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 الملخص

( RCA)الموارد  استهالكعن يهدف البحث إلى تحديد دور كال من نظامى المحاسبه 

فى تحسين دقه قياس التكلفة والذى يؤدى بدوره إلى تعظيم ( VSC)مسار تدفق القيمة وتكلفة 

 .ميل ، وذلك من خالل مدخل مقترح للتكامل بينهما القيمه لكال من المنشأة والع

المحاسبية حول نظام  اآلراءتحليل : إلى خمسة أقسام تمثلت فى البحث وقد تم تقسيم 

خل المقترح المدتكاليف مسار تدفق القيمة ، طبيعة نظام  الموارد ، استهالكالمحاسبه عن 

ثم الدراسة للتكامل بين نظامى المحاسبة عن إستهالك الموارد وتكاليف مسار تدفق القيمة ، 

الميدانية التى أعتمدت على إستقصاء أراء المحاسبين اإلداريين ومحاسبي التكاليف فى مجموعة 

روض البحث ، وأخيراً ف ارومنطقة برج العرب إلختب من رمضان من الشركات بمدينة العاشر

النتائج التى تم التوصل إليها أن التكامل بين نظامى أهم النتائج والتوصيات حيث كان من 

القيمة يساعد على تحسين جودة قياس التكلفة  تدفقستهالك الموارد وتكاليف مساراالمحاسبة عن 

النسبية لمظاهر هذا التكامل وأثره على تحسين الدراسة الميدانية أن درجة األهمية  توقد أظهر

كما أوصت الدراسة بأهمية تبنى المنشأت تطبيق المدخل % . 1.49دقه قياس التكلفة بلغت 

وضرورة أهتمامها بتطوير نظم تكاليفها من  مزايا ، ياس تكلفة المنتجات لما يتمتع بهالمقترح لق

 .المنتجات بشكل أكثر دقه فى بيئة اإلنتاج الحديثه تكلفة ل إلى قياس أجل الوصو
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 :طبيعة مشكلة البحث

العديد من التطورات اإلنتاجية واإلقتصادية سة فة األخيرة وفى ظل تزايد المنااألون شهدت

التشغيليه وتعدد والتغيرات فى تقنيات تكنولوجيا المعلومات والبيئة االنتاجية من تعقد العمليات 

المنتجات ، وقيام العديد من المنشأت بتطوير نظم التصنيع التقليديه والتحول إلى نظم التصنيع 

 وعيات المنتجنالمرنه التى تساعد على إجراء التغييرات والتجديدات المستمرة فى مواصفات و

لى تزايد التكاليف سوق تنافسيه ، مما أدى إظل وفقاً للتغير فى رغبات وتفضيالت العمالء فى 

وقد أثرت هذه التطورات . تصميم وإعادة هيكلة المراكز االنتاجيه رتفاع تكاليف االرأسماليه و

، حيث نظمه محاسبة التكاليف بصفه خاصة ة وأوالتغيرات على النظم المحاسبيه بصفه عام

أصبحت نظم التكاليف التقليدية عاجزه عن توفير معلومات دقيقه ومالئمه إلدارات المنشآت 

تحسين جودة المنتجات من ناحية بهدف إلتخاذ العديد من القرارات ورفع قدرة المنشأة التنافسيه 

 .أخرى  وتعظيم ربحية المنشأة وإضافة قيمة إقتصادية إيرادية ورأسماليــة للمنشأة من ناحيــة

ختيار االمنتجات قد يعرض المنشأة إلى مخاطر تكلفة وحيث أن عدم الدقة فى تحديد 

فرها نظم محاسبه التكاليف دة الحاجة إلى المعلومات التى توإستراتيجيه غير مالئمه ، ومع زيا

لفه حتساب التكاهتمام بتطوير األساليب المستخدمة فى عمليه اللمقابله إحتياجات اإلدارة إزداد ا

ومالءمة دقه نظمة تكاليف متطورة توفر بيانات تكلفه اكثر اوالرقابه عليها، وضرورة وجود 

 Tunji et)القرارات المختلفة ، االمر الذى سيؤدى إلى زيادة القدرة التنافسيه للمنشأة إلتخاذ 

al. ,2013).  

منها على سبيل )المجالوقد قدم الفكر المحاسبى العديد من المداخل والنظم الحديثة فى هذا 

ة بالوقت ، التكلفه المثال المحاسبه عن تكلفه األنشطه ، المحاسبه عن تكلفة االنشطة الموج

...  المستهدفة ، تكلفه مسار تدفق القيمه ، المحاسبه عن استهالك الموارد ، تكلفه المواصفات ،

، األمر الذى تخفيضها ودعم عمليات التكلفه وتخطيط وتحليل  والتى استهدفت قياس( وغيرها

ى لإلقتصاد منشأة على المستويين الجزئى والكليساهم فى زيادة القدرة التنافسية لمنتجات ال

 .القومى 

تكلفه  و ستهالك الموارد ،اعن المحاسبه " ويتناول هذا البحث أثنين من هذه النظم وهما 

، حيث ترى الباحثه ان التكامل بينهما يمكن أن يوفر بيانات تكاليفيه أكثر  "تدفق القيمه  مسار

عد من األهداف األساسيه التى يسعى أى نظام تكاليفى إلى تحقيقها ، ه يدقه حيث أن قياس التكلف

 .فى إتخاذ القرارت عليهاومن ثم يمكن االعتماد

قتصادية اإلنتاجية الحدات امشكلة هذا البحث فى الحاجة الملحة لدى الوومن ثم تتحدد 

المحاسبة عن إستهالك الموارد وتكلفة مسار تدفق القيمة بهدف  ىلتحقيق التكامل بين نظام

ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للمنشأة على ، تحقيق الدقة فى تخطيط وقياس ورقابة التكلفة 

ى المعلومات التكاليفية إلتخاذ المستوى اإلقتصادى الجزئى والكلى ، وكذا زيادة الثقه والشفافية ف

 .القرارات اإلنتاجية التنافسية 
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  :هدف البحث 

الك ـــستهاالبحث إلى تحديد دور كال من نظامى المحاسبه عن يهدف هذا 

الدقه فى قياس وتحديد  تحسينفى  (VSC)، تكلفه مسار تدفق القيمه  (RCA)واردــــالم

مقترح يركز فى تكوينه على الخلط بين مجموعة من األفكار  مدخلمن خالل التكلفه 

ستهالك الموارد ونظام تكلفه مسار تدفق القيمة اة من نظام المحاسبه عن ص المستمدوالخصائ

ويزيد من درجه التجانس بين عناصر التكاليف داخل مجمعات الموارد والتكلفه بالشكل الذى 

، واالجابه على المقترح  المدخلف التى يتم إنتاجها من يزيد من درجة الدقه فى معلومات التكالي

  :الي ـــــــالتساؤل الت

إلى تحسين دقه قياس  ( (RCA  ،VSC ))نظامى  بينهل يمكن أن يؤدى التكامل " 

 "؟ تعظيم القيمة لكل من المنشأة والعميل معاً بالتالى والتكلفه 

  :أهمية البحث 

امى ـــــن نظــــــــــالدراسات والبحوث التى تناولت كالً مبالرغم من وجود العديد من 

RCA ،VSC   ا وبين مداخل أخرى إلدارة التكلفه إال أن هذا موالتى ربطت بين كل نظام منه

 RCA   ،VSCالبحث يكتسب أهميته من عدم وجود دراسات قامت بدراسة أثر التكامل بين 

متوقع أن تؤدى نتائج هذا البحث إلى توفير دليل ومن ال. على تحسين درجه دقه قياس التكلفه

تفادة من األثار سعلى الفوائد التى يمكن تحقيقها من التكامل بينهما ، مما يشجع المنشأة على األ

من المعلومات إلتخاذ العديد من القرارات  اإليجابية لتلك العالقه فى تلبيه إحتياجات اإلدارة

 .وتحسين دقه قياس التكلفه 

 : البحثفروض 

ختبار مدى اتتمثل الفروض األساسية للبحث  والتى ستحاول الباحثه من خالل هذا البحث 

 :حصائياً فى اصحتها 

حول أهمية الخصائص  بين مفردات العينة اً ختالفاً معنوياال يوجد : "  الفرض األول

ستخدام الإلدارة طاقه الموارد وا  RCA نظاموالمعلومات التى يوفرها 

 "لها الفعال 

فى   VSC نظامحول مساهمة  بين مفردات العينة  معنوياً ختالفا اوجد يال : " الفرض الثانى 

 "تحقيق دقه قياس تكلفه المنتج 

 نظامى حول أهميه التكامل بين  بين مفردات العينةمعنوياً  ختالفاً اوجد يال : " الفرض الثالث 

RCA  ،VSC  فى زيادة دقه قياس تكلفه المنتج" 
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 :البحثمنهج 

ستقرائى فى دراسة الإستخدام المنهج ا يتم ختبار فروضه سوفاو ف البحث لتحقيق هد

ونظام . عن الموارد المستهلكة  ةالمحاسب من نظام وتحليل الدراسات السابقه المتعلقة بكال 

حاسبه الم ىالمقترح والذى  يوضح التكامل بين نظام المدخلن أجل اعداد مالقيمة تدفق مسار 

تكلفه مسار تدفق القيمه وأثره فى تحسين دقه قياس التكلفة كما يركز  عن الموارد المستهلكة و

ين اإلداريين ومحاسبى التكاليف فى البحث على إجراء دراسة ميدانية إلستطالع أراء المحاسب

المقترح على تحسين دقه قياس التكلفة ، وإختبار  من الشركات الصناعية حول أثر المدخل عينة

لها الحكم األساليب األحصائية المالئمة للوصول إلى نتائج يمكن خال فروض الدراسة بإستخدام

 .المقترح ومدى صحة فروض الدراسة  على مدى صالحية المدخل

 : خطة البحث

 فقد تم تقسيم هذا البحثفروضه ل اً اربختاموضوع البحث وتحقيقاً لهدفه وفى ضوء      

 :على النحو التالى 

   ألراء المحاسبية حول نظام المحاسبة عن إستهالك الموارداتحليل    :أوالً 

 .سار تدفق القيمه نظام تكاليف مطبيعة   :ثانياً 

    المقترح للتكامل بين نظامى المحاسبة عن استهالك الموارد ، تكاليف مسار تدفق المدخل  :ثالثاً 

 القيمة

 الدراسة الميدانية :رابعاً 

 النتائج والتوصيات :خامساً 

  

 : ستهالك الموارداحاسبة عن ماألراء المحاسبية حول نظام التحليل :اوال 

ة فى بيئة نظم حقالتطورات المتال عوالتكنولوجية وم عالمية االقتصاديةفى ظل التغيرات ال

مالء عيمة للق قحقدمات تخديم منتجات وقرورة تضغوط التنافسية من ضة ، والثديحال عنيصالت

ر هظ ثيحالتغيرات ،  هذهاسبة اإلدارية لحا تجاوبا من المضناك أيهل تكلفة ممكنة ، كان قبأ

ييم قرارات وتقاذ الخى اتمة فهليل وإدارة التكاليف للمساحفى ت ثهديحل والنظم الخديد من المداعال

                بر إدارة التكلفة عت ثيحل تكلفة ، قأمالء بعيمة  للقلة فى زيادة الثالمم هالكفاء قيحقاألداء وت

لة صلومات متعرارات بمقذى الخمداد متالدم خيم والنظم التى تستهة من المفاعن مجموع

الموارد  هتكلف خفيضا وتهرصناعلى عابة قة والرقيقورة دصب هاياسق ضوذلك بغر ، بالتكاليف 

رارات فى ظل ظروف قاذ الخواتييم االداء قالى ت هافضباال ه المنشأهفى انجاز انشط هلكهالمست

ربحية فى المدى القصير والحفاظ على وتحقيق عمالء ،  اء الضار هرورالمنافسة وضالية ع

التكاليف غير المستغله التى ال  ، األمر الذى يساهم فى تدينة المركز التنافسي فى المدى الطويل
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بخلق وتشغيل الطاقة  مرتبطهيقابلها إيراد أو عائد سواء كانت تكاليف تشغيلية أو رأسمالية 

  .اإلنتاجية للمنشأة 

اإلسترتيجية للتكلفة بأنها استخدم ألدوات االدارة (  Srikanthan, 2003) وقد عرف

لها ، حيث تعتبر  التكاليف وتحسين المركز التنافسيرة التكلفة تمكن المنشأة من تخفيض اإد

 .التنافسية المختلفة ت االتكلفة احدى الركائز االساسية لإلستراتيجي

ل اكأحد التطورات الحديثه فى مج  2002محاسبه استهالك المورد عام  نظاموقد ظهر 

كثر دقة ومالءمة ، ألمنشأت عن التكاليف والطاقة إلدارة االمحاسبه االدارية لتقديم معلومات 

المتاحة  اردهال موتخاذ العديد من القرارات اإلستراتيجية وتمكنها من استغالإ، فى بها لالستفادة 

 . ,Wegman,2009 ; White)     (2009لتعظيم قيمة المنشاه

لتقييم ممارسات  (RCAI)الموارد  كاستهالتم انشاء معهد المحاسبه عن  2002وفى عام 

ات الستشاراخدمات التدريب والتأهيل والمحاسبه عن استهالك الموارد ، وتقديم  نظامتطبيق 

 & Kathy)من آجل تحقيق االستخدام االمثل لمواردها  النظاملدعم المنشآت التى تطبق هذا 

Willams, 2008) محاسبه استهالك  نظام "تضمن دليل الممارسات الجيدة إلدارة التكلفة  كما

 (IFAC,2009) 2001عام ( IFAC) ينسباوذلك وفقاً لتقرير االتحاد الدولى للمح "المورد

رد ، اسي لحدوث التكلفة هو استهالك المواسالسبب االعلى ان  النظاموتقوم فلسفه هذا 

النشطه ، ويتم تنظيم وتجميع هذه التكلفة تحدث ويتم مراقبتها على مستوى الموارد وليس ان إو

رد مجموعة من المخرجات ارد متجانسه بحيث يكون لكل مجمع مواالموارد فى مجمعات مو

 Sharman, 2003)لنهائية  الخدمات ات واج المنتجاو تستخدم النتأخرى أموارد  اتستخدمه

McNair,2007; Ahmed&Moosa,2011).   

الهتمام بموارد المنشأه وكيفية استهالك امحاسبه استهالك الموارد على  نظامويركز 

 لموارد بعضهاانب وبين االنشطه من جالعالقة بين الموارد واالمخرجات للموارد ، وتحليل 

قه الموارد المتاحة االبعض من جانب آخر ، وتوفير معلومات دقيقه تساعد فى تخطيط وتحليل ط

حيث يمكن  ( 2002أمجاد الكومى ، )عند ادنى مستوى من التشغيل ( الفائضه)والطاقة العاطله 

نشطه لبات االم ذو نظرة مستقبلية الستهالك الموارد وفقاً لمتطابأنه بمثابة نظ نظاملنظر لهذا الا

فاءه ارد ومن ثم تحقيق الكلفعال للموات العمالء واالستخدام من الموارد ، وبما يحقق رغبا

 .(Perkins&Stovall  2011,)   يه فى إدارة التــكلفةالفعالو

بدال من االنشطه مما يضمن  ردالموايركز على تكاليف نظام لا اويمكن القول ان هذ

ارد مما الموارد واستهالك المو حيازهيفرق بين   المباشرة ، كماغير اكثر دقه للتكاليف  توزيعاً 

تحسين دقه قياس التكاليف  يجعله قادراً على حساب الطاقة غير المستغله مما يترتب عليه 

،(Grasso,2006)  اإلستراتيجى فى أطار متكامل  ة للتقديرادألبعض بأنه احيث اشار إليه

فة االلمانى وبين االنشطة والعمليات فى نظام التكلفة على ع بين التكلفة وفقاً لنظام التكليجم

 (.Thomson&Gurowka,2005)اساس النشطه 

ور هى الموارد ، اشامل الدارة التكلفة يركز على ثالثه مح نظامنه ألبعض باوقد عرفه  

 (Keys&Merwe,2008)ت للموارد ارد ، وكيفيه استهالك المخرجاوالعالقة بين المو
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 ممصمإلدارة التكلفة  شامال عد مدخالمحاسبه استهالك الموارد ينظام إن ويشير آخرون إلى 

نافسي يف وتحسين المركز التى اتخاذ قرارات مثلى لتقليل التكاللتوفير معلومات دقيقه تساهم ف

 .(White,2009:Ahmed&Moosa,2011) للمنشأة فى ظل سوق يتسم بالتنافسية الشديدة

القول أن طاقة الموارد تستهلك بواسطة موضوعات القياس التكاليفى ويترتب حيث يمكن 

على ذلك ان الطاقة تكون قابلة للرقابة المباشرة أكثر من التكلفة وهذا يعنى ان إدارة  الطاقه 

 (2093سعيد الهلباوى ،تهانى النشار ) . ستؤدى إلى إدرة فعالة للتكاليف بصورة أفضل

إلدارة التكلفة من خالل األستخدام األمثل لموارد  مدخال يعد نهفإحثه البا من وجهه نظرو

بية فى برد غير المستخدمة من خالل تطبيق مبدأ السات بتكلفه المواالمنشأة وعدم تحميل المنتج

التى  ( الخدمات/ المنتجات )تخصيص الموارد المستهلكة على أغراض التكلفة تكلفة عملية 

 . استفادت منها

خفض التكلفة  عليها مما يحقق ها والرقابههدف ترشيد تكاليفغير المستغله برد اوتحديد المو

 .للمنشأه  ودعم المركز التنافسي

إلى  نظامف التى يسعى الاوفى ضوء ما سبق يمكن القول ان هناك مجموعة من األهد

 .(Grasso,2005، 2099محمد الصغير) -: والتى يمكن إيجازها فيما يلى اتحقيقه

دلة فيما انظرة شاملة للموارد المتاحة للمنشأة وتكلفتها مع التركيز على العالقات المتب توفير .9

 . الكفء لهاالستغالل ابينها وكيفيه 

على استخدام موارد المنشأة وذلك بتتبع كميات الموارد المستخدمة وغير  بةاقالر .2

من كل مورد بشكل مستمر ، مما ( الفائضه)تخدمة ، وتحديد الطاقة غير المستغله ــالمس

 .الستغالل الكفء للموارد المتاحة ايساعد فى ترشيد تكاليف استهالك الموارد وتحقيق 

قياس مدى تحقيق اهداف خفض تكاليف الموارد المستخدمه وغير المستخدمة بهدف تفعيل  .3

 .ل ية المستخدمة وترشيد تكاليفها ومن ثم زيادة قيمة العمالطاقات العاطله وتنمية الطاق

نشأه الم رد المستهلكه بواسطة أنشطهالموامراعاة مبدأ السببية عند تحميل المنتجات بتكلفه   ..

 .بشكل أكثر دقه وموضوعية  مما يساعد فى حساب تكلفة المنتج، 

خالل االستخدام األمثل  اظهار مدى قدرة الموارد على تحقيق قيمة مضافة للعميل من .5

 .بين الموارد واالنشطهو التبادلية ،بين الموارد بعضها البعض التبادلية  للعالقات

يسعى من خالل نظام المحاسبه عن استهالك المورد هو  نظام انللباحثة يتضح  سبق مما

عن الموارد غير المستغله إلى تخفيض تكلفه المنتجات ، وذلك من خالل  التى يوفرهاالمعلومات 

من تكاليف المنتجات ، حيث ال تساهم تلك الموارد فى العملية ستبعاد اثر الموارد غير المستغله ا

شأة ، مما يتطلب تحسين نالتشغيلية ومن ثم فان وجودها يمثل مؤشراً على عدم كفاءه عمليات الم

فى حالة وجود )رد غير المستغله وذلك بزيادة مخرجات المنشأة تخفيض تلك الموا هذه الكفاءه و

 ( .التشغيل للغير)اغراض أخرى  ستخدامها فىأأو بتقليل الطاقة المتاحة أو  (طلب إضافى عليها

البد من فإنه محاسبه استهالك الموارد لتحقيقها  نظامالتى يسعى السابقة ف التحقيق االهدو 

على ) -: لتى تتمثل فىاو النظامهذا مراعاة مجموعة من الركائز االساسية التى يستند عليها 

 (   Clinton&Key ،;  2004 2090 ،مجدى الغرورى 
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  :النظرة الشمولية للموارد  .9

الشامل ويعمل على تجميع الموارد فى مجمعات  على الموارد بمفهومها النظامث يركز حي

لعالقات اكما يهتم ب. هذه الموارد تكاليف عرض واستهالكموارد يتضمن كل منها الموارد و

التبادلية بين الموارد بعضها البعض على اعتبار ان بعض الموارد تتواجد لخدمة موارد أخرى 

مقصود بالموارد المستهلكه ليس الموارد لان إتوزيع تكلفتها لتلك لمورد ، حيث وبالتالى يجب 

 .سطه موارد أخرى ارد المستهلكه بوالموايضاً أط فقط ولكن النشاالمستهلكه بواسطه 

 

نوية ، حيث ات موارد أوليه ومجمعات موارد ثاويتم تقسيم مجمعات الموارد إلى مجمع

سيه النتاج ااالسالنشطه لتلك المجمعات التى تؤدى  ارد االوليه بأنهات المواتعرف مجمع

ة ـوزيع ، وخدمـــالتج ، التسويق ، انتإلادارات أمثل )أو الخدمات القابله للبيع /المنتجات 

ت التى توفر خدمات الدعم لمجمعات اتلك المجمع الثانوية فهىأما مجمعات الموارد ، ( العمالء

البشريه ، وتكنولوجيا الموارد الموارد األوليه ومجمعات المورد الثانوية االخرى مثل ادارات 

 .( Merwe&keys,2001) ات ـــالمعلوم

 (2093سعيد الهلباوى ، تهانى النشار ):ئص أساسيه هى اويتضمن مفهوم الموارد ثالثه خص

 .فالموارد ذات قدرات كامنه على أداء عمل ما او تقديم خدمة ما  : المقدرة*

  :الطاقة *

ج أو انتقة قد تكون طاقة انتاجية بمعنى ا، والطانه فى الموارد وليس فى النشاط الطاقة كام

مثل الموارد المخصصة  خدمات انتاججل تقديمها ، أو تكون طاقة أتوفير خدمات وجدت من 

 .قد تكون طاقة عاطلة بسبب نقص الطلب  وأ،  اآلالت والمخصصه لالنشطه االداريه لتجهيز

 :التكلفة *

تعتبر تكلفة الموارد من ضمن خصائص الموارد ، فعلى سبيل المثال تتطلب الموارد  

 .هذه الطاقة اآلليه  االمساحة التى تحتاجه وتكاليف ليف صيانه وتكاليف تشغيلااآلليه تك

وتنتج مخرجات بوحدات متجانسه يتم موارد  مجمع وتتجمع الخصائص السابقه فى كل

خرى أو إلى موضوعات القياس التكاليفى ، وهذا يعنى ان تحويلها إلى مجمعات موارد أ

التكاليف ترتبط اساساً بالتدفق العينى للموارد غير مجمعات الموارد وصوالً الى موضوعات 

 .لقياس التكاليفى النهائية ا

فى  الجزء العاطل من كل مورديز يعلى أهمية تم (Tse&Gong,2009)ويؤكد 

 اغراضالموارد وعدم تخصيصها على مجمعات الموارد واالبقاء على تكاليفها فى مجمعات 

على المحاسبه عن استهالك الموارد  نظامان تركيز ( White,2010)كما يرى . التكلفه 

الموارد وكيفيه استهالك المخرجات للموارد ، حيث يعرف الموارد يساعد فى فهم طبيعه 

ضافه قيمة االخدمات وأو / اليه المنشأة النـــــــــتاج المنتـــــــجات  ماتحتاجالموارد بأنها جميع 

 .للعمالء 

  :س كميه للمخرجات يمقاياستخدام  .2

ع التدفق العينى للموارد فى صورة وحدات كميه عند انتقالها من تتبعلى  نظامحيث يركز ال

حيث سيتم اجراء التتبع  التكاليفى ،موارد آخر أو إلى موضوع القياس مجمع موارد إلى مجمع 

الى مجمع موارد تنقل والجزء الذى ال ي العينى للجزء المستخدم فقط كجزء من الطاقة النظرية ،
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آخر أو الى موضوع القياس التكاليفى سيعتبر موارد غير مستخدمة يتم تقسيمها الى جزء غير 

ثم يتم ترجمه الكميات فاقد تبر ير مستخدم ال يمكن تخزينه يعمستخدم يمكن تخزينه وجزء غ

 .المستخدمة الى تكلفه عن طريق استخدام التكلفه االستبداليه بالنسبة للجزء المستخدم فقط

 :سلوك استهالك المورد وطبيعة التكلفة  .3

يتم قياسها  اسبب التكلفه ، حيث ان للموارد طاقه غالباً م والموارد ه استهالك عتبري

استهالك )النشطه الحصول على هذه الطاقه بواسطه ات ، واوالتعبير عنها بوحدات المخرج

المحاسبه عن  نظامالتكلفه الركيزة الثالثه فى  ويعتبر تحديد. يسبب حدوث التكلفه  اهو م(المورد

مل االساسي فى تها وسلوكها يعتبر العان الفهم الجيد للتكلفه ومسببإوال شك . استهالك الموارد 

لى ع تكلفه الموارد إجممتنقسم التكاليف وفقاً لعالقتها بعمليه قياس التكلفه ، حيث 

(Grasso,2005; White,2009 .) 

تكاليف أوليه وهى التكاليف التى تحدث داخل مجمع التكلفه ويمكن للمسئول عن المجمع  .9

 .التحكم فيها والرقابه عليها

ادته من مجمع لفه الموارد مقابل استفالتى تحمل على مجمع تكتكاليف ثانوية وهى التكاليف  .2

ال اتلك التكاليف  وده علىخرى حيث تكون رقابه المسئول عن هذا المجمع محدأموارد 

ويعتمد طبيعه تكلفه . بالقدر الذى يستهلكه هذا المجمع من موارد المجمعات اآلخرى 

 (. Webber&Clinton,2004):  الموارد الثانوية على بعدين اساسيين هى

  :البعد االول 

يمثل الطبيعة االوليه والمتأصله فى التكاليف عند حدوثها مبدئياً والتى تكون اما ثابته أو 

 .تناسبيه بالنسبه لنمط استهالك الموارد وإستراتيجيه المنشأه 

  :البعد الثانى 

وهى التى تفسر احتمال الطبيعه المحتمله للتكاليف التناسبيه عند حدوث استهالك الموارد ، 

التغير التناسبى للتكاليف عند نقطه االستهالك ، حيث ال تتغير الطبيعة االوليه للتكاليف الثابته مع 

يمكن ان تستهلك  تجعلها للتكاليف التناسبيه االوليه نماذج استهالك الموارد ، فى حين ان الطبيعه

 .سبة حسب نماذج الستهالك الثابته أو تظل متنابطريقه تتفق مع معاملة التكاليف 

ستهالك الموارد امحاسبه  نظاماف بالموارد غير المستغله فى لباحثه ان االعتراوترى 

الضافة إلى دقه تخصيص التكاليف على اإلى إدارة الطاقه المتاحه بشكل كفء بسوف يؤدى 

منتجات اال تكلفه تتضمن تكلفه الحيث لن  ، العمليات االنتاجية ومن ثم دقه احتساب تكلفه المنتج

القدر المستخدم من الموارد ، كما ان تحديد كميات الموارد المستهلكه بواسطه مجمعات التكلفه 

كلفة الموارد بشكل بشكل فردى سوف يبسط عمليه تحليل التكلفه حيث يتم التحول من تحليل ت

بناءاً على التدفق العينى للموارد المستخدمة فقط عبر مجمعات  ليلها بشكل فردىاجمالى الى تح

ضافه أو حذف أى مجمع تكلفه اوبالتالى يمكن  ، الموارد وصوالً لموضوع القياس التكاليفى

، األمر الذى يحقق دقة وموضوعية قياس وتحميل ثير على مجمعات التكاليف االخرى دون التأ

 .التكاليف
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 ليف مسار تدفق القيمه نظام تكاطبيعة : ثانياً 

دارة كل التكاليف داخل مسارات تدفق القيمة حيث اتكلفه مسار تدفق القيمة ب نظاميقوم 

ر الى خلق المساالنشطة التى تؤدى فى نهايه ايات وكل مسار سلسلة متكاملة من العمل يتضمن

ر أوامر الشراء للمواد والمستلزمات السلعية ثم أنشطه اقيمة للعميل ، وذلك بداية من اصد

فمسار تدفق  نتهاءاً بأنشطه خدمة ما بعد البيع ،إميم والتطوير واالنتاج والتسويق والبيع وصالت

 ; Woehrle, 2010)يتم تأديته وتنفيذه بهدف خلق قيمة للعميل  االقيمه يمثل كل م

Maskell, 2013  ). 

يتضمن كل  القيمةان مسار تدفق  تدفق القيمه على فكرةمسار  ويعتمد نظام تكاليف 

األنشطة المطلوبة والالزمة لخلق قيمة للمستهلكين ، ويتطلب تحديد مسار تدفق القيمة ان يتم 

تكوين مجموعة من خاليا العمل تتوافر كل خليه على انتاج مجموعة من االجزاء المتشابهه من 

مسار تدفق القيمة كل العمليات  ان يتضمن وبما ان يضمن ،المنتج وذلك لزيارة سرعة التدفق

، صيانة االآلت،مثل التسويق والشراء وخدمات العمالء ، والتصميم الهندسي )المدعمة 

قيمه للمنتج من  خلية داخل المسار ضيف كلتتدفق بحيث ال مسار الجزاء فىاوتتحرك هذه 

 ( 2099النشار،سعيد الهلباوى ، تهانى  ).هة نظر العميل وج

فاقها من أجل تحقيق قيمة داخل مسار نإلخاصه بكل تدفق والتى يتم ايتم تحديد التكاليف  و 

دون تمييز بين تكاليف مباشرة ليف الحادثه داخل المسار التدفق ، والتى تمثل جميع التكا

القيمة بأعتبارها لحادثه داخل مسار تدفق اليف احيث يتم التعامل مع التكيف غير مباشرة ، الوتك

ضمينها فى تكلفه مسار تدفق تكاليف مباشرة ، أما التكاليف التى تحدث خارج المسار فال يتم ت

وتزداد أهمية التحديد السليم لمسارات تدفق ( .  (Maskell&Baggaley, 2004ةالقيم

القيمة فى انه تعتبر بمثابة موضوع القياس التكاليفى عند تصميم نظام تكاليف تدفق القيمة 

VSC)  ) ويتميز بتوافر امكانية تتبع عناصر التكاليف االضافيه لمسار تدفق قيمة معين ، كما

 .(2099عيد الهلباوى ، تهانى النشار ،س)  هو الحال بالنسبة لعناصر التكاليف المباشرة 

وفصل  ضرورىغير  ويسعى نظام تكلفه مسار تدفق القيمة نحو التخلص من كل ما هو

التشغيليه داخل مة والتركيز على تحسين العمليات الموارد غير المستغله داخل مسار تدفق القي

ليف الموارد المستخدمه تدفق القيمه على التمييز بين تكاالمسار ، حيث يعتمد نظام تكاليف 

وتكلفه الموارد المتاحه من خالل حصر وتحديد تكاليف الموارد المستخدمه فقط مع تحويل 

إلى فرص لزيادة االمبيعات عن طريق ( الفرق بين المتاح والمستخدم)الموارد الفائــــــضه 

وتعتبر آخر يساهم فى زياده االيرادات  غير المستغله فى إنتاج منتج( الطاقة)استخدام الموارد 

مة هى االساس فى دراسة وتحديد تكاليف المستخد لمعلومات لتى تتوافر عن تكلفه المواردا

 .( 2092صفاء عبد الديم ، )مسار تدفق القيمة 

انه يمكن تحقيق خفض فى التكلفه من منظور تدفق المنتج ( Maynard, 2006)ويرى 

لتى تعوق العمليه التشغيليه سوف لتخلص من المعوقات ااحيث ان  ر عمليه التشغيلاخالل مس

 .لتالى خفض تكلفته الى تحسين تدفق المنتج وبإدى ؤي
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ت امعلومهو توفير ( VSC)لهدف من مدخل تكلفه مسار تدفق القيمه ويمكن القول ان ا

دارة مسارت تدفق القيمة ، ايمكن فهمها ومالءمة ودقيقه لمن يقوم بواضحه ومحدوده تكاليفيه 

ى تكاليف تحدث خالل تلك المسارات ال تضيف منفعة أو مساعدة إلدارة مسارات أومن ثم فإن 

ومن القرارات التى يساعد . ه القيمة و تحسينها سيتم تسجيلها على مستوى المصنع أو المنشأ

ه ــــــاجه لمعرفة تكلفــــــــدون الح اـــــــــــليف مسارات تدفق القيمة فى اتخاذهاتك نظام

 ( .2092صفاء عبد الدايم ،): لى ـــــــــــه ما يــــــــــت معيناـــمنتج

  : قرارات التسعير .9

هذه القيمة هى ان  و القيمه المحققة للعميل أو السوق على تركزالمنشأه م من ان على الرغ

الدقيق التحديد اال انه يجب قيمة المنتج للعميل ال ترتبط بتكلفته وبالتالى فان تحدد السعر ،  التى

 .للتكلفه كأساس أو كحد ادنى لسعر البيع واال تحققت خسائر 

  : قرار التصنيع أو الشراء .2

حيث يعتمد هذ القرار على ربحيه مسار تدفق القيمة ككل وليس ربحيه منتج بذاته فإذا كان 

ذلك المسار كفء ولديه طاقة متاحة لتصنيع المنتج موضوع القرار فلن يكون هناك مبرر 

لفعل فى شكل اتتحمله المنشأه بشراؤه من الخارج ، حيث أن تكلفه اآلالت واالفراد والتسهيالت ل

تها بتكلفه الشراء تتمثل فى نوبالتالى فإن تكلفه تصنيع هذا المنتج والتى سيتم مقار، طاقة فائضه 

أما إذا لم تكن هناك طاقه متاحة أو فائضه داخل المسار فإن تكلفة التصنيع  ، الوليه فقطاالتكلفه 

 .تج ستتضمن أيضاً تكلفة الحصول على طاقه وموارد إضافية لتصنيع المن

 :  قرار ادخال منتج جديد لمسار تدفق القيمة .3

فإذا كان هناك طاقة متاحة غير مستغله . ويتطلب ذلك تحليل ربحية مسار تدفق القيمة  

لمسار فإن إدخال منتج جديد سوف يزيد ربحيه المسار بقيمة مساهمة هذا المنتج والتى اداخل 

م يكن لدى المسارطاقه ، اما اذا لرة للمنتج مخصوماً منه التكاليف المباشتتمثل فى اإليرادات 

ضافية فإن ربحيه المسار تأخذ فى الحسبان تكلفه الطاقه اإلضافيه منتجات إمتاحة كافيه النتاج 

 .الضروريه 

لى قياس الدخل والربحيه يهدف ايضاً إ نظام،فإن هذا ال ماسبق من قراراتوباإلضافه الى 

وقياس مدى تأثير  الدخل على مستوى المنشأه ككل ، قياسثم ر التدفق أوال اعلى مستوى مس

 .ر تدفق القيمة اة والبدائل المقترحة على تكلفة وربح مسالقرارات السابق

يجب االشارة الى انه عند الرغبة فى قياس تكلفه كل منتج على حدة فإن ذلك يتحدد  اكم

فه وقت العمل أو تكلفه وقت لس تكاوفقاً لمعدل تدفق المنتج خالل مسار تدفق القيمة ، وليس بقي

 ( .Maskell& Kennedy ,2006)المطلوب النتاج المنتج اآللة 

لقيمة فى تبويب عناصر التكاليف حسب أنشطه ار تدفق اتكاليف مس نظاموتتمثل مبادئ 

لقيمه ار تدفق امسار تدفق القيمة ، فالتكاليف الناتجة عن الموارد المستهلكة بواسطة أنشطه مس

لتكلفه فى ظل مباشرة بالنسبه لمسار تدفق القيمة حيث يعتبر المسار هو وحدة ا تكاليفتعتبر 

تكاليف الموارد اآلخرى التى ال تحدث داخل المسار وتخدم اكثر من مسار ، أما  نظامهذا ال
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الموارد حيث يتم معالجتها لتدفق القيمة فتعتبر تكاليف غير مباشرة للمسارات المستخدمة لهذه 

س الموارد المستهلكة التكاليف الحادثة على أساكما يتم تحديد مقدار . فى قائمة الدخل  محاسبياً 

الوحدات  أساس وليس الموارد المتاحة ، ويتم حساب متوسط تكلفه تدفق القيمة للوحده على

 على إن اإلنتاج يتم على أساس نظامكز هذا التحيث ير ةنتجمالمشحونه وليس الوحدات ال

بواسطة العميل  وبالتالى فال حاجه الى وجود مخزون ، واتباع فلسفه ( وليس الدفع)السحب 

 ;لبيع وليس االنتاج للتخزين مما يساهم فى خفض التكاليف بشكل مستمرلج ااالنت

(kennedy& Windener,2008 Maskell&Baggaley, 2006)  . 

تكاليف مسار تدفق القيمة حيث يكون عدد  نظامالساسية لاوتمثل خاصية التبسيط السمه 

داً نظراً لتجميع التكاليف بواسطة مسار التدفق ، باإلضافة الى ان جميع ومراكز التكلفه محد

لتى تخدم اكثر من االتكاليف التى يتم تحميلها للمسارات هى تكاليف فعليه ، وتكاليف الموارد 

ن يحمل فى طياته أهذ التبسيط اال أنه يمكن  وبالرغم من . مسار يتم معالجتها فى قائمة الدخل

ن تكلفه المنتج لن تتضمن جزء من تكاليف الموارد الداعمة أحيث  VSC)) نظامانتقاداً يوجه ل

والتى يتم استهالكها بواسطة مجموعة من المسارات ، باإلضافة الى عدم مسئوليه مديرى 

 .ه قياس تكلفه وحدة المنتج مسارات تدفق القيمة عن تلك التكاليف مما يؤثر على دق

عن أستهالك الموارد ، تكاليف مسار المقترح للتكامل بين نظامى المحاسبة المدخل : ثالثاً 

 تدفق القيمة

التكاليف  ظامبن الً مناسباً بالمقارنهييعد بد لنظاما ن الباحثة ترى ان هذاالرغم من اعلى 

المعيارية حيث يتجنب مشاكل تطبيق نظام التكاليف المعيارية ويستهدف ضبط التكلفه والوقت 

المحاسبه عن الموارد  نظامو نظاملاانه يمكن القول ان الدمج أو التكامل بين هذا والجودة ، اال 

وب ــحيث يب ، القيمةيادة هدف الى تحقيق ريادة التكلفة وري متكامالً  اً المستهلكه يوفر اطار

(Mcnair et al, 2006   )ة ضمن اساليب قيادة التكلفة المحاسبه عن الموارد المستهلك نظام

ن المزج بينها سوف إفتكلفة مسار تدفق القيمة كأسلوب من اساليب قيادة القيمة ، ومن ثم  نظامو

غير المستغله يساعد فى ضبط وتخفيض وتحقيق دقه التكلفه من خالل استبعاد تكلفه الموارد 

صة فى ظل ااو الخدمة ، خ/  واالستخدام األمثل للموارد المتاحة دون المساس بقيمه المنتج

م بزيادة دقه قياس التكلفه ولكن أيضاً اديدة حيث يتم إدارة التكلفة ليس فقط باالهتمالمناقسه الش

ن العميل على الخدمة التى يكو/ المنتج مع عدم التضحيه بقيمة  من خالل تخفيض التكاليف

بل لها من وجهه نظره ، ومن ثم تحقيق تنافسيه القيمه المبنيه على تنافسية ااستعداد لدفع مق

 .التكلفه 

ين سوف يشجع إدارة نظاملاالمقترح للمزج أو التكامل بين  لمدخلاوترى الباحثه ان 

حيث يتم االنتاج  (الجذب)السحب  سة االمنشأة على تخفيض حجم المخزون واالنتاج وفقاً لسي

لتحويل للوحدات المباعة فقط دون الوحدات انظراً لتحميل تكاليف )لمقابله طلبات العمالء 

النتاج للتخزين سيحمل اد وإدارة استخدام موارد المنشأه حيث ان يرشوبالتالى ت( المنتجه

د تثناء الموااسب)عة بتكلفه الموارد التى استخدمت فى انتاج الوحدات المخزونه االمب تاالوحد

ويل حلفه التتكلفه الوحدات المباعة بتكتضخيم )يزيد من تكلفه الوحدة المباعة  مما( االوليه
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دم فى المخزون االضافة الى ان هذا التكامل سيجنب المنشأه مخاطر التقا، ب( للوحدات المخزونه

  : ر المقترحاوفيما يلى مراحل تطبيق االط. 

 : تكلفة الموارد مجمعات بناء :المرحلة االولى 

ستهالك الموارد لتفادى عدم ايعتبر بناء مجمعات المورد المحور االساسي لمدخل محاسبه 

. لفائضه للموارد الطاقه التكلفه وبهدف تحديد اداخل مجمعات  مجمعات تكاليف المواردتجانس 

 : ت هى المرحله ثالثه خطواوتتضمن هذه 

 الحصر الكمى لكافه أنواع الموارد : األولى 

تحديد وحصر كافه أنواع الموارد لدى المنشأة من أفراد وآالت  يتم فى هذه الخطوة 

الخ بأعتبارها الطاقات المتاحه لتحقيق االهداف اإلستراتيجيه للمنشأه ، حيث يتم ... ومبانى 

مجمعات موارد أولية ومجمعات : ف الى المتجانسه فى مجمعات للموارد تصنتجميع الموارد 

موارد ثانوية بحيث يتم تجميع كل مجموعة موارد متجانسه داخل مجمع واحد ، ويمثل هذا 

 ويتم تحديد الطاقة النظرية والطاقة. اآلالت  صر الموارد مثل األفراد ،المجمع عنصر من عنا

التى ال يراعى فيها أيه  بأنها الطاقهالطاقة النظرية المتاحة لمجمعات الموارد ، حيث تعرف 

أعطال أو أى شكل من أشكال الطاقة الضائعه سواء كان مسموح به أو غير مسموح به ، أما 

 .عد تخفيضها بأعطال التشغيل الحتميه ل الطاقة النظرية بالمتاحه فتمث  الطاقه

 ت الموارداخله بين مجمعات المتدتحديد العالقا: الثانية 

على  اإلى ان مخرجات الموارد ال يتم توزيعه( Simon & Benjemin, 2003)يشير 

ا يتطلب أهداف التكلفة فقط وإنما على مجمعات موارد خرى ، مثل مجمع موارد الصيانه ، مم

معيار للتعرف على ت التبادليه بين مجمعات الموارد بعضها البعض اتحديد العالقضرورة 

الموارد تقوم بتنفيذ خدمات كال منها مجمعات استفاده كل مورد من الموارد األخرى ، حيث ان 

 .لباً ما تكون هذه الخدمات بصورة غير مباشرة الألخر ، وغ

عتمادها إالموارد على المخرجات الكمية اكثر من  مجمعات وتعتمد العالقات المتبادله بين

وات من  على القيم النقديه ، مثال ذلك استخدام عدد ساعات تشغيل اآلالت لتحديد عدد الكيلو

 .تمثل تكلفه الكهرباء المستهلكه استهالكها  والتى يتم تحويلها بعد ذلك إلى قيمة تم التىالكهرباء 

 تحديد تكلفة كل مجمع موارد : الثالثة 

بعد ان يتم الحصر الكلى للموارد المتاحة وتحديد العالقات المتداخله بين مجمعات 

رد المتجانسه فى كل مجمع اعملية التحديد القيمى لكل مورد ، وتجمع تكلفه المو أوارد ، تبدــالم

حد فقط من الموارد وليس تجميعاً اتكلفه للموارد ، حيث يتضمن كل مجمع تكاليف عنصر و

ليف مجمعات اويجب االشارة إلى أنه ال يتم توزيع جميع تك.  لعناصر المختلفهالمجموعة من 

ليف ا، حيث يحمل البعض منه على حساب االرباح والخسائر مثل تكالمورد على المنتجات 

خاصة تلك التى ال ترتبط مباشرة بالعملية  لطاقه العاطله وتكلفه بعض الوظائف االداريةا

 . اإلنتاجية أو التسويقية للمنتجات بالمنشأة 
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 (وحدة التكلفهتحديد تكلفه )تكلفه الموارد على وحدات التكلفه  تخصيص: المرحله الثانية 

 :كز هذه المرحلة على خطوتين أساسيتين هما توترى الباحثة أن تر

 : تحديد تكلفه مسار تدفق القيمة:  االولى

للوصول  المسارات بمجمعات الموارد على هذه الخطوة توزيع التكاليف المرتبطة فى يتم     

من مجمعات الموارد لمعدل التدفق العينى للموارد وذلك وفقاً  المساراتليف التك إلى تحديد دقيق

رد ال يتم تحميله ال يستهلك مورداً من هذه الموا مسار، بمعنى ان أى الى مسارات تدفق القيمه 

بأى نصيب من تكاليف هذا الموارد ، وكذلك تحديد مقدار الطاقة العاطله على مستوى المورد ، 

قدر  التخلص منها أو تخفيضهاقرار بشأنها سواء ب وحساب تكلفتها وابرازها لالدارة التخاذ

 .األمكان 

لتكلفه بالنسبه لتمثل اهدف  خاليا عمللعمليات التشغيلية فى شكل اوالً تجميع كافه أويتم 

وكذلك تحديد القدر  – هواحد خليهلمتجانسة ضمن ال اوذلك بتجميع األعم –رد المجمعات المو

ر الطاقه العاطله بأستخدام مسبب تكلفه الموارد والتى تعكس المستخدم من الموارد ، وتحديد مقدا

كميه لاس يقث يعرف مسبب تكلفه الموارد بأنه ممن مجمعات الموارد ، حيمسار مدى استخدام ال

، وتستخدم فى تتبع تكلفه ( مخرجات مجمعات الموارد) المسارات االموارد التى تستهلكه

، والتى سوف تمثل   ه لتلك المواردكالمستهلالمسارات إلى  من مجمع الموارد لمتدفقهالموارد ا

مباشرة تكلفه )المسار سواء استهلكت داخل المسار  هذاتكلفه الموارد المستهلكه فقط بواسطه 

تكلفه غير مباشرة )ة التى يشترك فى استهالكها اكثر من مسار أو الموارد الداعم( للمسار

كه فيتم االبقاء عليها فى مجمعات الموارد لتظهر المستهلرد غير اما تكلفه المو، أ( للمسار

 .لمستغله امقدار وتكلفه الطاقه غير لمتخذى القرار 

 الخدمة داخل مسار تدفق القيمة / د تكلفه وحدة المنتج يتحد :الثانية 

الخدمات المباعة فقط / ليف المسار على المنتجات الخطوة تخصيص تكاحيث يتم فى هذه 

 .الخدمة خالل المسار / التكلفه والذى يتم التعبير عنه بمعدل تدفق المنتج  وذلك باستخدام مسبب

داخل المسار يكون معدل تدفق ( فى مواصفاتها واحجامها)نتاج منتجات متماثله أوفى حالة 

بأستثناء تكاليف المواد الخام )المنتج متساوى ، ومن ثم يتم قسمه اجمالى تكاليف المسار 

ج اتنل د الخام للوحدة اافه تكلفه الموالوحدات المشحونه للعمالء ، ثم إضعلى عدد ( والمكونات 

 (2092صفاء عبد لدايم ،)المشحونة القسمه للحصول على تكلفه الوحده 

عدد ÷ لمسار ا تكاليفاجمالى +)د الخام للوحدة تكلفه الموا =تكلفه الوحده المشحونه 

 ( .لوحدات المشحونه ا

خر فإن مها من منتج آلاحجأصفاتها وافه فى موالوحدات مختلت انإذا ك افى حالة م اأم

لى فإن تكلفه ا، وبالتلمسار سيختلف من منتج آلخراخل خاليا االزمن الذى يتطلبه إنتاج الوحدة د

خر وفقا لمعدل تدفقه التحويل والموارد الداعمة التى يتحملها كل منتج ستختلف من منتج آل
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لفترة التى اد والتى سيتم التعبير عنها بزمن التشغيل الكلى للمسار خالل الهذه المورواستهالكه 

 : على النحو التالىد تقرير التكاليف عنها ، ويتم ذلك ايتم أعد

جمالى ساعات التشغيل للمسار على زمن التشغيل للوحده من كل منتج على حدة اقسمه   -9

من كل منتج خالل فتره تقرير  اوشحنه ات التى يمكن إنتاجهاللوصول إلى عدد الوحد

فإذا كان لدى  (حد فقطاج منتج وابأفتراض ان طاقة المسار سيتم استغاللها إلنت)ليف االتك

المنشأه ثالثه منتجات يتم انتاجها داخل نفس خاليا المسار ، فسوف نحصل على عدد 

استخدام تلك لمتاحه فى المسار فى حالة اجه من كل منتج بالطاقه االوحدات التى يمكن إنت

 . الطاقه إلنتاج منتج واحد فقط 

لى تكاليف التحويل والموارد الداعمة للمسار على عدد الوحدت المنتجه ابقسمه إجم -2

الحصول عليها فى الخطوة  التى تم)من كل منتج ( أو التى سيتم شحنها للعميل)والمشحونه 

 .ليف المسار المشحونه من تكاصول إلى نصيب الوحده المنتجه ووعلى حده يمكننا ال (السابقه

ولتحديد نصيب كل منتج من تكلفه مسار التدفق يتم ضرب عدد الوحدات التى تم إنتاجها  -3

مضافاً ( ناتج الخطوة السابقة) وشحنها بالفعل من كل منتج فى تكلفه الوحدة من هذا المنتج 

م شحنها نتجه ولم يتت أما تكلفه الوحدات الماإليها تكلفه الوحده من المواد الخام والمكون

 . بتكلفه المواد الخام والمكونات فقط فيتم تحميلها ( مخزون)

 (VSC)، ( RCA) نظامىمل بين االمقترح للتك للمدخلا ويعرض الشكل التالى تصور

خاليا رض ان لدى المنشأة خمس مجمعات للموارد ،ومسارين لتدفق القيمة ، وأربعه فب

 ، ين يشترك المساران فى االستفادة من مواردهما معاً م، ونشاطين داع رارئيسيه فى كل مس

فى المسار ( ب ، ج)فى المسار األول ، ومنتجين ( منتج أ)د ــنتاج منتج واحإنه قد تم إو

  .لثانى ا
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 (VSC)و( RCA)المدخل المقترح للتكامل بين نظامى 

 عداد الباحثةا:المصدر 

مجمع تكلفة 

 مورد المبانى

حصر كمى لموارد 

 المنشاة

مجمع تكلفه 

 االفرادمورد 

مجمع تكلفة مورد 

 الخدمات الداعمه
مجمع تكلفه 

 مورد اآلالت

مجمع تكلفة مورد 

 سيارات النقل
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 11 خليه عمل

 11 خليه عمل
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 21 خليه عمل

 21خليه عمل

 نشاط دعم
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 نشاط دعم
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 توزيعهامن الموارد المتاحة سوف يتم  السابق أن تكلفة الجزء المستهلكيوضح الشكل 

بإستخدام  خليهين وفقاً للكمية المستهلكة بواسطة كل الموجودة فى المسارعلى خاليا للعمل 

 .مسبب تكلفة الموارد 

 بالمسارين وكذلك الحال  الخاليافة مجمع مورد األفراد يتم توزيعها على جميع بالنسبة لتكل

قاً لنسبة المبانى التى تشغلها بالنسبة لتكلفة مورد المبانى التى تستفيد منه جميع األنشطة وف

 .هذه األنشطة 

  األنتاجية التى تستخدم بها تلك  الخالياأما بالنسبة لتكلفة مجمع اآلالت فيتم توزيعها على

 ( 22 خليه،  92خليه،  29 خليه،  99 خليهمثالً )اآلالت 

 (39،32) الخليتين ورد السيارات فقد إستفاد بهاتكلفة مجمع م 

  طين اشلى األنشطة الداعمة الممثله بالنالخدمات الداعمه فقد تم توزيعها عأما تكلفة مورد

واللذين يخدم كل منهما المسارين معاً وبالتالى يتم توزيع تكلفتهما على المسارين ( 2)،(9)

 .كال المسارين لوفقاً لحجم الخدمات المؤداة منهما 

فى المسار األول فإن تكلفة هذا المسار تمثل تكلفة ( أ)تم إنتاج منتج واحد فقط  قد وحيث أنه

هذا المنتج ، ويتم حساب متوسط تكلفة الوحدة بقسمة تكلفة المسار على عدد الوحدات المنتجة 

فإن ( ب،جـ)منتجين إنتاج أما تكلفة المسار الثانى والذى تم خالله . والمباعة فى هذا المسار 

لمسار يتم توزيعها على المنتجين وفقاً لمعدل تدفق كال منهما ، ثم يضاف لكل وحدة منتجة تكلفه ا

من المنتجات الثالث نصيبها من المواد المباشرة حتى يمكن الحصول على تكلفه دقيقه للوحدة 

 .من المنتجات الثالثةالمنتجة 

ستفادة من المزايا التى يوفرها كال من اليقوم على أساس ا المدخلسبق يتضح أن هذا  مما

فى مجال إدارة الموارد وتعزيز فلسفه التوجه بالعميل وذلك بتوفير  (VSC)،  (RCA)نظامى 

ستغالل األمثل للموارد المتاحة الالبيانات والمعلومات إلدارة المنشأة بشكل يمكنها من تحقيق ا

دى دقه تحديد وقياس التكلفه حيث يوفر هذا وإتخاذ العديد من القرارات التى ترتبط فاعليتها بم

معلومات تساعد على التحديد الدقيق لتكاليف مسار تدفق القيمة وبالتالى تكلفة المنتجات  المدخل

رد باإلضافة إلى أنه يمكن إضافة أو حذف أى مجمع تكلفه مو. نتاجها داخل المسار االتى يتم 

 .رى دون التأثير على مجمعات تكاليف الموارد األخ

 :الدراسة الميدانية :رابعاً 

ة الدراسة فى نيعمت بها الباحثه الستطالع أراء يتناول هذا الجزء الدراسة الميدانية التى قا

تجميعها با ستخدام االساليب االحصائية المناسبه الختبار تم البحث وتحليل البيانات التى  فروض

 .فروض مدى صحة هذه ال

 :البحث  ةادا - أ

الباحثه على قائمه االستقصاء كأداة لجمع البيانات األولية من عينه الدراسة وذلك اعتمدت 

تكلفه  نظامحاسبة عن استهالك الموارد ، والم نظامرائهم حول مدى أهمية كالً من الستطالع ا

مسار تدفق القيمة فى توفير معلومات لمتخذى القرارات الدارة طاقة الموارد والمساعده فى 
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دقه قياس ين فى زياده منظايمكن ان يحققه التكامل بين اليق لتكلفه المنتجات وما القياس الدق

 .تكلفه المنتج 

القائمة بشكل مختصر ومبسط بما يحقق اهداف الدراسة حيث تم تقسيمها وقد تم تصميم 

 : إلى ثالثه أقسام هى 

المحاسبه عن استهالك الموارد  نظاميتناول الخصائص والمعلومات التى يوفرها : القسم األول 

لمتخذى القرارات فى المنشآة الدارة طاقة الموارد واالستخدام الفعال لها 

 .والتكاليف المرتبطه بها 

تكاليف مسار تدفق  نظام يركز على االفتراضات والدعائم التى يرتكز عليها :القسم الثانى 

 .القيمة والتى تسهم فى دقة قياس تكلفة المنتج 

فى زيادة دقة قياس تكلفه المنتج وتحقيق النظامين مدى مساهمة التكامل بين  :الثالث  القسم

 .الريادة التكاليفيه 

 

 :عينه الدراسه  - ب

الدراسة فى مجموعة من المحاسبين االداريين ومحاسبى التكاليف فى مجموعة  عينةتتمثل 

الجدول ويوضح . من الشركات الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان ومنطقه برج العرب 

 :التالى حجم مفردات العينه ونسبه االستجابه 

 عينه الدراسه( 9)جدول رقم 

 عينه الدراسة

االستمارات 
 الموزعة

 االستمارات الواردة
االستمارات 
 القابله للتحليل

االستمارات 
 المستبعدة

 عدد
نسبه 

االستجابه 
% 

 عدد
نسبه 
% 

 عدد
نسبة 
% 

 342 2 1642 59 2243 53 60 محاسبين إداريين

 949 9 1241 21 10 10 900 محاسبى التكاليف

 249 3 1241 9.0 .214 9.3 960 اإلجمالى

 

 ختبار فروض الدراسةاواالحصائى التحليل  -جــــ 

  :اختبار معامل الثبات  -1

قائمة االستقصاء حتى يمكن  لالسئلة المتضمنه فى (Alpha)حساب معامل الثبات  تم

تحديد مدى أمكانية االعتماد على مخرجات الدراسة االستطالعية فى تعميم المخرجات وعدم 

التالى نتائج هذا االختبار ألقسام الدراسة ويوضح الجدول . وجود تحيز أو تحريف فى النتائج 

 : الثالثة
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 معامل الثبات( 2)جدول رقم 

 AlPhaمعامل الثبات  أقسام الدراسة
ستهالك أالمحاسبة عن  نظامالخصائص والمعلومات التى يوفرها أهمية 
المرتبطة  ستخدام الفعال لها والتكاليف ألدارة طاقة الموارد واإلالموارد 

 بها 
222,0 

تكلفة مسار تدفق القيمه  نظاماإلفتراضات والدعائم التى يرتكز عليها 
 تسهم فى دقه قياس تكلفه المنتج

252,0 

المحاسبه عن استهالك الموارد ، تكلفة  نظامىمساهمة التكامل بين 
المنتج وتحقيق ميزة تكاليفيه تكلفة مسار تدفق القيمة فى زيادة دقة قياس 

 (ريادة تكاليفية) 
            229,0 

 

ويوضح الجدول السابق ارتفاع معامالت الثبات لالقسام الثالثه حيث ان نسبه معامل الثبات 

( 04229 – 04222)، فى حين تراوحت قيم معامالت الثبات المحسوبة بين  046المقبولة هى 

الداخلى  قساتاأللدراسة تتميز بدرجة كبيرة من وهو ما يعنى ان اسئله القائمة المستخدمة فى ا

مكانيه االعتماد عليها فى تعميم النتائج على اوصالحيتها من الناحيه االحصائيه والمنطقيه و

 .مجتمع الدراسة ككل 

 : المقاييس االحصائية الوصفيه  -1

من فروض  ضيمثل كل قسم فر)ألقسام الدراسة  سيتم فيما يلى عرض التحليل الوصفى

 .كل قسم على حده لحصائية الوصفيه الساب المقاييس احيث قامت الباحثه بح( الدراسة 

 :المقاييس االحصائية لبيانات الفرض األول 

ختبار الفرض األول إلى التعرف على مدى إدراك المستقصى منهم حول أهمية ايهدف 

إلدارة طاقه الموارد والتكاليف المرتبطه بها  RCA نظامالخصائص والمعلومات التى يوفرها 

 : ، وقد تم صياغة هذا الفرض كالتالى 

ائص والمعلومات التى حول أهمية الخص بين مفردات العينةاً معنوي ختالفاً اوجد يال " 

  " ستخدام الفعال لها الإلدارة طاقه الموارد وا  RCAنظاميوفرها 

حصاء الوصفى لألهمية النسبية للخصائص والمعلومات التى الويعرض الجدول التالى ا

 :إلدارة طاقة الموارد  RCA نظاميوفرها 
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 (3)جدول رقم 

 المحاسبه عن أستهالك الموارد  نظامأهمية الخصائص والمعلومات التى يوفرها 

RCA ) )ستخدام الفعال لها الإلدارة طاقة الموارد وا 

 اراتــــــــــــــــالعب
المتوسط 
 الحسابى

األنحراف 
 المعيارى

األهمية 
 %النسبية 

 الترتيب

فى أى منشأة أيا كان درجة     RCA نظاميمكن استخدام  -9
 . التعقيد فى منتجاتها وعملياتها

66,. .22,0 3,13 5 

يوفر مقاييس عن العالقات المتداخله بين الموارد و درجة  -2
 .استفادة مجمعات الموارد من بعضها البعض 

50,. 599,0 9,10 6 

قياس المستخدم من كل مورد بشكل أكثر دقه مما يساعد فى  -3
تحليل تكلفه كل الموارد المتاحة ألداء األنشطة وتحديد الطاقة 

 غير المستغله 
2.,. 362,0 2,16 2 

الرقابة التشغيلية الفعالة على موارد المنشأة بهدف أستغالل  -.
تخطيط الموارد على الموارد غير المستغلة ، ممايساعد فى 

 .المستوى التشغيلى 
21,. .02,0 2,15 3 

ستبعاد تكلفتها اتحديد الطاقات غير المستغله مما يساعد على  -5
 .من تكلفة منتجات لم تتسبب فى حدوثها 

25,. 356,0 9,12 9 

التتبع التفصيلى لمسار الموارد ممايؤدى إلى رفع كفاءة إتخاذ  -6
 .القرارات طويلة وقصيرة األجل 

29,. .53,0 2,1. . 

  .5,1 22,0. .,23 المتوسط العام 

 

صائص من الجدول السابق يتضح أن هناك إجماع ألراء عينه الدراسة على أهمية الخ

المحاسبه عن الموارد المستهلكة حيث تراوحت قيمة المتوسط  نظاموالمعلومات التى يوفرها 

تراوحت ما بين  نظامللمعلومات التى يوفرها البيه وأهميه نس 450.،  425.الحسابى ما بين 

وقد كانت أكثر المعلومات أهمية والتى حصلت على أعلى درجه من % 1049، % 1249

والتى يتم استبعاد  االتفاق بين عينه الدراسة هى المعلومات المرتبطه بالطاقات غير المستغله 

كل لبى فى االنحراف المعيارى النس منتجات ،باإلضافة إلى االنخفاضتكلفتها من تكلفه ال

بشكل عام  أن هناك إتفاقوالعينة ضئيل العبارات السابقة مما يعنى ان االختالف بين مفرادات 

ستهالك الموارد فى إدارة االمحاسبة عن  نظامصائص والمعلومات التى يوفرها على أهمية الخ

 .المنشأة واألستخدام الفعال لها موارد 

 :لبيانات الفرض الثانى حصائية الالمقاييس ا

 نظامصر والدعائم التى يقوم عليها ويقوم هذا الفرض على أن هناك مجموعة من العنا

 .تكلفه مسار تدفق القيمه والتى تؤثر على دقه قياس تكلفه المنتج 

 :وقد تم صياغة الفرض كالتالى 

تكلفه مسار تدفق القيمة  نظامحول مساهمة  بين مفردات العينة معنوياً  ختالفااوجد يال " 

 ." فى تحقيق دقه قياس تكلفه المنتج 
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والدعائم  فتراضاتالا حولحصاء الوصفى ألراء عينه البحث الى الاتويعرض الجدول ال

 .تكلفة مسار تدفق القيمه  نظامالتى يرتكز عليها 

 فتراضات والدعائم التى يرتكز عليهاالا( .)جدول رقم 

 فى دقه قياس تكلفة المنتج والتى تسهم( VSC)تكلفة مسار تدفق القيمة  نظام

 العبـــــــــــــــارات
المتوسط 
 الحسابى 

االنحراف 
 المعيارى

األهمية 
 %النسبية 

 الترتيب

جميع تكاليف الموارد المباشرة  التى يتم استهالكها  تعتبر -9
 .بواسطه مسار تدفق القيمه تكاليف مباشرة لمسار تدفق القيمه 

22,. 35.,0    6,12   2 

يتم تخفيض تكلفة النقل والمناولة والتخزين والتالف أثناء تدفق  -2
 .المنتج خالل مسار تدفق القيمه 

..,. .12,0 2,22 2 

تكلفه مسار تدفق القيمه معلومات دقيقه عن طاقة يوفر مدخل  -3
 .الموارد المتاحة للمنشأه وتحليل عالقتها بتدفق القيمه 

22,. ..2,0 .,1. . 

ق المنتج كمسبب يعتمد حساب تكلفه المنتج على معدل تدف -.
أداء العمليات تحسين مما يؤدى إلى  الموارد الستخدام
  .التشغيليه 

5.,. .12,0 .,10 6 

من دقه قياس التكلفه من خالل تحميل المنتج النظام يحسن هذا  -5
الموارد االساسية  لقدر المستخدم فقط منبالتكلفه االستبداليه ل

 .عاد تكاليف الطاقه غير المستغله بوالداعمة وأست
.2,. 590,0 .,21 2 

تها مما يؤدى إلى دقه تخصيص االتتبع الدقيق للتكاليف ومسار -6
ى مشكلة تخصيص فمسارات تدفق القيمة ، وتالف على التكالي

 .التكاليف غير المباشرة للمنتجات 
16,. 926,0 2,11 9 

نظراً الن التكاليف تجمع بواسطه ) تخفيض مراكز التكلفه  -2
يسهم فى الحد من مشكلة تتبع عناصر ( مسارات تدفق القيمه

 .التكاليف غير المباشره 
25,. .56,0 5,1. 3 

المنتج يحقق العدالة فى توزيع التكاليف  تدفقاستخدام معدل  -2
تتسبب فى التى فى استخدام الموارد حيث انه السبب المباشر 

 .حدوث التكلفه 
22,. ..2,0 .,1. . 

االساس  المستخدم فى حساب متوسط تكلفه تدفق القيمه   -1
للوحدة هو عدد الوحدات المباعة وليس المنتجه ، مما يحفز 

 .مخاطر التقادم فى المخزون على خفض المخزون وخفض
66,. .22,0 2,13 5 

  6,13 30,0. .,61 المتوسط العام

 

درجات وفقاً  3وهى أكبر من المتوسط الحسابى والمحدد ب ) تشير قيم المتوسط الحسابى 

ألجابات عينه الدراسة إلى  (فيها أقل من الواحد)واالنحراف المعيارى ( لمقياس ليكرت الخماسي

الدعائم التى يرتكز عليها و  االفتراضات أن تفاق علىاإجماع من مفرادات العينه وإن هناك 

قياس تكلفه المنتج كما يؤكد مقياس األهمية النسبية دقة فى تسهم تكلفه مسار تدفق القيمه  نظام

لهذه األفتراضات والدعائم على أهميتها حيث تراوحت األهمية النسبيــــــــــــه للعبارات 

المرتبه ( 6)حيث تمثل العبارة رقم  ،  %2242 -% 1142ـــــــــــعلقة بها مـــــــــــــا بين المتــ

من وجه نظر ( رىاياألنحراف المع) شتت فى اإلجابات األولى لألهمية النسبية وأقل ت

 .المستقصى منهم 
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 المقاييس األحصائية لبيانات الفرض الثالث :

يزيد من دقة قياس   ((VSCو ( (RCA ىنظامن التكامل بين اويرتكز هذا الفرض على  

  .تكلفة المنتجات 

 :ن احيث نص الفرض على 

 ( (RCA نظامىحول أهمية التكامل بين  بين مفردات العينةمعنوياً  وجد اختالفاً يال " 

،(VSC)   دقة قياس تكلفه المنتج  جودة و تحسينعلى" 

عكس تأثير هذا التكامل على للعناصر التى تحصاء الوصفى الويعرض الجدول التالى ا

 .دقة قياس تكلفه المنتج  جودة و تحسين

 RCA) )  ،(VSC) نظامىمظاهر التكامل بين ( 5)جدول رقم 

 دقة قياس تكلفة المنتججودة وتحسين وأثرة على 

 العبارات
المتوسط 
 الحاسبى

األنحراف 
 المعيارى

األهمية 
 النسبية

 الترتيب

مجمعات للموارد بحيث يخصص مجمع لكل يؤدى بناء  -9
مورد من موارد المنشأة إلى تجانس التكاليف داخل كل مجمع 

. 
.426 

 

043.9 1,16 3 

تتبع وتحليل تكلفه الموارد المتاحة وتحديد الطاقه غير  -2
 .ستخدام األمثل للموارد الالمستغله يحقق ا

.422 
043.2 9,12 2 

التى تضيف  العملخاليا القيمة مجمع لتدفق يمثل مسار  -3
غير المضيفه للقيمة  الخالياقيمة للمنتج مما يسهم فى إستبعاد 

. 
.426 

04.50 1.46 
5 

توزيع تكلفه كل مجمع موارد على مسارات تدفق القيمة  -.
وفقاً لمدى إستهالك كل مسار من هذه الموارد يحقق 

 . ند حساب تكلفه مسار تدفق القيمه الموضوعية ع
.416 

04335 

 
124. 

9 

دقة قياس تكلفه المنتج من خالل تحميل مسار تدفق القيمه  -5
صل تكاليف لموارد المستهلكه داخله ، وفل بالتكلفه االستبداليه

رفع من كفاءه إتخاذ القرارات قصيرة يالموارد غير المستغله 
 .وطويله األجل 

.466 04.25 1342 

2 

يساعد هذا التكامل على الرقابة على التكاليف وإدارتها  -6
 بطريقه أكثر فاعلية

.4.2 04.15 2243 1 

ستخدام اليقدم رؤيه شاملة عن كيفيه إداراة طاقة الموارد وا -2
األمثل لها ، وتخفيض أخطاء القياس الناتجه عن تخصيص 

 التكاليف غير المباشرة مما يعظم من قيمه المنشآة

.426 043.. 1642 
. 

يؤدى هذا التكامل إلى زيادة جودة ودقة معلومات التكاليف  -2
رتفاع تكلفه المنتج نتيجه إستبعاد تكلفة الطاقه غير اوالحد من 
 .المستغله

.46. 04.22 1343 
6 

توفير المعلومات الالزمة عن الموارد غير المستغله وكيفيه  -1
استغاللها إلنتاج منتج أخر أو التشغيل للغير مما يساعد فى 

 .زيادة ربحيه المنشأة 

.4.. 04.26 2146 
2 

 .422 04.22 1.49  
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يتضح من الجدول أن هناك درجه عاليه من الموافقه على العبارات المتعلقة بأثر تكامل 

دقه قياس تكلفه المنتج ويتضح ذلك من قيم جودة وتحسين  على ((RCA))  ،VSC نظامى

واألنحراف المعيارى المنخفضة التى تشير إلى عدم تشتت إجابات مفرادات المتوسط الحسابى ، 

فى زيادة دقه  النظامينالعبارات السابقة تعبر عن أهمية التكامل بين  نوأن هناك إجماع بأالعينة 

 .قياس تكلفه المنتجات 

 :ختبار فروض البحث ا -2

وذلك لقياس مدى ( Kruskal- Wallis)ختبار استخدام افى هذا الجزء قامت الباحثه ب

 .ختالف بين مفرادات العينه حول فروض البحثاتفاق أو اوجود 

 ختبار للفروض الثالث للبحثالويعرض الجدول نتائج ا

 (Kruskal- Wallis)نتائج أختبار ( 6)جدول رقم 

 ختالف بين مفرادات العينة حول فروض البحثاللقياس معنوية ا

 فروض البحث
Chi-

square 
الداللة مستوى 
 %5عند 

نوع 
 األختالف

 القرار

 مفردات العينة بين اً معنوي وجد أختالفاً يال  -9
حول أهمية الخصائص والمعلومات التى 

إلدارة طاقة الموارد  RCA نظاميوفرها 
 .واألستخدام الفعال لها 

24926 04335 

 غير معنوى
 قبول الفرض

صحة )
 (الفرض

 بين مفردات العينة اً معنوي تالفاً وجد أخيال  -2
فى تحقيق قياس   VSCنظامحول مساهمة 
 .تكلفه المنتج 

24622 04269 
 غير معنوى

 قبول الفرض
صحة )

 (الفرض

 بين مفردات العينة أمعنوي وجد أختالفاً يال  -3
،  RCA نظامىحول أهمية التكامل بين 

VSC   فى تحسين دقه قياس تكلفه المنتج 

24220 04232 
 غير معنوى

 الفرضقبول 
صحة )

 (الفرض

 

% 5ض من فروض البحث أكبر من كل فرلل السابق يتضح أن مستوى الداللة من الجدو

ر ـــــات غيــــــــــختالفاالبحث هى  ينةختالفات بين أراء مفرادات عالا مما يعنى أن

فروض غير معنوية وليس لها دالله إحصائية ، وبالتالى يمكن القول بصحة ) وهرية ــــــــــج

 .ةالبحث الثالث
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 النتائج والتوصيات: خامساً 

 نتائج البحث

خالل الدراسة النظرية والميدانية توصلت الباحثه إلى مجموعة من النتائج التى يمكن من  

 -:إيجازها فيما يلى 

تكلفة المنتجات مما يجعل إدارة المنشأة  ى حساب التكلفة قد يؤدى إلى تضخيمأن عدم الدقة ف -9

ومن ثم تبدأ فى التفكير أو إتخاذ قرار بإيقاف إنتاج بعض المنتجات التى تستهلك موارد أقل 

 . قد يؤدى إلى ضياع إيراد وعوائد أو أرباح إضافية للمنشأة

 أستهالك الموارد يوفر معلومات مالئمة لقياس المستخدم من كلعن ن نظام المحاسبة ا -2

مورد بشكل أكثر دقة حيث يتم إستبعاد الموارد العاطلة واإلنتقال من مستوى التحليل الكلى 

، األمر الذى يساهم فى موارد إلى المستوى الجزئى على مستوى كل مورد من الموارد لل

ل من ناحية أخرى ، األمر الذى يدعم يتعظيم ربحية المنشأة من ناحية وإضافة قيمة للعم

 .سي للمنشأة المركز التناف

يلعب نظام تكلفه مسار تدفق القيمة دوراً فعاالً فى التخلص من مشكلة تخصيص التكاليف  -3

غير المباشرة على المنتجات حيث تعتبر كل التكاليف التى تحدث فى مسار تدفق المنتج هى 

األمر  لها للمنتجات وفقاً لمعدل تدفق المنتج داخل المساريمباشرة للمسار ، يتم تحمتكاليف 

 . ضافة إلى ربحية المسار ككلالابالذى يساهم فى تقييم ربحية كل منتج على حدة 

زالة أثر الموارد غير المستغلة على تكاليف استهالك الموارد بايقوم نظام المحاسبة عن  -.

المنتجات مما يمكن نظام تكلفه مسار تدفق القيمة من توفير معلومات أكثر دقة حول تكاليف 

 .المنتجات 

ترجمه  يتم ثم حيث المقترح بربط تكاليف الموارد بوحدات تلك الموارد ،  المدخليقوم  -5

توزيع تكاليف الموارد  تبداليه ثمكميات الموارد المستخدمة الى تكلفه باستخدام التكلفه االس

على مسارات القيمة عندما تستهلك تلك الموارد بواسطة المسارات ، أما الموارد غير 

ستغاللها احدوثها أو تجنب يتم توزيعها على تلك المسارات ، وإنما يتم محاولة  المستغله فال

فى إنتاج منتجات أخرى تضيف قيمة لكل من المنشأة والعميل ومن ثم تحقق اإلستخدام 

 .شأة نالمتاحة بالماألمثل لكل الموارد اإلنتاجية 

ستهالك اأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أهمية المعلومات التى يوفرها نظام المحاسبة عن  -6

 .ستخدام الفعال لها الالموارد فى تخطيط الموارد على المستوى التشغيلى وا

ستهالك الموارد ونظام تكاليف مسار تدفق القيمة ايساعد التكامل بين نظام المحاسبة عن  -2

س تكلفة المنتج ، ويتضح ذلك من نتائج الدراسة الميدانية حيث دقة قيا جودة على تحسين

بلغت درجه األهمية النسبية لمظاهر هذا التكامل وأثره على تحسين دقة قياس التكلفة نسبه 

9,1.. % 

كما أظهرت الدراسة الميدانية أن مستوى الداللة لكل فرض من فروض البحث كانت أكبر  -2

بين أراء مفرادات عينة البحث غير جوهرية ومن ثم  ختالفاتالمما يعنى أن ا 05,0من 

 .يمكن القول بصحة فروض البحث و إمكانية تعميم نتائجه 

 



 

25 
 

 :توصيات البحث 

 :ل إليه من نتائج توصي الباحثة بما يلى تم تناوله فى البحث وما تم التوصفى ضوء ما 

 التكامل على أساس المقترح لقياس تكلفة المنتجات مدخلالأهمية تبنى المنشأت تطبيق  -9

لما  بين نظامى المحاسبه عن إستهالك الموارد و تكاليف مسار تدفق القيمة ، نظراً 

  -:يتمتع به من مزايا تتمثل فى 

حتى  من مجمعات الموارد ءاً القدرة على التتبع العينى للجزء المستخدم من الموارد بد -أ 

الى تكلفه باستخدام التكلفة فى مسارات تدفق القيمة حيث يتم ترجمتها  كهااستهال يتم

 .االستبداليه 

 .إستبعاد تكلفة الموارد غير المستغلة من تكلفة المنتجات مما يساعد على تخفيضها  -ب 

ترشيد إستغاللها القاء الضوء على الموارد غير المستغلة بغرض إتخاذ قرارات بصدد  -ج 

 .مما يعود بالفائدة على المنشأة والعميل 

عدم الحاجة إلى إيجاد محركات تكلفة لتحميل تكلفه األنشطة على المنتجات ، ممايساعد  -د 

 .ت اجالتكاليف غير المباشرة على المنتتخصيص  سوءعلى القضاء على 

ترشيد قرارات التسعير بالنسبة للمنشأت التى تستخدم سياسة التسعير على أساس  -ه 

 .التكلفه

اليفها من أجل الوصول إلى قياس تكلفه هتمام المنشأت بتطوير نظم تكاضرورة  -2

 .نتاج الحديثه الالمنتجات بشكل أكثر دقة فى بيئة ا

باألساليب العلميه والمحاسبيه  التكلفة ضرورة دعم سياسات وإستراتيجيات خفض -3

 .فاق نالسراف والفاقد فى االلى مصادر االحديثة إلدارة التكلفة من أجل القضاء ع
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المجله العلمية لإلقتصاد والتجارة ، كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، العدد األول ، ص 

 .235 -920: ص 

فى دعم  (VSC)دور نظام تكاليف مسار تدفق القيمة ( " 2092)صفاء محمد عبد الدايم ،  -

 –إستراتيجية ريادة التكلفه فى بيئة اإلنتاج الخالى من الفاقد بهدف زيادة القدرة التنافسية 

جامعة القاهرة ، العدد  –مجلة المحاسبة المصرية ، كلية التجارة " مع دراسة تطبيقية 

 .22.-325: السنة الثالثة ، ص ص –الثالث 
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، مجله البحوث التجارية المعاصرة ، كلية التجارة ، جامعة سوهاج ، العدد األول ، ص 

 . 901-62 : ص

 ةبيالمراجع األجن: ثانياً 

1- Books: 

- Maskell B.H.; Baggaley, B.,& Grasso, L., (2012),. "Practical 

lean accounting", (2 nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. 

- Maskell, Brian H. & Bruce Baggaley, (2004), "Practical Lean 

Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the 

Lean Enterprise", Productivty Press, New York, N.Y. 



 

22 
 

- Sri Srikanthan, (2003),"Success Through Strategic 

Management Accounting", Articles of Merit Competition,New 

York: International Federation of Accounting. 

 

Periodicals: 

- Ahmed, Syed Ajaz, & Mehboob Moosa. , (2011). " Application 

of Resource Consumption Accounting (RCA) in an Educational 

Institute.' Pakistan Business Review, Jan.,PP. 755-775. 

- Benjamin, Lynn, & Todd Simon. (2003). " A Planning and 

control model based on RCA Principles.", Cost Management, 

Jul/Aug,PP. 20-27. 

- Clinton, B Douglas & David E Keys. (2004) "Resource 

Consumption Accounting: The Next Generation of Cost 

Management Systems. " Focus Magazine , PP. 17-28 

- Grasso, L., (2006), " Barriers to Lean Accounting", Cost 

Management, Vol. 20, No.2,PP.11-17. 

- Grasso, L., (2005). "Are ABC and RCA Accounting Systems 

Compatible with Lean Management? " Management  Accunting 

Quarterly, Fall, PP. 12-27. 

- Kathy , W., (2008), " Larry White Will Head New RCA Institute, 

Street Wise " , Strategic Finance, PP. 23-25. 

- Kennedy, F.A. & S.K. Widener, (2008), " A Control Framework: 

Insights From Evidence on Lean Accounting", Management 

Accounting Research, pp. 301-323. 

- Keys, David E, & Anton van der Merwe, (2002). "Gaining 

effective organizational control with RCA. " Strategic Finance, 

May, PP.41-47. 

- Maskel,B.H. &B.L., Baggaley, (2006), " Lean Accounting: 

What's it All About? ", Target Magazine, First Issue, PP. 35-43. 

-  Maskel,B.H& F.A., Kennedy, (2007), "Why do we Need Lean 

Accounting and How does it Work ?", The Journal of Corporate 

Accounting and Finance, Mar./ Apr., PP.59-73. 

- Maynard,R.,(2006), "Practical Lean Accounting", Financial 

Management, October, PP.3-33. 

- McNair, C.J., (2007). "Beyond The Boundaries: Future Trends 

In Cost Management. " Cost Management, Jan/Feb,PP.10-21. 



 

22 
 

- McNair C.J.; L. Polutrik & R.Silvi, (2006)," Customer-driven 

Lean Cost Management", Cost Management, Nov./Dec., PP.9-

21. 

- Merwe Anton V. D., & David E Keys, (2001). " The case for 

RCA: Decision support  in an advanced cost managent 

system." Cost Management, Nov/Dec,PP. 23-32. 

- Perkins, David, & Scott Stovall, (2011). " Resource 

Consumption Accounting-Where Does It Fit?" Journal of 

Applied Business Research, Sep/Oct, PP. 41-51. 

- Sharman, Paul A., (2003). " Bring on German Cost 

Accounting." Strategic Finance, Dec,PP. 30-38. 

- Thomson, Jeff, and Jim Gurowka, (2005). "Sorting out the 

Clutter. "Strategic Finance, Aug,PP. 27-33. 

- Tse, Michael S. C, & Maleen Z Gong, (2009). "Recognition of 

Idle Resources in Time-Driven Activity-Based Costing and 

Resource Consumption Accounting Models." Journal of 

Applied Management Accounting Researsh, Summer, PP.41-

54. 

- Tunji , Siyanbola& Mojeed , Raji.(2013)" The Impact of Cost 

Control on Manufacturing Industrie Profitability", International 

Journal of management and Social Sciences Research ,PP. 1-

7. 

- Webber, Sally, & Douglas Clinton, (2004b). " Resource 

Consumption Accounting Applied: the Clopay Case. " 

Management Accounting Quarterly, Autumn,PP.1-14. 

- Wegmann Gregory. (2009). "The Activity-Based Costing 

Method: Development and Applications ",Journal of Accounting 

Research, Jan,PP.7-22. 

- White Larry, (2009). "Resource Consumption Accounting: 

Manager :Focused Management Accounting. "The Journal of 

Corporate Accunting &Finance May/Jun, PP.63-77. 

Other: 

- IFAC. (Jul, 2009). "Evaluating the Costing Journey: A Costing 

Levels Continuum Maturity Model. " Published by Professional 

Accountants in Business Committee From Internaional 

Federation of Accountants Available at: http://www.iface.org. 

http://www.iface.org/


 

21 
 

- White Larry. (2010). " Achieving Excellence in Cost 

Management-Resource Consumption Accounting."AICPA 

Conferences. Available at http://www.rcainstitute.org 

- Woehrle, S.L & L., L., Abu-Shady (2010), "Using Dynamic 

Value Stream Mapping and Lean Accounting Box Scores to 

Support Lean Implementation", EABR & ETLC Conference 

Proceedings Dullein, Ireland, PP. 1-9. 

 

  

http://www.rcainstitute.org/


 

30 
 

 

 

 

 

 

 ملحق 

قائمة  

  األستقصاء



 

39 
 

 /السيد األستاذ 

 وبعد...تحية طيبة                     

تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول نظام التكاليف بشركتكم تتعلق بوضع مدخل مقترح 

للتكامل بين نظامى المحاسبة عن إستهالك الموارد وتكاليف مسار تدفق القيمة بهدف تحسين 

 .التكلفة جودة قياس 

ونجاح هذه الدراسة يتوقف على مشاركتكم الفعالة فى اإلجابة على أسئلة قائمة األستقصاء 

المرفقة بدقة وموضوعية ، حيث أن هذا اإلستبيان لغرض البحث العلمى فقط ولن يشار إلى 

 .أسماء المشاركين أو الشركات فى متن البحث 

 ولكم جزيل الشكر ،،،

 

 

 الباحثة
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 :القسم األول 

خصائص  من تتمثل أهمية مدخل المحاسبه عن أستهالك الموارد فيما يتصف به

درجه  برجاء تحديد -والمعلومات التى يوفرها إلدارة موارد الشركه والتكاليف المرتبطه بها

 .أهمية كالً منها من وجهة نظرك 

مهم  
 جداً 

 محايد مهم
غير 
 مهم

غير مهم 
 اطالقاً 

فى أى منشأه أيا كان درجه التعقيد يمكن أستخدامه  -9
 .فى منتجاتها

     

يوفر مقاييس عن العالقات المتداخله بين الموارد  -2
 هاودرجه استفاده مجمعات الموارد من بعض

 .البعض
     

قياس المستخدم من كل مورد بشكل أكثر دقه مما  -3
يساعد فى تحليل تكلفه كل الموارد المتاحة ألداء 

 .الطاقه العاطلهاألنشطه وتحديد 
     

الرقابه التشغيلية الفعالة على موارد المنشأة بهدف  -.
استغالل الموارد الغير مستغله مما يساعد فى 

 . تخطيط الموارد على المستوى التشغيلى 
     

تحديد الطاقات العاطله ممايساعد على أستبعاد  -5
 .سبب فى حدوثهاتنتجات لم تمتكلفتها من تكلفه 

     

التفصيلى لمسار الموارد ممايؤدى إلى رفع  التتبع -6
 .كفاءة إتخاذ القرارات طويلة وقصيرة األجل
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 القسم الثانى

فيما يلى مجموعة من األفتراضات والدعائم التى يرتكز عليها نظام تكلفه مسار تدفق القيمة 

 .بالنسبه لكل منهابرجاء تحديد درجه موافقتك  -التى تسهم فى دقه قياس تكلفه المنتج

 األفراضات والدعائم
موافق 
 تماماً 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقاً 

تعتبر جميع تكاليف الموارد المباشرة وغير المباشرة  -9
التى يتم أستهالكها بواسطه مسار تدفق القيمه تكاليف 

 .مباشرة لمسار تدفق القيمة
     

والتخزين والتالف يتم تخفيض تكلفه النقل والمناولة  -2
 .أثناء تدفق المنتج خالل مسار تدفق القيمة

     

يوفر معلومات دقيقه عن طاقة الموارد المتاحة  -3
 .للمنشأة وتحليل عالقتها بتدفق القيمه 

     

ألستخدام  بسبيعتمد على معدل تدفق المنتج كم -.
الموارد مما يؤدى إلى تحسين أداء العمليات 

 التشغيلية
     

من دقه قياس التكلفه من خالل تحميل المنتج يحسن  -5
لقدر المستخدم من الموارد ل االستبدالية تكلفهالفقط ب

الطاقه العاطلة تكاليف األساسية والداعمة و أستبعاد 
. 

     

التتبع الدقيق للتكاليف ومسارتها مما يؤدى إلى دقه  -6
ى فليف على مسارات تدفق القيمة وتالتخصيص التكا

 .التكاليف غير المباشرة للمنتجات مشكلة تخصيص 
     

مراكز التكلفه ألن التكاليف تجمع بواسطة  ضيفتخ -2
مسارات تدفق القيمة مما يسهم فى الحد من مشكله 

 .تتبع عناصر التكاليف غير المباشرة 
     

أستخدام معدل تدفق المنتج يحقق العدالة فى توزيع  -2
فى استخدام كاليف حيث أنه السبب المباشر الت

 .حدوث التكلفه  تسببالموارد والتى 
     

األساس المستخدم فى حساب متوسط تكلفه تدفق  -1
القيمة للوحدة هو عدد الواحدات المباعة وليس 

وخفض المنتجه مما يحفز على خفض المخزون 
 .مخاطر التقادم فى المخزون 
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 القسم الثالث

ام التكامل بين مدخل المحاسبه عن أستهالك الموارد ونظالعبارات التالية تعكس مظاهر 

 .على تحسين دقه قياس تكلفه المنتج  هتكاليف مسار تدفق القيمة وأثر

 العبارات
موافق 
 تماماً 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقاً 

يؤدى بناء مجمعات للموارد بحيث يخصص مجمع  -9
لكل مورد من موارد المنشأة إلى تجانس التكاليف 

 داخل كل مجمع 
     

تتبع وتحليل تكلفه الموارد المتاحة وتحديد الطاقه  -2
 .غير المستغله يحقق األستخدام األمثل للموارد 

     

التى تضيف قيمة  للخاليايمثل مسار القيمة مجمع  -3
غير المضيفه الخاليا للمنتج مما يسهم فى إستبعاد 

 للقيمة 
     

توزيع تكلفه كل مجمع موارد على مسارات تدفق  -.
القيمة وفقاً لمدى إستهالك كل مسار من هذه 
الموارد يحقق الموضوعية عند حساب تكلفه مسار 

 .تدفق القيمه

     

تحميل مسار تدفق دقة قياس تكلفه المنتج من خالل  -5
لموارد المستهلكه داخله ، ل االستبداليه تكلفهالالقيمه ب

رفع من يوفصل تكاليف الموارد غير المستغله 
 كفاءه إتخاذ القرارات قصيرة وطويله األجل 

     

يساعد هذا التكامل على الرقابة على التكاليف  -6
 وإدارتها بطريقه أكثر فاعلية

     

كيفيه إداراة طاقة الموارد يقدم رؤيه شاملة عن  -2
واألستخدام األمثل لها ، وتخفيض أخطاء القياس 

التكاليف غير المباشرة مما  صيصالناتجه عن تخ
 .م من قيمه المنشآةعظي

     

يؤدى هذا التكامل إلى زيادة جودة ودقة معلومات  -2
التكاليف والحد من أرتفاع تكلفه المنتج نتيجه 

 .لمستغلهإستبعاد تكلفة الطاقه غير ا
     

توفير المعلومات الالزمة عن الموارد غير  -1
المستغله وكيفيه استغاللها إلنتاج منتج أخر أو 
 .التشغيل للغير مما يساعد فى زيادة ربحيه المنشأة 
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