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وزارة التربية
المستخلص
يهدف البحث الى تسليط الضوء والتعرف على تقنية التكاليف على اساس
االنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCكونها من التقنيات المحاسبية الحديثة وبيان مدى
امكانية استعمالها في الوحدات االقتصادية لتخفيض التكاليف ومساعدة االدارة في
االستغالل االمثل للموارد المتاحة لتلك الوحدات حيث تم طرح مشكلة البحث من خالل
السؤال االتي هل يمكن تخفيض التكاليف في بيئة االعمال الحالية باستعمال تقنية
( )TDABCفي الوحدات االقتصادية؟ ولقد تم تطبيق الدراسة في معمل محركات
المبردة التابع للشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية.
استند البحث الى فرضية رئيسية مفادها (ان استعمال تقنية التكاليف على اساس
االنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلها دور في تخفيض التكاليف بالشكل الذي يؤدي
الى االستغالل االمثل للموارد هذا فضالا عن التأكيد على الطاقة غير المستغلة).
وأهم ما تم التوصل اليه من استنتاجات ,هو أن تقنية التكاليف على اساس
االنشطة الموجهة بالوقت( )TDABCتوفر المنافسة للوحدات االقتصادية من خالل تقديم
معلومات اكثر دقة عن التكاليف وتساهم بالتعرف على الطاقة غير المستغلة وتعمل على
اعادة تخصيص الموارد المتاحة للوحدات االقتصادية أن تقنية التكاليف على اساس
االنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCتحتاج الى معلومتين فقط  ,الوقت الالزم لتنفيذ
االنشطة وتكلفة الوحدة الواحدة للنشاط .كما تم التوصل الى مجموعة من التوصيات
أهمها  ,أنعلى الشركة تبني تقنية ( )TDABCمن اجل المساعدة في تخفيض تكاليف
المنتجات من خالل استخدام معادالت الوقت والتأكيد على الطاقة غير المستغلة التي
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يمكن تجنبها والمساهمة في توفير معلومات اكثر دقة عن تكاليف العمليات اإلنتاجية
والتي تعد ضرورية لتحسين العمليات اإلنتاجية للشركة عينة البحث .
الكلمات الرئيسية :تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقتت (،)TDABC
مفهوم تخفيض التكاليف.

المقدمة

في العديد من الوحدات االقتصادية تختلف التكاليف بشكل كبير وفقا ا لتنوو المنتجوات
وتعقيد العمليات في ظل التقدم الحديث والسريع في بيئة االعمال المعاصرة وبالتوالي تبورز
الحاجة الى تقنيات اكثر تفصيالا للتكاليف وتعزى هذه الضرورة الوى ان حقيقوة المعلوموات
المقدمووة موون قبوول نظووم التكوواليف التقليديووة ليسووت كاملووة او ذات مصووداقية كافيووة للمووديرين
التخاذ قرارات جيدة سواء من حيث االغراض االسوتراتيجية او التشوغيلية فوالنظم التقليديوة
للتكاليف ليست قادرة على ان تحدد بدقة التكلفة المختلفة مرة واحدة وعالوة على ذلوك فوان
نظووم التكوواليف التقليديووة ال يمكوون تكييفهووا مووع التغيوورات السووريعة فووي الطل و فووي السووو
وينبغي ان تكون تقنيوات التكواليف الحديثوة ديناميكيوة ومرنوة مراعواة للتنوو والتعقيود الوذي
تميز االنتاج الحديث والعمليات التجاريوة ومون هوذه التقنيوات هوي تقنيوة ) (TDABCالتوي
تساعد الوحدات االقتصادية فوي تخفويض تكاليفهوا والعمول بسوهولة ومرونوة عاليوة والبقواء
على المنافسة في ظل وجود التقدم السريع والحديث في بيئة االعمال المعاصرة.

منهجية البحث
مشكلة البحث
تعاني اغل الوحدات االقتصوادية االنتاجيوة خاصوة ا الصوناعية فوي العورا مون عودم
القدرة على التنافس في االسوا في الوقت الحالي بسب ارتفوا التكواليف االنتاجيوة وعودم
االسووتغالل االمثوول للموووارد المتاحووة و وجووود التنووافس الشووديد فووي االسوووا فووال تسووتطيع
الوحودات االقتصووادية فوي هووذا الوقوت موون البقواء علووى قيود الحيوواة موالم تسووعى الوى تخفوويض
تكاليفهووا لمسوواعدتها فووي مواجهووة بيئووة االعمووال الحاليووة .ويمكوون طوورح مشووكلة البحووث موون
خالل السؤال اآلتي :
هوول يمكوون تخفوويض التكوواليف فووي بيئووة االعمووال الحاليووة باسووتعمال تقنيووة ( )TDABCفووي
الوحدات االقتصادية العراقية؟
أهمية البحث
تكمووون اهميوووة البحوووث مووون اهميوووة تقنيوووة التكووواليف علوووى اسووواس االنشوووطة الموجهوووة
بالوقت( )TDABكونها من التقنيات المحاسبية المعاصرة وبيان مودى امكانيوة اسوتعمال
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تقنيووة ( )TDABCفووي الوحووودات االقتصووادية لتخفوويض التكووواليف خاصووة فووي الوحووودات
االقتصادية الصناعية العراقية والستغالل الطاقة غير المستغلة.
أهدف البحث
 .1بيوووان الركوووائز المعرفيوووة لتقنيوووة التكووواليف علوووى اسووواس االنشوووطة الموجهوووة بالوقوووت
()TDABC
 .2مسوواعدة االدارة فووي االسووتغالل االمثوول للموووارد المتاحووة والتأكيوود علووى الطاقووة غيوور
المستغلة التي يمكن تجنبها
فرضية البحث
يستند البحث الى فرضية وهي ان استعمال تقنية التكاليف على اساس االنشطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCلها دور في تخفيض التكاليف بالشكل الذي يؤدي الى
االستغالل االمثل للموارد هذا فضالا عن التأكيد على الطاقة غير المستغلة

المبحث االول :المدخل النظري لتقنية ( )TDABCوتخفيض التكاليف

اوالا :اسباب ظهور تقنية )(TDABC

أن الوحدات االقتصادية المعاصرة دائما ا ما تكون تحت ضغط مستمر لتحسين اإلنتاج
والخدمات ولهذا من المهم لها أن تفهم أنماط سلوك تكلفة المنتجات والخدمات وسالسل
القيمة التشغيلية في تقديم المنتجات والخدمات ,وبالتالي ليس من المستغرب إن الوحدات
االقتصادية تحافظ على النمو واستدامتها من خالل االعتماد على أدوات وتقنيات بديلة
لتكون قادرة على تقديم المنتجات والخدمات بشكل أسر وأفضل وارخص من دون
المساومة بالجودة ) (Buys&Linde,2014:406وواحدة من التحديات الرئيسية التي
تواجه الحفاظ على الوحدات االقتصادية ,هو تطوير المعلومات الكلفوية التخاذ القرارات
االستراتيجية ,وأي نظام تكاليف مناس للحصول على هذه المعلومات الضرورية
) (Hajiha&Alishah,2011:57ولحل هذه المشاكل قدم كل من &(Kaplan
)Andersonمفهوم التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ) (TDABCلتوفر
للوحدات االقتصادية القدرة على تحديد اإلبالغ عن المعامالت المعقدة والمتخصصة
بطريقة سهلة وبسيطة ,وذلك باستخدام معادالت الوقت التي يمكن إن توظف موجهات
متعدد ). (Bruggeman.et.al,2005:4
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ثانيا ا :مفهوم تقنية )(TDABC
أن تقنية التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت (TDABC) ,نشأت لعرض
المعلومات التي تساعد على اكتساب النظرة الكاملة على األداء والكفاءة والفاعلية على
المدى القصير والطويل في اتخاذ القرارات وتقييم فاعلية الموارد واألنشطة وإدارة
العمليات الداخلية للوحدة االقتصادية  (Todorovic,2014:245).ووفق ( Kaplan
) and Andersonإن تقنية ) (TDABCهي سهلة التنفيذ والتحديث وتسمح للمديرين
الحصول على المعلومات الجيدة حول التكاليف والربحية وبسرعة وبتكلفة زهيدة وتلغي
الحاجة إلى االستطالعات والمقابالت ) (Afonso &Santana,2016:1006وباستخدام
تقنية ) (TDABCيمكن للوحدة االقتصادية تحقيق انخفاض في التكاليف وتحسين كفاءة
التصنيع وبالتالي تحسين تصميم المنتج لتقليل تكلفته والمساهمة في ارتفا حجم المبيعات
للوحدة االقتصادية  (Hall&Peak,2011:14).والن تقنية ) (TDABCهي تقنية
سريعة وبسيطة فهي تتطل معلومتين فقط هي:
 .1الوقت الالزم لتنفيذ األنشطة
 .2التكلفة لكل وحدة من االنشطة (.)Guzuman,2014:161
ويشير  (Monroy.et.al).أن العنصر األساسي في تقنية ) (TDABCهي الطاقة
العملية أذ يتم تجن الطاقة غير المستغلة عند احتساب التكاليف ,في تقنية ) (ABCالتي
تؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجات وبعد تحديد الطاقة العملية لمجموعة الموارد يتم تحديد
الوقت الالزم لألنشطة التي تقوم بها هذه المجموعة واحتساب تكلفة الوقت الالزم
لألنشطة ) (Monroy.et.al,2014:16وان فكرة تقنية ) (TDABCتقوم على أساس
تحويل موجهات التكلفة ) (Cost Driversإلى معادالت الوقت التي تعبر عن الوقت
المطلوب في انجاز األنشطة كوظيفة لبعض الموجهات وهذه الخصائص تدعى بموجهات
الوقت ) (Time Driversالتي تحدث نتيجة الستهالك وقت النشاط (كاظم
 .)271,2015:ويرى ) (Kaplan& Andersonآن تقنية ) (TDABCسهلة واقل
تكلفة وأكثر قوة وتعمل على تقليل التكاليف من خالل القضاء إلى حاجة إجراء مقابالت
مع الموظفين ). (Kaplan&Anderson,2007:12
ثالثا ا :اهمية تقنية )(TDABC
بسب الظروف البيئية المتغيرة ونتيجة للتطورات التكنولوجية وتغير هيكل
التكاليف للوحدات االقتصادية والزيادة في التكاليف اإلجمالية في بيئة تنافسية وبشكل
مكثف ,أصبحت إدارة التكاليف على نحو متزايد مهمة في الوحدات االقتصادية وأجبرت
على حسابات دقيقة لتكاليف وحدة المنتج وان المعلومات الدقيقة عن التكلفة يمكن إن توفر
المنافسة للوحدات االقتصادية في السو  (Berikol&Guner,2016:461).واستجابة
لهذه الظروف تم تطوير تقنية ) (TDABCلتوفر لنظام التكاليف معلومات أكثر دقة عن
الربحية وتخفيض التكاليف(Putteman&Bruggeman,2009:1) .
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ويمكن حصر أهمية تقنية ) (TDABCمن خالل االتي :
 .1تقنية سريعة ومبسطة مفيدة لتحليل التكاليف (Guzman.et.al,2014:160).
 .2تعالج أوجه القصور في تقنية ) (ABCحيث يتم التركيز في تقنية )(TDABC
على الوقت وتكلفة كل وحدة من األنشطة (( Wynn.et.al,2013).79
 .3تستخدم كتقنية تحليل من قبل المديرين اذ توفر دعما قويا ا للوحدات االقتصادية
وتعمل على تحسين مستوى أدارة التكاليف وتعزيز القدرة
التنافسية(Wu.et.al.2014:143) .
 .4استبعاد الحاجة إلى المقابالت مع الموظفين لتحميل تكاليف الموارد على
األنشطة قبل تحميلها على أهداف التكلفة (المنتجات ,األوامر ,العمليات)
(الداعور)552:2013 ,
رابعا ا مكونات تقنية )(TDABC
 .1موجهات التكلفة
يبدأ األجراء الجديد لتقنية ) (TDABCمن خالل تقدير تكلفة طاقة الموارد ,بتحديد
الفئات المختلفة من الموارد التي تؤدي األنشطة ,على سبيل المثال مجموعة األنشطة التي
يقوم بها الموظفين الذين يشاركون في إدارة طلبات الزبائن ,وتحديد الموظفين المتواجدين
في الخطوط األمامية الذين يحصلون على طلبات الزبائن واالستجابة لتلك الطلبات
والمشرفين عليهم ,وتحديد الموارد التي يحتاجون إليها ألداء مهامهم مثل (أجهزة
البشرية
والموارد
األثاث,
اآلالت,
االتصاالت,
الكمبيوتر,
) (Kaplan&Anderson,2004:6ويوضح ) (Laviana.et.alتحديد معدل التكلفة أو
الكمية المستخدمة لكل الموارد المشاركة في العملية والتي تشمل المواد والموظفين ,وان
موجهات التكلفة تتكون من مجمو التكاليف المستحقة لإلفراد والمواد والمعدات ويتم
حساب تكلفة طاقة كل الموارد ,عن طريق تقسيم التكاليف الكاملة لتوريد الموارد على
الوقت المتاح للموظفين ,أي الوقت العادي ويتم استبعاد الوقت أو الطاقة غير المستخدمة
(Laviana.et.al,2016:3).
 .2موجهات الوقت
واحدة من المعلومات المطلوبة في تقنية التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت  (TDABC),هي تقدير الوقت الالزم إلجراء عمليات النشاط وتتم عملية تقدير
الوقت المطلوب للنشاط والحصول عليها عن طريق المالحظة المباشرة أو عن طريق
المقابالت  (Kaplan & Anderson, 2004:6).وان الميزة الرئيسية لتقنية
 (TDABC),أنها تأخذ في نظر االعتبار التعامل مع موجهات الوقت المختلفة عكس ما
موجود في تقنية ) (ABCالتقليدية ,التي تنظر في موجهات نشاط واحد فقط
). (Bruggeman.et.al,2005:14
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 .3معادالت الوقت
للتغل على الصعوبات الفنية لمعادالت التكاليف في تقنية ) ,(ABCقدمت تقنية
) (TDABCمعادالت الوقت من اجل العمل على أساس نشاط مبني على قياسات
الوقت ,هذه األوقات يمكن الحصول عليها باستخدام أسلوبين ,المالحظة
والمقابلة ) .(Raucci,2015:15وتستطيع تقنية احتساب التكاليف على أساس األنشطة
الموجهة بالوقت ) (TDABCمن خالل معادالت الوقت ,احتواء التنو في الطل على
الوقت ألنوا مختلفة من المعامالت فهو ال يقوم بتبسيط االفتراضات بان كل أنشطة
المعامالت تنجز بنفس المقدار من الوقت إال انه ,ال يتيح إمكانية عمل تقديرات متباينة
لوحدة النشاط (الوقت) على أسس مواصفات الطل والنشاط مقارنة مع المدخل التقليدي
الذي يتطل التوسع في عدد األنشطة والزيادة في عمليات التصنيع (الزيدي
.)111,2012:
خامسا ا :مزايا تطبيق تقنية )(TDABC
.1

.2

.3
.4
.5

توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرار :فان معلومات التكلفة التي يتم الحصول
عليها بواسطة تقنية ) ,(TDABCيمكن إن تستخدم لدعم وتحليل واتخاذ
القرارات ,فيما يتعلق بالربحية وتحليل المنتج والزبائن وسياسات التسعير وان
اعتماد تقنية ) (TDABCيمكن الوحدات االقتصادية من الحصول على عدد من
معلومات التكاليف المرتبطة بكل نشاط وحجم الموارد المستخدمة والتكاليف
المرتبطة بها ومن خالل توفير تلك المعلومات يمكن مساعدة المديرين على
تحسين العمليات الداخلية). (Barros&Simoes,2014:13
استخدام معادالت الوقت :إن تقنية ) (TDABCتستخدم معادالت الوقت بشكل
بسيط وأكثر مرونة لمعالجة تعقيد اإلعمال في تقنية ) (ABCكما إن تقنية
) (TDABCأكثر دقة إذ يتم استخدام موجهات التكلفة بدالا من الطريقة المعتادة
لتحديد متوسط تكلفة النشاط). (Barros & Simoes, 2014:14
تقنية ) (TDABCتلغي الحاجة إلى استهالك الوقت بالمقابلة والدراسة ,لتحديد
مجموعة الموارد ,وإنما تعتمد تقديرات بسيطة للوقت ,على سبيل المثال يمكن
إن تنشا ا على أساس المالحظة المباشرة للعمليات ). (David.et.al,2011:2
تقنية ) (TDABCهي تقنية سهلة في الحفظ والتحديث ,من خالل استخدام
معادالت الوقت ومساهمة نظام تخطيط الموارد للوحدات يمكن المديرين من
تحديث معادالت تكاليف الطاقة بسهولة )(David.et.al,2011:3
تحميل المنتجات بتكاليف الطاقة المستخدمة الفعلية ,وتسليط الضوء على الطاقة
غير المستخدمة (مهلهل)202:2015,
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)(TDABC

تحديد مجمعات الموارد المختلفة (األقسام) ذات العالقة باإلنتاج
تحديد أجمالي التكلفة لكل مجمع موارد (قسم )
تحديد الطاقة العملية لكل الموارد
تحديد معدل تكلفة النشاط وهو ناتج عن تقسيم التكاليف اإلجمالية للموارد على
الطاقة العملية
تحديد الوقت الالزم لكل نشاط
حساب التكاليف اإلجمالية للنشاط من خالل ضرب تكلفة الوحدة الواحدة بالوقت
الالزم لكل نشاط

سابعا ا مفهوم تخفيض التكاليف
يعوود الهوودف الرئيسووي للوحوودات االقتصووادية فووي الوقووت الحاضوور وفووي ظوول المنافسووة
الشووديدة هووو تخفوويض التكوواليف المسووتخدمة فووي العمليووات اإلنتاجيووة بحيووث ال يكووون ذلووك
التخفوويض متعووارض مووع الكفوواءة والجووودة المطلوبووة فووي تقووديم تلووك المنتجووات والخوودمات
المقدمة بل يتم التخفيض من خالل تقليل الوقت الالزم لتنفيذ األنشطة المرتبطوة بالمنتجوات
والخوودمات بحيووث يمكوون الحصووول علووى نفووس المنتجووات والخوودمات بكلفووة اقوول وزموون اقوول
وبجودة عالية ,ومن خالل التركيز على تحسين وزيادة الكفاءة التشغيلية تستطيع الوحودات
االقتصادية من تخفيض تكاليفها (إبوراهيم  .)105:2011,أذ يعود مفهووم تخفويض التكواليف
هووو تخفوويض حقيقووي فووي تكوواليف المنتجووات بواسووطة اسووتخدام تقنيووات حديثووة تقوووم بوونفس
العمليات بكلفة اقل وبسورعة اكبور مون دون توأثير تلوك العمليوات علوى الكفواءة اإلنتاجيوة أو
الجودة وان الوحدات االقتصادية وفي ظل المنافسة الكبيورة فوي الوقوت الحاضور وفوي ظول
وجود أسوا محدودة ووجوود الكثيور مون المنافسوين تواجوه صوعوبات فوي زيوادة المبيعوات
وبالتووالي تتجووه تلووك الوحوودات إلووى تخفوويض التكوواليف للمنتجووات والخوودمات التووي تقوودمها
(يوسف . )200:2013,
ثامنا ا الطرق واالساليب المستخدمة في تخفيض التكاليف
 .1خفض التكواليف مون خوالل زيوادة العمليوات اإلنتاجيوة (زيوادة الطلبيوات) أو زيوادة
أسعار البيع ,حيث أن زيادة الكميات المنتجة وجوودة اإلنتواج سيسواهم فوي ارتفوا
أسعار البيع واألرباح مما سينعكس على تخفيض التكاليف للمنتجات.
 .2خفوووض التكووواليف بواسوووطة تقلووويص القووووة العاملوووة ,إذ تسوووعى معظوووم الوحووودات
االقتصادية لتخفيض تكاليفها على تسريح العامل
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 .3خفووض التكوواليف عوون طريووق زيووادة كفوواءة األداء التشووغيلي للوحوودات االقتصووادية
,مثالا تستطيع الوحدات تقليل وقت اإلنتاج للوحدة الواحدة من خوالل إعوادة تنظويم
العمليات اإلنتاجية
 .4تخفيض التكاليف عن طريق جعل قيمة مضافة للمنتجوات بواسوطة تحسوين جوودة
المنتجات المقدمة من قبل الوحدات االقتصادية ))Tanner.et.al, 2006:11
 .5تخفوويض التكوواليف عوون طريووق اسووتغالل الطاقووة اإلنتاجيووة ,أن االسووتغالل األمثوول
للطاقة اإلنتاجية يمكن الوحودات االقتصوادية مون تقليول تكلفوة الوحودة الواحودة كموا
أن الووووووتخلص موووووون اإلنتاجيووووووة الفائضووووووة يحقووووووق انخفوووووواض فووووووي التكوووووواليف
(الخياط)27:2017,

المبحث الثاني :تطبيق تقنية ( )TDABCودورها في تخفيض التكاليف في
الشركة العامة للصناعات الكهربائية واإللكترونية  -معمل محركات
المبردة
في هذا المبحث سوف يتم التطر الى الجانو العملوي للدراسوة والوذي توم تطبيقوه فوي
الشوووركة العاموووة للصوووناعات الكهربائيوووة واإللكترونيوووة ممعمووول محركوووات المبوووردة احووودى
تشووكيالت وزارة الصووناعة والمعووادن العراقيووة ولقوود تووم اعتموواد بيانووات سوونة  2016لمعموول
محركات المبردة و يعد معمل محركات المبوردة عبوارة عون شوعبة تابعوة إلوى قسوم اإلنتواج
ويتكون من مجموعة من الوحدات اإلنتاجية وهي كاآلتي:
 .1االدارة :عدد الموظفين 7
 .2وحدة اللف والعزل :عدد الموظفين 13
 .3وحدة السباكة :عدد الموظفين 7
 .4وحدة الصباغة والطالء :عدد الموظفين 4
 .5وحدة الخراطة :عدد الموظفين 7
 .6وحدة التجميع :عدد الموظفين 8
 .7وحدة الكابسات :عدد الموظفين 5
 .8وحدة التغليف :عدد الموظفين 10
 .9وحدة الروتر والسويج:عدد الموظفين 5
 .10حدة السيطرة النوعية :عدد الموظفين 5
 .11وحدة الهيكل :عدد الموظفين 7
اوالا  :الواقع االنتاجي لمعمل محركات المبردة عينة البحث :
ينوووتج فوووي معمووول محركوووات المبوووردة التوووابع للشوووركة العاموووة للصوووناعات الكهربائيوووة
وااللكترونية نوعين من محركات المبردة وهما كاالتي:
 .1محرك مبردة ½ حصان اكد .
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 .2محرك مبردة ¼ حصان اكد .
أذ تم اختيار محرك ½ حصان اكد عينة للبحث لتوفر البيانات المطلوبة
جدول ( :)1االنتاج الفعلي والمخطط والمتاح والتصميمي لمحرك المبردة ½ حان اكد
اإلنتاج
اإلنتاج
الطاقة
الطاقة
وحدة القياس
المنتج
المتاحة المخطط الفعلي
التصميمية
364
941
40000
105000
عدد
محرك مبردة ½
المصدر  :التقرير السنوي للشركة لعام ()2016

ثانياا :تطبيق تقنية ( )TDABCفي معمل محركات المبردة :
سوويتم فووي هووذا الخطوووة احتسوواب تكوواليف اإلنتوواج لمعموول محركووات المبووردة وفووق تقنيووة
( )TDABCللتعورف علوى مودى إمكانيوة تطبيوق التقنيوة إذ اعتمود الباحوث علوى الزيووارات
الميدانيووة والمعايشووة اليوميووة والمالحظووة المباشوورة لخطوووات تصوونيع محوورك المبووردة ½
حصان أكد في المعمل واحتساب وتسجيل الوقت الذي تستغرقه عمليات اإلنتاج واحتسواب
الوقت الفعلي وتكلفة الدقيقة الواحدة للموظف .يبين الجدول االتي التكلفة االجمالية لمحورك
المبردة ½ ومقارنتها مع سعر البيع .
جدول ( :)2تكاليف محرك المبردة
المبلغ اإلجمالي
المبلغ
التكلفة
42738
المواد األولية
879
األدوات االحتياطية
2527
المواد األخرى
46144
مجمو التكاليف المتغيرة
360000
كلفة العمل
13077
االندثارات
15054
المصاريف األخرى
388131
مجمو التكاليف الثابتة
تكلفة الصنع
434275
(مجمو التكاليف المتغيرة  +مجمو التكاليف الثابتة)
486
تكاليف إدارية وتسويقية
434761
التكلفة الكلية
45000
سعر البيع
)(389761
مبلغ الخسارة للمحرك الواحد
المصدر اعداد الباحث :باالعتماد على بيانات الشركة لعام .2016
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ويتضح من الجودول السوابق ارتفوا تكواليف االنتواج وان تكواليف العمول مون الرواتو
واالجور لها الحصة االكبر من التكاليف.
 )1أجمالي تكاليف المعمل:
جدول ( :)3اجمالي تكاليف المعمل
المبلغ الكلي
المبلغ الجزئي
التفاصيل
193390831
المواد المباشرة
2331995471
الروات واألجور المباشرة
2525386302
مجمو التكاليف المباشرة
25715993
االندثارات
108235625
التكاليف الصناعية غير المباشرة
133951618
مجمو التكاليف غير المباشرة
2,659,337,920
أجمالي التكاليف الكلية للمعمل
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشركة لعام ()2016

 )2فصل التكاليف االجمالية الى تكاليف غير مباشرة وتكاليف مباشرة:
إذ سوووف يووتم فووي هووذه الخطوووة بيووان كلفووة الدقيقووة الواحوودة موون التكوواليف المباشوورة
وغير المباشرة لكل نشاط وموظف.
أ -التكاليف غير المباشرة:
جدول ( :)4التكاليف غير المباشرة لمعمل محركات المبردة
التكاليف
التفاصيل
108,235,625
تكاليف الصناعية غير المباشرة (السنوية)
25,715,993
االندثار السنوي
133,951,618
اإلجمالي السنوي
11,162,634
)اإلجمالي الشهري
78
عدد الموظفين للمعمل
ا
12012
عدد ساعات العمل شهريا
عدد الدقائق شهريا ا
720720
576567
*الطاقة العملية %80
19
كلفة الدقيقة الواحدة من التكاليف غير المباشرة (بالدينار)
المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على بيانات الشركة.

 الطاقة العملية تم تحديدها ب ( )%80بعد استبعاد اوقات تسجيل الحضور واالستراحة والخروج حس
المقابلة مع مسؤول المعمل
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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 ساعات عمل الموظف شهريا ا =  7ساعات يوميا ا ×  22يوم بالشهر (بعد استبعاد
ايام العطل) =  154ساعة
 عدد ساعات العمل شهريا ا للمعمل = عدد الموظفين للمعمل ( × )78ساعات
العمل الشهرية للموظف (12012 =154 × 78 = )154
 12012 ساعة ×  60دقيقة = 720720
ب -احتسووواب التكووواليف المباشووورة :سووويتم فوووي هوووذه الخطووووة احتسووواب التكووواليف
المباشرة لكل خط انتاجي في المعمل
 .1االدارة :االنشطة التي تقوم بها االدارة هي طل مواد اولية والمتابعة والتنسيق مع
االقسام االخرى مثل التخطيط والرقابة والسيطرة على الخزين والتأكد من صرف
المواد االولية وتنظيم مستند صرف المواد واستالم المواد االولية من المخازن
وتوزيع المواد على المراكز االنتاجية والجدول االتي يبين تكاليف االدارة.

التفاصيل
رات مدير المعمل

جدول( :)5التكاليف المباشرة لإلدارة
التكلفة المباشرة
التكاليف اإلجمالية
لمدير المعمل
10932000
10932000

التكلفة المباشرة
للموظفين
-

روات الموظفين

36000000 

-

6000000

اإلجمالي السنوي
اإلجمالي الشهري

46932000
-

10932000
911000

500000

ساعات العمل الشهرية

-

154

154

عدد الدقائق شهريا ا

-

9240

9240

الطاقة العملية 80%

-

7392

7392

تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار

-

123,241

68

المصدر :اعداد الباحث .

 .2التكاليف المباشرة لوحدة العزل :االنشطة التي تقوم بها وحدة العزل هي العمل على
لف وعزل وادخال االسالك وعزلها داخل المحرك وادخال الغاز السائل
 الرات

االجمالي السنوي لمدير المعمل

 الرات االجمالي السنوي لموظفي االدارة

الرات االجمالي الشهري لموظفي االدارة .

 الرات الشهري لمدير المعمل
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جدول ( :)6التكاليف المباشرة لوحدة العزل
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
5610648
72938424
روات الموظفين
72938424
اإلجمالي السنوي

اإلجمالي الشهري
467554
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية 80%
63,251
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .3التكاليف المباشرة لوحدة السباكة :االنشطة التي تقوم بها وحدة السباكة هي العمل
على ادخال غاز النتروجين وادخال بلوك المنيوم وادخال سلفات الصوديوم للمحرك.
جدول ( :)7التكاليف المباشرة لوحدة السباكة
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
7873140
55111980
روات الموظفين
55111980
اإلجمالي السنوي
656095
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية80%
88,757
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .4التكاليف المباشرة لوحدة الخراطة :االنشطة التي تقوم بها وحدة الخراطة العمل على
تنظيم وخراطة المحرك .



الرات الشهري للموظف
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جدول ( :)8التكاليف المباشرة لوحدة الخراطة
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
8079216
56554512
روات الموظفين
56554512
اإلجمالي السنوي
673268
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية 80%
91
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .5التكاليف المباشرة لوحدة الروتر والسويج :االنشطة التي تقوم بها وحد الروتر
والسويج هي العمل على ادخال وتنظيم الروتر والسويج داخل المحرك .
جدول ( :)9التكاليف المباشرة لوحدة الروتر والسويج
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
6794676
33973380
روات الموظفين
33973380
اإلجمالي السنوي
*566223
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية 80%
77
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .6التكاليف المباشرة لوحدة الكابسات :االنشطة التي تقوم بها وحدة الكابسات هي العمل
على ادخال الكاربون الصل للمحرك وتنظيم الشرائط الصلبة داخل المحرك.
جدول ( :)10التكاليف المباشرة لوحدة الكابسات
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
9213060
46065300
روات الموظفين
46065300
اإلجمالي السنوي
767755
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
9240
عدد الدقائق شهريا
7392
الطاقة العملية 80%
103,862
تكلفة الدقيقة الواحدة
المصدر  :اعداد الباحث
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 .7التكاليف المباشرة لوحدة الهيكل :االنشطة التي تقوم بها وحدة الهيكل هي عمل هيكل
خارجي للمحرك
جدول ( :)11التكاليف المباشرة لوحدة الهيكل
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
5718000
40026000
روات الموظفين
40026000
اإلجمالي السنوي
476500
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية 80%
64,461
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .8التكاليف المباشرة لوحدة الصباغة والطالء :االنشطة التي تقوم بها وحدة الصباغة
والطالء هي العمل على ادخال المحرك الى داخل الفرن الخاص في صباغة وطالء
المحرك إلضافة االلوان وطالء المحرك .
جدول ( :)12التكاليف المباشرة لوحدة الصباغة والطالء
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
8079216
32316864
روات الموظفين
32316864
اإلجمالي السنوي
673264
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية 80%
91
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .9التكاليف المباشرة لوحدة التجميع :االنشطة التي تقوم بها وحدة التجميع هي العمل
على استالم وتجميع العمل الخاص بالمحرك من الوحدات االنتاجية وادخال الفتيل
للمحرك .
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جدول ( :)13التكاليف المباشرة لوحدة التجميع
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
6794772
54358176
روات الموظفين
54358176
اإلجمالي السنوي
566231
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
9240
7392
الطاقة العملية 80%
77
تكلفة الدقيقة الواحدة
المصدر :أعداد الباحث

 .10التكاليف المباشرة لوحدة التغليف :االنشطة التي تقوم بها وحدة التغليف هي العمل
على تغليف المحرك في عل الكارتون الخاصة واضافة عالمات التحذير ولصقها
وطباعة االشرطة .
جدول ( :)14التكاليف المباشرة لوحدة التغليف
التكاليف المباشرة
التكاليف اإلجمالية
التفاصيل
5083200
50832000
روات الموظفين
50832000
اإلجمالي السنوي
423600
اإلجمالي الشهري
154
ساعات العمل الشهرية
9240
عدد الدقائق شهريا
7392
الطاقة العملية %80
57,305
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار
المصدر :اعداد الباحث

 .11التكاليف المباشرة لوحدة السيطرة النوعية  :االنشطة التي تقوم بها وحدة السيطرة
النوعية هي فحص المواد االولية الداخلة في العملية االنتاجية والفحص النهائي
للمحرك والتأكد من كفاءة وصالحية عمل المحرك.
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جدول ( :)15التكاليف المباشرة لوحدة السيطرة النوعية
التفاصيل

التكاليف اإلجمالية

التكاليف المباشرة

روات الموظفين
اإلجمالي السنوي
اإلجمالي الشهري
ساعات العمل الشهرية
عدد الدقائق شهريا ا
الطاقة العملية 80%
تكلفة الدقيقة الواحدة بالدينار

40393920
40393920
-

8078784
673232
154
9240
7392
91

المصدر :اعداد الباحث

مالحظتتة :معمتتل محركتتات المبتتردة يعتتد شتتعبة ضتتمن هيكليتتة الشتتركة ولت ل يوجتتد متتدير
شعبة فقط واليوجد مدير للوحدات المكونة للشعبة .
 )3صياغة معادالت الوقت:
سيتم في هذه الخطوة صياغة معادالت الوقت وإضافة التكلفة المباشرة وغير المباشرة
لكل نشاط .
معادلة الوقت = س(ص)  +س(ص + )1س(ص + )2س(ص)3
أ .اإلدارة:
ص =1تكلفة وقت مدير المعمل
ص =2تكلفة وقت موظفي المعمل
ص =3تكلفة الدقيقة الواحدة من التكاليف غير المباشرة.
 ( 20ص( 20 + )1ص( 80 + )3ص( 80 + )2ص) 3
) )19( 80 + )68( (80(( (19) +20 + (20(123,241) + 20
)(2465)+ (380) + (5440) + (1520
)(2845) + (6960
=  9805دينار كلفة المدير وموظفي اإلدارة وفق تقنية (.)TDABC
ب .وحدة اللف والعزل
ص = 1التكاليف المباشرة لموظفي وحدة اللف والعزل
ص = 2التكاليف غير المباشرة لموظفي وحدة اللف والعزل
= )( (15ص( )15( + )1ص(63,251) (15) + (19) ( 15 ) = (2
= )(949) + (285
=  1234دينار تكلفة وحدة اللف والعزل وفق تقنية ()TDABC
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ج .وحدة السباكة
(( )11ص()11( + )1ص(88,757)( 11) + (19) (11) = )2
= ) 1185 = (976) + (209دينار تكلفة وحدة السباكة وفق تقنية ( )TDABC
د .وحدة الخراطة
(( )1ص()1( + )1ص)91()1(+ )19()1( = )2
=  110دينار تكلفة وحدة الخراطة وفق تقنية (.)TDABC
ه .وحدة الروتر والسويج
(( )4ص()4( + )1ص)2
= )(308) + (76) = (77)( 4) + (19)(4
=  384دينار تكلفة وحدة الروتر والسويج وفق تقنية ( ) TDABC
و .وحدة الكابسات
)( (4ص( )4 ( + )1ص(103,862) ( 4 ) + (19)( 4 ) = )2
= ) 491 = (415) + (76دينار تكلفة وحدة الكابسات وفق تقنية (. )TDABC
ز .وحدة الهيكل:
( ()1ص( )1( + )1ص(64,461) ( 1) + (19) (1) = )2
=  83دينار تكلفة وحدة الهيكل وفق تقنية (.)TDABC
ح .وحدة الصباغة والطالء:
)( (90ص( )90( + )1ص( 2
= )( 91)(90 ) + (19) (90
= ( ) 1710( + )8190
=  9900دينار تكلفة وحدة الصباغة والطالء وفق تقنية ( )TDABC
ط .وحدة التجميع:
) ( ( 4ص( )4( + )1ص( 2
= )(380) + (76) = ( 77) (4 ) + (19)(4
=  456دينار تكلفة وحدة التجميع وفق تقنية (.)TDABC
ي .وحدة التغليف:
) ) ( 5ص ( ) 5( + )1ص( 2
= )(57,305) (5) + (19 )(5
= ) ( 287) + (95
=  382دينار تكلفة وحدة التغليف وفق تقنية ()TDABC
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ك .وحدة السيطرة النوعية:
)) ( 5ص ( )5 ( + )1ص( 2
= ) (91) (5) + (19)( 5
= )(455) + (95
=  550دينار تكلفة وحدة السيطرة النوعية وفق تقنية (.)TDABC
 )4اجمالي تكاليف محرك المبردة وفق تقنية (. )TDABC
جدول ( :)16اجمالي تكاليف محرك المبردة ½
إجمالي التكلفة \ لمحرك المبردة
التفاصيل
9805
اإلدارة
1234
اللف والعزل
1185
السباكة
110
الخراطة
384
الروتر والسويج
491
الكابسات
83
الهيكل
9900
الصباغة والطالء
456
التجميع
382
التغليف
550
السيطرة النوعية
24580
التكلفة وفق تقنية)(TDABC
46144
يضاف تكلفة المواد األولية االساسية الداخلة
في صنع المحرك
468
يضاف التكاليف االدارية والتسويقية
71192
إجمالي تكلفة محرك المبردة ½ حصان أكد
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد على االحتسابات السابقة.

حيث يمكن احتساب التكاليف اإلجمالية للمحركات من خالل االتي:
التكاليف اإلجمالية للمحرك وفق بيانات الشركة =158,253,004 = 364 × 434761
التكاليف اإلجمالية للمحرك وفق تقنية (25,913,888 =364 ×71192 = )TDABC
المبلغ االجمالي المخفض وفق تقنية )= (TDABC
=132,339,116 =25,913,888 -158,253,004
أجمالي تكاليف المعمل وفق بيانات الشركة = 2,659,337,920
أجمالي تكاليف المعمل بعد تطبيق تقنية )= (TDABC
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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2,526,998,804 =132, 339,116 -2,659,337,920
مما سبق يالحظ تخفيض التكاليف االجمالية للمعمل بمقدار ()132,339,116

بعد تطبيق تقنية ( )TDABCفي المعمل وبذلك تم اثبات فرضية البحث

المبحث الثالث :االستنتاجات والتوصيات

اوالا :االستنتاجات
 .1أن تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCتحتاج الى
معلومتين فقط ,الوقت الالزم لتنفيذ االنشطة وتكلفة الوحدة الواحدة للنشاط.
 .2أن تقنية ( )TDABCتوفر المنافسة للوحدات االقتصادية من خالل تقديم
معلومات اكثر دقة عن التكاليف .
 .3تساهم تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
بالتعرف على الطاقة غير المستغلة وتعمل على اعادة تخصيص الموارد المتاحة
للوحدات االقتصادية .
 .4سهولة تطبيق تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
مقارنة مع تقنية ( )ABCوسهولة تحديثها من خالل اجراء معادالت الوقت
وتعد اقل تكلفة مقارنة بالنظام التقليدي .
 .5يساهم تطبيق تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
في تخفيض التكاليف من خالل استبعاد األنشطة تي ال تضيف قيمة في الوحدات
االقتصادية .
 .6احتياج الوحدات االقتصادية في بيئة االعمال الحالية مع وجود التنافس الشديد
الى تقنيات محاسبية حديثة باعتبارها تقنيات تساعد تلك الوحدات على البقاء من
خالل تخفيض التكاليف ومن هذه التقنيات تقنية (.)TDABC
 .7استعمال تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
معادالت الوقت يساعد االدارة بالتنبؤ بالوقت الالزم لألنشطة وتحديد االنشطة
المستهلكة للوقت بشكل اكبر ومعالجة القصور لدى لتقنية ( )ABCوالمساهمة
في اتخاذ القرارات التي تؤدي الى تخفيض الوقت لألنشطة مما سينعكس على
تخفيض التكاليف للمنتجات .



تكلفة المحرك الواحد حس بيانات الشركة ( – )434761كلفة المحرك الواحد وفق تقنية )71192(TDABC
= ( ) 363569مبلغ التخفيض لكل محرك بعد تطبيق تقنية ( )TDABCفي المعمل عينة البحث .يعد سب ارتفا
تكاليف االنتاج للمحرك بسب ارتفا تكاليف الروات واالجوور للمووظفين وايضوا زيوادة عودد المووظفين عون الحاجوة
المطلوبة
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ثانياا :التوصيات
 .1على الشركة تبني استعمال تقنية ( )TDABCمن اجل المساعدة في تخفيض
تكاليف المنتجات من خالل استخدام معادالت الوقت وتسليط الضوء على الطاقة
غير المستغلة التي يمكن تجنبها والمساهمة في توفير معلومات اكثر دقة عن
تكاليف العمليات اإلنتاجية والتي تعد ضرورية لتحسين العمليات اإلنتاجية
للشركة عينة البحث.
 .2ينبغي على أدارة الشركة توفير الدورات التدريبية والتطويرية ,وتوفير
الزيارات الميدانية للشركات العالمية لتطوير المالكات اإلدارية والفنية للمساهمة
في تحسين قابليات ومهارات الموظفين مما سينعكس على تحقيق أهداف الشركة
عينة البحث ومنها تخفيض التكاليف للمنتجات من خالل تطبيق التقنيات
الحديثة.
 .3يوصي الباحث بتقليل عدد موظفي المعمل و االستفادة من المعلومات التي
تقدمها تقنية التكاليف على اساس االنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCالتخاذ
القرارات االدارية الرشيدة التي تساهم في البقاء على قيد الحياة .
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Abstract: The aim of the research is to shed light
on the cost-effectiveness of time-based activities
(TDABC) as a modern accounting technique and to
indicate the extent to which they can be used in
economic

units

to

reduce

costs

and

assist

management in optimizing the resources available to
these units. Can the costs be reduced in the current
business environment using TDABC in economic
units? The study was applied in the refrigerated
engine factory of the General Company for Electrical
and Electronic Industries
The research was based on a basic hypothesis that
the use of cost-based technology based on timebound activities (TDABC) has a role in reducing
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costs in such a way as to optimize the utilization of
resources as well as stress on unexploited energy.
The most important conclusion is that the cost-based
technology

of

time-driven

activities

(TDABC)

provides competition for economic units by providing
more accurate information on costs, contributing to
the

identification

of

unutilized

energy

and

reallocating the resources available to economic
units. The basis of time-bound activities (TDABC)
requires only two information, the time required to
perform the activities and the unit cost of the activity.
A number of recommendations have been reached.
The company should adopt the TDABC technology to
help reduce product costs through the use of time
equations and the emphasis on unexploited energy
that can be avoided and contribute to providing more
accurate information on the costs of production
processes which are necessary to improve the
production

processes

of the

research

sample

company
Keywords: Technology of time-Driven activities
Based Costing (TDABC), the concept of cost
reduction.
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