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تىظيف مدخم انكهفت عهى اساس االوشطت املىجهت بانىلت  TD-ABCيف حتسني ليمت
املىتج

دراست مماروت بني مدخم  ABCومدخم  TD-ABCبانتطبيك يف معمم انصادق
خلياطت اندشداشت يف انىجف االشرف
ا.و.د

حممد ويف عباس انشمري

انباحث /عهً حممد حسه انكيشىان

الممخص
تنبع أىمية ىذه الدراسة في أنيا تناولت مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت  TD-ABCودوره في

تحسين قيمة المنتج وا ضافة ميزة تنافسية لموحدات اإلقتصادية حيث ِوظفت ىذه التقنية الحديثة تحسين قيمة المنتج

من خالل تحميل سمسمة القيمة ,حيث تم تحميل األنشطة وتحديد األحداث داخل األنشطة ثم تحديد األوقات المعيارية
الالزمة لتنفيذ ىذه األحداث وبالتالي ترشيق تكاليف األنشطة من خالل تحميل المنتج بأوقات المعيارية لألنشطة التي

تضيف قيمة اليو بعد إستبعاد اليدر واإلسراف في الوقت وا ستبعاد أوقات األنشطة التي ال تضيف قيمة وعدم تحميميا
عمى كمفة المنتج, .وبينت الدراسة مقدار كمفة الطىاقة غير المستغمة وأوصت بإيجاد المعالجات ليا ,وكما أظيرت

الدراسة إمكانية المعمل عينة البحث في تحسين قيمة المنتج من خالل عدة تحسينات تضيفيا باستخدام إما إستراتيجية

قيادة الكمفة األقل أو إستراتيجية الت مايز أو كمييما التيسيكون ليا تأثير عمى إضافة ميزة تنافسية قوية لممعمل عينة

البحث والوقوف عمى نقاط القوة وتعزيزىا وتحديد نقاط الضعف وتقديم المقترحات لمعالجتيا وىكذا فإن منيجية البحث

ستكون كما يمي :

Abstract
The importance of this study is that it deals with the introduction of costs based on TDABC time activities and its role in improving the value of the product and adding a

competitive advantage to the economic units. This modern technology used to improve
the value of the product through value chain analysis. Define the standard times

required to implement these events and thus streamline the costs of activities by loading
the product at standard times for activities that add value to it after excluding waste and

waste in time and excluding the times of activities that do not add value and do not load
the cost of the product. The study also showed that the research sample can improve
the value of the product through several improvements, using either a lower cost

leadership strategy or a differentiation strategy or both, which will have an impact on
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adding a strong competitive advantage to the laboratory The research sample and

identify and strengthen the strengths and identify weaknesses and make proposals to
address them and so the research methodology will be as follows

المحور األول
منيجية البحث ودراسات سابقة :
اوالً  :منيجية البحث
أىمية البحث :
تنبع أىمية ىذا البحث من أىمية تخصيص التكاليف غير المباشرة بصورة عادلة عمى المنتجات لما تشكمو ىذه

التكاليف غير المباشرة من نسبة كبيرة من إجمالي التكاليف في ظل بيئة التصنيع الحديثة التيتتسم بشدة المنافسة بين
المنتجات المعروضة بالسوق  .وحيث إن اليدف الرئيس لمحاسبة التكاليف ىو قياس الكمفة لذا وجب البحث عن

منيج كمفوي حديث ييدف الى تقديم صورة حقيقة عن تكاليف المنتجات من خالل ربط ىذه التكاليف باألنشطة التي
سببتيا فضال عن سعي ىذا المنيج نحو ترشيق ىذه التكاليف من خالل ربطيا بموجيات زمنية وبالتي ظيور نوعين

من التكال يف ىي تكاليف مستغمة لألنشطة وتكاليف غير مستغمة لألنشطة ,حيث يقوم ىذا المدخل الحديث بتحميل

التكاليف المستغمة لألنشطة عمى المنتجات بأعتبارىا تكاليف قابمو لمخزن وا ستبعاد التكاليف غير المستغمة لألنشطة

وعدم تحميميا عمى المنتىجات مما يؤدي الى ترشيق تكاليف المنتج ات وجعميا منافسة لممنتجات المعروضة في السوق
فجاء مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ليعالج أوجو القصور في منيج التكاليف عمى أساس

األنشطة ( ) ABCلذا فإن أىمية البحث تدور حول مدى إمكانية تطبيق منيج التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية
بالوقت وبيان دور ىذا المنيج في تحسين قيمة المنتج .

مشكمة البحث :
تعرض نظام التكاليف التقميدي الى إنتقادات جوىرية وىي إنو ال يحقق العدالة في تخصيص التكاليف غير المباشرة

عمى المنتجات لكونو يعتمد في توزيع التكاليف غير المباشرة إلى المنتجات عمى أساس تحميل واحد وىذا األساس قد
يكون مالئماً لنوع معين من التكاليف غير المباشرة اإل إنو غير مالئم لباقي التكاليف غير المباشرة مما يؤدي إلى

تحميل منتج نيائي معين بتكاليف أكثر مما يجب وتحميل منتج نيائي أخر بتكاليف أقل مما يجب بسبب إن جميع

المنتجات ال تستيمك نفس الكمية من األنشطة وىذا يؤدي الى تشويو الصورة الحقيقية لتكاليف المنتجات وحيث إن
قياس الكمفة ىو ىدف أساس لمحاسبة التكاليف ,لذلك ظيرت الحاجة إلى أسموب بديل لقياس الكمفة يعالج الخمل في

النظام التقميدي لمتكاليف .ظير أسموب قياس التكاليف عمى أساس األنشطة والذي ييدف الى تحقيق العدالة في

تخصيص التكاليف غير المباشره بإعتبارىا تمثل النسبة األكبر من التكاليف الكمية في ظل بيئة التصنيع الحديثة
وبالرغم من ذلك مازال تطبيق إسموب التكاليف عمى أساس األنشطة يعاني من بعض أوجو القصور في عممية
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تخصيص التكاليف غير المباشرة مثل عدم وجود عالقة سببيو بين األنشطة المؤداة وموجيات التكمفة مما يؤدي إلى

تشويو ت كمفة المنتج أو الخدمو وعميو يمكن طرح مشكمة البحث من خالل التسؤالت األتية - :
ىل ىناك خمل في قياس التكمفة في ظل نظام التكاليف التقميدي ؟

ىل يحتاج قياس التكاليف عمى أساس األنشطة إلى تعديل أو تحديث لغرض إنتاج تكاليف مالئمة في ظل بيئة
تنافسية شديدة ؟

ىدف البحث- :
ييدف البحث بشكل أساس إلى تحقيق األتي - :
قياس التكاليف عمى أساس األنشطة في المعمل عينة البحث .
قياس التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت في المعمل عينة البحث.
بيان دور مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ( )TD-ABCفي تحسين قيمة المنتج ومقارنتو مع
مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة .
بيان تأثير تحسين قيمة المنتوج في المعمل عينة البحث بعد أضافة التحسينات عميو .

فرضية البحث- :
إن إعتماد مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت في قياس التكاليف  TD-ABCيؤدي الى توفير

معمومات مالئمة عن تكاليف المنتجات ,التي تساعد اإلدارة في إتخاذ الق اررات الصائبة .
الحدود المكانية والزمنية لمبحث - :

تم إختيار معمل الصادق لخياطة الدشداشة كعينو لمبحث وذلك لتعاون المسؤلين في المعمل وتقديم المعمومات
الالزمو لمبحث .
كما تم إختيار المدة من  6112\1\1إلى  6112\16\11كحدود زمنيو لمبحث وذلك من خالل توفير لتوفير
المعمومات وتكامميا خالل ىذه تممك الفترة.
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ثانيا :دراسات سابقو
دراسات عربية سابقة :
أ  -دراسة عبد الرحمن2013,
العنوان

قياس التكمفة عمى أساس النشاط المبني عمى الوقت وتحديد أسعار الخدمات في البيئة
العراقية

اليدف

ىدفت الدراسة الى توضيح الربط بين مدخل التكمفة عمى أساس النشاط المبني عمى
الوقت ) (TD-ABCو تخفيض التكمفة وتحديد األسعار وتحقيق العالقة بين مدخل
ABC

 TD-دقة تحديد اسعار الخدمات في البيئة العراقية.

االستنتاجات بين استخدام مدخل  TD-ABCصورة واضحة عن التكاليف والطاقة غير المستغمة
و ساعدت عمى ايجاد طريقو لتحديد األسعار حسب االختالفات في األوامر والزبائن

والخدمات و القدرة عمى تحديد ربحية كل زبون باالستفادة من موجيات ومعادالتو
الوقت بحسب االختالفات بين الزبائن واألوامر .ومكن االدارة من اعادة النظر في
عممية التسعير واتخاذ ق اررات عمى رصيد كل زبون أو استخدام قوائم التسعير لتحفيز

الزبائن الذين ليسوا عمى استعداد لتغير سموكيم لمسماح بأدنى مستوى من الربحية.

وايضا ادى تطبيق مدخل التكمفة عمى اساس االنشطة الموجية بالوقت من التخطيط

والتنبؤ بالموارد والطاقات والميارات التي سيتم استيالكيا.
ب  -دراسة ابو غبن 2013 ,م
العنوان

رسالة ماجستير (نظام التكاليف عمى أساس األنشـــطة الموجيــــة بالــوقت
( )TDABCوأثره عمى سياسة توزيع األرباح لدىشركات المساىمة العامة المدرجة
في بورصة فمسطين).

اليدف

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى أثر استعمال نظام التكاليف عمى اساس
االنشطة الموجية بالوقت ( ) TDABCعمى سياسات توزيع االرباح لدى الشركات
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين ,وذلك من خالل التعرف عمى مدى
ممارسة تمك الشركات لنظام ()TDABC

االستنتاجات

الشركات الفمسطينية لدييا تطبيق بنسبة مقبولة لنظام التكاليف عمى اساس االنشطة

الموجو بالوقت (  ,)TDABCوان العديد من الشركات ال توزع أرباحاً نقدية .وان

ىناك توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساىمة العامة

المدرجة في بورصة فمسطين لنظام التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت

( )TDABCوالتدفقات النقدية لتمك الشركات وايضا توجد عالقة ذات داللة إحصائية
بين ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لنظام التكاليف
عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ( )TDABCونصيب السيم من التغير في

حقوق الممكية لتمك الشركات.
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- 2دراسات اجنبيو سابقة
دراسة 2007 , Kaplan & Anderson
العنون

Time-Driven Activity-Based Costing: A simpler and More powerful
path to higher profits

اليدف

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان ميزة استخدام الوقت في قياس تكمفة المنتج ,اثناء التطبيق عمى
شركات واخذ حاالت عممية منيا  ,تغطي مختمف األنشطة الصناعية والخدمية واإلدارية في

الواليات المتحدة األمريكية ,فقد وضحت الدراسة الفرق في استخدام المدخل والوفر في

التكمفة في ظل المدخل الجديد المسمى التكمفة عمى اساس االنشطة بالوقت (,)TDABC
بديالً عن المدخل التقميدي لمتكمفة عمى أساس النشاط ( .) ABCوايضا ىدفت الدراسة توضيح
مفيوم معادالت الوقت في حساب الطاقة المستغمة لمموارد التي تؤدي الى تكمفة النشاط,

وتكمفة الوحدة والوقت المطموب لكل عمل داخل النشاط ,بناءً عمى محركات الوقت المختمفة,

وذلك بيدف توجيو نظر إدارة الشركة إلى التكاليف اليامة والمؤثرة عمى ربحية المنتج.
االستنتاجات

و توصمت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات التي كان من اىميا  :ان تطبيق اسموب

التكمفة عمى اساس النشاط الموجو لموقت ( ) TDABCيوفر المعمومات عن تكمفة لحساب
الطاقة العممية لمموارد التي تؤدي الى النشاط وتكاليف الوحدة وكمية الوقت المطموب لتنفيذ
كل نشاط حسب محركات التكمفة حتى تتمكن الشركة من ادارة تكاليفيا تحقيق ربحية اكبر و

التمييز بين الطاقة المستعممة والطاقة الغير مستعممة (العاطمة) بالتالي يوفر الرؤية الواضحة

عن كفاءة العمميات التشغيمية وىذا ما عجزت عنو تقنية التكمفة عمى اساس النشاط (,)ABC

دراسة 2010 ,Szychta
عنوان

الدراسة
ىدف الدراسة

.Time Driven Activity Based Costing in service industries

مدخل التكاليف عمى أساس النشاط الموجية بالوقت في قطاع وحدات الخدمات.

ىدفت الدراسة الى تحميل دور مدخل التكمفة عمى أساس النشاط) ) ABCفي الوحدات

الخدمية واستعراض مدخل تقنية التكمفة عمى أساس النشاط الموجية بالوقت )TD-ABC
)الذي صمم لقياس التكمفة بطريقة اسيل وتخصيصيا.

االستنتاجات

أن مدخل ( (ABCالمستخدم في الوحدات الخدمية يزود بمعمومات عن تكاليف األنشطة

والخدمات ,وتستخدم لتحديد ربحية الزبائن ,ومجموعات الزبائن واألسواق.

تطبيق مدخل ( ) ABCوالسيما في الصناعات الكبيرة والشركات الخدمية ثبت غالبا بأنو
يستيمك وقتا وتكمفة مما يسبب أحيانا العزوف عنو.

اثبت ت الدراسة أن اليدف من تطبيق مدخل( ) TD-ABCىو ىو تقميل الروتين والمحددات
التي ترافق تطبيق مدخل .ABC
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المحور الثاني :مدخل التكاليف عمى أساس أالنشطة ABC
أو ًال :نشأة مدخل التكاليف عمى أساس األنشطةABC
نشأ مدخل الكمفة عمى أساس النشاط (  )ABCمن خالل الدراسة التي قام بيا ( )Andersonحيث أُعتبر من
أوائل الذين قاموا بتطوير مدخل التكمفة عمى أساس النشاط (  )ABCسنة  ,1891حيث حدد أساسات ىذا المدخل

من خالل دراست ِو لمفيوم الكمفة وأنشطة الكمفة وأىداف الكمفة  ,لذا ُيعد ظيور مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة

قدمتو محاسبة التكاليف خالل العقدين األخيرين من القرن الماضي  ,وترجع بدايات ظيور التكاليف عمى
من أىم م ا
ُ
أساس األنشطة ىي أن الطرق التقميديو المتبعو في تخصيص التكاليف غير المباشرة عمى المنتجات في الوحدات
اإلقتصادية كساعات عمل الماكنة أو كمفة العمل المباشر أو كمفة المواد المباشرة أو عدد الوحدات المنتجة أو غيرىا

من أساليب التخص يص تشوه الصورة الحقيقية لكمفة المنتج لما تقدمو من بيانات غير دقيقة و أيضاعدم تقديم

المعمومات بالتوقيت المناسب لمتخذي الق اررات كميا عوامل سارعت في توفير نظام بديل  .ومن الجدير بالذكر إن

المنتجات في ظل المدخل التقميدي تُحمل بأقل أو بأكثر من التكاليف الخاصة بيا ولذلك فأن المدخل التقميدي كان
موضع إنتقاد لكثير من الباحثين وأيضا الشركات التي كانت تواجية منافسة شرسو من نظيراتيا في السوق  ,وعميو
ظيرت في الواليات المتحدة رغبو شديد في إيجاد مدخل أو أسموب أو نظام جديد في محاسبة التكاليف  ,ومن ىنا تم

تطوير إسموب جديد عام  1892حيث تم اإلفصاح عن مدخل جديد سمي بمدخل الكمفة عمى أساس األنشطة ABC
والذي بدأ التطبيق الفعمي لو عام  1891في الواليات المتحدة األمريكية والذي إنتشر بعدىا بشكل واسع في دول

العالم .

ثانيا :مفيوم وتعريف مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ABC
يعرف ) ) Blocher, et.al,2005:136مدخل التكاليف المبني عمى أساس األنشطة ()ABCىو النيج الذي يعين
تكاليف الموارد إلى مسببات التكمفة مثل المنتجات أو الخدمات عمى أساس األنشطة التي تؤدى مسببات التكمفة,

وفرضية ىذا النيج ىي أن المنتجات أو الخدمات عمى صورة ثابتة ىي نتائج األنشطة وا ستعمال األنشطة لمموارد ىي
التي تتكبد التكاليف فيتم تعيين تكاليف الموارد لألنشطة التي تستعمل أو تستيمك موارد (مسببات استيالك الموارد) تم

تعيينيا إلى مسبب التكمفة (مسببات استيالك النشاط).
ويعرفو ( )Atkinson,et.al,2007:138ىو المدخل الذي يستعمل مرحمت ين لتخصيص التكاليف بشكل بسيط لكن
بصورة أعم من نظم التكاليف التقميدية التي تستعمل مراكز التكمفة لتخصيص التكاليف غير المباشرة بينما يستعمل
نظام ) ) ABCاألنشطة لتعيين وتخصيص التكاليف غير المباشرة بالنسبة الستيالك كل نشاط من الموارد المتاحة

لممؤسسة.

وعرف ( )Hilton,2008:141نظام التكاليف عمى أساس االنشطة ABCىو طريقة التكاليف التي تعين التكاليف
لألنشطة ومن ثم الى السمع والخدمات عمى أساس مقدار إستيالك كل سمعة أو خدمة من األنشطة.
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ثالثا  :مميزات مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ()ABC
يعطي مدخل التكاليف عمى أساس االنشطة)(ABCمعمومات أكثر دقة وأكثر مالئمة لمطريقة التي تُستيمك فييا

الموارد كل نشاط من أنشطة الوحدة اإلقتصادية ,وىذه المعمومات تعطي مدخل ( )ABCبعض المزايا أىميا- :

ال ثم تحميل ذلك النشاط
إن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ( )ABCيقوم بإدارة كل نشاط من خالل تحديد هِ أو ً
ومعرفة كمفت ِو ,ويقوم أيضا بإدارة كل نشاط يضيف قيمة لممنتوج أو اليضيف قيمة لو,وأيضا يقوم بجمع عدة أنشطة
ال إعداد وتييئة اآلالت يتكون من عدة إجراءات
من خالل عالقة تجمع تمك األنشطة وتكون عالقة عممية سببيو مث ً
متشابو حيث ُيمكن دمجيا بنشاط واحد يسمى نشاط أعداد اآلالت (العاني.)311 : 6111,
قيام اإلدارة العميا في الوحدة اإلقتصادية بدعم المنتجات والخدمات التي ليا مردود ربحي أكبر وتخفيض الدعم أو

تطوير التي تكون أرباحيا أقل وكل ذلك ُيمكن بيانو من خالل أستخدام مدخل
. )Horngren,et.al,2012:155(ABC

يقدم مدخل ( )ABCدقة كبيره في قياس موجو الكمفة ألي نشاط والذي ُيمكن من خاللو قياس الكمفة لممنتج وعميو
فإنيا توفر أفق لدى اإلدارة لتحسين المنتج والرقابة بصورة افضل عمى التكاليف ( Blocheret,et.al,2006:
.)109
يقوم مدخل ( )ABCبالتغذية العكسية لكفاءة وفاعمية المعالجة لمعمميات التشغيمية لتمكين اإلدارة في الوصول إلى
المنتجات التي تدر أرباح أعمى تقرير نوع االستثمارات (العاني.)311 : 6111,
المحور الثالث :مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت

أوأل - :نظره عامو عن ِنشأة مدخل - :TD-ABC
أوجده من
إن مدخل تخصيص التكاليف عمى أساس األنشطة( )ABCيعتبر من األساليب المميزه منذ إبتكارة لما
ُ
حمول لمشاكل كمفوية كانت تشكل عائقاً أمام الوحدات اإلقتصادية التي كانت تطبق نظام التكاليف التقميدي  ,لذا

تمكن مدخل التكمفة عمى أساس النشاط ( )ABCوخالل فترات طويمو من قياس كمفة المنتجات والخدمات بصوره أكثر
دقة ومالئمة عما كانت عمية في ظل تطبيق النظم التقميديو الوحدات اإلقتصادية ولذا إستطاعت تمك الوحدات من
تحديد ربحيتيا من اإليرادات المتحققو بصورة أكثر وضوحاً  ,وعمي ِو إستطاع مدخل ( )ABCمن معالجة قصور قياس

التكمفة في األنظمة التقميدية لمتكاليف ( درغام .)218 :6111 ,ولكن مع مرور الوقت ِوجدت معوقات وعقبات كثيره

كما وجيت إنتقادات لمدخل ( )ABCمر ذكرىا في المبحث السابق ,التيأدت لضرورة وحاجة إيجاد حمول لتمك

المشاكل والمعوقات التي واجيت مدخل ( , ) ABCوىنا بدأ العمل المستشارين في الوحدات اإلقتصادية واألكاديميين
والباحثين والدارسين في إيجاد طرق لمعالجة مشاكل تطبيق مدخل ( )ABCمع كيفية اإلستفاده من مدخل التكاليف

عمى أساس األنشطة ( ) ABCبنفس الوقت  ,وبعد الجيود ذوي الشأن الكبيره ظير مدخل جديد سمي بمدخل الكمفة
عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ((TD-ABCففي عام 1881قام البرفسور ( )Andersonبتطبيق ىذا المدخل
ال جديدًا منبثق ًامن مدخل ,ABC
بإشتراك مع البرفسور (, )Kaplanوفي عام  1889تم وضع ىما مدخ ً
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ثانيًا- :مفيوم وتعريف مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت TD-ABC
إن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ) )TD-ABCتم التوصل إلي ِو مؤخ ار وخالل العقد
الماضي ( )Anderson&Kaplanوذلك لمعالجة المشاكل في تطبيق مدخل التكمفة عمى أساس األنشطة ()ABC
بسبب متطمبات إدارة الوحدات اإلقتصادية ,لكي تكون قادرة عمى مواجية المنافسة السوقية الشرسو والحصول عمى

منتجات ذات جوده عالية وبكمف مخفضو .وعميو سيتم إستعراض بعض المفاىيم والتعاريف المذكوره عدة ُكتاب في

موضوع مدخل التكمفة عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ) )TD-ABCوكما يمي:

إن (الشعراني )6113:08 ,يرون إن مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت()TD-ABCبأنو مدخل
قائم عمى أسس مدخل التكمفة عمى أساس النشاط  ABCولكن مع وجود إختالف في تخفيض تكاليف التنفيذ وتركيزُه
عمى موجيات التكمفة الزمنيو .
أما ) (Thomson&Gurowka,2005:22فقد عرف مدخل االتكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت (
 (TD-ABCبأنو مدخل مكمل لمدخل الكمفة عمى أساس النشاط ) (ABCولكن بإختالف بسيط وىو أن مدخل

) (ABCيقوم بقياس كمفة المنتجات بطاقتيا المستغمة وغير المستغمة بينما مدخل ) )TD-ABCيقوم بقياس كمفة
المنتجات بطاقتيا المستغمة فقط وغير المستغمة فإنيا تحمل عمى كشف الدخل

رابعا  :مميزات مدخل ()TDABC
لدى مخل  TDABCمزايا يمكن الكشف عنيا بالتالي (الرشيدي6118 ,؛

()Dewi,2012:1962

 - 1إن مدخل ( )TDABCأكثر دقة وأكثر مالئمة من مدخل ( )ABCألنو يقوم عمى أساس
عممي من خالل تحديد الوقت المطموب لمتشغيل العممي .
 - 6إستطاع مدخل ( ) TDABCمن تخطي المعوقات والمشاكل التي في مدخل .ABC
 - 1مدخل ( )TDABCيتمتع بسيولة التنفيذ بسبب ألية الوقت المستخدمو في تنفيذ هِ
كفائتو عمى األستم ارريو في الوحدات اإلقتصادية بسبب قمة كمفتو .
 - 0مدخل ( )TDABCأثبت
ُ
ويمكنو تحديد الطاقة المستغمو
 - 3مدخل ( )TDABCيعطي معمومات عن تكاليف التشغيل ُ
وغير مستغمو في كل نشاط

رابعا :خطوات تطبيق مدخل التكاليف عمى أساس االنشطة الموجية بالوقت TD-ABC
ينبغي تطبيق مدخل()TD-ABCعمى وفق الخطوات اآلتية(:(Bruggemant.al,2005:10
تحديد مجموعات الموارد المختمفة واألنشطة التي تستيمك تمك الموارد.
تقدير كمفة كل مجموعة من مجموعات الموارد.
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تحديد الطاقة العمميو من الوقت لكل مجموعو (ساعات العمل المتاحة).
تحديد كمفة الوحدة من موجيات النشاط لكل مجموعة من مجموعات الموارد وذلك بقسمة الكمفة الكمية لمجموع الموارد

عمى طاقتيا العممية

تحديد الوقت الالزم لكل حدث من أحداث النشاط باإلعتماد عمى موجيات الوقت مستخدمين معادالت الوقت.
- 2نقوم بضرب (الخطوة  ×0الخطوة  )3لمحصول عمى كمفة النشاط أي (بضرب كمفة وحدة الوقت في الوقت
المستغرق إلنجاز النشاط) ,وبذلك نحصل عمى كمفة الطاقة بصوره محدده.

المحور الرابع  :سمسمة القيمة
أوال :مفيوم وتعريف تحميل سمسمة القيمة
أن مفيوم (القيمة) يعني عممية تبادلية بين الزبون والبائع أي ما يحصل عميو الزبون من خالل تبادل السمعة

مقابل السعر الذي يقوم بدفعو ,إذن فالقيمة ىي صافي المنفعة (إجمالي المنفعة  -الكمفة التي يدركيما الزبون)

(السعيدي .)10: 6110 ,أما (العامري ) 130 :6119 ,أعطى وصفا أخر لمقيمة في الوحده اإلقتصادية بأنو

السعر الذي يدفعة الزبون ألي ىدف منتج ( سمعة او خدمة ) ,وأما الربح ىو الفرق بين ىذه السعر (القيمة)

والكمفة الكمية لذلك اليدف ىي كمف السمعو التي قامت الوحده بإنتاجو .
وقد وجد الباحث بأن مفيوم السعر يمثل القيمة في مفيوميا العام أي أنيا كمفة الغرض (سمعة أو الخدمة ) فضالً
عن الربح المتحقق منو يسمى قيمة المنتج لدى الزبون و أيضا أن القيمة ىي المنفعة التي يحصل عمييا الزبون .

أما بخصوص سمسمة القيمة فاألتي يوضح تعريفيا ومفيوميا حسب اراء الكتاب - :
عرف (العاني )92 :6110 ,إن سمسمة القيمة ىي إسموب ُيمكن إستخدامو كإطار يحدد نقاط القوة والضعف في
الوحده اإلقتصادية ويخمق المزايا التنافسية فييا .ويقوم ىذا األسموب عمى أفتراض أساس ينص عمى إن اليدف

اإلقتصادي يكون في خمق قيمة لممنظمة من خالل أنشطتيا المختمفة .أما (إدريس والغالبي )111: 6111,بينا إن
سمسمة القيمة ىي دراسة لتحديد جوانب القوة والضعف في أنشطة الوحدة اإلقتصادية ولتحديد قدرتيا في خمق منتج

ذات ميزة تنافسية لموحده اإلقتصادية لذا تم إستخدام مصطمح سمسمة القيمة ألنو المعنى الذي يعطي إ ضافة قيمة
لممنتج أو الزبون.

ثانيا :أىمية سمسمة القيمة - :يمكن تحديد اىمية سمسمة القيمة بالنقاط االتية :
تظير أىميتيا من خالل المدى الواسع لكل نشاط يدخل في المنتج أو الخدمة وتوضيح الطرق اإلنتاجية المختمفة

لمسمع او الخدمات من بداية األنتاج حتى يستمم العميل المنتج (البديري . ) 116 : 6111 ,
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تعطي سمسمة القيمة مفيوم لتركيبة مختمفة لمروابط والعالقات التجارية  ,) Bomman) 2007:118وان معرفة
وتحديد األنشطة المحركة ل سمسمة القيمة بشكل واضح تعد من أولوليات الدخول إلى األسواق األجنبية التي يمكن

لمربحية من خالليا ان تنمو ) .(Kaplinsky&morris,2000: 9
إن سمسمة القيمة ىي مدخل من المداخل التي إكتسبت أىمية بالغة ألنيا إطار مالئم و مناسب يبين مفيوم القيمة

التي تحقق الميزة التنافسية في الوحده اإلقتصاديو  ,كونيا تعمل عمى تعيين نقاط قوة الوحده التي تساعدىا في خمق

القيمة (الحيالي. )19: 6112 ,
أن أىمية سمسمة القيمة تكون في توصيف شبو رسمي لكل األنشطة التي تضيف قيمة لممنتجات أو العمالء

(.)Joerg,2007:13

ثالثا :تحميالت سمسمة القيمة.
أن تحميالت سمسمة القيمة ىي إحدى أدوات التحميل األستراتيجي التي يمكن عن طريقيا الحصول عمى مفيوم
واضح لمميزة التنافسية في الوحده اإلقتصادية ,التيتعطي صوره واضحو لألسترتيجيات التي تقدم قيمة لمزبون عن

طريق تخفيض وادارة الكمف,وأيضا تستخدم برامج لفيم يساعد عمى الدمج بين مرحمة تصنيع المنتج وبين المجيزين
والزبائن وباقي األنشطة في الصناعة  ,حيث إن ىذه األنشطة تمثل كل الخطوات الالزمة لتقديم منتج أو خدمة

مميزه عمى مستوى الصناعة حيث تبدأ من تطوير المنتج الحالي أو تقديم منتج جديد او تقديم عدة منتجات وأختبارىا
بعد ذلك يتم شراء المواد األولية والتصنيع والتوزيع وتقديم كافة الخدمات .)Spies,2011:49( ,وأما  Porterفانو
يقدم تحميالت سمسمة القيمة بإنيا سمسمة األنشطة التي يتم أداؤىا الوحده اإلقتصادية لموصول إلى الميزة التنافسية

,وقد قدم ذلك عن طريق إنموذج ذي قوى تنافسية يتكون من خمس عناصر وكاآلتي:
- 1دخول منافسين جدد- :
تقوم األنشطة الصناعية عمى خمق بيئة جاذبة لمداخمين الجدد من المنافسين في السوق كالطمب عمى المنتجات

أو ربحية ىذه المنتجات وألخ ,مما يجعل منافسة شديدة بين الوحدات اإلقتصادية المصنعو ,وكل ذلك يتطمب من
المن تجين تقديم بعض األجراءات التي تساعدىم عمى األستمرار والبقاء في السوق كتخفيض كمفة المنتجات أو

تخفيض األسعار أو الربحية وكذلك توفير التمويل الألزم لدعم الق اررات األنتاجية الجديدة ( Horengren, et.

.)al,2000:264

 - 2المنافسو بين الشركات قائمة - :
بسبب زيادة الطمب عمى منتج معين و نمو األعمال في أي صناعة تنشأ المنافسة بين الشركات لغرض
الحصول عمى حصة سوقية كبيرة في الصناعة أو في السوق وتكبر حدة المنافسة عندما ال يكون تمايز بالمنتجات أو

في قيادة التكمفة بين المنتجات لمشركات المتنافسة (.) David,2011:55
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- 3قدرة المساومة مع المشترين- :
يمتمك المشترون مناورة كبيرة لمحصول عمى منتج أو خدمة معينة و السيما في حالة الشراء من الشركات
الكبيرة في مجال صناعة ذلك المنتج أو تقديم تمك الخدمة ألنيم قادرون عمى خفض كمفة المنتج أو الخدمة من خالل

طمبيم لكميات كب يرة أو من جانب أخر زيادة الكمفة عمى تمك المنتجات من خالل طمبيم لنوعية ذات جودة عالية,

وفي حالة عدم تمبية رغباتيم المصنعين فأن ذلك يدفعيم لمبحث عن مصادر تمبي رغباتيم  ,وبذلك فأنو يعتبر بمثابة

تيديد لمشركة في حالة شراءىم من مصادر أخرى ()David ,2011 : 54

 . 4قدرة المساومة مع المجيزين
يمتمك المجيزون مناورة كبيرة في الصناعة تكون فاعمة في حالة سيطرتيم عمى قدر كبير من األعمال المرتبطة
بزبائنيم  ,ويصبح تأثير قوة المناورة كبي ًار المجيزين عندما تكون المواد التي يقدمونيا أساس ًا لنجاح الصناعة لزبائنيم

,وبذلك فأن التغيرات التي تط أر عمى األ سعار ستكون مقبولة لدييم ألن زبائنيم قد يتردون من تغيير المجيزين إلن
ذلك قد يحمل العميل كمفة أضافية أو قد يساىم التغيير في تردي وأنخفاض في مستوى الجودة التيتؤثر سمبا عمى
العميل (.)David,2011:54
ولكن يرى الباحث أن ىناك قوة لدى العمالء في الضعط عمى المجيزين في حالة إستطاع العمالء من تحسين
منتجاتيم وجعميا ذات مواصفات مطموبة لدى المستيمكين ,حيث أن ذلك يزيد الطمب عمى المنتجات مما يجعل

العمالء بحاجو لممواد األولية المجيزين التيعمى أساسيا يستطيع العمالء من الضعط عمى المجيزين وطمب المواد

األولية بكميات كبيرة وبط رق تجييز متفق عمييا التيمن خالليا يمكن لمعمالء من تخفيض سعر المواد األولية .

 .5تيديدات المنتجات البديمة
في كل بيئة أعمال إقتصادية تكون المنتجات البديمة خط ًار عمى تمك الوحدات العاممة في تمك القطاعات التي

فييا ,ألن تمك المنتجات البديمة قد تؤدي نفس الغرض من وجية نظر الزبون وبكمفة أقل و بالجودة نفسيا أو أعمى
منيا لذلك فيي تعتبر من أقوى التيديدات في المنافسة بين الشركات المختمفة (.)David,2011:52

وىنا نجد  Porterاعطى استراتجيتين تنافسيتين:
أ :أستراتيجية قيادة الكمفة األقل
المقصود من أستراتيجية قيادة التكمفة األقل يعني أن تتحكم الوحدات اإلقتصادية وتسيطر عمى حصو سوقية

تُمكنيا من المحافظة عمى مبيعاتيا أو زيادتيا وكل ىذا يكون من خالل دعم الميزة التنافسية التي تقدميا تمك الوحدات
وىي عن طريق تخفيض تكاليف منتجاتيا ,والذي يعطييا مزايا لدى الزبون تجعمو يفضل شراء منتجات تمك الوحدات
ومن ثم الحصول عمى الحصة السوقية األكبر ,لذا تميل تمك الوحدات إلى تخفيض تكاليفيا لموصول إلى األسواق

ذات بيئة إقتصادية معينو أو الزبائن المحدديين من األسواق األخرى لزيادة المبيعات,وتخص ىذه اإلستراتيجية

األعمال األنتاجية في عمميات التصنيع والتوزيع و كافة األعمال اإلدارية وتكون نقاط الضعف في ىذه اإلستراتيجية

بالميل بأتجاه تخفيض الكمفة وبالطريقة التي قد تضعف الطمب عمى المنتج شريحة معينة من المجتمع تطمب المنتج

بجودة وموصفات معينو بحيث تكون ذات جوده عاليو ال تستطيع تمبيتيا الوحده اإلقتصاديو عند إضافة التحسينات
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عمى المنتج وذلك إلرتفاع الكمف (.) Blocher,2008:19وتعرف أيضا بأنيا قدرة الوحده اإلقتصادية عمى اإلنتاج
بأقل التكاليف مع األخذ بالحسبان أسعار المنافسين مع القيام بتحسين اإلنتاجيو وحذف األنشطة غير الضروريو

والرقابو عمى عناصر الكمفو (.)Horengren,et.al,2009:435
ولكن يرى الباحث من مفيوم إستراتيجية قيادة الكمفة األقل ىو تخفيض التكاليف ولكن سيعمل الباحث في الجانب

العممي عمى ىذه اإلستيراتيجية مع مدخل  TD-ABCإذ إنو عند تخفيض الكمفة سيعطي مرونو لدى الوحده

اإلقتصاديو لتحسين جودة منتجاتيا بإضافات مختمفو عمى المنتج ومن ثم فأن التخفيض ُي سيم في تحسين قيمة المنتج

ويجعمو يمبي رغبات زبائن جدد وبنفس أسعار البيع يطمبون المنتج بمواصفات خاصو تكون الوحده قادره عمى تمبيتيا .

إن الوحدات اإلقتصادية التي تستخدم إستراتيجية قيادة الكمفة األقل لغرض تقديم قيمة لزبائنيا بنفس الجودة أو أفضل
منيا بالنسبة لمسمع أو المنتجات أو الخدمة وبكمفة أقل بالمقارنة مع المنافسين ,من خالل الذىاب بإتجاه خفض الكمفة
باإلعتماد حذف األنشطة التي ال تضيف قيمو عمى التطوير والتصنيع والتسويق والتوزيع وىنا تسمح ىذه

اإلستراتيجية بإكتساب أرباح مرتفعة مقارنة بمنافسييا كنتيجة لبيع منتجاتيا بنفس السعر أو بأقل

منو( .) Jakson,2009:470وعميو فإنيا إستراتيجية تتميز الشركة بموجبيا عمى المنافسين عن طريق إنتاج منتج
أو تقديم خدمة بكمفة أقل ,وبذلك فإنيا ستحقق أرباح ًا مستدامة في حالة تخفيض األسعار وبالتالي تقل حدة المنافسة
بالنسبة لمصناعة من خالل النجاح تخفيض األسعار وارباك الربحية لدى المنافسين (.)Blocher,2008:19

ب :أستراتجية التمايز
إن مفيوم إستراتيجية التمايز ىي قدرة الوحدات اإلقتصادية عمى تقديم المنتجات أو الخدمات المميزه من خالل
وعادة ما تكون تمك المنتجات ذات
بعض التحسينات العامة عمى المنتجات في التصميم أو التصنيع أو التجييز,
ً
جودة عالية وىذه الصوره تجعل الوحدات اإلقتصادية ت قوم بتوجيو اإلىتمام نحو المنتجات ذات أسعار المرتفعة
والمميزه التيتعطي زياده بالوالء الزبون ألنيا أصبحت من المنتجات التي يثق بيا

( , ) Thompson&Strickland,2001:163ولذا فإن نقاط الضعف ليذه األستراتجية ىي إضعاف قوتيا من
خالل قيام المنافسين بتخفيض األسعار م ن أو من خالل عدم ضرورة البحث والتطوير المستمر بأتجاه تقوية

التمايز()Blocher,2008:20

المحور الخامس :تطبيق مدخل  ABCفي المعمل عينة البحث ودوره في تحسين قيمة المنتج
سيقوم الباحثان ىنا بتطبيق ىذا المدخل عمى منتج الدشداشة الكالسيك المياقة بوصفيا المنتج الرئيس في المعمل عينة

البحث وذو مردود اقتصادي كبير.

أوال :تحديد األنشطة الرئيسة في المعمل عينة البحث لمنتوج الدشداشة الكالسيك المياقة
لقد زار الباحث ميدانيا المعمل عينة البحث وتم فيو لقاء المسؤول الفني لممعمل وأيضاً باقي الوحدات ,

ولكون ىناك تداخل باألنشطة المتعمقة بالدشداشة الكالسيك المياقة مع باقي المنتجات وعدم وضوحيا في المعمل

عينة البحث و األحداث المرتبطة بكل نشاط قام الباحث ب طمب المساعده من الكوادر الفنية و اإلدارية لغرض
تحديد األنشطة الرئيسة وتم اإلستعانة بيم لغرض رسم وتتبع عممية خياطة الدشداشة الكالسيك المياقة  ,إن

المشتريات تقوم بتسميم خامات األقمشة وجميع المواد الداخمة بإنتاج الدشداشة الكالسيك المياقة بعد أن يتم شراءىا
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وف ق األليات واإلجراءات الموضوعو إدارة المعمل الى المخازن ويتم إدخاليا مخزنيا بشكل مثبت في مستندات
اإلدخال المخزني وسجل رقابة المخزون وبيذا يتم تحديد نشاط اإلستالم وبعدىا يتم ترتيب وتصنيف األقمشة

الخام والمواد األوليو في المخزن ومن ثم يتم إخراج الكمية المطم وبة لغرض تسميميا لمراكز االنتاج بواقع

( )6.11متر لكل وحدة من الدشداشة الكالسيك المياقة

( )1

ومناولتيا لقسم الفصال وبيذا تم تحديد نشاط المناولة

ولكن قبل ذلك ياتي نشاط التصميم لغرض تصميم نموذج أولي الدشداشة الكالسيك المياقة حتى يتم عمى إثرىا

خياطة بقية الكمي ة حسب تصميم اإلنموذج المعد المصمم ,وبعد ذلك يتم إستالم القماش قسم الفصال

والتحضيرات لفصال القياسات المطموبة الدشداشة الكالسيك المياقة بحسب القوالب المصممو حيث تحضر بقيام

العمال بنشر القماش عمى طاوالت التفصيل لغرض قصو حسب القوالب المصممو وبعد ذلك تبدأ عممية الرزم
لكل مجموعو وترقم بحسب كل مجموعو وبيذا تم تحديد نشاط الفصال والتحضيرات وبعدىا تسمم مجموعات

المفصمو لقسم الخياطة لخياطة الكمية المطموبة وبعد الخياطة تجري عممية فحص المنتج و التأكد من مطابقتو

لممواصفات المطموبة وبيذا تم تحديد نشاط الخياطة,وبعد إستكمال الدشداشة الكالسيك المياقة يتم كوي الدشداشة
وتجييزىا وتطبيقيا و بيذا تم تحديد نشاط الكوي ,وبعد كوي الدشداشة يتم تسميميا لتعبئتيا وتغميفيا بكيس

سميفان بشكل أنيق لعرضيا لمبيع وبيذا تم تحديد نشاط التعبئة والتغميف ,ويرى الباحث أن لإلدارة دو اًر كبي اًر في
تصنيع المنتجات وتسويقيا بشكل مميز وليذا تم وضع نشاط ثامن ,وىو النشاط اإلداري والجدول ( )1يبين

األنشطة الرئيسة لممعمل عينة البحث واألحداث المرتبطة

جدول () 1األنشطة الرئيسة واالحداث المرتبطة بيا ومستوى النشاط في المعمل عينة البحث
االنشطة الرئيسة

االحداث المرتبطة بيا

مستوى النشاط

نشاط اإلستالم

إستخراج أمر الشراء,فحص نوعية الكمية المستممة,جرد

الكمية المستممة,إعداد تقرير اإلستالم ,إعداد تقرير موقع

مستوى الدفعة

االنتاجية

نشاط المناولة

االستالمالصرف  ,تجييز دفعات
اءات مستند
بماريؤيد
إكتمال إج
امينمنالمخزن
التاكد
من

مستوى الدفعة

خامات االقمشة والمواد األولية المطموبة ,تحميميا الى

اإلنتاجية

واسطة النقل ,نقميا من المخازن و تسميميا لمورش

اإلنتاجية
نشاط التصميم

إختيار فكرة التصميم ,إعداد القالب الخاص بالمنتج ,إعداد

االحجام (صغير ,متوسط  ,كبير ) ,فكرة التصميم

مستوى الدفعة

االنتاجية

النيائي,التسميم لمفصال
نشاط التفصيل

نشر طبقات االقمشة ,قص القماش ,مرحمة الترقيم ,مرحمة

مستوى الدفعة

والتجييز

التاشير  ,مرحمة الطوي ,والتسميم لمخياطة

االنتاجية

نشاط الخياطة

إستالم القطع من التفصال  ,خياطة أوفر المنتج ,خياطة

مستوى الوحدة

الدشداشة الكالسيك

الجية الخمفية واألمامية  ,ربط اجزاء الرئيسة والصغيرة ,

االنتاجية

نشاط الكوي

إستالم المنتج من الخياطة  ,القي ام بعمميات الكوي

المياقة

()1

خياطة الذراعين  ,تصميح األخطاء ,الفحص النيائي لممنتج

تستيمك ( )2770متر من القماش وىي محددة قسم التصميم في المعمل عينة البحث.
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االنتاجية

والتغميف
نشاط التعبئة
والتغميف

إستالم المنتج من نشاط الكوي  ,تطبيق المنتج  ,تغميفة

المنتج  ,تعبئة المنتج بالصناديق ,تسميم لمخزن اإلنتاج

مستوى الوحدة

االنتاجية

الجاىز
النشاط االداري

القيام بإجراءات اإلدارية واإلجراءات المحاسبية وتنظيم

مستوى المصنع

الموارد البشرية
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عل المقابالت مع ومسؤولين والفنيين في المعمل عينة البحث.

وقد الحظ الباحثان أن ىناك انشطة مرتبطو بالدفعة االنتاجية مثل انشطة االستالم والمناولة والتصميم والفصال

والتحضيرات (  , )2وبذلك فان الطمب ليذه االنواع من األنشطة يرتكز بشكل أساس عمى عدد الدفعات المنتجة (وليس
عمى عدد الوحدات المنتجة) .اما انشطة االخرى المذكورة في باقي الجدول رقم ( )6مثل الخياطة والفحص والكوي

والتعبئة والتغميف فيي انشطة مرتبطة بالوحدة المنتجة (وليس بالدفعة) ,بينما النشاط االداري والمحاسبي ىو نشاط

مرتبط بالمعمل كمو (وليس بالدفعة او بالوحدة).

ثانيا :تحديد تكاليف التحويل لألنشطة الرئيسة الدشداشة الكالسيك المياقة في المعمل عينة البحث
بعد التعرف عمى األنشطة الرئيسة واألحداث المرتبطة بيا في المعمل عينة البحث و لصعوبة فصل تكاليف الدشداشة

الكالسيك المياقة عن تكاليف المعمل كمو ألن المعمل ينتج عشرة انواع من الدشداشة خالل عام  6112فضال عمى أن

الح سابات تقوم بحساب تكاليف المنتج عمى مستوى المعمل ,وقد جاء اختيار الباحث لمنتوج الدشداشة الكالسيك المياقة
ألىمية المنتج لممعمل من الناحية االقتصادية ,و ايضا اصبحت الدشداشة الكالسيك المياقة من المنتجات الرئسية في

المعمل بسبب كثافة الخط االنتاجي ليذا ال نوع من المنتجات وتم الحصول عمى المعمومات المتعمقة بتكاليف التحويل لكل
نشاط عن طريق االطالع عمى السجالت الخاصة بالحسابات والكمفة في المعمل والقيام بمقابالت خاصة مع مسؤولي

االنشطة االنتاجية ,حيث تم حساب تكاليف التحويل لكل نشاط من االنشطة الرئيسة العشره المذكورة في جدول رقم ()1
و تم االخذ باالعتبار الباحث عدد الكادر االداري والمحاسبي وكوادر العمال في كل نشاط والنفقات المتعمقة بيم,

والجدول رقم ( ) 6يبين تكاليف التحويل (اجور مباشرة +تكاليف غير مباشرة) لكل نشاط من األنشطة الرئيسة.

()2

ان الدفعة اال نتاجية في المعمل عينة البحث  100دشداشة

661

(اجملهد 7انعدد )82

جمهت اإل دارة واإللتصاد

كاوىن االول ()8102

جدول ( ) 2معمل الصادق (ع) لخياط الدشداشة
توزيع تكاليف التحويل لكل نشاط من األنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك المياقة

األنشطة الرئيسة

تكاليف التحويل

نشاط اإلستالم

10384770

نشاط المناولة

10362588

نشاط التصميم

5135682

نشاط التفصيل

25688356

نشاط الخياطة الدشداشة الكالسيك المياقة

16246494

نشاط الكوي

4688554

نشاط التعبئة والتغميف

1968230

النشاط اإلداري

8661250

اجمالي تكاليف التحويل

83135924

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى السجالت المحاسبية والمقابالت مع الموظفين والمسؤولين في المعمل عينة البحث.

ثالثا :تحديد موجيات الكمفة لألنشطة الرئيسة الدشداشة الكالسيك المياقة في المعمل عينة البحث
تم تحديد موجو الكمفة في انشطة المعمل الرئيسة عن طريق مالحظة التاثير المباشر لحدوث الكمفة الخاصة

بكل نشاط,وأن أي تغير في موجو الكمفة يسبب تغير في كمفة النشاط ,والجدول( )1يبين موجيات الكمفة لالنشطة
الرئيسة لمدشداشة الكالسيك المياقة والكمية المستيمكة من موجيات الكمفة في المعمل عينة البحث.
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جدول () 3موجيات الكمفة لألنشطة الرئيسة والكمية المستيمكة من موجيات الكمفة لمدشداشة الكالسيك المياقة في المعمل

عينة البحث

االنشطة الرئيسة

موجيات الكمفة لكل نشاط

الكمية المستيمكة من موجو الكمفة

نشاط االستالم والتسميم

كمية خامات قماش المستممة الدشداشة

 270متر لكل دفعة

نشاط المناولة

كمية خامات القماش الصادرة لمورش

 270متر لكل دفعة

نشاط التصميم

الوقت المستيمك لمتصميم

 46دقيقة لكل دفعة

نشاط التفصيل والتجييز

الوقت المستيمك لمفصال والتجييز

 120دقيقة لكل دفعة

نشاط الخياطة

الوقت المستيمك لمخياطة

نشاط الكوي

الوقت المستيمك لمكوي

نشاط التعبئة والتغميف

عدد الوحدات المنتجة

النشاط االداري

ساعات العمل المباشر

الكالسيك المياقة

الدشداشة الكالسيك المياقة

 45قطعة لكل دشداشة
 6دقيقة لكل دشداشة
 1قطعة لكل دشداشة
91

( )3

دقيقة لكل دشداشة

المصدر:إعداد الباحث بمساعدة الكوادر اإلدارية والفنية والعاممين في المعمل عينة البحث.

رابعا :تقدير الطاقة السنوية المتاحة من موجيات الكمفة
ان موجيات الكمفة تحدد لكل نشاط من األنشطة الرئيسة والكميات المستيمكة من موجيات الكمفة لمدشداشة الكالسيك
المياقة الواحدة و يمكن استخراج الطاقة

السنوية المتاحة من موجيات الكمفة بالمعادلة اآلتية- :

الطاقة السنوية المتاحة من موجيات الكمفة=الكمية المستيمكة من محركات الكمفة × كمية االنتاج السنوية.
في الجدول رقم ( ) 0احتساب الطاقة السنوية المتاحة من محركات الكمفة لألنشطة الرئيسة في المعمل عينة البحث

( )3يعمـل فـي المعمـل عي نـة البحـث 50موظف ـاً أوعـامالً ولممعمـل 10منتوجـات ,وقـد حـدد الباحــث حصـة من تـوج الدشداشـة الكالسـيك المياقـة مــن
ىـؤالء المـوظفين والعمـال 10عمــال وعم يـو فـإن الطاقــة السـنوية المتاحـة 10عمــال× 7سـاعات يوم يـا× 26يــوم فـي الشـير ×12شــيرفي
الســنة× 60دقيق ــة لمســاعة

 1310400دقيق ــة وع نــد قس ــمة ىــذا ال ــرقم عمــى  14400وح ــدة منتجــة م ــن الدشداشــة الكالس ــيك المياق ــة

سنويا كانت حصة الدشداشة الواحدة من ساعات العمل المباشر  91دقيقة \ لمدشداشة .
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جدول ( )4الطاقة السنوية المتاحة من موجيات الكمفة لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك المياقة في المعمل عينة
البحث

االنشطة

الرئيسة
()1

محرك الكمفة لكل نشاط
()2

الكمية المستيمكة من

كمية االنتاج

الطاقة السنوية

()3

()4

موجو الكمفة

موجيات الكمفة

السنوية

المتاحة من

()4×3 5
( ) ( ) ( )

نشاط االستالم

كمية خامات قماش المستممة

 270متر لكل دفعة

 144دفعة

(  46656)4متر

نشاط المناولة

كمية خامات القماش الصادرة لمورش

 270متر لكل دفعة

 144دفعة

 38880متر

نشاط التصميم

الوقت المستيمك لمتصميم

 46دقيقة لكل دفعة

 144دفعة

 6624دقيقة

نشاط التفصيل

الوقت المستيمك لمتفصيل

120دقيقة لكل دفعة

 144دفعة

17280دقيقة

نشاط الخياطة

الوقت المستيمك لمخياطة

 45دقيقة لكل دشداشة

14400

648000

نشاط الكوي

الوقت المستيمك لمكوي

 6دقيقة لكل دشداشة

14400

 86400دقيقة

نشاط التعبئة

عدد الوحدات المنتجة

 1قطعة لكل دشداشة

14400

14400

دشداشة

دشداشة

14400

1310400

دشداشة

( )5دقيقة

والتغميف
النشاط االداري

 91دقيقة لكل دشداشة

ساعات العمل المباشر

دشداشة

دشداشة

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول ( )4وتقارير االنتاج في المعمل عينة البحث

دقيقة

خامسا :إحتساب معدل كمفة موجو الكمفة لألنشطة الرئيسة في المعمل عينة البحث
لغرض حساب معدل كمفة موجو الكمفة لكل نشاط من االنشطة الرئيسة لمنتوج في المعمل عينة البحث يكون

من خالل قسمة تكاليف تحويل كل نشاط من االنشطة الرئيسة التي تم الحصول عمييا من الجدول رقم ( )6عمى
الطاقة السنوية المتاحة ليذه االنشطة ,التي اسخرجناىا من خالل جدول رقم ( )0وكما في ادناه
معدل كمفة موجو الكمفة لكل نشاط=

تكاليف تحويل النشاط
الطاقة السنوية المتاحة لذلك النشاط

( )4سياســة المعم ــل عي ن ــة البحــث ى ــو اس ــتالم م ـواد خام ــات (القم ــاش) الخاص ــة بالدشداشــة تكف ــي لتمب ي ــة كم يــة اال ن ت ــاج المطموب ــة وك ــذلك
االستعداد لكل امر مفاجئ او تغيرات في الطمبيات اوالتأخير في وصول اي خامـات المشـتراة و مواجيـة حـاالت التمـف ال تـي قـد تحـدث فـي
أثناء عمميات اال نتاج,التي قدرت االدارة ب  %20بحسب ما ىو مبين في ادناه:
الطاقة السنوية لموجو كمفة نشاط االستالم
()5

(144.00دفعة × 270م لكل دفعة× 46656 )%120م

يعمـل فــي المعمـل عي نــة البحــث 50موظفـاً إداري ـاً وعامـل ويقــوم المعمــل بان تـاج 10منتوجــات ,وقـد حــدد الباحــث حصـة من تــوج الدشداشــة
مـن ىـؤالء المــوظفين 10موظـف وعم يـو فــإن الطاقـة الســنوية المتاحـة  10موظـف ×7ســاعات يوم يـا× 26يـوم فــي الشـير ×12شــيرفي
السنة× 60دقيقة لمساعة

 1310400دقيقة.
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والجدول رقم ( ) 3يبين معدل كمفة موجو الكمفة لكل نشاط من االنشطة الرئيسة لممعمل عينة البحث.
جدول ( 5كمفة معدل موجو التكمفة لألنشطة الرئيسة لمنتوج الدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
االنشطة الرئيسة

موجو الكمفة لكل نشاط

نشاط االستالم

الكمية المستممة من

والتسميم

قماش الدشداشة

نشاط المناولة

الكمية الصادرة من قماش

()1

()2

تكاليف التحويل

الطاقة السنوية

لألنشطة الرئيسة

المتاحة لألنشطة

()3

()4

10384770
10362588

 46656متر

( )6

 38880متر

معدل كمفة موجو الكمفة
(

()5

())4(÷)3

 222.582دينار /متر
 266.527دينار/متر

الدشداشة
دقيقة

نشاط التصميم

الوقت المستيمك لمتصميم

5135682

6624

نشاط التفصيل

الوقت المستيمك التفصيل

25688356

 17280دقيقة

والتجييز

 775.314دينار/دقيقة
1486.595
دينار/دقيقة

نشاط الخياطة

الوقت المستيمك لمخياطة

16246494

 648000دقيقة

نشاط الكوي

الوقت المستيمك لمكوي

4688554

 86400دقيقة

54.266

نشاط التعبئة

عدد الوحدات المنتجة

1968230

 14400عمبة

 136.683دينار/عمبة

النشاط االداري

ساعات العمل المباشر

8661250

1310400

والتغميف

دشداشة

()2دقيقة

 25.072دينار/دقيقة
دينار/دقيقة

دشداشة

 6.610دينار/دقيقة

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى الجداول ( )1و( )2و(.)4

سادسا :إحتساب تكاليف تحويل األنشطة الرئيسة لمدشداشةالواحدة وفق مدخل ABC
يتم احتساب تكاليف تحويل األنشطة الرئيسة لمدشداشة الواحدة بضرب معدل كمفة موجو الكمفة لألنشطة الرئيسة
والظاىرة في جدول( ) 2في الكمية المستيمكة من موجو الكمفة الظاىر في جدول ( .)0ويظير الجدول اآلتي
تخصيص تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة في المعمل عينة البحث

( )6سياسة المعمل عي نـة البحـث ىـو اسـتالم مـواد خامـات (القمـاش) الخاصـة الدشداشـة تكفـي لتمب يـة كم يـة اال ن تـاج المطموبـة وكـذلك االسـتعداد
لكـل امـر مفــاجئ او تغ يـرات فــي الطمب يـات اوال تـأخير فــي وصـول اي خامــات المشـتراة و مواجيــة حـاالت التمـف ال تــي قـد تحــدث فـي أث نــاء
عمميات اال ن تاج,التي قدرت االدارة ب  %20بحسب ما ىو مبين في ادناه:
الطاقة السنوية لموجو كمفة نشاط االستالم

(270×144م لكل دفعة×)%120

46656م

()2يعمـل فــي المعمــل عي نــةالبحث  50موظفــا اداريــا وعامـل ويقــوم المعمــل بأن تــاج  10ا ن ـواع مــن المنتجـات وقــد حــدد الباحــث حصــة من تــوج
الدشداش ــة الكالس ــيك المياقـ ــة م ــن ىـ ـؤالء العمـ ــال والم ــوظفين  10وعم ي ــو فـ ــان الطاق ــة الس ــنوية المتاحـ ــو  10عام ــل ×7س ــاعات يوم يـ ــا
× 26يوم في الشير ×  60دقيقة لمساعة 1310400
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جدول ()6

تخصيص تكاليف التحويل لمنتوج الدشداشة الكالسيك الواحدة وفق مدخل ABC
االنشطة الرئيسة

معدل كمفة موجو الكمفة

نشاط االستالم والتسميم

222.582

نشاط المناولة

 266.527دينار/متر

نشاط التصميم

 775.314دينار/دقيقة

نشاط التفصيل

الكمية المستيمكة من

موجيات الكمفة الواحدة

 277متر /دشداشة

دينار /متر

()7

 277متر/دشداشة
0.46
1.2

 1486.595دينار/دقيقة

( )8

( )9

دقيقة/دشداشة

دقيقة /دشداشة

نشاط الخياطة

 25.072دينار/دقيقة

 45دقيقة/دشداشة

تكاليف تحويل االنشطة
لمدشداشة الواحدة

600.971

دينار/دشداشة

719.623

دينار/دشداشة

356.644

دينار/دشداشة

1783.914

دينار/دشداشة

 1128.24دينار/دشداشة

نشاط الكوي

 54.266دينار/دقيقة

 6دقيقة/دشداشة

325.596

دينار

نشاط التعبئة والتغميف

 136.683دينار/عمبة دشداشة

 1عمبة دشداشة

136.683

دينار

601.51

دينار/دشداشة

6.610

النشاط االداري

91

دينار/دقيقة

أجمالي تكاليف التحويل الدشداشة الواحدة

دقيقة /دشداشة

 5653.181دينار/دشداشة

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدولين ()3و()5

سابعاً :إحتساب كمفة الدشداشة الواحدة وفق مدخل ABC
بعد احتساب تكاليف تحويل الدشداشة الواحدة اصبح باالمكان استخراج كمفة الوحدة من الدشداشة الكالسيك
المياقة بعد اضافة تكاليف المواد المباشرة .ووكما ىو مبين بالجدول رقم ( ) 1الذي يوضح الكمفة االجمالية لموحدة من

الدشداشة الكالسيك المياقة .

()7

الكم يـة المســتيمكة مـن موجــو الكمفــة لمدشداشـة الواحــدة الكم يــة المسـتيمكة مــن موجـو الكمــف لمدفعــة الواحـدة ( ÷ )270عــدد الدشداشــة
لمدفعة الواحدة ()100

()8

الكم يــة المســتيمكة مــن موج ــو الكمفــة الدشداشــة الواحــدة موج ــو الكمفــة لمدفعــة الواحــدة ( 46دقيق ــة) ÷ عــدد الدشداشــة لمدفعــة الواح ــدة
()100

()9

 277متر/دشداشة

0.46دقيقة  /دشداشة

الكم يـ ـ ــة المس ـ ـ ــتيمكة م ـ ـ ــن موجـ ـ ــو الكمف ـ ـ ــة الدشداش ـ ـ ــة الواحدة الكم يـ ـ ــة المس ـ ـ ــتيمكة لمدفع ـ ـ ــة (120دقيقـ ـ ــة)÷ع ـ ـ ــدد الدشداش ـ ـ ــة لمدفع ـ ـ ــة
الواحدة(100دشداشة ) 1.2دقيقة/دشداشة
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جدول ()7الكمف ة االجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل ABC
البيان

المبمغ بالدينار

مواد مباشرة (مواد خام )

0131

تكاليف التحويل

3231.191

الكمفة االجمالية الواحدة

8111.191

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول ( ) 2وكمفة المواد المباشرة الظاىرة في كشف سعر المنتجات لعام

.6112

ثامنا :مقارنة بين كمفة الوحدة من الدشداشة الكالسيك المياقة وفق مدخل  ABCوالمدخل

التقميدي

اظير كشف تسعير المنتجات في المعمل عينة البحث والذي يطبق المدخل التقميدي لمتكاليف ان الكمفة

االجمالية لموحدة من الدشداشة الكالسيك المياقة ىي ( ) 11181دينار وىي تتكون من تكاليف مواد مباشرة ()0131
دينار وتكاليف تحويل ( ) 8101دينار ,في حين توصل الباحث الى ان الكمفة االجمالية لموحدة من الدشداشة

الكالسيك المياقة في ظل مدخل  ABCىي ( ) 8111.191دينار والجدول االتي يظير مقارنة بين الكمفة االجمالية
لموحدة من الدشداشة الكالسيك المياقة في ظل  ABCوالمدخل التقميدي
جدول ()8
الكمفة االجمالية لموحدة من الدشداشة الكالسيك المياقة في ظل مدخل  ABCوالمدخل التقميدي
البيان

مدخل ABC

المدخل التقميدي

مواد مباشرة (مواد خام )

4050

4050

تكاليف التحويل

5653.181

9343

الكمفة االجمالية الواحدة

9703.181

13393

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول ( ) 1وكمفة المواد المباشرة الظاىرة في كشف تسعير المنتجات لعام
 6112في المعمل عينة البحث .
ويتضح من الجدول ( ) 8اعاله يتضح مدى التحسين الذي ط أر عمى قيمة المنتج (الدشداشة الكالسيك المياقة ) عند

تطبيق مدخل  ABCفي قياس تكمفة المنتوج حيث انخفضت كمفة الوحدة من ( )111818دينار في ظل المدخل

التقميدي الى ( )8111.191دينار في ظل مدخل , ABCاي ان كمفة الوحدة انخفضت بنسبة ( )%61.33وىذا

يشير الى التحسين الممحوظ في قيمة المنتوج من خالل تخفيض تكاليفة بنسبو اكثر من الربع  ,وىذا سيعطي االدارة

مرونو كبيره في تسعير المنتوج وطرحو في السوق بأسعار تنافسية تشجع الزبون الى التوجو نحو منتجات المعمل

عينة البحث .
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كاوىن االول ()8102

تاسعًا :إحتساب سعر بيع الدشداشة الواحدة وفق المدخل  ABCوالمدخل التقميدي
يتم تحديد سعر بيع الدشداشة الواحدة بزيادة ىامش ربح  % 16عمى الكمفة االجمالية لمدشداشة وفقا لسياسة
المعمل المتبعة في احتساب سعر البيع ,ويظير جدول ( )8اآلتي تحديد سعر بيع الدشداشة وفق مدخل ABC

والمدخل التقميدي .

جدول ()9

تحديد سعر بيع الدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل  ABCوالمدخل التقميدي

البيان

مدخل ABC

مدخل التقميدي

الكمفة االجمالية لوحدة الدشداشة الكالسيك المياقة

9703.181

13393

ىامش الربح ()%12

1164.382

1607

سعر البيع لوحدة الدشداشة الكالسيك المياقة

10867.563

15000

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد سجالت المعمل ونسبة ىامش الربح الظاىرة في كشف تسعير المنتجات لعام
.2016
يتضح مما سبق إن معمل الصادق يمكن أن يقوم بإضافة قيمة لتحسين منتج الدشداشة الكالسيك المياقة وذلك

من خالل إبراز ايجابيات المنتج حيث إن المنتج موضوع البحث وىو الدشداشة الكالسيك المياقة باإلمكان إضافة
مميزات تعطي المنتوج ميزة تنافسية قوية تجعل منو ذات موصفات تمبي رغبة زبائن جدد  ,أو قيام المعمل عينة

البحث بالعمل عمى سعر بيع المنتوج ألن كمفة أنخف ضت من ( )11181دينار الى ( )8111.191وبذلك فأن
المعمل أصبح قادر عمى تخفيض سعر البيع لمدشداشة الكالسيك المياقة  .أو يبقى سعر الدشداشة كما ىو وبذلك فأن
ىامش ربح منتوج الدشداشة الكالسيك سيكون اعمى ولكن أن الباحث لم يقوم في ىذا المبحث بعمميات إثبات تحسين

قيمة المنتج حسب مدخل  ABCوذلك إلن موضوع البحث ىو تحسين قيمة المنتج من خالل مدخل TD-ABC
والذي سيتطرق إليو الباحث في المبحثين القادمين .
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المحور السادس  :تطبيق مدخل  TD-ABCفي المعمل عينة البحث ودوره في تحسين قيمة

المنتج

أوال :تحديد المجموعات المختمفة من الموارد
يقصد منو حساب إجمالي الكمفة لكل مجموعة من مجموعات الموارد ىي كمفة المباشرة و كمفة غير المباشرة

المتان تكونتان نتيجة أداء االنشطة التي مارسيا االشخاص كافة الذين قاموا بتأدية كل النشاط من أنشطة المعمل
عينة البحث

ثانيا :تحديد كمفة التحويل لكل مجموعة من الموارد
تكمم الباحثان في المبحث السابق عن تحديد تكاليف تحويل لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك وفق مدخل

 ABCفي المعمل عينة البحث وكانت بحسب ما ىي ظاىرة عميو في الجدول اآلتي- :

الجدول( )10توزيع تكاليف التحويل لكل نشاط من األنشطة الرئيسة ل مدشداشة الكالسيك المياقة
اسم النشاط

تكاليف االنشطة

نشاط االستالم والتسميم

10384770

نشاط المناولة والتخزين

10362588

نشاط التصميم

5135682

نشاط التفصيل والتجييز

25688356

نشاط الخياطة

16246494

نشاط الكوي

4688554

نشاط التعبئة والتغميف

1968230

النشاط االداري والمحاسبي

8661250

المجموع

83135924

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول ()2

ثالثا :تحديد وقت الطاقة العممية لكل مجموعة من مجموعات الموارد
تتمثل الطاقة العممية في ساعات العمل في كل مجموعة من مجموعات الموارد ,و اشير الى ان البحوث
العممية قد اعتمدت نسبة تتراوح بين( )% 93- %91من الطاقة النظرية باعتبارىا طاقة عممية وبيناىو في الجانب

النظري وبحسب ىذا تم اعتماد ىذه النسبة (  ,)10مع مالحظة ان المعمل عينة البحث لم يصل في عممو الى ىذه
النسبة و يطرح البحث تحديد متطمبات الزبون من الدشداشة  .وفيما يأتي تحديد الطاقة العممية لكل نشاط من

األنشطة الرئيسة لمدشاشة الكالسيك في المعمل عينة البحث.

( )10يشــير ( ) Kaplan,2004:3إلــى ان الطاقــة العمم يــة لكــل مجموعــة م ـوارد تتم ث ــل فــي ســاعات العمــل الال زمــة ألداء أي نشــاط فييــا وى ــي
عادة ما تقدر بين ( )%85- %80من الطاقة النظرية
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نشاط اإلستالم :
يعمل في نشاط االستالم ( )0عمال فقط إلستالم المواد الخام لممنتجات العشر التي ينتجيا المعمل خالل عام

) (2016وقد خصص لمنتوج الدشداشة عامل إلستالم قماش الدشداشة وتخزينو في مخزن المعمل ,والعامل

المسؤول عن إستالم خامات الدشداشة يعمل ( ) 061دقيقة يوميا ,وأن عدد أيام العمل في االسبوع ( )2أيام)62( ,

يوم ف ي كل شير.وبحسب ىذا تبمغ الطاقة النظرية لنشاط االستالم لعام  )111101( 6112دقيقة .وأن ىذا العامل

يأخذ تقريبا ساعة كاممة من وقت العمل ألغراض الراحة والطعام .واجماالً تبمغ الطاقة العممية لعامل نشاط االستالم

خالل عام  )116161( 6112دقيقة سنويا بحسب ما ىو مبين في ادناه- :
الطاقة النظرية السنوية

عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير × عدد اشير السنة
1عامل× 420دقيقة × 26يوم ×  131040 12دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية
الطاقة العممية السنوية

 60- 420دقيقة  360دقيقة 1عامل × 360دقيقة ×26يوم×12شير
( ) 112320دقيقة سنويا

نشاط المناولة:
يعمل في نشاط المناولة ( ) 3عمال فقط لمناولة المواد الخام لممنتجات العشرة التي ينتجيا المعمل عينة البحث ,وىناك
عامل مسؤول عن مناولة قماش الدشداشة يعمل ( )061دقيقة يوميا وأن عدد أيام العمل في األسبوع ( )2أيام أي ()62
يوم في كل شير وبحسب ىذا تبمغ الطاقة النظرية لنشاط المناولة لعام  )111101( 6112دقيقة .وأن العامل يأخذ
استراحة راحة وطعام تقريبا ساعة كاممة من وقت العمل .واجماالً تبمغ الطاقة العممية لنشاط المناولة خالل عام

 )116161(6112دقيقة سنويا بحسب ما ىو مبين في ادناه- :
الطاقة النظرية السنوية

عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير ×عدد أشير السنة  1عامل

× 420دقيقة × 26يوم × 12شير
(  )131040دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية

الطاقة العممية السنوية

 60- 420دقيقة  360دقيقة  1عامل × 360دقيقة × 26يوم × 12شير
 112320دقيقة سنويا

نشاط التصميم:
يعمل في نشاط التصميم عامل واحد ويصصم المنتجات العشرة التي ينتجيا المعمل عينة البحث ,حيث يعمل ()061

دقيقة يوميا ويخصص  % 31من وقتو عمى الدشداشة الكالسيك ,وأن عدد أيام العمل في األسبوع ( )2أيام أي ( )62يوم
في كل شير وبذلك فان الطاقة النظرية لنشاط التصميم لعام  )23361( 6112دقيقة .وأن العامل يأخذ استراحة راحة

ال تبمغ الطاقة العممية لنشاط التصميم خالل عام  )32121( 6112دقيقة
وطعام تقريبا ساعة كاممة من وقت العمل واجما ً
سنويا.
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عدد الموظفين × عدد الد قائق في اليوم × عدد ايام الشير ×عدد أشير السنة× نسبة

الوقت المخصص لمدشداشة

 1عامل × 420دقيقة × 26يوم × 12شير×  )65520 ( %50دقيقة سنويا
الطاقة العممية اليومية

الطاقة العممية السنوية

 60- 420دقيقة  360دقيقة  1عامل × 360دقيقة × 26يوم × 12شير× %50
 56160دقيقة سنويا

نشاط التفصيل والتجييز :
يعمل في نشاط التفصيل والتجييز ( ) 0عمال يقومون بتفصيل وتجييز المنتجات العشر التي ينتجيا المعمل عينة
البحث ,وىناك عمال مسؤول عن فصال الدشداشة الكالسيك المياقة وتجييزىا و يعمل ( )061دقيقة يوميا و أن عدد

أيام العمل في األسبوع ( )2أيام أي( ) 62يوم في كل شير وبحسب ىذا تبمغ الطاقة النظرية لنشاط الفصال

والتحضيرات لعام  ) 111101( 6112دقيقة .وأن العامل ياخذ راحة وطعام تقريبا ساعة كاممة من وقت العمل,

واجماالً تبمغ الطاقة العممية لنشاط المناولة خالل عام  )116161(6112دقيقة سن ويا بحسب ما ىو مبين في ادناه :

الطاقة النظرية السنوية

عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير ×عدد أشير السنة  1عامل
× 420دقيقة × 26يوم × 12شير
(  )131040دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية

 60- 420دقيقة  360دقيقة  1عامل × 360دقيقة × 26يوم × 12شير

الطاقة العممية السنوية

 112320دقيقة سنويا

نشاط الخياطة:

يعمل في نشاط الخياطة ( ) 61عامل يقومون بخياطة المنتجات العشر التي ينتجيا المعمل عينة البحث ,وىناك ()1
عامل يقومون بخياطة الدشداشة الكالسيك المياقة  ,يعمل كل منيم ( ) 061دقيقة يوميا وأن عدد أيام العمل في األسبوع ()2

أيام أي( )62يوم في كل شير ,وبحسب ىذا ت بمغ الطاقة النظرية لنشاط لخياطة لعام  )181161( 6112دقيقة وأن العمال
الثالثة يأخذون استراحة راحة وطعام تقريبا ساعة كاممة من وقت العمل ,واجماالً تبمغ الطاقة العممية لنشاط المناولة خالل

عام  ) 112821(6112دقيقة سنويا بحسب ما ىو مبين في ادناه- :
الطاقة النظرية ا لسنوية

عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير ×عدد أشير السنة  3عامل

× 420دقيقة × 26يوم × 12شير
(  )393120دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية

 60- 420دقيقة  360دقيقة  3عامل × 360دقيقة × 26يوم × 12شير

الطاقة العممية السنوية

 336960دقيقة سنويا
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نشاط الكوي:
يعمل في نشاط الكوي ( ) 0عمال يقومون بكوي المنتجات العشر التي ينتجيا المعمل عينة البحث ,وىناك عامل

واحد يقوم بكي الدشداشة الكالسيك المياقة  ,و يعمل ىذا العامل ( ) 061دقيقة يوميا وأن عدد أيام العمل في األسبوع
( )2أيام أي ( )62يوم في كل شير وبحسب ىذا تبمغ الطاقة النظرية لنشاط الكوي لعام  )111101( 6112دقيقة.
وأن العامل يأخذ استراحة راحة وطعام تقريبا ساعة كاممة من وقت العمل .واجماالً تبمغ الطاقة العممية لنشاط الكوي

خالل عام  ) 116161(6112دقيقة سنويا بحسب ما ىو مبين في ادناه- :
الطاقة النظرية السنوية

عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير × عدد أشير السنة 1
عامل × 420دقيقة × 26يوم × 12شير
(  )131040دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية

الطاقة العممية السنوية

=  21- 061دقيقة=  121دقيقة=  1عامل × 121دقيقة × 62يوم × 16شير
=  116161دقيقة سنويا

نشاط التعبئة والتغميف:
يعمل في نشاط التعبئة والتغميف ( ) 0عمال يقومون بتعبئة وتغميف المنتجات العشر التي ينتجيا المعمل عينة
البحث ,تم نخصيص عامل واحد لمقيام بتعبئة وتغميف الدشداشة الكالسيك  ,يعمل ىذا العامل ( )061دقيقة يوميا ,وأن

عدد أيام العمل في األسبوع ( )2أيام,أي ( )62ي وم في كل شير.وبحسب ىذا تبمغ الطاقة النظرية لنشاط التعبئة والتغميف
ال
لعام  )111101( 6112دقيقة .وأن العامل يأخذ ما يقارب ساعة كاممة من وقت العمل ألغراض الراحة والطعام .واجما ً
تبمغ الطاقة العممية لنشاط التعبئة والتغميف خالل عام  )116161(6112دقيقة سنويا بحسب م ا ىو مبين في ادناه- :
الطاقة النظرية السنوية

عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير ×عدد أشير السنة  1عامل
× 420دقيقة × 26يوم × 12شير
(  )131040دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية

 60- 420دقيقة  360دقيقة  1عامل × 360دقيقة × 26يوم × 12شير

الطاقة العممية السنوية

 112320دقيقة سنويا

النشاط االداري:
يعمل في النشاط االداري ( ) 0موظفين إداريين يقومون بتنفيذ االعمال االدارية التي تخص المنتجات العشر
التي ينتجيا المعمل عينة البحث ,وتم تخصيص موظف واحد إداري لمقيام باألعمال االدارية المتعمقة بالدشداشة

الكالسيك المياقة  ,يعمل بواقع ( )061دقيقة ,وان عدد ايام العمل في االسبوع ( )2أيام,أي ( )62يوم في كل

شير,وبحسب ىذا تبمغ الطاقة النظرية لمنشاط االداري لعام  )111101( 6112دقيقة .وأن الموظف االداري يأخذ

استراحة راحة وطعام ساعة كاممة من وقت العمل .واجماالً تبمغ الطاقة العممية لنشاط التعبئة والتغميف خالل عام

 ) 116161(6112دقيقة سنويا بحسب ما ىو مبين في ادناه- :
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عدد الموظفين × عدد الدقائق في اليوم × عدد ايام الشير ×عدد أشير السنة  1عامل ×420
دقيقة × 26يوم × 12شير
(  )131040دقيقة سنويا

الطاقة العممية اليومية

 60- 420دقيقة  360دقيقة  1عامل × 360دقيقة × 26يوم × 12شير

الطاقة العممية السنوية

 112320دقيقة سنويا

خالصة الطاقة العممية السنوية لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
يمكن تمخيص نتائج الطاقة العممية السنوية لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث بحسب ما

ىو موضح في الجدول اآلتي:

الجدول() 11الطاقة العممية السنوية لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك المياقة في المعمل عينة البحث
اسم النشاط

الطاقة العممية السنوية(بالدقيقة)

نشاط االستالم

112320

نشاط المناولة

112320

نشاط التصميم

56160

نشاط التفصيل والتجييز

112320

نشاط الخياطة لمدشداشة الكالسيك

336960

نشاط الكوي

112320

نشاط التعبئة والتغميف

112320

النشاط االداري والمحاسبي

112320

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى االرقام السابقة لمطاقة العممية.

رابعا :إحتساب معدل كمفة الوحدة من موجو الكمفة لألنشطة الرئيسة في المعمل عينة البحث
يتم في ىذه الخطوة إحتساب معدل كمفة وحدة الوقت الالزم ألداء كل نشاط من األنشطة الرئيسة عن طريق
قسمة تكاليف التحويل لكل نشاط من األنشطة الرئيسة عمى الطاقة العممية ,والجدول ()16اآلتي يوضح اجراء

إحتساب معدل كمفة الوحدة من موجو الكمفة لألنشطة الرئيسة في المعمل عينة البحث
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جدول () 12معدل كمفة الوحدة من موجو كمفة كل نشاط من األنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك المياقة في
المعمل عينة البحث

معدل كمفة الوحدة من موجو

اسم النشاط

تكمفة التحويل

الطاقة العممية السنوية(دقيقة)

نشاط االستالم

10384770

112320

92.457

نشاط المناولة

10362588

112320

92.260

نشاط التصميم

5135682

56160

91.447

نشاط التفصيل والتجييز

25688356

112320

288.70

نشاط الخياطةلمدشداشة الكالسيك

16246494

336960

48.215

نشاط الكوي

4688554

112320

41.743

نشاط التعبئة والتغميف

1968230

112320

17.523

النشاط االداري والمحاسبي

8661250

112320

77.112

كمفة النشاط

الرئيس(دينار/دقيقة)

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى الجداول ( )10و()11

خامسا :معادالت الوقت
عند تحديد األحداث ذات العالقة المرتبطة باألنشطة الرئيسة باالضافة الى معرفة الوقت الالزم ألداء أحداثيا,

االعتماد عمى معمومات الوقت يمكن تكوين معادلة الوقت ألحداث كل نشاط من األنشطة الرئيسة لمدشداشة
من خالل
ً
في المعمل عينة البحث بحسب ما ىو مبين في ادناه- :
نشاط اإلستالم
عند إستالم المواد الخام من األقمشة الخاصة بالدشداشة يتم خزن الخامات في مخازن المعمل لغاية تقديميا

لقسم التفصيل بعد قيام قسم التصميم بعمل إنموذج اولي لمدشداشة ومن ثم المباشرة بفصال الكمية المطموبة منيا

وخياطتيا ,وقد تم استالم الكمية المطموبة من خام قماش لمدشداشة بمقدار(00232متر) وذلك بضرب ( 6.1متر

* 10011دشداشة * )%161خالل عام  6112إلنتاج( ) 10011دشداشة  ,أي ما يعادل مترين وسبعين

سنتمر لمقطعة الواحده وايضا يزاد عمييا مقدار  % 61لمواجو حاالت األخطاء أو التمف أو التغيرات المف اجئة بالطمب

خالل العام.
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جدول() 13الوقت الالزم لنشاط اإلستالم لمدفعة الواحدة من الدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
احداث النشاط

الوقت الالزم لمحدث

استخراج امر الشراء والذي بموجبو يتم الشراء

 2دقيقة

فحص نوعية الكمية المست مّمة بمطابقتيا مع المواصفات المذكورة في امر الشراء

 5دقيقة

جرد الكمية المست مّمة لغرض مطابقتيا مع الكمية المذكورة في امر الشراء

اعداد تقرير استالم وتوقيع مستمم الموادعميو

 12دقيقة
 8دقيقة

تنظيم مستند ادخال مواد وتوقيع امين المخزن بما يؤيد أستالم المواد

 10دقيقة

إجمالي الوقت الالزم لنشاط االستالم

 37دقيقة

المصدر:إعداد الباحث باالعتماد عمى الزيارات الميدانية والمقابالت مع المسؤولين في المعمل عينة البحث
وفقا لمجدول ( ) 13تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط االستالم لمدفعة الواحدة:
الوقت الكمي لنشاط االستالم لمدفعة الواحدة  37دقيقة

(استخراج امر الشراء الذي تم الشراء بموجبو  +2فحص نوعية الكمية

المستمّمة بمطابقتيا مع المواصفات المذكورة في امر الشراء +5جرد الكمية المستمّمة لمطابقتيا مع الكمية المذكورة في امر الشراء

 +12اعداد تقرير االستالم  +8تنظيم مستند ادخال المواد وتوقيع امين المخزن .10

نشاط المناولة
عند التاكد من اكتمال اجراءات صرف المواد المدونة عمى مستند صرف المواد يتم تجييز دفعات االقمشة والمواد
االولية المطموبة وبعد ذلك يتم تحميميا عمى واسطة النقل لغرض تسميميا الى الورش االنتاجية النتاج الدشداشة

خالل عام ,6112بكمية (02232متر) مع المواد االولية المطموبة ؛ إلنتاج ( )10011قطعة دشداشة لقسم الخياطة
( الورش االنتاجية ) بواقع مترين وسبعين سنتمر لمقطعو الواحدة.
جدول() 14الوقت الالزم لنشاط المناولة لمدفعة الواحدة من الدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
احداث النشاط

الوقت الالزم

التاكد من استكمال اجراءات مستند الصرف الشكمية والقانونيو

 2دقيقة

تجييز خامات االقمشة والمواد االولية المطموبة المذكورة في مستند صرف المواد

 15دقيقة

تحميل خامات االقمشة والمواد االولية المطموبة المذكورة في مستند صرف المواد الى واسطة النقل

 16دقيقة

نقل الخامات والمواد االوليو المطموبة المذكورة في مستند صرف المواد من المخازن الى الورش

 5دقيقة

تفريغ الخامات والمواد االولية المدونة في مستند صرف المواد وتسميميا الى الورش االنت اجية ويتم

 10دقيقة

إجمالي الوقت الالزم لنشاط المناولة

 48دقيقة

لمحدث

االنتاجية

تاييد االستالم مسؤوال الورشة

المصدر:إعداد الباحث باالستناد إلى الزيارات الميدانية والمقابالت مع المسؤولين في المعمل عينة البحث.
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وفقا لمجدول ( ) 14تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط المناولة لمدفعة الواحدة:
اجمالي وقت نشاط المناولة لمدفعة الواحدة  48دقيقة

(التاكد من استكمال اجراءات مستند الصرف الشكمية والقانونيو  + 2تجييز

خامات االقمشة والمواد االولية المطموبة المذكورة في مستند صرف المواد  +15تحميل خامات االقمشة والمواد االولية المطموبة
المذكورة في مستند صرف المواد الى واسطة النقل  +16نقل الخامات والمواد االوليو المطموبة المذكورة في مستند صرف المواد من
المخازن الى الورش اال نتاجية  + 5تفريغ الخامات والمواد االولية المدونة في مستند صرف المواد وتسميميا الى الورش اال نتاجية
ويتم تاييد االستال م مسؤال الورشة)10

نشاط التصميم
جدول() 15الوقت الالزم لنشاط التصميم لمدفعة الواحدة من الدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث

احداث النشاط

الوقت الالزم لمحدث

إختيار فكرة التصميم ومصادقة االدارة عميو

 25دقيقة

إعداد القالب الخاص بالمنتج

 5دقيقة
 9دقيقة

إعداد االحجام (صغير  ,وسط  ,كبير )

 5دقيقة

فكرة التصميم النيائي
التسميم لمفصال والتجييزات

 2دقيقة

إجمالي الوقت الالزم لنشاط التصميم

 46دقيقة

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى الزيارات الميدانية والمقابالت مع المسؤولين والموظفين في المعمل عينة البحث

وفقا لمجدول ( ) 13تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط التصميم:
اجمالي وقت نشاط التصميم 46دقيقة ( اختيار فكرة التصميم  +25أعداد القالب الخاص بالمنتج +5
اعداد االحجام (صغير  ,وسط  ,كبير ) +9فكرة التصميم النيائي , 5ا التسميم لمفصال والتجييزات.) 2
نشاط التفصيل والتجييز
جدول( )16الوقت الالزم لنشاط الفصال والتحضيرات لمدفعة الواحدة من الدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
احداث النشاط

الوقت الال زم لمحدث

نشر طبقات القماش

 13دقيقة

قص القماش

 10دقيقة

مرحمة الترقيم

 6دقيقة

التاشير

 4دقيقة

مرحمة الطوي

 3دقيقة

مرحمة التسميم لمخياطة

 10دقيقة

إجمالي الوقت الال زم لنشاط

 46دقيقة

الفصال والتحضيرات

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى الزيارات الميدانية والمقابالت مع المسؤولين في المعمل عين البحث.
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وفقا لمجدول ( )12تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط التفصيل والتجييز :
اجمالي وقت نشاط الفصال والتحضيرات  46دقيقة (النشر +13القص +10الترقيم +6التأشير  +4الطوي
+3التسميم لمخياطة)10
نشاط الخياطة لمدشداشة الكالسيك :
جدول()17
الوقت الالزم لنشاط الخياطة لمدشداشة الكالسيك المياقة في المعمل عينة البحث

احداث النشاط

الوقت الالزم لمحدث

استالم القطع من التفصيل والتجييز

 1دقيقة

خياطة اوفر المنتج

 4دقيقة

خياطة الجيب االمامي

 3دقيقة

ربط اجزاء الدشداشة الرئيسة والصغيرة

 8دقيقة

خياطة الكمر لمدشداشة والردن

 2دقيقة

تصميح االخطاء

 2دقيقة

التسميم لمكوي

 3دقيقة

إجمالي الوقت الالزم لنشاط الخياطة

 23دقيقة

والفحص

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى الزيارات الميدانية.

وفقا لمجدول ( ) 17تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط الخياطة:
اجمالي وقت نشاطالخياطة 23دقيقة ( استالم القطع من التفصيل والتجييز  +1خياطة اوفر المنتج +4
خياطة الجيب االمامي  +3ربط اجزاء الدشداشة الرئيسة والصغيرة + 8خياطة الكمر لمدشداشة والردن +2
تصميح االخطاء+2التسميم لمكوي)3
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نشاط الكوي
جدول()18الوقت الالزم لنشاط الكوي لمدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
احداث النشاط

الوقت الالزم لمحدث

استالم المنتج من الخياطة

 1دقيقة
 2دقيقة

القيام بعمميات الكوي ميكانيكي
تعديل القطع باليد

 1دقيقة

تصميح االخطاء

 1دقيقة

التسميم لمتعبئة والتغميف

 1دقيقة

إجمالي الوقت الالزم لنشاط الكوي

 6دقيقة

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى الزيارات الميدانية والمقابالت مع المسؤولين في المعمل عينة البحث.
وفقا لمجدول ( ) 18تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط الكوي:

اجمالي وقت نشاط الكوي 6دقيقة (استالم المنتج 1من الخياطة +القيام بعمميات الكوي الميكانيكي
 +2تعديل القطع باليد  +1تصميح االخطاء +1التسميم لمتعبئة والتغميف)1

نشاط التعبئة والتغميف
جدول() 19الوقت الالزم لنشاط التعبئة والتغميف لمدشداشة الكالسيك في المعمل عينة البحث
احداث النشاط

الوقت الالزم لمحدث

استالم المنتج من نشاط الكوي

 1دقيقة

تطبيق المنتج

 3دقيقة
 2دقيقة

تغميف المنتج بالكيس
تعبئة المنتج بالصناديق

 0.50دقيقة

التسميم الى مخزن االنتاج التام

 0.50دقيقة

إجمالي الوقت الالزم لنشاط التعبئة

 7دقيقة

والتغميف

المصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى الزيارات الميدانية والمقابالت مع المسؤولين في المعمل عينة البحث
وفقا لمجدول ( ) 18تم حساب المعادلة اآلتية لوقت نشاط التعبئة والتغميف:
اجمالي وقت نشاط التعبئة والتغميف  7دقيقة ( استالم المنتج من نشاط الكوي  + 1تطبيق المنتج  +3تغميف

المنتج  +2تعبئة المنتج بالصناديق + 0.50التسميم الى مخزن االنتاج الجاىز.)0.50
النشاط اإلداري
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يعتبر ساعات العمل المباشر لمموظفين االداريين (أداري واحد ) موجو الكمفة المناسبةالحتساب معادلة وقت النشاط

االداري والذي تم تحديد مقدار الطاقة لمدشداشة الرجالية وىي:

1اداري × 6ساعة يوميا ×26يوم في الشير × 12شير في السنة × 60دقيقة

اجمالي وقت النشاط االداري لمدشداشة الواحدة

دشد اشة سن ويا

14400 ÷112320

 7.8دقيقة

لكل دشداشة

س ادسا :حساب تكاليف التحويل لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك الواحدة في المعمل عينة

البحث لعام2016

يتم الحصول عمى تكاليف التحويل لمدشداشة الكالسيك الواحدة باستخدام مدخل  TD-ABCمن خالل ضرب
معدل كمفة موجو الكمفة التي تم الحصول عمييا باالعتماد عمى الجدول ( )16في الكمية المستيمكة من موجيات

الكمفة لمدشداشة الكالسيك الواحدة,التي سبق استخراجيا بالجداول من ( )11الى ( )18والجدول ( )61يبين ذلك .

جدول()61تخصيص تكاليف التحويل لمدشداشة الكال سيك المياقة الواحدة وفق مدخلTD-ABC
االنشطة الرئيسة

معدل كمفة

موجو الكمفة

الكمية المستيمكة من موجيات الكمفة

(دينار/دقيقة)

تكاليف تحويل االنشطة
لمدشداشة الواحدة

(دينار /دشداشة)

نشاط االستالم والتسميم

92.457

 37دقيقة  /دفعة÷ 100دشداشة /دفعة

34.209

نشاط المناولة

92.260

 48دقيقة  /دفعة÷ 100دشداشة /دفعة

44.285

نشاط التصميم

91.447

 46دقيقة/دفعة÷ 100دشداشة  /دفعة

42.066

نشاط التفصيل والتجييز

288.7

 46دقيقة /دفعة÷ 100دشداشة  /دفعة

132.802

نشاط الخياطة لمدشداشة

48.215

 23دقيقة/لمدشداشة

1108.945

نشاط الكوي

41.743

 6دقيقة /دشداشة

250.458

نشاط التعبئة والتغميف

17.523

 7دقيقة /دشداشة

122.661

نشاط االداري

77.112

 7.8دقيقة /دشداشة

601.474
2336.9

إجمالي تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى الجداول ()18(,)19(,)11(,)12(,)13(,)10(,)11(,)16

سابعا :تحديد الموارد المستغمة وغير المستغمة لألنشطة الرئيسة لمدشداشة الكالسيك في المعمل

عينة البحث.

يتم احتساب الموارد المستغمة من خالل ضرب تكاليف تحويل األنشطة لمدشداشة الكالسيك الواحدة والظاىرة في

جدول ( )61في عدد الوحدات المنتجة سنويا ( 10011دشداشة ) .أما تكاليف الموارد غير المستغمة لمدشداشة
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الكالسيك فيتم الحصول عمييا من خالل طرح تكاليف الموارد المس تغمة من تكاليف الموارد الكمية لمدشداشة

الكالسيك .ويبين الجدول ( ) 61تكاليف الموارد المستغمة وغير المستغمة لمدشداشة الكالسيك.

جدول () 21إجمالي الموارد المستغمة وغير المستغمة لمدشداشة الكالسيك المياقة لمعام2016
االنشطة الرئيسة

الموارد الكمية لمدشداشة الموارد المستغمة

الموارد الغير المستغمة لمدشداشة

لمدشداشة
نشاط االستالم والتسميم

10384770

492610

9892160

نشاط المناولة

10362588

637704

9724884

نشاط التصميم

5135682

605750

4529932

نشاط التفصيل والتجييز

25688356

1912349

23776007

نشاط الخياطة لمدشداشة

16246494

15968808

277686

نشاط الكوي

4688554

3606595

1081959

نشاط التعبئة والتغميف

1968230

1766318

201912

نشاط االداري

8661250

8661226

24

أجمالي تكاليف التحويل

83135924

المصدر:إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدولين (.)20(, )10

ثامنا :إحتساب كمفة الدشداشة الكالسيك المياقة الواحده وفق مدخلTD-ABC
يتم احتساب كمفة الدشداشة الكالسيك بجمع (كمفة المواد المباشرة  0131دينار +تكاليف التحويل )6112.8وذلك

باالعتماد عمى الجدول( )61والجدول( )1بحسب ما ىو مبين في الجدول ( )66اآلتي:
جدول()22

الكمفة اإلجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل TD-ABC

البيان

المبمغ بالدينار

كمفة المواد المباشرة لمدشداشة الواحدة (قماش صيني المنشأ)

4050

تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

2336.9

الكمفة االجمالية لمدشداشة الواحدة

6386.9

المصدر:إعداد الباحث باالعتماد عمى جدول ( ) 61وكمفة المواد المباشرة الظاىرة في كشف تسعير المنتجات لممعمل
عينة البحث .
وقد لحظ الباحثان ىنا إن كمفة الدشداشة الكالسيك المياقة بإستخدام مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية
بالوقت ( )TD-ABCقد إنفخضت إلى  %36عن ما كانت التكاليف بإستخدام المدخل التقميدي في حين إنخفضت
كمفة الدشداشة في ظل مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ( )TD-ABCبنسبة  %10بالمقارنة

مع مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة ( ) ABCوبذلك فأن ىذا التخفيض لكمفة المنتوج يعتبر بحد ذاتو ىو تحسين
لقيمة المنتج إلن ب إستخدام مدخل ( )TD-ABCتمكن الباحث من حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة ضمن ًا ولكن
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بأستعمال الزمن التييعبر عنيا في مدخل( )TD-ABCبالطاقو غير المستغمو (العاطمو) وأيض ًا ُيمكن إلدارة المعمل
األن القيام بعمميات إضافة تحسين لقمية منتجاتيا من الدشداشة الكالسيك والذي س يتم ذكره في اخر المبحث وقد بين
الباحث في المبحث الرابع من ىذا الفصل كيفية تحسين قيمة المنتج بإعتماد عمى تحميل سمسمة القيمة .

تاسعا:إحتساب سعر الدشداشة الكالسيك المياقة الواحده وفق مدخلTD-ABC
يتم تحديد سعر بيع الدشداشة الكالسيك بزيادة ىامش ربح  % 16عمى الكمفة االجمالية الواحدة وفقا لسياسة المعمل
المتبعة  ,وحسب ماىو موضح في الجدول( )61وكاآلتي- :
جدول() 23تحديد سعر بيع الدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل TD-ABC

البيان

المبمغ بالدينار

الكمفة االجمالية الدشداشة

2192.8

ىامش الربح%12

122.01

سعر البيع

1131.11

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد عمى جدول( ) 22ونسبة ىامش الربح الظاىرة في كشف تسعير المنتجات لعام .2016

عاشرا :مقارنة تكاليف واسعار بيع الدشداشة الكالسيك المياقة وفق المداخل البديمة لمكمفة
يمكن إجراء المقارنة بين تكاليف وأسعار البيع لمدشداشة الكالسيك وفق المداخل البديمة وحسب ماىو مبين في

الجدول ( )60اآلتي- :

ا لجدول)) 24مقارنة تكاليف واسعار بيع الدشداشة الكالسيك وفق المداخل البديمة لمكمفة

البيان

المدخل التقميدي

مدخلABC

الكمفة االجمالية

13393

9703.181

مدخل

انحراف مطمق

TDABC

ABC

6386.9

()3689.82

انحراف نسبي
ABC

TD-ABC
TD- ABC
()7006.1

%27.6

%52.3

لمدشداشة
ىامش الربح %12

1607.16

1164.38

766.43

سعر بيع لمدشداشة

15000.16

10867.56

7153.33

()4132.6

()7846.83

%27.6

%52.3

ويتضح من الجدول ( )63أن مدخل  TD-ABCفي قياس التكاليف ىو أكثر مداخل الكمفة مالئمة لمجيات المستفيدة
إلغراض إتخاذ الق اررات الصائبة حيث إنو يربط التكاليف باألنشطة التي سببتيا وىو بذلك يعطي الصورة الحقيقية
لتكاليف المنتجات  ,كما إنو يسعى لترشيق ىذه التكاليف من خالل ربطيا بموجيات الوقت وعميو فقد ظيرت تكاليف
مستغمة لالنشطة تم تحميميا عمى المنتجات بإعتبارىا تكاليف قابمة لمخزن  ,وكما ظيرت تكاليف غير مستغمة سوف

لن تحمل عمى المنتجات وانما يتم إقفاليا في كشف الدخل نياية الفترة المالية لكي يتم خصميا من اإليرادات لتمك

الفترة لغرض إظيار نتيجة األعمال الحقيقية لموحدة اإلقتصادية  ,وبذلك يسعى مدخل (  )TD-ABCلتحسين قيمة
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المنتج عن طريق إستبعاد تكاليف الموارد غير المستغمة وعدم تحميميا عمى المنتجات مما يساعد إدارة الوحدة

اإلقتصادية عينة البحث من وضع أسعار تنافسية مناسبة تشجع الزبائن في السوق من التوجو نحو منتجات المعمل
عينة البحث .
كما يمكن مدخل  TD-ABCالمعمل عينة البحث من إدارة تكاليفو بشكل كفوء  ,حيث أظير الجدول ( )63إن

التكاليف وأسعار البيع في ظل مدخل  TD-ABCقد إنخفضت بنسبة  % 36.1بالمقارنة مع تكاليف وأسعار البيع في
ظل المدخل التقميدي  ,في حين أن التكاليف وأسعار البيع في ظل مدخل  ABCقد إنخفضت بنسبة %61.2

بالمقارنة مع تكاليف وأسعار بيع المدخل التقميدي  ,مما يجعل مدخل  TD-ABCىو أفضل المداخل البديمة في
قياس التكاليف وتقديم ومعمومات مالئمة لمجيات المستفيده لغرض مساعدتيا في أتخاذ الق اررات الصائبو و ممارسة

الرقابة الواعية عمى التكاليف .

المحور السابع  :تحسين قيمة المنتج من خالل ما تضيفة سمسمة القيمة
تمييد
بعد إستعراض الب احث في المبحث الثالث لمدخل التكمفة عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ()TD-ABC
ودوره وفي تخفيض كمفة منتوج الدشداشة الكالسيك المياقة  ,بحيث وصمت نسبة التخفيض الى  %36.1عن ما

كانت عميو الكمفة في المدخل التقميدي وبنسبة  )11 ( %10عن ما كانت عميو الكمفة في مدخل  ABCولذلك فأن

الباحث أثبت أن مدخل ( )TD-ABCىو أفضل المدخل البديمة في تخفيض كمفة المنتوج واظياره بصورتو الحقيقية
وبيذا فأن الباحث يقوم في المبحث الحالي بأستعمال عناصر تحميل سمسمة القيمة وأظيار كيفية أضافة تحسينات

وقيمة عمى المنتوج وجعمو ذات ميزة تنافسية قادرة عمى مواجية بيئة األسواق الداخمية و الخارجية وجعمو قادر عمى
التنافس وىذا ما سنتطرق اليو في ىذا المبحث وباإلعتماد عمى مبحث سمسمة القيمة والذي مر ذكره في الفصل الثاني

من ىذا البحث .

أوال :عناصر تحميل سمسمة القيمة لغرض تحسين قيمة منتوج الدشداشة الكالسيك المياقة- :
لقد ذكر الباحث في الجزء النظري الخاص بتحميل سمسمة القيمة أن ىناك خمسة عناصر قدميا ( )Porterفي
إنموذج تحميل سمسمة القيمة لغرض تحسين قيمة المنتج وىي كما يمي- :
دخول منافسين جدد - :

11

تم استخراج ىذه النسبة وفق المعادلة اال تية :

الكمفة الكميو لممنتوج وفق مدخل ( - )TD-ABCالكمفة الكميو لممنتوج وفق مدحل

- 6386.9

ABC

9703.181

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ـ

ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ

الكمفة الكميو لممنتوج وفق مدحل ()ABC

9703.181
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إن دخول منافسين جدد لمسوق يجعل من البيئة السوقية مكان قوي لمتنافس وذلك عن طريق إظيار نقاط القوة

لكل وحده إقتصادية والعمل عمى تقويتيا وا ستبعاد نقاط الضعف ألن الوحده في حالة عدم إستثمارىا لنقاط قواىا فإنيا
تواجو إمكانية اإلستبعاد من السوق و اضمحالليا ,ألن الداخمين الجدد يتمتعون بميزات تنافسية تعطييم قدرة عمى

البقاء ولدييم إستراتجيات مختمفة من ضمنيا تخفيض التكاليف  ,وبما إن المعمل عينة البحث في ظل مدخل (TD-

 ) ABCيتمتع بمرونة عاليو ولو قدرة تنافسية عمى مواجية ىؤالء الداخمين ألنو عند تطبيقو مدخل التكاليف عمى

أساس األنشطة الموجية بالوقت ( ) TD-ABCفأنو يتمتع بمرونو كمفويو تعطيو مرونو سعريو قادره عمى مواجية
تيديداتيم من خالل تخفيض سعر بيع المنتج في حالة أراد المعمل عينة البحث مواجية منافسيو الجدد بتخفيض سعر

البيع لمدشداشة الكالسيك ,ألن كمفة الدشداشة أصبحت ( )2192.8دينار في ظل مدخل ( )TD-ABCبدل من

كمفتيا ( ) 11181دينار حسب المدخل التقميدي لموحدة من الدشداشة الكالسيك المياقة وىذه ميزة تنافسية تُمكن المعمل
عينة البحث من المواجية السوقية مع المنافسين الداخميين الجدد لمسوق وا ستطاع المعمل عينة البحث من تخفيض
سعر بيع من توج الدشداشة الكالسيك المياقة وكذلك ضمان األستمرار في السوق.
المنافسة بين الشركات القائمة - :
إن المنافسة بين المنتجين في السوق توجب عمى الوحدات اإلقتصادية المتنافسة البحث في أليات جديده تُمكنيا
من البقاء في السوق عن طريق خمق قدرة وميزة تنافسية أكبر من المنافسيين األخرين  ,ولذلك فإن المعمل عينة
البحث عند تطبيقو لمدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ( )TD-ABCيستطيع منافسة المنتجين
الحاليين في مجال الدشداشة الكالسيك المياقة ألن كمفة منتوج الدشداشة أصبحت في ظل مدخل ()TD-ABC

بمقدار ( )2192.8دينار لموحدة وىي كمفة منخفضو بنسبة  % 36.1عما كانت عميو في ظل المدخل التقميدي وىذا
يجعل المعمل عينة البحث قادر عمى منافسة المنتجين الحاليين في السوق من خالل عرض منتوج الدشداشة

الكالسيك بأسعار مخفضو تنافس المنتجات الحالية في السوق وبالتالي الحصول عمى حصو سوقيو أكبر من منافسيو

وأيضاً زيادة ىامش الربح وبذلك فيو ميزه تنافسية لممعمل عينة البحث.
قدرة المساومو مع المشترين(الزبائن) - :

قدرة المساومو الزبائن التيسيكون المعمل عينة البحث قاد اًر عمى المنافسو فييا ألنو عند تطبيقو لمدخل (TD-

 )ABCالذي خفض كمفة المنتوج بنسبة  % 36.1عما كانت كمفة المنتوج عميو في المدخل التقميدي .وبذلك فأن

المعمل عينة البحث يستطيع أن ينافس في أطار قدرة المشترين عمى خفض الكمفة عند طمبيم لكميات كبيرة تمبي
رغباتيم وحتى يمكن لممعمل ان يقوم بأضافة تحسينات حسب أذواقيم وبكمفة تمبي رغبتيم عند طمبيم أض افة تحسينات

أي إن المعمل عينة البحث أصبح بمقدوره من األستجابو السريعو لطمبات المشترين ولديو قدرة مناوره عاليو عند
تحديد األسعار ىم وىنا نالحظ إندماج الميزتين والمتين ىما إمكانية تخفيض السعر لممشترين بنفس الموصفات

وامكانية تحسين قيمة المنتج بسعر يمبي رضاىم .
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قدرة المساومو مع المجيزين - :
قدرة المساومو مع المجيزين التيسيكون المعمل عينة البحث قاد اًر عمى المنافسو فييا ألن مدخل ()TD-ABC

قد خفض كمفة المنتوج ومن ثم مكن المعمل عينة البحث من عرض المنتوج الدشداشة الكالسيك المياقة في السوق

بأسعار منخفضو تنافس المنتجات الموجوده حاليا في السوق مما سيؤدي الى زيادة الطمب عمى منتجات المعمل عينة
البحث وىنا سيكون المعمل عينة البحث في وضع تفاوضي قوي مع المجيزين حيث بأمكانو أن يتعاقد مع المجيزين

لشراء كميات كبيره من المواد الخام وأسعار منخفضو تساعد في تخفيض التكاليف بشكل أكثر شريطة ان يتم التجييز
بدفعات تمبي الطاقة األنتاجيو الشيريو لممعمل عينة البحث وأيضا لغرض تقميل تكاليف الخزن المرتبطو بيا التيال

تضيف قيمة لممنتوج .
تيديدات المنتجات البديمة - :
ُيمكن لممعمل عينة البحث من مواجية تيديدات المنتجات البديمة  ,من خالل تبني مدخل ( )TD-ABCسيتمكن
المعمل عينة البحث من تخفيض تكاليف منتوج الدشداشة الكالسيك المياقة وبالتالي تخفيض سعر بيعيا  ,فيناك نوع
من الزبائن يبحثون دائما عن المنتجات التي تمبي متطمباتيم وبأسعار أ
وىنا نجد أن ( )Porterأعطى أستراتجيتين تنافسيتين وىما- :
أستيراتجية قيادة الكمفة األقل- :
يتم تحسين قيمة المنتج عن طريق تخفيض سعر البيع لمدشداشة الكالسيك حيث أن تكمفة الدشداشة ()11181
دينار حسب بيانات المعمل وفق المنيج التقميدي وعندما طبق الباحث مدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية

بالوقت ( )TD- ABCتم ترشيق تكمفة الدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة فأصبحت( )2192.8وعميو فإن إدارة

المعمل في ىذه الحالو قادرة عمى تحسين قيمة منتجاتيا من خالل تخفيض سعرىا و خمق ميزة تنافسية وأضافة قيمة

لممنتج من خالل عرض منتجاتيا بأسعار أقل من أسعار منافسيو مع الحفاظ عمى الخصائص النوعيو وبقاء جودة

المنتوج وعميو فإن المعمل حقق قيمة لمزبون عن طريق دفعو لسعر أقل وأيضاً حقق المعمل عند تطبيقة إلستراتجية

قيادة الكمفة األقل قيمة لممعمل حيث أصبح بإمكانو الحصول عمى زبائن جدد وذات قدرة شرائية أقل وبالتي فإن ىذه

العممية ستزيد من إيرادات المعمل وتؤدي الى زيادة األرباح .
إستيراتيجية التمايز - :
أن إستخدام إستراتيجية التمايز يتطمب إضافة كمف عمى المنتجات,إذ تعطي ىذه اإلستيراتيجية ميزه تنافسية

لممنتجات وتجعميا بموصفات خاصو وجوده عاليو تميزىا عن باقي المنتجات األخرى  ,ولكي تستطيع الوحدات

اإلقتصادية م ن العمل بيذه اإلستراتيجية وخمق قيمة لمنتجاتيا وميزه تنافسية لموحده اإلقتصادية ينبغي ىنا القيام

بإضافة تحسينات ومميزات عمى المنتجات التي يكون تأثيرىا زيادة التكاليف .وبالتالي فإن العمل بيذه اإلستراتيجية

ُيحمل الوحده اإلقتصادية كمف إضافيو التيبالضروره ستؤدي الى زيادة أسعار بيع المنتجات وىنا ينبغي مالحظة أن
الوحده اإلقتصادية ستفقد زبائن من بيئة معينو بسبب تمك الزيادة باألسعار ولكن الباحث أثبت من خالل دمج
إستراتيجية التمايز مع مدخل ( ) TD- ABCأمكانية إضافة التحسينات عمى المنتج مع بقاء السعر ثابت ضمن مدى

معين  ,وأشاره لما تقدم ومن ىنا أصبح المعمل عينة البحث عند تطبيقو لمدخل ( )TD- ABCبإمكانو إستخدام
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إستيراتيجية التمايز والقيام بعدة تحسينات عمى المنتج لتضيف اليو قيمة وأيضا خمق قدره تنافسية لموحده اإلقتصادية

من دون التأثير عمى سعر بيع المنتوج الحالي  ,ألن الباحث من خالل مقابالتة مع بعض الزبائن و المنتجين

واإلستفسار عن السعر الحالي الحظ بأن سعر بيع منتوج الدشداشة الكالسيك والذي ىو بمقدار ( )13111منافس

وجيد وبذلك فإن تطبيق مدخل ( ) TD- ABCأعطي لممعمل ميزة تنافسية قويو وىي تحسين المنتوج من خالل

إستيراتيجية التمايز وبيعو بنفس السعر وبذلك فأن المعمل إستطاع تحقيق ىدف جذب زبائن جدد وذات إذواق مختمفو

.

جوانب إضافة قيمة لممنتج وميزه تنافسية لموحده اإلقتصاديو كاألتي - :
تحسين قيمة المنتج من خالل تصنيعة بمواد وخامات ذات موصوفات أعمى من التي تستخدم حاليا حيث ُيمكن
إستخدام خامات أقمشة تكون جودتيا أعمى مثل األنواع التاليو ( القماش التايمنيدي  ,القماش الفيتنامي  ,القماش

الياباني ) وبذلك فإن إستخدام أي نوع من ىذه األنواع الثالثة يضيف قيمة لمنتوج الدشداشة الكالسيك المياقة في نظر

الزبون وأيضا يعطي لممعمل زبائن جدد.
التحسين لقيمة المنتج من خالل الدعاية واألعالن حيث إنيا تعطي ميزة تنافسية
من خالل جعل المنتج يصل الى أكثر عدد من الزبائن .
التحسين لقيمة المنتج من خالل األىتمام بالجانب التسوقي وعممية إضافة مواد التعبئة والتغميف مميزه وجعل المنتج
يضاىي المنتجات األجنبية .

ثانيا :سمسمة القيمة الداخمية لممعمل عينة البحث ودورىا في تحسين قيمة المنتج
قام الباحث في الجزء العممي عند تطبيق مدخل ( ) TD- ABCفي المعمل عينة البحث بتحميل األنشطة الخاصو
بالدشداشة الكالسيك المياقة ثم تحديد األحداث داخل ىذه األنشطة واألوقات الالزمو ألج راءىا بحيث تم أستبعاد

األوقات غير الضروريو (طاقو غير مستغمة) التيال تضيف قيمة لممنتج وأبقاء األوقات الضروريو لألحداث التيحددت
بشكل معياري بحيث أستبعدت الترىالت في األوقات الخاصو بكل بكل حدث من أحداث النشاط .
وسيقوم الباحثان ىنا بأجراء تحسينات عمى منت وج الدشداشة الكالسيك المياقة من خالل أجراء تغيرات عمى
المواد الخام المستخدمو التييي ضمن أنشطة اإلمدادات الداخميو وأجراء تغيرات عمى مواد التعبئة والتغميف ضمن
أنشطة العمميات واقتراح تحسين أنشطة اإلمدادات الخارجية والتسويق والمبيعات مع القيام بربط ذلك من خالل

إستراتيجية التمايز واثبات أن المعمل عينة البحث عند إستخداموِ لمدخل  TD-ABCيكون قادر تحسين قيمة منتج
الدشداشة الكالسيك المياقة بعدة تحسينات عمى مستوى المواد الخام أو مواد الكماليو وكذلك إضافة قدرة تنافسية

لممعمل عينة البحث تُمكنوُ من الحصول عمى حصو سوقية كبيره .

وىذا ما أراد الباحثان التوصل إليو من خالل ما تقدم وىو خمق منتج ذات مواصفات عاليو وجوده كبيره بنفس سعر

البيع وبذلك أصبح بمقدور المعمل عينة البحث من اإلنفتاح عمى زبائن جدد ليم أذواق مختمفو ترغب بجوده أعمى

لممنتج والذي إستطاع الباحث من خاللو ىذا البحث توفيره وبنفس القيمو السعريو لممنتج وىو( )13111دينار وتم ذلك
بإستخدام إستراتيجية التمايز مع تحميالت سمسمة القيمة  .وا ستطاع الباحث من خالل بحثو من تخفيض كمفة منتوج
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الدشداشة والذي من خاللو ُيمكن المعمل عينة البحث من تخفيض سعر البيع لمدشداشة الكالسيك دون الم ساس
بنوعية وموصفات وجودة المنتج الحالي وىذا ما أٌستخدم من خالل إستراتيجية قيادة الكمفو األقل مع مدخل التكاليف
عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت (.)TD-ABC
والتالي سيبين من خاللو الباحث بعض التحسينات بإستخدام مدخل ( )TD-ABCضمن عمميات األنشطة التي

تضيف قيمة الت يال تضيف قيمة لممنتج وحسب ألية الوقت وقام الباحث بتوضيفيا من خالل تحميالت سمسمة القيمة
ودمج إستراتيجية التمايز والتالي يوضح العمميات - :
أنشطة اإلمدادات الداخمية :
ىي مجموعة من األنشطة ليا عالقة بمدخالت العممية اإلنتاجية ولتحسين قيمة المنتج من خالليا قام الباحث بحذف
األوقات التي ال تضيف قيمة من خالل مدخل ( ) TD-ABCوترشيق كمفة المنتج ومن ثم إستخدام إستراتيجية
التمايز,وىنا إستطاع الباحث من إضافة قيمة لمزبون بأنو دفع نفس القيمو السعريو لمحصول عمى المنتج وبجوده أعمى
وأيضا خمق ميزه تنافسية لممعمل عينة البحث من خالل قدرت ِو عمى إنتاج منتج بمواصفات وجوده عاليو يتمايز بيا
عمى منافسيو لنأخذ ىنا إضافة تحسين عمى المنتج وخمق قيمة لو من خالل إضافة خامات ذات جوده أعمى القماش
الصيني المستخدم وحسب الجدول في أدناه الذي تم إستخدام القماش من المنشأ الفيتنامي والذي كانت كمفة المواد

المباشرة (القماش) ل()6.1متر ىي( )2131دينار بدل ( ) 0131دينار لمقماش الصيني وبذلك اصبحت كمفة

الدشداشة الكالسيك المياقة بعد أجراء التحسينات في المواد الخام ىي ( )8192.8دينار وحسب الجدول ()63

جدول ( )25معمل خياطة الصادق لمدشداشة الرجاليو في النجف األشرف
الكمفة اإلجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل TD-ABC
البيان

المبمغ بالدينار

مواد مباشرة لمدشداشة الواحدة (قماش الفيتنامي)

2131

تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

6112.8

الكمفة االجمالية لمدشداشة الواحدة

8192.8

المصدر :أعداد الباحث باألعتماد عمى الجدول ( ) 66وسعر بيع القماش الفيتنامي في السوق المحمي
أما عند إستخدام القماش ذات المنشأ التايمندي والذي كمفة القماش ل( )6.1متر ىي ( )11163ديناربدال من

( ) 0131دينار لمقماش الصيني فإن كمفة إنتاج الدشداشة ستكون ( )16021.8دينار وحسب الجدول ()62
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جدول () 26معمل خياطة الصادق لمدشداشة الرجاليو في النجف األشرف
الكمفة اإلجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل TD-ABC
البيان

المبمغ بالدينار

مواد مباشرة لمدشداشة الواحدة (قماش تايمندي)

11163

تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

6112.8

الكمفة االجمالية لمدشداشة الواحدة

16021.8

المصدر :أعداد الباحث باألعتماد عمى الجدول ( ) 66وسعر بيع القماش التايمندي في السوق المحمي
أما عند أستخدام القماش ذات المنشأ الياباني والذي كمفة القماش ل( )6.1متر ىي ( )11916.3دينار بدال من
( )0131دينار لمقماش الصيني فإن كمفة إنتاج الدشداشة ستكون ( )10108.0دينار وحسب جدول (. )61

جدول () 27معمل خياطة الصادق لمدشداشة الرجاليو في النجف األشرف
الكمفة اإلجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل TD-ABC
البيان

المبمغ بالدينار

مواد مباشرة لمدشداشة الواحدة (قماش ياباني)

11812.5

تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

2336.9

الكمفة االجمالية لمدشداشة الواحدة

14149.4

المصدر :أعداد الباحث باألعتماد عمى الجدول ( ) 22وسعر بيع القماش الياباني في السوق

عمما أن الباحث أستطاع الحصول عمى أسعار خامات األقمشة المذكور في الجدول ()63و()62و( )61من تجار
الجممة والمستوردين ليذه األنواع الثالثة  ,والحظ الباحث زيادة كمفة الدشداشة الكالسيك المياقة ولكن ىذا الـتأثير
سنعكس عمى الربحية وليس عمى سعر البيع ألن الباحث إفترض ثبات سعر البيع .

العمميات :
وىي أنشطة تدخل في العممية األنتاجية وقد مر تفصيميا في المبحث النظري  .يمكن لممعمل ان يضيف قيمة
لمنتوج الدشداشة من خالل عدة جوانب ولكن سيتقصر الباحث عمى أضافة قيمة لممنتوج من خالل التعبئة والتغميف

حيث أن عممية التعبئة والتغميف التي تتم في المعمل ىي ع بارة عن تكيسس المنتوج ثم تعبئة عمى شكل قطع في

كارتون يسع لخمس وعشرون قطعو ولكن ُيمكن لممعمل وبعد أن تم تخفيض كمفة المنتوج بإقل بمقدار  %36.1عن
كمفت ِو وفق المدخل التقميدي  ,وعميو فإن تعبئة كل دشداشة بعمبو واحده ستضيف قيمة لممنتوج وتشجع من العممية
التسويقية وسينافس المنتجات األجنبيو و قدإستطاع الباحث وبعد المداولة مع مدير المعمل والذي أطمع عمى عدة

نماذج لمعمب التييتراوح سعر العمبة الواحدة فييا مابين (1111الى  ) 1631لكل عمبة ,حيث أقتنع المدير بالعمبو التي

وتعبئتو
سعرىا ( ) 1631دينار بإعتبارىا أكثر جاذبيو وقبول لدى الزبائن ,فعند إستخدام القماش الفيتنامي كماده خام
ُ
بعمبو كارتونيو ستكون الكمفة اإلجماليو لمدشداشة وفق مدخل ( )TD-ABCوبعد التحسينات كما في الجدول أدناه- :
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جدول ()28الكمفة اإلجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل  TD-ABCبعد التغيرات

البيان

المبم غ بالدينار

مواد مباشرة لمدشداشة الواحدة (قماش الفيتنامي)

6750

مواد مباشرة (تعبئة وتغميف)

1250

تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

2336.9

الكمفة االجمالية لمدشداشة الواحدة

10336.9

المصدر :أعداد الباحث باألعتماد عمى الجدول ( )25وسعر بيع القماش الفيتنامي في السوق المحمي
أما عند إستخدام القماش التايمندي كماده خام وتعبئة الدشداشة بعمبو كارتونيو ستكون الكمفو اإلجماليو وفق مدخل
( ) TD-ABCوبعد إجراء التحسينات كما في الجدول أدناه- :
جدول ( )29الكمفة اإلجمالية لمدشداشة الكالسيك المياقة الواحدة وفق مدخل TD-ABCبعد التغيرات
البيان

المبمغ بالدينار

مواد مباشرة لمدشداشة الواحدة (قماش تايمندي)

10125

مواد مباشرة (تعبئة وتغميف)

1250

تكاليف التحويل لمدشداشة الواحدة

2336.9

الكمفة االجمالية لمدشداشة الواحدة

13711.9

المصدر :أعداد الباحث باألعتماد عمى الجدول ( )26وسعر بيع القماش التايمندي في السوق
ولحظ الباحثان ىنا بأن سعر كمفة الدشداشة قد أزداد بمقدار( ) 119.8دينار عن كمفتيا وفق المدخل التقميدي وىذه

الزيادة لم تؤثر عمى سعر البيع حيث أن الباحث إفترض سابقا ثبات سعر البيع ,ومن ىنا نجد أن الذي سيتأثر ىو
ربحية المعمل عينة البحث ولكن بالمقابل تم الحصول عمى منتوج دشداشة يضاىي بتصميمو وتغميفو ونوعية القماش

المستخدمو فيو األنواع المستورده األجنبيو وىذا بحد ذاتو أضافو كبيره لممنتوج  ,والذي سينعكس عمى زيادة كمية
المبيعات التيستؤدي إلى زيادة األرباح .
األمدادات الخارجية :

وىي مجموعة من األنشطة التي تيتم بالعمميات بعد اإلنتاج التيمر ذكرىا أيضا في المبحث النظري ولكن يمكن

لمباحث الوقوف عمى ما يضيف قيمة لممنتوج من ىذا النشاط وىي عن طريق أقتراح توصيل المنتجات لمزبائن مجانا
متعيدي نقل,حيث أن كمفة نقل الدفعة الواحدة من الدشداشة الكالسيك ىي ( )11111دينار لمحافظات الوسط
و( )12111دينار لمحافظات جنوب العراق .

التسويق والمبيعات :
ىي مجموعة من األنشطة اليامو التي تركز عمى كيفية تسويق وبيع المنتجات ,حيث يعتبر التسويق الحمقو

األخيره لممنتج لدى المصنع وعميو فإن كيفية تقديم ىذا المنتج لمزبون يمكن ان يكون ذات قيمة ويخمق ميزة تنافسية
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لمشركة وىنا يقترح الباحث بأن يتم أستخدام أليا تسوي ق جديده وحديثو تساعد عمى توصيل المنتج ألكثر عدد من

الزبائن .

وىنا يرى الباحثان أن توظيف مدخل الكمفة عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت TD-ABCأستطاع أن يحسن قيمة
منتج الدشداشة الكالسيك المياقة ويخفض كمفة أنتاجيا ويضيف قيمة لممنتج وميزه تنافسية لموحده اإلقتصاديو من

خالل التحسينات التي في حالة تطبيقيا عمى المنتج وسيكون لدى المعمل القدرة الكبيرة عمى التنافس .ويرى الباحث
ان أىداف سمسمة القيمة التي سبق ذكرىا في الجزء النظري بإمكان تحقيقيا المعمل عينة البحث.

المحور التاسع  :اإلستنتاجات والتوصيات
أوالً:استنتاجات الجانب النظري
أن مدخل  TD-ABCأنموذج أثبت كفاءة ممتازه لعممية أدارة التكمفة وىو بديل جيد لمدخل  ABCوأستطاع أن

يعالج المعوقات التي تواجو المعمل في حالة انتقالة من العمل من المدخل التقميدي ويمكنو معالجة المعوقات التي

تواجو الشركات التي تطبق مدخل  ABCبأستخدام معادالت الوقت وموجيات الوقت.
ثبت أن العمل بمدخل  TD-ABCمفيد جدا في الوحدات الصناعية ,النو يحمل المنتجات بتكاليف الطاقة المستغمة
لألنشطة ويستبعد التكاليف غير المستغمة لألنشطة من كمفة المنتج وىوبذلك يساعد في تحسين قيمة المنتج ألنة

أستطاع تخفيض الكمفة .
أظير البحث أن الوقت ىو محرك أساس في قياس تكاليف المنتجات وأن تطبيق مدخل TD-ABCيركز عمى

أستخدام الوقت موجي ًا في حساب تكمفة الدشداشة الرجالية الكالسيك المياقة .

العمل عمى تطبيق أستيراتيجية قيادة الكمفة األقل وأستيراتيجية التمايز او األثنين معا الشركات التي تطبق مدخل

الكمفة عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت TD-ABC

ثانيا :نتائج الجانب العممي
تبين من البحث أن تطبيق إستيراتيجية قيادة الكمفة األقل وكذلك إستيراتيجية التمايز بعد تطبيق مدخل  TD-ABCمن

المعمل عينة البحث سيؤدي الى أضافة قيمة لممنتج وخمق ميزه تنافسية لممعمل عينة البحث.

أظير البحث أن بأمكان المعمل عينة البحث بعد تطبيق مدخل  TD-ABCوأستخدام إستيراتيجية قيادة الكمفة
وا ستيراتيجية التمايز معا أن تحصل عمى ميزه تنافسية جاذبة لزبائن جدد ذات رغبات مختمفو .
تبين من البحث أن مدخل  ABCأستطاع من تخفيض التكاليف بنسبة  % 61.2األ أنو لم يتمكن من ترشيق
التكاليف حيث قام بتحميل كافة التكاليف المستغمة وغير المستغمة عمى المنتجات.
أظير تطبيق مدخل  TD-ABCفي المعمل عينة البحث أن ىناك طاقة غير مستغمة في األنشطة الرئيسة لممعمل
بمغ اقصاىا في نشاط التفصيل والتجييز بكمفة مقدارىا ( )61112111دينار .
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أتضح من تطبيق المنيجية أن مدخل  TD-ABCتمكن من تخفيض التكاليف في المعمل عينة البحث بنسبة
 , % 36.1كما تمكن من ترشيق تكاليف ِو حيث حمل المنتجات بتكاليف األنشطة المستغمة وأستبعد تكاليف األنشطة
غير المستغمة مما أدى الى تحسين قيمة المنتج وتعزيز الميزه التنافسية .
بين البحث أن تطبيق مدخل TD-ABCفي المعمل عينة البحث مفيد ألن المعمل يحتوي عمى عدة أنشطة ,
وباإلعتماد عمى معادالت الوقت وموجو واحد وىو الوقت.

من خالل المقارنة بين المدخمين  ABCو TD-ABCتبين أن مدخل  TD-ABCأعطى معمومات أكثر مالئمة وأكثر

دقة من مدخل  ABCفي قياس كمفة المنتج وكما تمكين من ترشيق تكاليف ِو من خالل إستبعاد تكاليف طاقة األنشطو
غير المستغمو .

ثالثا  :التوصيات
ضرورة تبني وتطبيق المعمل عينة البحث لمدخل التكاليف عمى أساس األنشطة الموجية بالوقت ألن تطبيقو سيؤدي
إلى تخفيض كمفة المنتج بنسبة أكثر من النصف  .كما إنو يالئم بيئة األعمال الحديثو من حيث تقديمو معمومات

تفصيميو عن تكاليف المنتجات ويساعد اإلدارة في الكشف عن الموارد غير المستغمو لغرض إستغالليا بشكل أمثل في

السنوات القادمو.
يوصي الباحث بتطبيق إستراتيجية قيادة الكمفة األقل في حالة إستيداف المعمل عينة البحث شريحو من المجتمع

وكذلك رغبة اإلدارة في منافسة المنتجين األخرين من خالل تخفيض سعر بيع منتج الدشداشة الكالسيك المياقة .
ضرورة تبني فكرة مدخل التكاليف بحسب األنشطة الموجية بالوقت  TD-ABCوالسيما في ظل المنافسة السعرية
لممنتجات لما ليا من أثر كبير في المرونة السعرية وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية لمنتج الدشداشة الكالسيك المياقة

بشكل خاص والمنتجات االخرى بشكل عام.

يوصي الباحث بعدم اإلعتماد عمى المعمومات التي يوفرىا مدخل  ABCعند اتخاذ الق اررات اإلدارية إلنيا مشوىة وال تصمح
لالعتماد بسسب احتسابيا لكمفة الطاقة غير المستغمو وتحميميا عمى المنتج .
يوصي الباحث بتطبيق إستراتيجية التمايز إذا رغبت إدارة المعمل عينة البحث من إجراء تحسينات عمى المنتوج وا ضافة
قيمة لو وحصول المعمل عينة البحث عمى ميزه تنافسيو .
يوصي الباحث بضرورة إستغالل الطاقات العاطمو في األنشطو وذلك من خالل زيادة الوحدات المنتجو والمباعو

وبإستخدام إستراتيجية قيادة الكمفو األقل وا ستراتيجية التمايز أو األثنين معا ,حيث إن تطبيق ىذه اإلستراتيجيات يؤدي
إلى زيادة الطمب عمى منتجات المعمل .
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المصادر العربية :
إدريس  ,وائل محمد صبحي ,الغالبي ,طاىر محسن منصور")6111(,اإلدارة االستراتيجية :المفاىيم  ...العمميات"
,ط, 1دار وائل لمنشر والتوزيع ,عمان  ,األردن.
البديري ,جاسم حميد زعيل)") 2004تطوير مدخل سمسمة القيمة نشاط تكمفة لخفض التكاليف دراسة حالة في
شركة نفط الجنوب" ,أطروحة دكتوراه  ,جامعة البصرة.

الحيالي ,أحمد مؤيد عطية ,6112 ,األثر التتابعي لخصائص ونجاح نظام المعمومات اإلدارية في تحقيق الميزة
التنافسية  -دراسة استطالعية في عينة من المصارف الحكومية واألىمية في محافظة نينوى ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,كمية اإلدارة واالقتصاد ,جامعة الموصل

درغام  ,ماىر موسى " مدى توفر المقومات األساسة الالزمة لتطبيق نظام تكاليف االنشطة في الشركات الصناعية
في قطاع غزة (دراسة ميدانية )" ,مجمة الجامعة االسالمية ,المجمد الخامس عشر ,العدد الثاني لسنة 6111م.
الرشيدي ,طارق " ,إدارة التكمفة :منيج محاسبي مقترح في ضوء التكامل بين نظامي  ."TD & ABCمجمة الفكر
المحاسبي ,كمية التجارة ,جامعة عين شمس,العدد (2009) 1

السعيدي ,يعرب عدنان حسين ,6110 ,تحميل استراتيجيات مصفوفة قيمة الزبون كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية
 -دراسة ميدانية تحميمية في عينة من فنادق الدرجة األولى في بغداد ,رسالة ماجستير  ,كمية اإلدارة واالقتصاد,

جامعة بغداد.

الشعراني ,عال أسامة" ,)6111( ,أىمية تطبيق نظام التكمفة حسب االنشطة عمى نشاط المرابحة في المصارف
االسالمية" ,رسالة ماجستير ,كمية االقتصاد  -قسم المحاسبة  -جامعة دمشق ,سوريا
العامري ,عامر عبدالمطيف كاظم ,6119 ,المواءمة بين سمسمة التجييز واستراتيجية العمميات  -دراسة حالة في
الشركة العامة لمصناعات الجمدية ,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية اإلدارة واالقتصاد ,جامعة الموصل.

العاني ,لبنى ىاشم نعمان " ,محاسبة التكاليف "  ,الطبعة الثانية ,دار وائل لمنشر والتوزيع األردن.6111 ,
العاني ,عمي فائق جميل ,6110 ,دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية  -دراسة حالة في كل من الشركة
العامة لصناعة البطاريات والشركة العامة لمصناعات الكيربائية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية اإلدارة

واالقتصاد ,جامعة بغداد.
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