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  الملخص
  

مثلى لترشيد تكاليف الخدمات العامة، إلجابة على اإلشكالية الساليب األ للبحث عنجاءت هذه الدراسة     
، والهدف األساسي من هذه الدراسة يتمثل في كيف ترشيد األساليب المثلى تكاليف الخدمات العامة: التالية

تحديد أهم األساليب التي تساعد في حساب وترشيد التكاليف وأثرها على تخصيص التكلفة وكذا الوصول إلي 
إعتماد  وتم كمية من خالل المفهوم، الخصائص، المزايا والعيوب،الالتعرف على األساليب الكمية وغير 

وتشخيص المشكلة ومنهج دراسة الحالة من خالل إسقاط الجانب النظري  المنهج الوصفي التحليلي لوصف
  .على مؤسسة الدراسة

  :والنتائج التي تم التوصل إليها تمثلت في   
الخ لمحاسبة التكاليف ...أن أسلوب التكلفة على أساس األنشطة والتكلفة المستهدفة وأسلوب سلسلة القيمة -

نتشارا واسعا في جميع المؤسسات لما توفره من معلومات دقيقة حول التكاليف تتصف بالمصداقية، إعرفت 
تخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ويطلق عليها البعض باألساليب الحديثة إجل مساعدة المؤسسة في أوهذا من 

 .لمحاسبة التكاليف

 :امل بينهم بحيث نجد أنعتماد أسلوب من أساليب ترشيد التكاليف والتكإيمكن للمؤسسات ب -

  أسلوب التكاليف على أساس األنشطة)ABC ( يسمح بتحديد تكاليف الخدمات على أساس األنشطة، وهو
وإعداد الموازنات على أساس األنشطة ) ABM(كذلك يساعد على بناء نظام للتسيير على أساس األنشطة 

)ABB ( رتباطا وثيقاإفكل منهما يرتبط بأخر. 

 لفة المستهدفة فهو يساعد على تخفيض التكلفة من خالل تحديد أوال السعر المستهدف ثم أما أسلوب التك
 .تحديد التكلفة المستهدفة

 إلى زيادة أرباح  وهذا يؤدى أما أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد يساهم في تخفيض تكاليف المخزونات
على تحسين الجودة وفي الوقت المناسب المؤسسة، وهو يعمل على توطيد العالقة بين الموردين  والمؤسسة و

 .حتياجاتوحسب اإل

  جل الحصول على والء العمالء، أأما أسلوب إدارة الجودة الشاملة فيعمل على تحسين جودة الخدمات من
ستيالء على السوق والمحافظة على جل اإلأوتخفيض التكلفة والمنافسة بتحسين الجودة وبأقل سعر ممكن من 

 .اءستمرارية والبقاإل

مباشرة الغير تكلفة في طريقة توزيع التكاليف يكمن الفرق بين األساليب التقليدية والحديثة لحساب ال -
 .والتعامل معها
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Résumé 
 

   Cette étude a pour objet de considérer les méthodes optimales pour rationaliser le coût des 
services publics, afin de répondre à la question suivante: Quelles sont les meilleures pratiques 
pour rationaliser le coût des services publics ? L’objectif principal de cette étude est 
d'identifier les méthodes les plus importantes qui supportent le calcul et la rationalisation des 
coûts et leur impact sur la répartition des coûts, et parvenir par la suite à identifier les 
méthodes quantitatives et non-quantifiables à travers  le concept, les caractéristiques, les 
avantages et les inconvénients. 
On a adopté la méthode d'analyse descriptive pour décrire et diagnostiquer le problème, et la 
méthode d'étude de cas en projetant le coté théorique sur l'établissement. 
 
Les résultats qui ont été atteints sont comme suit: 
- La méthode du coût sur la base d'activités et du coût cible et la méthode de la chaîne de 
valeur... etc pour la comptabilisation des coûts, ont été très répandues dans toutes les 
établissements, vu ce qu’elles fournissent d’informations précises sur les coûts, qui se 
caractérisent de la crédibilité, et ce afin d'aider l'établissement à prendre des décisions 
éclairées et rationnelles. On les appelle les méthodes modernes de la comptabilisation des 
coûts. 
- Les établissements peuvent adopter l'une des méthodes de rationalisation et d'intégration 
entre les coûts de sorte que nous constatons que: 
 la méthode de calcul des coûts sur la base d’activités (ABC) permet de l'identification des 
coûts des services sur la base des activités, ce qui contribue aussi à construire un système de 
gestion sur la base de la conduite des activités (ABM) et la préparation des budgets sur la base 
des activités (ABB). Les deux sont étroitement liés. 
 Quant à La méthode du coût cible, elle aide à réduire le coût en sélectionnant  
premièrement le prix cible, puis en identifiant le coût cible. 
 Quant à la méthode de production en temps voulu, elle contribue à réduire le coût des 
stocks, ce qui conduit à augmenter le bénéfice de l’établissement, ce qui vise à renforcer la 
relation entre les fournisseurs et l'établissement et à améliorer la qualité, en temps opportun et 
selon les besoins. 
 La méthode de gestion de la qualité totale travaille à améliorer la qualité des services afin 
d'obtenir la fidélité des clients, et à réduire le coût et la concurrence par l’amélioration de la 
qualité moyennant le prix le plus bas possible afin de conquérir le marché et maintenir la 
continuité et la survie. 
- La différence entre les méthodes traditionnelles et modernes de calcul du coût réside en la 
manière de la répartition et le traitement des coûts indirects. 
- En vue de rationaliser le coût on doit d'abord déterminer le coût par l'adoption d'une des 
méthodes quantitatives ; identification et de rationalisation à la fois. On peut utiliser des 
méthodes non-quantitatives pour renforcer les méthodes précédentes, mais on doit tout 
d'abord répandre la culture du changement dans l'établissement. 
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Summary 
 

   This study aims to consider the best ways to streamline the cost of public services, in order 
to answer the following question: What are the best practices to streamline the cost of public 
services? The main objective of this study is to identify the most important methods that 
support the calculation and rationalization of costs and their impact on the distribution of 
costs and achieve subsequently to identify quantitative methods and non-quantitative through 
the concept, features, advantages and disadvantages. 
We adopted the method of descriptive analysis to describe and diagnose the problem, and the 
method of case study, by projecting the theoretical side on the institution. 
 
The results that have been achieved are as follows: 
-  The cost method based on activities and the target cost, and the method of the value chain ... 
etc for cost accounting, were widespread in all institutions, since they provide for specific 
information on costs, characterized of credibility, and to help the institution to make informed 
and rational decisions. We call them modern methods of cost accounting. 
- Institutions may adopt one of the methods of rationalization and integration between the 
costs so that we find that: 
 The method of calculating costs based on activities (ABC) allows the identification of the 
costs of services on the basis of activities, which also helps to build a management system 
based on the conduct of activities (ABM) and the preparation of budgets based on activities 
(ABB). The two are closely linked. 
 As for the method of the target cost, it helps to reduce the cost by selecting, at first, the 
target price, then identifying the target cost. 
 As to the method of production time, it helps to reduce the cost of inventory, which leads 
to increase the benefit of the institution, which aims to strengthen the relationship between 
suppliers and institution, and improving quality, timely and as needed. 
  The method of total quality management is working to improve the quality of services to 
achieve customer loyalty, and reduce the cost and competition by improving quality through 
the lowest price, as possible, in order to conquer the market and maintain the continuity and 
endurance. 
- The difference between traditional and modern methods of calculating the cost lies in the 
manner of distribution and processing overhead. 
- In order to rationalize the cost we must first determine the cost by adopting quantitative 
methods; the identification and rationalization in both. We can use non-quantitative methods 
to strengthen the above methods, but we must first spread the culture of change within the 
institution. 
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بعين  األخذمع  اإلدارية األعمالالتطور الذي يشهده العالم نتيجة للتطورات التكنولوجية في مجال  إن   
تمتاز بحدة  التي، األعمالالتغيرات الجوهرية في بيئة  أسباب كأحدعتبار تطورها المتسارع، يعتبر اإل

أدى بالمؤسسات إلى محاولة التكييف مع هذه التغيرات للمحافظة المحلي والعالمي،  المنافسة على المستوى
على مكانتها في السوق، والبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المؤسسة مع األخذ بعين اإلعتبار تحقيق 

  .السوق أهدافها المسطرة، والتي تتلخص في العمل على تحقيق مكان في

ومن أجل تحقيق ذلك ال بد من إعتماد طرق وأساليب للحصول على المعلومات والبيانات الكافية عن   
المؤسسة ومحيطها إلتخاذ القرارات المناسبة، في الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة 

هذه الطرق نجد محاسبة التكاليف  نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية األخرى، ومن أهم
والتي تكمن أهميتها في سد العجز الحاصل في المحاسبة العامة التي أصبحت عاجزة عن إمداد المؤسسة 

  .بالبيانات خاصة مع تعقد أنواع األعباء والمصاريف المرتبطة بنشاط المؤسسة بغض النظر عن حجمها

خالل تحديد المؤسسة من  أداءتعتبر محاسبة التكاليف أداة للقيام بالتخطيط والرقابة، وهي تستخدم لتحسين و 
  .رق لزيادة مردودية المؤسسةطالمشكلة المراد تحليلها ومراقبتها وإتخاذ مجموعة اإلجراءات وال

والخدمات على األسس المرتبطة  ونجد أن األساليب التقليدية لتحميل التكاليف غير المباشرة على المنتجات  
نتيجة للتطورات  األساليبنتقادات التي وجهت لهذه لإل ونظرا ساعات العمل،: بالحجوم اإلنتاجية مثل

قياس ، بحيث ساهمت في التي واجهت المؤسساتالحاصلة، ظهرت أساليب إدارة التكلفة لمعالجة المشاكل 
  .سليمة أسسمبنية على  إداريةتخاذ قرارات إتالي دقة، وبال أكثرتكاليف المنتجات والخدمات بشكل 

 أوهتمام جميع المؤسسات سواء بالنسبة للقطاع الخاص إمحل  أساليب إدارة التكلفةتطبيق  أمر أصبحوقد  
تناول تطبيق سنمباشرة ، ومن خالل هذه الدراسة الغير لتكاليف  الملموستطور اللعام، وذلك بسبب القطاع ا
تصاالت حيث يعد هذا القطاع ليس بمعزل التكلفة في القطاع العام، وتحديدا قطاع اإل وتخفيض لترشيد أساليب

القطاعات في المجتمع من خالل توفير  أهمكونه يعد من بين  إلى باإلضافةه التغيرات الحادثة، عن كل هذ
  .خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة

كمية في مؤسسة عمومية وخاصة مؤسسة الغير الكمية و األساليبوفي هذه الدراسة تم تطبيق بعض   
  .عتبارها قطاع هامإتصاالت على اإل
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  الدراسة إشكالية: أوال
  :ي تسعي هذه الدراسة البحث عنها فيالت اإلشكاليةمما سبق يمكن صياغة 

  ؟ تكاليف الخدمات العامة المثلى األساليبترشيد  كيف

  :الفرعية األسئلة
  :على التساؤالت الفرعية التالية اإلجابةسنحاول  اإلشكالية عناصرتحليل  إطاروفي    

 ؟مؤسسات االقتصاديةللتكاليف، وهل وجودها ضروري باالمقصود بمحاسبة ا ما - 1
 ؟ما معني التكلفة وما هي أهم تبويباتها، وكيف يمكن تقديرها - 2
 ؟وأنواعها ما المقصود بالخدمات العامة، وما هي خصائصها - 3
 أساليب ترشيد تكاليف الخدمات العامة؟ مختلفما هي  - 4
وهل يمكن  –وكالة بسكرة  –مؤسسة إتصاالت الجزائر  التكلفة في ترشيدلمعتمدة ما هي األساليب  - 5

 ؟تطبيق أساليب محاسبة التكاليف في مؤسسة الدراسة

  الفرضيات: ثانيا
 .االقتصادية يف ضروري في جميع مؤسساتوجود محاسبة التكال - 1
 .كشف عن وضعية المؤسسة إلتخاذ القرارات والرقابةمحاسبة التكاليف تأساليب  - 2
إلى أخرى، إال أن مراحل تصميم نظام محاسبة التكاليف خدمية تختلف أساليب ترشيد التكلفة من مؤسسة  - 3

  .موحدة في كل المؤسسات تبقي
  .مبنية على أسس تقريبية –وكالة بسكرة  –التكلفة في مؤسسة إتصاالت الجزائر  ترشيدعملية  - 4

  الدراسة أهداف: ثالثا

  :تهدف إلي الدارسةباإلضافة لإلجابة على إشكالية الدراسة وإختبار صحة الفرضيات المقدمة فإن هذه 

 .إبراز أهمية محاسبة التكاليف في المؤسساتمحاولة  - 1
 .محاولة التعريف بمختلف أساليب محاسبة التكاليف وبيان مزاياها وعيوبها - 2
 .تطبيق أساليب محاسبة التكاليف على المؤسسة بهدف تحديد سعر التكلفة - 3

  الدراسة أهمية: رابعا
  :هذه الدراسة في أهمية تكمن  

 .تعتبر إمتداد للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع محاسبة التكاليف - 1
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تحديد األساليب المثلى المساعدة على ترشيد تكاليف الخدمات العامة من خالل دراسة  تحاول الدراسة - 2
 -وكالة بسكرة  –حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر 

تصاالت ودورها في خدمة المجتمع، من خالل حرصها على تقدمها مؤسسة اإلالخدمات التي  أهميةبيان  - 3
 أليعتبار خدماتها تعتبر مهمة إكبر قدر ممكن من الزبائن، على أتقديمها بالجودة والتكلفة المناسبة لجذب 

 .مجتمع

  المنهج المتبع في الدراسة: خامسا
 المثلى األساليبجل الدراسة المعمقة والتحليل الشامل لمختلف جوانب موضوع الدراسة وتحديد أمن  
 تمحيث  المنهج الوصفيرشيد تكاليف الخدمات العامة، وبناءا على أهداف الدراسة وطبيعتها تم إستخدام لت

وصف وتحديد عناصر الموضوع المدروس وتبيان أهم أساليب ترشيد تكاليف الخدمات العامة في مؤسسة 
لقرارات المناسبة تخفيض التكاليف وإتخاذ اترشيد وللمساعدة في  –وكالة بسكرة  –إتصاالت الجزائر 

  :والحصول على رضا العمالء، أما األدوات المستخدمة في الدراسة تمثلت في

للوقوف  –وكالة بسكرة  –تعددت المقابالت مع مختلف مسؤولي مؤسسة إتصاالت الجزائر : المقابالت  - أ
على واقع المؤسسة وتقديم أفضل الطرق والحلول من خالل المعلومات المتحصل عليها بعد الدراسة 

 .والتحليل
بإعتبارها إحدى األدوات الهامة في البحث العلمي تم اإلستفادة من مالحظة المراحل التي : المالحظة  -  ب

 .تمر العمليات التي تقوم بها المؤسسة محل الدراسة
 
وهذا بإسقاط معلومات الجانب النظري على الجانب التطبيقي المتمثل في الواقع : الحالة دراسة أداة  -  ت

  .بغية محاولة تطبيق أساليب لترشيد تكاليف خدماتها –وكالة بسكرة  –الميداني لمؤسسة إتصاالت الجزائر 

  حدود الدراسة: سادسا
لذلك تم تسليط الضوء  ،تساعد في تحديد التكاليف أساليبنظرا لوجود عدة  اواسعالدراسة موضوع  يعتبر   

 أسلوب(التكاليف الجزئية  وأسلوبالتكلفة الكلية  أسلوب :في الجانب النظري على أهم األساليب الكمية التالية
) التكلفة هامشية وأسلوب التحميل العقالني للتكاليف الثابتة وأسلوبالتكلفة المباشرة  وأسلوبالتكلفة المتغيرة 

التكلفة المستهدفة، أسلوب المقارنة  أسلوب، األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبوالتكلفة المعيارية،  لوبوأس
الجودة  إدارة أسلوبفي الوقت المحدد،  أسلوب اإلنتاج: تم التركيز علىأما األساليب غير الكمية المرجعية، 

  .المتوازن، نظرية القيود األداءبطاقة  لوبأسالتحسين المستمر،  أسلوبتحليل سلسلة القيمة،  أسلوبالشاملة، 

وإلجراء مطابقة ما جاء في الجانب النظري لهذه الدراسة وواقعه في المؤسسات انحصرا الدراسة على   
ومحاولة تطبيق األساليب التي تتالئم مع طبيعة نشاطها وتتمثل  –وكالة بسكرة  –مؤسسة إتصاالت الجزائر 
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 أساسالتكلفة على  أسلوبالتكلفة المباشرة،  أسلوبالتكلفة المتغيرة،  أسلوبالتكلفة الكلية،  أسلوب: في
  .المتوازن األداءبطاقة  أسلوبالجودة الشاملة،  إدارة أسلوب ،)ABC(األنشطة

  :ولقد تم مواجهة الصعوبات التالية 
بسبب طبيعة عملهم  –وكالة بسكرة  –صعوبة الوصول إلي المسؤولين بمؤسسة اتصاالت الجزائر  -

 .وإنشغالهم
  .تحفظ بعض إطارات المؤسسة بالمعلومات التي لم يتم الحصول عليها -

 الدراسات السابقة: سابعا
هناك العديد من الدراسات التي تناولت كل أسلوب على حدى، إال أنه من المالحظ بأن معظم هذه الدراسات 

لكن هذه الدراسة إعتمدت على منهج دراسة حالة  إرتكزت على أداة االستبيان للحصول على المعلومات،
للحصول على البيانات ومحاولة تطبيق بعض األساليب الكمية وغير الكمية في مؤسسة الدراسة، ويمكن 

  :اإلشارة إلي الدراسات التالية

  :الدراسات العربية  -  أ
القدرة بعنوان مدخل متكامل إلدارة التكلفة لدعم ) 2013حمدي شحده محمود زعرب، (دراسة  -1

 التنافسية لشركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين دراسة ميدانية
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى تطبيق شركات قطاع الخدمات لمدخل إدارة التكلفة     

  .إستبانة على شركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين 24اإلسترتيجية، حيث تم توزيع 
ومن بين نتائج هذه الدراسة نذكر أن مدخل إدارة التكلفة إستراتيجيا يؤدى دور رئيسيا في المؤسسات  

االقتصادية ويساعد في القيام بالعمليات اإلدارية ويؤدى إلى تقييم وإتخاذ القرارات اإلستثمارية في ظل 
 .تكنولوجيا المعلومات

إدارة تكاليف سلسلة اإلمداد خالل التكامل بين "بعنوان ) 2012ساوس الشيخ،  قاسم عمر،(دراسة  - 2
 .دراسة ميدانية" أسلوب إدارة التكلفة المستهدفة وأسلوب تحليل سلسلة القيمة

تهدف هذه الدراسة إلي البحث عن حلول لتخفيض التكلفة في بيئة المنافسة الحالية خارج الحدود التنظيمية   
 جديدا إلدارة التكلفة ويفتح أفاقا ومجاال أوسع لتحقيقها، بحيث للمؤسسة على طول سلسلة اإلمداد تعتبر مجاال

تم إقتراح أسلوب إدارة التكلفة المستهدفة وأسلوب تحليل سلسلة القيمة إلدارة تكاليف سلسلة اإلمداد، حيث تم 
والشركة الوطنية لنسيج وطباعة  SOITEXEإجراء دراسة ميدانية في الشركة الوطنية لصناعة الحرير 

  .بتلمسان SOITINEرير الح
ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها تتمثل في أن التكامل بين األسلوبين المقترحين تتيح للمؤسستين   

التكامل فيما بينهما لمواجهة المنافسة داخل السوق، ومدى فعالية أساليب إدارة التكلفة عبر سلسلة اإلمداد في 
 .الشركات الصناعية



 ه 
 

بعنوان نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة في الشركات ) 2009عمر محمد هديب، (دراسة  -3
 -التطبيق ونموذج مقترح للقياس –الصناعية في األردن وعالقته باألداء المالي 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إنتشار تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة لدى   
الشركات الصناعية في األردن، وكذا تطوير نموذج مقترح لقياس مدى تطبيق نظام محاسبة التكاليف على 
األنشطة في الشركات الصناعية في األردن، وبيان العالقة بين مستوى تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني 

نموذج لقياس مدى إستخدام  ، حيث تم تصميمعلى األنشطة واألداء المالي للشركات الصناعية في األردن
نظام محاسبة التكاليف المبنى على األنشطة لدى الشركات الصناعية في األردن وبيان عالقة درجة تطبيقه 
بتحسين األداء المالي لها، حيث تم إستخدام المسح الشامل للمجتمع اإلحصائي للدراسة المتمثل في كافة 

إلي الشركات التي تطبق هذا النظام، وأعتمد كذلك أسلوب  الشركات الصناعية العاملة في األردن للوصول
  .المقابالت الشخصية المطبقة لهذا النظام لجميع البيانات األولية المتعلقة بالدراسة

ومن نتائج هذه الدراسة نذكر أن عملية تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة قد طبق أو   
كم تم التوصل إلى أن هناك عالقة بين تطبيق نظام محاسبة التكاليف شرعت بعض المؤسسات في تطبيقه، 

 .المبني على األنشطة وتحسن األداء المالي
بعنوان التسعير بإستخدام منهج ) 2008نظال محمد رضا الخلف وانعام محسن حسن زويلف، (دراسة  -4

 يالتكلفة المستهدفة دراسة ميدانية في قطاع صناعة األدوية البيطرية األردن
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة فلسفة وآلية تطبيق منهج التكلفة المستهدفة، مع بيان اإلجراءات الالزم    

، حيث تم إتخاذها للوصول إلى التكلفة المستهدفة للمنتجات المراد تسعيرها، وبيان أهمية إستخدام هذا المنهج
ة في صناعة األدوية البيطرية لإلطالع توزيع اإلستبانة على عينة عشوائية تتكون من خمس شركات عامل

على واقع عملية التسعير فيها كما اتخذت شركة من بين الشركات الخمسة كحالة دراسية وتم تطبيق نموذج 
  . التكلفة المستهدفة عليها

ن أن قرارات التسعير تتأثر بالعديد من العوامل كالزبائن والمنافسي: وهناك مجموعة من النتائج نذكر أهمها   
والتكاليف، يعتبر منهج التكلفة المستهدفة طريقة للتسعير ونظام لتخطيط الربحية وإدارة التكلفة في البيئة 

 .التنافسية

إعتماد طريقة األقسام المتجانسة في المحاسبة التحليلية " بعنوان) 2006محمد الخطيب نمر، (دراسة  -5
  .الفالحي والري الصغير بورقلة دراسة حالة مؤسسة توزيع وصيانة العتاد" لتحديد األسعار

حيث تم إجراء  هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أهمية المحاسبة التحليلية في تحسين أداء المؤسسات،    
دراسة حالة بمؤسسة توزيع وصناعة العتاد الفالحي والري الصغير بورقلة  ومحاولة تطبيق طريقة األقسام 

  .المتجانسة في المؤسسة
نتائج الدراسة أن تطبيق طريقة األقسام المتجانسة كواحدة من طرق المحاسبة التحليلية تسمح ومن بين    

  .حاولة تصحيحه بهدف تحسين األداء وزيادة الفعاليةمبمعرفة الخلل و



 و 
 

 :الدراسات األجنبية  - ب
بعنوان دمج ) Tandung Hugnh, Guangming Gong, Huyhanh Huynh, 2013( دراسة  -1

 .أساس النشاط واإلدارة على أساس النشاطالميزانيات على 
هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بأسلوب الميزانية على أساس النشاط واإلدارة على أساس النشاط كأنظمة  

بديلة تدعم نظام التكلفة على أساس النشاط ألنه لم يعد يقدم معلومات كافية إلتخاذ القرارات في ظروف 
وضع أصال لتقدير التكاليف فهو  ABCتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نظام المنافسة الحالية ومن أهم الن

 .يعتبر وسيلة بديلة لتتبع التكاليف على المنتجات، وعدم وجود دعم إلتخاذ قرار على المدى القصير

تطبيق مبادئ نظام التكلفة على أساس "بعنوان ) Carlos Manuel Ferreira Lima, 2009 (دراسة  -2
 في التربية والتعليم العالياألنشطة 

في ) ABC(الهدف من هذه الدراسة هو تقديم نموذج لتقييم التكاليف وتأثير نظام التكلفة على أساس النشاط 
يسمح بإسناد كل النفقات إلي ) ABC(مؤسسات التعليم العالي وتم التوصل إلي نتائج تتمثل في أن نظام 

 .  لومات موثوق بها لتطبيقها في مؤسسات التعليم العالياألنشطة المتعلقة بها وهذا للحصول على مع

التكاليف المستهدفة وتكلفة " بعنوان) yasuhiro Monden , kazuki Hamarda, 2001(دراسة  -3
 كايزن في شركات السيارات اليابانية 

من هذه الدراسة هو شرح لمميزات نظام التكاليف المستهدفة كنظام لدعم عملية تخفيض التكاليف  الهدف   
نموذج جديد أما نموذج كايزن هو نظام لدعم عملية تخفيض التكاليف في مرحلة  في مرحلة تطوير وتصميم

م كايزن تستعمل لتخفيض سة أن نظام التكاليف المستهدفة ونظاتصنيع المنتجات الحالية، ومن نتائج هذه الدرا
   .التكاليف في مرحلة تطوير وتصميم المنتجات أو مرحلة تصنيع المنتجات الحالية

في الصناعات التركية      ABCبعنوان ) V. G. Narajanan , Ratna G. Sarbar, 1999( دراسة  - 4
على المنتج ) ABC(التكاليف  هدفت هذه الدراسة هو تقديم وثائق تجريبية للنشاط القائم على معلومات

 يؤثر على إتخاذ القرارات اإلدارية ABCوالقرارات المتخذة في المؤسسة ومن نتائج هذه الدراسة أن نظام 
  .المنتج تكون بشكل أسرع من قرارات مستوى العمالء وأن القرارات على مستوى

قياس  :بعنوان أنظمة على أساس النشاط) Rolin Cooper and Robert Kaplan, 1992(دراسة  -5
 .تكاليف إستخدام الموارد

، )ABC(هذه الدراسة إلى تحديد اإلطار المفاهيمي لتصميم وإستخدام نظام التكلفة على أساس النشاط  تهدف 
وضع ليتم الوصول مباشرة لتكاليف أداء األنشطة التنظيمية ) ABC(ومن نتائج هذه الدراسة أن نظام 

     .لهذه األنشطة التي يتم تنفيذها للمنتجات والعمالء
    
إلي ما تم ذكره في أهمية الدراسة، فإن هذه باإلضافة : أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة -  ت

 :الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة بـ



 ز 
 

غير معظم الدراسات السابقة التي بحثت في هذا المجال ركزت على تطبيق أحد األساليب الكمية أو  - 1
الكمية في القطاع الصناعي، أما الدراسة الحالية فإنها تركز على جميع األساليب الكمية وغير كمية ومحاولة 

 .تطبيق التي تتكيف مع نشاط المؤسسات الخدمية
الباحثة تعتبر هذه الدراسة المحاولة األولى التي تطبق األساليب المقترحة في المؤسسات العامة بصفة   - 2

  .بصفة خاصة –وكالة بسكرة  –صاالت الجزائر عامة ومؤسسة إت

  هيكل الدراسة: اثامن
  :لإلجابة على اإلشكالية المطروحة والتساؤالت تم تقسيم البحث إلي مقدمة وفصول وخاتمة كما يلي

لمحاسبة التكاليف حيث تم التطرق إلي مفاهيم تضمن " محاسبة التكاليف إلىمدخل "بعنوان : األولالفصل 
ا من خالل التعريف والتطور التاريخي، كما تم توضيح خطوات تصميمه، كما تم إستعراض مفاهيم ماهيته

التكاليف من خالل التركيز على تعريفها وأركانها ومختلف تبويباتها، لكي تستطيع المؤسسة الوقوف في وجه 
تحديد خطوات تقدير التكاليف  المنافسة يجب أن تقوم بتقدير تكاليفها مسبقا وهذا ما تم التركيز عليه من خالل

  . وأهم طرقها

تضمن مفاهيم أساسية للخدمة العامة حيث تم توضيح تعريف  "العامة للخدمةمدخل "بعنوان : الفصل الثاني
وأنواعها وطرق تمويلها، كما تم إستعراض ماهية المؤسسات العامة من خالل  الخدمة العامة وخصائصها

التركيز على مفهوم المؤسسات العامة وأنواعها، وكذا أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات العامة وسبل 
  .مواجهتها 

ليف الخدمات تضمن أهم أساليب ترشيد تكا" ترشيد تكاليف الخدمات العامة أساليب"بعنوان : لثاالفصل الث
العامة حيث تم التطرق إلى األساليب الكمية لترشيد التكاليف من خالل التعريف والخطوات المتبعة وإلي 

د تكاليف الخدمات العامة بالتطرق مزايا وعيوب كل أسلوب، كما تم إستعراض األساليب غير الكمية لترشي
  .إلي التعريف والخطوات ومزايا وعيوب كل أسلوب

 "–وكالة بسكرة  -تصاالت الجزائرإمؤسسة  خدمات مساهمة لترشيد تكاليف"بعنوان : الفصل الرابع
تكاليف خدمات مؤسسة الدراسة حيث تم التطرق إلي تقديم عام للمؤسسة محل الدراسة  دتضمن محاولة لترشي

من خالل نشأتها وأهدافها وكذا إستراتيجيتها وهيكلها التنظيمي ودراسة وضعية المؤسسة محل الدراسة بحيث 
د النتيجة تم التعرف على أهم تكاليفها، كما تم محاولة تطبيق بعض األساليب في مؤسسة الدراسة لتحدي

يد تكلفة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وهذا لترشيد وتخفيض تكاليف دومعرفة مردودية المؤسسة وتح
  .الخدمات العامة
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  تمهيد

مة بالنسبة للمؤسسات ألنها مصدر للمعلومات وبدونها تبقى هذه األخيرة مجردة، فإذا اهتعتبر المحاسبة 
كانت المحاسبة العامة بحكم القانون إلزامية في كل الدول ألنها تعطي في نهاية السنة نتيجة إجمالية، أما 

سسة وكذا توفير معلومات تفصيلية عن نشاط الدور األساسي لمحاسبة التكاليف هو إتخاذ القرارات في المؤ
  .المؤسسة وعلى أساسها يتم إختيار الحلول وإتخاذ قرارات رشيدة

وتقوم محاسبة التكاليف بشكل أساسي بعرض التكاليف المتعلقة بمنتجات المؤسسة، ونظرا لزيادة المنافسة 
تحقيق ميزة  وبالتاليألقل تكلفة  إزداد إهتمام المؤسسات بضرورة ضبط التكاليف والرقابة عليها للوصول

  .تنافسية

مع إللمام بأهم جوانب الموضوع ا، وعلى تحديد مفهوم محاسبة التكاليففي هذا الفصل سيتم التركيز و
  :األسئلة التالية ناإلجابة ع محاولة

 ؟وهل وجودها ضروري بالمؤسسة االقتصادية ،ما المقصود بمحاسبة التكاليف 
  ؟أهم تبويباتها، وكيف يمكن تقديرها ما معني التكلفة وما هي 
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  ماهية محاسبة التكاليف :األولالمبحث 

 علىالعالمية  األسواقنفتاح إبالعولمة وهن الذي يتميز امهما خاصة في الوقت الر اتكاليف دورمحاسبة الل 
لكمية بيانات والمعلومات اال إلنتاجعتبارها قاعدة إتكنولوجيا المعلومات، بوالتطور الهائل في بعضها البعض، 

عتماد يتم اإلو، األداءعملية التخطيط والرقابة وتقييم  من خاللالنقدية التي تساهم في زيادة كفاءة المؤسسة و
من العناصر  اأساسي ان تكلفة المنتجات تمثل عنصرالتقارير المالية، أل إعدادمحاسبة التكاليف في  على

 نتاجاإلبتجميع وتحميل تكاليف  أساسالمؤسسة، وتهتم محاسبة التكاليف المساعدة لتحديد الوضعية المالية ل
  .على الوحدات المنتجة

  مفهوم محاسبة التكاليف: األولالمطلب 

في مختلف  في دراسة وحساب التكاليف وتحليلها ومراقبتها أساسامحاسبة التكاليف  موضوع تمحوري
   .وغيرها تكلفة التوزيع ،اإلنتاجمستويات النشاط مثل تكلفة الشراء، تكلفة 

  تعريف محاسبة التكاليف: األولالفرع 

 واألصولتحكمها مجموعة من المبادئ  وكأداة ،حد فروع المحاسبة الماليةأ": محاسبة التكاليف هي
المتاحة لها والتخطيط للمستقبل، كما تقوم  اإلنتاجستخدام عوامل إالمحاسبية، تساعد المؤسسة في الرقابة على 

التحقيق  أساليبطرق و"وهي )1( "،درجة من الفعالية بأقصىستخدامها إتسجيل وتحليل التكاليف لغرض بتتبع و
القرارات  تخاذإلغرض معلومات من التكاليف والسيطرة عليها ومراقبتها، وتحديد مقدار الربحية وعرض ال

  )2( ."اإلدارية

 اإلنتاجي تجميع التكاليف وتحديد وحدة والطرق المستخدمة ف األساليبمجموعة "كذلك  محاسبة التكاليفو
   )3( ."عملية من العمليات أية أوالخدمات  أو

فرع من فروع المحاسبة تهتم بتجميع وتحديد وتحليل وتفسير بيانات التكاليف لكل "بأنها كذلك  نيوتع 
 مما يؤدىجات المنت أصنافقسم في المؤسسة وتبويبها حسب مراكز التكلفة وتحليلها حسب  أو إدارة أونشاط 

   )4( ."تخاذ القرارات المختلفةإالمؤسسة في عمليات التخطيط، الرقابة و أداءترشيد  ىإل

                                                
   .23، ص2006عمان، : ، دار الحامد للنشر والتوزيعمحاسبة التكاليف بين النظرية والتطبيقإسماعيل يحي التكريتي،  - 1
   .13، ص2008عمان، : ، دار إثراء للنشر والتوزيعمحاسبة التكاليفعماد يوسف الشيخ،  - 2
   .13، ص2008عمان، : ئل للنشر، دار وا2، طالمحاسبة اإلداريةحمد حسن ظاهر، أ - 3
   .10ص  ،2002عمان، : للنشر والتوزيع ندراسة نظرية وإجراءات تطبيقية، دار زهرا محاسبة التكاليففخر نواف، الدليمي خليل،  - 4
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، من ع وتصنيف وتخصيص تكاليف المنتجاتمحاسبة التكاليف تهتم بجم أنستنتج يمن التعاريف السابقة 
محاسبة التكاليف  أنعتبار إ، ومنه يمكن تخاذ القراراتإالتخطيط والرقابة وجل تقديم معلومات تساعد في أ

  :أنها

  والقواعد المتخصصة واألسسمجموعة من المبادئ. 
 التكاليف تهتم بمتابعة. 
  معينة أهدافوسيلة لتحقيق. 

   )1(:منها تاستخدامالمحاسبة التكاليف و    

  المنتجاتتحديد سعر. 
 عناصر ومعلومات تسمح باتخاذ القرار إعطاء. 
 معلوماتتجهيز قسم مراقبة التسيير بال. 
 لمنتجات والخدماتر الجيد لالتسعي.  

  )2(:محاسبة التكاليف في أهميةتظهر و

  األوليةوالمواد  كاألجور اإلنتاجوحساب تكلفة كل عنصر من عناصر  اإلنتاجتحديد تكلفة. 
  المختلفة التي تقوم المؤسسة  لسعرية السليمة للمنتجاتوفي السياسات ا األسعارمساعدة المؤسسة في تحديد

 .بإنتاجها
  الحسابات الختامية والميزانية إعداد لغرضالمدة  أخرتحت التشغيل  واإلنتاجالتام  اإلنتاجتحديد تكلفة. 
  جل تمكينها من القيام بوظائفها المختلفة من تخطيط وتنظيم أتوفير المعلومات الضرورية للمؤسسة من

 .وتوجيه ورقابة
  أداءرارات عن طريق المفاضلة بين البدائل، وكذلك تقييم تخاذ القإ ألغراضتوفير المعلومات الضرورية 

 .المؤسسة
  الموازنات التخطيطية والرقابة على عناصر التكاليف وترشيد  إلعدادالضرورية توفير المعلومات
وزيادة  اإلنتاجيةجل تخفيض التكاليف وتحقيق الكفاءة أ نالمتاحة م اإلنتاجيةستغالل الطاقة إستخدامها وإ

 .ؤسسةربحية الم

  

                                                
1- François Engle et Frederic klety, cours de comptabilitè analytique, Mines Paris tech: Paris, 2005,p10.  

، 2008عمان، : منهج علمي وعملي، دار اإلثراء للنشر والتوزيع محاسبة التكاليف الصناعية ،كمال حسن جمعه الربيعي، سعدون مهدي الساقي - 2
   .17ص
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  تطور محاسبة التكاليف: الفرع الثاني

ويمكن تلخيص أهم مراحل  ،وقت طويل منذ ستخدامهاا أبد يوضح أنهتاريخ وتطور محاسبة التكاليف  إن    
  :تطور محاسبة التكاليف في

  مراحل تطور وظهور محاسبة التكاليف: أوال
  )1( :محاسبة التكاليف مرت بالمراحل التالية أنالمثبت تاريخيا 

  :ميالدي تقريبا) 14(القرن الرابع عشر: ىاألولالمرحلة 

  .في هذه المرحلة ظهرت محاسبة التكاليف وتم استخدامها بالطرق البدائية   

  :ميالدي) 16(والقرن السادس عشر) 15(الفترة ما بين القرن الخامس عشر: المرحلة الثانية

ستخدام السجالت إبحيث تم  ،بين بعض الدول األوربية زدياد النشاط التجاري وظروف المنافسةكنتيجة إل   
في صناعة المنسوجات  )ميديسي(ستخدمتها عائلة إ ،جات في بعض المشروعاتلحساب تكلفة المنت التحليلية
م، وخالل هذه الفترة من 1577سنة  في مشروعات المناجم والتعدين) فرجر(وعائلة م، 1431سنة  الصوفية

  :اليف ونتج عنه ظهورمحاسبة التك تالزمن ظهر

 سجالت التكاليف. 
  التشغيل أوامرنظام. 
 نظرية الجرد المستمر. 
 تحليل النفقات والمصروفات. 
      .اآلن حتى وفي هذه الفترة تحددت لمحاسبة التكاليف معالم علمية مقبولة مازالت فعالة ومستخدمة 

  ميالدي) 19(عشرالتاسع  والقرن) 17(بين القرن السابع عشرالفترة ما : المرحلة الثالثة 

إلى القرن الثامن ) 17(الفترة من القرن السابع عشر يف كبيرمحاسبة التكاليف بشكل  تستخداماإتطورت  
نظرية القيد  إطارظهرت سجالت منظمة لحساب التكاليف في  )19(التاسع عشر القرن، أما )18(عشر

  .العملية واإلجراءاتوالنظم  سسواألالمزدوج، ووضعت لمحاسبة التكاليف الكثير من القواعد 

  :منهاالعديد من الكتابات في مجال التكاليف ) 19(من القرن التاسع عشر األخيرةوقد صدرت خالل الفترة  

                                                
: للنشرار وائل المدخل النظري والتطبيقي، د األصول المحاسبية واألسس  العلمية في محاسبة التكاليفحمد كلبونة، رأفت سالمة، إيهاب نظمي، أ - 1

  . 12 -9، ص ص2011عمان، 
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  تكلفة الصنع: بعنوان 1889كتاب هنري ميتكالف في عام Le Coût de Fabrication  الذي انتشر في
 .األمريكيةالواليات المتحدة 

 حسابات المصنع : بعنوان 1893 ز عامكتاب جارك وفيلLes Comptes de l’usine نجلتراإب. 
  المستمر اإلنتاجالتكاليف في : بعنوان 1895كتاب نورتن عامcoût de production en continu بانجلترا. 

الذي  األوامرعرف نظام محاسبة تكاليف  حيثعتبرت هذه الفترة فترة نهضة متقدمة لمحاسبة التكاليف أو
ستخدمت حسابات التكاليف في الرقابة والتحكم في عناصر التكاليف بفضل ما قدمه أو ،عه ميتكالفوض

  .جارك وفيلز، وتم تطبيق نظام محاسبة تكاليف المراحل الذي قدمه نورتن

   )20(من بداية القرن العشرين: الرابعةالمرحلة 
في المرحلة السابقة  األوائلمن الرواد  اساأسحدث في هذه الفترة تطور ملحوظ في محاسبة التكاليف مستمد   

  :ظهرت نظريات هي بحيث

 هتمت بتحميل التكاليف غير المباشرة على إ 1901لكسندر هاملتون عام أ هاقدم :نظرية مراكز التكاليف
 .اإلنتاجمراكز 

 لتحديد تكلفة  )تكاليف ما بعد التنفيذ(هتمت بحصر التكاليف الفعلية التاريخية إ :نظرية التكاليف التاريخية
 .األرباحالنهائي، بهدف قياس  اإلنتاجكل وحدة من وحدات 

 على تكلفة  وأثرهاتحميلها،  وأسلوبلمعالجة مشكلة التكاليف الثابتة ظهرت  :نظرية التكاليف المتغيرة
 .النقصان أوبالزيادة  اإلنتاجالوحدة، كلما تقلب حجم 

 غير المستغلة  أوالعادية، وتكلفة الطاقة العاطلة  اإلنتاجية عالجت مشكلة الطاقةو :نظرية التكاليف المستغلة
 .كل الطاقة المتاحة أساسوحساب معامل تحميل التكاليف الثابتة على 

 سون وهاريسون، نوبيل، جون واتيمور وغيرهم وبناء على رتيلور، ام: ظهرت عدة دراسات لكل من
بوضع  1909عام  أواخرفي  األمريكيةت المتحدة تحاد الطباعة في الوالياإقام نتائج الدراسات السابقة 
نظم  أفضلعتبر أو األمريكيةالمحددة مقدما وتم تطبيقه في صناعة الطباعة  أونظام التكاليف المعيارية 

 .محاسبة التكاليف
بتكار الطرق التقديرية للقياس والتحميل للتكاليف إ أمكنستمر التطور في مجال محاسبة التكاليف بحيث او   

ستخدام إالمحملة وطرق معالجة الفروق الناتجة عن  أو اإلضافيةر المباشرة، والتي تعرف بالتكاليف غي
  .التقديرية اإلضافيةمعدالت التكاليف غير المباشرة الفعلية والتكاليف 
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 واألساليب لألنظمةحديثة لمحاسبة التكاليف مكملة  وأساليبومع زيادة التطور والمنافسة ظهرت نظم    
المتوازن، التكلفة  األداء، بطاقة )ABC(األنشطة أساسالتكاليف على  أسلوب :األساليبهم هذه أليدية والتق

  )1( .األساليبكايزن وغيرها من  أسلوبالقيمة،  سلسةالمستهدفة، 

  نتائج مراحل تطور محاسبة التكاليف: ثانيا
  )2( :يمكن حصر نتائج تطور محاسبة التكاليف في    

 لكل من المواد، القوي  األوليةالتكلفة التاريخية وتحديد التكلفة المباشرة  لمبدأمية وضع الطرق العل
 .البشرية، والخدمات الصناعية المباشرة

  توزيعها وتحميلها على المنتج النهائيوقياس التكاليف غير المباشرة وضع طرق. 
  التكاليف التقديرية والمحددة مقدما أساليبوضع. 
  يتعلق بالتكاليف غير نحراف التكاليف الفعلية فيما إمعالجة  وأساليب اإلضافيةطرق تحديد التكاليف

 .المباشرة
 الرقابة على عناصر التكاليف إلىهتمام من تحديد التكاليف تحول اإل. 
 التكاليف الصناعية النوعية أنظمةتجاه نحو توحيد ظهور اإل. 
 اإلداريالنشاط  توجيه البحوث العلمية نحو دراسة تكاليف التسويق وتكاليف. 
 مؤسسةية في كافة نشاطات الضرور كأداةمحاسبة التكاليف  أهمية تأكيد. 
  مساهمة التكاليف بشقيها الفعلية والقياسية، في وضع نظم الموازنات التخطيطية والثابتة والمرنة لتحقيق

 .األداءالتخطيط والرقابة وتقييم  أغراض
  وطرقها العملية أساليبهاالتكاليف لتطوير بحوث العمليات في محاسبة  أساليباستخدام. 

  ووظائف محاسبة التكاليف أهداف: الفرع الثالث

تحقيقها  إلىالمؤسسة  التي تسعى األهدافتعدد بمحاسبة التكاليف  أهدافتتعدد  :محاسبة التكاليف أهداف: أوال
   )3(:محاسبة التكاليف في أهداف أهمويمكن تحديد 

  تقدم محاسبة التكاليف معلومات متعلقة بالتكلفة تستخدم في حيث : لقراراتتخاذ اإالمساعدة في عملية
عملية اتخاذه تكلفة، وبالتالي ال بد على  ترتب عني إداريأي قرار  أن، حيث تخاذ القراراتإعملية 

بعين االعتبار، وهنا  وأخذهاتخاذ أي قرار إتتعرف على التكلفة التي تنطوي عليها عملية  أنالمؤسسة 
 .قرار أليتوفير البيانات والمعلومات المالئمة دور محاسبة التكاليف في  يتضح

                                                
  .20، ص2010عمان، : دار وائل للنشر ،2، طمحاسبة التكاليفأبو نصار،  محمد - 1
   . 13 -12حمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص صأ - 2
  .6 -3محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص ص - 3
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 الموازنات  أنالتخطيط، فالمعروف  في عمليةتستخدم بيانات التكلفة  :المساهمة في عملية التخطيط
 إلي باإلضافةالمقدرة للفترة القادمة  اإليراداتالتخطيط الرئيسية، تتضمن  أدواتحد أالتقديرية والتي تعتبر 

في عمليات المؤسسة، وبالتالي ال بد من تقدير التكاليف والمصاريف المختلفة  إنفاقهاالتكاليف المتوقع 
 .لخطط الموضوعة من قبل المؤسسة بشكل دقيقلبشكل دقيق ليعكس الموازنة التقديرية 

 ارنة التكاليف في مق أساساستخدام التكاليف في مجال الرقابة يتمثل إ إن :المساعدة في عملية الرقابة
ية يتم تقدير اتالمعيارية مع التكاليف الفعلية، ففي العديد من المؤسسات الصناعية والخدم أوالمقدرة 

تقديم خدمة بشكل مسبق، ليتم مقارنة تلك التكاليف مع التكاليف الفعلية  أوسلعة  إلنتاجالتكاليف الالزمة 
هذا يمثل دور رقابي على العاملين للحد من نحراف الحاصل بينهما والمنفقة، مما يعطي مقدار اإل

التي يظهر لديهم  واألقسام األشخاصوالزيادة في التكاليف غير المبررة، حيث يتم محاسبة  اإلسراف
  .نحراف سلبي غير مبررإ
  لبعض في ظل انتشار الالمركزية والتي تتمثل في تفويض المؤسسة : األداءالمساهمة في عملية تقييم

بدوره  ىأد، وهذا بد من وجود نظام رقابيالممنوحة لها، كان ال اإلداريةحيات والقرارات بالصال األقسام
فبعضها يمثل مراكز تكلفة والبعض مراكز ربحية وكذا هناك مراكز  ،عدة مراكز ىإلالمؤسسة  تقسيمل
ن بين هذه هذه المراكز المختلفة بناءا على الصالحيات الممنوحة لها، فم أداءستثمار، حيث يتم تقييم إ

تخاذ القرارات المتعلقة بالتكاليف والمصاريف الخاصة بكل مركز، ففي نهاية إالصالحيات نجد صالحية 
نجازه، ومن ضمن العوامل التي تدخل في عملية إكز في ضوء ما تم كل مر أداءكل فترة مالية يتم تقييم 

 .تكاليفلتزام في ضبط هذه الاإل المنفقة في كل مركز ومدى التكاليفتقييم 
 في تحديد  أساسامعلومات محاسبة التكاليف في المحاسبة المالية تستخدم  ):العامة(مساعدة المحاسبة المالية

 .تحت التشغيل وتكلفة مخزون البضاعة تامة الصنع وغيرها اإلنتاجتكلفة المخزون من 

دمات المقدمة والمخزون الخ أوالمصنعة  تالمنتجامن هنا يظهر دور محاسبة التكاليف في تحديد تكاليف  
  .السلعي

  الخاصة بوحدة معينة  اإلنتاجتستخدم محاسبة التكاليف في تحديد تكلفة  )1(:اإلنتاجالمساعدة في تحديد تكلفة
تخاذ القرار المالئم إخدمة معينة، وهذا يساعد المؤسسة في عملية  أوقسم معين  أومعينة  إنتاجيةمرحلة  أو

ربحية  ىعلأوالمبيعات التي تحقق  اإلنتاجحدة وضبط التكاليف وتحديد كمية وكذا في تحديد سعر بيع الو
 . ممكنة

  وفي رسم السياسة السعرية السليمة للمنتجات والخدمات المختلفة التي  األسعارمساعدة المؤسسة في تحديد
 )2( .تقديمها أو بإنتاجهاتقوم المؤسسة 

                                                
  .17، ص2006عمان، : ر المسيرة للنشر والتوزيع، دامحاسبة التكاليف الصناعيةعبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف،  - 1
  .17كمال حسن جمعه وآخرون، مرجع سابق، ص - 2
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تساعد المؤسسة على تحقيق ليف مجموعة من الوظائف كالمحاسبة الت إن  :وظائف محاسبة التكاليف: ثانيا
  )1(:في ويمكن تحديد هذه الوظائف أهدافها

 تقوم محاسبة التكاليف على تسجيل كل ما ينفق من عناصر التكاليف والمتمثلة في : الوظيفة التسجيلية
 .والمصروفات واألجورالمواد 

 في محاسبة التكاليف، حيث تقوم بتحليل كل  ألساسيةاوتعتبر هذه الوظيفة من الوظائف : الوظيفة التحليلية
 .خدمة من هذه العناصر أوعنصر من عناصر التكلفة بهدف تحديد نصيب كل منتج 

 تقوم محاسبة التكاليف بوظيفة تحديد المعايير لكل عنصر من عناصر التكلفة ولكل مركز : الوظيفة الرقابية
ومقارنة هذه المعايير بما ينفق فعال لكل عناصر التكلفة خدمة مقدمة،  أوتكلفة تحتاجه كل وحدة منتجة 

 .الحد منهاو هاوأسبابنحرافات وتحديد اإل
  أسبابهانحرافات ودراسة ترتبط بالوظيفة الرقابية حيث تقوم محاسبة التكاليف بتحديد اإل: اإلخباريةالوظيفة 

 .كرارهانحرافات وعدم تتخاذ القرارات الالزمة لتصحيح هذه اإلإبشكل دقيق، و
  نجاز الوظائف السابقة التي تؤديها محاسبة التكاليف، فهي إهذه الوظيفة تتحقق بعد : التحفيزيةالوظيفة

تنفيذ ما هو مخطط، وعدم تجاوز المعايير المحددة في عملية  جلأالمؤسسة من  ألقسامتعتبر كعامل دفع 
اردها المتاحة بشكل كفء واقتصادي، ستخدام موإالمؤسسة في  أقسام، ونتيجة لهذا يمكن تحفيز اإلنفاق

في العالقة بين وظائف محاسبة التكاليف  وتظهر ،المرسومة أهدافهاوهذا ما يساعد المؤسسة على تحقيق 
  :الشكل التالي

  العالقة بين وظائف محاسبة التكاليف) 01(الشكل رقم

  

  

  

   

  

  

  .24، ص، مرجع سابقيحي التكريتي إسماعيل: المصدر

                                                
  .25-24إسماعيل يحي التكريتي، مرجع سابق، ص ص - 1

 ف املؤسسةأهداحتقيق 

 استخدام أمثل للموارد املتاحة

 الوظيفة اإلخبارية الوظيفة الرقابية الوظيفة التحليلية الوظيفة التسجيلية

 الوظيفة التحفيزية
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  األخرىالمحاسبة  محاسبة التكاليف وعالقتها بفروع: لمطلب الثانيا
  :في األخرىالعالقة بين محاسبة التكاليف وفروع المحاسبة  تتمثل  

 واإلداريةليف والمحاسبة المالية العالقة بين محاسبة التكا :األولالفرع 

بة المالية بمعالجة المعلومات المالية المحاستهتم : العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية: أوال
، )قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات المالية( عدة جهات في شكل تقارير مالية  إلي وإيصالها

 )1( ،التكلفة التاريخية علىهذه التقارير الدورية وفقا لمعاير المحاسبة الدولية متفق عليها وتركز  إعدادويتم 
تسجل العمليات المالية وتلخيصها بقصد قياس نتيجة المؤسسة خالل فترة زمنية معينة وبيان "  بأنهاوتعرف 
  )2( ."المالي في نهاية تلك الفترةمركزها 

البيانات والعمليات  بإعدادتقوم  األخيرة هذه أنتتمثل العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية في  
 أهمية أكثربيانات ومعلومات بشكل تفصيلي مما جعلها  بإعدادسبة التكاليف بينما تقوم محا ،إجماليةبصفة 

 للمؤسسة في مجال اتخاذ القرارات ورسم الخطط وتقدير التكاليف المستقبلية ومقارنتها مع التكاليف الفعلية
  :بينهما في التشابه أوجهويمكن توضيح 

  ة الماليةالتشابه بين محاسبة التكاليف والمحاسب أوجه )01(الجدول

  المحاسبة المالية  محاسبة التكاليف  وجه التشابه
الحسابات  بإعداد يقومان

الختامية، ويتبعان نفس 
المبادئ والسياسات 

  .المحاسبية واإلجراءات

تقدم محاسبة التكاليف البيانات 
المتعلقة بتكلفة المنتجات 
والمخزون والباقي في نهاية 

المحاسبة المالية،  إلىالمدة 
 إعدادساعدها على وهذا ي

الحسابات الختامية وقائمة 
  .المركز المالي للمؤسسة

المتعلقة  األخرىتعد البيانات 
بالموجودات تمهيدا لتصوير 

  .الحسابات والمركز المالي

الحسابات  بإعدادكالهما يقوم 
  .والنفقات باإليراداتالخاصة 

 األرقامتتناول محاسبة التكاليف 
  .بشكل تفصيلي

بشكل  األرقاماسبة تتناول المح
وال تدخل في  إجمالي

  .التفاصيل
  .3، صمرجع سابقالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، : المصدر

                                                
   .3ص المملكة العربية السعودية، غير مؤرخ،: ، اإلدارة العامة لتطوير المناهجمحاسبة التكاليفالمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني،  - 1
   .20ص ،2008عمان، : دار وائل للنشر ،الشامل في مبادئ المحاسبةعبد الستار الكبيسي،  - 2
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 واإلجراءاتالمالية لهما نفس المبادئ والسياسات  ةمحاسبة التكاليف والمحاسب أنستخلص من هذا ي   
المحاسبة المالية فتقدم المعلومات بشكل  أمابشكل تفصيلي المحاسبية، بحيث تقدم محاسبة التكاليف المعلومات 

  .إجمالي
  :ختالف فيمكن توضيحها في الجدول التالياإل ألوجهبالنسبة  أما   

  ختالف بين محاسبة التكاليف والمحاسبة الماليةاإل أوجه) 02(الجدول

  المحاسبة المالية  محاسبة التكاليف  االختالف أوجه
 مستخدمي

التقارير 
  ليةالما

 داخلية في المؤسسة أطراف. 
  في  اإلداريةجميع المستويات

  .المؤسسة

: داخلية في المؤسسة وتتمثل في أطراف
مالك المؤسسة، الدائنون، المستثمرون 

  .والجهات الحكومية

ختيارية وتبعا لنشاط إتعتبر تقاريرها   التقارير
، ويحكم إليها اإلدارةالمؤسسة وحاجة 

رير التكلفة كمية المعلومات في التق
  .والمنفعة

سسات، ؤعلى جميع الم إلزاميةتعتبر تقارير 
ويحكم كمية المعلومات في التقرير 

  .الضوابط والتعليمات

  إعدادمعايير 

  التقارير

التقارير وفقا لمعايير محاسبية  إعداديتم  ال
والقواعد  لألسسوفقا  وإنما متفق عليها،

المؤسسة  إدارةوالتعليمات التي تضعها 
  .لتي تعتمد على هذه التقاريروا

التقارير وفقا لمعايير محاسبية  إعداديتم 
  .فق عليهاتم

  المعلومات

التاريخية 
  والمستقبلية

تهتم بالماضي والحاضر والمستقبل، فهي 
تستخدم البيانات الفعلية لالستفادة منها في 

الضوء على ما قد يحدث في  إلقاء
  .القراراتاتخاذ  من أجلالمستقبل، 

عن عمليات ) الفعلية(تم بالبيانات التاريخيةته
 ألنهادقة  أكثرحدثت فعال، كذلك هي 

  .على مستنداتتعتمد 

البيانات 
  والمعلومات

تتصف البيانات والمعلومات التي تقدمها 
تفصيلية ولجميع  بأنهامحاسبة التكاليف 

وقد النشاط التي تقوم بها المؤسسة،  أوجه
لومات بعض تلك البيانات والمع ضتعر

  .بالقيمة والكمية معا

تتصف البيانات والمعلومات التي تقدمها 
تعرض  وإنهاالمحاسبة المالية بالشمول، 

 إجماليةنتائج المؤسسة ككل بصورة 
  .وبالقيمة فقط

  .4، صمرجع سابقالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، : المصدر
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المعنيون  األشخاصتتمثل في  والمحاسبة المالية فبة التكاليمحاسختالف بين نقاط اإل أهم أنستنتج ي   
هذه التقارير وكمية ونوعية المعلومات التي تتيحها كل من محاسبة  إعدادبالتقارير المالية المعدة وكذا معايير 

  .التكاليف والمحاسبة المالية

حد فروع المحاسبة أ" :اإلدارية بأنها المحاسبةتعرف  :اإلداريةالعالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة : ثانيا
تخاذ إوالرقابة وتهتم بتزويد المؤسسة بالمعلومات التي تحتاجها ألغراض التخطيط والمفاضلة بين البدائل 

تسجيل البيانات "كذلك  تعنيو )1( ."، وبالتالي فهي تخدم بشكل رئيسي الجهات الداخلية للمؤسسةالقرارات
ذات العالقة بنشاطات المؤسسة بقصد مساعدتها على وضع األهداف وتقييم المحاسبية والبيانات األخرى 

جل إعداد بيانات أتخاذ القرارات، وهي تركز على نشاط المؤسسة في الماضي وربطه بالمستقبل من إاألداء و
  )2( ."تخاذ القراراتإتخدم 

طريق البيانات والمعلومات  عنعالقة مباشرة هي  اإلداريةالمحاسبة ومحاسبة التكاليف أما العالقة بين 
مجال التخطيط والرقابة والتنظيم و في مساعدتها  يستخدامها فإوالمالية التفصيلية التي تقدمها للمؤسسة 

  )3( .المختلفة األقسام أداءتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية وضبط إل

  :العالقة من خالل الشكل التاليهذه ويمكن توضيح 
  واإلداريةالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية الع) 02(الشكل 

   

  

  

  

  

  

  
  .7، صمرجع سابقنصار،  أبو محمد: لمصدرا

                                                
   .14حمد حسن ظاهر، مرجع سابق، صأ - 1
   .21عبد الستار الكبيسي، مرجع سابق، ص - 2
   .20عبد الناصر إبراهيم نور وآخرون، مرجع سابق، ص - 3

 حماسبة التكاليف

  :اليةاسبة املاحمل
  تكلفة البضاعة املباعة -
 تكلفة املخزون -

  :اإلدارية اسبةاحمل
  اختاذ القرارات -
  التخطيط -
  الرقابة -
 تقييم األداء -
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تقديم معلومات ب واإلداريةمحاسبة التكاليف تخدم كل من المحاسبة المالية  أنستنتج من هذا الشكل ي   
فتقدم لها تكلفة المنتجات  اإلداريةالمحاسبة  أمان، المخزو أوالخدمة  أوللمحاسبة المالية تتعلق بتكلفة البضاعة 
   .نحرافات والتخطيطكتشاف اإلإالتكاليف و ىوالرقابة علوالخدمات المقدمة من ناحية التسعير 

  العالقة بين محاسبة التكاليف وباقي فروع المحاسبة: الفرع الثاني

فرع من فروع محاسبة " حسابات على أنه يعرف تدقيق ال :عالقة محاسبة التكاليف بتدقيق الحسابات: أوال
المبادئ والقواعد المهنية التي تحكم إجراءات فحص السجالت والدفاتر المحاسبية للتحقق من صحة القوائم 

عالقة محاسبة التكاليف بتدقيق الحسابات مستمدة من الترابط القوي والصلة القائمة المستمرة  أما )1( ."المالية
حيث يقوم مدقق الحسابات بمراجعة كافة البيانات والمعلومات  ،الماليةمحاسبة الوبين محاسبة التكاليف 

  )2( .المؤسسة ألنشطةالنتيجة الحقيقية  إلىجل التوصل أالمتعلقة بمحاسبة التكاليف من 

 فرع من فروع المحاسبة تهتم" المحاسبة الحكومية  تبرتع :عالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة الحكومية: ثانيا
تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ب الدولةتقوم حيث ، )3("بتصميم النظم المحاسبية الخاصة بالوحدات الحكومية

سبة التكاليف من نفقات كبيرة ويجب استخدام محا إلىمن صحة ومواصالت وغيرها، وهذه الخدمات تحتاج 
  )4(.خدمات أواطنين من منافع نتائج تلك النفقات ومقارنتها بما يعود على الموجل معرفة مستوى أ

المحاسبة الضريبية تهتم بحساب الدخل  أن عتبارإعلى : عالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة الضريبية: ثالثا
ن إف )5(،والمعنويين الطبيعيين األشخاصعتمادا على القوانين واللوائح المطبقة على إالخاضع للضريبة، 

، وذلك واألجورالرواتب  أوضريبة المستحقة مثال على الدخل محاسبة التكاليف تساعدها على حساب ال
  .بتحديد التكاليف الفعلية للنشاط

  خطوات تصميم نظام محاسبة التكاليف :المطلب الثالث
التكاليف ب الخاصةالمؤسسة بالبيانات  إمداد إلىيعتبر نظام محاسبة التكاليف نظام معلومات فرعي، يهدف    

تخاذ القرارات، فهناك مجموعة من المقومات التي يجب مراعاتها عند وضع نظام إوالتي تساعد في الرقابة 
  .طوات الواجب تتبعها لتصميمهللتكاليف، والخ

                                                
، ص 2007عمان، : ، دار وائل للنشر والتوزيع4ط  ة المحاسبية ومشاكل االعتراف والقياس واإلفصاح،الدورمبادئ المحاسبة المالية محمد مطر،  - 1

29.  
   .20، صنفس المرجععبد الناصر إبراھیم نور وآخرون،  - 2
  .28ص  نفس المرجع،محمد مطر،  - 3
   .20، صنفس المرجععبد الناصر إبراھیم نور وآخرون،  - 4
   .21سابق، ص عبد الستار الكبيسي، مرجع - 5
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جعل المؤسسات تعمل على  مماإلى زيادة المنافسة  تحوالت االقتصادية وفتح السوق أدىوفي ظل ال    
اليف وذلك بتوفير نظام معلومات يساعد على تحسين جودة الخدمات والمنتجات والعمل على تخفيض التك

  .توفير البيانات في الوقت المناسب

  األركان الرئيسية لنظام محاسبة التكاليف: الفرع األول
إن تصميم أي نظام للتكاليف وتحديد األركان التي يقوم عليها نظام محاسبة التكاليف، يتطلب ضرورة     

د وحدات وعناصر تحديوتحديد مراكز ووحدات وعناصر التكاليف و دراسة عامة للعمليات، وهيكل المؤسسة
   )1(:إلى تحديد األركان الرئيسية لنظام محاسبة التكاليف التي تتمثل في القياس، وهذا يؤدى

يعتبر التنظيم اإلداري أحد المقومات األساسية لنجاح أي مؤسسة في تحقيق : دليل مراكز التكاليف: أوال
 ىمن خالل التقسيم السليم للمؤسسة إلى أقسام وأنشطة، وتحليل األهداف الرئيسية إل أهدافها بسهولة، وهذا

  .من الرقابة نأهداف فرعية، وتوفير المعلومات المالئمة التي تمك

حيث  ةعند تقسيم المؤسسة إلى مراكز تكلفة ينبغي عدم الخلط بين مفهوم مركز التكلفة ومركز المسؤولي   
دائرة نشاط معين متجانس، أو خدمات من نوع معين متجانس، أو خدمة " بأنه  مركز التكلفة: يقصد بـ

متميزة قابلة للقياس، ويمكن أن يكون مركز التكلفة ممثال لوحدة مسؤولية تبعا للتنظيم اإلداري في المؤسسة 
   ".إلخ...قسم اإلدارة، قسم المبيعات: مثل

ع لسلطة شخص معين، ويكون هذا المركز المسؤول عبارة عن وحدة تنظيمية تخض"هوأما مركز المسؤولية 
   ".عن أداء مهمة معينة

  :ويجب أن تتوفر في مركز التكلفة الشروط التالية     

 أن يكون تحت إشراف مسؤول معين. 
 يشمل مجموعة متماثلة من اآلالت، تشترك في تنفيذ عملية محددة. 
 عمل في المركزيضم عاملين يمكن تحديد أجرهم، وبالتالي قياس تكلفة ال. 
 يجب توافر دليل لمركز التكلفة يتميز بالمرونة الالزمة لمقابلة أي تعديل ينشأ في المؤسسة. 

النهائي، سواء كانت سلع أو  اإلنتاجوحدات " وحدات التكلفة هي عبارة عن  :دليل وحدات التكلفة: ثانيا
وحدة التكلفة أساسا لقياس تكلفة المنتج  خدمات، وهي التي تنسب إليها عناصر نفقات اإلنتاج، ومن ثم تتحدد

أو الخدمة قياسا نقديا، ولذلك ينبغي أن تكون وحدة التكلفة ممثلة تمثيال صحيحا للمنتجات النهائية، من حيث 

                                                
  .34 - 26ص أحمد كلبونة، مرجع سابق، ص  - 1
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ولوضع  "إلخ،...نوعيتها ومواصفاتها الفنية، ويعبر عن وحدات التكلفة بالوزن أو الطول أو الحجم أو العدد
   :تخاذ الخطوات التاليةإيتم  دليل وحدات التكلفة

 .دراسة األسلوب الفني وتسلسل العمليات التي تتم في المؤسسة -1
حصر المنتجات النهائية سواء كانت سلع أو خدمات التي تقوم بها المؤسسة ودراسة العالقة بين وحدة  -2

 .اإلنتاج ووحدة البيع
أساس التجانس والتشابه، أو تحديد تقسيم المنتجات النهائية سلع كانت أو خدمات إلى مجموعات على  -3

 .وحدات على أساس التماثل في حالة عدم التجانس

إنتاج المؤسسة يتم على أساس مجموعة من العناصر المتناسقة، التي تكمل  :صر التكاليفدليل عنا: ثالثا
جلها أبعضها البعض بنسب اقتصادية محددة، حتى يتحقق المنتج النهائي أو أداء الخدمة التي قامت من 

المؤسسة، ويعبر االقتصاديون عن مجموعة العناصر التي تحقق اإلنتاج النهائي بعوامل اإلنتاج، أما 
  .المحاسبون يطلقون عليها عناصر التكاليف

   :هييعي إلى ثالث مجموعات ويتم تقسيم عناصر التكاليف في المؤسسة عادة حسب التقسيم الطب   

 .ستلزمات السلعيةوتتمثل في الم: عنصر تكلفة المواد -1
 .واألجوروتتمثل في المرتبات ": العمالة " عنصر تكلفة العمل  -2
 .إلخ...وهي تمثل العناصر األخرى مثل الصيانة، اإلضاءة: عنصر تكلفة الخدمات -3

ويكمن الفرق بين تكلفة العمل وتكلفة الخدمات في أن هذه األخيرة تمثل كافة التكاليف المنفقة مقابل أي    
  .ه المؤسسة للقيام بنشاطها، أما تكلفة العمل فتقابل المجهود البشريشيء تتحمل

  مقومات نظام محاسبة التكاليف: الفرع الثاني
فر على نظام جيد ومتكامل يتم من اجل أن تحقق محاسبة التكاليف األهداف المرجوة ال بد أن تتوأمن     

ها وتسجيلها في مستندات معينة، وذلك من أجل تسهيل خالله تجميع البيانات المتعلقة بالتكلفة وتبويبها وتحليل
  :الوصول إلى النتائج، ولهذا يجب أن يتوفر في نظام محاسبة التكاليف المقومات التالية

العناصر الموجودة في جميع المؤسسات إال أنها العملية الالزمة للتطبيق وهي  :المستندات والدفاتر: أوال
  )1(: وضع هذه المستندات مراعاة العناصر التالية وتختلف من مؤسسة ألخرى ويجب عند

 البساطة والوضوح لمنع حدوث األخطاء. 
 تقليل عدد الدفاتر والمستندات دون التأثير سلبا على سير العمل وبشكل يحقق األهداف المحددة. 

                                                
  .30، ص 2001عمان، : ، دار البركة للنشر والتوزيعمحاسبة التكاليف الصناعيةعاطف األخرس، إيمان الهتيني، سمير حمودة، أحمد الجعبري،  - 1
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 ف الذي صمم من أجلهدتحقيق المستند أو التقرير أو السجل لله. 

 وهي وحدة واحدة من المنتج أو الخدمة أو عدد معين من وحدات اإلنتاج أو :تحديد وحدة التكلفة: ثانيا
  .الخدمات

التي تتكون منها المؤسسة والتي تتخذ أساسا لحصر  اإلداريةوهي الوحدة الفنية أو : تحديد مراكز التكلفة: ثالثا
  .عناصر التكلفة بشكل مباشر

اإلنتاج والتقرير عنه حيث يتم خالل هذه  بنهايتها حساوهي الفترة التي يتم في  :تحديد فترة التكاليف: رابعا
تخاذ الخطوات الالزمة لحساب إنهاية يتم الالفترة تجميع بيانات التكاليف وتبويبها وتحليلها وتسجيلها وفي 

كتشاف نقاط الخلل ومعالجتها إتكون الفترة قصيرة لتتمكن المؤسسة من  أنالرقابة يفضل  وألغراض، التكلفة
أو نصف سنة، أي حسبما تقتضيه ظروف  قد تكون شهر أو فصلالشي تكرارها، وفترة التكلفة بسرعة وت
  )1(.المؤسسة

  )2(:سة من قصر فترة التكاليف فيوتستفيد المؤس  

  حتماالت الخطأإإعداد الميزانيات التقديرية لفترات قصيرة مما يقلل من. 
 مما يساعد على المقارنة بين الفترات المتتاليةإعداد القوائم المالية لفترات دورية عدة مرات بالسنة ،. 
 بعد مرور فترة قصيرة من وقوعها مما يجنب المؤسسة المزيد من الخسائر  واألخطاء تنحرافااإلكتشاف إ

 .تنحرافااإلكتشاف مثل تلك إفي  التأخرالناتجة عن 
نظام  ينشألنظام محاسبة التكاليف  سيةاألساالرئيسية لنظام محاسبة التكاليف والمقومات  األركانفبعد تحديد    

وأنواع السلع  يوالهيكل التنظيم تنظرا الختالف حجم المؤسسا أخرى إلىالتكاليف وهو يختلف من مؤسسة 
  :محاسبة التكاليف إلى ومما سبق يمكن تلخيص أهم خطوات تصميم نظام ،والخدمات التي تقدمها

  :وتشمل مرحلة التخطيط: المرحلة األولى

  األهداف وذلك من خالل تحليل األهداف الرئيسية إلى أهداف فرعيةتحديد. 
 تحديد المستندات والدفاتر. 
 تقسيم المؤسسة إلى أقسام وأنشطة. 
 تحديد وحدة التكلفة. 
 تحديد دليل التكلفة. 
 تحديد فترة التكلفة. 

                                                
  .32كمال حسن جمعه الربيعي وآخرون، مرجع سابق، ص  - 1
  .33ع سابق، صآخرون، مرجو عاطف األخرس - 2
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  .موضع التنفيذ تتمثل في تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المؤسسة مرحلة التطبيق: المرحلة الثانية

  التكاليف محاسبةنظم : الفرع الثالث
أخرى تبعا الختالف أنواع المنتجات ومراحل التصنيع  إلىتختلف أنظمة التكاليف المستخدمة من مؤسسة    

  : من أنظمة التكاليف هي نوعين عام يوجدشكل بو ،لبيانات التكاليف المؤسسة اتجواحتيا

أو يستخدم هذا النظام من قبل المؤسسات التي تعتمد على تقديم خدمة : جيةاإلنتانظام تكاليف األوامر  :أوال
أي أن إنتاج الخدمة .، بحيث تختلف موصفات كل طلبية عن األخرى ا على طلبيات الزبائنمنتج بناءتصنيع 

  وعليه فإن نظام تكاليف األوامر يركز على تتبع ،السلعة يتم في ضوء المواصفات التي يطلبها العميل أو
مطابقة  ى، ومدهقه على األمر وبالتالي مدى ربحالتكاليف الصناعية المتفقة عل كل أمر لتحديد ما يتم إنفا

 األمريعرف و ر،ا عند تحديد سعر الطلبية أو األمالتكاليف الفعلية لألمر مع التقديرات التي تم وضعه
  )1( ."من الوحدات معا مجموعة أوطلبية ضمن مواصفات معينة لوحدة بعينها "  بأنه اإلنتاجي

من حيث درجة  اإلنتاجيةصنف األوامر تلغايات المعالجة المحاسبية : أنواع نظام األوامر اإلنتاجية - أ
  )2( :ثالثة أنواع وهي إلىالتصنيع التي وصلت لها 

 .أوامر تم إحالتها على المؤسسة ولم يتم بعد البدء بتصنيعها - 1
 .أوامر تم البدء بتصنيفها ولم تنته بعد  - 2
  .ليها وتنتظر التسليم للعمعأوامر تم االنتهاء من تصني  - 3

بالمميزات التي يمكن ذكر أهمها  األوامريتميز نظام تكاليف  :اإلنتاجيةمميزات نظام تكاليف األوامر   -  ب
  )3( :فيما يلي

 ويمكن تمييز  إنتاج،مواصفات خاصة بكل أمر  أساسيتم على " غير نمطي" األوامرفي نظام  اإلنتاج
 .األوامرمن  أمرالخاصة بكل  الوحدات

  تكلفة األمر في األقسام ، ويتم حصر أوامر تشغيل أساستنفذ العمليات الصناعية على  اإلنتاجيةاألقسام
 .إنتاجي أمر، وبعد جدول تشغيل لكل المختلفة

 يكون ، وقسام أو المراكز المستفيدة منهايتم حصر تكاليف الخدمات مثل الصيانة تمهيدا لتحميلها على األ
 .تحميل مستقلة أومعادالت تكلفة  إنتاجلكل مركز 

  فور االنتهاء من عملية التشغيل لألمرىعلى حد إنتاج أمرالخسارة الناتجة لكل  أويمكن تحديد الربح ،. 

                                                
  .101، ص2000عمان، : مفاهيم ، مبادئ، تطبيقات، دار الصفاء للنشر والتوزيع: محاسبة التكاليفرضوان محمد العناتي،  - 1
  .116-115مرجع سابق ، ص ص ،محمد أبو نصار - 2
  .240-239أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص ص - 3



  مدخـــــل إىل حماسبة التكاليف                                                         األول                         ل ــالفص

18 
 

  اإلنتاجيمكن تتبع عناصر التكاليف ألمر  حتى إنتاج أمرتخصص إدارة التكاليف حسابات مستقلة لكل 
 .اإلنتاجناية، كما تمسك إدارة التكاليف حساب مرافقة تكاليف أوامر وتحديدها بكل دقة وع

تعتمد عملية تحميل التكاليف غير المباشرة : اإلنتاجية األوامرتكاليف حسب نظام تكاليف الأسس تحميل  - ت
  )1(:على عدة أسس متعارف عليها نذكر أهمها اإلنتاجية األوامرحسب نظام تكاليف 

 تكلفة األجور المباشرة. 
  اآلالتساعات تشغيل. 
  األوليةالتكلفة. 
 ساعات العمل المباشرة. 
 تكلفة المواد األولية المباشرة.  
  :التاليويمكن حصر أهم أسس تحميل التكاليف غير المباشرة ومجال تطبيقها في الجدول   

  أسس تحميل التكاليف غير المباشرة ومجال تطبيقها )03(جدولال

  مجال التطبيق  األساس
تستخدمه المؤسسات ذات الكثافة العمالية، حيث   األجور المباشرة تكلفة

، ويحتاج هذا ماثل معدالت األجور بين العاملينتت
  .تكاليف إدارية محدودة إلى األساس

باين تستخدمه المؤسسات ذات الكثافة العمالية، حيث تت  ةساعات العمل المباشر
 ، ويحتاج هذا المعدلمعدالت األجور بين العاملين

  .قليال ىعلأتكاليف إدارية  إلى
 إلى، ويحتاج دمه المؤسسات ذات الكثافة اآلليةتستخ  ساعات تشغيل اآلالت

  .كبر من األسس السابقةأتكاليف إدارية 
تستخدمه المؤسسات التي تتمثل تكلفة المواد المباشرة   تكاليف المواد المباشرة

لية ، ويتم تغذية اآلالت بالمواد األواإلنتاجلوحدات 
  .بمعدالت موحدة

  .مماثل ألساس تكاليف المواد المباشرة  التكلفة األولية

  . 241، صمرجع سابقحمد كلبونة، أ: المصدر

                                                
  .241صمرجع سابق، أحمد كلبونة وآخرون،  - 1
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تتميز المؤسسات التي تستخدم نظام تكاليف  :األوامرمميزات المؤسسات التي تستخدم نظام تكاليف  - د
  )1( :ـباألوامر 

  مواصفات خاصة يقومون بتحديدها تضمطبقا لطلبات العمالء و اإلنتاجيتم. 
   المختلفة في قسم  اإلنتاجفي أقسام متعددة دفعة واحدة ثم يتم تجميع أجزاء المنتج في مراكز  اإلنتاجيبدأ

 .خاص هو قسم التجميع والفحص حيث تصبح السلعة تامة الصنع وجاهزة للتسليم للعمالء
 ديدة يتم حساب تكلفة كل جزء منها و إصدار في صناعة السلع كبيرة الحجم، بحيث تتكون من أجزاء ع

  .أمر اإلنتاج لذلك الجزء وبعد االنتهاء من صناعة األجزاء المختلفة تتم عملية التجميع ثم التسليم
  :هماوتتكون أوامر اإلنتاج من نوعين 

هذه األوامر ، وتوزع تكاليف بعمليات داخل المؤسسة األوامرأوامر اإلنتاج الداخلية تختص هذه : النوع األول
  .عادة على جميع األقسام التي تستفيد منها

  .نجاز طلبات العمالء من سلعة معينة أو خدمةإب الخارجية تهتمأوامر اإلنتاج  :الثانيالنوع 

تصنيع لكل العلى تتبع مراحل  اإلنتاجيةيقوم نظام تكاليف المراحل  :اإلنتاجيةنظام تكاليف المراحل  :ثانيا
، إما حسب األقسام التي تمر بها عملية ةالخدم أو، بحيث تقسم مراحل تصنيع المنتج تقديم خدمة أومنتج 

تقديم الخدمة داخل القسم الواحد حيث يتم تحديد  أوتقديم الخدمة أو حسب مراحل التصنيع  أوالتصنيع 
األساسية في ، وتكمن الغاية والفترة الزمنية التي تستغرقهامرحلة على ضوء أهمية التكاليف التي تتطلبها 

وتكاليف غير مباشرة  ةنظام تكاليف المراحل في حصر التكاليف من مواد مباشرة وساعات عمل مباشر
، وتستخدم بيانات التكاليف المجمعة تقديم الخدمة أومرحلة تمر فيها عملية تصنيع المنتج  أوفي كل قسم 

  .تخاذ القراراتإة ولغايات التخطيط والرقاب المؤسسةفي نظام تكاليف المراحل من قبل 

نحراف في التكاليف إ وجود ىفة المرحلة وأهميتها النسبية ومدحجم تكل للمؤسسةفتكاليف كل مرحلة تظهر   
   .تخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا تطلب األمر ذلكإ، وبالتالي في كل مرحلة

مجموعة من بلعادة المؤسسات في ا ىتمر عملية تصنيع المنتجات لد :اإلنتاجيةأنواع نظام المراحل   - أ
  :إلىالمراحل تنقسم 

تمر عملية التصنيع بمراحل  أنيقوم هذا النوع على ضرورة : )المتتالية( مراحل التصنيع المتتابعة - 1
يمر اإلنتاج أو تقديم الخدمات على عدة أقسام متتالية أي أن   )2(،تصنيع متسلسلة ومتتابعة وبترتيب محدد

                                                
  .143-142عبد الناصر إبراهيم نور وآخرون، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .148محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص  - 2



  مدخـــــل إىل حماسبة التكاليف                                                         األول                         ل ــالفص

20 
 

فإذا تم من هذه المرحلة يحول إلى المرحلة التالية ثم ) 1(في المرحلة بحيث ينتقل من مرحلة ألخرى فيبدأ
ليها وهكذا، فيكون ناتج كل مرحلة فهو مدخل للمرحلة التالية حتى يصل إلى المرحلة النهائية تالتي 

  :ويأخذ هذا النوع الشكل التالي )1( .ستعمالويصبح جاهز لإل
  ةليايوضح مراحل التصنيع المتت )03(رقم  شكلال

       

  

  

  
 .149، ص ، مرجع سابقمحمد أبو نصار: المصدر

فصلة وال تتخذ تسلسل حسب هذا النوع تكون مراحل التصنيع من: )المتوازية(  مراحل التصنيع المستقلة - 2
، أي أن كل مرحلة يجب أن تتم بمعزل عن المراحل األخرى وفي النهاية يتم تجميع أجزاء وتتابع معين

يكون اإلنتاج أو تقديم الخدمات في خطوط أي  )2(،راحل المختلفة ليظهر لدينا المنتج النهائيالمنتج من الم
إنتاجية مختلفة ينتج بعضها سلعة أو خدمات معينة وخطوط إنتاجية أخرى تستخدم إلنتاج سلعة أو خدمة 

   )3( .ليتم تجميعها إلنتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة أخرى
 :الشكل التالي ويظهر هذا النوع حسب   

  مراحل التصنيع المستقلة) 04(الشكل رقم 

    

  

  

  

  
  .150، ص مرجع سابقمحمد أبو نصار، : المصدر

                                                
  .189عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، مرجع سابق، ص   - 1
  .149محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص  - 2
 .189، عليان الشريف، مرجع سابق، ص رعبد الناصر إبراهيم نو - 3

  1إنتاج مرحلة 

 2نتاج إمرحلة 

  3إنتاج مرحلة 

 إنتاج تام الصنع

  مرحلة إنتاج الجزء
 )1 ( 

  مرحلة إنتاج اجلزء
 )2 ( 

 

  مرحلة إنتاج اجلزء
 )3 ( 

 

  

 مرحلة جتميع األجزاء

  منتج تام الصنع
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تتشابك المراحل اإلنتاجية في نقطة أو مرحلة من مراحل اإلنتاج أو تقديم : المتداخلةمراحل التصنيع  - 3
ومهما تعددت المراحل  .رالخدمات بحيث قد تشترك في مرحلة أو أكثر وتنفصل في مرحلة أو أكث

اإلنتاجية فان ذلك ال يؤثر على تحديد تكلفة المنتجات أو الخدمات النهائية بحيث تعتبر كل مرحلة إنتاجية 
المرحلة إلى  من هذهبمثابة وحدة مستقلة ويتم ترحيل الوحدات من مرحلة إلى أخرى وترحيل تكلفتها 

   )1(.المرحلة التالية

في النقاط  اإلنتاجيمكن ذكر أهم مميزات نظام تكاليف مراحل  :اإلنتاجحل مميزات نظام تكاليف مرا   -  ب
  )2(:التالية

  الواحدةيتم تلخيص وتجميع تكاليف المرحلة الواحدة بهدف إجمالي تكاليف هذه المرحلة وتكلفة الوحدة. 
 هذه المرحلة إنتاجحدد تكلفة إنتاج المرحلة بواسطة تجميع التكاليف من تقارير تكلفة تت.  
  إليجاد متوسط تكلفة الوحدة الواحدة في المرحلة يتم قسمة التكلفة اإلجمالية على عدد الوحدات المحسوبة

  .المعادلةأو الوحدات 
  ى أساس معدلته مع الوحدات التامةتحت التشغيل علاإلنتاج يتم حساب. 
  إلنتاج لالتكلفة اإلجمالية  إلىتنقل تكلفة إنتاج الوحدات التامة في مرحلة ما إلى المرحلة التالية للتوصل

 .التام
  يتم تحميل الوحدات السليمة التامة بقيمة تكلفة الوحدات التالفة أو المفقودة في حدود ما هو مسموح به أي

  .طبيعياأن يكون تالفا أو فقد 

  )3(:يةلقياس تكاليف المراحل اإلنتاجية يتطلب إتباع الخطوات التال: قياس تكاليف المراحل اإلنتاجية -ج

  في هذه الخطوة يتم تجميع التكاليف الخاصة بكل من المواد األولية  :الفترة فيتجميع تكاليف اإلنتاج
 فيالمباشرة واألجور المباشرة، والتكاليف الصناعية غير المباشرة على أساس األقسام أو مراكز التكاليف 

  . فترة زمنية معينة
 ختلف عادة توقيت عمليات اإلنتاج، عن توقيت فترة ي :نتاج وتحديد مستوى اإلتمامحصر كمية اإل

ن كمية اإلنتاج أو الخدمة المقدمة في آخر فترة معينة، يتضمن وحدات تامة، ووحدات إالتكاليف، وكذلك ف
وفي هذه الحالة ال يمكن جمع عدد الوحدات التامة مع الوحدات تحت التشغيل،  ،تحت التشغيل آخر الفترة

قة لتحويل الوحدات يستناد إلى طرستخدام واإلإبينها فمن الضروري في هذه الحالة  وذلك النعدام التجانس

                                                
 .189، ص  الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، مرجع سابقعبد  - 1
 . 188-187، ص ص  نفس المرجع - 2
  .257- 251أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص ص  -3
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الوحدات المعادلة أو كمية اإلنتاج عتماد ما يسمى إيعادلها من وحدات تامة وذلك ب التامة إلى ما غير
 يكون ، بحيث تكون عملية حساب تكلفة الوحدة في نظام تكاليف المراحل تكون سهلة ،عندما ال*المعادلة

  . إنتاج تحت التشغيل
 بصفة عامة يمكن قياس تكلفة الوحدة من عناصر التكاليف بقسمة إجمالي تكلفة : قياس متوسط تكلفة الوحدة

   .ىالمعادل، بالنسبة لكل عنصر على حدنتاج كل عنصر على كمية اإل
  األصناف المنتجة في  يختلف تقرير اإلنتاج باختالف ظروف اإلنتاج وعدد :اإلنتاجإعداد تقرير تكاليف

بحيث يهدف إلى توضيح كيفية توزيع إجمالي التكاليف . كل مرحلة، وعدد المراحل التي يمر بها اإلنتاج
  . على إنتاج المرحلة المتمثل في الوحدات التامة والوحدات الباقية تحت التشغيل

   مقارنة بين نظام األوامر والمراحل اإلنتاجية: ثالثا
ليف األوامر اإلنتاجية عن نظام تكاليف المراحل اإلنتاجية بحيث توجد أوجه تشابه وأوجه يختلف نظام تكا   
  )1( :فييمكن ذكر أهمها ، وختالف بينهماإ

   :تتمثل أهم أوجه التشابه في :تشابهأوجه ال -أ

  الهدف من نظام األوامر هو نفسه الهدف من نظام المراحل وهو تحديد تكلفة الوحدة الواحدة وتزويد
 .بالبيانات الالزمة المؤسسة

  ،حساب مراقبة وتستخدم حسابات المراقبة في كال النظامين وهي حساب مراقبة المواد ومراقبة األجور
 .  حساب اإلنتاج تحت التشغيل وحساب البضاعة تامة الصنعوالتكاليف غير المباشرة، 

  تتدفق عناصر التكاليف في كليهما في نفس االتجاه .  

  :االختالفات بين النظامين فييمكن أن تكون أهم  :تالفأوجه االخ - ب

 الوحدات المنتجة في نظام األوامر مختلفة ومتعددة بينما تكون في نظام المراحل واحدة ومتشابهة  . 
 التكاليف في نظام األوامر تجمع وترحل ألمر التشغيل بينما تنسب في نظام المراحل لمرحلة تشغيلية. 
 م ذلك في األوامر عن طريق بطاقة األمر أما في نظام المراحل فيتم احتساب عند احتساب التكلفة يت

 .تكلفة اإلنتاج تقريرالتكلفة عن طريق 
 عدد الوحدات المنتجة في األوامر يكون قليال في العادة والعدد كبير في نظام المراحل. 
 في  اإلنتاجينما يكون يتم اإلنتاج في األوامر بناء على طلب مسبق من العمالء تعاقد على بيعها ب

 .المراحل بكميات كبيرة لم يتم تسويقها وبيعها

                                                
تمییز بین عناصر التشكیل یتمثل في ضرب عدد الوحدات من اإلنتاج غیر التام في نسبة التمام، وینبغي عند تحدید كمیة اإلنتاج المعادل ال: اإلنتاج المعادل - *

  . من األجور والمصروفات
 .188عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، مرجع سابق، ص  -1
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  يتم ذلك عن طريق في نظام األوامر تحدد المواصفات من قبل المستهلكين بينما في نظام المراحل
 .   المنتج

 :وفي ظل ما سبق يمكن تلخيص الفروقات بين النظاميين في الجدول التالي  

  ونظام تكاليف المراحل األوامرين نظام تكاليف مقارنة ب ):04(رقم  الجدول

  نظام تكاليف المراحل  نظام تكاليف األوامر  المجال
شركات تعتمد في عملية التصنيع أو تقديم   المستخدمة للنظام الشركات

الخدمة على مواصفات محددة من 
  .الزبائن

شركات تعتمد على مواصفات 
  .محددة مسبقا من قبل المؤسسة

  بناء على مواصفات محددة مسبقا  بناء على متطلبات الزبون  نتج أو الخدمة مواصفات الم
  مراحل اإلنتاج  األوامر أو الطلبيات  مجال حساب التكلفة

  تنتج بكميات كبيرة وتخزن  في ضوء طلبات الزبائن  كميات اإلنتاج
  لمرحلة التصنيع أو تقديم الخدمة  ألمر إنتاجي  قياس االنحرافات

  .115، ص مرجع سابقبو نصار، محمد أ: المصدر
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   ماهية التكاليف: المبحث الثاني

تساع النشاط االقتصادي وما نتج عنه من زيادة إفي أواخر القرن العشرين وبعد الثورة الصناعية و    
 األمر لخ، أصبح االهتمام منصبا على تحديد تكاليف المنتجات سواء تعلقإ...المنافسة وكبر حجم المشاريع

تخاذ القرارات وتحديد األسعار وبذلك تم تطوير األساليب الخاصة بدراسة إبالسلع أو الخدمات، وهذا لخدمة 
  .التكاليف

   مفهوم التكاليف :األولالمطلب 
  .للفهم الجيد لمفهوم التكلفة يجب التطرق إلى تعريف التكلفة، األركان األساسية لها وكذا مسبباتها   

    كاليفتعريف الت: الفرع األول
يعطي معنى  كلفةوأصبح معنى  واالقتصاديين،حتياجات المحاسبين إالتكلفة مع تطور  تعريفلقد تطور  

ستخدم من أجله والمجال الذي يستخدم فيه، لذلك أصبح من الضروري يعاما يختلف باختالف الغرض الذي 
 وغيرها من الصفات...ة، األوليةريغالمباشرة، المت: تعريفها بإضافة الصفة الدالة لها، وهذه الصفات مثل

ستعانة بما يتوفر لديهم من بيانات ستنتاج األرباح والخسائر من خالل اإلفالمحاسبون ينظرون إلى التكلفة إل
على أساس معرفة  أما االقتصاديون فإنهم ينظرون إلى التكلفة ،رادات والتكاليفيوأرقام ومعلومات حتى اإل

هنا فإن  منود ذاته بحاجة إلى قرار، يعهذا و ،عنه به أم تتوقف ةالمؤسس تستمر حجم اإلنتاج وهل
شكل من أشكال التضحية المالية "فكلمة التكلفة تعني )1(.الفرصة البديلة االقتصاديين ينظرون إلى تكلفة

 النفقات تعتبر عادة تكاليف على المكتسبات ولكن ،ويستعمل هذا المصطلح أحيانا كمرادف لعبارة النفقة
  )2(".قةالمحق

 )3(" .القيمة النقدية التي تدفع في سبيل الحصول على سلعة ما أو خدمة معينة"بأنها  هاوهناك من عرف 

في سبيل الحصول على منافع مادية في الحاضر أو  اقتصاديةبموارد  ختياريةإتضحية " هيوفي المعنى العام 
      )5( ."إنتاج أو أداء خدمة سلعة أو للحصول علىمجموعة عناصر المصاريف أي  )4( ،المستقبل

ستخلص أن التكلفة هي مقدار التضحية القابلة للقياس بالنقد المدفوع مقابل الحصول على سلعة مما سبق ي   
  .خدمةأو 

                                                
   . 131،ص 2009عمان، : للنشر والتوزيع ء،دار صفااالقتصاد اإلداريطارق الحاج، فليح حسين،  - 1
، 2000 ليبيا،: انجليزي عربي، الدار الجماهيرية المصارفو لالتمويوالمحاسبية و ةالعلوم اإلداري: المعجم الشامل للمصطلحاتبشير عباس العالق،  - 2

  . 132 –131ص ص
  .11، ص 2004القاهرة، : ، دار الجامعات المصريةالتكاليف في الوحدات الصناعيةمحمد أحمد خليل،  - 3
اإلسكندرية، غير مؤرخ :و المقاوالت و الخدمات، الدار الجامعية ، تطبيقات في مجاالت الصناعةأنظمة قياس التكاليفناصر نور الدين عبد اللطيف،  - 4

   .11ص
5- Roubet.C, Comptabilité analytique et Contrôle de gestion, 2ème  Edition, Dunode : paris, 1982, p 10. 
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 ،التكلفةالمصطلحات والمفاهيم المختلفة لكل من بين  ةفرقونظرا ألهمية التعريف التكلفة تلبعد التطرق 
  :من هذه المفاهيم فيح كل اضبإيقوم سنالخسارة  ،المصروف

على سلع الحصول صول إلى تحقيق أهدافها المسطرة وهذا للووتتحمل المؤسسة تكاليف  :التكلفة :أوال  
 )1( :هماجد نوعين نا ن، و لهذا فإنومنتجات أو تقديم خدمات

  .فترةالخالل التي تم الحصول عليها و استنفذت  االقتصاديةتعبر عن قيمة المنافع  :مستنفذةتكلفة  -1
  .بعد ستنفذلم تالتي تم الحصول عليها و االقتصاديةتعبر عن قيمة المنافع  :مستنفذةتكلفة غير  -2
  

المستقبل في في الماضي والحاضر و اقتصاديةد رختيارية بمواإتضحية "  :يعرف على أنه :المصروف: ثانيا
 )3("،دارة من خالل ممارستها لنشاطهاأعباء تتحملها اإل"  أي )2(" .سبيل الحصول على منافع في الحاضر

هذا من أجل الحصول على منفعة مثل مصاريف ذة إذا ما قابلها إيراد مصاريف والتكلفة المستنف ىسمتو
  .إلخ...اإلدارة

  
في الماضي والحاضر  اقتصاديةأو إجبارية بموارد  ختياريةإتضحية "  تعرف على أنها :الخسارة: ثالثا

منها إلى إيراد أي منفعة و ىتؤد المنفعة التي" على أنهاتعرف كما  )4(".على منفعةالمستقبل دون الحصول و
   )5(".غيرهاحريق وبخسارة بيع األصول أو البضاعة التي تصاب 

مكن توضيح العالقة بين التكلفة يو ،نفاذ عائدا أو إيراد سمي خسارةبحيث إذا لم يقابل هذا االست   
  :التاليمستنفذة أو غير مستنفذة من خالل الشكل  هاارالخسارة من حيث اعتبوالمصروف و

  

  

  

  

  

                                                
   .25، ص 1999عمان، : التوزيع ، دار زهران للنشر ومحاسبة التكاليف الفعليةصالح عبد اهللا الرزق، عطا اهللا وراد خليل،  - 1
، الدار محاسبة التكاليف المتقدمة ألغراض التخطيط والرقابةصالح الدين عبد المنعم مبارك، عطية عبد الحي مرعي،  ،عبد الحي عبد الحي مرعي - 2

  . 3، ص 2002اإلسكندرية، : الجامعية
  . 4، ص 1999الجزائر، : ت الجامعية، ديوان المطبوعاسعر التكلفة و المحاسبة التحليليةعلي رحال،  - 3
  .9عبد الحي عبد الحي و آخرون ، مرجع سابق ، ص  - 4
  .13عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف ، مرجع سابق، ص  - 5
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  العالقة بين التكلفة والمصروف والخسارة)05(الشكل رقم

  

                                                                

  

  

 

 .25ص ،مرجع سابقعطا اهللا وراد خليل ،  ،ح عبد اهللا الرزاقالص: المصدر 

  )1(:إلىم التكلفة يمكن تقسيو

  :يليحسب المنافع و الخدمات يترتب عنها ما  - 1
 األجور :هي التي تحقق منافع تستنفذ خالل فترة محاسبة مثلو: راديةيتكلفة إ. 
 ألكثر من فترة محاسبة هي التكلفة التي تحقق موارد اقتصادية قد تبقى بالمؤسسةو: تكلفة إيرادية مؤجلة.  
 لتي تحقق موارد اقتصادية طويلة األجل وتتمثل في الحصول على األصول الثابتة وهي ا :ماليةتكلفة رأس

 .اإلنتاجيةأو زيادة طاقتها 
  :نحد :حسب عنصر الزمن - 2
 بيع السلع أو  تسترد عندحدات السلعة المنتجة أو الخدمة وهي تكلفة العناصر التي تلتصق بو :منتجتكلفة

 .أداء الخدمة
 إنما تعتبر ذات ستخراج تكلفة نشاط معين وخدمة إلالسلعة أو ال ترتبط بوحداتهي التي ال  :زمنيةتكلفة

  .عالقة بعنصر الزمن

  التكلفة مسبباتو أركان: الثاني الفرع

 )2(:رئيسية للتكلفة على النحو التالييمكن تحديد األركان ال: أركان التكلفة :أوال  
مصاحب لها غالبا ما يكون فالشك أن الشعور التتحمله اإلدارة  أبما أن التكلفة تعتبر عب: التضحية  - 1

عادة ما ينتج عنها نقص في وج النقدية وخر، كما أنه من ناحية أخرى يترتب عن رتياحاإلالضيق وعدم 
  .اإلمكانيات المتاحة مما يؤكد على أن التكلفة تضحية

                                                
   .100- 95ص، ص 2000عمان، : ، دار وائل للنشرمحاسبة التكاليفمحمود علي الجيالي ، قصي السامرائي،  - 1
   19 -18، ص ص2003القاهرة، : ، الدار الجامعيةبادئ محاسبة التكاليفم محمد سامي راضي، - 2

  تستنفذ خالل الفترة  ال تستنفذ حتى نھایة الفترة

ال یقابلھا إیراد  یقابلھا إیراد
 وال منفعة

 السلع أو اخلدمات قتناءإ

 ـــاليفالتك

 تكاليف غري مستنفذة  تكاليف مستنفذة 

 ـارةخس مصروف 
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 .معينبالتضحية ال بد أن تكون في صورة مبلغ نقدي  لالعتراف :قدينمبلغ   - 2
في ذلك حقق من ورائها منفعة، وتعتبار أن تضحية نقدية ما لم تإليس من المتصور : يق المنفعةتحق  - 3

 .الخسارة إذ أن التضحية النقدية التي لن يترتب عنها أي منفعة تعتبر خسارةنميز بين التكلفة و
بينما سلوك التكاليف ، مختلطةوة بتثاوتقسم التكلفة حسب سلوكها إلى تكاليف متغيرة  :لفةالتكمسببات  :ثانيا

 سبب التكلفةمبمرتبط بحجم النشاط أي أن مقياس النشاط الذي يؤثر على سلوك التكلفة هو ما يطلق عليه 
ب يجالتكاليف، ولتكبد  يار مسبب التكلفة عامال تفسيربيعتف باختالف نوع النفقة أو المصروف، والذي يختلو
يستخدم مسبب و ،بينهما كبير جدا االرتباطة العالقة أو تكون درج يث، بحختيار مسبب التكلفة بشكل دقيقإ

ب التكلفة لكل ديد مسبح، فيتم تمةدالتكلفة عادة في عملية تحميل التكاليف على السلع المنتجة أو الخدمات المق
ل أما تكلفة العم، الوحدات المنتجة أو كمية اإلنتاج، فالمواد المباشرة تحمل بناء على عدد تكلفة مباشرة عادة

، أما التكاليف م لتصنيع السلعة أو تقديم الخدمةتحمل حسب عدد ساعات العمل المباشرة الالزفالمباشرة 
يف التقليدية في التكال ألساليبالصناعية غير المباشرة كمصروف الكهرباء و الصيانة فيتم تجميعها طبقا 

عليه يمكن أن و. ى مسبب لكلفة واحد، ثم تحمل بناءا على معدل تحميل واحد يكون مبني علوعاء تكلفة واحد
بعد إدخال نظام أما حديثا و.. .اآلالتيكون مسبب التكلفة عدد ساعات العمل المباشر أو عدد ساعات تشغيل 

زداد عدد مسببات التكلفة المستخدمة في عملية تحميل التكاليف إفقد  ،)ABC( التكاليف المبني على األنشطة 
المدارس قد لتكلفة في المنشآت  الخدمية أيضا، ففي الجامعات وخدم مسبب ايستو، الصناعية غير المباشرة

في حالة البنوك قد يكون عدد العمالء أو قيمة و، لبة أو عدد أيام الدوام في السنةيكون مسبب التكلفة عدد الط
كلفة قد يكون إال أنه يجب مالحظة أن المبالغ الزائدة في عدد مسببات الت، أرصدة العمالء كمسببات للتكلفة

، لتكاليف الالزمة لتطبيق النظام والحاجة إلى وقت وجهد لفهم النظام وتطبيقه من قبل العاملينسببه زيادة ا
  )1( :إلىيمكن تقسيم مسببات التكلفة و .ساب التكلفةالتعقيدات في عملية ح بعضكما قد يؤدي إلى 

 السلع أو الخدمات تبعا لتكرار العمليات التيفق هذا النوع يتم تحميل التكلفة على و :العملياتمسببات   - 1
على الرغم من سهولة و بساطة هذا األسلوب إال أنه يؤخذ عليه عدم الدقة تستفيد منها السلعة أو الخدمة و

 .ي عملية التحميل في غالب األحيانف
ة بناء على الفترة طبقا لهذا النوع يتم تحميل الوحدات المنتجة بالنفقات المعين :المستغرقةة رمسببات الفت - 2

لنوع أكثر دقة من يعتبر هذا او ،من الخدمة ستفادةاإلالالزمة التي استغرقتها عملية اإلنتاج أو عملية 
 .األسلوب السابق

طبقا لهذا النوع يتم تحميل المنتج أو الخدمة بالتكاليف الفعلية التي أنفقت  :الفعلي ستعمالاإلمسببات  - 3
جهد كبير لتحديد التكاليف إال أنه يحتاج إلى تكلفة و الثالثة،ساليب وهذا األسلوب هو أفضل األ عليه،

  .ة على كل سلعة أو خدمة مقدمةقالفعلية المنف
   .المباشرةستخدام أي نوع من أنواع مسببات التكلفة الثالثة لتوزيع معظم المصاريف غير إيمكن و 

                                                
   37-35محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص ص  - 1
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  :تبويبات عناصر التكلفة: الثاني طلبالم

بينها صفات عملية تجميع حقائق متشابهة تحت عناوين عامة تجمع " أنهعلى يمكن تعريف التبويب 
بحيث  معينة،لتحقيق أغراض العناصر وفقا لما لها من خصائص وتجميع " أي  )1(" ،خصائص متشابهةو

تجميع منهجي " وهي كذلك )2(" ،تحديد تكلفة السلع أو الخدمات ويستخدم كل منها في أهداف معينة تساعد في
  )3(".لمتشابهة وفقا لخصائصها المشتركةاصر اللعن
ضع مجموعات مختلفة تحتوي كل عناصر التكاليف على أنها عملية وعتبار عملية تبويب إلهذا يمكن و  

يمكن تبويب و ،المؤسسةمجموعة على عناصر لها صفات مشتركة وهذا لتسهيل عملية القياس لخدمة أهداف 
  :إلىعناصر التكاليف 

 الطبيعيالتبويب : األول الفرع
يتم تبويب عناصر و، هذا التبويب إلى حصر تكلفة كل عنصر من عناصر التكلفة للمؤسسة ككليهدف  

  :هذه الحالة إلى ثالثة مجموعات هيالتكاليف في 

التي تدخل في و ،تكلفة المواد الخام في شكلها الطبيعي" ويقصد بها :العناصر المكونة للمنتوجتكلفة : أوال
   ) 4("،سسةنشاط المؤ

  )5(:هيأشكال  ةأخذ عنصر المواد عديمن الممكن أن و
  خاممواد. 
  مصنعةمواد نصف. 
 التي ال يشترط إضافتها إلى العملية اإلنتاجية في بداية المرحلة فقط بل يمكن إضافتها مواد تامة الصنع و

الشراء ا العنصر من لحظة يطلق على مجموع ما ينفق على هذو، اإلنتاجيةفي منتصف أو نهاية العملية 
   ."تكلفة عنصر الموادب" ستخداملإل إلى أن تصبح المواد جاهزة

  
  )6(:ل األجور ما يليتشمولفة العمل اإلنساني في المؤسسة تك قصد بهيو :عنصر األجور:ثانيا
 نظيرا ما يقدمه من خدماتالعوائد التي يتقاضها العامل هي المبالغ و :النقديةاألجور. 
هي كافة المبالغ التي تدفع للعاملين بهدف تحفيزهم فهي إما تكونو: ا العينيةالمزاي:  

                                                
   21محمود علي الجيالي، قصي السامرائي، مرجع سابق، ص  - 1
لتكاليف في المنشآت الخدمية، الدار النظام المحاسبي ونظام محاسبة ا: دراسات في المحاسبة المتخصصةهاشم أحمد عطية، محمد محمود عبد ربه،  -2

  .  192، ص2000القاهرة، : الجامعية
   .35، ص 2007عمان : ، دار وائل للنشرالمحاسبة اإلداريةعبد الحكيم الرجبي، " محمد تيسير" - 3
  .33أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص  - 4
  .21محمود علي الجيالي، مرجع سابق، ص  - 5
  .22، ص نفس المرجع  - 6
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 التقاعدو االجتماعيمثل المساهمة في الضمان  :إجبارية. 
 إلخ...الصحة السكن، النقل،مثل  :ختياريةإ.  
 1(.وتقتطع من أجر العاملهي المبالغ التي تتحمل المؤسسة و :االجتماعيةالتأمينات(  
  

تكلفة القوى  :فيتتمثل د على إتمام النشاط في المؤسسة وتكلفة يتم صرفها لتساع" هيو :كلفة الخدماتت: ثالثا
  )2(." .اإلضاءة الصيانة، المحركة،

 : يأخذ هذا التبويب الشكل التالي و

  التبويب الطبيعي) 06(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .20ص، مرجع سابق ،السمرائي قصي ،محمود علي الجيالي: المصدر 

 التبويب الوظيفي : الثاني الفرع
الصناعية  ففي المؤسساتى حد بالدرجة األولى إلى حصر تكلفة كل وظيفة على التبويب يهدف هذا   

  )3(: الوظائف األساسية هي

 ظيفة اإلنتاج و. 
                                                

  .38صالح عبد اهللا الرزاق وآخرون، مرجع سابق  ، ص  - 1
  . 38عبد الحكيم االرحيبي، مرجع سابق، ص " محمد تيسير" - 2
  . 37عاطف األخرس وآخرون، مرجع سابق، ص - 3

  حسب الدفعة
  حسب املهنة

  

  اختيارية
  إجبارية
  

  مواد أولية
  نصف مصنعة
 تامة الصنع

 التبويب الطبيعي لعناصر التكلفة

 اخلـــدمات مـــواد  أجـــور 

 نقدية 

  اعيةاالجتم التأمينات عينية 
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 وظيفة التسويق.  
  وظيفة اإلدارة. 
توزيع هذه والخدمات األخرى و واألجور،المواد ا من تكاليف بحيث تتضمن كل مجموعة على ما يخصه   

   )1( :أهمهايواجه بعض الصعوبات ، وحسب الوظائف الرئيسية في المؤسسة تكاليفال

  .وظيفةالتكاليف التي تدخل في نطاق كل في الرأي بين المحاسبين على عناصر  تفاقاإلعدم  - أ 
  .واحدةيفة وجود العديد من عناصر التكاليف ال يمكن تخصيصها لوظ  - ب
  )2(:إلىة يتم تقسيم التكاليف قحسب الوظائف السابو    
  

باشرة في عملية تصنيع كل التكاليف التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير م يقصد بها و :إنتاجيةتكاليف :أوال
 .تقديم الخدماتالمنتجات و

  
  .التسويقكافة النفقات التي تتعلق بوظيفة  تعنيو :تسويقيةتكاليف : ثانيا

  
 وإدارةالعامة  اإلدارة: جميع التكاليف المحققة من خالل مزاولة النشاط مثل"  ويقصد بها :إداريةتكاليف : ثالثا

األدوات الكتابية : المشتريات كالمواد المستخدمة في المؤسسة مثل وإدارة واألفراد اإلداريةالشؤون 
واألجور المستحقة للعاملين في المؤسسة، والمطبوعات، ومواد صيانة موجودات المؤسسة، كذلك الرواتب 

مصاريف  عتبارهمإوالخصم الممنوح، بكما يدخل ضمن هذه التكاليف الديون المعدومة وفوائد القروض 
  : يأخذ هذا التبويب الشكل التالي و )3( ."تمويل، وألنها تعكس سياسة المؤسسة

  التبويب الوظيفي) 07(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  20. ص ،مرجع سابقلجيالي، قصي السامرائي، محمود علي ا :المصدر
                                                

  . 39أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص  - 1
  . 193هاشم أحمد عطية وآخرون، مرجع سابق، ص  - 2
  . 34، مرجع سابق، ص نوآخرو كمال حسن جمعه الربيعي - 3

 تبويب العناصر حسب الوظيفة

 تكاليف تسويقية  تكاليف إنتاجية  تكاليف إدارية
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  :اإلنتاجالتبويب حسب العالقة بحجم : الثالث الفرع
 تغيرالتعرف على مدى  ابموجبهيتم  ،المؤسساتالشائعة في الهامة و التبويباتمن  التبويبيعتبر هذا     

بحجم النشاط في  تهاعالق حسبالتكاليف  ويمكن تقسيم )1(،المؤسسة فيحجم النشاط تغير مع  التكاليف
  : إلىالمؤسسة 

بحيث تزداد إذا  ،لتي ترتبط طرديا مع حجم  اإلنتاجالتكاليف ا"  أنهاتعرف على  و :التكاليف المتغيرة: أوال
تتغير طرديا مع  أي )2("إلخ،...ال ذلك تكاليف المواد األوليةثقل إذا قل حجم اإلنتاج مت، وزاد حجم اإلنتاج

   )3(.، فهي تكاليف تزول مع زوال النشاط التابع لهابالزيادة أو النقصان إلنتاج سواءتغير حجم ا
 )4( :ومن خصائصها  
 حيث تزداد بزيادته وتنخفض ( م اإلنتاج ة للوحدة الواحدة مع تغيرات حجابتأنها متغيرة في مجموعها ث

  .)تختفي باختفائهبانخفاضه و
 اجإنها كلف إنتاجية مرتبطة بداللة اإلنت. 
  و السيطرة عليها لرقابةاسهولة.  
 ختفائهوإ بتوقف اإلنتاج  يأنها تختف .  
  :تكاليف المتغيرة في الشكل التاليال حجميمكن التعبير عن العالقة بين التغير في حجم النشاط وو

  ن حجم النشاط و تكاليف المتغيرة العالقة بي) 08(الشكل رقم

  

                                                                                                                                   

  

  

  

  .50ص ، مرجع سابق، عبد الحكيم الرجبي"محمد تيسير "  :المصدر

                                                
  .15محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص  - 1
   .134طارق الحاج وآخرون، مرجع سابق، ص  - 2

3-Serge Bellut Maitriser, les cout d’un projet , le management par la valeur ,ed:  AFNOR: saint Denis, 
2002, p 43 . 

  .27ق، صمحمود علي الجيالي وآخرون، مرجع ساب 4-

 املتغرية منحين التكلفة

 التكاليف املتغرية

 حجم النشاط
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بغض النظر عن التغير في  بتةفي مجموعها ثا تبقيالتكاليف التي "ا أنهعلى  تعرف :الثابتةالتكاليف :ثانيا
  )1(".اطحجم النش

  )2( :إلى هاويمكن تقسيم

تشمل التكاليف التي يمكن للمؤسسة التأثير في قيمتها في األجل القصير مثل : ختياريةاإلالتكاليف الثابتة  - أ
 .اإلعالنتكاليف  واألجور،الرواتب 

وتتمثل في التكاليف التي يصعب على المؤسسة التخلص منها في األجل : التكاليف الثابتة اإللزامية  -  ب
، بحيث واإلهتالكاإليجار  :مثل ستمراراإلقدرتها على  فيقصير بدون األضرار بمصالحها والتأثير ال

ستئجار معدات و لكن إذا قررت إقبل تحملها فمثال يمكن للمؤسسة  ختياريةإتعتبر جميع التكاليف الثابتة 
  .الحالة تكلفة إلزامية  في هذه اإلهتالكاء بدال من شرائها يصبح غالمؤسسة بشرائها بعقود قابلة لإلل

  )3(: أنها من خصائصهاو
 الواحدةللوحدة  ةللمجموع و متغير ثابتة. 
  زمنيةكلفة. 
  غير قابلة للتخفيضو المؤسسةألنها ضمن قرارات متخذة من (عليها  السيطرة الرقابةصعوبة.(  
 ختفاء اإلنتاج إال تختفي ب.  
 حوضي التاليالشكل التكاليف الثابتة على حالها و ىتبقعليه يمكن القول أنه إذا زاد حجم النشاط أو نقص و

 :التكاليف الثابتة كما يلي

  العالقة بين حجم النشاط و التكاليف الثابتة) 09(الشكل رقم 

  

                          

  

 

  

                                                
  .18محمد أبو نصار، مرجع سابق ص  - 1
  . 25علي الجيالي وآخرون، مرجع سابق، ص  دمحمو - 2
  . 25، ص نفس المرجع - 3

 حجم النشاط

 منحىن التكاليف الثابتة

  التكاليف الثابتة
 

  .133، صمرجع سابقطارق الحاج، فليح حسين، : المصدر
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غير مع حجم تت تكاليف" وهيتسمى كذلك بالتكلفة المختلطة و :المتغيرةالتكاليف شبه الثابتة أو شبه : ثالثا
النشاط ولكن ليس بنفس النسبة، بحيث تشمل التكاليف شبه الثابتة وشبه المتغيرة، وعلى جزء متغير وجزء 

مرونة تتميز هذه التكاليف بالو )1( "،ثابت مما يستلزم األمر فصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة في هذه الحالة
، مثال ذلك فاتورة الهاتف فإن عا لتغير حجم اإلنتاجخر متغير تبالجزء  اآلحيث يكون جزء منها  ثابت و

يعتبر ثابتا ألنه يرتبط بعامل الزمن أما أجور المكالمات التي تزيد عن ذلك الشهري و شتراكاإلجزء منها هو 
يستلزم غيرة ثابتة أو شبه المتالالتكاليف شبه  في نظرا لوجود جزء ثابت وجزء متغيرو )2(.فة متغيرةفهي تكل
  .من بينها طريقة المربعات الصغرى ذلك باستخدام طرق علميةو، بتة عن المتغيرةكاليف الثافصل الت

 تجاهاإلبنفس تغير في مجموعها، وبشكل منتظم والف التي تتغير مع التكالي"  عنيتو :المتدرجةالتكاليف : رابعا
    ) 3( ".بنفس نسبة التغير في حجم النشاط لكن ليس، ومع التغير في حجم النشاط

  :الشكل التالي في درجةالمتإجمالي التكاليف ضح العالقة بين حجم النشاط وتتو

  العالقة بين حجم النشاط وإجمالي التكاليف المتدرجة) 10(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  .22ص  ،مرجع سابق نصار،محمد أبو  :المصدر

  تبويبات أخرى: الرابع الفرع
  :هناك العديد من التبويبات نذكر منها

   :إلى هذا التبويب حسب التكاليف تقسم :التبويب حسب عالقة العنصر بوحدة النشاط: أوال

                                                
  .272ص  ، 1998 مصر،: ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية2، ط االقتصاد اإلداريسمير محمد عبد العزيز،  - 1
  .31 صمرجع سابق،  عليان الشريف، عبد الناصر إبراهيم، - 2
  .21محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص  - 3

إمجايل التكاليف 
 املتدرجة

 حجم النشاط
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واضح تخصيصها مباشرة لمنتج معين بشكل افة التكاليف التي يمكن تتبعها وك" عني تو :تكاليف مباشرة  - أ
  )1( ".ومباشر

   )2(:التاليةالخصائص بالتكاليف المباشرة  وتتصف
  النهائينصر التكلفة ووحدة المنتج رتباط واضحة بين عإو جود عالقة. 
 رجوع إلى قواعد أو إجراءات ، دون البكل دقةتكلفة على وحدة اإلنتاج تحميل عنصر السهولة تخصيص و

 .حكيمة
 ث يتم تحديدها والتعبير عنها بوحدات نقديةيمكن قياسها بدقة حي. 
ال يوجد وبصفة عامة  المؤسسةفق على خدمة نمجموع المبالغ التي ت" يقصد بها و :مباشرةتكاليف غير   -  ب

من هذه التكاليف  أو الخدمة نصيب المنتج يمكن تحديدال رتباط مباشر بينهما وبين السلعة المنتجة، وإ
  )3(".بدقة

  
عتبار التكاليف التي تتحملها المؤسسة إحسب هذا التبويب يتم  :التبويب حسب تحميلها على اإليرادات:ثانيا
   )4(:إما
 اأي تعتبر أصل من أصول المؤسسة لحين بيعها فتحول عندهالتكلفة القابلة للتخزين "  يعنتو :منتجتكلفة  - أ

ير جميع التكاليف المنفقة على اإلنتاج سواء كانت مباشرة أو غ منكون هذه التكلفة تتإلى مصروف و
ت المنتجة تحميلها للكميابحيث يتم حصر هذه التكاليف و وغيرها،... ملالعمباشرة باإلضافة إلى المواد و

  ".أو الخدمات المقدمة كلفة الوحدات المنتجةتخالل الفترة لتحديد 
كما أن  ،التي تتحملها المؤسسة إال أنها ال ترتبط بشكل مادي بعملية التصنيعالتكاليف " وهي :تكلفة الفترة  -  ب

ة يف فترالتي تعتبر تكال البنودمن ، والزمن ولكن على أساس اإلنتاج بمرورالمؤسسة معظمها تتحمله 
صافي الربح أو  إلى هذا من أجل الوصولالتسويقية، بحيث تتحملها مباشرة والمصاريف اإلدارية و

  ".الخسارة
  

قت حسابها على البيانات التي تشتمل عليها التكاليف حسب و تبويبيعتمد  :حسابهاالتبويب حسب وقت : ثالثا
 : تكاليف وتنقسم إلىهذه ال

تتمثل في القيمة النقدية الممنوحة ة الفعلية التي حدثت في الماضي والتكلف"  تعنيو  :التاريخيةالتكاليف   - أ
   )5(.خدماتللحصول على بضائع أو 

                                                
  . 41عاطف األخرس و آخرون ، مرجع سابق ص  - 1
  . 39أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص  - 2
  . 42عاطف األخرس وآخرون، مرجع سابق، ص  - 3
  . 27 - 26صمحمد أبو نصار، مرجع سابق، ص  - 4
، ص 2007اإلسكندرية، : الدار الجامعية دئ محاسبة التكاليف في بيئة األعمال المعاصرة،مبا، أحمد محمد نور، حسين عبيد، شحاتة السيد شحاتة - 5

49 .  
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 ،، التقديريةالمقدرة مقدما ،ستخدم عدة مصطلحات منها التكاليف المخططةت :التكاليف المستقبلية  -  ب
هذا التحديد ، وفي المستقبل ة أو فتراتلفترالتنبؤ ف يتم تحديدها من واقع التحليل وتكالي" هي المعيارية و

ك فإنها تعتبر للذ، وا تمثل ما يتوقع أن يحدث مستقبال، بمعنى أنهحدوث الوقائع أو األحداث الفعليةيتم قبل 
مؤسسة العتبارها لللكن تعتبر مهمة بالنسبة تقدير، و إن قياسها ما هو إالحقائق واقعية، و تليستوقعات 

   )1( ".تخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةإو نحرافاتاإلن األخطاء أو البحث عوسيلة للرقابة و
  

يهدف هذا التبويب إلى إخضاع عناصر التكاليف إلى الرقابة : التبويب حسب إمكانية الرقابة عليها: رابعا
الفعلي مع خالل عمليات اإلنتاج بحيث يتم مقاربة التكاليف الفعلية مع التكاليف المعيارية أو مقاربة األداء 

القيام بتصحيح هذه في العمل والتكاليف و نحرافاتاإلالتعرف على اليف ولهذه التك االمعايير الموضوعة سلف
   )2(:في الوقت المناسب وتنقسم إلى نحرافاتاإل
فيها قبل البدء بعملية اإلنتاج وبالتالي يمكن تكاليف يمكن التحكم  "أنهاتعرف على  :للرقابةتكاليف خاضعة  - أ

   ".لها قبل وقوعهاتعدي
عليها  المؤسسةالتكاليف التي ال يمكن التحكم فيها بسبب تعاقد " تعنيو :للرقابةتكاليف غير خاضعة    -  ب

   ".فق عليهتذها بالكمية والسعر الممن تنفيبد وال
 يتمثل في أنها والذي هو المدى الزمنيغير قابلة للرقابة وإلى قابلة وهناك معيار آخر لتصنيف التكاليف و

تكون غير قابلة للرقابة إذا كان من غير الممكن للمؤسسة بتغييرها في المدى المحدد بعد هذه المدة تصبح 
تصبح غير  االنتهاءفمثال تكون تكلفة بناء مشروع ما خاضعة لرقابة وقت اإلنشاء و بعد  ،قابلة للرقابة

  )3(. خاضعة للرقابة
  

 اإلداريةفية في معظم القرارات يتستخدم المعلومات التكال :تخاذ القرارإيب لغرض التخطيط و التبو: خامسا
هذا التبويب يساعد على لهذا فإن اختبار بديل من البدائل المتاحة، و ذلك لمساعدة المؤسسة على فحص وو

  :تنقسم التكاليف حسب هذا التبويب إلى و )4( ،تخاذ القرار المناسبإالتخطيط و
ار أي بديل من يختإ، أي أن لتي تتأثر بأحد البدائل المعروضةتكاليف اال"يقصد بها و :التكلفة التفاضلية  - أ

ستخدام أي بديل إالبدائل المعروضة يؤثر عليها وبعبارة أخرى فإن هذه التكاليف ستكون مختلفة في حالة 
 )5(".د أفضل القرارات بالنسبة للمؤسسةمن البدائل المعروضة و بناء عليه فإنه ستحد

  .األكثرار التكلفة التفاضلية هي الفرق بين تكاليف بديلين على عتبإولهذا يمكن    

                                                
  . 66أحمد كلبونة، مرجع سابق، ص  - 1
  .32مرجع سابق، ص  عليان الشريف، ،معبد الناصر إبراهي - 2
  . 50عاطف األخرس وآخرون، مرجع سابق، ص  - 3
  . 156، ص 2004القاهرة، : ، الدار الجامعيةمحاسبة اإلداريةمبادئ الأحمد محمد نور، أحمد حسين علي،  - 4
  .54ص  ،مرجع سابق ،مبادئ محاسبة التكاليف في بيئة األعمال المعاصرة، أحمد محمد نور وآخرون - 5
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ار إجراء معين بدال عن الخسارة أو التضحية بمنفعة ممكنة إذا تم اختب" تعني و: تكلفة الفرصة البديلة   -  ب
ار يختإعتبار أن عملية المفاضلة في حالة وجود بدائل كثيرة فإنه يتم إلهذا يمكن و )1(".من إجراء آخر

  .كلفة الفرصة البديلة تساوي الصفرفي حالة عدم وجود بدائل نقول أن تعائد بينهم وأعلى 
تكاليف تاريخية نتجت عن قرارات تمت في الماضي وال يمكن تغيرها " تعرف على أنها  :الغارقةالتكلفة  -  ت

  )2( ."التحكم فيها والرقابة عليها أوال في الحاضر وال في المستقبل 
ال يمكن و نها ال تؤثر في عملية المفاضلةألمتساوية بين جميع البدائل  تعتبررقة اغلهذا التكلفة الو   
  .ستعمال األصل طيلة عمره اإلنتاجي إستردادها إال بإ
التكاليف التي تنفق نقدا سواء تم إنفاقها في الماضي أو سوف يتم إنفاقها  " تعرف بأنها :التكلفة النقدية  -  ث

يمكن و  )4( تبر ذات أهمية عند دراسة المفاضلة بين القرارات المعروضةتعو )3(".وضع التحليلفي الفترة م
للمفاضلة بين البدائل  ذو أهمية بالنسبةالدراسة لمبالغ المنفقة في الماضي أو في فترة ل النقديةعتبار التكلفة إ

  .تكلفة ألنها معيار للتفرقة بينهمعلى هذه ال عتماداإتخاذ القرار المناسب إلالمعروضة 
ت مدفوعة في عملية مبادلة حدثت هي ليستبر نوعا من تكلفة الفرص البديلة، وتع: تكاليف الضمنيةال  - ج

  )5(.م من أنها ال تسجل في الدفاتر  ولكن ال ينبغي إهمالها، بالرغالمؤسسةمتصلة ببعض عمليات  هالكنو
  

على  الجزائري لماليتعرف التكاليف وفق النظام المحاسبي ا : التبويب حسب طبيعة الحسابات: سادسا
التي حصلت خالل السنة المالية في شكل  االقتصادية) المنافع (اء سنة مالية في تناقص المزايا أعب"  أنها

تشمل األعباء مخصصات اإلهتالك أو نخفاض أصول أو في شكل ظهور خصوم، وإخروج أو 
  )6(" .خسائر القيمةو) مؤوناتال( حتياطاتاإل

ث تكاليف معينة لتحقيق أهدافها بحي تحقيق ربح تتطلب إلىوتهدف  قتصادياتنشط في مجال  مؤسسةأي 
لمحاسبي فق النظام او ةألي مؤسسيمكن حصر هذه األعباء بالنسبة و )7( ،تختلف التكاليف باختالف النشاط

  )8(: الجزائري فيلمحاسبي المالي ا

                                                
، 2002الرياض، : للنشر، دار المربح المحاسبة اإلداريةسون ، إريك نوربن ، ترجمة محمد عاصم الدين زايد ، أحمد حامد الحاج ، ري أنس جاري - 1

  .43ص 
  .  270 -269، ص ص مرجع سابقسمير محمد عبد العزيز،  - 2
   .80سابق، ص أحمد كلبونة وآخرون، مرجع  - 3
  . 58، مرجع سابق، ص  مبادئ محاسبة التكاليف في بيئة األعمال المعاصرةأحمد محمد نور و آخرون،   - 4
  . 132طارق الحاج وآخرون، مرجع سابق، ص  - 5
  . 81، ص 2009الجزائر، : ، دار بن عكنونالمحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرحمان عطية ، - 6
، 2009زائر، الج: مكتبية، مؤسسة الفنون المطبعية و ال المحاسبية مخطط النظام المحاسبي المالي الجديد مستمد من المعايير الدوليةلبوز نوح،  - 7

  . 192ص
الجريدة ( 11/ 07و المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  26/05/2008المؤرخ في  08/165اسبي المالي الصادر بموجب المرسوم النظام المح - 8

  ).27/2008الرسمية رقم 
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   .المشتريات المستهلكة 60/ ح 

  .الخدمات الخارجية 61/ ح 

   .خارجية األخرىالخدمات ال 62/ ح 

   .أعباء المستخدمين 63/ ح 

   .المدفوعات المماثلةالضرائب والرسوم و 64/ ح 

  .األخرى) التشغيلية(األعباء العملياتية  65/ ح 

   .األعباء المالية 66/ ح 

   .غير العاديةالعناصر  67/ ح 

  .خسائر القيمةمخصصات اإلهتالكات والمؤونات و 68/ ح 

   .ما يماثلهالنتائج والضرائب عن ا 69/ ح 

  :ويمكن تلخيص مختلف التبويبات السابقة في الجدول التالي
  تبويبات التكاليف) 05(الجدول رقم 

  
  أنواع التكاليف التي يتضمنها التصنيف  التصـــــــنيف

  

  التبويب الطبيعي

 تكلفة المواد. 
 تكلفة األجور. 
 تكلفة الخدمات.  

  

  التبويب الوظيفي

 تكاليف إنتاجية. 
 كاليف تسويقيةت. 
 تكاليف إدارية.  

  

  اإلنتاجالتبويب حسب العالقة بحجم 

 تكاليف متغيرة. 
 تكاليف ثابتة. 
  شبه متغيرة وأتكاليف شبه ثابتة. 
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 تكاليف متدرجة.  

التبويب حسب عالقة العنصر 
  بوحدة النشاط

 تكاليف مباشرة. 
 تكاليف غير مباشرة.  

التبويب حسب تحميلها على 
  اإليرادات

 لمنتجتكلفة ا. 
 تكلفة الفترة.  

 .التكاليف التاريخية   حسابهاالتبويب حسب وقت 
 التكاليف المستقبلية.  

 .تكاليف خاضعة للرقابة   التبويب حسب إمكانية الرقابة عليها
 تكاليف غير خاضعة للرقابة.  

  

  

التبويب لغرض التخطيط و اتخاذ 
  القرار

 التكلفة التفاضلية. 
 تكلفة الفرصة البديلة. 
 ارقةغال التكلفة. 
 التكلفة النقدية. 
 التكاليف الضمنية.  

  

  

  

  التبويب حسب طبيعة الحسابات

 62/ ح ،الخدمات الخارجية 61/ ح  ،المشتريات المستهلكة 60/ ح 
 64/ ح ،أعباء المستخدمين 63/ ح ،الخدمات الخارجية األخرى

  .الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة

األعباء  66/ ح ،األخرى) تشغيليةال(األعباء العملياتية  65/ ح 
  ،المالية

 االهتالكاتمخصصات  68/ ح  ،العناصر الغير العادية 67/ ح
  ،والمؤونات وخسائر القيمة

  .الضرائب عن النتائج وما يماثلها 69/ ح 

  

  .اعتمادا على ما سبق: المصدر
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 :التكاليفتقدير  :لثالثاالمطلب 
، ومختلطة ومتدرجة ةمتغيرنتاج إلى ثابتة وحسب عالقتها بحجم اإل تبويبهاالتكاليف نجد  تبويباتمن بين   

لكن إذا تعلق األمر و بويبنواع التكاليف حسب هذا التسهولة ليست بنفس الدرجة في تقدير جميع أ هناكف
بدون فصل هذين ، فجزء متغيرأنها تتكون من جزئين جزء ثابت و عتبارإبالتكاليف المختلطة على 

تخاذ وضع الموازنات التخطيطية أو تقدير التكاليف الالزمة إل المؤسسة ما ال تستطيعالجزئين عن بعضه
   .بفصل هذه التكاليف إلى متغيرة وثابتة ، لذلك من الضروري القيامالمختلفة اإلداريةالقرارات 

  دور تقدير التكاليف: األول الفرع

  )1(:تقدير التكاليف في تحقيق يساعد    

  : أهمها بلعدة أسباتقدير التكاليف بدقة ب المؤسسة قومت :المستقبليةليف التنبؤ بالتكا: أوال
فبالتالي  ،التي تتنافس على أساس التكاليف للمؤسساتفتقدير التكاليف يعتبر أمر هام جدا  تسهيل التحليل  - أ

على بالتالي يجب تستخدمها، والتي المعاصرة  اإلداريةفي تحديد األساليب  المؤسسةتكاليف  يرشد تقدير
 .للموارد المتاحة لتحقيق النجاح وتحقيق األهداف المسطرةأن تقوم بالتوظيف األمثل  المؤسسة

 .د الفرص الممكنة لتقليل التكاليفتحدي للمؤسسةالتقدير يسهل   -  ب
التكاليف على أساس دورة حياة المنتج أو الخدمة بتحديد الحد األدنى سهل تحديد التكلفة المستهدفة وي  -  ت

 . ه خالل دورة الحياةالمتوقع لتكليف

  :هذه المسببات في األنواع التاليةتتمثل و :تحديد المسببات الرئيسية للتكاليف: ثانيا
 مسببات التكلفة التي تعتمد على األنشطة.  
 مسببات التكلفة التي تعتمد على الحجم.  
 مسببات التكلفة الهيكلية.  
 مسببات التكلفة التنفيذية.  

يكون أفضل أسلوب ما مسببات التكاليف التي تعتمد على األنشطة أو الحجم غالبا العالقة بين التكاليف و 
ت التكاليف الهيكلية تتضمن خطة وقرارات طويلة ، أم مسبباستخدام الطرق الخطيةإسب معها هو يتنا

  .المؤسسةستراتيجي على إبالتالي يكون لها تأثير األجل و

إن الطريقة العملية لتحديد مسببات التكاليف هي أن  :ببات التكلفةستخدام التقدير لتحديد أو تعريف مسإ :ثالثا
 ألنهم يدركون طبيعة المنتج أو مقدم الخدمة نيعموظفي التصووالمهندسين تعتمد على حكم مصممي المنتج 

                                                
  .308 -306صعبد الحي عبد الحي مرعي و آخرون، مرجع سابق، ص  - 1
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يلعب تقدير و، ديهم معلومات تخص مسببات التكلفةهم أفضل من لوالعمليات التي يمر بها و أو الخدمة
امنا أو متعاونا لتثبيت في بعض األحيان األخرى دورا متضستكشافيا وإفي بعض األحيان دورا التكاليف 
 :الشكل التاليفي  أهداف تقدير التكاليفضح مفهوم ويتو .القرارات

 أهداف تقدير التكلفةمفهوم و) 11( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .305، صوآخرون، مرجع سابقمرعي  عبد الحي عبد الحي :المصدر

كاليف بما يعرف التو المؤسسةالعالقة بين أنشطة  في تحديدأن مفهوم تقدير التكاليف يتمثل  يتجلى مما سبق  
كنتيجة لما ، و... )رقابة، تخطيط، تنظيم( بجميع أنشطتها من المؤسسة ، من خالل قيام بمسببات التكاليف

اسبة لمقارنتها باألداء وضع المعايير المنو القراراتتخاذ إإلى تخفيض في التكاليف من أجل  يتم التوصلسبق 
   .تخاذ اإلجراءات التصحيحيةإو االنحرافاتكتشاف إالفعلي و

   :خطوات تقدير التكاليف :الثاني الفرع

  )1(:هية تستخدم عادة لتقدير التكاليف وهناك ستة خطوات رئيسي

طلب من ، فإن التطبيق العملي يترها بديهيالمعنية التي سيتم تقدييبدو أن تحديد التكلفة   :ةالتكلفتحديد : أوال
   :التاليةالتقليدية األسئلة  نالمحاسبين اإلجابة ع

                                                
  . 312– 309، ص ص نفس المرجع ،وآخرونمرعي عبد الحي عبد الحي  - 1

  
  

  
   

                                                                                     
 
 
 
 
  

  مفهوم تقدير التكاليف

 ف التكـالي

  األنشطـــة

  :لـ تقدير الـــتكاليف
  إدارة التكاليف - 1
  اختاذ القرارات - 2
   يط ووضع املعايريالتخط - 3
  

العـــالقة بني 
  األنشطـــة
 والتكاليــف

  النتيجة  ختفيض يف - 3  حتديد - 1

  إدارة - 2
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  ما هي التكلفة ؟ 
 ما هو المستوى اإلجمالي للتكلفة ؟ 
 ما هو مسبب التكلفة ؟ 
تقدير  العوامل المسببة والمؤدية لها والتي تستخدم فيتعتبر مسببات التكلفة هي  :التكلفةتحديد مسببات : ثانيا

  .التكاليفهذه المرحلة الخطوات الرئيسية لتقدير  تعدالتكلفة و
ع المعلومات المتعلقة يقوم المحاسب بعد تحديد مسببات التكلفة بتجمي :دقيقة تجميع معلومات مناسبة و: ثالثا

  . دقيقةالمعلومات يجب أن تكون مناسبة و هذهو ومسبباتها،بالتكلفة 
لدراسة وتكون محسوبة بنفس األسس أن تكون ذات صلة بالفترة الزمنية محل ا يقصد بمالئمة المعلوماتو   

تعتمد دقة المعلومات على ي الفترة الزمنية التي حدثت فيها، و، وكل المعامالت تكون مسجلة بدقة فالمحاسبة
دقة  تختلفو المؤسسةعلى المعلومات من داخل  عتماداإلعادة يتم عة المصدر الذي تحصل عليها منه وطبي

  .هاختالف مصادرإهذه المعلومات ب

نحراف أو إفعند ظهور أي  عادية،الغير ف من التمثيل هو تحديد النماذج الهد :تمثيل المعلومات بيانيا: رابعا
  .التكلفةعدم خطية في تمثيل المعلومات بيانيا يجب أن تتوخى الحذر في إجراء تقديرات 

  
 الحقا،هناك العديد من طرق تقدير التكاليف سنتطرق لها  :سبةتطبيق طرق التقدير المناو اريختإ: خامسا

للتكلفة نتيجة إلى تكلفة الخبرة والموارد المستخدمة في تقدير تختلف تلك الطرق في قدراتها في تحقيق أدق و
  .التقدير

  
ر احتمال تعتبر من الخطوات الحاسمة في التقرير مع أن نأخذ في االعتبا :تقييم دقة تقدير التكلفة: سادسا
   :يلييعني أن نأخذ ما و خطأ،وجود 
 التكلفة رالمالئمة لمسببات التكلفة التي تم اختبارها في الخطوة الثانية لتقديالكمال و. 
 ومات المختارة في الخطوة الثالثةمالئمة و دقة المعل. 
  الرسم البياني في الخطوة الرابعةدراسة. 
 ريقة المختارة في الخطوة الخامسةدقة الط.  

  المتطلبات الواجب توفرها لتطبيق طرق التقدير : الثالث الفرع
النتائج التي يتم التوصل إليها على جودة البيانات والمعلومات المستخدمة في التحليل، وفي البداية  تتوقف   

يجب تبرير وجود عالقة سببية بين العامل التابع وبين العامل أو العوامل المستقلة ألنه بدون وجود مثل 
 عتماداإلستخدام المعلومات في التقدير يجب وإلهذه العالقة فإنه ال فائدة من النتائج التي يتم التوصل إليها، 

  : على األمور التالية
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ستخراجها من السجالت إيجب أن تكون المعلومات المستخدمة صحيحة فعند   :وجود سجالت صحيحة :أوال
عمل التسويات الجردية المالئمة لفصل نتائج الفترات المحاسبة يجب التأكد من سالمة التسجيل وصحة 

  )1(.المحاسبة المتعاقبة عن بعضها بطريقة سليمة

تعتمد كل طرق تقدير التكاليف على دقة المعلومات المستخدمة سواء كانت مالية أو  :دقة المعلومات :ثانيا
دقة هذه  ل تقارير للتأكد منعم المؤسسة فتعتبر معلومات داخلية من الممكن أن تطلببالتشغيل، خاصة 

على  عتماداإلتحديد مدى إمكانية ب المؤسسة  مالمعلومات، أما إذا كانت اقتصادية فهي معلومات خارجية فتقو
  .على هذا المصدر عتمادواإللمعلومات عن طريق تحديد مصدرها وتحديد مدى إمكانية الوثوق هذه ا

  
  :إلىتنقسم و: الزمنيةاختيار المدة : الثثا
كون لنفس الفترة الزمنية ألن تالمعلومات الخاصة بكل متغير يجب أن  :متوافقةالاألوقات الزمنية غير   - أ

  :التاليةالعديد من المشاكل ممكن أن تحدث نتيجة لسبب من األسباب 
  طريقة القيود الحسابية التراكميةستخدام طريقة القيود النقدية بدال من إيتم في المحاسبة. 
 دقيقةغير احة للمحاسب اإلداري غير كاملة ويل المعامالت يجعل المعلومات المتالتأخر في تسج. 
  من الممكن أن تكون المعلومات المتاحة بها أخطاء نتيجة لتسجيل المعامالت الخاصة بفترة محاسبية

   .ة أخرييمعينة في فترة محاسب

فإذا كانت  سنوية أوشهرية  أوبوعية أس أوالفترة الزمنية ممكن أن تكون يومية  :طوال الفترة الزمنية - ب
   :الفترة الزمنية

 ن فرصة وجود مشكلة عدم توافق في الفترات الزمنية للمعلومات المتاحة تكون كبيرة إقصيرة جدا ف
 .نتيجة ألي تأخر في تسجيل المعامالت أي خطأ التسجيل

  ستخدام طريقة تحليل إعند طويلة جدا فان العالقات الهامة بين المعلومة من الصعب حصرها وبالتالي
 إلىذلك  ىلما طالت الفترة الزمنية كلما أدكأي  ،كبيرة ةتفسيرينه في هذه الحالة ال يعكس قوة إنحدار فاإل

نتائج المتحصل عليها من عتماد على الاإل ىطلوبة لتحسين الخطأ المعياري ومدتقليل عدد المعلومات الم
نحدار ممكن إأن يحدد أي فترة زمنية تحقق الحصول على  ولذلك يجب على محاسب التكاليف، نحداراإل
  )2(.عتماد على نتائجها والتي يجب أن تكون أكثر دقةاإل

  

  
                                                

  .89الحكيم الرحيبي، مرجع سابق، ص دعب" محمد تيسير"- 1
  .343-341، ص سابق ، مرجععبد الحي عبد الحي مرعي و آخرون - 2
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  طرق تقدير التكاليف : الرابع الفرع
  )1( :أهمهاهناك طرق لتقدير التكاليف   

صول منها على الحو المؤسسةتعتمد هذه الطريقة على الرجوع إلى سجالت  : الدالة الخطيةطريقة : أوال
مستوى النشاط  تحديدي، وربشكل شهالل الفترات الماضية لسنة مثال والتكاليف شبه المتغيرة الفعلية خ

رتباطا مع المصروف إ، بحيث يراعي أن يكون أكثر ختيار مستوى النشاط العاديإالخاص لنفس الفترة، ويتم 
أدناه ضمن المشاهدات  د أعلى مستوى نشاطسبب التكلفة بعد ذلك يتم تحديمهذا ما يطلق عليه بالمعني و

  :ذه الطريقة على المعادلة التاليةتعتمد هو ،لغ التكاليف المرتبطة بكل منهامباالمختارة و
 

  
                        حيث                                  

y: الكلية ةالمتغير التكاليف شبه.   

a : التكاليف الثابتة.   

b: لفة المتغيرة لوحدة النشاطمعدل التك. 

 h: مستوى النشاط.  

 :ويتم تحديد معدل التكلفة المتغيرة لوحدة النشاط بالمعادلة التالية

=b   أدنى  –ي صأق( فرق النشاط ÷   )أدنى  –أقصى ( فرق التكاليف (  

  :ورغم سهولة تطبيق هذه الطريقة إال أنها تعاني من عدة عيوب هي
  إلحتمال تأثرها بالمشاهدات المتطرفةعدم دقتها أحيانا نظرا. 
 اقتصارها في عملية الحساب على مشاهدتين فقط، وإهمالها لباقي المشاهدات األخرى. 
 إعتمادها على مشاهدات تاريخية قد ال تعكس ما يمكن أن تكون عليه التكاليف في المستقبل  .  

  
ة مع طريقة النقطة العليا والدنيا إنها تأخذ بعين إن أهم ما يميز هذه الطريقة بالمقارب: نتشاراإلطريقة : ثانيا

ستخدام الرسم إجميع المشاهدات عند تقدير التكاليف شبه المتغيرة، وتقوم هذه الطريقة على  عتباراإل

                                                
  . 45–38محمد أبو نصار، مرجع سابق، ص ص  - 1

h×Y=a+b  
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البياني بحيث يستخدم المحور العمودي لتمثيل مبلغ التكاليف شبه المتغيرة الكلية بينما يستخدم المحور 
  .النشاط األفقي لتمثيل مستوى

أشخاص  فإن أهم ما يأخذ على هذه الطريقة هو الحصول على نتائج مختلفة إذا ما تم استخدامها من طر    
ليتوسط نقاط المشاهدات كما  االنتشارختالف بين األفراد في عملية رسم خط مختلفين، ويعود ذلك إلى اإل

  .المتوقعة في المستقبل عكس المصاريفتعلى مشاهدات تاريخية وال  عتمادهاإيؤخذ عليها 

تقوم هذه الطريقة على حصر التكاليف شبه المتغيرة للعنصر المعني عند  :طريقة مستويات اإلنتاج: اثالث
، ومن ثم تقدير التكاليف المتغيرة ةالتاريخية للمؤسسمستويات إنتاجية مختارة وذلك في واقع السجالت 

  .والتناسبأسلوب النسبة والثابتة عند مستوى اإلنتاج المطلوب باستخدام 
وأهم ما يؤخذ على هذه الطريقة إنها تستخدم بيانات تاريخية قد ال تعكس واقع التكلفة الفعلي في المستقبل،    

كما أنها تعاني من اعتمادها على الحكم الشخصي كونها تترك عملية تحديد مستويات اإلنتاج للتقدير 
    .آلخرالشخصي والتي قد يختلف من شخص 

أدق الطرق التي يمكن تعتبر هذه الطريقة من أفضل و :)المربعات الصغرى (  االنحدارطريقة تحليل : بعارا
خل بطريقة حسابها ، كما أنه ال يتدجميع المشاهدات عتبارباإلستخدامها لتقدير التكاليف بحيث أنها تأخذ إ

د ، حيث يتم إيجامتغير عامل تابععتبر مستوى النشاط عامل مستقبل والتكاليف شبه اليالتقدير الشخصي، و
  . مدى اإلرتباط بين المتغيرين ومستوى الميل

  .وهو التكلفة المراد تقديرها :التابعالمتغير 
   :هماحالتين هنا نواجه التابع، هو مسبب التكلفة الذي يتم استخدامه لتقدير قيمة المتغير و :المستقبلالمتغير 

 ر بتحليل اإلنحدار البسيطيل اإلنحداعندما يوجد مسبب تكلفة واحد يسمى تحل . 
  ت التكلفة يسمى اإلنحدار المتعددثنين أو أكثر من مسبباإعندما يوجد. 
الشكل  االنحدارتأخذ معادلة و، اطع مع خط الصادات وكذلك الميلعلى مدى التق نحداراإلشمل معادلة تو

  : التالي

                                                                                                   

 حيث

y : اليف شبه المتغيرة الكليةة المتغير التابع أو قيمة التكقيم.   

a: قيمةالتي تمثل و اتمدى التقاطع مع خط الصاد أو ثابتة وتسمى أيضا بالمدى الثابت تكاليف y  عندما
    .x=0يكون 

y=a+b X+e 
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x : واحد أو أكثر من مسببات التكلفة الممكن وجودسبب التكلفة من قيمة المتغير المستقل أو قيمة م. 

b : المتغير المستقلسمي معامل تالتكلفة المتغيرة للوحدة و كذلك.  

e : نقاط المشاهدات(وأي نقطة من نقاط المعلومات يمثل المسافة بين خط اإلنحدار خطأ التقدير (  
  : بأنها وتتميز هذه الطريقة  

 يقة لتقدير التكلفةقة إحصائية دقطري. 
 تقديرأقل خطأ تقدير محدد للتكلفة و اتعطين. 
نذكر  التكلفةحاسبي التكاليف في تقدير اإلحصائية تساعد م العديد من مقاييس تحليل اإلنحداريوجد    

  )1(:أهمها

 االعتماد ى إمكانيةالمستقل أي يحدد مدالتابع وقوة العالقة بين المتغير ل مقياسيعتبر  : R²معامل التحديد - أ
  .على نتائجه االعتمادبحيث يعكس إمكانية ) 1(تكون قيمته قريبة من على اإلنحدار، و

هو رقم يقع بين وة العالقة بين المتغير التابع والمستقل ويعتبر مقياس لق :) R( أو   االرتباطمعامل   -  ب
  .عدام العالقة بين المتغيريننإأو عندما تكون قريبة من الصفر فهذا يعني وجود نقص و+  1 ، - 1

ط بالتقدير هو المدى المحية التقدير الناتجة من اإلنحدار وهو مقياس لدق :) SE( الخطأ المعياري للتقدير   -  ت
، بحيث يستخدم لقياس مدى معروفة داخلهالغير يمة الحقيقية الذي من المؤكد وقوع القالناتج من اإلنحدار و

  .دقة اإلنحدار

تعتمد هذه الطريقة على خبرة الشخص الذي يقوم بعمل تحليل  : ل الحسابات الشخصيةطريقة تحلي: خامسا
، فمن واقع خبرته الشخصية يقوم بدراسة كل حساب والعمليات المؤسسة الحسابات التي تظهر في دفاتر

تكون هذا تكون منها، وبعدها يحدد النسبة المئوية لكل من التكاليف الثابتة والمتغيرة التي تالمالية التي 
ويعاب على هذه الطريقة أنها تعتمد على خبرة ووجهة نظر المحاسب الذي يقوم بإعداد التحليل ، الحساب

ومن ثم تخضع لتحيزه الشخصي باإلضافة إلى ذلك، نجد أن هذه الطريقة تعتمد على مالحظة واحدة وهي 
أخرى إال بالقدر الذي يذكره الخبير الذي  البيانات التي تم تحليلها ومن ثم تهمل تذبذبات التكاليف من سنة إلى

  )2(.قام بعمل  التحليل
  

  

                                                
   . 336 -327عبد الحي عبد الحي مرعي وآخرون، مرجع سابق، ص ص  - 1
  . 75– 74ص ص  مرجع السابق،عبد الحكيم الرحيبي، " محمد تيسير" - 2
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  الفصل األول خالصة

سلعة  بإنتاجمحاسبة التكاليف تهتم بقياس وتسجيل وعرض التكاليف المتعلقة  أن يتضح من مضمون الفصل
  .هي عالقة تبادلية األخرىوفروع المحاسبة  التكاليفالعالقة بين محاسبة  أن إلى اإلشارةتمت ، كما خدمة أو

التكلفة فتعتبر مقدار التضحية القابلة للقياس بالنقد المدفوع مقابل الحصول على سلعة فيما يخص معنى أما    
التبويب الطبيعي أو الوظيفي أو حسب  فيعناصر التكلفة  اتتبويب أهمتتمثل و ،أركانخدمة، ولها عدة  أو

  :فيأساسا ليف دور مهم يتمثل أن لتقدير التكا حيث، اإلنتاجالعالقة بحجم 

   التنبؤ بالتكاليف المستقبلية 
 .تحديد المسببات الرئيسية للتكاليف 

  :فيتتمثل تقدير التكاليف تساعد على طرق  وهناك عدة

 .ريقة تحليل الحسابات الشخصيةط 
 .طريقة الدالة الخطية  
 .)المربعات الصغرى( يل االنحدارطريقة تحل  
 .طريقة االنتشار  
 .اإلنتاجمستويات  طريقة  

  



 

 

  

  

مدخل إلى : الثانيالفصل 
  العامة  الخدمة

  ماهية الخدمة العامة: المبحث األول

  المؤسسة العامة: المبحث الثاني
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  تمهيد

يعتبر قطاع الخدمات بالنسبة لكل الدول في الوقت الحالي من أهم القطاعات التي احتلت أهمية كبيرة، 
خاصة مع زيادة الطلب على جميع الخدمات خاصة الخدمات التعليمية، الصحية، المصرفية وغيرها، 

  .وأصبحت ال تقل أهمية عن السلع المادية

بية حاجات ضرورية ألفراد المجتمع، ولقد إرتبط مفهوم الخدمة العامة أما الخدمة العامة فهي تسعي إلى تل
بنشأة الدولة ألنها في البداية كانت تقدم الخدمات التقليدية كاألمن والدفاع، ولكن مع التطورات الحاصلة 

لى وإشتداد المنافسة أصبحت تهتم بتقديم الخدمات التي قد يفشل نظام السوق في إشباعها كليا أو جزئيا ع
  . اعتبار أنها خدمات ضرورية ألفراد المجتمع

  :األسئلة التالية ب هذا الموضوع سنحاول اإلجابة عنإللمام بأهم جوانول

  ؟وأنواعها هي خصائصهاما المقصود بالخدمات العامة، وما  
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     العامة الخدمة ماهية: المبحث األول

قطاع  لىإ أهمية إعطاءصة االقتصادية منها التطور الحاصل في مختلف المجاالت وخا ىأدلقد  
هتمام المؤسسات الخدمية بمختلف الطرق الفعالة إعن السلع المادية، بحيث زاد  أهميةتقل  ال ألنهاالخدمات، 

ة بنشأة الدولة وزيادة درجة تدخلها في إشباع الحاجات رتباط مفهوم الخدمة العامظرا إلونالخدمات،  لتأدية
تحقيق  يجميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية بغرض زيادة رفاهية المجتمع وبالتال العامة للمجتمع في
  .التنمية االقتصادية

 ةالخدم مفهوم: المطلب األول

  تعريف الخدمة: الفرع األول
) *AMA(جمعية التسويق األمريكية  هافتعرلخدمات حيث جهات نظر الكتاب في تحديد تعريف اختلفت وإ   

وزع من أو ت ىمنفعة تؤد" أي )1(''،منافع تعرض للبيع أو التي تقدم مرتبطة مع السلع المباعةوأنشطة "أنها 
خدمة لفرد معين أو مجموعة من األفراد أو لجهة أخرى يترتب عليها مخرجات عير قبل وحدة إنتاج 

ال ينتج نه غير ملموس، وأعتبار ا، على خرآعمل يقدمه شخص لشخص  أداء أونشاط " فهي )2( "،ملموسة
   )3( ."ال يرتبط بمنتج مادي أو إنتاجهشيء، وقد يرتبط  أيعنه ملكية 

 :منها تحدد من خالل الخصائص التي تتعلق بها وتميزها عن السلع الماديةتالخدمة أن  من هذايستخلص 
ئص خصاهذه التطرق إلى يتم الة، وعدم القدرة على التخزين، باإلضافة إلى تواجد العميل، وسيملموسالال

  .الخدمة الحقا

ويمكن النظر إلى طبيعة الخدمات ولفهم العالقة بينها وبين السلع المادية، والسبب في ذلك هو الترابط    
وبشكل عام يتراوح عرض المؤسسة  من سلع  ييزمرحلة التسليم والتملتزامن الوثيق بينهما، خاصة في وا

أو يمكن أن يكون عنصر الخدمة ، عرض الخدماتب من جانب آخر، فقد تقوم المؤسسة ةبحتإلى خدمات  ةبحت
  )4(.ةتثانويا أو رئيسيا من العرض الكلي، كما قد تقوم بعرض سلع بح

  

                                                
*-AMA : American Marketing Association. 

، 2001عمان، : ، دار المناهج للنشر والتوزيع)مدخل استراتيجي، كمي، تحليلي( التسويق المصرفيمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، مح -1
 . 19ص 

 . 445، ص 2002اإلسكندرية، : ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع 1ج ،)مفاهيم، اإلستراتيجية(التسويق عصام الدين أمين أبو عقلة،  –2

3 –Kotler et Dubois, Marketing Management, 11eme Edition, Detphine Manceau : paris, 1999, p 463. 
 .393، ص 2002عمان، : ، دار المناهج للنشر والتوزيعأساسيات التسويق الشامل والمتكاملبشير عباس العالق، محمود جاسم الصميدعي،  –4
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  :، كما هو موضح في الشكل التاليلسلع والخدماتا عرضلس هناك من يحدد أربعة أنواع وعلى هذا األسا 

 الخدماتو  السلعأنواع عرض ) 12(شكل رقم ال

                                                                  
                                                            

  

  

  .22، ص مرجع سابقردينة عثمان يوسف، محمود جاسم الصميدعي، : المصدر

  : أنه توجد يتضح من هذا التقسيم

 ال يرتبط تقديمها بأي خدمة): بحتة(سلع حقيقية. 

هنا للخدمات دور إسناديأي يكون : سلع مرتبطة بخدمات. 

أي يكون للسلع هنا دور إسنادي: خدمات يعتمد تقديمها على مساندة السلع. 

 سلعـة ال يرتبط تقديمها بأي): بحتة(خدمات صرفة.  
  

  )1(:أنواع هي) 05(قسم عرض الخدمات إلى خمس   Kotler et Duboisأما 

 خدمات مثل الصابون  أيتتمثل في المنتجات الملموسة بحيث ال يرافقها : منتجات ملموسة بحتة
 .إلخ...والسكر

 ات وتتمثل في تقديم منتج ملموس مصحوبا بمجموعة من الخدم: منتجات ملموسة مرفقة بخدمات متعددة
 .مثل شراء سيارة مع خدمات الصيانة والضمان

  متساوية من المنتجات والخدمات معا مثال خدمات المطاعم أجزاءوتتمثل في تقديم : الخدمة –المنتج. 
  تتمثل في تقديم خدمات رئيسية مصحوبة ببعض المنتجات : أخريخدمات  أوخدمات مرفقة بمنتجات

خدمة النقل مصحوبة بمنتجات مكملة مثل الطعام،  مثل خدمات النقل الجوي تتضمن اإلضافية
 .إلخ...الصحف

                                                
1 - Kotler et Dubois, Op.Cit, pp 463- 464. 

يعتمد تقديمها  خدمات  )بحتة(سلع حقيقية 
  على مساندة السلع

  سلع مرتبطة بخدمات

  
  )بحتة(خدمات صرفة 

 السلعة

 اخلدمة
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 مثل خدمات المحامي، الطبيب أساسيوتتمثل في تقديم خدمات بشكل : الخدمة البحتة.  

  مةخصائص الخد:الثاني الفرع
  :تتمثل في تميزها عن السلع المادية بخصائصالخدمة تتصف 

اإلقدام على شرائهـا، وهذه  قبل... لمس الخدمة، رؤيتها، تذوقهاأنه ال يمكن '' ايقصد بهو  :ملموسيةالال :أوال
جهد أو عمل يقدم من طرف شخص أو " تمثلالخدمة هذا يعني أن  )1( ''.الخاصية يطلق عليها بعدم الملموسية

أن الالملموسية هي الصفة ) Bateson(ويرى باتسون  )2(.ىفرد إلى شخص أخر أو مؤسسة لمؤسسة أخر
         )3( :تشمل كل منوميز السلع عن الخدمات المهمة التي ت

  .أي التي ال يمكن لمسها من قبل العميل: ملموسية الواضحة الال - أ
الصفتين ا، وهو يرى بأن هاتين يأي التي من الصعب على المستهلك أسرها ذهن: ملموسية الذهنية الال -  ب

 :يه المادية السلعةالخدمة عن ن عن بعض الخصائص التي تميز امسؤولت

  الخدمات غير قابلة للمس. 
 صعوبة وضع معايير نمطية دقيقة للخدمات. 
  نفصال الملكيةإتسويق الخدمات ال تتضمن عملية. 
  التالزم(غير قابلة للفصل  ستهالكواإلعملية اإلنتاج.( 
  وجد تخزين أو جرد للخدمةيال. 
 ختالف أدوار الوسطاء في تسويق الخدمات عن دورهم في تسويق السلعإ. 
 ي العميل لموقع مقدم تأين يذهب مقدم الخدمة للعميل أو ألعميل جزء من عملية اإلنتاج، وبالتالي إما ا

  .لخدمةا

  )4( :ىالالملموسية إل الخدمات التي تمتاز بعدمويمكن تقسيم 

 .والحماية والمتاحف األمنالخدمات تمتاز بعدم الملموسية الكاملة مثل خدمات  - 1
 .للشيء الملموس مثل خدمات التأمين وعقود الصيانةالخدمات تعطي قيمة مضافة  - 2
 .الخدمات تعمل على توفير شيء مادي ملموس كالخدمات ومحالت التجزئة - 3

                                                
 .  60، ص 2003عمان : ، دار المناهج للنشر والتوزيعالتسويق االستراتيجي للخدماتمود مصطفى، محمد مح –1

 ..217، ص 1999عمان، : ، مكتبة ودار الثقافة للنشر والتوزيعمبادئ التسويقمحمد صالح المؤذن،  –2
 .  24، 23ص ص، 2008عمان، : ، دار وائل للنشر والتوزيع4، ط تسويق الخدمات، هاني حامد الضمور –3

 .23 -22نفس المرجع ، ص ص  –4
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  :وتختلف درجة الملموسية من خدمة إلى أخرى كما في الجدول التالي

  تصنيف درجة الملموسة) 06(الجدول رقم 

  خدمات المستهلك  خدمات المنتج  درجة الملموسة
ت التي تتصف بعدم الخدما

الملموسية بشكل كامل 
  وأساسي

األمن والحماية، أنظمة 
  .التمويل ،االتصاالت

المتحف وكالء التوظيف، أماكن الترفيه، 
التعليم، خدمات النقل والسفر، 

  المزادات العلنية
قيمة  تعطيالخدمات التي 

  مضافة للسع الملموسة
التأمين، عقود الصيانة، 

ستشارات الهندسية الا
واإلعالنات وتصميم العبوات 

  واألغلفة

خدمات التنظيف، التصليح، التأمين، 
  العناية الشخصية

 رالخدمات التي توف
  منتجات مادية ملموسة

متاجر الجملة، وكالء النقل، 
  المستودعات، البنوك

متاجر التجزئة، البيع اآللي، الخدمات 
  البريدية، العقارات، التبرعات الخيرية

  .23، ص ، مرجع سابقحامد الضمورهاني : المصدر

 أشياء إلى، ولهذا يتم اللجوء ى ظهور عدة مشكالتإل اصية الالملموسية في الخدمات يؤدىوجود خ إن
  )1( :تتمثل فية للتعبير عن الخدمة ملموس

 .وتتضمن نظافة الموقع داخليا وخارجيا شبابيك االستقبال متعددة الخدمات :تقديم الخدمةموقع  - أ
 .في المظهر الالئق المناسب للعمل، االستقبال الجيد أساساوتتمثل  :ةالخدم مقدم -  ب
وتقنيات متطورة تعطي صورة حسنة حول  أجهزةستخدام إوتعني  : تجهيزات مكان تقديم الخدمة مستوى -  ت

 .إلخ...اآلليةوالموزعات  اآلليةالشبابيك : المؤسسة مثل
مات المؤسسة واضحة ة بالمعلومات حول خدتكون الكتابات والالفتات الخاص أنيجب أي  :المعلومات -  ث

 .ومفهومة المعنى
  .يجب أن تحدد بدقة عند الحاجة إليها من طرف المستهلك: التسعيرات - ج

بين الشخص الذي يتولى ورتباط بين الخدمة ذاتها اإل درجة''وتعني :)عدم االنفصـال(التالزمية : ثانيا
مها والمستفيد منها في أن واحد عند التقديم، لذلك فإن ما يميز الخدمة هو وجود مقدأي أنه  )2(''.تقديمها

                                                
  .36ردينة عثمان يوسف، محمود جاسم الصميدعي، مرجع سابق، ص   –1
 .  24هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص  – 2
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هذه الخاصية تعني وجود وذا ماال ينطبق على السلع المادية، وه ،الخدمات تقدم وتستهلك في نفس الوقت
عالقة مباشرة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها، بحيث يتطلب ذلك في الغالب ضرورة حضور طالب الخدمة 

  )1(.إلى مكان تقديمها

  )2( :خاصية التالزمية ما يلي نيترتب عو

 .حتياجاتهايكون تقديم الخدمة في الوقت الذي يقع الطلب عليها بوجود المستفيد وطبقا إل - 1
 .ستخدامه إليصال الخدمات إلي طالبهاإيعتبر التوزيع المباشر هو األسلوب الذي يمكن  - 2
  .ا إذا زاد الطلب عليها مثل الطبيبفي حالة م خاصةيعتبر عرض هذا النوع من الخدمات غير مرن،  - 3

 ستنتج أن تواجد مقدم الخدمة والمستفيد منها له تأثير على الخدمة، وهذا ما يدفع بالمؤسسةيومما سبق    
المقدمة للخدمة إلى توجيه قدراتها نحو تدريب وتطوير مهارات مقدمي الخدمة من أجل تحقيق ميزة تنافسية 

  .ماتمن خالل طريقة تقديم هذه الخد

، لواجب القيام بها من قبل الطرفينا، ت مكتوبة تبين األدوار واألنشطةإلى ضرورة وجود تعليما باإلضافة
تصال والترويج المسبقة وبالتالي تصبح األمور واضحة لكل طرف من خالل الخبرة أو من خالل عملية اإل

  . لها

  :الثة مستويات هيوهذا يعني أن إنجاز الخدمات قد يتأثر بالعامل اإلنساني في ث

 التي تحدث فيها عملية اإلنتاج واالستهالك البيئة . 
 األشخاص المشاركين.           
 العميل أو المستهلك.  

تنميط الخدمات عدم القدرة على '' :التماثلالتجانس أو خاصية عدم تعني : عدم التجانس في المخرجات: ثالثا
ري بشكل واضح، وهذا يعني أنه يصعب على مقدم الخدمة خاصة تلك التي يعتمد تقديمها على العنصر البش

مرات تقديمها وبالتالي فهو ال يستطيع ضمان في كل مرة من نسة متماثلة ومتجاأن يتعهد بأن تكون خدماته 
     )3(''.مستوى جودة معين لها مثلما يفعل منتج السلع

                                                
 .30مرجع سابق، ص  ،بشير عباس العالق، محمود جاسم الصميدعي – 1
 .223محمد صالح المؤذن، مرجع سابق، ص   –2
 .32ن يوسف، محمود جاسم الصميدعي، مرجع سابق، ص ردينة عثما  –3
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، ممثلة بالمواد التي تتطلبها الخدمة، ولعل ذلك يعود إلى المحددات المؤثرة في مخرجات إنتاج الخدمة   
إذ أن جميعها تنعكس على معيارية األداء للخدمة المقدمة،  .إلخ... التوقيت، السرعة، األدوات المستخدمة

عرفة مقترحاتهم حول الخدمات ماء آراء المستهلكين وقصستإلتغذية العكسية عن طريق اعتماد إلذلك فإن 
عد هو الطريق ي ختالل في عدم الرضا التام للمستهلك عنهاإك أي لكان هنا تحسينها إذا ما تجاهإبالمقدمة 

        )1(.األنسب لتقليص حدة التباين

من خالل هذه الخاصية يتضح أن عنصر الخطأ يكون بدرجة أكبر منه في حالة إنتاج سلعة مادية مما و
           )2( :ت أن تعمل على، مما يوجب على مؤسسة الخدمايزيد من صعوبة التأكد من نوعية الخدمة

 وتدريبهم على أفضل طرق تقديم الخدماتللموظفين ار الجيد يختاإل. 
 تنميط خطوات وإجراءات تقديم الخدمات في جميع أنحاء المؤسسة. 
  متابعة مستوى رضا العمالء عن خدمات المؤسسة، وذلك من خالل معلومات المرتدة واستقصاءات

 .الضعف في تقديم الخدمة والعمل على تصحيحها العمالء، وذلك لتحديد مواطن
 قياس مستوى كفاءة التجهيزات بموضع أداء الخدمة وذلك لتقديم خدمات تتصف بالجودة.  

           )3( :عدة عوامل منها ىإلكانت مخرجات لنفس المؤسسة، ويرجع ذلك  إذا حتىفالخدمات ال تتصف بالتماثل   

 .أخرى إلىيختلف من فترة  أنل مقدم الخدمة الذي يمكن الكفاءة المهنية ونمط تعام ىمستو - 1
 .وعي المستفيد من الخدمة وسلوكه ىمستو - 2
 .الخدمة أداءكفاءة التجهيزات موضع  ىمستو - 3

ستنتج من هذه الخاصية أن جودة الخدمة تتوقف على مقدمها ومكان وزمان تقديمها، لذلك فإن الكثير من ي
 يرضيا من أجل تقديم مستوى خدمة تدريبهبختبار الكفاءات والقيام إلالمؤسسات الخدمية تعطي أهمية كبيرة 

  .المستهلكين

وليس شيء مادي ملموس، فإنه من  أداء أو جهد'' كلالخدمات  تعتبر: عدم القدرة على التخزين :رابعا
يمكن تخزين  أي أنه ال )4(''.المستحيل تخزينها لخلق ما يعرف بالمنفعة الزمنية، وذلك كما هو الحال في السلع

              .الخدمة

                                                
 . 24، 23، ص ص 2005عمان، : ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعتسويق الخدمات الصحيةتامر ياسر البكري،   – 1
 .55محمد محمود مصطفى، مرجع سابق، ص   –2

 .33، ص 1999القاهرة، : ، مكتبة األنجلو المصرية4ط  ،إدارة اإلنتاج والعمليات في الصناعة والخدمات، ىأحمد سيد مصطف  –3

 .168: ، ص2001اإلسكندرية، : ، الدار الجامعيةإدارة وتسويق األنشطة الخدميةسعيد محمد المصري،   –4
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مستخدمها وال يمكنه من التمتع  من كون الخدمة ينتفع منها يساساألها مبررخاصية الملكية  :الملكية :خامسا
حق ملكتيها مثل غرفة فندق، التليفون العمومي، خدمات الكومبيوتر، بحيث يكون الدفع بهدف االستعمال أو ب

   )1(.االستئجار

أما اإلنتاج . في وقت الحق ستعماله أو تخزينه وبيعهإج السلعي فإن صاحبه يمكن تملكه أو إلنتاأما ا   
  .ستخدامها لوقت محدد دون أن يمتلكهاإيمكن لصاحبها الحصول عليها و  ةفعالخدمي بما أنه من

دمة عن نفصال الخإالخدمة هي ذلك المنتج الذي يتصف بعدم الملموسية والتالزم أي أن ما سبق  يستنتج   
ال يمكن كذلك ختالف والتنوع وعدم القدرة على التخزين كما أنها مقدمها، وعدم التماثل أي تتصف باإل

ويمكن عرض ملخص لهذه الخصائص وما تتضمنه من مشاكل وبعض الطرق لمعالجتها في الجدول . تملكها
  :التالي

  عالجتهابعض المشاكل الناتجة عن خصائص الخدمة وأساليب م) 07(جدول رقم ال

  الجةـرق المعـبعض ط  اتـض التطبيقـبع  الخصائص

عدم 
  الملموسية

 صعوبة توفير عينات. 
  وجود قيود كثيرة على عنصر الترويج في

 .المزيج التسويقي
 صعوبة تحديد السعر والنوعية مقدما. 
 ستخدام السعر كمؤشر للجودةإ. 
 صعوبة تقييم الخدمات المتنافسة.  

 التركيز على الفوائد. 
 فاء الملموسية للخدمةضة إزياد. 
 ستخدام األسماء التجاريةإ. 
 ستخدام التوصية الشخصية كمدخل إ

 .لبيع الخدمة
 تطوير الشهرة. 
 تخفيض تعقيدات الخدمة.  

  التالزم

 تتطلب تواجد مقدم للخدمة. 
 البيع المباشر. 
  محدودية نطاق العمليات.  

 تعلم العمل في مجموعات كبيرة. 
 العمل بسرعة. 
 ة تسليم الخدماتتحسين أنظم.   

االختالف 
وعدم 
  التجانس

  متىتعتمد المعايير على من هو مقدمها و 
 .تقدم
 صعوبة التأكد من النوعية.   

  تدريب عدد أكبر من الموظفين
 .األكفاء

  ار وتدريب يختإالحرص على
 .الموظفين 

                                                
 .24تامر ياسر البكري، مرجع سابق، ص   –1
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 توفير مراقبة مستمرة ومؤسسة.  

الزوال 
  والفناء

 ال يمكن تخزينها. 
  ب في الطلبمشاكل التذبذ.   

 لمستطاعأتمنة العمليات قدر ا. 
  المحاولة المستمرة إليجاد توافق بين

كتخفيض األسعار (العرض والطلب 
ستخدام إنخفاض الطلب وإفي حالة 

   )نظام الحجوزات

  الملكية
 ستخدام الخدمة ولكن دون إيسمح للمستهلك ب

  .امتالكها
  التركيز على مميزات عدم الملكية مثل

  .)دفع توفير نظام(

  .31، ص ، مرجع سابقهاني حامد الضمور: المصدر

  أنـواع الخدمـات: الثالث الفرع
   :منهاتصنف الخدمات إلى أنواع عديدة وفق معايير مختلفة 

لقد تم تعريف الخدمة على أنها عمل أو حدث أو إنجاز يتضمن  حسب طبيعة نشاط المؤسسة الخدمة :أوال
      )1(:من هذا المعيار أربعة تصنيفات وهيتحويل المدخالت إلى مخرجات ويتض

 .خدمات الطيران، العمليات الجراحية :أعمال ملموسة أو نشاطات موجهة إلى األفراد مثل - أ
خدمات الشحن وخدمات  :أعمال ملموسة أو نشاطات موجهة للسلع و الممتلكات المادية األخرى مثل - ب

 .الصيانة والتنظيف
خدمات التعليم واإلذاعة  :مثل وعقولهمة إلى فكر األفراد أعمال غير ملموسة أو نشاطات موجه - ت

 .والتلفزيون
 .خدمات التأمين واالستثمارات :أعمال غير ملموسة أو نشاطات موجهة نحو ممتلكات األفراد مثل - ث

  : في الجدول التاليلخص األعمال التي تدخل ضمن معيار طبيعة نشاط المؤسسة الخدمية ويمكن ت

  

  

                                                
 .34هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص  – 1
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  حسب طبيعة نشاط المؤسسة الخدميةصنيف الخدمات ت) 08(الجدول رقم 

  اتــالممتلك  اصـاألشخ  ارـالمعي

  نشاطات ملموسة

خدمات موجهة مباشرة نحو أجسام 
  :األفراد

 العناية الصحية. 
 النقل لألفراد. 
 المطاعم.  

خدمات موجهة للسلع والممتلكات المادية 
  :األخرى

 الشحن الجوي. 
 تصليح وصيانة المعدات. 
 نظيفخدمات الت.  

غير  نشاطات
  ملموسة

خدمات موجهة نحو فكر وعقول 
  :األفراد

 التعليم. 
 اإلذاعة. 
 خدمات معلوماتية. 
 المتاحف.  

غير ) موجودات(ممتلكات نحو خدمات موجهة 
  :ملموسة

 البنوك. 
 خدمات قانونية. 
 المحاسبة. 
 التأمين.  

  .36، صمرجع سابقهاني حامد الضمور، : المصدر

    )1( :حسب هذا المعيار يمكن تقسيم الخدمات المقدمة إلى: )الزبون( ميلحسب مشاركة الع: ثانيا

هناك بعض الخدمات تتطلب حضور العميل ومشاركته في الحصول على : خدمات تتطلب حضور العميل - أ
 .قلنالخدمة مثل العمليات الجراحية خدمات ال

ور ومشاركة العميل في جد أن هناك بعض الخدمات ال تتطلب حضن: خدمات ال تتطلب حضور العميل - ب
  .الحصول على الخدمة مثل تصليح السيارات

    )2( :ىحسب هذا المعيار يمكن تصنيف الخدمات إل: عتماديةحسب درجة اإل :ثالثا

وتعني الخدمات التي يعتمد في تقديمها على أساس األفراد كما تتنوع هذه  :خدمات تعتمد على األفراد - أ
  .ل أفراد ماهرين أو غير ماهرين أو مهنيينالخدمات حسب أداء أفرادها، من قب

                                                
 .27الصميدعي، مرجع سابق، صردينة عثمان يوسف، محمود جاسم   - 1

 .397بشير عباس العالق، محمد جاسم الصميدعي، مرجع سابق، ص  -2
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، كبيرة بدرجة وتعني أن هناك بعض الخدمات تعتمد في تقديمها على اآلالت :خدمات تعتمد على اآلالت -  ب
عتماد في تقديمها على اآلالت هي األخرى تنقسم إلى خدمات يتم االعتماد كما أن هذه الخدمات التي يتم اإل

  .ما يملكون مؤهالت والخبرات أو ال يملكون ذلكعلى اآلالت يشغلها األفراد إ

 :الشكل التالي فيذلك  توضيحويمكن 

  التصنيف الخدمات حسب درجة االعتمادية) 13(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .212، صمرجع سابقصالح المؤمن، محمد : المصدر

  )1( :تقسيم إلى: حسب نوع العالقة بين المؤسسة والعميل: رابعا

بصورة دائمة ومستمرة وهذا العميل على الخدمة  وتعني أن يحصل: تقديم الخدمات على أساس منتظم - أ
يعني إمكانية وجود عالقة رسمية بين مقدم الخدمة والعميل مثل التأمين والبنوك أو عدم وجود عالقة 

 .رسمية مثل التلفزيون، اإلذاعة
العميل على الخدمة بصورة متقطعة وهذا كذلك  وتعني أن يحصل: قطعتتقديم الخدمات على أساس م - ب

ستئجار إشتراك في المجالت أو وجود عالقة غير رسمية مثل وجود عالقة رسمية مثل خدمات اإل يعني
 .السيارات

                                                
 .38هاني حامد الضمور، مرجع سابق، ص  -1

 الخدمات حسب درجة االعتمادية

 عتماد على اآلالتاإل عتماد على األفراداإل

  :نمهنيي
  أطباء

 إداريين

  :عمال مهرة
  الفندقة

تصليح 
 السيارات

عمال غير 
  :مهرة

  الحراسة
 الفالحة

  :مؤتمتة
غسل 

  السيارات
 البيع اآللي

تدار من قبل 
مشغلين غير 

  :مهرة
 السائق

تدار من قبل 
  :مشغلين مهرة
  النقل الجوي

األشعة والتحاليل 
 الطبية
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ففي الحاالت التي يتم  ،لخدمة والعميل أهمية أخرى فيما يتعلق بالتسعيرابين مقدم  كما أن لطبيعة العالقة    
أساس منتظم، هناك في الغالب تكلفة واحدة تغطي جميع الخدمات المتعاقد عليها خدمات على فيها تقديم ال

أما الخدمات التي تتضمن سلسلة من العمليات المتقطعة فتحديد  ،...مثل تحصيل رسوم التأمين أو النقل
  .لهاتفستئجار سيارة أو دفع فواتير اإالسعر يكون مرتبط بعدد هذه العمليات ونوعها مثل خدمات 

 :ويمكن تلخيص كل ما سبق ذكره في الجدول التالي   

  نوع العالقة بين المؤسسة والعميل) 09(جدول رقمال

  ال توجد عالقة رسمية  وجود عالقة رسمية  ارـالمعي

  خدمات منتظمة

 التأمين. 
 االشتراك بالهاتف. 
 التسجيل بالكلية. 
 البنوك. 
 جمعية حماية البيئة.  

 محطة اإلذاعة. 
 شرطةحماية ال. 
 التلفزيون.  

  خدمات متقطعة

 االشتراك بالمجالت. 
 بطاقات اشتراك مع وسائل التنقل العامة.  

 استئجار السيارة. 
  البريدخدمات. 
 دفع الفواتير.  

  .39، صمرجع سابقهاني حامد الضمور، : المصدر

  :م إلىتقس حيث :حسب جهة تقديم الخدمة وأهدافها : خامسا

  )1( :إلىم تقس :حسب جهة تقديم الخدمة - أ

   .أن هذه الخدمات تقدمها مؤسسات عامة تابعة للدولةوتعني  :خدمات تقدم من طرف جهات عامة  - 1
  .وتعني أن هذه الخدمات تقدمها مؤسسات خاصة: خدمات تقدم من طرق جهات خاصة  - 2

  )2( :نجد :حسب أهداف مقدمي الخدمة -ب 

  .اديةصت مؤسسات اقتتتولى تقديم هذه الخدما :خدمات تهدف إلى تحقيق ربح -1

                                                
   .454عصام الدين أمين أبو علقة، مرجع سابق، ص – 1

 .27ردينة عثمان يوسف، محمود جاسم الصميدعي، مرجع سابق، ص  –2
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هناك الكثير من المؤسسات العامة تهدف إلى عدم تحقيق الربح في : خدمات ال تهدف إلى تحقيق ربح -2
  .  تقديم خدماتها

              )1( :م الخدمات إلىتقس :الطلبوحسب طبيعة العرض  :سادسا

  :تنقسم الخدمات حسب هذا المعيار إلى :حسب مستوى الطلب مقارنة بالعرض - أ

 .دمات يكون فيها الطلب أكبر من العرض خ - 1
 .خدمات يكون فيها الطلب أصغر من العرض - 2
 .على العرض الطلب خدمات قد ال يزيد - 3

  :إلى تقلبات الطلب تتمثل أهم هذه األسباب ىهناك العديد من األسباب التي تؤد: حسب تقلبات الطلب - ب

 .عادات العميل أو تفضيالته -1
  .ك في تقديمها أكثر من جهةأعمال بواسطة أطراف أخرى يشتر -2
 .أحداث غير متوقعة مثل حاالت الطقس، األعراض الصحية -3

 :هيأنواع من الخدمات  )04( أربع جد أن هناكنبحيث    

 خدمات ذات طلب جد متقلب. 
 خدمات ذات تقلبات منخفضة. 
 خدمات ذات طلب متذبذب. 
  بالثبوتخدمات تتميز. 

  :ات حسب المعايير المختلفة في الجدول التاليويمكن تلخيص األنواع السابقة من الخدم

 

 

 

 

                                                
 .46-45ع سابق، ص ص هاني حامد الضمور، مرج – 1
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  أنواع الخدمات): 10(الجدول رقم

  أنواع الخدمات التي يتضمنها التصنيف  التصنيف
 . ملموسة خدمات    حسب طبيعة نشاط المؤسسة الخدمة

 خدمات غير ملموسة.  

 . خدمات تتطلب حضور العميل   حسب مشاركة العميل
 خدمات ال تتطلب العميل.  

 . األفرادخدمات تعتمد على    عتماديةب درجة اإلحس
  اآلالتخدمات تعتمد على.  

 .خدمات منتظمة   حسب نوع العالقة بين المؤسسة والعميل
 خدمات متقطعة.  

 .خدمات تقدم من مؤسسات عامة   حسب جهة تقديم الخدمة
 خدمات تقدم من مؤسسات خاصة.  

 .حتحقيق رب ىإلخدمات تهدف    مقدمي الخدمة أهدافحسب 
  تحقيق ربح ىإلخدمات ال تهدف.  

 .خدمات حسب العرض والطلب   حسب طبيعة العرض والطلب
 خدمات حسب تقلبات الطلب.  

  

 

 

 

 

 .بإعتماد على ما سبق من إعداد الطالبة: المصدر
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  العامة ةمفهوم الخدم: الثاني المطلب

المجتمع، بحيث تقوم على مجموعة من المبادئ ولها حاجات أجل إشباع العامة من  تقدم الخدمة     
  .لسلعخصائص مميزة عن باقي ا

  تعريف الخدمات العامة    :الفرع األول
نه قطاع ذو أهمية إكلمة أصلها دينية وقد حفظت على فكرة "  :على أنه عرف مصطلح الخدمة العامةي    

   )1(."أو تنظيم الذي يستحق ثقتها إال من طرف السلطة العليا، لشخصحيوية للجميع، والتي ال يمكن تفويضها 

بهدف تحقيق المنفعة  يمثل الدولةمن طرف شخص  يقدمنشاط " :أنهاعلى  رفعت الخدمات العامةأما 
األنشطة " وهي كذلك  )3( ''.بواسطة الدولةوتشبع باع الحاجات العامة، والتي تنتج إلش تستعمل" أي )2("،العامة

  )4(".يعالتي لها األهمية وتتولى الدولة توفيرها، لتحقيق الفعالية االقتصادية أو المساواة في التوز

    )5( :من خالل محورين هماويمكن تعريف الخدمة العامة 

عتبار الخدمة التي تقدمها المؤسسات العامة على أنها تمثل عمليات إيمكن  : مفهوم الخدمة العامة كعملية: أوال
 ذات طابع تكاملي، تنطوي على مدخالت وتشغيل ومخرجات، وبالنسبة للمدخالت فإن هناك ثالثة أنواع يمكن

  :هيا عمليات التشغيل إلنتاج الخدمة أن تجري عليه

يمثل األفراد طالبي الخدمة أحد أنواع المدخالت في عمليات الخدمة العامة، أي عندما تؤدي  :األفراد  - أ
 .هذه العمليات على الفرد بذاته

خدمة بحيث يمكن أن تصبح مختلف الموارد واألشياء هي أحد أنواع المدخالت في عمليات ال :الموارد -  ب
المقدمة في المؤسسات العامة، أي عمليات الخدمة التي يتم إجراؤها على األشياء، وليس على األفراد، 

 .وتسمى عمليات األشياء المملوكة
تمثل أحد أنواع المدخالت في عمليات الخدمة العامة ويطلق عليها عمليات تشغيل  :المعلومات - ت

خدمة العامة، كمحصلة للتطوير في تكنولوجيا المعلومات المعلومات، ويعكس هذا النوع الجانب الحديث لل
   .واالتصال

                                                
1- hammandz.yoo7.com/T1089.topic…، 18:30: ، الساعة08/09/2012: بتاريخ  

2-René Chapus, droit administratif Général, 15ème Edition, Edition montchrestion: paris, 2001, p 597.    
 .     7، ص 2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، حاسبة الحكوميةدراسات في الممحمد رشيد عبد الجمال، عالء الدين محمد الدميري،  –3

  .28، ص 2003العامة، السعودية،  اإلدارة، معهد الخدمات العامة واليات السوقالدسوقي،  إبراهيمكيرون وولشن، ترجمة محسن  -4

 .408 -407 ص، ص 2001سكندرية، اإل: ، الدار الجامعيةالمدخل الحديث في اإلدارة العامةثابت عبد الرحمن إدريس،   –5



  إىل اخلـدمة  العامــة مدخــل                                                         الفصــل الثـاين                     
 

63 
 

نطالقا من مفهوم النظام يمكن النظر إلى الخدمة التي تقدمها المؤسسات إ :مفهوم الخدمة العامة كنظام: ثانيا
   :العامة كنظام يتكون من أجزاء مختلفة تشمل ما يلي

ا النظام تتم عمليات التشغيل على مدخالت الخدمة إلنتاج وفق هذ: نظام عمليات تشغيل أو إنتاج الخدمة -أ
  .العناصر الخاصة بالخدمة

وفق هذا النظام يتم تجميع نهائي لعناصر الخدمة، ثم التسليم النهائي للخدمة، : نظام تسليم الخدمة  -  ب
  .وإيصالها للمواطن طالب الخدمة

   :هما ويتضمن مفهوم الخدمة كنظام شكلين   

 لمستقبل الخدمة أي المواطن خدمة عامة مرئية.  
 خدمة عامة غير مرئية ويطلق عليها جوهر الخدمة الفني. 

  :يوضح مفهوم الخدمة العامة كنظام فيما يلي التالي والشكل

  الخدمة العامة كنظام) 14(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

 .409ص مرجع سابق، ثابت عبد الرحمن إدريس، :المصدر

سبق أن الجزء المرئي للمواطن من الخدمة يتمثل في عملية التشغيل إلنتاج الخدمة وتشمل يتضح مما 
األجهزة المادية واألفراد الذين يقدمون الخدمة، وعملية التسليم النهائي لها، أما الجزء غير المرئي للخدمة 

   .يتمثل في الجزء الفني وتسهيالت األساسية للخدمة

 )أ(الخدمة 

 )ب(الخدمة 

مادية الجزء الفني              أجهزة   
  وتسهيالت 

  في                ةاألساسي 
  الخدمة             األفراد الذين يقدمون   

 الخدمة                 

  المواطن
 )أ(

  المواطن
 )ب(

  الجزء الخلفي
  ر المرئيغي

  .تفاعل مباشر                                                                     الخدمةلمستقبل 
 .تفاعل ثانوي أو غير مباشر
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  )1( :قتصاديا يتعين توفر شروط معينة منهامتجانسة اوحتى تكون الخدمات العامة 

 .أن تكون مرونة اإلحالل بين الخدمات كبيرة نسبيا - 1
نفس القطاع، وبمعني آخر أن تتماثل  الخدمات والمؤسسات التي تنتمي إلىتماثل ظروف العرض بين  - 2

 .التكاليف وخصائصها
دة أسواق منفصلة، والسوق الواحد يعني أن الخدمات التي يتم تقديمها تكون في سوق واحد وليس في ع - 3

 .أن يسود لنفس الخدمات سعر واحد داخل نفس السوق
وتوافر أي شرط من هذه الشروط يعتبر شرطا ضروريا وليس كافيا حتى تكون خدمات متجانسة من الناحية 

  .االقتصادية

       )2( :أخذ أشكاال مختلفة أهمهايوبشكل عام يمكن لتسيير الخدمات العامة أن    

 امةوفي هذا النوع من التسيير فإن جماعة عمومية تتولى بنفسها تقديم الخدمة الع :التسيير المباشر ،
  :ويمكن أن تكون

عن طريق الدولة التي تقوم بتلبية الحاجات العامة األساسية للمجتمع وهو الدور الذي تحمله الدولة منذ  -
  .ظهورها، والذي يطلق عليها المركزية اإلدارية

في إطار الالمركزية اإلقليمية، وهذا التسيير  امةعن طريق الجماعات المحلية التي تتولى تقديم الخدمات الع -
  .الوقت الحالي ضروري في أصبح

 متخصصة، ووجودها يدخل  امةالمؤسسات العمومية تقدم خدمات ع: التسيير عن طريق مؤسسات عمومية
، فمثال الخدمات الطبية والجراحة تتولى المستشفيات تقديمها، في إطار تقسيم العمل الذي تقوم به الدولة

 .تقديم الخدمات الموكلة لها في إطار تطبيق مبدأ التخصيصلير مباشرة تس فهذه المؤسسات
 ويض مهام تقديم بعض الخدمات فيمكن للدولة في بعض الحاالت ت: التسيير عن طريق المؤسسات الخاصة

  .  عقود امتياز مع ضرورة إشراف ورقابة الدولة عليهاإلى المؤسسات الخاصة عن طريق 

ستعداد إوهكذا نرى أن معنى الخدمة العامة ال يحقق دائما عن طريق اإلنتاج العام وإنها عن طريق       
  .عليها ووضع الشروط والقواعد الكفيلة لتقديمها اإلنفاقر ما يلزم من موارد يتوفلالدولة 

                                                
 .67-66، ص ص 2003اإلسكندرية، : الدار الجامعية، )مالية عامة( مقدمة في االقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان،   -1

2 - Dider linotte, Raphaiel Romi, Service public et droit économique, edition du suris lasseur: Paris, 2003, 
pp 52-55. 
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ستناد إلى اإلنتاج العام، فإن تمويلها ال يعني عامة ال يعني بالضرورة اإلوإذا كان توفير الخدمات ال   
ستثناء الحاجات األساسية لوجود المجتمع، ألن هذه الخدمات إستناد على الموارد العامة ألنه ببالضرورة اإل

نتفاع ابل اإلتجمع بين المنفعة الخاصة والعامة ولهذا فإن المستفيد يشارك في تمويلها وهذا من خالل دفع مق
   )1( .منها

  مبادئ الخدمات العامة: الفرع الثاني
في القانون الفرنسي تحت اسم  تتحددو الدراسات المتعلقة بالقانون اإلداري، فيلهذه المبادئ  تطرقتم ال    

  :وتتمثل في Droit de Rolland" روالن "قانون 

 مبدأ المساواة. 
 ستمراريةمبدأ اإل. 
  مبدأ التكيف.  

ال المجتمعات المعاصرة كمبدأ نشغإمن المبادئ األساسية التي تثير يعتبر مبدأ المساواة  :بدأ المساواةم أوال
 وهي تعني )2(.المتعلقة بحقوق اإلنسان والمواطنالديمقراطية، العدالة أمام القانون والمصرح بها في المراسيم 

افرت الشروط التي يحددها القانون للحصول الخدمات العامة، متى تومن  نتفاعاإلفي  األفرادمساواة  كذلك
على الخدمات العامة وتكون من خالل المساواة أو التسوية بينهم في المعاملة تحقيقا لمبدأ المساواة أمام 

تجاهات عتبار لإلإويرتبط مبدأ المساواة بمبدأ حيادية الخدمة أي توفير الخدمة بطريقة مماثلة دون  )3(،القانون
مبدأ أن يتم دفع الرسوم والتسعيرات الخاصة هذا الولكن يشترط في  )4(.ية والمصالح الخاصةنيالسياسية والد

التي " أخالقية اإلدارة " دون التفريق بين األغنياء والفقراء ويدخل هذا ضمن قاعدة  ةبالخدمات بصورة متعادل
في المعاملة وال  العدالةمساواة يعني عتبار مبدأ الإولهذا يمكن  )5( .تحكم تقديم الخدمة لتحقيق المنفعة العامة

  .يعني مجانية الخدمة، وهو ما يمكن التعبير عنه في الخدمات االقتصادية التي تقدم بمقابل

ويعني أن الخدمات العامة هي خدمات جوهرية تنظم لألفراد شؤونهم على أساسها، : ستمراريةثانيـا مبدأ اإل
 ذلك في حياة الناس ويمكن تصورب ضطرإيحدث خلل وال تى نتظام حإب ستمرار سيرها إولذلك ال بد من 

، ومن ةإلى تلبية حاجات ذات منفعة عام امةبحيث تهدف الخدمات الع )6(،مثال عند توقف الماء أو الكهرباء

                                                
   .345، 342ص ص  2001اإلسكندرية،  :، الدار الجامعيةأصول الفن المالي لالقتصاد العامعادل أحمد حشيش،  – 1

2-Alain Serge Mescheriakoff, Droit de service publics, 2eme edition, presses universities de France: Paris, 
1999, p 397. 

    .55، ص 1999اإلسكندرية، : ، الدار الجامعيةحكوميةإدارة المنظمات العلي شريف،  – 3

4- Maris Christine Rounalt, Droit Administratif, Galino edition: Paris, 2001, p235. 

5-Alain Serge Mescheriakoff, ibid, p 397. 

    .152ص ، 2003اإلسكندرية، : ، الدار الجامعيةالوجيز في القانون اإلداريمطلق الذنيبات،  –6
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ستمرارية يعتبر مبدأ أساسي لقيام الخدمة ها لهذا فإن مبدأ اإلعطاقنإالهدف يشترط عدم  اأجل تحقيق هذ
   )1(.امةالع

، شكل ضررينقطاع الخدمات العامة إوبالتالي فإن تحقيق المنفعة العامة يتطلب أن تكون مستمرة ودائمة، ف     
ومن بين حاالت عدم  )2(.امةتقديم الخدمات الع يعرقلالسلطات العامة على تجنب كل ما من شأنه أن  تعمل لذا
عض القوانين إلى تحديد قانون اإلضراب أو نتظام مشكلة اإلضراب في المؤسسات العمومية، بحيث ذهبت باإل

الخدمة خطأ يعاقب عليه إداريا أو أكثر من خطأ و إنما  بر بالنسبة لمقدمتمنعه في بعض القطاعات، فهو يع
   )Duguit ".)3" "ديقوي"جريمة كما قال 

   :ثالثـا مبدأ التكيف أو المرونة

تتطور بتطور الزمن لذا تستجيب المؤسسة العامة لهده  يقصد بمبدأ التكيف أو المرونة بأن المنفعة العامة    
مبدأ يعتبر شرط أساسي لمتابعة تطور هذا الف )4(يم خدمات بأحسن طريقة،دتتمكن من تق حتىالتغيرات 

    .الحاجات العامة، وهو ما يبرر التغيرات التي تحدث على سير الخدمات وذلك تبعا للتغيرات التكنولوجية

  العامة الخدمات صخصائ: الفرع الثالث

تتميز الخدمات العامة بمجموعة من الخصائص تجعل من نظام السوق غير قادر على تلبية مثل هذه    
عتبارات الكفاءة االقتصادية مع األخذ إالخدمات، األمر الذي يتطلب تدخل الدولة لتوفيرها، بحيث تتماشى مع 

  .عرض وتحليل ألهم هذه الخصائص عتبار تحقيق الرفاهية االجتماعية، وفيما يليبعين اإل

ة بظاهرة وجود اآلثار الخارجية سواء في جانب اإلنتاج أو معاتتميز الخدمات ال :وجود اآلثار الخارجية: أوال
أو سالبة في صورة  ،جانب االستهالك، فقد تكون هذه اآلثار موجبة في صورة منافع تعود على المجتمع

ب التكاليف الخاصة بإنتاجها، وهذه المنافع والتكاليف اإلضافية أو تكاليف إضافية يتحملها المجتمع بجان
   )5( .الخارجية ال يستطيع نظام السوق إظهارها فهو ال يعكس سوى المنافع والتكاليف الخاصة

هناك العديد من الخدمات يتولد عنها منافع إضافية أو خارجية ضخمة، مثل خدمات الري، الصرف و
هذه الخدمات لها منافع اجتماعية ضخمة مقارنة بمنافعها الخاصة، إال أن القطاع إلخ، ورغم أن ...والطرق

رتفاع درجة المخاطرة المرتبطة إستثمار فيها، ألنها منخفضة المنافع الخاصة، وكذا الخاص قد يحجم عن اإل
                                                

1- Maris Christine Rounalt, Op. cit,  p236.  
2- Didier linotte, Raphael Romi, , op.cit, p75.     

3- René chapus, op. cit, p 608.  

 .157مطلق الذنيبات، مرجع سابق، ص  - 4
5 

 .. 41، ص 2000اإلسكندرية، : الجامعية ، الدارقراءات في اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامةسعيد عبد العزيز عثمان،  –
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لها منافع الدولة إنتاج بعض الخدمات التي  قومكما ت .حتياجها مبالغ ضخمة جدا لتنفيذهاإلبها، وكذلك 
تكون تكلفة إنتاجها مرتفعة نسبيا مما يدفع نظام  خارجية، مثل خدمات التعليم والصحة، ألن هذه الخدمات

حتياجاتها من تلك إالسوق إلى تحديد أسعارها عند مستويات مرتفعة تعجز الطبقات الفقيرة من إشباع 
نافع خارجية ضخمة جدا فإن األمر يستلزم وينجم عنها متعتبر حيوية لالقتصاد القومي  هاألن )1( .الخدمات

   )2(.عتبارات الكفاءة االقتصاديةإإنتاجها لتتماشى الكميات المتاحة منها مع بالدولة  قيام

منافع خارجية ضخمة مثل التعليم، الصحة، حيث يتولد على وهناك بعض الخدمات األخرى التي تكون لها    
في الجرائم، كما أن الخدمات  نسبينخفاض إثقافي في ذلك المجتمع ورتفاع المستوى الإتعليم فرد في المجتمع 

أفراد المجتمع عموما من القومية بدورها ويستفيد  الصحية ترفع من إنتاجية الفرد وهذه تزيد من اإلنتاجية
   )3( .رتفاع مستوى الناتج القوميإ

ن زيادة المنافع وأل فرد ال يمكن تجزئتها، المنفعة التي يستمدها ك وتعني أن :عدم القدرة على االستبعاد: ثانيا
التي يحصل عليها أحد األفراد ال تؤثر على المنافع التي يتمتع بها اآلخرون وبالطبع سوف يختلف ذلك 

عاد حيث أن زيادة منفعة أي فرد سوف تكون على حساب بجوهريا في حالة السلع التي تخضع لمبدأ االست
  )4(.خريناآل

   )5(.عل مستهلكي هذه الخدمات ينكرون تفضيالتهم الحقيقية لهذه الحاجات االجتماعيةووجود هذا المبدأ يج

ستهالك التنافسي تتميز الخدمات العامة بخاصية عدم وجود ظاهرة اإل :ستهالكاإلعدم وجود تنافس في : ثالثا
مدها أحد األفراد من يستيعني أن المنفعة التي ، وهذا ستهالكشتراك في اإلبظاهرة اإليوجد ما يطلق عليه  أي

  .ستهالك خدمة ما ال يؤثر على المنافع التي يتمتع بها اآلخرينإ

من ثم فإذا كانت الخدمة متاحة  ،ستهالك اآلخرينإستهالك أحد األفراد ال يترتب عليه نقص إبمعنى أن زيادة  
رة وذلك دون تحمل بنفس القدألحد المستهلكين فإنها سوف تكون متاحة في نفس الوقت لبقية المستهلكين 

ستبعاد آخرين من الحصول على إلموارد غير الكفء إذا ما تم اتخصيص يكون ولذلك  )6(.نفقات إضافية
لتخصيص الكفء للموارد يستلزم تساوي السعر مع التكلفة الحدية وفي حالتنا ا أن ذلك ،منفعة خدمة معينة

                                                
   .35، مرجع سابق، ص )مالية عامة(مقدمة في االقتصاد العام سعيد عبد العزيز عثمان،  –1
 .   43،مرجع سابق، ص قراءات في اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامةسعيد عبد العزيز عثمان،  -2

 .  39،  ص 2004اإلسكندرية، : ، الدار الجامعية)النظرية والتطبيق( لعامةاقتصاديات المشروعات االمرسي السيد حجازي،  -3

 .57، مرجع سابق، ص قراءات في اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامةسعيد عبد العزيز عثمان،  -  4
 . 465ص  2001اإلسكندرية، : ، مركز اإلسكندرية للكتابمبادئ االقتصاد العامحامد عبد المجيد دراز،  - 5
 .51، مرجع سابق، ص )مالية عامة(  مقدمة في االقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثمان،  - 6
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هكذا يجب أن يكون وساوية للصفر مالخدمات التكلفة الحدية للسماح بمستهلك إضافي لمثل هذه تكون هذه 
   )1(.السعر أيضا مساويا للصفر

  وطرق تمويلها أنواع الخدمات العامة: المطلب الثالث

       أنواع الخدمات العامة:الفرع األول
  :منهالفة تمجموعة من المعايير واألسس المخ علىاعتمادا ة، الخدمات العام تصنيفاتعرض أهم  سيتم

  )2(:هما حسب هذا المعيار يمكن تقسيم الخدمات العامة إلى نوعين :صائص الخدمات العامةحسب خ :أوال

 خدمات عامة اجتماعية. 
 خدمات عامة جديرة باإلشباع.  

وهي تلك الخدمات التي ال تخضع لخاصية اإلستبعاد يجعلها غير قابلة للتسعير  :خدمات عامة اجتماعية -أ
بغض النظر عن المقابل، وبالتالي ال يمكن استبعادهم أو حرمانهم من أي يتاح بها لجميع أفراد المجتمع 

اإلنتفاع بهذه السلع والخدمات مثل الحاجة ألمن والدفاع، وهذا يزيد من مستوى الرفاهية االقتصادية 
 ،االجتماعية لخاصية عدم االستبعاد يجعلها غير قابلة للتسعير امةإذن خضوع الخدمات العللمجتمع كله، 

الي فشل نظام السوق تماما في إشباعها األمر الذي يستلزم ضرورة تدخل الدولة إلنتاج هذه الخدمات وبالت
   .وتقديمها ألفراد المجتمع مجانا والبحث عن الوسائل المالئمة لتوفيرها

تخضع لمبدأ ت التي تسمى كذلك بالحاجات المستحقة وهي تلك الحاجا :خدمات عامة جديرة باإلشباع - ب
حيث أن الكميات التي يستطيع نظام السوق توفيرها أقل بكثير من الكميات المثلى التي تنفق مع اد اإلستبع

التفضيالت والرغبات الحقيقية لألفراد، ونظرا الرتفاع تكلفة إنتاج مثل هذه الخدمات فإن أسعار السوق لها 
ها بالرغم من المنافع ستفادة بمن اإل حاب الدخل المنخفضسوق تكون مرتفعة مما قد يحرم منها أص

  .الخارجية المصاحبة لتقديم هذه الخدمة

فق مع تفضيالت تاألمر الذي يتطلب تدخل الدولة كمكملة للقطاع الخاص لتوفير الكميات المثلى التي ت    
   .إلخ...تدخل الدولة في إنشاء المدارس، السكنات، المستشفيات: أفراد المجتمع مثال

  

                                                
 . 48ص  ،مرجع سابق، المرسي السيد حجازي -1
 .64 -63ص، مرجع سابق، ص قراءات في اقتصاديات المشروعات العامةسعيد عبد العزيز عثمان،  –2
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يز بين نوعين من الخدمات حسب هذا المعيار يمكن التمي :لخدمة العامة للتجزئةحسب مدى قابلية ا :اثاني
  :هيالعامة 

 للتجزئة خدمات عامة قابلة . 
 خدمات عامة غير قابلة للتجزئة . 

نتفاع المستفيد منها إهذا النوع من الخدمات العامة قابلة للقياس حسب مدى : خدمات عامة قابلة للتجزئة -أ
هذا النوع من الخدمات يشبه الخدمات أن  جدنا وبالتالي دفع ثمن مقابل لها، وبحيث ويمكن تقدير ثمنه

   )1(.الخدمة التي يقدمها الطبيب للمريض، المحامي لموكله من حيث قابلتها للتجزئة الخاصة مثل

لك ة، ولذالتي ال يمكن تقسيمها إلى وحدات منفصلوهي الخدمات  :الخدمات العامة غير قابلة للتجزئة - ب
فإنه يتعذر أن تكون قابلة للبيع، ويرجع عدم قابليتها للتجزئة إلى طبيعتها، فبعضها ال يمكن تنظيمها وال 
تأديتها إال لصالح المجتمع ككل مثل الدفاع واألمن، وهذا ما يعبر عنه بأن الخدمة غير قابلة للتجزئة لسبب 

أن هناك خدمات مثل االستفادة من الطرق إال  ،يستلزم أن تكون شاملة وعامة لكل أفراد المجتمع فني
   )2(.يمكن تجزئتها من ناحية الفنية ولكن ال يمكن تجزئتها من الناحية االقتصادية

  :يمكن تقسيم الخدمات العامة حسب الهدف أو الغرض منها إلى :حسب الهدف من الخدمة العامة: اثالث 

 خدمات عامة سيادية. 
 خدمات عامة اجتماعية. 
  اقتصاديةخدمات عامة.  

تلبية الحاجات لالخدمات التي تواجه  بالخدمات التقليدية للدولة، أيوهي ما تعرف  :خدمات عامة سيادية -أ
للحفاظ على كيان الدولة وإدارتها وتنظيم  ةيمازإلوتعتبر خدمات  ،العامة في المجاالت التقليدية للدولة

   )3(.إلخ..العالقة بين أفراد المجتمع مثل خدمات الدفاع، األمن
  .بحيث ال يمكن التخلي عنها للقطاع الخاص ألنها تعبر عن سيادة الدولة ولهذا سميت الخدمات السيادية

ويقصد بها مجموعة السلع والخدمات التي تواجه لتلبية الحاجات العامة التي  :الخدمات العامة االجتماعية - ب
 )4(.لى تحقيق الرفاهية االجتماعية بصورة عامةالمجتمع، أي تهدف إ ألفرادتنمية االجتماعية التؤدي إلى 

                                                
 .13عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  -1
 .61-60، ص ص 2003عمان : ، الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيعالمالية العامة والتشريع الماليال ذنيبان، محمد جم - 2
 .100، ص 2000اإلسكندرية، : ، الدار الجامعيةمبادئ االقتصاد العامالمرسي السيد حجازي،  -3
 .38، ص 2000اإلسكندرية، : يدة للنشر، دار الجامعية الجدالوجيز في المالية العامةسوزي عدلي ناشد،  -4
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ادة رفاهية المجتمع نجد فاإلضافة إلى أن هذه الخدمات تؤدي إلى رفع المستوى الثقافي والصحي وزي
ها ألن الدولة هي التي تتكفل بتوفيرها مثل يتينتج عنها الرفاهية االقتصادية من خالل زيادة إنتاج أيضا أنه

  .التعليم، الصحة، السكن

وهي الخدمات التي تقوم الدولة بتقديمها من أجل تحقيق أهداف اقتصادية  :الخدمات العامة االقتصادية - ت
ومن  ،لها وتحتاج إلى تخطيط مسبق اإلعدادستثماراتها وطول فترة إتتميز بضخامة أي بصورة أساسية،

    )1(.الخ...خدمة اإلمداد بالمياه، الطرق، الكهرباء :أمثلتها

ا المعيار يمكن تقسيم الخدمات العامة إلى ذحسب ه :ب نوع النشاط الممارس من طرق الدولةحس :ارابع
  :نوعين

 خدمات عامة إدارية وتنظيمية . 
 خدمات عامة تجارية وصناعية  .           

 اإلداريةوهي الخدمات التي يتم تقديمها من طرف المؤسسات العمومية  :خدمات عامة إدارية وتنظيمية -أ
يمية وهذه المؤسسات تتولى تقديم هذه الخدمات وال يمكن للمؤسسات الخاصة أن تقدمها، وذلك والتنظ

   )2(.لعجزها عن تقديم مثل هذه الخدمات

  :بالنسبة لهذا النوع من الخدمات نجد نوعين من المؤسسات وهي      

 ة اإلدارية للدولة مثل وتعني أنها المؤسسات التي تدخل في نطاق الوظيف: المؤسسات العمومية اإلدارية
 .خدمات الدفاع واألمن

 وتعني المؤسسات التي يتعلق نشاطها برقابة وتوجيه النشاط المهني مثل : المؤسسات العمومية التنظيمية
    )3(.النقابات المهنية والغرف التجارية

قتصادية ذات نشاط وهي الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة اال :الخدمات العامة التجارية والصناعية - ب
ستهالكها منافع إأو  إنتاجهامنتجات في شكل سلعي أو خدمي ويصاحب  بإنتاجتجاري أو صناعي تقوم 

                                                
 .307 - 306، ص ص 1999اإلسكندرية، : ، الدار الجامعية2 ، جمبادئ االقتصاد العامحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  -1
  .143محمد جمال ذنيبان، مرجع سابق، ص  - 2
  .28ع سابق، ص ، مرج)التطبيقالنظرية و( اقتصاديات المشروعات العامةالمرسي السيد حجازي،   – 3
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تتعلق برفاهية  ألنها ،إلخ...النفع الخاص مثل الكهرباء، الماء إلى باإلضافةخارجية، لتحقيق النفع العام 
    )1(.لقيام بها، ولكن في حدود رقابتها وملكيتهالخاص ال المجتمع وتتولي الدولة القيام بها أو تركها للقطاع

  :مكن تلخيص أنواع الخدمات العامة في الجدول التاليوي

  أنواع الخدمات العامة) 11(الجدول رقم 

  األنواع التي يتضمنها التصنيف  التصنيف
حسب خصائص الخدمات 

  العامة
 خدمات عامة اجتماعية. 
  باإلشباعخدمات عامة جديرة.  

مدي قابلية الخدمة حسب 
  العامة للتجزئة

 خدمات عامة قابلة للتجزئة. 
 خدمات عامة غير قابلة للتجزئة.  

 .خدمات عامة سيادية   حسب الهدف من الخدمة
 خدمات عامة اجتماعية. 
 خدمات عامة اقتصادية.  

حسب نوع النشاط الممارس 
  من طرف الدولة

 خدمات عامة إدارية وتنظيمية. 
 صناعيةخدمات عامة تجارية و.  

  .اعتمادا على ما سبقمن إعداد الطالبة : المصدر

     )2(:المجموعات التالية إلىالخدمات العامة  أنواع ويمكن تقسيم 

  نه يمكن تقديمها عن طريق أوتعني  طبق عليها نظام السوقنتضم سلع وخدمات ي: األولىالمجموعة
نه سيستبعد من الحصول إف وإالالسوق، ومن يرغب في الحصول على مثل هذه السلع عليه القيام بالدفع 

التي ينتجها أي مجتمع ويطلق عليها السلع  السلع والخدمات أنواععلى هذه الخدمات ومنافعها، ويشمل كل 
، ويقوم كل فرد األسواقخاص وتعرض وتباع في تنتج وتقدم من القطاع ال ألنهاوالخدمات الخاصة، 

 .فالكمية محددة والمنفعة محددة إذابالدفع حسب الكمية التي حصل عليها، 

                                                
 .29، مرجع سابق، صاقتصاديات الخدمات والمشروعات العامةسعيد عبد العزيز عثمان،  -1
  .6-5، ص ص2005السعودية، : ، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر)منظور اقتصادي( خصخصة المشروعات العامةزين العابدين بن عبد اهللا بري،  -2
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 ستهالك هذه السلع والخدمات يتم إأي مجتمع بشكله الكامل و إليهاسلع وخدمات يحتاج : المجموعة الثانية
مقدار  أوال يمكن تحديد الكمية  إذاكل، ك المجتمعبصورة جماعية وليس فردية، ومنافعها تعود على 

في مثل هذه السلع هو المجانية، فمثل هذه  المبدأن المجتمع، أل أفرادالمنفعة التي تعود على كل فرد من 
 .واألمنالخدمات ال يمكن تقديمها من القطاع الخاص مثل الدفاع 

 واحد مثل خدمات التعليم  آنمجتمع في سلع وخدمات يستفيد منها الفرد ويستفيد منها ال: المجموعة الثالثة
والصحة، ونجد انه من الصعب تحديد مقدار مسؤولية الدولة بالمقارنة مع مسؤولية الفرد نظرا لصعوبة 

  .تحديد مقدار المنفعة التي تعود على كل من الدولة والفرد من خالل حصوله على هذه الخدمات

  طرق تمويل الخدمات العامة: الفرع الثاني

 تتمثلحسب درجة تدخل الدولة في صيغة تقديم هذه الخدمات،  العامة للخدماتالخدمات طرق تمويل  تتعدد
  :في أهم طرق تمويل هذه الخدمات

 نموذج الدعم الحكومي. 
 نموذج اإلسناد للقطاع الخاص. 
 نموذج الشراكة مع القطاع الخاص.  

  )1(:ويقصد بـ

  :مانوعين ه ىي للخدمات العامة إلالدعم الحكومينقسم  :نماذج الدعم الحكومي: أوال

  :يتميز هذا النوع من الدعم بما يليو: الدعم الحكومي الكامل -أ

   ألفراد المجتمع يةوتقوم بتقديم خدماته المجان ةتشغل المرافق العاموتمتلكه الحكومة وتديره. 
   إنفاقه من موازنة تتولي أعمال وأنشطة المؤسسات العامة هيئة وطنية سيادية ويتم تمويل جميع أوجه

 .الدولة

  :ـيتميز بو :الدعم الحكومي الجزئي - ب

  تملكه الحكومة وتديره المؤسسات العامة وتقوم بتأدية خدمات برسوم رمزية ألفراد المجتمع. 
   تتولي أعمال وأنشطة المؤسسات العامة هيئة مستقلة إداريا وماليا ويتم تمويل نفقاتها من مواردها ذاتيا مع

  .حكومة بدعم هذه الهيئة جزئيا من موازنة الدولةالتزام ال
                                                

  .181-179، ص ص2007القاهرة، : ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداريةإدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدماتول، العربي األ ىالملتق - 1
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ستراتيجيات العمل، غير إنية التحتية وتحدد بيتمثل في أن الدولة تملك ال: نموذج اإلسناد للقطاع الخاص: ثانيا
متياز بحيث ترجع اإلدارة والتشغيل لفترة محددة قانونا ويأخذ النموذج شكل عقود اإلبأن القطاع الخاص يقوم 

  .عد الفترة المحددة قانونا، وتمول هذه المؤسسة بعيدا عن الموازنة العامة للدولةبالدولة  ىؤسسة إلهذه الم

يتم نشاءها بتمويل مؤسسة العامة لك القطاع الخاص وتعني أن يم :نموذج الشراكة مع القطاع الخاص: اثالث
  .خاص، يتولى إدارتها وتشغيلها، تخضع إلشراف حكومي

ج وفقا لنمط هيئة المالك وبمشاركة القطاع العام، أما القطاع الخاص يهتم بجمع أوجه يقوم هذا النموذ   
العام الذي يتم تمويله من الموازنة العامة  اإلشرافعلى أعمال الرقابة، المتابعة وكذا  اإلنفاقاإلنفاق ما عدا 

  .للدولة

  :التالي الشكل رق تمويل الخدمات العامة فيجميع أنواع ط ويمكن توضيح

  .نماذج تمويل الخدمات العامة) 15( الشكل رقم

 

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 مناذج متويل اخلدمات العامة

منوذج الشراكة مع 
 القطاع اخلاص

منوذج اإلسناد 
 للقطاع اخلاص

منوذج الدعم 
 احلكومي

 .179ص  ،مرجع سابق، إدارة المشروعات الحكومية وخصخصة الخدماتالملتقي العربي األول،  :المصدر
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  امةالع ةالمؤسس: نيالمبحث الثا

التطورات االقتصادية والمشاكل االجتماعية وما صاحبها قد قدم العديد من المبررات لزيادة درجة  إن   
هذا التدخل مكن من الفعالية، وقدر م بأقصىالمجتمع  ألهدافولة في النشاط االقتصادي تحقيقا دتدخل ال
  .تقديم هذه الخدمات هور المؤسسات العمومية التي تتولىظ أدى إلى

  امةالع ةالمؤسس ماهية :المطلب األول

تعتبر المؤسسات العامة حجر األساس لقيام أي دولة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين من صحة، تعليم،    
  .إلخ...سكن

  سسة العامةتعريف المؤ: الفرع األول

الجهود المؤقتة الموجهة نحو توليد ": أنها ىالعامة عل ؤسسةالم )*PMI( معهد إدارة المشروع يعرف   
والمقصود هنا بالمؤقتة أن لكل مشروع نهاية أما المنفردة فتعني أن  أو الخدمة المنفردة المنتج المنفرد

جهاز يعمل " أنها  وتعني )1(."األخرىختلف عن منتجات المؤسسات المنتجات والخدمات التي تنتجها ت
   )2(".أهداف عامة لتحقيقلجهود البشرية اتوجيه وقيادة على 

تقديم ل الدولة في توظيف الموارد القومية البشرية والمالية والمادية والطبيعية،تعتمد عليها أداة "وتعتبر 
     )3(."الخدمات العامة وتعزيز فعالية االقتصاد

 أوهذا النشاط الحكومة  دمة ترتبط بحاجات المجتمع، ويتولىخ أونشاط  فيقوم بتقديمالعام  أما بالنسبة للمرفق
  )4(.هذه الخدمات يتم تقديمها بشكل مستمر ومنظم أنالقانون العام، كما  أشخاصحد أ

  )5(:المرافق العامة والمؤسسات العامة من خاللويمكن تلخيص أهم الفروقات بين 

  العامة فتعمل  مرافقال أماصناعية،  أونشاطات ذات طبيعة اقتصادية، تجارية تمارس المؤسسات العامة
 .غالبا في مجال الخدمات العامة

                                                
*- PMI : Project  Managemen  Institute     

   .23، ص 2009عمان،: ، دار المسيرة للنشر والتوزيعإدارة المشروعات العامةالستار محمد العلي،  عبد -1
   .5، ص2007القاهرة، :، دار الكتب والوثائق القوميةاإلدارة الحكومية الجديدة محمد شوقي احمد شوقي، محمد العزازي احمد إدريس، -2
   .3، ص2007القاهرة، : ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداريةتقييم األداء المؤسسي للمشروعات الخدميةحمد سيد مصطفي، أ -3
 .22، مرجع سابق، ص اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة دراسات نظرية وتطبيقيةيز عثمان، سعيد عبد العز -4
 .191-190، ص ص 2012عمان، : ، دار وائل للنشر والتوزيعمقدمة في اإلدارة العامةمحمد قاسم القريوتي،  - 5
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 العامة  مرافقموازنات ال تأخذالموازنات العامة للمؤسسات العامة طابع الموازنات التجارية بينما  تأخذ
إليها األرباح في حالة  الخسارة وتؤول شكل الموازنة العامة للدولة بحيث تتحمل الدولة خسائرها في حالة

 .تحقيقها
  العامة مرافققل على المؤسسات العامة مما تمارسها على الأتمارس الدولة رقابة. 
 إتاحة فرص العمل لتشغيل القوي العاملة الفائضة اكبر في المؤسسات العامة. 

  :ويمكن تلخيص أهم الفروقات في الجدول التالي

  العامة مرافقبين المؤسسات العامة والالفرق ) 12(الجدول رقم 

  العامة مرافقال  المؤسسات العامة  المجال
  )تقديم خدمات(إداري   اقتصادي، تجاري، صناعي  النشاط

  الموازنة العامة للدولة  موازنة تجارية  الموازنة
  أكثر  قلأ  الرقابة

  .اعتمادا على المعلومات السابقةمن إعداد الطالبة : المصدر

  )1( :العامة تتصف بـ سبق أن المؤسسات يستنتج مما

 وحدة إنتاجية اقتصادية تنشأ إلنتاج وتوفير سلع وخدمات. 
  كليا أو جزئيا للمؤسساتملكية الدولة. 
 لة عن الموازنة العامة للدولةقع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي أي أن ميزانيتها مستتتنظيم يتم. 
  مالعا(اهتمامها بالقطاع الحكومي.( 
 عدم التركيز على الربحية والتركيز على تقديم الخدمة. 
 االهتمام بالسياسات العامة للدولة في مختلف جوانب الحياة. 

  )2(:التالية األنواعكما تخضع المؤسسات العامة للرقابة من طرف الدولة ويمكن أن تأخذ    

  .متياز وغيرهاخالل أدوات متعددة كالتراخيص وحقوق اإل من: رقابة تعاقدية :أوال

  .للسعر ال يتعداه سقفلكمية وسعر السلعة أو الخدمة المقدمة أو عن طريق تحديد ل :التحديد المباشر :ثانيا

                                                
 .28، ص 2009عمان،  :، دار الفكرإدارة المشروعات والمركز الصحية الحديثةد ذياب، وصالح محم - 1
   .27، ص نفس الموجع -2
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  .لإلشراف على تشغيل المشروعات العامة التي تعمل في عدة مجالت :تكوين لجان شبه قضائية :ثالثا

  اهمبررات وجودظهور المؤسسات العامة ومراحل : الفرع الثاني

  )1(:المؤسسات العامة فيت بها المراحل التي مر تتمثل :ظهور المؤسسات العامة مراحل: أوال  

اهتمت العديد من المؤسسات في هذه المرحلة بالنشاط  :اإلنمائيالدور  إلىتحول المؤسسات العامة  - 1
في الدول النامية  عدد المؤسسات العامة زيادة إلىهذا  أدىالحرب العالمية الثانية  أواخراالقتصادي في 

المرتبط بالجوانب  اإلنمائيالدور  إلى األساسيةكنتيجة لتحول من الدور التنظيمي المتعلق بالوظائف 
للتدخل، وخالل هذه المرحلة حققت الدول  كأداةستخدام الموازنة العامة إاالقتصادية واالجتماعية والثقافية و

 .الخ...الصحة، التعليمكبيرة تقاس بعدة مؤشرات منها  إنمائيةانجازات 
ن إنجازات، فبالرغم من تلك اإل :الدور التصحيحي إلي اإلنمائيتحول المؤسسات العامة من الدور  - 2

الذي  األمرالمتوقع،  لتطوير والتجديد كانت دون المستوىمساهمة المؤسسات العامة في عملية التنمية وا
القتصادية الدولية في الثمانينات، حيث عانت ا األوضاعالنظر في دور الدولة خاصة في  إعادة إلى أدى

 أدى مماالرئيسية،  التصديريةالسلع  أسعارنخفاض إالمديونية الخارجية و أزمةالعديد من الدول النامية من 
من الصحة  أعلىزيادة دور الدولة في تحقيق التنمية المتمثلة في تحسين نوعية الحياة كمستويات  إلى

 .والتعليم
وتتمثل هذه المرحلة في تحسين أداء المؤسسات العامة،  : ار التصحيح وإعادة الهيكلةالتخصيص في إط - 3

  .وذلك بتحديد مجاالت العمل وترك المجاالت األخرى للقطاع الخاص، في ظل آلية السوق

  )2( :إن أهم أسباب إنشاء المؤسسات العامة تتمثل في

 من أهمها: األسباب اإلدارية: 

 بة لدى المجتمع تدفع بالدولة للتحرك في إنشاء مؤسسة عامة لتلبيتهاوجود مشكلة أو حاجة مطلو. 
 ه أو تحسين مستوى الخدمة من رغبة الدولة في تنظيم قطاع معين من القطاعات وذلك بهدف زيادة إنتاجيت

 .أجل تحقيق المصلحة العامة
 خاصة في إن طبيعة بعض المؤسسات العامة تتطلب التحرر من الروتين وتبسيط اإلجراءات، و

 .التخصصات اإلنتاجية

                                                
 .23-20، مرجع سابق، ص ص، محمد العزازي احمد إدريسحمد شوقي أمحمد شوقي  - 1
 . 33 -31ص ، ص2001عمان، : ، مطبعة الجامعة األردنيةإدارة المؤسسات العامةأمل الفرحان، أيمن عودة المعاني، محمود عودة أبو فارس،  -2
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  تحقيق أعلى من المرونة والقدرة على االستجابة والتكيف وسرعة اإلنجاز بكفاءة وفعالية وخاصة في
 .المجاالت التي تتطلب التغير السريع

  توفير اإلستقالل اإلداري والمالي لبعض المؤسسات العامة في إدارة شؤونها كي تتمكن من إدخال
 .في مجال التنظيم واإلدارة واإلنتاج لضمان إنجاز األهداف بكفاءة األساليب الحديثة

 استقطاب الكفاءات والمهارات المتخصصة الالزمة إلنجاز العمل بشكل فعال. 

 ومن أهمها: أسباب اقتصادية ومالية: 

 توفير عوائد مادية تدعم خزينة الدولة. 
 تنشيط االقتصاد الوطني وزيادة اإلنتاجية وتحسين نوعيتها. 
 مسؤولية الدولة المبادرة بإنشاء مؤسسات ضرورية وخاصة ذات الحجم الكبير. 
 الحفاظ على مستوى األسعار. 
 الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات. 
 وضع سياسة اقتصادية فعالة من أجل توفير موارد وتعبئتها في المؤسسات اإلنتاجية. 

 تتمثل في: أسباب اجتماعية: 

  مما يقلص من حجم البطالة والفقر في المجتمعزيادة فرص العمل المتاحة. 
  التوسع في تقديم الخدمات األساسية للمواطنين وخاصة التعليم والصحة والنقل ومشاريع البنية التحتية

 .بشكل عام
 دعم عملية التنمية االقتصادية. 
 توجيه الموارد وتحسين نوعيتها من أجل إحداث التطوير. 

  تدخل الدولة بصورة مباشرة في عمليات اإلنتاج والتنمية االقتصادية ي وتتمثل أساسا ف: سياسيةأسباب
  .بإعتبارها هدف الدولة في إنشاء المؤسسات العامة

الدولة وقيام المؤسسات عتبارات التي تبرر تدخل هناك العديد من اإل: مبررات وجود المؤسسات العامة: ثانيا
  )1(:"ويمكن ذكر أهمها  العامة

على إشباع الحاجات العامة وتلبية  نفاقاإلبتحتاج  الدولة إلى موارد مالية لتقوم  :يليةعتبارات التمواإل - أ
  .حتياجات المتزايدة للمجتمع لذا تقوم الدولة بإنتاج وتوفير السلع والخدمات الضروريةاإل

                                                
   .37-35، ص ص سابق مرجع ،، محمد العزازي احمد إدريسمد شوقيحأمحمد شوقي  - 1
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ن وتتمثل في سيطرة الدولة على الصناعات الضرورية الالزمة لسالمة األم :عتبارات اإلستراتيجيةاإل -  ب
سرية المعلومات عن أنواع وكميات األسلحة  ىجل الحفاظ علألحة مثال، وذلك من القومي كصناعة األس

  .تحديد ما يسمي بالمصلحة العامة ىألنشطة االقتصادية يعود إلالموجودة، ولعل هذا التدخل في ا
المجتمع والتي يتعذر  توفير السلع والخدمات الضرورية ألفرادبتقوم الدولة هنا  :عتبارات االجتماعيةاإل -  ت

، وفي هذه الحالة تقوم الدولة بتوفيرها مجانا أو القدر الكافي خصوصا لذوي الدخل المحدودبعادة توفيرها 
  .بأسعار تقل عن تكلفتها اإلنتاجية، ومثال ذلك خدمات الصرف الصحي وأيضا الرعاية الصحية والتعليم

المساهمة في تحقيق  بواسطة داف رفع كفاءة االقتصادأه تحاول الدولة تحقيق :عتبارات االقتصاديةاإل  -  ث
محاربة الضغوط التضخمية وستقرار االقتصادي التخصيص األمثل للموارد االقتصادية وتحقيق اإل

  :نكماشية بواسطةواإل

 على بعض أوجه االقتصاد األساسية ةسيطروالسيطرة على االقتصاد القومي ال. 
  ج، وإقامة ورش اإلنتاج لتدريب العاملين على المهارات المختلفة في بعض الوحدات النموذجية لإلنتاإنشاء

 .جميع المجاالت
 جل جذب رؤوس األموال األجنبية للداخلأمن  المؤسساتقيام ببعض ال. 
  هدف بستثمار العام، عامة وتوفير العمل وزيادة االستثمار القومي من خالل زيادة اإل مؤسساتإقامة

  .الكلي الفعال مع العرض الكلي عن مستوي العمالة الكاملة بلتحقيق التوازن بين حجم الط

  )1( :تقوم المؤسسات العامة على ثالثة أركان رئيسية هي :أركان المؤسسات العامة: ثالثا

إن اإلعتراف بالشخصية المعنوية للمؤسسات العامة يجعلها تتمتع باستقالل قانوني، : الشخصية المعنوية - أ
 :ويترتب عنها ما يلي

يعني أن المؤسسة العامة لها مواردها المالية، ويمكن القول أن الهدف من : المالي واإلداري ستقاللاال - 1
وراء استقالل المؤسسة من الناحية المالية هو تحريرها من القواعد التي تحكم أجهزة الدولة ويمكنها العمل 

لعامة يتمثل في حقها في أن بحرية ومرونة وعلى أسس تجارية، أما أوجه االستقالل المالي للمؤسسة ا
تضع ميزانيتها منفصلة عن الميزانية العامة الدولة ، ويحق لها كذلك االقتراض من البنوك التجارية أو أي 

 .جهة أخرى قصد التمويل

                                                
 . 53 -49ص ص  مرجع سابق، ،وآخرون أمل الفرحان -1
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بإعتبار المؤسسة العامة شخصا معنويا ال تستطيع التعبير عن إرادتها : الممثل الشخصي للمؤسسة العامة - 2
بحاجة لشخص طبيعي للقيام بمهام التمثيل لدى الغير والتعبير بإسمها عن إرادتها،  مباشرة، لذلك فهي

  .وغالبا ما يكون هذا الشخص هو مديرها العام
ويقصد به المكان الذي تقع فيه المؤسسة العامة، ويتحدد المكان عادة في قانون : الموطن المستقل - 3

ينص قانون اإلنشاء على إمكانية إنشاء فروع للمؤسسة  اإلنشاء، وإلعطاء المرونة في هذا المجال غالبا ما
 . إذا اقتضت الحاجة في مناطق أخرى غير المكان المحدد كمركز إلدارتها

يترتب على أن للمؤسسة العامة شخصية معنوية حقها في التقاضي، وذلك بقيام : الحق في التقاضي - 4
 .هاممثليها برفع الدعاوى بإسمها وبتلقى الدعاوى المرفوعة ضد

حيث تقوم المؤسسة العامة بتعويض الضرر الناجم عن األفعال الخاطئة التي يرتكبها :تحمل االلتزامات - 5
 .مسؤوليها أثناء مباشرة مهامهم

يحدد القانون المنشئ للمؤسسة العامة الغرض الذي أنشئت ألجل تحقيقه، ويتوجب على  :التخصص -  ب
شئت من أجله، فتمارس من األعمال وتكتسب من المؤسسة أن يقتصر نشاطها على خدمة الغرض الذي أن

 .الحقوق ما يمكنها من تحقيق هدفها
يعتبر استقالل المؤسسة العامة وعدم تبعيتها للسلطة المركزية من  :إشراف ورقابة السلطة المركزية -  ت

 األسس التي تقوم عليها المؤسسة، غير أن استقاللها التام قد يسبب للدولة كثيرا من المشكالت ويضر
ولهذا فقد وضعت المؤسسة العامة تحت إشراف ورقابة تسمي الرقابة  ،بمصلحة المؤسسة والمواطنين

  .اإلدارية أو الوصاية اإلدارية تمارسها السلطة المركزية

  أهداف المؤسسات العامة: الفرع الثالث

  )1(:يمكن تلخيصها في أهدافتحقيق عدة  إلىالمؤسسات العامة  تسعى

  :وتتمثل في :قتصاديةاال األهداف: أوال

 إمكانيةيضمن لها  األرباحمن  سسة العامة مرهون بتحقيقها لمستوى أدنىستمرار المؤإ إن: الربح تعظيم 
ستعمال الربح المحقق إ، واألخرىالمؤسسات  أمامتصمد  حتىمالها وبالتالي توسيع نشاطها  رأسرفع 

 .األرباحلتسديد الديون وتوزيع 
 تقديم خدمات  أو إنتاجتحقيق المؤسسات العامة لنتائجها يمر عبر عملية بيع  إن: تلبية متطلبات المجتمع

 .وهو ما يغطي طلبات المجتمع
  على عمالها واإلشرافوالتخطيط الجيد  اإلنتاجستعمال الترشيد لعوامل إيتم ذلك ب: اإلنتاجعقالنية.  

                                                
 .11:30، 22/01/2013، منتدى فتحي نت :www: المؤسسات العمومیة وأسالیب إدارتھا نقال من الموقع- 1
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  :تتمثل في: االجتماعية األهدافثانيا 

  من نشاطها  األوائليعتبر العمال في المؤسسات العامة المستفيدين : مقبول من النتائج مستوىضمان
 .تضمن لهم تلبية حاجتهم أجورويتقاضون 

 حاجة لمنتجات جيدة مما يدعو  أكثرجعل العمال مجتمعات النظرا لتطور : الممعيشة الع تحسين مستوى
 .قتنائهاإهل عليهم يس حتىمالية للعمال  إمكانياتوتحسينه وتوفير  اإلنتاجالمؤسسة لتنويع 

 وخدمات جديدة للمستهلكين منتجاتتقديم  إلىالمؤسسات العامة  تسعى: ةستهالكيإ أنماط إقامة. 
 السهر على تنظيم وتماسك العمال. 
  إلى باإلضافة العاديةاالجتماعية والمساكن الوظيفية أو  التأميناتتتمثل في : ومرافق للعمال تأميناتتوفير 

  .ستهالك والمطاعمإلتعاونيات ا :المرافق العامة مثل

   :وتتمثل في: الثقافية والرياضية األهداف: ثالثا

  القدامىتدريب العمال المبتدئين ورسكلة. 
 وتقديم  اإلنتاجدوره كامل في  ما يجعل العامل في صحة جيدة فيؤدىتخصيص الوسائل الرياضية م

  .الخدمات

حث والتنمية بحيث تعمل المؤسسات العامة على إدارة تتمثل أساسا في الب: األهداف التكنولوجية: رابعا
  .مصلحة الوسائل اإلنتاجية عمليا

  )1(:إلىالمؤسسات العامة في الدول النامية  أهداف أهمويمكن تلخيص  

 القيام بمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
 ا القطاع الخاصالقيام ببعض الخدمات الضرورية واألنشطة االقتصادية التي ال يقبل عليه. 
 تحقيق عائد مادي.  

  أنواع المؤسسات العامة :المطلب الثاني

نظر لتنوع الخدمات بحيث نجد تزايد في هذه المؤسسات نظر لتطور  هناك عدة أنواع للمؤسسات العامة
  :احتياجات أفراد المجتمع والتطورات التكنولوجية ويمكن التميز بين األنواع التالية

  :يمكن تقسيم المؤسسات العامة إلى :لقانونيةا حسب طبيعة: أوال
                                                

 .94، ص 2008عمان، : ، دار الحامد)منظور استراتيجي(ة إدارة المشروعات العامة في الدول الناميحمد عثمان طلحة، أ - 1
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  عامة تابعة للوزارةمؤسسات. 
 عامة تابعة للجماعات المحلية مؤسسات. 
  مختلطةمؤسسات.  
  )1(:ويقصد بـ  

تكون أحجامها كبيرة تسير من طرف الوزارة التي والمؤسسات الوطنية أي : مؤسسات عامة تابعة للوزارة -أ
  .يقدم تقارير دورية للجهة الوصية على نشاطها أنتعينه للقيام بذلك، على عتمادا على مسؤول إ أنشأتها

تنشأ من طرف البلدية أو الوالية أو تكون مشتركة بينهما، : عامة تابعة للجماعات المحليةمؤسسات  - ب
  .أنشأتهاللجهة التي  إدارتهاتخضع في 

تفاق بين الطرفين على القيام باإل تنشا بين طرفين هما الدولة و القطاع الخاص: مختلطةمؤسسات  - ت
وذلك حفاظا  األكبرماله وغالبا ما تكون مساهمة الدولة هي  رأسبمشروع معين، يساهم الطرفين في 

  .وضمانا للصالح االقتصادي واالجتماعي

من شخص وتخضع  أكثرمؤسسات يملكها "شركات التي تعني مؤسسات المختلطة في شكل وتكون ال
في شكل  إماالمال  رأسكتوفر الرضا بين الشركاء، مساهمة كل شريك بجزء من  لشروط قانونية خاصة

  :التالية األشكالحد أ وتأخذ  )2( ."حصة عمل أوعيني  أونقدي 

 :إلىوتنقسم  عن طريق اندماج عدد من الشركات أتنش: األشخاصشركات  - 1

 اجر وهم مسؤولين من ت، وللشركاء بالتضامن صفة الاألشخاصهي من أهم شركات : شركات التضامن
 )3( .غير تحديد عن ديون الشركة

 ين عن ديون الشركة وهم مسؤول إدارةتشمل شركاء متضامنون يمكنهم : شركات التوصية البسيطة
 أنال يمكن و، وكذا شركاء موصون أي تتحدد مسؤولياتهم بقدر حصصهم، الشركة مسؤولية شخصية

 )4(.الشركة بإدارةيقوموا 

تهتم  أنها أيعتبار الشخصي عتبار المالي وليس على اإلهي شركات تقوم على اإلو: األموالشركات  - 2
 :إلىالمال الالزم لتكوين الشركة وتنقسم  رأسبجمع 

                                                
  .26، ص 1998الجزائر، : ، دار المحمديةاقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -  1
  .26، ص مرجع ال نفس -  2
  .138، ص 2008-2007، الجزائر، 1993افريل  25المؤرخ في  93/08من المرسوم التشريعي رقم  551القانون التجاري، المادة  -  3
  .140 ، ص2008-2007، الجزائر، 1993افریل  25المؤرخ في  93/08من المرسوم التشریعي رقم  563القانون التجاري، المادة  -  4
  



  إىل اخلـدمة  العامــة مدخــل                                                         الفصــل الثـاين                     
 

82 
 

 الشركاء يتحملون  أنهي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، كما : شركات ذات المسؤولية المحدودة
 )1(.مال الشركة رأسفي تحققت في حدود نسبة مساهمة كل واحد منهم  إذاالخسارة 

 أسهمالمال على شكل  رأسيقدمون حصصا من  تتكون من مجموعة أشخاص :شركات المساهمة 
  )2(.األسهممتساوية القيمة وقابلة للتداول، ويكون كل شريك مسؤول عن ديون الشركة بمقدار ما يملكه من 

  :إلىالمؤسسات  تقسيميمكن : المعيار االقتصاديحسب  :ثانيا

 القطاع األول مؤسسات. 
  القطاع الثانيمؤسسات. 
 مؤسسات القطاع الثالث.  

 )3(:يقصد بـو

  .جميع المؤسسات المتخصصة في الزراعة بمختلف أنواعها :القطاع األولمؤسسات  - أ
مختلف المؤسسات التي عمل في تحويل المواد الطبيعية أساسا إلى منتجات  :مؤسسات القطاع الثاني -  ب

 .الك النهائي أو الوسيطستهستعمال أو اإلقابلة لإل
المؤسسات جميع المؤسسات التي تنشط خارج القطاعين السابقين، وتشمل  :مؤسسات القطاع الثالث -  ت

  .والمؤسسات المالية، وكذا التجارية الخدمية

  :ىإل تقسيم المؤسسات: المعيار الجغرافيحسب : ثالثا

 مؤسسات وطنية. 
 مؤسسات محلية. 

  )4( :ويقصد بـ

 .المواطنيني مؤسسات عامة تقدم خدمات لكافة ه: مؤسسات وطنية - أ
رتقاء هي مؤسسات تقتصر خدماتها على منطقة معينة من الدولة، وهذا بهدف اإل: مؤسسات محلية  -  ب

 .بمستوى الخدمة في منطقة معينة

                                                
  .142، ص 2008-2007، الجزائر، 1993افریل  25المؤرخ في  93/08من المرسوم التشریعي رقم  564القانون التجاري، المادة  -  1
  . 150، ص 2008-2007، الجزائر، 1993افریل  25المؤرخ في  93/08من المرسوم التشریعي رقم  593مادة  القانون التجاري، ال -  2
  .25ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  -  3
  . 38ص  مرجع سابق، ،وآخرون أمل الفرحان -  4
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  )1(:إلى العامة وهناك من قسم المؤسسات

بغية ) وسائل اإلنتاج العمل مع(وهي المؤسسات التي تضم عناصر اإلنتاج : مؤسسات اقتصادية - أ
الحصول على سلع أو خدمات تخصص الستهالك المواطنين ولمصلحتهم وينبغي أن يتم استخدام عناصر 

يمكن أن تكون خدمية كالتأمينات ون توظف الناتج الفائض على نحو مالئم داخل المجتمع، أبشكل عقالني و
 .أو صناعية أو تجارية أو مالية كالبنوك

هي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية، كما تتمتع باالستقالل اإلداري : ريةمؤسسات عمومية إدا -  ب
 .والمالي مقابل قيامها بالمهام المحددة من السلطة الوصية مثل البلدية والدائرة

 :ويمكن التميز بين: مؤسسات مختلطة -  ت

  المؤسسات العامة المملوكة ملكية كاملة للدولة. 
 من رأس المال المملوك %50جزئية للدولة بحصة ال تقل عن  المؤسسات المختلطة المملوكة ملكية. 

  :في الشكل التاليهذه األنواع  توضيحويمكن 

  مصفوفة أنواع المؤسسات العامة) 16(الشكل رقم 

  المنظمات الحكومية      

  المصلحة العامةمؤسسات   عامة خدمية مؤسسات    

    عامة اقتصادية مؤسسات  عامة مؤسسات  المختلطة مؤسسات
        الخاصة ؤسساتالم

                                                 4                      3                    2                      1  
  الضغوط االقتصادية                                                 

  .11:30، 15/01/2013بتاريخ  www.islammemo.cc/article1:أنواع المؤسسات نقال عن: المصدر

تأثير الضغوط السياسية واالجتماعية والضغوط  ة أهم أنواع المؤسسات العامة ومدىتقدم هذه المصفوف   
  )2(:االقتصادية عليها بحيث يمثل كل موقع من هذه المصفوفة ما يلي

  واالجتماعية  ةي السياسييمثل المنظمات الحكومية التي تخضع تماما للضغوط والقو): 4 -1(الموقع
 .والرقابة المباشرة وغير المباشرة، إال أنها ال تتأثر بالضغوط االقتصادية

                                                
  .11:30، 15/01/2013بتاريخ  www.islammemo.cc/article1:أنواع المؤسسات نقال عن- 1
 .11:30، 15/01/2013بتاريخ  www.islammemo.cc/article1:واع المؤسسات نقال عنأن - 2

 الضغوط
  ةالسياسي
  ةعيواالجتما

                         

4  

3  

2  

1  
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  حد كبير من الضغوط السياسية  ع إلىالمصلحة العامة التي تخض يمثل مؤسسات): 3 -1(الموقع
 .واالجتماعية والرقابة، إال أنها ال تتأثر بالضغوط االقتصادية وقوي السوق وضغوطه

 حد كبير من الضغوط والقوي  يمثل مؤسسات عامة خدمية بحيث تخضع إلى ):3 - 2(لموقع ا
نه يتأثر باعتبارات اقتصادية وقوي السوق وضغوطه بحيث أالسياسية واالجتماعية والرقابة، كما 

 .قل من مصادر تمويل خارجيةأيعتمد في تمويل أنشطته على مصادر الدولة وبدرجة 
  مؤسسات عامة اقتصادية تخضع بدرجة متساوية من الضغوط السياسية يمثل ): 2 -2(الموقع

جل أمن ) داخلية وخارجية(واالجتماعية وكذا الضغوط االقتصادية ومصادر تمويلها تكون ذاتية 
 .التكيف مع متغيرات السوق

  يمثل المؤسسات العامة التي تتأثر بدرجة ملموسة من الضغوط السياسية ): 2 -3(الموقع
ويفترض االعتماد  أكبر، وذلك يعني زيادة ضغوط السوقعية أما الضغوط االقتصادية تكون واالجتما

 .قل على المصادر الخارجيةأبدرجة كبيرة على مصادر تمويل الداخلية وبدرجة 
  بحيث تتأثر بدرجة ملموسة من الضغوط السياسية  يمثل المؤسسات المختلطة): 2 -4(الموقع

 .نه يخضع تماما لالعتبارات االقتصاديةأواالجتماعية والرقابة إال 
  الضغوط االقتصادية وضغوط  الخاصة بحيث تخضع خضوعا تاما إلى المؤسسات):  1-4(الموقع

السوق، إال أنها تعتبر بعيدة بدرجة كبيرة عن الضغوط السياسية واالجتماعية والرقابة الحكومية، 
  .المالي واإلداري عن الدولة ابحيث تمتاز باستقالله

 :ويمكن تلخيص أنواع المؤسسات العامة في الجدول التالي
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  تصنيفات المؤسسات العامة) 13(الجدول رقم 

  أنواع الموجودة في كل تصنيف  التصنيف
 .عامة تابعة للوزارةمؤسسات    القانونية حسب طبيعة

 عامة تابعة للجماعات المحلية مؤسسات. 
  المختلطةالمؤسسات.  

 .القطاع األولمؤسسات    تصاديالمعيار االقحسب 
  القطاع الثانيمؤسسات. 
 مؤسسات القطاع الثالث.  

 .مؤسسات وطنية   حسب المعيار الجغرافي
 مؤسسات محلية.  

  .اعتمادا على المعلومات السابقة من إعداد الطالبة: المصدر

  المشاكل التي تواجه المؤسسات العامة وسبل مواجهتها: المطلب الثالث

نفتاح األسواق تواجه المؤسسات العامة كغيرها من المؤسسات مجموعة من إت االقتصادية ومع التحوال    
  .المشاكل

  المشاكل التي تواجه المؤسسات العامة: األولالفرع 

  :العامة في اتسالمشاكل التي تواجه المؤس أهميمكن تحديد    

الدولة ملزمة بتقديم بعض الخدمات  أنالمجتمع  أفرادكثير من ال بحيث يرىالتقليدية لدور الدولة  النظرة - أ
 .ضرورية لكل المجتمع أنهاعتبار إعلى 

التوظيف : ة تضخم مثلتجعل من المؤسسات العامة تعاني من حال الضغوط السياسية واالجتماعية -  ب
 منفعةستغاللها في مجاالت ذات إالدولة بدال من  إيراداتتضخم وظيفي واستنفاذ  إلى المستمر يؤدى

 .اقتصادية
التغاضي عن تطبيق القانون على الحاالت  أو تلقي الرشوة :نحراف والفساد مثلاإل أوجه ضفشي بعت -  ت

 .المخالفة
 .والتطوير والحد من ممارسات الفساد باإلصالحويتطلب ذلك قيام الدولة  ندرة الموارد المالية -  ث
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 األمر جهزةواألالمؤسسات  بعض مسؤولياتصالحيات وتداخل في الختصاصات تعني وجود تشابك اإل - ج
   )1(.الذي يستدعي معالجة الوضع

 .والتغيرات االقتصادية المستمرة اإلنتاجرتفاع تكلفة إالمال و رأسالمشاكل االقتصادية الناتجة عن قلة  - ح
 .من قبل مؤسسات القطاع الخاصالمنافسة  - خ
 .الناتجة عن عدم الكفاءة والعيوب التنظيمية اإلداريةالمشاكل  -  د
لناتجة عن العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمعات، والتي تنعكس سلبا على المشاكل االجتماعية ا -  ذ

  )2(.األحيانغلب أالمؤسسات العامة في  أداء

  المؤسسات العامة تواجهسبل مواجهة الصعوبات التي : الفرع الثاني

  )3(:هذه الصعوبات من خالل القيام بما يلي تواجه أنيمكن للمؤسسات العامة      

لقد كان تركيز المؤسسات العامة في السابق على ما يحدث داخلها ولكن يتوقع : نفتاح على المجتمعاإل: والأ
المواطنين برضا  هتمامالباوذلك  نعلى المواطنيوبالتحديد  ،يتنقل تركيزها في المستقبل على الخارج أن

  .الخدمات المقدمة وجودة

تصاالت المركزي ونمط اإل األسلوبالمعتمد من  األسلوبة تغير العام على المؤسسات :التغير الجذري: ثانيا 
تتعامل مع المواطنين بشكل جديد، ويقتضي هذا التحول على  أن، بحيث سيكون عليها أسفل إلى أعلىمن 

  :هي أمورتقوم بعد  أنالمؤسسات العامة 

  لبعض العاملين في  ةالودي وغير السلبية المحافظةتشجيع المشاركة الشعبية مما يستلزم تغيير االتجاهات
 .تجاه المواطنينإ اإلداريالجهاز 

 يقوم المديرون في المؤسسات العامة بدعم المواطنين والتفاهم معهم حول سبل حل المشاكل وليس  أن
 .ممارسة التحكم والتسلط

 ةالقرارات وتحمل المسؤولي تخاذإالمواطنين بقدرتهم على  تعمل على توفير الشعور بالثقة لدى أن.  

التي تبنتها دول نيوزلندا  اإلستراتيجيةتهدف هذه  :في المؤسسات العامة اإلداريترشيق الجهاز : ثالثا
  :منها أساليب إتباعتقليص حجم المؤسسات العامة وزيادة كفاءتها من خالل  إلىستراليا وكندا أو

                                                
 .282-281محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .94حمد عثمان طلحة، مرجع سابق، ص أ - 2
 .286-284محمد قاسم القريوتي، مرجع سابق، ص ص  - 3
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 خدماتهم وتحديد رواتبهم،  اءوإنهالتعاقد في تعيين المديرين، مما يوفر المرونة في تعينهم  أسلوب إتباع
 .اإلصالحويوفر لهم حوافز للعمل على تحقيق النتائج وهو جوهر 

 والنتائج، حيث تحديد المسؤولية لتنتقل من المسؤولية عن المدخالت  باألداء اإلدارة أسلوبعلى  التأكيد
 .المخرجات ونوعيتها إلى واألموال
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  خالصة الفصل الثاني

تقدم لتلبية حاجات عامة من الخدمات  ضح من مضمون الفصل أن الخدمة العامة هي نوعيت      
تتصف هذه  والمجتمع،  ألفراد من خاللها لتلبية حاجات عامة ضرورية ، بحيث تسعىوضرورية

اد وعدم وجود عدم القدرة على االستبعالخدمات بالعديد من الخصائص التي تميزها عن الخدمات األخرى ك
ونظرا ألهمية هذا النوع من الخدمات تمت اإلشارة إلى الخارجية،  اآلثاروجود و ،في االستهالكتنافس 

عامة اجتماعية وخدمات عامة جديرة خدمات  إلى الخصائص :حسبمختلف أنواع الخدمات العامة 
حسب  أما، فهناك خدمات عامة قابلة للتجزئة وخدمات غير قابلة للتجزئة للتجزئة مدى قابليتهاو، باإلشباع

حسب نوع  أمافهناك خدمات عامة سيادية وخدمات عامة اجتماعية وخدمات عامة اقتصادية، الهدف منها 
  .وتنظيمية وخدمات عامة تجارية وصناعية إداريةالنشاط الممارس من طرف الدولة فهناك خدمات عامة 

  



  

  

  

أساليب ترشيد : الثالثالفصل 
  تكاليف الخدمات العامة

أساليب كمية لترشيد تكاليف الخدمات : المبحث األول
  العامة

أساليب غير كمية لترشيد تكاليف : المبحث الثاني
 الخدمات العامة
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  تمهيد

هي تلك القرارات التي تحقق أهداف " على أنهويعرف  التحكممصطلح الترشيد يعني الرشاد أو إن 
ربط وكبر من المدخالت التي تساهم في تحقيقها، أالمؤسسة بكفاءة، ويقصد بالكفاءة أن تكون المخرجات 

 أقصىالرشاد بالكفاءة في تحقيق األهداف ناتج من أن أهداف المؤسسات ليست متماثلة، بمعني أن تحقيق 
األرباح ليس هو الهدف الوحيد لكافة المؤسسات فهناك مؤسسات ال تهدف للربح وهي التي تهتم بتقديم 

تحقيق األهداف العامة  س بمدىلمجتمع وهذا هو هدفها، ونجاح المؤسسة يقاالخدمات التي يحتاجها أفراد ا
من مفهوم الرشاد نصل إلى أن ترشيد التكاليف  نطالقاوا )1( "،المحددة سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية

من خالل  جل تقديم السلع والخدمات بأقل التكاليفأهو عملية التحكم والتوجيه الجيد في موارد المؤسسة من 
تخاذ اإلجراءات التصحيحية وكذا الحصول على ميزة إثم  تنحرافاكتشاف اإلرقابة المؤسسة على تكاليفها إل

                                                             .جل تحقيق مركز تنافسي في السوقأتنافسية من 

  .الخدمات العامة الكمية منها وغير الكمية وسنحاول في هذا الفصل البحث عن أساليب ترشيد تكاليف

  :التساؤل التالي اإلجابة عنإللمام بأهم جوانب الموضوع سنحاول لو

  أساليب ترشيد تكاليف الخدمات العامة؟مختلف ما هي  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                
 .  27، ص 2010عمان، : ، دار وائل للنشر2، طالمحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطيةخليل عواد أبو حشيش،  –1
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  كمية لترشيد تكاليف الخدمات العامةأساليب :المبحث األول 

  .أسلوبالكمية لترشيد تكاليف الخدمات العامة من خالل تحديد وتحليل كل  ساليبلأل التطرق سيتم    

  والتكاليف المعياريةالكلية  التكلفة أسلوب :األولالمطلب 

كل أسلوب و ،يعتبر أسلوب التكلفة الكلية والتكاليف المعيارية من األساليب التقليدية لمحاسبة التكاليف
 :فييتمثل 

  )الحقيقية(الكلية  التكلفة أسلوب: ولالفرع األ
أو خدمة كانت يقوم بتحميل المنتج سواء سلعة  ،يعتبر هذا األسلوب أول األساليب في محاسبة التكاليف

  .بنصيبها من كافة عناصر التكاليف المباشرة أو غير المباشرة

  :أسلوب التكلفة الكلية مفهوم :أوال

بمراكز التحليل وقد كان لها مجال واسع في التطبيق على اعتبار أنها  يبفرنسا، وسم األسلوب اظهر هذ
، وتعرف على ئف وأقسام حسب الهيكل التنظيميالمحاسبة المطابقة لسير المؤسسة من حيث تقسيمها إلى وظا

 اسبياإلشارة إلى أن المخطط المحتكلفة المنتوج في المرحلة النهائية بما فيها التكلفة التسويقية مع ": أنها
                                                              )1(".سعر التكلفة بالتكلفة النهائية الفرنسي قد غير

                                                              )2(: يقوم هذا األسلوب على عدة مبادئ منهاو

 .ميع الوظائف الموجودة في المؤسسةخدمة بتكاليف ج تحميل وحدة اإلنتاج سواء كانت سلعة أو -1

خرها على أساس آاإلنتاج تحت التشغيل في أول الفترة أو مخزون السلعي من اإلنتاج التام ويتم تقييم ال -2
  . التكلفة الكلية

تصنيف عناصر التكاليف بحيث يتم الفصل بين عناصر التكاليف المباشرة وعناصر التكاليف غير  -3
 . المباشرة

الوظيفية  تجميع عناصر التكاليف في أربع مجموعات بحيث يمكن قياس التكلفة بصورة مناظرة لألنشطة -4
 . التي تؤديها

خدمة بشكل مباشر  أوية سواء كانت سلعة ئانهتميز عناصر التكلفة المباشرة وتخصيصها للمنتجات ال -5
أو بينما تحمل هذه المنتجات بنصيبها من عناصر التكلفة غير المباشرة باستخدام معدالت تحميل فعلية 

 . تقديرية
                                                

 .  32، ص 2005الجزائر، : ، ديوان المطبوعات الجامعيةالمحاسبة التحليليةبويعقوب عبد الكريم،   – 1

 .  234مرجع سابق، ص  عليان الشريف، عبد الناصر إبراهيم نور، – 2
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  .لسعر البيعالحد األدنى تكون التكلفة اإلجمالية في ظل ظروف التشغيل العادية هي  أنيجب  -6

 :تتمثل الخطوات المعتمدة لحساب التكلفة الكلية في :حساب التكاليف الكليةالخطوات المتبعة في : ثانيا
 )1(:التفرقة بينيجب  قبل التطرق إلى طرق التوزيع :مباشرةالغير توزيع األعباء  - أ
تتمثل في عناصر التكاليف وحدات اإلنتاج، وباطا وثيقا رتبإاألعباء التي ترتبط '' األعباء المباشرة وتعني 

مباشرة صرفت خصيصا إلنتاج ت إنتاج معينة، حيث أنها عناصر تحديدها وتخصيصها لوحداالتي يسهل 
فق على خدمة المؤسسة نمجموع المبالغ التي ت" يقصد بهاالتي مباشرة الغير األعباء و''.بذاتها سلعة معينة

، وال يمكن تحديد نصيب المؤداةبينها وبين السلعة المنتجة أو الخدمة  امباشر ارتباطإبصفة عامة، وال يوجد 
وفقا لوحدات السلعة أو الخدمة من هذه التكاليف بدقة، وهي ضرورية إلتمام عملية اإلنتاج، ويتم تحميلها 

تكاليف صناعية غير مباشرة وتكاليف تسويقية غير مباشرة وتكاليف : وتصنف هذه التكاليف إلى "،القياس
مراكز تشغيلية  :ويمكن تقسيم المراكز الموجودة في المؤسسات المختلفة إلى نوعين هي ،إدارية غير مباشرة

أما مراكز الخدمات فهي  ،المؤسسة تنفيذ أهداف تساعد فيالتي وتشمل كافة األقسام والوحدات  أو إنتاجية
لخدمات على ويعني ذلك أنه يجب توزيع تكاليف مراكز ا، سهل عمليات المراكز التشغيليةتتقدم خدمات ل

  :يمكن تقسيم مراكز التكلفة في المؤسسة إلى نوعين هماو، من خدماتها تستفيدالمراكز التشغيلية التي 

 .مراكز اإلنتاج 

 . مراكز الخدمات 

  :وسيتم اإلشارة إلى توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج في

وتتمثل  ،مراكز الخدمات على المراكز اإلنتاجيةيعني عملية توزيع تكاليف : توزيع تكاليف مراكز الخدمات
     )2(:أسباب وطرق التوزيع في

  ات على مراكز هناك عدة أسباب لتوزيع تكاليف مراكز الخدم :لخدماتاأسباب توزيع تكاليف مراكز
  :أهم هذه األسباباإلنتاج المختلفة و

  قياس تكلفة المنتجات والخدمات وإظهارها بالميزانية، وتحديد هذه التكلفة بصورة عادلة يتطلب تحميلها
 .تكاليف مراكز الخدمات نم بنصيبها

  لمنتجات يجب توزيع تكاليف ا تخاذ قرار تسعيرإتخاذ القرارات المناسبة، فعند إلالتزويد بالمعلومات
تخاذ قرار إمراكز الخدمات على المراكز اإلنتاجية للتوصل إلى تكلفة المنتجات الكلية والخدمات وبالتالي 

 .طي كافة التكاليف على المدى البعيدغث تيتسعيرها بح

                                                
 . 27رضوان محمد العناتي، مرجع سابق، ص  – 1

 .312 -309 ص أحمد حسن ظاهر، مرجع سابق، ص –2
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 الخدمات يوجد ثالثة طرق شائعة االستعمال لتوزيع تكاليف مراكز  :طرق توزيع تكاليف مراكز الخدمات
                 :هيو على مراكز اإلنتاج

 ستعمال لتوزيع تكاليف مراكز الخدمات نظرا اإلشائعة تعتبر من أكثر الطرق  :الطريقة المباشرة للتوزيع
ؤديها تستفادة مراكز اإلنتاج من الخدمات التي إتوزيع مباشرة على أساس نسبة اليتم  هالسهولتها وبموجب

توزيع التكاليف على  كز الخدمات من خدمات بعضها البعض، أيستفادة مراإلك المراكز، ويتم تجاهل ت
  .األخرىلك الخدمات مع تجاهل الخدمات المقدمة لمراكز الخدمات تمراكز اإلنتاج المستفيدة من 

  عتراف الجزئي بتبادل الخدمات فيما بين مراكز يتم بموجب هذه الطريقة اإل: التنازليطريقة التوزيع
الخدمات، بحيث يتم في البداية ترتيب مراكز الخدمات وفقا لمعيار معين، وتوزع تكاليف مركز الخدمة 

أو مراكز خدمات  كافة المراكز المستفيدة من خدماته سواء كانت مراكز إنتاجعلى ذات الترتيب األول 
المركز األول، ويتم  دايف المركز الثاني على جميع المراكز األخرى عيتم توزيع تكالأخرى، وبعد ذلك 

  .إتباع هذا اإلجراء حتى يتم توزيع مراكز الخدمة ذات الترتيب األخير على مراكز اإلنتاج
 وجب هذه الطريقة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على كافة المراكز ميتم ب :طريقة التوزيع التبادلي

بمعنى آخر أنه لقى خدمات من مراكز خدمات أخرى، التي تت المراكزخدمات بما فيها المستفيدة من تلك ال
يتم االعتراف الكلي بحقيقة التبادل للخدمات فيما بين جميع مراكز الخدمات باإلضافة لمراكز اإلنتاج، 

 لى طريقةاللجوء إرياضية خاصة بها وقد يتطلب حلها نماذج  تعتمد علىتكاليف الولهذا فإن عملية توزيع 
   .أو طريقة السمبلكس وفاتفالمص

         :إلى نوعين هما) اإلنتاجية(واألقسام الرئيسية ) الخدمات(وهناك من يقسم التوزيعات بين األقسام الثانوية 
غير المباشرة من أعباء حسب طبيعتها إلى أعباء م من خالل إعادة تصنيف األعباء يت: ىالتوزيع األول -

ستعمال مفاتيح التوزيع لتحديد قيمة األعباء لكل قسم من األقسام الرئيسية إحسب وظيفتها عن طريق 
 .والمساعدة

يتم توزيع أعباء األقسام المساعدة على األقسام الرئيسية، وقد يكون هذا التوزيع تنازلي  :التوزيع الثانوي -  
 .دالت رياضيةاستخراج قيمة التبادل أو التنازل وفقا لمعإتبادلي بين األقسام، ويتم قسام، أو بين األ

كما يتم حساب التكاليف وسعر التكلفة والنتيجة الصافية : حساب مختلف التكاليف وتحديد النتيجة الصافية - ب
         )1(:يلي

  : التجارية كما يليتحسب مختلف التكاليف في المؤسسة : في المؤسسة التجارية - 1
  .غير المباشرةمصاريف الشراء المباشرة و+ راء ثمن الش= تكلفة الشراء للفترة 
  عدد الوحدات المشتراة /تكلفة شراء الفترة= تكلفة شراء الوحدة 

                                                
 .15، ص 1999الجزائر،: ، دار المحمدية العامة1دروس وتمارين، ج المحاسبة التحليليةناصر دادي عدون،   – 1
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أوال،  الصادر الطريقة الوارد أوبيم يحة، أو تقجرالتكلفة الوسطية الم حسب بعالقةالوحدات المشتراة ت تكلفة
  .أو بطريقة الوارد أخيرا الصادر أوال

  ).المباشرة وغير المباشرة(مصاريف التوزيع  +تكلفة الشراء =سعر التكلفة
      :تحسب مختلف التكاليف كما يلي): اإلنتاجية(في المؤسسة الصناعية  - 2

  .المباشرة غيرمصاريف الشراء المباشرة و+ راء ثمن الش= للفترة  المواد األولية تكلفة الشراء 
  عدد الوحدات المشتراة /تكلفة شراء الفترة= تكلفة شراء الوحدة 

طريقة الوارد أوال الصادر أوال، بيم يحة، أو تقجالتكلفة الوسطية المر حسب بعالقةالوحدات المشتراة ت تكلفة
  .أو بطريقة الوارد أخيرا الصادر أوال

  .مصاريف اإلنتاج المباشرة وغير المباشرة+ المستعملة  تكلفة شراء المواد األولية= تكلفة اإلنتاج للفترة 
الوحدات  تكلفةتقييم  حسب بنفس طرقتعدد الوحدات المنتجة / الفترة إنتاجتكلفة = الوحدة  إنتاجتكلفة 

  .المشتراة
  .ةمباشرالغير مصاريف التوزيع مباشرة و+ باعة المنتجات الم إنتاجتكلفة = سعر التكلفة 

  :تحسب النتيجة كما يلي: الصافيةحساب النتيجة  - 3
  .سعر التكلفة -األعمال الصافي قمر=  اإلجمالية النتيجة التحليلية

فرق  +العناصر اإلضافية + األعباء غير المعتبرة  –النتيجة التحليلية اإلجمالية = النتيجة التحليلية الصافية 
   .الجرد للمنتجات فرق +الجرد للمواد  فرق +التحميل  فرق +األقسام 

      )1( :وتحسب أعباء المحاسبة التحليلية وفق العالقة التالية
  .معتبرةالغير األعباء  –العناصر اإلضافية + أعباء المحاسبة العامة = أعباء المحاسبة التحليلية

ضمن التكاليف وسعر  كذلك األعباء المعتبرة وهي األعباء التي تحسب وأعباء المحاسبة التحليلية تسمى
  : التكلفة وتتكون من

عتبار في المحاسبة العامة وال تؤخذ في المحاسبة هي األعباء التي تؤخذ بعين اإل :معتبرةالغير ألعباء ا 
هتالك مصاريف إ: ن تحميلها في المحاسبة التحليلية قد يجرد التكاليف من معناها وتشملالتحليلية، أل

لقروض وهي مرتبطة مباشرة مين اأونات المنازعات القضائية، مؤونات تالتأسيس، مؤونات الخسائر، مؤ
     )2(.ستثنائيةإعادية أو دورات خارج االستغالل العادي وبظروف بدورة 

ذات صفة نظرية، وبهذا المعني فهي غير مسجلة في المحاسبة العامة  األعباءهي  :اإلضافية العناصر 
 األصولليست ضمن مصاريف المحاسبة العامة وال تدخل في تقييم عناصر  ألنها إضافيةوتسمي 

     )3(:بالميزانية وتتمثل في

                                                
1 – P .Barnager, P.Moutan, Comptabilité de gestion, Edition Hachette livre : paris, 1997, p 41. 

2 – N.Guedg et coll, le contrôle de gestion, 2éme éd, Edition d’organisation: paris, 1998, p 137. 

  .22، ص مرجع سابق، المحاسبة التحليليةناصر دادي عدون،  – 3
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 وتحسب فوائد عنها تدفع فهي خارجية ألموال ستخدامهاإ عند المؤسسات إن :الخاص المال رأس على العائد -
 غير فهي فوائد وبالتالي عليه دفع يتم ال الخاص المال رأس ستعمالإ ولكن العامة، المحاسبة مصاريف ضمن
 حساب عند العنصر هذا االعتبار بعين يأخذ أن يجب فإنه لذلك العامة، المحاسبة أعباء ضمن مسجلة

 .التكاليف
 المؤسسة صاحب اهب يقوم اإلدارة عملية فإن الخاصة المؤسسة في :المؤسسة صاحب ألعمال النظري الدفع -

 يمثل ال عمله مقابل أو هأجر فإن ذاهبو الموزع، الصافي الربح أي المؤسسة، نتيجة في يتمثل مقابل ويتقاضى
 أعباء ضمن تحسب أجورا يتقاضون مسيرون يديرها التي المؤسسات ففي بالمقابل ،العامة المحاسبة في عبأ

 المنتج لنفس التكلفة سعر مع مقارنتهو معني ذو التكلفة سعر على يتم الحصول فلكي لذلك العامة، المحاسبة
  .المؤسسة صاحب أجرة االعتبار بعين األخذ يجب ،عامة مؤسسة في أو خاصة مؤسسة في
  :الشكل التاليفي ح أعباء المحاسبة التحليلية يوضيمكن ت

  يوضح أعباء المحاسبة التحليلية) 17(الشكل رقم 

  
  .21، ص مرجع سابق، المحاسبة التحليلية، ناصر دادي عدون: المصدر

الناتج عن حساب تكلفة شراء أو إنتاج الوحدة ويكون إما بالزيادة أو  بالنسبة لفرق التحميل هو فرق الفواصل
  .النقصان

جرد المحزونات من مواد ومنتجات، ويمكن تعريف الفرق الجرد للمواد والمنتجات ينتج هذا الفارق عن جرد 
والحقيقية االسمية (صدة الحسابات الدفترية للمؤسسة للتأكد من أر ةالمؤسسوم به تقإجراء داخلي "على أنه
                 )1( ."، ومدى مطابقتها للواقع وفقا لنماذج خاصة بكل حساب يتم تعبئتها وتوثيقها)والوهمية

                 )2( :العالقة التالية ويتم حساب المخزون النهائي وفق
                                                

 . 12،  ص 2008عمان : ، دار أسامة للنشر والتوزيعأصول المحاسبةباسل عبد الغني سنقرط،   – 1

 . 73سابق،  مرجع ،التحليليةالمحاسبة ناصر دادي عدون،   – 2

 أعباء احملاسبة التحليلية

  أعباء
  احملاسبة
 العامة

  أعباء غري معتربة
  

 أعباء معتربة

  أعباء غري معتربة
  

  أعباء معتربة
  

 عناصر إضافية

  أعباء 
  احملاسبة

 التحليلية
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  .االستعماالت –المشتريات + مخزون أول مدة  =)المحاسبي(مخزون آخر مدة : بالنسبة للمواد
  :أما بالنسبة للمنتجات فيحسب كما يلي

استعماالت  –اإلنتاج النصف المصنع + مخزون أول المدة = للمنتجات ) المحاسبي(مدة المخزون آخر 
  .النصف مصنع في اإلنتاج التام

على ما يسمى بفرق الجرد للمواد ارنة هذا المخزون المحاسبي بالمخزون الحقيقي لكي تحصل ـويتم مق
  :والمنتجات ويحسب كما يلي

  .مدة المحاسبي مخزون آخر –زون آخر مدة الحقيقي مخ= فرق الجرد قيمة 
  : ويمكن أن يكون الفرق

  .فيضاف إلى النتيجة التحليلية الصافية موجب* 
  .  يطرح من النتيجة التحليلية الصافية سالب* 

يعتبر هذا األسلوب من أولي أساليب محاسبة التكاليف، وتعتمد على : الكلية التكلفةأسلوب  مزايا وعيوب :ثالثا
تحميل وحدات اإلنتاج النهائية بكافة عناصر التكاليف، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وسوء كانت 

   .ثابتة متغيرة أو

                                                                                                                 )1(:يتميز هذا األسلوب بالمزايا التالية  :مزايا أسلوب التكلفة الكلية -أ

  يساعد المؤسسة على تحديد نتيجة النشاط الجاري من ربح أو خسارة بشكل صحيح بسبب مقابلة إيرادات
 . عتبارعين اإلالفترة بتكلفة الحصول عليها بعد أخذ تغيرات المخزون ب

 سياسات السعرية على المدى الطويلعلى تحديد ال ساعدي . 

  ال يقل سعر بيع المنتج عن التكلفة الكلية أنيجب .  

                                                                                                                 )2( :ا األسلوبمن بين االنتقادات الموجهة لهذ: الكلية التكلفة أسلوبعيوب  - ب

 وهي في ذلك تطبيق  ،أصل وتكلفة الوحدة هي كل ما ينفق عليها اإلنتاجتكلفة  عتبارا يقوم على أساس
 . خدمات أومفهوم التحميل الشامل للتكلفة على الوحدات المنتجة سواء كانت سلعة 

 لوحدة المنتجة تجمع ا عتبار أن التكلفةإوحجم النشاط ب من تحليل العالقة بين التكلفة هذا األسلوبمكن ال ي
 .  ير في التكاليفالثبات والتغ أساسوليس على  اإلنتاجيةوغير  اإلنتاجيةبين التكلفة 

 ه يتم تقييم المخزون السلعي تحت التشغيل أن عتبارإة بيستقالل الفترات المحاسبإتعارض مع مبدأ ي األسلوب
 . الكلية اإلنتاجتكلفة  أساستام الصنع على  أو

                                                
 .234مرجع سابق، ص  عبد الناصر إبراهيم نور، عليان الشريف، –1

 .144 - 142، مرجع سابق، ص ص وآخرون أحمد كلبونة –2
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 سعر بيع الوحدة متغيرا من فترة ألخرى وذلك إلى الكلية يؤدي  أسلوب التكلفةير المنتجات في ظل عتس
للتغير في  ية وهذه التكاليف تتذبذب في اتجاه عكسثابتب تحمل تكلفة الوحدة بنصيب من التكاليف البسب

 .  اإلنتاجتغير سعر الوحدة باختالف تغير حجم  إلىمما يؤدي  اإلنتاجحجم 

  تخاذ إالمساعدة في  أوبالبيانات التي تمكنها من الرقابة على تكاليف  إدارة المؤسسةفي مد  األسلوبفشل
 . القرارات السليمة

  أسلوب التكاليف المعيارية: الفرع الثاني  

يعتبر أحد األساليب المناسبة لتقييم أداء المؤسسات، وظهر بهدف تسيير اليد العاملة داخل المؤسسة     
  .بطريقة أحسن بعدها توسع إستخدامه في المؤسسات

  :التكاليف المعيارية مفهوم أسلوب :أوال

ظروف التكاليف المحددة مقدما على أساس عملي في " بأنها تعرف :التكاليف المعيارية أسلوبتعريف  - أ
                                                                                                                 )2( :ويهدف أسلوب التكاليف المعيارية إلى ،)1("الفعلية أساس لقياس وضبط التكاليف تتخذ والتي معينة

  .ةنحرافات من جراء مقارنة التكاليف المعيارية بالتكاليف الحقيقيتحديد اإل - 1
  .نحرافات قصد تحديد أسباب وقوعها والمسؤول عنهاتحليل اإل - 2
التكلفة المعيارية أداة من أدوات الرقابة على الكفاية اإلنتاجية من حيث المواد واألجور والتكاليف تعتبر  - 3

  .األخرى الصناعية غير المباشرة

في القاموس كقياس أو كنموذج للمقارنة، " معيار"يمكن تعريف كلمة  :المعيارية كاليفمعايير أسلوب الت  -  ب
المعيارية على أساس أنه مقياس معتمد أو كنقطة يتم المقارنة بها أو أما األدب المحاسبي فيعبر عن التكلفة 

تم عملية المقارنة على أساس صريح وسليم، وفكرة تو، كعالقة أو مرجع أو مستوى يتم المقارنة به
      )3( .المقارنة ال يقصد بها أن التكلفة المعيارية تحل محل التكلفة التاريخية

     )4( :دة في أسلوب التكلفة المعيارية إلىويمكن تقسيم المعايير المعتم
تمثل أحسن أداء يمكن لألفراد والمعدات الموجودة في المؤسسة تحقيقه، أو الوصول إليه  :المعايير المثالية- 1

في الظروف المثالية أو كاملة طوال الوقت، وعندما يصل مستوي اإلنتاج إلى الحد األقصى، فهذه المعايير 
  .تفترض أقصى كفاءة للتشغيل بدون وجود أعطال أو أخطاء من جانب العاملين

                                                
   .227بويعقوب عبد الكريم، مرجع سابق، ص   –1

 .29ف، مرجع سابق، ص يشرالعبد الناصر إبراهيم نو، عليان  –2

 .  198، ص 2008مصر، : الجامعية الدار، ، التكاليف ألغراض التخطيط والرقابةعبد الحي مرعي، محمد عبد الحميد طاحون – 3

 . 83، ص 2008عمان، : ، دار الميسرة لنشر والتوزيعالمحاسبة اإلدارية ،ديةافيصل جميل السع  -4
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هي تلك المعايير التي تستخدم لقياس ومقارنة األداء خالل عدة سنوات ويطلق عليها و: األساسيةالمعايير - 2
  .أحيانا المعايير طويلة األجل

في ظل الظروف البيئية والحالية،  وهي األكثر استخداما وهي تقيس كفاءة اإلنتاج: المعايير الممكن تحقيقها- 3
  وإنما واقعية، والسبب ألنها تسمح بمشاكل واختناقات في اإلنتاج  مثاليةأي ليست 

يقوم أسلوب التكاليف المعيارية على ثالثة أنشطة رئيسية، وهي إعداد المعايير ثم : نحرافاتتحديد اإل :ثانيا
إلى ية الوصول غتجميع التكاليف الفعلية وهذا من أجل حصر التكاليف لمقارنتها مع التكاليف المعيارية ب

نحرافات المتعلقة بها وهناك ثالثة عناصر يمكن حساب اإل ،تخاذ القراراتإنحرافات التي تساعد في اإل
  :هي

       )1( :حسب كما يليت :نحرافات الموادإ -أ
  .قيمة المواد الفعلية –قيمة المواد المعيارية = اإلجمالية تنحرافااإل

  :وتنقسم إلى
  ).السعر الفعلي× الكمية الفعلية (  –) السعر المعياري× الكمية الفعلية=( األسعارنحراف إ- 1
 ).ثمن الوحدة الفعلي –ثمن الوحدة المعياري ( × الكمية الفعلية = األسعارنحراف إ  
  ).الكمية الفعلية  –الكمية المعيارية ( × ثمن الوحدة المعياري  =مياتنحراف الكإ- 2
                                                                                                      ).السعر المعياري× الكمية الفعلية للمواد( –) السعر المعياري× الكمية المعيارية للمواد= (نحراف الكميةإ 

                                                                                                                 )2( :تنقسم إلىو :نحرافات اليد العاملة المباشرةإ - ب
  ).المدة الفعلية –المدة المعيارية (  xمعدل السعر المعياري =  نحراف في الوقتإ - 1
  )الفعلي األجرمعدل  –المعياري  األجرمعدل ( xالفعلية المدة = األجرنحراف معدل إ - 2
  .نحراف معدل األجورإ+ نحراف كمية الساعات إ = نحراف الكلياإل - 3
                                                                                                                 :تنقسم إلى :مباشرةالغير نحرافات المصاريف إ - ت
يف وعدد وحدات القياس لقسم معين لفة للمصارتالتقديرات المخ"تعرف بأنها  :نحرافات الميزانية المرنةإ- 1

  :وتحسب كما يلي" لعدة سنوات متتالية ولمستويات نشاط مختلفة
      .المدة الفعلية/مجموع التكاليف المرنة= لساعة لالتكلفة المرنة 

  .)المدة الفعلية/التكاليف الثانية اإلجمالية( )+المدة المتوقعة/لساعةلالتكلفة المتغيرة =( لساعةلالتكلفة المرنة  
  ).مستوى الطاقة المعياري -مستوى الطاقة الفعلي(xمعدل التحميل النموذجي = نحرافات الطاقة اإلنتاجيةإ- 2
لزمن ا –إلنتاج الوحدات الفعليةالمعياري الزمن (x معدل التحميل النموذجي= ف الكفاية اإلنتاجيةانحرإ - 3

  ).الفعلي

                                                
 .104، ص 2001الجزائر، : ، ديوان المطبوعات الجامعيةالموازنات التقديريةمحمد فركوس،  - 1

 .  229،228بويعقوب عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص  -2
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  :بين المزايا والعيوب نذكر من: أسلوب التكاليف المعيارية مزايا وعيوب :ثالثا
                                                                                                                 )1( :يحقق أسلوب التكاليف المعيارية المزايا التالية :المزايـا -أ

 .فورية عند الحاجة إليهاالالحصول على المعلومات  - 1
 .نحرافات وتحديد المسؤولياتيل اإللستغالل وذلك من خالل تحالعمل على تحسين شروط اإل - 2
نحرافات الخاصة بها، وبالتالي المساعدة على تقديم التكاليف ألي حجم من اإلنتاج وتحليل اإلإمكانية  - 3

  .وضع الموازنات التقديرية
                                                                                                 )2(:إن لهذا األسلوب عدة عيوب تتمثل في :العيوب - ب
 .صعوبة تطبيق هذا األسلوب في المؤسسات التي تتبع اإلنتاج النمطي وبعض األنشطة الخدمية  - 1
                                                            . غير رشيدةقرارات  تخاذإنحرافات غير صحيحة يؤدي إلى إالمعلومات غير دقيقة وتسجيل   - 2

  أسلوب التكاليف الجزئية  : المطلب الثاني

  :يساعد هذا األسلوب في تحديد النتائج وإتخاذ القرارات ويشمل    

  أسلوب التكاليف المتغيرة  : ولالفرع األ
ي التكاليف الخاصة بالنشاط وال تقوم بتحميل عتبار التكاليف المتغيرة هإأساس على  األسلوب اقوم هذي   

 .خدمة أوسواء كانت سلعة  اإلنتاجالتكاليف الكلية على وحدات 

األسلوب في المؤسسات التي تنتج عدة منتجات دفعة واحدة  اهذ يطبق :تعريف أسلوب التكاليف المتغيرة: أوال
قوم على مبدأ التحميل الجزئي لعناصر التكاليف يوهي تعتمد على التفرقة بين التكاليف المتغيرة والثابتة، وهو 

ستخراج النتيجة الصافية، حيث تطرح التكاليف الثابتة من الهامش إإلى وحدات اإلنتاج في نهاية الفترة عند 
الفصل  أساسا علىأسلوب يعتمد '' هويعرف أسلوب التكاليف المتغيرة على أن، التكلفة المتغيرة لكل منتجعلى 

          )3( ''.الثابتة والمتغيرة وحساب سعر التكلفة فقط بالتكاليف المتغيرة ألغراض التسييربين التكاليف 

                                                                                                                 )4(:ا األسلوب على عدة مبادئ أهمهاذيقوم ه :مبادئ أسلوب التكلفة المتغيرة: ثانيا
 .ا لتغير حجم النشاطبعت تغيرتتتكون التكلفة المتغيرة من أعباء  - 1
التكلفة المتغيرة  ستغاللية، يتم توزيعها على المنتجات من أجل تحديدإهذه األعباء هي أعباء متغيرة أو  - 2

 .لكل منتوج
 .ة ال يتم توزيعها حسب المنتجات ولكن يتم معالجتها إجماال من أجل تحديد النتيجةبتاألعباء الثا - 3

                                                
1 – Gérard Melyon , Comptabilitè analytique, 2éme éd, Edition Bréal: Paris, 2001, p 207. 

 .  350هاشم أحمد عطية، محمود محمد عبد ربه محمد، مرجع سابق،  – 2

 .  213بويعقوب عبد الكريم، مرجع سابق ، ص  -3

4  – farid makhlouf., Comptabilité analytique, Pages Bleues : Alger, 2006, p 82.    
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التكاليف ليس لها  ذه، بعبارة أخرى هالوحدويةعلى مستوى التكاليف  ةبتالثاأثر التكاليف  عادبستإيتم  - 4
 .الوحدويةتأثير على مستوى التكلفة 

 .ة المردودية بسهولةتببإعداد تقديرات حساب التكاليف، النتائج، عسمح ي - 5
 ،تكاليف إنتاجية إلىوطبيعة تلك العناصر ويتم تحليلها  المؤسسةتحليل عناصر التكاليف حسب وظائف  -6

 . تسويقية وبيعية وإدارية وتمويلية

 .ة يتحملها حساب األرباح والخسائرتعتبر التكاليف الثابتة تكاليف زمني -7

التكلفة  أساسول وآخر المدة والتام الصنع على األيتم تقييم المخزون السلعي سواء تحت التشغيل  -8
  .المتغيرة

 :في ل أهم المزايا والعيوبثمتت: أسلوب التكاليف المتغيرة مزايا وعيوب: ثالثا

                                                                                                                 )1( :يتميز هذا األسلوب بالمزايا التالية: المزايا - أ
تساعد في حل مشكلة توزيع وتحميل عناصر التكاليف غير المباشرة على الوحدات المنتجة إما سلعة أو  - 1

عتبار التكاليف المتغيرة فقط إلتكاليف الثابتة، وخدمات وذلك عن طريق الفصل بين التكاليف المتغيرة وا
بمثابة تكاليف زمنية  عتباره هو المسؤول عنها أما التكاليف الثابتة فإنهاإهي التكاليف الخاصة بالنشاط، ب

 . والخسائر ححساب األرباترحل إلى 
بطريقة مستقلة، يمكن ثبات كل منها إالفصل بين مجموعتي التكاليف إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة، و - 2

من ربط عناصر التكاليف المتغيرة بالمستويات التنفيذية المسؤولة عن رقابتها، األمر الذي يترتب عليه 
باإلضافة إلى تتبع حجم التكاليف الثابتة ، إمكانية التحكم في عناصر التكاليف وزيادة فعالية الرقابة عليها

 . ينعكس أثره على نتائج نشاط المؤسسة ودراستها لتخفيضها إلى أدنى حد األمر الذي
والنشاط البيعي بصورة أفضل، وتمكن من إظهار  ،وب نتيجة أعمال الفترة المحاسبيةيوضح هذا األسل - 3

 .أو خدماتتحليله حسب المنتجات سواء كانت سلع  أوالربح الحدي سواء للمؤسسة ككل 
ورسم السياسات اإلنتاجية والتسعير المنتجات في التخطيط  المؤسسةوفر المعلومات المالئمة التي تساعد ي - 4

  .تخاذ القرارات األخرى الهامةإوفي 
ل وتساعد تسه يثواإليرادات والتكاليف واألرباح بح اإلنتاجوفر المعلومات المتعلقة بالعالقة بين حجم ي - 5

   .النشاطفي إعداد الموازنات التخطيطية لكافة أوجه 
                                                                                                                 )2(:من بين االنتقادات الموجهة لهذا األسلوب ما يلي :وبـالعي - ب
  .يز واضح بين الفترة الطويلة والقصيرة األجليليس هناك تم - 1
                                                       .الثابتة والمتغيرةليس من السهل الفصل بين التكاليف  - 2

                                                
 . 162-161، مرجع سابق، ص ص وآخرون حمد كلبونةأ -1

 . 84كمال حسين جمعة الربيعي، سعدون مهدي الساقي، مرجع سابق،  ص  –2
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  أسلوب التكاليف المباشرة :ثانيالفرع ال
 .يقوم هذا األسلوب على تحميل اإلنتاج بالتكاليف المباشرة فقط   

يعتمد على  التكاليف المباشرة أسلوبفي  أساس التحليل والتقييم نإ: تعريف أسلوب التكاليف المباشرة: أوال
أي تحميل الوحدات المنتجة  )1("،ات اإلنتاجبقلتتأثر بتة وال بتثا تبقىجد تكلفة الوحدة نو المباشرة،التكلفة 

  .بنصيبها من التكاليف المباشرة فقط

   )2( :نذكرهاخصائص إن ألسلوب التكاليف المباشرة : خصائص أسلوب التكاليف المباشرة: ثانيا
 .تحديد تكلفة الوحدات حيث أنها سوف تحمل التكاليف المباشرة فقطيسهل  -1

 .أساس وظائف المؤسسةتحليل عناصر التكاليف على  -2

 .تكاليف مباشرة وغير مباشرة إلىتحليل التكاليف  -3

، على أساس ي سواء تحت التشغيل أو تام الصنع، وسواء في أول أو آخر الفترةيتم تقييم المخزون السلع -4
 .المباشرة فقطالتكاليف 

فائض اإليرادات يتم الوصول إليه عن طريق مقابلة التكاليف المباشرة للوحدات المنتجة سواء كانت  -5
 .يرادات الناتجة من بيعهااإلب خدمة،سلعة أو 

 .مباشرةالغير فائض اإليرادات لكافة التكاليف الربح الصافي يتم الوصول إليه بعد تغطية  -6

  .  حجم اإلنتاج إنخفاضالمنتجة من سلع أو خدمات فال تتأثر بزيادة أو الواحدة ثبات تكلفة الوحدة  -7

          )3( :مثل أهم المزايا والعيوب فيتت :أسلوب التكاليف المباشرة مزايا وعيوب :ثالثا
   :أهمها مزايان تطبيق أسلوب التكاليف المباشرة له إ: المزايـا - أ

خالل قسمة التكاليف المباشرة على عدد وحدات  تمتاز بسهولة تحديد تكاليف الوحدات المنتجة من - 1
 .اإلنتاج

 .تمتاز بثبات تكلفة الوحدة المنتجة نظرا لثبات متطلبات إنتاج الوحدة من التكاليف المباشرة - 2
عاد اآلراء واألحكام الشخصية التي تغلب على عمليات حساب وتحليل التكاليف غير بستإإلى  ىتؤد - 3

   .المنتجالمباشرة وتحميلها على وحدات 
         :يمكن إجمال االنتقادات الموجهة لهذا األسلوب في  :وبـالعي - ب
ستبعاد التكاليف غير المباشرة من تكاليف اإلنتاج ومعالجتها كتكاليف زمنية غير سليمة، وذلك ألن إإن  - 1

 .غير المباشرة تحدث من أجل خدمة النشاطالتكاليف 

                                                
 .79 -80، ص صالمرجع ،  نفسكمال حسين جمعة الربيعي، سعدون مهدي الساقي - 1

 .243مرجع سابق، ص  ، عليان الشريف،عبد الناصر إبراهيم نور -2

3  – Patrick piget, comptabilitè analytique, 3eme éd, Edition Economisa: Paris, 2001, P 87. 
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تخاذ القرارات وذلك ألنها إلتخطيط والرقابة ولكأداة  المؤسسةإدارة إن هذا األسلوب يفشل في خدمة  - 2
  .تستبعد جزء من التكاليف المتغيرة من تكاليف اإلنتاج

  الهامشية وأسلوب التكلفة  للتكاليف الثابتة أسلوب التحميل العقالني :الفرع الثالث

  :أسلوب التحميل العقالني للتكاليف الثابتة: أوال
على تقسيم المصاريف التحميل العقالني للتكاليف  قومي :تعريف أسلوب التحميل العقالني للتكاليف الثابتة -أ

       )1(:وتحسب بالعالقة التالية ،إلى متغيرة وثابتة ليتم تحميل المصاريف الثابتة بالتناسب مع الوحدات المنتجة
  ) النشاط العاديمستوى /مستوى النشاط الحقيقي( xالفعلية  بتةالتكاليف الثا= التكاليف الثابتة المحملة  
  .المستوى العادي للنشاط االقتصادي/لنشاط االقتصاديلالمستوى الحقيقي  =التحميل معامل  

  :بالنسبة لفروق التحميل العقالني نجد

 فرق التحميل للتكاليف الثابتة ونجد حالتين:  
 إلى  تهمعناه وجود ربح أي زيادة الفعالية ويتم إضاف) 1>( حالة معامل تحميل عقالني أكبر من الواحد

 .النتيجة التحليلية
  معناه وجود تكلفة عاطلة يجب طرحها من النتيجة ) 1<(حالة معامل تحميل عقالني أقل من الواحد

  .التحليلية
 الفرق موجب  مة الحقيقية للمخزونات أكبر من قيمتها بالتحميل العقالني فإنإذا كانت القي: فرق المخزونات

  . وإذا كان الفرق سالبا فإنه يطرح من النتيجة التحليلية ،ويضاف إلى النتيجة التحليلية

                                                )2(:مزايا وعيوب هذا األسلوب في تتمثل :ةبتأسلوب التحميل العقالني للتكاليف الثا مزايا وعيوب - ب
   :مزايا هذا األسلوب فيتتمثل : اـالمزاي - 1
 تعتبر كوسيلة لحساب سعر التكلفة عقالنيا لتحديد التكاليف. 
 تسمح بحساب سعر التكلفة منفصل عن األعباء اإلجمالية للمؤسسة. 
  وسيلة لمقارنة اإليرادات بالتكاليف، وذلك من حيث أن  لالذي يظهر وفقا لهذا األسلوب أفضيعتبر الربح

وتحت التشغيل عند تقييمها بنصيبها من التكاليف الثابتة وفقا لما تم  تامةالمخزونات السلعية من المنتجات ال
 . ستغالله من إجمالي التكاليف الثابتةإ
 الفعاليةستخدام تكلفة البطالة أو ربح تسمح بتقييم جميع تغيرات النشاط إل.  
  :تتمثل عيوب هذا األسلوب فيما يلي :العيوب - 2
 من الصعب قياس مستوى النشاط العادي للمؤسسة. 

                                                
 .  213بويعقوب عبد الكريم، مرجع سابق، ص   -1

 .201 -200 ص ، ص2000، عمان: ، دار األملمحاسبة التكاليفعبد الحكيم محمود كراجة،  –2
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  كثيرا فيما يتعلق بتحديد سياسات اإلنتاج والبيع وتخطيط األرباح إدارة المؤسسةال تساعد. 
  التكاليف على وحدات اإلنتاج  تلكحتى وإن أمكن قياس مستوى النشاط العادي، فمن الصعب توزيع

  . ستخدام أسس علمية، ولذلك يلجأ المحاسب إلى أسس تقديرية لتوزيع التكاليفإب

من بين األساليب التي تستعملها المؤسسة في مراقبة نشاطها ونتائجها : أسلوب التكلفة الهامشية :ثانيا
  .لتكلفة الهامشيةا على بقائها وتحسين مردوديتها وهو أسلوب اصواستغاللها وذلك حر

الفرق بين مجموع األعباء إلنتاج معين ومجموع "تعرف التكلفة الهامشية : التكلفة الهامشية أسلوب تعريف - أ
                                                                                                                 )1("األعباء الضرورية لهذا اإلنتاج مضافا إليه أو منخفضا منه وحدة واحدة أو عدة وحدات معينة

  :عيوب فيالمزايا وال تتمثل :أسلوب التكلفة الهامشية مزايا وعيوب  -  ب
                                                                                                                 )2( :تتمثل في: اـالمزاي - 1
 والمبيعات اإلنتاجتخاذ القرارات بخصوص برنامج عملية إأهمية كبيرة في توجيه  له. 
  فرصة التعاقد مع أطراف أخرى إلنتاج وتوفير ما تحتاجه بدل القيام بذلك . 
 قبول الطلبات وترتيب الزبائن حسب طلباتهم. 
 تحديد حجم اإلنتاج األمثل الذي يسمح بالحصول على أكبر نتيجة.  
                                                                                                                 )3( :من بين االنتقادات التي وجهت لهذا األسلوب نذكر :وبـالعي - 2
 تشمل التكلفة الهامشية على التكاليف المتغيرة فقط. 
 صعوبة الفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة.   

  )2حديثةأساليب كمية  :الثالثالمطلب 
التكاليف بسبب تطور التكاليف غير المباشرة،  ظهرت األساليب الكمية الحديثة لمعالجة مشكل تخصيص    

معلومات وبيانات تساعد المؤسسة في  وبالتالي توفير ،وهي تساعد في قياس وتحديد تكاليف الخدمات بدقة
الحديثة التي تساعد في ترشيد تكاليف تتمثل أهم األساليب الكمية ، وعلى أسس سليمة عملية إتخاذ القرارات

      :الخدمات العامة في
   *)ABC(على أساس األنشطة  لفةأسلوب التك: ولالفرع األ

من األساليب الحديثة المساعدة على ترشيد التكلفة  )ABC(أسلوب التكلفة على أساس األنشطة  يعتبر      
  .صائبة من خالل قياس تكاليف الخدمات بشكل دقيق وبالتالي إتخاذ قرارات

                                                
1– Patrick piget, Op-cit, P113.    

 .199بويعقوب عبد الكريم، نفس المرجع ، ص   –2

  .181، مرجع سابق، ص المحاسبة التحليليةناصر دادي عدون،   -3
*-ABC : Activity Based Costing.  
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خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين  :)ABC( األنشطة أساسأسلوب التكلفة على  ماهية: أوال 
على يد  )ABC(التكلفة على أساس األنشطة  أسلوب، بحيث ظهور لتغيرات جذريةمحاسبة التكاليف  تخضع

ستمر إالتي  السابقةالتكاليف  ساليبألكأسلوب بديل الن بكا تروبين كوبر، وروبر :ين  من أمثاليكاديماأل
األخرى إلدارة  األساليباألنشطة مع  التكلفة على أساس أسلوبوقد تكامل   )1(.عتماد عليها دون أي تغيرإلا

 ،  Target Costingالتكلفة المستهدفة ،Kaizen Costingوالتطوير المستمر  التحسينتكلفة : التكاليف مثل
نظام الشراء  ، Zéro Defectيوببدون ع إستراتيجية اإلنتاج ،تخفيض التكلفة من خالل سلسلة القيمة

       )2(. تكلفة الجودة الشاملةتكاليف دورة حياة المنتج،  ،Just in Time .واإلنتاج في الوقت المناسب
  )ABC( أسلوب التكلفة على أساس األنشطة مفهوم - أ

نظام يسعى إلى تحقيق مستوى من "يعرف على أنه  :)ABC(األنشطة  أساسالتكلفة على  أسلوبتعريف  -1
الدقة في حساب بيانات التكلفة من خالل تحليل األنشطة داخل المؤسسة، وبالتالي يقوم هذا األسلوب على 
مبدأ رئيسي هدفه الربط بين تكاليف األنشطة والمنتوج النهائي، وذلك من خالل الربط بين الموارد 

هتمامها على إدم تلك الموارد، وهذا ما يساعد المؤسسة على تركيز المستخدمة واألنشطة التي تستخ
يقوم على تجميـع التكاليـف " ي أنهأ) 3( "،المنتجات واألنشطة األكثر فعالية وتأثيرا على زيادة األرباح

ثم توزيع هذه  )Cost pools(للتكلفة  أوعيةأنشطة المؤسسة في ة، لكل نشاط مـن غيـر المبـاشر
على المنتج النهائي أو الخدمة المقدمة بموجب معدالت تحميل تحدد بموجب مسببات أو موجهات التكاليف 

يقوم على فلسفة أن األنشطة تستهلك الموارد أسلوب "  بأنهويعرف كذلك   )4( ''.مبنية على العالقة السببية
حسب تنشطة وبالتالي ومن ثم فهي المسببة للتكلفة وليست المنتجات، وأن المنتجات هي التي تستهلك األ

نسبة التكاليف المختلفة إلى أنشطة معينة ثم تحميل هذه األنشطة على المنتجات قدر استهالك كل منتج من 
إدارة المؤسسة في مجال التخطيط والتحليل حسب األنشطة والذي يؤدي  األسلوبهذه األنشطة، ويفيد هذا 

طة التي تعطي قيمة إضافية للمنتج ينبغي العمل ل من أجل تحديد األنشقإلى دراسة كل نشاط بشكل مست
أسلوب  هو) ABC(ستنتج أن أسلوب التكلفة على أساس األنشطة مما سبق ي )5(".على تطويرها وتحسينها

يقوم على أساس تجميع التكاليف غير المباشرة للمؤسسة ثم توزيعها على المنتج النهائي أو الخدمة المقدمة 
عتمادا على مسببات التكلفة المناسبة وذلك للوصول إلى التكلفة الحقيقية للمنتج النهائي، أو الخدمة المقدمة إ

  .بتعاد عن األحكام الشخصيةتخاذ القرارات اإلدارية السليمة واإلإمما يؤدي إلى 
يعني ضرورة تصميم نظام يقوم على تخصيص ) ABC(إن مفهوم أسلوب التكلفة على أساس األنشطة    

سببة لها أي توزيعها على أساس األنشطة وهذا يسهل عملية تخصيص أساس األنشطة المالتكاليف على 
                                                

  .70، ص 2006اإلسكندرية، : ، الدار الجامعيةاإلدارية تلالستخداما ABC على أساس األنشطةمحاسبة تكاليف أحمد صالح عطية،  -1

 .303أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص  –2
 .22،21، ص ص 2000القاهرة، : محاسبة التكاليف، الدار الجامعيةهاشم أحمد عطية،  -3

 4 -Horngren, Charl. T & others, Cost Accounting a Managerial Emphasis, 10th Ed, prentice-hall 
international, 2000,  p140. 

 . 394، ص 2005مصر، : ، الدار الجامعية، أصول محاسبة التكاليفزينات محمد محرم  –5
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وتتضح كيفية ستفادتها المتوقعة من ذلك النشاط، إتكاليف كل نشاط على المنتج أو الخدمة حسب درجة 
  :التكلفة على أساس األنشطة كما يليتخصيص التكاليف غير المباشرة وفق أسلوب 

  .مباشرة حسب أسلوب التكلفة على أساس األنشطةالغير كيفية تخصيص التكاليف ) 18(الشكل رقم 

  

  

    

  

  

Bath: uk patrick bond, 2005, p145. Souris: Drury Colin, Management Accounting for Business, 3rd,  

أسلوب اإلدارة على أساس األنشطة  أسلوبين هما) ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبنبثق عن إوقد 
ABM )*(  األنشطة أساسالموازنة على  وأسلوب ABB)*(  في أسلوبوسيتم التطرق لكل:  

 أسلوب اإلدارة على أساس األنشطة ABM: عتماد يعد أسلوب اإلدارة على أساس األنشطة كإطار يتم اإل
على  اإلدارة عرف أسلوبويمكن ت .في عدة مجاالتا هادة منفستاإل مؤسسةلامكن لتتتحليل األنشطة عليه ل

إدارة  أي )1(."تخاذ القراراتإفي  المؤسسة إدارةتحليل األنشطة لمساعدة  عملية"طة على أنها أساس األنش
كن ولهذا يم، األنشطة لتحسين القيمة المحصلة من قبل الزبون وزيادة الربح المتحقق من توفير هذه القيمة

          )2(:هيالتميز بين نوعين من األنشطة 
األنشطة التي يميزها العمالء على أنها تضيف قيمة إلى السلع أو وهي  :األنشطة التي تضيف قيمة -

  .لخإ...الخدمات التي يشتريها مثل نشاط شراء المواد األولية ونشاط فحص النوعية
ويقصد بها األنشطة التي يميزها العمالء على أنها ال تضيف قيمة إلى السلع  :األنشطة التي ال تضيف قيمة -

  .   النقل من مكان إلى آخر ،ل نشاط التخزينوالخدمات التي يشتريها مث
التي ال تضيف قيمة يمكن  األنشطةستبعادها، بينما إالتي تضيف قيمة ال يمكن  األنشطةن أويمكن القول ب   

عديمة القيمة  أنشطةهناك  أخرىالخدمات المقدمة، فمن جهة  أوتؤثر على نوعية السلع  أنستبعادها دون إ
                                                

 * - ABM : Activity Based Management. 

 * - ABB : Activity Based Budgeting. 

 .31، ص 2007عمان، : ، دار حامد للنشر والتوزيع)قضايا معاصرة(، المحاسبة اإلدارية يتكريتإسماعيل يحي ال - 1
م ي للعلـو غـر سمنت اإلشراف، مجلـة ال إدراسة تطبيقية في معمل  دور هندسة القيمة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجاتحاتم  كريم كاظم،  - 2

  .115 -114 ص ، ص2008 ،2االقتصادية واإلدارية، العدد 

 حساب التكاليف غير المباشرة 

  مركز التكلفة
 )3(النشاط 

 )المستهلك السلعة، الخدمة،(المنتج النهائي تكلفة 

  مركز التكلفة
 )1(النشاط 

  مركز التكلفة
 )2(النشاط 
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 وورة كاملة بل يمكن تخفيض حجمها أتستغني عنها بص أنمن جهة نظر العمالء ولكن ال يمكن للمؤسسة 
ويتمثل الهدف من هذا ونشاط المحاسبة،  األفرادونشاط  اإلداريالنشاط : نجازها بكفاءة مثلإن يتم أ

هم وحدهم  وصول رغبات الزبائن إلى أعمق نقطة في المؤسسة والزبائن األسلوب في التسيير هو
  .القادرين على إلغاء األنشطة التي ال تضيف قيمة

  أسلوب الموازنة على أساس األنشطةABB:  من بين  األنشطة أساسالموازنة على  أسلوبيعتبر
عرف الموازنة تو ،األسبابلتركيز على النتائج وليس ا إلىالمؤسسة، بحيث تميل  أداءالتي تحسن  األساليب

وهذا يساعد في عملية التغذية  أكثرقوم بتحليلها تركز على النشاطات وت" ابأنه  األنشطة أساسعلى 
الموارد  بإستخدامالموازنة  إعداد أي يتم )1(."المتوقع األداءومقارنتها مع  األهدافجل تحقيق أالعكسية من 

    )2(.للتعبير عن النشاط المخططالمالية والتكاليف 
على أساس األنشطة  يتطلب تطبيق أسلوب التكلفة :ABCركان الواجب توفرها لتطبيق أسلوباأل -2

)ABC (توفر األركان التالية:  
مجموعة من العمليات أو اإلجراءات التي تشكل فيما بينها جوهر العمل الذي يتم ''تعرف بأنها : األنشطة 

أي شيء يحدث في المؤسسة، حيث يمكن أن يكون "النشاط هووبالمعنى الواسع  )3( ''،أداؤه داخل المؤسسة
على أساس لفة في أسلوب التكفستخدام العمل لتقديم الخدمة، إستخدام المواد األولية في صناعة المنتج أو إ

أما النشاطات األخرى تتم لتمكين عملية اإلنتاج أو . ي يتكرر في كل مرةذلاألنشطة يعتبر وحدة النشاط ا
    )4("أنشطة الحفاظ على المنتج أو الخدمة  يبر أساسية في عملية اإلنتاج وتسمال تعتكنها ولتقديم الخدمة 

  )5( :بصفة عامة يمكن تقسيم األنشطة إلى أربع أنواع هيو
 والتهيئة إلنتاج المنتج أو تقديم الخدمات، مثل  باإلعدادويقصد بها تلك األنشطة المتعلقة : أنشطة المدخالت

 . نشاط البحث والتطوير

 ويقصد بها تلك األنشطة المرتبطة بعملية تصنيع المنتجات أو الخدمات، مثل نشاط   :أنشطة العمليات
 .تجهيز األجهزة

 وهي تلك المرتبطة بالتعامل مع العمالء مثل نشاط بيع المنتجات أو تقديم الخدمات : جاتخرأنشطة الم . 

 مثل نشاط خدمات المحاسبة أو نشاط . األولىوهي تلك األنشطة التي تدعم األنشطة الثالثة  :أنشطة إدارية
 . الخدمات القانونية واإلدارية

                                                
1– John Antos, Activity Based Management, Activity Based Costing, Activity Based Budgeting, value 
creation group, inc, 2005، p 10. 

: خلف إبراهيم الجنابي، أثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليف وترابطها في خدمة منظمات األعمال، نقال من معاذ -2
....com/../view.shtrnl?...zr8owf9nrfcrfezWWW.DOCJAX ،09/01/2014 ،20:15.   

 . 71أحمد صالح عطية، مرجع سابق، ص –3

  .256، ص 2003عمان، : ، دار المناهج للنشر والتوزيع، المحاسبة اإلداريةعاصم فهد العربيد -4
  .190حمد حسن ظاهر، مرجع سابق، ص أ  -5
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منتج (تجميع وتحميل التكاليف سواء كانت وحدة مخرجات  وحدة يتم"رض التكلفة غيعني  :راض التكلفةغأ 
، وهي في نفس الوقت يعبر عن الشيء المراد معرفة تكلفته، ..)قسم، وظيفة(، أو وحدة تنظيمية )أو خدمة

  )1(:، وغرض التكلفة يمكن أن يكون"خدمات، أو عمالءكان منتجات، أو سواء 
 التكاليف، ومن أبرز  إنفاقهو المنتج أو الخدمة النهائية التي من أجلها تم : رض التكلفة النهائيغ

د تكاليف يتم كبخصائصه أنه أصل ملموس أو غير ملموس يقوم المالك بتحويله خارج المؤسسة بعد أن ت
 .مقابلتها عادة بإيرادات

 نفذ تكاليف بهدف تحقيق منفعة داخل نطاق هو نشاط يتم داخل المؤسسة ويست: رض التكلفة المتوسطةغ
  .العاملين شؤونالمؤسسة ذاتها، كما هو الحال في نشاط إدارة 

ي تجمع فيه التكاليف غير المباشرة تمهيدا مركز التكلفة الذ''يعرف وعاء التكلفة بأنه : أوعية التكلفة 
ويمكن القول أن وعاء التكلفة   )2(''.لتوزيعها على أهداف التكلفة المختلفة باستخدام مسبب تكلفة واحد

ا كان تجميع التكاليف بكل مجموعة من األنشطة المتجانسة وذلك باعتبار أن مجموعات ذمتجانس إ
راض التكلفة غاألنشطة المتجانسة تخلق مراكز تكلفة متجانسة مما يسهل عمليات تخصيص التكاليف على أ

  . النهائية باستخدام مسببات التكلفة المختارة
                                                                                                                 )3( :من خصائص هذا األسلوب نذكر  :"ABC" على أساس األنشطة التكلفةخصائص أسلوب  - 3
  لتخفيض التكاليف بدقة ووضوح، حيث يبين المراحل يساعد في تعيين الفرصة المتاحة أمام المؤسسة

تخفيض اهم في تكوينه بشكل منفصل، وأن والعمليات التي يمر بها المنتوج أو الخدمة واألنشطة التي تس
تكلفة أي نشاط أو إيقاف األنشطة الزائدة وإلغاء تكلفتها سيؤدي إلى تخفيض التكلفة اإلجمالية، ويعتبر ذلك 

 .  هدف وسبب وجود هذا األسلوب وخصوصا في المؤسسات ذات المنافسة العالية
 ا ذلفة وبمساعدة هخفيض التكلتل العاملون في اإلنتاج جهودهم ذيعتبر أداة فعالة في تقييم األداة، حيث يب

 .األسلوب يتم تحديد األنشطة والمشرف على كل نشاط منها
  أداء األنشطة واتخاذ المؤسسة للقرارات الصحيحة لما يقدمه من معلومات دقيقةفي زيادة تكلفة يساعد. 
 يتطلب توفير عناصر إدارية  ذالسيطرة على النوعية وتحسينها، ليساهم في تعظيم األرباح من خالل ا

 .األسلوب ذافاهيم هتؤمن بإدخال م
  : تتمثل أهمية وأهداف أسلوب التكلفة على أساس األنشطة في :)ABC(أهمية وأهداف أسلوب : اثاني
األنشطة أهمية كبيرة على تكلفة المنتجات أو أساس على  التكلفةإن ألسلوب : )ABC( أهمية أسلوب - 1

   )4( :األهمية في هدقة، لذلك سنقوم بإبراز هذ الخدمات وتحديدها بأكثر

                                                
 . 78، صمرجع سابق، أحمد صالح عطية   – 1

-2 Horngren, op-cit, p141.    

 .166،165مرجع سابق، ص ص  ،)قضايا معاصرة(المحاسبة اإلدارية إسماعيل يحي التكريتي،  -3
  .24ص  هاشم أحمد عطية، مرجع سابق، - 4
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 لتي تؤثر في حجم ومقدار تحديد األنشطة والموارد الالزمة لتحقيق األنشطة، وتحديد مسببات التكلفة ا
 .كل مورد داخل كل نشاط لتحقيق خطة أو موازنة معينةستغالل إ
  األنشطة التي تقوم بها المؤسسة وتحميل قياس تكلفة المنتج أو الخدمة بأكثر دقة عن طريق قياس تكاليف

ستخدام مقاييس تعبر عن احتياجات تلك المنتجات أو الخدمات إاليف على المنتجات أو الخدمات بتلك التك
 .من األنشطة المستخدمة

  أفضل  تخاذ قراراتإيوفر معلومات حول التكاليف أكثر دقة وتتصف بالموضوعية تمكن المؤسسة من
تقديم منتج أو خدمة جديدة، واختيار  األنشطة المختلفة مثل قرارات التسعير وقراراتمتعلقة باإلنتاج و

قنوات التسويق والتوزيع، وقرارات تتعلق بكيفية أداء األنشطة بطرق أكثر كفاءة، إعادة تصميم عمليات 
 .المؤسسة وذلك من خالل إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم أنشطة معينة

 تخاذ قرارات معينة مثل إالتغيرات التي تطرأ على خدمات نشاط معين نتيجة  يتيح للمؤسسة معرفة حجم
  .إدخال تحسينات على العمليات اإلنتاجية وإتباع أساليب تكنولوجية حديثة

                                                                                                                 )1(:على تحقيق األهداف التالية)ABC( على أساس األنشطة التكلفة أسلوبيعمل  :)ABC(أسلوب أهداف - 2
 الخدمات المختلفةاليف غير المباشرة بين المنتجات وتحقيق العدالة في توزيع التك. 
  رتفاع التكاليف في بعض القيمإيد أسباب دتخاذ قرارات وتحإل المؤسسةإلدارة تقديم معلومات مفيدة. 
 الخدمات المختلفةاليف غير المباشرة بين المنتجات والتخلص من العشوائية في توزيع التك. 
  م معرفة نصيب ثلتكاليف ليساعد إدارة المؤسسة في إعطائها صورة واضحة ودقيقة عن األنشطة المسببة

 .ىالمنتج أو الخدمة من كل نشاط على حد
  التكاليف من خالل تحديد األنشطة التي ال تضيف تكلفة للمنتج أو الخدمة، والعمل على يساعد في تخفيض

 .تقليل أو تخفيض تكاليف هذه األنشطة
 تحديد تكلفة المنتج أو الخدمة بالدقة المطلوبة. 

السابقة  واألساليب) ABC(أسلوب مباشرة وفق الغير ليف المباشرة وكيفية تتبع التكاكما يمكن توضيح 
  :الشكل التاليمن خالل ) التقليدية(

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . 164مرجع سابق، ص  ،)قضايا معاصرة(المحاسبة اإلدارية ي، تكريتإسماعيل يحي ال  -1



 د تكاليف اخلدمات العامةيأساليب ترش                               الفصـل الثـالث                                               

109 
 

  )التقليدية( السابقة األساليبمباشرة وفق الغير ليف المباشرة وكيفية تتبع التكا) 19(الشكل رقم 

  
، 2013عمان، : ، دار اليازوري للنشر والتوزيع)المنظورين التقليدي والحديث(محاسبة التكاليف محمد العشماوي، : المصدر

  .283ص 

التكاليف  عناصركانت  إذامباشرة على المخرجات تختلف ما الغير حظ أن تتبع التكاليف المباشرة والي   
التوزيع  أسسالبحث عن (غير مباشرة  أو) التخصيصالتمييز العيني، سهولة الحساب، سهولة (مباشرة 

  .)التحميل المناسبة على المنتجات والخدمات أسسالمناسبة على مراكز التكلفة، البحث عن 
 :ن خالل الجدول التاليم) ABC(كما يمكن توضيح كيفية تتبع التكاليف المباشرة وغير المباشرة وفق أسلوب 

  )ABC( أسلوبمباشرة وفق الغير يف المباشرة وكيفية تتبع التكال) 20(رقم  الشكل

   
  .293، ص مرجع سابق محمد العشماوي،: المصدر

مباشرة بداللة األنشطة بحيث نجد أن األنشطة الغير لمباشرة ويتضح من الشكل أن تخصيص التكاليف ا   
 .عتمادا على مسببات تكلفةإتستهلك الموارد، أما المنتجات أو الخدمات تستهلك األنشطة وهذا 

  املوارد
  عناصر التكاليف
املباشرة وغري 

 املباشرة

وحدات املنتج أو 
  اخلدمة
  وحدات
 التكلفة

 األنشطة

  األنشطة تستهلك املوارد
 مبسببات تكلفة

  املنتجات تستهلك األنشطة
 مبسببات تكلفة أخري

  عناصر التكاليف
  

  مباشرة
  
  

 غري مباشرة
 

  املخرجات
  

  وحدات املنتج
  أو اخلدمة  

  أو وحدات 
  التكلفة
  

  أسس
 التوزيع

  أسس مراكز التكلفة
 التحميل

 التمييز العيين وسهولة احلساب والتخصيص
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يتم في مرحلتين )ABC(إن تطبيق أسلوب التكلفة على أساس األنشطة  :)ABC(تطبيق أسلوب خطوات : اثالث
        )1( :هما

في هذه المرحلة يتم تحديد األنشطة، والتكاليف المرتبطة بكل منها، ثم يتم تبويب : تكاليف األنشطةتحديد  -أ
الخاصة بكل مجموعة متجانسة عن طريق جمع كالهما في مجموعات متجانسة، ويتم تحديد التكاليف 

إجمالي تكاليف األنشطة الفردية الداخلة في نطاق المجموعة ويطلق عليها بوعاء تكلفة متجانس ألن 
ستهالك لذا يمكن حساب تكلفة الوحدة الواحدة لكل وعاء األنشطة الداخلة في كل وعاء تملك نفس معدل اإل

يه معدل تكلفة الوعاء وعلى ذلك يمكن القول أن مخرجات المرحلة ستخدام مسبب تكلفة واحد ويطلق علإل
  :     األولى تتمثل في

 تحديد وتوصيف األنشطة. 

 تحديد تكاليف لكل نشاط. 

 تجميع األنشطة المترابطة وتكاليفها في مجموعات متجانسة تسمى أوعية تكلفة . 

 حساب معدل التكاليف اإلضافية لكل وعاء. 

يتم في هذه المرحلة تحميل تكاليف األنشطة سلع أو خدمات وفقا : مخرجاتالطة على تحميل تكلفة األنش - ب
. ستخدام مسببات التكلفة كمقياس للطلبإويتم ذلك ب ،لعدد وحدات المنتج أو الخدمة المطلوب إنجازها

، ثم شطةالمستخدمة ألداء األن قياس تكلفة المواردعلى على أساس األنشطة يقوم  أسلوب التكلفةوعليه فإن 
حتياجات إربط تكاليف األنشطة بالمنتجات النهائية التي تستفيد من هذه األنشطة باستخدام مقاييس تعبر عن 

  .تلك المنتجات أو الخدمات من األنشطة المختلفة
 :التاليفي الشكل  ةمباشرالغير لتحميل التكاليف ) ABC( أسلوب خطوات تطبيقومما سبق يمكن توضيح  

  )ABC(على أساس األنشطة أسلوب التكلفةتطبيق  خطوات) 21(الشكل رقم 

  

  

 

  

  

 غزه اإلسالمية، مجلة الجامعة لقياس الخدمات التعليمية بالجامعات كأساس األنشطةنظام تكاليف سالم عبد اهللا حلس،  :المصدر
  .220ص ، 2007، 1، العدد 15المجلد ، )اإلنسانيةسلسلة الدراسات (

                                                
  .82-81أحمد صالح عطية، مرجع سابق، ص ص – 1
 

 املوارد 

 األنشطة

 املخرجات

 املرحلة األوىل

 املرحلة  الثانية
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إلستخدام أسلوب التكلفة على أساس األنشطة عدة مزايا وعيوب تتمثل  :)ABC( أسلوبمزايا وعيوب  :رابعا
  :في

يمكن تلخيص أهم مزايا استخدام نظام لتكاليف على : )ABC( أسلوب التكلفة على أساس األنشطةمزايا  -أ
             )1( :فيما يلي) ABC( أساس األنشطة 

توفير المؤشرات التي تساعد على تحديد أهمية األنشطة معبرا عنها في شكل تكلفة وتحديد مجاالت  -1
لموارد طبقا بطة بتخصيص اتخاذ القرارات المرتإوالوفرة في هذه التكلفة وهذا يمكن من  اإلسراف
 .كل نشاطألهداف 

 .ستخدام الموارد المتاحة لهمإتجاه أساليب إوبالتالي تقييم مسؤولياتهم  ،تحديد عالقة التكاليف باألفراد -2

قد تستخدم مسببات التكلفة كأداة لتحفيز المسؤولين لزيادة النشاط، مما قد ينتج عنه زيادة في اإليرادات  -3
 .الموارد المتاحةستخدام إتفوق الزيادة في تكلفة 

، وبالتالي التعرف على المؤسسةأنشطة ها يعتبر مدخال فعاال لتقييم األداء على أساس المساهمة التي تحقق -4
 .كل نشاط جدوى

 .رتباطا بالتكاليف مما يتيح فرصة إعادة توزيع الموارد بصورة أفضلإد األنشطة األكثر يحد -5

 .للرقابة على التكاليف أداةوبصورة أدق، ويمثل  يعمل على قياس األداء بفعالية -6

 .ر بيانات تكلفة أكثر دقة ومالئمة للوحدة المنتجة أو الخدمة المقدمةيوف -7

 .زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة -8

على أساس األنشطة  أسلوب التكلفةهناك بعض االنتقادات الموجهة إلى : (ABC)أسلوب عيوب تطبيق  - ب
         )2( :تتمثل في

- ف غير المباشرة على عالقة السببيالتقليدية والتي تعتمد في تخصيص التكال لألساليب تطويرك يعتبر -1
 .النتيجة مع إجراء تفاصيل في مراكز األنشطة

 .ختبار السليم لمسببات التكلفة، وذلك ليس باألمر السهلتعتمد بصفة رئيسية على اإل هستخدامإإن كفاءة  -2

 .ستخدامهإيتطلب تكلفة مرتفعة و جهدا كثيرا وهذا ما يجعل المؤسسات مترددة في  تطبيقهإن  -3

 .إعادة تدريب المختصينخارجية مختصة وستعانة بخبرات يتطلب اإل -4

   ( )*TC(أسلوب التكلفة المستهدفة : الثانيالفرع 

واستمرارها يرتبط بعرض تكتسب التكلفة المستهدفة أهمية كبيرة في المؤسسة، حيث أن بقاء أي مؤسسة )
  .المنتوج أو الخدمة المناسبة وبالسعر المناسب

                                                
 . 312 -311ص أحمد كلبونة وآخرون، مرجع سابق، ص  -1

 .213أحمد حسن ظاهر، مرجع سابق، ص   -2
* - TC : Target Cost 
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م تهو أسلوب تسعير ونظام لتخطيط الربحية وإدارة التكلفة،  :)TC(مفهوم أسلوب التكلفة المستهدفة : أوال
 ،تحداثه في اليابان بشكل واسع من قبل المنشآت اليابانية خاصة تلك العاملة في مجال صناعة السياراستإ

، وهذا ما ةيعمل على تغيير طريقة تفكير المسيرين فيما يخص العالقة بين التكلفة وسعر البيع والربحي وهو
رتباط أسعار البيع بالتكاليف، ونتيجة لذلك ينبغي أن تكون كل إجعل التكاليف ترتبط بأسعار البيع بدال من 

       )1(.مع الحفاظ على جودة المنتج أو الخدمةالتكاليف غير الضرورية ستبعاد إالتكاليف مبررة وهذا يعني 
من الوصول إلى السعر تض تيمنتج التصنيع وتسويق تكاليف "تعرف بأنها  :تعريف التكلفة المستهدفة -  أ

التكلفة التقديرية في المدى الطويل للوحدة من المنتج أو " وتعتبر )2(".ق العائد المطلوبتحقالمستهدف و
  )3("في الحصول على الدخل التشغيلي للوحدة عندما تباع بالسعر المستهدف الخدمة التي تساعد المؤسسة

       )4(:لى تحقيقإ سلوباأل هذايهدف  :أهداف أسلوب التكلفة المستهدفة - ب
  .قبل حدوثها تكلفة المنتج - 1
المستهدف زيادة وتحسين جودة المنتج وتميزه من خالل تقديمه في الوقت المحدد ومن ثم خفض الوقت  - 2

  .من بداية التفكير في تقديم المنتج أو الخدمة حتى تقدمه فعال للعميل
حتياجات العميل ومواصفات وخصائص المنتج إرغبات و منيركز على دراسة البيئة الخارجية للمؤسسة  - 3

  .مما يمكن من تحديد الميزة التنافسية للمؤسسة ينالخدمة وإمكانيات وظروف المنافس أو
وهي التكلفة  شكيلة المنتجات أو الخدمات، كما يساعد في تحديد تكلفة المنتج أو الخدمة المستهدفة،إدارة ت - 4

     .تم مقارنة تكلفة المنتج أو الخدمة بهاتالتنافسية المستمدة من واقع السوق الخارجي والتي 
          )5(:الخصائص أهمها بمجموعة منأسلوب التكلفة المستهدفة  يتميز : خصائص أسلوب التكلفة المستهدفة - ت
المتوقع الذي يمكن أن يقبله العمالء، وتحديد الكمية  السعر عدم تقديم المنتج إلى السوق إال بعد تحديد - 1

المتوقع بيعها، وبذلك تضمن المؤسسة أن السعر الذي سيتم تقديم المنتج أو الخدمة الجديدة للسوق سيكون 
  .  مقبول

فة إلنتاج الوحدة من المنتج الجديد ستكون بمثابة حافز للسيطرة على التكاليف تحديد التكلفة المستهد - 2
  .فعلي إلنتاج المنتجتخاذ أي إجراء إومحاولة تخفيضيها إلى أدنى حد ممكن قبل 

تقديم الخدمة، ولذلك وليس في مرحلة اإلنتاج أو  تي التخطيط والتصميم للمنتجفي مرحل هستخدامإيتم  - 3
المستهدفة مدخال لتخطيط وإدارة التكاليف في مرحلتي التخطيط و التصميم وليس لرقابة التكلفة تعتبر 

  .التكاليف في مرحلة اإلنتاج أو تقديم الخدمة
                                                

دراسة ميدانية في قطاع صناعة األدوية البيطرية  التسعير بإستخدام منهج التكلفة المستهدفةنضال محمد رضا الخلف، إنعام محسن حسن زويلف،  -1
 .  174 -175، ص ص 2007، 1، عدد 21، مجلد االقتصاد واإلدارة: مجلة الملك عبد العزيزاألردني، 

  .      335، ص 2006عمان، : ، دار البداية للنشر والتوزيعالمحاسبة اإلداريةأيمن الشنطي، عامر األشقر،   -2

 .475، ص 2006مصر، : ،  الدار الجامعيةإدارة التكلفة وتحليل الربحيةالقباني،  يثناء عل -3
، مجلـة  دراسـة ميدانيـة  : ، مدخل متكامل إلدارة التكلفة اإلستراتيجية لدعم القدرة التنافسية لشركات قطاع الخدماتزعربشحده محمود حمدي  -4

 .       48 -49، ص ص 2013، 1العدد  ،21لد الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية، المج
 .107، ص 2002جامعة اإلسكندرية، : ، كلية التجارية قسم المحاسبةالمحاسبة اإلدارية المتقدمةحمد حسين علي حسين، أ -5
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البحث والتطوير لتحقيق التقدم التكنولوجي حتى يمكن تصنيع المنتجات أو تقديم وجود الحافز القوي على  - 4
  .تكلفة اقتصاديةالخدمات الجديدة وتقديمها إلى السوق ب

بادئ، وهناك طرق معلى مجموعة من ال)TC(يعتمد أسلوب  :التكلفة المستهدفة وطرق تقديرمبادئ  :اـثاني
  :لتقدير التكلفة المستهدفة تتمثل في

          )1(:على عدة مبادئ نذكر أهمها )TC( يقوم أسلوب :مبادئ أسلوب التكلفة المستهدفة - أ
، المنتج به يمكن أن يباع الذيلتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أوال بتحديد السعر : قيادة السعر للتكلفة - 1

ا السعر نحصل على التكلفة المستهدفة التي يجب تصنيع المنتج أو تقديم ذوبطرح الربح المستهدف من ه
 .الخدمة بحدودها

معرفة تفضيالت الزبائن وردود أفعالهم والسعر الذي إذ ينبغي على المؤسسة : التركيز على الزبون - 2
  .يناسبهم

سيتم تصنيعه  أكد من أن المنتجيعني فحص جميع أوجه العملية اإلنتاجية لت :التصميمالتركيز على عملية  - 3
 .تكلفة المستهدفة للمنتجفقا لله األوجه وذأو تقديمه بأعلى كفاءة ممكنة، كما يجب تصميم جميع ه

تعد عملية التصميم العنصر الرئيسي في التكلفة المستهدفة، ): دمةخسلعة أو (صميم المنتج التركيز على ت - 4
بالشكل الذي يمكن إنتاجه أو تقديمه في حدود ) خدمةسلعة أو (ب على المهندسين تصميم المنتج إذ يج

 .التكلفة المستهدفة
ات إلى أهمية أخذ جميع التكاليف ذينبغي أن ينتبه المحللون عند تحديد التكلفة : دورة حياة التكاليف - 5

تركز على فاألساليب التقليدية لحساب التكلفة  ،عتبارإلفي ا )دمةخسلعة أو (العالقة بدورة حياة المنتج 
يف ذات العالقة التكال هتماما كافيا لبقيةإ تعطيالتكاليف خالل مرحلة اإلنتاج أو تقديم الخدمة فقط، ال 

  .بالمنتج
إال أن  دف المؤسسة ونوعتختلف طرق تقدير التكلفة المستهدفة وفقا له :المستهدفةطرق تقدير التكلفة  -  ب

  )2(:هناك الطرق التالية
نشاط بدال من مستوى التكلفة  أويتم وفق هذه الطريقة تقدير التكلفة المستهدفة لكل جزء : طريقة اإلضافة - 1

ية، ويتم تجميع التكلفة لكل خارج أوداخلية  ألسبابتخفيضات محتملة في التكلفة سواء  أيخذ أالحالية مع 
  .التوصل للتكلفة المستهدفة للمنتج الجديديتم  حتىوفقا للوظائف التي يحققها  منتج

المستهدفة وفق هذه الطريقة عن طريق محاولة تخفيض يمكن تقدير التكلفة : طريقة معدل تخفيض التكلفة - 2
المهام، وعليه يمكن تطبيق هذه الطريقة  أداءبمعدل معين يعكس معدالت التطور في  الحالية للمنتجالتكلفة 

جديدة بشكل كبير تكون معادلة التكلفة  منتجات إنتاجفي حال  أوقائمة يراد تطويرها،  على المنتجات
 :المستهدفة على النحو التالي

                                                
  .175 -176نضال محمد رضا الخلف، أنعام محسن حسن زويلف، مرجع سابق، ص ص -1
، مجلة جامعة دمشـق  ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيةمتطلبات غسان فالح المطارنة،  – 2

  .293 -292ص، ص 2008، 2، العدد24للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد
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العائد على  أساسخصم الربح المستهدف يتم على  بطريقةتحديد التكلفة المستهدفة : طريقة الخصم - 3

ستخدامها لتقدير التكلفة إستخدام والتي يفضل شائعة اإلويعتبر من الطرق  األحيانالمبيعات في كثير من 
، وكذلك األجلتمكن من ربط التكلفة المستهدفة بخطط الربحية متوسطة وطويلة  ألنهاالمستهدفة وذلك 
، وكذا يستعمل لرفع كفاءة قرار التسعير للمنتجات والخدمات الجديدة، ووفقا لألعمالاتيجي التخطيط االستر

    :المستهدفة كما يليلهذه الطريقة تصبح  معادلة حساب التكلفة 

  

التكلفة الحالية  إلىفجوة التكلفة  بإضافةحيث يتم تقدير التكلفة وفق هذه الطريقة : طريقة فجوة التكلفة - 4
   )1(:وذلك وفق العالقة التالية

   

يتم حسب هذه الطريقة تقدير التكلفة المستهدفة بتحديد معايير : النظر في معايير التكلفة إعادةطريقة  - 5
هذه الطريقة بالمعادلة  التكاليف المسموح بها، وعلى ذلك يتم تقدير التكلفة وفقمستوي  إلىالتكلفة لتصل 

 :التالية
  
      

يتم تقدير التكلفة المستهدفة وفق هذه الطريقة في المدى الذي يقع بين : طريقة الحدين األدنى واألعلى - 6
قدير التكلفة بالمعادلة ويمكن ت) التكلفة المتوقعة للتصميم( األقصىلحد وا) التكلفة المسموح بها( األدنىالحد 
 :التالية

  

ظروف المنافسة على المؤسسات تعديل  تلقد فرض :أسلوب التكلفة المستهدفة تطبيقالخطوات المتبعة ل: ثالثا
فإن األساليب التقليدية تحدد  ىتعامل مع أسعار التكلفة، وبالتالستراتيجياتها فيما يخص تحديد األسعار والإ

أسلوب التكلفة المستهدفة حسب الخطوات  طبيقيتم ت، واألسعار على أساس التكلفة زائد هامش الربح
     )2(:التالية

                                                
  .350 -349ص، ص مرجع سابقمحمد العشماوي،  –1
 .118 -117حاتم كريم كاظم، مرجع سابق، ص ص  -2

 ).الفعلية التكلفة×معدل التخفيض( - التكلفة الحالية= التكلفة المستهدفة

 .معدل الربح المستهدف -سعر البيع المستهدف= التكلفة المستهدفة

 .فجوة التكلفة+ التكلفة الجارية= التكلفة المستهدفة 

 .هندسة قيمتهاالتكاليف المعيارية بعد = التكلفة المستهدفة

      .التكلفة المقدرة والتكلفة المسموح بهاالمدى بين = التكلفة المستهدفة
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لوضع التعديالت تمثل هذه الخطوة بعملية التخطيط ت :المرتقبوناحتياجات الزبائن  ىالذي يلبتطوير المنتج  - أ
يزات الجديدة اإلضافية للمنتج الجديد موتغيرات التصاميم ألن الزبائن ال يقدرون الخصائص والم

  .المنتج بخصائصه األساسية فقط مقابل عرضه بأقل األسعارويفضلون بقاء 
يد سعر البيع نقطة البداية ألنشطة التكلفة المستهدفة وتوجد عوامل ديعتبر تح :تحديد السعر المستهدف -  ب

عديدة تأثر على سعر البيع مثل طبيعة المنتج وصفات العميل المتوقع، السوق المستهدف، كمية المبيعات 
ؤسسة أن تقوم بتسعير لك  يجب على المذوغيرها، كما يجب أن يتم تحديد سعر بيع المنافسين، لالمتوقعة 
  .تقريبا بنفس أسعار المنافسينمنتجاتها 

التالية هي حساب الربح  الخطوةكون تبعد الحصول على سعر البيع التقديري  :تحديد الربح المستهدف - ت
، ويجب أن من المنتج المعني ترغب المؤسسة في تحقيقه الذيالمستهدف للمنتج أي ما هو مقدار الربح 

ه المنتجات بتجانس ذبأرباح المؤسسة، وتطوير ه مرتبطيكون تحديد الربح المستهدف للمنتجات الجديدة 
جد أن أسلوب التكلفة المستهدفة يتم من خالل حساب إجمالي الربح المستهدف ن، ومع أهداف المؤسسة

، وبعدها يتم تقسيم إجمالي الربح المستهدف على األرباح المستهدفة للمنتجات على خطط األرباح بناءا
  .ه الفترةذالتي سيتم طرحها في السوق خالل ه

  :ويتم عن طريق المعادلة التالية :حساب التكلفة المستهدفة لكل وحدة - ث

  

هناك مجموعة من المزايا والعيوب التي وجهت إلى أسلوب : أسلوب التكلفة المستهدفة مزايا وعيوب: رابعا
  :التكلفة المستهدفة تتمثل في

     )1(:التكلفة المستهدفة إلى تحققهاأسلوب  من بين المزايا التي يسعى :أسلوب التكلفة المستهدفة مزايا - أ
 بالمنتجات والخدمات للعمالء الذين يرغبون بشراء المنتجات وفق األسعار المخططة التعريف. 

 تحقيق هدف الحصول على حصة في السوق. 

  اإليرادات واألرباح المحققةتحسين. 

  وجود حافز قوي على البحث والتطوير لتحقيق التقدم التكنولوجي حتى يمكن تقديم منتجات أو خدمات
 .بتكلفة اقتصاديةجديدة إلى السوق 

إال أن هناك بعض االنتقادات الموجهة إلى هذا  هعلى الرغم من مزايا :عيوب أسلوب التكلفة المستهدفة -  ب
      )2(:في األسلوب تتمثل

 يمكن أن تظهر نزاعات بين األطراف المعنية بعمليات التكلفة المستهدفة. 

                                                
 . 120 -119نفس المرجع ، ص ص ، حاتم كريم كاظم  -1
 .170، ص 2010عمان، : ، دار اليازوري للنشر والتوزيعاإدارة تكاليف الجودة استراتيجيحيدر علي المسعودي،   -2

 . المطلوب العائد –سعر البيع المتوقع في السوق = التكلفة المستهدفة 
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 وقت التطوير بسبب إعادة دورة هندسة القيمة المستهدفة قد تتحقق، فقد يزداد  بالرغم من أن أسلوب التكلفة
لتخفيض التكاليف، والتي تقود في النهاية لوصول المنتج متأخر إلى السوق، ففي حالة بعض أنواع 

  .المنتجات فان التأخر لمدة ستة أشهر قد تكون مكلفة جدا

  أسلوب المقارنة المرجعية: الثالفرع الث

 وأداءالمؤسسة  أداءعملية قياس ومقارنة " المقارنة المرجعية بأنه عرفت: تعريف المقارنة المرجعية :أوال
حد كبير في  إلىخارج المجال، وهذه العملية تساعد  أوسواء في نفس المجال  أخرىمؤسسات  أومؤسسة 

فيما يتعلق  سات األخرىموقع المؤسسة مع المؤس تبين أنهاالتحسينات المستمرة في عملياتها، حيث  إجراء
 أداءعتبار المقارنة المرجعية عملية تحليل ودراسة إومما سبق يمكن  )1( ."يراد تحقيقه هدف أوبعملية محدودة 

 أومع وظيفة  أو، أكثر أو ة تمهيدا لمقارنتها مع مؤسسة أخرىالخدمة والعملي أوالمنتج  المؤسسة على مستوى
بينهما ومن ثم  األداءفجوة  أسبابللوقوف على  األسبقيةداخل المؤسسة نفسها تكون لها  أكثر أوقسم  أو، أكثر

  .األداءالالزمة لتطوير  اإلجراءاتتخاذ هذه الفجوة إل أسبابتحديد 

  )2( :قارنة المرجعية فيالم أهميةتتمثل : المقارنة المرجعية أهمية: ثانيا 

 األهدافمن خالل تطبيق المقارنة المرجعية بصورة جيدة تتمكن المؤسسة من وضع : التغير الثقافي - 1
المؤسسة نحو  وسعى األهدافالواقعية والجدية وبما يساهم في تقديم ضمانات للزبائن لمصداقية هذه 

 .تحقيقها
ختيار إتمكن المؤسسة من ) ةالرائد(مقارنة بالمؤسسات المتفوقة  األداءتحديد فجوات  إن: األداءتحسين  - 2

 .أدائهاالمعايير الضرورية لتحسين 
تشترك في  كوادر كفؤة إلىعملية المقارنة يتطلب تحديد الحاجة  إجراء إن: تدريب الموارد البشرية - 3

 .فعاليات حل المشاكل وتحسين العمليات
التفكير  إمكانيةالمقارنة المرجعية تتمثل في مساعدة المؤسسة في دور  إن: تلبية متطلبات الزبائن - 4

 .تلبية متطلبات الزبائنالكلي وبما يساهم  األداءنجاز إتجاه إالشمولي ب
تجاه إالعمليات يدفع ب ت في مستوىالممارسا أفضلالبحث عن  إن: الممارسات أفضلعتماد إضمان  - 5

 .جيةالبحث والتقويم المستمر للبيئة الخار
والطرق  األفكارالمستمد من البحث الخارجي والداخلي  إن: سين الخبرة التنافسية للمؤسسةتح - 6

تجاه المؤسسة سيجعلها تسير في اإل اوالممارسات الناجحة ومن ثم دمج كل ذلك في خطط وبرامج تتبناه
 . الصحيح الذي يحقق لها الميزة التنافسية

                                                
 .193،  ص 2008عمان، : ، دار وائل للنشر والتوزيع3، طالجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات ةإدارحمد جودة، أمحفوظ  – 1
 .33 -32، ص ص 2009عمان،: ، دار صفاء للنشر والتوزيعأساسيات المقارنة المرجعيةعالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم  محمد،  -2
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المقارنة المرجعية من خالل الخطوات  أسلوبيتم تطبيق  :المقارنة المرجعية  أسلوبخطوات تطبيق : ثالثا
  )1(:التالية

 أوالتدريب  أوستثمار معدل العائد على اال أوختيار موضوع المقارنة المرجعية كقيمة المبيعات إ - 1
 .تكاليف العمالة أوالعمليات  أوالمسؤولية االجتماعية 

ن وتك أنداخل وخارج الصناعة،  أوداخل الصناعة  أجزاءهانطاق المقارنة المرجعية من حيث  إقرار - 2
 .مع المؤسسات خارج حدود الدولة أوحلية مالمقارنة المرجعية مع المؤسسات ال

 ألجلقسم  أومن دائرة  أكثرمن  ألعضاءتمثيل فريق العمل  المهمة، ويراعى ألداءتكوين فريق عمل  - 3
 .أكثرالفريق فعالية  إعطاء

 .ودراستها وتحليلهاجمع المعلومات الضرورية  - 4
 .الداخلة في نطاق المقارنة المرجعية األخرىالمؤسسات  القوة والضعف لدىنقاط  إقرار - 5
التحسينات الضرورية في موضوع المقارنة المرجعية بهدف  إجراءوضع خطة عمل بحيث تتضمن  - 6

 .أفضل أداء إلىالوصول 
 .ومتابعة التنفيذ إجراءهاتنفيذ خطة العمل فيما يتعلق بالتحسينات المتوقع  - 7
  )2( :التالية األربعة المراحل إلىالمرجعية المقارنة  إجراءوهناك من قسم خطوات   
تحديد المنتجات والخدمات والعمليات التي سيجرى مقارنتها والمؤسسات المستعملة للمقارنة : التخطيط - 1

 .لتحليل وجمع البيانات األداءوتحديد مقاييس 
 .الفجوات الكبيرة وأسبابالمؤسسات المقارن بها  وأداءالحالي للمؤسسة  األداءتحديد الفجوة بين : التحليل - 2
وتدعيم المدراء عن طريق تزويدهم بالموارد التي تساعدهم على تحقيق هذه  األهدافتحديد : التكامل - 3

 .لمختلفةحاجة المدراء المسؤولين عن توفير الموارد ا إطارالتي توضع في  األهداف
وتحديد مهمات الفرق  إجرائيةخطط  إعدادل فرق عمل متعددة االختصاصات ويتشك: اإلجراءاتتخاذ إ - 4

 .القيام بالتحسينات بعد أخرىالمقارنة مرة  إجراء إلعادةتمهيدا  الفحصالتقدم و مراقبةوتنفيذ الخطط و

  :المقارنة المرجعية في أنواع أهم إيجازيمكن : المقارنات المرجعية أنواع: رابعا

 أوالمؤسسة المختلفة  أقسام أوالمقارنة المرجعية الداخلية بين دوائر  تجري :المقارنة المرجعية الداخلية - 1
المؤسسة  فإجراءبين فروعها، ويدخل البعض المقارنة التاريخية للمؤسسة ضمن مفهوم المقارنة المرجعية 

المقارنة  يعتبر ضمن مستوىالسابقة  األعوام أوللعام الماضي  أداءهالهذا العام مع  أداءهالمقارنة بين 
 .المرجعية الداخلية

                                                
 .195 -194، ص ص نفس المرجعحمد جودة، أمحفوظ  -1
 .134حيدر على المسعودي، مرجع سابق، ص  -2
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التي تعمل في نفس الصناعة،  األخرىالمقارنة مع المؤسسات  بإجراءيتم : المقارنة المرجعية الخارجية - 2
العاملة في نفس الصناعة  أداء المؤسسات األخرىالمؤسسة في موضوع معين مع  أداءحيث يتم مقارنة 

 )2(:وتشمل)1(داخل الدولة وخارجها، أوشتمل نطاق المقارنة المؤسسات داخل الدولة إسواء 
 األداءالمقارنة مباشرة مع المنافسين في قطاع معين للبحث عن  أساسوتجري على  : المقارنة التنافسية - أ

 .األفضل
، الوظائف اإلداريةمثل  معينة مع المؤسسات الرائدة وظائفمقارنة  أساستقوم على  :المقارنة الوظيفية -  ب

 .في نفس القطاع األخرىخدمة الزبائن، وعمليات المبيعات مع وظائف المؤسسات 
هي عملية مراجعة وفحص كيفية التنافس مع المؤسسات والبحث عن : اإلستراتيجيةالمقارنة المرجعية  - 3

في  أهميتهاسوق وتحقيق الميزة التنافسية، وتكمن النجاح في ال إلىالتي تقود  األفضلستراتيجيات اإل
 .جديدة وتحسين كفاءة العمليات الحالية عملياتختصار الوقت والتكاليف لتطوير إ

العمليات  أداءيبحث هذا النوع من المقارنة عن كيفية الحصول على بيانات : المقارنة المرجعية العامة - 4
 )3(:من خارج القطاع التي تعمل فيه المؤسسة ويمتاز بـ

 المؤسسة أداءتحسينات كبيرة في  إحداثهم في ايس. 
 يساهم في توفير بيانات واقعية تفصيلية للمؤسسة. 
  عمليات المؤسسات المنافسة أداءكتشاف إليساهم في توفير فرصة.  

  :في المقارنة المرجعية أسلوبمزايا وعيوب  أهميمكن ذكر  :المقارنة المرجعية أسلوب مزايا وعيوب: رابعا

 )4(:قارنة المرجعية فيالم أسلوبمزايا  أهمتتمثل : المقارنة المرجعية أسلوبمزايا  - أ
  اآلخرونتوفير وسيلة لمعرفة ما حققه. 
  الجديدة والممارسات المجربة األفكاربسبب الحصول على  األداءتخفيض مهلة تحسين. 
  التحسين إجراءالحصول على منظور مختلف، بعيدا عن المنهج التقليدي الباطني في. 
  األهدافتحديد ل ؤسسات األخرىللم األداءالتمكن من معرفة مستويات. 
 تقديم الحوافز للعاملين في المؤسسة بمجرد رؤية ما هو ممكن التحقيق . 
 )5( :في األسلوبهذا  إلىنتقادات التي وجهت اإل تتمثل :المقارنة المرجعية أسلوبعيوب  -  ب
  األسلوبعتماد هذا إالمؤسسة على  إدارةمحدودية تشجيع. 

                                                
 .195محفوظ احمد جودة، مرجع سابق، ص  -1
 .135 -134، ص ص سابقحيدر علي المسعودي، مرجع -2
 .38عالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، مرجع سابق، ص  -3
، دار وأساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشـاملة  SIX SIGMAإسماعيل إبراهيم القزاز، رامي حكمت الحديثي، عادل عبد المالك كوريل،  -4

  .152، ص 2009مان،ع: المسيرة للنشر والتوزيع
  .76 -75عالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، مرجع سابق، ص ص -5
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  قد تعطي  ألنها، ةمقارنة حقيقيالتضارب بين برنامج المقارنة والمسح عن المؤسسات بذات القطاع ال يمثل
 .أدائهاللمؤسسة صورة عن موقعها بين المؤسسات ولكنه ال يساعدها في تحسين 

 معايير مهمة مثل خدمات ما بعد البيع ورضا الزبون خاصة عندما يتم التركيز على التكلفة كمعيار  إغفال
 .الخدمات المقدمة للزبائن وإهمال أساس

  تفاقات مع المؤسسات المقارنةوسلوكية وتجاوز اإل أخالقيةعدم وجود قواعد. 
  

  الخدمات العامةغير كمية لترشيد تكاليف أساليب : المبحث الثاني
  .كمية لترشيد تكاليف الخدمات العامةالغير  األساليبدراسة سنتطرق إلى   

                                                                                                                                       )JIT )1(   1*أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد : األولالمطلب 

   .اإلنتاج في الوقت المحدد أحد األساليب الحديثة المعتمدة في مجال اإلنتاج أسلوبيعتبر   

  المحددمفهوم أسلوب اإلنتاج في الوقت : ولالفرع األ
ث نظاما جديدا أطلقوا الفكر الياباني الحدي فقد قدمتقليدية الألساليب افي محاولة القضاء على مشكالت     

والذي كان يعمل " tauchi ohno" "تابيجي أوهنو"حيث قام  JIT  "أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد"عليه إسم 
م تطبيقه عام تاليابانية بتطوير هذا األسلوب والتوصل إلى مفهوم حديث  Toyota نائب بمؤسسة تويوتا

في صناعة اإللكترونيات  1980تجهت بعض المؤسسات األمريكية إلى تطبيقه بداية عام إ، كما 1970
ويحتوي هذا  ،سم اإلنتاج اللحظي أو اإلنتاج الحيني أو اإلنتاج في الموعد بالضبطإوالسيارات، ويطلق عليه 

، أو تخفيض حجم بعلى عدة مفاهيم منها إزالة الهدر في عمليات اإلنتاج أو حالة اإلنتاج بالطل سلوباأل
المخزون السلعي إلى أقل قدر أو حالة اإلنتاج حسب الحاجة وفي الوقت المحدد، أو التخلص من المخزون 

      )1(.السلعي

يعمل على إزالة كل مظاهر ومصادر  أسلوب"يعرف على أنه : أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد تعريف :والأ
إلنتاج من خالل توفير الجزء المطلوب في المكان ا ىت كما يحدد النشاطات التي تؤدالهدر في النشاطا
   )2(."والوقت المناسب

يجب لتطبيق أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد  : العناصر الرئيسية في أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد :ثانيا
      )3( :العناصر التاليةوفر ت

                                                
*-JIT : Just In Time.  

 .313 -315ص ص  2006مصر، : المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: نظام إدارة اإلنتاج المتكامل باستخدام الحاسب اآلليأحمد محمد غنيم،   - 1
 .5، ص 2000، 3، العدد3العلوم اإلنسانية، المجلد-، المجلة اإلدارية للعلوم التطبيقيةأساليب وإجراءات تخفيض التكاليف، عماد يوسف الشيخ -2
 .203 -200حمد حسين علي حسين، مرجع سابق، ص ص أ -3
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  .بعقود طويلة األجل همزامتباإلضافة إلى إل ،المؤسسة على عدد محدود من الموردين إعتماد - 1
ستعداد للتوريد المتكرر على فترات صغيرة وبكميات إختيارهم على إن الذين تم وأن يكون المورد - 2

  .صغيرة
مصنعة وبالتالي على وارد الخام وعلى األجزاء النصف برنامج الجودة الشاملة على الملق المؤسسة يتطب - 3

   .  المنتجات التامة، ألن هذا األسلوب ال يوجد به عيوب وهذا ركن أساسي لنجاحه
  .سلوب بتعدد وتنوع المهارات والمواهبهذا األأن يتصف العمال في  - 4
  .والتخلص منهاضرورية الكتشاف األنشطة غير إبحيث يتم  أنشطة اإلنتاجالتركيز على  - 5
هدف تطبيق نظام بقطاع أو توقف وذلك نيع من أولها إلى آخرها دون أي استمرار عملية التصنإو إتصال - 6

العمليات اإلنتاجية المستمرة، ويترتب على هذا الهدف تخفيض وقت التصنيع والتخلص من تكاليف 
  .حتفاظ بالمخزون وزيادة اإلنتاجية والجودةاإل
فعاال ينبغي توفر الشروط  األسلوبحتى يكون هذا : أسلوب اإلنتاج في الوقت المحددشروط تطبيق : ثالثا

      )1( :التالية
هو الدقة من قبل المورد في تسليم الكميات  األسلوبلنجاح هذا  األساسيالشرط : الدقة في مواعيد التسليم - 1

 .المطلوبة في المواعيد المحددة
يبذل المورد جهوده لكي يقوم بتسليم المواد  أنينبغي : التقيد بتوريد الكميات المطلوبة في المكان المحدد - 2

 .حسب الكميات التي تم االتفاق عليها في المكان المتفق عليه مع المؤسسة
قبل ختبارات الالزمة عليها الفحوصات واإل جراءإبوذلك : على جودة المواد المسلمة للمؤسسة التأكيد - 3

يات من المواد يمكن تلف ببعض الكم أوكتشاف عيوب إنه لو تم إعملية التسليم، ففي ظل وجود مخازن ف
ن المؤسسة إمخازن وبالتالي ف أينه ال يوجد فإ) JIT( أسلوبفي ظل  أماستبدالها بغيرها من المخازن، إ

 .تلف في المواد المسلمة أوعيوب  أينشاطها بوجود  يتأثرسوف 
عندما  أكثرفي الوقت المحدد بفعالية  اإلنتاج أسلوبيمكن تطبيق : قرب مكان وجود مخازن المورد - 4

من الصعب  أصبحيكون مكان وجود مخازن المورد قريبا من المؤسسة، بحيث كلما بعدت المسافة كلما 
، حيث قد آخرد المواد من مورد موجود في بل دباستيراكان المورد يقوم  إذا، وخاصة األسلوبتطبيق هذا 

  . في ظل وجود قوانين وحدود وجمارك ومراقبة العملة بين البلدينأكثر تزداد القيود 

  ق أسلوب اإلنتاج في الوقت المحددمراحل تطبي: ثانيالفرع ال
     )2(:اإلنتاج في الوقت المحدد فييمكن تلخيص مراحل تطبيق أسلوب 

  .العكسية للمعلومات يةغذالتتكشف سرعة  -أ
  .   ختيار أفضل الحلولإتسمح بتشخيص وتحديد المشكالت والوقوف على أسبابها الحقيقية و - ب

                                                
 .162 -161محفوظ احمد جودة، مرجع سابق، ص ص   -1
 .452-453، ص ص 2000الرياض، : ، دار المريخ للنشر والتوزيعاألداء المالي لمنظمات األعمالجمعة السعيد فرحات،  - 2
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  .التمكن من مراقبة وخفض العيوب مما يمكن تحسين التسليم وخفض الدفعة المنتجة - ت
إلى معدالت  ى، مما يؤددوجودة اإلنتاج وضمان اإلنتاج في الوقت المحدتحقيق الرقابة على التكاليف  - ث

  .حتياطي وعدد العامليننخفاض المخزون اإلإنسبيا و أكبر
التكاليف  نخفاضإالتشغيل ومخزون أقل، أيضا  إعادة ، خفض ساعاتالموادلك فاقد أقل على ذينشأ عن  -ج

 .غير المباشرة

مباشرة أقل لنفس المخرجات أو أكبر، ثم الغير  مدخالتمواد، عمل، : المحصلة النهائية تتمثل في -ح
  .  أكثر دقة، سرعة االستجابة والتكيف مع التغيرات السوقية وأنشطة إدارية أقل اتتنبؤ مخزون أقل،

 أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد مزايا:ثالثالفرع ال
      )1(:في) JIT(تطبيق أسلوب  مزايايمكن تلخيص أهم   
المستثمرة فيه  تخفيض حجم مخزون الموارد األولية واإلنتاج التام ألقل حد ممكن وكمية األموال - 1

 .واألماكن الالزمة لوضع كميات المخزون الكبيرة
 .تخفيض تكاليف النقل ومناولة المخزون - 2
 .ستجابة العمالءإزيادة إيرادات المبيعات نتيجة لسرعة  - 3
و السمعة الطيبة والموثوق بهم ذن وفق المؤسسة مع الموردتعدد موردي المواد الخام، حيث ت تخفيض - 4

 .األولية لها في الوقت المحدد من قبلهاعلى توريد المواد 
 اتإعادة تنظيم خطوط اإلنتاج بحيث يتم تجميع اآلالت الالزمة لتنفيذ العملية اإلنتاجية في عدة مجموع - 5

  .حدىتقوم كل مجموعة بإنتاج كل نوع على 

  أسلوب تحليل سلسة القيمة :ثانيالمطلب ال

  .يعتبر أسلوب تحليل سلسلة القيمة من األساليب الحديثة التي تطبق في المؤسسات  

  تحليل سلسلة القيمة أسلوبمفهوم : األولالفرع 
بناء  كطريقة لعرض 1985وب سنة ا األسلذلك أسلوب هندسة القيمة، بحيث ظهرت فكرة هذك ييسمو    

     )2(.لمسؤولة عن إنتاج السلع والخدماتاألنشطة اعتمادا على سلسلة إلك ذالقيم للمستهلك النهائي و
مجموعة من األنشطة والوظائف " ايقصد بتحليل سلسة القيمة بأنه :تعريف أسلوب تحليل سلسة القيمة: أوال

المتتالية التي يتم من خاللها إضافة قيمة أو منفعة إلى المنتجات أو الخدمات من البداية عندما كانت مجرد 

                                                
 . 45،  مرجع سابق، ص ي شحده محمود زعربحمد - 1

، مجلة إدارة تكاليف سلسة اإلمداد من خالل التكامل بين أسلوب إدارة التكلفة المستهدفة وأسلوب تحليل سلسة القيمةعمر، ساوس الشيخ، قاسم  - 2
  .  255، ص 2012، 1ونية واالقتصادية، العدداالجتهاد للدراسات القان
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أنشطة وتتمثل  ".النهاية عندما تستهلك عند العمالء ومرورا بالتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيعأفكار وإلى 
          )1(:سلوب تحليل سلسلة القيمة فيألالوظائف المتتالية 

 .يقصد به جمع وتجريب أفكار المنتجات أو الخدمات أو عمليات جديدة :البحث والتطوير - 1
 .التفصيلي والهندسي للمنتجات أو الخدمات أو العمليات الجديدة يقصد به وضع التخطيط: التصميم - 2
ل المادي لألفكار والتصميم إلى حقيقة في صورة منتجات مادية أو خدمات يعملية التحو وهي: اإلنتاج - 3

 .مقدمة للعمالء
ويقصد به االتصال باألفراد أو الجماعات لغرض تعريفهم بخصائص المنتجات أو الخدمات : التسويق - 4

 .هاوكذلك تشجيعهم على القيام بشراء الجديدة التي تقدمها المؤسسة،
 .يقصد به اآللية التي سيتم بها تسليم المنتجات أو الخدمات من خالل قنوات التوزيع المختلفة: التوزيع - 5
بعد البيع مثل الضمان، اإلصالح  للزبون المؤسسةوهي الخدمات اإلضافية التي تقدمها : خدمة العمالء - 6

 .والصيانة وغيرها

     )2(:هناك عدة أهداف يحققها أسلوب تحليل سلسة القيمة نذكر منها :أهداف أسلوب تحليل سلسلة القيمة: ثانيا
يهدف هذا األسلوب إلى تحقيق تغيير جذري في األداء عن : تحقيق تغيير جذري في األداء أو المنتج - 1

أسلوب وأدوات العمل والنتائج، وكذلك تمكين العاملين من تصميم المنتجات أو الخدمات وفق طريق تغيير 
  .احتياجات العمالء وأهداف المؤسسة االقتصادية

حتياجاتهم والعمل إتوجيه المؤسسة إلى تركيز على العمالء من خالل تحديد  أي :التركيز على العمالء - 2
  .بناء المنتجات أو الخدمات أو العمليات لتحقيق هذا الغرضعلى تحقيق رغباتهم، بحيث يتم إعادة 

تمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بسرعة عالية من خالل توفير المعلومات المطلوبة  تتمثل في: السرعة - 3
  .التخاذ القرارات وتسهيل عملية الحصول عليها

  .حتياجات ورغبات العمالءإكي تناسب هدف تحسين جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها لب :الجودة - 4
ضرورية ستبعاد العمليات أو األنشطة غير الإتخفيض التكلفة من خالل إلغاء أو  أي: تخفيض التكاليف - 5

    .قيمةوالتركيز على التي تضيف 
  

  :مراحل تطبيق أسلوب تحليل سلسلة القيمة: الثانيالفرع 
         )3(:في ا األسلوب ويمكن تحديدهالتطبيق هذ مراحلهناك عدة 

 .من خالل تحديد الخصائص الوظيفية وخصائص األداء الهامة: تجميع المعلومات - 1
 .حتياجات ومتطلبات العمالءفي هذا المرحلة يتم معرفة الطرق البديلة المختلفة لمواجهة اإل: إيجاد البدائل - 2

                                                
 .115حاتم كريم كاظم، مرجع سابق، ص  - 1
 . 112، ص المرجع نفس -2
  .113ص قاسم عمر، ساوس الشيخ، مرجع سابق،  -3
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كل البدائل المتاحة عن طريق تقييم كيفية إنجاز الوظائف  تثمينيتم في هذه المرحلة تقييم و: التقييم - 3
 .وكيفية تخفيض التكلفة

ختيار البديل األفضل والذي يتم تقديمه للعمالء إتحديد و في هذه المرحلة النهائية يتم): العرض(التقديم  - 4
  .تخاذ القرار النهائيإ لغرض

  أسلوب تحليل سلسلة القيمة مزايا تطبيق : الثالثالفرع 
األسلوب يحقق مجموعة من النتائج الهامة في مقاييس األداء مثل جودة المنتج أو الخدمة وتخفيض  ذاإن ه  

 ذاتطبيق ه مزاياخيص التكاليف وسرعة إنجاز العمل وتخفيض الفترة الزمنية للعمل وتحسين األداء، ويمكن تل
    )1(:األسلوب في

 رق الزمني بين خطوات العملاتضييق الف. 
 معايير دقيقة وأكثر موضوعية لقياس األداء وتحسين جودة المنتج أو الخدمة وإيجاد طرق جديدة ستخدام إ

 .لألداء
 نتشار التعاونإتحسين األداء الجماعي ب. 
 تحسين ضوابط الرقابة. 
  تخاذ القرارإتحسين نظم المعلومات وتطوير عملية. 

  خرىاألكمية غير الأساليب : لثثاالمطلب ال

                                                                                                      )TQM )3*أسلوب إدارة الجودة الشاملة : الفرع األول
بقائها في السوق، لذا وستقرارها إخارجية تؤثر على و  تحديات داخليةتواجه المؤسسات في الوقت الحالي    

الربحية واإلنتاجية والجودة وتقليل التكاليف، كما تتطلب تغيرات جذرية في جميع فالحاجة إلى تحسين 
وكذا تعديل ثقافة  التغيرات في تعديل وتحسين برامج اإلنتاج هوتتمثل هذ األنشطة من أجل ضمان البقاء،

  .العاملين والمؤسسة ككل
الجودة الشاملة سيتم تعريف إدارة قبل التطرق إلى تعريف أسلوب : تعريف أسلوب الجودة الشاملة :أوال

  .ويبهابتكاليف الجودة وت
التكاليف التي تحدث لمنع الجودة الرديئة "تعرف تكاليف الجودة بأنها  :اتهابويبتعريف تكاليف الجودة وت - أ

ويمكن تبويب تكاليف الجودة كما  ".من الحدوث أو هي التكاليف التي تحدث ألن الجودة الرديئة قد حدثت
                 )2(:يلي

                                                
 . 114 -113، ص ص قاسم عمر، ساوس الشيخ ،نفس المرجع - 1

*- TQM - Total Quality Management. 

 ، ص2000، 3، مجلة اتحاد الجامعات العربية، عدد خاص، رقم دور هندسة القيمة في ترشيد تكلفة التعليم الجامعي، ىإبراهيم محمد درويش عيس -2
 .144 -140 ص
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 :تقسم إلى :رتباطها برقابة الجودةوفقا إل - 1

 وتشمل: كاليف رقابة الجودةت              :   
 نخفاض مستوى الجودة ومنع اإلنتاج غير المتالئم إحاالت  ععبر عن التكاليف المنفقة لمنت: عنبتكاليف الم

 .مع المواصفات التي يطلبها العمالء
 تكاليف دراسة وفحص وتقويم األنشطة المرتبطة بالجودة وفقا للمواصفات تعبر عن : تكاليف التقويم

 .المحددة مقدما وقبل طرح المنتجات أو الخدمات في األسواق
 وتشمل: ودةتكاليف الفشل في رقابة الج              :   
  ستالم إل في تكلفة عدم توافق المنتجات أو الخدمات مع المواصفات قبل ثتتم: تكاليف الفشل الداخلي

 .لها العمالء
 تعبر عن تكلفة عدم توافق المنتجات أو الخدمات مع المواصفات بعد الشحن : تكاليف الفشل الخارجي

      .ستالم العمالء لهاإو
  :بيانات القياسوتوفر وفقا لسهولة  - 2
 في جميع تكاليف الجودة المتوفرة بياناتها في دفاتر وسجالت المؤسسة ويمكن  وتتمثل: تكاليف ظاهرة

   :             سها وفحصها ومراجعتها وتنقسم إلىقيا
 هي تلك التكاليف التي تتأثر بما تتخذه المؤسسة من قرارات لمنع : ليف الجودة التي يمكن التحكم فيهااتك

 .تقديم خدمات معينة مثل تكاليف المنع والتقديمإنتاج وحدات غير مطابقة للمواصفات أو 
 وتمثل مجموعة التكاليف غير خاضعة للتحكم، مثل تكاليف : تكاليف الجودة التي ال يمكن التحكم فيها

 .الفشل الداخلي والخارجي الناتجة عن فشل عملية الرقابة على الجودة
 احة في الدفاتر المحاسبة ويعبر عنها وتتمثل في مجموعة التكاليف التي ال تظهر صر: رةتتكاليف مست

نخفاض سعر إ المبيعات أو صبتكلفة الفرصة الضائعة والمتضمنة خسارة هامش المساهمة الناتجة عن نق
 نستياء العمالء عإالتكاليف تترتب عن عدم رضا و البيع أو فقد المؤسسة لشهرتها في السوق، ومعظم هذه

                 .من طرف المؤسسةمستوى جودة المنتجات أو خدمات المقدمة 
القيام بالعمل الصحيح بشكل " اأنهب إدارة الجودة الشاملة تعرف :تعريف أسلوب إدارة الجودة الشاملة  -  ب

منهج تطبيقي " وهو )1( ."صحيح ومن أول مرة مع االعتماد على تقييم المستهلك مع معرفة تحسين األداء
ستخدام األساليب الكمية من أجل التحسين إحاجات توقعات العميل إذا يتم شامل يهدف إلى تحقيق 

   )2("لعمليات والخدماتلالمستمر 
       )3( :وب إدارة الجودة الشاملة فيص أهم أهداف أسليلختيمكن  :أهداف أسلوب إدارة الجودة الشاملة -  ت

 .اإلضافيخفض التكاليف وذلك بتقليل األخطاء ونسبة تكرار العمل والعمل   - 1
                                                

 .293، 2007مصر، : ، دار الوفاءإدارة النشاط اإلنتاجي والعملياتمحمد محمد، الخوالني،  - 1
  .45حمدي شحده محمود زعرب، مرجع سابق،  -2
 . 46 -45، ص ص 2009عمان، : ، دار اليازوري للنشر والتوزيعإدارة الجودة المعاصرةمحمد عبد العال النعيمي،  - 3
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 .الجودة حقيقت  - 2
 .في زيادة المبيعات وزيادة المشاركة في السوق وتتمثل زيادة الفوائد واألرباح  - 3
 .رضا وسرور العمالء بحيث يشترون أكثر من مرة ويقومون بالدعاية - 4
  .تمكين الموظفين ومنحهم السلطة وبذلك تتجنب المؤسسة المشاكل المستقبلية - 5

        )1( :أسلوب إدارة الجودة الشاملة فيتتمثل أهم الوظائف  :TQMوظائف أسلوب : ثانيا

 باألداءالدولية التي تمتاز مفتاح األساسي لتصدي المنافسة الظل بروز ظاهرة العولمة تعتبر الجودة في  - 1
  .ستقرار في السوقستمرار واإلاإلنتاجي أو الخدمي لتحقيق اإل

التكنولوجيا وتحسين الخدمات المراد تقديمها للمستهلكين الحاليين ستخدام إالتحسين المستمر في ظل  - 2
  .والمرتقبين

  .ستخدام األمثل للطاقة البشرية وتطوير إمكانياتها في تحسين األداءاإل - 3
  .ستخدام الهادف للمواردتحسين برامج التدريب والتطوير واإل - 4
كمتطلبات (*ISO)9000المعايير القياسية العالمية  عتماد المعايير القياسية سواء المعايير الوطنية، أوإ - 5

هتمام أساسا للوصول إلى مستويات الجودة العالية، سواء ما يتعلق أساسية في كفاءة األداء وفعاليته، واإل
  .لمستهلكين المتوقعةابتلك المواصفات، حسب حاجات  لتزاماإلهدف تحقيق بواألداء وذلك بتصميم المنتج 

  .أساسيا في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة نتيجة اإلجراءات التصحيحية المتخذةيعتبر مدخال  - 6
س العالجي، وهذا من أجل تقليص وتخفيض التكاليف الناتجة عن يالتركيز على الدور الوقائي ول - 7

  .اإلجراءات التصحيحية
 ألداء في مجاالت اإلنتاج،ة استخدام الوسائل واألساليب اإلحصائية المساعدة في تحقيق الكفاءة وفعاليإ - 8

  .وتحقيق األهداف المرجوة
        )2(:يتم وفق المراحل التاليةالجودة الشاملة  إدارة أسلوب إن :TQMمراحل أسلوب  :ثالثا

 .والتعرف على تطلعات ورغبات وحاجات المستهلكين الحاليين والمرتقبين األسواقبحث ودراسة  - 1
 .الخدمة بما ينسجم مع تحقيق الرضا المستهدف للمستهلكين أوتصميم وتطوير المنتج  - 2
 .تخطيط وتطوير المبيعات - 3
 .نسجامها مع المواصفات والمعايير القياسيةإمن  والتأكدالمشتريات  - 4
 .توريد الخدمات المطلوبة أو اإلنتاج - 5
 .األهدافالعمليات التشغيلية بما ينسجم مع تحقيق  إجراءالتحقيق من  - 6
 .التعبئة والتخزين - 7

                                                
  32 -31، ص ص 2008األردن، : ، جدار للكتاب العالميإدارة الجودة الشاملةفؤاد التميمي، أحمد الخطيب،  - 1

  *ISO - International Standardization Organization 
  .84، ص 2007عمان، : ، دار المسيرة للنشر والتوزيع3، ط، إدارة  الجودة الشاملةخضير كاظم حمود - 2
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 .البيع والتخزين - 8
 .التركيب وتوفير الخدمة - 9

 .المساعدة التقنية والخدمات الخارجية-10
 .ة والضماناتمات الصيانالمستهلكين والخد وإرشادخدمات ما بعد البيع وتوجيه -11
  .أو إعادة التصنيع في نهاية دورة الحياة) تنسيق المنتج(الوضع خارج الخدمة -12

  :ة الشاملةأسلوب إدارة الجود مزايا وعيوب: رابعا
ينطوي هذا األسلوب على مجموعة من المزايا التي يمكن للمؤسسة : مزايا أسلوب إدارة الجودة الشاملة -أ

     )1(:من تحقيقها في حالة تطبيقه وتتخلص فيما يلي
 مةدمقنخفاض شكاوي العمالء من جودة السلعة أو الخدمة الإ. 
 زيادة نصيب المؤسسة من السوق وتخفيض التكاليف. 
 نخفاض نسب الحوادثإتخفيض مشاكل العاملين و. 
 تخفيض عيوب اإلنتاج والجودة وزيادة رضا العمالء. 
 زيادة األرباح المحققة وزيادة اإلنتاجية.   
 سلع أو خدمات(نخفاض الزمن المحدد لدورة اإلنتاج إزيادة المبيعات وتخفيض التكاليف و.( 
  للمؤسسة والتعاون بين الوحدات المختلفة تصالاإلتحسين. 
  االبتكاراتالتحسين المستمر بزيادة. 
        )2(:الجودة الشاملة في إدارة أسلوبتطبيق  عيوب أهم إيجازيمكن : عيوب أسلوب إدارة الجودة الشاملة- ب
 عدم توفر الكفاءات البشرية المؤهلة في هذا المجال 
 بعض العاملين وخاصة القدامى منهم بعدم حاجتهم إلى التدريب االعتقاد الخاطئ لدى. 
 األسبابغير ذلك من  أوالتغير عليهم  تأثيراتبعض العاملين بسبب الخوف من  مقاومة التغير لدى. 
 تصاالت والتغذية العكسيةعدم وجود نظام فعال لإل. 
 الوقت المناسب نجازات التي يحققها العاملون فيالمعلومات عن اإل إيصالفي  التأخر .  

  أسلوب التحسين المستمر : الفرع الثاني
والهدف  من دورة حياة المنتوج أو الخدمة،هو أسلوب يركز على تخفيض التكاليف خالل المرحلة اإلنتاجية  

هدفا مقبوال بسبب أن المنتج أو الخدمة في مرحلة اإلنتاج يتميز بوجود صعوبة في إجراء تغييرات يعتبر 
    )3(.تخفيض التكاليف جوهرية لغرض

                                                
 .297ي ، مرجع سابق، ص تمحمد محمد الخوال -1
 . 238 -237حمد جودة، مرجع سابق، ص ص أمحفوظ  - 2
 .120حاتم كريم كاظم، مرجع سابق، ص  - 3
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  :مفهوم أسلوب التحسين المستمر: أوال

مراحل لنظام التحسين والتطوير المستمر "يعرف هذا األسلوب بأنه : تعريف أسلوب التحسين المستمر - أ
أخذ هذه تاإلنتاج والتصنيع وذلك عن طريق عمليات تطوير ألساليب وإجراءات اإلنتاج أو الخدمات، و

تطوير عمليات إعداد اآلالت وتقليل الفاقد من العمليات اإلنتاجية للسلع أو الخدمات التحسينات أشكال 
ويكمن الفرق بين أسلوب التكلفة المعيارية  )1( ".تنمية وتطوير العمال وزيادة أدائهم اإلدارية عن طريق

سنويا وتنفذ عن مرة أو مرتين  التكلفة المعيارية تطبق إجراءاتهوأسلوب التحسين المستمر في أن أسلوب 
، أما .بين التكلفة الفعلية والتقديرات المتوقعة، ثم يتم إجراء التصحيحات الالزمة تنحرافاطريق تحليل اإل

أسلوب التحسين المستمر يطبق بوضع مجموعة جديدة من أهداف تخفيض التكلفة كل شهر وتحديد الفجوة 
لغرض  ةليالموجودة بين التكاليف المستهدفة والحالية، وتنفيذ أنشطة التحسين المستمر طوال السنة التشغي

بين التكاليف المستهدفة والحالية والقيام بإجراء  تنحرافاتحقيق التحسين المستمر المستهدف، وتحليل اإل
تحقيق أسلوب التحسين المستمر و ،التصحيحات الالزمة عندما ال تتحقق أهداف تخفيض التكلفة المسطرة

  )2(:يتم على مستويين هما
 .األنشطة العامة للمؤسسة ككل مستوى - 1
 .ة بإنتاج كل منتج أو خدمة على حدىاألنشطة الخاص مستوى - 2

تخاذ القرار في الشكل إويمكن توضيح موقع أسلوب التحسين المستمر بين أساليب حساب التكلفة ألغراض 
  :التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .50حمدي شحده محمود زعرب، مرجع سابق،  -1
  .180 -174ص  ، صحيدر علي المسعودي، مرجع سابق -2
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  تخاذ القرارإموقع أسلوب التحسين المستمر بين أساليب حساب التكلفة ألغراض ) 22(الشكل رقم 

  
  .175، ص مرجع سابق حيدر علي المسعودي،:المصدر

مثل أسلوب من أساليب ترشيد التكلفة خالل دورة حياة المنتجات أو يأسلوب التحسين المستمر  يتضح أن    
خاللها إجراء تغيرات ثانوية  لمنتج أو تقديم الخدمة، التي يجرىالخدمات، إذ يطبق في مرحلة تصنيع ا

  .جل إحداث تخفيضات مناسبة في تكلفة تصنيعها أو تقديمهاأوصغيرة على المنتج أو الخدمة من 

 خصائص املنتج

 السعر املستهدف

 التغريات الرئيسية يف تصميم املنتج والعملية

 الربح املستهدف

  هل أن التصميم يلي
 التكلفة املستهدفة

 ختمني دورة حياة املنتج

 التخلي عن املنتج

 تغريات ثانوية لتصميم املنتج والعملية

 املنتج موضع اإلنتاجوضع 

 

 

  هل أن تكلفة دورة حياة
 املنتج املتوقعة مقبولة

 مرحلة ختطيط املنتج

  تكلفة
  التحسني
 املستمر

 مرحلة التخلي عن املنتج

 ال

 ال

  التكلفة 
 املستهدفة

 مرحلة التصنيع

  تكلفة دورة
 حياة املنتج
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  )1(:وعة من الخصائص نستخلصها فييقوم هذا األسلوب على مجم :خصائص أسلوب التحسين المستمر - ب
   .التقييم المتواصل - 1
 .والمستنداتستخدام الوثائق إالتركيز على  - 2
سينات وضع المقاييس ألفضل أداء والحصول على حلول مبتكرة ومن ثم مقارنة تلك المقاييس بالتح - 3

أقسام ومراحل العملية اإلنتاجية للتعرف على مدى جدوى هذه  الخدمة وعلى الناتجة على المنتج أو
 .التحسينات

متداد إلين في وضع الخطة التصنيعية على مشاركة جميع العامب استخدام مبدأ اإلدارة المرئية أو المرنة  - 4
 .السلم الوظيفي

إنجاز المهام في أقل وقت ممكن والقيام بتشغيل العديد من مراحل المنتج أو  أي ستخدام إدارة الوقتإ  - 5
  .  الخدمة في نفس الوقت وليس بطريقة متتالية

     )2(:المستمر في لتحسينيمكن تحديد أهم أهداف أسلوب ا :أهداف أسلوب التحسين المستمر - ت
أخذ هذه تإجراء تحسينات إضافية لعمليات اإلنتاج أو الخدمات الحالية أو تصميم المنتج أو الخدمة، و - 1

زيادة تدريب  ، الفاقد لخفضتحسين أداء اآلالت ، تطوير عمليات األعداد :التحسينات األشكال التالية
 .العمالة

 .ألداء والتكلفة والجودةاتحسين  - 2
  .واالبتكاريهتم بالروح المعنوية لألفراد بتنمية المقدرة الفكرية نحو اإلبداع  - 3
  .الحلول الجذرية وإيجادالوقوف على مشاكل  - 4
   .ف الفرد هو نفسه هدف المجموعةيهتم بتنمية روح الفريق والقدرة على العمل الجماعي بحيث يكون هد - 5
  . ة التكاليفخدمات متطورة ومنخفض الحصول على منتجات أو - 6

من أهم المداخل المعروفة في مجال تصميم مراحل عملية  :حل تطبيق أسلوب التحسين المستمرامر: ثانيا
ليصبح إطارا  Deming, Shewhartوالذي تم تطويره من قبل  PDCA cycleالتحسين المستمر مدخل 

عاما لمراحل أنشطة أسلوب التحسين المستمر، ويمكن توضيح خطوات تطبيق أسلوب التحسين المستمر 
  :وفق الشكل التالي

  

  

  
                                                

  .51-50سابق، ص ص مرجع  ،حمدي شحده محمود زعرب -1
 .50نفس المرجع، ص  - 2
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  أسلوب التحسين المستمر تطبيق خطوات) 23(الشكل رقم 

  

  

  

  
  .182، ص مرجع سابقحمد جودة، أمحفوظ  :المصدر

     )1(:خطوات هي أربعةالتحسن المستمر تتضمن  بوأسلطوات تطبيق خ أن يتضح 
بالتخطيط أي تقديم الخطط الالزمة للتحسين بعد تحديد المشكلة وجمع  األولىتبدأ الخطوة  :Plan خطط -1

 .البيانات الضرورية وتحليلها

 .تنفيذ الخطة وتطبيق التغير في نطاق محدود:  Doفعل إ -2

 .القيام بقياس النتائج وتقيمها، وتحديد إذا كان هناك نجاح في جهود التحسين أم الأي : Checkفحص إ -3

عتماد خطة التحسين وتطبيقها على مجاالت أخرى في إوتعني إذا كانت النتائج ناجحة يتم : Actنفذ  -4
 .ذا كانت النتائج غير ناجحة فيتم تعديل الخطة أو إلغاءهاإالمؤسسة، أما 

ذه المراحل في أي نشاط أو عملية في المؤسسة سواء كانت مؤسسة خاصة أو عامة، ومن الممكن تطبيق ه  
   .صناعية أو خدمية

  :في هناك مجموعة من الطرق لقيام المؤسسة بالتحسين المستمر وتتمثل :طرق التحسين المستمر: ثالثا
 Joseph Juranعملية التحسين المستمر من وجهة نظر  تتألف: The Juran Trilogyثالثية جوران  -أ

     )2( :وزميله من ثالثة مكونات هي
 :يبدأ التخطيط لتحسين العمليات بالعميل الخارجي، حيث تتضمن هذه العملية ما يلي: Plannigالتخطيط  - 1

 تخطيط من هم العمالء. 

  حتياجات العمالء ومتطلباتهم الحقيقيةإالتعرف على. 

  حتياجات العميلإالخدمة التي تلبي  أوتطوير خصائص المنتج. 

  الخدمة بالخصائص المطلوبة أوالمنتج  إلنتاجتحديد العمليات الالزمة. 

  فريق عمل إنشاءعتماد على عمليات تنفيذية، وذلك باإل إلىتحويل الخطط. 

                                                
 .183حمد جودة، مرجع سابق، ص أمحفوظ  - 1
 .184 -183 ص ، صنفس المرجع - 2

Act Check 

DO Plan 
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كتشاف إو األساسيةختيار بالمتطلبات ختبار ومقارنة نتائج اإلإتتعلق الرقابة ب: Control الرقابة - 2
هام لتصحيح  كأسلوب Feed Backذية العكسية غعتماد التإثم القيام بتصحيحها ويتم  تنحرافااإل
 .تنحرافااإل

 األداءمن مستويات  أعلى أداءمستويات لالوصول  إلىتهدف هذه العملية : Improvementالتحسين  - 3
 .ألعمالهابالموارد الالزمة فريق عمل وتزويده  إنشاءالحالية وتتضمن 

  .تباطؤ في العمل وبذل الجهود أوتوقف  أيتكون مستمرة بدون  أنجهود التحسين يجب  أنوما يجب ذكره  
نتائج باهرة في التحسين، تحقق هذه الطريقة طريقة حل المشاكل وبيسميها البعض  :الطريقة العلمية -  ب

  :تظهر في الشكل التالي أساسيةالعام من سبعة مراحل  اإلطارويتكون 
  الطريقة العلمية للتحسين المستمرمراحل ) 24(الشكل رقم 

  
  .185، ص مرجع سابقحمد جودة، أمحفوظ : المصدر

المراحل مترابطة مع بعضها، وكل مرحلة من هذه المراحل تعتمد على المرحلة السابقة  أنيتضح  مما سبق  
  )1( :وتتمثل في لها

المرحلة هو تحديد الفرص المتاحة للتحسين بتكوين  من هذه األساسيالهدف : تحديد الفرص: األولىالمرحلة 
 .فريق يتولى مهمة تحديد المشاكل

تتطلب هذه المرحلة وضع قواعد واضحة للفريق من حيث السلطة الممنوحة  :تحديد النطاق: المرحلة الثانية
  .له وكيفية تكوينه والرقابة والتوجه لعمليات الفريق والموارد المحددة لها

المهمة لتقرير المقاييس  األنشطة أداءالهدف هو فهم العمليات وكيفية : تحليل العمليات الحالية: لثةالمرحلة الثا
  .المطلوبة وجمع البيانات الالزمة

                                                
  .190 -186، ص ص نفس المرجع ،حمد جودةأمحفوظ  -1
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الهدف من هذه المرحلة هو وضع حلول للمشكلة : وضع تصور للعمليات المستقبلية: المرحلة الرابعة
لمعلومات كلها وبعدها يتم مجرد جمع اأنه عمليات، ويالحظ لتحسين ال األمثلوالتوصيات الخاصة بالحل 

لول بمجرد القيام بعملية فحص الح إلىيمكن التوصل  األحيانوضع تصور للحلول الممكنة، وفي بعض 
الطرق  إحدىقتراح التحسين من خالل إوتحليل البيانات والمعلومات التي يتم جمعها، ويمكن  األسبابوتحديد 

 .تعديل الطريقة الحالية، دمج مجموعة من العمليات معا، قتراح عمليات جديدةإ :الثالث التالية
التنفيذ والحصول على الموافقة على تنفيذ عمليات  إعداديتم في هذه المرحلة : تنفيذ التغيير: المرحلة الخامسة

الذين  واألفراد واألقسامالتحسين، فمن المرغوب فيه الحصول على نصائح وتغذية عكسية من مديري الدوائر 
  .لتزامات التحسينإبالتغيير، مما يساعد في تطوير  يتأثرواسوف 

الهدف من هذه المرحلة هو متابعة وتقييم التغيير عن  :التحقق منها أوستطالع التغيرات إ:ةالمرحلة السادس
هو تشجيع  طريق متابعة فعالية جهود التحسين من خالل جمع البيانات ومتابعة التقدم الذي حصل، والمهم

التغيير  إحداثيتم األحيان التحسين المستمر ، في بعض  إلىستمرار جهود التقييم للوصول إالقياس المستمر و
  .األقسامبصفة مبدئية على نطاق محدود وعندما يثبت نجاعته يتم تطبيقه على باقي 

العمليات  أداءتحسين معين من  مستوى إلىهذه المرحلة تهدف للوصول : التحسين المستمر :المرحلة السابعة
ن تستمر، والتحسين المستمر يعني أعمليات التحسين ال بد و أن إالبغض النظر عن جهود التحسينات المبدئية 

  .األداءكبر لتحسين أالوظيفة بطريقة جيدة، ولكن بذل جهد  بأداءكتفاء عدم اإل
  
هو مصطلح ياباني مستخدم إلجراء التحسينات على  kaizenمصطلح كايزن : kaizen طريقة كايزن  - ت

، بحيث قام اليابانيون العمليات أي التحسين المستمر، إذ يكون التغيير صغير ومباشر وليس تغييرا جوهريا
تعتمد على مفهوم التحسين المتزايد المستمر وتتكون هذه الكلمة في اللغة  kaizenسمها إبتطوير تقنية ناجحة 

يعني الجديد، بناءا عليه فان كلمة  zenتعني التغيير، والمقطع الثاني  Kai األولالمقطع : قطعيناليابانية من م
kaizen  ولتطبيق طريقة وأفرادهاتحسين عمليات المؤسسة  أوتعني التغيير الجيد، حيث يشمل هذا التغيير ،
kaizen  بالخطوات الخمسة  ستخدام المدخل الياباني المعروفإقد يتمFive-step Plan  والتي يمكن

     )1( :تلخيصها في
مقاومة ومفهوم الفرز عمليا تطبيق  أيبشكل منطقي،  األشياءوتعني ترتيب  Seiriباليابانية تسمي : الفرز - 1

غير المستخدمة،  األشياء، والتخلص من ايستفاد منهالقديمة التي ال  باألشياءحتفاظ الرغبة التقليدية باإل
 .ومعالجتها األسبابمزعجة، مما يوجب تقصي  أشياءظهور  أسبابويقود هذا للبحث في 

تصبح  ثتسلسلها بحيوحسب  أماكنهافي  األشياءوضع  أي Seitonباليابانية تسمي : الترتيب المنهجي - 2
 .الوقت إضاعةستخدام بدون قابلة لإل

 .أعمالهمماكن التنظيف الشامل أل بأعمالقيام موظفي المؤسسة  أي Seisoباليابانية : تنظيف مكان العمل - 3

                                                
 .193 -190 ص ، صالمرجع، نفس حمد جودةأمحفوظ  - 1
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ستمرار إوب األولىوتكمن الفكرة في متابعة تطبيق المفاهيم الثالثة  Seiketsuباليابانية : التعميم الشامل - 4
ة ستمرار تطبيق هذه المفاهيم، وتتعلق هذه الخطوإعلى  حافظةمالالعمل في المؤسسة، وفي  أماكنفي كافة 

 .لوظيفته أدائهبالنظافة للموظف بحيث يكون مظهره العام الئقا عند  أساسا
الذاتي والتقيد بتعليمات  نضباطاإلعلى متابعة  اآلخرينتدريب  أي Shitsukeباليابانية : الذاتي نضباطاإل - 5

  .العمل وأنظمةحترام قوانين إالنظافة والترتيب، و
  )1( :في Kaizenأسلوب أهميةوتبرز 
  ذ يناضل المنافسون بشكل مستمر إلتفادي الرضا الذاتي،  األسلوبتستعمل المؤسسات العالمية الناجحة هذا

 .األقل األسعار أو األفضلللحصول على حصة سوقية عن طريق الجودة 

  تزام بها في مرحلة التخطيطلالمناسب لتحقيق تخفيضات في تكاليف المنتج التي تم اإل األسلوب أنيمكن.   

     )2(:يمكن ذكر أهم مزايا وعيوب أسلوب التحسين المستمر في :أسلوب التحسين المستمر مزايا وعيوب: رابعا
   :هما ين المستمرالتحس أسلوبتميز  أساسيتينهناك ميزتين : التحسين المستمر أسلوبمزايا  -أ
  إلىالمؤسسة  إدارةالتحسين المستمر تنظر  أسلوبفبموجب : المؤسسة أداءلمعايير  اإلداريةوجهة النظر 

 .سيتحدد بشكل مستمر ويرتقي بشكل متزايد بأنه األداء مستوى
  شمول العاملين وجهود الفريق في المؤسسات الناجحة  إن: وأثرهاالقوة العاملة  إسهام إلىطريقة النظر

تحسينات الصغيرة المستمرة التحسين المستمر على نشر ثقافة ال أسلوبعتماد إ أيهي مفتاح التحسين، 
 .المؤسسة جميعهم أفرادالتعاونية بين 

 :هاأهم أسبابالتحسين المستمر لعدة  أسلوبينتقد : عيوب أسلوب التحسين المستمر - ب
 تضع مختلف الضغوط على العاملين لتخفيض كل ما يمكن تخيله من التكلفة أنها. 
 يسبب قصر نظر  أنمن التحسينات الجذرية، وهذا يمكن  أكثرعمل تحسينات متزايدة  إلى تؤدى أنها

 .أكثرتجاهها للتركيز على التفاصيل إالمؤسسة و إلدارة
 التقديم ونسبة  أوموجودة بالفعل في مرحلة التصنيع  ن المنتجاتقل ألأتخفيض التكلفة تكون  إمكانية إن

 .ملتزم به أصبحمهمة من التكاليف 
  في المؤسسة ومع الزبائن والمنافسين في  األخرىمع الوظائف والعمليات  بإحكامتقترن برامج التحسين

جانبية غير  أثار إلى لنشاطات يؤدى، والفشل في تفسير معلومات التغذية العكسية بين هذه ااألسواق
    .ضارة بالمؤسسة األحيانغلب أمتوقعة تكون في 

  

  

                                                
 .176حيدر علي المسعودي، مرجع سابق، ص  - 1
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  أسلوب بطاقة األداء المتوازن: الثالثالفرع 

من المطورين ألسلوب بطاقة  1992يعتبر كابالن ونورتون سنة  :أسلوب بطاقة األداء المتوازن مفهوم :أوال
األداء المتوازن،حيث تم التوصل إلى أن القرارات التي تتخذ من طرف المؤسسة البد أن تعتمد على أهداف 

المتوازن بحيث جذب  واضحة وان يتم التركيز على أداء المؤسسة، ومن ثم تطبيق أسلوب بطاقة األداء
االهتمام على اعتباره  يساعد للوصول إلى األداء المتميز ونموذج لقياس األداء من اجل تعزيز وتحسين أداء 

  .المؤسسة
الرقابة المالية التقليدية منذ عام  أساليبنظرا لعدم تطور  :أسباب ظهور أسلوب بطاقة األداء المتوازن - أ

السابقة، وبعد الحرب العالمية الثانية  األساليبيواجه قصور  أسلوبظهور  إلىظهرت الحاجة  1925
المؤسسات بسبب استخدام التكنولوجيا وتعقد  أداءبالمقاييس المالية نتيجة لتعقد  اإلداريةالقرارات  تأثرت

التقليدية التي عجزت  األساليبلتطوير  أسلوبفي محاولة البحث عن  األثربحيث كان له  اإلنتاجعمليات 
  .المقاييس المالية في ترشيد عملية اتخاذ القراراتفيها 

التي قد تحقق التطور  واألدواتمجموعة من المفاهيم  إلى أجريتفي الثمانينيات توصلت البحوث التي و   
، ABCاألنشطة  أساس، التكلفة على TQM الجودة الشاملة إدارة :أمثلتهاالرقابية، وكان من  األساليبفي 

المسطرة من  األهدافالحصول على  وإلمكانيةالخ، ...ABM ،Kaizenاألنشطة  أساسعلى  اإلدارة
 أسلوب المدعمة لها من بينها استخدام األساليبسابقة الذكر، كان البد من استخدام مجموعة من  األساليب
، األداءنظام لمقاييس  إلىبترجمتها  األهدافتعمل على تحقيق  أنهاوذلك بهدف  المتوازن األداءبطاقة 

 األداء بطاقة أسلوبوقد حدث تطور في ظهور .إليهالوصول  إلىالمؤسسات  هدف تسعى أهموهذا يعتبر 
غير  ألداء أسبابهناك  أنالمؤسسات أدركت  أنبعد  أجيالالمتوازن منذ التسعينيات من خالل ثالثة 

نظام لتطوير وليس فقط ك إداريفبدأت المؤسسات في استخدامها كنظام  األداءبطاقة  ألسلوبمرضي 
المتوازن  األداءبطاقة  أسلوبوبشكل عام يستخدم ، للتغيير التنظيمي كإطارثم تطورت لتصبح  األداء

        )1(:العناصر التالية إلىللوصول 
 .حددتها المؤسسة يالحاسمة التختيارها لتعكس عوامل النجاح إنجازات التي يتم التقدم في اإل تقرير مدى - 1

 .بمثابة وسيلة لتقييم النتائج يعتبر - 2

  .األداءلتحسين  ياإليجابداخل المؤسسة نحو التغيير  األفرادالتعامل مع سلوك  - 3
نظام شامل لقياس األداء االستراتيجي للمؤسسات، " يعرف بأنه  :األداء المتوازن بطاقة التعريف بأسلوب -  ب

 :ألداء المؤسسة من عدة جوانب وهيويحتوي على مجموعة شاملة من مقاييس األداء، وذلك بالنظر 
  )2(."جانب المالي، جانب العالقات مع العمالء، جانب العمليات الداخلية، وجانب الموارد البشرية

                                                
منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن في المؤسسات السعودية، المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية نحو أداء متميز هاني عبد الرحمن العمري،  -1

 .14 - 12ص  ، ص2009العربية السعودية، المملكة : في القطاع الحكومي
 .  45سابق، ص مرجع  ،حمدي شحده محمود زعرب  – 2
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تمكن المؤسسات من توضيح  أداةالمتوازن هي  األداءبطاقة  إن :المتوازن األداءمحاور بطاقة : ثانيا
عمل، وتزويد المؤسسة بالتغذية الراجعة حول كل من عمليات  إلىستراتيجياتها وترجمتها إرؤيتها و
محاور  أربعةمن وجهة نظر المؤسسة على  األساسيةالداخلية والنتائج الخارجية، وتبني الفكرة  األعمال
     )1( :هي أساسية

المؤسسة لتحقيق رضا المساهمين وتوقعاتهم، من  ألنشطةيعد هذا المحور محصلة نهائية : المحور المالي 
الكثير  إتباعالمالي للمؤسسة من خالل  األداءويمكن تحسين  أرباحهمستثماراتهم وزيادة إخالل زيادة قيمة 

 :من االستراتيجيات منها
وذلك يمكن تحقيقها من خالل تعميق العالقة مع العمالء  اإلستراتيجيةهذه  إن: نمو المبيعات إستراتيجية - 1

 .جذب الكثير من العمالء الجدد إلى باإلضافة من خالل تقديم خدمات ومنتجات جديدة
 :تعد من االستراتيجيات المهمة ويمكن تحقيقها من خالل اإلستراتيجيةهذه  إن: اإلنتاجيةنمو  إستراتيجية - 2
 تخفيض تكاليف المؤسسة. 
 المؤسسة بكفاءة وفعالية ألصول األمثلستغالل اإل. 
العمالء بحيث تعتمد معظم المؤسسات على متطلبات العمالء والمستهلكين  لىيركز ع :العمالءمحور  

ستمرارية إفي نجاح المؤسسة في المنافسة وبقائها و إلسهامها، وذلك إستراتيجيتهاوحاجاتهم في وضع 
 .لةمعقو وأسعارمنتجات ذات جودة  أونشاطها في السوق ويمكن تحقيق ذلك من خالل تقديم خدمات 

على العمليات الداخلية التي تعزز كال من محور العمالء  األسلوبيركز هذا : محور العمليات الداخلية 
العمليات  ىعل وىهذا المحور يحت أنبخلق قيمة للعمالء والمحور المالي بزيادة ثروة المساهمين، ونجد 

 .العمليات التنظيمية واالجتماعية، اإلبداعيةالعمليات ، للعمالء اإلداريةالعمليات ، العمليات التشغيلية :التالية
يركز هذا المحور على التعليم التنظيمي والنمو اللذين يؤديان إلى تحديد البنية التحتية : محور النمو والتعليم 

ل ويتحقق ذلك من بتكار والتطوير طويل األجوتشخيصها، التي يجب أن تبني عليها المؤسسة لتحقيق اإل
 .اإلجراءات التنظيمية، النظم، األفراد العاملون بجميع مستوياتهم :هيخالل ثالثة أمور 

تخلق ) المحور المالي، محور العمالء، محور العمليات الداخلية( األولىما سبق يظهر أن المحاور الثالثة م
المؤسسة لتحقيق المنافسة، ويتم تقليص  إليهاالمتاحة وبين تلك التي تحتاج  واإلمكانياتفجوة بين الطاقات 

 واإلمكانياتالمتمثل في التعليم والنمو الذي يمكن من نقل الطاقات  األخيرهذه الفجوة من خالل المحور 
  .المؤسسة أهدافالذي يمكن معه تحقيق  المستوى إلىالمتاحة من مستواها الحالي 

مثل أهم مزايا وعيوب أسلوب بطاقة األداء المتوازن تت: بطاقة األداء المتوازن أسلوب مزايا وعيوب: ثالثا
          : في

      )2( :ـب يمتاز أسلوب بطاقة األداء المتوازن :األداء المتوازنمزايـا أسلوب بطاقة  - أ
                                                

، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات )دراسة ميدانية(معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية األردنية أحمد يوسف دودين،  - 1
 .8 - 7، ص ص 2009، 2، العدد 9اإلنسانية، المجلد 

 .46حمدي شحده محمود زعرب، مرجع سابق، ص  -2
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تعمل على التوازن بين المقاييس المرجعية التي تشير إلى أداء سابق ومقاييس اإلرشادية التي تقوم أو  - 1
  .قياس معدالت الشكاوي :تحفز األداء مثل

التي تخضع للحكم الشخصي كالمقاييس  والمقاييس ،المالية تعمل على التوازن بين الموضوعية كالمقاييس - 2
  .رضي العمالءبالخاصة 

  .وإمكانية مساءلتها مؤسسةتحديد المسؤوليات بصورة واضحة لكل  - 3
  .تخاذ القرار المناسبإتخاذ القرار فالمعلومات التي يوفرها تساعد في يعد أساس جيد إل - 4
  . كتشاف نقاط الضعف في أداء األقسام المختلفة مما يساعد في معالجة القصورإتساعد على  - 5
تواجه عملية تطبيق  أنهناك الكثير من الصعوبات التي يمكن  :عيوب أسلوب بطاقة األداء المتوازن - ب

     )1(:هيالمتوازن  األداءبطاقة  أسلوب
 .األداءالمتوازن في قياس  األداءبطاقة  أسلوبنقص المعرفة عن  - 1
 .مشتركة إلستراتيجية متفق عليها رؤية إلىالمتوازن  األداءنموذج بطاقة  إعداديحتاج  - 2
 .لمنفعة التي يمكن الحصول عليهال األداءفي قياس  األسلوبتفوق تكاليف تطبيق هذا  أنيمكن  - 3
متعددة، لذا يجب على المؤسسة  أبعادالتي تكون ذات  األساسية لألهدافصعوبة تحديد الوزن المرغوب  - 4

 .األساسية لألهدافوفقا  لألداءالثانوية التي تمثل موجهات  األهداف تحدد أن

  نظرية القيود: الرابعالفرع 

يجب معرفة ما المقصود  نظرية القيود أسلوب مفهوم إلىقبل التطرق : نظرية القيودأسلوب مفهوم : أوال
صعوبة مما سوف تكون عليه،  أكثر أمراذلك العامل الذي يجعل من تحقيق المخرجات " هو بالقيد، ف
من جودة  أعلىتحقيق مستوى  إلىالحاجة  أومثل نقص مهارات العاملين  أشكالعدة  تأخذوربما 

ستراتيجي يساعد المؤسسات بفعالية إ أسلوب"نهأعرف نظرية القيود على تكما  )2(."الخدمات أوالمنتجات 
تقديم  أومنتجات نهائية  إلىوهي دورة الوقت والتي تتحول فيها المواد الخام  الأعلى تحسين عامل مهم 

    )3( ."الموجودة ختناقاتاإل أماكنالخدمات من خالل تحديد وحذف 

     )4( :أهمها  تاالفتراضاهناك مجموعة من : نظرية القيود قوم عليهاتالتي  تفتراضاإ: ثانيا
 .المؤسسة أرباحتعظيم  - 1

                                                
 .10أحد يوسف دودين، مرجع سابق، ص  - 1

www.docjax.com/.. /View.ShtrnL ?...Zr8OWF9nRFCrfez : ...معاذ خلف إبراهيم الجنابي، نقال من - 2  
، المجلة الذي يعظم األرباح في ظل تطبيق نظرية القيود ، استخدام نموذج البرمجة الخطية في تحديد المزيج اإلنتاجي األمثلعلي حازم اليامور  - 3

 . 414، ص 2010، 18العراقية للعلوم اإلحصائية، العدد 
  .414، ص نفس المرجع  -4
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تخفيض  إلى المطلوب مما قد يؤدى األداءيعوق قدرة المؤسسة على تحقيق  مستوي   أكثر أووجود قيد  - 2
 .نجاز الكلي للمؤسسةقيمة اإل

المبيعات وتكلفة المواد  إيرادوالذي يقاس بالفرق بين  األموالنجاز كطريقة لقياس ستخدام هامش اإلإ - 3
 .المباشرة

  .ختناقنجاز عن طريق التقليل من نقاط اإللزيادة هامش اإل لإلنتاجالمتوازن تحقيق التدفق  - 4

      )1( :مبادئ تطبيق نظرية القيود تتمثل في إن: مبادئ نظرية القيود: ثالثا
 .المقيدة األسلوبموارد  الموارد غير المقيدة يتحدد بمستوى مستوى المخرجات المحققة على مستوى أن - 1
 .هامش الوقت المحقق على الموارد المتاحة يساوي الزيادة في معدل مخرجات الموارد المقيدة أن - 2
 .تكون متغيرة أنيجب  اإلنتاجدفعة  أن - 3
 .التركيز على التدفق المتزامن بدل التركيز على توازن الطاقات - 4
  

     )2(:ستخدام نظرية القيود يتم وفق مجموعة من الخطوات هيإ إن :تطبيق نظرية القيودخطوات : رابعا
عملية تحديد القيود تتطلب القيام ببعض المهام كوضع مخطط  أن: تحديد القيود واالختناقات في المؤسسة - 1

الخدمات يوضح تعاقب العمليات ومقدار الوقت لكل عملية، للمساعدة في تحديد القيود التي  أو اإلنتاجلتدفق 
 .هتمام عليها في عملية التحسينجل تركيز اإلأتؤثر على مخرجات المؤسسة من 

الخطوة يتم تحديد في هذه : ربحية في ضوء القيود المحددة األكثرالخدمات  أوتحديد مزيج المنتجات  - 2
المتاحة وتحديد المزيج  اإلمكانياتستغالل والحلول التي تعالج القيود التي تم تحديدها مسبقا إللية متطلبات العم

هو عبارة عن دمج  اإلنتاجيالمؤسسة، فالمزيج  أرباحالخدمات المطلوبة لغرض زيادة  أوللمنتجات  األمثل
الخدمة التي أو المنتج  إنتاج، ففي حالة وجود قيد واحد يتم الخدمات التي تعظم الربحية للمؤسسة أوالمنتجات 

 .البرمجة الخطية :الكمية مثل األساليبعتماد إفي حالة تعدد القيود فانه يتم  أماكبر قيمة ربح أتخلق 
في هذه الخطوة تبحث المؤسسة عن طريقة لتعجيل التدفق عبر القيد عن : عبر القيد اإلنتاجتعظيم تدفق  - 3

 . العمليات طريق تبسيط
ماكنة  بإضافةوسيلة للتخفيف من القيود وذلك  إيجادتعمل المؤسسة على  أنيجب : القيد إلىطاقة  إضافة - 4

 .العاملين جدد إضافة أوجديدة 
وفقا لمفهوم عملية التحسين المستمر ففي ظل نظرية : األولىمعالجة وتحسين نشاط القيد من الخطوة  - 5

وهنا  ال يؤثر بنفس القوة آخرنه سيظهر قيد إعلى المؤسسة ف تأثيره إزالة أوالقيود فعند التغلب على القيد 
، ويجب اإلشارة إلى أن السياسة للبحث عن المسببات لهذا القيد ومعالجته األولىالخطوة  إلىيجب الرجوع 

   .المتبعة للتخفيف من قيد معين قد ال تصلح لقيد آخر

                                                
www.docjax.com/.. /View.ShtrnL ?...Zr8OWF9nRFCrfez ... :معاذ خلف إبراهيم الجنابي، نقال من - 1  

  .416 -415مرجع سابق، ص ص ، علي حازم اليامور  -2
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   خالصة الفصل الثالث

 االقتصاديةإن إلقاء الضوء على مختلف أساليب ترشيد تكاليف الخدمات العامة إتضح أنه أمام المؤسسة 
عدة أساليب تساعد في تدنئة التكاليف لتحقيق ميزة تنافسية والتحكم الجيد في مواردها وحسن استغالل 
المهارات التي تملكها، ويمكن تحقيق ذلك من خالل تحليل أنشطة المؤسسة وتحديد األنشطة التي تخلق قيمة 

  .رشيد تكاليفهاتلترتيبها مما يمكنها من 

ألنها  االقتصاديةترشيد التكاليف ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة  ومن جانب آخر إتضح أن أساليب
تحديد التكاليف وفق كل أسلوب، أما بالنسبة لكيفية الترشيد تتمثل تعمل على تحديد التكاليف وتختلف خطوات 

نه يهتم في إعتماد األسلوب الذي يساعد في تدنئة التكاليف وال يؤثر على جودة الخدمات التي تقدم للعميل، أل
بالسعر وجودة ونوعية الخدمات العامة التي يحصل عليها، وهذا ما يوجب على المؤسسة االقتصادية أن 

  .توازن بين أهدافها ورغبات العمالء للحصول على ثقتهم وكسب حصة في السوق



  

  

 

  الجزء التطبيقي
  
  



  

 

لترشيد  أساليب مثلى: الرابعالفصل 
تصاالت إمؤسسة  خدمات تكاليف

  -وكالة بسكرة -الجزائر
وكالة  -تقديم مؤسسة إتصاالت الجزائر: المبحث األول

  -بسكرة

 األساليب المستخدمة في ترشيد تكاليف: المبحث الثاني
  -وكالة بسكرة –خدمات مؤسسة إتصاالت الجزائر 

أمثل لتكاليف إستخدام أساليب لترشيد : المبحث الثالث
  -وكالة بسكرة –مؤسسة إتصاالت الجزائر 
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  تمهيد

التطرق إلى مفهوم المؤسسات العامة ومعرفة أنواعها تبين أنها حسب التقسيم القانوني تنقسم إلى بعد     
ما أدى بنا إلى ، وهذا المحلية ومؤسسات مختلطةللجماعات مؤسسات تابعة للوزارة ومؤسسات تابعة 

  .القطاع والمحتكرة لهذا  رائدةإختيار أحد المؤسسات التابعة للقطاع العام التي تعتبر من المؤسسات ال

وإللمام للتحكم في تكاليفها وترشيدها،  -وكالة بسكرة –وفي هذا الصدد تم إختيار مؤسسة إتصاالت الجزائر 
  :سنحاول اإلجابة على التساؤل التاليبأهم جوانب الموضوع 

وهل يمكن تطبيق  –وكالة بسكرة  - لترشيد التكلفة في مؤسسة إتصاالت الجزائرما هي األساليب المعتمدة  
  ؟أساليب محاسبة التكاليف في مؤسسة الدراسة
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   - وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإمؤسسة تقديم  :األولالمبحث 

يعتبر كمدخل للدراسة التطبيقية بحيث سيتم التعريف بالمؤسسة وكذا الخدمات التي تقدمها وهيكلها   
  . التنظيمي

  تصاالت الجزائرإالتعريف بمؤسسة : األولالمطلب 

    )*( TELECOMالجزائر نشأة مؤسسة اتصاالت : األولالفرع 

عتبارها إوزارة البريد والمواصالت على  إلىمهام تسيير قطاع البريد والمواصالت  أسندتمنذ االستقالل  
جل تلبية أعلى عاتقها تطوير وتنمية شبكة االتصال الهاتفية من  أخذت، والتي مؤسسة عمومية تابعة للدولة
حيث تم توزيع  لمتعاقبة،المسطرة في المخططات التنموية المختلفة وا األهدافالطلبات المتزايدة ولتحقيق 

كانت مؤسسة البريد والمواصالت و والوالئية المركزية، الجهوية: مراكز المسؤولية على ثالث مستويات
حتكار الشبه الكلي للسوق، اإل إلى أدىفي السوق وهذا ما  أمامهاتعيش ضمن بيئة ثابتة ال وجود للمنافسة 

نذكر  سلبياتظهور عدة  إلى أدىعلى المؤسسة مما  أثرتوفي خضم التحوالت البيئية الخارجية والتي 
  )1(:منها

 تدهور الخدمة العمومية. 
 تلبيتها ةسزيادة طلب الجمهور على خدمات جديدة ال يمكن للمؤس. 
 ستثماراتضعف اإل. 
 نقص التحكم في التكنولوجيا الجديدة. 

واالتصال باشرت الدولة الجزائرية كغيرها من الدول  اإلعالمنظرا للتطور الحاصل في تكنولوجيا و 
بموجب القرار الوزاري  اإلصالحاتعميقة في قطاع البريد والمواصالت، وقد تجسدت هذه  بإصالحات

والذي وافق على تمويله البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في  2000 أوت 05المؤرخ في 03/2000رقم 
وزارة البريد  ىعلى مستو اإلصالحاتقوم وحدة التنسيق ومتابعة سنوات حيث ت 4خالل مدة ال تتجاوز 

  :، وبموجبه تم إنشاءعلى هذا المشروع اإلشرافووالمواصالت 

، )EPIC(وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي   Algérie Posteمؤسسة  بريد الجزائر - أ
  :إلىالخدمات تهتم بكل ما هو خاص بالبريد وخدماته وتنقسم 

                                                             
*- TELECOM : Télécommunications.  

   WWW.ALERIETELECOM.Dz,30/04/2013, 15 :04)( موقع مؤسسة اتصاالت الجزائر -1
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 متمثلة في البرقيات العادية والسريعة: البريدية الخدمات. 
 وتعني كل ما هو نقدي وتحويل المال من الصكوك البريدية والحواالت والتحويل : الخدمات المالية البريدية

 WESTERN UNION   ما يعرف بـ أوالسريع للمال عبر الدول 
مال برأس أسهمذات  اقتصاديةوهي مؤسسة عمومية : TELECOMتصاالت الجزائرإ مؤسسة  -  ب

     .االتصاالتتنشط في مجال  اجتماعي

من أجل إتمام مشوارها الذي  2003جانفي  01في  إتصاالت الجزائر لمؤسسةالرسمية  نطالقةاإلكانت و 
وهي مؤسسة عمومية ذات أسهم ، لكن بأهداف مغايرة لما كانت عليه قبل هذا التاريخ، االستقاللبدأته منذ 

دينار جزائري والمسجلة في  50.000.000.000تقع بوالية الجزائر العاصمة، يقدر رأسمالها االجتماعي بـ 
  :، ولها عدة فروع هيB001808302: تحت رقم 2002ماي  11السجل التجاري يوم 

 100.000.000مال اجتماعي يقدر بـ  برأس أسهموهي مؤسسة ذات  :"موبيليس" تصاالت الجزائرإ: أوال
  .دينار جزائري متخصصة في الهاتف الخلوي، حيث تعتبر موبيليس أهم متعاملي النقال في الجزائر

 حيثنترنات وهو فرع أساسي متخصص في تكنولوجيا األ :"جواب" نترنات تصاالت الجزائر لألإ: ثانيا
في البالد  الكبرىالفائقة، ولإلشارة فكل قطاعات النشاط نترنات ذو السرعة أوكلت له مهمة تطوير وتوفير األ

مربوطة حاليا ...) المحروقات ،اإلدارةالتعليم العالي، البحث، التربية الوطنية، التكوين المهني، الصحة، (
  .Intranet نترناتاألبشبكات 

 1.000.000.000 بـ اجتماعيمال رأسهي مؤسسة ذات أسهم ب: )*(ATSتصاالت الجزائر الفضائيةإ: ثالثا
  .متخصصة بتكنولوجيا الساتل واألقمار الصناعيةدينار جزائري 

وتعد وحدة بسكرة التي تقع بالوالية أحد الوحدات التابعة للمديريات الجهوية المكونة للمؤسسة األم وتتمثل 
  :المديريات الجهوية في

  شرق، وسط، غرب( تضم  لمحافظة الجزائر الكبريالمديرية الجهوية.( 
  عنابة، سوق أهراس، قالمة، الطارف( المديرية الجهوية عنابة تضم.( 
  بشار، تندوف، أدرار( المديرية الجهوية بشار تضم.( 
  الشلف، تيارت، غليزان، تيسمسيلت( المديرية الجهوية الشلف تضم.( 
  جيجل، ميلة، سكيكدة، أم البواقي، "غرب"، قسنطينة "شرق" قسنطينة( المديرية الجهوية قسنطينة تضم.( 
  مستغانم، معسكر، عين تموشنت"غرب"، وهران"شرق"وهران( المديرية الجهوية وهران تضم ،.( 

                                                             

*- ATS: Algérie Telecom Satellite. 
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   ورقلة، وادي سوف، تامنغست، إليزي، غرداية( المدرية الجهوية ورقلة تضم.( 
  سطيف، بجاية، مسيلة، بورج بوعريريج( المديرية الجهوية سطيف تضم.( 
 باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة(  المديرية الجهوية باتنة تضم.( 
  البليدة، المدية، عين الدفلة، تيبازة( المديرية الجهوية البليدة تضم.( 
 تيزي وزو، البويرة، بومرداس( المديرية الجهوية تيزي وزو تضم.( 
  غواط، الجلفة، البيضألا( غواط تضمألاالمديرية الجهوية.( 
 امة، السعيدة، سيدي بلعباستلمسان، النع( المديرية الجهوية تلمسان تضم.( 

والية بمديريات عملية بإضافة إلى  مديريات  48تصاالت الجزائر تتواجد في إومما سبق نجد أن مؤسسة 
إضافية في الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وهذه المديريات تحتوي على وكاالت تجارية 

ACTEL)*(  
تابعة إلى المديرية الجهوية  2007إلى  2003كانت من سنة  –وكالة بسكرة  - ومؤسسة إتصاالت الجزائر

إلى يومنا هذا تابعة إلى المديرية الجهوية باتنة واآلن أصبحت مديرية عملياتية  2008ورقلة أما من سنة 
  .وليست وحدة

  إتصاالت الجزائر مؤسسة إستراتيجية: الفرع الثاني

  :في جل التحكم في نشاطاتها وتتمثلأستراتيجيات مبنية من إعدة  تصاالت الجزائرإلمؤسسة 

 .تخفيض تكلفة الخدمات - 1
 .المديريات والمديرية العامة ىعلى مستو األرباحتحقيق  - 2
 .اإلنتاجية واآلالتالوسائل  ىالحديثة على مستومواكبة التكنولوجيات  - 3
 .تغطية جميع مناطق الوطن بالخدمات - 4
 .جودة الخدمات ىرفع مستو - 5
 .مردودية المؤسسةزيادة  - 6

  تصاالت الجزائرإمؤسسة  ومهام أهداف: الفرع الثالث

تصاالت الجزائر في برنامجها من البداية إسطرت إدارة مؤسسة   :تصاالت الجزائرإأهداف مؤسسة : أوال
  .الجودة، الفعالية، نوعية الخدمات: ثالث أهداف أساسية تقوم عليها المؤسسة وهي

  :تتمثل في أخرى أهدافإضافة إلى األهداف السابقة هناك 
                                                             

*- ACTEL:L’agence Commerciale des Télécommunications.  
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  تصال ألكبر عدد ممكن من إلمضاعفة عرض الخدمات الهاتفية وتسهيل الوصول إلى خدمات ا
 .المستفيدين وبأخص المناطق الريفية

 تصالزيادة جودة ونوعية الخدمات المعروضة وجعلها أكبر منافسة في خدمات اإل. 
 تصاالت بما يسمح بنقل الصورة والصوت والرسائل المكتوبة والمعلومات الرقميةتطوير مصالح اإل. 
  شبكةالتصاالت الداخلية مع كل متعاملي ستثمار وتسيير اإلإإنشاء. 
  زائرفي الج اإلعالمالمشاركة كممثل رئيسي في مجال فتح برامج تطوير لمؤسسة. 

  :فيتصاالت الجزائر إتتمثل أهم مهام مؤسسة  :تصاالت الجزائرإمهام مؤسسة : ثانيا

 تصال التي تسمح بنقل الصوت والصورة والرسائل المكتوبة والمعطيات الرقمية، التزويد بخدمات اإل
 .المرئية والصوتية

 تصاالت العامة والخاصةتطوير وتسيير شبكات اإل. 
  تصاالتتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة اإلوتسيير اإل إنشاءتعمل على. 

   –وكالة بسكرة  -تصاالت الجزائرإالهيكل التنظيمي لمؤسسة : الثانيالمطلب 

تصاالت الجزائر من إتصاالت في الجزائر، تعتبر مؤسسة باإلضافة إلى كونها المتعامل الرائد في مجال اإل  
  .عبر كافة مناطق الوطنكبر المؤسسات الوطنية تواجدا أ

 -وكالة بسكرة  -تصاالت الجزائرإمهام كل قسم في مؤسسة : الفرع األول

  :ما يلي -بسكرةوكالة  - تصاالت الجزائرإيتضمن الهيكل التنظيمي لمؤسسة 

 يعد المسؤول األول عن األعمال القائمة حيث يتولى معهو رئيس مجلس اإلدارة و :المسيير المدير :أوال
  :مايلي ر علىصالح المختصة و مـن مـهامه السهالمرسومة من قبل الممساعديه مهمة تحقيق األهداف 

 المنافسة في سوق المؤسسةطوير ثقافة ت. 
 تطوير التسويق العملي. 
 صالحمالتنسيق بين الة عليها والموافقو السهر على تطبيق البرامج.   
 إليها من المصالح المختلفةخالل التقارير التي تصل  طات المختلفة في المؤسسة منامراقبة تسيير النش. 
 المقدمة من طرف المصالح قتراحاتالنظر في اإل.  
 المؤسسةالعادي في المحافظة على السير الحسن و. 

 تهتم بكل ما يخص أجهزة االتصال من هواتف،: ECOMMUNICATION CELLULخلية اإلتصال  :ثانيا
 .الخ…الحاسوب جهاز تصال،باإل خاصة أسالك
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 :ـمكلفة ب :CELLULE INSPECTION التفتيشخلية  :ثالثا
 السنوية مراقبة قاعدة األعمال.  
  تنفيذ المهام المفاجئة للتفتيش بطلب من المدير العام شخصيا. 
  للمؤسسةالقيام بتحقيقات في حالة أي مضرة. 
 المفتشيات اإلقليمية تنسيق و متابعة ومراقبة مصالح. 
 المدير العامسنوي الجهوي بموافقة تطبيق المخطط ال. 

توفير كل من   :يلي من مهامها ما: CURITECELLULE HYGIENE ET SE واألمن خلية الوقاية :رابعا
  .أفراد المؤسسةحتياجات العمال وإ

تهويةالتي قد تواجه المؤسسة و ذلك بتوفير األجهزة الالزمة من إنارة حماية العمال من كل األضرار ، ،
  .الخ...الوقايةلباس 

مكلفة : CELLULE GESTION QUALITE ET TAB BORDS القياديةخلية تسيير النوعية واللوائح :خامسا
  :بـ

 مؤسسةلمشاركة في إعداد المخططات السنوية للا. 
  تأدية الخدمات و العقودالتحقيق في وتقنيات التخطيط العملي بالخصوص تحديد تسيير مشاريع التطوير

 .وإرسالها إلى التشغيل
 المراكز الملحقة تسيير. 

  :مصالح هي أربع إلىتنقسم بدورها   :DEPARTEMENT RH/Mقسم الموارد البشرية و الوسائل  :سادسا
 :هي مكلفة بـو :مصلحة تسيير المستخدمين .1
  غاية نهاية مسيرته المهنية  إلىدراسة كل الملفات الخاصة بالعمال و متابعتها منذ دخول العامل للمؤسسة

 .كل عامل له ملف خاص به أنحيث ) التقاعد(
  المنح، الترقية: بدفعها للعامل في حالةتي تقوم اية كل شهر ومتابعة الزيادات الجر كل عامل في نهأدفع ،

 .الخ...، الوالدة بالخصومات في حالة غياب غير مبررلخ ،كما تقوم إ...التعويضات
   أنظمة المكافآت و التحفيزاتتسيير.  
  :هي مكلفة بـ :مصلحة التكوين .2
 و إنشاء اإلحصائيات و متابعة مؤشرات التسيير إعداد الدراسات.  
 الكفاءاتعتبار تسيير المال وبعين اإل المخططات التنموية مع األخذ المشاركة في إعداد.  
 تنشيطها وفقا لوضعها العمليمخططات وبرامج التكوين و إنشاء.  
 :هي مكلفة بـ :اإلمدادمصلحة  .3
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 المؤسسة التنظيمية األساسية لتنشيط أنظمة معالجة النصوص. 
  القضائيةمعالجة المسائل  في هياكل المؤسسةالمحافظة على. 
  إعادة الملفات العقاريةو الملكية حماية الذمم المالية، وإعادة تسجيل عقودتسيير و.  
  التابعةتسيير المراكز تهيئة المراكز و. 
 الصفقاتفحص ستنتاج وإتنشيط التسيير اإلداري ب.  
المتمثلة في افظة على جميع ممتلكات المؤسسة واالهتمام بها والمحب هي مكلفة :مصلحة الممتلكات .4

  .لخإ...النقلالبنايات، وسائل  مكتب،تجهيزات 

  :مصالح هي ثالثإلى تنقسم بدورها و:  COMMERCIAL  DEPARTEMENTالتجاري القسم  :سابعا

 :تقوم بـ :مصلحة العالقة مع الزبائن .1
 للزبون ات المقدمةتقييم الخدم. 
  الزبائنالمؤسسة ومهمتها التزويد باألجهزة خاصة بعملية التراسالت بين. 
  القة جيدة تربط المؤسسة بزبائنهاتكون هناك ع أن.  
بها  قامت التيلعمليات البيع  اإلحصائياتدراسة هي مكلفة ب :مصلحة قوة البيع و شبكة الوكاالت التجارية .2

ذلك نهاية كل شهر و" MODEM"االنترنت  أجهزةالتعبئة الخاصة بالهاتف الثابت والمتمثلة في بطاقات و
إدخال خط الطلبات المتبقية من كم زبون مشارك في االنترنت وو ،في كم باعت والفاسدة وما هو الباقي

  .االنترنت هاتف و
  :هي مكلفة بـ :مصلحة التحصيل و ما قبل المنازعات .3
  المؤسسةرقابة السير القانوني أو غير القانوني لمهام ومصالح. 
  حترام مواعيدهاإالمسطرة و رقابة األهداف. 
  المؤسسةتشخيص و تحليل أي خلل في. 
 للمؤسسةشراف على األيام اإلعالمية اإل . 
 من تخليص أو عدم تخليص أو تعطالتطالع على كل ما يخص الفواتير اإل. 

  :مصالح هي  ثالثتضم  : DEPARTEMENT TECHNIQUEالقسم التقني : ثامنا 

  :و هي مكلفة بـ :مصلحة الشبكات الهاتفية .1
 المخططات السنوية المشاركة في إعداد. 
 توسيع الشبكات البحث عنمراقبة وتحليل سير الخدمات و.  
  تسيير المراكز الوطنية و إعادة ربطها . 
  اإلقليمية لالتصاالت من أجل التدخالت غير النمطية عن طريق الصيانة تدعيم المديريات . 
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 إنشاء الشبكات الهاتفية داخل المدينة.  
  :ـو هي مكلفة ب :مصلحة الشبكات المعلوماتية .2
 إعداد الدراسات قبل مشاريع البرامج العملية . 
 االستثمارات متابعة مخططات.  
 التسييريخص اإلعالم اآللي و اماألنظمة العامة فيتطوير المساعدة في الصيانة وتخطيط وال. 
 شبكات توفير المعلومات ما بين الشركة و البنوك  إنشاء.  
 .تصاالت بين المراكز الهاتفية والمدنإلتقوم بدراسة كل ما يتعلق باو :القاعدية مصلحة المنشات .3

 DEPARTEMENT FINANCESالتأميناتقسم المالية والمحاسبة والشؤون القانونية و: تاسعا 
COMPTABILITE,JURIDIQUE&ASSURANCES  :  

  :هيمصالح  أربعو تضم 

 هي مكلفة بـ و :مصلحة الميزانية .1
 يزانية االستثمار الخاص بالمؤسسةإعداد م. 
 للسنوات المقبلة مديريات أخرىالميزانية التقديرية مع مصالح و وضع. 
   عندما في نهاية الشهر وذلك بدراسة الملفات دراسة دقيقة حتياجات المؤسسة وإمراقبة ومتابعة مختلف

  .يأتي دور مصلحة الماليةهنا لتحقيق طلباتها ويتم الموافقة عليها ترسل المديرية العامة بالعاصمة األموال 
 و هي مكلفة بـ  :مصلحة الخزينة .2
  ندوق الخاص باإليرادات و النفقاتالص أومتابعة حركة األموال مع البنك. 
  األموال الخاصة للقيام بتسديد النفقات المسجلة حتياجات المؤسسة و متابعة سيرإدراسة ملفات شراء. 
 النفقات التي قامت في المؤسسة في نهاية و إعداد الجداول المالية مثل كشوف الصندوق والبنك لإليرادات

 .الحساب الجاري البريدي إلى الشهر إضافة
  الجبايةتسيير الميزانية و.  
  :ـو هي مكلفة ب :لحة المحاسبةمص .3
 تسجيل العمليات المالية والمحاسبية بحيث تعطي صورة واضحة عن الوضع المحاسبي والمالي للمؤسسة. 
  متابعة مدخالت ومخرجات المؤسسة بتسجيل العمليات المحاسبية اليومية وكذا اإلشراف على عمليات

 .دورةالجرد إلى غاية إنهاء الميزانية الختامية لكل 
 السنة  ختامية آلخرالميزانية الالمحاسبية لتحضير  تنفيذ العمليات المختلفة من بيع وشراء وكذا العمليات

 .للمؤسسة د نتيجة السنة الماليةمع تحدي ن،/31/12
 المقارنة مع المخزون الحقيقي أي على عملية الجردابعة المخزون المحاسبي للمؤسسة ومت.  
  :تقوم بـ :التأميناتمصلحة الشؤون القانونية و  .4
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  بين المؤسسة  الموجودةالنزاعات  حلالمؤسسة والمطالبة بحقوقها وذلك بطرق قانونية، وتسيير أمور
ذلك القانون و أن لم تكن فما عليها إال اللجوء إلىالخاصة بطرق ودية، وعامة أو الأخرى  اتمؤسسوال

في حالة  كمةالمح إلىالذي يقوم بدوره برفع الدعوى وعتباره الممثل القانوني لها إبوضع رئيس المصلحة ب
 .للمطالبة بالتعويض عليها تخريبها أو المؤسسةسرقة أمالك 

 بالمؤسسةكل الممتلكات الخاصة والسيارات و مين على األشخاصأالتتوفير الضمان االجتماعي و. 

  -وكالة بسكرة  -تصاالت الجزائرإالشكل التنظيمي لمؤسسة : الفرع الثاني

  :كما يلي - وكالة بسكرة - لمؤسسة إتصاالت الجزائرالتنظيمي  الشكل يتضح

  - بسكرةوكالة  -لمؤسسة إتصاالت الجزائرالهيكل التنظيمي ): 25( الشكل رقم

  

 خلية االتصال
 

قسم المالية و المحاسبة و الشؤون 
  و التأمينات القانونية

  

  التفتيش خلية
  

  خلية تسيير النوعية  خلية الوقاية و األمن
 و اللوائح القيادية 

 

 البشرية و الوسائلقسم الموارد 
 

  القسم التقني القسم التجاري

  مصلحة التكوين

  مصلحة العالقة مع الزبائن

مصلحة قوة البيع و 
  شبكة الوكاالت التجارية

  

مصلحة الشبكات 
 المعلوماتية

 المنشات القاعدية مصلحة

 مصلحة الميزانية

  مصلحة الخزينة

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة الشبكات الهاتفية مصلحة تسيير المستخدمين 
 

مصلحة التحصيل و ما قبل   مصلحة اإلمداد
  المنازعات

 
  مصلحة الشؤون مصلحة الممتلكات

 القانونية و التأمينات

مصلحة قوة البيع و شبكة   التكوينمصلحة 
  الوكاالت التجارية

  

مصلحة الشبكات 
 المعلوماتية

  مصلحة الخزينة

  2013وثائق المؤسسة: رالمصد

 المدير
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  -بسكرةوكالة  -تصاالت الجزائرإمؤسسة إمكانيات   :الثالثالمطلب 

متكونة من تجهيزات مكتب  ستثماراتاإلت الجزائر على إمكانيات مالية تتمثل في التصاإمؤسسة  تشمل  
  :يمكن توضيحها في الجدول التالي ، أما اإلمكانيات البشريةإلخ...ومعدات النقل وإعدادات وتهيئات 

  -بسكرةوكالة   –تصاالت الجزائر إاإلمكانيات البشرية لمؤسسة ) 14(الجدول رقم

النسبة   العدد  البيــان
  %المئوية

قسم المالية والمحاسبة والشؤون 
  القانونية والتأمينات

15  4 ,02 

  56,30  210  القسم التقني
  22,52  84  القسم التجاري

  15,01  56  البشرية قسم الموارد
  2,15  8  قسم اإلدارة العامة

  100  373  المجموع

  2013رئيس قسم الموارد البشرية والوسائل حسب إحصائيات : المصدر

كبر نسبة من أيشكلون  - وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إيتضح أن نسبة العمال التقنيين بمؤسسة     
من إجمالي العمال أي تقريبا أكثر من نصف العمال في المؤسسة %  56,30 إجمالي العمال بحيث يمثل نسبة

ن الجزء األكبر من نشاط المؤسسة يتمثل في مراقبة وتحليل سير الخدمات التي تقدمها والعمل على إنشاء أل
توسيعها والمساعدة على الصيانة وتطوير األنظمة العامة  فيالشبكات الهاتفية داخل المدينة والبحث 

ت بين المراكز الهاتفية لمواكبة التطورات التكنولوجية، أما عمال القسم التجاري وخاصة الوكاالت تصااللإل
الخ ونسبتها ...ستقبال العمالء وتلبية طلباتهم من صيانة وتركيب وتسديد المستحقاتإالتجارية التي تهتم ب

بحيث يهتم هذا %  15,01نسبة ، أما عمال قسم الموارد البشرية فتمثل العمال من إجمالي%  22,52كانت 
القسم بتسديد مستحقات كل عامل نهاية كل شهر وكذا تكوين العمال وتأهيلهم في مدة معينة والمحافظة على 

هتمام بها، أما عمال قسم المالية والمحاسبة واإلدارة العامة فنسبتهما متقاربة جميع ممتلكات المؤسسة واإل
عتبار أن هذه األخيرة تقوم بالمحافظة على السير الحسن والعادي إبالترتيب على %  2,15، % 024, وهي

للمؤسسة وكذا تطوير ثقافة المؤسسة في سوق المنافسة والحفاظ على الحصص والمكانة المناسبة في السوق، 
  .حتياجات العمال التابعين للمؤسسةإوكذا توفير كل 
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الميزانية التقديرية للسنوات المقبلة وكذا متابعة حركة أما عمال قسم المالية والمحاسبة فيقومون بإعداد      
األموال في البنك أو الصندوق الخاص باإليرادات والنفقات وتسجيل العمليات المالية والمحاسبية لتحديد 
الوضعية المحاسبية والمالية للمؤسسة وهذا لمتابعة جميع مدخالت ومخرجات المؤسسة ومتابعة المخزون 

  .بالمؤسسة للقيام بعملية الجردالمحاسبي الخاص 

 -األساليب المستخدمة في ترشيد تكاليف خدمات مؤسسة إتصاالت الجزائر:المبحث الثاني
  –وكالة بسكرة 

تقوم المؤسسة بدراسة العناصر المكونة للميزانية خالل فترة محددة لمعرفة مدى تطورها وكذا العناصر    
 .الالزمة إما بالتقليل من عدد العمال أو إتخاذ إجراء أخر المكونة للتكاليف من أجل إتخاذ القرارات

  –بسكرة وكالة  -تصاالت الجزائرإمؤسسة ميزانية دراسة تطور : األولالمطلب 

لجزائر خالل الفترة الممتدة من تصاالت اإنبدأ أوال بدراسة تطورات العناصر المكونة لميزانية مؤسسة     
  .أساسكسنة  2005سنة  أنعتبار إعلى ) 2005-2012(

خالل الفترة  –بسكرة وكالة  –تصاالت الجزائر إتطور العناصر المكونة لميزانية مؤسسة : األولالفرع 
)2005-2009(  

وتبني ) PCN(الجزائر على المخطط المحاسبي الوطني  ىمن خالل تخل حدث ذيالمحاسبي ال نظرا للتطور 
والميزانية بطريقة ) PCN(منطقية مقارنة الميزانية المعدة وفقولعدم ) SCF(النظام المحاسبي المالي 

)SCF (سيتم تقسيم التطور حسب مرحلتين كما يلي:  

نبدأ الدراسة بتطورات العناصر  :- بسكرةوكالة  –تصاالت الجزائر إميزانية مؤسسة  أصولتطور : أوال
  :كما يلي -بسكرةوكالة  –تصاالت الجزائرإمؤسسة  ألصولالمكونة 

  
  
  
  
  
  
  



              - ñ  
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)
15

 (
 

- 
- 

)
2005

-
2009

(
                                                                                                                                                

)
(  

  
  

  
  

  
2005

  
2006

  
2007

  
2008

  
2009

  
22

  
  

1.605.045.279,33
  

1.605.045.279,33
  

1.488.394.779,33
  

1.368.137.278,33
  

1.368.137.278,33
  

24
  

  
2.030.768.243,33

  
8.824.225.487,84

  
1.923.473.228,40

  
4.173.481.494,12

  
3.019.386.345,84

  
25

  
  

2.279.140,83
  

2.586.958,98
  

10.403.487,00
  

1.022.956,84
  

745.681,66
  

28
  

  

458.490.379,01
  

27.078.230,76
  

  
  -  

48.088.407,65
  

75.135.204,28
  

  
4.096.583.043,16

  
10.462.638.844,72

  
3.422.271.494,73

  
5.591.090.136,94

  
4.463.404.510,11

  
30

  
  

78.547.905,44
  

3.826.161,85
 -  

-  
-  

-  
31

  
  

561.964.842,90
  

599.270.766,01
  

603.085.135,00
  

395.526.669,38
  

453.659.042,54
  

  
640.512.748,34

  
595.444.604,16

  
603.085.135,00

  
395.526.669,38

  
453.659.042,54

  
42

  

  

4.098.136,85
  

-  
201.214,42

  
15.000,00

  
15.000,00

  

43
  

  
1.809.600,06

  
1.451.605,05

  
4.023.814,67

  
-  

-  
45

  

  

9.485.888,08
  

190594.459,58
  

32.846.107,56
  

408.957,54
  

4.141.022,33
  

46
  

  
-  

-  
8.505.512,82

  
4.913.531,80

  
-  

47
  

  
4.817.256.266,86

  
4.963.301.987,06

  
4.668.949.740,22

  
2.258.511.206,06

  
2.238.921.437,56

  
48

  
  

43.278.914,97
  

96.823.338,75
  

117.867.743,15
  

83.234.439,65
  

165.042.131,02
  

  
4.875.928.806,81

  
5.081.171.390,44

  
4.832.394.132,91

  
2.347.155.135,05

  
2.408.119.590,91

  

  
-  

-  
-  

-  
84.961.821,98

  

  
9.613.024.598,31

  
16.139.254.839,32

  
8.857.750.762,64

  
8.333.771.941,37

  
7.410.144.965,54

  

 :
)

2005
- 

2009
(  
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  :يتمثل في) 2009-2005(خالل الفترة  –بسكرة وكالة  –تصاالت الجزائر إمؤسسة  أصولتطور  أننجد 
ستثمارات المؤسسة تتضمن إهي المجموعة الثانية في المخطط الوطني المحاسبي ف :ستثماراتاإل - 1

 :الحسابات التالية
قيمتها ثابتة في السنوات  أن األصولللبناء وورش ويالحظ من جدول  أراضيوتتمثل في  :أراضي 22/ح 

عندما كانت المديرية العملية لبسكرة تابعة لورقلة، أما بالنسبة  2007نخفضت سنة إثم  2006و 2005
  .المديرية العملية بسكرة تابعة للمديرية الجهوية باتنة أصبحتبقيت ثابتة بعدما  2009و 2008لسنة

ومعدات النقل وتجهيزات مكتبية وتهيئات  وأدواتوتتمثل في المباني ومعدات  :اإلنتاجتجهيزات  24/ح
مقارنة  2006رتفاع قيمتها في سنة إخدماتها، ونالحظ  تأديةوتركيبات التي تملكها المؤسسة وتساعدها في 

  .2008ارنة بسنة نخفضت مقإفقد  2009، أما بالنسبة لسنة 2007نخفضت في سنة إ، ثم 2005بنسبة
ستثمارات المخصصة لصالح عمال المؤسسة، ونالحظ من الجدول وتتمثل في اإل :تجهيزات اجتماعية 25/ح

نخفضت مقارنة إفقد  2009أما بالنسبة لسنة  2007سنة  إلى 2005رتفاع المستمر لقيمتها من سنة اإل
  .2008بسنة 

نجازها بعد، بحيث نالحظ من إستثمارات لم يتم االنتهاء من إوتتمثل في  :ستثمارات قيد االنجازإ 28/ح
نجازها، أما في سنة إنتهاء من فقد تم اإل 2007أما في سنة  2006نخفضت في سنة إقيمتها قد  أنالجدول 

  .2008رتفعت قيمة هذه االستثمارات مقارنة بسنة إفقد  2009
ميزانية المؤسسة محل  أنتمثل المجموعة الثالثة في المخطط الوطني المحاسبي، ونجد  :المخزونات - 2

 :هماتكون من حسابين فقط الدراسة ت

قيمتها سالبة في  أنوتتمثل في مخزون متكون من أجهزة الهاتف، بطاقة التعبئة بحيث نالحظ  :بضاعة 30/ح
بسبب تخفيض قيمة المخزونات  2005مقارنة بسنة  2009سنة  إلى 2007ومعدومة في سنة  2006سنة 

  .في المؤسسة

الخ، وهي مواد الزمة لقيام ...وتتمثل في مواد ولوازم للمكتب وقطع غيار للسيارات :مواد ولوازم 31/ح
حتياجات المؤسسة إ إلىقيمتها متذبذبة وهذا راجع  أنخدماتها، ويالحظ من الجدول  بأداءالمؤسسة 

  .المتغيرة

، وهي تمثل دائنية المؤسسة )PCN(وهي المجموعة الرابعة في المخطط الوطني المحاسبي: الحقوق - 3
 :للغير وتتكون من

نخفضت في سنة إقيمتها  أنمن الجدول وهي تمثل كفالت مدفوعة، ويالحظ  :مدينو االستثمارات 42/ح
  .فبقيت ثابتة 2009وسنة  2008، أما بالنسبة لسنة 2005مقارنة بسنة  2007
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قيمتها كانت مرتفعة  أنيمثل هذا الحساب تسبيقات للموردين ويتضح من الجدول  :مدينو المخزونات 43/ح
  .رتفعت بنسبة كبيرةإ 2007، أما سنة 2006نخفضت سنة إثم  2005سنة 

 2007رتفعت بنسبة كبيرة في سنة إقيمة هذا الحساب  أنالحظ من الجدول ي :تسبيقات على الحساب 45/ح
  .رتفعتإفقد  2009، أما بالنسبة لسنة 2005مقارنة بسنة 

نخفضت إقيمتها  أن، نالحظ من الجدول تمثل تسبيقات للخدمات ومصاريف مقيدة سلفا :تسبيقات للغير 46/ح
  .2007مقارنة بسنة  2008في سنة 

ها من العمالء وفواتير قيد التحرير، حيث لالحساب حقوق المؤسسة التي لم تحصيسجل في  :عمالء 47/ح
، أما بالنسبة لسنة 2007نخفضت سنة إثم  2005مقارنة بسنة  2006رتفع في سنة إهذا الحساب  أننجد 

  .2008نخفض هذا الحساب مقارنة بسنة إفقد  2009

هذا الحساب يمثل السيولة التي تملكها المؤسسة في البنك والبريد والصندوق، ونالحظ من  :نقديات 48/ح
رتفعت بنسبة كبيرة، أما إفقد  2007سنة  ولكن  2006وسنة  2005قيمتها كانت مرتفعة سنة  أنالجدول 

  .2008رتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بسنة إفقد  2009سنة 

 األسباب كأحد المؤسسة محل الدراسة بسبب تسديد عمالءها لمستحقاتهمرتفعت قيمة السيولة في إوقد 
   .رتفاع السيولةإل األساسية

  :تتمثل تطورات خصوم المؤسسة محل الدراسة فيما يلي :تطور خصوم المؤسسة محل الدراسة: ثانيا
  
 – 2005(الفترة خالل  –بسكرة وكالة  –تصاالت الجزائر إتطور عناصر خصوم مؤسسة ) 16( جدول رقمال

  )دج(الوحدة                                                                                 )2009
  ومــــــــــالخص

  رقم
  الحساب

  اسم
  الحساب

  الغــــــــالمب
2005  2006  2007  2008  2009  

حسابات   17
وسيطة 
بين 

  الوحدات

  
3.297.276.226,37  

  

  
11.917.968.017,42  

  
7.018.304.875,07  

  
7.721.850.115,43  

  
7.129.504.630,24  

  7.129.504.630,24  7.721.850.115,43  7.018.304.875,07  11.917.968.017,42  3.297.276.226,37  الخاصة األموالمجموع 
حسابات   50

 األصول
  الدائنة

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
664.920,00  
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دائنو   52
  االستثمارات

54.706.297,78  11.421.257,65  756.172,87  943.948,20  727.334,34  

  1.616.627,93  311.763,75  -  2.811.125,60  10.183.524,72  دائنو الخدمات  53
محجوزات   54

  للغير
627.316.379,28  690.540.369,31  620.918.913,37  255.344.115,39  258.469.579,36  

ديون   56
  االستغالل

58.007.582,77  91.662.342,35  70.439.775,28  6.231.711,65  19.161.873,67  

تسبيقات   57
  تجارية

200.779.240,88  201.149.140,88  -  160,00  -  

  280.640.335,30  262.831.698,99  692.114.861,52  997.584.235,79  950.993.025,43  مجموع الدائنون
  -  349.090.126,95  1.147.331.026,05  3.223.702.586,11  5.364.755.346,51  النتيجة  88

  7.410.144.965,54  8.333.771.941,37  8.857.750.762,64  16.139.254.839,32  9.613.024.598,31  مجموع الخصوم

  )2009 -2005(المؤسسة  اتميزاني: المصدر
  :بليتتمثل فيما  –بسكرة  –تصاالت الجزائر إنجد أن تطور عناصر خصوم مؤسسة 

في المخطط الوطني المحاسبي فبالنسبة للمؤسسة محل  األولىوهي المجموعة  :الخاصة األموال  - 1
 .17تضم حساب واحد وهو حساب  أنهاالدراسة نجد 

متواجد بالجزائر العاصمة، ويعتبر  األمالمقر الرئيسي للمؤسسة  أن :حسابات وسيطة بين الوحدات 17/ح
وباقي المديريات، بحيث يتم تسجيل العمليات التي تتم بين  األمكحساب وسيط بين المؤسسة  17/ح

  .والمؤسسات في هذا الحساب المؤسسة األم
 :تمثل المجموعة الخامسة في المخطط الوطني المحاسبي وتتكون من الحسابات التالية :الدائنون  - 2
يمثل هذا الحساب دائنية العمالء للمؤسسة من المبلغ المستحق عليه، فيسجل  :الدائنة األصولحسابات  50/ح

  .فقط 2009الفرق بين المبلغ المدفوع والمستحق في هذا الحساب، وقد ظهر في الجدول في سنة 
قيمتها  أنستثمارات على الحساب، نالحظ إيمثل هذا الحساب حيازة المؤسسة على  :ستثماراتدائنو اإل 52/ح

  .2008نخفضت مقارنة مع سنة إفقد  2009أما بالنسبة لسنة  2007سنة  إلى 2005ض من سنة نخفاإف
نخفضت من سنة إقيمتها قد  أنتجاه الموردين ونجد إيمثل هذا الحساب ديون المؤسسة  :دائنو الخدمات 53/ح

 2009رتفعت وفي سنة إفقد  2008، أما بالنسبة لسنة 2007نعدمت في سنة إو 2006سنة  إلى 2005
  .رتفعت بنسبة كبيرةإ

 أنتتمثل في رسوم على المبيعات ولم تدفع بعد للجهات التي تستحقها، ونالحظ : محجوزات للغير 54/ح
  .2009سنة  إلى 2005رتفاع ملحوظ من سنة إقيمتها في 

موردو الخدمات يتمثل ها الحساب في الديون المتعلقة بنشاط المؤسسة وتتضمن  :ديون االستغالل 56/ح
 2005رتفاع قيمتها في سنة إإلخ، نالحظ من الجدول ...وضرائب مستحقة، دائنو المصاريف المتنوعة
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رتفعت بنسبة كبيرة مقارنة إفقد  2009، أما بالنسبة لسنة 2007نخفاض في سنة وعاودت اإل 2006وسنة 
  .2008بسنة 

المقدمة من العمالء ومقبوضات رهن التعيين  ساطواألقيمثل هذا الحساب التسبيقات : تسبيقات تجارية 57/ح
نعدمت في إو 2005مقارنة بسنة  2006رتفعت في سنة إقيمتها  أن، ونالحظ من الجدول )التخصيص(

  .نخفضتإ 2008ولكن في سنة  2007سنة 
 - 2010(خالل الفترة  –بسكرة وكالة  –تصاالت الجزائر إتطور عناصر ميزانية مؤسسة  :الفرع الثاني

2012(  
مؤسسة  ألصولنبدأ الدراسة بتطورات العناصر المكونة  :تطور أصول المؤسسة محل الدراسة: أوال
  :كما يلي –بسكرة وكالة  –تصاالت الجزائر إ

- 2010(خالل الفترة  –بسكرة وكالة  –تصاالت الجزائر إمؤسسة  أصولتطور عناصر ) 17(جدول رقمال
  )دج(الوحدة                                                                                  )2012

  األصول
  الغـــالمب  انــــــــالبي

2010  2011  2012  
    غير جارية أصول

  -  -  -  فارق االقتناء
الثابتة  األصول

  الملموسة
3.923.029.500,11  770.500.932,76  1.466.518.336,98  

  -  29.216.073,52  131.114.760,66  المالية األصول
 واألصولالقروض 

المالية غير 
  األخرىالمتداولة 

  
89.993,89  

  
-  

  
40.000,00  

الضريبية  األصول
  المؤجلة

87.297.547,10  26.778.175,61  22.304.180,38  

الغير  األصولمجموع 
  جارية

4.141.531.801,76  826.495.181,89  1.488.862.517,36  

    الجارية األصول
  104.681.237,51  111.570.850,58  503.104.641,99  مخزونات
  1.613.003.540,33  1.556.211.188,15  2.463.114.709,42  عمالء
  -  -  115.442,48  أخرىذمم مدينة 
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  791.807,23  340.491,39  12.574.575,85  الضرائب
  8.133.420,96  4.507.523,94  114.882.795,38  النقديات

 األصولمجموع 
  الجارية

3.093.792.165,12  1.672.630.009,06  1.726.610.006,03  

  3.215.472.523,39  2.499.125.190,95  7.235.323.966,88  األصولمجموع 

  )2012 -2010(المؤسسة  ميزانيات: المصدر
  :تتمثل في) 2012- 2010(خالل الفترة –بسكرة وكالة  - تصاالت الجزائرإمؤسسة  أصولتطورات  نإ

، األراضيالثابتة الملموسة مثل المباني،  األصولم ضتتميز بقلة سيولتها وت :غير الجارية األصول - 1
 :إلخ وتضم...تجهيزات مكتب، معدات نقل

 كانت  2010قيمتها في سنة  أنستثمارات نالحظ من الجدول إوهي عبارة عن : الثابتة الملموسة األصول
 .رتفاعفقد عاودت اإل 2012نخفضت أما في سنة إفقد  2011مرتفعة، أما في سنة 

 نخفضت في إكانت مرتفعة و 2010قيمتها في سنة  أنوهي تمثل السندات ونالحظ : المالية األصول
 .2012معدومة في سنة  وأصبحت 2011سنة
  كانت مرتفعة  2010نالحظ قيمتها من الجدول في سنة : خرىاألالمالية غير المتداولة  واألصولالقروض

 .2012رتفاع في سنة ، ولكن عاودت اإل2011نعدمت في سنةإو
 نخفاض بصفة مرتفعة ثم عاودت اإل 2010قيمتها في سنة  أنالحظ من الجدول ي: الضريبية األصول

 .على التوالي 2012وسنة  2011متتالية في سنة 
 :التي يغلب عليها صفة السيولة هي األصولوهي : الجارية األصول  - 2
  وهذا بسبب تذبذب أخرى إلى نخفاض من سنةإقيمتها في  أنمن خالل الجدول نالحظ : المخزونات ،

 .حتياجات المؤسسةإ
 وعاودت  2011نخفضت في سنة إ مرتفعة ثمكانت  2010قيمتها في سنة  أننالحظ من الجدول : الزبائن

 .ن الطلب متذبذبأل وهذا 2012رتفاع في سنة اإل
  2012وسنة  2011نعدمت في سنة إكانت مرتفعة ثم  2010قيمتها في سنة  أن: أخرىذمم مدينة. 
  ثم  2011نخفضت في سنة إثم  2010قيمتها كانت مرتفعة في سنة  أنمن الجدول نالحظ : الضرائب

 .2012سنة  رتفاععاودت اإل
 رتفعت في إثم  2011نخفضت في سنة إثم  2010قيمتها مرتفعة في سنة  أنمن الجدول نالحظ : نقديات

 .التزاماتهم ببه تسديد العمالء لبعض، وقد يكون س2012سنة 
–تصاالت الجزائر إتطورات خصوم مؤسسة  أهم إيضاحيمكن  :تطور خصوم المؤسسة محل الدراسة: ثانيا

 :كما يلي -بسكرةوكالة 
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  خالل الفترة - بسكرةوكالة  -تصاالت الجزائرإتطور عناصر خصوم مؤسسة ) 18(الجدول رقم 

  )دج(الوحدة                                                                   )2010-2012(

  ـــومــــــــالخصـ
  ــــــالغالمب  ــانالبي

2010  2011  2012  
    المال الخاص رأس

  - 70.728.887,90  - 15.960.084,20  -689.316.339,87  الترحيل من جديد
  9.561.000,00  9.561.000,00  428.152.488,47  األخرى األسهم
  2.823.139.358,99  2.081.661.226,00  6.645.697.379,78  المحتجزة األرباح
المال  رأسمجموع 

  الخاص
6.384.533.528,38  2.075.262.141,80  2.761.971.471,09  

    الجارية الخصوم غير
  755.153,49  -  -  الموجلة الضرائب
  122.894.416,09  122.894.416,09  446.185.054,41  المؤجلة اإليرادات

مجموع الخصوم غير 
  الجارية

446.185.045,41  122.894.416,09  123.649.569,58  

    الخصوم الجارية
  19.834.194,69  8.788.756,28  101.044.721,12  موردون الذمم الدائنة

  293.874.345,15  285.441.475,65  274.172.456,60  ضرائب
  16.142.942,88  6.738.401,11  29.388.206,37  أخرىديون 

  329.851.482,72  300.968.633,06  404.605.384,09  مجموع الخصوم الجارية
  3.215.472.523,39  2.499.125.190,95  7.235.323.966,88  مجموع الخصوم

  )2012 -2010(المؤسسة  ميزانيات: المصدر

  :تمثل في - بسكرةوكالة  -ت الجزائرتصاالإتطور عناصر خصوم مؤسسة  أنالحظ ي

 :وهي تتكون من) SCF (التقسيمات بالنسبة للخصوم حسب  أولوهو  :المال الخاص رأس - 1
  2011ثابتة في سنة  أصبحتتم  2010قيمتها مرتفعة في سنة  أننالحظ من الجدول : األخرى األسهم 

 .2012وسنة 
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  2012 إلى 2010قيمتها متزايدة خالل الفترة من  أنيتضح من الجدول السابق : المحتجزة األرباح. 
 :الخصوم غير الجارية  - 2
 ثم ظهرت بقيمة مرتفعة في  ،2011و 2010كانت قيمتها من الجدول ثابتة في سنة : الضرائب المؤجلة

 .2012سنة 
 ثابتة في سنة  أصبحتثم  2010قيمتها كانت مرتفعة في سنة  أنمن الجدول نالحظ : المؤجلة اإليرادات

 .2012و 2011
 تتكون من: الخصوم الجارية  - 3
 2012- 2010قيمتها متذبذبة خالل السنوات  أننالحظ من الجدول : موردون الذمم الدائنة. 
 قيمتها في تزايد مستمر أنمن الجدول نجد : الضرائب. 
  إلىالمؤسسة في حاجة مستمرة  أنقيمتها متذبدبة، وهذا بسبب  أننالحظ من الجدول : رىأخديون 

 .السيولة
 

  -بسكرةوكالة  -تصاالت الجزائرإمؤسسة  أعمالتطور رقم : الثاني المطلب
على ) 2012-2008(خالل الفترة  -بسكرةوكالة  - تصاالت الجزائرإمؤسسة  أعمالتتمثل تطورات رقم   

  :األتيكما في الجدول  أساسكسنة  2008سنة  أن أساس

  )2012-2008(خالل الفترة  تصاالت الجزائرإ ؤسسةم أعمالتطور رقم ) 19(الجدول رقم
  )دج:الوحدة(                                                                                                        

  %نسبة ال  األعمالرقم   السنوات
2008  1.354.978.981,41  22,72  
2009  1.551.146.882,38  26,02  
2010  1.870.496.971,99  31,37  
2011  562.150.536,62  9,43  
2012  623.579.307,04  10,46  

  100  5.962.352.679,44  المجموع

  .2012-2008جدول حسابات نتائج المؤسسة للسنوات : المصدر

وخالل هذه الفترة كانت وكالة  2010سنة  إلى 2008كانت متزايدة من سنة  األعمالنسبة رقم  أنستنتج ي   
، أما بالنسبة لسنة أساسكسنة  2008سنة  أنالمديرية الجهوية باتنة على اعتبار  إلىبسكرة كانت تابعة 
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سكرة مبيعات وكالة ب أننالحظ خالل هذه الفترة ف 2011نسبتها قد ارتفعت مقارنة بسنة  أن فنرى 2012
    .رتفعت وهذا دال على تحسن نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة مما زاد من طلب العمالءإقد 

  :يالتال الشكلفي  -بسكرةوكالة  –تصاالت الجزائر إمؤسسة  أعمالويمكن تمثيل تطور رقم 

  -بسكرة-مؤسسة اتصاالت الجزائر أعمالتطور رقم ) 26(الشكل رقم

  
  ).19(معلومات الجدول رقم عتمادا على إ: المصدر

  - بسكرةوكالة  -تصاالت الجزائرإمؤسسة تكاليف تطور العناصر المكونة ل :الثالثالمطلب 

منفصلة محاسبيا عن  أصبحتبسكرة  وكالةن أل  2012و 2011 السنتينعتماد إنه تم أ إلى اإلشارةيتم     
عتماد هذين السنتين إولهذا سيتم  أكثرالمديرية الجهوية باتنة بسبب تعذر الحصول على معلومات تفصيلية 

قتراح تصنيفين لتقسيم إنه تم أ إال -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإجل دراسة تطور تكاليف مؤسسة أمن 
  :عتمادها الحقا وهذين التصنيفين هماإتي سيتم ال األساليبتكاليف هذه المؤسسة وذلك لتوافقها مع 

  اإلنتاجالتصنيف حسب عالقة التكاليف بوحدات  :الفرع األول

  :إلىتقسم التكاليف حسب هذا التصنيف   

وهي التكاليف ذات العالقة المباشرة بوظيفة أو منتج أو خدمة معينة وتمثل التكاليف : التكاليف المباشرة: أوال
 :التالية

 : مشتريات البضائع المباعة 600/ حـ - 1
نجاز الخدمات المقدمة مثل الكابالت إوهي المواد التي تدخل في تكلفة : األوليةالمواد  601/ حـ - 2

 .واللوازم التقنية
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الوكاالت التجارية والقسم التقني  ثل في أجور المستخدمين على مستوىتتم: أعباء المستخدمين 63/ حـ - 3
 :ويمكن تحديد عدد العمال التنفيذيين من خالل الجدول التالي تنفيذيينعتبارهم مستخدمين إعلى 

  -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإغير التنفيذيين بمؤسسة عدد العمال التنفيذيين و) 20(جدول رقم ال
قسم   البيان

  التجارة
القسم 

  التقني
قسم الموارد 
البشرية 
  والوسائل

قسم المالية 
والمحاسبة 

والشؤون القانونية 
  والتأمينات

 اإلدارة
  العامة

  %النسبة  المجموع

  92,72  272  /  /  /  199  73  العمال التنفيذيين
 08,27  101  8  15  56  11  11  العمال الغير تنفيذيين

  100  373  8  15  56  210  84  المجموع

  معلومات من المؤسسة: المصدر
  

  )دج(الوحدة        )2012 -2011(مستخدمي مؤسسة الدراسة خالل الفترة  أجورتطور ) 21(جدول رقم ال
  األجورقيمة   األجورمتوسط   عدد العمال  البيان

2011  2012  2011  2012  
العمال 

  التنفيذيين
272  9795,988.786  7682,1.440.477 268.950.058,43 391.809.952,95 

العمال الغير 
  التنفيذيين

101  9795,988.786  7682,1.440.477 99.867.484,93 145.488.254,59 

 537.298.207,54 368.817.543,36  /  /  373  المجموع

عامال،  373العمال دج  368.817.543,36 تساوي اإلجماليةالمستخدمين  أجورقيمة  :2011بالنسبة لسنة 
  :فيمكن حساب متوسط األجور بالعالقة التالية

  

  

 

 373دج  وعدد العمال  537.298.207,54 قيمة أجور المستخدمين اإلجمالية تساوي :2012بالنسبة لسنة 
 قد  األجورمتوسط  أنالحظ ي .للعامل/ دج  7682,1.440.477: عامال ومنه متوسط األجور يساوي

  

العمالعدد  متوسط األجور  

  القيمة اإلمجالية لألجور

=متوسط األجور  373 
368.817.543,36 

 للعامل/ دج  9795,988.786 =
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كبر من قيمة باقي أالعمال التنفيذيين  أجورقيمة  أنوكذلك نجد  2011مقارنة بسنة  2012رتفع في سنة إ
  .العمال إجمالي من %72 ,92العمال وهدا ما يعكس العدد الكبير للعمال التنفيذيين الذين يمثلون نسبة 
  : ويمكن توضيح تطور مكونات التكاليف المباشرة من خالل الجدول التالي

  )دج(الوحدة               )2012- 2011(مكونات التكاليف المباشرة خالل الفترة ) 22(جدول رقمال
اليف المباشرةمكونات التك %النسبة  السنوات   

2011 2012 2011 2012 
البضائع المباعةمشتريات   105.810,00 32.527.756,93 0,03 6 

األوليةالمواد   59.901.110,25 117.320.717,11 18,21 21,66 
 72,34 81,76 391.809.952,95 268.950.058,43 أجور المستخدمين

 100 100 514.658.426,99 328.956.978,68 المجموع

  )15(و) 14(الملحق رقم : المصدر
خالل سنة  -وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إقدرت التكاليف المباشرة لمؤسسة  :2011بالنسبة لسنة 

 األوليةأما المواد % 0,03 دج  تشمل مشتريات البضائع المباعة بنسبة328.956.978,68: بـ 2011
رتفاع كبير إهناك  أنخالل هذه السنة  يالحظ%.  81,76المستخدمين بنسبة  أجوروكذا % 18,21بنسبة 

كبر نسبة من أ أنومشتريات البضائع المباعة بحيث نجد  األوليةمقارنة بنسبة المواد  األجورفي قيمة 
، أما المرتبة الثالثة األوليةالمستخدمين وفي المرتبة الثانية تكلفة المواد  أجورالتكاليف المباشرة هي نسبة 

  .تكلفة مشتريات البضائع المباعة
خالل سنة  -وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إقدرت التكاليف المباشرة لمؤسسة  :2012بالنسبة لسنة 

بنسبة  األوليةأما المواد % 6دج  تشمل مشتريات البضائع المباعة بنسبة 541.658.426,98: بـ 2012
هناك  أننالحظ من الجدول خالل هذه السنة %.  72,34المستخدمين بنسبة  أجوروكذا % 21,66

رتفاع نسبة تكلفة مشتريات البضائع إختالف في ، ويتمثل هذا اإل2011في النسب مقارنة بسنة ختالف إ
رتفاع في إرتفاع في قيمة المبيعات وكذا إيدل على  إنماما دل  إذاوهذا % 6 إلى% 0,03المباعة من 

ات من المواد رتفاع في قيمة االستهالكإوهذا يعني % 21,66 إلى% 18,21من  األوليةنسبة تكلفة المواد 
  .المستخدمة لتقديم الخدمات األولية
 2012في سنة % 72,34 والى 2011سنة % 81,76نخفضت من إالمستخدمين قد  أجورنسبة  أنولكن نجد 

  .التكاليف المباشرة إجماليالمستخدمين من  أجورنخفاض نصيب إوهذا يدل على 
وهي التكاليف التي تنفق على خدمة المؤسسة بصفة عامة وليس لها عالقة : التكاليف الغير مباشرة: ثانيا 

  :من أساساخدمة معينة، وهذه التكاليف تتشكل  أومنتج  أومباشرة بوظيفة 
الخ، ولوازم ...العجالت إطاراتوتشمل مواد استهالكية كزيوت التشحيم، : التموينات األخرى 602/ حـ - 1

 .الخدمات تأديةالخ وهي تساعد على ...المكتبية، لوازم الصيانةستهالكية كقطع الغيار، اللوازم إ
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في الكهرباء، الماء، لوازم  أساساوتتمثل : المشتريات الغير مخزنة من المواد والتوريدات 607/ حـ - 2
 .الخ...والمشروبات االستهالكية األغذية، إدارية

جل أمن  المؤسسة أقسامسن عمل هذه التكاليف تخص الخدمات الالزمة لح: الخدمات الخارجية 61/ حـ - 3
 .واإلصالحات، الصيانة اإليجاراتالخدمات مثل  تأدية

، واإلشهار الوسطاء أتعابفي  أساساهذه التكاليف تتمثل : الخدمات الخارجية األخرى 62/ حـ - 4
 .الخ...المشتريات، التنقالت والمهمات واالستقباالت مصاريف نقل

 اإلدارة مستخدمين غير التنفيذيين عل مستوىال أجورتخص هذه التكاليف : أعباء المستخدمين 63/ حـ - 5
 .الخ...العامة وقسم المالية والمحاسبة

وم المفروضة قانونا مثل ضريبة هذه التكاليف تتعلق بالضرائب والرس: الضرائب والرسوم 64/ حـ - 6
 .لخإ...لسياراتا ط المهني، حقوق الطابع، ضرائب علىالنشا على

 األعباء: التي لها عالقة بالنشاط مثل تتعلق بالتكاليف األخرى:  المصاريف التشغيلية 65/ حـ - 7
 .الخ...االستثنائية للتسيير الجاري

تخص هذه التكاليف مخصصات لتناقص قيمة التثبيتات مثل المباني، : هتالكاتمخصصات اإل 68/ حـ - 8
 .الخ...التجهيزات

في  –وكالة بسكرة  –تصاالت الجزائر إويمكن توضيح تطور مكونات التكاليف الغير مباشرة لمؤسسة 
  :الجدول التالي

  )دج(الوحدة          )2012 – 2011( مباشرة خالل الفترة الغير مكونات التكاليف ) 23(جدول رقم ال

  %النسبة   السنوات  مكونات التكاليف الغير مباشرة
2011  2012  2011  2012  

  2,35  3,94  9.182.895,22  10.601.764,54  األخرىالتموينات 
المشتريات الغير مخزنة من المواد 

  والتوريدات
13.491.182,64  12.509.420,69  5,02  3,19  

  6,10  2,96  23.860.836,35  7.949.613,02  الخدمات الخارجية
  9,44  11,91  36.968.516,96  32.038.069,79  األخرىالخدمات الخارجية 

  37,16  37,14  145.488.254,59  99.867.484,93  المستخدمين أعباء
  3,43  4,33  13.410.855,80  11.640.330,48  الضرائب والرسوم

  1,25  1,19  4.885.406,90  3.211.584,57  المصاريف التشغيلية
والتموينات  اإلهتالكاتمخصصات 

  وخسائر القيمة
90.123.636,73  145.148.376,30  33,51  37,08  
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  100  100  391.454.562,81  268.923.666,70  المجموع

  )15(و) 14(حق رقم المل: المصدر

خالل سنة  - وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إمباشرة لمؤسسة الغير قدرت التكاليف  :2011بالنسبة لسنة 
المشتريات الغير المخزنة % 3,94بنسبة  دج تشمل التموينات األخرى 268.923.666,70: بـ 2011
المستخدمين  أعباء، %11,91الخدمات الخارجية االخري% 2,96الخدمات الخارجية بنسبة % 5,02بنسبة 
، مخصصات %1,19بنسبة  المصاريف التشغيلية، %4,33، الضرائب والرسوم بنسبة %37,14بنسبة 

  %.33,51بنسبة  اإلهتالكات

وثالثا  اإلهتالكاتالمستخدمين أما المرتبة الثانية فنجد مخصصات  أعباءفي تكلفة رتفاع إالحظ من الجدول ي
  .باقي التكاليف فنسبها متقاربة أماالخدمات الخارجية 

: بـ 2012مباشرة للمؤسسة محل الدراسة خالل سنة الغير قدرت التكاليف : 2012بالنسبة لسنة 
، %3,19، المشتريات الغير مخزنة بنسبة %2,35بنسبة  تشمل التموينات األخرىدج  391.454.562,82

المستخدمين بنسبة  أعباء، %9,44بنسبة  ، الخدمات الخارجية األخرى%6,10الخدمات الخارجية بنسبة 
، ومخصصات %1,23بنسبة  المصاريف التشغيليةأما  ،%3,43، الضرائب والرسوم بنسبة 37,16%

  %.37,08بنسبة  اإلهتالكات

ختالف ، ويتمثل هذا اإل2011نخفاض مقارنة بسنة رتفاع واإلختالف في النسب من حيث اإلإهناك  أنالحظ ي
، المشتريات 2012سنة % 2,35 إلى 2011سنة % 3,94من التموينات األخرى: اض نسبة ما يلينخفإفي 

 %11,91من  األخرى، الخدمات الخارجية 2012سنة % 3,19 إلى 2011سنة % 5,02الغير مخزنة من 
، 2012سنة % 3,43 إلى 2011سنة % 4,33، الضرائب والرسوم من 2012سنة % 9,44 إلى 2011سنة 

 إلى 2011سنة %2,96نسبة الخدمات الخارجية من : رتفاع في بعض النسب وهيإوهناك 
، مخصصات 2012سنة % 1,25 إلى 2011سنة% 1,19من  المصاريف التشغيلية، 2012سنة6,10%

 المستخدمين بقيت ثابتة أعباءنسبة  أما، 2012سنة% 37,08 إلى 2011سنة % 33,51من  اإلهتالكات
    .تقريبا

  :بالعالقة التالية اإلجماليةيمكن حساب التكلفة  :اإلجماليةحساب التكلفة : ثالثا 
  .مباشرةالغير التكلفة + التكلفة المباشرة = اإلجماليةالتكلفة 

  :التاليويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول 
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خالل الفترة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بوحدات  اإلجماليةتطور التكلفة ) 24(جدول رقم ال
  )دج(الوحدة                                                                       )2012_2011(

  %النسبة  السنوات  اإلجماليةمكونات التكلفة 
2011  2012  2011  2012  

  58,04  55,02  541.658.426,99  328.956.978,68  التكلفة المباشرة
  41,96  44,98  391.454.562,81  268.923.666,70  غير المباشرةالتكلفة 

  100  100  933.112.989,80  597.880.645,38  المجموع

  ).23(و ) 22(عتمادا على الجداول إ: المصدر

خالل سنة  –وكالة بسكرة  –تصاالت الجزائر إلمؤسسة  اإلجماليةقدرت التكاليف : 2011بالنسبة لسنة 
فهي تشمل  اإلنتاجدج فحسب تصنيف التكلفة حسب عالقتها بوحدات  597.880.645,38 :ـب 2011

 أنمن الجدول نالحظ %. 44,98مباشرة بنسبة الغير التكاليف  أما %55,02التكاليف المباشرة بنسبة 
مباشرة الغير ، ثم تليه التكاليف %55,02نسبة تمثله التكاليف المباشرة ب اإلجماليةكبر نسبة من التكاليف أ

  %.44,98بنسبة 

: بـ 2012لمؤسسة الدراسة خالل سنة  اإلجماليةقدرت التكلفة : 2012بالنسبة لسنة 
غير المباشرة بنسبة التكاليف  أما% 58,04دج تشمل التكاليف المباشرة بنسبة 933.112.989,80

% 58.04 إلى 2011سنة % 55,02رتفاع في نسبة التكاليف المباشرة من إالحظ ي أنه إال%. 41,96
تكاليف المؤسسة لهذه  المباشرة من إجمالي غيرإنخفاض في نسبة التكاليف ، وفي المقابل 2012سنة 

  .2012سنة % 41,96 إلى 2011سنة % 44,98السنة من 

  :التالي نىمن خالل المنح اإلجماليةالتكلفة ويمكن توضيح تطور 
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  )2012_ 2011(خالل الفترة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بوحدات  اإلجماليةتطور التكلفة ) 27(شكل رقمال

  
  )24(إعتمادا على الجدول رقم : المصدر

التكلفة الغير  أما 2012سنة % 58,04 إلى 2011سنة % 55,02رتفاع من إالتكلفة المباشرة في  أن يالحظ
  .2011 مقارنة بسنة 2012نخفاض سنة إالمباشرة فهي في حالة 

  : في المخطط التالي ىحدكما يمكن تمثيل كل سنة على 
  : 2011بالنسبة لسنة 

  2011لسنة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بوحدات  اإلجماليةالتكلفة ) 28(الشكل رقم 

  
  )24(على الجدول رقم إعتمادا : المصدر

مباشرة فتمثل نسبة الغير أما التكاليف % 55,02اشرة تمثل نسبة التكاليف المب أنمن المخطط السابق نجد 
  .كبر من التكاليف الغير المباشرةأالتكاليف المباشرة تمثل نسبة  أنالحظ ي، و44,98%
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  :2012بالنسبة لسنة 

  2012لسنة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بوحدات  اإلجماليةالتكلفة ) 29(الشكل رقم 

 

  )24(إعتمادا على الجدول رقم : المصدر

نخفضت إمباشرة فقد الغير التكاليف  أمارتفعت مقارنة بالسنة السابقة، إنسبة التكاليف المباشرة قد  أن يالحظ
 .2011مقارنة بسنة 

  اإلنتاجالتصنيف حسب عالقة التكاليف بحجم  :الفرع الثاني

  :صنف التكاليف حسب هذا المعيار إلىت

مشتريات البضائع : وهي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم النشاط وتتمثل في: التكاليف المتغيرة: أوال
 .، الضرائب والضرائب والرسوماألوليةالمباعة، المواد 

 .تزيد تكلفة هذه المشتريات بزيادة النشاط: مشتريات البضائع المباعة 600/ حـ - 1

 .تتغير بتغير حجم النشاط وتشمل الكوابل مثال: األوليةالمواد  601/ حـ - 2

زيوت التشحيم، : بتغير حجم النشاط مثل تتغير تكلفة التموينات األخرى: التموينات األخرى 602 /حـ - 3
 .الخ...، لوازم المكتب، قطع الغياركيميائيةمواد 

 .ويقصد استهالك الطاقة الكهربائية الذي يزيد بزيادة النشاط: شتريات الغير مخزنةالم 607/ حـ - 4

وتتمثل في تكلفة الضرائب على النشاط المهني التي تزيد بزيادة النشاط : الضرائب والرسوم 64/ حـ - 5
 .وكذا حقوق الطابع

  :ويمكن توضيح تطور مكونات التكاليف المتغيرة من خالل الجدول التالي

  

التكلفة المباشرة
التكلفة الغیر المباشرة

58,04% 41,96% 
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  )دج(الوحدة          )2012 – 2011( مكونات التكاليف المتغيرة خالل الفترة تطور ) 25(جدول رقمال

مكونات التكاليف 
  المتغيرة

  %النسبة  السنوات
2011  2012  2011  2012  

مشتريات البضائع 
  المبيعة

105.810,00  32.527.756,93  0,12  18,51  

  66,76  70,75  117.320.717,11  59.901.110,25  األوليةالمواد 
  1,31  3,88  2.297.886,16  3.276.120,00  األخرىالتموينات 

  6,32  11,97  11.103.917,89  10.135.326,72  الكهرباء
  7,10  13,28  12.471.669,14  11.245.038,73  الضرائب والرسوم

  100  100  175.721.947,23  84.663.405,70  المجموع

  ).15(و )14(الملحق رقم : المصدر

 2011خالل سنة  - وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإقدرت التكاليف المتغيرة لمؤسسة : 2011بالنسبة لسنة 
 %70,75بنسبة  األوليةوالمواد % 0,12دج تشمل مشتريات البضائع المبيعة 84.663.405,70: بـ

  %.13,28، الضرائب والرسوم بنسبة %11,97، والكهرباء بنسبة %3,88بنسبة  والتموينات األخرى
المستهلكة، وفي  األوليةكبر نسبة من التكاليف المتغيرة تتمثل في تكاليف المواد أ أنالحظ يمن خالل الجدول 

نجد تكلفة التموينات األخير الكهرباء وفي المرتبة الثانية الضرائب والرسوم، أما المرتبة الثالثة فتحتلها تكلفة 
  .وتكلفة المشتريات البضائع المبيعة األخرى

دج تشمل 175.721.947,23: قدرت التكاليف المتغيرة للمؤسسة خالل هذه السنة بـ: 2012بالنسبة لسنة 
بنسبة  والتموينات األخرى %66,76بنسبة  األوليةوالمواد % 18,51مشتريات البضائع المبيعة بنسبة 

  %. 7,10والضرائب والرسوم بنسبة% 6,32ء بنسبة والكهربا% 1,31
المستهلكة في تقديم  األوليةكبر نسبة من التكاليف المتغيرة تتمثل في تكلفة المواد أ أنالحظ من الجدول ي

نخفاض إ، ويتمثل في 2011ختالف بسيط مقارنة بسنة إهناك  أنالخدمات من كوابل، لوازم تقنية بحيث نجد 
نخفاض في تكلفة إ، وكذا 2012سنة % 66,76 إلى 2011في سنة  %70,75من  األوليةتكلفة المواد 

رتفعت تكلفة مشتريات البضائع المبيعة من إوتكلفة الكهرباء والضرائب والرسوم، لكن  التموينات األخرى
  .وهذا يدل على زيادة نشاط المؤسسة خالل هذه الفترة 2012سنة % 18,51 إلى 2011سنة % 0,12نسبة 

وهي التكاليف التي ال تتغير مع تغير حجم النشاط وتتحملها المؤسسة في جميع : التكاليف الثابتة: ثانيا
 :وتتمثل في األحوال

 .الخ...تشمل اللوازم المكتبية، لوازم الصيانة: التموينات األخرى 602/ حـ - 1
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 .الخ...اإلداريةوهي الماء، اللوازم : المشتريات الغير مخزنة 607/ حـ - 2

، الصيانة اإليجاراتبحجم النشاط وتشمل  تتأثرهي تكاليف ال : الخدمات الخارجية 61/ حـ - 3
 .واإلصالحات

، اإلشهاراليف التقاضي، هي كذلك تكاليف ثابتة وتتمثل في تك: األخرىالخارجية الخدمات  62/ حـ - 4
 .التنقالت، المهمات واالستقباالت

 .وهي ثابتة وال تتغير بتغير حجم النشاط: أعباء المستخدمين 63/ حـ  - 5

الضرائب الثابتة التي ليست لها عالقة بالنشاط : الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة 64/ حـ  - 6
 .ب على السيارات وضرائب ورسوم أخرىتتمثل في ضرائ

 .بتغير حجم النشاطهي تكاليف ثابتة وال تتغير : المصاريف التشغيلية 65/ حـ - 7

بحجم  تتأثرتعتبر تكاليف ثابتة وال : والتموينات وخسائر القيمة اإلهتالكاتمخصصات  68/ حـ  - 8
 .النشاط

  :في الجدول التالي)  2012 – 2011( ويمكن توضيح تطور التكاليف الثابتة خالل الفترة   

  )دج(الوحدة          ) 2012 – 2011( تطور مكونات التكاليف الثابتة خالل الفترة ) 26(جدول رقم ال

  %النسبة  السنوات  مكونات التكاليف الثابتة
2011  2012  2011  2012  

  1,01  1,43  7.662.508,06  7.325.644,54  أخرىتموينات 
  0,08  0,65  628.003,80  3.355.855,92  المشتريات الغير مخزنة

  3,15  1,55  23.860.836,35  7.949.613,02  الخدمات الخارجية
  4,88  6,24  36.968.516,96  32.038.069,79  األخرىالخدمات الخارجية 

  70,94  71,86  537.298.207,54  368.817.543,36  المستخدمين أعباء
  0,12  0,08  939.186,66  395.291,75  الضرائب والرسوم

  0,65  0,63  4.885.406,90  3.211.584,57  المصاريف التشغيلية
  19,17  17,56  145.148.376,30  90.123.636,73  اإلهتالكاتمخصصات 

  100  100  757.391.042,57  513.217.239,68  المجموع

  ).15(و) 14(الملحق رقم : المصدر

خالل سنة  –وكالة بسكرة  –تصاالت الجزائر إقدرت التكاليف الثابتة لمؤسسة : 2011بالنسبة لسنة   
والمشتريات الغير مخزنة بـ % 1,43بـ  دج تشمل تموينات أخرى 513.217.239,68: بـ 2011
المستخدمين  أعباء، %6,24بنسبة  ، والخدمات الخارجية األخرى%1,55والخدمات الخارجية % 0,65
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 اإلهتالكاتأما مخصصات % 0,63 المصاريف التشغيلية% 0,08الضرائب والرسوم بـ % 71,86
المستخدمين  أجورهي تكاليف  يف الثابتةكبر نسبة للتكالأ أنالحظ يمن الجدول %. 17,56نسبتها كانت 

  .وتليها باقي التكاليف بنسب ضئيلة متفاوتة فيما بينها اإلهتالكاتوثانيا مخصصات  أوال

: بـ 2012الدراسة خالل سنة  درت التكاليف الثابتة للمؤسسة محلق: 2012بالنسبة لسنة 
، %0,08والمشتريات الغير مخزنة بـ ، %1,01بنسبة  تموينات أخرىتشمل دج  757.391.042,57
، %70,94المستخدمين  أعباء، %4,88بنسبة  ، الخدمات الخارجية األخرى%3,15الخدمات الخارجية 

  %. 19,17 اإلهتالكات، مخصصات %0,65 المصاريف التشغيلية، %0,12أما الضرائب والرسوم بنسبة 

% 71,86نخفضت من إالمستخدمين لكن نسبتها  أعباءكبر نسبة للتكاليف الثابتة هي أ أنالحظ من الجدول ي
رتفعت من إالتي  اإلهتالكاتوفي المرتبة الثانية مخصصات  2012سنة  70,94 إلى 2011سنة 

بالنسبة لباقي التكاليف الثابتة من الجدول السابق نجد  أما، 2012سنة  19,17 إلى 2011سنة % 17,56
 مويناتنخفاض نسبة كل من التإوتتمثل في  نخفضتإقد  رتفعت وأخرىإأن هناك بعض النسب قد 

سنة % 0,65والمشتريات الغير مخزنة من  2012سنة % 1,01 إلى 2011سنة % 1,43من  األخرى
سنة  4,88 إلى 2011سنة % 6,24من  ، الخدمات الخارجية األخرى2012نة س% 0,08 إلى 2011
، 2012سنة  %3,15 إلى 2011سنة % 1,55رتفعت فهي الخدمات الخارجية من إالتي  أما، 2012

من  والمصاريف التشغيلية 2012سنة % 0,12 إلى 2011سنة % 0,08والضرائب والرسوم من 
  .2012سنة % 0,65 إلى 2011سنة % 0,63

  :بالعالقة التالية اإلجماليةتحسب التكاليف  :اإلنتاجبحجم  التكاليفحسب عالقة  اإلجماليةالتكلفة : ثالثا
  .التكاليف الثابتة+ التكاليف المتغيرة =  اإلجماليةالتكلفة  
  :في الجدول التالي اإلجماليةويمكن توضيح تطور التكلفة  

 – 2011( خالل الفترة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بحجم  اإلجماليةتطور التكلفة ) 27(جدول رقم ال
  )دج(الوحدة                                                                                     )2012

مكونات التكلفة 
  اإلجمالية

  %النسبة   السنوات
2011  2012  2011  2012  

  18,83  14,16  175.721.947,23  84.663.405,70  التكاليف المتغيرة
  81,17  85,84  757.391.042,57  513.217.239,68  التكاليف الثابتة

  100  100  933.112.989,80  597.880.645,38  المجموع

  )26(و) 25(الجدول رقم : المصدر
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  : التالي من خالل المنحنى اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بحجم  اإلجماليةويمكن توضيح تطور التكلفة 

 – 2011(خالل الفترة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بوحدات  اإلجماليةتطور التكلفة ) 30(شكل رقم ال
2012(  

  
  )27(إعتمادا على الجدول رقم : المصدر

، أما التكاليف 2012سنة % 18,83 إلى 2011سنة % 14,16رتفاع من إالتكاليف المتغيرة في  أنالحظ ي
 إجماليمن % 85,84التي كانت  2011مقارنة بسنة  81,17 وأصبحت 2012نخفضت سنة إالثابتة فقد 

  .التكاليف
  :التاليشكل في ال ىكما يمكن تمثيل كل سنة على حد  

  :2011بالنسبة لسنة 

 2011لسنة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بحجم  اإلجماليةالتكلفة ) 31(شكل رقم ال

  
  

  )27(رقم إعتمادا على الجدول : المصدر
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% 85,84، أما التكاليف الثابتة تمثل %14,16نسبة التكاليف المتغيرة تمثل  أنمن المخطط السابق نجد 
  .كبر نسبة من التكاليف المتغيرةأالتكاليف الثابتة تمثل  أنونالحظ 

  2012بالنسبة لسنة 

  2012لسنة  اإلنتاجحسب عالقة التكاليف بحجم  اإلجماليةالتكلفة ) 32(شكل رقم ال

  
  )27(إعتمادا على الجدول رقم : المصدر

التكاليف  أما، 2012سنة % 18,83 إلى 2011سنة % 14,16رتفاع في نسبة التكاليف المتغيرة من إالحظ ي
  .2012سنة % 81,17 إلى 2011سنة % 85,84نخفضت من إالثابتة فقد 

  - وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إتحليل تطورات العناصر المكونة لتكاليف مؤسسة : الثالثالفرع 

  :تحليل تطور العناصر المكونة لتكاليف المؤسسة محل الدراسة من خالل ما يلييمكن 

نبدأ تحليل تطور العناصر المكونة لتكاليف : اإلنتاجتحليل التطورات حسب عالقة التكاليف بوحدات : أوال
 أنحيث نجد ) 24(من الجدول رقم حسب هذا التصنيف  –وكالة بسكرة  –تصاالت الجزائر إمؤسسة 
خالل % 58,04، %55,02 إلىمن التكاليف تمثل التكاليف المباشرة، بحيث تصل نسبتها  األكبرالنسبة 

مباشرة تمثل نسبة الغير التكاليف بينما التكاليف  إجماليعلى التوالي من  2012، 2011السنوات 
على التوالي، وسيتم التطرق  2012، 2011التكاليف خالل السنوات  إجماليمن % 41,96، 44,98%

  :كل واحدة على حدى إلى

كبر أ أنبحيث نجد ) 22(بعد دراسة تطور التكاليف المباشرة من خالل الجدول رقم : التكاليف المباشرة - أ
% 72,34، %81,76 إلىالتي تصل نسبتها العمال المنتجين  أجورنسبة من التكاليف المباشرة تمثل تكلفة 

فهي تحتل المرتبة الثانية من التكاليف  األوليةعلى التوالي، أما تكلفة المواد  2012، 2011خالل السنتين 

التكالیف المتغیرة
التكالیف الثابتة

18,83% 

81,17% 
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على التوالي، أما تكلفة مشتريات  2012، 2011خالل السنوات % 21,66، %18,21المباشرة بنسبة 
يلة على التوالي فنسبتها ضئ 2012، 2011خالل السنوات % 6، %0,03البضائع المباعة فهي تمثل نسبة 

 .مقارنة بباقي التكاليف األخرى

) 23(غير المباشرة في الجدول رقم ل كل العناصر المكونة للتكاليف تم تحلي :مباشرةالغير التكاليف   -  ب
  :ما يلي إلى

رتفاع قيمتها، بحيث تم من حيث اإل األولىالمستخدمين المرتبة  أجورتحتل تكلفة : المستخدمين أعباء - 1
، 2011خالل السنوات %37,16، %37,14نسبة  تمثل ألنهاالمؤسسة تتحمل تكاليف مرتفعة  أنمالحظة 

 .على التوالي 2012

 أعباءتحتل المرتبة الثانية بعد  اإلهتالكاتتكلفة مخصصات  أننالحظ : اإلهتالكاتمخصصات  - 2
سنة % 37,08 إلى 2011سنة % 33,51نسبة  رتفاع منإقيمتها في  أنالمستخدمين، بحيث نالحظ 

2012 . 

سنة % 11,91نخفاض من إتحتل هذه التكاليف المرتبة الثالثة فنسبتها في : الخدمات الخارجية األخرى - 3
 .2012سنة % 9,44 إلى 2011

ل العملياتية، الخدمات الخارجية والمشتريات الغير مخزنة فهي تمث األعباءأما بالنسبة للضرائب والرسوم، 
  .يلة مقارنة بباقي التكاليف األخرىنسبة ضئ

حسب هذا  اإلجماليةبعد دراسة تطور التكلفة : اإلنتاجتحليل التطور حسب عالقة التكاليف بحجم : ثانيا
، %85,84كبر نسبة تمثل التكاليف الثابتة بنسبة أ أنبحيث نجد ) 27(التصنيف من خالل الجدول رقم 

فتمثل التكاليف، أما التكاليف المتغيرة  إجماليعلى التوالي من  2012، 2011خالل السنوات % 81,17
  :لتوالي وسيتم التطرق لها فيعلى ا 2011،2012خالل السنوات % 18,83، %14,16نسبة 

اكبر تكلفة تمثل  أنبحيث نجد ) 25(المتغيرة في الجدول رقمبعد دراسة تطور التكاليف : التكاليف المتغيرة - أ
، أما الضرائب والرسوم تحتل 2012سنة  %66,76و 2011سنة %70,75بنسبة  األوليةتكلفة المواد 

، أما تكلفة استهالك الكهرباء 2012سنة  7,10 إلىوانخفضت  2011سنة % 13,28المرتبة الثانية بنسبة 
، وتكلفة التموينات  2012ة سن% 6,32و  2011سنة % 11,97الضرائب بنسبة  تحتل المرتبة الثالثة بعد

 .مقارنة بالتكاليف المتغيرة األخرىوتكلفة مشتريات البضائع المبيعة تمثل نسبة ضئيلة  األخرى

 إلى) 26(سنحاول تحليل العناصر المكونة للتكاليف الثابتة والموضحة في الجدول رقم : التكاليف الثابتة -  ب
 :يما يل

 سنة% 71,86ن نسبتها كانت أل األولىالمستخدمين تحتل المرتبة  أجور أننالحظ  : المستخدمين أعباء - 1
 .2012سنة % 70,94 إلىنخفضت إثم  2011
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سنة % 17,56رتفاع نسبتها وكانت إمن حيث  األجورتحتل المرتبة الثانية بعد : اإلهتالكاتمخصصات  - 2
 أوتكاليف نتيجة تقادم  إلىوهذا يدل عل تحمل المؤسسة  2012سنة % 19,17 إلىرتفعت إثم  2011

  . زيادة تشغيل المعدات

سنة % 4,88 إلى 2011سنة % 6,24نخفضت قيمة هذه التكاليف من إ: الخدمات الخارجية األخرى  - 3
2012. 

 2012سنة % 3,15 إلى 2011سنة % 1,55رتفعت تكلفة الخدمات الخارجية من إ: الخدمات الخارجية - 4
 .وذلك بسبب زيادة تكلفة الصيانة والتصليحات

 .2012سنة % 1,01 إلى 2011سنة % 1,43نخفضت من إتكلفتها قد  أننالحظ : تموينات أخرى - 5

 .2012سنة % 0,08 إلى 2011سنة % 0,65نخفضت من إ: المشتريات الغير مخزنة - 6

 .2012سنة % 0,65 إلى 2011سنة % 0,63رتفعت من إقيمتها قد  أننالحظ : العملياتية األعباء - 7

 2011سنة % 0,08رتفعت من إتتمثل في الضرائب على السيارات فنسبتها قد : الضرائب والرسوم - 8
 .2012سنة % 0,12 إلى

تقوم بمقارنة تكاليف السنة الحالية  –وكالة بسكرة  –يالحظ من التحليل السابق أن مؤسسة إتصاالت الجزائر 
أخرى إلتخاذ القرارات الالزمة في حال معرفة مدى تطور نسبتها من سنة إلي للسابقة وذلك بالسنوات ا

 .إكتشاف أن المؤسسة قد تحملت تكاليف مرتفعة مقارنة بالسنة السابقة مثل تخفيض من عدد العمال

وكالة  –مثل لتكاليف مؤسسة إتصاالت الجزائر أإستخدام أساليب لترشيد : المبحث الثالث
  -رةبسك

   –وكالة بسكرة  -تصاالت الجزائرإتطبيق بعض األساليب المقترحة في مؤسسة  سيتم     

  في مؤسسة الدراسة الكمية لحساب التكلفة األساليب محاولة تطبيق: األولالمطلب 

 األصولتقييم عناصر  أسستحديد تكلفة الخدمات وتحديد  إلىيهدف  أسلوبتعتبر محاسبة التكاليف 
  .عتمادا على معلومات المحاسبة العامةإوتحديد نتيجة النشاط وهذا ) المخزونات(

  -وكالة بسكرة –مراحل تطبيق محاسبة التكاليف في مؤسسة اتصاالت الجزائر : األولالفرع 

  :يتم تطبيق نظام محاسبة التكاليف وفق المراحل التالية

  المؤسسة وتتمثل في ألنشطةوضع النظام بتبني هيكلة شاملة: 

   وأنشطة أقسام إلىتقسيم المؤسسة. 
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  تحديد التكاليف وذلك بتجميع التكاليف. 

 تحديد وحدات التوزيع . 

 العمل على تطبيق نظام محاسبة التكاليف في المؤسسة.  

  :وتتمثل في

  :وتتم وفق النقاط التالية :المؤسسة ألنشطةمرحلة الهيكلة الشاملة : أوال

مستقلة وذلك لتحديد العالقة بين  أقسام إلى األنشطةعملية تقسيم : وأنشطة أقسام إلىتقسيم المؤسسة  - 1
وهذا لتحديد المسؤوليات ومراكز التكلفة، من خالل الدراسة التي تمت في مؤسسة  األنشطةمختلف 

 :التالية األنشطةعتماد إتم  - وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إ

والمهام التي يقوم بها كل من قسم المالية والمحاسبة  األنشطةهذا النشاط يضم مختلف : اإلدارةنشاط   - أ
 .اإلدارةوقسم الموارد البشرية والوسائل وقسم 

يتمثل هذا النشاط في الحصول على المواد واللوازم المساعدة على تقديم الخدمات : نشاط التموين  -  ب
 .المطلوبة من طرف العمالء

ا النشاط المهام التي يقوم بها القسم التجاري في عملية توزيع الخدمات المقدمة يضم هذ: نشاط البيع  -  ت
 :وخدمات ما بعد البيع ويمكن تمثيل العالقة بين المؤسسة والعمالء والوكاالت التجارية في الشكل التالي

  
  العالقة بين المؤسسة والعمالء) 33(الشكل رقم 

 
 

 األمن: وهو يضم األقسام األخرىوهو يمثل النشاط الذي يساعد على تسهيل مهمة : نشاط الصيانة  -  ث
 .والوقاية، التفتيش، االتصال

 :عتبار هيبعين اإل أخذهاهناك نوعين من المراكز يجب : ختيار مراكز النشاطإ  - 2

 األقسامالتي تنتج مباشرة الخدمات التي ستقدم للعمالء، هذه  األقسام أوهي المراكز : األساسيةالمراكز  - أ
الرئيسية  األقسام –وكالة بسكرة  –تصاالت الجزائر إالخدمات، ففي مؤسسة  بأداءمتعلقة  أنشطةتخص 

 .شراء وبيع أينشاط هذه المؤسسة هو نشاط تجاري  أنعتبار إتتمثل في قسم التموين وقسم البيع على 

التي ال تنتج شيء قابل للبيع لكن تساهم بصورة غير مباشرة  األقسام أوهي المراكز : لثانويةالمراكز ا -  ب
الثانوية في  األقسام أمابمهامها،  األساسية األقسامدعم لقيام  كأقسامعتبارها إيمكن  أيالخدمات،  أداءفي 

 العمالء الوكاالت التجارية املؤسسة
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تعمل  أنهاعتبار إيانة على وقسم الص اإلدارةتم تحديدها بقسم  -وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إمؤسسة 
غير  األعباءالرئيسية للقيام بنشاطها، ومما سبق يمكن وضع تصور لجدول توزيع  األقسامعلى مساعدة 

  :مباشرة من خالل الجدول التاليال
  مباشرةالغير  األعباءتصور لجدول توزيع ) 28(الجدول رقم 

  الرئيسية األقسام  الثانوية األقسام  المبلغ الموزع  اسم الحساب  رقم الحساب
  البيع  التموين  الصيانة  اإلدارة

              

 .عتمادا على المعلومات السابقةإ: المصدر

غير يتم توزيع المصاريف  أساسهايتم في هذه النقطة تحديد المفاتيح التي على : ختيار مفاتيح التوزيعإ - 3
من في كيفية توزيع المصاريف يك األساسيوالمشكل ) األساسية(الثانوية والرئيسية  األقساممباشرة على ال

لمؤسسة وهيكلها التنظيمي حسب حجم وطبيعة نشاط ا إلى أخرى مباشرة بحيث يختلف من مؤسسةالغير 
 .ستفادة كل قسم من هذه المصاريفإ وحسب مدى

عتماد المحاسبة التحليلية من طرف إوعدم  السداسية،ونظرا لعدم توفر المعطيات والبيانات الشهرية أو 
  :إلىالمؤسسة، قمنا بالدراسة لسنة مالية كاملة، وتم تقسيم تكاليف مؤسسة الدراسة 

 تكاليف مباشرة: 

  .مشتريات البضائع المباعة 600/ حـ
  .األوليةالمواد  601/ حـ
  المستخدمين المنتجين  أعباء 63/ حـ
 تكاليف غير مباشرة: 

  .األخرىالتموينات  602/ حـ
  .المشتريات الغير مخزنة 607/ حـ
  .الخدمات الخارجية 61/ حـ
  .الخدمات الخارجية األخرى 62/ حـ
  .المستخدمين غير المنتجين أعباء 63/ حـ
  .الضرائب والرسوم 64/ حـ
  .العملياتية األعباء 65/ حـ
  .والمؤونات اإلهتالكاتمخصصات  68/ حـ

 :ختيار وحدات القياسإ - 4

  :الدراسة تحديد وحدات القياس التاليةتم في هذه 
 .بالدينار: وحدة القيمة -
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 .دج من قيمة المشتريات 100: قسم التموين -

 .دج من قيمة المبيعات 100: قسم البيع -

  :يتم في هذه المرحلة التطبيق الفعلي للنظام بواسطة:مرحلة التطبيق: ثانيا 

  الغير مباشرة األعباءجدول توزيع  إعداد. 

  التكاليفحساب مختلف. 

 حساب النتيجة التحليلية. 

  -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائر إالتكلفة الكلية في مؤسسة  أسلوبتطبيق : الفرع الثاني

التكلفة الكلية في مؤسسة  أسلوبيتم تطبيق س: التكلفة الكلية في مؤسسة الدراسة أسلوبخطوات تطبيق : أوال
  :من خالل الخطوات التالية - وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إ

 :الغير المباشرة األعباءجدول توزيع  إعداد - أ

 األولي يمكن توضيح حسابات جدول توزيعمما سبق : الغير مباشرة لألعباء األوليجدول التوزيع  إعداد - 1
  :ما يليمباشرة فيالغير  لألعباء

  مباشرةالغير  لألعباء األولىتوضيح حسابات جدول التوزيع ) 29(جدول رقم ال
المبلغ   اسم الحساب  رقم الحساب

  الموزع
 األعباء

  المباشرة
  الرئيسية األقسام  المساعدة األقسام

  البيع  التموين  الصيانة  اإلدارة
              المشتريات المستهلكة  60

          ×    مشتريات بضائع مباعة  600
          ×    لوازم تقنية  6011
      ×        مواد استهالكية  6021

لوازم استهالكية لموقف   60221
  السيارات

    ×        

  ×  ×  ×  ×      لوازم مكتبية  602221
  ×  ×  ×  ×      اآللي اإلعالملوازم   602222
  ×  ×  ×  ×      أخرىلوازم استهالكية   60228

        ×      لوازم الصيانة  602281
  ×  ×  ×  ×      الكهرباء  6071100
  ×  ×  ×  ×      الماء  607130
  ×  ×  ×  ×      لوازم مكتب  607150
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  ×  ×  ×  ×      إداريةلوازم   607300
والمشروبات  األغذية  607400

  المستهلكة
    ×  ×  ×  ×  

  ×  ×  ×  ×      أخرىمواد ولوازم   607800
              الخدمات الخارجية  61

الخدمات  إطارفي   611000
  المتعاقدة

    ×        

        ×      المباني التجارية تأجير  613223
        ×      وأدواتمعدات  تأجير  613310
        ×      معدات النقل تأجير  613320

        ×      وإصالحصيانة   615
الخدمات الخارجية   62

  األخرى
            

        ×      أتعاب  622200
        ×      وتكاليف التقاضي أتعاب  6224000

  ×  ×  ×  ×      للغير أجور أخرى  6228
  ×  ×  ×  ×      هدايا  623400
        ×      اإلشهار  623600

    ×          المشترياتنقل   6241000
  ×  ×  ×  ×      التنقالت والمهمات  625

        ×      البريد والصناديق البريدية  626100
        ×      األموالتكاليف   626200

        ×      الخدمات المصرفية  627
        ×      متفرقة تكاليف أخرى  628800

              المستخدمين أعباء  63
  ×  ×  ×  ×  ×    المستخدمين أجور  631
              والرسومالضرائب   64

  ×            ضريبة النشاط المهني  6420000
  ×            حقوق الطابع  645112

        ×      ضرائب على السيارات  6451200
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        ×      ملصقات السيارات  6451300
        ×      أخرىضرائب ورسوم   645880

              األخرىالعملياتية  األعباء  65
نواقص القيمة عن خروج   6522156

  الطاقة
    ×        

للتسيير  إستثنائية أعباء  657
  الجاري

    ×        

              اإلهتالكاتمخصصات   68
  ×  ×  ×  ×      هتالكات التثبيتات العينيةإ  6812100

  .حثةاالب إعدادمن : المصدر

مباشرة سيتم تحديد مفاتيح توزيع الغير  لألعباء األوليبعد تحديد الحسابات التي يتكون منها جدول التوزيع  
تكاليف حسب الوظائف والتي  إلىالتكاليف حسب طبيعتها  أساسهامباشرة التي تحول على الغير  األعباء

  .قترحهاسيتم وضعها بشكل نسب مئوية حسب طبيعة كل حساب من الحسابات السابقة والمفتاح الذي سيتم 

  60/ بالنسبة للمشتريات المستهلكة حـ : 

 إطارهذا الحساب يخص قسم الصيانة ويشمل زيت التشحيم، شحم، : مواد استهالكية 6021/ حـ -
 .العجالت

وذلك  اإلدارةقسم  إلىتم نسب هذه التكاليف مباشرة : لوازم استهالكية لموقف السيارات 60221/ حـ -
 .األقسام األخرىقسم من  أليتحميله  إمكانيةلعدم 

 األقساموزيع هذا الحساب حسب عدد المكاتب كمفتاح توزيع وهذا على تم ت: لوازم مكتبية 602221/ حـ -
 .عدد المكاتبورتباط وثيق بين اللوازم المكتبية القابلة للتخزين إن هناك المعنية، أل

 نسبة عدد المكاتب في كل قسم) 30(جدول رقم ال

  %النسبة   عدد المكاتب  األقسام
  23,08  33  اإلدارة
  47,55  68  الصيانة
  2,80  4  التموين
  26,57  38  البيع

  100  143  المجموع

  معلومات من محاسب المؤسسة: المصدر
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، الصيانة، التموين والبيع اإلدارة األقسامتوزع هذه التكاليف على : اآللي اإلعالملوازم  602222/ حـ -
 .اآللي اإلعالمرتباط بين عدد المكاتب ولوازم إباالعتماد على عدد المكاتب كمفتاح للتوزيع، الن هناك 

لوازم المطبخ، مواد ( حسب طبيعة هذا الحساب فهو يشمل : لوازم استهالكية أخرى 60228/ حـ -
رتباط بين عدد العمال وهذه اللوازم إعتماد عدد العمال كمفتاح توزيع، الن هناك إسيتم ) صيدالنية

  :في كل قسم من خالل الجدول التالي المستهلكة، وسيتم تحديد نسبة عدد العمال
 نسبة عدد العمال في كل قسم) 31(الجدول رقم 

  %النسبة   عدد العمال  األقسام
  26,01  97  اإلدارة
  53,35  199  الصيانة
  1,07  4  التموين
  19,57  73  البيع

  100  373  المجموع

  معلومات من محاسب المؤسسة: المصدر
  

بسبب تشعب وكثرة فروع  )الخ...جافيل، صابون، مواد التنظيف: ( لوازم الصيانة 602281/ حـ -
 .بكامله اإلدارةقسم  إلىالمؤسسة يتعذر تحديد مساحة الوكالة بدقة، فانه سيتم تحميلها 

 :التالية اآلالتتستعمل الكهرباء من خالل : الكهرباء 6071100/ حـ -

 .ألي إعالمجهاز  181  -

 .مكيف 148 -

 .مصابيح -

 .كهربائية ومأخذقواطع  -

األجهزة ستخدام إعتبار عدد المكيفات كمفتاح لتوزيع هذا الحساب وعدم إالسابقة يمكن  األجهزةنطالقا من إ
  .وعدم الحصول على معلومات دقيقة لصغر قوتها مقارنة بالمكيفات األخرى

  نسبة المكيفات في كل قسم) 32(جدول رقم ال

  %النسبة   عدد المكيفات  األقسام
  22,97  34  اإلدارة
  47,30  70  الصيانة
  3,38  5  التموين
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  26,35  39  البيع
  100  148  المجموع

  معلومات من محاسب المؤسسة: المصدر
  

رتباط بين هذا الحساب وعدد إن هناك ، ألاألقسامتكلفة الماء تستفيد منه كل  أن: الماء 607130/ حـ -
 .ستهالكية أخرىإلوازم  60228لحساب يوزع كما وزع ا أيالعمال المستعملين له، 

 .لوازم مكتب 607150/ حـ -

 .إداريةلوازم  607300/ حـ -

رتباط بين طبيعة هذه اللوازم والتي إن هناك توزع هذه الحسابات حسب مفتاح واحد وهو عدد المكاتب، أل
  .لوازم مكتبية 602221/ توزع كما وزع الحساب حـ أيتعتبر مشتريات غي مخزنة، 

ن هناك يوزع هذا الحساب حسب مفتاح عدد العمال، أل: المستهلكة والمشروبات األغذية 60700/ حـ -
 60228/ ساب حـتوزع كما وزع الح أيوالمشروبات المستهلكة،  واألغذيةرتباط بين عدد العمال إ

 .لوازم مستهلكة أخرى

/ كما وزع الحساب حـيوزع هذا الحساب حسب عدد المكاتب، : مواد ولوازم أخرى 607800/ حـ -
  .لوازم مكتبية 602221

 61/ بالنسبة للخدمات الخارجية حـ : 

هي التي  اإلدارةن ، ألاإلدارةيخصص هذا الحساب لقسم : الخدمات المتعاقدة إطارفي  611000/ حـ -
 .تقوم بجميع عمليات لتعاقد

 .المباني التجارية تأجير 613223/حـ -

 .وأدواتمعدات  تأجير 613310/ حـ -

 .معدات النقل تأجير 613320/ حـ -

 :وإصالحصيانة  615/ حـ -

  .هذه العملية هي التي تتولى اإلدارةن فقط، أل اإلدارةتخصص هذه الحسابات لقسم 

 62/ حـ بالنسبة للخدمات الخارجية األخرى: 

 .أتعاب 622200/حـ -

 .وتكاليف التقاضي أتعاب 6224000/ حـ -

  .كاملة اإلدارةتخصص هذه الحسابات لقسم 
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 .للغير أخرى أجور 6228/ حـ -

 .هدايا 623400/ حـ -

ن هناك عالقة بين طبيعة هذه الحسابات وعدد توزع هذه الحسابات حسب مفتاح واحد وهو عدد العمال أل
 .لوازم مستهلكة أخرى 60228/ ساب حـتوزع كما وزع الح أيالعمال، 

 .هي التي تتولي هذه العملية ألنها، اإلدارة إلىيخصص هذا الحساب مباشرة : اإلشهار 623600/ حـ -

هذه  أنقسم التموين انطالقا من  إلىيخصص هذا الحساب مباشرة : نقل المشتريات 624100/ حـ -
 .المصاريف لها عالقة بالمشتريات

وفق  األقسامبالمهمة بالنسبة لجميع  األمريوزع هذا الحساب حسب مفتاح : التنقالت والمهمات 625/ حـ -
 :الجدول التالي

  
  بالمهمة في كل قسم األمرنسبة عدد ) 33(جدول رقم ال

  %النسبة   بالمهمة األمرعدد   األقسام
  16  214  اإلدارة
  76,98  1030  الصيانة
  2,02  27  التموين
  5  67  البيع

  100  1338  المجموع

  معلومات من محاسب المؤسسة: المصدر
 .البريد والصناديق البريدية 626100/حـ -

 .األموالتكاليف  626200/ حـ -

 .الخدمات المصرفية 627/ حـ -

 .متفرقة تكاليف أخرى 628800/ حـ -

  .هي التي تقوم بهذه المهمة ألنهاكاملة  اإلدارةتخصص هذه الحسابات لقسم   

   63/ المستخدمين حـ ألعباءبالنسبة : 

 60228/ حـكما وزع الحساب  أييوزع هذا الحساب حسب عدد العمال : المستخدمين أجور 631/ حـ -
 .لوازم مستهلكة أخرى

 64/ بالنسبة للضرائب والرسوم حـ : 



–بسكرة وكالة  -تصاالت اجلزائرإلترشيد تكاليف  مؤسسة  أساليب مثلى             الفصل الرابع                              

182 
 

 .ضريبة على النشاط المهني 6420000/ حـ -

 .حقوق الطابع 645112/ حـ -

  تخصص هذه الحسابات لقسم البيع فقط

  .ن هناك عالقة بين طبيعة هذه الحسابات ونشاط قسم البيعأل 

 .ضريبة على السيارات 6451200/ حـ -

 .السياراتملصقات  6451300/ حـ -

 .ضرائب ورسوم أخرى 645880/ حـ -

  .هو الذي يتحمل هذه التكاليف اإلدارةن قسم أل اإلدارةتخصص هذه الحسابات مباشرة لقسم 

 65/ حـ لألعباء العملياتية األخرى بالنسبة : 

 .نواقص القيمة عن خروج الطاقة 6522156/ حـ -

 .ستثنائية للتسيير الجاريإ أعباء 657/ حـ -

  .فقط اإلدارةيخصص هذه الحسابات لقسم 

  68/ حـ اإلهتالكاتبالنسبة لمخصصات: 

 .هتالكات التثبيتات العينيةإ 6812100/ حـ -

  .األقساميوزع هذا الحساب بنسب متساوية بين جميع 

  :مباشرة في الجدول التاليال غير لألعباء ألولىاومما سبق يمكن توضيح مفاتيح التوزيع    

  مباشرةالغير  لألعباء األولىمفاتيح التوزيع ) 34(جدول رقم ال
 األعباء  المبلغ الموزع  اسم الحساب  رقم الحساب

  المباشرة
  الرئيسية األقسام  المساعدة األقسام

  البيع  التموين  الصيانة  اإلدارة
              المشتريات المستهلكة  60

          ×    مشتريات بضائع مباعة  600
          ×    لوازم تقنية  6011
      %100        مواد استهالكية  6021

لوازم استهالكية لموقف   60221
  السيارات

    100%        
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  %26,57  %2,80  %47,55  %23,08      لوازم مكتبية  602221

  %26,57  %2,80  %47,55  %23,08      اآللي اإلعالملوازم   602222

  %19,57  %1,07  %53,35  %26,01      أخرىلوازم استهالكية   60228

        %100      الصيانةلوازم   602281

  %26,35  %3,38  %47,30  %22,97      الكهرباء  6071100

  %19,57  %1,07  %53,35  %26,01      الماء  607130

  %26,57  %2,80  %47,55  %23,08      لوازم مكتب  607150

  %26,57  %2,80  %47,55  %23,08      إداريةلوازم   607300

والمشروبات  األغذية  607400
  المستهلكة

    26,01%  53,35%  1,07%  19,57%  

  %26,57  %2,80  %47,55  %23,08      أخرىمواد ولوازم   607800

              الخدمات الخارجية  61

الخدمات  إطارفي   611000
  المتعاقدة

    100%        

        %100      المباني التجارية تأجير  613223

        %100      وأدواتمعدات  تأجير  613310

        %100      معدات النقل تأجير  613320

        %100      وإصالحصيانة   615

الخدمات الخارجية   62
  األخرى

            

        %100      أتعاب  622200

        %100      وتكاليف التقاضي أتعاب  6224000

  %19,57  %1,07  %53,35  %26,01      للغير أجور أخرى  6228

  %19,57  %1,07  %53,35  %26,01      هدايا  623400

        %100      اإلشهار  623600

    %100          نقل المشتريات  6241000

  %5  %2,02  %76,98  %16      التنقالت والمهمات  625

        %100      البريد والصناديق البريدية  626100

        %100      األموالتكاليف   626200

        %100      الخدمات المصرفية  627
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        %100      متفرقة تكاليف أخرى  628800

              المستخدمين أعباء  63

  %19,57  %1,07  %53,35  %26,01  ×    المستخدمين أجور  631

              الضرائب والرسوم   64

  %100            ضريبة النشاط المهني  6420000

  %100            حقوق الطابع  645112

        %100      ضرائب على السيارات  6451200

        %100      ملصقات السيارات  6451300

        %100      أخرىضرائب ورسوم   645880

              األخرىالعملياتية  األعباء  65

نواقص القيمة عن خروج   6522156
  الطاقة

    100%        

ستئنائية للتسيير إ أعباء  657
  الجاري

    100%        

              اإلهتالكاتمخصصات   68

  %25  %25  %25  %25      هتالكات التثبيتات العينيةإ  6812100

  .عتمادا على المعلومات السابقةإ: المصدر

  :المباشرة فيغير  لألعباء األولىويمكن تحديد جدول التوزيع  
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2.350,00
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65,80
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  :الغير مباشرة لألعباءجدول التوزيع الثانوي  إعداد - 2
  الغير مباشرة لألعباءالتوزيع الثانوي  مفاتيحتحديد:  

 األقسامالغير مباشرة سنحاول في هذه النقطة توزيع تكاليف  لألعباء األوليبعد تحديد مجموع التوزيع       
الثانوية  األقساموتم وضعها حسب طبيعة العمل المقدم من  توزيعالرئيسية وفق مفاتيح  األقسام إلىالثانوية 

  : الرئيسية كما يلي األقسام إلى

   عتماد إفسيتم  األساس، وعلى هذا األقسام األخرىجميع  إلىيقدم خدماته  اإلدارةقسم  إن: اإلدارةقسم
 عدد العمال كمفتاح للتوزيع 

 المعنية فحسب معطيات  لألقسامحسب قيمة الصيانة بالنسبة  الحسابسيتم توزيع هذا : قسم الصيانة
 :من وإصالحاتصيانة  615/ المؤسسة يتكون هذا الحساب حـ

 .اإلدارةقسم  إلىالمباني         يخصص  وإصالحانة صي 6151213/ حـ -

 .قسم البيع إلىورعاية الكوابل         يخصص  وإصالحصيانة  6151215/ حـ -

 .اإلدارةقسم  إلىيخصص          واألدواتالمعدات  وإصالحصيانة  61512180/ حـ -

 .معدات النقل        يخصص القسم البيع وإصالحصيانة  61512181/ حـ -

يخصص بالتساوي بين         اآللي اإلعالممعدات مكتب وتجهيزات  وإصالحصيانة  61512182/ حـ -
 .األقسام

 .اإلدارةقسم  إلىيخصص        وإصالحات أخرىصيانة  615800/ حـ -

  :ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي

  )دج(الوحدة                المعنية لألقسامتوزيع مصاريف قسم الصيانة ) 36(جدول رقم ال

 اإلصالحاتقيمة   اسم الحساب  رقم الحساب
  اإلجمالية

  المستفيدة األقسام
  البيع  التموين  اإلدارة

  -  -  3.110.571,50  3.110.571,50  المباني وإصالحصيانة   6151213
ورعاية  وإصالحصيانة   6151215

  الكوابل
7.806.062,29  -  -  7.806.062,29  

المعدات  وإصالحصيانة   61512180
  واألدوات

135.600,00  135.600,00  -  -  

معدات  وإصالحصيانة   61512181
  النقل

4.375.125,30  -  -  4.375.125,30  

معدات  وإصالحصيانة   61512182
مكتب وتجهيزات 

123.850,00  41.283,34  41.283,34  41.283,34  
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  اآللي اإلعالم
  -  -  3.775.015,25  3.775.015,25  أخرى وإصالحاتصيانة   615800

  12.222.470,92  41.283,33  7.062.470,09  19.326.224,34  المجموع

  .)14(الملحق رقم : المصدر

  :المعنية من خالل الجدول التالي األقسام إلىومما سبق يمكن تحديد نسبة توزيع مصاريف قسم الصيانة 

  )دج(الوحدة            نسبة توزيع مصاريف قسم الصيانة) 37(جدول رقم ال

  %النسبة   قسم الصيانة  األقسام
  36,54  7.062.470,09  اإلدارة
  0,22  41.283,33  التموين
  63,24  12.222.470,92  البيع

  100  19.326.224,34  المجموع

  ).37(عتمادا على الجدول رقم إ: المصدر

 تحديد طبيعة وحدات العمل: 

  :الرئيسية كما يلي لألقساموحدات العمل بالنسبة 

  دج وسيتم اختيار 11.977.724,92: بـ 2012لسنة  اإلجماليةلقد بلغت قيمة المشتريات : قسم التموين
 .دينار جزائري من قيمة المشتريات 100

 100دج وسيتم اختيار  623.579.307,04: بـ 2012لسنة  اإلجماليةلقد بلغت قيمة المبيعات : قسم البيع 
 .دينار جزائري من قيمة المبيعات

  :ويمكن تصور جدول التوزيع الثانوي كما يلي
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  )دج(الوحدة                             جدول التوزيع الثانوي) 38(جدول رقم ال

  الرئيسية األقسام  الثانوية األقسام  المبلغ الموزع  البيان
  البيع  التموين  الصيانة  اإلدارة

  87.256.575,275  38.770.325,275  144.118.543,435  121.309.118,825  391.454.562,81  األوليمجموع التوزيع 

  0,27=  73/276  0,01=  4/276  0,72= 199/276  )×××(    اإلدارة
  %63,24  %0,22  )×××(  %36,54    الصيانة

مجموع التوزيع 
  الثانوي

391.454.562,81  00  00  ×××  ×××  

دج من 100  /  /    طبيعة وحدات العمل
  المشتريات

  دج من المبيعات100

  .الباحثة إعدادمن : المصدر

الرئيسية هو توزيع تبادلي بحيث قدم قسم  واألقسامالثاوية  األقسامالتوزيع الذي تم بين  أنمن الجدول نالحظ 
 اإلدارةقسم  إلىكل من قسم الصيانة والتموين وقسم البيع كما قدم قسم الصيانة خدماته  إلىخدماته  اإلدارة

  :وقسم التموين وقسم البيع، ولتحديد نصيب كل قسم من هذا التوزيع سيتم الرمز بـ

X            اإلدارةقسم  أعباءتمثل. 

Y            قسم الصيانة أعباءتمثل.  

  :يل المعادلتين التاليتينمن الجدول السابق يمكن تشك

X  =121.309.118,825  )+36,54 %Y.......()1(  

        Y  =144.118.543,435  )+0,72 X..........()2(  

  :نجد) 1(في المعادلة ) 2(بتعويض المعادلة    

    X  =121.309.118,825 +}36,54) %144.118.543,435  )+0,72 X({  

    X  =121.309.118,825 +}52.660.915,77  +0,2631 X{  

    X  =173.970.034,595  +0,2631 X  

          )3(.......دج236.079.795,953=  أعباء قسم اإلدارة ومنه
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  :نجد) 2(في المعادلة ) 3(بتعويض 

 Y  =144.118.543,435  +0,72 )236.079.795,953(  

  دج 314.095.996,521= ومنه أعباء قسم الصيانة تمثل  

  :الغير مباشرة النهائي كما يلي لألعباءاعتمادا على ما سبق يكون جدول التوزيع الثانوي    

  )دج(الوحدة              مباشرة النهائيالغير  لألعباءجدول التوزيع الثانوي ) 39(جدول رقم ال

  الرئيسية األقسام  الثانوية األقسام  البيان
  البيع  التموين  الصيانة  اإلدارة

مجموع 
التوزيع 
  األولي

121.309.118,825  144.118.543,435  38.770.325,275  87.256.575,275  

  63.741.544,907  2.360.797,960  169.977.453,086  )236.079.795,953(  اإلدارة
  198.634.308,20  691.011,193  )314.095.996,521(  114.770.677,128  الصيانة
مجموع 

التوزيع 
  الثانوي

00  00  41.822.134,428  349.632.428,382  

  دج من المبيعات100  دج من المشتريات100  طبيعة وحدات العمل
  6.235.793,0704  119.777,2492  عدد وحدات العمل
  56,0686  349,1659  تكلفة وحدات العمل

  .عتمادا على ما سبقإ: المصدر

 -وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إحساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة لمؤسسة  -  ب

 :من خالل الجدول التالي اإلجماليةتحسب تكلفة التموين : حساب تكلفة التموين - 1
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  )دج(الوحدة        التكلفة الكلية أسلوبوفق  اإلجماليةحساب تكلفة التموين ) 40(جدول رقمال

  المبالغ  البيان
  المباشرة األعباء

  مباشرةالغير  األعباء

124.276.035,02  

41.822.134,428  

  166.098.169,448  اإلجماليةتكلفة التموين 

  )40(عتمادا  على الجدول رقم إ: المصدر

 :التكلفة الكلية أسلوبحساب سعر التكلفة وفق  - 2

  )دج(الوحدة         التكلفة الكلية أسلوبحساب سعر التكلفة وفق ) 41(جدول رقم ال
  المبالغ  البيان

تكلفة = تكلفة تموين قيمة المشتريات المباعة
  المخزن اإلنتاج – اإلجماليةالتموين 

166.098.169,448 - 41.294.516,60  
  المباشرة األعباء

  مباشرةالغير  األعباء

  

  
124.803.652,848  
391.809.952,95  

349.632.428,382  

  866.246.034,18  سعر التكلفة

  إعتمادا  على ما سبق: المصدر                          
 

 النتيجةثم  اإلجماليةالتحليلية  النتيجةحساب  أوالسيتم : التكلفة الكلية أسلوبحساب النتيجة التحليلية وفق  -  ت
 :يلي الصافية فيماالتحليلية 

 :التكلفة الكلية أسلوبوفق  اإلجماليةالتحليلية  النتيجةحساب  - 1

  .سعر التكلفة –المبيعات =  اإلجماليةالنتيجة التحليلية : تحسب وفق العالقة التالية

  :ويكون ذلك من خالل الجدول التالي
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  )دج(الوحدة       التكلفة الكلية أسلوبوفق  اإلجماليةحساب النتيجة التحليلية ) 42(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  المبيعات

  سعر التكلفة

623.579.307,04  

)866.246.034,18(  

  -242.666.727,14  اإلجماليةالنتيجة التحليلية 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر                        
 

 :التكلفة الكلية أسلوبالتحليلية الصافية وفق  النتيجةحساب  - 2

  :تحسب بالعالقة التالية 

  .عناصر غير معتبرة – إضافيةعناصر +  اإلجماليةالنتيجة التحليلية = النتيجة التحليلية الصافية 

 عناصر غير معتبرة:  

التي ال تتعلق مباشرة باالستغالل  األعباء أياالستثنائية  األعباءبالنسبة للعناصر الغير معتبرة فهي تمثل 
  .657/ العادي وهو حـ

  ليست ضمن المحاسبة العامة وتشمل  ألنهاهي وهمية  األعباءهذه  أنتبار عفنظر إل: اإلضافيةالعناصر
عمل مدير الوكالة  مكافأة فتراض قيمةإالخاصة، ففي حالتنا هذه يتم  األموال ومكافأةعمل المستغل  مكافأة
 :أنتكون نتيجة المحاسبة التحليلية الصافية تساوي نتيجة المحاسبة العامة، بما  أنجل أمن 

  – 244.351.586,17= نتيجة المحاسبة العامة=نتيجة المحاسبة التحليلية الصافية  

  .عناصر  غير معتبرة – إضافيةعناصر +  اإلجماليةالنتيجة التحليلية = النتيجة التحليلية الصافية

  2.474.435,85 – إضافيةعناصر ) + - 242.666.727,14( ) =  –244.351.586,17( 

  2.474.435,85) +  -  242.666.727,14(  -)  –244.351.586,17= ( اإلضافيةاصر نومنه الع

  .دج 789.576,82= اإلضافيةالعناصر 

  :ويمكن توضيح حساب النتيجة التحليلية الصافية من خالل الجدول التالي
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  )دج(الوحدة        التكلفة الكلية أسلوبحساب النتيجة التحليلية الصافية وفق ) 43(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  اإلجماليةالنتيجة التحليلية 

  اإلضافيةالعناصر 

  الغير معتبرة األعباء

242.666.727,14-  

789.576,82  

)2.474.435,85(  

  -244.351.586,17  النتيجة التحليلية الصافية

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر                           

 :التكلفة الكلية أسلوبحساب مردودية المؤسسة وفق : ثانيا

  :ويمكن حساب مردودية المؤسسة وفق هذه الطريقة بالعالقة التالي

  .المبيعات ÷ اإلجماليةالنتيجة = مردودية المؤسسة 

                   ) =242.666.727,14 - (÷ 623.579.307,04  

                   =0,3891 –  

  %. -  38,91التكلفة الكلية تساوي  أسلوبمردودية المؤسسة وفق  أي

  –وكالة بسكرة  -أساليب التكلفة الجزئية في مؤسسة اتصاالت الجزائرتطبيق : الفرع الثالث
: وتتمثل في –وكالة بسكرة  –سيتم إستخدام بعض أساليب التكلفة الجزئية في مؤسسة إتصاالت الجزائر      

  .متغيرة، أسلوب التكلفة المباشرة من خالل تحديد مردودية المؤسسة وفق كل أسلوبأسلوب التكلفة ال

سيتم تطبيق : -وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إالتكلفة المتغيرة في مؤسسة  أسلوبخطوات تطبيق : أوال
  :التكلفة المتغيرة وفق الخطوات التالية أسلوب

غير  ألعباءجدول التوزيع الثانوي  إلعداد :التكلفة المتغيرة أسلوبمباشرة وفق الغير  األعباءتوزيع  - أ
المباشرة  األعباءالمتغيرة بعد فصل  األعباءتحديد مفاتيح توزيع  أواليجب  األسلوبمباشرة حسب هذا ال

  .الرئيسية والتي ستوضع على شكل نسب حسب طبيعة كل عنصر األقساممنها على 
  :المتغيرة من األعباءتتكون    
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 .مباشرة أعباءهي : مشتريات البضائع المباعة 600/ حـ -

 .مباشرة أعباءهي :  أوليةمواد  601/ حـ -

التموين الن طبيعة نشاط هذا القسم  قسم إلىيتم تخصيص هذا الحساب : التموينات األخرى 602/ حـ -
 .تتطلب القيام بعمليات التموين للمؤسسة بصفة دورية

رتباط بين إالرئيسية الن هناك  األقساميخص هذا الحساب حسب عدد المكيفات في : الكهرباء 607/ حـ -
 .عدد المكيفات والكهرباء

  الرئيسية األقسامنسبة توزيع الكهرباء على ) 44(جدول رقم ال
  % النسبة  عدد المكيفات  األقسام
  11,36  5  التموين
  88,64  39  البيع

  100  44  المجموع

هذا  أنعتبار إقسم البيع على  إلىيخصص الجزء المتغير من هذا الحساب : الضرائب والرسوم 64/ حـ -
 .له هو نشاط قسم البيع األساسيالمتسبب  الحساب

  :الرئيسية في الجدول التالي األقسامالمتغيرة على  األعباءويمكن توضيح توزيع 

  )دج(الوحدة                الرئيسية األقسامالمتغيرة على  األعباءتوزيع ) 45(جدول رقم ال

رقم 
  الحساب

  الرئيسية األقسام  المباشرة األعباء  المبلغ الموزع  اسم الحساب
  البيع  التموين

مشتريات البضائع   600
  المباعة

32.527.756,93  32.527.756,93  -  -  

  -  -  117.320.717,11  117.320.717,11  األوليةالمواد   601
  -  2.297.886,16  -  2.297.886,16  األخرىالتموينات   602
  9.842.512,82  1.261.405,07  -  11.103.917,89  الكهرباء  607
  12.471.669,14  _  -  12.471.669,14  الضرائب والرسوم  64

  22.314.181,96  3.559.291,23  149.848.474,04  175.721.947,23  المجموع

  .عتمادا على ما سبقإ: المصدر

  :التكلفة المتغيرة في أسلوبغير المباشرة حسب  األعباءويمكن تحديد جدول توزيع 
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  )دج(الوحدة        التكلفة المتغيرة أسلوبالغير مباشرة حسب  األعباءتوزيع ) 46(جدول رقم ال

  الرئيسية األقسام  البيان
  البيع  التموين

  349.632.428,32  41.822.134,428  مجموع التوزيع الثانوي
  22.314.181,96  3.559.291,23  التكلفة المتغيرة

  دج قيمة المبيعات 100  دج قيمة المشتريات 100  طبيعة وحدات العمل
  6.235.793,0704  119.77,2492  عدد وحدات العمل

  .سبق إعتمادا  على ما: المصدر
 

  :التكلفة المتغيرة أسلوبحساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة وفق  -  ب
  :تحسب تكلفة التموين كما في الجدول التالي: التموينحساب تكلفة  - 1

  )دج(الوحدة        التكلفة المتغيرة أسلوبحساب تكلفة التموين وفق ) 47(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  المباشرة األعباء

  مباشرةالغير  األعباء

124.276.035,02  

3.559.291,23  

  127.835.326,25  اإلجماليةتكلفة التموين 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

  :تحسب كما في الجدول التالي: التكلفة المتغيرة أسلوبحساب سعر التكلفة وفق  - 2
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  )دج(الوحدة        المتغيرة التكلفة أسلوبحساب سعر التكلفة وفق ) 48(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
تكلفة = تكلفة تموين قيمة المشتريات المباعة

  المخزن اإلنتاج – اإلجماليةالتموين 
127.835.326,25- 41.294.516,60  
  المباشرة األعباء

  مباشرةالغير  األعباء

  
  

86.540.809,65  
391.809.952,95  
22.314.181,96  

  500.664.944,56  سعر التكلفة

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

  :حساب الهامش على التكلفة المتغيرة -  ت

  )دج(الوحدة        الهامش على التكلفة المتغيرةحساب ) 49(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  المبيعات

  سعر التكلفة

623.579.307,04  

)500.664.944,56(  

  122.914.362,48  الهامش على التكلفة المتغيرة

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

  التكلفة المتغيرة أسلوبحساب النتيجة التحليلية وفق  -  ث
 :التكلفة المتغيرة أسلوبوفق  اإلجماليةحساب النتيجة التحليلية  - 1
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  )دج(الوحدة      التكلفة المتغيرة أسلوبوفق  اإلجماليةحساب النتيجة التحليلية ) 50(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  الهامش على التكلفة المتغيرة

  التكاليف الثابتة

122.914.362,48  

)365.581.089,62(  

  -  242.666.727,14  اإلجماليةالنتيجة التحليلية 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

 :التكلفة المتغيرة أسلوبحساب النتيجة التحليلية الصافية وفق  - 2

  )دج(الوحدة       التكلفة المتغيرة أسلوبحساب النتيجة التحليلية الصافية وفق ) 51(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  اإلجماليةالنتيجة التحليلية 

  اإلضافيةالعناصر 

  الغير معتبرة األعباء

242.666.727,14 –  

789.576,82  

)2.474.435,85(  

  -  244.351.586,17  النتيجة التحليلية الصافية

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر

  التكلفة المتغيرة أسلوبحساب مردودية المؤسسة وفق  - د

  :المؤسسة وفق هذه الطريقة بالعالقة التاليويمكن حساب مردودية 

  .المبيعات ÷ اإلجماليةالنتيجة = مردودية المؤسسة 

                   ) =242.666.727,14 - (÷ 623.579.307,04  

                   =0,3891 –  

  %. - 38,91التكلفة المتغيرة تساوي  أسلوبمردودية المؤسسة وفق  أي

  :حسب الخطوات التالية األسلوبسيتم تطبيق هذا : التكلفة المباشرة أسلوبتطبيق : ثانيا
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الرئيسية  األقسامعلى  المباشرة األعباءيظهر جدول توزيع  :الرئيسية األقسامالمباشرة على  األعباءتوزيع  - أ
  :كما يلي

  )دج(الوحدة         التكلفة المباشرة أسلوبمباشرة حسب ال األعباءتوزيع ) 52(جدول رقم ال

  الرئيسية األقسام  البيان
  البيع  التموين

  391.809.952,95  124.276.035,02  مجموع التوزيع الثانوي
  دج قيمة المبيعات 100  دج قيمة المشتريات 100  طبيعة وحدات العمل
  6.235.793,0704  119.77,2492  عدد وحدات العمل

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر

  :المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب مختلف التكاليف وسعر التكلفة وفق   - ب

 :تحسب تكلفة التموين كما في الجدول التالي: حساب تكلفة التموين - 1

  )دج(الوحدة          المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب تكلفة التموين وفق ) 53(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  124.276.035,02  المباشرة األعباء

  
  124.276.035,02  اإلجماليةتكلفة التموين 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

  :تحسب كما في الجدول التالي :المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب سعر التكلفة وفق  - 2
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  )دج(الوحدة            المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب سعر التكلفة وفق ) 54(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
= قيمة المشتريات المباعةتكلفة تموين 

 اإلنتاج – اإلجماليةتكلفة التموين 
  المخزن

124.276.035,02- 41.294.516,60  
  المباشرة األعباء

  
  
  

82.981.518,42  
391.809.952,95  

  474.791.471,37  سعر التكلفة

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

  :المباشرةحساب الهامش على التكلفة  -  ب

  )دج(الوحدة       المباشرةحساب الهامش على التكلفة ) 55(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  المبيعات

  سعر التكلفة

623.579.307,04  

)474.791.471,37(  

  148.787.835,67  المباشرةالهامش على التكلفة 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر

  : المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب النتيجة التحليلية وفق  -ث 

 :المباشرةالتكلفة  أسلوبوفق  اإلجماليةحساب النتيجة التحليلية  - 1
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  )دج(الوحدة         المباشرةالتكلفة  أسلوبوفق  اإلجماليةحساب النتيجة التحليلية ) 56(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  المباشرةالهامش على التكلفة 

  مباشرةالغير  األعباء

148.787.835,67 
)391.454.562,81(  

  -  242.666.727,14  اإلجماليةالنتيجة التحليلية 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
 

 :المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب النتيجة التحليلية الصافية وفق  - 2

  )دج(الوحدة         المباشرةالتكلفة  أسلوبحساب النتيجة التحليلية الصافية وفق ) 57(جدول رقم ال

  المبالغ  البيان
  اإلجماليةالنتيجة التحليلية 

  اإلضافيةالعناصر 

  الغير معتبرة األعباء

242.666.727,14 –  

789.576,82  

)2.474.435,85(  

  -  244.351.586,17  النتيجة التحليلية الصافية

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر

  التكلفة المباشرة أسلوبوفق  –وكالة بسكرة  –حساب مردودية مؤسسة اتصاالت الجزائر  - د

  :ويمكن حساب مردودية المؤسسة وفق هذه الطريقة بالعالقة التالي

  .المبيعات ÷ اإلجماليةالنتيجة = مردودية المؤسسة 

                   ) =242.666.727,14 - (÷ 623.579.307,04  

                   =0,3891 –  

  %. - 38,91التكلفة المباشرة تساوي  أسلوبمردودية المؤسسة وفق  أي
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وكالة  –تصاالت الجزائر إفي مؤسسة ) ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبتطبيق : الفرع الرابع
  - بسكرة

غير نظام يعمل على تحميل التكاليف  ألنه) ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبسيتم تطبيق    
من  -وكالة بسكرة –تصاالت الجزائر إالمسببة لها في مؤسسة  باألنشطةمباشرة على المنتجات مرورا ال

  :خالل الخطوات التالية

  نه يتكون منأيتم في هده المرحلة كما جاء في الجزء النظري من الدراسة : األنشطةتحديد تكاليف: 

  األنشطةتحديد وتوصيف. 

 تحديد تكلفة كل نشاط. 

 حساب معدل التحميل. 

  وتعني هذه المرحلة تخصيص التكاليف الغير مباشرة على الخدمات وذلك : الخدماتتحديد تكاليف
 .ستخدام معدل التحميلإب

  :)ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبخطوات تطبيق  :أوال

والتكاليف المرتبطة لها من خالل النقاط  األنشطةفي هذه المرحلة يتم تحديد : األنشطةتحديد تكاليف   - أ
  :التالية

 بأكثرالمنجزة داخل المؤسسة سيمكن من حساب التكلفة  األنشطةتحديد  أن: األنشطةتحديد وتوصيف  - 1
وهذا  األنشطةختيار بعض إنه تم إالمؤسسة وصعوبة الربط بينها وبين التكلفة، ف أنشطةدقة، فنظرا لتعدد 

وتحديد  -وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإفي مؤسسة  األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبلمحاولة تطبيق 
 .ثم الخدمات األنشطةمسبباتها التي ستستخدم في تخصيص تكاليف المؤسسة على 

مؤسسة،  أيفي  األنشطةيرتكز على  أسلوبتساعد في وضع  ألنهامهمة  األنشطةوتعتبر عملية تحديد   
وكالة  -تصاالت الجزائرإمؤسسة  أنشطةوسنقوم بتقسيم  األسلوبنطالقة لتطبيق هذا نقطة اإل ألنها

  :إلى -بسكرة

  يقوم هذا النشاط بالمهام التالية: اإلمدادنشاط: 

 .الطلبيات إعداد -

 .ستالم وتخزين التمويناتإ -

 .المخزونات بناءا على طلبات كل قسم إخراجوتعني : المناولة -

 يقوم هذا النشاط بما يلي: نشاط الوكاالت التجارية: 
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 .ستقبال طلبات الزبائنإ -

 .تقديم الخدمات -

 .الفواتير إعداد -

 يقوم بالمهام التالية: النشاط التقني: 

 .الشبكات الهاتفية إنشاء -

 .الصيانة في حالة الخلل -

 :يتم تحديد تكلفة كل نشاط وفق الخطوات التالية األنشطةبعد تحديد : تحديد تكلفة كل نشاط - 2

 في الصنف السادس المسجلة بالمحاسبة العامةيتم هذا بواسطة تتبع التكاليف : توزيع تكاليف المؤسسة 
 األنشطةكل نشاط وتكاليف  إلىالتكاليف التي تحمل مباشرة  أيالرئيسية  األنشطةتكاليف  إلىوتوزيعها 

، الداعمة األنشطةسم إالعامة وهي التي تساعد على القيام بمهام كل قسم وتسمي ب اإلدارةالتي تقوم بها 
 :كما يلي -وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإويتم توزيع تكاليف مؤسسة 

  يتكون هذا الحساب من: المشتريات المستهلكة: 

 .هي عبارة عن تكاليف مباشرة: مشتريات بضائع مباعة -

 .النشاط المعني بها إلىتحمل مباشرة : لوازم تقنية -

تحمل مباشرة  أيكل نشاط لها، ولهذا يمكن تتبعها  حتياجاتإهذه التكاليف توزع حسب : أخريتموينات  -
 .النشاط المعني إلى

من الكهرباء الذي يمكن تتبعه يوضع عداد في كل قسم،  أساساهذه التكاليف تتكون : تموينات غير مخزنة -
 .حتياجات كل قسمإبالنسبة لباقي التكاليف فيمكن تتبعها حسب  أما

 .تعتبر مصاريف مباشرة للنشاط التقني: ستهالكيةإمواد  -

 .تعتبر مصاريف مباشرة للنشاط التقني: لموقف السياراتستهالكية إلوازم  -

 والصيانة، وتعتبر مصاريف غير  اإليجارهذا الحساب من تكاليف  أساسايتكون : الخدمات الخارجية
 .الداعمة األنشطة إلىتحمل  إذنالمؤسسة فهي  إعتبارها تكاليف على مستوىمباشرة ويمكن ال

 الداعمة األنشطة إلى إذنالمؤسسة ككل فتحمل  يف على مستوىتعتبر تكال: الخدمات الخارجية األخرى. 

 لكل عامل وتقسم على  األجوريمكن تتبعها حسب كشف  ألنهيمكن تتبع هذه التكاليف : المستخدمين أعباء
 .حسب ساعات العمل األنشطة

 عمةالدا األنشطة إلىالمؤسسة وسيتم تحميلها  تعتبر كذلك تكاليف على مستوى: سومالضرائب والر. 

 الداعمة األنشطة إلىتحمل كذلك هذه التكاليف : األعباء العملياتية األخرى. 

  هتالك التثبيتات إ أيالمؤسسة،  على مستوىهتالكات المؤسسة هي إ إننالحظ : اإلهتالكاتمخصصات
 .الداعمة األنشطة إلى األخيرةلذا فسيتم تحميل هذه 
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  الرئيسية لألنشطةتحديد مسببات التكلفة: 

الداعمة فسيتم  األنشطةالرئيسية وتكاليف  باألنشطةتكاليف متعلقة  إلىفبعد توزيع تكاليف المحاسبة العامة 
الرئيسية التي ستساعدنا في حساب تكلفة كل نشاط، ولهذا فقد تم تحديد  لألنشطةتحديد مسببات التكلفة 

  :في الجدول التاليتوفر معلومات عنها من طرف مؤسسة الدراسة كما  أمكنالمسببات التي 

 - وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإمؤسسة  ألنشطةمسببات التكلفة ) 58(جدول رقم ال

  تكاليف كل نشاط  مسبب التكلفة  مهام كل نشاط  النشاط
 .الطلبيات إعداد -  اإلمدادنشاط 

 .استالم وتخزين التموينات -

 .المناولة -

  

  

  

  .عدد الطلبيات

  .اآللي اإلعالمتكاليف عامل على _ 

 .اآللي اإلعالمتكاليف لوازم  -

 .تكاليف لوازم مكتب -

 .تكاليف الكهرباء -

 .تكاليف الماء -

 .تكاليف تموينات أخرى -

  .تكاليف مشتريات غير مخزنة -

  
نشاط الوكاالت 

  التجارية
 .استقبال طلبات الزبائن -

 .تقديم الخدمات -

  .الفواتير إعداد -

  

عدد العمال في الوكاالت 
  .التجارية

 اإلعالمتكاليف عامل على  -
  .اآللي

 .اآللي اإلعالمتكاليف لوازم  -

 .تكاليف لوازم مكتب -

 .تكاليف الكهرباء -

 .تكاليف الماء -

 .وينات أخرىتكاليف تم -

  .تكاليف مشتريات غير مخزنة -

 .الشبكات الهاتفية إنشاء -  النشاط التقني

  .الصيانة -
  

  .عدد العمال التقنيين

 اإلعالمتكاليف عامل على  -
  .اآللي

 .اآللي اإلعالمتكاليف لوازم  -

 .تكاليف لوازم مكتب -

 .تكاليف الكهرباء -

 .تكاليف الماء -

 .تكاليف تموينات أخرى -

 .تكاليف مشتريات غير مخزنة -
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 .تكاليف لوازم تقنية -

 .تكاليف مواد استهالكية -

  تكاليف لوازم استهالكية -

  

  .الطالبة بناءا على ما سبق إعدادمن : المصدر

 حساب تكلفة كل نشاط: 

  :تحسب تكلفة كل نشاط كما يلي    
  تكاليف لوازم مكتب  +لي عالم اآلتكاليف لوازم اإل +لي عالم اآلتكاليف عامل اإل[( = اإلمدادتكلفة نشاط

ساعات  ÷)تكاليف تموينات اخري +تكاليف مشتريات غير مخزنة  +تكاليف الماء  +تكاليف الكهرباء  +
 .عدد الطلبیات × ]العمل

 

  

  

 تكاليف  +لي عالم اآلتكاليف لوازم اإل +لي عالم اآلتكاليف عامل اإل[(= تكلفة نشاط الوكاالت التجارية
تكاليف تموينات  +تكاليف مشتريات غير مخزنة  +تكاليف الماء  +تكاليف الكهرباء  +لوازم مكتب 

  .عدد العمال في الوكاالت التجاریة × ]ساعات العمل ÷)اخري

  

  

 تكاليف لوازم مكتب  +لي عالم اآلتكاليف لوازم اإل +لي عالم اآلتكاليف عامل اإل[( =تكلفة النشاط التقني
تكاليف  +تكاليف تموينات اخري  +تكاليف مشتريات غير مخزنة  +تكاليف الماء  +تكاليف الكهرباء  +

 .العمال التقنینعدد  × ]ساعات العمل ÷)تكاليف لوازم استهالكية +تكاليف مواد استهالكية  +لوازم تقنية 

 

 

 

  :حساب معدل التحميل لكل نشاط - 3
  :التالييتم حساب معدل تحميل كل نشاط وفق الجدول 

ଷଽଵ.଼ଽ.ଽହଶ,ଽହାଵ.ଽ.ହଽ,ଵସାଵ.ସଷଶ.ଶସ,ସାସ.ଶଽ.ଶ,ସାଷସଷ.ଵସଷ,ସାଵ.ଷଶ.ସଵ଼,଼ଽାଵ.ଶ.ଷହଽ,ସ
ଶସ

  دج 9.634.875,8022 =990 ×

ଷଽଵ.଼ଽ.ଽହଶ,ଽହାଵ.ଽ.ହଽ,ଵସାଵ.ସଷଶ.ଶସ,ସାସ.ଶଽ.ଶ,ସାଷସଷ.ଵସଷ,ସାଵ.ଷଶ.ସଵ଼,଼ଽାଵ.ଶ.ଷହଽ,ସ
ଶସ

  دج 16.932.672,66 =73 ×

ଷଽଵ.଼ଽ.ଽହଶ,ଽହାଵ.ଽ.ହଽ,ଵସାଵ.ସଷଶ.ଶସ,ସାସ.ଶଽ.ଶ,ସାଷସଷ.ଵସଷ,ସାଵ.ଷଶ.ସଵ଼,଼ଽାଵ.ଶ.ଷହଽ,ସ
ଶସ

+

  117.320.717,11+2.199.813,86+98.072,30
  دج 56.077.304,50 = 199 ×2400
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  -وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإمؤسسة  ألنشطةمعدالت التحميل ) 59(الجدول رقم 

  األنشطة  البيان
  النشاط التقني  نشاط الوكاالت التجارية  اإلمدادنشاط 

  56.077.304,50  16.932.672,66  229.634.875,80  )دج( األنشطةتكلفة 
الوكاالت عدد العمال في   عدد الطلبيات  مسبب التكلفة

  التجارية
  عدد العمال التقنيين

  199  73  990  عدد مسبب التكلفة
  281.795,50  231.954,42  231.954,42  معدل تحميل كل نشاط

  .عتمادا على المعلومات السابقةإ: المصدر

  تحديد تكاليف الخدمات - ب

 -تصاالت الجزائرإلم نستطع تطبيق هذه المرحلة المتمثلة في تحديد تكلفة كل خدمة من خدمات مؤسسة     
ستوزع تكاليف كل نشاط على الخدمات،  أساسهالعدم توفر المعلومات الكافية والتي على  - وكالة بسكرة

  :كما في الجدول التالي لألنشطة اإلجماليةولكن سيتم حساب التكلفة 

     )ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبحسب  لألنشطة اإلجماليةالتكلفة ) 60( الجدول رقم

  )دج(الوحدة   

  المبالغ  البيان
  32.527.756,93  التكاليف المباشرة

  اإلمدادتكلفة نشاط 

  تكلفة نشاط الوكاالت التجارية

  تكلفة النشاط التقني

229.634.875,80  

16.932.672,66  

56.077.304,50  

  302.644.852,96  األنشطةمجموع تكاليف 
  224.273.992,31  الداعمة األنشطةتكلفة 

  526.918.845,27  اإلجماليةالتكلفة 

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر
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  :وفيما يلي سيتم حساب نتيجة المؤسسة وفق العالقة التالية
  .اإلجماليةالتكلفة  –مبيعات المؤسسة = نتيجة المؤسسة

  526.918.845,27 -623.579.307,40= المؤسسة نتيجة 
  دج 96.660.461,77=  اإلجمالية نتيجة المؤسسةومنه 

  :تحسب النتيجة وفق الجدول التالي: األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبحساب النتيجة الصافية وفق : ثانيا

  )دج(الوحدة      ABC  األنشطةالنتيجة التحليلية الصافية وفق أسلوب التكلفة على أساس ) 61(الجدول رقم 

  المبالغ  البيان
  اإلجماليةالنتيجة 

  اإلضافيةالعناصر +

  الغير معتبرة األعباء-

96.660.461,77  

789.576,82  

)2.474.435,85(  

  94.975.602,74  النتيجة الصافية

  .إعتمادا  على ما سبق: المصدر

تصاالت إمردودية مؤسسة : ABCاألنشطة  أساسالتكلفة على  أسلوبحساب مردودية المؤسسة وفق : ثالثا
  :تساوي األسلوبوفق هذا  - وكالة بسكرة -الجزائر

  المبيعات ÷ اإلجماليةالنتيجة = مردودية المؤسسة
  623.579.307,40 ÷ 96.660.461,77= مردودية المؤسسة

  .0,1550= ومنه المردودية
) ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبق وف - وكالة بسكرة  - تصاالت الجزائرإمردودية مؤسسة  أن أي

  %.15,50تساوي 

  كميةالغير  األساليبتطبيق بعض : المطلب الثاني

  -وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإفي مؤسسة  )TQM(الجودة الشاملة  إدارة أسلوبتطبيق : األولالفرع 

من  -وكالة بسكرة -الجزائرتصاالت إالجودة الشاملة في مؤسسة  إدارة أسلوبتنطلق محاولة تطبيق     
هو تخفيض  األسلوبلهذا  األساسين الهدف ضرورة تبني الفكرة والسهر على تعميمها في جميع الوكاالت أل
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نجازها وبالتالي تقليل التكاليف، إ إعادة أوالتكاليف وذلك بتقليل وجود عيوب وعوائق في الخدمات المقدمة 
  :ويتم هذا من خالل الخطوات التالي

العليا  اإلدارةتقرر  أنيعني هذا : الجودة الشاملة في مؤسسة الدراسة إدارة أسلوبتبني فكرة تطبيق : أوال
بقناعة ولو في وحدات تجريبية، ثم تعميم الفكرة الحقا في جميع الوحدات  األسلوبتطبيق هذا للمؤسسة 

  .األسلوبيجابيات وسلبيات تطبيق هذا إبعد التعرف على 

 األقساملمختلف  األسلوبعن تطبيق  اإلعالنيعني بذلك : ل ثقافة المؤسسة محل الدراسةتشكي إعادة: ثانيا
  .التنفيذ وتهيئة البيئة المالئمة للتطبيقوالهيئات، والتعرف على الخطط ومراحل 

نشر مفاهيم ومبادئ  األسلوبمن الضروري قبل تطبيق : داخل المؤسسة األسلوبالترويج وتسويق : ثالثا
وهذا للتقليل من معارضة التغيير والتعرف على المخاطر  األسلوبلتطبيق هذا  إتباعهاوالمراحل الواجب 

  .وأهميتهوفوائده  باألسلوبمؤتمرات للتعرف  أوالمتوقعة لمواجهتها قبل التطبيق وذلك بتنظيم محاضرات 

الجودة الشاملة يجب تدريب  إدارة أسلوبلتطبيق : اسةتعليم وتدريب العاملين في المؤسسة محل الدر: رابعا
نتائج  إلى سليم وبالتالي يؤدى أساسيكون على  األسلوب حتىهذا  وأدوات بأساليبوتعليم العاملين 
  .الفشل إلى فهم يؤدى أوبدون وعي  األسلوبن تطبيق هذا مرغوب فيها، أل

ومؤسسات متخصصة  مستشارينستعانة بالخبرات الخارجية من وذلك لإل: ستعانة باالستشارييناإل: خامسا
من  شأ في المراحل األولىعدتها على حل المشاكل التي تنولتدعيم المؤسسة ومسا األسلوبعن تطبيق 

  .التطبيق

تسمي بمجالس الجودة تتكون من ذوي الخبرة والدراية بالموضوع ولديهم : تشكيل فريق العمل: سادسا
ومهمتها تقديم  األسلوبستعداد للعمل والتطوير والعمل على التنسيق مع الوحدات التي سيطبق فيها اإل

  .المشورة والمقترحات عن مرحل التطبيق

الجودة الشاملة  إدارة أسلوبالتحفيز والتشجيع له دور كبير في تطوير  إن :التشجيع والتحفيز للعاملين: سابعا
بزيادة حماس العاملين، ولهذا يجب تعزيز الحماس من خالل الحوافز ستمراريته وهذا إفي المؤسسة و

نه على المؤسسة تبني برنامج حوافز فعال أتشجيع معنوي، وهذا يعني  إلىمالية  مكافآتالمناسبة من 
  .األسلوبالدور الذي يلعبه لتطبيق هذا  وبأهميةيخلق جو من الثقة والتشجيع 

 لتزاما بالموارد المادية والبشريةإوع التطبيق في الوحدات المعنية وذلك شرويعني  :التطبيق التجريبي: ثامنا
  .المرجوة األهدافالمتاحة وهذا لتحقيق 
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جل التقييم المستمر للقيام أوذلك من  واإلشراففي هذه المرحلة تتم عملية المتابعة :والمتابعة اإلشراف: تاسعا
  .الجودة الشاملة إدارة أسلوببالتعديالت الالزمة والضرورية، وهذا للتقدم في تطبيق 

والمتابعة والتقييم المستمر تزيد  اإلشراففبعد عملية  :الجودة الشاملة إدارة أسلوبتعميم تطبيق : عاشرا
 من نجاح التجربة على مستوى التأكدالل الجودة الشاملة، وذلك من خ إدارة أسلوبفرصة نجاح تطبيق 

األقسام جميع  إلى، ووجود فريق عمل يعمل على نقل الخبرات األسلوبالوحدات التي طبق فيها 
  .والعمل على تفاديها في المستقبل األخطاءستفادة من واإل والوحدات األخرى

  المتوازن األداءبطاقة  أسلوبتطبيق : انيالفرع الث

المؤسسة مقارنة بما هو مخطط وكذا  أداءالمتوازن المؤسسات على قياس  األداءبطاقة  أسلوبيساعد تطبيق  
كتشاف نقاط الضعف والعمل على وهذا إل ةتخاذ القرارات والقيام بعملية الرقابإتوفير بيانات تساعد على 

اليف المحتملة وتحسين نجد محاولة تخفيض التك األداءمعالجتها ونقاط القوة وتدعيمها فمن بين نتائج قياس 
المتوازن في  األداءبطاقة  أسلوبالخطوات المقترحة لتطبيق  أهمالعام للمؤسسة، كما يمكن تحديد  األداء

  :كما يلي -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإمؤسسة 

في  أساساالمتوازن التي تتمثل  األداء توضح فيها مؤشرات قياس في بطاقة :تحديد خطة للمؤسسة :أوال
  .الخ، حسب الهدف المراد تحقيقه...مؤشر الفعالية، مؤشر الكفاءة، مؤشر الجودة، مؤشر النتائج

المؤسسة في تصميم بطاقة  وأقسامفي هذه المرحلة تشترك جميع المستويات  :واإلشرافالمشاركة : ثانيا
  .أقسامهامن كل قسم  وأهدافالمتوازن وذلك عن طريق الربط بين الهدف العام للمؤسسة  األداء

المتوازن على توفير  األداءمحدودة بحيث تساعد بطاقة  بأنهاتتصف موارد المؤسسة  :التخطيط للعمل: ثالثا
  .المؤسسة أقسامحتياجات الخاصة لكل قسم من واإل أهدافلتوزيع هذه الموارد من خالل  أساس

 األداءوفق لبطاقة  األداءهي عبارة عن عملية تقييم  ألنهاتعتبر هذه المرحلة الحاسمة : التغذية العكسية: رابعا
الموضوعة  باألهدافهتمام المؤسسة على النتائج المتحصل عليها مقارنة إالمتوازن وتساعد على تركيز 

  .مسبقا
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   تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية: المطلب الثالث

  تحليل نتائج الدراسة الميدانية: األولالفرع 

التي  المثلى منهاترشيد تكاليف الخدمات العامة وتحديد  أساليبجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على      
جل تخفيض تكلفة السلع والخدمات أعلى مواكبة التطورات وحدة المنافسة من  تساعد المؤسسات االقتصادية

  .المقدمة للعمالء والحفاظ على مكانتها في السوق وعلى جودة السلع والخدمات

محاسبة التكاليف الكمية  أساليبفي هذه الدراسة تساعد على بيان واقع تطبيق  إليهاوالنتائج المتوصل     
على مردودية  أسلوبكل  تأثيرتقدم وبشكل واضح  أنهاالغير كمية في المؤسسة الخدمية، كما  أومنها 

تخاذ إيقة تساعد في عملية في الحصول على معلومات دق األساليبالمؤسسة، وذلك من خالل مساهمة هذه 
  .لرفع كفاءة المؤسسةالقرارات والرقابة والتخطيط، وهذا 

  :في هذه الدراسةمن خالل  إليهاالنتائج التي تم التوصل  أهموفيما يلي 

تحليل نتائج  سيتم: -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإالكمية في مؤسسة  األساليبتحليل نتائج تطبيق : أوال
 أسلوبعتمادا على مردودية كل إ -وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإالكمية في مؤسسة  األساليبطبيق ت

  :المطبقة الموضحة في الجدول التالي األساليبمن 

  المطبقة ألساليبليوضح نسب المردودية ) 62(جدول رقم ال

  %نسبة المردودية  البيان
  التكلفة الكلية أسلوب

  التكلفة المتغيرة أسلوب

  التكلفة المباشرة أسلوب

 األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوب
)ABC(  

38,91 - %  

38,91 - %  

38,91 - %  

15,50%  

  :أنمن خالل الجدول يتبين 

نخفاض مردودية إمتساوية وهي سالبة تدل على  األولىالثالثة  لألساليبنسبة المردودية بالنسبة   - 1
 .المؤسسة
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األساليب عند تطبيقه مرتفعة مقارنة بباقي ) ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبنسبة مردودية  - 2
 .األخرى

مقارنة بنسبة المردودية وفق  األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوببحيث تم الحصول على نسبة مردودية وفق 
  :بفرق يساوي أيالكلية التكاليف  أسلوب

  %.53,69%) =  - 38,90( -% 15,50= الفرق

 أدىالتكاليف الكلية، مما  أسلوبعتبار في التي لم تؤخذ بعين اإل األنشطةتعتبر هذه الزيادة عن تكاليف و  
  .- وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإزيادة في مردودية مؤسسة  إلى

  :تعليق على النتائج السابقة

دقة لتحديد  أكثر) ABC( أسلوب أنالمقترحة يتمثل في  األساليبالفرق بين  أنمن خالل ما سبق نجد  - 1
 .التكاليف

 .مباشرةالغير  األعباءتحمل بقدر متساوي من  األساليب الثالثة األولىالخدمات وفق  - 2

 أسلوب(المطبقة  األساليبختالف في نسبة المردودية بين إهناك ) 62(رقم  كما هو مبين في الجدول - 3
كبير يساوي  ختالفاإلوهذا  األنشطة أساسالتكلفة على  وأسلوب) التكلفة الكلية، المتغيرة، المباشرة

53,69.% 

تساعد  )ABC( األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوببيانات ومعلومات  أن أظهرتالنتائج السابقة قد  أن - 4
 .تخاذ القرارات السليمة التي تمكن المؤسسة من تسعير خدماتها بدقةإفي 

 :في ىعلى حد أسلوبتحليل كل  إلىسيتم التطرق : الغير كمية األساليبتحليل نتائج تطبيق : ثانيا

الجودة الشاملة في  إدارة أسلوبيتطلب تطبيق  :الجودة الشاملة إدارة أسلوبتحليل نتائج تطبيق  - 1
ضبط معايير قياس جودة هذه  إمكانيةالمؤسسات العامة وقفة جادة بسبب خصوصية الخدمات العامة وعدم 

 مؤسسةلعامة وخاصة في في المؤسسات ا األسلوبنشر ثقافة هذا  أنالخدمات، وعليه يمكن القول 
  :يساعد على - وكالة بسكرة -تصاالت الجزائرإ
 معني للخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة إعطاء. 

  كبرأتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين والعمالء بجودة. 

  تحول  إلى لمؤسسات العامة والخاصة وهذا يؤدىالعمالء التفرقة بين الخدمات التي تقدمها ا إمكانيةعدم
 .سلوك العمالء نحو المؤسسات العامة
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 كإطارالمتوازن  األداءبطاقة  أسلوبعتبار إيمكن  :المتوازن األداءبطاقة  أسلوبتحليل نتائج تطبيق  - 2
المختلفة  واألقسام األنشطةثم تحليل  األهدافبصياغة وتحديد هذه  تبدأالمؤسسة بحيث  أهدافعام لتحقيق 

 األهدافالخطط المناسبة لتحقيق تلك  إعدادكل منها، ثم يتم  أداءنشاط وقسم ومؤشرات  كل أهدافلتحديد 
 اإلجراءاتتخاذ إليتم تنفيذها، وترتبط عملية التنفيذ بضرورة المتابعة والرقابة لضمان التنفيذ السليم و

  .عن ما هو مخطط نحرافاتإالتصحيحية في الوقت المناسب عند وجود 
  :التالية اإلجراءاتتتخذ  إنة الدراسة ولهذا يجب على مؤسس

  متوازن يتأقلم مع الموارد المتاحة أداءالمالئمة لتحقيق  األهدافتحديد. 

  المالئم لكل قسم األداءالتي تقوم بها لتحديد مؤشر  أنشطة إلى األقسامالقيام بدراسة وتحليل كل. 

  .المتوازن األداءبطاقة  أسلوبمن خالل تطبيق  أداءهاتعمل على تطوير  أنومما سبق يمكن للمؤسسة     

 تحليل النتائج وفق فرضيات الدراسة: الفرع الثاني

  :سيتم تفسير النتائج وفق فرضيات الدراسة فيما يلي

  .محاسبة التكاليف ضروري في جميع مؤسسات االقتصاديةوجود : األولىالفرضية  -1
  :حيث توصلنا إلى النتائج التالية ذا ما تم تأكيدهوه

 عدم إهتمام المؤسسات بدراسة : التكاليف في المؤسسة، يعود إلى عدة إعتبارات أهمها إن غياب محاسبة
 .وتحليل التكاليف، وكذا عدم إهتمامها بالمنافسة الوطنية والدولية

 الواقع هي أداة للتخطيط  محاسبة التكاليف بشكل صحيح وكامل لدى معظم المؤسسات، وفيب عدم اإلهتمام
 .والرقابة تؤدى إلى قياس النتائج للتعرف على نقاط القوة والضعف إلتخاذ القرارات المناسبة في المؤسسة

  المنافسة خاصة في ظل تحديات العولمة و االقتصاديةإن ضرورة وجود محاسبة تكاليف في المؤسسات
 .من البقاء في السوق يعمل على تمكينها

 في حاجة إلستخدام نظام محاسبة التكاليف للمساعدة  فهي –وكالة بسكرة  –مؤسسة إتصاالت الجزائر  أما
  . في ضبط وترشيد التكاليف وبالتالي إتخاذ قرارات على أساس سليم

  
 .كشف عن وضعية المؤسسة إلتخاذ القرارات والرقابةأساليب محاسبة التكاليف ت :الفرضية الثانية -2
  :حيث توصلنا إلى النتائج التالية الفرضية الثانية وقد تم إثبات   
  
  تعتبر محاسبة التكاليف مصدر معلومات من خالل تعدد أساليبها، فكل أسلوب يوفر معلومات بشكل

 .مختلف بقصد الكشف عن مسار التكاليف الخاصة بنشاط المؤسسة
  من خالل أساليب محاسبة التكاليف  التحكم بتكاليفها مرتبط بتحديد التكاليفترشيد وإن نجاح المؤسسة في

 .للوصول إلى نتائج موضوعية تساعد في إتخاذ القرارات والرقابة
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  تحديد سعر التكلفة ليب ومن خالل تطبيق بعض األسا –وكالة بسكرة  -مؤسسة إتصاالت الجزائرأما
أسلوب التكلفة على والنتيجة التحليلية بواسطة األساليب المطبقة وكذا حساب مردودية المؤسسة وتبين أن 

يساعد في تحديد التكلفة بدقة وتحميلها على المنتجات وبالتالي إتخاذ القرارات وكذا ) ABC(أساس األنشطة 
 .الرقابة

  بتغيير ثقافة المسؤولين أوال وتكوينهم في مجال محاسبة التكاليف يتم تطبيق األساليب غير الكمية وذلك أما
   .المؤسسةونشر ثقافة التغيير داخل 

 

إلى أخرى، إال أن مراحل تصميم خدمية تختلف أساليب ترشيد التكلفة من مؤسسة : الفرضية الثالثة - 3
 .نظام محاسبة التكاليف تبقي موحدة في كل المؤسسات

 
  :ووصلنا إلى النتائج التالية الفرضية الثالثةوقد تم إثبات   
  مراحل محددة ال تختلف من مؤسسة إلى أخرىأن مراحل تصميم نظام محاسبة التكاليف يتم وفق. 

  يمكن للمؤسسات االقتصادية أن تقوم بإعتماد أحد أساليب محاسبة التكاليف بما يتالئم مع نشاطها
 .واإلستفادة من المعلومات التي تقدمها إلتخاذ القرارات الالزمة

  للوصول إلى ترشيد التكلفة يتوقف أوال على إختيار األسلوب األمثل إن نجاح عملية تحديد التكاليف
 .والنتائج الموضوعية، ويتوقف ذلك على جدية التطبيق وحسن إستخدام المعلومات المتحصل عنها

  ة التكاليف وتطبيق بعض من خالل تصميم نظام محاسب –وكالة بسكرة  –مؤسسة إتصاالت الجزائر إن
لمؤسسة من خالل تحميلها على األنشطة في ترشيد تكاليف ا يساعد ABCالتوصل إلى أن أسلوب أساليبها تم 

  .التي تضيف القيمة فقط وإهمال باقي األنشطة، مقارنة بباقي األساليب التقليدية
 .التكلفة في مؤسسة إتصاالت الجزائر مبنية على أسس تقريبية ترشيدعملية : الرابعةالفرضية  -4

  :حيث توصلنا إلى النتائج التالية الرابعةوقد تم إثبات الفرضية   
  أن محاسبة التكاليف تمثل أداة إلتخاذ القرارات المتعلقة بجميع المجاالت، فالتحكم في التكلفة يعنى الصمود

 .في وجه المنافسة وبالتالي التحكم في السوق
  التكلفة من جهة ) تخفيض(إن نجاح أساليب محاسبة التكاليف في إتخاذ القرارات مرتبط بمدى ترشيد

 .أخرىوالتحكم في السوق والتصدي للمنافسة من جهة 
 في عملية تحديد سعر التكلفة وبالتالي إتخاذ قرارات على أساس  يلعب نظام محاسبة التكاليف دورا مهما

 .معلومات دقيقة
  أن أسلوب  نعتبر –وكالة بسكرة  -تطبيق أساليب محاسبة التكاليف في مؤسسة إتصاالت الجزائرABC 

ساعد في تحسين مردودية المؤسسة وبالتالي إتخاذ قرارات رشيدة أي أنه ساعد في تخفيض التكاليف أما 
  .بالنسبة لألساليب غير الكمية يتوجب على المؤسسة نشر ثقافة التغيير أوال
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  الرابع ة الفصلخالص

حيث تم التطرق  - وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإالضوء على مؤسسة  بإلقاءلقد قمنا في هذا الفصل     
الخدمات التي تقوم بتسويقها  أهموالى  وأهدافهامؤسسة الدراسة من حيث التعرف بها، مهامه  إلى

  المؤسسة  إستراتيجية إلىالمؤسسة وكذا  وإمكانيات

عناصر للميزانية ورقم تطور كل من  إلى اإلشارةدراسة تطور المؤسسة محل الدراسة من خالل وتم 
المؤسسة ال تطبق محاسبة التكاليف  أنستنتاج إ إلىوالعناصر المكونة لتكاليف المؤسسة لنصل  األعمال

  .ولكن تطبق المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي فقط

متمثلة  -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإالمقترحة في مؤسسة  األساليببمحاولة تطبيق بعض قمنا كما    
، ABC األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوبوالتكلفة الجزئية  أساليبالتكلفة الكلية وكذا بعض  أسلوبفي 
يتوجب على  المتوازن األداءبطاقة  وأسلوبالجودة الشاملة  إدارة أسلوب الغير كمية لألساليببالنسبة  أما

  .المؤسسة نشر ثقافة التغيير أوال

تم تحليل وتفسير نتائج الدراسة الميدانية مع وجود بعض الصعوبات التي تتمثل في نقص  األخيروفي 
  .األساليبالمعلومات التي حولنا تخطيها لمحاولة تطبيق بعض 

  

 



  
  الخاتمة
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لمحاسبة التكاليف، يهدف  األساسية األهدافحد أخدمات  أوسواء كان سلع  اإلنتاجيعتبر تحديد تكلفة       
 أساليبيتم تطبيق  األهدافهذه  إلىمثال، وللوصول ...تخاذ القرارات كالتسعيرإستخدامها في الرقابة وإ

التكاليف،  بإجماليخدمات  أوالتكلفة الكلية الذي يعتمد على تحميل المنتجات سلع كانت  أسلوب: متعددة منها
التحميل العقالني  وأسلوبالتكلفة المباشرة  وأسلوبالتكلفة المتغيرة  أسلوبالتكلفة الجزئية التي تضم  وأسلوب

السلع والخدمات بجزء فقط من تعتمد على تحميل  األساليبالتكلفة الهامشية وهذه  وأسلوبللتكاليف الثابتة 
جل تنفيذها في المستقبل أالتكلفة المعيارية ويعتمد على تحديد التكاليف مسبقا من  وأسلوبالتكاليف،  إجمالي

التكاليف على  أسلوبعتمادا على التكاليف الفعلية، أما إتخاذ القرارات الصائبة إنحرافات ووهذا لتحديد اإل
 أساسالتكلفة المستهدفة  يقوم على  وأسلوب األنشطةتخصيص التكلفة على فيقوم على فكرة  األنشطة أساس

يقوم على في الوقت المحدد  اإلنتاج وأسلوبتحديد سعر البيع المستهدف ثم تحديد التكلفة المستهدفة،  أن
تحليل سلسلة  وأسلوبقل قدر ممكن وتوفيرها حسب الحاجة وفي الوقت المحدد، أ إلىتخفيض المخزونات 

حتياجات وطلبات العمالء، إالمؤسسة تقوم بتصميم المنتجات والخدمات وفق  أنالقيمة يقوم على فكرة 
جل تحقيق رضا العمالء، أرفع جودة المنتجات والخدمات من  أساسالجودة الشاملة يقوم على  إدارة وأسلوب

تصميم  أوتقديم الخدمات  أو اإلنتاجات تحسينات على عملي إجراءالتحسين المستمر يقوم على  أسلوب أما
ويشمل مجموعة من المقاييس  األداءالمتوازن وهو يعمل على قياس  األداءبطاقة  وأسلوبالخدمة،  أوالمنتج 
المقارنة المرجعية يعمل  أسلوب أما، الخ...المؤسسة من الجانب المالي، جانب الموارد البشرية ألداءبالنظر 
مع مؤسسة أو مؤسسات أخرى بهدف معرفة أداء المؤسسات األخرى وموقع مقارنة أداء مؤسسة على 

، أما نظرية القيود يعتمد على تحديد القيود التي تواجهها المؤسسة ومحاولة دراستها وتحليلها المؤسسة معها
  .ثارهاآللتخفيف من 

جل أالسابقة تتكامل فيما بينها من  األساليبن كل أل أسلوبمن  أكثرعتماد على كما يمكن لمؤسسة اإل 
  .تخاذ القرارات المناسبةالحصول على معلومات تتميز بالمصداقية إل

 أوالمؤسسة مجبرة على تحديد تكلفة منتجاتها سلع  أصبحتوفي ظل التطورات التكنولوجية وحدة المنافسة  
ستمراريتها وهذا إوق، وضمان جل الحفاظ على مكانتها في السأخدمات تسمح لها بتحقيقها هامش ربح من 

التكاليف، تساعد عتمادا على معلومات توفرها محاسبة إكانت المؤسسة قادرة على التحكم في تكاليفها  إذايتم 
  .القرارات سليمة تخاذإوعلى الرقابة 

جملة من النتائج تتمثل  إلىلترشيد تكاليف الخدمات العامة توصلنا  ىمثل أساليبمن خالل دراستنا لموضوع 
  :في
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 نتائج الدراسة النظرية: 

 

 .لمحاسبة التكاليف األساسيمباشرة نظرا لصعوبة تخصيصها المحور الغير تعتبر التكاليف  -

تخاذ القرارات إمهمة في كل مؤسسة لما تقدمه من معلومات تساعد في عملية  التكاليفتعتبر محاسبة  -
 .والرقابة

محاسبة التكاليف في التحكم في عناصر تكاليف المؤسسة، وغيابه يعني فقدان السيطرة  أهميةتكمن  -
 .والتحكم فيها

عدم الحصول  إلى ىغلب المؤسسات العامة والخدمية خاصة ال تعتمد على محاسبة التكاليف وهذا ما يؤدأ -
 .على نتائج تعطي الصورة الدقيقة للمؤسسة

إستحسانا التكلفة المعيارية لمحاسبة التكاليف قد لقيت  وأسلوبالجزئية  التكلفة الكلية والتكاليف أسلوب أن -
أساليب سم تقليدية لظهور إيطلق عليها  أصبحت نهاأجميع المؤسسات في الماضي على الرغم من  كبيرا لدى

 .أخرى

لتكاليف الخ لمحاسبة ا...سلسلة القيمة وأسلوبوالتكلفة المستهدفة  األنشطة أساسالتكلفة على  أسلوب أن -
نتشارا واسعا في جميع المؤسسات لما توفره من معلومات دقيقة حول التكاليف تتصف بالمصداقية، إعرفت 

الحديثة  باألساليبتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ويطلق عليها البعض إجل مساعدة المؤسسة في أوهذا من 
 .لمحاسبة التكاليف

 :أنترشيد التكاليف والتكامل بينهم بحيث نجد  أساليبمن  أسلوبعتماد إيمكن للمؤسسات ب -

 األنشطة أساسالتكاليف على  أسلوب )ABC ( وهو األنشطة أساسيسمح بتحديد تكاليف الخدمات على ،
 األنشطة أساسالموازنات على  وإعداد) ABM( األنشطة أساسكذلك يساعد على بناء نظام للتسيير على 

)ABB ( وثيقارتباطا إ بأخرفكل منهما يرتبط. 

 السعر المستهدف ثم  أوالالتكلفة المستهدفة فهو يساعد على تخفيض التكلفة من خالل تحديد  أسلوب أما
 .تحديد التكلفة المستهدفة

 أرباحزيادة  إلى وهذا يؤدى تكاليف المخزوناتفي الوقت المحدد يساهم في تخفيض  اإلنتاج أسلوب أما 
الموردين  والمؤسسة وعلى تحسين الجودة وفي الوقت المناسب  المؤسسة، وهو يعمل على توطيد العالقة بين

 .حتياجاتوحسب اإل



218 
 

 جل الحصول على والء العمالء، أالجودة الشاملة فيعمل على تحسين جودة الخدمات من  إدارة أسلوب أما
على السوق والمحافظة على  ستيالءاإلجل أسعر ممكن من  وبأقلوتخفيض التكلفة والمنافسة بتحسين الجودة 

 .ستمرارية والبقاءاإل

مباشرة الغير تكلفة في طريقة توزيع التكاليف التقليدية والحديثة لحساب ال األساليبيكمن الفرق بين  -
 .والتعامل معها

 

 نتائج الدراسة الميدانية: 

 

مازالت تمتلك نظام خاص بمحاسبة  أنها إالمتالك المؤسسة نظام معلومات حول المحاسبة العامة إرغم  -
 .التكاليف

تم التوصل إلى أن أسلوب التكلفة على أساس األنشطة هو األسلوب الذي حقق زيادة في مردودية  -
بأسلوب التكلفة الكلية والتكلفة المتغيرة والتكلفة المباشرة، وسبب الزيادة هو األنشطة التي لم  المؤسسة مقارنة

 .ساليب األخرىتأخذ بعين اإلعتبار في األ

يتم ترشيد وتخفيض التكاليف بواسطة نظام تسيير فعال يلغي األنشطة التي ال تضيف قيمة وتحديد االنشطة  -
 .التي تعطي قيمة إضافية للخدمة والعمل على تطويرها وتحسينها

فهي تساعد في الحصول على رضا الزبائن  ABB و ABMو  ABCمن خالل إعتماد بعض األساليب مثل  -
 . إلغاء بعض األنشطة ومنه ترشيد وتخفيض التكاليف ومنه

  
  :التوصيات

  
  :هي قتراح بعض التوصياتإمن خالل النتائج المذكورة يمكن 

  
 على المؤسسة تبني نظام معلومات خاص بمحاسبة التكاليف. 

  قسم خاص بمحاسبة التكاليف إنشاءضرورة. 

 وضع الوزارات المعنية قوانين تلزم المؤسسات بتطبيق محاسبة التكاليف ضرورة. 

  خاصة  أساليبهعلى كيفية تطبيق نظام محاسبة التكاليف والتعرف على  اإلطاراتالعمل على تكوين
 .الحديثة منه لما لها من مزايا بالنسبة للمؤسسة

 بة التكاليف رغم كبر حجمهانظام محاس إلى -وكالة بسكرة - تصاالت الجزائرإفتقاد مؤسسة إ. 
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  مالية وبشرية تمكنها من تبني نظام محاسبة  إمكانياتالمؤسسة تتوفر على  أنتضح إمن خالل الدراسة
 .عدم توفر روح المبادرة إلىالتكاليف وغيابه يعود 

 

 :المستقبلية للدراسة األفاق

 دور إستعمال األساليب الكمية في تخفيض التكاليف. 

 معوقات تطبيق أسلوب التكلفة على أساس األنشطة في المؤسسات تقييم. 

 أثر إستخدام التكلفة المستهدفة في الرقابة على التكاليف. 

 العوامل المؤثرة في عملية تحديد التكلفة المستهدفة في المؤسسات الخدمية. 

 أثر تخفيض التكاليف على أداء المؤسسة. 

 



 

  

  قائمة المراجع
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