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  ستخلصالم

دويُبايزُي ُُقصمادُالوطن ،ُولهنىُالصدصيةُلالالبُ تُي ُصممي ُوصنيي ُالمشايي ُحددنشاطُالمقاوالُدُ عُ يُ 
علىُالبلدانُالمصقدمة،ُوخلقُمنُخاللُصممي ُوصنيي ُمشايي ُجديدةُكان تُدكيًاُاالقصماديةُصنيي ُخططُالصنميةُ

بناءُُإعادةي ُُصؤديهُهميصهاُمنُالدويُال يحصكصسبُشيكا تُالمقاوال تُالعامةُُو.  ييصُعملُي ُمجاال تُكثيية
. بناءُالمجمعا تُالسكنيةُُحوالخامةُُ تنشآوالمالميايقُُح ساسيةُي ُمشايي ُالبنىُالصدصيةُواألحكانُواءُالوطنُس

عنُصلبيةُادصياجا تُاإلدايةُمنُالبيانا تُالعامةُالمقاوال تُالمطبق في شركات  ينظام المحاسبالونتيجة لعجز 
ُصطلبةُنشاطُمنُاألنشطةُاليئيسصكليةُالمقاولةُوصدديدُنصيجةُكلُي ُصدديدُالصدليليةُوالمعلوما تُالص ُصخدمهاُ

ُ ُوالعملية ُالنظيية ُالنادية ُمن ُالمشكلة ُدياسة ُصكاليفُُإليجاداألمي ُمداسبة ُالشيكا تُُمالئ نظا  ُه ه لطبيعة
ُدديثةالصكاليفُالصقليديةُوالُدياسةُحنظمةُإلىُالبدثُهدفيُوُ.الصنايسيةُُوصعزيزُميزصهاُهاحدائيساعدُي ُصطوييُُو
ُوح ُاألمبُزيزُوصعُزالمقاوال تُداءُشيكـــــا تُي ُصطوييُحثيها ُوصدديد ،ُ ُالصنايسية ُي ُصها ُشيكا تساليبُالمسصخدمة
ُطوييــــــــــــــاعدُعلىُصحنظمةُصكاليفُدديثةُصســُإلىُمدىُداجصهالصسعييُالمقـــــــــــــــاوال تُ،ُوصدديدُُالعامةُلمقاوال تا

ُُوحدائ يويةُمالئمةُالصخا ُبصويييُمعلوما تُكلُهانظمةُالصكاليفُالدديثةُييبيانُدويُح،ُُوالصنايسيةُصعزيزُميزصهاها
معصمدينُي ُإصما ُالجانبُالنظييُعلىُمجموعةُمنُالمماديُُالصنايسيةُ.ةُميُزوصعزيزُالُاألداءي ُالقيايا تُوصقُو

ماُ،ُحُوُ ا تُالملةُبه،ُوالبدوثُالص ُصناول تُالموضوعُحُالعيبيةُواألجنبيةُوالص ُصضمن تُالكصبُ،ُوالدوييا ت
الزيايا تُُو،ُ،ُدساباصهاُوُُوُُالسجال تُوالمسصندا تُالخامةُبالشيكةييماُيصعلقُبالجانبُالعمل ُيقدُص ُاالعصمادُعلىُ

ُاخصيي تُوالشعبُي ُالشيكةُ.ُوقدُاألقسا ُديييم ُمالعملُوالمقابال تُالشخميةُالص ُحجيي تُالميدانيةُلموق ُ
ُ ُُالمعصم شيكة ُُصشكيال تُددىإالعامة ُالبدثُواإلسكانُاألعمايوزاية ُلصطبيق ُلُمدال ُا تشيكُإددىكونها

ه ُي ُصويييُلىُحسسُعلميةُسليمةُصسعُامبنيييُنظا ُمداسبةُصكاليفُاصعان ُمنُعد ُصُوالص ُُعامةالمقاوال تُال
ُ.ُاألخيىةُمالئمةُعنُالمشايي ُالص ُيص ُالصنايسُعليهاُم ُالشيكا تُويمعلوما تُكلي

يدققُالعديدُمنُُاألنشطةنظا ُصكاليفُحنُُباليغ ُمنُهنحمجموعةُمنُالنصائجُمنهاُُإلىوصوملُالبدثُ
يا تُ،ُومعوبةُالصدديثُ،ُيايق تُصطبيقهُومنهاُالجهدُوالصكليةُ،ُوصعقيدُالعملُ تكالشالمهناكُالعديدُمنُياليوائدُ

ُ ُكله ُحه ا ُاألصطُإلىدى ُصكاليف ُنظا  ُوظهوي ُالنظا  ُ)ويي ُبالوق ت ُالموجه ُه هTDABCُنشطة ُلمعالجة )
العدالةُضمنُصطبيقُه اُالنظا ُيُيضالُعنُحنديثُيصميزُه اُالنظا ُبسيعةُوسهولةُصطبيقهُوصدديثهُُ تكالالمش
يضالُديثُانهُيقو ُبصدميلُالمشيوعُبصكاليفُالطاقةُالمسصغلةُيقطُُااليضلُالصسعييُصوزي ُالصكاليفُويدققُي 
الشيكةُي ُصدديدُُإدايةالمصوقعةُويساعدُ لكُُاألنشطةداءُ تُالوق تُللصنبؤُبالوق تُالالز ُأل ُمعادالسصخدانهُيُعن

ُاألنشطةداءُضُالوق تُالمطلوبُألييالص ُصسصهلكُوق تُاكبيُمنُالالز ُومنُث ُاصخا ُقيايا تُصؤديُلصخُاألنشطة
بالنسبةُلشيكا تُمالئمةُُحكثيالنشاطُالزمن ُهوُُحساسنظا ُالكليةُعلىُُإنُك لكُوبالصال ُصخييضُالصكليةُ.

المعاملُُومشايي ُالجسويُ،ُُوالمبان ُ،ُُةُ)مشايي المقاوال تُو لكُألنهُاسصطاعُالصعبييُعنُحنشطةُالشيكةُاليئيس
ُيةاإلنصاجي ُصكلية ُمعادال ت ُثالث ُخالل ُمن ُالمعادلةُعا( ُصعديل ُيمكن ُديث ُالصدديث ُبسهولة ُصصميز ُومينة لة
ُ ُب لكُببسهولة ُثاب تُوهو ُاالنجاز ُي  ُالمسصغيق ُالزمن ُبقاء ُم  ُالسنة ُخالل ُالمنجزة ُالمعامال ت دسبُعدد
ُُحناسصطاعُ ُنشاطُالمقاوال تُمنُخاللُمعادال تُُاألنشطةيصعاملُم ُصعقيد ُالص ُيصمفُبها ُوصعددها وصنوعها

ُُوُالزمن ُح. ُالدياسة ُصوميا تُه ه ُالشيكةُإنه  ُنبُقيا  ُصكاليفظاسصخدا  ُمداسبة مبن ُعلىُحسسُعلميةُُا 
عدادُصخميناصهاُمديدةُ لماُيواييهُمنُمعلوما تُكليويةُمييدةُي ُاصخا ُقيايا تُصدديدُسعيُالمقاولةُللمشايي ُوا 

المعلوما تُالكليويةُممدياُيمكنُاليجوعُإليهُلوض ُمعايييُكليويةُقياسيةُُص ع دُ واليقابةُعليهاُوصقوي ُاألداءُديثُ
 .ي ُصقدييُعناميُالصكاليفُ

 


