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التكاليف المحاسبية آخريطة لألداء و الربحية 
تأليف : روبرت آابالن - روبن آوبر 
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من التغذية الراجعة… إلى التغذية الدافعة: 
لقد فرغ محاسبوك لتوهم من إعــداد ميزانيـة العـام المـاضي. 
فهل تفكر في دراستها وتحليلها؟  و هل تعتقد بحـق أنـها ذات 
ـــها دليــال تقدمــه إلــى  مصلحــة  فـائدة آبـيرة، باسـتثناء آون

الضرائب ؟ 

لقـد اقتصـر دور المحاسـبة حتـى اآلن علـى ضبـط و  توفــير 
البيانات المالية  للعمليات واألنشطة التي تمارسها الشــرآات.  
لكـن هـذا الـدور ال يفيـد أصحـاب األعمـال والمديريـــن، وال 
ــة الصحيحـة،  يساعدهم على اتخاذ القرارات اإلدارية و المالي
ـــانوني يقدمونــه   بقـدر مـا يفيدهـم فـي الحصـول علـى سـند ق
ــذي إذا عـرف مقـدار  للضرائب.  فما الذي يجنيه المدير التنفي
ربحية أو خسارة المشروع، بعد أن تكـون آـل القـرارات قـد 
اتخذت وآل األنشـطة والعمليـات قـد تمـت، وآـل الحسـابات 

أغلقت.   

أليس المفروض أن يهتم المديرون بنتائج المســتقبل اآـثر مـن 
اهتمامهم بنتائج الماضي؟ 

من هنا تنبــع أهميـة إدارة التكـاليف داخـل منظومـة محاسـبية 
متكاملـة.  و ترآـز الخالصـة التـي بيـن يديـك علـى مســاعدة 
المديرين التنفيذيين و الماليين على حد ســواء، فـي المجـاالت 

التالية: 

* تحديـد آيـف سـتحقق تحسـينات الجـودة و اإلنتاجيـة أعلــى 
عائد ممكن. 

* مسـاعدة موظفـي الصـف األول فـــي تطويــر العمليــات و 
مواصلة التعلم. 
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ـــرارات فــي مجــال تنويــع المنتجــات و  * اتخـاذ افضـل الق
االستثمارات. 

* التفاوض بفاعلية للموازنة بين األسعار و جــودة المنتجـات 
و الخدمات و أوقات التسليم و تعزيز عالقات العمالء. 

* اختيار موردين يقدمون افضل األسعار و ليس بــالضرورة 
اقل األسعار. 

* تصميم منتجات و خدمات تحقق الربح و ترضي العمالء. 

* دمج نظام تكاليف األنشـطة فـي نظـام التقـارير المحاسـبية 
ـــادر الخلــل و الــهدر فــي عمليــات اإلنتــاج  الآتشـاف مص

والتشغيل.  

التكاليف المباشرة وغير المباشرة: 
عندما تسأل إدارة الحسابات عن الموقف المـالي لشـرآتك أو 
ــة،  يسـارع محاسـبوك  إدارتك أو منتجك في فترة زمنية معين
إلـى طـرح النفقـات مـــن اإليــرادات، ليســلموك نتيجــة أداء 
الشرآة، عبر مجموعة من األرقــام المتفائلـة التـي تؤآـد انـك 

حققت ربحا ال باس به عن تلك الفترة. 

و عندما تنظر إلى رصيد الشرآة في البنك و مستحقاتها لدى 
ــابك الدهشـة، الن مؤشـرات التدفقـات النقديـة و  اآلخرين، تنت
األرصدة و الديون لدى الغير، تقـل بكثـير عمـا تؤآـده قوائـم 
موقفك المالي.  و عندما تتساءل: أين ذهبت األربــاح؟! تـأتيك 

ــــد اســـتنزفتها تكـــاليف التســـويق و اإلعـــالن              اإلجابــة: لق
و العموالت..الخ، التي لم تخصم مــن األربـاح أو اإليـرادات.  
و هذا هو الفرق بين نظرية التكــاليف المباشـرة التـي تخصـم 
ــة التكـاليف غـير المباشـرة التـي تظـهر  من األرباح، و نظري

أمامك في خانة األرباح. 

فما هو الفرق بين التكاليف المباشرة و 
التكاليف غير المباشرة؟   

محاسبة التكاليف بين 
عصرين: 

نعيــــش اليــــوم عصــــر المنافســـــة 
االحتكاريـة.  و طبقـا لعلـم االقتصــاد، 
يتميز هذا العصر بالدور الــهام  الـذي 
تلعبـه التكـاليف غـير المباشـرة - مثـل 
ــــويق – فـــي زيـــادة  اإلعــالن والتس
المبيعــات.  فقــد تتكلــــف ٥ دوالرات 
لتبيع سلعة لم يكلفك إنتاجها سوى ١٠ 
دوالرات.  لكن محاسبة التكاليف التي 
ـــير  نعرفــها ال تعــترف بالتكــاليف غ
المباشــرة ، وتصــر علــى تجاهلــــها  

وإخراجها من دائرة التكاليف. 

ما أهمية ذلك؟ 
نظم محاسبة التكاليف هي التــي تحـدد 
أسـعار سـلعك وخدمـاتك.  آمـا تحـــدد 
أجور الموظفين و أسعار ومناقصـات 

الموردين الذين تتعامل معهم.  فإذا ما حددت أسعار منتجــاتك 
وخدماتك بنفس الطريقة المحاسبية التـي تحسـب فيـها أربـاح 
الشرآة التي تسمع عتها و ال ترها، فسوف يؤدي اإلفراط في 

المحاسبة إلى تبخر اإليرادات  آما تبخرت األرباح. 

 تتفاقم هذه المشكلة آلما أمعنت الشرآة في إصدار المزيد من 
المنتجات أو الخدمــات الجديـدة، و آلمـا عملـت علـى تطويـر 
ــيز  المنتجات والخدمات القائمة، بحيث يصبح من الصعب تمي
ــة  النفقـات اإلضافيـة المباشـرة وغـير المباشـرة لتحديـد التكلف

الحقيقية لهذه المنتجات والخدمات، فتأتي أسعارها مضللة. 

ــة سـوى أحـد خيـارين: أن تتجـاهل  فليس أمامك في هذه الحال
تقارير محاسبيك و تحدد أسعارك بناء على خــبرتك و أسـعار 
منافسيك، أو تصغي لهم لتأمن شر مصلحــة الضرائـب.  فـإذا 
ما رضيت بالخيار الثاني، فلن يزيد دور المحاســب عـن دور 
حكم المباراة التي تلعبها مع الضرائب.  فتقتصر مهمته علــى 

تسجيل أحداث المباراة في الدفاتر.   

لكن أال يجدر بك أن تحوله إلى العــب ضمـن فريـق الشـرآة 
بــدًال مــن أن يلعــب لصــالحك فقــط، أو لصــالح مصلحــــة 

الضرائب؟ 

وظائف إدارة التكاليف 
ــة عـن آـل  يوفر النظام المحاسبي الحقيقي معلومات ضروري
ــن  العمليات التي تتم داخل الشرآة.  بحيث يتمكن المديرون م
ضبط وتطوير هذه العمليات أثناء سيرها و ليس بعد انتهائها، 
لتصـل إلـى أفضـل وضـع اقتصـادي ممكـــن.  وتنقســم إدارة 

التكاليف إلى نوعين متكاملين: 

١- إدارة التكاليف 
التشغيلية: 

و تعنـي بكيفيــة أداء العمــل  بطريقــة 
صحيحة.  وتشمل: 

- تصميم العمليات  وخطوط اإلنتاج . 

- مراقبة الجودة، وقياس األداء. 

- تخصيص الموارد المالية و البشــرية 
و توزيعها على األنشطة المختلفة. 

- تخفيض النفقات. 

٢- إدارة التكاليف 
اإلستراتيجية: 

و تعنـي بتحديـــد األعمــال الصحيحــة 
التي يجب أداؤها  و تشمل: 

ــدة  - تصميم المنتجات والخدمات الجدي
و تحســـين المنتجـــــات و الخدمــــات 

الحالية. 

- إدارة خطوط اإلنتاج. 

خريطة األداء والتشغيل 
ــر دقـائق أو لماذا يحتاج آل منا إلى عش
ربع ساعة لتغيير أحد إطارات ســيارته،
بينما تقوم فرق مساندة سباقات ســيارات
المحترفين بتغيير اإلطارات األربعة في
ـــن أداء نفــس ثالثيـن ثانيـة؟  آيـف يمك
ـــي زمــن قياســي و بإنتاجيــة العمليـة ف
مختلفة، و آيف يمكــن أن يصـل الفـرق

في مستوى األداء إلى هذه الدرجة؟ 
خريطـة األداء والتشـغيل هـــي الســبب.
فقـد تـدرب طـاقم مسـاندة فـرق الســـباق
ـــرد مهمتــه علـى ذلـك، وحـددت لكـل ف
ـــــرعة و فعاليــــة دون أن ليؤديـــها بس
يعرقله اآلخرون.  و هـذه هـي محاسـبة
التكــاليف التشــغيلية.  آمــا أن ســــيارة
السباق نفسها مصممــة لتحقيـق  سـرعة
ــذه هـي محاسـبة التكـاليف اإلنجاز، و ه

اإلستراتيجية. 
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- التعامل مع الوآالء والموردين والعمالء. 

- تسعير المنتجات والخدمات. 

- إدارة تكاليف التسويق وقنوات البيع. 

مراحل تطوير محاسبة التكاليف: 
إلرساء دعائم نظام محاسبي علــى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة 

هناك أربع مراحل يجب أن تمر بها آل شرآة: 

المرحلة األولى: 
ــي جيـد  حيث يتعثر النظام المحاسبي، و يبقى دون  نظام داخل
ـــاهيك عــن إعــداد التقــارير والبيانــات  للرقابـة والضبـط، ن

المحاسبية الدقيقة.  و هذه هي المرحلة البدائية.  

المرحلة الثانية: 
ــة التـي تتوقـف عندهـا معظـم الشـرآات، وفيـها  وهي المرحل
تحاول الشرآة أن تجيب عن الســؤال البسـيط: "آيـف نـوزع 
ــة علـى أقسـام وفـروع الشـرآة بالطريقـة التـي  الموارد المالي
يمكن بها محاسبة الشرآة أمام الضرائب؟"  وهذه هي مرحلة 

التسجيل و إمساك الدفاتر.  و تتميز بما يلي: 

ــى إمسـاك الدفـاتر  ١- وجود نظام محاسبي تقليدي ، يعتمد عل
المحاسبية المعروفة. 

٢- يتم الترآيز علــى القسـم أو الفـرع الـذي يقـوم بالعمليـة أو 
النشاط، دون الترآيز على نوع العملية نفسها و مــا إذا آـانت 

مولدة لإليرادات أو للنفقات. 

٣- تتعـامل مـع األطـراف الخارجيـــة،  فتــهتم مثــًال بــإعداد 
ميزانية سنوية تقدم  الضرائب و الشرآاء و حملة األسهم. 

٤- تبقـى الدفـاتر والبيانـات والمعلومـات المحاســـبية حبيســة 
أدراج قسـم الحسـابات دون أن يكـون لـها أدنـى تـــأثير علــى 

وضع الخطط أو توجيه األداء أو اتخاذ القرارات. 

و هذا يعني أن هذه المرحلـة تفتقـد للقـدرة علـى التعـامل مـع 
العمليات واألنشطة الداخلية بكفاءة. 

المرحلة الثالثة: 
مرحلة التحليل و إعداد التقارير، حيث  تطــرح اإلدارة عـددا 

من األسئلة المصيرية ، مثل: 

١- ما هي العمليات التشغيلية التي تستهلك موارد الشرآة؟ 

٢- ما هي النتائج الحقيقية لهذه العمليات؟  وهل تضيف قيمــة 
حقيقية أم ال؟ 

ــغيلية لتصبـح أقـل تكلفـة  ٣- آيف يمكن تطوير العمليات التش
وأآثر فعالية؟ 

ــل قيمـة حقيقيـة ال  ٤- آيف يمكن تطوير العمليات، بحيث تمث
وهمية؟ 

و تتميز هذه  المرحلة بما يلي: 

١- تتحـول المحاسـبة مـن التسـجيل إلـى التقريـر.  والتقريـــر  
يعني الوصف الدقيق لكل ما يجري لحظــة حدوثـه، مـع عـدم 

مقارنة بين المراحل األربع لتطور فكر محاسبة التكاليف 
الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المراحل  

ــة ال هدف هدف المرحلة  التوثيق بهدف مطابق
لوائح الدولة 

ــير  التقرير والتحليل لتوف
التغذية المرتدة 

ــــــــات  تكــــــامل العملي
ـــــــــــــتراتيجيات  واالس
وتوفير التغذية المرتدة 

الجودة الشاملة. مفصلة تبعًا للحاجة  ضعيفة آثيرة  األخطاءجودة المعلومات 

التعامل مع الجهات 
الخارجية 

ال تصلح إال بدمجها مــع آافية غير فعال 
المرحلة الثانية 

آافية ألنها متكاملـة مـع 
المرحلة الثانية 

تسعير المنتجات 
والخدمات 

تسعير مضلل يعتمد ال تصلح 
على النفقات المباشرة 

تسعير مفصل تبعًا لحالة 
السلعة و العميل 

تسعير مفصل ودقيق 

تحسين العمليات 
التشغيلية 

تحسين آبير  تحسين آبير ال عالقة لها بالعملياتال تصلح 

التخطيط 
االستراتيجي 

تحسين آبير غير آافية ال عالقة لها بالتخطيطال تصلح 

أسلوب التعامل مع 
البيانات 

 ترآز علــى العـامل و مهمل 
تهمل العمل 

ــى نـوع العمـل  ترآز عل
وليس على من يقوم به 

ترآز على العمل و من 
يقوم به في نفس الوقت 
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إهمال أية أرقام بحجة أنها غير مباشرة أو متغيرة أو ثابتة. 

ــرآة بـالتحليل، وتصبـح  ٢- تباشر المحاسبة جميع أنشطة الش
المصدر الرئيسي للمعلومات، فتوفر أساسا لتطوير العمليات. 

ــل منـها  ٣- ترآز في نظرتها لألنشطة والعمليات على دور آ
في توليد اإليرادات أو النفقات. 

٤- توظف البيانات المالية  لتحســين العمليـات التشـغيلية دون 
التدخل في الخطط االستراتيجية. 

ـــودة و لفــهم المؤشــرات غــير  ٥- تفتقـر لمعـايير قيـاس الج
المالية، آتغيرات األسواق غير المنظورة. 

المرحلة الرابعة: 
مرحلة النظام المحاســبي المتكـامل الـذي يمكـن الشـرآة مـن 
ـــة شــاملة لكــل أنشــطتها وعملياتــها  رسـم خريطـة اقتصادي

واستراتيجياتها، و إدارة هذه الخريطة. 

ــال، إال  و على الرغم من أن هذه المرحلة مثالية و صعبة المن
أن آثيرا من الشرآات العالمية قد تمكنت من الوصول إليـها.  

و من أهم سماتها: 

١- تملك الشرآة بيانات آاملة عن عملياتــها التشـغيلية، وهـذا 
يعني السيطرة التامة عليها، و سهولة تحسينها. 

ــار معـايير جديـدة لقيـاس المؤشـرات غـير  ٢- تقوم على ابتك
الرقمية مثل: الجودة وربحية السلع والعمالء. 

٣- تستوعب أبعاد الخطط االستراتيجية، وتساعد على اتخـاذ  

القرارات والخيارات اإلستراتيجية المستقبلية. 

المحاسبة بمعايير جديدة: 
من األرجح  أن تكون شرآتك - آغيرهــا مـن الشـرآات - قـد 
توقفت عند المرحلة الثانيــة لبنـاء نظـام محاسـبي متكـامل.  و 
ــول  لالنتقال إلى المرحلة الرابعة يتعين على المحاسبة أن تتح
من االعتماد على األرقام إلــى اعتمـاد معـايير جديـدة مبتكـرة 
ــغيلية واالسـتراتيجية.  فـإذا آـان السـعر  إلدارة العمليات التش

أحد العوامل الهامة بالنسبة للعميل، فماذا عن الجودة؟ 

  بينما يمكننا قيـاس تكـاليف السـلعة والعمـل علـى تخفيضـها 
بتطبيق بعض المعــايير البسـيطة، فـإن األمـر يـزداد صعوبـة 
ـــدة  فيمـا يتعلـق بـالجودة وتسـعير المنتجـات والخدمـات الجدي
وقياس ربحية العمالء.  لهذا ال بد من ابتكــار معـايير جديـدة.  
فمثـًال لقيـاس درجـة الجـودة يؤخـــذ فــي االعتبــار معــدالت 
األخطاء والمنتجات المعيبـة الناتجـة - نسـبة الخطـأ أو آميـة 

السلع المعيبة في آل ألف سلعة أو خدمة .. الخ. 

محرآات اإليرادات: 
يقول الرئيس التنفيذي لشرآة "موتوروال" العالمية في تعليقه 
على الوصول بشرآته إلى المرحلة الرابعة إلدارة التكاليف: 

"آانت غريزتنا هي التي تقودنا، فكنا نلقي بمواردنا في اتجاه 
ــحت المـوارد  تهب فيه الرياح، و آأننا نقامر.  أما اليوم فقد ش
و لم يعد من الحكمــة أن نراهـن علـى المجـهول.  و مـن هنـا 
بدأنا نحدد أفضل اتجاهات الربح، و ندرس مسبقا آم ســيكلفنا 

الميزانية اليومية: 
خريطة األداء و الربحية 

تقيس المرحلة الثانية بالفعل تكلفة المدخالت ولوازم اإلنتاج، لــذا آـان علـى المديـر إجـراء عـدد مـن الحسـابات
ــوم العمـل لجميـع المشـترآين المعقدة ليحدد الكميات المستخدمة في اإلنتاج اليومي بدقة، مع حساب تكلفة أجر ي

في العملية.   
ــك بحسـاب القيمـة االيجاريـة للمبـاني واآلالت والفـائدة علـى رأس لم ينس المدير إضافة إهالك رأس المال وذل
المال وتحديدها لليوم الواحد.  بهذه الطريقة تمكن من حساب جميع التكــاليف اليوميـة.  بعـد ذلـك انتقـل لحسـاب

اإليراد اليومي بتقدير القيمة السوقية للكميات المنتجة يوميًا.   
عرضت هذه الميزانية على فرق العمل وتم قياس مساهمة آل منها فـي أربـاح الشـرآة.  آـانت النتيجـة إدخـال
تحسينات مستمرة على العمليات التشغيلية سواء بخفض التكاليف من  خالل تطوير أساليب التشغيل واألداء، أو
برفع معدالت اإلنتاج.  و لم يعد هناك مكان للــهدر فـي الوقـت أو المـوارد.   فكـانت النتيجـة سـهولة فـي تحديـد

الحوافز والمكافآت ، و تقدير الجزاءات واألجور ، ناهيك عن تسعير المنتجات بأسعارها الحقيقية.   
باختصار: تمكنت اإلدارة من السيطرة على آل ما يحدث في الشرآة.  فقد عرف آل فرد فيها تكلفة آـل حرآـة
يقوم بها واإليراد الذي يتولد منها و التكلفة الالزمة لــها، وتفـهم الجميـع الفـرص المتاحـة لتطويـر أدائـهم، و مـا

تشغيلية فعالة إلى درجة تسمح بإضافة  قيمة حقيقية.    يخصهم  من مسئوليات و واجبات
لقد تمكن هذا المدير بالميزانية اليومية من رسم خريطة األداء والربحية داخل شرآته. 
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السير فيها."   

حالة دراسية 

تشريح العمليات و األنشطة في مصنع األقالم 
ـــوروال"  علــى تشــغيل  قـام الحـل الـذي اتبعتـه شـرآة "موت
محرآـات اإليـراد بـأقصى طاقتـها وضبـط محرآـات التكلفـة 
وإيقاف محرآات الهدر.  وهذا ال يتأتى إال بتشريح العمليـات 

واألنشطة. 

ــن  لفـهم محرآـات التكلفـة واإليـرادات داخـل الشـرآة البـد م
ـــا مثــًال  تشـريح العمليـات التشـغيلية بالكـامل.  و نضـرب هن
بمصنعين ينتجان أقالم الحبر الجاف؛ أولهما ينتج نوعا واحدا 
مـن األقـالم يكتـب اللـون األزرق؛ أمـا األخـر فينتــج أقالمــا 

متعددة األلوان. 

إذا طبقنا نظام المحاســبة التقليـدي، يمكـن لمديـر آـل مصنـع 
منهما أن يضع أسعار منتجاتــه بإضافـة هـامش ربـح معقـول 
ــاليف المباشـرة التـي يتحملـها إلنتـاج آـل وحـدة مـن  إلى التك
ــع الـذي ينتـج أقالمـا مختلفـة  األقالم.  آما يمكن لمدير المصن
ــد  األلـوان أال يكبـد نفسـه أي عنـاء محاسـبي، و يكتفـي بتوحي

السعر لكل األقالم مهما اختلفت ألوانها. 

لكن األمر ليس بهذه البساطة، إذا ما أراد هــذا المديـر توخـي 
ـــة ممكنــة،  الدقـة فـي تسـعير منتجاتـه لتحقـق لـه أآـبر ربحي

وتعكس التكلفة الحقيقية و ليس مجرد تخمينات افتراضية. 

إذن، في حالة تطبيق نظم المحاسبة التقليدية لن يختلف تسعير 

منتجات المصنع األول عن تسعير منتجـات المصنـع الثـاني.  
ــع  وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال فمن المؤآد أن مصن
األقالم المختلفة ســيعلن إفالسـه وخروجـه مـن السـوق تارآـا 

المجال لمصنع األقالم ذات اللون الواحد.  

فما هو السبب يا ترى؟ 

قضية المنتجات المتعددة: 
من الطبيعي أن يحتــاج مصنـع األقـالم الملونـة إلـى  عـاملين 
وجهد أآبر من مصنع األقالم الزرقاء، وذلـك لتنظيـم أوقـات 
عمـل اآلالت مـع إدخـال تغيـــيرات األلــوان، وغيرهــا مــن 
األنشطة التي ال يقوم بها مصنع اللون الواحد.  وهذا يعني أن 
ــة وآالت  مصنع األقالم الملونة يحتاج، بالضرورة،  إلى عمال
ــن مصنـع أقـالم  اللـون الواحـد.   أآثر آفاءة و طاقة انتاجية م
ــد عـن تكـاليف إنتـاج  أي  أن تكاليف إنتاج األقالم الملونة تزي
ــع األقـالم  األقالم الزرقاء.  فهل يعني هذا أن على مدير مصن
ــون  الملونة  أن يرفع أسعار أقالمه عن أسعار أقالم مصنع الل

الواحد؟ 

من وجهة نظر المحاسبة التقليدية: نعم. 
إذن، من وجهة نظر المحاسبة التقليدية تكون قضية المنتجات 
ـــر  المتعـددة قضيـة خاسـرة أمـام المنافسـة.   ولـذا فالبـد لمدي
مصنع األقالم الملونة أن يطور إدارة التكاليف والتســعير فـي 
مصنعه، وصوًال إلى المرحلة الرابعة.  وبينما يكتفــي المديـر 
ــغيلية ثـم  المالي في المصنع (أ) بحساب إجمالي التكاليف التش
إضافة هامش ربح مناسـب لتسـعير القلـم الواحـد، فـإن علـى 
ـــعر منتجاتــه المختلفــة بمراعــاة  مديـر المصنـع (ب) أن يس

نموذج لجدول مجمع لألنشطة 
 

إجمالي مواد خام و توريدات أجهزة و معدات إشغال رواتب المهمة 

٤٩٫٧ ٠٫٨ ١٢٫٦ ٥٫٣ ٣١ استقبال ومعالجة أوامر الشراء 

٥١٫٢ ١٫٥ ٨.٨ ٦٫٩ ٣٤ شراء المواد الالزمة 

٤١٫٩ ٠٫٣ ١٨٫٤ ١٫٢ ٢٢ جدولة توقيتات التشغيل 

٤١ ٣٫٦ ٢٢٫٣ ٢٫١ ١٣ نقل مستلزمات اإلنتاج 

٤٧٫٧ ٠٫٢ ٤٫٨ ٠٫٧ ٤٢ إعداد اآلالت واألجهزة للتشغيل 

٥٢٫٥ ٠٫٨ ١٩٫٧ ١٣ ١٩ تصميم المنتجات 

٥٣٫٧ ٠٫٤ ١٤٫٥ ٢٫٨ ٣٦ فحص المنتجات وتوآيد الجودة 

١١٠٫٣ ٢٫٤ ٢٦٫٩ ٣٢ ٤٩ إدخال التعديالت 

١٦٫١ ٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٩ ١٤ التعبئة والتغليف 

١١٣٫٨ ١٨٫٧ ١٦٫١ ٤٤ ٣٥ تنفيذ أوامر الشراء 

٢٢٫١ ٠٫٨ ١٫٢ ٢٫١ ١٨ إعادة تشغيل المنتجات المرتجعة 

٦٠٠ ٣٠ ١٤٦ ١١١ ٣١٣ اإلجمالي 
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اعتبــارات التكــاليف االســتراتيجية دون االقتصــــار علـــى 
التكاليف التشغيلية وحدها.  وذلك بالتعامل مع أســعار األقـالم 

المنتجة تبعًا ألربعة اعتبارات: 

١- خصائص المنافسة. 

٢- خصائص العميل الذي يشتري آل نوع. 

٣- نسبة الكمية المنتجة من آل نوع. 

٤- نسبة المبيعات التي يحققها آل نوع من إجمالي المبيعات. 

على أن تكون االستراتيجية الثابتة المتبعة هي: خفض أسعار 
ــين) عـن  األقالم التي تكتب باللون األزرق (نفس لون المنافس
أسعار المنافسين،  وتعويض هامش الربح من أسعار األقـالم 
ذات األلوان األخرى التـي ال ينتجـها المنافسـون.  أو تحميـل 
أآبر قدر ممكن من التكاليف غير المباشرة (والمباشرة) على 

أسعار األقالم التي تنفرد الشرآة بإنتاجها. 

تشريح العمليات: 
تنفق الشرآات آثيرا من األموال على ما يطلق عليــه أنشـطة 
الدعم والعمليات المساندة وهي األنشطة التي ال تصب بشــكل 
ــها لعمالئـك، ولكنـها  مباشر داخل السلعة أو الخدمة التي تقدم
تتعلق بعمليات التنظيم والتنسيق.  هذه األنشطة تشمل: جدولة 
العمليـات وتنظيمـها - إدارة المشـتريات والمبيعـات  - خدمــة 
ـــث والتطويــر ..الــخ.  و تــهتم إدارة  العمـالء - أنشـطة البح
التكـاليف الفعالـة بقيـاس القيمـة الحقيقيـة التـي تضيفــها هــذه 
ـــات، المباشــرة  األنشـطة للشـرآة.  لـذا يتحتـم تشـريح العملي
ــها ومسـاهماتها بـهدف اسـتئصال  والمساندة، ودراسة تداخالت

الزائد عليها وتدعيم الضروري منها. 

و يتم هنا إجراء نوعين مــن تشـريح العمليـات، مـع الحـرص 
على عدم الخلط بينهما: 

- تشريح التكاليف. 

- تشريح األداء، أو ما يسمى بخريطة األداء. 

خريطة األداء: 
تهدف عمليــة التشـريح تلـك إلـى رسـم هيكـل األداء و تحليـل 

ــا يجـري فـي الشـرآة.   نظام و اتجاهات تدفق العمليات لكل م
آثير مــن المديريـن يتصـورون أنـه البـد مـن  رسـم خريطـة 
األداء لكل فرد من أفراد الشــرآة.  لكـن ال يجـب الغـرق فـي 
ــا ذلـك إلـى مزيـد  التفاصيل الصغيرة إلى هذا الحد،  وإال قادن
من التعقيد.  الهدف الحقيقي مــن تشـريح األداء هـو البسـاطة.  
ــل مـا ال يشـغل أآـثر  و يمكنك أن تحذف من خريطة األداء آ
من ٥% من وقت عمل الموظف آــل يـوم.  وبذلـك يمكـن أن 
تحتـوي خريطـة أداء آـل موظـف مـا بيـــن ١٠ - ٢٠ مهمــة 
ـــط أداء األفــراد تســتطيع أن تكــون  يوميـة.  وبتجميـع خرائ
ــــة أداء  خريطــة أداء المؤسســة آكــل. ومــن خــالل خريط
المؤسسة يمكنك تحديد حجم مساهمة آل فرد وآل قســم فيـها.  
فعلى سبيل المثال وجدت إحدى الشرآات أن الدور الذي يقوم 
به قسم خدمة العمالء، الستقبال مكالمات أحد العمالء، مثــًال، 
يتضمن مشارآة ما ال يقل عن ٧ أفراد من أقســام أخـرى.  و 
تبين أن نصيب هذا القسم مــن التكلفـة الحقيقيـة التـي تتحملـها 
ــذا العميـل ال تتعـدى ٣٠% مـن  الشرآة للتعامل مع مكالمة ه

التكلفة األصلية. 

خريطة التكاليف: 
ــوارد  هـي سلسـلة التكـاليف التـي تبـدأ  بشـراء واسـتئجار الم
ــــاني و األجـــهزة و  الماليــة والعينيــة والبشــرية (مثــل المب
العمال..) بغرض تشغيلها إلنتاج السلع  و الخدمات، و تنتهي 

بتكاليف تحصيل إيرادات بيعها للعمالء.   

خريطة التكاليف ال تنفصل عن خريطة األداء.  فعملية شراء 
الموارد ال تتم بمعزل عن متطلبات أداء األفراد، وال يتــم أداء 
األفراد بعيدا عــن عمليـة شـراء واسـتئجار المـوارد الالزمـة 
لعملهم.  هذا يعني ارتباط خريطــة التكـاليف بخريطـة األداء.  
فنحن  نتكلم عن التكاليف بلغة األداء، و نتكلـم عـن التكـاليف 
بلغة اإليرادات التي يمكن، بل و يجب، أن تنتج عنها. و هكذا 

تصبح محرآات التكاليف محرآات لإليرادات.   

نموذج من جدول تحليل األنشطة المجمع 
تعزيز  تقليص العائد  التكلفة نوع النشاط والمهام التي تندرج تحته

 --  -- -- -- ................ ٣-٣-٥

٤- التسويق والبيع:                                             
 -- -- -- -- ٤-١- تسويق المنتجات (أو الخدمات)

                -- -- -- -- ٤-١-١- وضع سياسة تسعير تنافسية

 -- -- --  -- ٤-١-٢- تطوير سياسة اإلعالن والدعاية

 -- -- -- -- ٤-١-٣- تطوير الرسالة اإلعالنية القائمة

 -- -- -- -- ٤-٢- بيع المنتجات (أو الخدمات)
 -- -- -- -- ٤-٢-١- تحديد حاجات العمالء المستهدفين

 -- -- -- -- ٤-٢-٢- تطوير قنوات البيع

 ............ -٤-٢-٣
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الجدول المجمع للتكاليف واألداء: 
هو جدول  يجمع بين أنشطة المؤسسة و تكاليف أدائها.  لكــن 
ال يجـب االعتمـاد علـى هـذا الجـدول وحـده السـتبعاد بعــض 
األنشـطة أو اإلبقـاء علـى أنشـطة أخـــرى.  وذلــك ألن هــذا 
ــا مـن  الحكـم علـى أهميـة نشـاط مـا أو عـدم  التقرير ال يمكنن

أهميته.   

ــز   فكيـف يمكننـا إذن التخلـص مـن األنشـطة الزائـدة، و تعزي
ـــا الحكــم   األنشـطة الضروريـة و اإلنتاجيـة؟  أي آيـف يمكنن
على درجة أهمية النشاط و مدى مالءمة الموارد المخصصة 

له؟ 

الحل هو تصنيف و تحليل  األنشطة في الجدول المجمع الذي 
نقدم نموذجا مصغرا له (انظر النموذج الموضح بصفحة ٥). 

الجدول التحليلي المجمع: 
يشـبه جـدول التكـاليف و األداء، لكنـه يختلـف عنـه فــي انــه  

يدرج األنشطة طبقًا لنوعها وهدفها المباشر.  

ــل األنشـطة المجمـع  للحكـم علـى  يمكنك استخدام جدول تحلي
درجة أهمية آل نشاط، ودرجة مالءمة التكاليف المخصصــة 
له للعائد المتوقع منه.  فيمكنك مثًال أن تحذف البنـد رقـم (٤-

١-٣) إذا آانت رســالتك اإلعالنيـة الحاليـة فعالـة وال تحتـاج 
لتطوير.  آذلك يمكنك حذف النشــاط رقـم (٤-٢-١) إذا آنـت 

بصدد االستجابة ألوامر شراء موجودة بالفعل. 

ـــة   و يمكـن للمديـر أن يسـتخدم برامـج الحاسـب اآللـي لجدول
األنشـطة و التكـاليف واألداء، بحيـث يمكنـه اسـتعراض آـــل 
ــير  البيانـات علـى الشاشـة بسـهولة  و إلغـاء آـل  مـا يـراه غ

ضروري،  أو إضافة نشاط جديد تحت بند جديد.   

يمكن لمثل هذا المدير أن يدخــل بمؤسسـته  المرحلـة الرابعـة 
ــن أن هـذه الـبرامج  تحتـاج إلـى  إلدارة التكاليف.  وبالرغم م
ــؤدي  تكاليف و جهود لتصميمها و تغذيتها بالبيانات، إال أنها ت
ــى  تخفيـض التكـاليف، بشـكل آبـير، وذلـك ألن  في النهاية إل
مستخدمي هــذه الـبرامج ال يرآـزون علـى التكـاليف فـي حـد 

ذاتها، بل على محرآات التكاليف واإليرادات. 

ــاط إال آحـل أخـير.  و  و آقاعدة عامة ال يفضل إلغاء أي  نش
األفضل هو تقليص مخصصات ذلك النشاط بدال مـن إلغائـه.  
فقد نحتاج إلعادة استئناف هذا النشاط مرة أخــرى.  عندئـذ ال 
نحتاج ألآــثر مـن إضافـة  تكلفـة النشـاط فـي الخانـة المقابلـة 

لذلك. 

إدارة التكاليف في المؤسسات الخدمية: 
رأينا أن إدارة التكاليف في مرحلتها الرابعة تعمل على تقديــر 
دور (وتكلفــة) األنشــطة المســاندة وغــــير المباشـــرة فـــي 

المؤسسات اإلنتاجية. فماذا عن المؤسسات الخدمية؟. 

ــوك، سـنجد المديـر يعـرف التكـاليف   إذا تأملنا نشاط أحد البن
ــــابات والودائـــع  الالزمــة واإليــرادات المتولــدة مــن الحس
المحفوظة بالبنك.  لكن من الصعب عليه أن يفصل التكـاليف 
ــًال.   الالزمـة لفتـح أو تشـغيل الحسـابات الجاريـة للعمـالء، مث
آذلـك، المديـر فـي شـرآات االتصـــاالت ال يعــرف التكلفــة 

الصحيحة الستقبال وتحويل مكالمة واحدة لعميل، على الرغم 
من انه هو الذي يحدد سعرها. 

المشكلة اإلدارية للقرن القادم: 
قد تظن أن هذه المشكلة ليست ذات أهمية.  غير أنها أخذة في 
التفاقم خاصة بعد اتجاه آل دول العالم لخصخصة المؤسسات 
الخدمية آالسكك الحديدية وهيئة االتصاالت ..الخ.  مديرو ما 
ــــول بـــإدارة تكـــاليف  بعــد الخصخصــة  يحتــاجون للوص
مؤسساتهم إلى المرحلة الرابعة، آما  يحــدث فـي المؤسسـات 
ـــاع  اإلنتاجيـة المتمـيزة.  و هنـاك العديـد مـن مؤسسـات القط
ــات أفضـل  الخاص الخدمية استطاعت أن توفر لعمالئها خدم
وبأسـعار منافسـة. فالمشـكلة اإلداريـة الكـبرى التـي ســتواجه 
المؤسسات اليوم و في السنوات القادمة هي تســعير الخدمـات 
وتقديــر تكــــاليف التشـــغيل  فـــي المؤسســـات الخاضعـــة 

للخصخصة. 

الحاجة إلدارة التكاليف: 
تبدو معظم التكاليف التي تتحملها المؤسسات الخدمية آمــا لـو 
آـانت ثابتـة وغـير مباشـــرة.  فــأنت ال تســتطيع أن تســتقبل 
األفـواج السـياحية وتقـدم لـها الخدمـات الضروريـــة دون أن 
ــافالت (أوتوبيسـات) مكيفـة باهظـة الثمـن، أو قـرى  تمتلك ح
سياحية، فقد تبقى فترات طويلة دون عمـل.  آمـا ال تسـتطيع 
ــد أن تتحمـل تكلفـة شـراء مكـان  أن تفتح سوبر مارآت إال بع
ــى شـارع رئيسـي وتتعـاقد علـى توريـد السـلع  واسع يطل عل
..الخ.  بعد ذلك يتحتم عليــك أن تشـتغل لفـترة طويلـة قبـل أن 

تغطي التكاليف التي أنفقتها. 

إذن التكاليف الثابتة وغير المباشرة فــي المؤسسـات الخدميـة 
تكـون أآـبر بكثـير مـن التكـاليف المتغـيرة والمباشـرة.  فــإذا 
حسبت التكلفة التي تتحملها شـرآة طـيران عـن توفـير مقعـد 
ــة  لراآب إضافي ستجدها ال تتعدى تكلفة آوب العصير ووجب

الطعام التي تقدمها له على متن الطائرة. 

ــاج لتطبيـق إدارة  وتلك بالضبط هي البيئة المحاسبية التي تحت
التكاليف في مرحلتها الرابعة.  أي هي البيئة التي تتغــير فيـها 
تكاليف الخدمة صعودا و هبوطا مع زيادة العرض و الطلـب 
أو نقصـهما.  و هـذه مؤشـرات يصعـب التنبـؤ بـها دون نظــم 

متكاملة إلدارة التكاليف. 

حالة دراسية: البنك البريطاني التعاوني: 
آـون البنـك فريـق عمـل مـن ١١ فـرد مـن مختلـف األقسـام،  
لرسم خريطة األداء والتكاليف لمختلف أنشطة البنك.  أمضى 
الفريق أآثر من ٨ أسابيع في تشريح العمليات، حتى استقروا 
ــل  األنشـطة التـي تتـم داخـل  على ٢٣٥ عملية هي إجمالي آ

البنك.  و منها: 

- فتح حسابات للعمالء الجدد. 

- إمساك دفاتر حسابات العمالء. 

- استقبال الشيكات والتعامل معها. 

- إجراء معامالت بطاقات االئتمان. 
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- اإلجابة على استفسارات العمالء. 

- إصدار وتسليم دفاتر الشيكات والحسابات للعمالء. 

- تسويق وبيع الخدمات المصرفية. 

- إجراء التحويالت النقدية. 

- تدريب الموظفين. 

- دراسة جدوى مشروعات القروض. 

- إعداد التقارير اإلدارية. 

- ...... الخ. 

بعد ذلك تعقب الفريق تكلفة آل نشاط مــن هـذه األنشـطة.  ثـم 
درسوا العائد المتوقــع منـها وجدولوهـا داخـل جـدول تحليلـي 
مجمـع، ليحـددوا درجـة أهميـة آـل منـها.  و بنـاء علـى هــذه 
الدراسة أصدروا التوصيات بتعزيز بعض األنشطة وتقليــص 

مخصصات األنشطة غير الضرورية. 

تصميم النجاح: 
و اآلن…. هل تتذآر عنوان هذه الخالصة؟ 

"التكـاليف المحاسـبية آخريطـــة لــألداء و الربحيــة".  هــذا 
ــن التكـاليف  العنوان يعني أن اإلدارة الفعالة للتكاليف تجعل م
نفسها خطة و خريطة.  و بهذا المفهوم، فــان تصميـم النجـاح 
غير التصميم على النجاح.  التصميـم علـى النجـاح سـلوك و 

تفكير، و تصميم النجاح تطبيق و تنفيذ. 

ـــر بتحديــد األهــداف اإلنتاجيــة و البيعيــة  فـهل تكتفـي آمدي
ــوا تلـك  لمرؤسيك، ثم تجلس إلى مكتبك وتنتظر منهم أن يحقق

األهداف؟ 

إذا آنـت آذلـك،  فراجـع خريطتـك اإلداريـــة.  فأعضــاء أي 
فريق ال يفوزون بمجرد تحديد الــهدف، بـل يفـوزون اعتمـادًا 
على خطة يصممها المدرب،  مع رســم  خريطـة األداء التـي 
ــل العـب، وطريقـة اللعـب و المـهارات التـي  توضح  دور آ

يجب استخدامها. 

ــهدف مـن المحاسـبة الجديـدة  للتكـاليف هـو تخفيـض  فليس ال
التكـاليف أو تقليـص عمليـات التشـغيل فقـط،  بـل هـو وضــع 

خطة اللعب وخريطة أداء جميع أفراد فريق العمل. 

ــة لتخفيـض التكـاليف.   يتمتع آثير من المديرين بنزعة غريزي
لكن نزعتهم تلك نابعة من غريزة الخوف من اإلفـالس.  أمـا 
ــؤدي إلـى تخفيـض التكـاليف  إدارة  التكاليف التي نريدها،  فت
بناًء على دراسة عقالنية للمتطلبات الحقيقية للربح و النجاح. 

نحن نعيش عصــر المنافسـة القاتلـة و االحتكـار الرهيـب.  و 
سواء آنا نعمل في مجال الصناعة أو الخدمات، فـان إضافـة 
ــدة آـل يـوم، لـم يعـد أمـرا مطلوبـا أو  منتجات و خدمات جدي
مرغوبا فقط، بل صار أمرا محتوما أيضا.  و تصميم النجــاح 
من خالل اإلدارة الهادفة للتكاليف هو الضمان األآيد إلضافة 
آل تلك المنتجــات و الخدمـات مـن منظـور اسـتراتيجي بعيـد 
المدى.  بحيث نتأآد من أن آل قراراتنا المالية و اإلدارية، ال 

تضيف قيمة فقط، بل تضيف ربحا أيضا.   
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