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 المستخمص

اامنبالتكم ةعمماااسالرشاىالارتكزعمماالداء الماات دام الدرااة تهدفهذه
(Performance Focused Activity– Based Costing Systemالبان ا ال ف  )

الانصللغرحتق  ماالداءنال العممت د لالا ا  رف ال ترةالقاداةلغرحتحا ناالداء،
اامنب)ن الدرااةف اات دام ف النحداتالصراع ةPFABCتاكناها ةهذه تحد دف (

القادم.االرحرافاتال اصةبكلرشاىنال العمما الجتهانت د مهالغرحتحا ناالداء
(ف الا النتحد دتكم ةPFABCاااالجاربال ام فقدقااتالباحثةبتىب  اامنب)

(نانثماجراءاقاررةب نالب اراتال  م ةالت تمالحصنلPFABCالارتجاتنف اامنب)
( اامنب تىب    سل ان نتحد دPFABCعم ها بالا ال ال اصة الا  ار ة الب ارات اع )

القاداةنذلكباالعتاادعمماالرحر افاتنال العمما الجتهالغرحتحا ناالداءف ال ترة
عمااانالب اراتالت تمالحصنلعم هاانالا الان سلالز اراتالت قااتبهاالباحثة
 الارتجات، تكم ة احتااب ف  الحد ثة التكم ة ااال ب الانصلال ىب  البان تما ال ح ث

)االعتاا لارة تانز شهر ب ارات عمم ان2019د اجانعة الم الدرااة تنصمت نقد )
اجاتاهاها:تاالاتر

االرحرافاتال اصىةتحد دالمادىا الالبانالانصلف (PFABCانتىب  اامنب) .1
.بكلرشاىنال العمما الجتهانت د مهاف ال ترةالقاداةلغرحتحا ناالداء

 اىلعمىم فى ت  ى حتكم ىةالارتجىاتناىاعد(فى الا اىلPFABCانتىب  ااىمنب) .2
 رفعك اءةاالداءنز ادةالربح ة.

(ف الا العمماحتاابارتاج ةكىلرشىاىبدقىةنبصىنرةPFABCااعدتىب  اامنب) .3
 ار صمة.

 

اهاها:اقترحاتنبراًءعممذلكقداتالباحثةاجانعةانال
التكم ةالحد ثةف الا اللتحد دتكم ةالارتجاتنارهااامنباات داماحدااال بضرنرة .1
(PFABC). 

ف الا الان سلاقااةالدنرات.ناهارتهمال العممتىن رقدراتالانظ  ن .2
ضرنرةا رفةاابابحدنثاالرحرافاتفى الا اىلنال اىلعمىما الجتهىانت ىد لالا ىا  ر .3

فىى الا اىىلنالىىذ  اىىاعدعمىىمتحد ىىد(PFABC)اىىن ىىسلتىب ىى ااىىمنبفىى ال تىىرةالقاداىىة
 .االرحرافاتال اصةبكلرشاى
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 ةمالمقد
تغييرات جذرية  في بيئة  إلىف المحاسبة االدارية في تطور مستمر وقد ادى ىذا التطور إ

ظيور العديد مف انظمة واساليب ادارة التكمفة الحديثة والتي انعكست  إلىادى بدوره  ممااالعماؿ 
زيادة المنافسة بيف المنظمات والتي  إلىيشيد تحوال جذريا ادى  فالعالـعمى اداء المنظمات 

اصبحت تسعى لتقديـ افضؿ المنتجات والخدمات والتي تتسـ بجودة عالية وبتكمفة اقؿ لذلؾ 
التكمفة  أسموباصبح مف الضروري عمى المنظمات استعماؿ اساليب تكمفة حديثة ومف ضمنيا 

الثالثة، فقد قدـ  باجيالو (Activity Based Costing )(ABCعمى اساس النشاط )
(Kablan )أسموب (ABCوذلؾ لمتغمب عمى االن )قادات والعيوب الموجودة في اساليب التكمفة ت

( العديد مف االنتقادات وىذا ادى ABC) سموبالتقميدية ولكف مع استمرار التطورات وجيت أل
قت التكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالو  أسموبجديد لمتكمفة ىو  أسموبظيور  إلى
(TDABC)Time Driven Activity Based Costing)) حاوؿ معالجة العديد مف  الذي

( اال انو ومع مرور الوقت فقد واجو ايضا ABC) أسموباالنتقادات والعيوب الموجودة في 
العديد مف االنتقادات نتيجة العتماده عمى عنصر الوقت فقط بصورة اساسية ونتيجة لذلؾ فقد 

( ABC) سموبجديد والذي يعتبر الجيؿ الثالث أل أسموب( بتقديـ 2009( عاـ )Namaziقاـ )
 Performance)( PFABC) التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء أسموبيدعى 

Focused Activity based costing)  أسموبعمى التوسع في تطبيقات  سموبيعمؿ ىذا األو 
ىو االحدث  سموبىذا األ ويعد( TDABC) أسموبالتي واجيت  كالت( وحؿ المشABCالػ )

( اذ ساعد في قياس التكمفة بدقة والعمؿ عمى تقييـ االداء والرقابة ABCالػ ) أسموبفي سمسمة 
في عممية التطوير والتحسيف كما يعمؿ عمى تحسيف  يـكما ساعد في توفير المعمومات التي تس

تكمفة، لذلؾ فاف ىذه الدراسة سوؼ جودة المعمومات الكمفوية مف خالؿ تعدد وتنوع محركات ال
( في PFABC) أسموب( في البيئة الصناعية وتوضيح دور PFABC) أسموبتحاوؿ تطبيؽ 

  تقييـ اداء المنظمات وتحسينو.
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 الفصؿ االوؿ 
 منيجية الدراسة ودراسات سابقة 

الدراسة واىميتيا واىدافيا  يتناوؿ ىذا الفصؿ منيجية الدراسة والتي تتكوف مف مشكمة 
عرض مجموعة مف الدراسات السابقة  فضال عف، وفرضيتيا ومنيجيا وحدودىا وخطة العمؿ فييا

  :والتي تتعمؽ بموضوع الدراسة، لذلؾ سوؼ يتكوف الفصؿ مف المباحث االتية
 المبحث االوؿ: منيجية الدراسة 

 المبحث الثاني: دراسات سابقة
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 المبحث االوؿ
 الدراسة منيجية

 مشكمة الدراسة   :1-1-1
تتمثؿ في اف االسموب الحالي المطبؽ في المعمؿ اليوفر معمومات عف اف مشكمة البحث 

تقييـ االداء كما اف المنافسة الشديدة القادمة مف خارج الحدود تعتبر مف اىـ المشاكؿ التي يجب 
تطورات ال، ومف قياسيا وتحسينيا معالجتيا اذ اف المعمؿ يحتاج الى زيادة الكفاءة والعمؿ عمى 

( الجيؿ الثاني ومف ثـ ظيور نظاـ TDABC( الجيؿ االوؿ ظيور نظاـ )ABC)في اسموب 
(PFABCالذي ي )مشاكؿ في استعمالو  لصناعيةاذ تواجو بعض الوحدات ا الجيؿ الثالث، عد

وعميو يمكف تحديد مشكمة الدراسة مف خالؿ  االداء وتحسينو غراض تقييـوامكانية تطبيقو أل
  التساؤالت البحثية االتية:

االستفادة مف ىؿ باالمكاف الموصؿ  ألباف( في معمؿ PFABC) أسموبتطبيؽ  في حالة .1
  .في الفترة القادمة مخرجات بياناتو لغرض تحسيف االداء

توفير معمومات  سيؤدي الى الموصؿ  ألباف( في معمؿ PFABC) أسموبىؿ اف استعماؿ  .2
  تساعد االدارة في تقييـ االداء.

 سيؤدي الى تخفيض تكمفة وحدة المنتج. (PFABC)ىؿ اف تطبيؽ اسموب  .3

 ىمية الدراسة أ :1-1-2
حديث مف اساليب  سموبأل لصناعيةالوحدات ا تطبيؽاف اىمية الدراسة تكمف في اىمية 

 تطبيؽمواكبة التطورات الحديثة مف خالؿ  إلىادارة التكمفة الغراض تقييـ االداء والتي تسعى 
( في تحسيف االداء وذلؾ لمتغمب عمى منافسييا مف المنظمات االخرى PFABC) أسموب

   وتنطمؽ اىمية الدراسة مف:
غراض تقييـ االداء وبياف اىمية ألفي الوحدات الصناعية ( PFABC) أسموب تطبيؽاىمية  .1

والعيوب الموجودة في اساليب التكمفة االخرى ( في معالجة االنتقادات PFABC) أسموب
  . )التقميدية والحديثة(

في معمؿ الباف الموصؿ ( PFABC) أسموبتطبيؽ ل تقديـ االسس العممية. العمؿ عمى 2
  .في الفترات القادمة االنحرافات والعمؿ عمى تحسيف االداء كمفة المنتج ومعرفة تحديد بيدؼ
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مواكبة  دعـ معمؿ الباف الموصؿ في ادارة التكمفة لغرضفي ( PFABC) أسموباىمية بياف . 3
  والعمؿ عمى تخفيض التكمفة وتحقيؽ ربحية اعمى. المعاصرة التطورات

 . اىمية اعتماد اسموب يؤدي الى تخفيض تكمفة االنتاج بما يؤدي الى تحقيؽ ميزة تنافسية. 4
 اىداؼ الدراسة : 1-1-3

 : إلىتيدؼ الدراسة 
في الوحدات  االداء وتحسيف ( وبياف اىميتو في تقييـPFABC) أسموبتوضيح مفيوـ  .1

 . الموصؿ ألباففي معمؿ  (PFABC)خطوات تطبيؽ اسموب وبياف  الصناعية

وتخفيض التكمفة  االداءوتقييـ  لتحسيف لصناعية( في الوحدات اPFABC) أسموب دوربياف  .2
 وزيادة الربحية. 

 فرضية الدراسة : 1-1-4
  مشكمة الدراسة واىميتيا واىدافيا يمكف صياغة فرضيات الدراسة باالتي: إلىباالستناد 

تحسيف  االداء مف خالؿ  الىفي الوحدات الصناعية ( PFABC) أسموب تطبيؽ يؤدي .1
  تحديد االنحرافات والعمؿ عمى تعديؿ المعايير او الخطة القادمة.

تخصيص وتوزيع التكاليؼ الى  معمؿ الباف الموصؿ( في PFABC) أسموب تطبيؽ يؤدي .2
 وتخفيض التكاليؼ. بشكؿ ادؽ لتحديد تكمفة المنتجغير المباشرة 

 منيجية الدراسة : 1-1-5
وفرضيات الدراسة فيما يخص الجانب النظري فانو سيتـ اعتماد لغرض تحقيؽ اىداؼ 

المنيج الوصفي مف خالؿ االستعانة بالرسائؿ الجامعية العربية واالجنبية والدوريات والكتب 
عتماد ومواقع االنترنيت ذات العالقة بموضوع الدراسة اما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد تـ ا

كعينة لمدراسة واختبار واالطالع عمى سجالت المعمؿ  الموصؿ  فألبامعمؿ  المنيج التحميمي في
 فرضيات الدراسة. 
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 حدود الدراسة : 1-1-6
حدى الوحدات الصناعية في محافظة أالموصؿ ك ألبافالحدود المكانية: تـ اختيار معمؿ  .1

  نينوى لتطبيؽ الدراسة.

في المعمؿ لتمثؿ الحدود  (2019)لسنة  تموزماد عمى بيانات شير تالحدود الزمانية: تـ االع .2
  الزمانية لمدراسة.
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 المبحث  الثاني
 دراسات سابقة

 : الدراسات التي ليا عالقة بموضوع الدراسةيتضمف ىذا المبحث 

 : الدراسات العربية 1- 1-2
)االطار المنطقي لمحاسبة النشاط في ظؿ بيئة االعماؿ ( 2112 ,سند)دراسة  .1

 (:الحديثة

اوضحت ىذه اجريت ىذه الدراسة في مصر في شركة قيا لألغذية المحفوظة حيث 
الدراسة امكانية تطوير مدخؿ المحاسبة عمى التكاليؼ عمى اساس النشاط وذلؾ مف خالؿ 
ظيور مدخمي المحاسبة عمى التكاليؼ عمى اساس النشاط الموجو بالوقت والمحاسبة عمى 

كما اوضحت ىذه الدراسة اف مدخؿ المحاسبة  ،مى االداءالتكاليؼ عمى اساس النشاط المركز ع
عمى التكاليؼ عمى اساس النشاط المركز عمى االداء لتعظيـ االستفادة مف مدخؿ المحاسبة 
عمى التكاليؼ عمى اساس النشاط في ثوبو االصمي ومدخؿ المحاسبة عمى التكاليؼ عمى اساس 

وتوصمت الدراسة الى مجموعة  ثماني خطواتالنشاط الموجو بالوقت ويشمؿ تطبيؽ ىذا المدخؿ 
مف االستنتاجات كاف مف اىميا اف تطور بيئة االعماؿ الحديثة يؤكد عمى ضرورة اعادة التفكير 
في بديؿ لمنظاـ التقميدي لتخصيص التكاليؼ غير المباشرة كي تتحقؽ المنظومة المتكاممة 

 . لمعمؿ داخؿ اي وحدة تسعى الى االستمرار في المنافسة
( بعنواف )تحسيف جودة المعمومات التكاليفية في التكامؿ بيف 2113 ,دراسة )خطاب .2

مى اساس النشاط مف نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط الموجو بالوقت ونظاـ التكاليؼ ع
 / دراسة حالة: منظور االداء(

اسة تناولت ىذه الدر اجريت ىذه الدراسة في بنؾ الرياض بالمممكة العربية السعودية، و 
التكمفة عمى  أسموبالعديد مف اساليب التكاليؼ وتقييميا ابتداًء مف اساليب التكمفة التقميدية ثـ 

التكمفة عمى  أسموب( ثـ ABMوادارة التكمفة عمى اساس النشاط )( ABC)اساس النشاط 
التكمفة عمى اساس النشاط مف  أسموب( ومف ثـ TDABCاساس النشاط الموجو بالوقت )

مجموعة مف االستنتاجات كاف مف  إلىوقد توصمت ىذه الدراسة ( PFABC)منظور االداء 
تكاليفي خاٍؿ مف العيوب واف تحسيف جودة المعمومات التكاليفية  أسموباىميا انو ال يوجد 
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مفة عمى التك أسموب% مف الصعب تحقيقيا، اال اف الجمع بيف مميزات كؿ مف 100بنسبة 
التكمفة عمى اساس النشاط مف منظور  أسموب( و TDABCاساس النشاط الموجو بالوقت )

الحصوؿ عمى نوعية جديدة مف  إلىوالقياـ باجراء التكامؿ بينيما سيؤدي ( PFABC)االداء 
المعمومات تزيد مف جودة المعمومات التكاليفية وتدعـ القرارات االدارية وتساعد عمى تحسيف 

   داء.ادارة اال
)دور نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط المرتكز عمى ( 2116 ,دراسة )الحمروني .3

ت الصناعية(/ دراسة ميدانية عمى فسي بالمنشآفي تحسيف االداء التنا( PFABC)االداء 
 : عات البتروكيمياوية بميبياالصنا

التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء            أسموبتناولت ىذه الدراسة دور 
(PFABC ) ،في تحسيف االداء التنافسي في الوحدات مف خالؿ دراسة استطالعية احصائية

 أسموبمجموعة مف االستنتاجات كاف مف اىميا اف استعماؿ  إلىحيث توصمت ىذه الدراسة 
(PFABC )دات، والعمؿ عمى استغالؿ موارد سوؼ يعمؿ عمى تحسيف االداء التنافسي لموح

والقياـ  لمقيمة غير المضيفة نشطةالمضيفة واأل نشطةالمنشأة بطريقة مثالية والتعرؼ عمى األ
 بما يساعد عمى تدفؽ العمؿ خالؿ وقت اقؿ وتكمفة اقؿ. نشطةباعادة ىيكمة األ

( بعنواف )قراءة تحميمية الستجابة محاسبة التكاليؼ 2116 ,يفواخر  سعد)دراسة  .4
 : ( حالة دراسية/ بحثABCلمتطمبات البيئة نظاـ الػ )

بياف اىمية محاسبة التكاليؼ شأنيا شاف فروع المحاسبة االخرى  إلىىدفت ىذه الدراسة 
متكيفة ومتواصمة ومستجيبة لمتطمبات البيئة ويمكف ابراز ىذا الجانب مف خالؿ احد انظمة 

ثبات ال كرية التي تمحورت باتجاه الديناميكية الف( ومنطمقاتو الABCمحاسبة التكاليؼ وىو نظاـ )
ىذه  اوضحت( و ABC،TDABC  ،PFABCاجياؿ ) ةا بثالثلتتناغـ مع عصر التكنولوجي

( التقميدي والوقتي بجيميو االوؿ ABCالمزايا التي قدميا نظاـ الػ ) انو عمى الرغـ مفالدراسة 
توفير قاعدة مف البيانات تتعمؽ بعنصريف ىاميف في عصر التكنولوجيا  إلىيفتقداف  فانيماوالثاني 

( وىو نظاـ ABCظيور الجيؿ الثالث لنظاـ ) إلىادى لية وىذا الذي اىي الكفاءة والفع
(PFABC) . 
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المرتكز عمى االداء  نشطة( )قياس التكاليؼ عمى اساس ال 2117 ,الشبمي)دراسة  .5
 : (لتحسيف الربحية

تناولت ىذه الدراسة تطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء 
(PFABC بصورة عممية في احد مصانع الشركة العامة لمصناعات المطاطية واالطارات وقد )

مجموعة مف االستنتاجات اىميا امكانية احتساب انحراؼ السعر وانحراؼ  إلىتوصمت الدراسة 
الكمية واالنتاجية )الكفاءة + الفعالية( بكؿ نشاط بشكؿ منفصؿ وامكانية معالجة ذلؾ االنحراؼ، 

تخفيض سعر البيع وبالتالي ارتفاع المبيعات وزيادة  إلىة التصنيع مما يؤدي وانخفاض تكمف
  الربحية.

)دور نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط المركز عمى االداء  (2118 ,حسوف)دراسة  .6
(PFABCفي تحقيؽ التم  )يز المؤسسي :) 

بياف مدى اىمية ومفيوـ ومزايا  إلىىدفت طبقت ىذه الدراسة في مصرؼ بابؿ حيث 
وبياف انعكاس تطبيقو ( PFABC) نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط المركز عمى االداء

مجموع استنتاجات اىميا اف نظاـ  إلىيز المؤسسي وقد توصمت ىذه الدراسة لتحقيؽ التم
(PFABC) تحقؽ اعمى  إلىز المؤسسي وتحديد المراكز يساعد المصرؼ في تحقيؽ التمي

واف تطبيؽ نظاـ  ،االرباح واقؿ االنحرافات لتكوف مراكز فائدة ومرشدة في اداء بقية المراكز
(PFABC يؤدي )الرئيسة ومساعدة المصرؼ في تفعيؿ الرقابة  نشطةتخفيض تكاليؼ األ إلى

    عمى ادائو.
( بعنواف: التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى 2121, دراسة )نوري وحسوف .7

 ودوره في قياس تكاليؼ المنتجات: ( PFABC)االداء 

التكمفة  أسموبو ( ABC)التكمفة عمى اساس النشاط  أسموببينت ىذه الدراسة مفيوـ 
التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز  أسموب( و TDABCعمى اساس النشاط الموجو بالوقت )

مجموعة  إلىودوره في قياس تكمفة المنتجات وقد توصمت ىذه الدراسة ( PFABC)اء عمى االد
ي أسموباستفاد مف المزايا الموجودة في ( PFABC) أسموبمف االستنتاجات كاف مف اىميا اف 

(ABC( و )TDABCوعالج اوجو القصور الموجودة في ىذيف األ )يف خصوصا فيما سموب
المباشرة عمى ىدؼ التكمفة النيائي والعمؿ عمى قياس تكمفة يتعمؽ بتخصيص التكاليؼ غير 

 المنتجات بموضوعية اكثر مما سينعكس ايجابا عمى عممية اتخاذ القرارات التشغيمية واالستراتيجية



9 

يحدد التكمفة الفعمية والتكمفة المعيارية لمورد كؿ نشاط مف انشطة  (PFABC)كما اف اسموب 
بينيما لتحديد االنحرافات االيجابية واالنحرافات السمبية لمورد كؿ  الوحدة االقتصادية والمقارنة

نشاط مف انشطة الوحدة االقتصادية ولذلؾ فاف مخرجات ىذا االسموب تساىـ بشكؿ كبير في 
توفير المعمومات الالزمة الدارة الوحدة االقتصادية التي تساعد في ترشيد قرارتيا والتخطيط 

 .  يا وتقويـ اداءىاوالرقابة عمى عناصر تكاليف
 

 : الدراسات االجنبية -1-2-2
 : ( بعنوافNamazi ,2119) دراسة -1

 (Performance Focused ABC: A third Generation of Activity Based 

Costing System) :بحث / 
اوضحت ىذه الدراسة الجيؿ الثالث مف نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط حيث وضحت 

والتطورات التي اوجبت ظيور نظاـ  ( وعيوبيما(TDABCونظاـ  ABC))مزايا كؿ مف نظاـ 
(PFABC)  لتالفي بعض االنتقادات والعيوب الموجودة في النظاميف وقد توصمت ىذه الدراسة

ليس مجرد تقنية دقيقة لتحديد التكمفة بدقة بؿ ىو ايضا اداة لمتخطيط  ((PFABCاف نظاـ  إلى
دارة لتحديد الفروؽ الميمة مف التكمفة مثؿ فروؽ االسعار والفاعمية وتقييـ االداء عندما تتبناىا اال

 . وحجـ االنتاج
 ( بعنواف: Kowsari , 2113) دراسة -2

(changing in costing models from traditional to performance focused 

Activity Based costing) : 
تناولت ىذه الدراسة دراسة تغيرات في نماذج التكمفة ومزايا كؿ نظاـ مف ىذه االنظمة  
نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط المركز  إلىمف نظاـ التكمفة التقميدية ووصوال  ابتداءً وعيوبو 

مف خالؿ تصميـ نظاـ  يكوفعمى االداء وبينت اف خبراء التكاليؼ يعتقدوف اف تقدير التكاليؼ 
( الزالة اوجو القصور في نظاـ تقدير ABCتكاليؼ يمبي حاجاتيـ حيث تـ تصميـ نظاـ )لم

التكاليؼ التقميدي وتقدير محرؾ التكمفة المناسب ولكف وجيت لو بعض االنتقادات بسبب ارتفاع 
 إلى( والذي ادى TDABCظيور نظاـ ) إلىتكاليؼ اجراء المقابالت مع االشخاص مما ادى 

 عف طريؽ اختيار محرؾ تكمفة مختمفا.  نشطةمزيد مف المرونة في تخصيص التكاليؼ لأل
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 Fuzzy performance Focued) :( بعنواف,2113Sarokolaei ,et,al)دراسة  -3

activity based costing) : 
( ABCالجيؿ الثالث مف نظاـ ) د( والذي يعPFABCتكممت ىذه الدراسة عف نظاـ ) 

( قد خمؽ مرونة اكبر في تخصيص PFABC( واف نظاـ )Namaziقبؿ )والذي قدـ مف 
تكاليؼ النشاط وقد قاـ ايضا بتخصيص التكاليؼ الفعمية لكؿ نشاط اعمى حدا باستعماؿ 
محركات التكمفة المناسبة. كما اشارت ىذه الدراسة انو يجب عمى المدراء ادارة نظاميف محاسبة 

ت المنتجات واالخر ىو لمراقبة وتقييـ االداء واف الحفاظ منفصميف بشكؿ دائـ واحد لتحديد نفقا
عمى ىذيف النظاميف قد اجبر االدارة دائما عمى مواجية نفقات ومشاكؿ كبيرة والزالة ىذه المشاكؿ 

  .(PFABCتـ اقتراح نظاـ موحد يسمى )
 Performance focus on activity)( بعنواف: Moghri, et, al,2014دراسة ) -4

based costing model, evaluation at sina)  : 
جديد الحتساب الودائع المصرفية باستعماؿ نموذج  أسموباعداد  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 

مجموعة مف  إلىالحتساب سعر تكمفة الودائع وقد توصمت ىذه الدراسة ( PFABC)التكاليؼ 
لممقارنة مع طرؽ التكمفة التقميدية سوؼ ( PFABC) أسموباف  االستنتاجات كاف مف اىميا

يكوف قادر عمى اعطاء صورة واضحة ودقيقة الية ودائع مصرفية كما انو سيمكف البنوؾ مف 
سيحدد ( PFABC) أسموبايجاد فيـ افضؿ حوؿ ربحية العمالء والخدمات فضال عف ذلؾ فاف 

 سي كما يمكف تصميـ نموذج جديد يعتمد عمىكفاءة الفروع وفاعميتيا وادارات المقر الرئي
(PFABC ) .لتمويؿ اي ودائع مصرفية 

 
 The Role of performance focused)بعنواف: ( Ali,2119دراسة ) -5

activity based costing (PFABC) in productivity improving and 

performance evaluating , cas study in the general company for 

tire industry in Najaf – Iraq)  : 
في تحسيف االنتاج وتقييـ االداء ( PFABC) أسموباستعماؿ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

( في الشركة العامة لصناعة 2009) لمقطاع الصناعي في العراؽ فقد تـ استعماؿ نموذج نمازي
مجموعة مف االستنتاجات كاف مف اىميا انو اذا  إلىاالطارات في النجؼ وتوصمت ىذه الدراسة 
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في بيئة التصنيع في العراؽ فانو سوؼ يحقؽ العديد مف المزايا ( PFABC) أسموبتـ تطبيؽ 
        اف أسموب تقييـ االداء اذ مثؿ تقميؿ التكمفة وزيادة االنتاجية والمساعدة في تحسيف عممية

(PFABC ).يحقؽ التحكـ في تكاليؼ االنتاج  
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 الدراسات السابقة عفالدراسة ايميز ىذه م:1-2-3
:تميزت الدراسات السابقة بمايمي  

تقدـ ترى الباحثة اف الدراسات السابقة تميزت بمايمي: بناء عمى ما  
وشرح خطوات تطبيقو وبياف اىـ المزايا واالنتقادات  (PFABC)توضيح مفيـو اسموب  -1

 التي وجيت ليذا االسموب.
في توفير معمومات تساعد   (PFABC)اىتمت الدراسات السابقة بتوضيح دور اسموب -2

 في الرقابة وتقييـ االداء وتحقيؽ التميز المؤسسي.
مف خالؿ ظيور اسموب  (ABC)اوضحت الدراسات السابقة امكانية تطوير اسموب  -3

(TDABC)  واخيرا اسموب.(PFABC)  
 يمي:  وقد تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات االخرى بما

في معمؿ الباف الموصؿ بخطواتو التسعة عمى منتجي المبف    (PFABC) تطبيؽ اسموب  -1
والقشطة لتحديد االنحرافات في سعر وكمية وانتاجية النشاط والذي يؤدي الى توفير معمومات 

 تساعد االدارة في تقييـ االداء.
( في معمؿ الباف الموصؿ لتحديد تكمفة المنتجات بدقة PFABCاستخداـ اسموب )  -2

 وتخفيضيا.
( مع التكمفة PFABCالتكمفة الفعمية التي تـ التوصؿ الييا مف خالؿ تطبيؽ اسموب )مقارنة  -3

المعيارية لممعمؿ وتحديد االنحرافات الخاصة بكؿ نشاط والذي ساعد عمى معرفة االنحرافات 
المفضمة واالنحرافات غير المفضمة والذي يوفر معمومات تساعد في تحسيف االداء القادـ مف 

 طة القادمة.خالؿ تعديؿ الخ
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 الفصؿ الثاني
( PFABC) اسموب( ودور ABC) سموبجياؿ الثالثة لالمرتكزات المعرفية لأل

 تحسيف االداء تقييـ و في 
 االعماؿ مف حيث التقدـ  شيد العالـ خالؿ العقود الثالثة االخيرة تحوال جذريا في بيئة

 كماوتطوير المشروعات االنتاجية والخدمية واتساعيا وتنوع نشاطيا وزيادة التطوير في المنتجات 
دور كبير  اف ىذه التطورات في المحاسبة االدارية اعطت عدة اساليب في ادارة التكمفة والتي ليا

والعمؿ سوؼ تكوف اماـ تحديات كبيرة لتحقيؽ اىداؼ الوحدة  المنشآت، ولذلؾ فاف المنشآتفي 
روري عمى ض، لذلؾ اصبح مف التتميز بالجودة وباقؿ تكمفة ممكنةعمى تقديـ خدمات ومنتجات 

الوحدات االقتصادية اف تطبؽ احدى اساليب ادارة التكمفة والتي تساعد عمى تخفيض التكاليؼ 
ا تقدـ عمى م سينعكس ايجابيا عمى ربحية الوحدة، وبناءً وتحسيف الجودة ورفع كفاءة االداء والذي 

  :تييفآلثيف اذا الفصؿ تناوؿ المبحسوؼ يتـ في ى
  .(ABC) سموب: المرتكزات المعرفية لالجياؿ الثالثة الالمبحث االوؿ
  .تحسيف االداء تقييـ و ( فيPFABC) اسموب: دور المبحث الثاني
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 المبحث االوؿ
 (ABC) سموبجياؿ الثالثة لالمرتكزات المعرفية لأل

 الوحدات الصناعية تياجاتاالنظمة التقميدية الحتساب وادارة التكمفة ال تمبي احاصبحت 
، وبسبب اوجو القصور واالنتقادات الموجودة في اساليب ادارة التكمفة التقميدية وعدـ واىدافيا

، ولتتمكف مف االستمرار والنم الوحدات الصناعيةقدرتيا عمى توفير المعمومات التي تحتاج الييا 
ونتيجة لزيادة شدة المنافسة والتحوالت الجذرية التي تشيدىا بيئة االعماؿ المعاصرة كؿ ىذه 

ظيور عدة اساليب الدارة التكمفة والتي تساعد الوحدات االقتصادية في توفير  إلىالعوامؿ ادت 
 المعمومات والتي تساعدىا في تخفيض التكمفة لممنتجات ورفع كفاءة االداء وتعزيز الموقع

  :ي سوؼ يتـ توضيحيا في ىذا المبحثالتنافسي ومف ىذه االساليب الت

 ( ABCالتكمفة عمى اساس النشاط ) اسموب -

 ( TDABCالتكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالوقت ) اسموب -

 (PFABCالتكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء ) اسموب -
 

  (ABCالتكاليؼ عمى اساس النشاط ) اسموب: 2-1-1
اف انظمة التكاليؼ في تطور مستمر وذلؾ بغية مواكبة التطورات في المجتمعات وخصوصا 

تكمفة والبيئة المحيطة بيا، ونجد اف ىناؾ صعوبة في عممية تحديد  الوحدات الصناعيةفي 
تعتمد عمى  العراقية في جميع القطاعات وذلؾ النيا الوحدات الصناعيةفي  المنتجات وقياسيا

االنظمة التقميدية ونتيجة لمصعوبات التي تواجو عممية تقييـ االداء وعدـ خدمة االدارة في ترشيد 
 التكاليؼ عمى اساس النشاط اسموبالقرارات الخاصة بالتسعير والربحية ظيرت اىمية تطبيؽ 

ACTIVITY BASED COSTING)،وقد اكتسب  ( 2017:134 ( )دىيرب واخروف
ومنيجية جديدة ساعدت في تحديد  اً اسموب وصفوبمكانة مميزة خالؿ الثمانينات  (ABC) اسموب

التقميدية السابقة وليس بديال  ساليبجاء لتكممة اال ((ABC اسموبالتكمفة بدقة عالية كما اف 
يعتبر مف االنظمة الحديثة التي حاولت  سموباف ىذا اال (Miller, 2018: 22-25) عنيا

ال تقوـ باحتساب التكاليؼ  ساليبفي االنظمة التقميدية  وذلؾ الف ىذه االمعالجة اوجو القصور 
( يعمؿ عمى (ABCاسموببشكؿ دقيؽ وعدـ ترشيد االدارة في اتخاذ القرارات وتقييـ االداء، واف 

نتاج إحميمو بالتكاليؼ الالزمة لعممية يتـ ت وكؿ نشاط نشطةعدد مف األ إلى تقسيـ العمميات
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الخدمات ومف ثـ معرفة االيرادات التي حققيا ذلؾ النشاط وبالتالي يتـ تقييـ االداء السمع او تقديـ 
 مفةالتك ساليبنجد اف المعمومات التي توفرىا ا لذلؾ والمساعدة في اتخاذ القرارات االدارية،

في  التقميدية المتمثمة بنظامي االوامر والمراحؿ االنتاجية غير دقيقة و ال توفر المعمومات الالزمة
ال تكوف بيانات تفصيمية  اعممية الرقابة وترشيد القرارات االدارية وذلؾ الف البيانات التي توفرى

عف المنتج وبالتالي اليمكف تحديد التكمفة وليذا السبب نجد اف كثير مف المنشات الصناعية 
انظمة التكاليؼ الحديثة لتحديد تكمفة المنتج او الخدمة ومف بيف ىذه  استعماؿوالخدمية قامت ب

 (932: 2014، عودةو  ( )يوسؼABCالتكمفة المبني عمى اساس النشاط ) اسموباالنظمة 
التي التضيؼ قيمة حيث انو  نشطةفي تقميؿ التكمفة وامكانية تحديد األ ((ABC اسموبيساعد و 

التكمفة كما يتميز بالمرونة لمعرفة تكمفة العممية وتحديد تكمفة  ة لسموؾييركز عمى الطبيعة الحقيق
 استعماؿتستوجب  اً كما اف البعض يرى اف ىناؾ ظروف (Soekardan, 2016: 336) المنتج
  :أتي( وىي كما ي104 -103: 2013 زىراف،) (ABC) اسموب
 . تنوع وتعدد المنتجات -1
 . في ىيكؿ التكاليؼ الكمية عندما تكوف نسبة التكاليؼ غير المباشرة مرتفعة -2
 . عندما تكوف نسبة تكمفة العمؿ المباشر منخفضة في ىيكؿ التكاليؼ الكمية -3
 . اليوجد ارتباط بيف التكاليؼ غير المباشرة والمنتجات بالحجـ -4
ازدياد المنافسة العالمية بيف الوحدات االقتصادية وذلؾ وفقا لسياسة التجارة الحرة الصادرة  -5

 . نظمة التجارة العالميةطبقا لمقررات م
 

 (ABC)التكاليؼ عمى اساس النشاط  اسموبنشأة : 2-1-1-1
التقميدية ولمحاولتو  ساليبالكمفة عمى اساس النشاط نتيجة القصور في اال اسموب ظير

ولكي يقدـ معمومات دقيقة عف تكمفة المنتجات  ساليبمعالجة االنتقادات والعيوب في ىذه اال
في ذلؾ ، نشأ اتخاذ القرارات االدارية الصحيحةوالخدمات والتي تساعد االدارة في عممية التقييـ و 

يعتبر مف اوائؿ الذيف قاموا  الذي( Andersonعف طريؽ الدراسة التي قاـ بيا )  (1980)عاـ 
مفيـو الكمفة واىدافيا قاـ بدراسة  فقداساس النشاط الكمفة عمى  اسموببتحديد االسس الخاصة ب

 (2018: 111 ،)الشمري والكيشواف وانشطتيا
يعد مف احد اساليب المحاسبة الحديثة نتيجة  ABC))( باف  2013:195 ،ويرى )صالح

لمتطورات ويعتبر مف احد مداخؿ المعمومات المحاسبية حيث انو يركز عمى قياس التكمفة وقياس 
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كما انو يساعد في توفير المعمومات حقيقة ودقيقة عف تكمفة  نشطةالمنتجات واداء األتكمفة 
  .التقميديةساليب كثر مما توفره االالمنتجات ا

التقميدية لمتكمفة  ساليبتحسيف اال إلىؤدي ي اسموبعمى انو  ABC))يمكف تـ تعريؼ و 
كأغراض اساسية لمتكاليؼ اذ يتـ تخصيص التكاليؼ  نشطةوذلؾ مف خالؿ التركيز عمى األ

التي استفادت منيا ومف ثـ يتـ  نشطةالصناعية غير المباشرة او ما يسمى بتكمفة الموارد عمى األ
)حجازي  نشطةعمى المنتجات وفقا لمعدؿ االستفادة مف ىذه األ نشطةتخصيص تكمفة ىذه األ

  (99: 2013 وسعاد،
الوحدة  أنشطةمحاسبة التكاليؼ الذي يركز عمى  اسموبعمى انو  (ABC)يمكف تعريؼ و 

 استعماؿاالقتصادية ويقوـ بتجميع التكاليؼ عمى اساس طبيعتيا ثـ يتـ احتساب معدؿ التحميؿ ب
 Kenney& Raiborn, 2011: 124)) محرؾ التكمفة

الجودة الشاممة يعمؿ عمى قياس التكمفة واالداء  عمى انو اداة الدارة (ABC)يمكف تعريؼ و 
 (Chea, 2011: 3) )المنتجات والخدمات( والموارد وعناصر التكمفة نشطةلأل

عمى انو  ((ABCانو يمكف تعريؼ  الباحثةتقدـ  مف التعاريؼ السابقة ترى  مف خالؿ ما
التقميدية  ساليباو طريقة مف اساليب التكمفة التي ظيرت لمعالجة اوجو القصور في اال اسموب

التي استفادت منيا ومف ثـ  نشطةحيث يتـ تخصيص التكمفة عمى األ نشطةوالذي يركز عمى األ
يتـ تخصيص التكمفة عمى المنتجات وذلؾ باالعتماد عمى معدؿ استفادة المنتجات مف ىذه 

  .نشطةاأل
 ( ABC) اسموبمزايا : 2-1-1-2

 )يعقوب الكمفة عمى اساس النشاط تتمثؿ باالتي اسموبىناؾ مجموعة مف المزايا توجد في 
)يوسؼ  (Zheng &Abu, 2019: 2) (40: 2013)لفتة وصالح،  (6: 2017بجاي،  و

  : ( 2016:304والعاني، 
تكوف اكثر موضوعية  افضؿ لمربحية وذلؾ لما يوفره مف تكاليؼ اً مقياس (ABC)يوفر -1

وبالتالي سوؼ يقـو بتوفير مقاييس افضؿ لربحية المنتجات وتكوف اكثر دقة كما  ،واكثر تفصيال
   . الخاصة بتقييـ االسواؽ والتسعير انيا تساعد االدارة في اتخاذ القرارات االستراتيجية

وحدات ال ة في قياس االداء فيمستعمممف االدوات الميمة ال عد  ي ((ABC اسموباف   -2
وذلؾ لكونو يوفر معمومات جيدة والتي تساعد في اتخاذ افضؿ القرارات المتعمقة  الصناعية
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كما نجد  ،الزبائفمع المورديف والتوجو نحو بتحميؿ التكاليؼ المباشرة عمى المنتجات والعالقات 
عمى  ستغناءسوؼ توجو اىتماـ االدارة نحو اال (ABC)التي يقدميا  نشطةاأل تبويب اف
تقميؿ تكمفة المشروع مف دوف تقميؿ قيمة  إلىالتي ال تضيؼ قيمة وبالتالي سوؼ يؤدي  نشطةاأل

     . المنتج
يساعد عمى تحسيف العمميات التجارية وذلؾ الف كؿ نشاط سوؼ يتـ  ABC اسموباف   -3

  .((ABC اسموبتعريفو بوضوح مف خالؿ 
عمى توفير المعمومات المالية والمعمومات غير المالية والتي  (ABC) اسموبيعمؿ  -4

مقاييس جيدة لقياس  د  انيا تع اذوالعامميف  نشطةيمكف االستفادة منيا في تحسيف كفاءة االداء لأل
   . الكفاءة في االداء

          اسموبمف المزايا المتعددة ترى الباحثة اف ( ABC) اسموبوفقا لما تقدـ ولما يتمتع بو 
(ABC )ة في تحديد تكمفة المنتجات وىذا الذي مستعممنقطة تحوؿ كبيرة في االساليب ال ديع

في الوحدات االقتصادية خالؿ فترات طويمة لما يوفره مف  اً ومطبق اً معتمد اً اسموبجعؿ منو 
  نافسة.معمومات ميمة لالدارة تساعدىا في عممية الرقابة وتحسيف عمميا وزيادة قدرتيا عمى الم

 ( ABC) االنتقادات الموجية السموب: 2-1-1-3
نتقادات وجيت لو العديد مف اال فقدABC) ) اسموبعمى الرغـ مف المزايا التي يتمتع بيا 

)يعقوب  (108: 2012)الزيدي،  (42: 2013)لفتة وصالح،  أتيوالعيوب نذكر منيا ما ي
 (Mahal& Hossain, 2015: 71) (144 :2017)دىيرب واخروف،  (2017: 6 وبجاي،

Bernot et al, 2007: 53)) 

مرتفعة وذلؾ بسبب طرؽ جمع البيانات مف خالؿ   (ABC) اسموباف تكاليؼ تطبيؽ    -1
 . نشطةاجراء المقابالت مع العامميف والمالحظة المباشرة لغرض ربط الموارد وتتبعيا لأل

يستغرؽ وقتا طويال في التطبيؽ وذلؾ بسبب طرؽ جمع البيانات  (ABC) اسموباف  -2
المتمثمة بإجراء المقابالت الشخصية والمالحظة المباشرة الجراءات العمؿ وتكرار المقابالت 

     .االية في معالجة البيانات وتخزينيانو يتطمب قدرة ع فضاًل عف

  .ءمتيااثبات مالضوعية ومف الصعوبة تعد غير مو  (ABC) اسموباف بيانات  -3

 . لكي يتـ استيعاب الظروؼ المتغيرة( ABC)  سموبصعوبة اجراء التحديث ال -4
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يركز عمى القرارات االستراتيجية في المدى الطويؿ بينما نجد اف ( ABC) اسموباف  -5
 . اتخاذ قرارات تخص الرقابة والتخطيط في المدى القصير إلىتحتاج  المنشآت

بيانات تاريخية ومعدة داخميا ويفضؿ اف تكوف ىذه البيانات عمى ( ABC) اسموبيعتمد -6 
  .معدة مف قبؿ جيات خارجية

معقدة بالنسبة لممدراء لكي يتـ فيميا كما انيا تنتج العديد  تعد( ABC)اسموبعممية تنفيذ -7
 . الً طوي اً مف البيانات وبسبب ىذا التعقيد فأف عممية صنع القرار سوؼ تستغرؽ وقت

 ( ABCخطوات تطبيؽ ): 2-1-1-4
وىي كما ( ABC) اسموبىناؾ مجموعة مف الخطوات ينبغي القياـ بيا عند تطبيؽ 

  :يأتي
في ىذه الخطوة وذلؾ مف خالؿ اجراء  رئيسةال نشطة: يتـ تحديد األرئيسةال نشطةتحديد األ -1

 نشطةالمقابالت مع الموظفيف ومناقشتيـ في اقساـ االنتاج ومف خالؿ المراجعات أل
  (Wild& Shaw, 2010: 136) .االنتاج

: يتـ في ىذه الخطوة تحديد مدى استفادة كؿ نشاط مف العوامؿ نشطةتحديد تكاليؼ األ -2
الموظفة لتنفيذه و ىذه العوامؿ تتكوف مف االالت واالفراد وانظمة حاسب الي ومواد اخرى 

تتبعيا وتخصيصيا عمى  يا وتتبعيا اما بالنسبة لممواد التي ليس باالمكافاستعماليمكف 
)يوسؼ  .وذلؾ حسب نسبة تمثؿ استفادة كؿ نشاط نشطةتكمفة النشاط فيتـ توزيعيا عمى األ

   (305 :2016، والعاني

: ويتـ في ىذه الخطوة تحديد الموجو الذي يكوف مرتبط ارتباطا قويا تحديد موجيات الكمؼ -3
مجموعة مف المعايير والتي يجب بالنشاط ، ولكي يتـ اختيار موجو الكمفة المناسب فيناؾ 

   (44: 2013 )لفتة وصالح، .اف يؤخذ بيا في الحسباف
 معيار السبب والنتيجة  –أ 
 / المنفعة معيار الكمفة –ب    
 المعقولية -جػ     
: اف متوسط تكمفة الوحدة الواحدة يتـ لوحدة مف العامؿ الموجو لكؿ نشاطتحديد تكمفة ا -4

احتسابو باالعتماد عمى الخطوة الثانية والثالثة وذلؾ بعد اف يتـ تحديد مجمع الكمفة لكؿ نشاط 
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وتحديد موجو الكمفة الخاص بكؿ نشاط ومف ثـ قسمة مجمع الكمفة عمى موجو الكمفة لكؿ نشاط 
   (17 -16: 2018 ،والحدراوي )الياشمي .لمنشاطلحصوؿ عمى تكمفة الوحدة الواحدة سوؼ يتـ ا

: يتـ تحديد التكمفة النيائية لممنتج مف خالؿ احتساب التكاليؼ تحديد تكمفة المنتجات -5
تحديد التكاليؼ غير المباشرة مف خالؿ  فضاًل عفالمباشرة والمواد المباشرة واالجور المباشرة  

)الياشمي  .نشطةجيات األوذلؾ باالعتماد عمى مو   ئوالتي قامت ببنا نشطةميع كمؼ األتج
   (17 -16 :2018 ،والحدراوي

 

 ( TDABCالوقت الموجو ) استعماؿالتكمفة عمى أساس النشاط ب: 2-1-2
التكمفة عمى اساس النشاط عمى مدى طويؿ في العمؿ عمى مساعدة االدارة  اسموبنجح 

التغمب عمى اوجو القصور  سموبلمعرفة حقيقة االرقاـ والتكاليؼ وااليرادات وبذلؾ استطاع ىذا اال
لرغـ مف ىذه المزايا التي مى اوع يتميز بو مف مزايا، ميدية  لماالموجودة في اساليب التكمفة التق

 إلىادى  مما (496: 2017 ،فاضؿالعديد مف المشاكؿ )مصعب و  عانى مففانو ا يتمتع بي
جديد يعمؿ عمى معالجة االنتقادات والمشاكؿ الموجودة في االساليب  اسموبضرورة ايجاد 

( والذي يعطي معمومات غير دقيقة وىذه (ABCالتكمفة عمى اساس النشاط  اسموبالتقميدية و 
ظيور  إلىاتخاذ قرارات غير مناسبة مف قبؿ االدارة وىذا كمو ادى  إلىالمعمومات سوؼ تؤدي 

 التكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالوقت اسموبجديد ىو  اسموب
 (TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING) (2018، الشمري وعمي :

تكاليؼ تساعد في تحسيف الخدمات مقابؿ ( TDABC) اسموبواف النتائج  التي يقدميا  (375
 (Guzman et al, 2014: 165) مؿ مع الضغوط المتزايدة لمتكمفةلمتعا اً مناسب داقؿ كما انو يع

سوؼ يعمؿ عمى تحسيف الكفاءة لكونو يوفر معمومات عف الموارد  (TDABC) اسموبكما اف 
 ىذه الموارد استعماؿالزائدة والذي يسمح لممدراء بامكانية زيادة االنتاج مف خالؿ 

(Adenle&Valverde, 2014: 112)  اسموباف تكمفة اذ TDABC))  سوؼ تقدر بسيولة
  وسرعة النيا تتطمب فقط تكمفة وحدة النشاط والوقت الالـز لمنشاط

(Ganorkar et al, 2017: 6)  
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 والوقت الموج استعماؿساس النشاط بالكمفة عمى ا اسموب نشأة: 2-1-2-1
(TDABC) 

او مدخؿ التكمفة عمى اساس النشاط الموجو  سموبتوضيح المفيوـ االصمي ال باالمكاف
التي   (TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING) (TDABC)بالوقت 

وذلؾ عندما كاف يعمؿ في  (Steven R. & Anderson) وضعت اصال مف قبؿ البروفيسور
 Roberمع البرفسور )وقد تـ تحسينو باالشتراؾ ( 1997)عاـ ( ACORN)منشأة انظمة 

Kaplan تـ  فقد (2001)( مف مدرسة ىارفاد لالعماؿ في الواليات المتحدة االمريكية في عاـ
( وذلؾ عف طريؽ نشر TDABC) ة عمى اساس النشاط الموجو بالوقتالتكمف اسموبتحسيف 

: 2017 ،مف الباحثيف والكتاب )صحبت وفاضؿالعديد مف المقاالت التي كتب بيا العديد 
496) 
بوصفيا ، ية حديثة نسبيا الدارة التكاليؼ( عمى انو تقنTDABC) اسموبويمكف تعريؼ  

تقدير الوقت الالـز الداء النشاط وكمفة ىما  يفتتطمب محدد النياتقنية سيمة وبسيطة التنفيذ 
 (223: 2016 ،يز الطاقة )سعد و ياسروحدة الوقت لتجي

تكمفة تـ وضعو لكي يتـ  احتساب ربحية المنتج أو  اسموببأنو ( TDABC) وعرؼ
غيره مع التركيز عمى تخصيص التكاليؼ الصناعية غير المباشرة لحساب تكاليؼ المنتجات 

  (ABC) اسموبوجد بيدؼ معالجة بعض المشاكؿ التي وجدت في  سموبالنيائية واف ىذا اال
 ( 85: 2018، الكتبيات المرتبطة بيا )التمي و مثؿ عدـ الدقة و التعقيد

عمى انو تقنية يمكف االستفادة منيا في تخفيض التكاليؼ ( TDABC) يمكف تعريؼو 
ودعـ اتخاذ القرار التسويقي الفعاؿ في عدة مجاالت منيا ىيكمية عممية التسويؽ وخيارات 

 (Yonpae et al, 2019: 191مزيج التسويؽ وربحية العمالء )

لمتكمفة  اسموبىو مدخؿ او  TDABC)) الباحثةؼ ومف خالؿ التعاريؼ السابقة تعر 
ظير لمحاولة  الذييعمؿ عمى تخصيص التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى المنتجات 

 سموبالجيؿ الثاني ال دولذلؾ يع ABC اسموبمعالجة بعض اوجو القصور الموجودة في 
ABC   المنتجالتكمفة او لتحديد ربحية كما يمكف االستفادة منو في تخفيض.  
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  التكمفة عمى أساس النشاط الموجو بالوقت اسموبمزايا : 2-1-2-2

 . بسيولة ليعكس التغييرات في ظروؼ التشغيؿ ((TDABC اسموبامكانية تحديث  -1
 .القسـ إلى نشطةوليس بالضرورة اعادة اجراء المقابالت مع الموظفيف عند اضافة عدد مف األ

(Kaplan,Anderson, 2007: 23)  

لوقت توضح اإلختالؼ ة ألف معادالت امستعممال نشطةعدد مف األيساعد عمى تخفيض  -2
 :2016، )محمد .تتسبب في تعقد نموذج الوقتسموؾ العمالء بدوف أي زيادة في األوامر و 

344) . 

                      .باالمكاف اجراء التعديؿ السريع وفقًا لنوعية الموارد و تكاليفيا ومتغيرات العمميات -3
  (271 :2015، )كاظـ

والطاقة المستغمة  في توفير معمومات عف مدى كفاءة العممية TDABC اسموبيساعد  -4
   (225: 2016، )سعد و ياسر .والعاطمة فييا

كما  ،ت ميمة وذات صمة التخاذ القراراتفي توفير معموما( TDABC) اسموبيساعد  -5
   (Namazi, 2016: 458) .المعقدة نشطةاألانو يقدـ معمومات اكثر دقة حوؿ 

)عبداهلل  .نتياء منياد االيعمؿ عمى توفير معمومات واضحة خالؿ عممية التشغيؿ أو بع -6
   (245 :2018، و فاضؿ

 (TDABC) سموباالنتقادات الموجية ال: 2-1-2-3
فقد وجيت لو العديد مف االنتقادات  (TDABC)عمى الرغـ مف المزايا التي يتمتع بيا اسموب 

 2015)كاظـ، (499 :2016 ،)صعب وفاضؿ (345:  2016)محمد، نذكر منيا ما يأتي

:272 ): 
يعتمد فقط عمى تقديرات الوقت واف محاولة تحديد ىذه التقديرات تكوف  سموباف ىذا اال -1

عمى الوقت وال يمكف اف تدرج   التعتمد أنشطةوقت طويؿ، كما اف ىناؾ  إلىمكمفة وتحتاج 
مثاؿ عمى ذلؾ نجد اف الشركات الكيميائية تعتمد عمى كمفة المواد  (TDABC) اسموبضمف 

 .تطمب العداد وتنظيـ النشاطوليس تكمفة الوقت الذي ي

فيناؾ احتماؿ كبير لوجود اخطاء عند القياس، كما  (TDABC) اسموبعند اتباع  -2
يمكف اف يكوف ىناؾ تقييـ غير دقيؽ لقياس الوقت الالـز لكؿ نشاط وذلؾ لكوف عممية قياس 

 .لوقت تخضع لمتقدير والحكـ الشخصيا
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كما  ،سموبالتاكيد عمييا بموجب ىذا االوجود مشكمة في تحديد الطاقة العاطمة والتي تـ  -3
نجد اليوـ اف تكاليؼ الطاقة العاطمة تستبعد مف تكمفة االنتاج اذ انيا تعد الغراض التقارير 

  .ية توافقا مع المعايير الدوليةالمال
وىي الخطوة االولى  نشطةبالغاء الخطوة الخاصة بتحديد األ  (TDABC) اسموبقاـ  -4

 . (ABC) اسموبفي تصميـ 
انو ف TDABC))اؿ  اسموبانو بالرغـ مف المزايا العديدة التي يتمتع بيا الباحثة وترى 

محرؾ  وصفويعاني مف الكثير مف اوجو القصور والتي اىميا اعتماده عمى محرؾ الوقت ب
  .اليمكف قياسيا بالوقت أنشطةد التكمفة الوحيد وىذا الذي جعؿ تطبيقو محدود لوجو 

 TDABC) )خطوات تطبيؽ :2-1-2-4
وىي كما  TDABC) مجموعة مف الخطوات ينبغي القياـ بيا عند تطبيؽ اسموب )ىناؾ 
 876 ،)عبداهلل  وفالح ( 2018: 378،عميو )الشمري  ( 2018: 100،مزىود)ىادي و يأتي

:2018 ): 
  .نشطةالزمة التي تؤدي األتحديد الموارد ال -1

  .تقدير تكمفة كؿ مجموعة مف الموارد -2

  .تقدير الوقت الالـز لكؿ نشاط -3

 . وتحديد الطاقة الفعمية منيا )ساعات العمؿ المتاحة( تحديد الطاقة المتاحة مف الوقت -4

احتساب معدؿ تكمفة النشاط والذي يمكف الحصوؿ عميو مف خالؿ تقسيـ التكاليؼ االجمالية  -5
  .لمموارد عمى الطاقة العممية

حدة بالوقت الالـز لكؿ احتساب التكاليؼ االجمالية لمنشاط مف خالؿ ضرب تكمفة الوحدة الوا -6
 . نشاط
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 ( PFABCالتكاليؼ عمى أساس النشاط المرتكز عمى الداء ) اسموب: 2-1-3
 PERFORMANC FOCUSED ACTIVITY) (PFABC) اسموباف 

BASED COSTING التكاليؼ  اسموب( ظير نتيجة لوجود العديد مف اوجو  القصور في
 التكاليؼ عمى أساس النشاط الموجو بالوقت اسموبو ( ABC)عمى أساس النشاط التقميدي 

(TDABC ) وكذلؾ لمعالجة مسألة رقابة األداء والعمؿ عمى  حؿ المشاكؿ المرتبطة
 (30 :2018، )حسوف( TDABC)اسموبب

طمبات عصر المنافسة )سعد اكثر تكامال واكثر استجابة لمت سموبكما يمكف اعتبار ىذا اال
في  ( ABC) اسموبيجمع بيف مزايا  (PFABC) اسموب( حيث اف 165: 2016، و أخروف
مف حيث البساطة في  (TDABC) اسموبوتعدد محركات التكمفة وبيف مزايا  نشطةتحميمو لأل

 . (120: 2019 ،)احمد تحديد تكمفة المنتجات بدقة وقياس الطاقة العاطمة
التكمفة عمى أساس النشاط المرتكز عمى األداء ساعد عمى زيادة  الفائدة  مف  اسموبواف 

( ومدخؿ المحاسبة (ABCمدخؿ المحاسبة عف التكاليؼ عمى أساس النشاط في ثوبو األصمي 
 . (61: 2012، )سند ((TDABC عف التكاليؼ عمى أساس النشاط الموجو بالوقت

مف  نشطةمزيد مف المرونة في تخصيص التكاليؼ لأل إلى( PFABC) اسموبوقد أدى 
 ABC) ىو تكامؿ بيف سموبعتبار ىذا االختيار محرؾ تكمفة مختمؼ كما يمكف ااخالؿ 

( في تقديـ صورة (PFABC اسموبكما ساعد  TDABC) (2497 :2013 ،kowsari)و
معمومات عف تكمفة المنتجات والخدمات  الوحدة حيث انو اليوفر أنشطةحقيقة عف كافة اعماؿ و 

  . (120: 2019 ،داء )احمدتقييـ االبة و افقط بؿ انو يساىـ في توفير المعمومات الالزمة لمرق
 

ة مدخؿ الكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء أنش:2-1-3-1
PFABC) ) 

 الموجو بالوقتة عمى اساس النشاط الكمف اسموبنتيجة االنتقادات التي تعرض ليا 
TDABC) )وصفوعمى الحاالت التي يمكف قياسيا بالوقت ب اً تطبيقو يكوف محدود  فوذلؾ أل 

اساس النشاط المرتكز عمى  الكمفة عمى اسموبجديد وىو  اسموبمحرؾ التكمفة الوحيد ظير 
الجيؿ  د  والذي يع (2009في عاـ ) (Mohammad Namzi، وىذا ماقدمو الدكتور )االداء

لممحاسبيف لحؿ المشاكؿ المرتبطة  ((ABCالتكمفة عمى اساس النشاط  سموبالثالث ال
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     ي التكمفةسموبومف اىـ االنتقادات التي وجيت ال ( 2018: 30،)حسوف ( (TDABCاسموبب
(ABC, TDABC) ري ىو القصور في توفير قاعدة بيانات لقياس االداء مف خالؿ مؤش

التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز  اسموباحد اىـ اسباب ظيور  د  والذي يعالكفاءة والفعالية 
  . (136: 2020، ( )العربي(PFABC عمى االداء
حيث ( (ABM &ABC اعتباره نقطة ارتباط نظاميف ىما يمكف( PFABC)اسموبواف 

االقساـ بصورة يخمط بيف تعييف التكاليؼ غير المباشرة عمى المنتجات والخدمات وبيف قياس اداء 
 والعمؿ عمى ايجاد انحرافات المعدؿ والكفاءة وحجـ االنتاج  )الشبمي، مستقمة عف بعضيا

بمرونة اكبر في تخصيص التكمفة وذلؾ بسبب ( PFABC) اسموبكما يتميز  (46 2017:
  تعدد محركات التكمفة.

محاسبة منفصميف بشكؿ دائـ واحد لتحديد نفقات  اسموبيفانو يجب عمى المدراء ادارة  كما
واف الحفاظ عمى ىذيف النظاميف قد اجبر االدارة دائما  ،واالخر ىو لمراقبة وتقييـ االداءالمنتجات 

موحد يسمى          اسموبعمى مواجية نفقات كبيرة ولتقميؿ ىذه التكاليؼ تـ اقتراح 
(Performance Focused Activity based costing) (2013: 250  ،KoWsari) . 

ىجيف يحاوؿ التغمب عمى  (ABC) اسموبعمى انو  (PFABC) اسموبويمكف تعريؼ  
 ,TDABC (Carrol &Lord)) اسموبو ( ABC) اسموببعض االنتقادات الموجودة في 

يعمؿ عمى تحديد التكاليؼ الفعمية  لكؿ  اسموبعمى انو  (PFABCوعرؼ ) (176 :2016
نشاط وبشكؿ منفصؿ وبدقة عالية، كما انو ياخذ بنظر االعتبار موجو التكمفة المناسب، مما 

 ,تكوف موجياتيا )كغـ نشطةبعض األ نة في تحديد الموجيات المناسبة الفرو اعطى لو الم
 165وتقييـ االداء )سعد واخروف،خطيط ايضا اداة لمت عد ه...... وغيرىا( ويمكف , ميكابايت

:2016 ) . 
 إلىو في الوحدات االقتصادية استعمالسيؤدي  لمتكاليؼ اسموبعمى انو  عرفو الشبميو 

توزيع وتخصيص التكاليؼ غير المباشرة بدقة عمى الخدمات والمنتجات ومراقبة االداء مف خالؿ 
 . (48: 2017 )الشبمي، تحديد االنحرافات في العمؿ

لمتكمفة يقوـ  اسموببانو  (PFABC) الباحثة خالؿ التعاريؼ السابقة تعرؼومف 
محرؾ التكمفة المناسب، اذ انو يعتمد  استعماؿباحتساب التكمفة الفعمية لكؿ نشاط بشكؿ منفصؿ ب

كما انو ( TDABCو  ABC) عمى عدة محركات لمتكمفة وىذا ما يتميز بو عف االجياؿ السابقة
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اذ القرارات الخاصة بتقييـ وتحسيف االداء مف خالؿ المعمومات التي يوفرىا يساعد االدارة في اتخ
            والشكؿ التالي يوضح مفيوـ اسموب ،صة بكؿ نشاطديد االنحرافات الخاعف طريؽ تح

 (PFABC ): 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الشكؿ ) 
 ( PFABCمفيـو نظاـ التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء ) 

, التكمفة عمى اساس النشاط 2121, ر منصور, عامنوري, مقداد احمد, وحسوف :المصدر
مجمة تكريت لمعمـو , ودوره في قياس تكاليؼ المنتجات(  PFABCالمرتكز عمى االداء ) 

 129(, ص:49(, العدد )16االدارية واالقتصادية, المجمد )
 

 ( PFABC) اسموبمزايا  : 2-1-3-2
  (31: 2018بالعديد مف المزايا )حسوف،  (PFABC) اسموبيتميز 

 نشطةالعمؿ عمى تقميؿ اخطاء احتساب تكمفة المنتج وذلؾ مف خالؿ تحميؿ األ -1
  ومجموعات الموارد وىذا الذي ساعد في حؿ مشكمة التجانس.

 خالؿ تعدد مسببات التكمفةساعد عمى تحسيف  الجودة في  معمومات التكمفة وذلؾ  مف  -2
   .وتنوعيا

  يساعد في توفير المعمومات الالزمة لمرقابة وتقييـ االداء.  -3
 . ر االداء الخاصة بكؿ نشاطقاريعداد تيسيـ في توفير المعمومات الالزمة إل  -4
  .لقرارات التشغيمية واالستراتيجيةالعمؿ عمى ترشيد اتخاذ ا  -5
يـ كفاءة االداء الوظيفي توفير معمومات تكاليؼ اكثر تفصيال واعمى جودة تساعد في تقي  -6

  .لالدارة

نظاـ التكمفة عمى اساس النشاط  
 ( PFABCالمرتكز عمى االداء ) 

االستفادة مف مزايا نظاـ 
 (ABC وتالفي اوجو ) 

 القصور في النظاـ

   االستفادة مف مزايا نظاـ 
 (TDABC  وتالفي )

 اوجو القصور في النظاـ

التوسع في نظاـ التكاليؼ 
 المعيارية وتحسينو
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  (PFABC)نتقادات الموجية لػ اال : 2-1-3-3
واجو ايضا العديد مف االنتقادات  فانو سموبعمى الرغـ مف المزايا التي يتمتع بيا ىذا اال

 ( 67 –66: 2012، )سند اىميا
 صعوبة تقدير المدخالت الخاصة بنموذج المحاسبة عف التكاليؼ عمى أساس النشاط -1

  .المرتكز عمى األداء بصورة سريعة

المرتكز عمى االداء اليتـ تحديثو  نشطةالمحاسبة عف التكاليؼ عمى اساس األ اسموباف  -2
 بسيولة لكي يعكس التغيرات في العمميات واالختالؼ في تكاليؼ الموارد وتنوع االوامر. 

أكثر تكمفة  د  يعالمحاسبة عف التكاليؼ عمى أساس النشاط المرتكز عمى األداء  اسموب -3
المحاسبة عف  اسموبالمحاسبة عف التكاليؼ عمى أساس النشاط في ثوبو األصمي و  اسموبمف 

 اسموبالنشاط الموجو بالوقت و ذلؾ بسبب تنوع محركاتو بالمقارنة ب التكاليؼ عمى أساس
 نشطةكمفة األو في قياس تاستعمالالمحاسبة عف التكاليؼ عمى أساس النشاط الموجو بالوقت و 

 . الفعمية والمعيارية

 فانو يعداال  سموبانو عمى الرغـ مف االنتقادات العديدة التي وجيت ليذا اال وترى الباحثة
افضؿ مف االساليب السابقة لكونو يساعد عمى توفير معمومات يمكف االستفادة منيا في عممية 

اط، كما انو يعتمد عمى عدة الرقابة وتقييـ االداء مف خالؿ تحديد االنحرافات الخاصة بكؿ نش
ىذا مايميزه محركات عند تحديد التكمفة والذي اعطاه مرونة اكبر و حسب طبيعة كؿ نشاط و 

  .عف االجياؿ السابقة

 ( PFABC) اسموبخطوات تطبيؽ :2-1-3-4
 (Namazi, 2009: 36بعدة خطوات لتحديد التكاليؼ وىي ) (PFABC) اسموبيمر 
)سعد  (51-50 :2017 )الشبمي، (KoWsari, 2013: 250) (32–31 :2018)حسوف، 
 (Patino etal, 2017: 5)(63: 2012)سند،  (166: 2016وأخروف، 

 (SaroKolaei  etal, 2013: 348):  
اف ىذه الخطوة مشابية  :((Identifying major activities رئيسةال نشطةتحديد ال  -1

التقميدي ولكنيا ليست  (ABC)التكمفة عمى اساس النشاط  اسموبلمخطوة االولى في 
 دولكنيا تع( TDABC) التكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالوقت اسموبموجودة في 

  :تيةضرورية لالسباب اال
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  .وفي سموكو االخرى نشطةتكمفة كؿ نشاط عف األىناؾ اختالؼ في طبيعة  -أ
لذلؾ يتوجب االحتفاظ  ABCالتكمفة عمى اساس النشاط  اسموبفي  اً اساسي اً عنصر  دتع -ب

 . نشطةبيا لتحديد تكاليؼ األ
 Determining actual resources used)تحديد الموارد الفعمية الالزمة لكؿ نشاط -2

for each activity)  
مف خالؿ العامميف والموظفيف في الوحدة  سموبيتـ تحديد الموارد الفعمية في ىذا اال

 إلىاالقتصادية وذلؾ عف طريؽ تحديد كمية ونوع الموارد الالزمة لتنفيذ كؿ نشاط باالستناد 
لموارد بػ )كمية المعمومات المحاسبية و قد تتمثؿ انظاـ السموؾ أونظـ بيانات الوحدة وخاصة 

االخرى( ولكف يجب اف تكوف ىذه الموارد ذات أو غيرىا مف الموارد  الوقت، ،المواد المباشرة
ختيار قدرة الموارد امف المرونة في  كبيرٍ  تكمفة وىذا يساعد عمى توفير قدرٍ عالقة محددة مع ال
  :وقد يتصؼ بعدة مواصفات نذكر منياالفعالة المختمفة 

اخر )الوقت او التكمفة او اي مسبب  موارد مختمفة مثاؿ عمى ذلؾ استعماؿالمرونة: اي  -1
 . (نشطةيربط الموارد باأل

يعتمد عمى المعمومات التفصيمية التي يمكف و في تحديد الموارد  -:الموضوعية والتوثيؽ -2
في الوحدة االقتصادية او مف  مستعمؿالمعمومات المحاسبية النظاـ الحصوؿ عمييا مف 

تسبب  التي سوؼالمعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف الموظفيف مع اىماؿ المعمومات 
  .مشكمة عدـ التجانس

ىذه الخطوة تتضمف اقؿ تكمفة واقؿ وقت لكي يتـ جمع المعمومات المناسبة عف تكمفة 
   .نشطةونوعية الموارد الالزمة النجاز األ

 Determining actual rate of each)تحديد معدؿ التحميؿ الفعمي لكؿ نشاط -3

resource activity) 

بصورة منفصمة  نشطةيتـ احتساب المعدؿ الفعمي لكؿ نشاط مف األ (PFABC) اسموبفي 
باالعتماد عمى برامج تشغيؿ مختمفة ووفقا لمبيانات الفعمية التي يتـ الحصوؿ عمييا مف المنشاة 

 .التكمفة المناسب لكؿ نشاط وذلؾ مف خالؿ تقسيـ التكاليؼ الفعمية عمى محرؾ
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 Cost determination of each)    نشطةمف ال  تحديد تكمفة كؿ نشاط  -4

activity)  
التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء بتحديد تكمفة  اسموبفي ىذه الخطوة يقوـ 

كؿ نشاط مع االخذ بنظر االعتبار سموؾ التكمفة لمموارد فعندما تكوف الموارد مرنة سوؼ تكوف 
ذات تكمفة متغيرة ولذلؾ فاف عامؿ التكمفة سوؼ يحدد عف طريؽ ضرب الموارد الفعمية 

واف الموارد المرنة تمثؿ المواد المباشرة واالجور  ،مستيمكةالسعر الفعمي لمموارد ال في  المكتسبة
المباشرة والتكاليؼ الصناعية غير المباشرة والتي مف الممكف تحديدىا بسيولة باعتبارىا موارد 

 نشطةال توجد ضرورة لتتبع تخصيص ىذه التكاليؼ عمى األ اذمرنة مع سموؾ التكمفة  المتغيرة 
 استعماؿذلؾ بو  نشطةامية فمف الضروري اف يتـ تعيينيا عمى األاما بالنسبة لمتكاليؼ االلز 

 :تيةاحدى الطرؽ اال

  :طريقة تخصيص التكاليؼ المرنة - أ

يتـ معالجة التكاليؼ االلزامية بنفس طريقة معالجة التكاليؼ المشتركة والتي يجب توزيعيا 
 . مقدار التكمفة المرنة لكؿ نشاط واف محرؾ التكمفة ىو ،المختمفة نشطةبيف األ

   طريقة التخصيص عمى أساس موجو التكمفة: - ب

وفؽ ىذه الطريقة فانو يتوجب عمى مدير التكمفة اف يحدد افضؿ محرؾ تكمفة لكؿ عمى 
المعمومات المحاسبية او مف  نظاـنشاط وذلؾ باالعتماد عمى المعمومات التي يحصؿ عمييا مف 

  . شخصية او انظمة المعمومات االخرىباالعتماد عمى خبرتو الالطرؽ االحصائية او 
  :حطريقة المتوسط المرج -ج

طريقة المتوسط المرجح عندما يكوف محرؾ التكمفة ال يكفي وال يعكس االستفادة  استعماؿيتـ 
عمى واف ىذا الوزف يعتمد  مف واقع استيالؾ الموارد، وعندئذ مف الممكف ربط الوزف بكؿ نشاط،

كمية استيالؾ الموارد التي ينفقيا كؿ نشاط وعند تحديد الوزف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ يتـ 
ما او مقدار الموارد االستناد عمييا مثؿ: تعقيد اداء النشاط او الفترة الزمنية الالزمة الداء نشاط 

   المستيمكة.
  :ريقة صافي القيمة القابمة لمتحقؽط -د

وذلؾ مف  نشطةيا لتخصيص التكاليؼ المختمفة لألاستعمالتعدمف الطرؽ التي مف الممكف 
حيث صافي القيمة القابمة لمتحقؽ كما اف ىذه الطريقة التاخذ بالحسباف تكاليؼ الموارد المستيمكة 
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د ، ولكف في بعض االحياف قنشطةواىميتيا فقط بؿ تقدر ايضا قوة توليد االيرادات او الربحية لأل
الذي يشاركوف يبدو ىذا التقدير صعب لممحاسبيف ولكنو ليس بالميمة الصعبة لمموظفيف والمدراء 

  فعميا في العمؿ.
ات متعددة كوف ىناؾ محركتتستخدـ ىذه الطريقة عندما : طريقة تقدير المعايير المتعددة -ىػ

  .)وصفية وكمية( لمتكمفة
تفضيؿ اإلدارة  )كمية المعمومات،ختيار أي مف ىذه الطرؽ الخمسة عمى اويعتمد 

قتصادية تطبيؽ ا ، ومدىالدقة المفضمة في تخصيص التكاليؼ، ودرجة ينةمعالمسؤولة لطريقة 
 . كؿ طريقة أي مدى تناسب تكاليفيا مع منفعتيا(

 ( (Calculating activity s standard rateاحتساب معدؿ النشاط المعياري  – 5
مف  عدولكنيا ت (TDABC) اسموباوفي ( ABC) اسموبالتوجد ىذه الخطوة في 

ففي ىذه الخطوة يجب تحديد المعدؿ المعياري لكؿ  ((PFABC اسموبالخطوات االساسية في 
نشاط ويمكف اف يتـ ىذا التقدير باالعتماد عمى عدة طرؽ مثؿ: اليات السوؽ اوتقنيات تقييـ 

كما اف ىناؾ بعض الطرؽ االحصائية التي مف الممكف  ،ئؼ والمعايير الداخمية والخارجيةالوظا
كما يجب اف يتـ احتساب  ،حدار والنماذج الزمنية المتسمسمةيا مثؿ تحميؿ االناستعمالاف يتـ 
مي والتكمفة الفعمية لكؿ لممقارنة مع المعدؿ الفع اً معيار المعياري بدقة النو سوؼ يستخدـ  المعدؿ
                                                                                             نشاط.

 ( (Calculating activity price variance نشطةاحتساب انحراؼ السعر لأل  – 6
ويتـ احتساب ( TDABC) وال في( (ABCنجد اف ىذه الخطوة ايضا ليست موجودة في 

احتساب الموارد الفعمية الالزمة لكؿ نشاط مضروبة في السعر مف خالؿ  انحراؼ السعر
فانو يتـ  ووعمي المعياري لمموارد المستيمكة ومف ثـ يتـ طرح الناتج مف التكمفة الفعمية لمنشاط

  ف:فعمية مع الموازنة المرنة ونجد اتحديد انحراؼ السعر مف خالؿ مقارنة التكاليؼ ال
 غير مرغوب   اً الفعمية فانو يعني انحرافالتكمفة  > الموازنة المرنة

 الموازنة المرنة < التكمفة الفعمية فاف ذلؾ يعني وجود انحراؼ مرغوب بو 
 فانو يعني ال يوجد اي انحراؼ    الموازنة المرنة = التكمفة الفعمية
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 Calculating the costs of applied) المنفذة نشطةاحتساب تكاليؼ ال  -7

activities)  
التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء عندما يتـ احتساب تكاليؼ  اسموبفي 

المنفذة فانو يميز بيف الموارد الثابتة والمرنة كما انو ليس بالضرورة اف يكوف الوقت ىو  نشطةاأل
محرؾ التكمفة، والحتساب الموارد المرنة فانو سيتـ اوال تحديد الكمية المعيارية لمموارد الالزمة 

اب تكمفة ة ويتـ احتسمستعممالنجاز النشاط والتي سيتـ مقارنتيا مع الكمية الفعمية لمموارد ال
   :تيةآلمنشاط مف خالؿ المعادالت االموارد المرنة المنفذة ل

تكمفة الموارد المرنة المنفذة لنشاط معيف = )الكمية المعيارية لمموارد الالزمة إلنتاج الوحدة 
 ارد المرنةالسعر المعياري لممو ×كمية اإلنتاج المنفذ(  ×الواحدة

  :تيةآلط فسوؼ تحسب وفؽ المعادلة االمنفذة لمنشاأما بالنسبة لتكمفة الموارد الثابتة 
تكمفة الموارد الثابتة المرنة المنفذة لنشاط معيف = )الكمية المعيارية لمموارد الالزمة إلنتاج 

 عر المعياري لمموارد الالزمةالس× كمية اإلنتاج المنفذ(  ×الوحدة الواحدة 
 (Calculating the quantity variance) احتساب إنحراؼ الكمية -8

في ىذه الخطوة سيتـ معرفة فيما اذا كاف مدير االنتاج في الوحدة االقتصادية قد استخدـ 
ة وفي الحقيقة فاف انحراؼ الكمي .رد الالزمة لالنتاج  الفعمي اـ الاكثر مف الكمية المعيارية لمموا

وسيتـ تحديدىا  (PFABC) اسموبواف ىذه الخطوة خاصة ب .سوؼ يقيس االداء لمدير االنتاج
   :حتماالت ىياوىناؾ ثالث ، نظر االعتبار والموارد المنفذةمف خالؿ اخذ الموازنة المرنة ب

ير مرغوب بو و تقييـ نحراؼ غف ذلؾ يعني أف اال إالموارد المنفذة ف  الموازنة المرنة < -1
  .الداء سمبي

مرغوب بو و تقييـ الداء  نحراؼف ذلؾ يعني أف اال إازنة المرنة > الموارد المنفذة فالمو  -2
  .إيجابي

ؼ و التقييـ ال اليوجد أي إنحرا انوف ذلؾ يعني فإالموارد المنفذة  الموازنة المرنة = -3
  .إيجابي و ال سمبي
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 Calculating the productivity of eachاحتساب إنتاجية كؿ نشاط ) -9

activity) 

ولكنيا خطوة أساسية و  TDABCوال في  ABCنجد أف ىذه الخطوة ليست موجودة في 
 ف اإلنتاجية = الكفاءة + الفعالية ث إحي (PFABC) اسموبميمة في 

مف الممكف أف يتـ وصؼ كفاءة الموارد عمى أنيا كفاءة النشاط و التي يتـ التعبير عنيا 
  كاالتي:

 نحراؼ الكميةانحراؼ السعر + اانحراؼ الكفاءة = 
 وأف فعالية النشاط يمكف أف يتـ تحديدىا مف الموازنة التخطيطية 

واف انحراؼ الفعالية يمكف اف يتـ التعبير عنو عمى انو الفرؽ بيف العمؿ الفعمي والعمؿ 
 : اف تحدث مف خالؿ ثالث حاالت وىي المخطط المرتبط بالتكاليؼ االلزامية والتي يمكف
 الفعالية االيجابية إلىويشير  اً وبمرغ اً رافالفعمي >الموازنة =فاف ذلؾ يعني انح
 غير مرغوب والفعالية سمبية اً نحرافالفعمي <الموازنة = فانو يعني ا

 ود فعاليةالفعمي = الموازنة فانو يعني عدـ وجود انحراؼ وعدـ وج
 والشكؿ االتي يوضح خطوات عمؿ ىذا االسموب:
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 ( 2الشكؿ ) 

 ( لتقييـ وتحسيف االداء PFABCخطوات عمؿ اسموب ) 

 مف اعداد الباحثة :المصدر

 ( ABCالػ ) سموبالمقارنة بيف االجياؿ الثالثة ال: 2-1-4
تقديـ معمومات اكثر دقة حوؿ تكمفة  إلى( ىدفت ABCالػ ) سموباف االجياؿ الثالثة ال

المنتجات كما انيا ساعدت االدارة في اتخاذ القرارات اال انو توجد بعض االختالفات بيف ىذه 
  :وسوؼ يتـ توضيحيا بالجدوؿ االتي االجياؿ
 

 

تحديد التكمفة الفعمية 
لمموارد المستيمكة لكؿ 
نشاط باالعتماد عمى 

 موجيات التكمفة 

تحديد االنحرافات 
  الخاصة بكؿ نشاط 

إتخاذ القرار الالـز لتقييـ 
  وتحسيف االداء  

 تحديد االنشطة الرئيسة – 1

 تحديد الموارد الفعلية الالزمة لكل نشاط -2

 تحديد معدل التحميل الفعلي لكل نشاط – 3

 احتساب انحراف السعر لالنشطة 

 تحديد تكلفة كل نشاط من االنشطة – 4

 احتساب انحراف الكمية لكل نشاط  

 احتساب انحراف انتاجية كل نشاط  

اجراء مقارنة بين التكلفة الفعلية ألسلوب 

(PFABC مع التكلفة المعيارية ) 

اتخاذ القرار الالزم لتعديل الخطة القادمة لتقييم 

 وتحسين االداء 
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 (1الجدوؿ )
 (ABCالػ ) سموبمقارنة بيف االجياؿ الثالثة ال

 (PFABC) اسموب (TDABC) اسموب (ABC) اسموب البياف

موجو 
 التكمفة

يػػات لمتكمفػػة يعتمػػد عمػػى عػػدة موج
، تقػػـو عمػػى عامػػؿ الوقػػت، الكميػػة

 العدد

يعتمػػػد عمػػػى موجيػػػات تكمفػػػة 
تقػػػػػػـو عمػػػػػػى اسػػػػػػاس الوقػػػػػػت 

 مستعمؿالفعمي ال

 وجيػػػػػػػػاتيعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى عػػػػػػػػدة م
ة كػؿ نشػاط لمتكمفة وحسب طبيع

وتقػػػػػػػـو عمػػػػػػػى عوامػػػػػػػؿ الوقػػػػػػػت، 
 ، الكمية التكمفة، الوزف

 التنفيذ
عنػػػد التنفيػػػذ  طػػػويالً  اً وقتػػػ يسػػػتغرؽ

بسبب طرؽ جمػع البيانػات واجػراء 
 المقابالت

يكػػػػػػػوف اسػػػػػػػيؿ واسػػػػػػػرع مػػػػػػػف 
 (ABC) اسموب

صعوبة تقدير المدخالت بصورة 
 سريعة

 التحديث
 سػػػموبصػػػعوبة اجػػػراء التحػػػديث ال

(ABC) 
امكانية تحديثػو بسػيولة لكػي 
يعكػس التغيػػرات فػي ظػػروؼ 

 التشغيؿ

بسػػػػػػػيولة لكػػػػػػػي  ال يػػػػػػػتـ تحديثػػػػػػػة
 يعكس التغيرات في العمميات

 المعمومات

يوفر معمومات تساعد فػي تحسػيف 
العمميػػات وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحديػػد 

تحسػػػيف  إلػػػىالمواقػػػع التػػػي تحتػػػاج 
لمعمميػػػة ولكنػػػو ال يػػػوفر معمومػػػػات 
تسػػاعد فػػي عمميػػات الرقابػػة وتقيػػيـ 

 االداء

يسػػاعد فػػػي تػػوفير معمومػػػات 
عػػف مػػدة كفػػاءة العمميػػة كمػػا 
يوفر معمومات ميمة التخػاذ 
القػػػػػػػػػػػرارات لكنػػػػػػػػػػػو ال يػػػػػػػػػػػوفر 
معمومػػػػػػػػػات عػػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػػات 

 الرقابة وتقييـ االداء 

يسػػػػػاعد فػػػػػي تػػػػػوفير المعمومػػػػػات 
الالزمة العداد التقارير الخاصػة 
بػػػػاالداء لكػػػػؿ نشػػػػػاط كمػػػػا يػػػػػوفر 
المعمومات الالزمة لمرقابة وتقييـ 

 ءاالدا

مراحؿ 
 التطبيؽ

يعمػػػػؿ فػػػػي الخطػػػػوة االولػػػػى عمػػػػى 
 المختمفة  نشطةتحديد األ

 نشػػػطةال يبػػػدأ فػػػي تحديػػػد األ
وانمػػػػػػا بتقػػػػػػدير تكمفػػػػػػة وحػػػػػػدة 

 الطاقة المتوفرة

 نشػػػػػػػطةيعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تحديػػػػػػػد األ
والمسػػػاعدة فػػػي الخطػػػوة  رئيسػػػةال

 االولى

 الطاقة
اعتمػػد عمػػى الطاقػػة الكميػػة بشػػقييا 

 المستغمة وغير المستغمة
اعتمػػػد عمػػػى الطاقػػػة العمميػػػة 
كمػػػػػػا يوضػػػػػػح الطاقػػػػػػة غيػػػػػػر 

 المستغمة بشكؿ مباشر

يسػػػػػاعد فػػػػػي تحديػػػػػد الطاقػػػػػة غيػػػػػر 
المسػػػتغمة بشػػػكؿ غيػػػر مباشػػػر كمػػػا 
 يعتمد عمى مفيـو الطاقة العممية 

معدؿ 
 التحميؿ

يقـو باحتساب معدؿ تحميؿ فعمػي 
 واحد لكؿ نشاط

يقـو باحتساب معدؿ تحميػؿ 
فعمي لكؿ قسـ بغض النظػر 

 نشطةف عدد األع

يقػػػػػـو باحتسػػػػػاب معػػػػػدؿ تحميػػػػػؿ 
 فعمي لكؿ نشاط 

 مف اعداد الباحثة  المصدر: 
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 المبحث الثاني
 داءتحسيف التقييـ و  ( فيPFABC) اسموبدور 

، تسعى يئة االعماؿ وزيادة حدة المنافسةنتيجة لمتغيرات والتطورات السريعة التي تشيدىا ب
تحقيؽ اىدافيا وبقائيا واستمرارىا ونموىا وذلؾ مف خالؿ فاعمية عممية الرقابة عمى  إلىالوحدات 

التي تمارسيا  نشطةعممية تقييـ االداء مف اىـ األ إذ تعد، داء، والتقييـ المستمر لألنشطةاأل
، وبالتالي العمؿ عمى معرفة نحو نقاط القوة والضعؼ في االداءاالدارة النيا سوؼ توجو االنظار 

مما اسباب الضعؼ ومحاولة معالجتيا وتصحيحيا ومعرفة اسباب القوة والعمؿ عمى تعزيزىا 
اساليب ادارة  استعماؿحيث ساعد  (28: 2009يساعد في تحسيف االداء لمفترات القادمة )غفير، 

  .قتصادية في تقييـ وتحسيف االداء( في الوحدات االPFABC) اسموبالتكمفة الحديثة ومنيا 

 تقييـ الداء: 2-2-1
يساعد في معرفة مدى قدرة  ، لكونوعتبر مف الوظائؼ االدارية الميمةتقييـ األداء ي يعد

في تحقيؽ اىدافيا ومقارنة النتائج التي تـ التوصؿ الييا مع الخطط الموضوعة  وحدة الصناعيةال
لغرض تحقيؽ يحية ، ومف ثـ محاولة اتخاذ االجراءات التصحية النشاط او السنة الماليةفي بدا

وحدة ة مستمرة ودورية تقوـ بيا ال، حيث يمكف القوؿ باف تقييـ االداء ىو عممياالىداؼ المرجوة
لغرض تحديد مستوى اداء الموظفيف والتزاميـ بتنفيذ المياـ المكمفيف بيا مف اجؿ  الصناعية

( وتـ  79: 2018ترقيتيـ او استبعادىـ او نقميـ وذلؾ لتجاوز نقاط الضعؼ )العقابي والربيعي،
 الوحدة الصناعية أنشطةتعريؼ تقييـ االداء ايضا  عمى انو ىو عممية فحص ودراسة وتقييـ 

مع  (االداء الفعمي)وذلؾ لمعرفة مدى امكانيتيا في تحقيؽ االىداؼ وذلؾ مف خالؿ مقارنة 
باالعتماد عمى مجموعة  (االجراءات التصحيحية)ثـ اتخاذ  ومف (االنحرافات)وتحديد  (المخطط)

( ونجد اف ىناؾ  2018:254 )عطيوي وىادي، مف المؤشرات وىي الكفاءة والفاعمية واالقتصادية
داء وذلؾ لمعرفة مدى نجاح مجموعة مف االطراؼ الداخمية والخارجية التي تيتـ بنتائج تقييـ اال

تحقيقيا لمخطط الموضوعة دى وقدرتيا عمى المنافسة والبقاء في االسواؽ وم وحدة الصناعيةال
، وكذلؾ لتقييـ اداء موظفييا وميارتيـ ومقارنة االداء الفعمي مع ماىو مخطط سابقا. سابقا
صعوبات المتمثمة بتحديد المعايير لمتمييز بيف االداء الجيد واالداء عدة التقييـ عممية  وتواجو

 ال اً جزء داف تقييـ االداء يع ( كما47 : 2019غير الجيد لتحديد اداء العامميف )العنزي وىاتؼ،
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ثير قرارات االدارة عمى عمميات اعادة أويساعد عمى تحديد ت وحدة صناعيةكؿ يتجزأ مف ادارة 
 Narkuniene) .ي يجب اتخاذىا لكي يتـ تحسينيااالداء وكذلؾ اتجاه النتائج والقرارات الت

&Uibinaite, 2018: 125)   
تقييـ االداء: عمى انو مجموعة مف االجراءات التي تقـو  Needlesو  Crossonويعرؼ 

في تحديد مدى ادائيا  الوحدة الصناعيةبتقديـ التقاريرعف االداء المالي وغير المالي لمساعدة 
 :Crosson &Needles, 2008) .والى ايف تسير وماىي التحسينات التي ستحقؽ ربحية اعمى

352)  
عمى انو جمع البيانات  :تقييـ االداء المؤسسييمكف تعريؼ انو  (ابو ماضي) ويرى

والمعمومات عف االنجاز الفعمي خالؿ مدة زمنية معينة لغرض مقارنتو مع المعايير والخطط 
الوحدة الموضوعة مف قبؿ الوحدة االقتصادية سابقا وذلؾ لمتعرؼ عمى االنجاز الذي قامت بو 

 .لمنشاةعؼ في جميع وظائؼ االدارة داخؿ اخالؿ ىذه الفترة لمعرفة نقاط القوة والض الصناعية
  ( 9: 2015)أبو ماضي،
 إلى لوحدة الصناعيةكد مف  سعي اأىو عممية لمت :يرى اف تقييـ االداء (جبيف)ونجد اف 

: 2009، )جبيف .قيؽ االىداؼ والغايات الكمية لياتح إلىتنفيذ االستراتيجيات والتي تؤدي بدورىا 
112) 
عمى انو عممية حركية ومستمرة ومصاحبة لتدفؽ النشاط يتـ مف خالليا قياس  )غفير( عرفوو 

االداء الفعمي ومقارنة النتائج المتحققة مع النتائج المستيدفة وذلؾ لكي يعكس الطريقة الحقيقية 
في تحقيؽ اىدافيا لغرض الوقوؼ عمى العوامؿ  الوحدة الصناعيةوالواقعية عف مدى نجاح 

 إلىاحة والتوصؿ وتحديد المسؤوؿ عنيا بما يحقؽ االستغالؿ االمثؿ لمموارد المت، ذلؾ فيالمؤثرة 
 (30: 2009 )غفير، .االىداؼ المرجوة

تقييـ االداء: عمى انو عممية او مجموعة مف االجراءات  الباحثة مف خالؿ ما تقدـ تعرؼ
المعايير الموضوعة  والخطوات يتـ مف خالليا قياس االداء الفعمي ومف ثـ مقارنتو مع الخطط او

فترة زمنية معينة ومعرفة مدى نجاح الوحدة في تحقيؽ اىدافيا وماىي اسباب حدوث  في سابقا
  .منيا او منعيا في االداء القادـ االنحرافات ومحاولة معالجتيا والتقميؿ
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  أىمية تقييـ الداء: 2-2-2
توفره مف معمومات عف مدى نجاح او عممية تقييـ االداء تعتبر عممية ميمة وضرورية لما ُتعد 

( 257 : 2018ىادي،)عطيوي و  :تيةىمية تقييـ االداء في االسباب اآلتكمف افشؿ اي مشروع و 
 ( 2016:129 )حافظ ومثنى، (244 :2014 )العاني وعبداهلل، (16:  2009)ابو حطب،

 
عممية رقابية في المنشاة لما لو مف اىمية في تعديؿ وتصحيح  داف تقييـ االداء يع -1

  .الموارد المتاحة استعماؿوترشيد  االستراتيجية
ىدافيا ومدى امكانية تحسيف ف تقييـ االداء يساعد المنشاة في معرفة مدى تحقيقيا الا -2

  .نفسيا
فيي تساعد المدراء اف عممية تقييـ االداء تساعد في تطوير وتحسيف كفاءة اداء العامميف  -3

 .ليف في اكتشاؼ نقاط الضعؼ والخمؿ في اداء العامميف والعمؿ عمى معالجتياو والمسؤ 
سرعة كشؼ الخمؿ وعدـ استمراريتو ومحاولة معالجتيا وعدـ  إلىف تقييـ االداء يؤدي ا -4

 . مواقع اخرى إلىانتقالو 
  .االجراءات التصحيحيةخمية واتخاذ تساعد عممية تقييـ االداء في تعزيز الرقابة الدا -5
  .تساعد ايضا في تشخيص المشكالت لالفراد والمنشاة والعمؿ عمى معالجتيا -6

ميمة وضرورية في التغذية العكسية وتقييـ اداء  دولذلؾ فاف عممية تقييـ االداء تع
الموظفيف ومجاالت تحفيزىـ كما تساعد العامميف في معرفة نتائج اعماليـ ونقاط الخمؿ والضعؼ 
والعمؿ عمى تالفييا في المستقبؿ كما اف عممية تقييـ االداء تساعد المستثمريف في معرفة مدى 

  قوة مركزىا المالي. نجاح المنشاة وقدرتيا عمى المنافسة ومدى
 
 خطوات تقييـ االداء: 2-2-3

ىناؾ مجموعة مف الخطوات يجب مراعاتيا عند القياـ بعممية تقييـ االداء وذلؾ لكي تحقؽ 
)العقابي  (130: 2016ومثنى،  )حافظ :ياؼ التي تـ وضعيا وىذه الخطوات ىالمنشاة االىد

 ( 89: 2018والربيعي،
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الخطوة يتـ وضع السياسة الخاصة بالمنشاة والعامميف في ىذه  :وضع توقعات االداء -1
وذلؾ بتحديد االشخاص المعنيف بالتقييـ ووضع المياـ الخاصة بيـ مع تحديد االىداؼ المرجوة 

  .الزمنية الالزمة لعممية التقييـ والفترة
مرحمة مراقبة التقدـ في االداء: ىذه الخطوة ميمة في التعرؼ عمى كيفية قياـ الفرد  -2

اف عممية المراقبة تستوجب اختيار الشخص الذي سوؼ يتولى عممية المراقبة وكتابة  إذبواجباتو 
سوؼ  التقرير وذلؾ لدور عممية المراقبة الفعاؿ في كشؼ االنحرافات وتصحيحيا الف نتائجيا

  .المنشاة والعامميف فيتؤثر 
  .تقييـ االداء: في ىذه المرحمة يتـ مقارنة االداء الفعمي مع المعايير المحددة مسبقا -3
التغذية العكسية: والتي يتـ مف خالليا التعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ مف خالؿ  -4

 عمى تصحيحيا.  المعمومات المتوفرة والعمؿ عمى اتخاذ االجراءات المناسبة والعمؿ
اي بعد االنتياء مف مرحمة التقييـ يتـ اتخاذ  اتخاذ القرارات االدارية بعد مرحمة التقييـ: -5

 . قرارات كثيرة مثؿ )التعديؿ في الخطط والمعايير(
وضع الخطط لتطوير االداء: يتـ فييا وضع الخطط التطويرية التي سوؼ تؤثر بصورة  -6

   .لتقييـايجابية في عممية ا

 تقييـ االداءاىداؼ عممية : 2-2-4
ىناؾ مجموعة مف االىداؼ تسعى لتحقيقيا عممية تقييـ االىداؼ لعؿ مف اىميا ىو توفير 

نشاة وكفاءتيا المعمومات المناسبة عف نشاط المنشاة الذي سوؼ يساعد االدارة في تقييـ نشاط الم
 (256 :2018 )عطيوي وىادي، :و اىـ تمؾ االىداؼ

لالدارة او الجيات االخرى ذات العالقة عف  متحيزة سواءً معمومات حقيقية وغير توفير  -1
  .فع واالىداؼ مف االمواؿ المصروفةمدى امكانية الحصوؿ عمى المنا

توضيح قوة او ضعؼ االدارة في اتخاذ القرارات التصحيحية بشاف االنحرافات ومدى قدرة  -2
  .ف عممية اتخاذ القراراتا في تحسياالدارة العميا في تقميؿ القرارات غير الصحيحة ومساعدتي

فييا في المستقبؿ تحديد اسباب الفشؿ والضعؼ والعمؿ عمى تقديـ حموؿ مالئمة لتال -3
  .وتحسيف االداء

عدـ انتقاليا وؿ مرة والعمؿ عمى معالجتيا و بكشؼ االنحرافات في حاؿ حدوثيا ألالقياـ  -4
  .االقساـ االخرى إلى
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  .والتدىور والضعؼ مف ناحية اخرىة توضيح مدى التطور والنمو مف ناحي -5
بر بياف مدى الكفاءة في استغالؿ الموارد المتاحة االستغالؿ االمثؿ بحيث يحقؽ عائدا اك -6

   .مقابؿ تكمفة اقؿ وبجودة عالية
العمؿ عمى تصحيح الموازنات التخطيطية ومحاولة وضع المؤشرات في مسارىا الصحيح  -7

  .لمتاحةف الطموح والموارد االذي سوؼ يوازف بي
توفير المعمومات الالزمة لممستويات االدارية المختمفة والذي يساعدىا في عممية  -8

  .الرقابة واتخاذ القرارت المالئمةالتخطيط و 
 –79: 2018، ف اىداؼ عممية التقييـ تتمثؿ باالتي: )العقابي والربيعيأ وىناؾ مف يرى

80) 
اىداؼ المنشأة واىداؼ العامميف  فبيىدؼ استراتيجي: يجب لعممية تقييـ االداء الربط  -1

ومف اىـ االساليب في ىذا المجاؿ ىي تنفيذ االستراتيجيات عف طريؽ تعريؼ النتائج 
والسموكيات وصفات العامميف الضرورية لمنيوض باالستراتيجية ويجب اف تتغير ىذه الصفات 

  .ستراتيجية مف اجؿ تحقيؽ االىداؼمع تغير اال
ميا في ية تقييـ االداء توفر معمومات ميمة تساعد االدارة العىدؼ اداري: نجد اف عمم -2

  .اتخاذ العديد مف القرارات
يعمؿ عمى تطوير اداء العامميف فعندما اليعمؿ العامميف كما ىو مطموب  :ىدؼ تطويري -3

  .ث عف وسائؿ لتحسيف اداء العامميففاف عممية تقييـ االداء سوؼ تبح

 
 أسس تقييـ الداء : 2-2-5

مجموعة مف االسس التي يجب اآلخذ بيا عند القياـ بتقييـ االداء وىي: )عمي وعبد  ىناؾ
 ( 461 : 2018)عبد الستار، (353-352 :2018 ،الكاظـ
 
واف مف  .وثانوية تسعى لتحقيقيا رئيسةاؼ : اف اي منشاة لدييا اىدالمنشاةتحديد اىداؼ  -1

احدى وظائؼ عممية تقييـ  االداء ىي معرفة مدى قدرة المنشاة في تحديد تمؾ االىداؼ التي 
االعتماد  د  ، اذ يعوالمسؤوليف في الوحدة االقتصاديةيجب اف تكوف واضحة لدى االفراد العامميف 

لذا فاف تحديد اىداؼ الوحدة بشكؿ دقيؽ يتطمب  .جدا اً ميم اً ات العممية والعممية امر عمى المؤشر 
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وىذا يعني  رئيسةمجموعة مف االىداؼ الثانوية التي تخص االقساـ ال إلىترجمة اىداؼ الوحدة 
 .االىداؼ االقتصادية واالجتماعية مجموعة مف إلىترجمة اليدؼ العاـ 

و سمطة اتخاذ القرار : اف مركز المسؤولية في الوحدة التنظيمية لتحديد المراكز االنتاجية -2
    .بالرقابة عمى االداء في الوحدة االقتصادية ضمف حدود الموارد المتاحة الذي يكوف كفيالً 

: يعرؼ المعيار عمى انو وسيمة لمقياس يتـ االستعانة بيا في عممية تحديد معايير التقييـ -3
اتخاذ القرار في حالة معينة كما اف تعدد المعايير لمتقييـ اصبح يمثؿ مشكمة في عممية التقييـ اذ 

يا عممية التنفيذ نتائج مختمفة والتي تتوقؼ عمي إلىاف تعدد المعايير لمتقييـ الفعمي سوؼ تؤدي 
  .شاطالفعمية لمن

: لكي تقوـ الوحدة بإنجاز الفعاليات مف اجؿ استمرار العمميات تحديد الخطط التفصيمية -4
وفقا لما ىو مطموب فاف ذلؾ سوؼ يتطمب وضع خطط تفصيمية لجميع اوجو الوحدة مع 
توضيح االمكانيات والموارد المادية والبشرية االزمة لمتنفيذ والتي تسعى لتحقيؽ االىداؼ باقؿ 

 . كنةتكمفة مم
: يتطمب نجاح عممية تقييـ االداء وجود مناسب لمرقابة عمى تقييـ االداء وجود جياز  -5

جياز مناسب لمرقابة يعمؿ عمى متابعة التنفيذ الفعمي لألىداؼ المحددة سابقا ويعمؿ عمى 
 . يؿ النتائج التي تـ التوصؿ اليياتسج

 
 اساليب تقييـ االداء: 2-2-6

يا عند القياـ بعممية تقييـ االداء وىي: )التمي، استعمالمجموعة مف االساليب يتـ  توجد
1987: 27-31) 

: في ىذا اداء الفترة او الفترات السابقة مقارنة االداء الفعمي مع االوؿ سموب. اال1
مقاييس تقييـ  كاحداداء الفترة السابقة او متوسط اداء الفترات السابقة  استعماؿيتـ  سموباال

جاىات االداء خالؿ فترة ، ويمكف االستفادة مف نتائج المقارنة في معرفة اتوتحسيف االداء
، اال انو وجيت ليذا في تقييـ كفاءة وفاعمية االداء سموبىذا اال استعماؿ، وباالمكاف المقارنة

قة عمى سمبيات واخطاء : انو قد يحتوي االداء في الفترة السابالعديد مف االنتقادات منيا سموباال
لـ يتـ معالجتيا كما اف الظروؼ الحالية قد تختمؼ عف الظروؼ السابقة، كما اف ىناؾ تغيرات 

االداء وليس ما اف البيانات توضح ما كاف عميو  فضاًل عففي مستويات االسعار بيف الفترات 
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الؿ الفترات السابقة ، كما اف ىناؾ صعوبة في معرفة فيما اذا كاف االداء خيجب اف يكوف عميو
  .تتـ باالجماليات وليس بالتفاصيؿ مقبوال او غير مقبوؿ واف المقارنة سوؼ

مف  :الثاني الذي يعتمد عمى مقارنة االداء الفعمي مع اداء الوحدات المماثمة سموب. اال2
، واف المماثمةغير الفعمي مف المياـ يتـ مقارنة االداء الفعمي لموحدة مع اداء  سموبخالؿ ىذا اال

، كما يساعد ىذا تفاضمي لالداء والحكـ والمقارنة سوؼ يساعد عمى وضع ترتيب سموبىذا اال
الداخمي في تحسيف االداء مف خالؿ المنافسة بيف الوحدات  ستعماؿمجاؿ اال في سموباال

لخاص ا ستعماؿ، اما في مجاؿ االوفاعميتو و في تقييـ كفاءة االداءاستعمالالفرعية كما يمكف 
فانو يحقؽ العديد مف المزايا مثؿ الموضوعية واالستغالؿ في البيانات كما يساعد عمى اخذ 

ويجعميا اداة ومعيار المقارنة عمى الرغـ مف المزايا العديدة التي  تيفف متشابييبيانات مف عمميت
مؽ بالبيانات يتمتع بيا اال انو واجو العديد مف المشاكؿ في تقييـ فاعمية االداء وذلؾ فيما يتع

المتعمقة باىداؼ الوحدات االخرى ذات النشاط المماثؿ وذلؾ لكوف ىذه االىداؼ غير معمنة ولـ 
ة مستعممخرى التحدد بوضوح كما اف ىناؾ العديد مف التساؤالت حوؿ مدى كفاءة الوحدات اال

  .في عممية المقارنة
 سموبىذا اال عد   يمكف :مقدما ء الفعمي مع االداء المقدرمقارنة االدا الثالث سموب. اال3

انو يقوـ عمى تقدير االداء مقدما باالعتماد عمى تتبع  إذوسيمة مرضية لمحكـ عمى مستوى االداء 
  .ضي مع الخبرة الشخصية في التحميؿاالداء الما

تقدما عمى  سموبىذا اال د  الظروؼ المتوقعة في المستقبؿ ويعكما ياخذ في الحسباف 
االوؿ وذلؾ لكونو يراعي الظروؼ المتوقعة خالؿ التنفيذ اال انو واجو العديد مف  سموباال

االنتقادات لكوف التقدير ييتـ باالجماليات وليس التفاصيؿ كما انو ال يمكف االعتماد عمى 
التقديرات لغرض اجراء الرقابة التنفيذية كما اف التقدير ال يراعي الطاقات والقدرات الفعمية 

 . المعدالت والطرؽ الخاصة باالداء ات المتاحة والف التقدير ال يقـو عمى دراسةلالمكاني
عمى مقارنة  سموبيعتمد ىذا االو  :مقارنة االداء الفعمي مع المعياري الرابع سموب. اال4

االداء الفعمي بالمعايير المحددة سابقا باالعتماد عمى اسس عممية وعممية مف خالؿ التكاليؼ 
معايير  استعماؿ، كما اف ضؿ وسيمة لمحكـ عمى كفاءة االداءاف سموبالمعيارية ويعد ىذا اال

يـ اداء الوحدة ، ويسيؿ تقيوؼ يساعد في تقييـ االداء الشامؿاالداء كاىداؼ لمراكز المسؤولية س
، وبالتالي سوؼ يساعد في اتخاذ فات ومسبباتيا عمى مستوى المراكزالنو سوؼ يحدد االنحرا
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تجاوز االنتقادات الموجودة في االساليب االخرى وجعؿ منو  سموباالجراءات الالزمة واف ىذا اال
  .تقييـ االداءاالفضؿ واالساسي ل سموباال
 
 تحسيف االداء : 2-2-7

عممية تحسيف االداء احد اىـ اىداؼ عممية التقييـ اذا تسعى عممية التقييـ عمى  يعد  
ا لغرض تحسيف االداء تحديد نقاط القوة والضعؼ ومف ثـ العمؿ عمى تحديد االنحرافات ومعالجتي

وجود قرارات محسنة لالداء وذلؾ مف خالؿ التاكد مف تنفيذ  إلى، وتجدر االشارة في المستقبؿ
اي اف اي تاخير او  ،االداء والتي تتعمؽ باالنحرافات لتي تـ اتخاذىا لغرض تحسيفالقرارات ا

ظيور االنحرافات ذاتيا او انحرافات اخرى جديدة وبالتالي  إلىخطأ في تنفيذ القرارات سيؤدي 
 احدى اىداؼ عممية التقييـ دحدوث عرقمة في اجراءات التحسيف التي تع إلىسوؼ يؤدي 

وعرؼ تحسيف االداء بانو الوصوؿ الى افضؿ طريقة النتاج المنتج  (106: 1987 ،)التمي
مف اساليب االنتاج المختمفة ويجب اف  اسموببجودة عالية وبتكمفة واطئة باستخداـ افضؿ 

وتوجد مجموعة مف  (121: 2017نعماف،  تتطابؽ مواصفات المنتج مع ما تـ تحديده سابقا )
 ( 2016:157 ،)البدراني :االداء وىيجب القياـ بيا لتحسيف الخطوات ي

القياـ باجراء بحث تفصيمي لمعوامؿ التي سوؼ تؤثر في االداء كالعوامؿ الخارجية والعوامؿ  -1
  .ح التي يشتمؿ عمييا االداءواالجراءات والموائ نشطةالداخمية والقوانيف واأل

استراتيجية لمتغمب عمى التعرؼ عمى نقاط القوة ونقاط الضعؼ في الوحدة ومف ثـ يتـ وضع  -2
التاثيرات السمبية  نقاط الضعؼ وتعظيـ االستفادة مف نقاط القوة وذلؾ بيدؼ العمؿ عمى تخفيض

  .ليذه الجوانب
العمؿ عمى خمؽ ثقافة داخمية بالمفيـو الكمي لالداء وذلؾ مف خالؿ اعداد برامج تفصيمية  -3

  وتشكيؿ فريؽ مف الخبراء لكي يتـ تحميؿ المشاكؿ.
يتـ تطبيؽ االداء اـ بتطوير نظـ المعمومات وذلؾ لتوفير البيانات والمعمومات االزمة لكي القي -4

  .بمفيومو الحديث
جودة والفاعمية في العمؿ عمى تطوير المؤشرات لقياس االبعاد المختمفة لألداء مثؿ الكفاءة وال -5

  .تحقيؽ االىداؼ
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طريؽ مقارنة االداء الفعمي باالداء مؤشرات القياس التي تـ التوصؿ الييا وذلؾ عف  استعماؿ -6
المخطط او اداء الفترة الحالية مع اداء الفترة السابقة او مقارنة االداء مع اداء الوحدات المماثمة 

  ومف خالؿ ىذه المقارنات يتـ تحديد مجاالت التطوير والتحسيف.

  
 في تحسيف االداء  (PFABC) اسموب استعماؿ: 2-2-8

، وذلؾ مف يا في تقييـ وتحسيف االداءاستعمالاداة ميمة يتـ  (PFABC) اسموب ديع
، كما انو يعمؿ عمى توفير انحراؼ الكفاءة وانحراؼ الفعاليةخالؿ معرفة االنحرافات الميمة مثؿ 

، كما انو يقدـ معمومات ليا دور كؿ نشاط مثؿ محرؾ التكمفة لمنشاطالمعمومات غير المالية عف 
وبالتالي تحديد االسراؼ  نشطةمستمر لكونو يعمؿ عمى تحميؿ األميـ في عممية التحسيف ال

، والذي سوؼ يساعد عمى تخفيض التكمفة والذي يؤدي لضياع والتخمص منو بمجرد اكتشافووا
زيادة االرباح كما يعمؿ عمى ترشيد القرارات االستثمارية وذلؾ لقدرتو عمى توضيح تكمفة  إلى
( مف خالؿ المعمومات التي يوفرىا  2016:441 ،الحمرونيلتشغيمية واالستثمارية )ا نشطةاأل

تحسيف االداء بالوحدة التي تـ ذكرىا سابقا فانو سوؼ يساعد عمى  ((PFABC اسموب
ف تخفيض التكمفة وزيادة ، وذلؾ مف خالؿ تعديؿ المعيار او الخطة القادمة الذي يضماالقتصادية
المضيفة لمقيمة والعمؿ عمى  نشطةتحديد األ عف فضالً زيادة االرباح  إلى، والذي يؤدي المبيعات

غير المضيفة لمقيمة والعمؿ عمى تقميصيا او التخمص منيا  نشطةتوسيعيا  وزيادتيا وتحديد األ
  وذلؾ مف خالؿ تحديد االنحرافات الخاصة بكؿ نشاط.
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 الفصؿ الثالث
 الموصؿ ألباففي معمؿ لتحسيف االداء  (PFABC) اسموبتطبيؽ 

 

 الموصؿ )عينة البحث( ألبافنبذة عف معمؿ 
 –العامة لممنتجات الغذائيةمنشأة ال/ وزارة الصناعة والمعادف إلىابعة وىو احد المصانع الت

يقع في الجانب االيسر لمدينة الموصؿ حيث كاف  (ـ1976) ابو غريب تأسس سنة ألبافمصانع 
، ولكف تعرض والجبف المطبوخ والحميبة والمبف لديو العديد مف الخطوط االنتاجية كالقشط

          عاـ ميات الحربية في مدينة الموصؿ فيالدمار واالعماؿ التخريبية خالؿ العم إلىالمعمؿ 
، توقؼ خطوط االنتاج كافة إلىفقداف اكثر االجيزة والذي ادى  إلىوتعرض المعمؿ  (2014)

( تـ القياـ بتأىيؿ IOMاليجرة الدولية  )وبتوجيو مف السيد المدير العاـ وبالتنسيؽ مع منظمة 
، حيث بمغت خطيف أنتاجييف في الوقت الحاضرج المبف والقشطة في جزئي لممعمؿ لغرض انتا

وحدة خالؿ الشير الواحد، في حيف بمغت  1200غـ(  800كمية االنتاج لمادة المبف عمبة حجـ )
، عمما اف معمؿ ؿ الشير الواحدوحدة خال 4989ـ ( غ 150كمية االنتاج لمادة القشطة حجـ ) 

شكؿ وال .الحديثة في تحديد تكمفة المنتجاتاحد اساليب التكمفة  استعماؿالموصؿ ال يقوـ ب ألباف
 االتي يوضح سير العممية االنتاجية في معمؿ الباف الموصؿ:
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 تحضير المزيج

 القشطة

 البسترة
 المبف

 التجنيس

 التبريد

 المبف القشطة

 التعبئة

 اضافة الخثرة

 التعقيـ
 المبف القشطة

 الحاضنة التسويؽ

 (  3)  شكؿ

 االنتاجية في معمؿ الباف الموصؿسير العممية 

 المصدر: مف اعداد الباحثة  

 االولية الموادمخازف 

 المبف

 القشطة

 القشطة المبف
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صؿ وسيتضمف المو  ألباف( في معمؿ PFABC) اسموبويتناوؿ ىذا الفصؿ تطبيؽ 
  :الفصؿ المباحث االتية

 المبحث االوؿ
 الموصؿ ألباف( في معمؿ PFABC) اسموبتطبيؽ 

 

الموصؿ وذلؾ مف  ألباف( في معمؿ PFABC) اسموبفي ىذا المبحث سوؼ يتـ تطبيؽ 
  :سموبطوات التسعة الخاصة بيذا االخالؿ الخ

 والمساعدة والموارد المستعممة لمنتجات رئيسةال نشطة: تحديد ال الخطوة االولى
  ( Identifying major activities ) المعمؿ

 والموارد المستعممة المساعدة نشطةواأل رئيسةال نشطةفي ىذه الخطوة سوؼ يتـ تحديد األ
وىي خطوة مشابية  نشطةفي المعمؿ وىذه الخطوة ضرورية وميمة لتخصيص التكاليؼ لأل

( ومف خالؿ دراسة طبيعة ABCالتكاليؼ عمى اساس النشاط ) اسموبلمخطوة الموجودة في 
 لكؿ منتج واخرى مساعدة رئيسة أنشطة إلىعمؿ معمؿ االلباف مف قبؿ الباحثة فقد تـ تقسيمو 

لمنتوج  رئيسةال نشطة( سيوضح األ2والجدوؿ ) مخطط سير العممية االنتاجية في المعمؿ مع
  :المبف في المعمؿ

 (2جدوؿ )ال
 لمنتوج المبف والموارد المستعممة رئيسةال نشطةال 

 ة في النشاطمستعممالموارد ال  رئيسةال نشطةال 
 االالت/ العماؿ/ المواد االولية . تحضير المزيج1
 االالت/ العماؿ البسترة .2
 االالت/ العماؿ . التجنيس3
 االالت/ العماؿ . التبريد4
 االالت/ العماؿ/ المواد االولية . اضافة الخثرة )بكتريا المبف(5
 االالت /العماؿ/ المواد االولية . التعبئة6
 االالت/ العماؿ/ المواد االولية . التعقيـ7

 الييكؿ التنظيمي لممعمؿباالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة :المصدر
 : ةطلمنتوج القش رئيسةال نشطةاأل (3كما يوضح الجدوؿ )
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 (3جدوؿ )ال

 لمنتوج القشطة والموارد المستعممة رئيسةال نشطةال 

 ة في كؿ نشاطمستعممالموارد ال  رئيسةال نشطةال 

 االالت/ العماؿ/ المواد االولية . تحضير المزيج1

 االالت/ العماؿ . البسترة2

 االالت/ العماؿ . التجنيس3

 االالت/ العماؿ . التبريد4

 االالت/ العماؿ/ المواد االولية . التعبئة5

 االالت/ العماؿ/ المواد االولية . التعقيـ6

 ؿ التنظيمي لممعمؿالييكباالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة :المصدر
 : لمنتوج المبف والموارد المستعممة المساعدة نشطة( األ4ويوضح الجدوؿ )

 (4جدوؿ )ال

 لمنتوج المبفوالموارد المستعممة المساعدة  نشطةال 

 ة في كؿ نشاطمستعممالموارد ال مساعدةال نشطةال 

 االالت/ العماؿ . الحاضنة1

 العماؿ/ المواد االحتياطية . الصيانة2

 العماؿ . الخدمات التسويقية3

 وفوظفالم . الخدمات االدارية4

 وفالموظف . المخازف5

 ؿ التنظيمي لممعمؿالييكباالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة :المصدر
  :لمنتوج القشطة والموارد المستعممة المساعدة نشطةاأل ( سوؼ يوضح5والجدوؿ )
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 (5جدوؿ )ال
 لمنتوج القشطة والموارد المستعممة المساعدة نشطةال 

 ة في كؿ نشاطمستعممالالموارد  الثانوية  نشطةال 
 العماؿ/ المواد االحتياطية الصيانة .1
 العماؿ . الخدمات التسويقية2
 وفالموظف . الخدمات االدارية3
 وفالموظف . المخازف4

 ؿ التنظيمي لممعمؿالييكباالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة :المصدر
واخرى مساعدة وذلؾ مف خالؿ  رئيسة أنشطة إلىفي ىذه الخطوة تـ تقسيـ المعمؿ 

المحاسبي النظاـ دراسة االقساـ االنتاجية وتتبع مراحؿ انتاج المبف والقشطة باالعتماد عمى 
المراحؿ التي يتـ بيا تصنيع  رئيسةال نشطةالمطبؽ في المعمؿ واراء االدارة والموظفيف اذ تمثؿ األ

تمؾ المراحؿ التي ال تدخؿ بصورة  المساعدة فيي نشطةالمبف والقشطة بصورة مباشرة اما األ
  .رئيسةال نشطةتقديـ المساعدة لألمباشرة في تصنيع المنتجات وانما تقـو ب

 Identifying the actualة لكؿ نشاط )مستعممالموارد ال كمفة الخطوة الثانية: تحديد

resources used for each activity ) 
في الموارد الفعمية الالزمة لكؿ نشاط تـ تحديده  كمفة في ىذه الخطوة سوؼ يتـ احتساب

الموارد مبالغ المواد المباشرة الالزمة في  بكمفة ويقصد اً اـ مساعد اً الخطوة االولى سواء اكاف رئيس
( الموارد 6، ويبيف الجدوؿ )والمصاريؼ الصناعية غير المباشرةكؿ نشاط واالجور المباشرة 

  :لمنتوج المبف رئيسةال نشطةز األالالزمة النجا
 (6جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز / دينارالمبف لمنتوج رئيسةال نشطةنجاز ال الالزمة ال  الفعمية المواردكمفة 

كمفة الموارد 
 المستعممة

 رئيسةال نشطةال 
تحضير 
 التبريد التجنيس البسترة المزيج

اضافة 
 التعقيـ التعبئة الخثرة

 40,000 287,908 864.45    549,900 المواد المباشرة
 693,396 346,698 173,349 404,481 115,566 693,396 346,698 االجور المباشرة

 137,396 68,698 29,442 78,512 19,628 137,396 68,698 . ـغ ت. ص.
 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة: المصدر

 : القشطة لمنتوج رئيسةال نشطةنجاز األالموارد الالزمة الكمفة ( 7ويبيف الجدوؿ )
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 (7جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز / دينارالقشطة لمنتوج رئيسةال نشطةنجاز ال الموارد الالزمة ال كمفة 
كمفة الموارد 
 المستعممة

 رئيسةال نشطةال 
 التعقيـ التعبئة التبريد التجنيس البسترة تحضير المزيج

 60,000 3,193,505    3,907,241 المواد المباشرة
 862,184 1,149,579 934,033 431,092 934,033 1,724,369 االجور المباشرة

 565,396 767,323 605,781 282,698 605,781 1,130,792 . ـت. ص. غ
 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة: المصدر

 : المبفلمنتوج  المساعدة نشطةنجاز األ( فيبيف الموارد الالزمة ال8اما الجدوؿ )
 (8جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز / دينارالمبف لمنتوجالمساعدة  نشطةنجاز ال الموارد الالزمة ال كمفة 

كمفة الموارد 
 المستعممة

 المساعدة نشطةال 

 الصيانة الحاضنة
خدمات 
 تسويقية

 المخازف خدمات ادارية

      المواد المباشرة
 399,418   1,520,000 2,080,188 االجور المباشرة

    836,750 412,189 ـ. غ ت. ص.
  380,611 1,826,951   . ـت. غ
 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة: المصدر

 : القشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةنجاز األ( فيبيف الموارد الالزمة ال9اما الجدوؿ )
 (9جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز / دينارالقشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةنجاز ال الموارد الالزمة ال كمفة 
 

 المساعدة نشطةال  كمفة الموارد المستعممة
 المخازف خدمات ادارية خدمات تسويقية الصيانة

     المواد المباشرة
 1,660,582   1,520,000 االجور المباشرة

    8,368 . ـت. ص. غ
  1,582,389 7,595,549  . ـ ت. غ

 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة: المصدر
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باالعتماد عمى الوقت  رئيسةال نشطةفي ىذه الخطوة تـ توزيع االجور المباشرة عمى األ
الذي تحتاجو كؿ مرحمة حيث تـ تقسيـ مبمغ االجور الشيري عمى عدد اياـ الشير والناتج تـ 

مى تكمفة الدقيقة وبالتالي القياـ دقيقة( والحصوؿ ع 420=  6 × 7تقسيمو عمى وقت اليوـ )
المساعدة فقد تـ توزيعيا بيف منتوجي  نشطةبضربيا في وقت كؿ مرحمة اما االجور الخاصة باأل

المبف والقشطة وذلؾ باالعتماد اما عمى حجـ االنتاج او عمى وقت كؿ منتوج )المبف والقشطة( اما 
فقد تـ توزيعيا باالعتماد عمى نسب  رئيسةال نشطةمباشرة لألالبالنسبة لمتكاليؼ الصناعية غير 

مئوية تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ قسمة اجور كؿ مرحمة عمى االجور الكمية وضرب النسبة 
الخاصة بكؿ مرحمة في التكاليؼ الصناعية غير المباشرة الكمية اما بالنسبة لمتكاليؼ الصناعية 

يا بيف منتوجي المبف والقشطة باالعتماد المساعدة فقد تـ توزيع نشطةمباشرة الخاصة باألالغير 
 عمى وقت كؿ منتوج )لبف وقشطة( اما عمى حجـ االنتاج الخاص بكؿ مف المبف والقشطة او 

 
 Determining the actualكؿ نشاط ) لكمفة الخطوة الثالثة: تحديد معدؿ التحميؿ الفعمي

rate of each activity resource ) 
الفعمػي لكمفػة كػؿ نشػاط مػف خػالؿ قسػمة  التحميػؿ معػدؿفي ىذه الخطوة سوؼ يتـ تحديػد 

او الثانوية عمػى عػدة موجيػات لمتكمفػة فػي كػؿ نشػاط ولعناصػر  رئيسةال نشطةالتكاليؼ الفعمية لأل
 : المساعدة كما يأتيو  رئيسةال نشطةالتكمفة الثالثة حيث اف المعادلة لأل

 
 محرؾ التكمفة المناسب ÷التكاليؼ الفعمية لمنشاط  =  لمنشاطمعدؿ التحميؿ الفعمي 

 
 : لمنتوج المبف رئيسةال نشطةي لألفعم التحميؿ معدؿ( احتساب 10ويظير الجدوؿ )

 (11جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز المبف لمنتوج رئيسةال نشطةالفعمي لأل  التحميؿ معدؿاحتساب 

التكمفة  محرؾ التكمفة عناصر التكمفة االنشطة
 الفعمية

محرؾ 
 التكمفة

معدؿ التحميؿ 
 الفعمي/ دينار

تحضير 
 المزيج

 3,055 180 549,900 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة
 525 660 346,698 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة

 104 660 68,698 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت . ص . غ . ـ 
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التكمفة  محرؾ التكمفة التكمفةعناصر  االنشطة
 الفعمية

محرؾ 
 التكمفة

معدؿ التحميؿ 
 الفعمي/ دينار

 البسترة
 525 1,320 693,396 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة
 104 1,320 137,396 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
 525 220 115,566 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة
 89 220 19,628 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التبريد
 525 770 404,481 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة
 102 770 78,512 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

اضافة 
 الخثرة

 108 8 864 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة
 525 330 173,349 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة
 89 330 29,442 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التعبئة
 88 3,284 287,908 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة
 525 660 346,698 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة
 104 660 68,698 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ
 10,000 4 40,000 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة
 525 1,320 693,396 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة
 104 1,320 137,396 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 .(6باالعتماد عمى جدوؿ ) مف اعداد الباحثة المصدر:

 
 : في منتوج القشطة رئيسةال نشطةألالفعمي ل التحميؿ معدؿ( احتساب 11ويوضح الجدوؿ )

 ( 11جدوؿ )ال
   2119 -لشير تموز القشطة لمنتوج رئيسةال نشطةالفعمي لأل  التحميؿ معدؿاحتساب 

محرؾ  التكمفة الفعمية محرؾ التكمفة عناصر التكمفة االنشطة
 التكمفة

معدؿ التحميؿ 
 دينارالفعمي/ 

تحضير 
 المزيج

 2,158 1,811 3,907,241 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة
 701 2,460 1,724,369 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة االجور المباشرة

 460 2,460 1,130,792 وقت العمؿ الفعمي/ دقيقة ت . ص . غ . ـ 

 653 1,430 934,033 وقت العمل الفعلي/ دقيقة االجور المباشرة البسترة

 424 1,430 605,781 وقت العمل الفعلي/ دقيقة ت. ص. غ. م  
 653 660 431,092 وقت العمل الفعلي/ دقيقة االجور المباشرة التجنيس

 428 660 282,698 وقت العمل الفعلي/ دقيقة ت. ص. غ. م  

 653 1,430 934,033 وقت العمل الفعلي/ دقيقة االجور المباشرة التبريد

 424 1,430 605,781 وقت العمل الفعلي/ دقيقة ت. ص. غ. م  
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محرؾ  التكمفة الفعمية محرؾ التكمفة عناصر التكمفة االنشطة
 التكمفة

معدؿ التحميؿ 
 الفعمي/ دينار

 46 69,971 3,193,505 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة التعبئة

 653 1,760 1,149,579 دقيقةوقت العمل الفعلي/  االجور المباشرة  

 436 1,760 767,323 وقت العمل الفعلي/ دقيقة ت. ص. غ. م  

 10,000 6 60,000 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة التعقيم

 653 1,320 862,184 وقت العمل الفعلي/ دقيقة االجور المباشرة  

 428 1,320 565,396 وقت العمل الفعلي/ دقيقة ت. ص. غ. م  

 .(7جدوؿ )باالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة المصدر:
 .المبف لمنتوجالمساعدة  نشطةالفعمي لأل التحميؿ معدؿساب ( سوؼ يتـ احت12وفي الجدوؿ )

 ( 12جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز المبف لمنتوجالمساعدة  نشطةالفعمي لأل  التحميؿ معدؿاحتساب 

 

 

 .(8جدوؿ )باالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة المصدر:
  .المساعدة لمنتوج القشطة نشطةالفعمي لأل التحميؿ معدؿ( سوؼ يتـ احتساب 13وفي الجدوؿ )

 

 (13جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز القشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةالفعمي لأل  التحميؿ معدؿاحتساب 

 

 
 (9جدوؿ )باالعتماد عمى  مف اعداد الباحثة المصدر:
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الفعمي لكؿ نشاط تـ االعتماد عمى عدة محركات لمتكمفة  التحميؿ معدؿعند احتساب 

( اذ تـ اخذ كمية ABC, TDABC( عف االساليب السابقة )PFABC) اسموبوىذا الذي يميز 

دقيقة  –وقت العمؿ الفعميا بالنسبة لالجور فقد تـ اخذ المواد كمحرؾ تكمفة لممواد المباشرة ام

مفة وىكذا كمحرؾ التك باعةتـ اخذ عدد الوحدات الم لتسويؽلتكمفة وفي نشاط اكمحرؾ لمتكمفة ا

 .نشطةبالنسبة لبقية األ
 

 

 Determining the cost for each) نشطة: تحديد تكمفة كؿ نشاط مف ال الخطوة الرابعة

activity ) 

المعمؿ سواء كاف  أنشطةط مف في ىذه الخطوة سوؼ يتـ احتساب التكمفة الفعمية لكؿ نشا

في المعدؿ الفعمي  نشطةألمف خالؿ ضرب الموارد الفعمية المستيمكة ليذه ا اً او مساعد اً رئيس

  :وكاالتي

المعدؿ الفعمي لمموارد  ×= الموارد الفعمية المستيمكة تكمفة الفعمية لمموارد المستيمكةال

 المستيمكة 

AC=Ari*APi 
 : لمنتوج المبف رئيسةال نشطةف األنشاط م( يبيف تحديد تكمفة كؿ 14والجدوؿ )

 (14جدوؿ )ال
 2119-لشير تموز  المبف لمنتوج رئيسةال نشطةتحديد تكمفة كؿ نشاط مف ال 

عدد الوحدات  محرؾ التكمفة الموارد االنشطة
 المنتجة

الموارد 
 الفعمية

معدؿ التحميؿ 
 الفعمي لمموارد

التكمفة 
الفعمية 
 لمنشاط

تحضير 
 المزيج

 513,240 3,055 0 1,200 كمية المواد المستعممة المباشرة المواد

 334,091 525 1 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 66,200 104 1 1,200 وقت عممية تحضير المزيج ت. ص. غ. ـ
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عدد الوحدات  محرؾ التكمفة الموارد االنشطة
 المنتجة

الموارد 
 الفعمية

معدؿ التحميؿ 
 لممواردالفعمي 

التكمفة 
الفعمية 
 لمنشاط

 البسترة
 630,360 525 1 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 124,906 104 1 1,200 وقت عممية البسترة لكؿ وحدة ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
 100,858 525 0 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 17,130 89 0 1,200 وقت عممية التجنيس لكؿ وحدة  ت. ص. غ. ـ  

 التبريد
 390,823 525 1 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 75,861 102 1 1,200 وقت عممية التبريد ت. ص. غ. ـ

اضافة 
 الخثرة

 856 108 0 1,200 كمية المواد المستعممة المواد المباشرة

 157,590 525 0 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 26,765 89 0 1,200 وقت عممية اضافة الخثرة لممنتوج ص. غ. ـت. 

 التعبئة

 284,051 88 3 1,200 كمية المواد المستعممة المواد المباشرة

 327,787 525 1 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 64,951 104 1 1,200 وقت عممية التعبئة ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ

 36,000 10,000 0 1,200 المواد المستعممة كمية المواد المباشرة

 630,360 525 1 1,200 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 124,906 104 1 1,200 وقت عممية التعقيـ ت. ص. غ. ـ

  .مف اعداد الباحثة المصدر:
  :لمنتوج القشطة رئيسةال نشطةاأل ( سوؼ يتـ تحديد تكمفة كؿ نشاط مف15وفي الجدوؿ )
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 (15جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز  القشطة لمنتوج رئيسةال نشطةتحديد تكمفة كؿ نشاط مف ال 

 محرؾ التكمفة الموارد االنشطة
عدد 

الوحدات 
 المنتجة

الموارد 
 الفعمية

معدؿ التحميؿ 
 الفعمي لمموارد

التكمفة 
الفعمية 
 لمنشاط

تحضير 
 المزيج

 3,659,689 2,158 0 4,989 كمية المواد المستعممة المواد المباشرة

 1,748,552 701 1 4,989 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 1,146,650 460 1 4,989 وقت عممية تحضير المزيج ت. ص. غ. ـ

 البسترة
 847,253 653 0 4,989 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 549,499 424 0 4,989 وقت عممية البسترة لكؿ وحدة ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
 391,040 653 0 4,989 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 256,433 428 0 4,989 وقت عممية التجنيس لكؿ وحدة ت. ص. غ. ـ

 التبريد
 847,253 653 0 4,989 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 549,499 424 0 4,989 وقت عممية ت. ص. غ. ـ

 التعبئة
 3,187,800 46 14 4,989 المواد المستعممةكمية  المواد المباشرة

 1,042,773 653 0 4,989 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 696,032 436 0 4,989 وقت عممية التعبئة ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ
 49,890 10,000 0 4,989 كمية المواد المستعممة المواد المباشرة

 782,080 653 0 4,989 معدؿ اجر الساعة االجور المباشرة

 512,865 428 0 4,989 وقت عممية التعقيـ ت. ص. غ. ـ

 .مف اعداد الباحثة المصدر:

   :المساعدة لمنتوج المبف نشطةف األ( سوؼ يتـ تحديد تكمفة كؿ نشاط م16وفي الجدوؿ )
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 ( 16جدوؿ )ال
 2119-لمنتوج المبف لشير تموز المساعدة  نشطةتحديد تكمفة كؿ نشاط مف ال 

 
 .مف اعداد الباحثة المصدر:

 : المساعدة لمنتوج القشطة نشطةاأل ( سوؼ يتـ تحديد تكمفة كؿ نشاط مف17وفي الجدوؿ )
 (17جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز  القشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةتحديد تكمفة كؿ نشاط مف ال 
 

 
 ة.مف اعداد الباحث المصدر:

الحظ اف ىناؾ فرؽ كبير بيف تكمفة المواد االولية والتكمفة التي ي (17 –14مف الجداوؿ )
تـ الحصوؿ عمييا في ىذه الخطوة وكذلؾ بالنسبة لالجور المباشرة والتكاليؼ الصناعية غير 

 . الفعميةالتكمفة مف  قؿج في ىذه الخطوة االمباشرة حيث كانت النتائ
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 Calculating standard rate of: حسػاب المعػدؿ المعيػاري لمنشػاط )الخطػوة الخامسػة

activity ) 
في ىذه الخطوة سوؼ يتـ حساب المعدؿ المعياري لكؿ نشاط والحتساب المعدؿ المعياري 
فيناؾ عدة طرؽ يمكف اتباعيا مثال اعتماد عمى تقديرات الموظفيف في المعمؿ ومف خالؿ 

اراء الموظفيف في قسـ المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف قبؿ الباحثة عف طريؽ اخذ 
سوؼ يتـ احتساب  الحسابات وقسـ الرقابة ومف خالؿ المعمومات الموجودة في قسـ التخطيط

 . ، واف ىذه الخطوة سوؼ تتطمب تحديد الموارد المعيارية الالزمة لكؿ نشاطالمعدؿ المعياري
 : لمنتوج المبف رئيسةال نشطةز األ( سوؼ يوضح الموارد المعيارية الالزمة النجا18والجدوؿ )

 (18جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز دينار /المبفلمنتوج  رئيسةال نشطةالموارد المعيارية الالزمة النجاز ال 

 الموارد
 رئيسةال نشطةال 

 التعقيـ التعبئة اضافة الخثرة التبريد التجنيس البسترة تحضير المزيج

 47,500 288,306 963 - - - 574,152 المواد المباشرة

 625,570 318,472 136,844 341,220 90,992 659,692 318,472 االجور المباشرة

 144,483 72,241 30,961 82,561 20,640 154,803 52,241 غ. ـ ص. ت.

 2019 -لشير تموز باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:

 : لمنتوج القشطة رئيسةال نشطةاأل ( يوضح الموارد المعيارية الالزمة النجاز19الجدوؿ )و 
 ( 19جدوؿ )ال

 2119-لشير تموز دينار القشطة/ لمنتوج رئيسةال نشطةالموارد المعيارية الالزمة النجاز ال 

 الموارد
 رئيسةال نشطةال 

 التعقيـ التعبئة التبريد التجنيس البسترة تحضير المزيج

 66,500 3,194030 - - - 3,917,311 مواد مباشرة

 807,074 1,104,418 892,030 396,458 892,030 1,628,308 اجور مباشرة

 595,944 808,782 638,512 255,405 638,512 1,191,889 . ـت. ص. غ

 2019 -لشير تموز باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:
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المساعدة لمنتوج  نشطةز األالنجا( سوؼ يتـ احتساب الموارد المعيارية الالزمة 20وفي الجدوؿ )

 : المبف

 (21جدوؿ )ال
 2119-لشير تموز دينار المبف/ لمنتوجالمساعدة   نشطةال  الموارد المعيارية الالزمة النجاز

 الموارد
 المساعدة نشطةال 

 المخازف االدارة التسويؽ الصيانة الحاضنة
 - - - - - المواد المباشرة
 387,785 - - 1,500,000 1,706,100 االجور المباشرة
 - - - 836,800 412,807 . ـت. ص. غ
 - 378,090 1,821,193 - - . ـت. غ

 2019 -لشير تموز باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:

 : المساعدة لمنتوج القشطة نشطةاأل ( سيوضح الموارد المعيارية الالزمة النجاز21والجدوؿ )
 (21جدوؿ )ال

 2119-لشير تموز دينار القشطة/ لمنتوجالمساعدة  نشطةالموارد المعيارية الالزمة النجاز ال 

 الموارد
 المساعدة نشطةال 

 المخازف االدارة التسويؽ الصيانة
 - - - - المواد المباشرة
 1,612,215 - - 1,500,000 االجور المباشرة

 - - - 836,800 ـ غ. ص. ت.
 - 1,571,910 7,571,608 - . ـ ت. غ

 2019 -لشير تموز باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:

والمساعدة وذلؾ باالعتماد  رئيسةال نشطةوبعد اف تـ تقدير الموارد المعيارية الالزمة لأل
المحاسبي النظاـ عمى المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا مف الموظفيف ومدير قسـ االنتاج و 

  .نشطةؼ يتـ احتساب المعدؿ المعياري لألالمطبؽ في المعمؿ سو 
 : لمنتوج المبف رئيسةال نشطةي لأل( سوؼ يتـ احتساب المعدؿ المعيار 22وفي الجدوؿ )
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 (22جدوؿ )ال
  دينار المبف/ لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب المعدؿ المعياري لأل 

التكمفة  محرؾ التكمفة عناصر التكمفة االنشطة
 لمعياريةا

محرؾ 
 التكمفة

معدؿ التحميؿ 
 المعياري/ دينار

تحضير 
 المزيج

 3,054 188 574,152 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة

 517 616 318,472 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة االجور المباشرة

 85 616 52,241 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 البسترة
 517 1,276 659,692 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة المباشرةاالجور 

 121 1,276 154,803 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
 517 176 90,992 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة االجور المباشرة

 117 176 20,640 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التبريد
 517 660 341,220 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة االجور المباشرة

 125 660 82,561 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

اضافة 
 الخثرة

 107 9 963 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة

 518 264 136,844 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة اجور مباشرة

 117 264 30,961 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التعبئة

 88 3,291 288,306 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة

 517 616 318,472 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة اجور مباشرة

 117 616 72,241 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ

 9,500 5 47,500 كمية المواد المباشرة المواد المباشرة

 517 1,210 625,570 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة مباشرةاجور 

 119 1,210 144,483 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 .مف اعداد الباحثة المصدر:
 

  :لمنتوج القشطة رئيسةال نشطة( سوؼ يتـ احتساب المعدؿ المعياري لأل23وفي الجدوؿ )
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 ( 23جدوؿ )ال
 دينار القشطة/لمنتوج  رئيسةال نشطةاحتساب المعدؿ المعياري لأل 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:

 : المساعدة لمنتوج المبف نشطة( يبيف احتساب المعدؿ المعياري لأل24والجدوؿ رقـ )
 (  24جدوؿ ) ال

 دينار  المبف/ لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب المعدؿ المعياري لأل 

التكمفة  محرؾ التكمفة عناصر التكمفة االنشطة
 معياريةال

محرؾ 
 التكمفة

معدؿ التحميؿ 
 المعياري/ دينار

 الحاضنة
 517 3,300 1,706,100 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة االجور المباشرة

 125 3,300 412,807 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 الصيانة
 455 3,300 1,500,000 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة االجور المباشرة

 872 960 836,800 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. ص. غ. ـ

 ت. غ. ـ التسويؽ
عدد الوحدات المنتجة 

 المخططة
1,821,193 1,232 1,478 

 32 11,880 378,090 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة ت. غ. ـ االدارة

 98 3,960 387,785 وقت العمؿ المعياري/ دقيقة االجور المباشرة المخازف

 مف اعداد الباحثة المصدر:
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  :المساعدة في منتوج القشطة نشطةأل( يبيف احتساب المعدؿ المعياري ل25والجدوؿ )
 ( 25جدوؿ )ال
 / دينارالقشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب المعدؿ المعياري لأل 

 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:

 
 Calculating activity price: احتسػػػاب انحػػػراؼ سػػػعر النشػػػاط )الخطػػػوة السادسػػػة

variance ) 
في ىذه الخطوة يتـ احتساب انحراؼ السعر لمنشاط وذلؾ عف طريؽ ضرب الموارد الفعمية 
لمنشاط في السعر المعياري ومف ثـ يتـ طرح النتيجة مف التكمفة الفعمية لذلؾ النشاط وبالتالي يتـ 

وتحديد انحراؼ السعر ومقداره ومعرفة فيما اذا مقارنة التكمفة الفعمية مع تكمفة الموازنة المرنة 
 او غير مرغوب اً كاف االنحراؼ مرغوب

 FB)السعر المعياري()×)الموارد الفعمية -AC)انحراؼ السعر=التكمفة الفعمية)

 

   :لمنتوج المبف رئيسةال نشطةر لأل( سيوضح احتساب انحراؼ السع26والجدوؿ ) 
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 ( 26جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز دينار المبف/ لمنتوج رئيسةال نشطةسعر ال احتساب انحراؼ 

 الموارد االنشطة
التكمفة 
 الفعمية

الموارد 
 الفعمية

السعر 
 المعياري

مقدار 
 طبيعة االنحراؼ االنحراؼ

تحضير 
 المزيج

 مواد مباشرة
513,240 168 3,054 168 

 غير مرغوب بو    

 اجور مباشرة
334,091 636 517 5,279 

 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
66,200 636 85 12,263 

 غير مرغوب بو    

 البسترة
 اجور مباشرة

630,360 1,200 517 9,960 
 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
124,906 1,200 121 -20,677 

 مرغوب بو

 التجنيس
 اجور مباشرة

100,858 192 517 1,594 
 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
17,130 192 117 -5,387 

 مرغوب بو

 التبريد
 اجور مباشرة

390,823 744 517 6,175 
 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
75,861 744 125 -17,208 

 مرغوب بو

اضافة 
 الخثرة

 مواد مباشرة
856 8 107 8 

 غير مرغوب بو    

 اجور مباشرة
157,590 300 518 2,085 

 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
26,765 300 117 -8,417 

 مرغوب بو

 التعبئة

 مواد مباشرة
284,051 3,240 88 212 

 غير مرغوب بو    

 اجور مباشرة
327,787 624 517 5,179 

 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
64,951 624 117 -8,228 

 مرغوب بو

 التعقيـ

 مواد مباشرة
36,000 4 9,500 1,800 

 غير مرغوب بو    

 مباشرةاجور 
630,360 1,200 517 9,960 

 غير مرغوب بو    

 ت. ص. غ. ـ
124,906 1,200 119 -18,383 

 مرغوب بو
 مف اعداد الباحثة المصدر:
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  :ةلمنتوج القشط رئيسةال نشطةر لأل( سوؼ يتـ احتساب انحراؼ السع27وفي الجدوؿ )

 ( 27جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز دينار القشطة/ لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ سعر ال 

التكمفة  الموارد االنشطة
 الفعمية

الموارد 
 الفعمية

السعر 
 المعياري

مقدار 
 طبيعة االنحراؼ االنحراؼ

تحضير 
 المزيج

 غير مرغوب بو  2,684 2,156 1,696 3,659,689 مواد مباشرة

 غير مرغوب بو  143,092 644 2,495 1,748,552 اجور مباشرة

 مرغوب بو  28,514- 471 2,495 1,146,650 غ. ـت. ص. 

 البسترة
 غير مرغوب بو  12,414 644 1,297 847,253 اجور مباشرة

 مرغوب بو  48,076- 461 1,297 549,499 ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
 غير مرغوب بو  5,729 644 599 391,040 اجور مباشرة

 غير مرغوب بو  8,209 415 599 256,433 ت. ص. غ. ـ

 التبريد
 غير مرغوب بو  12,414 644 1,297 847,253 اجور مباشرة

 مرغوب بو  48,076- 461 1,297 549,499 ت. ص. غ. ـ

 التعبئة

 مرغوب بو  114- 46 69,846 3,187,800 مواد مباشرة

 غير مرغوب بو  15,278 644 1,596 1,042,773 اجور مباشرة

 مرغوب بو  56,418- 471 1,596 696,032 ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ

 غير مرغوب بو  2,495 9,500 5 49,890 مواد مباشرة

 غير مرغوب بو  11,459 644 1,197 782,080 اجور مباشرة

 مرغوب بو  56,162- 475 1,197 512,865 ت. ص. غ. ـ

 مف اعداد الباحثة المصدر:
  :المبف المساعدة في منتوج نشطة( سوؼ يوضح احتساب انحراؼ السعر لأل28والجدوؿ )
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 ( 28جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز دينار /المبف لمنتوج المساعدة نشطةاحتساب انحراؼ سعر ال 

 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:
 : المساعدة لمنتوج القشطة نشطةلأل ( سوؼ يبيف احتساب انحراؼ السعر29والجدوؿ )

 ( 29الجدوؿ )
 2119 -وزملشير ت دينار /القشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةب انحراؼ سعر ال احتسا

التكمفة  الموارد االنشطة
 الفعمية

الموارد 
 الفعمية

السعر 
 طبيعة االنحراؼ مقدار االنحراؼ المعياري

 الصيانة
 غير مرغوب بو  3,654,545 455 1,080 4,145,455 اجور مباشرة

 مرغوب بو  798,547- 747 1,080 8,368 ت. ص. غ. ـ

 غير مرغوب بو  11,870 1,510 960 1,461,384 ت. غ. ـ التسويؽ

 غير مرغوب بو  10,480 132 11,880 1,582,389 ت. غ. ـ االدارة

 غير مرغوب بو  48,366 407 3,960 1,660,582 اجور مباشرة المخازف

 مف اعداد الباحثة المصدر:
غير مرغوب فييا في اغمب عناصر ( يالحظ وجود انحرافات 29 – 26مف الجداوؿ )

بالمقارنة مع السعر المعياري  اً التكاليؼ وذلؾ بسبب اف السعر الفعمي لتمؾ العناصر يكوف مرتفع
    .يا وتحميميا والعمؿ عمى معالجتياواف ىذه االنحرافات يجب دراست
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 Calculating the Costs ofالمنفػػذة ) نشػػطةالخطػػوة السػػابعة: احتسػػاب تكػػاليؼ ال 

Applied Activities ) 
 المنفذة مف خالؿ ضرب المعدؿ المعياري في العمؿ الفعمي نشطةيتـ احتساب تكاليؼ األ

 : آلتيةالمنفذ كما في المعادلة ا
Cost of flexible capacity resource applied = (SRi * AW) * SPi 

  حيث اف:
 spi  المعدؿ المعياري لممورد = 

Aw العمؿ الفعمي المنفذ = 
Sri  المورد المعياري المكتسب = 
 

 : المنفذة لمنتوج المبف رئيسةال نشطة( سوؼ يوضح احتساب تكمفة األ30والجدوؿ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 ( 31جدوؿ )ال
 2119 –لشير تموز دينار /المبف لمنتوجالمنفذة  رئيسةال نشطةاحتساب تكمفة ال 

 الموارد  االنشطة
المعدؿ 
 المعياري

العمؿ الفعمي 
 المنجز

المورد المعياري 
 المكتسب

 تكمفة االنشطة المنفذة

تحضير 
 المزيج

 513,072 1,200 0 3,054 مواد مباشرة

 310,200 1,200 1 517 اجور مباشرة

 50,884 1,200 1 85 ت. ص. غ. ـ

 البسترة
 

 607,992 1,200 1 517 اجور مباشرة

 142,671 1,200 1 121 ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
  

 86,856 1,200 0 517 مباشرة اجور

 19,702 1,200 0 117 ت. ص. غ. ـ

 التبريد
  

 328,812 1,200 1 517 اجور مباشرة

 79,559 1,200 1 125 ت. ص. غ. ـ

اضافة 
 الخثرة

 847 1,200 0 107 مواد مباشرة

 124,404 1,200 0 518 اجور مباشرة

 28,146 1,200 0 117 ت. ص. غ. ـ

 التعبئة

 مباشرةمواد 
88 3 1,200 283,838 

 اجور مباشرة
517 1 1,200 310,200 

 ت. ص. غ. ـ
117 1 1,200 70,365 

 التعقيـ

 مواد مباشرة
9,500 0 1,200 34,200 

 اجور مباشرة
517 1 1,200 607,992 

 ت. ص. غ. ـ
119 1 1,200 140,423 

 مف اعداد الباحثة المصدر:



66 

   :المنفذة لمنتوج القشطة رئيسةال نشطةتكمفة األ( سوؼ يوضح احتساب 31والجدوؿ )
 ( 31الجدوؿ )

 2119 –لشير تموز دينار /القشطة لمنتوج المنفذة رئيسةال نشطةاحتساب تكمفة ال 

المعدؿ  الموارد  االنشطة
 المعياري

العمؿ الفعمي 
 المنجز

المورد المعياري 
 المكتسب

 تكمفة االنشطة المنفذة

تحضير 
 المزيج

 مباشرةمواد 
2,156 0 4,989 3,657,005 

 اجور مباشرة
644 0 4,989 1,541,242 

 ت. ص. غ. ـ
471 0 4,989 1,128,158 

 البسترة
 اجور مباشرة

644 0 4,989 770,621 

 ت. ص. غ. ـ
461 0 4,989 551,608 

 التجنيس
 اجور مباشرة

644 0 4,989 321,092 

 ت. ص. غ. ـ
415 0 4,989 206,853 

 التبريد
 اجور مباشرة

644 0 4,989 770,621 

 ت. ص. غ. ـ
461 0 4,989 551,608 

 التعبئة

 مواد مباشرة
46 14 4,989 3,187,914 

 اجور مباشرة
644 0 4,989 963,276 

 ت. ص. غ. ـ
471 0 4,989 705,421 

 التعقيـ

 مواد مباشرة
9,500 0 4,989 47,396 

 اجور مباشرة
644 0 4,989 706,402 

 ت. ص. غ. ـ
475 0 4,989 521,608 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
  :المنفذة لمنتوج المبف المساعدة نشطة( سوؼ يبيف احتساب تكمفة األ32والجدوؿ )
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 ( 32جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز دينار /المبف لمنتوج المساعدة المنفذة نشطةاحتساب تكمفة ال 

 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:
 : المساعدة المنفذة لمنتوج القشطة نشطة( يبيف احتساب تكمفة األ33والجدوؿ )

 ( 33جدوؿ )ال
 2119 –لشير تموز دينار /القشطة لمنتوج المساعدة المنفذة نشطةاحتساب تكمفة ال 

 المعدؿ المعياري الموارد  االنشطة
العمؿ الفعمي 

 المنجز
المورد المعياري 

 المكتسب
 تكمفة االنشطة المنفذة

 الصيانة
 اجور مباشرة

455 160 6 436,364 

 ت. ص. غ. ـ
747 160 6 717,257 

 ت. غ. ـ التسويؽ
1,510 0 4,989 1,356,094 

 ت. غ. ـ االدارة
132 2 4,989 1,440,917 

 اجور مباشرة المخازف
407 1 4,989 1,563,983 

 مف اعداد الباحثة المصدر: 
ـ المنفػػذة  مػػف خػػالؿ المعمومػػات التػػي تػػ نشػػطةتػػـ الحصػػوؿ عمػػى تكمفػػة األفػػي ىػػذه الخطػػوة 

  .الحصوؿ عمييا مف سجالت المعمؿ
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 ( Calculating the Quantity variance: احتساب انحراؼ الكمية )الخطوة الثامنة
في ىذه الخطوة سوؼ يتـ احتساب انحراؼ الكمية وىذه الخطوة غير موجودة في الجيؿ 

 نشطةة لأل( يبيف احتساب انحراؼ الكمي34( والجدوؿ )ABCالػ ) سموباالوؿ والجيؿ الثاني ال
 : لمنتوج المبف رئيسةال

QV=(AQ*SP)-(SQa*SP) 
 

 حيث اف:
 = QVانحراؼ الكمية 

AQ المستخدمة= كمية الموارد الفعمية 
SPالسعر المعياري = 

SQaكمية الموارد المعيارية لالنتاج الفعمي = 
 

 ( 34جدوؿ )لا
 2119 –لشير تموز  دينار المبف/ لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ الكمية لأل 

 AQ*SP SQa*SP الموارد االنشطة
انحراؼ 
 طبيعة االنحراؼ الكمية

تحضير 
 المزيج

 مواد مباشرة
513,072 513,072 0 

 ال يوجد انحراؼ

 اجور مباشرة
328,812 310,200 18,612 

 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
53,937 50,884 3,053 

 غير مرغوب بو

 البسترة
 اجور مباشرة

620,400 607,992 12,408 
 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
145,582 142,671 2,912 

 غير مرغوب بو

 التجنيس
 اجور مباشرة

99,264 86,856 12,408 
 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
22,517 19,702 2,815 

 غير مرغوب بو

 التبريد
 اجور مباشرة

384,648 328,812 55,836 
 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
93,069 79,559 13,510 

 غير مرغوب بو
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 AQ*SP SQa*SP الموارد االنشطة
انحراؼ 
 طبيعة االنحراؼ الكمية

اضافة 
 الخثرة

 مباشرةمواد 
847 847 0 

 ال يوجد انحراؼ

 اجور مباشرة
155,505 124,404 31,101 

 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
35,182 28,146 7,036 

 غير مرغوب بو

 التعبئة

 مواد مباشرة
283,838 283,838 0 

 ال يوجد انحراؼ

 اجور مباشرة
322,608 310,200 12,408 

 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
73,179 70,365 2,815 

 غير مرغوب بو

 التعقيـ

 مواد مباشرة
34,200 34,200 0 

 ال يوجد انحراؼ

 اجور مباشرة
620,400 607,992 12,408 

 غير مرغوب بو

 ت. ص. غ. ـ
143,288 140,423 2,866 

 غير مرغوب بو
 مف اعداد الباحثة المصدر:
  :لمنتوج القشطة رئيسةال نشطةالكمية لأل ( يبيف احتساب انحراؼ35والجدوؿ )

 ( 35جدوؿ )ال
 2119 –لشير تموز  القشطة/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ الكمية لأل 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:
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 : المساعدة لمنتوج المبف نشطةة لأل( سوؼ يتـ احتساب انحراؼ الكمي36وفي الجدوؿ )
 ( 36جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز  المبف/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب انحراؼ الكمية لأل 
 طبيعة االنحراؼ انحراؼ الكمية AQ*SP SQa*SP  الموارد االنشطة

 الحاضنة
 اجور مباشرة

1,861,200 1,662,672 198,528 
 غير مرغوب بو 

 ت. ص. غ. ـ
450,335 402,300 48,036 

 غير مرغوب بو 

 الصيانة
 اجور مباشرة

363,636 272,727 90,909 
 غير مرغوب بو 

 ت. ص. غ. ـ
697,333 523,000 174,333 

 غير مرغوب بو 

 ت. غ. ـ التسويؽ
886,944 532,167 354,778 

 غير مرغوب بو 

 ت. غ. ـ االدارة
378,090 346,583 31,508 

 غير مرغوب بو 

 اجور مباشرة المخازف
387,785 293,776 94,008 

 غير مرغوب بو 
 مف اعداد الباحثة المصدر:

 : المساعدة لمنتوج القشطة نشطةلأل ( سوؼ يتـ احتساب انحراؼ الكمية37وفي الجدوؿ )
 ( 37جدوؿ )ال

 2119 –لشير تموز  القشطة/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب انحراؼ الكمية لأل 
 طبيعة االنحراؼ انحراؼ الكمية AQ*SP SQa*SP  الموارد االنشطة

 الصيانة
 54,545 436,364 490,909 اجور مباشرة

 غير مرغوب به 

 89,657 717,257 806,914 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به 

 93,420 1,356,094 1,449,514 ت. غ. ـ التسويؽ
 غير مرغوب به 

 130,992 1,440,917 1,571,910 ت. غ. ـ االدارة
 غير مرغوب به 

 48,232 1,563,983 1,612,215 اجور مباشرة المخازف
 غير مرغوب به 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
( يالحظ وجود انحرافات كمية غير مرغوب بيا في 37 –34مف خالؿ الجداوؿ )

المعمؿ وىذا يعني اف المعمؿ قد استخدـ اكثر مف الكمية المعيارية لمموارد في االنتاج الفعمي 
  .النتاجاة في مستعمموىذا يدؿ عمى وجود فقداف في كمية الموارد ال
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 calculating the productivity of each: احتساب انتاجية النشاط )الخطوة التاسعة

activity) 
الكفاءة في ىذه الخطوة سوؼ يتـ احتساب انتاجية كؿ نشاط مف خالؿ حاصؿ جمع انحراؼ 

 : وانحراؼ الفعالية حيث اف
 

 انحراؼ الكفاءة = انحراؼ السعر + انحراؼ الكمية
 فا  و  

 انتاجية النشاط = انحراؼ الكفاءة + انحراؼ الفعاليةانحراؼ 
 

 : لمنتوج المبف رئيسةال نشطةلأل ( سوؼ يوضح احتساب انحراؼ الفعالية38والجدوؿ )
 

 

 (38جدوؿ )ال
 2119 –لشير تموز  المبف/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ الفعالية لأل 

 

 الموارد االنشطة
تكلفة 

االنشطة 
 المنفذة

تكلفة االنشطة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

تحضير 
 المزيج

 61,080- 574,152 513,072 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 8,272- 318,472 310,200 اجور مباشرة
 غير مرغوب به

 1,357- 52,241 50,884 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 البسترة
 51,700- 659,692 607,992 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 12,132- 154,803 142,671 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التجنيس
 4,136- 90,992 86,856 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 938- 20,640 19,702 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التبريد
 12,408- 341,220 328,812 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 3,002- 82,561 79,559 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

اضافة 
 الخثرة

 116- 963 847 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 12,440- 136,844 124,404 اجور مباشرة 
 غير مرغوب به

 2,815- 30,961 28,146 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به
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تكلفة االنشطة  الموارد االنشطة
 المنفذة

تكلفة االنشطة 
 المعيارية

 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف

 التعبئة

 4,468- 288,306 283,838 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 8,272- 318,472 310,200 اجور مباشرة 
 غير مرغوب به

 1,876- 72,241 70,365 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعقيـ

 13,300- 47,500 34,200 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 17,578- 625,570 607,992 اجور مباشرة 
 غير مرغوب به

 4,060- 144,483 140,423 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 اعداد الباحثة مف المصدر:
  :لمنتوج القشطة رئيسةال نشطةلأل ( سوؼ يتـ احتساب انحراؼ الفعالية39وفي الجدوؿ )

 ( 39جدوؿ )ال
 2119 –لشير تموز القشطة/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ الفعالية لأل 

تكلفة االنشطة  الموارد االنشطة
 المنفذة

تكلفة االنشطة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

تحضير 
 المزيج

 260,306- 3,917,311 3,657,005 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 87,066- 1,628,308 1,541,242 اجور مباشرة
 غير مرغوب به

 63,731- 1,191,889 1,128,158 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 البسترة
 121,409- 892,030 770,621 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 86,904- 638,512 551,608 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التجنيس
 75,366- 396,458 321,092 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 48,552- 255,405 206,853 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التبريد
 121,409- 892,030 770,621 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 86,904- 638,512 551,608 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعبئة
 6,116- 3,194,030 3,187,914 مواد مباشرة

 غير مرغوب به

 141,141- 1,104,418 963,276 اجور مباشرة
 غير مرغوب به

 103,360- 808,782 705,421 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعقيـ
 19,105- 66,500 47,396 مواد مباشرة

 غير مرغوب به

 100,672- 807,074 706,402 اجور مباشرة
 غير مرغوب به

 74,336- 595,944 521,608 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 مف اعداد الباحثة المصدر:
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  :المساعدة لمنتوج المبف نشطةلأل( سوؼ يتـ احتساب انحراؼ الفعالية 40وفي الجدوؿ )
 ( 41جدوؿ )ال

 المساعدة في المبف/ دينار نشطةاحتساب انحراؼ الفعالية لأل 

 
 عداد الباحثةمف ا المصدر:
  :المساعدة لمنتوج القشطة نشطةيوضح احتساب انحراؼ الفعالية لأل ( سوؼ41والجدوؿ )

 ( 41جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز القشطة/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب انحراؼ الفعالية لأل 

تكلفة االنشطة  الموارد االنشطة
 المنفذة

تكلفة االنشطة 
 المعيارية

 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف

 الصيانة

 غير مرغوب به 1,063,636- 1,500,000 436,364 اجور مباشرة

 غير مرغوب به 119,543- 836,800 717,257 ت. ص. غ. م

 غير مرغوب به 6,215,514- 7,571,608 1,356,094 غ. مت.  التسويق

 غير مرغوب به 130,992- 1,571,910 1,440,917 ت. غ. م االدارة

 غير مرغوب به 48,232- 1,612,215 1,563,983 اجور مباشرة المخازن

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 نشطةوالمساعدة وذلؾ مف خالؿ الفرؽ بيف تكمفة األ رئيسةال نشطةتـ احتساب فعالية األ

 جميعت غير مرغوب بيا في المعيارية حيث يالحظ وجود انحرافا نشطةالمنفذة وتكمفة األ
 . العناصر

 : لمنتوج المبف رئيسةال نشطةؼ يوضح احتساب انحراؼ الكفاءة لأل( سو 42والجدوؿ )
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 (42جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز المبف/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ الكفاءة لأل 

 انحراف الكفاءة انحراؼ الكمية انحراؼ السعر الموارد االنشطة

تحضير 
 المزيج

 168 0 168 مواد مباشرة

 23,891 18,612 5,279 اجور مباشرة

 15,316 3,053 12,263 ت. ص. غ. ـ

 البسترة
 22,368 12,408 9,960 اجور مباشرة

 17,765- 2,912 20,677- غ. ـت. ص. 

 التجنيس
 14,002 12,408 1,594 اجور مباشرة

 2,572- 2,815 5,387- ت. ص. غ. ـ

 التبريد
 62,011 55,836 6,175 اجور مباشرة

 3,698- 13,510 17,208- ت. ص. غ. ـ

اضافة 
 الخثرة

 8 0 8 مواد مباشرة

 33,186 31,101 2,085 اجور مباشرة

 1,380- 7,036 8,417- ت. ص. غ. ـ

 التعبئة
 212 0 212 مواد مباشرة

 17,587 12,408 5,179 اجور مباشرة

 5,414- 2,815 8,228- ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ

 1,800 0 1,800 مواد مباشرة

 اجور مباشرة
9,960 12,408 22,368 

 ت. ص. غ. ـ
-18,383 2,866 -15,517 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
  :لمنتوج القشطة رئيسةال نشطةؼ يبيف احتساب انحراؼ الكفاءة لأل( سو 43)والجدوؿ 
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 ( 43جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز القشطة/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةاحتساب انحراؼ الكفاءة لأل 

 انحراف الكفاءة انحراؼ الكمية انحراؼ السعر الموارد االنشطة

تحضير 
 المزيج

 2,684 0 2,684 مواد مباشرة

 207,310 64,218 143,092 اجور مباشرة

 18,493 47,007 28,514- ت. ص. غ. ـ

 البسترة
 76,632 64,218 12,414 اجور مباشرة

 2,109- 45,967 48,076- ت. ص. غ. ـ

 التجنيس
 69,948 64,218 5,729 اجور مباشرة

 49,580 41,371 8,209 ت. ص. غ. ـ

 التبريد
 76,632 64,218 12,414 اجور مباشرة

 2,109- 45,967 48,076- ت. ص. غ. ـ

 التعبئة

 114- 0 114- مواد مباشرة

 79,497 64,218 15,278 اجور مباشرة

 9,390- 47,028 56,418- ت. ص. غ. ـ

 التعقيـ

 2,495 0 2,495 مواد مباشرة

 75,677 64,218 11,459 اجور مباشرة

 8,743- 47,419 56,162- ت. ص. غ. ـ

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 

  :المساعدة لمنتوج المبف نشطةة لأل( سوؼ يتـ احتساب انحراؼ الكفاء44وفي الجدوؿ )
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 ( 44جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز المبف/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب انحراؼ الكفاءة لأل 

 انحراف الكفاءة انحراؼ الكمية انحراؼ السعر الموارد االنشطة

 الحاضنة
 228,408 198,528 29,880 اجور مباشرة

 27,583- 48,036 75,618- ـ غ. .ص ت.

 الصيانة
 34,343 90,909 56,566- اجور مباشرة

 220,778 174,333 46,444 ت. ص. غ. ـ

 381,309 354,778 26,531 ت. غ. ـ التسويؽ

 34,028 31,508 2,521 ت. غ. ـ االدارة

 105,642 94,008 11,634 اجور مباشرة المخازف

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 : لمنتوج القشطةالمساعدة  نشطةوؼ يتـ احتساب انحراؼ الكفاءة لأل( س45وفي الجدوؿ )

 (45جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز القشطة/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةاحتساب انحراؼ الكفاءة لأل 

 انحراف الكفاءة الكميةانحراؼ  انحراؼ السعر الموارد االنشطة

 الصيانة
 3,709,091 54,545 3,654,545 اجور مباشرة

 708,890- 89,657 798,547- ت. ص. غ. ـ

 105,290 93,420 11,870 ت. غ. ـ التسويؽ

 141,472 130,992 10,480 ت. غ. ـ االدارة

 96,598 48,232 48,366 اجور مباشرة المخازف

 مف اعداد الباحثة المصدر:
( مف خالؿ جمع انحراؼ السعر مع 45 –42ب انحراؼ الكفاءة في الجداوؿ )تـ احتسا
مكانية تحديد اؼ الكفاءة مع انحراؼ الفعالية الوبالتالي سوؼ يتـ جمع انحر  ،انحراؼ الكمية
 ( 49 –46وكما موضح في الجداوؿ ) نشطةاالنتاجية في األ
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  :لمنتوج المبف رئيسةلا نشطةة األ( سوؼ يوضح احتساب انتاجي46والجدوؿ )
 (46جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز المبف/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةانتاجية ال  انحراؼ احتساب

انحراؼ  الموارد االنشطة
 الكفاءة

انحراؼ 
انحراف  الفعالية

 طبيعة االنحراف انتاجية النشاط

تحضير 
 المزيج

 60,912- 61,080- 168 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 15,619 8,272- 23,891 اجور مباشرة
 مرغوب به

 13,959 1,357- 15,316 ت. ص. غ. ـ
 مرغوب به

 البسترة
 29,332- 51,700- 22,368 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 29,897- 12,132- 17,765- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التجنيس
 9,866 4,136- 14,002 اجور مباشرة

 مرغوب به

 3,510- 938- 2,572- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التبريد
 49,603 12,408- 62,011 اجور مباشرة

 مرغوب به

 6,700- 3,002- 3,698- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

اضافة 
 الخثرة

 107- 116- 8 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 20,746 12,440- 33,186 اجور مباشرة
 مرغوب به

 4,195- 2,815- 1,380- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعبئة

 4,255- 4,468- 212 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 9,315 8,272- 17,587 اجور مباشرة
 مرغوب به

 7,290- 1,876- 5,414- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعقيـ

 11,500- 13,300- 1,800 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 4,790 17,578- 22,368 اجور مباشرة
 مرغوب به

 19,577- 4,060- 15,517- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 مف اعداد الباحثة المصدر:
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  :لمنتوج القشطة رئيسةال نشطة( سوؼ يوضح احتساب انتاجية األ47والجدوؿ )
 ( 47جدوؿ )ال

 2119 -لشير تموز  القشطة/ دينار لمنتوج رئيسةال نشطةانتاجية ال  انحراؼ احتساب

انحراؼ  انحراؼ الكفاءة الموارد االنشطة
انحراف  الفعالية

 طبيعة االنحراف انتاجية النشاط

تحضير 
 المزيج

 257,622- 260,306- 2,684 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 120,244 87,066- 207,310 اجور مباشرة
 مرغوب به

 45,238- 63,731- 18,493 ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 البسترة
 44,777- 121,409- 76,632 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 89,013- 86,904- 2,109- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التجنيس
 5,418- 75,366- 69,948 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 1,028 48,552- 49,580 ت. ص. غ. ـ
 مرغوب به

 التبريد
 44,777- 121,409- 76,632 اجور مباشرة

 غير مرغوب به

 89,013- 86,904- 2,109- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعبئة

 6,230- 6,116- 114- مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 61,645- 141,141- 79,497 اجور مباشرة
 غير مرغوب به

 112,750- 103,360- 9,390- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 التعقيـ

 16,610- 19,105- 2,495 مواد مباشرة
 غير مرغوب به

 24,995- 100,672- 75,677 مباشرةاجور 
 غير مرغوب به

 83,079- 74,336- 8,743- ت. ص. غ. ـ
 غير مرغوب به

 مف اعداد الباحثة المصدر:
  :لمبفالمساعدة لمنتوج ا نشطة( سوؼ يوضح احتساب انتاجية األ48والجدوؿ )
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 (48جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز المبف/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةانتاجية ال  انحراؼ احتساب

انحراؼ  الموارد االنشطة
 الكفاءة

انحراؼ 
 الفعالية

انحراؼ 
انتاجية 
 النشاط

 طبيعة االنحراؼ

 الحاضنة
 مرغوب بو  184,980 43,428- 228,408 اجور مباشرة

 غير مرغوب بو 38,090- 10,508- 27,583- ت.ص .غ.ـ

 الصيانة
 غير مرغوب بو 1,192,929- 1,227,273- 34,343 اجور مباشرة

 غير مرغوب بو 93,022- 313,800- 220,778 ت. ص. غ. ـ

 غير مرغوب بو 907,717- 1,289,026- 381,309 ت. غ. ـ التسويؽ

 مرغوب بو  2,521 31,508- 34,028 ت. غ. ـ االدارة

 مرغوب بو  11,634 94,008- 105,642 اجور مباشرة المخازف

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 : المساعدة لمنتوج القشطة نشطةاأل ( يوضح احتساب انتاجية49والجدوؿ )

 ( 49جدوؿ )ال
 2119 -لشير تموز القشطة/ دينار لمنتوجالمساعدة  نشطةانتاجية ال  انحراؼ احتساب

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:
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كانت غير مرغوبة  نشطة( يالحظ اف اغمب انحرافات انتاجية األ49 –46مف الجداوؿ )
الموارد بصورة صحيحة والذي يتطمب معالجة  استعماؿوىذا يدؿ عمى عدـ كفاءة االدارة وعدـ 

في معمؿ  (PFABC) اسموبواف تطبيؽ  ،ات والعمؿ عمى معالجتيا وتصحيحياىذه االنحراف
الموصؿ فانو سوؼ يساعد في تحديد تكمفة المنتجات والعمؿ عمى تخفيضيا والذي يساعد  ألباف

 ،ع والذي يعمؿ عمى زيادة المبيعاتعمى زيادة الربحية في المصنع مف خالؿ تخفيض سعر البي
ة والطاقة غير مستعمم( في المعمؿ عمى تحديد الطاقة الPFABC) اسموبكما يساعد تطبيؽ 
د طاقة عاطمة غير مستغمة في المعمؿ متمثمة بيوـ السبت مف كؿ اسبوع المستغمة حيث توج

وىذا يعني اف ىناؾ اربعة اياـ في الشير تمثؿ طاقة عاطمة حيث كانت االجور الخاصة بيا كما 
  :يأتي

مبمغ االجور الخاصػة بالطاقػة العاطمػة  88266624أياـ =  4 ×)أجر اليـو الواحد(  22066626
 لمنتوج المبف 
مبمػػػغ االجػػػور لمطاقػػػة العاطمػػػة لمنتػػػوج  10973232أيػػػاـ =  4 ×)اجػػػر اليػػػـو الواحػػػد(  2743233
 القشطة 

ويمكف تحديد التكاليؼ الصناعية غير المباشػرة لمطاقػة غيػر المسػتغمة مػف خػالؿ ضػرب 
التكػػاليؼ الصػػػناعية غيػػػر المباشػػػرة فػػػي النسػػػبة التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف خػػػالؿ قسػػػمة اجػػػور 

  :يأتي تغمة عمى االجور الكمية وكمالمسالطاقة غير ا
 في المبف   0113= )اجور الطاقة العاطمة(  88266624 

 )االجور الكمية(  6620000
. ـ الخاصة ت. ص. غ 123754272=  0213×)ت . ص . غ . ـ كمية(  951959245

 بالطاقة العاطمة في المبف
 في القشطة 020013= )اجور الطاقة العاطمة(  10973232
 )االجور الكمية(  8230000
. ـ لمطاقة العاطمة ت. ص. غ 1287195=  010013 ×. ـ كمية( )ت. ص. غ 99073728

 لمنتوج القشطة 
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 المبحث الثاني
 ( PFABC) اسموباحتساب تكمفة المنتجات في المعمؿ وفؽ 

الموصؿ والتوصؿ لمنتائج السابقة  ألباف( في معمؿ PFABC) اسموببعد اف تـ تطبيؽ 
 اسموبوفؽ عمى قشطة(  سوؼ يتـ في ىذا المبحث احتساب تكمفة المنتجات في المعمؿ )لبف،

(PFABC( والجدوؿ )سوؼ يوضح احتساب تكمفة المنت50 )المتبع في  سموبجات حسب اال
  :المعمؿ

 (51جدوؿ )ال
 الموصؿ  ألبافقائمة التكاليؼ الفعمية لمعمؿ 

 القشطة المبف البياف
   رئيسةال نشطةتكاليؼ األ

 7160746 878672145 مواد مباشرة

 6035290.8 2773584 اجور مباشرة
 3957771.23 539770.7 . ـ ت. ص. غ
 17153808.03 4192027115 رئيسةال نشطةمجموع تكاليؼ األ

   المساعدة نشطةتكاليؼ األ
 3180581.67 3999606.3 االجور المباشرة
 8367.5 1248938.6 . ـ ت. ص. غ 
 9177938.1 2207561.6 . ـ ت. غ
 12366887.27 7456106.5 المساعدة نشطةمجموع تكاليؼ األ

 29520695.3 11648133165 تكاليؼ االنتاج الكمية
 4989 1200 عدد وحدات االنتاج التاـ

 5917.1 9706117 تكمفة الوحدة الواحدة مف المنتوج

 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:
( فانو سوؼ يتـ احتساب PFABC) اسموبوالحتساب تكمفة الوحدة الواحدة مف االنتاج وفؽ 

  (52- 51المباشرة باالعتماد عمى البيانات الفعمية لممعمؿ وكما موضح في الجداوؿ ) المواد
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 (51جدوؿ )ال
 الداخمة في انتاج المبفكمية واسعار المواد االولية 

 / ديناررالسع / كغـالكمية المواد االولية
 17 0.14 حميب مجفؼ

 22 0.0066 غـ 250/ بادئ

 0.08 1.25 غـ 800/ عمب
 0.018 1.25 غـ 800/ اغطية

 0.7 0.20 كعوب كارتونية 
 634 0.0030 معقمات

 673.7 2.850 المجموع 

 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:
 (52جدوؿ )ال

 كمية واسعار المواد االولية الداخمة في انتاج القشطة
 / دينارالسعر / كغـالكمية المواد االولية
 6 0110 حميب مجفؼ

 363 0.0040 مثبت 

 1.4 0.24 زبد نباتي
 0.0015 6.7 غـ 150/ عمب
 0.0007 6.7 غـ 150/ اغطية

 0.077 0.56 كعوب كارتونية 
 827 0.0010 معقمات 

 1197.4 14.30 المجموع

 باالعتماد عمى سجالت المعمؿ مف اعداد الباحثة المصدر:
 اسػػػموبوفػػػؽ عمػػػى ( سػػػوؼ يوضػػػح احتسػػػاب االجػػػور المباشػػػرة لمنتػػػوج المػػػبف 53)والجػػػدوؿ

(PFABC). 
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 (53جدوؿ )ال
 (PFABC) اسموبوفؽ عمى احتساب االجور المباشرة لمنتوج المبف 

 االجور المباشرة / دينار المعدؿ الفعمي / دينار وقت منتوج المبف في النشاط / دقيقة النشاط

 263 525 0.5 تحضير المزيج

 515 525 0.98 البسترة

 74 525 0.14 التجنيس

 278 525 0.53 التبريد

 105 525 0.2 اضافة الخثرة

 263 525 0.5 التعبئة

 515 525 0.98 التعقيـ

 1,313 525 2.5 الحاضنة

 192 384 0.5 الصيانة

 252 101 2.5 المخازف

مجموع االجور 
 المباشرة

    3,769 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 

 اسػػػموبوفػػؽ عمػػػى لمباشػػػرة لمنتػػوج القشػػطة ( سػػوؼ يوضػػػح احتسػػاب االجػػور ا54والجػػدوؿ )
(PFABC) 
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 ( 54جدوؿ )ال
 (PFABC) اسموبوفؽ عمى احتساب االجور المباشرة لمنتوج القشطة 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:

( سوؼ يوضح احتساب المصاريؼ الصناعية غير المباشرة والتكاليؼ غير 55والجدوؿ )
 (PFABC) اسموبوفؽ عمى المباشرة لمنتوج المبف 

 (55جدوؿ )ال
وفؽ عمى غير المباشرة لمنتوج المبف صناعية غير المباشرة والتكاليؼ احتساب المصاريؼ ال

 (PFABC) اسموب

 النشاط
وقت منتوج المبف في 

 المعدؿ الفعمي / دينار النشاط / دقيقة
التكاليؼ الصناعية غير المباشرة 
 والتكاليؼ غير المباشرة / دينار

تحضير 
 0.5 المزيج

104 52 

 0.98 البسترة
104 102 

 0.14 التجنيس
89 12 

 0.53 التبريد
102 54 

 0.2 اضافة الخثرة
89 18 

 0.5 التعبئة
104 52 

 0.98 التعقيـ
104 102 
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 النشاط
وقت منتوج المبف في 

 المعدؿ الفعمي / دينار النشاط / دقيقة
التكاليؼ الصناعية غير المباشرة 
 والتكاليؼ غير المباشرة / دينار

 260 104 2.5 الحاضنة

 465 930 0.5 الصيانة

 457 1,522 0.3 التسويؽ

 272 32 8.5 االدارة

 1,847     المجموع

 مف اعداد الباحثة المصدر:
( سػػوؼ يوضػػح احتسػػاب المصػػاريؼ الصػػناعية غيػػر المباشػػرة والتكػػاليؼ غيػػر 56والجػػدوؿ )

  (PFABC) اسموبالمباشرة لمنتوج القشطة وفؽ 
 (56جدوؿ )ال

وفؽ عمى غير المباشرة لمنتوج القشطة صناعية غير المباشرة والتكاليؼ احتساب المصاريؼ ال
 (PFABC) اسموب

 النشاط
وقت منتوج القشطة في 

 النشاط / دقيقة
المعدؿ الفعمي / 

 دينار
التكاليؼ الصناعية غير المباشرة 
 والتكاليؼ غير المباشرة / دينار

 221 460 0.48 تحضير المزيج

 102 424 0.24 البسترة

 43 428 0.1 التجنيس

 102 424 0.24 التبريد

 131 436 0.3 التعبئة

 94 428 0.22 التعقيـ

 1 8 0.19 الصيانة

 274 1,522 0.18 التسويؽ

 280 133 2.1 االدارة

 1,247     المجموع

 مف اعداد الباحثة المصدر:
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عمػػى ( سػػوؼ يوضػػح احتسػػاب تكػػاليؼ الوحػػدة الواحػػدة لمنتػػوجي المػػبف والقشػػطة 57والجػػدوؿ )
  (PFABC) اسموبوفؽ 
 

 (57جدوؿ )ال
 (PFABC) اسموبوفؽ عمى احتساب تكاليؼ الوحدة الواحدة لمنتوجي المبف والقشطة 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:

( يالحظ ظيور التكمفة الحقيقية لمنتوجي المبف والقشطة بعد 57 –51مف الجداوؿ )
يالحظ انخفاض التكمفة والذي سوؼ يساعد المعمؿ عمى زيادة  (PFABC) اسموبتطبيؽ 

زيادة االرباح مما سيجعؿ المعمؿ في حالة تنافسية جيدة اي اف  إلىالمبيعات والذي يؤدي 
 . سوؼ يساعد عمى تحسيف االداء (PFABC) اسموبتطبيؽ 
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 المبحث الثالث
 الموصؿ ألبافلغرض تحسيف االداء في معمؿ  (PFABC) اسموب استعماؿ

 

في معمؿ االلباف والتوصؿ  (PFABC) اسموبمف خالؿ ما تقدـ وبعد تطبيؽ خطوات 
التكمفة الفعمية التي تـ الحصوؿ عمييا نتيجة تطبيؽ  استعماؿالنتائج السابقة باالمكاف  إلى

ة في تقييـ مستعممفي تحسيف االداء حيث توجد مجموعة مف االساليب ال ((PFABC اسموب
مقارنة االداء الفعمي مع االداء المعياري لمعرفة  اسموب استعماؿوتحسيف االداء وسوؼ يتـ 

( يوضح تحديد االنحرافات في 58االنحرافات والعمؿ عمى تحسيف االداء في المعمؿ والجدوؿ )
 لمنتوج المبف:  رئيسةال نشطةاأل

 ( 58جدوؿ )ال
 2119 -/ لشير تموز  المبف لمنتوج رئيسةال نشطةتحديد االنحرافات في ال 

التكلفة  العناصر الموارد االنشطة
 الفعلية

التكلفة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

تحضير 
 المزيج

 مواد مباشرة

 20- 188 168 الكمية
 مرغوب به

 1 3,054 3,055 السعر
 غير مرغوب به

 60,912- 574,152 513,240 التكمفة
 به مرغوب

 اجور مباشرة

 16- 616 600 الوقت
 مرغوب به

 8 517 525 السعر
 غير مرغوب به

 3,292- 318,472 315,180 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ

 16- 616 600 الوقت
 مرغوب به

 19 85 104 السعر
 غير مرغوب به

 10,212 52,241 62,453 التكمفة
 غير مرغوب به

 البسترة

 مباشرةاجور 

 100- 1,276 1,176 الوقت
 مرغوب به

 8 517 525 السعر
 غير مرغوب به

 41,939- 659,692 617,753 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ

 100- 1,276 1,176 الوقت
 مرغوب به

 17- 121 104 السعر
 مرغوب به

 32,395- 154,803 122,408 التكمفة
 مرغوب به
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التكلفة  العناصر الموارد االنشطة
 الفعلية

التكلفة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

 التجنيس

 اجور مباشرة
 مرغوب به 8 517 525 الوقت

 غير مرغوب به 2,742- 90,992 88,250 السعر

 مرغوب به 8- 176 168 التكمفة

 ت. ص. غ. ـ
 مرغوب به 28- 117 89 الوقت

 مرغوب به 5,652- 20,640 14,989 السعر

 مرغوب به 24- 660 636 التكمفة

 التبريد

 اجور مباشرة
 مرغوب به 8 517 525 الوقت

 غير مرغوب به 7,129- 341,220 334,091 السعر

 مرغوب به 24- 660 636 التكمفة

 ت. ص. غ. ـ
 مرغوب به 23- 125 102 الوقت

 مرغوب به 17,712- 82,561 64,849 السعر

 مرغوب به 1- 9 8 التكمفة

 
 
 
 
 
 
 

اضافة 
 الخثرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مواد مباشرة

 مرغوب به 1 107 108 الكمية

 غير مرغوب به 107- 963 856 السعر

 مرغوب به 24- 264 240 التكمفة

 اجور مباشرة

 مرغوب به 7 518 525 الوقت

 غير مرغوب به 10,772- 136,844 126,072 السعر

 مرغوب به 24- 264 240 التكمفة

 ت. ص. غ. ـ

 مرغوب به 28- 117 89 الوقت

 مرغوب به 9,548- 30,960 21,412 السعر

 مرغوب به 51- 3,291 3,240 التكمفة
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التكلفة  العناصر الموارد االنشطة
 الفعلية

التكلفة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

 التعبئة

 مواد مباشرة
 مرغوب به 0 88 88 الكمية

 مرغوب به 4,255- 288,306 284,051 السعر

 مرغوب به 16- 616 600 التكمفة

 اجور مباشرة
 مرغوب به 8 517 525 الوقت

 غير مرغوب به 3,292- 318,472 315,180 السعر

 مرغوب به 16- 616 600 التكمفة

 ت. ص. غ. ـ

 9,788- 72,241 62,453 الكمية
 مرغوب به

 1- 5 4 السعر
 مرغوب به

 500 9,500 10,000 التكمفة
 مرغوب به

 التعقيـ

 مواد مباشرة

 11,500- 47,500 36,000 الكمية
 مرغوب به

 34- 1,210 1,176 السعر
 غير مرغوب به

 8 517 525 التكمفة
 مرغوب به

 اجور مباشرة

 7,817- 625,570 617,753 الوقت
 مرغوب به

 34- 1,210 1,176 السعر
 غير مرغوب به

 15- 119 104 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ

 22,075- 144,482 122,408 الوقت
 مرغوب به

 10,212     السعر
 مرغوب به

 250,929-     التكمفة
 مرغوب به

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 تكمفة المواد( يالحظ وجود انحرافات مفضمة حيث بمغ انحراؼ 58مف خالؿ الجدوؿ )

والذي يمثؿ اعمى انحراؼ مفضؿ  وذلؾ بسبب  (60912) المباشرة في نشاط تحضير المزيج
حدوث  إلىة والذي ادى مستعممزيادة كمية المواد المباشرة المخططة عف الكمية الفعمية ال

والذي ساعد عمى  االنحراؼ  تنمية ىذااالنحراؼ المفضؿ ولذلؾ يجب عمى االدارة العمؿ 
تحقيؽ  إلىتحسيف االداء في المستقبؿ  وبالتالي سيؤدي  إلىوالذي سوؼ يؤدي التكمفة  تخفيض

اىداؼ اخرى منيا زيادة رضا الزبوف وزيادة الحصة السوقية ودعـ القدرة التنافسية وزيادة الربحية، 
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االجور المباشرة في نشاط ( في 7129.2فقد بمغ ) ،اما الحد االوسط مف االنحرافات المفضمة
( 107.195مفضؿ كاف في نشاط اضافة الخثرة في تكمفة المواد وبمغ ) ، اما اقؿ انحراؼالتبريد
 التكاليؼ الصناعية غير المباشرةفي  تحضير المزيجمفضؿ كاف في نشاط الغير نحراؼ االاما 

عف  تحضير المزيجفي نشاط  مستعمؿ(  وذلؾ بسبب زيادة الوقت الفعمي ال10211.62وبمغ )
زيادة التكمفة الفعمية لمنشاط  إلىعياري والذي تـ االعتماد عميو كمحرؾ لمتكمفة وىذ ادى الوقت الم

في الفترة القادمة واالستفادة  معالجتوعف التكمفة المخططة، لذلؾ يجب اف تسعى االدارة عمى 
 . منو في تخفيض التكمفة والذي يساعد عمى تحسيف االداء القادـ

  لمنتوج القشطة: رئيسةال نشطةاالنحرافات لأل( يوضح تحديد 59والجدوؿ )
 ( 59جدوؿ )ال

  2119 -/ لشير تموز  القشطة لمنتوج رئيسةال نشطةتحديد االنحرافات في ال 
 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف التكلفة المعيارية التكلفة الفعلية العناصر الموارد االنشطة

تحضير 
 المزيج

 مواد مباشرة
 مرغوب به 121- 1,817 1,696 الكمية

 مرغوب به 2,153,764- 2,155,922 2,158 السعر

 مرغوب به 3,913,650,585- 3,917,310,274 3,659,689 التكمفة

 اجور مباشرة

 مرغوب به 135- 2,530 2,395 الوقت

 غير مرغوب به 57 644 701 السعر

 غير مرغوب به 50,302 1,628,308 1,678,610 التكمفة

 ت. ص. غ. ـ

 مرغوب به 135- 2,530 2,395 الوقت

 مرغوب به 11- 471 460 السعر

 مرغوب به 91,104- 1,191,889 1,100,785 التكمفة

 البسترة

 اجور مباشرة

 مرغوب به 189- 1,386 1,197 الوقت

 غير مرغوب به 10 644 653 السعر

 مرغوب به 109,950- 892,030 782,080 التكمفة

 ص. غ. ـ ت.

 مرغوب به 189- 1,386 1,197 الوقت

 37- 461 424 السعر
 مرغوب به

 131,282- 638,512 507,230 التكمفة
 مرغوب به
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 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف التكلفة المعيارية التكلفة الفعلية العناصر الموارد االنشطة

 التجنيس

 اجور مباشرة

 117- 616 499 الوقت
 مرغوب به

 10 644 653 السعر
 غير مرغوب به

 70,591- 396,458 325,867 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ

 117- 616 499 الوقت
 مرغوب به

 14 415 428 السعر
 غير مرغوب به

 41,711- 255,405 213,694 التكمفة
 مرغوب به

 التبريد

 اجور مباشرة

 189- 1,386 1,197 الوقت
 مرغوب به

 10 644 653 السعر
 غير مرغوب به

 109,950- 892,030 782,080 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ

 37- 461 424 الكمية
 مرغوب به

 131,282- 638,512 507,230 السعر
 مرغوب به

 134- 69,980 69,846 التكمفة
 مرغوب به

 التعبئة

 مواد مباشرة

 0 46 46 الكمية
 مرغوب به

 6,230- 3,194,030 3,187,800 السعر
 مرغوب به

 219- 1,716 1,497 التكمفة
 مرغوب به

 اجور مباشرة

 10 644 653 الوقت
 مرغوب به

 126,818- 1,104,418 977,600 السعر
 غير مرغوب به

 219- 1,716 1,497 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ

 35- 471 436 الوقت
 مرغوب به

 156,252- 808,782 652,530 السعر
 مرغوب به

 2- 7 5 التكمفة

 مرغوب به
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 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف التكلفة المعيارية التكلفة الفعلية العناصر الموارد االنشطة

 التعقيـ

 مواد مباشرة

 500 9,500 10,000 الكمية
 مرغوب به

 16,610- 66,500 49,890 السعر
 غير مرغوب به

 156- 1,254 1,098 التكمفة
 مرغوب به

 اجور مباشرة

 10 644 653 الوقت
 مرغوب به

 90,168- 807,074 716,906 السعر
 غير مرغوب به

 156- 1,254 1,098 التكمفة
 مرغوب به

 ت. ص. غ. ـ
 47- 475 428 الوقت

 مرغوب به

 125,818- 595,944 470,127 السعر
 مرغوب به

 مرغوب به    التكمفة

مف اعداد الباحثة  المصدر:  
 رئيسةال نشطةيالحظ وجود العديد مف االنحرافات المفضمة في األ (59)مف خالؿ الجدوؿ 

المباشرة في  الموادتكمفة  ( في 3913650585)مفضؿ  في منتوج القشطة حيث بمغ اعمى انحراؼ
نشاط تحضير المزيج وذلؾ بسبب زيادة الكمية المخططة لممواد المباشرة عف الكمية الفعمية 

ة والتي يجب عمى االدارة العمؿ عمى تخفيض الكمية المخططة والذي سوؼ يساعد مستعممال
 .      االنحراؼ المفضؿ وتحسيف االداء القادـ زيادةعمى تخفيض تكمفة المنتجات و 

الذي تـ  يمكف تحديد اسباب اخرى لالنحراؼ منيا مسبب التكمفة )ساعات العمؿ(كما 
، اما دة السعر المخطط عف السعر الفعمياالعتماد عميو في تحديد معدؿ التحميؿ او بسبب زيا
في االجور المباشرة في نشاط  (70591.1الحد االوسط مف االنحرافات غير المفضمة فقد بمغ )

( في تكمفة المواد المباشرة في نشاط 6229.88نحراؼ غير مفضؿ فقد بمغ )اما اقؿ ا ،جنيسالت
( في االجور المباشرة في نشاط تحضير 50301.88مفضؿ فقد بمغ )الغير نحراؼ االاما  ،التعبئة

انخفاض السعر و ة عف الكمية المعيارية مستعممالكمية الفعمية ال زيادة المزيج والذي كاف بسبب
كما يمكف تحديد اسباب اخرى لالنحراؼ منيا زيادة معدؿ التحميؿ  ،مخططالفعمي عف السعر ال

تقميؿ السعر الفعمي الفعمي عف معدؿ التحميؿ المخطط  والذي يجب عمى االدارة العمؿ عمى 
  .القادـ يساعد عمى تحسيف االداءوالذي سيؤدي الى تخفيض التكمفة الفعمية ومف ثـ 
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  المساعدة لمنتوج المبف: نشطةاالنحرافات في األسوؼ يتـ تحديد  (60) وفي الجدوؿ
 (61) جدوؿال

 2119 –/ لشير تموز  المبف لمنتوجالمساعدة  نشطةتحديد االنحرافات لأل 
 التكلفة الفعلية العناصر الموارد االنشطة

التكلفة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

 الحاضنة

 اجور مباشرة

 84- 3,300 3,216 الوقت
 مرغوب به

 8 517 525 السعر
 غير مرغوب به

 16,735- 1,706,100 1,689,365 التكمفة
 مرغوب به

ت. ص. 
 غ. ـ

 84- 3,300 3,216 الوقت
 مرغوب به

 21- 125 104 السعر
 مرغوب به

 78,060- 412,807 334,747 التكمفة
 مرغوب به

 الصيانة

 اجور مباشرة

 2,700- 3,300 600 الوقت
 به مرغوب

 71- 455 384 السعر
 مرغوب به

 1,499,999 230,303 التكمفة
-

 مرغوب به 1,269,695

ت. ص. 
 غ. ـ

 360- 960 600 الوقت
 مرغوب به

 58 872 930 السعر
 غير مرغوب به

 278,967- 836,800 557,833 التكمفة
 مرغوب به

 ت. غ. ـ التسويؽ

 133- 493 360 الوقت
 مرغوب به

 44 1,478 1,522 السعر
 غير مرغوب به

 180,391- 728,477 548,085 التكمفة
 مرغوب به

 االدارة
 
 
 
 
 

 ت. غ. ـ

 990- 11,880 10,890 الوقت
 مرغوب به

 0 32 32 السعر
 مرغوب به

 29,197- 378,091 348,893 التكمفة
 مرغوب به
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 التكلفة الفعلية العناصر الموارد االنشطة
التكلفة 
 المعيارية

مقدار 
 االنحراف

 طبيعة االنحراف

 اجور مباشرة المخازف

 960- 3,960 3,000 الوقت
 مرغوب به

 3 98 101 السعر
 غير مرغوب به

 85,195- 387,785 302,590 التكمفة
 مرغوب به

مف اعداد الباحثة  المصدر:  
 نشطةالمفضمة في األ( يالحظ وجود العديد مف االنحرافات غير 60مف خالؿ الجدوؿ )
غير  الصناعية ( في التكاليؼ1269695بمغ اعمى انحراؼ  مفضؿ ) فقدالمساعدة لمنتوج المبف 
وذلؾ بسبب محرؾ التكمفة الذي تـ االعتماد عميو عند تحديد معدؿ  صيانةالمباشرة في نشاط ال
ف الكمية الفعمية وبسبب زيادة الكمية المخططة ع زيادة معدؿ التحميؿ إلىالتحميؿ والذي ادى 

، كما يمكف تحديد اسباب اخرى لالنحراؼ منيا زيادة السعر المخطط عف السعر ةمستعممال
الفعمي، لذلؾ يجب اف تسعى االدارة لمحاولة دراسة االنحراؼ وتحميمو وتحديد مسبباتو والعمؿ 

 إلىي يؤدي في الفترة القادمة لغرض تخفيض تكمفة المنتجات والذ تنميتو واالستفادة منوعمى 
الحد االوسط مف االنحرافات المفضمة كاف في  تحسيف اداء المعمؿ وزيادة قدرتو التنافسية، اما

اقؿ انحراؼ مفضؿ اما  (78059.9وبمغ ) غير المباشرةالصناعية  في التكاليؼ  لحاضنةانشاط 
  .حاضنةاالجور المباشرة في نشاط ال( في 16735.2فقد بمغ )

  المساعدة لمنتوج القشطة: نشطةيتـ تحديد االنحرافات في األ( سوؼ 61وفي الجدوؿ )
 

 (61جدوؿ )ال
 2119 -/ لشير تموز  القشطة لمنتوجالمساعدة  نشطةتحديد االنحرافات لأل 

التكلفة  العناصر الموارد االنشطة
 الفعلية

التكلفة 
 المعيارية

 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف

 الصيانة

 اجور مباشرة
 مرغوب به 2340- 3300 960 الوقت

 غير مرغوب به 3383.839 454.546 3838.384 السعر

 غير مرغوب به 2184848 1500000 3684849 التكمفة

 ت. ص. غ. ـ
 مرغوب به 160- 1120 960 الوقت

 مرغوب به 739.395- 747.143 7.747685 السعر

 مرغوب به 829362- 836800 7437.778 التكمفة
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التكلفة  العناصر الموارد االنشطة
 الفعلية

التكلفة 
 المعيارية

 طبيعة االنحراف مقدار االنحراف

 ت. غ. ـ التسويؽ
 مرغوب به 54.58- 952.6 898.02 الوقت

 غير مرغوب به 12.366 1510.093 1522.459 السعر

 مرغوب به 71316- 1438515 1367199 التكمفة

 ت. غ. ـ االدارة
 مرغوب به 990- 11880 10890 الوقت

 مرغوب به 0.8821 132.316 133.1977 السعر

 مرغوب به 121386- 1571909 1450523 التكمفة

 اجور مباشرة المخازف
 مرغوب به 118.47- 3960 3841.53 الوقت

 غير مرغوب به 12.2137 407.125 419.3388 السعر

 مرغوب به 1312.82- 1612215 1610903 التكمفة

 مف اعداد الباحثة المصدر:
بمغ اعمى انحراؼ  فقد( يالحظ وجود العديد مف االنحرافات المفضمة 61وفي الجدوؿ )

وذلؾ بسبب زيادة  الصيانةغير المباشرة في نشاط الصناعية ( في التكاليؼ 829362مفضؿ )
طة عف زيادة التكمفة المخط إلىالوقت المخطط عف الوقت الفعمي ليذا النشاط  والذي ادى 

لكي يتـ  دارةالتكمفة الفعمية ولذلؾ يجب العمؿ عمى تقميؿ الوقت المخطط الخاص بنشاط اال
تخفيض التكمفة وتعديؿ الخطة القادمة والعمؿ عمى اتخاذ قرارات تساعد في تحسيف االداء 

 ( في التكاليؼ غير المباشرة71316اما الحد االوسط مف االنحرافات المفضمة فقد بمغ ) القادـ،
المباشرة في نشاط  االجور( في 1312.82واقؿ انحراؼ مفضؿ بمغ ) ،تسويؽفي نشاط ال

اما االنحراؼ غير المفضؿ كاف في نشاط الصيانة في االجور المباشرة وبمغ  .المخازف
( والذي يجب اف تسعى االدارة الى معرفة مسبباتو ومحاولة معالجتو لغرض 2184848)

  تحسيف االداء القادـ.
الموصؿ  ألباف( في معمؿ PFABC) اسموبؿ ما تقدـ ونتيجة لتطبيؽ مف خال

والحصوؿ عمى النتائج السابقة حيث تـ مقارنة التكمفة الفعمية مع التكمفة المعيارية يالحظ 
، نتيجة لذلؾ يجب غير المفضمة والتي سوؼ تحدد مقدار الفقد او الضياع انحرافاتوجود 

عمى االدارة دراسة االنحرافات واالىتماـ بيا مف االعمى ثـ االقؿ ثـ االقؿ والتفرقة بيف 
االنحرافات المفضمة واالنحرافات غير المفضمة وتعمؿ عمى معالجة االنحرافات غير المفضمة 

ذي يساعد في ومحاولة تقميميا واالنحرافات المفضمة تعمؿ عمى تنميتيا ومعرفة مسبباتيا وال
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تخفيض التكمفة وزيادة المبيعات وتحسيف القدرة التنافسية وزيادة رضا الزبوف وبالتالي سيؤدي 
 رئيسةال نشطةتحسيف االداء في المعمؿ، حيث بمغ مجموع االنحرافات المفضمة في األ إلى

توج المساعدة لمن نشطة( وبمغ مجموع االنحرافات المفضمة في األ250928.6لمنتوج المبف )
لمنتوج المبف فقد  رئيسةال نشطةالمفضمة في األ غير( اما مجوع االنحرافات 1938241المبف )
ج و لمنت رئيسةال نشطة( كما بمغ مجموع االنحرافات المفضمة في األ10211.6199بمغت )

المساعدة لمنتوج  نشطة( وبمغ مجموع االنحرافات  المفضمة في األ3914858350القشطة )
لمنتوج  رئيسةال نشطةالمفضمة في األغير ( اما مجموع االنحرافات 1023377.42القشطة )

ومجموع االنحرافات غير المفضمة في االنشطة المساعدة  ( 50301.87589القشطة فقد بمغ )
مف خالؿ المعمومات السابقة التي تـ الحصوؿ عمييا  2184848.49)لمنتوج القشطة كانت )

وتحديد مجموع االنحرافات الخاصة بكؿ منتج يالحظ اف اغمب االنحرافات سببيا ىو االنحراؼ 
في الكمية وىي التي تيمنا بالمقاـ االوؿ الف تاثيرىا يكوف اقوى مف تاثير االنحراؼ في 

استخراج نسبة االنحرافات مف التكمفة الفعمية  السعر، وباالعتماد عمى ىذه المعمومات باالمكاف
  (62وكما موضح في الجدوؿ ) ،لممنتجات
 

الفعمية التكمفة ÷ ية= مجموع االنحرافات نسبة االنحرافات مف تكمفة االنتاج الفعمية الكم
 لممنتجات

 
 ( 62جدوؿ )ال

 نسبة انحرافات منتوج المبف مف التكمفة الفعمية الكمية
 نسبة االنحراؼ التكمفة الفعمية االنحراؼمقدار  البياف

 0.00135% غ. ـ 7,547,452 10,211.6199 نسبة االنحرافات غير المفضمة

% ـ 0.2201 7,547,452 2,189,170- نسبة االنحرافات المفضمة  

ـ        نسبة االنحراؼ الكمي في المبف % 0.28875 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
 



97 

 (63جدوؿ )ال
 نسبة انحرافات منتوج القشطة مف التكمفة الفعمية الكمية 

 

 
 مف اعداد الباحثة المصدر:

 

المساعدة وىذا ما يميزه عف  نشطةواأل رئيسةال نشطةييتـ باأل (pfabc) اسموبيالحظ اف 
المساعدة، حيث اف ىناؾ  نشطةبشكؿ اكبر مف األ رئيسةال نشطةاالساليب التقميدية التي تيتـ باأل

المساعدة والتي تؤثر عمى تكمفة المنتجات بصورة غير مباشرة واف تحديد  نشطةانحرافات في األ
سوؼ يساعد عمى معالجتيا وتقميميا  (pfabc) اسموبالمساعدة وفؽ  نشطةاالنحرافات في األ

ذ قرارات لتعديؿ الخطة تخفيض التكمفة لممنتجات واتخا إلىوتعديؿ المعيار القادـ والذي سيؤدي 
القادمة  وىذه القرارات تساعد في تحسيف االداء القادـ، حيث بمغت نسبة االنحرافات غير 

كما بمغت نسبة االنحرافات المفضمة لمنتوج المبف غ. ـ % 0212 المفضمة في منتوج المبف 
واف نسبة %غ. ـ  02087وبمغت نسبة االنحرافات غير المفضمة لمنتوج القشطة  ،ـ % 020013

  .ـ % 020024االنحرافات المفضمة في منتوج القشطة كانت 
المبف،  كما يمكف معرفة الفرؽ بيف مجموع االنحرافات المفضمة وغير المفضمة في منتوج

  (64وكما موضح في الجدوؿ )
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 (64جدوؿ )ال
 تحميؿ الفرؽ بيف االنحرافات في منتوج المبف 

 اجمالي االنحرافات غير مفضؿانحراؼ  انحراؼ المفضؿ البياف

ـ -  10,212 250,929- األنشطة الرئيسة 240,717 

ـ   0 1,938,241- األنشطة المساعدة -1,938,241 

ـ  10,212 2,189,170- اجمالي األنشطة -2,178,958 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
منتوج القشطة كما يمكف معرفة الفرؽ بيف مجموع االنحرافات المفضمة وغير المفضمة في 

  (65وكما موضح في الجدوؿ )
 ( 65جدوؿ )ال

 تحميؿ الفرؽ بيف االنحرافات في منتوج القشطة
 اجمالي االنحرافات انحراؼ غير مفضؿ انحراؼ المفضؿ البياف

ـ   50301.87589 3914858350- األنشطة الرئيسة -3914808048.12 
ـ   2184848.49 1023377.42- األنشطة المساعدة -1161471.1 
ـ   2235150.366 3915881728- اجمالي األنشطة -3915969519.22 

 مف اعداد الباحثة المصدر:
و ( سوؼ يساعد عمى تخفيض التكمفة وزيادة االنتاجية PFABC) الػ اسموباف تطبيؽ 

زيادة رضا  إلى سوؼ يحقؽ ارباح اعمى والذي يؤديوبالتالي  زيادة المبيعات وزيادة الربحية
والذي سوؼ يساعد عمى المنافسة مع الوحدات , تحسيف االداء في المعمؿ ومف ثـ الزبوف،

( يساعد عمى PFABC) الػ اسموببصورة كبيرة كما اف تطبيؽ ه االخرى وبقائو ونموه واستمرار 
محركات تكمفة مختمفة ومف خالؿ   استعماؿتخصيص التكاليؼ الصناعية عمى المنتجات وذلؾ ب

المعمومات السابقة سوؼ يكوف بامكاف االدارة العمؿ عمى تقييـ ورقابة االداء مف خالؿ التعرؼ 
 عمى االنحرافات الميمة مثؿ انحراؼ الكفاءة والفعالية والعمؿ عمى معالجتيا وتحسيف االداء

لمنتجات ومقارنتيا مع التكمفة في تحديد تكمفة ا (PFABC) اسموب استعماؿكما اف  القادـ،
وفؽ سجالت المعمؿ كما تـ توضيحيا في المبحث السابؽ ويالحظ عمى الفعمية لممنتجات 

والذي يساعد في تحسيف االداء القادـ مف  PFABC)) اسموبانخفاض التكمفة الفعمية وفؽ 
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التكمفة في تحسيف  اساليب اخرى الدارة استعماؿكما يمكف ت المحسنة، اخالؿ اتخاذ القرار 
المقارنة المرجعية وذلؾ مف خالؿ مقارنة اداء المعمؿ مع اداء وحدات اخرى  اسموباالداء منيا 

الجزيرة في حاؿ امكانية الحصوؿ عمى المعمومات، او  ألبافمتشابية مثال معمؿ  أنشطةذات 
احد اساليب ادارة التكمفة والتي تساعد في  التي تعد  التكمفة المستيدفة  اسموب استعماؿمف خالؿ 

تخفيض تكمفة المنتجات التي تستخدـ عند تصميـ منتج جديد او تطوير منتج قديـ والذي يؤدي 
  .ء القادـاتخفيض التكمفة وتحسيف القدرة التنافسية وبالتالي تحسيف االد إلى
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 الفصؿ الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 المبحث االوؿ 
 االستنتاجات 

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة يتنػػػػػػاوؿ ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث االسػػػػػػتنتاجات التػػػػػػي تػػػػػػـ التوصػػػػػػؿ الييػػػػػػا 
 :يأتيوىي كما 

اف زيػػػػػادة شػػػػػدة المنافسػػػػػة بػػػػػيف الوحػػػػػدات سػػػػػاعد عمػػػػػى اسػػػػػتمرار العمػػػػػؿ الكتشػػػػػاؼ اسػػػػػاليب  .1
لتخفػػػػػػػػيض التكمفػػػػػػػػة وزيػػػػػػػػادة االربػػػػػػػػاح وتحسػػػػػػػػيف االداء  (PFABC) اسػػػػػػػػموبجديػػػػػػػػدة مثػػػػػػػػؿ 

 اف محاسبة التكاليؼ في تطور مستمر. إلىوىذا يشير 

فػػػػػي المعمػػػػػؿ يػػػػػؤدي الػػػػػى بنػػػػػاء نظػػػػػاـ اداري قػػػػػوي بامكانػػػػػو  (PFABC)اف تطبيػػػػػؽ اسػػػػػموب  .2
 التخطيط والرقابة وتقييـ االداء.

 

بصػػػػػػػورة منفصػػػػػػػمة  عمػػػػػػػى احتسػػػػػػػاب انتاجيػػػػػػػة كػػػػػػػؿ نشػػػػػػػاط (PFABC)الػػػػػػػػ  اسػػػػػػػموب سػػػػػػػاعدي .3
حيػػػػػػػث وجػػػػػػػد اف ىنػػػػػػػاؾ انحرافػػػػػػػات غيػػػػػػػػر  تحديػػػػػػػد االنحرافػػػػػػػػات إلػػػػػػػىوبدقػػػػػػػة والػػػػػػػذي يػػػػػػػؤدي 

 .نشطةألغمبية األ مرغوبة في الكفاءة والفعالية

 
عمػػػػػػػى تحسػػػػػػػيف القػػػػػػػدرة التنافسػػػػػػػية لممعمػػػػػػػؿ وتحسػػػػػػػيف  (PFABC)سػػػػػػػاعد تطبيػػػػػػػؽ اسػػػػػػػموب  .4

والعمػػػػػؿ عمػػػػػى  ادائػػػػػو ومعرفػػػػػة االنشػػػػػطة المضػػػػػيفة لمقيمػػػػػة واالنشػػػػػطة غيػػػػػر المضػػػػػيفة لمقيمػػػػػة
 تقميميا والتخمص منيا.

الموصػػػػػػؿ عمػػػػػػى تقيػػػػػػيـ االداء مػػػػػػف  ألبػػػػػػاف( فػػػػػػي معمػػػػػػؿ (PFABC اسػػػػػػموبسػػػػػػاعد تطبيػػػػػػؽ  .5
خػػػػػالؿ تحديػػػػػد االنحرافػػػػػات فػػػػػي كميػػػػػة وسػػػػػعر وتكمفػػػػػة المػػػػػواد والعمػػػػػؿ عمػػػػػى تصػػػػػحيح ىػػػػػذه 

 .ر القادمةاالنحرافات مف خالؿ تعديؿ المعايي

 

 

فػػػػػػػػي المعمػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػى تحديػػػػػػػػد تكمفػػػػػػػػة المنتجػػػػػػػػات  (PFABC)اف تطبيػػػػػػػػؽ اسػػػػػػػػموب  .6
 لالنشطة الرئيسة والمساعدة بدقة.
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معرفػػػػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػػػػى ادىالموصػػػػػػػػػػػػؿ  ألبػػػػػػػػػػػػاففػػػػػػػػػػػػي معمػػػػػػػػػػػػؿ  (PFABC) اسػػػػػػػػػػػػموباف تطبيػػػػػػػػػػػػؽ  .7
ر لمسػػػػػػنة القادمػػػػػػة والػػػػػػذي يياالنحرافػػػػػػات والعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى معالجتيػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تعػػػػػػديؿ المعػػػػػػا

 .المعمؿسوؼ يساعد في تحسيف اداء 

فػػػػي المعمػػػػؿ بعضػػػػيا مفضػػػػؿ والػػػػبعض االخػػػػر غيػػػػر  نشػػػػطةلجميػػػػع األىنػػػػاؾ انحػػػػراؼ سػػػػعر  .8
والمسػػػػػاعدة تكػػػػػاليؼ اضػػػػػافية والػػػػػذي قابمػػػػػو  رئيسػػػػةال نشػػػػػطةمفضػػػػؿ وذلػػػػػؾ بسػػػػػبب تحميػػػػػؿ األ

 انخفاض في مستوى االنتاج.

تحديػػػػػػػػػد تكمفػػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػػىالموصػػػػػػػػػؿ  ألبػػػػػػػػػاففػػػػػػػػػي معمػػػػػػػػػؿ  (PFABC) اسػػػػػػػػػموبتطبيػػػػػػػػػؽ  ادى .9
والمسػػػػػػاعدة والعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تخفيضػػػػػػيا ورفػػػػػػع كفػػػػػػاءة االداء  رئيسػػػػػػةال نشػػػػػػطةالمنتجػػػػػػات بدقػػػػػػة لأل

 .زيادة الربحية في المعمؿ إلىؤدي يسوالذي 

زيػػػػػػػادة  إلػػػػػػػىالموصػػػػػػػؿ ال يطبػػػػػػػؽ اسػػػػػػػاليب التكمفػػػػػػػة الحديثػػػػػػػة والػػػػػػػذي ادى  ألبػػػػػػػافاف معمػػػػػػػؿ  .10
ا يتعمػػػػػػؽ باسػػػػػػاليب التكمفػػػػػػة فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػ االدارةتكػػػػػػاليؼ المنتجػػػػػػات وعػػػػػػدـ وجػػػػػػود اىتمػػػػػػاـ لػػػػػػدى 

 .الحديثة

 

مكػػػػائف واالت قديمػػػػة  اسػػػػتعماؿىنػػػػاؾ كميػػػػات كبيػػػػرة مػػػػف التمػػػػؼ فػػػػي االنتػػػػاج وذلػػػػؾ بسػػػػبب  .11
 .لمنتجات وانخفاض االرباح المحققةزيادة تكاليؼ ا إلىفي عممية االنتاج والذي ادى 

فػػػػػػي المعمػػػػػػؿ بعضػػػػػػيا مفضػػػػػػؿ والػػػػػػبعض االخػػػػػػر  نشػػػػػػطةىنػػػػػػاؾ انحػػػػػػراؼ كميػػػػػػة لجميػػػػػػع األ .12
فعميػػػػػة  كميػػػػػة اسػػػػػتعماؿلمػػػػػواد وبسػػػػػبب غيػػػػػر مفضػػػػػؿ وذلػػػػػؾ قػػػػػد يكػػػػػوف بسػػػػػبب وجػػػػػود تمػػػػػؼ فػػػػػي ا

 اكثر مف الكمية المعياري
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 المبحث الثاني
 التوصيات

العتماد عمى االستنتاجات يتضمف ىذا المبحث التوصيات التي تـ التوصؿ الييا با
 : وكاالتي

 اسموب استعماؿالموصؿ توصي الباحثة ب ألبافلغرض تحسيف االداء في معمؿ  .1
PFABC)) مف مزايا عديدة في تحسيف االداء لما يحققو . 

ضرورة معرفة اسباب حدوث االنحرافات في المعمؿ سواء اكانت مفضمة او غير مفضمة  .2
يدؿ عمى  في االنشطة حرافاتوالعمؿ عمى معالجتيا وتعديؿ المعيار لمسنة القادمة الف وجود االن

 . عدـ كفاءة االداء

لما لو مف مزايا تعود عمى  اف الموصؿمعمؿ البفي  ((PFABC اسموباالىتماـ بتطبيؽ  .3
الػ  اسموبوذلؾ مف خالؿ تحديد انحراؼ كؿ نشاط وامكانية معالجتو كما اف  معمؿال

(PFABC) في عممية الرقابة وتقييـ االداء يعطي معمومات دقيقة ومفصمة تساعد االدارة . 

الموصؿ لذلؾ توصي الباحثة  ألبافالتكاليؼ المتبع في معمؿ  اسموبالعمؿ عمى تطوير  .4
والعمؿ عمى  ساب تكاليؼ المنتجات بصورة دقيقةلغرض احت(PFABC)  اسموب استعماؿب

 . تخفيضيا

تقييـ وتحسيف االداء والتي تعتمد عمى بيانات التكاليؼ  ضرورة اعتماد االدارة عمى اساليب .5
  .وعدـ االعتماد عمى التقييـ النظري في المعمؿ

دورات عف  قامةقدرات وميارات الموظفيف في المعمؿ وذلؾ مف خالؿ االعمؿ عمى تطوير  .6
ثة والعمؿ عمى تطبيقيا تطورات محاسبة التكاليؼ والتعرؼ عمى اساليب محاسبة التكاليؼ الحدي

 . في المعمؿ

 إلىسوؼ يؤدي  في المعمؿ وذلؾ مكائف واالت حديثة ومطورة استعماؿؿ و ازيادة عدد العم .7
 . لعممية االنتاج الخاصة بكؿ منتوجزيادة كمية االنتاج وتقميؿ الوقت الالـز 
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 العربية والجنبية المصادر ثبت
 القرآف الكريـ

 : المصادر العربيةاوال: 
  : الوثائؽ والنشرات الرسمية -أ
 . 2019نات المالية لشير تموز لسنة ، البياالموصؿ ألبافمعمؿ  .1

 : الجامعية طاريحالرسائؿ واال -ب
تقييـ االداء واثره عمى مستوى اداء نظاـ فاعمية  ،(2009ابو حطب، موسى محمد، ) .1

 ، غزة. الجامعة االسالميةالعامميف، رسالة ماجستير، كمية التجارة، 
قياس اداء مؤسسات قطاع العاـ في قطاع غزة  ،(2015ابو ماضي، كامؿ احمد ابراىيـ، ) .2

، طرابمس، جامعة الجنافالستعماؿ بطاقة االداء المتوازف، اطروحة دكتوراه، كمية ادارة االعماؿ، 
 لبناف. 

دور التكاليؼ المتغيرة المعيارية في تقييـ كفاءة االداء  ،(1987لتمي، خالد غازي عبود، )ا .3
ىزة في الموصؿ، رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد، في التطبيؽ عمى معمؿ االلبسة الجا

  .جامعة الموصؿ
تقييـ االداء في االدارات الصحية بمديرية الشؤوف  ،(2009جبيف، عبد الوىاب محمد، ) .4

 ، سوريا. جامعة سانت كميمنتس العالميةالصحية لمحافظة الطائؼ، اطروحة دكتوراه، 
ار المنطقي لمحاسبة النشاط في ظؿ بيئة االعماؿ االط ،(2012احمد محمد، ) سند، ناصر .5

 . جامعة بنياالحديثة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، 
قياس التكاليؼ عمى اساس النشاط المرتكز عمى  ،(2017الشبمي، سيؼ الديف مالؾ، ) .6

جامعة رسالة ماجستير، كمية االدارة واالقتصاد،  ،االداء لتحسيف الربحية، )دراسة تطبيقية(
 . القادسية

استعماؿ نموذج متعدد االىداؼ لتقيـ االداء  ،(2009غفير، نور الديف مجد الديف، ) .7
الطبية العربية/ تاميكو، دراسة منشأة االستراتيجي في المنشأت الصناعية )دراسة تطبيقية في ال

ة جامعرسالة ماجستير، كمية االقتصاد،  ،ميدانية عمى شركات الصناعات الدوائية في سوريا(
  .حمب
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 : الدوريات -ج
التكاليؼ عمى اساس النشاط مف نظاـ مدى تطبيؽ  ،(2019أحمد، دعاء سعد الديف بكرى، ) .1

( بالشركات الصناعية المصرية وفاعمية اثره في زيادة كفاءة تحميؿ PFABCمنظور االداء )
، العدد الثامف، كمية التجارة، مجمة الدراسات التجارية المعاصرة ،االنحرافات )دراسة ميدانية(

 جامعة السويس. 

ة االداء دور الذكاء الستراتيجي في تحسيف جود ،(2016البدراني، ايماف عبد محمد احمد، ) .2
اء عينة مف العامميف في عدد مف المصارؼ االىمية في مدينة دالمصرفي/ بحث تحميمي ال

 المعيد التقني، الموصؿ.  ،(37)، العدد مجمة كمية الرافديف الجامعة لمعمـوالموصؿ، 

تحديد تكمفة الخدمة  ،(2018التمي، خالد غازي عبود، و الكتبي، لبنى عبد الخالؽ صالح، ) .3
دراسة   /TD –ABC التكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالوقت اسموبالصحية الستعماؿ 

جامعة  ،(2ج  42العدد ) ،(2، المجمد )مجمة تكريت لمعمـو االدارية واالقتصاديةحالة، 
     الموصؿ، كمية االدارة واالقتصاد.

انعكاس تقويـ اداء االدارات  ،(2016حافظ، عبد الناصر كمؾ، و مثنى، مازف محمود، ) .4
العدد  ،(22، المجمد )مجمة العمـو االقتصادية واالداريةعمى تحسيف جودة العمؿ المؤسسي، 

 تصاد. جامعة بغداد، كمية االدارة واالق ،(90)

لتكاليؼ عمى اساس النشاط المركز عمى االداء نظاـ ادور  ،(2018حسوف، ليث نعماف، ) .5
(PFABC ،في تحقيؽ التميز المؤسسي/ دراسة ميدانية في مصرؼ بابؿ ) مجمة تكريت لمعمـو

 ، جامعة تكريت، كمية االدارة واالقتصاد. 1( ج 44العدد ) ،(4، المجمد )االدارية واالقتصادية

التكاليؼ عمى اساس النشاط المرتكز نظاـ دور  ،(2016الحمروني، مفتاح محمد عمي، ) .6
( في تحسيف االداء التنافسي بالمنشأت الصناعية/ دراسة ميدانية عمى PFABCعمى االداء )

جامعة قناة السويس، كمية التجارة  ،(1ممحؽ العدد ) ،(7الصناعات البتروكيمياوية بميبيا، المجمد )
 يمية. االسماع

تحسيف جودة المعمومات التكاليفية بالتكامؿ بيف  ،(2013خطاب، محمد شحاتة خطاب، ) .7
التكاليؼ عمى اساس النشاط مف منظور نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط الموجو بالوقت و نظاـ 

 االداء: دراسة حالة، جامعة طنطا، كمية التجارة. 
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اىمية  ،(2017اذة، نور فاضؿ، )دىيرب، محمد سمير، و عباس، شادية حسيف، و شح .8
( في ترشيد كمفة المنتج وتحسيف قرارات ABC) نشطةالتكاليؼ عمى اساس األنظاـ تطبيؽ 

مجمة المثنى لمعمـو االدارية  ،العراقية النتاج البذور( لشركةاالدارية )بحث تطبيقي في ا
 . (2العدد ) ،(7، المجمد )واالقتصادية

اىمية استعماؿ مدخؿ احتساب التكاليؼ عمى اساس  ،(2012)الزيدي، مثنى فالح بدر،  .9
مجمة االدارة  ،( في المشروعات الصغيرة )دراسة تطبيقية(TD -ABCالعتماد الوقت ) نشطةاأل

  . ، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ(92، السنة الخامسة والثالثوف، العدد )واالقتصاد

كمؼ الجودة عمى اساس  ،(2016يف ليمود، )سعد، سممى منصور، و ياسر، عبد الحس .10
، مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالداريةالموجو بالوقت واثرىا في تحسيف االداء،  نشطةاأل

 . دجامعة واسط، كمية االدارة واالقتصا ،(23العدد )

قراءة تحميمية  ،(2016سعد، سممى منصور، و يعقوب، ابتياج اسماعيؿ، و حسيف، مناؿ، ) .11
مجمة كمية بغداد  ،( )حالة دراسية(ABCالػ )اسموبابة محاسبة التكاليؼ لمتطمبات البيئة: الستج

   . (47، العدد )لمعمـو االقتصادية الجامعة

توظيؼ مدخؿ الكمفة  ،(2018الشمري، محمد وفي عباس، و الكيشواف، عمي محمد حسف، ) .12
( في تحسيف قيمة المنتج )دراسة مقارنة بيف TD –ABCالموجو بالوقت ) نشطةعمى اساس األ

بالتطبيؽ في معمؿ الصادؽ لخياطة الدشداشة في النجؼ  TD -ABCومدخؿ  ABCمدخؿ 
  . (28العدد ) ،(7، المجمد )مجمة االدارة واالقتصاد ,(االشرؼ

مدخؿ التكاليؼ عمى اساس  ،(2018الشمري، محمد وفي عباس، و عمي، حيدر قنبر، ) .13
مجمة الغري لمعمـو االقتصادية ودوره في قرارات التسعير،  TD –ABCالموجو بالوقت  نشطةاأل

 جامعة الفرات االوسط، العراؽ.  ،(3العدد ) ،(15، المجمد )واالدارية

مشاكؿ وصعوبات تطبيؽ مدخؿ التكاليؼ عمى اساس  ،( 2013صالح، جميؿ ابراىيـ، ) .14
ة ميدانية في عدد مف الشركات الصناعية في الشركات الصناعية العراقية )دراس نشطةاأل

 ،(1العدد ) ،(3، المجمد )مجمة جامعة كركوؾ لمعمـو االدارية واالقتصادية ،لمحافظة البصرة(
 الكمية التقنية االدارية، البصرة، العراؽ. 

دور تقنية الكمفة عمى اساس النشاط  ،(2017صحبت، حناف، و فاضؿ، سيير كاظـ، ) .15
العامة منشأة الموجو بالوقت في توفير معمومة لموحدات االقتصادية عف تحميؿ ربحية الزبوف )لم



106 

جامعة  ،(98العدد ) ،(23، المجمد )مجمة العمـو االقتصادية واالدارية ،لمصناعات الجمدية(
   بغداد، كمية االدارة واالقتصاد، العراؽ.

تقييـ كفاءة االداء االقتصادي  ،(2014ئر محمود رشيد، و عبد اهلل، عمي وىيب، )العاني، ثا .16
مجمة العمـو االقتصادية  ،(2010 –2000ديالى العامة لمصناعات الكيربائية لممدة )منشأة ل

 جامعة بغداد، كمية االدارة واالقتصاد.  ،(75العدد ) ،(20المجمد ) ,واالدارية

تقييـ االداء باستعماؿ بطاقة االداء المتوازف:  ،(2018ريـ، )عبد الستار، عائشة عبد الك .17
، المجمد مجمة جامعة االنبار لمعمـو االقتصادية واالداريةبالتطبيؽ عمى فندؽ بغداد الدولي، 

 الجامعة العراقية، كمية االدارة واالقتصاد.  ،(23العدد ) ،(10)

تكامؿ ما بيف تقنية بطاقة ال ،(2018عبد اهلل، حناف صحبت، و فاضؿ، سيير كاظـ، ) .18
مجمة  ،TD –ABC))العالمات المتوازنة وتقنية الكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالوقت 

   . (116السنة الحادية واالربعوف، العدد ) ,االدارة واالقتصاد

استعماؿ تقنية تكاليؼ عمى  ،(2018عبد اهلل، حناف صحبت، و فالح، حيدر موسى، ) .19
( ودورىا في تخفيض التكاليؼ )دراسة تطبيقية TD –ABCالموجية بالوقت ) نشطةاساس األ

مجمة كمية الرافديف الجامعة  ،العامة لمصناعات الكيربائية وااللكترونية/ الوزيرية(منشأة في ال
 جامعة بغداد، كمية االدارة واالقتصاد، العراؽ.  ،(43، العدد )لمعمـو

التغيير في نماذج حساب التكاليؼ: مف نموذج التكاليؼ  ،(2020لعربي، غزي محمد، )ا .20
المجمة الدولية نموذج التكاليؼ عمى اساس النشاط المرتكز عمى االداء،  إلىعمى اساس النشاط 
   المانيا. –برليف –، العدد الحادي عشر، المركز الديمقراطي العربيلمدراسات االقتصادية

باستعماؿ  نشطةتقويـ االداء باأل ،(2018) عطيوي، خولة ىادي، و ىادي، سالـ عواد، .21
، المجمد مجمة كمية مدينة العمـ الجامعةتحسيف خدمات البمدية،  إلى( يؤدي ABCالنموذج )

   . (2العدد ) ،(10)

تحميؿ متطمبات االدارة  ،(2018العقابي، ناصر عويد عطية، والربيعي، خمود ىادي عبود، ) .22
التأميف منشأة الوظيفي لمموارد البشرية/ بحث تطبيقي في  االلكترونية ودوره في تحسيف االداء

  . (45العدد ) ،(13المجمد ) ،(JAFSمجمة دراسات محاسبية ومالية )العراقية العامة، 

استعماؿ المؤشرات المالية  ،(2018عمي، عادؿ حسيف، و عبد الكاظـ، محمد راضي، ) .23
الكندي النتاج االدوية والمقاحات  شركةوغير المالية )بطاقة االداء المتوازف( في تقييـ اداء 
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 ،(10، المجمد )مجمة جامعة االنبار لمعمـو االقتصادية واالدارية ،(2014 -2012)البيطرية 
 جامعة االنبار، كمية االدارة واالقتصاد.  ،(21العدد )

الجودة الشاممة ودورىا في تحسيف  ،(2019، قاسـ محمد، و ىاتؼ، حسنيف حسيف، )العنزي .24
المجمد  ،مجمة المثنى لمعمـو االدارية واالقتصادية ،(2018 –2017)االداء التشغيمي لمعامميف 

 جامعة المثنى، كمية االدارة واالقتصاد.  ،(1العدد ) ،(9)

التكمفة عمى اساس النشاط الموجو بالوقت  اسموباستعماؿ  ،(2015كاظـ، حاتـ كريـ، ) .25
(TD –ABC)مجمة الغري  ،( في قياس تكمفة الخدمة الفندقية )دراسة تطبيقية في فندؽ النجؼ

السنة الحادية عشر، جامعة الكوفة، كمية  ،(32العدد ) ،(9، المجمد )لمعمـو االقتصادية واالدارية
 االدارة واالقتصاد. 

ودوره في تحديد تكمفة  (ABC) اسموب ،(2013، ميادة ميدي، )لفتة، عبد السالـ، و صالح .26
مجمة العراؽ العامة لتنفيذ مشاريع الري، منشأة مشروعات قطاع المقاوالت/ دراسة تطبيقية ل

 . جامعة بغداد، كمية االدارة واالقتصاد ،(72العدد ) ،(19المجمد ) ,العمـو االقتصادية واالدارية

التكمفة عمى نظاـ ( استعماؿ CPAتحميؿ ربحية الزبوف ) ،(2016محمد، صائب سالـ، ) .27
مجمة  ،( )دراسة تطبيقية عمى احد الفنادؽ/ بغداد(TD –ABCالموجو بالوقت ) نشطةاساس األ

جامعة تكريت، كمية االدارة  ،(34العدد ) ،(12، المجمد )تكريت لمعمـو االدارية واالقتصادية
 واالقتصاد، العراؽ. 

التكمفة عمى اساس النشاط المرتكز  ،(2020وحسوف، عامر منصور، ) نوري، مقداد احمد، .28
مجمة تكريت لمعمـو االدارية ( ودوره في قياس تكاليؼ المنتجات، PFABCعمى االداء )

 . ، كمية االدارة واالقتصادتكريت، جامعة 1( ج49العدد ) ،(16، المجمد )واالقتصادية

التكاليؼ عمى اساس  اسموبدور  ،(2018)ىادي، رسؿ استبرؽ، و فرىود، صبيحة برزاف،  .29
العامة منشأة النشاط الموجو بالوقت( في تخفيض كمفة الوحدة الواحدة )دراسة تطبيقية في ال

المجمد  ،(JAFSمجمة دراسات محاسبية ومالية ) ،لمصناعات الييدروليكية/ مصنع البالستؾ(
   .(45العدد ) ،(13)

دورة تكامؿ بيف  ،(2018، غزواف محمد راىي، )الياشمي، اسماء ميدي حسيف، والحدراوي .30
التكاليؼ عمى اساس النشاط في تقويـ االداء )دراسة تطبيقية في  اسموببطاقة االداء المتوازف و 
  . (2العدد ) ،(15، المجمد )مجمة الغري لمعمـو االقتصادية واالدارية ،معمؿ سمنت الكوفة(
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تطبيقات المحاسبة  ،(2018باسـ محمد، )الياشمي، اسماء ميدي حسيف، والحسناوي، سما  .31
بحث تطبيقي  –في اعداد الموازنات التشغيمية في القطاع الصحي الحكومي نشطةعمى اساس األ

  . (1العدد ) ،(13، المجمد )مجمة جامعة ذي قارفي دائرة صحة محافظة ذي قار، 

تكاليؼ عمى اساس نظاـ تصميـ  ،(2017يعقوب، فيحاء عبد اهلل، و بجاي، امتثاؿ رشيد، ) .32
لخدمات النقؿ ودوره في تحسيف كفاءة قرارات التسعير )بحث تطبيقي في  ABC نشطةاأل
العدد  ،(12المجمد ) ،مجمة دراسات محاسبية ومالية ،العامة الدارة النقؿ الخاص(منشأة ال
(41) .  

المبني التكاليؼ نظاـ اىمية  ،(2014يوسؼ، زينب جبار، و عودة، ىيفاء عبد الغني، ) .33
، مجمة جامعة بابؿ لمعمـو االنسانية ،( في القرارات االدارية )دراسة حالة(ABC) نشطةعمى األ
 المعيد التقني، البصرة، العراؽ.  ،(4العدد ) ،(22المجمد )

التكاليؼ عمى اساس نظاـ اثر  ،(2016يوسؼ، كماؿ احمد، و العاني، لبنة ىاشـ نعماف، ) .34
 ،(13، المجمد )مجمة سرمف رأى ،ومات المحاسبية )دراسة حالة(في تحسيف جودة المعم نشطةاأل

  السنة الحادية عشر، جامعة سامراء، العراؽ. ،(46العدد )

   : الكتب -د
، نشطةمحاسبة التكاليؼ الحديثة مف خالؿ األ ،(2013سعاد، معاليـ، )حجازي، اسماعيؿ، و . 1

  االردف.الطبعة االولى، دار اسامة لمنشر والتوزيع، عماف، 
نظاـ ( اطار بديؿ لممواءمة بيف CAS) نشطةالمراكز واألنظاـ  ،(2013، )زىراف، محمد .2
التكاليؼ عمى اساس النشاط نظاـ التقميدي( و النظاـ كاليؼ عمى اساس مراكز التكمفة )الت
(ABC)، القاىرةار الكتب العممية لمنشر والتوزيع، دالطبعة االولى ، . 
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A 

Abstract 

The main goal of this study is to use the performance focused 

activity-based costing system (PFABC) for Mosul dairy factory for 

evaluating the performance and modifying the standards for the upcoming 

period to obtain a better performance. Also, this study was focused on 

using PFABC system in the industrial units for upgrading the 

performance by determining the special deviations of each activity and 

working on how to treat and modify them to improve the current 

performance.  

The practical side of this study includes  Furthermore, the researcher 

applied PFABC system on the factory and estimated the cost of each 

product, then a comparison between actual data (Obtained from PFABC) 

and the standard data of the factory was performed to determine the 

deviations and treat them to achieve a better performance in the upcoming 

period depending on data which was obtained from the frequent visit to 

the factory (July-2019). Several conclusions were made which include:  

1.  The application of (PFABC) method in the Mosul dairy plant led 

to identifying the deviations of each activity and working to address and 

amend them in the coming period for the purpose of improving 

performance. 

2.  The application of (PFABC) method in the laboratory helped 

reduce the cost of products and works to raise performance efficiency 

and increase profitability. 

3. The application of (PFABC) method in the laboratory helped to 

calculate the productivity of each activity accurately and separately 

 

 

According to the previous information, the researcher 

summarized her recommendations as:  



 

B 

- Using one of the modern cost systems in the factory to estimate the 

product cost as (PFABC). 

- Developing the workers abilities and skills by training courses. 

-  Finding the reasons of deviation in the factory and working on 

treating them and modifying the standards in the upcoming period.  
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