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 المستخلص
المراكز  تكاليفلتخصيص  سلوبا  أبوصفها ( التكرارية Jacobiاستخدام طريقة ) إلىيهدف البحث 

التي يمكن ان تنشأ والتكرارية لتنفيذ عمليات التخصيص المعقدة  اآلنيةوالتي تستخدم المعادالت  الخدمية

)تبادلية(  ذات اتجاهين األقسامبين هذه وتكون العالقات ، كبيرا الشركةفي  عدد مراكز الخدمات يكونعندما 

يناقش البحث و، ن يؤثر بشكل جوهري على دقة بيانات التكاليفأن تجاهل هذه العالقات يمكن أعن  فضال  

من منظور تحليل  األولمن خالل ثالثة مستويات  في تخصيص التكاليف (Jacobiطريقة ) مةءمدى مال

الخطأ وتحديد مستويات الدقة والثاني من منظور تحديد المعامل التبادلي لتكلفة مركز الخدمة والثالث من 

 .لتخطيط والرقابة واتخاذ القراراتمنظور االستخدام المحاسبي للمعامل التبادلي في مجال ا

كبر عند تحديد الكلف أن يسهم في تحقيق مرونة أن تطبيق هذه الطريقة يمكن أيفترض البحث 

ويوفر الكثير من  ،األخرىق التوزيع ائالتبادلية ويقلل من مستويات خطأ القياس التي تقع عند تطبيق طر

 المعلومات الضرورية التخاذ القرارات المتعلقة بالتكلفة.

لتكاليف مراكز الخدمات  التوزيع السليم نأ أهمهامجموعة من االستنتاجات  إلىوقد خلص البحث 

يخفف من االنتقادات الموجهة لمحاسبي التكاليف من قبل اإلدارة المتعلقة بنتائج  وفقا لألسلوب المقترح قد

( Jacobi)االستفادة من طريقة التوزيع والقرارات التي ستبنى عليها وفي ضوء ذلك يقترح البحث 

 على جودة القرارات المتخذة في ضوئها. من اثرلما في ذلك والمعلومات الناتجة عنها 

 
 .(JACOBI) تخصيص التكاليف، طريقة التوزيع التبادلي، طريقة: الكلمات المفتاحية

 

Abstract 
 

This research aims to use (Jacobi) iteration method as a technique to the allocation 

of service cost centers, which uses iteration equation to perform the complex allocations 

that can arise when the number of service centers in the organization is large. The 

relations between these centers are in two directions (Reciprocity), as long as ignoring 

these relations can significantly affect the accuracy of cost data. The research also 

explores how Jacobi can be employed through three levels: the first from the perspective 

of error analysis and the determination of precision levels, and the second from the 

perspective of determining the reciprocal coefficient of Service Center cost (coefficient 

factor) and the third from the perspective of accounting use of coefficient factor in the 

domain of planning, control and decision-making. 

The research assumes that the application of this method can contribute to a greater 

flexibility in determining the Reciprocal costs and reduce the measurement error levels 

that occur when applying the other distribution methods and provides the necessary 

information for cost decisions.  

The research concluded a set of conclusions, the most important of which is that 

the proper allocation of service centers costs according to the proposed method may 

reduce management criticisms to cost accountants regarding the results of the allocation 

and the decisions that will be built upon. In light of this, the research suggests benefiting 

from this method and the resulting information has an impact on the quality of decisions 

taken in light of it. 

 

Key word: Cost allocation Reciprocal allocation Methodm JACOBI method. 
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 المقدمة

في تخصيص تكاليف مراكز الخدمات  ألول مرةتستخدم ( التكرارية طريقة Jacobiطريقة )

 إلىللوصول  نياآمجموعة من المعادالت التي يتم حلها  إلىتحديد التكلفة التبادلية السليمة باالستناد و

تستخدم هذه الطريقة في حالة وجود عدد كبير من المراكز الخدمية ، الكلفة التبادلية لمركز الخدمة

يسهم في توفير مجموعة من المستويات ن أ ن التوزيع التكراري المتبادل يمكنأوتفترض الطريقة 

 .  الكلفة السليمة لمركز الخدمة إلىللكلفة التبادلية التي تتقارب في النهاية للوصول 

في التوزيع التبادلي لتكاليف مراكز  ختلف تماما عن األساليب المستخدمة حاليات الطريقة هذه

 لغات البرمجة ولعل انسجامها مع، ق المستخدمة حالياائالطر عن إضافيةبمزايا  تتمتعو، الخدمات

  ق التخصيص .  ائعلى نظيراتها من طر إضافيةن يعطيها ميزة أيمكن 

للنتائج ثم تقوم المعادالت التكرارية  -يخضع للحكم الشخصي -أوليتبدأ الطريقة بإعطاء تقدير 

كما توفر هذه الطريقة مستويات من ، الكلفة التبادلية السليمةبن تنتهي  أ إلىبتصحيح هذا التقدير 

بوصفها يمكن اعتمادها  -اكثر دقة من التكاليف المحددة وفق الطرق غير التبادلية  -التكلفة التبادلية 

 األخرى األقسامللتوزيع في حالة عدم القبول بالتكاليف التبادلية السليمة المخصصة من قبل  أساسا  

تعديل رقم التكلفة  إمكانيةلخطأ الذي يصاحب عملية التخصيص يتيح وكذلك تحدد مستويات ا

تحديد الكلفة  فضال عن، التخصيصفي  أخرىطريقة  أيألغراض اتخاذ القرارات في حالة اتباع 

  ن تستخدم في مجال تخطيط التكلفة في الفترات القادمة.أالسليمة للمركز الخدمي التي يمكن 

  مشكلة البحث
يؤثر تخصيص التكاليف بشكل جوهري على دقة بيانات التكاليف وفي ظل وجود عدد كبير 

من مراكز التكاليف الخدمية المرتبطة فيما بينها بعالقات ذات اتجاهين )تبادلية( يصبح اختيار 

يمكن وفي ضوء ذلك  ،مرأ حاسما في القياس السليم للتكاليفأالطريقة المناسبة لتخصيص التكاليف 

 :اآلتيةمشكلة البحث من خالل طرح التساؤالت البحثية عرض 

في حالة وجود تبادل تكاليف البديال مالئما لتخصيص ( التكرارية Jacobiهل تعد طريقة ) .1

 .للخدمات بين عدد كبير من المراكز الخدمية

بين  لخدمات المتبادلةلكلفة ا سليما   ن توفر مقياسا  أ ( التكراريةJacobiطريقة )لهل يمكن  .2

 .المراكز الخدمية

مشكلة الصعوبة في التطبيق التي واجهت  ( التكراريةJacobiن تتجاوز طريقة )أهل يمكن  .3

 .األخرى عند تعدد مراكز التكاليف الخدمية طريقة تخصيص التكاليف التبادلية

 أهمية البحث 

التوزيع  يقةن طرإذ إ، األكاديمي يمثل الجانباألول يمكن عرض أهمية البحث من جانبين 

 إلىالزالت تأخذ حيزا مهما في الكتابات المحاسبية  مراكز الخدمات تكاليف تخصيصفي  يالتبادل

 ،ن تعزيز هذهإو ،ت العراقيةوالمقررات المحاسبية في الجامعا المناهجوأنها تدرس ضمن  يومنا هذا

 في التحديث بأسلوب يتماشى مع متطلبات هاتقديميعيد ( التكرارية Jacobiريقة )بط يقةالطر

من  على المستويين االكاديمي وحقل العملالمرحلة الراهنة من جهة ويزيد من الجانب المعرفي 

لطريقة  تطبيقا رقميا يقدم البحث حيث ،التطبيقيهو الجانب ف الثانيالجانب  أماجهة أخرى. 

(Jacobi التكرارية ) يتوافق مع هدف البحث من حيث توافر شروط في عينة بحثية تم اختيارها بما

 .ها العدد الكبير للمراكز الخدميةهمأالتطبيق و

 



 [82]                                                                                                       ...(Jacobiالتحليل العددي باستخدام طريقة )

 هدف البحث

 :تيآلتحقيق ا إلىالبحث بصوة أساسية  يسعى

ق التحليل العددي ائبوصفها واحدة من طر - ( التكراريةJacobiطريقة ) مةءمدى مالبيان  .1

التبادلي  في حل النظام الخطي لمشكلة التوزيع - المعادالت الخطية نظمالمستخدمة في حل 

 .واستخدام هذه الطريقة في عينة بحثية مختارة  لتكاليف مراكز الخدمات

في ( التكرارية Jacobiطريقة ) مخرجات المترتبة على استخدامالمحاسبية  اآلثار همأتحديد  .2

 . تترشيد القرارا

 فرضية البحث
 :اآلتيةاختبار الفرضيات  إلىيسعى البحث 

بديال مالئما لتخصيص التكاليف في حالة وجود تبادل تعد ( التكرارية Jacobiطريقة ) نإ .1

 للخدمات بين عدد كبير من المراكز الخدمية.

 .بين المراكز الخدمية لخدمات المتبادلةكلفة ا( التكرارية توفر مقياسا سليما لJacobiطريقة ) نإ .2

 . األخرىق التكرارية ائبالسهولة في التطبيق مقارنة بالطرتتسم ( التكرارية Jacobiطريقة )ن إ .3

  منهج البحث
باالعتماد على  صياغة محاور وفرضيات البحثاعتمد الباحث على المنهج الوصفي في 

ذات الصلة بموضوع  والدراساتالكتاب والباحثين المنشورة في الكتب والدوريات والبحوث  راءآ

تم  في عينة بحثيةوذلك  ،أهدافهفرضيات البحث وتحقيق  اختباروعلى المنهج التحليلي في ، البحث

 التطبيقي. إطارهامشكلة البحث في  لمعالجة اختيارها

 السابقة تالدارسا

 :على النحو اآلتيوالبحث  متغيراتالدراسات السابقة التي تناولت هم أ عرضيمكن 

 بعنوان :  (Stinson, 2002دراسة ) .1
"Cost Allocation -From the Simple to the Sublime" 
في هذه الدراسة حاول الباحث تبرير استخدام طريقة التوزيع التبادلي في تخصيص تكاليف 

لتكاليف مراكز  (التنازلي ،المباشر)ق التوزيع ائمراكز اإلنتاج بمقارنتها بطرفي مراكز الخدمات 

نموذج رياضي تمثل بالمصفوفات واستخدام أوقد جمعت هذه الدراسة بين استخدام  الخدمات .

ن يسهل عمل أ( يمكن (EXCELان برنامج إلى وقد خلصت الدراسة  ،(EXCELبرنامج  )

نه يتطلب المام المحاسبين أق الرياضية المعقدة في مجال عملهم إال ائالمحاسبين في تطبيق الطر

 الرياضيات والحاسوب لتنفيذ هذه المهام .بالمهارات األساسية  في 

 :بعنوان  (KELLER ,2005)دراسة  .2

 " Simpler than ABC: New Ideas for Using Microsoft Excel for 

Allocating Costs." 

باستخدام  تكاليف األقسام الخدمية طريقة تخصيص مقترحا لتطويرتضمنت هذه الدراسة 

تم استخدامه في  والذيالمنتج(  -نموذج )المستخدمأ توظيفإلعادة  (EXCEL) جداول البيانات

للممارسين  من خالل تقديم مقترح للتطبيق يتسم بالسهولة والفائدة، العديد من الدراسات المحاسبية

للمستخدم لتقييم  أداة الحلفي  المستخدمةطريقة ال توفركما  ،(EXCELيستخدمون برنامج )الذين 

 تخصيصالان إلى خلصت الدراسة  دوق .مباشر على نحو  وتحسين تتبعها  األقسام الخدميةتكاليف 

( سوف يؤدي إلى تسهيل مهمة EXCELباستخدام برنامج ) األقسام الخدميةتكاليف ل التبادلي

  تكاليف األقسام الخدمية بطريقة فعالة. تخصيصالمحاسب في 
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 ( بعنوان :Leese, 2013دراسة ) .3
“Using Excel's Solver Function To Facilitate Reciprocal Service Department 

Cost Allocations” 
المتمثلة بدالة  (EXCEL)ركزت هذه الدراسة على توظيف الميزات اإلضافية لبرنامج 

(Solver في تنفيذ طريقة التوزيع التبادلي لتكاليف )الخدمية على المراكز اإلنتاجية  المراكز

الطريقة أيضا الربط بين بالمعادالت الخطية الحتساب التكاليف وحلها تتطلب هذه و، )المنتجات(

في  التخصيص  (Solverتوظيف دالة ) إمكانيةوقد خلصت الدراسة إلى ، (Solverباستخدام دالة )

دقة في استخراج ن تحققه من سهولة في التطبيق وألما يمكن   التبادلي لتكاليف األقسام الخدمية

 .  النتائج

 ( بعنوان : Benta & Caplan, 2017دراسة ) .4
"Lattice allocations: A better way to do cost allocations" 

 Lattice هذه الدراسة فكرة جديدة اسماها الباحثان " التخصيص الشعري قدمت

allocations( تجمع بين المصفوفات وبرنامج "EXCEL ) تخصيص التكاليف عمليات  جراءإفي

 تضمنت، (Two stage allocation) الربط بين عمليات التخصيص على مرحلتين بالتركيز على

 أماحل مجموعة المعادالت الخطية.  من خالل القيام بالتوزيع التبادلي األول، قسمينالدراسة 

 التخصيص من مرحلتين إلى مرحلة واحدة  ةاختصار عملي األداةكيف يمكن لهذه  فتناول الثاني،

نها تؤدي إلى إوال تتطلب هذه الطريقة أي نفقات أو شراء لبرمجيات كما ، لتطبيقا سهلة بطريقة

 لتنفيذ عملية التخصيص. نالالزميتقليل الوقت والجهد 

 عن الدراسات السابقة الحالية ما تتميز به هذه الدراسة

تشترك هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجالين هما استخدام األساليب الرياضية 

ن هذه أإال ،الخدمية على مراكز اإلنتاج )المنتجات( األقساموالحاسوب في تخصيص تكاليف 

 تكاليفنظم المعادالت الخطية للالتكرارية في حل ( Jacobi)الدراسة تركز على استخدام طريقة 

بما يسهم في تحقيق أهداف ألقسام من خالل الحل غير المباشر لمعادالت التكاليف والتبادلية ل

 متعددة.

 هيكلية البحث

  نموذج رياضيأ-مشكلة التوزيع التبادلي  -أولا 

مراكز تكلفة الخطوة األولى في تتبع  إلىعد تقسيم الشركة ي   لنظرية مراكز التكلفةوفقا 

، 2ج-2002)باسيلي، عناصر التكاليف غير المباشرة وربطها بشكل مباشر بمراكز التكاليف

تسهم  إذ، ، مراكز الخدمات(اإلنتاجذ يتم التمييز بين نوعين من مراكز التكاليف )مراكز إ (،191

في حين ، ن يلمسها الزبونأوالتي يمكن  الخدمة أوالقيمة مباشرة للمنتج  إضافةفي  اإلنتاجمراكز 

مهامها سواء كانت  أداءفي  األخرىتقدم مراكز الخدمات ما هو ضروري الستمرار المراكز 

تكاليف مراكز الخدمات على مراكز توزيع  إجراءم خدمية. ولعل الغرض الرئيس من أ إنتاجية

 ,Bhimani et.al, 2008) .الزبون أوالخدمة  أوهو الحصول على تكاليف دقيقة للمنتج  اإلنتاج

147)  
 ايتاح له مصغرة أعماليعد وحدة  (𝑆𝑖ن كل مركز خدمي )أ مراكز التكلفة نظريةتفترض 

ها وخدمات نرمز ل وأجورمن مواد موارد تكاليف ، قسمين علىالعديد من الموارد تبوب كلفتها 

.  (𝐶𝑠𝑗بالرمز) ها( نرمز ل𝑆𝑗) األخرىمن المراكز الخدمية  ةخدمات تقدم اليتكاليف و، (C̥بالرمز )
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خدمات تقدم ، جهتين داخل الشركة إلىخدماته ( هذه الموارد في تقديم 𝑆𝑖يستخدم مركز الخدمة )و

( 𝑆𝑗) األخرىالمراكز الخدمية  إلى( وخدمات تقدم 𝐶𝑝𝑠𝑖( نرمز لتكاليفها )𝑃) اإلنتاجمراكز  إلى

  ( .𝐶𝑠𝑖نرمز لتكاليفها )

𝐶𝑠𝑗) كانتذا إف = 𝑎𝑖, 𝑗 ∗ 𝑇. 𝐶𝑠𝑗) ،حيث ( 𝑇. 𝐶𝑠𝑗) إجمالي هي (كلفة المركز الخدمي𝑆𝑗) 

,𝑎𝑖 و ) 𝑗(نسبة استفادة المركز )𝑆𝑖(من المركز )𝑆𝑗) . 

𝐶𝑠𝑖 ) وكذلك كانت = 𝑎𝑗, 𝑖 ∗ 𝑇. 𝐶𝑠𝑖) ،( حيث 𝑇. 𝐶𝑠𝑖 )كلفة المركز الخدمي إجمالي    

(𝑆𝑖 ( و )𝑎𝑗, 𝑖 نسبة )(استفادة المركز𝑆𝑗)  (من المركز𝑆𝑖  ). 
𝐶𝑝𝑠𝑖)ذا ما كانت إو  = 𝑎𝑝, 𝑖 ∗ 𝑇. 𝐶𝑠𝑖) ،( حيث𝑎𝑝, 𝑖( نسبة استفادة مركز االنتاج )𝑃) 

 .(  𝑆𝑖من المركز الخدمي) 
 : ستكون (  𝑆𝑖)  المركز الخدمي المستخدمة في مواردالتكاليف  إجمالين إبالتالي ف

𝑻. 𝑪𝐬𝐢 =  �̥� + ∑ 𝒂𝒊, 𝒋 ∗ 𝑻. 𝑪𝒔𝒋  
𝒋 ǂ𝒊

 

األخرى  والخدمية اإلنتاجية األقسامعلى  التي ستخصص(  𝑆𝑖المركز الخدمي )  ن تكاليفإو

 :ستكون

𝑻. 𝑪𝐬𝐢 = ∑ 𝒂𝒑, 𝒊 
𝒑

∗ 𝑻. 𝑪𝒔𝒊 + ∑ 𝒂𝒋, 𝒊 ∗ 𝑻. 𝑪𝒔𝒊   
𝒊 ǂ𝒋

 

 يضع معياري أوعادي ما كان مدخل التحميل الكلي هو المستخدم في ظل نظام كلفة  ذاإو

عليه فأن للتكاليف غير المباشرة في مركز الكلفة الخدمي  معيارية( أومحددة مقدما )مخططة  كلف

 اإلنتاجية األقسامللكلفة المخصصة على كلفة الموارد المستخدمة في المركز ستكون مساوية 

 : على النحو اآلتيوالخدمية وفقا لمسببات االستفادة و

 �̥� + ∑ 𝒂𝒊, 𝒋 ∗ 𝑻. 𝑪𝒔𝒋 =   ∑ 𝒂𝒑, 𝒊 

𝒑

∗ 𝑻. 𝑪𝒔𝒊 + ∑ 𝒂𝒋, 𝒊 ∗ 𝑻. 𝑪𝒔𝒊     

𝒊 ǂ𝒋

  

𝒋 ǂ𝒊

 

، للخدمات لتباديحدث بينهما  (𝑆𝑗) ( و 𝑆𝑖المركزين ) ان  األخيرةويظهر من المعادلة 

ن إحيث  (Bhimani et.al, 2008, 147) خاص نوع من محاسبية مشكلة ظهور في انتسببيو

كما هو ظاهر من خالل المعادلة  ،اآلخراحتساب تكاليف كل مركز خدمي يعتمد على حساب 

.𝑇)ن قيمة إو، أعاله األخيرة 𝐶𝑠𝑗ǂ𝑇. 𝐶si) ،الحالة يعد اختيار طريقة توزيع التكاليف  هذه مثل في

 الكلفةمن المعادالت وتحديد النمط الخطي  جوهري ا في حل هذا أمراغير المباشرة لمراكز الخدمات 

.𝑇لكل من ) التبادلية 𝐶𝑠𝑖( و )𝑇. 𝐶𝑠𝑗) .ومنهمذ أكد الكثير من الكتاب في محاسبة التكاليف إ 

(Horngren et.al, 2015, 609) ،(Hansen and Mowen, 2007, 285 على )ن طريقة التوزيع أ

ألنها تأخذ في حسابها جميع الخدمات المجهزة  ،ق دقة في توزيع التكاليفائأكثر الطر تعدالتبادلي 

  الخدمية. أو اإلنتاجيةسواء للمراكز 

ا   باستخدام أسلوب التوزيع التكراري   التوزيع التبادلي -ثانيا
على الرغم من أن هنالك أكثر من طريقة لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات على المراكز 

لكل طريقة و ،اإلنتاجية والخدمية المستفيدة مثل طريقة التوزيع )المباشر، والتنازلي، والتبادلي(

واالنتقاد لصعوبة تنفيذها جمعت طريقة لدقة نتائجها نه ما بين التأييد أ إال. وانتقاداتها هامميزات

التوزيع التبادلي بين العدالة في التوزيع والدقة في تحديد التكاليف التي تخص كل مركز من مراكز 

ضية ق الرياائصعوبة تطبيقها حيث استخدم في تطبيقها العديد من الطرعلى الرغم من الخدمات 

 ( 22، 2010 : )باسيلي،واهمها
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 طريقة التوزيع التكراري وتسمى أيضا طريقة انقراض الفروق. .1

 .الخطية )اآلنية(طريقة المعادالت  .2

 طريقة المصفوفات.  .3

وهذا ما  ،ة عمليات رياضية واحتسابات معقدةق الثالث السابقائتتطلب كل طريقة من الطر

ق األكثر سهولة وغير الصحيحة نظريا كطريقة ائتفضيل الطردفع الكثير من محاسبي التكاليف إلى 

 (.,Leese ,2013 551)التوزيع المباشر والتوزيع التنازلي 

هذه عرف كما ت ،ق التوزيع التبادليائحدى طرإ (Iteration)وتعد طريقة التوزيع التكراري

وهي تمثل امتداد ا " انقراض الفروق طريقة" أو" طريقة التوزيع المستمرالطريقة أيضا بأسم "

المراكز  ىتقوم هذه الطريقة على أساس توزيع تكاليف مراكز الخدمات عل .لطريقة التوزيع التنازلي

يتم توزيع كلفة المركز الخدمي األول على جميع المراكز  إذ، اإلنتاجية والخدمية على حد  سواء

ويستمر  ،من تكاليف المركز السابق ة نصيبهالمستفيدة ثم يتم توزيع كلفة المركز الذي يليه بعد إضاف

يستفيد كل مركز خدمي من نظيره مركز الخدمة اآلخر  إذ ،توزيع تكاليف مراكز الخدمات بالتناوب

 ( Horngren et.al, 2015, 553-556) .ن توزع تكاليف جميع المراكز الخدميةاإلى 

تسمية )أسلوب التجربة ليه خر لتطبيق هذه الطريقة يطلق عآوهناك من يستخدم أسلوبا بديال 

يتم فيها تحديد الكلف التبادلية للمراكز  األولى يتم تخصيص التكاليف في خطوتينإذ  ،(والخطأ

حسب نسب بخر آلحيث يتم توزيع تكاليف كل مركز على ا، الخدمية التي فيها عالقة تبادلية فقط

وفي  ،مركز خدمي على حدةاالستفادة بشكل متكرر من ثم يتم تحديد مجموع الكلف التبادلية لكل 

الخطوة الثانية يتم توزيع التكاليف التبادلية للمراكز الخدمية على المراكز األخرى اإلنتاجية 

ومما يؤخذ على هذه  (Morajkar and Suhas, 2015, 98) حسب نسب االستفادة.ب والخدمية

المراكز الخدمية يحدث بينها تبادل نها تتطلب وقتا كبيرا لتنفيذها عند وجود عدد كبير من أالطريقة 

بسط في تحديد الكلف التبادلية  وتحقيق هدف القياس أمما يتطلب البحث عن طريقة  ،للخدمات

 التكاليفي.

ا   التحليل العددي  مفهوم -ثالثا

حد فروع الرياضيات الهامة والذي يربط بين الرياضيات التحليلية أالتحليل العددي هو 

يصعب حلها في  أوحلول لبعض المسائل و المشاكل التي اليمكن  إيجادويستخدم في  ،وبسوالحا

، 2001 . )صبح والحربي،بيةتكون النتائج التي يتم الحصول عليها  تقري غذ، الرياضيات التحليلية

 مجموعة من هيو ،العددية قائالطربق المستخدمة في التحليل العددي ائتسمى الطرو، (بتصرف 5

بحيث يمكن حلها مع العمليات الحسابية  ،التي يتم من خاللها صياغة المشاكل الرياضية األساليب

ق العددية ائيشار إلى الطرفي أداء هذه العمليات غالبا ما  تتفوقألن أجهزة الكمبيوتر و، والمنطقية

  أحيانا باسم رياضيات الحاسوب.

من  خفض مما ،وجهدا   يتطلب وقتا   تطبيق هذه الطرق كان الحاسوبفي عصر ما قبل 

 استخدام ا  ملحوظ ا  تزايد وأجهزة الكمبيوتر،الرقمية  لتقنياتامع ظهور  لكن استخدامها العملي

ومجاالت العلوم  األعمالمكانة بارزة في معظم  حتلي وتعلمها ن استخدامهاأ كما، العددية الطرق

 :(Chapra, 2018, 1) اآلتية لألسبابوذلك ، المختلفة

العدد الكبير  فهي قادرة على التعامل مع ،تكالالمش عدد كبير من تتيح معالجةالعددية  قائالطر. 1

 .المعادالت من نظم
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 فهمتعزز الجاهزة بدراية اكبر فهي البرمجيات  ستخداماتتيح العددية  قاىالطرن المعرفة بإ .2

  . في هذه البرامج المستخدمة األساليبالكامنة وراء النظرية   األسس

مع  العددية بالطرقفاإللمام ، تالبرمجيات الجاهزة قد ال تتوافر على حلول لجميع المشكال ان .3

تصميم البرامج الخاصة لحل المشاكل دون الحاجة إلى تمكن من ، الحاسوب برمجةفي الخبرة 

 .وتحمل تكاليفهاالبرمجيات تلك شراء 

، وحل المشاكلوالرياضيات  الحاسوببرمجة في مجال  تعلمللق العددية هي وسيلة فعالة ائ. الطر2

من التي هي جزء ال يتجزأ وبها والتحكم على أخطاء التقريب التعرف في ، وفي الوقت نفسه

 العمليات الحسابية في التحليل العددي. 

منها الطرق  التحليل العددي طرقمعادالت الخطية توجد العديد من ال نظمفي مجال حل و

 ركزت معظم حيث ،طريقة المصفوفاتبما تعرف  أو (Crammerطريقة ) همهاأالمباشرة و

في المجاالت التي تستخدم فيها المعادالت الخطية  محاسبية على استخدام هذه الطريقةالدراسات ال

 لكونهاونظرا ( Stinson, 2002, 7-8ومنها مشكلة التوزيع التبادلي لتكاليف مراكز الخدمات )

 الرياضيةنه من الناحية أ إال، قل عدد من الخطواتبأالنتائج  إلىتتيح الوصول فأنها ة مباشرة قطري

)مصفوفة العوامل الفنية(  نموذجاأل متغيراتا للتغيرات التي تحدث في حساسة جد   تعد هذه الطريقة

 .)حساسة جدا لخطأ التقريب( فهي الذي ينطلق منه الحل األساسوالتي تعد 

 ق التكراريةائبالطرتسمى  ما أوالطرق غير المباشرة  أيضاق التحليل العددي ائومن طر

Iteration methods طريقة  منهاو(Gausse and Sedile  ، طريقةJacobi )على  هاتان الطريقتان

ان  إلىم المعادالت د سلسلة من الحلول التقريبية لنظبتولي انق المباشرة تقومائالنقيض من الطر

 إلىالوصول  سرعة في من حيث الفكرة إالال تختلفان  وهما ،الحل الصحيح إلىتتقارب النتائج 

 ) vanloan , andGolub ,2012 105(النتائج 

 ( التكراريةJacobiطريقة ) -رابعاا 

من قدم طريقة تكرارية لحل  أولوالذي يعد  )1(واضع الطريقة إلى( نسبة Jacobiطريقة )

تطبق هذه الطريقة عندما يكون عدد المتغيرات ، (Williams,2014,403المعادالت الخطية ) نظم

ا بحيث يصعب استخدام ، )الخدمات المتبادلة( وعدد المعادالت )عدد مراكز الخدمة( عددا كبير 

ن ما يبرر استخدام هذه الطريقة في مجال أويزيد من التكاليف. ويرى الباحث  ،األخرىالطرق 

ة في توزيع تكاليف مراكز المتبع التوزيع المستمرق ائطرتكاليف توافق فلسفتها مع فلسفة ال محاسبة

ها تتطلب وقتا كبيرا أنعليها ومما يؤخذ  ،فهي تتوافق مع طريقة التوزيع التكراري ،الخدمات

مما يتطلب  ،لخدمية يحدث بينها تبادل للخدماتمن المراكز اجدا لتنفيذها عند وجود عدد كبير 

( لكونها (Jacobi وهنا سيتم التركيز على طريقة. البحث عن طريقة ابسط في تحديد الكلف التبادلية 

فهو يمثل تحسينات على الطريقة  ،من بعدها من طرق أتىطريقة عددية تكرارية مستخدمة وما  أول

هذه الطريقة على وضع تخمين للحل المبدئي ومن ثم  تقريب  تستندو  (Jacobi)وهي طريقة  ،األم

) Vanloan, andGolub ,2012  : األتيةالناتج الصحيح وذلك من خالل اتباع الخطوات  إلىالحل 

)511 ،(403 2014, Williams,) بتصرف . 

𝐴𝑥تمثيل المعادالت بالنظام الخطي  الخطوة األولى : = 𝑏 على النحو اآلتي و : 
𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛  = 𝑏1 
 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2 

                                                             
، والهندسة، والتحليل، دالعد( عالم رياضيات الماني كان مهتما في مجاالت نظرية 1051 -1002كارل غوستاف جاكوبي ) (1)

 والميكانيك.
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𝑎13𝑥1 + 𝑎32𝑥2 + 𝑎33𝑥3 + ⋯ + 𝑎3𝑛𝑥𝑛  = 𝑏3 
 : وعلى النحو اآلتي 𝐱𝟐والثانية إليجاد  𝐱𝟏 قيم  إعادة صياغة المعادالت إليجاد:  الخطوة الثانية

𝑥1 =
1

𝑎11
(𝑏1−𝑎12𝑥2 − 𝑎13𝑥3)  

𝑥2 =
1

𝑎22
(𝑏2−𝑎21𝑥1 − 𝑎23𝑥3)    

𝑥3 =
1

𝑎33
(𝑏3 − 𝑎31𝑥1 − 𝑎32𝑥2)    

,𝑥1) ن قيم أنفترض  𝑥𝑘يجاد قيمة التكرار إلحل المعادالت و لخطوة الثالثة :ا 𝑥2, 𝑥3, ⋯ , 𝑥𝑛 )

ونجد حل المعادالت  ،بالطرف األيمن من جميع معادالت النظام تساوي ) صفر (

 السابقة  للحصول على التقدير األول لجميع المتغيرات.

,𝑥1يتم تعويض التقدير األول لـ )  إذ بالخطوة الثالثةنستمر  : لخطوة الرابعة ا 𝑥2, 𝑥3, ⋯ , 𝑥𝑛 )

للحصول على  أخرىمن المعادلة في الخطوة الثانية مرة  األيمنالناتج من الخطوة الثالثة في الطرف 

تمثل تقريبا للحل فإنها  األولالتي تمثل التقدير   𝑥𝑘ان التقديرات  ضافتراوب، 𝑥𝑘+1التقدير الثاني

 :  𝑥𝑘+1إليجاد تقريب جديد  األساستمثل 

𝑥1
𝑘+1 =

1

𝑎11
(𝑏1−𝑎12𝑥2

𝑘 − 𝑎13𝑥3
𝑘)  

𝑥2
𝑘+1 =

1

𝑎22
(𝑏2−𝑎21𝑥1

𝑘 − 𝑎23𝑥3
𝑘)   

𝑥3
𝑘+1 =

1

𝑎33
(𝑏3−𝑎31𝑥1

𝑘 − 𝑎32𝑥2
𝑘)    

سيتقارب الناتج مع الحل الصحيح حتى يتم  𝑥𝑘+𝑛وبالتكرار من خالل سلسة من التقديرات 

limن أاذا ما وجدنا الدقة المرغوبة  إلىالوصول 
𝑘→∞

𝑥𝑘 = 𝑥 (102، 2009، )الطويل . 

n( التكرارية هو في حالة )Jacobiوهذا التعريف لطريقة ) = n)وفي حالة ، (3 = i) حيث  العامة

i تكون   = 1,2, ⋯ , n : فان  (Golub & Vanloan,2012,511) 

𝑥𝑖
𝑘+1 = (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗 

𝑖−1

𝑗=1

𝑥𝑗
𝑘 − ∑ 𝑎𝑖𝑗 

𝑛

𝑖=𝑖+1

𝑥𝑖
𝑘)/𝑎𝑖𝑖 

 

ا   التكرارية  (Jacobi) طريقةلمعلومات الناتجة عن الستخدام المحاسبي ل -خامسا

 : اآلتيةالتوزيع التكراري في توفير معلومات محاسبية في المجاالت   تسهم  طريقة

.𝑇تحديد الكلفة التبادلية لمركز الخدمة ) .1 𝐶𝑠𝑖) ، مساءلة مدير مركز الكلفة  إمكانيةمما يتيح

 الخدمي عن استخدام الموارد المتاحة له خالل الفترة .

𝑆𝑖تحديد معدل تحميل يحتسب من خالل )  .2 =
𝑇.𝐶𝑠𝑖

𝐾𝑖
( حجم النشاط لمركز الخدمة 𝐾𝑖( حيث )

.𝑇على التكلفة التبادلية   𝐶𝑠𝑖 ، ويبين ، كلفة الحدية لتوفير الخدمةتمقياسا سليما للوالذي يعد

معدل يستخدم ن أ كما يمكن، بمقدار وحدة واحدة بمقدار التغير في التكلفة عند تغير الطل

توفير بيانات مالئمة وسليمة  عبر قبل بقية االقسامعلى الخدمة من لطلب ترشيد ا التحميل في 
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ن يساعد في قياس كفاءة مركز الخدمة أ. كذلك يمكن سعر التبادل للخدمة داخليا  ألغراض تحديد 

نه أفضال عن  .ةمن خالل توفير المعلومات التي تساعد في وضع الكلفة المعيارية لهذه الخدم

ذا كان هنالك عروض لتجهيز الخدمة من إلخدمة ن يقارن مع سعر التجهيز الخارجي لأ يمكن

 بتصرف. (Horngren et.al, 2015, 610) .طرف خارجي 

1يمكن تحديد المعامالت التبادلية القسام مراكز الخدمات  بالجزء المعبر عنه رياضيا )  .3

𝑎𝑛𝑛
في  (

 David,1999,101 and(Steven-وهذه المعلومة لها استخدامات متعددة: ، المعادالت السابقة

)103(،424-, 2014,422et.al anenL) بتصرف 

لخدمة اذا انخفض الطلب على ا الكلي في تقديم نخفاضاالالعوامل التبادلية مقدار تشخص  .أ

 .الخدمة بمقدار وحدة واحدة

، ذا تقرر ايقاف العمل  بمركز الخدمةإا من الخارج ؤهتحديد عدد وحدات الخدمة الالزم شرا  .ب

ها من الخارج ستكون اقل من االنتاج الحالي للخدمة ؤالخارجية التي سيتم شرا عدد الوحدات

لقسم اقسمة المستوى الكلي لموجه التكلفة ب، جالمقدمة داخليا عندما يتم شراء الخدمة من الخار

قسم الخدمي يوفر معلومات حول عدد الوحدات الخارجية التي لالخدمي على العامل التبادلي ل

 .م التوقف عن تقديم الخدمة داخليا  ا تها اذؤيجب شرا

بالمقابل فان تقسيم التكاليف التبادلية على العامل التبادلي سوف ينتج الكلفة الكلية المتغيرة التي  .ت

ن يستخدم مع أوهذا المبلغ يمكن  ،و تجنبها اذا ما تم استبعاد هذه الخدمةأسيتم استبعادها 

  .المختلفة لتوفير الخدمةل التبادلي للمقارنة بين المصادر مالمعا

ا   الحالة العملية  -سادسا

التكرارية في تحديد التكاليف التبادلية جرى اختيار ( Jacobi)بهدف التطبيق العملي لطريقة 

اختيار بيانات  تمو لتي تطبق النظام المحاسبي الموحدوا في العراق القطاع العام احدى شركات 

يتوافر فيها الكثير من متطلبات التطبيق  تيوال، الغراض البحث( الستخدامها 2013السنة المالية )

 ات االتية :سوغوذلك للم

  وكذلك المبالغ الكبيرة لتكاليف ،تعدد وتنوع بنود التكاليف الالزمة للمنتجات التي تقدمها الشركة

وحدات االنتاج والذي يتطلب بالضرورة القياس السليم لبنود التكاليف المباشرة المحملة على 

االنتاج وكذلك بنود التكاليف المخصصة بما يؤدي الى التحديد السليم للكلفة لكل وحدة من 

 وحدات االنتاج الذي تقدمه الشركة .

  االرتفاع النسبي لعنصر التكاليف غير المباشرة بالنسبة الى بقية عناصر التكاليف التي تتحملها

التكاليف والقيام بتخصيص سليم لهذه التكاليف على االمر الذي يبرر القياس السليم لهذه  ،الشركة

ويظهر الجدول التالي التوزيع النسبي لعناصر التكاليف التي تتحملها الشركة من  ،المنتجات

 .)المبالغ بالف الدنانير(واقع حساب االنتاج المنشور عن السنة المالية 
 

 )%( الى اجمالي التكاليف التكاليف نوع المركز

 %46.3 12126467 االنتاجيةالمراكز 

 %36.1 9456845 مراكز الخدمات االنتاجية

 %3.1  801673 مراكز الخدمات التسويقية

 %14.5 3786766 مراكز الخدمات االدارية 

 %100 26171753 اجمالي تكاليف المراكز 

 

  لى ارتفاع هيكل إمر الذي يشير من ناحية األ الشركةتعدد مراكز الخدمات االنتاجية في

مما  ،خرىأالتكاليف االضافية غير المباشرة والى تنوع وتعدد بنود التكاليف االضافية من ناحية 
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تي عدد المراكز آلويظهر الجدول ا ،ق تخصيص التكلفة وتوزيعهاائيتطلب معه االهتمام بطر

 التابعة لكل نشاط داخل الشركة .

 الجمالي خدمات ادارية تسويقيةخدمات  خدمات انتاجية النتاجية المراكز

 22 2 1 0 11 عدد المراكز

ويدرج تحت هذه المراكز مجموعة من  ،الجدول السابق يعرض اعداد مراكز الكلفة الرئيسة 

دسي ن( مراكز كلفة فرعية للصيانة والتفتيش اله10المراكز الفرعية على سبيل المثال يوجد )

( مراكز للخدمات االجتماعية 1مراكز للقوى المحركة و)( 2( مراكز للسيطرة النوعية و)10و)

وجميع هذه المراكز تم دمجها في مركز واحد يمثل كل نشاط وكذلك  ،( مراكز الدارة المصنع3و)

 الحال بالنسبة للخدمات التسويقية والخدمات االدارية .

لغرض تحميل وحدات التكلفة بنصيبها من  الشركةسلوب المتبع من قبل ن األأعلى الرغم من و -

ن أال إ ،وفقا للنظام المحاسبي الموحد نظرية مراكز التكلفةالتكاليف غير المباشرة  يقوم على اساس 

 ،نتاجمراكز الخدمات على مراكز اإلهنالك عدم وضوح في الطريقة المتبعة في توزيع تكاليف 

خرى أويتم تجميع مجموعة  ،مراكز اخرى تنازليافهنالك مراكز خدمية توزع انفراديا فيما توزع 

ويتم تجاهل الخدمات المتبادلة والخدمات المستهلكة ذاتيا من قبل  ،من المراكز وتوزيعها اجماليا

اجية جدول يعرض تكاليف مراكز الخدمات االنت أتيوفيما ي ،المركز الخدمي عند التوزيع

 .وموجهات التكاليف المستخدمة

 

 1 جدولال

 (الدنانير بالف المبالغ) تكاليف مراكز الخدمات النتاجية وموجهات التكاليف المستخدمة

 
 عداد الباحث باالستناد الى بيانات الشركةإمن  :المصدر   

مخصصة للتكاليف  المجموعة الولى، مجموعتين علىيتم تقسيم مراكز التكاليف الخدمات 

 ،دارية على حد سواءالصناعية غير المباشرة التي تستفيد منها مراكز االنتاج والمراكز الخدمية واإل
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مخصصة الستيعاب بنود التكاليف  والمجموعة الثانيةوهي التي يحدث فيها تبادل للخدمات 

 المرتبطة بمراكز االنتاج فقط . 

التكرارية وطريقة التوزيع  (Jacobiقة )بين طري التطبيق العملي المقارن ولغرض

كل على حدة حتى تتوضح الفروق بين المستمر سيتم تطبيق الطريقتين على بيانات عينة البحث 

 :الطريقتين

 تتطلب هذه الطريقة تنفيذ خطوتين هما ::  طريقة التوزيع المستمر -ولا أ

والمحددة بـ  االخرى تحديد نسبة استفادة /استخدام كل مركز خدمي من مراكز الخدمات .1

استهالك المراكز  وكذلك نسب استفادة المراكز االنتاجية بما فيها نسبة، ( فقطالمجموعة الولى)

، الخدمات المستهلكة من قبل المركز من خدماته التي يحدث فيها تبادل للخدمات الخدمية نفسها

 .2وكما هو موضح في الجدول 

 2 جدولال

 التكلفة )المبالغ بالف الدنانير( موجهات استهالك التكاليف ونسب

 
 

 عداد معادلت التوزيع التبادلي وتنفيذ التوزيعاتإ .2

عمدة ألمجموعة من ا علىيتم تقسيم الجدول  إذ 3عداد جدول التوزيعات وفق الجدول إ

 قسام قبل التوزيعضافة صف لتكاليف األإثم يتم تقسيم الصفوف لنفس العدد مع  ،حسب عدد االقسامب

من خالل العالقات  3 و 2ثم يتم الربط بين الجدولين ، لمجموع التكاليف بعد التوزيع خرآ وصف

 . الرياضية

مع نسب االستفادة من  3الجدول ( من 21بالصف رقم  )فبمجرد ضرب تكاليف القسم  الموضحة 

نطاق المعادالت االتية في  بكتابة ويتم ذلك ،نحصل على الكلفة الموزعة لكل مركز ،2الجدول 

، D$21$*D8 ،E$21$*D9) وهي على التوالي 3الجدول  في المؤشر (D22:D28)الخاليا 

F$21$*D10 ،G$21$*D11 ، H$21$*D12  ،I$21$*D13  ،J$21$*D14 وستظهر نتائج )

جدول يكتمل كل خلية لبقية الخاليا في الصف ل سحبب نقوم ثم ، عملية الضرب في الخاليا المؤشرة 

 ا(، عندهSUMثم نقوم بحساب المجموع عموديا بعد التوزيع وعموديا باستخدام دالة ) ،التوزيع

 . التوزيع الولسنكون قد انهينا 
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 3جدول ال

 )التوزيع الول(التوزيع التبادلي باستخدام طريقة التوزيع المستمر

 
التي   3من الجدول  (D29:K29للحصول على التوزيع الثاني نقوم بنسخ نطاق الخاليا  )

بالنطاق  ةالجدول الممثل نفس حقل التكاليف قبل التوزيع فيتمثل نتيجة التوزيع االول في 

(D22:K22 لتنفذ عملية التوزيع )آلتيةيا . ونحصل على النتيجة اآل : 

 
مساوية ن تصبح التكاليف بعد التوزيع أالى هذه الخطوة للوصول الى الكلف التبادلية نكررو

وللوصول الى هذه النتيجة باستخدام بيانات الحالة العملية سنحتاج الى  ،دينار( 1و اقل من )أللصفر

 دناه:أ( مرة لنصل الى النتيجة المبينة 12تكرار العملية في حدود )
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صبحت غير ذات اهمية أغير الموزعة ن قيمة التكاليف أليمكن التوقف عند هذا التوزيع و

 جدا. ضئيلةو

ا   طريقة التوزيع التكراري باستخدام طريقة جاكوبي -ثانيا

 عمليا سيتم عرض هذه الخطوات، تقدم ذكره عن خطوات تطبيق الطريقةما باالستناد الى 

 تي :آلبالشكل ا

 ، للوصول الى الكلفة التبادلية لذلك المركز ةعلى حد يخدم مركز المعادالت الخطية لكل كتابة .1

 ادناه:ووفق ما مبين  2 وفقا لبيانات الجدول  ، مصفوفة المعامالت الفنيةباالستناد الى 
 

 
  

وإعادة  (S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,P) قيم المتغيرات إليجادالبدء بحل المعادالت كخطوة أولى  .2

 :تيآلكتابتها بالشكل ا

 

 
جدولين يتم ( من خالل EXSELعادة تنظيم البيانات السابقة جدوليا من خالل برنامج )إ .3

عرضهما بصورة عمودية بما يسهل الربط بينهما وتنفيذ العالقات الرياضية وكما هو مبين في 

  .(5( و)2الجدول )
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 4جدول ال

 مصفوفة المعامالت الفنية والتكاليف

 
عمدة جموعة من األمعلى حيث يتم تقسيم الجدول  5لجدول ا لعداد جدول التوزيعات وفقإ

قسام قبل التوزيع لتكاليف األضافة صف إثم يتم تقسيم الصفوف لنفس العدد مع  ،عدد االقسامحسب ب

من خالل العالقات  3 و 2ثم يتم الربط بين الجدولين ، لمجموع التكاليف بعد التوزيعوصف 

 الرياضية .

ن القيم أيفترض  (جاكوبي)نموذج أن أساس أن التكرارات تبدأ من الرقم )صفر( على إ

 . ا  لمتغيرات التوزيع تساوي صفرولية األ

 5جدول ال

 التوزيع التكراري باستخدام طريقة جاكوبي
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نعوض عن قيم ، 𝑥𝑘( او1) نبدأ حل المعادالت وايجاد قيمة التكرار، التكرار االولايجاد  .4

(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,P( في بالتكرار رقم )والذي يشمل نطاق الخاليا 1 ) الموضحة من

(C19:J19 ثم في كل خلية من خاليا النطاق تثبت المعادالت المبينة في )بالترتيب )مع  هادنا

لنحصل على النتيجة االولى كما هو مبين في الخاليا  مالحظة الربط مع الجدول السابق(

(C19:J19 المؤشرة في الجدول )5.  

 

 
 

𝒙𝒊 و أ( 1) نسااتخدم التكاارار االولماان الناحيااة الرياضااية  لالحقااةات االيجاااد التكاارار .5
𝒌+𝟏  الااذي يمثاال

( التي حصلنا عليهاا فاي الخطاوة الساابقة ونعوضاها فاي الطارف S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,Pقيمة )

𝒙𝒊 ( او2) خرى للحصول على القيمة الجديادةأ( مرة 3يمن من المعادلة )الخطوة ألا
𝒌+𝟐 ، وهكاذا بعاد

𝒙𝒊عدد من التكرارات ساوف نحصال علاى قيماة 
𝒌+𝒏 وباساتخدام . التاي تمثال الحال الصاحيح للمعادلاة

( والتاي تحتااوي علاى نتااائج التوزيااع C19:J19خالياا النطاااق ) تحدياادكاال ماا هااو مطلاوب الحاساوب 

التكرارياة ومن ثم سحب الخاليا لالسفل للحصول علاى عادد غيار محادد مان التوزيعاات ، (1) االول

 حسب رغبة القائم بالتوزيع .بو

، 13ن الحال سايتقارب الاى الحال الصاحيح عناد التكارارات )أمكان مالحظاة ي 5خاالل الجادول ومن  .1

الن  التوزيااع ،والممثلااة بااالجزء المؤشاار ماان الجاادول عناادها يجااب التوقااف عاان التكاارار ( 15، 12

 التبادلي قد اكتمل. 

 (Jacobi)يهةةا مةةن طريقةةة التوزيةةع المسةةتمر وطريقةةة لي تةةم التو ةةل إبمقارنةةة النتةةائج التةة

 تية:آليمكن الخروج بالنقاط ا

قال مان خطاوات التكرارمقارناة بطريقاة أ(  تتيح الوصاول الاى النتاائج بعادد Jacobiن طريقة )إ .1

 ( عملية تكرار.12التوزيع المستمر التي تطلبت ما يقارب )

واضااافتها الااى  الخاادمي بالكلفااة التبادليااة المركاازتكلفااة  تعااديل( تعماال علااى Jacobiن طريقااة )إ .2

عاادة إتعمال طريقاة التوزياع المساتمرعلى  فاي حاين، الكلية في كل خطاوة مان الخطاواتالتكلفة 

   . توزيع الجزء المتبادل فقط من التكاليف

ذا بنيات المعاادالت إي خطاوة أة على تصحيح الخطأ فاي الحسااب فاي ( قادرJacobiن طريقة )إ .3

 على العكس من طريقة التوزيع المستمر.، الخطوة االولىبشكل صحيح في 

 مناقشة النتائج 

لاى الحال الصاحيح إن الحل يتقاارب أ 5يالحظ من الجدول  :تحليل الخطأ وتحديد مستويات الدقة .1

، في النتائج يمكان القياام بالمزياد مان التكارارات ةوللمزيد من الدق( 13،12،15)عند التكرارات 

سااس لتوزياع التكااليف أي تكرار من التكارارات كأنه يمكن استخدام أيزات هذه الطريقة مومن م

اتخااذ القارارات فاي  عنادالكلفاة  لتصاحيحن يستخدم معامل خطاأ أويمكن  ،على المراكز االخرى
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𝒙𝒊ويحتسااب معاماال الخطااأ بااـ )، ليمةحالااة اعتماااد تكاارار اليعكااس الكلفااة التبادليااة الساا
𝒌+𝒊/𝒙𝒊

𝒌–

𝒙𝒊
𝒌+𝒊) وتكاون  ((3)-(2(/)3)) يحتساب باـ المراكزلجميع  (3) مستوى الخطأ عند التكرار فمثال

 :على النحو اآلتيالنتائج 
 

 الخدمات  

 الجتماعية
 المشاريع الصيانة

القوى 

 المحركة

 التجارية 

 والمخازن

البحث  

 والتطوير

 إدارة

 المصنع 

  األقسام

 اإلنتاجية

 معامل

الخطأ   
9.210% 4.208% 9.026% 3.042% 3.908% 6.115% 3.422% 6.788% 𝜺𝟐 

 

( 2المعادالت الخطية في الخطوة ) بالعودة الى: تحديد المعامل التبادلي لتكلفة مركز الخدمة .2

1)     بالجزء المعبر عنه رياضيا التبادلية القسام مراكز الخدمات  المعامالتيمكن تحديد 

𝑎𝑛𝑛
 )

 لمراكز الخدماتالعوامل الفنية قيمة على ي من خالل قسمة الواحد الصحيح أ

(S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7:في المعادلة وكالتالي ) 
 

 البيان

الخدمات 

 الجتماعية
 المشاريع الصيانة

القوى 

 المحركة

التجارية 

 والمخازن

البحث  

 والتطوير
 ادارة المصنع

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

الفنيةالمعامالت   0.98 0.92 0.96 0.97 0.993 0.98 0.94 

 1.0638 1.0204 1.0070 1.0309 1.0417 1.0870 1.0204 المعامل التبادلي

 

ن انخفاض الطلب على خدمات المركز االنتاجي بمقدار وحدة أعاله يمكن استنتاج أمن الجدول 

عامل التبادلي لكل مركز مر البمقداواحدة ذلك سيؤدي انخفاض الحاجة الى متطلبات تقديم الخدمة 

عدد وحدات الخدمة المطلوبة اذا قررت الشركة ن تستخدم في تحديد أ، وهذه المعلومة يمكن خدمي

توفير الخدمات لخارجي  مجهزاذا قررت الشركة االعتماد على ، التعاقد مع مجهز خارجي للخدمة

لـ  يا سيكون عليها توفير الخدمةلالخدمات داخعن تقديم هذه الجتماعية للعاملين فيها والتوقف ا

(1512 1.0204 ≈ ن التكلفة التي أو ( عامال  1202ن توفر خدمات لـ )أ( اي على الشركة ⁄1482

1249199جتماعية )يمكن تجنبها عند استبعاد مركزالخدمات اال 1.0204 = 122425.5⁄.) 

يمكن الستخدام المحاسبي للمعامل التبادلي في مجال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات:  .3

وذلك  ،تكلفة التبادلية لكل مركز خدمةالتحميل معدالت  استخدام المعامل التبادلي في حساب

للوصول تكلفة ال سببمل النشاطمستوى  قسمة التكلفة التبادلية لمركز الخدمة على لمن خال

 كمثال رقمي مركز الخدمات االجتماعية معدل تحميل خاص بتلك الخدمة الى

(S1=1249199/1512 = 826.19وبالمقابل ف .)معدل التحميل يمثل الكلفة الحدية للخدمة إن ،

من االقسام االنتاجية على خدماته  الكلي الطلبانخفض اذا  مركز الخدمات االجتماعيةلذا فان 

الكلفة المتغيرة الكلية سوف تنخفض بمقدار  فان )عامل واحد(بمقدار وحدة واحدة وهي 

ن يستخدم أمعدل التحميل ايضا له استخدامات متعددة يمكن ن أ. فضال عن ا  دينار 826.190

المستخدمة من خالل توفير بيانات مالئمة وسليمة  للمراكز ترشيد الطلبفي في المساعدة 

كذلك يمكن ان يساعد في قياس كفاءة مركز الخدمة و ،التكلفةسعار استرداد أألغراض تحديد 

  الكلفة المعيارية لهذه الخدمات . تحديدمن خالل توفير المعلومات التي تساعد في 
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 والتو ياتلستنتاجات ا

 الستنتاجات
يخفف من  قد التكرارية( Jacobi)طريقة التوزيع السليم لتكاليف مراكز الخدمات وفقا ل نإ .1

الموجهة لمحاسبي التكاليف من قبل اإلدارة المتعلقة بنتائج التوزيع والقرارات التي االنتقادات 

 .ستبنى عليها

تمثل بديال مالئما للتطبيق في عينة  التكرارية( Jacobi)طريقة  نأنتائج التطبيق العملي  أظهرت .2

التبادلية وتوظيف مخرجاتها البحث في مجال تخصيص تكاليف مراكز الخدمات وتحديد الكلف 

 مجاالت مختلفة.في  

في تخصيص تكاليف مراكز الخدمات يساعد على توفير  التكرارية( Jacobi)طريقة ن تطبيق إ .3

  .الكثير من المعلومات الضرورية الخاصة بتخطيط ورقابة تكاليف المراكز الخدمية

في نظر  يجعل منهاقد  التكرارية( Jacobi)طريقة التي يحتاجها تطبيق  الجوانب الرياضيةن إ .2

يؤدي مما  ،محاسبية تكاليفيةطريقة كونها أكثر من رياضية  طريقة الكثير من محاسبي التكاليف

ينعكس على دقة النتائج  مماق األكثر سهولة ائالطر إلىالى استبعاد هذه الطريقة واللجوء 

   والعدالة في التوزيع.

ويبقى احتياج اإلدارة  ،التكرارية( Jacobi)طريقة الدقة في النتائج ليس العامل الوحيد لتفضيل  .5

  . للمعلومات العامل الذي يحكم تطبيق هذه الطريقة

 التو يات

بدائل  ىحدإبوصفها  التكرارية( Jacobiبطريقة ) االكاديمي والتطبيقي ضرورة االهتمام .1

 حيث ،التكاليف بتخصيصوذلك لتجاوز واحدة من المشاكل المرتبطة  ،تخصيص التكاليف

ن تستخدم في المجاالت التخطيطية أتساعد الطريقة على توفير الكثير من المتغيرات التي يمكن 

  والرقابية لتكاليف المراكز الخدمية.

طريقة واعتماد ق تخصيص التكاليف ائبخصوص أهمية طر محاسبي التكاليفلا تنمية الوعي .2

(Jacobi )لما في ذلك من الحصول على أرقام سليمة لعناصر التكاليف.  عنها ،بديال التكرارية 

لذا فمن ، الخدمية أقسامهمفي  تكلفةعن ال المديرين ءلةمساعلى  ن أساليب التخصيص تؤثرأ .3

ن يكون لديه أو ،التكرارية( Jacobi)طريقة التحول نحو  نتائج ادراكللمحاسب بمكان  األهمية

 .الكافية لهذا التحولالمبررات 
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