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  بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ 
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وأَخرِجني مخْرج صدق واجعل لِّي من 
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ج  
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  . والحمد هللا رب العالمين الذي وفقني إلى إتمام هذه الرسالة
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الرسالة لما لمسته منـه مـن تشـجيع    عبدالسالم محمد البدري المشرف على . د
اهتمام ولما قدمه لي من توجيهات وإرشادات في إتمـام هـذه الرسـالة وخروجهـا     و

  . بصورتها النهائية
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  . خدمات ساعدت في استكمال هذه الرسالة
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ز  

   ملخص الدراسة

اإلضافية قبـل  دقيقة لتكاليف الصنع يصعب الوصول إلى أرقام في الشركات الصناعية 

لمعدالت التحميل، وتحسب التشغيل، ولذلك يتم حصر هذه التكاليف وتحميلها على اإلنتاج طبقاً 

  . هذه المعدالت على أساس تقديري

فـي شـركة    اإلضافيةلصنع لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسس تحميل تكاليف ا

أسعار منتجات الشركة، وقد تم استخدام أسلوب دراسة الحالة وتأثير ذلك على تحديد  األنابيب

الشخصية مـع األشـخاص ذوي   والحصول على البيانات المتعلقة بالدراسة من خالل المقابلة 

  . ةالعالقة بالدراس

  : سؤال الرئيسي التاليوبناءاً على ذلك فإن هذه الدراسة تهدف لإلجابة على ال

منتجـات  فية في شركة األنابيـب علـى أسـعار    ما أثر تحميل تكاليف الصنع اإلضا"

  ". الشركة؟

  : ومن خالل الدراسة العملية تم التوصل إلى النتائج التالية

 .طريقة احتساب تكاليف اإلنتاج في الشركة ثابتة خالل السنوات .1

 . د األوليةفي الشركة على أساس تكلفة الموا يتم تحميل تكاليف الصنع اإلضافية للمنتج .2

 . د الخام ومرتبات العاملينالشركة نتيجة لتذبذب أسعار المواعدم ثبات تكلفة اإلنتاج ب .3

وهي نسبة بسيطة ال تـؤثر  %) 13(تمثل نسبة تكاليف الصنع اإلضافية إلى سعر البيع  .4

 . في سعر البيع للمنتج

  

  

 



ح  

 . يتأثر سعر بيع المنتج في الشركة بارتفاع التكلفة األولية .5

تتغير نسبة تكاليف الصنع اإلضافية إلى سعر البيع من سنة ألخرى بمقدار ثابـت هـو    .6

)7.(% 

  : من خالل النتائج السابقة تم اقتراح بعض التوصيات وهي

ل القديمة، محأن تقوم الشركة بالتوسعات وإدخال خطوط جديدة أو إحالل خطوط جديدة  .1

وترشيد التكاليف الثابتة، وبالتالي يمكنها توزيـع تكـاليف    اإلنتاجيةوذلك لزيادة القدرة 

 . ةالموزع غير المباشرة وغير اإلضافيةالصنع 

 . لزيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض التكاليف اإلضافية اإلنتاجزيادة عدد ورديات  .2

 . توقفات في العملية اإلنتاجيةإجراء الصيانة الدورية المبرمجة لتقليل ال .3

واالهتمام ببرامج الجودة الشـاملة فـي العمليـة    الحديثة األمثل للمعلومات  لاالستغال .4

 . اإلنتاجية
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  :مقدمةال  1.1

التكلفة الصحيحة للمنتج الخطوة األولى التي يتبعها العديد مـن الخطـوات   يمثل تحديد 

تجميـع  المؤثرة على الشركات الصناعية في المدى القصير والطويل، ويتضمن هذا التحديـد  

المباشرة، العمل  دالموا(إلى عناصرها الرئيسية من  تكلفة وتحليلهاالبيانات المتعلقة بعناصر ال

وأيضاً تفصيل تكلفة كل عنصر من هذه العناصر إلى بنود التكلفة ) ع اإلضافيةالمباشر، والصن

المكونة لها، باإلضافة لمتابعة تدفق البيانات المتعلقة بعناصر التكلفة فيما بين مراكز األنشطة 

  .)1(المختلفة

بر مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات من أهم مشاكل التكاليف، وتعت

فليس من المنطق توزيع عناصر التكاليف الصناعية المباشرة على الوحدات المنتجة بالتساوي، 

  .)2(استفادة كل منتج من هذه التكاليفبل يتم استخدام معدالت تحميل تتفق مع مدى 

ه التكاليف وتحميلها على الوحدات المنتجة باستخدام معدالت ونتيجة لطبيعية عناصر هذ

 أسـس تحميل تقديرية، أصبح من الضروري مراعاة الدقة عند تقدير تلك العناصر واختيـار  

منتج واحد أو عدد قليل من المنتجات لها مواصفات متشابهة  بإنتاجفقد تقوم الشركة تحميلها، 

ية وفي هذه الحالة تحمل التكاليف الصناعية غيـر  ويمر كل منها على نفس العمليات الصناع

  . المباشرة للوحدات المنتجة باستخدام معدل تحميل تقديري واحد

التي تختلف في  اإلنتاجالمشكلة تعقيداً عندما تنتج الشركة عدداً كبيراً من وحدات وتزداد 

من مراكز النشاط ز والعمليات الصناعية التي تمر بها ونسبة استفادتها من كل مركمواصفاتها 

                                                
منشـورات مؤسسـة شـباب    : اإلسكندرية(، "أصول محاسبة التكاليف الصناعية"محمد الفيومي محمد،    (1)

 .621، ص )م1993الجامعة، 

مكتبـة عـين شـمس ،    : القـاهرة (، "دراسة علمية وتطبيقية –محاسبة التكاليف "منير محمود سالم،    (2)
 . 34، ص )م1995
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في الشركة، ففي هذه الحالة يتطلب األمر إعداد معدل تحميل تقديري لكل مركز من المراكـز  

  .)1(حتى يمكن تحديد نصيب كل منتج من الخدمات التي تؤديها مراكز النشاط المختلفة

  :مشكلة الدراسة  2.1

ا إال في نهاية فإنه يصعب حصره اإلضافيةطبيعة عناصر تكاليف الصنع بالنظر إلى 

 أوامر التشغيلوالمشكلة تصبح أكثر تعقيداً باعتبار أنه البد من حساب تكلفة حاسبية مالفترة ال

قـوائم  ، كما أنه البد من إعداد أو إنجازها من إنتاجها أو وحدات اإلنتاج مباشرة بعد االنتهاء

لرقابـة وتقيـيم األداء   اتكاليف للمنتجات وأنواعها المختلفة خالل الفترة المحاسبية من أجـل  

ففي حالة التحميل الفعلي يتم حصـر   .)2(والتخطيطواتخاذ القرارات الالزمة الخاصة بالتسعير 

هذه التكاليف على أساس فعلي وذلك باالنتظار حتى نهاية الفترة وحصر التكاليف التي حدثت 

بالرغم من بسـاطتها   على المنتجات ولكن يعاب على هذه الطريقة ثم يتم توزيعها فعلياً, فعالً

من تكاليف إضافية إنها تتعارض مع خاصية التوقيت المناسب  ودقتها في تحميل ما حدث فعالً

, أي أنه يصعب تحديد تكلفة المنتج خالل السنة إنما يجب االنتظار حتى نهايتهـا , للمعلومات

لفة قبل البدء ولحل هذه المشكلة استقر محاسبو التكاليف على ضرورة تقدير جميع عناصر التك

 .)3(ن عناصر التكلفةوذلك بوضع تقديرات مسبقة لكمية وسعر كل عنصر م, في عملية اإلنتاج

على التقديرات السـابقة ويكـون    ويتم تحميل هذه التكاليف على أساس معدالت للتحميل بناءاً

اد تكلفة المـو , أساسها من األسس المستخدمة في مجال الصناعة وهي عدد الوحدات المنتجة

                                                
 .34المرجع السابق، ص   (1)

الطبعـة  , "أصول محاسبة التكاليف الصـناعية ", موسى عالوين, إسماعيل إسماعيل, م الجزراويإبراهي   (2)
 .158، ص )1996, المركز العربي للخدمات الطالبية :عمان, األولى

مؤسسة شـباب   :اإلسكندرية(, "مبادئ محاسبة التكاليف الصناعية"السيد عبدالمقصود ذبيان، , أحمد نور   (3)
 .95، ص 1989, والنشرللطباعة  الجامعة
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عـدد سـاعات تشـغيل    , عدد ساعات العمل المباشر, تكلفة العمل المباشر, األولية المباشرة

  . اآلالت

ويتم احتساب معدل التحميل المقدر بقسمة تكلفة الصنع اإلضافية المقدرة على أسـاس  

وبالتالي عن , وبذلك يمكن الحصول على بيانات عن تكاليف الصنع اإلضافية, التحميل المقدر

   .)1(ي أي وقت من الفترة المحاسبيةالوحدة المنتجة ف تكلفة

من ناحية أخرى فإن عدم الدقة في اختيار األساس المالئم لتحميـل تكـاليف الصـنع    

وبالتالي سيكون له أثـر  , اإلضافية على المنتج ينعكس على تحديد التكلفة بشكل غير صحيح

  . كبير على صحة قرار تسعير هذا المنتج

  : تقدم فإن هذه الدراسة تهدف لإلجابة على السؤال الرئيسي التالي على ما وبناءاً

ما أثر تحميل تكاليف الصنع اإلضافية في شركة األنابيـب علـى أسـعار منتجـات     "

  " الشركة؟

  : الدراسات السابقة  3.1

فيما يلي استعراض لبعض الدراسات السابقة وذلك لتوضيح بعض المشاكل البيئية ذات 

لدراسة، وتلخيص ألهم النقاط التي توصلت إليها هذه الدراسات في الفقـرات  الصلة بمشكلة ا

  : التالية

توصلت هذه الدراسة إلى أن نظام التكاليف المطبق ال يقـوم   )م1998عقيلة، (دراسة  .1

فـي  على أسس علمية سليمة، فقد تم وضعه من قبل أشخاص معتمدين على خبـرتهم  

راء أي تعديل لذلك النظام رغم التطـور الـذي   مجال العمل المحاسبي، وأنه لم يتم إج

                                                
, منشورات المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب, الجماهيرية(, "محاسبة التكاليف", عبدالسالم كبالن  (1)

 .102 ص ،)2002-2003
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حدث في أنظمة التكاليف على المستوى العلمي، مما ترتب عليـه أن األسـاس الـذي    

 . توضح عليه األسعار غير صحيح

توصلت هذه الدراسة إلى عدم اعتماد أغلب المشروعات على  )م1998الكزة، (دراسة  .2

مما يترتب عليه عـدم توزيـع هـذه    أسس سليمة في تحميل تكاليف الصنع اإلضافية، 

 .على المنتجات بشكل عادلالتكاليف 

كما تبين من نتائج الدراسة أن هناك خلطاً في تصنيف بنود عناصر التكلفة المباشرة   

اتخـاذ  عليه تحديد غير دقيق لتكلفة المنتجـات، وبالتـالي   وغير المباشرة، مما يترتب 

  . مها قرارات التسعيرغير سليمة بخصوص هذه المنتجات أه اتقرار

توصلت هذه الدراسة إلى أن معظم الشركات الصـناعية  ) م2000الحمروني، ( دراسة  .3

الليبية  اليوجد بها نظام تكاليف متكامل ، باإلضافة لعدم وجود نظام بالشركات الصناعية 

ة لتخصيص عناصر التكلفة على مراكز التكلفة، كما يتم تحديـد تكلفـة الوحـدة الواحـد    

 .باألعتماد على األسلوب األحصائي

توصلت هذه الدراسة إلى أن بعض  الشركات الصـناعية  ) م2001 أشميلة،( دراسة  .4

ليس لديها القدرة على توفير معلومات تكاليف مالئمة إلتخاذ القرارات اإلداريـة وإن  

 .كان لديها أقسام لمحاسبة التكاليف

ع منتجات الشركات تتم عن طريق القطاع كما تبين الدراسة أن عملية تحديد أسعار بي

 الذي تعمل فيه ، مما يؤكد أن هذه األسعار لم تكن مبنية على الواقع والموضوعية
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توصلت هذه الدراسة إلى عدم أتباع األسـس المحاسـبية   ) م2001الشركسي، (دراسة  .5

السـنة  عليها في تحميل تكاليف الصنع اإلضافية، بل يتم االنتظار حتى نهاية المتعارف 

 . وتحميل اإلنتاج الفعلي بإجمالي تكاليف الصنع اإلضافية الفعلية

كما أوصت هذه الدراسة بوضع األسس العلمية لمعدالت التحميل وتخصيص عناصـر  

  . التكاليف على مراكز اإلنتاج لتحميلها على وحدة التكلفة بشكل سليم

 

االسس المطبقة فـي   توصلت هذه الدراسة إلى أن بعض ) م2003الجابري، ( دراسة  .6

توزيع التكاليف غير المباشرة التوفر بيانات مناسبة ودقيقة يمكن أستخدامها في تقيـيم  

 .أداء مراكز التكلفة

كما تبين من نتائج الدراسة اختالف المصانع في تطبيق االسس الواحدة المتعلقة بتوزيع 

إعادة توزيع  تكاليف عناصر التكاليف غير المباشرة وكذلك أختالف الطرق المتبعة في 

  .مراكز التكلفة الخدمية

توصلت هذه الدراسة إلى وجود أقسـام محاسـبة التكـاليف    ) م2005سالم، ( دراسة  .7

وأنظمة للتكاليف في أغلب الشركات الصناعية تم تصميمها بما يتناسب مع طبيعة كـل  

 .مشكلة ولم يتم تقديرها

الفعلية أو التاريخيـة فـي قـرارات    باألضافة إلعتماد الشركات على بيانات التكاليف 

  .التسعير

كما تبين من نتائج الدراسة أنه اليتم أستخدام قوائم تكاليف لكل وظيفة بتجميع بيانـات  

التكاليف لديها، وذلك لتحديد التكاليف الصناعية والتسـويقية واإلداريـة لكـي تسـمح     
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على تحقيق أنسـب  للشركات بالمفاضلة بين أكثر من إحتمال سعري واحد ، مما يساعد 

 . األسعار في ظل ظروف السوق اإلقتصادية

  : ف الدراسةاهدأ  4.1

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تحميل تكاليف الصـنع اإلضـافية فـي شـركة       

  .األنابيب على تحديد أسعار منتجات هذه الشركة

  : أهمية الدراسة   5.1

  : تأتي أهمية الدراسة لالعتبارات التالية

خاصة باألسلوب المسـتخدم  , بحوث والدراسات التي تطرقت إلى هذا الموضوعقلة ال .1

 . في هذه الدراسة وهو أسلوب دراسة الحالة

توجهات االقتصاد الليبي نحو الخصخصة أتاح الفرصة أمام الشـركة لفـتح مجـاالت     .2

 . للتمويل واالستثمار واالقتراض من المصارف

ف االقتصادي وهو االتجاه إلى االكتتـاب  ظهور هدف اجتماعي للشركة باإلضافة للهد .3

العام بطرح جزء من أسهمها في السوق بعد أن انتقلت تبعية الشـركة إلـى صـندوق    

 . اإلنماء االقتصادي واالجتماعي

 

  :منهجية الدراسة   6.1

  : تنقسم منهجية الدراسة إلى جزئين رئيسين هما

  : الجانب النظري: أوالً
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وفيه سيتم مناقشة ما ورد , ساس النظري لموضوع الدراسةيتناول هذا الجانب تغطية األ

باألدب المحاسبي من الكتب والدوريات واألبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسة بهدف 

  . وضع إطار نظري تركز عليه الدراسة

  

  : الجانب العلمي: ثانياً

األساسي  الجانب تجميع وتحليل البيانات والمعلومات المطلوبة لتحقيق الهدفيشمل هذا 

لهذه الدراسة عن طريق دراسة الحالة لشركة األنابيـب واسـتخدام أسـلوب المقابلـة     

  .الشخصية مع الموظفين المختصين في الشركة

    : لدراسةا نطاق وحدود   7.1

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة تأثير تكاليف الصنع اإلضافية في شـركة األنابيـب   

إال أن , على الرغم من أن الشركة يتبعها ثالث مصانع, ةعلى تحديد أسعار منتجات هذه الشرك

وبالتالي تعطي صورة واضحة لباقي , هذه الدراسة سوف تركز على مصنع األنابيب الطولية

  . المصانع

    : لدراسةا تقسيمات   8.1

  : قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية كالتالي

  : الفصل األول

باإلضـافة إلـى نطـاق    , ة وأهدافها وأهميتها ومنهجيتهاتناول التعريف بمشكلة الدراس

  . وحدود الدراسة

  : الفصل الثاني
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تناول التعريف بتكاليف اإلنتاج من تكلفة المواد المباشرة وتكلفة العمل المباشر وتكاليف 

باإلضافة إلى معدالت وأسـس  , الصنع اإلضافية موضوع الدراسة والتي تم شرحها بالتفصيل

  . كاليفتحميل هذه الت

  

  

  : الفصل الثالث

, تناول تعريف مفهوم السعر والتكاليف وتحديد أسـعار المنتجـات وطـرق التسـعير    

  . باإلضافة لمصادر تحديد األسعار والحاجة إلى اتخاذ قرار التسعير

  : الفصل الرابع

  . باإلضافة لنتائج وتوصيات الدراسة, تناول منهجية الدراسة العملية وتحليل البيانات

  



 
 
 
 
 
 
 
 

  الثانيالفصل 

  تكاليف اإلنتاج 
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  : مقدمة  1.2

تقوم الشركات الصناعية بشراء المواد األولية وتحويلها إلى منتجات تامة، ولتحقيق ذلك 

المواد األولية تحتاج الشركات إلى العـاملين وإلـى    بفإنها تستخدم العديد من الموارد، فبجان

األخرى، ويطلق على التكاليف التي تنفقها الشركات الصـناعية   بعض المستلزمات اإلنتاجية

والتي  تنقسم بناء على عالقتها      product costsلتصنيع المنتجات مصطلح تكاليف اإلنتاج

ل المباشـر، تكلفـة   تكلفة المواد المباشرة، تكلفة العم: بالمنتج إلى ثالثة عناصر رئيسية هي 

  . الصنع اإلضافية

عـن   االسـتغناء ناصر الثالثة أساسية في صناعة أي منتج حيث ال يمكن وتعد هذه الع

إحداها، كما أنه ليس هناك عنصر أكثر أهمية من العناصر األخرى، واألهميـة النسـبية ألي   

منها تعتمد على نوع المنتج وطريقة اإلنتاج، فهناك منتجات تتطلب صناعتها تحميلها بتكاليف 

ة عمل صغيرة نسبياً، كما أن الشركات التي تستخدم التقنية في اد مباشرة عالية بجانب تكلفوم

صناعة منتجاتها تحمل بتكاليف صنع إضافية عالية، وقد بينت دراسة سابقة فـي الواليـات   

المواد (   المتحدة أن معدل تكلفة أي من عناصر التكاليف بالنسبة إلجمالي تكلفة اإلنتاج هي 

  .)1(%)35لصنع اإلضافية ا ،%10، العمل المباشر %55المباشرة 

ولتحليل تكلفة اإلنتاج وتصنيفها إلى تكلفة مباشرة وغير مباشرة فإنه يتم دراسة عالقتها 

بوحدة التكلفة حيث أن هناك تكاليف تعد مباشرة لوحدة تكلفة معينة في حين أنها غير مباشرة 

  .)2(أخرىلوحدة تكلفة 

  
                                                

(1)Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, " Managerial Accounting: Concepts For 
planning. Control, Decision Making", (Boston, Richard D. Irwin inc, Seventh Edition, 
1994) P. 35.   

  .33، ص )1990, الدار الجامعية :بيروت(, "مقدمة في محاسبة التكاليف ", محمد الفيومي محمد   (2)



 12

    Cost of direct Material                     تكلفة المواد المباشرة   2.2

األولية التي تشكل جزءاً كبيراً من السـلعة المنتجـة   المواد  يقصد بالمواد المباشرة تلك

، أي أنها تمثل مجموعة المواد الخام التي )1(والتي يمكن تتبعها ونسبتها بسهولة للسلعة المنتجة

مواد مباشرة جميع الخامات التـي   يمكن تحديدها وتحميلها على هدف تكلفة معين، وبذلك تعد

منه، أو التي تلزم إلتمام هذا المنـتج خصـياً سـواء     تدخل في تركيب المنتج وتصبح جزءاً

من السوق، أو المواد التي انتقلت من عملية ألخرى خـالل   اشتريتصرفت من المخازن أو 

كـاليف التـي تتكبـدها    التصنيع، والمبدأ العام لتكلفة المواد المباشرة هو أنها تشمل جميع الت

وعلى ذلك فإن تكلفة المـواد األوليـة   . ى المواد األولية وإعدادها للصنعالشركة للحصول عل

تشمل فاتورة الشراء والنقل وتكاليف الطلب واالستالم والتخزين وجميع التكـاليف األخـرى   

  .)2(األولية المستخدمة في اإلنتاج الالزمة لحيازة المواد

تأخذ بالمـدخل المـادي   : ، األولىواد المباشرة توجد نظرتين متباينتينبالنسبة لتكلفة الم

من المنتج النهائي، ورغم أن  حيث تتحدد المواد المباشرة بكل السلع المادية والتي تصبح جزءاً

هذا المدخل يتطابق مع تعريف المواد المباشرة ويعد مفيداً في التصميم الهندسي للمنتج إال أنه 

  . قيمة المادية المنخفضةسبة للمواد ذات اليبرز مشاكل بالن

فإن المواد األساسية أو التي تتضمن قيمة مادية هامـة فـي تكلفـة    : أما النظرية الثانية

الوحدة المنتجة فقط يكون من الضروري ربطها بالمنتج مباشرة، وهذه النظرية رغم أنهـا ال  

ع الواقع العملي، بمعنى أن المـواد ذات  تعبر تماماً عن الظاهرة المادية إال أنها تعد متطابقة م

                                                
ة اللجنـة الشـعبية العامـة    أمان(, الطبعة الثالثة, "مبادئ المحاسبة", عبد السالم كبالن, إدريس إشتيوي   (1)

 .17، ص )1989, للتكوين والتدريب المهني

دار الجماهيرية للنشر , مصراتة(, الطبعة الثالثة, "نظريات وتطبيق -محاسبة التكاليف", خليفة علي ضو   (2)
 .53، ص )1992, والتوزيع واإلعالن
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تحمل جهد وتكلفة تتبعها وتحميلها مباشرة على اإلنتاج  القيمة الزهيدة ال يكون مجدياً اقتصادياً

اسـب مـن جهـد    وذلك ألن دقة التحميل المباشر لمثل هذه العناصر ال تبرر ما يتحمله المح

  .)1(وتكلفة هذا التحميل

                                 Cost of Direct Labor تكلفة العمل المباشر    2.3

أجور والتي يمكن تتبعها إلى هدف ل المباشر كل ما يدفع من مرتبات وتمثل تكلفة العم

لمشاركة العنصر البشري مباشرة في العملية اإلنتاجية بخـالف   تكلفة محدد، وهي تعد مقياساً

، والمعيـار  )2(ذين يمثلون عمالة غير مباشـرة من يدعمون األنشطة من المشرفين والفنيين ال

النظري للتفرقة بين تكلفة العمل المباشر وتكلفة العمل غير المباشر هو العالقة بالمنتج، أمـا  

لهـدف تكلفـة معـين بطريقـة     المعيار العملي للتفرقة فهو إمكانية تخصيص هذه التكلفـة  

    .)3(اقتصادية

تكلفة المتغيرة ويتضح ذلـك إذا كـان الـدفع    وبشكل عام يسلك العمل المباشر سلوك ال

للعمال في خطوط اإلنتاج أو التجميع على أساس ساعات العمل، أما إذا كان الدفع على أساس 

  .)4(ل المباشر هي تكلفة شبه متغيرةمرتبات ثابتة فيمكن القول أن تكلفة العم
  

    Manufacturing Overhead Costs     تكاليف الصنع اإلضافية     4.2

من إجمالي تكلفة اإلنتاج، وتكون مشتركة لعـدد مـن    مهماً تمثل تكاليف الصنع جزءاً

أهداف التكلفة وال تربط بشكل مباشر مع هدف كلفة محدد، هذه التكاليف يشار إليها كتكـاليف  
                                                

(1)  Don T. Decoster, Eldon L. Schafer, "Managerial Accounting: A Decision 
Emphasis", John Willey & Sons Inc, Third Edition, 198.     
(2)  Moscove, Wright, "Cost Accounting With Managerial Applications", (Houghton 
Mifflin Company, Sixth Edition, 1990), P. 35.  

, مؤسسـة شـباب الجامعـة    :اإلسكندرية(, "قيةمحاسبة تكاليف من الناحية النظرية والتطبي", أحمد نور   (3)
  .433، ص )1980

(4)   Dont. Decoster, Eldonl.Schaer, Op cit, p. 98. 



 14

صنع إضافية أو تكاليف صنع غير مباشرة وتشمل جميع التكاليف الصناعية مـا عـدا تلـك    

أي أنها تشمل التكاليف التي تنفق خالل العمليات ) المواد، العمل(اليف مباشرة المشار إليها كتك

المنتجة  اء أثرها إلى الوحدةفاإلنتاجية وال يمكن حصرها في قسم محدد وال يمكن ربطها أو اقت

  .)1(أو المرحلة اإلنتاجية

ت وتعد تكاليف الصنع اإلضافية عنصراً مهما من عناصر تكلفـة اإلنتـاج، وقـد زاد   

أهميتها نتيجة التطور الصناعي الذي أدى إلى زيادة قيمة هذه التكاليف بالنسبة لتكلفة اإلنتـاج  

الكلية، حيث زادت االستهالكات وتكاليف الصيانة والقوى المحركة وغيرها مـن التكـاليف   

المرتبطة باآلالت، وفي نهاية األمر تغير هيكل تكاليف اإلنتاج بارتفاع تلك التكـاليف غيـر   

  .)2(نسبي في بنود التكاليف المباشرة مباشرة في مقابل خفضال

ربط تكاليف الصنع اإلضافية مباشرة بالمنتجات، ويرجع ذلك بسـبب   قد ال يكون عملياً

أن التكاليف المرتبطة بتنفيذ هذه الحسابات محتمل أن تتجاوز أيـة فائـدة مرتبطـة بتزويـد     

ا هنـاك بعـض األسـباب    ، وأيض)3(اراتهمالمديرين بمعلومات عنها الستخدامها في صنع قر

  : )4(األخرى أهمها

علـى   تكاليف الصنع اإلضافية هي تكاليف غير مباشرة بالنسبة لوحدات اإلنتاج وبناءاً .1

  . مباشرة بمنتج أو أمر إنتاجي معينذلك ال يمكن ربطها 

                                                
استخدام محاسبة التكاليف في مجال التخطيط والرقابة والتقويم فـي األجهـزة   ", إياد عبد الموجود أحمد   (1)

 .141ص  ,1983مايو , 37العدد , مجلة اإلدارة العامة, "الحكومية

المجلـة  , جامعة المنصورة, "نموذج مقترح لتحميل التكاليف غير المباشرة", صالح الدين خضر محمد   (2)
  .286ص , 1986, العدد الثالث, المجلد العاشر, المصرية للدراسات والتجارة

(3)   Moscove, Wrlgt, Op Clt, P. 147. 
(4)    Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Op. Cit. P. 77.    
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من  تكاليف الصنع اإلضافية تتألف من العديد من العناصر غير المتشابهة، متضمنا كال .2

التكاليف الثابتة والمتغيرة، وتتراوح من تكلفة الزيوت المستخدمة في صيانة اآلالت إلى 

 . راتب مراقب اإلنتاج 

في الشركات ذات التغيرات الموسمية الكبيرة في اإلنتاج التي يتأرجح فيها اإلنتاج بشدة  .3

  .قاء ثابتة بسبب كبر الجزء الثابتتميل تكاليف الصنع اإلضافية إلى الب

  : صنع اإلضافية في ثالث مجموعات هيوبشكل عام يمكن حصر تكاليف ال

    Cost of Indirect Material         تكلفة المواد غير المباشرة     1.4.2

هي تكلفة المواد المستخدمة في العملية اإلنتاجيـة والتـي ال تـرتبط مباشـرة بخلـق      

والشحوم  تاج، مثل مواد الصيانة كالزيوتغير مباشر في اإلن بشكلالمنتجات، أي التي تساهم 

  . والوقود والقوى المحركة

) المـواد المباشـرة  (تشمل تكلفة المواد التي تدخل ضمن تركيبة المنتج  عملياً أنهاكما 

  .لمسامير والغراء في صناعة األثاثولكن بقيمة مادية صغيرة كا

                     Cost of Indirect Laborتكلفة العمل غير المباشر    2.4.2

تضمن كل ما يدفع لعمال الوظيفة اإلنتاجية غير المباشرة من مرتبات ومستحقات عـن  

وبعكس تكاليف العمل المباشر فإن تكلفة العمل غير المباشـر  , أوقات العمل العادي واإلضافي

بتكلفـة  بتصنيع المنتج أو التي يمكن ربطهـا ولكـن    تمثل تكلفة العمل التي ال ترتبط طبيعياً

وصعوبة كبيرة وهي بذلك تشمل تكلفة جميع العاملين بالمصنع ماعدا الذين يقومون مباشـرة  

مرتـب مـدير   , ومن أمثلة تكلفة العمل غير المباشر مرتبات المشرفين, على إنتاج المنتجات

  . البوابين وغيرها, مناولي المواد, المصنع
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 Indirect Manufacturing Expensesمصروفات صناعية غير مباشرة  3.4.2
    

هي تكاليف الصنع غير المباشرة التي ال تدخل ضمن تكلفة المواد غيـر المباشـرة أو   

, تكاليف الصـيانة : ومن أمثلتها, العمل غير المباشر ولكنها تساعد على إتمام العملية اإلنتاجية

  .)1(لخا...التلف العادي, التأمينات, إيجارات مبنى وآالت المصنع, االستهالكات

ويواجه محاسب التكاليف مشكلة هامة عند تخصيص عناصر التكاليف على الوحـدات  

وتتخلص هذه المشكلة في أنه ال يمكن تخصيص كل عنصر تكلفة لوحدة منتج معينة , المنتجة

فنجـد أن عناصـر   . بحيث يمكن القول بأن هذا العنصر يخص بالكامل سلعة معينـة , بالذات

ثير مشاكل في تحميلها على وحدات اإلنتاج ألن نتائج التحميل يمكن أن التكاليف المباشرة ال ت

ويتم تحميل عناصر التكاليف المباشرة على وحدات المنتجات المستفيدة منها , تكون دقيقة تماما

فالعالقة بين هذه العناصر والمنتجـات عالقـة   , مباشرة حيث ال يحتاج األمر إلى وسيط بينها

تبع كل عنصر وربطه بوحدة معينة مسؤولة عنه وهي التي تسـبب  واضحة ومباشرة ويمكن ت

أما عناصر التكاليف غير المباشرة فهي التي تثير المشـاكل والصـعوبات عنـد    . في إحداثه

, )2(فال توجد عالقة مباشرة أو واضحة ومحـددة بينهمـا  , تحميلها على وحدات المنتج النهائي

ن تخصيصـها مباشـرة أو تمييزهـا أو ربطهـا     فهي نفقات تعود لإلنتاج بشكل عام وال يمك

                                                
  .24، ص)1956, مكتبة بروكاثيا, اإلسكندرية(, "التكاليف الصناعية", علي توفيق علي   (1)
، )1999, بدون ناشر, بدون بلد(, "محاسبة التكاليف الفعلية", عطا اهللا وراد خليل, صالح عبداهللا الرزق   (2)

 .232 -231ص ص 
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وهنا تظهر مشكلة تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة علـى وحـدات   , بوحدات اإلنتاج

  .)1(اإلنتاج

  

  

  : تقديرات تكاليف الصنع اإلضافية عن الفترة  5.2

ملية ولتسهيل هذه الع, يتم تقدير تكاليف الصنع اإلضافية المتوقعة خالل الفترة المحاسبية

  :)2(يتم تقسيم المشروع إلى مراكز للتكلفة وتتم عملية التقدير كما يلي

وذلك في ضوء التكاليف الفعلية خالل , يتم تقدير التكاليف الخاصة بكل مركز على حدة: أوالً

ويفيد تقدير , الفترات السابقة واألسعار الجارية والظروف المتوقعة خالل الفترة القادمة

ة اإلضافية على أساس المراكز في عملية الرقابة على تكـاليف كـل   التكاليف الصناعي

مركز حيث يسهل مقارنة تكاليف نشاط كـل مركـز خـالل عـدة فتـرات وتحديـد       

  . االنحرافات

تقدير التكاليف الصناعية اإلضافية والتي تخص عدة مراكز تكـاليف وتوزيـع هـذه    : ثانياً

  . التكاليف على المراكز المستفيدة

وقسـمة  , خـر أقدير ساعات التشغيل أو حجم اإلنتاج أو وحدات التكلفة أو أي أساس ت: ثالثاً

إجمالي التكاليف الصناعية على حجم النشاط لقياس معدل التحميل التقديري الخاص بكل 

ومن ثم نجد محاسب التكاليف ال يعلق احتساب تكاليف اإلنتاج الذي يتم تشغيله . مركز
                                                

 . 158إبراهيم الجزراوي وآخرون ، مرجع سابق، ص    (1)

دورة تخصصية فـي مجـال   , "محاسبة ومراقبة تكاليف العمل والصنع اإلضافية", جمعة خليفة الحاسي   (2)
جامعـة  , وحدة بحوث كلية االقتصاد, لصالح الشركة العامة للكهرباء مركز البحوث واالستشارات -المحاسبة
 . 11، ص 1997, قاريونس
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بل يلجأ إلـى تقـدير التكـاليف    , خر العامأاليف اإلضافية لتحديد مجموعة التك انتظاراً

  . بأول حتى يتسنى تحميل اإلنتاج بنصيبه من المصروفات أوالً الصناعية مقدماً

مثل مدير المصنع ومرتـب  , كما أن هناك بعض المصروفات يمكن تحديدها بدقة تامة

ة والتأمين على مباني المصنع المدير الفني وأجور العمالة غير مباشرة كالخفراء وعمال النظاف

  . الخ...والتأمين على آالت المصنع 

ويالحظ بصدد تلك المصروفات أنها من نوع المصروفات الثابتة التي ال تتغير بتغيـر  

وهناك البعض اآلخر من المصروفات التي يصعب تحديدها بدقة تامة وذلك مثل , حجم اإلنتاج

تهلكة ومصروفات مخازن المواد وتكـاليف المـواد   مصروفات اإلضاءة والتدفئة والمواد المس

ومعظم هذه التكاليف مـن  , الخ...والمطبوعات والوقت الضائع العادي والتلف العادي للمواد 

  . نوع المصروفات التي تتغير مع حجم اإلنتاج

وباإلضافة إلى ما تقدم هناك مصروفات صناعية أخرى تحتاج إلى عناية خاصة فـي  

استهالك اآلالت وتصليحات اآلالت والهاتف وكلها من المصروفات شبه  مثل عنصر, تحديدها

  . )1(وعنصراً متغيراً المرنة التي تتضمن عنصرا ثابتاً

ومما سبق يتضح أن مهمة محاسب التكاليف في تقدير التكاليف الصناعية غير المباشرة 

ا بالرجوع إلى فعليات حيث أن األولى يحدده, فرق بين الثابت والمتغير اتصبح أكثر سهولة إذ

السنوات السابقة بينما الثانية هي التي تحتاج إلى دقة وعناية خاصة بالرجوع إلى حجم اإلنتاج 

  . المنتظر ومستوياته

  : تخصيص وتوزيع تكاليف الصنع اإلضافية على مراكز التكلفة  6.2

                                                
المطبعـة الفنيـة   , القاهرة(, "دراسة نظرية وتطبيقية -لمباشرة التكاليف غير ا", علي محمد عبدالرحيم   (1)

  .265 -264، ص ص )1970, الحديثة
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حكومية دور كبير لقد كان لمشكلة عدم الدقة في تحديد تكلفة المنتجات الحربية والعقود ال

 CASB (Cost Accounting Standards(في إنشاء مجلس معايير محاسـبة التكـاليف   

Board  وذلك بهدف وضع مجموعة مـن المعـايير   , بالواليات المتحدة األمريكية 1970عام

حيث قام المجلس قبل أن ينفض , والقواعد الموحدة التي يمكن االسترشاد بها عند تحديد التكلفة

الذي وضـح  ) CASB, 418(كان أهمها المعيار رقم  بوضع تسعة عشر معياراً 1980عام 

وهي  -األسس التي يجب مراعاتها عند توزيع وتخصيص التكاليف المباشرة وغير المباشرة 

  : )1(لتحديد تكلفة المنتجات والمتمثلة في -التي تهمنا في هذه الدراسة

  . ورة دقيقة لمنتج محددتحديد التكاليف التي يمكن تتبعها مباشرة وبص - 

بناء مجموعات متجانسة للتكاليف التي تشملها الخطوة السابقة على أن يتم تخصيصـها   - 

 . على عالقة منطقية تربط بينها وبين المنتج للمنتج بناءاً

 . )2(تخصيص التكاليف المتبقية بأي أسلوب مالئم - 

اإلنتـاج ومراكـز    تحليل عناصر تكاليف الصنع اإلضافية لغرض تحميلها على مراكز

 :)3(وتنقسم إلى مجموعتين في عالقتها بمراكز التكلفة, الخدمات

تضم عناصر التكاليف التي تخص كل منها مركز تكلفة معين ويمكن تخصيصها لـه  : األولى

 عـادالً  وهنا يكون تحميل مراكز التكلفة بهذه العناصر تحمـيالً , وتحميلها عليه بالكامل

مثل مـواد التشـغيل وأجـور    ) أنه توفرت فيها صفة المباشرةأي (ألنها تخصها  دقيقاً

  . المشرفين في كل مركز

                                                
 :الرياض(, الجزء الثاني, أحمد حجاج: ترجمة, "مدخل إداري -محاسبة التكاليف ", تشارلز هورنجون   (1)

  .206، ص )1987, دار المريخ للنشر
(2) James. P, "Do Cost Accounting Standard Filla A Gap Incost Allocation"?", 
Management Accounting (US), Vol. 68, No. 5, November, 1986, P. 35.   

  .194، ص )1995, النبأ للخدمات المطبعية, عمان(, "مبادئ محاسبة التكاليف", محمد تيسير الرجبى   (3)
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هي عناصر التكاليف التي تخص أكثر من مركز تكلفة وال يسهل تخصيصها للمركز : الثانية

المستفيد وإنما نجد أن كل عنصر منها يؤدي خدمة يستفيد منها عدة مراكـز وتسـمى   

التي يجب توزيعها علـى مراكـز   , اإليجار واإلضاءة: بالبنود العامة أو المشتركة مثل

  . التكلفة المستفيدة منها

وال يثير تحميل المجموعة األولى من عناصر التكاليف أي مشاكل حيث يتحمـل كـل   

أما المجموعة الثانية مـن عناصـر   , مركز تكلفة بعناصر التكاليف غير المباشرة الخاصة به

الشتراك أكثر من مركز تكلفة  تحميلها على المراكز نظراًالتكاليف فهي التي تثير مشكلة في 

ويختلـف  , فيتعين البحث عن أساس عادل لتوزيعها على المراكز المستفيدة, في االستفادة منها

أساس التوزيع المناسب حسب طبيعة عنصر التكلفة وطريقة االستفادة منه وظروف استخدامه 

المساحة كما قد نجد األساس العادل بجار قد يوزع فعلى سبيل المثال ال الحصر اإلي, بالشركة

وتكاليف الصيانة قد يكون األساس العادل لتوزيعها في , لتوزيعه في حاالت أخرى هو الحجم

وتكاليف الصيانة قد يكون األساس العادل لتوزيعها هو عدد ساعات , حاالت أخرى هو الحجم

  . تشغيل اآلالت في كل مركز

  : كز الخدمات على مراكز اإلنتاجتوزيع تكاليف مرا  7.2

بعد أن يتم تخصيص وتوزيع التكاليف الصـناعية اإلضـافية علـى مراكـز التكلفـة                

يجب أن يتم توزيع تكاليف المراكز الخدمية على المراكز اإلنتاجية حيث , )إنتاجية -خدمية (

فـإن  , يني لمراكز الخدماتلخدمة اإلنتاج وحيث ال يوجد منتج ع تنشأ المراكز الخدمية أساساً

التكاليف المتعلقة بهذه المراكز يجب أن توزع على مراكز اإلنتاج تمهيـدا لتحميلهـا علـى    
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المنتجات النهائية وهناك أربع طرق رئيسية لتوزيع تكاليف مراكز الخـدمات علـى مراكـز    

  : )1(اإلنتاج هي

  

    Gross Allocation Method            :التوزيع اإلجمالي ةقيطر  1.7.2

ثم توزع إجمالي التكـاليف  , تقضي هذه الطريقة تجميع تكاليف مراكز الخدمات جميعها

وبالرغم من بساطة وسـهولة هـذه   , على مراكز اإلنتاج باستخدام أحد أسس التوزيع المناسبة

عدم وجود أساس مناسب لتوزيع التكلفة على جميع أنشـطة   الطريقة إال أن أهم عيوبها عملياً

 . كةالشر

 Direct Allocation Method   ":نفرادياإل"لتوزيع المباشرا ةقيطر  2.7.2

حيث يتم توزيع التكاليف مراكز الخدمات علـى   تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق استخداماً 

ورغم أن هذه الطريقـة اسـتطاعت   , ألعدل أساس ممكن طبقاً, مراكز اإلنتاج كل على حدة

إال أنه يعاب عليها عدم مراعاة الخدمات المتبادلة , الطريقة األولىتفادي القصور الموجود في 

 .  بين األقسام

    Step- Down Allocation Method      : طرق التوزيع التنازلي  3.7.2

ويبدأ عـادة بتوزيـع   , )تنازلياً(بموجب هذه الطريقة يتم ترتيب مراكز الخدمات ترتيبا 

مركز تكلفة الخدمات األكثر أهمية أي الذي يخدم أكبر عدد من المراكز األخرى ثم المركـز  

ـ , الذي يليه في األهمية , صيفالمهم في استخدام هذه الطريقة هو اختيار تتابع وترتيب التخص

لمـا   جزئيـاً  وبالرغم من أن هذه الطريقة تحاول تجاوز عيوب الطريقة السابقة بإعطاء حالً

                                                
 . 17جمعة خليفة الحاسي، مرجع سابق، ص    (1)
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إال أنها لم تراع ما يقدمه , يمكن أن يقدمه قسم خدمات إلى قسم الخدمات الذي يليه في األهمية

  . قسم الخدمات األقل أهمية إلى قسم الخدمات الذي يسبقه

  

    Reciprocal  Allocation Method    : التوزيع التبادلي ةقيطر  4.7.2

ألنها , فادة المتبادلة أدق وأهم طريقة في هذا المجالتعتبر هذه الطريقة وفقا لمبدأ االست

, وتسمى أيضا بالطريقـة الجبريـة  , تأخذ في االعتبار العالقات المتبادلة بين المراكز الخدمية

 :  وتتحدد تكلفة المراكز المراد توزيعها كاألتي

  .كز األخرىنسبة االستفادة من المرا+ التكلفة األصلية = إجمالي التكلفة المراد توزيعها 

وتـزداد هـذه الطريقـة    , ويمكن تحديد نسبة االستفادة حسب أساس التوزيع المستخدم 

  . صعوبة كلما زاد عدد المراكز الخدمية

  : اختيار معدل تحميل تكاليف الصنع اإلضافية  8.2

، وذلك بهـدف تحديـد نصـيب    )1(يعتبر اختيار معدل التحميل المناسب من أهم األمور

والذي ال يخرج عن كونه وسيلة أو مقياس لـربط هـذه   , يف الصنع اإلضافيةالمنتج من تكال

التكاليف بالمنتج من خالل وجود عالقة افتراضية قائمة على فكرة أن المنتج هـو المسـبب   

ويجب أن يتوفر في المعدل عامالن هما السـهولة  , الرئيسي لحدوث تكاليف الصنع اإلضافية

أما الداللة فإنها تعني أن يكون أساس التحميـل  , قيد الحسابويقصد بالسهولة عدم تع, والداللة

ومشكلة اختيار معدل التحميل ترجع إلى وجود عدة , )2(عن عالقته بالتكاليف اإلضافية معبراً

                                                
رسالة ماجستير غير , "مدخل المحاسبة عن األنشطة ألغراض تطوير النظم التكالفية", بد الفتاحأميمة ع   (1)

 .26، ص 1997, كلية التجارة, جامعة طنطا, منشورة

 .115، ص)1985, دار الجامعات المصرية, القاهرة(, "نظم محاسبة التكاليف", محمد كمال عطية   (2)
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وعلى محاسب التكاليف اختيار معدل التحميل المناسـب مـن بـين هـذه     , معدالت للتحميل

د قواعد وضوابط فيما يختص باختيـار أسـاس   وبالرغم من عدم وجو, )1(المعدالت المتعددة

  :)2(التحميل إال أن عملية االختيار يجب أن تتم في ضوء االعتبارات التالية

يقتضـي  ) Cause and Effect(لمعيار النتيجة والسـبب   اختيار أساس التحميل وفقاً •

هو على أساس أن المنتج , وجود عالقة طردية ما بين تكاليف الصنع اإلضافية والمنتج

  . المسبب الرئيسي لهذه التكاليف

عن أساس التحميل للمنافع التي ) Received - Benefits(يعبر معيار المنافع المحققة  •

 . إستفادها المنتج من العمليات التي ينتج عنها عناصر تكاليف الصنع اإلضافية

لذي اختيار أساس التحميل ا) Fairness or Equity(يشترط معيار العدالة واإلنصاف  •

ألن اخـتالف أسـاس   , يحقق العدالة في توزيع تكاليف الصنع اإلضافية على المنتجات

التحميل المستخدم سيؤدي بالضرورة إلى اختالف نصيب المنتج من تكـاليف الصـنع   

 ). في حالة تعدد المنتجات(اإلضافية 

أن أن توضح المبررات التي تم بموجبها اختيار أساس التحميل حتى تسـتطيع اإلدارة   •

 . تفسر بيانات ومعلومات التكاليف تفسيراً سليما

ونتيجة لالختالف الكبير في تكلفة الوحدة الناتج عن استخدام أسـس مختلفـة لتحميـل    

 . تكاليف الصنع اإلضافية يظهر لنا أهمية اختيار هذه األسس

                                                
دار النهضـة   :بيـروت (, الطبعة األولـى , "لعملية في محاسبة التكاليفاألصول العلمية وا", حلمي نمر   (1)

  .121، ص)1986, العربية
مدى توافر مقومات تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط بالشـركات النفطيـة   ", عبير حامد الجبالي   (2)
 .8-7، ص ص 2004, كلية االقتصاد, جامعة قاريونس, رسالة ماجستير غير منشورة, "الليبية
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%) 79(شركة صناعية أمريكية بـأن  ) 112(ح من خالل دراسة أجريت على ضفقد أت

لوجود عالقة منطقية ما بين  كات موضع الدراسة قامت باختيار أساس التحميل وفقاًمن الشر

 من الشركات وجـدت ارتباطـاً  %) 13(لى الجانب اآلخر فإن عو, األساس المختار والمنتج

  . )1(إحصائياً ما بين التكاليف وأساس التحميل

  

  

  : معدالت تحميل تكاليف الصنع اإلضافية  9.2

توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتـاج واختيـار معـدل    بعد االنتهاء من 

تأتي الخطوة األخيرة وهي حساب معدالت التحميل لعناصر تكاليف المراكز , التحميل المناسب

وهذه المعدالت تستخدم لتحميل عناصر تكاليف الصنع اإلضافية لكل مركز إنتاجي . اإلنتاجية

فمن , الخ...سواء كانت سلعة أو مرحلة أو أمر إنتاجي ) وحدات التكلفة(على وحدات اإلنتاج 

ما تمر في أكثر من مركز إنتاج في سبيل تكوينها في شكلها  المعروف أن وحدة اإلنتاج غالباً

ألن كل مركز  ونظراً. )2(ولذلك يلزم تحميلها بنصيبها من تكاليف كل مركز تمر فيه, النهائي

ما تختلف وحدة قياس التكلفة من مركز إنتـاج   كثيراً يختلف في طبيعة نشاطه عن اآلخر فإنه

حيث يختار لكل مركز وحدة القياس التي تعبر عن طبيعـة نشـاطه والتـي    , إلى مركز آخر

ومن المعلوم , يتحقق من استخدامها عدالة تحميل تكاليف المركز على المنتجات المستفيدة منه

والجهة التي يحمل عليها كان التحميل أكثـر  أنه كلما كانت العالقة مباشرة بين عنصر التكلفة 

وذلك العتماد  لذلك فحساب معدل تحميل واحد للمشروع قد ال يكون مفيداً, عدالة وأقرب للدقة

                                                
(1)  Schwarzbzch, H. R, "The Impact of Automation On Accounting For Indirect 
Costs", Management Accounting (US), Vol. 67, No. 6, November, 1985, P. 47.  

 . 143حلمي نمر ، مرجع سابق، ص    (2)
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لقسم معين ولكنه  مناسباً فقد يكون العمل المباشر أساساً, هذا المعدل على أساس واحد للنشاط

، أن الطـرق  )1(ويرى بعـض الكتـاب  , رغير مناسب لقسم آخر يعتمد على اآللية بشكل كبي

في إعداد معدل تحميل التكاليف غير المباشرة ال تحقق موضـوعية بيانـات    المستخدمة حالياً

ورغم االجتهادات فـي  , التكاليف حيث جميعها تتحيز إلى عنصر فني دون العناصر األخرى

ية هي وضع معدل وضع أساس واحد للمشروع ككل إال أن الطريقة األفضل من الناحية العمل

تقديري لتكاليف الصنع اإلضافية لكل قسم على حدة محسوب على أساس تحميل مناسب لكـل  

  . فإن ذلك قد يحقق موضوعية بيانات التكاليف, قسم

  :)2(للمعادلة التالية ويتم احتساب معدل التحميل على أساس بيانات تقديرية وفقاً

  صنع اإلضافية مقدرة إجمالي تكاليف ال                         
  = عدل التحميل م

  )مستوى النشاط(عدد وحدات األساس الذي يتخذ الحتساب المعدل     
  

  : معدل يتم حساب التكاليف اإلضافية وذلك كاآلتيباستخدام هذا ال

  حجم النشاط المقدرة × معدل التحميل = تكاليف الصنع اإلضافية المحملة 

وبالتالي عـن تكلفـة   , وبذلك يمكن الحصول على بيانات عن تكاليف الصنع اإلضافية

ت التحميل التي وهناك أنواع متعددة لمعدال, الوحدة المنتجة في أي وقت من الفترة المحاسبية

وفيما يلـي توضـيح ألكثـر    , تستخدم لتحديد نصيب الوحدات المنتجة من التكاليف اإلضافية

  : األسس استخداماً

      :معدل التحميل على أساس الوحدات المنتجة  1.9.2

                                                
 .288صالح الدين خضر محمد، مرجع سابق، ص    (1)

 . 248زق ، عطااهللا وراد خليل، مرجع سابق، ص صالح عبدالرا   (2)
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يقاس حجم النشاط في الشركات الصناعية ذات المنتج الوحيد أو المنتجـات المتشـابهة   

, تجة التي تستخدم كأساس لتحميل التكاليف اإلضافية على هـذه المنتجـات  بعدد الوحدات المن

، بأن معظم الشركات الصناعية الليبية تستخدم هذا األسـاس  )1(حيث أشارت إحدى الدراسات

، أجريت على الشركات )2(كما أشارت دراسة أخرى, لتحميل التكاليف اإلضافية على المنتجات

, من هذه الشركات تستخدم األساس ذاته لنفس الغرض%) 51(أن " بنغازي"الصناعية بمدينة 

 واحـداً  ويعتبر هذا األساس مباشر وبسيط ويمكن تطبيقه في حالة الشركات التي تنتج منتجـاً 

وكل وحدات اإلنتاج متشابهة وتحصل على نصيب متساوي من جهد األقسام اإلنتاجيـة  , فقط

  .  وخالف ذلك يكون األساس غير مرضي

      : ل التحميل على أساس تكلفة المواد المباشرةمعد  2.9.2

يستخدم هذا األساس عادة في الشركات التي تمثل فيها التكاليف غير المباشرة المرتبطة 

ويتميز هذا المعدل بسهولة احتسابه , )3(من عناصر تكاليف الصنع اإلضافية هاماً بالمواد جزءاً

يعطى نتائج مرضية نظراً لعدم وجـود عالقـة   ولكنه ال , لسهولة الحصول على تكلفة المواد

كما أن السلعة التـي موادهـا األوليـة    , قريبة بين المواد المباشرة وتكاليف الصنع اإلضافية

  . )4(لهذا األساس أكبر من تكاليف الصنع اإلضافية وفقاً مرتفعة الثمن تتحمل جزءاً

      : معدل التحميل على أساس تكلفة العمل المباشر  3.9.2

                                                
رسـالة ماجسـتير غيـر    , "دراسة أنظمة التكاليف في الشركات الصناعية الليبيـة ", خيري علي طلحة   (1)

 .95، ص1988, كلية االقتصاد, جامعة قاريونس, منشورة

جامعـة   ,ماجستير غير منشورةرسالة , "مدى مالئمة بيانات التكاليف لقرار التسعير", أمال محمد عقيلة   (2)
 .96، ص 1998, كلية االقتصاد, قاريونس

 . 8عبير حامد الجبالي، مرجع سابق، ص   (3)

دار المسـتقبل للنشـر   , عمان(, الطبعة الثالثة, "محاسبة التكاليف الصناعية", محمد شفيق حسين طنيب   (4)
 .100، ص )1998, والتوزيع
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, )1(في تحميل التكاليف اإلضافية على المنتجات يعتبر هذا األساس أكثر الطرق انتشاراً

حيث يستخدم في الشركات التي تعتمد على العنصر البشري فـي تشـغيل معظـم عملياتهـا     

بأن ) 1989(وقد أكدت دراسة أجرتها إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم عام , اإلنتاجية

تستخدم ساعات العمل المباشر  -موضع الدراسة -لصناعية األمريكيةمن الشركات ا%) 73(

ويعاب على هذا األساس أنه ال يأخـذ فـي   , )2(وتكلفة العمل المباشر كأساس لتحميل التكاليف

  . )3(االعتبار االختالفات في فئات األجر بالنسبة للعمال

      : معدل التحميل على أساس ساعات العمل المباشر  4.9.2

لص من نقاط الضعف الرئيسية في الطرق الثالثة السابقة لجأت بعض الشركات إلى للتخ

ويعـد  , )4(استخدام ساعات العمل المباشر كأساس لتحميل تكاليف الصنع اإلضافية للمنتجـات 

من الشـركات  ) 244(وقد أظهر استفتاء لعدد , العمل المباشر أكثر األسس استخداما للتحميل

االستفتاء غطى شـركات  (مباشر يستخدم بشكل أكثر من أي أساس آخر األمريكية أن العمل ال

وكانت من نتـائج  ) في الصناعات التقليدية وعمليات التكنولوجيا المتطورة واألنشطة الخدمية

كأسـاس  ) تكلفة أو سـاعات (االستفتاء أن حوالي ثلثي هذه الشركات تستخدم العمل المباشر 

بيد أن هذه الطريقـة  , )5(اقي موزع على األسس األخرىلتحميل تكاليف الصنع اإلضافية والب

وهـذه  , في حصر عدد ساعات العمل المباشر بالنسبة لكل وحدة تكلفة إضافياً تتطلب مجهوداً

الطريقة تعتبر سليمة ومنطقية طالما أن مقدار العمل اإلنساني كبير بالمقارنة بعمل اآلالت التي 
                                                

الدار الجامعـة للطباعـة والنشـر    , اإلسكندرية(, "بة على عناصر التكاليفالرقا", كمال خليفة أبو زيد   (1)
 .216، ص )بدون سنة, والتوزيع

, "مستلزمات تطبيق نظام التكاليف علـى أسـاس النشـاط   ", رشيد فائق الكغن, نصر عبد الكريم محمد   (2)
 .621ص , 1997مارس , العدد الرابع, المجلد السادس والثالثون, اإلدارة العامة

  .573بيان، مرجع سابق، ص ذأحمد نور، السيد عبدالمقصود    (3)
 .574نفس المرجع السابق، ص    (4)

(5)   Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Op. Cit. P. 80.     
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اب معدل التحميل وفقا لهذا األساس يؤيده فكرة أهمية باإلضافة إلى أن حس, يستخدمها العمال

  . )1(الزمن في اإلنتاج

  

  

      : معدل التحميل على أساس ساعات تشغيل اآلالت  5.9.2

يعتبر هذا األساس أفضل مقياس لحجم النشاط بالنسبة للشركات التي تعتمد على اآلالت 

لتحديـد   خاصـاً  إدارياً ريقة مجهوداًوتتطلب هذه الط, )2(في معظم عمليات التصنيع واإلنتاج

وفي حاالت كثيـرة يعتبـر   , ساعات عمل اآلالت المطلوب لتطبيق هذا المعدل على المنتجات

  . )3(معدل اآللة أكثر المعدالت دقة لتحميل التكاليف اإلضافية

أما فيما يتعلق بقياس الطاقة التي يحسب على أساسها معدالت التحميل التقديرية فهنـاك  

  : )4(تان مختلفتان همامدرس

)           Expected Actual(معدالت تقديرية تحسب على أساس الطاقة الفعليـة المتوقعـة    .1

  . في األجل القصير

في األجـل  ) Normal Capacity(معدالت تقديرية تحسب على أساس الطاقة العادية  .2

 . الطويل

                                                
  .128حلمي نمر، مرجع سابق، ص    (1)
 .8عبير حامد الجبالي، مرجع سابق، ص    (2)

  .220ع سابق، ص كمال خليفة أبو زيد، مرج   (3)
 .116محمد كمال عطية، مرجع سابق، ص    (4)
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يره بعد معرفة ظروف مما سبق نجد أن اختيار أي الطرق للتحميل أفضل أمر يجب تقر

على أن , الشركة ودراسة وتحليل تكاليف الصنع اإلضافية وطبيعة عمليات األقسام المختلفة بها

 . وتأتي بنتائج صحيحة تكون الطريقة المختارة ممكنة التطبيق عملياً

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  الثالثالفصل 

  قرارات التسعير
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  : مقدمة 1.3

على اعتبار أن هـذا  , يعتبر قرار المنتجات من القرارات الهامة والمعقدة في آن واحد

إذ تتوقف إمكانية , القرار من ضمن القرارات طويلة األجل واإلستراتيجية التي تتخذها الشركة

لى بقاء الشركة حيث يكون كذلك يؤثر على ربحية بل وع, اربيع أحد المنتجات على هذا القر

ذلك ألن السعر الذي تحدده الشركة يؤثر على الكميات التـي يقبـل   , قرار التسعير هام للغاية

فإذا عجـزت هـذه   , كما تؤثر هذه األسعار على قيمة اإليرادات الداخلة, العمالء على شرائها

, ل دائم فإنها لن تستطيع االستمرار في األجل الطويلاإليرادات عن تغطية تكاليف الشركة بشك

 ويعد ذلك صحيحا بغض النظر عما إذا كانت التكاليف تحت رقابة واعيـة أو أن المـديرين  

  .)1(والعاملين يقومون بواجباتهم

وعند تناول قرار التسعير فإنه يجب التفريق بين قرار تسعير السلع والخـدمات التـي   

سـي لهـذا   وهو الموضوع األسا(وهو ما يعرف بالتسعير الخارجي  كةتنتجها أو تقدمها الشر

أي تسعير , وبين تسعير السلع والخدمات التي يتم تبادلها بين األقسام المختلفة بالشركة) الفصل

كما يجب التمييز بين قرار التسعير في األجـل القصـير وقـرار    , الداخلي أو أسعار التحويل

  . التسعير في األجل الطويل

  

  

  

  

                                                
دار , الرياض(, محمد عصام الدين زايد: ترجمة, "المحاسبة اإلدارية", إريك نورين, ري إتش جاريسون   (1)

 .1009، ص )2002, المريخ للنشر
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  : مفهوم السعر   2.3

  :هناك عدة تعريفات للسعر منها

ئع أو من وجهة نظر سواء من وجهة نظر البا, السعر يعبر عن قيمة السلعة أو الخدمة" 

  .)1("المشتري

   : كما يمكن تعريف السعر بأنه

  .)2("ة االستبدالية مقيمة بالنقودقيمة السلعة مقيمة بوحدات النقود أو هو القو"

  : ية قرار التسعير لعدة عوامل منهاوترجع أهم

 . تأثير هذا القرار على الربحية والتدفقات النقدية للشركة ومركزها المالي -

 . صعوبة تعديل هذا القرار في بعض األحيان بعد اتخاذه -

  :بعدد من العوامل المتداخلة مثلويتأثر هذا القرار 

 . أهداف الربحية •

 . الوضع التنافسي للشركة •

 . ية للشركةالحصة السوق •

 . الطلب •

 . جودة المنتجات •

 . هيكل التكاليف في الشركة •

                                                
 .236، )1994, دار النهضة العربية, القاهرة(, "أساسيات التسويق", طاهر موسى عطية   (1)

دار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع    , مصـراتة (, "أولويات علم االقتصاد", ممدوح الدسوقي وآخرون   (2)
 .24، ص)1988, واإلعالن
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فإن اتخاذ مثل هـذا  , ألهمية قرار التسعير وتأثيره على الشركة من عدة نواحي ونظراً

القرار يتطلب ضرورة دراسة كل الجوانب التي يمكن أن يكون لها تأثير على عمليـة إنتـاج   

  . عة أو خدمةالمنتج المراد تحديد سعره سواء كان سل

  :التكاليف وتحديد أسعار المنتجات  3.3

فتخطـيط السياسـة   , يعد قرار تحديد األسعار من أهم القرارات التي تتخـذها اإلدارة 

, السعرية يتطلب توفير البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات اإلنتـاج والتسـويق والتوزيـع   

حيث تعتبر التكاليف أحد , على أسعار البيع فالتكاليف تؤثر, وكذلك البيانات التفصيلية للتكاليف

  . )1(التسعيرمحددات عملية 

مـن  , توجد اتجاهات متعارضة فيما يتعلق بأهمية التكاليف في تحديد أسعار المنتجـات 

, وكال االعتقادين غير صحيح, حيث أنها قد تبنى على المنافسة فقط أو تبنى على التكاليف فقط

  . سة لهما أهمية كبيرة في تحديد أسعار المنتجاتألن كال من التكاليف والمناف

الصـناعات ذات  : ففي حاالت تكون التكاليف لها تأثير ضئيل على تحديد األسعار مثل

ولكـن  , اإلنتاج المشتق فإن األسعار هي التي تميل إلى تحديد تكلفة المنتجات وليس العكـس 

فالتكـاليف  ... السعر ليس فوريـاً  ما يمكن تجاهل التكاليف حتى ولو كان تأثيرها على نادراً

وأي  جديـداً  هل نقوم بإنتاج منتجاً: في القرارات المرتبطة بالتسعير مثل قوياً عامة لها دوراً

أنواع المنتجات يجب التركيز عليها؟ كيفية تحديد األسعار التفاضلية ؟ وإذا كـان هنـاك أي   

   .مجال الستخدام التكاليف فما هي التكاليف التي تستخدم ؟

                                                
, دار النهضـة العربيـة   :القـاهرة (, ولىالطبعة األ, "المحاسبة في مجال التخطيط", أحمد محمد موسى   (1)

 .87، ص)1976
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كما جاء في تقرير نشرته جمعية المحاسبة األمريكيـة أن مفـاهيم التكلفـة المالئمـة     

ألغراض التسعير تختلف عن مفاهيم التكلفة المستخدمة ألغراض الرقابة وإعـداد التقـارير   

حيث أبرز التقرير مجموعة من الخصائص التي ينبغي توافرها في بيانات التكلفة حتى , المالية

  :)1(وأهم هذه الخصائص هي, األسعارليها كدعامة في عملية تخطيط يتم االعتماد ع

 . تحديد التكلفة للوحدات المختلفة  .أ 

ضرورة توزيع التكاليف الصناعية وغير الصناعية على الوحدات المنتجة حتى تتـوفر    .ب 

 . صورة كاملة عن تكلفة صنع وبيع المنتج

ألن  نظـراً , اصـر التكلفـة  ضرورة توفر معلومات عن التكلفة الجارية والمتوقعة لعن  .ج 

 . التسعير يتعامل مع مبيعات تتم في المستقبل

  :التسعير الداخلي   4.3

يشير التسعير الداخلي إلى العملية التي تنطوي على تحديد أسعار السلع المتبادلـة بـين   

وتنـتهج سياسـة   , والتي تنـتج عـدة منتجـات    ،)2(و الفروع داخل الشركة الواحدةاألقسام أ

أهـداف   ة حيث يترك لمديري األقسام أو الفروع حرية إدارتها بشكل يضمن تحقيقالمركزيلا

  .)3(الشركة ككل

لذا كان البد , ما يحصل تبادل للسلع والخدمات بين بعض األقسام داخل الشركة وكثيراً

من تسعير السلع والخدمات المتبادلة بين األقسام بسعر عادل حتى ال يستفيد قسم على حساب 

  : وهو) Transfer Price( وهذا ما يعرف بالتسعير الداخلي أو سعر التحويلقسم آخر 

  
                                                

 .87المرجع السابق، ص    (1)

 .93، ص)2000, الدار الجامعية(, اإلسكندرية,"المحاسبة اإلدارية", أحمد رجب عبدالعال   (2)

 .   481خليفة على ضوء ، مرجع سابق، ص    (3)
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عبارة عن القيمة التي يحملها مركز مسؤولية لمركز مسؤولية آخر داخل المنشأة مقابل "

  .)1("ركز األخير من المركز األولالسلع والخدمات التي استفاد منها الم

  : )2(ن التاليينب يجب مراعاة الهدفيولتحديد سعر داخلي مناس

ومدى , عادالً أن يساعد هذا السعر اإلدارة العليا في تقييم ربحية األقسام المختلفة تقييماً .1

 . مشاركتها في تحقيق أهداف الشركة ككل

أن يشجع هذا السعر مديري األقسام على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف أقسـامهم   .2

 . بشكل يضمن تحقيق أهداف الشركة ككل

فهناك عـدة  , لف طرق تحديد أسعار التحويل باختالف المنتجات والخدمات داخل الشركةوتخت

   :ما يلي وانتشاراً كثرها استخداماًطرق أ

 :سعر السوق .1

ذلك ألنه يتحدد بواسطة أطراف , إن سعر سوق يعد أمثل األسس لتحديد أسعار التحويل

ألن أسعار السـوق  وأيضا , خارجية للشركة وبناء على قوى السوق من عرض وطلب

لتقويم ما يتم من تحويالت داخلية خاصة عندما تكون سوق السلع  موضوعياً تعد مقياساً

واعتماد أقسام الشركة على بعضها البعض أقل ما يمكن فعندئذ يكون , الوسيطة تنافسية

ود إلى قـرارات  وذلك ألنه يق, أكثر كأساس لتحديد أسعار التحويل سعر السوق مرغوباً

    .)3(صفة عامةمثلى ب

  

                                                
دار , الريـاض , أحمد حامـد حجـاج  : ترجمة, "ةالمحاسبة اإلداري", سيرج ماتولتش, ليستر أي هيتجر   (1)

 .47، ص1988, المريخ للنشر

 .481خليفة على ضوء ، مرجع سابق، ص    (2)

 .1335تشارلز هورنجون وآخرون، مرجع سابق، ص    (3)
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  :سعر السوق المعدل .2

فإن , عندما يكون هناك سعر سوقي للسلع والخدمات المحولة بين أقسام الشركة الداخلية

بعض الشركات تعدل هذا السعر قبل االعتماد عليه كسعر للتحويل الـداخلي لـيعكس   

قسام الظروف واألوضاع الداخلية التي تصاحب تحويل هذه السلع والخدمات فيما بين أ

  . الشركة

  :التكلفة الفعلية .3

هي األساس األكثر استخداما في تحديد أسعار التحويل خاصة في ظل عدم وجود أسعار 

  . ذلك ألن التكلفة الفعلية تتميز بأنه يمكن تحديدها بدقة ألنها متاحة فعالً, سوقية

  :التكلفة المعيارية .4

أسعار التحويل يكون مـن شـأنه    واالعتماد عليها في تحديد, هي التكلفة المحددة مقدماً

, االعتماد على مقاييس تعكس فقط كفاءة القسم البائع من ثم نقلها إلى القسـم المشـترى  

وبالتالي الحيلولة دون وصولها , ومن شأن هذه الطريقة كشف أسباب عدم الكفاءة مبكراً

  . إلى تكلفة المنتج النهائي

  :السعر التفاوضي .5

جة المساومة بين األقسام واألخذ بهذا السعر التفاوضي في هو ذلك السعر الذي يتحدد نتي

بمعنى إعطاء كل قسم حريته في التفاوض وتقرير سعر , تحديد أسعار التحويل الداخلية

  . منتجه سواء كان سلعة أو خدمة
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  :الربح المستهدف .6

ـ  ما تتحدد أسعار التحويل بناءاً كثيراً ة أو على هدف ربحية كنسبة من التكلفة المعياري

على الـربح المسـتهدف إتاحـة     ويقصد بأسعار التحويل المحسوبة بناءاً, الفعلية مثال

  . الفرصة لكي تتمكن أقسام الشركة من تحقيق مستوى معقول أو مرغوب من األرباح

  :التسعير الخارجي  5.3

يشير التسعير الخارجي إلى العملية التي تنطوي علـى تحديـد أسـعار المنتجـات أو     

فتسعير المنتجات لبيعها خارج الشـركة عمليـة   , )1(تي يتم تقديمها إلى المستهلكينالالخدمات 

ـ , معقدة ي تحتاج إلى تعاون االقتصاديين وخبراء السوق والمهندسين الصناعيين والمحاسبين ف

فهناك عدة عوامل ال يمكن التحكم فيها وبالتالي تعتمد على , )2(الشركة لتحديد السعر المناسب

ويوجد اتفاق عام عند تحديـد السـعر   . لحكم الشخصي للجهة المخولة بتحديد السعرالخبرة وا

وال تزال  )3( )المنافسة -الطلب -التكلفة(ي على ثالثة عناصر ه وهو أن يكون السعر مرتكزاً

ما يلـي أهـم طـرق    وفي, من هذه العناصر مختلف طرق التسعير تستخدم في التطبيق واحداً

  .التسعير المتبعة

  :طرق التسعير  6.3

 : هامش ربح+  التسعير على أساس التكلفة .1

وفيها يتحدد سعر البيع النهائي للمنتج باعتماد التكاليف  هي أوسع طرق التسعير انتشاراً

ما يحسـب هـامش الـربح     وغالباً, المتكبدة في إنتاجه وتوزيعه وإضافة هامش ربحي

                                                
 .79مرجع سابق، ص , أحمد رجب عبدالعال   (1)

 .488خليفة علي ضو، مرجع سابق، ص    (2)
(3)   Philip Kotles, "Marketing Management Analysis, Planing And Control", 
(Englewood Cliffs, N, J: Prentice – Hallm inc, 1967), PP. 381- 410. 
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للتكلفة الفعلية زائد النسبة  مساوياً بتحديد نسبة من التكلفة الفعلية بحيث يصبح سعر البيع

 أو قد ينص االتفاق بين البائع والمشتري على أن يكون سعر البيـع مسـاوياً  , المضافة

   .)1(ار محدد من الربح في كل وحدةإليها مقد للتكلفة الفعلية مضافاً

 : التسعير لتحقيق عائد معين مستهدف .2

وهنا يتم التسعير مع األخذ في , مثالً تسعى الشركة لتحقيق عائد مناسب على االستثمار

االعتبار ليس التكاليف فقط وإنما يتعدى ذلك لتحقيق عائد مناسـب علـى موجـودات    

  . الشركة

 : التسعير على أساس الطلب .3

يتم التسعير على أساس السعر الذي يمكن أن يقبله السوق بحيث يتحدد مقـدار أربـاح   

  . ف الخاص بإنتاج السلعة وتسويقهاالشركة أو خسائرها في ضوء مستوى التكالي

 : التسعير حسب المنافسة .4

وهذا يتم بالنسبة للشركات التابعة والسـلع  , على أسعار المنافسة يتم تحديد السعر بناءاً

على الشركة وبالتالي تختار أسـعار   حيث تقيم مواقف أكثر المنافسين تأثيراً, المتشابهة

ذلك بأسعار مساوية ألسعارهم أو ربما أقـل   تكون قادرة على منافسة سلعهم سواء كان

  . منها

 : التسعير بالتقدير الذاتي .5

                                                
  : يمكن الرجوع إلى كال من    (1)

, دار زهـران للنشـر   :عمـان (, "أساسيات ومبادئ -التسويق", بشير العالق, قحطان العبدلي - 
 .153 -149، ص ص )1999

، )1970دار النهضـة العربيـة   , بيروت(, "دراسات في اقتصاديات األعمال", الشنوانيصالح  - 
 .267ص
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إليها هـامش ربـح    على أساس التكلفة مضافاً يتم الوصول إلى تقدير أولي للسعر مبنياً

لة سلطة تحديـد  لرأي الجهة المخو ثابت ثم بعد ذلك يعدل السعر برفعه أو خفضه تبعاً

  . األسعار على ضوء دراسة الطلب المتوقع والمنافسة وقوى السوق األخرى

 : التسعير التاريخي .6

أساس هذه الطريقة أن أسعار اليوم هي امتداد لألسعار نفسها إذا لم يحدث أي تغير في 

خاصة إذا كانت هذه األسعار قد حققت أهدافها فـي  , التكاليف أو في مستويات المعيشة

  . لماضيا

 : التسعير المستقر .7

, لهذه الطريقة أسعار السلع وتبقى األسعار مستمرة فترة ال تتغيـر  يحدد المشروع طبقاً

وهي تتبع عندما تكون السلع مميزة بالدرجة التي تمكن من تحديد سعرها والمحافظـة  

  . عليه دون أن يكون هناك ما يضطر الشركة إلى تعديل هذا السعر

 : التسعير الترويجي .8

يستخدم هذا األسلوب بصفة عامة عندما تقدم األسعار المنخفضة على أساس أنها الميزة 

  . األساسية للمنتج أو الخدمة

 : التسعير التجريبي .9

واإلجراء المتبع هو اختيار عينة من , تنطوي هذه الطريقة على معنى المحاولة والخطأ

ر في هـذه األسـواق بغـرض    ثم القيام بتجارب إحصائية بعدة أسعا, أسواق االختبار

  . الوصول إلى السعر الذي يحقق األرباح القصوى

  

 : التسعير القيادي .10
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وال , المسـتهلكين  جتـذاب بتخفيض سعر منتج مشهور على أمل ا تقوم بعض الشركات

وإنمـا إلـى   , يهدف هذا األسلوب إلى دفع المستهلكين إلى شراء الصنف المخفض فقط

  . همشراء أصناف أخرى طالما تم جذب

 : التسعير بالتقليد .11

لسعر شركة  وتحدث هذه الحالة عندما تختار الشركة تحديد سعرها بحيث يكون مساوياً

مع سعر هـذه الشـركة    معيناً أو بحيث يمثل سعرها تناسباً, أخرى في نفس الصناعة

  . األخرى

  Short Term Pricing                                        :التسعير في األجل القصير

ما تكون ستة أشهر أو أقل أو سنة في بعـض   قرارات التسعير في األجل القصير غالباً

  :)1(وهذه القرارات تتضمن, حوالاأل

 . تسعير األمر الخاص الذي ينفذ لمرة واحدة فقط دون أن يكون له أثار طويلة األجل .1

 . تعديل المزيج السلعي والحجم في السوق المنافسة .2

 Special Order                            ) الطلبية الخاصة(اصة رات تسعير خقرا

قد تعمل الشركة بكامل طاقتها اإلنتاجية المتاحة في الفترة القصيرة إذا كانت ظـروف  

كما قد تضطر الشركة أن تعمل بأقل من طاقتهـا  , الطلب على إنتاجها مواتية وبأسعار مناسبة

نتاجها غير مواتية باألسعار التي ترغـب الشـركة أن   المتاحة إذا كانت ظروف الطلب على إ

والمشكلة هي تحديد السعر الذي يحقق أفضل استغالل للطاقة وأكبر أرباح ممكنة في , تبيع بها

فقرارات التسعير المرتبطة بحاالت خاصة كحصول الشركة على طلبية كبيـرة  , نفس الوقت

عميل أجنبي يرغـب فـي شـراء     أو الحصول على طلبية من, بسعر خاص لمدة واحدة فقط

                                                
 .667تشارلز هورنجون وآخرون، مرجع سابق، ص    (1)
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كما يمكن أن يكون لدى الشركة طاقة عاطلة وتواجـه مشـكلة   , منتجات نمطية بسعر خاص

تسعير منتجات خاصة ليست من ضمن المنتجات العادية للشركة ولكن تنتجها فـي حـاالت   

 أو قد تدخل الشركة في مناقصة يتنافس عليها الكثيرون وترغب في تحديد السعر الذي, خاصة

مشاكل تسعير خاصة من نوع كل هذه الحاالت تمثل , ستتقدم به للحصول على هذه المناقصة

  .)1(آخر

 Long Term Pricing                                      التسعير في األجل الطويل 

فالمشترون يفضـلون الشـراء   , يتم اتخاذ العديد من قرارات التسعير في األجل الطويل

وهذه األسعار الثابتة أو المستقرة لها مزايا , ومستقرة خالل فترة طويلة من الزمنبأسعار ثابتة 

فهي تخفض حاجة المشتري إلى مراقبة األسعار المقدمة بواسطة الموردين المختلفـين  , عديدة

كما أنها تساعد الشركات على التخطيط بشكل أفضل وبناء عالقات طويلة مـع  , بشكل مستمر

  . الموردين

عندما تحدد قوى المنافسة سعر المنتج فإن توفر المعلومات بتكـاليف المنـتج    كما أنه

طويلة األجل يمكن أن ترشد اإلدارة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالدخول أو البقاء في سـوق  

كما أنه عندما يكون لإلدارة بعض التأثير على السعر فإن تكاليف المنتج طويلـة  , هذا المنتج

وبالتالي فإن تحديد المعلومات الدقيقـة عـن   , لتحديد هذه األسعار مثل أساساًاألجل يمكن أن ت

  .)2(عند اتخاذ قرارات التسعير ياًتكلفة المنتج تمثل أمرا ضرور

  

  

  
                                                

(1)   Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, OP. Cit. p. 521. 
  .675 – 674تشارلز هورنجون وآخرون، مرجع سابق، ص ص    (2)
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  : مصادر تحديد األسعار  7.3

   :)1(الث مصادر لتحديد األسعار هيهناك عادة ث

 : أسعار تحدد بواسطة اإلدارة .1

في اختيار األسعار المناسبة لسلع الشركة دون التـدخل مـن أي   تتوفر لإلدارة الحرية 

فقد تحدد اإلدارة األسعار بمالحظة أسـعار المنافسـين أو باحتسـاب    , هيئات خارجية

  . تكاليف اإلنتاج أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة لموافقة أهداف الشركة وسياساته

 : قأسعار تحدد بواسطة تفاعل قوى العرض والطلب في السو .2

, تعتبر القوى الكلية للعرض والطلب في السوق هي المسئولة عن تحديد األسعار السائدة

, ويرى ذلك بوضوح في حاالت تحديد أسعار السلع الزراعية وغيرها من السلع النمطية

  . وليس للفرد أو الشركة أي تأثير على مستوى هذه األسعار

 : أسعار تحدد بواسطة الهيئات الحكومية .3

الهيئات الحكومية بتسعير بعض السلع ألجل حماية المستهلك أو لغرض تـوفير  تتدخل 

وتلزم الهيئات الحكومية الشركات أو غيرها من الهيئات بإتبـاع هـذه   , السلع المهمة له

ومن أمثلة ذلك تسعير خدمات المرافق العامة أو كثير من السلع الغذائيـة أو  , األسعار

  . خدمات السكن في بعض الدول

  :الحاجة إلى اتخاذ قرار التسعير   8.3

                                                
(1) Henrey R. Anderson, Bulverd E. Needles, and Hanes C. Caldwell, "Managerial 
Accounting", (Boston: Houghton Mifflin Co, With Out Year) P409.    



 42

لحاجة يتخذ قرار التسعير في ضوء ظروف متعددة االختالف ومن األسباب التي تخلق ا

  :)1(التخاذ هذا القرار هي

ويحدث ذلك عندما تنتج سلعة جديدة , عندما يتعين على الشركة تحديد السعر ألول مرة .1

أو في منطقة جديدة أو عندما تدخل أو عندما تسوق السلعة عن طريق منفذ توزيع جديد 

 . الشركة باستمرار في مناقصات أو التقدم بعطاءات

ويحدث عندما تبدأ , عندما تقود ظروف الشركة إلى التفكير في إحداث تغيير في السعر .2

الشركة في التساؤل عما إذا كان السعر الحالي يعتبر مناسبا بالنسبة لظروف الطلب أو 

كما أن ذلك يحدث بشكل , في الطلب أو التكاليف مفاجئدث تغيير أو عندما يح, التكاليف

مغريات سعرية مؤقتة لتنشيط المبيعات أو تشجيع  منتظم في الشركات التي تدخل دورياً

 . المشترين

فيجب على الشركة في مثل هذه الحالة أن تقرر , في السعر عندما تحدث المنافسة تغييراً .3

 . تها نتيجة لذلك ومقدار التغيير إذا حدثما إذا كانت ستغير أسعار منتجا

عندما تنتج الشركة العديد من السلع التي لها طلب أو تكاليف مشتركة غير أن المشكلة  .4

 . تكمن في تحديد أمثل العالقات السعرية ما بين سلع المجموعة

عندما تشير التقارير إلى أن بعض السلع أو كل السلع تحقق أرباحا أقـل ممـا يعتبـر     .5

 . للبقاء في األجل الطويل ياًضرور

لمقاومة  في حجم المبيعات نظراً ضخماً عندما توضح تقارير نقاط البيع أن هناك فقداناً .6

 . العمالء لألسعار الحالية

 . عندما يطلب أحد العمالء شراء السلعة بسعر معين .7

                                                
(1)   Philip Kotler, Op. Cit, p. 353.    
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 . عندما يوجد سوق كبير مرتقب ال يمكن اغتنامه باألسعار الحالية .8

  

 

الشركة أن األسواق المحلية ال تستوعب كامل طاقتها فتفكر في فتح أسـواق  عندما تجد  .9

وربما كانت التكـاليف أقـل   , ويكون لقرار التسعير هنا العديد من االعتبارات, خارجية

فقد تهدف الشركة إلـى تحقيـق   , أهمية في التسعير الخارجي عنها في التسعير الداخلي

حيث تعد هذه الغايـات أهـم مـن    , الخارجغايات معينة من خالل تسويق سلعها في 

لتصدير بغض النظـر  وفي هذه الحالة يحدد السعر ل, اعتبارات تغطية التكاليف المحلية

  .)1(عن التكلفة

  

 

                                                
, عـات وكالـة المطبو , الكويـت (, "نظم التصدير واالسـتيراد  -التسويق الدولي", صديق محمد عفيفي   (1)

 .354، ص )1987



 
 
 
 
 
 
 
 

  الرابعالفصل 

  الجانب العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

  خصائص مجتمع الدراسة
  

  :مقدمة   1.4

سنة  عبية العامة الصادرأنشئت شركة اإلنماء لألنابيب المساهمة بموجب قرار اللجنة الش

ولى توفير سلعة من السلع االستثمارية وهي أنابيب الصلب من مختلف األنـواع  تلت, ف1978

لخدمة أغراض الزراعة والمرافق والبناء ونقل مياه الشرب والصـرف الصـحي   والمقاسات 

حيث تعتمد , والستعمال المشغوالت المعدنية واألثاث, والري والنفط والغاز وتغليف آبار المياه

وهـي بـذلك   , )الخارجيـة (ومادة الزنك ) المحلية(الشركة في إنتاجها على مادة الحديد الخام 

  . باح باعتبار أن نشاط الشركة صناعي تجاريتسعى إلى تحقيق األر

  : أنواع المصانع   2.4

تمتلك الشركة ثالثة مصانع إلنتاج األنابيب وتقع في المركز الرئيسي وهذه المصـانع  

  : هي

 : مصنع األنابيب الملحومة حلزونياً .1

يتركز إنتاج هذا المصنع على أنابيب تغليف اآلبار باإلضافة إلى أنابيـب نقـل الغـاز    

وسـمكها  ) بوصة 48بوصة إلى  8/65(حيث تتراوح أقطار هذه األنابيب من , والنفط

ويتم اإلنتاج , )متر 12متر إلى  6(وطول األنابيب من ) مم 15.88إلى , مم 3.96(من 

  ). سنويا(لنظام أوامر اإلنتاج عن طريق بطاقات تصميمية  في المصنع وفقاً
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 : مصنع األنابيب الملحومة طولياً .2

ويعتمد هذا النـوع  , النوع األول أنابيب لنقل مياه الشرب, ين من األنابيبنتاج نوعم إيت

على مادة الحديد كمادة خام إلنتاجه باإلضافة إلى مادة الزنك وفي حالة عـدم توفرهـا   

أما النوع الثاني مـن األنابيـب فهـي المربعـة     , يتوقف إنتاج هذا النوع من األنابيب

ويعتمـد هـذا   , ي صناعة أعمال الحدادة بصفة عامة واألثاثوالمستطيلة التي تدخل ف

  . النوع على مادة الحديد فقط كمادة خام

وسمكها من ) بوصة 4بوصة إلى  8/3(وتتراوح أقطار األنابيب في هذا المصنع من    

ويتم اإلنتاج في المصنع وفقـا  ) متر 8متر إلى  6(وطولها من ) مم 5.4مم إلى  1.8(

  . نتاجلنظام مراحل اإل

 : مصنع أنابيب الري بالرش .3

يتركز إنتاج هذا المصنع على األنابيب الخاصة بنقل المياه وتعتمد على الحديد والزنـك  

وكذلك ينتج المصنع أنابيب صناعية مربعة ومستطيلة تدخل فـي صـناعة   , كمادة خام

مصـنع  وتختلف أقطار األنابيب المنتجة في هذا ال. أعمال الحدادة بصفة عامة واألثاث

  ). متر 6متر إلى  5(وطولها من ) مم 2مم إلى  0.7(ويتراوح سمكها من 

باإلضافة لما سبق ذكره تم استحداث خط إنتاجي جديد في كل مـن مصـنع األنابيـب    

وإنتاج أنواع جديدة , ومصنع أنابيب الري بالرش وذلك لرفع القدرة اإلنتاجية, الملحومة طولياً

  . يمكن إنتاجها في الخطوط القديمةمختلفة من األنابيب التي ال 

لنظام أوامر اإلنتاج  من خالل ما سبق ذكره يتضح أن المصنع األول يتم اإلنتاج به وفقاً

لنظام  أما المصنع الثاني والثالث فاإلنتاج بهما متجانس ومتشابه وفقاً, )أي طلبيات غير نمطية(
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ويعتبـر مصـنع   . في كال المصنعينباإلضافة لوجود أكثر من مركز للتكلفة , مراحل اإلنتاج

األنابيب الملحومة طوليا من أهم المصانع الثالثة للشركة وأكثرها إنتاجية لذلك تم اختيار هذا 

بمراحل إنتاج األنبوب وكيفية  المصنع للدراسة من قبل الباحثة بداية من عملية اإلنتاج مروراً

   .لتحديد سعر األنبوب تحديد التكاليف الصناعية وصوالً

  : مراحل إنتاج األنابيب الملحومة طولياً   3.4

ويتم اإلنتـاج  , يعتمد هذا المصنع على خامات الحديد كمادة أساسية في صناعة األنابيب

, على أساس نظام المراحل اإلنتاجية كما تعتمد الدورة اإلنتاجية على طريقة اللحـام الطـولي  

  : ويمر األنبوب في العادة بعدة مراحل متتالية هي

 . مرحلة التقطيع .1

 . مرحلة التشكيل واللحام .2

 . مرحلة االختبار .3

ويتم تقطيع الحديد الخام بحسب المطلوب إلى قطع ومن ثم يتم تشكيله سواء دائـري أو  

وتأتي المرحلة التالية وهي اختبار صـحة األنبـوب ويـتم     مربع أو مستطيل ولحامه طولياً

وتنقل األنابيب إلى , لماء وهي الوسيلة األكثر شيوعااالختبار بوسيلتين األولى الهواء والثانية ا

مخزن اإلنتاج التام في حالة عدم وجود عيوب صناعية بها وتباع على أساس أنابيب صناعية 

أما في حالة وجود عيوب صناعية باألنابيب يتم تحويلها إلى وحدة الخردة حيث يـتم  , سوداء

  . ثانيةتسويقها على أساس أنابيب صناعية من الدرجة ال

من جهة أخرى يتم استكمال الدورة اإلنتاجية لألنابيب الخالية من العيـوب ومرورهـا   

ويتم ذلك بوضع األنابيب في أحواض بها مواد كيماوية وزنك " وحدة الجلفنة"بمرحلة الجلفنة 

وهو المادة األساسية في هذه المرحلة وتتم عملية الجلفنة لغرض حماية األنابيب مـن الصـدأ   
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ـ . كل لنقل مياه الشرب بهاوالتآ يل ثم تأتي المرحلة األخيرة وهي مرحلة القلوظة وهدفها توص

  . لحقاتاألنابيب مع بعضها البعض والم

  : طبيعة العملية اإلنتاجية   1.3.4

وهي أما سـوداء أو مجلفنـة   ) أنش 4حتى  8/3من قطر (ينتج المصنع أنابيب دائرية 

  سـمكات تبـدأ مـن    4قطر يستطيع المصنع إنتاج  بسمكات متعددة وتكون في المتوسط لكل

  ويعتمد هذا النوع من المنتجات على الخامات المدلفرة علـى السـاخن  ) 2.6, 2.3, 2, 1.5(

ومن هنا تبدأ نقطة ترشـيد التكـاليف وتعظـيم    " أقل تكلفة من الخامات المدلفرة على البارد"

مدى تـوافر المـادة الخـام بالكميـات     و )∗(اإلنتاجية بحاجة السوقوترتبط العملية , األرباح

  . االقتصادية والتي تعكس التكاليف وعلى أساسها يتم تحديد السعر لكل نوع وقطر من األنابيب

وباإلضافة إلى األقطار المذكورة أعاله يتم إنتاج األنابيب الصناعية المربعة والمستطيلة 

د تم استحداث هذه المنتجات للحـد  وق, ويحتاج إنتاجها للثالث مراحل األولى سابقة الذكر فقط

من تكاليف الصنع اإلضافية بصورة عامة والتي تساهم في زيادة القدرة اإلنتاجيـة وزيـادة   

للطلب المتزايد عليها في السوق وبساطة العملية اإلنتاجية الخاصة بهـا وهـي    األرباح نظراً

  . بديل من البدائل االستثمارية في الوقت الحاضر في المدى المتوسط

  : نظريات التكاليف المستخدمة في الشركة   2.3.4

ففي منتصف , منية تغير من خاللها أوضاع مختلفة للشركةمرت الشركة بعدة مراحل ز

الثمانينيات حتى نهاية األلفية كانت الشركة محتكرة وعلى الرغم من أن هدفها اجتماعي إال أن 

بسـبب   مرتفعة جداً نت تحقق للشركة أرباحاًالنظرية المتبعة كانت نظرية التكاليف الكلية وكا

أما في ظل المنافسة الشديدة خالل الخمس سنوات األولى من األلفية الثالثة من قبل , االحتكار

                                                
 ). جودة –منافسة  –عرض  –طلب )  (∗(
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باإلضافة إلظهـار القيمـة   , المصانع المماثلة تم إتباع نظرية التكاليف المباشرة لتحديد التكلفة

مالية والتي تعكس نتائج الدخل وأثرها على مخصص الحقيقية للمخزون التام في نهاية السنة ال

فكانـت   -مع األخذ في االعتبار المبادئ والمفاهيم المحاسـبية  -الضرائب بالزيادة أو النقص

لهذه الطريقة بمعنى جزء من الدخل ال يغطيه هامش الربح مما أدى  نتائج الدخل عكسية وفقاً

  . بالشركة لتحقيق خسائر خالل السنوات المذكورة

ناحية أخرى القيود التي تحكم النشاط الصناعي للشركات العامـة والمتمثلـة فـي    من 

ظرية التكاليف على وللتغلب على هذه المشاكل تم االتجاه إلى ن, القوانين والتشريعات واللوائح

لخصخصة الشركات التابعـة للدولـة   والتي تزامنت مع االتجاه العام  )ABC(أساس النشاط 

باإلضافة " تحرير السلعة"شريعات القانون التجاري ورفع القيود عن السلعة وخضوع الشركة لت

للمزايا الممنوحة من هيئة االستثمار ثم االتجاه لطرح جزء من أسهم الشركة لالكتتاب العـام  

  . بعد تبعية الشركة لصندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي

  : تحديد التكاليف الصناعية  3.3.4

لنوع النشـاط   الصناعية بشركة األنابيب من خالل دليل الحسابات وفقاًتصنف التكاليف 

  : إلى

  : المواد المباشرة األولية: أوالً

فـي المصـنع   ) الزنك(والمساعدة ) الحديد(وهي تمثل مجموعة المواد الخام الرئيسية 

 ,والتي تدخل في صناعة األنابيب مباشرة ويمكن تحديدها وتحميلها على هدف تكلفـة معـين  

وتشمل تكلفة المواد األولية كل ما تكبدته الشركة للحصول على المـواد األوليـة وإعـدادها    

للتصنيع بداية من فاتورة الشراء والنقل وتكاليف الطلب واالستالم وتكاليف التخـزين وكـل   

  . التكاليف األخرى الالزمة للحصول على المواد األولية الالزمة لإلنتاج
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  : العمل المباشر: ثانياً

تمثل تكلفة العمل المباشر بالمصنع الطولي كل ما يدفع من مرتبات وأجور يمكن تتبعها 

وتحتسب تكلفة العمل المباشر من جـداول المرتبـات المعتمـدة مـن     , إلى هدف تكلفة محدد

عن طريق بطاقات تحليل األجـور  " باعتبار أن الشركة تعمل بنظام العقود"الجمعية العمومية 

ة األجور وفق التصنيف الفني لألجور مباشرة وغير مباشرة موزعة علـى  يستخرج منها تكلف

من خالل قائمـة التكـاليف للمصـنع     مراكز التكلفة اإلنتاجية والخدمية والتي ستتضح الحقاً

  . الطولي

وللتمييز بين التكلفة المباشرة والغير مباشرة لألجور تكون مـن خـالل ارتباطهـا       

المباشر بالمنتج ففي شركة األنابيب يعتبر فني تشغيل خطوط اإلنتاج من ضمن تكلفة العمـل  

  . المباشر وخالف ذلك ضمن التكلفة غير المباشرة

  : تكاليف الصنع اإلضافية: ثالثاً

أهداف التكلفة بالمصنع وال ترتبط بشكل مباشر مع هدف  هي تكاليف مشتركة لعدد من

وتشمل جميع التكاليف الصناعية بخالف ما سبق ذكره من مواد مباشرة وعمـل  , تكلفة محدد

وهي تمثل التكاليف غير المباشرة باإلنتاج كالزيوت والشحوم والمياه والكهرباء وقطع , مباشر

مرتبات واألجور غير المباشـرة مـن مهندسـين    الخ باإلضافة لل... الغيار ومهمات التصنيع

  . ومالحظين ومشرفين ومدير المصنع

لمعدل تحميل على أساس تكلفة المواد  وتحمل التكاليف اإلضافية الخاصة بالمصنع وفقاً

األولية المباشرة وهو األساس المناسب للمصنع بحسب طبيعة النشـاط الصـناعي للشـركة    

. ا هذه التكاليفباإلضافة لعدم وجود مشاكل تمثله 
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ومن خالل االطالع على تقرير اإلنتاج بالشركة تبين أن العملية اإلنتاجيـة بالمصـانع   

 :الثالثة سابقة الذكر متشابه، وبذلك نكتفي بأخذ مصنع األنابيب الملحومة طولياً كمثال عملي

  )1-4(جدول 

  )2006(بيان كميات اإلنتاج لمصنع األنابيب الملحومة طولياً لسنة  

 بالطــن البيــان

 9942.673 اإلنتاج األسود

 2188.623 اإلنتاج المجلفن

 7.252 اإلنتاج الجلب

 12138.548 اإلجمالي

  

  )2-4(جدول 

  صافي التكاليف الصناعية لمراحل اإلنتاج 

 بالقيمة  البيـان 

 5640148.423 مرحلة التقطيع 

 649966.649 مرحلة التشكيل واللحام 

 644512.769 الخط الجديد

 261033.636 مرحلة االختبار

 1471846.907 مرحلة الجلفنة 

 157570.191 مرحلة القلوظة 

 72719.495 الجلب 

 8897798.069 اإلجمالي
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  :  كيفية احتساب التكاليف الصناعية  4.3.4

يتم احتساب التكاليف الصناعية للوحدة بحسب وحدة القياس المعمول بها فـي المصـنع   

  : للتكاليف الصناعية بالمعادالت التالية )∗(، ووفقاً للتصنيف الفني السابق)أنبوب/طن(

  ) للمرحلة(صافي التكلفة الصناعية                         
=  مرحلــــــــــــــــــــــة التقطيــــــــــــــــــــــع  .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للطن/ التكلفة= ـــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 )األسود(إجمالي اإلنتاج التام الصنع                              

  

=  مرحلة التقطيع 
673.9942

  للطن /  567.27=  423.5640148

  

  ) للمرحلة(صافي التكلفة الصناعية                                                
=   الخـــــــط الجديـــــــد + مرحلـــــــة التشـــــــكيل واللحـــــــام  .2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للطن/ التكلفة= ــــــــــــــ 

 )األسود(إجمالي اإلنتاج التام للصنع                

  

=الخط الجديد +مرحلة التشكيل واللحام
673.9942

649.649966769.644512   للطن /130.19= +
  

  ) للمرحلة(صافي التكلفة الصناعية                           
ــار    .3 ــة االختبـــــــــــــــــــ =  مرحلـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                
  . كما هو موضح بالفصل الثاني)  ∗(



 53

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للطن/ التكلفة=  ــ ــــ

 )األسود(إجمالي اإلنتاج التام للصنع                                 

  

=  مرحلة االختبار   
673.9942

  للطن /  26.25=  636.261033

  

  ) للمرحلة(صافي التكلفة الصناعية                        
=   مرحلــــــــــــــــــــــة الجلفنــــــــــــــــــــــة  .4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للطن/ التكلفة=  ـــــــ ـــ
 )المجلفن(إجمالي اإلنتاج التام الصنع                               
  

=  مرحلة الجلفنة 
623.2188

  للطن /  672.49=  907.1471846

  ) للمرحلة(صافي التكلفة الصناعية                        
=   مرحلـــــــــــــــــــــة القلوظـــــــــــــــــــــة   .5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للطن / التكلفة=  ــــ ـــــــــــ
 )المجلفن(إجمالي اإلنتاج الصنع                               

  

=  مرحلة القلوظة 
623.2188
  للطن / 71.99=  191.157570

  ) للمرحلة(صافي التكلفة الصناعية                        
ــب  .6 ــة الجلــــــــــــــــــــ =   مرحلــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للطن / التكلفة=  ـــــ ـت
 )المجلفن(إجمالي اإلنتاج التام الصنع                               
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=  مرحلة الجلب 
252.7

 للطن / 10027.50=  495.72719

  

  :  تحديد سعر البيع  5.3.4

يتم تحديد سعر البيع المنتج بالشركة بناءاً على تكلفة اإلنتاج مضافاً إليها هامش الـربح  

  :  الموضحة بالجدول التالي) طنلل(وذلك وفقاً لقائمة التكاليف %) 10(المحدد 

  )3-4(جدول 
  ) 2006لسنة (التسعيرة وفقاً لقائمة التكاليف 

تكلفة المواد 
 الخام

تكاليف 
 ثابتة

تكاليف 
الصنع 
 اإلضافية

تكاليف  
 أولية

إدارية . م
وتسويقية 

)10(% 

*  
التكاليف 

 )للطن(الكلية 

هامش الربح 
)10(% 

سعر البيع 
 )للطن(

685.312 58.625 138.026 881.963 88.196 970.160 97.016 1067.176 

  
  التكاليف الكلية                      
ــة     * ــاليف الكليـــــــــــــــ  = التكـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــ

   **اإلنتاج كمية                             

  ) إنتاج الجلب+ اإلنتاج المجلفن + اإلنتاج األسود = (كمية اإلنتاج   **

  

  :   العالقة بين تكاليف الصنع اإلضافية وسعر البيع  6.3.4

بعد تجميع البيانات والمعلومات وتحليلها تم تحديد العالقة بين تكاليف الصنع اإلضـافية   

  : هو موضح بالجدول التاليوسعر البيع لثالث سنوات متتالية كما 
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  )4-4(جدول 
  مقارنة نسبة تكاليف الصنع اإلضافية إلى سعر البيع 

  لثالث سنوات متتالية

 السنة 
التكاليف  
 األولية

إدارية . م
وتسويقية 

)10(% 

*  
التكاليف 
 الكلية

هامش الربح 
)10(% 

سعر البيع 
 )للطن(

تكاليف الصنع 
 اإلضافية

النسبة 
/ أ. ص.ت

 سعر البیع 

2004 836.927 83.692 920.620 92.062 1012.682 272.396 27% 

2005 826.291 82.629 908.921 90.892 999.812 196.522 20% 

2006 881.963 88.196 970.159 97.0159 1067.174 138.026 13% 

  

  )5-4(جدول 
  بيان كميات اإلنتاج لمصنع األنابيب 

  ) 2005 -2004( لسنةالملحومة طولياً 
 2005 سنة 2004 ةسن

 بالطن  البيان  بالطن  البيان 

 4230.5 اإلنتاج األسود 4271.947 اإلنتاج األسود

 3849.60 اإلنتاج المجلفن  639.923 اإلنتاج المجلفن 

 33.976 إنتاج الجلب  26.495 إنتاج الجلب 

 8114.076 اإلجمالي  4938.365 اإلجمالي 
  

  

  

  : نتائج الدراسة   4.4

  : تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في اآلتييمكن 

  . طريقة احتساب تكاليف اإلنتاج في الشركة ثابتة خالل السنوات .1
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 . يتم تحميل تكاليف الصنع اإلضافية للمنتج في الشركة على أساس تكلفة المواد األولية .2

 . ومرتبات العاملين عدم ثبات تكلفة اإلنتاج بالشركة نتيجة لتذبذب أسعار المواد الخام .3

وهي نسبة بسيطة ال تـؤثر  %) 13(تمثل نسبة تكاليف الصنع اإلضافية إلى سعر البيع  .4

 . في سعر البيع للمنتج

 .يتأثر سعر بيع المنتج في الشركة بارتفاع التكلفة األولية .5

تتغير نسبة تكاليف الصنع اإلضافية إلى سعر البيع من سنة ألخرى بمقدار ثابـت هـو    .6

)7.(% 

 : توصيات الدراسة   5.4

  : من خالل الدراسة والنتائج السابقة تم اقتراح بعض التوصيات وهي

أن تقوم الشركة بالتوسعات وإدخال خطوط جديدة أو إحالل خطوط جديدة محل القديمة،  .1

وذلك لزيادة القدرة اإلنتاجية وترشيد التكاليف الثابتة، وبالتالي يمكنها توزيـع تكـاليف   

  . غير المباشرة وغير الموزعة الصنع اإلضافية

 . زيادة عدد ورديات اإلنتاج لزيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض التكاليف اإلضافية .2

 . إجراء الصيانة الدورية المبرمجة لتقليل التوقفات في العملية اإلنتاجية .3

االستغالل األمثل للمعلومات الحديثة واالهتمام ببرامج الجودة الشـاملة فـي العمليـة     .4

 . اإلنتاجية

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قائمة المراجع 
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Summary 

In the industrial companies, it is difficult to obtain precise 

number of the manufacturing over head costs before the 

operation status and these costs are estimated. 

This study aims to assess the manufacturing over head costs in 

the pipes company and the effect on the company products 

prices and the method used is study case and obtaining the 

data method to the study via personal interview with the 

personal related to the study. 

According to this the study objected to answer this main 

question: 

 (what's the impact of manufacturing overhead costs on 

products price of the pipes company?). 

Via this study we reach these results: - 

1. The method of manufacturing over head costs accounting 

is the same over all the years. 

2. The manufacturing over head costs are loaded according 

to the primary resources costs. 

3. Unsteady of the production cost of the company due to 

variations in crude resources prices and employs salaries. 



2 

 

4. The percentage of manufacturing over head costs to 

sailing price is 13% which is small percentage and does 

not affect the sailing product price. 

5. The product sailing price in the company is influenced by 

increase in the primary costs. 

6. The manufacturing over head costs is varied in 

percentage to the product sailing price (year to year) by 

constant value equal to (7%). 

According to the previous results we suggest these 

recommendations: - 

1. The company should expand by introducing new 

production lines or replacing the old lines by new one. 

The aim is to increase its capacity and to decrease the 

constant cost and thus it can redistribute the indirect 

manufacturing over head cost. 

2. Increase the number of working duties thus increasing 

the production units and decreasing extra costs. 

3. Performing periodic maintenance to decrease abrupt in 

production process. 

4. The optimum use of update information's and the 

quality assurance programs in the production process. 
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