشطة التي يتم تشغيميا داخل المنشأة ثم يقوم

بتتبع تكاليف ىذه األنشطة اعتمادا " عمى العديد من مسببات التكمفة وذلك تمييدا

المنتجات حسب استيالكيا من ىذه األنشطة .

" لتوزيعيا عمى

يشير (  ) Turney , 1990أن مفيوم التكاليف عمى أساس األنشطة  ABCبأنو ذلك ((

المدخل الذي يحدد األنشطة وموجيات الكمفة  ،ويعين التكاليف لكل نشاط ومن ثم يعين تكاليف

األنشطة عمى المنتجات باستخدام موجيات الكمفة )) .

يرى (  ) Horngren , 2000التكاليف عمى أساس األنشطة  ABCبأنو (( المدخل الذي

يعمل عمى تراكم التكاليف غير المباشرة لكل نشاط من أنشطة المنظمة  ،ومن ثم تعيين تكاليف
األنشطة عمى المنتجات والخدمات وأية أىداف كمفة أخرى تسببت بحدوث النشاط )) .
عرف (  ) Kaplanالتكاليف عمى أساس األنشطة

 ABCبأنيا (( المدخل الذي طور

لتجييز طرائق أكثر دقة في تعيين تكاليف الموارد المساندة وغير المباشرة عمى األنشطة  ،عمميات
التشغيل  ،المنتجات  ،الخدمات  ،الزبائن  ( .عمي ) 2004 ،

أما ( الجبوري  ) 2008 ،فيرى أن  ABCوىو (( عبارة عن مدخل لتخصيص التكاليف

بشكل أولي لألنشطة التي تستيمك الموارد ( ىذه التكاليف ) ثم تخصيص تكاليف ىذه األنشطة عمى
المنتجات التي تستيمك األنشطة بمدى استفادة المنتج من ىذه األنشطة )) .

ويرى الباحث أن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة يعد واحدا " من التطورات الحديثة في

أساليب المحاسبة الحديثة  ،وىو احد

مداخل المعمومات المحاسبية حيث يركز عمى قياس التكمفة

وقياس أداء األنشطة وتكاليف المنتجات ويساىم في تقديم بيانات صاد قة عن تكمفة المنتجات أكثر من
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النظم التقميدية  ،وظير ىذا المدخل كوسيمة لمواجية االحتياجات المتزايدة والمتغيرة من المعمومات في

بيئة األعمال الحديثة .

رابعا"  :مصطمحات مستخدمة في مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ABC

-مجمعات التكاليف  :يمثل مجمع التكاليف الوحدة األساسية لتجميع عدد من األنشطة المتجانسة

فبدال" من دراسة نمط سموك التكاليف لكل وحدة نشاط وتحديد مسبب التكمفة المالئم ليا  ،فأنو قد يكون
أفضل من الناحية االقتصادية تجميع عدد من األنشطة المتجانسة في مجمع تكاليفي واحد يكون لو

مسبب تكاليف واحد يستخدم إللصاق تك اليف مجموعة األنشطة المتجا نسة إلى المنتجات والخدمات
وتع د عممية تجميع العديد من األنشطة معا

" في مجمع تكاليفي واحد ىي المسؤولة عن خاصية

التجانس حيث أن مجمعات التكاليف ليا اثر من ناحيتين ىما ) Cokink , 1996 ( :

أ  -في عممية ربط الموارد باألنشطة عن طريق مسببات الموارد إذ يتم تتبع تكاليف الموارد المستخدمة
تبعا" لمحددات التكاليف المحددة سمفا" .

ب  -في عممية ربط األنشطة بالمنتجات والخدمات وذلك عن طريق استخدام مسببات النشاط حيث يتم
تتبع التكاليف الخاصة بكل مجمع تكاليفي إلى تمك المنتجات والخدمات .

الموارد  :وىي العناصر االقتصادية التي يتم توجيييا ألداء األنشطة  ،وىي مصدر لمتكمفة التيتحدث عند استخدام ىذه الموارد  ،وتعتبر الموارد من عوامل اإلنتاج التي يتم استخداميا بواسطة

النشاط لتوليد مخرجات النشاط  .وىي تتضمن ( المواد – العنصر البشري – التكنولوجيا – تسييالت
أو خدمات لدعم اإلنتاج – موارد أو خدمات أخرى من خارج المنشاة مثل خدمات قانونية ومحاسبية

 .....الخ ) ) Yang & Roger , 1993 ( .

-مراكز النشاط  :ىي تجمعات وظيفية أو اقتصادية لمعديد من األنشطة المتشابو أو المتكاممة وترغب

اإلدارة في التقرير عن تكاليف ىذه األنشطة بصورة منفصمة داخل مركز النشاط .

-وحدات التكمفة  :ىي الشئ الذي يتم قياس تكمفتو بصفة مستقمة ومنفصمة والذي قد يكون ( قسم –

منتج – خدمة – عميل  -نشاط  .....الخ ) وتبوب وحدات التكمفة إلى نوعين أساسيين
) Horngren & at el , 1999

أ – وحدات تكمفة مرتبطة بالمخرجات مثل المنتجات والعقود .

ب  -وحدات تكمفة مرتبطة بالمدخالت .

-األنشطة  :تعد األنشطة ىي بؤرة التركيز في مدخـل التكاليف عمـى أساس األنشطة
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حيث تعرف بأنيا الوحدة األساسية في بناء مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة فيي بمثا بة عممية
معينة من عمميات دورة اإلنتاج داخل المنشأة والتي تستيمك مجموعة من الموارد لمقيام باإلنتاج

(.

) Staubus , 1995

أن تحميل األنشطة إلى مجموعة من األنشطة األساسية وكل نشاط منيا يصف جانب مما تؤديو

المنشأة من عمميات  ،والوظيفة األساسية لمنشاط ىي تحويل الموارد ( مواد أولية – عمالة – تكنولوجيا
) إلى مخرجات ( منتجات وسيطة – منتجات نيائية ) حيث تتضمن األنشطة ما يمي Cooper , ( :
) 1990

-1أنشطة االستحواذ عمى موارد من منشآت أخرى .
-2أنشطة التشغيل الداخمي .

-3أنشطة بيع المنتجات والخدمات .
-4أنشطة االحتفاظ باألصول .
كما تبوب األنشطة إلى :

أ– أنشطة تضيف قيمة :وىي األنشطة الجوىرية التي تقوم بيا المنشأة لتحقيق اليدف الخاص بيا .

ب – أنشطة ال تضيف قيمة  :وىي عبارة عن األنشطة غير المؤثرة بالنسبة لممنشأة والتي تحاول
تخفيضيا أو إلغائيا ألنيا تستيمك من موارد المنشأة دون أن تدر أي عائد .

-مسببات التكمفة :

أن جوىر الخالف بين نظم التكاليف التقميدية وبين مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة يتركز

في اختيار نوع وعدد مسببات التكمفة  ،حين يعتمد نظام التكاليف في بيئة التصنيع التقميدية عمى

استخدام أسس محدودة ترتبط بقيمة اإلنتاج عند توزيع التكاليف غير المباشرة  ،يعتمد مدخل التكاليف
عمى أساس األنشطة باستخدام عدد متنوع من مسببات التكمفة عند توزيع تمك التكاليف

 .ويقصد

بمسببات التكمفة ىو ذلك الحدث أو الظرف أو الفعل الذي يخمق الحاجة لمنشاط الذي يستيمك الموارد ،
كما يقصد بو أيضا" ذلك الحدث الذي بوقوعو تحدث التكمفة فإذا لم يقع الحدث لن توجد التكمفة وعمى
ذلك تكون ىناك عالقة سببية بين التكمفة والحدث .

خامسا"  :مراحل تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ABC

تتمثل مراحل مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة كما حددىا كل من ( Kaplan & Cooper

) بما يمي ) Kaplan & Robin , 1998 ( :

 – 1مرحمة إعداد قائمة باألنشطة بالمستوى المالئم :
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في ىذه المرحمة يتم تحديد األنشطة عن طريق فحص كل وحدة جزئية من المنشأة لتحديد اليدف

وتحديد الموارد التي تحتاجو ا الوحدة لتحقيق ىذا اليدف .ومن األفضل أن تحتوي القائمة عمى اكبر
كمية من األنشطة وذلك عن طريق الوصول إلى األنشطة التفصيمية لمقابمة أىداف معينة مرتبطة

بتوفير معمومات عن األنشطة التفصيمية  ،وبعد ذلك يمكن تجميع بعض األنشطة معا "  ،ويجب أن

تحتوي القائمة عمى وصف تفصيمي لألنشطة المحددة .

 – 2مرحمة تصميم مجمعات التكاليف ومراكز األنشطة :
في ىذه المرحمة يتعين فحص األنشطة التي تم تحديدىا في الخطوة السابقة بتجميع كل

مجموعة من األنشطة المتجانسة في مجمع تكاليفي واحد  ،والمعيار الذي يجب استخدامو في الحكم
عمى مدى تجانس األنشطة ىو مدى إمكانية استخدام مسبب تكاليفي واحد كمسبب نشاط في تحميل
التكاليف في ىذا المجمع التكاليفي عمى المنتجات المختمفة  ،والطريقة المبسطة لتصميم مراكز

األنشطة أن يتم تنظيم األنشطة تبعا " األقسام طالما أن األنشطة عمى مستوى األقسام تطابق الييكل
التنظيمي  ،واألساس في تصميم مراكز النشاط يجب أن يرتبط بحاجة اإلدارة لمحصول عمى المعمومات
عن مجموعة معينة من األنشطة  ،ويتم تجميع تكاليف مراكز النشاط عن طريق تجميع تكمفة مجمعات

التكاليف التي يضميا كل مركز نشاط عمى حده .

 – 3مرحمة تخصيص تكاليف الموارد عمى األنشطة :
بعد إتمام عممية تحديد األنشطة ينبغي تخصيص تكاليف الموارد المستخدمة عمى تمك األنشطة ،

ويالحظ أن خطوات تخصيص تكاليف الموارد عمى األنشطة تتطابق في المنشآت الخدمية والصناعية

إلى حد كبير  .ويتم تجميع التكاليف في مجمعات لمتكاليف التي تحتوي عمى مجموعة م ن األنشطة
المتجانسة وفي ىذه المرحمة يتم استخدام مسببات استخدام الموارد لألنشطة المختمفة التي تستخدم ىذه

الموارد  .ويالحظ أن تكمفة الموارد المستخدمة يمكن تخصيصيا عمى األنشطة باستخدام ثالثة طرق
أساسية  ( :سامي ) 2000 ،

أ  -التخصيص المباشر  :حيث يتم القياس الفعمي لمموارد المستخدمة بإتباع أسموب التخصيص
المباشر وعل سبيل المثال فان الطاقة المستخدمة لتشغيل آلة معينة يجب أن تحمل مباشرة عمى
العممية الخاصة بيذه اآللة  ،ومما الشك فيو أن التحميل المباشر لتكمفة الموارد المستخدمة في أداء

أنشطة معينة يتيح بيانات صادقة أال انو أسموب ذو تكاليف كبيرة نظ ار " ألنو يتطمب القياس الدقيق
والفعمي لمموارد المستخدمة .

ب – التقدير  :في حالة أتباع أسموب التقدير فان مصمم مدخل محاسبة التكاليف عمى أساس األنشطة
يقوم بإجراء عدد من المقابالت الشخصية واستخدام قوائم االستقصاء
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مختمفة وذلك لتحديد الوقت الالزم من العاممين لمقيام بنشاط معين ( كنسبة مئوية من ساعات العمل أو

تحديد الوقت الفعمي ).

ج  -التخصيص العشوائي  :في حالة عدم القدرة عمى أجراء أسموب التقدير السابق ذكره فان مصمم
مدخل محاسبة التكاليف عمى أساس ا ألنشطة يمجأ إلى أتباع أساليب التخصيص العشوائي لمتكاليف

الخاصة باألنشطة المؤداة والتي تربط بين تكاليف الموارد المستخدمة واألنشطة المؤداة  ،وكقاعدة عامة

فان مصمم المدخل يحاول قدر اإلمكان من عدم استخدام ىذا األسموب وذلك ألنو ال يؤدي إلى تحسين
عممية فيم اقتصاديات األنشطة المختمفة .

 – 4مرحمة اختيار مسببات األنشطة :

تمثل ىذه المرحمة الفرق الجوىري بين نظام التكاليف التقميدي وبين مدخل التكاليف عمى أساس

األنشطة كأسموب متطور لتوزيع التكاليف غير المباشرة عمى وحدات التكمفة  ،حيث كان مسبب التكمفة
الشائع استخدامو ىو ساعات العمل المباشر أو تكمفة األجور أو ساعات العمل اآللي في حالة زيادة

كثافة رأس المال عن كثافة عنصر العمل  ،وىذا يعني أن كل مركز نشاط يحتوي عمى مجمع تكاليفي
واحد ولكن في ضوء مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة فان مركز النشاط الواحد يحتوي عمى العديد

من مجمعات التكاليف تبعا " لطبيعة درجة النشاط وبالتالي تبعا " لمسبب التكمفة الذي يمكن استخدامو
في تتبع تكاليف األنشطة التي يضميا المجمع التكاليفي عمى المنتجات النيائية .

 – 5مرحمة تخصيص تكاليف األنشطة عمى وحدات التكمفة :

بعد تجميع التكاليف في مجمعات ا لتكمفة بكل مركز نشاط وتحديد مسببات التكمفة لكل وعاء

تكاليفي عمى حده يتم إلصاق ( تحميل ) ىذه التكاليف بالمنتجات باستخدام مسببات التكاليف المرتبطة

بالمرحمة الثانية والتي ترتبط باألنشطة التي يحتوييا مركز النشاط والتي تتمثل بما يمي Ostrenge ( :

. ) , 1990

أ – أنشطة عمى مستوى الوحدات  :وىي التي يتم انجازىا في كل مرة تنتج فييا وحدة مثل أنشطة
آالت الحفر والتقطيع والمحام  /وأنشطة العمل ألنيا تتحدد عمى أساس حجم المخرجات.

ب  -أنشطة عمى مستوى الدفعات  :وىي التي يتم انجازىا في كل مرة ييتم فييا أنتاج دفعة م

ن

المنتجات  .مثل أنشطة أوامر الشراء  ،مناولة المواد  ،تييئة وأعداد المكائن .

ج  -أنشطة عمى مستوى المنتج  :وىي التي يتم انجازىا لدعم أنتاج كل نوع من أنواع المنتجات مثل
جدولة اإلنتاج  ،فحص الجودة  ،تصميم المنتج .

د  -أنشطة عمى مستوى التجييزات أو المصنع  :وىي التي توفر التسييالت لعممية اإلنتاج وتعد ىذه
األنشطة مساعدة عامة لممصنع مثل األنشطة اإلدارية  ،المالية  ،التأمين .
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سادسا"  :مزايا مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
يعمل مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة عمى توفير معمومات تتصف بالصدق عن الكيفية

التي تستخدم بيا الموارد المرتبطة باألنشطة المختمفة مما يحقق مجموعة من المزايا تتمثل بما يمي
) Babad , 1993
 – 1تتبع التكاليف غير المباشرة إلى وحدات التكمفة عمى أساس مجموعة من العوامل

(

( مسببات )

ترتبط بشكل كبير بالتكاليف غير المباشرة ويؤدي تعدد مسببات ا لتكمفة إلى الحصول عمى تكمفة أكثر

صدق تعكس الموارد المستيمكة بواسطة األنشطة .

 – 2يساعد المنشآت عمى تدعيم مركزىا التنافسي عن طريق التحول من تحديد التكمفة إلى أدارة
التكمفة عن طريق استبعاد األنشطة التي تستيمك الموارد وال تضيف قيمة إلى المنتجات .

 – 3يساعد في تقييم األداء عمى أساس القيمة المضافة أو المساىمة في تحقيق األنشطة  ،وبالتالي
التعرف عمى جدوى كل نشاط .

 – 4يوفر مدخل لمتكاليف عمى أساس النشاط تحميالت عديدة عن التكاليف واألنشطة مما يسيل من
المحاسبة عن المسؤولية  ،فضال" عن تحقيق مفيوم (( تكاليف مختمفة ألغراض مختمفة )) .

 – 5يمكن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة من رقابة التكمفة في األجل الطويل بطريقة أكثر
فاعمية وذلك عن طريق رقابة مسببات التكاليف بدال" من الرقابة عمى عناصر التكاليف ذاتيا  ،كما أن
معرفة العالقة السببية بين عناصر التكاليف وبين األنشطة المسببة ليا يؤدي إلى تحقيق رقابي أفضل
عمى عناصر التكاليف عند مستوى النشاط الذي حدثت فيو التكمفة .

 – 6يعتبر مدخل لمتكاليف عمى أساس النشاط ذو بعدين احدىما يركز عمى التكمفة بقصد الوصول
إلى تكمفة أكثر صدق واألخر يركز لممساعدة في عمميات التحسين المستمر .

 – 7يوفر المدخل معمومات عن الطاقة المستخدمة والطاقة الفائضة في العممية اإلنتاجية كما يزود
اإلدارة بمعمومات عن تكمفة استخدام الموارد والتي يمكن استخداميا قي التنبؤ باحتياجات األنشطة .

 – 8يحدد المزيج األمثل لممنتجات والعمالء  ،وفيم أفضل الطرق لتوليد اإلرباح وبالتالي االستفادة من
ذلك في زيادة الربحية من خالل التخمص من المنتجات والعمالء األقل ربحية  ،أو أعادة النظر في
المزيج الحالي .

سابعا"  :الظروف الداعمة لتطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
أن تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ىو عممية معقدة وشاممة تتطمب الخبرات

وتستنفذ الكثير من موارد المنظمة  ،لذلك عمى اإلدارة التأكد مسبقا " من أن المنافع المتوقعة اكبر من
تكاليف تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة  ،ويمكن اعتبار الظروف والشروط التالية أدناه
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مشجعة لتطبيق مدخل لمتكاليف عمى أساس النشاط  ،وقد يصبح التطبيق أم ار" ضروريا" مع توافر ىذه

الظروف والشروط ) Ostrenge , 1990 ( :

-1تعدد المنتجات وتنوع نماذجيا الكبيرة مع االختالف في أحجام أنتاجيا  ،مما يجعل العممية
اإلنتاجية معقدة .

-2ازدياد األنشطة المساندة ك التصميم اليندسي لممنتج وتصميم العمميات اإلنتاجية وبرمجة العمميات
والمعالجة اآللية لمبيانات باستخدام الكمبيوتر وازدياد أىمية المحاسبة نتيجة نمو حاجات اإلدارة إلى

معمومات دقيقة وتحميمية .

-3ارتفاع نسبة التكاليف المساندة مع ضآلة نسبة التكاليف المباشرة لميد العاممة نتيجة لما سبق  ،مما
يجعل مسألة التخصيص الدقيق لمتكاليف المساندة ميمة وجوىرية في ترشيد ق اررات اإلدارة .

-4تزايد استخدام نظم التصنيع المتقدمة ( اإلنسان اآللي ) مما يخمق طاقة إنتاجية كبيرة ويرفع نسبة
التكاليف الثابتة في ىيكل تكمفة المنظمة .

-5ازدياد حدة المنافسة محميا " وعالميا " بحيث يصبح تخفيض التكاليف ىو إستراتيجية االستم اررية
والمحافظة عمى حصة المنظمة في السوق .

-6قصر العمر االقتصادي لممنتج  ،مما يتطمب استبعاد بعض المنتجات وتطوير وادخال منتجات
جديدة باستمرار وبما ينسجم وتوقعات الزبائن الحاليين والمحتم لين .

-7توفير نظام محاسبي يمكن الحصول عمى البيانات والمعمومات الدقيقة والتفصيمية إلغراض تحديد
وقياس العالقة بين التكمفة ومسبباتيا بتكمفة منخفضة  ،حيث أن مدخل التكمفة عمى أساس األنشطة

يعتمد عمى تحميل تكاليف األنشطة مباشرة عمى المنتجات عن طريق ما يسمى بمسببا

ت التكمفة

بمعدالت التحميل  ،وعمى ذلك يمكن القول بان مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ما ىو أال محاولة
لتطوير أو تحسين نظام محاسبة التكاليف التقميدي بيدف الوصول أو محاولة الوصول إلى أرقام تكمفة

ي.
أكثر دقة من التي يتم التوصل إلييا من نظم محاسبة التكاليف التقميد ة

الفصل الثاني  :عينة البحث واختبار الفرضية

بعد أن تم التطرق في الفصل السابق إلى الجانب النظري لمبحث ومنيجيتو  ،سيخصص ىذا
الفصل إلى تحديد مجتمع عينة الدراسة وخصائصيا  ،واختبار فرضية البحث باستخدام اختبـار – T
.test

المبحث األول  :عينة البحث
يتناول ىذا المبحث مجتمع الدراسة و نبذة تعريفية عن الشركات الصناعية لمستجيبي
االستبيان البحث و اختبار فرضية البحث .
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أوال"  :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من ع دد من الشركات الصناعية بمحافظة البصرة  ،وقد بمغ عدد

البحث  ،وعاد منيا
االستبانات الموزعة (  ) 34أستبانة وتم توزيعيا باليد وبمساعدة عدد من مساعدي ا
 25أستبانة وبذلك يكون معدل االستجابة (  ) 73,53تقريبا " وىذه النسبة تع د مقبولة لتعميم نتائجيا
عمى مجتمع الدراسة  ،وكما مبين في الجدول (  ) 1أدناه .

جدول (  ) 1توزيع حجم العينة عمى م جموعة الدراسة
عدد قوائم

توزيع حجم العينة

عدد االستجابات عدد االستجابات
المستبعدة

االستقصاء
المرسمة

مجموعة الدراسة
الشركات الصناعية

9

34

الصحيحة

25

نسبة االستجابات
الصحيحة

73, 53

وفيما يتعمق بتوزيع أفراد عينة البحث حسب الجنس فقد أظيرت النتائج كما ىي مبينة في الجدول رقم
(  ) 2أدناه .
جدول (  ) 2توزيع أفراد عينة البحث وفقا" لمجنس
الجنس

التكرار

النسبة

أنثى

18

%72

ذكر

7

%28

المجموع

25

%100

ويتبين من الجدول رقم (  ) 2أن ما نسبتو (  ) %72من عينة البحث ىم من اإلناث  ،وما نسبتو (

 ) %28من عينة البحث ىم من الذكور .
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أما فيما يخص التحصيل الدراسي ألفراد عينة البحث فقد أظيرت النتائج كما ىي مبينة في الجدول (

 ) 3أدناه:

جدول (  ) 3توزيع أفراد عينة البحث وفقا" لمتحصيل الدراسي
التحصيل الدراسي

التكرار

النسبة

دبموم تقني

7

%28

بكالوريوس

12

%48

ماجستير

6

%24

المجموع

25

%100

يوضح بأن ما نسبتو (  ) %72ىم من الموظفين الذين يحممون شيادة البكالوريوس والماجستير ،

وىذا يدل عمى أن أفراد عينة البحث عمى درجة من الوعي والفيم .

وفيما يتعمق بتوزيع أفراد عينة البحث وفقا " إلى الوظيفة التي يشغمو ىا  ،فأن الجدول ( ) 4

يبين ذلك وكما يمي :

جدول (  ) 4توزيع أفراد عينة البحث وفقا" لمموقع الوظيفي

الوظيفة

التكرار

النسبة

مدير مالي وأداري

4

%16

محاسب كمفة

8

%32

المدير العام

2

%8

معاون مدير عام

3

%12

رئيس قسم حسابات الكمفة

4

%16

مدير المبيعات

4

%16

المجموع

25

%100
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أن ما نسبتو (  ) %16ىم من بدرجة مدير مالي وأداري  ،أما ما نسبتو (  ) %32ىم من

(  ) %16يعممون بوظيفة رئيس قسم حساب ات

الموظفين الذين يعممون محاسبي كمفة  ،وما نسبتو

الكمفة  ،وبالتالي فيوالء عمى معرفة بأنظمة التكاليف .

ثانيا" :نبذة تعريفية عن الشركات الصناعية لمستجيبي قائمة االستبيان

أ  -الشركة العامة لصناعة األسمدة/المنطقة الجنوبية :

في  1969/11/12صدر عقد تأسيس الشركة باسم الشركة العامة لصناعة األسمدة
ت تشغيل
الكيمياوية في البصرة وبر |أسمال قدره ( )12مميون دينار ،وفي بداية عام  1971م

وحدات المصنع وتقرر توسيع طاقات المعمل األول بإنشاء مصنع ثاني إلنتاج سماد اليوريا

وبنفس الموقع (أبي الخصيب) وبرأسمال يقدر بـ  22مميون دينار وبالطاقات التصميمية اليومية

اآلتية-:

1300طناً  /يوم من سماد اليوريا.
800طناً  /يوم من االمونيا.

وفي أيلول لعام  1975تم توقيع عقد مع شركة متسوبيشي اليابانية إلنشاء مصنعين

عمالقين إلنتاج سماد اليوريا وبكمفة ( )192مميون دينار وبموقع خور الزبير وبطاقة إنتاجية

إجمالية لممصنعين  3200طناً /يوم من سماد اليوريا و 2000طناً  /يوم من االمونيا  ،وفي
نفس عام  1979تم دمج المنشأتين (أبي الخصيب  /خور الزبير) بمنشأة واحدة سميت المنشأة
العامة لصناعة األسمدة في البصرة  .وفي عام  1988تم دمج المنشأة الشمالية مع الجنوبية

باسم المنشأة العامة لصناعة األسمدة .وفي عام  1994تم فصل المنشأة الشمالية عن المنشأة

الجنوبية وبإسم المنشأة العا مة لصناعة األسمدة /المنطقة الجنوبية  ،وفي عام  1997تم تأسيس
الشركة باسم الشركة العامة لصناعة األسمدة

 /المنطقة الجنوبية وحسب قانون الشركات ذي

الرقم  22لسنة  1997برأسمال قدره  320364000دينار فقط ثالثمائة وعشرون مميون

وثالثمائة وأربعة وستون إلف دينار  .ونظ اًر لمتطور الحاصل في نشاطات الشركة تم زيادة

رأسمال الشركة إلى 820364000دينار فقط ثمانمائة وعشرون مميون وثالثمائة وأربعة وستون
ألف دينار بموجب كتاب و ازرة التجارة دائرة الشركات ذي الرقم م

.1999/10/20
ب  -الشركة العامة لمصناعات البتروكيمياوية :
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تم توقيع عقد إنشاء المجمع البتروكيمياوي في  1976/2/24مع شركة لومس تيسن بكمفة 1.1

مميار دوالر ّ ،الششكت العبهت للصٌبعبث البتشّك٘و٘بّٗت ُٖ صٌبعت تحْٗل٘ت تقْم بتحْٗل
الغبص الطب٘عٖ الزٕ كبى ٗحشق سذٓ إلٔ هٌتجبث تذخل فٖ قطبعبث صٌبع٘ت ّح٘بت٘ت
هتعذدة كبذائل اقتصادٗت للوْاد األّل٘ت التقل٘ذٗت ّ ،تعضص االقتصبد الْطٌٖ ببالستغٌبء عي
است٘شاد ُزٍ الوْاد هي الخبسج ّ .اُن هب توتبص بَ ُزٍ الصٌبعت أًِب راث تكٌْلْج٘ب هعقذة
ّهتطْسة  ،ح٘ث تجوع فِ٘ب هحصلت علْم الٌِذست الك٘و٘بّٗت ،الو٘كبً٘ك٘ت ّالكِشببئ٘ت ،
فِٖ تجوع فٖ هْقع ّاحذ ثكٌْلْج٘ب الضغظ العبلٖ هي جبًبّ ،تكٌْلْج٘ب الحشاسة العبل٘ت
ّ ،هي
ّالْاطئت جذاً هي جبًب آخش ،فضالً عي تكٌْلْج٘ب صٌبعت تصف٘ت الٌفظ ّالغبص
الْحذاث اإلًتبج٘ت فٖ ُزٍ الششكت هب ٗلٖ :
ّحذة أًتبج االث٘ل٘ي ّ ،حذة أًتبج بْلٖ اث٘ل٘ي عبلٖ الكثبفت ّ ،حذة أًتبج بْلٖ اثٖل٘ي ّاطئ
الكثبفت ّ ،حذة أًتبج آحبدٕ كلْسٗذ الفٌ٘٘ل ّ ، VCMحذة أًتبج كلْسٗذ افٌ٘٘ل الوتعذدة
 ، PVCهصٌع األغط٘ت الضساع٘ت  ،هصٌع أًتبج الكلْس  ،هعول الصْدة الكبّٗت ،
هششّع حبهض الِ٘ذسّكلْسٗك .
المبحث الثاني  :اختبار فرضية البحث
سيتم عرض نتائج الدراسة ضمن مجموعتين ىما  ،النتائج الوصفية واختبار الفرضية .

المجموعة األولى  :النتائج الوصفية

اشتممت الدراسة عمى  19عامال" يمكن أن يكون ليا تأثي ار" واسعا" عمى تطبيق مدخل التكاليف

عمى أساس األنشطة  .وقد تم اختيار ىذه العوامل من خالل الجانب النظري لمبحث  ،وقد طمب من

المستجيبين تحديد أىمية كل عامل باستخدام مقياس ليكرت (  ) Likertالمتدرج من  5 – 1حيث أن

(  ) 5تشير إلى ( موافق بشدة ) و(  ) 1إلى ( أعارض بشدة ) .

يعرض الجدول (  ) 5النتائج الخاصة المتعمقة بفرضية البحث حيث تشير النتائج إلى أىم

الصعوبات التي تواجو الشركات الصناعية والتي تم ترتيبيا وفقا" ألىميتيا من وجية نظر المستجيبين ،
وحسب األوساط الحسابية  ،كما تم تصنيفيا إلى ثالث فئات حسب األوساط الحسابية بحيث اعتبر كل

عامل حصل عمى متوسط حسابي يزيد عن (  ) 3,5ذو أىمية عالية  ،والتي تنحصر مابين ( ) 2,5

و (  ) 3,5متوسط األىمية والتي تقل عن (  ) 2,5ضعيف األىمية .

يرى المستجيبين أن الشركات الصناعية العراقية تواجو مجموعة من الصعوبات عند تطبيق
مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة  ،وىذه الصعوبات تتمثل في قلت التششٗعبث المحاسبية في العراق
تمزم الشركات تطبيق مداخل حديثة لمتكاليف كمدخل  ، ABCو عدم وجود دور إرشادي أو توجييي
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من قبل مدققي الحسابات في توعية أدارة الشركات بأىمية ومزايا مدخل

 ، ABCوعدم مشاركة

الشركات في الدورات ا لتدريبية وبرامج التوعية حول مدخل  ، ABCو تحديد التكاليف بشكل صادق
يؤثر عمى السياسة التسعيرية لممنتجات وىذا بدوره يؤثر عمى السياسة التنافسية لمشركات  ،وعدم

الصدق في تحميل التكاليف المباشرة لممنتجات يؤدي إلى صعوبة لدى اإلدارة في تفسير الربحية أو

الخسارة  ،و قمة الدورات التدريبية حول المداخل الحديثة لمتكاليف داخل الشركة  ،و عدم وجود مراكز
استشارية ومعموماتية متخصصة لتطوير مداخل التكاليف الحديثة أدى إلى عدم أدراك أىمية

ABC

في الشركات  ،وتعد ىذه الصعوبات ذات أىمية مرتفعة وذلك ألن الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة
لكل منيما كان أكثر من (  ) 3,5وقد احتمت ىذه الصعوبات والمعوقات المراتب السبعة األولى  .كما
ىو موضح في جدول (  ، ) 5ويالحظ أيضا " في ىذا الجدول أن قيم االنحراف المعياري يقارب (

أىمي ىذه ا لصعوبات .
ة
الواحد ) وىذا يدل عمى انو ىناك اتفاق عام بين المجيبين عمى االستبيان عمى
كما نالحظ في ىذا الجدول أن المستجيبين عمى االستبيان يرون أن الشركات الصناعية العراقية تواجو

صعوبات ولكن بدرجة متوسطة  ،أي أن األوساط الحسابية ليا تقل عن (  ) 3,5وتزيد عن ( ) 2,5
وىذه المعوقات والصعوبات تكمن في ارتفاع تكاليف تطبيق مدخل  ABCأدى إلى صعوبة تطبيقو في

الشركات الصناعية  ،وقمة الخبراء في مجال تطبيق  ABCالذين يمكن االستعانة بيم في ىذا المجال

 ،وأن تطبيق مدخل  ABCكمدخل شامل ومتداخل لمتكاليف يتطمب عقد دورات تدريبية لمعاممين في

الشركة مما يشكل صعوبة في تطبيقو  ،وقمة البرامج الم ستخدمو في تشغيل مدخل  ، ABCوضعف

االىتمام أو التركيز في التعميم المحاسبي بالعراق عمى أىمية ودور مدخل  ، ABCوصعوبة ا لرقابة
عمى عناصر التكاليف غير المباشرة

في الشركات الصناعية مما يصعب تحميميا  ،واعتقاد أدارة

الشركة بأن مخرجات المداخل التقميدية سميمة و صادقة وال داعي إلى التحول لمداخل حديثة  ،وان
المنافع المتوقعة من ىذا المدخل ىي اقل من التكاليف التي تنفق عميو  ،و ليس لإلدارة العميا الرغبة
في تطوير مداخل التكاليف المطبقة بالشركة  ،وعدم وجود المعرفة لدى اإلدارة العميا بأىمية مزايا

مدخل  ، ABCوصغر حجم العمل بالشركة وبالتالي ال يتطمب تطبيق مدخل  . ABCوكذلك يرى
المستجبين أن الفقرة الثامنة من االستبانة ( الممحق ) والمتعمقة في تأىيل واختصاص وخبرة وكفاءة
العاممين في قسم التكاليف ال تعتبر صعوبة في تطبيق الشركات الصناعية العراقية لمدخل التكاليف

عمى أساس األنشطة حيث أن الوسط الحسابي إلجابات أفراد العينة بمغ (  ) 2,49وىو أقل من ()2,5
كما أن ترتيب الفقرة المتعمقة بذلك جاء بالمرتبة األخيرة ( ضعيفة ) من بين جميع الفقرات .
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جدول ( ) 5

التحميل اإلحصائي الوصفي ألهمية الصعوبات التي تواجه تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
العوامل الم ؤثرة

انشزكاخ انصُاػٛح
انٕطط

االَحزاف

انحظاتٙ

انًؼٛار٘

t

انرزذٛة

األًْٛح

 – 1لهح انرشزٚؼاخ انًحاطثٛح انؼزالٛح انر ٙذهشو انشزكاخ يٍ ذطثٛك يذخم . ABC

4.06

0.818

4.096

1

مرتفعة

 – 2ػذو ٔجٕد دٔر إرشاد٘ أٔ ذٕج ٙٓٛيٍ لثم يذلم ٙانحظاتاخ ف ٙذٕػٛح
أدارج انشزكاخ تأًْٛح ٔيشاٚا َظاو ABC
 – 3ػذو اْرًاو انشزكاخ تانًشاركح ف ٙانذٔراخ انرذرٚثٛح حٕل يذخم ABC
انر ٙذمٕو تٓا انجايؼاخ ٔانًؼاْذ .
 – 4ذحذٚذ انركانٛف ػهٗ أطاص يذخم انركانٛف ػهٗ أطاص األَشطح ٚؤثز ػهٗ
انظٛاطح انرُافظٛح نهشزكاخ.
 – 5ػذو انذلح ف ٙذحًٛم انركانٛف انًثاشزج نهًُدجاخ ٚؤد٘ إنٗ صؼٕتح نذٖ
اإلدارج ف ٙذفظٛز انزتحٛح أٔ انخظارج .
 – 6لهح انذٔراخ انرذرٚثٛح حٕل انًذاخم انحذٚثح نهركانٛف داخم انشزكح .

3.89

0.974

2.690

2

مرتفعة

3.79

0.948

2.304

3

مرتفعة

3.7

1.153

0.311

4

مرتفعة

3.57

1.185

1.029

5

مرتفعة

3.53

0.932

1.123

6

مرتفعة

 – 7ػذو ٔجٕد يزاكش اطرشارٚح ٔيؼهٕياذٛح يرخصصح نرطٕٚز يذاخم انركانٛف
انحذٚثح أدٖ إنٗ ػذو أدران أًْٛح  ABCف ٙانشزكاخ .
 – 8ارذفاع ذكانٛف ذطثٛك يذخم  ABCأدٖ إنٗ صؼٕتح ذطثٛمّ ف ٙانشزكاخ انصُاػٛح.

3.53

1.012

1.034

7

مرتفعة

3.,43

0.971

0.114

8

متوسطة

 – 9لهح خثزاء ف ٙيجال ذطثٛك  ABCانذًٚ ٍٚكٍ االطرؼاَح تٓى فْ ٙذا انًجال .

3.42

1.027

0.551

9

متوسطة

 –10أٌ ذطثٛك يذخم  ABCكًذخم شايم ٔيرذاخم نهركانٛف ٚرطهة ػمذ دٔراخ
ذذر٘تٛح نهؼايه ٍٛف ٙانشزكح يًا ٚشكم صؼٕتح ف ٙذطثٛمّ .
 – 11لهح انثزايج انًظرخذيح ف ٙذشغٛم يذخم . ABC

3.38

1.06

0.370

10

متوسطة

3.36

0.299
1.021

11

متوسطة

 – 12ضؼف االْرًاو أٔ الذزكٛش ف ٙانرؼهٛى انًحاطث ٙتانؼزاق بيذخم . ABC

3.34

1.091

0.200

12

متوسطة

 – 13صؼٕتح انزلاتح ػهٗ ػُاصز انركانٛف غٛز انًثاشزج ف ٙانشزكاخ انصُاػٛح
يًا ٚصؼة ذحًٛهٓا .
 – 14ذؼرمذ أدارج انشزكح أٌ يخزجاخ انى داخم انرمهٛذٚح طهًٛح ٔدلٛمح ٔال داػ ٙإنٗ
انرحٕل إنٗ يذاخم حذٚثح .
 – 15انًُافغ انًرٕلؼح يٍ ْذا انًذخم ْ ٙالم يٍ انركانٛف انر ٙذُفك ػه. ّٛ

3.32

1.123

0.116

13

متوسطة

3.11

1.219

- 0.645

14

متوسطة

3.02

1.168

- 1.007

15

متوسطة

 – 16نٛض نإلدارج انؼهٛا انزغثح ف ٙذطٕٚز يذاخم انركانٛف انًطثمح تانشزكح .

2.51

1.265

- 2.690

16

متوسطة

 – 17نٛض نذٖ اإلدارج انؼهٛا انًؼزفح تأًْٛح يشاٚا يذخم . ABC

2.62

1.18

- 2.472

17

متوسطة

 – 18حجى انؼًم تانشزكح صغٛز ٔال ٚرطهة ذطثٛك يذخم . ABC

2.51

1.171

- 2.900

18

متوسطة

 - 19األفزاد انًٕظف ٍٛف ٙلظى انركانٛف غٛز يؤْه ٍٛنرطثٛك يذخم . ABC

2.49

1.21

- 2.878

19

ضعيفة

3.29

0.4731

30.348

جًٛغ انفمزاخ

المجموعة الثانية  :اختبار الفرضية
تنص الفرضية في ىذا البحث عمى ما يمي :
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(( ال تواجو الشركات الصناعية العراقية صعوبات ومشاكل في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس
األنشطة ))

تم اختبار فرضية البحث من خالل بيانات االستجابات الفعمية باستخدام  T-testوكما موضحة في

جدول (  ) 6أدناه .

جدول ( ) 6

نتائج اختبار  T –Testلدرجة أهمية الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية
العامل

العراقية في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
t
درجة األىمية نتائج اختبار
حجم العينة
الوسط
الحسابي

جميع الفقرات

3.29

الفرضية

25

المحسوبة

الجدولية

30.348

1,71
متوسطة

ترفض

الفرضية

ويبين الجدول (  ) 6أن قيمة (  ) tالمحسوبة والبالغة (  ) 30.348ىي اكبر من (  ) tالجدولية
والتي تبمغ قيمتيا (  ) 1,71وبذلك ترفض الفرضية والتي مفادىا (( ال تواجو الشركات الصناعية
العراقية صعوبات في تطبيق مداخل التكاليف عمى أساس األنشطة

))  ،وتقبل فرضية العدم والتي

مفادىا (( تواجو الشركات الصناعية العراقية صعوبات ومشاكل في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس

األنشطة )) .

االستنتاجات والتوصيات

أوالً  :االستنتاجات

 – 1أن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة قد عالج قصور المدخل التقميدي لمتكاليف  ،أن تطبي ق
مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة يؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد عمى وحدات اإلنتاج حسب
االستفادة الفعمية من األنشطة مما يساعد عمى القياس الدقيق لتكاليف اإلنتاج وذلك عمى عكس

التخصيص التقميدي لمتكاليف غير المباشرة .

 – 2تواجو الشركات الصناعية العراقية مجموعة م ن الصعوبات في تطبيق نظام التكاليف عمى أساس
األنشطة فييا وىذه الصعوبات تتمثل في عدم وجود تشريعات محاسبية في العراق تمزم الشركات
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انًجهذ ( )3انؼذد (2013 )1

التكاليف عمى أساس األنشطة  . ABCوعدم وجود دور

أرشادي أو توجييي من قبل مدققي الحسابات في توعية أدارة الشركات بأىمية ومزايا مدخل . ABC

 – 3عدم قيام الجامعات بعقد دورات تدريبية توعية حول مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ABC
وأىميتو لمشركات .

 – 4أن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة  ABCيساعد في تحديد التكاليف بشكل صادق .

 – 5أن الصعوبات التي تواجو الشركات الصناعية في تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة
 ABCتكمن في عدم تبني معايير وقواعد محاسبية تخص البيئة العراقية

 ،وارتفاع تكاليف تطبيق

مدخل  ABCوكذلك عدم وجود خبراء في مجال تطبيقو أدى إلى صعوبة تطبيق مدخل  ABCيمكن
االستعانة بيم في المجال داخل العراق أو داخل الشركات .

ثانيا"  :التوصيات

في ضوء ما تقدم من استنتاجات يوصي الباحث بما يمي :

 – 1يفضل إصدار تشريعات محاسبية وتبني معايير وقواعد محاسبية خاصة

لمدخل التكاليف عمى

أساس األنشطة  ABCتخص البيئة العراقية تمزم الشركات بتطبيقيا .

 – 2عمى الجامعات عقد دورات تدريبية حول مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة  ABCوأىميتو
خصوصا " في مجاالت تحديد وتحميل التكاليف الغير لمباشرة ليمكن اإلدارة من االستفادة من الميزة
التنافسية وتفسير الربحية أو الخسارة ،

وأن تحاول الشركات عقد دورات تدريبية لمعاممين تتعمق

باألنظمة الحديثة لمتكاليف داخل الشركة .

 – 3بتطوير أنظمة الرقابة الداخمية لمشركات المطبقة لمدخل

 ABCبما يكفل تقوية الرقابة عمى

عناصر التكاليف غير المباشرة بما يسيل تطبيق مدخل . ABC

 – 4أنشاء أدارة مستقمة في جميع الشركات الصناعية
التكاليف عمى أساس األنشطة . ABC

تكون مسؤولة عن تصميم وتشغيل

مدخل

 – 5االستفادة من مخرجات مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة في أعداد الموازنات وتقويم األداء .
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الم صـادر
أ – المصادر العربية

 - 1إسماعيل يحيى التكريتي (( محاسبة التكاليف المتقدمة – قضايا معاصرة ))  ،دار الحامد لمنشر
والتوزيع  ،بغداد ،الطبعة الثانية . 2008 ،

 - 2الزعبي  ،محمد بالل وعباس الطالفحة

(( النظام اإلحصائي SPSS

اإلحصائية ))  ،األردن  ،دار وائل لمنشر . 2000 ،

فيم وتحميل البيانات

 - 3عبد الكريم عبد الرحيم عمي  (( ،تطوير مدخل متكامل لتخصيص التكاليف غير المباشرة في
الشركات الصناعية الم تعددة المنتجات ))  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة البصرة
اإلدارة واالقتصاد . 2004 ،

 – - 4مجدي محمد سامي "مدى فاعمية نظام تكاليف النشاط كنظام لمعمومات التكاليف

– كمية

" ،مجمة

الدراسات والبحوث التجارية – جامعة الزقازيق – كمية التجارة  ،المجمد الثاني وا لعشرون ، 2000 ،

ص . 52

 - 5محمد الفيومي محمد "تقييم نموذج تخصيص التكاليف غير المباشرة عمى أساس النشاط مع
استخدام ورقة عمل الكترونية " ،مجمة البحوث العممية  -كمية التجارة  ،جامعة اإلسكندرية  -العدد
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بسم هللا الرحمن الرحيم
(( وتعاونوا علي البر والتقوى وال تعاونوا علي اإلثم والعدوان ))
صدق هللا العظيم
هيئة التعميم التقني
الكلية التقنية اإلدارية /بصرة
قسم التقنيات المالية والحاسبية
و  /اطرثٛاٌ
السيد المجيب المحترم-:
أن االستبيان الذي بين يديك يمثل جزء من متطمبات البحث :

(( مشاكل وصعوبات تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة  ABCفي الشركات الصناعية العراقية )) وبصفتك
أحد أفراد العينة ،نرجو منك قراءة فقرات االستبيان بعناية وموضوعية واإلجابة عميها بصراحة تامة  .والمطموب منك

أن تضع عالمة (

) في المكان المخصص لإلجابة  .عمماً أن اإلجابة ستعامل بسرية تامة ،وأن اإلجابات سيتم

استخدامها ألغراض البحث العممي فقط  ،راجين تعاونكم ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الباحث

جميل إبراهيم صالح
يالحظاخ :
- 1

ال داعي لذكر االسم.

- 2

الباحث عمى استعداد دائم لإلجابة عمى االستفسارات حول أسئمة االستمارة.

- 3

ممكن.
- 4

ال يخفى عميكم أهمية السرعة ما أمكنكم في اإلجابة عمى األسئمة لتسهيل أنجاز البحث بأقرب وقت

أوال"  :المعمومات العامة
 – 1أفراد العينة حسب الجنس :
ذكر …………

 – 2التحصيل الدراسي ألفراد العينة :

 ،أنثى ………….

.

دبموم تقني  ، ……….بكالوريوس ………  ،ماجستير. ………..

 – 3الموقع الوظيفي :

مدير مالي وأداري ……  ،محاسب كمفة  ، ......مدير عام  ، ......معاون مدير عام ، ......

رئيس قسم حسابات الكمفة  ، .......مدير مبيعات . .......

ثانيا"  :المعمومات المتعمق بالبحث
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بين درجة اتفاقك مع كل من العبارات الوارد ذكرها في أدناه :
*** يؼهٕياخ حٕل (( انًشاكم ٔ انصؼٕتاخ انر ٙذٕاجّ ذطثٛك مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ))

انًشاكم ٔ انصؼٕتاخ انر ٙذٕاجّ ذطثٛك مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة

أعارض
بشدة

 – 1ذحذٚذ انركانٛف تشكم أدق ٚؤثز ػهٗ انظٛاطح انرظؼٛزٚح نهًُرجاخ ْٔذا
تذٔرِ ٚؤثز ػهٗ انظٛاطح انرُافظٛح نهشزكاخ .
 – 2ػذو انذلح ف ٙذحًٛم انركانٛف انًثاشزج نهًُرجاخ ٚؤد٘ إنٗ صؼٕتح
نذٖ اإلدارج ف ٙذفظٛز انزتحٛح أٔ انخطارج .
 – 3ػذو ٔجٕد خثزاء ف ٙيجال ذطثٛك ًٚ ABCكٍ االطرؼاَح تٓى فٙ
ْذا انًجال داخم انؼزاق أٔ داخم انشزكاخ .
 – 4ػذو ٔجٕد ذشزٚؼاخ يحاطثٛح ف ٙانؼزاق ذهشو انشزكاخ يٍ ذطثٛك
يذاخم حذٚثح نهركانٛف كًذخم . ABC
 – 5ػذو ٔجٕد دٔر إرشاد٘ أٔ ذٕج ٙٓٛيٍ لثم يذلم ٙانحظاتاخ ف ٙذٕػٛح
أدارج انشزكاخ تأًْٛح ٔيشاٚا َظاو ABC
 – 6ال ٚرٕفز ف ٙاألطٕاق تزايج انكًثٕٛذز انالسيح ٔانًطهٕتح الطرخذايٓا
ف ٙذشغٛم يذخم . ABC
 – 7ػذو ٔجٕد يزاكش اطرشارٚح ٔيؼهٕياذٛح يرخصصح نرطٕٚز يذاخم
انركانٛف انحذٚثح أدٖ إنٗ ػذ و أدران أًْٛح  ABCف ٙانشزكاخ .
 – 8األفزاد انًٕظف ٍٛف ٙلظى انركانٛف غٛز يؤْهٔ ٍٛيخرصٔ ٍٛذُمصٓى
انخثزج ٔانكفاءج .
 – 9ػذو لٛاو انجايؼاخ ٔانًؼاْذ تانمٛاو تانذٔر انًطهٕب ف ٙػمذ دٔراخ
ذذرٚثٛح ٔتزايج ذٕػٛح حٕل يذخم ٔ ABCأًْٛرّ نهشزكاخ.
 –10ال ٕٚجذ اْرًاو أٔ ذزكٛش ف ٙانرؼهٛى انًحاطث ٙتانؼزاق ػهٗ أًْٛح
ٔدٔر يذخم . ABC
 – 11لهح انذٔراخ انرذرٚثٛح حٕل انًذاخم انحذٚثح نهركانٛف داخم انشزكح .
 – 12أٌ ذطثٛك يذخم  ABCكًذخم شايم ٔيرذاخم نهركانٛف ٚرطهة
ػمذ دٔراخ ذذرٚثٛح نهؼايه ٍٛف ٙانشز كح يًا ٚشكم صؼٕتح ف ٙذطثٛمّ .
 – 13ضؼف أَظًح انزلاتح انذاخهٛح ف ٙانشزكاخ أدٖ إنٗ ضؼف انزلاتح ػهٗ
ػُاصز انركانٛف غٛز انًثاشزج يًا ٚصؼة ذحًٛهٓا .
 – 14نٛض نذٖ اإلدارج انؼهٛا انًؼزفح تأًْٛح يشاٚا يذخم . ABC
 – 15انًُافغ انًرٕلؼح يٍ ْذا انًذ خم ْ ٙالم يٍ انركانٛف انر ٙذُفك ػه. ّٛ
 – 16نٛض نإلدارج انؼهٛا انزغثح ف ٙذطٕٚز يذاخم انركانٛف انًطثمح تانشزكح .
 – 17ذؼرمذ أدارج انشزكح أٌ يخزجاخ انًذاخم انرمهٛذٚح طهًٛح ٔدلٛمح ٔال داػٙ
إنٗ انرحٕل إنٗ يذاخم حذٚثح .
 – 18حجى انؼًم تانشزكح صغٛز ٔال ٚرطهة ذطثٛك يذخم . ABC
 - 19ارذفاع ذكانٛف ذطثٛك يذخم  ABCأدٖ إنٗ صؼٕتح ذطثٛمّ
ف ٙانشزكاخ انصُاػٛح.

213

أعارض

ال ادري

موافق

موافق
بشدة

