
" منهج مقترح لتطوير نظام محاسبة تكمفة النشاط لممحاسبة عن تكمفة 
"دراسة تطبيقية  –دورة حياة المنتج   

 هدف البحث :
يتمثل ىدف البحث في زيادة كفاءة وفعالية دور نظام محاسبة التكاليف في ترشيد إدارة المنشأة 
من خالل دراسة أسباب قصور النظم التقميدية لمتكاليف وتقديم إطار مقترح لنظام المحاسبة عن 

عمى مدار تكاليف دورة حياة المنتج ، بما يوفر المعمومات التكاليفية التي تخدم القرارات الجديدة 
فعالية إدارة التكاليف وربحية وجودة المنتج عمى مدار زيادة دورة حياة المنتج وبما يساعد عمي 

 دورة حياتو .
 :البحثمشكمة 

بما يحدث من تغيرات نشـأة الرئيسة بالمالمعمومات يتأثر نظام محاسبة التكاليف كأحد نظم    
ولقد بات واضحا زيادة درجة التطور والتقدم التكنولوجي  ،وتطورات في بيئة االعمال والصناعة 

وارتفاع حدة المنافسة ، وتنوع رغبات وطمبات العمالء بحيث أصبح استمرار المؤسسات في 
ذات جودة عالية وبسعر تنافسي وأن يتم  ،األسواق يحكمو قدرتيا عمى ابتكار منتجات جديدة 

، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت  ة متقاربةتطوير وتحديث منتجات جديدة عمي فترات قصير 
بحيث تتركز فرص التاثير عمي الربح في مرحمة تطوير وتصميم  ،دورة حياة المنتج قصيرة 

 المنتج والتي تتحدد فييا النسبة األكبر من التكاليف 

ومع التطورات التي حدثت في البيئو الحديثو لمتصنيع وتعدد المنتجات وقصر دوره حياتيا    
ئم خصائص زايد كم ونوعيو القرارات المطموب اتخاذىا أصبحت النظم التقميديو لمتكاليف ال تالوت

مفو لذلك تم المناداه بتطوير نظم التكاليف بما تحقق توفير معمومات التك ةالبيئو الحديثو وكنتيج
خذ بيا نظام وفى التوقيت المالئم والسميم . ومن اىم النظم التي تم المناداه بتطويرىا واال ةبسرع

باحث الى تقديم يسعى الوتمك ىي مشكمو البحث التي ، المحاسبو عن تكاليف دوره حياه المنتج 
 مقترحات لممساىمو في حميا 

 :نتائج البحث 

المنتج في عده محاور تتمثل في مفيوم  ةيسير تطوير نظام محاسبو تكاليف دوره حيا -1
، إجراءات  ةواداره التكمف ةواالىداف ، ومقومات النظام وتطوير وتوظيف أساليب محاسب

المنتج  ةالشاممو لدوره حيا ةوتخفيض التكمف ةوخطوات عمل ىذا النظام من اجل قياس ورقاب
 وأخيرا محور تطوير مخرجات ومعمومات النظام 



المنتج نظام معمومات متكامل تتبمور فمسفتو في العمل  ةحيا واليف دور ان نظام محاسبو تك -2
منتج المراد انتاجو عمى توصيف وتخطيط وقياس جميع التضحيات والمنافع المتوقعو من ال

حياتو ، سواء كانت ىذه التضحيات والمنافع في االجل القصير ام في االجل  ةعمى مدار فتر 
معتمدا في ذلك عمى مجموعو من المقومات ،  ةر ممموساو غي ةوسواء كانت ممموسالطويل 

يتوافر حتى يتسنى توفير معمومات التكاليف والمنافع والتي  ةواداره التكمف ةلمحاسبواألساليب 
، والتقرير عن كل  ةالتكاليف المختمف ةموضوعات وانشطن وذلك ع ةفييا الخصائص المالئم
 . ةوالمالئم ةقرار من اتخاذ القرارات االدارين متخذى الالتي تمك ةىذه المعمومات بالصور 

تكاليف العديد من ة لقياس وادار المنتج األساس  ةعن تكاليف دوره حيا ةيوفر نظام المحاسب -3
فعاليو  ةمما يؤدى الى زياد ة، وغيرىاوالتكاليف البيئي ةمنيا تكاليف الجود ةموضوعات التكمف

 المنتج وتخفيض التكاليف .  ةعمى مدار دوره حياة تحسين الجود
 في ضوء النتائج التي انتيى الييا البحث ، يوصى الباحث بما يمى :  :التوصيات

بالتصنيع في مصر وىى وزاره الصناعو ووزاره البحث العممى  ةات المعينضروره تكاتف الوزر  -1
دوره حياه ذ بمفيوم وكذلك الييئات المرتبطو بالتصنيع من اجل توعيو المنتجين باىميو االخ

تطوير وتصميم المنتج .  ةنتج من منظور شامل وذلك عند مرحمالم ةربحي ةالمنتج وادار 
وديالت عن احدث الم ةشامم ةبيانات صناعي ةتطوير قاعدكذلك اشتراك ىذه الييئات في 

وغيرىا ، مما  ةالعالمي ة، وظروف المنافس ةوظروف كل مرحم ةومكوناتيا وانشطتيا وطبيع
ليا تنطمق منيا لتطوير منتجات تتنافس ة نع بما تحتاجو من معمومات كبداييدعم المصا

 عالميا .
 ةعام ةجميع المجاالت بصففي  ةاسات المتخصصاستمرار تدفق نتائج البحث العممى والدر  -2

 ةم كل ما ىو جديد لممنشات الصناعيبما يضمن تقدي ةخاص ةالتكاليف بصف ةومجال محاسب
، ويمكن تحقيق  ةومكانتيا الدولي ةتطورىا وزياده قدرتيا التنافسي قلالستفاده منيا بما يحق

 :من خالل  -ضمان استمرار تدفق نتائج البحث العممى  -ذلك 
وارتباط دائم  تضم تخصصات من كافو منشات البحث العممى تكون عمى اتصال ةلجنانشاء  –أ 

 ةبالمنشأت الصناعي
 لمحاسبى التكاليف  ةدورات تثقيفيعقد  –ب 
لعرض نتائج البحث العممى وفى نفس  ةتجمع الباحثين ورجال الصناع ةمؤتمرات دوريعقد  –ج 

 في حميا  ةلممساىم ةبالمنشأت الصناعي ةدالوقت تمقى المشكالت الموجو 
 


