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مـقـدمـة:
تعد ا٠تدمات الصحية إحدى الدعائم الرئيسية للخدمات االجتماعية اليت ٖترص كل الدوؿ على تقدٯتها
و٘تويلها ،أو إدارهتا واإلشراؼ عليها وضماهنا ،باعتبار أف تقدًن ا٠تدمات الصحية ا١تناسبة ألفراد اجملتمع إ٪تا يعٍت
يف النهاية االستثمار يف الثروة البشرية اليت تعد الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ألي ٣تتمع .و٦تا ال شك
فيو أف قطاع الصحة قد شهد تطورا ىاما يف العادل ككل أو يف البلداف النامية و البلداف العربية على وجو ا٠تصوص،
و قد ٘تيزت ىذه التطورات باتساع األْتاث الطبية على مستوى القطاع الصحي ٦تا جعل حل ا١تشاكل الصحية
ا١تستعصية لدى األفراد أمرا وارداً بُت اٟتُت واآلخر.
أما بالنسبة للجزائر فقد شهد ىذا القطاع تطورات كبَتة تزامنت مع التطورات االقتصادية و االجتماعية
اليت شهدىا اجملتمع اٞتزائري بشكل عاـ .وقد كاف من أوذل ا٠تطوات اليت قامت هبا اٞتهات اٟتكومية لتحقيق التنمية
هبذا القطاع؛ ىو ٤تاولة القياـ بالتغيَتات الضرورية يف ا١تنظومة الصحية عرب تطبيق سياسات مرب٣تة ،أما من الناحية ا١تادية
فتظهر تنمية ىذا القطاع من خبلؿ ٥تصصاهتا ا١تالية من ا١تيزانية العامة للدولة وىذا ْتكم الدور الذي يلعبو
ىذا القطاعات يف التنمية .فحسب احصائيات "مشروع ميزانية الدولة لقطاع الصحة واصبلح ا١تستشفيات للسنوات
من  2002إذل غاية  "2011فقد بلغت نفقات التسيَت لقطاع الصحة يف اٞتزائر سنة  2002بػ  49.12مليوف دج،
ويف سنة  2007بلغت  93.55مليوف دج إذل أف ارتفعت سنة  2011إذل  227.86مليوف دج .وإزاء ىذه الزيادة
ا١تستمرة يف نفقات القطاع الصحي يف اٞتزائر سنة بعد أخرى ،واليت أصبحت تشكل عبئاً اقتصاديا على ا١توازنة العامة
للدولة .كاف ال بد من ا الىتماـ بوضع األسس العلمية لضبط ىذا االنفاؽ ومراقبتو ،ليعطي أفضل ا٠تدمات الصحية
بأقل ما ٯتكن من التكلفة ،وىذه ىي ا١تهمة الرئيسية اليت تقع على إدارة ا١تؤسسات الصحية ( ا١تراكز االستشفائية
اٞتامعية ،مؤسسات الصحة اٞتوارية ،ا١تؤسسات االستشفائية العمومية) ،وىي دالة لقياس كفاءهتا التنظيمية واإلدارية
واالجتماعية .ولعل يف مقدمة ىذه األسس ىو وجود طريقة موحدة حملاسبة التكاليف لعامة ا١تؤسسات الصحية ،لضبط
عملية تدفق التكاليف وقياس مدي االستفادة منها يف ٖتسُت مستوى الصحة للمواطنُت .إضافة إذل أنو البد أف تتميز
ىذه الطريق ة بقدرهتا على الرقابة وتقييم األداء للمؤسسات الصحية .وحىت يتسٌت لنا دراسة ىذا ا١توضوع قمنا بأخذ عينة
من ا١تؤسسات الصحية يف اٞتزائر ،أال وىي ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف١ ،تعرفة أوجو القصور اليت يعاين
منها نظاـ ٤تاسبة التكاليف ا١تطبق فيها ،واقًتاح ٪توذج ٯتكن أف يساعدىا أكثر يف التحكم يف تكاليفها وتقييم أداءىا
ٕتاه ا٠تدمات اليت تقدمها للمجتمع .من ىنا تتبلور اإلشكالية اليت سنحاوؿ اإلجابة عليها من خبلؿ الدراسة واليت ٯتكن
صياغتها على النحو التارل:
اإلشـكالية:
ما مدى إمكانية تصميم نموذج لطريقة  ABCفي مجل المسؤولية االجتماعية يسمح بترشيد النفقات وتقييم
األداء االجتماعي للمؤسسات الصحية بشكل عام ،والمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن بشكل خاص؟
أ

مـقـدمـة
تتفرع ىذه اإلشكالية إذل األسئلة الفرعية التالية:
 ما ىي األسس اليت يُعتمد عليها يف تصميم نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف؟ -ما ىي طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABC؟

 يف ماذا تتمثل أ٫تية الربط بُت طريقة  ABCوا١تسؤولية االجتماعية؟ ماىي الفوائد اليت تتحصل عليها ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف جراء تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿا١تسؤولية االجتماعية؟
الفـرضيات :لئلجابة على ىذه التساؤالت ا١تطروحة ،قمنا بإدراج الفرضيات اليت نراىا أكثر اإلجابات احتماال
للتساؤالت السابقة.
 يتأثر نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف بالعوامل الداخلية ،وكذلك بالعوامل ا٠تارجية. طريقة  ABCمن الطرؽ ا١تبلئمة لتحديد التكاليف اٟتقيقية للمنتجات أو ا٠تدمات. ربط طريقة  ABCبا١تسؤولية االجتماعية سيؤدي إذل تتبع تكاليف األنشطة االجتماعية ومعرفة مسبباهتا. يساعد تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف يف توفَتبيانات ومعلومات أكثر دقة عن تكاليف األداء االجتماعي.
أسباب اختيار الموضوع :إف اختيار ىذا ا١توضوع ناتج عن عدة عوامل منها:
 معظم الدراسات والبحوث يف ٣تاؿ التكاليف وا١تسؤولية االجتماعية تبلي ارتكازىا با١تؤسسات الصناعية فقط ،دوفاالىتماـ با١تؤسسات ا٠تدمية.
 ا١تيوؿ الشخصي ٢تذا ا١توضوع الذي استوجب البحث عن العوامل ا١تسببة لتكلفة ا٠تدمات الصحيَة. األ٫تية الكبَتة اليت تؤديها طريقة  ABCيف ٖتديد معلومات أكثر دقة وٖتديد التكاليف ومسبباهتا. ٘تاشي موضوع الدراسة مع ٗتصصا.أىمـيـة الـدراسة :إف ٢تذا ا١توضوع أ٫تية كبَتة نوجزىا فيما يلي:
 دراسة التكاليف غَت ا١تباشرة وٗتصيصها بأكثر واقعية وبصفة دقيقة. تبياف أ٫تية ا١تستشفيات ودورىا يف خدمة اجملتمع ،من خبلؿ تقدًن الرعاية وا٠تدمات الصحية ،حيث تُعد ا٠تدماتالصحية إحدى الدعائم الرئيسة للخدمات االجتماعية.

 إف تطبيق طريقة  ABCيف ا١تؤسسات ا٠تدماتية عامة وا١تستشفيات خاصة ال ٮتدـ ا١تؤسسة فقط بل يتعداهإذل إرضاء حاجات ا١تستهلكُت ،وذلك باالعتماد على ا١تعلومات اليت يوفرىا.
 تقدًن دراسة جديدة عن طريقة  ABCو ربطها با١تسؤولية االجتماعية.ب

مـقـدمـة
أىـداف الـدراسة :تتمثل أىداؼ الدراسة يف:
ا١تتعلقة بتكاليف ا١تستشفيات من جهة ومستوى وأداءىا االجتماعي من جهة أخرى.
 معرفة بعض اٟتقائق ّ -إبراز دور طريقة  ABCيف ٖتسُت أداء ا١تستشفيات.

 إثراء الرصيد ا١تكتيب ٔتراجع جديدة حوؿ موضوع ا١تسؤولية االجتماعية و٤تاسبة التكاليف على أساس األنشطة.حـدود البـحث :لبحثنا حدود نوجزىا فيما يلي:
 البعد الموضوعي :يف ىذا ا١توضوع مت التطرؽ إذل ٥تتلف اٞتوانب العامة ٔتحاسبة التكاليف ،طريقة التكاليفعلى أساس األنشطة وا١تسؤولية االجتماعية ،كما أنو مت تطبيق الدراسة على مؤسسة استشفائية عمومية.
 البعد الزمني :امتدت فًتة دراستنا ٢تذا ا١توضوع طواؿ شهر أفريل .2013 البعد المكاني :يتمثل يف الدراسة ا١تيدانية اليت أجريت يف ا١تؤسسة االستشفائية العمومية الكائن مقرىا بدائرة سورالغزالف والية البويرة.
 األدوات المستخدمة  :بالنسبة ألدوات البحث ومصادر ا١تعلومات ،فقد مت االعتماد يف اٞتانب النظري على ا١تسحا١تكتيب بتناوؿ ا١تراجع باللغة العربية واألجنبية من الكتب ،رسائل ماجستَت ،أطروحات دكتوراه ،دراسات لعدة
٣تبلت وملتقيات واالعتماد على االنًتنيت .أما اٞتانب التطبيقي فتم االعتماد فيو على الوثائق الرٝتية والسجبلت
احملاسبية وا١تالية وخربة ا١تؤطر يف ا١تؤسسة.
الدراسات السابقة :لقد مت االعتماد يف ىذا البحث على دراسات جامعية مت اعدادىا من طرؼ طلبة ا١تاجستَت
و الدكتوراه نذكر بعضها:
 رٛتوف ىبلؿ :احملاسبة التحليلية نظاـ معلومات للتسيَت ومساعد على اٗتاذ القرارات يف ا١تؤسسة ،رسالة دكتوراه،جامعة اٞتزائر .2005-2004 ،ومت التعرض فيها إذل ٤تاولة تصميم نظاـ معلومات ٤تاسيب للمحاسبة التحليلية،
ومت دراسة ٥تتلف الطرؽ التقليدية ٟتساب التكاليف ،أما يف دراسة األنظمة اٟتديثة فقد مت االعتماد على نظاـ
٤تاسبة التكاليف على أساس األنشطة بنوع من التفصيل ،بينما اٟتديث عن األنظمة اٟتديثة األخرى فقد مت بإ٬تاز
بسيط رغم أ٫تيتها ،وبعدىا مت دراسة واقع احملاسبة التحليلية يف ا١تؤسسة االقتصادية اٞتزائرية وآفاؽ استخدامها.
 اليزيد ساحري :أ٫تية نظاـ التكلفة على أساس النشاط يف ٖتسُت مردودية ا١تؤسسة ،رسالة ماجستَت ،جامعة اٟتاج٠تضر ،باتنة ،دفعة  .2008 -2007مت دراسة نظاـ ٤تاسبة التكاليف على أساس األنشطة ودوره يف ٖتسُت مردودية
ا١تؤسسة ،ومت القياـ أيضا بدراسة تطبيقية وذلك ٔتحاولة اإلسقاط وفق نظاـ ٤تاسبة التكاليف على أساس األنشطة
. ABC
 خليل ابراىيم عبد اهلل شقفة٪ :توذج مقًتح لتطبيق نظاـ التكاليف على أساس األنشطة يف مستشفى غزة األورويباٟتكومي ،رسالة ماجستَت ،اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة.2007 ،و٘تت دراسة قسم واحد فقط من ا١تستشفى وىو قسم
ث

مـقـدمـة
ا١تيكروبيولوجي .وقاـ الباحث ٔتحاولة ٗتصيص التكاليف غَت ا١تباشرة وحساب تكلفة ا٠تدمة العبلجية بصورة أكثر
دقة.
المنهج المتبع :مت االعتماد يف دراستنا ٢تذا ا١توضوع على ا١تنهج التارٮتي حملاسبة التكاليف ومدى تطورىا شيئا فشيئا

إذل أف وصلت إذل الطريقة اٟتديثة  ، ABCمث اعتمدنا على ا١تنهج الوصفي يف سرد كل ما تعلق بطريقة ABC

وا١تسؤولية االجتماعية .وبعد ذلك مت االعتماد على منهج دراسة حالة فيما ٮتص ا١تؤسسة موضوع الدراسة.

الصعوبات :من الصعوبات اليت واجهتٍت يف عملي ىذا أذكر:
 تعدد ا١تعاين وا١تصطلحات اليت يستعملها ويقصدىا الكتاب. نقص ا١تؤطرين ذوي ا١تستوى العارل يف ا١تؤسسة ا١تستقبلة ،وصعوبة االتصاؿ با١تصاحل ا١تعنية لئلدالء بأي معلومات٢تا صلة با١توضوع.
 صعوبة اٟتصوؿ على ا١تعلومات وعلى ٥تتلف الوثائق البلزمة اليت ٗتدـ ا١توضوع من طرؼ ا١تؤسسة ا١تستقبلة. عدـ وجود أي دراسة سابقة عن موضوع احملاسبة يف ا١تؤسسة ا١تستقبلة.تقسيمات البحث  :لئلجابة على االشكالية ا١تطروحة واال١تاـ بكل جوانب ا١توضوع مت اتباع منهجية تعتمد على تقسيم
موضوع الدراسة إذل أربعة فصوؿ ،ثبل ثة منها للجزء النظري والفصل األخَت للجزء التطبيقي .حيث سنتناوؿ يف الفصل
األوؿ عموميات حوؿ ٤تاسبة التكاليف والذي مت تقسيمو إذل ثبلثة مباحث ،ا١تبحث األوؿ مدخل إذل ٤تاسبة
التكاليف ،ا١تبحث الثاين تبويب التكاليف وتصميم نظاـ معلومات التكاليف ،أما ا١تبحث الثالث فسيتم التعرؼ فيو
على الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف .والفصل الثاين بعنواف طريقة  ABCكنموذج بديل للتحكم يف التكاليف
ومت تقسيمو إذل ثبلثة مباحث ،خصص ا١تبحث األوؿ منو كمدخل لطريقة  ،ABCوا١تبحث الثاين يف دراسة أساسيات
طريقة  ،ABCبينما ا١تبحث الثالث فقد خصص لتقييم طريقة  ABCومقارنتها مع الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف.
وأما الفصل الثالث فسوؼ ٩تصصو للحديث عن أ٫تية الربط بُت طريقة  ABCوا١تسؤولية االجتماعية ،مت تقسيمو
إذل ثبلثة مباحث ،حيث ندرس يف ا١تبحث األوؿ منو عموميات حوؿ ا١تسؤولية االجتماعية ،وا١تبحث الثاين سيتم
ٗتصيصو حملاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ،بينما ا١تبحث الثالث فسنتطرؽ فيو إذل ٪توذج مقًتح لتطبيق طريقة ABC
يف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية .والفصل األخَت سوؼ ٩تصصو لدراسة حالة ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف.
وذلك بتقسيم ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث ،ا١تبحث األوؿ دراسة عامة للمستشفيات ،ا١تبحث الثاين سيتم فيو تقدًن
ا١تؤسسة االستشفائية العمومية سور الغزالف ،وا١تبحث الثالث فخصص لتطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية
االجتماعية للمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف.

ث
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مـقـدمـة

عموميات حول محاسبة
التكاليف
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عـموميات حول م ـحـاسبة التكالـيف

تمــهيد:
تعترب ٤تاسبة التكاليف من بُت أىم أنظمة ا١تعلومات الداخلية اليت تستخدـ يف مراقبة التسيَت من خبلؿ ٣تموعة
من الطرؽ تستعمل حسب حاجة ا١تؤسسة .و٢تذا النظاـ قدرة على التحكم يف التكاليف ،وذلك من خبلؿ ما يشتملو
من ٣تموعة ا١تبادئ واألسس احملاس بية البلزمة لتجميع بيانات التكاليف وٖتليلها وتبويبها بغرض ٖتديد تكلفة الوحدة
ا١تنتجة سواء كانت سلعة أو خدمة ،والرقابة عليها ومساعدة اإلدارة يف االختيار ما بُت البدائل ا١تتاحة ٟتل ا١تشاكل
اإلدارية ،وكذلك مساعدهتا يف رسم اسًتاتيجياهتا ووضع أىدافها.
وعليو سن عمد يف ىذا الفصل من خبلؿ ا١تبحث األوؿ إذل عرض مفهوـ التكلفة و٘تييزه عن بعض ا١تصطلحات األخرى،
وكذلك توضيح مفهوـ ٤تاسبة التكاليف ووظائفها وأىدافها ،باإلضافة إذل إظهار العبلقة بُت ٤تاسبة التكاليف واحملاسبة
اإلدارية وكذا احملاسبة ا١تالية .ويف ا١تبحث الثاين سنتطرؽ إذل تبويب التكاليف وفق أسس معينة ومن مث سنتعرؼ
على نظاـ معلومات التكاليف ومكوناتو وا١تعلومات اليت يوفرىا ىذا النظاـ الٗتاذ القرارات وكذا االعتبارات الواجب
مراعاهتا عند تصميم نظاـ معلومات التكاليف.
وأخَتا يف ا١تبحث الثالث سنقوـ بعرض شامل ألىم الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف وا١تتمثلة يف طرقة التكاليف الكلية
وطريقة التكاليف اٞتزئية باإلضافة إذل تقدًن بعض الطرؽ األخرى.
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المبحث األول :مدخل إلى محاسبة التكاليف

قبل التطرؽ إذل ٤تاسبة التكاليف ال بد من التعرؼ على مفهوـ التكلفة ومن مث إذل كل ما ٮتص ٤تاسبة
التكاليف.

المطلب األول :مفهوم التكلفة
يعترب مصطلح التكلفة وكذا سعر التكلفة من أىم ا١تصطلحات ا١تتداولة يف ٤تاسبة التكاليف ،لذلك سيتم التعرؼ
عليهما من خبلؿ ىذا ا١تطلب.
أوال -تعريف التكلفة:

ىناؾ ٣تموعة من ا١تصطلحات اليت قد تتشابو مع مصطلح التكلفة ٬تب التمييز بينها وىي كالتارل:

1

 -1النفقة ) :(Expenditureوىي كل تضحية ٔتوارد اقتصادية .ونظرا ألف ىذه ا١توارد االقتصادية تتسم بالندرة
بطبيعتها ،فإف قيمة ا١توارد ا١تضحى هبا – وبالتارل حجم النفقة ذاهتا – تتوقف على الندرة النسبية ٢تذه ا١توارد،
وقد تكوف ىذه النفقة اختيارية أو اجبارية.
 -2التكلفة) : (Costما ىي إال نفقة اختياريةٔ ،تعٌت أهنا تضحية ٔتوارد اقتصادية يتوقع أف تًتتب عليها منافع تزيد

يف قيمتها عن قيمة النفقة .وقد تًتتب ا١تنفعة يف نفس اللحظة أو الفًتة اليت ٖتدث فيها النفقة ،كما قد يكوف
ٖتقيق ا١تنفعة يف فًتة الحقة للفًتة اليت ٘تت فيها النفقة ذاهتا.
وبصفة عامة ٧تد أف التكلفة ٯتكن أف تنقسم إذل تكلفة مستنفذة ٖتقق منها منافع (ا١تصروؼ) وتكلفة غَت مستنفذة

يتوقع ٖتقيقها ١تنافع (األصل).
 -3المصروف ) :(Expenseوىي التكلفة اليت يًتتب عليها منفعة يف نفس الفًتة ا١تالية اليت حدثت فيها التكلفة.
وٖتمل تلك التكلفة على الفًتة ا١تالية باعتبارىا مصروفا ٮتص الفًتة ،وبالتارل يتم توجيهها ٤تاسبيا كأحد عناصر
قائمة الدخل.
 -4األصل) :(Assetوىي التكلفة اليت يًتتب عليها منفعة ،ولكن يف فًتة مستقبلية ،ويتم تصنيف ىذه التكلفة
باعتبارىا أصل وتظهر يف ميزانية الوحدة االقتصادية.

 -5الخسارة):(Lossإذا اكتشف احملاسب أف ىناؾ تكلفة غَت مستنفذة قد انتفت منها ا١تنفعة ا١تتوقعة لسبب
أو آلخر ،وهبذا ،ىل يبقى على ىذه التكلفة أف تكوف كأحد األصوؿ يف ا١تيزانية؟ من الطبيعي أف تكوف اإلجابة
بالنفي نظرا النتفاء ا١تنفعة ا١تستقبلية .ويف ىذه اٟتالة يتم تصنيف التكلفة ٤تاسبيا كخسارة.
ويبُت الشكل التارل العبلقة بُت مفاىيم النفقة ،التكلفة ،ا١تصروؼ ،األصل وا٠تسارة من الناحية احملاسبية.

 -1زينات ٤تمد ٤ترـ ،أصوؿ ٤تاسبة التكاليف ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،د س ف ،ص ص .33 -31
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الشكل رقم ( :)10العالقة بين مفاىيم النفقة ،التكلفة ،المصروف ،األصل والخسارة
النفقة

(تضحية بموارد اقتصادية)
مقابل منفعة حاضرة و /او مستقبلية (اختيارية بطبيعتها)

ال توجد منفعة تقابلها (عادة تكون إجبارية)

خسارة

تكلفة

إذا كانت المنفعة متوقعة في المستقبل

أصل

عند الحصول على منفعة

إذا كانت المنفعة حاضرة

مصروف

عند انتفاء المنفعة لظروف غير متوقعة أو جبرية

ثانيا -تعريف سعر التكلفة:

ا١تصدر :زينات ٤تمد ٤ترـ ،مرجع سابق ،ص .34

سعر التكلفة يعترب كواحد من أىم ا١تصطلحات يف ٤تاسبة التكاليف ويعرؼ كالتارل:
 -1سعر التكلفة ١تنتوج معُت ىو ٖتميل ىذا ا١تنتوج بكافة التكاليف ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة حىت ا١ترحلة النهائية
1
ٔتا فيو تكاليف التوزيع.
 -2سعر التكلفة ىو عبارة عن التكلفة الكلية للمنتوج منذ بداية عملية الشراء حىت هناية عملية بيعو.

2

 -3سعر التكلفة ىو السعر الذي يعرب عن التكلفة اإلٚتالية إلنتاج منتوج معُت بداية بعملية الشراء إذل غاية توزيعو.
3

وىو ٮتص إذا السلع وا٠تدمات السوقية ويتم حساب سعر التكلفة باستعماؿ العبلقة التالية:
أ -إذا كانت ا١تؤسسة صناعية فإف:
سعر التكلفة= تكلفة إنتاج ا١تنتوج النهائي ا١تباع +مصاريف التوزيع

1

- J. Margerin , base de la comptabilité analytique , éditions sedifor, grenoble , 1991.p 15.
- Elie Cohen , Dictionnaire de gestion, casbah éditions, Alger, 1998, pp 85.
3
- Beatrice et Francis grand guillot, Comptabilité analytique , 4éme édition , gualino , Paris , 2001, p 77.
2
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ب -إذا كانت ا١تؤسسة ٕتارية فإف:
سعر التكلفة= تكلفة شراء السلع ا١تباعة +مصاريف التوزيع.
ثالثا -العناصر المكونة للتكاليف وسعر التكلفة:
ىناؾ تداخل مهم بُت احملاسبة العامة و٤تاسبة التكاليف حيث أف جزء من األعباء ا١تسجلة يف احملاسبة العامة يستعمل
يف ٤تاسبة التكاليف ،وىي ما تسمى باألعباء ا١تعتربة ،أما اٞتزء الباقي فهو ال يؤخذ بعُت االعتبار ويسمى باألعباء
غَت ا١تعتربة ،وىناؾ أعباء أخرى تضاؼ إذل األعباء ا١تسجلة يف احملاسبة العامة وٯتكن ذكرىا بالتفصيل فيما يلي:

1

 .1األعباء المعتبرة :األعباء ا١تعتربة ىي األعباء اليت ٖتسب ضمن التكاليف وسعر التكلفة بعد عملية الفرز ،وىي تعرب
عن أعباء ٤تاسبة التكاليف ،وىي ٗتتلف عن أعباء احملاسبة العامة ،ألنو يضاؼ إذل ىذه األخَتة العناصر اإلضافية
ويطرح منها األعباء غَت ا١تعتربة وىي ٖتسب وفق ا١تعادلة التالية:
أعباء ٤تاسبة التكاليف= أعباء احملاسبة العامة +العناصر اإلضافية -أعباء غَت معتربة.

 .2العناصر اإلضافية :وىي أعباء ذات صفة نظرية ،وهبذا ا١تعٌت فهي غَت مسجلة يف احملاسبة العامة وتسمى إضافية
ألهنا ليست ضمن مصاريف احملاسبة العامة ،ال تدخل يف تقييم عناصر األصوؿ با١تيزانية وتتمثل يف:

 مبلغ الفائدة احملسوب على رأس ا١تاؿ ا٠تاص :إف ا١تؤسسات عند استخدامها ألمواؿ خارجية فهي تدفع عنها فوائد
وٖتسب ضمن مصاريف احملاسبة العامة ،ولكن استعماؿ رأس ا١تاؿ ا٠تاص ال يتم دفع عليو فوائد وبالتارل فهي غَت
مسجلة ضمن أعباء احملاسبة العامة ،لذلك فإنو ٬تب أف يأخذ بعُت االعتبار ىذا العنصر عند حساب التكاليف.

 الدفع النظري ألعماؿ صاحب ا١تؤسسة :يف ا١تؤسسة ا٠تاصة فإف عملية اإلدارة يقوـ هبا صاحب ا١تؤسسة ويتقاضى
مقابل يتمثل يف نتيجة ا١تؤسسة ،أي الربح الصايف ا١توزع ،وهبذا فإف أجرة أو مقابل عملو ال ٯتثل عبئا يف احملاسبة
العامة با١تقابل ،ففي ا١تؤسسات اليت يديرىا مسَتوف يتقاضوف أجورا ٖتسب ضمن أعباء احملاسبة العامة ،لذلك فلكي
٨تصل على سعر التكلفة ذو معٌت ولكي نستطيع مقارنتو أيضا مع سعر التكلفة لنفس ا١تنتج يف مؤسسة خاصة
أو يف مؤسسة يديرىا مسَتوف٬ ،تب األخذ بعُت االعتبار أجرة صاحب ا١تؤسسة.
 .3األعباء غير المعتبرة :وىي ٣تموعة العناصر اليت يرى صاحب ا١تؤسسة أف ٖتميلها أو إدخا٢تا يف التكاليف أو سعر
التكلفة ليس لو معٌت ،وتعترب كأهنا فوارؽ ٖتميل على أعباء أخرى ،وىذه األعباء قد تكوف استثنائية أو عادية
وٖتميلها ٬ترد التكاليف من معناىا ،وٯتكن ترتيبها يف:

1

 -ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية -اٞتزء األوؿ -دار احملمدية العامة ،اٞتزائر ،1999،ص ص .24 - 20
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 منها ما ليس ٤تددا يف الصنف  6من حسابات ا١تخطط الوطٍت الذي يشمل حسابات األعباء حسب طبيعتها:
إما أف تكوف مصاريف مسجلة مباشرة على أحد حسابات األصوؿ ،أو أف تكوف خسائر أو مصاريف ٯتكن اعتبارىا
خسائر ،واليت تتعلق مباشرة ْتساب النتائج.

 األعباء اليت توجد يف الصنف " " 6من احملاسبة العامة وتتمثل يف العناصر التالية :الرسوـ اليت ال تبقى هنائيا كعبء
على ا١تؤسسة (الرسوـ االٚتالية على األعماؿ والرسوـ التعويضية) ،واألعباء اليت تدخل ضمن االستغبلؿ العادية
واليومي للمؤسسة(استهبلؾ ا١تصاريف اإلعدادية).

 األعباء اليت تدخل ضمن النشاط العادي للمؤسسة ولكن ليس ٢تا ميزة عادية يف النشاط ،واليت ٬تب أف تعترب
كأخطار ،مثل ا١تؤونات االستثنائية على تدين القيم لؤلصوؿ ،أو مصاريف إعداد البلفتات ،أو ا١تنح غَت العادية
اليت قد تكوف يف سنة وال تكوف يف أخرى ،باإلضافة إذل األعباء اليت تكوف للسنوات السابقة.
وٯتكن توضيحها يف الشكل التارل:
الشكل رقم ( :)12أعباء محاسبة التكاليف
أعباء احملاسبة العامة

أعباء غَت معتربة

أعباء غَت معتربة

أعباء معتربة

أعباء معتربة
عناصر إضافية

سعر التكلفة
يف احملاسبة
التحليلية

ا١تصدر :ناصر دادي عدوف ،مرجع سابق،ص 21

وبعد التعرؼ على التكلفة وسعر التكلفة ٯتكن االنتقاؿ إذل ٤تاسبة التكاليف.

المطلب الثاني :ماىية محاسبة التكاليف
إف موضوع ٤تاسبة التكاليف يكمن أساسا يف دراسة وحساب التكاليف وٖتليلها ومراقبتها ١تختلف مستويات النشاط
االقتصادي مثل :تكلفة الشراء ،تكلفة اإلنتاج ،سعر التكلفة والنتيجة التحليلية للمؤسسة .و سوؼ نقوـ يف ىذا ا١تطلب
بعرض ٥تتلف التعاريف حملاسبة التكاليف ومراحل تطورىا وأىدافها ووظائفها.
أوال :تعريف محاسبة التكاليف

من الصعب إ٬تاد تعريف واحد حملاسبة التكاليف ٭تيط ٔتوضوعها بشكل كامل لكننا سنحاوؿ تقدًن بعض التعاريف
كالتارل:
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 -1ىي أحد فروع احملاسبة و ىي كأداة ٖتكمها ٣تموعة من ا١تبادئ واألصوؿ احملاسبية ،تساعد اإلدارة يف الرقابة
على استخداـ عوامل اإلنتاج ا١تتاحة ٢تا والتخطيط للمستقبل ،كما تقوـ بتتبع وتسجيل وٖتليل التكاليف لغرض
1
استخدامها بأقصى درجة من الفعالية.
 -2ىي تطبيقات التكلفة ومبادئ حسابات التكاليف ،وىي الطرؽ والتقنيات لعلم وفن أساليب التحقق من التكاليف،
2
السيطرة عليها ومراقبتها وٖتديد مقدار الرْتية وعرض ا١تعلومات ألغراض اٗتاذ القرارات اإلدارية.
3
حملاسبة التكاليف أربع استخدامات متميزة ىي:
ٖ تديدا سعر ا١تبيعات.
 إعطاء عناصر تسمح باٗتاذ القرار .

ٕ تهيز قسم مراقبة التسيَت با١تعلومات.
 التسعَت اٞتيد للخدمات.
 -3ىي الوسيلة اليت تساعد اإلدارة يف الرقابة على استخداـ عوامل اإلنتاج ا١تتاحة لديها والتخطيط للمستقبل،
واليت يستخدمها ٤تاسب التكاليف يف تتبع وتسجيل وٖتليل عناصر تكاليف عوامل اإلنتاج لغرض استخدامها
4
بأقصى درجة من الكفاية.
من التعاريف السابقة ٯتكن القوؿ أف ٤تاسبة التكاليف ىي أداة ١تعاٞتة ا١تعلومات وفق مبادئ وقواعد ٤تاسبية للوصوؿ
إذل ٖتديد سعر التكلفة ،كما تعترب أداة من أدوات مراقبة التسيَت يتم االعتماد عليها يف اٗتاذ القرارات.
ثانيا -تطور محاسبة التكاليف:

من ا١تعلوـ أف ٤تاسبة التكاليف قد نشأت متأخرة عن احملاسبة ا١تالية ٔتا يقارب قرنُت من الزمن ،غَت أنو ٯتكن القوؿ

أف نشأة ٤تاسبة التكاليف قد صاحبت الثورة الصناعية واحتياجات أصحاب الصناعات إذل معرفة تكلفة إنتاجو
الصناعي ،فقد كتب أحد أشهر الكتاب يف ميداف التكاليف يف ا٧تلًتا سنة  )EG Simth( 1899عن مدى منفعة
5
معرفة تكلفة الشيء الذي يتم إنتاجو رغم عدـ توافرىا عمبل.
يف منتصف القرف الثامن عشر وحىت أواخر القرف التاسع عشر ،كانت الغالبية العظمى من ا١تؤسسات ذات حجم صغَت،
والسوؽ ىو ا١ترشد للقرارات االقتصادية ،ونظاـ احملاسبة العامة ىو ا١تتبع يف التسجيل ،لكن ىذا النظاـ أصبح عاجزا
عن تلبية احتياجات ومتطلبات ا١تؤسسة وخاصة بعد األزمة االقتصادية العا١تية لسنة  ،1929وقد ترتب على حدوث
ىذا التطور عدـ معرفة ا١تؤسسة لتكاليفها ونوإتها ا٠تاصة لكل منتج .ويف ا١ترحلة الثانية حملاسبة التكاليف اليت بدأت
 -1إٝتاعيل ٭تي التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف بُت النظرية والتطبيق ،دار اٟتامد  ،عماف ،األردف ، 2006 ،ص .23
 -2عماد يوسف الشيخ٤ ،تاسبة التكاليف ،دار إثراء ،عماف ،األردف ،2008 ،ص .13
3
- François Engl et Fréderic Kletz, Cours de comptabilité analytique, Mines Paris Tech, Paris, 2005, P 10.
٤ - 4تمد السيدية٤ ،تاسبة التكاليف – دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية  -دار زىراف ،عماف ،األردف ،2002 ،ص .10
 - 5عبد اٟتي مرعى وعبد اهلل عبد العظيم ىبلؿ ،مقدمة يف أساسيات ٤تاسبة التكاليف ،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،اإلسكندرية ،مصر ،2006 ،ص .08
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بعد ، 1945حيث تقدمت الصناعة ٦تا أدى إذل اشتداد ا١تنافسة بُت ا١تنتجُت ،ولكي تتمكن ا١تؤسسة من االستمرار
يف حياهتا وجب عليها أف ٗتفض من تكاليفها إذل اٟتد األدىن واٟتصوؿ على أكرب فائدة ٦تكنة مع دراسة التكاليف
بشىت أنواعها( تكاليف تارٮتية ،تكاليف اقتصادية ،تكاليف تقديرية معيارية ،تكاليف ثابتة ،تكاليف متغَتة و تكاليف
1
شبو متغَتة) ،الستخدامها يف إعداد ا١تيزانيات ا١ترنة ا١تتغَتة ومعرفة عتبة مردوديتها.
ومع زيادة الت طور والتشابك يف العملية اإلنتاجية ظهرت األنظمة اٟتديثة حملاسبة التكاليف مكملة لؤلنظمة التقليدية،
وذلك من خبلؿ الدراسة اليت قاـ هبا الباحثوف حوؿ استخداـ النظاـ اٞتديد ا١تسمى ب ػ "نظاـ التكاليف على أساس
األنشطة" وىذه الدراسة ترجع إذل التجارب يف استعماؿ ىذه الطريقة منذ بداية الستينات سنة  1963إذل أف وصلت
2

دراسة  Cooper and Kaplanسنة .1987
ومنذ ذلك الوقت بدأت ا١تؤسسات األمريكية تطبق ىذا النظاـ ،كما أف ىناؾ أنظمة حديثة أخرى ظهرت أيضا
ومت استعما٢تا مثل نظاـ اإلدارة على أساس األنشطة ،نظاـ التكلفة ا١تستهدفة ،نظاـ اإلنتاج يف ا١توعد بالضبط ،نظاـ
أسعار التحويل (التنازؿ) و نظاـ إدارة اٞتودة الشاملة.
ثالثا -أىداف محاسبة التكاليف:

من النتائج اليت هتدؼ إليها ٤تاسبة التكاليف ما يلي:

3

ْ -1تساهبا للتكاليف وسعر التكلفة تسهل وتساعد على:

ٖ تديد قيمة ا١تخزوف باستعماؿ اٞترد الدائم ،وهبذا تسهل أيضا يف عملية ٖتديد النتائج.
ٖ تديد سعر البيع ١تنتوجات ا١تؤسسة.
 مراقبة التكاليف بعد ٖتليلها ،وبالتارل مراقبة عمل ا١تؤسسة ومسَتيها.
 -2دراسة ا١تردودية التحليلية تسمح ٔتراقبة سياسات اإلنتاج واالستثمار والتوزيع وذلك بػ ػ ػ:

 تسجيل ا١تصاريف حسب إتاىاهتا (حسب الوظائف أو ا١تنتجات).
 مراقبة التكاليف وٗتفيضها ،التموين ،اإلنتاج والتوزيع.
 تسمح بقياس النتائج التحليلية.

 تساىم يف وضع ا١تيزانيات التقديرية.
رابعا -وظائف محاسبة التكاليف:

إف حملاسبة التكاليف ٣تموعة من الوظائف واليت بتحقيقها ستساعد إدارات ا١تؤسسة على ٖتقيق أىدافها ا١ترسومة ،وٯتكن

التعبَت عن ىذه الوظائف بالشكل التارل:
 -1بويعقوب عبد الكرًن ،احملاسبة التحليلية ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،2005 ،ص ص .8 – 7
 -2ماىر موسى درغاـ ،مدى توفر ا١تقومات األساسية البلزمة لتطبيق نظاـ تكاليف األنشطة يف ا١تستشفيات اٟتكومية الفلسطينية يف قطاع غزة ،كلية التجارة (اٞتامعة اإلسبلمية)٣ ،تلة العلوـ
االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،23العدد األوؿ ،غزة ،فلسطُت ، 2007،ص .680
- 3ناصر دادي عدوف ،مرجع سابق ،ص .09
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الشكل رقم( :)12وظائف محاسبة التكاليف
تحقيق ىدف
المؤسسة

استخدام أمثل للموارد
الوظيفة التحفيزية
الوظيفة التسجيلية

الوظيفة الرقابية

الوظيفة التحليلية

الوظيفة اإلخبارية

ا١تصدر :إٝتاعيل ٭تي التكرييت ،مرجع سابق ،ص 24

من خبلؿ ىذا الشكل سوؼ نبُت الوظائف ا١تختلفة حملاسبة التكاليف:

1

 -1الوظيفة التسجيلية :تقوـ بتسجيل كل ما ينفق من عناصر التكاليف (مواد ،أجور ،مصروفات).
 -2الوظيفة التحليلية  :وتعترب من الوظائف األساسية حملاسبة التكاليف ،حيث تقوـ بتحليل كل عنصر من عناصر
التكاليف هبدؼ ٖتديد نصيب كل منتج من ىذه العناصر.

 -3الوظيفة الرقابية :تقوـ بتحديد ا١تعايَت لكل عنصر من عناصر التكلفة ،ولكل مركز تكلفة ١تا ينبغي أف ٖتتاجو
الوحدة ا١تنتجة ،ومقارنة ىذه ا١تعايَت ٔتا ينفق فعبل ولكل عناصر التكلفة ،وٖتديد اال٨ترافات وأسباب اٟتد منها.
 -4الوظيفة اإلخبارية :ترتبط بالوظيفة الرقابية ،حيث تقوـ بتحديد اال٨ترافات ودراسة أسباهبا بشكل دقيق ،ترفع

ىذه ا١تعلومات إذل اإلدارة العليا كي تتحدد القرارات الكفيلة بتصحيح ىذه اال٨ترافات وعدـ تكرارىا ،و٬تب أف تتم
ىذه العملية خبلؿ فًتات ٤تددة من السنة ا١تالية.

 -5الوظيفة التحفيزية :إف ىذه الوظيفة تتحقق بعد إ٧تاز الوظائف اليت تؤديها ٤تاسبة التكاليف ،وىذه الوظيفة ٘تثل

عامل دفع ألقساـ ا١تؤسسة من أجل تنفيذ ما ىو ٥تطط ،وعدـ ٕتاوز ا١تعايَت احملددة يف عملية اإلنفاؽ ،ونتيجة
٢تذا سوؼ تتحفز أقساـ ا١تؤسسة يف استخداـ مواردىا االقتصادية ا١تتاحة بشكل كفء واقتصادي ،وىذا فعبل

سيساعد إدارة ا١تؤسسة يف ٖتقيق ىدفها ا١ترسوـ.
ٔتا أف موض وع احملاسبة موضوع واسع ،فإف ٤تاسبة التكاليف ىي أحد أنواع احملاسبية و٢تا عدة عبلقات مع األنواع
األخرى للمحاسبة وىذا ما سنتطرؽ لو يف ا١تطلب الثالث.

 -1إٝتاعيل ٭تي التكرييت ،مرجع سابق ،ص ص .25 – 24
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المطلب الثالث :العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية والمالية

تعتٍت المحاسبة المالية ٔتعاٞتة ا١تعلومات ا١تالية وإيصا٢تا إذل عدة جهات يف شكل تقارير مالية (قائمة ا١تركز ا١تارل ،قائمة
الدخل ،قائمة التدفقات النقدية) ،ويتم إعداد ىذه التقارير الدورية وفقا ١تعايَت احملاسبة الدولية.

1

أما المحاسبة اإلدارية ،فهي تعديل أو تطوير للبيانات احملاسبية ا١تالية لتتناسب مع احتياجات اإلدارة الٗتاذ القرار،

كما ٗتتص بتقدًن بيانات مفيدة عن نشاط ا١تؤسسة إلدارهتا الداخلية وذلك الٗتاذ القرار ،وكما تعترب فرع من فروع

احملاسبة تعمل على ٖتديد وقياس وٕتميع وٖتليل البيانات للتوصل إذل معلومات مالية وغَت مالية تستخدمها اإلدارة
2
يف أعماؿ التخطيط والرقابة يف اٗتاذ القرار (تركز على القيمة اٟتالية).
أوال -العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية:
ٯتكننا أف نبُت العبلقة بُت ٤تاسبة التكاليف واحملاسبة ا١تالية من خبلؿ ٖتديد أوجو التشابو وأوجو االختبلؼ كما يلي:

3

الجدول رقم (:)10أوجو التشابو بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية.
أوجو التشابو

المحاسبة المالية

محاسبة التكاليف

 كبل٫ت ػػا يق ػػوـ بإع ػػداد اٟتس ػػابات تقدـ ٤تاسبة التكاليف البيانات ا١تتعلقة بتكلفة تعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد البيانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات األخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى ا١تتعلقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةا٠تتامي ػػة ،ويتبع ػػاف نف ػػس ا١تب ػػادئ ا١تنتج ػػات وا١تخ ػػزوف والبػ ػاقي يف هناي ػػة ا١ت ػػدة إذل بػ ػػا١توجودات ٘تهي ػ ػػدا لتصػ ػػوير اٟتس ػ ػػابات
والسياسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات واإلج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات احملاسػ ػػبة ا١تاليػ ػػة ،وىػ ػػذا يسػ ػػاعدىا علػ ػػى إعػ ػػداد وا١تركز ا١تارل.
اٟتسابات ا٠تتامية وقائمة ا١تركزا١تارل للمؤسسة.
احملاسبية.
 كبل٫ت ػػا يق ػػوـ بإع ػػداد اٟتس ػػابات تتنػاوؿ ٤تاسػبة التكػاليف األرقػاـ بشػكل ٖتليلػيوتفص ػ ػ ػػيلي ،مث ػ ػ ػػاؿ :تب ػ ػ ػػُت ٤تاس ػ ػ ػػبة التك ػ ػ ػػاليف
ا٠تاصة باإليرادات والنفقات.
اإليػ ػ ػ ػرادات والنفق ػ ػ ػػات بش ػ ػ ػػكل ٖتليل ػ ػ ػػي عل ػ ػ ػػى
مس ػ ػ ػػتوى مراك ػ ػ ػػز التكلف ػ ػ ػػة واألقس ػ ػ ػػاـ والف ػ ػ ػػروع
وأصناؼ السلع ووحدات اإلنتاج.

تتن ػ ػػاوؿ احملاس ػ ػػبة ا١تالي ػ ػػة األرق ػ ػػاـ بش ػ ػػكل
إٚت ػػارل وال ت ػػدخل يف التفاص ػػيل ،مث ػػاؿ:
اإليرادات والنفقات تظهر بشكل إٚتػارل
يف القوائم ا١تالية.

ا١تصدر :ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت ،مرجع سابق ،ص.33

من خبلؿ ىذا اٞتدوؿ نستخلص أف حملاسبة التكاليف واحملاسبة ا١تالية نفس ا١تبادئ والسياسات واإلجراءات
احملاسبية ،حيث تقدـ ٤تاسبة التكاليف البيانات ا١تتعلقة بتكلفة ا١تنتجات وا١تخزوف بشكل ٖتليلي وتفصيلي يف هناية الفًتة
احملاسبية إذل احملاسبة ا١تالية ،أما احملاسبة ا١تالية فتقدـ البيانات بشكل إٚتارل ٘تهيد التصوير اٟتسابات وا١تركز ا١تارل.

 -1ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت٤ ،تاسبة التكاليف ،اإلدارة العامة لتطوير ا١تناىج ،ا١تملكة العربية السعودية ،د س ف  ،ص .03
 -2فيصل ٚتيل السعايدة ،احملاسبة اإلدارية ،دار ا١تسَتة  ،عماف ،األردف ، 2007 ،ص .17-16
 -3ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت ،مرجع سابق ،ص .03
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الجدول رقم ( :)12أوجو االختالف بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية
أوجو االختالف

المحاسبة المالية

محاسبة التكاليف

مستخدمو التقارير  -أطراؼ داخلية يف ا١تؤسسة.
 ٚتيع ا١تستويات اإلدارية يف ا١تؤسسة.المالية.
التقارير

معايير

التقارير
المعلومات

التاريخية

والمستقبلية

أطراؼ خارجية يف ا١تؤسسة وتشمل :مبلؾ
ا١تؤسسػ ػػة ،الػ ػػدائنوف ،ا١تسػ ػػتثمروف واٞتهػ ػػات
اٟتكومية.

تعتػػرب تقاريرىػػا اختياريػػة وتبعػػا لنشػػاط ا١تؤسسػػة وحاجػػة اإلدارة تعترب تقاريرىا إلزامية على ٚتيػع ا١تؤسسػات
االقتصػ ػ ػػادية ،و٭تكػ ػ ػػم كميػ ػ ػػة ا١تعلومػ ػ ػػات يف
إليها ،و٭تكم كمية ا١تعلومات يف التقرير التكلفة وا١تنفعة.
التقرير الضوابط والتعليمات.
إعداد ال يػػتم إعػػداد التقػػارير وفقػػا ١تعػػايَت ٤تاسػػبية متفػػق عليهػػا ،وإ٪تػػا يتم إعداد التقارير وفقا ١تعايَت ٤تاسبية متفق
وفقػػا لؤلسػػس والقواعػػد والتعليمػػات الػػيت تضػػعها إدارة ا١تؤسسػػة عليها.
واليت تعتمد على ىذه التقارير.
هت ػتم با١تاض ػػي واٟتاض ػػر وا١تس ػػتقبل ،فه ػػي تس ػػتخدـ البيان ػػات هتػ ػ ػ ػتم بالبيان ػ ػ ػػات التارٮتي ػ ػ ػػة (الفعلي ػ ػ ػػة) ع ػ ػ ػػن
الفعلية لبلسػتفادة منهػا يف إلقػاء الضػوء علػى مػا قػد ٭تػدث يف عملي ػػات ح ػػدثت فع ػػبل ،ك ػػذلك ى ػػي أكثػ ػر
ا١تسػتقبل ،حػػىت ٯتكػػن اٗتػاذ القػرارات ،ولػػذلك فهػي أقػػل درجػػة دقة ألهنا تعتمد على مستندات.
ألهنا خاضعة للتنبؤ واٟتكم الشخصي.

كمية البيانات تتص ػػف البيان ػػات وا١تعلوم ػػات ال ػػيت تق ػػدمها ٤تاس ػػبة التك ػػاليف تتص ػػف البيان ػػات وا١تعلوم ػػات ال ػػيت تق ػػدمها
بأهن ػا تفصػػيلية وٞتميػػع أوجػػو النشػػاط الػػيت تقػػوـ هب ػا ا١تؤسسػػة ،احملاسبة ا١تاليػة بالشػموؿ ،وأهنػا تعػرض نتػائج
والمعلومات
وقػػد تعػػرض بعػػض تلػػك البيانػػات وا١تعلومػػات بالقيمػػة والكميػػة ا١تؤسسة ككل بصورة إٚتالية وبالقيمة فقط.
معا.
ا١تصدر :ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت ،مرجع سابق ،ص.34

من خبلؿ ىذا اٞتدوؿ نستنتج أف أوجو االختبلؼ قائمة أساسا على التقارير ا١تعدة من طرؼ ا١تؤسسة،
واألشخاص ا١تعنيُت هبذه التقارير ،وكذلك ا١تعايَت اليت مت االعتماد عليها يف إعداد التقارير ،ونوع وكمية ا١تعلومات
اليت مت اعدادىا وفق ٤تاسبة التكاليف واحملاسبة ا١تالية.
ثانيا -العالقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية:
بالرغم من وجود تداخل كبَت بُت أنشطة ٤تاسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية واعتماد كل منهما على ما يقدمو
األخر ،ولكن بشكل عاـ فإف ا٢تدؼ األساسي حملاسبة التكاليف ىو قياس تكلفة اإلنتاج الذي وقع يف الفًتة السابقة
من أجل ٖتديد أسعار بيعو وقياس ىامش الربح ،إضافة إذل تقييم ٥تزوف آخر ا١تدة ،لكن ىذه البيانات قاصرة هبدؼ
مساعدة اإلدارة يف التخطيط والرقابة واٗتاذ القرارات ،وىذا ما ٖتققو احملاسبة اإلدارية من خبلؿ البيانات وا١تعلومات
اليت تقدمها اإلدارة العليا واليت تستند يف أغلب األحياف إذل البيانات وا١تعلومات اليت تقدمها ٤تاسبة التكاليف،
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كما أف احملاسبة اإلدارية هتتم باألحداث ا١تستقبلية ،وىذا التطور أصبح ملموسا عند ظهور نظاـ اإلدارة على أساس
1
األنشطة ،كذلك نظاـ ا١توازنات على أساس األنشطة.
من خبلؿ ىذا ا١تبحث نستنتج أف ٤تاسبة التكاليف ىي تقنية ١تعاٞتة ا١تعلومات ا١تتحصل عليها من ا١تصادر ا١تختلفة،
فهي هتدؼ إذل الوصوؿ لنتائج يتخذ على ضوئها مسَتو ا١تؤسسة القرارات ا١تتعلقة بنشاطها .وىي تقوـ بدراسة ومراقبة
ا١تردودية وٖتديد فعالية تنظيم ا١تؤسسة .كما تعترب ٤تاسبة التكاليف أداة ضرورية لتسيَت ا١تؤسسة ،و٢تا عبلقة وثيقة
باحملاسبة اإلدارية واحملاسبة ا١تالية.

 -1إٝتاعيل ٭تي التكرييت ،مرجع سابق ،ص ص.29-28
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المبحث الثاني :تبويب التكاليف وتصميم نظام معلومات التكاليف.

حىت تستفيد اإلدارة من بيانات التكاليف يف ٖتقيق أىدافها ،سيكوف من الضروري تبويب التكاليف بطريقة تبلئم
الغرض الذي تستخدـ فيو كما أنو سيكوف من الضروري تصميم نظاـ معلومات التكاليف الٗتاذ القرارات البلزمة.

المطلب األول :تبويب التكاليف
يقصد بالتبويب ٕتميع عناصر التكاليف يف ٣تموعات رئيسية وفرعية كل منها ٭تمل اٝتا معينا ،وذلك هبدؼ
تسهيل ٕتميع وتبويب بيانات التكاليف وقياس تكاليف الوحدات ا١تنتجة وا١تباعة ،وإعداد قوائم التكاليف ونتائج
األعماؿ .وىناؾ عدة أسس وطرؽ لتبويب التكاليف كل منها يهدؼ لتحقيق أغراض معينة ويوفر معلومات متميزة،
ولذلك غالبا ما يلجأ ٤تاسب التكاليف إذل اٞتمع بُت أكثر من أسس للتبويب لتحقيق العديد من األغراض وللحصوؿ
1

على أكرب قدر من ٦تكن من ا١تعلومات.
ومن ىذه األسس اليت تستخدـ يف تبويب التكاليف ما يلي:
أوال -التبويب الطبيعي (األساسي):
ٯتكن إظهار عناصر التكاليف وفق ىذا التبويب يف الشكل التارل:
الشكل رقم ( :)10التبويب الطبيعي للتكاليف
التبويب الطبيعي
تكلفة المواد

تكلفة العمل

مباشرة

مباشرة

غير مباشرة

غير مباشرة

تكلفة الخدمات
األخرى
مباشرة

غير مباشرة

ا١تصدر :إٝتاعيل ٭تي التكرييت ،مرجع سابق ،ص .34

يهدؼ تبويب عناصر التكاليف على أساس التصنيف الطبيعي إذل ٖتديد تكلفة كل عامل من عوامل اإلنتاج
2
الداخلة يف قياس تكلفة ا١تنتج النهائي وىي:
 -1تكلفة المواد :وىي عبارة عن تكلفة ا١تواد ا١تستخدمة يف تصنيع ا١تنتج وٯتثل نسبة كبَتة من ٣تموع تكلفة ا١تنتج.
 -2تكلفة العمل (األجور) :وىي عبارة عن األجور وا١ترتبات اليت تتحملها الشركة يف سبيل اٟتصوؿ على خدمات
عنصر العمل اإلنساين ،ويتكوف ىذا العنصر من األجور النقدية وا١تزايا العينية والتأمينات االجتماعية.

 -3تكلفة الخدمات األخرى (المصروفات) :وىو عبارة عن أي تكلفة ال تندرج ٖتت عنصري ا١تواد أوالعمل وتكوف
الزمة إل٘تاـ عملية الصنع أو عملية اإلنتاج.
 -1ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت ،مرجع سابق ،ص .8
 -2ماىر موسى درغاـ٤ ،تاسبة التكاليف الصناعية ،مكتبة أفاؽ ،فلسطُت ،غزة ،2007 ،ص .24
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ثانيا -التبويب الوظيفي:

إف الغرض األساسي من ىذا التبويب ىو حصر تكلفة كل وظيفة من وظائف ا١تؤسسة االقتصادية (صناعية،
تسويقية ،إدارية) ،من خبلؿ ما ينفق عليها من عناصر تكاليف أساسية (مواد ،أجور ،مصروفات) ،وإف الوظائف

األساسية اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة كما يلي:

1

 -1الوظيفة الصناعية :وىي اليت تتخصص يف العملية اإلنتاجية.
 -2الوظيفة التسويقية :وىذه الوظيفة هتدؼ إذل تسويق وتوزيع ما أنتجتو الوظيفة الصناعية.
 -3الوظيفة اإلدارية :وىي اليت تقوـ بعملية اإلشراؼ والتنسيق بُت ٥تتلف األقساـ.
 -4الوظيفة الشرائية (التموينية) :وىي اليت ٗتتص بعملية التموين.
 -5الوظيفة المالية :وىي اليت ٗتتص بالعمليات ا١تالية.
الشكل رقم ( :)10التبويب الوظيفي للتكاليف
التبويب الوظيفي للتكاليف
الوظيفة الصناعية

الوظيفة اإلدارية
الوظيفة التسويقية
الوظيف الشرائية
ا١تصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق.

الوظيف المالية

ثالثا -تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بالوحدة اإلنتاجية:

إف ىذا التبويب لعناصر التكاليف يكوف حسب عبلقة ىذه العناصر بالوحدة اإلنتاجية ،وتقسم عناصر التكاليف
2
وفق ىذا التبويب إذل:

 -1عناصر التكاليف المباشرة :وىي تلك العناصر اليت تنفق مباشرة على الوحدة اإلنتاجية ،كما أهنا العناصر اليت
ٯتكن ٗتصيصها مباشرة على الوحدة اإلنتاجية ،وأىم ىذه العناصر ما يلي :ا١تواد ا١تباشرة ،األجور ا١تباشرة،
ا١تصروفات ا١تباشرة.

 -2عناصر التكاليف غير المباشرة :وىي تلك العناصر اليت ال تكوف عبلقتها مباشرة بالوحدة اإلنتاجية واليت ال ٯتكن
ٗتصيصها مباشرة على اإلنتاج ،وٯتكن ٖتديد نصيب ا١تنتج من ىذه التكاليف عن طريق معدالت التحميل،
وتشمل :ا١تواد غَت ا١تباشرة ،األجور غَت ا١تباشرة ،ا١تصروفات غَت ا١تباشرة.

 -1أٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق ،ص ص .35-34
2
- Carla MENDOZA et autre, Cout et Décisions, Galino éditeur, France, 2004, P33.
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الشكل رقم (:)16تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بالوحدة اإلنتاجية
تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها
حسب عالقتها بالوحدة االنتاجية

عناصر التكاليف المباشرة

عناصر التكاليف غير المباشرة

المواد المباشرة

المواد غير المباشرة

األجور المباشرة

األجور غير المباشرة

المصروفات المباشرة

المصروفات غير المباشرة

ا١تصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا على ما سبق.

رابعا -تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط (حسب التغير والثبات):

إف ىذا التبويب يعترب من التبويبات ا١تهمة لعناصر التكاليف ،ألنو يرتبط بدراسة سلوؾ عناصر التكاليف ،وحسب
1
عبلقتها ْتجم النشاط (اإلنتاج).
ومن خبلؿ ىذه الدراسة ٪تيز ثبلثة أنواع موضحة يف الشكل التارل:
الشكل رقم ( :)10تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتها بحجم النشاط
تبويب عناصر التكاليف حسب
عالقتها بحجم النشاط
التكاليف المتغيرة

التكاليف الثابتة

التكاليف شبو متغيرة

ا١تصدر :ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت ،مرجع سابق ،ص .15

 -1التكاليف المتغيرة :وىي تلك التكاليف اليت تتغَت ٔتجموعها مع التغَت ْتجم النشاط ،ويبقى نصيب الوحدة
الواحدة ثابتا مع تغَت حجم اإلنتاج.

 -2التكاليف الثابتة :وىي تلك التكاليف اليت ال تتغَت بتغَت حجم النشاط ،أي أهنا تبقى ثابتة بدوف تغَت،
لكن نصيب الوحدة الواحدة يتغَت بتغَت حجم النشاط ،ومن أمثلة ىذه التكاليف ،مصروفات اإل٬تار والتأمُت.

2

 -3التكاليف شبو المتغيرة  :ىي تلك التكاليف اليت ٖتمل صفات كل من التكاليف ا١تتغَتة والثابتة يف نفس الوقت،
وىي تتميز بصعوبة فصلها عن بعضها البعض ،مثل تكاليف ا١تاء والكهرباء ،والصيانة ،وأجور العمل
 -1يوحنا عبد آؿ آدـ وصاحل الرزؽ ،احملاسبة اإلدارية ،دار اٟتامد  ،عماف ،األردف ،ط  ،2006 ،2ص .67
 -2إٝتاعيل ٭تي التكرييت ،مرجع سابق ،ص ص .41-36
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غَت ا١تباشرة...إخل .وتتميز ىذه التكاليف بازدواجية االٕتاه (الثابت ،ا١تتغَت) ،وىي أساسا متغَتة ،ولكنها قابلة
لبلستقرار مع زيادة حجم اإلنتاج ،وبعبارة أخرى ىي أعباء تتغَت بتغَت حجم النشاط ،ولكن ليس بنفس النسبة
كالرواتب واألجور ،واليت تتضمن راتبا أساسيا ثابتا ،باإلضافة إذل العبلوات والتحفيزات وا١تكافآت اليت تتغَت
1
مع حجم اإلنتاج.
خامسا :تبويب التكاليف حسب عامل الزمن أو توقيت حدوثها

يتم تبويب التكاليف وفق ىذا األساس إذل ثبلث ٣تموعات ىي:

2

 -1التكاليف التاريخية  :وىي التكاليف اليت ٘تت فعبل إلنتاج السلع أو ا٠تدمات ،وهبذا فإف التكاليف التارٮتية
ىي تكاليف غارقة نتجت عن قرارات ٘تت يف ا١تاضي وال يوجد لئلدارة ٖتكم فيها أو رقابة عليها حاليا
وىي غَت مرتبطة باٗتاذ القرارات يف ا١تستقبل.
 -2تكاليف اإلحالل :تكلفة اإلحبلؿ ىي التكلفة اليت تدفعها ا١تؤسسة حاليا الستبداؿ أصل من األصوؿ بأصل أخر
يقوـ بنفس العمل ،وعادة ما ٗتتلف تكلفة اإلحبلؿ عن التكاليف الفعلية وذلك نظرا لزيادة األسعار أو ظهور

تكنولوجيا جديدة أو اختبلؼ التصميم....إخل.
 -3التكاليف المعيارية  :ىي تكاليف مستقبلية مت تقديرىا مسبقا ،لتمثل ا٢تدؼ الواجب التوصل إليو مستقببل
يف ظل مستوى األداء اٞتيد يف فًتة مقبلة.

سادسا -تبويب التكاليف ألغراض الرقابة:

وفق ىذا التبويب فإف عناصر التكاليف تتكوف من:

 -1التكاليف الخاضعة للرقابة :ىي تلك التكاليف اليت ٯتكن التحكم فيها من حيث ٖتققها وٖتديد مقدارىا بصورة
واضحة.
 -2التكاليف غير الخاضعة للرقابة :ىي تلك التكاليف اليت ال ٯتكن التحكم فيها ورقابتها ضمن مستوى إداري معُت
مثل :التكاليف ا١تتغَتة اليت ٗتصص لكل مركز إنتاجي.

سابعا -تبويب التكاليف ألغراض اتخاذ القرارات:
وفق ىذا التبويب فإف عناصر التكاليف تتكوف من:
 -1التكاليف الغارقة :وىي تلك التكاليف اليت تنتج عن قرارات مت اٗتاذىا يف الفًتة ا١تاضية ،وال تستطيع إدارة ا١تؤسسة
إيقافها.

 -1يوحنا عبد آؿ آدـ وصاحل الرزؽ ،مرجع سابق ،ص .68
٤ -2تمد سامي الراضي ،مبادئ ٤تاسبة التكاليف ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص .76
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 -2تكاليف الفرصة البديلة :وىي تلك التكاليف اليت ٯتكن فقدىا إذا ما مت استخداـ ا١توارد يف أفضل البدائل ا١تتاحة،
أو ىي األرباح ا١تفقودة ألفضل بديل بعد البديل األوؿ ،وأف ىذه ا٠تسائر ال يتم تسجيلها يف السجبلت احملاسبية.

 -3التكاليف التفاضلية :وىي الفرؽ بُت تكاليف بديلُت ،وأف ىذا الفرؽ يلعب الدور األساسي يف اٗتاذ القرارات.

1

ثامنا -تبويب التكاليف حسب سلسلة القيمة لوظائف األعمال:

يعرؼ "بورتر" سلسلة القيمة بأهنا طريقة نظامية للنظر إذل سلسلة من األنشطة اليت تؤديها ا١تؤسسة ْتيث ٯتكن
من خبل٢تا فهم ا١تصادر اٟتالية واحملتملة اليت ٖتققها ا١تؤسسة على منافسيها .كما ٯتكن اعتبارىا سلسلة من األنشطة
الرام ية إذل ٖتويل ا١تدخبلت إذل ٥ترجات وىي تنتج من األنشطة األولية واألنشطة الداعمة .حيث أف كل نشاط ٬تب
أف يعمل على إضافة قيمة للمنتج يف نظر الزبوف ،ومن مث فإف قضية إرضاء الزبائن ٢تا األولوية لكل األطراؼ
2
اليت تتضمنها سلسلة القيمة ٔتا فيها ا١تدير واحملاسب.
وٯتكن توضيحو يف الشكل التارل:
الشكل رقم( :)10سلسلة القيمة ومحاسبة التكاليف
االستراتيجية وإدارة

العمالء

خدمات العمالءالتوزيع

التسويق

اإلنتاج التصميم

البحث والتطوير

المدخالت

المخرجات

األنشطة الداعمة

األعمال

أن ـشــطة أولـ ــيـ ــة
محاسبة التكاليف الحديثة

ا١تصدر :تشارلز ىور٧ترف ،ترٚتة أٛتد حامد حجاج٤ ،تاسبة التكاليف -مدخل إداري -اٞتزء،1ط  ،2دار ا١تريخ ،السعودية ،2333 ،ص.82

وتبوب التكاليف حسب ىذه الوظائف إذل:

3

 -1تكاليف وظيفة البحث والتطوير :وىي كافة التكاليف ا٠تاصة ّتمع وٕتريب أفكار ا١تنتجات أو ا٠تدمات
أو العمليات اٞتديدة.

 -1إٝتاعيل ٭تي التكرييت ،مرجع سابق ص ص .44 -42


-

مايكل بورتر :هو أستاذ غدارة االعمال في كمية ادارة األعمال في جامعة هارفورد ،وهو مرجع رائد في االستراتيجية التنافسية والتنافسية والتنمية

االقتصادية لألممم والدول واألقاليم.
 -2نادية العارؼ ،اإلدارة االسًتاتيجية ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2005 ،3ص .112
 -3ري إتش جارسوف وإيريك نوريس ،ترٚتة ٤تمد عصاـ الدين زايد ،احملاسبة اإلدارية ،دار ا١تريخ ،السعودية ،2002 ،ص ص .603 -602
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 -2تكاليف وظيفة التصميم :ىي التكاليف ا٠تاصة بوضع التخطيط التفصيلي وا٢تندسي للمنتجات والعمليات
اٞتديدة.

 -3تكاليف وظيفة اإلنتاج :وىي تكاليف التحويل لؤلفكار والتصميمات إذل منتجات مادية أو خدمات مقدمة
للعمبلء باستخداـ ا١توارد لبلزمة لذلك.

 -4تكاليف وظيفة التسويق  :وىي تكاليف االتصاؿ باألفراد واٞتماعات ،مثل تكاليف ْتوث التسويق وتعريف العميل
با١تنتج وحثو لشرائو وتكاليف اإلعبلف واإلشهار وغَتىا.

 -5تكاليف وظيفة التوزيع :ويقصد هبا تكاليف تقدًن ا١تنتجات من خبلؿ قنوات التوزيع ا١تختلفة.
 -6تكاليف وظيفة خدمة العمالء :وىي تكاليف ا٠تدمات اإلضافية اليت تقدمها ا١تؤسسة للعميل بعد البيع كالضماف
واإلصبلح والصيانة وا١تكا١تات اجملانية للسؤاؿ عن كيفية التشغيل.....إخل.
أما وظيفة االسًتاتيجية وإدارة األعماؿ ،فهي وظيفة ٘تتد عرب كل الوظائف السابقة يف ا١تؤسسة ،ويتوذل مسؤولية
ىذه الوظيفة ا١تسَتين يف اإلدارة العليا وا١تسَتين يف الوظائف ا١تختلفة يف سلسلة القيمة.
بعد التعرؼ على تصنيفات التكاليف ٯتكن التطرؽ إذل نظاـ معلومات التكاليف الذي يعترب ج ّد مهم يف ا١تؤسسة.

المطلب الثاني :ماىية نظام معلومات التكاليف

التعرؼ على التكاليف عن طريق حساهبا وٖتليلها لغرض مراقبتها واٗتاذ القرارات البلزمة وا١تبلئمة يطرح مسألة
نوعية نظم ا١تعلومات اإلدارية داخل ا١تؤسسة ،وبالضبط نوعية نظاـ ا١تعلومات احملاسيب بصفة عامة ونظاـ معلومات
٤تاسبة التكاليف بصفة خاصة.
أوال -مفهوم نظام معلومات التكاليف:
إف وجود نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف يف ا١تؤسسة يعترب مهم جدا١ ،تا يقدمو من معلومات كمية وضرورية ١تساعدة
ا١تسَتين يف القياـ بوظائفهم.
 -1تعريف نظام معلومات التكاليف :سنحاوؿ تعريف النظاـ ،ا١تعلومة ،ونظاـ ا١تعلومات بشكل ٥تتصر:
 تعريف النظاـ:

1

٣تموعة من العناصر اليت ترتبط فيما بينها بسلسلة من العبلقات هبدؼ أداء وظيفة ٤تددة أو ٣تموعة من الوظائف.
 النظاـ ىو ٣تموعة من العناصر اليت تتكامل لتحقيق غرض أو أىداؼ مشًتكة. تعريف ا١تعلومة:

 -1سونيا ٤تمد البكري ،نظم ا١تعلومات اإلدارية :ا١تفاىيم األساسية ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،1998 ،ص .20
 -2رٯتوند ماكليود ،ترٚتة سرور علي إبراىيم  ،نظم ا١تعلومات اإلدارية ،دار ا١تريخ ،ا١تملكة العربية السعودية ،2000 ،ص .66
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ا١تعلومة ىي عبارة عن البيانات (ا١تعطيات) اليت ٘تت معاٞتتها بشكل مبلئم لتعطي معنا كامبل ٯتكن استخدامها
1

يف العمليات اٞتارية وا١تستقبلية الٗتاذ القرار.

 ا١تعلومة يف معناىا الرياضي ىي بياف أو ٣تموعة من البيانات الضرورية ٟتل مشكل معُت أو اإلجابة عن سؤاؿ2
معُت.
 تعريف نظاـ ا١تعلومات:
 ىو ٣تموعة منظمة من ا١توارد (عتاد ،أنظمة استغبلؿ ،أفراد ،معطيات ،إجراءات) ،تسمح باٟتصوؿ على معاٞتة،ٗتزين ،وإيصاؿ ا١تعلومات يف ا١تؤسسات.
 نظاـ ا١تعلومات ىو ٣تموعة من ا١تكونات ا١تًتابطة مع بعضها بشكل منتظم من أجل إنتاج ا١تعلومة ا١تفيدة وإيصاؿىذه ا١تعلومة إذل ا١تستخدمُت بالشكل ا١تبلئم يف الوقت ا١تناسب من أجل مساعدهتم يف أداء الوظائف ا١توكلة
3
إليهم.
 تعريف نظاـ معلومات التكاليف :بعد تقدًن ىذه التعاريف ٯتكننا تعريف نظاـ معلومات التكاليف كالتارل:
 عبارة عن طرؽ وأساليب يتم ٔتقتضاىا تتبع التكاليف ا١تتعلقة باألنشطة اإلنتاجية وا٠تدمية وحركتها ،يف ضوء ٣تموعةقواعد ومبادئ متعارؼ عليها للتسجيل والتبويب والتحليل والتحميل (....تشغيل النظاـ) .هبدؼ تقدًن تقارير دورية
4
وملخصات وافية تساعد اإلدارة يف ٖتقيق القياس والرقابة واٗتاذ القرارات (٥ترجات النظاـ).
 نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف ىو عبارة عن ٣تموعة ا١تستندات والدفاتر والسجبلت اليت يتم استخدامهامعا بطريقة منظمة لتسجيل وٖتليل وتفسَت عناصر التكاليف ا١تختلفة يف ا١تؤسسة طبقا ١تبادئ وأسس علمية ٤تددة
ويتم بعدىا عرض النتائج يف شكل قوائم ترتفع لئلدارة دوريا لغرض اٗتاذ القرارات.
ثانيا -مكونات نظام معلومات التكاليف:

يتكوف نظاـ معلومات التكاليف من العناصر التالية:

5

6

 -1مدخالت النظام :تتمثل مدخبلت نظاـ التكاليف يف األحداث االقتصادية اليت تقع داخل ا١تؤسسة،

فهي ا١تصدر الرئيسي للمعلومات ا٠تاـ اليت يتم ٖتليلها وتشغيلها وتبويبها .ولكي تكوف مدخبلت
وهبذا
النظاـ مناسبة ينبغي أف تتصف ٔتا يلي :القابلية للقياس ،ا١توضوعية والصبلحية.

و فضبل عن ىذا مراعاة أ٫تية توفر األفراد ذوي ا٠تربة ا١تتخصصة يف ٣تاؿ ٕتميع البيانات بالنوعية والقدر ا١تطلوب.
 -1عبد الرزاؽ ٤تمد قاسم ،نظم ا١تعلومات احملاسبية اٟتاسوبية ،دار الثقافة  ،عماف ،األردف ،1998 ،ص .15
- Lallem Lakhdar, Management & système d'Information, Séminaire ISGP, Alger Juin 2002, P 04.
 -3عبد الرزاؽ ٤تمد قاسم ،مرجع سابق ،ص .19
 -4أٛتد حلمي ٚتعة ٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،دار صفاء ،عماف ،األردف ،1999 ،ص.04

2

 -5نفس ا١ترجع ،ص .6
 -6نفس ا١ترجع ،ص .7

19

الفـصل األول

عـموميات حول م ـحـاسبة التكالـيف

 -2المعالجة أو تشغيل النظام :تتمثل عملية تشغيل البيانات ٔتدخبلت نظاـ التكاليف واحتياجات اإلدارة
من ا١تعلومات البلزمة للتخطيط والرقابة واٗتاذ القرارات ،كما ٗتضع ىذه ا١تدخبلت للظروؼ احمليطة اليت تتسم
بالتغَت والديناميكية (اٟتركية) ا١تستمرة .ويتضمن التشغيل كل ما يتعلق بالعمليات احملاسبية الواردة با١تستندات وإثباهتا
وتبويبها وٖتليلها يف الدفاتر والسجبلت والكشوؼ اليت تعترب األساس يف تقدًن التقارير ا١تعربة عن ٥ترجات النظاـ.
 -3مخرجات النظامٗ :تتلف ا١تخرجات باختبلؼ االحتياجات اإلدارية من البيانات وطريقة استخدامها ،فاستخداـ

البيانات لغرض قياس التكلفة فقط ٮتتلف عن استخداـ البيانات لغرض التخطيط والرقابة واٗتاذ القرارات.
وتعد التقارير الدورية وا٠تاصة من أىم ٥ترجات النظاـ ،إذ عن طريقها يتم تبادؿ ا١تعلومات واآلراء بُت ا١تستويات

اإلدارية يف ا١تؤسسة ،كما أنو من ا١تهم جدا مراعاة توقيت تقدًن التقارير وسرعة عرضها عند وضع النظاـ.
 -4التغذية العكسية ٘ :تثل التغذية العكسية العصب اٟتساس ألي نظاـ معلومات ،وبدوهنا يصعب على النظاـ ٖتقيق
أىدافو بالفعالية والكفاءة ا١تطلوبة ،وىذا يف اٟتقيقة ما ىو إال انعكاس للمفهوـ الرقايب باعتباره ىدؼ من أىداؼ

دراسة التكاليف .والتغذية العكسية ىي ٣تموعة ا١تعلومات ا١ترٕتعة أو ا١ترسلة عكسيا من استخداـ النظاـ
إذل القائمُت على النظاـ لتصحيح اال٨ترافات اٟتادثة يف أنشطة ا١تدخبلت ،التشغيل وكذا ا١تخرجات.
ثالثا -أىداف نظام معلومات محاسبة التكاليف:
بصفة عامة نظاـ معلومات التكاليف يهدؼ إذل تزويد نظاـ القرارات با١تعلومات اليت ٭تتاجها كما يلي:

1

 -1معالجة البيانات المتعلقة بتكاليف المنتوج ومراحل إنتاجو بهدف:

 معرفة تكاليف ٥تتلف الوظائف اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة من أجل رسم سياساهتا العامة.
ٖ تديد أساس تقييم بعض العناصر الظاىرة يف ميزانية ا١تؤسسة.
 تفسَت النتائج عن طريق حساب تكاليف ا١تنتجات من أجل مقارنتها مع أسعار بيعها.
 -2إعداد مجموعة من التقارير بهدف:
 تقارير ا١تواد وتقارير األجور :ا١تقارنة الدورية لتكاليف ا١تواد واألجور ا١ترتبطة ٔتنتجات معينة يسمح لئلدارة با١تراقبة
الفورية قصد ٗتفيض التكاليف والقضاء على عناصر عدـ الكفاية ،وىذه ا١تقارنات ستمكن اإلدارة من اٗتاذ بعض
القرارات ،أ٫تها ما يتعلق بتصنيع بعض األجزاء أو شرائها من خارج ا١تؤسسة باإلضافة إذل تقرير إضافة منتجات
جديدة أو سحب بعض ا٠تطوط اإلنتاجية القائمة.

 بعض التقارير ا١تتعلقة بالفضبلت وا١تهمبلت التالفة أثناء العمل والوقت الضائع وكفاءة بعض العاملُت والتجهيزات
العاطلة أو قليلة الكفاءة٦ ،تا يساعد اإلدارة يف ٖتديد األماكن اليت ٯتكن فيها ٗتفيض التكاليف وٖتديد ا١تسؤولية
عن عدـ الكفاءة.
 -1ساحل فاتح ،دراسة التكاليف ا١تعيارية ضمن نظاـ ا١تعلومات احملاسبية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَتٗ ،تصص إدارة األعماؿ،
جامعة اٞتزائر ،2002،ص ص .45 -44
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التقارير ا١تتعلقة ٔتصاريف البيع والتوزيع ،ٯت كن استخدامها لتحديد ا١تنتجات اليت ينبغي الًتكيز عليها بواسطة عماؿ البيع
أو إدارة ا١تبيعات نظرا ٢تامش رْتها ا١ترتفع ،وىذه التقارير تساعد يف ٖتديد أفضل طرؽ التوزيع بالنسبة للمؤسسة.
 -3تقييم األداء عن طريق:

 مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف ا١تعيارية من أجل استخراج اال٨ترافات.
ٖ تليل اال٨ترافات ،تفسَتىا وٖتديد ا١تسؤوؿ عنها.
 اٗتاذ القرارات التصحيحية اليت ٖتسن األداء مستقببل.
وعموما ا٢تدؼ النهائي الذي أنشأ ألجلو نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف ىو اٗتاذ القرار.
التعرؼ على نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف وحده ال يكفي ،بل أف ىناؾ ٣تموعة من االعتبارات اليت ٬تب أخذىا
بعُت االعتبار عند تصميم ىذا النظاـ ،باإلضافة إذل أف ىناؾ ٣تموعة من ا١تعلومات يوفرىا ىذا النظاـ تعترب مفيدة
للمؤسسة يف اٗتاذ قراراهتا.

المطلب الثالث :المعلومات التي يوفرىا نظام معلومات التكاليف واعتبارات تصميمو
يوفر نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف معلومات ىامة للمؤسسة ،غَت أنو عند تصميم ىذا النظاـ ال بد من مراعاة
بعض االعتبارات ٯتكن أف نراىا من خبلؿ ىذا ا١تطلب.
أوال -أنواع المعلومات التي يوفرىا نظام معلومات التكاليف:
توجد ثبلث أنواع من ا١تعلومات اليت ٗتدـ كل منها غرضا معينا وىي:

1

 معلومات تقيم األداء٘ :تكن ىذه ا١تعلومات ٚتيع اٞتهات الداخلية وا٠تارجية على تقييم األداء الوظيفي داخل
ا١تؤسسة.
 معلومات توجيو االنتباه :تساعد ىذه ا١تعلومات كافة ا١تستويات اإلدارية على الًتكيز على ا١تشاكل التشغيلية ونواحي
القصور وعدـ الكفاية ،فضبل عن القاء الضوء على ٣تاالت التحسُت وفرص التطوير.

 معلومات حل ا١تشاكل :تساعد ىذه ا١تعلومات على التلخيص الكمي للمزايا النسبية للمناىج ا١تختلفة للعمل
أو القرارات البديلة ،من خبلؿ التحليل وا١تقارنة وإ٬تاد أفضل بديل ٭تقق أىداؼ ا١تؤسسة ،وغالبا ما ترتبط
ىذه ا١تعلومات ْتل ا١تشاكل غَت الروتينية.
ثانيا -االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم نظام معلومات التكاليف:
قبل تصميم أي نظاـ ١تعلومات التكاليف ٬تب مراعاة عدة عوامل خاصة إذا تعلق األمر بعملية ٖتسُت النظاـ اٟتارل،
2
وأىم ىذه العوامل ٧تد ما يلي:
٤ -1تمد سامي راضي ،مرجع سابق ،ص ص .38 -37
 -2سعاد معاليم ،دور نظاـ التكاليف على أساس النشطة يف ٖتسُت تنافسية ا١تؤسسة  ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف علوـ التسيَت ،جامعة ٤تمد خيضر ،بسكرة،
ٗتصص تسيَت ا١تؤسسات الصناعية ،2004 ،ص ص .16-14
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 -0حجم المؤسسة :يؤثر حجم ا١تؤسسة على اختيار نظاـ التكاليف ا١تناسب ،إذ ٮتتلف النظاـ التكاليفي ا١تطبق
يف الوحدات الصغَتة عن ذلك ا١تطبق يف الوحدات ا١تتوسطة والكبَتة من ناحية البساطة أو التعقيد ،حيث ٧تد
أف الوحدات الكبَتة يتطلب األمر فيها تصميم أنظمة للتكاليف متقدمة من الناحية الفنية إذل جانب االستعانة

باألدوات اٟتديثة والتقارير اإلحصائية.
 -6مضمون التكلفة المتبعة :ويقصد هبا الغرض الذي يرتبط ٔتدخل تصميم النظاـ ،حيث ٗتتلف أنواع النظم وفقا
لنوع النشاط أو طبيعة الصناعة اليت تعمل فيها ا١تؤسسة ،وكذلك تبعا للعناصر اليت تشتمل عليها تكلفة الوحدة
ا١تنتجة ،فضبل عن اختبلؼ معظم التكاليف حسب طبيعة بيانات التكلفة اليت يتم التعامل معها من حيث توقيت

حدوثها.
 -1إمكانيات واحتياجات المؤسسة من المهارات والخبرات :إف تصميم نظاـ التكاليف داخل ا١تؤسسة فضبل
عن تشغيلو ٭تتاج إذل مهارات وخربات خاصة ،وقد تلجأ اإلدارة إذل البحث عن األفراد ذوي كفاءات عالية
من خارج ا١تؤسسة لعدـ توفر ىذه ا١تهارات داخلو با١تستوى ا١تطلوب والبلزـ.
 -9الموارد الالزمة لتشغيل النظام الجديد :إف إمداد إدارة التكاليف باألدوات ا١تكتبية والنظم اٟتاسوبية اليت تساعد

يف عملية الضبط عند ٕتميع البيانات وٖتليلها لو مزايا ٯتكن تتبعها وقياسها ،وذلك ١تساعدهتا على تقدًن بيانات

تتسم بالسرعة والدقة مع مراعاة أف التشغيل اإللكًتوين للبيانات غالبا ما يتكلف نفقات رأٝتالية باىظة.
 -9تحديد الفترة التكاليفية :وىي الفًتة اليت تقد ـ عنها البيانات التكليفية واليت تكوف مرتبطة بطوؿ دورة اإلنتاج،
واالعتبار العاـ يف ٣تاؿ ٖتديد فًتة التكاليف ىو أف ال تكوف الفًتة أقصر من الفًتة البلزمة اليت يتطلبها تشكيل

ا١تنتج النهائي ،وبالتارل ٧تد أف الفًتة التكاليفية ٗتتلف عن السنة ا١تالية إذ تنقسم ىذه األخَتة إذل عدة فًتات
تكاليفية.
 -1دعم إدارة المؤسسة وارتباطها بعملية التصميم :يعترب نظاـ معلومات التكاليف أحد ا١تكونات األساسية لنظم
ا١تعلومات اإلدارية ،وينحصر الفرؽ بينهما يف أف األوؿ ٮتتص بالبيانات وا١تعلومات احملاسبية بينما ٮتتص الثاين بكافة

البيانات وا١ت علومات اليت تؤثر يف نشاط ا١تؤسسة .و١تا كانت ا١تهاـ اإلدارية األساسية وعلى األخص التخطيطية تتعلق
با١تستقبل بكل ٖتدياتو ا١تستهدفة ،فإف موقع نظاـ ا١تعلومات احملاسبية وال سيما التكاليفية منها يف إطار أنظمة
ا١تعلومات ىو موقع بالغ األ٫تية ١تا يوفره ىذا النظاـ م ن معلومات وقتية ومبلئمة تساعد اإلدارة يف القياـ ٔتهامها
واسًتاتيجياهتا وخططها .و٢تذا السبب ٬تب ارتباط واشًتاؾ اإلدارة يف عمليات تصميم وتشغيل النظاـ التكاليفي
وال سيما اإلدارة التنفيذية ا١تسؤولة على رقابة التكاليف واإلنتاج وأرباح ا١تؤسسة.
 -7المرونة والتكيف مع تطورات األنشطة :إف متابعة التطورات اٟتادثة على مستوى األنشطة وعدد العمليات
يف اجملاالت اإلنتاجية والتسويقية واإلدارية ،يسمح بتعديل النظاـ بكيفية مستمرة حىت يكوف متصفا با١ترونة وا١تبلءمة
مع تطورات احمليط الداخلي وا٠تارجي.
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 -1الوضوح والمالئمة٬ :تب أف يت صف النظاـ التكاليفي عند تصميمو بالوضوح والسهولة لضماف الفهم الكامل
من جانب العاملُت بإدارة ٤تاسبة التكاليف ،كما ٬تب أف يتصف با١تبلءمة مع ا١تستوى اإلداري الذي يقدـ
لو التقارير من حيث التفصيل واإلٚتاؿ.

 -5العوامل السلوكية والنفسية لألفراد داخل المؤسسة :إف كل العوامل السابقة تساعد على تصميم نظم صحيحة
وسليمة ،إال أف التطور والتقدـ يف أنظمة ا١تؤسسات ا١تعاصرة خلق أنواعا من الصعوبات اليت دل تبق العربة ١تواجهتها
بتصميم نظم سليمة وصحيحة ،بل تعدى األمر إذل مدى قبوؿ ىذه األنظمة من قبل األفراد يف ا١تؤسسة
اليت تطبقها .فاحملاسب اليوـ أصبح الزما عليو أف يأخذ بعُت االعتبار العوامل السلوكية والنفسية لؤلفراد أثناء أداء

عملهم ،فبعض األفراد يرفضوف التعديبلت احملققة يف النظاـ بالرغم من أهنا تؤدي إذل ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة.
ومن أجل ٕتاوز ىذه اٟتالة من عدـ الرضا ٬تب تشجيع ا١توظفُت على ا١تشاركة يف خطوات دراسة النظاـ وتقدًن
مقًتحاهتم فيما يتعلق باختصاصاهتم ومسؤوليات عملهم ٦تا يسهل تنفيذ تلك التعديبلت اليت يساىم يف إحداثها
ىؤالء ا١تسؤولُت.
 -01مدخل التكلفة /عائد نظام معلومات التكاليف :يقوـ مصمم نظاـ معلومات التكاليف بتوضيح اقتصادية
النظاـ وذلك بالتعرؼ على ا١تفردات التالية:

 تكلفة تصميم النظاـ وتكاليف التطبيق.

 العائد من وجود النظاـ ويتمثل أساسا يف ٣تموعة ا١تنافع ا١ترجوة من تطبيق النظاـ.
فعند تصميم نظاـ معلومات التكاليف ٬تب دراسة جدوى ىذا النظاـ أوال وذلك لتحديد العبلقة بُت العائد ا١تتوخى
من تطبيق النظاـ وبُت تكاليف تشغيلو ،ويعد ىذا ا١تعيار من أىم ا١تعايَت لبلختيار بُت النظم والطرؽ احملاسبية البديلة.
واإلدارة حريصة على اختيار النظاـ الذي تكوف منافعو ا١تتوقعة تفوؽ تكاليفو ا١تتوقعة .وتتضمن تكلفة اٟتصوؿ على نظاـ
٤تاسيب جديد تكاليف تدريب وتعليم مستخدمي النظاـ باإلضافة إذل تكاليف شراء ىذا النظاـ اٞتديد فضبل عن تكلفة
الوقت ا١تستغرؽ  -القتناع األفراد الذين لديهم قدرا كافيا من الرضا بالنظاـ اٞتديد  -يف تطبيق النظاـ وشرح منافعو،
ومهما تعددت أشكاؿ ىذه ا١تنافع إال أنو ٯتكن تلخيصها يف صورة ٣تموعة القرارات اليت ٯتكن أف تنتج عن تطبيق
النظاـ اٞتديد اليت تساىم يف ٖتقيق األىداؼ ا١تسطرة بأكرب قدر من الكفاءة والفعالية.
تبعا للتغَت يف حجم
نستخلص من ىذا ا١تبحث أف التكاليف اليت ٯتكن أف تتكبدىا ا١تؤسسة تتنوع ،فمنها تكاليف تتغَت ً
النشاط ومنها تك اليف تبقى ثابتة ،كما أف ىناؾ تكاليف ٯتكن ربطها وٗتصيصها بوحدة اإلنتاج ،وىناؾ تكاليف عامة
ٗتص ٚتيع ا١تنتجات ،كما أف ىناؾ تكاليف مبلئمة الٗتاذ القرارات اإلدارية وأخرى غَت مبلئمة .وٖتتاج إدارة ا١تؤسسة
يف العديد من ا١تواقف إذل التعرؼ على طبيعة أو خصائص األنواع ا١تختلفة من التكاليف يف ا١تؤسسة،
لذلك فبل بد من أف توفر نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف لبلستفادة من ذلك لغايات التخطيط ،والرقابة ،واٗتاذ
القرارات.

23

الفـصل األول

عـموميات حول م ـحـاسبة التكالـيف

المبحث الثالث :الطرق التقليدية لمحاسبة التكاليف
تقوـ ٤تاسبة التكاليف ْتساب سعر التكلفة جملموعة من السلع وا٠تدمات اليت مت إنتاجها يف ا١تؤسسة،
لكن ىذا ليس ىدفها الوحيد ،بل يتعدى األمر ذلك إذل ٖتليل التكاليف وٖتديدىا من أجل مراقبتها واٗتاذ القرارات
على أساسها ،وىذا ما يفسر وجود عدة طرؽ ٟتساب التكاليف وسعر التكلفة ومن ىذه الطرؽ ما يلي:

المطلب األول :الطرق اإلجمالية (الكلية)
تعد طريقة التكاليف الكلية من أقدـ الطرؽ  ،فهذه الطريقة تعتمد على مبدأ التحميل الشامل للتكاليف على وحدة
ا١تنتوج خبلؿ فًتة معينة.
أوال -تعريف طريقة التكاليف الكلية:
ظهرت ىذه الطريقة خبلؿ الثبلثينيات بفرنسا ،وٝتيت فيما بعد ٔتراكز التحليل وقد كاف ٢تا ٣تاؿ واسع
يف التطبيقْ ،تيث اعتربت على أهنا احملاسبة ا١تطابقة لسَت ا١تؤسسة من حيث تقسيمها إذل وظائف وأقساـ حسب ا٢تيكل
التنظيمي أساسا ،وكذلك ا١تراحل ا١تختلفة اليت ٯتر هبا ا١تنتوج من تكلفة (الشراء ،التخزين ،اإلنتاج ،التوزيع)ْ ،تيث
1
يتم ٖتميل األعباء على ا١تنتجات بصفة كاملة.
ثانيا -أىداف طريقة التكاليف الكلية :

تتمثل أىداؼ طريقة التكاليف الكلية فيما يلي:

2

 -1إف ا٢تدؼ األوؿ من ىذه الطريقة ىو البحث عن اٟتساب بطريقة أكثر جدية ٦تكنة ١تختلف التكاليف ا١تهمة
يف ا١تؤسسة بإدخاؿ ٚتيع األعباء القابلة لئلدماج ،وىي موجهة على وجو ا٠تصوص للمؤسسات اليت تطورت
إذل مستوى دفعها ٠تلق وظائف ٥تصصة تزود مصاحل أخرى ٓتدمتها ،خاصة منها ا١تصاحل ا١ترتبطة مباشرة باإلنتاج.
 -2كما هتدؼ ىذه الطريقة أيضا إذل البحث عن صيغة للتقسيم بدال من ا١تساعدة على التسيَت ،ومن ىنا ٯتكن القوؿ
بأف التكلفة الكلية ٘تثل ضمنيا شكل مراقبة لسلم القيم اليت ٭تددىا السوؽ من خبلؿ نظاـ األسعار.
 -3أما ا٢تدؼ الثالث لطريقة التكاليف الكلية فهو االستجابة للضغوطات ا٠تارجية ،حيث تشكل معلومة ال يستهاف
هبا بالنسبة للمسرين.
 -1طوايبية أٛتد ،احملاسبة التحليلية كأداة للتخطيط ومراقبة اإلنتاج ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَت يف العلوـ االقتصادية ،فرع التخطيط والتنمية ،كلية العلوـ االقتصادية
وعلوـ التسيَت ،جامعة اٞتزائر ،2002/2003،ص .98
2
 رٛتوف ىبلؿ ،احملاسبة التحليلية كنظاـ معلومات للتسيَت وا١تساعد على اٗتاذ القرار يف ا١تؤسسة االقتصادية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه يف العلوـ االقتصادية ،جامعة يوسف بن خدة،اٞتزائر ،)2005 -2004( ،ص .189
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ثالثا -أىمية طريقة التكاليف الكلية:

إف ٢تذه الطريقة أ٫تية بالغة حيث تساعد يف إعداد ٥تتلف اٟتسابات ا٠تاصة بتكلفة البضاعة ،وٖتديد األرباح وا٠تسائر
الصافية ،ومقارنة التكاليف اإلٚتالية باإليرادات ،كما تساعد يف ٖتديد سياسات التسعَت الطويلة ا١تدى ،كما تعطي نتائج

ٖت ليلية حسب ٣تاؿ تطبيق التكاليف ا١تعموؿ بو ،إما حسب كل منتوج أو حسب كل طلبية أو غَتىا ،وبالتارل
1
فهي تكمل احملاسبة العامة اليت تكتفي بإعطاء نتيجة إٚتالية ،كما تسمح أيضا بتقييم ا١تخزونات وجردىا.
رابعا -طريقة حساب التكاليف الكلية:

إف الكبلـ عن التكاليف الكلية يدفعنا للحديث عن أىم وأشهر وأقدـ طريقة ٟتساب التكلفة الكلية وىي طريقة األقساـ
ا١تتجانسة واليت تسمي أيضا ٔتراكز التحليل ،واليت طا١تا اعتربت ذات وزف بالنسبة للمسَتين.

 -1نشأة طريقة األقسام المتجانسة  :وجدت طريقة األقساـ ا١تتجانسة يف الفًتة ا١تمتدة ما بُت اٟترب العا١تية األوذل
والثانية ،وبالضبط سنة  ،1928بفضل أعماؿ العقيد الفرنسي( )RIMAILLINOالذي كاف ينتمي إذل منظمة

تسمى باللجنة العامة للتنظيم العلمي للعمل( .)C.E.G.O.Sمث تطورت ىذه الطريقة بعد اٟترب العا١تية الثانية
من طرؼ اللجنة الوطنية للتنظيم الفرنسية" ،حيث مت ا١تصادقة عليها سنة  1948من طرؼ ٞتنة التطبيع بالرب١تاف
2
الفرنسي ،وبا١تخطط احملاسيب العاـ سنة  ،1947مث سنة  1957اعتمدت كطريقة أساسية ٟتساب أسعار التكلفة.
يكوف ٣تموعة مصاريف ٯتكن أف ٖتمل
 -2تعريف القسم المتجانس :من وجهة نظر احملاسبة ،القسم ا١تتجانس ِّ
على سعر التكلفة بواسطة وحدات عمل.

3

 -3أسس ومبادئ الطريقة :تعتمد ىذه الطريقة على عدة أسس يتطلب مراعاهتا عند تطبيقها وتتمثل فيما يلي:

4

ٖ تديد األقساـ  :تنطلق عملية ٖتديد األقساـ بالقياـ بدراسة ميدانية لكل ا١تصاحل داخل ا١تؤسسة بنشاطاهتا وعملياهتا
معتمدة على ا٢تيكل التنظيمي وىذا ليتسٌت تقسيم ا١تؤسسة بشكل يناسب العمل احملاسيب ،ويتم اٟترص على ٕتانس
العمليات داخل كل قسم لتسهيل عملية حصر وٖتميل األعباء غَت ا١تباشرة ،فتحدد األقساـ الرئيسية اليت ٢تا عبلقة
مباشرة با١تنتجات وا١تواد واليت ٯتكن التمييز بينها فيما ٮتص األعباء بشكل إٚتارل وٖتميلها على ا١تنتجات بواسطة
وحدات العمل لكل قسم رئيسي ا١تتعلقة با١تنتجات ،وتتمثل تلك األقساـ غالبا يف الشراء ،اإلنتاج ،التوزيع وٖتديد
أيضا األقساـ ا١تساعدة اليت تقدـ خدمات لؤلقساـ الرئيسية و٧تد من بينها قسم الصيانة ،الطاقة ،اإلدارة ،وكثَتا
ما ٧تد خدمات متبادلة بُت عدة أقساـ وىذا ما يثَت صعوبة يف ٖتديد قيمة التبادالت وتوزيعها بدقة .

 -1مرابطي نواؿ ،أ٫تية نظاـ احملاسبة التحليلية كأداة يف مراقبة التسيَت ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،قسم العلوـ
االقتصاديةٗ،تصص التحليل االقتصادي ،اٞتزائر ،)2006 -2005( ،ص .116
 - 2ناصر دادي عدوف ،مرجع سابق ،ص .36
 - 3ا١ترجع السابق ،ص .37
4

-

ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية  -تقنيات مراقبة التسيَت  -اٞتزء الثاين ،ط  ،2دار احملمدية العامة ،اٞتزائر ،1994 ،ص.39
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ٖ تديد مفاتيح التوزيع :يتم ذلك حسب طبيعة األعباء وعبلقتها باألقساـ وٗتتلف من حالة إذل أخرى،
ومن بُت ا١تعايَت اليت تستعمل على أساسها مفاتيح التوزيع ٧تد تكلفة اإلنتاج ،قيمة التموين ،كمية التموين ،قيمة
اآلالت ،ا١تساحة ،عدد العماؿ...

ٖ تديد وحدة العمل  :إف ٖتديد وحدة العمل يعد عمبل أساسيا ،فبدوهنا ال ٯتكن توزيع األعباء الغَت مباشرة
فهي األساس الذي تعتمد عليو يف ذلك ،إال أنو تثار مشكلة عدـ ٕتانس اإلنتاج من حيث الوحدات أو الوزف
(القياس بصفة عامة) ،لذا يلجأ إذل الوحدات ا١تماثلة تكوف كوحدة قياس مشًتكة وقد ٗتتلف من قسم آلخر و٧تد
من بينها:
 وحدة ا١تنتج يف حالة اختبلؼ عوامل اإلنتاج ا١تستخدمة ،وٯتكن أف يكوف منتج هنائي أو جزئي أو خاص ٔتركز عملمعُت ويتم قياسو بػ (عدد،وزف ،حجم ،مساحة.)...
 ساعات اليد العاملة. ساعات دوراف اآللة. مواد أولية مستعملة يف قسم معُت. وحدة نقدية مثبل ( 100دج من رقم األعماؿ .)... -4الخطوات المتبعة في طريقة األقسام المتجانسة :وىي ا١ترحل ا١تتبعة ١تعاٞتة وٖتليل التكاليف غَت ا١تباشرة تكوف
كالتارل:

1

 التوزيع األورل :يتم من خبللو إعادة تصنيف األعباء غَت ا١تباشرة من األعباء حسب طبيعتها( أعباء احملاسبة ا١تالية
"الصنف  )"6إذل أعباء حسب وظيفتها عن طريق استعماؿ مفاتيح التوزيع لتحديد قيمة األعباء لكل قسم
من األقساـ (الرئيسية وا١تساعدة).
 التوزيع الثانوي :ىدؼ ىذه ا١ترحلة ىو ٖتديد قيمة األعباء لؤلقساـ الرئيسية ،حىت يتسٌت ٖتميلها على ا١تنتجات
وبالتارل يتم توزيع أعباء األقساـ ا١تساعدة على األقساـ الرئيسية ،وقد ٭تدث أف يكوف ىناؾ تبادؿ للخدمات
بُت األقساـ ا١تساعدة ،لذا يتطلب القياـ بعدة عمليات حسابية وقد يلجأ إذل ا١تعادالت وحسابات ا١تصفوفات
وبرامج ا١تعلوماتية (اإلعبلـ اآلرل) يف حالة تعدد التبادالت وتعقد مسألة حساب قيمها .
عند القياـ بالتوزيع نكوف أماـ وضعيتُت ،وضعية عدـ وجود تبادؿ بُت األقساـ فنطبق طريقة التوزيع التنازرل أو وضعية
وجود تبادؿ بُت األقساـ ويف ىذه الوضعية نطبق طريقة التوزيع ا١تتبادؿ.

 التوزيع التنازرل  :يتم وفق ىذه الطريقة ترتيب مراكز ا٠تدمات (األقساـ ا١تساعدة) ترتيبا تنازليا مث توزع أعباء القسم
األوؿ على ما يليو من األقساـ ا١تساعدة والرئيسية ،وتستمر العملية إذل أف تتم عملية توزيع أعباء األقساـ ا١تساعدة
كليا على األقساـ الرئيسية.
1

-

طوايبية أٛتد ،مرجع سابق ،ص ص . 101-100
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 التوزيع التبادرل  :هتدؼ ىذه الطريقة إذل تتبع مسار أجزاء األعباء بدقة وتستعمل يف حالة تبادؿ ا٠تدمات
بُت األقساـ ا١تساعدة ،ويُتطلب تسوية التبادؿ بُت األقساـ ا١تساعدة مث تستكمل عملية التسوية ،ويلجأ
فيما
أحيانا كما ذكرنا سالفا إذل ا١تعادالت وا١تصفوفات وبرامج ا١تعلوماتية إل٬تاد قيم التبادالت .

 تكلفة وحدة العمل  :بعد ٖتديد ٣تاميع التوزيع الثانوي لؤلقساـ الرئيسية وٖتديد كمية أو عدد وحدات العمل ا١تشار
إليها سالفا ،يتم إ٬تاد تكلفة وحدة العمل بقسمة ٣تموع القسم الرئيسي على عدد وحدات العمل ا٠تاصة
بو ،ومن مث تتم عمليو ٖتميل األعباء غَت ا١تباشرة على ا١تنتجات بضرب تكلفة وحدة العمل يف عدد وحدات العمل
ا٠تاصة بكل منتج.
ٯتكن وصف إجراءات سَت ىذه الطريقة اعتمادا على األسس اليت مت ذكرىا أعبله وفق ما يلي :
 ٗتصيص األعباء ا١تباشرة ألغراض التكلفة بصفة مباشرة. توزيع األعباء غَت ا١تباشرة على ٣تموع األقساـ بواسطة مفاتيح التوزيع (توزيع أورل). توزيع كل أعباء األقساـ ا١تساعدة على األقساـ الرئيسية مع األخذ بعُت االعتبار تبادؿ ا٠تدمات (توزيع ثانوي) . الت حميل عن طريق إ٬تاد كلفة وحدة العمل وضرهبا يف وحدات العمل ا٠تاصة بكل منتج زائد األعباء ا١تباشرة إل٬تادتكلفة اإلنتاج  .ويف الشكل التارل سنعرض كيفية حساب التكاليف وفق ىذه الطريقة.
الشكل رقم( :)10حساب التكاليف وسعرالتكلفة بطريقة األقسام المتجانسة
حساب مباشر

األعباء

األعباء المباشرة

التكاليف

المحاسبية
التحليلية

األعباء غير

توزيع

مراكز التحليل

المباشرة

تحميل

أو األقسام المتجانسة

وسعر التكلفة

ا١تصدر :ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية – اٞتزء األوؿ -مرجع سابق  ،ص .37

 -5تقييم طريقة األقسام المتجانسة:
لقد أدت ىذه الطريقة دورا بارزا يف النشاط االقتصادي للمؤسسات خاصة خبلؿ الفًتة اليت تلت ظهورىا
وتطبيقها ،حيث زاد االىتماـ هبا والعمل على تطويرىا  ،وبرزت أ٫تيتها من خبلؿ مسا٫تتها يف تطوير تنظيم ا١تؤسسة
ووضع قاعدة جيدة للعمل احملاسيب استفادت منو حىت الطرؽ األخرى  ،إال أهنا تعرضت لعدة انتقادات أدت ٔتفكري
1
وخرباء احملاسبة لبلىتماـ وتطوير طرؽ أخرى أو العمل على ٕتاوز نقائص ىذه الطريقة وفيما يلي عرض ١تزاياىا وعيوهبا:
٤ -1تمد ا٠تطيب ٪تر ،اعتماد طريقة األقساـ ا١تتجانسة يف احملاسبة التحليلية لتحديد األسعار ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف العلوـ االقتصادية ،كلية اٟتقوؽ والعلوـ
االقتصادية ،قسم العلوـ االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، )2006-2005(،ص ص .32 -31
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 ا١تزايا:
 تعترب طريقة األقساـ ا١تتجانسة أحسن الطرؽ ٟتساب التكاليف من حيث إدخاؿ ٣تموع األعباء يفسعر التكلفة ومن خبل٢تا إمكانية ٖتليل تطور أسعار التكلفة عرب ٥تتلف مراحل اإلنتاج والتوزيع.
 تزودنا بالتكاليف اإلٚتالية لكل قسم. تعطينا مفهوـ وحدة العمل ،وٖتديد كيفية حساب تكلفة ىذه الوحدة. تسمح ٔتراقبة تطور التكاليف يف األقساـ. إحدى أدوات مراقبة التسيَت. ٘تكن من تقييم أداء ا١تسؤولُت عن األقساـ. إ٬تاد الفروؽ وذلك با١تقارنة بُت التكاليف ا١تقدرة واحملصل عليها فعبل ،ومن ىناؾ ٖتليل ىذه الفروقاتوالبحث عن أسباهبا هبدؼ التقليل منها أو القضاء عليها.
 مقارنة تكلفة اإلنتاج أو سعر التكلفة بأسعار البيع السوقية هبدؼ اٗتاذ قرارات صائبة يف ىذا اجملاؿ (السعر ،التكلفة). العيوب :أىم عيب يوجو لطريقة األقساـ ا١تتجانسة أهنا ال تطلعنا بسعر التكلفة إال بعد انتهاء دورة االستغبلؿ
يف حُت ٭تتاج مسَتو ا١تؤسسات معرفة سعر تكلفة منتجاهتم يف خبلؿ الدورة ،وىذا الٗتاذ القرارات ا١تتعلقة ْتجم
وأسعار ا١تبيعات .أما باقي العيوب األخرى اليت تتواجد يف طريقة األقساـ ا١تتجانسة فهي:
 صعوبة تقسيم ا١تؤسسة إذل أقساـ أو مراكز عمل وخاصة بالنسبة للمؤسسات اليت تتبع اسًتاتيجية اإلنتاج ا١تتنوع. كثرة اٟتسابات (من توزيع أورل  ،مفاتيح التوزيع ...إخل). تعتمد على التقريب وخاصة عند التوزيع والتحميل. عدـ األخذ بعُت االعتبار التغَت يف مستوى النشاط لثبات التكاليف الثابتة ،أي يتم ٖتميلها دوف مراعاة حجمالنشاط ،وىذا ما ينعكس على بعض الدورات باإل٬تاب والبعض األخر بالسلب أي حسب زيادة أو نقص حجم
النشاط ،وبالتارل تؤدي إذل مغالطة ا١تسَتين ومنو اٗتاذ قرارات خاطئة.
طريقة التكاليف الكلية هتتم وهتدؼ إذل قياس تكلفة ا١تنتجات الفعلية ،غَت أف العيوب اليت عانت منها ىذه الطريقة أدى
إذل ظهور الطرؽ اٞتزئية حملاسبة التكاليف.

المطلب الثاني :الطرق الجزئية
با١توازاة مع الطرؽ اإلٚتالية توجد عدة طرؽ جزئية تعتمد على الفصل بُت األعباء الثابتة وا١تتغَتة وا١تباشرة
وغَت ا١تباشرة بدرجة ثانية ،وٖتليل تلك األعباء مع اعتمادىا على إ٬تاد ا٢توامش كنتائج إٚتالية أو جزئية وإف اعتماد
ىذه الطرؽ أو تركيزىا على نوع معُت من األعباء يف التحليل ال يعٍت إ٫تا٢تا لؤلنواع األخرى من األعباء وإ٪تا يتم معاٞتتها
يف مرحلة ثانية وىذا طبقا ٠تصائص ومبادئ ىذه الطرؽ.
أوال -طريقة التحميل العقالني:
مت اللجوء إذل ىذه الطريقة بعد االنتقادات اليت وجهت إذل طريقة األقساـ ا١تتجانسة.
28

الفـصل األول

عـموميات حول م ـحـاسبة التكالـيف

 -1تعريف طريقة التحميل العقالني :ىي طريقة ٟتساب سعر التكلفة ،تقوـ على تقسيم ا١تصاريف إذل متغَتة وثابتة
ليتم ٖتميل ا١تصاريف الثابتة بالتناسب مع الوحدات ا١تنتجة.أو بعبارة أخرى يكوف التحميل العقبلين عندما
يتم حساب جزء من األعباء الثابتة حسب مستوى النشاط ا١تتفق عليو سابقا كمستوى عادي ،أما بالنسبة لكل
مرحلة (اإلنتاج ،التوزيع ،أو أي مرحلة أخرى) وبالنسبة لكل مديرية أو قسم أو مرحلة ٖتليل ،تبلغ قيمة األعباء
الثابتة ا١تد٣تة يف التكاليف قيمتها اٟتقيقية مضروبة يف معامل التحميل.

1

 -2مبادئ الطريقة :تعتمد ىذه الطريقة يف معاٞتتها ٟتساب التكلفة مبدأ التمييز بُت األعباء الثابتة وا١تتغَتة لتحديد
ا١تقدار ا١تستغل من األعباء الثابتة وٖتميلو على ا١تنتجات باإلضافة إذل األعباء ا١تتغَتة ،وهتدؼ إذل إلغاء تأثَت تقلبات

مستويات اإلنتاج على تكلفة الوحدة عن طريق استخداـ معامل التحميل العقبلين ،وىو مستوى الفعالية
الذي يساوي اإلنتاج الفعلي على اإلنتاج العادي ومنو يتم حساب األعباء الثابتة احململة عقبلنيا بضرب األعباء
الثابتة يف مستوى الفعالية ( معامل التحميل العقبلين) والناتج يتم ٚتعو مع األعباء ا١تتغَتة ويبلحظ ثبات تكلفة
الوحدة وىذا راجع إذل ربط ٚتيع األعباء ٔتستوى النشاط باستخداـ مبدأ األعباء ا١تستغلة يف ىذه الطريقة،
وعند تطبيقها نكوف أماـ ثبلث حاالت متعلقة بأحجاـ النشاط ومعامل التحميل العقبلين:2

 النشاط الفعلي = النشاط العادي :إف مستوى الفعالية (ـ ت ع ) يكوف مساويا لػ ٦ 1تا يعٍت ٖتميل األعباء الثابتة
بصفة كلية وال ينتج عن ىذه اٟتالة أي فرؽ (تطابقها مع نتائج طريقة األقساـ ا١تتجانسة).
 النشاط الفعلي > النشاط العادي :مستوى الفعالية( ـ ت ع ) >  ،1يف ىذه اٟتالة ا١تؤسسة دل تستعمل طاقتها
بشكل عادي ،وطبقا ٢تذه الطريقة فإنو ٭تمل جزء فقط من األعباء الثابتة والفرؽ بُت األعباء الثابتة واٞتزء احململ
يعد كأعباء نقص النشاط أو الفعالية ( تكلفة البطالة ).
 النشاط الفعلي < النشاط العادي :مستوى الفعالية (ـ ت ع) <  ،1يف ىذه اٟتالة ا١تؤسسة فاقت قدراهتا اإلنتاجية
العادية فيتم ٖتميل أعباء ثابتة أكرب من األعباء الثابتة العادية والفرؽ بينهما ٯتثل ربح زيادة النشاط أو الفعالية.
يتم معاٞتة تلك الفروؽ بإضافة الفرؽ إذل النتيجة يف حالة ربح زيادة النشاط وطرحو من النتيجة يف حالة نقص
النشاط ،وذلك ٯتثل قيمة التأثَت على سعر التكلفة من جراء تطبيق مبدأ ىذه الطريقة ويتم حساب سعر تكلفة ا١تنتجات
وفق ىذه الطريقة كما يلي :
 كلفة مباشرة أولية = كلفة ا١تواد ا١تباشرة  +كلفة األجور ا١تباشرة  +لوازـ وخدمات مباشرة. كلفة اإلن تاج احململة عقبلنيا= كلفة مباشرة أولية  +أعباء صناعية غَت مباشرة متغَتة  +اٞتزء ا١تستغل من التكاليفالصناعية غَت ا١تباشرة الثابتة احململة عقبلنيا.

 -1بوخراز عمر ،مبادئ احملاسبة التحليلية ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،د س ف ،ص .79
 -2سفياف بن بلقاسم  ،حسُت لبيهي  ،احملاسبة التحليلية  -منهجية حساب سعر التكلفة  -دار األفاؽ ،اٞتزائر ،د س ف  ،ص .82
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 سعر التكلفة احململة عقبلنيا= كلفة اإلنتاج ا١تباع  +أعباء التوزيع ا١تتغَتة  +اٞتزء ا١تستغل من أعباء التوزيع الثابتة احململةعقبلنيا.
 -3تقييم طريقة التحميل العقالني :لقد عاٞتت ىذه الطريقة إذل حد ما القصور الذي تشتمل عليو طريقة األقساـ
ا١تتجانسة ،خاصة فيما يتعلق با١تؤشرات التسيَتية وا١تعلومات اليت ٗتص أثر تغَت مستويات النشاط على األداء العاـ

للمؤسسة ،وفيما يلي نستعرض مزايا وعيوب ىذه الطريقة:

1

 ا١تزايا:

 الثبات النسيب لتكلفة الوحدة يف ظل مستويات النشاط ا١تختلفة وىذا يساعد على سهولة ٖتديد سعر البيعمع استقراره.
 مراقبة فعالية التسيَت عن طريق تقييم األداء بناء على مبلحظة التغَتات يف مستويات النشاط ،وىذا يساعدعلى البحث يف أسباب الفروؽ و اٗتاذ إجراءات تشغيل الطاقة الغَت مستغلة وٖتسينها والعمل على ٖتديد عوامل زيادة
الفعالية من أجل دراستها وتعميمها ،وتساعد على تقييم الفرص الضائعة من جراء نقص النشاط وا٠تسارة النإتة
من ذلك والعكس يف حالة زيادة النشاط ،وكل ذلك يوفر لئلدارة معلومات ٯتكن استخدامها يف التخطيط و اٗتاذ
القرارات والرقابة على استغبلؿ الطاقة ،وإعداد ا١توازنات والعمل على ٖتسُت دقة ا١تعايَت ا١تتعلقة بالنشاط والطاقة
اإلنتاجية و استخداـ ذلك يف حساب التكاليف ا١تتوقعة أو ا١تعيارية.
 ٗتدـ أىداؼ ٤تاسبة ا١تسؤولية . ٖتقيق عدالة يف ٖتديد تكلفة الوحدة من ا١تنتجات بتحميلها باألعباء ا١تتغَتة واألعباء الثابتة ا١تستغلة. ٕتمع إذل حد ما بُت مزايا طريقة األقساـ ا١تتجانسة وطريقة التكلفة ا١تتغَتة. العيوب:
 صعوبة ٖتديد أحجاـ النشاطات العادية لتعدد ا١تراحل اإلنتاجية و اختبلؼ قدرات اآلالت. عدـ حل مشكلة توزيع األعباء الغَت مباشرة ا١تتعلقة باألسس اليت تعتمد عليها يف التوزيع باإلضافة إذل صعوبة التمييزبُت األعباء الثابتة وا١تتغَتة.
 مشكلة تقييم ا١تخزونات النهائية وأثرىا على النتيجة.ثانيا -طريقة التكاليف المتغيرة:

تعتمد ىذه الطريقة على تقسيم ا١تصاريف إذل مصاريف متغَتة ومصاريف ثابتة وهتتم بدراسة مستوى ا١تردودية ،أكثر
٦تا هتتم ٔتستوى سعر التكلفة ،تركيبتو وتطوره مع أف األوؿ مرتبط بالثاين ،ومن غَت ا١تمكن أف نتكلم على مردودية ٔتعزؿ
عن سعر التكلفة.

2

 -1صاحل الرزؽ  ،عطا اهلل خليل بن وراد  ،مبادئ ٤تاسبة التكاليف  -اإلطار النظري والعملي  -دار زىراف  ،عماف ،األردف ،1997 ،ص . 143
 -2ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية ،اٞتزء األوؿ ،ص .136
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 -1تعريف طريقة التكاليف المتغيرة :تطبق ىذه الطريقة يف ا١تؤسسات اليت تنتج عدة منتجات دفعة واحدة ،وىي
تعتمد على التفرقة بُت التكاليف ا١تتغَتة والثابتة ،وتقوـ على مبدأ التحميل اٞتزئي لعناصر التكاليف إذل وحدات
اإلنتاج ،فتحمل التكاليف ا١تتغَتة فقط على وحدات اإلنتاج ،أما التكاليف الثابتة فتحمل يف هناية الفًتة عند
استخراج النتيجة الصافية ،وتطرح التكاليف الثابتة من ا٢تامش على التكاليف ا١تتغَتة مع حساب ىامش التكلفة

ا١تتغَتة

لكل منتج وىذه الطريقة يطلق عليها التكلفة ا١تتغَتة البسيطة.

1

 طريقة التكاليف ا١تتغَتة ىي طريقة تعتمد أساسا على الفصل بُت التكاليف الثابتة وا١تتغَتة وحساب سعر التكلفةفقط بالتكاليف ا١تتغَتة ألغراض التسيَت ،وبطرح إٚتارل التكلفة ا١تتغَتة من رقم األعماؿ ٨تصل على ىامش التكلفة
ا١تتغَتة الذي يستعمل يف اٗتاذ القرارات الدورية يف ا١تؤسسة ،وبطرح التكاليف الثابتة اإلٚتالية من ىذا ا٢تامش ٨تصل
على النتيجة ،وا٢تدؼ من استعماؿ ىذه الطريقة ليس حساب النتيجة يف حد ذاهتا بل ىو غرض اقتصادي وٖتليلي.
""Direct costing
وقد ظهرت ىذه الطريقة ألوؿ مرة يف أمريكا يف سنة " 1936ج.ف.ىاريس ٖتت اسم
وقد انتقلت فيما بعد يف ا٠تمسينات إذل أوروبا وبالضبط " إذل إ٧تلًتا بػ اسم ()Marginal costing
2
مث إذل فرنسا.
ظهرت ىذه الطريقة وتطورت يف ا١تؤسسات األمريكية ،وتعد أكثر مبلءمة من الطريقة اإلٚتالية (األقساـ ا١تتجانسة)
من حيث استعماالهتا يف التحليل والتسيَت االقتصادي للمؤسسة وإ٬تاد ا١تؤشرات اليت تستخدمها اإلدارة يف ٣تاالت
التخطيط والرقابة والتسيَت بصفة عامة ،وتعتمد على مبدأ الفصل بُت التكاليف الثابتة وا١تتغَتة و اعتماد ىذه األخَتة
يف التحليل و اٗتاذ القرارات للمدى القصَت ا١تتعلق بفًتة النشاط ومراقبة فعالية التسيَت ،من خبلؿ إمكانية متابعة سلوؾ
التكاليف ا١تتعلقة ْتجم النشاط وٖتليلها ،ويظهر سَت ىذه الطريقة وفق اٞتدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)12حساب النتيجة وفق طريقة التكاليف المتغيرة
النسبة

الرقم

البيانات

31

رقم األعماؿ CA

المبلغ
XXXX

32

التكلفة ا١تتغَتة CV

()-

)(XXXX

33

ا٢تامش على التكلفة ا١تتغَتة MCV

)(XXXX

=

%133

34

التكلفة الثابتة CF

)(XXXX

)(-

%133

35

النتيجة R

XXXX

%133
%133

%133

ا١تصدر :عبد الكرًن بويعقوب ،مرجع سبق ذكره .ص .183

 -2مبادئ الطريقة :تقوـ طريقة التكاليف ا١تتغَتة على ٣تموعة من ا١تبادئ نذكر أ٫تها:
 فصل التكاليف حسب عبلقتها ْتجم اإلنتاج إذل تكاليف ثابتة وتكاليف متغَتة. -1عبد الكرًن بويعقوب ,مرجع سبق ذكره ,ص .179
 2ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية ،اٞتزء األوؿ ،مرجع سابق ،ص ص .136 -135
 - 3طوايبة أٛتد ،مرجع سابق ،ص .116
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 اعتبار أف التكاليف ا١تتغَتة ضمن عناصر تكلفة اإلنتاج و٬تب ٖتمليها على كل وحدة منتجة. اعتبار التكاليف الثابتة من أعباء الدورة احملاسبية. حساب ا٢تامش على التكلفة ا١تتغَتة لكل منتوج على حدى. حساب النتيجة وذلك من خبلؿ طرح األعباء الثابتة من ا٢تامش على التكلفة ا١تتغَتة. دراسة العبلقة بُت عناصر التكاليف ا١تختلفة وحجم النشاط والربح. تقييم ا١تنتجات اٞتاىزة أو قيد اإل٧تاز انطبلقا من تكلفتها ا١تتغَتة هبدؼ تسوية اٟتسابات يف هناية السنةباعتبار أف ىذه الطريقة تعتمد أساسا على التمييز بُت التكاليف الثابتة والتكاليف ا١تتغَتة ،فإف ىذه األخَتة
ىي اليت يُعتمد عليها يف تقييم ا١تخزونات وحساب تكلفة اإلنتاج ،وا٢تدؼ من ىذا الفصل بُت التكاليف ىو التفرقة
بُت القرارات طويلة األجل وقرارات االستغبلؿ كما ذكرنا سابقا وذلك من خبلؿ ٖتديد األعباء
ا١تكونة للتكاليف ا١تتغَتة ،مث استخدامها يف طريقة األقساـ ا١تتجانسة.
 -3أىمية الطريقة :تظهر أ٫تية حساب التكاليف وتبويب عناصرىا وفق ىذه الطريقة يف عدة أوجو من االستخدامات
يف التسيَتْ ،تيث يتم ٖتميل التكاليف ا١تتغَتة على ا١تنتجات واليت تعد التكاليف اٟتقيقية ا١تباشرة حسب
ىذه الطريقة ،وٖتديد ا٢تامش اإلٚتارل على التكاليف ا١تتغَتة ومدى مسا٫تتو يف تغطية التكاليف الثابتة ومنو األرباح
اٟتقيقية نظرا لتقييم ا١تخزوف بكلفتو اٟتقيقية عكس طريقة التكاليف اإلٚتالية اليت تنقل جزءا من تكاليف (الثابتة)
ىذه الدورة إذل دورة قادمة يف حالة وجود ٥تزوف آخر مدة وبالتارل تضخم األرباح للدورة اٟتالية .
إف إمكانيات التقديرات ا١تستقبلية ومقارنة اٟتاالت ا١تختلفة واسعة يف ىذه الطريقة ،مع قدرة التعمق يف التحليل بإ٬تاد
تقديرات لرقم األعماؿ وا٢ت امش على التكلفة ا١تتغَتة ونقطة التعادؿ سواء للنشاط العاـ أو لكل منتج على حدة بالنسبة
للمؤسسات ذات ا١تنتج الوحيد أو ذات ا١تنتجات ا١تتعددة ،وكذلك بالنسبة إذل التكاليف ٯتكن تفصيلها وٖتديد أثرىا
ودراسة ٥تتلف التغَتات ا١تتوقعة يف رقم األعماؿ والتكاليف بالرجوع إذل ا١تعطيات اٟتالية للسوؽ وظروؼ ا١تؤسسة وتوقع
التغَتات بالزيادة أو اال٩تفاض يف أسعار البيع ،الوحدات ا١تباعة ،أسعار ا١تواد األولية ،إذل غَت ذلك من ا١تعطيات ا١تؤثرة
1
على سلوؾ التكاليف ونشاط ا١تؤسسة .
2

ٯتكن تلخيص سَت ىذه الطريقة وفق ا١تعادلة التالية:
النتيجة = (سعر بيع الوحدة  -التكلفة ا١تتغَتة للوحدة) حجم ا١تبيعات ٣ -تموع األعباء الثابتة.
وتعتمد ىذه الطريقة بشكل رئيسي يف ٖتليبلهتا على مفهوـ التعادؿ الذي تًتٚتو عتبة ا١تردودية ،وىي الوضعية اليت ٖتقق
ا١تؤسسة من خبل٢تا النتيجة ا١تساوية للصفر ،أي أف ا٢تامش (الربح) اإلٚتارل يغطي بالكامل التكاليف الثابتة وىو ما يعرب

 -1طوايبة أٛتد ،مرجع سابق ،ص.116
 -2ا١تعهد الًتبوي الوطٍت ،وزارة الًتبية الوطنية٤ ،تاسبة ٖتليل االستغبلؿ والتكاليف ،اٞتزائر ،د س ف ،ص.128
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عن العتبة أو النقطة اليت من خبل٢تا تبدأ ا١تؤسسة ٖتقق أرباحا ويتم ٖتديد عتبة ا١تردودية (رقم أعماؿ نقطة التعادؿ )
كما يلي:
عتبة المردودية = (رقم األعماؿ  xالتكاليف الثابتة)/ا٢تامش اإلٚتارل على التكاليف ا١تتغَتة.
وحساب ىامش األماف ومعامل ا١تردودية يكوف كالتارل:

ىامش األمان = رقم األعماؿ الصايف  -رقم أعماؿ نقطة التعادؿ.
معامل المردودية=(ىامش ا١تردودية  /)100xرقم األعماؿ الصايف.

من خبلؿ تلك ا١تعادلة (معادلة النتيجة) ا١تشتملة على حدود رقم أعماؿ نقطة التعادؿ تتضح مدى أ٫تية ىذه الطريقة
يف التخطيط ا١تستقبلي والرقابة على التكاليف وأيضا إمكانية تصميم سيناريوىات ١تختلف الوضعيات ا١تستقبلية بالنسبة
لسلوؾ التكاليف واإلنتاج وا١تفاضلة بينها ،وكيف يتم معاٞتة أو التعامل مع تلك الوضعيات يف أسوء اٟتاالت وقدرة
ا١تؤسسة ع لى ٖتملها وٖتديد مىت وأين (يف حالة وجود فروع ووحدات إنتاجية للمؤسسة) ٖتقق ا١تؤسسة نقطة التعادؿ
وما مدى مسا٫تة كل منتج يف ٖتقيق ذلك (يف حالة تعدد تشكيلة ا١تنتجات) حىت ٯتكن ٢تا تعديل االسًتاتيجيات
والتأثَت على ٥تتلف العناصر اليت تشكل عامبل سلبيا وتقويتها يف حدود اإلمكانيات ا١تتوفرة للمؤسسة ،ويتم البحث
عن أفضل نقطة تعادؿ ودراسة ٥تتلف عناصر ا١تعادلةّ ،تعل النتيجة تساوي الصفر والبحث عن عنصر ٣تهوؿ
من ا١تعادلة يف كل مرة وذلك بتحديد أدىن سعر بيع ٯتكن للمؤسسة أف ٖتقق بو نقطة التعادؿ ،أكرب تكلفة متغَتة
للوحدة ،أدىن حجم للمبيعات وأقصى مبلغ للتكاليف الثابتة.
 -4تقييم طريقة التكاليف المتغيرة:

ا١تبلحظة اليت ٯتكن إبرازىا من خبلؿ دراسة ىذه الطريقة ىي مبلءمتها لتقنيات مراقبة التسيَت واستخدامها يف التحليل
االقتصادي للمؤسسة ،وبالرغم من ذلك فقد ُوجهت ٢تا عدة انتقادات تعرب عن العيوب اليت تتضمنها.
1

 ا١تزايا:
 -نظرا العتماد ىذه الطريقة على الفصل بُت ا١تتغَت والثابت من التكاليف والعمل على تطوير األساليب اليت ٘تكن

من ٖتقيق الدقة ،فإف ذلك يوفر للمسَتين كل ا١تعطيات الضرورية لفهم الوضعية وضبط سلوؾ التكاليف وخطط اإلنتاج
وإعداد ا١توازنات الستخدامها فيما بعد يف تقييم األداء.
 اختصار مراحل حساب التكاليف العتمادىا يف ا١ترحلة األوذل على التكاليف ا١تتغَتة بتحميلها على ا١تنتجاتباعتبارىا التكاليف اٟتقيقية ا١تباشرة حسب ىذه الطريقة ،وبالتارل يتم االطبلع على الوضعية واٟتصوؿ على ا١تعلومات
يف الوقت ا١تناسب ،مث تتم معاٞتة التكاليف الثابتة يف مرحلة ثانية.
 -توفر األدوات الرقابية على سلوؾ التكاليف وإخضاعها للتدقيق والفحص.

1

- Louis Dubrulle, Didier Jourdain, Comptabilité Analytique de gestion, Dunod, Paris, 2000, p 175
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 تسمح بقياس فعالية وأداء مراكز ا١تسؤولية (استهبلؾ ا١تواد والطاقة أو ا١توارد بصفة عامة ،اإلنتاجية  )....بفضلاستبعاد وٕتنب األعباء الثابتة يف حساب التكاليف يف ا١ترحلة األوذل.
 إمكانية مقارنة وتقييم ا١تنتجات أو األقساـ أو الفروع من حيث التكاليف واإلنتاجية سواء يف فًتة واحدة أو لعدةفًتات ،وذلك باستخداـ ا٢تامش على التكاليف ا١تتغَتة و استبعاد أثر التكاليف الثابتة.
 العيوب :من عيوب ىذه الطريقة ما يلي:

1

 صعوبة التفرقة بُت التكاليف الثابتة والتكاليف ا١تتغَتة نظرا لتشابكها. صعوبة تسعَت ا١تنتجات يف األجل الطويل نظرا الٗتاذ التكاليف ا١تتغَتة قاعدة لتحديد ىذه األسعار. استبعاد التكاليف الثابتة يف الوىلة األوذل ٦تا ٬تعل قيمة ا١تخزونات ال تعرب عن تكلفتها اٟتقيقية ،وذلك نظرا الستبعادأثر التكلفة الثابتة بالرغم من مسا٫تتها يف تكوين ىذه ا١تنتجات.
 تغَت التكاليف ُ٭ت دد أحيانا على حجم اإلنتاج وأحيانا على حجم ا١تبيعات يف حُت ال يكوف التناسب بُت اإلنتاجوا١تبيعات إال يف ا١تدى الطويل.
تُظهر طريقة التحميل العقبلين للتكاليف الثابتة أثر كل من التكاليف ا١تتغَتة والثابتة يف سعر التكلفة اإلٚتارل ،وأيضا
ٖتديد حجم النشاط الذي يؤثر يف ىذه التكاليف ،وطريقة التكاليف ا١تتغَتة توضح القرارات اليت تتعلق بدورة استغبللية،
فتستعمل ىذه الطريقة ألغراض ٖتليلية واقتصادية .ؤتا ىذه الطرؽ تعرضت للنقد أدى ذلك إذل ظهور طرؽ أخرى
حملاسبة التكاليف.

المطلب الثالث :طرق أخرى لمحاسبة التكاليف
سنتعرؼ يف ىذا ا١تطلب إذل طريقة التكاليف ا١تعيارية وطريقة التكاليف ا٢تامشية.
أوال :طريقة التكاليف المعيارية:

تسعى ا١تؤسسات إذل اٟتصوؿ على ا١تنتج النهائي بأقل تكلفة ٦تكنة ليتسٌت ٢تا بيعو بسعر تنافسي ،حيث تقوـ
يف كل مرحلة ولكل عنصر إنتاجي بدراسة التكاليف وٖتليليها باستعماؿ نظاـ ٤تاسبة التكاليف ا١تعيارية ،والذي يعترب

أحد األنظمة ا١تناسبة لتقييم أداء ا١تؤسسة.
 -1تعريف طريقة التكاليف المعيارية :تعرؼ ىذه الطريقة كما يلي:

 ىي التكاليف ا١تعيارية احملددة مقدما على أساس علمي يف ظروؼ معينة واليت تتخذ أساسا لقياس وضبط التكاليف
2

الفعلية.

1

٤ -تمد ا٠تطيب ٪تر ،مرجع سابق ،ص .227

 -2بويعقوب عبد الكرًن ،مرجع سابق ،ص .227
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 التكاليف ا١تعيارية ىي أرقاـ التكاليف اليت ٖتدد مقدما لتعرب تعبَتا ماليا عن برنامج سيتم تنفيذه مستقببل يف حدود
سياسية معينة يُتفق عليها ،و٘تثل التكاليف االقتصادية اليت ٬تب أف ٖتدث ،ويلزـ ا١تؤسسة أف تعمل جاىدة لتنفيذىا
أو ْتث أسباب اال٨ترافات عنها.

1

 -2أسس الطريقة التكاليف المعيارية :ترتكز ىذه الطريقة على أسس ومبادئ رئيسية تعرب عن ومنهجها للوصوؿ
إذل األىداؼ ا١ترجوة ،بف رض الرقابة وا١تتابعة على كل عناصر التكاليف ا١تعنية قصد ٖتديد اال٨تراؼ وٖتليلو
ومن مث ٤تاولة القياـ بالتصحيحات البلزمة وٖتديد ٥تتلف ا١تسؤوليات.

تلك األسس تعترب مبادئ عامة بغض النظر عن الطريقة ا١تتبعة أو نوع التكاليف ا١تعيارية ا١تعتمدة ،وسنورد تلك األسس
2
فيما يلي:

 العمل على وضع مستويات معيارية مسبقا ١تستوى النشاط والعناصر ا١تكونة لو من حيث الكمية والسعر والطاقة
اإلنتاجية وا١توازنة ا١تناسبة لو ،وينبغي أف يكوف كل ذلك موافقا ٢تيكلة ا١تؤسسة وطبيعة العمليات اإلنتاجية
وما ٖتتاجو من موارد حسب دراسة تقنية اقتصادية ٤تاسبية أو وفق معايَت ٤تددة من جهات أخرى.
 العمل على مقارنة التكاليف ا١تعيارية بالتكاليف اٟتقيقية (الفعلية) وحساب اال٨ترافات مع إبراز األسباب ومصادر
ا١تسؤولية.
 العمل على تعديل ا١تعايَت ا١توضوعة باستمرار حسب ا١تعطيات اٞتديدة ا١تتعلقة هبياكل ا١تؤسسة ،ظروؼ السوؽ،
تطور التقنيات ومعايَت اٞتودة...اخل.
نشَت إذل أف تلك ا١تعايَت ٬تب أف تتصف بالعلمية والواقعية بعيدة عن التقدير العشوائي وأف تكوف مرنةْ ،تيث تراعى
التغَتات اٟتاصلة ا١تتعلقة بالنشاط اإلنتاجي للمؤسسة وبالتارل العمل على تغيَت درجة تلك ا١تعايَت بالزيادة أو النقصاف
حىت ال يؤثر ذلك سلبيا على حسابات الفروؽ والتفسَت ا٠تاطئ ٢تا الذي ينعكس على القرارات ا١تتخذة وا١توازنات
التقديرية للمؤسسة ا١تبنية على معطيات التكاليف ا١تعيارية.
 -3أنواع التكاليف المعيارية:

3

ىناؾ عدة أنواع من التكاليف ا١تعيارية ٯتكن اعتمادىا يف ىذه الطريقة وذلك حسب الظروؼ السائدة وطبيعة العمليات
اإلنتاجية واألىداؼ ا١ترجوة من التحليل ،وبشكل عاـ يفضل الطريقة اليت تتسم بالواقعية وا١ترونة واليت تستجيب

للمواصفات التقنية والتحليل التقٍت االقتصادي.
بصفة عامة يتم ٖتديد ا١تعايَت حسب التوقعات ا١تتعلقة بالشروط العادية إلنتاج ا١تؤسسة ،وٯتكن أف يكوف مصدر ٖتديده
حسب ما ىو معموؿ بو يف ا١تهنة طبقا ١تواصفات يتم ٖتديدىا يف إطار ٚتعية أو منظمة مهنية للقطاع اإلنتاجي
أو يتم ٖتديدىا من جهات حكومية أو دولية أو حسب ما ىو معموؿ بو يف ا١تؤسسات ا١تنافسة ،وغالبا ما تتمثل
 -1رضواف ٤تمد العنايت٤ ،تاسبة التكاليف ،دار صفاء ،عماف األردف ،2000 ،ص .22
 -2سليماف قداح٤ ،تاسبة التكاليف ا١تعيارية ،مطبعة خالد بن الوليد ،دمشق -سوريا ،1998 ،ص .153
 - 3ناصر دادي عدوف٤ ،تاسبة ٖتليلية -تقنيات مراقبة التسيَت -اٞتزء الثاين ،ص .162
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ا١تصاحل ا١تتكفلة بدراسة و اعتماد تلك ا١تعايَت داخل ا١تؤسسة يف مكتب الطرؽ ومكتب الدراسات ،وفيما يلي نستعرض
تلك األنواع:
 التكلفة النظرية (ا١تثالية) :يتم ٖتديدىا بافًتاض أحسن استعماؿ ٦تكن لعوامل اإلنتاج ،وتعمل اإلدارة على ٖتقيقها
إال أهنا تعد غَت صاٟتة لقياس األداء لعدـ واقعيتها وٯتكن أف تؤثر على استعماؿ ا١توازنات وعلى معنويات العاملُت.

 التكلفة ا١تعيارية التارٮتية (ا١تتوسطة) :متوسط التكاليف لفًتات سابقة مقيمة بالقيمة اٟتالية ،ٯتكن ٖتقيقها ٔتستوى
أداء عادي إال أهنا قد تتضمن األخطاء والضعف ا١تسجل يف الفًتات السابقة.

 التكلفة ا١تعيارية ا١تقارنة :تتحدد يف ظل ا١تتغَتات وتأخذ بعُت االعتبار ظروؼ السوؽ وا١تنافسة إال أهنا ال تعد ٦تثلة
١تعايَت اإلنتاج اٟتقيقية خاصة يف حالة ضعف ا١تنافسة.

 التكلفة ا١تعيارية ا١تتوقعة :تتحدد يف إطار الظروؼ التشغيلية ا١تتوقعة خبلؿ الفًتة وغالبا ما تتحدد بناء على ا١توازنات
ا١تعدة يف ا١تؤسسة.
 التكلفة ا١تعيارية اٞتارية :تتم وفق ظروؼ التشغيل السائدة ،تتصف با١ترونة ١تراعاهتا للتغَتات اٟتاصلة خبلؿ الفًتة.
 التكلفة ا١تعيارية التقنية :يتم ٖتديدىا حسب قواعد تقنية ودراسات دقيقة ١تتطلبات اإلنتاج والعمليات الضرورية
يف إطار النشاط العادي.
 -4أىداف التكاليف المعيارية :إف الغرض من دراسة التكاليف ا١تعيارية ىو ٖتقيق األىداؼ التالية:

1

ٖ تديد اال٨ترافات من جراء مقارنة التكاليف ا١تعيارية بالتكاليف اٟتقيقية.
ٖ تليل اال٨ترافات قصد ٖتديد مستوى وأسباب وقواعدىا وا١تسؤوؿ عنها.
 تقييم ٖتركات ا١تنتوج.
ٖ تديد تأثَت تغَتات السعر وا١تردودية على سعر التكلفة.
 -5تقييم طريقة التكاليف المعيارية:

2

تسعى ا١تؤسسة دائما لتحسُت األداء من أجل بلوغ أعلى مستويات لتحقيق أىدافها ا١تخططة،
و٧تد أف ىذه الطريقة إذا ما حسن استخدامها توفرت الشروط واإلمكانيات الضرورية لتحقيق تلك األىداؼ ا١تخططة،
وفيما يلي نستعرض مزايا ىذه الطريقة والعيوب اليت ٯتكن أف تنجر عن سوء استخدامها .

 ا١تزايا :ومن بُت ا١تزايا ٧تد:
 العمل على ٖتسُت شروط االستغبلؿ بناء على ٖتليل اال٨ترافات وٖتديد ا١تسؤوليات.إمكانية تقدير تكاليف أي حجم من اإلنتاج والقياـ بتحليل الفروؽ ا٠تاصة بو ،وبالتارل ا١تساعدة على وضع ا١توازنات
التقديرية.
 -1طوايبية أٛتد ،مرجع سابق ،ص .123
 -2ا١ترجع السابق ،ص ص .127-126
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 تزويد اإلدارة بتقارير دورية عن الوضعية ومستوى األداء و اال٨ترافات ا١تسجلة ،ومن مث ٯتكن اٗتاذ القرارات ا١تناسبة. ا١تسا٫تة يف إعداد معايَت دقيقة بالدراسة ،ا١تتابعة ،التطوير والتغيَت ،وىذا ما يؤدي إذل ضبط العمليات وٖتسُت األداء. اٟتصوؿ على معلومات فورية عند اٟتاجة إليها ،وىذا ما ٯتكن إدارة ا١تؤسسة من إعداد قوائم التكاليف ومراقبة سَتالنظاـ اإلنتاجي وتطور اإلنتاجية والعمل على مبلحظة أي ا٨تراؼ ورصد كل ا١تؤشرات وتقدٯتها للمصاحل ا١تعنية للقياـ
باإلجراءات ا١تناسبة.

 العيوب :إف ٢تذه الطريقة بعض النقائص والعيوب النإتة عن سوء استخدامها وتطبيقها  ،خاصة يف غياب الواقعية
وا١ترونة والدقة ا١تتعلقة ٔتعايَت التكاليف ا١تعتمدة ،ولتفادي ىذه النقائص أو العيوب ينبغي القياـ ٔتراجعات دورية
لتلك ا١تعايَت وتعديلها إذا ما اقتضت اٟتاجة إذل ذلك ،وسنذكر بعض تلك العيوب فيما يلي:
 االعتماد على معايَت غَت دقيقة يتسبب يف حصوؿ خلل يف سَت النظاـ وعدـ فعاليتو ،الناتج عن اٟتصوؿعلى معلومات غَت دقيقة وتسجيل ا٨ترافات غَت صحيحة ،ومن مث تكوف مصدر ١تعلومات وٖتاليل مضللة و قرارات
غَت صائبة.
 صعوبة تطبيق ىذه الطريقة يف ا١تؤسسات اليت ال تتبع أسلوب اإلنتاج النمطي وبعض األنشطة ا٠تدماتية. عند حدوث تغيَتات يف مستويات التشغيل أو يف متطلبات العمليات اإلنتاجية بعد البدء يف تطبيق النموذج ا١تعيارييصعب التدخل بالتعديل إال بعد هناية الفًتة.
 مراجعة ا١تعايَت ٯتكن أف تتم دوف أف تقتضي اٟتاجة إذل ذلك ،نتيجة وقوع أحداث استثنائية ال تشكل أسباب حقيقيةلتغيَت وتعديل ا١تعايَت ا١تعتمدة.
ثانيا -طريقة التكاليف الهامشية:

من بُت الطرؽ اليت تستعملها ا١تؤسسة يف مراقبة نشاطها ونتائجها واستغبل٢تا وذلك حرصا على بقائها وٖتسُت مردوديتها
ىي طريقة التكلفة ا٢تامشية ،وىذه الطريقة استعملت قدٯتا لدى االقتصاديُت الرأٝتاليُت ،وقد أطلق على مدرسة ىؤالء
اسم اٟتديُت (ا٢تامشيُت) ،باعتبارىم أوؿ من استعمل ىذا ا١تفهوـ ،وكانت نظرية ىؤالء تدعوا ا١تنتج إذل رفع كمية إنتاجو
إذل اٟتد الذي تتساوى فيو تكلفة الوحدة األخَتة ا١تباعة مع سعر بيعها ،أي عدـ ٖتقيق أي ربح أو خسارة يف بيع
1
ىذه الوحدة األخَتة ،وعند ىذا اٟتجم ٬تب توقيف اإلنتاج ،أي عدـ رفعو أكثر أو ٕتاوزه.
 -1تعريف التكلفة الهامشية:
تعرؼ كما يلي:

 -1ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية ،اٞتزء األوؿ ،مرجع سابق ،ص .179
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 ىي التغَت اٟتاصل يف التكلفة اإلٚتالية إثر التغَت اٟتاصل يف الكمية ا١تنتجة بوحدة من وحدات اإلنتاج ،ؤتعٌت أخر
ىي عبارة عن الزيادة يف التكاليف الكلية على إثر الزيادة يف كمية اإلنتاج بوحدة واحدة ،أو ىي عبارة عن النقصاف
يف التكاليف الكلية على إثر ا٩تفاض كمية اإلنتاج.

1

 التكلفة ا٢تامشية ٘تثل الفرؽ بُت ٣تموع األعباء إلنتاج معُت و٣تموع األعباء الضرورية ٢تذا اإلنتاج مضافا
إليو أو منخفضا منو وحدة واحدة أو عدة وحدات معينة.

2

 التكلفة ا٢تامشية ا١توافقة بصفة عامة لؤلعباء نتيجة التغَت يف الوحدة ا١تنتجة بالزيادة أو بالنقصاف مع إطبلؽ سلسلة
جديدة أو حذفها ،وبالنظر يف جهة اإلنتاج باإلضافة أو السحب .ٯتكن تصنيف التكلفة ا٢تامشية على ٥تتلف
األصناؼ كما يلي:
 الوظائف االقتصادية (٘توين ،إنتاج ،توزيع....إخل). طريقة اإلنتاج بالوحدة ،واإلنتاج بالسبلسل.3
 العرض ا١تؤقت للرقم التسلسلي (ا١تدى القصَت ،ا١تدى الطويل).من التعاريف السابقة نستنتج أف ىناؾ عبلقة بُت التكلفة ا٢تامشية والتكلفة اإلٚتالية ا١تتوسطة ،وتُستخدـ تلك العبلقة
يف التحاليل من أجل إ٬تاد اٟتلوؿ واٗتاذ القرارات ا١تناسبة ،فإذا كاف متوسط التكلفة يساوي التكلفة اإلٚتالية /عدد
الوحدات ،فإف التكلفة ا٢تامشية تعد مشتقة التكلفة اإلٚتالية ،وىذا أيضا بالنسبة للعائد والربح ،وىذا كلو يدخل
يف التحليل الرياضي لتقنية التكلفة ا٢تامشية.
 -2أنواع التكلفة الهامشية:

4

 التكلفة ا٢تامشية اإلٚتالية أو سعر التكلفة ا٢تامشية :واليت غالبا ما توزع إذل تكاليف ثابتة وتكاليف متغَتة
لبلستعماؿ يف التحليل.
 تكلفة إنتاج ىامشية :وىي ٘تثل التكاليف اإلضافية لئلنتاج اليت يستلزمها إنتاج وحدة إضافية.

 تكلفة توزيع ىامشية  :وىي تشكل التكاليف اإلضافية للتوزيع عند بيع وحدة إضافية ،وغالبا ما تكوف يف ا١تؤسسات
التجارية.
 -3تقييم طريقة التكلفة الهامشية:

سوؼ نقوـ باستعراض ا١تزايا ا٠تاصة هبذه الطريقة والعيوب ا١تًتتبة عنها كما يلي:

5

 ا١تزايا٢ :تذه الطريقة عدة مزايا وىي كاآليت:
- -1بويعقوب عبد الكرًن ،مرجع سابق ،ص .195
2

- Patrick PIGET, comptabilité analytique, Economica, 3e édition, Paris, 2001.p 113.
- Alain BOUTAT & Jean Marc CAPRARO, Comptabilité Analytique de Gestion, presses polytechniques et
UniversitairesRomandes, 2e édition, Lausanne, France, 2008.p 179.
3

4

-

ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية ،اٞتزء األوؿ ،مرجع سابق ،ص .180

 - 5ا١ترجع السابق ،ص ص .186-180
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 ٢تا أ٫تية كبَتة يف توجيو اٗتاذ القرارات ٓتصوص برنامج اإلنتاج وا١تبيعات. فرصة التعاقد مع أطراؼ أخرى إلنتاج وتوفَت ما ٖتتاجو بدؿ القياـ بذلك. قبوؿ الطلبيات وترتيب الزبائن حسب طلبياهتم. ٖتديد حجم اإلنتاج األمثل الذي يسمح باٟتصوؿ على أكرب نتيجة. العيوب٢ :تذه الطريقة عدة عيوب وىي كاآليت:
 مفهوـ التكلفة ا٢تامشية ىو مفهوـ اقتصادي ،نادرا ما يستعمل يف ا١تؤسسات. التكلفة ا٢تامشية تشمل فقط التكاليف ا١تتغَتة عند ٣تاؿ معُت من مستويات اإلنتاج ،وعند االنتقاؿ إذل درجة ثانيةمن مستويات اإلنتاج اليت تفرض الزيادة يف التكاليف الثابتة فإف ذلك يؤثر على التكلفة ا٢تامشية وبالتارل ترتفع
وتشتمل على التكلفة ا١تتغَتة والثابتة (.أي بعبارة أخرى يصعب ،من الناحية التطبيقية ،التمييز بُت التكلفة ا١تتغَتة
والتكلفة ا٢تامشية ،إذل درجة انو يقع ا٠تلط بُت ا١تفهومُت يف غالب األحياف).
 يوجد عدد قليل من ا١تؤسسات اليت تعرؼ بدقة دالتها اإلنتاجية ،نظرا ألف ا١تعطيات ليست دائما ثابتة (ٗتفيضاألسعار مثبل ،قد يسبب رد فعل معاكس من طرؼ ا١تنافسُت٦ ،تا يؤدي إذل اضطراب يف قطاع النشاط بسبب
حرب األسعار).
تسعى طريقة التكاليف ا١تعيارية إذل وضع معايَت الستعماؿ وقياس ٥تتلف عناصر التكاليف ،وٖتديد اال٨ترافات
بُت التكاليف النموذجية والفعلية .بينما طريقة التكلفة ا٢تامشية فتهدؼ إذل توضيح القرارات اليت ٬تب أف تتخذ
على أساس تفكَت ىامشي ،ودراسة النتائج ا١تتوقعة لكل تغيَت يف نشاط ا١تؤسسة.
نستنتج من ىذا ا١تبحث أف حساب التكاليف وسعر التكلفة للمنتجات ا١تادية أو ا٠تدمات يف ا١تؤسسة
ٯتكن أف يتم بعدة طرؽ :الطرؽ الكلية ،الطرؽ اٞتزئية وطرؽ أخرى حملاسبة التكاليف.
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خاصة الف ــصل:
من خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف ٤تاسبة التكاليف عنصر أساسي يف ا١تؤسسة ،إذ يتم من خبل٢تا معرفة ٥تتلف
التكاليف عن طريق الفصل بُت التكاليف ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة ،والتكاليف ا١تتغَتة والثابتة والشبو متغَتة من أجل ٖتديد
نصيب كل وحدة منتجة على أساس طريقة من الطرؽ ا١تستعملة ،و٤تاولة ٗتفيض تكاليف الوحدة بغية تعظيم ىامش
الربح ،ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ ٬تب على ا١تؤسسة أف تسَت ٨تو تطبيق نظاـ ٤تاسبة تكاليف حديث مثل نظاـ التكاليف
على أساس األنشطة.
إذف ٯتكن للمؤسسة االعتماد على نظاـ ٤تاسبة التكاليف ألنو يعترب أداة من األدوات ا١تساعدة يف اٗتاذ القرارات ا١تثلى،
كما ٬تب أف يقف مراقب التسيَت على أىم النتائج ا١تتوصل إليها و٤تاولة تطويرىا بطريقة تسمح باٗتاذ القرارات ا١تناسبة
يف الوقت ا١تناسب.
كما رأينا يف ىذا الفصل أنو ٯتكن الوصوؿ إذل ٖتديد تكلفة ا١تنتج بعدة طرؽ ،وكل واحدة من ىذه الطرؽ
٢تا أسلوهبا يف حساب التكاليف ،وقد ركزت على تقسيم معُت للتكاليف وقد استنتجنا ما يلي:
 طريقة التكاليف الكلية قسمت األعباء إذل مباشرة وغَت مباشرة ،بينما طريقة التحميل العقبلين فمبدؤىا يقوـعلى تقسيم التكاليف إذل ثابتة ومتغَتة ،لكنها هتتم بتحميل التكاليف الثابتة بطريقة عقبلنية وطريقة التكاليف ا١تتغَتة
قسمت التكاليف إذل ثابتة ومتغَتة ،وركزت على حساب الربح اإلٚتارل للمؤسسة معتمدة على حساب التكاليف
ا١تتغَتة فقط ،أما التكاليف الثابتة فتبقى إٚتالية لكل ا١تنتجات ويتم طرحها من الربح اإلٚتارل لكل ا١تنتجات.
 وفيما ٮتص طريقة التكاليف ا١تعيارية فهي تعتمد على تكاليف ُٖتدد قبل بداية الدورة بطريقة علمية لتكوفىذه ا١تعايَت كأساس لقياس مستوى األداء يف ا١تؤسسة .أما طريقة التكلفة ا٢تامشية فتقوـ على أساس ٖتديد النشاط
األكثر رْتية واٗتاذ القرارات خاصة فيما ٮتص الطلبيات.
كما أف ٚتيع ىذه طرؽ قد تعرضت إذل النقد٢ .تذا سوؼ نقوـ بعرض حساب التكاليف وفق أساس حديث يف الفصل
الثاين ،حيث نتطرؽ إذل ٗتصيص التكاليف على أساس األنشطة وفق ما يسمى بطريقة التكاليف على أساس األنشطة
.ABC
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تمــهيد:
نظراً للعيوب اليت برزت يف الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف ،ظهرت طرؽ جديدة تعمل على تقدير التكاليف

وتطوير ٣تاالت توزيع وٗتصيص ا١توارد ا١تتاحة ومن مث دعم اٗتاذ القرارات اإلدارية .ومن ىذه الطرؽ اٞتديدة ٧تد طريقة
التكاليف على أساس األنشطة ، * ABCاليت تقوـ بتجميع تكاليف كل نشاط على حدى وٖتميلها للمنتجات
أو ا٠تدمات على أساس حجم استهبلكها ٢تذه األنشطة ،وبالتارل فإف ا٢تدؼ األساسي ٢تذا ا١تدخل ىو ٖتديد مسببات
التكلفة حىت يسهل ربط التكاليف با١تنتج أو ا٠تدمة ،ويُبٌت مدخل التكاليف على أساس األنشطة على الربط بُت ا١توارد
ا١تستخدمة واألنشطة اليت تستخدـ أو تستهلك تلك ا١توارد ،مث الربط بُت تكاليف األنشطة وا١تنتج النهائي سواء أكاف
وحدات منتجات أو خدمات ،وبالتارل يصبح استخداـ األنشطة كأساس لتوزيع التكاليف أمراً أكثر موضوعية.
سنقوـ بتقسيم ىذا الفصل إذل ثبلثة مباحث ،حيث سنخصص ا١تبحث األوؿ كمدخل لطريقة  ،ABCوا١تبحث
الثاين سنتطرؽ فيو للتعرؼ على أساسيات طريقة  ،ABCأما ا١تبحث األخَت فسيكوف تقييم ٢تذه الطريقة ومقارنتها
مع الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف.

*-

ABC

ىي اختصار لػ

ACTIVITY BASED COSTING

التكاليف على أساس األنشطة.
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ABC

طريقة التكاليف على أساس األنشطة ىي نتاج أْتاث ٣تموعة من األكادٯتيُت األمريكيُت على وجو ا٠تصوص،
حيث أف ىذه الطريقة تساىم يف توفَت معلومات أكثر دقة من خبلؿ ٖتليل األنشطة داخل ا١تؤسسة وٕتميع وتشغيل
وتتبع ما يرتبط هبا من تكاليف اعتمادا على العديد من مسببات التكاليف ،وذلك ٘تهيدا لتوزيعها على ا١تنتجات حسب
استهبلكها من ىذه األنشطة ،كما أف نطاؽ تطبيق طريقة  ABCيشمل القطاعُت الصناعي وا٠تدمايت يف العديد
من الدوؿ.

المطلب األول :مفهوم طريقة  ،ABCأىدافها وأىميتها
يف ىذا ا١تطلب سنقوـ بالتعرؼ على طريقة  ABCواأل٫تية اليت ٖتظى هبا ىذه الطريقة باإلضافة إذل األىداؼ
اليت تسعى لتحقيقها.
أوال -تعريف طريقة :ABC

طريقة  ABCىي اختصار لػACTIVITY BASED COSTING :
توجد عدة تعاريف لطريقة  ABCنذكر منها:
 ىي طريقة ٟتساب التكاليف ،حيث تقوـ بتوزيع ىذه التكاليف على أنشطة ا١تؤسسة ،ومن مث ٖتميلها للمنتجات
1
أو ا٠تدمات انطبلقا على ما تستخدمو ىذه ا١تنتجات أو ا٠تدمات من أنشطة.
 ىي ذلك النظاـ الذي يقوـ أوال بتخصيص ا١توارد على األنشطة اليت استفادت منها ،مث ٗتصيص تكلفة
ىذه األنشطة وف ًقا ١تعدؿ استفادهتا من ىذه األنشطة.

2

 طريقة  ABCىي النظاـ الذي يقوـ بتنقيح ) (Refiningنظاـ التكلفة بالًتكيز على األنشطة كأىداؼ تكلفة
أساسية ،و٭تسب ىذا النظاـ تكلفة ىذه األنشطة ومن مث ٮتصص تكلفة ىذه األنشطة ألىداؼ التكلفة مثل
3
ا١تنتجات ،ا٠تدمات والزبائن.

 ABC ىي طريقة تستند على فلسفة استخداـ األنشطة كأساس ٟتساب التكلفة ،حيث أف األنشطة تستخدـ
ا١توارد ا١تتاحة ،يف حُت أف الوحدات ا١تنتجة تستهلك تلك األنشطة ،ومن مث ٬تب أف ننسب التكاليف إذل أنشطة
4
معينة ،مث ٖتميل تكلفة ىذه األنشطة إذل ا١تنتجات اليت ٗتلق الطلب على موارد ىذه األنشطة.
٘ ABC تثل على ا٠تصوص الطريقة اليت تربط بفضلها ا١تؤسسة مواردىا بالنتائج احملصل عليها ،واليت تسعى
إذل أف يدفع ٙتنها الزبائن ،فهي تقوـ على فكرة مفادىا أف كل نتيجة (األجل ،تكلفة ا١تنتوج ا١تعروض ،قابلية رد

-Michel. M, Coste Accounting, 5th edition, Mac Graw-Hill Book Company, N.Y, USA, 1997, P 236.
 - 2عبداللطيف ،ناصر نورالدين ،االٕتاىات اٟتديثة يف احملاسبة االدارية وتكنولوجيا ا١تعلومات ،الدار اٞتامعية ،االسكندرية ،مصر ،2006 ،ص .218
 - 3حيدر علي مسعود ،إدارة تكاليف اٞتودة اسًتاتيجيا ،دار اليازوري العلمية ،عماف ،األردف ،2010 ، ،ص .128
 - 4ىاشم أٛتد عطية٤ ,تاسبة التكاليف يف اجملاالت التطبيقية ,الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ,مصر ،2000 ،ص .21
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الفعل... ،اخل) ناٚتة عن سَتورة ( )processusأي تسلسل األنشطة 1.وتتولد ىذه األخَتة عن مسببات التكلفة
اليت تتسبب فيها (احتياجات زبوف ما مثبل).
واٞتدير بالذكر أف ىناؾ من يعترب أف  ABCىي ٣ترد أسلوب أو طريقة لتوزيع التكاليف غَت ا١تباشرة ،وىناؾ من يعترب
أف  ABCىي نظاـ متكامل وليس ٣ترد طريقة ،لكونو يتكوف من مدخبلت ،عمليات تشغيل(معاٞتة)٥ ،ترجات وتغذية
عكسية ،واليت تُعد العناصر الضرورية ألي نظاـ ،فمدخبلت نظاـ  ABCتتمثل يف البيانات ا١تالية ا١تتمثلة ْتسابات
التكاليف والبيانات غَت ا١تالية ا١تتمثلة بالبيانات وا١تعلومات ا٠تاصة ٔتوجهات التكلفة ،أما عمليات التشغيل فتتمثل بكافة
العمليات اٟتسابية واالجراءات البلزمة الستخداـ كلفة الوحدة من موجهات التكلفة واستخراج كلفة كل نشاط،
2
أما ٥ترجات نظاـ  ABCفتتمثل يف ٖتديد كلف أىداؼ التكلفة وا١تتمثلة بكلف األنشطة وٖتديد تكلفة كل منتوج.
 كما تعترب طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCمن ا١تواضيع اٟتديثة اليت تناقش ٥تتلف القضايا التالية:
 -طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCتعطي ا١تفهوـ لؤلنشطة.

3

 طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCتقارف اٟتجم على أساس األنشطة. التوسع يف ا١تؤسسة يف ٣تاالت عديدة. -تصميم طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCكبديل لؤلنظمة التقليدية.

ثانيا -أىمية طريقة التكاليف على أساس األنشطة :ABC

إف لطريقة التكاليف على أساس األنشطة أ٫تية كبَتة على تكلفة ا١تنتجات وٖتديدىا بأكثر دقة ،لذلك سوؼ
4
نقوـ بإبراز ىذه األ٫تية كما يلي:

ٖ .1تديد األنشطة وا١توارد البلزمة لتحقيق ىذه األنشطة ،وٖتديد مسببات التكلفة اليت تؤثر يف حجم ومقدار استغبلؿ
كل مورد داخل كل نشاط لتحقيق خطة أو موازنة معينة.
 .2قياس تكلفة ا١تنتج بأكثر دقة ،عن طريق قياس تكاليف األنشطة اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة وٖتميل تلك التكاليف
على ا١تنتجات باستخداـ مقاييس تعرب عن احتياجات تلك ا١تنتجات من األنشطة ا١تختلفة.
 .3توفر طريقة التكاليف على أساس األنشطة معلومات حوؿ التكاليف أكثر دقة وتتصف با١توضوعية ،و ُ٘تكن اإلدارة
من اٗتاذ قرارات أفضل متعلقة باإلنتاج واألنشطة ا١تختلفة مثل قرارات التسعَت وقرارات تقدًن منتج أو خدمة جديدة،
ٖتديد مستويات اإلنتاج واختيار قنوات التسويق والتوزيع ،وقرارات تتعلق بكيفية أداء األنشطة بطرؽ أكثر كفاءة ،إعادة
تصميم عمليات ا١تؤسسة وذلك من خبلؿ إلغاء أو دمج أو إعادة تنظيم أنشطة معينة ،وإعادة تصميم ا١تنتج النهائي.

 - 1ىانري بوكاف ,ترٚتة أٛتد سقروف٤ ,تاسبة التسيَت ،دار اآلفاؽ ,اٞتزائر ،2003 ،ص .86
 - 2إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق ،ص .161
3
- Jan Emblembesvrg, Life-cycle Costing, John Wiley & sons Canada, 2003, P100.
 - 4ىاشم أٛتد عطية ،مرجع سابق ،ص .24
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 .4تتيح ىذه الطريقة لئلدارة معرفة حجم التغَتات اليت تطرأ على خدمات نشاط معُت ،نتيجة الٗتاذ قرارات معينة مثل
إدخاؿ ٖتسينات على العمليات اإلنتاجية وإجراء تعديل يف تصميم ا١تنتج وإتباع أساليب تكنولوجية حديثة.
ثالثا -أىداف طريقة :ABC

تسعى طريقة  ABCلتحقيق األىداؼ التالية:

1

ٖ -1تقيق العدالة يف توزيع التكاليف غَت ا١تباشرة بُت ا١تنتجات ا١تختلفة.
 -2تقدًن معلومات مفيدة لئلدارة يف اٗتاذ القرارات وٖتديد أسباب ارتفاع التكاليف يف قيم ما.
 -3التخلص من العشوائية يف توزيع التكاليف غَت ا١تباشرة بُت ا١تنتجات ا١تختلفة.
 -4ت ساعد إدارة ا١تؤسسة يف إعطائها صورة واضحة ودقيقة عن األنشطة ا١تسببة للتكاليف ومن مث معرفة نصيب ا١تنتج
من كل نشاط على حدى.
 -5ت ساعد إدارة ا١تؤسسة يف ٗتفيض التكاليف من خبلؿ ٖتديد األنشطة اليت ال تضيف فيو تكلفة للمنتوج والعمل
على تقليل أو ٗتفيض تكاليف ىذه األنشطة.
ٖ -6تديد تكلفة ا١تنتوج بالدقة ا١تطلوبة.
 -7كما أف ىذه الطريقة هتدؼ إذل معاٞتة النقائص اليت وجدت يف ٤تاسبة التكاليف ،ليس ْتساب التكاليف بواسطة
2
وحدات زمنية تقليدية (شهر ،سنة )... ،بل عن طريق دورة حياة ا١تنتج يف حد ذاتو.
تعترب طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCمن الطرؽ اٞتديدة حملاسبة التكاليف ،وقد كاف ظهورىا نتيجة لعدة
أسباب .وىذا ما سنعرضو يف ا١تطلب ا١توارل.

المطلب الثاني :نشأة طريقة  ABCوأسباب تبنيها
لقد مرت طريقة ٔ ABCتجموعة من ا١تراحل الزمنية إذل أف مت توثيقها بشكل صريح من طرؼ الكاتب
 ،Cooperوىناؾ ٣تموعة من األسباب أدت إذل تبنيها .وىذا ما سنراه يف ا١تطلب التارل.
أوال :أول نظرة تاريخية ألدبيات طريقة :ABC

3

أوذل اٞتذور لظهور طريقة  ABCكاف يف الواليات ا١تتحدة األمريكية يف النصف الثاين من عقد الثمانينات من القرف
ا١تاضي .ومن أوائل الكتابات يف طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCكانت كتاب "جونسوف و كابلن" عاـ
 ،1987ويرى الكاتباف أف فكرة طريقة  ABCظهرت أوال عاـ  1925ولكنها سرعاف ما خف انتشارىا بسبب ارتفاع

تكلفو تطبيقها وعندما زادت اٟتاجة إذل معلومات تكاليفية أكثر دقة من ذي قبل ،ويف ذات الوقت كاف التقدـ ا٢تائل
واالستخداـ الواسع للحاسب اآلرل يف ا١تؤسسات ا١تختلفة زاد االىتماـ هبذه الطريقة وعادت الكتابة مرة أخرى
1

 -إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق ،ص .164

 - 2سليم عماد الدين ،مراقبة التسيَت يف اٞتماعات احمللية  ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،جامعة أ٤تمد بوقرة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت والعلوـ التجارية،
ٗتصص تسيَت ا١تنظمات ،بومرداس ،اٞتزائر ،)2007 -2006( ،ص .33
3

-

٤تمود منصور ،شبل موسي ،نظاـ تكاليف األنشطة أساسيات ومبلمح ) ،(ABCجامعة األزىر ،كلية التجارة ،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص .02
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عن طريقة  .ABCوبدأ ظهور طريقة التكاليف على أساس األنشطة يف واحد من أكثر الكتب اإلدارية انتشارا
" "Managing for business effectivenessلكن ٖتت مسمي نظاـ تكاليف ا١تعامبلت أو االجراءات
" "Transaction costingللكاتب "دراكر" عاـ .1955
أما االستخداـ األوؿ ١تصطلح تكاليف األنشطة فقد كاف يف عاـ  1971عن طريق كاتب يدعي "ستابس" ،بينما يعود
مصطلح مسببات التكلفة أو موجهات التكلفة كنتيجة للممارسة العملية للنظاـ يف عدد من الشركات يف السبعينيات
وأوائل الثمانينيات من القرف العشرين مثل شركات ) (John Deere, Union pacific,HPوذلك هبدؼ اٟتصوؿ
على معلومات دقيقة عن التكاليف ٔتا ٯتكن ىذه الشركات من اٗتاذ القرارات سواء ا١تتعلقة بالتسعَت أو مزيج ا١تنتجات.
ما جعل ثبلثة من الكتاب وىم "فوسًت  ،براوننج و بَتالنت" يقوموف بإعداد كتاب يصفوف فيو طريقة التكاليف على
أساس األنشطة ا١تطبق يف "شركة  "HPوا١تطورة بواسطة اإلدارة ا٢تندسية بالشركة (Haw hp get numbers it can
) trustإذل أف ظهر أوؿ كتاب ٭تتوى على العنواف الصريح " "the rise of ABCيف أربعة أجزاء يف أعواـ (-1988

 )1989للكاتب " "Cooperيبُت فيو مبادئ وأساسيات طريقة  ABCوكذلك عرؼ فيو ا١تصطلحات األساسية
للطريقة مث توالت الكتابات يف ىذا ا١توضوع إرل يومنا ىذا.
وقد ارتبطت الكتابة عن طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCمع بعض األساليب األخرى إلدارة التكلفة مثل
التكلفة ا١تستهدفة ،اإلنتاج بدوف عيوب ،الشراء واإلنتاج يف الوقت ا١تناسب ،اٞتودة الشاملة.
ثانيا -األسباب التي أدت إلى تبني طريقة التكاليف على أساس األنشطة :ABC
أدت العديد من ا١تربرات إذل اللجوء الستخداـ طريقة التكاليف على أساس األنشطة بشكل واسع على مستوى
1
ا١تؤسسات وٯتكن إ٬تازىا على النحو التارل:
 .1الضغط الكبَت للمنافسة والذي تولد منو تقلص أو ا٩تفاض ا٢تامش.
 .2زيادة تعقد بيئة األعماؿ واليت نتج عنها تنوع كبَت من ا١تنتجات وا٠تدمات وتصنيفات الزبائن.
 .3التقنيات اٞتديدة اليت أدت إذل زيادة نسبة التكاليف غَت ا١تباشرة ،حيث أصبحت ىذه األخَتة أكثر أ٫تية
يف التصنيف العا١تي واٟتارل للبيئة الصناعية.
 .4السرعة الكبَتة وا١تتميزة للتغَتات التكنولوجية ،واليت أسهمت يف تقليص دورة حياة ا١تنتوج.
 .5تكنولوجيا اإلعبلـ اآلرل اليت خفضت من تكاليف التطوير وعمل أنظمة ٤تاسبة التكاليف اليت تتبع العديد
من األنشطة.
 .6حجم وحدة العمل ،حيث أدى كرب وحدة العمل إذل زيادة تبٍت التكلفة على أساس النشاط٦ ،تا أدى إذل زيادة
الطلب على ا١تعلومات حوؿ إدارة األنشطة من أجل التخطيط والرقابة والتنسيق وموارد ضخمة متاحة لتطبيق إدارة
األنشطة.
 - 1اليزيد ساحري ،أ٫تية نظاـ التكلفة على أساس النشاط يف ٖتسُت مردودية ا١تؤسسة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَتٗ ،تصص إدارة أعماؿ ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة،
اٞتزائر ،)2008/2007( ،ص ص .48-46
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 .7فائدة معلومات التكلفة يف اٗتاذ القرار يف ظل طريقة التكاليف على أساس األنشطة.
 .8تغَت البيئة االقتصادية اليت أثرت على العبلقة بُت العرض والطلب (عبلقة غَت مستمرة) ،وسرعة رد الفعل ،ا١ترونة،
التكيف ،ا١تنافسة الشديدة بُت ا١تؤسسات ،اٞتودة الفائقة ،البحث عن ميزة تنافسية دائمة ،ا٠تضوع لتذبذبات
السوؽ اليت يف الغالب غَت مستقرة أو غَت منتظمةٗ ،تفيض اآلجاؿ والبحث الدائم عن اٞتودة الشاملة وتعدد
كفاءات ا١تستخدمُت وٗتفيض ا١تخزونات والتنويع يف ا١تنتجات ،كل ىذه العوامل أدت إذل:

 تطور ىيكل ا١تؤسسات.

 تطور أساليب اإلنتاج.
رغم أف أوذل الكتابات عن طريقة  ABCكانت يف أوائل الثمانينيات ،إال أف التطبيق الفعلي ٢تا كاف يف أواخر
الثمانينيات ،حيث أف ىذا التطبيق كاف يف العديد من اجملاالت والدوؿ وىذه ىي نقطة حديثنا يف ا١تطلب الثالث.

المطلب الثالث :مجاالت استعمال طريقة  ABCوتطبيقها في بعض الدول
لقد طبقت طريقة  ABCيف العديد من الدوؿ ويف العديد من اجملاالت.
أوال -مجاالت استعمال طريقة :ABC
لقد مت استعماؿ طريقة  ABCبداية يف ا١تؤسسات االنتاجية ،غَت أف النتائج اليت أظهرىا تطبيق ىذه الطريقة كانت
حافزا قويا ليمتد تطبيقها يف ا١تؤسسات اليت تنشط يف القطاع ا٠تدمي.
 -1تطبيقها في القطاع الصناعي:

1

أوؿ تطبيق لطريقة  ABCكاف يف ا١تؤسسات االنتاجية( الصناعية) ومن العوامل اليت أدت إذل إقباؿ ا١تؤسسات الصناعية
على تطبيق ىذه الطريقة ٧تد:
 التوسع ا١تتزايد يف ا٠تطوط االنتاجية.
 تزايد أ٫تية التكاليف غَت ا١تباشرة يف ىيكل تكاليف ا١تنتجات.
 األثر غَت ا١ترغوب ١تفاتيح التوزيع على تكاليف ا١تنتجات.
 صعوبة ٖتديد سعر بيع مناسب.

 ضرورة ٗتفيض التكاليف ١تواجهة ا١تنافسة.
 ضرورة قياس تكاليف سياسة اٞتودة.
 انتباه مسؤورل مصاحل األنشطة الداعمة إذل ضرورة مراقبة النفقات يف كل مستوى.
 اٟتاجة إذل رقابة أفضل على التكاليف ا١تتعلقة با١ترحلة اليت تسبق االنتاج.

وقد ٘تكنت ا١تؤسسات – السيما تلك اليت تبنت النظاـ ١تدة طويلة -من ٖتقيق عدة نتائج اعتربت مرضية ٟتد بعيد،
ومن بُت اإلضافات اليت استطاعت طريقة  ABCأف تقدمها ٢تذه ا١تؤسسات ىي:
 - 1سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص ص .86 -85
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ٗ تفيض تكاليف ا١تنتجات.
ٖ تسُت مزيج ا١تنتج.
 تطوير العمليات.
 زيادة فعالية إدارة التكاليف.
 تطوير عملية قياس األداء.
ٖ تسُت تسعَت ا١تنتج.

 تفعيل الرقابة على التكاليف.
ٖ تليل أكثر دقة لرْتية الزبوف.
 تطوير أساليب تقييم ا١تخزوف.
 -2تطبيقها في القطاع الخدمي:

1

بالرغم من أف العديد من الدراسات واألمثلة ا١تبكرة لطريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCطبقت
يف ا١تؤسسات الصناعية ،فإف طريقة ٢ ABCتا العديد من التطبيقات يف ا١تؤسسات ا٠تدماتية .فبل يقتصر تطبيق
ىذه طريقة على ا١تؤسسات الصناعية فقط ،ولكن ٯتكن استخدامها مع مؤسسات ا٠تدمات وا١تؤسسات اليت ال هتدؼ
إذل ٖتقيق الربح وا١تؤسسات اٟتكومية األخرى.
ويتساوى أسلوب التكلفة حسب األنشطة كأحد األساليب اإلدارية يف ا١تؤسسات ا٠تدماتية معو يف ا١تؤسسات
الصناعية ،سواء استخدمت يف شكل  ABCأو يف شكل ْ abcتيث يتعُت استخداـ ا١تنهجية نفسها يف بناء منهج
طريقة  ABCلكبل النوعُت من ا١تؤسسات  ،كما ٯتكن اتباع مفاىيم تدفق التكلفة نفسها ،واستخداـ األساليب والطرؽ
نفسها .وىناؾ ٣تموعة من اآلراء طُرحت حوؿ تطبيق طريقة  ABCيف ا١تؤسسات ا٠تدماتية وىي:

 ىناؾ من رأى أف طريقة  ABCبدأت تنمو بسرعة يف ا١تؤسسات ا٠تدماتية.

 يرى البعض أنو من الضروري إخضاع طريقة  ABCبا١تؤسسات االقتصادية ا١تنتجة للسلع وا٠تدمات ،مع ضرورة
امتداد تطبيقها للوظائف ا١تختلفة بالوحدة بدالً من قصرىا على الوظيفة الصناعية ،وكذلك اختبار إمكانية تطبيقها
على ا١تؤسسات اٟتكومية وغَتىا من ا١تؤسسات غَت ا٢تادفة للربح.

 رأى البعض أف تطبيق طريقة  ABCقد يبدو سهبلً يف حالة ا١تؤسسات الصناعية اليت تنتج إنتاجا ملموسا ،ولكن
األمر ٮتتلف يف حالة ا١تؤسسات ا٠تدماتية إذ تزداد ا١تشكلة صعوبة لعدـ وجود اإلنتاج ا١تلموس الذي يستفيد

1

 -أمَت إبراىيم ا١تسحاؿ ،تصور مقًتح لتطبيق نظاـ التكاليف ا١تبٍت على االنشطة  ABCيف الشركات الصناعية الفلسطينية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَتٗ ،تصص



-

احملاسبة والتمويل ،كلية التجارة باٞتامعة اإلسبلمية ،غزة ،فلسطُت ، 2005 ،ص .67 -66

استخدمت اٟتروؼ الكبَتة من االختصار  ABCللتعبَت عن طريقة التكلفة حسب األنشطة يف ا١تؤسسات الكبَتة ،بينما استخدمت اٟتروؼ الصغَتة منو للتعبَت عن طريقة التكلفة

حسب األنشطة يف ا١تؤسسات ا١تتوسطة والصغَتة اٟتجم.
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من عناصر التكاليف يف كثَت من األحياف ،وىذا ما أظهر العديد من االنتقادات ا١توجهو للطرؽ التقليدية لتخصيص
وتوزيع التكاليف غَت ا١تباشرة على وحدة النشاط.
 قد بينت بعض اآلراء أنو ٯتكن تطبيق طريقة  ABCيف الصناعات ا٠تدماتية حيث أصبح مهما جداً للمؤسسات

اليت بدأت تزداد فيها ا١تنافسة .وأف طريقة  ABCىي نوع من أنواع إدارة التكلفة تستعمل يف ا١تؤسسات ا٠تدماتية
لتخفيض التكلفة ،والسيطرة عليها كما أهنا تؤدي إذل تسعَت صحيح وقرارات صائبة وزيادة الرْتية ،ومن احملتمل
أف تستمر إذل أف تصبح أكثر سيادة يف ا١تؤسسات ا٠تدماتية يف ا١تستقبل.

ثانيا -تجارب تطبيق طريقة  ABCفي بعض الدول:

1

ستنطرؽ يف ىذا العنصر إذل ٕتارب ا١تؤسسات األمريكية ،ا١تؤسسات الربيطانية وكذا ا١تؤسسات الفرنسية.

 -1تجارب المؤسسات األمريكية:
من أبرز ا١تؤسسات اليت تبنت طريقة  ABCىي:

 مؤسسة  AT & Tاألمريكية لبلتصاالت :وقد بدأت تطبيق طريقة  ABCيف سنة 1991ومن أىم ا١تزايا
اليت حققتها ىذه الطريقة ٢تذه ا١تؤسسة ما يلي:

 توفَت بيانات تكلفة أكثر مصداقية.

 توفَت بعض ا١تؤشرات التحليلية ا٢تامة.
ٗ تفيض وقت تنفيذ العمليات من خبلؿ إلغاء بعض اإلجراءات عدٯتة اٞتدوى.

ٖ تسُت مستوى أداء العمليات بسبب تفهم اإلدارة للعبلقات بُت العمليات ا١تختلفة ومسبباهتا.
 تطوير وٖتسُت العبلقات مع الزبائن وبالتارل ٖتقيق رضا الزبوف من خبلؿ اقناعو بتكلفة ا١تنتج وأساس حساهبا.
 مؤسسة  Farrall INCالرائدة عا١تيا يف تكنولوجيا تصفية ا١تياه :قامت بتطبيق طريقة  ABCسنة ،1990
وقد أتاح تطبيق ىذه الطريقة للمؤسسة ٖتقيق األىداؼ التالية:

 متابعة تكاليف ا١تنتجات.

 تسيَت األنشطة وتصنيفها حسب قيمتها ا١تضافة.
 التحليل االسًتاتيجي للمردودية.
 مردودية األسواؽ.
 تكاليف طلبيات الزبائن.
 -2تجربة المؤسسات البريطانية:
لقد أكدت أحد االستطبلعات اليت أجريت على  300مؤسسة صناعية بريطانية بعد وقت قصَت نسبيا من ظهور
طريقة  ABCإذل أف:
1

 -سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص ص .91 -87
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  %3من شركات العينة قد طبقت الطريقة فعبل.  %9منها يف طريق تطبيقها يف القريب العاجل.  %38منها يدرسوف إمكانية تطبيقها.وعلى الرغم من قلة ا١تؤسسات اليت تبنت الطريقة فعبل فإف معظمها وجدت أف ىذه الطريقة قد حققت ٢تا منافع كانت
ْتسب الًتتيب التارل:

 توفَت بيانات عن التكاليف أكثر دقة ومبلءمة للوحدة ا١تنتجة.
ٖ تسُت مقياس األداء.

 زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة.
وٯتكن اعتبار مؤسسة  Evans Medicalالربيطانية ٪توذجا جيدا من ىذه العينة حيث ٗتتص ىذه ا١تؤسسة يف صناعة
األدوية وا١تستحضرات الطبية وقد بدأت يف تطبيق النظاـ سنة  ،1990وقد حققت ا١تزايا التالية:
 إعادة تسعَت منتجاهتا بعد ما مت التوصل إذل تكلفة أكثر دقة للمنتجات.
 التخلي التاـ عن الطرؽ التقليدية اليت كانت تعمل هبا ا١تؤسسة اليت كانت ٘تثل تشويو حقيقي لتكلفة ا١تنتجات
من وجهة نظرىا( ا١تؤسسة).
 ترشيد العمليات وتوزيع موارد ا١تؤسسة.
 -3تجربة المؤسسات الفرنسية:
من أوائل ا١تؤسسات الفرنسية اليت تبنت طريقة  ABCمؤسسة  Ordinatixاليت تعترب من أىم ا١تؤسسات
يف ٣تاؿ االعبلـ اآلرل ,وعند تبٍت ا١تؤسسة ٢تذه الطريقة قامت بعدة تغيَتات داخلية ( تغيَت ىيكل التشغيلٗ ،تفيض رأس
ا١تاؿ العامل وخاصة ا١تخزوفٗ ،تفيض اليد العاملة) .لكن من أىم االضافات اليت حققها ىذا ا١تشروع ىي:
 إنشاء قاعدة أكثر قدرة على تقييم ا٠تدمات الداخلية وتقدًن أسعار تكلفة مبلئمة للعمبلء ا٠تارجيُت.

 إنشاء قاعدة معطيات ثرية جدا واليت ٯتكن استعما٢تا بطرؽ متعددة وٖتديد تكاليف األنشطة والعمليات وٖتديد
مسببات التكاليف.

 ويف قطاع ا٠تدمات استطاعت مؤسسة  SANITالفرنسية ا١تتخصصة يف النقل العمومي بتحقق عدة منافع
من جراء تطبيقها لطريقة :ABC

 إعادة تنظيم ا١تؤسسة وٗتصيص ا١توارد.
 إعادة تسعَت ا٠تدمات ا١تقدمة.
ٖ تديد رْتية الزبائن.
وكمبلحظة ٯتكن القوؿ أف أغلب ىذه ا١تؤسسات سواء أمريكية ،بريطانية أو فرنسية قد واجهتها عدة صعوبات
عند تطبيقها ٢تذه الطريقة.
من خبلؿ ىذا ا١تبحث نستنتج أف ظهور طريقة التكاليف على أساس األنشطة كاف بداية عقد الثمانينات من طرؼ
بعض األكادٯتيُت من أمثاؿ "روبُت كوبر" و"روبرت كاببلف" ،وتعد ىذه الطريقة مدخبل جديدا لتوزيع التكاليف،
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إذ ٯتكنها أف تتفادى عيوب الطرؽ التقليدية حملاسبة لتكاليف .وقد طبقت يف اجملالُت اإلنتاجي وا٠تدمايت باإلضافة
إذل أف الكثَت من ا١تؤسسات يف العديد من الدوؿ قد طبقت ىذه الطريقة.
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ABC

ترتكز طريقة  ABCعلى أسس عديدة وأمور ضرورية حىت ٖتقق األىداؼ اليت ظهرت من أجلها.

المطلب األول :مبادئ طريقة  ABCوأىم االفتراضات التي تقوم عليها
ىناؾ ٣تموعة من ا١تبادئ واالفًتاضات اليت تقوـ عليها طريقة  ABCوىذا ما ٯتيزىا عن غَتىا من طرؽ ٤تاسبة
التكاليف.
أوال -مبادئ طريقة :ABC

أىم ا١تبادئ اليت تقوـ عليها طريقة  ABCىي كالتارل:
 -0النشاط :يعترب النشاط جوىر طريقة التكاليف على أساس األنشطة فحسب ىذه الطريقة يتم تقسيم ا١تؤسسة
إذل ٣تم وعة من األنشطة ا١تتجانسة بدال من تقسيمها إذل مراكز التحليل ،وىذا يعٍت أف طريقة  ABCتقدـ
ا١تؤسسة كلها كسلسلة مًتابطة من األعماؿ يف إطار عمليات معروفة بوضوح.
 .1-1تعريف النشاط:
سنعرض عدة تعاريف للنشاط كالتارل:

 النشاط ىو ٣تموعة من ا١تهاـ األساسية اليت تستعمل عدد من ا١توارد ،الوقت ،عمل اآلالت ،معلومات تسمح
باٟتصوؿ على نتيجة معينة( ،فاتورة ،طلبية مرسلة أو كسب زبوف داخلي أو خارجي) ،ومن األمثلة على األنشطة:
اٟتصوؿ على طلبية ،إرساؿ طلبية ،استبلـ سلعة ،إعداد فاتورة ،إعداد لوحة قيادة ،إ٧تاز خدمة ،استقباؿ زبوف
1
يف الشباؾٖ ،تضَت ملف عرض الزبوف.
 النشاط ىو أي طلب تأخذه ا١تؤسسة لصنع منتج أو تأدية خدمة ،أو ىو ىدؼ أو مهمة أو جزء من مهمة ذات
2
عرض ٤تدد ،ومن أمثلة ىذه األنشطة :الًتكيب اليدوي ،اإلدخاؿ والًتكيب اآلرل...وغَتىا من األنشطة.
 ٯتكن القوؿ أف النشاط ىو كل ما ٯتكن وصفو بفعل يف حياة ا١تؤسسة من تركيب ،إبراـ عقد ،إعداد موازنة ،إصدار
فواتَت ،زيارة زبوف...وغَتىا.
ومنو ٯتكن استخبلص أف النشاط ىو ٣تموعة من ا١تهاـ األصلية:
 أ٧تزىا فرد أو ٣تموعة. تتطلب معرفة كيفية خاصة. متجانسة من حيث سلوؾ التكاليف واألداء. -تسمح بإعطاء ٥ترجات إذل الزبوف انطبلقا من ٣تموعة من ا١تدخبلت.

- Xavier Bouin FRANÇOIS & Xavier SIMON, Les Nouveaux visages du contrôle du Gestion, DUNOD, Paris, 2002, P124.
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إذف النشاط ىو كل ما يقوـ بو أعضاء ا١تؤسسة ساعة بعد ساعة ،يوـ بعد يوـ ،وكل ما ٯتثل جوىر ا١تؤسسة،
كل

ىذه األعماؿ يقوـ هبا األُجراء ألهنم يعرفوف كيف يقوموف هبا ويعتقدوف بضرورة إكما٢تا.

1

 .2-1تصنيف األنشطة :سنقوـ بعرض أىم التصنيفات وىي كالتارل:
 التصنيف حسب طبيعتها :ويتم تصنيف األنشطة كما يلي:

2

أ -نشاطات التصميم :تتعلق بتصميم منتوج ،تقدًن خدمة ،مسار إنتاجي معُت ،نشاطات البحث والتطوير ،التصنيع،
التنظيم و التخطيط.
ب -نشاطات اال٧تاز :تتعلق بإ٧تاز مهمة عملية ذات طبيعة دورية ،انطبلقا من ا١تراحل الصناعية ،ا١تختلفة إذل غاية
إصدار فاتورة الزبوف.
ت -نشاطات الصيانة :تتعلق بالصيانة با١تفهوـ الواسع ،صيانة ا١توارد الدائمة للمؤسسةٕ ،تهيزات معلوماتية ،تكوين
األفراد ،دعم تقٍت ...،ىي نشاطات وسيطيو بُت نشاطات التصميم ونشاطات اإل٧تاز.
 التصنيف حسب التخصيص ألغراض التكلفة:

3

أ -أنشطة أولية :وىي األنشطة اليت ٯتكن تتبعها أو توجيهها ألغراض التكلفة على أساس وحدة عمل منطقية وبطريقة
٦تكنة اقتصاديا ،وٕتدر االشارة إذل أنو ٯتكن أف يكوف النشاط أورل بالنسبة لغرض تكلفة معُت وال يكوف كذلك
بالنسبة لغرض تكلفة آخر.
ب -أنشطة ثانوية :وىي األنشطة اليت ال ٯتكن تتبعها ألغراض التكلفة حيث أف ٥ترجاهتا تكوف تابعة لنشاط أو أنشطة
دعما كالصيانة مثبل .وعليو ٯتكن ٗتصيص تكلفة ىذه األنشطة على األنشطة األولية
أخرى ،وال ُػم ّشكلة بالنسبة ٢تا ً
حىت يتم ٖتميل التكاليف للمنتجات أو لغرض تكلفة آخر.
 التصنيف حسب إجراء تقسيم التكاليف غَت ا١تباشرة :حسب ىذا الغرض اقًتح  Cooper.Rتصنيف النشاطات
إذل أربعة أنواع كالتارل:

4

أ -أنشطة على مستوى الوحدة :ىي النشاطات ا١تنجزة كلما أنتجنا وحدة واحدة مثل (عملية التلحيم ،الثقب) ،وعدد
مرات إ٧تاز ىذه النشاطات يتناسب مع عدد ا١تواد ا١تصنعة.
ب -أنشطة على مستوى الدفعة :ىي النشاطات ا١تنجزة عند االنتهاء من كل دفعة مصنعة مثل عملية تغيَت وسيلة
ا١تراقبة على الدفعات.
ت -أنشطة دعم ا١تنتج :تشمل النشاطات ا١تنجزة اليت تسمح بصناعة منتوج معُت ،مثل إعداد قائمة ا١تصطلحات،
وكمية ا١توارد الضرورية ٢تذه األنشطة تزداد بازدياد عدد ا١تنتجات لكنها مستقلة عن كمية ا١تنتجات ا١تصنوعة.

- LORINO PHILIPPE, Le Contrôle de gestion stratégique, la gestion par les activités, Dunod, Paris, 1991, p 39-40.
- Idem, P 67.
- Idem, P 68.
 - 4ساحل فاتح ،مرجع سابق ،ص .81
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ث -نشاطات مساعدة :وىي النشاطات اليت تسمح باإلنتاج لكن ال ٯتكن ربطها با١تنتجات مثل( اٟتراسة ،اإلضاءة،
ترميم ا١تباين.)..
 التصنيف حسب  :M. Porterقسم "بورتر" األنشطة إذل قسمُت و٫تا:

1

أ -األنشطة الرئيسية :وىي تلك األنشطة اليت ٢تا عبلقة مباشرة يف انشاء القيمة بالنسبة للزبوف وقد قاـ بتصنيفها
إذل ٜتسة أنشطة تتمثل يف:
اإلمداد الداخلي :وتتمثل يف أنشطة االستقباؿ ،ا١تناولة ،التفريغ ،ا١تراقبة...إخل.
اإلنتاج :وىي كل األنشطة ا١ترتبطة بتحويل ا١تدخبلت إذل ٥ترجات ،وما يرافقهما من أنشطة ملحقة.
اإلمداد ا٠تارجي :وٗتص األنشطة ا١ترتبطة بالتوزيع ا١تادي للمنتجات.
التسويق والبيع :تتمثل يف األنشطة التسويقية كاختيار قنوات التوزيع ،اإلشهار....إخل.
خدمات ما بعد البيع :ىي أنشطة مرتبطة بدعم ا١تبيعات وتقدًن خدمات ما بعد البيع للوصوؿ إذل الرضا التاـ
للمستهلك مثل اإلصبلح ،الصيانة ،تبديل األجزاء ،توفَت قطع الغيار.
ب -األنشطة الداعمة :تعمل ىذه األنشطة على مساعدة األنشطة الرئيسية إذ بدوهنا ال ٯتكن لؤلنشطة الرئيسية إ٘تاـ
أعما٢تا وتتمثل يف:
التمويل :وىي األنشطة ا١تتعلقة بوظيفة شراء مستلزمات االنتاج.
التطوير التكنولوجي :وىي األنشطة اليت تعمل على ٖتسُت ا١تنتج وعملية االنتاج.
تسيَت ا١توارد البشرية :وىي األنشطة ا١تتعلقة بالتوظيف ،التكوين ،الًتقية.... ،إخل.
بنية ا١تؤسسة :تتمثل يف ٥تتلف الوظائف اإلدارية.
 التصنيف حسب األنشطة اليت تضيف قيمة واليت ال تضيف قيمة:

2

أ -األنشطة ا١تضيفة للقيمة :وىي األنشطة اليت إذا قُدمت فإهنا ستؤثر على االنتاج سواء يف األمد القريب أو البعيد،
ومثاؿ ذلك نشاط العرض واختيار النوعية.
ب -األنشطة اليت ال تضيف قيمة :وىي األنشطة اليت ما إذا مت حذفها فإهنا ال تؤثر على خدمة اإلنتاج ،وبالتارل تساعد
على ٖتقيق التكاليف.
 التصنيف حسب األنشطة ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة:
3
أ -األنشطة ا١تباشرة :ىي النشاطات ا١تد٣تة بصفة مباشرة يف عملية خلق قيمة بالنسبة للزبوف.
ب -األنشطة غَت ا١تباشرة :ىي ٚتيع األنشطة اليت ٗتدـ العملية اإلنتاجية وليس ٢تا ارتباط واضح يف بناء ا١تنتج التاـ.

4

 - 1سعد غالب ياسُت ،تلخيص رْتي عبد القادر اٞتديلي ،اإلدارة االسًتاتيجية  ،دار اليازوري ،عماف ،األردف .1998 ،ص .12-11
 - 2إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق ،ص .163
3
- TELLER Robert, Le contrôle de gestion pour le pilotage intégrant stratégie et finance, édition management et
société, Paris, France, 1999, P62.
 - 4إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق ،ص .163
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 -2مسببات التكلفة :تقوـ طريقة  ABCعلى دعامة أساسية تتمثل يف ٖتديد مسببات التكلفة حىت يتم ربط
التكاليف با١تنتج أو ا٠تدمة ،وطا١تا أمكن ٖتديد مسبب التكلفة فإف استخداـ األنشطة كأساس عادؿ لتوزيع
التكاليف غَت ا١تباشرة يصبح من األمور األكثر موضوعية يف زيادة الدقة يف ٖتديد تكاليف ا١تنتجات أو ا٠تدمة.
 .1-2تعريف مسببات التكاليف:
 يُعرؼ مسبب التكلفة بأنو اٟتدث الذي يتسبب يف جلب التكلفة إذل األنشطة .أو بطريقة أخرى ىو ٯتثل العامل
1
ا١تتعلق بالنشاط والذي يؤثر بشكل مباشر يف حجم النشاط وكذلك يؤثر يف التكاليف ا١تتعلقة بذلك النشاط.
 ويعرؼ مسبب التكلفة بأنو مقياس يعكس السبب اٞتوىري يف خلق أو تكوين عنصر التكلفة داخل كل وعاء
التكلفة ،وىو معامل يستخدـ يف قياس ا١توارد والتكاليف ا١تستنفدة و٭تملها بشكل أفضل على األنشطة أو األغراض
النهائية للتكلفة ،ومن خبلؿ التطبيق العملي توفر مسببات التكلفة جزء من ا١تعادلة البلزمة لتحويل كمية التكاليف
ا١تنفقة أو الواجب إنفاقها ،وحىت يتحقق ذلك ٬تب اختيار مسببات التكلفةْ ،تيث ينطوي على عبلقة سببية بُت
عناصر التكاليف ا١تراد ٗتصيصها وبُت األسس ا١تتبعة يف عملية التخصيص ،وأحيانا يصعب ٖتديد مسببات التكلفة
بالنسبة لبعض األنشطة نتيجة عدـ وجود أسباب جوىرية كافية تربر الوصوؿ ١تسببات تكلفة مناسبة ،ويف ىذه اٟتالة
تستخدـ مقاييس عملية بديلة يف ٗتصيص التكاليف يطلق عليها (مسببات التكلفة البديلة) ،وىي تلك ا١تعامبلت
2
اليت تقيس درجة االستفادة من األنشطة بصورة غَت مباشرة.
 .2-2تصنيف مسببات التكاليف:

3

سنتطرؽ إذل أىم التصنيفات وىي كالتارل:

 حسب  Cooperىناؾ أربعة أنواع من ا١تسببات:
أ -مسببات تكلفة على مستوى الوحدة ا١تنتجة :وىي مسببات تستهلك بعض ا١توارد بالتناسب مع حجم ا١تنتجات،
وبالتارل فهي تتعلق باألنشطة اليت يتم أداؤىا يف كل مرحلة تُنتج فيها وحدة منتجة.
ب -مسبب تكلفة على مستوى الدفاعات :وىي مسببات تستهلك ا١توارد يف كل مرحلة يتم فيها إنتاج دفعة
من ا١تنتجات ،حيث تتولد التكاليف على مستوى دفعة االنتاج تبعا لعدد دفعات االنتاج وليس لعدد الوحدات
ا١تنتجة أو ا١تباعةٔ ،تعٌت أنو ال توجد عبلقة بُت تكاليف الدفعة واٟتجم الذي تشملو ىذه الدفعة من وحدات.
ت -مسببات تكلفة على مستوى نوعية ا١تنتجات :وىي ا١تسببات اليت تنشأ نتيجة اٟتاجة إذل دعم إنتاج كل نوع
من أنواع ا١تنتجات هبذه األنشطة ،وبناء عليو فإف ا١تسببات يف ىذا ا١تستوى ٯتكن أف ترتبط ببعض ا١تنتجات دوف
األخرى.

٤ - 1تمود منصور ،شبل موسي ،مرجع سابق ،ص .9
 - 2صبلح عطية أٛتد٤ ،تاسبة تكاليف النشاط  ABCلبلستخدامات اإلدارية ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2006 ،ص .80
 - 3سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص ص .80 -79

55

الفـصل الثاني

كنموذج بديل للتحكم في التكاليفABCطريقة

ث -مسببات على مستوى ا١تصنع :وىي ا١تسببات اليت تتعلق بأنشطة الدعم العاـ ،اليت تعترب ضرورية لدعم عمليات
التصنيع يف ا١تؤسسة ككل وتشًتؾ فيها ٚتيع ا١تنتجات على اختبلؼ أنواعها ،غَت أنو يف اٟتقيقة يعد من الصعب
ٖتديد العبلقة السببية بُت ىذه األنشطة و٥تتلف أغراض التكلفة ،و٢تذا فإنو يتم ٖتديد ىذه ا١تسببات يف كثَت
من ا١تؤسسات بطريقة كيفية.
 وىناؾ تصنيف آخر للمسببات يتمثل فيما يلي:
أ -مسببات تتعلق بالعمليات ا١تتكررة :وىي مسببات عملية تستعمل يف حالة استهبلؾ ا١تنتج لنفس الوقت من النشاط
(حالة ا١تنتجات ا١تعيارية).
ب -مسببات تتعلف بالعمليات ا٠تاصة :وىي مسببات تتطلب استهبلكا للموارد وكذا الوقت ٮتتلف باختبلؼ أغراض
التكلفة (حالة االنتاج حسب الطلبيات أو حسب صفات معينة).
 -3السيرورة:
 .1-3تعريف السيرورة:

1

 تعرؼ السَتورة على أهنا ٣تموعة من األنشطة اليت تنتهي هبدؼ شامل ،إذا ٔتخرجات مادية أو غَت مادية شاملة.
 كما عُرؼ ا١تسار على أنو  :تنظيم عقبلين لؤلفراد ،ا١تهن ،الطاقة ،التجهيزات ،والسلوكات للنشاطات ا١تصممة
إلنتاج نتيجة هنائية معينة.
 .2-3التقاطع مسار /وظيفة :الوظيفة ٕتمع النشاطات حسب مهنة األفراد داخل ا١تؤسسة مثل وظيفة احملاسبة ،بينما
ا١تسار ٬تمع النشاطات بغرض الوصوؿ إذل ىدؼ مشًتؾ .والشكل التارل يوضح ىذه الفكرة:
الشكل رقم ( :)01التقاطع وظيفة  /مسار
الوظائف

المسارات

مخرجات

(مشتركة)
النشاطات
معرفة الكيفية (مشًتكة)
ا١تصدرLorino Philippe, Idem, P57 :

- Lorino Philippe, Idem, 39-40.
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إذا فطريقة  ABCتنظر للمؤسسة على أهنا ٣تموعة سَتورات معدة من أجل إنتاج السلع وا٠تدمات
فهي إذا تعطي نظرة مقطاعية بغض النظر عن الوظائف ا١تدرجة يف ىذه السَتورة ،فعدة وظائف قد تكوف عبارة عن جزء
فقط من ىذه السَتورات.
وبالتارل فهذه الطريقة تركز على التسلسل التارل:
الشكل رقم( :)00السيرورة التي ترتكز عليها طريقة ABC
Objets de Cout
ىدؼ أو سبب التكلفة

Processus
سَتورة

1

Activités
النشاط

Taches
ا١تهمة

ا١تصدر :سليم عماد الدين ،مرجع سابق ،ص .35

ومن ىذا الشكل يتضح أف:
النشاط ٣ :Activitéتموعة ا١تهاـ  Tachesا١تتجانسة ا١تنتمية إذل نفس سلسلة خلق القيمة.
السَتورة  :Processusىي ٣تموعة النشاطات ا١توجهة لبلوغ ىدؼ عاـ موحد.
ىدؼ أو سبب التكلفة  : Objets de Coutىو العنصر الذي تنشأ من أجلو التكلفة كتكلفة الطلبية أو التخزين ...
ثانيا -االفتراضات التي تقوم عليها طريقة :ABC

2

إف طريقة  ABCتقوـ على ٣تموعة من االفًتاضات ٯتكن توضيحها يف الشكل التارل:

-1
 - 2إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق.185 ،
سليم عماد الدين ،مرجع سابق ،ص .35
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الشكل رقم(:)02افتراضات طريقة ABC
ABCافًتاضات طريقة
األنشطة تستهلك ا١توارد
ا١تنتجات تستهلك األنشطة
تقيس االستهبلؾ وليس االنفاؽ
ٖتديد العديد من ٣تمعات التكلفة
٣تمعات التكلفة ا١تتجانسة
ٚتع تكاليف اجملمعات
متغَتة
ا١تصدر :اٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،مرجع سابق ،ص .186

من خبلؿ الشكل نستخلص االفًتاضات التالية:

 إف األنشطة تستهلك ا١توارد وإف اقتناء ا١توارد يسبب حدوث التكاليف.
 إف ا١تنتجات (أو الزبائن) تستهلك األنشطة.

 إف طريقة  ABCىي ٪توذج استهبلؾ وليس إنفاؽ حيث أف مضموف ىذا االفًتاض قد يكوف األكثر أ٫تية ،ولكي
تنخفض التكاليف ٬تب أف يكوف ىناؾ تغيَت يف االنفاؽ ،وأف طريقة  ABCال تقيس االنفاؽ وإ٪تا تقيس
االستهبلؾ.

 توجد العديد من مسببات استهبلؾ ا١توارد وتوجد العديد من األنشطة اليت ٯتكن ٖتديدىا وقياسها ْتيث أنو ٯتكن
ٖتديد العديد من ٣تمعات الكلف بدال من ٣تمع تكلفة واحدة.

 إف ٣تمعات التكاليف متجانسة أي ٔتعٌت أف كل ٣تمع تكلفة ٯتثل نشاط واحد فقط أو ٣تموعة من األنشطة
ا١تتجانسة.

 إف ٚتيع التكاليف يف كل ٣تمع تكلفة تكوف متغَتة ( متناسبة ٘تاما مع النشاط) وأف التكاليف اليت توصف بأهنا
ثابتة يف النظم التقليدية تتمثل يف تكاليف أنشطة التسهيبلت.
بعد التعرؼ على ا١تبادئ واالفًتاضات اليت تقوـ عليها طريقة  ABCٯتكن التطرؽ إذل مراحل عمل ىذه الطريقة
باعتبارىا عناصر ضرورية يف عمل طريقة .ABC



-

و تسمى أيضاً أوعية التكاليف و ىي تتعلق بتجميع أنشطة متجانسة ٗتضع يف ٣تموعها ١توجو تكلفة واحد  ،و ذلك اختصاراً لعدد األنشطة و موجهاهتا.
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المطلب الثاني :مراحل عمل طريقة ABC
تعتمد طريقة  ABCعلى العديد من ا١تراحل ،وإف كاف عددىا ٮتتلف من باحث إذل آخر إال أهنا يف اٟتقيقية
تبقى ٤تتفظة بنفس ا١تبدأ وٯتكن تلخيص ىذه ا٠تطوات على النحو التارل:
أوال -تحديد األنشطة:

يعتمد أسلوب  ABCعلى دليل األنشطةْ ،تيث يشتمل على كافة األنشطة اليت تقوـ هبا الدوائر واألقساـ

ا١تختلفة ،كما نعلم أف عملية إنتاج منتوج معُت يتطلب أو يشمل عدد كبَت من األنشطة ،علما أف زيادة عدد األنشطة
تؤدي إذل تعقيد العبلقة بُت النشاط ووحدة ا١تنتج ،وىذا ينعكس سلبا على تكلفة وضع األسلوب وتنفيذه ،لذلك
فإف ٖتديد عدد األنشطة ٬تب أف يكوف عند مستوى مقبوؿ من التجميع القائم على العبلقات التحليلية بُت ا١تنافع
والتكاليف ا٠تاصة بكل نشاط ،ويتم ذلك عن طريق الدراسة واإل١تاـ اٞتيد بكل النشاطات .حيث يتم إعداد قائمة
مبدئية لكل النشاطات والقياـ بدراسة كل اٞتوانب ا١تتعلقة هبا وخاصة بالنسبة لتأثَتىا على ا١تنتجات والنشاطات
األخرى ،وذلك يكوف من خبلؿ األنشطة اليت تساىم يف خلق القيمة وترتيبها حسب أ٫تيتها واستبعاد النشاطات عدٯتة
القيمة أو اليت تؤثر سلبا على ٣تمل القيم أو اليت ال ٯتكن قياسها كميا ،كما ٯتكن ٚتع باقي األنشطة إذا كاف ٢تا نفس
ا١تسبب للتكلفة .ومن أىم النشاطات اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة نذكر على سبيل ا١تثاؿ :إعداد أوامر الشراء ،شراء ا١تواد
1
األولية والقطع ،التخزين ،نشاط ا١تتابعة ،إصبلح وصيانة.
واٞتدوؿ التارل يبُت لنا بعض ٤تتويات األنشطة:
الجدول رقم (:)10محتويات األنشطة
المحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى

طبي ــعة النشاط
إدارة اإلنتاج

ٗتطيط األعماؿ التجاريةٖ ،تميل اٟتسابات ،مراقبة الورشات ومراقبة اإلنتاج.

تدفق ا١تواد اللوجستية

نشاط التخزين ،التوزيع ،ا١تناولة و التعبئة.

تطوير وصيانة ا١تنتجات

تعريف األنشطة ،تصميم و تطوير و إنتاج ا١تنتج والصيانة التقنية.

تطوير وصيانة العملية الصناعية

التخطيط والتصنيع.

إدارة اٞتودة

تنفيذ أنشطة وإجراءات الرصد ونظم مراقبة اٞتودة.

الوصدرGérard MELYON & Philippe RAIMBOURG, comptabilité analytique, édition Bréal, Paris, :
2001, 263

يبُت لنا ىذا اٞتدوؿ طبيعة بعض األنشطة و٤تتوى كل نشاط ،فمثبل نشاط اإلنتاج وتدفق ا١تواد ٮتص
٥تتلف األنشطة ا١تتعلقة باإلنتاج كنشاط الفحص ،نشاط التعبئة ،نشاط الشحن ،نشاط التخزين ،واليت تستند
إذل مسببات مثل عدد مرات الفحص ،عدد مرات التعبئة ،عدد مرات الشحن ،عدد مرات التخزين ،و٧تد أيضا نشاط
التطوير ،نشاط صيانة ا١تنتجات ،نشاط صيانة العملية الصناعية ونشاط إدارة اٞتودة اليت تستند إذل مسببات مثل عدد
مرات الفحص التقٍت ،عدد عماؿ األمن الصناعي ،عدد عماؿ الصيانة ،عدد مرات الفحص ومراقبة اٞتودة.
 - 1ىاشم أٛتد عطية ,مرجع سابق ,ص .28
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1

تكلفة النشاط ىي ٣تموع تكاليف عوامل اإلنتاج (ا١توارد ) اليت أمكن تتبعها ،وتبُت أهنا ٗتص وتشكل ىذا النشاط.
ويتطلب ٖتديد تكلفة النشاط حصر تكاليف ا١توارد اليت تستهلك ٔتعرفة كل النشاط خبلؿ فًتة معينة ،ويعترب ذلك تبويبا
للتكلفة طبقا لعبلقاهتا باألنشطة ا١تنفذة خبلؿ ىذه الفًتة ،األمر الذي ٭تقق الرقابة على تكاليف الطاقات ا١تتاحة
لؤلنشطة ويتم تتبع التكاليف ا٠تاصة باستخداـ ا١توارد على األنشطة من خبلؿ فحص العبلقة السببية بُت استخداـ
ا١توارد و٥ترجات كل نشاط ،واحملور الرئيسي لتحديد ىذه العبلقة السببية ىو مقياس النشاط (مسبب التكلفة)
والذي يكوف مقياسا ىاما لكل مقدار يتم استخدامو من عوامل اإلنتاج (ا١توارد) لكل وحدة ٥ترجات من النشاط.
ثالثا -تحديد مراكز النشاط:
غالبا ما تنشأ عن عملية ٖتديد األنشطة كم ىائل ومتنوع من األنشطة ،ونظرا لعدـ اٞتدوى االقتصادية الستخداـ عدد
كبَت من األنشطة نتيجة ٟتاجة اإلدارة إذل التقارير عن تكلفتو بشكل مستقل ،وكذا صعوبة ٖتديد العبلقة بُت ٥تتلف
األنشطة والوحدات ا١تنتجة وتعقدىا ،يلجأ مصمم الطريقة إذل ٕتميع العديد من األنشطة اليت ٢تا نفس السلوؾ
االقتصادي يف مركز ٕتميع واحد ،أو ما يسمى باإل٧تليزية ْتوض التكلفة ) (Cost Poolحيث يكوف ٢تا نفس
2
ا١تسبب.
كما يقصد ٔتراكز ا لنشاط ذلك القطاع من العملية اإلنتاجية الذي يقوـ بتأدية عمل معُت ٮتدـ يف ٖتقيق وظيفة
3

من وظائف ا١تؤسسة ،وهتدؼ ىذه ا٠تطوة إذل ٖتديد كيفية إعداد تقارير التكاليف على مستوى ا١تراكز.
ومن أمثلة ٕتميع األنشطة ٕتميع األعماؿ ا١تتعلقة بػٖ :تديد سرعة اآلالت ،إدخاؿ وحدات االنتاج لديها ،إحضار
4
األدوات البلزمة للتشغيل وتركيبها ...وغَتىا .وتقوـ عملية ٕتميع األنشطة على فرضيتُت أساسيتُت ٫تا:
ٕ تانس األنشطة داخل كل مركز نشاط أو حوض تكلفة :ويقصد بو أف التكاليف يف كل مركز نشاط ىي نتيجة
نشاط واحد أو عدة أنشطة ٢تا عبلقة ارتباطية مرتفعة ،و٭تدث التجانس التاـ عندما يكوف معامل االرتباط تاما
والذي يعٍت أف التغَتات النسبية يف األنشطة داخل ا١تركز تكوف متساوية.
 التناسب الطردي للتكاليف يف كل مركز مع مستوى النشاط :وىي تعٍت أف كل التكاليف يف مركز النشاط ٬تب
أف تتغَت بالتناسب مع التغَتات يف مستوى النشاط.
ويف ىذا الصدد يشَت  Horengrenإذل أف مركز النشاط يكوف متجانس إذا ما كانت كل األنشطة اليت مت تضمُت
تكاليفها هبذا ا١تركز ٢تا نفس عبلقة (السبب -النتيجة) أو عبلقة ا١تنافع ا١تدركة أو احملققة بُت مسبب التكلفة وتكاليف
النشاط ،وعليو فإف است خداـ مركز النشاط ا١تتجانس سينتج عنو ٗتصيص للتكلفة ال ٮتتلف عن ذلك التخصيص
الذي ٯتكن أف ٨تصل عليو فيما لو مت ٗتصيص تكاليف كل نشاط باجملموعة على حدى ،وزيادة درجة التجانس إ٪تا يعٍت
 - 1ىشاـ أٛتد عطية  ،مرجع سابق ،ص .28
 - 2سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص .95
- - 3زينات ٤تمد ٤ترـ وآخروف ،مرجع سابق ،ص .397
4

-

سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص .96
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استخداـ ٣تمعات للتكلفة أقل بعكس اختبلؼ ا١تنتجات يف استخداـ موارد ا١تؤسسة بدقة .كما ٯتكن القوؿ أف عدد
مراكز النشاط سيكوف قائما على ا١تعيار تكلفة/منفعة.

1

رابعا -تحديد مسببات التكلفة:

بعد االنتهاء من دراسة وٖتديد األنشطة وتكلفتها تأيت مرحلة ٖتديد مسببات التكلفة ،و ىي عبارة عن العوامل

اليت أدت إذل نشوء النشاط أو تؤثر يف حجم العمل ،وبالتارل تؤثر يف تكلفة النشاط ،ومن أىم مسببات النشاط نذكر
على سبيل ا١تثاؿ:
الجدول رقم (:)10مثال عن مسببات التكاليف
النشاط





تشغيل اآلالت
صيانة اآلالت
طلب ا١تواد
تعبئة ا١تنتجات

مسبب التكلفة





ساعة عمل اآللة
عدد مرات صيانة اآللة
عدد أوامر الشراء
عدد األوامر ا١تسلمة للعمبلء

ا١تصدر :ىاشم أٛتد عطية ,مرجع سبق ذكره ،ص .29

وىناؾ شرطُت أساسيُت يتم االعتماد عليها يف ٖتديد مسببات التكاليف ٫تا:

2

 شروط اختيار مسبب التكلفة٬ :تب اختيار مسبب التكلفة الذي ٬تعل تكلفة تطبيق الطريقة أقل ما ٯتكن
وذلك دوف اال٨تراؼ على ٣ت اؿ الدقة ا١ترتقبة ،وىناؾ ٣تموعة من الشروط ٬تب أخذىا بعُت االعتبار عند عملية
االختيار نذكر منها .قابلية للقياس ،سهولة اٟتصوؿ على ا١تعطيات ا١تتعلقة هبا ،مدى قوة ارتباطها مع تكلفة
النشاط ،أف يعرب مولد التكلفة عن حقيقة النشاط ا١تقاس.

 شروط ٖتديد عدد مسببات التكلفة :كما نعلم أف زيادة عدد ىذه ا١تسببات ٮتلق درجة كبَتة من الدقة ىذا من جهة
ويكلف ويعقد النظاـ من جهة أخرى ،فلهذا ٬تب مراعاة بعض العوامل عند القياـ بتحديد العدد ا١تبلئم
من مسببات التكلفة وىي :الدقة ا١تطلوبة يف بيانات التكاليف ،تنوع اإلنتاج ،نسبة تكلفة النشاط إذل إٚتارل
تكاليف األنشطة وتكلفة ٕتميع بيانات مولدات التكلفة (تكلفة القياس ).
يف اٞتدوؿ التارل سنقوـ بعرض بعض األمثلة عن مراكز األنشطة ،مسببات التكلفة والتكاليف ا١تمكن ٖتويلها.

 - 1سعاد معاليم ،مرجع سابق ،ص .96
 - 2ىاشم أٛتد عطية ,مرجع سبق ذكره ،ص .32
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الجدول رقم (:)11أمثلة عن مراكز األنشطة ،مسببات التكلفة والتكاليف الممكن تحويلها
مستوى النشاط

وحدة المنتج

دفعات اإلنتاج

المنتج

التسهيالت

مسببات التكلفة

مركز النشاط

األنشطة ا١ترتبطة باآلالت مثل :التقطيع ،ساعات اآلالت.
الصيانة واألنشطة ا١ترتبطة بالعمل ا١تتضمنة ساعات العمل.
عدد الوحدات.
ا١تزايا
ا١تخرجات.

التكاليف الممكن تحويلها
تكاليف القوة احملركة.
تكاليف الصيانة.
تكاليف العمل.
جهات صناعية.
االستهبلؾ نتيجة االستخداـ
العادي لآلالت وا١تعدات.
استهبلؾ معدات الصيانة.

إعداد أوامر الشراء.
إعداد أوامر اإلنتاج.
هتيئة معدات للعمل.
مناولة ا١تواد.

عدد األوامر ا١تصدرة.
عدد مرات استبلـ ا١تواد.
عدد أوامر اإلنتاج.
كمية ا١تواد ا١تناولة.
عدد مرات التوقف.
ساعات التوقف.

تكاليف إمساؾ السجبلت.
ا١تهمات ا١تستخدمة.
تكاليف توقف العمل.
تكلفة العمل يف مناولة ا١تواد.
استهبلؾ األدوات ا١تكتبية.
معدات مناولة ا١تواد.

فحص اٞتودة.
اختبار ا١تنتج.
إدارة ٥تزوف األجزاء.
تصميم ا١تنتج.
التشغيل ا٠تاص (عمل وآالت).

عدد مرات الفحص.
ساعات زمن الفحص.
عدد االختبارات.
ساعات زمن االختبارات.
عدد أنواع األجزاء.
ساعات زمن التشغيل.
ساعات زمن التصميم.
عدد أوامر التغيَت ا٢تندسي.

تكاليف رقابة اٞتودة.
تكاليف معدات االختبار.
تكاليف إدارة األجزاء.
تكاليف االحتفاظ باألجزاء.
تكاليف ىندسة ا١تنتج.
تكاليف التصميم.
استهبلؾ اآلالت وا١تعدات
ا١تتخصصة

ا١تصنع بصفة عامة.
أشغاؿ ا١تباين.
إدارة األفراد والتدريب.

ساعات عمل اآلالت.
ساعات العمل.
عدد العماؿ.
عدد ساعات التدريب.

مرتبات إدارة ا١تصنع.
استهبلؾ ا١تباين.
العوائد والتأمُت.
تكاليف إدارة األفراد.
تسهيبلت ا٠تدمات الطبية.

ا١تصدر :كماؿ خليفة أبو زيد وكماؿ الدين الدىراوي٤ ،تاسبة التكاليف ألغراض التخطيط والرقابة ،الدار اٞتامعية  ،اإلسكندرية ،مصر،1999 ،
ص ص .361 -360
خامسا -تحديد معدل التكلفة لكل نشاط:

بعد ٖتديد األنشطة وتكاليفها ومراكزىا وٖتديد ٥تتلف مسببات التكلفة لكل نشاط ،نقوـ بعملية حساب معدؿ التكلفة
لكل وحدة مسبب تكلفة وذلك بقسمة ٣تموع التكاليف غَت ا١تباشرة ا١تقدرة لكل نشاط على اٟتجم ا١تقدر ألساس

التحميل (مسبب التكلفة) .حسب ا١تعادلة التالية:

1

 - 1ماىر موسى درغاـ ،مدى توفر ا١تقومات األساسية البلزمة لتطبيق نظاـ تكاليف األنشطة يف ا١تستشفيات اٟتكومية الفلسطينية يف قطاع غزة ،مرجع سابق ،ص .700
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٣تموع التكاليف غَت ا١تباشرة ا١تقدرة

معدؿ ٖتميل التكاليف غَت مباشرة=

اٟتجم ا١تقدر ألساس التحميل

سادسا -تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات:

يف ىذه ا١ترحلة يتم ٗتصيص التكاليف ا٠تاصة باألنشطة داخل كل وعاء على ا١تنتجات النهائية ،وذلك باستخداـ
معدؿ تكلفة كل وعاء والذي ٯتكن بواسطتو حساب مقدار ا١تواد أو التكاليف ا١تستهلكة بواسطة كل منتج .وليتم

ٖتميل ا١تنتوج بتكاليف األنشطة اليت استهلكتها ،يتم ٖتديد تكلفة وحدة ا١تنتج النهائي بتتبع ٚتيع األنشطة ذات الصلة
هبذه الوحدة ،ويعد ىذا التتبع يف ضوء حركة سَت وحدة ا١تنتج بُت األنشطة منذ بداية تصنيعها حىت تصبح وحدة تامة
1
الصنع.
وٗت صص التكاليف على ا١تنتجات بضرب معدؿ عامل التكلفة يف ا١تقدار الذي يستخدمو ا١تنتج من ىذا العامل مثل:
ُ
2

ضرب تكلفة أمر الشراء يف عدد أوامر الشراء.
ٯتكننا تلخيص خطوات تطبيق طريقة التكاليف على أساس األنشطة يف الشكل التارل:

 - 1ىاشم أٛتد عطية ،مرجع سابق ،ص .33
 - 2كماؿ خليفة أبو زيد وكماؿ الدين الدىراوي ،مرجع سابق ،ص .351
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الشكل رقم (:)02المخطط العام لتطبيق طريقة ABC
إٚتارل األعباء

ا١تصاريف غَت ا١تباشرة

ا١تصاريف ا١تباشرة

مرحلة
التقسيم

مرحلة
التجميع

Aالقسم

نشاط
0

نشاط
2

كلفة النشاط 0

Bالقسم

نشاط
2

كلفة النشاط 2

نشاط
2

Cالقسم

نشاط
0

كلفة النشاط 2

نشاط
0

كلفة النشاط 0

نشاط
2

نشاط
N

Nكلفة النشاط

مسببات
النشاط

IIتكلفة المنتج

IIتكلفة المنتج

IIIتكلفة المنتج

ا١تصدر:
ٔتا أف عمل طريقة  ABCيكوف على ا١تستويُت العملي واإلداري ،فقد ارتبطت بالعديد من التقنيات واألساليب
Prtrich Boisselier, Contrôle de Gestion Course et Aplications ,Vuibert, paris, 1999, p204

اإلدارية كطريقة  ABMوطريقة  ABBوىذا ما سنعرضو يف ا١تطلب الثالث.

المطلب الثالث :طريقة  ABCفي الممارسات العملية
تعترب طريقة  ABCمن أىم ما قدمو الفكر احملاسيب ،إذ امتد تأثَت ىذا التطور ا١تهم يف دقة قياس التكاليف
والرقابة عليها وإمداد اإلدارة با١تعلومات الدقيقة وا١تفصلة عن التكاليف و األنشطة ،وكاف ٢تا صدى وانعكاس كبَتين
يف ٖتديث العديد من جوانب العملية اإلدارية ،وانبثق عنو العديد من التقنيات واألساليب اإلدارية كاإلدارة على أساس
األنشطة  ABMوا١توازنة على أساس األنشطة ABB

أوال -طريقة  ABCوطرقة :ABM

نتيجة لظهور تقنية  ABCاليت ارتكزت على دراسة وٖتليل األنشطة فقد ظهر توجو واىتماـ كبَت حوؿ تطوير

معلومات طريقة  ABCيف خدمة اإلدارة وإدارة الكلفة وبالتارل ظهرت تقنية اإلدارة على أساس األنشطة .ABM
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 -1تعريف طريقة :ABM
ACTIVITY BASED MANAGEMENT
1
وقد عرفت ىذه التقنية بأهنا:

 أسلوب يعتمد على مساعدة اإلدارة يف اٗتاذ القرارات وذلك عن طريق االستعانة ٔتعلومات التكاليف على أساس
األنشطة إلرضاء الزبائن وإشباع حاجاهتم وٖتسُت األرباح.

 كذلك عرفت  ABMبأهنا القرارات اإلدارية اليت تستخدـ معلومات  ABCلتحقيق رضا الزبوف وٖتسُت الرْتية
واف ىذه القرارات تتضمن التسعَت وتشكيلة ا١تنتجات وخفض التكاليف ،وقرارات تصميم ا١تنتج وٖتسُت عملية
اإلنتاج.

 وكذلك عرفت على أهنا طريقة إلدارة األنشطة الرئيسية للتشغيل با١تؤسسة ،عن طريق ٖتديد ىذه األنشطة وكذلك
ٖتديد كيفية قياـ كل نشاط من ىذه األنشطة باستهبلؾ ا١توارد ،وأيضاً تصنيف األنشطة إذل نوعُت :أنشطة مضيفة
للقيمة وأنشطة غَت مضيفة للقيمة واليت البد من استبعادىا ٔتا يؤدي يف النهاية لتخفيض التكاليف.
 -2منهج طريقة :ABM

2

وتقوـ فكرة طريقة اإلدارة على أساس األنشطة باعتبارىا الطريقة اليت ٯتكن من خبل٢تا ٖتسُت القيمة اليت يستلمها
ا١تستهلك وٖتسُت األرباح اليت ٯتكن ٖتقيقها من إنتاج ىذه القيمة .وتتضمن طريقة  ABMما يلي:

ٖ تسُت مسببات التكلفة.
ٖ تليل األنشطة.

 قياس األداء.
وتليب طريقة  ABMاحتياجات اإلدارة من ا١تعلومات ا١تستمرة لتحقيق ثبلثة أغراض:
 إدارة وٖتفيز وٖتسُت التكلفة.

ٖ تسُت التعلم على مستوى ا١تؤسسة.
 تدعيم القرارات العملية اليت يعتمد اٗتاذ القرار فيها على التكلفة.
وتساعد طريقة  ABMيف اٗتاذ القرارات االسًتاتيجية وا٠تاصة بالعمليات بشكل أفضل.
ويقوـ ىذا ا١تدخل على عدة وظائف وىي:
ٖ تليل سلسلة القيمة الداخلية.

ٖ تليل سلسلة القيمة للموردين.
ٖ تقيق مستوى عاؿ من الدقة يف ٖتميل وحدات التكلفة بنصيبها من التكاليف غَت ا١تباشرة باستخداـ طريقة
.ABC
 - 1مكرـ عبد ا١تسيح باسيلي ،احملاسبة اإلدارية مدخل معاصر يف التخطيط والرقابة وتقوًن األداء  ،ط  ،3ب ب ف ،2001،ص .313
 - 2مبارؾ صبلح الدين عبد ا١تنعم ٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ألغراض إدارية ،دار اٞتامعة اٞتديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،2003 ،ص ص .334 -333
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 -3العالقة بين طريقة  ABCوطريقة :ABM
ترتبط طريقة اإلدارة على أساس األنشطة  ABMبطريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCارتباطا وثيقا
مع أف لكل منهما ىدفو ا٠تاص ،ففي حُت تركز طريقة  ABCعلى األنشطة وكلفها وموجهاهتا هبدؼ قياس تكاليف
1
انتاج ا١تنتج أو تقدًن ا٠تدمة ،فإف طريقة  ABMتركز على األنشطة هبدؼ إدارهتا وتسَت كفاءهتا.
و٦تا سبق يتضح أف ىدؼ  ABCٮتتلف عن ىدؼ  ABMوٯتكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل التارل:
الشكل رقم( :)00اختالف ىدف  ABCعن ىدف ABM
ABC

موارد

أنشطة

ا٢تدؼ :تكلفة ا١تنتج

ABM

موارد

أنشطة

ا٢تدؼ :تقييم األنشطة

ا١تصدر :إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،احملاسبة اإلدارية -قضايا معاصرة ، -دار اٟتامد ،عماف  ،األردف ،2007،ص .31

إال أف االختبلؼ ال يعٍت عدـ ارتباط الطريقتُت ،فهناؾ تداخل بُت الطريقتُت ٯتكن اظهاره من خبلؿ الشكل ا١توارل:
الشكل رقم ( :)00التكامل بين طريقة  ABCوطريقة ABM
وجهت نظر محاسبت انتكانيف

ABC
تكلفة ا١تواد
تخصيص تكاليف الموارد إلى تكاليف
األنشطة المتعلقة باألنشطة األساسية

حدوث النشاط

األنشطة

تخصيص تكاليف األنشطة إلى إىداف التكلفة
باستخدام موجهات التكلفة بالمرحلة الثانية

وجهة نظر العملية

أىداؼ التكلفة
ا١تصدر :إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،احملاسبة اإلدارية ،قضايا معاصرة ،مرجع سابق ،ص .32

ومن خبلؿ الشكل السابق ٯتكن استنتاج العبلقة التالية بُت طريقة  ABCوطريقة :ABM
٘ تثل األنشطة احملور األساسي الذي تعمل عليو كبل الطريقتُت.
 - 1حيدر علي مسعود ،مرجع سابق ،ص .133
 - 2إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،احملاسبة اإلدارية ،قضايا معاصرة ،مرجع سابق ،ص .33 -32
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 إف طريقة  ABCهتتم فقط بتكلفة األنشطة (أي تكاليف ا١ترحلة األوذل) ٦تا يعٍت أف ٥ترجات ا١ترحلة األوذل
من ٘ ABCتثل مدخبلت لػ .ABM
 إف ٖتليل األنشطة يف طريقة  ABCهتدؼ إذل ٖتديد تكلفة ا١تنتج أما يف طريقة  ABMفإنو يهدؼ إذل التحسُت
التشغيلي لؤلنشطة باعتباره مدخل للرقابة التشغيلية.
ثانيا-طريقة  ABCوطريقة :ABB

نتيجة لتزايد االىتماـ بالتكاليف غَت ا١تباشرة وعلى وجو ا٠تصوص اٞتزء الثابت منها ،ونظرا لبلنتقادات اليت وجهت
إذل ا١توازنات التخطيطية التقليدية ظهر مفهوـ جديد ىو ا١توازنة على أساس األنشطة  .ABBواليت ٯتكن تنفيذىا عندما
تطبق ا١تؤسسة تقنية  ABCوذلك باستخداـ معلومات ىذه التقنية.
 -1تعريف طريقة :ABB
ىي اختصار للكلمات:
ACTIVITY BASED BUDJITING
1
وٯتكن تعريفها على أهنا:

 نظاـ تكلفة على أساس األنشطة معكوس ،حيث يكوف ىدؼ إعداد ا١توازنة على أساس األنشطة ىو التحويل
بتجهيز ا١توارد فقط ا١تطلوبة لتلبية اإلنتاج وحجم ا١تبيعات ا١توجودة يف ا١توازنة.

 كما عرفت تقنية  ABBبأهنا أسلوب إلعداد ا١توازنة ،يستخدـ ىرـ تكلفة النشاط لوضع موازنة ا١تدخبلت ا١تادية
والتكاليف كدالة للنشاط ا١تخطط ،وتكوف متشاهبة لطريقة (ا١تخرجات  /ا١تدخبلت) إلعداد ا١توازنات حيث تكوف
ا١تدخبلت ا١تادية والتكاليف موضوعة يف ا١توازنة كدالة للنشاط ا١تخطط.
 -2الفلسفة التي تستند عليها طريقة :ABB
تقوـ ىذه الطريقة على ما يلي:

2

 بشكل أورل تركز ا١توازنة على أساس األنشطة  ABBعلى فهم النشاطات وعبلقتها يف ٖتقيق األىداؼ
االسًتاتيجية ،حيث تتمكن ا١تؤسسة من معرفة التغَتات يف األنشطة وا٠تدمات ،وبالتارل ٘تكن ا١تؤسسة من فهم
وٗتفيض التكاليف إذل أدىن حد ٦تكن من خبلؿ التحديد الدقيق للتكلفة بعد التنبؤ هبا.

 ويكوف يف ا١تؤسسات اليت تستخدـ مدخل  ABBالًتكيز على النشاطات وٖتليلها أكثر من الًتكيز على ا١توارد

أو ا١تصادر ،ومن مث يساعد على عملية التغذية الراجعة وعمليات ا١تؤسسة من ٖتقيق أىدافها االسًتاتيجية ،حيث
إهنا تساعد ا١تدراء يف فهم وٖتديد ما ىو العمل ا١تتوقع أداؤه وما ىو االستثمار الذي سوؼ ينتج.
 - 1ندى عبد الرزاؽ و سليماف أغا ،مدى إمكانية تطبيق  ABCكأسلوب حديث يف ٤تاسبة التكاليف بالتطبيق على معمل الغزؿ والنسيج يف ا١توصل ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل
شهادة ا١تاجستَت يف احملاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة ا١توصل ،2006 ،ص .24
٤ - 2تمد عبد اهلل ٤تمود أبو رٛتة ،مدى توفر مقومات تطبيق نظاـ ا١توازنات على أساس األنشطة  ABBيف بلديات قطاع غزة  ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادة ا١تاجستَت يف
احملاسبة والتمويل ،اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة ،فلسطُت ،2008 ،ص ص .72 -71
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 وتقوـ ا١توازنة على أساس األنشطة  ABBعلى أساس ٖتليل ا١تنتجات وا٠تدمات اليت يتم تقدٯتها١ ،تعرفة
ما ىي األنشطة ا١تطلوبة إلنتاج ىذه ا١تنتجات وا٠تدمات ولتحديد ا١توارد ا١تطلوب إدراجها با١توازنة البلزمة لتأدية
ىذه األنشطة.
 أسلوب  ABBيسَت عكس طريقة  ،ABCفهذه األخَتة تقوـ على مبدأ يعتمد على الربط بُت ا١توارد ا١تستخدمة
واألنشطة اليت تستخدـ تلك ا١توارد ،مث الربط بُت تكاليف األنشطة وا١تنتج النهائي سواء كاف وحدات منتجة
أو خدمات أو عمبلء أو مشروعات ،بغرض ٖتقيق مستوى متميز من الدقة يف حساب بيانات التكلفة ،أما أسلوب
 ABBفهو يُعٌت بإعداد موازنة تقديرية أو خطة مالية.

٘ تكن عملية إعداد ا١توازنات على أساس األنشطة اإلدارة من الرقابة بشكل أكثر فعالية على التكاليف،

إذ أهنا )٘ (ABBتكن اإلدارة من ٖتويل اٞتزء األكرب من التكاليف الثابتة إذل تكاليف متغَتة مرتبطة بتأدية النشاط
من عدمو ،ألف التمييز بُت التكاليف ا١تتغَتة و الثابتة ىو أمر يتعلق بالقرار اإلداري الذي ٭تدد كم ٬تب أف يُنفق

على تأمُت ىذا ا١تورد وليس متعلقاً بطبيعة ا١تورد ا١تستخدـ ،وما ىي قدرة القرار اإلداري على ا١تواءمة بُت اٟتاجة
إذل ا١توارد وتوفَتىا بسرعة ل يستطيع ا١تدير اٗتاذ القرارات ا١تتعلقة بتأمُت ا١توارد أثناء عمليات إعداد ا١توازنة على أساس
األنشطة ،وبالتارل ٯتكن اعتبار كل التكاليف اليت سوؼ ٗتصص لنشاط معُت ٔتثابة تكاليف متغَتة عند إعداد
ا١توازنة.

 ا١توا زنة على أساس األنشطة تتيح بيئة مبلئمة لبلستفادة من أدوات احملاسبة اإلدارية االسًتاتيجية يف ٣تاؿ خفض
التكاليف كأسلوب  ABMالستبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة.

٬ تب أف تبٌت ا١توازنات على أساس ٖتديد األنشطة ا١تستقبلية وكذلك من أجل الوفاء ٔتا يلي:
 متطلبات العميل.
 األىداؼ واالسًتاتيجيات ا٠تاصة باإلدارة.
 ا٠تدمات ومزيج ا٠تدمات اٞتديدة.
 التغَتات يف أنشطة ا١تؤسسة.
 التحسينات يف الكفاءة والفعالية.
 أىداؼ اٞتودة وا١ترونة والفًتة الزمنية.
 التغَتات يف مستوى ا٠تدمة.

 -3خطوات تنفيذ  ABBوفوائدىا:

1

ٯتكن إٚتاؿ خطوات تنفيذ طريقة  ABBكما يلي:
 تقدير اإلنتاج وحجم ا١تبيعات.

 - 1معاذ خلف إبراىيم اٞتنايب ،تأثَت التكامل بُت التقنيات ا١تستجدة يف ٤تاسبة التكاليف وترابطها يف خدمة منظمات األعماؿ ،كلية اإلدارة واالقتصػاد ،جامعػة ا١توصػل ،العراؽ ،بغداد ،ب س
ف ،ص .10
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 تقدير الطلب على أنشطة ا١تؤسسة.
ٖ تديد ا١توارد ا١تطلوبة إل٧تاز أنشطة ا١تؤسسة.
 تقدير الكمية ا١تطلوبة لكل مورد واليت ٬تب ٕتهيزىا لتلبية الطلب.
 اٗتاذ إجراءات لتسوية طاقة ا١تورد لتنسجم مع العرض.
أما بالنسبة لفوائد تقنية  ABBفإهنا تساعد ا١تنظمة يف التعرؼ على التغيَتات يف األنشطة ،وكذلك تساعد يف االرتقاء
بعملية إعداد ا١توازنة وتوفَت معلومات أكثر دقة ٔتا يساعد على إجراء ا١تقارنة ا١ترجعية ،وأخَتاً تساعد تقنية ABB
على استبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة دوف إضعاؼ فاعلية األنشطة األخرى.
 -4العالقة بين طريقة  ABCوطريقة :ABB

1

غالباً ما تستخدـ ا١تؤسسات اليت تطبق طريقة  ABCاليت تعتمد على ٖتديد التكلفة كوسيلة لتجهيز ا١توازنات
على أساس األنشطة  .ABBفا١توازنة تركز على األنشطة ا١توزعة أي ٤تددة تكلفتها بشكل عادؿ ،كما أف ا١تؤسسات
اليت تستخدـ ىذا األسلوب تعتمد على األنشطة ا١تخطط ٢تا مسبقاً ،يف حُت ٧تد أف طريقة  ABCتركز على تصميم

حسابات التكلفة وتوزيع وٖتديد التكلفة بشكل أكثر دقة .والشكل التارل يظهر مقارنة بُت الطريقتُت:

الشكل رقم (:)06المقاطع الرئيسة واالختالفات بين طريقة  ABCوطريقة ABB
ABCطريقة

موازنة

مصادر

المتغيرة

التكاليف

مصادر

التكالي

ف

موازنة مصادر التكاليف الثابتة

المتغيرة

ABBطريقة

مصادر التكاليف الثابتة

وعاء المصادر

أوعية مصادر الموازنة
أنشطة الموازنة

األنشطة

أوعية أنشطة الموازنة

أوعية األنشطة

موازنة

المبيعات

منتوج 0

موازنة

المبيعات

منتوج 2

المبيعات

موازنة

nمنتوج ..

المنتج
0

تكلفة

تكلفة

المنتج
2

التكاليف

موازنة
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األنشطة

المنتج

مصادر

التكالي

ف

المتغيرة

مصادر التكاليف الثابتة

وعاء المصادر
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ثالثا -مدى التكامل واالتساق بين األساليب المستحدثة لتخفيض التكاليف (  ABCو  ABMو :) ABB

1

من خبلؿ ٖتديد وتصنيف األنشطة الرئيسية الداخلة يف تصنيع ا١تنتجات ينطلق عمل تقنية  ABCحيث تقوـ
ىذه الت قنية على أساس أف األنشطة تستهلك ا١توارد ومن مث ا١تنتجات تستهلك تلك األنشطة ،بذلك فاف تكاليف
األنشطة ُٕتمع يف ٣تمعات استعداداً لتخصيصها على أىداؼ التكلفة (ا١تنتجات أو ا٠تدمات).

و٥ترجات طريقة  ABCتكوف مصدراً مهماً للمعلومات النطبلؽ طريقيت  ABMو  ABBإذ ال ٯتكن تطبيق طريقيت
 ABMو ٔ ABBتعزؿ أو بدوف تطبيق طريقة  ABCألف ىذه األخَتة ىي مصدر ا١تعلومات األساسي ٢تما.
إضافة إذل أف  ABCتعمل على ٖتديد األنشطة اليت تضيف القيمة واألنشطة اليت ال تضيف قيمة ،وأف تقنية ABM
تعمل على ٖتديد األنشطة الضرورية الكفؤة واألنشطة غَت الضرورية غَت الكفؤة ،وبذلك فهي تعمد إذل ٘تكُت اإلدارة
من استغبلؿ معلومات التكلفة ومعلومات األنشطة لتحسُت الرْتية وٗتفيض التكاليف وٖتقيق األرباح ،كذلك اٟتاؿ
فاف مصدر معلومات تقنية  ABBىي معلومات تقنية  ABCألنو وكما مت عرضو سابقاً فاف  ABBىي تقنية ABC
معكوسة ،هبدؼ إعداد موازنة على أساس األنشطة من أجل ٕتهيز ا١تواد ا١تطلوبة فقط لئلنتاج.
أما أىداؼ ٗتفيض الكلف فتتحقق يف  ABCو  ABMمن خبلؿ ٖتديد األنشطة اليت تضيف قيمة واألنشطة
الضرورية الكفؤة والعمل على الًتكيز عليها ،وٖتديد األنشطة اليت ال تضيف قيمة واألنشطة غَت الضرورية وغَت كفؤة
والعمل على التخلص من كلفها من خبلؿ تقليل اٞتهود البلزمة ألداء األنشطة.
وإذل جانب ذلك أيضاً السعي لتحسُت جودة ا١تنتج الكتساب رضا الزبائن والذي تشًتؾ فيو تقنيات أخرى إذل جانب

 ABCو .ABM
بذلك ٯتكن القوؿ إف تكامل تقنيات  ABCو  ABMو  ABBينعكس باألثر على ا١تؤسسة العتماد تلك التقنيات
على أنشطة ا١تؤسسة كسبب لوجودىا وكذلك االعتماد الكامل لػ  ABMو  ABBعلى معلومات األنشطة النإتة
عن  ABCألف اعتماد  ABBداخل ا١تؤسسة يتطلب تطبيقاً للػ .ABC
أما بالنسبة للًتابط بُت التقنيات الثبلث فاف تطبيقات تلك التقنيات يؤدي إذل ٗتفيض تكاليف اإلنتاج،
وذلك من خبلؿ االعتماد يف العمل الكلفوي على ٖتليل األنشطة والعمل على استبعاد األنشطة اليت ال تضيف قيمة
عن طريق  ABCواألنشطة غَت الكفؤة عن طريق  ABMمع احملافظة على األنشطة الكفؤة وا١تضيفة للقيمة.
وىو ما يعود باألثر الكبَت على ا١تؤسسة وأداءىا.
نستخلص من ىذا ا١تبحث أف ا١تبادئ اليت تقوـ عليها طريقة  ABCىي األنشطة ،مسببات التكلفة وتقوـ كذلك
على السَتورة ،واالفًتاض األساسي الذي تقوـ عليو ىذه الطريقة ىو أف ا١تنتجات تستهلك األنشطة واألنشطة تستهلك
ا١توارد .وطريقة ٘ ABCتر بعدة مراحل متسلسلة يف عملها ،وىي ترتبط بكل من طريقة  ABMو .ABB

 - 1معاد خلف إبراىيم اٞتنايب ،مرجع سابق ،ص .21-20
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المبحث الثالث :تقييم طريقة  ABCومقارنتها مع الطرق التقليدية لمحاسبة التكاليف
من خبلؿ ىذا ا١تبحث سنظهر أىم ا١تزايا وا١تنافع اليت حققتها طريقة  ،ABCوكذلك با١توازاة مع ىذه ا١تزايا ىناؾ
عيوب وصعوبات تواجو ىذه الطريقة ،ويف األخَت سنقوـ ٔتقارنة ىذه الطريقة مع الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف.

المطلب األول :مزايا ومنافع طريقة ABC
سنحاوؿ اظهار ٣تموعة من اإل٬تابيات وا١تنافع اليت ٖتققها طريقة . ABC
أوال -االيجابيات األساسية لطريقة :ABC

1

 دمج األداء ا١تارل والعلمي.
 توجيو السَتورة.

 ترٚتة واضحة لؤلىداؼ االسًتاتيجية إذل مؤشرات عملية.
 متابعة ١تشاريع التحسُت ونتائج األسهم.
ٖ تديد دورة تسلسل القاعدة.
باإلضافة إذل اإل٬تابيات التالية:

2

 مقاربة اقتصادية واضحة ا١تعادل :فالشيء اإل٬تايب ىو أهنا تستخدـ مصطلحات تقنية واضحة ا١تعادل بالنسبة للعاملُت.
 مقاربة تشرؾ ا١توارد والزبائنٔ :تا أف طريقة  ABCىي مقاربة مقطاعية فهي تتبع ترتيب حسب السَتورة،
وذلك بربط كل مرحلة من السَتورة إذل ا١ترحلة اليت تليها ،وعادة ما تبدأ ىذه السَتورة با١توارد وتنتهي عند الزبوف
وىذا األخَت الذي ٬تب إرضاءه.

 طريقة تسهم ٚتيع الفاعلُت :الشيء اإل٬تايب ىو أف ىذه الطريقة تشرؾ ٚتيع الفاعلُت يف التسيَت داخل ا١تؤسسة.

 طريقة تساىم يف متابعة سلم القيمة :واإل٬تابية تظهر ىنا من خبلؿ أف طريقة ٢ ABCتا إمكانية مراقبة الًتابط
بُت النفقة وا٠تدمة ا١تؤدات يف كل ٟتظة ،وبالتارل تساىم يف مراقبة ومتابعة سلم القيمة.

 طريقة ترقى لتصبح إحدى مركبات ا١تناٚتنت :بسبب عدد الفاعلُت الذين تسهمهم طريقة  ABCوا١تؤشرات
ووحدات العامل اليت تستعملها وتنتجها ىذه الطريقة فهي هبذا تتعدى أف تكوف ٣ترد أداة ٖتكم يف النفقات فقط
بل تصبح أيضا أداة ١تناٚتنت األداء ،وأيضا ىي الطريقة ا١تناسبة للمناٚتنت با١تشروع (Managment par
).Progjet
ثانيا -منافع طريقة :ABC

ىناؾ ٣تموعة من ا١تنافع اليت ٖتققها ىذه الطريقة وىي:

3

1

- Claude Alazaro, Sabine Separi, Contrôle de gestion: manuel et applications, Epreuve N : °07, DECF, 3éme édition,
Dunod, Paris, 2010, PP 541-553.
 - 2سليم عماد الدين ،مرجع سابق ،ص ص .37-36
 - 3إٝتاعيل ٭تِت التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،مرجع سابق ،ص ص .183-181
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 يستفاد من طريقة التكاليف على أساس األنشطة يف ا١تؤسسات اليت تكوف التكاليف الصناعية غَت ا١تباشرة عالية،
وتنوع ا١تنتجات.
 تساعد ىذه الطريقة على الفهم والتعرؼ على موجهات التكلفة لؤلنشطة عن طريق الًتكيز على ىذه ا١توجهات
ضمن عمليات ا١تشروع.
 توفر ىذه الطريقة معلومات عن األنشطة وا١توارد ا١تطلوبة إل٧تاز ىذه األنشطة٦ ،تا تؤدي ىذه ا١تعلومات إذل ٖتسُت
عمليات العمل بواسطة توفَت معلومات أفضل للمساعدة يف ٖتديد أي األنشطة تتطلب عمبل أكثر.
٘ تثل طريقة القياس األكثر دقة لكلف الوحدة وقد تساعد ا١تديرين مثبل بتثبيت أسعار البيع ويف تقييم رْتية كل خط
إنتاجي.
 تشجع ىذه الطريقة الشركات على تقييم األنشطة لتحديد أي األنشطة ليست ذات قيمة وٯتكن أف ُهتمل يف العملية
التشغيلية والًتكيز على األنشطة ذات القيمة.
 يساىم استخداـ طريقة التكاليف على أساس األنشطة يف ٖتقيق ميزة اسًتاتيجية يف قيادة التكلفة اليت هتدؼ
إذل جعل ا١تؤسسة أقل تكلفة يف قطاع الصناعة اليت تعمل فيو ،ولتحقيق ىذه ا١تيزة االسًتاتيجية البد من إتباع أربعة
أساليب وىي موضحة يف الشكل التارل:
الشكل رقم( :)00أساليب تحقيق الميزة التنافسية في طريقة ABC
الميزة االستراتيجية في تحقيق الميزة
التنافسية

ٗتفيض النشاط

اختيار النشاط األكفأ

حذؼ النشاط

مشاركة النشاط

ا١تصدر :إٝتاعيل ٭تِت التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،مرجع سابق ،ص .183

 توفر طريقة  ABCا١تعلومات البلزمة إلدارة األنشطة  ABMوالذي ٭تقق ٣تموعة من الفوائد تتمثل يف:

1

 توفَت معلومات ذات أ٫تية أكثر.
 تساعد على معرفة تكلفة األنشطة قبل القياـ بوظيفة إدارة ىذه األنشطة بشكل جيد.

 تقدـ معلومات مفيدة عن التغَتات السلوكية ألهنا تسمح للمصممُت أف يصنعوا قرارات التصميم على أساس الكلفة
بدقة (ٖتسينات يف صنع القرارات).

 عند تطبيق طريقة  ABCعلى كلف التسويق فإهنا قد تقود اإلدارة إذل إعادة التفكَت برْتية ا١تستويات ا١تختلفة
للزبائن وقنوات التوزيع ا١تختلفة.
1

 -إٝتاعيل ٭تِت التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،مرجع سابق ،ص .184
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 تعمل طرقة  ABCعلى ٖتسُت اإلدارة وذلك من خبلؿ الًتكيز على الوقت ،الكلفة ،النوعية ،والعبلقة
بُت ىذه الطريقة وٖتسُت األداء موضحة يف الشكل التارل:
الشكل رقم( :)00العالقة بين تحسين األداء وطريقة ABC
ABCالعلقة بُت ٖتسُت األداء وطريقة

ا١تصدر
التكلفة

ماذا تدفع ا١تؤسسة

النوعية

ىل تُعتمد بشكل جيد

الوقت

كم تستغرؽ العملية

األدوات

التوافق

استخداـ الكلفة لتحليل كل موجو

عالي

باستخداـ كلفة التدفقات
لتحديد وقت البدء واالنتهاءABCباستخدام

معتدل
منخفض

ا١تصدر :إٝتاعيل ٭تِت التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،مرجع سابق .184

 توفر طريقة ٣ ABCتموعة من مقاييس األداء غَت ا١تالية من خبلؿ مؤشرات غَت مالية لقياس مسببات التكلفة
حيث تشمل ىذه ا١تقاييس التكلفة والوقت واٞتودة كما تساعد ىذه الطريقة يف إعداد ا١توازنة ا١تبنية على األنشطة
 ABBباعتبارىا أداة ٗتطيطية ورقابية تساعد يف تقييم األداء.
ومن ىنا يتبُت لنا أف طريقة  ABCمن خبلؿ ٖتليل األنشطة توفر ا١تعلومات البلزمة إلعطاء انتاج أو خدمة جيدة
إلرضاء ا١تستهلك والسعي لتلبية متطلباتو ،كما أف ىذه الطريقة تسعى إذل ٗتفيض التكاليف من خبلؿ تقليص الوقت
واٞتهد ا١تطلوبُت للقياـ بالنشاط وإلغاء األنشطة غَت الضرورية ،كذلك تعمل على تفعيل قرارات التسعَت من خبلؿ
1

احتساب كلفة التنوع بدقة أكثر ،حيث أثبتت ىذه الطريقة أف ىناؾ العديد من التكاليف ال ترتبط باٟتجم االنتاجي
بل ترتبط بدرجة تعقيد وتنوع ا١تنتجات وغَتىا من العوامل ا١تسببة لوجود الكلف ،وأما يف ٣تاؿ تقييم األداء ٯتكن القوؿ
أف ىناؾ تكامل فيما بينها فمثبل طريقة  ABCونظاـ التحسُت ا١تستمر ال تتكامل أىدافهما وفعاليتهما
إال يف ظل تطبيق سلسلة القيمة ،واليت تنطوي ٖتتها إدارة التكاليف االسًتاتيجية وقيادة التكاليف واٞتودة الشاملة ونظرية
2
احملددات.
والشكل التارل يلخص أىم مزايا وفوائد تطبيق طريقة :ABC

٤ - 1تمد عبد اهلل ٤تمود أبو رٛتة ،مرجع سابق ،ص .41
 - 2عماد يوسف الشيخ  ،نظاـ التكاليف ا١تبٍت على األنشطة٣ ،تلة اإلداري ،العدد  ،2001 ،86ص .157
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الشكل رقم( :)00مزايا وفوائد تطبيق طريقة ABC
ABCنتائج واستخدامات طريقة

إدارة تكاليف

تسعير التشغيل

تكاليف

ربحية الزبون

التكاليف

االستراتيجية

المنتج

تخطيط

إدارة

الموارد

تخفيض
الكلف

قياس األداء

استراتيجي

اإلدارة على أساس

الموازنة على أساس

األنشطة

األنشطة

إدارة

التحسين

العمليات

المستمر

ا١تصدر :عماد يوسف الشيخ  ،نظاـ التكاليف ا١تبٍت على األنشطة  ،مرجع سابق ،ص .158

رغم ا١تزايا وا١تنافع اليت تتمتع هبا طريقة  ABCىناؾ عدة عيوب وصعوبات ٖتوؿ دوف تطبيقها.

المطلب الثاني :عيوب طريقة  ABCوصعوبات تطبيقها
ىناؾ العديد من االنتقادات اليت وجهت ٢تذه لطريقة  ،ABCلذلك سنقوـ بعرض االنتقادات ا١توجهة
٢تا والصعوبات احملتملة من تطبيقها باإلضافة إذل التطرؽ إذل بعض االعتبارات والشروط الواجب اتباعها لتجنب تلك
الصعوبات.
أوال -االنتقادات الموجهة لطريقة :ABC

 إف العيب الرئيسي لطريقة التكاليف على أساس األنشطة ىو ارتفاع تكاليف تطبيقها ،فهذه الطريقة تكوف مكلفة
للتطوير والصيانة أكثر من ٤تاسبة التكاليف ،األمر الذي يتطلب إجراء ٖتليل التكلفة وا١تنفعة قبل التطبيق لغرض
1
التحقق من جدوى الطريقة.

 لقد طبقت ىذه الطريقة يف احتساب التكلفة الكلية واليت ٖتتوي على التكاليف الثابتة ،وطريقة التكاليف
على أساس األنشطة ال تقيس التكاليف ا١تتغَتة إلنتاج الوحدة.

2

 إف استعماؿ طريقة التكاليف على أساس األنشطة ال تقضي ٘تاما على مشكلة التخصيص العشوائي للتكاليف
غَت ا١تباشرة ،فمثبل قد تكوف ىناؾ صعوبة يف توزيع بعض التكاليف غَت ا١تباشرة الصناعية بدقة على األنشطة
 - 1إٝتاعيل ٭تِت التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،مرجع سابق ،ص .187
 - 2عماد يوسف الشيخ  ،نظاـ التكاليف ا١تبٍت على األنشطة  ،مرجع سابق ،ص .123
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ا١تختلفة نظرا لصعوبة ٖتديد ٤ترؾ التكلفة ا١تتعلق ببعض األنشطة٦ ،تا يؤدي إذل عدـ دقة تكاليف ا١تنتجات نتيجة
للتوزيع العشوائي لبعض التكاليف غَت ا١تباشرة ،كإىتبلؾ مباين ا١تصنع أو التأمُت على مباين ا١تصنع ،أو الضريبة
1
السنوية ا١تدفوعة على ىذه ا١تباين وما شابو ذلك.

 للحصوؿ على معلومات حوؿ تكاليف األنشطة يستوجب أف يكوف نظاـ ا١تعلومات ذو جودة عالية،
وىذا ال يوجد٦ ،تا أدى إذل اٟتصوؿ على معلومات غَت صحيحة.

 إف كفاءة طريقة التكاليف على أساس األنشطة تعتمد بصفة رئيسية على االختيار السليم ١تسببات التكلفة،
وذلك ليس سهبل ،ومن الضروري ٖتديد أفضل مسبب لتكلفة النشاط ودراسة اآلثار السلوكية ٢تا.

2

 من الواضح أف ىناؾ بعض ا١تشاكل العلمية مازالت دوف حل ،مثل اختيار مسببات التكلفة ،كما أوضحت
الدراسات العلمية أف ٤تاوالت تطبيق طريقة التكاليف على أساس األنشطة يف ٣تاؿ التكاليف واٗتاذ القرارات
3
اإلدارية دل تكتمل بعد.
كما أف ىناؾ من أجاز الصعوبات اليت تواجو طريقة  ABCيف النقاط التالية:

4

 اختبلؼ مفهوـ التكلفة والنفقة :النفقة مصاحبة للتسجيل يف دفاتر احملاسبية العامة ومصاحبة أيضا للتحرؾ النقدي،
أما التكلفة فتكوف معربة عن االستهبلؾ ويف العادة ال يتم ٖتميلهما يف نفس الفًتة.

 صعوبة ٖتديد بعض النفقات :كنفقات العاملُت واالستهبلؾ.

 مقطاعية السَتورة متعارضة يف بعض ا١تصاحل وا١تديريات :حيث تستمد طريقة  ABCروحها من نظرهتا ا١تقطاعية
للسَتورات بغض النظر عن الوظائف داخل ىرـ السلطات ،لكن يف بعض األحياف تكوف عدة مراحل من نفس
السَتورة مد٣تة يف نفس الوظيفة.
 تركيبة طريقة  ABCأكثر تعقيدا من ٤تاسبة التكاليف التقليدية :بسبب تعدد النشاطات مقارنة بعدد الوظائف،
٦تا يستوجب نظاـ معلومات أكثر تطورا ومصداقية ،ويستوجب تنظيم و٦تارسة أكثر ٧تاعة وكل ىذا يستوجب توفر
نظاـ إعبلـ آرل فعاؿ.
ثانيا -الشروط الواجب مراعاتها لضمان نجاح طريقة :ABC

من أجل مواجهة العراقيل اليت يتعرض ٢تا تطبيق طريقة  ABCيف ا١تؤسسة ىناؾ بعض الشروط الواجب أخذىا
5
بعُت االعتبار لضماف ٧تاح  ABCبا١تؤسسة وىي:

٬ تب على العماؿ أف يفهموا جيدا ماذا تنتظر ا١تؤسسة من تطبيق برنامج  ،ABCوكيف ٯتكن لكل واحد منهم
أف يطبقو يف مهامو.
 - 1حسن طاىر أٛتد ،احملاسبة اإلدارية ،دار وائل ،عماف ،2002 ،ص .213
 - 2زينات ٤تمد ٤ترـ وآخروف ،مرجع سابق ،ص .408
 - 3ىاشم أٛتد عطية ،مرجع سابق ،ص .44
 - 4سليم عماد الدين ،مرجع سابق ،ص ص .38-37
 - 5ساحل فاتح ،مرجع سابق ،ص ص .84
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٬ تب أف يكونوا مقتنعُت بفرص ٧تاح برنامج .ABC
 من أجل إقناعهم ٬تب على ا١تؤسسة أف تصمم بعناية برنا٣تها آخذة بعُت االعتبار ثقافتها وخصوصيتها.
٬ تب مراجعة كل أنظمة التسيَت األخرى حىت يُدمج العماؿ بصفة كاملة برنامج  ABCيف أعما٢تم اليومية
وال يستطيعوف االحتماء وراء الطرؽ القدٯتة يف حالة ما إذا شعروا بالقلق أوشك يف .ABC
 النظم احملاسبية القدٯتة ٬تب أف تتخلى عنها ا١تؤسسة بأسرع ما ٯتكن.
 أنظمة التقييم وا١تكافآت ٬تب أف تكوف مرتبطة بنتائج .ABC
 العملية اليومية يف اٗتاذ القرار ٬تب أف تعدؿ باستمرار.

٬ تب إدماج طريقة  ABCضمن األنظمة ا١تالية وأنظمة تقييم األداء با١تؤسسة.
 إذا دل يتم ٖتديث معلومات  ABCوإذا مت مقارنتها با١تيزانيات ا١تالية أو إذا دل يتم التعامل معها كأرقاـ رٝتية،
إذ ال ٬تب االندىاش إذا رجع ا١تسَتوف إذل النظاـ القدًن ،فوجود٫تا معا (النظاـ القدًن وطريقة  ) ABCمستحيل
ألنو سيتغلب أحدىا على اآلخر.
وعدـ احًتاـ ىذه الشروط سبب جوىري لفشل طريقة .ABC
رغم مزايا وعيوب طريقة  ، ABCإال أهنا تبقى طريقة حديثة مقارنة مع الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف .وبذلك سنقوـ
يف ا١تطلب ا١توارل با١تقارنة بُت طريقة  ABCوالطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف.

المطلب الثالث :المقارنة بين طريقة  ABCوالطرق التقليدية لمحاسبة التكاليف
تتشابو طريقة التكاليف على أساس األنشطة مع ٤تاسبة التكاليف يف ٤تاسبة كل من ا١تواد ا١تباشرة واألجور
ا١تباشرة ،يف حُت ٗتتلف فيما يتعلق ٔتحاسبة التكاليف غَت ا١تباشرة وٯتكن تبياف النقلة النوعية اليت أحدثتها طريقة ABC

من خبلؿ تبياف الفروؽ اٞتوىرية بُت ىذه الطريقة والطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف.
 أوال ٯتكن إظهار الفرؽ بينهما من خبل مثاؿ بسيط كالتارل:

1

طريقة ABC

محاسبة التكاليف
رواتب

 100دوالر

معدات

 80دوالر

ٕتهيزات

 20دوالر

تصغـ

 45دوالر

اجملموع

 245دوالر

تنظيف األبواب

 40دوالر

طبلء األبواب

 75دوالر

تثبيت األبواب

 75دوالر

إرساؿ األبواب

 55دوالر

اجملموع

 245دوالر

إف ا١تبلحظ من ا١تثاؿ أعبله أف طريقة  ABCال تزيل الكلف أو تغَتىا ،ولكن تزودنا ببيانات دقيقة وحقيقية حوؿ
التكاليف ا١تستهلكة ،أما ٤تاسبة التكاليف فتعرض التكاليف موزعة حسب عناصر الكلفة (مواد ،اجور ،مصاريف)،
 - 1فيصل زماط ،حسن السليم ،التكاليف على أساس األنشطة  ABCوتطبيقها يف ا١تؤسسات الصحية الصغَتة٣ ،تلة اإلدارة واالقتصاد ،اٞتامعة ا١تستنصرية ،العدد  ،2007 ،67ص .31
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بينما وزعت طريقة  ABCالتكاليف حسب االنشطة ،وعليو فلو أريد ٗتفيض التكاليف للمثاؿ اعبله فبل ٯتكن بسهولة
وفق ٤تاسبة التكاليف معرفة أي عنصر كلفة سوؼ ٯتكن ٗتفيضو ،بينما يف التفاصيل ا١توضحة وفق طريقة  ABCٯتكن
بسهولة أكرب من ٤تاسبة التكاليف معرفة النشاط الذي ٯتكن العمل على ٗتفيض تكاليفو ،فا١تبلحظ أف كلفة طبلء
األ بواب وكلفة تثبيتها ىي كلف متساوية ٯتكن االستفادة من ىذه ا١تعلومات للحصوؿ على ٗتفيض مشًتؾ يف الكلفة
بسبب معرفة حجم وتفاصيل كل نشاط.
واٞتدوؿ التارل يوضح الفرؽ بُت طريقة  ABCو٤تاسبة التكاليف بشكل عاـ:
الجدول رقم ( :)10الفرق بين طريقة  ABCومحاسبة التكاليف
البــيان
أسلوب

التحليل
مجمعات
التكلفة

مسببات
التكلفة

أساس

التحميل

التسلسل
الهرمي

للتكاليف

محاسبة التكاليف

طريقة ABC

أسػ ػػلوب التحليػ ػػل الػ ػػدقيق والشػ ػػامل وا١تسػ ػػتمر لؤلنشػ ػػطة الػ ػػيت أسلوب التحليل البسيط وا١تباشر للتكاليف وليس
لؤلنشطة.
٘تارسها ا١تنشأة وبشكل متعمق ومفصل.
يعم ػػل عل ػػى ٕتمي ػػع التك ػػاليف ض ػػمن ٣تمع ػػات تكلف ػػة ْتي ػػث يعم ػػل عل ػػى ٕتمي ػػع التك ػػاليف بش ػػكل إٚت ػػارل أو
تك ػػوف متجانس ػػة داخليػ ػاً با٠تص ػػائص ،ك ػػل ٣تموع ػػة م ػػن ى ػػذه تكػػاليف كػػل قسػػم علػػى حػػدى وال يوجػػد ٕتػػانس
اجملموعػػات خاصػػة بعػػدد معػػُت مػػن األنشػػطة ويكػػوف مسػػبب با٠تصائص بُت تكاليف ىذه اجملمعات .ال ٯتكػن
ٗتص ػ ػػيص ى ػ ػػذه التك ػ ػػاليف لع ػ ػػدد م ػ ػػن األنش ػ ػػطة
ىذه التكاليف عامل واحد فقط.
ويكوف مسبب ىذه التكاليف عدد من العوامل.
يسػػتخدـ عػػدة مسػػببات تكلفػػة ْتيػػث يكػػوف لكػػل واحػػدة مػػن عػػادة مػػا يعتمػػد علػػى مسػػبب واحػػد أو اثنػػُت مػػن
مسػ ػػببات التكلفػ ػػة مسػ ػػبب التكلفػ ػػة ا٠تػ ػػاص هبػ ػػا والػ ػػيت ُٖتمػ ػػل مس ػ ػ ػػببات التكلف ػ ػ ػػة لتحمي ػ ػ ػػل التك ػ ػ ػػاليف وذل ػ ػ ػػك
التكػػاليف علػػى أساسػػو وٯتكػػن يف بعػػض األحيػػاف أف يسػػتخدـ الفتق ػػاره للعبلق ػػة الس ػػببية ب ػػُت التكلف ػػة والنش ػػاط
وبُت النشاط وا١تنتج أو ا٠تدمة .
أكثر من مسبب تكلفة لنفس ٣تمع التكلفة الواحد.
يقػػوـ بتحمي ػػل التك ػػاليف ا١توج ػػودة يف مس ػػببات التكلف ػػة عل ػػى يقوـ بتحميل التكاليف على ا١تنتجات أو
ا١تنتجػػات أو ا٠تػػدمات الػػيت تسػػتخدـ األنشػػطة ا٠تاصػػة بتلػػك ا٠ت ػػدمات باس ػػتخداـ أس ػػاس ٖتمي ػػل واح ػػد وى ػػو
التكاليف عن طريق استخداـ أساس ٖتميل يتوافق مع مسػبب حج ػ ػػم اإلنت ػ ػػاج مث ػ ػػل (ع ػ ػػدد الوح ػ ػػدات ا١تنتج ػ ػػة،
سػػاعات العمػػل ا١تباشػػر ،أو عػػدد سػػاعات عمػػل
التكلفة ا٠تاص بالنشاط.
األالت).
ليست ٚتيع التكاليف يف ا١تؤسسة مصدرىا أو مسببها الرئيس ٚتيع التكػاليف يف ا١تؤسسػات يكػوف مصػدرىا أو
الوحػػدات ا١تنتجػػةٔ ،تعػػٌت آخػػر أف العبلقػػة السػػببية بػػُت التكلفػػة مسػػببها ال ػرئيس حجػػم اإلنتػػاج أو عػػدد ا٠تػػدمات
والوحػػدات ا١تنتجػػة قػػد تكػػوف غػػَت مباشػػرة .و٭تػػدد ىػػذا النظػػاـ ا١تقدمػػة ،أي العبلقػػة بػػُت التكلفػػة واإلنتػػاج دائم ػاً
مباشرة.
أربعة مستويات ١تسببات التكاليف وىي:
 تكلفة الوحدة ا١تنتجة.
 تكلفة ٣تموعة من الوحدات ا١تنتجة.


تكلفة ا١تنتجات ا١تساندة.

 التكاليف اإلدارية والعمومية.
اتخاذ القرارات يتمتع بقدرة عاليػة علػى تػوفَت معلومػات ذات دقػة أكػرب تػدعم غَت قادرة على توفَت معلومات ذات دقة
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القرارات اإلدارية وٕتعلها أكثر صحة.
السيطرة على
التكاليف

عاليػة األمػػر ،الػػذي يػػؤدي يف الغالػػب إذل حػػدوث
مشكلة التكلفة ا١تبالغ فيها أو التكلفة ا١تنخفضة.

بسبب ٕتميػع التكػاليف ضػمن ٣تمعػات تكلفػة متجانسػة فػإف تكوف السيطرة فقط على عدد قليل من التكاليف
وبالتارل الرقابة يف ىذا النظاـ تكوف ضعيفة.
عملية السيطرة يف ىذا النظاـ سهلة وعالية الكفاءة.

مكلف يف عملية التطبيق وا١تنفعة منو موجبة ولكن إذل حد غَت مكلف يف عملية التطبيق وا١تنفعة منو أقل من
تكلفة التطبيق
التكلفة يف غالب األحياف بسبب اعتباطية عملية
معُت ومن مث تصبح التكلفة أعلى من ا١تنفعة.
والمنفعة
توزيع التكاليف.
التعبير عن

االنحرافات
والمصادر
المتاحة

والمستخدمة
الهدف
مراحل

تخصيص

التكاليف غير
المباشرة

إف حجم اال٨ترافات وا١تصادر ا١تتاحة وا١تستخدمة يتم التعبَت إف اال٨ترافات يتم قياسها يف ضوء موازنة
عنها يف شكل كمي (عدد أوامر الشراء) وتكلفة الطاقة غَت اإلنتاج ،وال يتم الًتكيز على الطاقػة الفعليػة ،ويػتم
التعبَت عن حجػم اال٨ترافػات يف شػكل مػارل ،فػبل
ا١تستنفذة .ويتم الًتكيز على الطاقة ا١تستغلة لؤلنشطة.
يػ ػ ػػتم التعبػ ػ ػػَت عػ ػ ػػن ا١تصػ ػ ػػادر ا١تتاحػ ػ ػػة أو ا١تصػ ػ ػػادر
ا١تستخدمة يف شكل كمي (غَت مارل).
إف ىناؾ ىدفُت أساسُت يتم السعي إليهما من خبلؿ نظاـ يػػتم الًتكيػػز علػػى ٗتصػػيص التكػػاليف غػػَت ا١تباشػػرة
ألغراض تقوًن ا١تخزوف ،وال يوفر
التكاليف ا١تبٍت على األنشطة ٫تا:
معلومات ٠تدمة أغراض اإلدارة.
 .1تصميم ىيكل تكاليفي
 .2التأكيد على القيمة اٟتقيقة للمنتج أو ا٠تدمة.
أما يف النظاـ التقليػدي فػإف إجػراءات التخصػيص
إجراءات ٗتصيص التكاليف تتم كما يلي:
 .1يتم توزيع عناصر التكاليف غَت ا١تباشرة على األنشطة اليت تتم كما يلي:
ٗ .1تص ػ ػػيص عناص ػ ػػر التك ػ ػػاليف ا١تش ػ ػػًتكة عل ػ ػػى
مت ٖتديدىا.
 .2يتم إنشاء مركز تكلفة لكل نشاط أو ٣تموعة من مراكز اإلنتاج ومراكز ا٠تدمات.
 .2يػ ػػتم توزيػ ػػع تكػ ػػاليف مراكػ ػػز ا٠تػ ػػدمات علػ ػػى
األنشطة حسب درجة االتساؽ فيما بينها.
 .3إعداد معدؿ ٖتميل جملمعات التكلفة حسب مسببات مراكز اإلنتاج حسب الطريقة ا١تتبعة لدى
ا١تنشأة أو ا١تؤسسة.
استهبلؾ األنشطة للموارد.
 .3ي ػ ػػتم ٗتص ػ ػػيص تكلف ػ ػػة مراك ػ ػػز اإلنت ػ ػػاج عل ػ ػػى
ٗ .4تصيص تكلفة ٣تمع التكلفة على وحدات اإلنتاج.
وحدات اإلنتاج باستخداـ معدؿ ٖتميل يتم
ٖتديده.

ا١تصدر :خليل إبراىيم عبداهلل شقفة٪ ،توذج مقًتح لتطبيق نظاـ التكاليف ا١تبٍت على األنشطة يف مستشفى غزة األورويب ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف
احملاسبة والتمويل ،اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة ،2007 ،ص .91 -90
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كما نورد فيما يلي ٥تططُت لتخصيص التكاليف الصناعية غَت ا١تباشرة وفق كل من طريقة  ABCو٤تاسبة التكاليف
وفق الشكلُت التاليُت:

1

الشكل رقم( :)21مخطط تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة في ظل طريقة ABC
تكاليف مباشرة

تكاليف غير مباشرة
 )0تكاليف غير مباشرة
تصني ـف إلى مجمعات التكلفة

تكلفة النشاط

تخصيص مباشر

()2

تكلفة النشاط
()2

تكلفة النشاط
()0

 )2تخصيص حسب مسببات التكلفة

ا١تنتػػج (أ)
ا١تنتػػج (ب)
ا١تصدر :خليل إبراىيم عبداهلل شقفة ،مرجع سابق ،ص .93

الشكل رقم(:)20مخطط تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة في ظل محاسبة التكاليف
تكاليف مباشرة

تكاليف غير مباشرة
 )0تكاليف غير
مباشرة

ٗتصيص مباشر

تكلفة القسم
()2

تص ـنيف بين األقسام

تكلفة القسم
()0

 )2تخصيص حسب معدل أساس الحجم

ا١تنتػػج (أ)
ا١تنتػػج (ب)
ا١تصدر :خليل إبراىيم عبداهلل شقفة ،مرجع سابق ،ص .93

 - 1خليل إبراىيم عبداهلل شقفة ،مرجع سابق ،ص .93
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نبلحظ أف طريقة  ABCتقوـ بتحديد مسبب تكلفة لكل نشاط وبالتارل لكل مركز تكلفة نشاط ،األمر الذي يكسب
عملية التخصيص الكثَت من ا١توضوعية ويعمل على تأصيل العبلقة السببية يف عملية التخصيص ،وبالتارل تكوف أكثر
٘تثيبلً لتوزيع استخداـ ا١توارد بسبب استخداـ ا١تصادر بشكل مباشر على ا١تنتجات على أساس األنشطة الفعلية ا١تبذولة
يف إنتاج أي نوع من ا١تخرجاتٓ ،تبلؼ ٤تاسبة التكاليف اليت تستخدـ أسس ٖتميل مرتبطة ْتجم اإلنتاج ٦تا يًتتب
عليو زيادة نصيب التكاليف غَت ا١تباشرة للوحدات بزيادة حجم اإلنتاج بغض النظر عن طبيعة كل صنف منتج
1
وعن طبيعة األنشطة اليت تنتمي إليها تلك العناصر٦ ،تا يؤثر يف هناية األمر على قياس تكلفة كل منتج ورْتيتو.
نستنتج من ىذا ا١تبحث أنو رغم أف طريقة  ABCطريقة ديناميكية موجهة لكل ا١تؤسسات إال أهنا تبقى ٢تا حدودىا
ا١تتعلقة بعوائق تطبيقها وا١تتمثلة أساسا يف صعوبة ٖتديد مسببات التكلفة لبعض األنشطة وكذلك تكاليف تشغيلو
اليت تستنفذ الكثَت من الوقت واٞتهد وا١تاؿ .وٗتتلف طريقة  ABCعن الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف يف العديد
من اٞتوانب ،سواء من حيث أسلوب التحليل أو ٣تمعات التكلفة أو أساس التحميل ،......غَتىا.

1

 -خليل إبراىيم عبداهلل شقفة ،مرجع سابق ،ص .92
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خالصة الف ــصل:
تعترب طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCأحد التطورات اٟتديثة يف أساليب ٤تاسبة التكاليف وحىت احملاسبة
اإلدارية ،وقد ظهرت كوسيلة ١تواجهة االحتياجات ا١تتزايدة وا١تتغَتة من ا١تعلومات يف بيئة األعماؿ ،وىي طريقة تسعى إذل
ٖتقيق مستوى متميز من الدقة يف حساب بيانات التكلفة من خبلؿ ٖتليل األنشطة داخل ا١تؤسسة ،وبالتارل تقوـ
ىذه الطريقة على مبدأ رئيسي ىدفو الربط بُت تكاليف األنشطة وا١تنتج النهائي وذلك من خبلؿ الربط بُت ا١توارد
واألنشطة اليت تستخدـ تلك ا١توارد ،وىذا ما يساعد اإلدارة على تركيز اىتماماهتا على ا١تنتجات ،واألنشطة األكثر فعالية
وتأثَتا على زيادة األرباح ،كما تعترب طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCحلقة الوصل بُت التكاليف (ا١توارد)
وبُت أغراض التكلفة ،وىو ما يقود إذل أف ا١تبدأ األساسي ٢تا ىو أف ا١تنتجات أو أي غرض تكلفة آخر ال يستهلك
موارد وإ٪تا يستهلك أنشطة وىذه األنشطة بدورىا تستهلك ا١توارد.
وطريقة  ABCما ىي يف اٟتقيقة إال ٕتسيد واضح الستخداـ معيار السبب والنتيجة عند توزيع التكاليف غَت ا١تباشرة
على أغراض التكلفة ،ودليبل قاطعا أل٫تية ٗتصيص التكلفة وفق مسببات حدوثها ،ومن مث فإف اختيار مسببات التكلفة
يعد جوىر الطريقة ،ومن الضروري دراسة اٞتوانب السلوكية للمسبب حىت يتم اختيار ا١تسببات اليت تساىم يف ٖتقيق
األىداؼ العليا للمؤسسة .وترى ىذه الطريقة أنو من الضرورة تقسيم ا١تؤسسة إذل أنشطة عوض تقسيمها إذل مراكز
مسؤولية ،وبالتارل فهي تعطي لنا تصورا متقدما للتنظيم ،كما أف اعتمادىا من قبل ا١تؤسسة يف ٖتليلها على العمليات
سوؼ يؤدي إذل االنتقاؿ من التنظيم العمودي إذل التنظيم األفقي ا١توجو أساسا إلرضاء الزبائن ،وخلق القيمة ومواجهة
ا١تنافسة وحىت ٖتسُت أداء ا١تؤسسة .كما أننا توصلنا من خبلؿ ىذا الفصل إذل أف طريقة ٗ ABCتتلف يف تشغيلها
عن الطرؽ التقليدية القائمة على توزيع األعباء على مراكز التحليل ومن مث على ا١تنتجات إذل عبلقة أكثر دقة ،حيث ٘تر
طريقة  ABCبعدة مراحل ٯتكن تلخيصها يف النقاط التالية:

ٖ تديد األنشطة ،تكاليفها ومراكزىا.
ٖ تديد مسببات التكلفة.
ٖ تديد معدؿ التكلفة لكل نشاط.

ٗ تصيص تكاليف األنشطة على ا١تنتجات.
إف ٢تذه الطريقة ( )ABCمزايا عديدة خاصة فيما ٮتص دقة وسبلمة ا١تعلومات ا١تتحصل عليها .كما أنو تبقي ٢تا حدود
متعلقة بصعوبات تطبيقو وا١تتمثلة أساسا يف صعوبة ٖتديد مسببات التكلفة لبعض األنشطة وكذا تكاليف تشغيلو اليت
تستنفذ الكثَت من اٞتهد والوقت وا١تاؿ .وعلى الرغم من ىذه العيوب إال أف ا١تزايا ا١ترجوة من وراء تطبيق ىذه الطريقة
ستكوف مربرا قويا لتطبيق طريقة  ABCحيث أف االنتقاؿ من الطرؽ التقليدية للتكاليف إذل طريقة التكاليف على أساس
األنشطة ىو أمر منطقي بسبب زيادة احتياج اإلدارة إذل معلومات تكاليفية أكثر دقة وشفافية .وكذلك بسبب عدـ قدرة
٤تاسبة التكاليف على تلبية ىذه االحتياجات خصوصا مع تزايد حجم التكاليف غَت ا١تباشرة يف ىيكل التكلفة.
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أهمية ربط المسؤولية
االجتماعية بطريقة ABC
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تمهــيد:
تعترب ا١تسؤولية االجتماعية من ا١تواضيع ا٢تامة اليت أثارت و ال تزاؿ تثَت جدال كبَتا يف األوساط العلمية واألكادٯتية
وكذلك بالنسبة ١تديري ا١تؤسسات ،ونظرا لكوف التطور االقتصادي وا١تنافسة الشديدة قد جعل ا١تؤسسات هتمل اٞتانب
االجتماعي كخدمة العاملُت والبيئة واجملتمع  ،لذا فإنو من الواجب االىتماـ هبذا اٞتانب والذي أصبح منذ زمن غَت بعيد
نقطة ضعف للمؤسسات خاصة الصناعية منها ،وموقف مسائلة من طرؼ منظمات العماؿ والبيئة والصحة و٤تط
اىتماـ العديد من الدراسات احملاسبية من أجل إيضاح النشاطات االجتماعية وطرؽ اإلفصاح عنها يف القوائم ا١تالية،
وىذا كمحاولة إلعطاء فائدة للمجتمع باعتباره ا١تستفيد وا١تتضرر ا١تباشر ٔتثل ىذه النشاطات وكذلك بالنسبة
للمؤسسات باعتبارىا مسؤولة مسؤولية اجتماعية أماـ اجملتمع أكثر منها مسؤولية اقتصادية.
كما أف ٦تارسة ا١تؤسسة ١تسؤوليتها وأنشطتها االجتماعية ٕتاه اجملتمع والبيئة احمليطة هبا ،بغية الوفاء ْتاجة إداراهتا ا١تاسة
إذل ا١تعلومات ا١تتعلقة باألنشطة االجتماعية بشكل مستمر وبالتوقيت ا١تناسب ،يعترب أمرا ىاما كي تتمكن تلك ا١تؤسسة
من االضطبلع ٔتسؤوليتها االجتماعية بكفاءة وفعالية ،وتأيت ىذه الكفاءة والفعالية من أ٫تية ودور طريقة التكاليف
على أساس األنشطة  ABCيف الوصوؿ إذل ٖتديد ٣تموعة من العوامل ا١تتحكمة بالتكاليف أو ما يُطلق عليها مسببات

التكلفة واليت تساعد يف إظهار ا ألحداث أو العوامل اليت تسبب التكاليف الناشئة عن ٦تارسة األنشطة االجتماعية،
وكذلك من أ٫تية ٖتديد ُ٣تمعات التكلفة لؤلنشطة االجتماعية ا١تتجانسة .ويف ىذا الصدد اقرح الدكتور "إبراىيم ميدة"
٪توذجا لتطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية الذي ٭تاوؿ من خبللو اظهار ٕتاىل أنظمة التكاليف اٟتالية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة واقتصار اىتماماهتا على األداء االقتصادي ٢تذه ا١تؤسسات ،فضبل عن عدـ مراعاة نظاـ
 ABCلبعد ا١تسؤولية االجتماعية ،األمر الذي أدى إذل عجز تلك األنظمة عن توفَت ا١تعلومات ا١تبلئمة للقياـ بدورىا
يف ٖت قيق التوازف بُت مصاحل فئات اجملتمع كافة اليت ٢تا عبلقة بنشاط ا١تؤسسة .لذلك سيتم تقسيم الفصل إذل ثبلثة
مباحث على النحو التارل:
 عموميات حوؿ ا١تسؤولية االجتماعية. ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية.٪ -توذج مقًتح لتطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية.
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المبحث األول :عموميات حول المسؤولية االجتماعية

يتعُت على ا١تؤسسات يف الوقت اٟتاضر أف تضع ا١تسؤولية االجتماعية يف صلب اسًتاتيجيتها ،إذ أصبحت
ا١تسؤولية االجتماعية هتدؼ إذل ٖتسُت حياة األفراد و اجملتمع من خبلؿ تناوؿ مشكبلت معينة و إ٬تاد حلوؿ عملية

٢تا من أجل ضماف بقاءىا واستمراىا يف بيئتها وكذلك ضماف التنمية ا١تستدامة اليت أصبحت أمرا واقعا  ،و يف ضوء
ذلك سندرس يف ىذا ا١تبحث:
 ماىية ا١تسؤولية االجتماعية. أنواع مسؤولية ا١تؤسسة وا١تؤيدين وا١تعارضُت للمسؤولية االجتماعية. -مبادئ ا١تسؤولية االجتماعية ،أبعادىا ومبادئها.

المطلب األول :ماىية المسؤولية االجتماعية
شهد موضوع ا١تسؤولية االجتماعية يف الفًتة األخَتة انتشارا واسعا و اىتماما كبَتا من طرؼ كتاب اإلدارة
و االقتصاد و رجاؿ األعماؿ على حد سواء .لذلك سنقوـ يف ىذا ا١تطلب بالتعرؼ على ا١تسؤولية االجتماعية وتطورىا
التارٮتي وكذاؾ األ٫تية اليت يكتسيها ىذا ا١تفهوـ.
أوال -تعريف المسؤولية االجتماعية:

اختلف تعريف ىذا ا١تفهوـ من اقتصادي آلخر .لذلك سوؼ نتعرؼ على ىذا ا١تفهوـ من وجهة نظر البنك
الدورل ،الغرفة التجارية العا١تية ،منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ،مث سنعرؼ ا١تسؤولية االجتماعية من وجهة نظر بعض

الباحثُت.
 تعرؼ ا١تسؤولية االجتماعية من وجهة نظر البنك الدورل ،الغرفة التجارية العا١تية ،منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية
كما يلي:

1

 عرؼ البنك الدولي مفهوـ ا١تسؤولية االجتماعية لرجاؿ األعماؿ على أهنا التزاـ أصحاب النشاطات التجاريةبا١تسا٫تة يف التنمية ا١تستدامة من خبلؿ العمل مع موظفيهم وعائبلهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسُت

مستوى معيشة الناس بأسلوب ٮتدـ التجارة و ٮتدـ التنمية يف آف واحد.

 وعرفت الغرفة التجارية العالمية ا١تسؤولية االجتماعية على أهنا ٚتيع احملاوالت اليت تساىم يف تتطوع ا١تؤسساتلتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخبلقية واجتماعية ،وبالتارل فإف ا١تسؤولية االجتماعية تعتمد على مبادرات رجاؿ

األعماؿ دوف وجود إجراءات ملزمة قانونيا ،ولذلك فإف ا١تسؤولية االجتماعية تتحقق من خبلؿ اإلقناع والتعليم.

 - 1عيشوش خَتة ،كرزايب عبد اللطيف ،ا١تسؤولية االجتماعية ٕتاه العاملُت يف إطار أخبلقيات األعماؿ ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن ا١تلتقى الدورل الثالث حوؿ
منظمات األعماؿ وا١تسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،اٞتزائر 15/14 ،فيفري  ،2012ص ص .7-6
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 كما تعرؼ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ا١تسؤولية االجتماعية على أهنا التزاـ ا١تؤسسة با١تسا٫تة يف التنميةاالقتصادية ،مع اٟتفاظ على البيئة والعمل مع العماؿ وعائبلهتم واجملتمع احمللي واجملتمع بشكل عاـ هبدؼ ٖتسُت
جودة اٟتياة ٞتميع ىذه األطراؼ.

 أما من وجهة نظر بعض الباحثُت فيعرفوهنا كما يلي:

 ا١تسؤولية االجتماعية ىي قياـ ا١تؤسسة بوضع الربامج واألىداؼ اليت تؤدي إذل ٖتقيق أىداؼ اجتماعية تتكامل1

مع األىداؼ االقتصادية فيها.
2
 ا١تسؤولية االجتماعية ىي تعهد والتزاـ ا١تؤسسة بتعظيم تأثَتاهتا اإل٬تابية وتقليل تأثَتاهتا السلبية على اجملتمع. ا١ت سؤولية االجتماعية ماىي إال التزاـ ا١تؤسسة إتاه اجملتمع الذي تعمل فيو عن طريق ا١تسا٫تة ٔتجموعة كبَتةمن األنشطة االجتماعية مثل ٤تاربة الفقرٖ ،تسُت ا٠تدمة ،مكافحة التلوث ،خلق فرص عمل ،حل مشكلة
3

اإلسكاف وا١تواصبلت وغَتىا.
 يقصد با١تسئولية االجتماعية :ا لشعور بااللتزاـ من جانب ا١تؤسسات ٨تو وضع معايَت اجتماعية ٤تددة أثناء عمليةصنع القرار االسًتاتيجي ،وعند قيامها بتقييم القرارات من الوجهة األخبلقية ،فإنو يتعُت التسليم باٗتاذ
4

ما ىو يف صاحل رفاىية اجملتمع ككل.
من خبلؿ ىاتو التعاريف نستنتج أف ا١ت سئولية االجتماعية دل تعد خيارا بل أصبحت ضرورة تفرضها البيئة احمليطة
على ا١تؤسسة العاملة هبا ضمانا للبقاء واالستمرار.

 كما تشَت إحدى الدراسات اٟتديثة أنّو توجد على األقل تسعة معاين ١تفهوـ ا١تسؤولية االجتماعية ،ىذه ا١تعاين ٯتكن
تصنيفها يف ثبلث ٣تموعات عامة ىي:
 -االلتزاـ االجتماعي.

5

رد فعل اجتماعي.
 ّ االستجابة االجتماعية.وفقا للمعٌت األوؿ فا١تؤسسة تواصل جهودىا من أجل مسؤولياهتا األساسية وىي تعظيم الربح مع اٟتد األدىن
من ا١تسؤولية االجتماعية يف حدود ما يفرضو القانوف .وحسب ا١تعٌت الثاين فا١تؤسسة مسؤولة عن االستجابة وا١تشاركة
الطوعية يف معاٞتة ا١تشكبلت اليت تتسبب فيها .إذف فهي تتجاوز اٟتد األدىن القانوين إذل ما ىو مطلوب اجتماعيا
أي اعتبارىا (ا١تسؤولية االجتماعية) سلوؾ رد فعل على األعراؼ والقيم وتوقعات األداء االجتماعية .وأما ا١تعٌت الثالث
٧ - 1تم عبود ٧تم ،أخبلقيات اإلدارة ومسؤوليات األعماؿ يف شركات األعماؿ ،األردف ،دار الوراؽ ،عماف ،2006 ،ص .201
 -2ثامرياسر البكري ،التسويق أسس ومفاىيم معاصرة ،دار اليازوري ،عماف ،األردف ،2006 ،ص .229
٤ - 3تمد الصَتيف ،ا١تسؤولية االجتماعية لئلدارة ،دار الوفاء ،مصر ،2007 ،ص .15

 - 4شارلز وجاريث جونز ،ترٚتة رفاعي ٤تمد رفاعي و٤تمد سيد أٛتد عبد ا١تتعاؿ ،اإلدارة االسًتاتيجية " مدخل متكامل" اٞتزء األوؿ  ،دار ا١تريخ ،ا١تملكة العربية السعودية ،2001 ،ص .118

 - 5ثابت عبد الرٛتاف إدريس ،إدارة األعماؿ (النظريات والنماذج والتطبيقات) ،الدار اٞتامعية ،مصر ،2005 ،ص ص .175-172
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فيشَت إذل تلك التصرفات اليت تتجاوز ٣ترد ٖتقيق االلتزاـ االجتماعي أو رد الفعل االجتماعي إذل االستجابة اإل٬تابية
بشكل طوعي للمشاركة يف حل ا١تشكبلت االجتماعية .ووجهة النظر األخَتة للمسؤولية االجتماعية ٘تثل ا١تعٌت الشامل
٢تذا ا١تفهوـ حيث تضع ا١تسؤولُت يف موقع مسؤولية يتجاوز هبا كثَت من االىتماـ بالوسائل والغايات االقتصادية.
ثانيا -التطور التاريخي للمسؤولية االجتماعية:

1

تشكلت البدايات األوذل للمسؤولية االجتماعية مع نشأة اجملتمعات وتطورت مع تطور اٟتضارات ،ومع ظهور األدياف
ترسخت ا١تفاىيم االجتماعية ،فجاء اإلسبلـ لَتكز على التكافل االجتماعي من خبلؿ إقرار ٣تموعة من أشكاؿ العطاء
الديٍت مثل الوقف والزكاة والصدقات .وسنوجز فيما يلي ا١تراحل اليت تشكل إطارا فكريا لتطور مفهوـ ا١تسؤولية
االجتماعية.
 -1الثورة الصناعية واإلدارة العلمية :دل يكن ىناؾ أي وعي بيئي ألف الثورة الصناعية كانت يف بدايتها٢ ،تذا شهدت
الثورة الصناعية ولفًتة طويلة من تطورىا الكثَت من ا١تآسي اإلنسانية واإل٫تاؿ وسوء االستغبلؿ ،وقد ظلت ىذه اٟتالة
قائمة يف القرف  19والربع األوؿ من القرف العشرين ليس على مستوى الفكر االقتصادي فحسب بل تعدى
ذلك القيم واألىداؼ السائدة يف اجملتمع ،حيث مصلحة األعماؿ ىي ا١تصلحة العليا وأقصى الربح ىو القيمة
االقتصادية العليا .إال أف ىذه األفكار دل تصمد كثَتا أماـ األزمات االقتصادية اليت شهدىا العادل ،وىنا نستطيع
القوؿ أف إدارات ا١تؤسسات قد أدركت جانبا بسيطا من ا١تسؤولية االجتماعية ٕتسد يف ٖتسُت أجور العاملُت.
 -2مرحلة العالقات اإلنسانية :بدأ يف ىذه ا١ترحلة االىتماـ با١تستفيد األوؿ والقرب للمالكُت وىم العاملوف ،نظرا
لتزايد استغبلؿ العاملُت وإصابات العمل الكثَتة...أدى ىذا إذل بروز تيارات تطالب بتأمُت السبلمة واألماف
يف العمل وتقليص ساعات العمل ،أي ضرورة االىتماـ وإعادة النظر يف ظروؼ العمل ،وقد كانت ٙترة ىذا الشعور
ىو ٕتارب "ىاوثورف" وىي دراسات حاولوا من خبل٢تا معرفة تأثَت االىتماـ بالعاملُت وبظروؼ العمل على اإلنتاج
واإلنتاجية .وقد أبدت ا١تؤسسات اىتماما للعاملُت لغرض زيادة اإلنتاج وبذلك زيادة أرباح ا١تالكُت ،ومن ىنا ٧تد
أف ا١تسؤولية األساسية للمؤسسة ىي ٖتقيق الربح ا١تبلئم الذي ٭تقق ا١تصلحة الذاتية ومصاحل األطراؼ األخرى.
 -3مرحلة ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم المؤسسات :إف التطورات اليت أدخلها " "Henerg fordبابتكاره ٠تط
اإلنتاج والذي أفرز إنتاج كميات ك بَتة وضخمة من السيارات أدى إذل تضخم وكرب حجم ا١تؤسسات الصناعية
وزيادة عدد العاملُت فيها ،ألف العامل يتخصص ّتزء بسيط جدا من العمل وال ٭تتاج إذل تدريب طويل ليتقنو،
فضبل عن التلوث البيئي الذي تزايد جراء العمليات الصناعية وما تبقى من فضبلت اإلنتاج والغازات اليت انعكست
ٔتجملها على صحة وسبلمة أفراد اجملتمع ،كذلك ال ننسى بداية االستنزاؼ ا١توسع للمواد الطبيعية كالغابات
وغَتىا ،وبالتارل ىذا يعٍت عدـ مراعاة ا١تسؤولية االجتماعية من قبل ا١تؤسسات.

 - 1صديقي خضرة ،ا١تسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات ،مداخلة حوؿ التأصيل النظري ١تاىية ا١تسؤولية االجتماعية والعوائد احملققة من جراء تبنيها ،ب س ف ،جامعة بشار ،ص ص .8-7
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 -4مرحلة تأثير األفكار االشتراكية :تعد األفكار االشًتاكية اليت انتشرت يف الدوؿ الصناعية ،من العبلمات البارزة
اليت دفعت ا١تؤسسات يف الغرب إذل تبٍت الكثَت من عناصر ا١تسؤولية االجتماعية اليت ٗتص ا١تستفيدين باختبلؼ
أنواعهم ،فمن أبرز ا١تطالب اليت نادى هبا العاملوف ىو ما يتعلق بظروؼ العمل والتقاعد والضماف االجتماعي
وإصابات العمل...
 -5مرحلة الكساد االقتصادي والنظرية الكينزية :حصوؿ الكساد العا١تي الكبَت واهنيار ا١تؤسسات الصناعية اليت يُنظر
إليها ٔتثابة الركيزة والقاعدة األساسية لبلقتصاد قد يلجأ إذل تسريح آالؼ العاملُت ما أدى إذل اضطرابات ،حيث
فقد األفراد ثقتهم هبا كما برزت أصوات تدعو إذل تدخل الدولة ٟتماية مصاحل العاملُت ،وإ٬تاد فرص عمل بديلة
٢تم ،ويف ىذه ا١ترحلة تدعو "نظرية كينز" إذل وجوب تدخل الدولة ْتد معقوؿ إلعادة التوازف االقتصادي وأدت
ىذه الدعوات إذل ضبط وٖتديد عناصر ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
 -6مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتوسع الصناعي :تعد ىذه ا١ترحلة من ا١تراحل اٟتاٝتة يف انتشار مفهوـ
ا١تسؤولية االجتماعية بصورتو اٟتديثة ،فاٟترب العا١تية الثانية شكلت ٕتربة مهمة يف تدخل الدولة يف ٣تاالت عديدة
وتوجيو االقتصاد يف الدوؿ ا١تتحاربة ،كما تعزز دور النقابات وتعالت أصواهتا با١تطالبة بتحسُت ظروؼ العمل وسن
القوانُت اليت ٖتمي العاملُت وتعززت مشاركتهم يف ٣تالس اإلدارة ،فا١تشاركة بالقرار وٖتديد حد أدىن لؤلجور وظهور
ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك ...ىو ما أدى إذل قفزة حقيقية يف ضرورة تبٍت ا١تسؤولية االجتماعية من قبل ا١تؤسسات
وليس طرحا نظريا فقط.
 -7مرحلة المواجهات بين اإلدارة والنقابات٘ :تيزت ىذه ا١ترحلة بتعاظم قوة النقابات ،فقد أصبحت قوة ال يستهاف
هبا من حيث تأثَتىا يف قرارات ا١تؤسسة وزيادة عدد اإلضرابات وتعرض الكثَت من ا١تؤسسات إذل خسائر كبَتة،

و كاف لتطور وسائل االتصاؿ دورا يف توعية اجملتمعات يف بعض الدوؿ مثل بريطانيا وأ١تانيا ىذا ما أدى إذل تعميق
الوعي با١تسؤولية االجتماعية ،كما تعالت أصوات تدعوا إذل ٛتاية البيئة ونشر الوعي البيئي كمحاولة للحد
من التلوث اٟتاصل جراء العمليات الصناعية اليت اتسعت بشكل كبَت .و٘تيزت ىذه ا١ترحلة بكثرة القضايا أماـ
احملاكم ألسباب تتعلق ّتوانب مهمة من االنتهاكات اليت تقوـ هبا ا١تؤسسات ٕتاه اجملتمع مثل عدـ صبلحية
ا١تنتجات واإلضرار بصحة وسبلمة ا١تستهلك  ،قضايا التسمم الغذائي أو إصابات العمل أو االنتهاكات البيئية
ا١تختلفة.
 -8مرحلة القوانين والمدونات األخالقية :لقد ٕتسدت النداءات واالحتجاجات يف ا١تراحل السابقة يف تشكيل قوانُت
ودساتَت أخبلقية ،باشرت الدوؿ قبل ا١تؤسسات بصياغتها وتبنيها ،وبدأت األىداؼ االجتماعية واالستعداد لبللتزاـ
بالقيم األخبلقية بالظهور يف شعارات ا١تؤسسات ورسائلها بشكل واضح وىذا ما سعى إليو ا١تيثاؽ العا١تي
»  ، « Global Compactوالذي يطرح ٣تموعة من ا١تبادئ الرئيسية ويكرس مفاىيم التعاوف بُت قطاع األعماؿ
واجملتمعات اليت تعمل فيها وتركز ىذه ا١تبادئ على العناصر التالية :حقوؽ اإلنساف ،ا١تبادئ واٟتقوؽ األساسية
يف العملٛ ،تاية البيئة.
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 -9مرحلة اقتصاد المعرفة وعصر المعلومات :تتميز ىذه ا١ترحلة بتغَت طبيعة االقتصاد وبروز ظواىر مثل العو١تة
وا٠تصخصة وانتشار شبكات ا١تعلومات وازدىار تكنولوجيا ا١تعلومات واشباع و٪تو قطاع ا٠تدمات ،حيث ٖتمل
ىذه ا١تظاىر ٥تاوؼ حقيقية وذلك لتزايد ىيمنة ا١تؤسسات العمبلقة نتيجة لتخلي اٟتكومات عن دورىا التقليدي
بسبب اتساع عملية ا٠توصصة وما ٛتلتو معها من تسريح للعاملُت وتغيَت ىيكل االقتصاديات يف دوؿ العادل.
وىنا ال بد من االشارة إذل صناعة ا١تعلوماتية وشبكة االنًتنيت وقد تولد عنها قيما وقضايا جديدة وأنواعا
من االنتهاكات والتجاوزات اليت ترتبط بالطبيعة الرقمية لبلقتصاد اٞتديد ،كل ىذا ٭تث ا١تؤسسات على تطوير
التزاماهتا ومبادراهتا االجتماعية خصوصا وأف اهنيار بعض ا١تؤسسات العمبلقة يف االقتصاد األمريكي مثل (أتروف).
قد كشف عدـ االلتزاـ با١تسؤولية االجتماعية وأخبلقيات األعماؿ من حيث شفافية نظاـ ا١تعلومات واإلفصاح
احملاسيب عن موقفها ا١تارل وأصو٢تا اٟتقيقية وعدـ تضخيمها هبدؼ تعظيم قيمة السهم بشكل غَت صحيح ،األمر
الذي أٟتق أضرارا بالغة با١تالكُت وا١تستهلكُت واجملتمع على حد سواء.
٦تا سبق فإف تطور مفهوـ ا١تسؤولية االجتماعية قد حصل بشكل متدرج وعرب مراحل زمنية طويلة ،لكي يؤشر
التطور إذل انتقاؿ مفهوـ ا١تسؤولية االجتماعية من مفهوـ بسيط مقاس ٔتعايَت ٤تدودة ٗتص الوضع الداخلي للعاملُت
با١تؤسسة إذل مفهوـ أكثر اتساعا ومشوال ،من خبلؿ االىتماـ باجملتمع ككل والبيئة ا٠تارجية ٔتختلف شرائحها ومكوناهتا
لكي تأخذ أبعادا و٣تاالت شىت.
ثالثا -أىمية المسؤولية االجتماعية:

1

ىناؾ وجهات نظر متعارضة حوؿ تبٍت ا١تؤسسات ١تزيد من الدور االجتماعي ،وعلى العموـ ىناؾ اتفاؽ عاـ
بكوف ا١تسؤولية االجتماعية ْتدود معينة ٘تثل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات يف عبلقتها مع ٣تتمعاهتا ١تواجهة

االنتقادات و الضغوط ا١تفروضة عليها ،ومن شاف الوفاء با١تسؤولية االجتماعية ٖتقيق مزايا بالنسبة للمؤسسة واجملتمع
و الدولة و أ٫تها ما يلي :
 -1بالنسبة للمؤسسة:

 ٖتسُت صورة ا١تؤسسة يف اجملتمع و لدى العمبلء و العماؿ و خاصة إذا اعتربنا أف ا١تسؤولية ٘تثل مبادرات طوعيةللمؤسسة إتاه أطراؼ مباشرة أو غَت مباشرة موجودة با١تؤسسة.
 من شاف االلتزاـ با١تسؤولية االجتماعية للمؤسسة ٖتسُت مناخ العمل  ،كما تؤدي إذل بعث روح التعاوف و الًتابطبُت ٥تتلف األطراؼ.

 ٘تثل ا١تسؤولية االجتماعية ٕتاوبا فعاال مع التغَتات اٟتاصلة يف حاجات اجملتمع ،كما أف ىناؾ فوائد أخرى تتمثليف ا١تردود ا١تادي و األداء ا١تتطور من جراء تبٍت ىذه ا١تسؤولية .
 - 1موالي ٠تضر عبد الرزاؽ و بوزيد سايح  ،دور االقتصاد اإلسبلمي يف تعزيز مبادئ ا١تسؤولية االجتماعية للشركات ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن ا١تلتقى الدورل:
االقتصاد اإلسبلمي :الواقع والرىانات  ،جامعة غرداية – اٞتزائر ،فيفري  ،2011ص .08

88

الفـصل الثالث

ABCأىمية ربط المسؤولية االجتماعية بطريقة

 -2بالنسبة للمجتمع:

 االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة و سيادة مبدأ تكافؤ الفرص و ىو جوىر ا١تسؤولية االجتماعيةللمؤسسةٖ ،تسُت نوعية ا٠تدمات ا١تفيدة للمجتمع.
 زيادة الوعي بأ٫تية االندماج التاـ بُت ا١تؤسسات و٥تتلف الفئات ذات ا١تصاحل. االرتقاء بالتنمية انطبلقا من زيادة التثقيف و الوعي االجتماعي على مستوى األفراد و ىذا يساىم باالستقرارالسياسي و الشعور بالعدالة االجتماعية.

 -3بالنسبة للدولة:

 ٗت فيض األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهامها و خدماهتا الصحية ،التعليمية ،الثقافية و االجتماعيةاألخرى.
 يؤدي االلتزاـ با١تسؤولية االجتماعية إذل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي ا١تؤسسات بأ٫تية ا١تسا٫تة العادلةو الصحيحة يف ٖتمل التكاليف االجتماعية.
 ا١تسا٫تة يف التطور التكنولوجي و القضاء على البطالة وغَتىا من اآلالت اليت ٕتد الدولة اٟتديثة نفسها غَت قادرةعلى القياـ بأعبائها ٚتيعا بعيدا عن ٖتمل ا١تؤسسات االقتصادية ا٠تاصة دورىا يف ىذا اإلطار.
بعد التعرؼ على ا١تسؤولية االجتماعية ،تطورىا التارٮتي ال ذي كاف قدًن منذ زمن بعيد واأل٫تية ليت يكتسيها ىذا ا١تفهوـ،

وتعترب ا١تسؤولية االجتماعية واحدة من أنواع مسؤولية ا١تؤسسة .وقد حضي ىذا ا١تفهوـ بالتأييد وا١تعارضة وىذا ما سنراه
يف ا١تطلب الثاين.

المطلب الثاني :أنواع مسؤولية المؤسسة والمؤيدين والمعارضين للمسؤولية االجتماعية
٘تارس ا١تؤسسة أنواع للمسؤولية ومن بينها ا١تسؤولية االجتماعية ،و٢تذه األخَتة مؤيدين ومعارضُت سنتعرؼ
على آرائهم من خبلؿ ىذا ا١تطلب.
أوال -أنواع مسؤولية المؤسسة:

ٯتكن التمييز بُت أنواع مسؤولية ا١تؤسسة من حيث األىداؼ ا١تراد الوصوؿ إليها كما يلي:

1

 -1المسؤولية االقتصادية :إف جوىر ىذا النمط ىو أف تركز ا١تؤسسات على ىدؼ تعظيم الربح بغض النظر
عن أي مسا٫تة اجتماعية ،وأف ا١تسا٫تة االجتماعية ما ىي إذل ٖتصيل حاصل أو نواتج ثانوية لتعظيم الربح.
وأف أبرز أنصار ىذا النمط ىو االقتصادي األمريكي اٟتاصل على جائزة نوبل " "Milton Friedmanحيث
أشار إذل أف ا١تدراء ىم ٤تًتفوف وليسوا مالكُت لؤلعماؿ اليت يديروهنا لذلك فهم ٯتثلوف مصاحل ا١تالكُت
وعلى ىذا األساس فإف مهمتهم ىي ا٧تاز أعما٢تم بأحسن طريقة ٦تكنة لتحقيق أعظم األرباح للمالكُت،
 - 1طاىر ٤تسن منصور الغاليب وصاحل مهدي ٤تمد العامري ،ا١تسؤولية االجتماعية ١تنظمات األعماؿ وشفافية نظم ا١تعلومات (دراسة تطبيقية لعينة من ا١تصارؼ
التجارية األردنية)٣ ،تلة العلوـ االنسانية ،العدد  ،36عماف ،2005 ،ص ص .217-216
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وإذا ما قرروا إنفاؽ األمواؿ على أىداؼ اجتماعية فإهنم سيضعفوف ديناميكية السوؽ وبالتارل ستنخفض األرباح
نتيجة ىذا التصرؼ وىذا يلحق خسارة با١تالكُت ،ولو مت رفع األسعار للتعويض على ما ينفق على اٞتانب
االجتماعي فإف ا١تستهلكوف سيخسروف أيضا وإذا امتنعوا عن شراء ىذه ا١تنتجات فإف ا١تبيعات سوؼ تنخفض
وبالتارل تتدىور ا١تؤسسة.
 -2المسؤولية االجتماعية :إف ىذا النوع يتناقض ٘تاما مع النوع األوؿ و٭تاوؿ أف يعرض ا١تؤسسات كوحدة اجتماعية
بدرجة كبَتة ،تضع أىداؼ اجملتمع كأىم شيء يف ٚتيع قراراهتا .ولعل ٚتاعات "السبلـ األخضر" أو اٞتماعات
األخرى اليت تقدـ نفسها كأحزاب اجتماعية صرفة ٘تثل ىذا النوع وٖتث ا١تؤسسات على تبنيو ،ويف ا١تقابل ٕتد

ا١تؤسسات صعوبة يف موازنة متطلبات أداءىا االقتصادي ومزيد من االلتزامات يف ىذا االٕتاه االجتماعي سواء
على الصعيدين الداخلي أو ا٠تارجي.
 -3المسؤولية االقتصادية واالجتماعية :وىو النوع األكثر توازنا حيث يرى أف الوقت قد تغَت ،وأف ا١تؤسسات أدركت
أف ا١تصاحل ال تقتصر على جهة واحدة (ا١تالكُت) فقط وإ٪تا ىناؾ جهات عديدة أخرى كاٟتكومة واجملتمع ترتبط
معها بالتزامات معينة ،ومن أىم األفكار اليت تدعم ىذا االٕتاه تلك القائلة بأف اتساع عمليات ا٠توصصة أدى
إذل تطلع اجملتمع إذل دور جديد للمؤسسات لكي تتحمل مسؤوليتها يف تقدًن ما كانت تضطلع بو اٟتكومات ٕتاه
اجملتمع والبيئة .والشكل التارل يلخص أنواع مسؤولية ا١تؤسسة.
الشكل رقم ( :)22أنواع مسؤولية المؤسسة
أنواع مسؤولية المؤسسة

 الربح. النمو. السيولة. عدد ٤تدود من العاملُت. فتح الفروع. -حجم االيداع.

النوع األول (اقتصادي)

 خدمة زبائن ٦تيزين. عائد على ا٠تدمات. ال سحب على ا١تكشوؼ. -ا٢تدؼ االقتصادي فقط.

النوع الثالث المتوازن (اقتصادي/اجتماعي)

 ظروؼ عمل ٦تتازة. السكن وا١تواصبلت. االعبلف الصادؽ. تكافؤ الفرص للتوظيف. -مكافحة التلوث.

النوع الثاني(:االجتماعي)

 دعم االنشطة الثقافية وا١تؤ٘ترات. توظيف ا١تعوقُت. دعم ا١تؤسسات ذات النفع العاـ. -ا١تسا٫تة يف البنية التحتية.

ا١تصدر :طاىر ٤تسن منصور الغاليب و صاحل مهدي ٤تسن العامري ،مرجع سابق ،ص .229
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ثانيا -المسؤولية االجتماعية بين التأييد والمعارضة:
ٖتظى ا١تسؤولية االجتماعية ٔتواقف تؤيد ا١تؤسسة لتبٍت ا١تزيد من األدوار االجتماعية وبا١تقابل ىناؾ معارضُت ٢تذا التوجو
ويعترب مهددا للمؤسسات ،إال أف لكل فريق أسبابو وحججو واليت يؤكد هبا وجهة النظر ضد أو مع ا١تسؤولية االجتماعية.
 -1المؤيدين للمسؤولية االجتماعية :ينطلق البعض من وجهة نظر مفادىا أف ا١تؤسسات فشلت يف أف ٖتافظ
على مصلحة اجملتمع عند عملها من أجل مصلحتها الذاتية ،وأنو ال مربر لوجودىا يف حالة عدـ اىتمامها بقضايا
٣تتمعها األساسية ،وأف ىذه ا١تسؤولية ىي ٔتثابة رد اعتبار من ا١تؤسسات بعد أف أصبحت يف وضع غَت مبلئم
واىتزت صورهتا يف أذىاف أفراد ٣تتمعها ،فإذا ما تعارضت أىداؼ ا١تؤسسة مع مصاحل اجملتمع فاألولوية تكوف قياسا
1

للمؤسسة.
2
وأصحاب ىذا الرأي مستندين على اٟتجج التالية:
 ا١تؤسسة جزء ال يتجزأ من اجملتمع الذي تتواجد فيو لذا عليها أف تلعب دورا كبَتا يف ٖتقيق أىدافو ا١تختلفة.
 تزداد األرباح على ا١تدى البعيد إذا تبنت ا١تؤسسة دورا اجتماعيا.
 الدور االجتماعي ىو رد فعل على النقد ا١توجو للمؤسسة و ىو اىتمامها باألرباح و إ٫تا٢تا للمتطلبات االجتماعية.
 الصورة العامة للمؤسسة ستكوف أفضل حينما تلعب دورا اجتماعيا (ٖتُت السمعة).
 التقليل من إجراءات اٟتكومة و قوانينها ا١تتعلقة بالتدخل يف شؤوف ا١تؤسسات.

 ا١تسؤولية االجتماعية شكل من التدابَت الوقائية لتجنب ا١تشاكل االجتماعية ا١تعقدة اليت ستحدث عاجبل أـ آجبل.
 -2المعارضون للمسؤولية االجتماعية :ا١تعارضوف يؤكدوف وجهة نظرىم القائمة على النظرية االقتصادية .ويف ىذا
يرى "ميلتوف فريدماف" أف على أصحاب األعماؿ أف يعملوا من منطلق مبادئ االقتصاد اٟتر وليس انطبلقا من
مبادئ ا١تسؤولية االجتماعية ،حيث أف رجل األعماؿ ال مسؤولية لو إال بتعظيم الربح وإذا ما تصرؼ ٓتبلؼ
3
ذلك فإنو يتصرؼ بدوافع غَت اقتصادية.
تنطلق اٟتجج ا١تعارضة من اعتبار أف االلتزاـ االجتماعي يتعارض مع ا٢تدؼ الرئيسي للمؤسسة و ىو ٖتقيق الربح،
4
أما اٟتجج األخرى فهي كالتارل:
 االلتزاـ ٔتهاـ ا١تسؤولية االجتماعية ٭توؿ ا١تؤسسة إذل شكل ال ٮتتلف عما ىو سائد يف ا١تؤسسات اٟتكومية.
 إذا انفردت ا١تؤسسة بإنفاؽ ا١تبالغ على تنفيذ برامج ا١تسؤولية االجتماعية ،فاف ذلك يعٍت ٖتملها ُكلفا إضافية
تنعكس على زيادة أسعار السلع اليت تتعامل هبا ،و بالتارل تنعكس سلبا على موقفها و قوهتا التنافسية يف السوؽ.
٤ تدودية ا٠تربة و ا١تهارة ا١تتاحة لدى ا١تؤسسات يف معاٞتة ا١تشكبلت االجتماعية اليت تعًتض عملها.
٧ -1تم عبود ٧تم ،مرجع سابق ،ص .212

 - 2طاىر ٤تسن منصور الغاليب و صاحل مهدي ٤تسن العامري ،ا١تسؤولية االجتماعية و أخبلقيات األعماؿ(األعماؿ و اجملتمع) ،دار وائل  ،عماف ،األردف ،ط  ،2008 ،2ص ص .71-69

٧ - 3تم عبود ٧تم ،مرجع سابق ،ص .206
 - 4ا١ترجع السابق ،ص .207
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 تضعف األىداؼ الرئيسية األخرى ا١تؤسسة لكوهنا تستنزؼ طاقة ليست بالقليلة من جهد ا١تؤسسة،
كما أف ا١تشكبلت االجتماعية ىي من مسؤولية الدولة فقط.
الشكل رقم ( :)22آراء المؤيدين والمعارضين للمسؤولية االجتماعية
 ا١تؤسسة ٗتلق مشاكل و٬تب أف ٖتلها

 عدـ وجود خربة إلدارة
الربامج االجتماعية

 ا١تؤسسات مواطنوف اعتباريوف يف
اجملتمع عليهم واجبات و٢تم حقوؽ

 ٯتكن أف نعطي ا١تؤسسات

 لدى ا١تؤسسات موارد ضخمة ٯتكن

قوة تأثَتية أكرب يف اجملتمع

ا١تسؤولية
االجتماعية

ٗتصيص جزء لصاحل العاـ

ٗ تلق تضارب مصاحل كبَت

ٖ تسُت صورة ا١تؤسسة يف اجملتمع

وصراع

وتقليل التدخل اٟتكومي

 تقلل من أرباح ا١تسا٫تُت

 األعماؿ شريك مهم مع اٟتكومة

وتزيد

واجملتمع بشكل عاـ

ا١تصدر :صاحل مهدي ٤تسن العامري ،طاىر ٤تسن منصور الغاليب ،اإلدارة واألعماؿ ،دار وائل ،2007 ،ص .90

و يف إطار ىذين التناقضُت يبدو أف ىناؾ مدخبل وسطا ٭تاوؿ أف ٬تعل من ا١تؤسسة نظاما مفتوحا على البيئة وفيو ٕتد
ا١تؤسسة صيغة للموازنة بُت الدور االقتصادي الذي تلعبو بشكل فعاؿ تنافسي كفؤ ،وبُت الدور االجتماعي الذي تتبناه
1
وٖتاوؿ من خبللو أف تكوف مواطنا صاٟتا يف اجملتمع تساىم يف تطويره وتعاجل قضاياه حسب قدرهتا.
والشكل التارل يوضح ذلك:
الشكل رقم ( :)20األداء االقتصادي و االجتماعي للمؤسسات
مؤسسات الدولة

الدور التوازين (اجتماعي/اقتصادي)

مرتفع

األداء االجتماعي

مؤسسات األعماؿ
منخفض
مرتفع

األداء االقتصادي

منخفض

ا١تصدر :صاحل مهدي ٤تسن العامري ،طاىر ٤تسن منصور الغاليب  ،مرجع سابق ،ص 75
 - 1صاحل مهدي ٤تسن العامري ،طاىر ٤تسن منصور الغاليب  ،مرجع سابق ،ص .75
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ومن الشكل نبلحظ أف مؤسسات الدولة ٢تا أداء اجتماعي مرتفع باعتبارىا خبليا اجتماعية ال تسعى إذل ٖتقيق
األرباح كأىداؼ ضرورية ،بينما مؤسسات األعماؿ يكوف األداء االقتصادي فيها مرتفع باعتبارىا مؤسسات ىدفها
األٝتى ٖتقيق أعلى األرباح دوف االىتماـ ٔتصاحل األطراؼ األخرى .وبُت ىذين األداءين ٕتد ا١تؤسسات الصيغة ا١توازنة
بينهمأ ،تعٌت بقد ر ما تراعي ا١تؤسسة ٖتقيق الربح ا١تبلئم ( وليس الربح األقصى ) ٟتملة األسهم أو ا١تبلؾ فإهنا تراعي
مصاحل االطراؼ األخرى ،وبذلك ٯتكن ٖتقيق ا١توازنة بُت األعماؿ وا١تسؤولية االجتماعية .وٯتكن االستعانة با١تثاؿ التارل
الذي يتعلق با١تستشفيات اٟتكومية وا٠تاصة ،ففي الوقت الذي ال يستطيع ا١تستشفى اٟتكومي رفض طلب الزبائن
الفقراء بإجراء عمليات جراحية إال إذا كانت مستلزمات إ٧تازىا غَت متوفرة ،فإف ا١تستشفى ا٠تاص ال ٬تري أي عملية
إال إذا توفر لدى الزبوف إمكانية دفع تكاليفها .وىذا االفًتاض السائد ال يعٍت أنو موجود با١تطلق وليس عليو استثناء،
فقد يقبل مستشفى خاص لدواعي معينة إجراء مثل ىذه العملية وٖتمل تكاليفها مث مطالبة جهات خَتية أخرى بتحمل
بعض ىذه التكاليف ولكن غالبا ما تكوف ىذه األمور مسبوقة ٓترب يف اٞترائد واجملبلت لغرض الدعاية والًتويج
للمستشفى ا٠تاص.
تعرفنا على أنواع ١تسؤولية ا١تؤسسة ،ووجدنا كذلك أف ال يوجد اقرار كامل بأ٫تية ا١تسؤولية االجتماعية من قبل
ا١تؤيدين وا١تعارضُت .لكن رغم ذلك فا١تؤيدين للمسؤولية االجتماعية قد وضعوا ٢تا مبادئ وأبعاد ،وقد حرصوا
1
على تطبيقها يف ٣تاالت مهمة قد تؤدي إذل تبٍت ا١تؤسسة العديد من األدوار االجتماعية.

المطلب الثالث :مبادئ المسؤولية االجتماعية ،أبعادىا ومجاالتها

تقوـ ا١تسؤولية االجتماعية على ٣تموعة من ا١تبادئ واألبعاد ،وٗتتلف ىذه األخَتة من بعد اقتصادي ،إذل قانوين،

بيئي واجتماعي .أما فيما ٮتص ٣تاالت ا١تسؤولية االجتماعية فقد مشلت بعض ا١تستفيدين منها :ا١تالكوف ،العاملوف،
اجملتمع احمللي ،اٟتكومة ،البيئة....وغَتىا.
أوال -مبادئ المسؤولية االجتماعية:

2

تنطلق ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسات من ٚتلة من ا١تبادئ حسب منظمة األمم ا١تتحدة وىي:
 االلتزاـ بتنفيذ إصدارات شهادات اٞتودة ا١تختلفة مثل اإليزو  .14000وااللتزاـ بتنفيذ مدونات قواعد السلوؾ. االلتزاـ باٗتاذ قرارات تأخذ باالعتبار ا١تسؤولية االجتماعية. تصميم أنشطة ا١تؤسسات ٔتا يتفق مع اٟتالة االقتصادية والوضع الثقايف للمجتمع. القياـ با١تبادرات ا٠تَتية التطوعية. -تنفيذ االسًتاتيجيات اليت ٖتقق الربح للمجتمع وا١تؤسسة معاً.

 - 1صاحل مهدي ٤تسن العامري ،طاىر ٤تسن منصور الغاليب  ،مرجع سابق ،ص .75
 - 2بن مسعػود نصػرالدين و كنػوش ٤تمػد ،واقػع أ٫تيػة وقيمػة ا١تسؤوليػة االجتماعيػة فػي ا١تؤسسة االقتصادية مػع دراسػة استطبلعيػة على إحػدى ا١تؤسسات
الوطنيػة ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن ا١تلتقػى الدورل الثالث حوؿ :منظمات األعماؿ و ا١تسؤولية االجتماعية 15-14 ،فيفري  ،2012جامعة بشار ،ص .4
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ثانيا -أبعاد المسؤولية االجتماعية:
للمسؤولية االجتماعية عدة أبعاد ٯتكن تلخيصها يف اٞتدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)10أبعاد المسؤولية االجتماعية
ال ـبـعـد

الـعـنـاصـر الرئيـسيـة
ا١تنافسة العادلة

االقتصادي

القـانـونـي

التكنولوجيا
قوانُت ٛتاية ا١تستهلك
ٛتػاية البيػئػة

البــيئي
الػسػبلمػة و الػعدالػة

ا١تعايَت األخبلقية و القيم االجتماعية
االجـتمـاعي
نوعية اٟتياة

الـعـنـاصر الـفرعيـة
 منع االحتكار و عدـ اإلضرار با١تستهلكُت. احًتاـ قواعد ا١تنافسة و عدـ إٟتاؽ األذى با١تنافسُت. استفادة اجملتمع من التقدـ التكنولوجي . استخداـ التكنولوجيا يف معاٞتة األضرار اليت تلحق باجملتمع و البيئة. ٛتاية ا١تستهلك من ا١تواد الضارة. ٛتاية األطفاؿ صحيا و ثقافيا. منع التلوث بشىت أنواعو . صيانة ا١توارد و تنميتها . التخلص من ا١تنتجات بعد استهبلكها . التقليل من إصابات العمل . ٖتسُت ظروؼ العمل و منع عمل ا١تسنُت و صغار السن. منع التمييز على أساس اٞتنس أو الدين. توظيف ا١تعاقُت. مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف . مراعاة حقوؽ اإلنساف. احًتاـ العادات و التقاليد و مراعاة اٞتوانب األخبلقية يف االستهبلؾ . نوعية ا١تنتجات و ا٠تدمات ا١تقدمة. -ا١تسا٫تة يف تقدًن اٟتاجات األساسية للمجتمع

ا١تصدر :طاىر ٤تسن منصور الغاليب  ،مهدي ٤تسن العامري  ،مرجع سبق ذكره  ،ص 82

إف األبعاد سابقة الذكر ٯتكن ترتيبها بصيغة تشكل التزامات ا١تؤسسة ٕتاه ٣تتمعها ،و قد ٘تحورت
1
تلك االلتزامات فيما يلي:
 -1االلتزامات التنموية :يقصد هبا التزامات ا١تؤسسة ٕتاه اجملتمع الذي تعمل فيو  ،وذلك بتحقيق األىداؼ التنموية

والسياسات اليت تتبناىا الدوؿ و تعمل هبا ٨تو ٖتقيق النمو و التنمية ٢ ،تذا البد من أف تسهم ا١تؤسسة مهما كانت

طبيعة نشاطها يف ٖتقيق تقدـ اقتصادي و اجتماعي و بيئي كعمل مساند للتنمية ا١تستدامة .والعناصر التاليةٛ :تاية
البيئة ،تقدًن ا٠تدمات العامة ،نقل التكنولوجيا ،مع العمل على ٦تارسة التقاليد ا١تتعارؼ عليها يف قطاع األعماؿ
كلها ٘تثل دليبل ٯتكن أف يساىم يف ٖتقيق ا١تزيد من التنمية و التقدـ.
 - 1سرمد كوكب اٞتميل  ،ا١تسؤولية االجتماعية لبلستثمار األجنيب٣ ،تلة علم إنسانية  ،العدد  ، 18فرباير .2005
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 -2االلتزامات السياسية و االجتماعية :إف مسؤولية ا١تؤسسة ٕتاه ٣تتمعها تنبع من العبلقة بينها و بُت اجملتمع
الذي يضيفها ،و يقصد بااللتزامات السياسية و االجتماعية احًتاـ النظم ،القوانُت ،اإلجراءات ،التقاليد اإلدارية،
احًتاـ القيم العليا و الثقافية و األىداؼ و عدـ التدخل يف األنشطة السياسية و اٟتكومية.
 -3االلتزام بحماية المستهلك :إف االنتشار الكبَت لؤلعماؿ يف العادل و فرض ظاىرة ٗتطي اٟتدود هبدؼ التوسع
و البحث عن األسواؽ و الزبائن فرض قيدا و التزاما على ا١تؤسسة ٘تثل يف" :مسؤولية ٛتاية ا١تستهلك"
و اليت تتضمن االلتزاـ و األماف و ٛتاية ا١تنافع االقتصادية للزبوف (اٟتماية من تضليل اإلعبلف ،مؤشرات األسعار،
اٟتماية يف التعاقدات ) و ا٠تدمات ا١تالية و توفَت ا١تعلومات و اٟتد األدىن من الثقافة.
 -4االلتزام بالممارسات الجديدة و الناشئة :لقد أفرزت التغَتات و التطورات عناوين جديدة يف ٦تارسات ا١تؤسسات

و اٟتكومة  ،ىي أساسا يف صلب ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسات أيا كانت وطنية أـ أجنبية ،ومنها حاكميو
ا١تؤسسة و معايَت أخبلقيات األعماؿ و حقوؽ العماؿ.

ثالثا -مجاالت المسؤولية االجتماعية:

تغطي ا١تسؤولية االجتماعية أطرافا ٥تتلفة يف ا١تؤسسة نوضحهم فيما يلي:
الجدول رقم ( :)10مجاالت المسؤولية االجتماعية
العنصـر

بعض ما يجب أن تدركو اإلدارة من دور اجتماعي تجاىو

المالكون

ٛتاية أصوؿ ا١تنشأةٖ ،تقيق أكرب ربح ٦تكن ،رسم صورة جيدة للمؤسسة تعظيم قيمة السهم و ا١تؤسسة ككل ،زيادة حجم ا١تبيعات.

العاملون

عدالة وظيفية ،رعاية صحية ،رواتب و أجور مدفوعة ،إجازات مدفوعة ،فرص تقدـ و ترقية ،تدريب مستمر ،إسكاف للعاملُت و نقلهم،
ظروؼ عمل مناسبة.

الزبائن

أسعار مناسبة ،اإلعبلف الصادؽ ،منتجات آمنة و بنوعية جيدة ،إرشادات بشاف استخداـ ا١تنتج مث التخلص منو أو من بقاياه.

المنافسون

معلومات صادقة ،عدـ سحب العاملُت من اآلخرين بوسائل غَت نزيهة ،منافسة عادلة و نزيهة.

المجهزون

أسعار عادلة ،االستمرارية يف التجهيز ،تسديد االلتزامات ا١تالية و الصدؽ يف التعامل.

المجتمع

خلق فرص عمل ،احًتاـ العادات و التقاليد ،توظيف ا١تعوقُت ،دعم األنشطة االجتماعية ،دعم البنية التحتية ،الصدؽ يف التعامل،
ا١تسا٫تة يف حالة الكوارث.

البيئة

التشجَت و قيادة ا١تساحات ا٠تضراء ،ا١تنتجات غَت الضارة ،اٟتد من تلوث ا١تاء و ا٢تواء و الًتبة ،االستخداـ األمثل للموارد و خصوصا
غَت ا١تتجددة منها.

الحكومة

االلتزاـ بالقوانُت ،إعادة التأىيل و التدريب ،تكافؤ الفرص بالتوظيف ،حل ا١تشكبلت االجتماعية ،تسديد االلتزامات الضريبية.

جماعات

التعامل الصادؽ مع الصحافة ،احًتاـ أنشطة ٚتاعات ٛتاية ا لبيئة ،التعامل اٞتيد مع ٚتعيات ٛتاية ا١تستهلك ،احًتاـ دور النقابات
العمالية و التعامل اٞتيد معها.

الضغط

ا١تصدر٤ :تمد الصَتيف ،مرجع سابق ،ص ص .72-70 :

من خبلؿ ىذا ا١تبحث نستخلص أنو انتشرت عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية  ،وىي ٗتتلف باختبلؼ
وجهات النظر يف ٖتديد شكل ىذه ا١تسؤولية .وقد تعرض مفهوـ ا١تسؤولية االجتماعية إذل عدة آراء منها من يؤيدىا
ويعطيها أ٫تية كبَتة ويضع ٢تا أبعاد ومبادئ و٣تاالت ،ومنها من يعارضها ويركز فقط على الدوافع االقتصادية.
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المبحث الثاني :محاسبة المسؤولية االجتماعية

نظرا لآلثار االجتماعية للمؤس سات وعدـ اىتمامها بالنشاطات االجتماعية كخدمة العاملُت وٛتاية البيئة واجملتمع
وتركيزىا فقط على اٞتانب االقتصادي البحت وا٫تا٢تا للجانب االجتماعي ،ومع التطور ا٢تائل الذي عرفو الفكر احملاسيب

واتساع انتشار مفهوـ احملاسبة االجتماعية أصبحت ىذه ا١تؤسسات يف موقف مسائلة من طرؼ منظمات ٛتاية العماؿ
والبيئة والصحة ،األمر الذي ألزـ ا١تؤسسات بدمج البعد االجتماعي ضمن قوائمها ا١تالية ا١تنشورة ،
وال يتم ذلك إال من خبلؿ ما يسمى باإلفصاح االجتماعي أو االفصاح عن النشاطات االجتماعية.

المطلب األول :مدخل إلى محاسبة المسؤولية االجتماعية
لقد ظهرت ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية كنتيجة للضغوط اليت عمت الدوؿ ا١تتقدمة من قبل ٚتعيات احملافظة
على البيئة وٚتعيات حقوؽ االنساف ،وأطلق عليها أٝتاء عدة منها احملاسبة االجتماعية للمؤسسات ،لكن التسمية
الشائعة ىي ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية.
أوال -تعريف محاسبة المسؤولية االجتماعية:

1

لقد تعددت ا١تفاىيم والتعاريف ا٠تاصة ٔتحاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ومن بينها:
٤ -1تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ىي ٣تموعة األنشطة اليت ٗتتص بقياس وٖتليل األداء االجتماعي ١تنظمات األعماؿ،
وتوصيل تلك ا١تعلومات ل لفئات والطوائف ا١تختصة بغرض مساعدهتم يف اٗتاذ القرارات وتقييم األداء االجتماعي
لتلك ا١تؤسسات.
٤ -2تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ىي عملية ٖتليل وقياس األنشطة اليت تنتج عن طبيعة عمل ا١تؤسسات واليت ٢تا تأثَت
على العاملُت واجملتمع والبيئة ،ومن مث اإلفصاح عن ىذا القياس بقيم نقدية يف تقاريرىا ا١تالية١ ،تعرفة مدى ا١تسا٫تة
يف ٖتقيق الرفاىية العامة للمجتمع ،ومساعدة الدولة يف ٖتمل بعض أعباء التنميةٔ ،تا يساعد على اٗتاذ القرارات بناءً
على ىذه القوائم ا١تعدلة اجتماعيًا.
ويربز ىذا التعريف اىتماـ ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية بوظيفيت قياس األداء االجتماعي للمؤسسات والتقرير عن نتائج
القياس ٔتا يكفل إجراء تقييم لؤلداء االجتماعي ألي مؤسسة من قبل اجملتمع.

ثانيا -مبادئ محاسبة المسؤولية االجتماعية:

2

تقوـ ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية على عدة مبادئ أ٫تها:
 -1على ا١تؤسسة االلتزاـ ٕتاه اجملتمع الذي تعمل فيو و٬تب أف تقبل ىذا االلتزاـ.
 -2إف ا١توارد االقتصادية للمجتمع نادرة و٤تدودة ،وألهنا كذلك ٬تب االستفادة منها بأفضل الوسائل والطرؽ ْتيث
تؤدي إذل تعظيم العائد االجتماعي.
 - 1نوفان حامد محمد العليمات ،القياس المحاسبي لتكاليف األنشطة االجتماعية واالفصاح عنها في القوائم المالية الختامية  ،مذكر تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في المحاسبة ،جامعة دمشق ،دمشق،2010 ،

ص .30

٤ - 2تمد مطر٤ ،تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية٣ ،تلة اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت ،عماف ،العدد  ، 114ربيع الثاين  ، 2000ص 51
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 -3ال ٯتكن بأي حاؿ من األحواؿ اعتبار ا١توارد االقتصادية العامة ا١تستنفذة من قبل ا١تؤسسة يف نشاطها التشغيلي
كا١تاء وا٢تواء سلعا ٣تانية ،وإ٪تا ىي موارد اقتصادية اجتماعية ٬تب على ا١تؤسسة تعويض اجملتمع على ا١تستنفد منها.
 -4للمجتمع احمللي اٟتق الكامل يف االطبلع على مدى تنفيذ ا١تؤسسة اللتزاماهتا ٕتاىو ،وذلك ضمن ٣تموعة
من ا١تبادئ واألسس ا١تتعارؼ عليها لئلفصاح احملاسيب.
ثالثا -أىداف محاسبة المسؤولية االجتماعية:

1

تنحصر األىداؼ العامة حملاسبة ا١تسؤولية االجتماعية يف التارل:
ٖ -1تديد وقياس صايف ا١تسا٫تة االجتماعية للمؤسسة اليت ال تشتمل فقط على عناصر التكاليف وا١تنافع ا٠تاصة
والداخلية للمؤسسة  ،وإ٪تا أيضا تتضمن عناصر التكاليف وا١تنافع ا٠تارجية (االجتماعية) واليت ٢تا تأثَت على فئات
اجملتمع ،وينبع ىذا الدور من قصور احملاسبة التقليدية يف ٣تاؿ قياس األداء االجتماعي للمؤسسات ويرتبط
ىذا ا٢تدؼ بوظيفة القياس احملاسيب.
 -2تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة وذلك من خبلؿ ٖتديد ما إذا كانت اسًتاتيجية ا١تؤسسة وأىدافها تتماشى
مع األولويات االجتماعية من جهة ،ومع طموح ا١تؤسسة لؤلفراد بتحقيق نسبة معقولة من األرباح من جهة أخرى،
و٘تثل العبلقة بُت أداء مؤسسات االقتصادية والرفاىية االجتماعية العنصر اٞتوىري ٢تذا ا٢تدؼ من أىداؼ ٤تاسبة
ا١تسؤولية االجتماعية ويرتبط ىذا ا٢تدؼ أيضا بوظيفة القياس احملاسيب.
 -3اإلفصاح عن األنشطة اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة واليت ٢تا أثار اجتماعية (اثر قرارات ا١تؤسسة على تعليم وصحة العاملُت
وعلى تلوث البيئة وعلى استهبلؾ ا١توارد ) ،ويُظهر ىذا ا٢تدؼ ضرورة توفَت البيانات ا١تبلئمة عن األداء االجتماعي
للمؤسسة ومدى مسا٫تتها يف ٖتقيق األىداؼ االجتماعية  ،وأيضا إيصاؿ ىذه البيانات لؤلطراؼ ا١تستفيدة
الداخلية وا٠تارجية على حد سواء ،من أجل ترشيد القرارات ا٠تاصة والعامة ا١تتعلقة بتوجيو األنشطة االجتماعية
وٖتديد النطاؽ األمثل ٢تا سواء من وجهة نظر ا١تستخدـ أو من وجهة نظر اجملتمع.
رابعا -مفاىيم تتعلق بمحاسبة المسؤولية االجتماعية:

ىناؾ ٚتلة من ا١تفاىيم اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا مع ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ىي:

 -1األداء االجتماعي :يعٌت األداء االجتماعي ،أو اٟتد األدىن االجتماعي ،بتحويل الرسالة االجتماعية ١تؤسسة

ما إذل حقيقة واقعة .ويعرؼ فريق عمل األداء االجتماعي األداء االجتماعي بأنو :الًتٚتة الفعالة للرسالة االجتماعية
١تؤسسة ما إذل ٦تارسة تتماشى مع القيم االجتماعية ا١تقبولة ا١ترتبطة ٓتدمة أعداد أكرب من الفقراء وا١تعزولُت ،وٖتسُت

جودة ومبلءمة ا٠تدمات ا١تالية ،خلق مزايا للعمبلء وٖتسُت ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

 - 1يوسف بوخلخاؿ ،ا١تسؤولية االجتماعية للشركات يف ظل احملاسبة االجتماعية(اإلفصاح احملاسيب) ،مداخلة يف ٤تور ا١تشاركة :احملور ا٠تامس :معايَت قياس
األداء االجتماعي ١تنظمات األعماؿ ٕتاه أصحاب ا١تصاحل ،كلية العلوـ االقتصادية و التجارية وعلوـ التسيَت ،جامعة االغواط ،د س ف ،ص .3
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يهتم األداء االجتماعي بالكيفية اليت تدير هبا ا١تؤسسة اآلثار ا١تًتتبة على أعما٢تا على اجملتمعات واجملموعات
اليت تعمل يف نطاقها .ومن احملتمل أف تكوف ىذه اآلثار إ٬تابية أو سلبية .ولذلك فاف األسلوب الذي تدير بو ا١تؤسسة
1
ىذه اآلثار يؤثر بالطبع على رفاىية اٞتَتاف ا١تقيمُت يف ا١تنطقة ويف هناية األمر على أعما٢تا.
 -2التكلفة االجتماعية :تعرب عن تكاليف االختبلؿ الوظيفي الناشئة عن السلوؾ السليب للعاملُت ،نتيجة عدـ توفَت
ظروؼ عمل مناسبة و ما تنفقو ا١تؤسسة لتحسُت تلك الظروؼ ،و تتمثل يف التكاليف ا١تتخفية اليت ال تظهر
كمجموعة متميزة وحدىا ضمن حسابات التكاليف أو حسابات النتيجة .وبعبارة أخرى ٘تثل التكلفة االجتماعية
2
ما ينفق (أو ما ينبغي إنفاقو) إلزالة الضرر الناتج عن مزاولة ا١تؤسسة لنشاطها مثل التلوث.
وتنقسم التكاليف االجتماعية بصورة عامة إذل قسمُت ٫تا:

3

 التكاليف االجتماعية ا١تباشرة من وجهة نظر ا١تؤسسة :تتمثل يف التضحيات االقتصادية اليت تتحملها ا١تؤسسة نتيجة
قيامها إجباريا أو اختياريا بتنفيذ بعض األنشطة االجتماعية واليت ال يتطلبها نشاطها ا٠تاص وال تعود ٔتنفعة مباشرة
على ا١تؤسسة.

 التكاليف االجتماعية غَت ا١تباشرة من وجهة نظر اجملتمع  :تتمثل يف قيمة ما يتحملو اجملتمع من أضرار أو تضحيات
نتيجة ٦تارسة ا١تؤسسة لنشاطها ا٠تاص ،مثل تلوث ا٢تواء ،وا١تياه ،والنفايات اليت تنتج من ا١تؤسسة من نشاطها
ا٠تاص ،حيث تعترب ىذه تكاليف اجتماعية يتحملها اجملتمع.
 -3المنافع االجتماعية :ىي تلك ا١تزايا أو ا١تردود الذي ٭تصل عليو اجملتمع نتيجة قياـ ا١تؤسسة بأنشطتها االقتصادية

واالجتماعية من خبلؿ وفائها بالتزاماهتا إتاه كل من العاملُت لديها وا١تنتفعُت من السلع وا٠تدمات ا١تنتجة من قبلها
والبيئة احمليطة هبا واجملتمع بشكل عاـ.

كما أف ا١تنافع االجتماعية تعترب تكاليف تتكبدىا ا١تؤسسات يف سبيل ٖتقيق األىداؼ االجتماعية ،ومن وجهة نظر
4
اجملتمع ىي منافع اجتماعية مكتسبة نتيجة لوفاء تلك ا١تؤسسات بالتزاماهتا.
 -4صافي األصل االجتماعي :يعرب ىذا ا١تفهوـ بصورة عامة عن القيمة اٟتقيقية للخدمات االجتماعية اليت يُنتظر
تقدٯتها ،ويأخذ صورة ا١تمتلكات اليت ٗتصصها ا١تؤسسات ألداء ا٠تدمات االجتماعية مطروحا منها مصروؼ
النفاذ أو االىتبلؾ .ومن أمثلة األصوؿ االجتماعية :ا١تباين بقصد إيواء العاملُت ،واٟتدائق اليت تقيمها ا١تؤسسات
5
وتتربع هبا لصاحل اجملتمع احمللي.
 - 1عزاوي عمر ،موالي ٠تضر عبد الرزاؽ ،بوزيػد سايػح ،دوافع تبٍت منظمات األعماؿ أبعاد ا١تسؤولية االجتماعية واألخبلقية كمعيار لقياس األداء االجتماعي،
ورقة ْتثية مقدمة ضمن ا١تلتقى الدورل الثالث حوؿ :منظمات األعماؿ و ا١تسؤولية االجتماعية ،د س ف ،جامعة ورقلة ،ص .10
 - 2يوسف بوخلخاؿ ،مرجع سابق ،ص .5
 3حارس كرًن العاين ،دور ا١تعلومات احملاسبية يف قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية -دراسة تطبيقية يف ٦تلكة البحرين ، -ورقة ْتثية مقدمة
ضمن ا١تلتقى العلمي الرابع حوؿ :الريادة واالبداع :اسًتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة ٖتديات العو١تة ،2005/16-15/3 ،جامعة البحرين ،ص .6
 - 4ا١ترجع السابق ،ص .7
 - 5نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص .36
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 -5اإلفصاح االجتماعي  :ىو إعبلـ األطراؼ االجتماعية ا١تختلفة ذات الصلة بنتائج أدائها االجتماعي ،وا١تتمثلة:
بتنمية العاملُتٛ ،تاية البيئة ،خدمة ا١تستهلك ،وكذلك أماف ا١تنتج.

1

 -6النشاط االجتماعي :األنشطة االجتماعية ىي األنشطة اليت تنفذىا ا١تؤسسة اختياريًا لئليفاء بالتزاماهتا إتاه
2
اجملتمع.
ٔتا أف موضوع ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية من التطورات اليت عرفها الفكر احملاسيب ،ؤتا أف ىذه األخَتة ٗتضع للقياس
الذي يعترب جوىر احملاسبة .فبطبي عة اٟتاؿ ستتعرض ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية لعملية القياس وىذا ما سنراه يف ا١تطلب
ا١توارل.

المطلب الثاني :القياس المحاسبي االجتماعي
برزت أ٫تية القياس احملاسيب للمسؤولية االجتماعية ،كأحد أىم ا١تواضيع ا١تعاصرة يف الوقت الراىن ،واليت تُعٌت
بعملية اختيار إجراءات قياس األداء االجتماعي للمؤسسات واإلفصاح عن معلومات تفيد يف تقييم ذلك األداء.
أوال -تعريف القياس المحاسبي ،أركانو ومحدداتو:
يف ىذا العنصر سنتعرؼ على القياس احملاسيب بصفة عامة ،واألركاف اليت يقوـ عليها وكذا ٤تدداتو.
 -1تعريف القياس المحاسبي :عرؼ " "Campellالقياس بشكل عاـ بأنو قرف األعداد باألشياء للتعبَت عن
خواصها وذلك بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافها إما بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة .لكن " "Stevenأضاؼ
بعدا رياضيا إذل تعريف عملية القياس وقد عرفها ٔتا يلي :يتمثل القياس يف ا١تطابقة بُت ا٠تواص أو العبلقات ٔتوجب
٪توذج رياضي .أما أكثر التعريفات ٖتديدا لعملية القياس فلجمعية احملاسبة األمريكية) (AAAواليت تنص

على أف القياس يتمثل يف قرف األعداد بأحداث ا١تؤسسة ا١تاضية واٞتارية وا١تستقبلية وذلك بناء على مبلحظات
3
جارية أو ماضية ؤتوجب قواعد ٤تددة.

 والقياس احملاسيب ما ىو إال تعبَت كمي ونقدي للظواىر واألحداث والوقائع ا١تالية واالقتصادية ا٠تاصة بوحدة معينة،
وعرضها يف صورة نافعة ومفهومو.

4

فكرا وعمبل ،وال ٯتكن أف نعد احملاسبة علما مادل ُٗتضع ظواىرىا للقياس،
 فالقياس احملاسيب ىو جوىر احملاسبة ً
 - 1حيدر بٍت عطا ،مفاىيم ٤تاسبية  ،دار اٟتامد للنشر ،الطبعة األوذل ،عماف ،األردف ،2007 ،ص .22

 - 2بزماوي ٤تمد حساـ ،القياس واإلفصاح لؤلداء االجتماعية يف ا١تنشآت الصناعية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستَت  ،جامعة حلب ،اٞتمهورية السورية ،2002 ،ص .89

 A.A.A - ىي اختصار لػ  American Accounting Associationوىي تعٍت اٞتمعية األمريكية للمحاسبة تأسست سنة  1926تضم أساتذة جامعيُت
٥ت تصُت يف احملاسبة ،وتصدر عنها ٣تلة كل ثبلثة أشهر بعنواف "٣تلة احملاسبة" ،ولقد أنتجت عدة دراسات ٗتص معايَت ٤تاسبة الشركات ،طبيعة احملاسبة ،ونظرية
احملاسبة
 - 3حسُت عبد اٞتليل آؿ غزويْ ،تث ا١تشاكل احملاسبية ا١تعاصرة ،األكادٯتية العربية يف الدانيمارؾ ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،قسم احملاسبة ،عماف،
األردف ،2010،ص .17
 - 4أٛتد حلمي ٚتعو ،ا١تدخل السلوكي يف احملاسبة ا١تالية ،دار صفاء  ،عماف ،األردف 2009 ،ـ ،ص .154
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 فاحملاسبة مازالت تستخدـ وحدة النقد فقط كمقياس للقيمة مادل يظهر العكس.
 -2أركان ومحددات القياس المحاسبي:

1

2

 بالنسبة ألركاف القياس احملاسيب ىي:
 -الشيء ا١تراد قياسو :الربح  ،الطاقة واإلنتاج.

 اختيار ا١تقياس ا١تناسب كالنقد ،أو عدد الوحدات. ٖتديد وحدة القياس كاللَتة السورية مثبل.ٖ -تديد الشخص ا١تسؤوؿ عن القياس :احملاسب مثبل.

 أما خطوات عملية القياس احملاسيب فتتمثل يف:
ٖ -تليل األحداث ا١تالية أو ا١تعامبلت.

 تبويب أطراؼ العملية إلثباهتا بالدفاتر. -عملية تشغيل البيانات احملاسبية ،للوصوؿ إذل مرحلة التحميل والتسوية.

٤ تددات القياس احملاسيب:

 ٣تاؿ عملية القياس احملاسيب. -قياس ا١توارد اليت ٖتقق الدخل.

 تأمُت االستغبلؿ األمثل للموارد ا١تتاحة. عدـ ثبات أسعار السوؽ ٤تل القياس.ثانيا -تعريف القياس المحاسبي االجتماعي وأساليبو:
سنعرؼ يف ىذا ا١تطلب القياس احملاسيب االجتماعي ونظهر أىم أساليبو.
 -1تعريف القياس المحاسبي االجتماعي :ىو ناتج منطقي عن ا١تسؤولية االجتماعية للوحدات االقتصادية ١تعرفة
مدى التكاليف (التضحيات) اليت تتحملها ا١تؤسسة نتيجة ٦تارستها ألنشطتها االجتماعية واليت تؤثر على اجملتمع.
وقد عُرؼ القياس احملاسيب لؤلداء االجتماعي بأنو :عملية اختيار متغَتات ومقاييس وإجراءات لتحديد وقياس صايف
ا١تسا٫تة االجتماعية للفًتة ،واليت تشمل العناصر ا٠تارجية للمؤسسة باإلضافة إذل العناصر الداخلية واليت ٢تا تأثَت
3
على ٚتيع قطاعات اجملتمع وإيصاؿ ىذه ا١تعلومات لؤلطراؼ ا١تستفيدة الٗتاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.
وبصورة عا مة ،فإف قياس ا١تسؤولية االجتماعية ألي مؤسسة ينطوي على مفهوـ (فكرة العقد االجتماعي) ،حيث تقوـ
4

بإنتاج السلع وا٠تدمات اليت يرغب هبا اجملتمع والقياـ بنشر ا١تنافع على أفراد اجملتمع.
 - 1نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص .42
 - 2نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص ص .44 -42
 - 3حسُت عبد اٞتليل آؿ غزوي ،مرجع سابق ص .18
 - 4نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص .45
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وتتحدد ىذه ا١تسؤولية بأربعة مؤشرات ُ٘تثل أركاف ىيكلية األداء االجتماعي وىي:

1

 مؤشر قياس األداء االجتماعي للعاملُت با١تؤسسة :يشمل ٚتيع تكاليف األداء ٓتبلؼ األجر األساسي الذي تقدمو
ا١تؤسسة للعاملُت فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو نوع أو طبيعة أعما٢تم ،وتقوـ ا١تؤسسة بااللتزاـ بتوفَت
كافة العوامل البلزمة ٠تلق و تعميق حالة الوالء و انتماء العاملُت كاالىتماـ ْتالتهم الصحية ،تدريبهم و ٖتسُت
وضعهم الثقايف ،واالىتماـ ٔتستقبلهم عند انتهاء فًتة خدماهتم و ما إذل ذلك.

 مؤشر قياس األداء االجتماعي ٟتماية البيئة  :يشمل كافة تكاليف األداء االجتماعي ا١تضحى هبا ٟتماية أفراد اجملتمع
احمليط الذي تعمل ا١تؤسسة داخل نطاقو اٞتغرايف ،حيث ٖتاوؿ جاىدة رد األضرار عن البيئة احمليطة و ا١تتولدة
من أنشطتها الصناعية ،وىذه تشتمل على تكاليف ٛتاية تلوث ا٢تواء ،البيئة البحرية ،ا١تزروعات ،األعشاب الطبيعية
و تلوث ا١تياه و ما إذل ذلك.
 مؤشر قياس األداء االجتماعي للمجتمع :و يتضمن كافة تكاليف األداء اليت هتدؼ إذل إسهامات ا١تؤسسة
يف خدمة اجملتمع ،مشتملة بذلك على التربعات وا١تسا٫تات للمؤسسات التعليمية ،الثقافية ،الرياضية و ا٠تَتية
مث تكاليف اإلسهامات يف برامج التعليم ،التدريب االجتماعي و مشاريع التوعية االجتماعية.

 مؤشر قياس األداء االجتماعي لتطوير اإلنتاج  :تشمل كافة تكاليف األداء اليت تنصب يف خدمة ا١تستهلكُت حيث
تتضمن تكاليف الرقابة على جودة اإلنتاج وتكاليف البحث والتطوير مث تكاليف ضمانات ا١تتابعة ما بعد البيع
وتدريب وتطوير العام لُت وغَتىا من ا٠تدمات اليت ٖتقق حالة الرضا عن ا١تنافع ا١تتأتية من ا١تنتجات وا٠تدمات
ا١تقدمة إذل ا١تستهلكُت.
 -2أساليب عملية القياس المحاسبي االجتماعي :يتوقف اختيار أسلوب القياس ا١تتبع يف عملية القياس احملاسيب
االجتماعي على أغراض ىذه العملية ،وتنحصر أساليب القياس احملاسيب االجتماعي يف ثبلثة أنواع بشكل عاـ
ىي:

2

 أساليب قياس أساسية أو مباشرة :باستخداـ ىذا األسلوب ُٖتدد نتيجة عملية القياس احملاسبية ٦تثلة بقيمة ا٠تاصية

٤تل القياس وا١تبنية ( )Calculation processمباشرة ،وذلك دوف اٟتاجة إذل ما يعرؼ بعملية االحتساب
أصبل على ضرورة توفر عبلقة رياضية بُت ا٠تواص ٤تل القياس .ويتبع أسلوب القياس ا١تباشر مثبل يف قياس تكلفة آلة
وذلك من خبلؿ ٙتنها ا١تثبت على فاتورة الشراء.

 - 1عزاوي عمر ،موالي ٠تضر عبد الرزاؽ ،بوزيػد سايػح ،مرجع سابق ،ص .12
٤ - 2تمد سادل اللولو ،مدى إمكانية تطبيق احملاسبة عن ا١تسؤولية االجتماعية من قبل الشركات ا١تسا٫تة العامة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة
ا١تاجستَت يف احملاسبة وا١تالية ،اٞتامعة اإلسبلمية ،كلية التجارة قسم احملاسبة والتمويل ،غزة ،2009 ،ص .49
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 أساليب القياس ا١تشتقة أو غَت ا١تباشرة  :عندما يتعذر على احملاسب قياس قيمة اٟتدث االقتصادي ٤تل القياس
بطريقة مباشرة ،حينئذ ال بد من قياس قيمة ىذا اٟتدث بطريقة غَت مباشرة .وقد ازداد اعتماد احملاسب
على األساليب غَت ا١تباشرة أو ا١تشتقة يف القياس بعد تزايد أ٫تية عملية تشغيل البيانات احملاسبية ،ألف عملية تشغيل
البيانات احملاسبية ٔتدخبلهتا و٥ترجاهتا تعتمد إذل حد كبَت على عملية التحليل اليت ال ٯتكن إ٧تازىا بدوف عملية
اٟتساب واليت ىي ٔتثابة األساس الذي تقوـ عليو أساليب القياس ا١تشتقة غَت ا١تباشرة .ويف ٣تاالت القياس عامة
والقياس احملاسيب خاصة تعد القياسات األولية أو ا١تباشرة ٔتثابة ا١تدخبلت ألساليب القياس ا١تشتقة أو غَت ا١تباشرة،
ٔتعٌت أنو ال ٯتكن لعملية قياس غَت مباشرة أف تنفذ دوف أف تكوف مسبوقة بعملية قياس مباشرة .مثاؿ
على ذلك إذا أراد احملاسب قياس القيمة اإلٚتالية ألصلُت ،فحينئذ ال ٯتكنو ٖتديد ىذه القيمة اإلٚتالية إال بإتباع
أسلوب القياس غَت ا١تباشر ،إذا بعد ٖتديد قيمة كل منهما على انفراد بأسلوب القياس األورل أو ا١تباشرُٖ ،تدد بعد
ذلك بأسلوب غَت مباشر قيمتها اإلٚتالية.

 أساليب القياس التحكمية  :تشبو ىذه األساليب يف إجراءاهتا أساليب القياس ا١تشتقة أو غَت ا١تباشرة ،ولكن الفرؽ
الرئيسي بينهما ينحصر يف أنو بي نما توجد قواعد موضوعية ٖتكم أساليب القياس غَت ا١تباشرة ،فإف أساليب القياس
التحكمية تفتقر إذل مثل ىذه القواعد ٦تا ٬تعلها عرضة ألثار التحيز الناتج عن التقديرات أو األحكاـ الشخصية
للقائمُت بعملية القياس ومثاؿ ذلك :تقدير ا١تنافع االجتماعية النإتة عن إزالة التلوث ٔتياه البحر بالنسبة لسكاف
الساحل أو تقدير تكاليف تلوث ا٢تواء من خبلؿ قياـ ا١تصانع بأنشطتها االقتصادية ،وتكوف أساليب القياس
ٖتكمية إذا دل توجد قواعد تتحكم يف خطوات تنفيذ عملية القياس ،وبذلك ال تتوفر ا١تربرات ا١تنطقية اليت ٯتكن
االعتماد عليها يف إثبات أف الرقم حصيلة القياس ٯتثل فعبل القيمة الفعلية للخاصية ٤تل القياس .وترتيبًا
على ما سبق ،تزداد الفرص الحتماؿ ظهور خبلؼ حوؿ نتائج عملية القياس بُت األشخاص القائمُت هبذه العملية
طا١تا دل تتوفر ٢تم ا١تعايَت ا١توضوعية للحكم يف ىذا ا٠تبلؼ.
ثالثا -معايير القياس المحاسبي االجتماعي ومشاكلو:

البد لنا عند استخداـ القياس احملاسيب االجتماعي من االعتماد على معايَت ومقاييس تساعدنا يف التأكد من ٖتقيق

أىداؼ القياس باعتماد أفضل األسس واإلجراءات واألساليب البلزمة وا١تمكنة التحقيق ،ورغم ذلك ىناؾ بعض
ا١تشاكل تؤثر على عملية القياس احملاسيب االجتماعي.
 -1معايير الحكم على تحقيق أىداف القياس المحاسبي االجتماعي :تتمثل ىذه ا١تعايَت يف:

1

 معيار ا١تبلءمة :إف االلتزاـ هبذا ا١تعيار يعكس أىم خصائص ا١تعلومات احملاسبية ،واليت يُستلزـ أف تتبلءـ
تلك ا١تعلومات مع ا٢تدؼ من قياسها .أي قدرة تلك ا١تعلومات على إبراز القيمة اٟتقيقية والصحيحة للموارد
 1ػ نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص ص .58 – 54
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ا١تتاحة ،وأوجو استخدامها يف أي ٟتظة زمنية تتطلبها عملية القياسٔ ،تا يف ذلك القياس الذي ٯتكن أف يتم
يف ٟتظتُت زمنيتُت ٥تتلفتُت ألجل ا١تقارنة بينهما ،وىذا ما يتم التوصل إليو يف هناية أعماؿ الدورة احملاسبية.

 معيار ا٢تدؼ من النشاط  :إف ىذا ا١تعيار ال ينص على إلزاـ ا١تؤسسة للقياـ باألنشطة االجتماعية ،فا٢تدؼ الذي
تسعى ا١تؤسسة إذل ٖتقيقو ىو الذي يُلزمها بتحمل ىذه التكاليف االجتماعية  ،فمثبلً قياـ ا١تؤسسة بعقد برامج
لتدريب الطبلب أو أفراد اجمل تمع احمليط هبا يف العطبلت ىي أنشطة تقوـ هبا ا١تؤسسة ٔتحض إرادهتا وذلك لتحقيق
أىداؼ اجتماعية ترمي لتحقيقها على ا١تدى البعيد ٠تلق صورة طيبة يف أذىاف اٞتمهور ،فهذه التكاليف تعترب
تكاليف اجتماعية تتحملها ا١تنشأة بغض النظر من وجود أو عدـ وجود إلزاـ قانوين يلزمها بذلك.

 معيار اإللزاـ القانوين  :ىو ا١تعيار إللزاـ ا١تؤسسة بالتمييز بُت التكاليف االقتصادية واالجتماعية .فاألنشطة اليت يلزـ
القانوف ا١تؤسسة بأدائها والوفاء هبا ال تكوف تكاليف أنشطة اجتماعية وتعترب تكاليف اقتصادية على اعتبار
أف القانوف يلزمها بتحمل تلك التكاليف وإال سيتم مسائلتها من قبل القانوف إف دل تفي بذلك.

 معيار ا١توضعية العلمية  :يدعو فرض ا١توضوعية يف احملاسبة إذل ضرورة ربط ا١تاضي باٟتاضر ،وىذا الفرض ٮتتلف
بعض الشيء عما نعنيو يف معيار ا١توضوعية العلمية الذي يسمح باستخداـ ٥تتلف الوسائل واألساليب اإلحصائية
والتحليلية يف قياس ا١توارد ا١تتاحة ،وأوجو استخداماهتا ،وما يصاحبو من تغَتات وتعديبلت يف القيم والتنبؤ هبا
يف ا١تستقبل ،كما باإلمكاف االسًتشاد ببعض اٟتجج والرباىُت اليت يُعتمد عليها يف تقدير األحكاـ الشخصية
لتحقيق أىداؼ القياس احملاسيب.

 معيار القياس الكمي كلما أمكن ذلك :إف ا٢تدؼ العاـ ألداء وظيفة القياس احملاسيب يتمثل يف حصر وقياس قيمة
ا١توارد االقتصادية ا١تتاحة ،استخداماهتا ،ومتابعة كافة التغَتات اليت تطرأ عليها ما بُت ٟتظتُت زمنيتُت ٥تتلفتُت،
ؤتا أف احملاسبة تعتمد على وحدات قياس كمية ،فإنو يُفضل استخداـ األسلوب الكمي كلما أتيحت الفرصة .بناء

على ذلك فمن الضروري اختيار ا١تقياس الكمي ا١تناسب من قبل احملاسب بسبب وجود عدة مقاييس كمية ٥تتلفة،
أساسا بالشموؿ والعمومية والتوحيد ١تختلف عناصر ا١توارد االقتصادية
والذي ٬تب أف يتصف( األسلوب الكمي) ً
نظرا لكوهنا تؤدي باإلضافة لوظيفة القياس
ا١تختلفة .وإف أفضل مقياس كمي يتصف بتلك ا١تواصفات ىو النقودً ،
كل من وظائف التقييم والدفع وا١تبادلة.

 معيار ا١تنفعة االقتصادية لنتائج القياس :إف ٦تارسة أي نشاط اقتصادي مهما كانت طبيعتو وحجمو والنتائج ا١ترجوة
من ٦تارستو ،تست وجب أف ال يتم ٕتاىل عامل التكلفة با١تفهومُت االقتصادي واالجتماعي ،إذ البد من تطبيق مبدأ
( التكلفة /العائد) والذي يعٍت أنو البد من االىتماـ وا١تقارنة بُت النتائج وا١تعلومات احملاسبية الناٚتة عن عملية
القياس ،وما تكبدتو تلك العملية من نفقات وتكاليف.
وىناؾ تكاليف كبَتة تًتتب على توفَت معلومات دقيقة قد تنوء عن ٖتملها ىذه ا١تؤسسات ،كما أف مزيد من اإلفصاح
مع عدـ وجود حدود أو سقف لو سوؼ يؤدى إذل نزيف لؤلمواؿ ،والتكاليف قد تكوف فوؽ طاقة ىذه ا١تؤسسات،
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ومن مث كاف ٬تب التوافق بُت التكلفة ا١ترتفعة لتجميع وإنتاج ا١تعلومات وٖتليلها ،وبُت اٟتاجة لئلفصاح عن ا١تعلومات
٠تدمة مصاحل ٥تتلف األطراؼ وخدمة ا١تصلحة العامة.
 -2مشاكل القياس المحاسبي االجتماعي :نستطيع أف نقوؿ بأف أىم مشاكل القياس احملاسيب االجتماعي وىي:

1

 مشكلة قياس التكاليف االجتماعية على مستوى ا١تؤسسة.

 مشكلة قياس العوائد ( ا١تنافع) االجتماعية على مستوى ا١تؤسسة.
 مشكلة خلق ا١تعايَت االجتماعية ا١تبلئمة للقياس احملاسيب.
ٯتكن القوؿ أف ظهور ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية والقياس احملاسيب قد أثار قضية من القضايا ا٢تامة ،وىي التوسع
إذل االفصاح احملاسيب.

المطلب الثالث :اإلفصاح المحاسبي االجتماعي
من أبرز أىداؼ ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية توفَت ا١تعلومات وإعداد التقارير االجتماعية ،واليت من شأهنا
أف تعكس مدى التزاـ ا١تؤسسات باإلفصاح عن أدائها االجتماعي ،سعيًا إذل توفَت القدر الكايف من ا١تعلومات ا١تفيدة
يف اٗتاذ القرارات الرشيدة لدى ٥تتلف األطراؼ ذات الصلة ،ويتحقق ذلك من خبلؿ الصدؽ احملاسيب يف بيانات القوائم
ا١تالية و االجتماعية ،ا١تعاملة ا١تتماثلة لكافة ا١تصاحل يف ا١تؤسسة وكذلك تقدًن البيانات غَت ا١تتحيزة عن حقائق النشاط
االقتصادي واالجتماعي.
أوال -تعريف االفصاح المحاسبي االجتماعي ،مستوياتو ومجاالتو:

يعترب اإلفصاح احملاسيب أمرا يف غاية األ٫تية ،ألف احملاسب يستطيع من خبللو التعبَت عن جهوده يف توفَت ا١تعلومات
احملاسبية للمستفيدين وعرضها بصورة مبلئمة.

 -1تعريف الفصاح المحاسبي االجتماعي :ٯتكن القوؿ أف االفصاح احملاسيب االجتماعي ىو العملية اليت بواسطتها

تسطيع ا١تؤسسة التواصل مع اجملتمع من خبلؿ اظهار كل التأثَتات االجتماعية والبيئية سواء بالنسبة لذوي ا١تصاحل
أو للمجتمع ككل .كما ٯتكن القوؿ أف االفصاح االجتماعي ينطوي على كل التقارير ا١تقدمة من طرؼ ا١تؤسسات

حوؿ اٞتوانب االجتماعية لنشاط ا١تؤسسة بعيدا عن األرباح ،وىي التقارير اليت هتم ا١تسا٫تُت والدائنُت
وحىت ا١توظفُت .أما اإلفصاح احملاسيب عن األداء االجتماعي ىو الطريقة اليت ٔتوجبها تستطيع ا١تؤسسة إعبلـ اجملتمع
بأطرافو ا١تختلفة عن نشاطاهتا ا١تختلفة ذات ا١تضامُت االجتماعية وتعترب القوائم ا١تالية أو التقارير ا١تلحقة هبا أداة
2

لتحقيق ذلك.
إذف فاإلفصاح االجتماعي ىو ٤تاولة لئلببلغ عن كل النشاطات االجتماعية يف ا١تؤسسة.
 - 1سعدوف مهدي الساقي ،عبد الناصر نور٤ ،تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ١تنظمات األعماؿ ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن :مؤ٘تر دورل التحديات ا١تعاصرة لئلدارة
العربية( القيادة اإلبداعية) ،ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة ، 2006 ،ص .200
 - 2يوسف بوخلخاؿ ،مرجع سابق ،ص .7
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 -2أشكال االفصاح المحاسبي االجتماعي:

1

يأخذ االفصاح احملاسيب االجتماعي أحد األشكاؿ التالية:

 اإلفصاح الكايف :أي أف تشم ل القوائم ا١تالية وا١تبلحظات وا١تعلومات اإلضافية ا١ترفقة هبا كل ا١تعلومات ا١تتاحة
ا١تتعلقة با١تؤسسة لتجنب تضليل األطراؼ ا١تهتمة با١تؤسسة ويعد اإلفصاح الكايف من أىم ا١تبادئ الرئيسية إلعداد
القوائم ا١تالية.
 اإلفصاح الكامل :أي أف يشمل اإلفصاح على كافة ا١تعلومات احملاسبية ا١تتوفرة ٦تا يعٍت معو إظهار معلومات
بكميات كبَتة٦ ،تا يؤدي إذل إغراؽ مستخدمي القوائم ا١تالية ٔتعلومات قد ال يكوف ىناؾ حاجة ٢تا.
 اإلفصاح العادؿ  :ويتمثل باإلفصاح عن ا١تعلومات بطريقة تضمن وصو٢تا بنفس القدر إذل كافة ا١تستفيدين دوف ٖتيز
إذل جهة معينة.
وٯتكن تصنيف ا١تعلومات الواجب اإلفصاح عنها كما يلي:
 معلومات كمية (مالية) :ٯتكن ٖتديد أربعة ٣تاالت أساسية يتم خبل٢تا اإلفصاح عن ا١تعلومات الكمية ٦تثلة يف ا١تيزانيةالعمومية ،قائمة الدخل ،قائمة التغَت يف حقوؽ ا١تلكية وقائمة التدفقات النقدية ،حيث يتم تضمُت ىذه القوائم
بأرقاـ تعرب عن مبالغ فعلية أو تقديرية نتيجة األحداث ا١تالية اليت قامت هبا ا١تؤسسة ،ومن ا١تبلحظ أف ىذا اٞتانب
من اإلفصاح يلقى استجابة دائمة من قبل ا١تستفيدين من القوائم ا١تالية ا١تنشورة.
 ا١تعلومات غَت الكمية (غَت ا١تالية) :يتم اإلفصاح عن ىذا اٞتانب يف التقارير احملاسبية بشكل صايف من شانو أف يزيدمن فهم ا١تستخدـ وثقتو با١تبالغ النقدية الظاىرة يف القوائم ا١تالية إذ أف ىذه ا١تعلومات غالبا ما تكوف مرتبطة
با١تعلومات الكمية ،ويتم اإلفصاح عن ا١تعلومات غَت الكمية من خبلؿ القوائم ا١تالية الرئيسية ومن خبلؿ قوائم مالية
ملحقة أو ا١تبلحظات ا٢تامشية باإلضافة إذل تقرير اإلدارة ،كما أف ا١تعلومات غَت الكمية تعترب مبلئمة واإلفصاح عنها
يكوف مثمراً إذا كانت مفيدة يف عملية اٗتاذ القرارات.

ويبوب اإلفصاح احملاسيب طبقا للتشريعات إذل:

2

 اإلفصاح االختياري :يتم وفقا لسلوؾ اإلدارة اليت ترى ضرورة حجب بعض ا١تعلومات ا١تتعلقة بنشاط ا١تؤسسة
ٔتا يكفل ٛتايتها يف ا١تستقبل .غَت أف ىذا التصرؼ تثَت الشكوؾ حوؿ رغبة ا١تدراء حفظ ىذه ا١تعلومات لتحقيق
مصاحل ذاتية ،وأيضا قصر النظر بشأف ا١تعامبلت يف أسهم الشركة بالبورصة.

 اإلفصاح اإلجباري  :نظرا لعدـ وجود اتفاؽ حوؿ مدى اإلفصاح الذي يليب رغبات ا١تستفيدين من ا١تعلومات
ا١تنشورة يف التقارير ا١تالية وغَتىا ،ونظرا لتضارب ا١تصاحل بُت ٥تتلف األطراؼ ٞتأت اٞتهات الرٝتية ا١تعنية باإلفصاح

1

 -نفس ا١ترجع ،ص ص 8-7

 - 2صفوة علي ٛتيدة و٤تمد رأفت رشاد ،متطلبات ومعايَت اإلفصاح يف منشئات التامُت ٣ ،تلة احملاسبة واإلدارة والتأمُت ،كلية التجارة ،جامعة القاىرة ،العدد(  ، 1998 ، ) 53ص ص .282-276
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يف التقارير إذل التدخل يف زيادة ٤تتوى ا١تعلومات ا١تنشورة يف القوائم ا١تالية .وعليو فإف ىذا اإلفصاح قائم
على التشريعات والتعليمات اليت ٕترب ا١تؤسسات على اإلفصاح عن ا١تعلومات اليت ٖتاوؿ اإلدارة حجبها.
 -3مجاالت اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية:

على ا١تؤسسة أف تفصح عن ا١تسؤولية االجتماعية يف اجملاالت اآلتية كما ىو موضح يف اٞتدوؿ:
الجدول رقم(:)01مجاالت اإلفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية
مجال االفصاح عن أنشطة المسؤولية االجتماعية

ٛتاية البيئة احمليطة با١تؤسسة

تنمية الموارد البشرية(العاملين)

أشكالو

 التحكم يف التلوث الناتج من العمليات الصناعية للمؤسسة. البحوث والدراسات يف ا١تيادين اٟتديثة للتقليل من التلوث الصناعي. ٛتاية األراضي الزراعية من الزحف الصناعي. توفَت الطاقة ،وحسن استغبلؿ ا١توارد األولية ،وإعادة تشغيلها. التخلص من ٥تلفات ا١تؤسسة بطريقة صحية ٘تنع التلوث. ٕتميل ا١تناطق احمليطة با١تؤسسة بزراعة األشجار واألزىار. -التعاوف مع ٚتعية ٛتاية البيئة يف األمور األخرى.

 تدريب العاملُت لرفع كفاءهتم وأدائهم الوظيفي. توفَت الرعاية والتأمُت الصحي للعاملُت وألسرىم. توفَت مسكن مناسب للعاملُت ،ووسائل مواصبلت وتنقل مر٭تة. توفَت معدات شروط السبلمة الصناعية ٟتماية العاملُت. هتيئة ظروؼ العمل ا١تناسبة وأوقات للراحة ،وإنشاء فرؽ رياضية. تشغيل األقليات(إف وجدت). -مطابقة السلع للجودة ومعايَت األماف والسبلمة.

تحسين جودة المنتج وحماية المستهلك

خدمة المجتمع المحلي

 احتواء ا١تنتجات على إرشادات واضحة تبُت احملتويات واستخدامها والصبلحية. احملافظة على أساليب ٛتاية ا١تستهلك. ٖتسُت اىتمامات اٞتماىَت. االىتماـ بشكاوي واقًتاحات ا١تستهلكُت. -اإلنفاؽ يف ميادين خدمة ا١تستهلك.

 ا١تسا٫تة يف إتاحة فرص التدريب ٞتميع أفراد اجملتمع احمللي. دعم ا١تؤسسات التعليمية ،وا١ترافق الصحية ،واألندية الرياضية لتحقيق رفاىيةاجملتمع.
 تشغيل ذوي االحتياجات ا٠تاصة. ا١تسا٫تة يف اللجاف اٟتكومية وأنشطة القطاع العاـ.تطورا.
 إقامة ا١تشاريع يف األماكن األقل ً -التربعات لصاحل اٞتمعيات ا٠تَتية ،والتعاونية ،واألندية احمللية.

ا١تصدر :نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص ص .79-77

ثانيا -طرق اإلفصاح المحاسبي االجتماعي ،النطاق والمعايير:

يف ىذا العنصر سنتطرؽ إذل طرؽ االفصاح احملاسيب االجتماعي ونطاؽ اإلفصاح عن األداء االجتماعي وكذلك معايَت
اختيار ا١تعلومات االجتماعية.
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 -1طرق اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية :يتم ٖتديد اإلفصاح احملاسيب عن األداء االجتماعي بإحدى الطرؽ
التالية:

1

 أسلوب عرض النشاطات االجتماعية يف تقرير منفصل عن التقارير ا١تالية ،ويتضمن ا١تبالغ اليت أنفقت على كل نشاط
من األنشطة االجتماعية ،ويعرض متزامنا مع القوائم ا١تالية ،وال يتضمن ا١تنافع اليت حققتها تلك النشاطات.

 أسلوب عرض النشاطات االجتماعية ضمن القوائم ا١تالية دوف االعتماد على ٖتليل التكاليف وا١تنافع
من ىذه األنشطة ،ويتخذ ىذا التقرير شكل وصفي ال ٭تتوي على قيم مالية ،ومن مث تبوب النشاطات االجتماعية
يف ىذا األسلوب إذل أربع ٣تموعات ،العاملُت أو ا١توارد البشرية ،البيئة ،اجملتمع ،وا١تستهلكُت.
 أسلوب عرض النشاطات االجتماعية ضمن القوائم ا١تالية مع إظهار ٚتيع ا١تبالغ اليت أنفقت على كل نشاط،
ويعتمد ىذا األسلوب على اإلفصاح عن ا١تعلومات الكمية والنشاطات ا١تنجزة وعن قياس ا١تنفعة من ىذه النشاطات
ٔتا يتناسب مع قيمة ما أُنفق.

 أسلوب عرض األنشطة االجتماعية بشكل منفصل عن القوائم ا١تالية متضمنة التكاليف ومنافع األنشطة
االجتماعية ،وتطلق عليها اسم قائمة التأثَت االجتماعي ،وفيها يتم اإلفصاح عن كل ا١تنافع والتكاليف وصايف العجز
أو الفائض االجتماعي الذي ٖتقق للمجتمع.
 -2نطاق اإلفصاح عن األداء االجتماعي :يتحدد نطاؽ اإلفصاح احملاسيب االجتماعي من خبلؿ اآلراء الثبلثة اآلتية:

2

 الرأي األوؿ  :وصف األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة بصورة إنشائية ،مع االستعانة يف بعض األحياف ببعض
ا١تؤشرات الكمية والنسب اإلحصائية .ىذا النموذج ال يتضمن يف مثل ىذه اٟتالة اإلفصاح عن قيمة التكاليف
وا١تنافع االجتماعية.
 الرأي الثاين  :اإلفصاح عن التكاليف البيئية واالجتماعية فقط ،دوف اإلفصاح عن قيمة ا١تنافع البيئية واالجتماعية.
وىذا النموذج يفًتض وجود صعوبات ٖتوؿ دوف قياس قيمة ا١تنافع االجتماعية.

 الرأي الثالث :اإلفصاح عن التكاليف وا١تنافع االجتماعية مع بعض ،يف تقرير موحد .وىذا النموذج يعتمد على مبدأ
ا١تقابلة ،أي مقابلة اإليرادات بالتكاليف ،متجاىبل الصعوبات اليت ٖتوؿ دوف قياس قيمة ا١تنافع االجتماعية بشكل
نقدي.
ىذا التعدد يف اآلراء وعدـ االتفاؽ ،يعٍت اختبلؼ تطبيق ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية بُت ا١تؤسسات ،وبالتارل تعذر توفر
معيار القابلية للمقارنة بُت تقارير ىذه ا١تؤسسات.

 - 1الشرايري ماجد وا١تومٍت غازي ،مدى مشاركة الشركات الصناعية األردنية يف النشاطات االجتماعية ومدى اإلفصاح احملاسيب عنها٣ ،تلة احملاسبة واإلدارة والتأمُت ،كلية التجارة ،جامعة القاىرة ،العدد ،67
 ،2006ص .75

 - 2نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص ص .81 – 80
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 -3معايير اختيار المعلومات االجتماعية  :ينبغي ٖتديد إطار من ا١تعايَت يتم االسًتشاد هبا عند اختيار ىذه
1

ا١تعلومات .وفيما يلي أىم ا١تعايَت الختيار ا١تعلومات االجتماعية:

 ا١تبلءمة :وتعترب أىم خاصية ٬تب أف تتوفر يف ا١تعلومات االجتماعية اليت تُدرج بالتقرير االجتماعي.

فا١تعلومات ا١تبلئمة ىي اليت تعكس صورة واضحة لتأثَتات ا١تسا٫تات البيئية واالجتماعية للمؤسسة يف اجملاالت اليت هتم
الفئات االجتماعية اليت تقع عليها ىذه التأثَتات.

 البعد عن التحيز  :وينطوي ذلك على أف ا١تعلومات اليت ٭تتويها التقرير البيئي واالجتماعي ينبغي أف تعكس كبل
من التأثَتات اال٬تابية والسلبية للعمليات البيئية واالجتماعية ا١تتعلقة ٔتسؤولية ا١تؤسسة االجتماعية عن نتائج
ىذه العمليات ،وأف ال تراعي .مصلحة فئة اجتماعية على حساب الفئات األخرى

 القابلية للفهم :يتطلب ىذا ا١تعيار ضرورة أف تتوافق داللة ا١تعلومات اليت ٭تتويها التقرير االجتماعي مع القدرة
خصوصا وأف التعامل مع
االستيعابية ١تستخدميها ،وىذا مطلب أساسي عند إعداد التقرير ٕتنبا للغموض والتعقيد،
ً
بعض ا١تعلومات يعترب أمرا حديثا لكل من ا١تعد وا١تستفيد.

 القابلية للمقارنة  :حيث يتم على أساس ىذا ا١تعيار اٗتاذ القرارات الرشيدة من خبلؿ مقارنة أداء ا١تؤسسة
االجتماعي مع األداء االجتماعي للمؤسسات األخرى ا١تماثلة يف نطاؽ عمليات التحليل ا١تارل و االجتماعي
للوصوؿ إذل حقيقة أداء ا١تؤسسة االجتماعي.
 ا١ترونة  :تعترب ا١ترونة من ا١تعايَت األساسية والضرورية الواجب توفرىا لضماف فعالية االتصاؿ ،خاصة بالنسبة للتقرير
االجتماعي والبيئي الذي تتصف عناصره بالتغَت .فا١تسؤولية االجتماعية قد تتغَت من سنة إذل أخرى ،نتيجة لتغَت
الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية احمليطة با١تؤسسة ،وقد تكوف العمليات البيئية واالجتماعية ا٠تاصة
بالوقت ا١تاضي غَت مبلئمة للوقت اٟتاضر ،وكذلك العمليات يف الوقت اٟتاضر قد تكوف غَت مبلئمة يف ا١تستقبل.
ثالثا -مزايا اإلفصاح المحاسبي االجتماعي والعوامل المحددة لو:
يوفر االفصاح احملاسيب االجتماعي مزايا متعددة من وجهة نظر اجملتمع وا١تؤسسة كما أف ىناؾ بعض العوامل ٖتُد
من تطبيقو ( ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية).
2

 -1مزايا اإلفصاح المحاسبي االجتماعي :تتمثل ىذه ا١تزايا فيما يلي:
ٖ تسُت ٝتعة ا١تؤسسة وصورهتا ،وقيمتها يف السوؽ.

 زيادة رضا ا١توظفُت ،وبالتارل إخبلصهم واندماجهم مع ا١تؤسسة.
 قلة الدعاوي ا١تدنية واٞتنائية ضد ا١تؤسسة ا١تلتزمة باألداء االجتماعي.
 - 1نفس ا١ترجع ،ص .83 – 81
 - 2نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص .84
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 عدـ خسارة العقود والصفقات العمومية ،مثل :صفقات البنك العا١تي ،والبنك اإلسبلمي للتنمية ،واالٖتاد األورويب،
والبنك األورويب للتعمَت والتنمية.
 يوفر تطبيق ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية الفرصة إلدخا٢تا البعد أو العامل البيئي يف أنظمة اٟتسابات القومية،
وىذا يوفر ميزتُت ىامتُت ٫تا:
 توفَت معلومات على قدر كبَت من األ٫تية تستخدمها اٞتهات ا١تختصة بوضع ا٠تطط التنموية على ا١تستوى القومي. توفَت الفرصة لتحسُت األُسس واألساليب ا١تتبعة يف قياس الناتج احمللي اإلٚتارل ،وكذلك معدالت النمو احملققة فيو،وذلك يتماشى مع النظاـ ا١تعد بيئيًا لقياس ىذا الناتج والذي اقًتحتو األمم ا١تتحدة يف عاـ .1993
ُ
 -2العوامل التي تحد من اإلفصاح المحاسبي عن المسؤوليات االجتماعية للمؤسسات:
سيتم اظهار ىذه العوامل من خبلؿ اٞتدوؿ التارل:

الجدول رقم ( :)00العوامل التي تحد من اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية
العوامل

العوامل اإلدارية

العوامل المالية

العوامل القانونية

المحددات

 نقص ا٠تربة لدى ا١تؤسسات فيما يتعلق باألمور االجتماعية واألخبلقية. عدـ وجود اتصاؿ فاعل من قبل اإلدارات باٞتمهور. إ٫تاؿ الدور االستشاري ا١تهم للمؤسسات. عدـ احتواء بعض ا١تؤسسات على إدارة للعبلقات العامة. إ٫تاؿ اإلدارات العليا إشراؾ ا١تستويات اإلدارية الدنيا يف عملية اٗتاذالقرارات االسًتاتيجية ا١تتعلقة ٔتوضوع ا١تسؤولية االجتماعية واألخبلقية.
 ضعف اإلحساس با١تسؤولية االجتماعية واألخبلقية الذي ىو يف الواقعالعملي مرتبط بفلسفة اإلدارة العليا ٕتاه اجملتمع والبيئة احمليطة.

 نقص ا١توارد ا١تالية اليت ٖتوؿ دوف اإلسهاـ يف النشاطات ا١تتعلقة با١تسؤولية االجتماعية واألخبلقية. االعتقاد باف ايبلء موضوع ا١تسؤولية االجتماعية واألخبلقية يؤدي إذل خفض أرباح ا١تؤسسةوإضعافها يف ا١تنافسة الدولية.
 ىدؼ العديد من ا١تؤسسات ىو تعظيم الربح فقط وٕتاىل أي شيء يدعو إذل نقص األرباحا١تتوقعة.
 ىناؾ اعتقاد بصعوبة اٞتمع بُت العمل ا١تربح وعمل ا١تؤسسة ا١تتجاوبةاجتماعيًا وأخبلقيًا.
 عدـ احًتاـ التشريعات من قبل بعض ا١تؤسسات فيما ٮتص ٛتاية البيئة ،والعمل والضرائبوغَتىا.
 عدـ وجود صياغة سياسيو اجتماعية تتمثل بتشريعات ،واليت ىي وظيفة من وظائف التخطيطاالسًتاتيجي.
 االلتزاـ بنشاطات ٤تددة نصت عليها القوانُت والتشريعات. يعتقد كثَت من ا١تدراء بأف ا١تسؤولية االجتماعية ىي التزاـ أخبلقي فقط دل تنص عليها القوانُتنصا صر٭تا.
ا١تصدر :نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص .86 – 85
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1

 األداء االقتصادي للمؤسسة :يقاس األداء االقتصادي للمؤسسة بكل من :معدؿ العائد على السهم ،معدؿ العائد
النقدي على األصوؿ ،معدؿ العائد النقدي على حقوؽ ا١تلكية ،معدؿ الربح التشغيلي على األصوؿ ،الرفع ا١تارل،
صايف التدفقات النقدية ،صايف الربح والعائد غَت العادي على السهم يف سوؽ األوراؽ ا١تالية .وبالتارل من ا١تتوقع زيادة
حجم األداء االجتماعي ومدى اإلفصاح عن ىذا األداء مع ٪تو األداء االقتصادي للوحدة احملاسبية.

 القوانُت والتشريعات اٟتكومية ا١تتعلقة باألداء االجتماعي للمؤسسات :على اٟتكومات أف تفرض على ا١تؤسسات
تشريعات اجتماعية وبيئية جديدة تتعلق بأنشطة اجتماعية ،مثل مكافحة التلوث وعدـ ٕتاوز معدالت معينة.
وإف من شأف ذلك أف يؤدي إذل زيادة يف اإلفصاح االجتماعي للوفاء ٔتسؤولياهتا االجتماعية وااللتزاـ
هبذه التشريعات ،فكلما مت إصدار تشريعات اجتماعية جديدة كلما تطلب األمر إذل مزيد من اإلفصاح
عن ىذا االلتزاـ.

 طبيعة نشاط ا١تؤسسة  :وتقاس بنوع الصناعة اليت تنتمي إليها ا١تؤسسة ،فهناؾ صناعات ذات تأثَت سليب على البيئة

واجملتمع احمللي ،مثل :صناعة الورؽ ،الكيماويات ،األٝتدة وا١تنظفات والبًتوؿ ،حيث أف ٢تذه الصناعات تأثَت بالغ
ا٠تطورة على البيئة واجملتمع احمللي ،وىذا يقتضي من اإلدارة زيادة يف اإلفصاح عن األداء االجتماعي حسب طبيعة
تأثَت الصناعة على البيئة واجملتمع احمللي.
نستنج من خبلؿ ىذا ا١تبحث أف ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية تعترب من ا١تصادر ا١تهمة للمعلومات البلزمة لتحقيق
ما يسمى بالتنمية ا١تستدامة للدوؿ ا١تختلفة .وذلك باعتبارىا العنصر الرئيسي ا١تؤثر يف إعداد وٗتطيط سياسات التنمية
أيضا لتأثَت معدالت التنمية اليت ترغب كل دولة من دوؿ العادل ٖتقيقها يف مستوى وجودة
االقتصادية واالجتماعية ،و ً
أيضا يف ٖتديد اٟتجم ا١تتاح من ا١توارد الطبيعية يف ىذه الدوؿ .ومن األ٫تية ٔتكاف معرفة الدور الذي تقوـ
البيئة ،و ً
بو ا١تؤسسات ومدي التزامها با١تسؤولية االجتماعية من خبلؿ ما يسمى بالفصاح احملاسيب االجتماعي.

 - 1نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،مرجع سابق ،ص .87 – 86
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المبحث الثالث :نموذج مقترح لتطبيق طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية

يف ىذا ا١تبحث سيتم اقًتاح ٪توذج لتطبيق طريقة  ABCمن طرؼ الدكتور "إبراىيم ميدة" ،وىذا النموذج يعمل

على ٗتصيص تكاليف األنشطة االجتماعية ٔتوجب أسس ٗتصيص ٤تددة ومسببات تكلفة معينة ،على مراكز النشاط
االقتصادي وكذلك اقًتاح ٪تاذج تقارير للمسؤولية االجتماعية .وٕتدر االشارة إذل أف الباحث يعترب طريقة ABC
على أهنا نظاـ.

المطلب األول :ماىية طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية

1

يقًتح الباحث إجراء توسيع ألىداؼ وخصائص طريقة التكلفة على أساس النشاط ،وكذلك وجود مبادئ علمية
٬تب مراعاهتا يف تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية ،ويرى الباحث أنو توجد ٣تموعة دوافع ُٖتتم مراعاة
ا١تسؤولية االجتماعية يف تطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط.
أوال -خصائص طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية:
٬تب التنويو إذل أف نظاـ  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية ىو نظاـ فرعي للتكاليف ومن ا١تنطقي أف يتسم
ٓتصائص النظاـ الفعاؿ للتكاليف ومن ىذه ا٠تصائص:

 ارتكاز النظاـ على علمية القواعد من ناحية وواقعية التطبيق من ناحية أخرى ،كما أف فعالية نظاـ التكاليف تقاس
بدرجة ٖتقيق التوازف بُت الركيزتُت ا١تذكورتُتْ ،تيث ال تغلب القواعد واألصوؿ العلمية القائم عليها النظاـ لدرجة
أف يصبح النظاـ غَت قابل للتطبيق ،وال يغلب واقع ظروؼ اٟتاؿ واإلمكانات ا١تتاحة لدرجة أف يصبح النظاـ
غَت علمي يف بُنيانو ٦تا يؤدي إذل نتائج مشكوؾ يف صحتها.

 الكفاءة التحليلية٬ :تب أف تتوافر ىذه السمة يف نظاـ  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية ،فيقوـ بتجميع بيانات
التكاليف ا٠تاصة باألنشطة وٖتليلها إذل أعماؽ متعددة تنتهي بتوفَت ثروة من البيانات وا١تعلومات االجتماعية ٕتعلو
قادرا على مواجهة ٚتيع ا٠تدمات اليت تطلب منها.
ً

 الكفاءة الرقابيةٔ :تعٌت أنو ٬تب أف ٬تمع إذل جانب احملاسبة عن الفعاليات ،إعداد ا١تعايَت العلمية الدقيقة اليت تتيح
فرصة ا١تقارنة بُت التكاليف ا١تعيارية والفعلية وٖتديد الفروؽ بينهما ودراسة أسباهبا أوال بأوؿ دوف االنتظار حىت هناية
الفًتة احملاسبية ،وبذلك تصبح التكاليف الفعلية لؤلنشطة االجتماعية باستمرار ٖتت ا١تراقبة.
ثانيا -أىداف طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية:
من أىم األىداؼ ا١تقًتحة لنظاـ التكلفة على أساس النشاط يف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية ما يأيت:
 - 1إبراىيم ميدة٪ ،توذج مقًتح لتطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية٣ ,تلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية–
اجمللد  - 21العدد الثاين -كلية االقتصاد ،جامعة دمشق ،2005 ،ص ص .289 -286
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 قياس تكاليف األداء االجتماعي واليت تتضمن تكاليف األنشطة االجتماعية اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة وفاءً ١تسؤوليتها
االجتماعية.
 الرقابة على تكاليف األداء االجتماعي هبدؼ ٖتقيق الفعالية والكفاءة يف استخداـ عناصر تكاليف األنشطة
االجتماعية ومن مث اإلسهاـ يف اٟتد من اإلسراؼ والضياع يف استخداـ موارد ا١تؤسسة.
 ترشيد قرارات اإلدارة ا١تتعلقة باألداء االجتماعي سواء أكانت تلك القرارات قرارات ٗتطيطية تتعلق بإعداد موازنة
ٗتطيطية لؤلداء االجتماعي ،أـ قرارات مصححة تعمل على تشجيع الفروؽ ا١توجبة وعبلج الفروؽ السالبة النإتة
عن مقارنة األداء االجتماعي الفعلي باألداء االجتماعي ا١تخطط ،وذلك بعد ٖتليلها ودراسة أسباهبا يف ضوء مبدأ
اإلدارة باالستثناء.
ثالثا -مبادئ تطبيق طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية:
ىناؾ العديد من ا١تبادئ العلمية اليت ٬تب مراعاهتا يف تطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط يف ٣تاؿ ا١تسؤولية
االجتماعية ىي:

 مبدأ التسجيل التارٮتي التحليلي :وذلك كي تتوافر البيانات التفصيلية عن تكاليف األنشطة االجتماعية اليت تسهم
يف ٖتقيق أىداؼ نظاـ التكاليف.

 مبدأ احملاسبة الكمية وا١تالية :إذ ٬تب أف يُراعى يف تطبيق نظاـ  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية ارتكازه
على مبدأ احملاسبة الكمية إذل جانب احملاسبة ا١تالية ،إذ إف احملاسبة الكمية ٘تكن من تتبع مواطن الكفاءة ومواطن
اإلسراؼ يف استخداـ عناصر تكاليف األنشطة االجتماعية.
 مبدأ إعداد تقارير دورية ١تراكز ا١تسؤولية :هبدؼ الرقابة على عناصر تكاليف األنشطة االجتماعية.
 مبدأ مراعاة االعتبارات السلوكية يف إعداد أساليب الرقابة على التكاليف واستخدامها.
 -1دوافع مراعاة المسؤولية االجتماعية في تطبيق نظام التكلفة على أساس النشاط:
أىم ىذه الدوافع ما يلي:

 االٕتاه ٨تو تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة إذل جانب تقييم األداء االقتصادي ٢تا ،فالكفاءة االقتصادية وحدىا
دل تعد ا١تعيار الوحيد للحكم على أداء ا١تؤسسة ،ولذلك ٬تب أف يُراعى يف تطبيق نظاـ  ABCأف يكوف من ضمن
٥ترجاتو ما يساعد على تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة إذل جانب تقييمها من الناحية االقتصادية.

وقد دعا ىذا األمر اللجنة اليت كونتها اٞتمعية الوطنية للمحاسبُت  N.A.Aلتقدًن تقرير عن احملاسبة عن األداء

االجتماعي للمؤسسة  ،إذل الًتكيز على أ٫تية األنشطة االجتماعية للمؤسسة وعلى ضرورة االعًتاؼ هبا وٖتديد مقاييس
 N.A.A - ىي اختصار لػ  National Association of Accountantsوىي اٞتمعية الوطنية للمحاسبُت ،واليت تأسست بالواليات ا١تتحدة األمريكية عاـ
 1972كهيئة تتوذل عملية تنظيم العمل ا١تهٍت وٖتقيق مستوى جيد من تعليم وتوعية وتدريب احملاسبُت يف ىذا اجملاؿ ،وىي ٘تنح شهادة احملاسب القانوين
اإلداري ).Certified Management Accountant ( CMA
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لتقييمها لتعكس األداء االجتماعي ٢تا ولتكمل ا١تقاييس االقتصادية التقليدية وأ٫تها الربح ،واللجنة هبذا تدعو إذل ضرورة
وجود مقياس اقتصادي/اجتماعي لتقييم أداء ا١تؤسسة .باإلضافة إذل ضرورة قياـ ا١تؤسسة با١توازنة بُت ىدؼ ٖتقيق الربح
معا ألف كبل منهما ٭تتاج
وبُت ىدؼ إ٧تاز ا١تسؤولية االجتماعية ،ألف اجملتمع يف احتياج لكليهما وأهنما ينمواف ً
إذل اآلخر ،وٯتكن النظر إذل الربح دوف الوفاء با١تسؤولية االجتماعية على أنو سرقة ،والوفاء با١تسؤولية االجتماعية دوف
صلحا اجتماعيًا ولكن ٯتكنو أف يستخدـ األصوؿ ا١تتاحة لديو بطريقة
الربح على أنو إحساف وأف مدير ا١تؤسسة ليس ُم ً
نفعا للمؤسسة وللمجتمع يف الوقت نفسو .وينبغي أف تكوف مهمة اإلدارة ىي التأكد من تقدـ ا١تؤسسة يف ٣تاؿ
أكثر ً
ٖتقيق الربح والوفاء ٔتسؤوليتها االجتماعية.
ويشَت الباحث إذل أنو يوجد اآلف طلب متزايد على ا١تعلومات ا١تتعلقة با١تسا٫تة االجتماعية للمؤسسات من جانب
العديد من فئات اجملتمع ومن أمثلة تلك الفئات ا١تستثمروف ،فا١تستثمروف أصبحوا يدخلوف مدى ا١تسا٫تة االجتماعية
للمؤسسة كبعد جديد يف ٖتديد معايَت كفاءة الوحدات االقتصادية ،اليت تُتخذ كأساس يف اٗتاذ قرارات االستثمار
ويتطلب أخذ الوعي االجتماعي والوعي البيئي يف اٟتسباف عند اٗتاذ القرارات االستثمارية واٟتصوؿ على معلومات
وصفية ومعلومات كمية عن ٣تهودات الوحدة يف ٛتاية البيئة وكفاءة استخدامها للموارد الطبيعية واىتمامها بصحة
العاملُت وسبلمتهم وٛتاية ا١تستهلكُت وٖتسُت نوعية اإلنتاج ،وعدـ وجود ٘تييز بُت ٣تموعات العاملُت وصدؽ اإلعبلف،
وما إذل ذلك من بيانات ويستخدـ ا١تستثمروف ىذه البيانات كأساس سليم عند اٗتاذ قراراهتم االستثمارية .وقد أوضحت
الدراسة اليت قاـ هبا " "A. Belkaouiعلى  50شركة أمريكية من تلك اليت تقوـ باإلفصاح عن تكاليف اٟتد
انعكاسا قويًا للتقارير ا١تالية
من التلوث يف تقاريرىا ا١تالية ا١تنشورة ،إف سلوؾ أسعار األسهم ا٠تاصة هبذه الشركات يعد
ً
السنوية ا٠تاصة هبا بعد تاريخ إعبلف ىذه التقارير.
وٮتلص الباحث إذل أف الكفاءة االقتصادية وحدىا دل تعد ا١تعيار الوحيد للحكم على أداء ا١تؤسسة ،لذلك ينبغي
َ

أف يُراعى يف تطبيق نظاـ  ABCأف يكوف من ضمن ٥ترجاتو ما يساعد على تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة
إذل جانب تقييم أدائها االقتصادي.

 حاجة اإلدارة ا١تاسة إذل معلومات دورية عن ا١تسا٫تة االجتماعية للمؤسسة ،وذلك لتمكينها من أداء وظائفها بفعالية
وكفاءة يف ٣تاؿ األداء االجتماعي ،فهناؾ أنشطة اجتماعية يؤدي القياـ هبا إذل ٖتسُت األرباح يف كل من األجل
معا ،فعلى سبيل ا١تثاؿ ،قد تقوـ إحدى ا١تؤسسات باحملافظة على البيئة عن طريق تعبئة ا١تنتج
القصَت واألجل الطويل ً

يف عبوات ٯتكن للعميل ردىا للمؤسسة مرة أخرى واٟتصوؿ على مقابل ٢تا ،ويكوف من نتيجة ىذا التصرؼ ٖتقيق
معا.
ىدفُت ً
 ٛتاية البيئة من التلوث نتيجة تشجيع العميل على عدـ إلقاء العبوات فارغة. ٗتفيض تكلف ة ا١تنتج بالنسبة للعميل نتيجة استبلـ العميل مقابل للعبوات الفارغة اليت مت ردىا ،ومن مث زيادة حجما١تبيعات اليت تؤدي إذل ٖتقيق األرباح ،ومن األمثلة األخرى لؤلنشطة االجتماعية التحكم يف ا١تخلفات وإعادة
استخدامها.
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 الطبيعة الكمية وا١تالية ١تعظم األنشطة االجتماعية والتزايد ا١تستمر يف أ٫تيتها النسبية ،ويتفق الباحث
يف ىذا مع ما أشارت إليو ٚتعية احملاسبة األمريكية  A.A.Aيف أنو من أقوى األسباب اليت تدعو احملاسبُت
إذل مراعاة ا١تسؤولية االجتماعية يف تطبيق النظم احملاسبية واالىتماـ بقياس ا١تعلومات وعرضها عن ا١تسا٫تة
تأثَتا جوىريًا يف تكاليف
االجتماعية للمؤسسات ىو أف الكثَت من ىذه ا١تعلومات ذات طبيعة كمية ومالية وتؤثر ً
اإلنتاج.

 ترشيد قياس تكلفة اإلنتاج وٕتنب نتائج عدـ القياس السليم ٢تا.

بعد التعرؼ على ا٠تصائص اليت تتميز هبا طريقة  ABCوأىدافها يف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية ودوافع مراعاة ا١تسؤولية
االجتماعية يف تطبيق طريقة  ،ABCٯتكن االنتقاؿ إذل ا٠تطوات اليت ٯتكن مراعاهتا يف تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ
ا١تسؤولية االجتماعية.

المطلب الثاني :خطوات تطبيق طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية
ىناؾ ٣تموعة من ا٠تطوات اقًتحها الباحث لتطبيق نظاـ  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية.
أوال -تحديد األنشطة االجتماعية:
يف ىذا العنصر ال بد من التفرقة بُت االنشطة االقتصادية واالجتماعية ،ألنو ليس ىناؾ اتفاؽ على األنشطة اليت تعترب
داخل نطاؽ احملاسبة االجتماعية واألنشطة اليت ال تدخل ضمن ىذا النطاؽ ولكن ىناؾ معياراف للتميز بُت األنشطة
1
االجتماعية واألنشطة االقتصادية:
ا١تعيار األوؿ :ىو وجود أو عدـ وجود اإللزاـ القانوين بالنشاط ،فاألنشطة االجتماعية ىي األنشطة اليت تنفذىا ا١تؤسسة
اختياريا للوفاء بالتزاماهتا ٕتاه اجملتمع أي أف صفة اال ختيار أو االلتزاـ ىي اليت ٖتدد طبيعة النشاط فيما إذا كاف اجتماعيا
أـ ال.
ا١تعيار الثاين :ىو معيار النشاط ذاتو ،أي أف األنشطة االجتماعية تشمل كل األنشطة ذات الطبيعة االجتماعية وليس
فقط األنشطة اليت تقوـ هبا ا١تؤسسة بصفة اختيارية.
استنادا إذل تقرير  :N.A.Aأشار تقرير ٞتنة ٚتعية احملاسبُت القومية بأمريكا
قاـ الباحث بتحديد األنشطة االجتماعية
ً
 N.A.Aإذل تبويب األنشطة االجتماعية يف أربعة ٣تاالت أساسية وىي:
٣ تاؿ التفاعل مع اجملتمع ) :)Community Involvementيتضمن ىذا اجملاؿ ٣تموعة األنشطة االجتماعية
اليت هتدؼ إذل ٖتقيق فائدة للجمهور العاـ.
٣ تاؿ ا١توارد البشرية (اإلنسانية) ) :)Human Resourcesٯتثل ىذا اجملاؿ ٣تاال داخليًا من ٣تاالت ا١تسؤولية
االجتماعية ،ويتضمن ٣تموعة األنشطة االجتماعية اليت هتدؼ إذل ٖتسُت حالة العاملُت.
 - 1بزماوي ٤تمد حساـ ،مرجع سابق ،ص .89
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٣ تاؿ ا١تسا٫تات البيئية وا١توارد الطبيعية):(Contributions Physical Resources and Environmentel

يتضمن ىذا اجملاؿ ٣تموعة األنشطة اليت توجو لتخفيف التدىور البيئي أو منعو.
٣ تاؿ مسا٫تات ا١تنتج أو ا٠تدمة  :)Product or Service Contributions(:ٯتثل ىذا اجملاؿ ٣تموعة األنشطة
أساسا إذل ٖتقيق رضى ا١تستهلك.
االجتماعية اليت هتدؼ ً
وفيما يأيت توضيح لبعض األنشطة االجتماعية اليت تندرج ضمن كل ٣تاؿ من اجملاالت السابقة موضحة يف اٞتدوؿ
التارل:
الجدول رقم ( :)02األنشطة االجتماعية وفقا للـ  N.A.Aلالزمة لتطبيق نظام ABC
المجال

األنشطة االجتماعية

أنشطة اجتماعية

أ -تقدًن مسا٫تات مالية هتدؼ إذل :تدعيم ا١تؤسسات العلمية والتعليمية ،تدعيم ا٢تيئات اليت تقوـ بأنشطة ثقافية ،تدعيم

خاصة بالتفاعل مع
اجملتمع

ا٢تيئات ا٠تاصة بالرعاية الصحية و تدعيم ا٢تيئات األخرى ذات األىداؼ ا١تشاهبة.
ب -النقل وا١تواصبلت :اإلسهاـ يف ٗتفيف مشكبلت النقل وا١تواصبلت أو منعها ،ومن أمثلة ذلك وسائل نقل العاملُت.
ت -ا٠تدمات الصحية :اإلسهاـ يف توفَت إمكانات العناية الصحية وخدماهتا ،وتدعيم الربامج اليت ٗتفف من األوبئة
واألمراض.
ث -اإلسكاف :اإلسهاـ يف حل مشكبلت اإلسكاف ومن أمثلة ذلك إنشاء مساكن جديدة.
ج -رعاية ٣تموعات معينة من األفراد :مثل اإلسهاـ يف حل مشكبلت ا١تعوقُت ،واإلسهاـ يف رعاية الطفولة ،واألفراد غَت
ا١تؤىلُت.
حٗ -تطيط اجملتمع وٖتسينو :ومن أمثلة ذلك اإلسهاـ يف إعداد برامج لتخطيط ا١تدف وٕتديدىا وإعداد برامج ١تنع اٞترٯتة.
للمسنُت غَت القادرين ماليًا ،واألطفاؿ
خ -برامج تغذية متخصصة :اإلسهاـ يف توفَت وجبات غذائية ٣تانية أو شبو ٣تانية ُ
ا١تعوقُت ،واٞتماعات األخرى ا١تشاهبة.
د -التعليم :اإلسهاـ يف تطوير التعليم ،ومن ذلك السماح للباحثُت بإجراء البحوث ا١تيدانية والتطبيقية ،وإمدادىم
بالبيانات ا١تطلوبة بدقة ودوف تأخَت.

أنشطة اجتماعية
خاصة با١توارد البشرية

العمالة٬ :تب مراعاة توفَت فرص عمل متساوية لكل األفراد ،وتوفَت فرص عمل للطبلب يف العطلة الصيفية.
أ -توظيف َ

ب -برامج تدريب٬ :تب توفَت برامج تدريب لكل العاملُت لزيادة مهاراهتم وقدراهتم ورضائهم عن العمل.
ج -سياسات ترقية :االعًتاؼ بقدرات كل العاملُت ،وٖتقيق فرص متساوية للًتقية.

ح -احملافظة على استقرار العمالة :ومن أمثلة ٖتقيق ذلك جدولة اإلنتاج ،والصيانة ا١تستمرة لآلالت ْتيث ٯتكن اٟتد من
البطالة.
خ -عدالة ا١تقابل ا١تادي للعمل٬ :تب أف يكوف إٚتارل ما يتقاضاه العاملوف من مرتبات وأجور وميزات وحوافز ال يقل عن
ا١تستويات السائدة يف الصناعة أو يف اجملتمع.
د-ف ظروؼ العمل :هتيئة ظروؼ العمل بشكل ٭تقق األمن واالستقرار والرعاية الصحية.
ذ -برامج توعية٬ :تب إعداد برامج توعية للعماؿ إلبعادىم عن ا١تخدرات وا١تسكرات وأمثا٢تا.
ر -االتصاؿ٬ :تب توفَت نظاـ اتصارل ذي إتاىُت بُت ٚتيع ا١تستويات اإلدارية ،وذلك إلمداد العماؿ ّتميع ا١تعلومات
عن العمل ،وكذلك توفَت الفرصة ٢تم لتقدًن مقًتحاهتم لتحسُت العمل.
أنشطة اجتماعية
خاصة باإلسهامات
البيئية وا١توارد الطبيعية

حدا أدىن ٬تب العمل على عدـ ٕتاوزه ،وذلك يف سبيل
أ-اٟتد من تلوث ا٢تواء٬ :تب االلتزاـ بنصوص القانوف واعتبارىا ً
ٕتنب إحداث عناصر تلوث ا٢تواء أو التخفيف منها.
حدا أدىن ٬تب العمل على عدـ ٕتاوزه ،وذلك يف سبيل
ب -اٟتد من تلوث ا١تياه٬ :تب االلتزاـ بنصوص القانوف وعدىا ً
ٕتنب إحداث عناصر تلوث ا١تياه أو التخفيف منها.
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حدا أدىن ٬تب العمل على عدـ ٕتاوزه،
دىا ً
ج -اٟتد من تلوث الصوت (الضوضاء)٬ :تب االلتزاـ بنصوص القانوف َ
وع َ
وذلك يف سبيل ٕتنب إحداث الضوضاء أو التخفيف منها.
ح -اٟتد من تلوث األرض :وذلك بالتخلص من ا١تخلفات بطريقة تكفل تقليل تلوث األرض إذل أقل حد ٦تكن ،وتصميم
ا١تنتجات وعمليات التشغيل بطريقة تؤدي إذل ٗتفيض كمية ا١تخلفات.
خ -االقتصاد يف استخداـ ا١توارد النادرة :ومن أمثلة ذلك االقتصاد يف استخداـ مصادر الطاقة ا١توجودة ،واالقتصاد يف
استخداـ ا١تواد ا٠تاـ النادرة ،واإلسهاـ يف البحث عن مصادر جديدة ٢تما.
د -إضفاء القيم ة اٞتمالية٬ :تب مراعاة القيمة اٞتمالية يف تصميم مظهر الوحدة االقتصادية وا١تنطقة احمليطة هبا ،وٯتكن
استخداـ أسلوب االستزراع والتشجَت لتحقيق ذلك.

أنشطة اجتماعية
خاصة با١تنتج أو
ا٠تدمة

أ -عبوة ا١تنتج٬ :تب توضيح بعض البيانات األساسية على عبوة ا١تنتج كطرائق االستخداـ وحدود االستخداـ و٥تاطر
االستخداـ ،وفًتة الصبلحية ،وكمية احملتويات.
ب -ضماف ا١تنتج :إذا كانت ا١تؤسسة تعطي ضمانًا ١تنتجاهتا ،فيجب أف يكوف ىذا الضماف حقيقيًا يتضمن إصبلح
ا١تنتجات واستبدا٢تا دوف مقابل ما داـ السبب ىو عيب أو قصور راجع للعملية اإلنتاجية ،وال يرجع لسوء استخداـ
ا١تستهلك ،وىذا يتطلب ضرورة توفَت مراكز خدمة ٢تذه ا١تنتجات.
ت -االستجابة للشكاوى من ا١تنتج٬ :تب االستجابة ٞتميع شكاوى ا١تستهلكُت بدراستها وتوفَت اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا.
ث -برامج إعبلمية٬ :تب القياـ بربامج إعبلمية لتوفَت معلومات للمستهلكُت عن خصائص ا١تنتج وطرائق و٣تاالت
استخدامو والتغَتات ا١ترتقب إجراؤىا على ا١تنتج.
ج -جودة ا١تنتج٬ :تب الرقابة الفعالة على جودة ا١تنتج ،كما ٬تب عدـ إنتاج منتجات قصَتة العمر ،إذا أمكن إنتاجها كي
تعمل مدة أطوؿ.
ح -أماف ا١تنتج٬ :تب تصميم ا١تنتجات أو تعبئتها بشكل ٭تقق أماف ا١تنتج ،ويؤدي إذل تقليل احتماالت التعرض ألي
إصابة عند استخداـ ا١تنتج.
خ -صدؽ اإلعبلنات عن ا١تنتج٬ :تب أف تراعي الشركة الصدؽ يف اإلعبلف عن منتجاهتا ،و٬تب أال يتضمن اإلعبلف عن
منتجاهتا أي أمور قد يساء فهمها وتضليل ا١تستهلك.
د -البحوث التسويقية٬ :تب القياـ بالبحوث التسويقية لتوفَت اٟتاجات االجتماعية للمستهلكُت وٕتنب ا١تشكبلت
االجتماعية أو البيئية للمنتج.
***

ا١تصدر :بتصرؼ

بعد دراسة التبويب الذي أشار إليو تقرير ٞتنة ٚتعية احملاسبُت القومية بأمريكا  N.A.Aلؤلنشطة االجتماعية
وٖتليلو ،يُؤي د الباحث اعتماد ىذا التبويب كأساس يف ٖتديد مراكز األنشطة االجتماعية اليت ٘تارسها ا١تؤسسة،
ألف ىذا التبويب يشمل ٚتيع األنشطة االجتماعية اليت ٯتكن أف تضطلع هبا ا١تؤسسات ،وكذلك ينسجم مع اإلطار
العاـ لتصميم نظاـ التكلفة على أساس األنشطة ( ABCالنشاط االقتصادي) يف مرحلة أساسية ومهمة من مراحل
تصميمو وىي مرحلة ٖتديد مراكز األنشطة وذلك ضمن ٣تموعات أو مستويات أربعة ،وىي :مراكز أنشطة
على مستوى الوحدة ،مراكز أنشطة على مستوى دفعة اإلنتاج ،مراكز أنشطة على مستوى ا١تنتج ومراكز األنشطة

***  -االستعانة بػ :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ص ص .296-295
116

الفـصل الثالث

ABCأىمية ربط المسؤولية االجتماعية بطريقة

على مستوى التسهيبلت والتجهيزات ،لذلك ٯتكن التأسيس على تبويب  N.A.Aلؤلنشطة االجتماعية لتطبيق نظاـ
1
 ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية.
ثانيا -تحديد مراكز األنشطة االجتماعية الالزمة لتطبيق نظام :ABC

انسجاما مع التبويب الشامل لؤلنشطة االجتماعية وىو تبويب  ،N.A.Aيقًتح الباحث ٖتديد مراكز األنشطة
ً
االجتماعية كخطوة ثانية من خطوات تطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية
ٔتا يأيت يف اٞتدوؿ:
الجدول رقم ( :)02مراكز األنشطة االجتماعية الالزمة لتطبيق نظام ABC
مراكز األنشطة االجتماعية الرئيسية
مراكز األنشطة االجتماعية لخدمة
فئات أخرى في المجتمع

مراكز األنشطة االجتماعية لخدمة

الموارد البشرية العاملة في المؤسسة

مراكز األنشطة االجتماعية لحماية
البيئة

مراكز األنشطة االجتماعية لخدمة
المستهلكين
****

مراكز األنشطة االجتماعية الفرعية
عددا من مراكز األنشطة الفرعية اآلتية:
واليت هتدؼ إذل ٖتقيق فائدة للجمهور العاـ ،وتضم ىذه ا١تراكز ً
مركز نشاط اإلسهامات ا١تالية للهيئات العلمية والتعليمية والثقافية والصحية. -مركز نشاط رعاية ا١تعوقُت.

عددا من ا١تراكز الفرعية
وتتضمن ىذه ا١تراكز الرئيسية واليت هتدؼ إذل ٖتقيق رضى العاملُتً ،
وىي - :مركز نشاط األمن الصناعي.
 مركز نشاط تدريب العاملُت. مركز نشاط تغذية العاملُت وعبلجهم. مركز نشاط نقل العاملُت وإسكاهنم. مركز نشاط خدمات ترفيهية للعاملُت ورعاية أطفا٢تم. مركز نشاط ٕتميل مظهر ا١تؤسسة.عددا
وتتضمن ىذه ا١تراكز ا٠تاصة ْتماية البيئة من اآلثار العرضية الضارة الناٚتة عن النشاط الرئيسي للمؤسسةً ،
من مراكز األنشطة الفرعية اآلتية:
 مركز نشاط اٟتد من تلوث ا٢تواء. مركز نشاط اٟتد من تلوث ا١تياه واألرض. مركز نشاط اٟتد من تلوث الصوت ( الضوضاء ).عددا من مراكز األنشطة الفرعية اآلتية- :
واليت هتدؼ إذل ٖتقيق وكذلك احملافظة على رضى ا١تستهلكُت ،وتضم ً
مركز نشاط دراسة شكاوى العمبلء.
 مركز نشاط صيانة ا١تنتج وإصبلحو واستبدالو. -مركز نشاط ْتوث التسويق.

ا١تصدر :بتصرؼ.

ثالثا -تحديد مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية كخطوة ثالثة لتطبيق :ABC

2

كما أشرنا يف الفصل الثاين فإف ُمسبب التكلفة أو ٤تركها ىو أي عامل يؤثر يف التكلفةٔ ،تعٌت أف التغَت يف ٤ترؾ
التكلفة أو مسببها يسبب التغَت يف إٚتارل التكلفة ا١ترتبطة وا١تتعلقة بغرض التكلفة .و٤تركات التكلفة إما أف تأخذ شكل
 - 1ابراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .298

****  -االستعانة بػ :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ص .300

 - 2ابراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .299
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مقاييس مالية موجودة يف نظم احملاسبة أو شكل متغَتات أو مقاييس غَت مالية مثل عدد ساعات تدريب الفرد أو عدد
األجزاء أو غَت ذلك .وقبل أف يعرض الباحث مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا١تقًتحة ،ال بد أف ينَوه إذل عدد
من االعتبارات اليت ٬تب أخذىا عند ٖتديد مسببات التكلفة ىذه وىي:
 أف يتبلءـ مسبب التكلفة مع طبيعة النشاط الذي يتم تأديتو.يسهل إخضاع مسبب التكلفة للقياس.
 أف ُيسهل وضع مواصفات عامة ١تسبب التكلفة.
 أف ُيسهل إجراء ا١تقارنات.
 -ثبات مسبب التكلفة على األقل يف األجل القصَت لكي ُ

ويشَت الباحث إذل الصعوبة النسبية اليت تكتنف خطوة ٖتديد ٤تركات تكلفة األنشطة االجتماعية أو مسبباهتا ،إذ تتسم
كما بعكس اٟتاؿ عند ٖتديد مسببات تكلفة األنشطة االقتصادية ،ولكن ال يعٍت
بأهنا غَت ملموسة ويصعب قياسها ً
ذلك أنو ال ٯتكن ٖتديدىا و٘تييزىا ،ويف ىذه ا٠تطوة يعرض الباحث ٤تاولة لتحديد مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية،
يقًتحها يف اٞتدوؿ اآليت:
الجدول رقم ( :)00مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية الالزمة لتطبيق ABC
مراكز األنشطة االجتماعية
أ-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمات فئات أخرى يف اجملتمع:
 مركز نشاط ا١تسا٫تة ا١تالية للهيئات العلمية والتعليمية والثقافيةوالصحية وغَتىا.
 -مركز نشاط رعاية ا١تعوقُت.

مسببات (محركات) التكلفة المقترحة
مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمات فئات أخرى يف
اجملتمع:
مسا٫تة مالية. -رعاية معوؽ – نوع الرعاية.

ب-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة با١توارد البشرية:
 مركز نشاط األمن الصناعي. مركز نشاط تدريب العاملُت. مركز نشاط تغذية العاملُت وعبلجهم. مركز نشاط نقل العاملُت وإسكاهنم. مركز نشاط خدمة ترفيهية للعاملُت ورعاية أطفا٢تم. -مركز نشاط ٕتميل مظهر ا١تؤسسة.

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة با١توارد البشرية:
خدمة أمن صناعي للعامل.ساعة تدريب الفرد.خدمة عبلجية للعامل  /خدمة غذائية.خدمة نقل العاملُت  /مًت مربع سكن.خدمة ترفيهية للعامل – نوع ا٠تدمة والرعاية ألطفا٢تم-مًت مربع مساحة ٣تّملة.

 -مركز نشاط اٟتد من تلوث الصوت (الضوضاء).

 -ديسيبل*****  /ضوضاء.

ت-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة:
 مركز نشاط اٟتد من تلوث ا٢تواء. مركز نشاط اٟتد من تلوث ا١تياه واألرض.ث-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة ا١تستهلكُت:
 مركز نشاط دراسة شكاوى العمبلء والرد عليها.***** -

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة:
 طن  /عنصر تلوث ا٢تواء. -طن  /عنصر تلوث ا١تياه واألرض.

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة ا١تستهلكُت:
-شكوى.

الديسيبل (إختصارا  ) dBىي الوحدة ا١تستخدمة لق ياس شدة الصوت .الديسيبل ىو أدىن فرؽ بُت صوت وآخر ٯتكن أف ٖتسو األذف البشرية ،وفيما يلي بعض معايَت األصوات ا١تعروفة :صوت

التنفس الطبيعي  10 :ديسيبل ،صوت حفيف األشجار  50:ديسيبل ،صوت اإلنساف العادي  30 :إرل  60ديسيبل ،صوت جرس التليفوف  70 :ديسيبل ....وغَتىا من األصوات.
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 مركز نشاط صيانة ا١تنتج وإصبلحو واستبدالو. -مركز نشاط البحوث والدراسات التسويقية.

وحدة ا١تنتج – نوع الصيانة.ْ-تث أو دراسة تسويقية.

ا١تصدر :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .300

رابعا -اقتراح نموذج لتحميل (تخصيص) تكاليف األنشطة االجتماعية على مراكز النشاط االقتصادي بالمؤسسة
1

كخطوة رابعة لتطبيق نظام :ABC

يقًتح الباحث ٗتصيص تكاليف األنشطة االجتماعية على مراكز النشاط االقتصادي با١تؤسسة واليت تشمل مراكز
األنشطة اإلنتاجية ومراكز األنشطة التسويقية ومراكز األنشطة اإلدارية ،ومراكز األنشطة االستثمارية .ويفسر الباحث

سبب ذلك بتداخل األنشطة االجتماعية مع ٚتيع الوظائف الرئيسية للمؤسسة ومن مث ٬تب أف تتحمل هبا .وتواجو
ا١تعاٞتة احملاسبية السابقة مشكلة تتعلق بكيفية ٖتديد أنصبة مراكز النشاط االقتصادي من تكاليف األنشطة االجتماعية.
مقًتحا لكشف ٗتصيص تكاليف األنشطة االجتماعية على مراكز النشاط
٪توذجا
ويف ىذا الصدد يعرض الباحث
ً
ً
االقتصادي يف ا١تؤسسة:
الجدول رقم( :)00النموذج المقترح لكشف تخصيص تكاليف األنشطة االجتماعية على النشاط االقتصادي
تكاليف األنشطة االجتماعية

أساس التخصيص

Allocation Base

مراكز النشاط االقتصادي
مراكز األنشطة

مراكز األنشطة

التسويقية

اإلنتاجية

مراكز األنشطة
اإلدارية

مراكز األنشطة
االستثمارية

تكاليف األنشطة االجتماعية لخدمة فئات أخرى للمجتمع:
تكلفة ا١تسا٫تات ا١تالية للهيئات
العلمية والتعليمية والثقافية
والصحية

ٗتصيص

تكلفة رعاية ا١تعوقُت
"معظم أعما٢تم أمن إداري"

ٗتصيص

-

تكلفة األمن الصناعي

ٗتصيص

××

تكلفة تدريب العاملُت

ٗتصيص ،والبنود ا١تشًتكة
توزع بنسبة عدد العاملُت
ا١تستفيدين من خدمة
التدريب.

××

تكلفة تغذية العاملُت وعبلجهم

تكلفة نقل العاملُت وإسكاهنم

-

-

××

-

-

××

-

-

تكاليف األنشطة الخاصة بالموارد البشرية:

××

××

××

ٗتصيص ،والبنود ا١تشًتكة
توزع بنسبة عدد العاملُت
ا١تستفيدين من ا٠تدمات
الطبية واألغذية.

××

××

××

××

ٗتصيص ،والبنود ا١تشًتكة

××

××

××

××

 - 1ابراهين هيدة ،هرجع سابق ،ص .300
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توزع بنسبة عدد العاملُت
ا١تستفيدين من خدمة النقل
والسكن.

تكلفة ا٠تدمات الًتفيهية ورعاية
أطفاؿ العاملُت

توزع بنسبة عدد العماؿ يف
ا١تراكز.

تكلفة ٕتميل مظهر الوحدة
االقتصادية

توزع بنسبة عدد العماؿ يف
ا١تراكز.

××

××

××

××

××

××

××

××

تكاليف األنشطة الخاصة بحماية البيئة:
تكلفة اٟتد من تلوث ا٢تواء

ٗتصيص

××

-

-

-

تكلفة اٟتد من تلوث ا١تياه
واألرض

ٗتصيص

××

-

-

-

تكلفة اٟتد من الضوضاء

ٗتصيص

××

-

-

-

تكاليف األنشطة الخاصة بحماية المستهلكين:
تكلفة دراسة شكاوى العمبلء

ٗتصيص

-

××

-

-

تكلفة صيانة ا١تنتج وإصبلحو

ٗتصيص

-

××

-

-

تكلفة البحوث التسويقية لسلوؾ
ا١تستهلكُت

ٗتصيص

-

××

-

-

إٚتارل أنصبة مراكز النشاط
االقتصادي من تكاليف األنشطة
االجتماعية

××

××

××

××

ا١تصدر :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .301

عند تطبيق طريقة  ABCٯتكن إعداد ٣تموعة من التقارير اليت تعترب كمخرجات لطريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية
االجتماعية.

المطلب الثالث :التقارير ُمقترحة كمخرجات لطريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية

يَقًتح الباحث تصميم ثبلثة تقارير كمخرجات لطريقة التكلفة على أساس النشاط يف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية وىي:

أوال -تصميم قائمة تكاليف األنشطة االجتماعية:

1

يفصح ىذا التقرير عن تكاليف ومنافع النشاط االجتماعي الذي قامت بو ا١تؤسسة وفاءً ١تسؤوليتها االجتماعية
عن فًتة زمنية معينة .وٯتثل ىذا التقرير ٤تاولة من قبل الباحث لعرض نوعُت رئيسيُت من ا١تعلومات عن النشاط

االجتماعي للمؤسسة و٫تا:
 تكاليف أداء األنشطة االجتماعية اليت قامت هبا ا١تؤسسة وفاءً ١تسؤوليتها االجتماعية يف صورة مالية.

 ا١تنافع االجتماعية وىي ٘تثل اإل٧تازات االجتماعية اليت ٖتققت للمجتمع نتيجة ٖتمل ا١تؤسسة لتكاليف أداء
األنشطة االجتماعية ،ويتم عرضها يف صورة كمية.
 - 1ابراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .303 -302
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ويهدؼ الباحث من تضمُت قائمة تكاليف األنشطة االجتماعية ،با١تنافع االجتماعية (اإل٧تازات االجتماعية)
اليت حققتها ا١تؤسسة يف اجملاؿ االجتماعي ،إذل جانب التكاليف االجتماعية اليت ٖتملتها يف سبيل ٖتقيق تلك
اإل٧تازات ،إذل إعطاء صورة صادقة عن النشاط االجتماعي للمؤسسة ،إذ أف اقتصار ىذا التقرير على توضيح التكاليف
االجتماعية فقط دوف اإل٧تازات (البيانات ا١تكملة ٢تا) اليت ُٖتققت يف اجملاؿ االجتماعي لن ٯتكن ا١تطلع عليو من اٟتكم
السليم على كفاءة النشاط االجتماعي.
كما أف ىناؾ العديد من األسباب اليت دعت الباحث إذل عرض ا١تنافع االجتماعية يف صورة كمية من أ٫تها:
 صعوبة قياس ا١تنافع االجتماعية يف صورة مالية ،فا١تنافع االجتماعية ىي فوائد تتحقق لفئات اجتماعية متعددة داخلقياسا
ا١تؤسسة وخارجها نتيجة قياـ ىذه ا١تؤسسة ببعض األنشطة االجتماعية والعديد من ىذه ا١تنافع يصعب قياسو ً
ماليًا ،ف على سبيل ا١تثاؿ كيف ٯتكن تقدير قيمة مالية للمنفعة اليت ٭تصل عليها اجملتمع نتيجة اٟتد من تلوث ا٢تواء
الذي ٖتدثو عمليات التشغيل ا٠تاصة با١تؤسسة؟ وكذلك كيف ٯتكن تقدير قيمة مالية للمنفعة
٭تصل عليها اجملتمع نتيجة ٗتفيض الضوضاء اليت ٖتدثها آالت ا١تصنع؟ وكيف ٯتكن تقدير قيمة
اليت
مالية للمنفعة اليت ٭تصل عليها اجملتمع نتيجة اإلضافة اٞتمالية اليت أضافتها ا١تؤسسة بتشجَت ا١تنطقة احمليطة با١تؤسسة
واستزراعها؟
 عدـ موضوعية قياس ا١تنافع االجتماعية يف صورة مالية ،فعلى الرغم من صعوبة قياس ا١تنافع االجتماعية يف صورةمالية ،إال أف ىناؾ دراسات مثل دراسة " "R. W. Estesقامت بتحديد قيم مالية للمنافع االجتماعية ولكن
ىذه القيم خضعت للتقدير الشخصي واتسمت بعدـ موضوعية القياس ٦تا ٮتفض درجة الثقة فيها إذل حد كبَت.
 إمكانية قياس ا١تنافع االجتماعية بالنسبة ١تعظم األنشطة االجتماعية بصورة كمية بطريقة أكثر موضوعية ،كأفيتم قياس ا١تنفعة اليت ٭تصل عليها اجملتمع نتيجة اٟتد من تلوث ا٢تواء يف صورة كمية ٔتقدار كمية تلوث ا٢تواء
اليت مت ٗتفيضها ،أو قياس ا١تنفعة اليت ٭تصل عليها اجملتمع نتيجة ٗتفيض الضوضاء اليت ٖتدثها ا١تصانع يف صورة
كمية ٔتقدار كمية الضوضاء "بالديسبل" اليت مت ٗتفيضها ،ألف ىذا ا١تقياس الكمي للمنافع يعد أكثر موضوعية.
 إف قياس ا١تنافع االجتماعية يف صورة كمية ،مع توافر معلومات عن تكاليف أداء األنشطة االجتماعية اليت ٖتملتهاا١تؤسسة لتحقيق تلك ا١تنافع  ،ٯتكن من قياس متوسط تكلفة ا١تؤسسة من ا١تنفعة االجتماعية لكل نشاط اجتماعي،
وذلك بقسمة تكاليف كل نشاط اجتماعي على ا١تنافع االجتماعية يف صورة كمية لذلك النشاط ،وىذا ا١تتوسط
مقدما لتحقيق منافع اجتماعية معينة يف الفًتة
لو استخدامات عديدة منها أنو يساعد يف ٖتديد التكاليف احملددة ً
القادمة.
توضيحا وصفيًا ٢تا ،ففي مثل
وٕتب اإلشارة إذل أنو يف بعض اٟتاالت قد يتطلب القياس الكمي للمنافع االجتماعية
ً
ىذه اٟتاالت يوصي الباحث بضرورة االستعانة بأسلوب القياس الوصفي إذل جانب أسلوب القياس الكمي إلعطاء
صورة أوضح عن ا١تنافع ا الجتماعية .ويقصد بالقياس الوصفي التوصيف اإلنشائي ٠تصائص شيء أو مظاىره ،أو حدث
معُت ْتيث ٯتكن لقارئ التوصيف ٗتيل ىذه ا٠تصائص أو ا١تظاىر.
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والشكل اآليت يوضح قائمة تكاليف األنشطة االجتماعية والبيانات ا١تكملة ٢تا ا١تقًتحة بصورهتا ا١تالية فيما ٮتص
التكاليف االجتماعية ،وبصورهتا الكمية والوصفية فيما ٮتص ا١تنافع االجتماعية:
الجدول رقم(:)06قائمة تكاليف األنشطة االجتماعية المقترحة عن الفترة من...إلى...والبيانات المكملة لها
المبلغ
كلي

بيانات المنافع االجتماعية
جزئي

البي ـ ـ ـ ـ ــان

وحدة قياس المنفعة

كمية

المنفعة

متوسط

مالحظات وصفية

تكلفة

الوحدة

أنشطة خدمة الجمهور العام
××

ا١تسا٫تات ا١تالية للهيئات العلمية والتعليمية
والثقافية والصحية.

مسا٫تة مالية

××

-

××

××

رعاية ا١تعوقُت

رعاية معوؽ-نوع
الرعاية-

××

-

××

مجموع تكاليف أنشطة خدم الجمهور العام

×××

أنشطة الموارد البشرية
××

األمن الصناعي

خدمة األمن الصناعي

××

-

××

××

تدريب العاملُت

ساعة تدريب الفرد

××

-

××

××

تغذية العاملُت وعبلجهم

وجبة-خدمة عبلجية

××

-

××

××

نقل العاملُت واسكاهنم

خدمة نقل-مًت مربع

××

-

××

××

خدمات ترفيهية للعاملُت ورعاية اطفا٢تم

خدمة ترفيهية

××

-

××

××

ٕتميل مظهر ا١تؤسسة

مًت مربع-مساحة ٣تملة

××

-

××

مجموع تكاليف أنشطة الموارد البشرية

×××

أنشطة حماية البيئة
××

اٟتد من تلوث ا٢تواء

طن/عنصر تلوث ىواء

××

-

××

××

اٟتد من تلوث ا١تياه واألرض

طن/عنصر تلوث ا١تياه
واألرض

××

-

××

××

اٟتد من تلوث الصوت (الضوضاء)

ديسيبل/ضوضاء

××

-

××

مجموع تكاليف أنشطة حماية البيئة

×××

أنشطة حماية حقوق المستهلك

×××
××××

××

دراسة شكاوى العمبلء والرد عليها

شكوى

××

××

××

صيانة ا١تنتج وإصبلحو واستبدالو

وحدة ا١تنتج-نوع
صيانة

××

××

××

تكاليف البحوث والدراسات التسويقية

ْتث أو دراسة

××

××

مجموع تكاليف أنشطة حماية حقوق
المستهلكين

إجمالي تكاليف األنشطة االجتماعية
ا١تصدر :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .304

122

الفـصل الثالث

ABCأىمية ربط المسؤولية االجتماعية بطريقة
1

 -1تصميم تقرير( كمي ) النحرافات األداء االجتماعي:

يهدؼ الباحث من تصميم ىذا التقرير إذل توفَت معلومات تساعد اإلدارة يف اٟتكم على مقدار وفاء ا١تؤسسة
ٔتسؤوليتها االجتماعية ،و٘تكنها من تقييم األداء االجتماعي ٢تا وتنبُهها على ضرورة اٗتاذ القرارات ا١تصححة ١تعاٞتة
ُ
اال٨ترافات السالبة وتشجيع اال٨ترافات ا١توجبة لتحقيق أداء اجتماعي أفضل.
وللحكم على مقدار وفاء ا١تؤسسة ٔتسؤوليتها االجتماعية ٬تب مقابلتها با١تستويات الفعلية لؤلداء االجتماعي يف صورة
أيضا .ويعود السبب يف إعداد ىذا التقرير يف صورة كمية إذل أف ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسات يتم ٖتديدىا يف
كمية ً
الغالب يف قوانُت الدولة واللوائح اٟتكومية والقرارات السيادية وغَتىا يف صورة كمية .يتضمن التقرير ا١تقًتح أنواع األنشطة
مقدما للمسؤولية االجتماعية يف صورة
االجتماعية ووحدة قياس ىذه األنشطة بصورة كمية وكذلك ا١تستويات احملددة ً
مقدما
كمية ،وا١تستويات الفعلية لؤلداء االجتماعي يف صورة كمية ً
أيضا ،ويبُت كذلك اال٨ترافات بُت ا١تستويات احملددة ً
والفعلية .وٕتدر اإلشارة إذل أف اال٨ترافات السالبة تَعٍت عدـ وفاء ا١تؤسسة ٔتسؤوليتها االجتماعية بالنسبة للنشاط
االجتماعي الذي خضع ٢تذه ا١تقارنة ،وأف اال٨ترافات ا١توجبة تَعٍت وفاء ا١تؤسسة ٔتسؤوليتها االجتماعية بالنسبة
لذلك النشاط االجتماعي .ويُفضل أف تقوـ اإلدارة بدراسة أسباب اال٨ترافات والعمل على إ٬تاد األسلوب ا١تناسب
١تعاٞتة السالب منها وتشجيع ا١توجب.
والشكل اآليت يوضح النموذج ا١تقًتح لتقرير اال٨ترافات يف األداء االجتماعي يف صورة كمية عن
الفًتة من …… إذل …:.
الجدول رقم( :)00تقرير ( كمي )النحرافات األداء االجتماعي عن الفترة من … ..إلى ……
الكميات

وحدة القياس

المخططة

الفعلية

االنحراف

×××
×××

×××
×××

××
××

××××

××××

××××

×××
×××
×××
×××

×××
×××
×××
×××

××
××
××
××

خدمة األمن الصناعي
ساعة تدريب األفراد
وجبة -خدمة عبلجية
خدمة نقل-مًت مربع-

×××
×××

×××
×××

××
××

خدمة ترفيهية
مساحة ٣تملة –مًت مربع-

××××

××××

××××

مسا٫تة مالية
رعاية معوؽ-نوع الرعاية

األنشطة االجتماعية
أنشطة خدمة اٞتمهور العاـ
ا١تسا٫تات ا١تالية للهيئات التعليمية والثقافية و والصحية
رعاية ا١تعوقُت
مجموع أنشطة خدمات الجمهور
أنشطة الموارد البشرية
األمن الصناعي
تدريب العاملُت
تغذية العاملُت وعبلجهم
نقل العاملُت واسكاهنم
خدمات ترفيهية للعاملُت ورعاية أطفا٢تم
ٕتميل مظهر ا١تؤسسة
مجموع تكاليف أنشطة الموارد البشرية
أنشطة حماية البيئة

 - 1أبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص ص .305-304
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اٟتد من تلوث ا٢تواء
اٟتد من تلوث ا١تياه واألرض
اٟتد من تلوث الصوة ( الضوضاء)

طن/عنصر تلوث ا٢تواء
طن/عنصر تلوث ا١تياه واألرض
ديسيل/ضوضاء

×××
×××
×××

×××
×××
×××

××
××
××

××××

××××

××××

×××
×××
×××

×××
×××
×××

××
××
××

××××

××××

××××

مجموع تكاليف انشطة حماية حقوق المستهلك

×××××

×××××

×××××

إجمالي األنشطة االجتماعية

مجموع تكاليف حماية البيئة
أنشطة حماية حقوق المستهلك
دراسة شكاوي العمبلء والرد عليها
صيانة ا١تنتج واصبلحو واستبدالو
تكاليف البحوث والدراسات التسويقية

شكوى
وحدة ا١تنتج-نوع الصيانة-
ْتث أو دراسة

ا١تصدر :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .305
1

 -2تصميم قائمة التكاليف التقديرية للوقاية من األضرار االجتماعية:

يقًتح الباحث إعداد ىذا التقرير عندما ال تفي ا١تؤسسات ٔتسؤوليتها االجتماعية أو عندما ال تصل ا١تستويات
مقدما لو .يهدؼ ىذا التقرير إذل إمداد اإلدارة ٔتعلومات عن التكاليف
الفعلية لؤلداء االجتماعي إذل ا١تستويات احملددة ً
اليت ٬تب إنفاقها للوفاء ٔتسؤوليتها االجتماعية يف ٚتيع ٣تاالهتا ،وا١تنافع االجتماعية اليت ستتحقق من خبلؿ
ىذه التكاليف .يتضح ٦تا سبق أف إعداد ىذا التقرير يعتمد على ا١تعلومات اليت يقدمها التقرير السابق وا١تتعلقة
باال٨ترافات السالبة اليت تدؿ على عدـ وفاء ا١تؤسسة ٔتسؤوليتها االجتماعية .كما يعتمد على التقرير األوؿ السابق
يف ا١تعلومات اليت يقدمها عن متوسط تكلفة الوحدة من اإل٧تازات االجتماعية خبلؿ الفًتة اٟتالية ،ويقًتح الباحث
أف يتم تعديل ىذ ا ا١تتوسط يف ضوء الزيادة ا١تتوقعة يف أسعار عناصر تكاليف األنشطة االجتماعية خبلؿ الفًتة ا١تقبلة
ويفضل أف يتم التعديل من خبلؿ الرقم القياسي لؤلسعار .ونتيجة لذلك تتحدد تكاليف الوقاية من األضرار االجتماعية
وذلك بضرب اال٨ترافات السالبة اليت تدؿ على عدـ وفاء ا١تؤسسة ٔتسؤوليتها االجتماعية ،يف متوسط تكلفة ا١تؤسسة
من اإل٧تازات االجتماعية ،معدال وفق الرقم القياسي لؤلسعار يف الفًتة القادمة .يفيد ىذا التقرير ا١تقًتح يف تقدًن ٤تاولة
الستبعاد اال٨ترافات السالبة الناٚتة عن عدـ وفاء ا١تؤسسة ٔتسؤوليتها االجتماعية وتبلفيها .ويفضل أف يتم إعداده
يف صورة مالية وكمية كي تُقدر ا١تؤسسة التكاليف االجتماعية اليت ٬تب عليها إنفاقها للوفاء ٔتسؤوليتها االجتماعية،
وتوضح اإل٧تازات أو ا١تنافع االجتماعية اليت ستتحقق نتيجة ٢تذه التكاليف.

1

 إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص ص .307-306124

الفـصل الثالث

ABCأىمية ربط المسؤولية االجتماعية بطريقة

الجدول رقم ( :)00قائمة التكاليف التقديرية المقترحة للوقاية من األضرار االجتماعية
المبلغ
كلي

انحرافات المنافع االجتماعية
جزئي

البي ـ ـ ـ ـ ــان

متوسط

كمية

وحدة القياس

االنحراف

تكلفة

الوحدة

المعدل

أنشطة خدمة الجمهور العام
×××

ا١تسا٫تات ا١تالية للهيئات العلمية والتعليمية
والثقافية والصحية.

مسا٫تة مالية

××

××

×××

رعاية ا١تعوقُت

رعاية معوؽ-نوع
الرعاية-

××

××

مجموع تكاليف أنشطة خدم الجمهور العام

××××

أنشطة الموارد البشرية
×××

األمن الصناعي

خدمة األمن الصناعي

××

××

×××

تدريب العاملُت

ساعة تدريب الفرد

××

××

×××

تغذية العاملُت وعبلجهم

وجبة-خدمة عبلجية

××

××

×××

نقل العاملُت واسكاهنم

خدمة نقل-مًت مربع

××

××

×××

خدمات ترفيهية للعاملُت ورعاية اطفا٢تم

خدمة ترفيهية

××

××

×××

ٕتميل مظهر ا١تؤسسة

مًت مربع-مساحة ٣تملة

××

××

××××

مجموع تكاليف أنشطة الموارد البشرية

أنشطة حماية البيئة
×××

اٟتد من تلوث ا٢تواء

طن/عنصر تلوث ىواء

××

××

×××

اٟتد من تلوث ا١تياه واألرض

طن/عنصر تلوث ا١تياه
واألرض

××

××

×××

اٟتد من تلوث الصوت (الضوضاء)

ديسيبل/ضوضاء

××

××

××××

مجموع تكاليف أنشطة حماية البيئة

أنشطة حماية حقوق المستهلكين

××××
×××××

×××

دراسة شكاوى العمبلء والرد عليها

شكوى

××

××

×××

صيانة ا١تنتج وإصبلحو واستبدالو

وحدة ا١تنتج-نوع
صيانة

××

××

×××

تكاليف البحوث والدراسات التسويقية

ْتث أو دراسة

××

××

مجموع تكاليف أنشطة حماية حقوق
المستهلكين
إجمالي تكاليف األنشطة االجتماعية التقديرية
للوقاية من األضرار االجتماعية

ا١تصدر :إبراىيم ميدة ،مرجع سابق ،ص .307

من ىذا ا١تبحث نستخلص أف طريقة  ABCتعترب من األنظمة ا١تفتوحة اليت تتأثر بالبيئة احمليطة وتؤثر فيها وىو يعترب
دور ىاـ ٘تارسو ىذه الطريقة  .فربط ىذه األخَتة با١تسؤولية االجتماعية يساعدىا على القياـ بدورىا على أفضل وجو.
125

الفـصل الثالث

ABCأىمية ربط المسؤولية االجتماعية بطريقة

خالصة الفص ـل:
ما ٯتكن أف نستنتجو من خبلؿ ىذا الفصل ىو أف إدماج ا١تسؤولية االجتماعية يف اسًتاتيجية ا١تؤسسة وىو أمر أصبحت
تفرضو الظروؼ االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية على كل مؤسسة تريد أف تضمن لنفسها البقاء والدٯتومة ،رغما
١تا ٢تذا التوجو من ٥تاطر ومعوقات يصعب التعامل معها وٕتاوزىا بسهولة إال أنو ٭تمل كذلك فرصا استثمارية جديدة
وآفاقا مستقبلية ٘تكن ا١تؤسسات من بناء اسًتاتيجيات تنافسية ٤تورىا البيئة ،تعزز هبا مكانتها يف األسواؽ احمللية والعا١تية.
إال أف ا٫تاؿ ا١تؤسسة لل مسؤولية االجتماعية سيًتتب عنو آثار اجتماعية تتمثل يف عدـ اىتمامها بالنشاطات االجتماعية
كخدمة العاملُت وٛتاية البيئة واجملتمع وتركيزىا فقط على اٞتانب االقتصادي البحت وا٫تا٢تا للجانب االجتماعي،
ومع التطور ا٢تائل الذي عرفو الفكر احملاسيب واتساع انتشار مفهوـ احملاسبة االجتماعية أصبحت ىذه ا١تؤسسات
يف موقف مسائلة من طرؼ منظمات ٛتاية العماؿ والبيئة والصحة ،األمر الذي ألزـ ىذه ا١تؤسسات بدمج البعد
االجتماعي ضمن قوائمها ا١تالية ا١تنشورة ،وال يتم ذلك إال من خبلؿ ما يسمى باإلفصاح االجتماعي أو االفصاح
عن النشاطات االجتماعية.
كما نستنتج من ىذا الفصل أف توسيع نطاؽ طريقة التكلفة على أساس النشاط  ABCبإضافة بعد جديد إليها
وىو البعد الذي يقابل ٦تارسة ا١تؤسسة ١تسؤوليتها االجتماعية ٕتاه اجملتمع والبيئة احمليطة هبا ،بعد أف اقتصر تطبيق
ىذه الطريقة على ٥تتل ف األنشطة االقتصادية ،الصناعية ،ا٠تدماتية وا١تالية .يعترب توسعا يف غاية األ٫تية بعدما تعرفنا
من خبللو على ٣تموعة دوافع ٖتتم مراعاة ا١تسؤولية االجتماعية يف تصميم طريقة  ABCوتطبيقها وأ٫تها االٕتاه ٨تو
تقييم األداء االجتماعي للوحدة االقتصادية إذل جانب تقييم أدائها االقتصاديْ ،تيث تُوازف بُت ىدؼ ٖتقيق الربح
وىدؼ إ٧تاز ا١تسؤولية االجتماعية على ٍ
حد سواء ،كما أف ىناؾ حاجة لدى اإلدارة إذل معلومات دورية عن اإلسهامات
االجتماعية لتمكينها من أداء وظائفها بفعالية وكفاءة يف ٣تاؿ األداء االجتماعي ٦تا يؤدي إذل ٖتسُت األرباح يف األجلُت
القصَت والطويل.
ونستخلص من النموذج الذي اقًتحو الدكتور "إبراىيم ميدة" أنو حاوؿ إ٬تاد حلوؿ لعدـ إدراؾ اٞتهات ا١تختلفة ذات
العبلقة أل٫تية نظاـ  ABCيف معاٞتة التكاليف اليت تتحملها ا١تؤسسة عند ٦تارستها ١تسؤوليتها وأنشطتها االجتماعية
ٕتاه اجملتمع .وكذلك عرض ٪تاذج التقرير عن ا١تسؤولية االجتماعية وتقييمها كمخرجات لنظاـ التكلفة على أساس
النشاط .ABC
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دراسة حالة المؤسسة االستشفائية
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تمــهيد:
إف ا٢تدؼ الذي تسعى إليو أي دولة ويف إطار أي نظاـ ىو إحداث التنمية الشاملة ،وىذه األخَتة ىي ٤تطة
لتكامل واندماج التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية ،وإذل زمن قريب كانت اٟتكومات هتمل اٞتانب االجتماعي
يف التنمية ْتجة أنو اٞتانب االستهبلكي من حيث النفقات .إال أنو ويف السنوات القليلة ا١تاضية ظهرت أ٫تية التنمية
االجتماعية وأثرىا يف إحداث التنمية الشاملة ،وبالتارل فإف اإلنفاؽ على القطاعات ا٠تدماتية ا١تكونة للتنمية االجتماعية
يعد إنفاقاً استثمارياً وليس استهبلكياً ،وتعتمد التنمية االجتماعية على كفاءة العديد من القطاعات والعناصر
اليت تشكلها ،ويعد قطاع ا٠تدمات الصحية من القطاعات الرئيسة وا١تؤثرة يف إحداث التنمية االجتماعية وبالتارل التنمية
االقتصادية ومن ىذا ا١تنطلق فإف إدارة ا١تستشفيات تقع عليها مسؤولية ٕتاه اجملتمع لتقدًن خدمات الرعاية الصحية
اليت ٭تتاجها اجملتمع على مستوى مقبوؿ من اٞتودة مقابل أقل ما ٯتكن من التكلفة ومن أكرب التحديات اليت تواجو
مقدمي الرعاية الصحية ٖتديد تكاليف تقدًن ا٠تدمات نتيجة ا١تعلومات ا١تضللة اليت تقدمها األنظمة احملاسبية التقليدية.
لذلك سيتم خبلؿ ىذا الفصل تقدًن ٪توذج تستطيع من خبللو ا١تستشفيات الوفاء ٔتسؤوليتها االجتماعية بأقل التكاليف
من خبلؿ التطرؽ إذل ا١تباحث التالية:
ا١تبحث األوؿ :مدخل عاـ إذل ا١تستشفى.
ا١تبحث الثاين :تقدًن ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف
ا١تبحث الثالث :تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف
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المبحث األول :مدخل عام إلى المستشفى

يتغَت مفهوـ ا١تستشفى وفقاً ١تقتضيات العصر حيث كاف يف أوائل نشأتو يقوـ بدور عبلجي عبلوة على ٦تارستو
نشاطاً اجتماعياً ،فقد كاف يستقبل ا١تريض الذي يطلب العبلج والدواء ،يف نفس الوقت الذي كاف يقدـ فيو ا١تساعدة
والعوف للفقَت واحملتاج ،مث أخذ يتطور يوماً بعد يوـ إذل أف أصبح مؤسسة طبية اجتماعية بالغة التعقيد ،يتمثل
ذلك يف كرب اٟتجم وكثرة عدد األسرة وتنوع ا٠تدمات الطبية اليت يقدمها وحىت تنوع ا١تستشفيات يف حد ذاهتا.

المطلب األول :تعريف المستشفى وأنواعو
يف ىذا ا١تطلب سنتعرؼ على ا١تستشفى من وجهة نظر عدة أطراؼ وىيئات ،مث سنتطرؽ إذل أنواع ا١تستشفيات
من خبلؿ ٣تموعة من األسس.
أوال -تعريف المستشفى:
مفهوـ ا١تستشفى يتباين تبعاً لتباين األطراؼ ا١تتعامل معها ،وبالتارل فإف كل طرؼ ٯتكن أف يعرؼ ا١تستشفى تبعاً
1
لتلك العبلقة القائمة بينهما ،وكما يتضح ذلك أدناه من وجهو نظر:
 -1المرضى :ينظروف إذل ا١تستشفى على أنو اٞتهة ا١تسؤولة عن تقدًن العبلج والرعاية الطبية ٢تم واستشفائهم.
 -2الحكومة :إحدى مؤسساهتا ا٠تدماتية وا١تسؤولة عن تقدًن كل ما ٭تتاجو اجملتمع للنهوض بالواقع الصحي يف البلد
٨تو األحسن.

 -3الكادر الطبي :ىو ا١توقع الذي ٯتارسوف فيو أعما٢تم ومهامهم اإلنسانية ؤتا ٯتلكونو من خربة ومهارة.
 -4إدارة المستشفى :منظمة مفتوحة على البيئة احمليطة هبا ،ومتفاعلة مع متغَتاهتا ا١تختلفة يف ضوء ما حدد
٢تا من أىداؼ وواجبات مسؤولة عن تنفيذىا بشكل كفء وفعاؿ.

 -5مصانع األدوية :سوؽ واسع يستوجب إمداده ٔتا ٭تتاجو من أدوية ومستلزمات طبية.
 -6الطلبة والجامعة :موقع تدرييب وعملي إلكساهبم ا١تهارة وا١تعرفة ا١تيدانية عن أسرار ا١تهنة.
ومن وجهة نظر بعض ا٢تيئات فقد عرؽ ا١تستشفى كما يلي:

2

 -1عرفت الهيأة األمريكية للمستشفيات ا١تستشفى كما يلي " :ا١تستشفى مؤسسة ٖتتوي على جهاز طيب
منظم،يتمتع بتسهيبلت طبية دائمة تشتمل على أسرة للتنوًن وخدمات طبية تتضمن خدمات األطباء وخدمات
التمريض ا١تستمرة و ذلك إلعطاء ا١ترضى التشخيص و العبلج البلزمُت".
 -2أما منظمة الصحة العالمية فقد عرفتو " ا١تستشفى ىو اٞتزء ا١تتكامل من التنظيم االجتماعي الصحي .وظيفتو
ىي توفَت العناية الصحية الكاملة ٞتميع السكاف ،الوقائية والعبلجية وإف خدمات العيادات ا٠تارجية فيو تصل
 - 1ثامر ياسر البكري ،إدارة ا١تستشفيات ،دار اليازوري ،عماف ،األردف ،2005 ،ص .21

 - 2سنوسي علي ،تقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات يف اٞتزائر -دراسة تطبيقية على ا١تستشفيات العمومية٣ ،-تلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ،العدد السابع ،جامعة ا١تسيلة ،اٞتزائر ،ب س ف ،ص .292
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إذل كل عائلة يف منطقة سكنها ،كما أنو مركز لتدريب العاملُت يف حقل الصحة والقياـ باألْتاث االجتماعية
و اٟتيوية".
أما الدكتور محمد أمين فيرى فقد عرؼ ا١تستشفى على أنو "ا١تستشفى مؤسسة اجتماعية فنية معقدة ( نظاـ رئيسي
مركب )ٖ ،تتوي على أسرة(العماؿ) وتتألف من ٣تموعة من النشاطات اٞتزئية أ٫تها  :نشاط التشخيص  ،نشاط العبلج
 ،نشاط التمريض ،نشاط ا٠تدمات الطبية ا١تساعدة  ،نشاط ا٠تدمات العامة ،نشاط خدمات شؤوف ا١ترضى ،نشاط
الوحدات اإلدارية ،ونشاط الوحدات االستشارية اليت يؤثر بعضها على بعض ويتأثر بعضها ببعض ويعمل بعضها
مع بعض لتحقيق أىداؼ تقدًن الرعاية الصحية" حيث يوضح ىذا التعريف أف ا١تستشفى نظاـ رئيسي مركب
1

تتألف من ٣تموعة من األنظمة الفرعية لكل منها طبيعة ٦تيزة وخصائص ٥تتلفة.
ويف ضوء ما سبق ٯتكن النظر إذل ا١تستشفى على أنو نظاـ مفتوح العتماده على اجملتمع وتأثره بالبيئة احمليطة كونو
يتعامل مع العديد من األطراؼ هبدؼ تقدًن ا٠تدمات للمرضى من أفراد اجملتمع ،باإلضافة إذل كونو يعد مركزاً لتقدًن

خدمة تدريب العاملُت يف اجملاؿ الصحي ،وإجراء البحوث الطبية واالجتماعية ،وذلك هبدؼ ا١تسا٫تة يف ٖتقيق األىداؼ
ا٠تاصة بالقطاع الصحي على وجو ا٠تصوص ،واألىداؼ العامة على مستوي البيئة احمليطة.
ثانيا -أنواع المستشفيات:

وظائف ا١تستشفيات ىي اليت ٖتدد طبيعتها وخصائصها ،وىناؾ ٣تموعة من األسس تستخدـ غالبا لتصنيف

ووصف أنواع ا١تستشفيات ،ومن أ٫تها٪ :تط ا١تلكية واإلشراؼ ،حجم ا١تستشفى ،الرْتية ،مدة اإلقامة ،نوع ا٠تدمة
وجودة خدمات الرعاية الصحية ا١تقدمة.
 -1نمط الملكية واالشراف :ٯتكن تقسيم ا١تستشفيات على أساس ا١تلكية واإلشراؼ إذل نوعُت رئيسُت :مستشفيات
حكومية ومستشفيات خاصة.

 ا١تستشفيات اٟتكومية :تعترب إحدى أىم ا١تؤسسات الصحية ،وىي ٦تلوكة للدولة وتديرىا أجهزة حكومية من وزارات
وىيئات ومؤسسات عامة ،وفق تنظيمات ولوائح حكومية ٖتكم سَت إجراءات العمل يف القطاع العاـ.
3
وٯتكن تصنيف ا١تستشفيات اٟتكومية كما يلي:

2

 مستشفيات حكومية عامة وخاصة وٗتصصية :بالنسبة للمستشفيات اٟتكومية العامة فهي تابعة لوزارة الصحةوالسكاف غالبا ،وأما ا١تستشفيات ا٠تاصة فهي تابعة ٞتهة معينة مثل :ا١تستشفيات العسكرية والشرطة ،باإلضافة
إذل ا١تستشفيات التابعة ١تؤسسات وىيئات معينة ،وغالبا ما تقدـ خدماهتا للعاملُت وأبنائهم بتلك اٞتهات.

1

 -سنوسي علي ،مرجع سابق ،ص .292

 - 2مكرـ عبد ا١تسيح باسيلي ،احملاسبة يف ا١تنشآت الفندقية :رؤية إدارية الفنادؽ -ا١تستشفيات ،ا١تكتبة العصرية ،ب ب ف ،2006 ،ص .161
3

 -ا١ترجع السابق ،ص .162
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أما ا١تستشفيات التخصصية ،فتشمل مستشفيات الوالدة ،العيوف ،األنف ،األذف واٟتنجرة ،التأىيل والعظاـ،
األمراض ا١تزمنة ،مرضى االحتياجات ا٠تاصة ،القلب ،ومستشفيات األطفاؿ وغَتىا وىنالك مستشفيات تشمل
أكثر من ٗتصص واحد.
 ا١تستشفيات اٞتامعية والتعليمية :ىي مستشفيات ٦تلوكة للدولة ،وإف كانت تابعة للجامعات ،وتقدـ خدماهتا ٣تاناأو مقابل رسوـ زىيدة تغطي تكاليفها ومصاريفها اإلدارية ،ويقوـ بإدارهتا ٣تلس إدارة من أطباء كليات الطب
ا١تختلفة ،وٖتتوي على بعض األقساـ التعليمية اليت تتيح فرصة التدريب العملي لطبلب الطب.

 ا١تستشفيات ا٠تاصة  :وىي تشمل ٚتيع ا١تستشفيات باستثناء تلك التابعة للحكومة ا١تركزية أو احمللية،
وىذه ا١تستشفيات تقدـ ا٠تدمات مقابل رسوـ ،عكس ا١تستشفيات اٟتكومية اليت تقدـ ا٠تدمات الصحية ٣تانا.
1
وٯتكن تقسيم ا١تستشفيات ا٠تاصة إذل قسمُت أساسُت و٫تا:
 مستشفيات ذات طابع رْتي :ىي ا١تستشفيات اليت قد ٯتلكها شخص أو شركة أو ىيئة....وذلك هبدؼ ٖتقيقمكاسب رْتية من خبلؿ ا٠تدمات ا١تقدمة.
 مستشفيات ذات طابع غَت رْتي :ىي ا١تستشفيات اليت تتوفر فيها نفس خصائص و٦تيزات ا١تستشفيات ذات الطابعالرْتي ،إال أف ا٢تدؼ من إنشائها يكوف غالبا هبدؼ ا١تسا٫تة يف تقدًن خدمة اجتماعية عامة ألفراد اجملتمع .والعبلج
يف ىذا النوع من ا١تستشفيات ليس ٣تانا ،إذ أف األمواؿ ا١تتحصلة من ا١ترضى تصرؼ عادة على النفقات ا١تتعلقة
بتطوير خدمات ا١تستشفى.
 -2حجم المستشفى :يتحدد حجم ا١تستشفى بناء على عدد ِ
أسرة الرجاؿ والنساء واألطفاؿ ،ويستثٌت من ذلك أسرة
األطفاؿ حديثي الوالدة .وضمن ىذا التصنيف نستطيع أف ٪تيز بُت األنواع التالية:

2

 ا١تستشفيات الصغَتة اٟتجم :وىي اليت ٖتتوي على  100سرير أو أقل.
 ا١تستشفيات ا١تتوسطة اٟتجم :وىي ا١تستشفيات اليت ٖتتوي بُت  101و  500سرير.
 ا١تستشفيات الكبَتة اٟتجم :وىي اليت يزيد عدد ِ
أسرهتا عن  500سرير.
 -3الربحية :بالرغم من أف ا٢تدؼ العاـ من إنشاء ا١تستشفيات ىو تقدًن ا٠تدمات الصحية لؤلفراد ،إال أف ىناؾ
أىداؼ أخرى قد تكوف أساسية ،ومن بينها سعي ا١تستشفيات لتحقيق األرباح ،ويف ىذا السياؽ ٯتكن أف ٪تيز
3
بُت ثبلثة أنواع من ا١تستشفيات وىي كما يلي:

 - 1سليم بطرس جلدة ،إدارة ا١تستشفيات وا١تراكز الصحية ،دار الشروؽ ،عماف ،األردف ،2006 ،ص .36
- 2خليل إبراىيم عبد اهلل شقفة ،مرجع سابق ،ص .106
 - 3سليم بطرس جلدة ،مرجع سابق ،ص .37
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 مستشفيات هتدؼ للربح  :وىي ا١تستشفيات اليت تعود ملكيتها عادة إذل أفراد ىم يف الغالب من األطباء،
واليت تكوف أحيانا لغرض الربح ،حيث تقوـ بتقسيم أرباحها اليت تكسبها من ا١ترضى مقابل ما تقدـ إليهم
من خدمات على مؤسسيها ومالكيها وعلى ا١تشاركُت فيها ،ويكثر ىذا النوع من ا١تستشفيات يف الدوؿ الرأٝتالية.

 مستشفيات خَتية :وىي مستشفيات أنشئت من قبل إحدى اٞتهات ا٠تَتية إما على ىيئة ٚتعية خَتية أو دينية،
فهي ٦تلوكة ٞتمعيات أىلية غَت حكومية ،وتقدـ خدمات صحية مقابل رسوـ ضئيلة نسبيا ،تستخدـ يف تطوير
ا١تستشفى ،وٖتسُت مستوى أدائها ،وىي وإف كانت هتدؼ إذل الربح نسبيا ،إال أنو يفضل أف تدرج ضمن النوع
الثالث من ا١تستشفيات.
 مستشفيات ال هتدؼ إذل الربح :وىي مستشفيات حكومية تقوـ الدولة بتأسيسها هبدؼ تقدًن ا٠تدمات الصحية
لؤلفراد من دوف مقابل ،أو مقابل رسوـ رمزية زىيدة ،ومثل ىذا النوع من ا١تستشفيات يكثر يف الدوؿ االشًتاكية.
 -9مدة اإلقامة :تعد إقامة ا١تريض يف ا١تستشفى أساسا يف تصنيف ا١تستشفيات إذل مدة إقامة قصَتة أو طويلة ،وٯتكن
تقسيم ا١تستشفيات على ىذا األساس إذل قسمُت ٫تا:

1

 مستشفيات قصَتة اإلقامة  :ويصل متوسط فًتة إقامة ا١تريض فيها من يوـ إذل ثبلثُت يوـ ،مثل :مستشفيات األطفاؿ
ومستشفيات أمراض النساء والتوليد.

 مستشفيات طويلة اإلقامة :ويصل متوسط إقامة ا١تريض فيها إذل أكثر من ثبلثُت يوما مثل :مستشفيات اٟتروؽ،
مستشفيات األمراض النفسية.
 -5نوع الخدمة :تكوف ا١تستشفيات على نوعُت:

2

 مستشفيات عامة  :تضم اختصاصات متعددة ،وتعاجل أمراض ٥تتلفة من خبلؿ استقباؿ ا١ترضى وا١تصابُت
هبذه األمراض.

 مستشفيات متخصصةٗ :تتص يف عبلج جزء معُت من أجزاء اٞتسم (العُت ،األعصاب ،األنف واألذف واٟتنجرة،
األمراض ا١تزمنة ...اخل).
ٔتا أف ا١تستشفى ىو ا١تكاف الذي يقدـ ا٠تدمات الصحية والوقائية ،فهو يتمتع ٔتجموعة من ا٠تصائص ولو عدة وظائف
سنتعرؼ عليها يف ا١تطلب الثاين.

المطلب الثاني :الخصائص المميزة لنشاط المستشفى ووظائفو
لنشاط ا١تستشفيات ٣تموعة من ا٠تصائص اليت ٘تيزه عن غَته من األنشطة األخرى ،واليت يتولد عنها ٣تموعة
من االعتبارات الواجب أخذىا يف اٟتسباف عند تقدير مستوى الطلب على ا٠تدمات الصحية خبلؿ فًتة ا١توازنة.
باإلضافة إذل أف ىذه ا١تستشفيات ٢تا ٣تموعة من الوظائف ٘تيزىا عن غَتىا من ا١تؤسسات.
1

 -ثامر ياسر البكري ،إدارة ا١تستشفيات ،مرجع سابق ،ص .29

 - 2حسُت ذنوف علي البيايت ،ا١تعايَت ا١تعتمدة يف إقامة وإدارة ا١تستشفيات ،دار وائل ،عماف ،األردف ، 2005 ،ص .2
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أوال -الخصائص المميزة لنشاط المستشفى:
أىم ىذه ا٠تصائص تتمثل فيما يلي:

1

 -1نشاط المستشفيات نشاط خدمي :يتميز نشاط ا١تستشفيات بصفة عامة بكونو نشاط خدمات ،حيث تسهر
ا١تستشفيات على تقدًن ا٠تدمات الصحية ٞتميع ا١تواطنُت ،على الرغم من وجود بعض جوانب النشاط التجاري
يف صورة:

 شراء ا١تواد الغذائية البلزمة للمطبخ.

 شراء األدوية وتقدٯتها من خبلؿ الصيدلية.
.......... 
وال شك أف ىذا التنوع يف األنشطة يتطلب درجة واضحة من التحليل.
 -2ديناميكية النشاط االستشفائي :يتميز النشاط االستشفائي بالتغَت ،فهو ليس نشاطا ثابتا يف حجمو على مدار
السنة ،حيث يزداد إقباؿ ا١ترضى على ا١تستشفيات يف بعض الفًتات خبلؿ السنة وينخفض يف فًتات أخرى.
كما أ نو يتميز أيضا بالتغيَت على مستوى األسابيع ،حيث يبلحظ زيادة اإلقباؿ على ا١تستشفيات يف بداية وهناية
األسبوع عنها يف باقي األياـ .يتولد عن ىذه ا٠تاصية بعض اآلثار والنتائج من أ٫تها:

 ضرورة إتباع أساليب عملية للتنبؤ بتغَتات حجم النشاط على مدار الفًتة احملاسبية.
 ضرورة االىتماـ ْتصر الطاقات غَت ا١تستغلة يف بعض ا١تواسم· .

 ضرورة االىتماـ بأنظمة الرقابة عند تصميم النظاـ احملاسيب لتفادي حدوث األخطاء.
 -3االعتماد على العنصر البشري :يعتمد نشاط االستشفائي أساسا على العنصر البشري ،حيث تؤثر كفاءة األطباء
وىيئات التمريض واإلداريُت والفنيُت بطريقة فعالة على نشاط ا١تستشفى كما ونوعا ،وتشكل عامل جوىري
يف تفضيل ا١ترضى ١تستشفى عن آخر ،من حيث حسن ا١تعاملة واالستقباؿ ،واألمانة ا١تتناىية والكفاءة العبلجية.
 -4وزن االستثمارات في األصول الثابتة :يستلزـ نشاط ا١تستشفيات توفر ٣تموعة من األصوؿ الثابتة ،تشمل ا١تباين
واألثاث وا١تعدات الطبية واألجهزة الكهربائية ....وغَتىا من ا١تعدات اليت ٖتتاج إذل استثمارات مالية كبَتة.
لذا نبلحظ أف نسبة االستثمار يف ا١تعدات واألصوؿ الثابتة تشكل نسبة عالية للغاية يف ا١تستشفيات،
ومن الضروري فرض الرقابة على استخداـ ىذه ا١توارد ا١تادية الكبَتة ،باإلضافة إذل حسن اختيار العنصر البشري
القادر على التعامل مع ىذه االستثمارات.
 -5عدم قابلية "اإلنتاج" للتخزين :يتميز نشاط ا١تستشفيات بعدـ قابلية وحدات" اإلنتاج" للتخزين ،على عكس
ا١تؤسسات الصناعية اليت ٯتكن ٗتزين منتجاهتا لتصريفها يف الفًتات احملاسبة القادمة .فمثبل يف األقساـ العبلجية
 -1ىشاـ أٛتد عطية٤ ،تمد ٤تمود عبد ربو ،دراسات يف احملاسبة ا١تتخصصة ،النظاـ احملاسيب ونظاـ ٤تاسبة التكاليف يف ا١تنشآت ا٠تدمية ،ا١تستشفيات ،الدار اٞتامعية ،مصر ،اإلسكندرية،
 ، 2000ص ص .27- 26
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نبلحظ أف وحدة ا١تنتج " يوـ " ال ٯتكن ٗتزينو لفًتة قادمة كما ىو اٟتاؿ أيضا يف قسم التغذية ،فإذا ما مت إنتاج
عدد معُت من الوجبات (إفطار -غداء – عشاء ) ،فإما أف تقدـ للمرضى أو ٮتسرىا ا١تستشفى لعدـ إمكانية
ٗتزينها لفًتات قادمة.
ثانيا -وظائف المستشفى:
من أىم وظائف ا١تستشفى ما يلي:

1

ٖ تقيق الرعاية الطبية والصحية ا١تتكاملة.
 تعليم وتدريب العاملُت يف ميادين الطب والتمريض والعلوـ الطبية ا١تساعدة ،وتنمية مهاراهتم وقدراهتم.
 تشجيع البحوث يف ٣تاالت العلوـ الطبية والعلوـ وثيقة الصلة بالصحة.

 توفَت خدمات الرعاية الصحية األولية البلزمة للنهوض باجملتمع من الناحية الصحية ،وذلك عن طريق العيادات
ا٠تارجية اليت تعمل على توفَت عنصر الوقاية.
 التأكد من أف ا٠تدمات اليت يقدمها ا١تستشفى على درجة عالية من اٞتودة ،ويتحقق ذلك باستحداث برنامج
لضماف اٞتودة.
حىت يقوـ ا١تستشفى بتأدية وظائفو على أكمل وجو ال بد لو من توفَت نظاـ معلومات فعاؿ يقوـ بتوفَت ا١تعلومات البلزمة
لذلك .ويف ا١تطلب الثالث سنقوـ بشرح تفصيلي لنظاـ ا١تعلومات البلزـ للمستشفى.

المطلب الثالث :نظام المعلومات االستشفائي
يلعب نظاـ ا١تعلومات دورا ىاما يف ا١تستشفى ،فهو يسمح من خبلؿ قواعد وأساليب عملية ٤تددة باٟتصوؿ
على البيانات وٖتويلها إذل معلومات مفيدة بالنسبة لكل ا١تتعاملُت داخل ا١تستشفى وخارجو .فهو ٯتثل اٞتسر الرابط
بُت العماؿ وا١تستشفى ،ودعامة اٟتوار بُت ا١تستشفيات واٞتهات الوصية وكل ا١تتعاملُت ا٠تارجيُت اآلخرين .و٢تذا ٬تب
أف يكوف عند مستوى تطلعات ا١تستعملُت ،ويغطي كافة االحتياجات دوف استثناء.
أوال -المستشفى كنظام مفتوح:
يتكوف ا١تستشفى كنظاـ مفتوح حسب الشكل ا١توارل من العناصر التالية:

٤ - 1تمود ٤تمود السجاعي٤ ،تاسبة التكاليف يف ا١تنظمات الصحية :مدخل نظم ا١تعلومات ،ا١تكتبة العصرية ،القاىرة ،2009 ،ص ص .27-25
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الشكل رقم ( :)20المكونات األساسية للمستشفى كنظام مفتوح
البيئة ا٠تارجية للمستشفى
مصادر مدخبلت ا١تستشفى

ا١تدخبلت

ا١تستفيدوف من ٥ترجات ا١تستشفى

األنشطة

ا١تخرجات

التغػػذية العػكسية
ا١تصدر :الطيب سايح ،نظاـ ا١توازنات التقديرية يف التسيَت االس تشفائي ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف تسيَت ا١تؤسسات ،جامعة منتوري ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ
التسيَت ،قسنطسنة ،2336-2335 ،ص .85

حسب الشكل رقم ( )25يتكوف ا١تستشفى كنظاـ مفتوح من:

1

 -1المدخالت٘ :تثل ا١تدخبلت اإلمكانيات ا١تادية والبشرية والتقنية البلزمة لقياـ ا١تستشفى بنشاطاتو ا١تتعددة،
ىذه ا١تدخبلت تتكوف من:

 العنصر البشري  :يشمل ٚتيع ا١تستفيدين من ا٠تدمات الصحية ا١تقدمة ،باإلضافة إذل ٥تتلف العاملُت يف ا١تستشفى
(سلك طيب ،إداريُت ،عماؿ نظافة.)..،

 العنصر ا١تادي :يشمل ٥تتلف اإلمكانيات ا١تادية البلزمة إلقامة ا١تستشفى وأداء مهمتو مثل :األراضي ،ا١تباين،
ا١تعدات واألجهزة ،األدوية ،األغذية...باإلضافة إذل مصادر التمويل ا١تختلفة .

 عنصر ا١تعلومات :ىناؾ نوعاف من ا١تعلومات :

 معلومات داخلية :وىي الزمة للتعرؼ على نتائج النشاطات ا١تقدمة للمرضى من حيث االستفادة من خدمات
ا١تستشفى وتقوًن جودة ا٠تدمات ا١تقدمة ٢تم.

 معلومات خارجية :تفيد يف التعرؼ على كمية ونوعية االحتياجات الصحية لسكاف ا١تنطقة اليت يتواجد
هبا ا١تستشفى.
 -2النشاطات :تتمثل يف ا١ترحلة اليت يتم فيها ٖتويل ا١تدخبلت إذل ا١تخرجات ،وٯتكن تصنيفها إذل نوعُت:
 النشاطات األساسية للمستشفى :ىي النشاطات ا١ترتبطة بتقدًن ا٠تدمات الطبية والعبلجية للمستفيدين (ا١ترضى)
مباشرة ،ونذكر منها:
1

٤ -تمود ٤تمود السجاعي ،مرجع سابق ،ص ص .45 -37
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 نشاط التشخيص (الفحص) :وينقسم بدوره إذل تشخيص سريري٥ ،تربي ،شعاعي ٗتطيطي ،ونفسي. نشاط العبلج :وينقسم إذل عبلج باألدوية ،شعاعي ،جراحي ،طبيعي ،تأىيلي ،وبالتنفس االصطناعي. النشاطات ا١تساعدة للمستشفى :ىي النشاطات اليت تتعلق بتسهيل النشاطات األساسية يف صورة مستمرة وفعالة،
وٯتكن تصنيفها فيما يلي:
 نشاطات ذات طبيعة خدماتية :وىي النشاطات اليت ٗتدـ ا١ترضى والعاملُت يف ا١تستشفى مثل :نشاطات اإلدارة،خدمات التمريض ،ا٠تدمات العامة ،خدمات شؤوف ا١ترضى ا٠تدمات الطبية ا١تساعدة .
 نشاطات ذات طبيعة استشارية :وىي النشاطات اليت ٗتدـ اإلدارة العليا للمستشفى واألقساـ الطبية ،والطبيةا١تساعدة ،ومن أمثلة ىذه النشاطات :نشاطات وحدات التخطيط وا١تيزانية وا١تتابعة والتنظيم ومركز ا١تعلومات
والعبلقات العامة ،ونشاطات اللجاف الطبية وشبو الطبية مثل ٞتنة جودة الرعاية الطبية وعدوى ا١تستشفيات .
-3المخرجات :ا١تخرجات عبارة عن نتيجة نشاطات ا١تستشفى ،وٯتكن إيضاح ذلك فيما يلي:

٥ ترجات تتعلق ْتالة ا١ترضى عند ا٠تروج :عموما ما ينتظر ا١تريض عند دخولو ا١تستشفى ٖتسن حالتو الصحية
أو الشفاء بعد الفحص والعبلج ا١تقدـ لو ،لكن حالة ٖتسن ا١تريض ىي احتماؿ من بُت ٣تموعة من االحتماالت
ا٠تاصة ْتالتو عند خروجو من ا١تستشفى ،وعادة ما تكوف إما ٖتسن ،شفاء ،وفاة ،أو إحالة إذل مراكز طبية أكثر
ٗتصصا.

٥ ترجات تتعلق ّتودة ا٠تدمة ا١تقدمة :كلما كاف اٞتهاز الطيب مسايرا للتطورات التقنية واالكتشافات اٞتديدة،
كلما أدى ذلك إذل فعالية العبلج والتقليل من حاالت الوفاة.
٥ ترجات تتعلق بكفاءة إدارة ا١تستشفى :إف ا١تستشفيات ذات ا٢تدؼ الرْتي تسعى وبصفة مستمرة إذل جعل
اإلمكانيات مسايرة لبلحتياجات من جهة ،ومن جهة أخرى تبحث عن مردودية تلك اإلمكانيات ،وىذا ا٢تدؼ
٭تتاج إذل جهاز إداري ملم بتقنيات اإلدارة الفعالة ،ويعمل على تنظيم اٞتهود من أجل ٖتقيق أعلى مردودية ٦تكنة.
-4البيئة :يعمل ا١تستشفى يف بيئة يأخذ منها مدخبلتو ويطرح فيها ٥ترجاتو ،فا١تستشفى يؤثر يف البيئة ويتأثر هبا .وٯتكن
تصنيف البيئة إذل صنفُت:

 البيئة الداخلية للمستشفى :وتصور اٞتوانب اليت تساعد ا١تستشفى على ٖتقيق أىدافو األساسية وتشمل:
 اٞتانب اإلنساين :ٯتثل التفاعل يف العبلقات اإلنسانية بُت العاملُت بعضهم مع بعض وبينهم وبُت اإلدارة وا١تستفيدينمن خدمات ا١تستشفى ،وبقدر ما تكوف ىذه العبلقات جيدة بقدر ما تكوف ا١تسا٫تة يف ٖتسُت جودة خدمات
الرعاية الصحية ا١تقدمة للمرضى.
 اٞتانب التقٍت :ٯتثل ٣تموع التقنيات ا١تعتمدة يف التسيَت ،العبلج والتشخيص ،واليت تتظافر فيما بينها إلنتاج خدمةصحية فعالة.
 اٞتانب التنظيمي :يشمل اللوائح واألنظمة اليت تقررىا إدارة ا١تستشفى لتنظيم عملية تقدًن الرعاية الصحية.136
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 ظروؼ العمل :تشمل مبلءمة األثاث وا١تساحة ا١تخصصة ١تكاتب العاملُت ،النظافة اإلضاءة ،التهوية ،نوعيةالغذاء...إخل.
 البيئة ا٠تارجية للمستشفى :تشمل ٣تموع ا١تؤثرات احمليطة با١تستشفى ،اليت تؤثر عليو ويؤثر فيها ،ومن ىذه ا١تؤثرات:
 ا١تؤثرات ا٠تاصة ٔتصادر مدخبلت ا١تستشفى :تشمل القوى العاملة ،ا١توارد ا١تالية ا١توردين ،ا١تؤسسات العامة،ا١تستفيدين وغَتىا.
 ا١تؤثرات ا١تتعلقة ٓتصائص اجملتمع :وتشمل احتياجات اجملتمع الصحية ،وخصائصو السكانية. ا١تؤثرات ا١تتعلقة بالرقابة االجتماعية على ا١تستشفيات :وتتضمن ا١تؤسسات اٟتكومية ،وا١تؤسسات ا٠تاصة اليت ٘تتلكا١تستشفيات وتشرؼ عليها ،ىيئات اعتماد ا١تستشفيات وجهات نظر أفراد اجملتمع حوؿ جودة ا٠تدمات اليت يقدمها
ا١تستشفى....إخل.
 -5ألىداف العامة واألىداف المحددة والبرامج٘ :تثل األىداؼ العامة بالنسبة للمستشفى ا٠تطوط العريضة اليت

تعرب عن االحتياجات الصحية للسكاف ،أما الربامج فهي ا٠تطة اليت توضع من أجل تنظيم العمل داخل ا١تستشفى،
أما األىداؼ احملددة فه ي نتيجة ا٠تطة أو الربامج اليت ٘تثل أىداؼ ٤تددة يسعى الربنامج للوصوؿ إليها من أجل ٖتقيق
األىداؼ العامة.
 -6التغذية المرتدة (العكسية) :ٯتكن تصنيف ىذه ا١تعلومات ا١ترتدة إذل نوعُت:

1

 معلومات عن البيئة الداخلية :تشمل التقارير ا٠تاصة باحتياجات الوحدات الطبية واإلدارية من جهة ،وبإ٧تازاهتا
من جهة أخرى .وىذا للوقوؼ على أنشطة العاملُت وكفاءهتم ،ورصد إتاىات النفقات وإمكانيات ضبطها ،والتعرؼ
على معدالت استخداـ الوسائل ا١تتاحة يف ا١تستشفى ،وتقوًن جودة ا٠تدمات الطبية ا١تقدمة للمرضى.
 معلومات عن البيئة احمليطة :تشمل التقارير والدراسات ا١تتعلقة بالظروؼ الصحية لسكاف منطقة ا٠تدمات،
وباألوضاع االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والتعليمية ،وغَتىا من األوضاع األخرى السائدة يف احمليط ا٠تارجي.
والشكل التارل يبُت أىم مصادر معلومات ا١تستشفيات:

1

-

الطيب سايح ،مرجع سابق ،ص .88
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الشكل رقم (:)26أىم مصادر معلومات المستشفيات
ا١توردين

الزبائن ( ا١ترضى)

مكتب القبوؿ

ا١تصاحل الطبية التقنية

٣تموع ا١تتعاملُت مع ا١تستشفى

األطباء األحرار

داخل ا١تستشفى
مصاحل اإلدارة واإلمداد

ا١تستشفيات األخرى

2

ا١تصاحل العبلجية

0

مصادر معلومات ا١تستشفى
توجد يف
دواوين االحصاء

ا٠ترباء ا١تختصُت
واحملامُت

2

صندوؽ الضماف

0

االجتماعي

وزارة ا١تالية

موارد ا١تعلومات
Les fournisseurs d'information

ا١تنظمات العا١تية
للصحة

ا٢تيئات احمللية والعا١تية

وزارة الصحة
بنوؾ ا١تعلومات

ا١تكاتب

ا١تديرية اٞتهوية
للصحة

اٞتمعيات ا٠تَتية

ا١تصدر :الطيب سايح ،مرجع سابق ،ص .89

ثانيا -أىمية نظام المعلومات بالمستشفى:
تتجسد أ٫تية نظاـ ا١تعلومات يف ا١تستشفى يف العناصر التالية:

1

 -1نظام المعلومات كأداة للعالج :يساعد نظاـ ا١تعلومات على ٖتسُت جودة العبلج ،من خبلؿ توفَت ا١تعلومات

ا١تتعلقة بنشاط الوحدات العبلجية والطبية التقنية ،وتسهيل تداوؿ ا١تعلومات الصحية ا١تفيدة ،اليت تسمح بتقدًن
الرعاية الطبية البلزمة للمريض يف كل مراحل العبلج .و٢تذا ٬تب أف يكوف ا١تستفيد من ا٠تدمات الصحية يف صلب

نظاـ ا١تعلومات ،حيث أف أكثر من  % 80من البيانات تنشأ عند التقاء طريف الثنائية (مريض ،معاجل) ،وتعترب
ىذه البيانات تقريبا أصل كل ا١تعلومات اليت توجد بُت أيدي العماؿ با١تستشفى من أطباء وشبو طبيُت وإداريُت.
 -2نظام المعلومات كأداة لالنسجام التنظيمي :يكتسب التعاوف بُت العماؿ يف ا١تستشفى أ٫تية خاصة ،فبل ٯتكن
تقدًن ا٠تدمات الصحية با١تستوى ا١تطلوب ،دوف تضافر اٞتهود لبلوغ األىداؼ وٖتقيق االستخداـ ا١تبلئم للموارد
ا١تتاحة .وىنا تتضح أ٫تية نظاـ ا١تعلومات ،من خبلؿ التنسيق ا١تتواصل بُت أنشطة كل ا١تصاحل وفق ارتباطها
1

-

الطيب سايح ،مرجع سابق ،ص ص .92-91
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وٗتصصاهتا .فنظاـ ا١تعلومات يأخذ بعُت االعتبار تنظيم اٗتاذ القرار ،ويهدؼ اذل تسهيل االتصاالت بُت مراكز
القرار وا١تستعملُتٔ ،تا يضمن التكفل اٞتيد با١تريض.
 -3نظام المعلومات كأداة التخاذ القرارات :يساند نظاـ ا١تعلومات عملية اٗتاذ القرار من خبلؿ:

 إصدار التقارير اليت تشَت إذل وجود ا٨ترافات عن ا١تعايَت ا١توضوعة.

 تقييم البدائل ا١تمكنة لتعامل مع ا١تشكلة ،وتوفَت التقارير ا١تلخصة عن كل بديل.
ٖ تديد أفضل البدائل ا١تمكنة.
 إصدار تقارير عن نتائج األداء٦ ،تا ٯتكن ا١تسَتين من اٗتاذ أي إجراءات إذا لزـ األمر.
يتضح ٦تا سبق ،أف عملية اٗتاذ القرار تتم على مراحل تتابعية دائريةٖ ،تتاج إذل مساندة نظاـ ا١تعلومات،
واف كاف ذلك يتم بدرجات متفاوتة.
نستنتج من ىذا ا١تبحث أف ا١تستشفيات ىي مؤسسات صحية خدماتية ،وىي ٖتتل يف الوقت اٟتاضر جزءاً مهماً
يف التنمية االجتماعية ،نظرا للخصائص اليت تتميز هبا والوظائف اليت تقوـ بتأديتها .والبد أف تتوفر على نظاـ معلومات
فعاؿ يساعدىا على أداء مهامها بفعالية وكفاءة.
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المبحث الثاني :تقديم المؤسسة االستشفائية العمومية ) (EHPبسور الغزالن

تعترب ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف من أىم ا١ترافق اٟتيوية يف البلدية ،فهي تؤدي دورا مهما جدا
يف تقدًن ا٠تدمات الصحية لسكاف البلدية .ويف ىذا ا١تبحث سنتناوؿ العناصر التالية :تعريف ا١تؤسسة ،التنظيم الداخلي

للمؤسسة ونفقات وإيرادات ا١تؤسسة.

المطلب األول :تعريف المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن

1

يف ىذا ا١تطلب سنقوـ بعرض النقاط التالية بشكل ٥تتصر عن ا١تؤسسة العمومية بسور الغزالف:
 نشأة ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف. تعريف ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف. موقع ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف. -مهاـ ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف.

أوال -نشأة المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن:
يف سنة  1865مت تدشُت مستشفى سور الغزالف يف شكل ملحقة عسكرية ،إذل أف مت ٖتويلو سنة 1936

إذل ملحق مستشفى األمراض العقلية .وبعد االستقبلؿ أصبح مستشفى سور الغزالف قطاعا صحيا وذلك ٔتوجب ا١ترسوـ
التنفيذي رقم  242 -81ا١تؤرخ يف  05سبتمرب  1981وا١تتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها ومن بينها القطاع
الصحي بسور الغزالف .وقد مت تعديل ىذا ا١ترسوـ التنفيذي بعدة مراسم تنفيذية أخرى من بينها ا١ترسوـ التنفيذي رقم
 466-97ا١تؤرخ يف  2ديسمرب  1997ا١تتضمن قواعد انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها وسَتىا( .ا١تلحق رقم .)01
ؤرخ يف  19ماي
وداـ ا١ترسوـ التنفيذي السابق إذل غاية  2007حيث مت نشر ا١ترسوـ التنفيذي رقم  140-07ا١ت ّ
 2007والذي يتضمن إنشاء ا١تؤسسات العمومية االستشفائية وا١تؤسسات العمومية للصحة اٞتوارية وتنظيمها
وسَتىا .فبمقتضى ىذا ا١ترسوـ التنفيذي مت تقسيم القطاع الصحي بسور الغزالف إذل مؤسسات عمومية استشفائية
و مؤسسات عمومية للصحة اٞتوارية( .ا١تلحق رقم . )02
ثانيا  -تعريف المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن:

الػ  EHPبسور الغزالف ىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية ا١تعنوية واالستقبلؿ ا١تارل

وتوضع ٖتت وصاية الوارل ،وتتكوف  EHPبسور الغزالف من ىيكل للتشخيص والعبلج واالستشفاء وإعادة التأىيل
الطيب لتغطي سكاف بلدية سور الغزالف أو ٣تموعة بلديات ٣تاورة  .وٖتدد ا١تشتمبلت ا١تادية للمؤسسة
االستشفائية العمومية لسور الغزالف بقرار من الوزير ا١تكلف بالصحة.
( ا١تلحق رقم . )02كما ٖتتوي ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف على  309سرير.

1

Etablissement Hospitalier Public

 -معلومات مستمدة من ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية.
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ثالثا -موقع المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن:

يف ىذا العنصر سنقوـ بالتعرؼ على موقع ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف من خبلؿ الصورة التالية:

المؤسسة العمومية االستشفائية بسور
الغزالن

ا١تصدرHTTPS://maps.google/dz :

رابعا -مهام المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن:

1

تتمثل مهاـ ا١تؤسسة االستشفائية العمومية يف التكفل بصفة متكاملة ومتسلسلة ،باٟتاجات الصحية
للسكاف .ويف ىذا اإلطار ،تتوذل على ا٠تصوص ا١تهاـ اآلتية (ا١تلحق :)02

 ضماف تنظيم وبر٣تة توزيع العبلج الشفائي والتشخيص وإعادة التأىيل الطيب واالستشفاء.
 تطبيق الربامج الوطنية للصحة.
 ضماف حفظ الصحة والنقاوة ومكافحة األضرار و اآلفات االجتماعية.

 ضماف ٖتسُت مستوى مستخدمي مصاحل الصحة وٕتديد معارفهم.
بعد التعرؼ على كل من نشأة ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف ،تعريفها ،موقعها ومهامها .سيتم يف ا١تطلب
ا١توارل التعرؼ على التنظيم الداخلي للمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف.

المطلب الثاني  :التنظيم الداخلي للمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن

حسب القرار الوزاري ا١تشًتؾ ا١تؤرخ يف  23ديسمرب ( 2009الولحق  )03وا١تتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة
االستشفائية العمومية بسور الغزالف والذي ينص يف ا١تادة الثانية منو على أف التنظيم الداخلي للمؤسسة االستشفائية
العمومية بسور الغزالف ا١توضوع ٖتت تصرؼ سلطة ا١تدير والذي يلحق بو مكتب التنظيم العاـ ومكتب االتصاؿ
على ا١تديريات الفرعية ا١توضحة يف الشكل التارل:

1

 -مت اٟتصوؿ على ا١تعلومات من ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية.
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الشكل رقم (:)20الهيكل التنظيمي اإلداري للمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن
ا١تدي ػػر
مكتب التنظيم العاـ

ا١تديرية الفرعية للمالية والوسائل

مكتب ا١تيزانية واحملاسبة

مكتب االتصاؿ

ا١تديرية الفرعية للموارد
البشرية

ا١تديرية الفرعية للمصاحل
الصحية

مكتب تسيَت ا١توارد

مكتب القبوؿ

البشرية وا١تنازعات

مكتب التعاقد
وحساب التكاليف

مكتب الصفقات العمومية
مكتب التكوين

مكتب الوسائل العامة
وا٢تياكل

ا١تديرية الفرعية للتجهيزات
الطبية والتجهيزات ا١ترافقة
مكتب صيانة التجهيزات
الطبية
مكتب صيانة التجهيزات
ا١ترافقة

مكتب التكوين

المصدر :من اعداد الطالبة باالعتماد على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  20ديسمبر  2002والمتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية االستشفائية بسور
الغزالن

أوال -توزيع العاملين وفق المستوى الوظيفي:
يف اٞتدوؿ التارل سيتم اظهار توزيع العاملُت وفق ا١تستوى الوظيفي لسنة  2012كما يلي:
الجدول رقم ( :)00توزيع العاملين في  EHPبسور الغزالن وفق المستوى الوظيفي
الع ــدد

الوظ ـ ــيفة

17

طبيب ٥تتص

28

طبيب عاـ

1

جراح أسناف

1

صيدرل

277

ا١تمرضُت شبو الطبيُت

34

إداري

74

عامل مهٍت

71

عامل متعاقد
ا١تصدر :ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية
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ثانيا -مصالح المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن:

حسب ملحق القرار  2605ا١تؤرخ يف  08ديسمرب  ( 2007الولحق  )04وا١تتضمن انشاء ا١تصاحل والوحدات ا١تكونة
٢تا على مستوى ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف وفق اٞتدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)21مصالح المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن
المصـ ــالح
الجراحة العامة

علم األوبئة

عدد األُسرة
الفعلية

المخططة
63

63
-

-

55

63

األشعة المركزية

-

-

المخبر المركزي

-

-

الطب الداخلي

43

43

جراحة العظام والرضوض

23

23

طب األطفال

32

32

-

-

طب أمراض الرئة والصدر

32

32

طب األمراض العقلية

45

45

38

23

طب أمراض النساء
والتوليد

الصيدلية

االستعجاالت الطبية

الجراحية

الوحــدات
.1

جراحة عامة

.2

جراحة ا١تسالك البولية

.3

طب أمراض العيوف

.4

طب أمراض األذف ،األنف واٟتنجرة

.1

ا١تعلومات الصحية

.2

النظافة االستشفائية

.1

أمراض النساء

.2

التوليد

.1

األشعة

.2

التخطيط بالصدى

.1

علم األحياء اجملهري

.2

الكيمياء اٟتيوية

.1

الطب الداخلي

.2

طب أمراض القلب

.3

طب أمراض ا١تعدة واألمعاء

.4

طب األوراـ

.1

استشفاء الرجاؿ

.2

استشفاء النساء

.1

طب األطفاؿ

.2

حديثي الوالدة

.1

تسيَت ا١تواد الصيدلية

.2

توزيع ا١تواد الصيدلية

.1

استشفاء الرجاؿ

.2

استشفاء النساء

.1

استشفاء الرجاؿ

.2

استشفاء النساء

.3

استعجاالت األمراض العقلية

.1

االستعجاالت الطبية

.2

االستعجاالت اٞتراحية.

ا١تصدر :ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية

بعد التعرؼ على التنظيم الداخلي للػ  EHPبسور الغزالف ،سنتعرؼ على كيفية توزيع ىذه األخَتة لنفقاهتا وايراداهتا.
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المطلب الثالث :توزيع نفقات و إيرادات المؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالن

تطبيق ٣تانية العبلج سنة  1974رافقو مواجهة عميقة ألساليب ٘تويل ا١تؤسسات الصحية حيث مث استبداؿ

السعر اليومي بإجراء جديد يتمثل يف ا١تيزانية العمومية فلقد ٝتح ىذا اإلجراء اٞتديد بإزاحة اٟتواجز ا١تالية أماـ ا١ترضى
من أجل تلبية احتياجاهتم الصحيةْ .تيث أصبحت ٘تنح للمؤسسات الصحية ميزانية إٚتالية (الولحق  )05يف شكل
جزايف (ٖتدد عن طريق قانوف ا١تالية) أين ٖتتوي على ثبلثة مصادر أساسية للتمويل ىي:
 مسا٫تة الدولة واليت تساىم يف ٘تويل القطاع الصحي بنسبة .%83،21 مسا٫تة صندوؽ الضماف االجتماعي واليت تساىم يف ٘تويل القطاع الصحي بنسبة .%14،88 مسا٫تة العائبلت يف ٘تويل القطاع الصحي بنسبة .% 24،7وتستفيد ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف من مصادر التمويل سابقة الذكر بنسب معينة ٯتكن توضيحها

يف اٞتدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)20اإليرادات العامة للـ  EHPبسور الغزالن لسنة 2102
العنوان

1
2
3
4

االي ـ ـرادات
صنف اإليرادات

المبلغ (دج)
578.285.000,00

ا٢تيئات األخرى

80.000.000,00

إيرادات واردة من الصندوؽ الوطٍت للتأمينات

_

موارد أخرى

11.000.000,00

مسا٫تة الدولة

مجموع االيـ ـ ـ ـرادات

678.285.000,00

ا١تصدر :ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية

من خبلؿ ىذه اإليرادات تقوـ ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف بتوزيع نفقاهتا على الشكل التارل:
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الجدول رقم ( :)22النفقات العامة للـ  EHPبسور الغزالن لسنة 2102
النفق ـ ـ ـ ــات

العنوان

المبلغ (دج)

صنف النفقات

1

نفقات ا١توظفُت

535.000.000,00

2

نفقات التكوين

685.000,00

3

نفقات التغذية

28.000.000,00

4

األدوية وا١تواد األخرى ذات االستعماؿ الطيب

40.000.000,00

5

نفقات األعماؿ الوقائية األخرى

60.000.000,00

6

العتاد الطيب

14.000.000,00

7

صيانة ا٢تياكل الصحية

20.000.000,00

8

نفقات أخرى للتسيَت

30.000.000,00

9

ا٠تدمات االجتماعية

10

نفقات البحث الطيب

4.600.000,00
مجموع النف ـ ـ ــقات

678.285.000,00

ا١تصدر :ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية

نستنتج من ىذا ا١ت بحث أف ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف تلعب دورا ىاما يف التكفل باٟتاجيات الصحية
والوقائية لسكاف البلدية.
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ABC

في مجال المسؤولية االجتماعية للـEHPبسور

بصفة عامة ،تقدـ ٤تاسبة التكاليف العناصر الضرورية وا١تساعدة على اٗتاذ القرار ،وتلعب دورا ىاما من خبلؿ

تكميم األىداؼ ،وتقييم حجم الوسائل ا١تادية والبشرية البلزمة لبلوغ تلك األىداؼ ،كما تعترب مصدر ا١تعطيات الكمية
ا١تستعملة من قبل ا١تسَتين داخل ا١تؤسسة وعلى الرغم من ظهور مناىج جديدة ٟتساب التكاليف على غرار طريقة
 ABCفاف ا١تنهج:
مراقبة التكاليف ،ال يزاؿ ىو السائد يف أغلبية ا١تؤسسات ،ويعترب ىو الوحيد
٤تاسبة ٖتليلية
٤تاسبة عامة
ا١تطبق يف ميداف التسيَت االستشفائي .وبالنسبة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات العمومية االستشفائية أو أي نوع
من ا١تؤس سات الصحية يف أي بلدية ٔتا فيها ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف فهي قد أنشأت فعبلً لتمارس
مسؤولية ٕتاه اجملتمع لتقدًن خدمات الرعاية الصحية والوقاية اليت ٭تتاجها اجملتمع على مستوى مقبوؿ من اٞتودة مقابل
أقل ما ٯتكن من التكلفة .ويف ىذا ا١تبحث سنتطرؽ إذل العناصر التالية:
 ٤تاسبة التكاليف وا١تسؤولية االجتماعية ا١تطبقتُت يف  EHPبسور الغزالف.٪ -توذج مقًتح لتطبيق طريقة  ABCيف  EHPبسور الغزالف.

٪ -توذج مقًتح لتطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية للػ  EHPبسور الغزالف.

المطلب األول :محاسبة التكاليف والمسؤولية االجتماعية المطبقتين في  EHPبسور الغزالن
من خبلؿ ىذا ا١تطلب سيتم التعرؼ على الطريقة ا١تعتمدة يف حساب التكاليف من قبل ا١تؤسسة العمومية
االستشفائية بسور الغزالف مث معرفة ا١تسؤولية االجتماعية اليت ٘تارسها ىذه ا١تؤسسة ٕتاه اجملتمع ،العمل ،ا١تريض والبيئة.
أوال -محاسبة التكاليف المطبقة في الـ  EHPبسور الغزالن:

1

إف الطريقة ا١تتبعة يف حساب التكاليف با١تؤسسات الصحية اٞتزائرية ىي طريقة األقساـ ا١تتجانسة ،أين ا٢تدؼ
منها ىو ٖتديد سعر التكلفة الكامل من خبلؿ األخذ يف اٟتسباف ا١تصاريف ا١تباشرة من جهة ،وحصة أو نصيب
"ا١تنتج" من إٚتارل ا١تصاريف غَت ا١تباشرة من جهة أخرى.
 -1تحديد مراكز التكاليف في المستشفى :إف إتباع طريقة األقساـ ا١تتجانسة يف حساب التكاليف ،يستلزـ تقسيم
 EHPبسور الغزالف إذل مراكز ٖتليل للتكاليف .فيتم تقسيمها إذل أقساـ رئيسية وأقساـ مساعدة ،فاألقساـ
الرئيسية ىي تلك اليت تساىم مباشرة يف عملية "إنتاج" ا٠تدمات الصحية اليت هتدؼ إذل حساب سعر تكلفتها،

أما األقساـ ا١تساعدة فتتمثل يف ا١تصاحل اليت ال تساىم بشكل مباشر يف عملية إنتاج وحدة القياس موضوع حساب
التكاليف ،ولكن تقدًن خدمات لؤلقساـ الرئيسية.
1

-

معلومات مستمدة من ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية.
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 األقساـ ا١تساعدة :ٯتكن التمييز بُت فئتُت من األقساـ ا١تساعدة؛ األوذل تقدـ خدمات إذل كل ا١تصاحل با١تستشفى
دوف استثناء وتسمى باألقساـ ذات الطابع العاـ ،والثانية تقدـ خدمات يستفيد منها ا١تصاحل العبلجية فقط (األقساـ
النهائية) ،ويطلق عليها األقساـ ا١تساعدة ذات الطابع الطيب .وتتمثل ىذه األقساـ ا١تساعدة ذات الطابع العاـ
يف اإلدارة ،قسم ا٠تدمات االقتصادية ،قسم ا٠تدمات االجتماعية .أما األقساـ ا١تساعدة ذات الطابع الطيب فتتمثل
يف غرفة العمليات ،التصوير الطيب ( التصوير اإلشعاعي) ،ا١تخترب وقسم تصفية الكلى.
 األقساـ الرئيسية :تتمثل األقساـ الرئيسية يف التخصصات ا١توجودة بػ  EHPبسور الغزالف وىي :الطب الداخل،
طب أطفاؿ ،اٞتراحة العامة ،طب أمراض النساء والتوليد ،جراحة العظاـ والرضوض ،طب أمراض الرئة والصدر ،طب
األمراض العقلية ،طب ا١تعدة واألمعاء ،االستعجاالت الطبية اٞتراحية ،باإلضافة إذل طب العمل.
 -2التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة:

 التكاليف ا١تباشرة  :ىي تلك ا١تصاريف اليت يتم ٗتصيصها مباشرة لوحدات ا١تنتج النهائي دوف اللجوء إذل مفاتيح
التوزيع .كمصاريف األدوية وا١تستهلكات الطبية ا١تختلفة بالنسبة للمريض ا١تعاجل.

 التكاليف غَت ا١تباشرة :ىي تلك ا١تصاريف اليت ال ٯتكن ٗتصيصها مباشرة لوحدات ا١تنتج النهائي ،و ٖتتاج
إذل عمليات حسابية وسيطة باستعماؿ مفاتيح توزيع .مثل مصاريف األقساـ ا١تساعدة بالنسبة لؤلقساـ الرئيسية
وا١تصاريف ا١تشًتكة.
 -3الدليل المنهجي لتخصيص األعباء :ٮتضع التخصيص إذل مبادئ عامة وأخرى متعلقة بعملية االنتقاؿ من احملاسبة
العامة إذل احملاسبة التحليلية ،ونظرا النعداـ احملاسبة العامة با١تستشفيات اٞتزائرية ،فاف عملية االنتقاؿ تتم مباشرة
من احملاسبة العمومية ،والتوزيع يتم مباشرة على أقساـ التحليل دوف استعماؿ حسابات وسيطة ،األمر الذي يكوف

لو تأثَت على دقة اٟتساب.
إف طريقة األقساـ ا١تتجانسة ا١تطبقة يف الػ  EHPبسور الغزالف تقوـ بتخصيص وتوزيع ا١تصاريف ا١تباشرة
وغَت ا١تباشرة بُت ٥تتلف األقساـ .وٯتكن التميز بُت ست فئات رئيسية للمصاريف:

 مصاريف ا١تستخدمُت  :تضم النفقات ا٠تاصة بأجور كل فئات العماؿ با١تؤسسة الصحية ،باإلضافة إذل تلك ا١تتعلقة
با٠تدمات االجتماعيةٖ .تمل ىذه النفقات (األجور) على ٥تتلف األقساـ وا١تصاحل تبعا للمصلحة اليت يعمل
هبا العوف ،ونفس ا١تبدأ يتبع ٓتصوص تعويضات ا١تناوبات ،ا١تكافآت ،ومؤخرات الرواتب "."Les rappels
 مصاريف التغذية :تضم النفقات ا١تخصصة لتغذية العاملُت وا١ترضى با١تؤسسة.
 ا١تصاريف الطبية والصيدالنية :تتكوف من ا١تستلزمات الطبية واٞتراحية ،وا١تنتجات الصيدالنية على اختبلؼ أنواعها
من أدوية وضمادات وٖتاليل ٥تتلفة ،الدـ ومشتقاتو ...وعملية ٗتصيص ىذه ا١تصاريف تكوف حسب ا١تصلحة
ا١تستهلكة٥( ،تابر ،تصوير طيب ،غرؼ عمليات ،مصاحل عبلجية.)...

 مصاريف التموينات ا١تتنوعة :تتمثل يف النفقات توفَت ا١تكاتب ،مواد التنظيف ،واألفرشة وا١تبلبس ،باإلضافة
إذل كل ا١تستلزمات األخرى الضرورية ١تكوث ا١ترضى.
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 مصاريف الصيانة واحملافظة :وتتمثل يف نفقات صيانة العتاد الطيب وا١تكاتب وغَتىا.

 مصاريف مشًتكة  :تتمثل يف نفقات :األدوية وا١تواد األخرى ذات االستعماؿ الطيب ،صيانة ا٢تياكل الصحية ،ونفقات
أخرى للتسيَت.
وبصورة عامة فإف ا١تنهجية ا١تتبعة يف ٗتصيص األعباء ،ىي ٖتميل كل ا١تصاحل – بقدر اإلمكاف -بكل ا١تصاريف
وا٠تدمات ا١تستهلكة من طرفها.
ثانيا -المسؤولية االجتماعية للـ  EHPبسور الغزالن:

1

بعد التطلع على نفقات الػ  EHPبسور الغزالف مت التوصل إذل أف ىذه األخَتة تعترب من ا١تؤسسات العمومية

الداعمة للمسؤولية االجتماعية على مستوى بلدية سور الغزالف بصفة خاصة واٞتزائر بصفة عامة ,ويأيت ذلك تأكيدا
على ىيكلة النظاـ الصحي يف اٞتزائر القائم على ثبلثة مستويات أساسية وتتمثل يف:
 -1ا١تستوى ا١تركزي :يتمثل ا١تستوى ا١تركزي يف وزارة الصحة والسكاف وإصبلح ا١تستشفيات واليت ٧تد فيها وزير الصحة
والسكاف ،الذي يقوـ بوضع اسًتاتيجية لتنمية أعماؿ قطاعو يف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية تتمثل يف :وقاية صحة
السكاف ورعايتو ،التحكم يف النمو الدٯتغرايف والتخطيط العائلي ،التنظيم الصحي وا٠تريطة الصحية،
العبلج الطيب يف ا٢تياكل الصحيةٖ ،تديد أ٪تاط تكوين ا١تمارسُت الطبيُت والشبو طبيُت ،العمل على تنمية ا١توارد
البشرية ا١تؤىلة يف ميداف التكوين وٖتسُت ا١تستوى وٖتديد ا١تعلومات ،دعم األعماؿ اليت ٢تا عبلقة بالوقاية
ومكافحة األمراض الوبائية وا١تستدٯتة ،التزويد باألدوية وا١تعدات الطبية وتوزيعها ،اٟتماية الصحية يف الوسط الًتبوي
والعائلي والعملي.
 -2على ا١تستوى الوالئي :يكلف مدير الصحة والسكاف بتمثيل وزير الصحة والسكاف على مستوى الوالية بكل
ما يتعلق بالصحة والسكاف  .ففي ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية تقوـ وزارة الصحة والسكاف على ا١تستوى الوالئي بػ:
مراقبة وتوزيع األدوية وا١تواد الصيدالنية وتفقد ظروؼ خزهنا ،إعداد التبلخيص لتحديد االحتياجات الصحية
يف الوالية يف ٣تاؿ الوقاية ،العبلج ،األدوية ،ا١توارد البشرية ،التجهيز ،التكوين وتطبيق التنظيم ا٠تاص بالنظافة
العمومية والوقاية العامة ،كما أهنا هتتم بإعداد جدوؿ ا١تواطنُت (النمو الدٯتغرايف) وضبطها باستمرار ودراسة
ا١تنازعات ا١تًتتبة بأعماؿ تسيَت ٦تارسي الصحة ،باإلضافة إذل االتصاؿ با١تصاحل ا١تعنية يف ٖتديد االحتياجات
إذل موظفي الصحة و إعداد برامج العمل ا٠تاص ٔتيداف التكوين ،والتكفل باألطفاؿ ا١تعوقُت واألشخاص ا١تعوزين
للمساعدات الطبية واالجتماعية ،كما أهنا هتتم با١تراكز الطبية اليت تنشئها وتسَتىا ٣تالس ا٠تدمات االجتماعية
لئلطارات والشركات العمومية االجتماعية ليستفيد منها العماؿ وعائبلهتم .وىي ال تتهاوف يف تطبيق أي إجراء
من شأنو أف يسهل تطبيق القانوف األساسي ١تمارسي الصحة يف الوالية.

1

-
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 -3على ا١تستوى احمللي(الدائرة والبلدية) :تنظم ا٠تدمات الصحية على مستوى الدائرة والبلدية يف شكل قطاعات
صحية (ا١تؤسسات العمومية االستشفائية ،وحدات استشفائية متخصصة ووحدات صحية قاعدية)،تتوذل
ىذه ا١تؤسسات ٖتديد احتياجات السكاف قبل تنفيذ الربامج الصحية الوطنية واحمللية ،وىذا باالستعماؿ األمثل
للموارد ا١تادية والبشرية .ومن بُت ىذه ا١تؤسسات الػ  EHPبسور الغزالف ،اليت ٖترص على تفعيل مبادرات "وزارة
الصحة واإلسكاف وإصبلح ا١تستشفيات" يف الصحة العامة (مسؤولية اجتماعية) من خبلؿ:

 العمل على مدار  24ساعة من أجل خدمة سكاف بلدية سور الغزالف والبلديات اجملاورة ٢تا.

 غرؼ ا١ترضى ٣تهزة باألسرة ،األفرشة ،شاشات التلفزيوف ،اٟتمامات .باإلضافة إذل خدمات التنظيف.
 تقدًن وجبات اإلفطار ،الغداء والعشاء للمرضى وا١توظفُت .وتوفَت كافة األدوية ،العتاد ،األدوات وا١تواد األخرى ذات
االستعماؿ الطيب.
 أطباء عامُت و٥تتصُت ،و ٦ترضُت شبو طبيُت.
 التكوينٖ ،تسُت األداء وإعادة التأىيل للموظفُت ،والقياـ بالبحوث الطبية.
 منح التعويضات ،العبلوات وا١تنح ا١تختلفة للموظفُت لديها.
 تقدًن كل من :ا١تنحة العائلية ،الضماف االجتماعي ،تأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنية ،ريوع حوادث
العمل ،تأمُت البطالة والتقاعد ا١تسبق للموظفُت.

 تقدًن معاشات ا٠تدمة واألضرار اٞتسدية للموظفُت.
 منح العطل العلمية للعماؿ لديها ٟتضور ا١تؤ٘ترات ،ا١تلتقيات والتظاىرات العلمية.
 القياـ باألعماؿ الوقائية النوعية ( التلقيحات ،األمصاؿ وا١تواد األخرى).
 صيانة ا٢تياكل الصحية وترميمها وصيانة ا١تساحات ا٠تضراء.
 توفَت األكياس للنفايات واستعماؿ اٟترؽ للتخلص منها.
فكل ىذه ا١تهاـ اليت تُنفق عليها الػ  EHPبسور الغزالف واليت تنعكس مباشرة على سكاف بلدية سور الغزالف
والبلديات اجملاورة ٢تا ،تندرج ضمن ما مت إصداره من قرارات من طرؼ وزارة الصحة والسكاف واصبلح ا١تستشفيات
بشأف نفقات الػ  EHPبسور الغزالف .وهبذا ٯتكن القوؿ أف وزارة الصحة والسكاف واصبلح ا١تستشفيات تعتربكأفضل
ا١تؤسسات اٟتكومية الداعمة للمسؤولية االجتماعية على مستوى اٞتزائر ،والػ  EHPبسور الغزالف وغَتىا من ا١تؤسسات
الصحية تعمل كمساعدة ٢تا يف ٖتقيق ذلك.
على أساس ما ٖتصلنا عليو من معلومات عن ٤تاسبة التكاليف ا١تطبقة يف الػ EHPبسور الغزالف ٯتكن تصميم
٪توذج لتطبيق طريقة  ABCيف الػ ا١تستشفى.
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المطلب الثاني :نموذج مقترح لتطبيق طريقة  ABCفي الـ  EHPبسور الغزالن

يف ىذا ا١تطلب سنقوـ ٔتحاولة تصميم ٪توذج تقوـ من خبللو الػ  EHPبسور الغزالف بالتحكم أكثر يف تكاليفها،

وذلك بعد عرض طريقتها يف حساب التكاليف هبدؼ اجراء ا١تقارنة بعد حساب التكاليف بطريقة .ABC
أوال -طريقة حساب التكاليف في الـ  EHPبسور الغزالن:



يف حقيقة األمر ٤تاسبة التكاليف يف الػ  EHPبسور الغزالف ال ٖتضا بأي اىتماـ .فحسب ما ١تسناه من خبلؿ

الدراسة ا١تيدانية أهنم يقوموف ْتساب التكاليف من أجل اٟتساب فقط .وال يَسعوف أبدا لتطوير طريقة اٟتساب
أو أي ٤تاولة لتخفيض التكاليف .ويتم حساب التكاليف يف الػ  EHPبسور الغزالف وفق ا١تراحل التالية:
 -1التوزيع األولي للتكاليف  :يف ىذه ا١ترحلة يتم توزيع التكاليف على كل من األقساـ الرئيسية وا١تساعدة ،دوف فصل
التكاليف ا١تباشرة عن التكاليف غَت ا١تباشرة .واٞتدوؿ التارل يوضح ذلك:



 -مت االعتماد على وثائق حساب التكاليف للثبلثي الثالث لسنة .2012
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انـؼًهٍبث

األشـؼـت

انًختبز

تصفٍت انكهى

اإلدارة

انخذيبث االقتصبدٌت

انخذيبث االجتًبػٍت

انطب انذاخهً

طب األطفبل

جزاحت ػبيت

طب األيزاض انصذرٌت و انزئت

طب ا أليزاض ا نؼقهٍت

طب أيزاض اننسبء و انتىنٍذ

طب انؼًم

االستؼجبالث انطبٍت و انجزاحٍت

جزاحت انؼظهى و ا نزضىض

طب أيزاض انًؼذة

انًجًىع

اننسبت انًئىٌت %

أجـىر انؼـًـبل

7680523,73

2728943,01

5883449,13

3490564,64

6959799,84

9339710,18

0,00

8823847,26

4310602,68

6080130,51

5632686,63

3868511,76

10815080,38

584011,91

7693666,15

2286817,23

0,00

86178345,04

68,51

تـكـبنـٍـف انـتـغـذٌـت

248240,01

41677,75

83355,51

399342,63

189293,39

124203,03

170364,05

766140,08

1148711,98

734093,04

596440,21

1197363,70

1551375,55

0,00

214864,59

0,00

0,00

7465465,52

5,93

اسـتـهـالكـبث طـبـٍـت

430102,24

288485,64

1603248,14

10983030,83

0,00

0,00

0,00

1574667,65

1380232,63

921771,58

459678,77

120617,39

2486396,16

0,00

1896183,74

0,00

0,00

22144414,77

17,60

تـًـىٌـنـبث يـتـنـىػـت

26204,00

4368,00

66562,00

45816,00

344315,00

324167,50

18600,00

56383,00

41080,00

60409,00

78481,60

45692,60

123064,00

0,00

82810,00

0,00

0,00

1317952,70

1,05

انـصـٍبنـت وانـًـحـبفـظـت

1700,00

1700,00

2350,00

2742,00

1320,00

2360,00

0,00

2390,00

1400,00

750,00

450,00

2400,00

1800,00

0,00

2950,00

0,00

0,00

24312,00

0,02

تـكـبنـٍـف يـشـتـزكـت

639053,18

233647,85

582099,95

871037,64

570959,85

746235,32

14356,24

855355,52

524240,06

594177,76

515746,22

398977,92

1141441,06

44503,57

753629,99

174262,77

0,00

8659724,90

6,88

يـجـًـىع انتـىسٌـغ األونـً

9025823,16

3298822,25

8221064,73

15792533,74

8065688,08

10536676,03

203320,29

12078783,51

7406267,35

8391331,89

7283483,43

5633563,37

16119157,15

628515,48

10644104,47

2461080,00

0,00

125790214,93
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 -2تحميل األقسام المساعدة على األقسام الرئيسية:

وٯتكن توضيح ذلك يف اٞتدوؿ التارل:
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العملٌات
9025823,16

9025823,16

اإلدارة

الخدمات االقتصادٌة

_

_

_

_

_

المجموع الكلً

_

_

_

_

_

_

7683860,61

19762644,12

مجموع التوزٌع الثانوي

_

األشعة
3298822,25

34767,77

21307,97

5428179,38

12834446,73

3298822,25

المختبر
8221064,73

1801771,60

1104243,65

1251757,11

24154,45

9316394,14

17707726,03

8221064,73

تصفٌة الكلى
15792533,74

1379232,66

845284,11

958203,74

831572,44

1086331,30

20962,32

4067601,58

11351085,01

15792533,74

اإلدارة
8065688,08

2700523,27

1655057,54

1876153,01

1628210,23

1260244,19

643641,91

840826,75

16224,96

2884253,78

8517817,15

8065688,08

الخدمات االقتصادٌة
10536676,03

1756019,43

1729712,02

415163,77

439826,96

123315,97

1622838,18

3603856,20

1840590,02

2404469,47

46397,69

9580086,30

25699243,45

10536676,03

الخدمات االجتماعٌة
203320,29

11545,88

72574,09

10886,11

60698,33

0,00

13195,29

0,00

0,00

140553,55

71784,62

93776,42

1809,55

307924,14

936439,62

203320,29

0,00

0,00

4780075,95

0,00

0,00

48739,45

0,00

0,00

1804455,77

1597352,87

2379934,83

1215499,19

1587877,08

30640,37

8615760,11

19259864,58

الخدمات االجتماعٌة

_

12078783,51

7406267,35

8391331,89

7283483,43

5633563,37

16119157,15

628515,48

10644104,47

2461080,00

4197007,76

1325466,78

536835,53

548000,92

279879,38

365622,66

7055,21

7259868,24

9720948,24

تصفٌة الكلى

_

الطب الداخلً

طب األطفال

جراحة عامة

طب األمراض الصدرٌة والرئة

طب األمراض العقلٌة

طب أمراض النساء والتولٌد

طب العمل

االستعجاالت الطبٌة والجراحٌة

جراحة العظلم والرضوض

طب أمراض المعدة

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125790214,93

9025823,16

3298822,25

8221064,73

15792533,74

125790214,93 55143928,28 203320,29 10536676,04 8065688,07

28,64

14,63

0,00

المجموع

النسبة المئوٌة %

100

16,37

5,98

14,91

0,00

المختبر
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جزاحت انؼظهى و ا نزضىض

طب أيزاض انًؼذة

انًجًىع

اننسبت انًئىٌت %

2286817,23

0,00

86178345,04

68,51

0,00

0,00

7465465,52

5,93

0,00

0,00

22144414,77

17,60

0,00

0,00

1317952,70

1,05

0,00

0,00

24312,00

0,02

174262,77

0,00

8659724,90

6,88

2461080,00

0,00

انـؼًهٍبث

األشـؼـت
7680523,73

2728943,01

5883449,13

3490564,64

6959799,84

9339710,18

0,00

8823847,26

4310602,68

6080130,51

5632686,63

3868511,76

10815080,38

584011,91

248240,01

41677,75

83355,51

399342,63

189293,39

124203,03

170364,05

766140,08

1148711,98

734093,04

596440,21

1197363,70

1551375,55

0,00

430102,24

288485,64

1603248,14

10983030,83

0,00

0,00

0,00

1574667,65

1380232,63

921771,58

459678,77

120617,39

2486396,16

0,00

1896183,74

تـًـىٌـنـبث يـتـنـىػـت

26204,00

4368,00

66562,00

45816,00

344315,00

324167,50

18600,00

56383,00

41080,00

60409,00

78481,60

45692,60

123064,00

0,00

82810,00

انـصـٍبنـت وانـًـحـبفـظـت

1700,00

1700,00

2350,00

2742,00

1320,00

2360,00

0,00

2390,00

1400,00

750,00

450,00

2400,00

1800,00

0,00

2950,00

تـكـبنـٍـف يـشـتـزكـت

639053,18

233647,85

582099,95

871037,64

570959,85

746235,32

14356,24

855355,52

524240,06

594177,76

515746,22

398977,92

1141441,06

44503,57

753629,99

يـجـًـىع انتـىسٌـغ األونـً

9025823,16

3298822,25

8221064,73

15792533,74

8065688,08

10536676,03

203320,29

12078783,51

7406267,35

8391331,89

7283483,43

5633563,37

16119157,15

628515,48

10644104,47

انــــؼـًـهٍبث

9025823,2

0,00

0,00

4780075,95

0,00

0,00

48739,45

0,00

0,00

11545,88

72574,09

10886,11

60698,33

0,00

13195,29

0,00

1804455,77

3298822,3

انًختبز

تصفٍت انكهى

اإلدارة

انخذيبث االقتصبدٌت

انخذيبث االجتًبػٍت

انطب انذاخهً

طب األطفبل

جزاحت ػبيت

طب األيزاض انصذرٌت و انزئت

طب ا أليزاض ا نؼقهٍت

طب أيزاض اننسبء و انتىنٍذ

طب انؼًم

االستؼجبالث انطبٍت و انجزاحٍت

7693666,15

214864,59

اسـتـهـالكـبث طـبـٍـت

1325466,78 4197007,76

0,00

0,00

3298822,25 9025823,16 125790214,93

100

153

16,37

تـكـبنـٍـف انـتـغـذٌـت

األشــــــؼــت

األقـــــــــــــــــــســـبو انــــزئــٍـــســــٍــــت
األقــــــــــــــــســــــــبو انًـــــــســـــبػـــــــــذة

الوحدة :مليوف دج

الجدول رقم ( :)20تحديد وحدات العمل وتكلفة الخدمة الواحدة

5,98

أجـىر انؼـًـبل

انبـــٍـــــبٌ

دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن

 -1تحديد وحدات العمل وتكلفة الخدمة الواحدة:
ويتم ذلك حسب اٞتدوؿ التارل:

دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن

الفـصل الرابع

_

_

_

_

_

_

_

عملٌة

20580

تكهفت انخذيت

_

ػذد وحذاث انؼًم

438,57

_

وحذاث انؼًم

_

انًجًىع انكهً

_

_

69,41

11,26

12018,67

0,00

0,00

0,00

17366,12

يجًىع انتىسٌغ انثبنىي

_

عملٌة تصوٌر 47528

730219

1314

_

_

_

1138

1431

8968,87

8221064,7

تحلٌل

جلسة

_

ٌ 15,71وم استشفائً

ٌ 10,20وم استشفائً

ٌ 14,08وم استشفائً

161

109985,88

15792533,7

19762644,12

12834446,73

17707726,03

11351085,01

9,02

ٌوم استشفائً

717

15831,36

8065688,1

7683860,61

5428179,38

9316394,14

4067601,58

2884253,78

8517817,15

6,77

ٌوم استشفائً

2944

2893,28

10536676

34767,77

21307,97

24154,45

20962,32

16224,96

46397,69

9580086,30

25699243,45

ٌ 20,43وم استشفائً

2154

11930,94

203320,3

1801771,60

1104243,65

1251757,11

1086331,30

840826,75

2404469,47

93776,42

1809,55

307924,14

936439,62

0,74

استشارة

0

0,00

انخـذيـبث االجـتًـبػـٍت

_

1379232,66

845284,11

958203,74

831572,44

643641,91

1840590,02

71784,62

1215499,19

1587877,08

30640,37

8615760,11

19259864,58

15,31

إجراء

38003

506,80

انخـذيـبث االقـتـصبدٌـت

_

2700523,27

1655057,54

1876153,01

1628210,23

1260244,19

3603856,20

140553,55

2379934,83

548000,92

279879,38

365622,66

7055,21

7259868,24

9720948,24

7,73

ٌوم استشفائً

550

17674,45

اإلدارة

_

1756019,43

1729712,02

415163,77

439826,96

123315,97

1622838,18

0,00

1597352,87

536835,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_

_

100
0,00

125790214,93 55143928,28 203320,29 10536676,04 8065688,07 15792533,74 8221064,73

28,64

تـصـفـٍـت انكـهـى

اننسبت انًؤوٌت

154

14,63

وىذه بعض األمثلة:
تكلفة ا٠تدمة ا١تقدمة من قسم العمليات= 020800 = 20580 / 9025823216
تكلفة ا٠تدمات ا١تقدمة من قسم الطب الداخلي= 00266802 =1138 / 19762644212

19,11

تكلفة الخدمة المقدمة من األقسام = مجموع تكاليف القسم  /عدد وحدات العمل لنفس القسم

0,37

مت اٟتصوؿ على تكلفة ا٠تدمة وفق ا١تعادلة التالية:

100

ا١تصدر :معلومات مستمدة من ا١تديرية الفرعية للموارد البشرية

14,91

انًــخـتـبـز

الفـصل الرابع

دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن

ثانيا -حساب تكاليف في الـ  EHPبسور الغزالن بطريقة :ABC
يف ىذا العنصر سنقوـ باتباع ا٠تطوات التالية:

 -0تحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة:
تتمثل التكاليف ا١تباشرة يف:

 األجور ا١تباشرة :وىي عبارة عن األجور ا١تمنوحة لؤلطباء ،وا١تعاونُت الطبيُت ،والصيادلة ،واألجور ا١تصروفة يف مراكز
ا٠تدمة الطبية ومراكز ا٠تدمات الطبية ا١تساعدة.

 ا١تواد ا١تباشرة :وىي عبارة عن ا١تواد ا١تصروفة يف بعض مراكز ا٠تدمات الطبية مثل طب األسناف ،ومراكز ا٠تدمات
الطبية ا١تساعدة ،وا١تتمثلة يف مواد االختبار واألشعة واألدوية الضمادات وحقن والتغذية بالنسبة للمريض.
أما التكاليف غَت ا١تباشرة فتتمثل يف:

 األجور غَت ا١تباشرة :وىي كل األجور ا١تصروفة يف مراكز ا٠تدمات اإلدارية والعامة مثل أجور اإلداريُت ،وأجور عماؿ
ا٠تدمات وأجور عماؿ الصيانة.

 ا١تواد غَت ا١تباشرة :وىي كل ا١تواد ا١تصروفة عدا ا١تواد ا١تباشرة ،واليت تساعد يف تسيَت عمل العيادات لتقدًن ا٠تدمة،
مثل ٕتهيزات إداريةٕ ،تهيزات مكتبية ،مواد التنظيف.

 ا١تصاريف غَت ا١تباشرة :وتتمثل يف مصاريف ا٢تاتف ،أجور ا١تاء والكهرباء ،وصيانة ا١تباين ،واألجهزة الطبية ،وصيانة
ا١تولدات الكهربائية واألثاث وأجهزة التكييف ومصاريف الطبع والربيد وغَتىا.
وقد مت درا سة وحصر مكونات عناصر التكاليف غَت ا١تباشرة ا١تستخدمة يف الػ  EHPبسور الغزالف ودراسة
األساس ا١تبلئم (مسببات الكلفة) للتوزيع على األنشطة احملددة وىذا ما يوضحو جدوؿ اآليت:
جدول رقم (  :)26عناصر التكاليف ومسببات التكلفة المقترحة الـ  EHPبسور الغزالن
مسببات التكلفة

عناصر التكاليف غير المباشرة
رواتب عماؿ الصيانة

عدد العاملُت

تكاليف التغذية لعماؿ اٟتراسة

عدد الوجبات

ٕتهيزات مكتبية

نسبة االستفادة

الكتاف والفراش

نسبة االستفادة

تكاليف مواد التنظيف

نسبة االستفادة

أجهزة وأثاث غَت طبية

نسبة االستفادة

تكاليف الًتتيب ،احملافظة والصيانة

نسبة االستفادة

ٖتميبلت مشًتكة

نسبة االستفادة

تكاليف ا٠تدمات اإلدارية

نسبة االستفادة

تكاليف ا٠تدمات االقتصادية

نسبة االستفادة

تكاليف ا٠تدمات االجتماعية

نسبة االستفادة

ا١تصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق ا١تقدمة
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الفـصل الرابع

دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن

ويبلحظ من خبلؿ اٞتدوؿ أف مسبب التكلفة (نسبة االستفادة) مستخدـ يف معظم التكاليف غَت ا١تباشرة
وذلك بسبب صعوبة اٟتصوؿ على ا١تعلومات التالية :عدد التجهيزات ا١تكتبية وٙتن كل منها ،كم مًت من الكتاف والفراش
وٙتن كل منها ،عدد مواد التنظيف وٙتن كل منها ،وعدد األجهزة واألثاث غَت الطبية وٙتن كل منها .فلو توفرت
ىذه ا١تعلومات لكانت مسببات التكلفة كالتارل بالنسبة للتكاليف غَت ا١تباشرة التالية:
ٕتهيزات مكتبية :عدد ٕتهيزات مكتبية لكل نشاط.
الكتاف والفراش :مًت لكل نشاط.
مواد التنظيف :عدد مواد التنظيف لكل نشاط.
األجهزة واألثاث غَت الطبية :عدد األجهزة واألثاث غَت الطبية لكل نشاط.
بالنسبة لتكلفة التحميبلت ا١تشًتكة فهي تتكوف من :تكاليف صيانة ا٢تياكل الصحية ،التدفئة ،اإلنارة ولوازـ ا١تاء
والطاقة ،لوا زـ ا١تكتب والطباعة ،صيانة العتاد واألثاث ،حظَتة السيارات ،النقل والتنقبلت( نقل السلع) .وقد حددت
نسبة االستفادة كأنسب مسبب تكلفة.
 -6تحديد األنشطة األساسية في الـ  EHPبسور الغزالن :إف ا٠تطوة التالية يف طريقة  ABCتتمثل يف ٖتديد
األنشطة األساسية يف الػ  EHPبسور الغزالف وٖتديد األسس ا١تبلئمة (مسببات الكلفة) ا١تستخدمة لتخصيص
تكاليف تلك األنشطة إذل ا١تنتج النهائي وىو (ا١تريض) واٞتدوؿ التارل يوضح ذلك.
الجدول رقم ( :)20األنشطة األساسية للـ  EHPبسور الغزالن ومسببات تكلفتها المقترحة
مسببات التكلفة

األنشطة
الطب الداخلي Medicine interne
طب األطفاؿ

عدد األياـ االستشفائية
عدد األياـ االستشفائية

Pediatrie

اٞتراحة العامة Chirugie

عدد األياـ االستشفائية

طب أمراض الصدر والرئة Pneumo Phtysio

عدد األياـ االستشفائية

طب األمراض العقلية Psychiatrie

عدد األياـ االستشفائية

طب أمراض النساء والتوليد Gyneco obstetrique

عدد األياـ االستشفائية

طب العمل Medecine du travail

عدد أياـ العمل

االستعجاالت الطبية واٞتراحية Pavilon des urgences

عدد اإلجراءات

جراحة العظاـ والرضوض Orthopedie traumato

عدد األياـ االستشفائية

طب أمراض ا١تعدة Stomatologie

عدد األياـ االستشفائية

العمليات Bloc Opératoir

عدد العمليات

األشعة Imagerie

عدد عمليات التصوير

ا١تخترب Laboratoire

عدد التحاليل

تصفية الكلى L'hemodialyse

عدد اٞتلسات

ا١تصدر :من إعداد الطالبة

كما يبلحظ من خبلؿ اٞتدوؿ أف مسبب التكلفة ( عدد األياـ االستشفائية) مستخدـ يف معظم األنشطة،
فمثبل لو كانت مدة إقامة مريض يعاين من قرحة معدية ىي  6أياـ ،ويف حالة ما إذا تطلبت حالتو الصحية جراحة
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دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن

بسيطة فاف ىذه ا١تدة تصبح  12يوـ ،وإذا تعدت اٟتاجة إذل عملية جراحية أكثر تعقيد فاف مدة ا١تكوث االستشفائي
تصل إذل  21يوـ .ومن ىذا ا١تثاؿ يتضح أف السبب وراء تكاليف ىذه األنشطة ىو ا١تريض وبالتارل فهو أفضل مسبب
تكلفة ٯتكن على أساسو أف ٖتمل تكاليف األنشطة على ا٠تدمات.

كما نبلحظ اف مسبب التكلفة يف بعض األنشطة مثل ا١تخترب واألشعة دل يتم االعتماد فيو على عدد ا١ترضى،
ألنو سيكوف مضلل ،ألف ا١تريض قد ٭تتاج ألكثر من ٖتليل أو أكثر من أشعة واحدة باإلضافة إذل أنو قد تتعرض الصورة
االشعاعية للتلف مثبل.
 -3العالقة بين التكاليف غير المباشرة والنشاط المستفيد منها :ا٠تطوة التالية يتم فيها إعداد مصفوفة تبُت استفادة
كل نشاط من كل نوع من أنواع التكاليف غَت ا١تباشرة ،واٞتدوؿ التارل يوضح ذلك:
الجدول رقم ( :)20العالقة بين التكاليف غير المباشرة والنشاط المستفيد منها
رواتب عمال الصيانة

تكاليف التغذية لعمال الحراسة

تجهيزات مكتبية

طب األطفال

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

الجراحة العامة

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

طب أمراض الصدر والرئة

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

طب األمراض العقلية

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

طب أمراض النساء والتوليد

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

الكتان والفراش

تكاليف مواد التنظيف

أجهزة وأثاث غير طبية

تكاليف الصيانة والمحافظة

تكاليف الخدمات اإلدارية

تكاليف الخدمات االقتصادية

تكاليف الخدمات االجتماعية

نفقات مشتركة

الطب الداخلي

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

األنشطة

×

طب العمل
االستعجاالت الطبية
والجراحية

×

×

×

×

×

×

جراحة العظام والرضوض
طب أمراض المعدة
العمليات

×

×

×

×

×

×

المختبر

×

×

×

×

×

تصفية الكلى

×

×

×

×

×

األشعة

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ا١تصدر :من إعداد الطالبة
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مجموع التكاليف غير المباشرة لمنشاط

التكـاليف غير المباشرة

الفـصل الرابع

دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن

وا١تبلحظ من اٞتدوؿ رقم ( )28عدـ وجود عبلمة (×) يف بعض اٟتقوؿ وىذا يعٍت أف النشاط لن ٭تمل هبذا النوع
من التكاليف غَت ا١تباشرة لعدـ وجود رابط (مسبب التكلفة ا١تعٍت) بينهما.
 -9التعويض العددي :أما ا٠تطوات العملية التالية ،ففيها يتم أوال إعداد جدوؿ مشابو للجدوؿ رقم( )28السابق
ذكره ،يتم فيو التعويض عبلمة (×) بالنسب اٟتقيقية لكل نشاط ،واليت ٘تثل مسببات التكلفة ا١تأخوذة من اٞتدوؿ
( )26السابق ذكره ،كأعداد العاملُت لكل نشاط مثبل ،أو قيمة األجهزة ا١تكتبية لؤلنشطة اليت توجد فيها أجهزة،
وبعدىا يتم إعداد جدوؿ آخر مشابو أيضا للسابق للتعويض عن النسب اٟتقيقية (مسببات الكلفة) ،بالكلف
غَت ا١تباشرة الفعلية.
يتم توزيع التكاليف غَت ا١تباشرة على األنشطة حسب نسبة كل نشاط اذل ٣تموع نسب األنشطة ،والذي ٯتكن توضيحو
كمثاؿ يف ا١تعادلة التالية:
قيمة الصيانة للنشاط ا١تعُت

حصة نشاط ا١تعُت من كلف الصيانة واحملافظة =

٣تموع قيم الصيانة لكل األنشطة

الجدول رقم ( :)20التعويض العددي لمسببات التكاليف غير المباشرة لكل نشاط
عدد عمال الصيانة

عدد الوجبات المقدمة لعمال الحراسة

نسبة االستفادة من تجهيزات مكتبية%

0.0089

0.0089

0.0089

1800

0.1507

0.1507

0.1507

0801

0.0347

0.0347

0.0347

2810

نسبة االستفادة من الكتان والفراش%

طة أمراض اننساء
وانتىنيد

7

1197

14.78

4.73

1.84

0801

0.2282

0.2282

0.2282

02800

73.98

نسبة االستفادة من مواد التنظيف%

طة األمراض انعقهيت

12

597

1.44

4.94

3.48

0800

0.0798

0.0798

0.0798

0860

طبية%

طة أمراض انصدر
وانرئت

6

506

2.35

10.56

1.26

0800

0.1031

0.1031

0.1031

0806

نسبة االستفادة من أجهزة وأثاث غير

انجراحت انعامت

8

662

6.08

5.82

0.21

2810

0.1188

0.1188

0.1188

6806

والمحافظة%

طة األطفال

3

342

1.36

4.95

1.86

0806

0.1048

0.1048

0.1048

6810

األنشطت

نسبة االستفادة من تكاليف الصيانة

نسبة االستفادة من التكاليف اإلدارية

نسبة االستفادة من التكاليف االقتصادية

نسبة االستفادة من التكاليف االجتماعية

نسبة االستفادة من النفقات المشتركة%

انطة انداخهي

8

662

2.34

7.02

1.28

0800

0.1710

0.1710

0.1710

0800

مسبباث انتكـانيف غير
انمباشرة

طة انعمم
االستعجاالث انطبيت
وانجراحيت
جراحت انعظاو
وانرضىض

3

1294

2.01

18.08

0.21

02802

طة أمراض انمعدة
انعمهياث

2

1495

0.38

12.37

3.11
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األشعت

251

0.21

1800

انمختبر

1

502

9.97

2820

2.88

تصفيت انكهى

5

1131

3.22

0802

1.84

1.98

6800

2801

0860

6802

00820

01816

ا١تصدر من إعداد الطالبة.

أما ا٠تطوات فيتم فيها ٖتديد نصيب كل نشاط من التكاليف غَت ا١تباشرة و٘تثل ىذه ا٠تطوات اٞتزء األىم من عمل
طريقة  ، ABCوذلك ما يوضحو اٞتدوؿ التارل:

1

 - 1ا١تبالغ ا١تالية ا١تدرجة يف اٞتداوؿ مت اٟتصوؿ عليها من حسابات تكاليف الثبلثي الثالث لسنة ( .2012ا١تلحق .) 05
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الم ـج ـم ـ وع
5614723.01

1434478.56

231940.20

12411.00
37850.00

850.00
321855.00

27705.00
39225.00

20632.00

2742.00

2350.00

المصدر :من إعداد الطالبة بالعتماد عمى وثائق المؤسسة

10536676.04 8065688.07

203320.29

7328173.49

187798.97

83355.51

38397.00

20565.00
4850.00

33834561.66

تص ـف ـي ـة الكم ـى
721088.06

114583.16

871037.64

7600.00

1828482.67

المخ ـ ـ ـت ـبر

األش ـ ـ ـع ـة
41677.75

798.00

3570.00

1700.00

582099.95

826820.02

848950.62

7055.21

174262.77

753629.99

4112161.45

233647.85

365622.66

1587877.08

30640.37

1809.55

44503.57

211874.16

281393.60

1700.00

279879.38

1215499.19

71784.62

93776.42

2404469.47

46397.69

1141441.06

6428840.12

الع ـمم ـي ـات
292468.61

19440.00

12600.00

550.00

2950.00

1800.00

1840590.02

643641.91

840826.75

16224.96

398977.92

3268613.08

639053.18

5300.00

31700.00

29595.00

4850.00

9200.00

2400.00

450.00

831572.44

1086331.30

20962.32

515746.22

3219698.50

1207665.80

1464.00

69660.00

56919.00

5547.60

30945.00

66090.00

3325.00

550.00

750.00

958203.74

1251757.11

24154.45

594177.76

3694858.05

ط ـب أم ـ راض الم ـع ـدة
248240.01

214864.59

198758.06

99129.96

84019.69

9066.60

23424.00

36435.00

30960.00

4900.00

1400.00

845284.11

1104243.65

21307.97

524240.06

2942192.57

مجم وع التكاليف غير المباش رة لمنشاط

0.00

ج ـ راحة العظ ـام وال رض ـوض

االس ـت ـعج ـاالت الطبية وال ج راحية 223890.23

ط ـب الع ـم ـل

672319.82

1221718.98

602134.93

695482.99

109923.00

56788.02

5220.00

الكتان وال ف راش

ط ـب أم ـ راض الن ـساء وال توليد

ط ـب األم ـ راض الع ـق ـمية

ط ـب أم ـ راض الص ـدر وال رئ ـة

الج ـ راحة الع ـام ـة

ط ـب األط ـف ـال
347848.76

723187.47

109923.00

9033.00

تكاليف الخدمات االجتماعية

1801771.60

تكاليف الخدمات االقتصادية

1379232.66

تكاليف الخدمات اإلداري ة

2390.00

تكاليف الصيانة وال محافظة

3400.00

أجه زة وأث اث غير طبية

43950.00

تكاليف م واد التنظيف

34767.77

855355.52

نفقات مشت ركة

4963011.02

الوحدة :مليوف دج
الجدول رقم ( :)21التعويض عن النسب الحقيقية (مسببات التكلفة) ،بالتكلف غير المباشرة الفعلية لكل نشاط

تجهي زات مكتبية

الط ـب الداخ ـم ـي

ألنش ـ ـ ة

تكاليف التغذية لعمال الح راسة
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وا٠تطوة التالية يف عمل طريقة  ABCىي توزيع التكاليف الكلية لؤلنشطة على أغراض التكلفة ،للوصوؿ اذل تكلفة
ا٠تدمات ا١تقدمة من كل نشاط وذلك وفق اٞتدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)10تحديد تكلفة الخدمة من التكاليف الكلية لكل نشاط
مجم وع التكاليف

مسببات التكمفة

تكمفة الخدمة

تكاليف األنشطة

الوحدة :مليوف دج

الط ـب الداخ ـمي

4963011,02

8100659,79

656217,08

1574667,65

15294555,54

1138

13439,86

طم ـب األط ـف ـال

2942192,57

3962753,92

1091923,96

1380232,63

9377103,08

1431

6552,83

الج ـ راح ـة الع ـام ـة

3694858,05

5384647,52

624170,04

921771,58

10625447,19

161

65996,57

ط ـب أم ـ راض الص ـدر وال رئة

3219698,50

5030551,70

512420,52

459678,77

9222349,49

717

12862,41

ط ـب األم ـ راض الع ـق ـم ـية

3268613,08

2646792,78

1098233,74

120617,39

7134256,99

2944

2423,32

ط ـب أم ـ راض الن ـساء وال توليد

6428840,12

10142760,56

1352617,49

2486396,16

20410614,33

2154

9475,68

ط ـب الع ـم ـل

211874,16

584011,91

795886,07

92

8650,94

االس ـت ـع ـجاالت الطبية وال ج راحية

4112161,45

7469775,92

13478121,11

38003

354,66

ج ـ راح ـة الع ـظ ـام وال رضوض

826820,02

2286817,23

3113637,25

550

5661,16

0,00

0

0,00

الع ـم ـم ـيات

1207665,80

7388055,12

430102,24

9025823,16

20580

438,57

األش ـع ـ ـة

281393,60

2728943,01

288485,64

3298822,25

47528

69,41

الم ـخ ـت ـب ـر

848950,62

5768865,97

1603248,14

8221064,73

730219

11,26

ت ـص ـف ـي ـة الك ـم ـى

1828482,67

2769476,58

211543,66

10983030,83

15792533,74

1314

12018,67

م ـج ـم ـ وع الت ـكال ـي ـف

33834561,66

64264112,01

5547126,49

22144414,77

125790214,93

األنشطة

تكاليف مباش رة
تكاليف غير مباش رة

أجور مباش رة

تكاليف تغذية الم رضى تكاليف االستهالكات الطبية

1896183,74

ط ـب أم ـ راض الم ـع ـدة

ا١تصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق ا١تؤسسة

بعد تطبق طريقة  ABCيف  EHPبسور الغزالف ٯتكن تقدًن ٪توذج يلخص كافة ا١تراحل اليت تطرقنا ٢تا سابقا بالشكل
التارل:
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الشكل رقم ( :)20نموذج مقترح لحساب التكاليف بطريقة  ABCفي الـ  EHPبسور الغزالن

ا١تصدر :من اعداد الطالبة

نبلحظ من خبلؿ الشكل ما يلي:
 االعتم اد على األلواف للتمييز :اللوف األٛتر للداللة على التكاليف ا١تباشرة ،واللوف األزرؽ للداللة على التكاليفغَت ا١تباشرة.
 اإلطار األٛتر يدؿ على أف أنشطة ا١تستشفى ٖتمل بالتكاليف ا١تباشرة ،واالطار األزرؽ يدؿ على أف أنشطةا١تستشفى ٖتمل بالتكاليف غَت ا١تباشرة.
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 شريط األلواف ا٠تاص بكل نشاط على حدى يدؿ على نوع التكاليف اليت ٖتمل لكل نشاط.وبعد حساب تكاليف الػ  EHPبسور الغزالف بطريقة  ABCٯتكن مقارنة النتائج ا١تتحصل عليها من ىذه الطريقة
بالنتائج ا١تتحصل عليها من حساب التكاليف بالطريقة ا١تطبقة يف ا١تستشفى وذلك وفق اٞتدوؿ التارل:
الجدول رقم ( :)16مقارنة تكلفة الخدمة المحسوبة بطريقة محاسبة التكاليف المطبقة في المستشفى مع تكلفة الخدمة المحسوبة بطريقة
ABC

الوحدة :مليوف دج
ال طب الداخ ل ي
ط ب االط فا ل
اجل راح ة ال عام ة
ط ب االم راص ال صدري ة وال رئ ة
ط ب األم راض ال عقل ي ة
ط ب أم راض ال نساء وال ت ول يد
ط ب ال عم ل
اال س ت عجاالت ال ط ب ي ة واجل راح ي ة
ج راح ة ال ع ظام وال ر ض و ض
ط ب أم رراض امل عدة
ال عمل يات
األ ش ع ة
امل خ ت رب
ت صف ي ة الكل ى
اجمل م وع

تكلفة ال خدمة وفق طريقة محاسبة ال تكاليف ال مطبقة في ال مستشفى

تكلفة ال خدمة وفق طريقة ABC

17366,12
8968,87
109985,88
15831,36
2893,28
11930,94
0,00
506,80
17674,45
0,00
438,57
69,41
11,26
12018,67
197695,60

13439,86
6552,83
65996,57
12862,41
2423,32
9475,68
8650,94
354,66
5661,16
0,00
438,57
69,41
11,26
12018,67
137955,34

ا١تصدر :من إعداد الطالبة

نبلحظ من اٞتدوؿ أف أغلب تكاليف ا٠تدمات احملسوبة بطريقة ٤تاسبة التكاليف ا١تطبقة يف الػ EHPبسور الغزالف
أكرب من تكاليف ا٠تدمات احملسوبة بطريقة .ABC
وللتوضيح أكثر ٯتكن عرض الشكل التارل:
الشكل رقم ( :)65مقارنة تكلفة الخدمة المحسوبة بطريقة محاسبة التكاليف المطبقة في المستشفى مع تكلفة الخدمة المحسوبة بطريقة
ABC

59
74
022
6

ا١تصدر :من إعداد الطالبة
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من الشكل نبلحظ أف ٣تموع تكاليف ا٠تدمات احملسوبة وفق طريقة ٤تاسبة التكاليف ا١تطبقة يف ا١تستشفى يفوؽ
٣تموع تكاليف ا٠تدمات احملسوبة بطريقة  ABCيف ا١تستشفى بػ  59740226دج ،وىذه الزيادة راجعة لتحميل األقساـ
ا١تساعدة على األقساـ الرئيسية يف ا١تستشفى.
بعد ما قدمنا ٪توذج لتطبيق طريقة  ABCيف ا١تستشفى للتحكم يف تكاليفو ،سنقوـ ٔتحاولة تقدًن ٪توذج لتطبيق
طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية للمستشفى لتقييم أدائو االجتماعي.

المطلب الثالث :نموذج مقترح لتطبيق طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية

للـ EHP

بسور الغزالن

تعترب ا ١تؤسسات العمومية االستشفائية من أىم القطاعات االجتماعية اليت تسعى كل دولة لتطويرىا ،لتحقيق

جودة منتجها ا٠تدمي وتوفَته ٞتميع أفراد اجملتمع .لذلك سنقوـ يف ىذا ا١تطلب بتقدًن ٪توذج تستطيع من خبللو ا١تؤسسة
االستشفائية العمومية بسور الغزالف أف توضح واقع خدماهتا الصحية وأثرىا على اجملتمع والبيئة.
وسيتم ذلك باالسًتشاد بالنموذج ا١تقدـ من طرؼ الدكتور إبراىيم ميدة والذي كاف يستهدؼ بو ا١تؤسسات االقتصادية.
أوال -تحديد األنشطة االجتماعية بالـ  EHPبسور الغزالن:
سيتم تقسم األنشطة االجتماعية إذل أربعة ٣تاالت أساسية
٣ -1تاؿ ال تفاعل مع اجملتمع :يتمثل ىذا اجملاؿ يف األنشطة االجتماعية اليت تستهدؼ توفَت خدمات للجمهور العاـ
دوف أف يتوجو اٞتهور إليها .وتتمثل يف:
 تنظيم ا١تؤ٘ترات وا١تلتقيات العلمية الصحية با١تستشفى لئلسهاـ يف توعية اٞتمهور العاـ ( كاإلكثار من تنظيم
ملتقيات حوؿ أضرار ال تدخُت ،باعتباره من أكثر ا١تواضيع اليت جعلت اٞتزائر يف ا١تراتب األخَتة ضمن التقارير اليت
تعدىا ا١تنظمة العا١تية للصحة  ،حيث تعرضت اٞتزائر للتوبيخ من طرؼ ا١تنظمة العا١تية للصحة بسبب عدـ االلتزاـ
باالتفاقية اليت أمضت عليها يف اإلطارات ا٠تاصة ٔتكافحة التدخُت عاـ ( . 2006مقًتحة)

 طبع ا١تلصقات وا١تطبوعات ا١تختلفة وتوزيعها على ا٢تيئات العلمية ،التعليمية ،الثقافية وحيت الصحية اجملاورة من أجل
التوعية الصحية( .مقًتحة)
٣ -2تاؿ ا١توارد البشرية :األنشطة اليت هتدؼ اذل ٖتسُت حالة العاملُت (أطباء٦ ،ترضُت شبو طبيُت ،عماؿ إداريُت،
العماؿ ا١تتعاونُت والعماؿ ا١تتعاقدين).

 تقدًن ا١تنح والعبلوات للمستخدمُت ا١تتعاقدين.
 تقدًن التعويضات للموظفُت :الطبيُت ،شبو الطبيُت ،اإلداريُت وا١تتعاونُت.
 تقدًن منحة عائلية للموظفُت (ا١تتزوجُت).
 تقدًن التعويض عن األجر الوحيد (ٯتنح للعاملة األرملة أو ا١تطلقة).
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 الضماف االجتماعي ( ٞتميع ا١توظفُت).

 ريوع حوادث العمل ( للموظفُت الذين تعرضوا ٟتادث عمل).
 تأمُت البطالة ( ٞتميع ا١توظفُت).
 التقاعد ا١تسبق ( ٞتميع ا١توظفُت).
 التأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنية ( ٞتميع ا١توظفُت).

 معاش ا٠تدمة واألضرار اٞتسدية ( للعاملُت الذين تعرضوا ألضرار جسمية).
 تكوين ا١توظفُت شبو الطبيُت.
 التدريب قصَت ا١تدى يف ا٠تارج ( وفق برنامج التدريب على حسب األولويات).
 التكوينٖ ،تسُت األداء وإعادة التأىيل للموظفُت ( بالنسبة للموظفُت غَت ا١تؤىلُت).
 توفَت النظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة واللوازـ األخرى الضرورية للعمل يف غرؼ ا١توظفُت.
 تغذية ا١توظفُتٚ(.تيع ا١توظفُت).
 نقل ا١توظفُت (مقًتح).
 اإلسكاف :اإلسهاـ يف حل مشكبلت اإلسكاف لعما٢تا ،وذلك بتقدًن بنسبة معينة لتمويل السكن االجتماعي.
 القياـ بربامج توعية للموظفُت (مثل توعية ا١توظفُت لبلبتعاد عن التدخُت) (مقًتح).
 االستجابة للمنازعات بُت اإلدارة والعاملُت.
 صيانة ا٢تياكل الصحية.

٣ -3تاؿ ا١تسا٫تة البيئية :تتمثل يف األنشطة اليت توجو لتخفيف التدىور البيئي من النفايات الطبية وغَت الطبية النإتة
عن ا٠تدمات الطبية ا١تقدمة اليت تؤثر على الصحة العامة ،حىت أهنا تؤدي إذل نشر اآلفات االجتماعية ( مثل
استعماؿ اٟتقن يف تعاطي ا١تخدرات) لذلك ال بد من التخلص منها بطريقة صحية ،آمنة وهنائية .تتمثل األنشطة
ا١تسا٫تة ٟتماية البيئة الداخلية وا٠تارجية يف (:مقًتحة)

 توفَت أكياس بألواف ٥تتلفة لتصنيف النفايات بالشكل التارل:

 النفايات العامة مثل بقايا الطعاـ  ،األوراؽ ،علب الببلستيك ،علب ا١تشروبات الغازية ،مناديل ورقية أو أي شيء٦تاثل غَت ملوث ٔتخلفات ا١ترضى ،حيث ٕتمع وتوضع يف أكياس بلوف خاص.
 النفايات الطبية أو ٥تلفات ا١ترضى النإتة غن العناية هبم من األقساـ ا١تختلفة كغرؼ اإليواء  ،جناح العملياتوقاعات اإلنعاش وأقساـ ا١تستشفى التخصصية و٥تابر التحاليل بكافة أنواعها ،توضع يف أكياس خاصة
هبا ويتم ٕتميعها والتعامل معها ْتذر شديد.
 -ا١تواد وا١تخلفات الطبية اٟتادة كاإلبر واٟتقن وا١تشارط والزجاج ا١تكسور يف اٟتالتُت توضع يف أكياس بلوف ٤تدد.
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 توفَت سبلؿ ا١تهمبلت يف كافة أرجاء ا١تستشفى وخارج ا١تستشفى.

 استخداـ عربات ٕتميع القمامة ا١تؤقتة (ٟتُت قدوـ سيارة نقل القمامة).
 استخداـ طرؽ بديلة للتخلص من بعض النفايات الطبية بدؿ اٟترؽ مثل التعقيم البخاري وا١تعاٞتة الكيماوية قبل
وضعها مع النفايات األخرى.

 استحداث وظيفة ١تراقب ا١تخلفات الطبية داخل وخارج ا١تستشفى.
٣ -4تاؿ ا١تسا٫تة ا٠تاصة ٓتدمة ا١تستهلكُت :يتمثل يف ٣تموع األنشطة اليت هتدؼ إذل لتحقيق رضا ا١تستهلك (ا١تريض)
من ا٠تدمات الطبية .وتتمثل ىذه ا٠تدمات يف النقاط التالية:
 توفَت ا٠تدمات االستشفائية :وتتمثل يف توفَت اإلقامة للمريض ،توفَت ا٠تدمات االستعجالية للمريض .توفَت األدوية
للمريض وا١تواد األخرى ذات االستعماؿ الطيب ( الغازات الطبية) ،توفَت التغذية للمرضى ،توفَت النظافة ،التدفئة
واإلنارة يف غرؼ ا١ترضى ،توفَت النقل للمرضى (سيارات اإلسعاؼ) .توفَت العتاد الطيب (عتاد التصوير االشعاعي،
عتاد غرفة العمليات )...وصيانتو.

 القياـ باألعماؿ الوقائية النوعية (تتوفر يف توفَت التلقيحات األمصاؿ واألدوية  ،دفاتر التلقيحات ).
 االىتماـ ٔتصاريف الدفن (مقًتحة).
 االستجابة للمنازعات بُت ا١تريض وا١تستشفى(.مقًتح)

ثانيا -تحديد مراكز األنشطة االجتماعية ومسببات التكلفة المقترحة الالزمة لتطبيق طريقة  ABCفي مجال
المسؤولية االجتماعية للـ  EHPبسور الغزالن:

يف ىذه ا٠تطوة سنقوـ ٔتحاولة ٖتديد مراكز األنشطة االجتماعية ومسببات تكلفة األنشطة االجتماعية وفق اٞتدوؿ

التارل:
الجدول رقم ( :)22تحديد مراكز األنشطة االجتماعية ومسببات التكلفة الالزمة لتطبيق طريقة  ABCفي
مجال المسؤولية االجتماعية للـ  EHPبسور الغزالن
مسببات (محركات) التكلفة المقترحة

مراكز األنشطة االجتماعية
أ-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة بتقدًن خدمات للمجتمع

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة بتقدًن ٓتدمات اجملتمع:

 مركز نشاط تنظيم ا١تلتقيات العلمية والصحية با١تؤسسة. -مركز نشاط طبع ا١تلصقات وا١تطبوعات ا١تختلفة لنشرىا با٢تيئات العلمية ،التعليمية،

-

عدد ا١تلتقيات.
عدد ا١تلصقات وا١تطبوعات ا١تنشورة.

الثقافية والصحية.
ب-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة با١توارد البشرية:
-

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة با١توارد البشرية:
-

مركز نشاط تقدًن التعويضات ،ا١تنح والعبلوات للموظفُت.

-

مركز نشاط الضماف االجتماعي.

-

مركز نشاط ا٠تدمة واألضرار اٞتسدية ونشاط تقدًن ريوع حوادث العمل.
مركز نشاط التأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنية.

-

مركز نشاط تأمُت البطالة.
مركز نشاط التقاعد ا١تسبق.
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-

مركز نشاط تكوين وتدريب ا١توظفُت.
مركز نشاط ٖتسُت األداء وإعادة التأىيل.

-

مركز نشاط توفَت النظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة واللوازـ األخرى
الضرورية للعمل.

-

مركز نشاط برامج التوعية للموظفُت.

-

مركز نشاط تغذية العاملُت.
مركز نشاط نقل ا١توظفُت.

-

مركز نشاط االستجابة ١تنازعات ا١توظفُت.
مركز نشاط صيانة ا٢تياكل الصحية.

ت-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة:
-

نسبة استفادة ا١تصاحل با١تستشفى.
تتتتت
عدد الربامج.
عدد الوجبات.
عدد العاملُت اٟتاصلُت على النقل.
عدد ا١تنازعات.
2
مًت مساحة مت صيانتها.

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة:
-

مركز نشاط توفَت األكياس باللوف احملدد للنفايات العامة.
مركز نشاط توفَت األكياس باللوف ا١تطلوب للنفايات الطبية و٥تلفات ا١ترضى.

-

مركز نشاط توفَت األكياس باللوف احملدد للمخلفات الطبية اٟتادة.
مركز نشاط توفَت سبلؿ ا١تهمبلت داخل ا١تستشفى.

-

مركز نشاط توفَت سبلؿ ا١تهمبلت خارج ا١تستشفى (حولو).

-

مركز نشاط توفَت عربات ٕتميع القمامة.
مركز نشاط توفَت حاويات القمامة ا١تقفلة .

-

مركز نشاط استخداـ اٟترؽ للتخلص من النفايات.
مركز نشاط استخداـ التعقيم البخاري وا١تعاٞتة الكيميائية.

-

مركز نشاط مراقب ا١تخلفات الطبية والعامة با١تستشفيات.

ث-مراكز األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة ا١تستهلكُت:
-

عدد ا١توظفُت ا١تدربُت وا١تكونُت.
عد ا١توظفُت غَت ا١تؤىلُت.

عدد األكياس باللوف ا١تطلوب.
عدد األكياس باللوف ا١تطلوب.
عدد األكياس باللوف ا١تطلوب.
عدد سبلؿ ا١تهمبلت.
عدد سبلؿ ا١تهمبلت.
عدد عربات ٕتميع القمامة.
عدد حاويات القمامة ا١تقفلة.
كلغ نفايات ٤تروقة.
كلغ نفايات معقمة ومعاٞتة.
عدد مرات ا١تراقبة.

مسببات تكلفة األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة ا١تستهلكُت
-

مركز نشاط توفَت ا٠تدمات االستشفائية.

-

 مركز نشاط توفَت األعماؿ الوقائية. -مركز نشاط االىتماـ ٔتصاريف الدفن.

-

 -مركز نشاط االستجابة للمنازعات.

عدد ا١ترضى.
عدد ا١تستفيدين من األمصاؿ ،اللقاحات ودفاتر التلقيح.
عدد الوفيات.
عدد ا١تنازعات.

ا١تصدر :من إعداد الطالبة.

ثالثا -تحميل تكاليف األنشطة االجتماعية على مراكز األنشطة االجتماعية بالـ  EHPبسور الغزالن:
يف ىذا العنصر سنقوـ بتحميل تكاليف األنشطة االجتماعية اليت تسببت فيها األنشطة االجتماعية بالػمؤسسة العمومية
االستشفائية بسور الغزالف ،باعتبار أف ا١تستشفى العمومي ال يقوـ بأنشطة اقتصادية .وتتمثل مراكز األنشطة االجتماعية
با١تستشفى فتتمثل يف:
 مراكز األنشطة اإلنتاجية( ا٠تدمة الصحية والوقائية) :ويقوـ بو ا١توظفُت با١تستشفى بطريقة مباشرة (أطباء٦ ،ترضُت
والصيادلة).
 مراكز األنشطة اإلدارية :وىي مراكز األنشطة اليت تقدـ خدمات بطريقة غَت مباشرة للمريض وا١توظفُت.
 مراكز األنشطة االستثمارية :وتتمثل يف االنشطة اليت ٗتصص لصيانة ا١تعدات وا٢تياكل الصحية.

و يف اٞتدوؿ التارل سنقوـ باقًتاح ٪توذج لتخصيص التكاليف على األنشطة االجتماعية يف ا١تستشفى.
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الجدول رقم ( :)20تخصيص التكاليف على األنشطة االجتماعية بالـ  EHPبسور الغزالن
تكاليف األنشطة االجتماعية

مراكز النشاط االجتماعي

أساس التخصيص
مراكز األنشطة
اإلنتاجية

مراكز األنشطة
اإلدارية

مراكز األنشطة
االستثمارية

األنشطة االجتماعية الخاصة بخدمة المجتمع:
تكاليف تنظيم ا١تلتقيات العلمية الصحية
تكاليف طبع ا١تلصقات ونشرىا

توزع بنسبة ا١تشاركة يف إعداد ا١تلتقى

××

××

-

توزع بنسبة ا١تشاركة يف إعداد ا١تلصقات

××

××

-

األنشطة االجتماعية الخاصة بالموارد البشرية:
تكاليف تقدًن التعويضات ،ا١تنح والعبلوات
للموظفُت.

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين من
التعويضات

××

××

××

تكاليف الضماف االجتماعي

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين من
الضماف االجتماعي

××

××

××

تكاليف األضرار اٞتسدية حوادث العمل.

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تتعرضُت
لؤلضرار

××

××

××

تكاليف التأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنية

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من التأمُت.

××

××

××

تكاليف تأمُت البطالة.

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من تأمُت البطالة.

××

××

××

تكاليف التقاعد ا١تسبق.

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من التقاعد ا١تسبق.

××

××

××

تكاليف تكوين وتدريب ا١توظفُت.

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من التدريب.

××

××

××

تكاليف ٖتسُت األداء وإعادة التأىيل.

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من ٖتسُت األداء

××

××

××

تكاليف النظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة
واللوازـ األخرى الضرورية للعمل

توزع بنسبة عدد ا١تصاحل ا١تستفيدين من
للوازـ الضرورية للعمل.

××

××

××

توزع بنسبة عدد كل العاملُت.

××

××

××

تكاليف تغذية العاملُت

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من التغذية.

××

××

××

تكاليف نقل العاملُت

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من النقل

××

××

××

تكاليف االستجابة ١تنازعات ا١توظفُت

توزع بنسبة عدد العاملُت ا١تستفيدين
من االستجابة لنزاعاهتم.

××

××

××

تكاليف صيانة ا٢تياكل الصحية

توزع بنسبة عدد العاملُت يف ا١تصاحل.

××

××

××

تكاليف القياـ بربامج التوعية للموظفُت

األنشطة االجتماعية الخاصة بحماية البيئة:
تكاليف توفَت األكياس باللوف احملدد للنفايات
العامة.

ٗتصص بنسبة عدد ا١تصاحل

××

××

××

تكاليف توفَت األكياس باللوف ا١تطلوب للنفايات
الطبية و٥تلفات ا١ترضى

ٗتصص بنسبة ا١تصاحل اليت تقدـ
ا٠تدمات الطبية.

××

-

-

تكاليف توفَت األكياس باللوف احملدد للمخلفات

ٗتصص بنسبة ا١تصاحل اليت تقدـ

××

-

-

168

الفـصل الرابع

دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالن
ا٠تدمات الطبية.

الطبية اٟتادة.
تكاليف توفَت سبلت ا١تهمبلت داخل ا١تستشفى.

ٗتصص بنسبة عدد ا١تصاحل

××

××

××

تكاليف توفَت سبلت ا١تهمبلت خارج ا١تستشفى
(حولو).

ٗتصص

-

××

-

توزع بنسبة عدد ا١تصاحل

××

××

××

تكاليف استخداـ اٟترؽ للتخلص من النفايات.

ٗتصيص

-

××

-

تكاليف استخداـ التعقيم البخاري وا١تعاٞتة
الكيميائية للتخلص من النفايات.

ٗتصيص

-

××

-

توزع بنسبة عدد ا١تصاحل

××

××

××

تكاليف توفَت عربات ٕتميع القمامة.

تكاليف مراقب ا١تخلفات الطبية والعامة داخل
ا١تستشفى وخارجو.
تكاليف األنشطة الخاصة بخدمة وبحماية المستهلك:
تكاليف توفَت ا٠تدمات االستشفائية

ٗتصيص

××

××

××

تكاليف توفَت األعماؿ الوقائية النوعية

ٗتصيص

××

××

-

التكفل ٔتصاريف الدفن

ٗتصيص

تكاليف االستجابة للمنازعات.
إٚتارل أنصبة مراكز النشاط االجتماعي من
التكاليف.

××

ٗتصيص

-

××

-

-

××

××

××

ا١تصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على ٪توذج الدكتور إبراىيم ميدة.

من اٞتدوؿ نستنتج أف األنشطة االجتماعية تتداخل مع ٚتيع وظائف ا١تستشفى ومن مث ٬تب أف تتحمل هبا.
رابعا -التقارير المقترحة كمخرجات لتطبيق طريقة  ABCفي مجال المسؤولية االجتماعية للـ  EHPبسور
الغزالن :

يف ىذا العنصر سيتم االستعانة بنموذج إبراىيم ميدة إلعداد ىذه التقارير ،فمن خبل٢تا سنبُت ا١تنافع االجتماعية ،األضرار
االجتماعية واألداء االجتماعي للػ  EHPبسور الغزالف واليت تنعكس على اجملتمع ،العاملُت والبيئة .

الجدول رقم ( :)20تكاليف األنشطة االجتماعية للـ  EHPبسور الغزالن لسنة ......
المبلغ
كلي

بيانات المنافع االجتماعية
البيان

جزئي

وحدة قياس المنفعة

كمية

المنفعة

األنشطة االجتماعية الخاصة بخدمة المجتمع:
××

تكاليف تنظيم ا١تلتقيات العلمية الصحية

عدد ا١تلتقيات

××

××

تكاليف طبع ا١تلصقات ونشرىا

عدد ا١تلصقات

××

٣تموع تكاليف األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة اجملتمع

×××

األنشطة االجتماعية الخاصة بالموارد البشرية:
××

تكاليف تقدًن التعويضات ،ا١تنح والعبلوات
للموظفُت.

عدد ا١توظفُت با١تستشفى.

××

××

تكاليف الضماف االجتماعي.

عدد ا١توظفُت با١تستشفى.

××

××

تكاليف األضرار اٞتسدية حوادث العمل

عدد ا١توظفُت الذين تعرضوا
ألضرار جسدية وحوادث
أثناء العمل

××
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××

تكاليف التأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنية

عدد ا١توظفُت

××

××

تكاليف تأمُت البطالة

عدد ا١توظفُت تعرضوا
للخروج من العمل ألسباب
غَت إرادية

××

××

تكاليف التقاعد ا١تسبق

عدد ا١توظفُت ا١تتقاعدين

××

××

تكاليف تكوين وتدريب ا١توظفُت

عدد ا١توظفُت

××

××

تكاليف ٖتسُت األداء وإعادة التأىيل

عدد ا١توظفُت غَت ا١تؤىلُت

××

××

تكاليف النظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة
واللوازـ األخرى الضرورية للعمل

نسبة االستفادة

××

××

تكاليف القياـ بربامج التوعية للموظفُت

عدد برامج التوعية

××

××

تكاليف تغذية العاملُت

عدد الوجبات

××

××

تكاليف النقل

عدد ا١توظفُت ا١تستفيدين
من النقل

××

××

تكاليف االستجابة ١تنازعات ا١توظفُت

عدد ا١تنازعات

××

××

تكاليف صيانة ا٢تياكل الصحية

مًت مساحة مت صيانتها

××

×××

2

٣تموع تكاليف أنشطة ا١توارد البشرية

األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة:
××

تكاليف توفَت األكياس باللوف احملدد للنفايات العامة

عدد األكياس بالوف
ا١تطلوب

××

××

تكاليف توفَت األكياس باللوف ا١تطلوب للنفايات
الطبية و٥تلفات ا١ترضى

عدد األكياس بالوف
ا١تطلوب

××

××

تكاليف توفَت األكياس باللوف احملدد للمخلفات الطبية
اٟتادة

عدد األكياس بالوف
ا١تطلوب

××

××

تكاليف توفَت سبلؿ ا١تهمبلت داخل ا١تستشفى

عدد سبلؿ ا١تهمبلت

××

××

تكاليف توفَت سبلؿ ا١تهمبلت خارج ا١تستشفى
(حولو).

عدد سبلؿ ا١تهمبلت

××

××

تكاليف توفَت عربات ٕتميع القمامة

عدد العربات

××

××

تكاليف استخداـ اٟترؽ للتخلص من النفايات

كلغ نفايات ٤تروقة

××

××

تكاليف استخداـ التعقيم البخاري وا١تعاٞتة الكيميائية
للتخلص من النفايات

كلغ نفايات معقمة ومعاٞتة

××

××

تكاليف مراقب ا١تخلفات الطبية والعامة داخل
ا١تستشفى وخارجو

عدد مرات ا١تراقبة

××

٣تموع تكاليف أنشطة ٛتاية البيئة

×××

تكاليف األنشطة الخاصة بخدمة وبحماية المستهلك:
××

توفَت ا٠تدمات االستشفائية

عدد ا١ترضى

××

××

توفَت األعماؿ الوقائية النوعية

عدد ا١تستفيدين

××

××

التكفل ٔتصاريف الدفن

عدد الوفيات

××

××

تكاليف االستجابة للمنازعات

عدد الشكاوي

××

×××

٣تموع تكاليف األنشطة ا٠تاصة ٓتدمة وْتماية ا١تستهلك

××××

٣تموع تكاليف األنشطة االجتماعية

ا١تصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على ٪توذج الدكتور "إبراىيم ميدة".
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من خبلؿ ىذا اٞتدوؿ تستطيع الػ  EHPبسور الغزالف أف تعرؼ مقدار ا١تنافع وسبب ىذه ا١تنافع اليت ٖتققها للمجتمع
بصفة عامة وا١تريض بصفة خاصة ،وكذلك ا١تنافع اليت ٖتقق للموظفُت با١تستشفى و معرفة نصيب البيئة من ىذه ا١تنافع.
وبعد ذلك يتم مقارنة ىذا التقرير لسنة معينة مع ما مت ٖتقيقو من منافع يف السنوات ا١تاضية بإعداد تقرير آخر لتحديد
ا٨ترافات األداء االجتماعي بالشكل التارل:
الجدول رقم ( :)26التقرير الكمي النحرافات األداء االجتماعي للـ EHPبسور الغزالن من سنة....إلى.......
الكميات
المخططة

الفعلية

وحدة القياس
االنحرافا
ت

×××

×××

××××

××
×××× ×××××××

×××

×××

األنشطة االجتماعية

××
××

األنشطة االجتماعية الخاصة بخدمة المجتمع:

تنظيم ا١تلتقيات واٟتمبلت العلمية الصحية -طبع ا١تلصقات ونشرىا

عدد ا١تلتقيات -عدد ا١تلصقات

االجتماعية الخاصة بخدمة المجتمع
××ع األنشطة×××
مجمو

×××

×××

××

×××

×××

××

عدد ا١توظفُت با١تستشفى. عدد ا١توظفُت با١تستشفى. عدد ا١توظفُت الذين تعرضوا ألضرارجسدية وحوادث
 عدد ا١توظفُت عدد ا١توظفُت تعرضوا للخروج منالعمل ألسباب غَت إرادية
 عدد ا١توظفُت ا١تتقاعدين عدد ا١توظفُت ا١تكونُت عدد ا١توظفُت غَت ا١تؤىلُت-نسبة االستفادة

×××

×××

××

×××

×××

××

 عدد برامج التوعية عدد الوجبات عدد ا١توظفُت ا١تستفيدين من النقل عدد ا١تنازعات مًت 2مساحة مت صيانتهامجموع أنشطة الموارد البشرية
 عدد األكياس بالوف ا١تطلوب عدد األكياس بالوف ا١تطلوب عدد األكياس بالوف ا١تطلوب عدد سبلؿ ا١تهمبلت عدد سبلؿ ا١تهمبلت -عدد العربات

×××

×××

××

×××

×××

××

×××

×××

××

×××

×××

××

×××

×××

××

×××

×××

×××
×××

×××

×××

×××
×××

××

××

××
××

×××

×××

××××

××××

××××

×××

×××

××

×××

×××

××

×××
×××
×××
×××

×××
×××
×××
×××

××

××
××
××
××

األنشطة االجتماعية الخاصة بالموارد البشرية:
تقدًن التعويضات ،ا١تنح والعبلوات للموظفُت.الضماف االجتماعي. معاش ا٠تدمة واألضرار اٞتسدية حوادث العملتتتتتتت
التأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنيةتأمُت البطالةالتقاعد ا١تسبق تكوين وتدريب ا١توظفُتٖتسُت األداء وإعادة التأىيلالنظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة واللوازـ األخرى الضرورية للعملالقياـ بربامج التوعية للموظفُت تغذية العاملُت نقل العاملُت االستجابة ١تنازعات ا١توظفُت -صيانة ا٢تياكل الصحية

األنشطة االجتماعية الخاصة بحماية البيئة:
توفَت األكياس باللوف احملدد للنفايات العامةتوفَت األكياس باللوف ا١تطلوب للنفايات الطبية و٥تلفات ا١ترضىتوفَت األكياس باللوف احملدد للمخلفات الطبية اٟتادةتوفَت سبلؿ ا١تهمبلت داخل ا١تستشفىتوفَت سبلؿ ا١تهمبلت خارج ا١تستشفى (حولو).-توفَت عربات ٕتميع القمامة
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×××

×××

××

×××

×××

××

 كلغ نفايات ٤تروقة كلغ نفايات معقمة ومعاٞتة -عدد مرات ا١تراقبة

××××

××××

××××

األنشطة االجتماعية الخاصة بحماية البيئة

×××

×××

××

×××

×××

×××

عدد ا١ترضى ا١تستفيدينعدد ا١تستفيدين عدد الوفيات -عدد ا١تنازعات

×××

×××

×××

×××

×××

×××

××

×××
×××

استخداـ اٟترؽ للتخلص من النفاياتاستخداـ التعقيم البخاري وا١تعاٞتة الكيميائية للتخلص من النفاياتمراقب ا١تخلفات الطبية والعامة داخل ا١تستشفى وخارجواألنشطة الخاصة بخدمة وبحماية المستهلك:
 توفَت ا٠تدمات االستشفائية توفَت األعماؿ الوقائية النوعيةالتكفل ٔتصاريف الدفن-االستجابة للمنازعات

××××

××××

××××

مجموع األنشطة الخاصة بخدمة وبحماية المستهلك

×××××

×××××

×××××

إجمالي األنشطة االجتماعية

ا١تصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد على ٪توذج الدكتور "إبراىيم ميدة".

من خبلؿ ىذا اٞتدوؿ نستنتج ما يلي:
 بالنسبة لؤلنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة اجملتمع :ىذه األنشطة البد من أف ٭تدد ٢تا سقف من طرؼ منظمة
الصحة العا١تية أو وزارة الصحة والسكاف وإصبلح ا١تستشفيات ١تعرفة عدد ا١تلتقيات وا١تلصقات اليت ٯتكن أف تعود
بالنفع والتوعية الصحية للجمهور العاـ.
 بالنسبة لؤلنشطة االجتماعية ا٠تاصة با١توارد البشرية :إف منح الػ  EHPبسور الغزالف لعما٢تا( :التعويضات ،ا١تنح
والعبلوات للموظفُت ،الضماف االجتماعي ،معاش ا٠تدمة واألضرار اٞتسدية حوادث العمل ،التأمُت عن ا١تسؤولية
ا١تدنية واألخطار ا١تهنية ،تأمُت البطالة ،منح التقاعد ا١تسبق ،تكوين وتدريب ا١توظفُت ٖ،تسُت األداء وإعادة التأىيل،
النظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة واللوازـ األخرى الضرورية للعمل ،تغذية العاملُت ،نقل العاملُت ،االستجابة
١تنازعات ا١توظفُت ،صيانة ا٢تياكل الصحية) يدؿ على أهنا توليهم أ٫تية كبَتة من أجل ٖتفيزىم لزيادة األداء
االجتماعي للمستشفى .وىذا ال يعٍت زيادهتا كل سنة بل احملافظة عليها بنفس النسبة دوف انقاصها يدؿ
على أف األداء االجتماعي لل مستشفى يف استقرار .أما بالنسبة للربامج التوعوية للموظفُت فنقص عددىا من سنة
إذل أخرى يدؿ على وعي ا١توظفُت با١تستشفى والعكس صحيح.

 بالنسبة لؤلنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة :تعاين أغلب ا١تستشفيات من مشكل إدارة النفايات العامة والطبية
اليت ٢تا تأثَت كبَت على البيئة والصحة العامة ،ولو اتبعت توفَت ما يلي :األكياس باللوف احملدد للنفايات العامة،
األكياس باللوف ا١تطلوب للنفايات الطبية و٥تلفات ا١ترضى ،األكياس باللوف احملدد للمخلفات الطبية اٟتادة ،سبلؿ
ا١تهمبلت داخل ا١تستشفى ،سبلؿ ا١تهمبلت خارج ا١تستشفى (حولو) ،عربات ٕتميع القمامة .فإف ىذا سيحد
ولو بالقليل من مشكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل إدارة ا١تخلف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العامة والطبية داخل ا١تستش ػػفى .وبالنسبة الستخداـ اٟترؽ للتخلص
من النفايات فلو استطاع ا١تستشفى تقليصو فإف ذلك سيكوف جيدا للتخفيف من انتشار الروائح الكريهة وتلوث
ا٢تواء ،واليت ٯتكن استبدا٢تا باستخداـ التعقيم البخاري وا١تعاٞتة الكيميائية للتخلص من النفايات.
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أما فيما ٮتص استحداث مصلحة ١تراقبة ا١تخلفات الطبية والعامة داخل ا١تستشفى وخارجو فإف ىذا سيجعل مسؤوؿ
ىذه ا١تصلحة يقوـ ٔتا يلي :اإلشراؼ مباشرة على عامبلت وعماؿ النظافة وٚتع القمامة ،وضع لوائح صارمة واٗتاذ
إجراءات تأديبية ضد كل من ٮتطئ أو يتسبب يف تعريض حياة شخص آخر ٠تطر العدوى بسبب اإل٫تاؿ
واال مباالة يف التعامل مع النفايات الطبية ،توصية األطباء بالتقليل قدر اإلمكاف من استعماؿ اإلبر واٟتقن
وذلك للتقليص من خطورة ا١تخلفات الطبية .إضافة إذل كل ما سبق يتعُت إ٬تاد اإلدراؾ على مستوى القيادة العليا
وعلى مستوى باقي األفراد بأ٫تية اٟتفاظ على البيئة وٛتايتها وتنميتها بالسبل ا١تتعددة واليت تتبلءـ مع إمكانيات
ا١تستشفى (ا١تادية والبشرية) .وزيادة الرقابة على كيفية التخلص من النفايات يؤدي إذل زيادة االلتزاـ بالضوابط احملددة
للتخلص من النفايات وبالتارل زيادة األداء االجتماعي.

 بالنسبة لؤلنشطة ا٠تاصة ٓتدمة وٛتاية ا١تريض :تلعب ىذه األنشطة دورا ىامة يف رفع األداء االجتماعي للمستشفى
أو ٗتفيضو ،ونظرا لصعوبة ٖتديد عدد ا١ترضى الذين ٬تب أف يستفيدوا من ا٠تدمات االستشفائية خبلؿ العاـ لعرفة
مستوى األداء االجتماعي للمستشفى ،مت وضع ٣تموعة ا١تؤشرات ا١تعموؿ هبا عا١تيا ٖتكم ما إذا كاف األداء
االجتماعي للمستشفى ٕتاه ا١ترضى سيكوـ جيدا أـ ال .وبالنسبة للمرضى ا١تستفيدين من ا٠تدمات االستشفائية فهم
قد استفادوا فعبل لكن السؤاؿ ا١تطروح ىل ا٠تدمات االستشفائية كانت ذات جودة عالية أـ ال؟ لئلجابة
على ىذا السؤاؿ سنقوـ بعرض مؤشرات معينة لقياس ومعرفة مستوى األداء االجتماعي احملقق من طرؼ ا١تستشفى،
1
هبدؼ معرفة التقدـ اٟتاصل يف أعمالو وتتمثل ىذه ا١تؤشرات يف:
َسَرة /طبيب :أي نصيب الطبيب الواحد من األسرة يف ا١تستشفى ،وزيادة عدد األسرة للطبيب الواحد تعٍت
 عدد األ ِّأسرة لكل طبيب.
تدين ا٠تدمات الصحية يف ا١تستشفى والعكس صحيح ،وا١تستوى ا١تقبوؿ عا١تيا ىو أربعة ِّ
ويتم حسابو وفق ا١تعادلة التالية:
٣تموع أ ِّسرة ا١تستشفى يف فًتة زمنية معينة
َ

معدؿ سرير  /طبيب=

عدد األطباء العاملُت يف ا١تستشفى خبلؿ الفًتة نفسها

أسرة ا١تستشفى ،ونقصاف عدد األسرة يرفع من مستوى ا٠تدمة
 -عدد األَ ِّسَرة٦/ترض :نصيب ا١تمرض أو ا١تمرضة من ِّ

ا١تقدمة للمرضى ،والعدد ا١تعموؿ بو ىو سريراف لكل ٦ترض أو ٦ترضة .ويتم حساب ىذا ا١تعدؿ وفق ا١تعادلة التالية:
العدد الكلي لؤلَ ِّسَرة يف ا١تستشفى يف فًتة زمنية معينة

معدؿ سرير٦ /ترض=

إٚتارل عدد ا١تمرضُت خبلؿ الفًتة نفسها

 - 1كحيلة نبيلة ،تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات الصحية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَتٗ ،تصص تسيَت ا١توارد البشرية ،جامعة
منتوري ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،قسنطينة ،2009-2008 ،ص ص .47 -44
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 عدد األَ ِّسَرة/صيدرل :ال يقتصر تطبيق مؤشر عدد األسرة على األطباء وا١تمرضُت فحسب وإ٪تا أيضا على الصيادلة،والعدد ا١تقبوؿ ىو (  ) 100سرير لكل صيدرل وأي نقص عن ىذا العدد يعٍت تدين أداء ا١تستشفى .يتم حساب
ىذا ا١تعدؿ وفق ا١تعادلة التالية:
٣تموع أَسرة ا١تستشفى يف فًتة معينة
ِّ َ

معدؿ سرير  /صيدرل=

عدد الصيادلة العاملُت يف ا١تستشفى خبلؿ الفًتة نفسها

 عدد األَ ِّسَرة/أخصائي التغذية وأخصائي التحليل ا١تختربي :تورل ا١تستشفيات اٟتديثة ىذا ا١تؤشر االىتماـ ا١تناسب،وٖترص على توفَت (  ) 100سرير لكل أخصائي من النوعُت أل٫تيتهما يف ا١تستشفى.
 عدد األَ ِّسَرة  /أخصائي ا٠تدمة االجتماعي :نظراً أل٫تية ا٠تدمات االجتماعية فقد أولت معظم ا١تستشفياتيف العادل االىتماـ هبذا ا١تعيار ،وأف ا١تستوى ا١تطلوب لو ىو ( )70سريراً لكل أخصائي خدمات اجتماعية.
 عدد األَ ِّسَرة/ا١توظفُت :ويعٍت ىذا ا١تعيار عدد ٚتيع العاملُت الذين ينجزوف ا١تهمات يف ا١تستشفى وا١تعيار القياسيىو عدد ا١توظفُت يساوي عدد األسرة يف ا١تستشفى ،فكلما زاد عدد ا١توظفُت على عدد األسرة يعكس ذلك ٖتسن
ا٠تدمات الصحية فيها إذا أحسن توزيعهم وإدارهتم.
 متوسط فًتة اإلقامة :يرتبط ىذا ا١تقياس بأياـ مكوث ا١ترضى يف ا١تستشفى ،ويدؿ ا٩تفاض ىذا ا١تعدؿ على تصاعدأداء ا١تستشفى ،كما يعكس جودة ا٠تدمات الصحية وا١تستوى العارل لرضا ا١ترضى عن ىذه ا٠تدمات ،وا١تعادلة
ا١تعتمدة ٢تذا الغرض ىي:

إٚتارل عدد أياـ ا١ترضى خبلؿ سنة معينة

متوسط فًتة اإلقامة=

إٚتارل عدد ا١ترضى خبلؿ نفس السنة

 معدؿ إشغاؿ السرير :يعكس ىذا ا١تؤشر كثافة ا١تكوث (مدة بقاء ا١تريض يف ا١تستشفى) فكلما كاف ا١تعدؿ مرتفعاًفذلك يعٍت ازدحاـ ا١تستشفى ،وقد يكوف االزدحاـ موٝتياً أو شهرياً كارتفاعو يف فصل الصيف ويف ردىات األطفاؿ
عند ارتفاع اإلصابات بإسهاؿ األطفاؿ ،وىو من ا١تؤشرات ا١تهمة إلدارة ا١تستشفى ١تعرفة نسبة اال٩تفاض واالرتفاع
ومقارنتو مع ا١تعدؿ ا١تقبوؿ وا١تتفق عليو ،إذ إف استمرار ارتفاعو يعٍت نقص عدد األسرة ا١تتاحة للخدمة الطبية ويدعو
إذل التوسع ،كما أف استمرار ا٩تفاضو إذل اٟتد األدىن ا١تتعارؼ عليو ولفًتة طويلة يعٍت ضعف استثمار ا١تستشفى
ككل أو ألحد أقسامها الطبية وا١تعادلة ا١تعتمدة ٢تذا الغرض ىي:
سَرة=أوعية مصادر الموازنة
معدؿ إشغاؿ األٌ ِّ

إٚتارل عدد أياـ العبلج

× 100
عدد األسرة × 365

 معدؿ دوراف السرير :يوضح ىذا ا١تؤشر عدد ا١ترضى الذين ٮتدمهم سرير خبلؿ فًتة زمنية معينة ،غالبا ما تكوفسنة ،وا١تعادلة ا١تعتمدة ٢تذا الغرض ىي:
معدؿ دوراف السرير=

عدد حاالت ا٠تروج يف السنة
عدد األَ ِّسَرة يف نفس السنة
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 معدؿ ا١تراجعُت إذل العيادة ا٠تارجية :يؤشر ىذا ا١تعيار مدى استغبلؿ الطاقات البشرية على ٨تو سليمْ ،تيث يصبحلكل طبيب (  ) 20مريضا من مرضى العيادة ا٠تارجية حسب ا١تقاييس العا١تية ا١تعروفة ،ويشَت ارتفاع ىذه النسبة
إذل تدين أداء ا١تستشفى والعكس صحيح ،و٭تسب ىذا ا١تعدؿ با١تعادلة التالية:
معدؿ ا١تراجعُت إذل العيادة ا٠تارجية = ٣تموع عدد ا١ترضى ا١تراجعُت إذل ا١تستشفى٣ ( -تموع ا١ترضى الراقدين +
٣تموع مرضى قسم الطوارئ ).

 معدؿ الوفيات العاـ :يعرب عن نسبة ا١ترضى الذين توفوا يف ا١تستشفى من ٥تتلف األعمار ولؤلسباب ا١تختلفة ،ويدؿارتفاعو على تدين أداء ا١تستشفى ،وا٩تفاضو يدؿ على أداء مرتفع و٭تسب وفق ا١تعادلة اآلتية:
إٚتارل عدد الوفيات يف ا١تستشفى خبلؿ فًتة معينة
معدؿ الوفيات العاـ=

× 100
إٚتارل عدد ا١ترضى خبلؿ نفس الفًتة

وبعد استعراض أىم ا١تعايَت اليت يفًتض اعتمادىا لقياس أداء ا١تستشفيات تقتضي الضرورة باإلشارة إذل أىم ا١تقاييس
باٟتدود الدنيا واٟتدود القصوى اليت ٬تب االلتزاـ هبا ومراعاهتا عند ٤تاولة تشخيص اال٨ترافات هبدؼ ٖتديد مقدار
اال٨تراؼ وطبيعتو ،وٯتكن االعتماد على ما حددتو منظمة الصحة العا١تية كما ىو موضح اٞتدوؿ ا١توارل:
الجدول رقم( :)20مجموعة معايير األداء ومؤشرات قياسها أداء المستشفى
المعايير
َسَرة /طبيب
عدد األ ِّ

مؤشر القياس
َسرة
 4أ ِّ
سريرين

َسَرة ٦/ترض أو ٦ترضة
عدد األ ِّ

 100سرير

صيدرل واحد

أخصائي واحد للتغذية

 100سرير

أخصائي واحد بالتحاليل ا١تختربية

 100سرير

موظف واحد متخصص با٠تدمة االجتماعية

 75سرير

موظف واحد

سرير واحد

متوسط فًتة اإلقامة

 7أياـ

معدؿ إشغاؿ السرير

% 80

معدؿ دوراف السرير

65

مريض العيادة ا٠تارجية/طبيب

20

الوفيات العاـ

%3

ا١تصد :كحيلة نبيلة ،مرجع سابق ص .48

أما بالنسبة لتوفَت األعماؿ الوقائية النوعية فهي تتضمن توفَت األدوية واللقاحات واألمصاؿ اليت يوفرىا ا١تستشفى للسكاف
نتيج ة انتشار األمراض أو لؤلطفاؿ حديثي الوالدة ،و١تعرفة ما إذا كاف األداء االجتماعي للمستشفى جيدا ال بد
من معرفة نسبة االستفادة من التلقيحات بالنسبة لعدد السكاف.
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واستجابة اإلدارة للمنازعات بُت ا١تريض وأحد األطراؼ يف ا١تستشفى ٮتلق احساس لدى ا١تريض على أنو موضع اىتماـ
من طرؼ ا١تستشفى ويدؿ كذلك على أف ا١تستشفى يعمل جاىدا لتحقيق رضى ا١تريض وبالتارل زيادة األداء االجتماعي
للمستشفى.
من خبلؿ ىذه ا١تؤشرات وا١تعايَت ٯتكن معرفة مستوى األداء االجتماعي وبالتارل معرفة مستوى ا١تسؤولية االجتماعية
اليت ٯتارسها ا١تستشفى ٕتاه ا١تستهلكُت (ا١ترضى).
يف األخَت سيتم اعداد تقرير يف حالة عدـ وفاء ا١تستشفى ٔتسؤوليتو االجتماعية أو عندما ال تصل ا١تستويات الفعلية
لؤلداء االجتماعي إذل ا١تستويات احملددة سابقا ٢تا .ومن خبلؿ ىذا التقرير سيم استبعاد اال٨ترافات السالبة الناٚتة
عن عدـ وفاء ا١تستشفى ٔتسؤوليتو االجتماعية .وكما ذكر الدكتور "براىيم ميدة" أنو يفضل إعداد ىذا التقرير يف صورة
كمية ومالية كي يقدر ا١تستشفى التكاليف االجتماعية اليت ٬تب عليو انفاقها للوفاء با١تسؤولية االجتماعية ،وتوضيح
ا١تنافع اليت ستتحقق نتيجة ٢تذه التكاليف .ويتضمن التقرير ما يلي:
الجدول رقم ( :)20قائمة التكاليف التقديرية للوقاية من األضرار االجتماعية المقترحة للـ  EHPبسور الغزالن
المبلغ
كلي

انحراف المنافع االجتماعية

البـي ـ ـ ــان

جزئي

وحدة القياس

متوسط تكلفة الوحدة

كمية االنحراف

-المعدل-

األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة اجملتمع
×××

تنظيم ا١تلتقيات واٟتمبلت العلمية الصحية

عدد ا١تلتقيات

××

××

×××

طبع ا١تلصقات ونشرىا

عدد ا١تلصقات

××

××

٣تموع تكاليف األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ٓتدمة اجملتمع

××××

األنشطة االجتماعية ا٠تاصة با١توارد البشرية
×××

تقدًن التعويضات ،ا١تنح والعبلوات للموظفُت.

عدد ا١توظفُت با١تستشفى

××

××

×××

الضماف االجتماعي.

عدد ا١توظفُت با١تستشفى

××

××

توفَت منح األضرار اٞتسدية حوادث العمل

عدد ا١توظفُت الذين تعرضوا
ألضرار جسدية وحوادث

××

××

التأمُت عن ا١تسؤولية ا١تدنية واألخطار ا١تهنية

عدد ا١توظفُت با١تستشفى

××

××

تأمُت البطالة

 عدد ا١توظفُت تعرضواللخروج من العمل ألسباب
غَت إرادية

××

××

×××

توفَت منح التقاعد ا١تسبق

عدد ا١توظفُت ا١تتقاعدين

××

××

×××

تكوين وتدريب ا١توظفُت

عدد ا١توظفُت ا١تكونُت

××

××

×××

ٖتسُت األداء وإعادة التأىيل

عدد ا١توظفُت غَت ا١تؤىلُت

××

××

×××

توفَت النظافة ،التدفئة ،اإلنارة ،لوازـ ا١تاء والطاقة
واللوازـ األخرى الضرورية للعمل

نسبة االستفادة

××

××

×××

القياـ بربامج التوعية للموظفُت

عدد برامج التوعية

××

××

×××

توفَت تغذية العاملُت

عدد الوجبات

××

××

توفَت النقل

عدد ا١توظفُت ا١تستفيدين من
النقل

××

××

×××
×××
×××

×××
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×××

االستجابة ١تنازعات ا١توظفُت

عدد ا١تنازعات

××

××

×××

صيانة ا٢تياكل الصحية

مًت 2مساحة مت صيانتها

××

××

٣تموع تكاليف أنشطة ا١توارد البشرية

××××
األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة:
×××

توفَت األكياس باللوف احملدد للنفايات العامة

عدد األكياس بالوف ا١تطلوب

×××

توفَت األكياس باللوف ا١تطلوب للنفايات الطبية
و٥تلفات ا١ترضى

عدد األكياس بالوف ا١تطلوب

×××

توفَت األكياس باللوف احملدد للمخلفات الطبيةاٟتادة

عدد األكياس بالوف ا١تطلوب

×××

توفَت سبلؿ ا١تهمبلت داخل ا١تستشفى

عدد سبلؿ ا١تهمبلت

××

×××

-توفَت سبلؿ ا١تهمبلت خارج ا١تستشفى (حولو).

عدد سبلؿ ا١تهمبلت

××

××

×××

توفَت عربات ٕتميع القمامة

عدد العربات

××

××

×××

استخداـ اٟترؽ للتخلص من النفايات

كلغ نفايات ٤تروقة

××

××

×××

استخداـ التعقيم البخاري وا١تعاٞتة الكيميائية
للتخلص من النفايات

كلغ نفايات معقمة ومعاٞتة

××

××

×××

مراقب ا١تخلفات الطبية والعامة داخل ا١تستشفى
وخارجو

عدد مرات ا١تراقبة

××

××

××××

××

××

××

××

××

××
××

٣تموع تكاليف األنشطة االجتماعية ا٠تاصة ْتماية البيئة

األنشطة ا٠تاصة ٓتدمة وْتماية ا١تستهلك
×××

توفَت ا٠تدمات االستشفائية

عدد ا١ترضى

××

××

×××

توفَت األعماؿ الوقائية النوعية

نسبة االستفادة

××

××

×××

التكفل ٔتصاريف الدفن

عدد الوفيات

××

××

×××

االستجابة للمنازعات

عدد الشكاوي

××

××

×××

ْتوث قياس رضا ا١تريض

عدد االستقصاءات

××

××

××××

٣تموع تكاليف األنشطة ا٠تاصة ٓتدمة وْتماية ا١تستهلك

×××××

إٚتارل تكاليف األنشطة االجتماعية التقديرية للوقاية من األضرار االجتماعية

ا١تصدر :من إعداد الطالبة.

نستنتج من ىذا ا١تبحث أف الػ EHPبسور الغزالف لو طبقت النموذج ا١تقًتح ستتحكم أكثر يف تكاليفها ،من خبلؿ
الفصل بُت التكاليف ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة ومعرفة مسببات التكاليف يشكل دقيق .وكذلك تقييم مدى وفائها ٔتسؤوليتها
االجتماعية من خبلؿ التقارير ا١تعدة كمخرجات لتطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية.
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خـالصة الفـصل:
لقد قمنا يف ىذا الفصل بدراسة حالة مؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف ،حيث مت التطرؽ إذل اٞتانب
النظري يف جزئُت  ،خصص اٞتزء األوؿ منو للتعرؼ على ا١تستشفيات بشكل عاـ وأنواعها وا٠تصائص ا١تميزة لنشاطها
واليت تبُت بالدرجة األوذل أف نشاط أي مستشفى مهما كاف نوعو (رْتي ،غَت رْتي ،حكومي ،خاص ).... ،ىو نشاط
خدمي .أما اٞتزء الثاين فقد خصص للتعرؼ على ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف حيث نشأهتا ،تطورىا،
مهامها ،موقعها ،والتنظيم الداخلي ٢تا .فقد خلصنا إذل ان ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف هتتم بتوفَت
باالحتياجات الصحية للسكاف.
وعند قيامنا بدراسة ٤تاسبة التكاليف يف ىذه ا١تؤسسة وجدنا أهنا تطبق طريقة األقساـ ا١تتجانسة حيث يتم توزيع
حسابات الصنف السادس عل األقساـ الثانوية والرئيسية ،وكاف مفتاح التوزيع ا١تتبع يف ىذه ا١تؤسسة وفق ىذه
الطريقة ى و التناسب مع ٣تموع مصاريف ٥تتلف األقساـ وٗتصيص نصيب القسم وفق معدؿ توزيع يتم ٖتديده بقسمة
مصاريف القسم على ٣تموع مصاريف األقساـ ،مث ضرب ىذا ا١تعدؿ يف ا١تبالغ القابلة للتوزيع .وبعدىا يتم توزيع األقساـ
الثانوية على األقساـ الرئيسية يف ا١تستشفى.
كما قمنا ٔتحاولة إسقاط طريقة  ABCعلى ا١تستشفى إال أننا وجدنا ٣تموعة من الصعوبات ٖتوؿ دوف تطبيقو،
ومن بينها صعوبة الفصل بُت التكاليف ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة ا١تخصصة لكل نشاط ،فمثبل ا١تصاريف ا١تشًتكة
اليت واجهنا صعوبة يف فصلها عن بعضها حىت ٨تدد نصيب كل نشاط منها حيث أهنا تضم الغازات الطبية ،صيانة
ا٢تياكل الصحية ،التدفئة ،اإلنارة ،ولوازـ ا١تاء ،لوازـ ا١تكتب والطباعة ،صيانة العتاد واألثاث ،حظَتة السيارات ،والنقل
والتنقبلت .وال يوجد يف ا١تستشفى نظاـ معلومات ٤تدد يوفر بعض ا١تعلومات اليت تساعد يف تطبيق طريقة ABC
يف ا١تستشفى .كما حاولنا تقدًن رؤية عن إجراءات إرساء طريقة  ABCيف ا١تستشفى بتتبع ا٠تطوات اليت تطرقنا
٢تا يف اٞتانب النظري إال أنو ْتكم أف ا١تؤسسة خدماتية وكذلك نقص ا١تعلومات دل يسمحا لنا بإعداد ا٠تطوة.
وفيما ٮتص تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية فقد حاولنا بقدر اإلمكاف حصر األنشطة االجتماعية
اليت يقوـ هبا ا١تستشفى واقًتاح بعض األنشطة اليت ٯتكن أف تساعد يف ٖتسُت وزيادة األداء االجتماعي للمستشفى
و وٖتديد مراكز ومسببات تكاليف األنشطة االجتماعية ،مث توزيع التكاليف االجتماعية على ٥تتلف مراكز األنشطة
االجتماعية ،ويف األخَت مت إعداد ٣تموعة من التقارير اليت تعترب كمخرجات لتطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية
االجتماعية للمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف.
وكمبلحظة أخَتة ،ٯتكن للمؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف أف تطبق وتستعمل طريقة  ABCيف اٟتساب
والتحكم أكثر يف تكاليفها يف كل ثبلثي من كل سنة ،وتستعمل طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية لتقييم
أداءىا االجتماعي يف كل سنة.
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خـاتـمـة:
نظرا للتطورات اٟتديثة يف النظم اإلنتاجية للمؤسسات واالنتقادات اليت وجهت إذل طرؽ ٤تاسبة التكاليف
التقليدية ،وعدـ قدرهتا على انتاج معلومات تفيد يف اٗتاذ القرارات االسًتاتيجية للمؤسسة .أدى كل ذلك إذل إحداث
فجوة بُت النظرية والتطبيق العملي ،وإذل غياب الدور الفعاؿ ا١تطلوب من الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف ١تساندة
اإلدارة يف اٗتاذ القرارات ،وبالتارل ظهرت اٟتاجة إذل نظاـ جديد لقياس تكاليف ا١تنتجات أو ا٠تدمات بالشكل
الذي يعطي تقريرا دقيقا عن تكلفة وحدة ا١تنتج أو ا٠تدمة وحجم ا١توارد اليت استنفذت يف إنتاجو باإلضافة إذل توفَت
أساليب تقييم األداء يف ا١تراكز ا١تختلفة ،والربط بُت ٣تموعة ا١توارد ا١تخصصة للمركز وا١تسؤوؿ عن أداء ىذا ا١تركز،
و٢تذا ظهرت طريقة التكاليف على أساس األنشطة ) (Activity-Based-Costing) (ABCكتجسيد واضح
وتعميق الستخداـ معيار السبب– النتيجة عند ٗتصيص التكاليف االضافية وتبياف قاطع أل٫تية ٗتصيص التكاليف وفقا
١تسببات حدوثها ،وعلى أساس عبلقات سببية ذات معٌت مفيد يعتد بو.
باإلضافة إذل ما سبق تعاين الطرؽ التقليدية من مشكلة رئيسية تتجسد يف ٕتاىلها للمسؤولية االجتماعية ٔتفهومها
ا١تعاصر وتركيز جل اىتمامها على األداء االقتصادي ،األمر الذي دل ٯتكن تلك الطرؽ من توفَت ا١تعلومات ا١تبلئمة
لئلدارة للقياـ بوظائفها يف ٖتقيق التوازف بُت مصاحل ٚتيع فئات اجملتمع اليت ٢تا عبلقة بنشاط ا١تؤسسة .من ىنا يظهر
ا٢تدؼ من إجراء ىذه الدراسة .فبما أف طريقة ٖ ABCتقق ا١تبدأ األساسي للمحاسبة التكليف يف ما ٮتص تطابقها
مع تنظيم ا١تؤسسة الذي ىو األساس جململ النشاطات الضرورية للحصوؿ على ٥ترجات .ىذا التطابق الذي يسمح بتتبع
األعباء واستهبلؾ ا١توارد يرافق عملية ضبط وٖتليل األنشطة وإعادة ترتيبها حىت ٯتكن ٖتديد األنشطة اليت تساىم يف إ٬تاد
القيمة ا١تضافة لصاحل ا١تؤسسة ومستخدميها وزبائنها وبيئتها وهبذا ٖتقق ا١تؤسسة ٧تاحا بفضل قدرهتا على التحكم أكثر
يف تكاليفها وتقييم أداءىا .وقد خلصت دراستنا إذل النتائج التالية:
النـتـائـج:
 نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف يقوـ بتجميع معطيات عن التكاليف ا١تتعلقة بتجميع نشاطات ا١تؤسسة ومراكزىا،تصنيفها ،حساهبا وٖتليلها ،حسب ا٢تدؼ ا١تراد الوصوؿ إليو ،لينتج معلومات يف شكل تقارير تكاليفية دورية يوصلها
إذل األطراؼ ا١تطالبة هبا ،من أجل تسيَت التكاليف ،تقييم األداء وترشيد القرار.
 عند تصميم نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف البد من االخذ بعُت االعتبار عدة اعتبارات تتمثل يف حجم ا١تؤسسة،مضموف التكلفة ا١تتبعة ،إمكانيات ا١تؤسسة من ا١تهارات وا٠تربات ،ا١توارد البلزمة لتشغيل النظاـ اٞتديدٖ ،تديد الفًتة
التكاليفية ،دعم إدارة ا١تؤسسة وارتباطها بعملية التصميم ،ا١ترونة والتكيف مع تطورات األنشطة ،الوضوح وا١تبلئمة،
العوامل السلوكية والنفسية لؤلفراد داخل ا١تؤسسة ،دراسة جدوى نظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف.
 طريقة  ABCتبحث عن األنشطة ذات ا١تردودية والنشاط بدوف مردودية ا١تؤسسة تتنازؿ عنو.180

خــاتـمـة
 جوىر طريقة  ABCيكمن يف استخداـ مسببات التكلفة اليت ٘تثل قاعدة ٗتصيص التكلفة لؤلنشطة ،وىي إحدىا١تميزات اليت ٘تيز طريقة  ABCعن الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف.
 تعتمد طريقة  ABCعلى ا١تفاىيم األساسية التالية :العملية ،النشاط ،والسَتورة .وىذه ا١تفاىيم تؤدي إذل تغيَت تنظيما١تؤسسة ويصبح التنظيم ا١تعتمد ىو التنظيم العرضي . Tranversale
 طريقة  ABCتعتمد على منطق االستهبلؾ ،حيث أف ا١تنتجات تستهلك األنشطة واألنشطة تستهلك ا١توارد. الفرؽ الظاىر بُت طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCوالطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف ىو أف األوذلتعتمد على منطق االستهبلؾ أما الثانية فتعتمد على منطق التوزيع .وكذلك يكمن الفرؽ بينهما يف ا١تعامبلت
اليت يتم على أساسها توزيع التكاليف غَت ا١تباشرة وكيفية التوزيع.
 طريقة  ABCاكثر موثوقية من الطرؽ التقليدية حملاسبة التكاليف ،لقابليتها على تتبع التكاليف غَت ا١تباشرة بشكلموثوؽ.
 ربط طريقة  ABCبا١تسؤولية االجتماعية يضيف بُعد جديد وىو البعد الذي يقابل ٦تارسة ا١تؤسسة ١تسؤوليتهااالجتماعية ٕتاه اجملتمع والبيئة احمليطة هبا.
 ربط طريقة  ABCبا١تسؤولية االجتماعية يساعد على األخذ بعُت االعتبار األنشطة والتكاليف االجتماعيةللمؤسسة ّتانب األنشطة والتكاليف االقتصادية .وىذا ما يساعد على تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة.
 يساعد الربط بُت طريقة  ABCوا١تسؤولية االجتماعية على توفَت معلومات دورية عن اإلسهامات االجتماعيةلتمكُت ا١تؤسسة من أداء وظائفها بفعالية وكفاءة يف ٣تاؿ األداء االجتماعي.
 ٤تاسبة التكاليف ا١تطبقة يف ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف حاليا إما أهنا غَت موجود أصبل،أو أهنا ٤تاسبة تكاليف ال تبٌت على أسس علمية .ففي عينة البحث بشكل خاص ٖتتوي ٤تاسبة التكاليف
على الكثَت من األخطاء يف تطبيق السياسات احملاسبية ،مثل احتساب بعض التكاليف ا١تباشرة مع التكاليف
غَت ا١تباشرة كتكاليف الغازات الطبية مع تكاليف الصيانة وغَتىا.
 ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف ٘تارس أنشطة معينة ألداء خدماهتا مثل العبلج ،اإلقامة والتغذيةوالتشخيص َ ...مت ٖتديدىا بناء على األعماؿ داخل ا١تستشفى ،الذي يسهل التتبع الدقيق للتكاليف.

تبُت
 من خبلؿ تصميم ٪توذج لطريقة التكاليف ا١تبنية على األنشطة يف ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف َأنو توجد مقومات معينة ٬تب أف تؤخذ بعُت االعتبار عند التطبيق وىي:
ٖ تديد األنشطة بشكل دقيق واليت ٢تا تأثَت واضح على تكلفة خدمات الرعاية الصحية.
٣تمعات أو مراكز التكلفة ا١ترتبطة ٔتختلف األنشطة.
ٕ تميع األنشطة وٖتديد َ

 توزيع التكاليف ا١تباشرة وغَت ا١تباشرة على األنشطة يتم ٖتميلها على ا٠تدمات ا١تستفيدة منها فقط.
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 من خبلؿ ىذه الدراسة تبُت أف سبب ارتفاع تكاليف ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسورالغزالف ،ىو التحميل اإلضايف للتكاليف األقساـ ا١تساعدة على األقساـ الرئيسية .حيث وجدنا أف ٣تموع تكاليف
ا٠تدمات احملسوبة وفق طريقة ٤تاسبة التكاليف ا١تطبقة يف ا١تستشفى يفوؽ ٣تموع تكاليف ا٠تدمات احملسوبة بطريقة
 ABCيف ا١تستشفى بػ  59740226دج
 تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية للمؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف يساعدىاعلى ٖتديد تكاليفها وأنشطتها االجتماعية اليت تتحملها ىذه الوحدة وفاء ٔتسؤوليتها االجتماعية ٕتاه فئات اجملتمع
ا١تتعددة.
 البيانات وا١تعلومات اليت ٯتكن ٚتعها عند ٦تارسة ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسور الغزالف ألنشطتها االجتماعيةتعترب كمدخبلت يف تصميم طريقة التكاليف على أساس األنشطة  ABCوتطبيقها.
 تصميم التقارير النإتة عن تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية يف ا١تؤسسة االستشفائية العمومية بسورالغزالف يساعدىا على تقييم أداءىا االجتماعي وىي تعترب كمخرجات لتطبيق طريقة التكلفة على أساس االنشطة.
التـوصـيات:

سنقًتح ٣تموعة من التوصيات نراىا جد مهمة ومفيدة ىي:

 ضرورة تبٍت طريقة  ABCيف ا١تؤسسات العمومية االستشفائية بسور الغزالف والقطاعات الصحية على حد السواء،واقتناع االدارة العليا وا١تسَتين بطريقة  ABCالتقنية وما تفرزه الطريقة من ٖتسينات على مستوى ٖتميل التكاليف
غَت ا١تباشرة بشكل أكثر دقة على ا١تخرجات ،وأثر الطريقة على آلية استخداـ ا١توارد ا١تتاحة للقطاع الصحي بشكل
عاـ.
 ضرورة إنشاء مصلحة خاصة هتتم بنظاـ ا١تعلومات االستشفائي بشكل عاـ ونظاـ معلومات ٤تاسبة التكاليف بشكلخاص يف ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف.
 على ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف أف تقوـ بغلق ا١تصاحل غَت ا١تستغلة أو استغبل٢تا يف القياـ بأنشطةأخرى .كقسم أمراض ا١تعدة الذي ال يكلف ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف وال تستغلو.
 ضرورة إشراؾ ٚتيع ا١تستويات اإلدارية يف ا١تؤسسة عند تطبيق طريقة التكاليف على أساس األنشطة ABCوبالتارل تسهيل مهمة التحليل الدقيق لؤلنشطة فيها ،ىذا باإلضافة إذل أف ذلك يؤدي إذل زيادة فعالية طريقة ABC

حيث أنو ٯتكن ا١تسَت من ٗتفيض التكاليف.
 ضرورة العمل على توفَت الكوادر البشرية ا١تؤىلةْ ،تيث يكونوا قادرين على تطبيق طريقة  ABCبشكل فعاؿمع توفَت التدريب البلزـ ٢تم يف ىذا اجملاؿ ،وذلك لضماف التوصل للنتائج السليمة والدقيقة واليت ٯتكن االعتماد عليها
لتقدًن ا٠تدمات الصحية ذات اٞتودة العالية.
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 أف تتبٌت ا١تؤسسة العمومية االستشفائية بسور الغزالف أو أي مستشفى آخر مسؤولية تطبيق طريقة  ABCيف ٣تاؿا١تسؤولية االجتماعية هبدؼ توفَت بيانات ومعلومات أكثر دقة عن تكاليف األداء االجتماعي ومنافعو ومقدار وفاء
ا١تستشفى ٔتسؤوليتو االجتماعية وتكاليف الوقاية من األضرار االجتماعية ومنافعها يف حالة عدـ وفائها
هبذه ا١تسؤولية.
 أف يقوـ ا١تستشفى بإدراج جزء إضايف يتكوف من ٣تموعة التقارير اليت تفصح عن األداء االجتماعي ضمن تقريرمتابعة تنفيذ ا١توازنات التخطيطية ،وارسا٢تا إذل وزارة الصحة والسكاف وإصبلح ا١تستشفيات .ومن مث ٯتكن
٢تذه األخَتة أف ٕتمع ٚتيع التقارير اليت تفصح عن األداء االجتماعي لكل ا١تستشفيات باٞتزائر واالفصاح عنها يف
منظمة الصحة العا١تية.
األفـاق:
خبلؿ فًتة الدراسة تبُت لنا عدة مواضيع ٖتتاج إذل دراسات منها:
 ٤تاولة دراسة دور نظاـ ا١تعلومات االستشفائي يف ٖتسُت أداء ا١تستشفى. دراسة حملاولة تطبيق نظاـ  ABMاإلدارة على أساس األنشطة يف ا١تؤسسات ا٠تدماتية. دراسة دور طريقة  ABCيف ترشيد قرارات ا١تؤسسة. دراسة دور طريقة  ABCيف ٖتسُت جودة ا٠تدمات الصحية. تقييم نفقات الصحة يف ا١تؤسسات الصحية اٞتزائرية.٤ -تاولة تطبيق ٤تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية يف ا١تؤسسات.

وأملنا يف أف نكوف قد وفقنا يف اختيار ا١توضوع ومعاٞتتو ،ويف األخَت ٧تو من اهلل التوفيق والسداد.
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قـــــــائـمـة الـمــــــراجـــع
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قـائمة المـراجع
ق ــائـمـة المـراجـع
المـراجـع بـاللـغـة العـربـيـة
 أٛتد حلمي ٚتعو ،ا١تدخل السلوكي يف احملاسبة ا١تالية ،دار صفاء  ،عماف ،األردف.2009 ، أٛتد حلمي ٚتعة ٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ،دار صفاء ،عماف ،األردف.1999 ، ا١تؤسسة العامة للتعليم الفٍت والتدريب ا١تهٍت٤ ،تاسبة التكاليف ،اإلدارة العامة لتطوير ا١تناىج ،ا١تملكة العربية السعودية ،بدوف سنة نشر. ا١تعهد الًتبوي الوطٍت ،وزارة الًتبية الوطنية٤ ،تاسبة ٖتليل االستغبلؿ والتكاليف ،اٞتزائر ،دوف سنة نشر. إٝتاعيل ٭تِت التكرييت ،احملاسبة اإلدارية -قضايا معاصرة ، -دار اٟتامد ،عماف  ،األردف.2007، إٝتاعيل ٭تي التكرييت٤ ،تاسبة التكاليف بُت النظرية والتطبيق ،دار اٟتامد  ،عماف ،األردف.2006 ، تشارلز ىور٧ترف ،ترٚتة أٛتد حامد حجاج٤ ،تاسبة التكاليف -مدخل إداري -اٞتزء ،1الطبعة  ،2دار ا١تريخ ،السعودية.2003 ، ثابت عبد الرٛتاف إدريس ،إدارة األعماؿ (النظريات والنماذج والتطبيقات) ،الدار اٞتامعية ،مصر.2005 ، ثامرياسر البكري ،التسويق أسس ومفاىيم معاصرة ،دار اليازوري ،عماف ،األردف.2006 ، ثامر ياسر البكري ،إدارة ا١تستشفيات ،دار اليازوري ،عماف ،األردف.2005 ، حسن طاىر أٛتد ،احملاسبة اإلدارية ،دار وائل ،عماف.2002 ، حسُت ذنوف علي البيايت ،ا١تعايَت ا١تعتمدة يف إقامة وإدارة ا١تستشفيات ،دار وائل ،عماف ،األردف.2005 ، حيدر بٍت عطا ،مفاىيم ٤تاسبية  ،دار اٟتامد للنشر ،الطبعة األوذل ،عماف ،األردف.2007 ، حيدر علي مسعود ،إدارة تكاليف اٞتودة اسًتاتيجيا ،دار اليازوري العلمية ،عماف ،األردف.2010 ، ، رضواف ٤تمد العنايت٤ ،تاسبة التكاليف ،دار صفاء ،عماف األردف.2000 ، ري إتش جارسوف وإيريك نوريس ،ترٚتة ٤تمد عصاـ الدين زايد ،احملاسبة اإلدارية ،دار ا١تريخ ،السعودية.2002 ، رٯتوند ماكليود ،ترٚتة سرور علي إبراىيم  ،نظم ا١تعلومات اإلدارية ،دار ا١تريخ ،ا١تملكة العربية السعودية.2000 ، زينات ٤تمد ٤ترـ ،أصوؿ ٤تاسبة التكاليف ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،دوف سنة نشر. سعد غالب ياسُت ،تلخيص رْتي عبد القادر اٞتديلي ،اإلدارة االسًتاتيجية  ،دار اليازوري ،عماف ،األردف.1998 ، سفياف بن بلقاسم  ،حسُت لبيهي  ،احملاسبة التحليلية  -منهجية حساب سعر التكلفة  -دار األفاؽ ،اٞتزائر ،دوف سنة نشر. سليماف قداح٤ ،تاسبة التكاليف ا١تعيارية ،مطبعة خالد بن الوليد ،دمشق -سوريا.1998 ، سليم بطرس جلدة ،إدارة ا١تستشفيات وا١تراكز الصحية ،دار الشروؽ ،عماف ،األردف2006 ، سونيا ٤تمد البكري ،نظم ا١تعلومات اإلدارية :ا١تفاىيم األساسية ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر.1998 ، شارلز وجاريث جونز ،ترٚتة رفاعي ٤تمد رفاعي و٤تمد سيد أٛتد عبد ا١تتعاؿ ،اإلدارة االسًتاتيجية " مدخل متكامل" اٞتزء األوؿ  ،دار ا١تريخ ،ا١تملكة العربيةالسعودية.2001 ،
 صاحل الرزؽ  ،عطا اهلل خليل بن وراد  ،مبادئ ٤تاسبة التكاليف  -اإلطار النظري والعملي  -دار زىراف  ،عماف ،األردف.1997 ، صاحل مهدي ٤تسن العامري ،طاىر ٤تسن منصور الغاليب ،اإلدارة واألعماؿ ،دار وائل.2007 ، صبلح عطية أٛتد٤ ،تاسبة تكاليف النشاط  ABCلبلستخدامات اإلدارية ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2006 ، طاىر ٤تسن منصور الغاليب و صاحل مهدي ٤تسن العامري ،ا١تسؤولية االجتماعية و أخبلقيات األعماؿ(األعماؿ و اجملتمع) ،دار وائل  ،عماف ،األردف ،الطبعة ،2.2008
 عبد اٟتي مرعى وعبد اهلل عبد العظيم ىبلؿ ،مقدمة يف أساسيات ٤تاسبة التكاليف ،ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،اإلسكندرية ،مصر.2006 ، عبد الرزاؽ ٤تمد قاسم ،نظم ا١تعلومات احملاسبية اٟتاسوبية ،دار الثقافة  ،عماف ،األردف.1998 ، عبد الكرًن بويعقوب  ،احملاسبة التحليلية ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر.2005 ، عبد اللطيف ،ناصر نورالدين ،االٕتاىات اٟتديثة يف احملاسبة االدارية وتكنولوجيا ا١تعلومات ،الدار اٞتامعية ،االسكندرية ،مصر.2006 ، عماد يوسف الشيخ٤ ،تاسبة التكاليف ،دار إثراء ،عماف ،األردف.2008 ، عمر بوخراز  ،مبادئ احملاسبة التحليلية ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر ،دوف سنة نشر. فيصل ٚتيل السعايدة ،احملاسبة اإلدارية ،دار ا١تسَتة  ،عماف ،األردف.2007 ، -كماؿ خليفة أبو زيد وكماؿ الدين الدىراوي٤ ،تاسبة التكاليف ألغراض التخطيط والرقابة ،الدار اٞتامعية  ،اإلسكندرية ،مصر1999 ،
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 ماىر موسى درغاـ٤ ،تاسبة التكاليف الصناعية ،مكتبة أفاؽ ،فلسطُت ،غزة.2007 ، مبارؾ صبلح الدين عبد ا١تنعم ٤ ،تاسبة التكاليف ا١تتقدمة ألغراض إدارية ،دار اٞتامعة اٞتديدة ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ، ٤تمد السيدية٤ ،تاسبة التكاليف – دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية  -دار زىراف ،عماف ،األردف.2002 ، ٤تمد الصَتيف ،ا١تسؤولية االجتماعية لئلدارة ،دار الوفاء ،مصر.2007 ، ٤تمد سامي الراضي ،مبادئ ٤تاسبة التكاليف ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ، ٤تمود ٤تمود السجاعي٤ ،تاسبة التكاليف يف ا١تنظمات الصحية :مدخل نظم ا١تعلومات ،ا١تكتبة العصرية ،القاىرة.2009 ، ٤تمود منصور ،شبل موسي ،نظاـ تكاليف األنشطة أساسيات ومبلمح ( ،)ABCجامعة األزىر ،كلية التجارة ،اإلسكندرية ،مصر.2008 ، مكرـ عبد ا١تسيح باسيلي ،احملاسبة اإلدارية مدخل معاصر يف التخطيط والرقابة وتقوًن األداء  ،ط  ،3بدوف بلد نشر.2001، مكرـ عبد ا١تسيح باسيلي ،احملاسبة يف ا١تنشآت الفندقية :رؤية إدارية الفنادؽ -ا١تستشفيات ،ا١تكتبة العصرية ،بدوف بلد نشر.2006 ، نادية العارؼ ،اإلدارة االسًتاتيجية ،الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة 2005 ،3 ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية -اٞتزء األوؿ -دار احملمدية العامة ،اٞتزائر.1999، ناصر دادي عدوف ،احملاسبة التحليلية  -تقنيات مراقبة التسيَت  -اٞتزء الثاين ،ط  ،2دار احملمدية العامة ،اٞتزائر.1994 ، ٧تم عبود ٧تم ،أخبلقيات اإلدارة ومسؤوليات األعماؿ يف شركات األعماؿ ،األردف ،دار الوراؽ ،عماف.2006 ، ىشاـ أٛتد عطية٤ ،تمد ٤تمود عبد ربو ،دراسات يف احملاسبة ا١تتخصصة ،النظاـ احملاسيب ونظاـ ٤تاسبة التكاليف يف ا١تنشآت ا٠تدمية ،ا١تستشفيات ،الدار اٞتامعية،مصر ،اإلسكندرية.2000 ،
 ىاشم أٛتد عطية٤ ,تاسبة التكاليف يف اجملاالت التطبيقية ,الدار اٞتامعية ،اإلسكندرية ,مصر.2000 ، ىانري بوكاف ,ترٚتة أٛتد سقروف٤ ,تاسبة التسيَت ،دار اآلفاؽ ,اٞتزائر.2003 ، -يوحنا عبد آؿ آدـ وصاحل الرزؽ ،احملاسبة اإلدارية ،دار اٟتامد  ،عماف ،األردف ،الطبعة .2006 ،2

قائمة الذكرات
 أٛتد طوايبية  ،احملاسبة التحليلية كأداة للتخطيط ومراقبة اإلنتاج ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستَت ،جامعة اٞتزائر2002/2003، الطيب سايح ،نظاـ ا١توازنات التقديرية يف التسيَت االستشفائي ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف تسيَت ا١تؤسسات ،جامعة منتوري ،كلية العلوـاالقتصادية وعلوـ التسيَت ،قسنطسنة2006/2005 ،
 اليزيد ساحري ،أ٫تية نظاـ التكلفة على أساس النشاط يف ٖتسُت مردودية ا١تؤسسة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة،اٞتزائر.2008/2007 ،
 أمَت إبراىيم ا١تسحاؿ ،تصور مقًتح لتطبيق نظاـ التكاليف ا١تبٍت على االنشطة  ABCيف الشركات الصناعية الفلسطينية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادةماجستَت ،كلية التجارة باٞتامعة اإلسبلمية ،غزة ،فلسطُت.2005 ،
 خليل إبراىيم عبداهلل شقفة٪ ،توذج مقًتح لتطبيق نظاـ التكاليف ا١تبٍت على األنشطة يف مستشفى غزة األورويب ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف احملاسبةوالتمويل ،اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة.2007 ،
 رٛتوف ىبلؿ ،احملاسبة التحليلية كنظاـ معلومات للتسيَت وا١تساعد على اٗتاذ القرار يف ا١تؤسسة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه ،جامعةاٞتزائر،2005 /2004،
 سعاد معاليم ،دور نظاـ التكاليف على أساس النشطة يف ٖتسُت تنافسية ا١تؤسسة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف علوـ التسيَت ،جامعة ٤تمدخيضر ،بسكرة.2004 ،
 سليم عماد الدين ،مراقبة التسيَت يف اٞتماعات احمللية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،جامعة أ٤تمد بوقرة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَتوالعلوـ التجاريةٗ ،تصص تسيَت ا١تنظمات ،بومرداس ،اٞتزائر.2007/2006 ،
 فاتح ساحل  ،دراسة التكاليف ا١تعيارية ضمن نظاـ ا١تعلومات احملاسبية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت،جامعة اٞتزائر2002،
 ٤تمد حساـ بزماوي  ،القياس واإلفصاح لؤلداء االجتماعية يف ا١تنشآت الصناعية ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل رسالة ماجستَت  ،جامعة حلب ،اٞتمهوريةالسورية.2002 ،
 ٤تمد ا٠تطيب ٪تر ،اعتماد طريقة األقساـ ا١تتجانسة يف احملاسبة التحليلية لتحديد األسعار ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف العلوـ االقتصادية،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.2006/2005،
 ٤تمد سادل اللولو ،مدى إمكانية تطبيق احملاسبة عن ا١تسؤولية االجتماعية من قبل الشركات ا١تسا٫تة العامة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يفاحملاسبة وا١تالية ،اٞتامعة اإلسبلمية ،كلية التجارة قسم احملاسبة والتمويل ،غزة.2009 ،
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 ٤تمد عبد اهلل ٤تمود أبو رٛتة ،مدى توفر مقومات تطبيق نظاـ ا١توازنات على أساس األنشطة  ABBيف بلديات قطاع غزة ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات لنيل شهادةا١تاجستَت يف احملاسبة والتمويل ،اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة ،فلسطُت.2008 ،
 مرابطي نواؿ ،أ٫تية نظاـ احملاسبة التحليلية كأداة يف مراقبة التسيَت ،مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت ،اٞتزائر.2006/2005 ، ندى عبد الرزاؽ و سليماف أغا ،مدى إمكانية تطبيق  ABCكأسلوب حديث يف ٤تاسبة التكاليف بالتطبيق على معمل الغزؿ والنسيج يف ا١توصل ،مذكرة تندرج ضمنمتطلبات نيل شهادة ا١تاجستَت يف احملاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة ا١توصل.2006 ،
 نوفاف حامد ٤تمد العليمات ،القياس احملاسيب لتكاليف األنشطة االجتماعية واالفصاح عنها يف القوائم ا١تالية ا٠تتامية ،مذكر تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراهيف احملاسبة ،جامعة دمشق ،دمشق.2010 ،
 إبراىيم ميدة٪ ،توذج مقًتح لتطبيق نظاـ التكلفة على أساس النشاط  ABCيف ٣تاؿ ا١تسؤولية االجتماعية٣ ,تلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية– اجمللد 21 العدد الثاين -كلية االقتصاد ،جامعة دمشق.2005 ، سرمد كوكب اٞتميل  ،ا١تسؤولية االجتماعية لبلستثمار األجنيب٣ ،تلة علم إنسانية  ،العدد  ، 18فرباير .2005 طاىر ٤تسن منصور الغاليب وصاحل مهدي ٤تمد العامري ،ا١تسؤولية االجتماعية ١تنظمات األعماؿ وشفافية نظم ا١تعلومات (دراسة تطبيقية لعينة من ا١تصارؼ التجاريةاألردنية)٣ ،تلة العلوـ االنسانية ،العدد  ،36عماف2005 ،
 علي سنوسي  ،تقييم مستوى الفعالية التنظيمية للمستشفيات يف اٞتزائر -دراسة تطبيقية على ا١تستشفيات العمومية٣ ،-تلة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا ،العدد السابع،جامعة ا١تسيلة ،اٞتزائر ،بدوف سنة نشر.
 علي صفوة ٛتيدة و٤تمد رأفت رشاد ،متطلبات ومعايَت اإلفصاح يف منشئات التامُت ٣ ،تلة احملاسبة واإلدارة والتأمُت ،كلية التجارة ،جامعة القاىرة ،العدد( ، ) 53.1998
 عماد يوسف الشيخ  ،نظاـ التكاليف ا١تبٍت على األنشطة٣ ،تلة اإلداري ،العدد .2001 ،86 فيصل زماط ،حسن السليم ،التكاليف على أساس األنشطة  ABCوتطبيقها يف ا١تؤسسات الصحية الصغَتة٣ ،تلة اإلدارة واالقتصاد ،اٞتامعة ا١تستنصرية ،العدد ،67.2007
 ماجد الشرايري وا١تومٍت غازي ،مدى مشاركة الشركات الصناعية األردنية يف النشاطات االجتماعية ومدى اإلفصاح احملاسيب عنها٣ ،تلة احملاسبة واإلدارة والتأمُت ،كليةالتجارة ،جامعة القاىرة ،العدد .2006 ،67
 ٤تمد مطر٤ ،تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية٣ ،تلة اجملمع العريب للمحاسبُت القانونيُت ،عماف ،العدد  ، 114ربيع الثاين .2000 ماىر موسى درغاـ ،مدى توفر ا١تقومات األساسية البلزمة لتطبيق نظاـ تكاليف األنشطة يف ا١تستشفيات اٟتكومية الفلسطينية يف قطاع غزة ،كلية التجارة (اٞتامعةاإلسبلمية)٣ ،تلة العلوـ االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،23العدد األوؿ ،غزة ،فلسطُت.2007،
 معاذ خلف إبراىيم اٞتنايب ،تأثَت التكامل بُت التقنيات ا١تستجدة يف ٤تاسبة التكاليف وترابطها يف خدمة منظمات األعماؿ ،كلية اإلدارة واالقتصػاد ،جامعػة ا١توصػل،العراؽ ،بغداد ،بدوف سنة نشر.
 حسُت عبد اٞتليل آؿ غزويْ ،تث ا١تشاكل احملاسبية ا١تعاصرة ،األكادٯتية العربية يف الدانيمارؾ ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،قسم احملاسبة ،عماف ،األردف.2010، خضرة صديقي  ،ا١تسؤولية االجتماعية يف ظل حوكمة الشركات ،مداخلة حوؿ التأصيل النظري ١تاىية ا١تسؤولية االجتماعية والعوائد احملققة من جراء تبنيها ،ب س ف،جامعة بشار.
 خَتة عيشوش  ،كرزايب عبد اللطيف ،ا١تسؤولية االجتماعية ٕتاه العاملُت يف إطار أخبلقيات األعماؿ ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن ا١تلتقى الدورل الثالث حوؿ منظماتاألعماؿ وا١تسؤولية االجتماعية ،جامعة بشار ،اٞتزائر 15/14 ،فيفري .2012
 عمر عزاوي  ،موالي ٠تضر عبد الرزاؽ ،بوزيػد سايػح ،دوافع تبٍت منظمات األعماؿ أبعاد ا١تسؤولية االجتماعية واألخبلقية كمعيار لقياس األداء االجتماعي ،ورقة ْتثيةمقدمة ضمن ا١تلتقى الدورل الثالث حوؿ :منظمات األعماؿ و ا١تسؤولية االجتماعية ،دوف سنة نشر ،جامعة ورقلة.
 كرًن حارس العاين ،دور ا١تعلومات احملاسبية يف قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية -دراسة تطبيقية يف ٦تلكة البحرين ، -ورقة ْتثية مقدمة ضمنا١تلتقى العلمي الرابع حوؿ :الريادة واالبداع :اسًتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة ٖتديات العو١تة ،2005/16-15/3 ،جامعة البحرين.
 ٠تضر موالي عبد الرزاؽ و بوزيد سايح  ،دور االقتصاد اإلسبلمي يف تعزيز مبادئ ا١تسؤولية االجتماعية للشركات ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن ا١تلتقى الدورل :االقتصاداإلسبلمي :الواقع والرىانات  ،جامعة غرداية – اٞتزائر ،فيفري .2011
 مهدي سعدوف الساقي ،عبد الناصر نور٤ ،تاسبة ا١تسؤولية االجتماعية ١تنظمات األعماؿ ،ورقة ْتثية مقدمة ضمن :مؤ٘تر دورل التحديات ا١تعاصرة لئلدارة العربية(القيادة اإلبداعية) ،ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة.2006 ،
 -نصػرالدين بن مسعػود و كنػوش ٤تمػد ،واقػع أ٫تيػة وقيمػة ا١تسؤوليػة االجتماعيػة فػي ا١تؤسسة االقتصادية مػع دراسػة استطبلعيػة على إحػدى ا١تؤسسات الوطنيػة ،ورقة ْتثية
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.2012  فيفري15-14 ،تسؤولية االجتماعية١ منظمات األعماؿ و ا:تلتقػى الدورل الثالث حوؿ١مقدمة ضمن ا
 معايَت قياس األداء:تامس٠ احملور ا:تشاركة١تور ا٤  مداخلة يف،)تسؤولية االجتماعية للشركات يف ظل احملاسبة االجتماعية(اإلفصاح احملاسيب١ ا، يوسف بوخلخاؿ. جامعة االغواط، كلية العلوـ االقتصادية و التجارية وعلوـ التسيَت،تصاحل١تنظمات األعماؿ ٕتاه أصحاب ا١ االجتماعي
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