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 مستخلص الدراسة:
 هدف الدراسة:

 في تحقيق االستدامة المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور
 .)قنا( لألسمنت مصر لشركة

 نتائج الدراسة: 
 تدفق تكاليف وجود اهتمام عالمي متزايد بمدخل محاسبة عن السابقة األدبيات مراجعة كشفت

 تدفق تكاليف محاسبة المواد. على الجانب اآلخر، هناك نقص في المعرفة المتاحة حول مدخل
لألسمنت )قنا( من خالل بيانات  مصر شركة دراسة الحالة في نتائج مصر. كما كشفت في المواد

م( عن قدرة مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد على توفير معلومات مالية 2019فعلية عن عام )
غير مالية تفصيلية في كل عملية من عمليات اإلنتاج. فقد أمكن تحديد كمية الفاقد وخسائره في و 

كل مركز كمية، مما يكشف عن مستويات عدم الكفاءة في عمليات اإلنتاج ومراكز الكمية المسئولة 
مما  ،عن هذا الفاقد. كما تم فصل خسائر الفاقد والتقرير عنها بصورة مستقلة عن تكلفة المنتج

 من اآلن الشركة يحقق الشفافية في المحاسبة عن التكاليف. ومن خالل هذه المعلومات ستتمكن
 سليمة، وأيضًا إدراك المنافع بطريقة قبل من بها االعتراف يتم لم ربما خسائر الفاقد والتي إدراك

الفاقد. ومن ثم سوف تتمكن اإلدارة من  تخفيض نتيجة والبيئية واالجتماعية المحتملة االقتصادية
 اتخاذ القرارات االستراتيجية التي تحقق االستدامة للشركة. 

 محاسبة تكاليف تدفق المواد، االستدامة، المنتج الجيد، الفاقد، األسمنت.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

Objective: This study aims at clarifying the role of Material Flow Cost 

Accounting (MFCA) in achieving the sustainability for Misr Cement- 

Qena Firm. 

Findings: The literature review revealed a growing global interest in 

Material Flow Cost Accounting. On the other hand, there is a shortage 

in available knowledge about Material Flow Cost Accounting in Egypt. 

Also, the results of the case study at Misr Cement- Qena firm, through 

actual data in 2019,  have revealed that Material Flow Cost Accounting 

was able to provide detailed financial and non- financial information for 

each production process. It has been possible to determine the amount 

of waste and losses in each quantity center, which reveals the levels of 

inefficiency in production processes and the quantity centers 

responsible for this waste. The losses were separated from the product 

cost and have been reported independently, thus achieving transparency 

in the cost. Through the information obtained, the company will be able 

to perceive waste loses, that have not been admitted before correctly, 

and also to perceive the economic, environment, and social potential 

benefits resulted from waste reduction. So, the management can make 

the strategic decision that achieve the sustainability for the company.    

Key Words: Material Flow Cost Accounting, Sustainability, 

Positive/good Product,  Waste, Cement. 
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 مقدمة الدراسة: -1
المستدامة  اإلدارة نحو متزايد بشكل الشركات تحولت الماضية، القليلة السنوات في
أهداف  نطاق بتوسيع االتجاه هذا ويتميز .مستدامة تنافسية ميزة تحقيق أجل من ألنشطتها
واالجتماعية  البيئية األهداف أيًضا لتشمل األول المقام في االقتصادية األهداف من الشركات

(Dascalu, et al., 2010: 20; Dierkes and Siepelmeyer, 2019: 483). 

 األهداف مزج/تنسيق في الحاسم العامل أن Kokubu and Nakajima, 2004 ويرى
 للموارد والبيئي األمثل االقتصادي االستخدام تحقيق في يتمثل واالجتماعية والبيئية االقتصادية
 تخفيض إن حيث. (Kokubu and Nakajima, 2004: 4) الفاقد نسبة وتخفيض الطبيعية
 على السلبي األثر وتخفيض لإلنتاج اإلجمالية التكلفة تخفيض في يسهم الموارد في الفاقد نسبة
 .نفسه الوقت في للشركة االجتماعية بالمسئولية والوفاء البيئة

 نظام يوفر أن لذلك يجب اإلنتاج، نظام في الكفاءة لعدم نتيجة الفاقد هو توليد ونظرًا ألن
 القيمة تدفق مسارات جميع الفاقد في عن ودقيقة كافية معلومات اإلدارية المحاسبة معلومات
واستخدام  ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير .(Fakoya, 2015: 156)الفاقد  تخفيض قرارات لترشيد
  ."Material Flow Cost Accounting, MFCA" المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل

 استخدم والذي اإلدارية المحاسبة أساليب أهم أحد المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل ويعد
 مع اإلنتاجية من عالية مستويات واليابان لتحقيق ألمانيا في الماضيين العقدين مدى على بنجاح
 :Mahmoudi, et al., 2017) الوقت نفسه في الضارة البيئية والتأثيرات الموارد استخدام تقليل

ومنفعة  تطوراً  اإلدارية المحاسبة أدوات أكثر وصفه بأنه إلى الباحثين بعض قاد النجاح هذا .(531
(eg: Kokubu and Tachikawa, 2013: 351; Chang, et al., 2015: 118; Christ 

and Burritt, 2016:2).  

 الدولية المنظمة إصدار مع المواد تدفق تكاليف محاسبة بمدخل العالمي االهتمام زاد وقد
والذي يتناول  م2011 سبتمبر في ISO, 14051 الدولي للمعيار (ISO) القياسي للتوحيد

للشركات، والمعيار الدولي  والتوجيه الدعم توفير لهذا المدخل بهدف العامة المفاهيم والمبادئ
ISO, 14052  التوريد. سلسلة في العملي للتنفيذ إرشادات م والذي يتناول2017في مارس 

 مشكلة الدراسة: -2
 الفاقد معالجة شأنها من الحديثة التي والمداخل التقنيات تبني في التفكير إلى الشركات تحتاج     
 قدرتها وزيادة استدامتها للموارد، وذلك لتضمن كفاءة أكثر تحقيق استخدام وضمان مصدره في

 . (Doorasamy, 2015: 110) المستقبل في التنافسية
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ة اإلدارية ومحاسبة التكاليف التقليدية للمحاسب وتشير األدبيات السابقة إلى أن األساليب     
القرارات  لترشيدتزويد اإلدارة بالمعلومات الالزمة تعرضت للعديد من االنتقادات بسبب قصورها في 

 التي تحقق االستدامة للشركة.
ال تعكس  التقليدية محاسبة التكاليف أنظمة أن إلى Zhang and Liu, 2015أشار  فقد     

حيث إن استخدام أسس تحميل تستند . (Zhang and Liu, 2015: 1458) بدقة تكلفة المنتجات
إلى حجم اإلنتاج كأساس لتخصيص تكاليف مراكز التكلفة على المنتجات ال يعكس بدقة عالقات 

 السببية في استهالك المنتجات لموارد تلك المراكز.
 للتحقق قابلة وغير غامضة بيئية معلومات توفر التقليدية محاسبة التكاليف كما أن أنظمة     
 حيث إن .(IFAC, 2005: 27; Cecilio, 2017: 15)المصلحة  ألصحاب متسقة وغير

بعض بنود التكاليف البيئية ضمن بنود  إدراج إلى تقود التقليدية التكاليف محاسبة ممارسات
  .(Onishi, et al., 2008: 398; Dascalu, et al., 2010:25)ية التكاليف اإلضاف

 التي العامة اإلضافية التكاليف بنود ضمن البيئية بعض بنود التكاليف إدراج أن شك وال     
 تخفيضها يصعب ثابتة تكون هذه التكاليف أي تحديد إمكانية يحجب اإلنتاج، قد خطوط تتقاسمها

  .(Jasch, 2009:7-8) تخفيضها يمكن متغيرة تكاليف تعتبر وأيها
 فإن التقليدية التكاليف محاسبة نظم ظل في أنه إلى Schmidt, et al., 2013 أشار كما     

 تفصيلي بشكل عادةً  المواد خسائر احتساب يتم حيث ال. محدودة تعد المواد تدفقات حول الشفافية
 مراكز وتتجاوز المنتجات على مباشرةً  الخام المواد تكاليف تتبع يتم األقل على ألنه وذلك ودقيق،
أضف إلى ذلك أن خسائر المواد المساعدة غالبًا ما  .(Schmidt, et al., 2013: 233)التكلفة 

 Let, et)يتم تحديدها ورقابتها على مستوى إجمالي وليس على مستوى العملية المتسببة فيها 

al., 2010: 33)مسار تدفق طول على وكميته المختبئة الفاقد تكاليف عن يكشف . وهذا ال 
 المسئولة المنتجات إلى عزوها أو الفاقد فيها حدث التي للمواقع تخصيصها يتم ال ثم ومن الموارد،

التكاليف  هذه عن المسئولية تحديد يمكن ال ثم ، ومن(Dascalu, et al., 2010:25)حدوثها  عن
 .بدقة
 حدوث الفاقد وخسائره الفعلية سوف مصادر جميع اكتشاف على وال شك أن عدم قدرة اإلدارة     
أدائها  على أيًضا ولكن األداء البيئي واالجتماعي للشركة على فقط ليس تأثير سلبي له يكون

 االقتصادي وقدرتها على تحقيق االستدامة.  
 في اآلتي: الدراسة مشكلة تتمثل سبق ما ضوء وعلى     
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مالية  معلومات توفير ومحاسبة التكاليف التقليدية في اإلدارية أنظمة المحاسبة قصور إن"     
يحد من قدرة  الشركة أنشطة من نشاط كل في الفاقد حول دقيقة وتفصيلية لإلدارة وغير مالية

 لتحقيق محدودة فرًصا ويوفر للموارد، األمثل االستخدام التي تحقق اإلدارة على اتخاذ القرارات
 االستدامة للشركات".

 أهداف الدراسة: -3
استنادًا إلى الخلفية النظرية التي تم مناقشتها سابقًا فإن الهدف الرئيس للدراسة يتمثل في      

 للمحاسبة الحديثة المداخل أهم أحد باعتباره -المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل دور "توضيح
 مصر شركة االستدامة فيوتحقيق  واالجتماعي والبيئي المالي األداء تحسين في -اإلدارية

 .لألسمنت )قنا(

 وينبثق من هذا الهدف األهداف الفرعية اآلتية:

سهاماتها في هذا المجال. -أ  مراجعة األدبيات السابقة للوقوف على الجهود البحثية وا 
 المواد ودوره في تحقيق االستدامة للشركات. تدفق تكاليف تحديد طبيعة مدخل محاسبة  -ب
في شركة مصر لألسمنت )قنا(  المواد تدفق تكاليف محاسبة لمدخلإجراء دراسة تطبيقية   -ج

واالجتماعي للشركة ومن ثم تحقيق  والبيئي المالي األداء تحسين لتوضيح دوره في
 االستدامة للشركة. 

 أهمية الدراسة: -4
تستمد الدراسة أهميتها من اإلسهامات العلمية والعملية المحتمل أن توفرها، وذلك على النحو      
 اآلتي:
 تستمد الدراسة أهميتها العلمية من االعتبارات اآلتية:االهمية العلمية:  -أ
 العالمي االهتمام تزايد والذي اإلدارية للمحاسبة الحديثة المداخل أحد الدراسة هذه تتناول -

األخيرة من جانب المنظمات والهيئات المهنية والحكومية مثل؛ المنظمة  اآلونة في به
 Ministry)ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية  (ISO)الدولية للتوحيد القياسي 

of Economy, Trade and Industry, METI) واالتحاد الدولي للمحاسبين 

(IFAC).  
ح دور مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في تحسين األداء تسهم هذه الدراسة في توضي -

 المالي والبيئي واالجتماعي للشركات. 
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للشركات  المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل بطبيعة وفوائد الوعي زيادة إلى حاجة هناك -
طبيعة ، ومن ثم تسهم هذه الدراسة في سد هذه الفجوة المعرفية من خالل بيان المصرية

 ومنافعه في البيئة المصرية.ه تطبيق ةكيفيو  هذا المدخل
 تستمد الدراسة أهميتها العملية من االعتبارات اآلتية: االهمية العملية: -ب
من المتوقع أن توفر الدراسة الحالية دلياًل ميدانيًا يدعم نتائج الدراسات السابقة حول  -

 المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل يوفرها التي التحليالت من أهمية المعلومات المستمدة
 لألسمنت )قنا(. مصر شركة االستدامة في تحقق اإلدارية التي القرارات دعم في

 تدفق تكاليف محاسبة مدخل توفر الدراسة أساسًا عمليًا للشركات لفهم إجراءات تطبيق -
 في البيئة المصرية.  المواد

 :أسلوبين هما على الدراسة اعتمدت: الدراسة أسلوب -5
ذات الصلة بموضوع الدراسة  العلمية المصادر على االطالع خالل من :النظرية الدراسة -أ

 للدراسة. النظري اإلطار لصياغة
 مدخل قابلية من للتحقق الحالة دراسة أسلوب الدراسة استخدمت :التطبيقية الدراسة -ب

البيئة المصرية، حيث اقتصر نطاق التطبيق  في للتطبيق المواد تدفق تكاليف محاسبة
  على شركة مصر لألسمنت )قنا(.

 :الدراسة تنظيم -6
انطالقًا من المشكلة البحثية وتحقيقًا ألهداف الدراسة تم تقسيم الجزء المتبقي من الدراسة      

 إلى ثالثة أقسام على النحو اآلتي:

 القسم األول: مراجعة األدبيات السابقة.
 المواد. تدفق تكاليف محاسبة الثاني: اإلطار النظري لمدخلالقسم 

 المواد. تدفق تكاليف محاسبة القسم الثالث: الدراسة التطبيقية لمدخل
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 القسم األول: مراجعة األدبيات السابقة
يهدف هذا القسم من الدراسة إلى التعرف على الجهود البحثية السابقة فيما يتعلق بمدخل      

 :  ت من نتائج، وذلك على النحو اآلتيمحاسبة تكاليف تدفق المواد وما توصلت إليه هذه الدراسا

 المواد: تدفق تكاليف محاسبة أواًل: الدراسات التي استهدفت تطوير مدخل
 تدفق تكاليف محاسبة مدخل لتوسيع نطاق نموذجاً  Bierer, et al., 2015 دراسة قدمت    
 مدخل المنتج مع حياة دورة تقييم وأسلوب المنتج حياة دورة تكلفة من خالل تكامل أسلوب المواد

 التقييم في المتمثلة التحديات بعض على للتغلب واعدة انطالق كنقطة المواد تدفق تكاليف محاسبة
  .(Bierer, et al., 2015)المنتج  حياة دورة مدى على المتكامل والبيئي االقتصادي

 تكاليف محاسبة مدخل دمج لكيفية مفاهيمًيا إطاراً  Marota, et al., 2017 دراسة قدمت كما     
 تقليل في يسهم سوف المدخل هذا كان إذا ما لفحص التوريد سلسلة إدارة نظام في المواد تدفق
هذا المدخل التكاملي يمكن أن  أن إلى الدراسة وخلصت. أطراف سلسلة التوريد المواد بين خسائر
 بالمنافسة والفوز اللوجستية المشكالت حل أجل من للشركات استراتيجية تنافسية كأداة يستخدم
 .(Marota, et al., 2017) العالمية
 العوامل تأثير لفحص الفاقد لتحليل نموذًجا Yagi and Kokubu, 2019 دراسة واقترحت     
 خسارة إلى الفاقد بتحليل المقترح النموذج ويقوم. الشركات في الفاقد توليد على والمالية المادية
 ونسبة ،(المواد استخدام كفاءة) التكلفة إلى الخام المواد ونسبة ،(الخام المواد فاقد نسبة) المواد
جمالي المالية، والرافعة األصول، دوران ومعدل المبيعات، إلى التكلفة  Yagi)الملكية  حقوق وا 

and Kokubu, 2019). 

 :المواد تدفق تكاليف محاسبة تقييم مدخل استهدفت التي الدراسات: ثانياً 
 بين الفلسفية االختالفات على الضوء Kokubu, and Kitada, 2015 دراسة ألقت         
 عن الدراسة هذه نتائج وتكشف. الحالية اإلدارة نظر ووجهات المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل
 محاسبة مدخل بها يتسم التي األساسية الميزات سببها يكون أن المحتمل من االختالفات هذه أن

الفلسفية  االختالفات لهذه النظرية الحلول بعض الدراسة تقترح كما. المواد تدفق تكاليف
(Kokubu, and Kitada, 2015). 

 تكاليف محاسبة لمدخل تقييم بإجراء Khan and Abd Rasid, 2016  دراسة وقامت     
 أن المحتمل من أنه إلى الدراسة وخلصت. للتقييم مختلفة معايير خمسة باستخدام المواد تدفق
 لزيادة أيًضا ولكن االجتماعية مسئولياتها لخدمة فقط ليس المفيد االبتكار هذا الشركات تتبنى

 .(Khan and Abd Rasid, 2016) للفاقد الفعالة اإلدارة خالل من ربحيتها
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المواد في القطاع  تدفق تكاليف محاسبة ثالثًا: الدراسات التي استهدفت تطبيق مدخل
 الصناعي:

تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق  Kokubu and Nakajima, 2004دراسة  استهدفت     
 وقد أظهرت نتائج التطبيق أن .يابانية أدوية شركة وهي Tanabe Seiyaku شركة في المواد

فاقد. كما تمكنت الشركة من تحديد العمليات غير الفعالة التي تسببت في خسائر التمكنت الشركة 
من اتخاذ قرار بشأن مقدار ما  بهذه الخسائرالمتعلقة  الماليةمعلومات من خالل الحصول على ال
 .(Kokubu and Nakajima, 2004)الفاقد يمكن أن تستثمره لتقليل 

 المواد في تدفق تكاليف محاسبة مدخل بتطبيق Hyrslova, et al., 2011 دراسة وقامت     
 الحصول تم التي المعلومات أهمية وأظهرت النتائج .التشيك جمهورية في السيراميك بالط مصنع
 .(Hyrslova, et al., 2011) التصنيع عمليات ودورها في تحسين عليها
 تدفق تكاليف محاسبة تطبيق لمدخل Fakoya and van der Poll., 2012 وأجرت دراسة     
 األداء وتحسين الفاقد من الحد قرارات تحسين أجل إفريقيا من بجنوب الجعة مصنع في المواد
 الفاقد من الحد قرارات من يحسن أن هذا المدخل يمكن تطبيق أن على وقدمت الدراسة أدلة. البيئي

(Fakoya and van der Poll., 2012). 

 تكاليف محاسبة بتطبيق مدخل Lagioia, et al., 2013ومن خالل دراسة استكشافية قام      
وتوصلت الدراسة إلى أن . البالستيك قطاع في الحجم تعمل صغيرة إيطالية المواد في شركة تدفق

 وتحسين الفاقد بشأن الحد من القرار صنع لعملية تطبيق المدخل أسهم في توفير معلومات مفيدة
 .(Lagioia, et al., 2013)اإلنتاج  عملية
 تدفق تكاليف محاسبة مدخل تطبيق Chompu-inwai, et al., 2015دراسة  استهدفت كما     
. تايالند في الخشبية للمنتجات مصنع في الفاقد وتخفيض المواد والطاقة استهالك لتخفيض المواد

 الضارة البيئية اآلثار وتقليل المنتج جودة زيادة في أسهم قد المدخل هذا أن إلى النتائج وأشارت
 Chompu-inwai, et)التنافسية  المصنع قدرة وتحسين التكاليف وتخفيض اإلنتاج، لعملية

al., 2015). 
في  المواد تدفق تكاليف تطبيق مدخل محاسبةChang, et al., 2015 واستهدفت دراسة      

 معالجة صناعة تايوان والتي تعمل في مجال في الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركاتبعض 
 القرارات اتخاذ احتمال من يخفف أن يمكن أن تطبيق هذا المدخل نتائج الدراسة وتظهر. المعادن
 أو الطاقة فاقد تخفيض في المديرين ومساعدة االستثمار، بقرارات يتعلق فيما خاصة الخاطئة،
 .(Chang, et al., 2015) المنتج تكلفة تقييمات دقة وتعزيز مباشرًة، المواد نفايات
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 تكاليف م استخدام المعلومات التي يوفرها مدخل محاسبة2016واستهدفت دراسة أحمد،      
المواد في تعزيز نظم معلومات إدارة التكلفة، واختبار ذلك احصائيًا من خالل توزيع قوائم  تدفق

ينة من العاملين في شركات صناعة األدوية في مصر للتعرف على كفاءة االستقصاء على ع
توصلت الدراسة  وفاعلية هذا المدخل في تخفيض التكلفة وزيادة الجودة والمحافظة على البيئة. وقد

التكلفة )أحمد،  إدارة معلومات بين تطبيق هذا المدخل وجودة نظم إيجابية معنوية عالقة وجود إلى
2016.) 
 تدفق تكاليف محاسبة مدخل بتطبيق Nakkiew and Poolperm, 2016وقامت دراسة      

التحليل العمليات المسئولة عن حدوث  نتائج في تايالند. وأظهرت الخشبية لأللعاب المواد في شركة
 اإلجمالية وبناًء عليه اتخذت الشركة اإلجراءات التكلفة من٪ 58.07 الفاقد يمثل نسبة الفاقد، وأن

 .(Nakkiew and Poolperm, 2016)المناسبة لخفض هذا الفاقد 
 المواد تدفق تكاليف مدخل محاسبة تأثير تطبيق Salim, et al., 2017 كما فحصت دراسة      
 البحث نموذج اختبار وتم. ماليزيا في التصنيع قطاع للشركات في واالقتصادي البيئي األداء على

 أن شركة (123) مسح من الرئيسية النتائج وقد أظهرت. اإلنترنت عبر المسح إلى استناًدا
 بيئي أداء تحقيق على قدرة أكثر األرجح على قررت تطبيق هذا المدخل كانت التي الشركات
 .(Salim, et al., 2017) أفضل واقتصادي

أربعة  للتطبيق في المواد تدفق تكاليف محاسبة قابلية مدخلYen, 2018 واختبرت دراسة      
 للجعة في الواليات المتحدة األمريكية. وقد أظهرت النتائج قدرة هذا المدخل على توفير مصانع
 .(Yen, 2018) الفاقد تقليل على الجعة مصانع لتشجيع التكلفة حول شفافة تقارير
 تدفق تكاليف محاسبة مدخل الضوء على مساهمة Higashida, 2020 دراسة كما ألقت     
 تصنيع شركة في وصفيتين حالة دراستي إجراء وتم. الخضراء التوريد سلسلة إدارة في المواد
 عن الدور الدراسة نتائج وتكشف. مختلفتين توريد سلسلتي في المدخل هذا أدخلت كبرى، يابانية
 على والقضاء المواد تدفقات تنسيق في المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل يلعبه الذي المهم

 .(Higashida, 2020) والبيئي االقتصادي المنظورين من التوريد سلسلة في الفرعي التحسين

 قطاعات المواد في تدفق تكاليف محاسبة تطبيق مدخل استهدفت التي رابعًا: الدراسات
 :صناعية غير
 محاسبة مدخل Papaspyropoulos, et al., 2016 استخدم اليونان في تمت دراسة في     
مصادر  على التعرف على المديرين مساعدة بهدف الطبيعية، الغابات مجال في المواد تدفق تكاليف
 وذلك التكاليف، في وفورات وخلق اإلنتاج عمليات في والطاقة في استخدام المواد الكفاءة عدم
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الطبيعية. وخلصت الدراسة إلى أن هذا المدخل يعد أداة مفيدة  الغابات في االستدامة لتحقيق
 ,.Papaspyropoulos, et al)لمديري الغابات الطبيعية للتعرف على مصادر عدم الكفاءة  

2016).      
 قطاع في المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل باستخدام Nyide, 2016 دراسة قامت كما     

 هذا ممارسات أن إلى النتائج وتشير. الموارد كفاءة تحسين فبهد إفريقيا جنوب في الفنادق
 وأن محدودة زالت ما أفريقيا جنوب في الفنادق قطاع في الموارد استخدام كفاءة لتحسين المدخل
 .(Nyide, 2016) الكاملة إمكاناته يستغل الذي المستوى إلى يصل ال هذا المدخل استخدام
 محاسبة بفحص دور مدخل Wohlgemuth and Lütje, 2018 أيضًا قامت دراسة     
المطاعم. وقد أظهرت النتائج  قطاع في الطعام نفايات إدارة وتحسين دعم في المواد تدفق تكاليف
 الفوائد عن يكشف مما الصناعية، العضوية النفايات تيارات هذا المدخل لتقدير تطبيق إمكانية

 .(Wohlgemuth and Lütje, 2018) والبيئية لهذا المدخل االقتصادية

مدخل محاسبة تكاليف تدفق  بتطبيق Dekamin and Barmaki, 2019 دراسة قامت كما     
 البيئية لإلدارة أداة يمثل أن هذا المدخل إلى الدراسة الزراعي. وتوصلت اإلنتاج مجال في المواد
 أفضل بشكل والطاقة المواد الستخدام والبيئية المالية اآلثار فهم على المزارعين مساعدة يمكنها
الحلول  توفير خالل من الزراعية لألنشطة والبيئية المالية االستدامة لتحقيق الفرص وتوفير

 .(Dekamin  and Barmaki, 2019)المناسبة 

 وعلى ضوء العرض السابق ألدبيات مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد يتضح اآلتي:
 في بنجاح المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل استخدامتشير نتائج الدراسات السابقة إلى  -1

   والخدمية والزراعية. الصناعية القطاعات
المواد قد استخدم لتحقيق  تدفق تكاليف محاسبة مدخل أن السابقة تكشف الدراسات -2

الفاقد وتحسين األداء  وتخفيض الموارد استخدام كفاءة تحسين مجموعة من األهداف هي؛
  التكلفة.البيئي وخفض 

المواد االهتمام البحثي الكاف في البيئة المصرية  تدفق تكاليف محاسبة لم يلقى مدخل -3
 رغم االهتمام العالمي المتزايد بهذا المدخل.

( استخدمت أسلوب قوائم 2016أن الدراسة التي تمت في البيئة المصرية )أحمد،  -4
المواد، وهذا يمثل نقطة االختالف  تدفق تكاليف محاسبة مدخل االستقصاء كوسيلة لتطبيق

الجوهرية بين هذه الدراسة والدراسة الحالية التي تستهدف تطبيق هذا المدخل باستخدام 
أسلوب دراسة الحالة من خالل بيانات وأرقام فعلية مستخرجة من تقارير اإلنتاج وسجالت 

 م. 2019وقوائم التكاليف لشركة مصر لألسمنت )قنا( عن عام 
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 اني: اإلطار النظري لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد القسم الث
وذلك  تدفق، تكاليف محاسبة حول طبيعة مدخل عامة نظرة تقديم إلى القسم يهدف هذا 

 من خالل عرض العناصر اآلتية:
 أواًل: الجذور التاريخية لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد.

 .دالموا تدفق تكاليف محاسبة ثانيًا: تعريف مدخل
 .المواد تدفق تكاليف محاسبة ثالثًا: مضمون مدخل
 .المواد تدفق تكاليف محاسبة رابعًا: أهداف مدخل

 .المواد تدفق تكاليف محاسبة خامسًا: مقومات مدخل
 المواد ومفهوم خسائر الفاقد. تدفق تكاليف محاسبة سادسًا: مدخل

 .المواد تدفق تكاليف محاسبة سابعًا: خطوات تطبيق مدخل
 .المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل ثامنًا: المنافع المترتبة على تطبيق

 أواًل: الجذور التاريخية لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد:
تشير األدبيات السابقة إلى أن نشأة مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد تعود في األصل إلى      

Bernd Wagner اإلدارة والبيئة في معهد وزمالؤه (Institute fur Managementund 

Umbelt, IMU)  ومع بداية القرن . من القرن الماضي التسعيناتحقبة في ألمانيا في أواخر
 هذا المدخل لتطوير كبيرة جهوًدا (METI)اليابانية  وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة تذلالجديد ب

(Zhang and Liu, 2015: 1456). 
 ISO / TC 207 / WG 8 عمل بتكوين مجموعة (METI)م( قامت 2000ففي عام )     

هذا  لتقديم مشروعاً  METIبدأت  م(2001لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد. وفي عام )
 Nitto Denko; Canon; Tanabe and Seiyaku شركات هي؛ أربع المدخل في

(Wagner, 2015: 1260). 
بمدخل محاسبة تكاليف  جديد خاص معيار تطوير  (METI)اقترحت  م(2007) عام وفي     

 هو ذلك من الهدف وكان. ISO 14000 عائلة ضمن ISO,14051تدفق المواد هو المعيار 
الدعم  توفير أجل من المواد تدفق تكاليف لمدخل محاسبة العامة واألطر المبادئ وتوحيد وضع
 وألمانيا اليابان مع جنب إلى جنباً  هذا المعيار وضع في الدول من عدد المدخل. وقد شارك لهذا
 هذا المعيار اعتماد وتم. أفريقيا وجنوب والمكسيك وماليزيا وفنلندا المتحدة والمملكة البرازيل مثل:
محاسبة تكاليف  -تحت عنوان "اإلدارة البيئية ISO 14051 أنه على ونشر م(2011) عام في

 .(Schmidt and Nakajima, 2013: 360-361) إطار عام"  -تدفق المواد
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 مدخل محاسبة بتوسيع الخاصة اإلرشادات حول جديد لمعيار بدأ اإلعداد م(2014) وفي مايو     

 يكون عندما المواد فقد في المحتملة الوفورات بسبب التوريد سلسلة ليشمل المواد تدفق تكاليف
 ISOم( صدر المعيار الثاني 2017والمشترين. وفي عام ) الموردين بين أوثق تعاون هناك

إرشادات التطبيق العملي في  -محاسبة تكاليف تدفق المواد -البيئية تحت عنوان "اإلدارة 14052
 .(ISO, 14052, 2017)سلسلة التوريد" 

العالمي بمدخل محاسبة  االعتراف نما  ISO, 14051; ISO, 14052وبصدور المعيارين 
 .(Nakajima, et al., 2015: 1302)تكاليف تدفق المواد وزادت شرعيته 

 ثانيًا: تعريف مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد:
تكشف مراجعة أدبيات مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد عن وجود عدة تعاريف لهذا 

 المدخل. ويمكن تصنيف هذه التعاريف إلى اتجاهين رئيسين. 
مدخل  سماتفقط من  ةواحد سمةويمثل التعريف الضيق الذي يركز على  :االتجاه األول

"مدخل  :والذي عرفه بأنه Kokubu, et al., 2009محاسبة تكاليف تدفق المواد مثل تعريف 
لقياس التكاليف يركز على التقييم الصحيح للتكاليف المرتبطة بعدم الكفاءة أو فقدان المواد" 

(Kokubu, et al., 2009: 15) كما عرفه .Yagi and Kokubu, 2018  بأنه "طريقة
 ,Yagi and Kokubu)كفاءة الموارد ويمكن أن تؤدي إلى خفض التكلفة" ركز على محاسبية ت

2018: 763) . 
االتجاه الثاني: ويمثل التعريف الواسع والذي يربط مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد 

 لقياس  جديدة طريقة" بأنه: المدخل يعرف Kovanicova, 2011 باالستدامة. ووفقًا لرأي
 العمل إنتاجية نفسه وتحسين الوقت في البيئية واآلثار التكاليف من كل تقليل إلى تهدف التكاليف
 ،ISO, 14051 للمعيار ووفًقا (.Kovanicova, 2011: 7)" للشركة التنافسية القدرة وتعزيز
 للتأثيرات أفضل فهماً  تحقيق على المؤسسات مساعدة يمكنها إدارية أداة" بأنه: المدخل يعرف
 من كل لتحقيق فرص عن والبحث لديها، والطاقة المواد الستخدام المحتملة والمالية البيئية

كما يعرفه  (.ISO, 2011: 9" )الممارسات تلك في التغييرات خالل من والمالية البيئية التحسينات
Doorasamy and Garbharran, 2015  :المستقبلية االستدامة لضمان "أداة قوية بأنه 

 Christأيضًا عرفه  .(Doorasamy and Garbharran, 2015: 74)التجارية"  لألعمال

and Burritt, 2017 واحد وقت في للشركات والبيئي االقتصادي األداء لتحسين بأنه "طريقة 
دارة المواد مع التعامل تحسين خالل من  . (Christ and Burritt, 2017: 603)الفاقد"  وا 
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وعلى ضوء ما سبق يعرف الباحث مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد بأنه: "أسلوب من      
 تحديد في ستراتيجية للتكلفة يحقق القياس السليم لتكلفة المنتجات، ويساعدأساليب اإلدارة اال

ي شكل من خالل تتبع وقياس تدفقات المواد والطاقة ف الموارد استخدام في الكفاءة عدم مجاالت
 بيئة فيال على السلبية التكلفة وتقليل اآلثار أفضل لرقابة وتخفيض فرصاً  كمي ومالي، مما يخلق

 االستدامة".  لها ويحقق للشركات التنافسية القدرة يعززمن ثم، و  نفسه الوقت

 ثالثًا: مضمون مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد:
 ألنشطة البيئية اآلثار ترتبط كما. المنتج تكلفة من األكبر الجزء معاً  والطاقة (1)تشكل المواد

ومن ثم فإن اإلدارة الفعالة  ،(Prox, 2015:486)والطاقة  المواد باستخدام مباشراً  ارتباطاً  الشركة
لهذين العنصرين سوف تسهم في تعزيز االستدامة للشركات من خالل تحسين أدائها المالي والبيئي 

 واالجتماعي.
 تدفقات عتتب على تبنى المواد تدفق تكاليف محاسبة لمدخل الرئيسة وبناًء عليه، فإن الفكرة

 :Bierer, et al., 2015)ومالية  كمية وحدات شكل في وقياسهما الطاقة واستخدام المواد

ة المتكبد التكاليف تخصيص يتم للتكلفة وسيطة أغراض بمثابة التدفقات هذه تعد حيث. (1294
 ,ISO للمعيار الدولي ووفقاً  .(Sygulla, et al., 2014 :108; Prox, 2015: 486)عليها  

 ىعل اعتماداً  نوعين رئيسين إلى التدفق مراحل من مرحلة كل في تصنيف التدفقات يجب 14051
 لتدفقاتا من النوعين كال وأن وخسائر الفاقد المنتج الجيد: وهما التدفقات لهذه النهائي المصير

 ُينظر المدخل، هذا ظل ففي. (ISO, 14051, 2011: 15)للتكلفة  كأغراض نهائية يستخدمان
لجيدة ا المنتجات مع المساواة قدم على تكلفته حساب يجب المنتجات من نوع أنه على الفاقد إلى

(Kokubu and Nakajima, 2004: 4)، تحصل ال التي القيمة تحديد من الشركات يمكن مما 
 .(Astuti and Astuti, 2018:2)الفاقد  لوجود نتيجة عليها

 نم أنواع أربعة بين المواد تميز تدفق تكاليف محاسبة مدخل أدبيات أن من الرغم وعلى
 وضعها تمي بالبساطة، تتعلق والفاقد فإنه، ألسباب والنظام والطاقة المواد تدفقات التدفقات هي؛
ح وعلى ذلك فإن مصطل(. Rieckhof, et al., 2015: 1263) المواد" "تدفق عنوان جميعًا تحت

تكاليف  "تكاليف تدفق المواد" ال يعني فقط تكلفة المواد المستخدمة في اإلنتاج لكن يشمل أيضاً 
 . جميع الموارد األخرى المستنفدة في عمليات اإلنتاج

  
                                                           

) :ISO, 14051, 2011يقصد بالمواد؛ المواد الخام والمواد المساعدة والمنتجات الوسيطة  ISO, 14051وفقاً للمعيار الدولي  )1(
13) . 
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 رابعًا: أهداف مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد: 
فإن الهدف الرئيس لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد  ISO, 14051وفقاً للمعيار الدولي       

 ,ISO)هو "تحفيز وتدعيم جهود الشركات لتحسين أدائها المالي والبيئي". وذلك من خالل اآلتي 

14051, 2011: 17): 

 زيادة شفافية تدفقات المواد واستخدام الطاقة، والتكاليف البيئية. -1
 ة وفهمها.في عمليات الشرك الكفاءة عدم مجاالت تحديد -2
هندسة العمليات، تخطيط اإلنتاج، رقابة الجودة،  :دعم القرارات اإلدارية في مجاالت مثل -3

دارة سلسلة التوريد.  تصميم المنتج وا 
 تحسين التنسيق والتواصل داخل أقسام الشركة بشأن تدفقات المواد واستخدام الطاقة. -4
 .دقة بشكل أكثر المنتج الوصول إلى تكلفة -5
 اإلدارية في الشركات. الرقابة تحسين -6

سبق أن مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد يهدف إلى تحقيق االستدامة  مما يتضح
 للشركات من خالل التركيز على التنسيق بين األهداف المالية والبيئية في الوقت نفسه.

 خامسًا: المقومات األساسية لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد:
 يستمد المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل فإن May and Guenther, 2020 وفًقا لرأي     

النظيف  البيئية ومحاسبة االستدامة واإلنتاج اإلدارية والمحاسبة البيئي االقتصاد مقوماته من
(May and Guenther, 2020: 3)المقومات هي: ، وهذه 

يعد مفهوم مركز الكمية أحد المفاهيم  :Quantity Center (QC)مركز الكمية  -1
التي استخدمت على نطاق واسع في أدبيات المحاسبة اإلدارية البيئية منذ حقبة الثمانينات 

. وقد استخدم هذا المفهوم أيًضا في إطار (Wagner, 2015: 1255)من القرن الماضي 
الطاقة في شكل  مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد ليكشف عن تدفقات المواد واستخدام

 كمي.

 ةء محدداجز أجزء أو " على أنهمركز الكمية يعرف  ISO, 14051ووفقاً للمعيار الدولي      
. ماليةوحدات مادية و صورة يتم فيها تحديد المدخالت والمخرجات في والتي عملية المن 
 أقسامو  تداولها،ن المواد أو عادًة ما تكون مراكز الكمية هي المناطق التي يتم فيها تخزيو 

الكمية والمالية" يخدم مركز الكمية كأساس ألنشطة جمع البيانات كما اإلنتاج ونقاط الشحن. 
(ISO, 14051, 2011: 19) . 
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يتضح مما سبق أن مراكز الكمية تنقسم إلى مراكز كمية إنتاجية ومراكز كمية داعمة       
 وحصر الموارد والتكاليف. لتحديد مهمة خطوة أو مساعدة للمراكز اإلنتاجية. كما أنها تعد

الهدف من تحقيق هذا التوازن هو  : يعدMass Balanceالتوازن المادي )الكمي(  -2
من الناحية االقتصادية  تتبع الموارد عبر أنشطة الشركة لتحقيق االستغالل األمثل للموارد

 .والبيئية
 المواد أن تفترض والتي الحرارية الديناميكا قوانين إلى الكمي مبدأ التوازن ويستند     
 التي والطاقة المواد أن يعني هذا. فقط تتحول بل عدم، من تستحدث وال تفنى ال والطاقة
 تترك أو في المخزون زيادة إما في شكل ،(متكافئة) دقيقة بكميات تتبعها يمكن الشركة تدخل
 . (Wagner, 2015:1256) جيدة أو فاقد في صورة منتجات الشركة
مركز  لكل الكمي التوازن تحقيق ووفقاً لفلسفة مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد يجب     
فالمواد و/أو الطاقة التي تدخل مركز الكمية تغادر في نهاية المطاف هذا المركز إما . كمية

  Dekamin)في صورة منتجات جيدة أو في شكل فاقد أو تؤدي إلى زيادة في المخزون 

and Barmaki, 2019: 461)من الناحية المثالية، ينبغي تتبع جميع  ذلك، على . عالوة
وقياسها كميًا. ومع ذلك، في الواقع، يمكن استبعاد المواد ذات  التحليلالمواد داخل حدود 

 .(Kokubu and Tachikawa, 2013: 357) األهمية البيئية أو المالية المحدودة

تسهم  كمية، مركز لكل إجرائها يتم التي المادي، ازنالتو  فكرة أن هنا إلى الباحث ويشير     
 التكاليف بتوزيع وتسمح دقة أكثر الفاقد بشكل حدوث عن المسئول الكمية مركز تحديد في
المسئولة عن حدوث الفاقد، ومن ثم إمكانية تطبيق  الكمية مراكز على أخرى مرة الصلة ذات

 .محاسبة المسئولية بفاعلية
في إطار مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد يتم تمثيل  :Flow Model التدفق نموذج -3

جميع مراكز اإلنتاج، إعادة التدوير، واألقسام الداعمة بنماذج مرئية توضح مراكز الكمية 
التي تتدفق خاللها المواد وتستهلك الطاقة وذلك داخل الحدود المختارة إلجراء التحليل 

(Schmidt and Nakajima, 2013: 363) يشير . وSulong, et al., 2015  إلى أن
 متعددة أو المصنع أو عمليات واحدة عملية تكون أن الحدود المختارة إلجراء التحليل يمكن

 .(Sulong, et al., 2015: 1366)التوريد بأكملها  سلسلة أو حتى بأكمله

لما لها من األهمية  غاية في أمرًا نمذجة الطاقة تعد نموذج التدفق، تصميم سياق وفي     
 مهمة قضية إلى  Bierer, et al., 2015وهنا يشير طبيعة تختلف عن طبيعة المواد.

 كميًا، اإلنتاج عملية في المطلوبة كيفية تقدير الطاقة الطاقة، وهي نمذجة عند الحذر تقتضي
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 لعمليات أساسي عامل حيث تعد. فيها المرغوب الطاقة أو بالطاقة الفعالة الطاقة هذه وتعرف
 فتعرف الطاقة من المتبقية الحصة بالمخرجات. أما قوية عالقة ذات فهي وبالتالي اإلنتاج،
. فيه والذي يعالج كخسارة مرغوب غير طاقة تدفق بمثابة يعد والذي الطاقة فاقد أنها على

 المفقودة والطاقة الفعالة الطاقة لتدفقات الكمي القياس أن الصدد إلى هذا في اإلشارة وتجدر
 وال المادي الشكل نفس في عادة العملية يتركا التدفقات من النوعين هذين أن حقيقة يعوقه
 ,Bierer)مناسب  بشكل تقدر أو تحسب أن يجب لذلك،. مباشرة تقاس أن لكمياتهما يمكن

et al., 2015: 1295). .ويوضح الشكل اآلتي نموذًجا لتدفقات المواد والطاقة 
  
 

 

 (ISO, 2011:27)المصدر ، (: نموذج التدفق1شكل رقم )

 فيها يحدث أن يمكن التي النقاط تحديدفي  يسهم التدفق يتضح من الشكل السابق أن نموذج     
التدفقات. كما أن المخرجات التي تتدفق بين مراكز الكميات هي  في ومن ثم يحقق الشفافية الفاقد

المخرجات الجيدة، أما الفاقد في الموارد في كل مركز كمية إذا كان قابل إلجراء عمليات إعادة 
الكمية، أما إذا لم يكن في اإلمكان إجراء عمليات التدوير عليه فيظهر كمدخالت مرة أخرى لمراكز 

 كما يتضح أيًضا أن المعالجة. من التالية المرحلة ينتقل إلى تدوير عليه فيظهر كفاقد )خسائر( وال
 تعالج كخسائر فاقد بحكم أنها ناتجة عن هذا الفاقد. الكمية مركز داخل الفاقد إدارة تكاليف جميع

 مدخالت

QC2 QC1 QC3 QC4 
منتجات 

 جيدة

 فاقد فاقد فاقد فاقد

QC4 

لفاقداإدارة    
QC5 

إدارة الفاقد   

 خسائر

 فاقد

 تدفق منتجات

 تدفق الفاقد

Q C  مركز كمية  
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 :خسائر الفاقد ومفهوم المواد تدفق تكاليف محاسبة سادسًا: مدخل
 مرحلة في والمخرجات المدخالت بين الفرق يمثل المعيارية التكاليف محاسبة نظم ظل في

 من استرداده ويتوقع بسهولة تجنبه يمكن ال كان إذا هذا الفاقد. وتطويره فاقد المنتج تصميم
 والتقديرات المعايير من العديد وضع يتم ثم ومن. تجاهله يمكن المتوقعة في هذه الحالة األرباح
 الموارد تعتبر ذلك وعلى. (Kokubu and Kitada, 2010: 8) االفتراض هذا على بناءً 

 تعترف ال فالشركات .(Let, et al., 2010: 35) خسارة المعيار من أعلى بمعدالت المستخدمة
نما كخسائر المنتج تصميم وطبيعة بالفعل الموجودة الصناعية العمليات طبيعة عن الناتج بالفاقد  وا 
 (.Debnath, 2014: 121)المنتج  على تحمل كتكاليف به االعتراف يتم

مختلف  تفسير تقديم في على النقيض، فإن مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد أسهم
 بالفاقد حيث يقصد. الجيدة المنتجات مع المساواة قدم على الفاقد من خالل تقييم لخسائر الفاقد

 تضيف أن دون الكمية مركز وتغادر منتجات جيدة إلى تتحول لم التي االقتصادية الموارد جميع
ومن ثم يقصد بالفاقد النفايات والقصاصات والمنتجات  .(Hyrslova, et al., 2011: 6)قيمة 

 المعيبة وأي هدر في الموارد.
تشمل االعتراف بالفاقد توسيع نطاق خسائر الفاقد ل في هذا المدخل هي األبرز إن الميزة

وتستند هذه الفلسفة  .(Kokubu and Kitada, 2010: 8-9)الحتمي كخسارة وليس كتكلفة 
 تدابير العملية. ومن ثم يجب إيجاد كفاءة عدم إنتاجية يعني عملية أي في الفاقد على فرضية أن

 على الحصول بهدف وذلك. اإلمكان قدر للوصول إلى هدف "صفر فاقد" أو لتخفيض الفاقد مناسبة
  .الموارد استخدام في الكفاءة من مستوى أعلى
أضف إلى ذلك، أن خسائر الفاقد من منظور مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد ال تقتصر      

تشغيل تكاليف و  المفقودةشراء المواد  تشمل أيضًا تكلفة بل الفاقد، من التخلص تكاليف فقط على
. (Schmidt and Nakajima, 2013: 118)تكاليف إعادة التدوير و  فاقدة وتخزين الناولمو 

 تمر قد التي الخسائر على للتعرف فعالة ومن ثم يعد مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد وسيلة
 .(Ichimura, 2012: 1)يتم مالحظتها  أن دون

 سابعًا: خطوات تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد:
 لتطبيق هذا المدخل في العام اإلجراء محاسبة تكاليف تدفق المواد يأتي وفقًا ألدبيات مدخل     

 ,.eg: Schmidt, et al., 2013: 233; Kawalla, et al)اآلتي  النحو على ثالثة خطوات

2018: 194) 
 للتحليل.الزمنية  الكمية والفترة مراكزو  النظام حدود تحديد يتمحيث التدفق:  هيكل تصميم -1
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 في شكل كمي. تدفقات المواد واستخدام الطاقة تحديد  -2
 شكل مالي. في  واستخدام الطاقة تدفقات المواد تحديد  -3

 محاسبة تكاليف تدفق المواد مدخل أهداف التحليل ولتحقيق نتائج وفي محاولة لتحسين
العمل، وزيادة أرباح الشركات، فقد أشار  كفاءة البيئية وتحسين اآلثار تخفيض في والمتمثلة

إلى دورة  الخطوات الثالثة السابقة استناًدا تنفيذ إلى إمكانية ISO, 14051المعيار الدولي 
، وفيما Plan-Do-Check-Act (PDCA)صحح"  -افحص -نفذ -" خطط التحسين المستمر

 يلي توضيح لهذه الخطوات.
 اإلجراءات هي: تتضمن هذه المرحلة مجموعة من :Plan خطط -1
مشاركة اإلدارة العليا: يحتاج مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد إلى دعم ومشاركة إدارة  -أ

 . (Singh, 2015: 4)الشركة إلنجازه بنجاح 
تحديد الخبرة المطلوبة: يتطلب تطبيق المدخل فريق عمل متعدد الخبرات، والتي يمكن أن   -ب

مراقبة الجودة،  توفر المعلومات المطلوبة للتحليل. وتتمثل هذه الخبرات في الخبرة التشغيلية،
 .(Kokubu and Tachikawa, 2013: 355)ة يالخبرة البيئية، والخبرة المحاسب

والفترة الزمنية: لنمذجة تدفقات المواد والطاقة يجب تحديد حدود التحليل.  د حدود التنفيذيتحد -ج
عملية واحدة أو عدة عمليات، أو الشركة بأكملها أو حتى  التنفيذحدود  شمليمكن أن تو 

وبمجرد تحديد حدود التحليل يجب تحديد الفترة الزمنية لجمع البيانات.  سالسل اإلمداد بأكملها.
ويجب أن تكون هذه الفترة طويلة بما يكفي للنظر في أي تباين كبير في العملية مما يسمح 
بتجميع البيانات المفيدة. ويمكن أن تكون الفترة المناسبة هي شهر، أو ثلث سنة، أو نصف 

 .(Cecilio, 2017: 8)سنة، أو حتى سنة 
تحديد مراكز الكميات: تتحدد مراكز الكمية في ضوء المعلومات المتاحة عن طبيعة أنشطة  -د

الشركة، أو في ضوء سجالت مراكز التكلفة أو أي معلومات أخرى متاحة عن الشركة. ومع 
ذلك، إذا كانت العملية ال تمثل مساهمة كبيرة في تشكيل المنتج، فيمكن إدراجها في مركز كمية 

 .(ISO, 14051: 31)خر أ

 :هي اإلجراءات من مجموعة المرحلة هذه تتضمن :Doنفذ  -2
تحديد المدخالت والمخرجات لكل مركز كمية: يجب تحديد مدخالت مركز الكمية )المواد،  -أ

لغرض، يتم قياس كل (. لهذا اوالفاقد( والمخرجات )المنتجات الجيدة التسهيالتالطاقة، 
داخل كل مركز كمية )بما في ذلك التغيرات في المخزونات( واستخدام الطاقة  تحركات المواد

 .(Sygulla, et al., 2011: 3) بين مراكز الكمية المختلفة خالل فترة محددة
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قياس التدفقات في شكل كمي: استناًدا إلى هيكل التدفق، يجب قياس تدفقات المواد والطاقة   -ب
 طن،المواد يتم تقديرها بوحدات الكتلة مثل كجم، أن في شكل وحدات مادية. مع مالحظة 

. ولضمان اتساق (Cecilio, 2017: 12)أما الطاقة يتم تقديرها بالكيلو وات ساعة 
التحليل، يجب أن تكون المدخالت والمخرجات لكل مركز كمية متوازنة مع األخذ في االعتبار 

 .التغييرات المحتملة في المخزون )مبدأ التوازن الكمي(
الكمي للتدفقات الضوء على أوجه القصور  قياسقياس التدفقات في شكل مالي: قد يسلط ال -ج

في استخدام المواد والطاقة، ولكن ال تزال اآلثار االقتصادية السلبية لهذه التدفقات غير 
معروفة. لذلك، فإن الخطوة التالية هي التقييم المالي لتدفقات المواد والطاقة والمخزونات 

(Sygulla, et al., 2014: 108) في شكل والمخزون . ولقياس تدفقات المواد والطاقة
تقسيم التكاليف إلى أربعة فئات وهي تكاليف المواد والطاقة يتم مالي )تكاليف التدفق( 

 فاقد، على النحو اآلتي:والنظام وادارة ال
  ،تشمل تكلفة المواد الرئيسة والمساعدة، ويمكن أن تقاس  تكاليف المواد:الفئة األولى

تكلفة المواد بالتكلفة التاريخية أو بالتكلفة المعيارية وفقاً لنظام التكاليف الحالي بالشركة 
(Kovanicova, 2011: 8) وعند قياس تكلفة المواد يميز المعيار الدولي .ISO, 

 : (ISO,14051: 2011, 33)بين نوعين من العمليات الصناعية  14051
عمليات صناعية يمكن فيها تتبع كل مادة بشكل منفصل من البداية للنهاية. النوع األول:  -

 هنا تحسب تكلفة المواد من خالل ضرب كمية المواد في تكلفة وحدة المواد. 
عمليات صناعية معقدة تتحول فيها مدخالت المواد إلى منتجات وسيطة النوع الثاني:  -

الكيماوية( ال يمكن فيها تتبع كل مادة بشكل منفصل في المنتج النهائي )مثل المواد 
 هنا يتم احتساب رقم تكلفة متوسط لكل تدفقات المواد.و ألسباب فنية أو مالية. 

  ،تكاليف الطاقة: تشمل تكاليف الوقود والكهرباء والمرافق والتكاليف األخرى الفئة الثانية
تكاليف الطاقة المباشرة وغير  نا يجب التمييز بينوهالتي تؤثر على استهالك الطاقة. 

المباشرة. تكاليف الطاقة المباشرة هي تكاليف الموارد المرتبطة بالطاقة ويمكن تتبعها 
إلى المخرجات باستخدام مبدأ السببية المباشرة. أما تكاليف الطاقة غير المباشرة فتظهر 

أو من الصعب في الحاالت التي تكون فيها تكلفة الطاقة لكل مركز كمية غير معروفة 
هنا يجب تخصيص تكلفة الطاقة على مراكز الكمية باستخدام أسس تخصيص و تقديرها. 
 .(Bierer and Götze, 2012: 133) تعكس عالقات السببية مناسبة
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 بالمعالجة الداخلية لتدفقات التكاليف المرتبطة جميع تشمل النظام: الفئة الثالثة، تكاليف 
 وتشمل تكاليف .الفاقد إدارة وتكاليف الطاقة تكاليف ثناءباست داخل حدود النظام المواد
وهنا أيضًا، يجب التمييز بين التكاليف المباشرة . والنقل والصيانة واإلهالك العمالة

 مراكز على تخصيصها والتكاليف غير المباشرة. وبالنسبة للتكاليف غير المباشرة يجب
 ,ISO, 14051)السببية  عالقات تعكس مناسبة أسس المعنية باستخدام الكمية

2011: 17). 

 مركز داخل سبيل معالجة الفاقد في هي التي تحدث الفاقد: الفئة الرابعة، تكاليف إدارة 
من الفاقد  والتخلص وتخزين تدوير الفاقد، إعادة مثل معين أو خارج الشركة، كمية

(Sygulla, et al., 2011: 3). أن عمليات إعادة إلى  السياق هذا وتجدر اإلشارة في
التدوير الداخلي للفاقد رغم ما ينتج عنها من منافع مالية وبيئية فإنها ال تخرج عن 

 تدويره إعادة وتمت فاقد حدث كونها نتيجة لعدم كفاءة العمليات األصلية. لذلك إذا
 .(ISO, 14051, 2011: 25)كخسائر  معالجة نفقات إعادة التدوير فيجب داخلًيا،

المرحلة على خطوتين هما نتيجة منطقية إلنشاء النموذج في هذه تنطوي و : Check افحص -3
 :(Singh, 2015: 5)المرحلة السابقة على النحو اآلتي 

عداد ملخص لمخرجات المدخل وتفسيرها. ويتم إتلخيص البيانات وتفسير النتائج: حيث يتم  -أ
الفاقد في جميع خسائر ذلك من خالل إعداد مخطط يجمع بين تكاليف المنتج الجيد و 

المواد". وبشكل عام، تمكن مراجعة بيانات هذه "مصفوفة تكلفة تدفق  العمليات يسمى
 المصفوفة اإلدارة من تحديد مراكز الكمية التي يوجد بها فاقد مؤثر بيئيًا وماليًا. 

توصيل النتائج: بمجرد االنتهاء من تحليل النتائج يجب إبالغ نتائج التحليل إلدارة الشركة   -ب
التخاذ اإلجراءات المناسبة. حيث يمكن لإلدارة استخدام نتائج التحليل لدعم مجموعة متنوعة 

 من القرارات التي تهدف إلى تحسين األداء المالي والبيئي للشركة.
فرص لتحسين العلى الشفافية في تدفقات المواد والطاقة، يتم تحديد  أخيرًا، وبناءً  :Actصحح  -4

 .(Kawalla, et al., 2018: 195) األداء البيئي والمالي وتقييمها قبل بدء الدورة مرة أخرى
ويمكن أن تشمل التدابير المتخذة لتحقيق هذه التحسينات استبدال المواد، وتعديل العمليات، 

ات، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالكفاءة في استخدام وخطوط اإلنتاج أو المنتج
أن تدعم  مدخل محاسبة تكاليف تدفق الموادالمستمدة من  للتحليالتالطاقة والمواد. كما يمكن 

 :Kokubu and Tachikawa, 2013) للتحسين العائد للتدابير المقترحة-تحليل التكلفة

360). 
 مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد ما يلي:ويتضح من عرض خطوات تطبيق 
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إن ما يميز منهجية مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد عن منهجية المداخل األخرى إلدارة  -أ
 مما والفاقد في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج المنتجات من لكل التكاليف التكلفة هو تخصيص

 في التدفقات والتكاليف. مستوى الشفافية تحسين إلى يؤدي
السببي، حيث يؤكد المعيار  التخصيص مبادئ المواد تدفق تكاليف محاسبة يطبق مدخل  -ب

التكلفة عند اختيار  وغرض التكلفة بين سببية عالقة وجود على ضرورة ISO, 14051الدولي 
 درجة الدقة في القياس. أسس التخصيص، وبالتالي تزيد

المزدوجة، حيث يتم استخدام الكميات المادية  يعتمد بناء نموذج التكلفة على أسلوب النمذجة  -ج
والقيم النقدية في بناء نموذج التدفق، وهذه االزدواجية تحقق الدقة في القياس حيث تبنى 

 عالقات السببية في األساس على عالقات مادية.
المواد  تدفق تكاليف محاسبة يؤدي استخدام دورة التحسين المستمر إلى تحسين منهجية مدخل -د

 ة فاعليته.وزياد
 ثامنًا: المنافع المترتبة على تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد:

 مجاالً  العالية التنافسية القدرة ذات األلمانية واليابانية الشركات من العديد اكتشفت لقد
األداء من خالل تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد. ويمكن توضيح المنافع  لتحسين كبيرًا
 يحققها هذا المدخل على النحو اآلتي:التي 

 دعم قرارات الحد من الفاقد:  -1
بجميع صوره ضرورة توافر معلومات بشأن الحد من الفاقد سليم تتطلب عملية اتخاذ قرار 

دقيقة وتفصيلية عن هذا الفاقد. في هذا السياق، يمكن القول إن مدخل محاسبة تكاليف تدفق 
يمكن أن يوفر معلومات شاملة ودقيقة تعزز قرارات الحد  -بما يملكه من مقومات فريدة -المواد

حدوث الفاقد بدقة، كما يمكن من الفاقد. فمن خالل إعداد نموذج التدفق يمكن تحديد مصادر 
 تحديد كمية هذا الفاقد وخسائره الفعلية. 

نطاق مدخل محاسبة تكاليف  أسهم في توسيع  ISO 14052كما أن نشر المعيار الدولي 
أن توسيع  Higashida, 2020المرتبطة بالشركة. ويرى  ليشمل كل سالسل التوريد تدفق المواد

 أوثق تعاون من خالل وجود المواد في خسائر نطاق هذا المدخل سوف يحقق مزيد من الوفورات
ما غالبًا  الشركةفي  فاقدألن توليد ال، وذلك (Higashida, 2020:2)والمشترين  الموردين بين

 به العميلبطبيعة أو جودة المواد التي يوفرها المورد، أو مواصفات المنتج الذي يطل رتبطيكون م
(Singh, 2015:2).  
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 تدفق تكاليف محاسبة مدخل من المستمدة المعلومات يتضح أن سبق، ما على وبناءً 
 يشجع مما سالسل التوريد، مراحل كل في واضحة وخسائره الفاقد كمية جعل في تسهم المواد
 . الفاقد من للحد تدابير واقتراح تصحيحية إجراءات عن البحث على اإلدارة

قدمت دراسات الحالة أدلة ميدانية تدعم قدرة مدخل محاسبة تكاليف  سياق متصل،وفي 
 الفاقد. فعلى سبيل المثال، تشير تدفق المواد على توفير المعلومات الالزمة لترشيد قرارات تخفيض

مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد  إلى أن Nakajima, M. et al, 2015 أجراها دراسة نتائج
 النوع الثاني. اإلنتاج موقع في تخفيضه مباشرة الفاقد الذي يمكن األول؛. الفاقد من ننوعي قد حدد

والمالية  الفنية الدراسات من المزيد ويتطلب الموردين من تعاوًنا هو الذي يتطلب الفاقد من
(Nakajima, M. et al, 2015). 

اليابانية لتصنيع الكاميرات  Canonالتي تمت في شركة  الحالةكما أشارت نتائج دراسة  
محاسبة تكاليف تدفق المواد كان  أن مستوى الكفاءة في استخدام المواد قبل استخدام مدخل

%، بينما اتضح إلدارة الشركة بعد تطبيق هذا المدخل أن مستوى الكفاءة في استخدام المواد 99
% 50بنسبة %. ومن خالل هذه المعلومات تمكنت الشركة من تخفيض الفاقد 68هو 

(Nakajima, 2009: 35) كما أوضحت حالة شركة ،Sekisui Chemical CO., LTD 
اليابانية أن المعلومات المستمدة من مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد اسهمت في تخفيض 

 ;Zhang and Liu)م 2007و 2006% خالل عامي 11مستويات الفاقد في الشركة بمعدل 

2015: 1458) . 
 تحسين األداء البيئي للشركات: -2

 مصالحهاأن تسعى إلى تحقيق  االستدامةإلى تحقيق  هدفالتي ت شركاتال يمكن لل
 Zeng, et)تها االقتصادية أيضا النظر في األثر البيئي ألنشط ايجب عليهبل  فقط،االقتصادية 

al., 2019: 1). الشركات أن تبحث عن أساليب مبتكرة لتخفيض اآلثار البيئية  يجب على لذلك
 .(Higashida, 2020: 1)عبر سالسل األمداد الخاصة بها 

في ترشيد  يسهم مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد -كما ذكر سابًقا-في هذا السياق 
 النهاية إلى في قرارات تخفيض الفاقد عبر سالسل التوريد. وال شك أن تخفيض الفاقد سوف يؤدي

 السلبي على البيئة. التأثير تخفيض
 دلياًل ميدانيًا على Fakoya, 2012 وعلى مستوى الدراسات الميدانية، قدمت دراسة أجراها     
 تحسين مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في مصنع الجعة في جنوب افريقيا أسهم في تطبيق أن

 (.Fakoya, 2012) عن الفاقد شاملة معلومات توفير خالل للمصنع من البيئي األداء
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 مدخل محاسبة تكاليف تدفق الموادتأثير تنفيذ  Salim, et al., 2017كما فحصت دراسة      
 (123)أظهرت النتائج الرئيسية من مسح و . في ماليزيا على األداء البيئي واالقتصادي للشركات

على األرجح أكثر قدرة على تحقيق أداء  كانتالمدخل  تطبيق هذاشركة أن الشركات التي قررت 
 .(Salim, et al., 2017)بيئي واقتصادي أفضل 

 تخفيض التكلفة وزيادة أرباح الشركات: -3
حققها مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد إلى قدرة  اإليجابية التي االقتصادية النتائج ُتعزى

الفاقد. فمن  ترشيد قرارات تخفيضتسهم في تفصيلية ودقيقة توفير معلومات هذا المدخل على 
خالل تخفيض الفاقد واالنبعاثات على مدى دورة حياة المنتج بأكملها سوف تنخفض التكاليف 

 المرتبطة بهذا الفاقد، مما يسهم في  زيادة األرباح وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
يق مدخل محاسبة في هذا السياق، قدمت األدبيات السابقة أدلة ميدانية تؤكد أن تطب

فعلى سبيل المثال، تمكنت  .للشركات االقتصادي األداء تحسين في تكاليف تدفق المواد يساعد
من خالل تطبيق  – كيميائية مواد تنتج شركة وهي -اليابانية  Sekisui Chemical شركة 

 مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد من تحديد مصادر عدم الكفاءة في عملياتها الصناعية
مليون ين ياباني خالل الفترة من  5.3وتحسينها ومن ثم تحقيق خفض في التكاليف مقداره 

 . (METI,2010:12; Zhang and Liu, 2015: 1457)م 2006-2007

بتطبيق  -تعمل في مجال األدوية  شركة وهي-  Tanabe Seiyaku كما قامت شركة
الخسارة الصحيحة للفاقد ومصادر هذا مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد، وتمكنت من تحديد 

ياباني خالل  ين مليون 6 قدره التكلفة في تحقيق تخفيض تمكنت الشركة من لذلك الفاقد ونتيجة
  .(Kokubu and Kitada, 2010: 14) م(2006عام )

 تحسين صورة الشركة في المجتمع: -4
( إلى ;Hussainey and Salama, 2010 2009تشير األدبيات السابقة )د. رضا،  

لدى أفراد المجتمع  أفضل بسمعة  الغالب في تتمتع جيدة بيئية ممارسات لديها التي أن الشركات
 . جيدة بيئية ممارسات ليس لديها ال التي بالشركات الذي تعمل فيه مقارنة

أن مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد يعد بمثابة آلية  Chang, et al., 2015و يرى 
 ,.Chang, et al)للشركات وتحسين صورة الشركة في المجتمع االجتماعية بالمسئوليةللوفاء 

التأثيرات  سوف تنخفض الفاقد كمية تقليل على فمن خالل مساعدة الشركات . (118 :2015
 :Let, et al., 2010)للشركة  البيئية الصورة تعزيز نفسه سيتم وفي الوقت البيئة، على السلبية

30) . 
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 Sekisui Chemical مستوى الدراسات الميدانية، قدمت دراسة حالة شركةوعلى 

Group  قد أسهم في تعزيز  مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد تطبيق أن دلياًل ميدانيًا على
تجاه أصحاب المصالح، األمر الذي انعكس إيجابيًا االجتماعية  بمسئوليتها قدرة الشركة على الوفاء
 . (Zhang and Liu, 2015: 1458)على سمعة الشركة 

 تحسين االتصال والتنسيق بين إدارات الشركة: -5
يتطلب التنفيذ الناجح لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد وجود فريق متعدد المهام يضم 
أعضاء من أقسام تخطيط وتصميم المنتج، وهندسة اإلنتاج، الشراء، المحاسبة، والسالمة البيئية، 

 اإلدارية فعالية الرقابة وزيادة الموارد باستخدام يتعلق فيمال فيما بين اإلدارات التواصمما يحقق 
 نفصلة.ليات مئو دارات ومراكز تكلفة ذات مسا  قسام و أإلى الشركة بدالً من فصل على هذا االستخدام 

 مساعدة الشركات على إعداد تقارير االستدامة:-6
ظهور  تقارير االستدامة مع عن اإلفصاح قضايا بشأن األخيرة السنوات كبير في تقدم إحراز تم     

تقرير و، (GRI) العالمية التقرير المالي مبادرة مثل العديد من المساهمات لتنظيم هذا اإلفصاح،

صدار المؤشر المصري للمسئولية في جنوب إفريقيا حول االستدامة (King III)لجنة  ، وا 
 االجتماعية.

 في تركز المعلومات المستمدة من مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد أن من الرغم وعلى     
 المتعلقة بالجوانب البيئية المعلومات أن إال الداخلية، اإلدارية القرارات اتخاذ على األول المقام

حيث تتضمن . الخارجيين المصلحة ألصحاب إبالغها أيًضا سواء كانت معلومات كمية أو مالية يتم
 واالجتماعية والبيئية االقتصادية والكفاءة الفعالية عن ومالية معلومات كمية ةتقارير االستدام

(Schaltegger, et al., 2008: 66; Jasch, 2009:15).  المستمدة ومن ثم تسهم التحليالت
 . من هذا المدخل في تحسين جودة ومنفعة تقارير االستدامة

وعلى ضوء العرض السابق الذي تناول اإلطار النظري لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد      
 كفاءة لتحسين القرارات اتخاذ يمكن القول إن هذا المدخل يمكن أن يسهم بفاعلية في ترشيد عملية

 في المساهمة أجل واالجتماعية من والبيئية االقتصادية األهداف يدمج فهو. الموارداستخدام 
 تحقيق االستدامة للشركات. 

تدفق المواد في تحسين األداء المالي والبيئي  تكاليف محاسبة ولتوضيح دور مدخل     
واالجتماعي للشركات المصرية سوف يتناول القسم التالي من الدراسة تطبيق هذا المدخل في 

 شركة مصر لألسمنت ) قنا(.
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 الموادتكاليف تدفق محاسبة الدراسة التطبيقية لمدخل القسم الثالث: 
بة بعد أن انتهى الباحث في الجزء السابق من الدراسة من عرض الجوانب النظرية لمدخل محاس

. يتناول الشركة استدامة تعزيز هذا المدخل على تكاليف تدفق المواد، والتي تبين من خاللها قدرة
النحو  لألسمنت )قنا(، وذلك علىهذا القسم من الدراسة إجراء تطبيق لهذا المدخل في شركة مصر 

 اآلتي:
 أواًل: أهداف الدراسة التطبيقية.
 ثانيًا: أسلوب الدراسة التطبيقية.

 ثالثًا: نبذة عن الشركة محل الدراسة التطبيقية.
 رابعًا: المنتجات الرئيسة للشركة ومراحل التصنيع. 

 .(قنامصر لألسمنت )خامسًا: مبررات اختيار شركة 
 .   (قنامصر لألسمنت )سادسًا: مقومات نظام التكاليف الحالي في شركة 

 .(قنامصر لألسمنت )سابعًا: خطوات تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في شركة 
 التطبيقية: الدراسة أواًل: أهداف

بة يتمثل الهدف الرئيس من إجراء الدراسة التطبيقية في التحقق من قابلية مدخل محاس     
مدخل على تكاليف تدفق المواد للتطبيق في البيئة المصرية، وتوفير دليل ميداني حول قدرة هذا ال

 تحقيق االستدامة للشركات المصرية.
 التطبيقية: الدراسة ثانيًا: أسلوب
 (.قنا)لألسمنت  مصر شركة من خالل التطبيق في الحالة دراسة أسلوب تتبع الدراسة

 :(1)ثالثًا: نبذة عن الشركة محل التطبيق
 الكيان القانوني: -1

، وهي شركة مساهمة تخضع م1997مايو  25في  (قنا) تأسست شركة مصر لألسمنت     
مليار جنية مصري، ورأس  1.5م. ويبلغ رأس المال المرخص به 1981لسنة  159للقانون رقم 

مليون سهم، ق.س للسهم  72مليون جنية مصري )عدد األسهم  720المال المصدر والمدفوع 
متر  3.315.629 مساحة الشركة بلغتو ، قنا والمصنع بمحافظة الرئيسيويقع المركز ج(. 10

 مربع.

                                                           
 .2019 /12 /31المصدر: نموذج تقرير افصاح مجلس اإلدارة وهيكل المنافسين في  (1)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
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 نشاط الشركة:  -2
تصنيع وبيع األسمنت البورتالند العادي وقد بدأ اإلنتاج في يتمثل نشاط الشركة الرئيس في      
م. وقد قامت شركة مصر لألسمنت بإسناد أعمال اإلدارة الفنية وتشغيل وصيانة 6/4/2002

إلى الشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك". كما قامت بإسناد تشغيل المحاجر وتوريد  المصنع
 الخامات إلى شركة أسكوم.  

 رابعًا: المنتجات الرئيسة للشركة ومراحل التصنيع: 
تصنيع األسمنت في شركة مصر  ينتج المصنع منتج واحد فقط وهو األسمنت البورتالند. ويمر     

 اآلتي الشكل ويعرض. المنتج للعميل تسليم إلىالخام  المواد توريد من بدءاً  أنشطة لألسمنت بعدة
 األنشطة. تسلسل مراعاة لها مع موجز ووصف المعنية األنشطة

 
 

 

 

  
 شكل رقم )2( مراحل اإل نتاج في شركة مصر لألسمنت )قنا(

المرحلة األولى: استخراج المواد الخام )المحجر(: في هذه المرحلة يتم استخراج المواد الخام  -1
 المخصصة لذلك. والمواد الخام هي: )Quarry( الزمة من المحاجرال

% من المادة  80-70ما نسبته  يشكلوهو أهم عنصر في صناعة األسمنت و  الكلس -
أو الطباشير  lime stone الخام ويوجد في الطبيعة على شكل الحجر الجيري

 .التكسير وأالتفجير  بواسطةويستخرج 
 .Clayه )الصلصال(  الطفل -

 رمل السيليكات.  -
 . هذه المواد تضاف للوصول إلى التركيبة المرغوبةو  الحديد أكاسيد -

 )المحجر(: المواد الخام المرحلة الثانية: تكسير -2
 المواد بتكسير تقوم بدورها والتي( Crushers) الكسارات إلى الشاحنات بواسطة المواد تجلب
) Raw باسم تعرف مخازن في حدة على كل المواد هذه وتخزن معينة، وأقطار أبعاد إلى

)Silo التجانس. عميلة أجل من معينة بطريقة وتخزن 

المواد 

 الخام

طاحونة 

 الخامات
صوامع  الفرن

لبودرةا  
 المبرد

صوامع  التعبئة

 األسمنت

طواحين 

 األسمنت

صوامع 

 الكلينكر
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 )طاحونة الخامات(:المرحلة الثالثة: الطحن  -3
في هذه المرحلة يتم طحن المواد الخام داخل طاحونة رأسية تعمل بالكهرباء، حيث تتحول إلى 

 مسحوق ناعم.
 الخام يتم تخزين البودرة في صوامع رأسية. المواد التخزين: بعد طحن الرابعة: صوامع المرحلة -4
التسخين وذلك  برج التخزين إلى صوامع من البودرة المرحلة الخامسة: التسخين: حيث تُنقل -5

درجة لتقليل زمن تشغيله داخل الفرن.  250لتجفيفه من خالل تسخينه عند درجة حرارة 
 وتستخدم الحرارة المرتدة من الفرن في عملية التسخين. 

تكون و . الدوار داخل الفرنللبودرة تحدث عملية الحرق المرحلة السادسة: الحرق والتبريد:  -6
نتاج غاز ثاني  البودرةدرجة مئوية تتسبب في تحلل  1700-1400ن درجة حرارة الفر وا 

ويسمى  .المازوت والسوالر والفحم والكهرباء استخدام طريق الفرن عن . ويعملالكربون أكسيد
 يتعرض. ثم سود اللونأحجر صغير وهو  ")Clinker(المنتج في هذه المرحلة "الكيلنكر 

 ئة.مفاج تبريد يةللعم نكرليالك
 .الكلينكر تخزين صوامع إلى التبريد الكلينكر بعد الكلينكر: ينقل صوامع السابعة: المرحلة -7
الجبس الخام إضافة  في هذه المرحلة يتم :النهائي )طواحين األسمنت( الطحن المرحلة الثامنة: -8

،  )illMement C( األسمنت األفقية واحينط اً مع إلى الكلينكر، ويدخال %5 نسبة في حدود
 .األسمنت منتج المرحلة هذه عن وينتج

 )ement siloC( األسمنت مخازن ينقل األسمنت إلى المرحلة التاسعة: صوامع األسمنت: -9
   .(bags) شكاير داخل للتعبئة جاهز ليكون

 من األسمنت ينقل حيث األسمنت؛ لتصنيع مرحلة أخر هي :التعبئة المرحلة العاشرة: -10
التعبئة المزودة بموازين لتحديد الوزن، وتتم التعبئة في  سواقي إلى األسمنت صوامع

 كجم. 50الشكائر الورقية زنة 
 : (قنا)مصر لألسمنت خامسًا: مبررات اختيار شركة 
 لتطبيق الدراسة الحالية لألسباب اآلتية: (قنا)تم اختيار شركة مصر لألسمنت

البيئة، حيث تصنف من تعتبر صناعة األسمنت من الصناعات التي لها تأثير سلبي على  -أ
 الصناعات الملوثة للبيئة.

تبذل الشركة جهودًا كبيرة لتحسين صورتها أمام أصحاب المصالح والوفاء بمسئوليتها  -ب
 االجتماعية. 
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وهو أحد أحدث برامج إدارة موارد الشركات، ومن  SAPنظام  2017تطبق الشركة منذ عام  -ج
ثم فإن جميع البيانات الكمية والمالية الالزمة لتطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد 

 سوف تكون متاحة.
 سادسًا: نظام التكاليف في شركة مصر لألسمنت )قنا(: 

 : اآلتي النحو على(قنا) شركة مصر لألسمنت في التكاليف نظام عرض يمكن

الموحد على  المحاسبي النظام في الوارد التبويب المصنع يستخدم: التكلفة مراكز دليل -1
 النحو اآلتي:

 وتضم المراكز المسئولة عن تصنيع المنتج.اإلنتاج:  مراكز( 5) مراقبة -أ
اإلنتاجية: وتضم مركز الجودة ومركز األمن الصناعي  الخدمات مراكز( 6) مراقبة  -ب

 الصيانة. ونقل العمال ومركز
 التسويقية. الخدمات مراكز( 7) مراقبة -ج
 .والتمويلية اإلدارية الخدمات مراكز( 8) مراقبة -د

 .األسمنت تكاليف قياس في اإلجمالية تستخدم الشركة النظرية: التكاليف قياس نظرية -2
 نظرًا ألن المصنع ينتج منتج واحد: المباشرة غير الصناعية التكاليف تخصيص طريقة -3

لذلك تعد كل التكاليف مباشرة على المنتج وال توجد مشكلة في تحميل تكاليف مراكز 
 .الخدمات على المنتج

 تكاليف قياس في اإلنتاجية المراحل تكاليف نظام الشركة تتبع: التكاليف قياس نظام -4
 .األسمنت

 سابعًا: خطوات تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في شركة مصر لألسمنت
 )قنا(:

 وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات اآلتية: المرحلة األولى )خطط(: -1
تحديد الخبرة المطلوبة: اعتمد الباحث في تجميع البيانات الالزمة لتطبيق مدخل محاسبة  -أ

والتي يمكن أن توفر المعلومات  الشركة،تكاليف تدفق المواد على الخبرات الموجودة في 
االستعانة بخبرات مهندسي وعمال اإلنتاج والعاملين في إدارة مراقبة حيث تم المطلوبة للتحليل. 
الجودة وذلك لجمع البيانات الوصفية والكمية الالزمة  مراقبة في العاملينو وتخطيط اإلنتاج،

. وأخيرًا وألغراض جمع البيانات المالية تم االستعانة بخبرة العاملين في إدارة تكاليف للتحليل
دارة ت  كاليف األصول.   اإلنتاج وا 
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الزمنية: تمتد حدود تطبيق مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد  والفترة التنفيذ حدود تحديد -ب
لتشمل جميع أنشطة الشركة من مرحلة الحصول على المواد الخام وحتى تسليم المنتج إلى 

نة تبدأ من العميل )سلسلة التوريد الداخلية(. وتم تجميع البيانات الالزمة للتحليل عن فترة س
م. من خالل االعتماد على تقارير التكاليف وتقارير اإلنتاج 1/1/2019-31/12/2019

والمقابالت الشخصية مع المسئولين عن عمليات اإلنتاج، والمالحظة المباشرة لسير العمليات 
 اإلنتاجية. 

المعلومات المتاحة الكميات: يتم تحديد مراكز الكمية داخل حدود التحليل في ضوء  مراكز تحديد -ج
تقسيم عملية التصنيع  عن طبيعة أنشطة الشركة. وبعد دراسة نظام اإلنتاج في الشركة تم

صوامع مركز الخامات،  مركز طحن) :على النحو اآلتي مراكز كمية( 9تسعة )بأكملها إلى 
طواحين مركز ، مركز صوامع الكلينكر، مركز التبريدالفرن، مركز ، مركز التسخين البودرة،

 (.مركز التعبئةاألسمنت، مركز صوامع األسمنت، 
 المرحلة الثانية )نفذ(: وتتضمن هذه المرحلة خطوتين هما: -2
 قياس التدفقات في شكل كمي:  -أ

. وتتمثل المدخالت تحديد مدخالت ومخرجات كل مركز كمية في شكل كمي في الخطوة يجب     
 أما المخرجات فتتمثل في المنتجات الجيدة والفاقد.في الموارد المستلمة من مركز الكمية السابق، 

 :اآلتي في الكميات مراكز في الفاقد مصادر وتتمثل
 الطحن عمليات من المتطاير الغبار . 
 لكن ال الخام الستخالص ترسيب عملية حيث تتم بالهواء الناعم الخام الفاقد أثناء نقل 

 .الهواء في الخام من جزء ويتطاير الخام من% 100 استخالص يمكن
 الفرن مداخن من المتطاير والغبار الفرن، تشغيل في المستخدم والسوالر المازوت عادم. 
 التعبئة ومركز األسمنت طواحين مركز في التدوير إعادة عمليات عن الناتج الفاقد. 
 الصناعية العمليات كفاءة عدم نتيجة التالف. 
 والصوامع المخازن وتنظيف صيانة عمليات عن الناتجة الصلبة المخلفات. 
في هذا السياق تم إعداد هيكل التدفق الكمي في شركة مصر لألسمنت )قنا( كما هو موضح        
طحن الخامات، صوامع : التحليل يغطيها التي الكمية مراكز وتشمل(. 3) اآلتي رقم الشكل في

 ، صوامع األسمنت،طواحين األسمنت الفرن، التبريد، صوامع الكلينكر، البودرة، برج التسخين،
وفي هذه الخطوة يجب التحقق من وجود التوازن الكمي داخل كل مركز كمية وفي إجمالي  .والتعبئة

 اإلنتاج أيضًا.
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 قياس التدفقات في شكل مالي: -ب
للمدخالت والمخرجات في كل مركز كمية في  الكميةالتدفقات  رجمةيجب ت خطوةخالل هذه ال     

 :ويتم ذلك على النحو اآلتي شكل مالي.

 .حصر تكاليف مراكز الكميات 
 .)تخصيص تكاليف مراكز الكميات على أغراض التكلفة )المنتجات الجيدة والفاقد 
 : حصر تكاليف مراكز الكميات:1ب/

مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد يصنف التكاليف إلى أربعة أنواع فإن كما سبقت اإلشارة      
وقد تم حصر وتصنيف  .فاقدتكلفة النظام وتكلفة إدارة الو هي؛ تكلفة المواد، و تكلفة الطاقة، 
  وفقًا لهذا التبويب  وذلك على النحو اآلتي:  (قنا) التكاليف في شركة مصر لألسمنت

 : تكلفة المواد: 1/1ب/
 الطفلة، الرمل، أكاسيدالمواد وهي: الكلس،  من أنواع عدة استخدام األسمنت تصنيع طلبيت     

-فنية. هناوهذه المواد ال يمكن تتبعها بشكل منفصل خالل مراحل اإلنتاج ألسباب وخبث الحديد. 
في  الرقميتم احتساب رقم تكلفة متوسط لتكاليف المواد ويستخدم هذا  -كما سبقت اإلشارة سابًقا

 تحديد تكلفة عنصر المواد خالل تدفقه عبر مراكز الكمية، وذلك على النحو اآلتي:
 متوسط تكلفة الوحدة من المواد. ×تكلفة المواد= كمية المواد المستهلكة في مركز الكمية

السابقة، كما تم  الخطوة حول كميات استهالك مراكز الكميات من المواد في البيانات جمع وقد تم
ومن ثم تم تحديد متوسط تكاليف الوحدة  .تقارير التكاليف خالل من المواد تكلفة علىالحصول 

 من المواد خالل تدفقها عبر مراكز الكمية كما هو موضح في ملحق الدراسة )بند أواًل(.

 تكاليف الطاقة: :1/2/ب
ت، السوالر، عدة أنواع من الطاقة وهي: الكهرباء، المازو  (قنا)تستخدم شركة مصر لألسمنت      

تحديد اآلالت والمعدات : لكي يمكن حساب تكلفة الطاقة لكل مركز كمية يجب أوالً الفحم. و 
 :تحديد معدالت استهالك الطاقة في كل مركز كمية. ثالثاً  :المستخدمة في كل مركز كمية. ثانياً 
 تحسب تكلفة الطاقة بالمعادلة التالية:

 .وحدة الطاقةتكلفة  ×طاقة المستهلكة في مركز الكمية تكلفة الطاقة في مركز الكمية=  كمية ال
تحميل يجب وعند هذه المرحلة يجب توخي الحذر عند التعامل مع التكاليف غير المباشرة حيث 

والتي تعكس  استناًدا إلى أسس التخصيص المناسبةبنصيبه من هذه التكاليف مركز كمية  كل
 ى النحو اآلتي:وذلك عل .عالقة السببية في استهالك الموارد
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( كميات استهالك الكهرباء في مراكز 1يوضح الجدول اآلتي )رقم  : تكلفة الكهرباء:1/2/1ب/
 الكميات بالكيلووات والتكلفة اإلجمالية لهذا االستهالك. 

 : تكلفة الكهرباء(1جدول رقم )
 متوسط تكلفة الكيلو االستهالك )ك.و.س( مراكز الكمية

 وات
لكل  تكلفة الكهرباء
 مركز كمية

 49929430 0.95 52557295 طاحونة الخام
 - 0.95 - صوامع البودرة 
 - 0.95 - برج التسخين

 56056051 0.95 59006370 الفرن
 2044305 0.95 2151900 التبريد

 - 0.95 - صوامع الكلينكر
 93030930 0.95 97927295 طواحين األسمنت
 - 0.95 - صوامع األسمنت

 3370258 0.95 3547640 التعبئة
 204430975 - 215190500 اإلجمالي

 ج563850000ج/طن= 3150× طن 179000:تكلفة المازوت= 1/2/2ب/
 ج.3360825ج/لتر= 6.75×لتر  497900:تكلفة السوالر=  1/2/3ب/
 ج.422300000ج/طن= 2050× طن  206000:تكلفة الفحم=  1/2/4ب/

 والفحم يستخدموا فقط لشغيل الفرن.مع مالحظة أن المازوت والسوالر 

 : تكلفة النظام:1/3/ب
كل التكاليف المتعلقة بتدفقات اإلنتاج باستثناء  -كما سبقت اإلشارة -تشمل تكلفة النظام     

كما تكلفة النظام وتحسب مثل اإلهالك، األجور، الصيانة وأي تكاليف أخرى، تكلفة المواد والطاقة، 
 يلي:

كز الكمية= أجور العمال في مركز الكمية+ نصيب مركز الكمية من إهالك تكلفة النظام في مر 
+ نصيبه من إهالك اآلالت العامة+ نصيبه من تكاليف المباني+ إهالك اآلالت في مركز الكمية

مراكز الخدمات اإلنتاجية. ويرد وصف لخطوات تخصيص تكاليف النظام المشتركة في ملحق 
 كاليف النظام في شركة مصر لألسمنت )قنا(. الدراسة. ويوضح الجدول اآلتي ت
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 : تكلفة النظام(2جدول رقم )

 مركز الكمية
 عناصر التكاليف

 إجمالي
 تكاليف محملة (1)الصيانة  اإلهالك األجور

(2) 
 42054244 2488263 30825886 6779165 1960930 طاحونة الخام
 3485307 188100 391851 2905356 - صوامع البودرة 
 15480966 62700 7086038 8332228 - برج التسخين

 42352297 3186345 10090253 25153839 3921860 الفرن
 4150905 188100 391851 3570954 - التبريد

 2133811 188100 783711 1162000 - صوامع الكلينكر
 طواحين
 األسمنت

2228329 6779165 42189677 2808225 54005396 

صوامع 
 األسمنت

- 1743356 1175562 188100 3107018 

 29682980 1640502 19462106 5015045 3565327 التعبئة
 196452924 10938435 112396935 61441108 11676446 اإلجمالي

 سمنتلأل مصر شركة في إدارة الفاقد تكاليف اآلتي الجدول ويوضح :إدارة الفاقد: تكلفة 1/4/ب
 .موزعة حسب مراكز الكمية (قنا)

 : تكاليف إدارة الفاقد(3جدول رقم )
 تكاليف إدارة الفاقد كمية الفاقد مراكز الكمية
 239634 29154 طاحونة الخام

 5598 1417  صوامع البودرة 
 1512 170 برج التسخين

 357003 39667 الفرن
 8172 908 التبريد

 8370 930 صوامع الكلينكر
 50022 6145 األسمنتطواحين 

 9207 1020 صوامع األسمنت
 5517 614 التعبئة

                                                           
 (.1التفصيل حول كيفية تحديد نصيب كل مركز كمية من تكاليف الصيانة أنظر ملحق الدراسة جدول رقم )لمزيد من  )1(

 (.6) رقم جدول الدراسة ملحق أنظر التكاليف المحملة من كمية مركز كل نصيب تحديد كيفية حول التفصيل من لمزيد)2(
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 685035 80025 اإلجمالي
 

 (:: تخصيص تكاليف مراكز الكميات على أغراض التكلفة )المنتجات الجيدة وخسائر الفاقد2ب/
 بعد حصر تكاليف مراكز الكميات يلي ذلك تخصيص التكاليف على المخرجات في كل مركز كمية

 باستخدام األسس اآلتية:وذلك 
 أساس  بالنسبة لعنصر المواد: تخصص تكلفة المواد بين اإلنتاج الجيد وخسائر الفاقد على

 الحجم/الكتلة بينهما.
 سس يتم تخصيص تكاليف الطاقة، والنظام بين المنتج الجيد وخسائر الفاقد باستخدام األ

 المناسبة. 
  بشكل مباشر إلى خسائر الفاقد.بالنسبة لتكاليف إدارة الفاقد: يتم تتبعها 
ة تمام عمليإل و  .كل مركز كمية المخزون فيفي التباين  تحديدوعند هذه المرحلة يجب       

 ية. فعنمركز كملكل  ةالسابق اتنظام اإلنتاج الكلي وتدفقه، يجب تنفيذ اإلجراءل القياس المالي
ق كما التدف تكلفة نموذج إنشاء يتم التدفق كمية نموذج إلى التكلفة معلومات جميع إضافة طريق

 هو موضح في الجداول التالية:
 ( 4: جدول رقم )مركز كمية طحن الخامات -1

 مخرجات  مدخالت
 عناصر التكلفة

 (2تكلفة ) (1كمية )
 منتج:

 طن2886240
 (3خسائر الفاقد )

 مواد:
 طن 29154

 طاقة:ك.و.س
992853 

 - - - 68498526 2921100 مواد )طن(
 - - - 405936 19245 مخزون أول
 - - - 526294  24951 مخزون أخر

 - 683782 67694386 68378168 2915394 المستخدم من المواد
 443916 499294 48986220 49929430  52557295 طاقة )ك.و.س( 

 - 420542 41633702 42054244 - نظام
 - 239634 - 239634 - إدارة الفاقد
 443916 1843252 158314308 160601476 - إجمالي

                                                           
 (.3أنظر هيكل التدفق المادي  شكل رقم )لمزيد من التفصيل حول كمية مدخالت ومخرجات كل مركز كمية  )1(
 (.3(، وتكاليف إدارة الفاقد جدول رقم )2(، وتكلفة النظام جدول رقم )1ول تكلفة الكهرباء انظر جدول رقم )ح التفصيل من لمزيد )2(

 (.12، 11، 7ول خسائر الفاقد انظر ملحق الدراسة الجدول أرقام  )ح التفصيل من لمزيد (3)
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 (5) رقم صوامع البودرة: جدول كمية مركز -2
 مخرجات مدخالت

 عناصر التكلفة
 تكلفة كمية

منتج:  
2833543 

 طن

 خسائر الفاقد
مواد/إنتاج: 

 طن 1417
 طاقة: 

 
 - - - 158314308 2886240 مواد )طن(

 - - - 268726 12740 مخزون أول
 - - - 1350378  64020 مخزون أخر

 - 78616 157154040 157232656 2834960 المستخدم من المواد
 - - - - - طاقة )ك.و.س( 

 - 1743 3483564 3485307 - نظام
 - 5598 - 5598 - إدارة الفاقد
 - 85957 160637604 160723561 - إجمالي

 (6) رقم جدول كمية: برج التسخين: مركز -3

 مخرجات مدخالت
 عناصر التكلفة

 تكلفة كمية
منتج: 

 طن2833373
 خسائر الفاقد

 طاقة:  طن 170مواد/إنتاج:
 

 - - - 160637604 2833543 مواد )طن(
 - - - - - مخزون أول
 - - - - - مخزون أخر

 - 9637 160627967 160637604 2833543 المستخدم من المواد
 - - - - - طاقة )ك.و.س( 

 - 929 15480037 15480966 - نظام
 - 1512 - 1512 - إدارة الفاقد
 - 12078 176108004 176120082 - إجمالي
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 (7) رقم جدول :الفرن :كمية مركز -4
 مخرجات مدخالت

 عناصر التكلفة
 تكلفة كمية

منتج: 
 طن1815910

 خسائر الفاقد
 طاقة:  طن39667مواد

 - - - 176108004 2833373 مواد )طن( 
 - - - - - مخزون أول
 - - - - - مخزون أخر

 - 2465512 173642492 176108004 2833373 المستخدم من المواد
 - 7533426 530568450 538101876 - طاقة  

 - 592932 41759365  42352297 - نظام:
 - 357003 - 357003 - إدارة الفاقد
 - 10948873 745970307 756919180 - إجمالي

 (8) رقم جدول :التبريد: كمية مركز -5

 مخرجات مدخالت
 عناصر التكلفة

 تكلفة كمية
 منتج:

 طن1815002
 خسائر الفاقد

 طاقة:  طن  908مواد 
 - - - 745970307 1815910 مواد )طن( 

 - - - - - مخزون أول
 - - - - - مخزون أخر

 - 372985 745597322 745970307 1815910 المستخدم من المواد
 - 1022 2043283 2044305 - طاقة  

 - 2075 4148830 4150905 - نظام:
 - 8172 - 8172 - إدارة الفاقد
 - 384254 751789435 752173689 - إجمالي
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 (9) رقم جدول :الكلينكر صوامع :كمية مركز -6
 مخرجات مدخالت

 عناصر التكلفة
 تكلفة كمية

 منتج:
 طن1860292

 خسائر الفاقد
مواد/إنتاج: 

 طن  930
 طاقة: 

 
 - - - 751789435 1815002 مواد )طن(
 - - - 1912882 90688 مخزون أول
 - - - 937964 44468 مخزون أخر

 - 376382 752387971 752764353 1861222 المستخدم من المواد
 - - - - - طاقة  

 - 1067 2132744 2133811 - نظام
 - 8370 - 8370 - إدارة الفاقد
 - 385819 754520715 754906534 - إجمالي

 (10) رقم جدول طواحين األسمنت:: كمية مركز -7

 مخرجات مدخالت
 عناصر التكلفة

 تكلفة كمية
منتج: 

 طن2047147
 خسائر الفاقد

معاد 
 طن204829

 طن6145نهائي
 

 - - - 754520715 1860292 مستلمة
 - - - 4700000  188000 مواد جديدة
   - - - مخزون أول
 -  - - - مخزون أخر

المستخدم من 
 2505428 - 756715287 759220715 2048292 المواد

 279093 9303093 83448744 93030930 - طاقة  
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 178393 5400540 48426463 54005396 - نظام
 50022 - - 50022 - إدارة الفاقد
 3012936 14703633 888590494 906307063 - إجمالي

 
 (11) رقم جدول :األسمنت صوامع: كمية مركز -8

 مخرجات مدخالت
 عناصر التكلفة

 تكلفة كمية
 منتج: 

 طن 2046127
 خسائر الفاقد

مواد/إنتاج:   
 طن   1020

 طاقة: 
 

 - - - 888590494 2047147 مواد )طن(
 - - - 1840184 58400 مخزون أول
 - - - 2076509 65900 مخزون أخر

 - 444177 887909992 888354169 2039647 المستخدم من المواد
 - - - - - طاقة  

 - 1554 3105464 3107018 - نظام
 - 9207 - 9207 - إدارة الفاقد
 - 454938 891015456 891470394 - إجمالي

 (12) رقم جدول :التعبئة: كمية مركز -9

 مخرجات مدخالت
 عناصر التكلفة

 تكلفة كمية
منتج: 

2045513 
 طن

 خسائر الفاقد
معاد تدويره 
 طن81544

 طن614نهائي

 267305 - 890748151 891015456 2046127 مستلمة
 - 5284051 117835949 123120000 كيس38000000 مواد جديدة
 - - - - - مخزون أول
 - - - - - مخزون أخر

المستخدم من 
 1014135456 - المواد

- - - 

 1011 134810 3234437 3370258 - طاقة  
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 8905 1187319 28486756 29682980 - نظام
 5517 - - 5517 - إدارة الفاقد
 15433 1322129 31721193 1047194211 - إجمالي

 بناءً  كمية مركز لكل والمخرجات المدخالت تكلفة تحديد يتضح من الخطوة السابقة أنه تم     
 في األخذ مع كمية، مركز لكل التكلفة إجمالي تحديد يمكن بحيث المحددة، المادية وحداتها على

 .كمية مركز كل داخل المخزون تكاليف في تغيير أي االعتبار
 كما يتضح أن نموذج تكلفة التدفق يظهر بوضوح التكلفة المخصصة لكل مركز كمية والتكلفة     
 مركز كل في المستهلكة الموارد على ومقدار خسارة الفاقد بناءً  الجيدة للمنتجات نسبياً  الدقيقة
 بهذه المرتبطة والتكاليف والطاقة المواد بتدفقات يتعلق فيما عالية شفافية ، كما يحققكمية

وفهمها على مستوى مراكز الكمية الفردية،  الكفاءة عدم مجاالت بتحديد التدفقات، حيث يسمح
  األداء. لتحسين األساس تعد المعلومات وهذه

 اإلنتاج، تكلفة إجمالي في مركز كمية كل مساهمة ، فقط ليس ، بفهم هذا التحليل يسمح ، وأخيرًا
 المراكز المسئولة عن حدوث خسائر الفاقد أيًضا ولكن

المرحلة على خطوتين هما نتيجة منطقية هذه تنطوي : Check المرحلة الثالثة: افحص -3
 وهما:في المرحلة السابقة تكلفة التدفق إلنشاء نموذج 

 المنتج تكاليف بين يجمع مخطط إعداد خالل من ذلك ويتمتلخيص البيانات وتفسير النتائج:  -أ
 أسلوب استخدام يمكن كما. التدفق تكاليف مصفوفة يسمى العمليات جميع في والفاقد الجيد
 لإلدارة. واضحة بصورة التحليل نتائج لعرض والفاقد الجيد المنتج لتكاليف البياني التمثيل

( مصفوفة تكاليف منتج األسمنت في شركة مصر لألسمنت 13ويوضح الجدول اآلتي )رقم 
 )قنا(:
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 (: مصفوفة تكاليف التدفق13جدول رقم )

 

 مركز كمية: صوامع البودرة مركز كمية: طحن الخامات

تكاليف 
 المواد

تكاليف 
 الطاقة

تكاليف 
 النظام

إدارة 
 إجمالي الفاقد

تكاليف 
 المواد

تكاليف 
 الطاقة

تكاليف 
 النظام

إدارة 
 إجمالي الفاقد

الت
دخ
الم

 

من مركز 
الكمية 
 السابق

- - - - - 67694386 48986220 41633702 - 158314308 

مدخالت 
 3490905 5598 3485307 - - 160721834 239634 42054244 49929430 68498526 جديدة

 161805213 5598 45119009 48986220 67694386 160721834 239634 42054244 49929430 68498526 إجمالي التكلفة

ات
خرج

الم
 

إنتاج 
 160637604 - 45117266 48986220 66534118 158314308 - 41633702 48986220 67694386 جيد

تغير 
 المخزون

(120358)  - - - (120358)  (1081652)  - - - (1081652)  

خسائر 
 85957 5598 1743 - 78616 2287168 239634 420542 943210 683782 الفاقد

الي
جم
اإل

 

تكلفة 
إنتاج 
 جيد

67694386 48986220 41633702 - 158314308 66534118 48986220 45117266 - 160637604 

تكلفة 
التغير 
في 

 المخزون

(120358)  - - - (120358)  (1081652)  - - - (1081652)  

إجمالي 
خسائر 
الفاقد 

(1) 

684985 943210 420542 239634 2288371 763601 943210 422285 245232 2374328 

إجمالي 
التكاليف 
في مركز 

 (2الكمية

68259013 49929430 42054244 239634 160482321 66216067 49929430 45539551 245232 161930280 

                                                           
 .السابق الكمية مركز في الفاقد إجمالي خسائر+ الكمية مركز في الفاقد خسارة= بالمركز الفاقد خسائر إجمالي - 1

 .الفاقد خسائر تكلفة التغير في المخزون+ إجمالي+  الجيدة المنتجات تكاليف= الكمية مركز في التكاليف إجمالي - 2
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(: مصفوفة تكاليف التدفق13تابع جدول رقم )  

 

 مركز كمية: الفرن التسخينمركز كمية: برج 

تكاليف 
 المواد

تكاليف 
 الطاقة

تكاليف 
 النظام

إدارة 
 إجمالي الفاقد

تكاليف 
 تكاليف النظام تكاليف الطاقة المواد

إدارة 
 إجمالي الفاقد

الت
دخ
الم

 

من مركز 
الكمية 
 السابق

66534118 48986220 45117266 - 160637604 66524481 48986220 60597303 - 176108004 

مدخالت 
 580811176 357003 42352297 538101876 - 15482478 1512 15480966 - - جديدة

 756919180 357003 102949600 587088096 66524481 176120082 1512 60598232 48986220 66534118 إجمالي التكلفة

ات
خرج

الم
 

إنتاج 
 745970307 - 102356668 579554670 64058969 176108004 - 60597303 48986220 66524481 جيد

تغير 
 - - - - - - - - - - المخزون
خسائر 
 10948873 357003 592932 7533426 2465512 12078 1512 929 - 9637 الفاقد

الي
جم
اإل

 

تكلفة 
إنتاج 
 جيد

66524481 48986220 60597303 - 176108004 64058969 579554670 102356668 - 745970307 

تكلفة 
التغير 
في 

 المخزون

- - - - - - - - - - 

خسائر 
 13335279 603747 1016146 8476636 3238750 2386406 246744 423214 943210 773238 الفاقد

إجمالي 
التكاليف 
في مركز 
 الكمية

67297719 49929430 61020517 246744 178494410 67297719 588031306 103372814 603747 759305586 
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 (: مصفوفة تكاليف التدفق13تابع جدول رقم )

 

 مركز كمية: صوامع الكلينكر مركز كمية: التبريد

تكاليف 
 تكاليف النظام تكاليف الطاقة المواد

إدارة 
 إجمالي الفاقد

تكاليف 
 تكاليف النظام تكاليف الطاقة المواد

إدارة 
 إجمالي الفاقد

الت
دخ
الم

 

من مركز 
الكمية 
 السابق

64058969 579554670 102356668 - 745970307 63685984 581597953 106505498 - 751789435 

مدخالت 
 2142181 8370 2133811 - - 6203382 8172 4150905 2044305 - جديدة

 753931616 8370 108639309 581597953 63685984 752173689 8172 106507573 581598975 64058969 إجمالي التكلفة

ات
خرج

الم
 

إنتاج 
 754520715 - 108638242 581597953 64284520 751789435 - 106505498 581597953 63685984 جيد

تغير 
 974918 - - - 974918 - - - - - المخزون

خسائر 
 385819 8370 1067 - 376382 384254 8172 2075 1022 372985 الفاقد

الي
جم
اإل

 

تكلفة 
إنتاج 
 جيد

63685984 581597953 106505498 - 751789435 64284520 581597953 108638242 - 754520715 

التغير 
في 

 المخزون
- - - - - 974918 - - - 974918 

خسائر 
 14105352 620289 1019288 8477658 3988117 13719533 611919 1018221 8477658 3611735 الفاقد

إجمالي 
التكاليف 
 في مركز
 الكمية

67297719 590075611 107523719 611919 765508968 69247555 590075611 109657530 620289 769600985 
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(: مصفوفة تكاليف التدفق13تابع جدول رقم )  

 

 مركز كمية: صوامع األسمنت مركز كمية: طواحين األسمنت

 تكاليف النظام تكاليف الطاقة تكاليف المواد
إدارة 
 إجمالي إدارة الفاقد تكاليف النظام تكاليف الطاقة تكاليف المواد إجمالي الفاقد

الت
دخ
الم

 

من مركز 
الكمية 
 السابق

64284520 581597953 108638242 - 754520715 66479092 665046697 157064705 - 888590494 

مدخالت 
 3116225 9207 3107018 - - 151786348 50022 54005396 93030930 4700000 جديدة
 891706719 9207 160171723 665046697 66479092 906307063 50022 162643638 674628883 68984520 إجمالي التكلفة

ات
خرج

الم
 

إنتاج 
 891015456 - 160170169 665046697 65798590 888590494 - 157064705 665046697 66479092 جيد

تغير 
(236325) - - - - - المخزون  - - - (236325)  
خسائر 
 454938 9207 1554 - 444177 17716569 50022 5578933 9582186 2505428 الفاقد

الي
جم
 اإل

تكلفة 
إنتاج 
 جيد

66479092 665046697 157064705 - 888590494 65798590 665046697 160170169 - 891015456 

تكلفة 
التغير 
في 

 المخزون

- - - - - (236325)  - - - (236325)  

خسائر 
 32276859 679518 6599775 18059844 6937722 31821921 670311 6598221 18059844 6493545 الفاقد

إجمالي 
التكاليف 
في مركز 
 الكمية

72972637 683106541 163662926 670311 920412415 72499987 683106541 166769944 679518 923055990 
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 تكاليف التدفق(: مصفوفة 13تابع جدول رقم )

 مركز كمية: التعبئة 

 إجمالي إدارة الفاقد تكاليف النظام تكاليف الطاقة تكاليف المواد

ت
ال
خ
مد

ال
 

من مركز 
الكمية 
 السابق

65798590 665046697 160170169 - 891015456 

مدخالت 
 جديدة 

123120000 3370258 29682980 5517 156178755 

 1047194211 5517 189853149 668416955 188918590 اجمالي التكلفة

ت
جا

خر
لم

ا
 

 1040305293 - 188656925 668281134 183367234 إنتاج جيد

تغير 
 المخزون

- - - - - 

خسائر 
 الفاقد

5551356 135821 1196224 5517 6888918 

ي
مال

ج
إل
ا

 

تكلفة 
 إنتاج جيد

183367234 668281134 188656925 - 1040305293 

تكلفة 
التغير في 
 المخزون

- - - - - 

خسائر 
 الفاقد

12489078 18195665 7795999 685035 39165777 

اجمالي 
التكاليف 
في مركز 
 الكمية 

195856312 686476799 196452924 685035 1079471070 

 المواد تكاليف من تتكون التي اإلنتاج تكاليف إجمالي (13رقم )السابق  الجدول يوضح     
 في الجديدة المدخالت المصنع. كما تظهر في التصنيع خط عبر النظام وتكاليف الطاقة وتكاليف

 والموارد  المنتج في تدخل التي والموارد مرحلة، كل في المتراكمة للمواد اإلجمالي والمبلغ مرحلة، كل
 . بالجنية  مرحلة كل في المفقودة
حيث تظهر نتائج عمليات القياس وفقًا لمنهجية مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد أن      

جنية، وتتوزع هذه التكلفة بين المنتج الجيد 1079471070إجمالي تكاليف التصنيع تبلغ 
جنية بينما تشكل خسائر الفاقد 1040305293وخسائر الفاقد. حيث بلغت تكلفة المنتج الجيد 

 . التصنيع تكاليف إجمالي من% 3.6 هذه الخسائر نسبة ، وتمثلجنية 39165777
جنية،  12489078ويتضح من تحليل خسائر الفاقد أنها تتكون من خسائر مواد بقيمة      

جنية، وتحملت  7795999جنية، وخسائر النظام بقيمة  18195665وخسائر طاقة بقيمة 
 جنية.    685035الشركة في سبيل إدارة هذا الفاقد خسائر بلغت 
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كما يكشف التحليل أن النسبة األكبر من خسائر الفاقد تحدث في مراكز طحن الخامات،      
والفرن، وطواحين األسمنت، ومركز التعبئة. حيث بلغت خسائر الفاقد في مركز طحن الخامات 

%، وفي مركز 28جنية بنسبة  10948873%، وفي مركز الفرن 5.8جنية بنسبة  2287168
جنية  6888918%، وفي مركز التعبئة 45.2جنية بنسبة  17716569األسمنت  طواحين
%. ومن ثم يمكن للشركة تحقيق خفض ملموس في التكلفة وفي الوقت نفسه 17.6بنسبة 

 تخفيض التأثير السلبي على البيئة من خالل تحسين استغالل الموارد داخل هذه المراكز.

مع نتائج القياس وفقاً  وأخيرًا، بمقارنة نتائج القياس وفقًا لنظام التكاليف الحالي للشركة     
للشركة  الحالي التكاليف لنظام وفقاً  المواد يتضح أن تكلفة اإلنتاج  تدفق تكاليف محاسبة لمدخل

لمنتج النهائي  التكلفة الصحيحة لجنية، بينما بلغت  1079476069بلغت 
المواد، وذلك كنتيجة مباشرة لعزل خسائر  تدفق تكاليف محاسبة لمدخل جنية وفقاً 1040305293

 الفاقد وعدم تحميلها على المنتج النهائي. 

وعلى ضوء نتائج التحليل السابقة إذا استطاعت الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للتخلص       
وضعها المالي، أضف إلى ذلك أن  من الفاقد قدر اإلمكان فسوف تحقق زيادة في األرباح وتحسن

تخفيض الفاقد سوف يسهم في تخفيض اآلثار البيئية الضارة ويحسن صورة وسمعة الشركة أمام 
  أصحاب المصالح في المجتمع.

توصيل النتائج: بمجرد االنتهاء من تحليل النتائج يجب إبالغ نتائج التحليل إلدارة الشركة  -ب
 .التخاذ اإلجراءات المناسبة

 :ACTلة الرابعة: صحح المرح -4
 في هذه المرحلة يتم تحديد الفرص الممكنة للتحسين متضمنة تخفيض الفاقد، من خالل     
 التحسين. إلجراءات مقترحات وتقديم لتحقيق هذا الهدف فعالة عمل خطط إنشاء

)قنا( معالجة الفاقد من خالل التوسع في استخدام أنظمة اإلنتاج  حيث يمكن لشركة مصر لألسمنت
في عمليات  االنسيابيةالحديثة من خالل تركيب طاحونة األسمنت الرأسية والتي تعمل على تحقيق 

 (.167: 2015اإلنتاج وتخفيض الفاقد )هشام، 
 
 

  



 دور مدخل محاسبة تكاليف تدفق املواد يف تحقيق االستدامة للرشكات املرصية  د.عبدالنارص عبداللطيف  
 

250 
 
 

 الخالصة والنتائج وآفاق البحوث المستقبلية:
 أواًل: خالصة الدراسة:

استهدفت الدراسة توضيح دور مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في تحقيق االستدامة في      
 -(. ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة أقسام رئيسةقنا) شركة مصر لألسمنت

حيث تناول القسم األول مراجعة األدبيات السابقة في محاولة للتعرف  -بخالف الخالصة والنتائج
 ى اتجاهاتها وما توصلت إليه من نتائج في هذا المجال.عل

وتناول القسم الثاني اإلطار النظري لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد، وذلك من خالل      
عرض جذوره التاريخية وتعريفه ومضمونه والمقومات الرئيسة التي يبنى عليها، وخطوات التطبيق 

 هذا المدخل.  العملي، والمنافع التي يحققها تطبيق
وأخيرًا، تناول القسم الثالث الدراسة التطبيقية لمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد في شركة      

مصر لألسمنت )قنا(، وذلك للتحقق من قابلية المدخل للتطبيق في البيئة المصرية، والحصول 
 االستدامة للشركة.على دليل ميداني حول قدرة هذا المدخل على دعم الميزة التنافسية وتعزيز 

 ثانيًا: نتائج الدراسة:
 على مستوى الدراسة النظرية: توصلت الدراسة في شقها النظري لعدة نتائج هي: -1
إن قصور األساليب التقليدية للمحاسبة اإلدارية في توفير المعلومات المالية وغير المالية  -

تج يوفر فرصًا محدودة وفي التوقيت المناسب حول الفاقد في جميع مراحل دورة حياة المن
 لترشيد القرارات اإلدارية التي تحقق االستدامة للشركة.

هناك حاجة لوجود أسلوب حديث للمحاسبة اإلدارية يوفر المعلومات الضرورية لترشيد  -
 قرارات الحد من الفاقد واالنبعاثات الضارة بالبيئة.

ة للمحاسبة اإلدارية في يعد مدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد أحد أهم المدخل الحديث -
في عام  ISO, 14051الفترة األخيرة، ولقد زادت هذه األهمية بعد نشر المعيار الدولي 

المدخل، والمعيار  بهذا المتعلقة والمعرفة المصطلحات م  والذي أسهم في توحيد2011
م، والذي أسهم في بيان إجراءات التطبيق عبر 2017في عام  ISO, 14052الدولي 

 سالسل التوريد المختلفة.
 من األساس في المواد تدفق تكاليف محاسبة مدخل من المشتقة المعلومات تنبع قيمة -

 والمداخل األخرى إلدارة التكلفة. المدخل هذا بين الفلسفية االختالفات
 على المصرية البيئة في محدودة المواد تدفق تكاليف محاسبة بمدخل المعرفة زالت ما -

 .عالمياً  المدخل هذاب المتزايدة األهمية من الرغم
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 على مستوى الدراسة التطبيقية: -2
توصلت الدراسة  لألسمنت )قنا(، مصر شركة من خالل استخدام أسلوب دراسة الحالة في

مالية وغير مالية تسهم المواد يوفر معلومات تفصيلية  تدفق تكاليف محاسبة إلى أن مدخل
في ترشيد القرارات اإلدارية االستراتيجية التي تحقق االستدامة للشركة، وهو ما يتفق مع 

 ما توصلت إليه الدراسات السابقة في هذا الشأن، وذلك على النحو اآلتي:
 .المنتج السلبي )خسائر الفاقد( لكل عملية خسائرتكاليف المنتج الجيد و  تم تحديد -
 عملية في الكفاءة عدم مستوى الفاقد عن وخسائر لكمية المئوية النسبة تحديد يكشف -

  اإلنتاج.
 إيجاد لإلدارة يمكن ثم ومن الفاقد، خسائر حدوث في تتسبب التي تم تحديد مراكز الكميات -

 . إلغاءها أو الخسائر هذه لتقليل وتنفيذها اقتصادياً  المناسبة الحلول
 بشكل عنها والتقرير تحديدها تم ولكن المنتج تكاليف على الفاقد لم يتم تحميل خسائر -

 .اإلنتاج مراحل كل في منفصل
ومن ثم  تكشف التحليالت عن خسائر الفاقد المخفية في حسابات التكاليف االضافية، -

 قبل من بها االعتراف يتم لم ربما والتي الفاقد خسائر إدراك من اآلن الشركة ستتمكن
المحتملة جراء تخفيض والبيئية المنافع االقتصادية على علم بسليمة، وتصبح  بطريقة

 هذه الخسائر.
 المالية وغير المالية المتعلقة المعلومات خالل من تكشف التحليالت عن أداء مراكز الكمية -

 مركز. بكل
 ثالثًا: آفاق البحوث المستقبلية:

 المال رأس على الفاقد وتأثير بالبيئة الجمهور اهتمام على طرأت التي للتغيرات نظرًا -
 رأس منظور إلى االنتباه لفت لـمدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد الطبيعي والمالي فيمكن

 هذا المدخل في تحسن جودة التقارير يمكن البحث في دور والمالي وبالتالي الطبيعي المال
 .ةالمتكامل

على الرغم من ظهور واستخدام العديد من المداخل الحديثة للمحاسبة اإلدارية في الدول  -
المتقدمة مثل مدخل تكاليف النشاط الموجه بالوقت، ومدخل محاسبة استهالك الموارد، 
ومدخل محاسبة تكاليف تدفق المواد، إال أن هذه المداخل ال تطبق في البيئة المصرية. 

أسباب أو معوقات تطبيق هذه المداخل في البيئة المصرية يمكن ومن ثم فإن البحث في 
 أن يكون ذات أهمية. 
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 المواد:عنصر تكلفة أواًل: تحديد 

 مركز كمية طحن الخامات: -1
 متوسط تكلفة المواد  =         -أ

 
 = 

 .طن/ج21.093
 ج.60879827طن=/21.093×طن 2886240تكلفة إنتاج تام=  -ب
 ج.526294طن=/21.093×طن24951تكلفة إنتاج تحت التشغيل أخر=  -ج
 ج.614948طن= /21.093× طن29154تكلفة الفاقد/التالف=  -د

التسخين(، فال تضاف أي مواد، لذلك يستخدم بالنسبة لمراكز الكمية )صوامع البودرة، برج  -2
نفس متوسط التكلفة المحسوب في مركز كمية طحن الخامات لتقييم تكاليف اإلنتاج تحت 

 التشغيل وتكاليف الفاقد/التالف من عنصر المواد.
بالنسبة لمركز كمية الفرن: يترتب على إدخال الخليط في درجات حرارة تصل تتراوح ما بين  -3

رجة مئوية تبخر المياه الموجودة في الخليط، ويترتب على ذلك انخفاض د 1400-1700
% من المدخالت. ويؤدي 65% أي أن كمية المخرجات تمثل 35كمية المدخالت بنسبة 

 اآلتي:كانخفاض كمية المخرجات إلى زيادة متوسط تكلفة الطن من المواد، ويحسب 
كمية اإلنتاج بعد استبعاد ÷ ائر الفاقد متوسط تكلفة الطن = تكلفة المواد بعد استبعاد خس 

 كمية الفاقد واالنخفاض في كمية اإلنتاج
 ج/طن.32.91طن = 1815910÷ ج 59764750=                    

بالنسبة لمراكز الكمية )التبريد، صوامع الكلينكر( فال تضاف مواد جديدة وال يحدث تغير في  -4
 الوحدة من عنصر المواد.كمية اإلنتاج لذلك ال يتغير متوسط تكلفة 

بالنسبة لمركز كمية طواحين األسمنت: في هذه المرحلة يتم إضافة مادة جديدة وهي الجبس،  -5
متوسط تكلفة الوحدة من عنصر المواد، ويحسب تغير يترتب على ذلك زيادة كمية اإلنتاج و 

 على النحو اآلتي:

 تكلفة رصيد أول المدة+ تكلفة المواد الجديدة

 كمية رصيد أول المدة + المواد الجديدة
405936 +44065849+2460898+2481263+8783386+3417801 

 19245+2560000+186000+92700+63200+19200 

 ج4700000ج +59843560
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 طن/ج31.51=

فال تضاف مواد جديدة وال يحدث تغير في كمية اإلنتاج  :بالنسبة لمركز كمية صوامع األسمنت -6
 لذلك ال يتغير متوسط تكلفة الوحدة من عنصر المواد عن المتوسط السابق.

بالنسبة لمركز كمية التعبئة: في هذه المرحلة يتم إضافة مادة جديدة وهي مواد التعبئة )الشكائر  -7
المواد ال يترتب على إضافتها زيادة في كمية اإلنتاج، لكن تؤدي إلى زيادة الورقية(. هذه 

 متوسط تكلفة الوحدة من عنصر المواد، ويحسب على النحو اآلتي:
نظراً الختالف وحدات القياس بين نوعي المواد حيث يقاس اإلنتاج بالطن بينما تقاس مواد  -

 من كل نوع من المواد بشكل مستقل.التعبئة بالوحدة، لذلك سوف يتم حساب نصيب الطن 
 كمية اإلنتاج النهائي. ÷ نصيب الطن من تكلفة مواد التعبئة = تكلفة مواد التعبئة  -
 ج/طن.60.4طن = 2038000÷ ج 123120000= 

إجمالي تكلفة الطن من عنصر المواد= تكلفة الطن من عنصر المواد من المرحلة السابقة + 
 ج/طن.91.91ج/طن= 60.4ج/طن+ 31.51= بئةنصيب الطن من تكلفة مواد التع

 تكاليف النظام:ثانيًا: تحديد 
 :توزيع تكاليف عقد اإلدارة والصيانة الفنية )شركة اسيك( -

 (1) رقم جدول
 تكاليف الصيانة متوسط تكلفة الساعة ساعات الصيانة مراكز الكمية
 30825886 32654 944 طاحونة الخام

 391851 32654 12 صوامع البودرة 
 7086038 32654 217 برج التسخين

 10090253 32654 309 الفرن
 391851 32654 12 التبريد

 783711 32654 24 صوامع الكلينكر
 42189677 32654 1292 طواحين األسمنت
 1175562 32654 36 صوامع األسمنت

 19462106 32654 596 التعبئة
 3442 - 112396935 

 تكاليف مراكز الخدمات اإلنتاجية على مراكز الكميات اإلنتاجية:ثالثًا: تحميل 

 طن 188000طن+1860292
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على سجالت التكاليف في الشركة أمكن تحديد تكاليف مراكز الخدمات اإلنتاجية كما هو  باالطالع
 موضح في الجدول التالي:

 (: تكاليف مراكز الخدمات اإلنتاجية وأسس التوزيع2جدول رقم )
 أساس التوزيع إجمالي التكلفة مراكز الخدمات
 10000عدد االختبارات:   6273228 مراقبة الجودة
 135عدد العمال:   3472248 نقل العمال

 135عدد العمال:   1196328 األمن الصناعي
ونظرًا ألن مراكز الكمية تستفيد من خدمات هذه المراكز بنس متفاوتة لذلك، توزع هذه التكاليف وفقًا 

 لألسس المحددة قرين كل مركز تكلفة وذلك على النحو اآلتي: 
 (3) رقم جدول توزيع تكاليف مركز مراقبة الجودة: -1

 الكميةنصيب مراكز  متوسط تكلفة االختبار عدد االختبارات مراكز الكمية
 1692900 627 2700 طاحونة الخام

 188100 627 300 صوامع البودرة البودرة
 62700 627 100 برج التسخين

 1630200 627 2600 الفرن
 188100 627 300 التبريد

 188100 627 300 صوامع الكلينكر
 1943700 627 3100 طواحين األسمنت
 188100 627 300 صوامع األسمنت

 188100 627 300 التعبئة
 6270000  اختبار 10000 اإلجمالي

 (4) رقم جدول توزيع تكاليف مركز نقل العمال: -2
متوسط نصيب  عدد العمال مراكز الكمية

 العامل
 نصيب مراكز الكمية

 591560 25720 23 طاحونة الخام
 1157400 25720 45 الفرن

 643000 25720 25 طواحين األسمنت
 1080240 25720 42 التعبئة

 3472200  135 اإلجمالي
 (5) رقم جدول توزيع تكاليف مركز األمن الصناعي: -3
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متوسط نصيب  عدد العمال مراكز الكمية
 العامل

 نصيب مراكز الكمية

 203803 8861 23 طاحونة الخام
 398745 8861 45 الفرن

 221525 8861 25 طواحين األسمنت
 372162 8861 42 التعبئة

 1196235  135 اإلجمالي
 (6) رقم جدول إجمالي تكاليف مراكز الخدمات المحملة على مراكز الكمية: -4

 إجمالي األمن الصناعي نقل العمال مراقبة الجودة مراكز الكمية
 2488263 203803 591560 1692900 طاحونة الخام
صوامع البودرة 

 البودرة
188100 - - 188100 

 62700 - - 62700 برج التسخين
 3186345 398745 1157400 1630200 الفرن
 188100 - - 188100 التبريد

 188100 - - 188100 صوامع الكلينكر
 2808225 221525 643000 1943700 طواحين األسمنت
 188100 - - 188100 صوامع األسمنت

 1640502 372162 1080240 188100 التعبئة

 (7) رقم جدولرابعًا: تحديد كمية الفاقد في المواد: 
 كمية الفاقد في المواد/ واإلنتاج المعيب توصيف الفاقد مركز الكمية

في حالة وجود مواد خام غير مطابقة  طحن الخامات
للمواصفات مثل وجود أحجار صلدة 
ال تتمكن طاحونة الخام من تكسيرها 
للمستوى المطلوب، ومن ثم يتم 
التخلص من هذه المواد وتنقل إلى 

 مناطق خارج المصنع. 

قدرت كمية الفاقد في منطقة طاحونة الخام خالل السنة 
 في السنة طن29154

  26360%= 1.03× طن 2560000 الحجر الجيري= 
 طن. 1860% = 1× طن  186000الرمال= 
 طن 927%= 1× طن  92700الطفلة = 

 طن. 6%= 0.01× طن  63200أكسيد الحديد = 
 طن2%= 0.01× طن 19200خبث الحديد= 

إجمالي فاقد المواد الخام=  
 طن.29154= 26360+1860+927+6+2

صوامع 
 البودرة 

الخامات من المخازن تتم عملية نقل 
إلى برج التسخين من خالل ضغط 
الهواء مما يترتب عليه وجود فاقد 

 أثناء عملية النقل.

تقدر كمية الفاقد الناتج عن عمليات انتقال البودرة من المخازن 
 %0.05إلى برج التسخين بواقع 

× طن 2834960الفاقد في اإلنتاج تحت التشغيل = 
 طن. %1417= 0.05

خالل فترات الصيانة يتم تنظيف برج  التسخينبرج 
التسخين باستخدام خراطيم الهواء 

تقدر كمية الفاقد الناتج عن عمليات التنظيف، والفاقد أثناء 
 %.0.006انتقال البودرة من برج التسخين إلى الفرن بواقع 
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لزيادة كفاءته التشغيلية. يترتب على 
ذلك وجود فاقد في الخامات 
الموجودة بالبرج. كما أن عملية نقل 
الخامات من البرج إلى الفرن تتم من 
خالل ضغط الهواء مما يترتب عليه 

ل وجود فاقد أثناء عمليات فص
 الهواء عن الخام.

× طن  2833543الفاقد في اإلنتاج تحت التشغيل =  
 طن. %170=  0.006

خالل عمليات الحرق يحدث انبعاثات  الفرن
من غازات وأبخرة وزرات غبار 

 الخامات.

% من كميات 1.4تقدر الدراسات الفنية هذا الفاقد بنسبة 
 الخامات التي يجري تشغيلها.

× طن 2833375الفاقد في اإلنتاج تحت التشغيل = 
 طن%39667= 1.4

خالل عمليات التبريد الصناعي  التبريد
لإلنتاج تحت التشغيل يفقد جزء من 

 هذا اإلنتاج.

% من كميات 0.05الفاقد بنسبة تقدر الدراسات الفنية هذا 
 اإلنتاج التي يجري تشغيلها.

 طن 908%= 0.05× طن 1815910الفاقد= 
 

صوامع 
 الكلينكر

تتم عملية نقل اإلنتاج من المخازن 
إلى طواحين األسمنت باستخدام 
ضغط الهواء مما يترتب عليه وجود 

 فاقد أثناء عملية النقل.

% من كميات 0.05بنسبة تقدر الدراسات الفنية هذا الفاقد 
 اإلنتاج التي يجري تشغيلها.

 طن 930%=0.05× طن  1861222الفاقد= 

طواحين 
 األسمنت

في حالة وجود انخفاض في جودة 
الكلينكر الخارج من الفرن يصبح من 
الصعب طحن الكلينكر بالمستوى 
المطلوب لذلك يتم إعادة تدوير 

مرة أخرى داخل  )طحن( هذا الكلينكر
طواحين األسمنت. وتقدر الكميات 

% 10المعاد تدويرها سنوياً بمعدل 
. 

 طن/سنوياً  2048292إنتاجية طواحين األسمنت سنوياً =  -
%= 10× طن  2048292الفاقد المعاد تدويره=  -

 طن.204829
 طن6145%= 0.3× طن  2048292الفاقد النهائي=  -
 

صوامع 
 األسمنت

صيانة يتم تنظيف خالل فترات ال
مخازن األسمنت باستخدام خراطيم 
الهواء لزيادة قدرتها االستيعابية. 
يترتب على ذلك وجود فاقد في 

 اإلنتاج الموجود بالمخازن. 

% من كميات 0.05تقدر الدراسات الفنية هذا الفاقد بنسبة 
 اإلنتاج التي يجري تشغيلها.

 طن 1020%= 0.05× طن  2039632الفاقد= 
 

بعد اتمام عملية تعبئة الشكائر يتم  التعبئة
وزنها للتأكد من مطابقتها للوزن 

كجم للشيكارة. لكن  50المحدد وهو 
كثيراً ما يحدث أن تكون زنة 

كجم.  50الشيكارة أكبر أو أقل من 
وهنا يتم إدخال هذه الشكائر إلى 
جهاز لتفريغها ثم تدخل لمرحلة 
غربلة لعزل الورق عن األسمنت. ثم 
ينقل األسمنت مرة أخرى لمرحلة 
التعبئة. وتقدر نسبة إعادة التدوير 

% من 4في مرحلة التعبئة بنسبة 
كمية األسمنت. كما يقدر الفاقد 

 % من اإلنتاج0.03النهائي بنسبة 

 طن/سنوياً  2044211إنتاجية آالت التعبئة سنوياً = -
 طن. 81544%= 4× 2038612الفاقد المعاد تدويره=  -
 طن  614%= 0.03× طن 2038612د النهائي= الفاق -
 

 خامسًا: الفاقد في الطاقة: يتمثل فاقد الطاقة في ثالثة مصادر هي:
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 فاقد.( الالطاقة المستخدمة في تصنيع )معالجة -
 الطاقة المستخدمة في معالجة اإلنتاج المعاد تدويره. -
 تدفق اإلنتاج(:فاقد الطاقة الناتج عن انخفاض كفاءة العمليات الصناعية )تباطؤ  -
 (8) رقم : جدولاإلنتاج المعيب/الطاقة المستخدمة في تصنيع )معالجة( الفاقد النهائي -1

 فاقد الطاقة الناتج عن تصنيع )معالجة( المواد المفقودة/اإلنتاج المعيب مركز الكمية

بالجدول رقم % كما اتضح 1قدرت كمية الفاقد في منطقة طاحونة الخام خالل السنة بنسبة - طحن الخامات
 ( أعاله.7)

 ك.و.س. 525573%= 1× ك.و.س  52557295نسبة الفاقد في الطاقة = 

 ال يوجد فاقد طاقة حيث ال يوجد طاقة مستخدمة في التشغيل. مخازن البودرة الخام

 ال يوجد فاقد طاقة حيث تستخدم الحرارة المرتدة من الفرن في عمليات التسخين. برج التسخين

 % من كميات الخامات التي يجري تشغيلها.1.4الدراسات الفنية هذا الفاقد بنسبة تقدر  الفرن
 طن251%= 1.4× طن 17900الفاقد في المازوت= 
 لتر. 6971%= 1.4× لتر   497900الفاقد في السوالر= 

 طن2884%= 1.4× طن  206000الفاقد في الفحم= 
 ك.و.س. 826089%= 1.4×  ك.و.س 59006370الفاقد في الكهرباء= 

 تقدر الدراسات الفنية هذا الفاقد بنسبة ضئيلة يمكن التجاوز عنها. التبريد

 ال يوجد فاقد طاقة حيث ال يوجد طاقة مستخدمة في التشغيل. مخازن الكلينكر

 ك.و.س. 293782%= 0.3× ك.و. س  97927295فاقد الكهرباء =  - طواحين األسمنت

 حيث ال يوجد طاقة مستخدمة في التشغيل.ال يوجد فاقد طاقة  مخازن األسمنت

 ك.و.س. 1064%= 0.03× ك.و. س  3547636فاقد الكهرباء =  - التعبئة

 (9) رقم الطاقة المستخدمة في معالجة اإلنتاج المعاد تدويره: جدول -2
 فاقد الطاقة الناتج عن معالجة اإلنتاج المعاد تدويره مركز الكمية

 ك.و.س 9792729%= 10× ك.و.س  97927295فاقد الكهرباء أثناء إعادة التدوير=  طواحين األسمنت

 ك.و.س  141905%= 4× ك.و.س  3547636فاقد الكهرباء أثناء إعادة التدوير= - التعبئة
 

 فاقد الطاقة الناتج عن انخفاض كفاءة العمليات الصناعية )تباطؤ تدفق اإلنتاج(:  -3
 الناتج عن انخفاض كفاءة العمليات الصناعيةفاقد الطاقة  مركز الكمية

في حالة وجود أعمال صيانة لآلت التغذية تتوقف التغذية االتوماتيكية لطاحونة الخام وتتم  طحن الخامات
عملية التغذية يدوياً، األمر الذي يترتب عليه تباطؤ عملية اإلنتاج وانخفاض إنتاجية طاحونة 

 الخام.
 طن/ساعة. 430طن/ساعة إلى  480من انخفاض إنتاجية الطاحونة 

 ساعة. 528عدد ساعات الصيانة=  -
 طن26400طن(=430-480×)ساعة  528كمية الفاقد = -
 كمية اإلنتاج المفقودة  كمية اإلنتاج المعيارية= اإلنتاج الفعلي+ -
 طن2966745طن=26400طن+2940345=
 كمية اإلنتاج المعيارية÷ نصيب الطن من الطاقة=كمية الطاقة  -

 ك.و.س/طن 17.7طن= 2966745÷ساعة52557295= 
 نصيب الطن من الطاقة× ساعات الفاقد= كمية الفاقد  -
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 ك.و.س 467280ك.و.س /طن=  17.7× طن 26400= 

 (11) رقم جدول إجمالي كمية الفاقد في الطاقة لكل مركز كمية:  -4
 مركز الكمية

 فاقد أثناء التصنيع 
فاقد أثناء إعادة 

 التدوير 

فاقد ناتج عن 
تباطؤ عملية 

 اإلنتاج 

إجمالي كمية فاقد 
 الطاقة 

 ك.و.س 992853  467280 -  525573 كهرباء-طحن الخامات

 - - - - مخازن البودرة الخام

 - - - - برج التسخين

 الفرن: مازوت
 سوالر        
 فحم        
 كهرباء        

 طن251 - - طن251

 لتر 6971 - - لتر 6971

 طن 2884 - - طن 2884

 ك.و.س 826089 - - ك.و 826089

 - - - - كهرباء -التبريد

 - - - - مخازن الكلينكر

 ك.و.س 10086511 - ك.و.س 9792729  293782 -طواحين األسمنت

 - - - - مخازن األسمنت

 ك.و.س 142969 - ك.و.س 141905 ك.و.س 1064 كهرباء -التعبئة

 الطاقة:تحديد تكاليف فاقد  -5
 (12) رقم جدول

 مركز الكمية
فاقد أثناء تصنيع 

 الفاقد
فاقد أثناء إعادة 

 التدوير 

فاقد ناتج عن 
تباطؤ عملية 

 اإلنتاج 

إجمالي تكلفة فاقد 
 الطاقة 

 943210 443916  499294 كهرباء-طحن الخامات

 الفرن: مازوت
 سوالر        
 فحم        
 كهرباء        

789390 - - 789390 

47054 - - 47054 

5912200 - - 5912200 

784784 - - 784784 

 - - - - التبريد

 9331000 - 9303092 27909 كهرباء-طواحين األسمنت

 - - - - صوامع  األسمنت

 135821 - 134810 1011 كهرباء-التعبئة

 

 

 


