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 المستخمص 
الكتب طباعة  كمفةالمفاضمة بين  وييد الخدمات المرتكزات المعرفية لتعيدف البحث الى بيان ي     

التعميمية وقرارات تعييدىا في الشركة العامة النتاج المستمزمات التربوية وتم استخدام مراحل دورة حياة 
واطار اتخاذ القرار كاساس لمتطبيق العممي فضاًل عن تحديد نتائج ىذا القرار وتم التوصل الى  التعييد

ان تطبيق قرار التعييد يستمزم احتساب تكاليف المطبوعات وفق اسس مجموعة استنتاجات اىميا 
 المناسبواتخاذ القرار بالتالي المقارنة و لغرض تحديد كمفة المطبوع بالشكل الصحيح  سميمةعممية 

ينبغي توفير مجموعة من التوصيات اىميا  انوفي ضوء االستنتاجات التي تم توصل الييا قدم الباحث
اعتماد التقنيات الحديثة في احتساب من خالل  التعييد االرضية المناسبة قبل البدء في تنفيذ قرار

  .عيديم في تنظيم العالقة مع المتضع قوانيين وتشريعات وتعميمات تسو التكاليف 
 .((, التعييد, قرارات المفاضمة بين البدائلABCنظام ))الكممات المفتاحية: 

Calculating the cost of educational books for the purposes of 

comparison between the decision to print and the decision to 

outsource 

Basem Khalaf Hussein Al-Muhammadawi   , Prof. Shaker 

Abdel Karim Hadi Al-Baldawi 

College of Administration and Economics / Al-Mustansiriya 

University / Accounting Department 

Abstract: 

      The research aims to clarify the knowledge bases for outsourcing services 

and the comparison between the cost of printing educational books and the 

decisions to outsource them in the general company for the production of 
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educational supplies. Outsourcing requires calculating the costs of 

publications according to sound scientific bases for the purpose of 

determining the cost of the publication in the correct manner and therefore 

comparison and taking the appropriate decision through Adoption of modern 

technologies in Calculating costs Develop laws, legislation and instructions 

that contribute to organizing the relationship with the contractor. 

Keywords: (ABC) system, outsourcing, trade-offs decisions between 

alternatives. 

 المقدمة
أن نجاح أي عممية تربوية في أي بمد سيما العراق يستمزم توفير االحتياجات      

التربوية الضرورية في بدايو كل عام  ولكون الواجب التعميمي يحتم عمى وزارة التربية  
، االقتصادية، الثقافية تكنولوجيةال ،جتماعيةاال ،تعميمية)الالمجاالتاإلحاطة بكل من 

التطورات الحاصمة في تمك المجاالت مما يجعل توافر وأيضا السياسية( لمواكبة 
سوف  حتمياً  المستمزمات التي يحتاجيا الطمبة وىم يمثمون محور العممية التربوية أمراً 
كما أن اغمب ينعكس عمى أدائيا سمبًا أو إيجابًا وفي كل مرحمة من المراحل الدراسية، 

الخصوص ال تولي  محاسبة التكاليف الوحدات االقتصادية ومنيا الخدمية  عمى وجو 
نظام محاسبة التكاليف لمساعدتيا في  ااالىتمام الكافي  بل إن الكثير منيا ليس لديي

اتخاذ القرارات المالئمة بتقديم الخدمة أو إسنادىا لمؤدي خدمة خارجي متخصص في 
جميزية " بالمغة االنOutsourcingنفس المجال ويطمق عمى ىذا الخيار اإلستراتيجي  "

االستعانة  مصطمحات منيا  التعييد، التوريد، أما عربيا  فيناك الكثير من  ال
الى اربعة  وتم تقسيم ولتحقيق اىداف البحث  ,ادر الخارجية"، إخراج النشاطاتبالمص

سابقة واالسيام الذي  عرض دراساتمنيجيت البحث تناول المحور االول  محاور 
وفي المحور يقدمو البحث الحالي, واختص المحور الثاني باالطار النظري لمبحث 

الثالث تم التطرق الى الجانب التطبيقي لمبحث اما المحور الرابع فقد تم تقسيمو الى 
 . استنتاجات وتوصيات
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 المحور االول: منيجيت البحث ودراسات سابقة
 البحثمنيجية 

  البحث: مشكمة  أوالً 
يشيد العالم الكثير من عمميات المعالجة المحاسبية السريعة الناتجة من التطور         

التكنولوجي المعموماتي الذي يؤدي الى توصيل المعمومات ومنيا الكمفوية الى متخذي 
، اال ان البيئة العراقية تشيد ضعف في توافر تمك القرارات باالسموب العممي الصحيح

عمومات وعدم مواكبتيا لمتطور المعموماتي بما فييا عينة الدراسة فمن واقع الزيارات الم
الميدانية والمقابالت الشخصية مع اإلدارة اتضح أن الشركة العامة النتاج المستمزمات 
التربوية لم تتمكن من تحديد كمفة الكتب التعميمية وفقا ألسس عممية وعممية تستطيع 

ومات كمفوية  تسيم في تحديد الخيارات االستثمارية والتشغيمية من خالليا أنتاج معم
ومنيا االتجاه نحو طباعة الكتب داخميًا أو تعييدىا خارجيًا وبناءًا لما تقدم  تتمخص 

 في  البحثمشكمة 
من   تمكنعدم توفر طريقة مبنية عمى اسس عممية لتحديد كمفة الكتب التعميمية "

 ". اتخاذ القرار المالئم بطباعتيا أو تعييدىا خارجياً 
 البحث: أىداؼ  ثانياً 

 -إلى تحقيق األىداف اآلتية: البحثسعى ي
 بيان المرتكزات المعرفية لتعييد الخدمات. .1
 المفاضمة بين قرار طباعة الكتب داخمياً او تعييدىا خارجيًا.  .2
 البحث: أىمية  ثالثاً 

لمستمزمات التربوية من خالل ماتؤديو الشركة العامة النتاج ا البحث تتجسد اىمية      
التعميمية والتي تعد الجية الوحيدة و المطبوعات في رفد وزارة التربية العراقية بالكتب 

التي تمثل الوزارة في تقديم خدمات طباعة الكتب التعميمية اذ يتطمب من المطبعة 
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ي ظل انفتاح العراق عمى االقتصاد المحمي منافسة المطابع المحمية واالجنبية ف
والعالمي  مما يجعل الشركة عينة الدراسة في محل اتخاذ قرارات غير روتينية تعتمد 

, ومن االسس العممية الصحيحة المبنية عمىبشكل اساس عمى المعمومات الكمفوية 
الرئيسة االنتشار الواسع في تطبيق قرار التعييد في الكثير من االنشطة جانب اخر 

والساندة والذي حقق نجاحات كبيرة في العديد من القطاعات الصناعية والخدمية 
والتجارية لذا سعى البحث الى تسميط الضوء عمى موضوع التعييد و توظيفو مع عممية  
احتساب  تكاليف الكتب التعميمية في سبيل التوصل الى اعتماد احد الخيارات الخاصة  

 ميًا او تعييد طباعتيا خارجيًا.اما  بطباعة الكتب داخ
  البحث: فرضية  رابعاً 

 -إلى فرضية أساسية مفادىا : البحثستند ي     
أن اعتماد األسس العممية الصحيحة الحتساب كمفة الكتب التعميمية يساعد في ) 

 (اتخاذ القرارات المالئمة و يقمل من قرارات تعييد طباعتيا لجيات خارجية
   البحث: عينة  خامساً 

مطبعة التي ترفد اللمستمزمات التربوية / النتاج ابالشركة العامة  البحثتتمثل عينة      
 . لكتب التعميميةلمطبوعات واالعممية التربوية با

 البحث: منيج  سادساً 

 .منيج دراسة الحالةواختبار فروضيا تم االعتماد عمى   البحثلتحقيق ىدف       
 دراسات سابقة

وبيان مايميز  البحثسابقة ذات عالقة بموضوع  وابحاث دراسات المحوريعرض ىذا 
  -الدراسات السابقة وكما يأتي: عنالحالية  البحث
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نموذج مقترح الحتساب تكاليؼ الخدمات  " الموسومة( 2119,البياتي)دراسة  -1
 الطبية وتحسين جودتيا باستعمال تشخيص المجموعات المتماثمة وتوريد األنشطة

، مستشفى ابن النفيس التخصصي بأمراض القمب واالوعية الدموية دراسة تطبيقية/ "
بيان آلية عمل نظام تشخيص المجموعات المتماثمة الدراسة الى  ىذه ىدفتحيث 

في احتساب وتحديد تكمفة الخدمة الطبية لممرضى الراقدين عمى وفق نظام 
تطبيق نظام تشخيص المجموعات المتماثمة وتوريد األنشطة المجموعات وكذلك 

مع بيان المزايا التي يحققيا  بشكل متكامل في الوحدات الصحية )المستشفيات(، 
فاعمية نظام تشخيص المجموعات المتماثمة الى الدراسة  وتوصمتىذا التكامل 

فى ألنُو يأخذ كنظام الحتساب تكمفة الحاالت المرضية المتنوعة الراقدة في المستش
بالحسبان جميع تكاليف األنشطة والعمميات المقدمة لمخدمة والمميزات التي تجعل 
الوحدات االقتصادية تمجأ إلى توريد أنشطتيا من مورد خارجي ومن أىميا تخفيض 

 .التكاليف واكتساب المرونة و تحسين جودة المنتج أو الخدمة

التعييد كخيار إستراتيجي لتحسين " الموسومة( 2119 ,عبداهلل ولطفي)دراسة  -2
نتاج الكيرباء فرع دراسة حالة/ الشركة الجزائرية أل-"االداء في المؤسسة االقتصادية

االلمام بالجوانب النظرية لمتعييد )مفيومو، االسس الى  ىدفت الدراسةحيث  ادرار
اده أن مستوى التعييد بأبعالى  الدراسة وتوصمتالنظرية، و المزايا و المخاطر( 

الثالثة )التركيز عمى االنشطة الرئيسية، تخفيض التكاليف و الجودة( عند الشركة 
 .الجزائرية النتاج الكيرباء فرع ادرار مرتفع
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 Effect of Outsourcing " الموسومة (Okoye, 2021) دراسة -3
Strategies on Organizational Performance of Fast Foods 

Firms in South East Nigeria " 

تأثير استراتيجيات االستعانة بمصادر خارجية عمى الدراسة الى  ىذه ىدفتحيث   
األداء التنظيمي لألغذية السريعة في جنوب شرق نيجيريا، فيما يتعمق بخفض 

استخدام استراتيجيات الى الدراسة  وتوصمتالتكاليف، واالبتكار والتنظيم االداء 
االستعانة بمصادر خارجية لخفض تكمفة العمميات التجارية التي يرجع ذلك إلى 
عوامل كثيرة التي ليا عالقة مع نقل بعض حقوق عممية تجارية لمشركات 
المتخصصة لتجنب الخسائر غير المرغوب فييا وزيادة اإليرادات ، وفقا لمنتائج 

واجو التحدي المتمثل في الجمع بين العديد من العديد من الشركات النيجيرية ت
 .األنشطة التجارية التي ال يمكن إدارتيا وحدىا من تمقاء نفسيا

الربط  تناول كونوالدراسات السابقة البحوث و عن  وجاء البحث الحالي مختمف   
في وزارة  و قرار التعييدالصحيح لكمفة الكتب التعميمية ي بين االحتساب العمم

التربية العراقية  الشركة العامة النتاج المستمزمات التربوية  بيدف تحديد واحتساب 
 .تكمفة الكتب التعميمية  والمفاضمة بين الطباعة داخميًا او تعييدىا خارجياً 

 : الجانب النظريالثاني لمحورا
اصبحت الوحدات االقتصادية في وقتنا الحالي معرضة لمكثير من الضغوط وذلك      

بسبب المنافسة الشديدة والتطورات التكنولوجيا السريعة وعدم االستقرار في البيئة مما 
, ومن بين ىذه المتاحة الجل تحقيق ميزة تنافسيةتطمب البحث عن افضل الطرق 

ى انشطتيا االساسية لتعظيم القيمة الطرق ىو تركيز الوحدات االقتصادية عم
لممساىمين والدائنين والمستيمكين واسناد انشطتيا الثانوية الروتينية الى مؤدي خدمة 
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خارجي متخصص لرفع من كفاءة ادائيا وىذا الخيار االستراتيجي يسمى التعييد 
(Outsourcing) االستعانة  ,من التسميات مثل )اخرجة االنشطة الذي حمل العديد
 , التوريد(.مصادر خارجيةب

 مفيوم التعييد  2-1
حاز مفيوم التعييد عمى اىتمام كبير من قبل الوحدات االقتصادية لعدة اسباب      

, وظيور مؤدي خدمات متخصصين يا لخمق قيمة لممساىمين والزبائنمنيا حاجت
المكان الية في الوقت و يمتمكون الميارات واالمكانات في تقديم سمع وخدمات بجودة ع

, كما يعد التعييد افضل خيار يمكن الوحدة االقتصادية من التركيز عمى المناسبين
انشطتيا االساسية التي تحقق قيمة من خالليا وكذلك يساىم في تحسين كفاءة وفاعمية 
 اداء الوحدات مما يضمن استمرار حصوليا عمى استدامة ميزتيا التنافسية, وقد ظير

( كمفيوم من الحياة االقتصادية األمريكية فيو عبارة Outsourcingمصطمح التعييد )
( حيث تم استخداميما في كممة واحدة resource( و )outsideعن  مجموع كممتين )

 Giertl, etألجل االختصار والذي نعني  بو التعييد من مصادر خارجية )
al.,2015:1081 .) 

يين ألجل اداء نشاط عام لموحدة ( بأنو استخدام وكالء خارجKatatoحيث عرفو )
االقتصادية لكي تتمتع الوحدة بمزايا مختمفة مثل تخفيض التكاليف والتخصص وتحسين 
الجودة والتركيز عمى االعمال الرئيسية وبعض االحيان لتغيير االنشطة التجارية 

(Katato,et,al,2019 :281( اما )Ochola فيرى بأنو القرار االستراتيجي لموحدة )
قتصادية ىو االستعانة بمؤسسة خارجية آلداء العمل الذي يتم في العادة داخل اال

 (.18: 2117الوحدة بواسطة عقد ممزم لكال الطرفين )الديراوي,
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مما ورد اعاله يمكن تعريؼ التعييد بانو استعانة الوحدة االقتصادية بجيود خارجية 
ض التكاليؼ وتحسين متخصصة ألجل القيام ببعض االنشطة الثانوية لغرض تخفي

لدييا, بناء عمى  التركيز عمى االنشطة االساسية لتحقيؽ الميزة التنافسية والجودة 
 عقد ينظم العالقة بينيا و بين  مؤدي الخدمة الخارجية.

 عوامل ودوافع التوجو نحو التعييد   2-2
األنشطة في الوحدات االقتصادية إلى العديد من  تتمحور دوافع تعييد        

العوامل إذ تعددت وجيات النظر من قبل الباحثين والكتاب وطريقة عرضيم ليذه 
الدوافع فمنيا ما كان  شائع مثل التركيز عمى الموارد واألنشطة األساسية، وتخفيض 

، واالستفادة ةوتحويل الكمف الثابتة إلى متغير وتغطية النقص بالموظفين  التكاليف،
اال انيا تشابيت من حيث  ، وتقاسم المخاطر،االستثمار في الموارد واالبتكار من

 (. Hietalahti,2009:8اليدف و كما ياتي )
حيث يعتبر من األسباب الرئيسية التي تجعل  خفض تكاليؼ التشغيل والعمالة: -1

الرئيسة التي يتوقع ان  الوحدات االقتصادية تقرر التعييد, وتعد العمالة من المجاالت
يتحقق فييا توفير في الكمف, ذلك ان الضغوطات الناشئة من ارتفاع المنافسة ألجل 
خفض التكمفة من خالل العمل عمى االنشطة التي تتطمب الميارات العالية والتي 
غالبا ما تمتاز بعمالة كثيفة لتخفيض تكاليفيا من خالل الدول التي تتمتع بتمك 

ول شرق اسيا بسبب ارتفاع كمفة عوامل االنتاج في دول طالب التعييد, الميزة مثل د
وان التعييد ليس الخيار الوحيد الذي يساىم في خفض تكاليف العمالة وانما ىناك 
طرق اخرى كاالستثمار المباشر في الدول منخفضة االجور ,لكن اعباء ادارة االنتاج 

, واليقتصر (Belcourt, 2006: 271 )خارج الدولة اعطى افضمية لمتعييد
تخفيض التكاليف من خالل التعييد عمى التشغيل والعمالة، بل ان تعييد االنشطة 
الى مؤدي خدمة خارجي يستخدم تكنولوجيا حديثة، يحقق تكامل راسي مع الوحدة 
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االقتصادية وكذلك وفورات بالحجم والذي بدوره سينعكس عمى تخفيض التكاليف 
د اقل اذا ما تم تقديميا داخل الوحدة االقتصادية المرتبطة بالنشاط المعي

(Kremic,et al., 2006:48.) 

: يمكن تحديد كمفة المنتج او الوظيفة او الخدمة  تحسين الرقابة عمى التكاليؼ -2
لمؤدي خدمة خارجي من خالل الرقابة عمى التكاليف التي تكون  التي يتم تعييدىا

اقل خطورة مقارنة مع المعالجة الداخمية كون تعييد االنشطة من مؤدي خدمة 
خارجي واضح بالنسبة لموحدة االقتصادية ,مثال عمى ذلك دورات التطوير او 

بالدورات التي  التدريب الداخمية المجانية من الصعب تحديد تكاليفيا متى ما قورنت
يقدميا المتعيد, فاذا كانت كمفة التطوير والتدريب المقدمة من مؤدي خدمة خارجي 

دوالر( فأن المدراء وفق ىذه الحالة سوف يتعاممون مع موظفييم بصرامة  2111)
حول ضرورة التدريب لغرض تحقيق الفائدة المطموبة من تمك الدورات فضال عن 

في تخصيص اغمب التكاليف غير المباشرة مما  ذلك ان تعييد االنشطة يساعد
 (.Belcourt,2006:261) يؤدي الى تجنب التكاليف المخفية

: ان تعييد االنشطة يساىم في الغاء التكاليف  تحػويل التكمفة الثابتة إلى المتغػيرة -3
الراسمالية المتعمقة باالنشطة المعيدة ,نظرا الن اغمب الوحدات االقتصادية تستخدم 

الت والمعدات الخاصة بيا لصنع المنتجات مما يتطمب الحفاظ عمى استمرارية اال
االنتاج من خالل المحافظة عمى طاقة االالت بالصيانة الدورية التي تتكفل الوحدة 
االقتصادية باعباءىا وكما ان الطبيعة المعقدة لممنتجات التي من الصعب تطويرىا, 

شكمة والذي بدوره ينعكس عمى خفض التكاليف لذا اصبح قرار التعييد كحل ليذه الم
من خالل الشراء بدال عن التصنيع  لمحصول عمى تحويل التكاليف الثابتة الى 
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 ,Kumar & Eickhoffمتغيرة وبالتالي تحسين صافي الربح والعائد عمى االصول 
2005:249).) 

 حيث تسعى الوحدات االقتصادية منتغطية نقص الموظفين المتخصصين :  -4
خالل التعييد لسد حاجاتيا من االختصاصات غير المتوفرة لدييا في جزء من 

 (.DINU,2015: 103 عممياتيا )
: اعتمدت الوحدات االقتصادية الكبرى  التركيز عمى العمميات التجارية االساسية -5

استراتيجية تتمثل بتوجيو االىتمام عمى ماتممك من موارد اساسية بدال عن التنويع 
ات او المنتجات لتحقيق الميزة التنافسية، واستنادًا ليذا المنطق يتطمب من بالخدم

الوحدة التركيز عمى العمميات االساسية بشكل افضل وتعييد االنشطة غير 
 .(Kremic,et al.,2006:50االساسية، وبأمكان تحقيق ذلك بطريقتين ىما : )

تضيف قيمة والتساىم في  :  العمل عمى تعييد األنشطة التي الالطريقة األولى -ا
تحقيق الميزة التنافسية إلى متعيد  خارجي وبالتالي  ستحصل الوحدة عمى الوقت 

 الالزم إلدارة القيمة من خالل التركيز عمى األنشطة األساسية.
: تركيز مورد الوحدات االقتصادية عمى انشطتو األساسية كونو الطريقة الثانية -ب

الرأسمالي ونظرا الى محدودية رأس مال الوحدات يحد من متطمبات االستثمار 
االقتصادية، فمن الضروري توجيو تمك الموارد المحدودة عمى تمك األنشطة 

 االساسية والتي تسيم في زيادة القدرة التنافسية.
: يعد تعييد االنشطة الى مؤدي  تقاسم المخاطر مع وحدة اقتصادية شريكة -6

او مشاركة المخاطر التي تواجو الوحدة  خارجي احد طرق الحد من المخاطر
االقتصادية ,حيث يكون االستثمار محفوف بالمخاطر نتيجة لتغير اسواق المنافسة 
والموائح الحكومية والظروف التكنولوجية والمالية ألجل مواكبة التغيرات وباالخص 
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قتصادية عند االستثمارات الكبيرة لكن في حال تعييد ىذه االنشطة تتشارك الوحدة اال
 (.Kremic,et al.,2006:51مع المتعيد ىذه المخاطر)

: يمكن لموحدة االقتصادية  تعييد  تفويض المسؤوليات إلى وكاالت خارجية -7
الوظائف التي يصعب إدارتيا والتحكم فييا, لتحقيق فوائدىا عن طريق ميارتيا في 

 االدارة  والتحكم بيذه الوظائف. 
ة الحاجة لسرعة التفاعل من قبل الوحدة االقتصادية مع : نتيجاكتسػاب المرونػة -8

رغبات الزبون والتي تتطمب المرونة العالية في تحقيق ىذه الرغبات, وان تعييد 
االنشطة يعد احد السبل لتحقيق ذلك , فمن خالل التعييد تستطيع الوحدة 

 :ا ياتي م ق مختمفة منياائبعدة طر لمتعامل مع الزبائن االقتصادية رفع مرونتيا 
( Quelin &Duhamel, 2003: 655.) 

القدرة عمى التكيف مع التغييرات في طمبات الزبائن في المدى القصير و عندما  -أ
تحدث ذروة الطمب يمكن أن تستعين الوحدة االقتصادية بإمكانيات المتعيدين في 

 تحقيق ىذه الطمبات. 
المدى الطويل وىذا يشمل عمى  القدرة عمى التكيف مع بيئة األعمال المتغيرة عمى -ب

 سبيل المثال القدرة عمى تطوير منتجات جديدة.
وترتبط المرونة أيضًا بدوافع التعييد األخرى مثل تحسين وقت الوصول إلى السوق، 
والوصول إلى التكنولوجيا الجديدة، وتحويل التكاليف الثابتة إلى متغيرة، والتركيز 

 عمى األنشطة األساسية.
والتنسيق والرقابة وتحميل المشكالت وانتاج منتجات جديدة ,كما تحتوي انظمة   

المعمومات عمى معمومات تتعمق باالشخاص واالماكن الميمة داخل الوحدة 
 (.Kenneth, 2020: 16االقتصادية اوبيئتيا الخارجية)
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 مراحل عممية التعييد 2-3
مرحمة اختيار  –مة االعداد تمر عممية التعييد بخمسة مراحل متتالية وىي )مرح

مرحمة اعادة النظر( , ولكل  –مرحمة ادارة العالقات  –مرحمة االنتقال  –البائع 
مرحمة من المراحل السابقة عدد كبير من االنشطة الفرعية الفردية حيث يجب عمى 
كل مرحمة االجابة عمى سمسة من االسئمة مع االخذ في نظر االعتبار تعقيد عممية 

وفي ضرورة توفر ادارة دقيقة طوال مدة التعييد  واالتي شرح لكل مرحمة التعييد 
(Vaxevanou , 2014: 569) 

: في ىذه المرحمة يجب ان تكون   (Preparation Phaseمرحمة االعداد ) -1
الوحدة االقتصادية مستعدة لالجابة عمى بعض االسئمة الميمة قبل الدخول بعممية 

تتعمق بأسباب دخوليا في التعييد وما ىي الفوائد المتوقعة , وما الفمسفة  التعييد
العامة من ىذه العممية والجانب االىم ىو ان عمى الوحدة االقتصادية استكشاف 
االستراتيجيات البديمة لمتعييد من خالل التحميل ونماذج صنع القرار , وفي الغالب 

 .ون االسئمة ىي: اذا؟ ماذا؟ وكيف؟تك
: تعد ىذه المرحمة خطوة (Vendor Selection Phaseمرحمة اختيار البائع ) -2

حاسمة كون البائع سيكون شريك لموحدة االقتصادية لفترة طويمة من الزمن , مما 
يضطر كال الطرفين الى التعاون والدعم لبعضيما البعض في كل الظروف الجيدة 

االعالن عن الحاجة لتعييد والسيئة , كما يمكن الحصول عمى البائع من خالل 
نشاط معين وبعد تقديم العطاءات يتم اختيار االنسب والسؤال الميم في ىذه المرحمة 

 ىو : لمن؟ .
: بعد اختيار البائع يأتي دور مرحمة (Transition phaseمرحمة االنتقال ) -3

ن االنتقال حيث بدء تنفيذ العمميات المحددة في المرحمتين السابقتين واليدف م
المرحمة ىو ضمان االنتقال االنتاجي والوظيفي السمس من الوضع السابق الى 
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العمميات المجدولة , ومن االسئمة التي يجب معالجتيا في ىذه المرحمة مثل الحفاظ 
عمى االتصال بين العمميات الداخمية والخارجية واعادة توزيع الموارد البشرية 

 دارة العمال الذين سيتم نقميم او تسريحيم .وتكييفيا واعادة تنظيم النشاط وكذلك ا
: ويطمق (Relationship Management Phaseمرحمة ادارة العالقات ) -4

عمييا البعض النيج الناعم وىي كما يراىا اخرون  اكثر صعوبة وتعقيد حيث يتم 
تحديد نجاح العالقة بين المتعيد والوحدة االقتصادية من خالل الطريقة التي تدار 

 ا ىذه العالقة عمى مستوى االعمال.فيي
: وىي المرحمة االخيرة من ( Reconsideration phaseمرحمة اعادة النظر ) -5

مراحل التعييد حيث تتم ىذه العممية عندما يقترب التعييد من االنتياء بصرف 
النظر عن المدة المحددة النتيائيا , وباالمكان الغاء العقد لعدة اسباب مثل التغير 

ىيكل ممكية الوحدة االقتصادية او البائع او المصمحة المتبادلة او تعسر احد في 
الطرفين او خرق او انتياك شرط معين داخل العقد من قبل احد االطراف وميما 
كان الوقت او سبب انياء العقد يجب عمى الوحدة االقتصادية النظر فيما اذا كانت 

ب الحفاظ عمييا او تغييرىا في العقد ستستمر في المستقبل وايضا البنود التي يج
وىل ستقوم الوحدة االقتصادية بتكرار التعاقد مع نفس البائع ام مع غيره وكذلك 
البقاء عمى التعييد او نقل العمل داخل الوحدة نفسيا لمقيام بالعمل , والسؤال الميم 

 ىو : ماذا االن؟ .
لما سبؽ ان لكل مرحمة من المراحل الخمسة سؤال يتعمؽ بيا, و من خالل  وتاسيسا

 االجابة عمى ىذا السؤال سيتم اختيار طريقة العمل .
 مراحل اتخاذ قرار التعييد  2-4

يمر قرار التعييد بثالث مراحل اساسية )تحميل البيئة الداخمية , تحميل البيئة       
  -وكما ىو موضح ادناه : الخارجية , اتخاذ قرار التعييد (
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 تحميل البيئة الداخمية  2-4-1
  -:تقسيم انشطة الوحدة االقتصادية الى انشطة اساسية وانشطة ساندة -اوالً         

حيث يتم تحميل عمميات الوحدة االقتصادية المدخالت والمخرجات لغرض التمييز      
 (.Rehme, 2013 :2بين ماىو اساسي وساند وكما يأتي )

:ىي تمك العمميات التي تؤثر جوىرياً  عمى قدرات الوحدة  العمميات االساسية -1
االقتصادية لتحقيق المنافسة عن طريق تخفيض التكاليف او تعزيز التمايز مقارنة 
بالمنافسين كما انيا تمك االنشطة التي تمثل القيمة بالنسبة لمزبائن مثل استيالك 

ادية , حيث يعد تركيز الزبون عمى تمك السيارات الوقود في صناعة السيارات االقتص
 ميزة تنافسية لموحدات المنتجة ليا.

: ىي تمك العمميات ذات التأثير المحدود عمى قدرات الوحدة  العمميات الساندة -2
االقتصادية لتحقيق المنافسة مثل عمميات الصيانة والدعم الموجستي بالرغم من 

القتصادية في تمبية احتياجات الزبائن اال انيا مساىمتيا في انجاح عمل الوحدة ا
 التقود لمميزة التنافسية.

 . تحديد تكاليؼ قرار التعييد -ثانياً 
بعد ان يقع االختيار عمى احد مقدمي عطاءات التعييد من خالل المفاضمة بين 

وتكمفة  المتقدمين  وتحديد السعر يضاف الى السعر  كمفة ادارة عممية التعييد
االنتقال , مع االخذ باالعتبار بعض فرص تحقيق االيرادات مثل بيع االجيزة 

 (133: 2119البياتي, )واالثاث والموازم والمعدات غير الضرورية 
 .المقارنة بين التكاليؼ الداخمية وتكاليؼ التعييد وبيان التكاليؼ الفائضة -ثالثاً 

دة االقتصادية باحتساب التكاليف الممكن بعد تحديد الجزء المراد تعييده تقوم الوح
تجنبيا عند تعييد الجزء والتي تتضمن التكاليف المباشرة )االجور والموازم 
والمكائن( والتكاليف غير المباشرة )المتعمقة باالدارة والخدمات الداخمية( واليتضمن 
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يا في وىي التكمفة التي تم تحمم التحميل فيما يخص التعييد )التكاليف الغارقة(
الماضي وال يمكن استردادىا، ويتم استبعادىا عند اتخاذ القرارات االستراتيجية أو 
االستثمارية، ألنو ُينظر فقط في التكاليف التي قد تتغير، أي التكاليف المستقبمية 
التي ُتدفع إثر اتخاذ القرار, حيث يتم التركيز عمى التكاليف المستقبمية المتجنبة 

عمييا بواسطة االنتقال الى المتعيد وبعد طرح التكاليف نالحظ والتي يتم القضاء 
الفائض اذا ما كان قرار التعييد يقمل الكمف بنسبة كبيرة تكون الوحدة االقتصادية 

 ممزمة بالمضي نحو التعييد والعكس صحيح.
 تحميل البيئة الخارجية  2-4-2

 (121: 2119)البياتي ,  -: يتمثل تحميل البيئة الخارجية بالنقاط االتية        
  بيئة االعمال -1

 ويتضمن تقييم بيئة األعمال ثالث قضايا رئيسة وىي :
: إن المفتاح الرئيس لتجنب فقدان القدرة عمى المنافسة ىو مرحمة التطور الصناعي - أ

فيم مرحمة التطور الصناعي لذا ينبغي إن تكون الوحدات االقتصادية عمى عمم 
بمرحمة التطور واال فقد تتخذ قرارًا خاطئًا عند تعييد األنشطة خاصة في الوحدات 

لى السوق نتيجة لحاجات التي تقودىا التكنولوجيا، فعندما يطمق منتج جديد ومبتكر إ
يطمبيا الزبائن كوظائف جديدة ينبغي توافرىا في المنتج حتى لو كان ذلك عمى 

، و بمرور الوقت يصبح ىذا المنتج سمعة اعتيادية في ر المدفوع لوحساب السع
( أخرى )الوظائف الجديدة والمبتكرةسوق السمع ويصبح أساس المنافسة الرئيسي مرة 

نشطة احدى االستراتيجيات يكون قرار تعييد األوعند ىذه المرحمة س
 (.Quelin& Duhamel,2003:655)الفاعمة

بمعنى أخر عند التوجو نحو قرار تعييد  األنشطة ينبغي إدراك المرحمة التي تمر    
فييا الصناعة حاليًا وفي أي اتجاه تتطور وبالتالي كمما كانت التغّيرات التكنولوجية 
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انة باستراتيجية تعييد  األنشطة أكثر مالئمة فضاًل عن أسرع كانت فرصة االستع
عوامل أخرى ينبغي مراعاتيا وىي عدم التأكد والتقمبات الموسمية في الطمب 

(Leavy,2004: 24). 
: أن مفتاح االبتكار ىو الذي يحدد موقع الوحدة موقع الوحدة في شبكات القيمة - ب

االقتصادية في شبكات القيمة ، ومن ثم فإن أحد العوامل التي ينبغي مراعاتيا ىو 
 :Hoecht & Trott,2006 )التحوالت المحتممة لتحقيق القيمة المدركة لمزبون 

675.) 
ان قوة العالمة التجارية ىي إحدى الضمانات اأَلساسية  :قوة العالمة التجارية - ت

ضد المتعيدين االنتيازين الذين يحاولون االستيالء عمى عمل الوحدة االقتصادية 
ووالء الزبائن وقوة العالمة التجارية، فإذا كانت الوحدة االقتصادية تفكر في تنفيذ 

عالمة التجارية قوية بما عممية تعييد كبرى فإن السؤال الذي ينبغي طرحو ىوىل ال
فيو الكفاية لمحفاظ عمى الزبائن المخمصين أمام المنتجات المماثمة فيما اذا كانت 

 (. (Chen,2004: 25ستعرض بسعر أقل
 محدوديػة سوؽ التعييد -2

تشير محدودية سوق التعييد الى عدد مؤدي الخدمات البدالء المتاحين فاذا كان 
ات فسيكون سوق تنافسي اما اذا كان ىناك مؤدي ىناك عدد كبير من مؤدي الخدم

خدمة واحد فسيكون سوق احتكاري لذلك فان محدودية مؤدي الخدمات يعد عامل 
اساسي الن التعييد في سوق االحتكار يتضمن العديد من المخاطر فقمة عدد مؤدي 
الخدمات تجعل الوحدة معتمدة عمى مؤدي خدمة واحد لذا يفترض من الوحدة 

دية دراسة وتحميل السوق لمتعرف عمى العديد من المتعيدين البدالء كون االقتصا
ؤدي الخدمة يكون خال من تعييد االنشطة في سوق متعدد م

 (.Lonsdale,1999:177المخاطر)
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  اختيار المتعيد -3

ان اختيار المتعيد لو دور حاسم في انجاح او فشل تعييد النشاط كون االنتقال من 
و كمفة عالية وصعب بعض االحيان لذا البد من اختيار متعيد الخر يكون ذ

المتعيد المناسب من البداية لضمان سالمة تنفيذ العمل كما يجب ان يمتمك المتعيد 
القدرة عمى تحقيق الجودة المطموبة والتقنيات واالجيزة الحديثة ,كما البد ان توجد 

ع الحاالت الجيدة لجنة الختيار المتعيد متعددت التخصصات لضمان االخذ بجمي
والسيئة بالحسبان , حيث التوجد معايير معتمدة لالختيار لذا تكون االىداف 

 (.Krell, 2007, 13-14)والعوامل قواعد لالختيار 

  التأثير في الزبائن -4
مما  ان تصورات الزبائن لقيمة المنتج او الخدمة المكتسبة باالمكان ان تتأثر بالتعييد

يسيم في االضرار بسمعة الوحدة االقتصادية , حيث يجب عمى الوحدة االقتصادية 
ان التسمح بحدوث ذلك التركيز عمى التأثيرات المترتبة من التعييد مع مؤدي خدمة 
خارجي عمى الزبون وباالخص مايتعمق بالتعييد المرتبط بخدمة الزبون 

(Mol,2007:334.) 
 اتخاذ قرار التعييد 2-4-3

ان اتخاذ قرار التعييد مرتبط بالفوائد التي سيقدميا من خالل عالقتو مع      
لتكاليف يعد من القرارات تخفيض التكاليف ,فكمما حقق قرار التعييد وفورات في ا

, من جانب اخر يتعمق قرار التعييد بما يصاحبو من مخاطر فينبغي ان المفضمة
ا تقوم الوحدات االقتصادية بمقارنة يستند قرار التعييد الى تخفيض المخاطر لذ

مخاطر القرارات السابقة لمتعييد مع المخاطر الحالية ومن خالل عممية المقارنة قد 
تنخفض بعض المخاطر الموجودة أو تنشأ مخاطر جديدة وما ييم ىو تخفيض 
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 وعندما يكون قرار التعييد(, Beasley, et al.,2004:24المخاطر الكمية )
استراتيجيًا يجب االخذ بجميع القضايا التشغيمية في الحسبان عند تنفيذه كما يجب 
أن يدمج مع استراتيجية الوحدة االقتصادية، كذلك الحال اذا كان قرار التعييد ىو 

 Heikkilaقرار قصيراالمد فينبغي التركيز عمى بعض الجوانب الميمة عند تنفيذه )
& Cordon,2002:188.) 

 : الجانب التطبيقيثالثالمحور ال
 تعريفية عن الشركة عينة الدراسةنبذة  :3-1

نتاج المستمزمات التربوية ىي احدى تشكيالت وزارة التربية ة العامة الالشرك     
 1979سست عام ية ومستقمة ماليًا واداريًا تأالعراقية و تتمتع بشخصية معنو 

وتتمثل ابرز اعمال الشركة بطباعة بعض عناوين الكتب المدرسية والمطبوعات 
األخرى لصالح وزارة التربية إضافة الى المطبوعات المختمفة لدوائر الدولة 

تتولى الشركة العامة ال انتاج المستمزمات التربوية القيام الخاص، و والقطاع 
 -بالميام االتية:

 .والمطبوعات االخرىالكتب التعميمية   تنفيذ وطباعة -1
, الكراسي الجامعية, اطقم يةتصنيع االثاث المدرسي والمكتبي )الرحالت المدرس -2

  .القنفات والسبورات المدرسية بانواعيا( معمل انتاجي البصرة
وكافة االعمال التي تدخل ضمن مجال النجارة والحدادة والنجادة  تصنيع الكرفانات -3

 والمحام وتحصين االبنية ضمن معمل انتاجي بغداد ونينوى.
احتساب تكاليؼ الكتب التعميمية و المطبوعات في الشركة العامة النتاج  3-2

 المستمزمات التربوية 
اج ة العامة النتبعد ان تم استعراض النبذة التعريفية المختصرة عن الشرك

تكاليف طباعة الكتب التعميمية  سيتطرق الباحثان بأحتساب، المستمزمات التربوية
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، كأحدى عمى اساس االنشطة وفقًا لألسس العممية بأالعتماد عمى نظام التكمفة
 المناىج العممية باالحتساب لنماذج المطبوعات المعتمدة من قبل الشركة.

 (ABC) االنشطةتحديد تكاليؼ المطبوعات وفؽ نظام التكمفة عمى اساس  3-2-1
اجمالي المطبوعات خالل عام  ( البد من معرفةABCقبل البدء بتطبيق نظام )       
الممزمة الواحدة عدد المالزم وااللوان واالوقات المستيمكة النتاج     من حيث  2117

 (االتي:1ممطبوع ويتضح ذلك في الجدول )ل
 (1جدول )

الممزمة لكل  النتاجوااللوان المستيمكة  واالوقات 2117المطبوعات خالل عام 
 مطبوع

المطبوع
 ات

عدد 
 المالزم

(1) 

وقت 
 االعداد

(2) 

الوقت 
الكمي 
لالعداد 

3=1×2 

عدد 
 االلوان

(4) 

عدد االلوان 
 4×1=5الكمي 

وقت 
التصحيف 

(6) 

اجمالي وقت 
التصحيف 

7=1×6 

عدد 
مالزم 
الحزمة 

(8) 

اجمالي 
 الحزم

9 =1/8 

دفتر 
 امتحاني

97151
11 

970500 /ث 1
 /ث0

 19410000 لون 2
 لون

/19411111 /ث 2
 ث

75 
 ممزمة

129411 

ورقة 
 امتحانية

25111
111 

251111 /ث 1
 /ث11

 50000000 لون 2
 لون

/51111111 /ث 2
 ث

111 
 ممزمة

251111 

جمد 
وصل 
 قبض

 24 /ث1211 /ث 1 لون 1211 لون 2 /ث611 /ث 1 611
 ممزمة

25 

عمم 
االجتما

 ع

53985
8.25 

161957 /ث3
 /ث4.75

 2159433 لون 4
 لون

/3239149.5 /ث6
 ث

81 
 ممزمة

6665 

البالغة 
والتطبي

 ق

43724
3.75 

131173 /ث 3
 /ث1.25

 1748975 لون 4
 لون

/2623462.5 /ث6
 ث

75 
 ممزمة

5829.9 
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عمم 
 النفس

45453
8.5 

136361 /ث 3
 /ث5.5

 1818154 لون 4
 لون

 78 /ث2727231 /ث6
 ممزمة

5827.4 

قواعد 
خامس 
 عممي

63911
1 

191711 /ث 3
 /ث1

 2556111 لون 4
 لون

/38341111 /ث6
 ث

75 
 ممزمة

8521 

نقد 
 ادبي

61749
2 

182247 /ث 3
 /ث6

 2429968 لون 4
 لون

 87 /ث3644952 /ث6
 ممزمة

6982.6 

قواعد 
سادس 
 ادبي

77751
1 

233253 /ث 3
 /ث1

 3111141 لون 4
 لون

 7 /ث4665161 /ث6
 ممزمة

11798.7
5 

كراس 
 البطاقة

34111
1 

681111 /ث 2
 /ث

 2141111 لون 6
 لون

 24 /ث1361111 /ث4
 ممزمة

14166.6 

38511 المجموع
251 

353675 /ث23
 ث 27.45

 85273771 لون 36
 لون

 126111155 /ث45
 ث

626 438215.
25 

باالعتماد عمى سجالت الشركة والمقابالت الشخصية مع  اناعداد الباحث :المصدر
 المسؤولين 

 (ABC) االنشطةخطوات احتساب التكاليؼ بأستخدام نظام التكمفة عمى اساس  3-2-2
  الخطوة االولى: تحديد االنشطة المرتبطة بالمطبعة

مطبوع واحد الخطوة  تعد عممية تحديد االنشطة التي تقوم بيا المطبعة النتاج     
, ومن خالل اتباع سير العمل ميدانيًا داخل المطبعة دارة التكمفة االستراتيجيةاالولى ال

يمكن تقسيم االنشطة حسب العمميات التي يمر فييا المطبوع الى انشطة انتاجية 
 وانشطة خدمية وكما ياتي:

نشاط الطباعة ،  انشطة انتاجية وتتمثل ب )نشاط االعداد والتحضير الطباعي ، -1
 نشاط التصحيف، نشاط التعبئة والتغميف(
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دارة االنتاج، انشاط المخازن، نشاط  ،طة خدمية وتتمثل ب )نشاط الصيانةانش -2
 االنشطة االدارية( نشاط التسويق،

التي ينتج من خالليا  وبعد التعرف عمى االنشطة االنتاجية والخدميةالخطوة الثانية: 
فيا الى اربعة مستويات لالنشطة وكما موضحة يمكن تصنيالمطبوعات 

 (2بالجدول )
 (2جدول )

 مستويات االنشطة في المطبعة
انشطة عمى مستوى 
المطبعة وتقسم الى 

 -اربعة انشطة :

نشاط االعداد  -1
والتحضير 

 الطباعي

نشاط  -2
 الطباعة 

نشاط  -3
 التصحيؼ 

نشاط التعبة  -4
 والتغميؼ 

انشطة عمى مستوى 
وتتمثل بنشاط الدفعة 

:- 

 نشاط المخازن 

انشطة عمى مستوى 
المطبوع وتقسم الى 

 -نشاطين :

 نشاط ادارة االنتاج  -2 نشاط الصيانة -1

انشطة عمى مستوى 
الشركة وتقسم عمى 

 -سبعة انشطة:

نشاط  -1
التخطيط 
 والمتابعة

2- 
نشاط 
مكتب 
المدير 

 العام

نشاط  -3
 الحسابات

4- 
نشاط 

 القانونية

5- 
نشاط 

الموارد 
 البشرية

6- 
نشاط 

الخدمات 
 االدارية 

7- 
نشاط 

 التسويؽ

 باالعتماد عمى سجالت الشركة اناعداد الباحث المصدر:
  -الخطوة الثالثة : تحديد مجمعات التكمفة لالنشطة :

بمجمعات التكمفة لكل نشاط  وتتم في ىذه الخطوة عممية خمق مايسمى       
تشغيمي رئيسي , فبعد ان حددت االنشطة الرئيسة يجب ان تقسم االنشطة الى 
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مجمعات تكمفة فاالنشطة المتجانسة التي تمتمك نفس الطبيعة الخاصة من 
االفضل ان تعتبر مراكز تكمفة مستقمة ترتبط تكمفتيا مباشرة في اىداف التكمفة 

اثميا من حيث عمميا من الضروري تجمع تمك وفي حال تعدد االنشطة وتم
االنشطة في مركز تكمفة واحد يسمى مجمع تكمفة النشاط مثال عمى ذلك يمكن 
اعتبار االنشطة التي ترتبط بطمبات االوامر مثل  طمبات اوامرالصيانة وطمبات 

 اوامر المخازن بمثابو مجمع تكمفة واحد.
 لخدمية عمى االنشطة االنتاجية الخطوة الرابعة : تخصيص تكاليؼ االنشطة ا

ويتم تخصيص تكاليف االنشطة الخدمية عمى االنشطة االنتاجية من خالل  
( يوضحان توزيع 4)( و3موجيات تكمفة لكل نشاط خدمي والجدولين )

 موجيات وتكاليف االنشطة الخدمية عمى االنشطة االنتاجية.
 (3جدول )

 ى االنشطة االنتاجيةتوزيع موجيات التكمفة لالنشطة الخدمية عم
التعبئة  التصحيؼ الطباعة االعداد الموجو النشاط ت

 والتغميؼ
اجمالي 
 الموجو

عدد اوامر طمب  الصيانة -1
 الصيانة

59 158 158 21 395 

 172 29 35 86 22 عدد اوامر طمب المواد المخازن -2
 132 31 41 51 12 عدد العاممين ادارة االنتاج -3
التخطيط  -4

 والمتابعة
 %111 %3 %7 %13 %77 نسبة االستفادة

مكتب المدير  -5
 العام
 

 %111 %25 %25 %25 %25 نسبة االستفادة
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قسم  -6
 الحسابات

 %111 %25 %25 %25 %25 نسبة االستفادة

 257 12 113 113 39 طمب االستشارات القانونية -7
الموارد  -8

 البشرية
 132 31 41 51 12 عدد العاممين

الخدمات  -9
 االدارية

 132 31 41 51 12 عدد العاممين

 ت الشركة والمقابمة مع المسؤولينباالعتماد عمى سجال اناعداد الباحث :المصدر
 (4الجدول )

 توزيع تكاليؼ االنشطة الخدمية عمى االنشطة االنتاجية
اجمالي تكاليؼ خدمات  التفاصيل ت

 االنتاج 
 والتغميؼالتعبئة  التصحيؼ الطباعة االعداد

 681741648.3 1576482228.1 1424144168.1 714589261.4 التكاليؼ المباشرة
 9345951.96 73833111.32 73833111.32 27571554.88 184582528.48 الصيانة  -1
 27144619.95 32641146.47 81211257.16 21516611.64 161412514.12 المخازن -2
ادارة  -3

 االنتاج
219184767 19916797 82986654.17 66389323.33 49791992.5 

التخطيط  -4
 والمتابعة

83392884.5 64211981 11841175 5837362 2511726.5 

مكتب  -5
المدير 
 العام 

163715691.84 41928922.96 41928922.96 41928922.96 41928922.96 

 48598124 48598124 48598124 48598124 194392496 الحسابات -6
 2317658.72 19893237.42 19893237.42 7532391.86 49636524.42 القانونية -7
الموارد  -8

 البشرية
231728494.14 21066226.7 87775944.75 70220755.79 52665566.84 

الخدمات  -9
 االدارية

388533796.56 35321254.22 147171892.63 117737514.1 88303135.58 

 1003238336.31 2052560525.49 2016274187.41 1001251112.66 6072324162 المجموع
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 (3باالعتماد عمى جدول ) اناعداد الباحث:المصدر
ة عمى االنشطة االنتاجية حسب ي( توزيع تكاليف االنشطة الخدم4يوضح جدول )

( , وكمثال لذلك تم توزيع تكاليف الصيانة وفق اساس 3موجيات التكمفة في جدول )
مبمغ × ( امر وكانت المعادلة = الجزء/ الكل 395طمب الصيانة البالغة )عدد اوامر 

دينار  27571554.88الصيانة  اذ كانت حصة نشاط االعداد من نشاط الصيانة 
 والحال نفسو لبقية االنشطة. 184582528.48×  59/395والناتجة من 

 منتجات الخطوة الرابعة : تحديد موجيات التكمفة لالنشطة لتخصيصيا عمى ال
في ىذه الخطوة يتم تحديد السبب الذي يؤدي الى تغيير تكاليف           

االنشطة وبالتالي يؤدي الى تغير تكمفة المنتج بمدى استفادتو من النشاط 
(  توضح موجيات وتكاليف موجيات النماذج 8( و)7( و)6( و)5والجداول )

 -الثالثة كما في ادناه:
 ( 5جدول )

 والنتيجة بين التكاليؼعالقة السبب 
عالقة السبب والنتيجة بين  النشاط

 التكاليؼ
 موجو التكمفة

تزداد التكمفة مع ازدياد الوقت  نشاط االعداد
 الالزم العداد المطبوع

 عدد ثواني االعداد

تزداد التكمفة بازدياد عدد  نشاط الطباعة
 االلوان لممطبوع

 عدد االلوان

بازدياد الوقت  تزداد التكمفة  نشاط التصحيؼ
 الالزم لتصحيؼ المطبوع

 عدد ثواني التصحيؼ

تزداد التكمفة بازدياد عدد  نشاط التعبئة والتغميؼ
 المالزم  لممطبوع

 عدد المالزم المباعة

 (1باالعتماد عمى جدول ) اناعداد الباحث المصدر:
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( كيفية الوصول الى اجمالي موجو نشاط االعداد لكل نموذج من 6يوضح الجدول )
 نماذج المطبوعات الثالثة وفق الوقت الالزم العداد الممزمة الواحدة من تصميم وترقيم .

 (6جدول )
 اجمالي موجو االعداد لنماذج المطبوعات 

قواعد المغة  التفاصيل
 العربية

الدفتر  البالغة والتطبيؽ
 االمتحاني

 9715111 437243.75 639111 )عدد المالزم( االساس
 1 3 3 الوقت الالزم لالعداد

اجمالي موجو االعداد)االساس 
 * الوقت (

1917111 1311168.75 9715111 

 (1باالعتماد عمى جدول ) اناعداد الباحثالمصدر:
( كيفية الوصول الى اجمالي موجو نشاط الطباعة  لكل نموذج من 7ويبين الجدول )

 نماذج المطبوعات الثالثة وفق االلوان الموجودة في كل ممزمة حسب نوع المطبوع.
 (7جدول )

 اجمالي موجو الطباعة
قواعد المغة  التفاصيل

 العربية
الدفتر  البالغة والتطبيؽ

 االمتحاني
 9715111 437243.75 639111 االساس )عدد المالزم(

 2 4 6 الوقت الالزم لطباعة المون
موجو الطباعة اجمالي 

 )االساس * الوقت (
38343111 1748975 19411111 

 (1باالعتماد عمى جدول ) اناعداد الباحثالمصدر:
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( الى كيفية الوصول الى اجمالي موجو نشاط التصحيف  لكل 8ويشير الجدول )
نموذج من نماذج المطبوعات الثالثة  استنادا الى الوقت الالزم لتصحيف الممزمة 

 الواحدة. 
 (8جدول )

 اجمالي موجو التصحيؼ
قواعد المغة  التفاصيل

 العربية
الدفتر  البالغة والتطبيؽ

 االمتحاني
 9715111 437243.75 639111 االساس )عدد المالزم(
 3.7 3.7 3.7 الوقت الالزم لمتصحيؼ

اجمالي موجو التصحيؼ 
 )االساس * الوقت (

38343111 1748975 19411111 

 (1باالعتماد عمى جدول ) انالباحث اعدادالمصدر:
(  الى كيفية الوصول الى اجمالي موجو نشاط التعبئة والتغميف  9يتطرق الجدول )و 

 12لكل نموذج من نماذج المطبوعات الثالثة  وفق الحزم حيث تتكون الحزمة من 
ممزمة ، وفيما يتعمق  75ممزمة  فتكون الحزمة  6.25كتاب وكل كتاب يحتوي عمى 

 دفتر. 75تر االمتحاني والذي يتالف من ممزمة واحدة فالحزمة تتكون من بالدف
 (9جدول )

 اجمالي موجو التعبئة والتغميؼ
قواعد المغة  التفاصيل

 العربية
الدفتر  البالغة والتطبيؽ

 االمتحاني
 9715111 437243.75 639111 االساس )عدد المالزم(
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عدد مالزم الحزمة لمتعبة 
 والتغميؼ

75 75 75 

اجمالي موجو )االساس 
 الحزمة (÷

8521 5829.9 129411 

 (1باالعتماد عمى جدول ) اناعداد الباحثالمصدر:
 (11جدول )

 تخصيص تكاليؼ االنشطة عمى الوحدات المنتجة لمعرفة حصة الوحدة الواحدة 
حجم موجو  (1ت.ص.غ.م ) النشاط 

 (2التكمفة )
معدل كافة 
موجو النشاط 

(3=)1÷2 

اجمالي 
موجو  
كتاب 

( 4القواعد)
* 

تكاليؼ انتاج 
كمية كتاب 

( 5القواعد)
=4×3 

اجمالي موجو 
كتاب البالغة 

(6** ) 

تكاليؼ انتاج 
كمية كتاب 

(= 7البالغة)
6×3 

اجمالي 
موجو الدفتر 

االمتحاني 
(8*** ) 

تكاليؼ انتاج 
كمية الدفتر 

االمتحاني 
(9 =)8×3 

35367527.4 285661852 االعداد 
5   

 ثانية

دينار  8.17
 ثانية لمممزمة

191711
ثانية  1

 لممالزم

1547119
 دينار 1

1311168.7
 ثانية لممالزم   5

11581131.
 دينار 8

9715111 
 ثانية لممالزم

78319351 
 دينار

.592231119 الطباعة
3 

85273771 
 لون

دينار  6.94
 لمممزمة

383411
 لون 1

2661796
 دينار 1

1748975 
 لون

12137886.
 دينار 5

1941111
 لون 1

13471541
 دينار 1

.476178297 التصحيؼ
4 

126111155 
 ممزمة

دينار  3.77 
 لمثانية 

639111 
 ممزمة

2419131 
 دينار

437243.75 
 ممزمة

1648418.9
 دينار 4

9715111 
 ممزمة

36587851 
 دينار

التعبئة 
والتغمي

 ؼ

321497688 438215.25 
 ممزمة    

دينا733.65
 ر لمحزمة

8521 6251698 
 دينار

5827.4 4275272.1
 دينار 1

129411 9434311 
 دينار

المجمو 
 ع 

167546795
7 

- - - 5173787
8 

- 28642699.
3 

- 34454691
1 

 (.11(,)9(,)8(,)7(,)6(,)5)(,4)مجداول استنادا ل انالمصدر من اعداد الباحث
 : ماياتي يتضح( 11الجدول ) ماتم التوصل اليو من نتائج في من خالل

ان حصة كتاب قواعد المغة العربية من التكاليف الصناعية غير المباشرة بمغت  -1
)عدد كتب لمقواعد( وكما في ( ÷ 5ديناروالناتجة من مجموع تكاليف عمود ) 496.26

 المعادلة االتية:
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 دينار. 496.26= 112241÷  51737878        
 419.42ية غير المباشرة بمغت ان حصة كتاب البالغة والتطبيق من التكاليف الصناع -2

)عدد كتب البالغة والتطبيق( وكما في ( ÷ 7دينار والناتجة من مجموع تكاليف عمود )
 المعادلة االتية:

 دينار.  419.42=  69959÷  28642699.3      
دينار  35.51ت ان حصة الدفتر االمتحاني من التكاليف الصناعية غير المباشرة بمغ -3

)عدد الدفاتر االمتحانية( وكما في المعادلة ( ÷ 9موع تكاليف عمود )مجوالناتجة من 
 االتية:
 .دينار 35.51=  9715111÷  344546911     

نتائج احتساب تكاليؼ المطبوعات عمى وفؽ نظام التكمفة عمى اساس  3-2-3
 النشاط 
 (ABC( احتساب تكاليف المطبوعات استنادًا الى نظام )11يوضح الجدول )       

 (11جدول )
 احتساب تكاليف المطبوعات

 الدفتر االمتحاني البالغة والتطبيق قواعد المغة العربية التفاصيل
 27.37 316.318 315.18 المواد المباشرة
 15 279 281 االجور المباشرة

التكاليف الصناعية 
 غير المباشرة

329.385 242.545 8.8 

 2.5 15.625 15.625 التكاليف التسويقية
 26.6 166.875 166.875 التكاليف االدارية

 81.27 1121.353 1116.965 المجموع
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 (4,)(3المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد عمى الجداول )
   المطبوعات المختارة تعييد  3-2-4

الى  الغراض المفاضمة بين تكاليف الطباعة لممطبوع داخميا وبين تكاليف تعييده
متعيد داخمي محمي وما يحقق ذلك من تخفيض لمتكاليف ,البد من  معرفة 

ض و العر  ان, ولذلك سيستعرض الباحثليف المطبوعات اذا ما تم تعييدىاتكا
(  وكما ياتي 12من خالل الجدول ) و التساىل عبدالسالم شركتيالمقدم من قبل 

:-  
 (12جدول )

 المطبوعات لتعييدالعروض المقدم من قبل الشركات 
تكاليؼ  تعييده شركة  نوع المطبوع ت

 عبدالسالم
تكاليؼ  تعييده شركة 

 التساىل

 دينار 811 دينار 712.94 قواعد المغة العربية -1

 دينار 751 دينار 713.7 البالغة والتطبيؽ -2

 دينار 85 دينار 82.14 الدفتر االمتحاني -3

 وض عر الباالعتماد عمى  انالمصدر من اعداد الباحث

مطبعة  المقدمة من قبل الشركات وسيتم اختيار عرض ضو عر اليوضح الجدول اعاله 
 كونيا العرض االقل كمفة وبنفس المواصفات, عبدالسالم  لطباعة النماذج الثالثة

وفق عمى والغراض المفاضمة بين تكاليف تعييد النماذج و تكاليف طباعتيا داخميًا 
 -( وكما ياتي:13المفاضمة من خالل الجدول )(  تتبين نتائج ABCنظام )
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 (13جدول )
 المفاضمة بين تكاليؼ الطباعة داخميا و تكاليؼ تعييدىا

 الدفتر االمتحاني البالغة والتطبيؽ قواعد المغة العربية التفاصيل

احتساب تكاليؼ 
وفؽ نظام 

(ABC) 

احتساب تكاليؼ 
 التعييد

احتساب تكاليؼ 
وفؽ نظام  

(ABC) 

احتساب تكاليؼ 
 التعييد

احتساب تكاليؼ 
وفؽ نظام 

(ABC) 

احتساب تكاليؼ 
 التعييد

 دينار 82.14 دينار 81.3 دينار 713.7 دينار 1121.3 دينار 712.94 دينار 1116.9 كمفة المطبوع

 دفتر 9715111 كتاب 69959 كتاب 112241 كمية المطبوع

اجمالي تكاليؼ 
 المطبوع

113169456  
 دينار

71868585.6  
 دينار

71379167.7 
 دينار

49231148.3 
 دينار

779311511 
 دينار

796198211 
 دينار

فرؽ التكاليؼ 
 بين القرارين 

 دينار 16886711 دينار 22149119.4 دينار 41311871.4

 (.12المصدر من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجداول  )

طباعة النماذج الثالثة او االبقاء عمييا  يتضح من خالل المفاضمة في اعاله بين تعييد
 -داخميا النتائج االتية:

باالمكان تعييد كتاب قواعد المغة العربية ألجل توفير فرق التكاليف البالغ  -1
 دينار  بسبب ارتفاع تكاليف طباعتو داخميًا. 41311871.4

 22149119.4تعييد كتاب البالغة والتطبيق لغرض توفير فرق التكاليف البالغ  -2
 دينار وذلك الرتفاع تكاليف طباعتو داخميًا.

باالمكان االبقاء عمى طباعة الدفتر االمتحاني داخميًا كون تعييده يزيد عمى تكاليف  -3
 دينار 16886711تو داخميا بمبمغ  طباع
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 المحور الرابع
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -أ

الكمفوي المبني عمى اسس عممية ضعف االلتزام بتطبيق النظام المحاسبي  .1
صحيحة في الشركة العامة النتاج المستمزمات التربوية مما يساىم في عدم 
معرفة الكمفة الحقيقية لممطبوعات وبالتالي ضعف في اتخاذ القرارات 

 تعييد.الاالستراتيجية كقرار 
 يقدم معمومات كمفوية (ABCساس االنشطة )ااستخدام نظام التكمفة عمى  ان .2

تساعد االدارة عمى اتخاذ القرارات االستراتيجية، اذ اسيمت المعمومات المقدمة 
تعييد كتابي قواعد المغة العربية وكتاب ( في بيان ان  ABCمن نظام )

، بينما تعييد الدفتر االمتحاني يزيد دينار 41323119.8البالغة يوفر 
 .دينار16886711التكاليف بمقدار 

يمكن ان يوفره من  وما تصادية لمزايا قرار التعييداالق ضعف ادراك الوحدة .3
نقل خبرات وتكنموجيا لما يتمتع بو المتعيد من تمك الخبرات، مما ينعكس 

 .الشركةايجابًا عمى اداء 
 التوصيات  -ب

توفير معمومات كمفوية   اينتج عني ضرورة  تطبيق نظم تكاليف حديثة -1
وفر اسس تان تمك النظم تفصيمية تسيم  في تحديد تكمفة كل مطبوع حيث 

 اكثر دقة  لتخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة عمى المطبوعات .
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ينبغي عمى الشركة العامة النتاج المستمزمات التربوية تشكيل لجنة  لدراسة  -2
ض لتكاليف قرار التعييد ووضع الخطوات المناسبة لتنفيذه لما يوفره من خف

 وتحسين لالداء.
الدراسة لبيان المزايا من  تدريبية لمموظفين الشركة عينة عقد دورات وورش -3

 .القرارات االستراتيجية كقرار التعييد تطبيق

  اواًل: المصادر العربية 

 الرسائل واألطاريح الجامعية :
انموذج مقترح الحتساب تكاليف الخدمات الطبية البياتي , حسام احمد محمد  -1

وتحسين جودتيا بأستعمال نظام تشخيص المجموعات المتماثمة وتوريد 
األنشطة أطروحة مقدمة إلى مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد / الجامعة 

المستنصرية كجزء من متطمبات نيل شيادة الدكتوراه فمسفة في عموم المحاسبة 
2119. 

سامي ، واقع استخدام المصادر الخارجية لدى شركات تكنولوجيا  الديراوي ميند -2
المعمومات و االتصاالت في قطاع غزة،مذكرة ماجستير، الجامعة االسالمية 

 .2117بغزة، فمسطين، 
عبداهلل ولطفي التعييد كخيار استراتيجي لتحسين االداء في المؤسسة  -3

لكيرباء فرع ادرار. رسالة االقتصادية دراسة حالة الشركات الجزائرية النتاج ا
 .2119ماجستير / ادارة اعمال لمطالبين الطيبي عبداهلل وخمالوي لطفي 
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