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  المستخلص

ركيزة أساسية من ركائز ووه ) نقل البضائع، نقل الركاب (اًً خدمياًًل البري نشاطيعد نشاط النق 
   .يد  وانجاح خطط التنمية القوميةالتنمية والبنية التحتية الي دولة نامية وله اثر واضح في تنف

ـ               ه الخدمـة    ذوتأتي أهمية البحث من ضرورة تطبيق وتوافر مقومات نظام التكـاليف فـي ه
ها في مساندة االدارة في مجاالت التخطيط والرقابة في هذا النشاط واستغالل الطاقة    الحيوية ودور 

   .بالكامل ومحاولة خفض تكاليف النشاط
في شركات النقل البري وصـوال       هومقوماتويهدف البحث الى توضيح مالمح نظام التكاليف        

  .الى وضع اطار عام لنظام التكاليف لهذا النشاط الخدمي المهم 
  : يق هدف البحث فقد تناولت الدراسة النقاط االتية ولتحق
  . نظام التكاليف ،المفهوم،واالهمية وطبيعة نشاط النقل البري :اوالً
  .  المقومات االساسية في نشاط النقل البري:ثانياً
  .المقومات المساعدة لنظام التكاليف في نشاط النقل البري : ثالثاً

  
  مقدمة

حقـق  و في الشركات الصناعية قطع اشواطاً بعيـدة          ان تطبيق نظام  التكاليف    
نظام تكـاليف المراحـل     وتقدما ملحوظاً مروراً من نظام تكاليف االوامر        ونجاحاً  

طرق التكاليف المبنية علـى      وصوالً الى نظام العمليات في ظل التقنيات الحديثة         و
  .اسلوب الومضة المرتدة الحتساب تكاليف االنتاجوأساس االنشطة 

يعد ركيزة اساسية من ركـائز التنميـة        ونشاط خدمي   ونشاط النقل البري ه    ان  
انجـاح خطـط التنميـة      وله اثر واضح في تنفيذ      ووالبنية التحتية الي دولة نامية      

  .القومية واالقتصادية 
في  همقوماتوتتبع مع كونه يتناول اهم مالمح نظام التكاليف          : اهمية البحث  ان  

 ودور النظام في مساندة ادارة الشركة وتقديم        ،قل البري هي شركة الن  ومنشأة خدمية   
اسـتغالل طاقـات     والرقابـة   والعون لها في اتخاذ القرارات في مجال التخطـيط          

محاولة الوصول الى خفض تكلفـة      و هاحسابوالشركات العاطلة بعد تحديد التكاليف      
ت اضـافية   وحدات التكلفة من خالل تغطية التكاليف الثابتة عن طريق تسيير رحال          

محاولة تخفيض التكـاليف غيـر      و ،وعدم ترك الشاحنات في فترات انتظار طويلة      
االهتمـام  والعطالت بعد متابعتها في تقارير خاصة       والمباشرة مثل تكاليف الصيانة     

  .بمستويات أدائها 
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في شركات   هومقوماتيهدف الى توضيح اهم مالمح نظام التكاليف         :هدف البحث 
الـذي  و الى وضع اطار عام للنظام لهذا النشاط الخدمي المهم           صوالو ،النقل البري 

تطبيق نظام التكاليف في     ليسهم ذلك في امكانية   ،  تدعمه بشكل مباشر  وتملكه الدولة   
  .هذه الشركات الحقاً

  
  مشكلة  البحث

 ان عدم وجود مقومات نظم التكاليف في انشطة الخدمات بشكل عام وفي نشاط             
االعتماد على بيانات المحاسبة المالية ال يعطي تفاصيل        والنقل البري بشكل خاص     

تحليالت لالدارة لغرض االستفادة منها في اتخاذ القرارات في مجاالت التخطـيط            و
  . الرقابة و
  

  فرضية البحث 
ن وجود مقومات نظام التكاليف في شركات النقـل البـري بـشكل علمـي               ا 

 رقابتها بـشكل    اذ تتم  ،ظعلى تكاليف النشاط بشكل ملحو     موضوعي سوف يؤثر  و
بأقل تكلفة  وتخفيضها باستغالل طاقات اساطيل الشركات أ فضل استغالل         و ،افضل
كما يمكن قياس تكلفة الخدمة المتمثلة بخدمة النقل الغراض تسعير خدمـة            ،  ممكنة
  .اتخاذ القرارت السليمة ومن ثم امكانية تخطيطها مسبقاً والنقل 
  : ة فيه ستشمل الفقرات االتية لتحقيق هدف البحث فان الدراسو

  .طبيعة نشاط النقل البري واالهمية والمفهوم .. نظام التكاليف : اوالً 
  .المقومات االساسية لنظام التكاليف في نشاط النقل البري : ثانياً 
  .المقومات المساعدة لنظام التكاليف في نشاط النقل البري : ثالثاً 

  .خاتمة البحث : رابعاً 
  طبيعة نشاط النقل البريواالهمية والمفهوم … نظام التكاليف :اوالً 

العناصر المترابطة بينها بـصورة     ويتكون أي نظام من مجموعة من االجزاء ا       
  .متبادلة لكل منها هدف تكون بمجموعها النظام الكلي ومتداخلة ومتكاملة 

 ،رداتهوالنظام المحاسبي ال يختلف عن هذا النظام الرئيس في أي مفردة من مف            
البشرية التي تعمل معاً من اجل تحقيق واذ يتكون من مجموعة من العناصر المادية        

اظهـار المركـز   وتحديد نتيجة نشاط الوحدة االقتصادية   وهدف النظام االساس وه   
، فهدفه  اًاما اذا كان النظام تكاليفي    ،  اً مالي اً هذا اذا كان النظام المحاسبي نظام      ،المالي

رفعها فى تقـارير الـى االدارة   و ) خدماتوسلع  (لفة  المنتجات    االساسي تحديد تك  
ن نظـام   إ .اتخاذ القرارت االداريـة الـسليمة     والرقابة  والعليا الغراض التخطيط    

 المعلومات لكل مـن المحاسـبة     ونات  محاسبة التكاليف يعد االساس الذي يوفر البيا      
لتـي يجـب ان يخـدمها     يعمل على توفير البيانات لالغراض ااذاالدارية  والمالية  

ـ  النظام المحاسبي التكاليفي  و .بيالنظام المحاس  نظـام يعمـل علـى اعـدا د           و ه
ليساعد على تحقيق اغراض متعددة تتمثل باالتي  تهائوتهيالقيمية والمعلومات الكمية 

)Horngren  ,et al ,1994 , 4 (       
  :اعداد التقاريرالروتينية الداخلية للمدراء لغرض . ١
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  .التخطيط لتكلفة العمليات والرقابة على التكلفة .  أ 
  .تقييم االداء للعاملين .  ب 

العالمة والعمالء والجل اعداد التقارير الروتينية الداخلية عن ربحية المنتجات         . ٢  
المعلومات االخرى التي تستخدم في صنع القرارات ، وقنوات التوزيع، والتجارية

  .ارت المتعلقة بتسعير المنتجات القروعلى اساس تخصيص الموارد 
اعداد التقارير غير الروتينية الداخلية  لالدارة العليا الغراض اتخاذ القرارات           . ٣  

  .الطلبات الخاصة و مثل وضع الخطط على المدى الطويل ،الستراتيجية
  .الحكومةواعداد التقارير الخارجية من خالل اعداد القوائم المالية للمستثمرين . ٤  

تحليل العمليـات   ووسيلة منظمة لتسجيل    : "ن يعرف نظام التكاليف بأنه    أيمكن  و 
 واسس علمية وعرض هذه البيانات بطريقـة        ئ الخاصة بالمنشأة طبقاً لمباد    المالية

ذلك لتحقيق اهداف ونتائج العمليات ومنظمة عن طريق تقارير دورية لبيان ظروف        
  ).١٩٨٥،١٢،عطيه"(الرقابة والتخطيط والتكاليف في تحديد تكلفة االنتاج 

  
   اهمية نظام التكاليف

المنتجـات  وتحليل الخدمات   وسيلة يمكن من خاللها قياس      ويمثل نظام التكاليف    
بة التكاليف من خالل    س التي تحكم محا   سساالو ئباالعتماد على مجموعة من المباد    

اجور وواد  تلخيص البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف الثالثة من م       وتسجيل  وتبويب  
عطيه،محمـد كمـال    (جود نظام محاسبة التكاليف يحقق االتـي      وان  ومصاريف  و

١٩٨٥،١٩.(  
يساعد نظام التكاليف قي توفير بيانات تفـصيلية عـن          : قياس تكاليف االنتاج    . ١

مقدار ما  وانشطة المنشأة المختلفة التي تساعد فى معرفة النتائج النهائية للمنشأة           
ما تساعد محاسبة التكـاليف فـي تحليـل البيانـات           خسارة ك وتحققه من ربح ا   

  .االجمالية التي تقدمها المحاسبة المالية 
يؤدي نظام التكاليف الى ضـبط      : تحقيق الرقابة عليها  وضبط عناصر التكاليف    . ٢

فضالً عـن   ،  تسجيل االجور وكذلك صرف   وتنظيم المخازن   و تهارقابوالتكاليف  
 مما يساعد على ،لرقابة الداخلية في المشروعذلك فان نظام التكاليف اداة تحقيق ا

كما يمـد نظـام     . االختالس  وكشف حاالت التالعب    وتحديد مراكز المسؤولية    
تحقيـق  والتكاليف االدارة بالبيانات الفعلية التي يمكن مقارنتها باالنماط المقررة          

الرقابـة علـى    وهي الرقابة المانعة عند التخطيط      ، و دورة الرقابة في المشروع   
  .تقييم النتائج والرقابة المحسنة لالداء في مرحلة المتابعة و االداء اثناءالتنفيذ 

الدارة على اختالف مـستوياتها ببيانـات       ايمد نظام التكاليف    : ترشيد القرارات . ٣
ر بين البدائل المختلفة المعروضـة      ااالختيوتساعدها في اتخاذ قرارتها الرشيدة      

من ثـم تـوفير     وافضل وسيلة لالدارة    واقل تكلفة   امامها لتحديد البديل االمثل ب    
  .فرص زيادة االرباح 

دخـول  وتعتمد االدارة على بيانات التكاليف فـي تـسعير منتجاتهـا            : التسعير. ٤
اذ تقوم التكـاليف    ،  )خدمةوسلعة ا ( المناقصات من خالل تحديد تكلفة المنتجات     

  .فعال في رسم السياسة السعريةوبدور رئيس 
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  لنقل البريشاط اطبيعة ن
ل البري الى تقديم منتجاتها المتمثلة بتقديم خدمة النقل البـري           قتسعى شركة الن  

اسـاطيل النقـل    ون والى خارج القطر باستخدام شـاحنات        ملنقل البضائع والسلع    
  :تعرف الخدمة بانها و. بعدة محاور والمختلفة 

ـ ولسد حاجـات الجمهـور ا     وذي منافع اقتصادية    وكل شيء غير مادي     " دعم ل
بدونـه  وما يقدم لالفراد بمقابل ا    والتخزين ا والمواصالت  واالقتصاد القومي كالنقل    

  ).١٩٨٧،٣٦الزبيدي،كمال عودة ،" (الصحيةوكالخدمات التعليمية 
تمثل شركة النقل البري العاملة في العراق الخط الدولي الوحيد لنقل المنتجات            و

 تتولى مـسوؤلية نقـل المـواد        اذ،  البضائع عن طريق البر من والى خارج البلد       و
، الغذائية الداخلة ضمن البطاقة التموينية الى داخل البلد وباقي البـضائع االخـرى            

فضال عن المنتجات النفطية معتمدة في تقديمها الخدمة على ما تمتلكه من شا حنات               
فضالً عـن  طبيعة السلع المنقولة واحجام مختلفة بما يتالءم     واساطيل للنقل بانواع    و
  . في جزء من مهامها على شاحنات القطاع الخاص عتمادهاا

ويتميز نشاط النقل بالسيارات بعدة سمات تجعل الرقابة عليها على جانب كبيـر             
  ).١٩٨٢،١١٥عطيه،محمد كمال ،(من االهمية منها

 وان  السـيما وصعوبة متابعة النشاط    وابتعاد االدارة عن نشاط النقل بالسيارات        .١
  .االطارت والى مواد اثناء الرحلة مثل الوقود اساطيل النقل تحتاج 

طرق استخدامها يجعـل    وحجمها  وطرازها  وانواعها  وان اختالف ادوات النقل      .٢
 افضل االجهزة الختيارمن المناسب عمل مقارنات مستمرة بين الوسائل المتعددة 

  .اقلها في التكاليف وانسب الطرق في التشغيل و
 تتعـدد   من هنا ،  ة سرعة تنفيذ طلبات العمالء    تساعد الصيانة الدورية على زياد     .٣

حدث خاللهـا  تقد فخارجياً خالل الرحالت ومراكز الصيانة داخلياً في الشركات      
  .تتحمل الشركات اعباء مالية كبيرة نتيجة لتلك العمليات وعطالت فجائية 

ان تخفيض تكلفة الوحدة من النفقات الثابتة يستلزم زيادة عدد سـاعات تـسيير               .٤
تسعى االدارة الى خفض التكلفة عن طريـق الرقابـة علـى حجـم              ، و ةالسيار

ان النفقـات الثابتـة وشـبة       و السيماوعدد الركاب   وعدد الرحالت   والحموالت  
  .المتغيرة تمثل جانباً كبيراً في صناعة النقل 

 يـصعب تحديـد منـافع       من ثم وصعوبة تحديد الفترة التي تحدث فيها النفقات         .٥
طتها الـسيطرة   اة فعالة يمكن بوس   بلضروري احكام رقا  فقات مما يجعل من ا    نال

  .على اوجه انفاق العناصر في كل فترة محاسبية 
  :مراحل العمل في هذا النشاط فتتمثل في و    اما طبيعة نشاط النقل البري 

  .صيانةوقبل عملية النقل من ادامة  هااعدادوتهيئة الشاحنات  .١
  .تحميل الشاحنات .٢
  . النقل من بداية الرحلة حتى نهايتهاحركة الشاحنات في عملية .٣
  .معالجة العطالت المفاجئة، وخدمة الشاحنات في طريق الرحلة .٤
  .تفريغ ألحموالت من الشاحنات  .٥
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  .محملة بحمولة العودة وعودة الشاحنات فارغة أ .٦
قوم بخدمة هـذه    يعدة فروع للشركة في طريق سير الشاحنات        وفر فرع ا  اقد يتو 

يوفر على الـشركة تلـك   بدوره ذلك و ،المتكررةوستمرة الشاحنات في رحالتها الم 
  . في حالة عدم توفر تلك الفروع مقارنةجور قليلة أبوالخدمات 

التفريغ في مواقع الشحن مـن  وكما قد يتخلل تلك العملية فترات انتظار للتحميل       
  .التصدير و بشكل خاص الن ذلك يعتمد على موسمية االستيراد ئالموانوالسفن 

  :  شركات النقل البري يمكن ان يشمل ان نشاط
  .نقل البضائع العادية بشاحنات عادية . أ 

  .نقل بضائع مبردة بشاحنات مجمدة . ب 
  .ه بشاحنات حوضية تمشتقاوالخام االنفط نقل  . ت

فـي  وفروع في المحافظات ا   وكذلك يمكن للشركة ان يكون لها مركز في القطر          
  .ايران ودول مجاورة مثل تركيا ومصر وان لبنواالردن ودول عربية مثل سوريا 

  
  تبويبات عناصر التكاليف في شركات النقل 

تحميلها على وحدة التكلفة  فسيتم تبويبها الى        ولغرض حصر عناصر التكاليف     و
  .)٩٦-١٩٨٥،٩٤عطيه ،محمد كمال ،(االتي 

  :وفق عالقتها بحجم النشاط الى على تبوب عناصر التكاليف . ١
هي النفقات التي ال يتغير اجماليها مـع التغيـر فـي            : اليف الثابتة عناصر التك . أ

اجـور  ويمكن تبويبها الى نفقات صناعية مثـل التقـادم          و ،المسافات المقطوعة 
ادارية هي نفقة مباشرة على السيارة مثل       وهذه النفقات سواء صناعية ا    ،  السائقين
ـ   ومصاريف التـراخيص    والتامين  واالجور  والتقادم   ادارة وراج مـصاريف الك
  .الغراماتوالكراج 

هي التكاليف المسموح بهـا السـتخدام الطاقـة         و: عناصر التكاليف المتغيرة  . ب
التكاليف المرنة مع حجـم     والتكاليف التي تزيد مع حركة السيارة ا      وا،  االنتاجية

االصالحات وقطع الغيار   واالطارات والبطاريات   والزيوت  واالنتاج مثل الوقود    
  ).الجزء المتغير منها(اجور سائقي السيارت ودثار العادي االنوالصيانة و

ـ      تكـاليف الـصيانة والتـصليح مـن عناصـر التكـاليف             دوهناك مـن يع
  ).٢٠٠١،٢٧١،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.(المختلطة

   :االتيفي وفق عالقتها مع وحدة النشاط على  تبوب عناصر التكاليف .٢
قياسها وهي كافة عناصر التكاليف التي يمكن تتبعها و: عناصر التكاليف المباشرة. أ

تحديد كمية هذه ونسبتها اليه و) وحدة خدمة النقل(تخصيصها على وحدة التكلفة و
تشمل المواد  وتحميلها بصورة مباشرة على وحدة خدمة النقل        و تهاقيموالعناصر  
اجـور  وم  الشحووالمصاريف المباشرة مثل الوقود     واالجور المباشر   والمباشرة  

  .الشاحنات وسائقي المركبات 
التـي ال يمكـن     كافة  وهي عناصر التكاليف    : عناصر التكاليف غير المباشرة   . ب

الرغم مـن  على و ،انسبتها اليهوقياسها  وتخصيصها على وحدة التكلفة       وتتبعها  
ال يمكن تحميلها بصورة مباشرة مـع وحـدة          تهاقيموتحديد كمية هذه العناصر     
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تشمل المواد غير المباشرة  واكثر من نشاط وفيد منها اكثر من قسم الخدمة اذ يست
التـأمين  والنـدثار  امثـل   المباشـرة   والمصاريف غير  ةاالجور غير المباشر  و

بعض قطع الغيـار    واجور العاملين في ورش الصيانة      والضرائب  ووااليجارات  
  . القرطاسية و
  
ت النقل البري                                                    المقومات االساسية لنظام التكاليف في شركا-ثانياً

يراعى عند تصميم نظام التكاليف استناده الى أسس علمية وعملية ومجموعة من 
 التي تحكم تطبيق نظام التكاليف ،وبالشكل الذي يـضمن تحقيـق أهـداف              ئالمباد

صـحيحة  و ومعلومات دقيقة    االدارة العليا في المنشأة من خالل مايوفره من بيانات        
تمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه ،وبحسب مقتضيات الظروف واالمكانيات 
المتاحة بحيث يحقق النظام التكامل والتنسيق بين أجزاء النظام المختلفة ،مع مراعاة            
ان تصميم النظام يحقق الموازنة بين التكلفة والعائد المتحقق من تصميمه ومن ثـم              

.                                                                                                         تجربة للحكم على كفاءة النظام ال حتوضعه ت
عمليات على عـدة    ومراحل أ وستند تصميم نظام التكاليف أياً كان نوعه أوامر أ        ي

خاصة بأعداد أي نظام تكـاليفي       ال ئمقومات وأسس ،اذ أن االسس العلمية والمباد      
هي واحدة ومحددة وغير قابلة لالختالف ولكن طريقة تطبيق واستخدام هذه االسس            

خر بحسب طبيعته وبحـسب الظـروف البيئيـة         آوالمقومات تختلف من نشاط الى      
           :                                                       للمشروع وتتمثل تلك المقومات باالتي 

 ،وحـدات التكلفـة    مراكز التكلفة،  المقومات االساسية وهي عناصر التكاليف،     .١
  .تقارير التكاليف مستندات وسجالت التكاليف،

  .  الكادر البشري، معايير التكلفة، المقومات المساعدة وهي الفترة التكاليفية .٢
                                           .    حقة ال في الفقرة ال٢ في هذه الفقرة وتناول ١ وسيتم تناول

  
   : المقومات االساسية وتشمل.١

    عناصر التكاليف.  أ
تكالف احدى المقومات االساسية لنظـام التكـاليف اذ يتعـين           الوتمثل عناصر   

 التي قد   ،تحديدها بشكل دقيق للوصل الى تكلفة الخدمة المقدمة من قبل وسيلة النقل           
. اد واالجور والمصاريف  ووتتمثل بالم  وحمولة معينة، ا معين   نوعمن  تكون شاحنة   

  :وكاالتي
التي تتحمل تكلفتها الـشركة للقيـام       كافة  ويشمل المواد    :عنصرتكلفة المواد  -

  .بوظيفتها مثل مواد التشحيم والوقود والزيوت والقرطاسية وغيرها
تدفعها الـى   التي تتحملهاالشركة و  كافة  ويشمل المبالغ    :عنصر تكلفة االجور   -

م كان عملهم مباشر على عملية النقـل أ       أجميع الموظفين العاملين في الشركة سواء       
أجـور   أجور عمال التحميل والنقـل،     ، مثل رواتب سائقي المركبات    ، مباشر غير

  .وأجور عمال الصيانة والتصليح  المجهزين للمركبات والمساعدين،
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التي تتحملها الشركة والتدخل  كافةويشمل المبالغ  :عنصر تكلفة المصروفات - 
 مثل الضرائب والتأمين واالندثار ومصاريف الماء والكهربـاء         المذكور انفاً ضمن  

  .ومصاريف الصيانة والتصليح وغيرها
خر اذ يظهـر عنـصر      آوتظهر عناصر التكاليف بنسب متفاوتة من نشاط الى         

 االخـرى فـي     االجور والمصروفات بنسبة مرتفعة مقارنة بباقي عناصر التكاليف       
نها تعتمد على العنصر البشري والموجودات الثابتة بنسبة كبيـرة          إ اذ   ،نشاط النقل 

  . جداً
ولقياس تكلفة انتاج وبيع كل المنتجات المختلفة يجب أن تقاس تكلفة كل عنصر  "

من العناصر المختلفة وان معرفة العناصر المختلفة واهميتها النـسبية  سيوضـح             
"  يجب ان تراقبها ادارة المشروع حتى تخفض من التكـاليف          المهمة التي  العناصر

  ).١٩٩٠،٦١واّخرون، ،عبد الرحيم(
تنوعها يفضل ان تقوم الشركة باعداد دليل لعناصـر         ولتعدد عناصر التكاليف    و 

التكاليف يتضمن جميع عناصر التكاليف التي يتم انفاقها علـى مـستوى الـشركة              
كما ان الشركة كغيرها من الشركات تطبق  ،يضمن سهولة التعامل مع هذه العناصر

النظام المحاسبي الموحد لذلك يفضل ان يكون دليل عناصر التكاليف متماشياً مع ما             
  .ورد ضمن دليل النظام المحاسبي الموحد 

  : األتي بالشكل يمكن تصميم دليل و
   عنصر المصروفات٣   عنصر االجور٢   عنصر المواد١

   قرطاسية ١١
  ات مهمو لوازم ١٢
   وقود وزيوت١٣
   اطارات١٤
   بطاريات ١٥
   قطع غيار١٦

   رواتب الموظفين ٢١
   مخصصات عائلية ٢٢
   اجور اعمال اضافية ٢٣
  ت تشجيعية آ مكاف٢٤
  فنية ومخصصات مهنية ٢٥
   مخصصات تسويقية ٢٦
   مخصصات خطورة٢٧

   خدمات صيانة٣١
   صيانة مباني٣١١
  معداتو صيانة أالت ٣١٢
  انتقال ونقل  صيانة وسائل ٣١٣
  اجهزةو صيانة اثاث ٣١٤
   خدمات ابحاث ٣٢
  ضيافة وطبع و خدمات دعاية ٣٣
  ايفادو نقل ٣٤
   استئجار موجودات ثابتة ٣٥
  فات خدمية متنوعة و مصر٣٦
   االندثار٣٧

بحسب ظهورها داخـل    وهناك تقسيمات فرعية اخرى تتدرج ضمن كل تقسيم         و
  .الشركة 

  دليل مراكز التكلفة . ب 
فنية تمثل كل منها  مركز      و الهيكل التنظيمي الي شركة الى وحدات ادارية         يقسم
  ) انتاج ـ خدمة( تكلفة 

  . مسؤولية حدهيتميز كل مركز بنشاط يختلف عن غيره وقد يكون ممثال لو
قياسـها  وحصرها  و مركز التكلفة المصب االول لتجميع عناصر التكاليف         ديعو

غير المباشرة الناتجـة عـن الخـدمات        ورة أ تحديدها سواء كانت العناصر المباش    و
  .المقدمة من مراكز التكلفة االخرى الى هذا المركز 
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مجموعة يمكن  وماكنة ا وانسان ا وعبارة عن مكان ا   : "يعرف مركز التكلفة بانه     و
ــة   ــد التكلف ــراض تحدي ــا الغ ــط عناصــرالتكاليف به ــة ورب ــيم والرقاب تقي

                       .               )Derek,1971, 234"(االداء
  ):٩٥-٩٢ ،١٩٧٩القصير ،( ويمكن ان يقسم الى قسمين

  .مجموعات من االفراد ويتضمن افراد  او: مراكز كلفة شخصية. أ
محـددة  ومـساحات معينـة     وتتضمن مواقع ا  و:  مراكز كلفة غير شخصية    .ب

ويدخل ضمن النـوع االول مجموعـة       .  مركز تكلفة  جغرافياً من الممكن اعتبارها   
سؤولين في مراكز التكلفة وضمن النـوع       مال وين على وسائل النقل ا    لاالفراد العام 

مجموعة الناقالت مـن نـوع      وا،  ى النقل فالشاحنات المستخدمة   والثاني السيارات   
  .توزيعها ومناطق انتاج الخدمة  هابوصففروع الشركة  وا، معين في موقع معين

م المحاسـبي الموحـد  كـاالتي        ما ورد في النظا   على وفق   كما يمكن تقسيمها    
  ) :٨٦، ١٩٨٢ عطيه،(
الخدمـة مثـل   وهي مراكز النشاط التي تقوم بانتاج الـسلعة ا و: مراكز االنتاج    .١

  .سيارات النقل في مشروع لصناعة النقل 
هي المراكز التي تقوم بتوفير الخدمات الفنية الالزمة        و: مراكز خدمات انتاجية     .٢

  . السيارات مثل ورشة صيانة، لمراكز االنتاج
الخدمات وتوزيع السلع أ  وهي المراكز التي تقوم ببيع      و: مراكز خدمات تسويقية     .٣

  .نقل البضائع  مثل تنظيم عقود
االدارية واجهزة  وهي مراكز خدمات االجهزة المالية      و: مراكز خدمات ادارية     .٤

ادارة واالدارة العامـة    ومثـل ادارة المراجعـة الداخليـة        ،  الرقابةواالشراف  
  .غيرها وابات الحس

طبقا لما ورد في النظـام      ) خدمة،  انتاج(سيتم اعداد دليل خاص لمراكز التكلفة       
  :المحاسي الموحد وكاالتي

  النتاجلكز ا مر٥   
  لسياراتل اً مركز٥١     

  كز سيارات نقل بضائع البطاقة التموينية ا مر٥١١        
  كز سيارات نقل البضائع االخرى ا مر٥١٢        

الحمولة مثـل نـصف   والوزن ووفق النوع على د يتم تقسيمها الى سيارات  ق وأ
  .هكذا وطن وطن 

  :االتيبالشكل يمكن تقسيمها و
ــل  ٥٣   مركز تكلفة نقل مبرد ٥٢   مركز تكلفة عادي٥١ ــة نق ــز تكلف  مرك

  حوضي 
   مركز تكلفة القادسية ٥١١ 

٥١٢..   
٥١٣..   

   مركز تكلفة القادسية٥٢١
٥٢٢ ..   
٥٣٢..   

   مركز تكلفة القادسية٥٣١
٥٣٢ ..   
٥٣٣ ..   

 كونهـا   ،على مستوى محافظات القطـر    و الفروع التابعة للشركة     عدكما يمكن   
  :ي أتيمكن ترميزها كما يومراكز تكلفة متخصصة  بتقديم خدمة النقل 
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   مركز تكلفة القادسية ٥١
   مركز تكلفة اليرموك٥٢
   مركز تكلفة اجنادين٥٣
  ن  مركز تكلفة النهروا٥٤
   مركز تكلفة البصرة٥٥
   مركز الكوفة٥٦

  :االتيبالشكل ويكون دليل مراكز التكلفة السابقة 
  مراكز التكلفة  يةرباع  ةثالثي  ةثنائي  ارقام الدليل
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  مراكز االنتاج
  مركز تكلفة القادسية

  مركز نقل عادي
   طن١/٢مركز نقل 

  مركز نقل طن
  مركز نقل مبرد

   طن١/٢مركز نقل 
  مركز نقل طن

  مركز نقل حوضي
  برميل...  او  طن١/٢مركز نقل

  برميل...  او مركز نقل طن
  مركز نقل اليرموك

  قل اجنادينمركز ن
  مركز نقل النهروان
  مركز نقل البصرة
  مركز نقل الكوفة

  مركز خدمات االنتاج
  مركز خدمات الصيانة

  وقائية/مركز خدمات صيانة عادية 
  مركز خدمات صيانة عالجية

  مركز خدمات الوقود
  مركز خدمات التنظيف
  مركز خدمات الكراج

  مركزالخدمات التسويقية
  مركز اعالن

  قمركز بحوث السو
  مركز تخزين البضائع الجاهزة

  مركز الخدمات االدارية
  الحسابات

  االدارة العامة
  ادارة الطلبات
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التـي تكـون بمثابـة قنـوات     و المحاور التي تسير عليها الشاحنات عديمكن  و
  .توزيعية للبضائع المنقولة بمثابة مراكز انتاج 

ى مستوى كل مركز    سيتم حصر عناصر التكاليف المباشرة التي يتم انفاقها عل        و
المقدمة مـن قبـل     و فضالً عن عناصر التكاليف غير المباشرة        ،من مراكز االنتاج  

  .من عناصر التكاليف ) الخدمة(مراكز الخدمات لغرض تحديد نصيب وحدة التكلفة 
  دليل وحدات التكلفة. ت

 ، وحدة التكلفة االساس الذي سوف تحمل عليه عناصر التكاليف المباشـرة           دتع
الوحدة التي تنسب اليها عناصر نفقات االنتاج في        :"مباشرة وتعرف بانها    وغير ال 

المشروع الصناعي وفي كل قسم من االقسام االنتاجية أوأقسام الخـدمات التـي             
الخدمـة مقياسـاً    و ومن ثم تتخذ وحدة التكلفة أساساً لقياس تكلفة المنتج أ          ،يشملها

  ).١٩٨٥،٢٦عطيه،"(نقدياً
كما توصف بأنها اصغر وحدة تحمل عليها عناصر التكاليف وقد تكون وحدة من 
وحدات القياس مثل الوزن ،العدد ،الطول ،اذا كانت الوحدات المنتجة متجانسة ،أما            
اذا كانت غير متجانسة فيتم االعتماد على االمر االنتاجي المستخدم لتنفيـذ عمليـة              

                                          .  تقديم خدمة معينة وانتاجية معينة أ
وصـفه   كانت خدمة النقل هي المنتج النهـائي ب        أوالتختلف وحدة التكلفة سواء   "

كانت خدمة النقل من الخدمات االنتاجية فـي        م  الهدف االساسي من قيام المشروع أ     
مشروع  يقوم بانتاج سلعة أوخدمة أخرى ،باعتبار أن أسطول النقل يقوم بتـسهيل              

ن وحدة التكلفة في الحالتين هي الوحدة التي يجب أن إ إذ،البيعومليات نقل االنتاج أع
  ).٢٠ ،١٩٥٩حجازي،"(ها عناصر التكاليفتنسب الي

م مع نشاط المركز المزمع تحديد تكلفته، ففـي  ءة التكلفة بما يتال   ويتم تحديد وحد  
فـي  وكـم   / كب  نشاط نقل الركاب مثالً تحدد وحدة حساب التكلفة على اساس الرا          

عبـد  (كـم / اسـاس الطـن     نشاط نقل البضائع تحدد وحدة حساب التكلفة علـى          
ميل أي تكلفة شحن طن     / يمكن ان تمثل وحدة التكلفة طن       "و، ا )١٩٩٠،٥٧الرحيم،

ــد   ــل واح ــسافة مي ــضاعة لم ــن الب ــع الع" (م ــبين  المجم ــي للمحاس رب
  ).٢٠٠١،١٩٨القانونيين،

  :تية كما قد يتم اعتماد وحدات التكلفة اال
  .كم / سيارة  -
  .كم /  شاحنة  -
المرات التي تنقل فيها شاحنة معينة نوع من البضاعة فـي           وعدد الرحالت ا   -

  ).كم/رحلة(الكم الواحد 
 االمر االنتـاجي علـى       عد  لغرض تحديد تكلفة الخدمة يفضل     هاال انه يالحظ ان   

 شـاحنة   وحدة تكلفة اذ تختلف المسافات التي تقطعها كل        مستوى كل شاحنة بمثابة   
تحميلها على اعتبار   ونوع وحجم الحموالت التي تقوم بنقلها       وعدد مرات التوقف    و

ذلك مـن خـالل     وان نظام تكاليف االوامر من أنسب النظم التي تالئم هذا النشاط            
  .اصدار أوامر انتاجية لكل شاحنة للقيام برحلة معينة 
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 دليل لوحدات الكلفة    تنوع وحدات التكلفة في الشركة فمن المكن اعداد       ولتعدد  و 
  :االتي بالشكل 
  كم نقل حوضي / لتر   كم نقل عادي/ طن 
  كم نقل حوضي / برميل   كم نقل مجمد/ طن 

  السجالت المحاسبيةوالمستندات . ث
ان  مجموعة مـن     وتمثل المستندات أدلة اثبات مادية على ان عملية ما قد تمت            

محموعة :"تعرف بانها ونشاط معين   وعناصر التكاليف قد تم انفاقها على قسم معين أ        
يتـداولها االفـراد   ونماذج تنتشر في اجزاء الوحدة االقتصادية   واذونات  واشعارات  

وتسعى هـذه المـستندات     ،  استيفاء معينة وبطريقة ملء   وطبقاً لخطوط سير محددة     
تسجيلها في البطاقات   والتكاليف تمهيداً لتصنيفها    واساساً لتجميع بيانات عن االنتاج      

  ) .١٩٧٢،٢٥بلبع،"(الدفاتر النظامية الخاصة بها و
قائمة والزيوت  والشحوم  والتي تتمثل بالوقود    وفعلى مستوى عنصر تكلفة المواد      

كذلك ، و على أي سيارة تم صرفها    وكيفية صرفها   وخاصة بطلب شراء هذه المواد        
ركة على مستوى عنصر االجور تنظم قوائم بكافة استحقاقات العاملين في هذه الـش         

على مستوى عنصر تكلفة المصاريف تـم اعـداد         و. غيرهاوت  آمن رواتب ومكاف  
جير هذا الموجود   أ يمثل ت  اًعقد ومستندات تؤيد حدوث عملية شراء الموجود الثابت ا       

  .غير العادية والتصليح العادية و مستندات الصيانة فضالً عن. من الغير
  لنظام التكاليف يـستدعي وجـود        فان الطبيعة التحليلية  ،  اما المجموعة الدفترية  

ة بهدف متابعة دورة عناصـر التكـاليف داخـل        يتحليلوية  ئمجموعة دفترية احصا  
ضعها في النظام المحاسبي باحدى     وهذه المجموعة من الممكن ان تأخذ       والمشروع  

  ) :١٩٨٥،١٦٥ حسنين،( طريقتين هما
  .  طريقة االنفصال .ب.                طريقة االندماج .أ 
تقـارير  بـين   وتمثل المجموعة الدفترية حلقة الوصل بين المستندات من جهة          و

وقد تختلف اسس اعدادها من نشاط الى أخـرى حـسب           ،  التكاليف من جهة اخرى   
سجل استاذ ومساعدة والحاجة الى درجة التفصيل فتشتمل على سجالت يومية عامة       

كذلك معلومـات   وابتة  فقد تحتفظ الشركة بسجل شراء الموجودات الث      ،  عام ومساعد 
نوعها ،عمرها االنتاجي، قـسط     ،  تاريخ البدء باالستعمال  ،  عنها قبل تاريخ شرائها   

كما قد تحتفظ الـشركة     ،  غيرهاوطريقة احتساب االندثار المتبعة      االندثار السنوي، 
  .بسجل خاص عن شاحنات القطاع الخاص 

ل سجالت احصائية الدفاتر التي تحتفظ بها الشركة على شكوقد تكون السجالت و
  :تشمل والتخطيط وتفصيلية تحليلة يتم استخدامها الغراض الرقابة 

  .كشوف تحليل المواد المنصرفة . ١
  .كشوف تحليل االجور حسب مراكز التكلفة . ٢
تحديد ساعات  والمتمثل بالسيارة   وكشوف تحليل ساعات العمل لكل مركز تكلفة        . ٣

  .غير العادي ولتوقف العادي العمل الفعلية لكل سيارة مع ساعات ا
المتعددة موزعة على مـستوى مراكـز       وكشف التكاليف غير المباشرة الفعلية      . ٤

  .السس المعتمدة للتوزيعاوفق على فة التكل
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تكلفة الكم الواحد والشاحنات وكشوف تحليلة عن المواقع التي تمر بها السيارات        .٥
  .المقطوع على طريق النقل 

ر على اختيار اقصر الطرق لتخفيض التكلفة المرتفعة من         يساعد الكشف االخي  و
  .الزيوت فضالً عن مصاريف الصيانة والشحوم والوقود 

  
   تقارير التكاليف.ه

تطلب انفاق مجموعة من عناصر التكـاليف لغـرض تقـديم           يان نشاط النقل    
نفقـة  عن المبالغ الم  ولبعد االدارة عن التنفيذ     والخدمات الى الجهات المستفيدة منها      

في مرحلة التنفيذ كان ال بد من وجود وسيلة تمكنها من تحقيق الرقابة الفعالة على               
عناصر التكاليف كما تمكنها من تقييم اداء نشاط النقل على مستوى كل مركز من              

المسافات التي وحجمها وحمولتها والمتمثلة بالسيارات حسب نوعها  ومراكز التكلفة   
مخطط للوصـول   وقه من تكاليف فعلية مقارنة بما ه      من خالل ما تم انفا    ، و تقطعها

تـشجيعها  والموجبة لغرض تنميتهـا     ف،  الموجبة والى مقدار االنحرافات السالبة ا    
البحث عن االسباب التي ادت الى ذلك من خالل اعداد و ،السالبة لغرض معالجتهاو

  .تقارير دورية على مستوى كل مركز من مراكز التكلفة 
ادوات اتصال داخلية تتضمن بيانات تكاليفية ملخصة لما        "نها  تعرف التقارير با  و

محضرة بطريقة موضوعية متكاملة في ظل      وحسابات التكاليف   وجاء في سجالت    
تنقلها دورياً الى المستويات  االدارية المتتابعة بهدف مساعدتها في          و معينة   ئمباد

بعد تحليل البيانـات     وذلك   ،تحقيق الرقابة على التكاليف الداخلة في مجال تحكمها       
اتخاذ القرارات المـصححة لمحاربـة أي ضـياع         وايجاد الربط بين المعلومات     و
  ).١٩٧٨،٤٧الجزار ،" (اسرافوا

الرقابة وهي وسيلة التي بيد و تقارير التكاليف حلقة لربط التخطيط بالتنفيذ       دتعو"
  ) .١٩٩٦،١٤٠التمي ،"(ريد الى من يريد تمحاسبة التكاليف لنقل ما 

موضوعية دون سرد بيانات    ومركزة  و انه يفضل ان يتم اعداد تقارير دقيقة         اال
  .عدم دقتهاو تؤدي الى اهمال البيانات المهمة لطولها من ثموال حاجة لها 

المعلومات عـن انـشطة     وتوفير البيانات   وان الهدف الرئيس لنظام التقارير ه     "
يساعد المـسؤولين    و فه بذلكوبيان مدى التقدم في كل نشاط       والوحدة االقتصادية   

  ).١٩٨٧،٣٢رضا،("على اتخاذ القرارت الالزمة لتحقيق اهداف الوحدة 
 االساسية التي تحكم اعداده من ناحيـة الدقـة          ئ في اعداد التقرير المباد    ىيراع

نوعية المعلومات فيما اذا كانت     وتختلف درجة التفصيل    والوضوح،  والموضوعية  و
/ اخباريـة /، كما قد تكون تشغيليةاري الذي ترفع له   مالية طبقا للمستوى االد   وكمية ا 

ربـع سـنوية    ، و شـهرية وقد تكون على فترات دورية اسبوعية       ، و مالية/تلخيصية
قد تكون خاصة تعد في حاالت معينة لتوجيه نظر االدارة          ، و نصف سنوية ،  سنويةو

  :قد تكونواليها 
  .تقارير تاريخية  .١
  .تقارير عن االداء الحالي  .٢
  .ليةتقارير مستقب .٣
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  : في نشاط النقل البريوذج من تقارير تكاليفية متنوعةاالتي نمو
  

  ١جدول ال
  )٢٠٠١،٢٧١،جمع العربي للمحاسبين القانونيينالم( كشف التشغيل اليومي

  رقم المركبة                                                               التاريخ
                                           وقت البدءاسم السائق                       

  رقم الرخصة                                                              وقت العودة
  ملخص الرحلة

  رقم الرحلة         البداية               الوصول                               
                                                                                                           البضاعة المحمولة             

                     الوقت                    المكان      المكان              الوقت   
  المسافة    

  د                  وقت العملالوقود للمستهلك                     الوقود  المفقو
    __ _السائق_ _ _                  التحميل_ _ _                    من البداية 

  _ __   الميكانيك     _ _ _           التنزيل_ _ _         المشترى خالل الرحلة
  __ _ يفالتنظ_ _ _                   السير_ _ _                في نهاية الرحلة

_ _ _                                                                      اجمالي المستهلك                      الحوادث
الزيت                                                                                                                         

  لشحومات                               ا
  

  
للنقـل  وا،  للنقل العـادي  (يمكن اعداد تقرير تكاليف تشغيل اسطول الشاحنات        و

  ) للنقل الحوضيوالمبرد ا
كمـا  ، و حسب نوع النشاط  و ٥ويعد على مستوى مراكز التكلفة االنتاجية رقم        

  .٣يظهر في الجدول 
ـ   عبارة عن مجموع شاحنات مركز التكل     وهو تقرير تجميعـي   وفة االنتاجي وه

  . ٢ في الجدول ) للشاحنة الواردة(للتقرير السابق 
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  ٢جدول ال

  تقرير تكاليف تشغيل الشاحنة الواحدة
  

  شهر ــ ـ ـ         هاوموديل حنةلشارقم الشاحنة                       نوع ا
     ايام العمل ـ ـ ـ ـ                       رقم الرخصة                        

  االنحرافات  فعلي  مخطط  البيان
  موجب             سالب

  مصاريف التشغيل
  الوقود

  الزيوت
  الشحوم

  االجمالي
  الثابته مصاريف التوقف

  االندثار
  التأمين

  الضرائب
  مصاريف الترخيص

  الرواتب
  االجمالي

  الصيانة.م
  اطارات

  قطع غيار
  نفقات الكراج

  االجمالي
  التشغيل.مالي م اج

  كغم/ اجمالي االطنان
  تكلفة الطن الواحد
  تكلفة اللتر الواحد

  
  
  

______  
xx  
  
  
  
  
  
  

   ـــ    
xx  
  
  
  

  ـــــ
xx  

  
  
  

______  
xx  
  
  
  
  
  
  

  ـــــ
xx  
  
  
  

  ـــــ
xx  
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  ٣جدول ال
  )يللنقل الحوض(، )للنقل المبرد(، )للنقل العادي(تقرير تكاليف اسطول الشاحنات 

  
  ٢٠٠٠/ عن شهر ـ ـ ـ ـ ـ                                       

   مركز تكلفة رقم ـ ـ ــ ـ                                
  تكلفة
  الوقود

  تكلفة
  الزيوت

  تكلفة
  االطارات

  تكلفة
  البطاريات

  تكلفة قطع
  الغيار

  الصيانةو

  تكلفة
  الكراج

  التوقفو

  رقم
   

  الشاحنة 

  نوع 
  

  وموديل 
  

  الشاحنة

خط
م

  ط

ي
عل
 ف

طط  
مخ

  

ي
عل
ف

طط  
مخ

  

ي
عل
ف

طط  
مخ

  

ي
عل
ف

طط  
مخ

  

ي
عل
ف

خط  
م

  ط

ي
عل
ف

  

                        

  تكاليف
  ثابتة للمركز

   
  مخطط

   
  فعلي

  
                                       الفروقات

  التشغيل. م 
  تكاليف ثابتة

. . . .. . .. . . . .  
.. . . . . . . . . .   

  اندثار
  تأمين

  ضرائب
  رواتب

  الترخيص.م

    

   
  مجموع الفروقات

  
. . . . . . . . . . . . .  

  
  
يظهـر بيانـات    ويمكن اعداد تقرير اخر على مستوى مراكز التكلفة االنتاجية          و

  .٤كما في الجدول واخرى 
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  ٤جدول ال
  تقييم اداء السواقينو ) للنقل ـ ـ ـ(تقرير تشغيل اسطول الشاحنات 

  ٢٠٠٠/                عن شهر ـ ـ ـ ـ             
  رقم 

  الشاحنة
  نوع

  وموديل
  الشاحنة

اســـم 
  السائق

  نفقات
  التشغيل

  الصيانةو

  فترات
  التوقف

  االنتظارو

  العطالت
  غير 

  العادية

  أخرى  الحوادث

      

طط
مخ

  

ي
عل
ف

  

        

                  

  تكاليف
  للمركز ثابتة

  الفروقات  فعلي  مخطط

   . . . . . . . . .  مصاريف التشغيل

  .  . . . . . . . .  تكاليف ثابتة

      

  .  . . . . . . . ..  مجموع الفروقات

                 مالحظات مدير المركز                       المشرف على االسطول

  
يمكن اعداد تقرير عن تكاليف الصيانة على مستوى الفرع الواحد لشركة النقل            و

         ٥ كما في الجدولو
    

  ٥جدول ال
  تقرير تكاليف الصيانة على مستوى مراكز تكلفة الفرع

     ٢٠٠٠/ عن شهر ـ ـ ـ ـ                                                              
  مركز تكلفة رقم ـ ـ ـ ـ                                                      

رقــــم   اسم المركز  تكاليف الصيانة غيرالعادية  ف الصيانة العاديةتكالي
  المركز

  الفرق  فعلي   مخطط  الفرق  فعلي  مخطط

  المالحظات

                ٥١  مركز القادسية

. . . . . . .   . . .                

مركز النقل 
  العادي

٥١١                

مركز النقل 
  المبرد

٥١٢                

مركز النقل 
  الحوضي

٥١٣                
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  التكاليف في شركات النقل البريلمساعدة لنظام المقومات ا-ثالثاً
ليكتمل تصميم نظام التكاليف ال بد من اعتماده على مجموعة مـن المقومـات              

  :ي أتالمتمثلة بما يوالمساعدة 
  .الفترة التكاليفية  -
  .الكادر البشري  -
  .المعايير -

  الفترة التكاليفية. أ
الحسابات بصورة دورية تمهيـداً     وهي الفترة التي يحدد في نهايتها موعد قفل         "

  ).١٩٩٩،٤٥،البامرني( "تقارير التكاليفوقوائم والعداد حسابات 
وفق طبيعة نـشاط    على  ربع سنوية   ويفضل ان تكون الفترة التكاليفية شهرية ا      و

  .النقل الدوري 
فتـرة   والـسنة ا  تبدأ  ن  أتزام بتطبيق النظام المحاسبي الموحد يفضل       لاال انه لال  

 متناسبة مع السنة المالية مع التركيز على الشهرية الن          ٣١/١٢ـ١/١ن  التكاليف م 
تقل عن  وتزيد على االسبوع    (معظم رحالت النقل للشركة تأخذ فترة تقارب الشهر         

   .)الشهر
  البشري الكادر .ب

من ثم اعداد بيانات تكـاليف      و ، لتطبيق نظام التكاليف   اًساس الكادر البشري ا   ديع
  .الرقابة والقيام بعمليات التخطيط وذ القرارات السليمة دقيقة تساعد على اتخا

 ، لنظام التكاليف الوعي التكاليفي    فر في االشخاص المطبقين   ان يتو ألذلك يجب   و
لذلك البد ان يتمتع محاسب التكاليف بمؤهل علمي يمكنه من ، وكيفية تطبيق النظامو

يفيـة الغـراض تحليلهـا      تطبيق النظام ومن القدرة على التعامل مع البيانات التكال        
  .تقديمها الى الجهات المستفيدة منها والتي معظمها جهات داخل الشركة وتفسيرها و

توجيه وكما انه يستطيع من خالل هذا المؤهل ان يدرس سلوك عناصر التكاليف   
لذلك ال بد   وتحسين  واهتمام االدارة الى الحاالت االستثنائية التي تحتاج الى اهتمام          

  :المواصفات االتيةمن ان يحمل 
  .المواصفات المتعلقة بتأهيل محاسب التكاليف  .١
  . المواصفات المتعلقة بشخصية محاسب التكاليف  .٢

كما يفضل اجراء دورات تدريبية للكادر العامل في قسم التكاليف من خالل القاء             
من قبل مختصين بمجال تصميم النظـام التكـاليفي         ومحاضرات علمية متخصصة    

  .  على الكادر البشري المطبق لهذا النظام يتمد نجاح النظام التكاليفتطبيقه اذ يعو



 )٢٧ (٨٠  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد] ١٥٦[
 

   معايير التكلفة.ت
 االدوات المهمة ،اذ انها تمد االدارة باالساس الموضـوعي          ىتمثل المعايير أحد  

بانه مقياس االداء   " :للتخطيط وقياس االداء وتقييمه والرقابة عليه ،ويعرف المعيار       
وزن ونه بوحدات كمية معينة لعدد من وحدات المادة الخـام أ          لعملية انتاجية معبراًع  

اذا ماحولت هذه المعايير الى قيم مالية يمكن التوصل الى التكلفة المعياريـة             ،  معين
وينتج معيار التكلفة كنتيجة لتطبيق     ،  ويوضع معيار التكلفة لعناصر التكاليف الثالثة     

  ).١٩٩٠،١٦حبش ،"(المعيار الفني والمالي معاً
مقياس للتكلفة  المرغوب التوصل اليها وتتحـدد        "ا معيار التكلفة فيعرف بأنه      أم

االنتـاج وتقيـيم     وفقاً الغراض تقييم االداء وقياس كفاءته والغراض تحديد تكلفة        
بمعنى  وحدة االنجاز،  ووحدة النشاط أ   ووتتعلق المعايير بوحدة المنتج ا     المخزون،

 مـن عناصـر المـدخالت بوحـدة         انها تمثل العالقة بين تكلفـة كـل عنـصر         
  ). ١٩٨٥،٤٤٩مرعي،".(المنتج

  )١٩٨٨،٤٩٣،هيتجر(تتمثل باالتي  متعددة اًوتحقق التكلفة المعيارية أغراض
  .الرقابة على التكاليف . ١
  .المساعدة في اتخاذ القرارات . ٢
  .تقييم االداء وزيادة الوعي التكاليفي  .١
  .تطبيق مفهوم االدارة باالهداف  .٢
  .وازنات التخطيطية وتخطيط االنتاجاعداد الم .٣

اذن يمكن استخدام معايير التكلفة في شركات النقل البري  ولعناصر التكـاليف             
الثالثة  المنفقة على مستوى كل وسيلة من وسائل النقل  بالشكل الذي يحقق الرقابة               

 .دوثها والجهة المسؤولة عن حـدوثها      تحديد االنحرافات وأسباب ح    من ثم  و ،عليها
  .لمخططائج المقارنة بين الفعلي وا ضوء نتفي ثم تقييم االداء ومن

  
  خاتمة البحث-رابعاً

تطبيقه في  وضرورة تعميمه   و تهاهميوتطرق البحث الى مفهوم نظام التكاليف        -
 كانت صناعية أم خدمية وأشار الى نجاح تطبيقه في          سواءاًكافة  ت  آانواع المنش 

  .ات الخدماتتأخر تطبيقه  في شركوالشركات الصناعية 
 لـه دور    اً مهم اً خدمي اًنشاطبوصفه  تطرق البحث الى طبيعة نشاط النقل البري         -

ي البنية التحتيـة    ركيزة اساسية ف  وانجاح خطط التنمية القومية     ومؤثر في تنفيذ    
   .الي اقتصاد ناٍم

طبيعـة انـواع    واشار البحث الى اهم مراحل العمل في نشاط النقل البـري            و -
  .انواع الشاحنات الممكن استخدامها في عملية النقل والبضائع المنقولة 

تطرق البحث الى اهم مقومات نظام التكاليف االساسية في الفقـرة ثانيـاً مـن            -
عناصر التكلفة وامكانيـة  ومراكز التكلفة والبحث وهي وحدات حسابات التكلفة  

  .هاتسجالواشار الى مستندات التكاليف ، واعداد دليل لهما وتقارير التكاليف 
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تناول البحث المقومات المساعدة لنظام التكاليف وهي فترة التكـاليف والكـادر       -
  .البشري والمعايير

  :يوصي البحث بعدة توصيات مهمة و
ضرورة توافر مقومات نظام التكاليف في نشاط النقل البري ،تمهيداً لتطبيق            .١

  .نظام التكاليف فيها 
الـه دورات تدريبيـة فـي       تطوير الكادر المحاسبي في هذه الشركات بادخ       .٢

  .حسابات التكاليف ليكون قادرا على تصميم وتطبيق نظام التكاليف 
االستفادة من تقارير التكاليف ا لمقترحة في البحث لمتابعة تكاليف انـشطة             .٣

  .النفل البري 
االستفادة من الكادر المتخصص في الجامعات ومكاتب تنظيم الحسابات في           .٤

  .والمعلومات في نشاط النقل البري التكاليف م تقييم وادارة نظ
زيادة الرقابة على تكاليف الصيانة الداخلية والخارجية وعمل مقارنات بينها           .٥

والبحث والتقصي عن اسباب العطالت الخارجية ومحاولة تخفيضها الـى          
  .ادنى حد ممكن 

عدد ممكـن مـن الـساعات لتغطيـة         االستفادة من تسيير الحافالت باكبر       .٦
ة وتخفيضها الى ادنى حد ممكن على مستوى وحدة التكلفـة           التكاليف الثابت 

  . تحقيق أرباح معقولة من ثمكم ،و/طن
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The Requirements of Costing System In Overland Transport 
Companies 

 
ABSTRACT 

The activity  of overland Transport is regarded as the service work performed to the 
transport of people and  commdities. It is one of the basic developmental setup and the 
infrastructure for any developing state. This activity has an obvious impact in  
implementing and  success  the  national  development  plan. 

The importance of this  research lies in the necessity of the application and availability 
of requirement  of the costing systems in this vital service and it's role in packing .The 
management in  planning and controlling of these  activities in addition to the independence 
of this power in full   and  attempting at reducing it's costs. 

This research aims at showing the spots of the requirement of costing system in the 
overland transport companies  in order to set a general frame for this costing system  to this 
important service activity.  

In order to achieve the aim of the research  the study concentrated   on the following 
Points:  

1-The costing system, the concept, importance and the nature of the overland transport. 
2-The basic requirement of costing  system in the overland transport activity and… 
3- The secondary requirements for the costing system in the overland transport activity .  


