
 
 

 عالء ریاض

  نظم التكالیف فى القطاعات الخدمیة
  

  
  :السؤال األول 

      ما ھو الفرق بین طبیعة السلعة وطبیعة الخدمة ؟
  :اإلجابة 

   :  للتعرف على الفرق بین طبیعة السلعة وطبیعة الخدمة البد من معرفة مفھوم السلعة وكذلك مفھوم الخدمة وأھم الفروق بین السلعة و الخدمة-
  : ةمفھوم السلع

ویتم إنتاجھا ،                        السلعة ھى كیان مادى ملموس لة شكل محدد وخصائص ومواصفات معینة تشبع حاجة معینة للمشترى 
و السلعة على ذلك ھى منتج مادى یمكن إمساكة أو تذوقھ و إستھالكة أو تخزینة  أو ٠الخ ٠٠٠٠و عمالة بإستخدام  مواد خام وآالت و معدات 

  ٠وفى تعریف آخر للسلعة ھى عبارة عن كل منتج صناعى سواء كان محلیا أو مستوردا . ملكیتھ للغیر نقل 
  :الخصائص الممیزة للسلعة 

وھو ما یمكن ، مكونات السلعة كمنتج من حیث الخامات أو المواد الداخلة فى صنعھا أو األجزاء المختلفة التى تتكون منھا  )١
 ٠الخ ٠٠٠٠٠التركیب المیكانیكى تسمیتھ بالتركیب الكیمیائى أو 

 ٠)  إرتفاع – عرض –طول ( المقاییس  )٢
 ٠)  مكعب – أسطوانى – دائرى – مستطیل –مربع ( الشكل الخارجى  )٣
 ٠المالمح الممیزة للشكل الخارجى مثل عدد أبواب السیارة أو عدد مفاتیح أو أزرار جھاز التسجیل  )٤
 ٠الخ ٠٠٠٠حیث الصوت و الصورة ومثل أداء الثالجة من حیث التبرید األداء الوظیفى مثل أداء جھاز التلیفزیون من  )٥
 ٠و ملمسھا ) كما ھو الحال بالنسبة للون السیارة وجھاز التلیفون ( خصائص أخرى مثل لون السلعة  )٦

 
  : مفھوم الخدمة

دمة سواء أدیت أو قدمت مقابل مبلغ معین مثل                         الخدمة ھى نشاط یؤدى أو یقدم إلشباع حاجة معینة للعمیل أو طالب الخ
  ٠  وال تستھلك على مدى زمنى ) خدمات المدارس ومراكز الصحة الحكومیة ( أو قدمت مجانا مثل )خدمات البنوك و البرید و الفنادق(
  قد تستخدم اآلت أو معدات تتفاوت فى  ٠ إستخدام االآلت كما ھو الحال فى مفھوم السلعة – فى كل الحاالت – وقد ال یشترط فى إنتج الخدمة -

  و إسھامة فى أداء الخدمة أو تقدیمھا  بساطتھا أو درجة تعقیدھا لكى یبقى العنصر البشرى ھو العنصر األساسى الذى یتحتم وجودة غالبا   درجة
   البنك مثال أو موظف البرید أو عامل الفندق بینما موظف،  فالعامل الذى یسھم فى إنتاج السلعة فى المصنع ال یقدمھا للعمیل أو مشترى السلعة 

   أو الطبیب فى المستشفى ھو الذى یتعامل مع طالب الخدمة و یقدمھا لھ وحیث یتوقف مستوى جودة  الخدمة غالبا على مستوى الكفاءة الفنیة
    ٠أو المھنیة وعلى السمات السلوكیة للقائم على تقدیمھا 

   :للخدمةالخصائص الممیزة 
  :تفاعل المستفید مع نظام الخدمة تداخل و )١

             إن السمة األساسیة للنظم الخدمیة ھى تفاعل وحضور المستفید مع النظام الخدمى وذلك بعكس النظم الصناعیة     فى الواقع 
  نتاجیة بإستثناء اإلنتاج بالطلبیات و إنتاج وال یتدخل فى العملیة اإل–وقد یبعد اآلف األمیال ٠                          حیث ال یحضر العمیل للمصنع 

  ٠حیث یقتصر تدخل المشترى على التصمیم و مواصفاتة )  قارب –فیال (                           وحدة واحدة من المنتج 
  ع نظام الخدمة خالل إنتاجھا و                           لذلك یمكن تصنیف النظم الخدمیة على أساس درجة الحضور المادى للمستفید وتفاعلھ م

  إلى إجمالى ،  ویمكن تحدید درجة تفاعل المستفید بالنسبة المئویة للوقت الواجب تواجده فى و مع نظام الخدمة ٠                          تقدیمھا 
   حضور المستفید مع نظام الخدمة زادت درجة وكلما زادت نسبة وقت% ) ١٠٠(                           الوقت المستغرق فى تقدیم الخدمة لة 

   ونظرا لتباین المستفیدین من حیث القیم و األھتمامات و معاییر التقدیر ٠                          التفاعل بینھما خالل عملیات اإلنتاج و التقدیم 
   مثل الخدمات الصحیة والفندقیة وخدمات نقل–لعالى مع المستفید فإن الخدمات ذات مستوى التفاعل ا،                           و أنماط السلوك 
   وتحتاج لمرونة عالیة للتكیف مع أنماط غیر محددة من حاجات ٠  تعد أصعب فى تشغیلھا و مراقبتھا –                          الركاب و التعلیم 

   مثل خدمات منظمات الحاسبات األلیة و اإلدارات٠یز بمستوى تفاعل أقل معھم  عن تلك التى تتم–                          ورغبات المستفیدین 
  ٠) أعمال الشبابیك بإستثناء (                          الحكومیة والبنوك 

   طوال أو معظم زمن                        ففى نظم الخدمة ذات معدل التفاعل العالى یكون المستفید حاضرا ومتفاعال مع نظام ومقدمى الخدمة
  والتحدید الدقیق لطبیعة الخدمة وقدرھا على مستوى جودة ، توقیت الطلب :                         إنتاجھا وتقدیمھا ویستطیع أن یؤثر من حیث 

  ٠  یكون أحد مدخالتھ العملیة التحویلیة الخدمیة– كعمیل أو مستفید –طالما أنة ،                         الخدمة 
  : سیادة الجانب اإلنسانى على نظم إنتاج وتقدیم الخدمة  )٢

                             یؤثر إتصال المستفید و تفاعلة مع مقدمى الخدمة كواجھة لھذا النظام وجزء من مدخالتة على مزاج و إنفعاالت و 
  وكان تفاعل المستفید، دمة نابعا من وعى مھنى و خلق قویم  فإن كان تفاعل مقدم الخ٠إنطباعات الطرفین                            و 

   – وتكلفة منضبطة –دقة ( أمكن إنتاج الخدمة و تقدیمھا بكفاءة ،                            نابعا عن وعى بطبیعة و متطلبات تقدیم الخدمة 
  یتوفر ذلك و أنخفضت معنویات آحد الطرفین أو كالھما نسبیا  أما إن لم ٠)                           وجدولة منضبطة أى فى وقت قصیر 

  ٠                          فاألثر سلبى بنفس الدرجة على فعالیة وكفاءة الخدمة 
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 :الكیان غیر الملموس للخدمة  )٣
  عاد والشكل ومالمحة الممیزةكیمیائیة ملموسة مثل المكونات و األب/ تتمیز النظم الصناعیة بإنتاج سلع ذات خصائص مادیة           

  ومعظمھا خصائص ،  باإلضافة لخصائص األداء الوظیفى للسلعة ٠الخ ٠٠٠٠                          واللون وحجم العبوة وشكل ولون الغالف 
  إنتاج و تقدیم خدمات تتمثل فىوعلى خالف ذلك تتمیز المنظمات الخدمیة ب٠                          ذات أثر مادي و سیكولوجى على المستھلك 

  ٠ و تختلف مؤثراتھا السیكولوجیة عن تلك الخصائص بالسلعة ٠                          أنشطة تؤدى دون أن یكون لھا كیان مادى ملموس 
  لغتھم/  مقدم أو مقدمى الخدمة لغتة طبیعة و أسلوب تعامل(                           فھذة المؤثرات بالنسبة للخدمة تتمثل فى مالمح متمیزة مثل 

  ٠ المدة المستغرقة فى تقدیم الخدمة – مستوى تجھیزات مكان تقدیم الخدمة و الجو المحیط –                          موقع منفذ تقدیم الخدمة 
 :تزامن إنتاج و تقدیم الخدمة مع األثر الذى یصیب المستفید  )٤

  على مدى زمنى معین وإنما یستفاد و یتأثر بھا منذ بدایة تقدیمھا و خالل تقدیمھا ال سیمابخالف السلع فالخدمات ال تستھلك 
  ٠ مثل الخدمات الطبیة و خدمات نقل الركاب و تصفیف الشعر٠الخدمات التى تزید فیھا درجة تفاعل المستفید مع نظام الخدمة 

  التى یمكن تجربتھا قبل شرائھا أو  وعلى عكس السلعة ٠ق  قد یمتد على مدى زمنى الح– إن سلبا أو إیجابا –إال أن أثرھا 
  قبل إستعمالھا فإن ذلك یتعذر بالنسبة للخدمات فمن یحتاج إلى عملیة جراحیة مثال ال یمكنة أن یجرب الطبیب أو المستشفى

  ٠ ومن ھنا تكون مخاطرة المستفید بالخدمة أعلى نسبیا من مخاطرة مشترى السلعة ٠فى نفسة أوال 
 :دمات ال تخزن الخ )٥

   فالمقاعد الخالیة فى طائرة ٠ ال یمكن تخزینھا قبل بیعھا – بخالف السلع –ومن السمات الفریدة فى تقدیم الخدمات أنھا 
  والغرف غیر المشغولة بفندق تمثل خسائر مستمرة طوال فترة عدم، و األسرة غیر المشغولة فى مستشفى ، أو حافلة 

ت خدمیة فى ھذة المجاالت لتصمیم إعالنات مكثفة لمحاولة إستقطاب العمالء ورفع نسب  وقد یدفع ذلك منظما٠شغلھا 
  إذا أمكن تحویل ، یمكن تخزین قدر من بعض الخدمات ، من قاعدة عدم تخزین الخدمات  ومع ذلك و إستثناء ٠االشغال 

  بإعداد كتیبات توضح إرشادات طبیةھذا القدر إلى شكل مادى یمكن تخزینھ فمثال یمكن تخزین جزء من الخدمة الطبیة 
   والمخرج أو المنتج لفیلم أو مسلسل ینقل فكرة معینة یمكنھ تجزئة الخدمة بنخزین مشاھد الفكرة فى العلب ٠للمستفیدین 

  ٠حتى یتم عرضھا كخدمة و فكرة معا 
  مثلة األولى خدمة تولید حامل  ومن أ٠إال أنة یمكن تصنیف الخدمات إلى خدمات ال یمكن تأجیلھا و أخرى یمكن تأجیلھا 

  جراحیة تدرج بقائمة اإلنتظار أو جدولة المستفیدین فى منظمة خدمیة فىأو إنقاذ حالة خطرة ومن أمثلة الثانیة عملیات 
  ٠مواعید أو صفوف إنتظار 

 :عدم تماثل مستویات األداء  )٦
  ال تتسم الخدمات بالنمطیة و التماثل حتى و إن كانت   وحدات متماثلة الجودة ، – فى المصنع –بینما تنتج األالت المتماثلة 

   فمثال یمكن أن یختلف مستوى أداء الخدمة المصرفیة من فرع آلخر لنفس البنك ومن ٠مخرجات لنفس النظام الخدمى 
  :و أن یختلف مستوى الخدمة بشركة طیران من خط آلخر وذلك بإختالف ، شباك آلخر بنفس الفرع 

وبین  وھذا قد یختلف لدى نفس مقدم الخدمة من فترة ألخرى ٠نیة ونمط تعامل مقدم الخدمة مستوى الكفاءة المھ -
 ٠ وبعضھم البعض ٠مقدمى الخدمات 

 ٠مستوى وعى المستفید بنظام الخدمة و أسلوب سلوكھ  -
 ٠مستوى كفایة و كفاءة التجھیزات بموضع أداء الخدمة  -
 ٠افذ و مواضع أداء الخدمة مستوى فعالیة و كفاءة نظم العملیات الفرعیة بمن -

  ولذلك تصعب مراقبة الجودة فى إنتاج الخدمات عنھا فى إنتاج السلع و قد یصعب تقدیر طبیعة و قدر الضرر الذى یقع على 
   و ھكذا فبینما یستطیع مشترو السلع النمطیة أن یعرفوا أو یقدروا درجة اإلشباع المتوقعة ال یستطیع٠بعض المستفیدین 

  التى یواجھھا مشترو الخدمات ، مقارنین المخاطرة  بالخدمات تقدیر درجة اإلشباع و ھذا یزید من درجة المستفیدون
  ٠بمشترى السلع 

 :تقلب حجم الطلب  )٧
   فمثال فى المستشفى یمكن أن یزید الطلب بشكل حاد فى مواسم ٠ بعدم الثبات أو اإلستقرار – غالبا –یتم الطلب على الخدمات 

 وفى شركات النقل الجوى و البحرى و الفنادق یقفز الطلب فى أیام ٠أو الحمیات أو فى الحوادث أو الكوارث أمراض االطفال 
   بل إن تقلبات الطلب فى أیام العطالت و األجازات و یھبط فى شھور ٠العطالت و األجازات و یھبط فى شھور أو مواسم أخرى 

  كما ھو الحال، أو ألسبوع أو ساعات الیوم ث أیضا على مدى أیام لشھر  بل إن تقلبات الطلب یمكن أن تحد٠أو مواسم أخرى 
  حیث یقفز الطلب فى أوائل الشھر و أول أیام األسبوع و الساعات األولى أو ساعات معینة، فى خدمات البنوك و البرید مثال 

  بة نظم العملیات و التسویق و قد وطبیعى أن ھذة السمة الممیزة تتطلب مداخل متمیزة أیضا فى تخطیط و مراق٠من الیوم 
  ٠ببعض المنظمات فى فترات ذروة الطلب و تعذر مقابلتھ من حیث التجھیزات أو المخزون أو العمالة ینخفض مستوى الخدمة 

  أو إلى رفع السعر، وقد تعمد بعض المنظمات إلى اإلعالن التجارى غیر الموضوعى إلستقطاب العمالء فى فترات ھبوط الطلب 
   ٠مبالغ فیھ فى فترات إرتفاع الطلب مما یؤثر سلبا على صالح و حقوق المستفیدین بشكل 

  : یمكن تلخیص أھم الفروق األساسیة بین السلعة و الخدمة فیما یلى 
  ٠و بالتالى ال یمكن عرضھا على األرفف أو فحصھا قبل الشراء ، السلعة ملموسة بینما الخدمة غیر ملموسة  )١
 ٠وكذلك ال یمكن تخزینھا أو نقلھا تفنى بمجرد إنتاجھا الفناء فالخدمة  )٢
 ٠التالزم فالخدمة تتالزم مع مقدمھا و ترتبط بھ  )٣
 ٠التنوع حیث یختلف أداء الخدمة من شخص آلخر و لنفس الشخص من وقت آلخر  )٤
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  :السؤال الثانى 
      ھل نظام التكالیف فى حالة السلعة یختلف عنة فى حالة الخدمة ؟

  :اإلجابة 
  :ألن نظم التكالیف فى حالة السلعة تنقسم إلى  ،  عمن

  ٠نظم تكالیف فعلیة  )١
 ٠نظم تكالیف معیاریة  )٢

  :وھذا النظام یتوقف على طبیعة نشاط المنشأة ویوجد لة أنواع متعددة كما یلى  / نظم التكالیف الفعلیة: ُأوال 
  ٠نظام تكالیف األوامر اإلنتاجیة  )١
 ٠نظام تكالیف المراحل اإلنتاجیة  )٢
 ٠) عقود طویلة األجل ( نظام تكالیف المقاوالت  )٣
 ٠الفرعیة ، نظام المنتجات المشتركة  )٤

   /مقومات نظام التكالیف : ٌثانیا 
  ))لیس كل أنظمة التكالیف تسعى لتحقیق كل األھداف (( أھداف نظام التكالیف  )١

  :األھداف العامة لنظام التكالیف  -
  ٠ وھذا ھو ھدف جمیع أنظمة التكالیف تحدید تكلفة اإلنتاج التام أو غیر التام  - أ

 ٠توفیر البیانات الالزمة للتخطیط   - ب
 ٠توفیر بیانات للرقابة   - ت
 ٠مساعدة اإلدارة فى إتخاذ القرارات   - ث
 ٠الرقابة على التكالیف بھدف تخفیضھا   -  ج
  ٠رفع الكفاءة اإلنتاجیة للمنشأة   -  ح

  )) قیاس أو حساب تكلفتھا معرفة ما ھى المنتجات و الخدمات التى یراد(( دلیل وحدات التكلفة  )٢
 ))حصر عناصر التكالیف ثم  إعطاء كود لكل عنصر (( دلیل عناصر التكلفة  )٣
 ))وذلك فى حالة إستخدام طریقة مراكز التكلفة (( دلیل مراكز التكلفة  )٤
 :المستندات و الدورة المستندیة  )٥

  ٠إعداد دورة مستندیھ للمواد  -١
 ٠إعداد دورة مستندیھ لآلجور  -٢
 ٠مستندیھ للتكالیف غیر المباشرة إعداد دورة  -٣

  ٠طریقة حساب التكلفة  )٦
 ٠مخرجات نظام التكالیف  )٧
 ٠فترة التكالیف  )٨

  /نظم التكالیف المعیاریة : ثالثا 
  ٠ھى التكلفة التى یجب حدوثھا الفترة القادمة و یتم تحدیدھا مقدما قبل بدایة العملیة اإلنتاجیة : التكلفة المعیاریة        
  التكلفة المعیاریة ضروریة و ھامة و ذلك لغرضین وھما  إن/أھمیتھا :  

  ٠إعداد الخطط و الموازنات التخطیطیة   - أ
 ٠الرقابة و تقییم األداء   - ب

  :تنقسم التكالیف المعیاریة إلى /   أنواعھا -      
 ٠مة و تستخدم فى التخطیط  ویتم تحدیدھا قبل بدایة الفترة مع مراعاة الظروف المتوقعة فى الفترة القاد: تكلفة معیاریة قبلیة  -١
 یتم تعدیل المعاییر القبلیة بما یالئم الظروف الفعلیة إذا إختلفت الظروف الفعلیة عن المتوقعة فإنھ : تكلفة معیاریة بعدیة  -٢

  ٠                                                وتستخدم فى الرقابة و تقییم األداء 
  : طرق تحدید المعاییر -

  ٠أى أإلعتماد على بیانات الماضى فى حساب المعیار ویكون المعیار محمل بأخطاء الماضى :  اإلعتماد على البیانات التاریخیة -)١         (     
  ٠)المعیار المثالى ( أى عمل تجربة لتحدید المعیار بدقة :  التجربة المعملیة -)٢              (
  ساعات ، التلف الذى ال نستطیع تجنبة ( نآخذ المعیار المثالى مع األخذ فى اإلعتبار المسموحات الحتمیة :  المعیار الواقعى -)٣              (

   ٠)                                             الراحة الضروریة للعمال 
  : الخالصة 

 نظم التكالیف فى حالة الخدمة فاالمر یختلف ویرجع سبب              كل ما سبق یعد ویستخدم فى نظم التكالیف فى حالة السلعة ولكن فى
   الطبیعة الخاصة التى تتصف بھا نظم التكالیف فى القطاع الخدمى وذلك نتیجة لطبیعة التنظیم ذاتھ و العوامل العدیدة المؤثرة اإلختالف إلى

  ة و طبیعة الوحدة التنظیمیة التى تقوم بتأدیة الخدمة فقد تكون فیھ كما تتعدد وحدات قیاس تكلفة الوحدات المؤداة نتیجة إلختالف نوع ھذة الخدم
أو عن طریق حجم العملیة ) عملیة /  ساعة – عدد مرات التردد –یوم /  مریض –یوم / سریر ( مثال فى حالة النشاط الخدمى للمستشفیات 

  ٠)  صغیرة – متوسطة –كبیرة (
  إنشاء التكالیف و بالتالى أثرھا على الرقابة على التكالیف و تقییم األداء لمختلف الوحدات التى تؤثر على كما وأن ھناك العدید من العوامل 



 
 

 عالء ریاض

  و التكالیف و األرباح و أسعار الخدمات المختلفة كما ھو الحال فى المنشآت التنظیمیة و المساءلة عن التكالیف و بالتالى التخطیط لإلیرادات 
  ٠الصناعیة و التى تقدم منتجات ملموسة 

  :ویمكن تحدید أھم العوامل التى تؤثر فى طبیعة الخدمات و التكالیف مثل 
  ٠أى تنوع الخدمات مع إختالف نوعیة المستفید ،  الخدمات المتنوعة المؤداة تختلف بإختالف من تقدم إلیة -١             
   التشغیل أو مخزون إنتاج تام كما ھو الحال فى  عدم وجود مخزون بالنسبة للخدمات المؤداة أى ال یوجد مخزون تحت-٢             

   حیث أن الخدمة المؤداة للمستفید تنتھى بلحظة الحصول علیھا و بالتالى فإن التكالیف الخاصة ٠                     المنشآت الصناعیة 
  ٠نتاجیة                      بالخدمة یمكن تتبع تكلفتھا فورا كما ھو الحال فى نظام األوامر اإل

  صعوبة وضع معدالت أداء فى الكثیر من الوحدات الالزمة للرقابة و قیاس الخدمة و تقویم األداء بشكل دقیق كما ھو الحال  -٣
  ٠فى الشركات الصناعیة نظرا لطبیعة الخدمة ذاتھا 

  ٠عدم القدرة على وضع وحدات قیاس دقیقة إلستغالل و عدم إستغالل الطاقة المتاحة  -٤
  

  :لث السؤال الثا
      ھل ھناك مشكلة تواجھ نظام التكالیف فى قطاع الخدمات  ؟

  :اإلجابة 
  )األربع أسباب الذین ذكروا على سبیل الحصر فى إجابة السؤال الثالث ( توجد مشكلة تواجھ نظام التكالیف فى القطاعات الخدمیة ، نعم 

  خدمھ التعلیم قد تقاس (  اط خدمى وحداتة القیاسیة الخاصة فمثال وكذلك نظرا ألنة ال یوجد فى القطاع الخدمى إنتاج ملموس ولكل نش
   وخدمة الجمارك بالشحنات الواردة و الصادرة و خدمة القضاء–یوم / یوم أو مریض /  وخدمة اإلستشفاء بـ سریر -ساعة  /  بـ طالب 

  ٠ قیاس الخدمة  وتبعا لذلك فإنة من خصائص ھذا النشاط إرتباط المستفید بوحدة٠بالقضیة و ھكذا 
  ومن خصائص الخدمات أیضا التعامل مع الجمھور أى مع اإلنسان و لذا تتحكم فى ھذة الخدمات العوامل اإلنسانیة و النفسانیة و اإلجتماعیة

  ٠و غیرھا مما یتعلق بتكوین اإلنسان و طباعة و أخالقة و سلوكة و ما إلى ذلك 
  ٠الت المعیاریة الدقیقة ألغراض التخطیط و الرقابة ولكل ذلك فإننا نالحظ عدم إمكان إعداد المعد

  ولكن السؤال المھم ھو كیف یتم التغلب على ھذه المشكلة ؟ 
  یمكن التغلب على الصعوبات التى تواجھ تطبیق نظم محاسبة التكالیف فى قطاع الخدمات عن طریق إستخدام المساءلة المحاسبیة بالموازنات 

  مراكز تكالیف، مراكز مسئولیة ،  للوحدات اإلداریة المكونة لھیكل تنظیمى مناسب فى صورة مراكز ربحیة والتى یتم تصمیمھا بالمطابقة
  ٠ فكل ما سبق یمكن و بشكل فعال فى تحقیق األھداف المرجوة من نظم التكالیف فى القطاع الخدمى ٠مراكز إستثمار ، ) نفقھ ( 

                
  :السؤال الرابع 

  ة لقطاع الخدمات ؟    أذكر أمثل
  :اإلجابة 

  :بعض األمثلة للمنظمات المنتجة للخدمات 
  وكذلك)  القانونیة – المحاسبیة – االداریھ –الھندسیة ( الفنادق و المستشفیات و المطاعم و المنظمات المالیة و التعلیمیة و االستشاریة مثل 

  ٠الخ٠٠ تقدم خدمات اإلتصاالت و النقل العام وتصدر الجوازات و رخص القیادة مراكز االصالح و الصیانة و المنظمات الحكومیة مثل تلك التى
 و المستشفى یقدم ٠ فالبرید على سبیل المثال یطبع ویبیع طوابع و أحیانا مظاریف و أغلفة للطرود ٠كما أن بعض ھذة المنظمات تقدم سلعا 
وبات إلى جانب خدمتھ المتمثلة فى الترتیب الجمالى و المعنوى المبھج  والمطعم یقدم أغذیة و مشر٠الدواء مع خدمات التشخیص والعالج 

  ٠للمقاعد و الموائد و القاعة 
  :ویمكن تصنیف المنظمات الخدمیة كما یلى 

  ٠و سفن الطائرات وسیارات األجرة و الشاحنات و القوارب و السفن و الطائرات ) األتوبیسات (  منظمات النقل بالقطارات والحافالت -١
  ٠ منظمات اإلتصاالت مثل ھیئات و شركات اإلتصاالت السلكیة و االسلكیة و عبر شبكة االنترنت و البرید و شبكات الرادیو و التلفاز -٢
  ٠ منظمات المرافق العامة كاالكھرباء و الغاز و الطرق و المیاة و الصرف الصحى -٣
  ٠ منظمات التجارة سواء تجارة الجملة أو تجارة التجزئة -٤
  ٠ منظمات الضیافة مثل الفنادق و المستشفیات و شركات الطیران -٥
  ٠ منظمات الترفیة مثل المسارح و دور السینما و مدن األلعاب -٦
  ٠ منظمات األصالح و الصیانة -٧
  ٠ألخ ٠٠٠/ األمنیة / المحاسبیة / األداریة / القانونیة / الفنیة /  منظمات االستشارات المھنیة -٨
  ٠ و السماسرة )البورصات (  المالیة مثل البنوك و شركات التأمین و أسواق المال  المنظمات-٩

  ٠ منظمات خدمیة أخرى متنوعة - ١٠
  
  
  
  



 
 

 عالء ریاض

  :ویوجد تصنیف آخر للخدمات كما یلى 
  ة المصرفیة أى ال یقترن تقدیمھا بتقدیم سلعة معھا مثل الخدم( ھناك عدة تصنیفات للخدمة فھى قد تمثل منتجا رئیسیا أو خدمة خالصة 

 وقد تكون متضمنة فى منتج متكامل أى سلعة وخدمة معا مثال ذلك ما یقدمة المستشفى للمریض من ٠) أو خدمة التشخیص الطبى 
خدمات تشخیص و عالج باإلضافة إلى مكونات العالج المادیة مثل الدواء و الوجبات وكذلك مثل ما یقدمھ مطعم من وجبات إلى جانب الجو 

  ٠ذى یكاد یغلف الجزء المادى أوالسلعة المقدمة كوجبة المعنوى ال
 مثال ذلك الخدمات المقترنة ببیع سلع معمرة مثل السیارات أو الحاسبات ٠كما یجب تصنیف الخدمة بإعتبارھا مكملة لمنتج مادى أو سلعة 

  خدمات مثل تقدیم المشورة ،  نطاق ھذة الخدمات  ویشمل٠سواء قدمت ھذة الخدمة قبل أو بعد البیع ، اآللیة أو أجھزة التكییف أو األالت 
و كذا خدمات ما بعد البیع مثل التقسیط و الضمان و النقل و التركیب و ، للعمیل قبل الشراء بشأن أنسب طراز یناسب إحتیاجاتھ الفنیة 

  ٠ستخدام و أحیانا التدریب على اال، و دلیل إرشادات اإلستخدام أو نظام التشغیل ، اإلصالح و الصیانة 
  :ویعرف الكاتب الخدمة الخالصة بأنھا 

  ٠ إجراءات مرحلیة قد تستخدم بھا نماذج معینة تضمھا دورة مستندیة -١
  ٠)  األداء الفنى – اإلقناع – التحدث –اإلنصات (  مھارات بشریة فى التعامل مثل -٢
 –اآلثاث (  قاعة التعامل أو الخدمة و تجھیزاتھا مثل –نى  تصمیم لجو مادى مؤثر نفسیا وھو الجو المحیط بالخدمة مثل تصمیم المب-٣

   وتتكامل كال من األجراءات و المھارات المؤداة فى ٠ و أحیانا الموسیقى الخفیفة – الكتیبات - اإلضاءة – التھویة – األلوان –الدیكور 
  قدیم الخدمة لدرجة من رضاء طالب الخدمة  ویفترض ان یؤدى ت٠ترتیب معین ضمن تكنولوجیا اإلنتاج لتؤدى فى مدى زمنى معین 

  ٠أو ألشباع رغبة معینة لدیة 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  :مراجــع البحــــــــــــــــث 

  ٠تكالیف تسویق    ـــــ     ٦٥٧.٤٢ / ٧٧٨   محمد توفیق بلبع٠د 
  ٠ جإدارة إنتــــــا  ـــــ      ٦٥٨.٥ / ١٨١   أحمد سید مصطفى٠د 
  ٠تكالیـــــــــــــف   ـــــ      ٦٥٧.٤٢ / ٧٠٠  فكرى عبدالحمید ٠د 
  ٠تسویـــــــــــق    ـــــ   ٦٥٧.٤٢٣ / ٧١٥  صالح الشنوانى   . د 
  ٠ تكالیــــــــــ ف  ـــــ       ٦٥٧.٤٢ / ٢٦٦ حازم أحمد یاسین . د 
  ٠ف  تكالیـــــــــــ  ــــ      ٦٥٧.٤٢ / ٩٤٠ منیر محمود سالم . د 
  ٠ ) ١مادة (  م ١٩٩١ لسنة ١١الباب األول من القانون رقم 
  ٠كتابات و بحوث فى التكالیف المعیاریة ومحاسبة التكلفة على أساس النشاط  ــــ  أحمد سباعى ٠د 

                         


