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 رــر وتقديـشك
 الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل 

 والصالة عمى رسوله الكريم

إنيا لحظة فارقة حين يكتمل العمل بإذن اهلل وتعطى فيو المساحة ولو في 

والتقدير إلى من ساىم بعد فضل شكال الشكر والعرفان أأسطر قميمة لتقديم كل 

ي بذل الذ تومي ميمود الدكتور األستاذتمام ىذا العمل المتواضع  إلى اهلل في إ

ن كل ما في وسعو ما لدفعي  وتحفيزي  بنصائح  ليس إلتمام العمل فحسب وا 

رشادات متقنة كانت ىي العون لي ولم يبخل بذلك طيمة سنوات  وتوجييات  وا 

 عمى األطروحة.   إشرافو

فائية لوالية تبسة عمى شوالشكر موصول لكل موظفي المؤسسات العمومية األست

 د ىذا العمل.امساعدتيم وتجاوبيم إلعد

 ولكل من ساىم من قريب أو بعيد في إتمامنا ليذه األطروحة 

 مناقشة.لاكما أقدم شكري الخالص ألساتذة المجنة عمى قبوليم 



 ملخص
 

ــص      ــ  ملخــ

إن التطور الحديث للمفهوم الرقابي والذي يستخدم بصفة أساسية أدوات المحاسبة ومنن منماها محاسنبة    
، وهنننذا لننتح م  ننني أداخ ا اننخاو المسنننلولينتباننع ىلنننع إ تننرا  مىر نننة منند  إم ااينننة االنننذتي  المسننلولية

اإل ترا  بدوره يىاي التح م  ي اتيجة أداخ ا اخاو،  الرقابة تىاي قيناس أداخ ا انخاو ولنيس رقابنة 
 اتيجة ا داخ ألاها أمر ماطقي، ومن ثم يصبح مىر ة الاخو الذي أحدث ا احراف ىن األداخ المخطط
أ ثر أهمية من أن تىرف ا اياخ التي حدث  يها اإلاحراف ولتحقيق هذا الهدف يابغي ربط ا داخ الفىلي 
للاااط باخو مىين يىتبر مسلول  ي مجال مسلولية مىياة، وهنو النذي يتنولع إسنتخدام ىوامنل ا اتناج 

هل تحديننند الانننخو ا، وبنننذلك يسنننسنننبقوا اننراف ىلنننع  يفينننة تافينننذها  ننني حننندود ا داخ المخطنننط المحننندد م
المسنلول ىننن حنندوث ا احننراف، لننذلك يىتبننر اقطننة البندخ  نني اوننام محاسننبة المسننلولية هننو تحدينند مرا ننز 
 الاانننننننننننننننننننننننننناط سنننننننننننننننننننننننننننواخ  ااننننننننننننننننننننننننننت مرا نننننننننننننننننننننننننننز مسننننننننننننننننننننننننننلولية أو ت لفنننننننننننننننننننننننننننة أو إسننننننننننننننننننننننننننتثمار أو ربحينننننننننننننننننننننننننننة، و 

قابنة منا، األول ر ن انقين إثانين   يم نن الفصنل بياههي التي تباع ىلع  لسفة مفادها أن الرقابة تغطع من
ىلنع الاتنا و والتني تلبيهنا  ثيننر منن األدوات الرقابينة سنواخ تقليدينة أو حديثننة، أمنا الانق الثنااي منن الرقابننة 

مننن  ،ا داخ أي رقابننة ا داخ داتاننا المتمثلنة  نني محاسنبة المسننلولية والنذي ير ننز ىلنعأو  ين  تخننوالنذي ت
راتيجية، وتحليل الاتنا و المتحصنل ىليهنا يات بين ا ىوان المافذين للخطة أو اإلستلخالل  تقسيم المسلو 

منننن خننننالل المسنننلوليات التنننني تقابلهنننا، وهننننذا الانننو  مننننن المحاسنننبة يطبننننق خصوصنننا  نننني الملسسننننات ذات 
المسنتويات اإلدارينة المتانىبة والتنني يصنى   يهنا تحدينند الخلنل إن وجند  نني تافينذ الخطنط واإلسننتراتيجيات 

 يذية.اإلدارة الىليا ىن اإلدارة التاف رية متىددة أي بىداورا لتاى  األىمال  يها ولوجود مستويات إدا

 

 

 

 

 

 



 ملخص
 

Abstract  

  The recent evolution of the concept of oversight which used mainly accounting tools 

including the accountability of responsibility it will be built on the assumption that know how 

to control the performance of the persons responsible, this assumption in turn means control 

as a result of the performance of persons, censorship means measuring the performance of 

persons not control performance result because it is logical, therefore, to know the person who 

latest deviation from the planned performance more important to know the things that 

happened where a deviation to achieve this goal should be linked to the actual performance of 

the activity to a person is an official in the field of specific responsibility, who use of factors 

of production and supervision on how implemented within the planned performance specified 

in advance, thus easy to identify the person responsible for the occurrence of delinquency, so 

is the starting point in the system of accountability and responsibility is to identify Activity 

centers whether responsibility centers or the cost of investment or profitability , and is based 

on a philosophy that covering oversight of the twofold two inseparable, the first control on the 

results which addresses many of the regulatory tools, whether traditional or modern, the 

second of the oversight which the jurisdiction in which our instrument of accountability and 

responsibility, which focuses on the performance of any performance control, through the 

division of responsibilities between the implementing agents of the plan or strategy, the 

analysis of results obtained through the responsibilities of the corresponding, this type of 

accounting applied especially in the relevant institutions and administrative levels sprawling 

where it is difficult to identify the imbalance that found in the implementation of the plans 

and strategies, in view of the complexity of the business and administrative levels multiple 

after supreme administration executive management. 
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مــــــــــــــةمقد  

 

 أ

 

ات لى مجموعة من التغير إدى بدوره أصعد والميادين والذي ن التطور الحاصل عمى جميع األإ   

العمال عداد أوكذلك تضاعف  ،مياداخ قسامواألتعدد الفروع و عمى مستوى ىياكل المؤسسات 

 عتماد الالمركزية في التسيير والتىإلى إىذا ما حذى بالمسؤولين  و فرعأ دارةإالمتعاممين مع كل و 

دنى ما يمنحو المسؤول األ إلى األعمىف المسؤول ما تفويض لمسمطة من طر إتنقسم بين نوعين 

منح وي ،مما يزيد ويحسن من نجاعة التسييرو تفويض االمضاء أ تتخاذ القرار إىامش من الحرية في 

قيدة ن تكون مأن ىذه االستقاللية وجب أال إ، ستقالليةمن اإل نوع قسامواألدارات مسيري بعض اإل

و وفقا أ ،ن يكون ىذا التقييم فيما بينياأ امإب كل مستوى سح داءاألقصد تقييم  رقابية وفقا لمعايير

دارات إقسام مشابية ليا عمى مستوى و وفقا ألأالعميا  اإلدارةىداف المسطرة من طرف لمدى تحقق األ

 و صديقة .أخرى منافسة أ

 إلىصر مخرجاتو في مجموعة من التقارير المترجمة الذي تنحلى النظام المحاسبي المتبع إوبالنظر 

 ككل ارةاإلدنتائج  نمي والتي غالبا ما تكون معبرة عالعميا عمى المستوى الك اإلدارةرقام والتي تفيد أ

ولكي تتمكن  ،جراءات والممارسات العمميةواإلداء كل الوظائف أما يجعل منو قاصرا عن التعبير عن 

ستخدام إليا من  والمراكز كان ال بد األقسامداء كل أزية من الرقابة ومتابعة و المركأالعميا  اإلدارة

والتي تتمثل  ،ة التي يفرضيا التطور وكبر الحجممحاسبة المسؤولية الذي يتالءم مع الالمركزي منظا

عطاء تقارير عن البيانات المحاسبية المتصمة بالمسؤولية الفردية لكل مسؤول بعد تقسيم إميامو في 

داء ين األجل تحسأم  يكون من ييوىذا التق ،ا لييكل تنظيمي معينقمراكز مسؤولية وف ىلإلمؤسسة ا

ومقارنتيا  تقديريةمن خالل وضع موازنات عامة وموازنات  وتخفيض التكاليف وتطويره وكذلك ترشيد

جميع  العتباربعين ا األخذالفعمي في ظل توافر معايير واقعية قابمة لمتنفيذ وىذا من خالل  داءألبا

 نظام المحاسبة الذي يعتمد ما ما يتعمق بالتكاليف والرقابة عمييا فانأ ،النواحي السموكية والتنظيمية

 ثاالنحرافات والبح تحديدمن خالل  والمؤسسة اإلدارةالمسؤولين وصناع القرار في  أداءعمى تقييم 
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 اإلدارةىداف أعمل عمى تحقيق في معالجتيا والحد من حدوثيا وال اإلسيامعن مسبباتيا وكذلك 

والسير عمى تسجيل العمميات بدقة وكذلك حماية  ،والتجاوزات األخطاءمنع  خالل نمالمركزية 

االعتماد عمى  وأمقارنة الفعمية لما باإوالتجاوزات  األخطاءكتشاف إصول المؤسسة والعمل عمى أ

أدوات التسيير يعد ثمرة تطور  وليةبة المسؤ محاسام نظو ، األرصدةالعمميات الحسابية والتحقق من 

عد طريقة وأسموب حديث يعمل عمى دمج عممية الرقابة مع عممية تقييم األداء من خالل حيث ي

لكل قسم  عمى توضيح سير العمميات وتبيين ماتحديد المسؤوليات، في كل قسم وكذلك العمل 

تحمل النتائج سواء كانت ىذه التي  األنظمة وىو منواجبات وما ليم من حقوق،  ومسؤول عميو من

نتائج ايجابية محددة وفقا تحقيق  يجابية أو سمبية وتحديد المسؤوليات عمييا فيمكن لقسم معينإالنتائج 

المرسومة إال أن نظام محاسبة المسؤولية بعد التحميل يجد أن ىذه النتائج ىي في األصل  لمخطة

فقط ت ونطاق القسم إنما استفاد منيا عن مسؤوليا نتائج ايجابية تحققت وفقا لظروف استثنائية خارجة

ف المسطرة ولن اوفي حالة عدم توفرىا كان من الممكن أن القسم أو مركز المسؤولين لن يحقق األىد

من خالل فصل دور نظام محاسبة المسؤولية في رقابة األداء  يأتييدف، وىنا تيحقق األداء المس

المركز واألفراد التابعين لو عمى األداء العادي  عن مسؤولال ومحاسبة ستثنائياألداء الخاضع لظرف إ

الخاص بمركزىم، أما في حالة أن يحقق قسم أو مركز مسؤولية معين نتائج سمبية ال تتماشى مع 

المسطرة فنظام محاسبة المسؤولية ىنا يعمل عمى تحميل األداء ومعرفة  واألىدافالخطط الموضوعة 

لنتائج، وليس من الضروري أن يتحمل مركز المسؤولية أو القسم نتائجو ىذه اى لاالظروف التي أدت 

ائج السمبية أتت وفقا لظروف تفيمكن أن تكون ىذه الن ،السمبية لوحده وفقا لنظام محاسبة المسؤولية

نظام محاسبة  وىنا يبدأ ،إستثنائية أو وفقا لظروف معينة تسبب بيا مركز مسؤولية أو قسم أخر

ة والمصاحبة لنشاطو المركز في الظروف المحيط تأثيريد المسؤوليات من خالل مدى المسؤولية بتحد

ية لمركز معين إلى مركز آخر أو ن يحمل النتائج السمببة المسؤولية أسلنظام محا نك، ويمامن عدمي



مــــــــــــــةمقد  

 

ت  

 

أو اإلدارة  لى مراكز أخرى فمثال تعطل عممية اإلنتاج يمكن أن يتحمميا مركز اإلنتاج أو التموينإ

ين والذي يتحممو قسم لى نقص التمو يكون السبب في عدم اإلنتاج راجع إيمكن أن لعميا أو الصيانة، ا

ى إدارة وتأخره، أو إل لممعامالت ئولى المدير بصفتو آمرا بالصرف في حالة عدم إمضاالتموين أو إ

 .في الوقت المناسب  اإلنتاجالصيانة التي لم تعمل عمى تالفي التعطالت في وسائل 

 :إشكالية البحث (1

 بناءا عمى ما سبق فانو يمكننا وضع االشكالية التالية:

 ؟ في المؤسسةن تكون أداة فعالة لمرقابة عمى التكاليف أكيف يمكن لمحاسبة المسؤولية 

 عدد من التساؤالت الجزئية التالية: عنيتطمب مّنا البحث واإلجابة  اإلشكاللإلجابة عن ىذا 

  وما ىي مقومات  تطبيقيا ؟ولية محاسبة المسؤ ب ماذا نقصد .1

 ماذا نقصد بالرقابة وماىي أنواعيا ومن يقوم بيا؟ .2

 ماذا نقصد بالتكمفة وما ىي ماىيتيا؟ .3

 ؟في ظل نظام محاسبة المسؤولية عمى التكاليف وكيف يتم الرقابة .4

 محاسبة المسؤولية في الرقابة عمى التكاليف؟ستشفائية العمومية اإل تالمؤسسا قكيف تطب .5

 :فرضيات البحث( 2

 :التالية الفرضيات عمى إعتمدنا مناقشة ىذه اإلشكاليةل

 ؛ األخرى واتاألدتعارض مع تال ، رية حديثةية تسيادأيعد نظام محاسبة المسؤولية  -1

عتماد و العمومية( فيمكنيا  اإلأابات المؤسسة  )المحاسبة العامة ختمفت طريقة سير حسإميما  -2

 ؛ رىا وتقاري عمى محاسبة المسؤولية 

 في عمميات الرقابة طرق وأساليب منيا ما ىو تقميدي وما ىو حديث؛ مؤسسة تستخدم أي -3

 عمىتحث  وقوانين لوائحيطبق عن طريق محاسبة المسؤولية في المستشفيات العمومية  -4
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 والتقيد بقواعد التسيير .في العمل  االنضباط 

 :أسباب اختيار الموضوع  (3

 ختيار ىذا الموضوع دون غيره منيا عمى الخصوص:إلتوجد عدة أسباب دفعتنا      

 أسباب ذاتية:

 ؛ليذا الموضوع )حسب معرفتنا(  قتتطر  تيث الو حمة البق 

 يةة وتقييميفي محيط تنافسي بآداة رقابمؤسسة  اسنا بالضرورة الممحة لتسميح أيإحس 

 ؛ كمحاسبة المسؤولية

 نا الجامعية ليسانس، ستراتخصصنا في عموم التسيرر وبالضبط محاسبة منذ بداية د

 وماجستير؛

 خاصة في الشق قرب الموضوع من الممارسات المحاسبية المتبعة في مختمف اإلدارات ،

  الرقابي وتقيم األداء.

 وأسباب موضوعية:

 نقص البحوث التي تتطرق ليذا الموضوع خاصة وألدوات المحاسبة اإلدارية عموما؛ -

 العمومية؛ المؤسساتلواقع وعمى مستوى في ا الموضوعمعرفة مدى تطبيق محاولة  -

محاولة البحث في موضوع جديد وفي أداة محاسبية حديثة لمعرفة مدى نجاعتيا في حالة  -

 يا عمى مستوى المؤسسات.تطبيق
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 ( أهداف البحث4

 نوجزىا فيما يمي: بحثالىذا عدة يرمي إلييا أىداف ىناك 

سؤولية في الرقابة وكذلك في تقييميا اإلطالع عمى الطرق التي تستخدميا محاسبة الم .1

 لالداء ؛

 نفتح المجال لمطمبة لالستفادة ؛ ىحت التي سبقتنا االستفادة من كل الدراسات محاولة .2

 مام بالمصطمحات التي تعتمدىا وتتميز بيا محاسبة المسؤولية  ؛لمحاولة اإل .3

لية كاداة تسمح لممسيرين بكشف نقاط الضعف ونقاط القوة إظيار أىمية محاسبة المسؤو  .4

 ؛تخاذ القرارإويساعدىم عمى 

يمكن أن يستفيد منو الطمبة الذين يرغبون في اإلتجاه محاولة المساىمة في توفير مرجع   .5

 . نحو ىذا التخصص
 

حاسبة المسؤولية مىمية االعتماد عمى أبراز إلى إييدف  ىذا البحث نإومما سبق ف

تقييم والرقابة ذات نجاعة لمدارات حتى تكون ىناك عممية خداميا في المؤسسات واإلستا  و 

 .وفائدة  

 ( المنهج وأدوات الدراسة 5

 صول محاسبة المسؤولية منذ ظيورىالسرد أ المنيج الوصفيعمى   ةدراسالىذه سنعتمد في 

كاليف معرفين بذلك الرقابة ثم سنتطرق لمرقابة عمى الت ،ات التي طرأت عمييا وعمى مفيومياوالتطور 

ثم  الى أنواعيا وطرق حسابيا، ومبينين أنواعيا وكذلك األجيزة التي تقوم بيا، والتكاليف من ماىيتيا 

لمؤسسات عمى المعطيات المقدمة من طرف امنيج دراسة الحالة من خالل اإلعتماد د عمى سنعتم

 وأىميتو معرفة دورهعمييا والتطبيقي، لنظري محاولين بذلك إسقاط الجانب ال اإلستشفائية محل الدراسة
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عمى التكاليف، مستخمصين بذلك ما يمكننا من نتائج لخدمة في الرقابة  نظام محاسبة المسؤولية

 .الموضوع

 الدراسات السابقة: -7

من خالل إعدادنا ليذا الموضوع وما صاحبيا من بحث ببميوغرافي وجدنا أن  ىناك دراسات سبقتنا  

 وضوع منيا عمى سبيل الذكر وليس الحصر ما يمي:في ىذا الم

ديالى جميل الرازي، مقومات تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية في قطاع غزة   -

قوف عمى ، وقد تمحورت حول الو 2227مذكرة ضمن متطمبات نيل شيادة الماجستير،سنة 

تعرف عمى مع غزة، ولؤولية في الشركات الصناعية في قطامقومات تطبيق محاسبة المس

ة تطبيقيا الصعوبات التي تعترض تطبيقيا، وبيان الفوائد التي تعود عمى الشركات نتيج

تناولت الدراسة الشركات الصناعية في قطاع غزة وأخذت عينة  لمحاسبة المسؤولية، حيث

 ، وقد خمصت الدراسة الى ما يميشركة 75عددىا 

 محاسبة المسؤولية؛ أغمب المؤسسات تمتمك مقومات تطبيق نظام 

 أغمب المؤسسات تطبق أسموب اإلدارة المركزية ؛ 

  تعتمد كثير من المؤسسات عمى الموزنات التخطيطية وأسموب التكاليف المعيارية 

  تتبع أغمب المؤسسات نظام الحوافز . 

سالم توفيق المكي، مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات األىمية  -

ة تطبيقية تحميمية عمى المنظمات األىمية الفمسطينية العاممة في قطاع غزة(، الفمسطينية)دراس

، وقد ىدفت ىذه الدراسة لقياس مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في 2222سنة

المنظمات األىمية الفمسطينية، إضافة لمعرفة مدى توفر مقومت ىذا التطبيق، والمتمثل في 
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ية، والموازنات التخطيطية،ونظام المعمزمات الييكل التنظيمي، ومراكز المسؤول

 وقد خمصت الدراسة الى ما يمي المحاسبي،وتقارير األداء

  تتوفر كل اإلدارات  عمى ىيكل تنظيمي واضح تحدد فيو مختمف المستويات ومراكز

 المسؤولية؛

 مع  وجود وجود مراكز مسؤولية بحيث كل يؤدي ممو في مكان يسيل اإلشراف عميو ،

 ص بكل مركز بدرجة مقبولة؛مدير مخت

 عدم تطبيق نظام حوافز عادل يعطي كل ذي حق حقو؛ 

  . وجود ضعف في تبويب عناصر التكاليف واإليرادات 

بة المسؤولية في الجامعات سإمكانية تطبيق محاأحمد رمضان احمد مرتجى، قياس  -

اسبة المسؤوية الفمسطينية)دراسة ميدانية(،وتمت ىذه الدراسة لمعرفة مدى توفر مقومات مح

ات السابقة من خالل ر ادفي الجامعات الفمسطينية والتي تم تحديدىا بعد اإلطالع عمى اإل

وتوفر نظام  لمحاسبي،اام المعمومات يمي المعد وفقا لألسس العممية ونظمعرفة الييكل التنظ

مرتبطة  تكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية، وتوفر تقارير رقابيةمعياري يرتكز عمى ال

 وقد خمصت ىذه الدراسة الى ما يمي: بكل مركز مسؤولية ، ووجود نظام حوافز فعال

  ىناك إمكانية لتطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات الفمسطينية 

 ى العاممين في الجامعات خمفية كافية حول نظام محاسبة المسؤولية ال توجد لد 

 راكز المسؤولية في كل مستوى إداريالييكل التنظيي يوضح المستويات اإلدارية وم 

  تعد التقارير بصورة كمية وليست مفصمة لما يحدث عمى مستوى الكميات المختمفة . 
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 صعوبات الدراسة:-8

 تمثمت صعوبات الدراسة فيما يمي:

 ؛اإلداريةعدم إلمام مسيري المستشفيات بوالية تبسة بأدوات المحاسبة  -

، وكذلك تيرب الموظفين صل الميام وتحمل المسؤولياتتعقد اإلجراءات اإلدارية وصعوبة ف -

 ؛أخطاء او صعوبات في التسييرمن المسؤوليات خاصة في حالة وجود 

، وىذا ما ثبات الييكل التنظيمي المحدد من طرف الوصاية وعدم إمكانية إجراء تغييرات عميو -

المحيطة  فالوصاية دون مراعات لمظرو  أممي عمييا منيجعل من المؤسسات تتبع ما 

 ؛ من منطقة الى أخرى أو من سنة الى أخرى تتباين نوالخصوصيات التي يمكن أ

بعض مراكز  إعتماد المحاسبة العمومية عمى األساس المحاسبي النقدي الذي ال يتماشى مع -

، والذي ال يعطي من المؤسسة أو اإلدارة اإلعتماد عمى أساس اإللتزام المسؤولية التي تتطمب

 ؛امال باألجل عن يمكن أن تتخاصة لمصمحة البيع والشراء المتا قياالداء الحقي

نادرا وىذا  ، والتي ال تراجع إالثبات اإلجراءات والتي تتمثل في لوائح  وتعميمات محددة مسبقا -

 ؛نسبة لمموظف ما يجعميا روتينية بال

إلرتباط  عدم وجود ىدف لمربح في المستشفى العمومي أىمل مركز ميم من مراكز المسؤولية -

قتصار مياميا عمى تقديم الخدمات المجانية  المستشفى بإعتمادات سنوية من طرف الدولة وا 

ن كان ىناك مقابل فيو رمزي بالمق  رنة بالخدمة وتكمفتيا ؛احتى وا 

عدم إىتمام المسيرين بالمنافسة التي ظيرت خالل السنوات القميمة الماضية، وىذا لعدم وجود  -

، لعمم الموظف أنو سيتحصل عمى مرتبو في تاريخ معموم من تحفيز من طرف الوصاية

 تفكير في األداء المقدم من طرفو.لالشير دون ا
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 :هيكل الدراسة-9

حيث سنتطرق في الفصل االول الى محاسبة المسؤولية من  فصول أربعةالى تم تقسيم الدراسة 

سبة المسؤولية وىي المحاسبة ماىيتيا ومقومات تطبيقيا، وسنبدأ بالتعريف بالمحاسبة االم لمحا

االدارية، والتي جاءت لتمبية احتياجات االدارة واشتممت عمى مجموعة من االساليب الحديثة والتقميدية 

سنعرف لمرقابة عمى التكاليف حيث سنتطرق وفي الفصل الثاني  بما فييا اسموب محاسبة المسؤولية،

فادة منو عمى احسن وجو، كذلك االجيزة التي الرقابة وانواعيا وخصائص كل نوع ومتى يمكن االست

التكاليف مركزين عمى النفقات  ألنواعو تقوم بالرقابة سواء كانت خارجية او تابعة لممؤسسة، 

وسنحاول الربط بين متغيرنا الرئيسي المتمثل في لخصوصية حقل الدراسة وىي مؤسسة عمومية، 

الفصل الثالث الذي سنعرف فيو التقارير التي ل محاسبة المسؤولية والتكاليف والرقابة عمييا من خال

 .  تعد لغة ومخرجات محاسبة المسؤولية في التكمم عن اداء المؤسسة 

بوالية تبسة  ةفإننا سنقوم بالتعريف بحقل الدارسة وىي مؤسسة عمومية استشفائي الرابع اما في الفصل

ية او عمى مستوى الوطن، وسنتطرق الى والتي تسير مثميا مثل باقي نظيراتيا سواء عمى مستوى الوال

رىا لنفقاتيا واألبواب التي تتشكل منيا ىذه النفقات، واخيرا سنحاول تطبيق نظام محاسبة يكيفية تسي

المسؤولية في المستشفى وتقسيمو الى مراكز مسؤولية ومحاولة تحميل االنحرافات وتفسيرىا بناءا عمى 

 المعطيات المتوفرة .
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 تمييد الفصل:

انفصاؿ الممكية عف االدارة جعؿ مف المالؾ يحمموف مسؤولية التسيير لإلدارة ككؿ ولممسيريف المسؤوليف  
صػػع ا )المسػير المسػؤوؿ  خصوصػا  اال اف التوسػ   وك ػر حجـػ المؤسسػػات جعػؿ مػف عمػؿ ىػػ ا االخيػر 

لمغايػػة مػػػا حػػ ل  يػػـػ الػػػت التفكيػػر صػػػا تحويػػؿ  عػػػض الصػػػالحيات لممسػػتويات االدنػػػت  سػػعيا منيػػػا لجعػػػؿ 
التحويػؿ صػا الصػالحيات  اقؿ وقػت و اقػؿ جيػد وتكمفػة  وىػ ا التسيير انج  ولحؿ المشاكؿ المطروحة صا

ا ية أو سم ية  ومنو وجب التفكير صا صاح و تحميؿ الرئيس لممرؤوس جزءا مف المسؤولية سواء كانت ايج
الطرؽ الحديثة التا تكوف صيصؿ  يف مختمؼ المستويات االدارية والتا تحدد المسؤوليات وكيفية المحاس ة 

 الي ه الطريقة مف خالؿ السؤاؿ التالا7 ما ا نقصد  محاسػ ة المسػؤولية ومػ المسيريفعمييا  وكاف انطالؽ 
 . ىا مقومات تط يقيا صا المؤسسة؟
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 المبحث األول : ماىية المحاسبة االدارية

حاضػػػػنة لمجموعػػػػػة مػػػػػف االسػػػػػاليب التسػػػػييرية الحديثػػػػػة والتقميديػػػػػة التػػػػػا ىػػػػػا  داريػػػػػةمحاسػػػػ ة االال     
تسػػػتخدميا المؤسسػػػات  كثػػػرة صػػػػا التسػػػيير ومحاسػػػ ة المسػػػؤولية ال تعػػػػدو اف تكػػػوف جػػػزء ال يتجػػػزا مػػػػف 

ال  ػػػد مػػػف التعريػػػؼ  المحاسػػػ ة ا داريػػػة  الييا)محاسػػػ ة المسػػػؤولية   وق ػػػؿ التطػػػرؽ المحاسػػػ ة االداريػػػة
والتطرؽ لخصائصيا ومقوماتيا  وكػ لؾ لعالقتيػا  المحاسػ ات اىخػرل والتػا تػؤثر عمػت كػؿ اىسػاليب 

 المكونة ليا  ما صييا محاس ة المسؤولية

تعاريؼ ال تختمػؼ صػا لممحاس ة ا دارية عدة  : تعريف ووظائف  المحاسبة اإلداريةالمطمب األول: 
 17ئص التا تتميز  يا عف غيرىاالجوىر أنما صا الفروع و عض الخصا

 ىناؾ عدة تعاريؼ لممحاس ة ا دارية ن كر منيا.حاسبة اإلدارية: ملتعريف ا -1

""ىػا مجموعػة مػػف الم ػادئ والوسػائؿ المناسػػ ة لتحميػؿ ال يانػات التاريخيػػة والمسػتق مية لمسػاعدة ا دارة صػػا 
  ووضػػػػ  الخطػػػط واتخػػػػا  القػػػػرارات الرشػػػػيدة  لتحقيػػػػؽ ىػػػػ ه المؤسسػػػػةتحديػػػد أىػػػػداصيا ا قتصػػػػادية )أىػػػػداؼ 

امؿ لخدمػػة وظػائؼ ا دارة المختمفػػة مػف تخطػػيط شػنظػاـ معمومػػات   أنيػػا"" كمػا يمكػػف تعريفيػا  2اىىػداؼ""
وتنظػيـ وتوجيػو ورقا ػة  يتضػمف تحديػد وتحميػؿ وتفسػير وتوضػيو أىػداؼ وصػن  قراراتيػا والتوجيػو اىمثػػؿ 

تطور ط يعا لألنظمة المحاس ية ولحاجة  صيا   3والتخطيط لألمواؿ والرقا ة عمييا"" المؤسسةالستثمارات 
حيػػػػث أف ال يانػػػات المحاسػػػ ية تيػػـػ كػػػؿ العػػػامميف صػػػػا  المعمومػػػات مجتمعػػػة ـ جديػػػد الستقصػػػاءا دارة لنظػػػا
دوف استثناء  كما أنيا الجية التا تختص  تييئة المعمومات لصن  القرارات ىجؿ تقديميا لإلدارة  المؤسسة
 وتط يقيا. قرارىاإ غية 

 المؤسسةا دارية مجموعة مف المياـ تقـو  يا لمساعدة  ةلممحاس  :ميام ووظائف المحاسبة اإلدارية -2
دارتيا صا عدة مجاالت  ويمكف ت يينيا مف خالؿ الشكؿ التالا7   وا 
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  7 ي يف وظائؼ المحاس ة ا دارية1-1شكؿ رقـ )
 
 

 

 

 

 

 الطالبالمصدر: من إعداد                                                

 ت ياف ما يما 7 مف الشكؿ السا ؽ يمكف

يعػػد مػف أىػـػ وظػائؼ ا دارة ومكػػوف أساسػا مػف مكونػػات العمميػة ا داريػػة  وىػو عمػػؿ التخطييط:  -2-1
يس ؽ التنفي    موج و يتـ تحديد اىىداؼ المطموب تحقيقيا  والفترات الزمنية الالزمة ل لؾ  ثـ وض  خطة 

مية التا تحدث تن ؤ لمتعرؼ عمت الظروؼ والمتغيرات المستق الكفيمة  تحقيؽ ى ه الغاية  عد القياـ  عممية 
 صا الفترة المعنية والتا مف المحتمؿ أف تؤثر عمت سير تنفي  الخطة والعمؿ عمت مواجيتيا.

يير معينػػة حسػب المجػػاؿ أو النشػاط ) تخطػػيط مػالا  تخطػػيط عمميػػات اولػو عػػدة أنػواع أو يقسػـػ وصقػا لمعػػ
طويػػػؿ اىجػػػػؿ أو  مػػػدل الزمنػػػا تخطػػػيطلا نتػػػاج  تخطػػػيط الم يعػػػات   تخطػػػيط المشػػػتريات   أو حسػػػب ا

 لؾ تقسػػيمو حسػب التػػأثير المرجػػو منػػو وىػػو تخطػػيط اسػػتراتيجا  أو كػػمتوسػط أو قصػػير اىجػػؿ  ويكمػػف 
 1عمت عدة عوامؿ ومقومات منيا7  المؤسسةتكتيكا  وي نت التخطيط صا 

7  أي تكامػؿ كػؿ اىنشػػطة عمػت كاصػة المسػتويات لمػا ليػػا مػف تػأثيرات مت ادلػة ومتداخمػػة الشيمولية -
ف كػػؿ نشػاط يػػؤثر ويتػػأثر  اىنشػطة اىخػػرل وىػػ ا مػا يػػؤثر عمػػت عمميػة التخطػػيط عنػػدما  حيػث أ

 ؛ تكوف غير شاممة
أي أف تكػػػوف الخطػػة مترا طػػػة ومتكاممػػػة سػػػواء عمػػت المسػػػتول التنظيمػػػا أو المسػػػتول التكامييييييل:   -

 المكانا أو مستول ا عداد والتنفي ؛
                                                                 

  42  ص7004  عماف  دار زىراف   مبادئ  وأصول اإلدارةالوجيز في وصفا عقيما عمر    - 1
 53-52    ص ص4666  دار الصفاء لمنشر والتوزي   عماف  التخطيط أسس ومبادئ عامة عثماف أحمد غنيـ  -  
 

 مجاالت المحاس ة ا دارية

 التخطيط إتخا  القرار الرقا ة تقييـ اىداء
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دقيقة صا أىداصيا واضحة صا كيفيات تنفي ىا وك لؾ أي أف تكوف الخطة الدقة والوضوح واإللزام:  -
 اىطراؼ المعنية  التنفي   ومف حيث إلزامية التقيد  يا  عد إقرارىا 

أي أف تتميػػز الخطػػة وكػػػ لؾ عمميػػة التخطػػيط ككػػؿ  المرونػػة صػػا التنفيػػػ   المرونيية واالسييتمرارية: -
 تيعاب كػػؿ العوامػػؿ الطارئػػػة وكػػ لؾ صػػا التعػػديؿ)إدخاؿ متغيػػرات  وكػػ لؾ تميزىػػػا  القػػدرة عمػػت اسػػ

وكػػ لؾ تػػرت ط الخطػػػة واسػػتمراريتيا  اسػػػتمرارية عمميػػة التخطػػػيط صػػا حػػػد  اتيػػا حتػػػت تصػػ و سػػػمة 
 أساسية.

م ػػادئ أصػػ حت مسػػممات  ىػػا صػػا حػػد  اتيػا وممػا سػػ ؽ نجػػد أف الم ػادئ التػػا ي نػػت عمييػػا التخطػيط
 التقيد  يا. إدارية واجب

ا داريػة وتعنػا قيػػاس وتصػحيو أداء المسػؤوليف لغػرض التأكػػد ىػا أحػػد الوظػائؼ الرقابيييييية:  -2-2
مف أىداؼ المشروع والخطط الموضوعة  وما إ ا كاف  موغيػا قػد تـػ تحقيقػو أـ ال  وىػا الوظيفػة التػا 
تمكػػف المػػػدير أو واضػػ  الخطػػػط مػػف معرصػػػة مػػا إ ا قػػػد تػـػ  مػػػوغ مػػا يػػػراد تحقيقػػو  والرقا ػػػة إ ا ارت طػػػت 

  ارة عف جيد منظـ لتحديد مقاييس لألداء لتحقيؽ أىداؼ مخططة. الوظيفة ا دارية صيا ع

نيػػو لفكػػرة ا دارة العمميػػة صػػا  دايػػة لعػػالـ صريػػديريؾ تػػايمور  ت وجػ ور الرقا ػػة ترعرعػػت وتمػػت عمػػت يػػد ا
  1القرف العشريف حيث كانت ميممة ولـ تكف مفيومة.

حقيػؽ اىىػداؼ والخطػط ا قتصػػادية وتكمػف أىميتيػا صػا أنيػا وظيفػة أساسػية صػا ا دارة وتعمػؿ عمػت ت
وتالزميػا  وظيفػة التخطػيط   حيػث تعتمػداف عمػت  عضػيما وتكمػالف  عضػيما وىػا تمعػب دورا أساسػيا 

 2ساعدتيا عمت تجاوز مجموعة مف التحديات أىميا7م صا مساعدة المدراء مف خالؿ

إلدارة مػف خػػالؿ التغمػب عمػػت المشػكالت والمصػػاعب صػا حالػػة عػدـ التأكػػد7 وىنػا تكمػػف أىميتيػا لػػ -
 سرعتيا عمت كشؼ وتصحيو االنحراصات التا قد تطرأ عمت الخطة الموضوعة؛

أي عند وجود ش و  عف الخطة غيػر مرغػوب صيػو أو صػا حالػة عػدـ التوصػؽ كشف عدم االنتظام:  -
الػػػدنيا  صػػا الخطػػة مػػثال كالتغيػػب المسػػتمر  أو  طػػ  دوراف عنصػػر معػػيف أو ارتفاعػػو صػػ ف ا دارة 

   لؾ لتالصا ما قد ينتج عف ى ه الوضعيات ؛ العميا ا دارة ن ارتعمؿ عمت إ
                                                                 

 222  ص4666  الدار الجامعية  مصرمبادئ اإلدارة، الصحف محمد صريد وآخروف    1
2

 .24 ص7004مكت ة الرائد العممية  عماف  الرقابة اإلدارية عمى  المال واألعمال،  ع اس عمت   
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مف خالؿ تن يو ا دارة الت العمميات التا تؤثر أو تخمؽ صرص يمكف استغالليا أو تحديد الفرص:  -
 يحتمؿ استغالليا مستق ال؛

مػػف خػالؿ التنسػػيؽ وتالصػػا التعقيػد  حيػػث يمكػػف طػرح عػػدة  ػػدائؿ صػا ظػػؿ نظػػاـ إدارة المواقييف:  -
 رقا ا جيد؛

عمػػػت تفػػػػويض  المسػػػػؤوليفكممػػػػا كػػػاف نظػػػػاـ الرقا ػػػة صعػػػػاؿ وجيػػػد كممػػػػا تشػػػج  ا ال مركزيييية القييييرار: -
السػمطات لممسػػتويات اىدنػػت وىػػ ا مػػا يسػػاعد عمػػت تجػػاوز المحػػددات والقػػدرات ا نسػػانية  وكػػ لؾ 

  دقة. يساعد صا عممية التنظيـ المحكـ مف خالؿ توجيو المصادر المادية وال شرية نحو اىىداؼ

عػػف حكػـػ أو قضػػاء  شػػأف مشػػكمة معينػػة  ةىنػػاؾ صػػرؽ  ػػيف القػػرار واتخػػا ه  صػالقرار ع ػػار القيييييييييرار:  -2-3
ف  ػيف ويشير الت ت نا حؿ مف  يف عدد مف الحموؿ الممكنة  أي أنو اختيار المسمؾ أو الحؿ اىصضؿ مػ

ال دائؿ المتاحة  عػد دراسػة كػؿ النتػائج أو ىو اختيار أصضؿ  ديؿ مف  يف   1عدة مسالؾ أو حموؿ متكاصئة
 المتوقعة مف كؿ  ديؿ صا تحقيؽ اىىداؼ المطمو ة .

ؼ السائدة صا ظؿ أما عممية اتخا ه صيا ع ارة عف  حث عف حؿ يم ا المتطم ات منو صا حدود الظرو   
كؿ الجيات داخؿ  وتكمف أىمية القرار  النس ة لمنظاـ ا داري صا أنو يساىـ صا تحريؾ  2محدودية ال دائؿ

المؤسسػة  وعممػػو عمػت غر مػػة النتػائج وتقمػػيص عػدد الحمػػوؿ المتاحػة وكػػ لؾ نتيجػة لمتكػػاليؼ التػا تك ػػدىا 
نظير القرارات الخاطئة  وليا عدة تصنيفات مف خالليػا تسػمت القػرارات نأخػ  عمػت سػ يؿ المثػاؿ  المؤسسة

واضػػحة   رالحكـػ واضػػحة وغيػ رمعػاييال الحصػر حسػب الط يعػػة قػرارات روتينيػة وغيػػر روتينيػة  وحسػػب 
 وحسب ا جراءات محددة وغير محددة ....الخ

تعػدد الجوانػب التػػا يقػيـ منيػا اىداء أثػر صػا مفيومػػو وصػا طريقػة صيمػو  و لػؾ مػػا  تقيييييييم األدا:: -2-4
 إلييػا رحسب زاوية النظػ المؤسسةككؿ  ولي ا تـ تقسيـ أداء  المؤسسةلكممة أداء مف شمولية وتأثير عمت 

تمػػػػاـ الميػػػػاـ المكونػػػػة لموظيفػػػػة ويعكػػػػس كيفيػػػػة تحقيػػػػؽ ىػػػػ ه الميػػػػاـ أي  واىداء يع ػػػػر عػػػػف درجػػػػة تحقيػػػػؽ وا 
ىػػو العمميػػات  التػػػا تتضػػمف إت ػػاع وسػػػائؿ أسػػاليب عػػف طريقيػػػا يػػتـ القيػػػاـ  أو  3المتطم ػػات مػػف الوظيفػػػة

                                                                 
 .72 ص 7003  دار الحامد لمنشر والتوزي    عماف األساليب لكمية في إتخاذ القرارات اإلداريةكاسر منصور منصور     -لمتوس 7  1

 .66 ص 7040الجزائر     ديواف المط وعات الجامعية المدخل لنظرية القرارحسيف  معجوز   -
 . 444  ص  7001مط عة الع كات   المممكة العر ية السعودية  مبادئ إدارة االعمال،أحمد  ف ع د الرحماف الشميري  2

 . 706  ص 7004الدار الجامعية  مصر   إدارة المواد البشرية رؤية مستقبمية،  راوية محمد حسف   3
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وكػػػ لؾ يػػػدؿ عمػػػت 1قػػو. اسػػتخداـ المػػػوارد وا مكانيػػػات  توليفػػات محػػػددة تحقػػػؽ أحسػػف مػػػردود مطمػػػوب تحقي
 2النجاح مف خالؿ دالة تتغير  تغير المنشآت أو العامميف صييا.

ولو عدة أنواع أو زوايا صيمكف تقسيمو مف خالؿ الشمولية الت أداء كما أي أف النتائج المقيمة قد ساىمت 
أو نشػاط  المؤسسػةأو جزئا مف خالؿ تقييـ أداء قسـػ معػيف داخػؿ  المؤسسةصييا جمي  مكونات أو أقساـ 

مػف مػػوارد  المؤسسػةمعػيف  أمػا مػف خػػالؿ المصػدر ص نػو يفػرؽ  ػػيف أداء  اتػا أي  فضػؿ مػا تسػػيطر عميػو 
 مادية  أو أداء خارجا وال ي قد تكوف ساىمت صيو ظروؼ معينة. سواء مالية أو

الوضػ   واىداء يقاس وى ا مف خالؿ مقارنة ما تـ إنجازه  ما ىو مطموب أي مف خالؿ عالقػة نسػ ية  ػيف
 3القائـ والمطموب.

ويالحظ ت ايف صا عممية قياس اىداء  يف السيولة والصعو ة ص عض اىنشػطة والتػا ت نػت عمػت الوحػدات 
الممموسػػة )الماديػػة   التػػػا يمكػػف حصػػر وحػػػداتيا صػػا وحػػدات القيػػػاس المعروصػػة كػػالكيموغراـ   أو المتػػػر أو 

 المقارنػة مػػ  اىنشػطة التػا تعتمػد مػثال عمػػت    يػوالمتػر  أو سػاعات العمػؿ يسػيؿ نوعػػا مػا قيػاس اىداء ص
الجيد ال ىنا كالرقا ة أو التخطيط  وىنا يكوف قياس اىداء لمثؿ ى ه اىنشطة صعب ويكوف الحكـػ صييػا 

 أو إصدار قرار صييا أو إمكانية وض  معايير ليا غير سيؿ وغير موصؽ  نس ة ك يرة.

ـ اىداء عمت قواعد مي   الدقة صا التعييف  وتحريمة وجب التقيد  يا مف تحديد اىىداؼ وتستند عممية تقيي
التػػا تراعػػا يؿ الوصػػوؿ الػت اىىػػداؼ المحػػددة  وكػ لؾ وضػػ  خطػػة والتػػا ت نػت عمػػت اىىػػداؼ أي لنسػػ

 سػػػػػػػػػػػػػػواء كانػػػػػػػػػػػػػػت صنيػػػػػػػػػػػػػػة أو  اليب المت عػػػػػػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػػػػػػالماديػػػػػػػػػػػػػػة والماليػػػػػػػػػػػػػػة و تراعػػػػػػػػػػػػػػا اى المؤسسػػػػػػػػػػػػػػةإمكانيػػػػػػػػػػػػػػات 
و التػػا يراعػػت صييػػػا التخصػػص صػػا عمػػؿ معػػيف وليػػا سػػمطة اتخػػػا   إداريػػة ويمييػػا تحديػػد مراكػػز المسػػؤولية

أخيػػػرا تحديػػد معػػػايير اىداء و التػػا تعػػػد مقػػاييس و نسػػػب تقػػػيس و القػػرارات التػػػا تعػػد جػػػزء مػػف النشػػػاطات 
  يا إنجازاتيا سواء كميا او جزئيا )ما تحقؽ  المؤسسة

 

                                                                 
 . 222 ص 7006عالـ الكتاب الحديث  اىردف  إقتصاديات األعمال، صميو حسف غالب    1

2 Bourguignon-A performance et control de gestion ,encyclopédie de comptabilité control de gestion et 
audit ,sous la derection bernard collasse ,economica, France ,2000,p 932 . 

 .  53 ص 7044دار الشروؽ لمنشر والتوزي  عماف  بشرية،إدارة الموراد ال مصطفت نجيب شاويش    3
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 عالقة المحاسبة اإلدارية بالمحاسبات األخرى  -3

  ػاختالؼ أنواعيػا المؤسسػاتالمحاس ة ا دارية ليست مستقمة عف غيرىا مف المحاس ات التا تط ؽ صا  
أص حت ضرورية كاف ال د ليا أف تتخ  مف المعمومػات الخاصػة التػا تنتجيػا  و  ما أف المحاس ة ا دارية

اس ة ا دارية   اقا مختمؼ المحاس ات اىخرل كأرضية و نوجز صيما يما  عض العالقات التا تر ط المح
 المحاس ات وأىميا 7

7 تفرض القوانيف عمت المؤسسات مسؾ محاس ة مالية عالقة المحاسبة االد رية بالمحاسبة المالية 3-1
والتػػػا تتمثػػػؿ ميمتيػػػا صػػػا تزويػػػد االطػػػراؼ المختمفػػػة  وىػػػ ا مػػػا تعمػػػؽ  المؤسسػػػات  ات الطػػػا   االقتصػػػادي

  ومػا وصات سػنوية لؾ تقييـ االصوؿ وى ا عف طريؽ كشػلا وك المعمومات الضرورية وحساب المركز الما
 سياسػػتيا المختمفػػة  ت نػػاتحتػػاج حتػت  يالحػظ ىػػو عجػػز ىػ ه الكشػػوصات وحػػدىا صػػا تزويػد االدارة  كػػؿ مػػا

وك لؾ الف  يانات ى ه الكشوصات تكوف تاريخية  معنت انيا تخص صترة زمنية صعميػة مػف الماضػا وىػا ال 
د االدارة  ػػػػػالتن ؤات التػػػػػا تػػػػػزو المحاسػػػػػ ة االداريػػػػػة ىنػػػػػا يػػػػػأتا دور   لعمميػػػػػا المسػػػػػتق ماا حاجػػػػػة االدارة تم ػػػػ

الفػػػروؽ  ػػػػيف  حصػػػرويمكػػػف   ؤاتالتػػػا تػػػؤثر صػػػا ىػػػ ه التن ػػػػمية مراعيػػػة  ػػػ لؾ الظػػػروؼ المحيطػػػػة المسػػػتق 
 مف خالؿ الجدوؿ التالا7 س ة االدارية والمحاس ة الماليةالمحا

 اسبة اإلدارية والمحاسبة المالية.(: يبين الفرق بين المح1-1جدول رقم)

 المحاس ة االدارية المحاس ة المالية المعيار
 الفروض المحاس ية ال تنف  الم ادئ او تنفي  الم ادئ والفروض المحاس ية الم ادئ المحاس ية
اصحاب  )إدارة داخمية وخارجية  الجية المستفيدة

  نوؾ   ادارة حكومية مصالو 
مختمػػػػػػػػؼ المسػػػػػػػػتويات االداريػػػػػػػػة داخػػػػػػػػؿ 

 المؤسسة
اكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػنة وتكػػػػػػػػػوف حاليػػػػػػػػػػة او  سنوية ال يانات وتكوف تاريخية الفترة الزمنية

 مستق مية
كشػػػػوصات ماليػػػػة تاريخيػػػػة ت ػػػػيف المركػػػػػز  المخرجات

 المالا
تقػػػػارير دوريػػػػػة وسػػػػنوية تحمػػػػػؿ  يانػػػػػات 

 مستق مية  ع ارة عف تن ؤات معيارية
  المصدر : من إعداد الطالب                                                    
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ا مػػػ7  ػػػالنظر إلػػت المحاسػػ ة االداريػػػة ومحاسػػ ة التكػػػاليؼ يخيػػؿ أنيعالقتيييا بمحاسيييبة التكييياليف  -3-2
تتخصص متطا قتاف إال أف المتمعف والدارس يرل ىناؾ صروؽ جوىرية  ينيما أىميا أف محاس ة التكاليؼ 

عتمػػد ة وال تراعػػا الظػروؼ المحيطػة وال تصػا تحديػد مختمػػؼ التكػاليؼ والتكمفػة االجماليػػة لممنتػوج أو الخدمػ
تشػعب صػروع المؤسسػة وتػداخميا تجػد محاسػ ة التكػاليؼ صػعو ة صػا  عمت التن ؤات وسموؾ الز ائف وكػ لؾ 

داريػػة  ػػيف مختمػػؼ المسػػتويات حسػاب التكمفػػة المنتػػوج  وكػػ لؾ تجػػد محاسػػ ة التكػػاليؼ تيمػػؿ العالقػػات ا 
  وقصػػور محاسػ ة التكػػاليؼ صػا ال حػػث عػػف مسػ  ات التكمفػػة  ػػؿ تحديػػد المسػؤوليات وتقيػػيـ االداء وكػ لؾ

 حصر الفروؽا كتفاء صقط  حسا يا دوف التعمؽ صييا وصا مدل حسا يا لممحيط ال ي يؤثر صييا  ويمكف 

 1المحاس ة ا دارية مف خالؿ الجدوؿ التالا 7 يف محاس ة التكاليؼ  

 (: يبين عالقة محاسبة التكاليف بالمحاسبة اإلدارية.1-2جدول رقم)

 المحاس ة االدارية محاس ة التكاليؼ المعيار
مركػػػػز حػػػػوؿ االقسػػػػاـ التػػػػا ليػػػػا عالقػػػػة  نظاـ المعمومات

 م اشرة وغير م اشرة  المنتج
تشػػػػػػػمؿ مختمػػػػػػػؼ المسػػػػػػػتويات االداريػػػػػػػػة 
 وت يف العالقة  يف مختمؼ المستويات

ال حػػػػػث عػػػػػػف مسػػػػػ  ات التكمفػػػػػػة والتن ػػػػػػؤ  حساب التكاليؼ والتكمفة النيائية اليدؼ
  سموكيا

تعمػػؿ عمػػػت حسػػػاب التكػػاليؼ مػػػف اجػػػؿ  التسعير
 تحقيؽ ىوامش ر و

 االضػػػاصة لتحقيػػػػؽ ىػػػوامش ر ػػػػو تعمػػػػؿ 
 عمت استيداؼ االسعار

التكتفػػا  الرقا ػػػة  ػػػؿ تتعػػػدىا الػػػت تقيػػػيـ  الرقا ةاداة مساعدة عمت عممية  الرقا ة
 االداء

 الحارس أسامة  المحاس ة ا داريةالمصدر:                                                           
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 ساليب المحاسبة االدارية:أ الثانيالمطمب 

التػا تػدخؿ ضػمف المحاسػ ة االداريػة وال توجػد قائمػة محػددة ومتفػؽ عمييػا ليػ ه االسػاليب  اىساليبتتعدد  
نتيجة لتطور ى ه االساليب وانفصاليا عف  عضيا ونتيجة لمتطور التكنولوجا واالداري الك ير ال ي تميزت 

 . عض اىساليب  و ال يئة االقتصادية ون كر 

 1 ة  اىساليب التقميدية منيا7أساليب نظرا لس ؽ ظيورىا سميىناؾ عدة 7 ساليب التقميديةاأل   -4

ـ  نائيػا او يػتا )محػددة مسػ قا  و وىػا ع ػارة عػف تكػاليؼ مقدمػة مسػ ق اسموب التكاليف المعيارية: -4 -4
اف تكػوف عميػو التكمفػة وال تتعػداه صػا ظػؿ تػوصر  لمػا يجػبتقديميا عمت اسػس مدروسػة  حيػث تصػ و كقيػد 

ظػروؼ معينػة مراعيػة  ػ لؾ رصػػ  االداء الػت مسػتول جيػد مق ػوؿ وتسػػتخدـ كػ لؾ كقاعػدة لقيػاس ىػػ ا االداء 
ككؿ ويفرؽ  يف التكػاليؼ التقديريػة والتكػاليؼ المعياريػة كػوف االولػت  ؤسسةواء تعمؽ االمر  القسـ او المس

الكمفػػػة عمػػت وجػػػو التقريػػب اي كممػػػا كانػػت التقػػػديرات دقيقػػة كانػػػت النتػػػائج ىػػا مػػػف يجػػب اف تكػػػوف عميػػو 
  ويالحظ اف التكاليؼ التقديرية ت نت عمت  اكرة ء امثؿ وساعدت عمت عممية الرقا ةالمطمو ة محققة االدا

المؤسسة اي انيا ت نت عمت الماضا والت نت عمت التخميف مف طرؼ الطاقـ االداري والمسيريف  ؿ يراعا 
  وتختمؼ م  اسموب التكاليؼ مت مستول كؿ االقساـ المكونة لياييا اداء المنشاء صا السنوات السا قة عص

المعيارية صا اف ى ا االخير يقـو عمت مستول الدراسة العممية لمختمؼ العوامؿ التا تؤثر عمت التكمفة صا 
 ت التا تعد تقديريا .  ونفرؽ  يف نوعيف مف الموازنالطروؼ التا تث ت عمييا التن ؤاتظؿ ا

  أسػػيـ  قػػروض طويمػػػة  الرأسػػػمالا  ا نفػػاؽ7 وتخػػص كػػؿ القػػػرارات التػػا تتعمػػؽ  رأسيييماليةموازنيية (
 االجؿ .... .

 ف مػف العناصػر التػا تشػكؿ قائمػة الػدخؿ مػف مصػروصات وايػرادات   م يعػات و موازنة تشغيمية7 وتتكػ
 مخزوف.... .

 
 
 
 

                                                                 
 .774  ص 7002لمط وعات الجامعية  الجزائر  ا  ديواف المحاسبة التحميمية ع د الكريـ  ويعقوب   1
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 يا المعيارية ن كر منيا 7عمت اساسيا تكاليف ؤسسةت نت الموىناؾ عدة معايير 

 وال ي يمثؿ احسف او اجود اداء صا ظؿ الوصوؿ الت اقصت كفاءة انتاجية. 7المعيار المثالي 
 اء الفعمػا وعمػت اساسػو يػتـ حسػػاب د7 وىػو المعيػار الػ ي يتخػػ  المقارنػة مػ  اال ساسييالمعييار األ

 وتحميميا . االنحراصات
 صقػػػػا اي انػػػو يوضػػػ  و  المؤسسػػػةيراعػػػا صػػػا وضػػػعو الظػػػروؼ المحيطػػػة  7 والػػػ ي المعييييار الجييياري

والتا يمكف تعديمو مف صتػرة زمنيػة الخػرل حسػب تغيػر الظػروؼ  مؤسسةلمظروؼ التا تميز  يا ال
 التا سمحت  وضعو .

مكانػو  ػيف االسػاليب االخػرل ومػف مزايػا  جز7 لكؿ اسموب مزايا سمحت لو  ح مزايا ىذا االسموب -
 1 المعيارية مايما 7اسموب التكاليؼ 

 ؛ية الرقا ة وتسييميامتساعد صا عم - 

 ؛تسمو  قياس الكفاءة االنتاجية - 

 ؛ية لمعمميات االنتاجية والوسائؿ وض  حدود ومستويات قياس - 

 ؛كمما زادت المعايير واقعية كمما كانت ممزمة لمعماؿ وى ا ما يساىـ صا تحقيؽ االىداؼ المسطرة  - 

 تسييؿ عمؿ االدارة مف حيث التحضير لكؿ عممية مف خالؿ الوصؼ المعياري ليا. - 

7 لكؿ اسموب  عض النقائص التا تؤثر عميو سواء كانت نتيجة لمتط يؽ او العامؿ ال شري العيوب -
 يما7 وأىـ ما يؤخ  عمت اسموب التكاليؼ المعيارية ما

تكػاليؼ معياريػة لكػػؿ ضػوعة اي صػعو ة وضػ  تشػا ؾ االنشػطة وصػعو ة وضػ  وصصػؿ المعػايير المو  - 
 ؛نشاط عمت حدل

ا ا لـ يراعا الدقة صا وض  المعايير اص حت الرقا ة غير ناصعة  معنت اف وحدة القيػاس التػا تراقػب  - 
 .خاطئةخاطئة ونتيجة لخطئيا ستكوف الرقا ة 

                                                                 
العمـو االقتصادية وعمـو  شيادة الماجستير  عمـو اقتصادية  كمية" م كرة لنيؿ المحاسبة التحميمية كأداة لمتخطيط ومراقبة اإلنتاجطواي ية أحمد  "  1

 66  ص 7002-7007جامعة الجزائر   غير منشورة   التسيا
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تسػػمو لمز ػػوف  طمػػب التػػا و وحػػدات التػػا تعمػػؿ  نظػػاـ الطم يػػات يصػػعب تط يػػؽ ىػػ ا االسػػموب صػػا ال - 
 .ةحالة وض  معايير لكؿ ز وف عمت حدالتعديالت والتا تكوف غير مدرجة صا المعيار وك لؾ است

صػػا حالػػػة عػػػدـ القػػػدرة عمػػت تحميػػػؿ االنحراصػػػات  دقػػػة عاليػػػة صػػاف قػػػرارات التصػػػحيو تكػػػوف  ات مفعػػػوؿ  - 
 عكسا.

 ػيف نقطػة التعػادؿ واسػموب تكمفػة ط مػ7 ىناؾ خاالنتاج والربح تكمفةسموب تحميل العالقة بين أ -1-2
التحميميػػة الميمػػة  مػػف االسػاليبوىػو الحجـػ والػػر و الػ ي تعتمػػده المحاسػ ة االداريػػة وتتخػػده اسػموب ميػـػ 

كػ لؾ االدراؾ والفيـػ الجيػد و   ػة وغرضو االساسا ىو التخطػيط والرقا ؤسسة ؿ ادارة المقالمستخدمة مف 
عمييػا مقػػدار  نحصػرة يقػالعوىػ ه ال   )تكمفػة االنتػػاج   حجـػ االنتػاح  لمعالقػة التػا تػر ط التكمفػة  ػالحجـ

تيدؼ اساسا لمر و صقد  ح صت الخسارة وعوضت الر و ونقطة  ؤسسات التااال اف الم  الر و او الخسارة
التعادؿ ال تعدو واف تكوف حالة خاصة صا ى ا االسموب والتػا تعنػا تحقػؽ معادلػة معينػة وىػا اجمػالا 

وي نت  ى ا االسموب عمػت مجموعػة    صا حجـ انتاج م اع معيفساول م  اجمالا االيرادات التكاليؼ يت
 1 مف الفروض االساسية والواجب توصرىا ن كر منيا7

  ث ات التكاليؼ الثا تة -
 ؛الت تكاليؼ ثا تة وتكاليؼ متغيرة المؤسسةصصؿ وتقسيـ تكاليؼ  -
 ؛ولو تغير حجـ النشاط نحو االرتفاع اي ث اتيا كميا تكاليؼ الثا تة صا نفس المستول حتا قاء الت -
 ؛التحكـ الجيد صا التكاليؼ ووجود معرصة جيدة  يا  -
 ؛ث ات نوع المنتج والمنتجات وعدـ ادراج او التخما عف منتوج معيف اثناء صترة التحميؿ -
 .خالؿ صترة التحميؿ  المؤسسةعدـ تغير مستول الفعالية والكفاءة االنتاجية لدل  -
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 461 ص4664دار الثقاصة لمنشر والتوزي   عماف المحاسبة اإلدارية، رضواف حموة حناف  ج رائيؿ جوزيؼ كحالة    1
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 وىناؾ عدة طرؽ لتحميؿ العالقة  يف التكمفة والحجـ والر و ن كر منيا 7

 7 ويعتمد عمت صيغة عامة اساسيا اف قائمة الدخؿ تصاغ وصقا لمايما7الطريقة العامة 
 

 

  و لػػؾ  ال حػػث عػػػف ىػػامش المسػػاىمة اي مػػػدل  نفػػس الصػػياغ مػػػ  سػػا قتيا 7 وىػػاالييييامشطريقيية
 مساىمة كؿ وحدة م اعة صا تغطية التكاليؼ الثا تة وتحسب وصقا لمصيغة التالية7 

 
 

 

وتتـ ى ه الطريقة  تمثيؿ العالقة  يف حجـ ا نتاج والر و صا شػكؿ  يػانا يرسـػ خطػيف الطريقة البيانية: 
اىوؿ يمثؿ إجمالا ا يػرادات والثػانا يمثػؿ إجمػالا التكػاليؼ  وتكػوف نقطػة التعػادؿ ىػا تقػاط  الخطػيف 

 .والمنطقة التا تما التقاط  تسمر  الر و التشغيما  والتا تحتيا  الخسار التشغمية

 (: يبين نقطة التعادل بيانيا 2-1شكل رقم) 

 

 

 

 

 
 
 نشر والتوزي   عماف اىردف  لمقرارات ورقا ة  دار الشروؽ شرع  المحاس ة ا دارية7 اتخا  سميماف سفياف  مجيد ال 7المصدر      
 

 412  ص 7007

 (a) 

ت
دا
را

إلٌ
وا

ف 
الٌ

تك
ال

 

(z)  مستوى النشاط 

 منطقة الربح

منطقة 

 الخسارة

 منحنى التكالٌف المتغٌرة

 اجمالا التكاليؼ –صاصا االر اح = ايرادات الم يعات 

 =              التكالٌف الثابتةنقطة التعادل

 الهامش الوحدوي                             
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7 إرتػ ط ىػ ا االسػػموب  ظيػور الوظيفػة الماليػة حتػت تطػور وسػاىـ صػا مػػا أسيموب التحمييل الميالي -1-3
والمسػيريف واصػ حت مػف غيػر  لتػا اصػ حت  ات اىميػة ك ػرل لممؤسسػاتيسػمت  وظيفػة االدارة الماليػة وا

وىػ ا االسػػموب ىػػو مػف مواضػػي  االدارة وضػػروري لمتخطػػيط   1 يػػالتخمػػا عنيػػا او عػدـ االىتمػػاـ الممكػف ا
ات الماليػػػة المتاحػػػة وكػػ لؾ يعمػػػؿ عمػػػت ترجمػػة ال يانػػػ  2معينػػػةوىدصػػو اجػػػراء تشػػػخيص لحالػػة معينػػػة  لفتػػػرة 
 . ارات تخص الماضا والمستق ؿواخراجيا صا شكؿ يمكف االدارة مف  ناء قر 

نػة ومػف اىـػ ىػ ه يم ػا احتياجػات كػؿ جيػة  طريقػة معيا االسػموب والػ ي ستفيد مف ى وىناؾ عدة جيات ت
 3 الجيات المستفيدة7

7 ىو ادارة تحميميػة ورقا يػة صػا نفػس الوقػت تسػتخدميا ا دارة العميػا مػف أجػؿ تحميػؿ إدارة المؤسسة -
جراء المقارنػات سػواء مػ  منشػآت أخػرل أو  النتائج لمختمؼ المستويات وك لؾ الرقا ة عمت اىداء وا 

 وىو يساعدىا عمت التخطيط  أنواعو. أقساـ أخرل 

مػف مسػاىميف أو مػالؾ حصػص صػا رأس المػاؿ وىػ ا اىسػموب يخػدميـ  وىـ مالؾ المؤسسػةالمالك:  -
صا  ض  نسب يمكف صيميا والتعامؿ معيا وك لؾ ي يف ليـ  نو ي سط الوضعية المالية لمؤسستيـصا أ

 قد ينجر عف أي إجراء مالا قد يتخ ونو.العوائد المرجوة مف زيادة رأس الماؿ أو تخفيضو  وكؿ ما 
 و المػػدينوفمحتممػػيف أو الدولػة أو ال نػػوؾ أو الػػدائنوف أالمسػػتثمريف ال تتمثػؿ صػػااألطييراف الخارجييية:  -

 ا اىسموب  الطريقة التا يستفيد منيا وتم ا إحتياجاتو مف المعمومات.وكؿ يستخدـ مخرجات ى 
 74ة طرؽ يعتمدىا ى ا اىسموب أىمياوىناؾ عد

7 وىو أسموب يقـو عمت أساس مقارنة أرقاـ القوائـ المالية والتا حدثت صا صترة زمنية التحميل الرأسي -
نس ة كؿ عنصر مػف عناصػر القائمػة  واحدة  ويتميز  تحميمو لكؿ قائمة مالية عمت حدة و لؾ  تحديد

 .ة الت الجموع الكما أو الت مجموع جزئاالمالي

                                                                 
 .14  ص7004  دار وائؿ لمنشر  عماف  وحاالت عممية اإلدارة المالية األطر النظريةالص اح ع د الستار  العماري مسعود   -لمتوس 7    1

 .44  ص4665  دار المحمدية  الجزائر  تقنيات مراقبة التسيير والتحميل الماليعدوف ناصر دادي   -
 . 47  ص2222صناعة القرارات، الطميعة، عمان، التحميل المالي مدخلإسماعيؿ إسماعيؿ   محمد منير شاكر    3
 433  ص7000  دار الصفاء لمنشر التوزي   عماف  التحميل الماليكواجة ع د الحميـ وآخروف    -لمتوس 7   4 

 . 224  ص7000  الدار الجامعية  مصر  التقارير المالية أسس اإلعداد والعرض والتحميلطارؽ حمادة ع د العاؿ   -
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وجاء ليم ا النقائص التا واجيت ا دارة المالية  ستخداميا اىسموب  7التحميل األفقي أو الديناميكي -
الراسا  وىو يقػـو  دراسػة حركػة ال نػد داخػؿ القائمػة الماليػة  ا عتمػاد عمػت نسػ تو الماليػة وعمػت مػدار 

ضعية صترة زمنية تتخ  كمجاؿ لممقارنة  وىو ما يمكف مف وض  تصور وصورة صا نفس الوقت عف و 
 مف اىسموب ال ي س قو.أدؽ  المؤسسة

7  ا عتماد عمت اىسمو يف السا قيف يمكف تحويؿ تمؾ النسب المئوية الػت  سػط ومقػاـ النسب المالية -
القائمة أو صا وىا عالقة  يف  نديف أو أكثر مف  نود القوائـ المالية  وقد تتواجد ى ه ال نود صا نفس 

 1.قوائـ لفترات زمنية مختمفة

ىػا أسػموب ميـػ مػف أسػاليب المحاسػ ة ا داريػة يقػـو عمػت أسػاس  الموازنات التخطيطية:أسموب  -1-4
إعداد خطة أو  رنامج  عمؿ لفترة مستق مية  إما أف تكوف سنة مالية أو نصؼ سػنوية أو ثالثػا )صصػمية  

ؼ ويشػػترط صييػػا التفصػػػيؿ والشػػموؿ والدقػػػة عػػف كيفيػػػة صػػرصيا أو إسػػػتخداميا مراعيػػة  ػػػ لؾ تحقيػػؽ اىىػػػدا
 المسطرة.

وصورة مع رة عنيا  الوحدات النقدية والوحدات اىخرل كالعدد أو  المؤسسةوالموازنات ىا ترجمة ىىداؼ 
وىػا ادارة رقا يػة صعالػة  حيػث اف التقيػد  الخطػة مػف عدمػو ويظيػر اثنػاء مراق ػة االدارة  الػوزف أو المسػاحة 

لخطػػوات التنفيػػػ  عمػػػت مسػػتويات الػػػدنيا وىػػػا تعمػػؿ عمػػػت مقارنػػػة االداء الفعمػػا  ػػػاالداء المخطػػػط وتحميػػػؿ 
منيػػػا ومػػػا ا ا كانػػػت مػػػف الممكػػػف تالقييػػػا وعمػػػت االقػػػؿ التقميػػػؿ   نحراصػػػات وكػػػ لؾ ال حػػػث عػػػف مسػػػ  اتيااال

ا معمػـو ويشترط اسموب الموازنات التخطيطية ووجود ىيكؿ تنظيما ومحاس  وتخفيضيا ىقؿ المستويات
مميػات وكػ لؾ المسػؤوليات والصػالحيات التػا يسػتفيد منيػا كػؿ عنصػر صػا ىػػ ا ووحيػد ويحػدد صيػو سػير الع

 صات.الييكؿ وك لؾ وجود نظاـ تكاليؼ معياري جيد م نا عمت اسس عممية وقميؿ االنحرا

وى ا االسموب يرت ط  المفيـو الحديث لإلدارة اي االدارة العممية كونيا وسػيمة لمتخطػيط والرقا ػة واالدارة    
مػػالا  لممسػػاىمة صػػػا الرصػػ  مػػػف نسػػ ة تحقيػػػؽ  مسػػاعدة عمػػت اتخػػػا  القػػرار  مختػػػؼ انواعػػو سػػػواء اداري او

والمخططػػة ولمموازنػة التخطيطيػػة  وتحقيقيػػا لالسػتراتيجيات الموضػوعة  المؤسسػةاالىػداؼ وضػماف تطػػور 
 :عدة انواع تحقؽ معايير معينة ن كر منيا

 

                                                                 
 .22  ص7000دار وائؿ لمنشر  عماف   التحميل المالي واالئتماني األساليب واالدوات واالستخدامات العممية، محمد مطر   1
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 نوعيف  يميز  يف حسب المدة: -
7 وصا العادة تزيد عف ثالثة سنوات وتحتوي عمت  رامج طويمة وتحقؽ اىػداؼ خاصػة كيػدؼ طويمة أجل

 .وتحديد المؤسسات التوس  والنمو

 وترت ط صا العادة  اىنشطة التشغيمية وصا العادة تكوف اقؿ مف سنةقصيرة االجل:  -
 وحسب النشاط نفرؽ  يف7

  : أسػػيـ  قػػروض  وتخػػص كػػؿ القػرارات التػػا تتعمػػؽ  ا نفػاؽ الرأسمالا)سػػندات موازنيية رأس مالييية
 طويمة االجؿ... 

  :يػرادات )م يعػات  موازنة تشغيمية وتتكوف مف العناصر التا تشكؿ قائمػة الػدخؿ مػف مصػروصات وا 
 اج..... مخزونات  إنت

  ىناؾ عدة اساليب حديثة لممحاس ة االدارية ن كر منيا االساليب الحديثة : -2

اسػموب حػديث مػف اسػاليب المحاسػ ة االداريػة ىػو : سياس االنشيطةأنظام التكاليف المبني عمى  -2-1
اف االنشطة تستيمؾ الموارد اي انيا ىا المس  ة وليست المنتجات   ه حيث يقـو عمت اساس صمسفا م دأ

وييػدؼ ىػػ ا االسػموب الػػت  مػف انشػػطة صيػو يتحمػؿ تكمفػػة مقا مػةمنػػتج عمػت مقػدار مػػا يسػتيمؾ  كػؿ  معنػت
 17منيا داؼتحقيؽ مجموعة مف االى

 ؛عوامؿ التا ترص  مف التكاليؼالتخا  القرارات مف حيث االىتماـ  المساعدة عمت ا -
عمػػت اسػػاس مػػا  االعمػؿ عمػػت تحقيػػؽ  العػدؿ صػػا توزيػػ  التكػػاليؼ غيػر الم اشػػرة مػػف خػػالؿ تخصيصػ -

 ؛شطةأنيتطم و المنتج مف 
 .اىنشطة غير الضرورية  التحكـ الجيد صا التكاليؼ مف خالؿ االستغناء عف -

 وسيتـ التطرؽ  التفصيؿ لي ا االسموب الحقا.

7 وىا مشتقة مف ال رمجة الرياضػة وتعت ػر حديثػة نوعػا مػا  وقػد اسػتعيف  يػا مػف البرمجة الخطية -2-2
االنتاجية والخدماتية  وىا احدل ادوات  صا المجاالت المؤسسةاجؿ حؿ المشكالت الرياضية التا تواجو 

 االعماؿ  حيث ت حػث عػف توزيػ  المػوارد المحػددة  ػيف مختمػؼ االسػتخدامات المتاحػة  دارةالمنيج الكما 

                                                                 
  .452  ص7005  دار حامد لمنشر والتوزي   عماف  محاسبة التكاليف المتقدمةإسماعيؿ يحا التكريتا   1
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  1سػتيعاب وكػ لؾ الوقػت عمػؿ واالصا عيف االعت ار القيود المفروضػة مػف قػدرة وطاقػة  وتأخ لمتخ  القرار 
تحقيػؽ ىػدؼ معػيف يمكػف  ىجػؿوىا طريقة رياضية يتـ مف خالليػا تخصػيص المػوارد النػادرة او المحػددة 

ة لتحقيػؽ االمثؿ لمموارد المتاحنيا تيتـ  االستخداـ أي أ  استخداـ واعتماد معادالت رياضيةتحقيقو و لؾ  
ومما يجب الوقوؼ امامػو ىػو اف المصػطمو  رمجػة صيػو اشػارة الػت االعتمػاد عمػت   االىداؼ المراد تحقيقيا

راد  يػػا ىنػػا ضػػػ ط يػػػد وتحميػػؿ المشػػػكمة وكػػ لؾ معالجتيػػا  امػػػا مصػػطمو خطيػػة صالمنطػػؽ العممػػا صػػػا تحديػػ
دخؿ صػا تركيػػب دالػة اليػدؼ وىنػػا تػت االساسػية والتػػا ة  ػػيف المتغيػراالعالقػة والتػا يفتػػرض اف تكػوف ثا تػ

يجػدر االشػػارة كػػ لؾ الػػت اف اليػػدؼ يع ػػر عنػػو  واسػطة دالػػة يطمػػؽ عمييػػا مصػػطمو دالػػة اليػػدؼ وتختمػػؼ 
لم ينػػة الحػػؿ النمػا ج  طػرؽوىنػػاؾ عػدة   التعظػػيـ و التخفػيض يرمػز الػت  ػاختالؼ ىػ ا اليػػدؼ سػواء كػػاف

وىنػا يجػب االشػارة  2ت الرسـ ال يػانامي مف خالؿ االعتماد عأ يانية ال منيا الطريقة  عمت اساس ال رمجة
شػكالت المتكونػة  مػف متغيػريف الت اف ى ه الطريقة اص حت صا حكـ المعدومة نظرا لقدرتيا عمت حػؿ الم

وىػػا مػػف اىػـػ الطػػرؽ المسػػتخدمة لكونيػػا تعػػالج  3وىنػػاؾ طريقػػة يطمػػؽ عمييػػا اسػـػ الطريقػػة الم سػطة  صقػط
 قيدا مف سا قتيا وتتعدل متغيريف الت أكثر مف  لؾ.مشاكؿ أكثر تع

 ومف اىـ مزاياىا مايما7  ك لؾ مزايا وعيوباىسموب  امزايا وعيوب ص ف لي  ةب السا قالياالسلكؿ  وكما

 ؛كميات المستخدمة والوقت والتخزيفاالدراؾ الجيد لمعممية االنتاجية مف حيث ال -
ؿ خػدمات صيمػا يتعمػؽ الحدود القصول لمعمؿ حتت ولو كاف ىنػاؾ تػداخؿ  ػيف االقسػاـ اي ت ػاد إحتراـ -

 ؛ ساعات العمؿ
 الحموؿ الممكنة واالكثر واقعية. تحديد  خداـ لوجود  رامج متخصصة تقـو سيمة االست -

 يما 7 اما اىـ العيوب صن كر منيا ما

ىائػؿ وتػػداخؿ  صػعب التصػور صػا ظػػؿ تطػوراصتػراض العالقػة الخطيػة  ػػيف مختمػؼ المتغيػرات وىػػ ا  -
 ؛عناصر المكونة لمعممية االنتاجيةك ير  يف مختمؼ ال

                                                                 
 .11  دار الجامعة الجديدة  ا سكندرية  صاألساليب الكمية في إتخاذ القرارت اإلدارية إستخدامجالؿ إ راىيـ العيد   -لمتوس 7    1

  مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزي   عماف  المنيج الكمي في إدارة األعمال نماذج قرار وتطبيقات عمميةمؤيد ع د المحسف صضؿ   -
 .746  ص7003

 .7042  ص7005  دار الشروؽ  القاىرة  7  طاالستثمار واإلنتاج والنقل والتخزينبحوث العمميات في مجال المغزاوي عما ع د السالـ   2
  .447  ص7000  دار الحامد لمنشر والتوزي   عماف  االساليب الكمية مدخل االتخاذ القرارات ىيتا خالد  ع د الرحيـ مطر 3 
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عػدـ مراعػاة ال يئػػة الخارجيػة والقيػػود الخارجيػة المناصسػػة صػا  نػػاء النمػو ج اي اعتمػػاده عمػت العناصػػر  -
 ؛ المؤسسة صقط ةالخاص

عف  عضيا او الفروع قيا صا ارض الواق  ل عد الورشات الحموؿ او وجودىا نظريا وصعو ة تط ي ةكثر  -
 تط يؽ الحؿ.عمت العامؿ ال شري  وتأثيرواالقساـ 
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 التنظيم ومحاسبة المسؤولية المبحث الثاني:

  محاسبة المسؤولية :األولالمطمب 

إف تحقيؽ الرقا ة عمػت عناصػر التكػاليؼ أو االيػرادات أو االصػوؿ يعت ػر مفيومػا تقميػديا لمرقا ػة ىف  
السػػػ ب الرئيسػػػػا صػػػا تحقيػػػػؽ االىػػػػداؼ الم تغػػػاة مػػػػف تمػػػؾ العناصػػػػر ىػػػػو العنصػػػر االنسػػػػانا المحػػػػرؾ 

ء   ولػػ لؾ صمػػف المنطقػػػا أف تتػػولت محاسػػ ة المسػػؤولية رقا ػػػة  السػػ ب صػػا حػػدوث الشػػػاليػػااالساسػػا 
 وليس النتيجة النيائية لمشاء نفسو.

ل لؾ ص ف التطور الحػديث لممفيػـو الرقػا ا لمحاسػ ة المسػؤولية تسػتمـز معرصػة مػدل إمكانيػة الػتحكـ 
صػا أداء االشػػخاص المسػػؤوليف الػػ ي  ػدوره يعنػػا الػػتحكـ صػػا نتيجػة أداء االشػػخاص ولػػيس رقا ػػة 

صالرقا ة تعنا قياس أداء االشخاص وليس رقا ة نتيجػة االداء  يجة أدائيـ وىو االنشطة المنف ة نت
ىنيػا أمػػر منطقػػا  ومػػف ثػـػ يصػػ و معرصػػة الشػػخص الػػ ي أحػػدث االنحػػراؼ عػػف االداء المخطػػط 
أكثػر أىميػػة مػػف أف تعػػرؼ االشػػياء التػػا حػػدث صييػػا االنحػػراؼ ولتحقيػػؽ ىػػ ا اليػػدؼ ين غػػا ر ػػط 

صػا مجػػاؿ مسػؤولية معينػة  وىػػو الػ ي يتػػولت  االداء الفعمػا لمنشػاط  شػػخص معػيف يعت ػر مسػػؤوؿ
  لؾ مس قا عوامؿ االنتاج واالشراؼ عمت كيفية تنفي ىا صا حدود االداء المخطط المحدد  استخداـ

يسيؿ تحديد الشػخص المسػؤوؿ عػف حػدوث االنحػراؼ لػ لؾ يعت ػر نقطػة ال ػدء صػا نظػاـ محاسػ ة 
أو ر حية التا  استثمارسؤولية أو تكمفة أو المسؤولية ىو تحديد مراكز النشاط سواء كانت مراكز م

 7تعريفنا لمحاس ة المسؤولية وت ياف  ماىيتيا وخصائصيا سوؼ ن ينيا 
7  المسػػػؤولية خاصػػػية قديمػػػة قػػػدـ التػػػاريخ صمػػػ  القػػػديـ يسػػػعت كػػػؿ الػػػت أف يت ػػػػوأ المسيييؤولية  -1

مػف الػدوؿ احتمػت مسؤوليات  مف إمارة أو مممكة حتت وصولنا إلػت مفيػـو الػدوؿ  ونجػد أف كثيػر 
لحاقيػا  ركػػب الحضػارة  والظػػاىر أف كػؿ مػػف  دوؿ أخػرل  ػداعا المسػػؤولية عنيػا وعػػف تطويرىػا وا 
يتقمػػد منصػػػب معػػػيف ينسػػػت أو يتناسػػػت المسػػػؤولية التػػػا ألقيػػػت عمػػػت عاتقػػػو مػػػف خػػػالؿ المقولػػػة " 

 المسؤولية تكميؼ وليست تشريؼ" .
المتمثػؿ صػػا المنشػآت نجػد أف صمسػػفة  أمػا مػف الجانػب ا قتصػػادي وخاصػة عمػت المسػػتول الجزئػا

المسؤولية مرت  مراحؿ مختمفة وتطورت  تطور االقتصاد نفسو  صمـػ ت قػا المؤسسػات عمػت نفػس 
النظرة لممسؤوؿ  ؿ صصمت صييا  ما ينصفو نظػرا لتػداخؿ وتشػعب اىعمػاؿ ا داريػة ونظػرا لظيػور 
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حاسػ تو عمييػػا  ويمكننػػا عوامػؿ خارجػػة عػف صػػالحية أو نطػػاؽ عمػؿ المسػػؤوؿ وىنػا وجػػب عػػدـ م
 إيجاز  عض التعاريؼ التا  ت يف لنا مفيـو محاس ة المسؤولية كاالتا 7

"ىا نظاـ يعتد عمت تجمي  وتسجيؿ  يانات ا يرادات والتكاليؼ والر حية وا ستثمار عمت أساس 
عداد تقارير لممتا عة والتقييـ الخاص   كؿ قسـ الوحدات التنظيمية لممنشاة  حيث تمكف مف ر ط وا 

 .1أو صرع أو قطاع  ومسائمة المسؤوؿ عنو صا مجاؿ تحكمو ومسؤوليتو"
"ىػا العمميػة ا داريػة الخاصػػة  تػوصير معمومػة تسػاعد عمػت رقا ػة العمميػػات   ويمكػف تعريفيػا أيضػا

وتقػيـ االداء  وىػا جػزء مػف النظػػاـ ا داري وتعمػؿ عمػت تقسػيـ المؤسسػػة الػت مراكػز يطمػؽ عمييػػا 
مراكز مسؤولية ويحدد لكؿ مركز مدير أو مسؤوؿ تكوف لو حدود لسمطاتو ومسؤولياتو يحاسب صا 

 .2نطاقيا صقط"
 ؿ التعاريؼ السا ؽ يمكف وض  تعريؼ لمحاس ة المسؤولية كالتالا7مف خال

محاس ة المسؤولية ىا أداة إدارية رقا ية ميمتيا إنصاؼ المسؤوليف  تحميميـ تقصيرىـ صقط دوف "
غيػرىـ وصػػا حػػدود مسػػؤولياتيـ  وميمتيػػا تقيػػيـ اىداء مػػف خػػالؿ التقػػارير التػػا تعػػد نتيجػػة  عػػادة 

 .3تراعا ط يعتو"لمعايير خاصة  يا  وصقا ؤسسةيا لممسيمتق
 استنتاج ما يما7 و مما س ؽ يمكف

 أف محاس ة المسؤولية عا نظاـ أو عممية إدارية   -
 محاس ة المسؤولية أداة تسييرية ورقا ية  صا نفس الوقت؛ -
 محاس ة المسؤولية تعمؿ عمت إعادة صياغة ىيكؿ المؤسسة  ما يتواصؽ م  خصائصيا؛ -
  تنصؼ المسيريف وتحاس يـ صا حدود مسؤولياتيـ صقط.محاس ة المسؤولية  -

7 لمحاس ة المسؤولية مجموعة مف اىىداؼ المختمفة والتا تصب أىداف محاسبة المسؤولية -2
 صا مجمميا صا مصمحة ا دارة والمؤسسة ككؿ.

كؿ تعمؿ عمت ت ييف المسؤولية صا كؿ مستول إداري ومنو إمكانية قياس اىداء ا داري داخؿ اليي -
 التنظيما لممنشأة؛

                                                                 
1
 .21،21-، ص ص1222اإلسكندرٌة، ، دار التعلٌم الجامعً، مدخل للمحاسبة اإلداريةحمد سامً راضً،   

2
ً حسٌن،     .211،ص 1222، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، المحاسبة اإلدارية المتقدمةأحمد حسٌن عل
3

ً أحمد مقداد، أردٌنً أحمد حسن طه،   ، جامعة الموصل، مجلة تنمٌة إستخدام االدوات المحاسبية في تقييم المستشفياتالجلٌل

 .11: ص18،1221،المجلد81الرافدٌن،العدد
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تمزج  يف مختمؼ المحاس ات مف م ادئ وصروض حيث نجػد كػؿ مسػتول يعػد تقريػر وصقػا لمم ػادئ  -
المحاسػ ية التػا تحكـػ ىػ ا المسػتول  صوظيفػة ا نتػػاج تعمػؿ وصقػا لم ػادئ محاسػ ة التكػاليؼ وال يػػ  

 وصقا لم ادئ المحاس ة المالية و...  ؛
 يف التكاليؼ ومس  اتيا وكيفية التحكـ  يا وتحديد المسػؤوليات تعمؿ عمت محاولة تعريؼ العالقة  -

 التا تنتج عف زيادتيا أو نقصانيا؛
تعمػػؿ عمػػت الرقا ػػة المزدوجػػة رقا ػػة التنفيػػ  ورقا ػػػة االداء صيػػا تغطػػا الػػنقص الػػ ي يحسػػب عمػػػت  -

 محاسػػػ ة التكػػػػاليؼ  وىػػػ ا مػػػػف خػػػالؿ تقػػػػارير اىداء التػػػا ترصػػػػ  دوريػػػا وعمػػػػت أساسػػػيا يػػػػتـ تحميػػػػؿ
 المسؤوليات كؿ صا نطاقو.

ال تعمؿ صقط عمت معاق ة المسؤوليف عمت االنحراصات السػم ية  ػؿ ت ػيف المسػتويات ا داريػة الكفػأة  -
 والتا تعطييا عناية خاصة مف خالؿ نظاـ الحواصز ال ي يت   نظاـ المسؤولية؛

كنػو صعمػو وحػدود تعمؿ عمت الحد مف التداخالت والرقا ة العشوائية صيا توضو لكػؿ مسػؤوؿ مػا يم -
  1مسؤولياتو صقط.

ج ػة التػوصر لكػا يكػوف نػػاج  مػف المعمػـو أف لكػؿ نظػاـ صػروض وافيروض محاسيبة المسيؤولية:  -3
لكا يم ا الحاجة التا  اوجد مف أجميا أو استخدـ  و ما اف محاس ة المسؤولية ىا نظاـ صمف وناجو 

 2 الواجب توصر صروض معينة خاصة  يا ن كرىا صيما يما7

القا ميػػة لممسػػائمة وىػػ ا أىػـػ مفػػرض يضػػعو نظػػاـ محاسػػ ة المسػػؤولية  صعػػدما يكػػوف المسػػؤوؿ صػػػوؽ  -
المسائمة  الضرورة يعنا تعطؿ النظاـ وعدـ نجاعتو ونجاحو أي عند وجود اختالالت داخؿ نطاؽ 

 مسؤوليتو قد تؤثر عمت  اقا المراكز أدل ى ا  نتائج سم ية عمت  اقا المراكز ؛
 لمسؤولية واقتصارىا صا نطاؽ مسؤولية إما المدير أو الفرد التا   لو حدود وخصوصية ا -
كػؿ قسـػ أو مركػز يسػعت تحقيػؽ اىػداؼ خاصػة  ػو صػا إطػار خطػة شػاممة  أي اف تحقيػؽ اليػدؼ  -

 الجزئا يؤدي  الضرورة الت تحقيؽ االىداؼ الكمية لممنشاة  تقاط  إيجا ا ؛

                                                                 
1
 .18، ص1221عمان،دار زهران للنشر، المحاسبة اإلدارية ودورها في ترشيد القرارت في المنشأة،  الفضل مؤٌد، شعبان عبد الكرٌم،  

2
 .111، ص 2188، دار المرٌخ للنشر، الرٌاض، المحاسبة اإلداريةلٌستراي هٌتجر، سٌرج ماتواتش،   
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توض   عناية وتكوف ممكنػة التحقيػؽ وليسػت  المعايير واالىداؼ التا توض  لكؿ مركز يجب اف -
مسػػػػتحيمة التحقيػػػػؽ  والتػػػػػا تػػػػنعكس  السػػػػمب عمػػػػػت االداء الكمػػػػا و تثػػػػ ط مػػػػػف عزيمػػػػة ومعنويػػػػػات 

 الموظفيف التنفي ييف؛
 م دأ المشاركة صا وض  التقارير وى ا  النظر الت أف المساءلة ال تستثنا أحدا ؛ -
السػرعة صػا التنفيػ  والتقريػر وىػ ا حتػت يحقػؽ النظػاـ اليػدؼ منػو وىػو تالصػا الػتعطالت واىخطػػاء  -

 والثقؿ ال ي تتميز  و االنظمة االخرل. 

 يتمثػػؿ اليػدؼ اىساسػا ىي نظػػاـ إداري صػا التأكػد مػػف  مقوميات نجيياح نظيام محاسييبة المسيؤولية: -4
ككؿ  ويتوقؼ نجاح نظاـ محاس ة المسؤولية  لمؤسسةاأف المديريف يعمموف صا تجانس نحو تحقيؽ أىداؼ 

 1صا تحقيؽ ى ا اليدؼ عمت تواصر ثالث مقومات أساسية وىا7

معػايير تقيػيـ االداء تػػؤثر عمػت سػموؾ المػػديريف  مػا يػدصعيـ إلػػت إظيػار أقصػت مػػا عنػدىـ لتحقيػػؽ  -
ي ػػدو صػػا أف يطمػػب منػػو تنفيػػ  عمػؿ معػػيف يرغػػب ككػػؿ  صكػؿ شػػخص  المؤسسػػةأىػداصيـ وأىػػداؼ 

أحسػف مػا يكػػوف صػا العمػػؿ  ولػ لؾ عنػػدما يػتـ تقيػيـ المػػدير  نػاءا عمػػت معيػار معػػيف صسػيعمؿ ىػػ ا 
 المدير  طريقة تمكنو مف تحقيؽ ى ا المعيار  أحسف ما يمكف؛

تقارير االداء توضو لممػدير مػدل التقػدـ الػ ي أحػرزه صػا تحقيػؽ المعيػار المسػتخدـ صػا تقييمػو  مػا  -
 ادائو وصقا لمنتائج التا يتضمنيا تقرير اىداء؛ يساعده عمت تطوير وتحسيف

عمػػػت العناصػػػػر الخاضػػػعة لرقا ػػػػة المػػػدير المسػػػػؤوؿ صقػػػط    معنػػػػت ضػػػػرورة  اشػػػتماؿ تقػػػػارير االداء -
ال سيشػعر المػدير  عػدـ عدالػة التقيػيـ  اسػت عاد التكػاليؼ غيػر الخاضػعة لمرقا ػة مػف تقػارير اىداء وا 

 المسؤوؿ عنيا.و التالا يفقد حماسو صا تحقيؽ أىداصو 

 

 

 
                                                                 

1
  المعهد في قياس كفاءة المستويات اإلدارية المختلفة ،  دور محاسبة المسؤوليةجابر جاسم الربعً، ندى عبد اللطٌف،        -:  للتوسع  

 .21،ص1221، بغداد، الزعفرانٌة التقنً                     

ً إبراهٌم حسٌن الكسب،  - كرٌت للعلوم اإلدارٌة جامعة ، مجلة تأهمية أخالقيات األعمال في تفعيل محاسبة المسؤوليةعل

 .8،ص 1228، 11تكرٌت، العدد 
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 مراكز المسؤولية :لثانيالمطمب ا
مركز المسؤولية يمثؿ وحدة تنظيمية صػغيرة صػا الييكػؿ التنظيمػا لممنشػأة يشػرؼ عمييػا شػخص  

أدائو الفعما  أدائو المخطط أي أف الغرض الرئيسا مػف مركػز  التزاـمسؤوؿ  ويحاسب عف مدل 
 المسؤولية ىو تحقيؽ الرقا ة عمت أداء االصراد صا المركز.

الت مراكز مسؤولية تمثؿ كؿ منيا دائػرة نشػاط  المؤسسةويتمثؿ دور محاس ة المسؤولية صا تقسيـ 
رة وجػود مشػػرؼ عمػت ىػػ ا معػيف  ويترتػب عميػػو وجػود مجػػاؿ مسػؤولية إداريػػة  ممػا  يتطمػب ضػػرو 

المركػز يجعػػؿ مسػػؤوال عمػػا يمكػف أف يخضػػ  لرقا تػػو مػػف نشػػاط ويخػرج عػػف نطػػاؽ مسػػؤوليتو مػػف 
االنشطة التا ال تخض  لرقا تو  ؿ لرقا ة شخص آخر صا مركز مسؤولية آخر صا مستول إداري 

 أعمت .
الرقا ػػػة أف  حيػػث أف ممارسػػة النشػػاط يترتػػػب عميػػو إنفػػاؽ معػػيف لػػػ لؾ صمػػف الضػػروري ىغػػراض  

يقاس االداء الفعما والمخطط  التكاليؼ التا أنفقت لممارسة تمؾ االنشطة  وكما أف كؿ االنشطة 
التا تحدث صا مركز المسؤولية ال تخض  كميا لرقا ة المشرؼ عمت مركز المسؤولية رغـ حدوثيا 

الػػت تكػػػاليؼ  صػػا مركػػزه  يمػػـز اف ت ػػوب تمػػػؾ التكػػاليؼ لتحقيػػؽ تمػػؾ االغػػػراض وتحديػػد المسػػؤولية
خاضػعة لرقا ػة المسػؤوؿ عػف المركػػز )تكػاليؼ يمكػف الػتحكـ صييػػا  وتكػاليؼ غيػر خاضػعة لرقا تػػو 
)تكاليؼ ال يمكف التحكـ صييا   و ط يعة الحاؿ يعت ر المشرؼ عمت مركز المسؤولية ليس مسؤوال 

طة صقػط عػػف كػؿ مػػا يحػػدث صػا مركػػزه مػف تكػػاليؼ  ػػؿ عػف القػػدر الػ ي حػػدث صػػا مركػزه  ولػػو سػػم
 التحكـ صيو و  لؾ تتحدد مسؤوليتو صا ى ا القدر الخاض  لرقا تو صقط  وال ي يعد مسؤوال عنو.

7 مركػػز التكمفػة ىػػو دائػػرة نشػػاط متجػػانس ومتميػز يمكنػػو  التعػػاوف مػػ  المراكػػز مراكييز التكمفيية -1
مارسة االخرل إنتاج منتج قا ال لمقياس المادي وتتجم  صيو عناصر التكاليؼ التا حدثت نتيجة م

النشاط حيث تحمؿ عمت االنتػاج  معػدالت تحميػؿ معينػة حتػت تتحػدد صػا النيايػة تكػاليؼ االنتػاج 
 .1صالغرض الرئيسا مف مراكز التكمفة ىو التحميؿ وليس الرقا ة 

التكمفة حسػب عالقتيػا  وحػدة النشػاط الػت تكػاليؼ  الغرض مف المركز تختمؼ ت وي ات و اختالؼ
التكمفة  التكاليؼ غير الم اشرة صقط لصعو ة تخصيصػيا  م اشرة وغير م اشرة  حيث تحمؿ مراكز

                                                                 
  

1
   .  Morse,wayne J Davis R hartgraves, managerial accounting a strategic   Approach, 3

rd
 edition ,usa, 

2003,p520 
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 لوحػدة المنػػتج و االعتمػػاد عمػت معػػدالت التحميػػؿ يمكػف إعػػادة تحميميػػا عمػت المنتجػػات وصقػػا لم ػػدأ
 االستفادة.

 اعت ػارالغػرض  ػيف المركػزيف اال أنػو يمكػف القػوؿ  قػدر ك يػر مػف الدقػة أنػو يمكػف  اختالؼرغـ   
كػؿ مركػػز مسػؤولية  مثا ػػة  اعت ػػارمركػز التكمفػة  مثا ػػة مركػز مسػػؤولية ولكػف لػػيس مػف الضػروري 

معينػة يعت ػر مسػؤوال عػف االقسػاـ االنتاجيػة التا عػة  مؤسسػةمركػز لمتكمفػة  صمػثال مػدير االنتػاج صػا 
عت ػر كػؿ رئػيس قسـػ إنتػاجا مسػؤوال عػف المشػرصيف عمػت العمػاؿ التػا عيف لػو... وىكػػ ا  لػو كػ لؾ ي

كػػؿ إدارة وكػػؿ قسػـػ وكػػؿ وحػػدة صػػغيرة  مثا ػػة مركػػز مسػػؤولية يشػػرؼ عمييػػػا  اعت ػػاروعميػػو يمكػػف 
 شخص مسؤوؿ.

قسػـػ االنتػػاج مػػػثال  مثا ػػة مركػػز تكمفػػة ومسػػؤولية صػػػا آف واحػػد حيػػث تتجمػػ  صيػػػو  اعت ػػاريمكػػف   
التكػػاليؼ المختمفػػة الالزمػػة  نتػػاج منػػتج او منتجػػات معينػػة  صيػػو مركػػز تجميػػ  عناصػػر  عناصػر

التكاليؼ غير الم اشرة  كما يعت ر مركز مسؤولية لوجود شخص مسؤوؿ يشػرؼ عميػو  كػ لؾ صػ ف 
 أداءكػػؿ مشػػػرؼ  مثا ػػة مركػػػز مسػػػؤولية ىنػػو مسػػػؤوؿ عػػػف  اعت ػػػارالمشػػرصيف عمػػػت العمػػاؿ يمكػػػف 

ؿ عمػػت اتالت التػا يعممػػوف عمييػػا وحيػػث أف التكػاليؼ تتجمػػ  صػػا مسػػتول المرؤوسػيف مػػف العمػػا
مركػز المسػػؤولية  اعت ػػارإداري أعمػت ولػػيس صػا مسػػتول المشػرصيف عمػػت العمػاؿ إ ف مػػف الصػعب 

 )المشرؼ عمت العماؿ   مثا ة مركز تكمفة
أف يقسـػ  إ ف يمكف تقسيـ مركز التكمفة الت عدة مراكز مسؤولية صغيرة ولكف ليس مػف الضػروري

 مركز المسؤولية عمت عدة مراكز لمتكمفة. 
التكمفػػة عمػػػت انػػو"  لػػؾ القسػػـػ أو الوحػػدة ا داريػػة التػػا ال تولػػػد إيػػراد  شػػكؿ م اشػػػر  مركػػزويعػػرؼ 

  ممػػا يسػاعد ىػػ ه اىقسػاـ عمػػت المؤسسػةلممنشػأة   ػػؿ تقػدـ خػػدمات لمراكػز أو أقسػػاـ أخػرل داخػػؿ 
 ا يراد.القياـ  أعماليا و التالا توليد 

إف تقسيـ المؤسسػة الػت مراكػز ومنيػا مراكػز التكمفػة ال يعنػا التخمػا عػف  طرق حساب التكاليف: -1-1
التكاليؼ ونميز  يف نػوعيف مػف الطػرؽ تقميديػة كميػة وحديثػة   هب المعتمدة لتحديد وحساب قيمة ى اىسالي

 ون كر مف الطرؽ التقميدية7
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7 والتػا تعتمػد عمػت أسػس يجػب مراعاتيػا تتمثػؿ كاليف الكميية(طريقية األقسيام المتجانسية)الت -1-2    
 صا7

 7 واىقساـ صا العادة تكوف مأخو ة مف الييكؿ التنظيما  حيث يتـ تقسيـ المؤسسة تحديد األقسام
 شػػكؿ يناسػػب العمػػؿ المحاسػػ ا  ويػػػتـ الحػػرص عمػػت تجػػانس العمميػػػات داخػػؿ كػػؿ قسػـػ لتسػػػييؿ 

قػػػة م اشػػػرة اليػػػتـ تحديػػػد  اىقسػػػاـ الرئيسػػػية التػػػا ليػػػا عحصػػػر وتحميػػػؿ اىع ػػػاء غيػػػر الم اشػػػرة  ص
التوزيػ   تحػدد مفػاتيووالتػا تقػدـ خػدمات لألقسػاـ الرئيسػية     المنتجات والمواد واىقساـ المسػاعدة

و لػػػؾ حسػػػب ط يعػػػة اىع ػػػاء وعالقتيػػػا  اىقسػػػاـ وتختمػػػػؼ مػػػف حالػػػة الػػػت أخػػػرل صنجػػػد تػػػارة عػػػػدد 
 1 وتارة أخرل تستعمؿ الم الغ المنفقة .... المساحةأو الوحدات أو الكميات المشترات 

  صيما يما7 مزايا وعيوب نوجزىاوليذه الطريق عدة  
 :صػا إطػػار ىػ ه الطريقػة حسػػاب نصػيب الوحػػدة المنتجػة مػف كػػؿ عناصػر التكػػاليؼ  يػػتـ  -المزاييا

دوف تمييػػز عمػػػت أسػػاس أف مصػػػادر التكػػاليؼ جعمػػػت لغػػػرض يتمثػػؿ صػػػا تمػػؾ المنتجػػػات   وىػػػا 
 تعطينا صورة واضحة لمستول التكاليؼ ومقارنتيا م  ا يرادات ؛ 

ة  سػػػعر  يػػػ  الوحػػػدة وىػػػ ا يسػػػيؿ مػػػف وضػػػ  إمكانيػػة مقارنػػػة تكمفػػػة إنتػػػاج الوحػػػدة أو سػػػعر تكمفػػػة الوحػػد -
سياسػات سػػعرية و اتخػػا  قػػرارات صػػا ىػػ ا المجػػاؿ والعمػػؿ عمػػت أف ال يقػػؿ سػػعر ال يػػ  عػػف التكمفػػة الكميػػة 

 لممنتج ؛

مطا قتيػػا لألصػػوؿ المحاسػػػ ية صػػا تحديػػد النتػػػائج )المحاسػػ ة العامػػة  و اسػػػتخداميا صػػا تقيػػيـ المخػػػزوف  -
 السمعا.

 ظار حتت نياية الدورة لمقياـ  حساب مجمؿ اىع اء وى ا ال يساعد ا دارة يتطمب االنت - 7العيوب
 عمت الحصوؿ عمت المعمومات صا الوقت المناسب التخا  القرارات أو القياـ  ػدراسة الوضعية . 

لت التحميؿ عمت أساس عامؿ خارج اىقساـ  - قصورىا صا مجاؿ مراق ة التسيير نظرا لعدـ دقة التحميؿ وا 
 اىع اء الم اشرة المتعمقػة  ػالمواد اىوليػة أو اليػد العاممػة الم اشػرة  أي ليسػت لػو را طػة قويػة دقيقػة  ويتعمؽ

ف كػػػاف يراعػػت ىػػ ا الجانػػػب عنػػد تحديػػػد  مػػ  اىع ػػاء غيػػػر الم اشػػرة لػػػ لؾ القسػـػ إال  صػػورة نسػػػ ية حتػػت وا 
 معايير التحميؿ و اختيار وحدات العمؿ المناس ة . 

                                                                 
1

 .11، ص 2111العامة ، الجزائر ، ، دار المحمدية  1، ط 1ج ،تقنيات مراقبة التسيير ،ناصر دادي عدون ، محاسبة تحليلية  
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 ار تغيرات مستول النشاط و التالا عدـ معرصػة مػدل اسػتغالؿ الطاقػة ا نتاجيػة ومػا ال تأخ   عيف االعت -
 يقا ميا مف المستول المستغؿ والغير مستغؿ . 

 عدـ القدرة عمت استعماليا صا التحميؿ االقتصادي لنشاط المؤسسة.  -

 الكمية وتتمثؿ صا 7الطريقة  امف أجؿ تالصا النقائص المسجمة ص أما الطريقة الثانية صق  جاءت

تعػرؼ ىػػ ه الطريقػة صػػا  عػض المراجػػ   طريقػة التكػػاليؼ ا جماليػػة  طريقيية التحميييل العقالنييي:  -1-3
المعدلة أو الكمية المعدلة و الرغـ مف أف  عض الكتاب مف يعت رىا مف الطرؽ الجزئية وليست مػف الطػرؽ 

لكؿ التكاليؼ )الثا تة  صا حالة نقص النشاط ا جمالية )الكمية  عمت أساس أف التحميؿ ال يكوف إجماليا 
إال أف ىػ ا القػوؿ ال يمكػػف ت ريػره  صػػا حالػة تط يػؽ ىػػ ه الطريقػة عنػػد زيػادة النشػاط أو تعادلػػو مػ  النشػػاط 
العادي   وحتت صا حالة نقص النشاط ال ينط ؽ عميو المعيار الػ ي نميػز  ػو الطػرؽ الجزئيػة عػف الطػرؽ 

 ا جمالية )الكمية .

ى ه الطريقة صا معالجتيا لحساب التكمفة م دأ التمييز  يف اىع اء الثا تة والمتغيرة لتحديػد المقػدار وتعتمد 
المسػتغؿ مػػف اىع ػاء الثا تػػة وتحميمػو عمػػت المنتجػات  ا ضػػاصة إلػت اىع ػػاء المتغيػرة  وتيػػدؼ إلػت إلغػػاء 

مؿ التحميؿ العقالنا وىو مستول تأثير تقم ات مستويات ا نتاج عمت تكمفة الوحدة عف طريؽ استخداـ معا
الفعاليػة الػػ ي يسػػاوي إلػػت ا نتػػاج الفعمػا عمػػت ا نتػػاج العػػادي ومنػػو يػتـ حسػػاب اىع ػػاء الثا تػػة المحممػػة 
عقالنيػا  ضػرب اىع ػاء الثا تػة صػػا مسػتول الفعاليػة )معامػؿ التحميػؿ العقالنػػا  ويػتـ معالجػة تمػؾ الفػػروؽ 

و زيادة النشاط وطرحو مف النتيجة صػا حالػة نقػص النشػاط   و لػؾ   ضاصة الفرؽ إلت النتيجة صا حالة ر 

 . يمثؿ قيمة التأثير عمت سعر التكمفة مف جراء تط يؽ م دأ ى ه الطريقة

أما الطرؽ الجزئية الحديثة صنجد مف أىميا طريقة تعمؿ عمت التمييد لمحاس ة المسؤولية وىا تتميز  أنيا 
صػػػػا حػػػاؿ وجودىػػػا وىػػػػا طريقػػػة التكػػػػاليؼ عمػػػت أسػػػػاس  ؤسسػػػةالمتسػػػيؿ تط يػػػؽ محاسػػػػ ة المسػػػؤولية صػػػػا 

 اىنشطة.

ف مواك ػػػة التطػػػػور أدل عجػػػػز الطػػػرؽ التقميديػػػة عػػػػ7 طريقييية التكيييياليف عمييييى أسيييياس األنشيييطة  -1-4
يريف الػػػت ال حػػػث عمػػػت طػػػرؽ تسػػػييرية تواكػػػب التطػػػور االقتصػػػادي والتنظيمػػػا وطريقػػػة  المسػػػ االقتصػػادي
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عمييػػػا منػػػػ  سػػػػنة  االعتمػػػػادثا ػػػة ال ػػػػديؿ لمطػػػػرؽ التقميديػػػة وقػػػػد زاد مالتكػػػاليؼ عمػػػػت أسػػػاس اىنشػػػػطة ىػػػػا  

 1 مف خالؿ  رنامج  حث يطمؽ عميو أدارة تسيير التكمفة.4653

  ممػا يزيػد 2وتعتمد ى ه الطريقة عمت تحديد مس  ات التكمفة التا تر ط  ػيف المػورد والنشػاط وىػدؼ التكمفػة
أي تمكػػف مػػف تخصػػيص و صػػا الطػػرؽ التقميديػػة مػف دقػػة تخصػػيص العػػبء الم اشػػر الػػ ي يكػػوف أك ػر منػػ

غيػر الم اشػػرة صػا الطػرؽ التقميديػة كتكػػاليؼ م اشػرة  وليػا عػدة أسػػاليب تحمػؿ مػف خالليػػا  عػض التكػاليؼ 
 3لمموارد. استيالكواىع اء غير الم اشرة والتا تتالءـ م  ط يعة النشاط وك لؾ مدل 

مسػؤولية يتولػد منيػا إيػراد وتتحمػؿ تكػاليؼ و التػالا 7 تتصػؼ مراكػز الػر و  أنيػا مراكػز مراكز اليربح -2
يكتسب منيا أر اح  ويمكف النظر الت مراكز الر و عمت أنيا مراكػز شػ يية  المنشػآت المسػتقمة  إال أنيػا 

االستثمار المستخدـ صػا المركػز  و التػالا صػ ف صػالحيات مػدراء  ـ تتمت   صالحية تحديد نوعية وحجال
نود ا يرادات والتكاليؼ الخاصة  المركز  م  إعطاء ا دارة العميا وليس مدراء ى ه المراكز تكوف عمت  
وع مػف المراكػز معػرض نػىػ ا ال  ومف أمثمػة  االستثماراتالقرارات الخاصة  اتخا ى ه المراكز صالحيات 

 4 السيارات. ل ي 
ير سػػم ا ثا ضػػرار أو التػأخاصػة  مركػزه دوف سػؤوؿ عػػف مركػز الر حيػة الػػت تعظػيـ اىر ػػاح الموييػدؼ ال

ـ أر اح الوحدة ا قتصادية ككؿ  ل لؾ ص ف الشخص المسؤوؿ عف مركز الر حية يكوف مسؤوال  عمت تعظي
عػف ا يػرادات والتكػاليؼ معػا ولػيس التكػاليؼ صقػط كمػا ىػو الحػاؿ صػا مركػز التكمفػة  و حيػث تكػوف ىػ ه 

 ص المسؤوؿ عنيا وال ي سيحاسب عمييا .التكاليؼ قا مة لمتحكـ  يا والسيطرة عمييا مف ق ؿ الشخ
متكامػؿ داخػؿ الوحػدة االقتصػادية يرأسػو مػدير  نشػاط دائػرة»أنيػا" وتعػرؼ عمػت  7مراكيز االسيتثمار -3

 5معػيف و التػالا عػف اىر ػاح الواجػػب تحقيقيػا عمػت ىػ ا االسػػتثمار"" اسػػتثماريعت ػر مسػؤوؿ عػف حجـػ 
صػا ىػ ا القسـػ  اسػتثمارهمسؤوال عف العائد ال ي يجب تحقيقو عمػت مػا تـػ  مركز االستثمارويكوف مدير 

نظػرا لتجاىمػو حجـػ اىمػواؿ  السػياؽمف أمواؿ  وال يعت ر مقيػاس صػاصا الػر و كاصيػا  حػد  اتػو صػا ىػ ا 
صػا مراكػز  دمػء سػيتعدل مقيػاس صػاصا الػر و المعتالمسػتثمرة صػا كػؿ قسـػ لػ لؾ صػ ف مقيػاس تقيػيـ اىدا

                                                                 
1
 - Patrick Piget,  Comptabilité analytique , 3 éd, Economica ,Paris , 2001, P 55 .  

2
، مجلة تنمٌة الرافدٌن، الموصل، العدد إستخدام نظام اإلدارة على أساس االنشطة في تحديد فرص تخفيض التكلفةالٌامور حازم ٌونس علً،  

 .111،ص1222، 11، المجلد18

3
 . 11، ص  1222الدار الجامعية،اإلسكندرية،مصر، ،المحاسبة اإلدارية المتقدمةأحمد حسين علي حسين ،  
4

 .121،ص1221،دار وائل، عمان، 1، طالمحاسبة اإلداريةأبو نصار محمد ، 
5

  111الحارس أسامة، مرجع سابق، ص 
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لتقيػيـ  لعدة مقاييس أخػر  استخداـويمكف   استثمارىااالصوؿ التا تـ  العائد عمتلت معدؿ الر حية  ا
 أداء ى ا المركز.

وصػا ىػػ ا النػػوع مػػف المراكػػز صػػ ف المسػػؤولية ىنػػا تشػػمؿ كػػال مػػف ا يػػرادات والتكػػاليؼ ورأس المػػاؿ 
 قوائـ دخؿ ومركز مالا ف تعد لياأوحدة مستقمة  حد  اتيا كما يمكف  اعت ارىاالمستثمر ويمكف 

 الموازنات ومراكز المسؤولية  -4  

يسػيؿ تط يػؽ محاسػ ة  ؤسسػةا داري لمم  ػالتنظيـإف عمؿ موازنات تخطيطية لمراكز المسػؤولية المرت طػة 
المسؤولية و لؾ  مقارنة اىداء الفعما لكؿ مركز مسؤولية م  الموازنة التخطيطية التا وضعت لو   معنت 
أف متطم ات نجاح محاس ة المسؤولية صا التعرؼ عمت العوامؿ التا تؤثر عمت النتائج المالية  وى ا يعنا 

  ليػتـ كػؿ صتػرة تقريػرا عػف النتػائج )نتػائج أعمػاؿ مركػزهأف عمت كؿ مدير مركز مسؤولية أف يقدـ صػا نيايػة 
صػػػا الموازنػػػة لموقػػػوؼ عمػػػت الفػػػروؽ واالنحراصػػػات  و ػػػ لؾ صػػػ ف الموازنػػػة مػػػػف  الموجػػػودةمقارنتيػػػا مػػػ  ال نػػػود 

متا عػػػػػػة تنفيػػػػػ  الخطػػػػػػط أو االىػػػػػػداؼ االسػػػػػػتراتيجية  المؤسسػػػػػػةاىدوات الرقا يػػػػػة الفعميػػػػػػة التػػػػػػا تتػػػػػيو  دارة 
مجموعػة   اسػتخداـدارة العميا والتا يتـ تنفي ىا مف خالؿ المستويات ا داريػة الػدنيا الموضوعة مف ق ؿ ا 

طت كترجمػػة لألىػػػداؼ ديػػدىا صػػا المسػػػتويات الوسػػمػػف الوسػػائؿ واىدوات والطػػػرؽ والخطػػوات التػػا يػػػتـ تح
صػات وتقصػا   ويتـ مقارنة اىداء الفعما والنتائج المحققة  اىىداؼ المخططة وتحميػؿ االنحرااالستراتيجية

 .1أس ا يا لمعرصة ما إ ا كاف مف الممكف التحكـ صييا أـ أنيا راجعة ىس اب ال يمكف التحكـ صييا

ويتوقؼ ى ا   االنحراصاتويطمؽ عمت الفروؽ  يف اىرقاـ الفعمية التا نتجت عف التنفي  واىرقاـ التقديرية 
االنحراؼ ما إ ا كاف مرغوب صيو أو غير مرغوب صيو عمت العنصر المراد قياسو  ص  ا كػاف العنصػر إيػراد 
صػ ف االنحػػراؼ يكػػوف مرغػػوب صيػػو إ ا كانػػت االرقػػاـ المحققػػة صعػػال أك ػػر مػػف المخططػػة أمػػا إ ا كانػػت أقػػؿ 

االنحراؼ يكوف مرغوب صيو غ ا كانػت تكمفة أو مصروؼ ص ف   لعس  أما إ ا كاف العنصر المراد قياسواص
 النتائج المحققةٌ أقؿ مف المخططة ويكوف عكس  لؾ إ ا كانت أك ر. 

 

 

                                                                 
1

،" دراسة تطبٌقٌة مجاالت إستعمال محاسبة المسؤولية في ظل الموازنة  العامة التقليديةسعد سلمان عواد النعٌمً، أسماء محمد عبد الرازق،  

 .181، ص12، العدد21، جامعة بغداد، مجلة العلوم اإلقتصادٌة واإلدارٌة، المجلدفً بعض مستشفٌات مدٌنة الطب
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 المقومات المحاسبية لنظام محاسبة المسؤوليةالثالث: المطمب 

 7 ة ىاي ة المسؤولية صا ثالث جوانب رئيسوتتمثؿ المقومات المحاس ية لنظاـ محاس

 وااليرادات الت عناصر خاضعة لمرقا ة وأخرل غير خاضعة.ت ويب عناصر التكاليؼ  -
 تقييـ اىداء ومعاييره. -
 التقارير الرقا ية. -

الخاضػعة ىػا  العناصػر7 ال أخيرىو تبويب عناصر التكاليف وااليرادات الى عناصر خاضعة لمرقابة   -1
تمػػؾ ال نػػػود التػػػا تكػػػوف تحػػػت سػػػيطرت وسػػػمطة مػػػدير المركػػػز والتػػػا يمكنػػػو أف يػػػؤثر عمييػػػا  قراراتػػػو  أمػػػا 
العناصر غير الخاضعة صيا تمؾ ال نود التػا ال يمكػف لمػدير المركػز الػتحكـ  يػا والتػأثير عمييػا صػا حػدود 

مكانيػات محػػدودة  ومػػ   لػػؾ يجػب أف يفيػـػ اف خ ضػػوع العنصػر لمرقا ػػة يعػػد امػػرا زمنيػة وظػػروؼ معينػػة وا 
 .الزمنيةىما7 المستول ا داري والفترة  عمى عامميننس يا إ  يعتمد 

 7 مف المتعارؼ عميو أف الحػدود الوظيفيػة لمركػز المسػؤوليةالمستوى اإلداري لمركز المسؤولية  -1-1
و الت عيػة القػدرة عمػػت دورا ك يػرا صػا تحديػد المسػػؤولية عػف أحػداث عناصػر التكػػاليؼ و ا يػرادات   1معػبت

الػتحكـ صػا تمػؾ العناصػػر مػف عدمػو  صعػػدـ خضػوع العنصػر لرقا ػػة مركػز مسػؤولية معػػيف  ىػو صػا حقيقػػة  
نطػاؽ  اتسػ اىمر يكوف خاض  لمستول إداري أعمت مف اىوؿ وىكػ ا كممػا ارتقػا المسػتول ا داري كممػا 

العناصر الخاضعة لمرقا ة ومف ىنا تظيػر صكػرة المسػؤولية الم اشػرة والمسػؤولية غيػر الم اشػرة عػف أحػداث 
صا ى ا المجاؿ تعنا أف سمطة التأثير عف العنصر صا يد المسؤوؿ نفسو   العنصر   صالمسؤولية الم اشرة

ض يتفػػو  ىمػػر الػػ ي يتفػؽ مػػ  م ػػدأأمػا المسػػؤولية غيػػر الم اشػرة صتعنػػا أف المسػػؤولية صػػا يػد المػػرؤوس  ا
  2م  تحمؿ المسؤولية كاممة. السمطة

ويػرت ط التػػأثير الرقػػا ا لممسػػتول ا داري عمػػت عناصػػر الكمفػػة  ط يعػػة عنصػػر الكمفػػة صػػا حػػد  اتػػو  صػػا 
والمتمثمة  شكؿ أساسا صا التكاليؼ الصناعية   ا نتاجعناصر التكاليؼ المقننة اي التكاليؼ التا ترت ط 

يقية المتغيرة  نجد انيا تخض  لرقا ة مدير مركز النشاط المعنا  ينما نجد التكاليؼ الثا تة الممزمة والتسو 

                                                                 
1

 111مرجع سابق، ص الحارس أسامة،  
2

 112، ص1222الرٌاض ، العامة، االدارة، المجلة العربٌة السعودٌة، معهد تطبيقات بالحاسب اآلليالمحاسبة اإلدارية مع الزامل أحمد محمد،  
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والتا ترت ط  الطاقة  عادة تكوف تحت سيطرة ا دارة العميا  وعميو صا ال تخض  لرقا ػة مػدراء ا نتػاج أو 
 العميا.خدمات ا نتاج  معنت ال تخض  لمراكز المسؤولية االدنت مف ا دارة 

7 ممػا ىػو معمػـو صػ ف جػؿ عناصػر التكػاليؼ ىػا عناصػر أو تعت ػر عناصػر متغيػرة الفترة الزمنية -4-7
صػا اىجػػؿ الطويػؿ  و مػػا أف عناصػر التكػػاليؼ المتغيػػرة تعػد مػػف العناصػر الخاضػػعة لمرقا ػة  ص نػػو يمكػػف 

 1 أف جمي  عناصر التكاليؼ تكوف خاضعة لمرقا ة صا اىجؿ الطويؿ االستنتاج

7 يعتمد أسموب محاسػ ة المسػؤولية صػا تقيػيـ أداء مراكػز المسػؤولية عمػت مقارنػة تقييم االدا: ومعاييره -2
اىداء الفعمػػا  معيػػار معػػيف  و لػػؾ  النسػػػ ة لمتكػػاليؼ وا يػػرادات وتعت ػػر معػػايير اىداء أدوات قيػػػاس  ات 

انيػا مؤشػرات لمحكـػ عمػت كفايػة مواصفات محددة  تنطوي عمت التنفي  وتتعمػؽ  المسػتق ؿ   وال تخػرج عػف 
 الفعما  المخطط لو. ءنتائج تنفي  أوجو النشاط  الوحدة ا قتصادية ىنيا أساس مقارنة االدا

مكانيػة أف تعكػس الجوانػب المختمفػة لنشػاط ا  و قػدر مػا يتػواصر ليػ ه المعػايير مػف الوضػوح والدقػة والواقعيػة و 
تا تتخػ  صػا ىػ ه المراكػز عمػت أنشػطتيا   قػدر مػا يحظػت آثار القرارات الو  كؿ مركز مف مراكز المسؤولية

ـ اىداء  النجاح وعند تحديد المعايير لمركز مف مراكز المسؤولية أف الفروؽ   االعت اريجب أف يؤخ   تقيي
التػا يمكػف الػتحكـ صييػػا صػا ىػ ا المركػز إضػػاصة  االنحراصػات ػيف االداء الفعمػا والمعػايير يجػب أف تعكػػس 

 2 الت مراعاة اىمور التالية7

 معايير تع ر أصدؽ تع ير عف مستول اىداء لمراكز المسؤولية؛ اختيار -
المسػػتول الػػ ي يوضػػػ  صيػػو المعيػػار  صقػػد يكػػوف المعيػػار ممػػثال لمحػػػد  اختيػػارمراعػػات الواقعيػػة صػػا  -

أو الحػد اىقصػت الػ ي يجػب أال يزيػد عنػو  كمػا قػد يمثػؿ اىدنت ال ي يجػب اف  يقػؿ عنػو اىداء 
 المعيار مستول محدد مطموب تحقيقو و لؾ صا ضوء التسييالت وا مكانيات المتاحة والكفاية 

 ؛إمكانية الوصوؿ الت المعيار  اراالعتا دارية التا تعمؿ صا الوحدة ا قتصادية  أي يؤخ   عيف 
 مف ق ؿ جمي  المسؤوليف؛أف تكوف المعايير دقيقة ومفيومة  -
ىداء مػػف خػػالؿ تت ػػػ  ا واسػػتقالؿأف يوضػػو المعيػػار مػػا يجػػب أف يكػػوف عميػػػو اىداء  موضػػوعية  -

 ؛أخ  الظروؼ المتوقعة صا االعت ارشخصية صا التحميؿ و الخ رة ال واستخداـالماضا 
                                                                 

1
 .128،ص1222، دار المٌسرة، عمان، 1، طالمحاسبة اإلداريةالفضل مؤٌد محمد وآخرون،  
2

ء، جامعة بغداد، مع بطاقة العالمات المتوازنة ألغراض قياس وتقويم األدا تكامل التقنيات الكلفويةمنال جبور سرور، لٌنا كرٌكر كرابٌك،  

 .111، ص12، العدد21مجلة العلوم اإلقتصادٌة واإلدارٌة، المجلد
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يتق مػػػوا االنحراصػػػػات حنػػػت  أف تكػػػوف المعػػػايير شػػػاممة لجوانػػػب اىداء المختفػػػة  ومق ولػػػػة ومقنعػػػة لممسػػػؤوليف
 ويعترصوا  المس  ات.
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 التنظيم ومقوماتو المبحث الثالث:

ـ المحاس ا حيث تيدؼ الت توضيو العالقة  يف    تعت ر محاس ة المسؤولية ىا االساس صا مجاؿ التنظي
   ينمػػا ؤسسػػةلمماالشػخاص المسػػؤوليف صػػا مختمػػؼ المسػتويات االداريػػة التػػا يتضػػمنيا الييكػؿ التنظيمػػا 

  حيػػػث تػػػتـ المفاضػػػمة  ػػػيف المؤسسػػػةييػػػدؼ التنظػػػيـ االداري الػػػت دراسػػػة الييكػػػؿ التنظيمػػػا الػػػ ي يناسػػػب 
أسػمو يف  عػداد الييكػػؿ التنظيمػا أحػػدىما الييكػؿ التنظيمػػا الرأسػا حيػث يت ػػ  صيػو أسػػموب المركزيػة صػػا 

 الالمركزية صا االدارة.االدارة  أو الييكؿ التنظيما االصقا حيث يت   صيو أسموب 

ووصقػا لممفيػـو التقميػدي لمتنظػيـ ص نػو يتطمػب تفػويض السػمطة مػف قمػة اليػـر االداري مػارا  كاصػة المسػػتويات 
االداريػة حتػػت تصػػؿ الػػت أدناىػػا  صػػا حػػيف تتصػػاعد وتتضػػخـ حجػـػ المسػػؤولية كممػػا تصػػاعدت مػػف ادنػػت 

ف التنظػػيـ سػميـ إ ا مػػا تعادلػػت أ مكػػف أف يقػاؿمػػة اليػـر االداري  ويالمسػتويات االداريػػة حتػت تصػػؿ الػت ق
ق ػػؿ السػمطة مػػ  المسػؤولية لكػػؿ شػػخص مسػؤوؿ عػػف مركػز مسػػؤولية معػػيف صػا كاصػػة المسػتويات االداريػػة 

الػػت مفيػػـو نظػػػاـ المعمومػػات ال  ػػد مػػػف الخػػوض صػػا مفيػػـو المعمومػػػة وال يانػػات  والتفريػػؽ  ينيمػػػا  التطػػرؽ
 التفريؽ  يف مدلوؿ كؿ منيما . لوجود تداخؿ وعدـ الفصؿ  ينيما  ولعدـ

 مركزية في التسييرالمركزية والال: المطمب األول

حيػػث  إف التقػدـ التكنولػػوجا والتخصػػص والتقنيػة أضػػاصت مشػػاكؿ جديػدة عمػػت ىياكػػؿ منظمػات اىعمػػاؿ 
ستثمار صػا جميػ  قطاعػات اىعمػاؿ  اىمػر الػ ي تطمػب تمتػ  مسػؤولا ظيرت مراكز الر حية والتكمفة وا 

تخا  القػرارات  لػ ا تطمػب تفػويض السػمطة لكػا تكػوف موازيػة   ى ه المراكز  نوع مف الالمركزية صا تسيير وا 
الػػػ ي يقومػػوف  تنفيػػ ه  ويطمػػػؽ عمػػت ىػػػ ه التفويضػػات سػػمطة أو صػػػالحية يتمتػػ   يػػػا  لممسػػؤولية والواجػػب

 ؤىمو القياـ  واج و صا اىنشطة ا دارية.المسؤوؿ لكا ت

ـ يتمت   المركزية المطمقة  حيث يقـو المدير صيو  جمي  اىعماؿ  ؿ ىناؾ  وصا الواق  العمما ال يوجد تنظي
وك لؾ  مف يساعده   لؾ  صي ا يعنا تفويض  عض درجات السمطة حتت يستطي  اتخريف تنفي  واج اتيـ 

ـ تتمت  صيو ال ية المطمقة أي دوف ستقاللا راكز المسؤولية صيو  مالمختمفة و  مستويات ا داريةال وجود لتنظي
ال إ ا أعت ػػػرت كػػػؿ وحػػػدة أو مركػػز مسػػػتقؿ  نفسػػػو  صالمركزيػػػة إ دارة العميػػػا والتنسػػػيؽ معيػػا التشػػاور مػػػ  ا 
السػػمطة  ال صػػا الواقػ  النظػري ال حػػت  ودرجػات تفػويضإال وجػػود ليمػا عمميػا  كزيػة المطمقػةالمطمقػة والالر 

 والصالحيات تقعاف  يف ى يف المستوييف.
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الػػػت تقسػػػػيـ اىنشػػػػطة شػػػػاري  ا قتصػػػادية يػػػػؤدي  الضػػػػرورة والم ؤسسػػػػات7 ك ػػػػر حجػػـػ المالالمركزييييية  -1
المركزية والفروع واىقساـ  ل ا والمسؤوليات وتحديد الصالحيات  يف السمطة المسؤولة عمت مستول ا دارة 

صػ ف جػوىر التنظػيـ  ومنػو القػرارات  ػيف المػديريف لمختمػؼ مراكػز المسػؤولية ال ػد مػف تفػويض سػمطة إتخػا  
الالمركػزي ىػػو الحريػػة النسػ ية صػػا إتخػػا  القػرارات وتفػػويض السػػمطات عمػت مختمػػؼ مسػػتويات ا دارة صػػا 

 عمت عكس المركزية التا تعنا تقييد حرية التصرؼ وعدـ تفويض السمطات ومركزية القرارات. المؤسسة

ة المطمقػة تعت ػر غيػػر إقتصػادية صػا أغمػب اىحيػػاف و لػؾ لعػدـ إمكانيػة إتخػػا  العديػد مػف القػػرارات صالمركزيػ
عنػػػد مسػػػػتول ا دارة العميػػػػا صقػػػط وا شػػػػراؼ عمػػػػت تنفيػػػػ  تمػػػؾ القػػػػرارات  أمػػػػا الالمركزيػػػة تعنػػػػا تعػػػػدد مراكػػػػز 

ت درجػة ا سػتقاللية المسؤولية  وكؿ مركز يعت ر شػ و مسػتقؿ صػا إتخػا  قراراتػو وممارسػة السػمطات وتتفػاو 
عيػػة ر ومػدل تحقيػؽ اىىػػداؼ الرئيسػية أو الف لممؤسسػػةحسػب ط يعػة العمػػؿ ونػوع النشػاط وأىميتػػو  النسػ ة 

منيػػا  وكػػ لؾ صػػ ف ىػػ ه التنظيمػػات لػػيس ىػػدصيا الوحيػػد ا سػػتقالؿ  ػػ اتيا وتحقيػػؽ أىػػداصيا صقػػط  ػػؿ سػػػعييا 
ه المراكػػػز  وقػػػد يػػػؤدي االمػػػر صػػػا  عػػػض لمتعػػاوف مػػػ  ا دارات اىخػػػرل لتحقيػػػؽ اليػػػدؼ المشػػػترؾ لكػػػؿ ىػػػ 

 مػػػت تنفيػػػػ  سياسػػػات معينػػػػة ىجػػػػؿ ا سػػػتفادة مػػػػف الوصػػػػوراتعاىحيػػػاف   تخػػػػا  قػػػرارات مشػػػػتركة أو التعػػػػاوف 
ا قتصػادية صمػػثال يمكػػف شػػراء مػػواد خػػاـ مشػػتركة لعػػدة أقسػػاـ أو ممكػػف إنتػػاج قسػـػ يكػػوف كمػػدخالت لمقسػـػ 
اتخػر أو أنتػاج منتجػات متممػة ىجػػؿ تحقيػؽ التكامػؿ ا قتصػادي  قػدر ا مكػػاف  كمػا أف ىنػاؾ كثيػر مػػف 

 1 كويف المعمومات وسياسات ال ي  والترويج..تالمراكز تشترؾ صا تغ ية و 

 مركزية وعالقتيا بأسعار التحويل الال -2

ىسعار التحويؿ عدة تعاريؼ نػ كر منيػا عمػت سػ يؿ الػ كر ال الحصػر  تعريف أسعار التحويل:  -2-1

 ىػػػو" السػػعر المحػػػدد لمسػػػمعة أو الخدمػػة المحولػػػة ع ػػػر مراكػػز التكمفػػػة او الر حيػػػة أو ا سػػػتثمار  مػػا يمػػػا 7

حويػؿ كتسػا أىميػة كممػا زاد حجـػ ىػدا الت  وي2ويحدث صقط ى ا السػعر عنػدما تكػوف ىنػاؾ تحػويالت  ينيػة
وترت ط  المنتجات التا تتـ وصقا لمراحؿ حيث تفرض أسعار عمت السػم  نصػؼ " 3ال ينا داخؿ المراكز" .

                                                                 
1
 111،ص1221، دار الحامد، عمان، 1ط ،المحاسبة اإلدارية والسياسات اإلدارية المعاصرةعبد آل آدم ٌوحنا، الرزق صالح،  

2
 121،ص 1221، دار الحامد، عمان، المحاسبة اإلداريةحارس أسامة، ال  -للتوسع:    

- Lane K.Andersoun ,Donald K . cost Accounting,lewin:boston,1999,p719                                   
3
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ـ المحوؿ الت القسـ المحولة لو )المستمـ   ش و تامة الصن  المصنعة أو وى ه اىسعار تؤثر عمت  مف القس
 1إيرادات القسـ المحوؿ وتكاليؼ القسـ المستمـ و النتيجة ستتأثر الر حية والعائد".

رؽ إلييػػا صػػا حػديثنا عػػف التكػػاليؼ سػػاب وتحديػػد أسػعار التحويػػؿ سػػوؼ نتطػوىنػاؾ عػػدة طػرؽ لح
 منوون كرىا 

 ؛ر السوؽاسعأ -
 التكمفة الكمية؛ -
 التكمفة المتغيرة؛ -
 المعيارية؛ التكمفة -
 اىسعار التفاوضية. -

ـ الوحدة ا قتصادية الت اقساـ تمارس نشاطيا كوحدات مستقمة ويتمتػ  يتعنا الالمركزية صا ا دارة تقسو  
كؿ قسـ منيا   دارة ليا سمطة إتخا  القرارات  وتتأثر مراكز إتخا  القرارات ىػ ه  مجموعػة مػف العوامػؿ مثػؿ 

لتخصػص والتعقيػػد صػا ا نتػاج والتوزيػػ  الجغراصػا لموحػدات ا قتصػػادية  حجـػ الوحػدة ا قتصػػادية ودرجػة ا
 غػػض النظػر عػػف نوعيػا أو حجميػػا ويمكػػف  ؤسسػاتصػػا جميػػ  الم ةىػ ا ويمكػػف تط يػؽ محاسػػ ة المسػؤولي

 تط يقيا صا المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدماتية وك لؾ الحكومية. 

لػػػت إسػػاـ أو مراكػػز مسػػؤولية يضػػيؼ  عػػدا جديػػدا قحػػدة ا قتصػػادية الػػػت أف تقسػػيـ الو وتجػػدر ا شػػارة الػػت أ
والتحفيػز مفيـو المسؤولية عف الر حية حيث يعطػا كػؿ قسـػ قػدرا ك يػرا مػف الحريػة صػا التخطػيط والتنظػيـ 

اىمثؿ لمعنصر ال شري م  ما يت    لؾ مف ا صادة القصول مف المزايا المتعددة   اـدوالرقا ة لتحقيؽ ا ستخ
عطاء الفعالية المجدية لمعمؿ ا داري كا يػنيض ممثؿ السرعة صا إتخا  القرارات  والتخ ص مف العوائؽ وا 

  القرار عف  ميمة ا نتاج  كفاءة عالية  ويترتب عف إت اع الالمركزية صا ا دارة تخفيض حجـ وحدة إتخا
طريػػػػؽ تقسػػػػيـ الوحػػػػػدة ا قتصػػػػادية الك يػػػػػرة الػػػػت وحػػػػػدات صػػػػغيرة متعػػػػػددة مػػػػ  توزيػػػػػ  وتفػػػػويض السػػػػػمطات 

 شػكؿ تػاـ  كػ لؾ صػ ف والمسػؤولية عػف كػؿ وحػدة أو قسـػ داخمػا ممػا يػؤدي الػت زيػادة كفايػة وصعاليػة الوحػدة 
ممػا يػؤدي الػت ت اعػد المػديريف  ات ا قتصػادية يػؤدي الػت تعقيػد ىيكػؿ ا دارة  درجػة ك يػرةدك ر حجـ الوحػ

عف نقطة إتخا  القرار وعمػت المػدير المسػؤوؿ عػف مركػز مسػؤولية معػيف إتخػا  مػا يشػاء مػف قػرارات إداريػة 

                                                                 
 

1
               Lamina Guan.Et al,Cost Management,Sixth Edition,Cengage Learning:New Zealand,2009,p349           
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كػػوف صػا نفػػس الوقػت مسػػؤوال عػػف صػا حػػدود التفػويض الممنػػوح لػو والخػػاص  مركػز المسػػؤولية  شػرط أف ي
ىداؼ الالمركزية أ  ومف ةط قا لمحاس ة المسؤولي ي يعد ى ه القرارات والتا يعكسيا تقرير اىداء وال جنتائ

تعظيـ العائد لموحدة ا قتصادية عف طريػؽ مػدراء يمارسػوف نشػاطيـ  شػكؿ يراعػا مصػالو أقسػاميـ  شػكؿ 
خاص ومصالو الوحدة ا قتصادية  شكؿ عاـ إ ا ما تـ التعامؿ م  اىقساـ كوحدات إقتصادية مستقمة ليا 

وحػػدة ا قتصػادية وداخميػا  صكػؿ قسػـػ مػف اىقسػاـ الداخميػة صػػا طريػؽ سػعيو لتعظػػيـ حريػة التعامػؿ خػارج ال
 عمت تعظيـ أر اح الوحدة ا قتصادية  شكؿ كما. وصا الوقت نفس يعمؿ أر احو سوؼ

 الالمركزيةمزايا وعيوب   -2-2

   :1صا النقاط التالية وتتمثؿمنافع  ومزايا الالمركزية 

  و التالا التخفيػؼ مػف عػبء المؤسسةالقرارات عمت ا دارات المختمفة صا  اتخا توزي  صالحية  -
 القضايا واىىداؼ  لالىتماـومسؤوليات ا دارة العميا  وى ا  دوره يمنو ا دارة العميا الوقت الكاصا 

 ؛ ؤسسةواليامة لمم االستراتيجية
القػرار لػػإلدارات  اتخػا  ضإلػييـ  صتفػويـ  اىعمػاؿ الموكمػػة إعطػاء ا دارات المختمفػة الحاصزيػة لمقيػا -

دارات  نجػػاح القػرارات الصػػادرة حػاصز والػداص  لػػدل ىػ ه ا يولػػد ال اختصاصػوالمختمفػة كػؿ حسػػب 
 عنيا ؛

منو اتخا  القرار الت اىشخاص اىقرب لمواق  والتنفي   مما يعطػا ىػ ه القػرارات نػوع مػف الواقعيػة  -
 قرار ؛ال اتخا لمتط يؽ والسرعة صا  والقا مية

 والتنسيؽ  يف ا دارات المختمفة داخؿ الفرع أو الوحدة ا دارية؛ االتصاؿتسييؿ عممية  -
وىػ ا ا المؤسسة  معنت خمؽ وتنمية المواىػب ا داريػة لػدييالمساعدة عمت تنمية قدرات المدراء صا  -

صرز طاقـ إداري جاىز عند الحاجة صا كؿ لحظة و  لممؤسسةما يجعميـ صا تكويف مستمر ويجعؿ 
  المدراء المتميزيف عف غيرىـ .

 

 

                                                                 
1

 121،ص1221،، دار وائل ، عمان، 1ط ،المحاسبة اإلداريةابو نصار محمد،  
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 71 ويمكف تمخيصيا صيما يما عيوب الالمركزية 

عػػف  مػديري ا دارات الػػدنيا صػا ا دارة الالمركزيػة ا تعػادقػرارات  ات رشػػد أقػؿ و لػؾ  سػػ ب  اتخػا  -
 ػيف أىػداؼ التنظػيـ ككػؿ وأىػداؼ  واالتسػاؽاىىػداؼ الرئيسػية لممنظمػة إمػا  فعػؿ غيػاب التنسػيؽ 

ا دارات الفرعية  أو  س ب نقص المعمومات الالزمة لتوجيػو متخػ ي القػرارات وت يػاف أثػر قػراراتيـ 
 عمت أجزاء التنظيـ اىخرل أو نتيجة تعارض اىىداؼ؛

ة و لػػؾ التقػارير والتغ يػػة العكسػية المػرت طيف  نظػػاـ ا دارة الالمركزيػ ـالنسػ ا لتكمفػػة نظػا االرتفػاع -
 وكثرة المعمومات التفصيمية المرت طة  يا؛   س ب تعدد المستويات ا دارية التا ترص  ليا التقارير

المت ػػػػادؿ  ػػػػيف  لالعتمػػػػادالطاقػػػػات واىعمػػػػاؿ ا داريػػػػة  ػػػػيف الوحػػػػدات الالمركزيػػػػة نتيجػػػػة  ازدواجيػػػة -
لمن  حدوث التقاط   يف قرارات الوحدات  واالتساؽالوحدات وما يتطم و مف زيادة عممية التنسيؽ 

 اىمر ال ي قد يؤدي الت ىدر جزء مف الطاقات والجيود؛
وين غػا عمػػت ا دارة العميػػا الموازنػػة  ػيف المنػػاص  والتكػػاليؼ المترت ػػة عمػت الالمركزيػػة  و لػػؾ سػػعيا  -

ال يػػتـ ارة وممػػا تجػدر ا شػػارة لػػو أف الالمركزيػة صػػا ا د  صػورة أصضػػؿ  المؤسسػػةلتحقيػؽ أىػػداؼ 
نما  إدخاليا صجأة  دصعة واحدة تتطور ع ر التوس  التدريجا لممنظمة عمت ثالث محاور أساسية  وا 

 ىا7 
 محور أسواؽ المنتج؛ 
 أسواؽ الز ائف؛ محور 
 .محور اىسواؽ الجغراصية  

 : مفيوم البيانات وأنواعياالمطمب الثاني

 مفيوم وأنواع البيانات -1

 7 ويمكف ت ياف مفيـو ال يانات مف خالؿ تعريفيف اثنيف مفيوم البيانات  -1 -1

  وتفصػػػؿ ئ وتكػػوف صػػا شػػكؿ رسػػما وموضػػوع إتصػػاؿىػػا كػػؿ "مػػا يمثػػؿ الحقػػائؽ والتعميمػػات والم ػػاد   
صيمػا  2وتفسر مف ق ؿ اىصراد تارة أو مف ق ؿ اتالت الرقمية واىوتوماتيكية تارة أخرل أو  التعاوف والتكامؿ

                                                                 
1

 121، ص1221، دار المٌسرة، عمان، المحاسبة اإلداريةالفضل محمد مؤٌد وآخرون،  
2
 .12، ص 2111، مطبعة اإلشعاع، الرٌاض، نظم المعلومات اإلدارية مدخل كميكامل سٌد غراب ، فاٌد محمد،   
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جمعيػا  يػاف وتعت ػػر تمثيػؿ رمػزي لمواقػ  والحقػػائؽ قػد تصػؼ شػػخص أو " ينيمػا" ويمكػف تعريفيػا أيضػػا   ػػػ 
 .1مكاف أو شاء أو صكرة وقد تمزج  يف جزء أو كؿ ما س ؽ "

ال تع ر عف معنت مفيـو إ ا ما تركت عمػت حاليػا ووجػب إعػادة مما س ؽ يمكف االستنتاج أف ال يانات    
الحالة الخامػة الػت الحالػة التفصػيمية أو إعػادة تفسػيرىا حتػت تصػ و صػا شػكؿ معمومػات  ات  معالجتيا مف

داللة ومنفعة لممستخدـ والمتمقا  أي اف ال يانات ىا ع ارة عف أرضية خاـ لممعمومات أو ىا ع ارة عػف 
ال يمكػف  مرحمػة مػف مراحػؿ إنتػاج المعمومػة أو ىػا ع ػارة عػف معمومػات نصػؼ أو قيػد ا نتػاج أو الصػن  

استيالكيا وال نقصد  االسػتيالؾ االسػتيالؾ المػادي الػ ي يطػرأ عمػت  ػاقا المنتجػات الماديػة إنمػا نعنػا  ػو 
أف نفصػػؿ ونتطػرؽ ىنػػواع ال يانػات مػػف  مػف طػػرؼ المسػتخدـ والمعػػالج  ويمكػفاالسػتفادة منيػا واسػػتغالليا 

 خالؿ عدة تقسيمات والتا تعتمد عمت معايير مختمفة .

 2تقسيـ ال يانات وصقا لمعايير مختمفة أىميا  البيانات: أنواع -1-2

 7 وىنا يمكننا اف نجد نوع وحيد مف ال يانات وىا ال يانات االولية معيار الوقت -
 ارة عف كؿ ما يتعمؽ  المشكمة  صفة م اشرة وتستيمؾ عحيث يتميز ى ا النوع مف ال يانات  أنيا 

كػ لؾ االسػتعانة  ػأطراؼ مختمفػة يتطمػب تػوصر معيػار مف متخ  القػرار الوقػت والجيػد وتتطمػب مػف 
 عمػت الغػرض الػ ي جمعػت مػف أجمػو أي الالثقػة صػا المصػدر  وتتميػز كػ لؾ  قصػور اسػتخداميا إ

تخصيصػا لممشػكمة محػؿ الدراسػػة صقػط  وىػ ا المعيػػار يتػوصر عمػت نػػوع وحيػد مػف ال يانػػات ىف أي  
ت معمومػات وينػزع منيػػا التسػمية اىولػت  وىػػا معالجػة وتفسػير واسػتغالؿ ليػػ ه ال يانػات يحوليػا الػػ

  يانات أولية؛
 7 نفرؽ  يف نوعيف مف ال يانات حسب ى ا المعيار معيار النوع -

  حصػػػاءات ت ػػػيف كػػػؿ متغيػػػر مػػػف متغيػػػرات  يانػػات كميػػػة7 تتميػػػز  الدقػػػة وىػػػا ع ػػػارة أرقػػاـ وا 
عالقػات  ػيف  المشكمة وتكوف مث تة  م ررات إما وثػائؽ داخميػة او خارجيػة وقػد تحتػوي عمػت

 مجموعة مف العوامؿ المختمفة ؛

                                                                 
1
 .12، ص2111، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة، مقدمة الحسابات اإللكترونية وتطبيقاتها في النظم المحاسبيةمحمد الفٌومً،   

2
 11، ص2111الدار الدولٌة للنشر، اإلسكندرٌة، ، معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتمفتاح محمد ذٌاب،   
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  حصػاءات مثػؿ سػموؾ  عػض  يانات نوعية7 وتتضمف طرؽ وأحكاـ وال تكوف محػدد  أرقػاـ وا 
أو الفصمية  وتتميز  عدـ الدقة كسا قتيا لعدـ اعتمادىا عمت الزمف أو السوؽ  العوامؿ اتجاه

 الموضوعية والدقة؛
 كػػؿ المسػاىمات ال شػرية التػا يتمقاىػػا متخػ  القػرار وكػػ لؾ وىػ ا المعيػار يتػأثر معييار االستشييارة:  -

س ؿ معالجة ال يانات لموصوؿ الت قرار معيف  مف خالؿ االختيار  يف ال ػدائؿ المتػوصرة لموصػوؿ 
الخ راء والمستشارية  طرؼ الت ال ديؿ اىمثؿ  وىا ع ارة عف اقتراحات وتوصيات تكوف عادة مف

اعدة عمػػػت صػػػا حػػد  اتيػػػا تعت ػػر  يانػػػات إضػػاصية ميمتيػػػا المسػػعالجػػة ال يانػػػات وىػػا حػػوؿ كيفيػػػة م
 .ومساعدة متخ  القرار ةر معالجة ال يانات المتوص

 : مفيوم وخصائص المعموماتلثالمطمب الثا

 مفيوم وخصائص المعمومات -1

التطػرؽ الػت مجموعػة منيػا والتػا  يمكننػامفيوم المعمومات: ىناك تعاريف كثييرة لممعمومية  -1- 1
 وأوضحت النظرة ليا  مف مجموعة مف الجوانب والنواحا المختمفة وأىميا7تطرقت 

ىػا مػاال يمتمكػػو المسػتمـ مػف نتػػائج وصػور لميػدؼ  وليػػا قيمػة  حجـػ مػػا تمثمػو مػف تػػأثير عمػت القػػرار "
"    كما يمكف تعريفيػا أيضػا    1والمشكمة ككؿ  ويشترط صييا عدـ االمتالؾ أو ا حاطة المس قة  يا "

نظاـ المعمومػات وىػا ع ػارة عػف  يانػات تـػ معالجتيػا و تحويميػا  مػف الوضػعية الخامػة الػت  ىا منتج
 2وضعية قا مة لالستخداـ واالستفادة منيا ".

أف المعمومػة ال تكػوف إال  نظػاـ وىػا تمثػؿ منػتج يعمػؿ النظػاـ  االسػتنتاج مف التعريفيف السػا قيف يمكػف   
ل يشػترط عػدـ امتالكيػا مػػف طػرؼ المسػتخدـ مسػ قا حتػػت ال عمػت إخراجػو ىػ ا مػػف ناحيػة ومػف ناحيػة أخػػر 

تتحػوؿ الػػت  يانػػات أي ىػػا نتيجػػة لعمميػػة معالجػػة يمكػػف اف تكػػوف معقػػدة أو  سػػيطة حسػػب نػػوع المشػػكمة 
 المطروحة وأىميتيا  النس ة لمتخ  القرار.

                                                                 
1
 Cathrine Lesnard et Sylvie Verbrugghe, Organisation et gestion de lentreprise,2eme edetion, dunod, paris, 

1995, p 07. 
2
 .12، ص1228والتوزٌع، عمان، ، الوراق لنشر ساسيات نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلوماتأالدالهمة سلٌمان مصطفى ،   
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الخصائص التا يجب أف تتوصر صا  تعرؼىناؾ عدة معايير مف خالليا خصائص المعمومات:   -2-2
 يمكػفكممػا تػوصر أك ػر عػدد مػف ىػ ه الخػائص صػا المعمومػة   معنػتالمعمومة كا تكوف  ات جودة وأىميػة  
 1 استخداميا واالستفادة منيا  شكؿ أك ر .

 :يمكف ت ييف مالئمػة المعمومػة لمتخػ  القػرار مػف خػالؿ مػدل تأثيرىػا عمػت قػراره صػا  المالئمة
ىػػا  أو مػف خػالؿ الفػػرؽ الػ ي تحدثػو  صػػا حالػة توصرىػا وتقػػاس أيضػا م اشػػرة حالػة عػدـ توصر 

ستخداـ معمومة عف خاصية نوعيػة أو تركي يػة لممنتػوج صػا إ المشكمة قيد الدراسة صال يمكننا 
 حساب اىجر الخاص  العامميف والعكس صحيو.

 :سػب صػفة التػأثير أف تكوف المعمومة جاىزة صا وقتيا المحدد دوف تأخير  لكػا تكت الوقتية
 ػأخر قد يفقد المعمومة جزء أو كؿ أىميتيا.توتكوف  ات قيمة إضاصية لمتخ  القرار ىف أي 

 :أف تكػػوف المعمومػػة خاليػػة  درجػػة معقولػػة مػػف اىخطػػاء والتحيػػز وتع ػػر  صػػدؽ عػػػف  الدقيية
 الغرض ال ي تستيدصو  و يمكف معرصتيا مف خالؿ مدل االستفادة منيا واستخداميا.

 :أي أف تكػوف المعمومػػة صػا شػكميا النيػائا وتغطػػا كامػؿ احتياجػات المسػػتخدـ أو  الشيمول
متخػ  القػرار   حيػث ال يقػـو ىػػ ا اىخيػر  ػ جراء  عػض العمميػػات عمييػا حتػت يحصػؿ عمػػت 

 المعمومات المطمو ة.
 :أي اف تتواصػؽ مػ  مػػا يريػد المسػتخدـ مػف حيػػث الشػكؿ والمضػموف   حيػث يشػػترط  القبيول

غة سػػيمة وواضػػحة وغيػػر قا مػػة ىكثػػر مػػف تأويػػؿ  وأف ال تكػػوف مختصػػرة صييػػا أف تعػػد  صػػي
 أكثر مف الالـز حتت ال تفقد مف قيمتيا وتكوف م يمة لممستخدـ . 

تحديد االختصاصات والواج ات  شكؿ واضو ومحدد لكؿ مسؤوؿ عف مجػاؿ المسػؤولية االداريػة الخاضػ  
 ؛المؤسسة شراصو صا 

تحديػد المسػؤولية  شػكؿ واضػو ومحػدد والناجمػػة عػف حجـػ االختصاصػات والواج ػات الممقػاة عمػػت  -
 ؛كاىمو 

                                                                 
1
 .11، ص 2111، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرٌة، نظم المعلومات المحاسبيةأحمد حسٌن علً حسٌن،  -للتوسع:   

 .11، ص2111، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، نظم المعلومات المحاسبيةكمال الدٌن الدهراوي،   -
 ملتقى دولً    اإلصالح المحاسبي على جودة المعلومة المحاسبية،  مدى إنعكاس الخطٌب نمر محمد، صدٌقً فؤاد، -

 .121، ص1222نوفمبر 12-11حول اإلصالح   المحاسبً ، جامعة ورقلة، الجزائر، ٌومً            
 21محمد الفٌومً ، مرجع سابق،ص -
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مػنو السػمطة لمشػػخص المسػؤوؿ  القػدر الكػػاصا لمقيػاـ  تنفيػػ  واج اتػو صػا حػػدود المسػؤولية المحػػددة  -
كػػػز الػػت وحػػػداة تنظيميػػػة صػػغيرة تسػػػمت مرا المؤسسػػػةلػػو  ويتطمػػػب التنظػػػيـ االداري السػػميـ تقسػػػيـ 

المسؤولية موزعة عمت كاصة المستويات االدارية التا تر ط الخريطة التنظيمية لممنشأة  وقد يعت ػر 
وظيفػػػػة معينػػػػة أو إدارة معينػػػػة او قسػػػـػ معػػػػيف صػػػػػا  المؤسسػػػػةمركػػػػز المسػػػػؤولية وظيفػػػػة معينػػػػة صػػػػا 

شػخص   أو مرحمة إنتاجية معينة أو آلة انتاجية معينة  أو منتج معيف صالميـ ىو وجػود المؤسسة
مسػؤوؿ يشػرؼ عمػت مركػز المسػؤولية يسػعت الػت تحقيػؽ اىىػداؼ الفرعيػة ليػ ه المراكػز صػا إطػػار 

 لتحقيقيا. المؤسسةمف االىداؼ الرئيسية التا تسعت 

المتزايػد  السػموؾ االنسػانا داخػؿ التنظػيـ  حيػث أصػ و  لالىتمػاـوقد تطور مفيـو التنظيـ حديثا نظرا 
ييتـ   شراؾ المسؤوليف صا كاصة المستويات االداريػة صػا وضػ  الخطػط الفرعيػة والشػاممة  ممػا يجعميـػ 

ف يتسػمؿ إلػػييـ الشػعور  ا ح ػػاط النػاجـ عػف عػػدـ إشػراكيـ صػػا أ ػو دوف  التزمػػوايق مػوف عمػت تنفيػػ  مػا 
حيػػث تعت ػر مشػػاركتيـ االدارة العميػا صػػا وضػػ  الخطػط  مثا ػػة  ق ػػوؿ وضػ  الخطػػط وصرضػيا عمػػييـ  

  .مس ؽ   االختصاصات والمسؤوليات والسمطات المحددة ليـ

 ماىية نظام المعمومات الرابع:المطمب 

 تعريف ومتطمبات نظام المعمومات -3

 عمت انو7يمكف تعريؼ نظاـ المعمومات : تعريف نظام المعمومات  -3-1

  أو 1العناصر التا ترت ط   عضيا ال عض مف أجؿ الوصوؿ الت ىدؼ  مشترؾ""مجموعة مف  
  2نظاـ يضـ جم  مف المعمومات واىدوات المادية وال شرية ويقـو  تنسيقيا  طرؽ معينة". "ىو

وىنػػػاؾ عػػػدة أنػػػػواع لنظػػػاـ المعمومػػػات صنفػػػػرؽ عمػػػت سػػػ يؿ الػػػػ كر  ػػػيف نظػػػاـ المعمومػػػػات المحاسػػػ ا ونظػػػػاـ 
المعمومػػػػات ا داري   صالثػػػػانا يػػػػػوصر المعمومػػػػات لػػػػألوؿ ويخصصػػػػػيا صػػػػا المعمومػػػػات المحاسػػػػػ ية أي  ات 

ت كػؿ منيمػا االستخداـ المالا والمحاس ا صقط  وىنا يمكننػا أف نفػرؽ  ينيمػا مػف حيػث االىػداؼ التػا يسػع
الػػت تحقيقيػػا  صيتميػػز نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػ ا عػػف ا داري صػػا الشػػمولية أمػػا اتخػػر صيتخصػػص وىػػػ ا 

                                                                 
1
ً وآخرون،     . 11،11-، ص ص1221زٌع، مصر، ، مؤسسة حورس الدولٌة للنشر والتونظم المعلومات اإلداريةعالء السالم

2
 Jack Muller ,Jean Lanyatte , économe de l’entreprise du monde,3eme edetion,paris,2001,p89  
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 ػػالنظر إلػػت الوحػػدة  وكػػػ لؾ مػػف حيػػث النظػػػرة الزمنيػػة ؼ ف ـ ـ  يعمػػؿ عمػػػت التأكػػد والتحقػػؽ أي تحقيػػػؽ  
 النظر الت المستق ؿ أيضا .المعطيات والنظرة التاريخية ليا أما نظاـ المعمومات ا داري صيستطي  

7لنظاـ المعمومات مجموعػة مػف االىػداؼ  غػض النظػر عػف نوعػو وسػنوجزىا صيمػا  أىداف نظام المعمومات
 يما 7

7 صا الوقت المناسب لمتخ  القرار  وى ا ما يجب عمت نظاـ المعمومات توفير المعمومة المناسبة -
أي توصر المعمومة  كرا يمنحػو ىػامش مػف  الحرص عمية ىف الوقت ميـ جدا  النس ة لمتخ  القرار

 1 التفكير وض ط الخطة  الصيغة التا تساعد المؤسسة  شكؿ جيد.
7 يسػػتعمؿ نظػػاـ المعمومػػات كػػأداة رقا يػػة مػػف ق ػػؿ المراقػػب الػػداخما أو الخػػارجا عمػػت حػػد الرقابيية -

الخطػط جيػدة سواء  وكمما كاف النظاـ مض وط  شكؿ جيد ومتناسؽ كمما كانت عممية رقا ة تنفيػ  
 .2و ات مردودية خاصة عمت جودة المعمومات

يساعد نظاـ المعمومات عمت عممية التخطيط الجيدة و لؾ    رازه لكؿ المعمومات التػا  التخطيط:  -
 3تناسب ى ه الوظيفة خاصة ما تعمؽ  النظرة الت المستق ؿ .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
1
 Hadid Noufely, infourmatiqe de gestion de lapprouche classique a la pprouche objet , revue des sience 

economique de gestion et de commerce faculte de siences economiques et des siences de gestion, universite 
dalger 2003,p 20.   

2
، المكتب الجامعً الحدٌث، دراسات في نظرية المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير الدولية والمصرية كمال خلٌفة أبو زٌد وآخرون، 

 12،ص1221اإلسكندرٌة، 
3
 11، ص 1221دار وائل ،عمان،  ، 1، طمحاسبة التكاليف قياس وتحليلخلٌل عواد أبو حشٌش،   
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  ويتوصر التنظيـ السميـ وصقا لممفيـو الحديث تواصر العناصر  متطمبات التنظيم السميم: -3-2

 1 التالية7

الػت وحػدات صػغيرة تشػكؿ كػؿ  المؤسسػة7 ويقصػد  ػو تقسػيـ أنشػطة الوضوح في التنظيم -3-2-1
وحػػدة منيػػا مجػػاؿ مسػػػؤولية إداري معػػيف منفصػػؿ عػػػف نظيػػره مػػف الوحػػدات  وىػػػ ا الفصػػؿ  ػػيف مراكػػػز 
المسؤولية يعت ر أمرا ضروريا حتت يمكػف حصػر المسػؤولية  شػكؿ واضػو ور طيػا  الشػخص المسػؤوؿ 

 عف أداء النشاط داخؿ المراكز 

وين غػػػا ر ػػػط مسػػػؤولية االداء الفعمػػػا لنشػػػاط معػػػيف صػػػا مركػػػز مسػػػؤولية معػػػيف  حتػػػت يسػػػأؿ عػػػػف 
القصور صا أدائو الفعمػا عنػد مقارنتػو  أدائػو المخطػط لػ لؾ ين غػا منحػو قػدر مػف السػمطة يتعػادؿ 

وعػػدـ االرتيػاح ور مػػا الغيػرة لػدل  ػػاقا العػامميف ممػػا يػؤدي الػػت   ا ح ػاطمػ  واج اتػو  زاد الشػػعور 
أما إ ا زادت المسؤوليات عف السمطات الممنوحة أدل  لؾ الت ضياع  ارع أصحاب السمطات تص

السػمطة والمسػؤولية  تتكاصػاالمسؤولية لقمة السمطات الممنوحة لألصراد و ناءا عمت مػا تقػدـ يجػب أف 
 لكؿ شخص صا كؿ مركز مسؤولية صا مختمؼ المستويات االدارية.

ك لؾ يعت ر الفصػؿ  ػيف مراكػز المسػؤولية أمػرا ضػروريا حيػث أف 7 االستقالل في التنظيم -3-2-2
مػػا تحػػد مػف إمكانيػػة وجػػود ثغػػرات قػػد تػؤدي الػػت التيػػرب مػػف المسػػؤولية   ىػػا  المسػػؤوليات اسػتقاللية
 ػيف المراكػز لمتنسػػيؽ  إتصػاؿمراكػز المسػػؤولية ال تغنػا عػف وجػود وسػػائؿ  اسػتقالليةالقػوؿ أف  ويمكػف

  غية تحسيف س ؿ تنفي  االعماؿ 

أف الفصػؿ  ػيف مراكػز المسػػؤولية  يػدؼ تحديػد مسػؤولية المشػػرؼ  التنسييق فيي التنظيييم: -3-2-3
عمت كؿ مركز  شكؿ مستقؿ وصقا لمسمطة المخولة لو  يتطمب حتت يكوف التنظيـ سميما التنسيؽ  ػيف 

 كػػاصػػا تسمسػػؿ متصػػؿ ومنطقػػا   المؤسسػػة  أوجػػو نشػػاط تمػػؾ المراكػػز  ويقصػػد  التنسػػيؽ ر ػػط جميػػ
 ػػأعمت  قػػدر مػػػف  ياالتنظيمػػا حتػػت تحقػػؽ أىػػػداص يػػػالييكموصقػػا  لألنشػػطةتحػػاصظ عمػػت التػػدصؽ المتواصػػػؽ 

 الكفاءة الممكنة.

                                                                 
1
 Delon W H ,and Mclean  E R , the delon and Mclean model of information system success aten year update , 

journal of management information systèmes, vol19, N4, 2003, p12.   
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7 يتطمب التنظيـ السميـ وجود تآلؼ وتعػاوف  ػيف االصػراد العػامميف التعاون في التنظيم -3-2-4
صا مراكز مسؤولية وال شؾ أف وجود روح التآلؼ والتعاوف  ػيف العػامميف يػؤدي الػت انسػيا ية تػدصؽ 

ومػػف الجػدير  الػػ كر أف تفػػوض    ػػدوف عنػاء ك يػػر تأديتػودوف عوائػػؽ أو عراقيػؿ تحػػد مػػف العمػؿ 
مػػػدير االنتػػػاج   مثػػاؿ  لػػػؾ لمسػػػؤولية ال تفػػػوض ايض المسػػػؤولية صجػػزء مػػػف السػػػمطة ال يعنػػػا تفػػو 

المسػؤوؿ عػػف االقسػػاـ االنتاجيػة التا عػػة لػػو قػػد يعػوض جػػزء مػػف سػػمطتو لػرئيس قسػـػ  القػػدر الػػ ي 
يتناسػػػب وحجػػػـػ مسػػػػؤولية كػػػػؿ مػػػػنيـ ال يعنػػػػا انػػػػو أخمػػػػت مسػػػػؤوليتو  ػػػػؿ  يظػػػػؿ مسػػػػؤوال عػػػػف أداء 

واج ػػات يتطمػػب التعػػاوف ال نػػاء  ػػيف الػػرئيس مالسػػميـ ل المرؤوسػيف التػػا عيف لػػو  وال شػػؾ أف التنفيػػ 
يتضو  ناءا عمت ما تقدـ أف الدور المحاس ا صػا الرقا ػة يسػ ؽ الػدور االداري وصيمػا  والمرؤوسيف.

وؿ صػا مجػاؿ صا محاس ة المسػؤولية لػو الػدور اىيختص  التنظيـ ص ف التنظيـ المحاس ا المتمثؿ 
االداري المتمثػػػػػؿ صػػػػػػا تحديػػػػػد االختصاصػػػػػات والمسػػػػػػؤوليات تنفيػػػػػ  أعمػػػػػاؿ المؤسسػػػػػة يميػػػػػػو الػػػػػدور 

 .1والسمطات
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 
1
 Markus M L Tanis C AND VAN Fenema PC, Mulitisie E R P implementations communication of the A C M, 

vol43, n 4, 2000, p42. 
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  خالصة الفصل:

فصػؿ تطرقنػا الػت تعريػؼ وماىيػة محاسػ ة المسػؤولية ومقومػات وجودىػا وكػ لؾ اىػداصيا  مف خالؿ ىػ ا ال 
تعريػػػؼ  وكػػػ لؾ الػػػت المحاسػػػ ة االداريػػػة والتػػػا تعػػػد الوعػػػاء الشػػػامؿ لمحاسػػػ ة المسػػػؤولية  وىػػػ ا مػػػف خػػػالؿ

المحاسػػ ة االداريػػة و كػػػر ادواتيػػا سػػػواء التقميديػػة او الحديثػػة   وىػػػ ه االدوات تسػػتعمؿ مػػػف طػػرؼ محاسػػػ ة 
ومف خالؿ الفصػؿ تـػ االجا ػة عمػت  المسؤولية  درجات متفاوتة  حسب ما تقتضا الحاجة والضرورة ل لؾ

تسػػييري  راز  وجودىػا كنظػاـالتسػاؤؿ السػا ؽ مػف خػالؿ ا ػراز عػدة تعػػاريؼ لمحاسػ ة المسػؤولية وكػ لؾ ا ػ
 .يم ا احتياجات االدارة رقا ا
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 الفصل: تمهيـــــــــد

نيا تتكيف مع ىذا جعل ميات المالية عمى مستوى المؤسسات يالتسيير وتعقد العمم انظمة تطور       

تبنييا لمطرق لألدوات الرقابية الحديثة، وحتى تكون العممية الرقابية ذات جودة وىدف ال بد بالتطور 

  ألنواعيالممسير ان يتحكم بيا بشكل جيد ومدروس وىذا من خالل معرفتو لممقصود بالرقابة؟ وكذلك 

قوة والتي ايضا وعمى ماذا يمارس الرقابة وىنا تظير التكاليف والنفقات ب  ومن ىو المخول بممارستيا ؟

 ماذا نقصد بالتكمفة وما ىي ماىيتيا؟تحتاج الى تحكم من طرف المسير من خالل طرحو لمسؤال التالي 

الطرق الرقابية انجع طرح االسئمة السابقة من طرف المسير او المالك لمساعدتو عمى المفاضمة بين اي وب 
ومننن خنالل ىنذا الفصننل سنيتم االجابننة  ا اكثنر واي التكناليف وجنب الرقابننة عميين منن ناحينة الكمفننة واالدا ،

بنننالتعرف عمننى االنننواع المختمفنننة لمرقابننة واي مننن الييئننات يقنننوم بيننا او موقعيننا فننني  السننابقة ؤلعمننى التسننا
  . والتكاليف وانواعيا الييكل التنظيمي
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 ماهية الرقابة المبحث األول:
وىي ف طبيعة ىذه األخيرة، مختمفة بإختال ووسائل وطرقأو اإلدارة أوجو عدة ؤسسة لمرقابة داخل الم  

تتكون ما جعميا تحتل مركزا ميما في الوظائف التي لدى المسيرين أو المالك،  سوا  تكتسي اىمية بالغة
 .منيا المؤسسة

 تعريف الرقابة وأهدافها  المطمب األول:

ا إنما في النظرة  والجانب الذي  ىناك عدة تعاريف لمرقابة ال تختمف في جوىرى :تعريف الرقابة  -1
 سيستخدميا.

" قياس األدا  الحالي ومقارنتو بالمعايير المتوقعة لألدا  السابق تحديدىا ومن واقع ىذه تعرف عمى انيا  
المقارنة، يصبح بإمكاننا تحديد ما إذا كان األمر يحتاج إجرا ات تصحيحية إلعادة مستوى األدا  إلى 

مجموعة الضمانات و التأكيدات التي  ؛ فيي"1عنيا بالمعايير السابق تحديدىا" رالمستوى المخطط والمعب
تساىم في التحكم الجيد في المؤسسة و تيدف إلى ضمان الحماية لكافة الممتمكات وجودة المعمومات و 
إلى تطبيق تعميمات اإلدارة وتشجيع تحسين األدا ، و يتعين عمى اإلدارة توضيح الطرق و اإلجرا ات لكل 

 2مراريتيا ".نشاط من أنشطة المؤسسة لمحفاظ عمى إست

صد حماية أصوليا من نقدية "مجموعة من المقاييس والطرق التي تتبناىا المنشأة بقوتعرف ايضا بأنيا 
، وضمان الدقة الحسابية لما ىو مقيد بالدفاتر والسجالت وعمى ىذا األساس كان األساس ىو وغيرىا

 .3حماية األصول والتأكد من دقة الحسابات"

 

 

 

 

                                                 
1
 583، ص0222،دار حايذ نهُشز، عًاٌ ، األػوبل هنظور كليإدارة جىاد شىلٍ َاجٍ،   

 2 jacques renard ، théorie et pratique de l ‘audit interne ، 4
éme

 édition ،2002  ،p 118                                       

  
3

 171نهُشز، عًاٌ ، ص، يكتبت انًجًع انعزبٍ 1حدقيق الحسبببث، يحًذ سايٍ ، نؤٌ يحًذ ودَاٌ انىلاد  
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 :يميمما سبق يتبين ما 

 مدى التزام المؤسسة بالقوانين واألنظمة المالية النافذة ؛-

دارتيا بكفا ة وبطريقة - مدى قيام المؤسسة باستخدام الموارد ) البشرية، المادية...( وا 
 اقتصادية؛

 لتزام بالتشريعات وأسباب التصرفات غير االقتصادية؛مدى اإل-

 مدى تطابق النتائج المسطرة بالفعمية؛ -

 لرقابةأهداف ا  -2

 :منياإن القيام بعممية الرقابة ال بد أن يحقق مجموعة من النتائج  

 التحقق من أن اإلنفاق تم وفق ما ىو مقرر طبقا لمخطط الموضوعة؛-

 أن الموارد حصمت كما ىو مقرر وأنيا استخدمت أفضل استخدام.-

 1 وأىداف الرقابة نوعان ىما :  

 :فنية: تتمثل في أىداف -1 -2

فني محايد في مدى صحة األوضاع المالية ونتائج أعمال الوحدات المشمولة إبدا  رأي -
بالرقابة عمى أن يكون مدعما بأدلة وقرائن إثبات قوية، حول مدى حقيقة المركز المالي ومدى 

 صحة نتائج األعمال في نياية الفترة؛

 تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية والتأكد من حسن تطبيقيا ؛-

التأكد من مدى سالمة ودقة البيانات المحاسبية وصحة القيد واألرقام المثبتة في الدفاتر -
 والسجالت ومدى إمكانية االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات ؛

إكتشاف األخطا  وحاالت الغش والعمل عمى تقميل فرص ارتكابيا من خالل تقييم فعالية نظم -
والرفع من كفا تيا في تحقيق عناصر الرقابة والضبط الرقابة الداخمية وتدعيم ىذه النظم 

 الداخمي؛ 
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 التحقق من إتباع نظم وأساليب حديثة في التنظيم والتخطيط والمتابعة؛ -

التأكد من كفاية األنظمة وتحديد السمطات و المسؤوليات لمعاممين بالوحدات المشمولة -
 بالرقابة؛

 أىداف إستراتيجية: وتظير في:  -2 -2

عمى الممتمكات والموجودات بما يضمن حماية المال العام الحفاظ عمى حقوق  الحفاظ -
 األطراف ذات العالقة بالوحدة محل الرقابة؛ 

زيادة الفعالية بما يمكن من تحسين األدا  وزيادة اإلنتاجية واقتراح أفضل السبل لتحقيق األىداف  -
  التي ترمي إلييا الخطط والسياسات االقتصادية الموضوعة؛

 تزويد السمطة التشريعية بالبيانات والمعمومات األكيدة . -

 : أنواع الرقابةنيالمطمب الثا
 1 ىناك مجموعة من المعايير تصنف بيا الرقابة منيا:

 رقابة داخمية وخارجية الجية التي تقوم بيا إلى: -1

الرقابة بما تشممو من : وىي النظام الكمي لمرقابة المالية أو غيرىا من أنواع رقابة داخمية -1 -1
جرا ات ورقابة مالية داخمية أنشأتيا اإلدارة ضمن أىدافيا المحددة لممساعدة  ىيكل تنظيمي وأساليب وا 
في عممية القيام بإدارة أعمال المشروع بأسموب منظم واقتصادي وفعال وكف  بحيث يتضمن االلتزام 

ديم معمومات إدارية ومالية وليا وظيفتين بسياسات اإلدارة ويؤمن دقة وكمال السجالت الحسابية وتق
 أساسيتين ىما :

  حماية أصول المؤسسة وممتمكاتها : - 1-1 -1 
وممتمكاتيا، من أخطار الغش واالنحراف ومخالفة  المؤسسةظيفة وقائية تستيدف حماية مصالح وىي و     

ظيار مواطن الضعف والقصور في النظم واإلجر  ا ات  المطبقة من الخطط والسياسات الموضوعة وا 
خالل فحص األنظمة المطبقة والمتمثمة في النظام الحسابي، النظام اإلداري نظام الضبط الداخمي، والتأكد 

التنفيذ وبذلك يمكن تجنب المخاطر التي قد تنتج نظمة وفعاليتيا من حيث التصميم و من سالمة ىذه األ

                                                 
1
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االنحرافات ىي التي تعطي وظيفة يح األخطا  و اف عنيا، فعممية تصحعن مخالفة ىذه األنظمة أو االنحر 
الرقابة معناىا المتكامل، ولذلك فان عممية الرقابة ال تعطي ثمارىا إال باتخاذ القرارات الضرورية لتصويب 

غالق الفجوة بينيا وبين المعايير المرغوبة.  1األعمال الفعمية وا 

بتدعيم الرقابة اإلدارية بوسائل الرقابة الكافية من : يمكن أن يتم ذلك رفع الكفاءة اإلنتاجية - 1-2 -1
اجل تنمية الكفا ة التشغيمية وتشجيع االلتزام بتطبيق السياسات والتعميمات واإلجرا ات اإلدارية بالوحدة، 
وتقميل احتمال حدوث مخالفات ليذه السياسات والتعميمات بأساليب غير محاسبية مثل دراسة الوقت 

 2 وتدريب الموظفين. والحركة ونظم تأىيل

وىي رقابة تقوم بيا جية خارجية عن المنشأة غرضيا الرئيسي الخالص الى تقرير  رقابة خارجية: -1-2
محايدة ومستقمة ؤسسة ويقوم بيا شخص او جية حول عدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج اعمال الم

 المحايد أو المستقل.، وليذا يطمق عمييا أحيانا بالتدقيق ؤسسةعن إدارة الم
وحتى في ظل وجود نظام رقابة داخمي سميم وجيد، فيذا ال يغني عن اإلعتماد عمى مدقق خارجي مستقل 
ستقالل الخارجي  نظرا لوجود إختالف بين النوعين من التدقيق والرقابة، ولتبعية المدقق الداخمي لإلدارة وا 

 ويمكن إبرازىا فيما يمي: عنيا
عمل عمى تقييم نظام الرقابة الداخمي لمعرفة الى أي  مدى يمكن اإلعتماد عمى الرقابة الخارجية ت

 مخرجاتيا؛

الرقابة الخارجية ليا رأي فني محاية في مخرجات المنشأ من قوائم مالية مختمفة؛ 

.الرقابة الخارجية يستعين بيا أصحاب المصالح والمالك لزياد الموثوقية في القوائم المالية 

 حيث نطاق عممية الرقابة: رقابة كمية)شاممة( وجزئية. من  – 2

وتشمل ىذه الرقابة جميع الدفاتر والوثائق المحاسبية لممنشأة أي إتباع العمميات  الرقابة الشاممة: -2-1
المالية المختمفة خطوة بخطوة منذ نشأة النفقة الى غاية تنفيذىا الفعمي وتسجيميا وكذلك التأكد من صحة 

المحاسبية المتبعة وقانونيتيا وكذلك الدفاتر الثبوتية، وقد كان ىذا النوع من الرقابة ممكنا يوم اإلجرا ات 
كانت المشاريع التي يتم تدقيقيا وارقابة عمييا صغيرة الحجم وعممياتيا قميمة العدد، إال أن التطور الحاصل 

                                                 
1
 Bendict & R.Keravel : Evaluation du contrôle interne dans la mission d'audit, Foucher,1990, p 22 

2
 amini Allel : Le contrôle Interne et l'Elaboration du Bilan Comptable , OPU, algeria , 1993, p                                13  
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أسيم لم يعد من الممكن أو  في بيئة األعمال وما صاحبو من نشؤ صناعات كبيرة وشركات عالمية ذات
من المعقول أن يقوم المراقب بإتباع ىذا األسموب بل عوض بأسموب آخر يعتد عمى العينة واإلختبار 
والتي ال تحد من سمطة المراقب بل تبقي عمى أن لو كل الحق في إختبار أي عينة  من األنشطة سيتم  

 بة.الرقابة عمييا أي لو حق اإلحتفاظ بنطاق عممية الرقا
: وتختص ببعض العمميات أو البنود دون غيرىا مثل الرقابة عمى النقدية أو الرقابة الجزئية -2-2

المخازن وتختمف عن الرقابة بواسطة العينات أنا تكون محصورة بعقد كتابي يوضح عممية الرقابة، وىي 
معين لم يعيد لو لمرقابة في حذ ذاتيا تعتبر لصالح المراقب والمدقق حتى ال يتم تحميمو تقصير في بند 

عميو، وتختص في العادة أيضا بالعمميات التي تصاحبيا شكوك من طرف المسيرين أو الماليكين، أو 
 عمى البنود التي ليا قيمة مالية كبيرة نسبيا.

 من حيث الوقت: تقسم الى رقابة سابقة ومستمرة نيائية. -3

حيث تتخذ صورة الموافقة السابقة وىي حق يخولو القانون لشخص عام وىذا النوع  الرقابة السابقة:-3-1
قرارىا  من الرقابة يتراوح بين ضرورة الحصول عمى تراخيص مسبقة لمقيام ببعض األعمال والمشروعات وا 
صدار التعميمات الالزمة إلنجاحيا، فالرقابة ىنا تحمل معنى الوصاية من جانب الدولة لفرض حدود  وا 
وقيود معينة تؤدي لحسن توزيع الموارد االقتصادية ولترشيد اإلنفاق العام وتتخذ الرقابة المسبقة عدة 

 1أشكال:

 إصدار القوانين والموائح والتعميمات المالية؛ -

 عتماد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية لمدولة؛ إ -

 سنة المالية؛عتماد الموازنة العامة لمدولة الموازنات التخطيطية لمإ -

 اإلقرار المبدئي بصحة عمميات معينة من الناحية القانونية؛ -

 اإلقرار بان االرتباط في حدود اإلعتمادات المقررة دون تجاوز؛ -

 فحص مستندات دفع االلتزامات والتأكد من سالمتيا قبل الترخيص لمجية اإلدارية لمصرف ؛  -
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 وليا عدة مزايا أىميا :

 فيذ السميم لمسياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية لمدولة ؛تساعد عمى التن -

 تساعد عمى الدقة في تطبيق وتنفيذ القوانين المالية واالقتصادية واالجتماعية لمدولة ؛ -

 آثارىا سريعة حيث تقع فورا قبل وقوع الحدث المالي، ويعتبر ىذا من أىم مميزات الرقابة الناجحة؛  -

 ميا؛ ضألخطا  وتمنع وقوع معتقمل فرص وقوع ا -

 وبالرغم من ىذه المزايا إال انو تأخذ عمييا بعض العيوب أىميا:  

 تأخير تنفيذ األعمال بسبب الوقت الذي تتطمبو الرقابة السابقة عمى الصرف؛ -

 .تحكم القائمين بالرقابة السابقة في الجيات والمصالح الحكومية -

من الرقابة تقوم بو األجيزة واإلدارات بالوحدات المختمفة لمتأكد من ىذا النوع  الرقابة المستمرة: -3-2
سالمة القيام باألعمال، ومن أن التنفيذ يسير وفقا لمخطط والسياسيات الموضوعة وىذا ما يطمق عميو 
بالرقابة الذاتية، ويتميز ىذا النوع من الرقابة باالستمرار والشمول حيث يبدأ مع تنفيذ األعمال، ويساير 

ومنو فان الرقابة المتزامنة تتميز بالقدرة عمى اكتشاف األخطا  والقصور واإلىمال  ويتابع خطوات التنفيذ،
وىنا يقوم المراقب بفحص العمميات المستمرة أثنا   فور وقوعيا والمساعدة عمى اتخاذ إجرا ات التصحيح

ليا، من خالل زيارة مختمف  اديتنفيذىا ويقوم بفحص مستندات المنشألة أثنا  قياميا بالنشاط الع
 مصالح واألقسام من مخازن ومصمحة المحاسبة والمالية ومصمحة البيع والشرا  ومصمحة الموظفين ...ال

 1 ومن مزايا ىذا النوع من الرقابة أنيا :
 تقوم بإكتشاف األخطا  والغش خالل فترة قصيرة ان لم نقل أثنا  وقوعو؛-
 كيفية سير األعمال واألنشطة داخل المنشأة؛ تمنح المراقب وقت كافي لمتعرف عمى-
إنتظام العممية وفقا لبرنامج والذي يراعي فيو المراقب كل الظروف المحيطة بالعممية ويمنح نفسو -

 وقت كافي لتكون عممية الرقابة جيد؛
 تقميل فرص التالعب لعمم الموظف بوجود مراقبة مستمرة لعممياتو المختمفة ؛-
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مع أعمال المنشاة يحفز لموظفين عمى إنجاز أعماليم حرصا عمى عدم تمقي تزامن أعمال الرقابة -
 مالحظات.

 وما يعاب عمى ىذا النوع من الرقابة :-
إمكانية التعديل في السجالت من طرف الموظفين بعد عممية الرقابة والتي يتصور المراقب أن -

 المستندات والعمميات سميمة وىي الكعس؛
المتكرر لممراقب  بموظفي المنشاة يمكن أن ينشا عنو صمة صداقة وتعارف  اإلتصال واإلحتكاك-

 والذي يمكن أن يؤثر عمى صياغتو لمتقرير في حالة إكتشافو لغش أو غيره؛
إمكانية تراكم األعمال التي يفتحيا المدقق دون الرجوع إلييا والتي تسجل كمالحظات ال يستطيع -

 تمبيتيا كميا؛
ر الحسن لمعمميات خاصة خالل زيارتو لألقسام أثنا  قياميا بأعماليا التسبب في عرقمة السي-

لتي يقل فييا نشاط ال ولو جزئيا من خالل إختيار الفترات المختمفة، ويمكن تالفي ىذا المشك
 المصمحة أو القسم.

ل ىي مراجعة وفحص الدفاتر الحسابية، ومستندات التحصي الرقابة الالحقة: :الرقابة النهائية  -3-3
والصرف والحساب الختامي، وكافة النشاطات االقتصادية في الييئات والمؤسسات العامة، بعد أن تكون 
العمميات المالية لمرقابة قد انتيت وذلك لموقوف عمى كافة المخالفات المالية التي دفعت، وتتخذ الرقابة 

ية لكافة العمميات لكشف التالعب الالحقة بدورىا عدة أشكال فقد تقتصر عمى المراجعة الحسابية والمستند
باألموال العامة، وقد تمتد إلى مسا لة مرتكبي المخالفات  المالية ،كما قد تمضي إلى حيث مدى كفا ة 

 1 الوحدات التنفيذية في استخدام األموال العامة .

ومنو فالرقابة المالية الالحقة تكشف األخطا  والمخالفات المالية بعد أن تكون كافة التصرفات المالية قد    
انتيت، لذلك أطمق عمييا اسم الرقابة الكاشفة، وقد تتولى ىذه الرقابة الوحدات الحكومية نفسيا، أو إدارة 

ية و الرقابة الالحقة تعطي جانبي اإلجرا ات تابعة لوزارة المالية، أو ىيئة مستقمة عمى السمطة التنفيذ
، و يكمف بيا المراقب بعد إنتيا  والنفقات العامة بعكس الرقابة السابقة التي تقتصر عمى جانب النفقات

الفترة المالية المطموب رقابتيا وتدقيق حساباتيا، وىذا من خالل ضمان عدم حدوث أي تعديل لمبيانات 

                                                 
1
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، ولمرقابة الالحقة العديد من ا وىي أحسن ميزة يتصف بيا ىذا النوع من الرقابةنظرا إلقفال الحسابات سابق
 :  المزايا وعمييا بعض المزايا منيا

تسمح الرقابة الالحقة بالنظر بشكل أوسع في جميع أجزا  العممية الواحدة ودراستيا بدقة ألنيا تأتي بعد  -
 أن تكون العممية المالية قد انتيت؛ 

 تشاف األخطا   واالنحرافات بدقة ؛إمكانية اك  -

 عدم تضييع الوقت إلنيا  العممية؛  -

إن ىذا النوع من الرقابة يحقق األىداف األساسية لمرقابة، من حيث محاسبة المقصرين وتضع الجيات  -
 اإلدارية في صورة األخطا  والمخالفات لمنع تكرارىا مستقبال. 

 ومن عيوبيا وما يأخذ عمييا: 

تساعد عمى منع األخطا  والمخالفات، أو التالعب باألموال ال تنفيذ العمميات فيي تتم بعد  -
 العامة قبل وقوعيا؛

تأتي الرقابة الالحقة بعد فترة زمنية يكون فييا مرتكبي المخالفات قد تغيروا فضال عن تحديد  -
 المسؤولية عند تعاقب المسؤولين ؛

 مجرد تسجيل تاريخي لممخالفات المالية؛ إن ىذا النوع من الرقابة ال يعدوا أن يكون -

ال يكتشف األخطا  والغش أثنا  وقوعو، وىذا ما يجعل لو أثر عمى القوائم المالية المختمفة  -
 وخاصة إذا كان ىذا الخطا جسيم؛

 تأخر صدور التقرير من طرف االمراقب نظرا لكثرة األعمال التي سيقوم بالرقابة عمييا؛ -
لكثير من المنشآت في نفس الوقت وىذا ما يحسب عمى المراقبين الذين  تزامن عمميات الرقابة -

 يجدون أنفسيم في سباق مع الزمن لتمبية ما يطمبو زبانيم من منشآت مختمفة.

 : ونميز بين الرقابة اإللزامية واإلختياريةمن حيث درجة اإللزام -4

وا  فرضت من طرف قانون الشركات وىو الرقابة التي كون بنص قانوني س االرقابة اإللزامية: -4-1
ي والتي يضعيا س)المشرع( وتكون تخص نوع معين أو أنواع الشركات، أو التي يفرضيا القانون األسا

 المساىمين كضمان لحسن تسيير اإلدارة لمساىماتيم المختمفة.
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م قانوني وىي التي يطمبيا اصحاب المصالح من مساىمين وغيرىم دون إلزا الرقابة اإلختيارية: -4-2
ليم، وتختص بنوع معين من المنشآت عن غيره فحتى لو لم يفرض القانون عمى المساىمين واصحاب 

 المنشأت عممية الرقابة، حق ليم أن يطمبوىا إختياريا.

 من حيث الغرض أو الموضوع: ويمكن ذكر ما يمي كأنواع لمرقابة من حيث الغرض أو الموضوع -5

التي تعمل عمى معرفة مدى عدالة تصوير القوائم المالية لممركز المالي  :وىيالرقابة المالية -5-1
لممنشأة في لحظة زمنية معينة، وىي األكثر شيوعا بين انواع الرقابة المختمفة ويمكن لمرقابة المالية أيضا 

  1وزيادة ع فحص القوائ والمخرجات من الوثائق المختمفة أن تقوم بفحص أنظة الرقابة الداخمية
رقابة المشروعية: يتم بموجب ىذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف ذي اآلثار المالية لمقانون  -2 -5

بمفيومو الواسع، وىذا لشمل المشروعية الشكمية التي تيتم بصفة العضو أو الييئة التي تصدر عنيا 
القول انو إذا كانت التصرفات المالية، والمشروعية التي تيتم بطبيعة التصرف ومضمونو وبذلك يمكن 

لمرقابة اليدف إلى تحقيق المطابقة بين تصرف ما أو موقف من قاعدة موضوعة مسبقا "أي الرقابة تكون 
 ميتمة بنواحي المشروعية".

يعرف ىذا النوع من الرقابة عمى اثر تطور المفاىيم الحسابية كنتيجة لتطور  الرقابة المحاسبية:  -5-3
طور ىذا النوع من مجرد رقابة حسابية عمى الحسابات الختامية  إلى رقابة عمى الموازنة و تقسيميا و قد ت

جميع المعامالت المالية وتفاصيميا، وذلك بغرض التأكد من صحة اإلجرا ات التي اتبعت من توفر 
 المستندات المطموبة واكتماليا، ومن أن الصرف تم في حدود اإلعتمادات المقررة وفيما يتعمق بالمواد يعنى

 2بمراجعة صحة األرقام الحسابية لما تم تحصيمو و التأكد من توريده إلى الجية المفترض توريدىا إليو.

قد انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية و تيدف إلصالح ما دمرتو الحرب من  الرقابة االقتصادية: -5-4
نوع من الرقابة إلى مراجعة خالل محاربة الفساد وتحقيق االزدىار االقتصادي، وتيدف من خالل ىذا ال

نشاط السمطات العامة من حيث المشرعات و البرامج التي نقوم بتنفيذىا لموقوف عمى ما تم تنفيذه من 

                                                 
1
 53عبذ هللا أيٍُ خانذ، يزجع سابك، ص  

  38، ص0223/0223، الدر الجامعية، اإلسكندرية،الرقابة والمراجعة الداخمية الحديثةالوىاب نصر، شحاتو السيد شحاتو، عبذ   2
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أعمال و تكمفة انجازىا وبيان مواطن الضعف في التنفيذ وما قد يصاحبو من إسراف باإلضافة إلى تأكد 
 1تحقيق النتائج المرجوة . السمطات من سير العمل في المواعيد المقررة و مدى

وىي رقابة عمى األدا  اإلداري لممشروع ومعرفة الكفا ة اإلدارية لو أي معرفة  الرقابة اإلدارية: -5-5
 مدى تحقق قاعدة أقل تكمفة وأقصى عائد، أي اإلستخدام اإلقتصادي لوسائل اإلنتاج.

 : خصائص ومقومات نظام الرقابة. مطمب الثالثال

الداخمينة الجينند والفعننال بمجموعننة مننن الخصننائص والمقومننات  ككننل ونظننام الرقابننة نظننام الرقابننةيتمينز      
األساسية والمطموب توافرىا لخمق نظنام سنميم وفعنال لمرقابنة داخنل المشنروع وأن مندى تنوافر ىنذه المقومنات 

اتيا المطبقة في والخصائص ىو أساس الحكم عمى مدى قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخمية وأساليبيا وأدو 
المشنروع، حيننث أن الرقابننة الداخميننة تختمنف مننن مؤسسننة ألخننرى وذلنك بننإختالف حجننم المؤسسننة، الييكننل 
التنظيمي وطبيعة العمل ،و من بين ىذه المقومات أو العناصر الواجب توافرىا في أي نظام رقابي داخمي 

 2جيد ىي:

 ؛نظام محاسبي متكامل-
 ؛المحيط الرقابي-
 ؛إجرا ات رقابية-
 ؛تحديد المخاطر-

مننن العناصننر اليامننة  ؤسسننةإن تننوافر نظننام محاسننبي مالئننم ومتكامننل فنني الم:  نظننام محاسننبي متكامننل -1
التني تسناعد عمنى نجناح وفعالينة نظنام الرقابنة الداخمينة فيينا باعتبنار أن ىنذا النظنام المحاسنبي يمثنل البيئنة 

وجننو النشنناط المختمفنة كمننا أننو مصنندر المعمومننات التني يننتم فيينا إنجنناز جميننع العممينات الماليننة المتعمقنة بأ
ابة الداخمية والتقارير الرئيسية المطموبة لمختمف المستويات الداخمية أو الخارجية ومنيا ما يتعمق بنظم الرق

أو الخارجيننة عمننى سنوا  وحتننى يحقننق النظننام المحاسنبي دوره بكفننا ة فنني مجننال الرقابننة  والمراجعنة الداخميننة
 3 يتميز بالخصائص الرئيسية التالية:الداخمية يجب أن 

                                                 
 63عوف محمد الكفراوي، مرجع سابق، ص  1
2

نووذج هقخرح لخطوير نظبم الرقببت الداخليت ػلى حكبليف الخلود البيئي في الشركت الؼبهت انبكىع عبذ انخانك فُحاء، انصائغ أحًذ يحًذ بالل،  

 .131،ص0212، 50، انًجهذ 98، انًىصم، يجهت تًُُت انزافذٍَ،انعذدلإلسونج الشوبليت

3
 .105، ص 0220 ،إلسكندريتا ، دار انًعزفت انجايعُت، أصول وقواػد الوراجؼت والخدقيقانسُذ سزاَا:  يحًذ  -
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يجننب أن يتميننز بالبسنناطة والوضننوح وذلننك بنننأن يتضننمن النندفاتر والسننجالت المحاسننبية المالئمنننة -
لطبيعة نشاط المؤسسة أو المنشأة وتكون اإلجرا ات المحاسبية واضحة وبسيطة وتحقنق أىنداف 

المحاسبي ليذه اإلجرا ات بدقنة الرقابة دون تعقيد عن طريق استيعاب وفيم العاممين في المجال 
 ووضوح.

يجب أن يصمم النظام المحاسبي بطريقة تتفق وطبيعة النشاط من ناحية وبما يؤدي إلى إظيار -
نتائج ىذا النشاط بوضوح ودقة من خالل إعنداد التقنارير المالينة المناسنبة والتني تمبني احتياجنات 

 خارجيا من ناحية أخرى.األطراف المختمفة من مستخدمي ىذه التقارير داخميا و 
يجنب أن يتنولى اإلشننراف عمنى تنفينذ إجننرا ات النظنام المحاسنبي والعمننل المحاسنبي بصنفة عامننة -

أفننراد متخصصنننين فنني المجنننال المننالي منننن المحاسننبين والمنننراجعين مننن ذوي الكفنننا ات والخبنننرات 
 المناسبة في ىذا المجال.

 ا يمي:يجب عند تصميم النظام المحاسبي األخذ في االعتبار م-
  أن يوضح النظام المحاسبي اإلجرا ات التنظيمية لإلدارة المالية وطريقنة إعنداد الحسنابات

 المختمفة والميزانية.
  أن يوضنح المجنال المحاسننبي طريقنة إعننداد التقنارير الماليننة الختامينة مننن حسنابات وقننوائم

 مختمفة بما يتفق وحاجات األطراف المستخدمة ليا.
 بي اإلجرا ات الخاصة بالندورة المسنتندية والندورة المحاسنبية التني أن يوضح النظام المحاس

 يعتمد عمييا العمل المحاسبي في المنشأة.
 .أن يوضح النظام المحاسبي اإلجرا ات الخاصة بنظام الرقابة الداخمية وطريقة تنفيذىا 
  مراعنناة اسننتخدام األسناليب والوسننائل المسنناعدة وىنني يجننب عنند تصننميم النظننام المحاسنبي

 محاسبة المسؤولية والموازنات التقديرية ودليل اإلجرا ات ونظام لحماية األصول والسجالت.

: المحنيط الرقننابي يعنني وجينة نظننر وفمسنفة اإلدارة العمينا ورؤسننا  األقسنام تجناه نظننام المحـيط الرقــابي  -2
اىرة لممؤسسننة أم لينا وجيننة الرقابنة الداخمينة وىننل تقينيم الرقابننة الداخمينة منن أنيننا العمنود الفقننري والعنين السن

 .نظر أخرى؟ يشمل المحيط الرقابي عمى مجموعة من األسس من بينيا الييكل التنظيمي

نجنا الهيكـل التنظيـمي: -3 ز المسنؤوليات ويمثل قابمية الشركة لموصول إلى غاياتيا من خالل التخطنيط وا 
خطنوط اإلنتناج للألقسام أو  و ممسؤولياتل وضع مراكزب ىنظيمي لمشركة يعنالييكل الت، والرقابة والمتابعة
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والمحاسننب القانوني)المندقق( عميننو دراسننة وفينم ىننذه المسننؤوليات  ،ويعتمند ىننذا عمنى حجننم وطبيعننة الشنركة
جرا ات الرقابة حتى يتمكن من معرفة ، وحتى يعتبر الييكل التنظيمي نموذجيا ومتكامال فاعمية سياسات وا 

 1والنواحي التالية: ومثاليا يجب أن تتوافر فيو الخصائص

البسنناطة: أن يكننون الييكننل التنظيمنني غيننر معقنند وبسننيط فنني مجننال توضننيح كافننة المسننتويات   -
اإلدارية إعتبارا من اإلدارة العميا إلى اإلدارة الوسطى إلى اإلدارة التنفيذية بشكل مبسط كمنا تعنني 

بنين المسنتوى اإلداري  البساطة توضيح خطوط االتصال بين المستويات اإلدارينة المختمفنة رأسنيا
 المعين والمستويات األعمى أو األدنى، وأفقيا بين اإلدارات أو األقسام في نفس المستوى اإلداري.

أن يكون الييكل التنظيمي واضنح بشنكل يسنيل فيمنو واسنتيعاب تعني الوضوح: ىذه الخاصية   -
العالقات المختمفة الرأسية واألفقية بين المسؤوليات اإلدارية المختمفنة كمنا أن الوضنوح منن ناحينة 
أخنرى يسننتوجب ضننرورة وضنوح وبيننان خطننوط السنمطة والمسننؤولية وتسمسننميا وذلنك يسنناعد كثيننرا 

 فنني ل تحدينند اإلنحرافننات والمسنؤول عنيننا مننن العنناممينعمنى تحقيننق رقابننة داخميننة فعالنة مننن خننال
مكانية عالجيا.  المستوى اإلداري الذي وقعت فيو وا 

دليننل الموائح)دلينننل عمنننل(: منننن األمننور اليامنننة بالنسنننبة لمييكنننل التنظيمنني والتننني يجنننب توافرىنننا   -
مجموعننة منننن المننوائح أو القنننوانين المنظمننة لمختمنننف  والبسنناطة والوضننوح، كمنننا أنننو يمنننزم أن يرافقنن

األعمال واألنشطة داخل المشروع، ويمكن وضع ىذه الموائح أو القوانين في صورة دليل تنظيمي 
يحدد بو كافة األعمال والمسؤوليات لكنل مسنتوى إداري، حينث أن ىنذه المنوائح يجنب أن تتضنمن 

ى اعتبنار أنينا بمثابنة دلينل عمنل لمجمينع ومرشند كافة المسؤوليات والسمطات بالنسبة لكل فرد عمن
 إنجاز األعمال وتنفيذ البرامج.

وعمنى سنبيل المثنال يجنب أن تظينر ىنذه المنوائح أو الندليل اختصاصنات وسنمطات ومسنؤوليات كنل مسننتوى 
 إداري في التنظيم إعتبارا من اإلدارة العميا حتى اإلدارة التنفيذية عمى أساس ما يمي:

 ت عمنى مسننتوى اإلدارة العمينا بمجمننس اإلدارة، وكنل عضننو أو تحديند االختصاصننا
 فرد في ىذا المستوى.

                                                 
1
، الدار الجامعية لمطبع والنشر والتوزيع، الرقابة والمراجعة الداخمية عمى المستوى الجزئي والكميعبد الفتاح الصحن،  محمد السيد سرايا،  

 .159، ص1998اإلسكندرية، 
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  تحديند االختصاصننات عمنى مسننتوى اإلدارة الوسنطى)جميع اإلدارات ومننديري ىننذه
 اإلدارات وكافة العاممين في ىذا المستوى(.

  تحدينننند اختصاصنننننات كننننل قسنننننم مننننن األقسنننننام عمننننى مسنننننتوى اإلدارة التنفيذيننننة فننننني
 ر كل فرد يعمل داخل القسم في تحقيق أىدافو.ودو  ؤسسةالم

حتننى تكننون مفينندة  ؤسسننةالمرونننة: مننن األمننور اليامننة والمطمننوب توافرىننا فنني الييكننل التنظيمنني لمم -4
وتعننننني المروننننة القابمينننة لمتغييننننر ، ة أن يتمينننز ىننننذا الييكنننل بالمروننننةوفعالنننة فننني مجنننال الرقابننننة ضنننرور 

تعنننرض ت، فقنند يحنندث أن ؤسسننةعاديننة خننالل حيننناة الموالتعننديل تحننت أي ظننرف مننن الظنننروف غيننر ال
التنظيمي فيجب مراعناة  ياىيكمتب عمييا ضرورة إعادة النظر في لبعض المتغيرات التي يتر  ؤسسةالم

أن يقبنل الييكننل التنظيمنني مثننل ىننذه التغيننرات دون أن يننؤثر ذلننك عمننى الييكننل العننام ليننا أو اإلخننالل 
 بالتنظيم القائم.
ظروف التني يترتنب عميينا إجنرا  تعنديالت معيننة أو تغيينرات فني الييكنل التنظيمني منا و من األحداث أو ال

 1 يمي:

 ؛حدوث توسعات في أنشطة المشروع  -
 ؛يدة داخل بعض المستويات اإلداريةخمق وظائف جد  -
ع في إجرا  تعديالت عمى بعض االختصاصات المتعمقة ببعض المستويات اإلدارية مثل)التوس  -

 ؛تقميصيا(ىذه االختصاصات أو 
 ؛راد داخل بعض المستويات اإلداريةتعديل مسؤوليات واختصاصات بعض األف  -
 ؛ؤسسةالسمطة والمسؤولية داخل الم إعادة النظر في ترتيب وتنظيم خطوط  -
 ؛رأسيا وأفقيا ؤسسةإلدارية في المإعادة النظر في خطوط اإلتصال داخل المستويات ا  -

فإن الحاجة لتوافر خاصية المرونة بالنسبة لمييكل التنظيمي ضرورة ىامة، فال يعقل عند حدوث أي  وأخيرا
 .نظيمي جديد مع كل تعديل أو تغييرتغيرات أو ظروف يتم إعداد ىيكل ت

وىنذا مننا ال يحنندث فنني الواقننع العممنني ألنننو غيننر منطقنني إعننداد ىيكننل تنظيمنني جدينند كننل فتننرة قصيرة)شننير 
ن حندث مثال(، فقد جر  ى العرف في ىذا المجال إعداد ىيكنل تنظيمني واحند لممشنروع ربمنا طنول حياتنو، وا 

                                                 
1
 .130يحًذ انسُذ سزاَا، يزجع سابك، ص ، فتاح انصحٍعبذ ان 
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وتغيرت فيكون ذلك عمى فترات طويمة جدا )عشر سننوات منثال(، لنذلك فنإن إعنداد مثنل ىنذا الييكنل يجنب 
 أن يقبل أي تعديل أو تغيير أو ظروف جديدة دون إعادتيا بالكامل وىذا ما يطمق عميو بالمرونة.

تعني خاصية المالئمة بالنسبة لمييكل التنظيمني ان تكنون ىنذه الخريطنة متفقنة ومالئمنة  المالئمة: -5
 1 لكل من:

 الشكل القانوني لممشروع والقطاع التابع لو: فقد يكون في شكل:  -5-1
 ؛فردية أو شركة في القطاع الخاص ؤسسةم -
 ؛بنك في القطاع المصرفي -
 ؛في قطاع عام طاع الحكومي أو شركةوحدة في الق -
 جياز من األجيزة الحكومية. -

أو  ةأو زراعيننن ةأو صننناعي ةتجارينن مؤسسننةكننون : فقنند ؤسسننةمارسننو المتطبيعننة النشنناط الننذي  -5-2
منن  ؤسسنةيختمف الييكل التنظيمي مع إختالف نشناط المو ، أو مكتب خاص إلى غير ذلك،  ةخدمي
 حيث:

 ومسمياتيا. اطبيعة المستويات اإلدارية فيي -

 تسمسل خطوط السمطة وخطوط اإلتصال. -

 طبيعة االختصاصات والمسؤوليات بالنسبة لكل مستوى إداري. -

 إلنجاز األعمال واألنشطة. مؤسسةطبيعة الوظائف التي يجب أن تتوفر في ال -

 عدد األفراد العاممين داخل ىذه المستويات والخبرات المطموبة فييم. -
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 خارجيةلارقابة ال المطمب الرابع:
وىي نوع ميم من أنواع الرقابة ارتبطت بالمالك نظرا لتطور نظرية الوكالة، ومن المالك قد نجد     

ليذا النوع من الرقابة لكي تحافظ وتراقب مختمف إداراتيا  المتمثمة في الدولة والتي تمجأ السمطات العمومية
 ومنشآتيا اإلقتصادية.

تتوالىا أجيزة خارجية غير خاضعة لمسمطة التنفيذية، وىي في الغالب الرقابة الخارجية: ىي رقابة  -1
رقابة الحقة وقد تكون ىذه الرقابة إما إدارية أو قضائية أو رقابة تشريعية، وفي بعض األحوال قد تباشر 

 اتؤسسالم باقي جيات الرقابة الخارجية الرقابة السابقة أو المتزامنة ىذا بالنسبة لممؤسسات العمومية أما
خاص مؤىمين قانونا شابة الخارجية فييا تكون من طرف أسوا  كانت ممكيتيا مشتركة أو خاصة فإن الرق

 لمقيام بيذه العممية .
وتتم عممية الرقابة من طرف محافظ الحسابات عن طريق تدخل يصب  رقابة محافظي الحسابات: -1-1

، وىذه التدخالت تعد ميمة قانونية ليا أو لمشخصية المعنوية محل المراقبة ؤسسةفي مصمحة مالك الم
طار واسع، إال أن محافظي الحسابات ال يممكون إتخاذ قرارات التسيير الخاصة بالمنشآت  بعد زمني وا 
محل المراقبة فيم يعتبرون كغير، وتتمثل نتائج مراقبتيم في مراجعة مصداقية و صحة المعمومات 

التي تسمح ليم  إما لإلستقصا  أو لتقدير اإلجرا ات الموجية لمجميور، وىم يممكون صالحيات واسعة
 تيم.اروف المناسبة، وليم إلتزامات تزيد من مسؤوليظبالعمل في ال

 يمي: : وتتمثل فيماالتزامات محافظي الحسابات -1-2
 مراجعة التسجيالت المحاسبية لمعمميات المختمفة؛  -
 إلماميم بالقواعد العامة والخاصة التي تتميز بيا المنشأة محل المراقبة؛  -
 مراجعة مستندات تبرير العمميات والتأكد من صحتيا سوا  الشكمية أو القانونية؛  -
بدا  مالحظات حول الوضعية المالية لممؤسسة خاصة عند توجييا لرفع رأس ماليا إما إ  -

 ماد عمى الحسابات الخاصة ؛بالتوجو نحو إصدار سندات أو اإلعت
 ضمان إحترام المساوات والعدالة بين المساىمين؛  -
كشف األعمال غير القانونية والتي تتعارض مع المبادئ المتعارف عمييا وىذا ال يخول محافظ   -

 الحسابات أن يكون مدعيا شخصيا ضد المسيرين ؛
 اإللتزام باإلستقاللية .  -



 الرقابة عمى التكاليف                                                                                   الفصل الثاني: 
 

56 
 

: وىي التي تكون ميمتيا جمع البيانات وتحميميا لموصول إلى نتائج معينة لمتأكد  رقابة إدارية  - 2
من تطبيق القوانين والموائح والتعميمات، وتحقيق األىداف الموضوعة بكفا ة تامة، مع وجود سمطة 
تخول لمسمطة اتخاذ القرارات المناسبة لتجنب أي انحراف أو مخالفات، وتتمثل صورتيا الخارجية في 

  . 1نو توجد ىناك جيات خارجية تقوم بيذا النوع من الرقابة اإلدارية مثل المجمس الوطني لممحاسبةا

: وىي التي تتوالىا ىيئة قضائية تكون مسؤولة عن إجرا  عمميات الرقابة واكتشاف رقابة قضائية - 3
صدار  العقوبات الالزمة، فمن المخالفات المالية، ويعيد إلييا بمحاكمة المسؤولين عن ىذه المخالفات وا 

 حق ىذه الييئات أو األجيزة سمطة توقيع الجزا  عند وقوع المخالفة .

ة وىي صالحيات السمطة القضائية والتي تساعد عمى أحكام الرقابة عمى األموال العامة ز يوليذا النوع م  
 والمحافظة عمييا بما تصدره من أحكام.
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 ووسائل الرقابة وأجهزتها:أساليب  المبحث الثاني

ىناك عدة أساليب لمرقابة تعتبر أساسية وىذه األساليب ال تختمف في مضمونيا في الرقابة عمى وحدات    
الجياز اإلداري لمدولة، أو في الرقابة عمى وحدات القطاع العام، لكن قد يستخدم أسموب أو أكثر في 

 حدة من الوحدات وال يستخدم في أخرى . و 

 األول: أساليب الرقابةالمطمب 

أو نفيذ العممية الرقابية لحماية المال العام تبأساليب  مؤسساتوال ىتمام بالغ من طرف الدولإكان ىناك  
 1 قل التكاليف، وىناك أربع أساليب ىي :أموارد بأفضل الطرق و ال ةوصيانالخاص عمى حد سوا  

عن طريق مراقبة الوحدات ومالحظتيا : يستخدم ىذا األسموب الرقابي المالحظة و المشاهدة -1
يدف تصحيح بين في مستويات اإلدارة المختمفة أثنا  القيام بالعمل ويتم ذلك بواسطة الرؤسا  والمشرف

ما يقع من أخطا  فور وقوعيا، ولموقوف عمى طريقة أدا  األعمال ومراجعة النتائج المحققة، وىذه 
ية وىي بطبيعتيا غير متاحة لألجيزة الرقابية الخارجية  الرقابة الدائمة متاحة لنظم الرقابة الداخم

 المتخصصة والتي ال يتوفر ليا إمكانية الرقابة الفورية عن طريق  المالحظة و المشاىدة .

المراجعة والفحص ىما أسموب واحد يعني فحص الحسابات من المراجعة والفحص والتفتيش:  -2
المراجع االقتناع بسالمة المركز المالي وصحة  خالل فحص الدفاتر والمستندات بحيث يستطيع

حسابات النتيجة أو عدم سالمتيا، فيو أسموب لموصول إلى درجة معينة من الثقة  وتتم عمميات 
المراجعة بواسطة مدقق فردا أو جياز لم يشترك في العمميات التنفيذية، فيقوم بيذا مراقنب الحسنابات 

  المتخصصة وقد يباشر ىذا العمل الرقابي بأساليب عديدة ومتنوعة.الخارجني وأجيزة الرقابة الخارجية 

: تتم بأخذ عينة من مجموعة المستندات والعمميات المالية لممؤسسة المراجعة االختيارية -2-1  
 محل المراجعة.

عن طريق ىذا األسموب يتم الفحص والمراجعة بصفة مستمرة لممستندات  المراجعة المستمرة: -2-2 
 د المحاسبية التي تثبت بدفاتر الوحدة طوال العام.والقيو 

                                                 

  ,G.Bendict & R.Keravel : Evaluation du contrôle interne dans la mission d'audit, Foucher,1990نهتىسع:    - 1 

p p 25 à 26 

 .     82،ص0222، 9دار جذة نهُشز،طالرقببت االداريت دراست ححليليت للوظبئف والقراراث االداريت،عباص عهً، -
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وىذا النوع يتم عمى فترات دورية خالل السنة، كما يتم في حالة جرد  مراجعة دورية: -2-3  
المخازن في فترات تحددىا اإلدارة أو يحددىا المراقب الخارجي، كما قد تقوم أجيزة الرقابة الخارجية 

 خاضعة لرقبتيا .بمراجعات دورية لبعض الوحدات ال

عداد القوائم مراجعة نهائية -2-4 : نقصد بيا المراجعة والفحص الذي يتم بعد انتيا  السنة المالية وا 
المالية والحسابات الختامية لموحدة لموقوف عمى حقيقة ىذه القوائم المالية والحسابات الختامية وبيان 

 مدى صحتيا ومطابقتيا لمواقع.

وىذا األسموب يعني إجرا  فحص منظم ومتكامل بين أنواع الرقابة في  المراجعة الشاممة: -2-5
نظام واحد متناسق فيتضمن الرقابة المحاسبية واالقتصادية وقد يكون التفتيش المالي، الذي يعني 
فحص الدفاتر والمستندات لمتأكد من سالمتيا ومطابقتيا لموائح والتعميمات المالية وقد يستخدم 

رادف لمعنى الفحص من الناحية المالية و يتم التفتيش بعدة أساليب فقد يكون تعبير التفتيش كم
التفتيش مفاجئ أو دوري أو سنوي، ويستخدم أسموب التفتيش عندما ال يتمكن المراقب من 

ستمرارية المراجعة والفحص وشموليا فيتبع أسموب التفتيش مداومة عمى المالحظة والمتابعة و ال ا 
 لمتأكد من سالمة تصرفاتيا. المفاجئ عمى الوحدات

: تقرر الحوافز لمجيود الممتازة ولمعامل الكف  وتوقع الجزا ات عمى الطرق واإلجراءاتز الحواف -3
المخالف والميمل، بحيث تعتبر أسموب غير مباشر من أساليب الرقابة يساعدىا عمى تحقيق أىدافيا 

خفضيا أو انقطاعيا فضال عما قد يوقع قب الحوافز والخوف من ادون وجود رقيب أو مشرف، فتر 
من جرا  الخصم من الراتب أو التأخير من استحقاق العالوات و الترقيات كل ىذا يدفع العامل ذاتيا 
دون مراقب إلى تحقيق ما تيدف إليو العممية الرقابية، فيتجنب الوقوع في المخالفات ويحاول دائما 

 شك يؤدي ف  لمثواب والعقناب يطبق تطبيقا سميما الرفع معدالت األدا  وعميو فان وجود نظام ك
 1المحافظة عمى المال العام وصيانتو.إلنى زيادة اإلنتاج  و 

و تعتبر الطرق واإلجنرا ات منن بنين أىنم الوسنائل التني تعمنل عمنى تحقينق األىنداف المرجنوة منن نظنام 
ايننة األصننول بالعمننل بكفنننا ة الرقابننة الداخميننة فإحكننام وفيننم وتطبيننق ىنناتين الوسننيمتين يسنناعد عمننى حم

وااللتنزام بالسياسنات اإلدارينة المرسنومة، إذ تشنتمل الطنرق عمنى طريقنة اإلسنتعمال، اإلنتناج، التسنويق، 

                                                 
1
  81عىف يحًذ انكفزاوٌ، يزجع سابك، ص  
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تأديننة الخنندمات وكننل مننا يخننص اإلدارة فنني المؤسسننة باإلضننافة إلننى الطننرق المسننتعممة فنني المننديريات 
إسنتعمال الوثنائق إلنى غينر ذلنك منن الطنرق  المختمفة األخرى سوا  من ناحية تنفيذ األعمال أو طريقة

المستعممة كما قد تعمل المؤسسة عمنى سنن إجنرا ات منن شنأنيا أن توضنح بعنض النقناط الغامضنة أو 
تغيينننر إجنننرا  معننننين بغينننة تحسنننين أدا  المؤسسننننة وتمكنننين نظننننام الرقابنننة الداخمينننة مننننن تحقينننق أىدافننننو 

 المرسومة. 

المختمفننة داخننل المؤسسننة لتمكننين نظننام الرقابننة الداخميننة منننن  المقنناييس : تسننتعملالمقــاييس المختمفــة -4
 تحقيق أىدافو المرسومة في ظل إدارة تعمل عمى إنجاحو من خالل قياس العناصر التالية:

 درجة مصداقية المعمومات؛  -
 مقدار النوعية الحاصل من العمميات الفعمية؛  -

 بالعودة إلى معمومات المطابقة؛و إحترام الوقت المخصص سوا  لتحقيق مراحل الرقابة أ

 : الرقابة بالقوانيننيالمطمب الثا

النظم من أىم وسائل الرقابة حيث يتعين االلتزام بيا ويعتبر الخروج عمييا  :النظم التعميمات والموائح  -1
امج مخالفة تستوجب المسا لة الن عدم االلتزام بيا يؤدي إلى إضاعة المال وعدم تنمية تنفيذ الخطط والبر 

 الموضوعة.

:إن الموازنة ىي وثيقة تقدر لسنة مدنية 90-21: حيث جا  في القانون قانون الموازنة العامة -1-1
مجموع اإليرادات والنفقات الخاصة بالتسيير واالستثمار ونفقات التجييز، النفقات الرأسمالية ويرخص بيا، 

والموارد الموجية لنشاط الدولة والتي تقوم بيا جميع أي أن الموازنة العامة تشمل عمى جميع االستخدامات 
 1األجيزة اإلدارية.

ويتم تحميل أوجو نشاط التي يباشرىا كل جياز من أجيزة الدولة سوا  كان النشاط رئيسيا أو مساعدا    
ضم عدة مشروعات تم البرامج إلى برامج فرعية و يقست يمكنو  ،األىداف المخصصة لمجيةإلى برامج وفق 

يقصد بالنشاط المساعد كل نشاط تبعي يقوم عمى   كون وحدة واحدة، من حيث اليدفتأو أعمال مرتبطة 
 خدمة األنشطة الرئيسية .

                                                 
 .3، المادة المتعمق بالمحاسبة العمومية، 90-21القانون ، 35العدد الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، 1
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ويعرض برامج العمل وفقا لألىداف المخصصة لكل منيا وذلك بالنسبة لما يتم تنفيذه ألول مرة أو مكمال   
 :ة مالية واحدة أو أكثر من سنةسن لبرنامج سابق سوا  ما ينفذ في

 تحديد أىداف البرنامج؛  -

 تحديد المقومات الفنية والمادية لمبرنامج ؛ -

 تحديد بدائل البرنامج إن وجدت واقتصاديات كل منيا؛ -

 تأثير البرنامج المقترح عمى أي برامج أخرى. -

مادة  72ويقع في  21-90تحت رقم  1990اوت15: والذي صدر في قانون المحاسبة العمومية -1-2
 1مقسم إلى أربع أبواب ىي: 

 الباب األول: ويتعمق بالموازنة العامة والعمميات المالية وتنفيذىا ؛ -             

 الباب الثاني: يتعمق باألعوان المكمفين بالتنفيذ؛ -             

 عمق بالمراقبة؛  الباب الثالث: يت -             

 الباب الرابع : يتعمق باألحكام الخاصة مثل العقوبات المالية والديون . -             

إال أن ىذا القانون يتأثر بقوانين المالية التي تصدر سنويا و القوانين المكممة ليا وفقا لموضعية   
 لتالية:االقتصادية لمبمد، وتيدف المحاسبة العمومية إلى تحقيق األغراض ا

 الرقابة عمى تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة ومتابعة تحصيميا؛ -

الرقابة الكافية من اجل تنمية الكفا ة التشغيمية و تشجيع االلتزام بتطبيق السياسات و التعميمات  -
واإلجرا ات اإلدارية، بالمؤسسة وتقميل احتمال حدوث مخالفات ليذه السياسات و التعميمات بأساليب 

 أخرى غير محاسبة مثل دراسات الوقت والحركة ونظم تأىيل وتدريب الموظفين. 

 

 

 
                                                 

1
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 : أجهزة المراقبةلثالمطمب الثا

والذي يحدد ىياكل اإلدارة  188-90إن المرسوم التنفيذي رقم : أجهزة الرقابة من وجهة قانونية  -1
 المركزية وأجيزتيا في الوزارات، ينص في مادتو السابعة عشر:

لموزير وضع جميع أجيزة التفتيش والرقابة والتقييم والمالئمة لطبيعة األىداف المسندة إلييا في إطار يحل 
برنامج الحكومة، وذلك عمال عمى ضمان تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بيما العمل والخاصين 

يش والرقابة والتقييم بالقطاع، وضمان السير العادي والمنتظم لميياكل، حيث ينبغي أن تساىم أجيزة التفت
 1 من خالل أعماليا عمى الخصوص فيما يمي:

 الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المصالح العمومية وسيرىا؛  -   

رشادىم لتمكينيم من القيام بصالحياتيم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات  -    توجيو المسيرين وا 
 العمل بيا ؛ يالجار 

السير عمى االستعمال المحكم واألمثل لموسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارات والييئات  -   
 التابعة ليا؛

 ضمان الصرامة في تنظيم العمل؛  -   

 ويتم استحداث أجيزة الرقابة والتفتيش والتقييم بمرسوم تنظيمي باإلضافة إلى مياميا وسيرىا. -   

ل في إطار عمميات التفتيش االستثنائية أو الدورية، أما عمميات المراقبة الدائمة إال أن ىذه المراقبة تدخ
فيي من صالحيات مديرية المالية التابعة لموزارة الوصية، والتي من أولوياتيا متابعة مراقبة تنفيذ الميزانية 

المالية التي  المخصصة لكل مؤسسة من المؤسسات التابعة لوزارتيا، وذلك من خالل مراجعة الوضعيات
تصدرىا المؤسسة كل ثالثة أشير، أو مراجعة حساب التسيير الذي يصدره المحاسب العمومي مع نياية 
السنة المالية، أو مراجعة الحساب اإلداري الذي يصدره اآلمر بالصرف مع نياية السنة المالية كذلك، أو 

والوثائق المحاسبية المتواجدة عمى مستوى  من خالل لجان مراقبة تكمف بالقيام بمعاينة الدفاتر والسجالت
 المؤسسة، لالطالع عن كثب عمى واقع المحاسبة وكيفية مسكيا من طرف أعوان التنفيذ.

                                                 
1
المتعلق بتحدبد هياكل اإلدارة المركزية وأجهزتها  1992جوان  05، الصادر يف 188-92املرسوم التنفيذي رقم ،35انجزَذة انزسًُت نهجًهىرَت انجشائزَت،انعذد  

  17نًادة، افي الوزارات
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  وسيتم التطرق الى تعريفيا و صالحياتيا: المفتشية العامة لممالية -2

ضمن الييكل التنظيمي وىي وريثة مديرية التفتيش المالي التي كانت  :المفتشية العامة لممالية -2-1
لإلدارة المركزية لوزارة المالية وىي موضوعة تحت السمطة المباشرة لوزير المالية، مما يبين أن أعضا ىا 
ال يخضعون لنفس التسمسل اإلداري المنطبق عمى موظفي وزارة المالية اآلخرين، وىو ما يضمن ليم نوع 

مسؤول) رئيس( يسير عمى تنفيذ أعمال الرقابة  من االستقاللية في أدا  مياميم، وىي تدار من طرف
والدراسات والتقويم الموكل إلييا، وكذا اإلشراف عمى مستخدمييا ووسائميا األخرى، كما أن مياميا تنجز 
من طرف مفتشين يتشكمون في مجموعات متنقمة وتسير من طرف رؤسا  فرق )وحدات( ويكون ىؤال  

ة المركزية، أو لمصالحيا الخارجية المتمثمة في المديريات الجيوية، المفتشون تابعين إما ليياكل المفتشي
 1بموجب مرسوم رئاسي . 1980وقد أسست سنة 

 2: وىي تضطمع بصالحيات جد واسعة منيا:صالحيات المفتشية العامة لممالية -2-2

 بة العمومية؛مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمختمف الييئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاس - 

 الرقابة عمى المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري؛  - 

 الرقابة عمى ىيئات النظام االجتماعي؛ - 

الرقابة عمى الييئات ذات الطابع االجتماعي والثقافي المستفيد من إعانات الدولة أو الييئات العمومية  - 
 األخرى؛

عدات المالية لمدولة والجماعات اإلقميمية أو أي ىيئة الرقابة عمى أي شخص معنوي يستفيد من المسا - 
 عمومية أخرى؛

 كما يمكن تكميفيا بانجاز أي دراسة أو خبرة ذات الصبغة االقتصادية أو المالية أو التقنية. - 

ومن جية أخرى فان المفتشية العامة لممالية تقوم دوريا برقابة واسعة وتفتيش لمصالح اإلدارات والييئات   
ضعة لسمطة الوزير المكمف بالمالية أو الموضوعة تحت وصايتو وكذا فحص نشاط وتقويم فعالية الخا

 مصالح الرقابة التابعة لو، باإلضافة إلى إجرا  التحقيقات التي يكمفيا بيا وزير المالية.
                                                 

1
 1،انًادة الوخؼلق بإنشبء الوفخشيت الؼبهت للوبليت،35-82،انًزسىو رلى 12انجزَذة انزسًُت نهجًهىرَت انجشائزَت، انعذد  

2
يحدد اخخصبصبث الوفخشيت الؼبهت ،1990فُفزٌ 00،انًؤرخ فٍ 78-90،انًزسىو انتُفُذ13ٌانجزَذة انزسًُت نهجًهىرَت انجشائزَت،انعذد  

 17-0، انًادة للوبليت



 الرقابة عمى التكاليف                                                                                   الفصل الثاني: 
 

55 
 

ية أو : تجرى مراقبة المفتشية بنا ا عمى الوثائق أو في عين المكان بصورة فجائرقابة المفتشية -3-ب
بعد إخطار مسبق وتتركز الرقابة حول شروط تطبيق التشريع المالي المحاسبي أو األحكام التشريعية 
والتنظيمية التي يكون ليا اثر مالي مباشر، وحول التسيير المالي في المصالح والييئات المعنية، وصحة 

سائل وسير الرقابة الداخمية لتمك المحاسبة وسالمتيا وانتظاميا، وشروط استعمال وتسيير اإلعتمادات والو 
المصالح والييئات أما فيما يتعمق بالمحاسبين العموميين، فان المفتشية العامة لممالية ليا الحق في فحص 
كل العمميات التي يقومون بيا، ما عدا المتعمقة بحساباتيم المصرح بتصفيتيا ويقوم المفتشون بإعداد 

تضمن تقييماتيم ومالحظاتيم حول فعالية وكفاية تسيير المصمحة أو تقريرىم في نياية عممية الرقابة، ي
الييئة المراقبة، أو الخاضعة لمتقويم االقتصادي والمالي، وكذا التدابير التي من شانيا تحسين ذلك التسيير 
ونتائجو، كما يمكن أن يتضمن التقرير أي اقتراح يسمح بتدارك النقائص المالحظة عمى األحكام 

ة التنظيمية المطبقة عمى الييئات والمصالح المعنية وتعد المفتشية العامة لممالية تقريرا سنويا رفع التشريعي
إلى الوزير المكمف بالمالية ويتضمن حصيمة نشاطاتيا، وممخص ومالحظاتيا واالقتراحات ذات الطابع 

 العام 

ير المكمف بالمالية الذي يقرر ما يجب أما فيما يتعمق بمعالجة نتائج الرقابة، فان ذلك يعود إلى سمطة الوز 
  1 أن يتخذ من إجرا ات أو تدابير شان تقارير المفتشية.

 : مجمس المحاسبة -3
"يؤسس مجمس محاسبة مكمف بالمراقبة 1976من دستور  190أسس بموجب المادة : تعريفو -3-1

المؤسسات االشتراكية والجيوية و ة و الحزب و المجموعات المحمية الالحقة لجميع النفقات العمومية لمدول
 بجميع أنواعيا "

    مؤسسة لممراقبة في مجال المالية العمومية و من مميزاتو أنو مختص ىو يعتبر مجمس المحاسبة أعم
مستقمة ذات صالحيات  تىيئاممارستو لممراقبة عمى اعتباره أكثر شمولية، وحددت كيفية أكثر فعالية و و 

كل الييئات الحقة لمالية لمدولة والمجموعات المحمية والمرافق العمومية و الرقابة الواسعة في ميدان 
 المحاسبة العمومية.القانون اإلداري و الخاضعة لقواعد 

محاسبة بمراقبة مختمف الحسابات ويتحقق من ذمتيا وصحتيا والتي يقدميا اآلمرون ويختص مجمس ال   
 1المحاسبون العموميون.بالصرف و 

                                                 

 
1

  131،ص0225، دار انهذي ،انجشائز،0ط الوحبسبت الؼووهيت، يحًذ يسعٍ، 
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 :مجمس المحاسبة تنظيم-3-2
يتكون مجمس المحاسبة من أعضا  يتولون تسييره و مباشرة ميام الرقابة بحيث يتولي التسيير مجمس 

مستشارين اثنين  ،ن من رئيس مجمس المحاسبة رئيسا والمراقب العام ورئيس قسم األكبر سنامتكو 
التسيير اإلداري بشؤون موظفيو من محتسبين اثني منتخبين لمدة ثالثة سنوات، يتولى المجمس ، منتخبين 

 حيث التوظيف، النقل، الترقية، االنتداب، التسريح ...الخ.
ىم رئيس المجمس، نائب الرئيس، المراقب العام يتكفل بيا أعضا  مجمس المحاسبة و أما ميمة الرقابة ف
ة مياميم و لمباشر ىم يتمتعون بالحماية الضرورية مستشارون، رؤسا  قطاع الرقابة، و رؤسا  األقسام، ال

 االعتدا ات المختمفة.خصوصا ضد التيديدات واإلىانات و 
كل محاسب عمومي أن يودع حسابات ين عمى كل آمر بالصرف و سبة: يتعرقابة المجمس المحا -3-ت

جة عمى كل منيما عند الحامحاسبة الذي يتفحصيا ويراجعيا و تسييره لمسنة المنصرمة لدى مجمس ال
 ة      ممجمس إجرا  كل التحريات الضروريستندات التي يطمبيا المجمس، كما يمكن لالمتقديم الوثائق و 

 المحالت التابعة لمييئات الخاضعة لرقابة المجمس.خول لممكاتب و كذلك حق دو 
 2يصدر مجمس المحاسبة عند ممارستو الختصاصاتو الرقابية قرارات بحيث:

ميا بواسطة يختبالصرف لممجموعات العمومية و رون يراجع الحسابات اإلدارية التي تقدميا اآلم -
 كذلك يعفى حسابات المحاسبين العموميين؛التصاريح بالتطابق، و 

 استكماليا عند مالحظتو لمنقائض أو تأخيرا في مسكيا؛يأمر ترتيب المحاسبة و  -
 يفصل في المسؤولية المالية لممحاسبين العموميين المشكوك في تسيرىم؛ -
 يصفيو؛و يتفحص التسيير الفعمي  -
 يدين المسيرين المخطئين بدفع غرامات مالية؛ -
 تتبع تصفية الحسابات في المجمس بصدور قرار منو ببرا ة المحاسبين العموميين أو إدانتيم  -

 ، وعمى المحاسب تسديد ما استحق لصالح الخزينة العمومية.عندما يثبت تورطيم
 
 

                                                                                                                                                         
1
  133يحًذ يسعٍ ،يزجع سابك، ص  

2
  39،  انًادةحبسبتالوخؼلق بوجلس الو، 1993جىَهُت03،انًؤرخ فٍ  02-93،  األيز انزئاسٍ 59انعذد  انجزَذة انزسًُت نهجًهىرَت انجشائزَت،  
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 1 يمي :يعتبر من باب المخالفات المتعمقة بالتسيير ما و  
 التزام أو دفع المصاريف المخففة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية؛ -
 إختراق القواعد الطبقة فيما يتعمق بالمراقبة المسبقة لممصاريف العمومية؛ -
أو تغيير التخفيض األصمي لالعتمادات  الخصم الغير قانوني لممصاريف أو تجاوز اإلعتمادات -

 أو اإلعانات الواردة في الميزانية؛
 رفض التأشيرة دون أساس أو العرقمة غير المبررة من طرف ىيئة الرقابة؛ -
     منع تأشيرة قبول النفقة دون توفر الشروط القانونية، سوا  تم ذلك من طرف المراقب المالية -
 المحاسب العمومي؛ أو
محاسب عمومي بدفع نفقة دون االستناد إلى قاعدة قانونية، أو تنظيمية مما ينجر عنو مطالبة  -

 استعمال سيئ لمنفقة العمومية؛
 تنفيذ عمميات إنفاق ليست ليا عالقة بأىداف الجماعات أو ميمة الييئات العمومية المعنية؛ -
 ة؛كل تياون يؤدي إلى عدم الدفع في اآلجال المحددة حسب الشروط القانوني -

ضائية المختصة، فيدف ومما تجدر اإلشارة إليو أنو يمكن الطعن في قرارات المجمس أمام الجية الق
التنظيمية الخاصة بتسيير المالية العمومية وتوجيو احترام القواعد القانونية و  المجمس ضمان

التقيد بيدف المسيرين)اآلمرين بالصرف و المحاسبين العموميين( نحو اعتماد مسك حسابات منتظمة، 
              المصالح التي يسيرون  أمواليا ومن أجل ذلك يزود القانون مجمس المحاسبة بإمكانيات مادية و بشرية

قانونية عمى الخصوص تسمح ألعضائو بالتحرك بمرونة وتتبع التسيير المالي في مختمف المستويات و 
 الوطنية و المحمية.

 
 

 
 
 

                                                 
1
 المتعمق بممارسة وظيفة الرقابة، المادة، 1992سبتميبر 23الصادر بتاريخ  50-92القانون ، 35انجشائزَت ، انعذد انجزَذة انزسًُت نهجًهىرَت  

33 
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  بين المؤسسات العامة والخاصة : التكاليفالمبحث الثالث

تختمف المصطمحات  التي تطمق عمى التكاليف بإختالف المؤسسات التي تولدىا فإذا كنا عمى المستوى 
وىي ما سيكمف المؤسسة في المستقبل  الكمي أو عمى مستوى المؤسسات العمومية يطمق عمييا نفقات

ما ىو إال وجود تقديري ويتحقق بصرف النفقة  باب النفقاتيا بباب خاص يسمى فيوتصن ووجودىا
 عمى المستوى الكمي (القطاع العام تكاليف)او وسنبين ماىية النفقاتوتحوليا لتكمفة 

ومنن  : لكي يتم التحكم في أي شي  ال بد من التعرف عميو وعمنى كنل خصائصنو ومميزاتنو،العامة النفقات
 خالل ىذا المبحث سيتم تعريف وخصائص وكذا مميزات النفقات العمومية . 

  الدولة بالنفقات العامة األول: عالقةمطمب ال

قبل دراسة النفقات العامة سنتطرق إلى تطور مفيوم الدولة باعتبارىا ىي من تقوم باإلنفاق وىذا من خنالل 
 1دورين مرت بيما تقميدي وحديث:

طالننب الفكننر التجنناري فني أواخننر عيننده بتنندخل الدولننة فنني النشنناط  دور الدولــة التقميديلالكالســيكي : -1
االقتصادي ولم ينجح في ذلك، وعوض بالفكر االقتصادي الحر النذي يبننى عمنى عندم تندخميا فني النشناط 
االقتصنننادي واقتصننننار دورىننننا عمننننى الحراسنننة )الدولننننة الحارسننننة( أي اقتصننننارىا عمنننى تننننامين األمننننن والنننندفاع 

بعض أوجو النشاط المحدودة، التي تستيدف توفير بعض الخدمات والمرافق العامة والعدالة باإلضافة إلى 
التي ال تتعارض مع مبادئ المذىب الحر وقد أدى تقمص أىمية نشاط الدولة الحارسة، والتمسنك بحيادىنا 

 المالي حسب قانون ساي إلى نتائج عديدة منيا:

لحندود، وبالقندر النالزم لتمكنين الدولنة منن القينام ضرورة تقميص النفقات العامة بحيث تكون في أضنيق ا - 
بوظائفيا التقميدية المحدودة، لما تنطوي عميو النفقات العامة من استيالك لجانب من ثروة المجتمع، نتيجة 

 لمطابع االستيالكي وغير اإلنتاجي لمدولة؛

أبعدىا عمى أن يكنون لينا  ضرورة التمسك بحياد النفقات العامة واقتصارا عمى الغرض المالي فقط، الذي- 
 .آثار اقتصادية واجتماعية

                                                 

22-31ص ص ،1997، دار وائل لمنشر، عمان، 2، أسس المالية العامة ،طخالد شحاتو الخطيب 
1
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وفنني واقنننع األمنننر فنننان النفقننات العامنننة فننني ظنننل الدولننة الحارسنننة لنننم تتخمنننى كميننا منننن إحنننداث بعنننض اآلثنننار 
 االقتصادية واالجتماعية، حتى ولو كانت بصورة غير مباشرة.

إلى التدخل في الحياة االقتصادية  إن تخمي الدولة عن حيادىا التقميدي ولجوؤىا دور الدولة الحديث: -2
بقصد تحقيق التوازن االقتصادي، وخروجيا من نطاق الدولة الحارسة إلنى نطناق الدولنة المتدخمنة وخاصنة 
بعنند انتشنننار الفكنننر الكيننننزي، حيننث لنننم يعننند دور الدولنننة الرأسنننمالية المعاصننرة قاصنننرا عمنننى مجنننرد االحتفننناظ 

زينادة معنندل النمننو االقتصنادي المحمنني وىننذا منا أدى إلننى زيننادة بنالتوازن االقتصننادي عالجنا لالزمننات إنمننا ل
حجنم النفقنات العامننة وتعنددىا مننن ناحينة، وتغيننر مفيومينا منن ناحيننة أخنرى وأصننبحت النفقنات العامننة أداة 

 رئيسية لتدخل الدولة في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

دول المنتجة، التي تتحمل مسؤولية النشاط االقتصادي في مجموعو أما ما يخص الدول االشتراكية أو ال    
نتيجة لسيطرتيا الفعمية عمى وسائل اإلنتاج، ازداد حجم النفقات العامة وبخاصة االقتصادية واالجتماعية، 
وذلك التساع نشاط الدولة الذي ييندف إلنى توزينع منوارد اإلنتناج بنين مختمنف االسنتخدامات وتنسنيق أوجنو 

االقتصادي بما يحقق التوازن، وفي الدول النامية تتحمل الدولة مسؤولية إحداث التغييرات الييكمية النشاط 
الالزمننة، لتحقينننق التنميننة االقتصنننادية واالجتماعيننة بإقامنننة المشننروعات الالزمنننة لتقننديم الخننندمات األساسنننية 

شنك أن نجناح سياسنتيا يعتمنند لعممينة التحنول االقتصنادي، والتني يطمننق عمينا مشنروعات البنينة التحتيننة وال 
نتاجينة وكفننا ة فنني تحقيننق  عمنى منندى زيننادة النفقنات العامننة، مننن ناحينة ومنندى مننا تتميننز بنو مننن ايجابيننة وا 

 أىدافيا االقتصادية من ناحية أخرى.
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 المطمب الثاني: النفقات العامة:

ى تعنند النفقننة عامننة ومننا ىنني سننتناول فنني ىننذا المطمننب التعريننف بالعناصننر األساسننية لمنفقنات العامننة، ومتنن
 تقسيماتيا :

 1"ىنني كننل نفقننة منصننوص عمييننا ومسنننموح بيننا فنني الموازنننة العامننة لمدولنننة" :تعريــف النفقــات العامـــة  -1
 وتشمل ثالث عناصر أساسية:

 إستخدام مبمغ من النقود ؛ -

 يصدر ويصرف من طرف إحدى الييئات أو اإلدارات العامة ؛ -

 منفعة عامة. القصد منيا تحقيق -

 2: و تجمع أركان النفقة العامة في:أركان النفقة العامة -2

: يتطمب قيام الدولنة بنشناطيا المنالي النذي يسنتيدف إشنباع الحاجنات النفقة العامة مبمغ من المال -2-1
العامة والتي يحددىا كل من طبيعة النظام االقتصنادي واالجتمناعي والسياسني، وخصنائص مرحمنة التطنور 

يمنر بينا المجتمنع أن تتنوفر بعنض األمننوال االقتصنادية الالزمنة وتخصيصنيا لينذا الغنرض فقند كانننت  التني
 الدولة تحصل عمى كل أو بعض السمع التي تحتاجيا بطرائق مختمفة.

 إلى االستيال  اإلجباري عمى كل ما تحتاج إليو من أموال أو سمع دون دفع تعويض؛ المجوؤ -

 لمقيام بعمل دون دفع األجر.تسخير بعض األفراد   -

ومع التطور لم يعد مقبوال كما كان سائدا في العصور القديمة، أن تدفع الدولنة لألفنراد مقنابال عينينا مقابنل   
حصوليا عمى سمع وخدمات بل قاد ىذا التطنور إلنى انتقنال النظنام االقتصنادي منن اقتصناد المقايضنة، أو 

 سيمة لمتبادل وذلك لألسباب التالية .االقتصاد العيني إلى استخدام النقود و 

                                                 
1
 553ص حسٍ عىاضه، يزجع سابك،  

2
 17، ص1989، دار انكتب نهطباعت وانُشز،انعزاق،الوبليت الؼبهت والخشريغ الوبليػلن طاهز انجُابٍ،  -نهتىسع :   

 35خالد شحاتو الخطيب ،مرجع سابق، ص -
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أدى االنتقال من االقتصاد العيني إلى االقتصاد النقدي إلى استخدام النقود كوسيمة لمتبنادل وذاع  -       
استخداما في اقتصاد الدول، ولمحصول عمى السمع والخدمات فميس من المعقول أن يتعامل أفراد المجتمع 

 مل الدولة معيم بالمقايضة؛بالنقود، في الوقت الذي تتعا

 قد يتضمن تقديم المزايا العينية إخالال بمبدأ المساواة بين األفراد في تحمل األعبا  العامة ؛ -    

تحتاج النفقة العامة إلى أنواع مختمفة من الرقابنة اإلدارينة والتشنريعية لضنمان تنفينذىا وتوجييينا إلنى  -    
   ىذه الرقابة إذا كانت النقود عينية.األىداف التي خصصت ليا، فيصعب إجرا

ويثير تقدير النفقة العينية مشكالت إدارينة متعنددة منينا عندم الدقنة فني تقنديرىا أو التيناون فني ذاك التقندير، 
عمننى منا سننبق فقند أصننبح األصنل فنني النفقنات العامننة أن تكنون نقنندا ومنع ذلننك فنان ىننذا األصننل ال  وبننا ا

يحنول بننين الدولننة والمجنو  إلننى طرائننق أخنرى، ففنني الظننروف االسنتثنائية والطارئننة تقننرر الدولنة تجنينند كننل 
لينننم لتقنننديم المننوارد االقتصنننادية كمنننا أدى انتشنننار النننوعي بنننين األفنننراد فننني العصنننر الحاضنننر، أصنننبح دافعنننا 

خدماتيم طوعا بدل السخرة إذا ما دعتيم الدولة لممساىمة في انجناز مشنروع عنام ومننو فنان النفقنات العامنة 
تتخنذ الشنكل النقنندي فني الوقنت الحاضننر لكنن ال تحنول ىننذه القاعندة دون الحصنول عمننى بعنض الخنندمات 

 يكون اإلنفاق نقدا. والسمع مجانا، أوعينيا في حاالت الضرورة وفي كل األحوال االعتيادية

:  وىنناك معيناران لمتفرينق بننين عــام أن تصـدر النفقـة العامــة عـن الدولــة أو عـن شــخص معنـوي -2-2
  الخاصة: النفقة العامة والنفقة 

ىننذا المعينار عمننى الطبيعننة القانونينة لمجيننة التنني تقننوم  مؤينندو: ويعتمنند المعيــار القــانوني واإلداري-
فقنة، ومنا إذا كاننت عامنة أو خاصنة فالنفقنات العامنة ىني التني يقنوم باإلنفاق والتي تحدد طبيعة الن

بينا أشنخاص القننانون العنام، أي الشننخص المعننوي العنام الممثننل لمدولنة والييئننات العامنة  الوطنيننة 
والمحميننة والمؤسسننات العامنننة وتعتبننر النفقننات خاصنننة إذا كننان مننن يقنننوم بيننا  أفننراد أو شنننركات أو 

الف إلنننى أن  نشننناط أشننخاص القنننانون العنننام ييننندف إلنننى تحقينننق جمعيننات خاصنننة، ويرجنننع االخنننت
المصننمحة الجماعيننة العامننة، ويعتمنند ذلننك عمننى القننوانين والقننرارات اإلداريننة أي عمننى سننمطة األمنننر 

  1 بينما ييدف نشاط الشخص المعنوي الخاص، إلى تحقيق المصمحة الفردية الخاصة.

                                                 

334حسن عواضو، مرجع سابق، ص  1 
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ر عمننى الفكننرة االقتصننادية واالجتماعيننة والتنني يعتمنند ىننذا المعينناالمعيــار الوظيفيلالموضــوعي :  -
تأخنذ فني حسنابيا تطنور الدولنة واتسناع نطناق نشناطيا المنالي، حينث تتحندد طبيعنة النفقنات العامننة 
طبقا ليذا المعيار عمى أساس طبيعة الوظيفة التي تخصص ليا ىذه النفقة وبنا ا عمى ذلك تعتبر 

ية، أما النفقات التني تقنوم بينا الدولنة أو الييئنات أو النفقات عامة إذا قامت بيا الدولة بصفة سياد
المؤسسنننات العامنننة أو شنننركات القطننناع العنننام فننني الظننننروف نفسنننيا التننني يقنننوم بينننا األفنننراد القطنننناع 

 1 الخاص لإلنفاق فييا فإنيا تعتبر نفقات خاصة.

: ال يكفي أن يتحقق الركنان السابقان لتكون النفقة عامة بل يجب أن يؤدي تحقيق المنفعة العامة -2-3
اإلنفاق العام إلى تحقيق منفعة عامة، أي أنو من الضنروري إسنتخدام النفقنة العامنة منن اجنل إشنباع حاجنة 

 .2عامة، لذلك يجب أن يكون اليدف من المنفعة العامة ىو تحقيق نفع عام

المنفعنة العامنة قند إختمنف منع تطنور الفكنر المنالي، فنالفكر التقميندي كنان ينرى وفني واقنع األمنر فنان مفينوم   
أن تحقيق المنفعة العامة يتم من خالل قيام الدولة بوظائفينا التقميدينة المحنددة فني الجنيش واألمنن النداخمي 

قنة العامننة والقضنا  والمرافنق العامننة، إال أن تطنور الفكننر المنالي واتسنناع دور الدولنة فقنند اتسنع مضننمون النف
النفقة المخصصة لألغراض االقتصادية واالجتماعية، إضافة إلى األغراض المالية التقميدينة وىنناك  ليضم

 محاوالت لمتوصل لمعيار دقيق لقياس المنفعة العامة منيا:

تتحقننق المنفعنننة العامنننة عنننندما تتسنناوى التضنننحية الحدينننة التننني يتحمميننا األفنننراد فننني سنننبيل تموينننل  2-3-1
لعامننة، مننع المنفعننة الحديننة لنندخوليم المتبقيننة بعند اقتطنناع جننز  مننن ىننذه النندخول لتمويننل النفقننات النفقنات ا
 العامة؛

تتحقننق المنفعننة العامننة القصننوى عنننندما تتسنناوى المنننافع الحديننة، لجمنننع النفقننات العامننة فنني أوجنننو  2-3-2
 استخداماتيا المختمفة؛

فعننة العامنة أمننر يجنب أن يتننرك لمسنمطة السياسننية، لنذلك فمننن المتفنق عميننو بنين االقتصنناديين أن تقرينر المن
 ويخضع ىذا التقرير إلى رقابة تشريعية وأحيانا قضائية.

                                                 
1
 18طاهز انجُابٍ، يزجع سابك ، ص  

 63،ص6003دار المناىج لمنشروالتوزيع،عمان، ،المالية العامةالمدخل الحديث في اقتصاديات ، منجد عبد المطيف الخشاليالييتي،  نوزاد عبد الرحمان 3
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 مب الثالث: قواعد النفقات العامةالمط

قواعد النفقات: ال يكفني تعرينف النفقنات العامنة وبينان أركانينا العامنة بنل ىنناك ضنرورة لتبينين القواعند   -1
 وىي كاآلتي: التي تخضع ليا ىذه النفقات

أي أن تحقنق النفقننة العامنة اكبنر قندر مننن المنفعنة بأقنل تكمفنة أو تحقيننق  قاعـدة المنفعــة القصـوى: -1-1
اكبنر رفاىينة ألكبنر عندد ممكنن منن أفنراد المجتمننع، والمنفعنة التني تريند الدولنة تحقيقينا يجنب أن تفينم عمننى 

ي أيضا ما يطمق عمييا بشكل عام النفقات نحو يختمف عن المفيوم الضيق لممنفعة الحدية عند األفراد وى
العامننة االقتصننادية واالجتماعينننة، التنني تينندف إلنننى إعننادة توزيننع الننندخل والثننروة بننين األفنننراد والطبقننات فننني 
المجتمننع ويتطمنننب تحقيننق ىنننذه القاعنندة أن توجنننو الدولننة نفقاتينننا إلننى إشنننباع الحاجننات العامنننة األمننر النننذي 

مجتمع، ومقدار الحاجنة إلنى مختمنف المشناريع وان تفاضنل بينينا وفنق يقضي دراسة متطمبات االقتصاد وال
جدول لألولويات يعتمد عمى طبيعة المشكالت، التي يواجييا االقتصاد الوطني وتوجو نفقاتيا إلى كل ىذه 
المشاريع وفق ما يحقق كل منيا من منافع جماعية بالنوع والحجم والكم والتوقيت المناسبين، والدولة تتخنذ 

التخطنيط االقتصنادي الشنامل أداة لوضنع األىنداف العامنة وكيفينة الوصنول إليينا وتحقيقينا معتمندة فنني منن 
ذلنك عمننى المعمومنات والبيانننات واإلحصنا ات المتننوافرة لتحقينق أقصننى منفعنة عامننة ممكننة وفننق معيننار أو 

 1آخر، تحدده االعتبارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

وتعني ىذه القاعدة أن تتجنب الدولة والسمطات العامة اإلسراف والتبذير  والتدبير: قاعدة االقتصاد -1-2
فنني اإلنفنناق، فيمنننا ال مبننرر وال نفنننع لننو وكننذلك االبتعننناد عننن الشنننح والتقطيننر فييننا إذا كاننننت ىننناك ضنننرورة 
ومنفعنة ودواعنني جننادة لإلنفنناق، أي االقتصنناد فنني اإلنفنناق وحسننن التنندبير وتتضننح أىميننة قاعنندة االقتصنناد 

بير في اإلنفاق العام إذ مما يالحظ أن النفقات العامة تنطوي عمى تصرف في منال يخنرج منن خزيننة والتد
الدولنة، ويقنوم عمننى إنفاقنو أفنراد ال يممكونننو ومنن ثنم ال يكونننون حريصنين عمينو قنندر حرصنيم عمنى أمننواليم 

 2الخاصة، مما يغرييم بالبذخ والتبذير.

: وتعننني ىننذه القاعننندة أال يصننرف أي مبمننغ منننن األمننوال العامنننة أي أن قاعــدة الموافقـــة المســـبقة -1-3
يحصنل االرتبناط بصنرفو، إال إذا سننبق ذلنك موافقنة الجينة المختصننة أي موافقنة الجينة المختصنة بالتشننريع 

                                                 
  022،ص 1993،مصر،، دار النيضة العربية ،عين شمسمبادئ واقتصاديات المالية العامة السيد عطية عبد الواحد،  1
2
   31نوازد عبد الرحمان، منجد عبد المطيف الخشالي، مرجع سبق ذكره، ص  
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وضنمن حنندود اختصاصنيا الزمنناني والمكناني، الن النفقننات العامننة ىني مبننالغ ضنخمة ومخصصننة إلشننباع 
ق المنفعننة العامنة، وتظينر أىميننة ىنذه القاعندة فني أنيننا ضنرورية لتحقينق القاعنندتين الحاجنات العامنة وتحقين

السابقتين قاعدة المنفعة القصوى وقاعدة االقتصاد والتدبير والتأكد من استمرار تحقيقيما، من خالل كل ما 
التننندابير التشنننريعية المتمثمنننة فنني   يتعمننق بالنشننناط المننالي لمدولنننة و يتمثننل فننني احتننرام اإلجنننرا ات القانونيننة

السنارية عنند إجنرا  اإلنفنناق العنام، وتعند ىنذه القاعنندة مظينرا منن مظناىر االخننتالف بنين المؤسسنات العامننة 
والخاصة إذ ال تحتاج ىذه األخيرة إلى إجرا ات وموافقة مسبقة، بل يكفي أن تصدر الموافقة من من يممك 

 حق اإلنفاق الفرد أو الشركة الخاصة.

 : تقسيمات النفقات واسقاطها عمى التكاليفالمطمب الرابع

، وتظيننر أىميننة ىننذه التقسننيمات كننون النفقننات معننايير تقسننيم النفقننات: تقسننم النفقننات العامننة وفقننا لعنندة -2
العامنة ال تشننكل فني مجموعيننا كنال متجانسننا، بنل يختمننف كننل ننوع عننن اآلخنر وكننذلك كنون عمميننة التقسننيم 

 1ت ىي:تسيل عممية المراقبة: وىذه التقسيما

بحسنب أغراضنيا: تتنننوع األغنراض التنني تيندف النفقنات العامننة إلنى تحقيقيننا و تقسنم تبعننا  -1
 2 لذلك  إلى:

نفقنننات اجتماعينننة: وتشننننمل النفقنننات العامننننة التننني تمننننزم بتنننوفير الخنننندمات العامنننة الصننننحية  -1-1
، ونفنس منا والتعميمية والضمان االجتماعي، وىي في العادة تحتناج إلنى إنفناق مبنالغ مالينة ضنخمة

فنني  قينل عمنى النندول يقنال عمنى المؤسسننة حينث أنينا تتحمننل مصناريف رعاينة صننحية واشنتراكات 
 لضمان االجتماعي لصالح مستخدمييا.ا

نفقنات اقتصنادية: تتضنمن النفقنات التنني تخصنص لتحقينق األىنداف االقتصنادية المتعننددة  -1-2
مننف االىنننداف االقتصنننادية ، وتختلمدولننة، ومثالينننا إقامننة مشنننروع اقتصنننادي معننين )شنننق طرينننق ..(

                                                 

  177،ص1983، مطبعة العاني، بغداد،اقتصاديات المالية العامةصالح نجيب العمر،   1 
2
 72،ص0225ًطبىعاث انجايعُت، انجشائز، دَىاٌ  ان، اقخصبديبث الوبليت الؼبهتيحزسٌ يحًذ عباص،    -نهتىسع:   

- Charlotte Disle, Anne-marie Bouvier, interoduction a la comotabilite cas pratiques ,dunod, 

paris,2008, p 93 

الممتقى الوطني األول حول "المؤسسة االقتصادية ، تطور اإلنفاق االستثماري في الجزائر وعالقته بالمردودية، لبشير عبد الكريم -
 45ص  ،2003أفريل  22/23الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد" 

 72يحزسٌ يحًذ عباص، يزجع سابك،ص -
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ي لدى المؤسسات ىو األنفاق االستثماري، والذلمدولة عنيا لدى المؤسسات فما يقابل ىذه النفقات 
 يمثل الركيزة االساسية لممؤسسة والذي يولد ليا أرباح.

ضننمان سننير الجينناز اإلداري فنني : وتشننمل النفقننات التنني تتقننرر مننن اجننل  نفقــات إداريــة -1-3
مى أدا  الوظائف المنوطة بو، ومن األمثمة عميا مرتبات الموظفين التي تدفع الدولة وجعمو قادر ع
أو لمؤسسنة ىنو األعبنا  غينر المباشنرة يقابنل ىنذا الننوع منن النفقنات لندى ا ، ومناليم بصورة شنيرية

المنتنوج مباشنرة إنمنا تتولند لجعنل المؤسسنة  باألحرى اعبا  االدارة والصنيانة و... والتني ال يتحممينا
 مثل الدولة قادرة عمى أدا  وظائفيا .مثميا 

: وىنني التني يكنون ىندفيا أدا  فوائند وأقسنناط القنروض العامنة، التني تقترضننيا نفقـات ماليـة -1-4
المؤسسنننننة ، ويطمنننننق عميينننننا عمنننننى المسنننننتوى الجزئننننني أي عمنننننى مسنننننتوى الدولنننننة والييئنننننات المحمينننننة

ي تحصمت ن المؤسسة التبالمصاريف المالية وىي المصاريف التي تأتي لتغطية فوائد وأقساط ديو 
 من باقي المؤسسات المالية أو الزميمة. عمييا 

: وتتضنننمن المبنننالغ المخصصنننة لإلنفننناق لغنننرض التسنننمح، بيننندف حمايننننة نفقـــات الحمايـــة -1-5
 المجتمع داخميا وخارجيا أي ما يمزم من تجييزات وأدوات عسكرية لوزارة الدفاع والداخمية.

 1ان نفقات عادية ونفقات غير عادية: وىناك نوعبحسب انتظامها ودوريتها -2

: ىي النفقات التني تتصنف بالدورينة أي تتكنرر سننويا كمرتبنات المنوظفين وال يعنني العادية النفقات -2-1
ذلك أن قيمة ىذه النفقات ال تتغير من سنة إلى أخرى، بل يجوز أن يتغير مقدارىا وىي عادة منا تسنتخدم 

 يا المجتمع وعميو يمكن تحديدىا مقدما كل سنة وعمى نحو مؤكد.في إشباع الحاجات الدائمة، التي يحتاج

النفقات غير العادية: وىي التني ال تتكنرر بصنفة منتظمنة كنل سننة ومنن ابنرز األمثمنة عميينا نفقنات  -2-2
الحنروب، والنفقننات التنني تضننطر الدولننة إلنفاقيننا عننند حنندوث كننوارث طبيعيننة غيننر متوقعننة ويعتبننر تقسننيم 

وغينر عاديننة، ىنو أسناس التقسننيم الحنديث لمنفقننات العامنة إلنى نفقننات جارينة أو إداريننة  النفقنات إلنى عاديننة
 ونفقات رأس مالية.

                                                 
 53عبد الرحمان، منجد عبد المطيف الخشالي، مرجع سابق، ص نوازد  -لمتوسع:     1
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 :: وحسب ىذا المعيار ىناك نوعان من النفقات العامةالتقسيم اإلداري لمنفقات  -3

ي لألجيننزة حسننب الننوزارات والجيننات اإلداريننة: وفيننو يننتم تقسننيم بنننود الموازنننة  تبعننا لمييكننل التنظيمنن -3-1
الحكومينة، بند ا بننالوزارات ثنم تقسننيميا بعند ذلنك إلننى وحندات أخننرى ويكفني توزينع االعتمننادات فني الموازنننة 

أمننا ، العنالي والعدالنة ....النخ العامنة لمدولنة، لموقنوف عمنى قيمننة النفقنات العامنة المرصنودة لمصنحة والتعمننيم
 كاممنننةالمننالي وقننند خصصننت لنننو مجموعة عمننى مسنننتوى المؤسسننات فاألعبنننا  تقسننم وفقنننا لمنظننام المحاسنننبي

يطمنق عميينا اسنم األعبنا ، وحتنى ولنو إختمفنت المؤسسنات وفقنا لمقطناع النذي تنشنط فينو فمدوننة الحسنابات 
 1تتكيف وفقا لمقطاع 

حسننب الطبيعننة القانونيننة لالعتمننادات: وىننذا التقسننيم لمنفقننات العامننة بحسننب طبيعننة االعتمنناد التنني  -3-2
يسنمح ويننرخص بينا، وفنني الواقننع فنان الموازنننة العامنة عننادة مننا تضنم إعتمننادات دائمنة و إعتمننادات متغيننرة 

 وغير منتظمة:

نين خاصننننة، وتتقننننرر لينننننا ذات االعتمنننناد النننندائم وتشننننمل النفقنننننات التنننني تنظميننننا قننننوا (التكنننناليف)النفقننننات  -
، عند نظر الموازنة العامة لمدولة إعتمادات دائمة فال تحتاج إلى إجازة سنوية من جانب السمطة التشريعية

عنادي أي مصناريف إسنتغالل وىذا ما يقابمو بالنسبة لممؤسسة تكاليف أو نفقنات تندخل ضنمن االسنتغالل ال
 دي لممؤسسة.اتج وتتولد نتيجة لمنشاط العنعادية ت

أمنا التقسننيم الثنناني فيشنمل النفقننات ذات االعتمنناد المتجنندد، وىنو عبننارة عننن النفقنات العاديننة لمدولننة التنني  -
، ويقابمينننا النفقنننات االسننننتثمارية يصننندر بينننا إذن سننننوي منننن البرلمنننان مثنننل نفقنننات الجنننيش والمرافنننق العامنننة

تج نظينننر ننننعنننادي لممؤسسننة وتواالعانننات وكنننذلك النفقنننات أو التكنناليف التننني ال تننندخل ضننمن االسنننتغالل ال
 أحداث  طارئة 
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 1 نذكر منيا تقسيمات أخرى لمنفقات العامة: - 4

التقسيم االقتصادي لمنفقات العامة: وفيو يتم تقسيم النفقات العامة إلنى مجموعنات حسنب أوجنو النشناط  -1
ويقابميننننا عمننننى مسننننتوى ، الحكنننومي وعالقتيننننا بفننننروع النشنننناط االقتصننننادي، مننننن إنتننناج واسننننتيالك واسننننتثمار

المؤسسة كذلك مصاريف التموين والتي إن تعددت وجمعت نتحصل عمى تكمفة التموين، وكذلك مصاريف 
االنتناج التني بجمعينا تصنبح تكمفنة االنتناج أمنا االسننتثمار فعالقتنو بالتكناليف عالقنة غينر مباشنرة لوجنود مننا 

حمنننل عمنننى تاالىننتالك التننني تحسنننب و يطمننق عمينننو بقننندرة التموينننل الننذاتي التننني تحتنننوي عمنننى مخصصنننات 
 المؤسسة كمصروف في حالة تجديد التثبيتات .

: يأخننذ ىنننذا التقسنننيم فنني اعتبننناره التنننأثير الننذي تحدثنننو األننننواع (التكننناليف)أىميننة اآلثنننار االقتصننادية لمنفقنننات
المتعننددة لمنفقننات العامننة عمنننى االقتصنناد القننومي، وكنننذلك اآلثننار التنني تحننندث لننبعض القطاعننات األنشنننطة 

غير انو من الثابت أن كل نشاط حكنومي تكنون لنو أثنار سياسنية مالينة بمعننى أن كنل ضنريبة  القتصاديةا
تفرض أو إنفاق ينفق أو دين يتم سوف يكون لو تأثير ميم، عمى مستو ى التوظيف والدخل القومي ومنو 

ع النفقات واإليرادات فان السياسة المالية تساعد عمى جعل السياسة االقتصادية سياسة فعالة، كما إن جمي
 2العامة تسبب أثار اقتصادية واجتماعية.

 3 و تقسم النفقات حسب أثارىا االقتصادية إلى:

العامننة القابمنننة لالسننتيالك :ىنننناك نفقننات عامنننة قابمننة لممقارننننة ومتماثمننة فننني كنننل  (اليفتكننن) النفقننات -1-1
ا ذاتينننا منننن المصننناريف جواننننب االسنننتثمار الخننناص فننني المعننندات اإلنتاجينننة، وىنننذه النفقنننات تسنننتيمك نفسننني

المباشننرة التننني يتحمميننا المسنننتفيدون الننذين يحصنننمون عمننى خدمنننة مننن النفقنننات والمسننتفيدون يكوننننون عمنننى 
استعداد لدفع المقابل المادي لتمك الخدمات، بنفس الطريق التي يندفعون بينا المقابنل المنادي لمخندمات فني 

وع يمكنننن أن يطمننق عميينننا نفقننات عامنننة قابمنننة العننالم التجننناري الخنناص، والنفقنننات المندرجننة ضنننمن ىنننذا الننن
، ونفنس منا ية العامة ووحندات اإلسنكان العامنةلالستيالك ذاتيا، ومن األمثمة عمييا نذكر المرافق ذات الممك

قيل عمى القطاع العام يقال عمى الخاص فاالنفاق او التكاليف القابمة لالستيالك ىي التكاليف التي تدخل 
 ى من صرفيا الحصول عمى مقابل بعد بيع الخدمة أو المنتوج. مباشرة في المنتوج ويرج

                                                 
1
 John wiley, stockbroker coursse, 7 sries,boston institue of finance, boston, 2009, p 9. 

2
 31، صسابكَىاسد عبذ انزحًاٌ انهُتٍ، يُجذ عبذ انهطُف انخشانٍ، يزجع  

 
3
  51،ص1980، مكتبة عين شمس، القاىرة،اقتصاديات المالية العامةعمي لطفي ،  
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مولننندة : بمعننننى أنيننا تخمنننق ممينننزات اقتصنننادية  لممجتمننع فينننزداد الننندخل القنننومي  (تكننناليف)نفقننات   -1-2
وقاعندة الضننريبة )ضنريبة النندخل( فنني األعنوام المسننتقبمية، ويجنوز تقاضنني رسننم لتعنويض المزايننا الخاصننة 

أمر مرغنوب، وينندرج الحفناظ عمنى التربينة ذلك ال ينظر لو عادة عمى أنو  الناتجة عن تمك النفقات إال أن
، وما يقابميا عمى المسنتوى الجزئني أو المؤسسنة ىني التكمفنة والصحة العامة والتعميم العام ضمن ىذه الفئة

 .1اإلجتماعية أو المصاريف اإلجتماعية من مركبات ترفيو خدمات لمعمال وغيرىا

منننن  وىننني نفقننات مفيننندة وتضننيف لمننندخل القننومي منننن حيننث أنينننا تزينندالمنتجننة:   (تكننناليف) النفقننات-1-3
( إال إذا وفننرت فنننرص توظينننف، االسننتمتاع بالحيننناة إال أنيننا ال تزيننند مننن قاعننندة الضنننريبة )ضننريبة الننندخل 

العامننة  فييينةووضنع القنوة الشنرائية موضنع التنداول واالنتشنار وتشننمل األمثمنة عمنى ىنذا الننوع المنشنآت التر 
، وعمننى مسنتوى المؤسسننة يقابميننا يوجند إخننتالف فاالنفنناق الننذي 2امننة ومعظننم المبناني العامننةوالمتنزىنات الع

 . 3يرجى منو  ان يعود بالفائدة ىو االنفاق في إطار دورتي إما االستغالل أو االستثمار

الزائندة الموجيننة لمتسنمح، والتنني  والمثنال عمننى ىنذا النننوع منن النفقننات غينر منتجننة: (تكنناليف)نفقنات  -1-4
، وبالنسننبة ليننذا النننوع مننن االنفنناق عمننى مسننتوى المؤسسننات اجننات الدفاعيننة الطبيعيننةود االحتيتتجناوز حنند

 فتتمثل في النفقات التي تتحمميا المؤسسة ضن مجابيتيا لألخطار الطارئة التي ال تتكرر إال نادرا .

بنننر فننني النننوع الخنننامس: وىنننو ينطنننوي عمنننى إنفننناق حكنننومي حننالي ولكننننو قننند ينننوفر إنفاقنننا حكومينننا أك -1-5
المستقبل، وقد ينتم الندفاع عنن المعوننات المقدمنة لألطفنال النذين يعتمندون فني إعنالتيم عمنى اآلخنرين عمنى 
سننبيل المثننال، عمننى أسننناس أنننو إذا لننم يننتم تقننندير اإلعانننات قنند تجنند الحكومنننة نفسننيا مضننطرة لمتوسننع فننني 

غ الرجنال، وىكنذا فنإن النفقنات النفقات المخصصة لرعاية األحداث والجنح، عندما يبمغ ىنؤال  األطفنال مبمن
 4 الحكومية يمكن تبنى عمى عدة اعتبارات:

 أنيا استمارات من شأنيا أن تزيد القدرة االقتصادية المستقبمية؛ -1           

 أنيا تزيد حاليا من االستمتاع اإلنساني؛ -2           

 أنيا توفر نفقات مستقبمية أكبر؛ -3           

                                                 
1
Claud triquere, La comptabilite des artisans et commercants, Studyrama,2010,p77. 

2
 51مرجع سابق، ص محمد اليور،  

3
  Hubert de bruslerie, analyse financiere,4 edition, dunod, paris,p125 

4
 Philip kotler, marketing management, 9th, prentce-hall,1997, p780. 
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 أنا توفر فرص عمل ونعمل عمى انتشار القوة الشرائية. -4           

والخسنائر التنني ينراد بيننا التحنوط لممسننتقبل وكننذلك وعمنى مسننتوى المؤسسنات فيقابميننا منثال مؤونننات االعبننا  
 . االنفاق الترويجي والتسويقي قصد بنا  عالمة تجارية او شيرة محل

و: وفقننا لمقطناع الننذي توجننو إليننو النفقنات االسننتثمارية تنقسننم إلننى التصننيف طبقننا لمقطنناع النذي تننتم فينن - 2
استثمارات مدنية واستثمارات عسكرية، فاالستثمارات المدنية ىي االستثمارات التي تنتم فني القطناع المندني 
وىي تتم عادة في المجال االقتصادي مثل االستثمار فني مجنال الطاقنة، المواصنالت، الزراعنة، الصنناعة، 

السنتثمارات التني فني الستثمارات التي تتم في المجاالت االجتماعية والثقافية واإلدارية فضال عن اوكذلك ا
 .مجال اإلسكان

أمنا االسننتثمارات العسننكرية فينني تمننك االسننتثمارات التنني تنتم فنني المجننال العسننكري ومثاليننا النفقننات التنني    
 .لحربيةميح والمعدات والتجييزات اتجري عمى القوات المسمحة، والتس

، فناالولى تكننون فني السننوق الثانوينة والتنني 1االسننتثمارت المالينة  والمعنويننةوبالنسنبة لممؤسسنات فتميننز بنين 
تعطي ليا حرية تداول االسيم والسندات والمضاربة فييا بغية تحقيق عوائد مالية، والثانية تكون مادية مثل 

ثبيتات بغية استغالليا في دورة االنتاج لتحقيق ربح وغيرىا من الت اقتنا  وسائل االنتاج والمباني واالراضي
. 

باإلنفناق العننام فننإن النفقننات النيائيننة أو الحاسننمة : القاعندة أن الدولننة عننندما تقننوم  (تكنناليف)النفقنات -2-1
تخرج بشكل نيائي وحاسم، بمعنى أن ىذه النفقات التي خرجت من الخزينة العامة لمدولنة ال تعنود لينا منرة 

، ومنا يقابمينا بالنسنبة لممؤسسنة ىني النفقنات الغارقنة النفقنات االسنتثمارية واإلدارينةأخرى، ويستوي فني ذلنك 
 والتي إذا صرفت ال تعود أي انيا تصرف بصفة نيائية .

المؤقتة: يقصد بالنفقنات العامنة المؤقتنة تمنك النفقنات التني تخنرج منن خزاننة الدولنة  (تكاليف)النفقات -2-2
عنى أنيا ترد مرة أخرى إلى خزانة الدولة العامة ونظرا لطبيعة بصورة نيائية، ولكنيا تخرج بصورة مؤقتة بم

ىنذا النننوع مننن النفقننات فإننو يننندرج فنني حسننابات خاصنة بالخزينننة، ويننتم تمويننل ىنذه العمميننات عننن طريننق 
القنروض، والمبمنغ التني تصنل مقندما لمدولننة وتكنون قند تنم اإلنفناق عمييننا سنمفا وبعنض ىنذه العممينات تكننون 

، ومنا يقابنل ا الكمية عن طريق عممينات التسنديدسريعة كالسمف التي تكون مغطاة بقيمتيمحال لعمميات رد 

                                                 
1
 Jean-paul piriou, la comptabilite national,14eme edition, la decouverte, paris, 2005, p 60.  
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ىنذا الننوع منن االنفنناق عمنى مسنتوى المؤسسنات السننمف التني تمننح لمعمنال والقننروض وفني بعنض االحيننان 
 المردودات من السمع والبضائع والخدمات التي تشترى وترد نتيجة لعدم مطابقتيا 

: ىننناك نفقنننات دائمننة تحتننناج إلييننا كنننل الدولننة وبالتنننالي ماليـــةحتراضـــية واإلاالفت (تكننناليف)النفقــات -2-3
تستطيع كل دولة تحديدىا بدقة، وىناك نفقات ال تقنوم الدولنة بإنفاقينا إال إذا طنرأت ظنروف معيننة ومثالينا 
قينام زلننزال ترتننب عنننو ىندم بعننض القننرى والمنندن فتجند الدولننة نفسننيا مضننطرة لإلنفناق لمعالجننة أثنناره، ومننن 

منى النفقنات االحتماليننة أيضنا تمنك الضنمانات التني تمنحيننا الدولنة أحياننا بالنسنبة لننبعض األمثمنة الشنائعة ع
القروض، فمثل ىذه الضمانات تشكل بالنسبة لمدولة التي تمنحيا عبئ احتمالي باإلنفاق ال يتحقق إال في 

ؤسسنننة تطبيقينننا ، ويقابميننا عمنننى مسننتوى المفييننا الوفنننا  بالنندين ) التزاماتنننو(الحالننة التننني ال يمكننن المقنننرض 
لمبدئ الحيطة والحنذر والنذي يخولينا تشنكيل مؤوننات سنوا  تعمقنت بالبضنائع والمنواد االولينة أو الزبنائن أو 

 مؤونات االخطار 

 1دورىا وأثرىا عمى توزيع الدخل الوطني: تنقسم إلى نوعين:حسب  -3

خنندمات فنني النفقنات التنني تنندفع بغننرض الحصنول عمننى السننمع وال الحقيقيننة: ىنني  (تكنناليف)النفقنات -3-1
مقابميننا ومننن وأبرزىننا، المرتبننات واألجننور التنني دفعيننا الدولننة تكنناليف المعنندات واآلالت التنني تنندفعيا الدولننة 
قصد استعماليا ويالحظ أن النفقات الحقيقية من شانيا أن تؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وتحسنو بصورة 

ويقابميننننا عمننننى مسننننتوى ، ي النننندخولمباشنننرة وذلننننك ألنيننننا تننننؤدي إلننننى خمنننق دخننننول جدينننندة تضنننناف إلننننى بننناق
ا تنفقو المؤسسة عمى دورة االستغالل ومن ضمنيا مصاريف الشرا  واالنتاج والبيع والتي مالمؤسسات كل 

صاريف المدرجة فييا، من تكاليف المادة االولية والعمل وااللنة مبدورىا تحتوي عمى مجموعة مختمفة من ال
.... 

ظ أن النفقات التحويمية تتزايد أىميتيا في الموازنات العامة التحويمية: من المالح (تكاليف)النفقات  -3-2
المعاصنرة، وذلننك باعتبنار أن ىنندف إعننادة توزينع النندخل القننومي يعند احنند األىننداف األساسنية الننذي تسننعى 
الدولة لتحقيقو من خالل الموازنة العامة، ومن ابرز األمثمة عمى النفقات التحويمية المسناعدات واإلعاننات 

، وتختمف نظرة المؤسسة ليذه لتسمية عن ات اجتماعية معينة ليا ظروف خاصةيا الدولة إلى فئالتي تقدم
نظننرة الدولننة )القطننناع العمننومي( فالمصننناريف التحويميننة  تنننأتي بعنند تقسننيم المؤسسنننة الننى اقسنننام وكننل قسنننم 

                                                 
 63،صمرجع سابق ،نوزاد عبد الرحمان ومنجد عبد المطيف الخشالي  1 
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لننننوع مننننن ، ويمكنننن ظيننننور ىنننذا ايحسنننب تكمفنننة ويحولينننا لمقسننننم النننذي يمينننو حتنننى تنتينننني العممينننة االنتاجينننة
المصنناريف أيضننا فننني حالننة وجننود مؤسسنننات تابعننة ومؤسسنننة أم والتنني بنندورىا تسنننتطيع ان تتحمننل بعنننض 

 1المصاريف عن المؤسسات التابعة ليا إن لم تمنحيا حرية التصرف فييا ومعالجتيا.

منة حسب نطاق سريانيا )النفقات الوطنية والمحمينة(: ويقصند بالنفقنات الوطنينة تمنك التني تتنولى الحكو  -4
المركزينة القينام بينا والتني تنرد فني الموازننة العامنة لمدولنة، أمنا النفقنات المحمينة فيني التني تقنوم بينا الييئننات 
 المحمية كالمجالس الوالئية والبمدية والتي ترد في ميزانية ىذه الييئات ورغم اختالف االتجاىات بين الندول

ة بين الدول والييئات المحمية، فانو توجد اعتبارات في معايير توزيع االختصاصات وبالتالي النفقات العام
فنالمرافق  عامة بحسب مراعاتيا في توزيع المرافق واالختصاصات بين الحكومة المركزية والييئات المحمية

التي تيم المجتمع بأسره باعتباره كيان واحد يجب أن تتوالىا السمطة المركزية، باعتبارىا اقدر من الييئات 
تقدير صالح المجتمع وعمى تجنيد وتوظيف اإلمكانيات المادة والبشرية الالزمة لتسييرىا منن  المحمية عمى
بالنسبة لممؤسسات مؤخرا ظينر مصنطمح المسنؤولية االجتماعينة لممؤسنس والنذي يحتنوي عمنى ، جية أخرى

التنني تتحمميننا ابعنناد مختمفننة وىننذا مننا يقابننل االنفنناق المحمنني بالنسننبة لييئننات الدولننة، أمننا بنناقي المصنناريف 
 2 ليا نظرة واحدة سوا  تعمق االمر بالتموين من الداخل او الخارج . المؤسسة فينظر

 ظاهرة تزايد النفقات    -5

من بين الظواىر االقتصادية التي جمبنت اىتمنام االقتصناديين ىني ظناىرة تزايند النفقنات العامنة وىنذا منع    
ردية بحتة، دون األخذ بعين االعتبنار درجنة نمنو الدولنة زيادة حجم الدخل الوطني أي أن العالقة بينيما ط

االقتصنننادي، أو النظنننام السياسنننني السنننائد فييننننا وأول منننن قننننام بدراسنننة وتحميننننل وتفسنننير ىننننذه الظننناىرة، ىننننو 
االقتصننادي األلمننناني فنننانجر لمننا تطنننرق فننني دراسننة لنننو تتعمنننق بالنفقننات العامنننة وتزايننندىا فنني بعنننض الننندول 

التطور االقتصادي لمنمو وجود عالقة طردية بين ازدياد الدور المالي لمدولة مع  األوربية خرج فييا بنتيجة،
، وبالمقابل عمى مستوى المؤسسة فان نفقاتيا كذلك تزداد وتم صياغة ذلك في قانون اقتصادي حمل اسمو

طبينق سنويا وليذا تطورت العموم المحاسبية في ىذا الجانب حتنى تنتم الرقابنة، عمنى التكناليف منن خنالل ت
 3 انجع واحدث الطرق في .

                                                 
1
 .323ص  انحارص أسايت، يزجع سابك، 

 33، ص0222اإلسكندرية،، دار الجامعة الجديد لمنشر والتوزيع، الوجيز في المالية العامةسوزي عدلي ناشد،   2

 13،ص1988جامعة الموصل، ،1،دار الكتب لمطباعة والنشر،ج اقتصاديات المالية العامة كداوي،طالل ، عادل فميح  3
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األسنباب الظاىريننة الزدينناد اإلنفنناق العننام: ويقصنند باألسنباب الظاىريننة تمننك التنني تننؤدي إلننى زيننادة  -5-1
اإلنفاق العام، عدديا دون أن يقابمو زيادة في حجم الخدمات العامنة المقدمنة لممنواطنين أو تحسنين مسنتواىا 

 1وتتمثل ىذه األسباب في:

  انخفاض قيمة النقد الوطني: من المالحظ بوجنو عنام أن قيمنة العمنالت الوطنينة تمينل لالنخفناض
في المدى الطويل، مما يزيد عدد الوحدات النقدية التي تدفع لمحصول عمى سنمعة أو خدمنة معيننة ويترتنب 

جم عنو تزايد النفقات عمى ذلك منطقيا ارتفاع أثمان مشتريات الدولة ومرتبات ومكافآت العاممين بيا، مما ين
العامة حتى ولو ظل حجم ومستوى الخدمات العامة المؤداة ثابتا، ومن الواضح أن مثل ىذا التزايد ظاىري 

 قابمو زيادة في الخدمات الحكوميةإذ ال ي

وىنذا مننن بنناب وكنذلك عمننى مسنتوى المؤسسننة فالقيمنة الزمنيننة لمنقنود ومعنندل التضنخم يؤخننذان فني االعتبننار 
سنة، ومننا يالحنظ  ان المؤسسننات التني تننرتبط بالخنارج فني التمننوين بالسنمع ليننا حساسنية اكثننر تحنوط المؤس

 .وىي التي تتأثر مسبقا وقبل نظيراتيا من المؤسسات 

تغينر أسنناليب المحاسنبة الحكوميننة: كنان المتبننع فيمنا مضننى أن تخصنيص بعننض اإلينرادات التنني   -5-2
لتغطينة نفقاتينا مباشنرة ومنن ثنم لنم تكنن تظينر نفقاتينا أو كانت تقوم بتحصيميا، بعنض اإلدارات والمصنالح 

ومنع  ،2ردة فني الميزانينة اقنل منن حقيقتيناإيراداتيا في الموازنة العامة لمدولة، ممنا يجعنل النفقنات العامنة النوا
يراداتيننننا دون  إتبننناع مبنننندأ وحننندة أو عموميننننة الميزانينننة الننننذي يقضننني بضننننرورة ظينننور كافننننة نفقنننات الدولننننة وا 

لموازننة العمومينة، ظينرت نفقنات عامنة كانننت تنفنق فيمنا قبنل ولنم تكنن تظينر فني الميزانيننة تخصنيص فني ا
ومنن ثنم فنان الزينادة فني النفقننات العامنة فني ىنذه الحالنة تعند زيننادة ظاىرينة اقتضنتيا تغيينر طنرق المحاسننبة 

ة والخارجيننة، سننيولة لجننو  الدولننة إلننى القننروض الداخمينن، وكننذلك الموازنننة العموميننة الحديثننة العموميننة، فنني
وذلك لسداد أي عجز في إيرادات الدولة حيث أن الحصول عمى القروض قد دفع الدول وأغراىا إلى زيادة 

الدوليننة قند اشننارت  لمثنل ىننذا الننوع مننن وعمننى مسنتوى المؤسسننة فنان المعننايير المحاسنبية  نفقاتينا العامنة، 
 اي اختالف بين تطبيق ىذه الطرق  راالعمال من خالل ضرورة االفصاح عن الطرق  المحاسبية، وتبري

                                                 
1
35مرجع سابق، ص ،منجد عبد المطيف الخشالي، نوزاد عبد الرحمان 

 
 

 175،ص1972دار النيضة العربية لمطباعة والنشر،بيروت، مبادئ المالية العامة،عاطف صدقي ،   -لمتوسع:    2
151ص ،1995، القاىرة، 55، مجمة البحوث االقتصادية، العدد نحو إحياء عمم االقتصادإبراىيم العيسوي،  -               

.68 ص ،2002الجديدة، االسكندرية،  ، دار الجامعةدراسات متقدمة في مجال المحاسبة الماليةوصفي  عبد الفتاح ابو المكارم،  -              



 الرقابة عمى التكاليف                                                                                   الفصل الثاني: 
 

55 
 

زيادة السكان والتوسع اإلقميمي: من المالحظ أن الدول عموما قد شيدت انفجارا سكانيا عمى نحو  - 5-3
لنننم يوجننند منننن قبنننل فننني تننناريخ اإلنسنننانية، لدرجنننة يعتقننند معينننا النننبعض أن سنننبب االضنننطرابات االقتصنننادية 

وال  1ونمنو مسنؤولية الدولنةع إلى الزيادة السنكانية المتالحقنة، واالجتماعية في دول العالم المتخمف إنما يرج
بد في أن زيادة عدد السكان في أي دولة إنما يستمزم زيادة حجم النفقات العامة حتى يمكن تمبية الحاجات 
المتعددة ليؤال  السكان سنوا  فني مجنال الصنحة أو التعمنيم... وغيرىنا وبالتنالي كنان السنبب فني زينادة حجنم 
النفقنننات العامنننة فقننننط ىنننو مواجيننننة الحاجنننات المتعننننددة لمزينننادة السننننكانية، دون أن يترتنننب عمننننى ذلنننك زيننننادة 

عمننى مننوارد لمخزانننة العامننة ، وىننذا مننا يفننرض عمننى الدولننة الحصننول 2الخندمات العامننة أو تحسننين مسننتواىا
و معيننننة بحسنننب والتنميننة االقتصنننادية، ومحاربنننة االحتكنننار وبصننفة عامنننة توجينننو النشننناط االقتصننادي وجيننن

 3 المذىبية السائدة في الدولة.

الزيننادة تعنند ظاىريننة أمننا إذا أدت الزيننادة فنني حجننم النفقننات العامننة، إلننى التوسننع فنني الخنندمات العامنننة  وىننذه
وتحسنين مسنتواىا بحينث يعننم أثرىنا عمنى السنكان فننان الزينادة تكنون حقيقينة، وكننذلك األمنر بالنسنبة لمتوسننع 

قامننة مننندن اإلقميمنني فننان كانننت الزينناد ة فنني حجننم النفقننات العامننة لمجننرد مواجيننة التوسننع اإلقميمنني لمدولننة وا 
، وبالنسنبة ب المدن التي كانت موجنودة منن قبنلجديدة، فان الزيادة تعتبر ظاىرية الميم إال إذا تأثر أصحا

نننو لممؤسسنات فننان زيننادة السننكان ايضننا يننؤدي الننى زيننادة النفقنات فنني االصننل يننؤدي الننى زيننادة االنتنناج وم
ايضا ان تكون الزيادة فني التكناليف الثابتنة  مع زيادة االنتاج، ويمكن ة في التكاليف المباشرة بالتزامندالزيا

عمنننى التوسنننيع منننن تثبيتاتينننا لمواكبنننة التطنننور فننني االنتننناج النننذي تفرضنننو الزينننادة فننني  عنننند عمنننل المؤسسنننة
 السكان)المستيمكين(

 

 

  

                                                 
  

      63ص، 2996،الجزائر،3ط ،، ديوان المطبوعات الجامعيةاقتصاديات المالية العامةصالح الرويمي ،1
 233،ص،2936،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاىرة ،2ج، نفقات الدولةمحمد عبد اهلل العربي،  2

3
 171، ص2001، الكويت،19، مجمة المال والصناعة،العددالمناهج النظرية لمتخصيصمنجد عبد المطيف الخشالي،     -  لمتوسع:  

 192،ص1992،،الكويت، دار الشايع لمنشرسمسمة كتب المعارف ،الرأسمالية تجدد نفسها فؤاد مرسي، -

 33نوازد عبد الرحمان الييتي، منجد عبد المطيف الخشالي، مرجع سابق، ص -
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 خالصة الفصل:
مختمفة ال ياتعريفات ماىييا و الى عمى التساؤل حول الرقابة بالتطرقاالجابة تم  ثانيمن خالل الفصل ال   

حسب التي تتباين وتختمف   ياذلك الى الخدمات التي تقدميا لممؤسسة، وانواعكو ىا وتطور   ياوخصائص
تي ليا الالييئات واالجيزة التي تمارسيا  ، وكذلك معرفة االشخاص الذين يقومون بيا، وكذلكعدة معايير

واختالف االجيزة الرقابية ومستوياتيا يعزز ككل من العممية الرقابية ويجعل صالحيات يحددىا القانون 
منا عممية تعود بالفائدة عمى المؤسسة بالدرجة االولى وعمى اصحاب المصالح ومحيطيا الخارجي 

سب التصنيف المتبع لممؤسسة ثم الى التكاليف  ومقارنة تباينيا من مؤسسة الى اخرى ح ،بالدرجة الثانية
اصبحت ضرورة ممحة عمى كل عمى التكاليف مام بالعممية الرقابية لان اال وتم التوصل الى استنتاج

مساىمتيا في اضفا  المصداقية المطموبة عمى الك لحتميتيا في الييكل التنظيمي و المسيرين والم
 .ير ة في الوثائق والتقار مالمخرجات المحاسبية المالية المتمث
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 تمهيد الفصل:

تستخدم في الرقابة عمى التكاليف من خالل التقارير التي ترفعيا محاسبة المسؤولية كنظام    

مختمف المراكز والتي تربط الرقابة ونوعيا بالتكمفة التي تتناسب معيا، من خالل تحكم مسؤول 

المركز بكل التكاليف التي تقع تحت سمطتو ومسؤوليتو والمفاضمة بين االنواع المختمفة لمرقابة التي 

زه ومن ىنا وجب عمى مسؤول المركز داخل نظام محاسبة المسؤولية ان يطرح تمبي احتياجات مرك

 ؟ماذا نقصد بالتكاليف وكيف يتم الرقابة عمييا في ظل نظام محاسبة المسؤوليةالتساؤل التالي: 

 اولالجابة عمى ىذا التساؤل وجب عمى مسؤول المركز التحكم في محاسبة التكاليف وربطي

 بالتقارير الرقابية لمحاسبة المسؤولية.
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 : التقارير  وفق نظام محاسبة المسؤوليةاألولالمبحث 

اىم االدوات التي تعتمدىا محاسبة المسؤولية في الرقابة عمى التكاليف ىي التقارير، والتي تعد المرآة  
العاكسةةةة لمعمةةةل الةةةذي ينجةةةز داخةةةل المراكةةةز المختمفةةةة ولةةةتحكم فةةةي ىةةةذه التقةةةارير وجةةةب معرفةةةة ماىيتيةةةةا 

 حتى يتم التفريق بينيا وفقا لمستوياتيا المختمفة والجيات التي تنجزىا.وأنواعيا وخصائصيا، 

  ماهية التقارير المطب األول:

: "وىو أداة كشف بيانات ومعمومات وحقائق تعين اإلداري أو أشخاص آخرين تعريف التقرير  -1
تمةةةةت أو )ىيئةةةاتي فةةةي عمميةةةة اتخةةةاذ القةةةةرار السةةةميم، كمةةةا تحةةةدد مةةةةدخالت قةةةد وردت أو أنشةةةطة قةةةد 

مخرجات قد صدرت، وىي مفيدة إما لمعامل اإلداري أو المراجع أو االستشاري في مستويات إدارية 
 1عميا أم وسطى أم دنيا سواء كان ىذا التقرير عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي".

: ىي حوصةمة لكافةة نشةاطات المؤسسةة، أي أنيةا تبةين الحالةة مةن االنفةاق التقارير المالية -1-1
التحصيل الذي قامت بو المؤسسة خالل مدة زمنية معينة بشكل حقيقي وتعتبر من أىم وسائل  أو

المحاسةبة العموميةة، بصةةفتيا الوعةاء الةذي تجمةةع فيةو كافةةة البيانةات والمعمومةات حتةةى يةتم عرضةةيا 
عمةةةى اإلدارة الوصةةةةية، سةةةواء كانةةةةت مباشةةةةرة تتبعيةةةا المؤسسةةةةة أو الييئةةةةات الرقابيةةةة المختصةةةةة وفقةةةةا 

 مسل معين إال أنيا ليست ىدفا في حد ذاتيا إنما ىي وسيمة لمستخدمييا.لتس

 2 : لمتقارير المالية مجموعة أىداف أىميا:أهداف التقارير المالية -1-2

 أداة لمرقابة والتخطيط وتبين الحالة المالية لممؤسسة "المركز المالي" والمساىمة في رسم السياسة؛ -

 د بالموازنة وتحميميا وكذا إعدادىا لمسنوات الالحقة؛تساىم في التأكد من التقي  -

 ىي مرجع ميم لكافة العمميات اإلحصائية التي تقوم بيا المؤسسة والدولة عمى حد سواء؛ -

 تبين حركة األموال الداخمة والخارجة الفعمية والوظائف واألىداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا؛ -

 لمحاسبية والرقابية من خالل مقارنتيا بيذه األخيرة ؛التأكد من سالمة مسك الدفاتر  ا -

 تبين مدى التقيد بالقوانين واألنظمة والتعميمات المالية؛ -

                                                                 
  01، ص8114، عمان، لمنشر والتوزيع ، دار الثقافةفن كتابة التقارير اإلدارية والمالية والفنية وغيرهاعبد القادر الشحيمي،  1

2
 .34، ص 0551ذات السراسل لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ، المحاسبةنظرية عباس ميدي الشيرازي،  
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 تقييم الوضع المالي ونتائج العمميات ومدى كفاءة وفاعمية اإلدارة في استخدام الموارد وتنفيذ البرامج؛ -

 توفر المعمومات الالزمة لمحاسبة المسؤولية؛ -

 والموائح والنظم. أن تفصح القوائم المالية عن مدى التقيد بالحدود والقوانين، يجب -

 خصائص التقارير المالية:  -2

حتةى تكةون التقةةارير الماليةة مفيةةدة وذات مصةداقية وجةةب عمييةا أن تتةةوفر عمةى مجموعةةة مةن المميةةزات 
 1وىذا حتى يعتمد عمييا.

التقةارير مةن معمومةات مفيومةو ويمكةن اسةتخداميا بسةةيولة : أي أن محتةوى ىةذه القابميةة لمفهةم -1 -2
ودون عناء وال تتطمب القيام بمقارنات ودراسات وشرح، ومنو فالقارئ بمجرد مسكو ليذا التقرير يستطيع 

 االستفادة منو واالعتماد عميو مباشرة.

األحةداث السةابقة : ويقصد بالمالئمة أي إمكانية استخدام المعمومات في تقيةيم مجمةوع المالئمة -2-2
والحالية والالحقة والتأكد من صحة أو تصحيح تقييمات سابقة، أي وجب أن تكون ليا أثار عمى متخذ 

 القرار.

: بمعنى خمو المعمومات المضمنة من األخطاء، ومنو فأن معد ىذا التقرير قد تحرى الموثوقية -2-3
 مصادره بكل أمانة وصدق.

سةتخدم ليةذه المعمومةات يسةتطيع إجةراء مقارنةات بةين ىةذه التقةارير إمةا : أن المالقابميةة لممقارنةة -2-4
 لمجموعة من المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع أو مقارنتيا في نفس المؤسسة ولفترات مختمفة.

 وسمبياتها : أهداف التقاريرنيالمطمب الثا

لكل تقرير مالي ىدف أال وىو توضيح الحقائق بشكل مبسةط  إعداد وعرض التقارير المالية: -1
 2ومفيوم، ويمكن االستعانة بالرسومات البيانية واألشكال، وعادة ما يقسم التقرير المالي إلى أقسام:

 -   يبين فيو اليدف األساسي من ىذا التقرير ومكوناتو؛ 

                                                                 
1

 .3-4،ص ص 8115، دار وائل للنشر، االردن،8محمود ابو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة واالبالغ المالي،ص 
2

 .01، صنفسهالمرجع  
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   يبةةين فيةةو المصةةادر التةةي جمةةع منيةةا واعتمةةد عمييةةةا فةةي إعةةداد ىةةذا التقريةةر ومةةا اتبةةع فةةةي
 إعداده أي الوسائل المتبعة في تحميل ىذه المصادر والتأكد منيا واحد بواحد؛

   والمرحمة الثالثة أو القسم الثالةث وىةو أىةم قسةم وفيةو يةتم عةرض أىةم النتةائج التةي توصةل
تعبةةر عمييةا مةن خةةالل رسةومات بيانيةةة أو جةداول توضةةيحية أو  إلييةا معةدوا التقريةةر والتةي

 أشكال ىندسية؛
  .وىنا يتم التطرق لممرفقات اإليضاحية وكذا اإلثبات التي اعتمد عمييا تحقيق البيانات 

 ويتمثل نقص المعمومات التي تتضمن التقارير المالية في : سمبيات التقارير المالية: -2

العموميةةةة عمةةةى المحاسةةةبة التحميميةةة لحسةةةاب تكةةةاليف الخةةةدمات التةةةي تقةةةدميا عةةدم اعتمةةةاد المحاسةةةبة  -
 المؤسسات العمومية خالل السنة المالية.

 ؛ؤسسات الحكومية خالل فترات قصيرةعدم توفر المعمومات التحميمية عن األنشطة التي تنجزىا الم -

 المؤسسة العمومية؛عدم تضمن التقارير المالية عمى البيانات التي تشير إلى موجودات  -

عةدم تةوفر التقةارير عمةى مرجعيةة لتقيةيم أداء المسةؤولين أي مقارنةة األداء فةي نفةس نةوع القطةاع بةةين  -
 المسؤولين حتى يكون ىناك روح تنافسية، طمبا لممنافسة وخوفا من العقوبة؛

 العموميةعدم تطرق التقارير المالية في الوقت لكافة التصرفات المالية التي تخص المؤسسة  -

 خاصة إذا ما تعمق األمر بالحسابات خارج الموازنة؛ 

عةدم االلتةةزام باعةداد  التقةةارير الماليةة فةةي الوقةت المحةةدد، األمةر الةةذي يةؤدي إلةةى تقةديم بيانةةات  يةةر  -
زمنيةةةة عةةةن االنحرافةةةات وبالتةةةالي عةةةةدم الةةةتمكن مةةةن اتخةةةاذ اإلجةةةةراءات التصةةةحيحية الالزمةةةة فةةةي الوقةةةةت 

 المناسب؛

العموميةةةة مةةةع القةةةةوائم التةةةي نصةةةت عمييةةةا معةةةةايير  قةةةارير والقةةةوائم الماليةةةةة لممؤسسةةةاتبق التعةةةدم تطةةةا -
 ؛1المحاسبية الدولية، وفقا لممعيار الدولي رقم 

اقتصةار بعةةض التقةةارير الماليةةة وخاصةةة عمةةى إظيةةار المةةدفوعات والمقبوضةةات، والةةذي بةةدوره يجعةةل  -
صةفتيا كةأداة لقيةاس نتةائج أعمةال المؤسسةة العموميةةة  منيةا مةرآة عاكسةة لمعمميةات النقديةة مةا ينةزع عنيةا

 والدولة ككل خاصة الجانب الختامي ؛
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جعميا  ير يقارير مما يفقدىا صفة الوقتية، و الت عدادإلطول الفترة  التي تمنح لممؤسسات العمومية،  -
 من فعاليتيا في اتخاذ القرار.ويحد مالئمة 

 في القطاع العموميالمطمب الثالث: أنواع التقارير المالية 

 وتنقسم إلى ثالثة أنواع وىي كالتالي: 

 1 : وتنقسم إلى نوعين:التقارير الشهرية -1

: وىةو تقريةر شةيري تعةده إمةا المؤسسةة أو اإلدارة العموميةة التقريةر الشةهري الخةاص بةاإليرادات -1-1
 وتضمن فيو جميع اإليرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة خالل شير معين.

: وىةةو عبةارة عةةن كشةف تعةةده المؤسسةة أو اإلدارة العموميةةة التقريةر الشةةهري الخةةاص بالنفقةةات -1-2
يظيةةر موفةةةق كةةةل مةةادة مةةةن مةةةواد الموازنةةة العامةةةة، ويةةةتم إعةةداده باالعتمةةةاد عمةةةى السةةجل العةةةام لتسةةةجيل 

 زنة.النفقات، ويتضمن األوامر والمبالغ المالية المسددة والرصيد الباقي لكل مادة من مواد الموا

والتقةارير الماليةةة الشةةيرية الخاصةةة بةوزارة الماليةةة تعةةد مةةن خةةالل االعتمةاد عمةةى التقةةارير الماليةةة التةةي   
ترفعيةةةا ليةةةا المؤسسةةةةات العموميةةةة واإلدارات، فةةةةاألول يتمثةةةل فةةةي مجمةةةةوع اإليةةةرادات التةةةةي تةةةم تحصةةةةيميا 

تةي اسةتيمكت مةن الميزانيةة وجبايتيا، والثاني يتمثةل فةي مةدى اسةتيالك المخصصةات والنسةبة المئويةة ال
العمومية خالل شةير وباالعتمةاد عمةى حسةاب مجمةوع اإلسةتيالكات خةالل األشةير الماضةية تةتم معرفةة 

 كل استيالك اإلعتمادات.

: وىةةةةي كسةةةابقتيا يةةةتم رفعيةةةةا مةةةن طةةةرف المؤسسةةةةات واإلدارات التقةةةارير الربةةةةا ونصةةةةف السةةةنوية -2
عن سابقتيا بامكانية مقارنتيا كةل مةن اإليةرادات والنفقةات مةع  العمومية إلى وزارة المالية، إال أنيا تتميز

 ما كان متوقع وتحميل االنحرافات من خالل معرفة مسبباتيا والبحث عن سبل معالجتيا

 

 

 

 
                                                                 

 18،ص8112، دار جيينة،عمان،الرقابة المالية في القطاع الحكوميأكرم إبراىيم حماد،   1
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 وتنقسم الى : :التقارير السنوية -3

:الحسةةةةةةةةةةاب الختةةةةةةةةةةامي -3-1

ويمثل النتيجة التي يتحصل عمييا من خالل إتباع أدوات المحاسبة العمومية  ولو مميزات حيث انو يبوب 
العموميةة، أي ال يسةمح بةاجراء مقاصةة بةين اإليةرادات والنفقةات مثل الموازنة العمومية وتطبةق عميةو قاعةدة 

، أي أن المصةروفات تكةون قةد بل إظيارىا كمية، ويتميز عن الموازنةة العموميةة فةي أن أرقامةو تكةون فعميةة
وقعةةت فعةةةال وكةةذلك اإليةةةرادات، ويحتةةةوي عمةةى نسةةةب إنجةةاز البةةةرامج، وتعتبةةةر وزارة الماليةةة الجيةةةة المخولةةةة 

ذه التقةةارير "الحسةةاب الختةةامي" ولةةو عةةدة مسةةميات أخةةرى نةةذكر منيةةا قةةانون ضةةبط الموازنةةة إلعةةداد مثةةل ىةة
 1 .بالنسبة لمجزائر

: وىذا التقرير تعكس الوضعية النقدية خةالل فتةرة زمنيةة محةددة أواخةر بيان المركز المالي النقدي  -3-2
ه الغير وليةذا البيةان فائةدة تتمثةل فةي السنة، ويتضمن الموجودات بما فييا السيولة النقدية، وااللتزامات تجا

أنةو يقةوم بعمميةة الرقابةة الفعالةةة، عمةى العناصةر المتداولةة وذلةك لمواجيةةة االلتزامةات الحاليةة، وكيفيةة تةةدبير 
 السيولة لتمويل عمميات وأنشطة المؤسسة أو الوحدة الحكومية.

 المطمب الرابا :تصنيفات أخرى لمتقارير

 الي:ويمكن تصنيف التقارير كالت

: ويمكن التمييز بين تقارير تخطيطية والتي تأخذ صفة الموازنة وتكمةن فائةدتيا فةي حسب الغرض -1-1
أنيةةةةا تسةةةةاعد عمةةةةةى توزيةةةةع المصةةةةةادر المكتسةةةةبة لمعمميةةةةةات المسةةةةتقبمية لممنشةةةةةأة، وعةةةةادة مةةةةةا تسةةةةتعمل لكةةةةةل 

العمميةات تسةير مةع مةا ىةةو المسةتويات اإلداريةة، وتقةارير رقابيةة والتةي تسةاعد المةدراء عمةى التأكةد مةن أن 
داء المعيةةةاري والمقارنةةةةة مخطةةةط ليةةةا وكةةةل تقةةةةارير الرقابةةةة تحتةةةوي عمةةةى عناصةةةةر رقابةةةة األداء الفعمةةةي واأل

 .بينيما

                                                                 
  .883، ص0554، والطباعة، االردن  دار وائل لمنشر ،اساسيات المحاسبة الحكومية، اليورمحمد      -   لمتوسع: 1

-0553رسالة ماجستير، فرع تخطيط، غ م ،جامعة الجزائر، ،عبد الحميد بن ناصر، التخطيط وترشيد االختيارات الموازنية -

 .2، ص0554
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، أو التقةارير قصةيرة االسةتراتيجي: ونميز بين التقارير طويمة األجل النافعةة لمتخطةيط البعد الزمني-1-2
يمكن أن تكةةون نافعةةةة فةةالتكتيكةةي والعمميةةات، وأمةةا التاريخيةةة  األجةةل وىةةي األكثةةر فائةةدة لكةةال مةةن التخطةةةيط

 لمختمف األ راض والتي تستعمل لمقارنة نتائج الفترة الحالية مع نتائج الفترات السابقة.

: حيةةث يقسةةم المعمةةل أو الفةرع ككةةل أو القسةةم فالتقةةارير لممجةةال الواسةةع ضةةرورية حسةةب المـةةةةةال 1-3
فةي إتجاىاتيةةا العامةة ومةن خةةالل تقةارير الفةرع أو القسةةم  المؤسسةةتصةةميم وذلةك ألن اإلدارة العميةا تطمةب 

 يمكن معرفة أي األقسام تحدث المشاكل أكثر من اجل إيجاد حل لذلك.  

: في الغالب فان التقارير إما تظير في فترات منظمة باإلضافة فانو يمكن أن وقت حدوث التقرير 1-4
 وقت الحاجة إلييا.توضع التقارير حسب الطمب أي تكون تعد 

يةؤدي  المؤسسةة: وىذه التقارير تظير بعدد كبيةر وذلةك ألن كةل قسةم فةي المؤسسةحسب وظائف  1-5
مةن الجيةةات كةال حسةب تخصصةةو  العديةد المؤسسةةفةةي  عةددا مةن الوظةائف، والةةذي يقةوم باعةداد التقةارير

والةةذي  التخصةص المةةالي لةووالعةبء األكبةر يقةةع عمةى قسةةم المحاسةبة فةةي إعةداد التقةةارير، وذلةك لطبيعةةة 
وخارجيةةا وكةةةذلك  المؤسسةةةداخةةةل  مةةةن المعمومةةات التةةي تطمبيةةةا المسةةتويات اإلداريةةة يشةةكل الجةةزء األكبةةر

تشةةارك األقسةةام اليندسةةية باعةةداد التقةةارير المتعمقةةة بةةةالقرارات اليندسةةية، بينمةةا يقةةوم قسةةم التسةةويق باعةةةداد 
سم النوعية يقةدم تقةاريره قلطمب والمنافسة في السوق و ستوى اتقارير المبيعات بمختمف أشكاليا ومتابعة م

 المتعمقة بنوعية المنتج ومستوى التمف في اإلنتاج.

       مسةةتويات إداريةةةة نةةةذكرىا إن تقةةارير الرقابةةةة تقةةدم الةةةى ثةةةالث :المؤسسةةةةمسةةةتويات التقةةةارير داخةةةل  -2
 1:فيما يمي

: حيث تيتم اإلدارة العميا بوضع سياقات عامة لألداء الوظةائف لممنشةأة وتيةتم تقارير اإلدارة العميا -2-1
 االسةةتراتيجيبالحصةول عمةى معمومةات كافيةة حةول تنفيةذ األىةةداف العامةة الموضةوعة، لةذا يمثةل التخطةيط 

مةع تطةوير السياسةات الروتينيةة  المؤسسةةالعمل األول لإلدارة العميا وىو يتضمن تحديةد األىةداف و ايةات 
وىذا النشاط يعتمد بقوة عمى المعمومات عن البيئة ويسمك سموكا  االستراتيجيةولتحديد كيفية الوصول الى 

                                                                 
1

أسلوب الفحص عند المنبع لفحص وتحليل انحرافات عناصر التكلفة، جامعة إستخدام السيدية حبر محمود هاني، الناصر حسن يوسف خالص،  

 .81،ص11،8108، مجلد001، ملحق العددالموصل، مجلة تنمية الرافدين
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تكةون تقةارير إجماليةة حةول الخطةط واألىةداف العامةةة ر المقدمةة لةإلدارة العميةا فأمةا عةن التقةاري،  يةر منةتظم
 واألنشطة الرئيسية قيد التنفيذ 

: وكما ىو معروف فان اإلدارة الوسطى تتحمةل مسةؤولية عةدد مةن األقسةام تقارير اإلدارة الوسطى -2-2
العامةةةةة  تالتشةةةغيمية تتفةةةةاوت حسةةةب الييكةةةةل اإلداري لممنشةةةةأة، ومةةةدراء اإلدارة الوسةةةةطى ييتمةةةون باإلتجاىةةةةا

لمعمومات المقدمة لمدراء وتتميز ا، وحدات وخطوط اإلنتاج أو األسواقالمالية، واإلستثمارية والتشغيمية في 
اإلدارة الوسةةطى بأنيةةا أكثةةر تفصةةيال مةةن اإلدارة العميةةا وتنةةوع المعمومةةات المقدمةةة ليةةم حةةول مختمةةةف األداء 
التشةغيمي واإلتجاىةةات اإلقتصةادية لتمكةةنيم مةةن أداء إسةتثمارات رأسةةمالية، ومةدراء اإلدارة الوسةةطى يركةةزون 

كمةةا يركةةزون عمةةى مسةةةاحات األداء  ييس التشةةغيمية لةةةألداء،أكثةةةر مةةن المقةةا عمةةى حةةاالت النجةةاح المعياريةةة
 المالي كالتركيز عمى معمومات اإلنتاج المربح وخطوط اإلنتاج المربحة لتقييم األداء.

المةةةدراء فةةةي ىةةةةذا المسةةةتوى يحتةةةاجون الةةةى كةةةال مةةةن نةةةوعي المعمومةةةةات  : إنتقةةةارير اإلدارة الةةةدنيا -2-3
وكةذلك فةان مةدراء اإلدارة  التشغيمية والمالية والتي تمثل خطوط اإلنتاج، النوعية، المصةاريف والموجةودات،

الةدنيا يكونةون مسةؤولين عةن  فئةةات رئيسةية الكمةف خصوصةا تمةك التةةي يسةيطر عمييةا فةي المةدى القصةةير 
لحةاالت ىةةذه الكمةةف تشةةمل إسةتعمال المةةواد، معةةدت التمةف، عائةةد اإلنتةةاج، وأي مصةةاريف وفةي كثيةةر مةةن ا

ن ىةةةدف ىتمةةام بةةةالتمف فةةي المةةةواد  خاصةةة، ألتشةةغيمية بصةةورة تجييةةةزات، كةةذلك يةةةتم فةةي ىةةةذا المسةةتوى اإل
ىو تقميل التمف الى الحد األدنى، كةذلك تيةتم المنشةبت بةالتعرف عمةى الكمةف النوعيةة والتةي ىةي  المؤسسة

تخةةاذ قةةرار بتصةحيحيا، ومتابعةةة العمميةةات التةي تمنةةع حةةدوثيا والتةةي  الكمةف الناتجةةة عةةن النوعيةة الرديئةةة واا
تعةةرف مةةن خةةةالل تقةةارير نوعيةةة، كةةةذلك التعةةرف عمةةى الكمةةةف التةةي ال تضةةيف قيمةةةة لمتعةةرف عمةةى الكمةةةف 

 الصناعية والغير صناعية التي ال تضيف قيمة لممنتج،

 كمف.واليدف بوضوح ىو تحديد ىذه ال
والرقابةة التشةغيمية فةي مسةتوى اإلدارة الةدنيا تطبةق تحةت توجييةات الرقابةة اإلداريةة وتركةز عمةى الواجبةات 

ويالحةظ أن ، ضةمن مسةؤوليات المسةتوى األدنةى والتةي تطبةق البةرامج الموضةوعة مةن اإلدارة األعمةى فييةا
ر سةةةيكون الةةى األعمةةةى و إلةةةى التقةةةاريبتبةةادل المعمومةةةات حيةةةث أن سةةير   تمالعالقةةة بةةةين أنةةواع الرقابةةةة تةةة

 .األسفل
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إن تقةةةارير األداء تيةةةدف الةةى تحديةةةد نقةةةاط القةةوة والضةةةعف فةةةي أداء تقةةةارير األدال الةةةدور واألهميةةةة:  -3
، وبالتةالي تمكةن اإلدارة مةن تحقيةق متابعةةة فاعميةة أداء مرؤوسةييم، وتشةكل تقةارير نظةم المحاسةةبة المؤسسةة

 1 التي تحقق ىذه المتابعة. الجزء األكبر من تقارير األداء

يالحةظ أن و اليةة وتقةارير المحاسةبة اإلداريةة ونظةم المحاسةبة تقةدم نةوعين مةن التقةارير، تقةارير المحاسةبة الم
كال من المحاسبة المالية واإلدارية تتعامل مع األحداث اإلقتصادية والتي تتطمب التعبير الكمي عن نتائج 

ا تيةةتم بالمصةةاريف والموجةةودات والمطموبةةات والتةةدفق النقةةدي، وكةةال منيةةةاألنشةةطة اإلقتصةةادية، وكةةال منيةةا 
لكةةةن الفةةةرق الجةةوىري بينيةةةا يتمثةةل بةةةاختالف المسةةتخدمين لكةةةل مةةةن ، تتضةةمن قةةةوائم ماليةةة بةةةبعض الصةةيغ

ككةل إضةافة الةى أنيةا تخةدم األفةراد  المؤسسةةالمحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية، فالمحاسبة الماليةة تيةتم ب
فةةي حةةين تقةةارير المحاسةةبة اإلداريةةة تةةتم بشةةكل عةةام باعطةةاء المةةدراء المعمومةةات المتصةةةمة  لمؤسسةةةاخةةارج 

بمسةئولياتيم باإلضةافة الةةى األداء العةام لممنشةأة، وعمةةى العمةوم فةةان تقةارير المحاسةبة اإلداريةةة معةدة بصةةورة 
راض عامةة، باإلضةافة الةةى محةددة إلسةتعمال محةدد أو لقةرار مسةتقل، بينمةا تقةةارير المحاسةبة الماليةة ليةا أ ة

، فتقارير المحاسبة المحاسبة اإلداريةذلك فان ىذه التقارير يختمف مصدرىا عن تمك المتضمنة في تقارير 
كمةا انيةا تيةةتم بةالتوافق مةةع  الماليةة مصةممة لنظةةام المحاسةبة األساسةةي المصةمم وفقةا لمعمميةةات المفيةدة ليةةا،

 فق مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما.متطمبات المستخدم أكثر من إىتماميا بالتوا

يةة أو اإلداريةة تعةد بطةةرق منفصةمة فةان ىنةةاك الالمال يعنةي أن تقةارير المحاسةةبة  ىةذا وعمةى الةر م مةن ذلةةك
الماليةةةة  المحاسةةةبةمسةةاحة مةةةن الةةةربط بةةةين تركيةةةز و ةةةرض كةةةل منيمةةةا، ففةةي الحقيقةةةة فةةةان كةةةل مةةةن بيانةةةات 

الشةيء، ويمكةن  مختمفةة بعةضن ولكةن ىةذه البيانةات تجمةع وتعةذل بطريقةة واإلداريةة تسةتعمل لكةال الغرضةي
س المال أيونية ر إستعمال بعض التقارير من المحاسبة المالية لتقييم أداء الوحدة، كما في مقارنة نسبة المد

 من فترة ألخرى

 

 

 

 
                                                                 

1
 110، ص8113، دار الحامد، عمان،المحاسبة اإلدارية قضايا معاصرةالتكريتي يحي إسماعيل وآخرون،   
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  كقاعدة بيانات لمحاسبة المسؤولية محاسبة التكاليف :الثانيالمبحث 

الصةناعية  أصبحت محاسبة التكاليف تمعب دورا متعاظما فةي منظمةات األعمةال بمختمةف أنواعيةا        
ولكنيةا فةةي الشةركات الصةةناعية تكتسةب أىميةةة خاصةة بحيةةث ال يمكةن تصةةور نجةةاح  ،والتجاريةة والخدميةةة

 ةبيقةةوم عمةةى المجيةةود اإلداري المسةةةتتر، و ال يقةةوم عمةةى الصةةدفة المحضةةةة بةةدون االسةةتعانة بنظةةام محاسةةة
 التكاليف لذلك سنتطرق من خالل ىذا المبحث إلى النقاط التالية :

 مبررات ظيور وتعريف محاسبة التكاليف و تعريف بعض المصطمحات المستخدمة فييا؛ -

 وظائف وطبيعة محاسبة التكاليف؛ -

 ماهية محاسبة التكاليف المطمب األول: 

وتعريةةف بعةةةض  ،التكةةاليف، وتعريفيةةا سةةوف نتطةةرق فةةي ىةةذا المطمةةب إلةةى مبةةةررات ظيةةور محاسةةبة      
 المصطمحات المستخدمة فييا.

 مبررات ظهور محاسبة التكاليف -1    

 1:ةإن قصور المحاسبة المالية في تمبية متطمبات اإلدارة من بيانات والمعمومات المتعمقة ب       

إنتاجيةةةة أو قسةةةم عناصةةر اإلنتةةةاج المسةةةتخدمة فةةي كةةةل مركةةةز كمفةةةة سةةواء كةةةان أمةةةر إنتةةاجي أو مرحمةةةة  -
 إنتاجي حيث يكون فيو المدير معرض لممساءلة عن الكمفة .

 كمفة الوحدة الواحدة المنتجة . -

 تكاليف مجموعة عمميات سمسمة القيمة المتعمقة ببيع وتوزيع المنتجات. -

 معمومات عن زيادة التكاليف المرتبطة بزيادة حجم اإلنتاج . -

 عمى كمفة العناصر الداخمية في إنتاجو .تسعير الوحدة الواحدة المنتجة اعتمادا  -

 العوائد المتحققة من كل سمعة. -

                                                                 
 .22ص،2006،عمان،دار الحامد لمنشر والتوزيع األردن ، التكاليف بين النظرية والتطبيقمحاسبة ،إسماعيل يحيى التكريتي    1
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 كل ىذه المبررات أدت إلى ظيور محاسبة التكاليف 

تقوم باعداد التقارير الخاصة بتحديد تكاليف اإلنتاج أو  ىي أداة ": تعريف محاسبة التكاليف -2        
 1"ؤسسةةتخةاذ القةرارات اإلداريةة الالزمةة لتسةيير أعمةال المالخدمات وتقديم المعمومات التي تطمبيا اإلدارة ال

عةةداد وشةةةرح المعمومةةات التةةةي تسةةاعد اإلدارة فةةةي " ب أيضةةا"تعةةرف و أنيةةةا تحديةةد وقيةةةاس وتجميةةع وتحميةةةل واا
تحقيةةق أىةةةدافيا التنظيميةةة ونظةةةرا ألن ىةةذه األىةةةداف كثيةةرة ومتنوعةةةة وال تقتصةةر عمةةةى تحديةةد تكمفةةةة السةةةمع 

عةةةداد التقةةةارير الماليةةة لةةةذلك فةةةان محاسةةةبة التكةةاليف أن تطةةةور نفسةةةيا باسةةةمرار لتقةةةديم والخةةدمات الالزمةةةة إل
 2.البيانات التي تحتاجيا اإلدارة في أداء وظائفيا اإلدارة المختمفة "

 3: تعريف بعض المصطمحات المستخدمة في محاسبة التكاليف - 3       

  ابطةةةة   والمتكاممةةةة والتةةةي تسةةةعى إلةةةى نظةةةام التكةةةاليف: ىةةةو مجموعةةةة مةةةن المقومةةةات واألجةةةزاء المتر
 ؛تحقيق أىداف محاسبة التكاليف 

  وحةةةدة التكمفةةةة :ىةةةةي طريقةةةة قيةةةةاس التكمفةةةة مثةةةةل الطةةةن لشةةةةركة منةةةاجم الفوسةةةةفات  المتةةةر  الطةةةةولي
 ؛لمقماش المسافر لشركة الطيران  الطالب الجامعي  البرميل لشركة إنتاج النفط

 ريةة فةي المنشةأة التةي يةتم اتخاذىةا أساسةا لحصةر وتجميةع مركز التكمفة: ىي الوحةدة الفنيةة أو اإلدا
 ؛عناصر التكاليف 

 التضحية التي يتحمميا المشروع  مقدار التضحية التي تتحممو المؤسسة لخمق مورد،  التكمفة : ىي
فةي مقابةل الحصةةول عمةى منفعةة معينةةة والتةي يمكةن قياسةةيا بوحةدة النقةد  ومرتبطةةة ارتباطةا مباشةةرا 

 ؛بسمعة أو خدمة معينة

  دليةل التكةةاليف: وىةةو قائمةةة تضةةم جميةةع بنةةود التكةاليف مرتبةةة فةةي مجموعةةات رئيسةةية وفرعيةةة مةةع
التمثيل ليا بأرقام ورموز ثابتة وىو في العادة جزء من دليل الحسابات  الذي يشمل بنود األصول 

 ؛والخصوم واإلرادات والمصروفات 

                                                                 
 .2،ص2004، دار وائل لمنشر والتوزيع،3، طمبادئ محاسبة التكاليفمحمد تيسير،عبد الحكيم الرجبي ،   1
 .8-7،ص ص2008لمتسويق،، الناشر الشركة العربية المتحدة 9، طمحاسبة  التكاليف محمد التيسير الرجبي،   2
 .22، 21،ص ص2005، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، 3، طمحاسبة التكاليف مفاهيم مبادئ وتطبيقاترضوان محمد العناتي،    3
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 اس الةةدخل عةن ىةذه الفتةرة وتوجةةد المصةروف:ىو تكمفةة مسةتنفذة تخصةم مةةن إيةرادات الفتةرة عنةد قية
 ؛عالقة سببية  ير مباشرة بين عناصر المصروفات واإلرادات 

  التكمفة المتوسطة :ىي قياس نصيب وحدة اإلنتاج  من إجمالي التكاليف الصناعية....الخ 

 وظائف وطبيعة محاسبة التكاليف المطمب الثاني:

 ة التكاليفسوف نتطرق في ىذا المطمب  إلى وظائف وطبيعة محاسب

 وظائف محاسبة التكاليف - 1

 1تكمن أ راض محاسبة التكاليف بشكل عام فيما يمي:

 حيةث تخةتص بتجميةع البيانةات الفعميةة لألنشةطة : تحديةد التكمفةة الفعميةة لمسةمع المنتجةة أو الخدمةة
الوحةةدة  وتسةجيل وتحميةةل ىةةذه البيانةةات بشةكل يسةةمح بتحديةةد تكمفةةة مخرجةات ىةةذه األنشةةطة مثةةل:

في  تدامؤ الموبايل .....الخي أو وحدة الخدمة  ال، التمفزيون، المنتجة في نشاط إنتاجي ) الكتاب
تكمفةةة نقةةل الركةةاب فةةي ، نشةةاط خةةدمي )تكمفةةة الطالةةب الجةةامعي  تكمفةةة التةةأمين الصةةحي لممشةةترك

 وسائل النقل المختمفة بدرجات متعددة.......ي 

 و مةةن المبةةادئ األساسةية لتخطةةيط األعمةةال واألنشةةطة الشةك أنةة: ترشةيد القةةرارات التخطةةيط والرقابةةة
المستخدمة لتقدير التكمفة التي تتطمبيا ىذه األعمال واألنشطة حيث تعتبر التكمفة ترجمة لمعناصر 

أو مةةةا يعنةةي التقةةةدير المسةةبق لعناصةةةر التكمفةةة الالزمةةةة ألداء العمةةةل أو ، مةةن المةةةداخالت المختمفةةة
 . النشاط

 حيث أنو عن طريق بيانات التكاليف سواء الفعمية أو المحددة : الحوافز تقييم األداء وتطوير خطط
األنشةطة  وتحديةد مةدى التةزاميم بةالخطط الموضةوعية ومةدى م تقييم أداء األقسةام واألفةراد و مقدما يت

وما قد يترتب عمى تقييم األداء من تطبيق أنظمة الحوافز ، مساىمتيم في تحقيق األىداف المحددة
 .دة النظر في تطويرىا وتحسينياأو حتى إعا

 

                                                                 
 .22-21، ص ص،2003،الدار الجامعية اإلسكندرية ،مصر ، مبادئ محاسبة التكاليف ، محمد سامي راضي   1
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 وىناك أيضا وظيفة أخرى محاسبة التكاليف تكمن فيما يمي:

 تيةةةةتم محاسةةةةبة التكةةةةاليف بايصةةةةال المعمومةةةةات والبيانةةةةات بعةةةةد تجييزىةةةةا إلةةةةى  :وظيفةةةة معموماتيةةةةة
المسةةتويات اإلداريةةة المختمفةةةة بمةةا يتناسةةب مةةةع احتياجةةات ىةةذه اإلدارات عةةةن طريةةق شةةبكة مةةةن 

 1.  ةيفيلاقوائم التكالتقارير وال

واىتمةام المحاسةةبين ، : كةان ألىميةة تتبةةع دراسةة وتحميةل عناصةةر التكةاليف طبيعةة محاسةةبة التكةةاليف -3
من الزمن وأصبح مفيوم التكمفة لدى  بمفيوم التكمفة وظيور محاسبة التكاليف وتطورىا خالل فترات طويمة

أيضةا مةن أجةل تحقيةق أىةداف حسةاب التكةاليف بةل ، المحاسةبين مةن األىميةة لةيس فقةط بيةذه تحديةد الةربح
 2 والرقابة عمييا والمساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية .

وتعمل محاسبة التكاليف بطبيعتيا عمى تطبيق المبادئ واألسس المحاسبية فةي تحميةل التكةاليف بطبيعتيةا 
ذلةك مةن خةالل تجميةع بغرض تحديد تكمفة الوحةدات المنتجةة ) سةواء كانةت سةمعة أو خدمةة ي و ، وتسجيميا

اصر التكاليف ومتابعة تدفقيا فيمةا بةين مراكةز النشةاط المختمفةة )إنتاجيةة وخةدماتي  ي نالبيانات المتعمقة بع
نما تساعد فةي تحسةين مسةتوى  وتقييم المخزون السمعي إلمكانية تحديد الربح الحقيقي وليس ىذا فحسب واا

المستويات اإلدارية  وتساعد كذلك لبيانات والمعموماتمن خالل ما توفره من ا ؤسسةكفاية التشغيل في الم
ىامش و تحديد تكمفة الصنع وسعر البيع  لة في التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات مثل:ؤو المس

 الربح المطموب .

   أهمية وأهداف محاسبة التكاليف المطمب الثالث:

 محاسبة التكاليف أهمية  -1

إذا كةةةان تواجةةةةد نظةةةام لممحاسةةةةبة الماليةةةة فةةةةي أي مؤسسةةةة مةةةةن : التكةةةةاليف فيمةةةا يمةةةةيتكمةةةن أىميةةةةة محاسةةةبة 
فةان األمةةر يختمةف بالنسةبة لتواجةو نظةةام لمحاسةبة التكةاليف فةةي ، المؤسسةات يعةد أمةرا إلزاميةةا بحكةم القةانون

 .ىمية وجود النظام فيياألالذي يبقى أمرا اختياريا يتوقف عمى مدى تقدير إدارة المؤسسة ، المؤسسة

                                                                 
 .2006رسالة ماجستير ، ير منشورة ،جامعة قسنطينة ، ،schbواقا محاسبة التكاليف بمركب اإلسمنت حامة  بوزيان  عبد اليادي داوداي ،  1
 .19-18،ص ص2011، ، دار وائل لمنشر والتوزيع األصول المحاسبية واألسس العممية في محاسبة التكاليفأحمد كمبونة وآخرون،    2
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إن الحديث السابق كان صحيحا ومقبوال في وقت لم تصل فيو التطورات والتغيرات فةي بيئةة األعمةال إلةى 
أدى إلةى  ظيةور أفكةار ومفةاىيم إداريةة جديةدة جعمةت وجةود نظةام لمحاسةبة التكةاليف فةةي ىةذا مةا  حةد بعيةد،

الحاضةر وتصةاعد الةةدور  المؤسسةات االقتصةادية ضةرورة ال مفةر منيةا وذلةك نظةةرا لتزايةد أىميتةو فةي الوقةت
إذ تعتمةةد عميةةو اإلدارة فةةي تةةوفير البيانةةات والمعمومةةات  ،الةةذي يمكةةن أن يؤديةةو فةةي المؤسسةةات االقتصةةادية

سةواء فةةي مجةال التخطةةيط أو مجةال الرقابةة أو اتخةةاذ القةرار فةةي تنظةيم المؤسسةةة ، الالزمةة لمعمميةة اإلداريةةة
 عدالت الربحية التي تحققيا.  لمبقاء في السوق واالستمرار في المنافسة ورفع م

 1وكذلك فان محاسبة التكاليف  ليا أىمية أخرى تكمن في أنيا :

تعمل عمى تحقيق التخطيط والرقابة ووضع السياسات واتخاذ القرارات وتقوم باعداد التقارير الداخمية والتي 
يةد تكمفةة المخةزون وفةةي تتمثةل فةي تحديةد تكمفةةة الوحةدة المنتجةة وذلةك حتةةى تةتمكن مةن اسةتخداميا فةةي تحد

تحديةةد الةةةربح ومةةةن ىنةةةا يمكةةةن القةةةول أن محاسةةةبة التكةةةاليف تحقةةةق مةةةا تتطمبةةةو  اإلدارة مةةةن جيةةةة والجيةةةات 
 الخارجية من جية أخرى .

  2:ىناك أىداف لمحاسبة التكاليف  نذكر بعض منيا: أهداف محاسبة التكاليف  -2

  الموازنةةةةةة التخطيطيةةةةةة طبةةةةةق لمراكةةةةةز تةةةةوفير البيانةةةةةات المحاسةةةةةبية بالصةةةةةور التةةةةةي تتطمبيةةةةا
 المسئولية ومراكز التكمفة.

  تسةجيل عمميةات المشةروع بطريقةةة منتظمةة ودقيقةة يمكةن مةةن خالليةا اسةتخدام التكةاليف التفصةةيمية
 واإلجمالية ألية وحدة أو مرحمة أو خدمة أو قسم .

 نتاجيةةةةةة مراقبةةةةة المصةةةةةروفات جممةةةةةة وتفصةةةةةيال وذلةةةةةك بغيةةةةةة اإلشةةةةةراف عمةةةةةى مجةةةةةاالت األنشةةةةةطة اإل
 والتسويقية واإلدارية بالمنشأة ورفع وتحسين كفايتيا اإلنتاجية.

 

 

 
                                                                 

 .33،دار زىران لمنشر والتوزيع، عمان، ص محاسبة التكاليف الفعمية ،صالح عبد اهلل الرزق وآخرون   1
 .36-34عمان، ص ص، -، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع األردنمحاسبة التكاليف المنظور بين التقميدي والحديثمحمد لعشماوي،   2
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 محاسبة التكاليف كقاعدة بيانات لمحاسبة المسؤولية المطمب الرابا:

تأخةةذ محاسةةبة المسةةؤولية مختمةةف المؤشةةةرات التةةي تعتمةةدىا فةةي صةةةيا ة تقاريرىةةا المختمفةةة عمةةى محاسةةةبة  
أو أىةم مصةةدر تشةتق منةو معطياتيةةا، وىنةا نفةرق بةةين المعطيةات التةةي  التكةاليف التةي تعةةد خزانةا ىامةا  ليةةا

تسةةتخدم فةةي التقيةةيم مثةةل سةةاعات عمةةل الورشةةات المعياريةةة والحقيقيةةة أو وحةةدات مباعةةة حقيقيةةة ومعياريةةةة 
...والمعطيات التي تستخدم في حسةاب وتشةكيل التكةاليف كالمبيعةات الحقيقيةة بالةدينار وتكةاليف الورشةات  

تةةي تةةم حسةةاب تكمفةةةة المنةةتج عمةةى أساسةةيا، وكةةل ىةةةذه المعطيةةات يةةتم اسةةتخداميا عمةةى مسةةةتوى الحقيقيةةة ال
محاسبة التكاليف لمحساب فقط اما عمةى مسةتوى محاسةبة المسةؤولية فةي تكةون أسةاس لممقارنةة بةين مةا ىةو 
مخطةةط ومةةا تحقةةق فعةةةال، والبحةةث فةةي المسةةةببات التةةي احةةدثت االنحرافةةات ان وجةةةدت ومةةا اذا كانةةت ىةةةذه 

نحرافةةات سةةمبية او ايجابيةةة، وتأخةةذ ايضةةا محاسةةبة المسةةؤولية مةةن محاسةةبة التكةةاليف طةةرق سةةير عمميةةةة اال
االنتاج واالنشطة التي تكونيا، والعالقة التي تربط االقسام فيما بينيا وترتيبيا في العممية االنتاجية وكةذلك 

سةةبق يعةد مةدخالت ضةةرورية ال اىميتيةا اذا اعتمةد عمةى معيةةار  مةا تسةتيمكو مةن مةةوارد المؤسسةة، وكةل مةا 
بل ىةي اسةاس عمميةا وقاعةدة البيانةات التةي تعتمةدىا وال يمكةن االسةتغناء تستغني عنيا محاسبة المسؤولية 

 عنيا خاصة في المؤسسات المنتجة سواء لمسمع او الخدمات.
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 : محاسبة المسؤولية بين  التكاليف والرقابة عميها الثالمبحث الث

المسةةؤولية ىةي اداة رقابيةةة فعالةةة عمةى التكةةاليف لكنيةةا تميةز بةةين انةةواع التكةاليف والرقابةةة الواجةةب محاسةبة 
القيام بيا عمييا ومن خالل ىذا المبحث سيتم التطرق الى كيفية توظيف محاسبة المسؤولية  ألنواع الرقابة  

 عمى االنواع المختمفة من التكمفة.

 قتها بالتكاليفالمطمب االول: محاسبة المسؤولية وعال

ممةا سةةبق تطرقنةةا الةةى االنةةواع المختمفةة لمتكةةاليف وحاولنةةا اسةةقاطيا مةةن عمةى انةةواع المؤسسةةات خاصةةة مةةا 
 1تعمق بالمؤسسات العامة والخاصة، و خالل ما يمي نجد عالقة محاسبة المسؤولية بالتكاليف كالتالي: 

التكةةاليف حسةب عالقتيةا بةالمنتج وىمةةا : يميةةز بةين نةوعين مةن محاسةبة المسةؤولية وتكةةاليف المنةت  -1
تكةاليف مباشةرة وتكةاليف  يةر مباشةةر ومحاسةبة المسةؤولية  تسةتطيع الةةتحكم فةي التكةاليف المباشةرة  بشةةكل 
جيد، لتحكم مسؤول المركز بيا كميا ولتحميميا عمى الخدمةة أو المنتةوج مباشةرة وكميةا عكةس التكةاليف  يةر 

طو وتكون ايضا محةل تشةارك بةين مجموعةة مةن المراكةز المختمفةة المباشرة التي قد تكون  ير خاضعة لسم
 وىنا تضيع المسؤولية بين مختمف المراكز وال يمكن معرفة إن كان ىناك تقصير متعمد ومن يتحممو بدقة.

: يمكةن تقسةم التكةاليف حسةب الوظةائف فنقةول تكمفةة تمةوين محاسبة المسؤولية ووظائف المؤسسةة -2
زيع أو تسويق، فمثل ما قسمت المؤسسة لوظائف  تقسم بالموازات لمراكز تكمفة من وتكمفة إنتاج وتكمفة تو 

خالليةةا يتحمةةل كةةةل مسةةؤول مركةةةز أداء مركةةزه وفقةةةا لمخطةةط الموضةةوعة، وكةةةذلك مةةدى تقصةةةيره فةةي تسةةةيير 
مركةةزه مةةةن عدمةةو، والمسةةةؤولية ىنةةةا تكةةون فةةةي حةةدود المراكةةةز المحةةةددة فمةةثال مسةةةؤول مركةةز االنتةةةاج يحمةةةل 

كةةز التمةةوين عةةن أي نقةةةص او تةةأخر فةةي التمةةوين بةةالمواد االوليةةةة وفةةي تعطةةل االنتةةاج، وكةةةذلك مسةةؤول مر 
مسةةؤول التوزيةةةع يحمةةةل مسةةةؤول مركةةةز االنتةةةاج أي عيةةةب أكتشةةةف نتيجةةةة مةةةردودات المبيعةةةات نظيةةةر عةةةدم 

 مطابقتيا لممواصفات المتفق عمييا والمرفوعة لو لمتقيد بيا وىكذا. 

 

                                                                 
1
، مجمة القادسية لمعموم االدارية ين نظام محاسبة المسؤولية ونظام تكاليف االنشطةمزايا ومشاكل التكامل بنجم عبد عميوي  الكرعاوي  واخرون،   -للتوسع:    

 .154، ص2009، 4، العدد11واالقتصادية، المجمد 

 .45دار زىران لمنشر والتوزيع، عمان، ص ،محاسبة التكاليف الفعمية صالح عبد اهلل الرزق وآخرون، -
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: يمكةن تقسةيم التكةاليف حسةب حجةم النشةاط الةى تكةاليف حـةم النشةاطمحاسبة المسؤولية وتكاليف  -3
ثابتة وتكاليف متغيرة وتكاليف شبو ثابتة ومتغيرة في نفس الوقةت، فالنسةبة لمتكةاليف المتغيةرة فةان محاسةبة 
المسؤولية عناىا سيل نسبيا الرتباطيا بوحدة المنتج ولثباتيا عمى المستوى الوحدوي فما أن تحدد في أول 

حتةةى يةةتم الةةتحكم بيةةا مثةةةل المةةواد المباشةةرة التةةي تةةدخل فةةي إنتةةةاج وحةةدة واحةةدة وكةةذلك العمةةل المباشةةةر  مةةرة
فتغيرىا مستبعد، وكذلك سيولة الرقابةة عمييةا مةن طةرف المسةؤولين لسةيولة إجةراء المقارنةات بةين الوحةدات 

امةل عمةى االلةة أو عمةى المنتجة من وزن ومساحة وجودة ...، ولمسؤولية تحمل لمقائم عمى العمل مثةل الع
اإلنجاز، أما التكاليف شبو المتغيرة فيي التكاليف التي تحتوي جزء منيا ثابت وجزء متغير أي أن تكاليفيا 
تتغيةر وفقةةا لمسةتوى إنتةةاج معةين وىنةةا يمكةن أن يقةةال عنيةا نفةةس مةا قيةةل عةن التكةةاليف المتغيةرة فةةي شةةقيا 

اسبة المسؤولية عنو تكون صعبة نوعا ما لثبات ىذا النوع المتغير، أما الشق الثابت من ىذه التكاليف فمح
مةن التكةةاليف كميةا ولتغيةةره بتغيةر حجةةم االنتةاج بالنسةةبة لموحةةدة، وىةذا النةةوع مةن التكةةاليف فةي العةةادة يكةةون 
خةارج نطةةاق مسةؤولية مسةةؤولي المراكةةز الرتباطةو بوسةةائل االنتةةاج والتةي يكةةون القةةرار فييةا مةةن صةةالحيات 

إال أن االدارة العميةةا تبةةرر قراراتيةةةا مةةن خةةالل، إستشةةارتيا لمسةةةؤولي المراكةةز عةةن أي الوسةةةائل االدارة العميةةا 
 االنتاجية األنجع لكي يتم اقتناؤىا .

القرار:  لكي يتخذ القرار ال بد من مفاضمة التكمفة التي سيحققيا محاسبة المسؤولية وتكاليف اتخاذ  -4
والمسؤول ىنا يقيم أداء مركةزه مةن خةالل تحقيةق قراراتةو لتكةاليف  بتكمفة بديمة تسمى تكمفة الفرصة البديمة،

عادة تكون أقل من تكاليف الفرصة البديمة أو تساوييا حتى يكةون القةرار سةميم وذو أثةر إيجةابي عمةى أداء 
المركز، وىناك أيضا نوع آخر من التكاليف يطمق عمييا بالتكاليف المالئمة وىي التكاليف المالئمة إلتخاذ 

رار وىي التكاليف التي يستطيع مسؤول المركز تبريرييا حين وقوع إختياره عمى بديل من بين مجموعة الق
 من البدائل والتي  تكون مبررة في مركزه وتكون ضرورية و ير زائدة.
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 المطمب الثاني: محاسبة المسؤولية وعالقتها بالرقابة

  1ع من انواعيا بنظام محاسبة المسؤولية كما يمي:فيما سبق تطرقنا ألنواع الرقابة ويمكننا ربط كل نو 

: تتقاطع محاسب المسؤولية مع األنواع الثالثة لمرقابة محاسبة المسؤولية والرقابة من حيث التوقيت -1
الزمنية، بحيث نجد المسؤول عن كل مركز يسعى جاىدا لتكةون انطالقةة عممةو سةتتم فةي أحسةن الظةروف  

قبميةةةة وتسةةةمى أيضةةةا رقابةةة المنةةةع عمةةةى كةةةل التحضةةيرات سةةةواء تعمةةةق االمةةةر مةةن خةةةالل ممارسةةةتو لمرقابةةة ال
بةةةةالمنتوج ومةةةةةواده االوليةةةةة فةةةةةي مركةةةةز االنتةةةةةاج مةةةةةثال أو مةةةةن خةةةةةالل الحةةةةرص عمةةةةةى العةةةةد  والحصةةةةةر الجيةةةةةد 

 لإلحتياجات الضرورية لمركز التموين...الخ

ا بالرقابة التصحيحية أو التقويمية أما المراقبة أثناء التنفيذ فيي تكتسي أىمية بالغة والتي يطمق عمييا أيض
وىةةي تةةدخل فةةي صةةميم صةةالحيات المسةةؤول عةةن المركةةةز، وىةةذا النةةوع يخفةةض مةةن األخطةةاء ويجعةةل مةةةن 
المسةةؤول دائةةم االطةةالع عمةةى مجريةةات العمةةل ودائةةم التقيةةد بةةالخطط الموضةةوعة المةةراد تحقيقيةةا، أمةةا النةةةوع 

المسؤولية أيضا يولييةا أىميةة بالغةة ألنيةا تةدخل فةي  الثالث من الرقابة وىي الرقابة البعدية فنظام محاسب
صةميم عممةو مةن خةالل معرفةة مةدى التقيةد بةةالخطط الموضةوعة بعةد اإلنتيةاء مةن العمةل أي تكةون المقارنةةة 
بنسةبة مئةةة بالمئةةة، وكةذلك التقريةةر وفقةةا لنظةام محاسةةبة المسةةؤولية يكةون شةةامل عنةةد االنتيةاء مةةن االعمةةال 

 ون معبر .المكمف بيا القسم لكي يك

: من حيث النطاق نميز بين رقابة جزئية ورقابة شاممة محاسبة المسؤولية والرقابة من حيث النطاق  -2
)كميةي وفي وقتنا الحاضر ومع تزايد العمميات التي تقوم بيا المؤسسات وعددىا باآلالف كما ونوعا أصبح 

ئيةة ىةةي األكثةر إنتشةةارا وتةم توظيةةف النةوع الثةاني صةةعب جةدا وقةةد يكةون مسةةتحيل، وأصةبحت الرقابةةة الجز 
مجموعةةة مةةةن االدوات اإلحصةةةائية فييةةا مةةةن خةةةالل االعتمةةاد عمةةةى العينةةةات والسةةحب العشةةةوائي ...، وكةةةل 
رئيس مركز يستطيع االعتماد أما عمى الرقابة الكمية او الجزئية إال أنو يفضل االعتماد عمى النوع الثاني 

ولعةدم اسةتيالكو لموقةت والجيةد مةن طةرف المسةؤول عمةى حسةاب لسيولة التحكم بو ولعدم عرقمتو لألعمال 
 اداء ميامو داخل المركز.

 

                                                                 
1
  108زامل احمد احمد، مرجع سابق، ص  
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: نميةز بةين نةوعين مةن الرقابةة مةن حيةث االلةزام، رقابةة محاسبة المسؤولية والرقابة من حيث االلزام  -3
إسةتعان بالرقابةةة  الزاميةة ورقابةةة إختياريةة، والرقابةةة اإللزاميةة ىةةي معيةار المقارنةةة التةي يتخةةذه المةالك او مةةن

عمةى حةةدة والمراكةز ككةةل كوحةةدة  االلزاميةة مةةع تقةارير نظةةام محاسةبة المسةةؤولية والتةي تبةةين اداء كةل مةةرك
واحدة، وعميو فيمكن القول انو يوجد تكامل بين نظام محاسبة المسؤولية  والرقابة الخارجية العتماد االخيرة 

 عمى تقارير االولى.

فنظام محاسبة المسؤولية يعد في حد ذاتو رقابة وتبنيو ىو سعي من االدارة ليس فقط أما الرقابة االختيارية 
االكتفاء بالرقابة التقميدية انما تتعداىا الةى الرقابةة عمةى االداء، و محاولةة مةن االدارة لتطبيةق رقابةة االثنةاء 

ة رؤساء المراكةز أو والقبل والبعد من خالل وضع خطط تفصيمية لكل مركز نشاط ومراقبة تطبيقيا بواسط
من يفوضونو لذلك، والتبميغ عن اي انحراف في وقتو لتتم معالجتو بالسرعة الالزمة لممحافظة عمى السير 

 العادي لألنشطة والتقميل من االنحرافات قدر االمكان

: يميةز بةين نةوعين مةةن الرقابةة مةن حيةث الجيةةة التةي تقةوم بيةةا محاسةبة المسةةؤولية والـهةة الرقابيةةة -4
مكن أن تكةةون الرقابةةة لصةةالح االدارة العميةةا اي انيةةا داخةةل المؤسسةةة ولصةةالح اطةةراف تةةدخل فةةي تسةةيير فةي

المؤسسةةة وىةةي رقابةةة داخميةةة  وتخصةةةص ليةةا مصةةمحة  فةةي الييكةةل التنظيمةةةي وخطةةة عمةةل وتحةةدد حةةةدود 
يكون الكتشاف صالحياتيا  واالوقات التي تعمل فييا ووفي العادة ىذا النوع يكون مقيد بتوجييات االدارة و 

او الترحيةل او التقصةير ويمكةن ان يسةتفيد مةن تقةارير محاسةبة المسةؤولية او  1االخطاء سواء في التسةجيل
مةةةن النظةةةام ككةةةل مةةةن خةةةالل االعتمةةةاد عمةةةى تحديةةةد نظةةةام محاسةةةبة المسةةةؤولية لالنشةةةطة بدقةةةة واالشةةةةخاص 

ير  عن التقصير  عمومةا اي انةو المسؤولين عنيا وكذلك معرفة اي المراكز قصر  والتقرير عنو بدل التقر 
يحاول مساعدة نظام الرقابة الداخمية في تحديد المسؤوليات بدقة عالية جدا، ويمكةن ان تكةون خارجةة عةن 
المؤسسة إما اختياريا او الزاميا،  فقةد يعةين المراقةب الخةارجي بقةوة القةانون فةي بعةض انةواع المؤسسةات او 

خارجي ليساعدىم  عمةى تفسةير وتحميةل مخرجةات المحاسةبة والتاكةد  قد يمجا المالك اختياريا لتعيين مراقب
من صحتيا ومصداقيتيا وىنا ياتي دور نظام محاسبة المسؤولية لكي يكون كدليل لممراقب الخارجي يعرف 
مةن خةةالل مراكةز النشةةاط الرئيسةةة والمسةؤوليات ودرجةةة االىميةةة ويحمةل وفقةةا لنظةةام محاسةبة المسةةؤولة كةةل 

فقةةط، وكةةةذلك يعمةةل عمةةى رفةةةع تقةةارير عةةن المراكةةةز المتميةةزة لكةةي يةةةتم مجازاتيةةا عمةةةى  مركةةز مةةا يخضةةةع لةةو
 الجيود المبذولة .

                                                                 
1

 .43عمان، ص  -، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع األردنمحاسبة التكاليف المنظور بين التقميدي والحديثمحمد لعشماوي،  
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 المطمب الثالث: محاسبة المسؤولية وتقييم االدال

لم تعد الرقابة بالنظرة التقميدية ليةا تمبةي احتياجةات المؤسسةة فالمؤسسةة حتةى ولةو لةم تسةجل اي تجةاوزات  
مةن الشةةق المةالي او االداري، اال ان بيئتيةةا المتطةورة التةي تنشةةط فييةا فرضةةت   فةي  تنفيةذ العمميةةات سةواء

عمييةةا الةةةتعمم والتطةةةور لمواكبةةةة التطةةةورات المحيطةةةة، وىةةذا التطةةةور والةةةتعمم يظيةةةر مةةةن خةةةالل تطةةةور االداء 
 او اداري او اجتمةةاعي او بيئةةي ...، فةةةاالداء المةةالي ىةةةو االداء 1بجميةةع انواعةةو فةةةي المؤسسةةة سةةواء مةةةالي

الةذي  يمثةل صةورة المؤسسةةة بالنسةبة لممةالك والغيةةر الةذين ييتمةون باالسةةتثمار او التعامةل معيةا، وتطوريةةو 
ىو اولى اولويات االدارة اال ان عمميةة التطةوير ال بةد ليةا مةن مرافقةة رقابيةة فعالةة تعمةل عمةى تقةويم االداء 

تةةةي تواكةةةب وترافةةةق وتقةةةةوم اداء خةةةالل مختمةةةف الفتةةةرات، وىنةةةا كةةةةان ال بةةةد مةةةن البحةةةث عةةةن اي االنظمةةةةة ال
المؤسسةة، وكةان نظةةام محاسةبة المسةةؤولية مةن االنظمةةة التةي تمبةةي احتياجةات االدارة لتعةةدييا المراقبةة عمةةى 
التكةةاليف وااليةةرادات الةةى المراقبةةة عمةةى االداء التكةةاليفي وااليةةرادي لممركةةز، ولتحديةةدىا الخطةةة الكميةةة بدقةةةة 

ز حتى يسيل تسييرىا والرقابة عمييا وتقييم اداؤىا وكذلك تحديةد مةا وتقسيميا المؤسسة لمجموعة من المراك
ىو مطموب من كل مركز في اطار الخطة الكمية، واىم شيئ ىو العمل عمى تقسيم المسؤوليات وتحديدىا 
بدقةةة حتةةى يعمةةم كةةل موظةةف حةةدوده ويعمةةم مةةةا ان كةةان سةةيتم محاسةةبتو عمةةى تقصةةيره ومةةا اذا كةةان تقصةةةيره 

سيبقى عمى مستواه اي انو يمكن ان يؤثر عمى االداء الكمي وسيتم محاسبتو عمى ذلك، سيتعدى مركزه او 
وىذا النظام يجعل من كل موظف يعةي جيةدا نتةائج اعمالةو ويسةعى لتحسةينيا وتالفةي االخطةاء فييةا، وىةذا 

 ما يجعل من االداء ككل يتطور .

 

 

 

 

 

                                                                 
، مجمة الزرقاء لمبحوث -دراسة ميدانية-مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الفنادق االردنيةعبد الحكيم مصطفى جوده وآخرون،   1

 .32، ص2009، 2، العدد9المجمدوالدراسات االنسانية، 
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 خالصة الفصل:

التةي تعمةل  التساؤل المطروح بالتطرق الى محاسبة التكةاليفمن خالل الفصل الثالث تم االجابة عمى    
توظيفيةا لتقيةيم و اسةتغالل المعطيةات كقاعدة وخزان لمبيانةات المسةتخدمة فةي محاسةبة المسةؤولية مةن خةالل 

عبر عن العمةل الةذي تةم والتي ت ،التي تميز محاسبة المسؤولية انواعيا بمختمف والتقارير االداء لكل مركز
ياميم الموكمة عمى مستوى المركز بالتفصيل وعن كل الحيثيات التي رافقت موظفي المركز اثناء ادائيم لم

ليةم فةةي اطةةار الخطةة الجزئيةةة الخاصةةة بةةالمركز والخطةة الكميةةة الموضةةوعة عمةى مسةةتوى المؤسسةةة ككيةةان 
عمةةى تحسةةين اداء مركةزه ويسةةاىم فةةي وربطيةةا بالعمميةة الرقابيةةة، وىةةذا الةربط  يسةةاعد مسةةؤول المركةز  واحةد

االسةةتمرار فييةةا وكةةةذلك  تعةةديل الخطةةط أواالعتمةةاد عمييةةةا فةةي  يمكةةن ذات جةةودة ومصةةداقيةجعةةل التقةةارير 
 . المسجمة في أي وقت خالل الدورة المالية منسب التقد



 

 

 

 

 :لرابعالفصل ا
في المؤسسة العمومية  ورقابة التكمفة محاسبة المسؤولية  

 تبسة –الشريعة  -االستشفائية
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 تمهيد الفصل: 

لمخدمة الصحية اىمية بالغة في كل المجتمعات ويمكن قياس مدى تطور المجتمعات من خبلل     

تطور الخدمات الصحية التي يتحصل عمييا، وقد اوليت اىمية بالغة سواء من طرف الدولة بالنسبة 

قسم لشقين تنلممؤسسات العمومية او من طرف الخواص بالنسبة لممؤسسات الخاصة، وىذه العناية 

مالي تمثل في  تسخير االمكانيات المالية الضرورية والتي تغطي االحتياجات المتزايدة، وشق شق 

تسييري تمثل في البحث عن انجع الطرق لمتسيير في المؤسسات الصحية ومن بين الطرق الناجعة 

لتمبي احتياجات الشق  تأتيالتي تصمح لمثل ىذا النوع من القطاعات محاسبة المسؤولية والتي 

العمومية  تكيف تطبق المؤسسا، ومن خبلل ىذا الفصل سنحاول االجابة عمى التساؤل : تسييريال

من خبلل محاولة معرفة مدى تطبيق  اإلستشفائية محاسبة المسؤولية في الرقابة عمى التكاليف؟

  وكيف تساىم في التسيير الجيد لمثل ىذه المؤسساتمحاسبة المسؤولية في المستشفيات 
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 العمومية االستشفائية تعريف المؤسسة المبحث األول:

تختمف المؤسسات من حيث ممكيتيا الى مؤسسات خاصة عامة ومن حيث نشاطيا الىى انتاجيىة وتجاريىة 
وخدميىىة وبىىربط الممكيىىة بالنشىىاط نتحصىىل عمىىى نىىوع المؤسسىىة، ولكىىل نىىوع تسىىيير خىىاص مثىىل المؤسسىىات 

ات المؤسسىىكالعموميىة الخدميىىة التىي تنتمىىي مىن حيىىث الممكيىىة لمدولىة ومىىن حيىث النشىىاط لقطىاع الخىىدمات 
 . العمومية االستشفائية

  ماهية المؤسسةالمطمب األول: 

مسىىبوق، وىىذا التطىىور كىىان  رالمؤسسىة  ىىىي المبنىة االساسىىية لبلقتصىاد الحىىديث الىىذي شىيد تطىىورا  يى    
طة الى أن وصل الى يالعوائل والمنشآت الزراعية البس متوازي مع تطور مفيوم المؤسسة والذي انطمق من

 الجنسياتالشركات المتعددة 

 مفهوم وأنواع المؤسسة -1

تعىرف المؤسسىة االقتصىىادية عمىى انيىىاإ كيىان إجتمىاعي ذو أىىىداف محىددة يعمىىل بموجىب أنشىىطة   -1-1
كمىا يمكىىن تعريفيىا ايضىىا عمىى أنيىىاإ وحىدة إقتصىىادية تضىىم  1إأجيىزة تركيبيىىة وضىمن حىىدود متعىارف عمييىىاو 

، اليدف منيا إشىباع وتمبيىة ر بىات معالجتيا لمخرجاتصد تحويميا بعد أكثر من شخص وتستخدم موارد ق
 .2األفراد إ

 3 معايير تصنيف المؤسسات: -1-2

  :يميىىز المعيىىار القىانوني الشىىركات والمؤسسىىات وفقىا لطبيعىىة وحجىىم راس المىىال، المعيااار النااانوني
 س المىال األدنىىى لكىىل نىوع وصىىنف مىن الشىىركات ومىا يؤخىىذ ويبلحىىظأففىي الغالىىب يحىدد القىىانون ر 

س مىىال اكبىر مىىن شىىركات االفىىراد وشىىركات أعمىى ىىىذا التصىىنيف  أن شىىركات االمىوال يحىىدد ليىىا ر 
االمىىوال تشىىتمل عمىىى شىىركات المسىىؤولية المحىىدودة و شىىركات المسىىاىمة، أمىىا شىىركات االشىىىخاص 

 ...فيي شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركة المحاصة

                                                                 
1
 .61، ص 6993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاد المؤسسة،اسماعيل عرباجي،   

2
 .61ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ص، التر شيد االقتصادي للطاقات االنتاجية في المؤسسةاحمد طرطار،   

3
، مجلة االدارة العامة، معدل وعوامل انتشار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعوديةخالد عبد العزيز بن محمد السهالوي،   

 .161،ص 2116، جويلية،2، العدد16المملكة العربية السعودية،المجلد
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 اميا لموسىائل التقنيىة اكبىر واعتمادىىا عمىى ويصىنف المؤسسىات عمىى مىدى اسىتخد :المعيار التنني
 ساليب االنتاج المعتمدة.أاعتمادىا عمى العامل اليدوي، وكذلك إو أالمكننة، 

 1: منياخرى لممؤسسة أعدة تصنيفات  كىناتصنيفات اخرى:  -1-3

 وىذا التصنيف يقسم المؤسسات الى ثبلثة اصناف ىي عمى التوالي:حسب طبيعة النشاط : 
القطىىاع االولىىي: وىىىي المؤسسىىات التىي تسىىتخدم عناصىىر الطبيعىىة كالمؤسسىىات مؤسسىات  -

 االستخراجية ومؤسسات الصيد البحري والمؤسسات الزراعية.
مؤسسات القطاع الثانوي: وتشمل كل المؤسسات التي تأتي بعد المؤسسات االولية والتي  -

ة وىىي تعمىل عمىى تعمل عمى تحويل المواد االولية الى منتجات سىواء  ذائيىة او صىناعي
 تحويل حالة المواد االولية الى منتجات إما مصنعة أو نصف مصنعة.

مؤسسات القطاع الثالث: وىي المؤسسات التي يكون نشىاطيا مسىاعد ومكمىل كمؤسسىات  -
 النقل والمؤسسات الصحية والتأمينات وجار الجممة والتجزئة.

 2: وتقسم الى مال يميحسب طبيعة الممكية 
المؤسسىىات العامىىىة: وىىىىي المؤسسىىىات الممموكىىىة لمدولىىة والتىىىي ونميىىىز بىىىين مؤسسىىىات ذات  -

طىىىابع اقتصىىىادي ومؤسسىىىات ذات طىىىابع اداري، وتسىىىير ىىىىذه المؤسسىىىات وفقىىىا الجىىىىراءات 
 وقوانين خاصة.

و أالمؤسسىىىات المختمطىىىة: ىىىىي مؤسسىىىات تكىىىىون ممكيتيىىىا مشىىىتركة بىىىين الدولىىىة والخىىىىواص  -
جمو ىذه أت من أنشأحددة وفقا لبلتفاق ووفقا لمغرض الذي الخارج، ونسبة الممكية تكون م

 المؤسسة.
 مىىىىب أالمؤسسىىىات الخاصىىىىة: ىىىىىي المؤسسىىىىات التىىىىي تعىىىود ممكيتيىىىىا الىىىىى الخىىىىواص، وفىىىىي  -

 االحيان يكون ىدفيا الربح .  

وسىىىيتم التركيىىىىز عمىىىىى المؤسسىىىىات العموميىىىىة االداريىىىىة ذات الطبيعىىىىة الخدميىىىىة، والمتمثمىىىىة فىىىىي المستشىىىىفيات 
 . لثة والتي تصنف من ناحية الممكية كمؤسسات عمومية، ومن ناحية النشاط في القطاع الثاالحكومي

                                                                 
 Jan-claud pappillo,Economie de lentreprise, 2ed, managment, paris, 2006,p32                       -لمتوسع:   1

، المنظمة العربية للتنمية ادارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي،  توفيق عبد الرحيم يوسف حسن -

 .2، ص 2112االدارية،القاهرة،
 22،ص 2114، المؤسسة الجامعية للدراسات مجد، بيروت،سطةادارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتونبيل جواد،  -

2
 . 11، ص 2111، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،شوقي ناجي جواد، ادارة المشروعات الصغيرةكاسر نصر المحروس،   
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  المؤسسة العمومية االستشفائية :الثاني المطمب

 تعريف وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية االستشفائية -1

تتمتع بالشخصية : وىي مؤسسة ذات طابع إداري،  تعريف المؤسسات العمومية اإلستشفائية -1  -1

عادة التأىيىل الطبىي،  المعنوية واالستقبلل المالي ، وتحتوي عمى ىيكل  التشخيص والعبلج واالستشفاء وا 
 .1وتغطي سكان دائرة وعدد من البمديات التابعة 

 مهام المؤسسة العمومية االستشفائية : -1-2

عادة التأىيل الط -      بي.تنظيم وبرمجة وتوزيع العبلج والتشخيص وا 

 تطبيق البرامج الوطنية لمصحة .   -   

 ضمان حفظ الصحة والتعاون ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية . -   

 ضمان تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتحديد معارفيم. -   

 إمكانية استخدام مركز التكوين في المجال الطبي و التسيير اإلستشفائي. -   

 التسيير والتنظيم: -1-3

 تسير المؤسسة العمومية اإلستشفائية مجمس إدارة باإلضافة إلى ىيئة استشارية تسمى المجمس الطبي.

 : إإحىىىىدى عشىىىىىرة إ عضىىىىىوا باالضىىىىافة إلىىىىىى مىىىىىدير  11يتكىىىىون مجمىىىىىس اإلدارة مىىىىىن  مجماااااس اإلدارة
 المؤسسة وىذا المجمس يتكون من: 

 ممثل عن الوالي رئيسا؛ -

 ممثل عن اإلدارة المالية ؛ - 

 ممثل عن التأمينات االقتصادية؛ - 

                                                                 
1
 . المتعمق بانشاء المؤسسات العمومية االستشفائية، 2007ماي19،المؤرخ في 140 -07،  المرسوم التنفيذي  33العدد  الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية،  

  .20المادة،
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 ممثل عن المجمس الوالئي ؛ - 

 ممثل عن المجمس الشعبي البمدي إمقر المؤسسةإ؛ - 

 ممثل عن المستخدمين الطبيين إينتخب من طرف نظرائوإ؛ - 

 ممثل عن المستخدمين شبو الطبيين إ ينتخب من طرف نظرائوإ؛ - 

 ممثل عن العمال إينتخب في جمعية عامةإ؛ - 

 ممثل عن جمعيات مرتفقي الصحة ؛ - 

 رئيس المجمس الطبي. - 

سنوات قابمة لمتجديد إال انو يمكن تعويض احد األعضاء في حالة االنقطاع  3وتدوم عيدة مجمس اإلدارة 
أو انتياء الوظيفة التي أدت إلى تعيينو ويتم تعيين عضو جديد مكان العضو المنقطع  لخبلفتو حتى نياية 

 عيدتو .

اإلضىافة إلىى األعضىىاء يمكىن لمجمىس اإلدارة طمىىب اإلعانىة مىىن أي شىخص يمكنىو أن يقىىدم إضىافة إلىىى وب
 القيام بإشغالو.

 : تتركز أعمال مجمس اإلدارة في:  مداوالت مجمس اإلدارة وأعماله   -2

 مخطط تنمية المؤسسة عمى المدى القصير والمتوسط.   -1 -2

:ويتداول مجمس اإلدارة مشروع تقديرات لمموازنة باالعتماد عمى الموازنة  مشروع ميزانية المؤسسة -2-2
 السابقة  آو عمى الظروف االقتصادية الحالية وكذا تقييم اإلعتمادات وفقا أفضل مادة...

ويعىىىوض الحسىىاب الختىىامي إقىىىانون ضىىبط الموازنىىةإ لمدولىىىة فيىىو حسىىاب يبىىىين  الحساااب اإلداري : -2-3
عتمادات خبلل سنة ماليىة معينىة والبىواقي لمترحيىل، وتعتبىر أداة رقابيىة فعالىة  مىن إستيبلكات المؤسسة لبل

 حيث مدى التزام المؤسسة باإلعتمادات المرصودة ونسبة صرفيا والمبالغ الباقية.

: ويتىىداول مجمىىس اإلدارة المشىىاريع  االسىىتثمارية التىىي رصىىدتيا الدولىىة لصىىالح مشاااريع االسااتثمار -2-4
 فائية ونسبة ووتيرة االنجاز.المؤسسة االستش
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مشىىاريع التنظىىيم الىىىداخمي: وتيىىدف لمحفىىىاظ عمىىى السىىير الحسىىىن داخىىل المؤسسىىىة وزيىىادة اإلنتاجيىىىة  -2-5
 يرإ.يستوالكفاءة والفعالية وتقميل الحوادث إسؤ ال

وتىدخل ىىذه اإلعمىال  :البرامج السنوية لحفظ البيانات والتجهيزات الطبياة والتجهيازات وصايانتها -2-6
فىي صىميم عمىل األمىر بالصىرف إالمىديرإ والمجمىس العمىومي إالمقتصىدإ وتخصىص إدارة لمصىيانة ومتابعىة 
 العتاد وترفع تقارير لمجمس اإلدارة عن حالة كل العتاد الذي في ذمة المؤسسة وعن عممية جرده الدورية.

فىي الضىىمان االجتمىاعي، التأمينىات االقتصىىادية  : ويتمثىل شىركائياعناود المؤسسااة ماع شااركائها -2-7
الجماعىات المحميىة وكافىة الييئىات األخىرى، ويقىوم مجمىىس اإلدارة باإلشىراف عمىى ىىذه العقىود والسىير عمىىى 

 تطبيق بنودىا.

: أي إحصىىاء جميىىع المسىىتخدمين وتقسىىىيم العمىىل فيمىىا بيىىنيم ومراعىىاة تحقيىىق أفضىىىل المسااتخدمين -2-8
 ة البشرية.استغبلل لموارد المؤسس

: أي مصىىىادقتو عمىىى بيىىىع العتىىاد التىىىالف واقتنىىاء عتىىىاد اقتناااء وتحويااال ممكياااة العناااارات واالنجااااز -2-9
 متطور، أو انجاز عتاد لصالح التسيير األمثل.

: ويتداول مجمس اإلدارة قبول الييئات التي تصل المؤسسة من قبول الهبات والوصايا أو رفضها -2-10
 أطراف خارجية أو رفضيا

: ويقىىوم  مجمىىىس اإلدارة بدراسىىة جميىىىع الصىىىفقات الصااافنات والعناااود واالتفاقياااات طبناااا لمتنظااايم -2-11
واالستشارات التي تقوم المؤسسة بإبراميا مع الموردين ،ويدرس محتوى ىذه التوريدات وحاجة المؤسسة ليا 

 من عدمو.

اشىىىير مىىىرة واحىىىدة لمداولىىىىة 6ل :فىىىي الحالىىىة العاديىىىة يجمىىىع مجمىىىس اإلدارة كىىىاجتمااااع مجماااس اإلدارة   -3
اإلعمىال سىالفة الىذكر إال انىو فىي بعىض األحيىان يمكىىن عقىد دورة  يىر عاديىة بطمىب مىن رئىيس المجمىىس إ 

 ثمثي مجمس اإلدارة. 2/3ممثل الوالي إ أو طمب من  

يقىىر باسىىتدعاء أعضىىاء مجمىىس  النصىىاب لعقىىد مجمىىس إدارة فالقىىانونإال انىىو فىىي بعىىض األحيىىان ال يكتمىىل 
ميمىىا كىىان عىىىدد  ويقىىوم بالمىىداوالت إسىىتدعاء الىىذي لىىم يكتمىىل النصىىاب فيىىوأيىىام المواليىىة إلبل 8رة فىىي اإلدا

 ؛األعضاء الحاضرين 
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وتكون قرارات المجمس بالتصويت وتأخذ باأل مبية إال انو في حالة تساوي األصىوات يكىون صىوت رئىيس 
 ؛اجحاالمجمس ر 

كىون الموالية لبلجتماع وفي حالىة مصىادقتو عمييىا ت أيام 8وتعرض مداوالت المجمس عمى الوالي خبلل  -
 ؛يوم الموالية  30نافذة خبلل 

  : األعوان المكمفين بتسيير المؤسسات العمومية اإلستشفائية :الثالمطمب الث

يمكىن أن كل مؤسسىة عموميىة ليىا آمىر بالصىرف يتمثىل فىي شىخص المىدير و : اآلمر بالصرف ونوابه -1
ينوبون عنو إمىا فىي  يابىو أو فىي بعىض األعمىال التىي يمىنح ليىم حىق التصىرف فييىا حتىى  يكون لو نواب

 ولو كان حاضرا.

ان المىدير فى 1401 -07مىن المرسىوم التنفيىذي  20 لمىادةابحسىب  : مار بالصارف االمادير  ااآل - 1-1
من طرف الوزير مر بالصرف وىو الذي يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية والذي يعين ىو اآل

 المكمف بالصحة.

 ستشفائيةميام مدير المؤسسة العمومية اإل : 

عداد حسابات المؤسسةتحضير مشاريع الميزانيات  -     ؛التقديرية وا 

 ؛الداخمي والنظام الداخمي لممؤسسةإعداد مشروع التنظيم  -   

 ؛تنفيذ مداوالت مجمس اإلدارة  -   

رسالو إلى السمطات الوصية أعداد التقرير السنوي عن الن -     ؛شاط وا 

 ؛عمى المستخدمين الخاضعين لسمطتو ممارسة السمطة السممية -   

 ؛ويض إمضاءه تحت مسؤولية لمساعديوتع -   

 ؛قيات في إطار التنظيم المعمول بوإبرام جميع العقود والصفقات واالتفا -   

 ؛ مؤسسة إال في حالة وجود استثناءتعيين مستخدمي ال  -   
                                                                 

 .20المادة،مرجع سابق،، 2007ماي19،المؤرخ في 140 -07المرسوم التنفيذي    1
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لآلمىىر بالصىىرف فىىي المؤسسىىىات اإلستشىىفائية أربعىىة نىىواب يىىىتم نااواب األمااار بالصاارفر المااادير :  -1-2
 تعيينيم من طرف الوزير المكمف بالصحة ويستغل كل منيم منصب كاآلتي: 

 ؛المالية والوسائل -   

 ؛الموارد البشرية  -  

 ؛المصالح الصحية -  

 ؛فقةالمراصيانة التجييزات الطبية والتجييزات  -  

 1ميزانية المؤسسات العمومية اإلستشفائية: -2

فىان الميزانيىىة تحىدد مىىن  05/2007/ 19المىىؤرخ فىي  140  -07مىىن المرسىوم التنفيىذي  28طبقىا لممىادة 
 2طرف وزيري الصحة المالية، بقرار مشترك ويحتوي عمى بابين باب لئليرادات باب لمنفقات.

 : ويحتوي عمى : باب االيردات -1 -2

 ؛عانات الدولةإ -

 ؛إعانات الجماعات المحمية -

 ؛عن التعاقد مع الضمان االجتماعي اإليرادات الناتجة -

 ؛المخصصات اإلستشفائية -

 ؛الييئات والوصايا -

 ؛األخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة  الموارد -

 ؛صادية المرتبطة باألضرار الجسديةتعويضات التأمينات االقت -

 النفقات :باب  -2-2
                                                                 

1
 .28، مرجع سابق، المادة 140  -07المرسوم التنفيذي   

2
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 ؛نفقات التسيير  -

 .نفقات التجييز -

 كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق ىدفيا. -

وبعىىد االنتيىىاء مىن المشىىروع يىىتم عرضىىو  ،و المخىىول بإعىىداد مشىىروع الميزانيىةواآلمىر بالصىىرف إالمىىدير إ ىى
السىمطات الوصىية  عمى المجمس لممداولة والبحث فيو وعند موافقة مجمس اإلدارة عمى المشروع يرسىل إلىى

 المتمثمة في مديرية الصحة عمى مستوى الوالية لمموافقة عميو.

ويطمىق عميىو المؤسسىات اإلستشىفائية اسىم المقتصىد  العون المحاسب االمحاسب العمومي المعتمادا: -3

 ويتم تعيينو أو اعتماده من طرف وزيرا لمالية. ،حاسبة و المالية المقتصديةمنتيجة تسمية مصمحة ال

أن مقتصىىد المؤسسىىة العموميىىىة نتيجىىة تعيينىىو أو اعتمىىىاده مىىن طىىىرف وزيىىر الماليىىة فيىىىو يكتسىىب صىىىفة  أي
أمىىا فيمىىىا ،امىىات ومسىىؤوليات المحاسىىب العمىىومي المحاسىىب العمىىومي وتقىىع عمىىى عاتقىىو جميىىع أعمىىىال والتز 

-07مىىىىن المرسىىىوم التنفيىىىىذي رقىىىىم  32يخىىىص عمميىىىىات الرقابىىىة عمىىىىى النفقىىىات فإنيىىىىا بحسىىىب نىىىىص المىىىادة 
 تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكمفين بالصحة المالية. 19/05/2007المؤرخ في 140

: وفىىىي مىىىا يمىىىي أرقىىىام الحسىىىابات المفتوحىىىة لممؤسسىىىات حساااابات مفتوحاااة لممؤسساااات الصاااحية -3-1
 1 العمومية االستشفائية قصد تنفيذ  نفقاتيا وىي:

 الحالية. السنة المالية - ةتنفيذ ميزانية المؤسسات الصحي 413.1

 السنة المالية السابقة. -تنفيذ ميزانية المؤسسات الصحية 413.2

 عمميات خارج الميزانية. -تنفيذ ميزانية المؤسسات الصحية 413.3

 عمميات خارج الميزانية الدائنة. 412.31

 عمميات خارج الميزانية المدينة. 412.32

 ف المحاسبين المكمفين بتسيير البمديات.الممنوحة من طر  متخصص في تسجيل التسبيقات 476الحساب 
                                                                 

1
 Ali Bessaad, Droit de la comptabilité publique, éditions Houma, Alger, 2004, p16. 
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قىىىىد تىىىىم  510.007و 510.006النفقىىىات المختمفىىىىة لقباضىىىي المصىىىىالح الماليىىىىة المخصىىىومة مىىىىن الحسىىىاب 
 . 475.4و  475.3،  475.2ترتيبيم حسب صنف كل مصمحة مالية في الحسابات 

 : بالنسبة لممحاسبين الرئيسين لمدولة -3-2

طريقىىة اإلدخىىال المحاسىىبي الجديىىد وفقىىا لممخطىىط المحاسىىبي لمدولىىة بالنسىىبة لممحاسىىبين الرئيسىىيين لمدولىىىة، 
 تشمل كل من:

 أمين الخزينة الرئيسي.-أمين الخزينة المركزي .  -أمناء الخزائن الوالئية.   -

 أقسام ومكاتب المؤسسة العمومية اإلستشفائية: - 4

: وىىي المكتىب الىذي يتىابع مىن خبللىو اآلمىر بالصىرف كىل المصىالح األخرى،حيىث األمانة العامة -4-1
 يتم إعداد جميع نشاطات المؤسسة وتخطيطيا من خبلليا.

: ليا رئيس مصمحة يسير عمى تنفيذ المخططات الصحية من نيابة المديرية لمنشاطات الصحية -4-2
قامة المرضى وكذا متابعة  عمميات الفحوص،  اإلمراض المزمنة...واالستشفاء وا 

: حيث يتم متابعة جميع الوسائل المتوفرة لدى المؤسسة من خبلل نيابة المدير لإلدارة والوسائل -3 -4
 ىذه اإلدارة.

: ويقدم ىذا المكتب التقارير المتعمقة بالتقيد بالميزانية ومحاسبتيا حيىث مكتب الميزانية والمحاسبة-4-4
 المالية..( موظفين،يقسم بين مختمف المصالح ) شؤون ال

حيىث  2006: وىو حىديث النشىأة بالمقارنىة بالمكاتىب واألقسىام األخىرى سىنةمكتب الكمفة الصحية -4-5
يقىوم بحسىاب جميىع النفقىىات الصىحية مىن أدويىة ومسىىتمزمات شىيريا ويرفىع تقريىر كىىل ثبلثىي، قصىد تحديىىد 

 الكمفة الصحية، ومحاولة التحكم فيو.

 : وفييا يتم إعداد االستشارات قصد تمبية احتياجات المؤسسة.االقتصاديةنيابة المدير لنشاطات -4-6
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: وميمتىو صىيانة الوسىائل المتىوفرة فىي المؤسسىة والحفىاظ عمييىا ،وكىذلك مكتاب التجهياز والصايانة -4-7
 القيام بتجييز او رفع تقارير حول التجييزات التي بحاجة إلييا المؤسسة

 : حيث يتم عمى مستوى ىذا المكتب تنظيم وتسيير العمل داخل النشاطاتمكتب التنظيم وتنسيم  -4-8
 المؤسسة ) مداومة، عما عادي..( لئلمكانيات المتوفرة ،ولو أىمية كبرى 

: يعتبىر ىىىذا المكتىب ىمىىزة الوصىل بىين اإلدارة والعمىىال وكىذا المتعىىاممين مكتاب االتصااال واإلعاا م -4-9
قىرارات اإلدارة، مىىن خىىبلل ىىىذا المكتىىب وكىذلك يقىىوم ىىىذا المكتىىب بنشىىر األجانىب ويىىتم إعىىبلم العمىىال يكىىل 

 . االستشارات وتوزيعيا عمى المتعاقدين

 والشكل التالي يبين الييكل التنظيمي لممستشفى العمومي:

  : الهيكل التنظيمي لممؤسسة العمومية االستشفائية1-4شكل رقم ر
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 االستشفائيةلمؤسسة العمومية اميزانية عناصر مبحث الثاني: تحميل ال

سىىنتعرض فىىىي ىىىذا المبحىىىث إلىىىى الميزانيىىة العامىىىة لممؤسسىىة العموميىىىة االستشىىىفائية مىىن جانىىىب اإليىىىرادات  
 والنفقات بالتفصيل

 المطمب األول: تحميل باب اإليرادات:

ألننا ركزنا عن الرقابة عمى  بما أن الباب األول لمميزانية إباب اإليرادات إ ليس في اىتمامات بحثنا  - 1
إال انو وجب عمينا إبراز مكوناتو، حيث ات بالنسبة لئلدارات العمومية(قي تتفرع تحت باب النفالتكاليف )الت

 انو يقسم إلى أربعة عناوين:

 العنوان األول: مساهمة الدولة:-1-1

 وتعتبر أىم باب العتماد ىذا النوع من المؤسسات عبر الوطن بصفة شبو كاممة عمى مساىمات الدولة.

 االضمان االجتماعيا الثاني: مساهمة الهيئات األخرى العنوان -1-2

وتعتبىر ىيئىة الضىمان االجتمىاعي مىن المسىاىمين الرئيسىيين فىي ميزانيىة المؤسسىات العموميىة اإلستشىفائية 
الشىىريعة تبسىىة، كغيرىىىا مىىن المؤسسىىات العموميىىة االستشىىفائية عبىىر الىىوطن، الرتباطيمىىا الوطيىىد ببعضىىيما 

 البعض.

: ويتمثىل فىي اإليىرادات الىواردة مىن الصىندوق الىوطني لمتأمينىات االجتماعيىة إال أن الثالاث العنوان -1-3
 مساىمة ىذه الييئة  ير المذكورة في باب اإليرادات أو ميممة.

 الخاصىة المؤسسىات المؤسسات العموميىة و يمكن التفريق بين موراد  الموارد األخرى العنوان الرابع: -1-4
إحاصىىل  البىاب الرابىىع فىي  المؤسسىات العموميىىة  يحتىوي عمىى بابىىا يسىمى أن حيىث فىي القطىاع الصىىحي 
، نجىىىده بىىنفس التسىىىمية كىىىإيراد الخىىدمات أو مبيعىىىات الخىىىدمات فىىي المؤسسىىىات الخاصىىىة الخىىدمات المقدمىىىةإ

جىىد ضىىئيمة وذلىىك  المؤسسىات العموميىىة تكىىون مسىاىمتو فىىي ، وبىدوره ىىىذا البىىاببصىفتيا مؤسسىىات تجاريىىة
دج 100دج بالنسبة لئلستشفاء و50راجع لممبالغ الرمزية المطبقة عمى تكمفة تقديم الخدمة التي ال تتعدى 

 .لممبيت 
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ومن المبلحظ أن الباب الثاني من المداخيل األخرى تخص السنة المالية المقفمة في حالة وجود أي فائض 
 والية .من الميزانية المقفمة وجب أن يرحل لمسنة الم

 تعريف الميزانية     المطمب الثاني: 

 في حالة المجؤ إلييا  الجدول الثاني الخاص بالنفقات يتمثل في الميزانيات األولية واإلضافية

ىي عبارة عن اقتراحات تعد من طرف المدير ومجمس اإلدارة وىذه الميزانية ال تعىد  :الميزانية األولية -1
وثيقة رسمية حتىى يىتم الموافقىة عمييىا مىن طىرف مجمىس اإلدارة والىوالي و يصىدر قىرار وزاري مشىترك يحىدد 

 اإلعتمادات الموافق عمييا ليذه المؤسسة ويقسميا .

وثيقىة رسىمية بعىد الموافقىة عمييىا  ومنىو تصىبح واجبىة  الىىمية ية األولية من وثيقىة  يىر رسىوتتحول الميزان
 التنفيذ والتقيد بيا .

نمىىىا  الميزانيااة اإلضااافية:  -2 تمتىىاز بسىىرعة اإلعىىداد واالعتمىىاد ألنيىىا ال تمىىس اإليىىرادات والنفقىىات كميىىا وا 
قىديرات بعيىدة تمس جزء معين منيا وىي النفقات التىي لىم يىتم الىتحكم فييىا جيىدا مىن خىبلل االعتمىاد عمىى ت

 عن الواقع أو زيادة األسعار بصورة معتبرة .
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 العناوين داخل الميزانيةتحميل المطمب الثالث: 

 العنوان األول: نفنات الموظفين - 1-1

ويحتىوي عمىى ثمانيىىة أبىواب كىل بىىاب يخىص فىي نفقىىة معينىة يكىون ذات صىىمة بىالموظفين وتىتمخص ىىىذه  
 األبواب في: 

 العنوان األول: نفقات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 

 الباب األول: نفقات الموظفين المرسمين والمتعاقدين

 مرتبات الموظفين الطبيين -1المادة

 مرتبات الموظفين شبو الطبيين  -2المادة

 مرتبات الموظفين اإلداريين -3المادة

 :مرتبات الموظفين المتعاونين الباب الثاني 

 مرتبات الموظفين المتعاونين -1المادة

 الباب الثالث: أجور الموظفين المناوبين ولواحقيا 

 أجور الموظفين المناوبين  -1المادة

 لواحق األجور  -2المادة

 الباب الرابع: التعويضات والمنح المختمفة 

 التعويضات المقدمة لمموظفين الطبيين -1المادة

 لمموظفين شبو الطبيين التعويضات المقدمة -2المادة

 التعويضات المقدمة لمموظفين اإلداريين -3المادة 

 التعويضات المقدمة لمموظفين المتعاونين -4المادة
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 الباب الخامس: التكاليف االجتماعية والجبائية 

 المنحة االجتماعية -1المادة

 -النظام العام –الضمان االجتماعي   -2المادة

 ية المدنية واألخطار والمينيةتامين عن المسؤول - 3المادة

 ريوع حادث العمل -4المادة

 تامين البطالة -5المادة

 التقاعد المسبق -6المادة

 الدفع الجزافي  -7المادة

 الباب السادس: معاش الخدمة واألضرار الجسدية 

 معاش الخدمة  -1المادة

 معاش األضرار الجسدية  -2الماة

 الباب السابع: تعويض عن األجر الوحيد

 تعويض عن األجر الوحيد -1المادة

 الباب الثامن: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة -1المادة

وبالنظر إلى تسمية ىذه األبواب نبلحظ أن العنوان األول ما ىو إال عبارة عن بطاقة اجر كمية لمستخدمي 
-1أشىىىير مىىىن  9أن المطمىىىع عمييىىىا يىىىرى المبىىىالغ الخاصىىىة إمىىىا بفتىىىرة  المؤسسىىىة العموميىىىة اإلستشىىىفائية إال

 /ن خاصة الميزانية اإلضافية31/3/ن إلى 1/1/ ن وخاصة الميزانية األولية أو من 31/12/إلى 04

 مع العمم أن موظفي المؤسسة يتوزعون حسب الجدول التالي:
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 االستشفائية العمومية لوالية  تبسة ات(: تعداد الموظفين في المؤسس 1-4) جدول رقم

  المصدر: مديرية الصحة لوالية تبسة   

 

 

 

 

 

 

 

 التعيين تبسة  بكارية الشريعة بئر العاتر ونزة 

 أطبىىىىىاء مختصيىىىىن 18 14 06 08 09 

 أطبىىىىىاء طب عىىىام 27 19 17 19 18 

 قابىىىىىىىىىىىبلت 22 6 06 14 16 

 ممرضيىىىىىىىىىىىن 140 80 50 45 55 

 ممرضيىىىىنشبىىىىىو  120 45 60 53 65 

 عمىىىال إدارييىىىىىن 24 22 26 25 26 

 متربصيىىىىىىىىىىن 55 20 32 42 36 

 عمال امن ووقايىىىىىىة 18 14 22 22 17 

 عمىىىىىىىىال نظافة 20 16 18 21 17 
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 ا تسعة ا أبواب تتمثل في : 99العنوان الثاني: نفنات التكوين ويحتوي هذا العنوان عمى  -2-2

 الباب األول: المرتبات والمنح والتعويضات المختمفة 

 المرتبات المقدمة لمطمبة المقيمين -1المادة

 المنح والتعويضات المقدمة لمطمبة الداخميين والخارجيين -2المادة

 الموظفين شبو الطبيين الباب الثاني: تكوين 

 المنح واألجور المسبقة المقدمة لممتمرنين -1المادة

 التعويضات الواجب دفعيا لممدرسين -2المادة

 الباب الثالث: نفقات التربصات قصيرة المدى في الخارج 

 المنحة الدراسية -1المادة

 مصاريف السفر -2المادة

 مصاريف التسجيل والدراسة -3المادة

 :المصاريف المتعمقة بالعطل العممية والمؤتمرات والممتقيات الباب الرابع 

 مصاريف التنقل  واإلقامة بمناسبة العطل العممية -1المادة

 مصاريف التسجيل -2المادة

 مصاريف مختمفة -3المادة

 عادة التأىيل  الباب الخامس: مصاريف التكوين وتحسين األداء وا 

عادة التأىيل مصاريف التكوين وتحسين -1المادة  األداء وا 

 الباب السادس: التكاليف االجتماعية والجبائية 

 المنح العائمية -1المادة
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 الضمان االجتماعي -2المادة

 تامين البطالة -3المادة

 التقاعد المسبق -4المادة

 الدفع الجزافي -5المادة

 الباب السادس: التغذية 

 نفقات التغذية لمطمبة والمتمرنين -1المادة

  مصاريف التسيير األخرى -السابع الباب 

 الوثائق واالشتراكات في الدوريات والمجبلت -1المادة

 اقتناء العتاد البيدا وجي وصيانتو -2المادة

 نفقات مختمفة -3المادة

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة -الباب الثامن 

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة -1المادة

ىذا العنىوان يكتسىي أىميىة بالغىة فىي المؤسسىات الجامعيىة اإلستشىفائية أو المىدارس شىبو  ومن المبلحظ أن
 الطبي ألنو يدخل في صميم نشاطيا أال وىو تكوين اإلطارات 

إن ىذا العنوان يحتوي في بابو األول عمى المرتبات والمنح ...وىذا فصل بين العنوان األول والثاني أي   
أي تغذيىىىة  -التغذيىىة –عنىىوان أخىىر  يىىىر العنىىوان األول وكىىذلك البىىىاب السىىابع معاممىىة مرتبىىات الطمبىىة فىىىي 

 الطمبة تكون مستقمة عن التغذية العادية إالمرضىإ

وىنا نجد أن ىذا الفصل بين ىاتين النفقتين يعتبر أداة رقابية ميمة حتى يتم التعرف عمى أن ىذا الراتب 
 لطالب أو أن ىذه التغذية لمريض أو لطالب ....
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 التغذيااااة ويحتوي هذا العنوان عمى بابين  العنوان الثالث: -2-3

 العنوان الثالث: التغذية 

 الباب األول: التغذية 
 الباب الثاني : نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة - 1المادة

أىىىم معىىايير تقيىىيم األداء ونظىىرا الىتمىىام الىىوزارة بيىىا يكتسىىي ىىىذا النىىوع مىىن النفقىىات أىميىىة بالغىىة ألنيىىا مىىن 
والعتبار التغذية أحد الشروط األساسية لتقييم أداء ىذا النوع من المؤسسىات، نظىرا لكثىرة الشىكاوي فىي ىىذا 

 المجال خاصة من طرف المرضى وذوييم...

موجبىة مىىن مؤسسىىة إال انىو يعىىاب عمىى ىىىذا العنىىوان عىدم تخصىىيص النفقىىات الخىتبلف العناصىىر المكونىىة ل
عمومية إلى أخرى وذلك باختبلف اختصاصيا وكذلك لنوع الوجبات يبن فطور و داء وعشىاء وأىميىة كىل 

 منيا.

أما ما يخص الباب الثاني فيو يتمثل في النفقات المسجمة عمى حساب السنة المالية المقفمة، أي في حالة 
 ليذه السنة .وجود نفقات تم االرتباط بيا تخص سنة مقفمة وتجاوزتيا 

 العنوان الرابع: األدوية والمواد ذات االستعمال الطبي-2-4

 ويحتوي ىذا العنوان عمى ثبلثة أبواب:

 الباب األول: األدوية والمواد الطبية األخرى 

 األدوية، الضمادات ومواد المخابر -1المادة 

 أفبلم ومواد التصوير باألشعة -2المادة

 أدوات صغيرة وممحقات طبية وجراحية -3المادة

 الباب الثاني: الغازات الطبية ومواد أخرى 
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 الغازات الطبية -1المادة

 مواد أخرى -2المادة

 الباب الثالث: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة. -1المادة

العنوان تدخل في صىمب ميمىة ىىذا النىوع مىن المؤسسىات وأي نقىص ولو أىمية بالغة حيث أن نفقات ىذا 
 تقابمو نتائج كارثية عمى عمل ىذه المؤسسة. 2و1في باب من األبواب سالفة الذكر 

فاألدوية والمواد الطبية تدخل في صميم شغل األطباء وعدم وجود ىا تعني عدم وجود الخدمة اإلستشفائية 
ارة يخصصىىىون جىىىىزء ميىىىم مىىىن االعتمىىىاد المخصىىىص لممؤسسىىىة ليىىىىذا لىىىذلك نبلحىىىظ أن المىىىدير ومجمىىىس اإلد

 العنوان .

وكىىىىذلك الغىىىىازات الطبيىىىىة فيىىىىي مىىىىن أىىىىىم األدوات التىىىىي تسىىىىاىم فىىىىي تقىىىىديم الخدمىىىىة اإلستشىىىىفائية لىىىىرواد ىىىىىىذه 
 المؤسسات إالمرضىإ

حسىىاب أمىا البىاب الثالىىث مثىل فيىىو مىا سىىبق وذكرنىا فىي العنىىوانين األول والثىاني فيتمثىىل فىي النفقىىات عمىى 
السنة المالية المقفمة، ويتعمق بأي توريد تم الحصول عميو دون دفع النفقة وىذا التوريد يكون خاص بالسنة 

 المالية السابقة، فوجب حينئذ معالجتو خبلل ىذه السنة بترحيل ىذه النفقة لمسنة الحالية. 

 أبواب: 04وان  مى العنوان الخامس: نفقات األعمال الوقائية النوعية ويحتوي ىذا العن -2-5

 الباب األول :التمقيحات األمصال، األدوية والمواد األخرى 

 األدوية واألمصال وحقول الزرع -1المادة

 األدوية والمواد األخرى ذات االستعمال الوقائي-2المادة

 المواد المبنية ومواد الحمية لحماية األمومة والطفولة-3المادة

 الثاني: األدوية واألثاث التقني الباب 
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 األدوية واألثاث التقني -1المادة

 الباب الثالث: لوازم مختمفة 

 دفاتر التمقيحات ومطبوعات مختمفة -1المادة

 طبع الممصقات ولوازم مختمفة -2المادة

 الباب الرابع: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

 المقفمة. نفقات عمى حساب السنة المالية -1المادة

ومثمىىو مثىىل العنىىوان الرابىىع فيىىذا العنىىوان يكتسىىي طىىابع ميىىم ألىميىىة البىىاب األول، والمتمثىىل فىىي التمقيحىىات  
 واألمصال واألدوية والمواد األخرى.

أن بعىض األنىواع مىن األمصىال التىي تسىىتعمل لؤلوبئىة ذات الطىابع العىالمي فىان الىوزارة الوصىية ىىىي   يىر
 المكمفة بتوفيرىا وال تدخل في الميزانية العادية إأولية، إضافية إ

، فيىىىي تىىىدخل النفقىىىات فىىىي التسىىىيير الحسىىىن واألمثىىىل لممؤسسىىىة كىىىدفاتر 02،03،04أمىىىا مىىىا يخىىىص البىىىاب 
 إ06ت المختمفة، واألثاث التقني ونفس الكبلم يقال عمى الباب السادس إالتمقيحات، والمطبوعا

 إ02العنوان السادس: العتاد واألدوات الطبية : ويحتوي ىذا العنوان عمى بابين إ -2-6

 الباب األول : العتاد واألدوات الطبية 

 العتاد واألدوات الطبية -1المادة

 األدوات الطبية -2المادة

 وقطع  يار العتاد الطبي واألدوات الطبيةممحقات  -3المادة 

 الباب الثاني: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة -1المادة
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يحتىوي العنىوان فىىي بابىو األول عمىى العتىىاد الطبىي واألدوات الطبيىة ومثممىىا قمنىا عمىى مىىا سىبق فنفقىات ىىىذا 
مؤسسات اإلستشفائية وفصل ىذا النوع من العتاد عمى باقي األنواع يسيل الباب تدخل في صميم عمل ال

عمىىى مسىىىتخدم الميزانيىىىة االطىىىبلع عمىىىى مبمىىىغ النفقىىات المخصصىىىة لمعتىىىاد الطبىىىي دون  يىىىره ومعرفىىىة قيمىىىة 
االعتمىىاد بصىىفة مفصىىىمة أي تكىىون عمميىىة الرقابىىىة سىىيمة خاصىىة بالنسىىىبة لعمميىىات التفتىىيش التىىىي تقىىوم بيىىىا 

 .مصالح الصحة 

أمىا البىىاب الثىىاني فيىىو كسىابقيو يتمثىىل فىىي نفقىىات عمىى حسىىاب السىىنة الماليىىة المقفمىة وينطبىىق عمييىىا نفىىس 
 الكبلم.

 أبواب: 03صيانة اليياكل الصحية ، ويحتوي ىذا العنوان عمى ثبلثة  العنوان السابع: -2-7

 الباب األول: صيانة اليياكل الصحية وترميميا 

 صيانة اليياكل الصحية وترميميا -1المادة

 صيانة المساحات الخضراء -2المادة 

 الباب الثاني: شراء مواد البناء 

 شراء مواد البناء األشغال الصيانة والترميم المنقذة من قبل اإلدارة -1المادة

 الباب الثالث: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة

 ة المالية المقفمةنفقات عمى حساب السن -1المادة

ومن المبلحظ حسب ما سبق فان بعض العناوين تحتوي عمى نفقات صيانة لبعض مقتنياتيا وىي خارجة 
عىىن العنىىوان السىىىابع وىىىذا لتحسىىىين عمميىىة الرقابىىىة والرتبىىاط ىىىىذا النىىوع مىىىن المعنيىىات بعقىىىد يىىربط صىىىيانتيا 

 لخضراء داخل محيط المؤسسة.بموردىا وترميميا فتتمثل إما في ترميم اليياكل أو المساحات ا

 أما ما يخص الباب الثالث فتطبق عميو نفس ما تم ذكر لمعناوين السابقة. -

العنوان الثامن: نفقات أخرى لمتسيير، ويكتسي ىذا النوع أىمية بالغة حيث انو يحتوي عمى ثمانية  -2-8
 أبواب ترتبط بالعناوين السابقة بصفة أو بأخرى . 08
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  يف أخرى لمتسيير الباب األول: مصار 

 مصاريف تسيير القابضين -1المادة

 أتعاب الخبراء -2المادة

 تسديد النفقات -3المادة

 مصاريف البريد والمواصبلت - 4المادة

 اإليجار وتكاليف الكراء – 5المادة

 التأمينات ضد الحرائق واألضرار المختمفة -6المادة

 مصاريف العقود والمنازعات  -7المادة

 مصاريف الدفن -8المادة 

 مصاريف نقل الخبراء واألجانب في ميمة قصيرة المدى -9المادة

 نفقات مختمفة -10المادة

 الباب الثاني: الموازم 

 التدفئة اإلنارة ولوازم الماء والطاقة -1المادة

 لوازم المكتب والمطبوعات -2المادة

 الوثائق واالشتراكات في المجبلت -3المادة  

 مواد التنظيف المنزلي-4المادة  

 البياضات وعدة األسرة  -5المادة 

 الباب الثالث: العتاد واألثاث واألدوات الصغيرة 

 اقتناء العتاد والموازم الصغيرة 1-المادة
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 اقتناء األثاث -2المادة 

 صيانة العتاد واألثاث  -3المادة 

  الباب الرابع: حضيرة السيارات 

 ات اقتناء وتجديدحضيرة السيار  -1المادة

 شراء الوقود والزيوت -2المادة

 صيانة السيارات وشراء قطع الغيار -3المادة

 شراء العجبلت -4الماد

 التأمينات -5المادة 

 اقتناء قسيمة السيارات   -6المادة 

 الباب الخامس: النقل والتنقبلت 

 النقل والتنقبلت -1المادة

 نقل السمع ومصاريف مختمفة   -2المادة

 دماجيم عادة تكييفيم وا   الباب السادس: المعالجة عن طريق تشغيل المرضى وا 

 شراء لوازم المعالجة عن طريق التشغيل -1المادة

عادة إدماجيم -2المادة    نفقات إعادة تكييف المرضى وا 

 الباب السابع: تسديد مصاريف االستشفاء لممستشفى المركزي لمجيش 

 لممستشفى المركزي لمجيشتسديد مصاريف االستشفاء  -1المادة

 الباب الثامن: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

 نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة -1المادة
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وتتمثىىىىل أىميىىىىىة ىىىىىىذا العنىىىىوان فىىىىىي أن نفقاتىىىىىو تنفىىىىىق مىىىىن اجىىىىىل العنىىىىىاوين األخىىىىرى فمىىىىىثبل مصىىىىىاريف البريىىىىىد 
منيىىىا المىىىوظفين .... إال أنيىىىا تنفىىىق فىىىي ىىىىذا  والمواصىىبلت، فيىىىي مرتبطىىىة بالجيىىىاز اإلداري ككىىىل ويسىىىتفيد

 العنوان.

إ حضىىيرة السىيارات فيىو الميزانيىة الخاصىىة بوسىائل النقىل داخىل الحضىىيرة 04وكىذلك نجىد أن البىاب الرابىع إ
 فمثبل نجد          

 اقتناء سيارات جديدة . -1مادة        

 شراء وقود وزيوت. -2            

 يارات وشراء قطع الغيار.صيانة الس -3            

 شراء العجبلت. -4            

 التأمينات . -5            

 اقتناء قسمة السيارات . -6            

...إ وكىىذا  فعنىد النظىىر لنفقىىات ىىىذا البىىاب نجىىد أن تجديىد وصىىيانة وأي اقتنىىاء لمىىوازم السىىيارات إعجىىبلت ،
مصىىاريف التىىامين  فمىىو وجىىىدت ىنىىاك تسىىجيل مفصىىىل لوسىىائل النقىىل وامتبلكيىىا تصىىىبح ىىىذا البىىاب مىىىوازي 

 .2944وسائل النقل والحساب  244لمحساب  

وىذا الباب يسيل عمى المراقب عممو من خبلل معرفتو لبلقتناء الجديد ومبالغ الصيانة والتأمينات وتطورىا 
 ل مقارنتيا .من كل سنة إلى سنة من خبل

أمىىا البىىاب الرابىىع فيىىو يخىىتص بالمؤسسىىات لىىذوي االحتياجىىىات الخاصىىة ونفىىس مىىا قمنىىاه عمىىى سىىابقيو فيمىىىا 
 يخص الباب الثامن ،نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة .

 الخدمات االجتماعية ويحتوي ىذا العنوان عمى باب وحيد: العنوان التاسع: -2-9

 جتماعيةالباب الوحيد: الخدمات اال 

 الخدمات االجتماعية -1المادة
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 النسبة المخصصة لمتقاعد المسبق -2المادة

 النسبة المخصصة لتمويل السكن االجتماعي -3المادة

 العنوان العاشر: نفقت البحث الطبي-2-10

 الباب األول: التنقبلت والميام 

 التنقبلت والميام - 1المادة

 الباب الثاني: استشارة الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابيم 

 استشارة الخبراء المشاركين في البحث الطبي وأتعابيم -1المادة

 الباب الثالث: الموظفون المناوبون المساىمون في البحث الطبي 

 ساىمون في البحث الطبي مالموظفون المناوبون ال -1المادة

 الطبيةالتحقيقات  -2المادة

 األدوات-األثاث-الباب الرابع: العتاد 

 العتاد واألدوية الطبية -1المادة

 -شراء وصيانة -عتاد وأثاث آخر -2المادة

 الباب الخامس: لوازم مختمفة 

 وراقة لوازم المكتب ومصاريف الطبع -1المادة

 منتوجات المخابر -2المادة

 الوثائق واالشتراكات في المجبلت والدوريات -3المادة

 الباب السادس: نفقات مختمفة 

 نفقات مختمفة -1المادة
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 الباب السابع: نفقات عمى حساب السنة المالية المقفمة 

ىذا العنوان ليست لو أىمية بالنسبة لممؤسسات اإلستشفائية التي تقدم الخدمات إنما نفقات البحىث نجىدىا 
 في مخابر البحث والمستشفيات الجامعية  .

االعتمىىىىاد  تقسىىىيماتيا لمنفقىىىات وومعرفىىىىة   صىىىيلميزانيىىىىة بقميىىىل مىىىن التفلم تطىىىرقلتىىىم ا مىىىن خىىىبلل مىىىا سىىىىبق 
المخصىص لكىىل نفقىة حيىىث أن التقيىد بيىىذا االعتمىاد واجىىب نظىرا لسىىيولة الرقابىة مىىن خىبلل مقارنىىة مىا فىىي 

 ىىىي خاصىىة فىىي المؤسسىىات العموميىىةإ و الميزانيىىة  بمىىا انفىىق أي أن الميزانيىىة أداة ميمىىة مىىن أدوت الرقابىىة إ
 . أىم أداة ألنيا عبارة عن مخطط واجب اإلتباع
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 العمومي في المستشفى ورقابة التكمفة نظام محاسبة المسؤولية المبحث الثالث:

عوامىىل اإلنتىىىاج  يمكىىن تقسىىيم أي مستشىىفى الىىى مجموعىىة مىىن مراكىىىز التكمفىىة بيىىدف تحقيىىق كفىىاءة إسىىتخدام
المتاحىىة مىىىن مىىىواد وعمىىىل وخىىىدمات فىىىي كىىىل مركىىىز مىىىن تمىىىك المراكىىىز والرقابىىىة عمييىىىا والمسىىىاعدة فىىىي إجىىىراء 
مقارنات بين تكمفة النشاط الواحد بالمستشفى لعدة فترات متعاقبة وكذلك المسىاعدة فىي سىرعة تحديىد نتيجىة 

تخاذ اإلجراءات التصحيحية البلزمة  مزاولة األنشطة المختمفة بالمستشفى والتعرف عمى مواطن الضعف وا 
لتشجيعيا، وتجدر اإلشارة الى أن مراكز التكمفة عمى مستوى كل مستشىفى تتحىدد فىي  قوةبشأنيا ومواطن ال

 إعتبارات عدة أىميا: ضوء

 طبيعة خدمات المستشفى؛ -
 حجم المستشفى؛ -
 ؛نطاق نشاطاتو -
  لك من إعتبارات.درجة التخصص في تقديم انواع الرعاية الصحية وما شابو ذ -

 : مراكز الخدمة الصحيةالمطمب االول

يمكىن تقسىيم المستشىفى مىن الوجيىة التكاليفيىة الىى أربعىىة مجموعىات رئيسىية مىن مراكىز التكمفىة عمىى النحىىو 
  التالي:

وىىىىي المراكىىىز التىىىي تتىىىولى بشىىىكل مباشىىىر تنفيىىىذ الميىىىام  المراكاااز الطبياااة رالع جياااة : مجموعاااة -1
تىىىرتبط إرتباطىىىا وثيقىىىا بوظائفىىىو، أو بعبىىىارة أخىىىر ىىىىي لممستشىىىفى وتعكىىىس نشىىىاطو األساسىىىي و  األساسىىىية

وتقديم الرعاية الصحية لممرضى بمعرفة األطباء المتخصصين وفقا   المراكز التي تتولى ميمة العبلج
طبيىىة لؤلصىول والقواعىد الطبيىة الفنيىة، وفىي ضىوء الكيفيىة التىي يىتم مىن خبلليىا تقىديم أشىكال الرعايىة ال

المختمفىىة فإنىىو يمكىىن إعىىادة تقسىىيم مجموعىىة مراكىىز التكمفىىة الطبيىىة الىىى نىىوعين مىىن المراكىىز ىمىىا مراكىىىز 
 العيادات الخارجية الطبية ومراكز األقسام الداخمية الطبية.

وىىىي تمىىك المراكىىز التىىي تقىىع عمييىىا مسىىؤولية خدمىىة المراكىىز  مراكااز الخاادمات الطبيااة: مجموعااة -2
لتسىييبلت البلزمىة ليىا لمسىاعدتيا فىي القيىام بميمتيىا العبلجيىة، فمراكىز الخىدمات الطبية وتقديم جميىع ا

نمىىا تتىىولى فقىىط مسىىاعدة وخدمىىة المراكىىز الطبيىىة فىىي أداء وظيفتيىىىا  ال تقىىوم مباشىىرة بعمميىىات عبلجيىىة وا 
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قىىة  يىىر مباشىىرة ويمكىىن إعىىادة العبلجيىة، ومىىن ثىىم فىىإن عبلقىىة تمىىك المراكىىز بالعمميىىة العبلجيىىة ىىىي عبل
 م مراكز الخدمات الطبية الى مراكز خدمات طبية خاصة ومراكز خدمات طبية عامة، يتقس

 ثل في ) األشعة، التحاليل، نقل الدم ....(؛المراكز الطبية الخاصة تتم -
أمىا مراكىىز الخىىدمات الطبيىة العامىىة فتتمثىىل فىي )اإلطعىىام، اإلتصىىاالت، الصىيانة ، التكييىىف، القىىوة  -

 المحركة.....(.

فىي حالىة المستشىفيات الخاصىة مىن الضىروري ان يكىون ىنىاك مركىز  الخدمات التساوينية:مركز  -3
والتىىي تعمىىل عمىىى إبىراز خىىدماتيا وعىىن آخىىر وأحىىدث أنىىواع األجيىىزة  التسىىويقيةتكمفىة خىىاص بالعمميىىات 

حالة المستشفيات الطبية المستخدمة فييا والزمن القياسي الذي يمكن أن يتم العبلج خبللو...، أما في 
لعامىىة فىىىإن ىىىذا المركىىىز ال وجىىىود لىىو بإعتبىىىاره نشىىىاط  يىىر قىىىائم أو محىىىدود لمغايىىة وال يتضىىىمنو الييكىىىل ا

 التنظيمي لممستشفى أساسا.

تقىىدم تمىىك المراكىىز خىىدماتيا اإلداريىىة الماليىىة المتنوعىىىة  مجموعااة المراكااز اإلداريااة والتمويمياااة: -4
كىىىز إتصىىىاال مباشىىىرا بوظيفىىىة الرعايىىىىة لممستشىىىفى كىىىبل متكىىىامبل وال تتصىىىل عناصىىىر تكىىىاليف تمىىىك المرا

الطبيىىة أو خىىدمات الرعايىىة الطبيىىة ومىىن ثىىم فىىىبل يمكىىن توزيىىع تمىىك المراكىىز عمىىى أي مىىن الىىىوظيفتين 
تكىاليف تتعمىق بىاإلدارة العامىة  رعايىة الطبيىة(، بإعتبارىىاوظيفة الرعاية الطبية وخدمات الالسابقتين )

 لممستشفى وبعممية تنظيم وتوفير االموال البلزمة لتشغيمو.
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ويمكىىن تقسىىيم الجانىىب الصىىحي لممستشىىفى العمىىومي فىىي الجزائىىر وفقىىا لنظىىام محاسىىبة المسىىىؤولية  -5
خدمة الرعاية بالنظر الى الييكل التنظيمي الكبلسيكي والموجود فعبل الى مركزين  رئيسيين  يتعمقان ب

 الصحية ومركز مساعد لمخدمات الطبية مثمما ىو موضح في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 شرح الشكل: 

المتمثل فىي  فاألولمن خبلل الشكل نجد مركزين رئيسيين  يتميز كل منيما بالخدمة المقدمة عمى مستواه 
يتشىاركيا مىع  المراكز الفرعية واالقسام الخاصة بو والمراكىز التىيمركز االستقبال والفحص لو مجموعة من 

مركز الفحص التخصصي الذي ىو االخر يتميز بخدمات خاصة بىو، ويتشىارك فىي مركىز االشىعة ومركىز 
 (مراكز مساعدةالتحاليل )

 

 

 

 

 

(: يبين المراكز الصحية لمتكمفة   2-4شكل رقم ) 
 بالمستشفى 

 مركز الفحص التخصصي مركز االستقبال والفحص

 )طب باطني جراحي(

 مركز التوليد

 مركز األمراض المزمنة

األشعة  مركز  

 التحاليل   مركز  

المصدر : من إعداد الطالب  
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  وقبل التفصيل في نشاط كل مركز وجب التطرق الى وحدات التكمفة فىي المستشىفى وفقىا لمجىدول
 التالي:

 (: يبين وحدات التكمفة لممستشفيات 2-4جدول رقم)

 وحدة التكمفة النشاط
 فيمم أشعة مركز األشعة

 ابر.. جرعة /  أدوية
 ضمادات  تضميد

 نتيجة التحميل /  المختبر 
 /  جمسة نقل دملتر دم بنك الدم

 / يوم عناية مركزةساعة عناية مركزة العناية المركزة
 العمميات في اليوم/ عدد ساعة عممية  العمميات

 إقامةيوم  اإلقامة ) النقاىة والمتابعة(
 فمم تخطيط  تخطيط القمب

 ساعة والدة أو مولود الوالدة
 ساعة تخذير /عممية جراحية  التخذير
 قطعة أو ساعة تعقيم التعقيم

 / ممف  الممفات الطبية)التسجيل(
 فحص أو ساعة فحص الفحص
 وجبة  ذائية اإلطعام
 قطعة او وزن قماش المغسمة

 ميت/ جثة المشرحة/ حفض الجثث
 باإلعتماد عمى معطيات من المشتشفى المصدر: من إعداد الطالب

وممىا سىىبق يمكىىن  تحديىىد التكمفىة النيائيىىة لكىىل مركىىز تكمفىة مىىن خىىبلل االنشىىطة التىي تتكىىون منيىىا الخدمىىة 
خىر مىن نفىس آوالتي تتباين من فئىة مىن المرضىى الىى فئىة أخىرى وحتىى مىن مىريض الىى مىريض الصحية 

 الفئة.
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 المطمب الثاني: مراكز الخدمة الصحية لممستشفى العمومي بالشريعة

: ويحتىوى ىىذا المركىز الفرعىي مىن المركىز الرئيسىي الىذي يتخصىص بخدمىة مركز اإلستنبال والفحص -1
مركىز فىي لالرعاية الصحية عمى الطب العام، واإلستشفاء الخىارجي ىىو السىمة الغالبىة عميىو، ويتكىون ىىذا ا

 دينة الشريعة كمثال عمى ما يمي:ممستشفى 

 (: الطاقم المكون لمركز التكمفة اإلستقبال والفحص3-4جدول رقم)

ىىة ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  العدد الفئىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 17 طبيب عام

 30 ممرض
 25 مساعد ممرض
 00 عامل إداري

 06 عامل امن ووقاية
 06 عامل نظافة

 -تبسة–المصدر : إدارة مستشفى الشريعة 

تحىت  سىيطرة مسىؤول المركىز وبعد ذكر الطاقم المكون لممركز وجب التطرق لمسببات التكاليف التي تقىع 
 والتي تتكون مما يمي :

 أدوية؛ 
 ضمادات؛ 
 أجيزة طبية؛ 
 حقن وأمصال؛ 
 عتاد ومواد نظافة إستشفائية؛ 
 . مستيمكات أخرى 
  وىىذه تقىع تحىت سىيطرت مسىىؤول المركىز مباشىرة وىنىاك نىوع أخىىر مىن التكىاليف يسىببيا مسىىؤول

 الصحية مثل: المركز وليست تابعة لو بل تقع في مركز مساعد لمخدمة
 مواد المخابر) مواد لتحاليل(؛ 
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   ....أفبلم أشعة 

 كالتالي:مركز اإلستنبال والفحص كانت انشطة مركز التكمفة  2015وخبلل سنة 

 و: دج              (: إستيبلك األنشطة المسببة لمتكاليف لئلعتمادات الممنوحة4-4جدول رقم)

 اإلنحراف اإلستيبلكات النفنةراإلعتماد الممنوح  التكمفة -مسبب التكمفة         النفقة
ىىىة ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  3648000 28352000 32000000 األدويىىىىىىىىىىىىىىىى
 640000 7360000 8000000 مواد المخابىىىىىىىىىىىىىىىىىىر
ىىىادات ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  720000 17280000 18000000 ضمىىىىىىىىىىىىىىى

 180000 1820000 2000000 أخرى  مستيمكات
 3040000 15960000 19000000 حقن وأمصىىىىىىىىىىىىىىىال

 12000 1080000 1200000 عتاد ومواد نظافة إستشفائية
 من إعداد الطالب باالعتماد عمى مكتب حساب الكمفة  المصدر:

 من خبلل الجدول السابق يبلحظ ما يمي:

  كىل االنشىىطة تقىىع تحىىت مسىؤولية مىىدير المركىىز، ومىىدير المركىىز ىنىا ىىىو صىىفة إلسىىتحالة ثبىىات
شىخص محىدد والمتمثىل فىي شىىخص الطبيىب، وكىذلك  لوجىود مىىديرين فىي نفىس الوقىت او أكثىىر 

سىتقبال وفحىص المرضىى فىي نفىس الوقىت، بمعنىى أن الطبيىب الىذي يىتم تكميفىو وفقىا يلممعا نىة وا 
، مىن خىىبلل عىىن كىل مىا يصىىدر منىو مىن قىىرارات ليىا أثىر مىىالي )تكمفىة(لبرنىامج المناوبىة مسىؤول 

توجييىىىو لممىىىريض، واألفىىىراد المطبقىىىين لمتعميمىىىات )ممرضىىىين، شىىىبو ممرضىىىين، عمىىىال نظافىىىة..( 
 مسؤولين عن ترجمة تمك االوامر والتعميمات، وىذه االوامر والتعميمات تحتمل ما يمي : 

 يبلك )أدويىة ،امصىال، اشىعة، تحاليىىل.( فحىص المىريض وحصىولو عمىى وصىفة طبيىىة دون إسىت
يىدخل ضىمن التكىىاليف  يىر المباشىرة والتىىي سىيأتي ذكرىىا الحقىىا)اجور المىوظفين العىاممين أثنىىاء 

 المكتبي...( ؛ واألثاثالمناوبة، القوة المحركة، اىتبلك االجيزة الطبية، العتاد 
  الطبيىىىىب المسىىىىىؤول  ينتىىىىو ومتابعىىىىة حالتىىىىىو مىىىىن طىىىىرفاتوجيىىىىو المىىىىريض لغرفىىىىة االنتظىىىىىار ثىىىىم مع

دات، حقن، أدوية..( حسب حالة اوالممرضين باإلضافة الى إمكانية إستيبلك ) از طبي، ضم
المريض وىذا ما يميز الخدمة الصحية عن باقي الخدمات في عىدم ثباتيىا مىن مسىتيمك لمخدمىة 
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آلخىر أي تختمىىف مىىن مىىريض لمىريض آخىىر، وكىىل مىىا سىىبق  ىىي تكىىاليف تقىىع تحىىت مسىىؤولية 
 .لمركز(، وتنفذ من طرف الموظفين التابعين لمركز المسؤولية )مسؤول ا

 ويقع تحت مسؤوليتو أيضا :
 اداء األفراد العاممين من ممرضين ومساعدين وعمال نظافة واعوان أمن؛ 
 عدم التبميغ عن نفاذ المواد الضرورية لمخدمة الصحية وعن نسب إستيبلكيا ؛ 
 من طرف الموظفين التابعين . عطل االجيزة نتيجة سوء اإلستخدام 

 أما االنشطة التي ال يتحمميا مسؤول مركز التكمفة سالف الذكر  :

  ز عىن نفاذىىىا او عىن قىىرب كىىعىدم إعىىادة التىزود بىىبعض المىواد الضىىرورية مىع تبميىىغ مسىؤول المر
 نفادىا والتي تضمن إستمرارية تقديم الخدة الصحية ؛

 تباع كل  اإلجراءات والتعميمات المدونة في التعامل معيا.  عطل األجيزة مع حسن إستخداميا وا 

ويحتىىوى ىىذا المركىىز الفرعىىي مىىن المركىىز الرئيسىىي الىىذي يتخصىىص  مركااز الفحااص التخصصااي: -2
بخدمىىىة الرعايىىىة الصىىىحية عمىىىى قسىىىم الجراحىىىة العامىىىة والتوليىىىد وقسىىىم طىىىب االطفىىىال والعظىىىام واالمىىىىراض 

عميو، ويتكىون ىىذا المركىز فىي مستشىفى مدينىة الشىريعة المزمنة، واإلستشفاء الداخمي ىو السمة الغالبة 
 كمثال عمى ما يمي:

 و: فرد              (: الطاقم المكون لمركز التكمفة الفحص التخصصي5-4جدول رقم)

ىىة ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  العدد الفئىىىىىىىىىىىىىىىىىى
طبيب مختص)جراحة عامة، طب أطفال، طب النساء، طب 

 العظام، أمراض باطنية(
06 

 06 قاببلت
 20 ممرض

 35 مساعد ممرض
 00 عامل إداري

 05 عامل امن ووقاية
 08 عامل نظافة

 -تبسة–المصدر : إدارة مستشفى الشريعة 
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ز األول مىىىىىن مسىىىىىببات التكمفىىىىة يقىىىىىال عىىىىىن ىىىىىىذا المركىىىىىز مىىىىىع مراعىىىىىات بعىىىىىض كىىىىىونفىىىىس مىىىىىا قيىىىىىل عىىىىىن المر 
األدويىىىة اإلستشىىىىفائية العظىىىىام، و  مىىىىن أدوات جراحيىىىة ومسىىىىتيمكات أخىىىرى كمسىىىىتمزمات تىىىرميم تالخصوصىىىيا
التي تستدعي بقاء المريض خارج المستشفى، وعمى أقصى تقدير معاينة سىريرية، مىن  باألمراضالخاصة 

 فاألدويىة الموجيىة لىو تكىون لمعالجىة حىاالتالثىاني  المركىز ى تقدير أما ساعات كأقص 06 ساعة الى 02
 إقامة المريض في المستشفى أو حاالت األمراض المزمنة ....

 كالتالي:مركز الفحص التخصصي كانت انشطة مركز التكمفة  2015وخبلل سنة 

 و: دج          (: إستيبلك األنشطة المسببة لمتكاليف لئلعتمادات الممنوحة6-4جدول رقم)

 اإلنحراف اإلستيبلكات اإلعتماد الممنوح النفنةر التكمفة -مسبب التكمفة         النفقة
ىىىة ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  3000000 57000000 60000000 األدويىىىىىىىىىىىىىىىى
 2160000 24840000 27000000 مواد المخابىىىىىىىىىىىىىىىىىىر
ىىىادات ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  414000 13386000 13800000 ضمىىىىىىىىىىىىىىى
 180000 2820000 3000000 مستيمكات أخرى 
 288000 13120000 16000000 حقن وأمصىىىىىىىىىىىىىىىال

 396000 1404000 1800000 عتاد ومواد نظافة إستشفائية
 330000 1870000 2200000  ازات طبية

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى مكتب حساب الكمفة 

وقبل إجراء أي تحميل لنشاط ىذا المركز وجب التطرق لممراكز الفرعية التي تنطوي تحتو وتىدخل ضىمن  
التطرق لمركز جزئي لو نشاط معتبر داخل المستشفى وىو مركز األمومة وسيتم  ،مسؤوليات رئيس المركز

 والطفولة، والذي كانت تكاليفو وفقا لمجول التالي:
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 و:دج          مومة والطفولةمركز األل األنشطة المسببة لمتكاليف لإلعتمادات الممنوحة إسته ك(: 7-4جدول رقم)

 اإلنحراف اإلستيبلكات النفنةراإلعتماد الممنوح  التكمفة -مسبب التكمفة         النفقة
ىىىة ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  1350000 25650000 27000000 األدويىىىىىىىىىىىىىىىى

 1485000 133650000 14850000 المخابىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مواد
ىىىادات ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  165600 811400 8280000 ضمىىىىىىىىىىىىىىى
 162000 1188000 1350000 مستيمكات أخرى 
 1296000 7344000 8640000 حقن وأمصىىىىىىىىىىىىىىىال

 234000 936000 1170000 عتاد ومواد نظافة إستشفائية
 77000 693000 770000  ازات طبية

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى مكتب حساب الكمفة 

 :شتمل عمى ما يميونشاط ىذا المركز ي

 ي المستشىفى عمىى األقىل ليمىة واحىدة فىي الحالىة قامىة فىوالتي تستمزم المكوث واإل الوالدة الطبيعية
 ؛الطبيعية

  وث المريض في المستشىفى كم وتستدعيالوالدة القيصرية والتي تستدعي إجراء عممية قيصرية
 أيام مع إستيبلكيا لمجموعة من  مسببات التكمفة المختمفة، 03عمى األقل لفترة 

 وطب األطفال.الوالدة، من تمقيحات أثناء الحمل او بعد الرعاية الصحية لمطفل ، 
ومة والطفولة  التخصصي خارج المركز الفرعي المتخصص في االمت تكاليف مركز الفحص وكان

 ض المزمنة، طب العظام( وفقا لمجدول التالي:امر وي عمى )مركز االوالذي يحت
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إساااااااته ك األنشاااااااطة المساااااااببة لمتكااااااااليف لإلعتماااااااادات الممنوحاااااااةرطب العظاااااااام واألمااااااارا  (: 8-4جىىىىىىدول رقىىىىىىم)

 و: دج                                                                                    ةالمزمن

 اإلنحراف اإلستيبلكات النفنةراإلعتماد الممنوح  التكمفة -مسبب التكمفة         النفقة
ىىىة ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  1650000 31350000 33000000 األدويىىىىىىىىىىىىىىىى

 675000 11475000 12150000 المخابىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مواد
ىىىادات ىىى ىىى ىىى ىىى ىىى  248400 5271600 5520000 ضمىىىىىىىىىىىىىىى
 18000 1632000 1650000 مستيمكات أخرى
 1584000 5776000 7360000 حقن وأمصىىىىىىىىىىىىىىىال

 162000 468000 630000 عتاد ومواد نظافة إستشفائية
 253000 1177000 1430000  ازات طبية

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى مكتب حساب الكمفة                             
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 عناصر التكمفة لممراكز الصحية بمستشفى الشريعة المطمب الثالث:

والفحص من خبلل لمركز الفحص التخصصي ومركز االستقبال عناصر التكمفة  فيما يمي  -1-1
 :الجدولين التاليين

 و:دج                     : يبين توزيع التكاليف المباشرة لمركز الفحص التخصصي9-4رقمرجدول 

 المركز
 

 مسبب التكمفة

 مركز الفحص التخصصي
غرف  عناية مركزة

 العمميات
مخبر  األشعة التخذير

 التحاليل
  المطعم اإلقامة ننل الدم

رواتب 
 األطباء/تخصص

2385216 4770432 

3975360 

795072 795072 795072 3180288 / 

 7253097 3626548 رواتب الممرضين 

4110088 

2901239 5077168 1813274 12692920 / 
 658000 658000 تعويضات أجور

2303000 

1316000 13160000 658000 1316000 / 
 / / رواتب عمال المطبخ

 
/ / / 770459776 / 

 / / تكاليف الوجبات 
 

/ / / 2250000 1800000 

 75000 75000 ألبسة لمطاقم الطبي 

84000 

30000 30000 30000 30000 75000 

 264000 198000 قوة محركة 

247500 

132000 198000 66000 2640000 66000 

 65625 65625 لوازم مكتبيت 

96250 

87500 87500 43750 43750 / 
 56250 56250 أثاث مكتبي 

37500 

75000 75000 37500 37500 / 
 150000 150000 حضيرة السيارات

100000 

50000 200000 200000 150000 / 

 / / مصاريف التكوين
25000 

25000 25000 25000 25000 / 
 / / مؤتمرات

100000 

/ / / / / 
 2700000 2700000 أدوية

4050000 

2700000 5400000 1350000 8100000 / 
 880000 660000 نشاطات وقائية

550000 

660000 660000 440000 880000 / 
 420000 840000 عتاد طبي وأدوات 

1260000 

/ 840000 840000 630000 / 
 17292404 11414639 المجموع

16938698 

8771811 26547740 6298596 31975458 1941000 

 الوحدة
620 2500 2500 

4200 

12280 3500 

25830 20000 

 تكمفة الوحدة
18410,71 6916,962 6775,479 2088,526 2161,868 1799,599 

1237,919 

 97705 

 الممحق رقم المصدر : من اعداد الطالب
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 واالستنبال  : يبين توزيع التكاليف المباشرة لمركز الفحص19-4جدوا رقمر

 المركز
 مسبب التكمفة

 اإلستقبال و الفحص  مركز
مخبر  األشعة قاعة األنتظار عيادة الفحص

 التحاليل
 المطعم ننل الدم

رواتب األطباء 
 طب عام

7155648 4770423 2385216 2385216 4770423 / 

 / 3626548 3626548 3626548 4835398 7253097 رواتب الممرضين 
 / 822500 1645000 1645000 1233750 1233750 تعويضات أجور
رواتب عمال 

 المطبخ
/ / / / / / 

 900000 / / / / / تكاليف الوجبات 

ألبسة لمطاقم 
 الطبي 

67500 67500 27000 27000 / 27000 

 231000 137250 173250 173250 231000 173250 قوة محركة 

 / 52500 105000 105000 131250 78750 لوازم مكتبيت 
 / / 90000 / 180000 180000 أثاث مكتبي 

 / 700000 700000 / / / حضيرة السيارات

 / 25000 25000 25000 25000 25000 مصاريف التكوين
 / / مؤتمرات

/ / / / 
 / 1600000 4800000 / 1280000 6400000 أدوية

 / 132000 660000 990000 1320000 990000 نشاطات وقائية
 / 840000 840000 / 420000 840000 عتاد طبي وأدوات 

 المجموع
24396995 14494321 8977014 15077014 12706221 1158000 

 
540000 51840 4300 6975 7060 237 

 تكمفة الوحدة
45,17962 279,5972 2088752 216178687  1799,599 4886,07 

 باالعتماد عمى معطيات من إدارة المستشفى المصدر : من اعداد الطالب
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ربطىو بتقىارير األداء وفقىا لنظىام محاسىىبة و  لمركىز الفحىص التخصصىي تحميىل جىدول توزيىع التكىاليف -2
براز تكمفة الوحدة الصحية الخاصة بىو و وضىع  المسؤولية من خبلل التطرق لكل مركز فرعي عمى حدة وا 

 تحميل بإستخدام االوزان المرجحة كما يمي:

 العنايىىة المركىىىزةالوحىىدة الصىىىحية لغرفىىة  كيفيىىىة حسىىاب  تكمفىىةتظيىىر  غرفااة العناياااة المركاازة: 2-1
 وكيفية التقرير عن أداء ىذا المركز الفرعي :

 و:دج             تكمفة  رفة العناية المركزة بالمستشفى )إقامة مريض((: 11-4جدول رقم)    
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 720 6916,962 620 11414639 المركسةغرفت العنايت 

 تقرير مسؤول  رفة العناية المركزة المصدر : من اعداد الطالب

ومىىىىن خىىىىبلل قىىىىدرة  ،بغرفىىىة العنايىىىىة المركىىىىز تتبىىىع العمميىىىىات التىىىىي بإسىىىتطاعة المستشىىىىفى القيىىىىام بيىىىا
ولقيىىىد تىىىوفر الطبيىىىىب ولضىىىمان جىىىودة الخدمىىىىة الصىىىحية، المستشىىىفى فإنىىىو توجىىىد  رفتىىىىي لمعمميىىىات 

فىىىىىىي الجراحىىىىىة وجيوزيىىىىىىة الغرفىىىىىىة وتعقيميىىىىىا والطىىىىىىاقم الطبىىىىىىي المرافىىىىىق )تخىىىىىىذير نقىىىىىىل دم،  المخىىىىىتص
أي وفقىىا لممعادلىىىة  سىىىاعة 24متابعىىة...( تقىىرر أن قىىىدرة المستشىىفى القيىىىام بعمميتىىين جىىىراحيتين كىىل 

 عممية جراحية خبلل السنة. 720يوم =  x 360 رفة عمميات  02التالية: 
فىي أطىار التقريىر العىام الىذي يرفعىو مسىؤول مركىز  العنايىة المركىزة فةووفقا لتقرير المسؤول عن  ر 

 المعيىاريالفحص الطبي التخصصي فإن  ىذا المركىز حقىق نسىبة أداء فعمىي بالمقارنىة مىع األداء 
 كالتالي:

 (: يبين أداء  رفة العناية المركزة12-4جدول رقم)
 %86.11=  )إقامة في اإلنعاش(عممية فعمية 620

 )إقامة في اإلنعاش(معيارية عممية 720
 باالعتماد عمى تنرير مسؤول غرفة العناية المركزة المصدر : من اعداد الطالب

باإلضىافة الىى التقريىىر   المعيىىاريمىن  %86.11لقىد سىىجل المركىز الفرعىي تحقيىىق نسىبة  التنريار:
حول العمميات التي وجيت نحو مستشفيات أخرى سواء داخل تراب الوالية أو خارجيا إال أن ىذا 
األمر ليس في صمب عمل محاسبة المسؤولية نظرا لمرأي السيادي لمطبيب المختص وإلرتباط رأيو 
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اتو بالدرجة األولى ولىيس باإلمكانيات المتاحة و تعقد حالة المريض، سعيا منو لممحافظة عمى حي
 إرضاء متمقي التقرير عن أداء القسم .

كيفيىىة حسىىاب تكمفىىة الوحىىىدة الصىىحية لغرفىىة العمميىىات، وكيفيىىىة  تظيىىىر : غرفااة العمميااات -2-2
 في الجدول التالي: عن أداء ىذا المركز الفرعيو التقرير 

 و: دج         المستشفى)مريض((: يبين تكمفة إجراء العممية الواحد في 13-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة فعميةعدد الوحدات ال التكمفة الكمية البيان

 5040 6916,962 2500 17292404  رفة العمميات

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول  رف العمميات المصدر : من اعداد الطالب

عمميىة والتىىي بىدورىا تنقسىم بىىين عمميىات جراحيىىة وعمميىات والدة سىىواء  2500مىن خىبلل الجىىول تىم إجىىراء 
 خدمة ىذا المركز الفرعي من خبلل:والدة طبيعية أو قيصرية، وقدرة المستشفى كذلك تتحكم في 

 عممية سنويا  720تشفى عمى إجراء تم تبيينيا فيما سبق بقدرة المس الجراحية العمميات 
 سىىا وىىىذا مىىا  24عمميىىات والدة كىىل  03 ىىرف لمتوليىىد بقىىدرة إجىىراء  04مميىىات الىىوالدة : تىىوفر ع

 عممية  4320يوم =  x  360عمميات)يوميا( x 03 رف 04 -ينتج عنو : 
 )تصىىبح  4320عمميىىة و عمميىىات الوالدة)معياريىىا(  720أي بجمىىع العمميىىات الجراحيىىة )معياريىىا

 عممية. 5040)معياريا(  عدد العمميات المتاحة في المستشفى

طار التقرير العام الذي يرفعو مسؤول مركز الفحص الطبي إفي  العممياتووفقا لتقرير المسؤول عن  رفة 
 كالتالي: المعياري التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء

 (: يبين أداء  رفة العمميات14-4جدول رقم)
 %49.60 = عممية فعمية 2500

 عممية معيارية 5040
 المصدر : من اعداد الطالب

باإلضافة الى التقرير حول   المعياريمن األداء %49.60لقد سجل المركز الفرعي تحقيق نسبة  التنرير:
العمميىات التىي وجيىىت نحىو مستشىفيات أخىىرى سىواء داخىل تىىراب الواليىة أو خارجيىا، وىىىذه النسىبة أقىل مىىن 
المتوسط، وواجبة البحث في األسباب التي أدت الى تحقيقيا، وىنا يتقاطع التقرير األول مع التقرير الثاني 
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يات خارج الوالدة مرتفعة جدا، بمعنىى وجىود عىزوف عىن إجىراء ) رفة العناية المركزة( حيث ان نسبة العمم
عمميات التوليد في المستشىفيات العموميىة، لوجىود عيىادات خاصىة تقىوم بتقىديم خىدمات صىحية ذات جىودة 

ال يتحممىىو مسىؤول المركىىز فقىط بىىل يتحمىىل ، وىىذا العىىزوف وفقىا لنظىىام محاسىىبة المسىؤولية وفرتيىىاأحسىن ول
نيىة جىىدا دة الخىىدمات الصىحية وخيىر دليىل يقدمىو ىىىذا المسىؤول ىىو النسىبة المتالشىق المتعمىق بضىمان جىود

يتحممىو ىىو عىدم  ومىامىن نجىاح العمميىات القيصىرية،   %100لموفيات والنسبة المرتفعة والتي تكاد تبلمس
وجىىود مركىىز خىىاص بالعمميىىات التسىىويقية لممستشىىفيات العموميىىة والتىىي كانىىت سىىتأثر باإليجىىاب فىىي سىىموك 

 المواطنين نحو إستيبلك الخدمة الصحية العمومية .

الجدول التالي يبين كيفية حساب تكمفة الوحدة لعممية التخذير، وكيفية التقرير عن أداء : التخذير -2-3
 :.في الجدول التالي الفرعي ىذا المركز

 و:دج                                 (: يبين تكمفة عممية التخذير)عممية(15-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 5040 6775,479 2500 16938698  رفة العمميات)تخذير(

 تنرير مسؤول مركز التخذيرباالعتماد المصدر : 

عمميىىىة تخىىىىذير والتىىىي بىىىدورىا تنقسىىىم بىىىين عمميىىىات  تخىىىذير جراحيىىىىة  2500ول تىىىم إجىىىراء دمىىىن خىىىبلل الجىىى
 وعمميات  تخذير والدة قيصرية، وقدرة المستشفى كذلك تتحكم في خدمة ىذا المركز الفرعي من خبلل:

  عممية سنويا مما ينتج  720العمميات الجراحية تم تبيينيا فيما سبق بقدرة المستشفى عمى إجراء
 عنيا مباشرة نفس عمميات التخذير إلستحالة القيام بالعمميات بدون تخذير.

  سىىا وىىىذا مىىا  24عمميىىات والدة كىىل  03 ىىرف لمتوليىىد بقىىدرة إجىىراء  04عمميىىات الىىوالدة : تىىوفر
عمميىة )كىل العمميىات  4320يىوم =  x  360عمميات)يوميىا( x 03رف ى 04 -ينىتج عنىو : 

 تحتاج الى تخذير(
 )عمميىة و عمميىات التخىذير  فىي الىوالدة  720أي بجمع التخذير في العمميات الجراحية )معياريا

 عممية. 5040تصبح عدد عمميات التخذير المتاحة في المستشفى )معياريا(  4320)معياريا( 

 طار التقرير العام الذي يرفعو مسؤول مركز الفحص إسؤول عن مصمحة التخذير في ووفقا لتقرير الم

 كالتالي: المعياريالطبي التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء 
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 مركز التخذير(: يبين أداء 16-4جدول رقم)
 %49.60=  فعمية تخذير عممية 2500

 معياريةتخذير  عممية 5040
 باالعتماد عمى تنرير مسؤول مركز التخذيرالمصدر : 

، وىىىي نفىىس نسىىبة مركىىز المعيىىاريمىىن األداء %49.60لقىىد سىىجل المركىىز الفرعىىي تحقيىىق نسىىبة  التنرياار:
خرى وىي إجراء العمميات، وعميو العمميات وذلك لكون مصمحة التخذير ىي خدمة داعمة لخدمة صحية أ

إال انىىو وجىب التقريىر عىىن داء مركىىز العمميىات الجراحيىة، بىأإرتباطىىا وثيقىا المركىىز الفرعىي يىرتبط ىىذا داء فىأ
باألمصىىال البلزمىىة لمقيىىىام  احتفاظىىونجاعىىة ىىىذا القسىىم مىىن حيىىث مسىىاىمتو فىىىي العمميىىات و تسىىييره وكيفيىىة 

 بعممو عمى أحسن وجو.

وكيفيىة التقريىر  الجىدول التىالي يبىين كيفيىة حسىاب تكمفىة الوحىدة لعمميىة إجىراء فمىم أشىعة،األشاعة:  -2-4
 عن أداء ىذا المركز الفرعي.

 (: يبين تكمفة عممية األشعة17-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة المعياريةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 11520 2088,526 4200 8771811 األشعةغرفة 

 عةعتماد عمى تقرير مسؤول مركز االشباالالمصدر : 

أشعة بين تخطيط قمب وفمم أشعة، وقدرة ىذا المركز تتحدد من  عممية 4200ول تم إجراء دخبلل الج من
 خبلل ما يمي:

 01 (ول سىا 1/2 رفىة أشىعة بقىدرة إجىراء عمميىة كىل نصىف سىاعة )وىىذا مىا  سىاعة يوميىا 16دة مى
 عممية أشعة سنويا. 11520يوم=  x 360ساعة  x 16عممية أشعة  20ينتج عنو : 

ووفقىىا لتقريىىر المسىىؤول عىىىن مصىىمحة األشىىعة فىىي أطىىىار التقريىىر العىىام الىىذي يرفعىىىو مسىىؤول مركىىز الفحىىىص 
 كالتالي: المعياريالطبي التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء 

 

 



تبسة -الشريعة  -في المؤسسة العمومية االستشفائية ورقابة التكمفة محاسبة المسؤولية              :الرابعالفصل   
 

165 
 

 (: يبين أداء مركز األشعة18-4جدول رقم)       

 %36.45=  عممية أشعة فعمية 4200
 معيارية أشعة  عممية 11520

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز االشعةالمصدر : 

، وىي  نسبة متدنية ألىمية المعياريمن األداء ا%36.45لقد سجل المركز الفرعي تحقيق نسبة  التنرير:
والفحىىص  ، وىىىذا المركىىز يتشىاركو مركىىزين رئيسىيين ىمىىا مركىز اإلسىىتقبالىىذا المركىىز فىي العمميىىة الصىحية

ومركز الفحص التخصصي وقبل إبداء تقرير حول النسبة وجب إنتظار التقرير الذي سنتطرق إاليو الحقا 
 والخاص بمركز اإلستقبال والفحص )األشعة(

، وكيفية التقرير عن تكمفة الوحدة لعممية تحميل مخبريالجدول التالي يبين كيفية حساب التحاليل:  -2-5
 الفرعي.أداء ىذا المركز 

 و: دج                          (: يبين تكمفة عممية تحميل مخبري 19-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 20160 2161,868 12280 26547740 مخبر التحميل

 المصدر : من اعداد الطالب

تحميىىىل بىىين تحميىىىل لمىىىرض السىىكر وضىىىغط الىىىدم وفصىىىيمتو، عمميىىىة  12280مىىن خىىىبلل الجىىىول تىىم إجىىىراء 
 وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل:وتحاليل خاصة بالعمميات ...، 

 01 سىىىاعا )الفتىىىرة  04وىىىذه العمميىىىات تىىىتم صىىىباحا  يوميىىىا عمميىىىة80بقىىىدرة إجىىىراء  مخبىىر تحميىىىل
، وتطمىىىب بعىىىىض النتىىىائج بالوقىىىىت الىىىذي تسىىىىتغرقو اآلالت فىىىي العمىىىىل الصىىىباحية( نظىىىرا إلرتبىىىىاط

             وىىىىىىىىىذا مىىىىىىىىا ينىىىىىىىىتج  يىىىىىىىىوم  253، ولمىىىىىىىىدة التحاليىىىىىىىل ان يكىىىىىىىىون تمقىىىىىىىىي الخدمىىىىىىىىة فىىىىىىىىي حالىىىىىىىىة صىىىىىىىوم
 .تحميل مخبري سنوياعممية  20160يوم=  x 253 عممية تحميل يوميا( 80)عنو : 

طىىىار التقريىىىر العىىام الىىىذي يرفعىىىو مسىىىؤول مركىىىز إي فىىى مركىىىز التحميىىل المخبىىىريووفقىىا لتقريىىىر المسىىىؤول عىىىن 
 الفحص الطبي التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء المخطط كالتالي:
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 مركز التحاليل المخبرية(: يبين أداء 20-4جدول رقم)       

 %60.91=  عممية تحميل فعمية 12280

 معياريةتحميل  عممية  20160
 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز التحاليلالمصدر :

، وىىىذا المركىىز يتشىىىاركو المعيىىىاريمىىن األداء  %60.91لقىىد سىىىجل المركىىز الفرعىىي تحقيىىىق نسىىبة  التنرياار:
والفحص ومركز الفحص التخصصي وقبل إبداء تقرير حول النسبة  االستقبالمركزين رئيسيين ىما مركز 

، األشعةوالفحص الخاص بمركز  االستقبالوالخاص بمركز  الحقا إليوالتقرير الذي سنتطرق  انتظاروجب 
 وتجميع النبتين لمحصول عمى نسبة المركز الفرعي ككل.

لعمميىىة نقىىل الىىدم، وكيفيىىة  الصىىحية  الجىىدول التىىالي يبىىين كيفيىىة حسىىاب تكمفىىة الوحىىدةنناال الاادم:  -2-6
 التقرير عن أداء ىذا المركز الفرعي.

  نقل الدم)جمسة نقل دم((: يبين تكمفة عممية 21-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 20160 1799,599 3500 6298596 عممية نقل دم

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول بنك الدمالمصدر : 

وىىذه العمميىة مركبىة تبىدأ مىن وقىت اإلعىبلن عىن حممىىة  دمنقىل عمميىة  3500ول تىم إجىراء دمىن خىبلل الجى
التبرع الى تطبيقيا والوصول الى المتبرعين، ويتم بعد ذلك إجىراء التحاليىل البلزمىة لمكميىات المتبىرع بيىا ، 

 وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل:ثم تحويل السميم منيا الى بنك الدم عمى مستوى المستشفى، 

  بيىىا مىع مراعىات تسىىيير المخىزون وفقىىا  االحتفىاظبالكميىات ومىىدة  حتفىاظاالقىدرة المستشىفى عمىىى
 الداخل أوال الخارج أوال، وال يقصد بيا التكمفة إنما أكياس الدم فعبل؛ fifoلطريقة 

 االصل في ىذا القسم يتبع قدرة المستشفى المعيارية عمى إجراء العمميات، والتي قدرت سابقا بىى 
 تحديد الكميات والتي تختمف من طالب لمخدمة الصحية آلخر؛عممية وىناك مشكل في  5040

   ؛و نشاط اإلستقبال والفحصيتأثر نشاط ىذا المركز بنشاط مركز  رفة العمميات 
 بناءا فقط وحصرا عمى توجييات  اإلقامة في المستشفىمة الصحية المتمثمة في ديتم صرف الخ

 الطبيب المسؤول.
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نظىيم حمىىبلت تمىىن بوالتكىاليف المسىجمة فىىي ىىذا المركىىز ليسىت موجيىة لشىىراء الىدم كسىىمعة إنمىا تبىدأ 
جراء التحاليل عميو وتخزينو ومن ثم صرفو لطالب الخدمة الصحية، مع تسجيل االستعانة  التبرع، وا 

نك الدم توفر ب ، وذلك لضرورة (توفير متبرعينعميو ب ياطالبأي ) متمقي الخدمةبفي بعض األحيان 
 االحتفاظ بمخزون أمان قصد إستخدامو في الحبلت الطارئة. عمى مخزون دائما وكذلك 

في أطار التقرير العام الذي يرفعو مسؤول مركز الفحص الطبي  نقل الدمووفقا لتقرير المسؤول عن مركز 
 التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء المخطط كالتالي:

 عمى مستوى المركز نقل الدم(: يبين أداء مركز 22-4جدول رقم)       

 %69.44=  فعمية نقل دم عممية 3500
 معياريةنقل دم عممية  5040

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول بنك الدمالمصدر : 

مقارنىىة بالعمميىات المعياريىىة أي عمىىى  لفعميىةوىىذه النسىىبة اعىبله تمثىىل فقىط نقىىل الىدم الفعمىىي فىي العمميىىات ا
بقسىمة مستوى مركز الفحص التخصصي)إقامة(، ويمكن كذلك إيجاد نسىبة أخىرى تمثىل عمميىات نقىل الىدم 

عمميات نقل الدم المعيارية عمىى مسىتوى المستشىفى ككىل، وفقىا التي تمت عمى مستوى المركز فعبل  عمى 
 لمجدول التالي:

 عمى مستوى المستشفى  كز نقل الدم(: يبين أداء مر 23-4جدول رقم)

 %29.16=  عممية نقل دم فعمية 3500
 عممية نقل دم معيارية 12000

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول بنك الدمالمصدر : 

، وىىىذا المركىىز يتشىىاركو المعيىىاريمىىن األداء ا %69.44لقىىد سىىجل المركىىز الفرعىىي تحقيىىق نسىىبة  التنرياار:
)كما أشرنا لوجود عمميات نقل االستقبال والفحص ومركز الفحص التخصصيمركزين رئيسيين ىما مركز 

وقبىىل إبىىداء تقريىر حىىول النسىبة وجىىب انتظىار التقريىىر الىىذي  مىىة لجراحىة(ددم ال تسىتدعي إجىىراء طالىب الخ
بتين سىىىىسىىىنتطرق إليىىىىو الحقىىىىا والخىىىىاص بمركىىىىز االسىىىىتقبال والفحىىىص الخىىىىاص بمركىىىىز األشىىىىعة، وتجميىىىىع الن

 لمركز الفرعي ككل.لمحصول عمى نسبة ا
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الجدول التالي يبين كيفية حساب تكمفة الوحدة الصحية  ليوم إقامة، وكيفية التقرير عىن اإلقامة:  -2-7
 ذي يدخل في صمب الخدمة الصحية.وال أداء ىذا المركز الفرعي

 و:دج                     ( -سرير–(: يبين تكمفة  يوم إقامة)يوم إقامة 24-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات ا التكمفة الكمية البيان

 1237,919 25830 31975458 يوم إقامة

 
36900 

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز أجنحة اإلقامةالمصدر : 

العمميىة تبىدأ مىن وقىت  إسىتغبلل لؤلسىرة فىي المستشىفى )إقامىة(عمميىة  25830مىن خىبلل الجىول تىم إجىراء 
 ، وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل:توجيو الطبيب لطالب الخدمة لئلقامة في المستشفى

  حىدد وفقىا لعىدد األسىرة المتىوفرة والتىي يحتوييىا ومستشىىفى تفىي اإلسىتيعاب والتىي تقىدرة المستشىفى
الجديد، تحول  الجناحقة إستيعاب بعد إعادة بناء لو طا الذي مدينة الشريعة الذي قمنا بدراستو،

يوم  x 360سرير  110ي: سرير وتحسب كالتال 60أي بزيادة سرير  110سرير الى  50من 
 ؛، أي الطاقة القصوى وعدم تسجيل شغور أي سرير ولو ليوم واحد36900= 

 ومركز  بالنسبة لمركز الفحص التخصصي يتأثر نشاط ىذا المركز بنشاط مركز  رفة العمميات
مة الصحية المتمثمة في اإلقامة في المستشفى بنىاءا فقىط دو يتم صرف الخ واإلستقبالالفحص 

وحصىىىرا عمىىىى توجييىىىات الطبيىىىىب المسىىىؤول، سىىىواء تعمىىىق األمىىىىر بالطبيىىىب المسىىىؤول فىىىي مركىىىىز 
والتكاليف المسجمة في ، سؤول في مركز اإلستقبال والفحصمالفحص التخصصي أو الطبيب ال

  ض أي )سرير(يلمر تمثل يوم اقامة ىذا المركز 

فىي أطىار التقريىر العىام الىذي يرفعىو مسىؤول مركىز الفحىص  اإلقامىةووفقا لتقرير المسؤول عن مركىز 
 الطبي التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء المخطط كالتالي:

 (: يبين أداء مركز التحاليل المخبرية25-4جدول رقم)       

 %70.00=   إقامة 25830

 إقامة معيارية 36900
 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز أجنحة اإلقامةالمصدر : 
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، وىىىىذا المركىىىز يتشىىىاركو المعيىىىاريمىىن األداء %70.00لقىىىد سىىىجل المركىىز الفرعىىىي تحقيىىىق نسىىىبة  التنريااار:
أن المسىؤول عىىن مركىزين رئيسىيين ىمىا مركىز االسىتقبال والفحىىص ومركىز الفحىص التخصصىي)كما أشىرنا 

مركز الفحص واإلستقبال لو الحق في توجيو المريض لئلقامة، وكذلك إمكانية توجيو طالب خدمة صىحية 
مة من األطباء الخاصين لكن بعد إطبلع الطبيب المسؤول عن التقرير المرفق اإلقاصد قنحو المستشفى ب

جيىىىدة بالمقارنىىىة مىىىع إمكانيىىىات  ، وىىىىذه النسىىىبة(وعىىىن حالىىىة المىىىريض التىىىي إسىىىتدعت إقامتىىىو فىىىي المستشىىىفى
المستشفى وتقرير الطبيب في كبل المركزين يفصل نسب األمراض التي إستدعت اإلقامة سواء تعمق االمر 
بالعمميىات أو األمىراض التىي تسىتدعي إقامىة فقىط، ومىىا يبلحىظ أن مسىؤول مركىز الفحىص التخصصىي ىىىو 

يىو المسىؤولية عىن قراراتىو وكىذلك المسىؤولية عىن من يرفع التقرير عىن ىىذا المركىز الفرعىي، والىذي يتحمىل ف
ىذا مىا يخولىو و ت مسؤول المركز اآلخر واألطباء خارج المستشفى لكن بعد التأكد من التقارير وقبوليا اقرار 

 .تحمل المسؤولية كاممة عن ىذا المركز 

، وكيفيىة التقريىر عىن اليىوم الواحىد مىن الوجبىاتالجدول التىالي يبىين كيفيىة حسىاب تكمفىة اإلطعام:  -2-9
 الفرعي.أداء ىذا المركز 

 و:دج                                 إطعام ليوم واحدتكمفة  (: يبين26-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 30000 97705 20000 1941000 يوم إطعام

 تقرير مسؤول مركز االطعام باالعتماد عمىالمصدر : 

وجبة طعام خبلل السنة والتي قدمت لطالبي لمحاصمين عمى الخدمة  20000توزيع ول تم دمن خبلل الج
ويبلحىىىظ أن جىىىزء مىىن المقيمىىىين ال يتحصىىىمون عمىىى وجبىىىات لظىىىروف  ،الصىىحية والمقيمىىىين فىىىي المستشىىفى

ات الطبيب كالمقبمين عمى العمميات والخارجين من العمميات، ومن  خبلل اإلتصال بإدارة يصحية ولتوجي
كتفاء المرضى ما يقدمو و المطعم ومكتب الدخول، تم إببل نا بمنع اإلدارة لدخول األطعمة الى المستشفى  ا 
  المستشفى وصىحتوالمقيم بالمستشفى من وجبات و ضرورة التقيد بيذه التعميمة التي تمس بالدرجة األولى 

 وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل:

  30000تم تقدير الوجبات المعيارية التي يستطيع مطبخ المستشفى تقديميا سنويا لممرضى بىى 
وجبة والتي تراعى فييا، توفر المواد األولية التي تدخل في الطبخ، وبعض الخصوصيات التي 

 .تستدعييا الحبلت المرضية  
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في أطار التقرير العام الذي يرفعو مسؤول مركىز الفحىص الطبىي  اإلطعاممسؤول عن مركز ووفقا لتقرير ال
 كالتالي: المعياريالتخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء 

 اإلطعام(: يبين أداء مركز 27-4جدول رقم)       

 %66.66=  عدد الوجبات 20000
 المعياريةعدد الوجبات  30000

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز االطعامالمصدر : 

وىىىذا المركىىز أي الثمثىين ، المعيىىاريمىىن األداء %66.66لقىد سىىجل المركىىز الفرعىي تحقيىىق نسىبة  التنرياار:
يىرتبط باإلقامىة فىي المستشىفى، بنسىبة كبيىرة بمعنىى أنىىو يقىدم خىدمات لممرضىى مىن جيىة ولمعمىال مىن جيىىة 

ىىىذا المركىز يعىىد مىىن النقىاط السىىوداء التىىي يشىتكي منيىىا المرضىىى بكثىرة، والتىىي يبررىىىا  ، ويبلحىىظ أنأخىرى
مسىىىؤول المركىىىز بضىىىرورة إتبىىىاع المىىىريض لحميىىىة أو ضىىىرورة حصىىىولو عمىىىى طعىىىام صىىىحي ليسىىىاعده  عمىىىىى 

 الشفاء.
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والفحىىىص وبربطىىىىو بتقىىىىارير األداء وفقىىىىا لنظىىىىام محاسىىىىبة  تحميىىىل جىىىىدول توزيىىىىع التكىىىىاليف لمركىىىىز اإلسىىىىتقبال
براز تكمفة الوحدة الصحية الخاصة بىو و وضىع  المسؤولية من خبلل التطرق لكل مركز فرعي عمى حدة وا 

 تحميل بإستخدام االوزان المرجحة كما يمي:

الجىدول التىالي يبىين كيفيىة حسىاب تكمفىة الوحىدة الصىحية لعمميىة إجىراء فحىص عيادة الفحاص:  -2-19
مة الصحية ككل، حيث ال تقدم أي خدمة صحية اخرى سىواء تعمىق دوالتي  تعتبر أساس الخعيادي واحد 
وكيفية والفحص أو بمركز الفحص التخصصي دون المرور عمى الفحص األولي،  االستقبالاألمر بمركز 
 اء ىذا المركز الفرعي.التقرير عن أد

  واستقبال عممية فحص(: يبين تكمفة 28-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 69120 45717 54000 24396995 عيادة الفحص

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز الفحصالمصدر : 

خىىبلل السىىىنة وىىىىي تىىىدخل فىىىي صىىىمب عمىىىل مركىىىز  فحىىىصعمميىىىة  54000مىىن خىىىبلل الجىىىدول تىىىم إجىىىراء 
 ، وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل:االستقبال والفحص

  مىع فىي نفىس الوقىت دومىا  02ويسىتغل منيىا   08 رف الفحص والتي يحتوي المستشفى عمى
 عمميىات فحىص خىبلل 04طبيبىين منىاوبين، وتىم تقىدير عمميىة الفحىص خىبلل السىاعة الواحىدة ى

 x  24ساعة x 01عمميا فحص  04عميو تكون قدرة المستشفى عمى إدراء الفحوص كالتالي: و 
 ؛ 69120يوم=  x 360ساعة

  اداء ىذا المركز يرتبط بو كل ما يأتي في المستشفى فالطبيب المسؤول ىو الىذي يعطىي أوامىر
 حاليل أونقل الدمتترتب عمييا تكمفة، في باقي المراكز االخرى سواء تعمق األمر باالشعة أو الت

وعميىو فىىأداء ىىىذا المركىز يترتىىب عميىىو األداء ولىىو جزئيىا لبىىاقي المراكىىز كمىا سىىنبينو فيمىىا سىىياتي 
 الحقا.

فىي ىىىذا المركىىز ناتجىة عمىىا خصىص لمركىىز الفحىىص واإلسىتقبال مىىن مىىوارد والتكىاليف المسىىجمة 
 بشرية، وىياكل مخصصة إلستقبال المرضى وكذلك معدات تستعمل لمفحص.
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والجدول التالي يبين أداء مركز الفحص واالستقبال الخاص بعمميات الفحص التي تمت فعبل عمى مستوى 
   ىذا المركز.

 الفحص واالستقبال(: يبين أداء مركز 29-4جدول رقم)     

 %78.125=  فحصعممية  54000

 عممية معيارية 69120
مىىن األداء المخطىىط ، وىىذا المركىىز يتشىىاركو %78.125لقىد سىىجل المركىىز الفرعىي تحقيىىق نسىبة  التنرياار:

أشرنا تحمل مسؤول مركز  مركزين رئيسيين ىما مركز االستقبال والفحص ومركز الفحص التخصصي)كما
ومن خبلل النسبة أعبله فقد  (الفحص التخصصي  لقرارات الفحص التي ينتج عنيا إلقامة في المستشفى

سىاعة أثنىاء وضىع  24ن إحتسىاب العمىل المتواصىل لمىدة سجل مركز الفحص نسبة مرتفعة وىدا بالر م مى
المعيار والتي يبلحظ تناقص اإلقبال عمىى الفحىص خىبلل سىاعات الميىل المتىأخرة وكىذلك تجىاوز المعىدالت 

 .العادية في عمميات الفحص أثناء بعض الفترات االمراض الموسمية والمناسبات  كشير رمضان 

كيفية حساب تكمفة الوحدة لعممية إجراء فمم أشىعة، وكيفيىة التقريىر الجدول التالي يبين األشعة:  -2-11
 عن أداء ىذا المركز الفرعي.

 (: يبين تكمفة عممية األشعة30-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة الفعميةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان
 11520 2088,526 4300 8977014 األشعةغرفة 

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز االشعةالمصدر : 

عممية أشعة بين تخطيط قمب وفمم أشعة، وقدرة ىىذا المركىز تتحىدد مىن  4300من خبلل الجول تم إجراء 
 خبلل ما يمي:

 01 (ولمىدة  1/2 رفىة أشىعة بقىدرة إجىراء عمميىة كىل نصىف سىاعة ) سىاعة يوميىا وىىذا مىا  16سىا
 عممية أشعة سنويا. 11520يوم=  x 360ساعة  x 16عممية أشعة  20ينتج عنو : 

ووفقىىا لتقريىىر المسىىؤول عىىىن مصىىمحة األشىىعة فىىي أطىىىار التقريىىر العىىام الىىذي يرفعىىىو مسىىؤول مركىىز الفحىىىص 
 الطبي التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء المخطط كالتالي:
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        تكمفة عممية األشعة(: يبين 31-4جدول رقم)       

 %37.32=  عممية أشعة فعمية 4300
 عممية أشعة  معيارية 11520

 المصدر : باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز االشعة

باإلضىىىافة الىىى نسىىىبة   ،  المعيىىاريمىىىن األداء %36.45لقىىىد سىىجل المركىىىز الفرعىىي تحقيىىىق نسىىبة  التنرياار:
الخىاص بىىالفحص التخصصىي كمىا رأينىا سىىابقا، ي ىىذا المركىىز الفرعىي لممركىز الرئيسىقىدميا  يالخىدمات التى

( نتحصىىىل عمىىى النسىىىبة الفعميىىىة التىىي قىىىدميا المركىىىز الفرعىىىي  %37.32+%36.45وبجمىىع النسىىىبتين:  )
وعميو فيذه النسبة مرتفق نوعا ما وىذا يدل  %73.81الخاص باألشعة لممركزين الرئيسيين والت قدرت بىى 

مات داعمىىىة المستشىىىفى وكمركىىىز مسىىىاعد، يقىىىدم خىىىد المركىىىز داخىىىليحتميىىىا ىىىىذا عمىىىى األىميىىىة الكبيىىىرة التىىىي 
 لممراكز الرئيسة.

الجدول التالي يبين كيفية حساب تكمفة الوحدة لعممية تحميل مخبري ، وكيفية التقرير التحاليل:  -2-12
 عن أداء ىذا المركز الفرعي.

 (: يبين تكمفة عممية تحميل مخبري 32-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة عدد الوحدات الحنينية الكميةالتكمفة  البيان

 20160 2161,868 6975 15077014 مخبر التحميل

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز التحميل المخبري المصدر : 

عممية تحميل بين تحميل لمرض السكر وضغط الدم وفصيمتو، وتحاليل  6975ول تم إجراء دمن خبلل الج
 بالعمميات ...، وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل:خاصة 

 01  فىىىي العمىىوم وليسىىىت مخصصىىة لمركىىىز رئيسىىي عمىىىى  عمميىىة80مخبىىر تحميىىىل بقىىدرة إجىىىراء(
 04يوميىىا وىىىذه العمميىىات تىىتم صىىباحا  حسىىاب اآلخىىر إنمىىا تخصىىص لطالىىب الخدمىىة الصىىحية(

قو اآلالت فىي العمىل، وتطمىب ساعا )الفترة الصباحية( نظرا إلرتباط النتائج بالوقت الذي تستغر 
يىىىىوم  وىىىىىذا مىىىىا ينىىىىىتج               253بعىىىىض التحاليىىىىل ان يكىىىىون تمقىىىىي الخدمىىىىىة فىىىىي حالىىىىة صىىىىوم، ولمىىىىىدة 

 عممية تحميل مخبري سنويا. 20160يوم=  x 253عممية أشعة  80عنو : 
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ول مركىىىز ووفقىىا لتقريىىىر المسىىىؤول عىىىن مركىىىز التحميىىل المخبىىىري فىىىي أطىىىار التقريىىىر العىىام الىىىذي يرفعىىىو مسىىىؤ 
 الفحص الطبي التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء المخطط كالتالي:

 (: يبين أداء مركز التحاليل المخبرية33-4جدول رقم)       

 %34.59=  عممية تحميل فعمية 6975

 عممية  تحميل معيارية 20160
 التحميل المخبري المصدر : باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز

مىىن األداء المخطىىط ، وىىىىذا المركىىز يتشىىىاركو %34.59لقىىىد سىىجل المركىىز الفرعىىىي تحقيىىق نسىىىبة  التنرياار:
تقرير حول النسبة ال ولكي يتم مركزين رئيسيين ىما مركز االستقبال والفحص ومركز الفحص التخصصي 

إستغبلل مركز الفحص التخصصي ليذا العودة لما سبق حول نسبة  وجبالكمية لعمل ىذا المركز الفرعي 
 حصول عمى نسبة المركز الفرعي ككل والتي تحسب وفقا لما يمي :بتين لمس، وتجميع النالمركز الفرعي

وىىي نسىبة مرتفعىة  %95.5ونحصل عمى النسبة الكمية الفعمية التىي قىدرت بىى  (60.91%+ 34.59%)
جدا بالمقارنة باإلمكانيات الموضىوعة تحىت تصىرف ىىذا المركىز، وكىذلك تىدل عمىى األىميىة التىي يكتسىييا 
مكانيىىات أكبىر مىىع   ىىذا المركىز داخىىل  المراكىز المكونىىة لمخىدم الصىىحية، وعميىو وجىىب ايىبلء إىتمىىام أكبىر وا 

 فقات و تقديم عمل جيد.لممحافظة عمى النسب المرتفعة في إستيبلك المخصصات من الن

الجىدول التىالي يبىىين كيفيىة حسىاب تكمفىىة الوحىدة الصىحية  لعمميىىة نقىل الىدم، وكيفيىىة ننال الاادم:  -2-13
 التقرير عن أداء ىذا المركز الفرعي.

 (: يبين تكمفة عممية نقل الدم)جمسة نقل دم( 34-4جدول رقم)
 عدد الوحدات المعيارية التكمفة عدد الوحدات الحنينية التكمفة الكمية البيان

 20160 1799,599 7060 12706221 عممية ننل دم

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز بنك الدمالمصدر : 

عمميىة نقىل دم وىىذه العمميىة مركبىة تبىدأ مىن وقىت اإلعىبلن عىن حممىىة  7060مىن خىبلل الجىدول تىم إجىراء 
التبرع الى تطبيقيا والوصول الى المتبرعين، ويتم بعد ذلك إجىراء التحاليىل البلزمىة لمكميىات المتبىرع بيىا ، 
 ثم تحويل السميم منيا الى بنك الدم عمى مستوى المستشفى، وقدرة ىذا المركز تتحدد من خبلل ما يمي:
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 رة المستشىفى عمىىى اإلحتفىاظ بالكميىات ومىىدة اإلحتفىاظ بيىىا مىع مراعىات تسىىيير المخىزون وفقىىا قىد
 الداخل أوال الخارج أوال، وال يقصد بيا التكمفة إنما أكياس الدم فعبل؛ fifoلطريقة 

 مميات، والتي قدرت سابقا بىى االصل في ىذا القسم يتبع قدرة المستشفى المعيارية عمى إجراء الع
، ىذا لممركز الرئيسي الفحص التخصصي أما المركز الرئيس اإلستقبال والفحص عممية5040

وىنىاك مشىكل فىىي  فتتحىدد عمميىة نقىل الىدم بنىىاءا عمىى الحىاالت التىي تسىجل وتسىىتدعي نقىل دم 
 تحديد الكميات والتي تختمف من طالب لمخدمة الصحية آلخر؛

 ى مستشىفيات أخىرى بنىاءا عمىى توجييىا يمكن أن تحول بعض الكميات المخزنة في بنك الىدم الى
 مديرية الصحة لموالية والتي تعد أيضا إستغبلل لطاقة ىذا المركز.

  بنىاءا فقىىط وحصىىرا عمىى توجييىىات الطبيىىب  نقىىل الىىدميىتم صىىرف الخدمىة الصىىحية المتمثمىىة فىي
 المسؤول.

نظىىيم حمىىبلت والتكىاليف المسىىجمة فىىي ىىذا المركىىز ليسىىت موجيىىة لشىراء الىىدم كسىىمعة إنمىىا تبىدأ مىىن ب
جراء التحاليل عميو وتخزينو ومن ثم صرفو لطالب الخدمة الصحية، مع تسجيل االستعانة  التبرع، وا 

ة  تىىوفير متبىىرعين، وذلىىك لضىىرور يىىو عمالىىذي يتوجىىب متمقىىي الخدمىىة أي طالبيىىا بفىىي بعىىض األحيىىان 
لحىىىبلت وكىىىذلك االحتفىىىاظ بمخىىىزون أمىىىان قصىىىد إسىىىتخدامو فىىىي ا تىىوفر بنىىىك الىىىدم عمىىىى مخىىىزون دائىىىم

 الطارئة. 

ووفقا لتقرير المسؤول عن مركز نقل الدم في أطار التقرير العام الذي يرفعو مسؤول مركز الفحص الطبي 
 التخصصي فإن  ىذا المركز حقق نسبة أداء فعمي بالمقارنة مع األداء المخطط كالتالي:

 والفحص( نقل الدم )مركز اإلستقبال(: يبين أداء مركز 35-4جدول رقم)       

 %58.83=  عممية نقل دم فعمية 7060
 عممية نقل دم معيارية 12000

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز بنك الدمالمصدر : 

طاقتو المتاحة وىي نسبة مرتفعىة نسىبيا وتبىين األىميىة  من %58.83بالتقريب يشتغل ىذا المركز بنسبة 
 التي يحتميا ىذا المركز ضمن مراكز تقديم الخدمة الصحية المساعدة.
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مىىن األداء المخطىىط ، وىىىىذا المركىىز يتشىىىاركو %58.83 لقىىىد سىىجل المركىىز الفرعىىىي تحقيىىق نسىىىبة التنرياار:
تخصصي)كما أشرنا لوجود عمميات نقل مركزين رئيسيين ىما مركز االستقبال والفحص ومركز الفحص ال

نسىبة المركىز الفرعىي ككىل بتين لمحصىول عمىى سىتجميع النبمة لجراحة( و ددم ال تستدعي إجراء طالب الخ
 نحصل عمى الجدول التالي:

 لممستشفى . (: يبين أداء مركز نقل الدم36-4جدول رقم)

 %87.99=  عممية نقل دم فعمية 10560
 معيارية عممية نقل دم 12000

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول مركز بنك الدمالمصدر : 

الجدول التالي يبين كيفية حساب تكمفة اليوم الواحد من الوجبات، وكيفية التقرير عىن اإلطعام:  -2-14
 أداء ىذا المركز الفرعي.

 لمعمال(: يبين تكمفة إطعام 37-4جدول رقم)
 التكمفة الحنينيةعدد الوحدات  التكمفة الكمية البيان

 4886,07 237 1158000 يوم إطعام

 باالعتماد عمى تقرير مسؤول االطعام المصدر: 

دج  ومىا يبلحىظ أن العمىال فىي 4886.07قىدر مىا يكمفىو عامىل واحىد مىن إطعىام سىنويا مىن خىبلل الجىدول 
ذا كىىان  %100المستشىفى يعممىون بنظىام التنىىاوب، وال يتواجىدون بنسىبة  فىي المستشىىفى فىي نفىس الوقىت وا 

 فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  %40عامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىإن نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة تواجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدىم ال تتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدى  237عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدد العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال 
 .أحسن الحاالت وعميو فقد تم برمجة وجبة لكل عامل من العمال المتواجدين في الخدمة كاقصى تقدير
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 مركز العمميات اإلدارية المطمب الرابع:

يقىىىىىىدم ىىىىىىىىذا المركىىىىىىىز مختمىىىىىىىف الخىىىىىىىدمات اإلداريىىىىىىىة التىىىىىىي ال تتصىىىىىىىل إتصىىىىىىىاال مباشىىىىىىىرا بمراكىىىىىىىز الرعايىىىىىىىة     
سىىىواء مركىىىز اإلسىىىتقبال والفحىىىص أو مركىىىز الفحىىىص التخصصىىىي، بمعنىىىى عىىىدم إمكانيىىىىة )الصىىىحية( الطبية

، وميمتىىىو )تكاليف  يىىىر مباشىىرة(تحميىىل تكىىاليف ىىىىذا المركىىز عمييىىا بإعتبىىىار تكاليفىىو تتعمىىىق بىىاإلدارة العامىىة
السىىىىير عمىىىىى السىىىىير الحسىىىىن لممستشىىىىفى بإعتبىىىىىاره كىىىىبل متكىىىىامبل، وتخطىىىىيط إسىىىىتيبلك اإلعتمىىىىادات واألمىىىىىن 

مىىن وصىاية وجماعىات محميىة وجمعيىات تعنىى بالجانىىب  ،والعبلقىات العامىة مىع مختمىف األطىراف الخارجيىة
  الصحي لممجتمع ككل.

 العمميات اإلدارية  مراكز الفرعية الرئيسة لمركزالوالشكل التالي يبين  -1-1

  : يبين مركز المسؤولية االداري لممستشفى3-4شكل رقمر

 

 

 

 

 

 

 معطيات ادارة المستشفىباالعتماد عمى : المصدر

ة مثىل مركىىز فرعىىي خىىاص بىىالموارد مىن خىىبلل الشىىكل يمكىىن تقسىىم االدارة الىى مجموعىىة مىىن المراكىىز الفرعيىى
ة شرية ومركز فرعي خاص بالعمميات المالية والمحاسبية ومركز فرعي خاص بعمميات الصيانة والمتابعالب

بالمقارنىىىة لبىىىىاقي االنشىىىطة اإلداريىىىة ومىىىا يبلحىىىظ ىنىىىا أن مركىىىز الماليىىىىة  وىىىىذه المراكىىىز تكتسىىىي أىميىىىة بالغىىىة
والمحاسبة يعمل بالموازات مع االدارة )إدارة المستشفى(، وفقا لنظام لمحاسبة العمومية المتبع والمطبق فىي 

العمومية، والتي تعطي لمحاسب العمومي إستقبللية عن االدارة في حدود النصوص التظيمية  المستشفيات
 وفي حدود مبادئ المحاسبة العمومية

 المدير 

 استقبال وامن االمانة

 :موارد بشرية

 توظيف-

 تكوين-

 عطل-

- 

:صيانة ومتابعة  

 صيانة عتاد-

 تقارير اعطال-

 عتاد-

:مالية ومحاسبة  

 ميزانية-

 تقارير-

 حساب كلفة-
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 تكاليف مركز االدارة كالتالي: -1-2

 و:دج                           : يبين تكاليف مركز االدارة لممستشفى ككل38-4جدول رقمر

 -مسىبب التكمفىىة         النفقىىة
 التكمفة

 اإلنحراف اإلسته كات عتماد الممنوح النفنةراإل

 1776277474 25399114576 253753920 أجور االداريين

 246750 1447600 1645000 تعويضات

 41250 783750 825000 قوة محركة

 141750 645750 787500 لوازم مكتبية

 1687500 5062500 6750000 اثاث مكتبي

 240000 1360000 1600000 حضيرة

 220000 880000 1100000 نشاطات وقائية

 20340024,4 264170745,6 266461420 المجموع

 باالعتماد عمى معطيات االدارةالمصدر: 
ومىىن خىىبلل الجىىىدول أعىىبله يمكىىىن توزيىىع تكىىىاليف مركىىز االدارة وفقىىا لممراكىىىز الفرعيىىة حتىىىى يسىىيل تحميميىىىا 

 وربطيا بالمراكز الصحية،  والجدول التالي يبين ذلك
 و:دج         االسته كات : يبين تكاليف مراكز المسؤولية إلدارة لممستشفى حسب 39-4جدول رقمر

بب التكمفاااااااااااااااااااة         مسااااااااااااااااااا
 التكمفة -النفنة

 إدارة  صيانة ومتابعة  مالية وحاسبة موارد بشرية

 4955814076 51918052 5899778674 7551716676 أجور االداريين

 29363275 307615 361900 447440 تعويضات

 16458775 172425 19593795 250800 قوة محركة

 13560775 142065 16143795 206640 لوازم مكتبية

 1063125 1113750 1265625 1620000 اثاث مكتبي

 285600 299200 340000 435200 حضيرة

 184800 193600 220000 281600 نشاطات وقائية

 51685493,1 54146707 61542686,4  78758846,6 المجموع

 

 المصدر: باالعتماد عمى معطيات االدارة
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بنسىىب مختمفىة مىىن نشىاط مسىىبب لمتكمفىىة : وفقىا لمجىىدول اعىبله سىىجل كىل مركىىز فرعىىي اسىتيبلكات التنرياار
 الخر ولحساب  نسبة االستيبلك الكمية كل مركز مسؤولية  بالمقارنة مع االعتمادات الممنوحة لو 

 وحساب نسب االسته ك الحنينية بالمنارنة مع المعتمدة تحميل  -1-3

 وفقا لمجدول  التالية: الموارد البشرية ادارة نسبة االستيبلك الحقيق لممعتمد لمركز 

 (:نسبة استيبلك مركز ادارة الموارد البشرية 40-4جدول رقم: )

 %29755=  6864885787االستيبلك الحقيقي:  

        677574562االستيبلك المعتمد:   
 من اعداد الطالب :المصدر

من  %29755ومن النسبة اعبله نجد ان مركز المسؤولية )الموارد البشرية( قد استيمك نسبة تقدر بى

وىىىىىي نسىىىىىبة  %92734= (%32/  %29755) االعتمىىىىادات الكميىىىىىة اي انيىىىىا حققىىىىىت اسىىىىتيبلك بنسىىىىىبة
تحليل االًحزاف  ًتوني هني هعزةنت الوكنامل بهزتفعت وتوثل  وبالٌظز الى هذٍ الٌسبت و اسىتيبلك

حسب االًكطت الوستهلنت ماألجىر والتعىيضاث عليها والقىة الوحزمت التي تنىى ةي هذا الوزمش 

 ومذلل اللىاسم الونتبيت والٌكاطاث الىقائيت 

  وفقا لمجدول  التالية: االدارة المالية والمحاسبيةنسبة االستيبلك الحقيق لممعتمد لمركز 

  المالية والمحاسبة(:نسبة استيبلك مركز ادارة 41-4جدول رقم: )

 %23709=  7445678786االستيبلك الحقيقي:  

 677574562االستيبلك المعتمد:   
 من اعداد الطالب :المصدر

 %23709( قىد اسىتيمك نسىبة تقىدر بىىالمالية والمحاسىبةومن النسبة اعبله نجد ان مركز المسؤولية )

وىىىي نسىىبة  %92736(= %25/  %23709) االعتمىادات الكميىىة اي انيىىا حققىت اسىىتيبلك بنسىبةمننن 
وهني ًفنا الٌسنبت التني هنبقتها لوزمننش ا ارة  هزتفعنت وتوثنل  وبنالٌظز النى هنذٍ الٌسنبت  اسىتيبلك

 هذٍ الوزامش ةي االهتهالماث وتىسيعها عليها بٌسب ثابتت  كالوىار  البكزيت وهذا الشتزا
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  وفقا لمجدول  التالية:االدارة لممعتمد لمركز  ةاالستيبلك الحقيقنسبة 

 االدارة(:نسبة استيبلك مركز 42-4جدول رقم: )

 %20732=  454557626االستيبلك الحقيقي:  

        677574562االستيبلك المعتمد:   
 من اعداد الطالب :المصدر

مننن  %20732البشىىرية( قىىد اسىتيمك نسىىبة تقىىدر بىى ومىن النسىىبة اعىىبله نجىد ان مركىىز المسىىؤولية )المىوارد

 وىىي نسىبة اسىتيبلك %92734(= %22/  %20732) االعتمادات الكمية اي انيا حققت اسىتيبلك بنسىبة

هزتفعت وتوثل  وبالٌظز الى هذٍ الٌسبت  وهي ًفا الٌسبت التي هبقتها لوزمنش ا ارة الونىار  البكنزيت 

 االهتهالماث وتىسيعها عليها بٌسب ثابتتش ةي موهذا الشتزاط هذٍ الوزا

  وفقا لمجدول  التالية: االدارة المالية والمحاسبيةنسبة االستيبلك الحقيق لممعتمد لمركز 
  الصيانة والمتابعة(:نسبة استيبلك مركز 43-4جدول رقم: )

 %19739=  4478458684االستيبلك الحقيقي:  

        677574562االستيبلك المعتمد:   
 من اعداد الطالب :المصدر

 19739ومن النسبة اعبله نجد ان مركز المسؤولية )الموارد البشىرية( قىد اسىتيمك نسىبة تقىدر بىى% 

وىي نسىبة  %92734(= %21/  %19739) االعتمادات الكمية اي انيا حققت استيبلك بنسبةمن 
وهي ًفنا الٌسنبت التني هنبقتها لوزمنش ا ارة  هزتفعت وتوثل  وبالٌظز الى هذٍ الٌسبت  اسىتيبلك

 هذٍ الوزامش ةي االهتهالماث وتىسيعها عليها بٌسب ثابتت كالوىار  البكزيت وهذا الشتزا
هنننننني اال اط الوقطنننننظ وةقننننننا   %92734 وممىىىىىا سىىىىىبق نجىىىىىد ان اداء مركىىىىىز المسىىىىىىؤولية يحقىىىىىق نسىىىىىبة

 هزاحل ل وبٌسب االهتهالك الوفصلت وحسب بالتفصيلالهتهالماث التي حققها والتي يتن التقزيز عٌها 

 االهتهالك8
ممىىا سىىىبق نجىىد ان نظىىىام محاسىىبة المسىىىؤولية فىىي المستشىىىفى يىىؤدي دورا ميمىىىا ومحوريىىا ألنىىىو يفصىىل فىىىي   

مسببات التكمفة ويفصميا عن بعضيا ويبين ايضا مدى مسؤولية كل مركز)مسؤول مركز( عىن اداء مركىزه 
حقىىىق يرجىىع لممسىىىؤول او لممىىوظفين داخىىىل المركىىز ام انىىىو يعىىود لممراكىىىز ومىىا اذا كىىان االنحىىىراف السىىمبي الم

 توضيحاالخرى ام انو خارج عن  نطاق مسؤولية كل المراكز، وكذلك نظام محاسبة المسؤولية يعمل عمى 
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شىىيد ضىىغطا شىىديدا حتىىى يىىتم تىىدارك النقىىائص بسىىرعة، مىىن خىىىبلل يطىىة تىىدفق االنشىىطة والمراكىىز التىىي تخر 
اظيىىاره لمىىدى تىىراكم العمىىل وخصوصىىياتو فىىبعض المراكىىىز تتميىىز انشىىطتيا بىىالتكرار والسىىيولة وتكىىون نسىىىبة 

 رفىىىة دورنيىىا مرتفعىىىة، بالمقارنىىىة بىىىبعض المراكىىز االخىىىرى التىىىي يكىىىون نشىىىاطيا مركىىز وخىىىاص ومثىىىال ذلىىىك 
ل الىدم فيىىو سىي اىميىة بالغىة وخصوصىىية مىن طىرف االدارة، وكىذلك مركىز نقىالعمميىات واالنعىاش والتىى تكت

عىىض االحيىان عىىن نطىىاق مسىؤول المركىىز فيىىو مىىرتبط بمركىز محىىوري ولكىىن تىوفير ىىىذه المىىادة  يخىرج فىىي 
م محاسىبة تضع من طرف الوصاية ومن طرف المىديريات المحميىة، وبىالنظر لنظىابحمبلت وطنية وبرامج 

يراعىىىىىىي  ألنىىىىىو نجىىىىىىع االنظمىىىىىة الواجبىىىىىىة التطبيىىىىىق فىىىىىىي المؤسسىىىىىات االستشىىىىىىفائيةالمسىىىىىؤولية فيىىىىىو يعىىىىىىد مىىىىىن ا
 .خصوصيتول وألنو يتعامل مع مختمف االنشطة كل وفقالخصوصيات التي تميز ىذه المؤسسات 
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 خ صة الفصل:

الىىى المستشىىفى العمىىومي الرابىىع االجابىىة عمىىى التسىىاؤل السىابق مىىن خىىبلل التطىىرق الفصىىل  تىم فىىي
 باإلضىافةالى االعوان المكمفين بالتسيير في مثل ىذا النوع مىن المؤسسىات، و بالتعريف والييكل التنظيمي 

الى تصنيف التكاليف وااليرادات وتحميميا بالتفصيل، وفي االخير تم تطبيق نظام محاسىبة المسىؤولية فىي 
داء وفقا االوكيفية الرقابة  داخميا  والسعي الى  تقييم  تكمفة عادة تقسيمو الى مراكزإبالمستشفى العمومي  

مرفوعة من قبل ىذه المراكز، وقد وجد ان نظام محاسبة المسىؤولية مىن انجىع االنظمىة التسىييرية المتقارير ل
 عمىىى التكىىىاليف لممستشىىفيات مىىن خىىبلل مراعاتىىو لخصوصىىية الخدمىىة الصىىحية وكىىذلك تركيىىزه عمىىى الرقابىىة

لىذي يكتسىي اىميىة بالغىة فىي المستشىفيات المالية فقط انما تعدتيا الى الرقابة عمىى االداء وا الرقابة  ليست
 لممتطمبات المتزايدة من الخدمة الصحية، والىميتيا لكافة شرائح المجتمع .



 

 

 

 

 
 خاتمـــــــــــــــــــــــــــة

 
 

 
 



 خاتمــــة 

 

184 
 

 :ةــالخاتم
عمى تنفيذ  اإلشراف األولىميمتيا  أنفعالة حيث  رقابية تقييمية ةتسييري أداة ةسبة المسؤوليمحاتعد    

وكذلك عالقة كل مركز مسؤولية بباقي المراكز  البعض عضيمبب الموظفين وعالقة  الخطط الموضوعة
أي إذا تعما  األمار بااالمركز  بإساتقاللية مان ةيااة وشامولية مان ةياة أخار  بعضايا أي انياا تتعامال ما 

ذا تعما  األمار بالخطاة ككال فاإن المركاز يلاب  ةاز  داخاال  ومساؤولياتو فإنياا تتعامال معاو بإساتقاللية واع
 من خالل ىذه الدراسة قمنا باستخالص مةموعة من النتائج التي يمكن تمخيليا فيما يمي :و  ،الكل

 لممؤسساااات اإلداريااة والمالياااةالعممياااات  فااي ضااامان الرقاباااة وتنفيااذ محاساابة المساااؤولية أىمياااةتكماان  -
عطا   المؤسسة؛ أو لإلدارةلورة الوضعية المالية  الحكومية واع

محاساابة المسااؤولية حتاى ولااو لاام يكاان باساتعمال نظااام  ،أو الممركاازة سااوا  المركزيااة   اتاإلدار تقاوم  -
ى كناوع مان التطبيا  ير في مةال محاسبة المساؤولية إ  اناو يبقاظىذا التطبي  واإلستعامل مطاب  لمتن

 ؛األخر المؤسسات  باقيوىذا ما يميزىا عن  أو محاولة التطبي 

وتعامال ىااذه الموازنااة  بيااا ملااالحيالياا موازنااة عامااة خالاة بيااا لتساير وزارة تخلااص  أو إدارةكال   -
 ؛كمركز لإليراد بعد توزيعيا 

معياا عناد اسااتيالكيا  تعامالوكال مركاز فيااو نفقاة ي قاا لمةموعاة ماان المعاايير المختمفاةوف ياتم اإلنفاا  -
 ؛ف معينتكمفة سيتم لرفيا من أةل تحقي  ىدعمى أنيا 

غمااب البماادان يسااتخدم ا أن إ ماان الموازناات العموميااة تسااتطي  الاادول اساتخداميا  أنااواعىنااك عاادة  -
عادم التاي تيمال النشااط داخال المؤسساة او اإلدارة  وتمتااز باالروتين و  "الموازنة التقميدياة " موازنة البنود

 ؛التطور ومواكبة التغييرات اإلقتلادية التي تميز المحيط 

وكمياا تلاب  وماا ىاو متازامن ىناك عدة مستويات ومراحل لمرقابة فمنيا ما ىو قبماي وماا ىاو بعادي -
 ؛ في نظام محاسبة المسؤولية وتقيم األدا  وفقا لفترات التنفيذ وبعد اإلنتيا 

تقيد ت   اإلداراتاغمب ىذه  أن إ  واإلدارات ،لعموميةاإلداري في المؤسسات االحساب  أىميةرغم  -
ىذا من مساو   اإلعتمااد عماى و  ةدا متأخراانو يكون غالبا  أي"  إعدادهبو من حيث التوقيت "توقيت 

 ؛والبرامج التي تزيد عن سنة  عي الخططتعد تقميدية وسنوية   تراموازنة البنود التي 

لام توحاد مان  أنياا إ  المساؤوليةمكوناات نظاام  أىامدات ىاي مان الوثاائ  والمساتن أنعماى الارغم مان  -
ماا  وةاااود بعاااض  ةفاااي الحفاااظ عميياااا ساااميم لاااعوبات ر كثيااارة ةااادا وتواةااوعتبااطاارف الدولاااة وكاااذلك ت

ا لاعب ةادا وتعرضايا لمتماف المكاتاب التاي ألابحت تتعامال بالوساائط اإللكتروياة إ  أن الرقاباة عمييا
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فيماا باين ىااذين الوسايمتين تقميديااة  تعماال عماى التوفياا   اتسالمؤسكبيار ةاادا ماا يةعاال مان ا والقرلانة
 ؛وحديثة 

لامنا عماى مةموعاة ماان النتاائج سامبية وايةابياة حاول موضااوعنا تح مان خااالل ماا ساب  نتـاج  الحثـ :
 نوةزىا فيما يمي:

 وإلياىم ما تولمنا أمن خالل دراستنا لمموضوع بشطريو النظري والتطبيقي سنوةز  إختحار الفرضيات:
 عتمدنا عمييا :إفرضيات التي ال  إختبارمن خالل 

رية حديثااااة،   ية تسااايادأيعااااد نظاااام محاسااابة المسااااؤولية "  فاااي : والمتمثماااةاألولــــ اختحـــار الفرضــــية  1
 وكانت النتائج كالتالي: "األخر  واتاألدتعارض م  ت
يعماال عمااى حسااااب يا لقساام ئوىااذا ماان خااالل دراسااتنا نةااد أن المستشاافيات العمومياااة تطااورت بإنشااا -

التكااااليف ومقارنتيااااا ماااان شاااير لشااااير وماااان موسااام لموساااام وكااااذلك مقارناااة األشااااير المتشااااابية لمختمااااف 
الساانوات، مراقباااة أدا  كااال قسااام مااان خاااالل تكمفتااو أي تعااادت الاااول المحاسااابة العمومياااة التاااي تراقاااب 

ستيالك اإلعتماد؛  كيفيات اللرف واع
إلشتماليا عمى شطرين رقابة مالياة ورقاباة أىاداف، وىاي ة لم  لمرقابموازنة البرامج ىي الموازنة األ -

والتاي تطبا  ضامنيا محاسابة المساؤولية وتعاد  الموازنة التي تسعى الدول لتطبيقيا لما ليا من إيةابياات
 . اتيا األساسيةممحاسبة المسؤولية من مقو 

اإلعتماد عمى الطر  عمى  الة إقتلار المؤسسات العموميةومنو نةد ان فرضيتنا األولى محققة إلستح
التقميدياة لمرقاباة التاي تيماال رقاباة األدا  فاي ظاال بيئاة إقتلاادية يساودىا التنااافس والتطاور خالاة فااي 

، ولعدم تعارض محاسبة المسؤولية م  اي من ا دوات التسييرية سوا  تقميدية او حديثة  مةال التسيير
 .ت لتطبيقياولوةودىا كاداة رقابية  تقييمية، التي تسعى كل ا دارا

ابات المؤسساة  االمحاساابة ختمفات طريقاة ساير حساإميماا  : والمتمثماة فااي "اختحـار الفرضـية النانيـة-2
 " وكانت النتائج كالتالي:عتماد عمى محاسبة المسؤولية  و العمومية( فيمكنيا  اإلأالعامة 
الطر  الحديثة في بة المسؤولية وةدنا انو يعمل عمى اإلستفادة من سمن خالل درستنا لنظام محا -

ويعمل عمى توظيف المعطيات سوا  كانت تتعم  بمعطيات محاسبة  التسيير ويستخدميا للالحو
 ؛مالية أو محاسبة عمومية، وتوظفيا للالحيا 
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يساتخدم نظاام محاساابة المساؤولية معااايير أدا  خالاة بكاال نشااط داخاال اإلدارة أو المؤسساة وىااو  -
من  األىداف عمى مستو  كل قسم وعمى المستو  الكمي بذلك يعمل عمى التأكد من نسب تحقي 

 ؛  لألنشطة وتفليميا وفقا لتقسيماتيا في المحاسبة سوا  عمومية أو مالية دخالل التفسير الةدي
ومناو نةاد أن محاسابة المسااؤولية   تتاأثر بناوع المحاسابة إنمااا تتكياف معياا وتحااول اإلسااتعانة   

 والرقابة  والفرضية مؤكدة. بما يتناسب معيا قلد تقييم األدا 
في عمميات الرقاباة طار  وأسااليب منياا  مؤسسةتستخدم أي " والمتمثمة في :اختحار الفرضية النالنة-3

 " وكانت النتائج كالتالي:ما ىو تقميدي وما ىو حديث 
حد عممية الفلل تعتبر في تعمل المحاسبة العمومية عمى فلل األعوان المنفذين كنوع من الرقابة و  -

بالغاة، إ  اناو وةاب مراعااة بعاض الشاروط الخالاة بلامة القراباة  أىميةذاتيا رقابة متزامنة وىي ذات 
ة بالمعاااايير الدوليااة فيمااا يخاااص التوظيااف خالااة بالنسااا إتباااعالمكمفااين بالتنفياااذ، وكااذلك  األعااوانبااين 

 ،لممحاسبين العموميين
ا سااليب المختمفاة لمرقاباة حساب الظاروف التااي محاسابة المساؤولية كااداة رقابياة يمكنياا ا ساتعانة ب  -

 تممييا العممية المراد مراقبتيا معقدة او بسيطة، ومنو ا ستعانة با دوات التقميدية او الحديثة .
ان ا دارة تستخدم مةموعة من ا دوات الرقابية المختمفة حسب الظروف وحسب العمميات ومنو نةد   

 مؤكدة.الفرضية المراد مراقبتيا ومنو ف
و النظام الذي تسير بو   يؤثر في أختالف نوع المؤسسة إوالمتمثمة في "  :راحعةاختحار الفرضية ال-4

ي أمحاساابة المساااؤولية التاااي تعتمااد عماااى تحميااال الييكاال اتنظيماااة ومراكاااز النشاااط التاااي   تخماااو منياااا 
 كالتالي: اإلةابة" وكانت  دارةإو أمؤسسة 

ماال عمااى إعااادة لااياغة وتكيياااف عام محاساابة المساااؤولية ألنااو ي  يااؤثر نااوع المؤسسااة فااي نظاا -
و أالييكل التنظيمي وفقا لما يتناسب معو وم  مقوماتو وىذا بغض النظر عن نوع المؤسسة عامة 

 فرع..؛ وتابعة أ أوخالة شركة أم 
و نظام محاسبة المسؤولية ينطم  من  مبدأ أن لكال مؤسساة أو إدارة أدا  معاين وةبعميياا تحقيقا -

 بغض النظر عن نوعيا أو ممكيتيا.
ومناو فاان الفرضاية الرابعاة محققااة نظارا لعادم إىتماام نظااام محاسابة المساؤولية بناوع المؤسسااة أو   

عااادة ىيكمتاو بمااا يتناساب مااو مقوماتااو ومان فااإن الفرضااية  اإلدارة بال إىتمامااو بييكمياا التنظيمااي واع
 محققة ولحيحة. 
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 باااالنظر الااااى المؤسساااات وا دارة فااااي الةزائاااار " مثماااة فاااايوالمت: الخامســــةاختحــــار الفرضــــية  -5
ماا فيياا محاسابة المساؤولية دوات التسايير الحديثاة  بأنةاد انياا تفتقار الاى  االمستشافيات العمومياة(

"  نيااا   تعادوا ان تكااون لاوائ  تحاث عمااى ا نضاباط والتقيااد بقواعاد التسااييرإن وةادت فو إوالتاي 
 وكانت ا ةابة كالتالي:

اإلدارات العمومياة تعتماد عماى أدوات تقميدياة لمتسايير وىااي تتطاور وفقاا لبرناامج مركازي بطااي   -
 وتتقيد بمبادئ المحاسبة العمومية التي تعد تقميدية؛

تعتمد إدارة المستشفى عمى لوائ  تسييرية مشاتقة مان مباادئ المحاسابة العمومياة والتاي   ترقاى  -
 ة بل تغطي بعض مقوماتو وتيمل اآلخر.لتكون نظام متكامل لمحاسبة المسؤولي

ومان نةاد أن الفرضاية محقاة لقلاور األدوات التساييرية المعتمادة مان قبال اإلدارات العمومياة بمااا  
 والتي   ترقى لتكون نظام محاسبة مسؤولة. فييا المستشفيات العمومية

 :خاصة حالمؤسسة العمومية االستشفاجيةال صالنقاج -  
حيااث انااو لاام ياارد فااي قااانون المحاساابة العموميااة نمااوذج عااام لمموازنااة  موحاادة، عادم وةااود موازنااة - 1

مبا عماى عممياات الرقاباة بحياث يةااد ماا اثاار سا وىاذا اإلداريخالاة بالمؤسساات العمومياة ذات الطااب  
، وكاااذلك اخااااتالف المؤسسااااات المراقاااب لااااعوبة بالغاااة عنااااد ماااروره بمةموعااااة ماااان القطاعاااات المختمفااااة

الااى المقدمااة مان واحاادة  األنشااطةئية  ةامعيااة، واستشافائية، وةواريااة بحيااث تختماف العمومياة ا ستشاافا
 ؛كالتكوين مثال خر أ
وةود ىيكل تنظيمي تقميدي يقسم المستشفى الى مةموعة من األقسام التاي تحتاوي عماى ا نشاطة  -2

 ؛ ط األقسام فيما بينيالمسؤولية لكل قسم والعالقة التي تربالمتشابية، والتي تيمل ا
مان بطاقاات التازام وحاوا ت دفا ...، وىاذا ماا يلاعب  عدم وةاود نمااذج موحادة لموثاائ  الضارورية،  -2

حياث وةااب عمااى المراقاب أن يتأكااد ماان لاحة النمااوذج وشاامولو  ومنااو تقياايم األدا  مان عمميااات الرقاباة
ساير األعماال  وىذا ما يستيمك وقات أكبار وياؤثر فاي عمى ةمي  متطمبات العممية من رقم ومبمغ وتاريخ

  ؛ ...داخل القسم أو المركز
طاااول اإلةااارا ات: حياااث أن التعقياااد وطاااول اإلةااارا ات مااان المساااممات أثناااا  التعامااال ماااا  اإلدارات  -3

، والمؤسسة العمومية  ا ستشفائية ليست في منئ عن العمومية وىذا ما ينعكس بالسمب عمى المتعاممين
ة خارةاة عاان نطااا  أدارة المستشافى إلرتباطيااا بييئااات رقابيااة وىااذه السامبية تكااون فااي العاااد ىاذه الساامبية

 ؛أخر  من مراقب مالي وولاية تبدأمن المديرية الو ئية  ولو  الى الوزارة 
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ارتفاع تكاليف العمميات: وىذا يرةا  إلاى أن نظاام المحاسابة العمومياة يعامال نفقاة ذات مبماغ كبيار  -4 
عادوما، وىاذا ماا يةعمياا تكاون غيار اقتلاادية و  تفار  باين تكمفاة نفس معاممتو لنفقة مبمغيا يكااد يكاون م

بماااااا فيياااااا المؤسساااااات العموميااااااة ، وىاااااذه الساااااامبية تتشااااااركيا ةميااااا  المؤسساااااات العموميااااااة النفقاااااة والنفقاااااة
، وىذا ما يؤثر سمبا عمى األدا  المالي والذي يخرج عن نطا  المؤسسة ويحسب في نتائةيا ا ستشفائية

عماااال التاااي تااؤثر سااامبا عماااى أدا  المؤسسااة وىاااي   تساااتطي  التااأثير فيياااا و  تغييااار ويقاا  فاااي خانااة األ
 ؛ اإلةرا ات التي تلاحبيا 

ساااؤ التقاااادير: ماااا يميااااز كثيااار ماااان المؤسسااااات ذات الطااااب  اإلداري والتااااي تعتماااد عمااااى المحاساااابة  -5
مان خااالل لااعوبة العمومياة فااي تساييرىا ىااو ساؤ تقااديرىا لنفقاتياا ماان سانة إلااى أخار  وىااذا ماا يظياار 

فااي ظاال عاادم إعتمادىاا عمااى تقااارير محاساابة المساؤولية التااي تعماال عمااى  مواةياة التغياار فااي األساعار
 تقييم األدا  وتحيل المسببات وكذلك معرفة ما إذا كانت ىذه المسببات خارةية ومحاولاة تالفيياا مسابقا 

شاافائية تارتبط بساام  مساتوردة وليااا سسااة العمومياة ا ست، والمؤ سااتكمال البارامجإوكاذلك عادم القاادرة عماى 
 ؛ حساسية سعرية كاألدوية

عدم لرف اإلعتمادات في وقتيا: وىذا ما ةعل الدولة تقوم باعتمااد ناوعين مان الموازناات موازناة  -6
زة أولياة أو رئيسااية وموازناة إضااافية وىاذه األخياارة تعاد وفقااا لطماب تتقاادم باو المؤسسااة لساد حاةااات عةاا

ذه الوضاااعية ةعماات مااان المؤسسااة فاااي عماال دائااام ومسااابقة لمااازمن قلااد محاولاااة وىاا ،الموازنااة األولياااة 
، وىاذه السامبية تتشاااركيا لارف ماا ىاو معتماد والتفكياار فاي ا عتمااد اإلضاافي، ماا يتاارك مةاا  لمتباذير

؛ وىاذا ماا يةعال مان مركاز ةمي  المؤسسات العمومية بماا فيياا المؤسساات العمومياة ا ستشافائية أيضا
عااادة تكااون فااي نيايااة الساانة وىااو مااا يزيااد ماان تركااز إةاارا ات الرقبااة إنفاقااو بفتاارة محااددة  التكمفاة يركااز
 واألخطا  ؛

وعدم تخليص مراكاز  المعموماتية في معالةة النفقات إدراجقة التقميدية وعدم ير ا عتماد عمى الط -7
رتباط لرف النفقات بقواعد اللفقات واإلستشارات لمتكمفة وتحويمياا  نفيذ النفقة، وىذا ما يةعل من تواع

و  يتاارك ىااامش حريااة لممستشااافى  الماديااة وماان ناحيااة الوقاات ةماارا شاااقا ومكمفااا ماان الناحيااأ الااى تكمفااة
دارتو في إعداد الكيفيات المناسبة لو إنما التقيد الحرفي وفقط  ؛واع

ىمالاوعماى المساتو  الةزئاي،  اإلداريعاداد الحسااب إ -8 ل ماان وىاذا ماا يةعا ،عمااى المساتو  الكماي واع
، والاااذي يعتباار كميزانيااة ختامياااة أحياناااباللاارف والمحاسااابين العمااوميين يتياااونون فاااي انةااازه  اآلماارين
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وةدول لحسابات النتئج لممستشفى ويحتوي أيضاا عماى أدا  كال المراكاز واألقساام ولكان بشاكل مخاالف 
 ؛بعض الشيئ لتقارير محاسبة المسؤولية

موظف من حقوقو والتي تؤثر بالسمب عمى ادا  القسم أو عدم فلل الميام وتبيين مسؤوليات كل  -9
 المركز وأدا  الوحدة ككل؛

قتلاار مركاز اإلياراد عماى بعااض إرتبااط ايارادات المؤسساات العمومياة ب-11 اإلعتماادات ماان الدولاة، واع
 المداخيل الرمزية نتيةة تقديم الخدمات،

حاسابة العمومياة ولمةانياة او شابو عدم وةود مركز لمربحية لعدم وةود حساب نتيةاة خااص بالم -11
 مةانية العالج في المستشفيات لطبعتيا العمومية.

 :مشاكل الدراسة -
 ، قماة المراةا ،قد لادفنا بعض اللعوبات منيا انو من خالل معالةتنا ليذا الموضوع، إلى نشير    

بحيااث ان اإلدارياة  محاسابة المسااؤولية لوةودىاا كاأداة مان أدوات المحاسابةوالبحاوث العممياة فاي مةاال 
ولاعوبة وةااود مراةاا  بالمغااة األةنبيااة  بشااكل عااام المحاسابة اإلداريااةتتناااول   غماب المراةاا  المتااوفرةأ

لوةااااود ىااااذه األداة ضااااامن األدوات   وقااااد واةينااااا لااااعوبة كبياااارة  عاااان الموضااااوع بشااااكل مسااااتقل، متااااتكم
المؤسساات التاي قمناا باإةرا   التسييرية المعقدة والتي تتطمب تكيف من المؤسسات والتي لم نةادىا فاي

 م البحاث العمماي مان ةياة يسااىم بحثناا ولاو بالقميال قاي تادعي أن األخيارفاي  ونأمال ،عميياا حالةدراسة 
 . المكتبة الةامعية  وتدعيم
 افاق الحث  -
نظاااام محاسااابة المساااؤوليةفي  ياااذا الموضااوع طرفاااا يتعمااا  باسااتخداملمااان خااالل دراساااتنا لقااد تناولناااا     

مااى التكااليف وكاناات دراساتنا عمااى مؤسسااات عمومياة ممااا يةعال ماان الممكان أن يااتم التطاار  الرقاباة ع
لمبحاث بدراسااة مؤسسااات تةاريااة أو لااناعية أو خدميااة وكاذلك إمكانيااة تطبياا  ىااذه األداة فااي البنااوك 

دا  التةاريااة، وقااد تطرقنااا إلساااتخدام ىااذه األداة لمرقابااة عمااى التكمفاااة ولاام نتطاار  إلسااتخداميا لتقيااايم األ
 األداةكيفية تطاوير ىاذه  إلىولم نتطر  والذي يشكل محور وأساس من أسس نظام محاسبة المسؤلية، 

حسب المعايير  محاسبة المسؤولةالكفيمة بتطوير  باآللياتتعنى  إضافيةالذي يتطمب دراسة  األمروىو 
درةاات النةاعااة  عماىأ إلاى ومان ثام الساامو بياا ،المعتمادة مان طاارف الادول المتقدماة المحاسابية الدولياة

 . وتقييم األدا  في الرقابة
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