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  :الملخص

 الـشركات  في التكاليف نظم  الدراسة إلى استكشاف واقعهذه تهدف
 ، التكـاليف بيانات ومعرفة أغراض استخدام تطورها، ومدى  الليبية،الصناعية
 نظـام التكـاليف بالـشركات       اسـتخدام  في مستوي    مؤثرة ال العواملوكذلك  

 للدراسات المستقبلية في هذا المجال في البيئـة         فاقآ فتح   ومحاولةالصناعية،  
 . الليبية

وزيع صحيفة اسـتبيان علـى       تصميم وت  تم أهداف الدراسة    ولتحقيق
 بالمنطقتين الغربية والشرقية؛ للتعـرف      برىعينة من الشركات الصناعية الك    

على واقع أنظمة التكاليف بتلك الشركات، ومدى مواكبتها للتطـورات التـي            
 وقـد .  للطرق واألساليب، واستخدامات معلومات التكـاليف المختلفـة        دثتح

 بتلك الشركات تحتـاج إلـى     قة المطب  الدراسة إلى أن أنظمة التكاليف     توصلت
 وأن استخدام معلومات نظام التكاليف يقتصر علـى         ، متفاوتة بدرجاتتطوير  

 أن األدوات الحديثة للتكلفة معروفة كما سعر البيع، ليتحديد تكلفة المنتج وبالتا  
كما أظهرت الدراسة   .  من حيث االستخدام   تفاوت ولكن ت  الشركات؛ معظملدى  

 واالسـتراتيجية   ، وملكية الشركة  ، ودرجة المنافسة  ،لمنتجاتأن تنوع وتعدد ا   
واختتمت الدراسـة   . التنافسية تؤثر بدرجة كبيرة على استخدام نظام التكاليف       

  .  والتوصيات لدراسات مستقبلية في محاسبة التكاليفاتبعدد من االقتراح
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  :المقدمة

 ، شـركة  أووع   المعلومات المهمة في أي مـشر      أنظمة المحاسبة جزء من     تعتبر  
 تمثـل  و، بوظائفهـا المختلفـة   لتقـوم  المعلومات الالزمة لإلدارة     وفير ت علىوالتي تساعد   

 لمـساعدتها  تزود اإلدارة بالمعلومات     التي الفرعية للمحاسبة    األنظمةمحاسبة التكاليف أحد    
 باإلضافة الى المساعدة فـي الرقابـة علـى عناصـر            ، الخدمة أوفي تحديد تكلفة المنتج     

   . والتخطيط واتخاد القرارات المختلفة مثل قرارات التسعير وغيرها،ليف المختلفةالتكا
 الحديثـة  اآلالت  واستخدامالحديثة، الصناعية األساليب  للتطور في استخدامونظراً  

 إضـافة  التصنيع، آلية والتوجه نحو البشري، العنصر على االعتماد وانخفاضعالية التقنية 
 جميـع   الدولية، دفـع لتجارة اواتفاقيات األسواق  انفتاحيجة نت يةعالم الالمنافسةالى زيادة 

 طـرق  اسـتخدام   ومحاولـة التكاليف، بنظم االهتمام إلى القطاعات مختلف  فيالشركات

 ومما. اإلنتاج عناصر في اإلهدار من الحد بهدف التكاليف لمحاسبة  وحديثةتقليدية وأساليب

 لمـا يـوفره مـن    الشركات؛ جميع في أساسي أصبح التكاليف محاسبة نظام أن فيه شك ال
 إعطـاء  وبالتالي  عليها،والرقابة المنتجات تكاليف تخفيض في كبيرمعلومات تساعد بشكل 

  .الجودة وزيادة األسعار تخفيض خالل من للمنتج تنافسية ميزة
 الـشركات  على   ة كبير ضغوطات يمارس أصبح   عمال األ بيئة في التطور هذا  

 لبيئـة  التنافـسية  لميـزة  على رأسها ا   يأتي ، األعمال بصفة عامة   اتشركالصناعية و 
 للـسلع   الـوالء  وضـعيف  مع عميـل متقلـب       التعامل في   وتتمثل ة،األعمال العالمي 

 تكلفـة   أقل جودة و  وبأحسن للحصول على سلع جديدة      تمر بشكل مس  يسعى ،والخدمات
 كبيـرة   أسـواق   دورة حياتها، وكذلك   قصر و بتنوعها تتسم ومنتجات ، خدمات وأكثر

 التجارة المعروفـة    واتفاقية والنقل تطور وسائل االتصاالت     بسبب ومتنوعة   فتوحةوم
 ال تقتصر علـى     يدة خلق منافسة شد   لىأدت هذه الخصائص وغيرها إ    ). الجات(باسم  
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ـ   جعلت وإنما تتعداها إلى مواجهة شركات عالمية،        المحلية،الشركات    شركات البقاء لل
 ، كثيرة الحركة وسريعة التغييـرات     الحديثة عمالث أن بيئة األ   المواكبة للتغيرات، حي  

تؤدي الى اختفاء مشاكل وقرارات قديمة وظهور مشاكل وقـرارات جديـدة تحتـاج              
 في نظام محاسبة    المستمر يجب القيام بالتطوير     ذلك جديدة، ول  علومات م إلىبالضرورة  

 تلـك  مواجهـة  المدراء ل  هايحتاجالتكاليف حتى تستطيع توفير المعلومات الجديدة التي        
  ).2003 ،حسين (القرارات والمشاكل
 بية الليالصناعية الشركات في التكاليف نظم  واقعدراسة أهمية ظهرت هنا من  

 التي تستخدم فيها تلك واألغراض التكاليف بيانات وتحديد استخدامات تطورها، ومدى
 نظام التكاليف بالشركات     في مستوي استخدام   مؤثرة ال العواملالبيانات، والتعرف على    

  أدواتلتطبيـق  الليبيـة  الـصناعية  الشركات في توجه هناك كان إذا الصناعية، وما

 .  للدراسات المستقبلية في هذا المجالآفاق ومحاولة فتح الحديثة التكاليف

  :  الدراسةمشكلة

 فـي  التنافـسية  البيئة وخصائص االقتصادية األعمال بيئة في التغير انعكس   لقد  
 الشركات الصناعية الليبيـة فـي       كانت فقد. ليبيا في االعمال بيئة على واضحلعالم بشكل   ا

 السوق واألسعار تماشياً مع الظروف االقتصادية والقانونيـة         حتكرفترة ما قبل التسعينات ت    
 التي كانت سائدة في ذلك الوقـت،        واالجتماعي االقتصادي للنمو االشتراكي التوجه ضمن

 حظر استيراد السلع المماثلة، وفـرض       ذلكي ساعدت هذه الشركات على      ومن العوامل الت  
 حماية المنتجات الوطنية، فضالً عـن الـدعم المـالي    أجلالضرائب الجمركية العالية من    

  .  الذي كانت تقدمه الدولة لهذه الشركات كتقديم عملة أجنبية بأسعار منخفضة
 االقتصادية الجديدة في ليبيـا،       التوجهات ظهر بداية األلفية الثانية بدأت ت     وفي  

 إنـشاء  خـالل  من التغيرات العالمية    مواكبة أجل من جدية بخطوات ليبيا بدأتحيث  
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 األمـوال  رؤوس واسـتقطاب  االسـتثمار وتشجيع   ،2006 سنة المالية األوراق سوق
 المحلـي،  للمستثمر يعطي ميزات    الذي 2007 لسنة) 6 (رقم القانون   بصدور األجنبية

 المـصارف  مـن  الميـسرة  القـروض  علـى  للحصول المستثمرين ينتمك حيثمن  
 فـي  ذلـك  كل ساهم من المزايا، مما     وغيرها ضريبية إعفاءات وتوفير المتخصصة،

. واإلنتـاج  التصنيع عمليات في متقدمة تقنيات تستخدم التي المصانع من العديد إنشاء
 االستثمار تشجيع انونق إصدار تم فقد الخارجي باالستثمار يتعلق فيما أخر جانب ومن

 األجنبـي  االستثمار لجذب 2005 لسنة 5 رقم األجنبية األموال رؤوس لتشجيع الليبي
 األجنبي والرأسمال ليبيا بين المشاركة طريق عن الخارجي االستثمار ودعم   ليبيا، في
  .والسياحة والزراعة، والصحة، الصناعة، مثل المختلفة القطاعات في

 مواكبتهـا  لعـدم  االنتقادات من العديد إلى التكاليف ةمحاسب تعرضت عالمياً  
 لعمليـات  مالئمـة  أقـل  أصبحت أساليبها وأن ، التي حدثت لبيئة األعمال    للتطورات

 سريع وتغيير ديناميكية من به تتميز وما الحديثة البيئة ظل في واستراتيجياتها المنظمة
 وجهـت مـن قبـل       داتانتقـا  أهمهـا    ولعل. المنافسة حدة وزيادة التصنيع نظم في

Johnson and Kaplan (1987)  ابهما كتفي Relevance Lost ن أ في وتتلخص
 دقيقـة   غير تعتبر عن تكلفة الوحدة     التقليدية محاسبة التكاليف    وفرهاالمعلومات التي ت  

 تكـاليف  نسبتها مقارنـة ب    زادت الصنع اإلضافية والتي     تكاليف بتخصيصفيما يتعلق   
 بـشكل  تسعى للتكاليف هذه النظم التقليدية     ن وبالرغم من أ   ،اشرة األجور المب  والمواد أ 
 تـستخدم أيـضا ألغـراض       هـا  بيانات أن إال ، المحاسبة المالية  أهداف لخدمةأساسي  

 الروتينية  الغير توفر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات       ال ولكنها ؛المحاسبة اإلدارية 
  .التسعيرمثل قرارات 
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 أغلـب  أن Abulghasim) 2006( دراسـة    أكـدت  فقـد   في البيئة الليبية   أما  
 اإلنتـاج  في التنوع انخفاض مع نمطية منتجات تصنع ليبيا في العامة الصناعية الشركات
 غييـر  ولكـن ت   المـستوردة؛  المنتجـات  من عالية منافسة وتواجه الميكنة، في وانخفاض
 لـم  ألنها حقيقية زمةأ في الشركات هذه وضع الحرة بالمنافسة بسماحها لسياستها الحكومة
  كانت راضـية     لشركات معظم ا  أن إلى كما خلصت الدراسة     بيئة، هكذا في لتعمل تؤسس

 حيـث  بخالف للمتطلبات الداخليـة      ارجية المستخدم لديها للمتطلبات الخ    فعن نظام التكالي  
) 2008 (دراسـة  أمـا .  لكي يفي بها   تطوير إلى يحتاج   أنه ويعتقدون   ، غير راضين  كانوا

Leftesi إال بصفة عامـة     اليف محاسبة التك  أدوات استخدام   ي بالرغم من تدن   نه بينت أ  فقد 
 الحديثة مثـل التكلفـة      األدوات من تطبيق    أعلى يعتبر مستوى تطبيق األدوات التقليدية      أن

 Abugalia (2011) دراسـة  يضا أأكدته النشاط والتكلفة المستهدفة، وهو ما ساسعلى أ
 مـن  اسـتخداماً  أكثـر  التكاليف كانـت     لمحاسبة التقليدية التطبيقات أن خلصت إلى    حيث

 التـي و) المنـتج  حياة دورة تكاليف الجودة، تكاليف المستهدفة، التكلفة (الحديثة التطبيقات
  . منخفض استخدامها معدل كان

 في العالم بصفة عامة وفي ليبيـا        عمال بيئة األ  في االقتصادية   التغييرات هذه  
 فـي  النظـر    إلعـادة  ليبيا   في العاملة الشركاتط على    من الضغ  زادتبصفة خاصة   

 لفة تك تحديد و بقياس يتعلق   ما وخاصة   ، تستخدمها التي القرارات   اتخاذ داخل وم أساليب
 ، المـستخدمة لـذلك    سـاليب  واأل والطرق ، الرقابة وتخفيض التكاليف   وكيفية ،المنتج

 مـن   تـتمكن  حتىراتها   التكاليف لترشيد قرا   ياناتوكذلك كيفية االستفادة المثلى من ب     
  .المنافسة والحصول على حصة من األسواق المحلية والعالمية
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 وتطبيقـات  أنظمـة  على التعرف في الدراسة مشكلة تلخيص سبق يمكن مما  
 اإلجابـة  الدراسة وتحاول الليبية، الصناعية الشركات في المستخدمة التكاليف محاسبة

  :التالية التساؤالت على
 لتطوير حاجة هناك وهل ؟ الصناعية الليبيةالشركات في المتبع اليفالتك نظام هو ما -1

 حاليا؟ المطبق التكاليف نظام

  الشركات الصناعية الليبية؟في التكلفة الحديثة أدوات هو واقع ما -2

 التي تـستخدم فيهـا تلـك        غراض األ هي وما ؟ التكاليف بيانات استخدامات   هي ما - 3
 البيانات؟

 في مستوي استخدام نظام التكاليف بالـشركات الـصناعية          مؤثرةل ا العوامل هي ما - 4
 ؟الليبية

 ؟ محاسبة التكاليف في ليبيافي الدراسات المستقبلية المقترحة آفاق هي ما -5

  :  الدراسةأهداف

 الدراسة إلى التعرف على واقع محاسبة التكاليف في الشركات الـصناعية            تهدف  
.  للدراسات المستقبلية في هذا المجـال آفاقيها تمهيدا لفتح  وتحديد العوامل المؤثرة ف    ،الليبية

  : تية هذا الهدف تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف الفرعية اآلولتحقيق
 حاجة الومدى  الصناعية الليبية،الشركات في المتبعة التكاليف أنظمة  علىالتعرف -1

 .األنظمة  هذهلتطوير

 . الشركات الصناعية الليبيةفيديثة  التكلفة الحأدوات على واقع التعرف -2

 . تستخدم فيها تلك البياناتالتي واألغراض التكاليف بيانات استخدامات تحديد -3

 في مستوي استخدام نظـام التكـاليف بالـشركات          مؤثرة ال العوامل على التعرف -4
 .الصناعية الليبية
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  .فاق للدراسات المستقبلية المقترحة في هذا المجالآ اقتراح -5
  : الدراسةأهمية

 في الشركات الصناعية    التكاليف محاسبة أهمية الدراسة في أهمية نظم       تكمن  
 باالسـتمرار لما توفره من معلومات تساعد تلك الشركات في اتخاذ القرارات المتعلقة            

  . هذا المجال في البيئة المحليةفي الدراسات لندرةوالبقاء في األسواق، وكذلك 
  :  السابقةالدراسات

 وتطبيقاتها فـي    تكاليف يلي استعراض للدراسات السابقة حول محاسبة ال       يماف  
 شـمل   وقد م،   2014 وحتى م 2000 من سنة    بداية حدث األ لى إ قدمليبيا مرتبة من األ   

  : وفيما يلي سرد لتلك الدراسات. أجنبية قدمت في جامعات ليبية وعربية ودراسات
  ):2000( الشريف دراسة -

 التعريف باألصول واألسس والخصائص التي يجب أن         الدراسة بهدف  جاءت  
 معرفة دور هذا النظـام فـي        إلى باإلضافة   ،يقوم عليها نظام محاسبة التكاليف الفعلية     

 خـالل   منتوفير البيانات والمعلومات الهامة التي تساعد في اتخاد القرارات اإلدارية           
عية الليبية الواقعـة     من الشركات الصنا   شركة عشر ة دراسة تطبيقية على سبع    إجراء

 : الدراسة إلىتوصلت وقد ،ضمن حدود منطقة طرابلس وضواحيها

 يظهر لدى معظم الشركات الصناعية المشاركة في الدراسـة نظـام لمحاسـبة              لم ♦
 مـع نظـم المحاسـبة       اندماجي نظام   إال المتبع ما هو     وب وأن األسل  ،التكاليف الفعلية 

 .ية الداخلة في اإلنتاجالمالية بغرض حساب تكلفة المواد األول

 . التكاليف بالشركات محل الدراسة ال توفر البيانات الضرورية بالشكل المطلوبأقسام ♦

 صـعوبة   لـى  إ أدى الذي   مر األ ؛ وجود توصيف واضح وسليم لمراكز التكلفة      عدم ♦
 . المباشرة لوحدات المنتج النهائيغيرحصر وتحميل عناصر التكاليف المباشرة و
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ام من قبل الشركات محل الدراسة بعملية تحديد االنحرافات بين التكاليف            االهتم قلة ♦
 .الصناعية الفعلية والمقدرة

 بعمليـة  تهـتم    ال الشركات   فهذه ، الموظفين بأقسام التكاليف   ءة عدم كفا  ن ع فضالً ♦
  .التدريب والتطوير لكوادرها البشرية وخاصةً في مجال حساب التكاليف

  : )2000( الحمروني دراسة -
 التعرف على واقع بيانات التكاليف في الشركات الصناعية         إلى الدراسة   هدفت  

 الـى   باإلضافة ، مصنعا شملتهم الدراسة   41 االستبيانات على    توزيع من خالل    يبية،الل
 ولالستفـسار   ، بعض المقابالت الشخصية للحصول على المزيد من المعلومات        إجراء
  :تية النتائج اآلإلى وقد خلصت الدراسة ،البيانات التي قد تظهر اثناء تحليل مورعن األ

 نظام تكاليف متكامل يحتـوي      دراسة يوجد بالشركات الصناعية التي خضعت لل      ال ♦
، حيث يعتمد النظام الموجود على سجالت المحاسـبة         ة مجموعة دفترية ومستندي   على

 لحـساب   تقريبي الحسابية الستخدامها كمقياس     طاتالمالية في استخراج بعض المتوس    
 .تكلفة الوحدة الواحدة

 وال يتم تحديد تكلفة الوحدة الواحـدة        ،نتاجإل لديها نظم للمحاسبة على تكاليف ا      ليس ♦
 علـى   غالب يقتصر في ال   إحصائي يتم عن طريق نظام      إنما و ،بالشكل العلمي الصحيح  
 .  فقطنتاج الداخلة في اإلوليةحساب تكلفة المواد األ

 . المنتج بيع سعر لتحديدانات التكاليف كأساس  الشركات تستخدم بيمعظم ♦

  داء الرقابة وتقييم األأغراض يتم االستفادة من بيانات التكاليف في ال ♦

 لحـساب   ة مستقل وحدة خضعت للدراسة ليس لديها      التي الشركات الصناعية    أغلب ♦
 . الماليةدارة اإلمهام أحد يالتكاليف بل ه
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ضت على تأسيس الكثير من الشركات الـصناعية         انق التي من طول الفترة     بالرغم ♦
 الشركات الصناعية تعاني من عدم توفر العناصر        أغلب أن إال ، في الدراسة  المشاركة

 مجموعـة مـن     بـسبب  ؛الوطنية والتي تتمتع بالكفاءة في مجال المحاسبة والتكاليف       
  . دارة اسلوب اإلأبرزهاالعوامل لعل 

  ):2001( غيث دراسة -
 في الشركات الـصناعية     يف التكال أنظمة تقييم مدى كفاءة     إلى  الدراسة هدفت  

 واقعـة بالمنطقـة    مـصنعاً 47 شركة   16 على االستبيان   صحيفة وزعت   وقد ،الليبية
 بعض المقابالت الشخصية للتعرف علـى كيفيـة تطبيـق نظـم     أجريت كما   ،الغربية

  :إلى وقد خلصت الدراسة خرى، بعض جوانب الدراسة األستكمالالتكاليف ال
 الـشركات   أغلـب  الالزمة لتطبيق نظم التكاليف في       ساسية توفر المقومات األ   عدم ♦

 باإلضافة ، السليمة لعناصر التكاليف   معالجاتالصناعية، كما ال تقوم هذه الشركات بال      
 .  نظم محاسبة التكاليف الفعليةطبق الشركات الصناعية الليبية تأغلب أن لىإ

ير قادرة على تـوفير المعلومـات الالزمـة لعمليـات            نظم التكاليف الحالية غ    إن ♦
 . داء واتخاد القرارات وتقييم األرقابةالتخطيط وال

 مقارنـة بوقـت     نشاء بها حديثة اإل   التكاليف أقسام عد من هذه الشركات تُ    عديد ال إن ♦
 . مزاولة تلك الشركات نشاطها

 إنمـا كتوبـة،    وجود نظم تكـاليف متكاملـة وم       أهمية ي الشركات لم تع   أغلب إن ♦
 .  تكاليف اجتهادية غير رسميةظماعتمدت على ن

 الشركات الصناعية الليبية تعاني من قلة عدد المحاسبين، كما تفتقـر            أغلب إن كما ♦
 .  الى وجود العناصر المؤهلة من الناحيتين العلمية والعملية
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  )2003 (المصراتي دراسة -
 للتعرف علـى مـدى   ؛نسوجات هذه الدراسة على الشركة الوطنية للم   أجريت  

 وتقييمه في حالة    التكاليف،توفر نظام تكاليف بالشركة من خالل دراسة مقومات نظام          
 مـشارك لتجميـع     18 الدراسة على صحيفة استبيان وزعت علـى         اعتمدت و ،توفره

 : النتائج التاليةإلى الدراسةالبيانات، وتوصلت 

 حيث يعتمد على وجود بعض      ،ومعتمد محاسبة تكاليف مكتوب     م نظا ركة يتوفر بالش  ال ♦
 . المنتج النهائي لغرض التسعيرتكلفة تحديدحصائية للتكاليف يتم من خاللها إلالسجالت ا

 يف تكـال  أقـسام  ألي إنه ال وجود     مع مكتوب للتكاليف بالشركة،     غير ام يوجد نظ   ♦
 . بمصانع الشركة

 بسبب عدم توفر    ؛فض مستوى إدراك موظفي الشركة بأهمية نظام التكاليف منخ        إن ♦
 تطبيقـات   بعـض  استخدام الـشركة     لعدمنظام تكاليف جيد بالشركة، وهذا كان جلياً        

ومعلومات أنظمة التكاليف مثل نقطة إعادة الطلب عند شراء المواد، ومعالجة التـالف             
 .منها

ـ     يف المعوقات التي تواجه تصميم نظام تكال      أهم ♦  الكفـاءات   وفر بالشركة هو عدم ت
 .امطبيق النظالالزمة لت

 فـي التـسعير     نحـصر  العليـا ت   دارة تقارير التكاليف من قبل اإل     دامات استخ أهم ♦
 .نتاجوقرارات اإل

 . المتبع لعناصر التكاليف هو حسب عالقتها بوحدة المنتج فقطالتبويب ♦

  ):2005( حامد دراسة -
مطبقة  التكاليف ال  أنظمة العوامل المؤثرة على فعالية      تحليل إلى الدراسة   هدفت  

وقـد اعتمـدت    .  شـركة  ة عشر إحدى الصناعية الليبية وعددها     العامةفي الشركات   
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 عـدد مـن     إلى استبيان وقد توصلت الدراسة      مارةالدراسة في جمع البيانات على است     
  :أهمهاالنتائج 

 التكاليف في الـشركات     أنظمة فعالية واضح لمتغيرات الدراسة على      أثر هناك   أن ♦
 العليـا لنظـام     دارة هـو تبنـى اإل      المتغيرات تأثيراً  أكثرث كان   الصناعية الليبية، حي  

 لمدى درجة توافق نظـام التكـاليف   إيجابي هناك تأثير أن أيضاً توقد وجد . التكاليف
 التكـاليف، ولمـدى اسـتخدام تكنولوجيـا         نظمة المحاسبة المالية على فعالية أ     ظاملن

 ية والعوامل السلوكية لمستخدم   أشطبق على العوامل التنظيمية للمن    المعلومات، وهذا ين  
 أنظمـة  على فعاليـة     بالشركة تأثير العوامل البيئية المحيطة      أن في حين    ،المعلومات

  . التكاليف المطبقة كان ضعيفاً
 على فعاليـة نظـم التكـاليف        إيجابي الخاصة بالشركة تأثير     التنظيمية للعوامل   إن ♦

 .المطبقة في الشركات الصناعية الليبية

 على فعاليـة نظـم   إيجابيام الحوافز المادية والمعنوية في الشركة لها تأثير    نظ إن ♦
 إعـداد  العليـا فـي     دارة المختلفـة واإل   دارية وكذلك مشاركة المستويات اإل    ،التكاليف

  طراف، تحقيق الرضى النفسي من جميع األعلى أثر له ،وتطوير نظم التكاليف

 والتـي لهـا     مستخدمينالمرتبطة بسلوك ال   تتأثر بالعوامل    اليف فعالية نظم التك   إن ♦
 . المعلوماتي العوامل الشخصية لمستخدمإلى ضافةارتباط بالدافعية باإل

  ):Abulghasim) 2006 دراسة -
مـن ضـمنها     (داريـة  المحاسبة اإل  أساليب التعرف على    إلى الدراسة   هدفت  

 47البيانات مـن     ع وقد تم جم   ،بالشركات الصناعية العامة في ليبيا    ) محاسبة التكاليف 
  :تي لآلخلصت قد و، بعض المقابالت الشخصيةإجراء واستبيانشركة باستخدام 
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 منتجات نمطية مـع انخفـاض     تصنع يا الصناعية العامة في ليب    الشركات غلب أ إن ♦
 عاليـة مـن     فـسة  تواجه منا  أنها كما   ، وانخفاض في درجة الميكنة    نتاجالتنوع في اإل  

 الحـرة   للمنافـسة  بـسماحها    اسـتها رت الحكومة سي   غي نالمنتجات المستوردة بعد أ   
 ألنهـا لـم     أزمة في   الشركات هذه تهذه البيئة الجديدة وضع   .  من الخارج  واالستيراد

 .تؤسس لتعمل في مثل هذه البيئة

هي المسيطرة في االسـتخدام فـي الـشركات      ) الكلية (جمالية التكلفة اإل  طريقة إن ♦
 .شركة استخدامها لطريقة التكلفة المتغيرة أيالصناعية الليبية في حين لم تؤكد 

 وراء ذلـك  سباب األأهم أن و، التكاليف المعيارية منخفض جداً  ظام معدل تبنى ن   إن ♦
 ونقـص   رية، ونقص المعرفة حول التكاليف المعيا     ،هو نقص المستشارين الخارجيين   

 غيـر   ن تطبيقهـا  إ كمـا    ، معلومات التكاليف  بأهمية الوعي وقلة   ،المحاسبيين المهرة 
 . مطلوب بحكم القانون

 ، تقييم السوق لألطـراف الخارجيـة      في كان التكاليف   لمعلومات استخدام أكثر إن ♦
 .قلها استخداماًأ كان داء تقييم األوظيفة في استخدامهابينما 

 الشركات المشاركة في هذا االستبيان كانت راضية عن نظام التكـاليف            معظم إن ♦
 ولكن للمتطلبات الداخلية كانوا غيـر راضـيين         ،لخارجية لديها للمتطلبات ا   المستخدم

 . يحتاج تطوير لكي يفي بالمتطلبات الداخليةأنهويعتقدون 

  ):Alkizza )2006  دراسة -
 مـن  (دارية التعرف على التغير في تطبيقات المحاسبة اإل       إلىهدفت الدراسة     

وقـد  .  والحجم شاط شركة متنوعة الن   79لعينة من   ) ضمن تطبيقاتها محاسبة التكاليف   
  :تي الدراسة اآلأوضحت
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 بينما ال تستخدم طريقة التكلفة المتغيـرة        ، الشركات تستخدم التكلفة الكلية    معظم إن ♦
 . ا من قبل عدد قليل منهإال

 عالقتها  حسبنتاج و إل عالقتها بوحدة ا   حسب التكاليف حسب الوظيفة و    يف تصن إن ♦
 .  الشركات وبالترتيبغلبأ قبل من استخداما هي األكثر نتاجبحجم اإل

 ضـافية  طرق تحميـل التكـاليف اإل      أكثر ت للمنتج كان  شر المبا تحميل طريقة ال  إن ♦
 ، معدالت مختلفـة   استخدام التحميل ب  طريقة تأتي ثم   ، بين الشركات   واستخداماً انتشاراً

 ساعات العمل   إن اكم.  استخداماً قل األ ي واحد وه  معدل باستخدام   التحميليليها طريقة   
  . بين الشركات محل الدراسةستخداما معدالت التحميل اأكثر كانت باشرملل
  ):2008 (سالمة دراسة -

 الدراسة إلى التعرف على مدى مراعـاة مجمـع الحديـد والـصلب              هدفت  
 ، في تحقيق األهـداف اإلداريـة      كاليفبمصراتة للمقومات األساسية لنظام محاسبة الت     

 مـن مـدراء     عـدد لوب المقابالت الشخصية ل   ولتجميع البيانات استخدمت الدراسة أس    
 علـى المـستندات،     طـالع الا تـم    كما األقسام المالية والتكاليف،     ساءاإلدارات ورؤ 

. باإلضافة إلى أخذ آراء بعض الموظفين من تلك اإلدارات عن طريق صحيفة استبيان            
 :ى الدراسة إلتوصلت وقد

 . التكاليف الكليةرية المجمع يطبق نظإن ♦

 لـى  بوحدة المنتج إ   عالقتها وعلى أساس    وظيفي،ليف تصنف على أساس      التكا إن ♦
 . مباشرة وأخرى غير مباشرةتكاليف

 . حويل لتحديد أسعار التكأساس استخدامها الفعلية يقتصر على التكاليف استخدام إن ♦

 ضعف  ي المجمع يعاني من ضعف في االتصال بين المستويات اإلدارية وبالتال          إن ♦
 . داف اإلداريةفي تحقيق األه
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 مما يؤدي إلـى  ، وجود دليل واضح لمراكز التكلفة وربطها بمراكز المسؤولية   عدم ♦
فقدان تقارير األداء إلى األساليب المالئمة لتحديد المسئول عن حـدوث االنحرافـات             

     .وطرق عالجها
  ):Leftesi) 2008دراسة  -

لشركات الصناعية في    في ا  دارية المحاسبة اإل  أدوات دراسة انتشار    إلى هدفت  
 بعض المقابالت الشخصية لـدعم      إجراء شركة مع    81 وقد جمعت البيانات من      ،ليبيا

  : نتائج الدراسة مايليأظهرتوقد . نتائج االستبيان
 التكلفـة  طريقـة  تستخدم   أقل طريقة التكلفة الكلية وبدرجة      تستخدم معظم الشركات    إن ♦

 . المتغيرة

ـ    أن كما مرتفعة،   كانت الطريقتين   تينا االستفادة من استخدام ه    إن ♦  أن هناك توقع ب
 .يتم التركيز على استخدامها في السنوات القادمة

 انخفاض في تبنى تطبيق االدوات الحديثة لمحاسـبة التكـاليف، حيـث             هناك إن  ♦
 شركة  ي أ قبل من   تستخدم ال النشاط أساس محاسبة التكاليف على     أن الدراسة أظهرت

 تكـاليف  إن فـي حـين   منتج، فقط تستخدم تكاليف دورة حياة ال شركات 3بينما هناك   
 الحديثـة   دوات مـن بـاقي األ      نـسبياً  أعلى المستهدفة تستخدم بمعدل     التكلفةالجودة و 

 ).بالترتيب% 13.6 ،12.3%(

 منخفضة كما   كانت) بعكس األدوات التقليدية  ( االستفادة من هذه األدوات الحديثة       إن ♦
 . التركيز على استخدامها في المستقبلتمي ن أالمتوقع غير من نهإ

 التكـاليف   ظام معظم الشركات المستجوبة كانت راضية بدرجات متفاوتة عن ن         إن ♦
  .المطبق حاليا
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  ):2008 (بدر دراسة -
 الدراسة بشكل رئيس إلى معرفة مدى توفر مقومـات تطبيـق نظـام              هدفت  

 هـذه  هـدف    حقيـق  ولت ،يبيا الكهرباء البخارية بل   يدمحاسبة التكاليف في محطات تول    
 وزعت استمارات استبيان على كافة محطات توليد الكهرباء البخارية التابعـة            الدراسة

 إجـراء  زيـارات ميدانيـة و     إجراء فضالً عن    ،للشركة العامة للكهرباء العاملة بليبيا    
 وقـد  ، والمالية للمحطات محل الدراسـة     دارية المكاتب اإل  راءمقابالت مع كل من مد    

  :لدراسة إلى اتوصلت
 عليـه   االعتماد يمكن   ، يوجد بها هيكل تنظيمي معتمد     اركة المحطات المش  جميع إن ♦

 . أال وهو تحديد مراكز التكلفةيففي تحديد أهم مقومات محاسبة التكال

 هم مما يعني فقدانها أل    ، جميع المحطات ال تعامل أقسامها كمراكز تكلفة مستقلة        إن ♦
 والذي يمكـن    ، مراكز تكلفة  إلىال وهو تقسيم الوحدة     أسس ومقومات نظام التكاليف أ    

 .من توزيع تكاليف الصنع اإلضافية على الوحدات النهائية

 ودورات مـستندية  إحصائية بالرغم من أن معظم المحطات المشاركة تحتفظ بسجالت           ♦
 . ومعتمدمكتوبا للتكاليف اتضح أن جميع المحطات المشاركة ال تملك نظاماً أنه إال

 محاسبة  ق النتائج إلى أن معظم المشاركين ال يمتلكون الكفاءة الالزمة لتطبي          ارتأش ♦
 . التكاليف

 .فقط)  تكلفة الخدماتعمل،مواد، ( التبويب الطبيعي تستخدم المحطات المشاركة جميع ♦

  . المحطات المشاركة ال تقوم بتحديد تكلفة وحدة المنتججميع ♦
  ):Abugalia) 2011 دراسة -

 في ليبيا وقـد تـم       دارية التعرف على وضع المحاسبية اإل     إلىدراسة   ال هدفت  
ـ         ، شركة ليبية  123جمع البيانات من      د كما أجريت بعض المقـابالت الشخـصية وق
  : أهمها ئج نتاإلىخلصت الدراسة 
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  .  طريقة التكلفة المتغيرةا شعبية ثم يليهكثر طريقة التكلفة الكلية هي األإن ♦
  . معيارية كانت متوسطة االستخدام طريقة التكلفة الإن ♦
 الحديثـة التـي كـان معـدل         لتطبيقات من ا   استخداماً أكثر التطبيقات التقليدية    إن ♦

 . استخدامها منخفض

التكلفة المستهدفة، تكاليف الجودة،    % (20 الحديثة نسبة    دوات يتعدى استخدام األ   لم ♦
  ). تكاليف دورة حياة المنتج

  ):2014 (دراه دراسة -
 تصنيف التكاليف حسب عالقتها     أسس الدراسة إلى معرفة مدى سالمة       تهدف  

 وتوضـيح   ، والـصلب  للحديد المباشر بالشركة الليبية     االختزالبحجم اإلنتاج بمصنع    
 31 هدف الدراسة وزعـت      لتحقيقو. دوره في ترشيد عملية اتخاد القرارات اإلدارية      

قسام التابعة لها مثل قسم التكاليف       واأل ، التكاليف بإدارة جميع المحاسبين    علىاستمارة  
 الشخـصية   المقـابالت  بعض   إجراءكما تم   .  بالشركة اسبيةوقسم نظم المعلومات المح   

  :أهمها الدراسة إلى عدة نتائج توصلت وقد. لتعزيز وتفسير نتائج االستبيان
 حيـث   ،نتاجإل سليمة لتصنيف التكاليف حسب عالقتها بحجم ا       أسس تتبع الشركة    ال ♦

 التغيـر فـي حجـم    االعتبار ثابتة ومتغيرة ال يؤخذ في    إلىد تصنيف التكاليف    أنه عن 
 .اإلنتاج بشكل دقيق

  فـضالً  ، مباشرة وغير مباشرة   إلى في تقسيم التكاليف     ت صعوبا تواجه الشركة   إن ♦
 . في التخصيص المالي لكل وحدة تكلفةصعوبة على

 ، عن الشركة ككـل    إجماليةت   التكاليف تعتبر معلوما   إدارة المتوفرة في    المعلومات ♦
  . الذي يترتب عليه عدم قياس تكلفة العمل البشري بشكل جيدمراأل
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 في  أنه يمكن القول    ، خالل استعراض الدراسات السابقة في البيئة الليبية       ومن  
 الـصناعية  الشركات في التكاليف نظام تطبيقات على الدراسات  منالعديد حين ركزت

 األدوات اسـتخدام  تنـاول  محدود فقط منهـا  عدد (له سيةاألسا المقومات توافر ومدى
 بينمـا  وأهميتـه،  التكاليف نظام ركز عدد قليل منها على استخدامات بيانات    ،)الحديثة

 .  التكاليفأنظمة العوامل المؤثرة على فعالية تناولتدراسة واحدة فقط 

ل تطبيقـات   حوشاملة استطالعية دراسة بأنها الحالية الدراسة يميز ما أهم إن  
  والحديثـة التقليديـة  التكاليف محاسبة تطبيقات على لتعرف لوذلكمحاسبة التكاليف 

 وكيفيـة  واألسـاليب  والنظريات الطرق حيث من ليبيا في العاملة الشركات في المطبقة
 إلـى  باإلضافة التكاليف، محاسبة لنظام األساسية المقومات توفر ومدى ،حساب التكلفة

 ومـدى  الحديثـة،  التـصنيع  بيئة في الحاصلة للتغيرات المستخدمة النظم مالئمة مدى
 اسـتخدام   تهدف إلى التعرف علىبأنها الدراسة تتميز هذه كما.  تطويرهالىالحاجة إ
 واتخـاذ  والرقابـة  التخطـيط  والقياس في التكاليف محاسبة نظام لمخرجات الشركات

 التكـاليف  نظـام  استخدام مستوى في المؤثرة العوامل  علىلتعرف وكذلك االقرارات،
 للدراسـات  فـاق  تفـتح آ   أن الدراسة   هذه تحاول   وأخيراً. الليبية الصناعية بالشركات
  .المجال هذا البحثية في المواضيع خالل اقتراح بعض من المستقبلية
  : الدراسةمنهجية

 مـن  النـوع  لهـذا  لمالءمته الوصفي، ج المنهخدم أهداف الدراسة استُلتحقيق  
 بمـسح للدراسـات الـسابقة حـول         القيام منها الجزء األول    ضمن ت ثحيالدراسات،  

 والذي بـدوره    ،تطبيقات محاسبة التكليف في ليبيا ومحاولة تلخيص وتصنيف نتائجها        
أما الجزء الثـاني فيتـضمن      . ساعد على بناء وإعداد أداة جمع البيانات لهذه الدراسة        

 الليبيـة  الـصناعية  الـشركات  داخل واقع تلك التطبيقات     على لتعرفدراسة ميدانية ل  
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 شركة، حيث تـم اسـتبعاد       35الكبرى بالمنطقتين الغربية والشرقية والتي بلغ عددها        
 موقعهـا بعـد الثـورة       اسـتغالل الشركات الصغيرة نسبيا، وكذلك الشركات التي تم        

 وذلك استناداً   حالياً، فيها لتوقف العمل    أو في البالد    جارية متعلقة بالظروف ال   ألغراض
 وتـم . ى المعلومات المتحصل عليها من وزارة الصناعة وهيئة التمليك واالستثمار         عل

اختيار الشركات الكبرى ألنها على األرجح تطبق نظام تكاليف ولديها ضمن هيكلهـا             
  .    التنظيمي وظيفة محاسب مختص بالتكاليف

داة  كوسيلة لتجميع البيانات باعتبارها األ     االستبيان صحيفة الدراسة استخدمت  
 واكتفت الدراسة عند تحليل البيانـات   ، شيوعاً واستخداماً في مثل هذه الدراسات      األكثر

ـ      والنـسب  والتكرارات الحسابية    وسطاتباستخدام المت   الحزم المئويـة باالسـتعانة ب
  . بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة) SPSS(اإلحصائية 

  :  البياناتتحليل

 شركة للتعـرف علـى واقـع أنظمـة           واحدة لكل  يان توزيع صحيفة استب   تم  
 هذه الصحائف على اإلدارات أو األقسام الماليـة         ووزعت ، في تلك الشركات   كاليفالت

 ما  بلغ م، و  2013والتكاليف بتلك الشركات في الفترة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر            
وهي نسبة مقبولة فـي دراسـات        % 66 صحيفة أي ما نسبته حوالي       23تم تجميعه   

 صحائف استبيان 5وقد تم استبعاد عدد ). (Saunders et al., 2009إلنسانية العلوم ا
  . لعدم صالحيتها ألغراض الدراسة

الجزء األول يتعلق بالمعلومات العامـة عـن        :  االستبانة من جزأين   وتتكون  
 عـن   معلومـات  إلـى  وسنوات الخبرة، باإلضـافة      عليمي،المستجوبين كالمستوى الت  
أما الجزء الثاني فيتعلـق     .  وملكية الشركة، ودرجة الميكنة    ،الشركات كنوع الصناعة  
تم استخدام مقياس مكون مـن      .  الصناعية محل الدراسة   كاتبأنظمة التكاليف في الشر   
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للتعرف على أنظمة التكاليف المطبقـة،  ) Five-Point Likert Scale(خمس أوزان 
ى مـستوى اسـتخدام     والغرض من استخدام معلومات التكاليف، والعوامل المؤثرة عل       

  .نظام التكاليف في تلك الشركات
 أن المقياس المستخدم مكون من خمس أوزان، فقد تم حساب المدى بين             وبما  

وبالتـالي  ). 0.8=5÷4(للحصول على طول كـل خليـة        ) 4=1-5(درجات المقياس   
تحديد بداية ونهاية الخاليا الخمس المـستخدمة، للتعبيـر عـن درجـات الوجـود،               

م، واألهمية، والتأثير والمتعلقة بنظام التكاليف مبين كما يلي فـي الجـدول             واالستخدا
  :التالي

   توصيف إلجابات المقياس المستخدم)1(جدول 
 متوسط درجة التعبير مدى الخلية اإلجابة على المقياس

 متوسط يعبر عن درجة منخفضة جدا 1.8 إلى 1من  1

  منخفضةمتوسط يعبر عن درجة 2.6 إلى  1.8أكبر من  2

 متوسط يعبر عن درجة متوسطة 3.4 إلى 2.6أكبر من  3

 متوسط يعبر عن درجة عالية 4.2 إلى 3.4أكبر من  4

 متوسط يعبر عن درجة عالية جدا 5 إلى 4.2أكبر من  5

لقد سبقت اإلشارة إلى أن المستهدفين باإلجابة على االستبانة هم من األقـسام               
أن مـن   ) 2(اليف بالشركات قيد الدراسة، ويوضح الجدول       أو اإلدارات المالية أو التك    

ضمن المشاركين رؤساء أقسام مالية، ورؤساء أقسام وحدات تكاليف، ومحاسبين بتلك           
أما مؤهالتهم العلمية فاألغلبية يحملـون بكـالوريوس        . األقسام سواء مالية أو تكاليف    
ل ماجستير، ودبلـوم     سنوات، والقليل منهم يحمل مؤه     10محاسبة، وبخبرة تزيد عن     

  .دراسات مالية
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   معلومات عامة عن المشاركين بالدراسة)2(جدول 
  %النسبة المئوية   التكرار  الوظيفة

  28.00  5  محاسب
  28.00  5  رئيس القسم المالي

  44.00  8  رئيس قسم مراقبة التكاليف والمخازن
   %100  18  المجموع

  %النسبة المئوية   التكرار  المستوى التعليمي

  17.00  3  ماجستير
  50.00  9  بكالوريوس
  22.00 4  دبلوم عالي
  11.00  2  دبلوم متوسط

   %100  18  المجموع
  %النسبة المئوية   التكرار  سنوات الخبرة

  22.00 4   سنوات10أقل من 
  39.00  7   سنوات20 سنوات وأقل من 10

  39.00  7   سنوات فأكثر20
   %100  18  المجموع

 حيث اشـتملت علـى سـتة        كات، بتلك الشر  اعةوع الصن ن) 3( الجدول   يبين  
.  ومـواد البنـاء    سمنت واإل والغذائية انحصرت بين الصناعات المعدنية      أغلبهاأنواع،  

 وأن  ،%)72حـوالي   % (50 الــ    يفـوق وأن مستوى الميكنة بمعظم تلك الشركات       
 الدولـة   تملكه%) 67(غلبها  أن  أ كما   ، ملكتيها للدولة  تعودمنها  %) 45( االكبر   الجزء

، كمـا تمثـل      %27 تملك حصة فيها، بينما تمثل الشركات الخاصة مـا نـسبته             أو
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 مـا   جنبـي  القطاع الخاص والشريك األ    أو ملكيتها مشتركة بين الدولة      التيالشركات  
       .فقط% 10نسبته 

 معلومات عامة عن الشركات) 3(جدول 

  القطاع الصناعي

 النسبة التكرار    النسبة  التكرار  

   %6  1  هندسية و كهربائية  %27 5  يةغذائ
   %22  4  اسمنت و مواد بناء  %33 6  معدنية
  -  -  وأثاث وورق   %6  1  كيميائية

   %6  1 أخرى  -  -  منسوجات
 مستوى ميكنة عمليات التصنيع

  النسبة التكرار    النسبة  التكرار  
  %6 1  آلي% 50أقل من    %6  1  يدوي%  100

   %16  3  آلي%  100  %72  13 فما فوق آلي% 50
 نوع الملكية

 النسبة  التكرار    النسبة  التكرار  

   %27  5 %)100( شركة خاصة   %45  8  %)100(شركة مملوكة للدولة 
شركة مشاركة  بين الدولة 

  %22  4  وشريك أجنبي
شركة مشاركة  بين القطاع 

  %6  1  الخاص و شريك أجنبي

ها ضمن هيكلها التنظيمـي     لدي%) 94(أن معظم الشركات    ) 4( الجدول   يبين  
 أقل يتـوفر    وبنسبةوظيفة محاسب تكاليف أو قسم أو وحدة خاصة بمحاسبة التكاليف،           

 ال يكاد يكون هناك وجود لوظيفة أو إدارة         بينما،  %)50(لديها وظيفة محاسب إداري     
  .للمحاسبة اإلدارية في أغلب الشركات قيد الدراسة
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  وجود وظائف وأقسام بالشركاتالتكرار والمتوسط الحسابي ل) 4(جدول 
 موجودة ةغير موجود

  الوظيفة أو اإلدارة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %94 17 %6 1  وظيفة محاسب التكاليف

  %94  17  %6  1  محاسبة التكاليف) أو قسم أو وحدة(إدارة 
  %50  9  %50  9  وظيفة محاسب إداري

  %33  6  %67  12  المحاسبة اإلدارية) أو قسم أو وحدة(إدارة 
أن درجة اسـتخدام    ) 5( يتضح من الجدول     ، التكاليف ات عن تصنيف  وبالسؤال  

 يعتبركل تصنيفات التكاليف التي تم السؤال عنها تعتبر عالية، وأن التصنيف الطبيعي             
، )4.06بمتوسـط عـام     ( التصنيفات استخداماً بين جميع الشركات محل الدراسة         كثرأ

، ثم يلي ذلك التصنيف حـسب العالقـة بحجـم       )2008(وهو ما يتفق مع دراسة بدر       
 علـى   3.82،  3.83اإلنتاج والتصنيف حسب العالقة بوحدة المنتج بمتوسط اسـتخدام          

، 3.65 التصنيف الوظيفي والذي يعتبر األقل استخداماً بمتوسـط          أخيراًالتوالي، ويأتي   
  ).2014( إليه دراسة دراه توصلتوهذا ما 
 تعـد تكاليف المتبعة، فبعكس نتائج الدراسات السابقة،        فيما يتعلق بطرق ال    أما  

 بـين الـشركات محـل       3.41 سـط طريقة التكلفة المتغيرة هي األكثر استخداماً بمتو      
هـذه  . 2.89 وبمتوسط أقل نظرية التكاليف الكلية     دام بينما تعتبر درجة استخ    ،الدراسة

ـ         سب العالقـة بحجـم   النتيجة قد تُفسر السبب وراء اتباع أغلب الشركات للتصنيف ح
 آخـراً وأيضاً ملكية الشركات قد تكون سبباً       . كما لوحظ سابقا  ) ثابتة ومتغيرة (اإلنتاج  
 اعتبار أن معظم الـشركات العامـة ملزمـة          على التكلفة الكلية    طريقة استخداموراء  

 عند تصنيف التكاليف وفقا للقوانين المنظمة لها، بعكس الشركات الخاصة           هاباستخدام
 . حرية االختيارالتي لها
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 التكاليف الفعلية هو األكثـر      نظامومن خالل نفس الجدول يمكن مالحظة أن          
 ما توصلت إليـه  هو، و4.00استخداماً في تلك الشركات بدرجة عالية، وبمتوسط عام        

في حين يعتبر مستوى استخدام نظام      ). 2008(، ودراسة سالمة    )2001(دراسة غيث   
 دراسات سـابقة مثـل      اليه توهو ما توصل  ) 2.25وسط  بمت (أقل ياريةالتكاليف المع 

  ). 2011 (Abugaliaودراسة ) Abulghasim) 2006دراسة 
 التكرار والمتوسط الحسابي لتصنيفات وطرق وأنظمة التكاليف المستخدمة) 5(جدول 

  تصنيف التكاليف
غير 

 مستخدمة

مستخدمة 

بشكل 

 بسيط

مستخدمة 

بشكل 

  متوسط

مستخدمة 

بشكل 

  كبير

ة مستخدم

بشكل 

  كبير جدا

  المتوسط
درجة 

  االستخدام

تكلفة مواد (التصنيف الطبيعي 
 عالية  4.06 4  11  3  -  -  )وأجور وخدمات

تكلفة إنتاج (التصنيف الوظيفي 
  عالية  3.65 2  11  1  2  1  )وتسويق وإدارة

التصنيف حسب العالقة بوحدة 
تكلفة مباشرة وغير (المنتج 

  )مباشرة
  عالية  3.82 2  12  2  -  1

لتصنيف حسب العالقة بحجم ا
  عالية  3.83 2  12  3  1  -  )تكلفة ثابتة ومتغيرة(اإلنتاج 

  طرق التكاليف
  متوسطة  2.89 2  5  4  1  5  طريقة التكلفة الكلية

  عالية  3.41 2  10  1  1  3  طريقة التكلفة المتغيرة
  أنظمة التكاليف

  عالية  4.00 7  7  2  1  1  نظام التكاليف الفعلية
  ضعيفة  2.25 -  4  3  2  7  لمعياريةنظام التكاليف ا

 إجمـالي  الصناعية غير المباشرة إلـى    اليفيوضح أن نسبة التك   ) 6 (الجدول  
 مـا   وأن ،%)61ما نسبته   % (40التكاليف في معظم الشركات  تصل إلى ما يقارب          
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ـ من الشركات تفوق نسبة التكاليف الصناعية غير المباشـرة فيهـا            % 22نسبته    الـ
 عالية نسبياً، وأن ثلث هذه الـشركات        حصة وهي   ،%80قارب   ما ي  لى إ وتصل% 40

تقريباً ال تستخدم معدالت تحميل في توزيع التكـاليف الـصناعية غيـر المباشـرة،               
منها تستخدم معدل واحد فقط؛ مما قد ينتج عنه عدم الدقة في            % 22باإلضافة إلى أن    

 تنتجهـا الـشركات      في حالة تعدد المنتجات التـي      تحديد تكلفة المنتجات، وخصوصاً   
  ). المزيج السلعي(

 نسبة ومعدالت تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة) 6(جدول 

نسبة التكاليف الصناعية غير 

  المباشرة إلي اجمالي التكاليف
  النسبة  التكرار

معدالت تحميل التكاليف 

  الصناعية غير المباشرة
  النسبة  التكرار

  %28  5  دم أي معدل تحميلال تستخ   %16  3   %20 اقل من -  % 0

   %22  4  معدل تحميل واحد فقط   %61  11  %40 اقل من - % 20
   %11  2  عدد بسيط من المعدالت  %11  2   %60 أقل من - % 40
   %33  6  عدد متوسط من المعدالت   %11  2   %80  اقل من - % 60
   %6  1  عدد كبير من المعدالت  -  -   %100 اقل من –% 80

   %100  18  المجموع   %100  18  المجموع

حيـث  . موقف الشركات من بعض أدوات التكلفة الحديثة      ) 7( الجدول   يوضح  
 حيث تعتبـر    ،تعتبر أداة تكاليف دورة حياة المنتج األداة األقل شعبية بين تلك األدوات           

 معروفـة اطالقـاً     غير اعتبرت   بينما ،من الشركات % 6معروفة ومستخدمة من قبل     
 نـسبة مـن يعتبـرون التكلفـة        تراوحتتلك الشركات، كما    من  % 67لدى ما نسبته    

 الجودة غير معروفة اطالقاً بشركاتهم      فالمستهدفة والتكلفة على أساس النشاط، وتكالي     
وفـي المقابـل تعتبـر      . وهي نسب مرتفعة نسبيا    % 40إلى   % 28يتراوح ما بين    

خداماً بـين تلـك      واسـت   على أساس النشاط األكثر شـيوعاً      فةالتكلفة المستهدفة والتكل  
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 و% 16 يرى مـا نـسبته       كما. على التوالي % 22و  % 40 استخدام   بنسباألدوات،  
 كما.  حاليا تحت التجربة بالترتيب    تخدمتين ومس معروفتين هما المشاركين أن  من% 11

 ومستخدمة تحت التجربـة   ،%11 من قبل    مستخدمة تكاليف الجودة    أنيوضح الجدول   
 مـن قبـل   اطالقا غير معروفة  أنها حين   في ،وبةفقط من الشركات المستج   % 11من  
 دوات العالقة واضحة بـين مـدى اسـتخدام هـذه األ    ولعل. من تلك الشركات  % 40

 شـخاص وبين مدى معرفـة األ    )  تحت التجربة  أوسواء بشكل مستمر ودائم     (الحديثة  
 دوات تكون هـذه األ    أن فمن غير المتوقع     دوات، بهذه األ  كاتالمسؤولين في تلك الشر   

  . طالقاً في بيئة هي غير معروفة فيها إبقةتشرة ومطمن
  موقف الشركات من أدوات التكلفة الحديثة) 7(جدول 

غير معروفة 

إطالقا من قبل 

 بالشركة

معروفة ولكنها 

غير مستخدمة 

 بالشركة

معروفة وتفكر 

الشركة حاليا في 

 استخدامها

معروفة وهي 

مستخدمة حاليا 

جربة تحت الت

 بالشركة

معروفة وهي 

مستخدمة حاليا 

 بالشركة

  أدوات التكلفة الحديثة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 40 % 7  %16 3 - -  %16 3  %28 5 التكلفة المستهدفة

   %11 2   %11  2   %16  3   %22  4   %40  7  تكاليف الجودة
   %6 1   %11  2   %6  1   %11  2   %67  12  تكاليف دورة حياة المنتج
   %22 4   %11  2   %6  1   %28  5   %33  6  التكلفة علي أساس النشاط

 الحظ هذه األدوات الحديثة، فن    أهمية حول   المشاركين نظر   لوجهة بالنسبة   أما  
أن التكلفة المستهدفة تعتبر األهم من بـين هـذه األدوات بمتوسـط             ) 8(من الجدول   

حسب مـا جـاء فـي    (عتبارها األكثر شيوعاً واستخداماً     ، وهذا يمكن تفسيره با    3.41
 من التكلفة على أسـاس النـشاط،     وبدرجة متوسطة من األهمية يأتي كالً      ،)7الجدول  

أما تكاليف دورة حياة المنتج فهي منخفضة األهميـة ألغلـب تلـك             . وتكاليف الجودة 
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 وبنـاء . ة سـابقة   يرجع إلى عدم المعرفة باألداة كما جاء في نتيج         قدالشركات، وهذا   
 المسئولين الحديثة من قبل     دوات معرفة األ  مدى أن إلى هنا   اإلشارة تجدرعلى ما تقدم    

 يتيح ذلك التعرف على كيفيـة اسـتخدامها         حيث أولوية، الدراسة يعتبر    قيدبالشركات  
 بتلك الشركات،   ئولين من وجهة نظر المس    أهميتها وبالتالي يعزز    أهدافها،ومتطلباتها و 

  .   واالستفادة منهاباستخدامها رار اتخاذ قلى تلك الشركات إيستدعمما قد ي
  

 تكرار ومتوسط أهمية أدوات التكلفة الحديثة) 8(جدول 

غير مهمة  أدوات التكلفة الحديثة
ة بشكل مهم

  بسيط

مهمة بشكل 

  متوسط

مهمة بشكل 

 كبير

مهمة بشكل 

  كبير جدا
  المتوسط

درجة 

  األهمية

  عالية 3.41 3 8 1 3 3 التكلفة المستهدفة
  متوسطة  3.19 2  6  4  1  5  تكاليف الجودة

  منخفضة  2.44 2  3  -  6  7  تكاليف دورة حياة المنتج
  متوسطة  3.24 4  5  1  5  3  التكلفة علي أساس النشاط

  
 التكاليف من قبل اإلدارات المختلفة داخـل تلـك          بيانات استخدام يتعلق ب  فيما  

 بين المتوسطة والعالية،    تتراوح والتي هااستخدامدرجة  ) 9(الشركات، يوضح الجدول    
 ثم  ،)4.10(وأن القسم المالي يعتبر األكثر استخداماً لهذه البيانات بمتوسط عالي نسبياً            

هذه الدرجة العالية من االستخدام لبيانات التكـاليف        . يليها قسم التسويق وقسم التكاليف    
ها في تحديد تكلفة المنتج بشكل      من قبل األقسام الثالث يمكن أن تعزى إلى االستفادة من         

 فدرجـة   الهندسـية  العليا، وقسم الـشئون الفنيـة و       اإلدارة و نتاج، اإل قسمأما  . رئيس
  .  التكاليف أتت بدرجة متوسطةناتاستخدامها لبيا
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  استخدام الوظائف لبيانات التكاليف مرتبة ترتيبا تنازليا) 9(جدول 

  الوظائف
ال 

 تستخدم

تستخدم 

بشكل 

 بسيط

 تستخدم

بشكل 

  متوسط

تستخدم 

بشكل 

  كبير

تستخدم 

بشكل كبير 

 جدا

  المتوسط
درجة 

  االستخدام

  عالية  4.10 8  6  2  1  1  القسم المالي
  عالية  3.67 4  8  3  2  1  قسم  التسويق

  عالية  3.61 6  5  3  2  2 قسم التكاليف أو اإلدارية
  متوسطة  3.33 2  10  2  -  4  قسم اإلنتاج
  متوسطة 3.28 4  4 5 3 2 اإلدارة العليا

 قسم الشئون الفنية والهندسية
  "التصميم"

  متوسطة  2.94 1  7  5  -  5

األغراض التي تستخدم فيها معلومات التكاليف بالشركات       ) 10 (دول الج يبين  
 مالحظة أن درجة استخدام المعلومات كانت متوسـطة         فيمكن. الصناعية قيد الدراسة  

تحديد وقياس تكلفة الوحدات المنتجة،      التي تم السؤال عنها، باستثناء       راضلمعظم األغ 
 علـى   3.44 و   3.83 بلـغ  عـالي والمساعدة في تسعير المنتجات بمتوسط استخدام       

 إليه في الجدول الـسابق، حيـث أن القـسم           التوصل تدعم ما تم     يجةهذه النت . التوالي
فـة  المالي، وقسم التكاليف، وقسم التسويق هي األقسام ذات العالقة المباشرة بتحديد تكل      

  . سعر بيعهتحديد ومن ثم نتج،الم
 الـشركات  من قبل هـذه       استخداماً غراض األ أقل إن ، بالذكر أيضاً  والجدير  

 واتخـاذ  وتقييم األداء    قياس في   تتمثل اليف التك لمعلومات) وبدرجة استخدام متوسطة  (
، والمساعدة في رسم    )كقرار شراء أو تصنيع أو إلغاء خط انتاجي       (القرارات اإلدارية   

 هـذه  ومـن المتعـارف عليـه أن       ،تنفيذ الخطط واألهداف اإلستراتيجية بالترتيـب     و
 تعتبر من صلب اهتمام المحاسبة اإلدارية، وهو ما يتفق مع، وقـد يفـسر               غراضاأل
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 أو إدارة خاصـة بالمحاسـبة اإلداريـة فـي           داريانخفاض وجود وظيفة محاسب إ    
 هنا يتفق مع ما توصل إليـه         تم التوصل إليه   وما). 4(الشركات كما جاء في الجدول      

، وهو أن معظم الشركات تستخدم بيانات التكاليف كأساس لتحديـد        )2000(الحمروني  
  .داءألغراض الرقابة وتقييم اأ يتم االستفادة منها في وال سعر المنتج،

  األغراض من استخدام معلومات التكاليف مرتبة ترتيبا تنازليا) 10(جدول 

  األغراض

ستخدم
ال ت

 

م تستخد

بشكل 

 بسيط

تستخدم 

بشكل 

 متوسط

تستخدم 

بشكل 

  كبير

تستخدم 

بشكل كبير 

 جدا

  المتوسط
درجة 

  االستخدام

  عالية 3.83 5  10 - 1  2  تحديد وقياس تكلفة الوحدات المنتجة
  عالية  3.44 5  7  1  1  4  المساعدة في تسعير المنتجات

الرقابة علي التكلفة بهدف منع 
  ةاإلسراف والضياع وتخفيض التكلف

  متوسطة  3.33 4  5  4  3  2

  متوسطة  3.24 4  7  -  1  5  تحديد ربحية العميل
  متوسطة  3.18 2  5  6  2  3  تحليل األنشطة

  متوسطة  3.06 2  5  3  6  2 قياس وتقييم األداء
المساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية 

مثال قرار شراء أو التصنيع أو (
  )قرار إضافة منتج أو إلغاء منتج

  متوسطة  3.00 3  4  4  4  3

المساعدة في رسم وتنفيذ الخطط 
 واألهداف االستراتيجية

  متوسطة  2.94 2  5  3  4  4

 على آراء المشاركين في الدراسة حول نظام التكاليف المطبـق فـي        للتعرف  
راضين عـن   %) 78ما نسبته   (أن معظم المشاركين    ) 11(شركاتهم، يوضح الجدول    

غم من اخـتالفهم فـي درجـة التطـوير           ولكن بدرجات متفاوتة بالر    ؛نظم التكاليف 
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 إلى تطوير جـوهري  يحتاج النظام الحالي    أن%) 6( يرى البعض    حين ففي ،المطلوبة
 يحتـاج إلـى     النظام أن%) 39 (خر البعض اآل  ويرى ،ولكن يظل يمكن االستفادة منه    

 كـان بعـض   إن جيـد و النظام أنيرون % 27بعض التطوير فقط، كما إن ما نسبته     
 المقابل  وفي ، تطوير أي النظام ال يحتاج     نمنهم يعتقدون أ  % 6 بينما   ،يدالتطوير قد يف  

 ويعتقـدون أنـه   ،منهم غير راضيين عن نظام التكاليف المطبق حاليـاً  % 22 أننجد  
 معلومات دقيقة   فر هذه النظم المطبقة تو    بأن القولويمكن  .  تطوير جوهري  ىيحتاج إل 

رجة دقة المعلومات التـي ينتجهـا       أن د % 84 حيث يرى ما نسبته      ؛بدرجات متباينة 
 أن  المـستجوبين  مـن  في حين ال يعتقـد أي        الكبيرة،النظام تتراوح بين المتوسطة و    

  . النظام غير دقيقةينتجهاالمعلومات التي 
 مـن   يتراوح ،أجرت تطوير %) 61( تلك الشركات    ب الرغم من أن أغل    على  

 ،مـس الـسنوات الماضـية      الخ خالل بأخر   أو نظمها بشكل    على ،بين البسيط والكبير  
ـ     أجرت منمن هذه الشركات    % 39 ننالحظ أ   التكـاليف   ام تطوير متوسط على نظ

. من تلك الـشركات   % 39في المقابل لم يحدث أي تطوير خالل نفس المدة في           . لديها
في تطوير نظم التكاليف بمؤسـساتهم،       %) 89ما نسبته   ( يرغب جل المشاركين     كما

يرون أنه ال جدوى من تطوير النظـام        %) 22(ء منهم   مع األخذ في االعتبار أن جز     
ومـن المالحـظ أيـضاً أن معظـم         . القائم، ويرغبون في تبني نظام جديد بالكامـل       

% 56يعتقدون أن نظام التكاليف يتناسب مع عمليات شـركاتهم، و         %) 72(المشاركين  
ـ  يوف. منهم يرون أنه يتناسب بشكل كبير       الـنظم  أنيـرون  % 28 نجـد أن    ل المقاب

  .  ال تتناسب مع عمليات الشركاتالمطبقة حالياً
 في إجابات المـشاركين حـول       توافق عام يمكن القول بأن هناك شبه        وبشكل  

 الـشركات   أغلـب  ف ، عملياتهـا  مـع  التناسبدرجة الرضا، ودقة المعلومات، ومدى      
 أنـه  معلوماته دقيقـة و    أنالمستجوبة راضية عن نظام التكاليف المطبق لديها وترى         
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 عن نظـام التكـاليف      ن هناك أربعة مشاركين غير راضي     فمثال.   مع عملياتها  سبيتنا
الحالي، وقد يكونون من بين خمسة مشاركين يرون أن النظام الحالي ال يتناسب مـع               

وعلى الجانب األخر، يوجد مشارك راضٍ بشكل كبير جداً على نظام           . عمليات الشركة 
 تطوير، قد يكون هو نفـسه مـن يـرى أن             وال يحتاج إلى أي    حالياًالتكاليف المطبق   

 . النظام الحالي يوفر معلومات دقيقة، وأنه يتناسب بشكل كبير جداً مع عمليات الشركة
  

  مدى مالئمة نظام التكاليف) 11(جدول 
  درجة الرضا عن نظام التكاليف الحالي

  غير راض جدا
يحتاج تطوير (

 )جوهري

 راض بشكل بسيط

يحتاج إلى تطوير (
لكن يظل جوهري و

  )يمكن االستفادة منه

 راض بشكل متوسط

النظام يحتاج إلى (
  )بعض التطوير

 راض بشكل كبير

النظام جيد وان كان (
بعض التطوير قد 

 )يفيد

راضي بشكل كبير 
  جدا

النظام ال يحتاج ( 
 )أي تطوير

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
4 22%   1  6%   7  39%   5  27%   1  6%   

  درجة دقة المعلومات التي يوفرها النظام

  دقيقة بشكل كبير  دقيقة بشكل متوسط  دقيقة بشكل بسيط  غير دقيقة
دقيقة بشكل كبير 

  جدا
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

-  -  3  16%   7  39%   7  39%   1  6%   
   سنوات الماضية5مدى تطوير نظام التكاليف في 

لم يحدث أي 
  تطوير

حدث تطوير بشكل 
  بسيط

حدث تطوير بشكل 
  متوسط

حدث تطوير بشكل 
  كبير

حدث تطوير بشكل 
  كبير جدا

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
7  39%   1  6%   7  39%   3  16%   -  -  
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   سنوات القادمة5مدى الرغبة في تطوير نظام التكاليف في 

ليس هناك رغبة 
في إجراء أي 

  تطوير

هناك رغبة في 
إجراء تعديالت 
بسيطة على نفس 

  النظام

هناك رغبة في 
إجراء تعديالت 

متوسطة على نفس 
  النظام

هناك رغبة في 
إجراء تعديالت 

كبيرة وجوهرية على 
  نفس النظام

هناك رغبة في 
ي نظام تكاليف تبن

  جديد بالكامل

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
2  11%   3  17%   3  17%   6  33%   4  22%   

  مدى تصميم نظام التكاليف ليتناسب مع عمليات الشركة
ال يتناسب مع عمليات 

  الشركة
يتناسب بشكل 

  بسيط
يتناسب بشكل 

  متوسط
سب بشكل يتنا

  كبير
يتناسب بشكل كبير 

  جدا
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

5  28%   -  -  3  16%   9  50%   1  6%   

 عن العوامل التي تؤثر علـى مـستوى اسـتخدام نظـام             بالسؤال و وأخيراً،  
ل التي تم الـسؤال عنهـا       أن كل العوام  ) 12(التكاليف في الشركات، يوضح الجدول      

وتعتبر تنوع وتعدد   . تعتبر مؤثرة، وأن درجة تأثيرها تنحصر ما بين متوسطة وعالية         
بمتوسـط  (، ودرجة المنافسة التي تواجه الشركة بالـسوق         )3.59بمتوسط  (المنتجات  

بمتوسـط  (، واإلستراتيجية التنافسية للشركة     )3.47بمتوسط  (، وملكية الشركة    )3.53
 وتجـدر .  على التـوالي   كاليف نظام الت  دامثر العوامل المؤثرة على استخ    من أك ) 3.44

 النتيجة المتعلقة بتأثير السوق ودرجة المنافسة على استخدام نظـام           أن إلى هنا   شارةاإل
 مـن اسـتخدام     غرض إليه عند السؤال عن ال     لتوصلالتكاليف جاءت متفقة مع ما تم ا      

د تشير إلى أن التسعير وتحديـد تكلفـة         معلومات محاسبة التكاليف، حيث كانت الردو     
 معلومـات ( الرئيس من استخدام مخرجات نظام التكاليف        الغرض تعتبروحدة المنتج   

  ). 9(كما ورد في الجدول ) التكاليف
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 المقابل تعتبر تقنية وتكنولوجيا التصنيع المستخدمة، واستخدام الكمبيوتر         وفي  
نـسبة  ( القرارات، وهيكـل التكـاليف       تخاذ المحاسبي، ودرجة المركزية في ا     نظامبال

ـ  تأكد، ودرجة ال) الثابتة ىالتكاليف المتغيرة إل   القانونيـة   (ة بالتغييرات البيئيـة المحيط
في حين تعتبـر  . رتيبمؤثرة بشكل متوسط وعلى الت    ) اواالقتصادية والسياسية وغيره  

) 2.93بمتوسـط  (درجة البيروقراطية والرسمية المتبعة بالشركة أقل هـذه العوامـل        
  .كاليفتأثيراً على استخدام نظام الت

  العوامل المؤثرة على استخدام نظام التكاليف مرتبة ترتيبا تنازليا) 12(جدول 

  العوامل
  ال

  تؤثر

تؤثر 

بشكل 

  بسيط

تؤثر 

بشكل 

  متوسط

تؤثر 

بشكل 

  كبير

تؤثر 

بشكل 

  كبير جدا

  المتوسط
درجة 

  التأثير

  ةعالي  3.59 5  6  3  -  4  تنوع وتعدد المنتجات
  عالية  3.53 4  7  3  -  4  درجة المنافسة التي تواجه الشركة بالسوق

  عالية  3.47  1  11  2  1  3 ملكية الشركة
مثل إنتاج منتجات (اإلستراتيجية التنافسية للشركة 

متميزة أو بيع السلع بأسعار منخفضة لكسب 
  )السوق أو التركيز عليهما معا

  عالية  3.44 5  5  2  5  1

  متوسطة  3.39 3  8  2  3  2  لتصنيع المستخدمة بالشركةتقنية وتكنولوجيا ا
  متوسطة  3.39  3  8  3  1  3  استخدام الكمبيوتر بالنظام المحاسبي بالشركة
  متوسطة  3.35  3  7  2  3  3  درجة المركزية في اتخاذ القرارات بالشركة

  متوسطة  3.29 3  6  4  1  4  حجم الشركة
  هيكل التكاليف بالشركة

  )ة إلي الثابتةنسبة التكاليف المتغير( 
  متوسطة  3.22  2  8  3  2  3

  درجة التأكد بالتغييرات البيئية المحيطة بالشركة 
  )القانونية واالقتصادية والسياسية وغيرها(

  متوسطة  3.13 2  4  5  4  3

  متوسطة  2.93  1  4  6  1  6  درجة البيروقراطية والرسمية بالشركة
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  :ملخص ألهم النتائج

يكلها التنظيمي قسم أو وحدة خاصـة بمحاسـبة         إن معظم الشركات لديها ضمن ه      ♦
التكاليف، وبدرجة أقل توجد وظيفة محاسب تكاليف بالشركات محل الدراسة، بينما ال            

 .يكاد يكون هناك وجود لوظيفة أو إدارة للمحاسبة اإلدارية في أغلب تلك الشركات

أكثـر هـذه     إن درجة استخدام تصنيفات التكاليف التي تم السؤال عنها عالية، وأن           ♦
  .  التصنيف الوظيفي أقلها استخداماً، بينما كانالتصنيف الطبيعيالتصنيفات استخداماً 

إن طريقة التكلفة المتغيرة هي الطريقة األكثر استخداماً، وأن نظام التكاليف الفعلية             ♦
 .هو النظام األكثر استخداماً، في حين ال يكاد يوجد استخدام لنظام التكاليف المعيارية

إن نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى إجمالي التكاليف في معظم الشركات             ♦
تشكل حصة عالية نسبياً، وأن حوالي نصف هذه الشركات ال تستخدم معدالت تحميـل    

 .أو تستخدم معدل واحد فقط في توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة

ى معظم الشركات، وبعضها تـستخدم      إن جميع أدوات التكاليف الحديثة معروفة لد       ♦
وفي . التكلفة المستهدفة والتكلفة على أساس النشاط إما بشكل مستمر أو تحت التجربة           

المقابل تعتبر تكاليف دورة حياة المنتج وتكاليف الجودة األقل شعبية بين أدوات التكلفة             
تكوين وزيـادة   الحديثة، وأن المسئولين بالشركات قيد الدراسة يرون أن من أولوياتهم           

المعرفة بكيفية استخدام ومتطلبات وأهداف األدوات الحديثة، مما قد يعـزز أهميتهـا             
 . ويؤدي إلى اتخاذ القرار بتبنيها واالستفادة منها

إن القسم المالي وقسم التسويق يعتبران األكثر استخداماً لبيانات التكاليف في تلـك              ♦
 أن درجـة    كمـا . اج وقسم الشؤون الفنية   الشركات، وبدرجة أقل يستخدمها قسم اإلنت     

استخدام بيانات التكاليف بالشركات الصناعية كانت متوسطة لمعظم األغراض التي تم           
السؤال عنها، باستثناء تحديد وقياس تكلفة الوحدات المنتجة، والمساعدة فـي تـسعير             
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ت فـي   غراض استخداماً تمثل  ألكما أن أقل ا   . المنتجات فجاءت بمتوسط استخدام عالي    
كقرار شراء أو تصنيع أو إلغـاء خـط         (قياس وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلدارية       

 . ، والمساعدة في رسم وتنفيذ الخطط واألهداف االستراتيجية)نتاجيإ

إن معظم المشاركين راضين عن نظام التكاليف المطبق فـي شـركاتهم؛ ولكـن               ♦
تطوير والتغيير المطلوبة، وأن هـذا      بدرجات متفاوتة بالرغم من اختالفهم في درجة ال       

النظام يوفر معلومات دقيقة بدرجات متباينة تتراوح بين المتوسطة والكبيـرة، ومـن             
المالحظ أيضاً أن معظم المشاركين يعتقدون أن نظام التكاليف يتناسب مـع عمليـات              

  .شركاتهم
ليف بـدرجات   العوامل التي تم السؤال عنها تؤثر على استخدام نظام التكـا          إن جميع    ♦

فنجد أن تنـوع وتعـدد   . متفاوتة، حيث تنحصر درجة تأثيرها ما بين المتوسطة والعالية       
المنتجات، ودرجة المنافسة، وملكية الشركة، واالستراتيجية التنافـسية للـشركة تـؤثر            
بدرجة عالية على استخدام نظام التكاليف على التوالي، في المقابل يعتبر هيكل التكاليف             

ودرجة التأكد بالتغييرات البيئية المحيطة بالـشركة، ودرجـة البيروقراطيـة           بالشركة،  
  .والرسمية المتبعة بالشركة أقل هذه العوامل تأثيراً على استخدام نظام التكاليف

   :مناقشة النتائج والتوصيات ببحوث مستقبلية

عدم تـوفر المقومـات     من مراجعة الدراسات السابقة يتضح أنه بالرغم من           
ال يتم تحديـد تكلفـة   أنه سية الالزمة لتطبيق نظم التكاليف في أغلب الشركات، و األسا

الوحدة الواحدة بالشكل العلمي الصحيح، إال أنه يوجد رضى ولو نـسبي عـن نظـام                
التكاليف المطبق ولعل أحد األسباب هو أن معظم هذه الشركات ليس لـديها قـسم أو                

أن هناك تطوير في نظام التكاليف       الحالية   وقد أظهرت الدراسة  . وحدة مستقلة للتكاليف  
بالشركات الليبية في السنوات السابقة، حيث بينت أن معظم هذه الشركات لديها ضمن             
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هيكلها التنظيمي قسم أو وحدة خاصة بمحاسبة التكاليف وأن معظم المشاركين راضين            
عتقـدون أن  عن نظام التكاليف المطبق في شركاتهم ولكنه يحتاج الى التطوير، كمـا ي       

كما أوضحت أن هناك رغبة     . معلوماته دقيقة نسبيا وأنه يتناسب مع عمليات شركاتهم       
  .في تطوير نظام التكاليف في السنوات القادمة لدى جل الشركات قيد الدراسة

ولعله من المناسب دراسة وتتبع مدى التطور في نظـام محاسـبة التكـاليف               
حددة، فمثالً دراسة كيفية حساب تكلفـة وحـدة         وتطبيقاتها العملية خالل فترة زمنية م     

المنتج النهائي، ومدى اتباع األسس السليمة لتصنيف ومعالجـة عناصـر التكـاليف،             
وكذلك أسـباب   وتحميل عناصر التكاليف المباشرة وغير المباشرة على وحدة المنتج،          

االعتمـاد  ارتفاع نسبة التكاليف الصناعية غير المباشرة إلى إجمالي التكاليف، وعـدم      
على معدالت تحميل مختلفة عند توزيع تلك التكاليف يحتاج إلى دراسة ووقفـة جـادة      
سواء من الشركات أو من البحاث والمهتمين، لما لها من أثـر علـى تحديـد تكلفـة                  

باإلضافة إلى أن العالقة بين درجة الرضى عن النظـام المطبـق ومـدى              . المنتجات
ية تطبيق هذا النظام ومدى االستفادة منـه تحتـاج          الحاجة الى تطويره، وكفاءة وفعال    

  .أيضا إلى دراسات مستقبلية
كما تبين النتائج أن وظيفة محاسب إداري أو إدارة محاسبة إدارية ال توجـد                

ضمن الهيكل التنظيمي ألغلب الشركات، وأن اإلدارة العليا ال تستخدم بدرجة عاليـة             
 كما هو الحال في القسم المالي؛ مما قد يفـسر           المعلومات التكاليفية عند اتخاذ قراراتها    

على أن تلك الشركات ال تستفيد بدرجة كبيرة من األدوات التقليدية والحديثة للمحاسبة             
هذا األمر يمكن إرجاعه إلى أن اهتمام الشركات ينـصب علـى اسـتخدام              . اإلدارية

فـة المنـتج    معلومات التكاليف في اتخاذ بعض القرارات القصيرة األجل كقيـاس تكل          
بينما ال يكاد يوجد استخدام لتلك المعلومات في محور اهتمام المحاسبة           . وتسعير المنتج 
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كالمساعدة في اتخاذ القرارات القصيرة األجل األخرى مثل قرارات الـشراء   اإلدارية
أو التصنيع أو إضافة أو إلغاء خط إنتاجي، وفي اتخاذ القرارات الطويلة األجل كرسم              

 وعليه فإن دراسة اسـتخدام اإلدارة العليـا         ،اسات واألهداف االستراتيجية  وتنفيذ السي 
لمعلومات محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية في اتخاذ القرارات االستراتيجية يعـد           

  . فرصة لدراسات مستقبلية
وفيما يتعلق بطرق التكاليف المستخدمة، أوضحت نتـائج هـذه الدراسـة أن               

ة هي الطريقة األكثر استخداماً مقارنة بطريقة التكاليف الكلية في          طريقة التكلفة المتغير  
هذا األمر أتى بخالف ما توصلت إليه أغلب الدراسات الـسابقة فـي             . تلك الشركات 

البيئة الليبية على أن الطريقة الكلية هي األكثر شيوعاً واستخداماً، والذي يمكن تبريره             
فدراسة العوامل التـي تـؤثر علـى        . سائدةبسبب نوع ملكية الشركات أو القوانين ال      

دون أخرى يظل تساؤل يحتاج إلى بحث وتفسير        ) أو نظرية أو مدخل   (استخدام طريقة   
  .من خالل دراسات مستقبلية

 كما أكدت نتائج هذه الدراسة ما جاء في الدراسات السابقة في أنـه بـالرغم              
 ومحاسبة التكلفة عـن النـشاط       من أهمية أدوات التكلفة الحديثة مثل التكلفة المستهدفة       

وتكلفة الجودة وتكلفة دورة حياة المنتج، إال أن مستوى تبنيها واسـتخدامها ال يـزال               
ضعيفاً على مستوى الشركات الليبية، األمر الذي يمكن إرجاعه إلى مدى الحاجة إلى             
، مثل هذه األدوات في البيئة الليبية أو إلى مدى توفر المقومـات الالزمـة لتطبيقهـا               

كالقدرة على توفير معلومات تفصيلية ودقيقة أو توفر موارد مالية كبيـرة أو مـوارد               
أيضاً يمكن تفسير عدم التبني واالسـتخدام       . بشرية مؤهلة، لالستفادة من هذه األدوات     

إلى عدم حاجة بعض الشركات التي تعمل في نوع معين من الصناعة، والذي يتصف              
لسوق واألسعار والمنافسين، إلى مثل هذه األدوات       محيطها باالستقرار من حيث حجم ا     

ومما تجدر اإلشارة إليه هنا إلى أن هذه الشركات كانت راضية بما لديها من              . الحديثة
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أدوات محاسبة تكاليف تقليدية لخدمة أغراضها المختلفة، وتعتبرهـا دقيقـة ومناسـبة         
ة ومستفيضة للتعـرف    كل هذه التفسيرات وغيرها تحتاج إلى دراسات معمق       . لعملياتها

على مدى استخدام األدوات التقليدية لمحاسبة التكاليف والعوامل المؤثرة في استخدامها           
وعلى األسباب الكامنة وراء التمسك باألدوات التقليدية وعدم تبني واسـتخدام األدوات            

  . سوة بالدول المتقدمةأالحديثة للتكلفة 
يع أدوات التكـاليف الحديثـة      وفي نفس السياق أوضحت هذه الدراسة أن جم         

معروفة لدى معظم الشركات، وأن األدوات األكثر شعبية فيما بينهـا تعتبـر األكثـر               
) سواء عن طريق التعليم أو التدريب أو االطالع أو غيرها         (استخداماً، فزيادة المعرفة    

 بكيفية استخدام ومتطلبات وأهمية األدوات الحديثة من قبل العاملين والمـسؤولين فـي     
فهذا قد يعطى تفسير الستخدام أو      . تلك الشركات، قد يعزز اتخاذ قرار بتبنيها وتطبيقها       

 . عدم استخدام األدوات الحديثة أو التقليدية، وهو ما قد يحتاج إلى بحوث مستقبلية

كما وجدت الدراسة أن تنوع المنتجات وتعددها، ودرجة المنافسة في السوق،             
ة التنافسية تؤثر بدرجة عالية على اسـتخدام معلومـات          وملكية الشركة، واالستراتيجي  

نظام التكاليف، وهي عوامل تعد من محور اهتمام األدوات الحديثة للتكلفة، ولعله مـن    
المناسب دراسة العوامل المؤثرة على استخدام نظام التكاليف بشكل تفصيلي من حيث            

من درجة غير   ( التكاليف   قياس هذه المتغيرات بشكل أدق، وعالقتها بدرجة تعقيد نظام        
معقد كما في األنظمة التقليدية إلى درجة معقد جداً كما في نظام التكلفة علـى أسـاس        

العوامل المؤثرة على استخدام نظام التكـاليف        كما يمكن دراسة العالقة بين       ).النشاط
 نوع ملكية الشركة وحجم عملياتها وبين تنوع وتعدد األدوات التقليدية والحديثـة           مثل  

  .للتكلفة واستخداماتها
 Porter'sكما أنه من الممكن دراسة نوع االستراتيجية التنافـسية كنمـوذج     

Competitive Strategy Model    للتعرف على العالقة بـين نـوع االسـتراتيجية 
ومدى تبني واستخدام األدوات التقليدية أو الحديثة للتكلفة        ) الريادة في التكلفة أو التميز    (
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ستفادة من معلومات المحاسبة اإلدارية، وكذلك يمكن دراسة مدى مالئمـة     أو درجة اال  
األدوات التقليدية في توفير معلومات دقيقة للمحافظة على الحصة السوقية وزيادتها في            

  .حالة تعدد المنتجات وتنوعها
على مستوى منهجية الدراسة، أن أغلب الدراسات اسـتخدمت   وأخيرا يالحظ  

فة االستبيان تحديداً لجمع البيانات، ولعله من المفيد فتح آفـاق           المنهج الوصفي وصحي  
جديدة من الدراسات المعمقة التي تعتمد أكثر علـى دراسـات الحالـة والمقـابالت               
الشخصية واالطالع عن قرب على مدى استخدام تطبيقات نظام التكاليف، ومراحـل            

ـ    .  تطور النظام وأسبابه   ن الدراسـات الـسابقة   كما أنه من المالحظ أن عدد قليـل م
استخدمت نظرية معينة لتفسير ومحاولة فهم الواقع العملي لنظم التكاليف المـستخدمة            
في البيئة الليبية مثل النظرية الموقفية أو نظرية الوكالة أو النظريـة المؤسـساتية أو               
غيرها، فلعل استخدام مثل هذه النظريات في الدراسات المستقبلية يعطى عمق أكثـر             

  .   والتفسير لتطبيقات محاسبة التكاليف المختلفةللفهم
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