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  ABC محاولة تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة

 في قطاع الخدمات الجامعية 
 سرير بورقلة 3000دراسة حالة االقامة الجامعية 

An attempt to apply activity-based costing (ABC) system  
on the university’s service sector 

The case of 2000- bed dormitory Ouargla 
 

 
 

 

 
 

 

 :ملخص

على قطاع اخلدمات اجلامعية يف اجلزائر، باالعتماد على إحدى ( (ABCهدف هذه الدراسة هو حماولة تطبيق نظام التكاليف املبين على األنشطة         
تمع بنظرة أمشل، وحاجتها الختاذ القرارات اإلدارية قامات التابعة له كعينة، وهذا نظرا لألمهية املتزايدة اليت أخذت حتتلها هذه األخرية يف الوسط اجلامعي واجملاإل

 .يهاالسليمة، اليت من شاهنا توفري االستخدام األمثل ملواردها مع احملافظة يف الوقت نفسه على الدور االجتماعي و اخلدمي املهم املنوط إل

 .رة، أنشطةحماسبة التكاليف، خدمة عمومية، جممعات التكلفة، أعباء غري مباش : الدالةالكلمات 

Abstract: 

        The aim of this study is the attempt to apply the activity-based costing (ABC) system on the 

university’s service sector in Algeria, using one of its student dormitories as a sample. This is due to the 
growing importance of these facilities within the university’s community and society as a whole, and 

because their need to make the right administrative decisions that provide the best use of their resources 

along with preserving their social and service role.  
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  : تمهيد
 إدارهتاو  ومتويلها تقدميها على الدول معظم حترص اليت االجتماعية للخدمات الرئيسية الدعائم إحدى العمومية اخلدمات تعترب       

 يف االستثمار يعين اجملتمع ألفراد اخلدمات هذه تقدمي أن باعتبار االقتصادية، نظمها مهما اختلفت عملها وضمان عليها واإلشراف
 لبيان إطار تقدمي املقال امن خالل هذ هلذا نسعىو  جمتمع، ألي واالجتماعية االقتصادية للتنمية األساسية الركيزة تعد اليت ،البشرية الثروة
 .دقيقة موضوعية أسس باالستناد إىل العمومية اخلدمات تكاليف ورقابة حتليلو  قياس كيفية

 

 على قطاع دقيقة موضوعية أسس وفق ،تكاليفال وترشيد قياس جمال يفحلديثة هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تطبيق إحدى الوسائل ا
 : التالية الفرعية األهداف اهلدف هذا حتت ويندرج ،  اجلامعية االجتماعية اخلدمات العمومية

 ؛ABCاليت تستمدها اإلدارة من نظام  ،سة من خالل املعلومات املالية وغري املاليةسؤ حتسني و تطوير أنشطة امل -
 .قدر ممكن أقل إىل خفضهاالعمل على ة خداماهتا، و قياس كلفلتعزيز قدرة املؤسسة على مواكبة متطلبات العصر احلايل  -
  عناصر التكلفة إمجايلاألخرية تشكل نسبة عالية من  اآلونةأضحت يف من تكلفة اخلدمة، و  اءاملباشرة جز تشكل التكاليف غري       

 يف  الذي يستوجب تغيريا مستمرا األمرمن تقدم تكنولوجي ومنافسة بكل مستوياهتا،  األعمالعلى دنيا  أطر السيما يف ظل التطور الذي 
و على هذا األساس ميكن صياغة . قرارات رشيدة واختاذالتخطيط عملية الرقابة و  دقيق ميكنها من هلا قياسنظام التكاليف لكي يضمن 

 : اإلشكالية التالية
 ؟ باجلزائر ترشيد تكاليف قطاع اخلدمات اجلامعيةحتليل و يف  ABC نظامعتماد على إىل أي مدى يكمن اال     
 :إشكاليتني فرعيتني مها إىل يةتفرع هذا اإلشكالتو      

 ؟ امبعلومات دقيقة عن التكاليف تساعده يف خفض كلفة خدماهت اإلدارةعلى تزويد  ABC هل يعمل نظام -
 ؟ التحسني املستمرين ألنشطتهاة وغري مالية تساعدها يف التطوير و اإلدارة مبعلومات مالي ABC ميد نظامهل  -

 : أساسيتان ومفادمهايقوم هدا البحث على فرضيتني 
 من ناحية الصعوبة ،العمومية يف حساب التكاليف احملاسبةعن عملية تطبيق نظام  ABC نظام ختتلف عملية تطبيق ال -

 ؛ الوقت والتكلفة يف قطاع اخلدمات اجلامعيةو 
 .احتساب تكلفة اخلدمات االجتماعية اجلامعيةاألنشطة يساعد على قياس و  أساسطبيق نظام التكاليف املبين على ت -

املنهج الوصفي من خالل على  عتمدناإ صحة الفرضيات، اختبارو  الرئيسية اإلشكاليةبقصد اإلملام مبختلف جوانب املوضوع ودراسة 
 من خالل ،العلمي للدراسة مث املضي قدما يف املنهج التطبيقي األساسلك هبدف بناء راسة، وذت اليت تطرقت ملوضوع الدالااملقاملراجع و 

 .حالة عملية وذلك لغايات الوفاء بأهداف الدراسة
 :ولت اشكالية تطبيق هذا النظام يف جمال اخلدمات العمومية نذكر منهاالعديد من الدراسات اليت تناهناك 

 مكانية تطبيق نظام التكاليف املبين على األنشطة يف قطاع اخلدمات األردين،إبعنوان  ) 0220) عامر ياسني سامل عبدالغين -
 البحث عبارة عن رسالة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه يف احملاسبة، على املؤسسات التعليمية اجلامعية،دراسة تطبيقية 

ركزت على تطبيق نظام التكاليف املبين على األنشطة يف  اراسة كوهنتنبع أمهية هذه الدة العلوم املالية واملصرفية، األردن، و كلي
، يف مبا يساعد يف توفري معلومات دقيقة ميكن االعتماد عليهاما يتعلق باملؤسسات التعليمية، و قطاع اخلدمات خاصة في

ف املؤسسات التعليمية خاصة إذا علمنا أن معظم تكالي ،اختاذ القرارات بشكل فعال و كفءعمليات التخطيط والرقابة  و 
 ؛هذا النظام بينلت يلزمهااجلامعية هي تكاليف غري مباشرة مما 

يف الشركات الصناعية  ABCتصور مقرتح لتطبيق نظام التكاليف املبين على األنشطة بعنوان ) 0220) امري املسحالإبراهيم  -
البحث عبارة عن رسالة مقدمة للحصول  ، اع غزةدراسة تطبيقية على شركة الشرق األوسط لصناعة األدوية بقط، الفلسطينية

توصل  .فلسطني ،غزة، التمويل اجلامعة اإلسالميةقسم التجارة و  كلية التجارة، التمويل،لى درجة املاجستري يف احملاسبة و ع
ه بالطرق الباحث يف دراسته إىل أن تكلفة املنتجات طبقا لطريقة حماسبة التكاليف على أساس األنشطة ختتلف عما هي علي

 ؛التقليدية



  3002/ 04العدد  –مجلة أداء المؤسسات الجزائرية 

 
73 

يف اجلماعات  ABCبعنوان إطار مقرتح لتطبيق نظام التكاليف املبىن على األنشطة ( 0222)صالح جمدي عدس  -
هدف هذا البحث بشكل رئيسي إىل اقرتاح إطار لتطبيق :  (دراسة تطبيقية على اجلامعة اإلسالمية بقطاع غزة)الفلسطينية 

بغية توضيح أثر تطبيق نظام التكاليف املبىن على األنشطة على  ،يف اجلامعات الفلسطينية نظام التكاليف املبىن على األنشطة
قصور املمارسة  ، أنومن أهم ما خلص إليه الباحث من استنتاجات ،دقة قياس التكاليف واختاذ القرارات اإلدارية والرقابة

باشرة باجلامعات دوافع رئيسية إىل احلاجة إىل تطبيق نظام احملاسبية وتنوع األنشطة التعليمية وارتفاع نسبة التكاليف غري امل
ABC. 

:  مدخل احملاسبة على أساس النشاط كأساس لقياس تكلفة اخلدمات الصحية باملستشفيات بعنوان( 0220)دراسة صاحل  -
املعلومات  يف جمال قياس وترشيد تكلفة اخلدمات الصحية، والعمل على توفري ABCتناولت هذه الدراسة انتهاج نظام 

 .الضرورية يف جمال ترشيد القرارات اإلدارية، وخاصة تسعري اخلدمات يف املستشفيات اخلاصة بناءا على أسس موضوعية دقيقة
 للقصور املرتبط بالطرق التقليدية يفنظاما بديال وشا ABCنظام أن  أمههاالنتائج العديد من  وقد توصلت الدراسة إىل

 املباشرة وذلك من خالل استخراج معامالت التكلفة لكل نشاط على حسب طبيعة نشاط لتخصيص وتوزيع التكاليف غري
إمكانية حل مشكلة التجديد  .مع األخذ بعني االعتبار قيمة ضياع بعض اخلدمات بني األنشطة املختلفة ،املؤسسة الصحية

دمات الصحية، وانتهاج طمط االستهالك ميل تكلفة االستمارات باملستشفيات ضمن تكاليف اخلالرأمسايل عن طريق قياس وحت
 .   الذي يتماشي مع عامل التقادم لبعض األجهزة باملستشفيات

اقتصر  " Activity Based Costing In Universites: " بعنوان Crooper Paul, Cook Roger (0222)دراسة  -
ىل أهم الصعوبات اليت ميكن أن تواجه تطبيق هذا هنا الباحث يف دارسته على األدبيات املتعلقة باملوضوع، ولقد تطرق فيها إ

كتلك املتعلقة بتحديد وضبط الوقت املستنفذ لكل نشاط يف حالة مشاركة العامل بأكثر من   ،النظام يف قطاع اخلدمات
 كربىيف املؤسسات الصغرية أو ال ABCتطبيق نظام  وجوبتوصلت الدراسة إىل سرد العديد من املزايا اليت تؤكد  .نشاط

وخاصة يف  ،مهما كانت طبيعة نشاطها، ملا توفره من بيانات ومعلومات دقيقة ميكن االستناد عليها يف اختاذ خمتلف القرارات
 .ها واستمرارهاءجهها هذه األخرية واليت هتدد بقاظل املنافسة اليت توا

 :األنشطة  أساس المبني على نظام التكاليف فلسفة -أوال
 مت اليت اجلديدة واملفاهيم اإلنتاج تكاليف هيكل يف جذري تغري من للمؤسسات اإلنتاجية النظم يف احلديثة للتطورات وكنتيجة       
 نظم إىل وجهت اليت االنتقادات إىل وباإلضافة ،اجلودة على الشاملة والرقابة احلايل، التوقيت نظام الصفري، املخزون نظام، مثل إدخاهلا

 فجوة إحداث إىل ذلك كل أدى. للمؤسسة اإلسرتاتيجية القرارات اختاذ يف تفيد معلومات إنتاج على اهتقدر وعدم التقليدية التكاليف
 ظهرت القرارات، اختاذ يف اإلدارة ملساندة التقليدي  التكاليف نظام من املطلوب الفعال الدور غياب وكذا العملي، والتطبيق النظرية بني

 استنفذت اليت املوارد وحجم اخلدمة تكلفة عن دقيقا تقريرا يعطي الذي ملنتجات بالشكلا تكاليف لقياس جديد نظام تبين إىل احلاجة
 أداء عن ولؤ واملس  للمركز املخصصة املوارد جمموعة بني والربط املختلفة، املراكز يف األداء تقييم أساليب إىل توفري باإلضافة إنتاجها، يف

 ختصيص عند النتيجة -السبب معيار الستخدام وتعميق واضح كتجسيد األنشطة أساس على التكاليف نظام ظهر وهلذا ،املركز هذا
 .به يعتد مفيد معىن ذات سببية عالقات أساس وعلى حدوثها، ملسببات وفقا التكاليف ختصيص ألمهية قاطع وتبيان اإلضافية التكاليف

 املواد بني تربط اليت التكلفة مسببات مبدأ على هاعتمادإ خالل من ،األعباء تتبع على األنشطة أساس على التكاليف طريقة وتعمل
 تعترب انهأ حني يف ،مباشرة بطريقة األعباء يف ختصيص الدقة درجة بزيادة يسمح ما وهذا التكلفة، وأهداف األنشطة بني مث ، األنشطةو 

 .التقليدية الطرق يف مباشرة غري كأعباء وتعاجل
 األنشطة مللمج األساس هو الذي ،املؤسسة تنظيم مع تطابقها خيص ما يف التحليلية سبةللمحا األساسي املبدأ حققت األخرية هذه إن

 وإعادة األنشطة وحتليل ضبط عملية يرافق املوارد واستهالك األعباء بتتبع يسمح الذي التطابق هذا خمرجات، على للحصول الضرورية
 جناحا املؤسسة حتقق ذابهو ،وزبائنها ومستخدميها املؤسسة لصاحل ضافةامل القيمة إجياد يف تساهم اليت األنشطة حتديد هبدف، ترتيبها
 أو شبكة ضمن التكلفة وأهداف باملوارد اتهوعالقا بينها فيما األنشطة عالقات متكنها من حتديد حبيث املنافسة، على اتهقدر بفضل
 .األخرى الطرق سائر عن ابه يزتتم ميزة وهذه التكلفة مسببات عدة على بناءا لألعباء وحتميل ،األنشطة خريطة
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-I األنشطة أساس على التكاليف نظام  : 
   :للنشاط المستندة التكاليف طريقة -0

 للمنتجات حتميلها ومن هناك املؤسسة، أنشطة على التكاليف هذه بتوزيع تقوم حبيث التكاليف، حلساب طريقة أهناعلى رفت ع         
 1 .أنشطة من اخلدمات أو املنتجات هذه تستخدمه ما على انطالقا اخلدمات أو

 أن حني يف املتاحة، املوارد تستخدم األنشطة أن حيث التكلفة، حلساب كأساس األنشطة استخدام إىل النظام هذا فلسفة وتستند
 إىل ةاألنشط هذه تكلفة حتميل مث معينة، أنشطة إىل التكاليف ننسب أن جيب مث ومن األنشطة، تلك تستهلك املنتجة الوحدات
 بني الربط مؤداه رئيسي مبدأ على األنشطة أساس على احملاسبة نظام يقوم وبالتايل، األنشطة هذه موارد على الطلب ختلق اليت املنتجات

 أو منتجة وحدات كانت سواء النهائي واملنتج األنشطة تكاليف بني الربط مث املوارد، تلك تستخدم اليت واألنشطة املستخدمة املوارد
 2.مشروعات أو عمالء أو خدمات

بشكل دقيق  يهدف إىل ختصيص التكاليف غري املباشرة ،ويف األخري ميكن صياغة تعريف اجتهادي بأنه نظام حماسيب و إداري متطور
من خالل حتليل األنشطة الالزمة ألداء املنتجات أو اخلدمات و حساب تكلفة كل  ،بغرض زيادة فعالية نظام التكاليف ،موضوعيو 

 .موضوعيمات  لتحديد تكلفتها بشكل دقيق و ومن مث ربطها باملنتجات أو اخلد ،هأو جممع تكلفة على حد نشاط

  : الطــريقة مبــدأ -3
 : 3كالتايل املنتجات على التكاليف وتوزيع بتخصيصABC طريقة  تقوم

 ؛(األنشطة جممعات) األنشطة مراكز ليهاع ويطلق املؤسسة يف الرئيسية اإلنتاجية العمليات إىل املباشرة غري التكاليف ختصيص -
 األنشطة طبيعة األنشطة، تكرار اإلنتاج، نوعية، منها نذكر األنشطة جممعات اختيار أساس على يتم اليت العوامل أهمإن من و 

  ؛األنشطة هذه التعقيد درجة املؤسسة، داخل
 .لتكلفةا مسببات من انطالقا املنتجات على األنشطة هذه تكاليف وتوزيع حتميل -

 -IIنظام تطبيق في المتبعـة الخطــوات  ABC:  
 :يلي  ما النشاط أساس على التكاليف نظام تطبيق خطوات تتضمن

  املختلفة الدوائر ابه تقوم اليت األنشطة كافة على يشتمل حبيث األنشطة، دليل على ABC أسلوب يعتمد: األنشطة تحديد -0
 تعقيد إىل تؤدي هذه األنشطة عدد زيادة أن علما األنشطة، من كبري عدد يشمل أو تطلبي معني جمنت إنتاج عملية أن كما نعلم

 أن جيب األنشطة عدد حتديد فإن لذلك وتنفيذه، النظام وضع تكلفة على سلبا ينعكس ما وهذا املنتج، ووحدة النشاط بني العالقة
 طريق عن ذلك ويتم، نشاط بكل اخلاصة والتكاليف املنافع بني التحليلية العالقات على القائم التجميع من مقبول مستوى عند يكون

 وخاصة ابه املتعلقة اجلوانب كل بدراسة والقيام األنشطة لكل مبدئية قائمة إعداد يتم حيث ،األنشطة بكل اجليد واإلملام الدراسة
، أمهيتها حسب وترتيبها القيمة خلق يف تساهم اليت األنشطة خالل منذلك  يكون و ،األخرى األنشطةو  املنتجات على لتأثريها بالنسبة

 كان إذا األنشطة باقي مجع ميكن كما كميا، قياسها ميكن ال اليت أو القيم جممل على سلبا تؤثر اليت أو القيمة عدمية األنشطة واستبعاد
توفري  ،حتضري الوجبات الغذائيةو  ادإعد : املثال سبيل على نذكر املؤسسة ابه تقوم اليت األنشطة أهم ومن، للتكلفة املسبب نفس هلا

 .وصيانة إصالح املتابعة، نشاط التخزين، ،العتادو  األولية ملوادالتموين با، احلراسة واألمن
ا وتبني   اليت ميكن تتبعها، (املوارد) اإلنتاج عوامل تكاليف جمموع هي النشاط تكلفة : األنشطة تكلفة تحديد -3  وتشكل ختص أهن 

 تبويبا ذلك ويعترب ،معينة فرتة خالل النشاط كل مبعرفة تستهلك اليت املوارد تكاليف حصر النشاط تكلفة حتديد لبويتط، هذا النشاط
 تتبع ويتم ،لألنشطة املتاحة الطاقات تكاليف على الرقابة حيقق الذي األمر الفرتة، هذه خالل املنفذة باألنشطة اتهلعالقا طبقا للتكلفة

 واحملور نشاط، كل وخمرجات املوارد بني استخدام السببية العالقة فحص خالل من األنشطة على املوارد باستخدام اخلاصة التكاليف
 من استخدامه يتم مقدار لكل هاما مقياسا يكون والذي ،(التكلفة مسبب) النشاط مقياس هو السببية العالقة هذه لتحديد الرئيسي
 4.شاطمن الن خمرجات وحدة لكل( املوارد) اإلنتاج عوامل
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 عبارة هي واليت ،التكلفة مسببات حتديد مرحلة تأيت وتكلفتها األنشطة وحتديد دراسة من االنتهاء بعد : التكلفة مسببات تحديد -2
 بني ربط وسيلة أيضا تعترب كما 5 النشاط، تكلفة يف تؤثر وبالتايل العمل، حجم يف تؤثر أو النشاط نشوء إىل أدت اليت العوامل عن

 حلصة دقيق حتديد هو منه واهلدف النشاط، يعكس كمي مقياس فهو وبالتايل اخلدمات، أو املنتجات من واملخرجات اطالنش تكلفة
 مسبب فإن مث ومن اإلنتاج، وحدات على األنشطة تكاليف وتتبع ،التكلفة مواضع من وغريها للمنتجات حتميلها الواجب األعباء
 املؤسسة تقوم املرحلة هذه خالل ومن ،باملؤسسة املتاحة املوارد لبعض النشاط استخدام نهع وينتج بالنشاط، مرتبط عامل ميثل التكلفة

 .6العمليات وتعقد املنتجات لتنوع وإطما احلجم بتغري تتغري ال املباشرة غري األعباء أن من انطالقا وهذا السببية العالقات جةذبنم
 االحنراف دون وذلك ،ميكن ما أقل النظام تطبيق تكلفة جيعل الذي تكلفةال مسبب اختيار جيب:  التكلفة مولدات اختيار شروط -أ

 سهولة للقياس، قابلية : منها نذكر االختيار عملية عند االعتبار بعني أخذها جيب الشروط من جمموعة وهناك املرتقبة، الدقة جمال على
 ؛املقاس النشاط حقيقة عن مولد التكلفة يعرب أن ،النشاط تكلفة مع ارتباطها قوة مدى ا،به املتعلقة املعطيات على احلصول

 ،جهة من هذا الدقة من كبرية درجة خيلق املسببات هذه عدد زيادة أن نعلم كما :التكلفة  مسببات عدد تحديد شروط -ب
  :وهي التكلفة مسببات من العدد املالئم بتحديد القيام عند العوامل بعض مراعاة جيب فلهذا أخرى، جهة من النظام ويعقد ويكلف

 مولدات بيانات جتميع تكلفة ككل، األنشطة تكاليف إمجايل إىل النشاط تكلفة نسبة اإلنتاج، تنوع التكاليف، بيانات يف املطلوبة الدقة
 ؛) القياس تكلفة (التكلفة

 أخريا تأيت املسببات هلذه باملناس والعدد املسببات وحتديد األنشطة تكلفة حتديد بعد : المنتجات على األنشطة تكاليف تحميل -ج
 الوحدة ملسبب تكلفة على نتحصل معينة لفرتة التكاليف مولدات عدد على النشاط تكلفة بقسمة وذلك ،التكلفة سعر حتديد مرحلة
 الصلة ذات األنشطة مجيع تتبع خالل من وذلك ،الفردية املنتجات على النشاط تكاليف بتخصيص تقوم أي الفعلي، النشاط تكلفة

 خمتلف على النشاط تكلفة ختصيص ويكون ،تامة وحدة تصبح أن إىل تصنيعها بداية من األنشطة بني الوحدة هذه وسري ،الوحدة ذهبه
 : التالية العالقة وفق التكلفة سعر حيسب ومنه .للمنتج املخصص التكلفة مولد كمية أساس على له املستهلكة املنتجات

 
 

 
 :قطاع الخدمات الجامعية بورقلة  أساس األنشطة في على المبني تصور ووضع نظام التكاليف -ثانيا

لك متاشيا مع ما مت دراسته يف اجلزء النظري من وذ سنحاول من خالل هدا اجلزء تطبيق طريقة حماسبة التكاليف على أساس األنشطة،
 .خطوات منتهجة يف تطبيقها

-I  لإلقامة الجامعيةالمكونة واألنشطة  المراكزتحديد :   
تقسيم هذه  من هناكو رئيسة  مراكزثانوية و  مراكزمن تقسيم املؤسسة إىل  فالبد ،جل تطبيق نظام التكلفة على أساس األنشطةأمن 

 .نشطةجمموعة من األ إىل  املراكز
  : النشاط مراكزتحديد  -0

 :إىل  ABC  نظامجل تسهيل عملية تطبيق أاملؤسسة من  مراكزميكن حتديد 
 تــــــــوفري النقل. 4  ــن؛ـالصيانة والنظافة و األم.3 اإلطعـــــام؛.0  ة املستخدمني؛واحملاسب دارةاإل .1
 توفري املنحة. 9  .اإليــــواء.8  ؛توفري العالج.2 ـرة السيــارات؛ـحظي.6 العتاد واللـوازم؛ ستودعم.5

 .جل اإلملام جبميع التكاليفأمن ت املقدمة طبيعة اخلدمابناءا على اهليكل التنظيمي و  املراكز هذه إىل املؤسسةمت تقسيم 
 
 
 
 

 المباشرة غير نسبة األعباء+ المباشرة  األعباء = التكلفة سعر
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  : و تحليلهاتحديد األنشطة  -3
يتم يف هذه اخلطوة حتديد مجيع األنشطة اليت تستهلك املوارد الالزمة إلنتاج خدمة معينة و تصنيفها إىل أنشطة تضيف قيمة و         

وتنتج املخرجات  من العمليات و اإلجراءات اليت تعاجل املدخالت،بأنه عملية أو جمموعة : ف النشاطويعر   قيمة،أي فيأنشطة ال تض
 .وتعد هذه اخلطوة مهمة يف عملية تصميم النظام ومدى تفاعل النشاط مع األنشطة األخرى يف املؤسسة،

 (10)رقم  لحقوامل ،املراكزوفق ما يتناسب مع طبيعة نشاط املؤسسة وسري التكلفة بني  سابقةإىل األنشطة ال املؤسسة مراكزتقسيم  مت
نظر للتكلفة ومسببها من ي حسب مبدأ نظام التكلفة على أساس النشاطأن وجتدر اإلشارة إىل ، مركزكل املشكلة ل نشطةاأليوضح 

من خالل و  ،نشاط 32لذا مت اعتماد هذا التقسيم إىل  م التكاليف التقليدية،امراكز التحليل كما هو يف نظ منظور ليس من النشاط، و 
، مثل ميكن مجعها يف جممع نشاط واحد هلا مسببات نشاط مشرتكة األنشطةهناك العديد من  مالحظة أن ميكن أدناه ات اجلدولبيان

 .نشاط النظافة، ونشاط الصيانة  و نشاط احلراسة

II-  و تحليلهاتحديد التكاليف :  
وما جل حتديد هذه التكاليف أ، فمن األنشطةوظفة لتنفيذ هذه هي عبارة عن مجيع املوارد امل األنشطةتكاليف  أنسابقا  رأيناكما        
 أنسابقا  رأيناوكما  ، املباشرةهذه التكاليف يف التكاليف غري فتتمثل ،جيب حتديد مسبب تكاليف النشاط هاكل نشاط من  يستلزم

هذه  اختذنالو  ل التكاليف غري املباشرة، وكأساس لتحمينسبة اعتباطية من التكاليف املباشرة   تتخذ يف كوهنا االقامات اجلامعيةمشكل 
 ،تكون دراستنا مرتكزة على بيانات علمية سنحاول استخراج التكاليف غري املباشرة احلقيقية أنجل أبدراستنا، فمن  ألخلتالتكاليف 

فهي يف نظره  ،اشرة وغري املباشرةال يفرق بني التكاليف املب يف اإلقامة املطبق حاليا مكتب امليزانية ونظام احملاسبة العمومية كما أن
 .لتغطية نفقات ال يهم شكلها عامة اعتمادات

 :  لإلقامةتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة اعتمادا على ميزانية التسيير  -1
 عناصر ضبطسنحاول  (10)من خالل اجلدول رقم و  ،إن اإلقامة اجلامعية كأي مؤسسة هلا تكاليف مباشرة وغري مباشرة       

 .اجلامعية لإلقامة عتمادا على ميزانية التسيريإالتكاليف املباشرة 
 تحديد التكاليف المباشرة: ( 00)رقم   جدول

 التكاليف املباشرة نوعية  اخلدمة
 إخل...استهالك  املواد الغذائية، الغاز، اقتناء وصيانة عتاد املطعم تكلفة الوجبة
  إخل...أثاث ولوازم الغرف تكلفة االيواء
 إخل...األدوية، أجور األطباء، املواد الصيدالنية تكلفة العالج
 قيمة املنحة املباشرة  تكلفة املنحة

 .اإلقامةعلى ميزانية  من إعداد الباحث بناءا   :المصدر
 

 :عموما يف  وتتمثل القطاعهي التكاليف اليت ال ميكن تتبع أثرها يف تأدية خدمات :أما التكاليف غري املباشرة        
 ة؛ـــمصاريف اإلدارة  العام  -صاريف الكهرباء و الغاز واملاء؛م  -  الم أيل ولوازم مكتبية؛ــــعتاد إع -
 .ةـــــاريف النظافـــمص  -مصاريف تامني املباين وتأجريها؛   -ن والصيانة؛ــمصاريف األم -
 
 :  الربط بين التكلفة و النشاط -2

وحتميلها على أساس املسامهة  واألنشطة، اعتماد على الدراسة امليدانية وتتبع سري التكاليف، املراكزكاليف لقد قمنا بتحديد ت         
 .مركزالتكاليف املسامهة يف كل  (13)يف تأدية النشاط، يوضح اجلدول رقم 
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 التكاليف المشتركة للمراكز واألنشطة ( : 03)رقم  جدول
 التكاليف المراكز

 والوسائلاإلدارة العامة 
 
 

 إخل...ازم إعالم أيل، تنظيف وصيانةعتاد ولو  كتبية ، أجور،كهرباء،م مواد ولوازم
 إخل. ..أجري، أثاث وعتاد النوم، صيانة مواد ولوازم مكتبية، كهرباء ،ت اإليواء

 إخل...مستلزمات املطبخ ،األمن التنظيف، الصيانة،كهرباء، غاز، ماء، أجور، املستهلكات الغذائية اليومية، ائيةذتقدمي الوجبات الغ
 إخل...يلآيف والصيانة، عتاد ولوازم إعالم أجور، صيانة خارجية، مواد ولوازم التنظ النظافة والصيانة واألمن الداخلي

 إخل ...مكتبية و  إعالم آيل، كهرباء عتاد ولوازم املستودع
 إخل ...اث طيب، عتاد وأثاألجوراملواد الصيدالنية،  الفحص والوقاية الصحية

 إخل ...، التأمني واملراقبة التقنية،مواد التشحيم، الصيانة وقطع الغيار احلظرية
 إخل ...السمعي البصري، كتب، بدالت ولوازم رياضية أجهزةاقتناء  العلمية والثقافية والرياضية  األنشطةمركز 

 .امعيةاجل ميزانية التسيري لإلقامةعلى  امن إعداد الباحث بناء :المصدر
 

III- تحديد مجمعات التكلفة لكل نشاط  : 
فإذا كان عدد األنشطة . بعد حتليل قيمة العملية، يتم وضع كافة األنشطة الالزمة إلنتاج خدمة معينة يف خريطة تدفق األنشطة       

يتم جتميعها مبا يسمى مبجمع التكلفة  أما إذا كان عدد األنشطة كبريا قليال ميكن ختصيص تكلفة النشاط مباشرة على اخلدمات املقدمة،
 .ويستخدم موجه تكلفة واحد هلذا املركز وتعامل على أهنا مراكز نشاط مستقلة،

 
IV-  التكلفة اليت حتمل على أساسها بعض  مسبباتسنحاول فيما يلي إعطاء بعض :  التكلفة وأساس اختيارها مسبباتتحديد

 .(12)يتضح هذا من خالل اجلدول رقم   ،بناءا على وجود السببية تكاليف األنشطة
 

 مسببات التكلفة المقترحة( : 02)رقم  جدول
 نوعية النشاط  مسببات التكلفة

 إخل ...شراء،صيانة داخلية عدد الطلبيات
 إخل ...دفع املستحقات،صيانة خارجية، (دج)القيمة 

 إخل ...التأجري،التامني (3م)املساحة
 إخل ...ة، تنقيط العمالاألمن،النظاف عدد املستخدمني
 الكهرباء، الغاز،املاء قيمة االستهالك

 ..غذائية، خمزن العتاد واألثاثختزين املواد ال (  دج)القيمة 

 حظرية السيارات عدد املهمات إخل إخل
  .(05ص طمر حممد اخلطيب، مرجع سبق ذكره،)من إعداد الباحث اعتماد على  :المصدر

 
  .المقدمة للطالبلخدمات الجامعية الشهرية ل تكاليفال لتحديد المبني على أساس األنشطة لتكاليف ا نظام  اختبار -ثالثا 

سنحاول فيما يلي تطبيق النظام املقرتح على تكاليف شهر  ،نشاط بصورة فعالةلإلثبات إمكانية تطبيق طريقة التكاليف املستندة ل        
 . نة دراسةسرير كعي 3111لإلقامة اجلامعية  3100 جوان

I- باإلقامةو تحديد مجمعات التكلفة تكاليف  تحليل :  
امليزانية واحملاسبة :  احملددة املراكزحتليل التكاليف املباشرة وغري املباشرة اخلاصة بكل من حتديد و  هلذه اخلطوة مت وفقا          
وجتميعها ضمن  إليواء،ا العالجية، عيادةالحظرية السيارات،  واللوازم، األمن، خمزن العتادني؛ اإلطعام؛ الصيانة والنظافة و املستخدم
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جممعات للتكلفة، ثالثة خاصة بالتكاليف املباشرة، و الباقية خاصة بالتكليف غري  مثانيةإىل ومت التوصل ، جممعات التكلفة اخلاصة هبا
 .(14)كما هو موضح يف اجلدول رقم   املباشرة

 و الموجهات الخاصة بها أهم مجمعات التكلفة( : 04)رقم  جدول
 موجه التكلفة مجمعات التكلفة الرقم
 الكتلة األجرية للنشاط جمموعة تكاليف الرواتب و األجور 21
 حجم استخدام النشاط جمموعة التكاليف مواد مباشرة 20
 التدخالت املباشرة :جمموعة تكاليف صيانة مباشرة 23
 ملستهلكةالوحدة ا جمموعة تكاليف اخلدمات العامة 24
 (3م)املساحة جمموعة تكاليف نظافة املباين اإلدارية و اإلقامة اجلامعية 20
 (3م)املساحة جمموعة تكاليف إجيار وتأمني و صيانة و امن  املباين 26
 حجم استخدام النشاط مكتبية يل ولوازم وعتادآلوازم  إعالم و جمموعة تكاليف عتاد  22
 بالتساوي جمموعة التكاليف املتفرقة 28

 (ميزانية التسيري لإلقامة)على معطيات املؤسسة ا  من إعداد الباحث بناء :المصدر 
 

II-  لإلقامة الجامعية الشهريةتحديد تكاليف :  
بإعداد ميزانية القيام  من خالل ،واحدسنحاول االقتصار على شهر  إن تكاليف اإلقامة اجلامعية تعرض يف امليزانية السنوية،        

وذلك باالعتماد على معلومات مكتب امليزانية باإلقامة اجلامعية  أساس امليزانية السنوية وعرض التكاليف املستهلكة، علىقامة الشهرية اإل
يتضح  ،(أشهر 10)قسمة إمجايل عناصر اجملموعة سنويا على مدة أشهر املوسم الدراسيمن خالل  .ومعلومات احملاسب العمومي هبا

 (.13)رقم  امللحقهذا من خالل 

 .ةمباشر المباشرة وغير ال جوانتكاليف شهر  توزيع وتحميل1-
 : التكاليف غري املباشرة لإلقامة  اجلامعية فيما يليأهم  تتمثل 

 
 :  توزيع مصاريف المستخدمين على األنشطة -أ

حجم الكتلة  جم النشاط هذا من جهة، وسيطرةاط مباشرة حبعدم االرتباإلقامة اجلامعية بسمة الثبات و  تتميز مصاريف املستخدمني يف
أهم و لعل  ذا العنصر،هلو هذا ما يؤدي بنا إىل إعطاء عناية خاصة  حجم املصاريف العامة داخل اإلقامة، علىاألجرية بكامل مكوناهتا 

 هحيث ميكن ختصيص طة،خمتلف األنشو بني  بينهوجود عالقة مباشرة  وعلى األنشطة ه هيسهل عملية ختصيصما مييز هذا العنصر و 
، كل نشاط للكتلة األجرية  استهالكنسبة    واستخراج ،فيه العامل بناء على القائمة االمسية للموظفني عملمباشرة على النشاط الذي ي

 (.12)رقم  لحقوهذا ما يوضحه امل
 

 استخراج يتممث .اء على حجم االستخدام التوزيع بن يتم : ومصاريف الطباعة يةالمكتب األوراقلوازم و الالعتاد و  مصاريفتوزيع  -ب
 (.15)، وسنلخص ذلك يف اجلدول رقم نسبة االستهالك اخلاصة بكل نشاط
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 .توزيع أهم  التكاليف المشتركة بين المراكز واألنشطة(:05)رقم  جدول
 (دينار جزائري: الوحدة )     
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 لوازم مكتبية 4530 2830 4500 4595 3500 1500 1500 5000 1500 500 1440
 عتاد إعالم أيل 50000 30000 20000 40000 20000 10000 20000 40000 20000 10000 40000
 مصاريف الطباعة  14000 7000 5000 10000 7000 0 7000 10000 5000 0 10000

 .اسبعلى معلومات املخزين واحمل ا  من إعداد الباحث بناء: المصدر 
 

هنا اعتمدنا على كمية االستهالك الشهري لكل نشاط كمسبب تكلفة  : توزيع تكاليف الطاقة الكهربائية بين مختلف األنشطة -ج
وحتديد استهالكها الساعي ، حصر مجيع األجهزة املستهلكة للطاقة الكهربائية يف كل نشاطعداد و إلك من خالل ، وذمباشر وحقيقي

 (. 16)رقم  لك من خالل اجلدولويتضح ذ. انة مبهندس يف الكهرباءلك باالستعوكان ذ ومدة اشتغاهلا يف اليوم
 

 تحديد استهالك اليومي والشهري للطاقة الكهربائية للمراكز واألنشطة( : 06)رقم جدول
االستهالك اإلجمالي 

استهالك  ساعات االشتغال استهالك اليومي عدد األجهزة (واط/ك)
 األجهزة الساعة

 مصابيح نيو أحادي 0,036 8 0,288 1206 347,328
 جهاز كومبيوتر 0,4 8 3,2 860 2752

 طابعة 0,08 2 0,16 20 3,2
 غرف تربيد 72,22 18 1733,28 3 5199,84

8302,368 
 

 المجــــمــــوع
 
 
 
 

  من إعداد الباحث :المصدر
 

ستهالك اخلاصة به وذلك بقسمة كمية استهالك الطاقة استخراج نسبة االلكل نشاط،  الشهرية اإلستهالكاتتكاليف مت حساب 
   .(14)رقم  امللحقلك من خالل ويتضح ذالكهربائية للنشاط على االستهالك الكلي لكل األنشطة، 

 

 وهذا يتضح جليا من .(88.45%) أن نشاط اإليواء حيتل حصة األسد من استهالك الطاقة الكهربائية (14)رقم  لحقنالحظ من امل
ما يفتح  ذاالستخدام العدد اهلائل من األجهزة اليت تستهلك الطاقة بشكل كبري، وههذا منطقي نظرا (. 10)لرسم البياين رقم خالل ا

لك بتقنني عملية استهالك الطاقة ، وذالباب للمؤسسة إلعادة النظر يف هذا املصروف إذا ما أرادات اإلقامة اجلامعية أن ختفض التكاليف
بالرغم من توفر البديل مثال بالنسبة لألجهزة ذات املقاومة للطهي والتدفئة  ،العشوائي واستعمال أجهزة عدوة للطاقة بعيدا عن االستهالك

وذلك بإدخال وسائل حديثة كانتهاج ما يعرف ببطاقة االستهالك االلكرتونية لكل  ،مباالة وعدم اإلحساس باملسؤوليةمن الآل ءبشي
املصاريف غرفة، أو انتهاج عداد لكل غرفة و  تهالك الزائد فوق البطاقة االستهالكية املخصصة لكليلزم الطالب بتسديد االسو  ،غرفة

 .على عاتق الطالب (100%) الكهربائية تبقى
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 :بيان يوضح نصيب كل نشاط من استهالك الطاقة الكهربائية( : 00)شكل رقم  

 
 .من إعداد الباحث  :المصدر 

 

III-  واألنشطة  لمراكزل اشرةالمب تكاليفالتحديد:  
وبعدها يتم حتميلها على اخلدمات ويتم  يتم حتديد التكلفة على أساس النشاط بتخصيص التكاليف مباشرة ملراكز األنشطة،       

ويستحسن ختصيص التكاليف مباشرة على  ،ختصيص التكاليف على األنشطة إما بشكل مباشر أو ختصص باستخدام مولدات النشاط
 .لنشاط كلما أمكن ذلك لتفادي تشويه التكاليفمراكز ا

 .واألنشطة يف تكاليف مباشرة وتكاليف مشرتكة املراكزتتمثل تكاليف 
ويف ما يلي  ، لكهرباءا مصاريف الطباعة والنسخ، لوازم وأوراق مكتب، عتاد ولوازم إعالم أيل، : تتمثل التكاليف املشرتكة بني األنشطة

اعتمادا على ( 15)رقم  امللحقلك يف ، وسنلخص ذواألنشطة بناء على معلومات أمني املخزن املراكز سنحاول ختصيص التكاليف على
 .ميزانية التسيري الشهرية لإلقامة

 

IV- مجموع التوزيع األولي والثانوي : 

  : مجموع التوزيع األولي -1
سبق بيانيا هبدف  ميكن مثثيل ماو ، (16)رقم  لحقل امللك من خالواألنشطة وذ للمراكزسنحاول حساب جمموع التوزيع األويل         

و  ،ذليلهاعلى مواطن اخللل و تخمتلف املراكز واألنشطة، ومن هناك توجيه عملية التحليل رسم الصورة الكاملة لتدفق التكاليف على 
 (.13)يتضح هذا جليا من خالل الرسم البياين رقم 

 
 :المباشرة و غير المباشرة بين المراكز واألنشطة  بيان يوضح توزيع التكاليف(: 03)شكل رقم  

 
 .على جدول التوزيع األويل اعتمادامن إعداد الباحث : المصدر

 
  : التوزيع الثانويمجموع  -2

ثانوي  زمركويف حالتنا هذه يوجد  واألنشطة الرئيسية، املراكزواألنشطة الثانوية على  املراكزالتوزيع الثانوي هو توزيع تكاليف         
، ويتضح أو نشاط مركزواألنشطة الرئيسية على أساس عدد العمال يف كل  املراكزوسنقوم بتحميل تكاليفه إيل  ،املستخدمنيواحد وهو 

 .(10)لك من خالل اجلدول رقم ذ
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 يبين التوزيع الثانوي( : 00)جدول رقم 
 دينار جزائري: الوحدة                                                                                                                      

 موجه التكلفة  نصيب كل نشاط (II)مج التوزيع 
 األنشطة (I)مج التوزيع  (المستخدمينعدد )

 إدارة شؤون املالية 82472,35 0 439,93 82912,28
ـــزانية 123805,80 0 1759,75 125565,55  امليـ

 تامني  وتأجري املباين 20800.00   20800,00
ــواء 537294,68 18 7039,02 544333,7 ــ ــ  توفري اإليـ

 توفري األمــــن 504528,04 33 11878,35 516406,39

 التنظيف 523721.00 09 11878,35 535599,00
 صيانة خارجية 5000000.00   500000,00
 اخليةصيانة د 336856,03 00 7918,90 344774,93

 مالعتاد واللواز مستودع   90886,02 3 879,87 91765,89
 احلظرية 184767,03 8 2199,69 186966,72

 تقدمي الوجبات 37433232,65 34 14957,92 37448190,57
 توفري العالج 295288,11 4 1759,75 297047,86
 سكرتارية 140936,10 2 879,87 141815,97
 الرتفيهية األنشطة 182207,60 9 3079,57 185287,17

 المــــــــــجمــــــــوع 41021466,03
 من إعداد الباحث: المصدر 

V- لى وحدات التكلفةتحميل التكاليف إ :  
وذالك باالعتماد على العالقة السببية  و األنشطة اليت متارس فيها، مركزيف هذه اخلطوة مت الربط بني جممعات التكلفة يف كل        

حيث حدد على أساسه  بني النشاط والتكلفة، ربطشرة أو غري املباشرة بني التكلفة و النشاط، حيث مت بناء ما يسمى مصفوفة الاملبا
وذلك من خالل اجلدول رقم  مركزواألنشطة يف كل  كما مت تصميم مصفوفة تبني كيفية الربط بني جممعات التكلفة الشهرية هذه العالقة،

(10.) 
 تحديد تكلفة مسببات التكلفة( : 00)جدول رقم

 النشاط (II)مج التوزيع  مسببات التكلفة عدد المسببات تكلفة المسبب
 إدارة شؤون املالية 82912,28 عدد الوثائق املستخدمة 129 760,66

 امليزانية 125565,55 عدد الوثائق املستخدمة 22 1630,72
 املباينتامني  وتأجري  20800,00 (²م )املساحة  18293 1,14

ــواء 544333,7 حيمل مباشرة ــ  توفري اإليـ
ـــــن 516406,39 عدد املستخدمني 33 15648,68  توفري األمـ
 التنظيف 535599,00 عدد املستخدمني 09 18468,93

 صيانة خارجية 500000,00 القيمة النقدية 500000,00 1,00
 صيانة داخلية 344774,93 عدد التدخالت 14 24626,78
 تسيري مستودع العتاد واللوازم 91765,89 عدد الوصول 130 695,20

 احلظرية  186966,72 عدد أوامر مبهمة 03 8128,99
 تقدمي الوجبات 37448190,57 حيمل مباشرة
 توفري العالج 297047,86 حيمل مباشرة
 سكرتارية 141815,97 حيمل مباشرة
 الرتفيهية األنشطة 185287,17 حيمل مباشرة

 .على معطيات املؤسسة ا  من إعداد الباحث اعتماد :لمصدر ا
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VI-  النهائية المقدمة  تحديد التكاليف التحليلية للخدمات: 
 النقلواملنحة، و  سنقوم بتحديد التكلفة النهائية التحليلية للخدمات املقدمة يف اإلقامة، واملتمثلة يف خدمة اإلطعام، اإليواء،       
من خالل مجع التكاليف املباشرة وغري املباشرة وتقسيمها على ك لوذ، (بشكل إمجايل و شهري) اخلدمات الرتفيهيةو  اخلدمات الطبية، و 

عدد الطلبة مضروبة يف عدد األيام، للحصول على التكلفة اليومية لطالب بالنسبة خلدمة اإليواء واإلطعام، أما بالنسبة للخدمات الطبية 
كما   ، للحصول على تكلفة اخلدمة الطبية الواحدة، خدمة 20املقدمة يف الشهر وقدرها اخلدمات  فمجموع التكاليف مقسوم على عدد

 (.19)واجلدول رقم  (10)رقم لحق هو موضح يف امل
 

 حساب التكلفة التفصيلية للخدمات( : 90)الجدول رقم 
 الخدمات اإليواء اإلطعام العيادة

ـــ 544333,71 37448190,7 297048,11  ــة مباشرةتكلفـــ
 تكلفة  غري مباشرة 0009064084 126140101 342122018
ــوع 6103898,55 38509611,8 637218,29 ـــ ــــ  اجملمــــ

ــــدد الطلبة 2000 0222 38 ـــ  عــــ
 التكلفة الشهرية لطالب 3051,94928 19254,8059 16768,90237

 التكلفة اليومية لطالب 101,731643 641,8268633  
 على معلومات املؤسسة ا  من إعداد الباحث بناء: المصدر

 
VII- ليوم واحد حساب التكلفة اإلجمالية للطالب :  

هناك مصاريف إضافية ومصاريف أخرى مل نوفق يف حتديد جممعات تكلفة لتحميلها للخدمات، ولذالك سنقوم بتحميلها         
 ،إلشهارمصاريف ا ،القضائيةصاريف امل الربيد، املاء،مصاريف  : يت تتمثل يفوال حتت مسمى تكاليف متفرقة،  لتكلفة اإلمجالية
 .يوم واحدخالل  لطالب ليبني حساب تكلفة اإلقامة احلقيقية  (01)واجلدول رقم  ،مصاريف متنوعة

 
 يوضح التكلفة  اإلجمالية لإلقامة الجامعية ليوم واحد ( : 00)الجدول رقم 

 

 
 .على معلومات املؤسسة ا  من إعداد الباحث بناء: المصدر

 
 

 التكاليف اإلجمالية (بالدينار الجزائري)القيمة 
 تكلفة الوجبات 38509611,8
 تكلفة اإليواء 6103898,55
 تكلفة العالج 637218,29

 تكلفة املنحة  4202222.22
 تكلفة النقل 1910068.82
 تكلفة الرتفيه 313222.22
 تكالف متفرقة 104222.22

 اجملموع 40002208064
 عدد الطلبة 0222

 رية للطالبتكلفة الشه 22625,36432
 التكلفة اليومية للطالب 754,1788107
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 :خالصة
أنظمة حديثة  اعتمادمن خالل  طرق رقابية حديثة  بانتهاجلزاما   مطالبة ،اخلدمية منها ةوخاصإن املؤسسات العمومية اجلزائرية        

مليزانيتها   سنويا الدولةالتعليم العايل، اليت ختصص الكربى كالصحة والتعليم و  بالقطاعات األمرإذا تعلق خاصة و ABC للتكاليف كنظام 
 أنظمة حتليلبعقالنية باالستناد إىل الضخمة  األموالهذه  صرف الضروريفمن  و عليه عتمادات إضافية،إب هاأموال ضخمة وتلحق

 .باستمرار ناميةتاملاإلسراف التبذير و  ظاهرمق العام واحلد من ترشيد اإلنفا اليت تساعد على ،لتكاليفا
 نظام تطبيق القائمني على هذا القطاع إمكانأنه بتبني  الدراسةهذه ومن خالل  ،نظمة احلالية املنتهجة يف القطاع العاماأليف ظل  

ABC األنشطة نشطة ذات القيمة وعدمية القيمة و األ التعرف علىو  ،تسعري منتجاهتاو  واالستفادة منه يف تسيري املؤسسات العمومية
دون املساس جبودة  ،اإلنفاقعشوائية من  االبتعادو   هذا ما ميكنها من ختفيض تكاليفهاو  لتكاليف بصورة غري عادية،لاملستهلكة 

 .اخلدمات املقدمة
             

 : المعتمدة مراجعو ال لهوامشا
 

1
- Michel. M, Cost Accounting, 5th edition, Mac Graw-Hill Book Company, N.Y, USA, 1997, P236. 

 21. ص،  2000،مصر ،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار ،لتطبيقيةا االتلمجا في التكاليف محاسبة  ،عطية أمحد هاشم -2
  86. ص ، 2003اجلزائر، اآلفاق، دار سقرون،  أمحد ترمجة ،التسيير محاسبة بوكان،  هانري -2

 .28 ص ذكره، سبق مرجع عطية،  أمحد هاشم - 4
 ، 10 لدلمجاخلاصة، ا جامعة البرتا البصائر،  جملة األردنية، التجارية البنوك األنشطة في على المبني التكاليف نظام تطبيق ومعوقات آثار تقييم العلكاوي،  جيجان طالل  5 -
 . 65ص ، 2004األردن، ، 01العدد

6- Carla Mendoza et autres, Coûts et décisions, Gualino édition, Paris, 2002, P111.   
، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة دراسة مقارنة   سيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصاديةالمحاسبة التحليلية نظام معلومات التدرمحون هالل،  -6

 .3115-3114اجلزائر، 
 .3114، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، (النظرية والتطبيق)اقتصاديات المشروعات العامة املرسي السيد حجازي،  -0
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 :لمالحـق ا
 سرير بورقلة 3000أهم المراكز واألنشطة المكونة لها باإلقامة الجامعية ( : 00)رقم  ملحق

 األنشطة مجمعات  النشاط

 اإلدارة العامة والوسائل

 نشاط األمانة واالستقبال والتوجيه
 نشاط إدارة شؤون املوظفني 

 نشاط اإلدارة املالية واحلسابات
 نشاط تأجري وتأمني املباين 

 اإلطعام
 نشاط التموين باملواد الغذائية ومراقبة النوعية 

 نشاط الطهي 
 نشاط تسيري و توزيع الوجبات

 النظافة والصيانة واألمن الداخلي

 شاط تنظيف املباين وأثاث و عتاد املطبخن
 نشاط احلراسة وتوفري األمن

 نشاط ترميم وصيانة املباين اإلدارية واألجنحة  
 نشاط صيانة العتاد 

 املستودع

 نشاط التمويل والشراء 
 نشاط ختزين األثاث والعتاد واللوازم

 نشاط ختزين املواد الغذائية
 بية و إعالم أيلنشاط تقدمي  لوازم مكت

 نشاط تقدمي عتاد وأثاث
 مهمات داخل وخارج الوالية احلظرية
 نشاط تقدمي وتسيري وجتديد املنح املنح
 نشاط توفري و تسيري اإليواء اإليواء
 نشاط توفري النقل ومتابعة خمططات النقل النقل

 العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية األنشطةمركز 
 ت الرياضيةنشاطا

 نشاط املطالعة الورقية وااللكرتونية
 نشاط الفحص واإلسعافات األولية والوقاية

 .من إعداد الباحث بناءا على اهليكل التنظيمي للمؤسسة :المصدر
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 تحديد متوسط  التكاليف الشهرية لإلقامة الجامعية(: 03)رقم  ملحق                          
 (دينار جزائري: الوحدة )           

 موجهات التكلفة التكاليف الشهرية التكاليف السنوية البيان
 قيمة األجور 2188021011 168,88 506 57 رواتب و عالوة املستخدمني-0

 تسديـــــــد النفقــــــــــــــــــــــات -3

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 17 000,00 140 مهمات و تنقالت
 حيمل مباشرة للنشاط 750,00 18 000,00 150 صاريف االستقبالم

مصاريف اخلربة و األتعاب ومكتب 
 حيمل مباشرة للنشاط 750,00 218 000,00 750 1 الدراسة

 األدوات و األثـــــــــــــــاث -2

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 12 000,00 100 اقتناء أثاث و عتاد املكاتب
 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 40 000,00 320 عتاد و أثاث املكاتب صيانة و إصالح

 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 100 000,00 800 اقتناء أثاث و عتاد املطبخ
اقتناء عتاد األمن و الوقاية ومكافحة 

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 12 000,00 100 احلرائق

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 12 000,00 100 اقتناء عتاد و أثاث السمعي البصري
 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 22 000,00 180 اقتناء أثاث و عتاد النوم

 عتاد و لوازم اإلعـــــــــــالم اآللي -4
لوازم و مستهلكات اإلعالم اآليل و 

 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 25 000,00 200 براجمه

 اللــــــــــــــــوازم-5

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 12 000,00 100 لوازم املكتب أوراق و
 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 125 000,00 000 1 مواد الصيانة و التنظيف

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 12 000,00 100 مواد صيدالنية
 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 75 000,00 600 مصاريف الطبع و استخراج الوثائق

 ـــــــــاليف الملحقــــــةالتكـ-6
 حجم االستهالك 750,00 866 000,00 934 6 مصاريف املاء والكهرباء والغاز والوقود

 000,00 25 000,00 200 مصاريف الربيد واملوصالت
عدد اخلطوط اهلاتفية 

 الداخلية
مصاريف إجيار املباين اإلدارية واملنشات 

 (3م)املساحة 750,00 365 000,00 926 2 إليواء الطلبة

 (3م)املساحة 000,00 30 000,00 240 مصاريف تامني مباين اإلقامة اجلامعية
 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 187 000,00 500 1 مصاريف اقتناء الكتب واجملالت

 عدد خطوط االنرتانت 500,00 112 000,00 900 االشرتاك يف االنرتنت
 حيمل مباشرة للنشاط 750,00 18 000,00 150 شراء الوقود ومواد التزييت
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 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 12 000,00 100 شراء إطارات العجالت املطاطية
 حيمل مباشرة للنشاط 250,00 6 000,00 50 تأمينات السيارات

 صيـــــــــــانة المبـــــــــاني-0
هتيئة، ترميم وصيانة املباين اإلدارية 

 (3م)املساحة 500,00 562 1 000,00 500 12 واالقامات اجلامعية

مصاريف نظافة املباين اإلدارية واإلقامات 
 (3م)املساحة 000,00 125 000,00 000 1 اجلامعية

 نشاطات ثقافية ورياضية وعلمية لفائدة الطلبة-9
 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 100 000,00 800 نشاطات ثقافية لفائدة الطلبة

 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 175 000,00 400 1 نشاطات رياضية
نفقات التنقالت وتنظيم التظاهرات 

 حيمل مباشرة للنشاط 500,00 162 000,00 300 1 الثقافية والعلمية والرياضية

 حيمل مباشرة للنشاط 000,00 050 4 000,00 400 32 تكاليف المنحة-00
 مل مباشرة للنشاطحي 800,00 402 19 400,00 222 155 تكاليف اإلطعام-00

 حيمل مباشرة للنشاط 568,87 912 1 550,98 300 15 تكاليف النقل-03
 (3م)املساحة 000,00 000 2 000,00 000 16 اهتالك المباني-02

 قيمة العتاد 385,00 543 2 080,00 347 20 اهتالك التجهيزات والعتاد-04
  524,98 989 41 199,86 916 335 المجموع الكلي

 .من إعداد الباحث اعتمادا على وثائق املؤسسة: درالمص
 يوضح نصيب كل نشاط من مصاريف المستخدمين(: 02)رقم  ملحق

 )%(النسبة المئوية  (دج)كتلة األجور نوعية النشاط 
 12,78 575,87 612 اإلدارة واحملاسبة

 13,30 405,21 637 وإعداد وتوزيع الوجبات تسيري

 4,54 508,24 217 تنظيف املباين واألجنحة

 10,80 460,27 517 فحص واإلسعافات األولية الوقاية الصحية والتظهري واملراقب

 4,87 362,28 233  صيانة املباين واألجنحة

 13,10 744,46 627 توفري األمن الداخلي واحلراسة

 8,57 729,25 410 توفري اإليواء

 5,54 249,90 265 توفري النقل

 6,01 002,05 288   املنحتسري وجتديد وتقدمي

 5,59 009,94 268 مهمات داخل الوالية وخارجها

 2,58 696,08 123 تقدمي وصيانة جتهيزات ولوازم إعالم آيل

 1,44 182,06 69  تقدمي أوراق ولوازم مكتبة

 2,58 459,68 123 تقدمي أثاث ولوازم مكتبية

 1,74 475,34 83 تأجري وتأمني املباين

 3,37 611,25 161 لورقية وااللكرتونيةاملطالعة ا
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 1,98 987,61 94 والثقافية والنادي التظاهرات العلمية  

 1,20 721,25 57  نشاطات الرياضة

 100,00 180,74 792 4 اجملموع

 .من إعداد الباحث بناءا على وثائق مصلحة املستخدمني :المصدر
 
 

 الطاقة الكهربائيةيوضح نصيب كل نشاط من استهالك ( : 04)رقم ملحق
 )%(النسبة المئوية  إجمالي االستهالك الشهري  تعيين النشاط

 0,92% 4303,8 اإلدارة واحملاسبة

 4,00% 18628,8 تسيري وإعداد وتوزيع الوجبات

 0,13% 609,36 تنظيف املباين واألجنحة

 0,58% 2713,2 هري طفحص واإلسعافات األولية الوقاية الصحية والت

 0,34% 1578  املباين واألجنحةصيانة 

 2,93% 13616,64 توفري األمن الداخلي واحلراسة

 88,45% 411550,56 توفري اإليواء

 0,28% 1289,64 توفري النقل

 0,26% 1201,44  تسري وجتديد وتقدمي املنح

 0,14% 661,2 مهمات داخل الوالية وخارجها

 0,13% 618 تقدمي وصيانة جتهيزات ولوازم إعالم آيل

 0,13% 618  تقدمي أوراق ولوازم مكتبة

 0,14% 661,2 تقدمي أثاث وعتاد ولوازم مكتبية

 0,13% 600,72 تأجري وتأمني املباين

 0,74% 3455,4 املطالعة الورقية وااللكرتونية

 0,48% 2210,52 والثقافية والنادي التظاهرات العلمية  

 0,22% 1000,8  نشاطات الرياضة

 .من إعداد الباحث :رالمصد
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 تحديد تكاليف المباشرة لألقسام واألنشطة( : 05)رقم  ملحق
 النشاط  العنصر التكاليف

 تقدمي الوجبات اقتناء وإصالح أثاث مطبخ 123462,00
 الغذائية
 

 الغاز 8750,00
 املواد الغذائية املستهلكة 36672480,00
 اجملموع 36804692,00

 توفري اإليواء  غسالة وتبيض عتاد النوم 980,00 34
 
 

 نة املبايناهتيئة وترميم وصي 5000000,00
 إجيار مباين لإليواء 140000,00
 اجملموع 5174980,00

 شراء الوقود ومواد التزييت 41244,00

 حظرية السيارات

 شراء إطارات 10288,00
 صيانة وتصليح السيارات 20577,00

 ترقيم وقسيمة السياراتتأمني و  5000,00
 اجملموع 77109,00
 العيادة العالجية املواد الصيدالنية 41154,00
 اجملموع 41154,00

 التنظيف مواد التنظيف 102885,00
 اجملموع 102885,00
 األمن و احلراسة صيانة وإصالح عتاد األمن 16461,00
 اجملموع 16461,00

 اجملموع الكلي 42217281,00
 .من إعداد الباحث اعتمادا على ميزانية التسيري لإلقامة: ر المصد

 
 
 

 
 (القيمة بالدينار الجزائري) حساب مجموع التوزيع األولي لألقسام واألنشطة( : 06)رقم ملحق

مصاريف الطبع  (I) مج توزيع
 والنسخ

أوراق ولوازم 
 مكتب

مستلزمات إعالم 
 أيل

الطاقة تكاليف 
تكاليف  ةاملصاريف املباشر  الكهرباء

 املستخدمني
املراكز 
 واألنشطة

 السكرتارية 87373,00 0,00 63,10 40000,00 3500,00 10000,00 140936,10

82472,35 10000,00 2530,00 40000,00 50,35 0,00 29892,00 
إدارة شؤون 

 املالية

123805,80 5000,00 4535,00 20000,00 51,80 0,00 94219,00 
إدارة الوسائل 

 العامة

64671,05 5000,00 2300,00 20000,00 39,05 0,00 37332,00 
تسيري موارد 

 البشرية 
 تقدمي الوجبات 592274,00 36804692,00 7766,65 20000,00 3500,00 5000,00 37433232,65
 توفري اإليواء 277944,00 5174980,00 29810,68 40000,00 4560,00 10000,00 5537294,68
 توفري األمن 487049,00 16461,00 18,04 0,00 1000,00 0,00 504528,04
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336856,03 5000,00 1000,00 20000,00 18,03  310838,00 
الصيانة 
 واالصالح

 التنظيف 420336,00 102885,00 0,00 0,00 500,00 0,00 523721,00
 احلظرية  107140,00 77109,00 18,03 0,00 500,00 0,00 184767,03
 املستودع 36323,00 0,00 63,10 40000,00 4500,00 10000,00 90886,10

 تقدمي العالج 228065,00 41154,00 69,11 20000,00 1000,00 5000,00 295288,11

182207,60 10000,00 1440,00 40000,00 309,60 0,00 130458,00 
 األنشطة
 الرتفيهية

 اإلنارة العمومية   222,46    222,46
 المجموع 2839243,00 42217281,00 38500,00 300000,00 30865,00 75000,00 45500889,00

 من إعداد الباحث: المصدر
 

                                                                                               تحديد التكاليف غير المباشرة التفصيلية للخدمات المقدمة( : 00)رقم  ملحق
تكلفة ال

تكلفة  اإليواء الوجبات العالج تكلفة اإليواء تكلفة الوجبة العالجية
 النشاط مسببال

10649,24 60852,8 11409,9 14 80 15 760,7 
شؤون 
 املالية

 امليزانية 1631 31 34 12 50552,32 55444,48 19568,64

228 5700 14926,02 200 5000 13093 1,14 
تامني 
 املباين

 توفري األمن 15649 21 9 3 328622,28 140838,12 46946,04
 التنظيف 18469 15 13 1 277033,95 240096,09 18468,93

170000 330000 4500000 122222 330000 4500000 1 
 صيانة
 خارجية

24626,78 73880,34 246267,8 1 3 10 24627 
صيانة 
 داخلية

9037,6 32674,4 106365,6 13 47 153 695,2 
دع مستو 

 العتاد
 احلظرية 8129 3 15 5 24386,97 121934,85 40644,95

 المــــــــــجمـــــــوع 0009064084 126140101 342122018
 على معلومات املؤسسة ا  من إعداد الباحث بناء: المصدر 

 
 
 


