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إلى الهادي البشير، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، 
 وتعهداني كبيراً ،اً ثم إلى من ربياني صغيررسول اهللا 

والدي العزيزين
َّ

 
 وابنتي قرة عينيزوجتي الغالية : وإىل

 الفضلياتوأخواتي الفضالء وإىل إخواني 
 إىل الرفقاء والزمالء واألصدقاء

 إىل أبناء اإلسالم العظيم
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نَّ{ : قال تعاىل  .)1(}ما يشكُر لِنفْسِهِومن يشكُر فَإِ

 وهيأ لي من األساتذة واألهل واألصدقاء من كان         ،الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذا البحث      
 رمـن لـم يـشك   { : في قولـه صلى اللّه عليه وسلمواتباعاً لهدي النبي    عوناً لي على إنجازه،     

تحدث بالنعم شـكر، وتركـه   القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس، لم يشكر اللّه، وال      
كر بعد اهللا   شفإن الواجب يحتم علي أن أخص بال       لذا )2(}كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب    

  :تعالى أستاذي
 الدكتور

 سامل عبد اهللا حلس
 نائب الرئيس للشئون اإلدارية

 جهـداً   فلم يـألُ  المشرف على رسالتي، والذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه الرسالة،    
بإرشاداته السديدة، ونصائحه الدقيقة، ومالحظاته القيمة العميقة، كل ذلك بطالقة          ي مساعدتي   ف

كان نعم  ، حيث   وجه ورحابة صدر، فجزاه اهللا عني خير الجزاء وبارك اهللا له في وقته وعلمه             
 :الكريم كما أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي . لصديقاألستاذ، ونعم األخ، ونعم ا

  جامعة األزهر–ر الداعور  نائب الرئيس للشئون اإلدارية جب :الدكتور
  الجامعة اإلسالمية–علي شاهين مساعد نائب الرئيس للشئون اإلدارية  :الدكتور

      ، ليـؤدي   إرشاٍد ونصٍح وإبداء المالحظات القيمة على بحثـي       على ما بذاله من جهد      
 هـالغرض من

 .نها، فجزاهما اهللا عني أحسن الجزاءيا صورة يرهىبي أـويظهر ف                          
 جامعتي العزيزة،ل أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان  أنوال يفوتني                          

 :                           والعاملين فيها، وعلى رأسهم
امعـة  رئـيس الج  . كمالين كامل شعث   : الدكتور سعادة                             

 اإلسالمية

                                                
 )12( اآلية–ورة لقمان  س -  1
 .انفرد به أحمد)17721( مسند – أحمد -  2
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 التجارة ؛كلية  وأخص بخالص شكري وتقديري واحترامي

 ، عالء الرفاتي /الدكتور ممثلة في عميدها 

 ،جميعـاً هيئـة التـدريس    أعـضاء    و حمدي زعرب / الدكتورورئيس قسم المحاسبة    
 أتقدم وكما . خير الجزاءفجزاهم اهللا عني 

المـصادر   من جهد في تـوفير       بذلوهلما   كزية العاملين في المكتبة المر    بالشكر والعرفان إلى  
 .المراجع الالزمة للبحث فجزاهم اهللا خير الجزاءو

األستاذ يوسف الكيالي مدير الدائرة الماليـة ومـساعده األخ          كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى      
وال يفوتني في هذا المقام أن أشكر األخ خالد شـويدح مـن   .  وائل أبو شعبان وكافة العاملين 

، وشكر خاص   مادة القبول والتسجيل واألخوة جميعاً في دائرة البرمجة والنشر اإللكتروني           ع
طالب أبـو شـعر     / صالح الدين فؤاد أبو شرخ والدكتور الفاضل        / للذي أحبه في اهللا األخ      

حـسن  / مصطفى أبو عبدو مدير صندوق الطالب واألستاذ        / عميد شئون الطلبة وإلى األستاذ    
كمـا  .  حـازم اليـازوري   /ون الطلبة وكافة الزمالء وأخص منهم األستاذ        المبحوح مدير شئ  

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور بسام عايش النجار الذي قام مشكوراً بالمراجعـة اللغويـة          
 .أدهم أبو حطب الذي قام بترجمة الملخص إلى اللغة اإلنجليزية. للرسالة وكذلك أ

 من األصدقاء واإلخـوان  - ولو بالقليل  -كل من ساعدني    لكما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان      
 .الذين شجعوني ووقفوا بجانبي، فجزاهم اهللا عني كل خير

 

 وفقين ا وإياكم ملا حيبه ويرضاه 
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Abstract 

 

 ن 
 الملخص

 

 الملخص
-Activity األنشطة على المبني التكاليف نظام على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

Based Costing  نظام مع ومقارنته وميزاته وخصائصه مفهومه على عرفوالت أبعاده بكل 
 هو الدراسة هذه من األساسي والهدف، Traditional Costs System التقليدي التكاليف
 بداية التعليمية المؤسسات في األنشطة على المبني التكاليف أسلوب استخدام إمكانية في البحث
 األسلوب حسب اإلسالمية الجامعة في الموازنة إعداد وجدوى إمكانية في البحث ثم ومن

 الـ استخدام إمكانية حول تتمحور والتي الدراسة أسئلة خالل من ذلك اختبار تم ولقد المذكور،
ABC خالل من وذلك استخدامه، على المترتبة والمزايا اإلسالمية الجامعة موازنة إعداد في 
 موازنة على الجديد األسلوب تطبيق مث ومن الجامعة، موازنة إعداد واقع بدراسة  الباحث قيام

 .الجامعة
 أصحاب مع المباشرة المقابالت وإجراء التحليلي األسلوب على الدراسة اعتمدت وقد

 أو اعتمادها أو بإعدادها سواء بالموازنة مباشرة ترتبط والتي الجامعة في المختلفة المواقع
 .تنفيذها

 اإلسالمية الجامعة موازنة إعداد في حالياً المتبعة الطريقة أن إلى الدراسة وخلصت
 تحققها أن يمكن التي المزايا من الكثير من الجامعة تحرم وبالتالي العلمي األسلوب إلى تفتقر
 أسلوب حسب اإلسالمية الجامعة موازنة إعداد أن وتبين كما العلمي، األسلوب استخدام نتيجة

 مزايا من يحققه بما الجامعة موازنة عدادإل سليماً أساساً يوفر األنشطة على المبني التكاليف
 عن تفصيلية معلومات توفير و السنوية المصاريف تخفيض وإمكانية الوفورات صعيد على
 وبالتالي قيمة تضيف ال التي وتلك قيمة تضيف التي األنشطة على الوقوفو التكاليف حجم

 األسلوب هذا يعتبر كذلك ،قيمة تضيف ال التي األنشطة تلك تكاليف تخفيض أو إزالة إمكانية
 .القرارات واتخاذ والرقابة للتخطيط سليماً أساساً اعتباره في منطقية أكثر أسلوباً

المبني التكاليف أسلوب باعتماد الباحث يوصي للدراسة المتقدمة النتائج على وبناء 
 .اإلسالمية الجامعة موازنة إلعداد كأساس األنشطة على
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Abstract 

The study aims at recognizing Activity-Based Costing (ABC) with its 
dimensions, as to recognized its concept, characteristics and advantages 
through comparison with Traditional Costs System.  The main Purpose of 
the study is to search for the possibility of using (ABC) System in the 
Educational institutions Firstly, then to search for the possibility and 
utility of preparing the budget in the Islamic University according to the 
stated System, this was already examined and tested through study 
questions, which focus on the possibility of using (ABC) in preparing The 
Islamic University budget, besides the consequent advantages result form 
its usage. 
So, the researcher worked on studying the real aspects of University 
Budget, then to apply the new system on University Budget. 
The study depends on the analytical method, as well as the direct 
interviews with the people who have related senior positions, whose 
specializations are relevant to either preparing and accrediting budget or 
excuiting it, in the university. 
The study discovered that the present method adopted in preparing the 
Islamic University budget lacks the scientific approach, Consequently the 
university is deprived from many advantages which could be 
accomplished by using the scientific approach.  The study also explains 
the preparing the Islamic University budget according to (ABC) provides 
a clear base for preparing university budge including the advantages of 
reducing a yearly Costs, providing more detailed information about costs 
amounts and also to find out the beneficial activities of a great values in 
order to set the other invaluable activities aside this system is the most 
logical one , as being a clear base in Planning, Controlling and Making 
decisions. 
According to the study results the researcher recommends adopting and 
accrediting (ABC) as abase in Preparing the Islamic University budget. 
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 األول

1.1
تواجه المنظمات الحالية العديد من الضغوط والتحديات، ويرجع ذلك بشكل أساسي 

 خاصة مع بداية القرن الواحد والعشرين –إلى تلك التغيرات الجوهرية السريعة والمتالحقة 
عليها اآلن التقلب والتغير الديناميكي،  التي تشهدها بيئة األعمال المحيطة بنا إذ يغلب –

باإلضافة إلى تميز هذا التغير بالتقدم التكنولوجي وما تبعه من تقدم في وسائل االتصاالت 
فالمنظمات على اختالف أحجامها ونوعياتها . والحاسبات اآللية وتكنولوجيا المعلومات

عولمة : يد من األبعاد منهاأصبحت تعمل تحت مظلة نظام عالمي جديد تتمثل معالمه في العد
االقتصاد، وعولمة التجارة، وعالمية المنافسة، والتكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية، 
والتحالفات االستراتيجية للشركات العمالقة التي استهدفت تعزيز القدرات التنافسية للمتحالفين 

 ).2001جودة، ( وبالتالي السيطرة على السوق 
 

ه أن التغيرات المستمرة والسريعة التي تطرأ على أساليب وطرق ومما ال شك في
استخدامات اإلدارة في الوقت الحاضر مع التقدم الهائل في ثورة المعلومات واالتصاالت 
والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وان األنظمة اآللية التي تعتمد على الحاسوب والتكنولوجيا 

نتاجية، وبالرغم من أن األساليب والطرق اإلنتاجية تتسم أصبحت حجر الزاوية في العملية اإل
 .بالتقدم التكنولوجي الهائل إال أن أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية لم تتواكب مع التطور

 

ويؤدي التغير المستمر في بيئة الخدمات الحديثة إلى تعرض اإلدارة لمواقف متغيرة 
تغير الخطط واألعمال التنفيذية، مما يلزم المحاسبة عديدة تتطلب تغيير سياساتها، ومن ثم ت

اإلدارية بضرورة توفير المعلومات المحاسبية التي يجب أن تتوافق مع احتياجات اإلدارة 
وتمكنها من إعداد الخطط المالئمة والرقابة عليها حتى يتوافر االرتباط بينها وبين البيئة التي 

 .تعمل في ظلها
 

 بشده إلى أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية من ناحية الدقة ويتم توجيه االنتقادات
التي تمثل أهم خصائص المعلومات المحاسبية، حيث يتطلب األمر ضرورة االهتمام بأساليب 
المحاسبة اإلدارية الحديثة التي تبحث في العناصر التي تشكل مدخالت للنظام مثل مكونات 

ظام والمعايير والمؤشرات التي تساعد في تقييم النظام النظام والهيكل التنظيمي وأهداف الن
والتي تساعد على توفير المعلومات الدقيقة والمالئمة لطبيعة وخصائص النماذج القرارية 

ويجب أال . الحديثة والتي تتواكب مع خصائص البيئة الصناعية والخدماتية الحديثة والمتطورة
تقليدية ال تعتمد على أسس علمية وعملية سليمة أو ينصرف الذهن إلى أن المحاسبة اإلدارية ال
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غير ذات فاعلية، ولكن التغير البيئي المستمر والسريع يتطلب ضرورة تغيير وتطوير أساليب 
 ).2002منصور، ( المحاسبة اإلدارية لتوفير المعلومات المالئمة 

 

التحـسين   ومنهـا مـدخل    –ولذا تعتبر األساليب اإلدارية الحديثة الخاصة بـالجودة         
، مـدخل  ABC ( Activity Based Costingِ)، مدخل تكـاليف األنـشطة   KAZENالمستمر 

 Total Quality، مدخل إدارة الجودة الـشاملة  JIT( Just In Time(التوقيت المحدد والمناسب 

Management (TQM) من أكثر األساليب اإلدارية انتشاراً والتي القت اهتماماً كبيراً من كافة 
سات والشركات واألجهزة الحكومية بعد أن أصبح التوجه األساسي للمنظمـات تبحـث             المؤس

عما يناسبها من مداخل وأساليب إدارية حديثة من ناحية، ومدى ما يتطلبه الواقع العملي مـن                
إحداث تعديالت وتغييرات على نظمها وثقافتها حتى تصبح أكبر مالءمة لمتطلبـات تطبيقهـا            

 ).2001، جودة( من ناحية أخرى 
 

ولكن األساليب المذكورة طالما استخدمت في المنشآت الصناعية وحققت نتائج متقدمة           
على صعيد تخفيض التكاليف وزيادة الجودة في بيئة المنافسة العالميـة؛ األمـر الـذي دفـع           
الباحثين مؤخراً إلى دراسة االستفادة من هذه األساليب في المنشآت الخدمية والتي تقدم خدمة              

ست سلعة، وقد حققت هذه األساليب نجاحات أخرى ال تقل في المؤسسات الخدميـة عنهـا     ولي
في المؤسسات الصناعية، فاستخدمت هذه األسـاليب اإلداريـة فـي المستـشفيات والبنـوك          
وشركات التأمين والبترول وغيرها وأنعكس ذلك بدوره علـى تطـوير األداء المـالي لهـذه            

اصر التكاليف وتخفيضها بحد مناسب وهذا بدوره انعكـس  المؤسسات من خالل التحكم في عن   
 .أيضاً على موازنات هذه المؤسسات بحيث أصبحت تعد على أساسات سليمة ودقيقة

 

من هنا ولالستفادة من التطورات العلمية في مجال أساليب المحاسبة اإلداريـة وظهـور              
رية العلمية في إدارة العمليـات      أساليب جديدة سالفة الذكر، تأتي هذه الدراسة التي تتبنى النظ         

المالية في المؤسسات الخدمية لالرتقاء بهذا األداء إلى حدوده القصوى وال تكون الجامعـات              
بمنأى عن هذه األساليب لحاجتها الماسة لتحديد تكلفة الخـدمات التعليميـة بـصورة دقيقـة                

 نتائج إيجابية علـى     وموضوعية تسهم في اتخاذ قرارات إدارية سليمة ورشيدة؛ لما لذلك من          
 :كل من المؤسسة بكل مكوناتها والمجتمع والتي تتمثل فيما يلي

اإلدارة العلمية السليمة للموارد البشرية والطبيعية والتي تحقق استغالل أمثل للطاقات            . 1
 .المتوفرة في المؤسسة الخدمية

 .جهدتخفيض الهدر بجميع جوانبه سواء أكان على صعيد المال أو الوقت أو حتى ال . 2
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البعد عن الروتين والذي يعرقل إجراء العمليات ويزيد من وقت تنفيذها بما ال يخـدم                . 3
 .مصلحة المؤسسة


1.2

 : وبناء على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تدور حول السؤال الرئيس التالي
اليف المبني على هل يمكن إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية كمؤسسة خدمية وفقاً ألسلوب التك

األنشطة ؟ وما مدى تأثير ذلك على معرفة تفاصيل التكلفة ومسبباتها والعمل على تخفيضها؟ 
 وانعكاس ذلك على جودة القرارات اإلدارية؟

 
1.3

 :تنبع أهمية هذه الدراسة بما ستحققه من نتائج على النحو التالي
لمبني على األنشطة بحيث يحقق الفهم الكـافي        توفير إطار تطبيقي ألسلوب التكاليف ا      . 1

لهذا األسلوب وآلية تطبيقه في الواقع العملي والمساعدة في إعداد موازنـة الجامعـة              
اإلسالمية بما يخدم أهدافها ويؤدي إلى زيادة الكفاءة والفاعلية في األداء األمر الـذي              

دة القـصوى فيهـا     يحقق الوفر في النفقات وضبط عناصر اإليرادات ويحقق االستفا        
 .على أحسن وجه

حاجة الجامعات إلى أسلوب يساعد في تحديد تكلفة الخدمات التعليمية بـشكل دقيـق               . 2
 .وسليم، يبنى عليه لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة والرشيدة

بشكل عام، ذلـك    " الفعالية المالية   " تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع         . 3
عال لمثل هذه األساليب يمثل أحد المحددات الرئيسية التي تساهم بشكل           أن التطبيق الف  

فعال ومؤثر في تحقيق فعالية المنظمة والتي تمثل المقياس الحقيقي للتقدم الحـضاري             
 .واالقتصادي لجميع الدول

 
1.4

ألداء في  دراسة اإلطار الفكري ألسلوب التكاليف المبني على األنشطة وارتباطه بتطوير ا           .1
 .المؤسسات الخدمية

 .دراسة وتحليل العناصر المكونة لهذا األسلوب الحديث وتطبيقه على الجامعة اإلسالمية .2
تحليل النظم المالية المطبقة في الجامعة والوقوف على آلية عملهـا واقتـراح األسـاليب                .3

 .الجديدة لتطويرها
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1.5

 :وهي الدراسة إجراءاتلة ليجاب عليها من خالل تم تحديد مجموعة من األسئ        
هل يمكن إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية بغزة حسب أسلوب التكـاليف المبنـي علـى                .1

 األنشطة ؟

هل يعتبر أسلوب التكاليف المبني على األنشطة أسلوباً مناسـباً لتحديـد التكـاليف فـي                 .2
 المؤسسات التعليمية؟

على األنشطة معلومات أكثر تفصيالً تسهم فـي اتخـاذ          هل يوفر أسلوب التكاليف المبني       .3
 القرارات اإلدارية السليمة؟

هل يساعد أسلوب التكاليف المبني على األنشطة في تخفيض التكاليف فـي المؤسـسات               .4
 الخدمية؟


1.6

يتكون مجتمع الدراسة من الجامعات الفلسطينية وكممثل عن هذا المجتمع تـم أخـذ              
 .الجامعة اإلسالمية بغزة بكافة أقسامها وكلياتها ودوائرها وتم إجراء الدراسة عليها


1.7

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المنـاهج             
 وقام  استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضع البحث          

الباحث باستخدام المصادر الثانوية واألولية في الدراسة وتتكون المصادر الثانوية من الكتـب             
أما المصادر األولية فتمثلت بالمقابالت الشخصية والمالحظة       .  والمجالت العلمية المتخصصة  

ن أسـئلة   والقيام بعمليات التحليل المختلفة للبيانات المجمعة فيما يخدم الوصول إلى اإلجابة ع           
 .الدراسة
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 1.8
 )1996 (Mitchellدراسة ) 1(

 تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في الجامعات البريطانيـة            هدفت هذه الدراسة إلى   
"  Activity-Based Costing in UK Universities "   وقد تم عمل مـسح السـتخدام

، وتبـين أن  1994في الجامعات البريطانية فـي عـام   أسلوب التكاليف المبني على األنشطة     
خمس المستطلع أراؤهم استخدموا أسلوب التكاليف المذكور، وغالبيتهم يقر بفوائـده الكبيـرة             

وكانت أهم النتـائج    . وبالتحديد قيمته بتطوير وتحسين اإلدارك للتكلفة وتفاصيلها في المؤسسة        
 :والتوصيات على النحو التالي

ب التكاليف المبني على األنشطة للتطبيق في الجامعات وذلك مـن           صالحية أسلو . 1
خالل رضى المعنيين في الجامعات التي قامت بتطبيق النظام عن النتائج التـي تـم               

 .تحقيقها
يمد هذا األسلوب اإلدارة العليا بمعلومات تفصيلية دقيقة عن حقيقة التكاليف األمر            . 2

 . إدارية سليمةالذي يساعد اإلدارة على اتخاذ قرارات
يساهم أسلوب التكاليف المبني على األنشطة في تدعيم القدرة التنافـسية للجامعـة         . 3

 .التي تستخدمه
 
 )1998(دراسة الرحيلي و بيومي ) 2 (

قياس امكانية استخدام األساليب اإلدارية الحديثة في تطـوير أداء اإلدارة  هدفت الدراسة إلى  
 والتي ناقشا فيها األسس العلمية التي تستند عليهـا عمليـة            يزالمالية بجامعة الملك عبد العز    

التطوير لالرتقاء بأداء الدائرة المالية لمواكبة التطور الحاصل في مجال المحاسـبة اإلداريـة             
وبالتحديد األساليب الحديثة وكان هذا هو المحور األول، أما المحور الثاني فقد كـان يتمثـل                

ي تم الحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية بهدف الوصـل       بدراسة وتحليل المعلومات الت   
 :إلى اقتراحات وتوصيات كانت على النحو التالي

زيادة التدريب العملي لموظفي الدائرة المالية وإطالعهم على المستجدات العلمية  .1
 .والتي تساعد على رفع الكفاءة

داعي والمرونة والتحرر العمل على تنمية رغبات وقدرات األفراد على التفكير اإلب .2
من قيود التعليمات واإلجراءات في اتجاه التطوير والتحسين والمشاركة اإليجابية في 

 .إدارة الوحدة التنظيمية
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 )2000 (Cagwin & Bouwmanدراسة ) 3(
اإلرتباط بين أسلوب التكاليف المبني على األنشطة قياس هدفت الدراسة إلى 

 The Associaiton Between Activity-Based Costing"وتحسين األداء المالي 

and Improvement in Financial Performance" حيث بحثت الدراسة في تحسين 
األداء المالي النتائج عن استخدام أسلوب التكاليف المبني على األنشطة، في هذا الخصوص 

 كأمتداد طبيعي زود المراجعون الخارجيون معلومات تتعلق بتحسين األداء المالي للشركات
 :لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة، وكانت أهم النتائج والتوصيات على النحو التالي

هناك عالقة إيجابية بين نظام التكاليف المبني على األنشطة وتحسين العائد على . 1
 .عند استخدام هذا األسلوب في المنشآت المعقدة المختلفة) ROI(االستثمار 

تقدم تكنولوجيا المعلومات، غياب ( بعض المؤشرات تفيد بأن هناك شروط يوجد . 2
تؤثر على كفاء أسلوب التكاليف المبني على ) الطاقة العاطلة وبيئة المنافسة 

 .األنشطة
الفوائد المالية التي يمكن تحصيلها من أسلوب التكاليف المبني على األنشطة هي . 3

لي، وهذه النتيجة تعتبر خطوة مهمة لتقريب االرتباط إمكانية التنبؤ بتحسين األداء الما
الكامل بين تعريف الشروط التي تؤثر على نجاح تطبيق أسلوب التكاليف المبني على 

 .األنشطة وبين توثيق كفاءة أسلوب التكاليف المبني على األنشطة كأداة ربحية

 
 )2001(دراسة جودة ) 4(

المصري نحو بعض الفلسفات واألساليب قياس اتجاهات المدير هدفت الدراسة إلى 
 وكانت أهم النتائج والتوصيات دراسة تطبيقية على بيئة اإلدارة المصرية: اإلدارية الحديثة
 :على النحو التالي

تقديم المعرفة باألساليب اإلدارية الحديثة لجميع العاملين بالمنظمات المصرية عموماً من . 1
ات أو أدلة عمل تتضمن شرحاً وافياً لهذه األساليب من خالل إعداد المطبوعات في شكل كتيب

 .حيث المفهوم والمعنى
اختيار ما يتوافق من هذه األساليب وبيئة المنظمات المصرية وأهم المشكالت والعقبات . 2

التي تواجهها وتقف عقبة أساسية أمام تطويرها حتى يمكن أن تساهم تلك األساليب المختارة 
 .. المطلوبةفي عالجها بالفعالية
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ضرورة اقتناع اإلدارة العليا في المنظمات محل البحث بأهمية تطبيق األساليب اإلدارية . 3
 .الحديثة، والدور االستراتيجي الذي يمكن أن تؤديه حينما يتم تطبيقها وبنجاح

طالما توافرت المعرفة والدراية وزادت القناعة بأهمية هذه األساليب لدى اإلدارة العليا . 4
هذه المنظمات يمكن بسهولة الحصول على الدعم والمساندة الكاملة لتطبيق األساليب اإلدارية ب

 :الحديثة وقد يتمثل هذا الدعم فيما يلي
 .توفير اإلمكانيات المادية والمالية الالزمة لتطبيق مثل هذه األساليب. أ 
 .تهيئة المنظمة لتقبل تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة. ب 
قل األفكار الخاصة بهذه األساليب إلى المرءوسين للحصول على تأييدهم وتقبلهم ن. ج 

 .للتغيير
 )2002(دراسة منصور ) 5(

دور األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في تدعيم القدرة وهدفت الدراسة إلى بيان 
 : وكان أهم النتائج والتوصيات كالتاليالتنافسية للمنشأة

دور األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية باعتبارها نظاماً للمعلومات في العمل على تفعيل . 1
 .تحقيق استراتيجية القدرة التنافسية للمنشأة

ضرورة استخدام أسلوب الجودة الشاملة في تحقيق وفورات تكاليف انخفاض الجودة . 2
 .وبالتالي يتحقق الخفض الحقيقي في التكلفة

 لتحقيق المالءمة –ألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية  في ضوء ا–إعداد المعايير . 3
 .والصالحية في مجال رقابة التكلفة وتقييم األداء

ضرورة تطبيق المنشآت المصرية لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية بما يمكنها من . 4
زيادة الحصة تحقيق القدرة التنافسية في ظل تطبيق االتفاقيات االقتصادية العالمية، ويحقق لها 

 .السوقية
 
 )2003 (عبد اهللادراسة ) 6(

تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في مؤسسات التعليم  إلى هدفت الدراسة
 لبيان التباين بين كلفة الدرجة )إحدى الجامعات الخاصة ( العالي بالمملكة األردنية الهاشمية 

قليدية ونظام التكاليف المبني على األنشطة في العلمية األولية المحسوبة وفق نظم التكاليف الت
المرحلة األولى وكذلك بيان تحليل األنشطة المرتبطة بتقديم الدرجة العلمية واختيار هدف 
الكلفة في مؤسسات التعليم العالي وفق نظام التكاليف المبني على األنشطة مع تحليل 
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ل المدراء في نظم إدارية أخرى مخرجات النظام المذكور لبيان إمكانية استخدامها من قب
تمكن صانع القرار من استخدام أيديولوجية التكاليف في مراحل صناعة قراراته في المرحلة 
الثانية بهدف تطوير عمل مؤسسات التعليم العالي بما يوازي أداء الجامعات في الدول 

 :الغربية، وخلصت الدراسة إلى ما يلي
شطة إمكانية لتخفيض التكاليف دون المساس يقدم نظام التكاليف على أساس األن .1

بالنوعية والشروط القانونية لمنح الدرجات العلمية للبرامج الدراسية لمؤسسات التعليم 
 .العالي

إن آلية عمل نظام الـتكاليف المبني على األنشطة يعرض وبشكل تحليلي شامل  .2
ف التباين في البرامج الدراسية المقدمة وفق منهج األنشطة المؤداة والذي يكش

 .التكاليف من برنامج دراسي آلخر ومن تخصص علمي إلى تخصص آخر

إن هيكلية عمل نظام التكاليف المبني على األنشطة تمكن المدراء من إعداد خطط  .3
تطوير البرامج الدراسية والمساقات وفق إطار واحد وشامل مبني على أساس 

 .فاصل التقنية المطلوبة للتطويرالتكاليف المالئمة والدقيقة المتحققة بجانب الم

تقدم مخرجات نظام التكاليف المبني على األنشطة إمكانية تحديد تقديرات الموازنات  .4
بشكل موضوعي وفق تحليل األنشطة وتساعد المدراء عند استخدامها في تقييم أداء 

 .الوحدات األكاديمية تشغيلياً ومالياً

 )2006 (Witherite & Kimدراسة ) 7 (
 الصناعة البنكية تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في  إلى  الدراسةهدفت

 "Implementing Activity-Based Costing in the Banking Industry"  حيث
أصبح هناك إدارك واسع بطريقة وأسلوب التكاليف المبني على األنشطة كونها األفضل في 

 :وكانت نتيجة الدراسة وتوصياتها كالتاليتوزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة، 
أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يساعد المؤسسات الخدمية لتعريف وتوزيع  .1

 .التكاليف غير المباشرة، ويقيس تكاليف األيدي العاملة التي ترتبط بكل نشاط

أن الفوائد الجوهرية العائدة من تطبيق أسلوب التكاليف المبني على األنشطة في  .2
 :البنوك التجارية تتلخص بالتالي

 .التحديد الدقيق لتكاليف العمليات البنكية . أ
القدرة على التحديد الدقيق لتكاليف عمالء البنك مع القدرة أيضاً على قياس  . ب

 .ربحية العميل وكذلك المخرجات
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أكثر فوائد تطبيق أسلوب التكاليف المبني على األنشطة هي القدرة على تحسين . 3
ة اتخاذ القرارات ويساعد المنظمات المختلفة في مواجهة أهدافها وتطوير بيئ
 .االستراتيجية

 )2007 (حلسدراسة ) 8(
استخدام مدخل المحاسبة عن التكلفة على أساس النشاط في إلى هدفت الدراسة 

، وتوفير المعلومات الالزمة في مجال مجال تحديد وقياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية
ارات اإلدارية، وتحديد أسعار تلك الخدمات التعليمية على أسس موضوعية، ترشيد القر

 :وكانت نتيجة الدراسة وتوصياتها على النحو التالي
إمكانية إعداد إطار لبيان كيفية قياس تكاليف الخدمات التعليمية بناء على أسس  .1

ورقابة موضوعية دقيقة وبشكل يتيح إمكانية استخدام هذا اإلطار في مجال ترشيد 
 .تلك التكاليف التعليمية

محاوالت تسعير الخدمات التعليمية المقدمة وذلك عن طريق االستفادة من بيانات  .2
التكاليف بالجامعة وإمكانية تطوير نظام لمحاسبة التكاليف وبما يؤدي إلى االستخدام 

 .األمثل للموارد المتاحة والحفاظ عليها

رأسمالي وذلك عن طريق يتناسب وتحميل إمكانية التغلب على مشكلة التحميل ال .3
تكاليف األصول الثابتة بالجامعة ضمن تكاليف الخدمات التعليمية واستخدام طريقة 

 .االستهالك التي تتناسب مع عامل التقادم لبعض األجهزة بالجامعات
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 :وباستعراض الدراسات السابقة وبعد الوصول إلى نتائج الدراسة تبين ما يلي
 :ما يلي مع الدراسات السابقة فينها تتفقأ. أ

أن أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يعتبر أسلوباً مناسباً للتطبيق في قياس التكـاليف              . 1
 .في المنشآت الخدمية

أن أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يعتبر أسلوباً مناسـباً لقيـاس تكلفـة الخـدمات                . 2
 .على صعيد التكلفةالتعليمية، لما يحققه من نتائج دقيقة 

أن أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يعتبر األسلوب األنجع فـي تـوفير معلومـات               . 3
 .تفصيلية عن التكلفة وتساعد متخذ القرار على اتخاذ قرارات صحيحة وسليمة

أن أسلو ب التكاليف المبني على األنشطة يساهم في تدعيم القـدرة التنافـسية للمنـشآت                . 4
 .المختلفة

تطبيق أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يرفع ويطور مـن األداء المـالي للمنـشآت               . 5
 .المختلفة

يوفر أسلوب التكاليف المبني على األنشطة أساساً مناسباً لتـسعير منتجـات ومخرجـات              . 6
 .المؤسسات الخدمية والصناعية

 .وير األداء المالي لهاأن تطبيق الدراسة كان على الجامعات وذلك لقياس التكاليف وتط. 7
 
 :أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة فيما يلي. ب
بحثت كافة الدراسات السابقة الموضوعات المتقدمة في البند أ ولكن اختلفت هذه الدراسـة              . 1

من حيث مناقشتها وبحثها ألسلوب التكاليف المبني على األنشطة من زاوية مختلفة وجديـدة               
الحية أسلوب التكاليف المبني على األنشطة كأساس إلعداد موازنة المؤسـسات         وهي مدى ص  

 .والمنشآت المختلفة وتم اعتماد المؤسسات التعليمية كحالة للدراسة
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2.1

األعمال تغيراً كبيراً يتضمن ثورة النمو في اسـتخدام         في العقدين األخيرين تغيرت بيئة      
اإلنترنت، وأصبحت المنافسة في كثير من الصناعات عالمية وسـارت خطـوات اإلبـداع فـي      
اإلنتاج والخدمات بوتيرة سريعة جداً، كان كل هذا بمثابة أخبار طيبة لدى الزبائن؛ ألن ترسـيخ                

سعار، وزيادة الجودة ويتيح مزيداً من الفـرص،        مفهوم المنافسة بشكل عام يقود إلى تخفيض األ       
مع ذلك فإنه في العقدين األخيرين حدثت تغيرات كبيرة في الكثيـر مـن مؤسـسات األعمـال                  
وموظفيها حيث أن العديد من المدراء تعلموا أن طرق تعزيز األعمال في المؤسـسات الحاليـة                

ة يجب أن تتم لإلفـادة بكيفيـة إدارة   األصل أن ال تستعمل أكثر من ذلك، وأن التغييرات األساسي        
المؤسسات بطريقة سليمة تطور من عملها، األمر الذي استوجب إعادة التقييم الـذي يكـون لـه       
عميق األثر في تطبيق المحاسبة اإلدارية؛ ألن ذلك ضروري لتقدير الطـرق التـي تـستخدمها                

 الكثير من الـشركات ذهـب   1980منذ بداية .  المؤسسات ذاتها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة 
 Just in Timeبدءاً بنظام اإلنتاج الفـوري  .  عبر الكثير من الموجهات لتحسين وتطوير برامجها

(JIT) ومروراً بنظام إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management (TQM)  ونظام إعـادة 
دارة األخـرى المختلفـة    والكثير من برامج اإل Process Reengineering (PR)هندسة العمليات 

لذا إن علـى  .  Theory of Constraints (TOC)متضمنة في بعض الشركات على نظرية القيود 
اإلدارة أن تسعى لتطبيق النظام المناسب ألن التطوير المستمر يرفـع مـن الجـودة ويخفـض                 

ـ               ائي يزيـد   التكاليف ويزيد المخرجات ويحد من التأخير في إيصالها للعمالء كما أنه بـشكل تلق
 ). Garrison and Noreen,2002(الربحية 

 
إن تبني األنظمة الجديدة والتي ترتبط باألنـشطة أو العمليـات أو المنتجـات أو حتـى                 
الخدمات والعمالء يزيد من قدرة المنشأة الصناعية والخدمية على تقديم منتجاتها أو خدماتها فـي          

 هذه المؤسسات والمنشآت في قـدرتها علـى         السوق العالمية بشكل مستمر، ويكون التنافس بين      
مواءمة نفسها مع هذه األساليب واالستفادة منها ومتابعة تطورها بـشكل مـستمر لتغيـر مـن                 

 .برامجها بما يكفل تحقيق نتائج أفضل على جميع المستويات
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وحيث أن المحاسبة اإلدارة بصفة عامة، ومحاسبة التكاليف بصفة خاصة لم تكن بمنـأى          

العلوم األخرى في مواكبة التغيرات والتطورات الحديثة في بيئة العولمة، فبالتالي يعد نظـام              عن  
 من أحدث التطورات في مجـال  Activity Based Costing (ABC)التكاليف المبني على األنشطة 

 محاسبة التكاليف، والذي كانت بدايات استخدامه منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي، وطبقتها             
ولقد جاء  .  العديد من المنشآت في الواليات المتحدة وكندا وأوروبا خصوصاً في قطاع الصناعة           

ظهور هذا النظام نتيجة االنتقادات التي وجهت إلى نظام التكاليف التقليدي لتخصيص التكـاليف              
كما أن ظهوره كان استجابة طبيعيـة للتطـور الـذي    . غير المباشرة على المنتجات أو الخدمات 

صل في عمليات التصنيع، وارتفاع مستوى التقنية العالية للمعـدات واآلالت المـستخدمة فـي           ح
. أغلب المنشآت الصناعية والخدمية، وتطور أنظمة المعلومات سواء المحاسبة منها أو اإلداريـة            
 وأخيراً يعد نظام التكاليف المبني على األنشطة أسلوباً جديداً لتخصيص التكاليف غير المباشـرة             

 Kaplan and(على المنتج أو الخدمة ومن ثم حساب تكلفة المنتج أو الخدمة بصورة أكثـر دقـة   

Atkinson, 1998.( 
 

جدير بالذكر أن األساليب المذكورة أعاله تم استخدامها في المؤسسات الخدمية وحققـت             
نافسية قوية  نتائج غاية في اإليجابية على صعيد تخفيض التكاليف وزيادة الجودة وإعطاء مواقع ت            

في السوق العالمية باإلضافة إلى القدرة على تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة بـشكل              
ونتيجة المزايـا  .  دقيق ومناسب ساعد في تطوير سياسات التسعير وزيادة األرباح بشكل ملحوظ          

لـيم  العديدة لتطبيق هذه األساليب وجدنا التوسع في االسـتخدام لتـشمل مجـال الـصحة والتع               
وتقتصر هذه الدارسـة علـى نظـام    .  والمصارف ومؤسسات التأمين وكافة المجاالت الخدماتية  

 الذي ينوي الباحث تطبيقه علـى  Activity Based Costing (ABC)التكاليف المبني على األنشطة 
 .موازنة الجامعة اإلسالمية
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2.2
2.2.11950

قام الفكر اإلداري الكالسيكي على عدد من النظريات التي ظهرت في العـالم الغربـي               
 في جو يتـسم بمجموعـة مـن         1950خالل الفترة من أواخر القرن الثامن عشر إلى بداية عام           

أسمالي القائم على المشروع الحر والمنافـسة       االقتصاد الر : العوامل والظروف وأهم تلك العوامل    
واالتجاه إلى الترشيد، والتفكير العقالني أو المنطقي، وتفسير السلوك اإلنساني والسلوك التنظيمي            

كذلك فإن التطور الصناعي والثورة التكنولوجية التي       .  استناداً إلى مفاهيم العلوم الطبيعية النامية     
 بسبب انتشار الثورة الصناعية أدت إلـى إضـافة العديـد مـن              كانت في ذروتها في هذه الفترة     

المتغيرات أهمها زيادة حجم المصانع، والتوسع في اسـتخدام اآلالت وكثافـة اإلنتـاج لمقابلـة                
االتساع المطرد في األسواق الداخلية، والزيادة الكبيرة في أسواق التصدير؛ األمر الذي جعل هذا              

عمليات اإلنتاجية والفنية والتفكير اآللي في تحليل وتفسير العالقـات  التفكير يتلون بالتركيز على ال   
 .بين مكونات التنظيم

 
لقد كان الهدف األساسي لمنظمات األعمال خالل تلك الفترة هو البحـث المجـرد عـن                
الربح واحتالل مكانة متميزة في السوق ولذلك فإن التحدي الرئيسي الذي واجه اإلدارة في هـذه                

 محاولة اكتشاف األسلوب األمثل لمعالجة عناصر اإلنتاج المادية والبشرية في ظل            المنظمات هو 
 :وقد تمثل هذا التحدي في ناحيتين هما. هذه المتغيرات

، وجعل العمل أكثر يـسراً فـي        )المدخالت  / المخرجات  ( كيفية زيادة الكفاية اإلنتاجية      . 1
 .األداء

 .هودهم في تشغيل اآلالتكيفية تحفيز العاملين لالستفادة القصوى من ج . 2

 : كما وينطوي الفكر اإلداري الكالسيكي على ثالثة نماذج أو نظريات أساسية هي
والتي تعنـي أن  ) Max Weber) 1864-1920  وهي نظرية لـ :نظرية البيروقراطية . أ 

 ):2001جودة،(المنظمة تنظيم مثالي يتميز بالعديد من الخصائص أهمها 

 .اتهالتحديد الدقيق للعمل وواجب -
 .التخصص الوظيفي وتقسيم العمل -

وجود إجراءات محددة تنظم التفاعل في مختلف المواقف وتساعد على التنـسيق             -
 .الرشيد بين مختلف األنشطة

 التسلسل الرئاسي للسلطة -
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وحفظ المعلومـات حـي     وجود نظام مركزي للتوثيـق      -

نـشطة  تكون هذه المعلومات على صورة تقارير مركزة على نتائج األعمال واأل          
 .وموجهة إلى اإلدارة العليا

 .العالقات بين األفراد تتم على أساس موضوعي وليس على أساس شخصي -

 .يتم اختيار األفراد للعمل وفقاً لمعايير القدرة والمعرفة الفنية -

 .وهنا يرى ماكس فيبر أنه إذا ما توافرت الخصائص السابقة في التنظيم تصبح المنشأة رشيدة
 ومن أبرز رواد هذه المدرسة المهنـدس األمريكـي المـشهور            :لعلميةنظرية اإلدارة ا   . ب 

Frederic Taylor والفرنسي Henri Fayol    الذي ابتدع مفهوم العمليـة اإلداريـة واهـتم 
 وقامـت   Taylorبمبادئ التخصص والسلطة وإصدار األوامر وكانت آراؤه متكاملة مع          

 ):34، 1995لم وآخرون، الشيخ سا( اإلدارة العلمية على المرتكزات التالية

 وجوب تحقيق الكفاية اإلنتاجية -
أي البعد عن اآلراء التقليدية القديمة واللجـوء إلـى المالحظـة            : البحث العلمي  -

 .والتجربة

 .االعتماد على األصول والقواعد العلمية -

 .تقسيم العمل والتخصص به -

، جـيمس  L. Gulikلوثر جوليـك  (  وهي لـ :نظرية التقسيم اإلداري أو اإلدارة العامة .ج 
، وقد أخذت اتجاهاً آخر لتحقيق ذات الهدف        )1950-1920، وغيرهم   J.Mooneyموني  

ووجهت اهتمامها إلى المستويات اإلدارية العليا وقدمت لنا عدداً من األساليب والوسـائل          
 ):2001،جودة(التي تساهم في تحقيق هدف الكفاءة من خالل هذا المدخل من أهمها 

: مثـل مبـادئ  ) أربعة عشرة مبدءاً ( د من المبادئ اإلدارية   ضرورة تطبيق عد   -
وحدة األمر، تحديد نطاق اإلشراف، تعادل السلطة والمسئولية، التنـسيق، مبـدأ            
التدرج الهرمي، المركزية، ووحدة االتصاالت إلى غير ذلك من مبادئ التنظـيم            

 . في كتاباتهFayolالتقليدية التي قدمها لنا 
 النجاح في العمـل اإلداري يتطلـب ضـرورة االهتمـام             أن Fayolكذلك يرى    -

 ) وظائف ( بعناصره أو بمعنى آخر الوظائف اإلدارية وحددها في خمسة أبعاد 

التخطيط، التنظيم، إصدار األوامر، التنسيق والرقابة وأكـد علـى أهميـة            : هي -
 .التكامل بين هذه الوظائف عند ممارسة العمل اإلداري

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ABC

 

 الفصل  17
 الثاني
 
 فـصل  –مفهومي الوظائف التنفيذية والوظـائف االستـشارية    التحديد الواضح ل   -

 مع ضرورة التوفيق بين هذين الطرفين ومحاولة حل أي          –التخطيط عن التنفيذ    
 .خالف بينهما تحقيقاً للكفاءة المطلوبة

استخدام اللجان عند ممارسة الوظائف اإلدارية وذلك حتى يمكن التكيـف مـع              -
 .اخل وخارج المنظماتالظروف البيئية السريعة التغير د

2.2.219501960
ركز هذا الفكر على أهمية الدور الذي يلعبه األفراد والعنصر البشري في تحقيق أهداف              
التنظيم وضرورة دراسة اتجاهاتهم ودوافعهم ومصالحهم الشخصية وصراعاتهم وردود أفعـالهم           

ويمثل هذا االتجاه عدد من الرواد منهم هيجو منـستربرج ، مـاري             . راعاتالتنظيمية لهذه الص  
ولقد كان لهؤالء الرواد أعمال وإنجازات هامة ساهمت بشكل واضـح           . باكر فوليت وآلتون مايو   

 ):2001جودة،(في بلورة وتكوين هذا المدخل في الفكر اإلداري أهمها 
دد من العالقات التـي تنـشأ بـين         أن المنظمة ما هي إال نظام اجتماعي ينطوي على ع          . 1

أعضائها والمترابطين مع بعضهم البعض لتحقيق أهدافهم الشخصية والجماعية بالتعاون          
 .مع إدارة المنظمة

دوافع وحاجات الفرد ليست مادية فقط ولكن هناك المكافآت والحـوافز المعنويـة التـي            . 2
 .تحفزهم على زيادة اإلنتاجية

ديمقراطية التي تسمح بتبـادل اآلراء وتقـديم المقترحـات          التركيز على مفهوم القيادة ال     . 3
 .وإشراك العاملين

ضرورة وجود قنوات اتصال ذات اتجاهين تسمح بتبـادل المعلومـات بـين مختلـف                . 4
 .المستويات التنظيمية

 .االهتمام بعملية تفويض السلطة . 5

 .شرةاالهتمام بالرقابة الذاتية ورقابة الحقائق بدالً من مفاهيم الرقابة المبا . 6
2.2.319601970

لوحظ أنه في كل مرحلة من المراحل كانت هناك ظروف وعوامل ساهمت فـي نـشأة                
األنواع المختلفة بمراحلها المختلفة في الفكر اإلداري، وكان لحقبة الـستينات سـمات ومظـاهر        

 :معينة تمثلت في وجود أربعة مناهج أساسية وهي
 منهج السلوكيال . أ 
 منهج اتخاذ القرارات . ب 

 المنهج الرياضي أو الكمي .ج 
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 منهج النظم .د 

وتمثل هذه المناهج جوهر الفكر اإلداري الحديث وقد ساعد على انتشار هذه المناهج في مجـال                
 :األعمال عده عوامل رئيسية منها

 .النجاح الذي حققته هذه المناهج من خالل تطبيقاتها على العديد من المشكالت . 1
 .لتركيز على السلوك اإلنساني في المنظماتا . 2

 .تقعد العمليات اإلنتاجية خاصة مع استخدام األساليب واآلالت الحديثة . 3

 .انتشار استخدام الحاسبات اآللية . 4

النظر إلى المنظمات من خالل الرؤية الشاملة والمتكاملة لجميـع أبعادهـا وعناصـرها             . 5
 .المختلفة

 النظام المفتوح والذي يقوم على تأكيد العالقة بين أي          االتجاه الذي يؤكد على أهمية فكرة      . 6
 .تنظيم وبين البيئة الخارجية المحيطة به

وقد ساهمت هذه المناهج في إضافة العديد من المفاهيم الحديثة إلى الفكر اإلداري لعل من أهمها                
 ):2001جودة،(ما يلي 
 .زيادة االهتمام بالعنصر البشري . 1
 باعتبار أن عملية اتخاذ القرارات هي المحـور األساسـي           التركيز على فكرة القرارات    . 2

 .لبناء التنظيم ذاته

بدأ التفكير اإلداري يتدرج من االهتمام بتفاصيل وجزئيات النظام إلى محاولة فهم النظام              . 3
 .ككل متكامل

 وهذا يعني أنه نظام ال يوجد في فـراغ أو انعزاليـة   Open Systemالتنظيم نظام مفتوح  . 4
 .محيطعن المناخ ال

 2.2.41970
صاحبت هذه المرحلة تحوالت غير مسبوقة في تاريخ التطور اإلنساني حيث تـصاعدت            
قوى التغيير التي سادت النظم والهياكل السياسية والمجتمعية وظهور العديـد مـن اإلبـداعات               

" مية متعاظمة انصهرت لتخرج للعـام ثورتـه الجديـدة    التكنولوجية التي تستند إلى تراكمات عل   
وأصبحت المعرفة هي المصدر األساسي للقوة، ومن ثم فإن الـصراع علـى             " ثورة المعلومات   

وهناك خصائص للنظـام    .  تملك المعلومات والمعرفة أصبحت هي قلب الصراع العالمي الجديد        
 ):2001جودة،(التالية العالمي الجديد تتمثل أهم معالمه في مجموعة األبعاد 

 .التحول من التكنولوجيا المحدودة والبسيطة إلى التكنولوجيا العالية والمعقدة . 1
سيطرة المعلومات على مختلف مجاالت الحياة وبروز صـناعة المعلومـات باعتبارهـا      . 2

 .الركيزة األساسية أو المورد الرئيسي للثروة
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ب فيها المسافات وتندمج بها الثقافات،      عولمة االقتصاد، فالعالم أصبح قرية صغيرة تتقار       . 3

 .وتتالشى منها تأثير الحدود الجغرافية والسياسية وكذلك القيود

عولمة التجارة، فحرية التجارة أصبحت شعاراً يتبناه الجميع ويـسعى لتحقيقـه وفلـسفة             . 4
 .تؤمن بها األمم وتنادي بها وتحث المترددين على اتباعها

فرض على النظم اإلنتاجية الحالية وتلـك التـي يتوقـع           عالمية المنافسة، والتي سوف ت     . 5
 .إنشاؤها في المستقبل

 .عالمية الفرص والتي قادت إلى نشأة المنظمات المتعددة الجنسيات . 6

 .التكتالت االقتصادية واإلقليمية والدولية . 7

 .تطور نظم االتصال ونقل وتداول المعلومات من شبكات المعلومات المحلية والعالمية . 8

 .مية المستهلك وسيادة فلسفة التوجه التسويقي كأساس لإلنتاجتعاظم أه . 9

ظهور معايير ونظم الجودة العالمية، فقد وضعت المنظمة العالمية للمواصفات القياسـية       . 10
 .سلسلة المواصفات الدولية لنظم ضمان الجودة" أيزو " والمعروفة باسم 

لى مجال الخدمات المرتبطـة  انتقال الصراع بين المنظمات من مجال العملية اإلنتاجية إ       . 11
 .بها مباشرة مثل أنشطة البحوث والتطوير والرقابة على الجودة

وقد أثرت هذه المتغيرات البيئة المعاصرة بدرجة كبيرة على االتجاهات الفكرية لإلدارة في هـذه           
 ):2001جودة،(المرحلة فأخذت معان ومفاهيم أخرى تمثل أهمها فيما يلي 

لمدى القصير إلى اهتمامات المدى البعيد ومن ثم تزايدت أهميـة           التحول من اهتمامات ا    . 1
 .التخطيط اإلستراتيجي

انهيار مفهوم النطاق المحلي الذي اعتادت اإلدارة أن تجد نفسها فيه وتمارس عملها مـن     . 2
 .خالله وذلك أمام التوجه نحو العالمية وانطوائها على مجاالت غير محدودة األبعاد

تنظيمية الجامدة، واالتجاه إلى تصميم تنظيمات مرنة تتكيف مـع          التخلص من القوالب ال    . 3
 .الظروف والمتغيرات البيئية المعاصرة

 .تبني فلسفة التغيير والتطوير في نظم وأساليب العمل . 4

 .تزايد االهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتنمية قدراته . 5

نتـاج وفقـاً ألسـس      ظهور االتجاه العالمي نحو التطوير والتحسين المستمر لجـودة اإل          . 6
 .اقتصادية وعلمية متطورة بهدف تقليل العيوب وتحقيق السعر التنافسي

 .تشجيع األفكار واالبتكارات الحديثة . 7

 .ارتكاز المنظمات على نظام تكنولوجي متقدم للمعلومات . 8
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وفي ظل هذه االتجاهات اإلدارية المعاصرة والتي بدأت مالمحها في الظهور منذ نهايـة القـرن           
ضي وتبلورت أبعادها مع بداية القرن الحالي ظهرت العديد من المداخل واألساليب اإلداريـة              الما

التي ساهمت في إضافة فكر أو منهج جديد إلدارة وتطوير المنظمات الحالية ومـن بـين هـذه                  
 :األساليب ما يلي

 .KAIZENمدخل التحسين المستمر في األداء  . 1
 .TQMمدخل إدارة الجودة الشاملة  . 2

 .ABCلتكاليف المبني على األنشطة مدخل ا . 3

 .QCمدخل حلقات الجودة  . 4

 .JITمدخل التوقيت المحدد والمناسب  . 5

 .TPMمدخل الصيانة اإلنتاجية الشاملة  . 6

 .Reengineeringمدخل إعادة الهندسة  . 7

 .مدخل اإلدارة بالسيناريوهات . 8

 ).اإلدارة على المكشوف(مدخل اإلدارة المفتوحة  . 9

ألساليب اإلدارية التي استحدثت في الفترة الحالية لمواجهـة        إلى غير ذلك من المداخل وا     
الواقع العالمي الجديد، والتعامل مع المشاكل والتغييرات التي حدثت؛ حتى يمكن االرتقاء بـأداء              

 .المنظمات بما يدعم ويحافظ على تحقيق أهدافها الرئيسية وزيادة قدراتها التنافسية
ة أو تلك المداخل الفكرية تهدف أساساً إلى تحقيق التميز فـي       وإذا كانت كل هذه األساليب اإلداري     

األداء من خالل تطوير وتحسين الجودة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فإن هـذه الدراسـة                 
تركز بشكل أساسي على أسلوب التكاليف المبني على األنشطة الذي ثبت فعاليتـه فـي تحـسين         

ام حيث فرض هذا النظام نفسه وبقوة ولما لقيـه مـن            الجودة واالرتقاء بأداء المنظمات بشكل ع     
 .  قبول عام في معظم دول العالم

 

 Activityويقوم الباحث في هذا الفصل بالتركيز على أسلوب التكاليف المبني لألنـشطة  

Based Costing (ABC). 
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2.3Activity Based Costing (ABC)
لتكاليف المبني على األنشطة يزود اإلدارة بأدق المعلومـات والتـي بـدورها             إن نظام ا  

.  تساعد في تفهم نظام المنافسة ونقاط القوة والضعف التـي تمكنهـا مـن أداء مهامهـا بكفـاءة         
فاستخدام ساعات العمل المباشرة ال تعتبر المقياس الجيد بسبب التكلفة الحديثة في األقـسام ذات               

 .األتمتة العالية
2.3.1

ترجع الدراسة األكاديمية األولى لمدخل نظام تكاليف األنشطة إلى الدراسة التي قام بهـا              
)Staubus,1971(    حيث يعتبر أول من تناول فكرة نظام التكاليف على أساس النشاط فـي كتابـة ،

النقاط األساسية التي يقوم عليها نظام محاسـبة األنـشطة   ، حيث قام بدارسة   1971المنشور عام   
والتي وضحت مركز النشاط، وأهداف التكلفة، ومفهوم التكلفة، وتكاليف إدخال النشاط، وأوضـح   

) مثل ساعات العمل المباشر   (من خاللها أن استخدام أسس التخصيص في نظم التكاليف التقليدية           
لمنتجات بأقل من التكاليف الخاصة بها أو أكثر من ثـم           يضلل تكلفة المنتج، بسبب تحميل بعض ا      

 ).2004عبد الرحمن، ( ربط هذه األنشطة بالمنتجات عن طريق ما يعرف بمحركات التكلفة 
 باستكشاف القـصور والـنقص   Robert Kaplan and Tom Johnsonقام كل من 1984وفي العام 

 بتطوير نوع جديد مـن أنظمـة   Robin Cooperفي نظام التكاليف التقليدي وفي نفس الوقت قام 
التكاليف الذي يوزع التكاليف على أساس األنشطة واصطلح على تسميته بنظام التكاليف المبنـي              

 وانتشر نظام التكاليف المبني على األنشطة عام Activity Based Costing (ABC)على األنشطة 
ذ ستينيات القرن العشرين بسبب فـشلها        كبديل للنظم التقليدية السابقة التي انتقدت بشدة من        1987

 .في معالجة التكاليف غير المباشرة أو كما تسمى حديثاً التكاليف المساندة لإلنتاج
أن نظام إدارة التكاليف يتطلب إنشاء نظام التحـسين الـذاتي           ) 2002مبارك وآخرون،   ( ويرى  

أو تقليل األنشطة التـي ال      المستمر، والذي يسهم في تحسين األنشطة التي تضيف قيمة واستبعاد           
، حيث يتضمن   ABCتضيف قيمة، وهذا يتطلب تطبيق نظام تحديد التكاليف على أساس األنشطة            

 :التحسين الذاتي والمستمر األمور التالية
 وهـو مجموعـة مـن    Activity Based Management (ABM)نظام اإلدارة باألنشطة  . 1

عمليات والمنتجات والخدمات الخاصـة     األساليب والطرق للتحكم في تحسين األنشطة وال      
 .بالمنشأة
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 .Total Quality Management (TQM)نظام الجودة الـشاملة   . 2

 .Just IN Time (JIT)نظام التوقيت المحدد أو المناسب  . 3

 .Process Improvementتحسين العمليات  . 4

كلفـة المـواد    ال يوجد اختالف بين جميع األنظمة السابقة التقليدية والحديثة في معالجة ت           
 Cause and(المباشرة واألجور المباشرة، فهي تكاليف ترتبط بالمنتج بعالقة الـسبب والنتيجـة   

Effect Relationship(     مما يجعلها موضوعية وتلقى قبوالً عاماً مـن جميـع األنظمـة، وإنمـا ،
 المـساندة   ينحصر االختالف بين كل منهم في أسلوب معالجة التكاليف غير المباشرة أو التكاليف            

 .  لإلنتاج
وأخيراً فإن الميزة األساسية لنظام التكاليف المبني على األنـشطة هـو إيجـاد أسـلوب      
لتخصيص التكاليف غير المباشرة في وقت تزايدت فيه أهميتها، إذ تقدر نسبتها في كثيـر مـن                 

، وذلـك   من هيكل التكلفة الكلية وفي عالقة السبب والنتيجـة        % 50المنظمات الصناعية بحوالي    
 بـالمنتج ممـا يـسمح       – تكاليف تلك األنشطة     –بربط األنشطة والموارد المستنفذة في إنجازها       

بتحديد أدق لتكاليف المنتجات ومعلومات تفصيلية حول األنشطة الالزمة لإلنتاج، وهـذا بـدوره              
 .يرشد قرارات اإلدارة قصيرة وطويلة األجل استناداً إلى معلومات نظام تكاليف األنشطة

 :ويمكن تركيز األسباب في مجموعتين
فمنذ منتصف القرن العـشرين بـدأت       : تغير بيئة األعمال الصناعية واإلدارية والخدمية      . 1

تظهر تغيرات جذرية في بيئة األعمال الصناعية واإلدارية نتيجة التطورات المتالحقـة            
ومـات  في مجال المعالجة اآللية في الصناعة واإلدارة وظهور مـا يـسمى بـنظم المعل     

ونظرية النظم عموماً، مما نجم عنه تطورات متسارعة في األنظمـة اإلنتاجيـة باتجـاه       
.  استخدام أوسع للتكنولوجيا الحديثة التي تتمثل في ظاهرة اآللية واستخدام اإلنسان اآللـي  

لقد أدى تطبيق أنظمة التكاليف التقليدية إلى تشويهات جوهرية في بيانات التكلفة، حيـث              
يد من الدراسات إلى أن األنظمة التقليدية تزيد من تكلفـة المنتجـات النمطيـة      تشير العد 

كبيرة الحجم بحيث تبدو وكأنها غير مربحة وتخفض تكلفة المنتجـات غيـر النمطيـة                
.   بحيث تبدو وكأنها تحقق هوامش ربـح عاليـة     – مثالً   –صغيرة الحجم طلبيات خاصة     

.  طئة وإلى اختيـار مـزيج إنتـاجي خـاطئ    ولقد أدى ذلك إلى اتخاذ قرارات إدارية خا   
وهكذا بدأت كثير من الشركات تعاني من انخفاض جوهري في ربحيتها وتراجـع فـي               

 .حصتها السوقية، نتيجة عدم توافر المعلومات التكاليفية والدقيقة والموضوعية
 
 
 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ABC

 

 الفصل  23
 الثاني

حيث زادت حدة المنافسة    : العالميازدياد حدة المنافسة علـى المـستوى        . 2
لسوق المحلي والعالمي األمر الذي يستدعي تخفيض التكلفة وإتباع سياسـية           في كل من ا   

إنتاجية تقوم على تعدد المنتجات وإدخال منتجات جديدة ومتطورة، كذلك البحـث عـن              
 .أسواق جديدة عبر التوسع الجغرافي والوظيفي

2.3.2
ا النظام والتي في مجملها تدور حـول فلـسفة واضـحة            يوجد العديد من التعريفات لهذ    

لتخصيص التكاليف غير المباشرة وتقوم هذه الفلسفة على أن األنشطة هي التي تستهلك المـوارد            
االقتصادية للمنشأة وأن المنتجات أو الخدمات هي التي تستهلك األنشطة ثم بعد ذلك تخـصيص               

 .المقدمة تبعاً لدرجة استفادتها من األنشطةتكلفة تلك األنشطة على المنتجات أو الخدمات 
نظام التكاليف المبني على األنشطة بأنه نظام لتوزيع التكـاليف غيـر            ) Hilton,2002(فقد عرف   

المباشرة على المنتجات، بناء على تحليل األنشطة إلى أنشطة فردية باعتبارها هـدفاً الحتـساب               
تركة، وتجمع تكاليف كل نشاط على حدة، وتحمـل  التكلفة األساسية، والتي تنجم عنها خدمات مش    

 .للمنتجات على أساس حجم استهالكها للخدمة باستخدام محركات التكاليف
يمثل وسيلة تقوم على تفهم " نظام التكاليف المبني على األنشطة بأنه ) Drury, 1989(بينما عرف 

 يسبب التكلفة غير المباشرة     أفضل لسلوك التكلفة، بمعنى أنه يؤكد على ضرورة التعرف على ما          
، ثم يقوم بتتبع التكلفة إلى المنتجات أو الخدمات وفقاً لألنشطة التـي اسـتفادت     )مسببات التكلفة ( 

 ".منها هذه المنتجات أو الخدمات
أسلوب لتخصيص التكلفـة،  : " نظام التكاليف المبني على األنشطة بأنه) Needles, 1999(وعرف 

لمنتج بشكل أكثر دقة عبر تصنيف جميع التكاليف غير المباشرة حـسب            حيث إنه يحسب تكلفة ا    
األنشطة، وتتبع التكاليف غير المباشرة إلى تلك األنـشطة وتخـصيص تكـاليف النـشاط إلـى             

 ".المنتجات باستخدام مسبب تكلفة يكون مرتبطاً بسبب التكلفة 
يف يقوم أساساً علـى االعتبـار       ويعد نظام التكلفة حسب األنشطة بمثابة مفهوم لمحاسبة التكال        " 

القائل بأن المنتجات جميعها تحتاج إلى منشأة تؤدي مجموعة من األنشطة، وأن هـذه األنـشطة                
وتصمم أنظمـة التكـاليف حـسب       . يترتب عليها تكلفة يجب أن تتحملها تلك المنظمة أو المنشأة         

لمحدثة لها، تُحمل بداية    األنشطة على أساس أن التكاليف التي يصعب ربطها مباشرة بالمنتجات ا          
على األنشطة التي تسببت فيها تلك المنتجات، ثم يلي ذلك ضرورة تخصيص تكلفة تلك األنشطة               

 ).1998الجبالي وفرج، (على المنتجات تبعاً لدرجة استفادتها من تلك األنشطة 
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التكلفة على أساس النشاط يقوم على فكـرة        أن مــدخل ) 2003راضــي،(ويــرى 
 المنتجات أو توفير الخدمات يحتاج إلى وحدات اقتصادية، والتي بدورها تحتـاج علـى               أن إنتاج 

 ".تكلفة" ممارسة العديد من األنشطة لتحقيق تلك الغاية، وأن تلك األنشطة تحتاج إلى موارد 
 

2.3.3
تى أصبح على شـكله الحـالي بـثالث         مر تكون نظام التكاليف المبني على األنشطة ح       

 ):Aiyathurai, 1991(مراحل هي 
 Activity Management (AM)إدارة النشاط : المرحلة األولى

أكثـر مـن التحليـل    ) Value Chain(ركزت هذه المرحلة على مفهوم سلـسلة القيمـة   
 :المحاسبي والمالي وهدف إدارة النشاط إلى تحقيق ما يأتي

نشطة التي ال تضيف قيمة لهذه السلسلة، مثل استخدام نظام اإلنتـاج    اكتشاف واستبعاد األ   . 1
 .Just In Time (JIT)الفوري 

تحسين وتعزيز األنشطة التي تضيف قيمة، من خالل تحسين جودة وسرعة االسـتجابة              . 2
 .لطلبات العمالء

 Activity Cost Accounting (ACA)محاسبة تكاليف األنشطة : المرحلة الثانية
مـن  ) Minimized(المرحلة لتؤكد أن كل التكاليف تم تقليـصها أو تقليلهـا            جاءت هذه   

 :خالل
 .تحديد مسببات التكلفة وارتباطها باألنشطة . 1
 .تتبع تفاعالتها مع األنشطة األخرى . 2

 Activity Based Costing (ABC)ألنشطة المبني على انظام التكاليف : المرحلة الثالثة
 التكلفة ولكنه يعد األفضل في تحليل وتقـدير التكـاليف          هو ذلك النظام الذي يهتم بتحديد     

 .الخاصة باألهداف
 

2.3.4
2004

لعل من أبرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكلفة على أساس النـشاط هـو                  . 1
ستخدام التكنولوجيا والتي تمثلت في األتمتة والتي أدت إلى أن يـتم تنظـيم              التطور الصناعي وا  

 .الدورة اإلنتاجية بناء على خطوات منطقية مرتبة وليس وفقاً لتجهيز وتنظيم األفراد
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واالنخفاض الحـاد فـي تكلفـة األجـور         ازدياد التكاليف الصناعية غيـر المباشـرة       . 2
ي تطلب ظهور وظائف جديدة لإلنتـاج مثـل إعـادة هندسـة          المباشرة نتيجة تعدد المنتجات الذ    

العمليات اإلنتاجية، واألبحاث والتطوير، وكذلك التدريب المستمر، والذي أدى بدوره إلى زيـادة             
من إجمالي التكلفة، بينما انخفضت األجور المباشـرة بنـسبة          % 50التكاليف غير المباشرة عن     

 %.10-5تتراوح بين 
حادة سواء في السوق المحلي أو على مستوى األسواق العالميـة، فـرض             ظهور المنافسة ال  . 3

على الشركات ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجـات والبحـث               
 .عن أسواق جديدة لمنتجاتها مع المحافظة على الجودة الكاملة

 بل ظهر لهـا أهـداف       لم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسب         . 4
 .جديدة من خالل دعم القرارات اإلدارية

2.3.5
تنبع أهمية نظام التكاليف المبني على األنشطة من هدفه الذي يسمح لإلدارة بتركيز االهتمام على               

بمـا يخـدم زيـادة    ) Processes(و العمليات اإلنتاجية    ) Outputs(المنتجات أو الخدمات المقدمة     
األرباح، باإلضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل وتزايد حدة المنافسة التـي تواجههـا المنـشأة            
محليا ودولياً، فأصبحت أسعار المنتجات أو الخدمات تتحدد في ظروف خارجة عن إرادة وتحكم              

 تخفيض التكلفة مـع المحافظـة       المنشأة، ومن ثم لم يعد أمام اإلدارة خيارات سوى التركيز على          
لقد زاد اهتمام الباحثين والدارسين في الـسنوات األخيـرة          ).  2002الملحم،  (على جودة المنتج    

بنظام التكاليف المبني على األنشطة لكونه يحدد تكلفة المنتج أو الخدمة بشكل أكثر دقـة، ولعـل       
 ):Jeans and Morrow, 1989(من أبرز أساب التحول للنظام الجديد ما يأتي 

تركيز دور أنظمة التكاليف في إعداد التقارير المالية علـى تقـويم المخـزون وتكلفـة                 . 1
البضاعة المبيعة أكثر من دورها في توفير المعلومات المالية الخاصة بتكلفة المنـتج أو              

 .الخدمة
% 10إلـى   % 40تناقص نسبة تكلفة العمـل المباشـر مـن مجمـوع التكلفـة مـن                 . 2

)Needles,1999(،وزيادة التكاليف غير المباشرة، وزيادة االستثمارات التكنولوجية . 

 ,Needles% (50إلى % 25تزايد نسبة التكاليف غير المباشرة من مجموع التكاليف من  . 3

تـصميم المنـتج، رقابـة    : نتيجة تزايد أهمية بعض التكاليف غير المباشرة، مثل      ) 1999
ر البيع والتي ال تقل أهمية عـن عناصـر          الجودة، خدمة العميل، تخطيط اإلنتاج، وأوام     

 .التكلفة األخرى
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والتنوع الكبير فـي المنتجـات أو       تزايد تعقيـدات العمليـة اإلنتاجيـة،        . 4
 .الخدمات، وقصر دورة حياة المنتج أو الخدمة، وارتفاع الجودة بشكل كبير

تزايـد حـدة   استخدام التكنولوجيا بشكل كبير في العملية اإلنتاجية أو تقـديم الخدمـة، و         . 5
 .المنافسة في األسواق المحلية والدولية، واالتجاه نحو تحسين مستوى الجودة

فشل نظام التكاليف التقليدي في تحقيق التخصيص العادل واألمثل للتكاليف غير المباشرة             . 6
 .بصفة عامة

2.3.6
أن تحليل وتطبيق نظم محاسبة التكـاليف المبنـي        ) عيسى وآخرون، بدون تاريخ   ( يرى  

 ):Copper & Kaplan, 1988(على األنشطة يستلزم اتباع الخطوات األربعة الرئيسية
 .تحديد األنشطة . 1
 .تحميل تكاليف الموارد المستخدمة على األنشطة . 2

 .تحديد المنتجات النهائية . 3

 .الربط بين تكاليف األنشطة والمنتجات النهائية . 4

 :أن عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة يتم بمرحلتين هما) 2002صالح،(فيما يرى 
 :تخصيص التكاليف على األنشطة: المرحلة األولى

وفقاً لهذه المرحلة يتم تحديد األنشطة الرئيسة للمنشأة، ومـن ثـم تخـصيص عناصـر                
 .ردعلى هذه األنشطة من خالل مسببات تكلفة مرتبطة بهذه الموا) الموارد(التكاليف 

 :تحميل تكاليف األنشطة على المخرجات: المرحلة الثانية
( وفقاً لهذه المرحلة يتم تحميل تكاليف األنشطة على المنتج النهائي من هـدف التكلفـة                

حسب عدد وحدات المنتج أو الخدمة المطلوب إنجازهـا، ويـتم ذلـك             ) المنتج، الخدمة، العميل  
 .طةباستخدام مسببات تكلفة مرتبطة بهذه األنش

وعليه فإن نظام التكاليف المبني على األنشطة يقوم على أساس قيـاس تكلفـة المـوارد            
المستخدمة ألداء األنشطة، ثم ربط تكاليف األنشطة بالمنتجات النهائية التي تـستفيد مـن تلـك                
األنشطة باستخدام مقاييس تعبر عن احتياجات تلك المنتجات من األنشطة المختلفة، وذلـك كمـا               

 ):                                   1( الشكل رقم يتضح من
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 )1(شكل رقم 
 ألنشطة المبني على اتخصيص التكاليف غير المباشرة في ظل نظام التكاليف 

  
 
 
 

 
 

 )2005ضرغام، : (         المصدر
أن خطوات تطبيق مدخل التكلفة المبني علـى األنـشطة        ) 1999حسين وعلي،   ( ويرى  
 :وات التاليةتتضمن الخط

 .تحديد األنشطة . 1
 .حساب تكلفة النشاط . 2

 .استخالص مسببات أو موجهات التكلفة . 3

تحميل األنشطة للمنتجات أو الخدمات طبقاً لحاجة كل مـن هـذه المنتجـات للمـوارد                 . 4
 .المستنفدة في تنفيذ األنشطة

 .تشغيل نظم محاسبة التكاليف المبني على األنشطة باستخدام الحاسب اآللي . 5

أن نظام التكاليف المبني على األنـشطة هـو   ) Kaplan and Atkinson,1998(ى كما ير
إطار متكامل وشامل، ووفقاً لهذا النظام تمر عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة إلى أهـداف    

 :بثالث مراحل هي) المنتج، الخدمة، العميل( التكلفة 
 تحديد النشاط: المرحلة األولى

تحيد األنشطة الرئيسية التي تقوم بهـا المنـشأة والتـي تـستهلك             وفقاً لهذه المرحلة يتم     
 .الموارد

 تتبع تكلفة الموارد: المرحلة الثانية
وفقاً لهذا المرحلة يتم تتبع تكلفة الموارد المستخدمة إلى األنشطة المستفيدة منها، بحيـث              

 .نحصل على مجموع التكلفة لكل من تلك األنشطة
 فة األنشطةتتبع تكل:  المرحلة الثالثة

إلـى  ) Activity Costs(ووفقاً لهذه المرحلة يتم تتبـع أو تخـصيص تكـاليف النـشاط     
 ) Cost Driver(المنتجات أو العمالء أو الخدمات المستفيدة منها بواسطة تحديد مسبب التكلفة 

 
 

 
 

 الموارد

 األنشطة

 المخرجات

 المرحلة األولى

 انيةالمرحلة الث
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النشاط، واستخدامه كأساس لتحميل تكلفـة      لكل نشاط، وذلك بحساب معدل تكلفـة لـذلك         
 .على وحدة المنتج النهائي النشاط 

 
2.3.7

( يمكن تعريف األنشطة بأنها األحداث أو المهام أو وحـدات العمـل المتعلقـة بهـدف معـين                   
بأنه عبارة عن مجموعة مـن العمليـات أو         ) 1998الجبالي وفرج، ( كما عرفه   ). 2002ظاهر،

 .اإلجراءات التي تؤدي إلى إتمام تنفيذ أعمال المشروع
 أنواع األنشطة 2.3.7.1

 ):2002ظاهر،( بشكل عام يمكن تقسيم األنشطة إلى أربعة أنواع رئيسية هي 
 ويقصد بها تلك األنـشطة المتعلقـة باالسـتعداد    :Input Activitiesأنشطة المدخالت  . 1

ومن األمثلة على هذه األنشطة نشاط البحث والتطوير ونـشاط شـراء            . لصناعة المنتج 
 .المواد األولية

 ويقصد بها تلك األنشطة المتعلقـة بتـصنيع   :Processing Activitiesشطة العمليات أن . 2
ومن األمثلة على هذه األنشطة نشاط تشغيل اآلالت المستعملة فـي صـناعة       .  المنتجات

 .المنتجات، ونشاط تخزين بضاعة تحت التشغيل

مل مع العمالء  وهي تلك األنشطة المتعلقة بالتعا:Output Activitiesأنشطة المخرجات  . 3
كنشاط بيع المنتجات، ونشاط مطالبات العمالء والقيد علـى حـسابهم ونـشاط تـسليم               

 .البضاعة للعمالء

 وهي تلك األنشطة التي تـدعم األنـشطة   :Administrative Activitiesأنشطة إدارية  . 4
ومن األمثلة على األنشطة اإلدارية نشاط الخـدمات القانونيـة ونـشاط            . الثالثة األولى 

 .دمات المحاسبةخ

 ):2004الداعور،( كما يمكن تصنيفها من وجهة نظر العميل إلى نوعين هما 
 :Value add Activityاألنشطة المضيفة للقيمة  . 1

وهي تلك األنشطة التي تزيد من قيمة المنتج من خالل ما أضافته من قيمـة علـى                 
فيض خدمة المنتج إلـى  النشاط حيث أنه إذا استبعد هذا النشاط سيؤدي في النهاية إلى تخ       

العميل مما يؤثر سلباً على المبيعات، فمثالً شراء مواد خام من األنشطة التـي تـضيف                
قيمة ألنه بدون المواد الخام ال يمكن إنتاج منتج، وكذلك دهان سـيارة بجـودة عاليـة                  

 .يضيف قيمة ألن العمالء يرغبون في ذلك
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 :Non Value Add Activityاألنشطة التي ال تضيف قيمة  . 2

وهي كل األنشطة التي ال تزيد من قيمة النشاط نفسه وبالتالي ال تضيف قيمـة للمنـتج                 
وغالباً ما تعد تكلفة هذه األنشطة من الضياع الذي تتحمله المنشأة نتيجة أداء هذه األنـشطة،                
لذلك ال بد من تخفيض هذه األنشطة حتى يمكن خفض التكلفة بدون تخفيض طاقـة خدمـة                 

لى العميل، ومن أمثلتها أنشطة تخزين المواد الخام أو البضاعة التامة فهي ال تضيف              المنتج إ 
قيمة من وجهة نظر العميل وكذلك أنشطة قسم المحاسبة، وهذه األنشطة ال يمكن االسـتغناء               

 .عنها ولكن ال بد من تخفيضها
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2.4
 )1(جدول رقم 

 مقارنة بين نظام التكاليف التقليدي ونظام التكاليف المبني على األنشطة


واحد أو أكثر من مجمعـات التكلفـة غيـر          
 . المباشرة لكل قسم ، عادة مع قلة التجانس

عدد من مجمعات التكلفـة غيـر المباشـرة         
 .لمتجانسة بسبب تعدد مناطق النشاطا

توزيع التكاليف غير المباشرة غير مبني على       
 .محركات التكلفة

توزيع التكاليف غير المباشرة مبنـي أساسـاً        
 .على محركات التكلفة

توزيع التكاليف غير المباشرة عادة مبنى على       
متغيرات مالية مثل تكلفة العمـل المباشـر أو    

 .تكلفة المواد المباشرة

توزع التكاليف غير المباشـرة عـادة علـى         
متغيرات غير مالية مثل عدد أجزاء المنتج أو        

 .ساعات الفحص
 Horegon, 2002: المصدر

 )2(شكل رقم 
 محاسبة التكاليف التقليدية

 
 www.mosaic.infogyte.it/project/wp1800/Abc.html: المصدر

ذي يتمثل بتحميـل المـواد المباشـرة        يوضح نظام التكاليف التقليدي وال    ) 2(الشكل رقم   
واألجور المباشرة إلى النشاط ومن ثم تخصيص هذه التكاليف على المخرجات التي ترتبط بهـا                
بشكل مباشر بناء على نظام التكاليف التقليدي يتم تحميل المخرجات بالتكاليف الـصناعية غيـر               

حدة بجمع نصيبه مـن التكـاليف       المباشرة وفقاً ألساس معين وبعدها يمكن تحديد كل منتج على           
المباشرة والتكاليف غير المباشرة، جدير ذكره أن هذا النظام بهذه الطريقة ال يحدد تكلفة المنـتج                

 .بشكل دقيق
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 )3(شكل رقم 
 تكاليف األنشطةمحاسبة 

 
 www.mosaic.infogyte.it/project/wp1800/Abc.html: المصدر

لتكاليف المبني على األنشطة حيث يـتم تحديـد         يمثل مراحل عمل نظام ا    ) 3(شكل رقم   
الموارد أوالً وهي تتمثل بالمواد الخام واألجور والتكاليف غير المباشرة ومن ثـم يـتم تحديـد                 
األنشطة التي يجب القيام بها للوصول إلى إنتاج المنتج، فيتم توزيع الموارد على األنـشطة بمـا              

 توزيع تكاليف األنشطة على المنتج علـى أسـاس          تستهلكه هذه األنشطة من الموارد وبعدها يتم      
محركات التكلفة التي يتم تحديدها بما يتناسب مع كل نشاط، ويالحظ من ذلك أن البنـد األكثـر                  
 .تعقيداً في التوزيع وهي التكاليف غير المباشرة يتم توزيعها على األنشطة وفقاً لمحركات النشاط

2.5(El-Daour, 2001)
تحديد الربحية للمنتجات والخدمات ومجموعات الزبائن والمنتجات الجديـدة وتـساعد فـي             . 1

 .عمليات التسعير والترقيات وحتى في عمليات التوزيع
يقدم معلومات أكثر فائدة تخص التحكم والرقابة على التكاليف للتعـرف علـى التحـسينات               . 2

 .ت الممكنة فضالً عن تحديده لخط المصاريف التقليديةوالتطويرا
 ).االمتالك، التصنيع، الشراء ( يساعد في تقييم المصاريف الرأسمالية . 3

2.6
 :إن الذي يستخدم نظام التكاليف المبني على األنشطة كل من

تبني قراراتها على أساس علمي أي من واقع قناعتها بـأن المعلومـات              وهي التي    :اإلدارة  . 1
المتوفرة كلما كانت صحيحة ودقيقة كلما كان القرار المبني على أساسها دقيقاً ورشـيداً، وهـي                

 أيضاً التي تدرك عدم قدرة النظام التقليدي للتكاليف على إنتاج المعلومات الدقيقة التي تحتاجها 
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رارات، لذا تلجأ هذه اإلدارة إلى االستفادة من نظـام التكـاليف المبنـي علـى                لغرض اتخاذ الق  
 .األنشطة والذي يوفر معلومات دقيقة تستحق أن يبنى على أساسها القرار

 .المؤسسة التي تصبو إلى السيطرة على حصة سوقية أكبر في ظل المنافسة القائمة. 2
 .ادة أرباحهاالمؤسسة التي تتطلع إلى تخفيض تكاليفها وزي. 3
المؤسسة التي تسعى إلى التعرف على دقائق العملية اإلنتاجية وحقيقـة تكـاليف المنتجـات               . 4

 .والخدمات
 .المؤسسة التي ترغب في تسعير منتجاتها بشكل سليم وصحيح. 5
 .اإلدارة التي تسعى إلى رفع مستوى أدائها اإلداري والمالي. 6

 :بالتاليذلك أما لماذا؟ فيمكن تفسير 
 بغرض اتخاذ قرارات دقيقة. 1
 .السعي إلى تحقيق أرباح إضافية. 2
 .القدرة على تسعير المنتجات بشكل يوازن بين الربحية والقدرة التنافسية. 3

2.7(El-Daour, 2001)
 دعم اإلدارة العليا. 1
افسة األخرى مثل إدارة الجـودة الـشاملة وأسـلوب التوقيـت            االتحاد مع استراتيجيات المن   . 2

 .المنضبط
 تقييم األداء . 3
 ،ABCتقديم التدريب المناسب لمصممي ومطبقي ومستخدمي نظام . 4
 .تحديد السمات التقنية في النظام مثل نوع البرامج التي تناسب تطور األنظمة بشكل ذاتي. 5
 .ظامالملكية غير المحاسبية لمشروع الن. 6

2.8
يعمل نظام التكاليف على أساس من توفير معلومات تتصف بالدقة عـن الكيفيـة التـي                   

تستخدم بها الموراد المرتبطة باألنشطة المختلفة، ومن خالل دقة هذه المعلومات تتحقق مجموعة             
 : من األنظمة التقليدية وهيمن المزايا التي تميز هذا النظام عن غيره

توفير المؤشرات التي تساعد في تحديد أهمية األنشطة معبراً عنها في شكل تكلفة، وفي تحديد                -
مجاالت الوفر أو اإلسراف في هذه التكلفة مما يمكن اإلدارة مـن اتخـاذ القـرارات المرتبطـة        

 ).حسبو،بدون تاريخ( بتخصيص الموارد طبقاً ألهداف كل نشاط 
ل إلى تكاليف دقيقة للمنتجات وبشكل عام نستطيع القول إن تكاليف المنتجـات الناتجـة       التوص -

 .عن نظام األنشطة هي أكثر دقة من تكاليف المنتجات الناتجة عن نظام التكاليف التقليدي
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دقة أكبر في قياس موجهات تكلفة النشاط، والذي يساعد المدراء في تحسين المنـتج، وقيمـة                 -

 .يم القرارات، ورقابة أفضل للتكلفةالعمليات، وتصم

إيجاد أسلوب لتخصيص التكاليف غير المباشرة في وقت تزايدت فيه أهميتها، إذ تقدر نـسبتها            -
من هيكل التكلفة الكلية وفـق عالقـة الـسبب          % 50في كثير من المنظمات الصناعية بحوالي       

  بالمنتج -تكليف تلك األنشطة –والنتيجة، وذلك بربط األنشطة والموارد المستنفدة في إنجازها 
 

مما يسمح بتحديد أدق لتكاليف المنتجات ومعلومات تفصيلية حول األنشطة الالزمة لإلنتاج، وهذا             
بدوره يرشد قرارات اإلدارة القصيرة والطويلة األجل استناداً إلـى معلومـات نظـام تكـاليف                

 ).2002ظاهر، ( األنشطة 

شرة، فمعرفة األنشطة المتعلقة بالتكاليف غير المباشـرة        التحسن في رقابة التكاليف غير المبا      -
يؤدي إلى تحديد المسؤولية عن تلك التكاليف وبالتالي إخضاعها إلى رقابة أكثر فاعليـة بـسبب                

 ).2002ظاهر، ( معرفة الجهة المسؤولة عنها 

ي اتخـاذ  فالتحديد الدقيق لتكاليف المنتجات يؤدي إلى المساهمة ف    . اتخاذ قرارات إدارية أفضل    -
هذا باإلضافة إلى أن    . قرارات تسعير المنتجات بشكل أفضل للتوصل إلى مستوى الربح المنشود         

المعلومات الدقيقة عن تكاليف المنتجات تساعد في اتخاذ القرارات اإلدارية بالتوقف عـن إنتـاج        
 شـرائه   منتج معين أو التوسع في إنتاجه أو المقارنة بين تصنيع جزء أساسي من منتج معين أو               

 ).2002ظاهر، ( من الخارج 

يساعد على تخفيض التكاليف من خالل تقليص الوقت والجهد المطلوبين للقيام بالنشاط، وإلغاء              -
كمـا  .  األنشطة ذات التكلفة العالية وغير الضرورية، واختيار األنشطة ذات التكلفة المنخفـضة           

نشطة والرقابة عليها، حيـث إن أفـضل        يقدم أسلوباً مختلفاً لتخفيض التكاليف من خالل إدارة األ        
الـشيخ،  ( وسيلة لتخفيض التكاليف هي فهمها ومعرفة األنشطة ومسببات التكلفة الخاصـة بهـا           

2001.( 

يوفر نظام التكاليف المبني على األنشطة مجموعة من مقاييس األداء غير المالية مـن خـالل      -
 المقاييس التكلفة والوقـت والجـودة،   مؤشرات غير مالية لقياس مسببات التكلفة، حيث تشمل هذه  

) Activity Based Budgeting(كما يساعد هذا النظام في إعداد الموازنة المبنية علـى األنـشطة   
 ).Smith, 1994(باعتبارها أداة تخطيطية ورقابية تساعد في تقويم األداء 

شآت العالميـة مـا   من أهم مزايا استخدام وتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في المن            -
يعرف باإلدارة اإلستراتيجية للتكاليف التي تساعد في علميـة التخطـيط اإلسـتراتيجي، وإدارة              

 ).2001الشيخ، ( الموارد 
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عالوة على ما يقدمه نظام التكاليف المبني على األنشطة للمديرين من تفهم تكاليف اإلنتـاج،                -

 يحدد أي العمالء أكثر تكلفـة أو أقـل          فإنه يمكنهم من تحديد خصائص وصفات عمالئهم، حيث       
 .تكلفة من غيرهم

 

2.9
على الرغم من المزايا العديدة التي يمكن تحقيقها من تطبيق نظام التكاليف المبني علـى               

 :األنشطة إال أن هناك بعض االنتقادات التي وجهت إليه وهي
تيار مسببات التكلفة، األمر الذي يتطلب االستعانة بخبرات خارجيـة          صعوبة تطبيق واخ   . 1

 .متخصصة وإعادة تدريب الكادر المحاسبي
 .التكاليف العالية المتعلقة بالحصول على بيانات تكاليف األنشطة المختلفة للمنشأة . 2

 يركز نظام التكاليف المبني على األنشطة على القرارات اإلستراتيجية في األمد الطويـل             . 3
األجل، بينما تحتاج المنشآت أيضاً إلى اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتخطـيط فـي        

 ).Christernsen and Sharp, 1993(األمد القصير األجل 

ال يمكن تطبيق النظام إال في سياق إجراء تغيير إداري شامل وضـمن منظومـة إدارة                 . 4
ئن مسألة محورية توجه اإلنتـاج  الجودة الشاملة مع التوجه نحو جعل مسألة إرضاء الزبا    

 ).2001إصدارات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ( وجميع أنشطة المنظمة 

إن استعمال نظام التكاليف المبني على األنشطة ال يقـضى علـى مـشكلة التخـصيص       . 5
فمثالً قد يكون هناك صـعوبة فـي توزيـع بعـض            . العشوائي للتكاليف غير المباشرة   

المباشرة الصناعية بدقة على األنشطة المختلفة نظـراً لـصعوبة تحديـد            التكاليف غير   
محرك التكلفة المتعلق ببعض األنشطة مما يؤدي إلى عدم دقة تكاليف المنتجات نتيجـة              
للتوزيع العشوائي لبعض التكاليف غير المباشرة كإهالك مباني المـصنع أو التـأمين أو              

 .صنعالضريبة السنوية المدفوعة على مباني الم
2.10

إن الحصول على تكلفة الخدمة المقدمة بشكل أكثر دقة يعد أمراً مهمـاً جـداً إلعطـاء                 
السعر العادل لكل من المنشأة الخدمية التي تقدم الخدمة والعميل الذي يتلقى الخدمـة فـي ظـل                  

حيث إن تحديد تكلفة الخدمة بشكل غير دقيـق         .  دمية المختلفة المنافسة الشديدة بين المنشآت الخ    
سوف يؤدي إلى تحديد سعر غير عادل سواء للمنشأة أو العميل، وهذا يؤدي إلـى عـدم قـدرة                   
المنشأة على تحقيق األرباح المستهدفة، أو عدم تعامل العميل مع تلك المنشأة والتحول إلى منشأة               

 )2002ظاهر، ( عر أقل أخرى منافسة تقدم نفس الخدمة بس
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وقد نشأت الحاجة إلى تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في المنشآت الخدميـة              

 )Cooper and Kaplan, 1999(نتيجة عاملين أساسيين هما 
حدوث تغيرات كبيرة جداً خالل العقدين الماضيين من القرن العشرين في مجال البيئـة               . 1

البنـوك وشـركات المواصـالت،      : منشآت الخدمية مثل    التنافسية التي واجهت أكثر ال    
واالتصاالت والمستشفيات والجامعات وقد أزيلت القيود التنافسية في تلـك الـصناعات            
الخدمية، كما منحت هذه المنشآت قدراً كبيراً من الحرية في وضع األسـعار، وتحديـد               

 .تشكيلة المنتجات والخدمات المؤداة
ة إلى المعلومات لتحسين جودة وتوقيت وكفـاءة األنـشطة     حاجة مديري المنشآت الخدمي    . 2

 .التي ينجزونها، وللفهم الدقيق لتكلفة وربحية منتجاتهم الفردية والخدمات والعمالء

ورغم أن الكثير من األكاديميين قد أدركوا ضرورة إيجاد نظـام تكـاليف جديـد إال أن             
ومعنى ذلك أن نجاح محاسبة التكـاليف      .  توصيل ذلك لإلدارة العليا في المنشآت يعد أمراً صعباً        

 ):Brausch, 1992(مرتبط بالتغلب على المعوقات اآلتية 
المعرفة غير الكافية لدى اإلدارة عن دور محاسبة التكاليف فـي تحقيـق العديـد مـن                  . 1

 .األهداف
 .إثبات أن النظام الجديد سوف يعمل بشكل أفضل من النظام القائم فعالً . 2

 .موارد المالية والبشرية الالزمة للنظام الجديدالقدرة على توفير ال . 3
2.10.1

هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها قبل تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة في المنـشآت               
 ):Sheridan, 1996(الخدمية وهي 

خدمـة صـحية، خدمـة      : الذي تسعى المنشأة إلى تقديمه مثل     ) ة  الخدم( تحديد المنتج    . 1
تعليمية، خدمة مصرفية، وتحديد األنشطة الواجب القيام بها ألداء هذه الخدمـة بكفـاءة،              

 .حيث إنه إذا تم تحديد الخدمة تم تحديد تكلفتها
يـة  القدرة على حساب تكلفة المنتج من خالل تفهم سلوك التكلفة، ونوعية األنشطة، ونوع    . 2

 .الخدمات التي تستهلك هذه األنشطة

األخذ في الحسبان أهمية التكاليف التسويقية عند تحديد تكلفة الخدمة حيث تـساعد هـذه                . 3
 .التكاليف على تفهم نوعية العميل وسلوكه وبالتالي تحديد تكلفة وربحية العميل

اف تركيز اإلدارة على أهمية دور العنصر البشري ومدى مساهمته فـي تحقيـق أهـد               . 4
 .المنشأة
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المقدرة على إجراء المقارنة بين سمات وخصائص وأنواع الخدمات المؤداة مع نظيرتها             . 5

 .في المنشآت المماثلة كلما أمكن ذلك
2.10.2

طة في أي منـشأة خدميـة   فيما يلي اإلطار العام لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنش  
)haffman and Talbott, 1991:( 

فحص عناصر التكاليف غير المباشرة للمنشأة، واستبعاد العناصر التي يمكـن ربطهـا              . 1
 .مباشرة ألي فرع من فروع المنشأة لتصبح تكلفة مباشرة لهذا الفرع

 .ظفينتحديد األنشطة الرئيسية للمنشأة من خالل إجراء المقابالت الشخصية مع المو . 2

تحليل األنشطة المؤداة، والتعرف على المهام الالزمة لهـا بهـدف تحديـد مجمعـات                . 3
 .األنشطة، والتكلفة الخاصة بكل منها

 .فحص السجالت المحاسبية، والدفاتر اإلحصائية لتحديد مسببات التكلفة لكل نشاط . 4

ـ                . 5 سبب تحديد تكلفة كل مسبب تكلفة، وذلك بقسمة التكلفة الخاصة بكل نـشاط علـى الم
المناسب تمهيداً لتخصيص تكلفة األنشطة على المنتج، أو الخدمة بقدر اسـتهالكها لهـذه     

 .األنشطة
2.10.3

إن الجامعات كغيرها من المؤسسات تسعى جاهدة لالعتماد على نظام للتكـاليف يعتبـر               
تكاليف مخرجاتها، لما لذلك من أثر كبير على دقة القـرارات           أكثر دقة وموضوعية في تحديده ل     

اإلدارية التي تبنى على هذه المعلومات، لذا حديثاً أجريت الكثير من الدراسات والتي تهدف إلـى         
دراسة إمكانية تطبيق نظام التكاليف الجديد والمسمى بنظام التكاليف المبني على األنشطة علـى              

لفوائد المرجوة من تطبيقه على الجامعات خاصة في ظـل ارتفـاع   الجامعات وما هي الجدوى وا 
تكاليف الخدمات التعليمية وكانت نتائج الدراسات تتمحور في جدوى وأفضلية تطبيق هذا النظـام        
في المؤسسات التعليمية لما يحققه من نتائج إيجابية على صعيد تحديد تكلفـة الخدمـة التعليميـة       

نة بنظم التكاليف التقليدية، باإلضافة إلـى أن االعتمـاد علـى            بشكل أكثر دقة وموضوعية مقار    
أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يساهم وبشكل دقيق في تسعير الخـدمات التعليميـة فـي                
الجامعات األمر الذي ينعكس على قدرة الجامعات المطبقة لهذا النظام على منافـسة الجامعـات               

 تطبيق نظام التكـاليف المبنـي علـى األنـشطة فـي             األخرى وبكل قوة، من هنا جاءت أهمية      
الجامعـات  ) 2007حلـس، ( و) 2004عبد اهللا،   ( الجامعات المختلفة، وأوصت غالبية الدراسات      

إلى اعتماد نظام التكاليف المبني على األنشطة لتحديد تكلفة خدماتها وذلك لإليجابيات المتحققـة              
 .والمذكورة أعاله
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2.11

إن أحدث الدراسات أثبتت درجة ارتباط عالية بين تطور األداء المالي وتطبيـق نظـام                
 Harvard Businessالتكاليف المبني على األنشطة، حيث أن المقاالت الحديثة المنشورة في مجلة 

Review     ة شهدت وفر في التكاليف بحيث أصبحت تكـاليف   وغير المقصورة على الخدمات المالي
 نشاط وذلك تحقق بعد تطبيق أسلوب التكاليف المبني على األنـشطة            20 أنشطة تفي تكاليف     10

)Garg & Rafiq, 2002 .( 
 

باإلضافة إلى الدراسات التي أثبتت أن هذا األسلوب يساهم في تدعيم القـدرة التنافـسية                
وبالتالي يستطيع أن ينافس كافة الشركات في السوق المحليـة          وذلك من خالل تخفيض التكاليف      

والعالمية، األمر الذي ينعكس إيجاباً على حصة المؤسسة السوقية وبالتـالي زيـادة اإليـرادات               
وتخفيض التكاليف والذي يؤثر مباشرة على زيادة األرباح المحققة، وهـذا بـدورة يزيـد الثقـة      

لسوق وذلك للنمو المستمر في األرباح والذي يتحقق بفضل         بالمؤسسة وترتفع أسعار أسهمها في ا     
 .تطبيق أسلوب التكاليف المبني على األنشطة

كما ويوفر أسلوب التكاليف المبني على األنشطة معلومات دقيقة أكثر تفصيالً عن التكلفة              
وقوف على  األمر الذي يزيد من دقة المؤشرات والمقاييس والنسب المالية التي تساعد كثيراً في ال             

 .الوضع المالية للمؤسسة سبل تطوير األداء
إن اتخاذ القرارات اإلدارية السليمة هي التي تحقق االستغالل األمثل للمـوارد المتاحـة               

والتي تتصف بالندرة، أما القرارات غير السليمة فهي التي تـؤدي إلـى هـدر المـوارد سـوء           
لمبني على األنشطة وبما يوفره من معلومات       استخدامها، ألجل ذلك فإن تطبيق أسلوب التكاليف ا       

دقيقة عن التكاليف يساعد اإلدارة على اتخاذ قرارات إدارية سليمة األمر الذي ينعكس على حسن              
 .استغالل الموارد المتاحة والذي يعتبر خطوة على طريق تطور األداء المالي
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 الثالث

3.1Introduction 

تلعب الموازنات دوراً هاماً في العملية الرقابية والتخطيطية في مختلف مجاالت النـشاط          
االقتصادي، باعتبارها أحد األساليب المستخدمة في فرض الرقابة علـى عمليـات المـشروع،              
ومتابعة وتقييم األداء بهدف اتخاذ القرارات السليمة، ويتم ذلك عن طريق وضع مجموعـة مـن       

 ).1983الصعيدي،( لفترة زمنية مستقبلة تالتقديرات لتخطيط الموارد واالستخداما
 

التكاليف  وبعد أن تناول الباحث في الفصل الثاني باستفاضة نشأة ومراحل تطور أسلوب
المبني على األنشطة وماهيته وتعريفه وأهميته ومزاياه وعيوبه؛ فإنه يسعى فـي هـذا الفـصل                

 -:انب هذه الدراسة، وذلك من خالل مايليلدراسة جانب مهم من جو
 الموازنات التخطيطية، يتناول فيه مفهوم وأهمية ونشأة ومراحل تطور الموازنـة            :المبحث األول 

 .وأهدافها ووظائفها وعوامل نجاحها وخصائصها ومميزاتها وعيوبها
 

 فـي المؤسـسات     الموازنة في الجامعة اإلسالمية ويتناول فيه دراسة الموازنـة        : المبحث الثاني 
 . الخدمية باإلضافة إلى التعرف على طريقة إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية الحالية
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3.2Background
إن فكرة الموازنة تعتبر من التقاليد التي تعود بجذورها للماضي البعيد، حيث كان الحاكم              

ة حقاً مشروعاً وأمراً يجب إطاعته من قبـل         يعتبر الحصول على الضرائب واألموال من الرعي      
وبدأت تتبلور الفكرة أكثر في نهاية عصر اإلقطاع بأوروبا، عندما دخلت بروسيا في             . المواطنين

حروب طويلة مع جاراتها من الدول األخرى، فنتج عن ذلك توحيد كثير من هـذه اإلقطاعيـات         
تحتاج إلى تمويل وموارد مالية دائمة من       في دولة مركزية قوية ذات سيادة، وهذه بطبيعة الحال          

أجل إدارة شؤونها وطموحاتها واالستمرار في التوسع وبسط نفوذها على مواطنيها، فلجأت إلـى       
فرض الرسوم والضرائب واإلتاوات التي أثقلت كاهل الشعب؛ األمر الذي أدى إلى احتجاجـات              

" ال ضرائب بغير تمثيـل  " ص على أنه واسعة على أثرها تغير الحال ليقر المبدأ الشهير الذي ين         
وبهذا أصبح وألول مرة رقابة على هذه الضرائب والرسوم، ورويداً رويـداً بـدأت الموازنـة                

فقـد  ) Budget(أما مـصطلح الموازنـة      . تواكب التطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية    
كان وزير المالية حينها يعد     م، حيث   1688استخدم ألول مرة في التاريخ المالي في إنجلترا عام          

نـور،  ( ، ويذكر )العمر ، بدون تاريخ(تقديرات الموازنة لعرضها على مجلس العموم البريطاني  
1976" a (" أن أول من استخدم لفظ الموازنة التقديرية هوDe Gazeux   حيث أدرج فـي طبعـة 
لموازنة التقديريـة كمـا      من كتابه فصالً كامالً عن الموازنة التقديرية، حيث كانت ا          1825سنة  

.   عبارة عن جدول باالحتياجات من الموارد مع توقيت هـذه االحتياجـات  De Gazeuxوصفها 
 والذي أرسى دعـائم وأساسـات       - عليه السالم    –وهنا ال يفوتنا أن نسجل السبق لسيدنا يوسف         

 أعـدها   صحيحة ومتينة في مفهوم الموازنة ، حيث اتضحت معالم اإلبداع في الموازنـة التـي              
لمواجهة أزمة قلة الزرع، واستفادته من سنوات الرخاء ليغطي بها سنوات القحط حيـث بلغـت               
 مدة هذه الموازنة خمسة عشر سنة، وورد ذلك في القرآن الكريم في سورة يوسف فـي اآليـات         

روه يف سـنبلِهِ إِلَّـا قَلِـيال ممـا تَـأكُلُون      قاَلَ تَزرَعون سبع سِنِني دأَباً فَما حصدتُّم فَـذَ   فيقول اهللا عز وجل  47-49
         ونـا تُحـصِنمم إِلَّـا قَلِـيال ـنمتُم لَها قَدم أكُلني ادشِد بعس عدِ ذَلِكأتِي مِن بي ثُم          غَـاثفِيـهِ ي ـامع عـدِ ذَلِـكـأتِي مِـن بي ثُـم 

ونعصِرفِيهِ ياس والن   تلخيص هذه القواعد واألسس في موازنة سيدنا يوسف كما يلييمكن: 
إن مفهوم الموازنة التخطيطية إنما يقوم على فكرة التوازن والموازنة، وقد قـام سـيدنا                . 1

يوسف عليه السالم بالموازنة بين اإلنتاج الزراعي واالستهالك فـي ضـوء الظـروف              
 .المتاحة وذلك بغرض تخطي الجدب والقحط

 قد راعى إشراك المستويات اإلدارية فـي مـسئولية          – عليه السالم    –ف  إن سيدنا يوس   . 2
 ولقد اسـتنبط  – مبدأ المشاركة  –مباشرة عن تحقيق الخطة في مراحل إعدادها وتنفيذها         
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، )تحـصنون (، )فذروه(، )حصدتم  ( ،  )تزرعون( ذلك من مخاطبته لرسول الملك بقوله       
إلى ضرورة اشتراك كافة المـستويات      حيث أن الخطاب هنا بصيغة الجمع، وهذه إشارة         

 .اإلدارية في إعداد الموازنة التخطيطية، لكي يضمن الجميع نجاحها

  قد توافر لها مبدأ تـوفير الحـوافز، ومبـدأ            – عليه السالم    –إن موازنة سيدنا يوسف      . 3
الواقعية في األهداف، وتناسبها مع اإلمكانيات، ذلك أنه قد وضح للناس أن سنوات كساد              

ستعقب الرخاء، حيث حمل إليهم البشرى تطمئنهم وتحفزهم، وهي أن هذه األزمـة             سبع  
 ).عبد الرحمن، بدون تاريخ( إلى انقطاع، إذ سيأتي على الناس عام يغاث فيه الناس 

إدراك المسئول ألهمية الموازنة وأهمية تنفيذها حسب الخطوات المرسومة لها، بحيـث             . 4
 .زنة هو نفسه قائم على تنفيذهايكون الشخص القائم على إعداد الموا

) "a" 1976نـور، ( هكذا كانت أساسات الموازنة التي وضعها سيدنا يوسف عليه الـسالم أمـا              
  -:فيرى أن أسلوب الموازنة التقديرية قد مر بأربع مراحل على النحو التالي

بة لتنفيذ   وكانت فيها الموازنة التقديرية عبارة عن تجميع للموارد المطلو         :المرحلة األولى  . أ 
 .برنامج معين

 . يتم فيها تحديد توقيت زمني لالحتياجات:المرحلة الثانية . ب 

 . أصبحت الموازنة التقديرية تستخدم التكاليف المعيارية لتحقيق الرقابة:المرحلة الثالثة .ج 

 وهي المرحلة التي أصبحت فيها الموازنة التقديرية تـستخدم كوسـيلة          :المرحلة الرابعة  .د 
 .لرقابة والتنسيقفعالة للتخطيط وا

 
3.3Budget Definition 

يتم التعبير عن مفهوم الموازنة بعدة مصطلحات يقصد بها نفس المعنى والمفهوم، ومـن             
هذه المصطلحات الموازنة التخطيطية ، الموازنة التقديرية، الموازنة الرقابية، وكل مصطلح من            

 من وظائف الموازنة، فمن يراها بأنها تتعلق بـالتنبؤ          هذه المصطلحات يركز على وظيفة معينة     
بالمستقبل وصفها بأنها موازنة تخطيطية، ومن يعتبرها بأنها أداة فعالة للرقابة علـى أداء اإلدارة         
وصفها بالموازنة الرقابية ومن اعتقدوا أنها تتعلق بأرقام تقديرية أطلقوا عليهـا اسـم الموازنـة            

 .التقديرية
مراحل تطور الموازنة حيث كان للموازنة في كل مرحلـة مفهـوم ومعنـى              سبق الحديث عن    

يختلف عن اآلخر هذا من جانب، أما من جانب آخر فإن الجهات التي قامـت بتعريفهـا فكـٌل                   
 :يعرفها على موقعه وبالتالي يأخذ زاوية معينة منها، ومن هذه التعريفات
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تقبلة، تهدف إلى تنظيم وتنسيق النشاط      بأنها خطة للعمل في فترة مس     ) 1981مرعي،  (  عرفها   -
االقتصادي لوحدة اقتصادية معينة، في حدود الموارد البشرية واآللية والمالية المتاحـة، بحيـث              
يمكن تحقيق أفضل النتائج فيما يتعلق بتحقيق أهداف النشاط الموضوعة مقدماً، باستخدام أفـضل           

 .دافالوسائل واألساليب والطرق التي توصل إلى هذه األه
أسلوب يتم بموجبه ترجمة التقديرات الخاصة بأنشطة الوحدة " بأنها ) Hassel, 1996( وعرفها -

االقتصادية في فترة مستقبلية محددة في صورة خطة كمية ومالية ونقدية، حيث توضح األهداف              
اسـاً  الواجب تحقيقها، والقرارات الواجب اتخاذها لتحقيق تلك األهداف، كما تمثل الموازنـة مقي            

 ".للرقابة وأساساً لتقييم األداء 
خطة مالية تعمل على برمجة األنشطة االقتصادية المتوقعـة  " بأنها ) 1995صبري، ( وعرفها  -

معبراً عنها بكميات وقيم مالية بهدف ضمان تحقيـق أهـداف           ) سنة قادمة   ( للمنشأة خالل فترة    
 .المنشأة مع توضيح وسائل تحقيق ذلك

خطة مفصلة للحصول علـى المـوارد   " على أنها ) Garrison and Noreen, 2003( ويعرفها -
المالية والموارد األخرى المتاحة واستخدامها، خالل فترة زمنية محـددة، وهـي تمثـل خطـة                

 ".مستقبلية معبراً عنها كمياً ورقمياً
خطة سنوية معتمدة قانونـاً مـن قبـل الـسلطة صـاحبة      " بأنها ) 2005حجازي، ( ويعرفها   -
 ".الختصاصا

خطة إنتاجية للمشروع ككل وألقـسامه      " أن الموازنة التقديرية تمثل     ") a "1976نور،  ( ويرى   -
 ".الفرعية لفترة زمنية معينة 

أسلوب يتم بمقتضاه وضع تقـديرات للعمليـات المـستقبلية          " بأنها  ) 1987شادي،  (  ويعرفها   -
 كأداة رقابية يتم على أساسها متابعـة     خالل فترة زمنية محددة في صورة خطة مالية شاملة تتخذ         

 ".وتقييم األداء 
تخصيص األموال الالزمة للحصول على خدمات متفق عليها " بأنها ) Crozier, 2004( ويرى -

 ".خالل فترة زمنية محددة 
تعبير مالي عن خطة األعمـال، وأداة مـساعدة لتحقيـق         "  الموازنة بأنها    Horngren وعرف   -

 ).Horngren, Sundem, 1995". (التنسيق والرقابة 
خطة مالية كمية، تغطي أوجه النشاط المختلفة للوحـدة         " بأنها  ) 2003أبو نصار،   (  ويعرفها   -

االقتصادية، لفترة مستقبلية، وينظر إلى الموازنة على أنها ترجمة كمية ومالية لألهـداف التـي               
 ".تسعى إدارة الوحدة االقتصادية الوصول إليها 
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تعبير كمـي  " جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ومقرها األردن، على أنها          وعرفتها   -
عن خطط اإلدارة المعتمـدة لتحقيـق األهـداف    ) تكاليفي، إيرادي، استثماري وتمويلي ( ومالي  

 ).2001المجمع العربي، " ( الموضوعة 
ال تختلـف مـن حيـث    على الرغم من اختالفات التعريفات السابقة  في التعبير إال أنها     

الجوهر في أن الموازنة تعتبر خطة كمية تسعى إلى تحقيق االستغالل األمثل للموارد االقتصادية              
المتاحة للوحدة االقتصادية خالل فترة مستقبلية، ويمكن التعرف على خصائص الموازنـة مـن              

 :خالل التعريفات السابقة وهي على النحو التالي
 .بلية وبذلك تمثل أداة تخطيطيةأن الموازنة خطة شاملة مستق . 1
أن الموازنة وسيلة رقابية يتم من خاللها تقييم أداء المشروع بمقارنة األداء الفعلي مـع                . 2

 .الموازنة

أن الموازنة تحدد تكاليف األنشطة والبرامج المستقبلية المقترحة وتحدد أيـضاً مـصادر         . 3
 .التمويل لهذه األنشطة والبرامج

 .والتنسيق بين األنشطة والبرامج واألقسام المختلفة في المنشأةالموازنة وسيلة للتنظيم  . 4

 
3.4

في العلم الحديث ال يتم إعداد الموازنة من أجل اإلعداد فقط وإنما يـتم إعـدادها لكـي                  
 :تساعد المؤسسة في تحقيق أهدافها

 :أداة تخطيط . 1
لتخطيط ألن التخطـيط والموازنـة      إن الشروع بإعداد الموازنة يستوجب القيام بعملية ا       

يشتركان بأنهما يتعلقان بالمستقبل، والتخطيط كما عرفه مركز التميز للمنظمات غير الحكوميـة             
نوع من العمل التعاوني الشامل يقوم على المنهج العلمي في البحث بقصد رسم خطة قابلة               " بأنه  

، وتهـدف الموازنـة     )2003عيـسى،    ( "للتنفيذ في حدود اإلمكانيات والمواد القابلة لالستثمار        
عموماً إلى تحقيق أهداف تخطيطية كما أنها تمثل وسيلة لصياغة توقعات وأماني المديرين فـي               
المستقبل القريب أو البعيد فضالً عن التفكير في المستقبل باستمرار، وللتخطيط متطلبـات البـد               

 :منها 
األهـداف طويلـة األجـل    تحديد األهداف الرئيسية والفرعية للمشروع، وكذلك     . أ 

 .وقصيرة األجل
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كمية مواد، ساعات عمـل،     " وضع الخطة أوالً على أساس وحدات قياس عينية          . ب 
 ".إلخ.. وحدات خدمات، عدد منتجات ، تكاليف أنشطة، 

 .توزيع المسئوليات التنفيذية بين العاملين، حتى يمكن تقييم أداء العاملين .ج 

 :أداة تنسيق. 2
 لجميع أنشطة ومراكز المؤسسة وبذلك تستخدم كأداة تنسيق بـين           الموازنة تعتبر شمولية  

األنشطة في جميع األقسام ووحدات المنظمة، ويتم صياغة هذه األنشطة في خطة واحدة، ويؤدي              
ذلك إلى توجيه كافة المستويات اإلدارية للمنشأة نحو هدف واحد، كما تعتبر الموازنـة وسـيلة                

 حيث أن الموازنة تعني سياسات مكتوبـة وبـرامج معلنـة،            اتصال بين كافة مستويات اإلدارة،    
يتطلب تنفيذها إعداد تقارير دورية بصورة متواصلة لمتابعتها مما يوفر وسائل اتـصال مالئمـة      

 ).1995صبري، ( عبر المستويات اإلدارية المختلفة 
تخاذها والتنسيق مطلوب بين األهداف المرجو تحقيقها في المستقبل والقرارات التي يتم ا           

في الحاضر على ضوء ما يتوافر من خبرة أبرزتها في هذا المجال أحداث الماضي وما يحتمـل            
توافره من ظروف في المستقبل، والتنسيق في هذا المجال ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيلة                  

ـ ( بصورة أكثر كفاية فـي المـستقبل    ) في العملية اإلنتاجية    ( لتحقيق هدف االستمرار     ي، مرع
1981.( 

 :أداة رقابية. 3
ال يخفى على أحد أن دور الموازنة ال يتوقف عند وضع الخطة فقط، إذ إن التخطيط ما                 

ومن ثم ينبغي االلتزام بالخطـة، خـالل التنفيـذ،          . هو إال الخطوة األولى للرقابة على األنشطة      
لذلك فإن الرقابة هـي     . ومتابعة ذلك التنفيذ ورقابته وإال أصبحت الخطة تقديرات ال جدوى منها          

 :الدور الحقيقي الذي تؤديه الموازنة عن طريق
 .متابعة األداء الفعلي لألنشطة . أ 
 .مقارنة األداء الفعلي مع المخطط . ب 

 .تحليل االنحرافات، والتعرف على أسبابها وعالجها في الوقت المناسب .ج 
3.5

لموازنة تتضح أهميتهـا والتـي      من خالل االستعراض السابق لنشأة وتعريف وأهداف ا       
 :نضعها في نقاط كالتالي

تعتبر الموازنة أداة تخطيط، يتم من خاللها التنبؤ بالمستقبل، ووضع الخطـط المناسـبة               . 1
فالتخطيط يجعل اإلدارة تنظر إلى المستقبل باستمرار       .  " لكافة أنشطة الوحدة االقتصادية   
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ن التفكير المسبق يساعد اإلدارة على      مما يؤدي إلى تقليل المفاجآت، ويرى هورنجون بأ       
 ).2001المجمع العربي، " ( تغيير األحوال والظروف نحو األفضل 

تستخدم الموازنة كأداة تنسيق بين مختلف األنشطة واألقسام داخل الوحدة االقتـصادية،             . 2
حيث تتضمن توزيع وتخصيص الموارد المالية المختلفـة علـى أوجـه االسـتخدامات             

 . لألولويات والحاجةالمتعددة وفقاً

تعتبر الموازنة التخطيطية أداة رقابية فعالة بيد اإلدارة تضمن لها اإلشراف الكامل على              . 3
التصرفات المالية لإلدارات التنفيذية المختلفة داخل الوحدة االقتصادية، مهما كان نوعها            

اريـة،  أو حجمها؛ حيث تستخدم الموازنة بواسطة الحكومات وبواسطة المشروعات التج         
ويرى كروزير أن الموازنة إذا ما استخدمت كأداة رقابة فعالـة، فإنهـا سـوف تحقـق        

 :األهداف اآلتية

 .تعريف وتقييم الخطط قصيرة األجل . أ 
تحديد المسؤوليات وتفويض الصالحيات لمديري الموازنة مـن أجـل تحقيـق             . ب 

 .وإنجاز الخطط

ة علـى األنـشطة     تخصيص الموارد المتاحة للمشروع من أجل اإلنجاز والرقاب        .ج 
 .المختلفة

العمل على تحفيز المديرين والعاملين في المنظمة لبذل قصارى جهدهم من أجل             .د 
 .إنجاح الخطط

تعتبر الموازنة وسيلة هامة تعمل على تحسين كفاءة اإلدارة وتشجع روح التعاون بـين               . 4
 .العاملين للعمل على إنجاحها

وبيان االنحرافات واتخاذ الخطوات المناسـبة      توفر الموازنة نظاماً متكامالً لتقييم األداء        . 5
 .للعمل على تصحيح األخطاء وتقليل االنحرافات

3.6
 :خصائص الموازنة . أ

 .تجعل المديرين يضعون التخطيط في أولويات أعمالهم. 1
 .تعتبر وسيلة لتوصيل الخطط بطريقة منظمة لكل قسم من أقسام المنظمة. 2
 .د المديرين بطريقة لجعل مجهوداتهم التخطيطية أكثر رسميةتم. 3
 ).1987شادي، . ( الموازنة تعتمد بشكل أساسي على تقدير المستقبل. 4
 .تعتبر خطة شاملة لجميع أوجه النشاط. 5
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 ).1995صبري، ( تأخذ في شكلها النهائي صورة مالية . 6
كامل وتناسق أهداف وخطـط األقـسام       تعمل على تناسق األنشطة للمنظمة كلها عن طريق ت        . 7

 .المختلفة وتناسقها مع األهداف العامة للمنظمة
يتم إعدادها مقدماً حيث تعتبر الخطوة األولى التي تقوم بها اإلدارة، وهي تتفرع وتشتق مـن                . 8

 . إستراتيجية المنشأة طويلة األجل
 . سير العمليات داخل المشروعتعتبر الموازنة بمثابة المقياس الذي يستخدم في الرقابة على. 9

 .تعتبر الموازنة عامالً مساعداً في عملية تطوير وتحسين األداء من خالل روح الفريق. 10
تستخدم الموازنة كوسيلة لتقييم أداء المديرين، كما أنها تعتبر أداة من أدوات تعليم وتـدريب      . 11

 .ف المنشودةالمديرين، ووسيلة تحفيز لهم لكي يعملوا على تحقيق األهدا
 :مميزات الموازنة الجيدة. ب

 :)1988الصحن، ( إن اآلراء اجتمعت على أن الموازنة الجيدة يجب أن تتميز بما يلي 
أي أن تُبنى الخطط التي تقدمها الموازنة على تقديرات مدروسة بعناية           : التخطيط السليم  . 1

 .كبيرة
وأن تكون متكاملة ومقسمة     أي أنها تغطي كل أنشطة المشروع ككل متكامل،          :الشمولية . 2

حتى تكون قابلة للتطبيق، كما أن شموليتها تتمثل في تفـصيالت إجراءاتهـا لتوضـيح               
 .)2002صبري ، ( وسائل تحقيق الخطط المالية 

تحديد المسؤوليات وتوزيعها على كل األفراد المسئولين عـن اإلدارة، وأن تكـون فـي      . 3
 .هاصورة يسهل فهمها وتطبيقها لكل المسئولين عن

 .أن تتصف الموازنة بالمرونة بحيث يمكن التعديل فيها حسب الحاجة . 4
 

3.7
ف الموازنات باختالف طبيعة المنظمات وعمر البرامج التي تعمل عليها واألهـداف      تختل

التي تسعى إلى تحقيقها، وبذلك يمكن تقسيم الموازنات حسب الزاوية التي ينظر من خاللها إلـى                
 :زنة وبيان ذلك كما يليالموا

3.7.1
 ):1981مرعي ، ( وتنقسم الموازنات من حيث الفترة الزمنية التي تغطيها إلى 

وهي التـي تغطـي عـادة فتـرة      : Short term Budgetsموازنات قصيرة األجل  . أ 
عـادة  ( وحدة المحاسبية لفترة محاسبية     محاسبية واحدة، أي أنها تختص بتغطية نشاط ال       

ويكون الهدف منها أساساً رسم برنامج العمل في الفترة والرقابـة علـى             .  مقبلة) سنة  
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كما يتم تقسيم الموازنات قصيرة األجـل  .  كفاية تنفيذه، أي أنها أداة تخطيطية رقابية معا   
ة مثالً يـتم تقـسيمها إلـى       فالموازنة السنوي . عادة على مدار الفترة الزمنية التي تغطيها      

 .موازنات ربع سنوية أو شهرية أو حتى أسبوعية أذا اقتضت الضرورة لذلك
فهي عادة تغطي فترة زمنية تزيـد  :  Long term Budgetsموازنات طويلة األجل  . ب 

عن فترة محاسبية واحدة، أي أنه يتم إعدادها لعدة سنوات في المستقبل عادة ما تتـراوح        
ويكون الهدف منها أساساً تخطيطياً وليس رقابياً حيث تهـدف  . اتبين خمس وعشر سنو  

إلى التنسيق بين األهداف واإلمكانيات في المستقبل في ضوء األهداف واإلمكانيات فـي             
كما يمكن تقسيم الموازنات طويلـة  . الحاضر، وعلى أساس الخبرة المكتسبة في الماضي      
قصيرة األجل جـزءاً مـن الموازنـة    األجل إلى موازنات سنوية بحيث تصبح الموازنة    

 .طويلة األجل

ويعد هذا النوع من الموازنات بمعرفة اإلدارة العليا للمنظمة وعلـى أسـاس األهـداف               
طويلة األجل، وتكون الغاية األساسية لها توضيح االتجاه العام الـذي سـتنتهجه المنظمـة               

 ).2001راضي وحجازي، ( مستقبالً للوصول إلى األهداف العامة 

لتفعيل دور الموازنـة فـي التخطـيط     :Continuous Budgetsموازنات مستمرة  .ج 
والرقابة، يمكن للوحدات االقتصادية كالجامعات وغيرها أن تعد الموازنة عن فترة سـنة       
كاملة دائماً، فإذا انقضت مثالً األشهر الثالثة األولى من الموازنة السنوية، جرى إعـداد              

يضاً، عن طريق االمتداد بها في المستقبل بنفس الطريقة،         موازنة طويلة األجل مستمرة أ    
ويتضح مـن ذلـك أن      . فكلما انقضت سنة منها امتد مداها إلى سنة أخرى في المستقبل          

استخدام الموازنات المستمرة يعتبر أفضل من الموازنات الفترية التي تغطي فترة زمنية             
رة عن غيرها مـن الموازنـات       محددة تنقضي بانقضائها، حيث تتميز الموازنات المستم      

بأنها تساعد اإلدارة في عملية التخطيط المستمر للمـستقبل، وتعـديل معـايير وبنـود               
الموازنة في ضوء الظروف المحيطة أوالً بأول، كما أنها تضمن اسـتمرار اإلدارة فـي    
التخطيط والتفكير في المستقبل بصفة دائمة، وهذا ما يزيد من فعاليـة الموازنـة كـأداة         

 ).1997حنان، وكحالة، (خطيط ورقابة ت
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3.7.2
 :وتنقسم إلى قسمين هما

 وهي التي تغطـي األنـشطة   :Operational Budget) الجارية ( الموازنات التشغيلية  .  أ
لهم أثناء التنفيـذ  اليومية العادية للمشروع، ويستخدمها رؤساء األقسام والعاملون كمرشد        

 ).2001المجمع العربي، ( 
 وتختص الموازنات الرأسمالية برسم سياسـة  :Capital Budgetالموازنات الرأسمالية  .  ب

الوحدة االستثمارية في كل من المدى القصير والمدى الطويل ووضع برنامج االسـتثمار    
وهي بهـذا تـشمل     . وتخطيط كيفية تمويله والرقابة على تنفيذه طبقاً للخطة الموضوعة        

برنامج االستثمار في األصول المختلفة، وموازنة الموارد واالسـتخدامات الرأسـمالية،           
( والموازنة النقدية الخاصة بتنفيذ برنامج االسـتثمار والميزانيـة العموميـة التقديريـة          

عن الموازنة الرأسمالية بأنهـا هـي التـي         ) Garrison,2003(وعبر  ).  1981مرعي،  
طيط االستثماري طويل األجل للمشروع بحيث قد تصل في بعض األحيـان        تختص بالتخ 

 سنة، مثل النفقات التي تتعلق باألصول الثابتة التي تؤثر على عمليات المشروع             30إلى  
 .  لفترة زمنية طويلة

وتعتبر القرارات المتعلقة بهذا النوع من الموازنات من أصعب القرارات اإلدارية وذلـك   
ن لفترات طويلة في المستقبل بحيث يكون من الصعب القيام به بدقة متناهيـة              ألن التنبؤ يكو  

 ")a "1976نور، (في بعض الحاالت 
3.7.3

 وهي الموازنة التي يتم تقدير التكاليف فيها عند مـستوى  :Fixed Budgetالموازنات الثابتة . أ
وتسمى بالموازنة الساكنة، وذلك ألنها تقوم علـى تقـدير التكـاليف            . ط ال يتغير  واحد من النشا  

 .واإليرادات عند مستوى نشاط واحد فقط
 وهي الموازنة التي تكون في :Flexible or Variable Budget ةالموازنة المرنة أو المتغير. ب

زنة المتحركة، وفي ضـوء  وتسمى بالموا. التكاليف مقدرة في ظل أحجام وأنشطة إنتاجية مختلفة      
هذا األسلوب من الموازنات فإنه يتم تقييم األداء على أساس مقارنة نتائج التنفيذ الفعلي بما هـو                 

أن هذه الموازنة تمتاز بأنها تغطي      ) 2000حجاج،  ( ويذكر  . مخطط لنفس مستوى التنفيذ الفعلي    
 .ألداءمدى معيناً من النشاط، وأنها ديناميكية، وتسهل قياس وتقييم ا
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3.7.4
 ويتم إعدادها باالعتماد على البيانـات التاريخيـة،   :Historical Budgetالموازنة التاريخية . أ

وهي تفترض أن مـا  .  حيث تعتبر نقطة االنطالق واألساس الذي تعد عليه موازنة الفترة القادمة 
ه في المستقبل، ومع األخـذ بعـين االعتبـار الظـروف            حدث في الماضي سوف يستمر حدوث     

ويمتاز هذا األسلوب بالبساطة وسهولة التحضير واإلعداد، إال أن لهذا          . المتوقعة في العام المقبل   
 ):2005حماد،( األسلوب عدة عيوب منها 

 .احتمال انتقال أخطاء التقدير من سنة ألخرى. 1
، حيث يسعى المديرون إلى زيادة التقديرات وتسعى        ال تعد التقديرات وفق معايير موضوعية     . 2

 .اإلدارة العليا إلى خفضها
 .عدم ربط النفقات بالبرامج، مما يحول دون تحليل التكلفة والعائد. 3
 ويتم إعدادها بافتراض أن النـشاط عنـد نقطـة    :Zero-base Budgetالموازنة الصفرية . ب

ازنة الفترة الماضية قد ال يظهر في موازنة الفترة         وهذا يعني أن البند الذي ظهر في مو       .  الصفر
ويعتمـد أسـلوب    .  الحالية إذا ثبت عدم جدوى بقاء النشاط أو البرنامج الذي يتضمن ذلك البند            

الموازنة الصفرية على تحليل التكلفة للمشروعات والوظائف وأولوية الترتيـب، بحيـث يكـون              
ويحقق هذا األسلوب مجموعة من المميزات أهمهـا           . هناك تبرير لكل نفقة مطلوبة لتنفيذ البرامج      

 ):2005حماد، ( 
التركيز على كيفية تحقيق األهداف عن طريق كفـاءة وفاعليـة نظـم التخطـيط والرقابـة               . 1

 .للمشروعات
 .يسهل توزيع الموارد المتاحة حسب األولويات المطلوبة. 2
 خالل مشاركتهم فـي عمليـات التخطـيط         يساهم في تنمية القدرات والمهارات للعاملين من      . 3

 .واإلعداد والرقابة على الموازنة
تساهم في عملية تقييم األداء لكل وحدة داخل المشروع من خالل مقارنـة األداء بالموازنـة                . 4

 .الخاصة بهذا القسم
أن الموازنة الصفرية تؤدي إلى اعتماد التخطيط كمرحلة أساسية فـي  ) 1995حجازي،  ( ويذكر  
 . الموازنة وتزيد من مشاركة العاملين في إعدادها مما يخلق روح التعاون بينهمإعداد

"  وتعـرف بأنهـا   :Planning and Programming Budgetموازنة التخطيط والبرمجـة  . ج
الموازنة التي تهتم أساساً بالتخطيط الشامل وتكاليف المهام أو األنشطة ومدخل موازنة البـرامج              

 المسبق للتكلفة الكلية للمهمة المعينة بغض النظر عن الوحدات التنظيمية التي            مما يستلزم التحديد  
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ويهـدف هـذا األسـلوب إلـى        ).  1985 عبد العادل وآخرون،  " (قد تستخدم لتنفيذ هذه البرامج    
أن هـذا  ) 2005حماد، ( المساعدة على ترشيد القرارات يما يتعلق بتخصيص الموارد، ويضيف     

ل نتائج البرامج في ضوء األهداف الموضوعة لكل برنامج، كمـا أنـه             األسلوب يهدف إلى تحلي   
. يساعد على قياس تكلفة البرامج، وتحليل البدائل من أجل الوصول إلى أكثـر الوسـائل كفـاءة               

 :ويمتاز هذا األسلوب بالعديد من المميزات من أهمها
 .يعتمد المنهج العلمي الرشيد في اتخاذ القرارات. 1
نة والتتابع، حيث يمكن إحداث التغيرات في البرامج كلما اقتـضت الـضرورة             يتميز بالمرو . 2

 .ذلك
 .يركز على تحديد األهداف الرئيسية للمشروع أو الدولة. 3
 .الشمولية من خالل توزيع مخصصات البرنامج الواحد بين األقسام المختلفة ذات العالقة. 4
  Programme-Based Budgetموازنة البرامج واألداء . د

مجموعة من األساليب التـي بواسـطتها يـتمكن         " تعرف موازنة البرامج واألداء بأنها      
مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ األهداف التي تقع ضمن مسئولياتهم بصورة دقيقة ومقارنة              

ويالحـظ  ). 1995حجازي،" (تنفيذ هذه األهداف حسب الوقت والمبالغ و ساعات العمل والمواد         
تعريف أن موازنة البرامج واألداء تركز على رفع كفـاء األداء اإلداري مـن خـالل               من هذا ال  

االهتمام بكيفية استخدام الموارد االقتصادية المتاحة، فهي خطة تشمل تقديرات مالية عـن فتـرة       
مستقبلية كما تشمل أيضاً مجموعة من األساليب والوسائل التي تمكن مدراء البرامج مـن تنفيـذ              

طلوبة، وقد ظهر هذا النوع من الموازنات التقديرية كمرحلـة ثانيـة مـن مراحـل         األهداف الم 
التطور التي مرت بها الموازنات التقديرية هذا التطور كان له أثر على مـضمون وخـصائص                
الموازنة فبعد ظهور موازنة البنود التي تهتم بتحقيق الرقابة على تنفيذ العمليات واألنشطة داخل              

 كان التحول نحو االهتمام بخدمة اإلدارة ورفع كفاءة أدائها، ويعاب علـى هـذا       الوحدة اإلدارية، 
 :األسلوب ما يلي 

صعوبة التطبيق، حيث يحتاج تطبيق مثل هذا األسلوب إلى قواعد بيانات متكاملة عـن                . 1
 .أنشطة الوحدة االقتصادية

.  ة والخبرة يحتاج تطبيق هذا األسلوب إلى موظفين مؤهلين وعلى درجة عالية من الكفاء            . 2
أن تطبيق موازنة البرامج واألداء يعمل على قيـاس تكلفـة          ) 1995حجازي،  (ويضيف  

األنشطة بالتفصيل دون دراسة مدى مساهمتها في تحقيق األهداف ومدى أداء األنـشطة             
 .بطريقة مثلى
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وع،  وتعتبر تفصيالً رقمياً للبنود الالزمة لتشغيل المـشر :Line Item Budgetموازنة البنود . ه
ويركز هذا األسلوب على التبويب اإلداري والنوعي من أجل التسهيل والمساعدة في إجـراءات              

ويتميـز  .  الرقابة قبل عملية الصرف وبعده للتأكد من عدم تجاوز المخصصات المرصودة للبند           
 ):2005حماد ، (أسلوب موازنة البنود بما يلي 

 .لية لكل وحدة من وحدات المشروعيسهل عملية تبويب النفقات إلى جارية ورأسما. 1
 .ال يوجد قيود أو قواعد يمكن على أساسها تبويب الموازنة، مما يعني سهولة اإلعداد. 2
 .سهولة اإلعداد وبساطة تبويب النفقات وفهمها ومقارنتها. 3

 :ويعاب على هذا النوع من الموازنات أنها
 .تحدد فيها أولويات البرامجال تساعد على توضيح السياسة المالية للمشروع، وال ت . 1
يصعب في ظل هذا األسلوب قياس كفاءة أداء الوحدات والعاملين فيها الفتقارهـا إلـى                . 2

 .وسائل المتابعة

عدم دقة التقديرات، حيث يتم تقدير النفقات بشكل جزافي دون االعتمـاد علـى أسـس                 . 3
 .علمية في وضع التقديرات

3.7.5
 وهي الموازنة التي يتم إعـدادها مـن   :The Self Imposed Budgetالموازنة الذاتية  .  أ

جانب مستوى إداري معين ومن ثم يتم فرضها على باقي المستويات اإلداريـة داخـل               
 .المشروع، وهي قد تؤدي إلى االستياء والمعارضة بدالً من التعاون وزيادة اإلنتاجية

 وتعتبر من أكثر الموازنات نجاحاً، وهي :Participation Budgetالموازنة بالمشاركة  .  ب
وقـد أشـارت    . تلك التي تسمح للمديرين من مختلف المستويات بالمشاركة في إعدادها         

الدراسات النظرية في هذا المجال أن األشخاص الذين يشاركون فـي إعـداد الموازنـة     
ـ           ( شاركون فـي إعـدادها      ويلتزمون بها يحققون نتائج أفضل من األشخاص الذين ال ي

 ).2001المجمع العربي، 

3.7.6 1981مرعي، (، وتنقسم إلى:( 
 وتقوم الموازنة العينية على وحدات القياس العينية كأن يتم Real Budgets:الموازنات العينية . أ

دة المنتج أو بـساعات العمـل لآللـة أو          قياس اإلنتاج بوحدة المنتج وقياس الطاقة اإلنتاجية بوح       
كما يمكن أن تكون الموازنة العينية قصيرة األجل أو طويلة األجـل، ويمكـن أن         . للعامل وهكذا 

 .تكون أيضاً مستمرة أو نهائية
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 وهي في الواقع الترجمة المالية للموازنة العينيـة،  :Financial Budgetsالموازنات المالية . ب
وبالتـالي فوحـدة القيـاس فـي     . عينية بعد تحويل قيمها العينية إلى قيم نقدية   أي أنها الموازنة ال   

فإذا كانت الطاقة اإلنتاجية لشركة ما هي مليون وحدة من أحد           . الموازنة المالية هي وحدة النقود    
المنتجات العينية الذي يباع في السوق بسعر جنيه للوحدة فإن الطاقة اإلنتاجية يمكن التعبير عنها               

 .ة مالية تساوي مليون جنيهبصور
 وتتمثل في برنامج المتحصالت المدفوعات النقدية خالل :Cash Budgetsالموازنات النقدية . ج

 .فترة زمنية مقبلة والتي تنتج أساساً عن اآلثار النقدية لموازنة الوحدة المالية عن تلك الفترة
3.7.7 ا تنقسم إلى أنه) 2002صبري، ( ، حيث يذكر: 

 وهي الموازنة الشاملة المعبر عنها ماليا والمطبوعة والموزعة على كافـة      :الموازنة الرسمية . أ
األشخاص ذوي العالقة والتي يجري اعتمادها كأداة تخطيط وتنسيق ورقابة، وتعتبـر كأسـاس              

 .لقياس األداء
تعد فقط لالسترشـاد بهـا دون    وتتمثل في الجداول اإلحصائية التي    :الموازنة غير الرسمية  . ب

 .اعتمادها كموازنة رسمية
3.8Activity Based Budgeting (ABB)

عند نقطة معينة في وظائف المدراء يكون مطلوباً منهم إعداد موازنة، فعالً هـذا يمثـل         
جـد العديـد مـن    الموازنة هي عبارة عن خطة ممثلة مالياً، ويو . مسؤولية أساسية على المدراء   

إحدى المنـشآت تطبـق     . أنماط الموازنات الموجودة كل نمط يختلف من حيث الغرض والهدف         
 وصـفت   ABB في عمليات إعداد الموازنة،      ABC وهي تستطيع استخدام معلومات      ABCنظام  

 ABB، والحاجة إلى "ABC in reverse" معكوساً ABC بأنها نظام Cooper and Kaplanمن قبل 
التحفظات على عملية إعداد الموازنة التقليدية في المؤسسات والتي تكون عادة ممثلـة             نابعة من   

بمفاوضات ونقاشات بين المدراء واإلدارة العليا بإضافة حول النسبة التي يجب إضافتها للموازنة             
في السنوات السابقة، وهذا نادراً ما ينصف بعض القضايا مثـل اإلنتاجيـة و فعاليـة اسـتخدام              

  المدراء يميلون إلى اعتبار ما هي حاجتنـا الحقيقيـة مـن          ABBلكن مع الـ    . د المتاحة الموار
 :الموارد؛ لذا فإن المدراء يقومون بـ

المدراء يقومون بحساب وتحديد مستوى اإلنتاج والمبيعات في السنة القادمـة، ومـن ثـم               : أوالً
ساب الطلب على الموارد وفق     يتنبئون بالطلب على األنشطة في المؤسسة وبعد ذلك يقومون باحت         

 .ما تتطلبه األنشطة
 .تحديد الطلب الحقيقي من الموارد مبنياً على عينات وطاقة األنشطة: ثانياً
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 )Cooper & Kaplan,1998(إجراءات إعداد الموازنة وفق أسلوب الموازنة حسب األنشطة * 
 .تقدير كميات اإلنتاج والمبيعات في الفترة المالية المقبلة. 1
 .التنبؤ باألنشطة التي تحتاج إليها الشركة والطاقة التشغيلية لكل نشاط. 2
 .تحديد الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة. 3
 .تحديد الموارد الفعلية التي يجب توفيرها. 4
 .تحديد طاقة كل نشاط. 5


3.9

وفـق  ) التعليمية  ( يد الخطوات الواجب إتباعها إلعداد الموازنة في المنشآت الخدمية          يمكن تحد 
 :ABCنظام 
 .التنبؤ بكميات المخرجات في الفترة المنوي عمل موازنة لها . 1
 أي ما هي األنشطة التي البد وأن تقـوم بهـا            –تقدير حاجة هذه المخرجات من أنشطة        . 2

 .-ت المتنبأ بها من المخرجاتالمؤسسة حتى تستطيع الحصول على الكميا

 أي ما هي الموارد وكمياتها التي تساعد على إنجـاز           –تقدير حاجة األنشطة من موارد       . 3
 .-األنشطة المقدرة 

بطريقة عكسية نقوم بتخصيص الموارد على األنشطة لنتمكن من تحديد تكلفة كل نـشاط    . 4
 .من األنشطة

لمعرفة الكاملة والدقيقة لتكـاليف     تخصيص تكاليف األنشطة على المخرجات ليتسن لنا ا        . 5
 .هذه المخرجات

وأسعارها في فترة الموازنة يتم تحديد      ) 1(باالعتماد على كميات المخرجات خطوة رقم        . 6
 .اإليرادات السنوية

ترتيب وتنظيم جانبي المصاريف واإليرادات ينتج عندنا موازنة معدة وفقاً لنظام تكاليف             . 7
 .األنشطة
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 الثالث

3.10
تستخدم الجامعات الفلسطينية نظام الموازنات التقديرية باعتبارها أداة هامة مـن أدوات            
التخطيط والرقابة ويستخدم في إعدادها األسلوب التقليدي الذي يعتمد على البيانـات التاريخيـة،             

 :ويتم ذلك عبر الخطوات التالية
معة بإصدار قرار بتشكيل لجنة إعداد الموازنة والتي تتكون من          تقوم الجهة المختصة في الجا    . 1

عدة جهات داخل الجامعة تتضمن النائب اإلداري أو من ينوب عنه باإلضافة إلى ممثـل علـى                 
 .الدائرة المالية وغيرها من الدوائرة ذات العالقة

موازنة وتعميمها على   تقوم اللجنة المختصة بتحضير كافة الرسائل والنماذج المتعلقة بإعداد ال         . 2
كافة الكليات والعمادات والدوائر في الجامعة، ويتم منحهم تاريخ الستالم هذه النماذج موضـحة              

 .كافة االحتياجات السنوية معبراً عنها باألرقام
 .يتم تجميع كافة النماذج والموازنات الفرعية من الكليات والدوائرة المختلفة في الجامعة. 3
وازنات الفرعية بتعمق والتنسيق والتفاهم مع الجهة المعنية عندما يكون مبالغـة  يتم دراسة الم  . 4

 .أو عدم وضوح في أي بند من بنود الموازنة
يتم تجميع كافة البنود في الموازنات الفرعية في موازنة عامة، ترفع إلى الجهة المعنية وبعد               . 5

القرار، ومن ثم إلـى مجلـس األمنـاء         المراجعة والتدقيق يتم رفعها إلى مجلس الجامعة التخاذ         
 .العتمادها بشكل نهائي

 .بعد االعتماد تحول الموازنة إلى الدائرة المالية إلدخالها للحاسوب وبدء العمل عليها. 6
عند دخول السنة الجديدة تتم كافة العمليات وطلبات الصرف وفقاً لبنود هذه الموازنة موزعة              . 7

 .على الكليات
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 الرابع

4.1
 غنى في أي مؤسسة عن إعداد موازنة سنوية حتى وإن كانت هذه المؤسسة خدميـة؛ ألن                 ال

اجه المستقبل بمجهوليته وعدم وضـوحه،      كل مؤسسة يفترض لها االستمرار في نشاطها البد وأن تو         
وهنا يأتي دور اإلدارة للتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل لوضع خطط تتكيف معه، والخطط هـذه قـد                  
تكون على هيئة أنشطة وطموحات تسعى إلنجازها، والموازنة هي التعبير الكمي عن حجم األنـشطة               

ي وفي ظـل المنافـسة العالميـة والثـورة          واألهداف المنوي تحقيقها، وال يتصور في العصر الحال       
الصناعية والخدمية أن تسير المؤسسة إلى المجهول، دون وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة هـذا              

 .المجهول
 

4.2
التعليم العالي، تعمل بإشـراف   الجامعة اإلسالمية بغزة مؤسسة أكاديمية مستقلة من مؤسسات

الجامعـات العربيـة، ورابطـة الجامعـات      اتحـاد : ربية والتعليم العالي، وهي عضو فيوزارة الت
واالتحاد الدولي للجامعات، وتربطهـا عالقـات    اإلسالمية، ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط،

 .واألجنبية تعاون بالكثير من الجامعات العربية
ومراعيـاً لظـروف الـشعب    ، م اإلسـالمية توفر الجامعة لطلبتها جواً أكاديمياً ملتزماً بـالقي   
العملية التعليمية، وتهتم بالجانـب التطبيقـي    الفلسطيني وتقاليده، وتضع كل اإلمكانيات المتاحة لخدمة

 .بتوظيف وسائل التكنولوجيا المتوفرة في خدمة العملية التعليمية اهتمامها بالجانب النظري، كما وتهتم
المية دائرة مالية لها مـسؤولية مباشـرة عـن كافـة            وكأي مؤسسة يوجد في الجامعة اإلس     

العمليات المالية التي تحدث في الجامعة من قبض وصرف وفواتير وتدقيق مالي باإلضافة لمشاركتها              
 .المباشرة في إعداد موازنة الجامعة، ومسئوليتها الرقابية على تنفيذها

4.2.1
داية الهيكل التنظيمي في الجامعة يقضي بوجود نائب للرئيس للشئون اإلدارية والذي بـدوره      ب

يكون مسئوالً مباشراً عن الدائرة المالية في الجامعة، فمن باب مسؤوليته المباشرة على أداء الـدائرة                
ة إعداد الموازنة   المالية ولما تقتضيه الحاجة، يقوم نائب الرئيس للشئون اإلدارية باإلشراف على عملي           

 من السنة التالية؛ ألن هذا التاريخ يتناسـب         31/8من السنة وتنتهي بتاريخ     /1/9والتي تبدأ من تاريخ     
 تقريباً وينتهي الفـصل الدراسـي       1/9مع نشاط الجامعة حيث تبدأ الدراسة ألي عام جامعي بتاريخ           

 :التالية، وتعد الموازنة وفقاً للمراحل واإلجراءات 31/8الصيفي بتاريخ 
تشكيل لجنة الموازنة والتي تتكون من مساعد النائب اإلداري وعضو عن الشؤون اإلداريـة               . 1

 .وعضو عن الدائرة المالية وآخرين بقرار من نائب الرئيس للشئون اإلدارية
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تقوم اللجنة بإعداد النماذج الخاصة والبيانات التي تساعد الكليـات والـدوائر علـى إعـداد                 . 2
 .موازناتها

خاطبة الكليات والعمادات والدوائر داخل الجامعة لتجهيز الموازنة الخاصة بهـم وفقـاً             يتم م  . 3
 .للنماذج المعدة واعتماداً على البيانات المساعدة مع إعطاء تاريخ معين للتسليم

تقوم الكليات والعمادات والدوائر بإعداد الموازنات الخاصة بها على أساس تاريخي معتمدين             . 4
 .وات السابقة مع تحديد نسبة غير محددة للزيادة وفق ما تقتضيه الحاجةعلى ميزانيات السن

 .ترسل الكليات والعمادات والدوائر موازناتها المقترحة لتصل إلى لجنة الموازنة . 5

 .يتم تدارس الموازنات المقدمة وإبداء مالحظات عليها . 6

أخيراً يتم إقرار ما اتفـق   و– الكلية أو الدائرة –يتم مناقشة هذه المالحظات مع الجهة المعنية   . 7
 .عليه

 .تقوم اللجنة واستناداً للموازنات الفرعية المقرة بإعداد موازنة الجامعة بشكل عام . 8

ترفع اللجنة الموازنة الجارية النهائية لمكتب النائب اإلداري والذي بدوره يقدمها إلى رئـيس               . 9
 .جلس األمناء لالعتمادالجامعة الذي يقوم بعرضها على مجلس الجامعة فإن ُأقرت ترفع لم

عند اعتماد مجلس األمناء للموازنة الجارية عن أي سنة ترجع الموازنة للدائرة المالية ليتم               . 10
 .إدخالها للحاسوب لضبطها

بعد بدء تاريخ الموازنة الجارية يتم الصرف وفقاً لبنود هذه الموازنة بحيث ال يتم تجـاوز                 . 11
 .البند المعتمد بأي حال من األحوال

 .لدائرة المالية بدور رقابي على تنفيذ الموازنة خالل الفترة الماليةتقوم ا . 12

 
4.2.2


حتى نتمكن من إعداد الموازنة وفقاً ألسلوب التكاليف المبني على األنشطة البـد مـن المـرور                 

 :بالخطوات التالية

 يقـصد بـذلك القيـام بعمليـة     :لتنبؤ بكميات المخرجات في الفترة المنوي عمل موازنة لها ا . 1
في الفترة المنوي عمـل     ) المنتجات  ( التخطيط المبني على التنبؤ بما ستكون عليه المخرجات         

المؤسـسة أو  ) منتجـات  ( موازنة لها وهذا بدوره يستدعي أوالً القيـام بتحديـد مخرجـات        
ناف كأن نقول منتج أ و ب وغيره، وهذا اإلجراء قد يكون في المنـشآت               المشروع بشكل أص  

الصناعية أكثر وضوحاً ولكن األمر يحتاج إلى دراسة معمقة في المؤسسات التعليمية وكمثـال        
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على ذلك الشهادات العلمية المتوقع منحها والبحوث العلمية وغيرها تعتبـر مـن مخرجـات               
ألمر يستدعي القيام بالتنبؤ الكمي لهذه المخرجات ويوازي ذلك         المؤسسة التعليمية، وثانياً فإن ا    

في المنشآت الصناعية عدد الوحدات المتوقع إنتاجها، أي يعني تحديد كمية المخرجات باألرقام             
 طالب وطالبة مثالً موزعين حسب الدرجة العلميـة  2000كأن نتوقع منح شهادات علمية لعدد  

 .والتخصص
 أي ما هي األنشطة التـي البـد وأن تقـوم بهـا              – ت من أنشطة  تقدير حاجة هذه المخرجا    . 2

بعد القيام بتحديـد    : -المؤسسة حتى تستطيع الحصول على الكميات المتنبأ بها من المخرجات         
أصناف المخرجات ووضع تقديرات رقمية لها يتم تحديـد األنـشطة التـي تحتاجهـا تلـك                 

 معمقـة للـنظم اإلداريـة الموجـودة         المخرجات ليتم انجازها، وهذا يستدعي القيام بدراسـة       
والهيكليات والصالحيات وخرائط التدفق للوقوف على كافة األنشطة التي تقوم بها المؤسـسة،             
وهنا يمكن الجمع بين مجموعة من األنشطة المتجانسة فيما يسمى بمجمعات التكلفة وذلك حتى              

 . قلل من الدقةال يصبح عندنا مئات من األنشطة األمر الذي يزيد من التكلفة وي

 أي ما هي الموارد وكمياتها التي تـساعد علـى إنجـاز             –تقدير حاجة األنشطة من موارد       . 3
 بعد تحديد األنشطة أو مجمعات التكلفة يتم دراسة حاجة هذه األنشطة أو :-األنشطة المقـدرة   

ـ  ( المجمعات من موارد ألنه ال يمكن أن تتم األنشطة دون أن تستهلك موارد               ) ة  بشرية ومادي
وبطبيعة الحال تمثل الموارد تكلفة، ومثال ذلك نشاط التدريس حيث يستهلك جزء من الموارد               
البشرية ممثل بعنصر الرواتب والعالوات باإلضافة لذلك يستهلك جزء من المـوارد الماديـة              

وعند االنتهاء من هذه الخطـوة  . مثل أجهزة الحاسوب، اللوحات، الطباشير والقرطاسية وغيره   
قد حددنا الموارد التي تحتاجها الجامعة حتى تستطيع أن تسير أعمالها بالعنصر والحجم             نكون  
 .والتكلفة

بطريقة عكسية نقوم بتخصيص الموارد على األنشطة لنتمكن من تحديد تكلفة كل نشاط مـن      . 4
 بعد تحديد الموارد التي تحتاجها األنشطة نقوم بتوزيع هذه الموارد علـى األنـشطة               :األنشطة
 Resource استهالك األنشطة للموارد ويمكن في ذلك االعتماد على محركات المـوارد  بحسب

Drivers       ومثال ذلك تخصيص رواتـب     .  والتي تعتبر أساس لتخصيص الموارد على األنشطة
الكادر األكاديمي والذي يعتبر عنصر مهم من عناصر مورد الكادر األكاديمي علـى نـشاط               

شر، وعند االنتهاء من هذه الخطوة نكون قد حددنا تكلفـة كـل   التدريس الرتباطه به بشكل مبا 
 .نشاط أو كل مجمع تكلفة من أنشطة أو مجمعات التكلفة في الجامعة
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تخصيص تكاليف األنشطة على المخرجات ليتسن لنا المعرفة الكاملة والدقيقة لتكـاليف     . 5
هـا فـي     ويقصد بها تخصيص تكاليف األنشطة التي تم الحـصول علي          :هذه المخرجات 

وذلك باالعتمـاد   ) 1(على المخرجات التي تم تحديدها في الخطوة رقم         ) 4(الخطوة رقم   
، كأن يتم توزيع تكـاليف نـشاط التـدريس علـى     Cost Driversعلى محركات التكلفة 

المخرجات اعتماداً على عدد الطلبة كمحرك تكلفة، وهذه الخطوة توصلنا إلى تحديد تكلفة             
 .خرجات الجامعةمن م) منتج ( كل مخرج 

حيث تم التحديد الكمي للمخرجـات      ) 1( وهذه معتمدة على خطوة رقم       :تحديد اإليرادات    . 6
وهذا يسهل عملية تحديد اإليرادات المتوقعة عن طريـق ضـرب الكميـات المتوقعـة               

 .باألسعار، وهذه الخطوة تحدد حجم اإليرادات السنوي المتوقع

 باالنتهاء من تحديد حجم اإليرادات السنوي       :تترتيب وتنظيم جانبي المصاريف واإليرادا     . 7
المتوقع يتوفر أساس منطقي إلعداد الموازنة وذلك لتوفر المعلومات الخاصـة بجـانبي             
اإليرادات والمصروفات من خالل الخطوات المتقدمة وبالتـالي إمكانيـة نظـم جـانبي              

 .الموازنة اإليرادات والمصروفات

 )4(شكل رقم 
 وفقاً ألسلوب التكاليف المبني على األنشطةخطوات إعداد الموازنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموارد

 األنشطة

 المخرجات

 إيرادات

 الموازنة

6 

2 

3 

1 

4 

5 

7 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ABC

 

 الفصل  60
 الرابع

4.3
سيتم اعتماد الخطوات سابقة الذكر في مراحل إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية وفقاً ألسلوب             

 والـذي يبـدأ بتـاريخ       2006/2007ني على األنشطة عـن العـام الجـامعي          تكاليف التكاليف المب  
 :، ونبدأ بأولى هذه الخطوات31/8/2007 وحتى تاريخ 1/9/2006

4.3.1
ى أن  بداية المخرجات في الجامعة اإلسالمية تساوي المنتجات في المؤسسات الصناعية، بمعن          

، وكخطـوة   المصنع يقدم بضائع والجامعة تقدم خدمات تتمثل بالشهادات العلمية والتدريبية وغيرهـا           
أولى في التنبؤ بكميات المخرجات البد وأن يتم تحديد مخرجات الجامعة بشكل دقيق والتعريف بهـا                

 :اليومن ثم االنطالق إلى التقدير الكمي لهذه المخرجات، وكان التفصيل على النحو الت
4.3.1.1 

 )5(شكل رقم 
 مخرجات الجامعة

 
 

بداية وبعد الدراسة المعمقة لكافة أوجه النشاط في الجامعة اإلسالمية، فإنه يمكن حـصر مخرجـات                
 :الجامعة مصنفة كالتالي

 تنحصر بمـا     وهي التي تم تأسيس الجامعة من أجل توفيرها وهي         ):أكاديمية  ( مخرجات رئيسية   . أ
 :يلي

 هم الطلبة الذين يتمون دراسـة سـاعات الخطـة           ):الخريجين  ( الشهادات العلمية    . 1
الدراسية الخاصة بهم بنجاح في جميـع الكليـات والتخصـصات داخـل الجامعـة               

 .وينطلقون إلى ميدان العمل
 وفقاً لنظام الجامعة فإن الطالب ينهي دراسته مـا بـين ثالثـة              :الساعات الدراسية  . 2

ات ونصف إلى خمس سنوات في الوضع الطبيعي، هذا يعني أن الطالب يحتـاج              سنو
أن يدرس ساعات دراسية عدة سنوات حتى يصل إلى مرحلة التخرج وعليه تكـون              

 .ساعات الدراسة للطلبة أيضاً من ضمن مخرجات الجامعة
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 الرابع

 وهي تمثل مخرجات البحث العلمي على شكل مؤتمرات علمية تعقـدها            :المؤتمرات   . 3
يات المختلفة في الجامعة يشارك بها الكثير من البـاحثين والمثقفـين وأصـحاب              الكل

 .المواقع الريادية

 تصدر الجامعة اإلسالمية مجلة علمية محكمة تصدر في العـادة       :المنشورات العلمية  . 4
بعددين في العام الجامعي، كما ويمكن إضافة رسائل الماجـستير وبحـوث الطلبـة              

نشاط األكاديميين ، ونشاط    : ث العلمي بتقسيماته المختلفة   المقدمة من ضمن نشاط البح    
 .الطلبة

 هي الشهادات التي يتم منحها من قبل عمادة خدمـة المجتمـع             :الشهادات التدريبية  . 5
والتعليم المستمر للمتدربين لديها والتي تكون في شتى مجاالت الحاسـوب والعلـوم             

 .غيرهااإلدارية واإلحصاء والتنمية والعالقات والتربية و

 : وهي التي تكون على هامش المخرجات الرئيسية وهي كالتالي:مخرجات ثانوية.      أ
 يوجد لدى الجامعة مختبر المواد والتربـة والـذي يقـوم            :تقارير وشهادات الفحص  . 1

بإجراء الفحوصات المختلفة للمجتمع كفحص شدة الحديد وكور الباطون والبـرابيش           
 بفحصها وبناء على نتائج الفحـص تـصدر التقـارير           وغيرها من المواد التي يقوم    

 .والشهادات التي توضح مستوى الجودة في العينات التي أجري عليها الفحص
 توجد أيضاً لدى الجامعة اإلسالمية وحدة تنمية المـوارد والتـي    :المشاريع المسوقة  . 1

شاركها فـي  تعنى بالدرجة األولى بإعداد المشاريع التي تحتاجها الجامعة وتسويقها وي   
ذلك دائرة المشاريع في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر باإلضافة إلى بعـض             
المشاريع المتعلقة باإلنشاء والتي تتم بالتنسيق ما بين الرئاسة والمكتب الهندسي فـي             

 .الجامعة
4.3.1.2

سسات األكاديمية عدد الوحدات المتوقـع إنتاجهـا فـي           التقدير الكمي لمخرجات المؤ    يوازي
المنشآت الصناعية، والتي البد من تحديدها ألنه بدونها ال يمكن أن يتم إعداد الموازنـة سـواء فـي                 
المؤسسات الخدمية أو حتى المنشآت الصناعية، وهنا بدورنا قمنا بدراسة تاريخية لألرقـام الحقيقيـة               

وتم أخذ المتغيرات المستقلة في الحسبان وبناء عليه تـم تقـدير مـا              للمخرجات في السنوات السابقة     
 :، وكانت على النحو التالي2006/2007سيكون عليه الحال في العام الجامعي 

 ): الخريجين ( الشهادات العلمية . 1
باالعتماد على اإلحصائيات التاريخية ألعداد الخريجين والمقابالت التي تـم إجراؤهـا مـع              

 وحتـى  2000/2001تبين أن متوسط نسبة الزيادة في أعداد الخريجين منذ العام الجـامعي          المعنيين  
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لذا تم االعتماد على إحصائية خريجي الجامعة فـي         % 13 كانت تساوي    2005/2006العام الجامعي   
 وتم إضافة النسبة المذكورة لنخلص إلى أعداد الطلبة المتوقع تخـرجهم            2005/2006العام الجامعي   

مـوزعين  ) األول،الثاني، الـصيفي    (  في مختلف الفصول الدراسية      2006/2007ام الجامعي   في الع 
 :حسب الدرجة العلمية وكانت أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم كما هو موضح في الجدول التالي

2
20062007 

 يةالكل ماجستير دبلوم بكالوريوس
 طالبات طالب  طالبات طالب  طالبات طالب 

 اإلجمالي

 243 5 12 2 3 194 27 أصول الدين

 237   14     149 75 اآلداب

 1468 6 26 279 114 835 208 التربية

 447 12 42     138 255 التجارة

 167 7 12     104 44 العلوم

 68         15 53 التمريض

 493 3 11     176 302 الهندسة

 49         16 33 التكنولوجيا

 232 6 17   1 130 78 الشريعة والقانون

 اإلجمالي 39 134 281 118 1757 1075
2832 299 173 

3404 

 عمادة القبول والتسجيل: المصدر

اسـي األول   وهي الساعات الدراسية المتوقع طرحها فـي الفـصل الدر         : الساعات الدراسية . 2
 وبالتالي المتوقع دراستها من قبل الطلبة، وقد        2007/ 2006والثاني والصيفي من العام الجامعي      

تم استقراء اإلحصائيات التاريخية ألعداد الساعات المطروحة في فصول السنوات الـسابقة مـع              
اعات والذي يوضـح عـدد الـس      ) 3(مراعاة متغير أعداد الطلبة ، تم التوصل إلى الجدول رقم           

:المتوقع طرحها حسب الفصل موزعة على الكليات المختلفة في الجامعة
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 الرابع

3


 :العلميةالمؤتمرات . 3

يقوم عدد من الكليات والعمادات والدوائر في الجامعة اإلسالمية بإعداد خطة تشغيلية تحـدد              
نشطة المتعلقـة بـالمؤتمرات   األنشطة والمهام المنوي القيام بها خالل عام ، من خالل حصر كافة األ       

 : على النحو التالي2006/2007العلمية اتضح أنها ستكون في العام الجامعي 
 )4(جدول رقم 

 
 العنوان الجھة المنظمة المسلسل

 الربح والتسعیر في اإلسالم كلیة الشریعة والقانون 1
  تحدیات و آمال–الملتقى التكنولوجي للشباب  وماتكلیة تكنولوجیا المعل 2
 المدرسة الفاعلة أسس وتطبیقات: الیوم الدراسي كلیة التربیة 3
  الجامعة اإلسالمیة بغزة–المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتنمیة كلیة العلوم  كلیة العلوم والبحث العلمي 4
 ي الھندسي الثانياللقاء التكنولوج كلیة الھندسة 5
 The Conference on Construction and Development كلیة الھندسة 6

 بين النظرية والتطبيق التمریض: المؤتمر الدولي كلیة التمریض 7

 یوم لتراثنا: یوم التــراث العــالمي     8
 اإلسالم والقضایا المعاصرة: المؤتمر الدولي الثاني  كلیة أصول الدین 9
 صفحة الجامعة، عمادة البحث العلمي: المصدر

 :المنشورات العلمية .4

ع عددين في العام وتتمثل بالمجلة العلمية المحكمة والتي تصدر عن عمادة البحث العلمي بواق  
 :الجامعي والتي يشارك بها الكثير من الباحثين من داخل الجامعة وخارجها، وتكون على النحو التالي

 )5(جدول رقم 
 

 
  )  1(    إصدار رقم .....) إنسانية، طبيعية، ( الخامس عشر  المجلد مجلة الجامعة اإلسالمية الفصل الدراسي األول

 
     )2(    إصدار رقم .....) إنسانية، طبيعية، (  الخامس عشر  المجلدمجلة الجامعة اإلسالمية الفصل الدراسي الثاني

 عمادة البحث العلمي: المصدر
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 الرابع

 : الشهادات التدريبية . 5
تقوم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بإعداد الخطة التدريبية السنوية والتـي تحتـوي              

 دورة تدريبيـة،  98امج التدريبية المتضمنة لدورات تخصصية مختلفة والتي قدر عددها بـ          على البر 
وبعد الرجوع إلى هذه الخطة التدريبية تبين أن الشهادات التدريبية المتوقع منحها كانت علـى النحـو      

 :التالي
 )6(جدول رقم 

20062007 

 اسم الدورة .م
تاريخ 
 عقدها

 الفئة المنتسبين عددها

1 ICDL 07/09/2006 4 65 طالب 

 طالب 12 1 01/09/2006 تجميع اللوحات المطبوعة 2

 طالب 36 3   المصمم المحترف 3

 عامة 65 3   توفل 4

 خاصة/ عامة  30 2   النطق والمحادثة باللغة اإلنجليزية 5

 عامة 65 3    إدارة األعمال والمحاسبة واالقتصاداللغة اإلنجليزية في 6

 عامة 25 1   اللغة اإلنجليزية في الصحافة 7

 طالبات/طالب 80 4 21/03/2007 مهارات الطباعة باللغتين 8

9 SPSS 18/03/2007 3 36 طالبات/طالب 

   20 1 13/03/2007 محادثة باللغة اإلنجليزية 10

 طالبات 12 1 01/09/2006 الرموز الرياضية 11

12 3DMax 01/09/2006 1 20 طالبات 

 طالبات 20 1 30/01/2007 األتوكاد  13

14 Arena 24/09/2006 1 14 طالبات 

 عامة 22 1 13/04/2007 البورصة واألسواق 15

 عامة 15 1 12/05/2006 اللغة العبرية 16

 عامة 20 1   صيانة الحاسوب 17

 امةع 15 1  التحليل الوظيفي 18
 عامة 15 1   تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية 19

 عامة 15 1   تخطيط المسار الوظيفي 20

 عامة 15 1   فن المقابالت لالجتياز والتعيين 21

 عامة 15 1   مهارات التخطيط واإلستراتيجي 22

 عامة 15 1   حل المشكالت واتخاذ القرارات وإدارة األزمات 23
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 عامة 15 1   يم األداء واستراتيجيات التحفيزأساليب تقي 24

 عامة 15 1   مهارات التفويض الفعال 25

 عامة 15 1   التدقيق والرقابة المالية 26

 عامة 15 1   اإلدارة الفعالة لالجتماع 27

 عامة 15 1   إدارة الوقت والذات 28

 عامة 15 1   إدارة ضغط العمل 29

 ةعام 15 1   إدارة العقل 30

 عامة 15 1   فن إعداد وكتابة التقارير والرسائل والمذكرات 31

 عامة 15 1   إدارة المراساالت واألرشفة اإللكترونية 32

 عامة 15 1   البحث السريع بالمشاركة 33

 عامة 15 1   فن االتصال والتعامل مع الجمهور 34

 عامة 15 1   البروتوكول وفن اإلتيكيت 35

 عامة 15 1   فكير اإلبداعي واإلبتكاريمهارات الت 36

 عامة 15 1   تنمية مهارات مندوبي المبيعات 37

 عامة 15 1   مهارات وأساليب التسويق الفعال 38

 عامة 15 1   كيف تبدأ مشروعك الخاص؟ 39

 عامة 15 1   التشبيك وتفعيل المجتمع 40

 امةع 15 1   تدبير التمويل وكتابة مقترحات المشاريع 41

 عامة 15 1   إدارة المشاريع التنموية 42

 عامة 15 1   مراقبة وتقييم المشاريع 43

 عامة 15 1   إدارة الموارد البشرية 44

 عامة 15 1   إعداد دراسات الجدوى االقتصادية 45

 عامة 15 1   إدارة اللوازم والمشتريات 46

 مةعا 15 1   تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية 47

 عامة 15 1   تدريب المدربين 48

 عامة 15 1   تصميم وتطوير المواد التدريبية 49

 عامة 15 1   متابعة وتقييم برامج التدريب 50

 عامة 15 1   إدارة المحافظ االستثمارية 51

 عامة 15 1   إدارة العمالت األجنبية 52

 عامة 15 1   تنظيم وإدارة أعمال الوساطة 53

 عامة 15 1   ة األسواق الماليةإدار 54

 عامة 15 1   وسائل تقييم الجدارة اإلئتمانية للعمالء 55
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 الرابع

 عامة 45 3   "األصيل " برنامج المحاسبة واإلدارة  56

 عامة 30 2   التجارة اإللكترونية 57

 عامة 45 3   التحليل المالي باستخدام برنامج الجداول اإللكترونية 58

 عامة 15 1    البحث العلميتنمية مهارات 59

 عامة 30 2   األرشيف الصحفي للمؤسسات 60

 عامة 15 1   إنتاج المواد اإلعالمية المطبوعة في العالقات العامة 61

 عامة 15 1   اإلدارة اإلعالمية لألزمات 62

 عامة 15 1   القصة الصحفية وكيفية تطبيقها لخدمة أهداف المؤسسة 63

 عامة 15 1   ير التلفزيونيةإعداد التقار 64

 عامة 15 1   إدارة العالقات العامة 65

 عامة 15 1   التسويق اإلعالمي للمؤسسات التنموية 66

 عامة 30 2   مهارات االتصال الشخصي والجماعي 67

 عامة 15 1   تطوير األداء اإلعالمي للعاملين في المؤسسات األهلية 68

 عامة 30 2   تصميم صفات اإلنترنت 69

 عامة ORACLE   2 30برمجة قواعد البيانات  70

 عامة 30 2   تحليل األنظمة 71

 عامة 30 2   شبكات وأنظمة تشغيل 72

 عامة 60 4   صيانة حواسيب وملحقاتها 73

 عامة Visual Basic.net   1 15البرمجة بلغة  74

 عامة Visual C++   1 15البرمجة بلغة  75

 عامة 30 2   ام تركيب شبكات الحاسوبإدارة نظ 76

77 Computer Service Technician (A+)   1 15 عامة 

 عامة Adobe Photoshop 7   3 45برنامج التصميم  78

 عامة Adobe Premiere 6.5   2 30برنامج المونتاج  79

 عامة 30 2   إنشاء اسطوانات ملتيميديا 80

 عامة 15 1   نشائي والتصميممقدمة في برنامج التحليل اإل 81

 عامة 15 1   مستوى متقدم في برنامج التحليل اإلنشائي والتصميم 82

 عامة GIS   2 15برنامج نظم المعلومات الجغرافية  83

 عامة 15 1   برمجة المقاسم والبداالت الداخلية 84

 عامة 15 1    بواسطة الحاسوبPLCمحاكاة أجهزة  85

 عامة 30 2   برمجة حاسوب 86

 عامة 15 1   تصميم كهربائي 87

 عامة 50 3    مستوى متقدم-  Corel Draw 8تصميم وجرافكس باستخدام  88
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 عامة 15 1   تصوير تلفزيوني  89

 عامة 30 2   دورة مصطلحات إعالمية باللغة االنجليزية  90

 عامة 30 2   اإلرشاد الوظيفي  91

 عامة spss   3 45دورة تحليل إحصائي  92

 عامة 30 2   ) الممتاز ( دورة برنامج المحاسبة  93

 عامة php    1 15تصميم صفحات باستخدام  94

 عامة pcp   1 15تصميم اللوحات االلكترونية   95

 عامة 15 1   تطوير مهارات استخدام المفردات االعالمية باللغة االنجليزية  96

97 Certified cisco networking administrator – 
CCNA   1 15 عامة 

 موظفين 160 8  برنامج تطوير العاملين بالجامعة اإلسالمية 98
 عامة 120 1   الدبلوم المهني للغة اإلنجليزية 99

 عامة 18 1   دبلوم علوم مالية ومصرفية 100

         إيراد وحدة اإلحصاء 101

   2465     إجمالي المشاركين 

 ادة التعليم المستمرعم: المصدر
 
 

 :تقارير وشهادات الفحص. 6
 تم استقراء اإلحصائيات الخاصة بعدد التقارير المنجزة في السنوات السابقة وبعـد إجـراء              

وبناء عليه تـم االعتمـاد      % 3المقابالت مع المختصين تبين أن متوسط نسبة الزيادة السنوية تساوي           
بة المذكورة عليها للحصول على تقدير عدد التقـارير          وإضافة النس  2005/2006على إحصائية عام    

 : وكانت على النحو التالي2006/2007والشهادات المتوقع إجراءها خالل العام الجامعي 
 )7(جدول رقم 

20062007
  


20052006 

 

 SEIVE 116 119درج الحبيبي الت 1

 LL PL 78 80حد السيولة وللدونة  2

 S.G 17 18الوزن النوعي  3

 PROCTOR 184 190تجربة الدمك  4

 CBR 63 65نسبة كاليفورنيا  5

 SAND EQV 53 55الماكفئ الرملي  6

 F.D 3455 3559الكثافة الحقلية  7

 LOSS ANGLES 39 40لوس انجلوس  8
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9 PLATE LOAD TEST 5 5 

 SOIL 62 64تقرير فحص التربة  10

 1 1 االستطالة والتفلطح 11

 8622 8371 مكعبات وكالة 12

 6074 5897 10*10مكعبات  13

 8 8 فحص حجر واجهات 14

 CORE 110 113كور باطون شامل  15

 637 618 كسر بلوك 16

 58 56 كسر بري امتصاص/فحص بالط شامل 17

 6 6 امتصاص+كسر/ فحص بالط جزئي 18

 1 1 بري فقط/ فحص بالط 19

 73 71 كور حجر جبهة 20

 6 6 مطرقة شميدث 21

 677 657 كسر فقط/فحص انترلوك 22

 77 75  عينات3بري فقط /فحص انترلوك 23

 CONCRETE MIX 5 5تصميم خلطة  24

 3 3 تحميل أنابيب 25

 33 32 فحص غطاء منهل 26

 2 2 معايرة ماكنة الضغط 27

 STEEL TEST 914 941شد حديد  28

 104 101 كور مناهل 29

 6 6 مواصفات شامل-فحص طوب الجدران 30

 27 26 فحص مارشال شامل 31

 113 110 كور أسفلت 32

 43 42 فحص انترلوك شامل 33

 5 5 جزئي) الكيربستون( فحص حجر  34

 7 7 تحميل ماسورة 35

 64 62 فحص مواسير مجاري بالستيك 40

 6 6 فحص أنابيب بالستيك 41

 EXTRACTION 3 3فحص أسفلت  42

 18 17 ضغط شامل+فحص برابيش مياه شد 44

 1 1 شد فقط-فحص برابيش مياه  45

 6 6 ضغط فقط-فحص برابيش مياه  46

 25 24  فلسطين-كسر مكعب خرسانة  48

 21961 21321 اإلجمالي

 مختبر المواد والتربة: المصدر     
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 بعد الرجوع إلى الدوائر المختصة بتسويق المشاريع لتمويلها وهي وحدة :المشاريع المسوقة. 7
تنمية الموارد ودائرة المشاريع في التعليم المستمر وكذلك دائرة المشاريع في المكتب الهندسي، تبين 

 : موضحة في الجدول أدناه2006/2007أن المشاريع المتوقع تسويقها خالل عام 
 )8(م جدول رق

20062007 

 عنوان المشروع الجهة المقدمة م
 إنشاء طابق مركز اإلفتاء الشريعة 1

 إنشاء كلية الطب المدينة الطبية 2

 إنشاء وتجهيز كلية الطب   3

 إنشاء المستشفى الجامعي   4

 إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي   5

 يز كلية الطبتجه   6

 تأثيث المستشفى الجامعي   7

 تجهيز المستشفى الجامعي   8

 1) طالب( مختبرات الحاسوب المفتوحة  الشئون األكاديمية 9

  2)طالبات( مختبرات الحاسوب المفتوحة    10

 2)طالب(مختبرات الحاسوب المفتوحة    11

 2)طالبات(مختبرات الحاسوب المفتوحة    12

13   Video Conference- E-learning 

 مبنى العالقات العامة والحراسات فرع الجنوب 14

  السور ومظلتي الطالب والطالباتةإنار   15

 بناء طابق دائرة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   16

 مشروع بناء البوابات   17

 مختبر حاسوب    18

 2004تزويد مكتبة الفرع    19

 2005بة الفرع تزويد مكت   20

 2006تزويد مكتبة الفرع    21

  طالب-القاعات الدراسية    22

  طالبات-القاعات الدراسية    23

 تحديث أجهزة حاسوب المكتبة المكتبة المركزية 24

 تطوير خدمات المكتبة اإللكترونية   25

 الرقابة اآللية   26

 إعداد نصوص باللغة اإلنجليزية لرسائل الجامعة   27

 تكشيف وتدقيق البيانات للدوريات   28
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 وحدة السمعيات والبصريات بالمكتبة المركزية   29

 مشروع األرشفة اإللكترونية   30

  مرحلة أولى-حوسبة المكتبة المركزية    31

  مرحلة ثانية-حوسبة المكتبة المركزية    32

 تجهيز أنظمة التحكم بالحاسوب والخطية ةالهندس 33

 تطوير مختبر وصالت الحاسوب ومختبر التحكم المنطقي بالحاسوب   34

 تجهيز مختبر معالجة اإلشارات الرقمية   35

 تطوير مختبر األبحاث والمشاريع   36

 مختبرات كلية الهندسة   37

 مشروع وتجهيز مختبر الهندسة الصناعية   38

 روع تجهيز مختبر حاسوب الهندسة المعماريةمش   39

 إنشاء مركز تطوير برمجيات الهندسة المدنية   40

 GISمختبر نظم المعلومات الجغرافية  العلوم 41

 مشروع تطوير مختبر تحليل األغذية   42

 مختبرات األجهزة البصرية   43

 مشاريع مختبرات التخرج لطالب الحاسوب   44

 تبرات قسم الكيمياءتطوير مخ   45

 تطوير مختبرات قسم البيئة وعلوم األرض   46

 تطوير مختبرات قسم الفيزياء   47

 مختبر الطفيليات التخصصي   48

 تطوير مركز التاريخ الشفوي اآلداب 49

50 
 خدمة المجتمع والتعليم

 المستمر
 تطوير مركز التقنيات المساعدة

 لتزويد الجامعة بطابعة براي   51

 الكتاب الرقمي الناطق   52
 الصالة الرياضية شئون الطلبة 53

 تجهيز الصالة الرياضية   54

 مختبر حاسوب كلية التربية التربية 55

 مشروع تطوير مركز اإلرشاد النفسي   56

 مبنى اإلدارة بمدينة العلوم الهندسية والتكنولوجيا أخرى 57

  الهندسية والتكنولوجياينة العلومكنولوجيا المعلومات بمدمبنى ت   58

 مبنى القاعات الدراسية للطالبات بمدينة العلوم الهندسية والتكنولوجيا   59

 مبنى القاعات الدراسية للطالب بمدينة العلوم الهندسية والتكنولوجيا   60

 تطوير مطبعة الجامعة   61

 مركز تكنولوجيا المعلومات للبحوث والتعريب   62

 )التقدم والنظافة والدعم النفسي( برنامج توعوي ألوليات أمور األطفال  تعليم المستمرال 63
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64   
برنامج التدخل المبكر والدعم النفسي لألطفال اللذين يعانون من صعوبة الكالم 

 ومشكالت نفسية

 برنامج تدريبي لتطوير المؤسسات في لجنة محافظة خان يونس   65

 ن في الجامعات الفلسطينيةلخريجي نموذج موحد لتتبع ا-دراسة استشارية    66

 مشروع تطوير قدرات العاملين في المؤسسات والجمعيات اإلسالمية   67

 )Deep(مشروع تزويد األسر الفقيرة بشبكة اآلمان االجتماعي    68

 منح الشراكة ومنح التمكين لمركز وتطوير المنظمات األهلية   69

 ي لمدراء وزارة الزراعةبرنامج تدريب   70

 ة النقد الفلسطينية باللغة اإلنجليزيةنامج تطوير قدرات العاملين في سلطبر   71

 )تدريب الخريجين( برنامج حاضنة األعمال التكنولوجية    72

 زارة الصحة باإلحصاء الصحيوتطوير العاملين في    73

  المعلوماتمشروع مركز التميز لتكنولوجيا المكتب الهندسي  74

 )الوسطى( مشروع مبنى القاعات الدراسية    75

 )الوسطى ( مشروع سور الجامعة    76

 مشروع مالعب الجامعة   77

 )غزة ( مشروع حديقة الطالب في الجامعة    78

 ينيمشروع توفير مولدين كهربائ   79

 مشروع صيانة مباني الجامعة اإلسالمية   80

 يد لمبنى المدينة المنورةمشروع سطح قرم   81

 مشروع مبنى دائرة الصيانة    82

 82 إجمالي عدد المشاريع  

 .وحدة تنمية الموارد، دائرة المشاريع بعمادة التعليم المستمر ودائرة المشاريع في المكتب الهندسي: المصدر
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4.3.2 

ألنشطة فإن المخرجات تحتاج إلى الكثير من األنـشطة         حسب أسلوب التكاليف المبني على ا     
لمجموعة من األنـشطة  ) Cost Pools(إلنجازها، وأيضاً يمكننا هذا األسلوب من عمل مجمعات تكلفة 

التي تقوم بها الجامعـة اإلسـالمية مـن أجـل           ) األنشطة(المتجانسة، لذا تم تحديد مجمعات التكلفة       
ما في المنشآت الصناعية فـإن األنـشطة بهـا تتمثـل باإلنتـاج       الوصول إلى المخرجات المبتغاة، ك    

والتغليف والتعليب والشحن وغيرها من األنشطة التي تساهم في إنتاج المنتج، ويمكن حصر أنـشطة               
 :الجامعة اإلسالمية  على النحو التالي

 )6(                                    شكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة الجامعة اإلسالمية

 أنشطة رئيسية أنشطة فرعية

 نشاط التدريس

 نشاط البحث العلمي

 نشاط التعليم المستمر

 نشاط تنمية الموارد

 عالقات عامةنشاط ال

 والتطوير  التخطيطنشاط 

 الدراسات العليانشاط 

  الطلبةنشاط مساعدة

 ون الموظفيننشاط شؤ

 نشاط المكتبة مركزية

 نشاط الحراسات والخدمات

 صميم والصيانةنشاط الت

 نشاط التوريد والعهدة

 النشاط المالي والتدقيق

 نشاط القبول والتسجيل

 نشاط تكنولوجيا المعلومات

 النشاط طالبي

 ومخصصات مساهمات

 نشاط الخدمات الطبية

 نشاط مؤتمرات علمية

 نشاط النقابيال

 نشاط الخدمات اإلدارية

 نشاط الفحوصات

 نشاط اإلدارة العليا

 نشاط فرع الجنوب
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 وهي األنشطة المتعلقة بإنتـاج المخرجـات بـشكل    :Primary Activities أنشطة رئيسية 4.3.2.1
 :أساسي ويمكن تصنيفها في الجامعة اإلسالمية على النحو التالي

المؤسسة التعليمية وكذلك    وهو من أكثر األنشطة حيوية ألنه يرتبط مباشرة بهدف           : نشاط التدريس  .أ
 .يرتبط بالمنتج النهائي األساسي لهذه المؤسسة، لذا فإنه يصنف من أكثر األنشطة ثقالً على الموازنة

 المؤسسات األكاديمية تعنى كثيراً بالبحث العلمي وإن كان هناك تفاوت فـي        : نشاط البحث العلمي   .ب
العالم النامي، وكغيرها من المؤسـسات فـإن        المخصصات التي ترصد لها في العالم المتقدم عنه في          

الجامعة اإلسالمية بغزة تعنى كثيراً بهذا الجانب بل وتشجع عليه وتوفر كافة اإلمكانيات الالزمة التي               
تدفع عجلة البحث العلمي من خالل عقد المؤتمرات العلمية وإثـراء المكتبـة بـالكثير مـن الكتـب             

 .كافآت للباحثينوالمراجع والدوريات وتقديمها جوائز وم
 تعكف الجامعة اإلسالمية على خدمة المجتمـع مـن خـالل مـا تقدمـه      :التعليم المستمر  نشاط   .ج

للمؤسسات من دورات تدريبية لموظفيها تنمي مهاراتهم وقدراتهم المختلفة وترتقي بـأدائهم، األمـر              
 تـوفر الكثيـر مـن       الذي يعود بالنفع على أداء هذه المؤسسات هذا من جانب ومن جانب آخر فإنها             

الدورات التدريبية لطلبة الجامعة وموظفيها فهي بذلك تصقل الطلبة بمهارات عمليـة وتجعـل مـنهم      
أناساً قادرين على الخوض في الحياة العملية بكل إدراك وإبداعية، باإلضافة إلـى إعـداد المـشاريع           

الت اإلحصائية المختلفة و تصميم     وتسويقها ويتضمن أيضاً نشاط التعليم المستمر كل من القيام بالتحلي         
 .األفالم الكرتونية وتسويقها

 تسعى الجامعة اإلسالمية جاهدة لتوفير الموارد التي تضمن لها االسـتمرار            : نشاط تنمية الموارد   .د
بعمليات البناء الناضج ومواكبة آخر التطورات العلمية، لذا يوجد لديها طواقم عالية الكفـاءة تـسعى                

 .تلبي احتياجات الجامعة من إنشاءات وأجهزة ومعدات وتدريب وتطوير وغيرهاإلعداد مشاريع 
 :Secondary Activities) مساعدة( أنشطة ثانوية 4.3.2.2

 وهو نشاط مساعد ال غنى عنه يتضمن دعوة واستقبال الضيوف واإلشراف            :العالقات العامة نشاط   .أ
 . في المناسبات المختلفةعلى األنشطة من الناحية اإلعالمية والقيام بالواجب

 وهي حاضنة الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية والمجـالت          :المكتبة المركزية نشاط   .ب
 .والصحف التي يعتمد عليها كثيراً في مراحل البحث العلمي وزيادة الوعي والثقافة لدى المجتمع

لية والتطويريـة وكـذلك إعـداد      نشاط يتعلق بإعداد الخطـط التـشغي       :التخطيط والتطوير نشاط   .ج
الدراسات واإلحصائيات الالزمة عن نشاط الجامعة بشكل عام وتقديم التقارير لغرض اتخـاذ القـرار     

 .السليم
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 يوجد عدد من الوظائف تعنى بالحراسـة والحمايـة          :الحراسات والنظافة العامة والخدمات   نشاط   .د
بوابات المباني وباإلضافة إلى هؤالء يوجد عـدد  للجامعة وأماكن تمركزهم البوابات الخارجية وكذلك       

آخر يهتم بنظافة المباني والمكاتب والساحات وتقديم الخدمات الالزمة للطاقم اإلداري واألكاديمي في             
 .الجامعة

 دبلـوم عـام،     - وهذا النشاط يتعلق بمتابعة أمور طلبة الدراسات العليا          :الدراسات العليا نشاط   .هـ
 . بشكل عام منذ اعتماد البرامج مروراً بقبول الطلبة وصوالً إلى تخرجهم- دبلوم خاص، ماجستير

 المكتب الهندسي يعنـى بـأمور اإلنـشاءات والتـصاميم           :والصيانةنشاط التصميم واإلنشاءات     .و
الهندسية وإعداد المشاريع المتعلقة بذلك ويقصد بالصيانة العامة التي تعمل علـى صـيانة المبـاني                 

دات وكل شيء يحتاج إلى صيانة داخل الحرم الجامعي، ما عدا صـيانة الحاسـوب               واألجهزة والمع 
 .ومتعلقاته لوجود وحدة مختصة لصيانة الحاسوب

 ويقوم نشاط شؤون الطلبة على توفير المنح والقروض للطلبة المحتـاجين            : الطلبة نشاط مساعدة  .ز
 .هجي والعمل التطوعيوحل القضايا الطالبية واإلرشاد النفسي وتعزيز النشاط الالمن

 وهو نشاط يقوم على توفير احتياجات الجامعة من مواد ومعدات وأجهزة            :نشاط التوريد والعهدة   .ح
 .عن طريق الشراء وإثبات هذه الحاجيات في كشوف العهدة الخاصة بالكلية أو الموظف

 . نشاط إشرافي على المقاصف والسيارات وغيرها: الخدمات اإلدارية.ط
 وهو نشاط يتعلق بعمليات المتابعة للموظفين الحـاليين بإعـداد ملفـات             :ون الموظفين ؤشنشاط   .ي

خاصة بهم وبعائالتهم كما ويكون لها الدور البارز في التعيينات داخل الجامعة واالحتفـاظ بـسجالت      
 .الموظفين على اختالف عقودهم

ـ        : والتدقيق النشاط المالي  .ك ة العمليـات الماليـة المتعلقـة        وهو النشاط الذي يقوم على إنجاز كاف
بالجامعة سواء كانت قبض أو صرف الرسـوم الدراسـية وإعـداد الفـواتير وإصـدار الـشيكات                  
واإليصاالت مروراً بإعداد القيود المحاسبية الالزمة التي تتعلـق بعمليـات الجامعـة إضـافة إلـى                 

 .المشاركة في إعداد موازنة الجامعة السنوية
 نشاط يتعلق بداية بقبول الطلبة وطرح الجداول الفصلية للمساقات مروراً           :يلالقبول والتسج نشاط   .ل

بتسجيل وسحب وإضافة الطلبة للمساقات الدراسية ورصد درجات الطلبة حتـى إجـراءات التخـرج     
 .للطلبة

 وهي أعلى مستوى في الجامعة وتقوم بدور إشرافي على كافة أنشطة الجامعة             :اإلدارة العليا نشاط   .م
األساسية منها أم الثانوية وتقوم برسم السياسات العامة للجامعة حسب فلسفتها اإلسالميةسواء . 
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 يوجد نشاط طبي يقدم إلى الطلبة والموظفين وعائالتهم يتعلـق بـالفحص            :الخدمات الطبية نشاط   .ن
لحنجـرة  العام وإجراء التحليالت الالزمة باإلضافة لخدمة طب األسنان والنساء والـوالدة واألذن وا            

 .وغيرها
 يوجد مبرمجون لتصميم البرامج الحاسوبية التي تحول اإلجـراءات     :نشاط تكنولوجيا المعلومات   .س

والمستندات الورقية إلى إجراءات ومستندات إلكترونية، والخدمات الفنية المقصود بها خدمة صـيانة             
لم تكن المـشكلة تتعلـق بــ        الحاسوب عبر الشبكة من االتصال الهاتفي بوحدة الخدمات الفنية وإذا           

Softwareيتم تحويل الحاسوب وملحقاته إلى ورشة صيانة الحاسوب . 
 يوجد لدى الجامعة اإلسالمية مختبر المواد والتربة والذي يقـوم           : نشاط فحوصات المواد والتربة    .ع

بخدمة المؤسسات والشركات بإجراء الفحوصات الالزمة والتي تتعلـق بجـودة البـاطون والحديـد               
 .وغيرها من الفحوصات التي تتعلق بمواد اإلنشاءات

 تنظم الجامعة العديد من المؤتمرات العلميـة سـنوياً باإلضـافة إلـى     : العلمية  نشاط المؤتمرات  .ف
احتفاالت التخرج الخاصة بالطلبة وتقوم إدارة المؤتمرات باإلشراف على الترتيب والدعوة والتنظـيم             

 .لهذه المؤتمرات
 نتيجة لظروف اإلغالق أثناء االحتالل قامت الجامعة اإلسالمية بفتح فرع           :لجنوبمركز ا نشاط   .ص

لخدمة طلبة الجنوب ويتطور هذا المركز تطوراً طبيعياً من حيث عدد           ) خان يونس   ( لها في الجنوب    
 .الطلبة والتخصصات المتوفرة فيه

الطلبة من خالل لجان ونـوادي       وهو يتمثل بكافة األنشطة التي يقوم بها مجلس          : النشاط الطالبي  .ق
 .الطلبة على شكل مهرجانات ومسابقات ومؤتمرات

 وهي األنشطة التي تقوم بها نقابة العاملين بالجامعة اإلسالمية خدمة للموظفين مـن              : نشاط نقابي  .ر
 .مشاريع تكافلية ونظام المرابحة والقرض الحسن والمطالبة بحقوق الموظفين وغيرها

 تقوم الجامعة بالمساهمة فـي صـندوق االدخـار والتـأمين الـصحي            : مساهمات ومخصصات  .ش
 .وتعويضات نهاية الخدمات ومخصص الطوارئ

4.3.3
4.3.3.1

 والتي تُـستهلك  2006/2007 بالموارد التي يجب أن يتم توفيرها خالل العام الجامعي    وتتمثل
نشطة، ويوازي موارد الجامعة موارد المنشآت الصناعية التي تتمثل بالمواد الخام والمـواد  من قبل األ 

نصف المصنعة واأليدي العاملة وغيرها، أما الموارد في الجامعة اإلسالمية فهي كما هي موضـحة               
 ).7(في الشكل رقم 
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 : الموارد البشرية4.3.3.1.1
 الجامعة موزعين حسب الكليـة وتخصـصاتها، وهـو           وهو طاقم المدرسين في    : الكادر األكاديمي  .أ

عصب الموارد المتاحة للجامعة لعالقته المباشرة بنشاط التدريس الذي يعتبر من األنـشطة الرئيـسية        
 .للجامعة

 وهو الطاقم الذي يقوم بتقديم المساعدات للكادر األكاديمي والطلبة فـي الجامعـة      : الكادر اإلداري  .ب
كتبية بالنسبة إلدارة الكليات والعمادات أو التسجيل وتقديم المساعدات الماليـة      سواء أكانت األعمال الم   

 .واإلدارية للطلبة
 وهم مجموعة الموظفين القائمين على حراسة ونظافة الجامعة وتقـديم الخـدمات             : كادر الخدمات  .ج

 .المساعدة للطاقمين السالفي الذكر
 )7(شكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الموارد المادية4.3.3.1.2
 وهي األجهزة والمعدات التي تستخدم في المختبرات العلمية باإلضـافة           : تجهيزات وأجهزة علمية   .أ

إلى أجهزة الحاسوب واألجهزة التعليمية وأجهزة الصوتيات وتجهيزات الـشبكة وشـبكات التكييـف              
 .وغيرها

 موارد الجامعة اإلسالمية

  بشريةموارد موارد مادية

 الكادر األكاديمي

 الكادر اإلداري

 كادر الخدمات

 تجهيزات وأجهزة علمية

 كتب ومراجع ودوريات

 أثاث وأصول

 التثقيف والتمثيل

 مصاريف عامة

 القرطاسية واللوازم

 التعليم المستمر

 موارد رياضية

 منح وإعانات

 متفرقات

 واشتراكات ومساهمات مخصصات صيانة
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فة أنواع القرطاسية التي ال غنى عنها في مكاتـب الجامعـة علـى     وهي كا: القرطاسية واللوازم .ب
والمطبوعات، ولوازم المختبرات العلمية، والحاسـوب  ) إدارية، أكاديمية وخدمات ( اختالف تصنيفها   

 .والدورات التدريبية، والعيادة الطبية، والحقيبة الجامعية، ومواد ولوازم التنظيف وغيرها
هي كافة الموارد العلمية المتوفرة في المكتبة المركزيـة مـن كتـب،              و : كتب ومراجع ودوريات   .ج

 .ومراجع، ودوريات، وصحف وخدمات إلكترونية وأيضاً بحوث إلكترونية
 .  ويتمثل بالكفاءات والتجهيزات والمختبرات التي تستخدم في عملية التدريب: التعليم المستمر.د

هزة ومعدات تساعد في العمليات التشغيلية وتخـدم        وهو ما يتوافر للجامعة من أج      : أثاث وأصول  .هـ
 .أكثر من فترة محاسبية

ون الطلبة بتنظـيم الـدورات      ؤ يقوم قسم األنشطة الرياضية بعمادة ش      : موارد واحتفاالت رياضية   .و
 .الرياضية المختلفة والتي تختتم بمهرجانات رياضية

ط بالندوات وعمليات السفر للخارج لتمثيـل       ويتعلق هذا النشا  :  التثقيف والتمثيل والدراسات العليا    .ز
 .الجامعة اإلسالمية باإلضافة لتشجيع الدراسات العليا

 تخصص الجامعة مبالغ معينة لمـساعدة الطلبـة المحتـاجين إلكمـال دراسـتهم      : منح وإعانات .ح
 باإلضافة إلى مخصصات ومنح تشجيعية تقدمها الجامعة لفئات معينة من الطلبة تشجيعاً لهـم علـى               
تميزهم ومنها منحة حفظة القرآن وأوائل الثانوية العامة واالمتياز وغيرها من المـنح المقدمـة مـن               

 .الجامعة
 .وتحتوي على مجموعة من المصاريف النثرية :  متفرقات.ط
وهذه المخصصات لمواجهة عمليات التقاعد وأنشطة مجالس       :  مخصصات ومساهمات واشتراكات   .ي

 .ت في التأمين الصحي وصندوق االدخارالطلبة باإلضافة للمساهما
وهي الكميات التي تحتاج إليها الجامعة وقود وكهرباء ومياه وهاتف ومراسـالت  :  مصاريف عامة .ك

 .وبريد وغيرها من المصاريف العامة
 .وهي ورش العمل التي تستخدم لصيانة وتصنيع ما تحتاجه الجامعة من أثاث وغيره:  صيانة.ل

4.3.3.220062007
وقد تم تحديدها بالرجوع    فيما يلي التقدير الكمي للموارد المطلوبة بصنفيها البشرية والمادية،          

 باإلضافة إلـى اسـتقراء الميزانيـة        2006/2007إلى موازنة الجامعة اإلسالمية عن العام الجامعي        
سنوات سابقة باإلضافة إلى بعض التقارير المستخرجة من خـالل مبرمجـي قـسم              العمومية لخمس   

 :، وتم التوصل إلى ما هو موضح بالجداول أدناهالحاسوب والمشرفين على برنامج الجامعة 
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 )9(جدول رقم 
  الكادر األكاديمي 

 )10(جدول رقم 
 الكادر اإلداري

  بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 2,249,530.00 رواتب وعالوات  5,006,000.00 رواتب وعالوات

 35,100.00 عمل إضافي  4,900.00 عمل إضافي
 0.00 أجور ساعات إضافیة  200,000.00 أجور ساعات إضافیة

 0.00 رواتب یومیة  480,000.00 أجور مدرسین بالساعة
 2,284,630.00 اإلجمالي  5,690,900.00 اإلجمالي

يقصد بالكادر األكاديمي كافة المدرسين في      
الجامعة على اختالف درجـاتهم العلميـة       
وتخصصاتهم، وتتمثل تكلفة هذا المـورد      
على الجامعـة خـالل العـام الجـامعي         

رواتـب  :  بالعناصر التالية  2006/2007
وعالوات والذي يمثل أعلى تكلفة من بين       
عناصر التكاليف على مـستوى الجامعـة       

إلضافة إلى األعمال اإلضـافية وأجـور      با
الساعات اإلضافية وأجور المدرسين بنظام     
الساعة، حيث كانت كلفة كل عنصر مـن        
هذه العناصر كما هو موضح في الجـدول     

  .أعاله

يقــصد بالكــادر اإلداري كافــة المــوظفين 
اإلداريين اللـذين يعملـون فـي العمـادات         
 والكليات والدوائر والوحدات المختلفـة فـي      

الجامعة على اخـتالف درجـاتهم العمليـة        
وأماكن أعمالهم ومسمياتهم الوظيفية، وتتمثل     
تكلفة هذا المورد على الجامعة خالل العـام        

:  بالعناصر التاليـة   2006/2007الجامعي  
رواتب وعالوات واألعمال اإلضافية حيـث      
كانت كلفة كل عنصر من هذه العناصر كما        

 .هو موضح في الجدول أعاله

 

 )11(ول رقم جد
  كادر الخدمات

 )12(جدول رقم 
 تجهيزات وأجهزة علمية

  بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 84,050.00 أجھزة حاسوب وتوابعھا  795,060.00 رواتب وعالوات

 23,500.00 أجھزة تعلیمیة  15,000.00 عمل إضافي
 4,000.00 ة صوتیاتأجھز  0.00 أجور ساعات إضافیة

 30,350.00 أجھزة أخرى  0.00 أجور مدرسین بالساعة
 7,000.00 تجھیزات فیدیو كونفرانس  38,400.00 رواتب یومیة

 8,000.00 تجھیزات لوازم اإلعالنات     
 47,000.00 تجھیزات الشبكة     
 7,000.00 شبكات تكییف     
 1,500.00 تركیب نظام المناداة     
 5,000.00 معدات ورش فنیة     
 6,000.00 أجھزة بدالة     

 223,400.00 اإلجمالي  848,460.00 اإلجمالي
يقصد بكادر الخدمات الموظفـون اللـذين       
يقومون بأعمال الحراسة والنظام وتقـديم      
 الخدمات والنقل والمناولة وغيرها األعمال     

 احتياجات الجامعة مـن هـذا    ی  قص       د ب   ھ   
، 2006/2007لعام الجامعي   خالل ا المورد  

وتتمثل تكلفة هذا المـورد علـى الجامعـة         
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البدنية على اختالف مؤهالتهم ومسمياتهم     
، وتتمثل تكلفة هذا المورد علـى       الوظيفية

ــامعي     ــام الج ــالل الع ــة خ الجامع
رواتـب  :  بالعناصر التالية  2006/2007

وعــالوات و عمــل إضــافي ورواتــب 
العاملون بنظام الميوامة، حيث كانت كلفة      
كل عنصر من هذه العناصـر كمـا هـو          

 .موضح في الجدول أعاله

أجهزة حاسوب وتوابعهـا،    : بالعناصر التالية 
أجهزة تعليمية، أجهزة صـوتيات، أجهـزة       
أخرى، تجهيزات فيديو كونفرنس، تجهيزات     
إعالمية، تجهيزات الشبكة، أجهزة المنـاداة      
ومعدات ورش العمل، حيث كانت كلفة كـل        

ذه العناصر كما هو موضح في      عنصر من ه  
 .الجدول أعاله

 )13(جدول رقم 
  القرطاسية واللوازم

 )14(جدول رقم 
 كتب ومراجع ودوريات

  بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 60,000.00 كتب ودوریات المكتبة  51,850.00 قرطاسیة

 Web CT 7,000.00رخصة   68,050.00 المطبوعات
 0.00    4,000.00 مطبوعات مجلة العمران

 0.00    57,300.00 لوازم المختبرات
 0.00    12,300.00 برمجیاتلوازم ال

 67,000.00 اإلجمالي  20,000.00 لوازم دورات تدریبیة

  15,000.00 لوازم العیادة

 )15(جدول رقم 
 تعليم مستمر

  بالدینارالتكلفة التكلفةمصدر   2,000.00 مستلزمات تسویقیة للم
 7,000.00 دورات تدریب تطویري  35,000.00 لوازم حقیبة الطالب
 12,000.00 وحدة الرسوم  4,000.00 مواد ولوازم الحدائق
 50,000.00 ینبأتعاب مدر  16,500.00 مواد ولوازم تنظیف

      20,000.00 مقاعد دراسیة
 69,000.00 اإلجمالي  306,000.00 اإلجمالي

يقصد بها كافة أنواع القرطاسـية والتـي        
تستخدم في تسيير أعمال وأنشطة الجامعة      
باإلضافة إلى اللوازم المختلفة التي تحتـاج     
إليها الجامعة، وتتمثل تكلفة هـذا المـورد      
على الجامعـة خـالل العـام الجـامعي         

رواتـب  :  بالعناصر التالية  2006/2007
وعــالوات و عمــل إضــافي ورواتــب 

ون بنظام الميوامة، حيث كانت كلفة      العامل
كل عنصر من هذه العناصـر كمـا هـو          

  .موضح في الجدول أعاله

يقصد بها كافة األنشطة التي تقوم بها عمادة        
خدمة المجتمع والتعليم المـستمر ، وتتمثـل        
تكلفة هذا المورد على الجامعة خالل العـام        

:  بالعناصر التاليـة   2006/2007الجامعي  
والتحليـل وتـصميم أفـالم      نشاط التدريب   

الكرتون ودائرة الخرجين، حيث كانت كلفـة       
كل عنصر من هذه العناصر كما هو موضح        

 .في الجدول أعاله
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 )16(جدول رقم 
  أثاث وأصول

 )17(جدول رقم 
 أنشطة رياضية ومتفرقة

  بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 10,000.00 أنشطة ریاضیة  43,610.00 أثاث

 5,000.00 أنشطة متنوعة  7,000.00 أثاث األقسام
 3,500.00 مشاركة في دورة ألومبیات  5,300.00 ورشتي عمل

تأثیث مجلسي الطالب 
 0.00    3,000.00 والطالبات

 0.00    27,000.00 سیارات
 18,500.00 اإلجمالي  85,910.00 اإلجمالي

ل التي ستحتاج إليها    يقصد بها كافة األصو   
الجامعة لتسيير أعمالها التشغيلية، وتتمثـل      
تكلفة هذا المورد على الجامعة خالل العام       

:  بالعناصر التالية  2006/2007الجامعي  
أثاث عام وأثاث خـاص لـورش العمـل         
باإلضافة إلى السيارات، حيث كانت كلفـة       
كل عنصر من هذه العناصـر كمـا هـو          

 .موضح في الجدول أعاله
 

يقصد بها كافة تكاليف األنـشطة الرياضـية        
سواء رسـوم االشـتراك فـي المـسابقات         
الرياضية أو تكاليف التحضير لها، وتتمثـل       
تكلفة هذا المورد على الجامعة خالل العـام        

:  بالعناصر التاليـة   2006/2007الجامعي  
أنشطة رياضية وأنشطة متنوعـة ورسـوم       

ة مشاركة في دورة ألومبيات، حيث كانت كلف      
كل عنصر من هذه العناصر كما هو موضح        

 .في الجدول أعاله
 )18(جدول رقم 

  تثقيف وتمثيل ودراسات عليا

 )19(جدول رقم 
 منح وإعانات

  بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 1,575,000.00 منح داخلیة  50,500.00 ندوات

 200,000.00 ھبات  27,800.00 سفر
 120,000.00 مسموحات القروض     

مخصصات دعم البحث 
 0.00    25,000.00 العلمي

 0.00    7,000.00 أجور محكمي
 0.00    10,000.00 مصاریف خطط بحثیة

 0.00    146,800.00 أجور إشراف ومناقشات
 0.00    4,200.00 مصاریف مناقشات فیدیو

 0.00    18,000.00 نفقات سفر وتمثیل
 1,895,000.00 اإلجمالي  5,000.00 رسوم اعتماد برامج دراسات

    294,300.00 اإلجمالي

يقصد بها كافة األنشطة التثقيفيـة والتـي        
تستهدف الطالـب والباحـث والموظـف       
والمؤسسات المدنية والمجتمعية، وتتمثـل     
تكلفة هذا المورد على الجامعة خالل العام       

: التالية بالعناصر   2006/2007الجامعي  
 مخصــصات البحــث العلمــي، وأجــور 

يقصد بها كافة المنح التشجيعية والمكافـآت       
والهبات التي تقدمها الجامعة للطلبة المتميزين        

علـى الجامعـة    ، وتتمثل تكلفة هذا المورد      
ــامعي   ــام الج ــالل الع  2006/2007خ

المنح الداخلية والقـروض    : بالعناصر التالية 
والهبات، حيث كانت كلفة كل عنـصر مـن        
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اإلشراف، ونفقات السفر والتمثيل وغيرها،     
حيث كانت تكلفة كل عنـصر مـن هـذه        
العناصر كما هو موضـح فـي الجـدول         

 .أعاله

هذه العناصر كما هو موضح فـي الجـدول         
 .أعاله

 

 )20(جدول رقم 
  متفرقات

 )21(جدول رقم 
 مخصصات واشتراكات

  بالدینارالتكلفة ةمصدر التكلف   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 4,000.00 مخصص نقابة العاملین  2,500.00 إیجار

 23,000.00 مخصص مجلس الطالب  10,750.00 مالبس وأحذیة
 23,000.00 مخصص مجلس الطالبات  3,000.00 مصاریف استشاریة

 7,000.00 اشتراكات نقابة واتحادیة     
 50,000.00 مخصص طوارئ  10,000.00 دورات تدریبیة تطویري

  5,500.00 مصاریف نثریة
مساھمة في التأمین 

 40,000.00 الصحي

  3,000.00 ھدایا تذكاریة
مساھمة في صندوق 

 390,000.00 االدخار
 850,000.00 تعویضات نھایة الخدمة   3,500.00 اتعاب تدقیق الحسابات

 1,387,000.00 اإلجمالي  38,250.00 اإلجمالي
المـصاريف  يقصد بهـا مجموعـة مـن        

المتفرقة والنثرية ، وتتمثـل تكلفـة هـذا         
المورد على الجامعة خالل العام الجـامعي   

اإليجار، :  بالعناصر التالية  2006/2007
ــة، المــصاريف    ــس واألحذي والمالب
االستشارية، والهدايا التذكاريـة وأخيـراً      
أتعاب مدقق الحسابات الخـارجي، حيـث       
كانت كلفة كل عنصر من هذه العناصـر        

 .ا هو موضح في الجدول أعالهكم

يقصد بها المبالغ التي يتم االحتفاظ بها لمواجهة         
نشاطات أو أخطار معينة، وتتمثل تكلفـة هـذا         
المورد على الجامعة خـالل العـام الجـامعي         

مخصص نقابة  :  بالعناصر التالية  2006/2007
العاملين ومخصص طوارئ ومـساهمات فـي       

 االدخار  التامين الصحي ومساهمات في صندوق    
وتعويضات نهاية الخدمة، حيث كانت كلفة كـل        
عنصر من هذه العناصر كما هو موضـح فـي          

 .الجدول أعاله
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 )22(جدول رقم 
  مصاريف عامة

 )23(جدول رقم 
 صيانة

  بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة   بالدینارالتكلفة مصدر التكلفة
 50,000.00 صیانة المباني  3,000.00 نفقات سالمة وأمان

 13,000.00 صیانة زجاج م المؤتمرات  4,000.00 تأمین عمال ومستخدمین
 17,000.00 صیانة حاسوب  12,000.00 وقود محروقات

 14,000.00 صیانة األجھزة  5,000.00 وقود محروقات سیارات
 8,000.00 صیانة ماكینات تصویر  150,000.00 استھالك كھرباء
 4,000.00 صیانة سیارات  10,000.00 استھالك میاه

 15,000.00 صیانة المصاعد  35,000.00 برید وھاتف ومراسالت

  31,000.00 رسوم مصاریف اشتراك
صیانة أجھزة مختبر 

 25,000.00 الموارد
 0.00    15,000.00 صحف وإعالنات

 146,000.00 اإلجمالي  1,000.00 سفر وتنقالت داخلیة
    40,000.00 احتفاالت عامة

    18,000.00 ضیافة داخلیة
    324,000.00 اإلجمالي

وهي المصاريف العامـة والتـي تخـص        
الجامعة بشكل عام وهي موضـحة فـي        

 .الجدول أعاله بالمبالغ المحددة أمامها

وهي كافة المتطلبات التي تلزم الجامعة لتـسيير         
أعمال الصيانة لكافة ممتلكات الجامعـة خـالل        

وهي موضـحة   . 2006/2007العام الجامعي   
 .في الجدول أعاله بالمبالغ المحددة أمامها

 13,678,350.00 اإلجمالي   


 إجمالي تكاليف الموارد التي تحتاجها الجامعة اإلسالمية لتسيير أعمالها التشغيلية فـي     وبذلك يكون 
 . دينار أردني13,678,350 ) 2006/2007( العام 
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4.3.4
 على   دينار أردني  13,678,350والبالغة  عند تخصيص موارد الجامعة اإلسالمية آنفة التفصيل         

 :أنشطة الجامعة سالفة الذكر أيضاً يمكننا تصنيفها على النحو التالي
4.3.4.1 :  الموارد التـي تتعلـق بالنـشاط    وهي

 :التكاليف المباشرة لألنشطة بـبشكل مباشر، وتتمثل عناصر 
 مصروف الرواتب. أ
 االستهالك من القرطاسية. ب
 المطبوعات. ج
وهي تتعلق باألنشطة التي تحتاج إلى مختبرات كنـشاط التـدريس والتـدريب             : لوازم مختبرات   . د

 .وغيره
 .الندوات العلمية التي تنظمها الكليات والعمادات المختلفة في الجامعة: الندوات . هـ
وهذا البند ناتج إما عن إحالل األجهزة الموجودة المتقادمة أو لمقابلة الزيادة في             : أجهزة الحاسوب . و

 .عدد الموظفين في الدوائر المختلفة
 .أجهزة تعليمية. ز
 .أجهزة أخرى. ي
وهي المستلزمات التي تحتاجها أقسام الجامعة المختلفة من مكاتـب مـوظفين جـدد أو               : األثاث  . ن

ال مكاتب قديمة باإلضافة إلى مكاتب الحاسوب والكراسي المختلفة سواء للموظف أو السـتقبال              استبد
 .المراجعين وغيرها من العناصر التي تندرج تحت هذه البند

وقد تم االعتماد في توزيع الموارد على األنشطة على األساس التاريخي الستهالك األنـشطة               
عنيين باالسترشاد بموازنة الجامعة المعدة، وقد تم تحديد نصيب         من الموارد والمقابالت مع األخوة الم     

كل نشاط من أنشطة الجامعة من الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباشر والتي تتمثل بالعناصـر                
 .ن-المذكورة أعاله من أ

 )24(جدول رقم 
  تعليم إلكتروني والالتدريس نشاط 

 )25(جدول رقم 
 البحث العلمينشاط 

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة كلفةمصدر الت
 11,120.00 رواتب وعالوات وع إضافي  5,727,400.00 رواتب وعالوات ومكافآت األكاديميين

 1,000.00 قرطاسیة  20,600.00 قرطاسیة
 4,500.00 مطبوعات  45,400.00 المطبوعات

 500.00 ندوات  37,300.00 لوازم المختبرات
 200.00 أثاث  8,300.00 لوازم البرمجیات

 1,000.00 أجھزة حاسوب  44,650.00 أجھزة حاسوب
 25,000.00 مخصصات دعم البحث العلمي  23,500.00 أجھزة تعلیمیة
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 7,000.00 أجور محكمي أبحاث  8,550.00 أجھزة أخرى
 0.00   35,000.00 لوازم حقیبة الطالب

 0.00    20,000.00 مقاعد دراسیة
 0.00    22,500.00 أثاث

 0.00    26,400.00 نفقات سفر وتمثیل
 0.00    42,400.00 ندوات

      IT 2,000.00شبكات تكییف 
      Web CT 7,000.00رخصة 

 50,320.00 اإلجمالي  6,071,000.00 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط التدريس والتعلـيم        

رد التـي   اإللكتروني ووحدة الدراسات البيئية من الموا     
يمكن تخصيصها بشكل مباشر على األنشطة، والـذي        
يتمثل ببنود الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامهـا،        
حيث يشمل بند الرواتب والعالوات رواتـب أعـضاء         

مضافاً إليها  ) 9(هيئة التدريس الواردة في الجدول رقم       
رواتب العاملين فـي التعلـيم واإللكترونـي ووحـدة          

ريفية التابعة لكلية العلوم والتي تبلغ      الدراسات البيئة وال  
باإلضافة إلـى أن األرقـام الخاصـة       دينار،   36500

ببنود الجدول أعاله تجميعية لكليات الجامعة باإلضـافة     
   والريفيةةإلى التعليم اإللكتروني ووحدة الدراسات البيئي

يوضح الجدول أعاله نصيب البحث العلمي  من        
بـشكل مباشـر    الموارد التي يمكن تخصيصها     

على األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حسب      
 .المبالغ الموضحة أمامها

 )26(جدول رقم 
  تنمية المواردنشاط 

 )27(جدول رقم 
 نشاط التعليم المستمر

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 115,700.00 رواتب وعالوات وع إضافي  10,500.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 2,500.00 قرطاسیة  500.00 قرطاسیة
 2,000.00 مطبوعات  1,200.00 مطبوعات

 7,000.00 أثاث  200.00 أثاث
 5,300.00 أجھزة الحاسوب  500.00 أجھزة الحاسوب

 2,500.00 أجھزة أخرى  10,000.00 دورات تدریبیة تطویري
 20,000.00 ةلوازم دورات تدریبی  2,000.00 مستلزمات تسویقیة للمشاریع

 1,000.00 دورات تدریب تطویریة  0.00  
 12,000.00 مصاریف وحدة الرسوم  0.00  
 50,000.00 ت المدربینآفاأتعاب ومك  0.00  
 3,000.00 شبكات تكییف  0.00  

 221,000.00 اإلجمالي  24,900.00 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط تنمية الموارد مـن         

لتي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر علـى         الموارد ا 
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

 .الموضحة أمامها

 

يوضح الجدول أعاله نـصيب نـشاط التعلـيم         
المستمر من الموارد التي يمكـن تخصيـصها        
بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود       
الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامها، وهـي       

 لكافة األنشطة الفرعية مـن تـدريب        تجميعية
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ع حيث تم وض   .وتحليل ومشاريع وتصميم أفالم   
مع تكلفة تم تسميته    هذه األنشطة الفرعية في مج    

 التعليم المستمر

 )28(جدول رقم 
  العالقات العامةنشاط 

 )29(جدول رقم 
 نشاط تكنولوجيا المعلومات

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 177,800.00 رواتب وعالوات وع إضافي  92,300.00 تب وعالوات وع إضافيروا

 1,350.00 قرطاسیة  3,500.00 قرطاسیة
 500.00 مطبوعات  5,000.00 مطبوعات

 800.00 ندوات  500.00 ندوات
 1,600.00 أثاث  1,000.00 أثاث

 5,500.00 أجھزة حاسوب  4,000.00 أجھزة حاسوب
 2,750.00 أجھزة أخرى  200.00 أجھزة أخرى

 7,000.00 فیدیو كنفرانس  6,000.00 أجھزة بدالة
 8,000.00 لوازم إعالم  1,500.00 تركیب نظام مناداة

 2,000.00 شبكات تكییف  1,000.00 وقود ومحروقات سیارة
 1,400.00 نفقات سفر   3,000.00 ھدایات تذكاریة

 3,000.00 لوازم برمجیات  0.00  
 6,000.00 دورات تدریب تطویریة  0.00  

 217,700.00 اإلجمالي  118,000.00 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط العالقات العامة من        
الموارد التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر علـى          
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

 .الموضحة أمامها

 

وجيـا  يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط تكنول     
المعلومات من الموارد التي يمكن تخصيـصها       
بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود       

 .الجدول حـسب المبـالغ الموضـحة أمامهـا        
ويتضمن كافة األنشطة الفرعية مـن البرمجـة        
والنشر اإللكتروني والصيانة الحاسوبية والدعم     
الفني وغيرها والتي تم تجميعها في مجمع تكلفة        

 .كنولوجيا المعلوماتهو نشط ت
 )30(جدول رقم 

  التخطيط والتطويرنشاط 

 )31(جدول رقم 
 نشاط المكتبة المركزية

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 289,900.00 رواتب وعالوات وع إضافي  22,950.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 1,200.00 قرطاسیة  600.00 قرطاسیة
 600.00 مطبوعات  600.00 مطبوعات

 700.00 ندوات  1,500.00 ندوات
 600.00 أثاث  70.00 أثاث

 1,700.00 أجھزة حاسوب  800.00 أجھزة حاسوب
 0.00 أجھزة أخرى  0.00 أجھزة أخرى

 60,000.00 كتب ودوریات المكتبة   3,000.00 مصاریف استشاریة
 354,700.00 اإلجمالي  29,520.00 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله نصيب نـشاط المكتبـة          دول أعاله نصيب نشاط التخطيط والتطوير      يوضح الج 
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من الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباشر علـى         
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

 .الموضحة أمامها

المركزية من الموارد التي يمكـن تخصيـصها        
نود بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل بب      

 .الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامها

 )32(جدول رقم 
  الخدماتنشاط الحراسات 

 )33(جدول رقم 
 الدراسات العليانشاط 

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 20,700.00 رواتب وعالوات وع إضافي  848,460.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 500.00 قرطاسیة  500.00 قرطاسیة
 1,500.00 مطبوعات  300.00 مطبوعات

 600.00 ندوات  0.00 ندوات
 1,000.00 أثاث  600.00 أثاث

 750.00 أجھزة حاسوب  1,000.00 أجھزة حاسوب
 0.00 أجھزة أخرى  1,700.00 أجھزة أخرى

 10,000.00 مصاریف خطط بحثیة للطلبة  8,000.00 مالبس وأحذیة واقیة
 146,800.00  ومناقشاتإشرافأجور   1,000.00 وقود محروقات سیارة

 4,200.00 مصاریف مناقشات ع الفیدیو  1,000.00 سفر وتنقالت داخلیة
 5,000.00 رسوم اعتماد برامج     

 191,050.00 اإلجمالي  862,560.00 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط خـدمات الحـرم مـن           

ر على األنشطة،   الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباش     
 .والذي يتمثل ببنود الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامها

 

يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط الدراسات العليا       
من الموارد التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر         
على األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجـدول حـسب     

 .المبالغ الموضحة أمامها

 )34(جدول رقم 
  نشاط مساعدة الطلبة 

 )35(دول رقم ج
  والصيانةنشاط اإلنشاءات والتصميم

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 330,100.00 رواتب وعالوات وع إضافي  167,500.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 1,500.00 قرطاسیة  2,800.00 قرطاسیة
 200.00 مطبوعات  1,300.00 مطبوعات

 0.00 ندوات  1,000.00 ندوات
 1,000.00 أثاث  1,100.00 أثاث

 2,500.00 أجھزة حاسوب  3,200.00 أجھزة حاسوب
 3,000.00 أجھزة أخرى  250.00 أجھزة أخرى

 2,500.00 مالبس وأحذیة وقائیة  10,000.00 أنشطة ریاضیة 
 5,000.00 معدات ورش فنیة  5,000.00 أنشطة متنوعة

 4,000.00 ین عمال ومستخدمینتأم  3,500.00 مشاركة في دورات عالمیة
 1,000.00 وقود ومحروقات سیارة   5,300.00 ورشتي عمل

      1,575,000.00 منح داخلیة
      200,000.00 ھبات

      120,000.00 مسموحات القروض
 350,800.00 اإلجمالي  2,095,950.00 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط شؤون الطلبة مـن         
د التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر علـى          الموار

 

يوضح الجدول أعـاله نـصيب نـشاط التـصميم          
والصيانة من الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل       
مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجـدول        
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األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         
 .الموضحة أمامها

 وضـع   وهنا تـم   .حسب المبالغ الموضحة أمامها   
األنشطة الفرعية التصميم الهندسي والصيانة فـي        

 .مجمع تكلفة واحد
 

 )36(جدول رقم 
  نشاط التوريد والعهدة

 )37(جدول رقم 
 ون الموظفيننشاط شؤ

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 33,700.00 رواتب وعالوات وع إضافي  108,300.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 400.00 قرطاسیة  800.00 یةقرطاس
 150.00 مطبوعات  500.00 مطبوعات

 0.00 ندوات  0.00 ندوات
 250.00 أثاث  350.00 أثاث

 1,800.00 أجھزة حاسوب  1,200.00 أجھزة حاسوب
 2,300.00 أجھزة أخرى  0.00 أجھزة أخرى

 0.00    13,500.00 سیارة
      1,000.00 وقود ومحروقات سیارة

 38,600.00 اإلجمالي  125,650.00 الياإلجم
يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط اللوازم والمشتريات       
من الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباشر علـى         
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

  .الموضحة أمامها

يوضح الجدول أعاله نـصيب نـشاط شـؤون         
يـصها  الموظفين من الموارد التي يمكـن تخص    

بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود       
 .الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامها

 

 )38(جدول رقم 
  الخدمات اإلداريةنشاط 

 )39(جدول رقم 
 القبول والتسجيلنشاط 

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 174,200.00 يرواتب وعالوات وع إضاف  76,300.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 4,500.00 قرطاسیة  300.00 قرطاسیة
 1,200.00 مطبوعات  150.00 مطبوعات

 0.00 ندوات  0.00 ندوات
 300.00 أثاث  70.00 أثاث

 1,200.00 أجھزة حاسوب  0.00 أجھزة حاسوب
 0.00 أجھزة أخرى  0.00 أجھزة أخرى

 0.00 لوازم حقیبة الطالب  250.00 مالبس وأحذیة وقائیى
 181,400.00 اإلجمالي  77,070.00 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط الخدمات اإلداريـة        
من الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباشر علـى         
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

  .الموضحة أمامها

يوضح الجدول أعاله نـصيب نـشاط القبـول         
مكـن تخصيـصها   والتسجيل من الموارد التي ي 

بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود       
 .الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامها
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 )40(جدول رقم 
  المالية والتدقيقنشاط 

 )41(جدول رقم 
 الخدمات الطبيةنشاط 

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 84,600.00 ت وع إضافيرواتب وعالوا  110,660.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 500.00 قرطاسیة  1,500.00 قرطاسیة
 500.00 مطبوعات  2,000.00 مطبوعات

 0.00 ندوات  0.00 ندوات
 500.00 أثاث  800.00 أثاث

 950.00 أجھزة حاسوب  1,700.00 أجھزة حاسوب
 950.00 أجھزة أخرى  200.00 أجھزة أخرى

 14,700.00 لوازم العیادة  1,000.00 لوازم برمجیة
      3,500.00 أتعاب تدقیق حسابات

 102,700.00 اإلجمالي  121,360.00 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط المالية والتدقيق من        
الموارد التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر علـى          
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

  .الموضحة أمامها

ه نـصيب نـشاط الماليـة       يوضح الجدول أعال  
والتدقيق من الموارد التي يمكـن تخصيـصها        
بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود       

 .الجدول حسب المبالغ الموضحة أمامها

 )42(جدول رقم 
  )أمناء، رئيس، إداري، أكاديمي ( اإلدارة العليا نشاط 

 )43(جدول رقم 
 إدارة المؤتمراتنشاط 

 التكلفة مصدر التكلفة  لفةالتك مصدر التكلفة
 10,500.00 رواتب وعالوات وع إضافي  132,100.00 رواتب وعالوات وع إضافي

 200.00 قرطاسیة  2,800.00 قرطاسیة
 100.00 مطبوعات  2,700.00 مطبوعات

 0.00 ندوات  1,500.00 ندوات
 70.00 أثاث  2,000.00 أثاث

 500.00 أجھزة حاسوب  2,200.00 أجھزة حاسوب
 0.00 أجھزة أخرى  750.00 أجھزة أخرى

 4,000.00 أجھزة صوتیات  18,000.00 نفقات سفر وتمثیل
 15,370.00 اإلجمالي  162,050.00 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط اإلدارة العليا مـن         
الموارد التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر علـى          

ب المبـالغ   األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـس      
وقد تم وضع نشاط مجلس األمنـاء        .الموضحة أمامها 

ورئيس الجامعة ونائبيه في مجمع تكلفة واحـد تحـت          
  .مسمى اإلدارة العليا

يوضح الجدول أعـاله نـصيب نـشاط إدارة         
المؤتمرات من الموارد التي يمكن تخصيـصها       
بشكل مباشر على األنشطة، والذي يتمثل ببنود       

 .الموضحة أمامهاالجدول حسب المبالغ 
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 )44(جدول رقم 
    المواد والتربةنشاط فحص

  التكلفة مصدر التكلفة

 )45(جدول رقم 
 النشاط الطالبي

 التكلفة مصدر التكلفة  122,200.00 رواتب وعالوات وع إضافي
 46,000.00 مخصص مجلسي طالب وطالبات  1,500.00 قرطاسیة

 3,000.00  وطالباتتأثیث مجلس طالب  150.00 مطبوعات
 49,000.00 اإلجمالي  0.00 ندوات

      400.00 أثاث

  1,600.00 أجھزة حاسوب

 )46(جدول رقم 
 نشاط نقابي

 التكلفة مصدر التكلفة  350.00 أجھزة أخرى
 4,000.00 مخصص نقابة العاملين  20,000.00 لوازم مختبرات

 7,000.00 اشتراكات نقابیة واتحادیة  2,500.00 إیجارات
 11,000.00 اإلجمالي  25,000.00 صیانة أجھزة مختبر المواد

   173,700.00 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله نصيب نـشاط مختبـر المـواد          
والتربة من الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباشر      
على األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حسب المبالغ        

  .الموضحة أمامها

 أعاله نصيب نشاط النقابة مـن       يوضح الجدول 
الموارد التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر        
على األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حسب      

 .المبالغ الموضحة أمامها

 )47(جدول رقم 
  مركز الجنوبنشاط 

 )48(جدول رقم 
 مساهمات ومخصصات

 التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
 40,000.00 مساھمة في التأمین الصحي  157,000.00 إضافيرواتب وعالوات وع 

 390,000.00 مساھمة في صندوق االدخار  2,800.00 قرطاسیة
 850,000.00 تعویضات نھایة الخدمة  1,500.00 مطبوعات

 50,000.00 مخصص طوارئ  1,000.00 ندوات
 300.00 مخصص خطأ  2,000.00 أثاث

 1,330,300.00 لياإلجما  2,500.00 أجھزة حاسوب
  0.00 أجھزة أخرى

  0.00 رواتب الیومیة
  13,500.00 سیارة

  1,000.00 وقود ومحروقات سیارة
  181,300.00 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله نصيب نشاط مركز الجنوب من         
الموارد التي يمكن تخصيصها بـشكل مباشـر علـى          
األنشطة، والذي يتمثل ببنود الجدول حـسب المبـالغ         

  .الموضحة أمامها

يوضح الجدول أعـاله نـصيب المـساهمات        
والمخصــصات مــن المــوارد التــي يمكــن 
تخصيصها بشكل مباشر على األنشطة، والـذي   
يتمثل ببنود الجدول حسب المبـالغ الموضـحة        

 .أمامها
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 13157000وبذلك فقد كان إجمالي الموارد التي يمكن تخصيصها بشكل مباشر على األنشطة تبلـغ               
دينار مصاريف عامة بحاجة إلـى طريقـة خاصـة           521,350.00دينار من الموارد، ويتبقى قرابة      

 .للتوزيع بشكل عادل
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4.3.4.2   والتي تحتاج لتحديد محركات موارد لتخصيصها على
 األنشطة

 األنشطة حسب ما هو موضـح  ويمكن حصر الموارد العامة والتي تحتاج لمحركات لتخصيصها على      
 :أدناه) 49(في الجدول رقم 

 )49(جدول رقم 
 عامةالموارد 

 التكلفة مصدر التكلفة

 12,000.00 وقود ومحروقات
 150,000.00 استھالك كھرباء
 10,000.00 استھالك میاه

 35,000.00 برید وھاتف ومراسالت
 31,000.00 رسوم اشتراك إنترنت

 18,000.00 ضیافة داخلیة
 5,500.00 مصاریف نثریة

 7,000.00 )طلبة(أثاث األقسام 
 6,350.00 )طلبة(أجھزة أخرى 

 15,000.00 صحف وإعالنات
 47,000.00 تجھیزات الشبكة

 40,000.00 احتفاالت عامة
 3,000.00 نفقات سالمة وأمان
 4,000.00 مواد ولوازم حدائق

 16,500.00 مواد ولوازم تنظیف
 50,000.00 يصیانة مبان

 13,000.00 صیانة زجاج مبنى المؤتمرات
 17,000.00 صیانة حاسوب

 14,000.00 صیانة أجھزة
 8,000.00 صیانة ماكینات تصویر

 4,000.00 صیانة سیارات
 15,000.00 صیانة مصاعد

 521,350.00 اإلجمالي
 : تاليوقد تم اعتماد محرك لتوزيع هذه الموارد العامة على األنشطة حسب ال
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 )50(جدول رقم 
 محركات األنشطة ونصيب الوحدة

مقیاس  محرك التكلفة التكلفة مصدر التكلفة
 1تكلفة الوحدة المحرك

2 واإلدارييننعدد األكاديميي 12,000.00 وقود ومحروقات  798 15.03759 

 187.97 798  واإلدارييننعدد األكاديميي 150,000.00 استهالك كهرباء

 12.5313 798  واإلدارييننعدد األكاديميي 10,000.00 استهالك مياه

   تكاليف المكالمات 35,000.00 بريد وهاتف ومراسالت

 23.291 1331 عدد المشتركين 31,000.00 رسوم اشتراك إنترنت

  200 المخصص السنوي 18,000.00 ضيافة داخلية

 125 44 عدد الكليات والوحدات 5,500.00 مصاريف نثرية

 0.380249 18409 عدد الطلبة 7,000.00 )طلبة(ألقسام أثاث ا

 0.34494 18409 عدد الطلبة 6,350.00 )طلبة(أجهزة أخرى 

 577 26 عدد المراكز المستفيدة 15,000.00 صحف وإعالنات

   عدد المراكز المستفيدة 47,000.00 تجهيزات الشبكة

 11.75 3404 عدد الخريجين 40,000.00 احتفاالت عامة

 0.162964 18409 عدد الطلبة 3,000.00 فقات سالمة وأمانن

 0.217285 18409 عدد الطلبة 4,000.00 مواد ولوازم حدائق

 375 44 عدد المراكز 16,500.00 مواد ولوازم تنظيف

 3125 16 عدد المباني 50,000.00 صيانة مباني

 7.439825 2285 عدد الحواسيب 17,000.00 صيانة حاسوب

    13,000.00 ني المؤتمراتصيانة مب

 2800 5 عدد المراكز المستفيدة 14,000.00 صيانة أجهزة

 150.95 53 عدد آالت التصوير 8,000.00 صيانة ماكينات تصوير

 800 5 عدد السيارات 4,000.00 صيانة سيارات

 555.5556 27 عدد المصاعد 15,000.00 صيانة مصاعد

    521,350.00 اإلجمالي

 مقياس المحرك÷ تكلفة المورد =  الوحدة  تكلفة1
 . عدد األكاديميون واإلداريون في الجامعة المثبتون2

وبعد تحديد محركات األنشطة فإنه بإمكاننا أن نتعرف على نصيب كل نشاط من أنشطة الجامعة مـن          
مـة  الموارد العامة المذكورة أعال، قد كان نصيب كل نشاط من أنشطة الجامعـة مـن المـوارد العا        

 :المذكورة أعاله كما هو موضح في الجدول أدناه
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 )أ-51(جدول رقم 
 نصيب كل نشاط من الموارد العامة

  داخليةضيافة انترنت هاتف مياه كهرباء وقود ومحروقات

 مقياس األنشطة
 محرك

 نصيب النشاط
 مقياس
 محرك

 نصيب النشاط
 مقياس
 محرك

 نصيب النشاط
 مقياس
 محرك

 نصيب
 النشاط

 مقياس
 ركمح

 نصيب 
 النشاط

 مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

التدريس والتعلـيم   
 اإللكتروني

425 6390.976 425 79887.21 425 5325.815  11,954 461 16,351 2,200 2,200 

 200 200 71 2 577  25.06266 2 375.9398 2 30.07518 2 البحث العلمي

 200 200 106 3   37.59399 3 563.9097 3 45.11277 3 تنمية الموارد

 1,500 1,500 532 15 2,638  238.0953 19 3571.428 19 285.7142 19 التعليم المستمر

ــئون ت . إدارة ش
 المعلومات

35 526.3157 35 6578.947 35 438.5966  1,072 38 1,348 800 800 

 200 200 497 14 4,012  175.4386 14 2631.579 14 210.5263 14 العالقات العامة

ال مك   ت     ب  ة  
 200 200 922 26 46  588.9725 47 8834.585 47 706.7667 47 ال م  رك  زی ة    

 200 200 35 1 548  37.59399 3 563.9097 3 45.11277 3 التخطيط والتطوير

 200 200 5,569 157 128  50.12532 4 751.8796 4 60.15036 4 الدراسات العليا

 200 200 674 19 418  75.18798 6 1127.819 6 90.22554 6 الخدمات

 400 400 709 20 1,636  726.8171 58 10902.25 58 872.1802 58  والصيانةالتصميم

 200 200 709 20 2,903  401.0026 32 6015.037 32 481.2029 32 شئون الطلبة

 200 200 355 10 496  187.97 15 2819.549 15 225.5639 15 التوريد والعهدة

 200 200 142 4   388.4712 31 5827.067 31 466.1653 31 الخدمات اإلدارية

 200 200 355 10 331  62.65665 5 939.8495 5 75.18795 5 شئون الموظفين

 400 400 319 9 674  213.0326 17 3195.488 17 255.639 17 المالية والتدقيق

 200 200 568 16 46  338.3459 27 5075.187 27 406.0149 27 القبول والتسجيل

 9,700 9,700 993 28 5,426  225.5639 18 3383.458 18 270.6766 18 اإلدارة العليا

 200 200 390 11 476  137.8446 11 2067.669 11 165.4135 11 الخدمات الطبية

   355 10 1,614  238.0953 19 3571.428 19 285.7142 19 المواد والتربة

 200 200     12.53133 1 187.9699 1 15.03759 1 إدارة المؤتمرات

 200 200     75.18798 6 1127.819 6 90.22554 6 مركز الجنوب

             النشاط الطالبي

     5        النشاط النقابي

             مساهمات ومخصصات

 18,000 18,000 31,000  35,000  10,000  150,000 798 12,000 798 اإلجمالي 
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 )ب-51(جدول رقم 
 احتفاالت عامة تجهيزات الشبكة صحف وإعالنات أجهزة أخرى أثاث عام  نثريةمصاريف

مقياس  األنشطة
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

التدريس والتعليم 
 40,000 3,404 5,625 12 4,038 7 6,350 18,409 7,000 18,409 1,500 12 نياإللكترو

     500 1             125 1 البحث العلمي

     500 2 577 1         125 1 تنمية الموارد

     14,500   577 1         125 1 التعليم المستمر

. إدارة شئون ت
     15,500               500 4 المعلومات

     500   1,731 3         125 1 العالقات العامة

     500   1,731 3         125 1 المكتبة المركزية

     500   577 1         125 1 التخطيط والتطوير

     375               125 1 الدراسات العليا

     500               125 1 الخدمات

المكتب الهندسي 
     1,000               250 2 نةوالصيا

     250   577 1         125 1 شئون الطلبة

     500               125 1 اللوازم والمشتريات

     250               125 1 الخدمات اإلدارية

     250               125 1 شئون الموظفين

     625               250 2 المالية والتدقيق

     500               125 1 القبول والتسجيل

     1,500   4,615 8         625 5 اإلدارة العليا

     250               125 1 الخدمات الطبية

     750               250 2 المواد والتربة

     500               125 1 إدارة المؤتمرات

     1,500               125 1 مركز الجنوب

                         النشاط الطالبي

     125   577 1         125 1 النشاط النقابي

                         مساهمات ومخصصات

 40,000  47,000  15,000  6,350  7,000  5,500  اإلجمالي
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 ) ج-51(جدول رقم 
  أجهزةصيانة  حاسوبصيانة  مبانيصيانة مواد نظافة مواد حدائق نفقات سالمة وأمان

مقياس  األنشطة
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

 نصيب النشاط
مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

 نصيب النشاط

التدريس والتعليم 
 11,200   8,310 1117 23437.5   4,500 12 4,000 18,409 3,000 18,409 اإللكتروني

     15 2 3,125   375 1         البحث العلمي

     15 2 1562.5   375 1         تنمية الموارد

     1,034 139 4,687.5   375 1         التعليم المستمر

. إدارة شئون ت
     4,769 641     1,500 4         المعلومات

 2,800   119 16     375 1         العالقات العامة

     632 85     750 1         المكتبة المركزية

     37 5     375 1         التخطيط والتطوير

     22 3     375 1         الدراسات العليا

     104 14 3125   375 1         الخدمات

المكتب الهندسي 
     156 21     750 2         والصيانة

     588 79     375 1         شئون الطلبة

     104 14     375 1         اللوازم والمشتريات

     74 10     187.5 1         الخدمات اإلدارية

     402 54     187.5 1         شئون الموظفين

     119 16     375 2         المالية والتدقيق

     269 36     375 1         القبول والتسجيل

     171 23 10,937.5   1,687.5 5         اإلدارة العليا

             375 1         الخدمات الطبية

     60 8     937.5 2         المواد والتربة

             375           إدارة المؤتمرات

             750           مركز الجنوب

         3,125               الطالبيالنشاط 

             375           النشاط النقابي

                         مساهمات ومخصصات

 14,000   17,000 2,285 50,000   16,500   4,000     3,000   اإلجمالي 
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 ) د-51(جدول رقم 
 مصاعد. ص سيارات. ص التصوير. م.ص

مبنى . ص
مقياس  األنشطة المؤتمرات

 محرك
نصيب 
 النشاط

مقياس 
 محرك

نصيب 
 النشاط

مقياس 
  نصيب النشاط محرك

 اإلجمالي

التدريس والتعليم 
 اإللكتروني

19 2,868    7222  251,160 

 6,681  1,111    151 1 البحث العلمي

 4,687  278    302 2 تنمية الموارد

 31,906  1,389    453 3 التعليم المستمر

. إدارة شئون ت
 المعلومات

       33,033 

 14,327    800 1 151 1 العالقات العامة

 15,338      302 2 المكتبة المركزية

 3,195      151 1 التخطيط والتطوير

 7,807      151 1 الدراسات العليا

 7,765    800 1 151 1 الخدمات

المكتب الهندسي 
 والصيانة

2 302 1 800    18,504 

 12,775      151 1 شئون الطلبة

 6,490    800 1 302 2 اللوازم والمشتريات

 7,811      151 1 الخدمات اإلدارية

 3,079      151 1 شئون الموظفين

 6,577      151 1 المالية والتدقيق

 8,053      151 1 القبول والتسجيل

1,056.6 7 اإلدارة العليا
5    3,889  44,480 

 4,338      151 1 الخدمات الطبية

 8,364      302 2 المواد والتربة

 14,416 13,000       إدارة المؤتمرات

 4,970    800 1 302 2 مركز الجنوب

 3,125        النشاط الطالبي

 2,469  1,111    151 1 النشاط النقابي

         مساهمات ومخصصات

 521,350 13,000 15,000  4,000  8,000  اإلجمالي 
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على األنشطة نستطيع أن نحدد تكلفة      ) مباشر وعام   ( اآلن وبعد توزيع كافة الموارد بصنفيها        
 :كل نشاط من األنشطة التي تقوم بها الجامعة وذلك على النحو الموضح أدناه

 أنشطة الجامعة اإلسالمية
 )52(جدول رقم 

  التدريس والتعليم اإللكترونينشاط 

 )53(دول رقم ج
  البحث العلمينشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
ب وعالوات ومكافآت اترو

  11,120.00 رواتب وعالوات وع إضافي  5,727,400.00 األكاديميين
  1,000.00 قرطاسیة  20,600.00 قرطاسیة

  4,500.00 مطبوعات  45,400.00 المطبوعات
  500.00 ندوات  37,300.00 لوازم المختبرات
  200.00 أثاث  8,300.00 لوازم البرمجیات

  1,000.00 أجھزة حاسوب  44,650.00 أجھزة حاسوب
  25,000.00 مخصصات دعم البحث العلمي  23,500.00 أجھزة تعلیمیة
  7,000.00 أجور محكمي أبحاث  14,900.00 عامة+أجھزة أخرى

  200.00 ضیافة داخلیة  35,000.00 لوازم حقیبة الطالب
  150.94 صیانة آالت التصویر  20,000.00 مقاعد دراسیة

  0.00 صحف وإعالنات  29,500.00 عام+أثاث
  70.94 اشتراك إنترنت  26,400.00 نفقات سفر وتمثیل

  375.00 مواد ولوازم تنظیف  42,400.00 ندوات
  576.97 برید وھاتف ومراسالت  IT 2,000.00شبكات تكییف 

  500.00 تجھیزات الشبكة  2,200.00 ضیافة داخلیة
  14.88 صیانة الحاسوب  2,867.92 صیانة آالت التصویر

  125.00 مصاریف نثریة  4,038.44 صحف وإعالنات
  3,125.00 صیانة مباني  16,351.20 اشتراك إنترنت

  1,111.11 صیانة مصاعد  4,500.00 مواد ولوازم تنظیف
  25.06266 میاه  11,954.27 اتف ومراسالتبرید وھ

  375.9398 كھرباء  5,625.00 تجھیزات الشبكة
  30.07518 الوقود  8,310.28 صیانة الحاسوب
       1,500.00 مصاریف نثریة
       40,000.00 احتفاالت عامة 

       5325.815 میاه
       79887.21 كھرباء

       6390.976 الوقود
       3,000.00 مة وأمانسال

       4,000.00 مواد ولوازم حدیقة
       7,222.22 صیانة مصاعد

       23,437.50 صیانة مباني
       11,200.00 صیانة أجھزة

       221,718.55 رواتب الخدمات العاملون في الكلیات
       Web CT 7,000.00رخصة 

  57,000.92 اإلجمالي  6,543,879.38 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهالك نـشاط         
 التدريس والتعليم اإللكتروني من الموارد المتاحة      

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
 البحث العلمي من المـوارد المتاحـة فـي          
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في الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل         
 .بند من بنود الجدول أعاله

لموضحة أمام كـل    الجامعة، حسب المبالغ  ا    
 .بند من بنود الجدول أعاله

 )54(جدول رقم 
  تنمية المواردنشاط 

 )55(جدول رقم 
  نشاط التعليم المستمر 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  115,700.00 رواتب وعالوات وع إضافي  10,500.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  2,500.00 قرطاسیة  500.00 قرطاسیة
  2,000.00 مطبوعات  1,200.00 مطبوعات

  7,000.00 أثاث  200.00 أثاث
  5,300.00 أجھزة الحاسوب  500.00 أجھزة الحاسوب

  2,500.00 أجھزة أخرى  10,000.00 دورات تدریبیة تطویري
  20,000.00 لوازم دورات تدریبیة  2,000.00 مستلزمات تسویقیة للمشاریع

  1,000.00 دورات تدریب تطویریة  200.00 ضیافة داخلیة
  12,000.00 مصاریف وحدة الرسوم  301.89 صیانة آالت التصویر

  50,000.00 أتعاب ومكأفات المدربین  576.92 صحف وإعالنات
  3,000.00 شبكات تكییف  106.41 اشتراك إنترنت

  1,500.00 ضیافة داخلیة  375.00 مواد ولوازم تنظیف
  452.83 صیانة آالت التصویر  0.00 اتف ومراسالتبرید وھ

  576.92 صحف وإعالنات  500.00 تجھیزات الشبكة
  532.04 اشتراك إنترنت  14.88 صیانة الحاسوب
  375.00 مواد ولوازم تنظیف  125.00 مصاریف نثریة

  2,637.96 برید وھاتف ومراسالت  277.78 صیانة مصاعد
  14,500.00 تجھیزات الشبكة  1,562.50 صیانة مباني

  1,034.14 صیانة الحاسوب  37.59 میاه
  125.00 مصاریف نثریة  563.91 كھرباء

  4,687.50 صیانة مباني  45.113 الوقود
  1,388.89 صیانة مصاعد     

  238.10 میاه   
  3571.43 كھرباء   
  285.71 الوقود   

  252,905.52 اإلجمالي  29,586.99 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نشاط تنمية       
الموارد من الموارد المتاحة في الجامعة، حسب       
المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنود الجـدول   

 .أعاله

 

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
التدريس والتعليم اإللكتروني مـن المـوارد       

ــالغ   المتاحــة فــي الجامعــة، حــسب المب
وضحة أمام كل بند مـن بنـود الجـدول          الم

  .أعاله

 )56(جدول رقم 
  العالقات العامةنشاط 

 )57(جدول رقم 
  تكنولوجيا المعلوماتنشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  177,800.00 رواتب وعالوات وع إضافي  92,300.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  1,350.00 یةقرطاس  3,500.00 قرطاسیة
  500.00 مطبوعات  5,000.00 مطبوعات
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  800.00 ندوات  500.00 ندوات
  1,600.00 أثاث  1,000.00 أثاث

  5,500.00 أجھزة حاسوب  4,000.00 أجھزة حاسوب
  2,750.00 أجھزة أخرى  200.00 أجھزة أخرى

  8,000.00 لوازم إعالم  6,000.00 أجھزة بدالة
  2,000.00 شبكات تكییف  1,500.00 ةتركیب نظام منادا

  0.00 صیانة آالت التصویر  3,000.00  تذكاریةھدایا
  800.00 ضیافة داخلیة  1,000.00 وقود ومحروقات سیارة

  0.00 صحف وإعالنات  200.00 ضیافة داخلیة
  1,347.82 اشتراك إنترنت  150.94 صیانة آالت التصویر

  1,500.00 د ولوازم تنظیفموا  1,730.76 صحف وإعالنات
  1,072.32 برید وھاتف ومراسالت  496.57 اشتراك إنترنت

  15,500.00 تجھیزات الشبكة  375.00 مواد ولوازم تنظیف
  4,768.93 صیانة الحاسوب  4,011.58 برید وھاتف ومراسالت

  500.00 مصاریف نثریة  500.00 تجھیزات الشبكة
  1,400.00 قات سفرنف  119.04 صیانة الحاسوب
  3,000.00 لوازم برمجیات  125.00 مصاریف نثریة
  6,000.00 دورات تدریب تطویریة  800.00 صیانة سیارات

  438.60 میاه  175.44 میاه
  6578.95 كھرباء  2631.58 كھرباء

  526.32 الوقود  210.53 الوقود
  243,732.94 اإلجمالي  2,800.00 صیانة أجھزة ومعدات

     132,326.44 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهالك نـشاط         
العالقات العامة من الموارد المتاحة في الجامعة،       
حسب المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنـود          

 .الجدول أعاله

 

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
إدارة تكنولوجيا المعلومـات مـن المـوارد        

، حــسب المبــالغ  المتاحــة فــي الجامعــة
الموضحة أمام كل بند مـن بنـود الجـدول      

  .أعاله
 )58(جدول رقم 

  المكتبة المركزيةنشاط 

 )59(جدول رقم 
  مركز الجنوبنشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  157,000.00 رواتب وعالوات وع إضافي  289,900.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  2,800.00 قرطاسیة  1,200.00 قرطاسیة
  1,500.00 مطبوعات  600.00 مطبوعات

  1,000.00 ندوات  700.00 ندوات
  2,000.00 أثاث  600.00 أثاث

  2,500.00 أجھزة حاسوب  1,700.00 أجھزة حاسوب
  0.00 أجھزة أخرى  0.00 أجھزة أخرى
  0.00 رواتب الیومیة  200.00 ضیافة داخلیة

  13,500.00 سیارة  301.89 تصویرصیانة آالت ال
  1,000.00 وقود ومحروقات سیارة  1,730.76  وإعالنات صح

  200.00 ضیافة داخلیة  922.19 اشتراك إنترنت
  301.90 صیانة آالت التصویر  750.00 مواد ولوازم تنظیف

  800.00 صیانة السیارة  45.64 برید وھاتف ومراسالت
  0.00 اشتراك إنترنت  500.00 تجھیزات الشبكة
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  750.00 مواد ولوازم تنظیف  632.39 صیانة الحاسوب
  0.00 برید وھاتف ومراسالت  125.00 مصاریف نثریة

  1,500.00 تجھیزات الشبكة  60,000.00 كتب ودوریات المكتبة 
  0.00 صیانة الحاسوب  588.97 میاه

  125.00 مصاریف نثریة  8834.59 كھرباء
  75.19 میاه  706.77 الوقود

  1127.82 كھرباء   
  90.23 الوقود   

  186,270.14 اإلجمالي  370,038.20 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهالك نـشاط         
المكتبة المركزية مـن المـوارد المتاحـة فـي          
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كل بنـد         

  .من بنود الجدول أعاله

ه مدى استهالك نـشاط     يوضح الجدول أعال  
مركز الجنوب من المـوارد المتاحـة فـي         
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        

  .بند من بنود الجدول أعاله
 )60(جدول رقم 

  التخطيط والتطويرنشاط 

 )61(جدول رقم 
  الدراسات العليانشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  20,700.00 رواتب وعالوات وع إضافي  22,950.00 إضافيرواتب وعالوات وع 

  500.00 قرطاسیة  600.00 قرطاسیة
  1,500.00 مطبوعات  600.00 مطبوعات

  600.00 ندوات  1,500.00 ندوات
  1,000.00 أثاث  70.00 أثاث

  750.00 أجھزة حاسوب  800.00 أجھزة حاسوب
  0.00 أجھزة أخرى  0.00 أجھزة أخرى

  10,000.00 مصاریف خطط بحثیة للطلبة  3,000.00 صاریف استشاریةم
  146,800.00  ومناقشاتإشرافأجور   200.00 ضیافة داخلیة

  4,200.00 مصاریف مناقشات ع الفیدیو  150.94 صیانة آالت التصویر
  5,000.00 رسوم اعتماد برامج  576.92 صحف وإعالنات
  200.00 اخلیةضیافة د  35.47 اشتراك إنترنت

  150.94 صیانة آالت التصویر  375.00 مواد ولوازم تنظیف
  0.00 صحف وإعالنات  548.41 برید وھاتف ومراسالت

  5,568.63 اشتراك إنترنت  500.00 تجھیزات الشبكة
  375.00 مواد ولوازم تنظیف  37.20 صیانة الحاسوب
  127.84 برید وھاتف ومراسالت  125.00 مصاریف نثریة

  375.00 تجھیزات الشبكة  37.59 میاه
  22.32 صیانة الحاسوب  563.91 كھرباء

  125.00 مصاریف نثریة  45.11 الوقود
  50.13 میاه   
  751.88 كھرباء   
  60.15 الوقود   

  198,856.89 اإلجمالي  32,715.55 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مدى اسـتهالك التخطـيط      
ر من الموارد المتاحـة فـي الجامعـة،         والتطوي

 حسب المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنـود          

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
الدراسات العليا من المـوارد المتاحـة فـي       
 الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        
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 .بند من بنود الجدول أعاله .الجدول أعاله

 )62(جدول رقم 
  والخدماتنشاط الحراسات 

 )63(جدول رقم 
   والصيانةنشاط اإلنشاءات والتصميم

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  330,100.00 رواتب وعالوات وع إضافي 221718.6 626,741.45 رواتب وعالوات وع إضافي

  1,500.00 قرطاسیة  500.00 قرطاسیة
  200.00 مطبوعات  300.00 مطبوعات

  0.00 ندوات  0.00 ندوات
  1,000.00 أثاث  600.00 أثاث

  2,500.00 أجھزة حاسوب  1,000.00 أجھزة حاسوب
  3,000.00 أجھزة أخرى  1,700.00 أجھزة أخرى

  2,500.00 مالبس وأحذیة وقائیة  8,000.00 مالبس وأحذیة واقیة
  5,000.00 معدات ورش فنیة     

       1,000.00 وقود محروقات سیارة
  4,000.00 تأمین عمال ومستخدمین  1,000.00 سفر وتنقالت داخلیة

       200.00 ضیافة داخلیة
  1,000.00 وقود ومحروقات سیارة   150.94 صیانة آالت التصویر

  400.00 ضیافة داخلیة  0.00 صحف وإعالنات
  301.89 صیانة آالت التصویر  673.91 اشتراك إنترنت

  0.00 صحف وإعالنات  375.00  تنظیفمواد ولوازم
  709.38 اشتراك إنترنت  417.93 برید وھاتف ومراسالت

  750.00 مواد ولوازم تنظیف  500.00 تجھیزات الشبكة
  1,636.49 برید وھاتف ومراسالت  104.16 صیانة الحاسوب
  1,000.00 تجھیزات الشبكة  125.00 مصاریف نثریة

  156.24 صیانة الحاسوب  800.00 صیانة السیارة
  250.00 مصاریف نثریة  3,125.00 صیانة مباني

  800.00 صیانة السیارة  75.19 میاه
  726.82 میاه  1127.82 كھرباء

  10902.25 كھرباء  90.23 الوقود
  872.18 الوقود   

  369,305.25 اإلجمالي  648,606.63 اإلجمالي
ك نـشاط   يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهال      

الخدمات من الموارد المتاحة في الجامعة، حسب       
المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنود الجدول         

  .أعاله

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
التصميم والصيانة من الموارد المتاحة فـي       
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        

  .بند من بنود الجدول أعاله
 )64(جدول رقم 
   الطلبةنشاط مساعدة

 )65(جدول رقم 
  نشاط التوريد والعهدة

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  108,300.00 رواتب وعالوات وع إضافي  167,500.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  800.00 قرطاسیة  2,800.00 قرطاسیة
  500.00 مطبوعات  1,300.00 مطبوعات

  0.00 ندوات  1,000.00 ندوات
  350.00 أثاث  1,100.00 أثاث
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  1,200.00 أجھزة حاسوب  3,200.00 أجھزة حاسوب
  0.00 أجھزة أخرى  250.00 أجھزة أخرى

  13,500.00 سیارة  10,000.00 أنشطة ریاضیة
  1,000.00 وقود ومحروقات سیارة  5,000.00 أنشطة متنوعة

  200.00 ضیافة داخلیة  3,500.00 مشاركة في دورات عالمیة
  301.89 صیانة آالت التصویر  5,300.00 ورشتي عمل

  0.00 صحف وإعالنات  1,575,000.00 منح داخلیة
  354.69 اشتراك إنترنت  200,000.00 ھبات

  375.00 مواد ولوازم تنظیف  120,000.00 مسموحات القروض
  496.22 برید وھاتف ومراسالت  200.00 ضیافة داخلیة

  500.00 تجھیزات الشبكة  150.94 صیانة آالت التصویر
  104.16 صیانة الحاسوب  576.92 صحف وإعالنات
  125.00 مصاریف نثریة  709.38 اشتراك إنترنت

  800.00 صیانة السیارة  375.00 مواد ولوازم تنظیف
  187.97 میاه  2,902.90 برید وھاتف ومراسالت

  2819.55 كھرباء  250.00 تجھیزات الشبكة
  225.56 الوقود  587.75 صیانة الحاسوب
       125.00 مصاریف نثریة

     401 میاه
     6015.04 كھرباء

     481.20 الوقود
  132,140.04 اإلجمالي  2,108,725.13 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نشاط شؤون    
عة، حـسب   الطلبة من الموارد المتاحة في الجام     

المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنود الجدول         
  .أعاله

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
اللوازم والمشتريات من الموارد المتاحة في      
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        

  .بند من بنود الجدول أعاله

 )66(جدول رقم 
  الخدمات اإلداريةنشاط 

 )67(جدول رقم 
 ون ال موظف   ی   ن   ؤشط نشا

 
  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة

  33,700.00 رواتب وعالوات وع إضافي  76,300.00 رواتب وعالوات وع إضافي
  400.00 قرطاسیة  300.00 قرطاسیة

  150.00 مطبوعات  150.00 مطبوعات
  0.00 ندوات  0.00 ندوات

  250.00 أثاث  70.00 أثاث
  1,800.00 أجھزة حاسوب  0.00 اسوبأجھزة ح

  2,300.00 أجھزة أخرى  0.00 أجھزة أخرى
  200.00 ضیافة داخلیة  250.00 ةمالبس وأحذیة وقائی

  301.89 صیانة آالت التصویر  200.00 ضیافة داخلیة
  0.00 صحف وإعالنات  150.94 صیانة آالت التصویر

  354.69 اشتراك إنترنت    صحف وإعالنات
  187.50 مواد ولوازم تنظیف  141.88 اشتراك إنترنت

  330.56 برید وھاتف ومراسالت  187.50 مواد ولوازم تنظیف
  250.00 تجھیزات الشبكة  0.00 برید وھاتف ومراسالت

  401.75 صیانة الحاسوب  250.00 تجھیزات الشبكة
  125.00 مصاریف نثریة  74.40 صیانة الحاسوب
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  62.66 میاه  125.00 ةمصاریف نثری
  939.85 كھرباء  388.47 میاه

  75.19 الوقود  5827.07 كھرباء
     466.17 الوقود

  41,829.09 اإلجمالي  84,881.43 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهالك نـشاط         
الخدمات اإلدارية من المـوارد المتاحـة فـي         

نـد  الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كل ب       
  .من بنود الجدول أعاله

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
شؤون الموظفين من الموارد المتاحـة فـي        
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        

  .بند من بنود الجدول أعاله

 )68(جدول رقم 
  المالية والتدقيقنشاط 

 )69(جدول رقم 
  القبول والتسجيلنشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  ةالتكلف مصدر التكلفة
  174,200.00 رواتب وعالوات وع إضافي  110,660.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  4,500.00 قرطاسیة  1,500.00 قرطاسیة
  1,200.00 مطبوعات  2,000.00 مطبوعات

  0.00 ندوات  0.00 ندوات
  300.00 أثاث  800.00 أثاث

  1,200.00 أجھزة حاسوب  1,700.00 أجھزة حاسوب
  0.00 أجھزة أخرى  200.00 أجھزة أخرى

  0.00 لوازم حقیبة الطالب  1,000.00 لوازم برمجیة
  200.00 ضیافة داخلیة  3,500.00 أتعاب تدقیق حسابات

  150.94 صیانة آالت التصویر  400.00 ضیافة داخلیة
  0.00 صحف وإعالنات  150.94 صیانة آالت التصویر

  567.50 اشتراك إنترنت  0.00 تصحف وإعالنا
  375.00 مواد ولوازم تنظیف  319.22 اشتراك إنترنت

  45.52 برید وھاتف ومراسالت  375.00 مواد ولوازم تنظیف
  500.00 تجھیزات الشبكة  674.24 برید وھاتف ومراسالت

  267.83 صیانة الحاسوب  625.00 تجھیزات الشبكة
  125.00 اریف نثریةمص  119.04 صیانة الحاسوب
  338.35 میاه  250.00 مصاریف نثریة

  5075.19 كھرباء  213.03 میاه
  406.01 الوقود  3195.49 كھرباء

     255.64 الوقود
  189,451.34 اإلجمالي  127,937.60 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نشاط المالية       
امعة، حسب  والتدقيق من الموارد المتاحة في الج     

المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنود الجدول         
  .أعاله

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
القبول والتسجيل من الموارد المتاحـة فـي        
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        

  .بند من بنود الجدول أعاله
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 )70(جدول رقم 
  )ري، أكاديمي أمناء، رئيس، إدا( نشاط اإلدارة العليا 

 )71(جدول رقم 
  الخدمات الطبيةنشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  84,600.00 رواتب وعالوات وع إضافي  132,100.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  500.00 قرطاسیة  2,800.00 قرطاسیة
  500.00 مطبوعات  2,700.00 مطبوعات

  0.00 تندوا  1,500.00 ندوات
  500.00 أثاث  2,000.00 أثاث

  950.00 أجھزة حاسوب  1,700.00 أجھزة حاسوب
  950.00 أجھزة أخرى  1,250.00 أجھزة أخرى

  14,700.00 لوازم العیادة  18,000.00 نفقات سفر وتمثیل
  200.00 ضیافة داخلیة  9,700.00 ضیافة داخلیة

  150.94 ت التصویرصیانة آال  905.66 صیانة آالت التصویر
  0.00 صحف وإعالنات  4,615.44 صحف وإعالنات
  390.16 اشتراك إنترنت  993.13 اشتراك إنترنت

  375.00 مواد ولوازم تنظیف  1,687.50 مواد ولوازم تنظیف
  476.31 برید وھاتف ومراسالت  5,425.89 برید وھاتف ومراسالت

  250.00 لشبكةتجھیزات ا  1,500.00 تجھیزات الشبكة
  0.00 صیانة الحاسوب  171.12 صیانة الحاسوب
  125.00 مصاریف نثریة  625.00 مصاریف نثریة

  137.84 میاه  10,937.50 صیانة مباني إداریة عامة
  2067.67 كھرباء  3,888.89 صیانة مصاعد المباني اإلداریة

  165.41 الوقود  225.56 میاه
     3383.46 كھرباء

     270.68 لوقودا
  107,038.33 اإلجمالي  206,379.83 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهالك نـشاط         
اإلدارة العليا من الموارد المتاحة في الجامعـة،        
حسب المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنـود          

  .الجدول أعاله

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
رد المتاحـة فـي     الخدمات الطبية من الموا   

الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        
  .بند من بنود الجدول أعاله

 

 )72(جدول رقم 
   المواد والتربةنشاط فحص

 )73(جدول رقم 
  إدارة المؤتمراتنشاط 

  التكلفة مصدر التكلفة  التكلفة مصدر التكلفة
  10,500.00 ضافيرواتب وعالوات وع إ  122,200.00 رواتب وعالوات وع إضافي

  200.00 قرطاسیة  1,500.00 قرطاسیة
  100.00 مطبوعات  150.00 مطبوعات

  0.00 ندوات  0.00 ندوات
  70.00 أثاث  400.00 أثاث

  500.00 أجھزة حاسوب  1,600.00 أجھزة حاسوب
  0.00 أجھزة أخرى  350.00 أجھزة أخرى

  4,000.00 أج  ھ زة ص  وت  ی ات       20,000.00 لوازم مختبرات
  200.00 ضیافة داخلیة  2,500.00 إیجارات

  0.00 صیانة آالت التصویر  301.89 صیانة آالت التصویر
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  0.00 صحف وإعالنات  0.00 صحف وإعالنات
  0.00 اشتراك إنترنت  354.78 اشتراك إنترنت

  375.00 مواد ولوازم تنظیف  937.50 مواد ولوازم تنظیف
  0.00 برید وھاتف ومراسالت  1,613.97 برید وھاتف ومراسالت

  500.00 تجھیزات الشبكة  750.00 تجھیزات الشبكة
  0.00 صیانة الحاسوب  59.52 صیانة الحاسوب
  125.00 مصاریف نثریة  250.00 مصاریف نثریة

  13,000.00 صیانة مبنى المؤتمرات  25,000.00 صیانة أجھزة مختبر المواد والتربة
  7,000.00 فیدیو كنفرانس  238.10 میاه

  12.53 میاه  3571.43 كھرباء
  187.97 كھرباء  285.71 الوقود

  15.04 الوقود   
  36,785.54 اإلجمالي  182,062.90 اإلجمالي

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نشاط مختبر       
المواد والتربة من الموارد المتاحة في الجامعة،       

 أمام كل بند من بنـود       حسب المبالغ  الموضحة   
  .الجدول أعاله

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نـشاط       
إدارة المؤتمرات من الموارد المتاحـة فـي        
الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة أمام كـل        

  .بند من بنود الجدول أعاله
 )74(جدول رقم 

  نشاط نقابي

 )75(جدول رقم 
  النشاط الطالبي

  التكلفة در التكلفةمص  التكلفة مصدر التكلفة

  4,000.00 مخصص نقابة العاملين

مخصص مجلسي طالب 
  46,000.00 وطالبات

  3,000.00 تأثیث مجلس طالب وطالبات  125.00 )نقابة ( مصاریف نثریة 
  3,125.00 )أنشطة طالبیة(صیانة مباني   125.00 تجھیزات الشبكة

  1,111.11 )ة طالبیةأنشط(صیانة مصاعد   5.00 )نقابة(برید وھاتف 
  53,236.11 اإلجمالي  375.00 )نقابة(موارد ولوازم تنظیف 

  150.94 )نقابة(صیانة آالت التصویر 

يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نشاط الطالب من 
الموارد المتاحة في الجامعة، حسب المبالغ  الموضحة 

  .أمام كل بند من بنود الجدول أعاله

  576.92 ) نقابة (صحف وإعالنات 

 )76(جدول رقم 
  مساهمات ومخصصات

  التكلفة مصدر التكلفة  7,000.00 اشتراكات نقابیة واتحادیة
  40,000.00 مساھمة في التأمین الصحي  0.00  
  390,000.00 مساھمة في صندوق االدخار  0.00  
  850,000.00 تعویضات نھایة الخدمة  0.00  
  50,000.00 مخصص طوارئ  0.00  
  300.00 مخصص خطأ  0.00  

  1,330,300.00 اإلجمالي  12,357.86 اإلجمالي
يوضح الجدول أعاله مدى استهالك نشاط النقابـة مـن           
الموارد المتاحة في الجامعة، حسب المبالغ  الموضـحة         

 .أمام كل بند من بنود الجدول أعاله

 

يوضح الجدول أعاله مـدى اسـتهالك المـساهمات        
مخصصات من الموارد المتاحة فـي الجامعـة،        وال

حسب المبالغ  الموضحة أمام كل بند من بنود الجدول 
  .أعاله
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4.3.5
ال يمكن أن يتم تخصيص جزافي لتكاليف األنشطة على المخرجات ولكن البد مـن تحميـل                

ك إال إذا تم تحديد محركات تكلفة مناسبة وعادلـة         المخرجات بما تستهلكه من األنشطة، وال يتحقق ذل       
ودقيقة يعتمد عليها في تخصيص تكاليف األنشطة على المخرجات، وبعد الدراسة تم تحديد محركات               

) 77(للتكلفة يعتمد عليها في توزيع تكاليف األنشطة على المخرجات، وهي موضحة في الجدول رقم               
 :أدناه

 )77(جدول رقم 
 نشطةمحركات تكلفة األ


 18409 - عدد الطلبة - التدريس والتعليم

عدد األبحـاث المنـشورة وأوراق       - البحث العلمي
 العمل

 98بحوث  -

 266أوراق العمل  -
  مشروع82 - )المسوقة ( عدد المشاريع المقدمة  - تنمية الموارد
  نسبة االستفادة - التعليم المستمر
  نسبة االستفادة - تتكنولوجيا المعلوما

عدد الزيارات في المناسبات وتغطية      - العالقات العامة
 الفعاليات

  نشاط350 -

 المكتبة المركزية
عدد المستفيدون من خدمات المكتبة      -

 بتصنيفاتهم

 
- 24500 

  - نسبة االستفادة - التخطيط والتطوير
 588 - أعداد طلبة الدراسات العليا - الدراسات العليا

ــا - الخدمات ــداد الع ــدمات أع ــي الخ ملين ف
 والحراسات

- 211 

  - نسبة االستفادة - التصميم والصيانة العامة
 15000 - عدد الطلبة المستفيدون من الخدمات - مساعدة الطلبة
  نسبة االستفادة - الخدمات اإلدارية
 2540 - عدد طلبات الصرف - التوريد والعهدة
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 1200 - أعداد الموظفين - شئون الموظفين
 109458 - عمليات الماليةعدد ال - المالية والتدقيق

الـسحب  /عدد عمليـات التـسجيل       - القبول والتسجيل
 1379057  -  والتخرج وغيرهاواإلضافة

  نسبة االستفادة - اإلدارة العليا
 22343 -  الطبيةوالكشفيات عدد المراجعات - الخدمات الطبية

 21971 - عدد الشهادات وتقرير الفحص - فحص المواد والتربة
 15 - المؤتمرات واأليام الدراسية عدد  - إدارة المؤتمرات
 1858 - )الجنوب(عدد الطلبة  - مركز الجنوب
 18409 - عدد الطلبة - األنشطة الطالبية
  دون الساعات واليومية998 - عدد العاملين - نشاط نقابة العاملين

 998 - عدد العاملين - مساهمات ومخصصات
كل نشاط على المخرجـات     فإنه يمكن أن يتم توزيع تكاليف       ) 77(باالعتماد على جدول رقم     

 :التي تستنفده باالعتماد على محرك التكلفة لهذا النشاط وسيتم توضح ذلك كما يلي
( الـشهادات العلميـة   :  وهذا النشاط أكثر ما يتعلق بالمخرجين األساسيين وهمـا      :نشاط التدريس . 1

لنشاط هـو عـدد      المباشر بالتدريس، وبما أن محرك ا      اوالساعات المطروحة الرتباطهم  ) الخريجون
 مقسمين على المخرجين    18409 يبلغ   2006/2007الطلبة فإن عدد الطلبة المتوقع في العام الجامعي         

 :المذكورين كالتالي
 وهـم موزعـون حـسب    3215 ويبلغ عددهم اإلجمـالي   ):الخريجون  ( الشهادات العلمية    .  أ

 :الدرجات العلمية على النحو التالي
  خريج2832: بكالوريوس . 1

:  وهؤالء الخريجـون مقـسمون إلـى       399خريجو الدبلوم العام يبلغ عددهم      : دبلوم عام  . 2
 طالباً وطالبـة يدرسـون      189 طالب و    210مسجلين رسمياً كطلبة دبلوم عام وعددهم       

للدبلوم العام أثناء دراستهم للبكالوريوس ويعتبرون خـريجين مـزدوجين بكـالوريوس            
 .ودبلوم عام

 طالباً وطالبة مـن  173سات العليا ويقدر عددهم بـ     وهم خريجو عمادة الدرا   : الماجستير . 3
 .شتى التخصصات
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 ويبلغ عدد الطلبة المتوقع استفادتهم من الساعات المطروحـة دون أن            :الساعات المطروحة . ب     
 :، موزعين على النحو التالي15194يتخرجوا 

 .14779ويبلغ عددهم : طلبة بكالوريوس. 1 
 .415م ويبلغ عدده: طلبة ماجستير. 2 

 )8(شكل رقم 
 توزيع أعداد الطلبة على المخرجات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 يرتبط هذا النشاط مباشرة بالمخرجات التي تتعلق بالبحـث العلمـي وهـي              :نشاط البحث العلمي  . 2

المؤتمرات أوالً والمنشورات العلمية ثانياً، وبما أن محرك النشاط هو عدد األبحـاث وأوراق العمـل              
 : بين المخرجين كالتاليفإنها موزعة

 )9(شكل رقم 
 تصنيف األبحاث وأوراق العمل

 
 
 
 

 وهو النشاط الذي تسعى الجامعة من خالله لتنميـة المـوارد البـشرية              :نشاط تنمية الموارد  . 3
والمادية من خالل تقديم مشاريع للجهات الممولة لتوفير الدعم المالي لها، وقد تـم تحديـد عـدد            

 .سويقها كمحرك تكلفة لهذا النشاطالمشاريع المتوقع ت

 173ماجستير 

 2832بكالوريوس 

 189 + 210عام دبلوم 

 364األبحاث وأوراق العمل 

 266أوراق عمل   98أبحاث 

 18409إجمالي الطلبة 

 3215الشهادات العلمية  15194دارسو الساعات 

 415ماجستير 

 14779بكالوريوس 
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 الفصل  109
 الرابع

 ينقسم نشاط التعليم المستمر إلى أربعة أنشطة ، حيث تم تحديد نـسبة              :نشاط التعليم المستمر   . 4
استفادة األنشطة الفرعية من نشاط التعليم المستمر اعتماداً على دراسة الميزانيـات العموميـة    

 المـستمر تبـين أن هـذه األنـشطة          للسنوات السابقة وبإجراء مقابالت مع األخوة في التعليم       
 :الفرعية تستهلك بنسب مختلفة نشاط التعليم المستمر حسب التالي

 وهي الدورات التي يتم عقدها وتمنح علـى أساسـها شـهادات تدريبيـة               :التدريب . أ 
من موارد التعليم المستمر ومحـرك النـشاط هـو عـدد            % 70ويستهلك التدريب   
 .الشهادات الممنوحة

 .من نشاط التعليم المستمر، والمحرك هو عدد المشاريع% 10لك وتسته: المشاريع . ب 

من نشاط التعليم المستمر ومحرك النشاط هو عدد        % 5وتستهلك  : التحليل اإلحصائي  .ج 
 .التحليالت

من نشاط التعليم المستمر ومحرك النشاط هو عدد        % 15وتستهلك  : الرسوم المتحركة  .د 
 .األفالم

 )10(شكل رقم 
  نشاط التعليم المستمراستفادة المخرجات من

 
 
 
 
 وهي كافة الخدمات البرمجية والحاسوبية من تـصميم بـرامج وصـيانة             :تكنولوجيا المعلومات . 5

وخدمات فنية ونشر إلكتروني وغيره والتي تستفيد من خدماتها كافة األنشطة في الجامعة، وقـد تـم                 
م االعتماد على الميزانيـات العموميـة       اعتماد نسبة االستفادة كمحرك تكلفة، ولتحديد نسبة االستفادة ت        

 :السابقة وبإجراء مقابالت مختلفة مع المعنيين وهي كالتالي
 )11(شكل رقم 

 استفادة المخرجات من نشاط تكنولوجيا المعلومات
 
 
 
 
 

 التعليم المستمر

 %15تصميم ر  %5تحليل %10المشاريع %70تدريب

 %5ش التدريب  %1.25تمراتالمؤ

 تكنولوجيا المعلومات

 %5 المشاريع %2.5شهادات الفحص %75التدريس  %10الشهادات 

 %1.25المنشورات 
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 الفصل  110
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الميـاً أو    وهي كافة األنشطة التي تقوم العالقات العامة بتنفيذها أو تغطيتهـا إع            :العالقات العامة . 6
اإلعالن عنها أو اإلعداد لها وقد تم استقراء السنوات السابقة وإدخال المتغيرات الحاصـلة وقـد تـم           

 : نشاطاً سنوياً موزعاً كالتالي350التوصل إلى أن العالقات العامة تتمثل بـ 
 . أنشطة110:  الشهادات العلمية-
 . نشاطا40ً:  التدريس-
 .نشاطا150ً:  المؤتمرات العلمية-
 . نشاطا50ً:  المنشورات العلمية-

 )12(شكل رقم 
 استفادة المخرجات من نشاط العالقات العامة

 
 
 
 
 وقد بلغ عدد المستفيدون من الخدمات التي تقـدمها المكتبـة سـنوياً حـوالي                :المكتبة المركزية . 7

ـ   24500 ى المخرجـات   مستفيداً، علماً بأن محرك النشاط للمكتبة هو عدد المستفيدين، مـوزعين عل
 :التالية

 هؤالء هم الخريجون المرتقبون والذين يطلب منهم عمل بحوث تكميلية           3215: الشهادات العلمية . 1
 .لنيل الدرجات العلمية المختلفة، األمر الذي يستدعي مراجعتهم جميعاً للمكتبة المركزية

طرح الخريجين واللـذين ال      وهو العدد المتمم لطلبة الجامعة بعد        15194ويبلغ عددهم   : التدريس. 2
 .يستطيعون إال مراجعة المكتبة واالستفادة من خدماتها المختلفة

والتي يتم بها عرض أوراق العمل والتي تعتبر من ضمن أنشطة البحث العلمي والتي              : المؤتمرات. 3
يمـا  ال يمكن للباحث أن يستغني عن خدمات المكتبة إلنتاجها ويبلغ عدد المستفيدين مـن الخـدمات ف      

 . باحثا1091ًيتعلق بنشاط المؤتمرات 
حيث أن مكتبة الجامعة تقدم الخدمات للباحثين مـن         . والتي يقوم بها الباحثون   : المنشورات العلمية . 4

 . باحث سنويا5000ًداخل وخارج الجامعة ويقدر عددهم بـ 
 )13(شكل رقم 

 استفادة المخرجات من نشاط المكتبة المركزية
 24500المكتبة المركزية 

 5000المنشورات 1091المؤتمرات 15194التدريس   3215ع الشهادات

 350العالقات العامة 

 50المنشورات العلمية  150المؤتمرات العلمية  40الساعات  110الشهادات 
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 ومحرك هذا النشاط هو نسبة االستفادة مـن عـدد التقـارير واإلحـصاءات               :طويرالتخطيط والت . 8
والدراسات التي تقوم بإجرائها والتي تعد بالدرجة األولى عن نشاط التدريس ومتعلقاته، وتـم الحكـم                
تحديد هذه النسب بدراسة واقع الدراسات المعدة من قبل التخطيط والتطـوير فوجـد أنهـا موزعـة                

 :كالتالي

 )14(رقم شكل 
 استفادة المخرجات من نشاط التخطيط والتطوير

 
 
 
 

 ومحرك هذا النشاط هو عدد الطلبة المتوقع دراستهم في العام الجامعي :الدراسات العليا. 9
 . طالباً وطالبة588 والبالغ 2006/2007

 )15(شكل رقم 
 استفادة المخرجات من نشاط الدراسات العليا

 
 
 
 

 محرك النشاط هو عدد عاملين الخدمات والحراسات وقد تم توزيعه على : الخدمات الحراسات.10
 :المخرجات حسب عدد العاملين الذي يخدم كل مخرج وكانت على النحو التالي

 )16(شكل رقم 
 نصيب المخرجات من محرك نشاط الخدمات

 
 
 
 
 
 

 التقارير واإلحصاءات

 %10الشهادات  %90التدريس 

 588بة الدراسات العليا طل

 173الشهادات  415التدريس 

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 3 التدريب  4المؤتمرات 

 1 المشاريع 4شهادات الفحص  193التدريس  4الشهادات 

 1المنشورات 

 211عاملو الخدمات 
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بعد دراسة واقع السنوات  محرك النشاط نسبة االستفادة وقد تم تحديد النسبة : والصيانةالتصميم. 11
 :السابقة وكانت على النحو التالي

 )17(شكل رقم 
 نصيب المخرجات من محرك نشاط التصميم والصيانة

 
 
 
 
 

 
 ومحرك هذا النشاط هو عدد المستفيدون من الخدمات المقدمة من قبل عمادة : الطلبةمساعدة. 12

 : على النحو التالي طالب وطالبة موزعين15000شئون الطلبة ويقدر عددهم بـ 
 )18(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط شؤون الطلبة
 
 
 
 

 ومحرك نشاط اللوازم والمشتريات هو عدد طلبات الصرف المتوقعة خالل :التوريد والعهدة. 13
 موزعة 2540، وبلغ عدد طلبات الصرف المتوقع خالل العام الجامعي 2006/2007العام الجامعي 
 :تاليعلى النحو ال

 )19(شكل رقم 
 نصيب المخرجات من محرك نشاط التوريد والعهدة

 
 
 
 
 

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 %5 التدريب  %5المؤتمرات 

 %20 المشاريع %5شهادات الفحص  %50التدريس  %10الشهادات 

 %5المنشورات 

 %100نسبة االستفادة 

 15000عدد المستفيدون 

 2620الشهادات  12380التدريس 

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 372 التدريب  1ت المؤتمرا

 32 المشاريع 49شهادات الفحص  2055التدريس  10الشهادات 

 21المنشورات 

 2540عدد طلبات الصرف
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 ومحرك هذا النشاط هو نسبة استفادة كل مخرج من مخرجات الجامعة من :الخدمات اإلدارية. 14
 :نشاط الخدمات اإلدارية، وهي كالتالي

 )20(شكل رقم 
 نصيب المخرجات من محرك نشاط الخدمات اإلدارية

 
 
 
 
 

 وهي الجهة التي تقوم بمتابعة سجالت الموظفين في كافة الجوانب، ومحرك :ون الموظفينشؤ. 15
 :هذا النشاط هو عدد الموظفين ، تكلفة هذا النشاط موزعة على المخرجات بالشكل التالي

 )21(شكل رقم 
 نصيب المخرجات من محرك نشاط شؤون الموظفين

 
 
 

 
 ومحرك هذا النشاط هو عدد العمليات المالية المتوقع إجراؤها خالل العام :المالية والتدقيق. 16

 :، موزعة على المخرجات بالشكل التالي2006/2007الجامعي 
 )22(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط المالية والتدقيق
 
 

 
اج هذه األرقام من الدائرة المالية بتصنيفاتها المختلفة ومن ثم تخصيصها على وقد قمنا باستخر

 .المخرجات

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 %10 التدريب  %5المؤتمرات 

  المشاريع %5شهادات الفحص  %50التدريس  %5الشهادات 

 %25المنشورات 

 %100نسبة االستفادة 

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 1047 التدريب  151المؤتمرات 

 405 المشاريع  386شهادات الفحص  101909التدريس  5461الشهادات 

 99المنشورات 

 109458الحركات المالية 

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 17 التدريب  5المؤتمرات 

 6 المشاريع  23شهادات الفحص  1130التدريس  14الشهادات 

 5المنشورات 

 1200أعداد الموظفين 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ABC

 

 الفصل  114
 الرابع

 نشاط القبول والتسجيل يتمثل بكافة العمليات الخاصة بالتحاق الطلبة :القبول والتسجيل. 17
وتسجيلهم حتى تخرجهم، وقدرت الحركات التي من المتوقع إجراؤها خالل العام الجامعي 

 : هي تمثل محرك النشاط ويوزع على النحو التالي1379057بـ  2006/2007
 )23(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط القبول والتسجيل
 
 
 
 

من إجمالي عمليات القبول والتسجيل للطلبة الخريجين ومعامالتهم فيما تم % 22وقد تم اعتماد نسبة 
 . حةللطلبة الدارسين للساعات المطرو% 78تحديد ما نسبته 

 وقد تم تحديد محرك نشاط اإلدارة العليا وفقاً لنسبة االستفادة وقد تم تحديدها بناء :اإلدارة العليا. 18
لغير % 82والباقي % 18على عدد الطلبة المتوقع تخرجهم من إجمالي الطلبة والتي تساوي 

 :الخرجين
 )24(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط اإلدارة العليا 
 
 
 

 
 ومحرك هذا النشاط هو عدد المراجعات السنوية المتوقعة والتي قدرت بعد :الخدمات الطبية. 19

الدراسة التاريخية وأخذ متغير الزيادة في اإلقبال ورفع مستوى الخدمات الطبية في الحسبان تبين أن 
 ، موزعين على2006/2007 مراجع في العام الجامعي 22343عدد المراجعين المتوقع يبلغ 

 :المخرجات بالشكل التالي
 )25(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط الخدمات الطبية
 
 

 

 1379057عمليات القبول والتسجيل 

 248230الشهادات  1130827التدريس 

 %100نسبة االستفادة 

 %18الشهادات  %82التدريس 

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211لو الخدمات عام

 47 التدريب  22المؤتمرات 

 22 المشاريع  66شهادات الفحص  18165التدريس  3999الشهادات 

 22المنشورات 

 22343 المراجعات الطبية
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 ومحرك هذا النشاط هو عدد تقارير وشهادات الفحص المتوقعة والتي ترتبط :الموارد والتربة. 20
 .مباشرة بمخرج وحيد وهو مخرج تقارير وشهادات الفحص

دد المؤتمرات العلمية واأليام الدراسية المتوقع عقدها  ومحرك هذا النشاط هو ع:المؤتمرات. 21
 مؤتمراً ويوماً دراسياً، وترتبط ارتباط مباشر 15، والتي تبلغ 2006/2007خالل العام الجامعي 

 .بمخرج الجامعة وهو المؤتمرات العلمية
وب، ويبلغ  ويستخدم لتحديد محرك هذا النشاط عدد الطلبة الدارسين في فرع الجن:مركز الجنوب. 22

 : طالب وطالبة، موزعين كالتالي1858عددهم 
 )26(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط مركز الجنوب
 
 
 
 

 :، وهو كالتالي18409 ومحرك هذا النشاط هو عدد الطلبة اإلجمالي البالغ :األنشطة الطالبية. 23
 )27(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك نشاط األنشطة الطالبية
 
 
 

 
، 998 ومحرك هذا النشاط هو عدد الموظفين في الجامعة المثبتين والبالغ عددهم :نشاط نقابي. 24

 :موزعين على النحو التالي
 )28(شكل رقم 

 نصيب المخرجات من محرك النشاط النقابي
 
 
 
 

 

 1858طلبة الجنوب 

 366الشهادات  1492التدريس 

 18409عدد طلبة الجامعة 

 3215الشهادات  15194دريس الت

 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 17 التدريب  5المؤتمرات 

 6 المشاريع  23شهادات الفحص  772التدريس  170الشهادات 

 5المنشورات 

 998عدد الموظفين المثبتين 
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  ومحرك هذا النشاط هو عدد الموظفين في الجامعة المثبتين والبالغ:المساهمات والمخصصات. 25
 :، موزعين على النحو التالي998عددهم 

 )29(شكل رقم 
 نصيب المخرجات من محرك نشاط المساهمات والمخصصات

 
 
 
 
 
 

 211دمات عاملو الخ 211عاملو الخدمات  211عاملو الخدمات 

 17 التدريب  5المؤتمرات 

 6 المشاريع  23شهادات الفحص  772التدريس  170الشهادات 

 5المنشورات 

 998عدد الموظفين المثبتين 
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78
 

 
    


 

 


 


 

    

           5,401,037.72 1,142,841.66 355.47 18,409.00 عدد الطلبة 6,543,879.38 التدريس

 57,000.92 البحث العلمي

عدد األبحاث وأوراق 
 15,346.40 41,654.52           156.60 364.00 العمل

     29,586.99         394.49 75.00 عدد المشاريع 29,586.99 تنمية الموارد

       177,033.87       71.82 2,465.00 عدد الشهادات 177,033.87

     25,290.56         1,686.04 15.00 عدد المشاريع 25,290.56

 12,645.28             632.26 20.00 عدد التحليالت 12,645.28

 التعليم المستمر

 37,935.83             12,645.28 3.00 عدد أفالم الكرتون 37,935.83
تكنولوجيا 
 3,046.66 3,046.66 12,186.65 12,186.65 6,093.32 182,799.71 24,373.29     نسبة االستفادة 243,732.94 المعلومات

 18,903.78 56,711.33       15,123.02 41,588.31 378.08 350.00 فعالياتعدد ال 132,326.44 العالقات العامة

 75,518.00 16,478.03       229,484.10 48,558.07 15.10 24,500.00 عدد المستفيدون 370,038.20 المكتبة المركزية

           29,444.00 3,271.56     نسبة االستفادة 32,715.55 التخطيط والتطوير

           140,349.68 58,507.21 338.19 588.00 عدد الطلبة 198,856.89 اسات العلياالدر
الحراسات 
 3,073.97 12,295.86 3,073.97 9,221.90 12,295.86 596,349.22 12,295.86 3,073.97 211.00 عدد الموظفين 648,606.63 الخدمات

 18,465.26 18,465.26 73,861.05 18,465.26 18,465.26 184,652.63 36,930.53     نسبة االستفادة 369,305.25 التصميم والصيانة
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           1,740,401.14 368,323.99 140.58 15,000.00 عدد المستفيدون 2,108,725.13 مساعدة الطلبة

 1,092.50 52.02 1,664.76 19,352.79 2,549.16 106,908.58 520.24 52.02 2,540.00 عدد طلبات الصرف 132,140.04 التوريد والعهدة

 21,220.36 4,244.07   8,488.14 4,244.07 42,440.72 4,244.07     نسبة االستفادة 84,881.43 الخدمات اإلدارية

 174.29 174.29 209.15 592.58 801.72 39,389.06 488.01 34.86 1,200.00 غ/عدد الموظفين م 41,829.09 شئون الموظفين

 115.71 176.49 473.38 1,223.76 451.17 119,114.12 6,382.97 1.17 109,458.00 عدد الحركات المالية 127,937.60 قالمالية والتدقي

           147,771.98 41,679.36 0.14 1,379,057.00 عدد الحركات 189,451.34 القبول والتسجيل

           169,231.46 37,148.37 14.86 13,884.00 عدد الساعات 206,379.83 اإلدارة العليا

 105.40 105.40 105.40 225.16 316.19 87,022.84 19,157.96 4.79 22,343.00 عدد المراجعات 107,038.33 الخدمات الطبية
فحص المواد 

         182,062.90     8.29 21,961.00 والشهادات عدد التقارير 182,062.90 والتربة

 36,785.54 إدارة المؤتمرات

دد المؤتمرات واأليام ع
   36,785.54           2,452.37 15.00 الدراسية

           149,577.53 36,692.61 100.25 1,858.00 ع طلبة الجنوب 186,270.14 مركز الجنوب

           43,938.81 9,297.31 2.89 18,409.00 عدد الطلبة 53,236.11 األنشطة الطالبية

 61.91 61.91 74.30 210.50 284.80 9,559.39 2,105.05 12.38 998.00 عدد العاملين 12,357.86 نشاط نقابي
مساهمات 

 6,664.83 6,664.83 7,997.80 22,660.42 30,658.22 1,029,049.70 226,604.21 1,332.97 998.00 عدد العاملين 1,330,300.00 ومخصصات

 214,370 196,916 154,524 269,661 258,223 10,463,645 2,121,011 إجمالي تكاليف المخرجات

13,678,350 13,678,350 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ABC


 

 الفصل  119
 الرابع


4.4

إن المنشآت الصناعية تقوم بتقدير كميات اإلنتاج وتحديـد األسـعار كـي تتعـرف علـى               
األمـر فـي المؤسـسات    . اإليرادات السنوية المتوقعة كي يساعدها ذلك في إعداد موازنتها السنوية      

عليمية ال يختلف كثيراً، فإن مخرجات الجامعة لها أسعار وبناء عليها يمكن تحديد اإليرادات لكـل              الت
مخرج من مخرجات الجامعة خالل السنة وبالتالي تحديد اإليرادات السنوية المتوقعة للعام الجـامعي          

 :، وقد تم تقدير اإليرادات لكل مخرج كما هو موضح أدناه2006/2007
 يترتب على منح الشهادات العلمية تحقيق إيرادات يمكن تصنيفها على النحـو             :لعلميةالشهادات ا . أ

 :التالي
 )79(جدول رقم 

 إيرادات الشهادات العلمية السنوي

 العدد البند
 الخريجين

 إجمالي اإليراد الرسوم بالدينار

 1011857 كل تخصص بسعر 3215 رسوم الفصل الدراسي األول

 924572 كل تخصص بسعر 3215 ثانيرسوم الفصل الدراسي ال

 144115 كل تخصص بسعر 3215 رسوم الفصل الدراسي الصيفي

 141600 50 2832 رسوم تخرج بكالوريوس
 19950 50 399 1رسوم تخرج دبلوم عام

 25950 150 173 رسوم تخرج ماجستير
 30000 750 40 2رسوم رسالة الماجستير 199500 1500 133

 5292 0.833 6350 تصديق شهادات
 3404 1 3404 كشف درجات

2506240 
 . من الدارسين للدبلوم العام بموازاة آخر سنوات البكالوريوساً طالب189 وطالبة مسجلين رسمياً باإلضافة إلى اً طالب210 وتقسم على 1
اً وعددهم المتوقع  دينار750سالة الماجستير لتصبح من رسوم ر% 50 رسوم رسالة الماجستير لطلبة كليتي الشريعة وأصول الدين تمثل 2

 . طالباً وطالبة40
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 وهي الساعات التي يتم طرحها من قبل إدارة الجامعة ويدرسها الطلبة كل :الساعات الدراسية. ب

 :حسب تخصصه، ويتمثل اإليراد بالتالي
 )80(جدول رقم 

 إيرادات الساعات الدراسية ومتعلقاتها

 العدد البند
 التالحا

 إجمالي اإليراد الرسوم بالدينار

 144440 20 7222 رسوم طلبات التحاق بكالوريوس

 6330 30 211 رسوم طلبات التحاق دبلوم عام

 1500 30 50 رسوم طلبات التحاق دبلوم 

 28000 40 700 رسوم طلبات التحاق ماجستير

 4782006 كل تخصص بسعر 330067 رسوم الفصل الدراسي األول
 4369504 كل تخصص بسعر 304635  الفصل الدراسي الثانيرسوم

 681082 كل تخصص بسعر 46351 رسوم الفصل الدراسي الصيفي
 11070 1.5 7380 طلبات غير مكتمل

 34560 1 34560 شهادات قيد

 2891 1 2891 كشف درجات
 8880 10 888 كلية/ طلب تحويل 

 11240 20 562 طلب إعادة قيد
 109460 10 10946 1بيةرسوم خدمات طال

 14000 10 1400 قسم/ طلب تحويل 
 18385 5 3677 2 0.35 5657طلب مراجعة مقرر

 5040 5 1008 بدل فاقد
 2640 10 264 طلب تأجيل فصل

تحليل وتدريب وحدة الدراسات 
 التجارية 

  1500 

 22000   الخدمات الطبية
 10000   وحدة الدراسات البيئية

 12000   مكتبة الطالب
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 تأمينات واشتراكات المكتبة

  1000 

 2000   إيراد تحاليل طبية
 1500   إيراد نشر وتحكيم أبحاث
 15000   إيراد اشتراكات إنترنت
 30000   تلزيم مقاصف الجامعة

 10326028 اإلجمالي
 %100ن من منحة بنسبة  وتتمثل برسوم الخدمات الطالبية للطلبة الجدد باإلضافة للطلبة اللذين يستفيدو1
% 65 خالل العام منها 5657 طلب المراجعة في الجامعة إذا لم يستحق الطالب درجات فإن رسوم الطلب غير مستردة والمتوقع أن يقدم2

 . طلب مراجعة3677منها ال يستحق الطالب درجات وبالتالي اإليراد يتمثل بـ 

برسوم الفحص التي يتم دفعها ) المنتج ( رج  ويتمثل إيراد هذا المخ:شهادات وتقارير الفحص. ج
 :مقابل الفحوصات المختلفة وهي كالتالي

 )81(جدول رقم 
 إيرادات شهادات وتقارير الفحص

 السعر بالدينار العدد المتوقع اسم الصنف الرقم
 SEIVE 119 1195التدرج الحبيبي  1

 LL PL 80 1339حد السيولة وللدونة  2

 S.G 18 292الوزن النوعي  3

 PROCTOR 190 4738تجربة الدمك  4

 CBR 65 3245نسبة كاليفورنيا  5

 SAND EQV 55 1365المكافئ الرملي  6

 F.D 3559 35587الكثافة الحقلية  7

8 
 LOSSلوس انجلوس 

ANGLES 
40 

1004 
9 PLATE LOAD TEST 5 1159 

 SOIL 64 23948رير فحص التربة تق 10

 17 1 االستطالة والتفلطح 11

 9700 8622 مكعبات وكالة 12

 10123 6074 10*10مكعبات  13

 206 8 فحص حجر واجهات 14

 CORE 113 2833كور باطون شامل  15

 5305 637 كسر بلوك 16

17 

كسر بري /فحص بالط شامل
 امتصاص

58 
4807 

 309 6 امتصاص+كسر/ فحص بالط جزئي 18

 34 1 بري فقط/ فحص بالط 19

 1219 73 جبهةكور حجر  20
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 103 6 مطرقة شميدث 21

 2256 677 كسر فقط/فحص انترلوك 22

 5150 77  عينات3بري فقط /فحص انترلوك 23

24 
 CONCRETEتصميم خلطة 

MIX 
5 

129 

 26 3 تحميل أنابيب 25

 1648 33 فحص غطاء منهل 26

 17 2 معايرة ماكنة الضغط 27

 STEEL TEST 941 7845شد حديد  28

 2601 104 ور مناهلك 29

30 

مواصفات -فحص طوب الجدران
 شامل

6 
0 

 2678 27 فحص مارشال شامل 31

 1322 113 كور أسفلت 32

 3605 43 فحص انترلوك شامل 33

 43 5 جزئي) الكيربستون( فحص حجر  34

 108 7 تحميل ماسورة 35

 532 64 فحص مواسير مجاري بالستيك 40

 103 6 فحص أنابيب بالستيك 41

 EXTRACTION 3 103فحص أسفلت  42

 1167 18 ضغط شامل+فحص برابيش مياه شد 44

 34 1 شد فقط-فحص برابيش مياه  45

 206 6 ضغط فقط-فحص برابيش مياه  46

 32 25  فلسطين-كسر مكعب خرسانة  48
 138129 21961 اإلجمالي

 المخرجات تتعلق مباشرة بنشاط عمادة  وهذه:الشهادات التدريبية والتحليل واألفالم الكرتونية. د
خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وإيراداتها تتمثل برسوم الدورات التدريبية والتحليالت اإلحصائية 

 :واألفالم الكرتونية التي يتم إنتاجها وتسويقها وهي على النحو التالي
 )82(جدول رقم 

 إيرادات التعليم المستمر

 عددها اسم الدورة .م
. ع

 طلبة
سعر 
J.D 

 اإليراد

1 ICDL 4 65 50 3250 
 700 58.333 12 1 تجميع اللوحات المطبوعة 2

 900 25 36 3 المصمم المحترف 3

 5525 85 65 3 توفل 4

 1000 33.333 30 2 النطق والمحادثة باللغة اإلنجليزية 5
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 4550 70 65 3 اللغة اإلنجليزية في إدارة األعمال والمحاسبة واالقتصاد 6

 1750 70 25 1 اللغة اإلنجليزية في الصحافة 7

 2000 25 80 4 مهارات الطباعة باللغتين 8
9 SPSS 3 36 33.333 1200 

 500 25 20 1 محادثة باللغة اإلنجليزية 10

 300 25 12 1 الرموز الرياضية 11
12 3DMax 1 20 25 500 
 500 25 20 1  داألوتوكا 13
14 Arena 1 14 25 350 
 550 25 22 1 البورصة واألسواق 15

 500 33.333 15 1 اللغة العبرية 16

 750 37.5 20 1 صيانة الحاسوب 17

 750 50 15 1 التحليل الوظيفي 18

 750 50 15 1 تنمية المهارات اإلدارية واإلشرافية 19

 750 50 15 1 تخطيط المسار الوظيفي 20

 750 50 15 1 فن المقابالت لالجتياز والتعيين 21

 900 60 15 1 مهارات التخطيط واإلستراتيجي 22

 900 60 15 1 حل المشكالت واتخاذ القرارات وإدارة األزمات 23

 900 60 15 1 أساليب تقييم األداء واستراتيجيات التحفيز 24

 750 50 15 1 مهارات التفويض الفعال 25

 750 50 15 1 التدقيق والرقابة المالية 26

 750 50 15 1 دارة الفعالة لالجتماعاإل 27

 750 50 15 1 إدارة الوقت والذات 28

 750 50 15 1 إدارة ضغط العمل 29

 750 50 15 1 إدارة العقل 30

 750 50 15 1 فن إعداد وكتابة التقارير والرسائل والمذكرات 31

 750 50 15 1 إدارة المراسالت واألرشفة اإللكترونية 32

 750 50 15 1 يع بالمشاركةالبحث السر 33

 900 60 15 1 فن االتصال والتعامل مع الجمهور 34

 1050 70 15 1 البروتوكول وفن اإلتيكيت 35

 750 50 15 1 مهارات التفكير اإلبداعي واإلبتكاري 36

 900 60 15 1 تنمية مهارات مندوبي المبيعات 37

 900 60 15 1 مهارات وأساليب التسويق الفعال 38

 750 50 15 1 كيف تبدأ مشروعك الخاص؟ 39
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 300 20 15 1 التشبيك وتفعيل المجتمع 40

 750 50 15 1 تدبير التمويل وكتابة مقترحات المشاريع 41

 1050 70 15 1 إدارة المشاريع التنموية 42

 750 50 15 1 مراقبة وتقييم المشاريع 43

 1050 70 15 1 إدارة الموارد البشرية 44

 750 50 15 1 داد دراسات الجدوى االقتصاديةإع 45

 750 50 15 1 إدارة اللوازم والمشتريات 46

 750 50 15 1 تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية 47

 1050 70 15 1 تدريب المدربين 48

 750 50 15 1 تصميم وتطوير المواد التدريبية 49

 750 50 15 1 متابعة وتقييم برامج التدريب 50

 1050 70 15 1 إدارة المحافظ االستثمارية 51

 750 50 15 1 إدارة العمالت األجنبية 52

 1050 70 15 1 تنظيم وإدارة أعمال الوساطة 53

 1050 70 15 1 إدارة األسواق المالية 54

 750 50 15 1 وسائل تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء 55

 1500 33.333 45 3 "األصيل " برنامج المحاسبة واإلدارة  56

 1000 33.333 30 2 التجارة اإللكترونية 57

 1125 25 45 3 التحليل المالي باستخدام برنامج الجداول اإللكترونية 58

 750 50 15 1 تنمية مهارات البحث العلمي 59

 1125 37.5 30 2 األرشيف الصحفي للمؤسسات 60

 562.5 37.5 15 1 قات العامةإنتاج المواد اإلعالمية المطبوعة في العال 61

 562.5 37.5 15 1 اإلدارة اإلعالمية لألزمات 62

 450 30 15 1 القصة الصحفية وكيفية تطبيقها لخدمة أهداف المؤسسة 63

 562.5 37.5 15 1 إعداد التقارير التلفزيونية 64

 450 30 15 1 إدارة العالقات العامة 65

 562.5 37.5 15 1 تنمويةالتسويق اإلعالمي للمؤسسات ال 66

 1125 37.5 30 2 مهارات االتصال الشخصي والجماعي 67

 803.5714 53.571 15 1 تطوير األداء اإلعالمي للعاملين في المؤسسات األهلية 68

 750 25 30 2 تصميم صفات اإلنترنت 69

 ORACLE 2 30 41.667 1250برمجة قواعد البيانات  70

 1250 41.667 30 2 تحليل األنظمة 71

 750 25 30 2 شبكات وأنظمة تشغيل 72
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 1500 25 60 4 صيانة حواسيب وملحقاتها 73

 Visual Basic.net 1 15 50 750البرمجة بلغة  74

 Visual C++ 1 15 50 750البرمجة بلغة  75

 2100 70 30 2 إدارة نظام تركيب شبكات الحاسوب 76
77 Computer Service Technician (A+) 1 15 70 1050 
 Adobe Photoshop 7 3 45 25 1125برنامج التصميم  78

 Adobe Premiere 6.5 2 30 25 750برنامج المونتاج  79

 1125 37.5 30 2 إنشاء اسطوانات ملتيميديا 80

 375 25 15 1 مقدمة في برنامج التحليل اإلنشائي والتصميم 81

 375 25 15 1 نشائي والتصميممستوى متقدم في برنامج التحليل اإل 82

 GIS 2 15 37.5 562.5برنامج نظم المعلومات الجغرافية  83

 875 58.333 15 1 برمجة المقاسم والبداالت الداخلية 84

 875 58.333 15 1  بواسطة الحاسوبPLCمحاكاة أجهزة  85

 750 25 30 2 برمجة حاسوب 86

 375 25 15 1 تصميم كهربائي 87

 1250 25 50 3  مستوى متقدم-  Corel Draw 8جرافكس باستخدام تصميم و 88

 625 41.667 15 1 تصوير تلفزيوني  89

 1250 41.667 30 2 دورة مصطلحات إعالمية باللغة االنجليزية  90

 750 25 30 2 اإلرشاد الوظيفي  91

 spss 3 45 25 1125دورة تحليل إحصائي  92

 750 25 30 2 ) ممتاز ال( دورة برنامج المحاسبة  93

 php  1 15 25 375تصميم صفحات باستخدام  94

 pcp 1 15 25 375تصميم اللوحات االلكترونية   95

 375 25 15 1 تطوير مهارات استخدام المفردات اإلعالمية باللغة االنجليزية  96

97 Certified cisco networking administrator – 
CCNA  1 15 25 375 

 2840 17.75 160 8 نامج تطوير العاملين بالجامعة اإلسالميةبر 98

 108000 900 120 1 الدبلوم المهني للغة اإلنجليزية 99

 16200 900 18 1 دبلوم علوم مالية ومصرفية 100

 12840 107 120   إيراد وحدة اإلحصاء 101

 6000 2000 3   إيراد وحدة الرسوم المتحركة 102

 236921  2588   إجمالي المشاركين
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 وهي ال عائد مادي من ورائها وإنما تعطي سمعة طيبة وتزيد االهتمام :المؤتمرات العلمية. هـ

 .بالبحث العلمي والباحثين
 وهي األخرى ال عائد لها وإنما تشجع عملية البحث العلمي واالختراع :المنشورات العلمية. و

 .واكتشاف ما هو جديد وتطوير الواقع الموجود
 )83(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية اإلجمالية للجامعة اإلسالمية
 اإليرادات المخرجات

 2506240 الشهادات العلمية
 10326028 الساعات الدراسية

 138,129 شهادات وتقارير الفحص

 236,921 شهادات التدريب والتحليل والكرتون

 0 المؤتمرات العلمية
 0 المنشورات العلمية

 500000 ارة الماليةمنحة وز
 13707318 اإلجمالي
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4.5

 وكذلك كافة عناصـر     2006/2007بعد أن تم تحديد كافة عناصر التكاليف المتعلقة بالعام الجامعي           
اإليرادات فإنه يمكن إجراء مقابلة اإليرادات بالمصاريف للتعرف على المخرجات التي تحقق فائض             

 : التي تحقق عجز، وهي على النحو التاليوتلك
 )84(جدول رقم 

 2006/2007إيرادات ومصاريف الجامعة اإلسالمية عن السنة 
 الفائض أو العجز التكاليف اإليرادات )المنتجات ( المخرجات 

 385229.37 2121010.63 2506240.00 الشهادات العلمية

 137617.37- 10463645.37 10326028.00 الساعات الدراسية

 120093.67- 258222.67 138129.00 شهادات وتقارير الفحص

 32740.04- 269661.04 236921.00 شهادات التدريب والتحليل والكرتون

 196916.22- 196916.22 0.00 المؤتمرات العلمية

 214370.17- 214370.17 0.00 المنشورات العلمية

  154523.98  1المشاريع

   500000.00 2ليةمنحة وزارة الما

 28,968 13,678,350 13,707,318 اإلجمالي
 . إن مخرج المشاريع له تكاليفه التشغيلية، لذا تم تضمينه لعناصر التكاليف التي تحمل على سنة الموازنة1
 منحة وزارة المالية من ضمن اإليرادات وال تصنف من ضمن المخرجات، ولكن لالختصار تم وضعها في 2

 . الجدول
 

يتضح من الجدول أعاله أن الشهادات العلمية هو فقط الوحيد الذي يحقق فائضاً في اإليراد 
عن التكاليف وباقي المخرجات تسبب عجز في الموازنة لعدم قدرة اإليرادات تغطية تكاليفها، ومن 
يط المالحظ أيضاً أن المنحة المالية المقدمة من وزارة المالية هي التي ساهمت بتحقيق فائض بس

األمر الذي يعكس أن اإليرادات السنوية فعلياً ال تغطي تكاليف األنشطة المختلفة وهذا يحتاج إلى 
دراسة مستفيضة من قبل إدارة الجامعة للسعي لتخفيض تكاليف األنشطة وزيادة اإليرادات بما يحقق 

لي  من إجما0.002 دينار وهو يمثل نسبة 28968وبلغ الفائض . مصلحة الجامعة ورقيها
 .اإليرادات
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 )30(شكل رقم 

تكالیف المخرجات السنویة

16%

76%

2%
1%

1%

2%

2%

الشھادات العلمیة

الساعات الدراسیة

شھادات وتقاریر الفحص

شھادات التدریب والتحلیل
والكرتون
المؤتمرات العلمیة

المنشورات العلمیة

المشاریع

 
يتبين من الشكل أعاله أن أكثر المخرجات تكلفة تتمثل في الساعات الدراسية والتي             

% 16من إجمالي التكاليف، يليها في ذلك تكلفة الشهادات العلمية والتـي تمثـل      % 76تمثل  
% 8ته من إجمالي التكاليف، وما نـسب % 92أي أن نسبة هذين المخرجين مجتمعين تساوي        

 .موزعة على باقي المخرجات حسب ما هو موضح في الشكل
 )31(شكل رقم 

إی رادات المخرجات السنویة 

18%

75%

2% 0%

0%

1%

4% الشھادات العلمیة

الساعات الدراسیة

شھادات وتقاریر الفحص

شھادات التدریب والتحلیل
والكرتون
المؤتمرات العلمیة

المنشورات العلمیة

منحة وزارة المالیة
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يتبين من الشكل أعاله أن أكثر المخرجات تحقيقاً لإليراد هـو مخـرج الـساعات               
من إجمالي اإليرادات السنوية، يليه في ذلـك مخـرج          % 75الدراسية بحيث تمثل ما نسبته      
من % 93مالي اإليرادات السنوية، ويمثالن معاً      من إج % 18الشهادات العلمية والذي يمثل     

 .موزعة على باقي اإليرادات% 7إجمالي اإليرادات السنوية وما نسبته 
 )85(جدول رقم 

20072006ABC 
 اإليرادات تكاليف األنشطة

 2506240.0 لشهادات العلميةا 6543879.38 نشاط التدريس والتعليم اإللكتروني

 10326028.0 الساعات الدراسية 57000.92 نشاط البحث العلمي

 138129.0 شهادات وتقارير الفحص 29586.99 نشاط تنمية الموارد

 236921.0 شهادات التدريب والتحليل والكرتون 252905.52 نشاط التعليم المستمر

 0. مرات العلميةالمؤت 243732.94 نشاط تكنولوجيا المعلومات

 0. المنشورات العلمية 132326.44 نشاط العالقات العامة

 500000.0 منحة وزارة المالية 370038.20 نشاط المكتبة المركزية

     32715.55 نشاط التخطيط والتطوير

     198856.89 نشاط الدراسات العليا

   648606.63 نشاط الحراسات والخدمات

     369305.25 لتصميم والصيانةنشاط اإلنشاءات وا

     2108725.13 نشاط مساعدة الطلبة

     132140.04 نشاط التوريد والعهدة

     84881.43 نشاط الخدمات اإلدارية

     41829.09 نشاط شؤون الموظفين

     127937.60 نشاط المالية والتدقيق

   189451.34 نشاط القبول والتسجيل

   206379.83 لعليانشاط اإلدارة ا

   107038.33 نشاط الخدمات الطبية

   182062.90 نشاط فحص المواد والتربة

   36785.54 نشاط إدارة المؤتمرات

   186270.14 نشاط مركز الجنوب
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   53236.11 األنشطة الطالبية

   12357.81 نشاط نقابي

   1330300 مساهمات ومخصصات

 13707318.0 إجمالي اإليراد 13678350.0 إجمالي المصاريف

  دينـار  28,968 تعبر عن فائضاً قيمتـه       2006/2007نجد أن موازنة الجامعة عن السنة        
وهذا متحقق من وراء المساعدات المالية التي تقدمها وزارة المالية الفلسطينية والتي بدونها سـيكون         

 .هناك عجزاً بقيمتها على موازنة الجامعة
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4.6

4.6.1:  وهي األنشطة التي ال تؤثر علـى 
 :رضى الطالب عن الخدمة المقدمة وتتمثل هذه األنشطة بالتالي

 وهو النشاط الذي يتعلق بتوريد وتخزين ما تحتاجه الجامعـة مـن             :التوريد والعهدة نشاط   .1
 معدات وأجهزة ولوازم ومواد وقرطاسـية وغيرهـا وقـد بلغـت تكلفـة هـذا النـشاط                  

 دينار أردني، لذا فإن هذا النشاط ال يؤثر علـى رضـى الطالـب ألنـه ال              132140.04
 .يضيف قيمة للخدمات المقدمة للطالب بشكل مباشر

اء  وهو يتعلق بترتيب إجراءات اإلعـالن عـن الوظـائف وإجـر    :ن الموظفينؤونشاط ش  . 2
 دينـار   41829.09المقابالت والتعيينات وحفظ الملفات وغيرها ويبلغ تكلفة هـذا النـشاط            

 .أردني، وهذا النشاط أيضاً ال يضيف قيمة للطالب الجامعي وال يؤثر على رضاه 

 وهذا نشاط خاص بالموظفين بشكل مباشر وال يرتبط بالطالب وتكلفة هـذا             :النشاط النقابي  . 3
 . أردني دينار12357.86النشاط 

 وهذا النشاط ال يرتبط بالطالب وإنما بالموظفين، وتكلفتـه          :مساهمات ومخصصات العاملين   . 4
 . دينار أردني1330300

 وهو نشاط يتعلق بخدمة المجتمع والمؤسسات الخارجيـة وال          : المواد والتربة  فحصنشاط   . 5
نـشاط هـو    وتكلفـة هـذا ال    .  يرتبط بالطالب، لذا فال قيمة لهذا النشاط بالنـسبة للطالـب          

 . دينار أردني182062.90

 )86(جدول رقم 
 إجمالي تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة

 مالحظات قيمته النشاط
  132140.04 التوريد والعهدة

  41829.09 نشاط شئون الموظفين
  12357.86 النشاط النقابي

  1330300 مساهمات ومخصصات العاملين
  182062.90  المواد والتربةفحصنشاط 

  1698690 اإلجمالي
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4.6.2 

 )87(جدول رقم 
 مصاريف ال تضيف قيمة

 مالحظات قيمته المصروف
  18000 الضيافة

يستعاض عنها باستخدام  15000 تكاليف الصحف واإلعالنات
  واإلنترنتصفحة الجامعة

  31000 اشتراك اإلنترنت
  16500 مواد ولوازم التنظيف

  3000 اية تذكاريةهد
  12000 مصاريف وحدة الرسوم المتحركة
  4000 مالبس وأحذية واقية للمستخدمين

  5000 وقود محروقات السيارات
  104500 اإلجمالي

 إجمالي األنشطة والمصاريف التي ال تضيف قيمة  •

 )88(جدول رقم 
 إجمالي األنشطة والتكاليف التي ال تضيف قيمة 

 القيمة البند
 1698690 ألنشطة التي ال تضيف قيمةا

 104500 المصاريف التي ال تضيف قيمة

 1803190 إجمالي األنشطة والمصاريف التي ال تضيف قيمة 
ويمثل إجمالي األنشطة والمصاريف التي ال تضيف قيمة من وجهة نظـر الطالـب قرابـة            

= طة  من قيمـة تكـاليف المـوارد فـي الموازنـة وهـذه نـسبة ليـست بالبـسي                  % 13
، وتحتاج إلى مراجعة ودراسة معمقة لتخفيـضها إلـى حـدودها            13678350/1803190

 .الدنيا، والتنبه إليها جيداً في المستقبل بحيث ال يتم التمادي فيها وزيادة تكلفتها على الجامعة
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4.7 

استطعنا الحصول عليها بعناء شديد وهـي فـي الغالـب ال           من خالل كافة المعلومات التي      
تكون متوفرة في الدائرة أو الكلية التي تخصها، وبهدف إثراء البحث فقد تم قياس تكـاليف بعـض                  

 :األنشطة واإلجراءات
 الطالب المنتظم/ متوسط تكلفة الطالب الخريج  .1

 )89(رقم  جدول
 

 تكلفة الوحدة عددال التكاليف البند
  355.5         3,215.0            1,142,841.7     نشاط التدريس
  304.3         3,215.0            978,169.0         أنشطة مساعدة

  659.7        متوسط تكلفة الطالب الخريج سنوياً
وذلـك ألن    وهذه تكلفة مرتفعة،     659.7 تكلفة الطالب الخريج تصل إلى       نجد أن 

متوسط رسوم بعض الطلبة في الثالثة فصول يقل عن هذه التكلفة، لذا فإن هـذا               
مؤشر على إدارة الجامعة أن تدرسه بشكل مفصل لتخفيض هذه التكاليف وخاصة          
المتعلقة ببند التعيينات والتوظيف ألنها العنصر األكثر تكلفة من بـين عناصـر             

 .التكاليف المختلفة

 )90(رقم  جدول
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  355.5         15,194.0          5,401,037.7     نشاط التدريس
  333.2         15,194.0          5,062,607.7     أنشطة مساعدة

  688.7        خريج سنوياًال غيرمتوسط تكلفة الطالب 
طالب غير الخريج أكبر من تكلفة الطالب الخريج وذلـك          لفة ال من الواضح أن تك   

يرجع إلى أسباب منها أن الطلبة الخريجين قد ال تكون أعبائهم الدراسـية كاملـة       
وإنما يدرس متمم ساعات الخطة الدراسية، أما عن تكلفة الطالب غيـر الخـريج           

 .هافإنها بالكاد مرتفعة والبد من دراستها بتعمق والعمل على تخفيض
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 :تحديد متوسط تكلفة البحث وورقة العمل .2

 )91(رقم  جدول
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند

 نشاط البحث العلمي
          

15,346.4  
               

98.0         156.6  

 أنشطة مساعدة
        

199,023.8  
               

98.0      2,030.9  
  2,187.5     متوسط تكلفة البحث العلمي الواحد سنوياً

 موزعة ما بين نشاط  2187.5يعني هذا أن البحث العلمي الواحد يكلف الجامعة قرابة          
بحث علمي مباشر وأنشطة مساعدة أخرى وهي التي تكون الجزء األكبر مـن تكلفـة              

 .البحث وهي بحاجة إلى دراسة

 )92(رقم  جدول
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند

 نشاط البحث العلمي
          

41,654.5  
             

266.0         156.6  
  156.6         الواحد ورقة العملمتوسط تكلفة 

 متوسط تكلفة المؤتمر العلمي الواحد .3

 )93(رقم  جدول
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  2,452.4      15.0                 36,785.5           ناشط المؤتمرات 
  7,898.4      15.0                 118,476.2         أنشطة مساعدة

  10,350.8  متوسط تكلفة المؤتمر العلمي الواحد 
 :يق المشروع الواحدتحديد متوسط تكلفة إعداد وتسو .4

 )94(رقم  جدول
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  1,884.4      82.0                 154,524.0         المشاريع

  1,884.4     متوسط تكلفة إعداد وتسويق مشروع واحد
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 :تحديد متوسط تكلفة الشهادة التدريبية الواحدة .5
 )95(م جدول رق

 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  71.8           2,465.0            177,033.9         نشاط التدريب
  37.6           2,465.0            92,627.2           أنشطة مساعدة

  109.4        متوسط تكلفة المتدرب الواحد
 .يد متوسط تكلفة الفعالية الواحدة من فعاليات العالقات العامةتحد .6

 )96(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  378.1         350.0               132,326.4         العالقات العامة

  378.1        النشاط الفرعي الواحدمتوسط تكلفة 
 .تحديد متوسط تكلفة المستفيد الواحد من خدمات المكتبة المركزية .7

 )97(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  15.1           24,500.0          370,038.2         المكتبة المركزية

  15.1          متوسط تكلفة المتدرب الواحد
 .تكلفة استفادة الطالب من خدمات شئون الطلبة .8

 )98(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  140.6         15,000.0          2,108,725.1     مساعدة الطلبة

  140.6        من خدمات شئون الطلبة متوسط تكلفة المستفيد الواحد
 تكلفة طلب الصرف الواحد .9

 )99(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  52.0           2,540.0            132,140.0         التوريد والعهدة

  52.0          لواحدمتوسط تكلفة طلب الصرف ا
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 .تكلفة الموظف الواحد من خدمات شئون الموظفين .10

 )100(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  34.9           1,200.0            41,829.1           شؤون الموظفين

  34.9          احدمتوسط تكلفة طلب الصرف الو
 :تكلفة الحركة المالية الواحدة في الدائرة المالية .11

 )101(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  1.2             109,458.0       127,937.6         المالية والتدقيق

  1.2            ة الواحدة في الدائرة الماليةتكلفة الحركة المالي
 .تكلفة الحركة الواحدة التي تتم بعمادة القبول التسجيل .12

 )102(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  0.14           1,379,057.0    189,451.3         القبول والتسجيل

  0.14          تكلفة الحركة الواحدة بعمادة القبول والتسجيل
 .تكلفة المراجع الواحد للعيادة الطبية .13

 )103(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  4.8             22,343.0          107,038.3         الخدمات الطبية

  4.8            تكلفة المراجع الواحد للعيادة الطبية
 .نصيب الطالب الواحد من تكاليف األنشطة الطالبية .14

 )104(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند

 األنشطة الطالبية
          

53,236.1          18,409.0             2.9  
  2.9            نصيب الطالب الواحد من تكاليف األنشطة الطالبية
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 .نصيب الموظف الواحد من تكاليف األنشطة النقابية .15

 )105( رقم جدول
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
  12.4           998.0               12,357.9           نشاط نقابي

  12.4          نصيب الموظف الواحد من تكاليف األنشطة النقابية
 .متوسط نصيب الموظف من المساهمات والمخصصات .16

 )106(جدول رقم 
 

 تكلفة الوحدة العدد التكاليف البند
مساهمات 
 ومخصصات

    
1,330,300.0  

             
998.0      1,333.0  
  1,333.0     متوسط نصيب الموظف من المساهمات والمخصصات
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 :النتائج: أوالً
 :بعد قيام الباحث باإلجراءات العملية لهذه الدراسة فإنه يمكن عرض النتائج كما يلي 

تقليدية تعتبر قاصرة في تخصيص التكاليف غير المباشرة، إضافة إن أنظمة التكاليف ال .1
 .إلى اعتماد التقدير الشخصي لتحميل الكثير من التكاليف على وحدة المنتج

في الموازنة الحالية تنعكس سلباً على ) التكاليف غير المباشرة ( إن المصاريف العامة  .2
 . للقياس والمقارنةدقة تكاليف المخرجات والذي ال يوفر أساساً مناسباً

منها ما يمكن تخصيصه بشكل مباشر ) التكاليف غير المباشرة ( إن المصاريف العامة  .3
 .على األنشطة واألخرى تحتاج إلى أسس توزيع مناسبة

يوجد توجه تدريجي نحو إعداد الموازنة حسب األنشطة مستقبالً وذلك من خالل تكليف  .4
ة التشغيلية للعام وبعد ذلك تحويل هذه الخطة الوحدات والمراكز المختلفة بإعداد الخط

التشغيلية إلى أرقام ومبالغ والتي تمثل موازنة للعام، وهذا يعتبر خطوة تجاه إعداد 
 .موازنة الجامعة اإلسالمية وفقاً ألسلوب التكاليف المبني على األنشطة

 في القيام إن اعتماد أسلوب التكاليف المبني على األنشطة في إعداد الموازنة يساعد .5
بعملية التخطيط للمستقبل بشكل علمي يستند إلى اإلحصائيات التاريخية مراعياً 

 .المتغيرات المستجدة

إن إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية حسب أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يوفر  .6
ر أساساً مناسباً لقياس كافة الخدمات المقدمة من قبل الجامعة وهو األمر الذي يبص

متخذي القرارات بواقع التكاليف في أرجاء الجامعة وبالتالي تأثر هذه التكاليف في أي 
 .قرار يمكن أن يتخذ

إن إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية حسب أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يساهم  .7
في الموازنة من خالل ما يتيحه هذا ) جانب المصروفات ( في تخفيض التكاليف 

ب من إمكانية التعرف على األنشطة التي تضيف قيمة وتلك التي ال تضيف قيمة األسلو
 .وبالتالي السعي إلى إزالة أو تخفيض تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة

إن إعداد موازنة الجامعة اإلسالمية حسب أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يضع  .8
يف مخرجات الجامعة ومسبباتها، وكذلك إدارة الجامعة والجهات المعنية في صورة تكال
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وبالتالي التعرف على األنشطة اإليرادات العائدة من هذه المخرجات 
التي تحقق إيرادات فائضة عن التكاليف وتعزيزها، وكذلك األنشطة التي تسبب عجزاً  
وبالتالي البحث في أسباب العجز والضعف ومحاولة تقويمها ومعالجتها بحيث تصبح 

 .داً وأقل تكلفةأكثر إيرا

إن تطبيق الجامعة لهذا األسلوب الحديث من أساليب المحاسبة اإلدارية يعتبر قفزة نحو  .9
 .الحداثة ومواكبة التطورات العلمية واالستفادة من إمكانياتها

إن تطبيق الجامعة لهذا األسلوب الحديث من أساليب المحاسبة اإلدارية يعتبر بمثابة  .10
املة، والتي تضع الجامعة اإلسالمية في طليعة الجامعات على تعزيز لثقافة الجودة الش

 .مستوى جامعات العالم الثالث

يعتبر هذا األسلوب أساساً مناسباً للجامعات في تسعير خدماتها المختلفة بدرجة كبيرة  .11
 .من الدقة والموضوعية

 
لموارد يوفر هذا األسلوب ترشيداً لتكاليف الخدمات التعليمية واالستغالل األمثل ل .12

 .المتاحة والتي تتصف بالندرة
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 :التوصيات: ثانياً
 :من خالل نتائج الدراسة فإن الباحث يقّدم التوصيات التالية

اعتماد نظام التكاليف المبني على األنشطة التكاليف المبني على األنشطة كنظام  .1
 .للتكاليف في الجامعة اإلسالمية

داد الموازنة تدريجياً إلى نظام التكاليف التحول من النظام الحالي المعتمد في إع .2
 .المبني على األنشطة

 كأساس إلعداد موازنة الجامعات ABCاعتماد نظام التكاليف المبني على األنشطة  .3
الفلسطينية؛ إذ ثبت من خالل الدراسة التي تم عرضها صالحية هذا األسلوب، وذلك 

من البيانات التفصيلية التي لما يحققه من مزايا عديدة على صعيد تخفيض التكاليف 
يوفرها عن التكاليف، والتي تمكّن من التحكم بها وتقليصها إلى حدودها الدنيا، هذا 
من جانب ومن جانب آخر فإن أسلوب التكاليف المبني على األنشطة يمكّن 
الجامعات من التعرف على األنشطة والمصاريف التي ال تضيف قيمة من وجهة 

وبالتالي أيضاً إزالة هذه األنشطة والتكاليف أو تخفيضها  ) الطالب( نظر الزبون 
 .من جانب المصروفات% 16على األقل والتي بينت الدراسة أنها تمثل حوالي 

قيام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية لتبني هذا األسلوب والقيام بعمليات  .4
ناسبة للتحول إلى هذا النظام التوعية الالزمة لباقي الهرم الجامعي لتكوين الثقافة الم

 .الجديد

يوصي الباحث الجامعات المختلفة والهيئات باعتماد هذا األسلوب في إعداد  .5
 .موازناتها، لما له من أثر فعال في تحسين الخدمات، وتقليل الهدر من النفقات

يوصي الباحث الباحثين اآلخرين باالهتمام بهذا االستخدام الجديد ألسلوب الـ  .6
ABCعتبار هذه الدراسة بمثابة أساس يمكن البناء عليه وتطويره بما يخدم ، وا

 .الجامعات والمؤسسات المختلفة
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 تاريخ المقابلة الوظيفة االسم .م

1- 
 الجامعـة  –مساعد نائب الرئيس للـشئون اإلداريـة        علي شاهين. د

 اإلسالمية
14/2/2007 

 30/4/2007-1/1  جامعة األزهر–نائب الرئيس للشئون اإلدارية  جبر الداعور. د -2
 30/3/2007-1/9/2006  الجامعة اإلسالمية–ر الدائرة المالية مدي يوسف الكيالي. أ -3
 30/5/2007-1/9/2006  الجامعة اإلسالمية–رئيس قسم المحاسبة  وائل عودة. أ -4
 20/5/2007  الجامعة اإلسالمية–محاسب في الدائرة المالية  محمد البطش. أ -5
 1/4/2007 ة اإلسالمية الجامع–إداري في وحدة تنمية الموارد  ميسرة القيشاوي. أ -6
 30/4/2007-1/3  الجامعة اإلسالمية–مدير في التعليم المستمر  أكرم جودة. أ -7

8- 
 الجامعـة   –محاسب في مختبـر المـواد والتربـة          ياسر عبد العاطي. أ

 اإلسالمية
1/3-30/4/2007 

 20/5/2007-1/2  الجامعة اإلسالمية–مبرمج في القبول والتسجيل  خالد شويدح. أ -9

10- 
 –مبرمج في دائرة البرمجـة والنـشر اإللكترونـي           أحمد العابد. أ

 الجامعة اإلسالمية
1/4/2007 

 20/4/2007  ناجي أبو مغاصيب. أ -11
 1/3/2007  ماهر شقليه. أ -12
 1/2/2007  الجامعة اإلسالمية–محاسب في الدائرة المالية  خالد طبش. أ -13

14- 
 الجامعـة  –رونـي  رئيس قسم البرمجة والنشر اإللكت     عماد كحيل. أ

 اإلسالمية
1/4/2007 

 20/5/2007  الجامعة اإلسالمية–رئيس قسم صيانة الحاسوب  حسن العامودي. أ -15
 4/2/2007  الجامعة اإلسالمية–رئيس دائرة الصيانة  يوسف شامية. أ -16
 20/5/2007  الجامعة اإلسالمية–المكتب الهندسي /قسم المشاريع هشام حسن صرصور. أ -17
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