
استخدام نظام (ABC)  الكلفة على اساس األنشطة
لتوزیع التكالیف الصناعیة غیر المباشرة

اعداد 
رفیق فرج محموج 
مدرس مساعد

كلیة/االدارة واألقتصاد   قسم/علوم المالیة والمصفیة



الھدف من الموضوع
معالجة بعض نواحي الخلل و القصور في انظمة •

التكالیف التقلیدیة وتحقیق العدالة في توزیع 
التكالیف غیر المباشرة بین المنتجات المختلفة .

توفیر معلومات التكالیف الالزمة لدعم قرارات •
اإلدارة في تسعیر المنتجات والخدمات .

 التخلص من العشوائیة في توزیع التكالیف غیر •
المباشرة بین المنتجات المختلفة .



بعض المصطلحات 
الكلفة : عبارة عن تضحیة اقتصادیة تتحملھا الشركة مقابل •

خدمة أو منفعة ضروریة لتحقیق أھداف الشركة ویتم قیاسھا 
بوحدات نقدیة. 

النشاط : تعرف االنشطة على أنھا وحدة عمل تتم تأدیتھا •
داخل الشركة.

 تكالیف صناعیة غیر المباشرة: ھي تكالیف التصنیع التي •
الیمكن إرجاعھا الى منتج معین أو أمر انتاجي معین مباشرة 
, وھي تتضمن تكلفة المواد غیر المباشرة واالجور غیر 
المباشرة والمصاریف غیر المباشرة , اي كافة تكالیف 
التصنیع بأشتثناء المواد واالجور المباشرة والیدخل ضمنھا 

التكالیف البیعیة واالداریة. 



                          تصنیف  التكالیف

التصنیف التصنیف الطبیعي
االوظیفي

التصنیف حسب 
عالقتھا بوحدة 

المنتج

التصنیف حسب 
عالقتھا بحجم 

االنتاج
المواد

االجور

مصاریف

الصناعیة

التسویقیة

االداریة

مباشرة

غیر مباشرة

متغیرة 

ثابتة

مختلطة



  ومن الصعب قیاس نصیب الوحدة المنتجة من التكالیف الصناعیة 
غیر المباشـرة إلنھا تتمیز بخصائص عدة وھي: 

أنھا تكالیف عامة. 1.

صعوبة الربط بینھا وبین وحدات المنتج النھائي.2.

تنوع وتعدد بنودھا. 3.

وھناك طریقتین لتوزیع تكالیف صناعیة غیر المباشرة على 
الوحدات المنتجة وھي :

1- الطریقة التقلیدیة
ABC 2- نظام



1- الطریقة التقلیدیة
یتم تحمیل تكالیف صناعیة غیر المباشرة وفقا لطریقة 
التقلیدیة بتحمیل نصیبھا من التكالیف الصناعیة 
غیر المباشرة للوحدات المصنعة عن طریق 
استخدام معدالت تحمیل مناسبة لكل مركز انتاجي 
على انفراد حسب طبیعة العملیات الصناعیة, 
وتحتسب معدالت التحمیل على اساس تقدیري ومن 

االسس المعتمدة لتحدید معدالت التحمیل ما یلي :



معدل تحمیل على اساس تكلفة المواد المباشرة .•
معدل تحمیل على اساس تكلفة االجور المباشرة .•
معدل تحمیل على اساس التكلفة المباشرة .•
معدل تحمیل على اساس عدد الوحدات المنتجة .•
معدل تحمیل على اساس ساعات العمل المباشر .•
معدل تحمیل على اساس ساعات العمل اآللي .•



ھو نظام توزیع التكلفة , من خالل تجمیع كافة التكالیف و 
تخصیصھا على األنشطة بناءً على موجھات أو مسببات 
تكلفة مالئمة, حیث أن تكلفة ھذه األنشطة یمكن ان 
تحمل على المنتجات أو العمالء , بغیة الوصول إلى 
أفضل ما یمكن الوصول الیھ من توزیع مالئم للتكالیف .

ABC 2- نظام الكلفة على أساس األنشطة



(ABC) تطبیق تحدید التكلفة على اساس االنشطة
الخطوة االولى/ تحدید االنشطة في ھذه الخطوة تتم دراسة •

الشركة والتعرف على طبیعة العمل في كل قسم و كیفیة سیر 
العملیة االنتاجیة فیھ , ففي البدایة یتم تحدید األنشطة الرئیسیة 
المتعلقة بانتاج المنتجات بالشركة تحدید تكالیف غیر المباشرة 

المرتبطة بكل انشطة 
الخطوة الثانیة/ تحدید تكلفة األنشطة ویتم تتبع التكالیف •

الخاصة باستخدام الموارد على األنشطة من خالل فحص 
العالقة السببیة بین استخدام الموارد و مخرجات كل نشاط , و 

المحور الرئیسي لتحدید ھذه العالقة السببیة ھو مقیاس النشاط.



الخطوة الثالثة/تحدید مسبب التكلفة لكل النشاط   ویتم في ھذه •
الخطوة اختیار مسببات الكلف لألنشطة و البد ان یكون ھناك 
ارتباط قوي بین مسبب الكلفة و النشاط المعني . ویعرف مسبب 
التكلفة بانھ مقیاس یعكس السبب الجوھري في خلق عنصر 

التكلفة وتكوینھ داخل كل وعاء تكلفة .
الخطوة الرابعة/تحمیل تكالیف األنشطة للمنتجات و ذلك عن •

طریق تحدید معدل للتكالیف غیر المباشرة لكل نشاط باستخدام 
مسبب التكلفة المناسب , ویستخدم ھذا المعدل لتخصیص تكالیف 
النشاط على المنتجات الفردیة , اي انھ یتم تحدید تكلفة وحدة 
المنتج النھائي بتتبع جمیع األنشطة ذات الصلة بھذه الوحدة , 
ویجب ان یتم ھذا التتبع في ضوء حركة سیر وحدة المنتج بین 

األنشطة منذ بدایة تصنیعھا حتى تصبح وحدة تامة الصنع



اختالف الطریقةالتقلیدیة مع نظام ABC لتحمیل تكالیف 
صناعیة غیر المباشرة على الوحدات المنتجة

ABC  نظام الطریقة التقلیدیة 
تساعد بشكل افضل في ترشید القرارات 
االداریة بسبب وفرة وجودة و دقة وشفافیة 
المعلومات (تكلفة المنتجات) التي یتم 

الحصول علیھا كمخرجات للنظام .

قد تتسبب ھذه الطریقة في تحمیل التكالیف 
على المنتجات بالزیادة او النقصان بالتالي 
فانھ ال تكون ھناك ثقة في المعلومات التي 
یتم الحصول علیھا كمخرجات للنظام و 
بالتالي فان ھذا النظام ال یدعم ترشید اتخاذ 

القرارات .



 B          وحدة وA 10000 بلغ حجم انتاج, A&B تقوم شركة صناعیة بانتاج منتجین
4000 وحدة, وتقدر تكالیفھما غیرالمباشرة بـ 250000 دینار موزعة على انشطة 

مختلة ذات مسببات للتكلفة , كما موضحة في الجدول التالي:
الحجم االجمالى 
لمسببات التكلفة 

حجم مسبب التكلفة لكل منتج
مسبب التكلفة تكلفة النشاط النشاط

B منتج A منتج

60000 4000 2000 عدد مرات الفحص 30000 الفحص

50000 20000 30000
ساعات تشغیل 

اآلالت 150000 صیانة االآلت

60000 30000 30000 ساعات العمل 60000
اجور غیر 
المباشرة

50 40 10 مرات األستالم 10000 استالم المواد



 B ومنتج A المطلوب / احسب التكلفة للوحدة الواحدة لمنتج
باستخدام:

  ABC 1-  نظام
2-وبطریقة التقلیدیة , بحیث یتم تحمیل تكالیف صناعیة غیر 
المباشرة في ھذه الطریقة على اساس ساعات تشغیل اآللة لكل 
منتج, وتحتاج الوحدة الواحدة من المنتج A  الى 3 ساعات 
عمل اآللة في حین یحتاج المنتج B الى 5 ساعات عمل اآللة .  



ABC 1-تحمیل تكالیف صناعیة غیر المباشرة على اساس
B   4000 وحدة A 10000 وحدة معدل تكلفة 

النشاط تكلفة النشاط النشاط 
للوحدة اجمالي  للوحدة اجمالي 

5 دینار
 =4000*5

20000 1 دینار 10000 =2000*5
 5 = 6000/30000

دینار 30000 الفحص

15 دینار
=20000*3

60000 9 دینار
 =30000*3

90000
 3 =50000/150000

دینار 150000 صیانة االآلت

7.5 دینار
=30000*1

30000 3دینار
=30000*1

30000
 1 =60000/60000

دینار 60000
اجور غیر 
المباشرة

2 دینار
=40*200

8000 0.2 دینار
=10*200

2000
 =50/10000

200دینار
10000 استالم المواد

29.5 118000 13.2 132000 250000 المجموع



2- تحمیل تكالیف صناعیة غیر المباشرة بطریقة التقلیدیة
على اساس ساعات عمل اآللة والتي كانت (3*10000) 30000 
 ,B و (5*4000) 20000ساعات لمنتج ,  A ساعات لمنتج

وكاآلتي:
منتج B 4000 وحدة منتج A 1000 وحدة ساعات عمل اآللة

للوحدة اجمالي  للوحدة اجمالي  =30000+20000

50000 ساعات

25 دینار/وحدة
=20000*5

100000 15 دینار/وحدة
=30000*5

150000
=50000/250000

5 دینار/ساعة



المقارنة بین الطریقتین
منتج B 4000 وحدة منتج A 1000 وحدة

للوحدة اجمالي  للوحدة اجمالي 

(29.5) (118000) (13.2) (132000) ABC نظام

25 100000 15 150000 طریقة التقلیدیة

(4.5) (18000) 1.8 18000 الفرق



والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ


