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 ممخص
تيجف ىحه الجراسة الى التعخف عمى نغؼ محاسبة السدؤولية والجور الحي يسكؽ أن تمعبة في 

السختمفة في البمجيات مسا يداعج في تؾجيو القخارات تقضيؼ كفاءة األداء لمسدتؾيات االدارية 
اإلدارية نحؾ معالجة االنحخافات، واستشجت الجراسة عمى فخضية مفادىا "يؤدي استخجام نغام 
محاسبة السدؤولية إلى تقضيؼ األداء في السدتؾيات اإلدارية في البمجيات"، وقجرتيا عمى تحقضق 

كأداة جؾىخية لتحقضق االىجاف السخجؾة لتدويج االدارة األىجاف االستخاتيجية ومجى مالئستيا 
،وتؼ التؾصل إلصسجسؾعة مؽ (بسعمؾمات تغحية عكدية حؾل فعالية االقدام )مخاكد السدؤولية

الشتائج والتؾصيات بالسقارنة مع الشغام السدتخجم في البمجيات وأىسيا وجؾد ليكل تشغيسي جضج، 
 األداء وتقاريخ الخقابة(، ووجؾد نغام حؾافد جضج. ونغام فعال لمتقاريخ الجورية )تقاريخ

 
 : محاسبة السدؤولية، كفاءة األداء، البمجيات، األردن. الكمسات السفتاحية

 
 
 

Abstract: 
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This study aims to identify responsibility accounting systems and the role that they 

can play in evaluating the performance efficiency of the various administrative levels 

in the municipalities, which helps in directing administrative decisions towards 

addressing deviations. In municipalities”, and its ability to achieve the strategic 

objectives and its suitability as a fundamental tool to achieve the desired goals to 

provide the administration with feedback information about the effectiveness of the 

departments (responsibility centers), and a set of results and recommendations were 

reached compared to the system used in the municipalities, the most important of 

which is the presence of a good organizational structure and an effective system For 

periodic reports (performance reports and control reports), and the existence of a good 

incentive system. 

 

Keywords: Responsibility Accounting, Performance Efficiency, Municipalities, 

Jordan. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 :مقدمة
نذأت محاسبة السدؤولية كأسمؾب ييجف الى الخقابة وتقضيؼ أداء العاممضؽ في السشغسات بسختمف 
مدتؾياتيؼ اإلداريةبيجفسداءلتيؼ عؽ نتيجة أعساليؼ مقارنة باألداء السخظط، ويتظمب تظبضق ىحا 

يخ االنغسة السحاسبية بيجف مخاقبة األداء والتعخف عمى مذاكل تشفضح الخظط لجى االسمؾب تظؾ 
مختمف السدتؾيات، حضث "بخز نغام محاسبةالسدؤولية كأحج أسالضب السحاسبة االدارية بيجف 
تؾفضخ معمؾمات محاسبة برؾرة تقاريخ أداء تعسل عمى رقابة السدؤولضؽ في االقدام وتقضيؼ أدائيؼ 

دؤولية السكمفضؽ بيا والشابعة مؽ الرالحيات السسشؾحة ليؼ مؽ قبل اإلدارة ضسؽ إطارالس
 (.2006العميا)الكدب ورشضج،
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كسا يداعج نغام محاسبة السدؤولية في تقضيؼ األداء عؽ طخيق السقارنة بضؽ معايضخ األداء 
لى تحدضؽ الخجمة السحجدة والشتائج الفعمية ومعخفة أسبابيا ومعالجتيا واتخاذ القخارات التي تؤدي إ

 .وتخشضج اإلنفاق
 

 :مشكلة الدراسة
تحاول البمجيات تظؾيخ أداء وعائفيا السختمفة لتحقضق العجيج مؽ األىجاف، وتعتبخ نغؼ 
السعمؾمات وخاصة السحاسبية مشيا مؽ أىؼ السرادر التي تعتسج عمضيا البمجيات،ونغخا لكؾن 
الشغؼ السحاسبية السعسؾل بيا في البمجيات ىي )السحاسبة الحكؾمية( والتي بجورىا ال تداعج عمى 

خ البيانات والسعمؾمات التحمضمية خالل الفتخة السالية، مسا يرعب معو إيجاد نغام رقابي تؾفض
فاعل يقؾم أوال بتقضيساألداء ومؽ ثؼ تحفضد العاممضؽ عمى الكيام بالعسل السخظط والسظمؾب مشيؼ، 

كثضخ مؽ لكؾن السحاسبة الحكؾمية تستاز بتجاخل بيانات الفتخة السالية بجرجة كبضخة مسا يدتجعي ال
 .التدؾيات الختامية بيجف تحجيج نرضب كل فتخة،ولكؾنيا تعتسج عمى السؾازنة العامة لمجولة

 
 :أهداف الدراسة

يتسثل اليجف الخئيدي لمجراسة في استخجام أسالضب محاسبة السدؤولية كأسمؾب ييجف الى الخقابة 
 .وتقضيؼ األداءلمسدتؾيات اإلدارية في البمجيات

 اليجف مؽ خالل األىجاف الفخعية التالية:ويسكؽ تحقضق ىحا 
دراسة بعض أسالضب السحاسبة التقمضجية وخرؾصًا السحاسبة اإلدارية وتحجيج مجى  -1

 مالئسةتظبيقيا في بضئة البمجيات.
دراسة بعض اسالضب ونغؼ محاسبة السدؤولية وتحجيج مجى مالئستيا لمتظبضق في بضئة  -2

 البمجيات.
 :فرضية الدراسة
 ةالخئيدية لمجراسة في:تتسثل الفخضي

يؤدي استخجام نغؼ وأسالضب محاسبة السدؤولية إلى تؾفضخ معمؾمات تداعج في تخشضج القخارات 
 وتقضيؼ األداء لمسدتؾيات اإلدارية في البمجيات.
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 :منهجية الدراسة

يعتسج الباحث في سبضل تحقضق اليجف الخئيدضؾاألىجاف الفخعية لمجراسة والتأكج مؽ صحة فخضو 
عمى كل مؽ السشيج االستقخائي واالستشباطي، وفي سبضل ذلػ يتؼ إجخاء دراسة نغخية تتزسؽ، 
دراسة وتحمضل ما ورد في الفكخ السحاسبي عؽ مؾضؾع مجى مالئسة أسالضب محاسبة السدؤولية 
لمتظبضق في السدتؾيات اإلدارية في البمجيات، ومجى تحكيقيا لستظمبات ادارة الجؾدة الذاممة، 

مؽ خالل االطالع عمى بعض الكتب والجوريات العخبية واألجشبية وما أصجرتيا السشغسات  وذلػ
العمسية والسيشية في ىحا الذأن، وذلػ بيجف التؾصل الى االطار الشغخي الحي يسكؽ االعتساد 
عميو في بشاء إطار مقتخح لتظبضق أسالضب محاسبة السدؤولية عمى السدتؾيات اإلدارية في 

 البمجيات.
 

 :خطة الدراسة
 لتحقضق ىجف ىحه الجراسة واختبار فخضياتيا يتؼ دراسة الشقاط التالية:

 اسالضب السحاسبة االدارية.-1
 نغؼ محاسبة السدؤولية.-2
 

 المبحث األول
 ساليب المحاسبة االدارية أ

داخل يتخكد اىتسام السحاسبة اإلدارية عمى تؾفضخ السعمؾمات السالئسة لخجمة متخحي القخارات 
السشغسة عمى أن يكؾن القضج األساسي عمى أنذظةإنتاج وتؾصضل ىحه السعمؾمة بذكل يجعميا 

 .ذات فائجة لالحتياجات اإلدارية
ىحا وقج نذأت السحاسبة االدارية كشغام لمسعمؾمات في بضئة مختمفة عؽ بضئة الضؾم والتي تتدؼ 

سالضب السحاسبة االدارية غضخ قادرة بديادة اقتراد السعخفة وما تبع ذلػ مؽ ضخورة أن تكؾن أ
عمى تمبية احتياجات إدارة السشغسة مؽ معمؾمات محاسبية دقيقة ومالئسة ألغخاض التخظيط 
والخقابة،وكسا يخى بعض الكتاب "بأن السؾازنة التخظيظية تعتبخ احج االسالضب الحجيثة لمسحاسبة 
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قابة، وتعتبخ السؾازنة ىي السخجعية وأكثخىا أىسية ألغخاضإنجاز وعائف التشبؤ والتخظيط والخ 
السالية لمسؾارد واالستخجامات والتي تسثل العسؾد الفقخي في نغؼ السعمؾمات السحاسبية الحكؾمية، 
وىي تمػ الشغؼ السظبقة في البمجيات ويتؼ إعجاد مؾازنة البمجيات باالعتساد عمى أسمؾب مؾازنة 

(، ويخكد ىحا الشغام عمى تبؾيب 2006القانؾنية")عقل،البشؾد أو ما يدسى بسؾازنة الخقابة السالية و 
عشاصخ االستخجامات طبقًا التبؾيب الشؾعي، بسعشى ان التبؾيب يتؼ طبقًا لمغخض مؽ االنفاق ثؼ 
يتؼ التخريراإلداري لالعتسادات كل عمى حدب أىسضتو وبالتالي تعتبخ مخحمة التشفضح بسثابة 

لى ما تتظمبو تمػ السخحمة مؽ متابعة مالية وقانؾنية مدتسخة السخحمة الخئيدية لمسؾازنة باإلضافة ا
بعج اعتسادىا وبالتالي تحؾل الشغخ لبشؾد السؾازنة عمى أنياأىجاف يشبغي الؾصؾل إلضيا بجاًل مؽ 

 الشغخ الضيا عمى انيا اداة او وسضمة لتحقضق أىجاف معضشة.
 

اد مؾازنة البمجيات يتدؼ بالكثضخ مؽ يخى الباحث أن االعتساد عمى أسمؾب مؾازنة البشؾد في إعج
 أوجو القرؾر والتي يسكؽ إيجازىا فيسا يمي:

يتؼ تقجيؼ بشؾد اإلنفاق عمى أساس ما تؼ إنفاقو في الفتخة الدابقة بفخض أن البخامج السشجدة في -1
 الساضي يجب االستسخار بتسؾيميا بغض الشغخ عؽ مجى فاعمية تمػ البخامج.

ب عمى دراسة ججوى االنذظة والبخامج القائسة مؽ قبل وما إذا كانت ال يداعج ىحا األسمؾ -2
 تدضخ في االتجاه الدميؼ ام انيا تحتاج الى تعجيل او تغضضخ.

 
وكحلػ ىحا االسمؾب ال يؾفخ الية مالئسة لتحجيج أولؾيات التشفضح أو تكمفة الفخص البجيمة لتشفضح 

فزل العجاد مؾازنة البمجيات ىؾ أسمؾب بعض البخامج دون االخخى، وليحا فإن االسمؾب اال
التخظيط والبخمجة وذلػ النو يعتسج عمى ربط أوجياإلنفاق بالبخامج التي تشفحىا 

  .(Johnson,2003)البمجية
 

( حضث ZBBs" Zero based budget system)ويسكؽ اعتساد مفيؾم السؾازنة الرفخية 
تؾقعة، وىي عسمية ليكمية ومشغسة عمى  عخفت بأنيا "عسمية تخريص السؾارد بحدب الشتائج الس

السجى البعضج حضث تتظمب مؽ كل مجيخ أن يبخر االعتسادات التي يظمبيا بأكسميا )وليذ مجخد 
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الديادة في االعتسادات عمى الدشة الدابقة( برؾرة تفرضمية، ويتؼ تؾصيف االعتسادات السظمؾبة 
بيا، ويذار إلى الشذاطات  عؽ طخيق تحجيج الشذاطات والعسميات التي سضتؼ الكيام

 (.1998والعسميات)حجازي،
( ىي عسمية رياضية تداعج السجراء Linear Programmingأما فيسا يتعمق بالبخمجة الخظية )

في صشاعة القخار، أما بخمجة األىجاف ىي مشيج متقجم لرياغة وحل نساذج البخامج الخياضية 
 .(2006تعجدىا)تؾفضق،متعجدة األىجاف لتحقضق األىجاف في عل 

 
 المبحث الثاني

 نظم محاسبة المسؤولية
ىي مفتاح تؾجيو الجيؾد نحؾ ىجف مكافحة االنحخافات  Responsibilityتعتبخ السدؤولية 

الدالبة وتشسية االنحخافات السؾجبة، أوأنيا مفتاح قياس الؾحجة االقترادية، حضث انيا تؤدي الى 
تأكضج الخغبة والعديسة والقجرة عمى التحجي مؽ خالل تشسية روح االبتكار لمؾحجة الى افزل 

 (.2011جسعة،استغالل لمظاقة والسؾارد الستاحة )
وعسؾمًا يسكؽ القؾل أن نغام محاسبة السدؤولية عبارة عؽ: أسمؾب رقابي محاسبي لخجمة االدارة 
في تقضيسأداء السدؤولية في السدتؾيات االدارية مؽ حضث مجى التداميا بالتكميف واألىجاف مؽ 

 خالل التقاريخ.
ؾجب التعخف عمى مؾاصفات ومؽ السعمؾم أن كل مخكد وعيفة يسثل مخكد مدؤولية والحي يدت

الؾعيفة )مؾاصفات األداء( ومدتمدمات الؾعيفةومؾاصفات شاغخ الؾعيفة، والبج في الشياية أن 
تتؾازن الدمظات والسدؤوليات بالشدبة لكل مخكد وعيفي وايزًا البج ان يكؾن ىشاك تؾازن بضؽ 

فة وبضئة الؾعيفة مؽ الدمظة والسدؤولية مؽ جية وبضؽ شاغخ الؾعيفة ومدتمدمات أداء الؾعي
جية أخخى لكي يكؾن ىشاك سالمة في األداء والحي يعشي سالمة السخخجات بالشدبة لسخكد 

 الؾعيفة.
وعميو يقتزي ىحا الشغام)محاسبة السدؤولية( اشتخاك جسيع السدتؾيات اإلدارية بالييكل التشغيسي 

بحضث يسكؽ لكل مدؤول في  لمسشذأة في تحقضق ىجف الخقابة عمى عشاصخ التكاليف واإليخادات،
الييكل التشغيسي أن يخاقب عشاصخ التكاليف في حجود سمظاتو ومدؤولياتو في عل مفيؾم 
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)عشاصخ التكاليف الخاضعة لخقابة السدؤول(، كسا يتيح ذلػ الشغام تقضيسأداء تمػ السدتؾيات 
ف نغام اإلدارية عؽ طخيق وجؾد شبكة تقاريخ مؽ اسفل الى اعمى والعكذ لتحقضق أىجا

السعمؾمات السحاسبية في مجال الخقابة وتقضيؼ األداء، وحتى يحقق نغام محاسبة السدؤولية 
 :(Rowe,2008األىجافالسخجؾةمشيا يجب تؾافخ السقؾمات التالية )

 ليكل تشغيسي تؾضح فيو خظؾط الدمظة والسدؤولية تؾضيحًا دقيقًا.-أ 
مؽ تدجضل األداء الفعمي مع ربظيبسخاكد نغؼ لمسحاسبة الفعمية )مالية وتكاليف( تسكؽ -ب

 السدؤولية.
 نغؼ لمسعايضخ الخقابية كشغام التكاليف السعيارية والسؾازنات التخظيظية.-ج

وعميو يخى الباحث أناسمؾب محاسبة السدؤولية يعج اسمؾبًا مالئسًا لمتظبضق في مؤسدات البمجيات 
لػ حتى يتسكؽ ىحا األسمؾب مؽ  تحقضق ولكؽ بذخط تؾافخ السقؾمات الدابق االشارة إلضيا وذ

الفائجة السخجؾة مشو ولكؽ الؾاقع العسمي يذضخ الى عجم امكانية تظبضق ىحا األسمؾب بدبب غياب 
التشدضق بضؽ مخاكد السدؤولية السختمفة وذلػ بالخغؼ مؽ تحجيجىا بذكل واضح في اليياكل 

 التشغيسية.
يتعمق برخف مبمغ معضؽ أو فيسا يتعمق بخفع تقاريخ وكحلػ فإن التعقضجات الخوتضشية وخاصة فيسا 

األداء مؽ مدتؾى إداريإلى آخخ وفزاًل عؽ صعؾبة تحجيج األداء الجضج لسخاكد السدؤولية لعجم 
وجؾد مدتؾى مدتيجف ليحا األداء الحي يجب الؾصؾل اليو، كسا ان العاممضؽ في البمجيات 

ل السؤسدة وليذ طبقًا لسا تؼ انجازه فعميًا مؽ يحرمؾن عمى حؾافد األداء  طبقًا لتؾاججىؼ داخ
 .عسل، مسا يفقج ىحا الحافد قيستو الحكيكية باعتباره وسضمة لتحدضؽ األداء

 
ويحاول الباحث في ىحا الجدء مؽ البحث دراسة اسمؾباإلدارة االستخاتيجية لمتكمفة كشقظة تسيضجية 

محاسبة السدؤولية( لمتظبضق في بضئة  لتحجيج مجى مالئسة األسالضب الحجيثة لمسحاسبة )وخاصة
 (:1997عسل البمجيات وذلػ مؽ خالل تشاول الشقاط التالية: )عرافت،

 مفيؾم اإلدارة االستخاتيجية لمتكمفة. -
 أسالضباإلدارة االستخاتيجية لمتكمفة. -
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 مفهوم اإلدارة االستراتيجية للتكلفة: -1
لمتكمفة إلى اىسية قيام السشغسات الرشاعية أكجت معغؼ الكتابات في مجال التحمضل االستخاتيجي 

والخجمية عمى حج سؾاء بتحقضق مدايا تشافدية كأساس قؾي لتحقضق األىجاف االستخاتيجية مثل 
 البقاء واالستسخار في بضئة تتدؼ بالتغضضخ والتظؾر الدخيع وعخوف تشافدية حادة.

ح الحي أجخاه معيج السحاسبضؽ ومسا يؤكج عمى أىسيةاإلدارة االستخاتيجية لمتكمفة ذلػ السد
( السحاسبية والحي ERNST & YOUNGاإلداريضؽ بالؾاليات الستحجة بالتعاون مع مؤسدة )

يؤكج فيو "ان ادارة التكمفة تعتبخ مداىؼ رئيدي تجاه تحقضق األىجاف االستخاتيجية لمسشذأة 
ي وأوضحت الجراسة أنإدارة التكمفة ىي جدء ىام مؽ اليجف االستخاتيجية أل

 (.ERNST,2003مشغسة)
ويسكؽ تعخيف اإلدارة االستخاتيجية لمتكمفة عمى أنيا: تحمضل التكمفة ولكؽ في نظاق أوسع مؽ 
خالل االىتسام باألىجاف االستخاتيجية باستخجام البيانات التكاليفية لمؾصؾل ألفزل 

 (.2004االستخاتيجيات التي تداعج عمى تحقضق مدايا تشافدية لمسشذأة)حسضجة،
ويسكؽ أيزًا تعخيف االدارة االستخاتيجية لمتكمفة عمى انيا: ادارة التكمفة بغخض تحقضق مدايا 

 .(Gundyk, 1995)تشافدية عالية سؾاء في األجل القرضخ أو طؾيل السجى
 

ويتزح مؽ خالل التعاريف الدابقة أن االدارة االستخاتيجية لمتكمفة تيتؼ بتجعيؼ السؾقف التشافدي 
الؾصؾل ألفزل االستخاتيجيات التي تداعج عمى تحقضق السدايا التشافدية لزسان  لمسشغسة بيجف

البقاء واالستسخار، وفي ىحا السجال تججر االشارة الى تعخيف السدايا التشافدية حضث يخى الكثضخ 
مؽ الباحثضؽ بأن السدايا التشافديةىي: تحقضق قيسة أفزل لمعسضل مؽ تكمفة السدايا التشافدية مسؽ 

مفة مساثمة أوأقل مؽ السشافدضؽ، ويقرج بالكيسة التي تعؾد عمى العسضل بالفخق بضؽ ما يحرل تك
عميو وما يزحي بو وال يقترخ ما يحرل عميو العسضل عمى الخجمة فقط ولكؽ ما يحرل عميو 
يدسى بـ السشفعة الكمية وتعخف السشفعة الكمية بأنيا مجى واسع مؽ السشافع السمسؾسة وغضخ 

 (.1977ة التي يتمقاىا العسضل في السشغسات الخجمية )حسضجة،السمسؾس
 
 ((Wassermand,1977أساليباإلدارة االستراتيجية للتكلفة  -2
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 وتذسل ىحه األسالضب عمى ما يمي:
 
 Total Quality Management Costتكاليف إدارةالجؾدة  - أ

الحاضخ، إذ لؼ تعج الجؾدة يحغى مفيؾم ادارة الجؾدة باىتسام بارز مؽ قبل الباحثضؽ في الؾقت 
مقرؾرة عمى جؾدة الدمع لتمبية رغبات العسضل، حضث بخز مفيؾم جؾدة الخجمات السقجمة 
لمسدتيمػ فأصبحت تذسل العسميات واإلجخاءات والسؾارد البذخية، وقياس مدتؾى نجاح األعسال 

تشافدية التي ال بسدتؾى جؾدة الخجمات السقجمة لمعسضل، مسا دعى" أن تكؾن الجؾدة السضدة ال
يسكؽ ألي مشغسة صشاعية أو خجمية ان تجخل سؾق السشافدة دون تقجيسيا بسدتؾى مقبؾل مؽ 
الجؾدة، بحضث اقتخنت الجؾدة بالسشافدة والتحدضؽ السدتسخ، وفي الفتخة االخضخة اصبحت الجؾدة 

سعمؾمات الالزمة تحتل أىسيةبالغة بدبب التظؾرات االقترادية العالسية الججيجة، وأصبح تؾفضخ ال
لكياس وتحمضل تكاليف الجؾدة والتقخيخ عشيا مظمبًا اساسيًا مؽ نغؼ محاسبة 

 .(Dalton,2008التكاليف)
 
 تكاليف الشذاط: - ب

يعج مجخل محاسبة األنذظة واحجًا مؽ أىؼ التظؾرات الحجيثة في أسالضب السحاسبة وقج عيخ 
ال في عل االقتراد الججيج، وىحا السجخل كؾسضمة لسؾاجية االحتياجات الستدايجة في بضئة األعس

يعتسج عمى تحجيج حجؼ السؾارد السدتيمكة في السشذأة ويقؾم عمى تحجيج االنذظة التي يتؼ 
تذغضميا داخل السشذأة، ثؼ يقؾم بتتبع تكاليف ىحه االنذظة اعتسادًا عمى العجيج مؽ مدببات 

 (.Kallunki,2008الكو)التكمفة وذلػ تسيضجًا لتؾزيعيا عمى السشتجات حدب استي
وبالتالي يسكؽ القؾل بأن: مجخل التكاليف عمى اساس االنذظة بسثابة اداة استخاتيجية تتيح 
بيانات محاسبية وغضخ محاسبية مالئسة التخاذ القخارات السختمفة في األجل القرضخ واألجل 

عمى أساس الشذاط  الظؾيل بسا يحقق مبجأ تكاليف مختمفة ألغخاض مختمفة، أيأن مجخل التكاليف
أصبح بسثابة نغام لمسعمؾمات وأحج األسالضب الحجيثة في إدارةالتكمفة االستخاتيجية ويتزسؽ 

 (:Banker,2008مجخل التكاليف عمى أساساألنذظة بعجيؽ أساسضؽ ىسا)
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بعج العسميات: ويشغخ الى مجخل التكاليف عمى أساس الشذاط مؽ زاوية العسميات، حضث  -1
تفرضمية عؽ تكمفة كل نذاط مؽ األنذظةأو عسمية مؽ العسميات، حضث ان يتزسؽ معمؾمات 

مدببات التكاليف تحجد الجية السظمؾبة ألداء كل نذاط كسا تداعج معايضخ األداء في 
 تؾصيف األعسال والشتائج السحققة في كل نذاط.

يشظؾي  بعج تكمفة: ويشغخ إلى مجخل التكاليف عمى حدب الشذاط مؽ زاوية التكاليف حضث  -2
عمى معمؾمات عؽ تكمفة السؾارد واألنذظة والسشتجات والعسالء وىحه السعمؾمات ليا اىسية 

 قرؾى في مجال التظؾيخ والتدعضخ ووضع الخظط.
وعميو يخى الباحث أن تظبضق أسمؾب تكاليف الشذاط في البمجيات سؾف يحقق الكثضخ مؽ السدايا 

ؽ السذاكل التي تجعل تظبيقو عسميًا مؽ االمؾر سؾف يرظجم بالكثضخ م -وىؾ األىؼ  -إالأنو 
التي تتدؼ برعؾبة بالغة وذلػ لكؾن الشذاط في مؤسدات البمجيات برفة عامة نذاط خجمي 
باعتساده عمى قجر كبضخ مؽ التقجيخ والحكؼ الذخري، كسا أنو نذاط يعتسج عمى البيانات 

جرجة كبضخة مسا يدتجعي الكثضخ مؽ االحرائية وكحلػ يتسضد بتجاخل بيانات الفتخات السالية ب
التدؾيات الختامية بيجف تحجيج نرضب كل فتخة مالية مؽ السرخوفات واإليخادات ويتختب عمى 

 ىحه الخرائص صعؾبة التحجيج الجقضق لمتكمفة.
وبسا أن عسميات البمجيات تتأثخ بستغضخات خارجية مثل الغخوف االجتساعية واالقترادية 

وعمى ذلػ فإن مؽ أىساألىجاف التي تدعى إلضيا الجراسات االقترادية والدياسية السحيظة، 
لمبمجيات ىؾ التحقق مؽ التخريص األمثل لمسؾارد الستاحة ليا وبسا يؤدي إلى تقجيؼ خجمات 
البمجيات بأقل تكمفة مسكشة ليحه السؾارد وبأعمى قجر مسكؽ مؽ العائج السحقق، وليذ معشى ذلػ 

يا دور عشج تدعضخ الخجمة التعميسية ولكؽ اىسية ىحه البيانات اقل مشيا أن بيانات التكمفة ليذ ل
 في السشغسات الرشاعية والتجارية والخجمية االخخى.

 
 (2004الكياس السخجعي)عبجالسحدؽ، -ج

يعج اسمؾب الكياس السخجعي واحجًا مؽ اىؼ االسالضب الفعالة لتحدضؽ عسمية الفيؼ والتشبؤ بسا 
 فدة عؽ طخيق قياس السشغؾر االستخاتيجي لمتكاليف.يسكؽ أن تفعمو السشا
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ويعخف اسمؾب الكياس السخجعي بأنو عسمية عؽ طخيقيا تحجد السشغؼ عؾامل الشجاح الخاصة بيا 
في تقجيسيا لمسشتجات والخجمات وتجرس السسارسات السثمى والستاحة لغضخىا مؽ السشغسات لتحقضق 

ذلػ بتشفضحىا كسحاولة لمسداواة أو التفؾق عمى ىؤالء  العؾامل الحاسسة لمشجاح ومؽ ثؼ تقؾم بعج
السشافدضؽ في األداء وتججر اإلشارة ىشا إلصأن العسل بيحا األسمؾب قج بجأ مشح سبعضشات القخن 

 الساضي.
ويسكؽ القؾل بأن اليجف مؽ اسمؾب الكياس السخجعي ىؾ تظبضق أفزل القجرات والسدايا التشافدية 

لكياس ليذ عمى مشغسة واحجة فقط ولكؽ عؽ طخيق جسع أفزل داخل السشغسة عؽ طخيق ا
السدايا التشافدية ألفزل السشغسات سؾاء داخل أو خارج السجال الحي تشتسي إليو السشغسة التي 

 .تظبق ىحا األسمؾب
ويالحظ أن السقاييذ السخجعية تختمف عؽ تقضيساألداء بسفيؾمو التقمضجي، حضث يخكد تقضيؼ األداء 

مؽ عسل ومقارنة نتائجو السحققة بالسدتيجف، بضشسا يخكد الكياس السخجعي عمى عمى ما تؼ 
العسميات والسسارسات وتؾضيح الفجؾة في األداء بأفزل السشافدضؽ )اي الفخق بضؽ األداء السؾجؾد 
بضؽ انذظة السشغسة والسشغسات ذات األداءالسذابو واالفزل(، وبحلػ فيؾ اداة استخاتيجية 

خ حضث يتفخد الكياس السخجعي ببحثو عؽ أفزل السسارسات لجى االخخيؽ او لمتظؾيخ السدتس
 .بؾضع أمثل ومقارنتيا بسا يتؼ لجى السشغسة الستشباط فخص أفزل

بالخغؼ مؽ أىسية ىحا األسمؾبإالأنو يؾاجو بعض الرعؾبات أثشاء تشفضحه عسميًا، تمػ الرعؾبات 
 يسكؽ إيجازىا فيسا يمي:

مشيج الكياس السخجعي تقؾم باستيجاف السشغسات العالسية ذات  أنالسشغسات التي تظبق  -1
االداء االفزل لتتعمؼ مشيا كيفية الشجاح في أداء نذاط معضؽ وبالتالي تغيخ الرعؾبة في أن 
باقي وعائف وأنذظة السشغسة متخابظة مع بعزيا البعض وبحلػ فيي تتجاىل التأثضخ 

ض، ىحا فزاًل عؽ ان االنذظة التي يتؼ االستخاتيجي بضؽ انذظة السشغسة بعزيا البع
االطالع عمضيا مؽ قبل السشغسات التي تظبق ىحا األسمؾب ىي الشاتج األخضخ لدمدمة 
عسميات وانذظة لؼ يتؼ االطالع عمضيا وبالتالي عجم معخفة الخظؾات التي وصمت لتمػ 

 الشتائج.
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السشغسة وتمػ الخاصة اسمؾب الكياس السخجعي يؾضح فجؾة االداء السؾجؾدة بضؽ أنذظة  -2
بالسشغسات ذات االداء االفزل، ولكشو ال يؾضح االسباب التي ادت الى وجؾد الفجؾة وكحلػ 
تحمضميا وىحا ال يحجث إال باتفاق بضؽ السشغستضؽ وما عجا ذلػ يكؾن جيج غضخ فعال، وحتى 

نقل  بعج اتفاق السشغسات عمى التعاون في تشفضح بخنامج الكياس السخجعي تغيخ صعؾبة
السعخفة واختالف بضئة التظبضق واختالف الثقافات و السؾارد والكفاءات السظمؾبة لتشفضح ىحه 

 األنذظة بشفذ االداء.
وفي ضؾء ذلػ يخى الباحث ان تظبضق اسمؾب الكياس السخجعي في السدتؾيات اإلدارية في 

الى رغبة مؤسدات  البمجيات يعج مؽ أفزالألسالضب السحاسبية التي يسكؽ اتباعيا ويخجع ذلػ
الخجمات الحكؾمية في تحقضق متظمبات إدارة الجؾدة الذاممة وتحقضق مدايا تشافدية تدسح ليا  

 بالبقاء واالستسخار في تقجيؼ الخجمات الحكؾمية لمسخاجعضؽ عمى أكسل وجو.
 
 الكياس الستؾازن لألداء-د

السشغسات باستخجام مقاييذ مالية لقج مخت نغؼ قياس األداء بالعجيج مؽ التظؾرات حضث بجأت 
تقمضجية لألداء مثل الخبح والعائج عمى االستثسار وىحه السؤشخات يظمق عمضيا مؤشخات متأخخة 

 وتيتؼ باألجل القرضخ فقط.
ونغخًا لتبشي السشغسات لفمدفة ونغؼ إدارية ومحاسبية حجيثة فقج عيخت الحاجة إلى مقاييذ 

ثة وليحا تؼ المجؾء الى السقاييذ غضخ السالية لألداء والتي تشاسب تمػ الفمدفات والشغؼ الحجي
 تداعج في تحجيج نقاط القؾة والزعف بالسشذأة وتداىؼ في رسؼ صؾرة عؽ األداء السدتقبمي ليا.

 
ومؽ أىسأسالضبتقضيساألداء التي تجسع بضؽ السؤشخات السالية وغضخ السالية أسمؾب الكياس الستؾازن 

ياس الستؾازن لألداء بتحجيج ميسة السشغسة ثؼ تحجيج االستخاتيجيات التي لألداء ويبجأ نغام الك
يشبغي عمى السشغسة تشفضحىا في ضؾء ىحه السيسة ثؼ تخجسة ىحه االستخاتيجيات الى مجسؾعة 
متؾازنة مؽ السقاييذ التي تعظي إدارة السشغسة معمؾمات شاممة عؽ وضع السشغسة  ككل وتذسل 

ذ مالية تؾضح نتائج ما حققتو السشغسة بالفعل مؽ األىجاف السالية مؽ ىحه السقاييذ عمى مقايي
خالل أفعال وقخارات تؼ اتخاذىا في الساضي باإلضافة الى مقاييذ غضخ مالية مكسمة لمسقاييذ 
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السالية وتؾضح مدببات األداء الخئيدية لتمػ األىجاف السالية التي تقؾد األداء في السدتقبل مثل 
اءة العسميات الجاخمية واالبتكارات والتحدضؽ السدتسخ في رضا العسالء وكف

 (، ويتكؾن نغام الكياس الستؾازن لالداء مؽ أربعةأبعاد رئيدية وىي:Sharma,2009السشغسة)
ومؽ خالل ىحا البعج تتؼ محاولة إيجاد السجاالت التي يجب أنتتظؾر الشسؾ والتظؾر  بعج (1

 .جمات لمسؾاطشضؽفضيا البمجيات وتتسضد بيا لتقجيؼ أفزل الخ
والبحثية مؽ ناحية والجور السجتسع مؽ ناحية اخخى وبالتالي يحاول بعج العسميات الجاخمية (2

ىحا البعج عمى كيفية تسكؽ البمجيات مؽ أن تحافظ عمى ما تحققو مؽ تقجم أو كيفية االرتقاء 
 بخجماتيا آلفاق اكبخ.

مااللسؾاطشضؽ مؽ خالل ما تقجمو وييتؼ ىحا البعج عؽ تحقضق حاجات و رغباتؾآبعج العسضل: (3
 .البمجيات

وييتؼ ىحا البعج بكياس تكمفة الجؾدة وتحجيج فعالضتيا وذلػ مؽ خالل تحقضق البعج السالي: (4
 أىجافالبمجيات قياسًا بسا تحسمتو مؽ تكاليف.

 
ويتزح مؽ العخض الدابق أن التغضخات السدتسخة في الشغام العالسي الججيج أدت الى وجؾد بضئة 

فدية سخيعة التغضخ وبالتالي لؽ تدتظيع اي مشغسة سؾاء كانت صشاعية او خجمية او حتى تشا
غضخ ىادفة لمخبح البقاء أو االستسخار إال مؽ خالل تحقضق مدايا تشافدية، ولؽ تتحقق ىحه السدايا 

لى التشافدية إال مؽ خالل االعتساد عمى أسالضب حجيثة في إدارة التكمفة بسا يؤدي في الشياية ا
 تحقضق ىحه السضدة.

 
 االستنتاجات:

حضث أسفخت عسمية التحمضل ليحه الجراسة عمى مجسؾعة مؽ االستشتاجات التي يسكؽ إيجازىا عمى 
 الشحؾ التالي:

أن الشغؼ السحاسبية بؾضعيا الحالي) السحاسبة الحكؾمية( ال تداعج عمى تؾفخ البيانات .1
السؤسدة التعميسية قضج الجراسة، مسا يرعب معو قياس والسعمؾمات التحمضمية عؽ انذظة وبخامج 

 جؾدة الخجمة الفعمية.
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ال يسكؽ قياس تكاليف الجؾدة محاسبيًا، وذلػ بالخغؼ مؽ أىسضتيا الذجيجة في بضئة العسل البمجي .2
لكؾن ىحه السؤسدة تتبع السحاسبة الحكؾمية، ولكؾن ىحه البيانات السالية تتجاخل بجرجة كبضخة مسا 

الكثضخ مؽ التدؾيات الختامية بيجف تحجيج نرضب كل فتخة مالية مؽ السرخوفات  يدتجعي
 .واإليخادات

 والسدؤوليةالفعمي لسخاكد التكمفة  األداءالعميا في تقضيؼ  اإلدارةيداعج  السدؤوليةنغام محاسبة .3
كافة لتحجيج االنحخافات السالئسة وغضخ السالئسة كسا يداعج في اتخاذ القخارات االدارية ول

 أوفي السدتقبل عؽ طخيق السقارنة مع التكاليف السقجرة  األداءلتحدضؽ  اإلداريةالسدتؾيات 
 .السعيارية

ان اعجاد السؾازنات في البمجيات يعتسج عمى اسمؾب مؾازنة البشؾد او ما يدسى بسؾازنة الخقابة .4
 .التبؾيب الشؾعي السالية والقانؾنية، ويخكد ىحا الشغام عمى تبؾيب عشاصخ االستخجام طبقاً 

اعتبار مخحمة التشفضح لمسؾازنة بسثابة السخحمة الخئيدية باالضافة إلى ما تتظمبو تمػ السخحمة مؽ .5
متابعة مالية وقانؾنية مدتسخة بعج اعتسادىا وبالتالي تحؾل الشغخ لبشؾد السؾازنة عمى أنياأىجاف 

 .و وسضمة لتحقضق األىجافيشبغي الؾصؾل إلضيا بجاًل مؽ الشغخ الضيا عمى انيا اداة ا
غياب التشدضق بضؽ مخاكد السدؤولية السختمفة وذلػ بالخغؼ مؽ تحجيجه بذكل واضح في اليياكل .6

 .التشغيسية، وذلػ بدبب التعقضجات الخوتضشية فيسا يتعمق برخف السبالغ أو تقاريخ األداء
ت قرؾر كل مؽ نغام إن التغضخات الجؾىخية الستعجدة التي حجثت في بضئة البمجيات قج أعيخ .7

 التكاليف بادارتو التقمضجية، ونغؼ السحاسبة عمى االستجابة ليحه الستغضخات.
 ال يؾجج فرل بضؽ التكاليف الثابتة والستغضخة بدبب تظبضق السحاسبة الحكؾمية..8
 صعؾبة استخجام تكمفة الشذاط بالخغؼ مؽ تقجيسو العجيج مؽ السدايا..9

 
 

 المصادروالمراجع
 العربية :المصادر 

أسالضب حجيثة في السعايضخ  "قياس الجؾدة والكياس السقارن " (،2004دمحم) السحدؽ، -1
 مرخ. زة العخبية، القاىخة،والسقاييذ، مكتبة الشي



 

7194 

 

 االردن.، ، دار الثقافة ،عسانداريةالسحاسبة اال، (1997حشان، جبخيل) -2
دار صفاء  ،1التخظيط والخقابة وصشع القخار" ط السحاسبة اإلدارية(، "2009، احسج)جسعة  -3

  ، عسان، االردن.لمشذخ
ظيط في عل تعجد وتعارض األىجاف، جامعة مشيج اإلدارة المثمضؽ التخ(، 2006تؾفضق، دمحم) -4

 .الدقازيق، مرخ
ة في نسؾذج محاسبي مقتخح لتحدضؽ فعالية مؾازنة الجامعات الحكؾمي، (2006عقل، يؾنذ) -5

 .2006لجامعة حمؾان جامعة حمؾان ، السؤتسخ الجولي الجؾدة الذاممةتظبضق إدارة 
 صفاء لمشذخ والتؾزيع، عسان،دار  ،1يف السعيارية، طمحاسبة التكال(، 2011احسج) ،جسعة -6

 االردن.
إطار مقتخح لتظؾيخ  -معايضخ التكمفة في بضئة الترشيع الحجيث (،1997)عرافت، سضج -7

 شسذ، العجد األول، معايضخ التكمفة"، مجمة الفكخ السحاسبي، كمية التجارة، جامعة عضؽ
 مرخ.

، مجمة دارة التكمفة بالسشذآت التعميسيةدور تحمضل سمدمة الكيسة في إ(، 2004عبج)، خمف  -8
 مرخ.التجارة ببشيا، جامعة الدقازيق،  الجراسات والبحؾث التجارية، كمية

 جامعة الخخطؾم،، في السؤسدات التعميسية إدارة الجؾدة الذاممة ،(1998زياد، مدعؾد) -9
 .الدؾدان

 الخقابة، واتخاذ القخارات السعمؾمات التخظيط :ةالسحاسبة االداري(، 1998دمحم) حجازي، -10
 .مظبعة نيزة مرخ، مرخ

السدؤولية كأساس لمخقابة ورفع كفاءة األداء بقظاع محاسبة (، 1988مشى) عبج الخحسؽ، -11
 .الزىخ ، مرخالخجمات الظبية، جامعة ا

 
 

 : المصادر األجنبية
1- Rajiv D. Banker and Tai- Younchen, "The Rite of manufacturing 

practices in Mediating the  impact of Activity- based costing on plat 



 

7199 

 

performance, Accounting. Organizations and society, vol, 33, No,1, 
Journey 2008, P,5. 

2- Ashu Sharma, "Implementing Balanced Scorecard for Performance 

Measurement" Journal of Business strategy, Vol, 6, No. 1, March 2009, 

P, 51. 

3- Philip E.Dunn,"Responsibility Accounting" ACCA Student 

Accountant, London, January 2002. 

4- Frank Johnson,"FinancialAccounting for local state school system", 

National Center for Education Statistics (NCES).November, 2003, p, 16. 

5- Casey Rowe, Jacob G. Birnberg, Micheal D. Shields, "Effects of 

organizational process change in responsibility accounting and Managers 

revelations of private knowledge, "Accounting organization and society, 

Vol. 33, No,2-3, April 2008,pp, 16-165. 

6- Institute of Management Accountants (IMA) ERNST 

&YOUNG."Survey management Accounting, "Economic & Business 

Analytics, 2003. 

7-Tom Gundy, "Beyond the Number Game: Introducing Strategic Cost 

Management, " Management Accounting, Vol. 73, March 1995, P.30. 

8-Michael E. Wasserman & Others, "Resources and capabilities for 

sustainable competitive Advantage: A Cross-Functional perspective", 

Mid-American journal of business, Vol, 14, No:1,1977,pp:23-32. 

9- Mary Ellen Dalton, "Financial Indicators and sustained Quality, 

improvement in Hospital performance, Doctoral thesis, Arizona state 

University, 2008, p,3. 

10- Pekkakallunki and Hanna Silvola, "The Effect of organizational life 

cycle on the use of Activity. Based costing, "Management Accounting 

Research, Vol, 19,No,1, march 2008, p, 63. 

11- SaeidNooryan, "The steps of Implementing Target costing", Working 

paper, 2009, Available at: http: //ssm. Com/abstract: 1459184. 


