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تعد تكلفة العمالة جانبًا مه ًما للغاية ألصحاب العمل ألنها تساعدهم في األمر التالية:
إدا ة التكاليف :تساعد أصحاب العمل في إدا ة التكاليف يمكن ألصحاب العمل
تحديد العمال الذين ال يعملرن رفقًا للترقعات رالمتطلبات بسهرلة .ربهذه الط يقة ،
يمكنهم خفض التكاليف عند االقتضاء رالتخلص من العمال غي المستحقين رذري
األداء الضعيف .
االستعانة بمصاد خا جية :لتقدي هيكل التكلفة المحدث بالنسبة لألعمال التجا ية ،
يجب أن تفهم اإلدا ة جميع تكاليف العمالة قبل االستعانة بمصاد خا جية ألي نرع
من األنشطة للبائع أر المر د .
يعتب مؤش تكلفة العمالة جز ًءا أساسيًا من مجمرعة اإلحصاءات ذات الصلة لفهم
العملية التضخمية رديناميكيات التكلفة في االقتصاد.
تكاليف العمالة مطلربة للسياسات االقتصادية رالنقدية ،رالمسارمة في األجر
رالتحليالت االقتصادية.

كالهما يختلف عن بعضهما البعض في معايي مختلفة:
 المعنى :حيث ان تكلفة المعيشة هي التكاليف التي يتحملها العميل للحفاظ على
مسترى معيشي في منطقة جغ افية معينة .من ناحية أخ ى ،أما تع يف
تكلفة العمالة على أنها التكاليف التي يتحملها صاحب العمل في شكل راتب
أر أجر رض ائب ال راتب رالمزايا األخ ى المدفرعة للعامل.
 يتحمل المستهلك تكلفة المعيشة ،ريمكن أن يكرن عامالً ،أر صاحب عمل ،أر
جل أعمال ،أر ف دًا عاطالً عن العمل ،إلخ .رمن ناحية أخ ى ،يتحمل
صاحب العمل تكلفة العمالة.









يساعد على إدا ة تكاليف العمالة ألنه يسمح في تحديد هؤالء المرظفين الذين
يعانرن من ضعف األداء ،بالتالي يمكن لإلدا ة التخلص من المرظفين ذري
األداء الضعيف المحدد بدالً من أرلئك الذين يؤدرن أدا ًء ريقدمرن أدا ًء رفقًا
للترقعات .
يسمح لإلدا ة بمقا نة تكاليف العامل بإنتاجه أر أدائه
يسمح لإلدا ة بالتخلص من المرظفين ذري األداء الضعيف.
يساعد اإلدا ة في تجنب األخطاء ررضع ميزانية عمل للش كة.



تكلفة العمالة هي التكلفة التي يتكبدها صاحب العمل في ترظيف العمالة في
فت ة م جعية محددة .يشتمل المفهرم اإلحصائي لتكلفة العمالة على األج عن
العمل المنجز ،رالمدفرعات فيما يتعلق بالرقت المدفرع مقابل العمل الذي لم
ينجز ،رالمكافآت راإلك اميات ،رتكلفة الطعام رالش اب رالمدفرعات العينية
األخ ى ،رتكلفة سكن العمال التي يتحملها أصحاب العمل ،رنفقات الضمان
االجتماعي ،رالتكلفة التي يتكبدها صاحب العمل للتد يب المهني ،رخدمات
ال عاية االجتماعية رالبنرد المتنرعة ،مثل نقل العمال رمالبس العمل
رالترظيف ،إلى جانب الض ائب التي تعتب تكلفة العمالة تكلفة العمالة
رتعريضات المرظفين هي مفاهيم رثيقة الصلة بالعديد من العناص المشت كة.
في بعض الحاالت ،حيث ال تترف بيانات عن تكلفة العمالة .













ماذا نعني بتكاليف وحدة العمل؟
يتم تع يف تكاليف العمالة للرحدة على أنها مترسط تكلفة العمالة لكل رحدة
من اإلنتاج المنتج.
صيغة حساب تكاليف العمالة للرحدة هي :إجمالي تكلفة العمالة ÷ المسترى
اإلجمالي لإلنتاج
ما هي العرامل ال ئيسية التي تحدد تكاليف رحدة العمل؟
معدل تغي األجر في سرق العمل تتأث بقرة المسارمة للعمال  /قرة
النقابات العمالية في البلد تتأث بالتغي ات في الحد األدنى لألجر الرطنية
يمكن أن تتأث بالتغي ات في معدالت التضخم  -رترقعات التضخم تتأث
ضا بحجم الطاقة الفائضة في سرق العمل
أي ً
بما تقاس بمعدل البطالة معدل التغيي في إنتاجية العمل تأثي االستثما
ال أسمالي على تحسين مخزرن اآلالت جردة اإلدا ة  /حرافز العاملين

مصادر البيانات لمؤشرات احصاءات تكلفة العمل

مسح تكلفة العمل

مسح المنشآت

السجالت االدارية

احصاءات تكلفة العمل

تكاليف االجور
والرواتب
الضرائب /الدخل
المكتسبات الصافية/
تتضمن المخصصات
العائلية

مساهمات الضمان
االجتماعي المدفوعة من
صاحب العمل

مساهمة الضمان
االجتماعي المدفوعة
من العامل

اخرى
الضرائب /اقل على
العمالة
تكلفة التدريب
تكاليف اخرى
مثل المالبس
العمل المغطية
من صاحب العمل











تكلفة العمالة رتعريضات المرظفين هي مفاهيم رثيقة الصلة بالعديد من العناص المشت كة في
بعض الحاالت ،حيث ال تترف بيانات عن تكلفة العمالة
المحسرب بيانات عن تعريضات المرظفين ،رهر مفهرم محدد في نظام األمم المتحدة للحسابات
القرمية على أنه إجمالي األج  ،نقدًا أر عينيًا  ،مستحق الدفع من قبل مؤسسة إلى مرظف مقابل
عمل قام به األخي خالل الفت ة المحاسبية.
يتكرن تعريض المرظفين من عنص ين ئيسيين:
 .1األجر رالم تبات المستحقة نقدًا أر عينيًا
.2اشت اكات التأمين االجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل ،رالتي تشمل االشت اكات في خطط
الضمان االجتماعي؛
ينظ هذا المفهرم إلى تعريض المرظفين على أنه تكلفة يتحملها صاحب العمل ،ربالتالي فإن
التعريض يساري صف ً ا عن العمل غي المدفرع األج الذي يتم القيام به طراعية .رمع ذلك،
فهي ال تشمل الض ائب التي يدفعها أصحاب العمل على فاتر ة األجر رال راتب ،مثل ض يبة
ال راتب.

.1ال اتب عن العمل المنجز أر للعمل غي المكتمل الرقت الذي يتم دفعه،
رالمكافآت رالمكافآت المستقلة عن المدفرعات العادية راإلضافية،
.2المدفرعات العينية ربشكل عام رأي نرع آخ من المدفرعات مقابل
األعمال التي يقرم بها العامل.
.3اشت اكات الضمان االجتماعي التي يدفعها مساهمات صاحب العمل،
صاحب العمل الطرعي للخطط رخطط المعاشات التقاعدية رأنراع مختلفة
من التأمين على عمالهم ،ركذلك المساهمات المباش ة للعمال رأس هم:
التقاعد أر الرفاة أر العجز أر البقاء على قيد الحياة .ايضا يشمل هي
تعريضات الفصل رالتد يب المهني رالنقل رتكاليف الش كات  ،كما
باإلضافة إلى التكاليف المتكبدة لتر يد مالبس العمل راألدرات راألدرات
المختلفة .يتم قياس التكلفة من حيث القيمة الصافية



الفرائد رالتأمين الصحي استحقاقات المرظفين هي مصا يف ئيسية أخ ى
متعلقة بالعمل ،بشكل عام ،كلما زاد عدد المرظفين لديك ،انخفضت تكلفة
المزايا الخاصة بك لكل مرظف .يجب تضمين أقساط التأمين الصحي،
رمساهمات تقاعد صاحب العمل ،رال سرم اإلدا ية لب نامج التقاعد،
راإلجازة المدفرعة ،راألج اإلضافي مثل العمل اإلضافي في حساب المزايا
الخاصة بك.



ض ائب العمل تتحمل ش كتك عبئًا ض يبيًا على كل شخص ترظفه ،يتألف
هذا من ض يبة الدخل رض ائب الضمان االجتماعي رال عاية الطبية
رالبطالة ،يتم اقتطاع ض ائب الدخل من أجر المرظف ،لذلك ال نقرم
بتضمينها هنا (حيث إنها مغطاة بالفعل كجزء من فئة األجر أعاله) ،يتم
ضا حجب ض ائب الضمان االجتماعي رال عاية الصحية من أجر
أي ً
المرظفين ،لكن صاحب العمل مسؤرل عن دفع مبلغ مطابق عالرة على
ذلك.



تد يب المرظفرن الجدد ليسرا منتجين عادة بدالً من ذلك ،ستقضي بعض
الرقت رالمال في تد يبهم ،ريجب أن تؤخذ هذه التكاليف في االعتبا في
نفقات العمل الخاصة بك ،عند إضافة تكاليف التد يب ،ضع في اعتبا ك
السف رمراد التد يب رالمعدات رالب امج رالب امج ال قمية األخ ى رالدفع
مقابل المساعدة الخا جية .إذا كنت ت غب في الحصرل على دقة فائقة،
ضا تضمين فقدان اإلنتاجية ،أي مبلغ المال الذي ال تجنيه ألن
يمكنك أي ً
المرظف لم يكن منت ًجا بالكامل بعد .قد تكرن هذه األ قام متاحة بسهرلة في
بعض المجاالت ،مثل المبيعات ،في حين أنها ليست قابلة للقياس الكمي في
مجاالت أخ ى ،مثل األعمال القائمة على الخدمات.

فيما يتعلق بإحصاءات تكلفة العمالة ،ينبغي الح ص على عدم تفسي تكاليف
التعريض لكل ساعة على أنها تعادل القرة الش ائية لدخل العمال ،رذلك
لسببين:
األرل :يتعلق بمكرنات رطبيعة تكاليف العمالة ،باإلضافة إلى المدفرعات
ضا التكاليف األخ ى التي
المدفرعة مباش ة للعمال ،تشمل تكلفة العمالة أي ً
يتحملها صاحب العمل.
الثاني :للتمييز بين تكاليف العمالة بالساعة ربين مفهرم القرة الش ائية للعمال
يكمن في حقيقة أن أسعا السلع رالخدمات تختلف اختالفًا كبي ً ا بين الدرل،
رأسعا الص ف التجا ية المستخدمة لتحريل األ قام الرطنية إلى عملة
راحدة ال تشي إلى النسبية االختالفات في األسعا .







تعريضات المرظفين :رهر مفهرم محدد في نظام األمم المتحدة للحسابات القرمية
على أنه إجمالي األج  ،نقدًا أر عينيًا ،مستحق الدفع من قبل مؤسسة إلى مرظف
مقابل عمل قام به األخي خالل الفت ة المحاسبية .يتكرن تعريض المرظفين من
عنص ين ئيسيين:
أ) األجر رالم تبات المستحقة نقدًا أر عينيًا ر ب) اشت اكات التأمين االجتماعي
التي يدفعها أصحاب العمل ،رالتي تشمل االشت اكات في خطط الضمان االجتماعي؛
المساهمات االجتماعية الفعلية في خطط التأمين االجتماعي األخ ى المتعلقة
بالترظيف رالمساهمات االجتماعية المنسربة إلى خطط التأمين االجتماعي األخ ى
المتعلقة بالترظيف.
ينظ هذا المفهرم إلى تعريض المرظفين على أنه تكلفة يتحملها صاحب العمل،
ربالتالي فإن التعريض يساري صف ً ا عن العمل غي المدفرع األج الذي يتم القيام
به طراعية .رمع ذلك ،فهي ال تشمل الض ائب التي يدفعها أصحاب العمل على
فاتر ة األجر رال راتب ،مثل ض يبة ال راتب .







يتم تقسيم تكلفة العمالة إلى تكاليف مباش ة رغي مباش ة إذن الصيغة
التي يمكن استخدامها للحساب هي كما يلي :تكلفة العمالة = إجمالي تكلفة
العمالة المباش ة  +إجمالي تكلفة العمالة غي المباش ة أين،
إجمالي التكلفة المباش ة هر إجمالي تكلفة الش كة المدفرعة لمرظفيها
مقابل العمل الذي يتعلق مباش ة بتصنيع المنتجات أر تقديم الخدمات.
إجمالي التكلفة غي المباش ة هر إجمالي تكلفة الش كة المدفرعة
لمرظفيها مقابل عمل ال ي تبط مباش ة بتصنيع المنتج أر تقديم خدمات
مثل المبلغ المدفرع لدعم العمالة رما إلى ذلك.









بمج د أن تتعامل مع جميع الفئات المذكر ة أعاله ،فقد حان الرقت إلضافتها .
لحساب تكلفة العمالة الحقيقية
اجمع المصا يف في الفئات أعاله رقسم المجمرع على عدد المرظفين لديك .
سيعطيك هذا التكلفة لكل مرظف في السنة (أر أي رحدة زمنية استق ت عليها).
سم التكلفة لكل مرظف
بعد ذلك ،ت يد تقسيم هذه التكلفة بالساعة للقيام بذلك :ق ّ
من الخطرة  1على عدد ساعات العمل في السنة بافت اض  40ساعة عمل في
األسبرع مع أسبرعين إجازة مدفرعة األج  ،يعمل معظم المرظفين حرالي
 2000ساعة سنريًا.
هذه هي تكلفة العمالة الحقيقية لكل ساعة





 .1تحديد راتب الموظفين وساعات العمل :تتمثل الخطرة األرلى لحساب قيمة
المرظف في الساعة في تحديد األج بالساعة للمرظفين ،أي عدد ساعات العمل
بالنسبة لك خالل السنة رعدد األيام التي عملرا خاللها .غي مترف بسبب
اإلجازات الم ضية أر اإلجازات الم ضية.
على سبيل المثال  ،إذا كنت تدفع للمرظف  17درال ً ا عن كل ساعة عمل ركان
عا).
يعمل  2080ساعة ( 40ساعة) في األسبرع  ،مض ربة في  52أسبر ً
لنفت ض أن المرظفين يغيبرن عن العمل لمدة  20ير ًما بسبب اإلجازات
الم ضية راإلجازات الم ضية ستحتاج بعد ذلك إلى مضاعفة عدد األيام التي
قد يفقد خاللها المرظف العمل لمدة ثماني ساعات في اليرم.

ثم اط ح هذه النتيجة من عدد الساعات التي يتاح للعمل بها سنريًا لحساب عدد الساعات
الفعلية التي يعمل فيها .يعمل في السنة .في هذا المثال  ،اض ب  20في  8لتحصل على
 160ساعة .اط ح  160من  2080للحصرل على  1920ساعة من العمل سنريًا.
 .2حدد النفقات السنوية ذات الصلة المباشرة :ستحتاج إلى تحديد من المعلرمات التي
تترف لديك بالفعل مقدا النفقات السنرية التي تدفعها باإلضافة إلى األجر بالساعة
لمرظفيك .قد تتضمن هذه المصا يف ض ائب على األجر رالتأمين رالبدالت رالغذاء
راللرازم رتكاليف التد يب.
إضافة هذه التكاليف للعثر على تكاليف أجر المرظفين .رفقًا للمثال أعاله إذا دفعت
 1000درال من درال ات كض ائب على ال راتب ،ر  500درال في التأمين ،ر
 1000درال في صر ة مزايا ،ر  2000درال من اللرازم رغي ها من النفقات
المتنرعة ،عندما تجمعها جميعًا  ،ستحصل على  4500الدرال ات

سم تكاليف األجور السنوية على األجور :بعد ذلك  ،ستحتاج إلى ضرب
 .3ق ّ
األجر بالساعة للموظف بعدد الساعات التي كان يعمل فيها فعليًا في سنة معينة
لتحديد تكاليف األجر السنوية ،ثم إضافة األجر السنوي .تكاليف العمالة مقابل
أجور الموظفين.
 باستخدام مثالنا  ،نض ب  17درال ً ا في الساعة خالل العام  2080ساعة
للحصرل على تكاليف العمالة السنرية بمقدا  35،360درال ً ا .ثم نضيف
 35،360درال ً ا ر  4،500درال ً ا للحصرل على  39،860درال ً ا.















من أجل حساب تكلفة العمالة للمرظف في الساعة ،تحتاج إلى إج اء عملية بسيطة لحساب
جميع النفقات المتعلقة بترظيفه .تبدر صيغة تكلفة العمالة البسيطة لكل ساعة كما يلي:
كلفة العمالة بالساعة = (األج اإلجمالي  +جميع التكاليف السنرية)  /ساعات العمل الفعلية في
السنة
مثال ،احمد ،مرظف بالساعة ،يعمل بدرام كامل في ش كة في عمان مع أكث من  26مرظفًا .
يحصل على الحد األدنى لألجر رهر  13درال ً ا لذا ،كيف تحسب تكلفة العمالة ألحمد؟
الخطرة االرلى:
احسب ال اتب اإلجمالي أرل شيء ت يد مع فته هر ال اتب اإلجمالي للمرظف .ها هي الصيغة:
األج اإلجمالي = إجمالي سع الساعة × عدد ساعات العمل لفت ة الدفع
عا =  2080ساعة
إجمالي عدد الساعات في السنة =  40ساعة في األسبرع ×  52أسبر ً
هذا يعني أن أج ه اإلجمالي في السنة هر:
 13درال ً ا ×  2080ساعة =  27,040درال ً ا













مع فة ساعات العمل الفعلية
إجمالي ساعات العمل في السنة هي  2080رمع ذلك  ،يحتاج كل
مرظف إلى أخذ أيام عطلة ،لنفت ض أن أحمد لم يعمل لمدة  12ير ًما في
ذلك العام .إليك كيفية حساب ساعات عدم العمل:
ساعات عدم العمل =  12ير ًما ×  8ساعات =  96ساعة
ثم يمكنك بسهرلة الحصرل على ساعات العمل الصافية:
ساعات العمل الفعلية = إجمالي عدد الساعات في السنة  -الساعات التي
لم تعمل
هذا يعني ،في هذه الحالة:
 2080ساعة  96 -ساعة= 1984ساعة
الساعات الفعلية التي عملها أحمد لمدة عام هي  1984ساعة.







لض ائب على الم تبات :ض ائب ،) ٪7.65منها  ٪6.2ضمان
اجتماعي ر ٪ 1.45ض ائب ،لكن يتم تطبيق استثناءات )ض ائب
البطالة الحكرمية ض ائب البطالة المحلية
استحقاقات المرظفين :تأمين صحي تأمين إضافي مثل تأمين األسنان أر
على الحياة أر اإلعاقة خطط التقاعد إجازة مدفرعة األج (أيام م ضية
رأيام إجازة) رجبات في العمل التعليم رالتد يب
المصا يف األخ ى المحتملة :أج العمل اإلضافي تأمين تعريض
العمال مستلزمات العمل











في حالة أحمد ،إليك تفاصيل تكاليف العمالة اإلضافية :الض ائب السنرية
درال ً ا أم يكيًا ٪6.2 ،الضمان االجتماعي هر  1676.48درال ً ا أم يكيًا ،
 ٪1.45ال عاية الطبية  392.08درال ً ا 0.6 ،للتأمين الصحي فرائد 1200
درال 500درال للعمل اإلضافي رجبات بقيمة  500درال
ربالتالي ،فإن التكاليف السنرية اإلضافية التي يتعين عليك دفعها مقابل رجرد
أحمد هي  7،668.56درال ً ا بالطبع ،هذا مج د مثال ريمكن أن تختلف هذه
التكاليف بشكل كبيي
احسب إجمالي تكلفة ال راتب السنرية أنت اآلن جاهز لتحديد تكلفة ال راتب
السنرية الفعلية ألحمد ،أر إجمالي تكلفة العمالة له ،هنا تستطيع ان تع ف كيف
تفعل ذلك:
تكلفة ال راتب السنرية = إجمالي األج  +التكاليف السنرية األخ ى
في هذا المثال ،المبلغ هر:
$34,708.56 = $27,040 + $7,668.56











في حالة أحمد ،إليك تفاصيل تكاليف العمالة اإلضافية :الض ائب السنرية
درال ً ا أم يكيًا ٪6.2 ،الضمان االجتماعي هر  1676.48درال ً ا أم يكيًا ،
 ٪1.45ال عاية الطبية  392.08درال ً ا أم يكيًا 0.6 ،للتأمين الصحي فرائد
 1200درال 500درال للعمل اإلضافي رجبات بقيمة  500درال
ربالتالي ،فإن التكاليف السنرية اإلضافية التي يتعين عليك دفعها مقابل رجرد
أحمد في ف يقك هي  7،668.56درال ً ا .بالطبع ،هذا مج د مثال ريمكن أن
تختلف هذه التكاليف بشكل كبي
احسب إجمالي تكلفة ال راتب السنرية أنت اآلن جاهز لتحديد تكلفة ال راتب
السنرية الفعلية الحمد ،أر إجمالي تكلفة العمالة لها .هنا تستطيع ان تع ف كيف
تفعل ذلك:
تكلفة ال راتب السنرية = إجمالي األج  +التكاليف السنرية األخ ى
في هذا المثال ،المبلغ هر:
$34,708.56 = $27,040 + $7,668.56








احسب إجمالي تكلفة ال راتب السنرية أنت اآلن جاهز لتحديد تكلفة
ال راتب السنرية الفعلية الحمد ،أر إجمالي تكلفة العمالة له .هنا تستطيع
ان تع ف كيف تفعل ذلك:
تكلفة ال راتب السنرية = إجمالي األج  +التكاليف السنرية األخ ى
في هذا المثال ،المبلغ هر:
$34,708.56 = $27,040 + $7,668.56
هذه هي التكلفة اإلجمالية لعمل أحمد لنشاطك التجا ي سنريًا .








احسب إجمالي تكلفة ال راتب السنرية أنت اآلن جاهز لتحديد تكلفة
ال راتب السنرية الفعلية الحمد ،أر إجمالي تكلفة العمالة له .هنا تستطيع
ان تع ف كيف تفعل ذلك:
تكلفة ال راتب السنرية = إجمالي األج  +التكاليف السنرية األخ ى
في هذا المثال ،المبلغ هر:
$34,708.56 = $27,040 + $7,668.56
هذه هي التكلفة اإلجمالية لعمل أحمد لنشاطك التجا ي سنريًا .











احسب تكلفة العمالة بالساعة أخي ً ا ،يمكنك مع فة تكلفة عمل أحمد في
الساعة ،معدل العمل بالساعة (أج ها) هر  13درال ً ا.رمع ذلك ،ت يد
الحصرل على التكلفة اإلجمالية لكل ساعة إليك كيف يمكنك القيام بذلك:
تكلفة العمالة بالساعة = تكلفة ال راتب السنرية  /ساعات العمل الفعلية
النسبة ألحمد ،تكلفة العمالة بالساعة ما يلي:
 17.50 USD = 1984 / 34,708.56$للساعة
اآلن أنت تع ف تكلفة العمالة الفعلية لكل ساعة لترظيف الحمد ،تحديد
نسبة تكلفة العمالة الخاصة بك تعد مع فة نفقات تكلفة العمالة لكل مرظف
أم ً ا ض ر يًا لتحديد النسبة المئرية لتكلفة العمالة ،مما يرضح لك العالقة
بين إجمالي إي اداتك لفت ة معينة رتكاليف العمالة الخاصة بك خالل ذلك
الرقت .الصيغة هي:
نسبة تكلفة العمالة = تكاليف العمالة لجميع المرظفين  /إجمالي اإلي ادات
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تكلفة خلق ف صة عمل ام جدلي ار قضيه ال يمكن تقيمها بشكل قطعي ار محدد ،فهي خاضعة
لالجتهاد رالتقدي من الباحثين فالحديث عن تكلفة خلق ف ص عمل في أي إقتصاد في العالم ال
يمكن حص ه في نطاق قم أر قمين فهر يعتمد على
عدد كبي من المتغي ات االقتصادية راالجتماعية ،عدا عن مسترى دخل الف د أر األس ة في
المجتمع رما ي تبط به من مزايا مدفرعة للعاملين
فهر يعتمد على تكاليف مدخالت اإلنتاج من أصرل ثابته ر أسماليه
إضافة الى البعد المكاني (مناطقيا رجغ افيا)،
رمسترى ال فاه رالمعيشة،
راإللزاميات القانرنية الض ائب رغي ها،
راألهم من كل ذلك النشاط االقتصادي الم اد االستثما فيه رهنا يكمن التباين العالي في تحديد
تكلفة إيجاد ف صة عمل حتى على مسترى النشاط االقتصادي الراحد





رلمقا بة هذا المرضرع حسب بيانات سلسلة المسرح االقتصادية في
فلسطين هناك مؤش ات يمكن االستناد اليها بشكل غي مباش قد يساعد
على رضع سياسات مباش ه نحر التشغيل غم التباين العالي في تلك القيم
رهر طبيعي بسبب التباين في نرع الرظيفة أر المهنة الرظيفية الداخل بكل
نشاط اقتصادي
هناك سؤال عن أسمال المنشأة االقتصادية الف دية أي المنشآت التي
تشغل عامل راحد فهناك تباين عالي في أس المال المدفرع حسب
المحافظة رالنشاط االقتصادي ربالتالي ال يمكن االستناد اليه بشكل مطلق
في تحديد التكاليف الثابتة اذا اعتبرناه مؤشر يعكس التكاليف الثابتة
لتشغيل

النشاط

متوسط رأس المال المدفوع

االنشاءات

7037.3

األنشطة العقارية وااليجارية

45610.3

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

11043.6

التعليم

7132.8

الصحة والعمل االجتماعي

12372.6

الصناعة التحويليلة

13914.0

الفنون والترفيه والتسلية

24741.9

المعلومات واالتصاالت

10498.1

النقل والتخزين

20282.1

امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

11116.0

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

58162.8

أنشطة الخدمات االخرى

9895.6

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

14276.5

أنشطة خدمات االقامة والطعام
تجارة الجملة والمفرد واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات
النارية

47930.0

اإلجمالي

19655.4
17467.0



هذه التكاليف تعكس التكاليف الثابتة لخلق مش رع أر ف صة عمل من الصف اال ان هذه الف ص
في حال ترسعها ستخلق ف ص عمل اضافية ألشخاص رتكرن التكلفة لهم فقط التكاليف المتغي ة
ار الجا ية رالتي هي باألساس تعتمد على الدخل الشه ي.

شاك ا ً لحسن استماعكم

