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صـالملخ  
شهدت البيئة اإلقتصادية العديد من التغيرات من تقدم سريع في تقنية المعلومات وتسارع في ابتكار 

فرضت على المؤسسات ومن ضمنها  زة وزيادة شديدة في حدة المنافسةمنتجات وتقديم خدمات متمي

، وهذا ما دفع إلى المؤسسات الصحية ضرورة تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأقل تكلفة ممكنة

تحديث أنظمة محاسبة التكاليف والبحث عن طرق وأساليب جديدة لمواكبة هذه التغيرات ومما ظهر في 

ي يعمل على تحقيق مستوى متميز من الدقة الذ، )ABC(ذلك نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة 

تفصيلية مالئمة الحتياجات اإلدارة كما في تحديد التكاليف من خالل تركيزه على األنشطة ويقدم معلومات 

وفي ضوء  ،يوفر أساليب رقابة جديدة تساهم في الحفاظ على موارد المؤسسة وترشيد استخدامها

جاءت هذه  ا المؤسسات الصحية الجزائرية من بينها تعميم تطبيق محاسبة التكاليفعرفتهاإلصالحات التي 

  .هذا النظام في تحديد تكلفة الخدمات الصحية استخدامإلظهار كيفية الدراسة 

المؤسسات الصحية، الخدمة الصحية،  محاسبة التكاليف على أساس األنشطة، نظام: الكلمات المفتاحية

  .الخدمة الصحية تكلفة

Résumé 
               L’environnement  économique  a  vu  de  nombreux  changements  concernant  la 

progression  rapide  au  niveau  des  techniques  d’informations,  la  création  de  nouveaux 

produits,  l’offre des  services particulière et une concurrence accrue qui ont  imposé aux 

établissements, surtout sanitaires,  la nécessité d’offrir des produits et des services d’une 

qualité supérieure et de moindre cout possible, ce qui même à actualiser  les système de 

comptabilisation des couts et la recherche de nouvelles méthodes pour accompagner ces 

changements. 

          Le  système  de    comptabilisation  des  couts  basé  sur  les  activités mène  à  niveaux 

supérieur de précision pour déterminer  les couts en focalisant sur  les  activités comme il 

présente des informations détaillantes convenables aux de l’administration. Ainsi, il offre 

de  nouvelles  méthodes  de  contrôle  qui  participe  à  la  protection  des  sources  de 

l’établissement et leur bonne exploitation.  

         La  généralisation  d’appliquer  la  comptabilité  analytique    est  parmi  les  réformes 

appliqués  sur  les  établissements  sanitaires  algériennes,  cette  études  est  venue  pour 

montrer comment applique ce système pour déterminer les couts des services sanitaires.  

Les  mots  clé :  Le  système  de    comptabilisation  des  couts  basé  sur  les  activités, 

établissements sanitaires, Le service sanitaire, Le cout du service sanitaire.  

 

 



Abstract 
                    The  economic environment has witnessed rapid developments in information  

technology,  the  invention of new products,  the provision of  especial  services  and a  fire 

competition,  Hence  those  elements  impose  on  institutions  -  health  institutions  among 

others- new demands: to provide high quality with less costly services. This latter lead to 

renewing cost accounting systems and researching for new ways escorting with the new 

changes.  One  of  these  is  the  Activity-Based-Costing  system  (ABC).  The  latter  has 

already  proved  itself  effective  especially  as  it  determines  accurately  the  costs,  it  also 

provides  specific  details  necessary  for  the  institutions  needs. ABC  appears  in  the  same 

vein  to  provide  improved  ways  of  checking  which  plays  the  role  of  protecting  the 

institution resources and its rationale uses. 

                     In  the  light  of  the  reforms  That  the  public Algerian  health  institutions  has 

witnessed –among it the generalization of applying cost accounting -, this study comes to 

investigate how to use this system in determining the cost of health services. 

Key  words:  Activity-Based-Costing  system,  health  institutions,  health  service,  cost  of 

health service. 



  المحتويات فهرس
  ................................................................................................الشكر

  ...............................................................................................اإلهداء
 ..................................................................................... المحتويات فهرس

  I ......................................................................................الجداول فهرس
 III..................................................................................... األشكال فهرس

  ) ط - أ.......................................................................................... (مقدمة

   1  ..............................................الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة: األول الفصل

  2.............................  ..................................................................تمهيد

  3..............................  .....................................الصحية المؤسسة: األول المبحث

   3............................................................   الصحية المؤسسة مفهوم: األول المطلب

   9..........................................................  .الصحية المؤسسة وظائف: الثاني المطلب

  11 ............................... .........................الصحية المؤسسات تصنيف: الثالث المطلب

  13 ..............................  ....................................الصحية الخدمات: الثاني المبحث
  13 ..............................  ...............................الصحية الخدمة مفهوم: األول المطلب

  17 ............................... ...........................الصحية الخدمة خصائص: الثاني المطلب

  20 .............................. ..............................الصحية الخدمات أنواع: الثالث المطلب

  23 .............  .......................الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة أسس :الثالث المبحث

  23   .............................................الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة: األول المطلب

 26.............................   ..........الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة نظام: الثاني المطلب

 30   ...............................................الصحية بالمؤسسة التكاليف عناصر: الثالث المطلب

 36 .............................   ...............................................األول الفصل خالصة

تكلفة الخدمة في تحديد ) ABC(نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تطبيق  :الثاني الفصل

 37 .............................  .............................................................الصحية

     38   .............................................................................................تمهيد

  39  .............................. ........الصحية الخدمة تكلفة يدلتحد التقليدية الطرق: األول المبحث

  39  . ....................................................................الكلي المدخل: األول المطلب

  43 .................................. ..................................الجزئي المدخل: الثاني المطلب



 األنشطة أساس على التكاليف محاسبة نظام باستخدام الصحية الخدمة تكلفة تحديد :الثاني المبحث

)ABC(..........................................................................................   51  

  ABC(.........................   51( األنشطة أساس على التكاليف محاسبة نظام مفهوم: األول المطلب

  56   .....تطبيقه ومتطلبات )ABC( األنشطة أساس على التكاليف محاسبة نظام مقومات: الثاني المطلب

  ABC(............................  .62( نظام وفق الصحية الخدمة تكلفة تحديد خطوات: الثالث المطلب

 ABC( ............. 65( األنشطة أساس على التكاليف محاسبة نظام ومزايا خصائص: الثالث المبحث

  ABC(................  ............................................65( نظام خصائص: األول المطلب

  ABC(............................................  ....................66( نظام مزايا: الثاني المطلب

     69  .................................التقليدية التكاليف وأنظمة )ABC( نظام بين مقارنة: الثالث المطلب

 73 .............................................................................. الثاني الفصل خالصة

في تحديد تكلفة الخدمات ) ABC( األنشطة أساس على التكاليف محاسبة إستخدام نظام: الفصل الثالث

 74 ................................بسكرة-)قسم األشعة(للصحة الجوارية  العمومية الصحية بالمؤسسة

  75 .........,.....................................................................................تمهيد

  76 ............................ ...-بسكرة-  الجوارية للصحة العمومية المؤسسة تقديم: األول المبحث

  76.................................................  الجزائر في الصحية المنظومة واقع: ولاأل المطلب

  80 .................................................... الدراسة محل بالمؤسسة التعريف: نيالثا المطلب

    86  .....................................الدراسة محل بالمؤسسة التكاليف حساب واقع: الثاني المبحث

  86 ............................................... الدراسة محل بالمؤسسة التكاليف نظام: األول المطلب

  92 ...................................... الدراسة محل بالمؤسسة التكلفة حساب خطوات: الثاني المطلب

  109 ..................................................تحديد تكلفة الخدمات بقسم األشعة: المطلب الثالث

 )بالمؤسسة محل الدراسة(تحديد تكلفة الخدمات الصحية لقسم األشعة المساهمة في : المبحث الثالث

  ABC(  ......................................................................... 112( باستخدام نظام

  112 ..............  بقسم األشعة الصحية في تحديد تكلفة الخدمات) ABC(تطبيق نظام  :المطلب األول

  133............................  بقسم األشعة) ABC(تحليل وتفسير نتائج تطبيق نظام : المطلب الثاني

 137 ............................... .............................................خالصة الفصل الثالث

 138 ............................... ............................................................الخاتمة

  144 ................................ ....................................................المراجع قائمة

 154 .. ..................................................................................المالحق قائمة

  



  

  

  

 

 



I 

 

 داولـرس الجـفه
  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  21  أنواع الخدمات الصحية 01

  28  وحدات التكلفة لبعض األقسام بالمؤسسة الصحية  02

  40  التوزيع األولي للمصاريف غير المباشرة  03

  42  التوزيع الثانوي للمصاريف غير المباشرة  04

  46  خطوات حساب النتيجة وفق طريقة التكاليف المتغيرة البسيطة     05

  47  مراحل حساب النتيجة حسب طريقة التكاليف المتغيرة المتزايدة  06

  88  الخدمات المقدمة بالهياكل الصحية للمؤسسة محل الدراسة  07

  94  )   2009(مصاريف األجور للثالثي الرابع   08

09  
للثالثي  الصغيرة والمستلزمات الصيدالنية والمعدات واألدوات الطبيةمصاريف المواد 

  )     2009(الرابع 
95  

  96  )2009(الطبية الصغيرة المقتناة في الثالثي الرابع  اإلهتالك للمعدات واألدوات  10

  97  )2009(مصاريف المواد واللوازم والمعدات والتجهيزات المختلفة للثالثي الرابع   11

  98  )2009(االهتالك للمعدات والتجهيزات المقتناة في الثالثي الرابع   12

  99  )2009(للثالثي الرابع سنة  مصاريف الصيانة  13

  100  )2009(المصاريف المشتركة للثالثي الرابع   14

15  
 )طب العمل، دار السكري، الفحص الخارجي، العالج(عدد وحدات الفحص لألقسام 

  )2009(للثالثي الرابع 
102  

  103  )2009(للثالثي الرابع   عدد وحدات العمل لقسم جراحة األسنان  16

  104  )2009(خالل الثالثي الرابع  في مخبر التحاليل الطبية) B(عدد وحدات العمل  17

  105  )2009(خالل الثالثي الرابع   في قسم األشعة) R(عدد وحدات العمل   18

  106  بالمؤسسة محل الدراسة) 2009(الثالثي الرابع التوزيع األولي للمصاريف خالل   19

  108  بالمؤسسة محل الدراسة) 2009(التوزيع الثانوي للمصاريف خالل الثالثي الرابع   20

  110  وفق الطريقة المعتمدة بالمؤسسة) 2009(خالل الثالثي الرابع  تكلفة أنواع األشعة  21

  112  األشعةالمواد، العمال والمعدات الطبية بقسم   22

  114  )2009(المصاريف اإلدارية خالل الثالثي الرابع   23

  115  )2009(مصاريف الصيدلية خالل الثالثي الرابع   24

  115  )2009(مصاريف تكوين الموظفين شبه الطبيين خالل الثالثي الرابع   25



II 

 

  116  )2009(مصاريف الصيانة خالل الثالثي الرابع   26

  117  )2009(خالل الثالثي الرابع مصاريف التخزين   27

28  
للثالثي الرابع ) أحمد بن رمضان القبائلي(مصاريف التنظيف للعيادة متعددة الخدمات 

)2009(  
118  

  119  )-2009- الثالثي الرابع (المصاريف غير المباشرة المتعلقة بقسم األشعة   29

  121  مسببات األنشطـة بقسم األشعـة  30

  121  تجميع األنشطة  31

  123   المواردتحديد تكلفة مسببات   32

  124  مصفوفة الربط بين مراكز النشاط ومجمعات التكلفة  33

  125  )   2009(خالل الثالثي الرابع - )الفيلم وتحميض التحضير( النشاط مركز تكلفة تحديد  34

  126  مركز لكل النشاط مسبب تكلفة  35

  127  والخدماتمصفوفة التبعية بين مراكز األنشطة   36

  128  تحديد نصيب الخدمات من مراكز النشاط  37

  129  )2009(المستخدمة خالل الثالثي الرابع  األفالم تكلفة  38

  130  )2009(لحامالت األفالم خالل الثالثي الرابع  اإلهتالك أقساط  39

  131  2009خالل الثالثي الرابع  تكلفة استخدام أنواع حامالت األفالم  40

  132  )  2009(خالل الثالثي الرابع  )ABC(تكلفة أنواع األشعة وفق نظام   41

42  
 )ABC(مقارنة بين تكلفة الخدمات بقسم األشعة وفق طريقة األقسام المتجانسة ونظام 

  2009خالل الثالثي الرابع 
134  

 

 



III 
 

  فهرس األشكال

  
 

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  Donabedian(  16 (   عملية الرعاية حسب نموذج  01

  22  المثلث الخماسي للخدمات 02

  31  التكاليف المتغيرة اإلجمالية والوحدوية  03

  32  التكاليف الثابتة اإلجمالية والوحدوية  04

  35  األسس المختلفة لتبويب عناصر التكاليف  05

 52      مبدأ نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  06

  ABC(  53( تدفق المعلومات في نظام  07

  59  تجميع األنشطة في مجمعات تكلفة النشاط  08

  ABC(  64(مراحل تحديد التكلفة وفق نظام   09

  ABC(  70(النواحي اإلجرائية ألنظمة التكاليف التقليدية ونظام   10

  82  الصحية للمؤسسة محل الدراسةمكونات الهياكل   11

  85  الهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية  12

  93  خطوات حساب التكلفة بالمؤسسة محل الدراسة  13



 أ 
 

  ةــمقدم
 أفضلحيث تسهر الدول على تقديم  ،دولة ما أيالقطاعات في  أهمقطاع الصحة من  عتبري         

، ولقد عملت في حياته أهمية األكثروتالمس الجوانب  باإلنسانتتعلق  ألنهاالخدمات الصحية  وأرقى

وسلسلة  التعديالتمختلف من خالل وتطويره قطاع بهذا العلى النهوض  االستقاللمنذ الجزائر 

التكنولوجيا مجال هو جديد في  والعمل على تزويد المؤسسات الصحية بكل ما تبعةالم اإلصالحات

نفقات  في تضاعفيلمس  التقنيات الطبية والخبرات العلمية بهدف تحسين الخدمات الصحية، وهذا ماو

برزت صعوبات وارد النادرة وفي ظل الم ،زيادة الطلب على الخدمات الصحية بسببالصحة في الجزائر 

، وأمام نفقات متزايدة وغير متحكم فيها تطرح بالمستوى المطلوب كبيرة في ضمان تمويل هذا القطاع

وبمعدالت تفوق بكثير الزيادة  تكاليف الرعاية الصحيةمشكلة تزايد ر وكغيرها من الدول ئاليوم في الجزا

، وهذا ما يتطلب وضع الحالة الصحية للمجتمعأن يقابل ذلك تحسن الصحية دون  في الميزانيات

والتحكم في التكاليف مع الحفاظ على  الموارد المالية استخدامعقلنة من شأنها  التي واآللياتاالستراتيجيات 

التعاقدي كنمط حديث في  نظامال انتهاجومن ضمن ما اتبع لتحقيق ذلك  ،المستوى المناسب للخدمة الصحية

باإلضافة إلى ؤسسات الصحية والضمان اإلجتماعي اإلداري وتفعيل العالقة فيما بين الم عملية التسيير

، وفي العمومية حيةالمؤسسات الصمختلف استعمال محاسبة التكاليف، هذه األخيرة التي عمم تطبيقها على 

عالية من ة تكاليفها بدرجة تخطيط ورقابتحديد وها الخدمات الصحية وصعوبة بظل المزايا التي تتسم 

رغم ما استجد من أنظمة حديثة في هذا المجال من  وبشكل مبسط أنظمة التكاليف التقليديةتطبيق تم ، الدقة

ومن بينها نظام محاسبة التكاليف ، الرقابة عليهاحساب تكاليف الخدمة الصحية و ق الدقة فيتحقيشأنها 

الصناعي واتسع ليشمل القطاعات الخدمية الذي انتشر تطبيقه في المجال ) ABC( األنشطةعلى أساس 

  .ومن ضمنها المؤسسات الصحية

  :مما سبق نطرح التساؤل التالي

   في تحديد تكلفة الخدمة الصحية؟) ABC( ألنشطةا أساساستخدام نظام محاسبة التكاليف على  كيف يتم

   :فرعية منها أسئلةندرج تحت هذا السؤال عدة  أنويمكن 

  خدماتاها؟ ماهيوالمؤسسة الصحية؟  ماهي - 

 ؟ ما مكونات تكلفة الخدمة الصحية - 

  ؟ ما هي دوافع استخدام محاسبة التكاليف بالمؤسسة الصحية - 



 ب 

 

العوامل المساعدة على تطبيق نظام محاسبة التكاليف على  العمومية ةيلصحاهل يتوفر لدى المؤسسة  - 

  ؟ )ABC( أساس األنشطة

 في تحديد تكلفة الخدمة الصحية )ABC( نشطةاأل أساسنظام محاسبة التكاليف على  مكن استخدامهل ي - 

  ؟العمومية  ةيلصحاالمؤسسة في 

  :اعتمدنا على الفرضيات التالية لمعالجة هذا الموضوع :فرضيات البحث

  .استخدام محاسبة التكاليف ضروري بالمؤسسة الصحية - 

العوامل المساعدة على تطبيق نظام محاسبة التكاليف على العمومية  ةيلصحاال يتوفر لدى المؤسسة  -

  ).ABC(أساس األنشطة 

 في تحديد تكلفة الخدمة الصحية) ABC(نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  استخدام مكني - 

  .العمومية ةيلصحابالمؤسسة 

  :االعتبارات التالية من أهميتهاتستمد الدراسة  :الدراسة أهمية

  .في تحسين المستوى الصحيالخدمات الصحية المقدمة  وأهميةالدور الذي تلعبه المؤسسات الصحية  - 

على ترشيد النفقات يساعد  بما للتكاليف قالقياس الدقي إلىحاجة المؤسسات الصحية العمومية  - 

  .لمواردواالستخدام الجيد ل

في تمويلها وتسييرها بهدف النظام التعاقدي  أسلوبانتهاج بالمنظومة الصحية  تطويرالتوجه نحو  - 

  ...التحكم في التكاليفة والمقدم رعايةتحسين نوعية ال

في تحديد تكلفة الخدمات الصحية )  )ABC(نظام ( الطرق الحديثة في حساب التكاليف  إحدىستخدام إ - 

  .في مؤسسة صحية عمومية

تطبيق نظام محاسبة التكاليف على  كيفيةالبحث في  إلى أساسيةالدراسة بصورة تهدف : الدراسة أهداف

وإظهار العمومية الصحية وهذا بالمؤسسة في تحديد تكلفة الخدمات الصحية  )ABC( األنشطة أساس

  .الفروقات الناتجة عن تطبيق هذا النظام

  .)ABC( األنشطة أساسالتعرف بشكل تفصيلي على نظام محاسبة التكاليف على  - 

  .العمومية ةيلصحا المتبعة بالمؤسساتتحليل الواقع الراهن لطريقة حساب التكاليف  - 

  .ودوره في معالجة مشكلة تخصيص المصاريف غير المباشرة  )ABC(نظام  أهميةتبيان  - 
 

  

  



 ج 

 

  :وسوف نتناول هذه الدراسات على النحو التالي :الدراسات السابقة

  الخدمات التعليمية تكلفة لقياس  كأساس األنشطةنظام تكاليف  (دراسة سالم عبد اهللا حلس

  :2007 )بالجامعات

في مجال  (ABC) األنشطة أساسنظام محاسبة التكاليف على استخدام  إلىرئيسية  بصورةهدفت الدراسة 

 اإلداريةقياس وترشيد تكلفة الخدمات التعليمية، وتوفير المعلومات الالزمة في مجال ترشيد القرارات 

  .موضوعية دقيقة أسستلك الخدمات على  أسعاروتحديد 

  :نتائج محددة منها إلىوخلصت الدراسة 

غير المباشرة  مصاريفالتغلب على المشاكل المرتبطة باستخدام الطريقة التقليدية لتخصيص ال إمكانية - 

  .النشاط أساسباستخدام نظام التكلفة على وذلك 

هم في زيادة اما يسوبالجامعة والمتعاملين معها  إدارةمن  بيانات التكاليف يفيد كال أساسالتسعير على  - 

قتصادي للموارد المتاحة والمستخدمة على االستخدام والتشغيل اإل أثرهالذي ينعكس  ي،الوعي التكاليف

 .المرغوبة األهدافبما يحقق 

 األنشطةمدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف ( دراسة ماهر موسى درغام 

  :2006 )في الشركات الصناعية في قطاع غزة

األنشطة على أساس تكاليف المدى توفر مقومات تطبيق نظام  على التعرف إلىهدفت هذه الدراسة 

(ABC)  ذهتحول دون تطبيقه في هالمعوقات التي وفي بيئة الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة 

شركة صناعية من الشركات الصناعية  51وقد شملت الدراسة  الشركات والتعرف على سبل عالجها،

  :الدراسة إليهومما توصلت ، العاملة في قطاع غزة

لدى الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة والتي  (ABC)توفر المقومات األساسية لتطبيق نظام  - 

  :تحتية لتطبيقه بها ومن بين المقومات التي تم البحث في مدى توفرهاتشكل بنية 

  . اإلنتاجيةتنوع وتعقد العملية  -      

  .محاسبية أنظمةتوفر  -      

  .زايد درجة المنافسةت -      

  .المساندة األنشطةتنوع  -      

حاسبة الخبيرة في بيئة الشركات الصناعية في قطاع غزة مالموارد البشرية المؤهلة وأنظمة ال توفر - 

الصناعية في  لدى الشركاتمحاسبية متقدمة  أنظمةيجابيا على وجود بنية تحتية لتطبيق إيعطي مؤشرا 

  .(ABC)قطاع غزة وهذا بدوره يساعد على تطبيق نظام 



 د 

 

في الشركات الصناعية الفلسطينية منها عدم معرفة  (ABC) هناك معوقات تحول دون تطبيق نظام - 

 إداراتهذا النظام، اعتقاد بعض  إلىالشركات للنظام الجديد، عدم الرغبة في تحمل مصاريف التحول 

تفوق المنافع المتوقعة  ABCن تكلفة تطبيق نظام أالشركات بسالمة أنظمة التكاليف التقليدية لديها و

  .منه

  األنشطةمقترح لتطبيق نظام التكاليف المبني على  إطار( صالح مجدي عدس (ABC)  في

  :2007 )بقطاع غزة اإلسالميةالجامعات الفلسطينية، دراسة تطبيقية على الجامعة 

على دقة  تأثيره ىوتحديد مد (ABC) لتطبيق نظام إطاراقتراح  إلىالدراسة بشكل رئيسي هدفت 

والرقابة على الموارد المتاحة، وقد أظهرت نتائج  اإلداريةوموضوعية قياس التكاليف، اتخاذ القرارات 

الدراسة اختالف كل من تكلفة الطالب الفصلية وتكلفة الساعة المعتمدة باختالف التخصص العلمي بسبب 

يحقق الدقة والموضوعية في  (ABC)نظام  أن إلىتوصلت والتفاوت فيما بينها في الطلب على األنشطة، 

، ويحدد مواطن عدم األكاديمية واألقسامالمتبادلة بين الكليات  األنشطةأنه يقيس تكلفة قياس التكاليف كما 

السليمة  اإلداريةبما يمكن من االعتماد عليه في اتخاذ القرارات فاءة في استغالل الموارد المتاحة الك

  .وزيادة فعالية وكفاءة الرقابة

  الشركات الصناعية األردنية عن طريق تطبيق  أداءتطوير ( مجيب الرحمان أحمد مصلح عبد اهللا

  :2006 )على أساس األنشطة واإلدارةالتكاليف  ينظام

عن طريق  األردنيةفي الشركات الصناعية  األداءتطوير قياس  إمكانيةالبحث في  إلىهدفت هذه الدراسة 

شركة  45، وشملت الدراسة (ABM)&(ABC) األنشطة أساسعلى  واإلدارةالتكاليف  يالتكامل بين نظام

الشركات  ذهوأظهرت نتائج الدراسة تحديد ه ،األردنيةصناعية من الشركات المساهمة العامة الصناعية 

أنه سيتم تطوير  إلى باإلضافة األنشطة أساسعلى  واإلدارةلمتطلبات تطبيق خطوات نظامي التكاليف 

  .أداءها عن طريق تحقيق التكامل بين هذين النظامين

 مدى توافر مقومات تطبيق نظام التكاليف المبنية على األنشطة في (  عت ممدوح بارودطل

  :2007 )المصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة

في  األنشطةالتعرف على مدى توافر مقومات تطبيق نظام التكاليف المبني على  ىعلالدراسة  ركزت

المصارف لديها مقومات  ذهأن ه إلىالمصارف الوطنية العاملة في قطاع غزة، وقد توصلت الدراسة 

ن المنافسة في قطاع المصارف أبأهمية النظام و اإلدارةقناعة ووعي لدى  معلومات، أنظمةالتطبيق من 

  .يتهالعازيادة كفاءة المصارف وف إلىن هذا التطبيق يؤدي أو (ABC)تستلزم تطبيق نظام 



 ه 

 

 األنشطةنظام التكاليف المبني على (د نزال ومحمد ذيب محم (ABC)  األدويةفي شركات 

  :2007 )الفلسطينية

التعرف على واقع حال أنظمة محاسبة التكاليف في الشركات الفلسطينية وطبيعة  إلىهدفت الدراسة 

 أنظمةى أي مدى تستخدم هذه الشركات إلو (ABC)لنظام  األدوية شركات ، ومدى معرفةاستخدامها

في  (ABC)كيفية مساهمة نظام  إلى باإلضافةبشكل خاص،  (ABC)محاسبة التكاليف بشكل عام ولنظام 

  .التقليدية األنظمةتخفيض التكاليف مقارنة مع 

عدم وجود  إلى باإلضافة (ABC)نظام  ال تطبق األدويةوقد أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب شركات 

الصحيحة المتعلقة بتسهيل تطبيق هذا  التنظيميةالشركات لألوضاع  جانب المسؤولين في هذهمن  اكإدر

  .لههذه الشركات تواجه صعوبات تعيق تطبيقها  أنالنظام، كما بينت الدراسة 

 تطبيقه على شركات صناعة  وإمكانيةالنشاط  أساسنظام التكلفة على (  حمد حبتورأ عمر سعيد

  :2008 )السجائر والكبريت اليمنية

تقديم المشاكل التي تواجه أنظمة التكاليف التقليدية خاصة فيما يتعلق بالمصاريف  إلىهدفت هذه الدراسة 

 صناعة السجائر والكبريت اليمنية شركات إحدىعلى  (ABC)غير المباشرة والعمل على تطبيق نظام 

  . المقترح (ABC)مقارنة بين نتائج نظام التكاليف القائم بالشركة ونظام  وإجراء

  :أظهرت الدراسةو

المالئمة لتخصيص المصاريف غير المباشرة على  اآلليةأن النظام التقليدي للتكاليف لم يعد يمتلك  - 

المنتجات في ظل الظروف الصناعية الحديثة مما يؤثر سلبا على دقة وموضوعية بيانات التكلفة وما 

  .المصاريفذه المالئمة لتخصيص ه اآلليةهو  (ABC)يرتبط بها من قرارات، وأن نظام 

  أن نظام -  (ABC) وتكاليفها فرصة حقيقية لتحقيق تخفيض  األنشطةيتيح بما يوفره من معلومات عن

  .ملموس في التكلفة 

الرقابة وتقييم  أغراضخدمة لعن النظام التقليدي فيما يتعلق بتوفير معلومات  (ABC)أفضلية نظام  - 

التخاذ القرارات  لتحديد التكلفة وتوفير معلومات نافعة األمثلاألسلوب  ه، كما بينت الدراسة أناألداء

  .األمثل اإلنتاجيمثل قرارات التسعير وتحديد المزيج 
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  تكاليف  لنظامنظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات وفقا (حسام الدين بشير الزطمة

 )شركات المقاوالت إحدىفي قطاع غزة، دراسة تطبيقية على  اإلنشاءاتفي صناعة  األنشطة

2006:  

في قطاع غزة كبديل  اإلنشاءاتكنموذج جديد لحساب تكاليف  (ABC)تطبيق نظام  علىالدراسة  ركزت

بين الطريقة التقليدية والطريقة مقارنة  إجراء حيث تم في هذا البحث ،المعمول بها التقليدية األنظمةعن 

  .تم احتساب التكلفة لمشروعين قامت الشركة محل الدراسة بتنفيذهما أنالجديدة بعد 

كبر على أمعرفة أفضل في تسعير العطاءات وقدرة  إلىيؤدي  (ABC)نظام  أنالدراسة  أظهرتوقد 

األنشطة التي تؤديها الشركة واتخاذ أنه يساعد في الرقابة على تقدير التكلفة وتحديث بيانات األسعار، كما 

   .بشأنهاالرشيدة  القرارات

  األنشطةثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على أ( أشرف مسعود أبو مغلي (ABC)  على

  :2008 )عمانالعاصمة تعظيم الربحية، دراسة تطبيقية على المستشفيات الخاصة بمحافظة 

الربحية  تعظيمعلى  األنشطةتبيين أثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على  إلىالدراسة هدفت 

المستشفيات الخاصة بمحافظة عمان وذلك من خالل التعرف على مدى مساهمة هذا راسة تطبيقية على دك

 ذهالالزمة لتطبيقه به واإلمكانات األساسية، ومدى توفر البنية م في تخفيض تكلفة الخدمات الصحيةالنظا

 20 وقد شملت الدراسة النظامهذا توجد معوقات تصعب عملية تطبيق  إذاالمستشفيات والبحث فيما 

  .المستشفيات الخاصة العاملة بمحافظة عمان من شفىمست

  :إليهومن بين ما توصلت الدراسة 

الالزمة لتطبيق نظام  واإلمكاناتالبنية األساسية  المستشفيات الخاصة بمحافظة عمانيتوفر لدى  - 

(ABC) مع وجود معوقات تصعب عملية التطبيق.  

فظة عمان ونوع افي المستشفيات الخاصة العاملة بمح (ABC)بين تطبيق نظام  إحصائيةاللة دتوجد  ال - 

  .الملكية

  .تعظيم الربحية إلىفي تخفيض تكلفة الخدمات الصحية وبشكل يؤدي  (ABC)يساهم نظام  - 

أن التنوع والتداخل في مزيج الخدمات الصحية المقدمة من قبل هذه المستشفيات أظهر قصور أنظمة  - 

  .الحالية في قطاع المستشفيات التطوراتالتكاليف التقليدية على مواكبة 
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  في األنشطة على المبني التكاليف نظام لتطبيق مقترح نموذج (شقفة عبد اهللا  إبراهيمخليل 

  :2007 )والميكروبيولوجي والتخثر الدم قسمي على تطبيقية دراسة، األوروبي غزة مستشفى
 في العالجية الخدمة تكلفة حساب في ودورها المباشرة غير لمصاريفا أهمية تبيان إلى الدراسة هذه هدفت

 التحاليل بدائرة الميكروبيولوجي وقسم والتخثر الدم قسم على األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق ظل

 .األوروبي غزة بمستشفى )رالمختب (الطبية

  :أهمها متعددة نتائج إلى الدراسة وخلصت

 ومعرفة عالية خبرة ذو عمل فريق وجود إلى يحتاج األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق نجاح -

  .للمستشفى العالجية األقسام في تمارس التي باألنشطة واسعة

 الطبية الخدمات عن دقة أكثر ةتكاليفي معلومات توفير على األنشطة على المبني التكاليف نظام قدرة - 

  .المقدمة

 والرقابة التخطيط مجاالت في األنشطة على المبني التكاليف نظام يوفرها التي المعلومات من االستفادة -

  .اإلدارية القرارات وترشيد
 HASAN ALBASTEKI and SAYEL RAMADAN (A survey of Activity

Based Costing practices in Bahraini Manufacturing Firms) 1998 : 
محاسبة التكاليف حسب األنشطة في الشركات الصناعية هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق أسلوب 

ركة ممن ش 49البحرينية والتعرف على دوافع تطبيقها له والعوائق التي تكتنف التطبيق، وشملت الدراسة 

  : الصناعية البحرينية وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية أو أكثر من الشركات 50يبلغ عدد موظفيها 

  .الشركات محل الدراسة تطبق أسلوب محاسبة التكاليف حسب األنشطة من %26أن ما نسبته  - 

أن الدافع األساسي وراء تطبيق هذا األسلوب هو الحصول على تصور واضح لمسببات التكلفة بهدف  - 

 .ضبط ورقابة التكاليف

قبل مدراء  وعدم اإللمام الكافي بها من (ABC)أن عملية تحديد األنشطة، وإقناع الموظفين بأهمية نظام  - 

  .اإلنتاج هي أهم المعوقات المرتبطة بعملية تصميم وتطبيق هذا النظام

 تبحث في موضوع التي واألدبياترغم تعدد الدراسات  :واقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

ركزت على  أنها إالتطبيقه في العديد من المجاالت  وإمكانية األنشطة أساسمحاسبة التكاليف على نظام 

ركزت  الخدميالدراسات التي تناولت القطاع  أنمنه في القطاع الخدمي، كما  أكثرالقطاع الصناعي 

ووجود نقص في البحث عن ..) .البنوك، التعليم(ضت في دراستها بدورها على قطاعات خدمية واستفا

العام  بالبحث والتقييم سواءوجديرا  ايمثل قطاعا حساس أنهفي القطاع الصحي رغم  (ABC)تطبيق نظام 



 ح 

 

القطاع  إلىيحاول هذا البحث التطرق و، ن وجدت فهي قليلة جداإالجزائر والخاص خاصة في  أومنه 

  .كطريقة حديثة لحساب التكلفة (ABC)نظام وتطبيق الصحي في مجال محاسبة التكاليف 

اإلشكالية  نخالل اإلجابة علغرض دراسة موضوع البحث والتطرق لمختلف جوانبه من : المنهج المتبع

سب لطبيعة الموضوع حيث يمكن من اعلى المنهج الوصفي التحليلي المن االعتمادواألسئلة الفرعية تم 

من  مكني ذيحالة ال دراسة منهجوتبويبها وتحليلها، وتجميع الحقائق ووصف وتحليل متغيرات الموضوع 

يف بالمؤسسة محل الدراسة واقع حساب التكالالتعمق في جوانب الموضوع وكشف أبعاده والوقوف على 

في تحديد تكلفة الخدمات الصحية بقسم  (ABC)نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  ونتائج استخدام

   .األشعة

للتقسيم المنهجي ابتدأ هذا البحث بمقدمة تبرز  االموضوع ومتطلباته واحترام لطبيعةنظرا  :هيكل البحث

 إلىوتم تقسيم البحث  ،إليهاالتي ترمي  واألهداف أهميتهاالدراسة،  إشكاليةجوانب الموضوع وتوضح  أهم

جانب فصول تحوي مباحث والتي بدورها تحوي مطالب مع تضمين  متضمنا كلجانبيين نظري وتطبيقي 

ائج اعتمدت من نت إليهتم التوصل  ما أهمتم تقديم خاتمة عامة توضح  األخيركل فصل خالصة له وفي 

  .لتقديم بعض االقتراحات والتوصيات كأساس

لمختلف المفاهيم انطالقا من المعلومات التي تم جمعها من البحوث  وتضمن وصف: الجانب النظري :أوال

  :إلىوالمراجع وهو مقسم 

  محاسبة التكاليف في المؤسسة الصحية " تحت عنوان: األولالفصل"               

حيث تم فيه في المبحث األول المؤسسة الصحية  أولها أساسيةمباحث والذي تركز على ثالث   

الخدمات الصحية من حيث  إبرازثم تصنيفاتها،  وظائفها وأهدافها ومختلف ،مفهومها إظهار

محاسبة  سسالثالث فقد حدد ألالمبحث  أمافي المبحث الثاني، أنواعها خصائصها و ،مفهومها

في المؤسسة  ونظام التكاليفمتضمنا مفهوم محاسبة التكاليف  في المؤسسة الصحية التكاليف

  .ومختلف تصنيفات عناصر التكاليف بها الصحية

 نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تطبيق  "بعنوان  :الثاني الفصل)ABC ( في تحديد

وهذا الخدمة الصحية كلفة تالطرق التقليدية لتحديد  إلىوالذي تطرقنا فيه  " تكلفة الخدمة الصحية

ه ومتطلبات تطبيقه ، مقومات(ABC)نظام  مفهومالمبحث الثاني فقد تضمن  أما ،األولفي المبحث 

المبحث  أما ،باإلضافة إلى مختلف خطوات تطبيق هذا النظام في تحديد تكلفة الخدمة الصحية

مقارنة فيما بينه وبين الطرق التقليدية  وإجراءنظام ال هذاخصائص ومزايا  إلبرازالثالث فقد جاء 

  .لحساب التكلفة
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محاسبة التكاليف على أساس  ستخدام نظامإ "بعنوان ويتكون من فصل واحد  التطبيقيالجانب  :ثانيا

 ABC(األنشطة  قسم ( للصحة الجوارية العمومية المؤسسةبفي تحديد تكلفة الخدمات الصحية )

لى تعريف المؤسسة إلمحة عن تطور النظام الصحي بالجزائر و إعطاءالذي تم فيه  " بسكرة- )األشعة

 األشعةتحليل واقع حساب التكاليف بالمؤسسة مع التركيز على قسم  إلىليتم بعدها التطرق  ،محل الدراسة

سم في تحديد تكلفة الخدمات الصحية بق (ABC)اختبار الفرضيات من خالل تطبيق نظام  لىإ االنتقالثم 

ختم البحث بخاتمة عامة اشتملت على خالصة اختبار  إلىوصوال المتوصل إليها، نتائج الوتحليل  األشعة

  .البحث المستقبلية وأفاقالفرضيات، التوصيات المقترحة 
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   :تمهيد

 تلعب ومازالت التكاليف لعبت حيث الصناعي، القطاع في وترعرعت التكاليف محاسبة نشأت لقد        

 عليها تفرض التغيرات سريعة تنافسية بيئة ظل في بالمؤسسة القرارات من العديد اتخاذ في أساسيا دورا

 إيراداتها، ويضمن جيد بشكل اإلقتصادية مواردها إدارة على يساعد بما ومراقبتها، تكاليفها على السيطرة

 أهم أحد باعتبارها الصحية المؤسسات ضمنها ومن الخدمية المؤسسات في التكاليف محاسبة ودور

 مع التعامل ظل في أهميتها وتزداد بل الصناعية، المؤسسات في عنه يقل ال الخدمات، قطاع مكونات

 الصحية المؤسسة في دورها تلعب أن التكاليف لمحاسبة يمكن فهل ،جدا خاصة سمات ذات منتجات

  ؟ الصحية الخدمات طبيعة ظل في أهدافها تحقيق على وتساعدها

 محاسبة وأسس خدماتها ومختلف الصحية المؤسسة على التعرف سنحاول الفصل هذا خالل ومن     

  .بها التكاليف
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  الصحية المؤسسة: األول المبحث

 في تعتمد والتنظيم التركيب معقدة ساتالمؤس من المستشفيات وخصوصا الصحية المؤسسات تعتبر       

  .ومتداخلة متعددة وإجراءات مهام ىعل خدماتها تقديم

  ؟ تصنيفاتها مختلف وما أهدافهاو وظائفها هي وما الصحية المؤسسة مفهوم وه فما

  الصحية المؤسسة مفهوم: األول المطلب

 الخدمات من متنوع مزيج تقديم تتولى المجتمع، في الهامة المؤسسات من الصحية المؤسسة تعد        

  .لألفراد الصحي المستوى رفع في وتساهم الصحية

  الصحية بالمؤسسة يقصد :الصحية المؤسسة تعريف -1  مثل مباشر بشكل الرعاية تقدم مؤسسة كل"

 مثل مباشر غير بشكل أو ،...التخصصية والمراكز والعيادات الصحية والمراكز المستشفيات

"...المساندة اتالخدم ذات الصحية واإلدارات المختبرات
 من مجموعة" خالل من وذلك )1

 خدمة بهدف معين نمط في تنظم ،المادية لمدخالتوا الطبية وغير الطبية والمهن المتخصصين

   )2."خدماتها تقديم في  واستمرارها حاجاتهم وإشباع والمرتقبين الحاليين المرضى

 تعتبر حيث بينهما، فيما والعالقة معها المتعاملة لألطراف تبعا الصحية المؤسسة مفهوم ويتباين     

  )3:لدى

  .الطبية والرعاية العالج تقديم عن المسؤولة الجهة: المرضى. 1

 بالواقع للنهوض المجتمع يحتاجه ما كل تقديم عن المسؤولة الخدمية مؤسساتال ىإحد: الحكومة. 2

  .األحسن نحو البلد في الصحي

   .وقدرة ومهارة خبرة من يملكونه بما ومهامهم أعمالهم فيه يمارسون ذيال المكان: الطبي اإلطار. 3

 ضوء في المختلفة متغيراتها مع ومتفاعلة بها المحيطة البيئة على مفتوحة مؤسسة: المؤسسة إدارة. 4

   .وفعال كفء بشكل تنفيذها عن مسؤولة وواجبات أهداف من لها حدد ما

  

                                                
 ،2005 الرياض، الصحة، وزارة ،العملي والتطبيق النظرية األسس: الصحية الرعاية جودة ،نياز اهللا حبيب بن العزيز عبد )1

 .62ص
 في الحديثة االتجاهات: الثاني العربي المؤتمر ،الصحية الجودة على للتأكيد الصحية المنظمات في األداء تقييم ريحان، حسن محمد )2

 .83ص ،2003سبتمبر 29- 27 مصر، اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة العربية، المستشفيات إدارة
 .22-21ص ص ،2003 ،األردن اليازوري، دار ،المستشفيات دارةإ ،البكري ياسر ثامر )3
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 أدوية من يحتاجه بما إمداده يستوجب واسع سوق: المعنية المؤسسات وباقي األدوية شركات. 5

  ...طبية ومستلزمات

 التجارب وإلجراء الميدانية معرفةوال المهارة إلكسابهم وعملي تدريبي موقع: والجامعة الطلبة. 6

  .والبحوث

 من مجموعة من مركب كلي نظام عن" عبارة الصحية المؤسسة فان النظم نظرية من انطالقاو       

 من مجموعة تحقيق بغية معا تتفاعل والتي معينة، وخصائص بطبيعة منها كل يتميز الفرعية النظم

  )1 :من الحالة هذه في وتتكون، "المرجوة الصحية األهداف

   اإلنساني، العنصر: في تمثلوت بأنشطتها المؤسسة لقيام الالزمة العناصر تلك هي: المدخالت 1

  :   نم كل يشمل حيث المعلومات عنصر المادي، العنصر

 غير و) والممرضين األطباء( الطبي لإلطار البدنية والمهارات القدرات كافة: اإلنساني العنصر

  .الصحية المؤسسة خدمات من المستفيدين كل يتضمن كما الطبي،

  ...).تجهيزات مباني، ،أموال( المادية اإلمكانات جميع ويشمل: المادي العنصر

 ومعايير وسياسات أنظمة: مثل( الداخلية بالبيئة المتعلقة المعلومات يتضمن: المعلومات عنصر

  ...).واإلجتماعية اإلقتصادية بالظروف الخاصة المعلومات :مثل( والخارجية) ...الخدمة

 الصحية بالمؤسسة المختلفة األقسام بها تقوم التي العمليات جميع "تشمل )2 :)التشغيل( النشاطات -2

  :تتضمنو٬  "مخرجات إلى المدخالت تحويل خاللها من ليتم

  ...الشعاعي التشخيص مخبري،ال تشخيصال :مثل:  التشخيصية شطةاألن -

  ...الجراحي العالج بالعقاقير، العالج: مثل :العالجية نشطةاأل - 

  .المجتمع صحة وتعزيز والبحوث التدريب نشطةأ - 

  ...المرضى خدمة أنشطة مثل: المساعدة نشطةاأل - 

 بكفاءة المتعلقة والمخرجات جودتها ومدى المقدمة الصحية الخدمات في وتتمثل: المخرجات -3

  .المؤسسة

  

                                                
 .29-24ص ص ،2006 مصر، العصرية، المكتبة ،)معاصرة رؤية( المستشفيات إدارة ،غنيم محمد أحمد )1
  .81ص ،1990 الرياض، العامة، اإلدارة معهد ،المستشفيات إدارة حرستاني، نذير محمد حسان )2
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 والسياسات الخطط وفق العاملين أنشطة نتائج تصور التي المعلومات عن وتعبر: المرتدة التغذية -4

 بتقديم المتعلقة المشكالت ومواجهة وتقويم تشخيص في منها ويستفاد لها، المرسومة والبرامج

  )1 .الخدمة

  .نموها وعلى المؤسسة على المؤثرة خارجيةوال داخليةال الظروف في تتمثلو: البيئة -5

 لتلبية بها سترشدي التي الرئيسية الخطوط بمثابة وهي ،الصحية الحتياجاتل ترجمة تمثل :األهداف -6

  )2.االحتياجات هذه

 ويعرف وظائفه وتعدد مهامه تشعب بحكم اإلطالق على الصحية المؤسسات أهم المستشفى يعدو        

 والخارجيين الداخليين بالمرضى المتعلق الطبي بالمجال مباشرا اهتماما تهتم التي المؤسسة تلك " أنه على

* للمستشفيات األمريكية الهيئة تعرفه كما .)3"  الالزم العالج وتوفير
 (AHA) على تحتوي مؤسسة "بأنه 

 )4 "للمرضى الالزمين والعالج التشخيص لتقديم دائمة طبية بتسهيالت يتمتع طبي جهاز  منظور ومن٬

**العالمية الصحة منظمة تعرفه وظيفي
 (WHO)  تتلخص وطبي جتماعيا تنظيم من أساسي جزء" أنهب 

 بيئتها في األسرة إلى هخدمات وتمتد ،وقائية أو كانت عالجية للسكان كاملة صحية ةرعاي تقديم في وظيفته

   .)5 "حيوية اجتماعية ببحوث وللقيام الصحيين العاملين لتدريب مركز ويمثل المنزلية،

  : الصحية للمؤسسة التاريخي التطور -2

 الشكل هاأكسبت تاريخية تطورات نتيجة إال ليست المستشفيات وخصوصا الصحية المؤسسة إن      

 أشكاال المعاصر بمفهومها المستشفيات وعرفت الخيري، للمنطق تخضع كانت أن بعد الحالي المؤسسي

 الحضارة إلى المستشفى أصول وترجع المختلفة، العصور عبر متنوعة مياتمس عليها وأطلق متعددة

 وقت في وللعبادة المرضى ايةلرع خصصت معابد شكل اتخذت حيث الميالد قبل )1200( سنة اإلغريقية

 سنة مصر في " الشفاء معابد " عليه يطلق ما وجود إلى المصرية التاريخية الوثائق تشير كما ،واحد

                                                
 .30ص ،2005 مصر، العصرية، المكتبة ،الصحية المنظمات في التكاليف محاسبة السجاعي، محمود محمود )1
 .81ص سابق، مرجع حرستاني، نذير محمد حسان )2
 .119ص ،2009 ،األردن البلدية، دار ،الخاصة المنشآت محاسبة الشنطي، أيمن )3

*(AHA): American Hospital Association. 
 العربية المنظمة منشورات ،)والتطبيقات المفاهيم( المستشفيات إدارة في الحديثة االتجاهات الطعامنة، محمد مخيمر، العزيز عبد )4

 .5ص ،2003 مصر، اإلدارية، للتنمية

**(WHO): World Health Organization. 
 .81ص ،)ت.ب( القاهرة، ايتراك، ،المستشفيات في األزمات إدارة عليوة، السيد )5
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 الكنيسة ضغط تحت صغيرة مستشفيات للكهنة بنيت المسيحية الديانة مطلع وفي ،الميالد قبل )273(

  .والمحتاجين نالمسني المرضى إليواء

 لفظ ارستاناتمالبي و المرضى دور أي "البيمارستانات" لفظ المستشفيات على العرب أطلق وقد      

 في واسعة خطوات وخطوا ،)1دار بمعنى "ستان"و مريض بمعنى "بيمار" كلمتين من يتكون فارسي

 مع تلتقي التي القواعد من مجموعة ووضعوا والصيدلة الطب مهنة تنظيم مجال في اإلسالمية العصور

   )2:أهمها الحديث صرعال في بها المعمول النظم

  .فيها المستشفيات إلنشاء الصحية الناحية من مالئمة مواقع إختيار - 

  .اآلخرين والمرضى األصحاء بمخالطة معدية بأمراض المصابين للمرضى السماح عدم - 

  .خاصة وأخرى عامة مستشفيات إقامة - 

  .صحيةال الخدمات وجود إلى تفتقر التي النائية المناطق لخدمة المتنقلة ياتشفالمست إقامة - 

  .بذلك خاص امتحان اجتياز بعد إال بمزاولتها السماح وعدم ةلوالصيد الطب مهنة مزاولة تنظيم - 

  .للمستشفى الداخلية البيئة بنظافة التام االهتمام - 

  .للمرضى المقدمة الصحية للرعاية ممكنة جودة أقصى تحقيق - 

 الصحية، الخدمات على أثرت التي اإلجتماعية التغييرات من الكثير الصناعية الثورة حملت وقد         

 تبني بضرورة الغنية الطبقات مطالبة إلى الوفيات معدالت وارتفاع المعدية األمراض انتشار أدى حيث

  )3 .جديدة مستشفيات وتأسيس العمومية للصحة جديدة إجراءات

 محرزال التقدم ذلك في ساهم ،حاليا نراه الذي الدور يلعب تشفىالمس بدأ العشرين القرن منعطف وعند    

 التطورات أحدثت حيث ،)4 الصيدالنية الصناعات أمام واسعة أفاقا فتحت التي الكيميائية العلوم في

  المؤسسة بذلك وأصبح ،لمستشفىا ووظائف دور في ثورة والتكنولوجيا الطبية العلوم في والمثيرة المفاجئة

   المعالـجة تقديم في أكبر دورا وتقلد نشاطاته حدود وسع العشريـن القرن بداية معو جة،ـالللمع الرئيسية

  

  
                                                

 .4ص سابق، مرجع الطعامنة، محمد مخيمر، العزيز عبد )1
 .19ص سابق، مرجع غنيم، محمد أحمد )2
 تخصص ،اإلقتصادية العلوم في ماجستير مذكرة ،الصحية المؤسسات خدمات جودة على المعلومات نظام تأثير الشريف، يحي حنان )3

 .4ص ،منشورة غ ،2007/2008 بسكرة، جامعة المؤسسة، وتسيير إقتصاد

 )4
Martin  Mckee,  Judith  Healy,  Le  Rôle  de  l'hopital  dans  un  environnement  en  mutation,  Bulletin  de 

l'organisation mondialle de la santé, Recueil d'article N°3, 2000, p177. 
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  )1.عام بشكل للمجتمع الصحية والخدمات الطبية

 المشاكل من للعديد حلول إيجاد في نتائجها واستخدام الطبية االكتشافات بتوالي العصر هذا اتسم كما    

 نمو على ذلك انعكس وقد السابقة، العصور في معالجتها األطباء باستطاعة يكن لم التي المرضية

 يميز ما أهم ولعل الصحية، الرعاية لخدمات ممارستها أساليب وعلى حجمها وكبر المستشفيات

 منازل في الصحية خدماتها وتقديم الخارجية العيادات على تركيزها هو الحديث العصر في المستشفيات

 في تحقيقها ومدى الجودة معايير على التركيز مع واسع بشكل الحديثة الطبية تقنياتال استخدامو ،المرضى

 )2.الطبية المجاالت

 نشاطها ميزت الخصائص من بمجموعة الصحية المؤسسة نشاط متعيت: الصحية المؤسسة خصائص -3

  )3 :منها المؤسسات، من غيرها عن

               نفس فان المرضى من لفئة مجانا معينة خدمة فيه تقدم الذي الوقت في: الواحدة الخدمة أسعار تعدد - 

  . أخرى لفئة عنها يزيد أو يقل أو الخدمة تكلفة يساوي بمقابل تقدم قد الخدمة

 المحيطة البيئية بالمتغيرات الصحية المؤسسات نشاط يتأثر :المحيطة البيئية بالمتغيرات نشاطها تأثر - 

 الثقافي المستوى ينعكس االجتماعي صعيدال على مثالف ،سياسية أو يةإقتصاد اجتماعية، كانت سواء

 على يؤثر والذي ،الصحي وعيهم ومستوى الصحية اتهمحاج على األفراد وسلوكيات وعادات

  ...المطلوبة الصحية الرعاية برامج وعلى تهاوتكلف هامكونات حجمها، ،الصحية الخدمة على الطلب

 جودة لقياس كمية أو قيمية مقاييس إيجاد السهل من فليس :تهاأنشط مخرجات وتقويم قياس صعوبة - 

 يصعب الذي األمر المقدمة الخدمة نمطية عدم ذلك من يضاعف أهميتها، أو المقدمة الخدمة

 ةالخدم قيمة عن للتعبير الزمن على االعتماد يصعب ذلك عن وكمثال نفسها، الخدمة تكلفة احتساب

 أحد على طبي فحص إجراء لزمن مساويا زمنا جراحية مليةع إجراء مثال يستغرق فقد أهميتها أو

  )4.الخدمتين من كل وإيراد أهمية اختالف مع المرضى

                                                
 . 47-46ص ص ،2008 الجزائر، للكتاب، كتامة دار ،الجزائرية العمومية المشتشفيات إدارة حاروش، الدين نور )1
 .20- 19ص ص سابق، مرجع غنيم، محمد أحمد )2
 .19-15ص ص ،2007 اإلسكندرية، الجامعية، دارال ،العالجية والوحدات المستشفيات عن المحاسبة راضي، سامي محمد )3
 الدار ،المستشفيات-الخدمية المنشآت في التكاليف محاسبة ونظام المحاسبي النظام ربه، عبد محمود محمد عطية، أحمد هاشم )4

 .32 ص ،2000 اإلسكندرية، الجامعية،
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 عموم إلى موجهة المختلفة، الصحية الخدمات تقديم يف األساسي نشاطها يتمثل :خدمي هانشاط - 

  )1.لهم المنفعة تحقيق باتجاه الجمهور

 متطلبات كون باألهداف اإلدارة من بدال باألزمات اإلدارة بأسلوب الصحية المؤسسات غالبا تدار - 

 المؤسسات هذه تميز ذلك إلى ضف ،التأجيل تقبل وال طارئة طبيعة ذات معظمها في العمل

  )2 .الثابتة األصول في االستثمارات ضخامةب

 فيها وتتنوع تتعدد حيث المعقدة اإلجتماعية الفنية ؤسساتالم من الصحية المؤسسات تعتبر - 

    )3.المرجوة واألهداف الدقيقة التخصصات المهارات،

 ويرجع برمجتها أو توحيدها مجرد حتى أو أنشطته ميكنة يمكن ال نظاما الصحية المؤسسة تعتبر - 

  )4 .المرضى ومتطلبات احتياجات اختالف إلى ذلك

  )5:التالية الخصائص إلى باإلضافة

 أفراد في والثاني)  الرسمية الوظيفة سلطة خط ( اإلداري الجهاز في األول يتمثل: للسلطة خطين وجود - 

 تتعلق مشاكل يخلق ما الدقيق، الوظيفي بتخصصهم يتميزون الذين) المعرفة سلطة خط( الطبي الجهاز

  .عليها والمحاسبة األدوار وتحديد بالتنسيق

  التنسيق من عالية درجة يتطلب ما البعض بعضها على الصحية المؤسسة في المؤداة األنشطة تعتمد -

    .المختلفة المهنية المجموعات بين فيما

                      ضغوط تحت بها العاملين يجعل ما الموت أو الحياة مشكلة مع صراع يف الصحية المؤسسة تتعامل - 

  . عادية خدمية مؤسسة ليست فهي ولهذا مستمرة بصفة

 دةالمتزاي والطلبات اإلقتصاديةو السياسية الضغوط عن فضال الطبية التكنولوجيا في السريع التقدم - 

   .الصحية المؤسسة أعمال عقدوت زيادة إلى أدى ما ،للمنتفعين

  

                                                
 .54ص ،2005 ،األردن اليازوري، دار ،الصحية الخدمات تسويق البكري، ياسر ثامر )1
 .36ص ،2009 األردن، الفكر، دار ،الحديثة الصحية والمراكز المستشفيات إدارة ذياب، محمد صالح )2

3) Fabienne  alvarez,  Le  control  de  gestion  en  milieu  hospitalier:  une  réponse  a  l'emergence  de  risqué 
organisationnels, XXI

e
 Congrès de l’Association  Française de Comptabilité, Faculté de Droit, D’Economie et des 

Sciences Sociales de L’Université d ‘Angres, 18-20 mai 2000, Paris, p4.  
 .22ص سابق، مرجع السجاعي، محمود محمود )4
 .20-18ص ص ،القاهرة ايتراك، ،الصحية الخدمات تسويق مدكور، فوزي )5
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   الصحية المؤسسة وظائف: الثاني طلبالم

 الوظائف حصر يمكنو ،تحقيقها إلى تسعى التي األهداف باختالف الصحية المؤسسة وظائف تختلف     

  )1:في الصحية المؤسسات معظم فيها تشترك التي األساسية

 اإلجتماعيةو التأهيليةو والعالجية التشخيصية الخدمات" بها ويقصد :والصحية الطبية الرعاية -1   

 من بها يرتبط وما المساندة الطبية واألقسام العالجية األقسام تقدمها التي المتخصصة والنفسية

 ...الصيدالنية الخدمات التمريض، خدمات الطوارئ، اإلسعاف، ،ومتخصصة عادية فحوصات

 على بها العاملين جهود تظافر يتطلب ما الصحية للمؤسسات األول الهدف الصحية الرعاية وتعد

"تخصصاتهم مختلف
  )3:بينها فيما متكاملة عوامل ثالث على الصحية الرعاية نوعية وتتوقف ،)2

   .إقليميا وتوزيعها ...خاصة أو عامة طبية عيادات مستشفيات، :المتاحة الرعاية مرافق -

 االحتياجات من انطالقا المحددة األهداف أساس على الصحية الرعاية نظام تنظيم قواعد - 

  .الصحية

  .الصحية الرعاية لمقدمي المهنية الكفاءة - 

 مهارات تطوير ضرورة الطبية والعلوم التقنيات في المستمر التطور يفرض :والتدريب التعليم -2  

 ومن المستمر، والتدريب التعليم خالل من الصحية المهن مجاالت مختلف في العاملين وخبرات

        من تملكه ما خالل من والجامعية التعليمية المستشفيات ذلك على المساعدة الصحية المؤسسات بين

 عن همعلومات لتنمية الطبي لإلطار عملية تدريب مراكز تمثل حيث ،وتجهيزات إمكانيات

  .عالجها وطرق المختلفة األمراض

 البحوث إلجراء مناسبة بيئة توفير في الصحية المؤسسات تساهم :واإلجتماعية الطبية البحوث -3  

 والتطوير والعالج التشخيص مجاالت مختلف في المتخصصة اإلجتماعيةو الطبية والدراسات

 مختبرات،: من تحتويه ما خالل من العمل، وأساليب األفراد ومهارات المؤسسة لخدمات الذاتي

 تقدم في يساهم ما مهنيا، متخصصة إطاراتو متنوعة مرضية وحاالت طبية سجالت ،تجهيزات

   .العالجية واألساليب الوسائل وتطوير الطبية العلوم

                                                
 .8-6ص ص سابق، مرجع الطعامنة، محمد مخيمر، العزيز عبد )1
-المستشفيات رةاإد في الحديثة التطبيقية االتجاهات: حول الثالث العربي المؤتمر ،الصحية الرعاية لخدمة التسويق ريحان، محمد )2

 .35ص ،2004 ديسمبر 7-5 مصر، اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة ،المعلومات نظم تقنية

 )3
Charles  Honnorat,  Jacques  Bouget, La  Démarche  qualité  en  médecine,  Module  "Apprentissage  de  l'exercice 

médical, Faculté Médecine de Rennes, France, 23 Février 2004, p1.  
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 المكتسبة العدوى مراقبة خالل من :العامة الصحة تحسين على والعمل األمراض من الوقاية -4   

 تتواله ما وهذا ،األمراض من الوقاية بأهمية المواطنين توعية و العاملين أو للمرضى بالنسبة

  )1 .الحكومية الصحية المؤسسات غالبا

 غير العوامل خالل من الفرد بصحة االرتقاء على الخدمات هذه تركز: بالصحة االرتقاء خدمات -5   

 والنظافة والراحة البدنية الرياضة وأهمية ،المتوازن الصحي الغذاء أهمية على كالتركيز الطبية

  )2 ...للفرد السليم الصحي والسلوك الشخصية

 والطب العامة الصحة برامج إلنجاح األساسية األركان من الصحية المؤسسات نشاط إن            

  )3: منها األهداف من مجموعة تحقيق إلى تسعى حيث عامة بصفة العالم بلدان كافة في الوقائي

  .الخاصة الصحية المؤسسات أهداف أهم من وهذا الربحية من مرضي مستوى تحقيق - 

  .قوي تنافسي مركز تحقيق على تساعد متميزة عالجية خدمات توفير - 

  . وفنيين وممرضين أطباء من الطبية اإلطارات أداء تطوير - 

 األمراض من والوقاية حةالص على المحافظة إلى الحكومية خاصة الصحية المؤسسات تسعى - 

 فالصحة .المجتمع صحة على للحفاظ التكاليف وبأقل الصحية الرعاية من ممكن مستوى بأعلى

  )4 .الحكومات أو لألفراد سواء اإلنفاق على أثر لها السيئة

  )5 :الصحية المؤسسات تواجه التي التحديات أهم ومن

  .الصحية الخدمات على الطلب زيادة إلى يؤدي والذي: للسكان والمستمر المتصاعد زدياداإل - 

 يعتمد التي والحيوانات النباتات اإلنسان، على الجو تلوث يؤثر حيث: والبيئة الجو تلوث مشكلة - 

  .العامة الصحة على وبالتالي ،غذاءه في اإلنسان عليها

  .الصحية الخدمات على الطلب زيادة إلى ذلك يؤدي إذ: والحروب الحوادث - 

  .باستمرار مواكبتها الصحية المؤسسة على تفرض والتي: المتسارعة والتكنولوجية التقنية التطورات - 

                                                
 .25-24ص ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، أحمد هاشم )1
 .67ص ،2008 األردن، ،المسيرة دار ،الصحية الرعاية منظمات إدارة نصيرات، توفيق فريد )2
 .23ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، حمدأ هاشم )3

 )4
Marc  Suhrcke  et  autres, Coûts  économiques  de  la  mauvaise  santé  dans  la  région  européenne,  Conférence 

ministérielle  européenne  de  l'OMS  sur  les  systèmes  de  santé  "  systèmes  de  santé,  santé  et
 
propriété",  Tallinn, 

Estonie,   27 -25  juin 2008, p17. 
 األردن، ،الحامد دار ،)الصحية اإلدارة في وأساسيات نظريات مفاهيم،( الصحية والمؤسسات الخدمات إدارة  بواعنة، المهدي عبد )5

 .88-75ص ص ،2004
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   الصحية المؤسسات تصنيف: الثالث المطلب

  :منها الصحية المؤسسة تصنيف  أساسها على يمكن التي المعايير تتعدد       

  )1 :إلى تصنف و :اإلدارية والتبعية الملكية أساس على التصنيف -1

  :أهمها أشكال عدة وتأخذ الحكومية األجهزة وتديرها تملكها التي وهي :حكومية مؤسسات -

 على تقوم التي الرسمية المؤسسات أو الهيئات إحدى أو للدولة مملوكة تكون و: العامة الحكومية المؤسسات

  .الصحة وزارة غالبا تتبعو ،محددة حكومية ولوائح نظم وفق عملها وتنظيم شؤونها ورعاية متطلباتها توفير

 محددة وزارة تتبع ابأنه وتتميز الفئوية بالمؤسسات أيضا وتسمى :معينة بفئات الخاصة الحكومية المؤسسات

 العسكرية شفياتكالمست وأسرهم، الجهات هذه في العاملين على خدماتها تقديم في وتقتصر عامة، هيئة أو

  ...الشرطة ومستشفيات

 مستشفيات مثل معينة حاالت وعالج تشخيص في تتخصص أنها في تتميز: تخصصية حكومية مؤسسات

  .العيون أمراض

 العامة، بالمستشفيات قورنت ما إذا الحجم صغيرة مؤسسات وهي :المستوصفات أو العالجية الوحدات

 العالج ووصف الطبي الكشف على فيها الخدمة تقتصر ما وغالبا الريفية والمناطق القرى في وتنتشر

  .األخرى الصحية للمؤسسات إحالته أو للمريض

 ،بها المتواجدة المناطق في الطب كليات أو الجامعات المؤسسات هذه وتتبع :والتعليمية الجامعية المؤسسات

 خاللها من يمكن التي التعليمية األقسام بعض على تحتوي كما العامة المستشفيات خدمات نفس وتقدم

  .الطبية لعلوما لدارسي العلمي التدريب ممارسة

                    :أشكال عدة وتأخذ ،الخاصة الهيئاتو ألفرادل مملوكة وتكون :خاصة مؤسسات -

 مجال في خدماتها وتقدم األطباء من أصحابها ويديرها يملكها مؤسسات وهي :أصحابها بأسماء مؤسسات

 وجودة أصحابها وسمعة ومهارة خبرة على المؤسسات من النوع هذا ويعتمد أصحابها، تخصص

  .بها المقدمة الصحية الخدمات

 األفراد لمختلف خدماتها تقدم ،الخيرية والجمعيات الدينية معياتكالج :الحكومية غير الجمعيات مؤسسات

  .ومتخصصة عامة خدمات وتقدم الربح تحقيق إلى تسعى ال فهي نسبيا محدودة رسوم مقابل

    .خاصة شركات أو أفراد ويديرها يملكها التي وهي :ستثماريةإ مؤسسات

                                                
 .11-8ص ص سابق، مرجع الطعامنة، محمد مخيمر، العزيز عبد )1
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 األطفال، مستشفيات: أمثلتها من العمر حسب متخصصة خدمات وتقدم: العمر أساس على التصنيف -2

  )1...السن كبار مستشفيات

  )2 :فيها ونجد :الربح تحقيق هدف أساس على التصنيف -3

  .ذلك إلى تسعى ال ومؤسسات الربح تحقيق إلى تسعى مؤسسات

  )3 :نجد و :التخصص أساس على التصنيف -4

 مخابر باألشعة، الفحص كمراكز معينة صحية خدمات تقديم في وتتخصص: متخصصة مؤسسات -

  ...القلب أمراض مستشفيات ،الطبية التحاليل

 والتشخيص الطب بين تجمع متعددة صحية خدمات تقدم): متعددة تخصصات ذات( عامة مؤسسات -

  ...والجراحة

  )4.تعليمية غير ومؤسسات تعليمية مؤسسات إلى وتصنف: التعليم أساس على التصنيف -5

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                
 .32ص سابق، مرجع ،المستشفيات دارةإ البكري، ياسر ثامر )1
 .18ص ،2009 ،األردن الحامد، دار ،الربحية غير المنظمات في التسويق إدارة البرواري، المجيد عبد السويدان، موسى نظام )2
 .6ص ،2009 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر دار ،بها العاملين تميز وكيفية والخاصة العامة المستشفيات إدارة الصيرفي، محمد )3
 .115ص ،2009 ،األردن زهران، دار ،الصحية والرعاية المستشفيات إدارة زهران، مضر )4
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  الصحية الخدمات :الثاني المبحث
 لنوع تبعا الخدمات هذه وتتعدد الصحية، للمؤسسات األساسي الناتج الصحية الخدمات تمثل        

  .لها المقدمة المؤسسة وأهداف

   .أنواعها ومختلف خصائصها الصحية، الخدمة مفهوم: على سنتعرف المبحث هذا خالل ومن

  الصحية الخدمة مفهوم: األول المطلب

 الممكن غير فمن بالغة، أهمية وذات ضرورية عملية الصحية المؤسسات مخرجات تحديد يعتبر           

 الصحية الخدمة فهم يعتبر حيث ،أوال مجاله وتحديد تعريفه دون جودته وقياس الصحي المنتج تثمين

  .جودتها وتحسين لتطويرها أساسي متطلب تقديمها وعناصر

  :الصحية الخدمة تعريف - 1

 في يحتوي الذي المادي غير لمنتوجا"  بأنها الخدمات إقتصاد منظور من الصحية الخدمة تعرف       

" ماديا امتالكه يمكن ال وأداء عمل على مضمونه
 إلى طرف يقدمها التي المنفعة أو النشاط"  ذلك فهي )1

 مرتبط يكون قد الخدمة فتقديم ملكية، أي عليها يترتب وال ملموسة غير األساس في وتكون آخر طرف

".يكون ال أو مادي بمنتج
2(  

 إرشادا أو تشخيصا كان سواء للمرضى المقدم العالج" بأنها الصحية الخدمة تعرف وظيفي منظور ومن

 صحية بحالة يكون ألن يؤول وبما المرضى قبل من انتفاع أو قبول أو رضى عنه ينتج طبيا، تدخال أو

  )3."أفضل

  :المقدمة للخدمة األساسية األبعاد إلى مضمونه في التعريف يشير   

 عدة من تتكون والتي المقدمة الصحية الخدمة بجوهر أساسا وترتبط: للخدمة المميزة الصفة .1

  ...وعالجية تشخيصية مختلفة إجراءات

 غيره أو المريض عليها يحصل التي المختلفة العناصر في وتتمثل: الخدمة من المرجوة المنافع .2

  .الصحية احتياجاتهم لمقابلة المراجعين من

                                                
 .56ص سابق، مرجع ،المستشفيات دارةإ البكري، ياسر ثامر )1
 .64ص ،2009 ،األردن المعرفة، كنوز دار ،الخدمات تسويق كورتل، فريد )2
 .168ص سابق، مرجع مدكور، فوزي )3
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 المقدمة الصحية الخدمة جوهر إلى تقدم التي المضافة العناصر كافة وتشمل: المساندة الخدمات .3

 المؤسسات مع تنسيقال االتصاالت، خدمات االستقبال، المواعيد، حجز نظام وتتضمن للمرضى،

  .األخرى الصحية

 من جزءا تمثل المريض عليها يحصل التي جالعال عملية أن وضحت السابقة بعاداأل إن             

 مجموع" أنه الصحي المنتج عرفوا حيث زمالؤهو  R.B.Fetter إليه أشار ما وهذا الصحية الخدمة

  )1."منه جزءا العالجية العملية تمثلو ،للمريض المقدمة الخدمات

 الخدمات ومفهوم طبيعة تحديد في استخدامها يمكن أساسية جمناه ثالث وجود إلى اإلشارة تجدر كما

  )2:وهي الصحية

 الصحية المؤسسات على تركيزه خالل من الصحية الخدمات إلى ينظر والذي: المؤسسي المنهج 

  .لها كمقدم ذاتها

 بالنسبة الصحية الخدمات تتضمنها التي االشباعات أو المنافع على يركز والذي: المنفعة  منهج 

  .للمرضى

 التي األنشطة من سلسلة أو عمليات باعتبارها الصحية الخدمات إلى ينظر والذي :العملية منهج 

 . أداؤها يجب

 منها كال أن إال الصحية، الخدمات إلى النظر في المناهج هذه اختالف من الرغم على        

 عن عبارة الصحية فالخدمات الخدمات، هذه بها تتميز التي السمات من أكثر أو سمة يتضمن

 مجموعة إلى باإلضافة المساعدة، األخرى واألنشطة األساسية األنشطة من ومختلفة متعددة مجموعة

  .الصحية بالمؤسسة والعمليات اإلنتاج إدارة وظائف في تتمثل العمليات من

  )3:في الصحية الخدمات من المتحققة المنافع وتتمثل 

   نتيجة مستقبال توفيرها يمكن التي التكاليف في تتمثل :وحسابها قياسها يمكن ملموسة مباشرة منافع -

  .معينة صحية خدمات نتاجإ

   كنتيجة المريض يعانيها التي اآلالم من الحد في وتتمثل :قياسها يصعب ملموسة غير مباشرة منافع -

                                                
)1  Isabelle Hirtzlin, La tarification à L’activité des hôpitaux, une vision très particulière de la performance    
importé de USA, université de Paris, 3 mars 2009, pp 2-3, 

http://maitdeaecosante.univparis1.fr/IMG/pdf/La_T2A_sec.pdf, consulté le 12/01/2010. 
 .334-333ص ص سابق، مرجع غنيم، محمد أحمد )2
 .28ص ،2006 ،مصر ،2ط القدس، مكتبة ،الصحية الخدمات إقتصاديات الدمرداش، طلعت )3
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  .عليها حصل التي الصحية للخدمات

 الصحية الرعاية لخدمات كنتيجة اإلنتاج زيادة في تتمثل :حسابها يمكن ملموسة مباشرة غير عمناف -

  .العاملة القوة أفراد عليها يحصل التي

  الصحية الخدمات وتقديم إنتاج - 2

  حصرها يمكن عديدة مدخالت إنتاجها يتطلب الصحة إلنتاج مدخالتك الصحية الخدمات تعتبر       

  )1:في

 بالمهارات تبدأ عديدة فرعية مجموعات على يشتمل والذي العمل عنصر في وتتمثل :البشرية الموارد .1

 عنصر تصنيف ويمكن الماهرة غير بالعمالة وتنتهي المتخصصين األطباء في المتمثلة المستوى رفيعة

  :إلى الصحية الخدمات قطاع في العمل

 .الممرضين األطباء، - 

  .مهارة األقل التمريض مهام يتولون الذين المساندة عمال - 

 أو المهندسين من صصةالمتخ الطبية األجهزة وصيانة ليتشغ يتولون الذين الطبية األجهزة فني - 

 ...الفنيين

 .اإلداريين - 

 عمال الغسيل، أقسام وعمال التغذية أقسام وعمال النظافة عمال مثل :ونةالمعا الخدمات عمال - 

  ...األمن الصيانة،

 الخدمات إنتاج في المستخدمة الثابتة الرأسمالية األصول جميع في تتمثل :ثابتة رأسمالية مدخالت .2

 وسائل مساندة، معدات الطبية، واألدوات األجهزة ي،الطب التأثيث المباني، األرض، :ثلم الصحية

  ... النقل

 :مثل الصحية الخدمات إنتاج في المستخدمة الجارية اإلنتاج مدخالت جميع ملتش :جارية مدخالت. 3

 الجارية المستلزمات اليومية، النظافة مستلزمات الطاقة، التغذية، الجارية، الطبي العالج مستلزمات

  ...كيمياويات من المعامل ومستلزمات األشعة لوحدات

 موضح هو كما للتحليل وياتمست ةثالث في الخدمة وتقديم إنتاج مراحل Donabedian بين وقد         
  :  التالي بالشكل

                                                
 .39-36ص ص ،المرجع نفس )1
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  )1:في الصحية الخدمة وتقديم إنتاج مراحل تتمثل الشكل وفق 

 القيام الصحية للمؤسسة تسمح التي الوسائل مختلف في وتتمثل): المدخالت( والموارد الهياكل - 

 ...المعلومات نظام تجهيزات، مباني، المالية، الموارد البشري، المورد: مثل بمهامها

 ضوء في الصحية بالمؤسسة المختلفة األقسام بها تقوم التي العمليات جميع وتتضمن: العمليات - 

  .المؤسسة لهذه العامة األهداف تحقيق إلى الوصول أجل من ،لها المعدة التنظيمات

 معدل :مثل )المجتمع أو( فردلل الصحية الوضعية على المقدمة الخدمات نتائج تمثل )2:المخرجات - 
 اليةـالم وانبـوالج الحياة ودةـج الرضى، مستوى :أيضا وتمثل... الشفاء دلـمع ات،ـالوفي

 ...للمؤسسة والمحاسبية

 عدة االعتبار في يؤخذ أن الصحية الخدمات أداء يتطلب )3 :الصحية الخدمات واستهالك إنتاج معايير -3
 مستوى أي إلى المعايير هذه وتحدد الصحي، واألمان والعدالة والفعالية والكفاءة بالتكلفة تتصل معايير

 مستوى، وبأي الخدمات تلك من سيستفيد من الوقت نفس في تحدد كما الصحية الخدمات إنتاج سيتم
  :في وتتمثل
 منخفضة، أسعارها تكون أن الصحية الخدمات مستهلكي يرغب األحوال جميع في: معيارالتكلفة - 

 ال التي الخدمات من والتخلص الفاقد وتجنب الخدمات بتكلفة المديرين من متزايد اهتمام وهناك

 دنيا حدودا هناك فان التكاليف باعتبارات االهتمام تزايد ورغم عليها، يحصل لمن منفعة تقدم

                                                
 .25-24ص ص سابق، مرجع السجاعي، محمود محمود )1

2) 
Claude vilcot, Hervé Leclet, op.cit, p3. 

  .43- 39ص ص سابق، مرجع الدمرداش، طلعت )3

 

 نتائج مخرجات

 الطويل المدى على

  

  الرعاية عمليات

 

  نتائج مخرجات

  القصير المدى على
 

 الهياكل مدخالت

   والموارد
 

 

 )Donabedian( نموذج حسب الرعاية عملية): 01( رقم الشكل

Source: Claude vilcot, Hervé Leclet, Indicateurs qualité en santé, Afnor, 2
eme 

édition, France, 2006, p3.  
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 الالزمة التكاليف مستويات كانت مهما دونها الصحية الخدمات مستويات تنخفض أال يجب أساسية

  .لتقديمها

 أو( ملموسة صحية مكاسب صحي إجراء كل يحقق أن الخدمات بفعالية ويقصد: الفعالية معيار - 

  ).المعاناة في انخفاضا

 االقتصادية الكفاءة الخدمات لتلك يتحقق أن يجب الصحية الخدمات تقديم عند: الكفاءة معيار - 

 هذه أرخص استخدام يتم فانه مختلفة، بإجراءات النتيجة نفس تحقيق الممكن من كان فإذا والفنية،

  .مختلفة بطريقة األموال إنفاق أو التكلفة بنفس أكثر خدمات تقديم من يمكن ما اإلجراءات

 لتعريف طرق ثالث وهناك الخدمات، تقديم في المواطنين مع المعاملة تساوي أي: العدالة معيار - 

  :الصحية الخدمات مجال في العدالة

  .المحققة الصحية الحالة تساوي- 

  ).المتساوية للحاجات( الصحية الخدمات استخدام تساوي- 

  ).المتساوية الصحية للحاجات( الصحية للخدمات الوصول تساوي- 

 بما وفعالية بكفاءة متوفرة الصحية الخدمات بأن المواطن شعور به ويقصد :الصحي األمان معيار -

 الخدمات تلك تكاليف بأن أيضا يشعر أن في وكذلك وقوعه، حال المرض من التخلص له يضمن

  .الدفع على قدرته مستوى في تكون

   الصحية الخدمة خصائص: الثاني المطلب

 إلى ترجع لها مميزة بخصائص تنفرد كما للخدمات العامة الخصائص عن الصحية ةالخدم تبتعد ال     

  .طبيعتها

   :في الخدمات باقي مع فيها تشترك التي الصحية الخدمة خصائص تتمثل حيث 

 القدرة متلقيها يفقد حيث مادي، كيان لها ليس الصحية فالخدمة: الصحية الخدمة ةملموسي عدم 1

 أو شمها أو تذوقها أو لمسها خالل من لها محسوس تقييم على بناءا وأحكام قرارات إصدار على

   )1.شراءها قبل رؤيتها أو إدراكها

 الصحية الخدمة إنتاج يتم :)التالزمية( االستهالك ووقت اإلنتاج وقت بين نفصالاال عدم 2

 ومن بعد، فيما يباع ثم ويخزن يركب منتج ليست الصحية فالخدمة واحد وقت في واستهالكها

                                                
 .217ص ،1999 األردن، الثقافة، مكتبة ،التسويق مبادئ  المؤذن، صالح محمد )1
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 استرجاع يمكن فال الخدمة فعالية ضمان أو الجودة ضبط يشكله الذي التحدي التزامن هذا سلبيات

 )1.واستبدالها متدنية بجودة خدمة

 حيث المستمرين والتقلب بالتغير الصحية الخدمات تتسم: )التباين( الصحية الخدمات تجانس عدم 3

 تجعل الخدمات تقديم في التباين خاصية بأن Stanton ويشير أداءها، عند كثيرة اختالفات توجد

  )2.جودتها مستوى وتحديد إنتاجها وقياس تحديد الصعوبة من

 أو البيع بهدف تخزينها يمكن ال الصحية الخدمة: )التالشي( للتخزين الصحية الخدمات قابلية عدم 4

 الصحية المؤسسات تتعرض ذلك ضوء وفي إنتاجها، بمجرد استهالكها يتم حيث الالحق االستخدام

 تقدم مرة كل في لديها المتاحة اإلمكانات من الكاملة ةستفادباإل قيامها عدم نتيجة كبيرة خسائر إلى

 )3 .الخدمات هذه فيها

 يوم من يختلف حيث االستقرار وعدم بالتذبذب الصحية الخدمات على الطلب يتميز َ:الطلب تذبذب 5

  )4.أخرى إلى ساعة ومن آخر إلى

  )5 :يلي ما الخدمات باقي عن بها تنفرد التي الصحية الخدمة خصائص بين من و  

 تخضع وأن الجودة من عالية درجة على تكون أن يجب لذا األفراد بحياة الصحية الخدمة ترتبط - 

  .واضحة وطبية إدارية لرقابة

  .الصحية المؤسسات عمل على الحكومية واألنظمة القوانين تؤثر - 

 الخدمة تتطلب حيث الصحية، الخدمة من والمستفيد الصحية المؤسسة بين مباشر اتصال وجود - 

  ...والعالج والتشخيص للفحص المريض وجود غالبا الصحية

                                                
 ،2008 الرياض، العامة، اإلدارة معهد الحيدر، سنالمح عبد ترجمة ،الصحية الرعاية إدارة في الكمية باألسالي أوزجان، ريشار )1

 .30ص
 .101ص ،2008 األردن،  المناهج، دار  ،واالجتماعي الصحي التسويق  ،يوسف عثمان ردينة )2
 .53ص ،2003 األردن، المناهج، دار ،وتطبيقاته الخدمات تسويق  المساعد، خليل زكي )3
 .57ص ،2008 األردن، صفاء، دار ،)مفاهيمي مدخل( العالجية السياحية الخدمات تسويق أسس النسور، الفتاح عبد إياد )4
  :راجع )5
 .61- 59ص ص سابق، مرجع النسور، الفتاح عبد إياد -

  .59ص سابق، مرجع حاروش، الدين نور  -
  .184ص سابق، مرجع مدكور، فوزي -

-  Youssef  Mahyaoui,  Etude  juridicoéconomique  de  la  contractualisation  dans  le  système  de  soins ,  Thèse 

Doctorat le système de soins hospitalier, Université Paris, 2003, p p37- 42. 
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 االعتماد في صعوبة األحيان من كثير في الصحية المؤسسات تجد لذلك اإلنسان، بصحة إرتباطها - 

 مع يتعارض قد ذلك ألن أخرى، خدمات في تطبق التي اإلقتصادية والمفاهيم المعايير نفس على

  .أجلها من الصحية المؤسسة وجدت التي واألهداف الرسالة

 والطبية اإلدارية الطاقات كل لحشد المبكر االستعداد يستوجب الصحية الخدمة على الطلب تذبذب - 

 عن خالفا للطلب االستجابة عن االعتذار أو التأخر يمكن وال لطالبيها، وتقديمها إلنتاجها

   .اإلنسانية ومهمتها واجباتها يخص ذلك ألن األخرى الخدمية المؤسسات

 أن إال الصحية الخدمات وشراء بيع يمكن أنه ورغم الصحية الخدمات محور الصحة تعتبر - 

 أن إذ أصعب قياسها إن بل الصحة تعريف ويصعب بها، االتجار يمكن فال كذلك ليست الصحة

 أقصاها، إلى بالحياة التمتع على القدرة يعني بل الحياة مجرد يعني ال الصحة بحالة التمتع

  العالمية الصحة منظمة وتعرفها (WHO)الجسمانية السالمة من الكاملة الحالة تلك " بأنها 

  ." المرض غياب مجرد وليس واإلجتماعية والعقلية

 بطبيعة معرفة أقل كونهم في األخرى المنتجات طالبي عن الصحية الخدمات طالبوا يختلف - 

  .لحاجاتهم إشباعها وكيفية المطلوبة العالج وأساليب المتوفرة الخدمات

 فبينما المعالج، والطبيب المريض جانب من الصحية الخدمة على والطلب الحاجة منظور يختلف - 

   .ذلك عكس يرى المعالج الطبيب فان صحته تحسن بداية بعد العالج عن التوقف يرى المريض

 يحدد والذي طبيبه اختصاص من تعد التي المختلفة العالج وأساليب مراحل يعرف ال المريض - 

  .األساليب لتلك والكفاءة الفعالية

   :إلى والخدمات المنتجات أنواع تمييز حسب - 

 بعد إال جودتها تقييم لزبونا ستطيعي ال التي والخدمات بالمنتجات والمتعلقة: الخبرة منتجات 

  .واستخدامها شراءها

 جودتها وتقييم تحليلها الزبون يستطيع التي توالخدما بالمنتجات وتتعلق: البحث منتجات 

  .واستعمالها هاشراء قبل

 من يتحقق أن للزبون يمكن ال التي والخدمات بالمنتجات تتعلق و: )اإلعتقاد( ثقةال منتجات 

  .بذلك مللقيا الالزمة المعلومات يملك ال ألنه الشراء، بعد أو قبل وقيمتها جودتها

 األولى الزيارة حالة في مثال(  االعتقاد منتجات من تصنف معينة حاالت في الصحية الخدمات فان

 وضعيات في المريض نأل البحث منتجات من تصنف نأ يمكن الحاالت بعض وفي ،)للطبيب
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 عالج استخدام حالة في مثال( الطبية العالجاتو التشخيص عن معلومات ىعل يتحصل قد معينة

  ).المزمنة باألمراض المصابينك  دورية بصورة معين

  الصحية الخدمات أنواع: الثالث المطلب

 إلى العالمية الصحية النظم أغلب تصنفها الصحية المؤسسات في للخدمات أشكال عدة توجد       

  )1:نوعين

 تقدم التي التأهيلية أو العالجية أو الوقائية الصحية الخدمات تلك هي :شخيصيةال الصحية الخدمات -1

 المخبر وخدمات الشخصية، والرعاية والعالج للتشخيص المؤهلين قبل من أو الطبيب قبل من للفرد

  :منها مختلفة أنواعا وتتضمن... والتمريض النفسية والرعاية واألشعة

  .للمستفيدين إيوائية رعاية أي تشتمل ال التي الخدمات وهي: الخارجية الرعاية خدمات - 

 للمرضى تقدم التي اإلستشفائية أو اإليوائية الرعاية خدمات في وتتمثل: الداخلية الرعاية خدمات - 

 لفترات والعالج التشخيص بقصد الصحية ؤسسةالم في اإلقامة الصحية حالتهم تقتضي الذين

  .معينة

 مدة وتتجاوز السابقتين الرعاية نمطي بين تجمع صحية خدمات هي :األجل طويلة الرعاية خدمات - 

 من يعانون الذين األشخاص هم الخدمات هذه من المستفيدين وأغلب يوما ثالثين غالبا الرعاية

 النفسية الصحة مستشفيات في المقدمة الخدمات :أمثلتها من المزمنة واألمراض اإلعاقة أشكال

  .والمسنين بالمعوقين الخاصة الشاملة اإليوائية الرعاية ومراكز النقاهة ودور

      وتتولى بها واالرتقاء المواطنين صحة حماية تستهدف التي الخدمات هي: العامة الصحة خدمات -2

  :عليها تشتمل التي األنشطة بين ومن تقديمها، مسؤولية عادة الدولة

  .المعدية األمراض مكافحة - 

 والتخلص الحشرات ومكافحة والماء والغذاء الهواء كسالمة البيئة صحة في المهمة الجوانب مراقبة - 

  ...النفايات من

  .التحصين برامج على خاصة بصفة التركيز مع والطفولة األمومة رعاية على المباشر اإلشراف - 

  .العامة الصحة بميدان الصلة ذات المخبرية بالفحوصات القيام - 

  .  المتاحة الصحية الخدمات من المثلى اإلستفادة وبأوجه السائدة الصحية بالمشكالت المواطنين توعية - 

                                                
 .26- 24ص ص ،2004 الرياض، العامة، اإلدارة معهد ،الصحية الرعاية إدارة األحمدي، عايد بن طالل )1
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 تكفل التي والخطط واالستراتيجيات والسياسيات والضوابط التنظيمية واللوائح التشريعات وضع - 

  .ورفاهيتهم المواطنين صحة على الحفاظ

  )1:إلى طبيعتها حسب الصحية الخدمات تصنيف يمكن و

 طالب بين والتفاعل االلتقاء دافع فهي الصحية المؤسسة واجهة وتمثل: واالستشارات الفحوصات -1

  .وعارضها الخدمة

 غيرو الطبية بالرعاية المعنيين األشخاص عمل ومكان للمرضى اإلقامة تؤمن :السريرية الخدمات -2

  .العائالت مع التفاعل مكان وهي بها المعنيين

  .والعالج بالتشخيص المتعلقة التكنولوجية الوسائل تضمنت :التقنية األرضية -3

  ...النقل الصيانة، مثل المساندة الخدمات جميع تضم :اإلمداد خدمات -4

 مختلف وتضم) والرقابة التنظيم التوجيه، التخطيط،( اإلدارية الوظائف تجمع: اإلدارية الخدمات -5

  .واإلدارات األقسام

  :مجموعات ثالث في  السابقة الخدمات جمع ويمكن      

  .واإلطعام الفندقة خدمات - 

  .إدارية خدمات - 

   .طبية وشبه  طبية خدمات - 

 :التالي الجدول يبينها كما

  
                                                

1) 
Farida Djellal et autres, L'hôpital innovateur de l'innovation médical à l'innovation de service, Masson, Paris, 

2004, p p62-64.  

 أمثـــلة

 واإلطعام الفندقة خدمات    

  الخدمات نوع

 
 ...اإليواء االستقبال، اإلطعام، ،الصيانة النظافة، -

  ...التجهيزات ،الصيدلة المخزون، إدارة: المادية اإلمدادات -

 ...المرضى ملفات إدارة ،المحاسبة: المعلوماتية اإلمدادات -

      

 إدارية خدمات   

 

 طبية شبه و طبية خدمات

 
  ...جراحية عمليات ،األشعةب التصوير ،مخبرية تحاليل الرعاية،- 

 Source: Farida Djellal et autres, Op.cit, p 64. 

  الصحية الخدمات أنواع): 01( رقم الجدول
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 المثلث يوضح الصحي، النظام عناصر مختلف بين للعالقة وتبعا السابق التصنيف خالل من         

 :يلي كما بينها والعالقة العناصر هذه مختلف للخدمات الخماسي

  

   
  

  : في العناصر هذه تتمثل الشكل خالل من

:C )Client(: الخدمة من المستفيد وهو :الزبون.  

Présentateur): P:( الطبي وشبه الطبي الفريق :الخدمة مقدمو األشخاص...  

S):Support  de  prestation:( وتتعلق ...المعلومات التقنية، األنظمة السلع،: وتتضمن: الخدمة دعائم 

  ...اإلدارة الصيانة، :المستهدف الدعم بنوع

O:(Organisation): عيادة ستشفى،م :الصحية للخدمات المقدمة المؤسسات...  

R):Régulation:( تمارسها التي الوظائف بين ومن والتنظيمات، للقواعد الواضعة الهيئاتو السلطات :

  ...)...مالية معايير الجودة، معايير( اإللزامية المعايير وضع الشهادات، منح التقييم،

  

  

  

R   والهيئات السلطات 

 CوP  بين اعلــالتف

  C زبونالــ

 

  S الخدمة دعائم       

P الخدمات ومقدم  

  

O الخدمية المؤسسات                      

 ...)عيادة مستشفى،(

  للخدمات الخماسي المثلث): 02( رقم الشكل

Source: Farida Djellal et autres, Op.cit, p 56. 
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  :من كل بين المختلفة والروابط العالقات إلى المثلث أوجه وتشير  

   .االستخدام عالقة وهي الدعم؛ وأنشطة الزبون - 

  .تحقيقه هدفي الذي التدخل وهو مباشرة عالقة الخدمة؛ ومقدمي الزبون - 

 تكون قد يطلبها التي الخدمات على فيه يحصل الذي المكان تعتبر حيث الصحية؛ والمؤسسة الزبون - 

  .يدفعه بمقابل

  .الدعم في الخدمة مقدمي تدخل عملياتية عالقة الدعم؛ وأنشطة الخدمة مقدمي - 

  .ملكية أو أجر عالقة تكون قد انتماء عالقة وهي الصحية؛ والمؤسسة الخدمة مقدمي - 

 الجميع قبل من احترامها الواجب واللوائح القوانين سن وهي األطراف؛ وباقي والهيئات السلطات - 

  .اختيارية أو إجبارية كانت سواء

  )1 :يتضمن الصحية للخدمات آخر تصنيف يوجد سبق ما إلى باإلضافة

  ...األعصاب طب واألخصائي، العام الطب األطفال، طب: مثل) عالجية أو وقائية( باطنية خدمات - 

  ...األعصاب جراحة عامة، جراحة: مثل): عالجية أو وقائية( جراحية خدمات - 

  .والتحاليل كاألشعة) عالجية أو وقائية( مساعدة خدمات - 

  الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة سأس: الثالث المبحث

 والقيام أنشطتها مختلف تسيير على تساعدها التي المعلومات وجود إلى الصحية المؤسسة تحتاج          

 تفي التي المعلومات إنتاج على تقوم التي المصادر أهم بين من التكاليف ومحاسبة األساسية، بوظائفها

  .الصحية المؤسسة إدارة باحتياجات

 نظام مقومات وإلى الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة إلى المبحث هذا في وسنتطرق         

  .بها التكاليف عناصر إلى باإلضافة فيها التكاليف

  الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة: األول المطلب

 إلى تسعى التي األهداف جملة خالل من الصحية المؤسسة في هاما دورا التكاليف محاسبة تلعب         

  .تحقيقها

    المتحصل المعلومات معالجة تقنية " أنها على التكاليف محاسبة تعرف :التكاليف محاسبة تعريف -1

   على يتخذ ائجـنت إلى الوصول أجل من وتحليلها أخرى مصادر إلى باإلضافة المالية المحاسبة من عليها 

                                                
 .57-55ص ص ،2007 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،)والدواء العالج تكامل ( األدوية وشركات المستشفيات إدارة ،النجار فريد )1
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)1" بنشاطها المتعلقة القرارات المؤسسة مسيرو ضوءها
  طرق إلى يشير الذي النشاط " ذلك فهي ٬

 وتشغيلها ،خدمية أو إنتاجية سواء ألنشطةا مدخالت تكلفة بعناصر خاصة محاسبية بيانات وقياس تجميع

 "خدمة أو سلعة سواء األنشطة هذه من المخرجات تكلفة تحديد لغرض معينة ومفاهيم لقواعد طبقا
2( 

  )3." السياسات ورسم التخطيط بهدف اإلنتاج عناصر على بالرقابة " أيضا وتهتم

  :التكاليف محاسبة فان سبق مما   

  .المعلومات لمعالجة تقنية هي - 

  .محددة معلومات بإنتاج تهتم - 

  .والسياسات الخطط رسم عملية في اإلدارة تخدم - 

 الصحية المؤسسة في عديدة أهداف تحقيق إلى التكاليف محاسبة تسعى: التكاليف محاسبة أهداف -2

  )4:منها

 األقسام هذه من قسم كل تكلفة وتحديد المؤسسة، أقسام من قسم بكل المؤداة الخدمات تكلفة تحديد - 

  .التكاليف عناصر من عنصر كل من خدمة كل نصيب وتحديد

  .عنها المسؤولية وتحديد اإليرادات و التكاليف عناصر على الرقابة تحقيق - 

 المستشفى إلى دخلت التي المرضية الحاالت مثل( تقديمها تم التي الخدمات لتقييم سليم أساس توفير - 

 مالية فترة كل نهاية في المكتملة غير الخدمات أو) وخرجت الالزمة الطبية الخدمات على وحصلت

  .معينة

 مراكز في تمثلت سواء المسؤولية لمراكز طبقا التخطيطية الموازنات إلعداد الالزمة البيانات توفير - 

  .للمؤسسة التنظيمي بالهيكل ربطها على والعمل استثمار مراكز أو ربحية مراكز أو تكلفة

  .الموارد من االحتياجات على الصحية الخدمات على الطلب في التغيرات أثر تحديد في تساعد - 

   المعامل، مستلزمات الطبية، المستلزمات األدوية، من المخزون لتقييم الالزمة البيانات توفير - 

  .عليها الرقابة وتحقيق... األشعة مستلزمات

                                                
 .8ص ،1999 ،الجزائر المحمدية، دار ،1ج ، التحليلية المحاسبة ،عدون دادي ناصر )1
 .20ص ،2003 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،التكاليف محاسبة مبادئ ،راضي سامي محمد )2
 .12ص ،2002 ،األردن المسيرة، دار ،ةالصناعي التكاليف اسبةمح ،الشريف عليان الناصر عبد )3
 .48-46 ص ص ،سابق مرجع السجاعي، محمود محمود )4
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 ورقابة وتخطيط سياسات رسم من المختلفة بوظائفها القيام في اإلدارة لمساعدة الالزمة البيانات توفير - 

   ...)الطبية األجهزة( الرأسمالية المعدات بشراء المتعلقة القرارات خاصة قرارات، واتخاذ أداء وتقييم

  .طويلة لسنوات الصحية المؤسسة على تكاليفها تؤثر والتي   

 العاديين للمرضى سواء أنواعها اختالف على الخدمات تسعير قرارات لترشيد الالزمة البيانات توفير - 

 حسب بمقابل أو بالمجان الخدمات هذه تقدم المؤسسة كانت وسواء المختلفة، التعاقدات لمرضى أو

 األنشطة بتعديل المتعلقة القرارات وكذلك ألجله، أنشئت الذي والهدف الصحية المؤسسة طبيعة

   .المصاريف وهيكل

 تسليط من وتمكنها تقدمها، التي الخدمات إدارة خالل من الصحية المؤسسة موارد تعظيم على تساعد - 

  )1.للعمليات المستمر التحسين فرص على الضوء

 بالبيانات المؤسسة إمداد خالل من وذلك الكفاية، وعدم اإلسراف مراكز على التعرف على المساعدة - 

 الرقابية األجهزة إمداد إلى باإلضافة ،تحليلية بصورة العمليات تكاليف عن الالزمة والمعلومات

 العامة الخطة إعداد في تستخدم التي الضرورية والمعلومات بالبيانات المؤسسة خارج والتخطيطية

  )2.للدولة

 وذلك التكلفة، لمراكز العملي األداء لتقييم الالزمة البيانات تقديم من وتحليلها التكلفة تحديد يمكن - 

 اهتمام إلى تحتاج التي المشاكل مجاالت على التعرف بهدف الميزانية توزيع توقعات مع بمقارنتها

  )3.لزم إن العمليات وتعديل تقييم من يمكن كما فوري،

      في صعوبات يفرض الصحية بالمؤسسة النشاط طبيعة فان الخدمية المؤسسات من وكغيرها          

  )4:ذلك يؤكد مما و مخرجاتها أو منتجاتها تكلفة تحديد

 إلى وقت ومن أخرى إلى مؤسسة من الواحدة الصحية الخدمة تقديم أو إجراء تكلفة اختالف - 

  .خرآ

                                                
1)
  Raef,  Lawson.  A, The  use  of  activity  based  costing  in  the  healthcare  industry:  1994  vs  2004 ,  research  in 

Healthcare  Financial  Management,  janvier  2005,  p2,  http://www.allbusiness.com/health-care-social  assistance/ 

870830-1.html , consulté le 13/01/2010. 
 .  180- 179ص ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، أحمد هاشم )2
 لشرق اإلقليمي المكتب العالمية، الصحة منظمة ترجمة ،للمديرين دليل المستشفيات تكاليف تحليل ،وآخرون شبرد دونالدس )3

 .1ص ،2001 مصر، المتوسط،
    موقع من ،15ص مصر، العمليات، مركز ،التكاليف لمحاسبة التطبيقي المدخل برنامج التعليمية، والمعاهد للمستشفيات العامة الهيئة )4

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006084.pdf، 10/01/2010 بتاريخ. 
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  .الخامات من والمستهلك المستلزمات من الفاقد - 

 في أخذه يتعين ذلك كل الوقت فاقد وغيرها، السرقات والتغذية الدواء استخدام ترشيد عدم - 

 .المقدمة الخدمة تكلفة تقرير عند االعتبار

  )1:في التكاليف محاسبة وظائف تنحصر :التكاليف محاسبة وظائف -3

  .نشاط أو خدمة لكل التكلفة وتحديد حصر - 

  .للتكلفة التسجيل - 

 المختلفة التكلفة لمفاهيم طبقا والدراسة للتحليل التكلفة بيانات تخضع أن يجب إذ: التكلفة تحليل - 

  .القرارات اتخاذ على يساعد الذي وبالشكل والمعروفة،

  .المختلفة التكاليف تقارير إعداد - 

 الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة نظام: الثاني المطلب

 نظام لها يتوافر أن البد منها المرجوة األهداف تحقيق من التكاليف محاسبة تتمكن أن أجل من         

 وتبويبها التكاليف بيانات لتجميع المناسبة والوسائل اإلجراءات وضع خالله من يتم للتكاليف، ومتكامل جيد

 تحديد لغرض ،المالئمة التفاصيل من المناسب دروبالق معينة ومستندات سجالت في سجيلهاوت وتحليلها

 المعلومات وتوفير النتائج إلى الوصول يسهل و الصحية، المؤسسة في المختلفة واألنشطة خدماتال تكاليف

 بها، النشاط جوانب على الفعالة الرقابة وتحقيق وظائفها مختلف لممارسة المؤسسة إلدارة الضرورية

   )2.القرارات واتخاذ المختلفة العمليات أداء كفاءة وقياس

 والمتكاملة، المترابطة واألجزاء المقومات من مجموعة " أنه على التكاليف محاسبة نظام ويعرف      

  )3." التكاليف محاسبة أهداف تحقيق إلى تسعى التي

  )4:في النظام هذا أهداف وتتلخص

  .التكاليف عناصر ورقابة ضبط - 

  .اإلنتاج تكلفة قياس - 

                                                
 .29ص ،2000 الرياض، المريخ، دار حجاج، حامد أحمد ترجمة ،اإلدارية المحاسبة ماتولتش، سيرج هيتجر، ليستراي )1
 .27ص ،2008 األردن، إثراء، دار ،الصناعية التكاليف محاسبة الساقي، مهدي سعدون الربيعي، جمعة حسن كمال )2
 .  36ص ،2000 األردن، الصفاء، دار ،التكاليف محاسبة ،العناتي محمد رضوان )3
 ،)35( العدد إنسانية، علوم مجلة ،اإلقتصادية بالمؤسسات التسيير مراقبة في ودوره التكاليف محاسبة نظام قورين، قويدر حاج )4

 .08/01/2010 بتاريخ ،http://www.ulum.nl/c99.html  موقع من ،3ص ،2007



 الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة        :                                                    األول الفصل
    اهللا

27 
 

  .المختلفة اإلدارية القرارات توجيه - 

 والمعلومات البيانات وحجم تعقيده درجة حيث من التكاليف محاسبة نظام على المؤثرة العوامل بين منو  

  )1:يلي ما عنه الناتجة

  .المؤسسة حجم - 

  .اإلنتاج وطريقة نظام - 

  .وتعددها المنتجات تنوع - 

 أي شأن ذلك في شأنها(  الصحية المؤسسة في التكاليف محاسبة لنظام األساسية المقومات وتتمثل     

  )2 :في) الخدمية أو اإلنتاجية المؤسسات من آخر نوع

 عناصر إليها ينسب التي النهائي اإلنتاج وحدة في التكلفة وحدة تتمثل :النشاط أو التكلفة وحدات دليل -1

 وفيما والفرعية، الرئيسية المنتجات تكلفة لقياس معيارا وتتخذ المختلفة النشاط بأوجه الخاصة التكاليف

 عدم مراعاة ضرورة مع بها، التكلفة إنتاج وحدة الصحية الخدمات تمثل الصحية بالمؤسسة يتعلق

 اإلطار هذا وفي الالزم، والعالج المريض بحالة منها كل الرتباط وذلك تقدمها التي الخدمات تجانس

   )3:هما الصحية المؤسسة في الخدمات من نوعين عن التعبير يمكن

 مخرجات وأهم الصحية المؤسسة قيام من األساسي الهدف وهي: نهائي كمنتج الخدمة 

 العيادة أو العمليات غرفة أو الداخلية األقسام في المقدمة الخدمات بينها من فيها، النشاط

 من خدمة لكل المميزة بالعناصر المراكز هذه في التكلفة وحدة عن ويعبر الخارجية،

  .المراكز لتلك وتخصص النفقات تصرف أجلها من والتي تؤديها التي الخدمات

 المساعدة الفنية واألقسام اإلدارات تؤديها التي الخدمات في وتتمثل: فرعي كمنتج الخدمة 

 المختبر،:مثل الرئيسية النشاط مراكز مهمة تسهيل شأنها من والتي الصحية، المؤسسة في

  ...الصيانة اإلدارة،

: أهمها الخطوات من عدد اتخاذ ينبغي التكلفة لوحدات مناسب دليل تصميم يمكن وحتى             

 كل وتقسيم متجانسة، مجموعات إلى تقسيمها ومحاولة الصحية المؤسسة تقدمها التي الخدمات حصر

 التي الوحـدات عن للتعبير إقتصادية فنية وسيلة واختيار متجانسة بنود مجموعة إلى داخلية مجموعة
                                                

   .30ص سابق، مرجع  ،ماتولتش سيرج هيتجر، ليستراي )1
  .84-49ص ص سابق، مرجع السجاعي، محمود محمود )2
 األول العلمي المؤتمر: في مقدم بحث ،فيه اإلداري كفاءة لقياس دالة للمستشفى الكلية التشغيل تكلفة قياس جعفر، نعمه اإلله عبد )3

 .16ص ،2003 ماي 14-12 الزرقاء، جامعة متغير، عالم في األعمال إقتصاديات: حول
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 الجدول في التكلفة وحدات عن األمثلة بعض وتظهر الخدمات، من مجموعة كل أو خدمة كل بها تقاس

  :التالي

  
 للمؤسسة التنظيمي بالهيكل التكاليف محاسبة نظام ربط ينبغي :التكاليف لمراكز دليل وضع -2

 ممثلة وحدة كل تكون بحيث تكلفة مركز منها كل يسمى صغيرة إدارية وحدات إلى هميتقس و الصحية

 تنفيذ المراكز ذهه في يتم إذ معين، شخص ومسؤولية إشراف وتحت المؤسسة أقسام من قسم في

 عناصر وتجميع لحصر كأساس وتتخذ )1...التغذية الخارجية، العيادات كاإلقامة، متجانسة عمليات

 وأجور مواد من الخدمات إنتاج عناصر استخدام على الرقابة لغرض ،محدد إطار في التكاليف

  )2.حدى على مركز لكل أخرى وخدمات

  )3:من يمكن مسؤول لكل صغير مجال تحديد أن كما   

  .عنه المسؤول المركز تكاليف عناصر على الرقابة تشديد - 

 مستوى رفع إلى يؤدي مما بها الخدمات تكلفة خالل من للمراكز المتاحة الموارد استخدام قياس - 

  .الكفاية

                                                
 .183ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، حمدأ هاشم )1
 .14ص سابق، مرجع جعفر، نعمه اإلله عبد )2
 .184-183ص ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، حمدأ هاشم )3

 التكلفة وحـدة التكلفة مــركز

  المركزة الرعاية -

  المعمل - 

  األشعة - 

  الخارجية العيادة - 

  الكلوي الغسيل - 

 - 

  ليلة/سرير -

  النوعي التحليل - 

  النوعية األشعة - 

  )متردد( التشغيل ساعات - 

  جلسة - 
 .19ص سابق، مرجع التعليمية، والمعاهد للمستشفيات العامة الهيئة :المصدر   

 

  الصحية بالمؤسسة األقسام لبعض التكلفة وحدات): 02( رقم جدول
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 مزاولة في المراكز تلك كفاءة ومدى حدى على تكلفة مركز كل في النشاط مزاولة نتيجة تحديد - 

 العمليات ودراسة المربحة العمليات في الجهود تركيز على يساعد مما ممكنة، تكلفة بأقل نشاطها

  .لها المناسبة القرارات واتخاذ المكلفة

  )1 :في الصحية المؤسسات عن كمثال المستشفى في التكاليف مراكز وتتمثل       

 مباشرة للمرضى عالجية خدمات تؤدي التي المراكز وهي): المرضى رعاية( إنتاجية مراكز - 

  ...الجراحة أقسام الخارجية، العيادة الداخلي، القسم مرضى رعاية وحدات: مثل

 وحدات لدعم المساعدة الخدمات تقدم التي المراكز وهي :)وسيطية رعاية( إنتاجية خدمات مراكز - 

  ...االستقبال الصيدلية، العمليات، المعامل،: مثل  اإلنتاجية المراكز

 الخدمات ومراكز اإلنتاجية المراكز من لكل المساعدة الخدمات تقدم والتي :العامة المصروفات - 

 إدارة المالية، الشؤون إدارة اإلدارية، الشؤون إدارة العاملين، شؤون إدارة: أمثلتها ومن اإلنتاجية

  ...المخازن

 مثل التكاليف، عناصر من صحية مؤسسة أي تقدمها التي الخدمة تتكون: التكاليف عناصر دليل -3

 للعاملين تمنح التي والمكافآت والمرتبات األجورو ،الالزمة والعالجية الطبية المستلزمات أو المواد

 وضع الضروري ومن معينة، بخدمات االنتفاع مقابل تتحملها التي والمصروفات ومساعدين أطباء من

 تمثل التي المبالغ مفردات يوضح بحيث المؤسسة تتحملها التي التكاليف عناصرل دليل تصميم أو

  .هاداخل تتم التي األنشطة عن المالي التعبير

 وأخرى مستندية مجموعة استخدام التكاليف محاسبة نظام يتطلب :والدفترية المستندية المجموعة -4

 من نوعين ويوجد لذلك، المخصصة الدفاتر في وتسجيلها التكاليف بيانات جمع تسهل دفترية

  :الصحية المؤسسة في المستندات

 أو أدوية صرف أذون العالج، فاتورة: مثل المؤسسة داخل تعد التي وهي: داخلية مستندات - 

  ...أغذية أو طبية، مستلزمات

 مستلزمات أو طبية معدات شراء فاتورة: مثل المؤسسة خارج تعد التي وهي: خارجية مستندات - 

  ...طبية

 مراكز على األجور توزيع سجل: الصحية المؤسسة في المستخدمة السجالت أمثلة ومن

  ...التكاليف مراكز على السلعية المستلزمات توزيع سجل التكاليف،
                                                

   .4ص سابق، مرجع ،وآخرون شبرد سدونالد  )1
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 لتجميع كأساس تتخذ .)..سنوية سنوية، ربع شهرية،( فترة تحديد يتم حيث :التكاليف فترة تحديد -5

 يرتبطو دورية، بصفة األعمال ونتائج التكاليف وقوائم حسابات إلعداد التكاليف عناصر وحصر

 القرارات خاذوات والمتابعة للرقابة الالزمة البيانات من اإلدارة احتياجات :هامن عوامل بعدة تحديدها

                  )1 .بها العمليات وطبيعة

 الدفاتر في تسجيله تم ما لكل تلخيصا والتقارير القوائم تتضمن: والتقارير القوائم مجموعة -6

 قائمةو العالجية األقسام من قسم لكل التكاليف قائمة :بينها من ،المستندات واقع من والسجالت

  .ككل للمؤسسة التكاليف

  الصحية بالمؤسسة التكاليف عناصر: الثالث المطلب

 المؤسسة في تبويبها أسس وتتعدد المقدمة، الخدمة تكلفة تحديد في األساس التكاليف عناصر تمثل        

  :في أهمها يتمثل الصحية

  )2:يتضمنو التكلفة عنصر طبيعة على يعتمد الذي: الطبيعي التبويب -1

 في المستخدمة السلعية والمستلزمات المواد تكلفة في ويتمثل: )المستلزمات( المواد تكلفة عنصر - 

 غير أو مباشر بشكل سواء المقدمة الصحية الخدمة حجم في وتدخل الصحية المؤسسة نشاط

 تكلفة: أمثلتها ومن والتمويلي اإلداري النشاط أو) وجد إن( التسويقي بالنشاط ترتبط كما  مباشر،

 بيةالمكت األدوات تكلفة األشعة، مستلزمات المعامل، مستلزمات الطبية، المستلزمات األدوية،

  .النظافة وأدوات والمطبوعات

 خدمات على الحصول سبيل في الصحية المؤسسة تتحمله ما كل في ويتمثل :األجور تكلفة عنصر - 

 الخدمة( النشاط لوحدة بالنسبة مباشرة غير أو مباشرة الخدمات تلك كانت سواء اإلنساني العنصر

  ...والمكافآت المزايا النقدية، المرتبات األجور،: وتشمل آليا أو يدويا العمل كان وسواء) الصحية

 نشاطها مزاولة سبيل في المؤسسة تتحمله ما كل في وتتمثل: )الخدمات( المصروفات تكلفة عنصر - 

 المحركة، القوة المباني، إهتالك المباني، إيجار مثل: المباشرة العمل وتكلفة المواد بخالف

 )3...الكهرباء مصروفات الطبية، وغير الطبية والمعدات األجهزة هتالكإ الصيانة، مصاريف

  

                                                
 .189ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، حمدأ هاشم )1
 .89-76ص ص سابق، مرجع السجاعي، محمود حمودم )2
 .73ص ،2007 ،األردن المسيرة، دار ،اإلدارية المحاسبة ،وآخرون الفضل محمد مؤيد )3
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  )1:ويشمل: النشاط بوحدة عالقتها حسب التكاليف عناصر تبويب -2

 أجل من خصيصا المؤسسة تتحملها التي العناصر جميع في وتتمثل: المباشرة التكاليف عناصر - 

 المواد غالبا وتتضمن التكاليف، من العنصر هذا حدوث في المتسببة تعتبر التي النشاط وحدة

 مباشرة تتعلق التي األجور الصحية، الخدمة وتركيب تكوين في تدخل التي الطبية والمستلزمات

  ...بالخدمة

 تقديم أجل من ليس المؤسسة تتحملها التي العناصر جميع وتشمل: المباشرة غير التكاليف عناصر - 

  .تقدمها التي الخدمات جميع أجل من وإنما بذاتها صحية خدمة

  )2:ويتضمن :النشاط بحجم عالقتها حسب التكاليف عناصر تبويب -3

 سلوكا معها وتسلك المؤداة الخدمات حجم في بالتغيرات ترتبط التي وهي: المتغيرة التكاليف  - 

 هذه من الخدمة وحدة تكلفة وتكون المؤسسة نشاط مستوى في للتغير تستجيب حيث طرديا،

 :التالي الشكل يبينه كما ثابتة التكاليف

  

  

 

                                                
 .91ص ،سابق مرجع السجاعي، محمود حمودم )1
 .21ص سابق، مرجع جعفر، نعمه اإلله عبد )2

التكلفة المتغيرة 

  اإلجمالية

  التكلفة المتغيرة

 الوحدوية

  حجم النشاط

 الوحدوية 

  حجم النشاط

 الوحدوية 

 والوحدوية اإلجمالية المتغيرة التكاليف: )03( رقم شكل

Source: Bernard Colasse, Encyclopédie de comptabilité,  contrôle de gestion et audit , Economica, Paris, 

2000, pp 562-564. 
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 ومستمرة الزمة بصفة الصحية المؤسسة تتحملها التي التكاليف عناصر وتتضمن: الثابتة التكاليف - 

 تكاليف باعتبارها لتغيراته تستجيب وال نشاطها بمستوى ارتباط عالقة هناك يكون أن دون

 النشاط، مستوى مع عكسيا يتناسب التكاليف هذه من الخدمة وحدة نصيب ويكون )1،زمنية

 :التالي الشكل يوضحه ما وهذا ،...التأمين ات،اإلهتالك: وتشمل

 

  

 

 )2الثابتة، التكاليف و المتغيرة التكاليف خواص بين تجمع التي التكاليف هي: المختلطة التكاليف - 

 تثبت و معين مدى في النشاط مستوى مع تتزايد إذ متدرجة، بصورة الخدمات مستوى مع وتتغير

  .الفترات لبعض

  )3:يوجدو التكلفة عنصر ألجلها تحقق التي الوظيفة على يعتمد والذي: الوظيفي التبويب -4

 المؤسسة تتحملها التي التكاليف عناصر جميع من وتتكون: الصحي النشاط تكاليف عناصر - 

 يطلبها، من لكل والعالجية الصحية الخدمات تقديم في المتمثلة برسالتها القيام سبيل في الصحية

                                                
 .205ص سابق، مرجع ربه، عبد محمود محمد عطية، حمدأ هاشم )1
 .83ص ،2002/2003 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،اإلدارية المحاسبة مبادئ علي، حسين نور، محمد أحمد )2
 .90-89ص ص سابق، مرجع السجاعي، محمود حمودم )3

  التكلفة الثابتة

 الكلية 

  حجم النشاط  حجم النشاط

  

  التكلفة الثابتة

 الوحدوية 

  والوحدوية اإلجمالية الثابتة التكاليف): 04( رقم شكل

Source: Bernard Colasse, Op.cit, p p 565-566. 
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 والمصروفات) ومساعدين أطباء( العمالة وتكلفة الطبية والمستلزمات المواد تكلفة وتتضمن

 .الصحي بالنشاط المرتبطة األخرى العالجية

   بالخدمات المرتبطة التكاليف بنود جميع وتشمل: والتمويلي اإلداري النشاط تكاليف عناصر - 

 .ومصروفات وأجور مواد من الصحية المؤسسة في والتمويلية اإلدارية

 والذي الخاصة الصحية للمؤسسات بالنسبة التسويقي النشاط تكاليف عناصر وجود إلى اإلشارة مع   

  .الحكومية الصحية بالمؤسسات يوجد قد

  )1 :تتضمنو :الرقابة ألغراض التكاليف عناصر تبويب -5

  .اإلدارة قبل من فيها التحكم يمكن التي التكاليف وهي: للرقابة قابلة تكاليف - 

 من أو عليها يؤثر أن اإلداري للمستوى يمكن ال التي التكاليف هي: للرقابة قابلة غير تكاليف - 

  .فيها التحكم الصعب

  )2 :ىإل تبوب حيث:القرارات اتخاذ ألغراض التكاليف عناصر تبويب -6

 بدائل من آلخر بديل من تتفاوت والتي مستقبال المتوقعة التكاليف هي: )مناسبة( مالئمة تكاليف - 

  .تجنبها الممكن بالتكاليف وتعرف القرار،

 مالئمة تكون والتي للمقارنة الخاضعة البدائل تكاليف بين الفرق عن عبارة هي: تفاضلية تكاليف - 

   .القرار التخاذ

 من بدال معين بديل اختيار عند ممكنة بمنفعة التضحية أو الخسارة وتعني: البديلة الفرصة تكلفة - 

   .بديل اختيار لعدم نتيجة المؤسسة ستفقدها التي المنافع أي آخر،

 بأي تغييرها يمكن وال الماضي في اتخذت قرارات نتيجة تحققت تكاليف هي: الغارقة التكاليف - 

  )3.المستقبل في يتخذ قرار

  : يوجد حيث :المحاسبية بالفترة عالقتها أساس على التكاليف عناصر تبويب -7

 عادة وتحمل المحددة المالية الفترة خالل الخدمات على تدفع التي التكاليف هي: إيرادية تكاليف - 

 )4.واحدة مالية سنة تخص التي النفقات أنها على تعرفو الفترة، تلك إيرادات على

                                                
 .116ص ،2006 ،األردن المسيرة، دار ،المحاسبية المعلومات نظم لتخصص اإلدارية المحاسبة ،السعايدة جميل فيصل )1
 .88-86ص ص سابق، مرجع الشريف، عليان الناصر عبد )2
 .45ص سابق، مرجع الساقي، مهدي سعدون ،الربيعي جمعة حسن كمال )3
 .116ص سابق، مرجع السعايدة، جميل فيصل )4
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 عنها وينجم واحدة محاسبية فترة من أكثر منها تستفيد التي المصاريف هي: رأسمالية تكاليف - 

 األصل هذا تكاليف أن إذ األصول من أصل شراء مصاريف: مثل المؤسسة أصول في زيادة

  )1.له اإلنتاجي العمر سنوات عدد على تحمل

 :التالي الشكل في التكاليف لعناصر السابقة التبويبات تلخيص ويمكن

  

                                                
  .49ص ،1999 ،األردن زهران، دار ،الفعلية التكاليف محاسبة خليل، وارد هللا عطا الرزق، اهللا عبد صالح )1

 



  

35 
 

 التكلفة تبويب أسس

 ألغراض تبويبال

 الرقابة

 العالقة حسب التبويب

 النشاط بوحدة

 ألغراض تبويبال الطبيعي التبويب

 القرارات اتخاذ

 األجور تكلفة

 الخدمات

 المواد تكلفة

 التبويب

 الوظيفي

      العالقة حسب تبويبال

 النشاط بحجم

 أساس على تبويبال

 المحاسبية بالفترة العالقة

  قابلة تكاليف

 للرقابة

 غير تكاليف

 للرقابة قابلة

 الغارقة التكاليف

 النشاط تكاليف

 اإلداري

 والتمويلي

 النشاط تكاليف

 الصحي

 مباشرة غير تكاليف

 

 مباشرة تكاليف

 الفرصة تكلفة

 البديلة

 تفاضلية تكاليف

 ثابتة تكاليف إيرادية تكاليف مالئمة تكاليف

 متغيرة تكاليف

 مختلطة تكاليف

 رأسمالية تكاليف

 النشاط تكاليف

 يقيوالتس

  :على باالعتماد الطالبة إعداد: المصدر

 .94-86ص ص سابق، مرجع السجاعي، محمود محمود -

  .88-86ص ص سابق، مرجع الشريف، عليان الناصر عبد -
  .45ص سابق، مرجع الساقي، مهدي سعدون الربيعي، جمعة حسن كمال -
  .116ص سابق، مرجع السعايدة، جميل فيصل -
  
 

 التكاليف عناصر لتبويب المختلفة األسس): 05( رقم الشكل
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  :األول الفصل خالصة

 الحسن السير ضمان أجل من ضروري جد الصحية بالمؤسسة التكاليف محاسبة وجود يعد          

 الهدف وتحقيق بيئتها في واالستمرار البقاء ضمان واألقسام، لألفراد األداء تحسين أنشطتها، لمختلف

 أهدافها تحقيق جانب إلى الربح وهو منها الخاصة السيما المؤسسات أغلب إليه تسعى الذي األساسي

 والموازنات، الخطط وضع من تمكنها مفصلة تكاليفية معلومات من توفره ما خالل من وهذا اإلنسانية،

  .المختلفة القرارات واتخاذ األداء وتقييم الرقابة تحقيق إلى باإلضافة



  

  

  الفصل الثاني
نظام محاسبة التكاليف على أساس  تطبيق

     في تحديد تكلفة  )ABC(األنشطة 

  الخدمة الصحية
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  :تمهيد
 بمنأىلقد شهدت البيئة الصناعية والتكنولوجية العديد من التغييرات لم تكن المؤسسات الصحية           

المؤسسات إلى التركيز على اتخاذ القرارات  إداراتعنها، وذلك في وسط محيط تنافسي تسعى فيه 

في السوق، وتمكنها من الحفاظ على مكانتها واستمرارها  أهدافهاورسم السياسات التي تحقق  اإلدارية

فرض عليها تطوير أنظمة التكاليف التقليدية وتكييفها بما يتالءم والظروف الجديدة، ليكون ظهور  وهذا ما

كمدخل حديث لتحديد التكلفة اتسع تطبيقه في المجال  )ABC(محاسبة التكاليف على أساس األنشطة نظام 

المؤسسات الصحية، فهل يساهم هذا النظام في تجاوز العقبات التي واجهت  بينهالصناعي ثم الخدمي ومن 

يحققها تطبيقه في المؤسسات  أنهي المزايا التي يمكن  التكاليف التقليدية في البيئة الحديثة وما أنظمة

  ؟ الصحية

وكيفية  الخدمة الصحية ومن خالل هذا الفصل سنحاول التعرف على الطرق التقليدية لتحديد تكلفة       

  .هذا النظام والمزايا التي يقدمها في تحديد تكلفتها ومختلف خصائص )ABC(استخدام نظام 
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  الخدمة الصحية تكلفةالطرق التقليدية لتحديد : األولالمبحث 
وتتعدد طرق حساب إلى البيانات التفصيلية عن تكاليف مختلف خدماتها، لمؤسسة الصحية تحتاج ا         

في ذلك سواء التقليدية منها أو الحديثة، وسنتطرق في هذا المبحث إلى الطرق  استخدامها التكلفة التي يمكن

  .التقليدية لتحديد التكلفة ضمن مدخلين كلي وجزئي

   المدخل الكلي :األولالمطلب 

 األقسام المتجانسةويتضمن طريقة  على التحميل الكلي لجميع عناصر التكاليفيستند هذا المدخل          

   .ومختلف مزاياها وعيوبهاوالتي سنتطرق إلى تعريفها وخطواتها 

بجميع عناصر النشاط على تحميل وحدات  هذه الطريقةتقوم : األقسام المتجانسةطريقة تعريف  -1

نت اوسواء ك  سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ،التي تتحملها المؤسسة الصحية خالل الفترةالتكاليف 

 ذهعلى اعتبار أن التكاليف التي تتحملها المؤسسة الصحية هي من أجل تقديم ه تكاليف متغيرة أو ثابتة

  )1 .الخدمات

  )2:التالية على األسس تعتمدو

  .عناصر التكاليف كافة )الخدمات المقدمة( الوحدات المنتجة النهائيةحمل تضرورة أن ت - 

  .المباشرة والمصاريف غير المباشرة الفصل بين المصاريف  - 

، المبيعات المحققة بإيراداتمقابلة التكاليف الكلية  بالمصروفات، أي اإليراداتتطبيق مبدأ مقابلة  - 

  .والعكس صحيح التكاليف عن اإليراداتزيادة يتحقق الربح من حيث 

بتحميل المصاريف غير المباشرة، حيث يعرف متجانسة تسمح  أقسامعدة  إلىتقسيم المؤسسة  فيها يتمو

 ويمكن قياس ،له إمكانياته، أهدافه) ...إدارة، إنتاج(جزء معين من المؤسسة  "نه أالقسم المتجانس على 

  )3." نشاطه

  )4:في المؤسسة الصحية األقسامنوعين من  يوجدو

مرضى القسم  ةمثل وحدات رعاي مباشرةصحية  خدماتوهي المراكز التي تؤدي : أقسام رئيسية - 

  .الداخلي

                                                           
  .127محمود محمود السجاعي، مرجع سابق، ص )1
  .123، ص2007المسيرة، األردن، ، دار المحاسبة اإلدارية ،مؤيد محمد الفضل وآخرون )2
 .36، مرجع سابق، صناصر دادي عدون )3
  .217-216د محمود السجاعي، مرجع سابق، ص صمحمو )4
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 اإلنتاجيةوتتمثل في مراكز الخدمات  ةيفي مساعدة األقسام الرئيس مهمتها تكمن :أقسام مساعدة - 

     ).والتمويلية اإلداريةمراكز الخدمات ( ومراكز المصروفات العامة

  )1 :وتتمثل في :خطوات الطريقة -2

  .الخدمة المقدمةتكلفة  إلىل المصاريف المباشرة يتحم -

  .على األقسام  وتوزيعها حصر وتجميع المصاريف غير المباشرة - 

  .تحميل مصاريف األقسام على الخدمات  -

  :يلي شرح لكافة الخطوات السابقة وفيما

  .الخدمات المقدمة تخصص مباشرة على والتي :تحميل المصاريف المباشرة .2-1

على األقسام الرئيسية وتحديد  هاحيث يتم توزيع :على األقسام توزيع المصاريف غير المباشرة. 2-2

 :وفق مرحلتين ذلكو، تكلفة وحدات العمل الخاصة بها

بعد عملية حصر وتقدير المصاريف غير المباشرة : التوزيع األولي للمصاريف غير المباشرة 1- 2- 2

وهو جدول يحتوي على خانات بعدد األقسام  ،لهذه المصاريف تأتي عملية إعداد جدول التوزيع األولي

مصاريف  :المصاريف من بين يوجدحيث  غير المباشرة مصاريفوعلى سطور أفقية بعدد عناصر ال

تدخل مباشرة في بعض األقسام وال توجد صعوبة في تحميلها ما دامت تخصص مباشرة لألقسام 

 )2.سب مئوية مختلفة تسمى بمفاتيح التوزيعأما المصاريف األخرى فتوزع بين األقسام بن المتعلقة بها،

 :يلي الجدول كما ويظهر هذا

  للمصاريف غير المباشرة األوليالتوزيع  ):03(رقم  الجدول                   

     

                                                           
  .50، ص1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، كلفة والمحاسبة التحليليةتسعر ال، رحالعلي  )1
  .49المرجع، صنفس  )2

  
  طبيعة

  المصاريف

  
  المجموع

  األقســام المتجـــانسة
  ساسيةاأل  مساعدةال

  ز  و  هـ  د  ج  ب  أ
  1م -
  2م-

    -  
    -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

1990, p530.      Paris, , libraire Vuibert,Eléments fondamentaux de comptabilité : P.Mévellec, G.Rochery, Source    
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المساعدة  األقساموالذي يتضمن توزيع مصاريف  :التوزيع الثانوي للمصاريف غير المباشرة .2- 2- 2

  :كما يلي على األقسام الرئيسية وتحديد تكلفة وحدات العمل الخاصة بها

مساهمة األقسام المساعدة في تحقيق  إن: األقسام المساعدة على األقسام الرئيسيةتوزيع مصاريف   - أ

 ،)1األقسامذه تها من هاستفادفرض تحمل هذه األخيرة ألعباء األولى حسب ي األساسية األقسامنشاط 

  :طريقتين للتوزيع توجدوفي هذا الصدد 

  تقوم على أساس جمع مصاريف األقسام المساعدة ومن ثم توزيعها  )2:اإلجماليطريقة التوزيع

 . على األقسام الرئيسية باستخدام أساس واحد للتوزيع

 يتم توزيع المصاريف غير المباشرة لكل قسم من األقسام ها في ظل )3:طريقة التوزيع التنازلي

  :كما يلي المساعدة األقسامترتيب بعد  بشكل تنازلي األخرىالمساعدة على األقسام 

  .األقسام األخرى دون أن يستفيد من أي خدمة إلىتحديد القسم الذي يقدم خدمات  - 

األقسام  إلى القسم الذي استفاد مرة واحدة من القسم الذي سبقه وقدم بدوره خدمات تحديد - 

ادته من خدمات القسم الذي لم يقدم أي خدمة مع استف إلى الوصولحتى  وهكذا ،...األخرى

  .المساعدة األقسامالتوزيع الكلي لمصاريف  يتموبهذا كل األقسام 

  فمثال، األقسام المساعدةوتستخدم في حال وجود تبادل للخدمات بين  )4:التوزيع التبادليطريقة 

خر مع استفادته من خدماته وهنا ال يتم التوزيع إال بعد معرفة آقسم ما خدمات لقسم يقدم  قد

 متغيرات مجهولة تمثل قيمة المصاريف المتبادلةتحديد  من خالل ،قسممجموع مصاريف كل 

من جدول  مصاريفهما بداللة المصاريف األولية لألقسام مجموع ثم تعيين لكل من القسمين

شكل مجموعة معادالت وتت ،التوزيع األولي وبالمتغيرات التي تمثل قيمة المصاريف المحولة

 ليتم بعدها ،لكل قسم اإلجماليةمن الدرجة األولى يكفي حلها جبريا للحصول على المصاريف 

  .توزيع المصاريف على األقسام األخرى

                                                           
  .43عدون، مرجع سابق، ص داديناصر  )1
مدى توافر مقومات تطبيق نظام التكاليف المبنية على األنشطة في المصارف الوطنية العاملة في قطاع ، طلعت ممدوح بارود )2

، غ 2007اإلسالمية، غزة،  الجامعة والتمويل، دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة ،غزة
 .77، صمنشورة

  .47رحال، مرجع سابق، ص علي )3
  .47-44مرجع سابق، ص ص ناصر دادي عدون، )4
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تحميل مصاريف األقسام الرئيسية على من وحدة العمل  مكنت :تحديد تكلفة وحدات العمل  -  ب

تكلفة المنتجات وحدة القياس لألقسام تسمح بتحميل تكلفة األقسام على  "وتعرف على أنها ، الخدمات

  )1."أو الطلبيات) ات خدم ،سلع (

  )2:ـتسمح ب و

  .للحصول على تكلفة وحدة العمل) القسم المتجانس( تقسيم تكلفة مركز التحليل - 

    .)الخدمة( تكلفة المنتجتحميل تكلفة القسم على  - 

  )3:بالعالقة التاليةويتم تحديد تكلفتها 

  

  :التاليالجدول في غير المباشرة الثانوي للمصاريف توزيع اللخص عملية توت

  ةالتوزيع الثانوي للمصاريف غير المباشر) : 04( رقم جدول                               

  

  

  

                                                           
)1 
 Abdellah Boughaba,  Comptabilité analytique d'exploitation , Berti éditions, Algérie, 1991, p91.  
)2 
 Claude Alzard, Sabine Sépari, Contrôle de gestion, Dunod, Paris, 2007, p163.     

 
)3

  Jean Lochard, La comptabilité analytique, Les éditions d'organisation, Paris, 1998, p110. 
 

  األقسام الرئيسية  األقسام المساعدة  الوظائف                    مصاريفال
  

  توزيع أولي
  توزيع ثانوي

  المجموع
  وحدة العمل

  عدد وحدات العمل
  تكلفة وحدة العمل

  

  3  2  1  ب  أ

          
          

        
        

المصاريف اإلجمالية للقسم الرئيسي                                  

 عدد وحدات العمل للقسم الرئيسي

 

 =تكلفة وحدة العمل 

Source: Gérard Melyon, Comptabilité analytique, Bréal, 2
eme
 édition, Paris, 2001, p36 
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  :الخدماتتحميل مصاريف األقسام على  .2-3

من  الرئيسيةقسام األلكل قسم من خدمة من المصاريف غير المباشرة الوحدة  نصيب حسابيمكن     

 هتبينكما  ،خالل ضرب تكلفة وحدة العمل للقسم في عدد الوحدات التي استفادت منها وحدة الخدمة

  )1:العالقة التالية

  

  .ع المصاريف المباشرة والمصاريف غير المباشرة المحملة عليهاوالخدمة من خالل مجموتتحدد تكلفة  

  )2 :وتمتاز طريقة األقسام المتجانسة بـ

  .سهولة استخدامها -

حيث تؤمن هذه الطريقة بأن السعر  ،تساعد المؤسسة على تحديد سياسات التسعير في األمد البعيد -

  .ويزيد عن ذلك اإلجماليةأن يغطي التكاليف  يجب

  .باإليراداتتعطي صورة واضحة لمستوى التكاليف ومقارنتها  - 

  )3: يؤخذ عليها ومما

  .صعوبة الفصل بين المصاريف المباشرة والمصاريف غير المباشرة - 

عدم معرفة مدى استغالل الطاقة المتاحة، ما يؤدي إلى هدر الطاقة وضياعها وعدم اإلهتمام بالرقابة  -

  .وضبط عمليات التشغيل واإلنتاج

عليها في تزويد اإلدارة بالبيانات الالزمة التخاذ القرارات ورسم السياسات  عدم القدرة على اإلعتماد - 

  .والتخطيط

تقسيم المؤسسة إلى مراكز تحليل يؤدي إلى جمود تنظيمي بها، وأي تغيير في الهيكل التنظيمي  - 

  )4 .خالل الدورة يستوجب النظر من جديد في نظام حساب التكاليف بغية إعادة تحديد مراكز التحليل

   الجزئيالمدخل  :الثانيالمطلب 

          بجزء من عناصر التكاليف التي تتحملها) الخدمات الصحية(ي يقوم على تحميل وحدات النشاط والذ     

  فيعتبر أعباء تحمل على قائـمة الدخـل، الل الفترة أما الجزء الباقي من عناصر التكـاليفـخ المؤسسة

                                                           
 .150ص ،ناصر دادي عدون، مرجع سابق )1
 .142ص ،2000 ،األردن ، دار وائل،محاسبة التكاليفقصي السامرائي،  لجبالي،امحمود علي  )2
 .235الشريف، مرجع سابق، صعبد الناصر عليان  )3

4)
 P.Mévellec, G.Rochery, Op.cit, p550.

 

 

  عدد وحدات القياس ×تكلفة وحدة القياس  =التكلفة المحملة

  .المستهلكة
 

  هاالخاصة ب العمل عدد وحدات× للقسمتكلفة وحدة العمل = الخدمة من المصاريف غير المباشرة لقسم ما  نصيب
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الثابتة المصاريف ير المباشرة أو الفصل بين المصاريف المباشرة وغهذا المدخل على مبدأ ويرتكز 

ويتضمن ثالث طرق لحساب التكلفة تتمثل في طريقة التكاليف المباشرة، طريقة  ،)1 والمصاريف المتغيرة

  .العقالني للتكاليف الثابتةطريقة التحميل والمتغيرة التكاليف 

، الفصل بين المصاريف المباشرة والمصاريف غير المباشرةتقوم على  :طريقة التكاليف المباشرة -1

غير المباشرة  المصاريفعناصر  أمافقط المباشرة  مصاريفبعناصر ال صحيةتحمل الخدمات ال حيث

   )2 .هنا عن جدول توزيع المصاريف غير المباشرة االستغناءويتم  فتحمل على قائمة الدخل

  )3 :التاليةاألسس ستند على وت

  .بين المصاريف المباشرة والمصاريف غير المباشرةالفصل  - 

  .وبين تكلفتها المباشرةتقديم الخدمات مجمل الربح هو الفرق بين ثمن  - 

  .اإلجماليةغير المباشرة يتم استبعادها من النتيجة مصاريف ال - 

  )4:التي تقدمها مزاياالومن أهم 

  .هاسهولة استعمال - 

تعديل هيكلها  إلى رتضطخدماتها دون أن  التي تريد تعديل تشكيلةيبرز استعمالها لدى المؤسسات  - 

  .األساسي

  )5 :مما أخذ عليهاو

  .صعوبة الفصل بين المصاريف المباشرة والمصاريف غير المباشرة - 

مجمل أعباء المؤسسة الصحية فان تمثل الجزء المهم من  الكانت المصاريف المباشرة  إذا - 

  .يعود بأي فائدةاستعمال هذه الطريقة ال 

الفصل بين المصاريف الثابتة والمصاريف على  تعتمد هذه الطريقة " :طريقة التكاليف المتغيرة -2

 "فقط وهذا ألغراض التسيير ةالمتغيرة وحساب التكلفة بالمصاريف المتغير
حيث تخصص  )6

                                                           
  .128محمود محمود السجاعي، مرجع سابق، ص )1
 .128، صالمرجعنفس  )2
  .242عبد الناصر عليان الشريف، مرجع سابق، ص  )3

4) 
R.  Paturel, La  comptabilité  analytique    système  d'information  pour  le  diagnostic  et  la  prise  de  décision , 

éditions Eyrolles, Paris, 1987, p 309. 
5)
 Ibid, p 309. 

  .135ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص )6
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عن طريق مراكز لها المصاريف المتغيرة المباشرة على الخدمة مباشرة أما غير المباشرة فتحمل 

    )1.)األقسام المتجانسة ( التحليل

طريقة التكاليف ، يف المتغيرة البسيطةريقة التكالطهما  ن من طريقة التكاليف المتغيرةينوع يوجدو

  .المتغيرة المتزايدة

 ،على وحدات الخدمة فقطالمصاريف المتغيرة تحميل يتم  :طريقة التكاليف المتغيرة البسيطة - 2-1

  )2.المصاريف الثابتة كليا عند احتساب التكلفة واستبعاد

  )3:في وتتمثل خطوات حساب النتيجة

  .األعمالحساب رقم  - 

  .والمتغيرةتحديد وحساب المصاريف الثابتة  - 

  :والذي يحسب بالعالقة التالية ةحساب الهامش على التكاليف المتغير - 

     

كما تبينه  الثابتةمصاريف المتغيرة وال يفلافرق بين الهامش على التكتمثل ال النتيجة والتيحساب - 

   :العالقة التالية

  

  :الحاالت التالية حيث تنتج    

 وتكون ،الثابتة مصاريفة أكبر من العلى التكاليف المتغيريكون الهامش  :)ربح( فرق موجب -  

  .ققت فائضاالثابتة وح مصاريفهاغطت كل عندها قد المؤسسة 

في هذه و، الثابتة مصاريفأقل من ال يكون الهامش على التكاليف المتغيرة :)ةخسار( فرق سالب - 

  .الثابتة مصاريفهاالحالة المؤسسة لم تغطي 

 مصاريفال ويكون عند تساوي الهامش على التكاليف المتغيرة مع :)خسارةال بح وال ر( معدوم فرق - 

 .الثابتة

  

                                                           
العلوم التجارية فرع  ماجستير في مذكرة، المؤسسةأهمية نظام التكلفة على أساس النشاط في تحسين مردودية اليزيد ساحري،  )1

 .34، صغ منشورة، 2008 2007/إدارة األعمال، جامعة باتنة،
  .131ص ،يد محمد الفضل وآخرون، مرجع سابقمؤ )2

3) 
Gérard Melyon, Op.cit, p p142-143.  

  المصاريف المتغيرة –رقم األعمال = الهامش على التكاليف المتغيرة 
 

  المصاريف الثابتة -الهامش على التكاليف المتغيرة= النتيجة
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  :الخطوات السابقة في الجدول التاليتلخيص يمكن و

 

  

 باإلضافة إلى تحميل السابقةعلى نفس مبدأ الطريقة  زرتكت :طريقة التكاليف المتغيرة المتزايدة - 2-2

بين طريقة التكاليف المتغيرة وطريقة التكاليف  تجمع حيث )1على الخدمةالمباشرة الثابتة  المصاريف

تكلفة  كونتتو ،)2في تغطية المصاريف الثابتة المشتركة لخدمةمعرفة مساهمة ا مكن منوت المباشرة

  .بهالمصاريف الثابتة المباشرة الخاصة وا تغيرةخدمة وفقها من مجموع المصاريف المال

 )3:وتتلخص خطوات حساب النتيجة في      

 .األعمالحساب رقم  - 

  .والمتغيرةتحديد وحساب المصاريف الثابتة  - 

  :بالعالقة التاليةالذي يعبر عنه حساب الهامش على التكاليف المتغيرة  - 

  

  :التالية بارةبالعالذي يعبر عنه حساب الهامش على التكاليف الخاصة  -     

  

  :التاليةالعالقة فق حساب النتيجة و - 
  

  

                                                           
97.p, Tunis, 2003, PU, CComptabilité analytique , elAdnen Ben Fadh

 )1
   
2 ) 
M. Gervais, Contrôle de gestion, Economica, 7 

eme
 édition, Paris, 2000, p96.  

3 ) 
F.Makhlouf, Comptabilité analytique, Copyright, Algérie, 2006, p 98. 

  اإلجمالي  3) خدمة( منتج  2) خدمة( منتج    1) خدمة( منتج  العناصر
  رقم األعمال

  متغيرةال مصاريفال -
-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

  -   -   -   -   الهامش على التكاليف المتغيرة

  -     ثابتة مصاريفال -

  -     النتيجة

Source : Gérard Melyon, Op.cit, p145. 

  المتغيرة المصاريف –األعمال رقم = الهامش على التكاليف المتغيرة 
 

   )مباشرةال (المصاريف الثابتة الخاصة  -الهامش على التكاليف المتغيرة= الهامش على التكاليف الخاصة 
 

  المصاريف الثابتة المشتركة - على التكاليف الخاصة الهامش= النتيجة 
 

  البسيطة خطوات حساب النتيجة وفق طريقة التكاليف المتغيرة): 05( رقمجدول 
 



  في تحديد تكلفة الخدمة الصحية) ABC(نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  تطبيق            :  الفصل الثاني
  اهللا

47 
 

  :في الجدول التالي سابقةخطوات الال تلخيصيمكن و

 مراحل حساب النتيجة حسب طريقة التكاليف المتغيرة المتزايدة: )06( رقمجدول                 

  المجموع  )خدمات( اتمنتج  العناصر
  ج  ب  أ

  األعمالرقم 
  المتغيرة مصاريف ال -

-  
-  

-  
-  

-  
-  

-  
-  

  -  -  -  -  الهامش على التكاليف المتغيرة=

  -  -  -  -  المصاريف الثابتة الخاصة -

هامش ( الهامش على التكاليف الخاصة=
  )المساهمة

-  -  -  -  

  -    المصاريف الثابتة-
  -    النتيجة= 

  

 اتخاذ القرارات في التي تساعد بالحصول على المعلوماتيسمح  الخاصة التكاليفعلى الهامش  إن      

  )1:من خاللخدمة استبعاد  أوالمتعلقة بالحفاظ 

  .موجبا هاكان هامش المساهمة ل إذالتحسين النتيجة خدمة المحافظة على  - 

  .سالبا اكان هامش المساهمة له إذالتحسين النتيجة خدمة التخلي عن  - 

  )2 :التكاليف المتغيرة بين أهم المزايا التي تقدمها طريقة ومن

اتخاذ القرارات قصيرة األجل خاصة فيما يتعلق بتخطيط األرباح وتحليل التعادل  تساعد على - 

  .للخدمات

اإلدارة في مجال التسيير من خالل مساعدتها على تحديد السعر بما يغطي التكلفة المتغيرة  تفيد - 

  .على األقل ومن ثم التكاليف الثابتة

تخدم اإلدارة في مجال الرقابة لكون التكاليف المتغيرة غالبا ما تكون من مسؤولية القائمين على  - 

  .اإلنتاج

   .عملية تقييم المخزوناتهل تس - 
                                                           

Gérard Melyon, Op.cit, p164. )1  
  . 139 -138آخرون، مرجع سابق ، ص صمؤيد محمد الفضل و )2

Source : F.Makhlouf, Op.cit, p99. 
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يف المتغيرة مصارتمكن من متابعة تطورات ال حيثمراقبة فعالية التسيير الداخلي للمؤسسة،  - 

على ، والعمل لها عالقة مباشرة بسياسة المؤسسة قصيرة األجل ومقارنتها باألرقام المثالية التي

  )1 .تخفيضها

  )2:لهاالموجهة  ومن ضمن االنتقادات   

حيث أن بعض المصاريف تكون ثابتة ضمن  الفصل بين المصاريف المتغيرة والثابتة صعوبة -

  ).مصاريف شبه الثابتةال(ثم تبدأ بالتغير  معينمستوى نشاط حدود 

  .النشاطتغيرها ليس بنفس تغير حجم  أن إالمصاريف متغيرة هناك  - 

  .المتغيرة ال يعبر عن التكلفة الحقيقية لها بالتكاليف وحدة الخدمةتحميل  - 

على  ثريؤما  الزمن وهذانشاط المؤسسة متغير عبر  إن :طريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة -3

وطريقة التحميل العقالني للتكاليف الثابتة  نقصانه، أوالنشاط بزيادة  كان هذا سواءوالنتيجة التكاليف 

على تحميل التكاليف الثابتة المحددة بالنسبة  حيث تقوم الخدمةالتغير في النشاط على تكلفة  تأثيرتبطل 

مصاريف  إلىتقوم على تقسيم المصاريف  سعر التكلفة طريقة لحساب"عرف بأنها تو )3لمستوى النشاط

  )4."المنتجة الوحداتبالتناسب مع غير المباشرة المصاريف الثابتة  تحميل ثابتة، ليتم متغيرة ومصاريف

  )5:ومن أهم خصائصها    

  .تقديمهاساهمت في  المباشرة التيبنصيبها من المصاريف الثابتة غير  الخدمةتحميل  - 

 .المصاريف الثابتة غير المحملة على النتيجةل يتحم - 

  )6:وتتمثل مراحلها في

  .لكل قسم الفصل بين المصاريف الثابتة والمتغيرة - 1

 :وفق العالقة التالية) معدل النشاط(التحميل العقالني للتكاليف الثابتة تحديد معامل  - 2

  

                                                           
   .139 -138ص ص ،ناصر دادي عدون، مرجع سابق )1
  .248ص مرجع سابق، عبد الناصر عليان الشريف،  )2

)3  
Gérard Melyon, Op.cit, p176.  

  .59، مرجع سابق، صرحال علي )4
  .250محمد محمود عبد ربه، مرجع سابق، ص هاشم أحمد عطية،  )5

)6  Gérard Melyon, Op.cit, p184.188.  

  مستوى النشاط الحقيقي             

 مستوى النشاط العادي         
 =معدل التحميل 
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 ي متغيرين أساسيين يسمحان بتحميل المصاريفالنشاط الحقيق ىيعتبر مستوى النشاط العادي ومستو   

  )1:حيث أنالثابتة 

 العادية التي تأخذ  بالطاقة اإلنتاجية المتوسطةيرتبط بمستوى اإلنتاج أي : مستوى النشاط العادي

طاقات اآلالت والتجهيزات، عدد العمال، وقت العمل الضائع، أوقات التعطل  االعتباربعين 

  ...والصيانة

 في الفترات المختلفة  لنشاطهو المستوى الذي تبلغه المؤسسة فعليا من ا: مستوى النشاط الحقيقي

  .والذي يكون أقل أو يساوي أو أكبر من المستوى العادي

  )2:باستعمال معامل التحميل وفق العالقة التاليةتحديد  قيمة المصاريف الثابتة المحملة   - 3

  
 

   )3:وتنتج ثالث حاالت ممكنة

في هذه الحالة يتم  ،قدرتها اإلنتاجية العاديةأن المؤسسة فاقت  هذا يعني  :1>معامل التحميل - 

ثل ربح زيادة النشاط أو تحميل أعباء ثابتة أكبر من األعباء الثابتة العادية والفرق بينهما يم

  . الفعالية

  في ،لم تستعمل كلية) الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة(و يعني أن قدرة المؤسسة : 1<معامل التحميل - 

الحالة يحمل جزء فقط من األعباء الثابتة والفرق بين األعباء الثابتة والجزء المحمل يعد  هذه

  .)تكلفة البطالة( ط أو الفعالية كأعباء نقص النشا

ما  ،ويكون في حالة التساوي بين مستوى النشاطين الحقيقي والعادي: 1=معامل التحميل  -

نتائج وتطابق وهنا ت(ينتج عن هذه الحالة أي فرق يعني تحميل األعباء الثابتة بصفة كلية وال 

  .)المتجانسةطريقة األقسام 

يمكن تحديد فرق التحميل في أي وقت  فإنهالمراكز إذا كانت معامالت التحميل هي نفسها لجميع 

 يتم حساب فرق التحميل مركز بمركز، وال يمكنف كان أما إذا كانت معامالت التحميل مختلفة

  بإضافة  السابقة يتم معالجة الفروقو )4بذلك إال بعد التوزيع األولي و قبل التوزيع الثانوي  القيام

  .الفرق إلى النتيجة في حالة ربح زيادة النشاط وطرحه من النتيجة في حالة نقص النشاط
                                                           

  .65ص ، مرجع سابق،رحال علي )1
)2
  J. Orsoni, Comptabilité analytique, Vuibert, Paris, 1987, p91. 

  .          82ص ،)ب ت ( ،رالجزائ ،األفاقر دا، - منهجية حساب سعر التكلفة  - المحاسبة التحليلية ، ي، حسين لبيهسفيان بن بلقاسم )3
4)  
R. Paturel, Op.cit, p 303.

 

  معدل النشاط× المصاريف الثابتة المحققة = المصاريف الثابتة المحملة 
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  .لألقسام) مصاريف متغيرة+  مصاريف ثابتة محملة(حساب مجموع المصاريف  -4 

  وحدة العملتحديد طبيعة  - 5

  .تحديد عدد وحدات العمل - 6

  .حساب تكلفة وحدة العمل - 7

  .بالجمع بين المصاريف المباشرة وغير المباشرة تحديد تكلفة الخدمات - 8

  )1:الطريقةومن أهم مزايا 

يرات في سعر التكلفة هل هي اب التغسبتحديد أ من خاللتساعد على تحديد المسؤوليات بدقة  - 

أو تغير المردودية التقنية  اإلنتاج عواملالتغير في تكاليف  أو النشاطحجم بسبب التغير في 

  .للمؤسسة

  .اإلنتاجعوامل  تأثيراتتحديد التكلفة بشكل منفصل عن  - 

  .ذلك أسبابوالبحث في  ير المستعملةغ اإلنتاجيةتمكن هذه الطريقة من التعرف على الطاقة  - 

  )2:ومن ضمن االنتقادات التي وجهت لها 

  .ةصعوبة التفرقة بين المصاريف الثابتة والمصاريف المتغير - 

  .في حال اختالف معامل التحميل عن الواحد اإليراداتمقابلة  مبدأتعارض هذه الطريقة مع  - 

  .تحديد مستوى النشاط العادي صعوبة - 

  

  

  

  

  

                                                           
  .115ص ،250، صسابق ناصر دادي عدون، مرجع )1
، الدار الجامعية، محاسبة التكاليف، المحاسبة اإلدارية المحاسبة المالية،: راسات فيد، محمد محمود عبد ربه، أحمد عطية هاشم )2

  .250ص ،2000اإلسكندرية، 
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  أساسعلى  التكاليف محاسبة تحديد تكلفة الخدمة الصحية باستخدام نظام :المبحث الثاني

 )ABC( األنشطة 

)ABC( األنشطةالتكاليف على أساس محاسبة يعد نظام         
*
مفهوما حديثا بالنسبة للمؤسسات الصحية  

، دقة في بيئة الرعاية الصحية مسألة غاية في األهمية أكثرشكل بحيث أصبح تحديد تكلفة الخدمة الصحية 

الستخدامه في تحديد تكلفة  اإلجرائيةومختلف الخطوات  هذا النظام مفهومإلى في هذا المبحث وسنتطرق 

  .الخدمة الصحية

  ) ABC(التكاليف على أساس األنشطة محاسبة نظام مفهوم  :األولالمطلب 

عنصر أساسي محور حول األنشطة باعتبارها تت )ABC(من التعاريف لنظام لقد قدمت العديد        

   .ى ظهورههذا النظام ولألسباب التي أدت إل تعريفوفيما يلي تقديم ل كز عليهتير

  نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة تعريف -1

إقباال كبيرا من طرف المؤسسات  )ABC(لقد عرفت محاسبة األنشطة أو ما يسمى بطريقة             

 )R. KAPLAN و  T. JOHNSON( األمريكية و األوربية في سنوات الثمانينات خاصة بعد صدور كتاب

المحاسبة على و ه عرضا فيه إطار تصوري جديدا فيه حدود المحاسبة التقليدية والذي ذكر )1987( سنة

 أساس هذه المحاسبة إلى المنظمة الدولية  رجعوي، أساس األنشطة
)CAM.I( **  التي يساهم فيها أكبر

إلى إنشاء نظام ) 1986(توصلت سنة حيث  التنظيمي ميدان المراجعة وف المكاتب األمريكية المختصة

  برنامجتسييري جديد مؤسس على التكاليف يدعى  )CMS(
 ***

الذي انبثقت منه المحاسبة على أساس  

تمعت األشغال ترجع إلى سنوات الستينات أين اج )ABC(إال أن التجارب في استعمال طريقة  ،األنشطة

 وكانت تلك)  GENERAL ELECTRIC( فيها شركةالتطبيقات العملية التي شرعت النظرية الجامعية و

األنشطة التي حققتها هذه  على أساس) األعباء غير المباشرة( العامة أول تجربة للتحكم في المصاريف

     )1).1963(الشركة سنة 
                                                           

Activity- Based Costing. :)ABC(
*
  
**
(CAM.I): Computer Aided Manufacturing –International. 

***
 (CMS): Cost Management System. 

 ،دراسة مقارنة - معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة اإلقتصادية نظام: المحاسبة التحليليةدرحمون هالل،  )1
 .273غ منشورة، ص، 2004/2005، جامعة الجزائر ،أطروحة دكتوراه في العلوم اإلقتصادية
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–Cost(كلفة رئيسية تكأغراض  األنشطة ىكلفة يركز علت مدخل "بأنه  )ABC(نظام ويعرف       

Object ( كلفة أخرى كالمنتجات والخدمات تأغراض  ةكلفت حديدكأساس لت يستخدم تكلفتهاحيث"
 "فهو )1

األولى تخصيص عناصر التكاليف غير المباشرة على يتم في  ؛مرحلتينكلفة على تنظام لتخصيص ال

 ثم يتم في المرحلة الثانية تخصيصها على المنتجات ،والتي تمثل األنشطة (Cost Pool) ةكلفتأحواض ال

"إلنهائهاالالزمة األنشطة عدد  حسبب
على فكرة أن توفير الخدمات أو المنتجات يحتاج  يقوم "حيث  ،)2

وأن تلك األنشطة تحتاج  ،ممارسة عدة أنشطة لتحقيق غاياتهاتقوم على  مؤسساتوأن هذه ال ؤسساتإلى م

 ."ية ولها تكلفةإقتصادإلى موارد وأن هذه الموارد بطبيعتها 
3(   

  )4:األساسي لهذا النظام هو فالمبدأ

  :التالي الشكل هما يبين ، وهذاتستهلك األنشطة )الخدمات( أن األنشطة تستهلك التكاليف والمنتجات   

  

  

  

ثم الربط ألنشطة التي تستخدم تلك الموارد على الربط بين الموارد المستخدمة وايركز  )ABC(إن نظام 

لنظام بمثابة وسيلة مالئمة تساعد اعتبار هذا ا ، وبذلك يمكن)الخدمة( والمنتج النهائيبين تكاليف األنشطة 

   )5.ى فهم أفضل لمبررات حدوث التكلفةعل

                                                           
1) 
T.Charles  Horngren  &  others,  Cost  Accounting:  A  Managerial  Emphasis,  Prentice  Hall  International,  10

th
 

edition, New Jersey, 2000, p140. 
2) 
Davidson Sidney, Managerial Accounting, an introduction to concepts methods & uses, C.B.S. Publishing, 5

th
 

edition, India, 1994, p132. 
 اإلسكندرية، الدار الجامعية، ،االتجاهات الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات الدين عبد اللطيف، ناصر نور )3

 .354ص، 2004
4) 
Réné Domeestère est autre, Contrôle de gestion et pilotage, Nathan, Paris, 1997, p198.  

 .354ناصر نور الدين عبد اللطيف،  مرجع سابق، ص )5

 )الخدمات( المنتجات األنشطة الموارد

 

 تستهلك من خالل تستهلك من خالل

    مبدأ نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة): 06(رقم شكل            

Source: Gérard Melyon, Op.cit, p261. 
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  )1:من الوظائف الرئيسية لهذا النظامو 

  .تحديد وقياس موارد المؤسسة وتقييم قدرتها الفعلية على أداء األنشطة المختلفة - 

  .أداءها بالفعل التي تمتحليل األنشطة  - 

  .للقيمةبين أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غير مضيفة  تصنيف األنشطة ما - 

  .المستغلةالمختلفة وكذلك تكلفة الطاقة غير  تحديد تكلفة األنشطة - 

  )2:وجهتينمن  لهأن ينظر  مكنفي )ABC(في ظل نظام مات تدفق المعلول وبالنسبة     

 التكاليف من الموارد إلى األنشطة ومن األنشطة إلى المنتج أو من خالل تدفق  :وجهة التكلفة

ويركز على الكيفية التي يتم بها توزيع التكاليف على األنشطة المختلفة في المؤسسة وفق  الخدمة

  .األهداف المخططة

 والالزمة  والتي تبين مدخالت المعلومات التي تم مالحظتها والمتعلقة بالنشاط :وجهة العمليات

   .يانات التي تمكن من تقييم األداءكما يتم توفير الب ،د تكلفة المنتجاتلتحدي

  :الشكل التالي من خالل تدفق المعلومات ويظهر 

  

  

  
  

                                                           
 ،)ت.ب(اإلسكندرية،  الدار الجامعية، ،محاسبة التكاليف المتقدمة ألغراض التخطيط والرقابةعبد الحي عبد الحي مرعي وآخرون،  )1

 .283ص
،           2000يد، دار المريخ، الرياض، عصام الدين زا، ترجمة محمد المحاسبة اإلداريةري ايتش جاريسون، اريك نورين،  )2

 .226-225صص 

 

   
 مدخالت المعلومات

 
 )الخدمات( المنتجات

 

 األنشطة

 

 الموارد

 

 تقييم األداء

 
 وجه العمليات

  
فة

تكل
 ال

جه
و

 

 .226مرجع سابق، صري ايتش جاريسون، اريك نورين،  :المصدر

  )ABC( تدفق المعلومات في نظام): 07(رقم  شكل               
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  )ABC(دواعي ظهور نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  -2

فرضت على المؤسسات  اتاالعتبارالعديد من الحديثة  بيئة اإلنتاجالتي شهدتها  التطورات أفرزتلقد    

  )1 :من بينها الجديدة والبيئة يتالءم بما تطويرهاو ضرورة أنظمة التكاليف  إعادة النظر في

  .تحول معظم عمليات اإلنتاج إلى اآللية بدال من العنصر البشري - 

   .األقسام أمرا بالغ الصعوبةتبع تكاليف العمليات في ا ما جعل تتعقد العملية الصناعية وتنوعه - 

التكلفة من حيث  تغير هيكل في عملية التصنيع إلى اآللية درجة أدى تزايد: التكلفة هيكلالتغير في  - 

ما جعل معالجتها كمجمع تكاليفي واحد  تنوع وتعدد بنود التكاليف غير المباشرة و زيادة نسبتها،

 الثابتة مصاريفال حجم أدى تزايد وتحميلها من خالل معدالت تحميل إجمالية أمر غير منطقي، كما

 .مؤسسةال بأنشطة الرتباطها وفقًا التكاليف لتبويب متنامي توجه بالمؤسسة إلى ظهور

ما جعل  من الجودة، عالية درجة على المحافظة مع التكاليف التي تفرض تخفيضو المنافسة حدة - 

 القرارات على اتخاذ المساعدة المعلومات عنها والرقابة عليها وتوفيرر التقريو قياس الجودة

أن  التكاليف محاسبةالتي ينبغي على  هداف، من أهم األالجودةو التكلفة عن خاصة اإلستراتيجية

  )2.نظم التكاليف التقليدية عنه وهذا ما عجزت تحققها

  .زيادة تعقد بيئة األعمال وما نتج عنه من تنوع كبير في المنتجات والخدمات وتصنيفات الزبائن - 

  .السرعة الكبيرة والمتميزة للتغيرات التكنولوجية والتي ساهمت في اختصار دورة حياة المنتج - 

تكنولوجيا اإلعالم اآللي التي خفضت من تكاليف التطوير وعمل أنظمة محاسبة التكاليف في تتبع  - 

  )3 .أثر العديد من األنشطة

  

  

  

  

  
                                                           

  :راجع )1

 .269-268، مرجع سابق، ص صمبادئ محاسبة التكاليفمحمد سامي راضي،  -

مدخل إدارة التكلفة اإلستراتيجية لدعم القدرة التنافسية للشركات صالح عبد الرحمان المحمود، محمود عبد الفتاح إبراهيم رزق،  -
، العدد الثاني، )06(، المملكة العربية السعودية، المجلد )واإلداريةالعلوم اإلنسانية (المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل ، السعودية

 .210-207، ص ص2005

 .51اليزيد ساحري، مرجع سابق، ص -
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  )1 :ونتيجة لالعتبارات السابقة واجهت أنظمة التكاليف التقليدية جملة من االنتقادات منها

إلى عدم وجود عالقة سببية بين تكلفة  ذلكإلى عدم دقة بيانات التكلفة ويرجع هذه األنظمة تؤدي  - 

  .وتخطيط التكاليف ليتها في الرقابةعافما أدى إلى عدم  ،ستنفذه من مواردا المنتج وما

 لتقييم المخزون النظم في مالحقة التطورات التكنولوجية ألنه قد تم تصميمها عدم فعالية تلك - 

   اءةـلتحقيق الكف ات المالئمةـال توفر المعلومبالتالي فهي بغرض إعداد القوائم المالية و السلـعي

  )1 .التشغيلية وتحديد تكلفة المنتجات والخدمات

   .نجاز المؤسسةتفترض أن التكلفة هي المقياس الوحيد المهم إل - 

  )2 .في المؤسسة توضح مسببات نشوء التكاليف ال - 

ساعات تشغيل اآلالت في  أو ساعات العمل المباشر :مرتبطة بحجم اإلنتاج مثل تستخدم أسس - 

 وتكاليف إعدادبما في ذلك تكاليف تصميم المنتج  ى اإلنتاجلتخصيص التكاليف غير المباشرة ع

ترتبط تكلفتها بالتغير في حجم اإلنتاج مما يؤدي إلى عدم دقة  اآلالت وغيرها من األنشطة التي ال

  .تكلفة أو الرقابة عليهاالقياس 

التقليدية  وعجزها عن مسايرة تطورات البيئة الحديثة برزت   واجهت األنظمةونظرا ألوجه القصور التي  

تتالءم وتطلعات اإلدارة نحو  ىخاصة فيما يتعلق بتخصيص الموارد حتالحاجة إلى تطوير نظم التكاليف 

كان ظهور نظام  ومن هنا ،وتقييم األداء الرقابةو اتخاذ القراراتدقة معلومات التكاليف ودورها في 

  )3. تجاوز النقائص التي عرفتها األنظمة التقليدية بهدف )ABC(يف على أساس األنشطة التكال

  

  

  

  

  

  

                                                           
 :راجع )1

 .217ناصر نور الدين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -

، مجلة جامعة قواعد البيانات في تصميم نظم التكاليف لدعم عمليات صنع القرارات اإلدارية إستخدام عبد الرزاق محمد قاسم، -
 .70-69ص ، ص2000، العدد الثاني، )16( ، المجلددمشق

 .340-339ابق، ص صمرجع س وآخرون، محمد نور أحمد -
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   هتطبيقومتطلبات  )ABC(نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  مقومات :الثاني مطلبال 

المقومات األساسية لهذا  معرفة )ABC(يرتكز تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة      

         .وفيما يلي تقديم لهذه المقومات ومتطلبات تطبيق هذا النظام النظام

  )ABC(نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  مقومات -1

  األساسية حيث سيتم التركيز على المستشفى على جملة من المقومات والمفاهيم  )ABC(يقوم نظام         

  :في عرضها باعتباره من أهم المؤسسات الصحية، وتتمثل هذه المقومات عند

مجموعة "إذ ينظر للمؤسسة على أنها  ،شاط بؤرة االرتكاز في هذا النظاميعتبر الن :نشطةألا - 1

ذات قيمة أعلى للعمالء والغرض من ) الخدمات(متتالية من األنشطة التي تهدف إلى تقديم السلع 

مجموعة من العمليات واإلجراءات  من النشاط يتكونو المنتج بالنسبة للعميل،كل نشاط زيادة قيمة 

 "التي تشكل فيما بينها جوهر العمل الذي يتم أداؤه داخل المؤسسة
مجموعة من المهام  "هوف )1

األساسية التي يقوم بها فرد أو مجموعة باستخدام خبرات محددة موجهة نحو إنتاج المنتجات 

  )2 ."ومخصصة لعميل داخلي أو خارجي  )مدخالت(الموارد من خالل ) مخرجات(

شطة ودراسة العالقات فيما بينها تحليل أعمال المؤسسة الصحية على شكل مجموعة من األن إن  

بغية  النسبية لهذه األنشطة وتحديد الموارد التي يجب تخصيصها عليها األهميةتحديد يساعد على 

  .تحقيق أهداف المؤسسة

   :وفق أسس عديدة منها المستشفىفي  األنشطةويمكن تبويب  

:إلىوتبوب  :األنشطةحسب تسلسل  التبويب - أ
 3(

  

  الخدمة بتقديم المرتبطة األنشطة وهي :)المريض( الخدمة وحدة مستوى على األنشطة 

 هاتكاليف تتضمن و المرضى، عدد مع طردياً حدوثها ويتناسب مباشر بشكل للمريض العالجية

 األطباءأجور : مثل بسهولة تتبعها يمكن تكلفة وأي )والعمل المواد( المباشرة التكاليف

 ...األدوية ،والممرضين

  المرتبطة األنشطة هي: )المرضى من مجموعة( الخدمية الدفعة مستوى على األنشطة 

 المرضى عدد عن النظر بغض) ...القلب مرضى العيون، مرضى( المرضى من بمجموعة
                                                           

 .72ص مرجع سابق، ،عبد الرزاق محمد قاسم )1
 2) Rached Gabsi, Contrôle de Gestion, T2, Les Editions Contributions  à  la  littérature  d’Entreprise, Tunis,  2002, 
p169.  

 الفلسطينية الحكومية المستشفيات في (ABC) األنشطة على المبني التكاليف نظام تطبيق مقومات توفر مدى ماهر موسى درغام، )3
  .48-47، ص ص2007، األول العدد ،)23( المجلد ،الجامعة اإلسالمية، غزة ،واإلدارية اإلقتصادية العلوم مجلة  ،غزة قطاع في
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 تكلفة مجمعات يمثل هذا كل ...المرضى فحص العمليات، غرفة تهيئة :مثل مجموعة بكل

  .الواحدة المجموعة ضمن المرضى لجميع مشتركة األنشطة هذه تكلفة عدوتُ النشاط

  األنشطة وهي: )العالجية التخصصات أقسام( عام بشكل الخدمة مستوى على األنشطة 

 قسم :المثال سبيل على األخرى األقسام باقي منها يستفيد وال معين تخصصي بقسم المرتبطة

 تحميل ويتم المفتوح، القلب عملية الشرايين، تركيب القسطرة،: مثل األنشطة فيه تتنوع القلب

 زمن القسطرة، زمن :مثل مناسبة تكلفة مسببات باستخدام المعني القسم على التكاليف هذه

 تصحيح: العيون قسمفي المقدمة  العالجية األنشطة بين ومن ،العملية وزمن الشرايين، تركيب

 ،القرنيات تركيب الزرقاء، المياه إزالة والشبكات، الالصقة لعدساتا تركيب ،بالليزر النظر

 زمن: مثل مناسبة تكلفة مسببات باستخدام المعني القسم على التكاليف هذه تحميل ويتم

 .القرنيات عدد الالصقة، العدسات عدد التصحيح، عمليات

  مريض باحتياجات المرتبطة األنشطة هيو): معين مريض( العميل مستوى على األنشطة 

 .التجميل عمليات :مثل اآلخرون المرضى منها يستفيد وال معين

  عمليات لدعم الالزمة األنشطة هي: )المستشفى( ككل ؤسسةالم مستوى على األنشطة 

 الخدمة تقديم عملية من تجعل التي والفنية اإلدارية التحتية البنية وتوفير ككل المستشفى

 والتدفئة واآلالت، المعدات صيانة المعدات، إهتالك اإلدارة، رواتب: مثل ممكنة، العالجية

  .واإلضاءة

  )1:وتبوب إلى :تبويب األنشطة حسب القيمة التي تضيفها - ب

  للمنتج من وجهة نظر يمة تضيف خصائص أو ق هي األنشطة التي :للقيمة ةضيفمأنشطة

إلى خفض خدمة المنتج له، كما أنها تساهم في تحقيق أهداف إلغاؤها يؤدي  عميل وال

  .المؤسسة

  على تحقيق  ذلك يؤثر يمكن استبعادها دون أنهي األنشطة التي  :قيمة ةضيفم غيرأنشطة

  .أهداف المؤسسة

                                                           
مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة ، اتنظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعحلس،  سالم عبد اهللا )1

 .222-221، ص ص2007، العدد األول، )15(العلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، غزة، المجلد 
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   وفي هذا الصدد فان تبويب األنشطة حسب القيمة المضافة يتيح فرصة كبيرة إلدارة  

األنشطة ذات  إلغاءومحاولة  ،األنشطة بالعمق والتحليل المناسبكاليف لدراسة تالمؤسسة 

  .قيمة مضافةأي التكاليف المرتفعة وال تحقق 

تحديد األنشطة الضرورية إلتمام  بعدف، باإلضافة إلى ذلك ترتبط األنشطة كثيرا بالتكاليف        

بتقدير  ةعلى خططها اإلنتاجية والتسويقي بناءاتقوم اإلدارة  هانتاج والبيع وتصنيفعمليات اإل

ليتم ، نشاطكل نجازها من قبل إعدد الوحدات المطلوب  والمتمثلة فينجاز األنشطة إمستويات 

 لتنفيذ النشاط عند مستوى ...دوموامن يد عاملة وتجهيزات الالزمة تخصيص الموارد  بعدها

 أاليف ومن هنا تنشـنشوء التك ي إلىها يؤدـاكتساب الموارد واستهالكف المخطط اقةـالط

تساعد عالقة االرتباط هذه على فهم و، اليفـمستوى النشاط والتكو قوية بين النشاط عالقة

  )1 .أسباب نشوء التكاليف وإمكانية تخفيضها

في المؤسسة من الضخامة  المؤداةقد تكون األنشطة  :)النشاطمركز ( تكلفة النشاطمجمع  - 2

مجمعات (، ما يتطلب إعادة تصنيف األنشطة وتجميعها في مجموعات معينة من النشاط والتنوع

ألنه كلما زاد عدد األنشطة كلما زادت درجة  )2اختصارا لعدد األنشطة وموجهاتها ) تكلفة النشاط

النشاط  مجمع تكلفة ويعرفتعقيد و صعوبة تحديد العالقة بين النشاط ووحدة المنتج أو الخدمة، 

 مركز التكلفة الذي تجمع فيه التكاليف غير المباشرة تمهيدا لتوزيعها على أهداف التكلفة"بأنه 

بعضها البعض بسلسلة من النشاطات المرتبطة  "وهو )3 "المختلفة باستعمال مسبب كلفة واحد

 ،طة المتجانسة ذات االرتباط الكبيريحوي على عدد من األنشحيث  )4 "ألجل تحقيق هدف معين

المعلومات المطلوبة  اإلدارة ودرجةقرار  ىعلالتوسع في تحليل األنشطة مستوى الدقة ويتوقف و

  )5.بهدف الحصول على أعلى منفعة ممكنة بأقل الكلف الكلية لتشغيل النظام

                                                           
 .74عبد الرزاق محمد قاسم، مرجع سابق، ص )1
، مرجع سابق،  المحاسبة المالية، محاسبة التكاليف، المحاسبة اإلدارية: دراسات فيهاشم أحمد عطية، محمد محمود عبد ربه،  )2

 .321-320صص 

، دراسة تطبيقية على على تعظيم الربحية (ABC) األنشطةأثر تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبني على ، مغلي أشرف مسعود أبو )3
جامعة  دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، ،المستشفيات الخاصة بمحافظة العاصمة عمان

 .24صغ منشورة،  ،2008 ،األردن الشرق األوسط للدراسات العليا،
4  ) Yves de Rongé, Comptabilité de gestion, Boeck, Belgique, 2008, p289.  

 Activity(دور نظام محاسبة الكلفة على أساس النشاط ، نجوى عبد الصمد )5 Based  Costing(  في تحسين تنافسية منشأة
                  وتحوالت المحيط، جامعة بسكرة،  اإلقتصاديةتنافسية المؤسسات : ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حولاألعمال

 .62ص ،2002أكتوبر 29-30
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  :التاليالشكل في مجمعات التكلفة في تجميع األنشطة  ظهروي  

  

  

  

  .من االختصار في عدد األنشطةتمكن مجمعات تكلفة النشاط أن  من خالل الشكليظهر 

وتعتبر في نفس الوقت الشيء المراد  وحدة يتم تجميع وتحميل التكاليف عليها"هي : وحدة التكلفة - 3

  )1."معرفة تكلفته

في المخرجات التي تستهلك خدمات األنشطة ويتم الربط بين تكاليف األنشطة والمخرجات  تتمثل "و   

  )2."األنشطةتكاليف المختلفة من خالل استخدام مسببات 

 أوخلق  السبب الجوهري الذي أدى إلى "أو محدد التكلفة  يقصد بمسببات التكلفة :التكلفةمسبب  - 4

المؤثر في حدوث التكلفة فكل تغير في مسبب التكلفة يؤدي إلى العامل  "يعتبرو )3 " تكوين التكلفة

 "تغير في التكلفة
بمثابة وسيلة الربط بين يعد و لألنشطةيشرح كيفية استهالك المنتجات  وفه )4

 ،النشاطمخرجات يمثل مقياس كمي يعكس  كما والمخرجات من المنتجات والخدماتتكلفة النشاط 

ن الصفة مدى الدقة في تحديد مسببات التكاليف لكل نشاط ألعلى  )ABC(ويتوقف نجاح نظام 

                                                           
اإلسكندرية،  ،الدار الجامعية ،في مبادئ محاسبة التكاليف ناصر نور الدين عبد اللطيف، السيد عبد المقصود محمد دبيان، )1

  .382، ص2002/2003
  .222سالم عبد اهللا حلس، مرجع سابق، ص )2
  .16، صمرجع سابقحاج قويدر قورين،  )3

4 ) 
Yves de Rongé, Op.cit, p298.  

          5القسم          4القسم          3القسم          2القسم          1 القسم   

        

        

        

T1           CT2            CT3            CT4            CT5         

  

    

  4مجمع التكلفة         3مجمع التكلفة          2مجمع التكلفة       1مجمع التكلفة 

                   

  

    

  8 النشاط       7 النشاط           6 النشاط        5 النشاط       4 النشاط        3 النشاط          2النشاط        1 النشاط
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 مجمعات تكلفة األنشطة

Source : Michel Gervais, Op.cit, p175. 

 لنشاطاتجميع األنشطة في مجمعات تكلفة ): 08(رقم  شكل
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هي مستوى الدقة المتميز الذي تتصف به معلومات  األنظمةلهذا النظام عن غيره من المميزة 

  )1.ومخرجات النظام

  )2 :ويقوم مفهوم مسببات التكاليف على الفروض التالية        

 .وقياسه نوعيته وتحديد وصفه يمكن ما بنشاط تقوم ؤسسةالم - 

   .يمكن قياسها) النشاط تكلفة( النشاط يتطلبها التي المالية التضحية - 

 .للقياس قابلة تكون النشاط مخرجات - 

 حجم تخفيض أو فزيادة ،تكلفة النشاط حدوث في المتحكم العنصر تمثل النشاط مخرجات - 

 العوامل تكلفة( النشاط مدخالت تخفيض أو زيادة إلى تؤدي) المسبب( النشاط مخرجات

  ).للنشاط المطلوبة

  )3 :عند اختيار مسببات التكلفةومما يجب مراعاته       

  .سهولة الحصول على البيانات الخاصة بها - 

  .أن تكون قابلة للقياس - 

   .بشكل دقيق من قبل الخدمات لألنشطةقدرة المسبب على قياس االستهالك الفعلي  - 

   .، حيث بزيادتها تزداد مسببات التكلفةالدقة المطلوبة في بيانات التكاليف درجة - 

  .درجة تنوع الخدمات حيث يزداد عدد المسببات بزيادة تنوعها - 

   إلى األنشطةكانت نسبة بعض  فإذاكافة،  األنشطةتكاليف  إجمالي إلىتكلفة النشاط نسبة  -  

فال داعي لتعدد مسببات  األخرى األنشطةمع  بالمقارنةنسبة صغيرة  اإلضافيةالتكاليف  إجمالي

  .يكون مسبب التكلفة على درجة ارتباط مع مجموعة التكلفة لهذا النشاط أنوالمهم  ،التكلفة

  .تكلفة تجميع بيانات مسببات التكلفة وهنا العالقة طردية بين عدد مسببات التكلفة وتكلفة تجميعها -  

  )4:مستويينإلى  مسببات التكلفة زتميو  

  هي مسببات الستخدام الموارد بواسطة المؤسسة تستخدم لربط   :مسببات  تكلفة المرحلة األولى

 .تكاليف الموارد باألنشطة ويطلق عليها بمسببات الموارد

                                                           
دراسة مقدمة ، في الجامعات الفلسطينية )ABC(إطار مقترح لتطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة ، صالح مجدي عدس )1

 .29صغ منشورة، ، 2007، غزة اإلسالمية، والتمويل، الجامعة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة
 .29ص، المرجعنفس  )2
 .115- 113ص ص طلعت ممدوح بارود، مرجع سابق، )3
  .273-272مرجع سابق، ص ص، مبادئ محاسبة التكاليفمحمد سامي راضي،  )4
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  ويطلق عليها  خدماتالمسببات الستنفاذ األنشطة بواسطة  وهي :مسببات المرحلة الثانية

  .مسببات األنشطة

  )1:إلىويمكن تبويب مسببات التكلفة 

النشاط الواحد، و تستخدم  تأديةوهي التي تركز على عدد مرات : مسببات خاصة بالعمليات - 

عدد  أمثلتهانفس القدر من النشاط ومن  إلىالمنتجات تحتاج  أوكانت مجموعة الخدمات  إذا

  .أوامر الصيانة

نشاط الالزم لتأدية منتج بالفترة الزمنية التي يستغرقها الوتهتم : خاصة بالفترة الزمنية مسببات - 

باختالف كمية ونوع  تأديته، تستخدم في حالة اختالف حجم النشاط المطلوب خدمة معينة أو

  .ومن أمثلتها عدد ساعات عمل المختبرات الخدمة النهائية، أوالمنتج 

 "يوجه ألداء األنشطة المختلفة يإقتصادعنصر " هي :الموارد - 5
تمثل الموارد مدخالت  إذ )2

بدون التعرف على الموارد  األنشطة وإدارةومن الصعوبة تحليل  ،ألدائهاالضرورية  األنشطة

  )3.كما يصعب تحديد تكلفة النشاط دون التعرف على تكلفة المدخالت من المواردالمستخدمة 

  )4 :النظام في جمع المتطلبات التي تدعم تطبيق هذايمكن : )ABC( متطلبات تطبيق نظام - 2

  .زيادة حدة المنافسة - 

  .صيانة األجهزة وغيرهادام األنشطة المساندة في المؤسسة مثل ستخاتزايد  - 

  .لدى المؤسسةغير المباشرة  مصاريفال إرتفاع نسبة - 

  ).الخدمات(بعض المنتجات صعوبة تحديد تكلفة  - 

وهي الحالة  وتعقد العمليات اإلنتاجية،) الخدمات(تشكيلة متنوعة من المنتجات قيام المؤسسة بإنتاج  - 

التي يكون لدى المؤسسة مخرجات تختلف فيما بينها من حيث نسبة استهالكها للموارد نتيجة 

 الختالفها في الطلب على األنشطة، باإلضافة إلى تداخل عناصر التكاليف فيما بين العمليات

                                                           
 .29ص صالح مجدي عدس، مرجع سابق، )1
  .273مرجع سابق، ص، مبادئ محاسبة التكاليفمحمد سامي راضي،  )2
 .25ص صالح مجدي عدس، مرجع سابق، )3
 ،مدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ،ماهر موسى درغام )4

  .698ص ،2007 ، العدد الثاني،)15(مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة العلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية، غزة، المجلد 
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 ة ما يشكل صعوبة في تحديد نصيب كل نشاط أو عملية من عناصر التكاليفاإلنتاجي واألنشطة

   )1).الخدمة(الحتساب تكلفة الوحدة المنتجة  تمهيدا

   )ABC(خطوات تحديد تكلفة الخدمة الصحية وفق نظام  :الثالث المطلب

 :في تتمثل لتحقيق ذلك خطوات متسلسلة إتباع )ABC(نظام يتطلب تحديد التكلفة وفق           

  .واألنشطة مصاريفتحليل ال - 

  .على األنشطة غير المباشرة مصاريفتخصيص ال - 

 .تخصيص تكاليف األنشطة على المخرجات - 

 .تحديد تكلفة المخرجات - 

 )2:حيث تتضمن هذه الخطوات

  )3 :ذلك من خاللو: واألنشطة مصاريفتحليل ال -1

 الخاصة المباشرة المصاريف غير وتحليل تحديد الخطوة ويتم في هذه :مصاريفال وتحليل تحديد 

 ذات مصاريفمجمع التكلفة ضم يبحيث  الخاصة بها التكلفة مجمعات ضمن وتجميعها بالمؤسسة،

  .وصفات متشابهة خصائص

  نظام تطبيق وأن خاصة المرحلة هذه لنجاح أساسية ركيزة الخطوة هذه تعد :األنشطةتحديد 

)ABC(  ألنشطةالجيد ل ليلالتح على نجاحه في يعتمد.  

وكيفية سير بها في كل قسم  من خالل دراسة المؤسسة والتعرف على طبيعة العمليتم تحديدها و  

يتم  فإنه، وفي حال تعدد األنشطة بشكل كبير المستهلكة للموارد األنشطةالعمليات التشغيلية لتحديد 

   .األنشطةواحد يراعى فيه تجانس هذه ) مركز نشاط(في مجمع  األنشطةتجميع العديد من 

 حيث يتم توزيع تكاليف الموارد المستخدمة :األنشطةعلى  مصاريف غير المباشرةتخصيص ال -2

التكاليف التي تكبدتها المؤسسة الصحية في سبيل  ضمن فترة معينة على األنشطة بهدف تحديد

التي  األنشطةبشكل مباشر على  هاما يمكن تتبع ، ويوجد من المواردأنشطتهاالقيام بمختلف 

منها،  استفادالتي يتم صرفها لمريض معين أو الفحوص المخبرية التي  األدويةاستهلكتها مثل 

                                                           
 .35ص، مرجع سابق، صالح مجدي عدس )1
 .49-45صمرجع سابق، ص أشرف مسعود أبو مغلي،  )2
دراسة (األوروبي  غزة مستشفى في (ABC) األنشطة على المبني التكاليف نموذج مقترح لتطبيق نظام، خليل إبراهيم عبد اهللا شقفة )3

دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة  ،)تطبيقية على قسمي الدم والتخثر والميكروبيولوجي
 .144-141ص ص ،غ منشورة، 2007، اإلسالمية، غزة الجامعة، والتمويل
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مثل مصاريف خدمة الغرف، مصاريف المياه  ومنها مصاريف ال يمكن تتبعها بشكل مباشر

مسببات استعمال من خالل ، هافي توزيع )النتيجة-السبب( يجب مراعاة عالقة الذ والكهرباء

لغاية التدفئة تدخل في  فان تكلفة المحروقات: فعلى سبيل المثال) ردمسببات الموا(ناسبة التكلفة الم

للمريض حيث يمكن تحديد استخدام هذا المورد عن طريق قسمة  اإلقامةتكلفة ساب عملية ح

ة المريض ثم ضربها بمساحة غرفستشفى مساحة الم إجماليعلى  تكلفة المحروقات إجمالي

  .الواحد

 األنشطةويتم في هذه المرحلة تحميل تكاليف  :تعلى المخرجا األنشطةخصيص تكاليف ت  -3

عن طريق تحديد معدل  ،للمخرجات طبقا لحاجة كل منها للموارد المستنفذة في تنفيذ النشاط

باستخدام مسبب )  األنشطةفي حالة تجميع مركز تكلفة أو ( لكل نشاط  غير المباشرة مصاريفلل

   :وفق العالقة التالية)  األنشطةمسببات ( التكلفة المناسب 

  

مراكز ( األنشطةمن خالل تتبع جميع  ةغير المباشر مصاريفويتم تحديد نصيب الخدمة من ال   

  )1 :بها حيث يتحدد نصيب الخدمة من كل نشاط وفق العالقة التاليةذات الصلة ) األنشطة

  

تتحدد تكلفة الخدمة الصحية من خالل الجمع بين نصيبها من حيث : تحديد تكلفة المخرجات -4

  .المباشرة الخاصة بهاالمصاريف غير المباشرة والمصاريف 

  
 

  

  

                                                           
، مدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ماهر موسى درغام، )1

  .700ص، مرجع سابق

 الخاصة بالخدمة          عدد وحدات مسبب النشاط ×) مركز النشاط( تحميل النشاط  معدل= المصاريف غير المباشرة لوحدة الخدمة

 )=مركز التكلفةأو ( معدل تحميل تكلفة النشاط  

  

  )مركز النشاطأو ( مجموع تكاليف النشاط        

 المناسب       نشاطعدد وحدات مسبب ال        
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  :الشكل التاليفي السابقة ويمكن جمع مختلف الخطوات 

  

  

 

يرتكز على األنشطة في عملية توزيع المصاريف غير  )ABC( خالل الشكل فإن نظام من        

المباشرة ضمن مرحلتين أساسيتين وذلك باستخدام مسببات الموارد في المرحلة األولى ومسببات النشاط 

  . في المرحلة الثانية

  

  

  

  

  المصاريف غير المباشرة

 )3(المجموعة  )2(المجموعة  )1(المجموعة 

 المصاريف المباشرة

)1(النشاط   )4(النشاط  )3(النشاط  )2(النشاط  

 )1(الخدمة  )2(الخدمة  )3(الخدمة 

 مسببات النشاط

 مسببات الموارد

دراسة ، )حالة المستشفى اإلسالمي في األردن(تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة في المستشفيات أشرف جمال فايز عابورة، : المصدر

 .22، ص غ منشورة، 2004/2005مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، جامعة اليرموك، األردن، 

  )ABC(مراحل تحديد التكلفة وفق نظام ): 09(رقم الشكل 
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 )ABC( محاسبة التكاليف على أساس األنشطة خصائص ومزايا نظام: المبحث الثالث

من خالل  أهدافهاللمؤسسة الصحية العديد من المزايا ويساعدها على تحقيق  )ABC(يقدم نظام            

  .ابهالتي يتمتع  الخصائص العديدة

  )ABC( خصائص نظام: األولالمطلب 

   )1:في )ABC(نظام أهم الخصائص التي يتسم بها  إيجازيمكن     

واألنشطة ثم  تتبع التكاليف من خالل االعتماد على مسببات التكلفة التي تربط بين الموارد يمكن من - 

وهذا ما يسمح بزيادة درجة الدقة في تخصيص المصاريف غير  بين األنشطة وأهداف التكلفة،

  .المباشرة

تتالءم مع طبيعة  بحيثغير المباشرة مصاريف يعتمد هذا النظام على أسس عديدة لتحميل ال - 

أو  ،في عملية اإلنتاج من وقت وجهد صرفما فق و األنشطة ومدى استهالكها للموارد المخصصة

األنشطة المسببة للتكاليف ومقدار حديدها من منطلق ال يخرج عن إطار أسس أخرى مالئمة يتم ت

   .استخدام أهداف التكلفة لتلك األنشطة

التي الصناعية ام مع كل قطاعات النشاط وقد أثبت إمكاناته خاصة في القطاعات يتالءم هذا النظ - 

ن استخدام هذا النظام إوفي الواقع  ،رتتميز باستخدامها للتكنولوجيا الحديثة في التصنيع والتسيي

  .الوسط ثم عمم على نشاطات وقطاعات أخرىانطلق من هذا 

 يمثلحقق هذا النظام المبدأ األساسي لمحاسبة التكاليف فيما يخص تطابقه مع تنظيم المؤسسة الذي  - 

هذا التطابق يسمح بتتبع التكاليف  ،طة الضرورية للحصول على المخرجاتاألساس لمجمل األنش

 شطةيرافق عملية ضبط وتحليل األنشطة وإعادة ترتيبها حتى يمكن تحديد األنوواستهالك الموارد 

وبهذا تحقق المؤسسة  ،ومستخدميها وزبائنها التي تساهم في إيجاد القيمة المضافة لصالح المؤسسة

  ها ـبينها وعالقات األنشطة فيما ةبحيث أمكن توضيح عالق بفضل ازدياد قدرتها على المنافسةنجاحا 

                                           )1 ..األنشطةبالموارد وأهداف التكلفة ضمن خريطة 

  .ما تقوم به المؤسسةلهذا النظام كما تفسر  أساسياركنا  األنشطةتمثل  - 

                                                           
 :راجع )1

  .17صحاج قويدر قورين، مرجع سابق،  -
  .23مجدي عدس، مرجع سابق، ص صالح -
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 األنشطةليف التقليدية من خالل الربط بين التخصيص التي كانت متبعة بنظم التكا إجراءاتتطوير  - 

  .أخرىووحدات التكلفة من جهة  األنشطةمن جهة وبين تكلفة وتكلفة الموارد 

  )2 .اإلستراتيجيةعلى ترشيد قراراتها  اإلدارةيقدم النظام معلومات مالية وغير مالية تساعد  - 

  )ABC( مزايا نظام: الثانيالمطلب 

  )1 :هذا النظام من بين المزايا التي يحققها تطبيق      

 معؤسسة الم في األنشطة لكافة العميق التحليل على يقوم األنشطة حسب التكاليف نظام مدخل إن -  

 المتبادلة والعالقات العمليات لجميع أفضل إداري فهم إلى يؤدي ما وهذا بمسبباتها، هاربط محاولة

 التكلفة تخفيض إستراتيجية اعتمادو التكلفة على أفضل رقابةتحقيق ب يسمح مام ،ؤسسةالم داخل

  .الشديد بالتنافس تتصف بيئة في هامة تنافسية ميزة لتحقيق ومستمرة منتظمة بصورة

 إلى األنشطة بتقسيم )ABC( نظام في)  العمليات تحليل مدخل أيضاً ويسمى(  األنشطة تحليل سمحي - 

 أو عنها االستغناء يمكن قيمة تضيف ال وأنشطة عنها، االستغناء يمكن ال قيمة تضيف أنشطة

 يتكاملو األداء تحسين في اإلدارة يساعد وجوهري جديد تطور وهذا ممكن، حد أدنى إلى تخفيضها

  .التكاليف تخفيض خطة مع

 األنشطة تكاليفبربط  يسمحكما  التكلفة بموضوع التكاليف لربط جديدة إمكانيات )ABC( نظاميقدم  - 

 التكلفة، إحداث في يتسببون و معينة أنشطة يطلبون الذين هم باعتبارهم للعمالء المختلفة بالفئات

 المنتجات مستوى على األرباح توليد لطريقة أفضل فهم إلى الوصول في اإلدارة يساعد ما هذاو

  .تجات والعمالءنالم مزيج في النظر إعادةوبالتالي  والعمالء،

                                                           
 :راجع  )1

نظام مقترح لتطوير عملية تسعير العطاءات وفقا لنظام تكاليف األنشطة في صناعة اإلنشاءات في قطاع حسام الدين بشير الزطمة،  -
         ، 2006دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية، غزة،  ،غزة

 .61، صغ منشورة

، مدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في الشركات الصناعية في قطاع غزة ماهر موسى درغام، -
  .693-692ص مرجع سابق، ص 

  .66نجوى عبد الصمد، مرجع سابق، ص -
  .67-66خليل إبراهيم عبد اهللا شقفة، مرجع سابق، ص ص -
  .18حاج قويدر قورين، مرجع سابق، ص -
  .76اليزيد ساحري، مرجع سابق، ص -

  .60صالح مجدي عدس، مرجع سابق، ص -
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 أهداف تحقيق في معها يتكاملو األخرى الحديثة اإلدارية األنظمة مجموعة مع )ABC( نظام ينسجم - 

) JIT (حدد الم الوقت في اإلنتاجنظام  مثلالمؤسسة 
*
 توجيه وإستراتيجية المستمر، التحسينو 

 رئيسي لـكعام )ABC( امـنظ كما يدخل الء،ـالعم احتياجات تلبية نحو كلياً التوجهواإلنتاج 

)TQM( الشاملة الجودة إدارة هيو الحديثة اإلدارية اإلستراتيجية تطبيقيساعد على 
**.  

 المختلفة، اإلدارات في الموجودة األنشطة بين المترابطة العالقات توضيح في أنشطة إلى تقسيمال يفيد –

 .األخرى اإلدارات مع معينة إدارة وتكاليف أنشطة مقارنة فيو

 دون عاطلة بقيت التي األنشطةفي  والمتمثلة مستغلةال غير بالطاقات االهتمام إلى اإلدارة يوجه –

 األنشطة وتفادي المعطلة الطاقة لمشكلة التصدي من يمكن ما النهائية، المنتجات قبل من استخدام

 .ؤسسةالم على عبئاً تمثل التيو الضرورية غير أو المنتجة غير

  . للتكلفة الحقيقية المسببات على التعرف في إيجابية معان له )ABC( ظل في االنحرافات تحليل –

 التوقيت الحسبان في يأخذ حيث التقليدي التكاليف بنظام مقارنة )ABC(لنظام  الرقابي الدور فعالية -

 يزيدوهذا ما  النهائية، الخدمات تقديم أو اإلنتاج من عملية االنتهاء قبل األنشطة في للتحكم المبكر

  .انحرافات أية تالفي إمكانية من

 ينب فقد ،دقة أكثر بدرجة التنوع تكلفة حساب خالل من التسعير قرارات على فعالة بصورة يؤثر - 

 المنتجات وتنوع تعقيد بدرجة بل اإلنتاج بحجم ترتبط ال التكاليف من كثيرا هناك أن النظام هذا

 .التكاليف لوجود المسببة العوامل من وغيرها

 اتخاذ مجاالت وفي اإلنتاج إدارة في المحاسبين دور ألهمية اإليجابية النظرة زيادة على يعمل - 

 تشغيله يقتصر الإذ  كفريق، العمل روح تنمية على يعمل كمامؤسسة ال داخل األخرى القرارات

 .والتسويق كاإلنتاج األخرى الوظائف إلى تديم وإنما فقط المحاسبين على وفهمه

 تستهلك المنتجات أن مؤداه منطق على أساسا يعتمد والذي )ABC( نظام حسب االنحرافات تحليل - 

 عليها التعرف يتم حقيقية عالقة ذلك في يعتمد إنما الموارد تستهلك التي هي األنشطة وأن نشطةاأل

 تقديم في يفشل االنحرافات تحليل فإن التقليدي التكاليف نظام ظل في أما ،التكلفة مسببات خالل من

   .التكاليف عناصر أداء حول مالئمة معلومات

                                                           

: Just-in-Time. )JIT (
*
  

 : Total Quality Management. )TQM(
 **
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األنشطة من خالل تحليل ، تخفيض التكاليفعلى ترشيد جهود اإلدارة في مجال  )ABC(يساعد نظام  - 

تمكن من الفهم الجيد ية عن األنشطة والكلف ومسبباتها والتي وتسييرها وتوفيره لمعلومات تفصيل

  . للتكاليف ومن ثم السيطرة عليها

                  :   يلي كما كيفية تخفيض التكاليف وفق هذا النظام من خالل تحليل وتنظيم األنشطة حيث تظهر   

  لوقت والجهد الخاص المطلوبين للقيام بالنشاط، فمثال يمكن تقليص اتقليص الوقت والجهد

 .  من خالل تحسين تدريب العمالالتهيئة بنشاط 

  األنشطة التي ال تضيف قيمة(إلغاء األنشطة غير الضرورية  .( 

 جود األنشطة التنافسية التي تؤديانتقاء األنشطة ذات التكلفة المنخفضة وذلك في حالة و    

  . فسه وبأقل تكلفةالغرض ن

 الموارد استخدام أساليب تجاه مسؤولياتهم يميتق وبالتالي باألفراد التكاليف عالقة تحديد يمكن من - 

 .األداء في الكفاية هدف لتحقيق الرقابة أسلوب توجيه على اإلدارة يساعدما ذلك و لهم المتاحة

 عن في الوقت المناسبو دقيقة معلومات توفير خالل من الربحية تعظيم في محورياً دوراً يؤدي - 

 .ماتالخد أو المنتجات تسعير بهدف الشديدة المنافسة ظل في التكاليف

 التي التكلفة مسببات اختيار طريق عن المباشرة غير مصاريفال تخصيص في والموضوعية العدالة - 

  .التكاليف لسلوك السببية العالقة توضح

 بين المقارنة أو إنتاجه في التوسع أو معين منتج إنتاج عن التوقف مثل قرار قراراتال اتخاذترشيد  - 

 خاللمن وغيرها من القرارات، وهذا  الخارج من شرائه أو معين منتج من يأساس جزء تصنيع

   .المنتجات األنشطة و تكاليفالمعلومات التفصيلية والدقيقة عن 

)ABM(على أساس األنشطة  اإلدارةيرتكز تطبيق نظام  - 
، وينعكس استخدام )ABC( لى نظامع *

   .ن وظائف التسييريالل تحسخعلى تحسين وظائف المؤسسة من  باإليجابالنظامين 

)ABB(األنشطة  على المبنية الموازنةمثل  األداءالموازنات وقياس  إعداديساعد على  - 
تعتبر التي  ** 

رتباطات بين األنشطة، األعمال، اال ضححيث تو األنشطةفعالة للتخطيط والرقابة على  أداة

   .السلوكات التنظيمية، الموارد المستخدمة وتوضيح الفروقات بينها وبين الموارد المعيارية

  

                                                           
*
  (ABM) : Activity-Based-Management. 
**
  (ABB): Activity-Based-Budget. 
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إضافية  موارد إلى تحتاج التي المجاالت تحديد المطلوبة من خالل للموارد الجيد يمكن من التحديد - 

  .بالموارد اإلسراف ومجاالت

  وأنظمة التكاليف التقليدية  )ABC(مقارنة بين نظام : الثالثالمطلب 

وأنظمة التكاليف التقليدية في أن كل منهما يقوم بعملية التخصيص  )ABC(يتشابه نظام         

ن اختلف المدخالن من حيث فلسفة وإجراءات التجميع إوغير المباشرة على مرحلتين  مصاريفلل

باإلضافة إلى اختالف المبدأ الذي يستند عليه كالهما ويمكن وإعادة التجميع على مستوى كل مرحلة 

  )1:إيجاز أهم الفروقات بين النظامين في

من  على مستوى كل مرحلةأساس التجميع في أنظمة التكاليف التقليدية مع  )ABC(يختلف نظام  -  

في األنظمة يتمثل أساس التجميع  في المرحلة األولى، فتخصيص المصاريف غير المباشرةمراحل 

خدمات ثم توزع تكاليف مراكز الخدمات  أو إنتاج مراكزمراكز التكلفة سواء كانت  فيالتقليدية 

في على أساس األنشطة على تجميع التكاليف  )ABC( في حين يقوم نظام على مراكز اإلنتاج،

مع أو وحدات دفعة إنتاجية  خط إنتاجي، مستوى المؤسسة ككل، ىعل سواءالمرحلة األولى 

 يتمثل فيأساس التجميع في األنظمة التقليدية  فانفي المرحلة الثانية  أما ،سببيةالالعالقة  مراعاة

باستعمال أساس تخصيص  عليهاحيث يتم تحميل التكاليف من مراكز التكلفة ) الخدمات( المنتجات

التكلفة النهائية دات حيقوم على ربط تكاليف كل مجمع تكلفة بو )ABC( في حين أن نظاممالئم 

   )1 .حسب مسبب التكلفة في كل مستوى

  

  
 

  

                                                           
 :راجع )1

  .278، صبق، مرجع سامبادئ محاسبة التكاليفمحمد سامي راضي،  -

 ،2006 اإلسكندرية، ،، الدار الجامعيةمدخل استراتيجي لدراسات متقدمة في إدارة التكلفة وتحليل الربحية ثناء علي القباني، -
  .34ص
  .42مرجع سابق، ص أشرف مسعود أبو مغلي، -
 .91-90صص خليل إبراهيم عبد اهللا شقفة، مرجع سابق،  -

- 
M.C.Mallard,  Méthode  ABCune  démarche  de  gestion  pour  les  établissements  de  la  santé ,  2005,  p1, 

http://www.controleur-de-gestion.fr/cariboost_files/articleCHU_20cas_20ABC.pdf, consulté le 10/01/2010.  
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  :التاليفي الشكل  النظاميين النواحي اإلجرائية لكل من تظهرو      

  

  

  

  

  

  

 خطوط اإلنتاج
المصاريف غير 

 المباشرة

 

 معدالت مسببات التكلفة

 خطوط اإلنتاج

 معدالت تحميل مالئمة

 مرحلة التجميع

المصاريف غير 

 المباشرة

 

 

 

 

 

 مجمعات تكاليف على أساس األنشطة

 

 

  

 

أساس مجمعات تكاليف على 

 مراكز تكلفة

 مرحلة التخصيص

 والتوزيع

 

 مرحلة التتبع

 مرحلة التحميل

 

 

 )ABC(نظام 

 أنظمة التكاليف التقليدية

 ) ABC( النواحي اإلجرائية ألنظمة التكاليف التقليدية ونظام): 10(رقم  شكل

  .279ص، مرجع سابق، مبادئ محاسبة التكاليفمحمد سامي راضي،  :المصدر
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، على المؤداةال تحاول األنظمة التقليدية تحديد أو تجميع أو التقرير عن التكلفة حسب األنشطة  - 

الذي يهتم بتحليل مختلف األنشطة وتحديد األنشطة التي تضيف أو ال تضيف  )ABC(عكس نظام 

  ثناء  .قيمة

أنظمة التكاليف التقليدية في مراكز وقد تكون تكاليف المركز غير  وفقيتم تجميع التكاليف  -  

والتي يراعى فيها التجانس بين مراكز األنشطة يكون التجميع في  )ABC( متجانسة، أما في نظام

على تكاليف األنشطة التي تشترك في نفس مسبب بحيث يحتوي كل مجمع  األنشطة المجمعة

  .التكلفة

 مثل ( غير المباشرةمصاريف التقليدية تستخدم أسس مرتبطة بالحجم عند تخصيص ال األنظمة -  

 )ABC(أما نظام  ،..).اآلالتعمل  ساعات عدد أو المباشر، العمل ساعات المنتجة، الوحدات عدد

  .فيعتمد على اختيار مسببات التكلفة المالئمة عند التخصيص

على عكس األنظمة التقليدية  ،تدعم عملية اتخاذ القراراتدقيقة بيانات تكاليفية  )ABC(يوفر نظام  - 

بالزيادة أو بالنقصان بالتالي ال يكون  )الخدمات( تتسبب في تحميل التكاليف على المنتجاتالتي 

   .في المعلومات التي يتم الحصول عليها كمخرجات للنظامكبيرة هناك ثقة 

منخفضة نوعا ما، لذا هي تناسب المؤسسات الصغيرة تعتبر تكلفة تطبيق أنظمة التكاليف التقليدية  - 

 الذي تكون تكلفة تطبيقه )ABC(عكس نظام  ،)الخدمات( التي تتصف بمزيج بسيط من المنتجات

هذه التكلفة خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تتعدد مرتفعة نسبيا ولكن هناك ما يبرر 

  ةأشرف .منتجاتها وتعتمد على األتمتة في إنتاجها

على التحليل الدقيق المستمر والشامل لألنشطة التي تمارسها المؤسسة وبشكل    )ABC(يقوم نظام  -   

للتكاليف وليس  معمق، في حين يكون أسلوب التحليل في أنظمة التكاليف التقليدية بسيطا ومباشرا

  .لألنشطة

 راكزم ضمن التكاليف تجميع من السيطرة والتحكم في التكاليف حيث إن )ABC(يمكن نظام  - 

أنظمة التكاليف  خالفوالتحكم فيها،  السيطرة عملية يسهل ويرفع من كفاءة متجانسةأنشطة 

 األنظمة هذا في تكون الرقابة وبالتالي التكاليف من قليل عدد على فيها السيطرة تكون يالت التقليدية

  .ضعيفة
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 ةيالحقيق القيمة على تكاليفي والتأكيد هيكل تصميم :وهما تحقيق هدفين إلى )ABC(نظام  يسعى - 

غير  التكاليف تخصيص على التركيز أنظمة التكاليف التقليدية فيتمأما في  ،الخدمة أو للمنتج

  خلليل .اإلدارة أغراض لخدمة معلومات توفر وال المخزون مييتق ألغراض المباشرة

هي التي تستهلك الموارد، في حين أن ) الخدمات( تقوم األنظمة التقليدية على أساس أن المنتجات  - 

) الخدمات( يقوم على مبدأ أن األنشطة هي التي تستهلك الموارد وأن المنتجات  )ABC(نظام 

 M c mallard  .تستهلك األنشطة
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  :الفصل الثاني الصةخ

المؤسسة الصحية على تحقيق التأقلم مع البيئة الحديثة وتجاوز النقائص التي يساعد  )ABC(نظام        

وتوفير  والتحكم فيهاالتكاليف التقليدية، من خالل قدرته على تحقيق الرقابة على التكاليف  أنظمةعرفتها 

حيث يركز هذا  ،الرقابة وتقييم األداء ،ترشيد اتخاذ القرارات تساهم فيمعلومات دقيقة وتفصيلية عنها 

ما جعله من وهذا النظام على األنشطة كمحور أساسي يقوم عليه ويبحث بشكل واسع في العالقة السببية 

يساهم في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصحية من خالل مساعدتها على إذ أهم أساليب إدارة التكلفة 

  .صهااالستغالل األمثل لمواردها وتحقيق الكفاءة والفعالية في تخصي

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثالث
نظام محاسبة التكاليف على ستخدام إ

في تحديد تكلفة  )ABC(أساس األنشطة 

العمومية للصحة  الخدمات الصحية بالمؤسسة

 بسكرة- )قسم األشعة (الجوارية 
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  تمهيد

الدراسة  من خالل ما تم التطرق إليه في اإلطار النظري للدراسة سنحاول في هذا الفصل إسقاط         

 - بسكرة–النظرية على إحدى المؤسسات الصحية العمومية متمثلة في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 

على أحد أقسامها وهو قسم  )ABC(نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  بإظهار كيفية تطبيقوذلك 

سنقوم بتحليل بيانات المؤسسة المتعلقة بحساب التكلفة للثالثي الرابع لسنة  مع اإلشارة إلى أننا األشعة

هذا الفصل  حيث سنتطرق فيوهو الثالثي الذي توفرت أغلب بياناته مقارنة بالفترات األخرى، ) 2009(

على قسم  )ABC(تقديم عام حول المؤسسة وتحليل واقع حساب التكاليف بها ومن ثم تطبيق نظام إلى 

 .ة وتحليل النتائج المتوصل إليهااألشع
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  -بسكرة-تقديم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية : المبحث األول

 ص لمختلفيلخت بالمؤسسة محل الدراسة، وقبل ذلك نقدمنحاول في هذا المبحث التعريف          

التحوالت التي شهدتها المنظومة الصحية الجزائرية والخريطة الصحية الجديدة التي أفرزتها هذه 

  .التطورات

  واقع المنظومة الصحية في الجزائر  :األول المطلب

لقد عرفت المنظومة الصحية الجزائرية جملة من التطورات واإلصالحات بداية من االستقالل إلى         

  :أو على مستوى العاملين بها يمكن إيجازها في سواء على مستوى الهياكل الصحيةوقتنا الراهن 

 احتياجات المواطنين المتزايدة،ورثت الجزائر بعد االستقالل جهاز صحي ضعيف غير قادر على تلبية  -

  )1:نظرا لما كان يعانيه من مشاكل أهمها

  .1962في ممرض  2700طبيب و 2200هجرة جماعية لـ  - 

  .ل الحرق والتخريب التي لحقت بالهياكل الصحيةأعما - 

االفتقار لإلطارات التقنية من أطباء وعاملين ونقص كبير في رؤوس األموال والخبرات البشرية في  - 

  .مجال الصحة

  .تمركز المرافق الصحية في المناطق والمدن الكبرى - 

  .مؤسسات صحية قليلة مقارنة بعدد السكان - 

  .انتشار األوبئة وأمراض الفقرحالة صحية متردية و - 

عملت الجزائر على إعادة بعث البنية الطبية التي خلفها االستعمار من خالل  ولمواجهة هذا الوضع        

...) روسيا بلغاريا، رومانيا، الصين،(القيام بعدة إصالحات حيث استعانت بإطارات من بعض الدول 

ومع  )2)1973(تكوينهم، ثم بداية العمل بالطب المجاني سنة وإرسال العديد من األطباء إلى الخارج بغية 

فعالية أكثر للنظام كخطوة أولى في طريق إعطاء ) 1974(في سنة  التنفيذ تم خلق القطاع الصحيبداية 

  .الصحي وتوحيده ككل وإنشاء مؤسسات وهياكل صحية عمومية لتغطية كافة التراب الوطني

  

                                                           
، غ منشورةعلم االجتماع، جامعة الجزائر، في ماجستير مذكرة ،تنسيق العالج وعقالنية الفاعلين ضمنه، محمد رضا بالمختار )1

 .90-88، ص ص1998
الطب المجاني في القطاعات الصحية، الجريدة الرسمية للجمهورية  بإنشاءالمتعلق ، 1973ديسمبر  28المؤرخ في  65-53األمر )2

  .2، ص1974جانفي  1الصادرة بتاريخ  ،)01(الجزائرية، العدد 
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عرف القطاع تطورا ملحوظا  ،نتصف التسعينات من القرن الماضيسنوات الثمانينيات وحتى مأما  -

فتح المجال صحية، كما تم في ارتفاع عدد الهياكل الصحية واألطباء الجزائريين وتحسن الخدمات ال سدتج

بالظهور من بينها تدهور جودة الخدمة بدأت بعض النقائص  ، لكن مع أواخر التسعينات*الخاص قطاعلل

وهذا ما  ،باإلضافة إلى عدم التحكم في التكاليف ،على الصحة إنفاق الدولةغم زيادة ر الصحية المقدمة

أدى إلى القيام بالعديد من اإلصالحات كانت بداية بتغيير تسمية الوزارة الوصية من وزارة الصحة إلى 

على ، ومراجعة وتحديث القوانين واالعتماد )2002(وإصالح المستشفيات سنة  الصحة والسكان وزارة

التعاقدي بغية تخفيف  ة العمومية وتمويلها بما يعرف بالنظاميلصحصيغة جديدة في تسيير المؤسسات ا

، **النفقات، وهذا من خالل إشراك مؤسسة الضمان االجتماعي والمرضى أنفسهم في تسديد نفقات العالج

حيث يحدد هذا النظام العالقة التعاقدية بين المؤسسة الصحية ومؤسسة الضمان االجتماعي وكيفية 

على الدولة  المتخصصة و يبقى اإلستشفائيةالصحية والمؤسسات  ميزانيات القطاعاتمساهمته في تمويل 

، ***المؤمنين اجتماعيا التكفل بالوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمحرومين غير

وتعني العالقة التعاقدية إبرام المؤسسة الصحية مع مموليها لعقد أداء خدمة وبذل عناية مقابل تعويض 

إطار األصول المتعارف  التي تحملتها لتقديم الخدمة فيمالي يساوي في مجموعه مجموع التكاليف 

  )2 :في، حيث تمثلت األهداف األساسية للنظام التعاقدي )1عليها

يتعين على : )إصالح المستشفيات(صالحية للصحة العمومية التحكم في النفقات من خالل السياسة اإل - 

المؤسسة الصحية تحقيق أفضل األهداف بأقل الوسائل الممكنة، حيث يمنحها النمط التعاقدي نوعا من 

مسيري هذه المؤسسات  االستقاللية في التسيير المالي تماشيا مع محاسبة التكاليف بما يفرض على

  .ترشيد اإلنفاق وحسن تشخيص التكاليف

                                                           
الجريدة الرسمية  ، المحدد لشروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها،1988أكتوبر  18المؤرخ في  204- 88رقم  المرسوم *

 .1429ص ،1988أكتوبر  19، الصادرة بتاريخ )42(العدد ، للجمهورية الجزائرية
**
، يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجر1995المتضمن قانون المالية لسنة  ،1994ديسمبر 31المؤرخ في  03-94رقم مر األ 

  .3، ص1995ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ )87(العدد 
***

، المحدد لكيفيات دفع مساهمة هيئات الضمان االجتماعي لتمويل 2004أفريل  1المؤرخ في  101-04التنفيذي رقم المرسوم  
 ،2004أفريل  04بتاريخ ، الصادرة )20(، العدد يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةميزانيات المؤسسات الصحية العمومية، الجر

 .30ص
  .291 ،150-137ص نور الدين حاروش، مرجع سابق، ص )1

االجتماع، جامعة بسكرة، مذكرة ماجستير في علم ، االجتماعيةأهمية إصالح المستشفيات في تحقيق التنمية حنان مراد،  )2
 .112-109، غ منشورة، ص ص2006/2007
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حيث يفرض على المؤسسات الصحية تقديم أفضل الخدمات العالجية ألن : تحسين نوعية العالج - 

  تقديم نوعية عـالج جيدة وهذا ما  وإلرضائه يجبالمستهلك سيصبح شريكا فعليا كونه يمثل الزبون، 

  .الصحيةسيؤدي إلى تحسين المؤشرات 

يعتبر التكوين  اإلطار الكفء لذالنجاح هذا النظام البد من توفر : التسيير العقالني للموارد البشرية - 

الجيد وإعادة التكوين ضروريان إليجاد العنصر البشري القادر على مواكبة التغييرات الجديدة، كما 

. البشرية ليضمن استغاللها الجيد النمط حسن التسيير والتوزيع الجيد للكفاءات والطاقاتيفرض هذا 

ومما ساهم في ذلك البرامج التكوينية الموجهة إلى إطارات المؤسسات الصحية التي بادرت بها 

الموارد البشرية، تسيير  للصحة كدورات التكوين المتواصل في اإلدارة العامة، إدارةالمدرسة الوطنية 

  )1.ومحاسبة التكاليف وغيرها المصالح اإلقتصادية

    )2. تحقيق الدقة في التمويل بحيث يتم على أساس بيانات دقيقة توضح كل الخدمات المقدمة و تكاليفها - 

يقوم النظام الوطني للصحة في الجزائر على مبدأ التدرج في العالج : تحقيق مبدأ التدرج في العالج - 

ستشفائية الثقيلة التي تتوفر انطالقا من الهياكل غير اإلستشفائية إلى غاية الوصول إلى الهياكل اإل

على تخصصات أكثر وهذا ما يركز عليه النظام التعاقدي؛ إذ يحتم رد االعتبار لمكتب الدخول 

  .كطرف مهم في توجيه المريض حسب ما تقتضيه حالته الصحية

  . وذلك بمنحها ميزانيات مستقلة وتعزيز الرقابة عليها: إدارة المستشفياتتحسين  - 

إن استخدام نظام الرسوم مقابل الخدمات يؤدي إلى ترشيد استخدام : اإلنفاق واحتواء التكاليفترشيد  - 

  :المؤسسات الصحية وكذا التسيير الجيد بما يقلص التكاليف وهذا ما يؤدي إلى

 ستخدام األدوات التحليلية التي تساعد على صياغة السياسات الصحية مثل الحسابات الوطنيةإ.  

  اإلنفاق على الخدمات الصحية والتأكد من توزيع اإلنفاق وفقا لألولويات مراجعة تكاليف

  .المعتمدة ومتطلبات الخدمة

  أو تكرارها المقدمة للمريض  بهدف تفادي تجزئة الخدمةإيجاد نظام وطني للمراجعة الصحية

  .بدون داع

  م استخدامهادورها وحج للموارد الصحية بين الجهات المختلفة بما يتفق معالتوزيع األمثل.  

                                                           
 .156ور الدين حاروش، مرجع سابق، صن )1
مويل، جامعة بسكرة، تخصص نقود وت اإلقتصاديةالعلوم ماجستير في  مذكرة، طرق تمويل المؤسسات الصحيةطيبة طاهري،  )2

 .122، ص، غ منشورة2007/2008
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 قتصاديات الصحة وتقييم تكاليف الدواء إقتصاديات الدواء باعتباره جزءا من إعلم  اإلستفادة من

  .وإعداد سياسة وطنية له

 1في الهياكل الصحيةب التكاليف ليشمل جميع  الخدمات إدخال محاسبة التكاليف وتعميم حسا( 

من خالل استخدام طريقة األقسام المتجانسة، وقد ساهم في ذلك جملة التكوينات السابقة لتطبيق 

 االهتمام باإلضافة إلى  ،محاسبة التكاليف والدليل المنهجي المتضمن آليات تطبيق هذه الطريقة

 األسنانمارسها األطباء والصيادلة وجراحو بتحديث مدونة تسعير األعمال المهنية التي ي

  .والمساعدون الطبيون

 )2)140- 07(بدأت مرحلة جديدة من خالل  المرسوم التنفيذي رقم )  2007(ومع منتصف سنة           
وألغى أحكام المرسوم المحدد لقواعد إنشاء  إلى إحداث تغييرات في الخريطة الصحيةالذي أدى   

فاء عن العالج والفحص بهدف تسهيل القطاعات الصحية وتنظيمها وسيرها، كما تم بموجبها فصل اإلستش

الوصول إلى العالج وتقريب الصحة من المواطن، وتعتمد هذه الخريطة على المؤسسات العمومية 

قطاع  183(اإلستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية عوضا عن العمل بالقطاعات الصحية   

تهتم بأنشطة الوقاية والعالج ) 192( اإلستشفائيةحيث بلغ عدد المؤسسات العمومية  )3 )صحي سابقا

   )4.مؤسسة عمومية للصحة الجوارية تهتم بالعالج، الفحص وأنشطة الوقاية) 271(و اإلستشفائي

  

  

  

  

  
                                                           

 اإلقتصاديةماجستير في العلوم  مذكرة، تأثير طرق تمويل قطاع الصحة العمومي على أداء الخدمات في الجزائرعديلة العلواني ،  )1
 .87،غ منشورة، ص2003/2004تخصص نقود وتمويل، جامعة بسكرة، 

المتضمن إنشاء المؤسسات العمومية اإلستشفائية والمؤسسات العمومية  ،2007ماي 19خ في المؤر 140-07المرسوم التنفيذي رقم )2
  .10ص ،2007ماي 20، الصادرة بتاريخ )33(العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية،يدة الجرللصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، 

)3  Ministère  de  la  Santé,  de  la  Population  et  de  la  Réforme  Hospitalière,  Annuaire  des
 
établissements    de  santé, 

Secteurs  sanitaires, http://www.ands.dz/annuaire/secteurs.htm
 
, consulté le 07/04/2010. 

 .18-14ص  مرجع سابق، ص ،140-07المرسوم التنفيذي رقم )4
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  التعريف بالمؤسسة محل الدراسة :المطلب الثاني

الجديدة لوالية بسكرة الصحية عن الخريطة  - بسكرة–المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  نبثقتإ        

لتتضمن اآلن ) بسكرة، أوالد جالل، طولقة، سيدي عقبة(قطاعات صحية  4والتي كانت تضم سابقا 

  :الهياكل الصحية التالية

) ، الحكيم سعدانبشير بن ناصر(مؤسسات عمومية إستشفائية اثنان منها في عاصمة الوالية ) 04( - 

  .وطولقة ومؤسسة واحدة في كل من دائرة أوالد جالل

بسكرة، جمورة، زريبة الوادي، القنطرة، : مؤسسات عمومية للصحة الجوارية في كل من بلديات) 09( - 

  .أوالد جالل، الدوسن، طولقة، رأس الميعاد، سيدي عقبة

مؤسستين عموميتين إستشفائيتين متخصصتين إحداهما في طب العيون واألخرى في طب النساء  - 

  .والتوليد

 .عقبة بن نافع، الرازي، النخيل: ة إلى مساهمة المصحات خاصة والمتمثلة فيباإلضاف       

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية "على أنها  وتعرف هذه المؤسسة     

يقع مقرها اإلداري بالمنطقة الشرقية العالية بجوار  )1 "واالستقالل المالي وتوضع تحت وصاية الوالي 

بن ناصر بمدينة بسكرة، وتتوزع الهياكل  بشير اإلستشفائيةوالمؤسسة العمومية محمد خيضر جامعة 

  :وتتمثل مختلف مهامها في الصحية التابعة لها عبر إقليم هذه المدينة

  .الوقاية والعالج القاعدي - 

  .تشخيص المرض - 

  .العالج الجواري - 

  .القاعديالفحوص الخاصة بالطب العام والطب المتخصص  - 

  .األنشطة المرتبطة بالصحة اإلنجابية والتخطيط العائلي - 

  .تنفيذ البرامج الوطنية للصحة والسكان - 

 ومكافحة األضرارالمساهمة في ترقية وحماية البيئة في المجاالت المرتبطة بحفظ الصحة والنقاوة  - 

  .واآلفات اإلجتماعية

  .د معارفهمالمساهمة في تحسين مستوى مصالح الصحة وتجدي - 

                                                           
 .11ص مرجع سابق، ،140-07المرسوم التنفيذي رقم  )1
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كما يمكن استخدامها للتكوين شبه الطبي والتكوين في التسيير اإلستشفائي على أساس اتفاقيات تبرم  - 

  .مع مؤسسات التكوين

 )تعتبر عيادة خارجية(  وتعتبر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية من الهياكل غير اإلستشفائية          

ابين والمراجعين وتقديم الخدمات الصحية دون رعاية إيوائية والتي يتم فيها استقبال المرضى والمص

، باإلضافة إلى تقديمها اإلستشفائيةالطارئة إلى المؤسسات وإحالة الحاالت المرضية المستعصية والحاالت 

وتساهم بشكل كبير في تقليل نفقات  للخدمات الصحية التثقيفية إذ تعتبر المكان األول لالحتكاك بالمريض

  .السريرية بالمؤسسات العمومية اإلستشفائية من خالل الترشيد في عملية تحويل المرضى إليها اإلقامة

  :يتواجد بالمؤسسة نوعين من المصالح: بالمؤسسة الموجودةالمصالح 

  :يلي كما اإلقتصادية وتضم المصالح اإلدارية والمصالح: المصالح التقنية  - أ

  .تسهر على السير الحسن للمؤسسةممثلة في اإلدارة والتي : المصالح اإلدارية - 

  :وتتكون من: اإلقتصاديةالمصالح  - 

 وتعتبر من أهم المصالح حيث تتيح استمرارية عمل اآلالت والمعدات واألجهزة الخاصة  :الصيانة

  .بالمؤسسة

 تتولى تخزين وصرف المواد الصيدالنية والمستلزمات الطبية والمعدات واألدوات  :الصيدلية

الجراحية الصغيرة لمختلف الهياكل الصحية حسب االحتياجات وتعتبر من الدعائم األساسية لسير 

 .النشاط الصحي

 الطبية من مواد تنظيف، لوازم مكتبيةخزين وتوزيع المواد واألدوات غير تقوم بيو :المخزن...  

عيادات متعددة ) 06: (وتتمثل في * تتكون من الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة: المصالح الصحية   - ب

      ،)دار داء السكري، مكتب الوقاية، مصلحة طب العمل(وحدات ) 03(قاعة عالج و ) 12(الخدمات، 

  :الصحية في الشكل التاليوتظهر مكونات الهياكل 

  

  

  

                                                           
  .)01(أنظر الملحق رقم  *
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  :فيالصحية الهياكل  تتمثل أقسام و

 ص والعالج سواء كان فحص عام أو يقوم على تقديم خدمات الفحص، التشخي: قسم الفحص

 ).األنف والحنجرة، العظام(متخصص 

 تنظيم األسرةبما في ذلك ويتولى اإلشراف على رعاية األمومة والطفولة  :قسم األمومة والطفولة 

  .التركيز على برامج التحصين، واألنشطة المرتبطة بالصحة اإلنجابية مع

 حروق، حقن(جات األولية الذي يقوم على تقديم العال: قسم العالج...(.  

  ويتضمن أنشطة الفحص والعالج ألمراض األسنان: جراحة األسنانقسم.  

 السكريتقدم خدمات الفحص والعالج لمرضى : دار داء السكري.  

 يتولى تقديم خدمات الفحص والعالج لألفراد العاملين في المؤسسات المتعاقدة مع : طب العمل

  ...المؤسسة للحصول على الخدمات الصحية مثل الجامعة، المؤسسات الخاصة

 الفحصقسم 

 المصالح الصحية للمؤسسة

 العالجقسم 

 األمومة والطفولةقسم 

 الفحصقسم 

 قاعة العالج

 السكريداء دار 

 طب العملمصلحة 

 مكتب الوقاية

 األمومة والطفولةقسم 

 

 مخبر التحاليل الطبية

 األشعةقسم 

 جراحة األسنانقسم 

 عالجقسم ال

 العيادة متعددة الخدمات

 للمؤسسة محل الدراسة مكونات الهياكل الصحية): 11(الشكل رقم 

 .للمصالح الصحية باالعتماد على بيانات المديرية الفرعيةإعداد الطالبة : المصدر
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 حيث ) خدمات وقائية( يقوم بتقديم الخدمات الصحية المرتبطة بصحة المجتمع و: مكتب الوقاية

  . الفرد من التعرض للمرض يهدف إلى وقاية

 المساعدة في تشخيص المرض وتحديد سببه من  يعتبر من الدعائم األساسية: مخبر التحاليل الطبية

  .والتي تعد أساس المعالجة الطبيةخالل الفحوصات المخبرية التي يقدمها 

 الوسائل خالل التصوير باألشعة من تعد الفحوصات التي يعدها هذا القسم من  :قسم األشعة

القسم خصوصيته من حيث التصميم  التي ال يمكن االستغناء عنها، ولهذاالهامة  التشخيصية

ن تصفيح إبصحة المرضى والعاملين فيه، وبالتالي فاإلنشاء ألن التسرب اإلشعاعي يضر و

باإلضافة إلى توفير  ،الجدران بالرصاص يعد من األمور الهامة التي تحول دون تسرب اإلشعاع

عازلة باإلضافة إلى عزل غرفة  للعاملين بالقسم إذ يرتدي العامل سترةالحماية واألمان سبل 

  .التحكم باألشعة عن مكان أخذ صور األشعة للمرضى

من أسباب اختيارنا لهذا القسم من أجل تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة و        

)ABC(  المقدمة به نذكرفي تحديد تكلفة الخدمات الصحية:  

وجود قسم واحد إلعداد األشعة بالمؤسسة ككل والذي يتواجد بالعيادة المتعددة الخدمات أحمد بن  - 

 الطفولة،والفحص، جراحة األسنان، األمومة (رمضان القبائلي على عكس األقسام األخرى 

لمستلزمات الطبية، التي تتباين الخدمات المقدمة بها، المواد وا) التحاليل الطبيةالعالج، مخبر 

المعدات المستخدمة واألنشطة التي تتطلبها من عيادة إلى أخرى بالتالي وجود صعوبة كبيرة في 

  .تتبع التكاليف الخاصة بها

  .إمكانية التتبع والفهم لألنشطة المنجزة بهذا القسم لتقديم الخدمات الصحية به - 

 .تعاون األفراد العاملين بالقسم - 

 .شطة والمهام والمستلزمات لتقديم الخدمات الصحية باألقسام األخرىصعوبة حصر مختلف األن - 

 .على المؤسسة ككل )ABC(صعوبة تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  - 
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يسير كل مؤسسة عمومية للصحة الجوارية مدير ومجلس إدارة ولها هيئة استشارية : التنظيم والتسيير

  ."المجلس الطبي"تدعى 

  : ويضم مجلس اإلدارة

  .ممثل عن الوالي رئيسا - 

  .ممثل عن وزارة المالية - 

  .اإلقتصاديةممثل عن التأمينات  - 

  .ممثل عن هيآت الضمان االجتماعي - 

  .ممثل عن المجلس الشعبي الوالئي - 

  .ممثل عن المجلي الشعبي البلدي مقر المؤسسة - 

  .زمالؤهممثل عن المستخدمين الطبيين ينتخبه  - 

  .زمالؤهممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه  - 

  .ممثل عن جمعيات المنتفعين - 

  .ممثل عن العمال ينتخب في جمعية عامة - 

  .رئيس المجلس الطبي - 

أربعة نواب مديرين على  ويلحق بالمدير مكتب النظام العام ومكتب االتصال والتنظيم اإلداري كما يساعده

  :ليةرأس المديريات الفرعية التا

 المديرية الفرعية للمالية والوسائل.  

 المديرية الفرعية للموارد البشرية. 

 المديرية الفرعية للمصالح الصحية.  

 المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة.  

  :وهذا ما يبينه الهيكل التنظيمي للمؤسسة في الشكل التالي    
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 المديــــــر

  المديرية الفرعية للمالية
 والوسائل

  المديرية الفرعية للموارد
 البشرية 

 المديرية الفرعية للمصالح

 الصحية

المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات 
 والتجهيزات المرافقة الطبية

مكتب صيانة 
 التجهيزات الطبية

صيانة مكتب 
 التجهيزات المرافقة

مكتب القبول والتعاقد 
 وحساب التكاليف

  مكتب تنظيم النشاطات
 الصحية 

  مكتب الوقاية ونظافة
 المحيط

مكتب تسيير الموارد 
 البشرية والمنازعات

 مكتب التكوين

الميزانية مكتب 
 والمحاسبة

مكتب الصفقات 
 العمومية

مكتب الوسائل العامة 
 والهياكل

 مكتب االتصال والتنظيم اإلداري مكتب النظام العام

 -بسكرة- للمؤسسة العمومية للصحة الجواريةالهيكل التنظيمي ): 12(رقم الشكل 

 .المديرية الفرعية للمالية والوسائل: المصدر
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  واقع حساب التكاليف بالمؤسسة محل الدراسة: لمبحث الثانيا

من خالل هذا المبحث سنحاول التطرق إلى مقومات نظام التكاليف بالمؤسسة محل الدراسة          

وتقديم مختلف خطوات حساب تكاليف الخدمات الصحية بها، مع التركيز على قسم األشعة باعتباره القسم 

 .)ABC(الذي سيجري عليه تطبيق نظام 

  لدراسةمحل ا نظام التكاليف بالمؤسسة: المطلب األول

يهدف نظام التكاليف إلى تحقيق أهداف محاسبة التكاليف من خالل مختلف اإلجراءات        

  :واألساليب المتبعة في تسجيل وتحليل التكاليف وتتضمن مقوماته بالمؤسسة

  :وتتمثل في :)الثانويةاألقسام الرئيسية واألقسام (  مراكز التكلفة -1

  :وتتضمن: األقسام الثانوية 1-1

 مختلف إدارات الهياكل الصحيةو اإلداري للمؤسسةويضم التكاليف المتعلقة بالمقر  :قسم اإلدارة.  

 يتضمن تكاليف قسم واحد كما تم اإلشارة إليه والمتواجد بالعيادة المتعددة الخدمات : قسم األشعة

  .أحمد بن رمضان القبائلي

 التحاليل الطبية المتواجدة على مستوى كل ويضم تكاليف مجموع مخابر : مخبر التحاليل الطبية

  .العيادات المتعددة الخدمات

 يتضمن تكاليف مكتب الوقاية: مكتب الوقاية.  

  وأجور عاملي النظافة المرتبطة بالمصالح اإلقتصاديةيضم التكاليف : اإلقتصاديالقسم.  

مصروفات عامة، أما مراكز مراكز وحسب التقسيم السابق يعتبر قسم اإلدارة والقسم اإلقتصادي    

  .قسم األشعة، قسم مخبر التحاليل الطبية، مكتب الوقاية: الخدمات الوسيطية فتشمل

  :على وتمثل مراكز الخدمات اإلنتاجية وتشمل: ألقسام الرئيسيةا 1-2

  المرتبطة بمصلحة طب العمل يتضمن التكاليف: العملقسم طب.  

 أقسام جراحة األسنان المتواجدة على مستوى العيادات يضم تكاليف مختلف : قسم جراحة األسنان

  .المتعددة الخدمات

 يتضمن التكاليف المرتبطة بدار داء السكري: قسم دار داء السكري.  

 يضم تكاليف جميع أقسام الفحص المتواجدة في العيادات المتعددة الخدمات : قسم الفحص الخارجي

  .وقاعات العالج
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 جميع أقسام العالج المتواجدة في العيادات المتعددة الخدمات وقاعات يتضمن تكاليف : قسم العالج

  .العالج

األقسام بالمؤسسة سواء األساسية أو الثانوية باالعتماد على النموذج المحدد لألقسام لقد تم تحديد           

دون  بها مع حذف األقسام غير المتواجدة) 2002(سنة  * )سابقا(  - بسكرة- المتجانسة للقطاع الصحي 

فبالرغم من تغيير الخريطة الصحية   ،االعتماد في ذلك على دراسة لألعمال واألنشطة الممارسة بالمؤسسة

وكنتيجة لذلك حددت بعض  ،بما يتماشى وطبيعة العمل بها لم يتم تعديل مراكز التكلفة للهياكل الصحية

تكون أقسام أساسية وهذا يتجلى في  األقسام على أنها أقسام ثانوية رغم أن طبيعة المؤسسة تفترض أن

قسمي األشعة ومخبر التحاليل الطبية حيث يعتبران قسمان أساسيان نظرا لعالقتهما المباشرة مع المرضى، 

كقسمين ثانويين في حالة المؤسسات اإلستشفائية أين يتمثل نشاطهما األساسي في خدمة ويتوافق تحديدها 

  .يكون لهما اتصال مباشر بالمرضىاألقسام الداخلية بالمستشفى دون أن 

مثل أقسام العالج، مخابر (قسم واحد  تجميع عدة أقسام واعتبارهاكما يتم وفق هذا التقسيم            

رغم اختالف عناصر التكاليف مثل المواد، المستلزمات الطبية ...) التحاليل الطبية، جراحة األسنان

وقاعات العالج وهذا ال يعطي صورة واضحة عن تكاليف المستخدمة في العيادات المتعددة الخدمات 

  .  األداء األقسام وال يمكن من تقييم

تقوم المؤسسة بتقديم تشكيلة متنوعة ومتعددة من الخدمات الصحية عبر مختلف : دليل وحدات التكلفة -2

  :هياكلها نذكر منها في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

*
  )02(رقم  أنظر الملحق 
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  الخدمات المقدمة بالهياكل الصحية للمؤسسة محل الدراسة :(07)  الجدول رقم                  

 .إعداد الطالبة باالعتماد على بيانات مديرية المصالح الصحية بسكرة: المصدر

 القسم الخدمات المقدمة وحدة العمل

 
  

  

B 

في  غلوكوزالتحليل نسبة  ٬)cholesterol(تحليل الكوليسترول : مثل: تحاليل بوكيميائية -
 ...)Glycémie (الدم 

        )chimie urine (تحاليل كيمياء البول  -
 )groupage ( تحليل فصيلة الدم -

  .......... 

 

مخبرالتحاليل 
 الطبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R  

 

 )Orteil( )الرجل(اإلبهام 

 )Os. Propre de Nez -OPN( عظم األنف 

 )Doigt(اإلصبع 

 )Pouce() اليد(إلبهام ا

 )Main(اليد 

 )Poignet(المعصم 

 )Avant. Bras(الساعد ما قبل 

 )Coud(الكوع 

 )Pied(الرجل 

 )Chevais(العرقوب 

(Genou) الركبة 
(Maxillaire) الفك 

 )Jambe(الساق 

 )Bras(الذراع 

 )Epaule(الكتف 

 )Bassin(الحوض 

 )Thorax(الصدر 

 )Colonne  Cervical ( العنقي العمود

 )Abdo( البطن

 )Crane(الجمجمة 

 )Colonne. Dorsal( الفقري العمود 

 )Colonne. Lombaire( -الحقوي–الصلبي  العمود

  )Sacré  Lombo( )العجز(الصلب 
 

  قسم األشعة

  الفحص فحص فحص
D   جراحة األسنان فحص، خلع، ترميم

  قاعة العالج مختلف العالجات األولية )Package(عالج 
  طب العمل الفحص فحص
 دار السكري الفحص فحص

  مكتب الوقاية  ...)  تلقيح، مراقبة األطفال( األمومة والطفولة مثل   جد
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تتعدد عناصر التكاليف بالمؤسسة تبعا لتعدد تشكيلة الخدمات الصحية المقدمة بها : عناصر التكاليف -3

  :ويمكن حصر هذه العناصر في المجموعات التالية

 وتتمثل في األجور المدفوعة للعاملين بالمؤسسة: األجور مصاريف.  

 وتضم العناصر : مصاريف المواد والمستلزمات الصيدالنية والمعدات واألدوات الطبية الصغيرة

  :التالية

 ...األدوية، الضمادات، المطهرات، اللقاحات والتطعيمات - 

 ...حقن، قطن: المواد الطبية اإلستهالكية والملحقات مثل - 

 .تتضمن األفالم والمواد المستخدمة في قسم األشعة: األشعة فالم ومواداأل - 

  .المحاليل والمواد المخبرية - 

حوامل األنابيب المستخدمة في إعداد : مثل ملحقات وأدوات جراحية صغيرة، المعدات الطبية - 

 ...ميزان األطفال تحليل قياس سرعة الدم،

 أوراق، دفاتر، (وتشمل اللوازم المكتبية  :مصاريف المواد واللوازم والمعدات والتجهيزات المختلفة

، ..)صابون، الجافيل( ، مواد التنظيف ...)أفرشة، وسادات( ، البياضات وعدة األسرة ...)سجالت

، آلة تعقيم المواد عدد الكريات الحمراء والبيضاء في الدم آلة إجراء تحاليل( المعدات واآلالت مثل 

مكاتب، كراسي، مكيفات، أجهزة حاسوب، خزائن، أسرة، (  ، التجهيزات...)المائي الطبية، الحمام

  ...).طاولة الفحص

 وتتمثل في مختلف المصاريف المتعلقة بأعمال الصيانة مثل أعمال الترميم، إصالح : مصاريف الصيانة

   ...المعدات

 مصاريف اإلنارة، مصاريف التكوين، مصاريف التدفئة، مصاريف : وتشمل: المصاريف المشتركة

  ...تنقالت، مصاريف التأمين على المسؤولية المدنيةال

حددت الفترة التي يتم على أساسها حصر وتجميع التكاليف إلعداد مختلف قوائم : فترة التكاليف -4

  .أشهر باإلضافة إلى إعداد قائمة سنوية للتكاليف) 03(التكاليف بـ 

  

  

  



 الخدمات في تكلفة  (ABC)حاسبة التكاليف على أساس األنشطةاستخدام نظام م               : الفصل الثالث

  بسكرة  ) األشعة قسم( الجوارية للصحة العمومية بالمؤسسة الصحية

 

90 
 

تتعدد المستندات والدفاتر المستخدمة في جمع وتسجيل بيانات : المجموعة المستندية والدفترية -5

  : التكاليف بالمؤسسة نذكر منها

  :والتي تساعد على حصر التكاليف مثل: دفاتر والسجالت المتعلقة بالمحاسبة العموميةال - 

  ين كيفية تب( السجالت المتعلقة بالنفقات المختلفة لكل العناوين بالميزانية وتتضمن الوثائق المبررة

سجل نفقات الموظفين، سجل نفقات التكوين، سجل نفقات التغذية، : تنفيذ االعتمادات  للعناوين مثل

سجل نفقات األدوية والمواد ذات اإلستعمال الطبي، سجل العتاد واألدوات الطبية، سجل مصاريف 

 ...) صيانة الهياكل الصحية وترميمها، سجل نفقات أخرى للتسيير

 يتضمن جرد لمختلف المعدات والتجهيزات الطبية وغير الطبية للهياكل الصحية : لعامدفتر الجرد ا

  .وإدارة المؤسسة

 يتضمن تسجيل مبالغ الفواتير المدفوعة من قبل المؤسسة: دفتر الحواالت.  

  دفتر يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة لكل ثالثي باإلضافة إلى الوضعية المالية السنوية والتي

  .ية إستهالك االعتمادات لكل العناوين بالميزانيةتبين كيف

  :من بينها: الدفاتر المتعلقة بالمخزن - 

 يبين إستهالك الهياكل الصحية وإدارة المؤسسة من المواد والمستلزمات المتواجدة : دفتر خروج

 .بالمخزن

 يتضمن االستخدامات من المخزون والموجهة ألعمال الصيانة: دفتر أعمال الصيانة .  

 والذي يتضمن حركة دخول وخروج للمخزون: فتر المخزوند.  

  :نذكر منها: الدفاتر الخاصة بالصيدلية - 

 ويبين حركة المخزون: دفتر المخزون.  

 وتكون بعدد المواد والمستلزمات الطبية تبين كل وثيقة الجهة التي صرفت إليها : وثائق المخزون

  ...).وثيقة الضمادات، وثيقة اللقاحات(

  ...).سناناألفحص، عالج، جراحة (الدفاتر المتعلقة بتسجيل عدد المراجعين باألقسام المختلفة  -

  ...).نوعها، النتيجة، عددها(الدفاتر الخاصة بتسجيل التحاليل المخبرية المقدمة  - 

  ).نوعها، عددها(الدفاتر الخاصة بتسجيل األشعة المقدمة  -

  .ضمن قيمة األعمال والجهة المستفيدةالدفتر المتعلقة بأعمال الصيانة ويت -

  ...الفحص لألطفالدفتر الدفاتر التي تخص أقسام األمومة والطفولة مثل دفتر التلقيحات،  -



 الخدمات في تكلفة  (ABC)حاسبة التكاليف على أساس األنشطةاستخدام نظام م               : الفصل الثالث

  بسكرة  ) األشعة قسم( الجوارية للصحة العمومية بالمؤسسة الصحية

 

91 
 

  .والمتضمن عدد المرضى الذين أجرو الفحص بدار السكري: دفتر مرضى السكري -

طب العمل والجهة التي يعملون والمتضمن عدد المرضى الذين أجرو فحص بمصلحة  :دفتر طب العمل -

  .بها   

قائمة التكاليف لكل (يصدر مكتب حساب التكاليف قائمتين أساسيتين : مجموعة القوائم والتقارير -6

  .توجهان إلى مدير المؤسسة ومديرية الصحة لوالية بسكرة) وقائمة التكاليف السنويةثالثي 

وفيما ) الفحص، العالج(تستخدم المؤسسة مجموعة محددة من وحدات العمل مثل : وحدات العمل -7

 يتعلق بوحدات العمل  )R٬D ٬   B(  ،فتمثل األعمال المجمعة حسب نوعها والتي يمارسها األطباء

للفحوصات  )B(لفحوصات األشعة،  )R(يستعمل  والصيادلة وجراحو األسنان والمساعدون الطبيون حيث

، R6ويتبع كل حرف معامل كل عمل من األعمال مثل  ،لفحوصات قسم جراحة األسنان )D(المخبرية، 

R7 وعلى أساس ذلك ) تعريفة( والذي يحدد قيمة كل عمل طبي أما األحرف فتطابقها قيمة نقدية أساسية

  :للحرف والمعامل الذي يتبعه كما يلي ةتتحدد قيمة العمل الطبي من خالل جداء القيمة النقدي

  

العامة لألعمال األحرف األبجدية والمعامالت والقيم النقدية من قبل أعضاء لجنة المدونة تحدد         

وقد تم إصدار أول  )1المهنية التي يمكن أن يمارسها األطباء وجراحو األسنان والمساعدون الطبيون،

مرجع تنظيمي يستند إليه في مجال التكفل بالعالج الصحي كتعتبر  تيوال) 1987(مدونة في الجزائر سنة 

ولم يطرأ على مضمون ) الطبية المقدمة باالعتماد على القيم لألعمال (من قبل الضمان االجتماعي 

- 05(صدر المرسوم التنفيذي رقم ) 2005(المدونة أي تغيير إلى غاية اليوم مع مالحظة أنه في سنة 

المتضمن كيفيات إعداد المدونة وتسعيرها بغية تجديدها، حيث  )2 2005 جويلية 20المؤرخ في ) 257

أثبتت المدونة السابقة محدوديتها سواء من وجهة النظر العامة أو بتقدير المهنيين بسبب عدم مسايرتها 

، باإلضافة للتطور الذي عرفته الممارسة الطبية وإدخال تكنولوجيات جديدة في مجال الصحة في الجزائر
                                                           

المتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة لتسعير األعمال المهنية التي  ،1985نوفمبر  12المؤرخ في   283-85المرسوم رقم  )1
، الصادرة )47(سمية للجمهورية الجزائرية، العدد األسنان والمساعدون الطبيون، الجريدة الر جراحويمارسها األطباء والصيادلة و

 .1732-1731ص ص. 1985نوفمبر  13بتاريخ 
المتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة لألعمال المهنية لألطباء  ،2005 جويلية 20المؤرخ في   257-05المرسوم  التنفيذي رقم  )2

 26، الصادرة بتاريخ )52(ن وتسعيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ون الطبيواألسنان والمساعد حوجراوالصيادلة و
 .18ص ،2005 جويلية

 

المعامل الموافق ×  القيمة النقدية للحرف) = دج( قيمة العمل الطبي

 للعمل
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المطبقة في الواقع من قبل الهياكل الصحية الخاصة وتكلفة العالج بالمؤسسات إلى تباين التعريفات 

الصحية العمومية وبين األسعار المعتمدة في التعريفة من قبل الضمان االجتماعي، فعدم مراجعة وتحيين 

دية بين منظومة الصحة والضمان المدونة والتعريفات بها قلل من مساهمتها في ضبط العالقة التعاق

  .االجتماعي

  بالمؤسسة محل الدراسة خطوات حساب التكلفة: المطلب الثاني

الذي يتبع المديرية الفرعية (توكل مهمة حساب التكاليف بالمؤسسة والتقرير عنها لمكتب التكاليف         

  :ويعمل به موظفان) الصحية مصالحلل

  ."عون تطهير حائز على شهادة دولة " رئيس المكتب تخصصه  - 

  . مساعد له تخصص تقني سامي في اإلعالم اآللي - 

  حيث تستخدم طريقة األقسام المتجانسة لحساب مختلف التكاليف ومن ضمن أهداف حساب التكلفة         

  :بالمؤسسة نذكر 

  .تحديد تكلفة الخدمات الصحية المقدمة - 

  ...).المخبر، الفحص (تحديد التكلفة لمختلف األقسام  - 

  .سير تنفيذ اعتمادات الميزانية إعطاء صورة عن مسار التكاليف بالمؤسسة وإجراء مقارنات مع - 

  .في إعداد الميزانية التقديرية للمؤسسةالمساهمة  - 

  :وتتلخص خطوات حساب التكلفة بها في

األجور، مصاريف المواد : تحديد المصاريف الخاصة باألقسام األساسية والثانوية حيث تشمل على - 1

 واألدوات الطبية الصغيرة، مصاريف المواد واللوازم والمعدات والمستلزمات الصيدالنية والمعدات

  .المختلفة ومصاريف الصيانة والتجهيزات

 .بين األقسامتحديد المصاريف المشتركة  - 2

 .تحديد عدد وحدات العمل - 3

 .إعداد جدول التوزيع األولي - 4

 .ثانوي وحساب تكلفة وحدات العملإعداد جدول التوزيع ال - 5
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  :التاليشكل الفي ص الخطوات السابقة يلخو يمكن ت 

  خطوات حساب التكلفة بالمؤسسة محل الدراسة): 13(الشكل رقم                

  
  .باالعتماد على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة : المصدر

المباشرة (د المصاريف يوتتضمن تحد :تحديد المصاريف الخاصة باألقسام األساسية والثانوية -1       

  :شملاألقسام، وتالتي تعود لمختلف ) وغير المباشرة

  :في الجدول التالي) 2009(وتظهر قيمة األجور للثالثي الرابع : األجور مصاريف 1- 1

  

  
                               

تحديد المصاريف الخاصة باألقسام 

 األساسية والثانوية

 إعداد جدول التوزيع الثانوي

 األولي إعداد جدول التوزيع

 حساب تكلفة وحدات العمل

 تحديد عدد وحدات العمل

 تحديد المصاريف المشتركة 

 مصاريف

 الصيانة

عناصر تكاليف المواد 
 واللوازم والمعدات

 المختلفة والتجهيزات

والمستلزمات مصاريف المواد 
واألدوات  الصيدالنية والمعدات

 الطبية الصغيرة

 مصاريف

 األجور
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  )2009(مصاريف األجور للثالثي الرابع ): 08(الجدول رقم 
 دج: الوحدة                                                                                                               

 

 المجموع

 والتقنيين والعمال اإلداريين

 المهنيين
 األطباء شبه الطبيين

              
 األجور

  األقسام 
 األجور اإلجمالية األجور اإلجمالية األجور اإلجمالية 

250 214  0  250 214  0   األشعة 

وية
ـن

لثا
م ا

ـا
سـ

ألق
ا

  

1 360 638  0  1 360 638  0   مخبر التحاليل الطبية

10 678 471  287483  8 709 393  1 681 595   مكتب الوقاية

11 240 168  6415679  4 585 656  238 833   اإلدارة 

700 555  394290  160 401  145 864   اإلقتصاديالقسم 

652 027  0  415 319  236 708   طب العمل 

ـة
يـ

يس
لرئ

م ا
ـا

ــ
قس

األ
  

3 398 455  88073  615 588  2 694 794   جراحة األسنان 

1 128 980  287645  629 896  211 439   السكريداء دار 

12 665 255  1637372  4 450 382  6 577 501   الفحص الخارجي

10 903 519  67523  10 835 996  0   العالج

  .قسم التكاليف باالعتماد على وثائقإعداد الطالبة : المصدر    

الوقاية، الفحص الخارجي، : من خالل الجدول نجد أن أكبر قيمة لألجور خالل هذا الثالثي كانت لألقسام

  .العالج

هذه  تظهر قيمة :الطبية الصغيرة الصيدالنية والمعدات واألدواتالمواد والمستلزمات  مصاريف 1-2

  :الجدول التاليفي ) 2009(المصاريف لمختلف األقسام للثالثي الرابع 
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  )         2009(للثالثي الرابع والمعدات واألدوات الطبية الصغيرة مصاريف المواد والمستلزمات الصيدالنية ): 09(الجدول رقم 

  دج: الوحدة 

  

التي  للمعدات واألدوات الطبية الصغيرةنالحظ من الجدول أنه يتم إدراج القيمة الكلية                   

كلية يؤدي االستخدام من خالل أقساط اإلهتالك، فإدراج القيمة ال يفترض أن يتم توزيع قيمتها على سنوات

  خفض في التي تخص الفتـرات الالحقة وإلىإلى زيادة في تحمل المصاريف لهذه السنة بمقدار األقساط 

  

  

  

  

 المجموع
وأدوات  ملحقات

جراحية صغيرة، 
 المعدات الطبية

المحاليل 
والمواد 
 المخبرية

فالم األ
ومواد 
 األشعة

المواد الطبية 
ية ستهالكاإل

 والملحقات

         األدوية-
    الضمادات-
  المطهرات-
 ...اللقاحات-

 التعيين

                   
 األقسام 

33 787  0  0  33 787  0  0   األشعة 

وية
ـن

لثا
م ا

ـا
سـ

ألق
ا

 

634 366  266 482  367 884  0  0  0 
مخبر التحاليل 

 الطبية

1 978 037  0  0  0  1 955  1 976 082   مكتب الوقاية

0  0  0  0  0  0   اإلدارة 

0  0  0  0  0  0   اإلقتصاديالقسم 

2 646 190  266 482  367 884  33 787  1 955  1 976 082 
المجموع الجزئي 

 األول

ـة
يـ

يس
لرئ

م ا
ـا

ــ
قس

األ
 

0  0  0  0  0  0   طب العمل 

306 107  152 536  0  0  0  153 571   جراحة األسنان 

0  0  0  0  0  0   السكريداء دار 

192 457  0  0  0  174 925  17 532   الفحص الخارجي

1 409 138  902 156  0  0  0  506 982     العالج

1 907 702  1 054 692  0  0  174 925  678 085     المجموع الجزئي الثاني

4 553 892  1 321 174  367 884  33 787  176 880  2 654 167     المجموع الكلي

 .التكاليف على وثائق قسمإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا
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  :المصاريف لكل فترة من هذه الفترات بمقدار القسط الذي يخصها ويتضح ذلك في الجدول التالي

  )2009(الرابع  يالطبية الصغيرة المقتناة في الثالث اإلهتالك للمعدات واألدوات): 10( الجدول رقم           

  

، )دج   1288333,81( نالحظ من الجدول أن مقدار الزيادة الكلية في المصاريف المحملة بلغت         

  .والتي ستؤثر على حساب مختلف التكاليف بالمؤسسة وعلى صدق بيانات التكلفة

هذه المصاريف خالل الثالثي  تظهر قيمة :المختلفةوالتجهيزات المواد واللوازم والمعدات  مصاريف 1-3

  :في الجدول التالي) 2009(الرابع لسنة 

  
  

  

  

                                                           
*
مخبر التحاليل الطبية، جراحة األسنان، الفحص ( تم تحديد المعدالت بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رؤساء أقسام  

 ).الخارجي

 )د ج( اإلهتالكقسط  )جد(المحمل زيادة الفرق 

معدل   
*اإلهتـالك
 

(%) 

تاريخ 
 اإلقتناء

المعدات  قيمة
 واألدوات

  )دج(المقتناة 
 مــالقس

257599,27  8882,73  %20   نوفمبر 266482   حاليل الطبيةتمخبر ال

60920,65  3206,35  %20   أكتوبر 64127 

 17349,73 جراحة األسنان 598,27  %20   نوفمبر 17948 

69286,65  1174,35  %20   ديسمبر 70461 

556494,90  14269,10  %10   أكتوبر 570764 

 229839,42 الخارجي عالجال 3895,58  %10   نوفمبر 233735 

96843,19  813,81  %10   ديسمبر 97657 

1288333,81  32840,19    1321174   المجموع 

 .التكاليف على وثائق قسمإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا
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         )2009(المواد واللوازم والمعدات والتجهيزات المختلفة للثالثي الرابع  مصاريف ):11(رقم ل الجدو       
  دج: الوحدة                                                                                                                                             

    

تدرج قيمتها كاملة، ) الطبية وغير الطبية(أن قيمة المعدات والتجهيزات  نجد من الجدول                

حيث يؤدي  غير أنه يفترض أن يتم توزيع قيمتها على سنوات االستخدام من خالل أقساط اإلهتالك

  رات ـالتي تخص الفتإدراجها بالقيمة الكلية إلى زيادة في تحمل المصاريف لهذه السنة بمقدار األقساط 

سط الخاص بها ويتضح ذلك في خفض في المصاريف لكل فترة من هذه الفترات بمقدار الق، والالحقة

  :الجدول التالي

  

 المجموع
المعدات 

والتجهيزات 
 الطبية

المعدات 
والتجهيزات  

 غير الطبية
 مواد التنظيف

البياضات 
 وعدة األسرة

اللوازم 
 المكتبية

 التعيين            

9 180  0  0  3600  0  5580   األشعة 

113 800  0  80000  15900  0  17900   مخبر التحاليل الطبية

1 977 100  760000  920000  26100  0  271000   مكتب الوقاية

408 900  0  340000  12700  0  56200   اإلدارة 

0  0  0  0  0  0   القسم اإلقتصادي

2508980  760000  1340000  58300  0  350680   المجموع الجزئي األول

75400  0  42000  8400  0  25000   طب العمل 

315900  0  210000  55900  0  50000   األسنان ةجراح 

64900  0  38000  11900  0  15000   السكري داء  دار

3074550  1880000  1070000  54900  0  69650   الفحص الخارجي

1744650  1300000  340000  43700  0  60950   العالج

5275400  3 180 000  1 700 000  174 800  0  220 600   المجموع الجزئي الثاني

7 784 380  3 940 000  3 040 000  233 100  0  571 280   المجموع الكلي

 .على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا

 القسم
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             )2009(المقتناة في الثالثي الرابع للمعدات والتجهيزات  اإلهتالك): 12(رقم الجدول               

الفرق المحمل 
 )دج( بالزيادة

اإلهتالك قسط 
 )دج(

معدل 
*اإلهتالك
 (%) 

تاريخ 
 اإلقتناء

دات ـة المعـقيم
المقتناة تجهيزات وال

 )طبيةالغير  ،الطبية(
 )دج(

 القسم           

78666,67  1333,33  10%   80000 نوفمبر  مخبر التحاليل الطبية

708000,00  12000,00  10%   720000 نوفمبر
 مكتب الوقاية

952000,00  8000,00  10%   960000 ديسمبر   

157333,33  2666,67  10%   160000 نوفمبر
 اإلدارة

178500,00  1500,00  10%   180000 ديسمبر   

41300,00  700,00  10%   42000 نوفمبر  طب العمل

206500,00  3500,00  10%   210000 نوفمبر  جراحة األسنان

36733,33  1266,67  20%   38000 نوفمبر  السكريداء دار 

1111166,67  18833,33  10%   1130000 نوفمبر  فحص خارجي

1180000,00  20000,00  20%   1200000 ديسمبر   

614833,33  5166,67  10%   620000 ديسمبر   

531000,00  9000,00  10%   540000 نوفمبر  عالج خارجي

1090833,33  9166,67  10%   1100000 ديسمبر   
6886866,67  93133,33        6980000   المجموع

  

)  دج 6886866,67( نالحظ من الجدول أن قيمة المصاريف الكلية المحملة بالزيادة بلغت          

وبالتالي التأثير على حساب التكاليف باألقسام السابقة حيث ال تعكس مصاريفها الصورة الحقيقية 

  .للمصاريف المحملة
  

  

                                                           
*
مخبر التحاليل الطبية، مكتب الوقاية، قسم التكاليف، ( تحديد المعدالت بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رؤساء أقسام تم  

 ).جراحة األسنان، دار السكري، الفحص الخارجي، العالج الخارجي

 .على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا
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في الجدول ) 2009(للثالثي الرابع سنة تتضح قيمة هذه المصاريف : عناصر مصاريف الصيانة 1-4

  :التالي
  )2009( للثالثي الرابع سنة مصاريف الصيانة): 13(الجدول رقم                          

 م ــالقس )دج( وعــالمجم

130 000   األشعة 

57 323   مخبر التحــاليل الطبية

0   الــوقايةمكتب 

0   اإلدارة 

0   اإلقتصاديالقسم 

0   طب العمل 

35 000   جراحـة األسنان 

0   السكريداء دار 

85 000   الفحص الخارجـي

160 000   العــالج

467 323   المجموع

  

تضمنت مصاريف مختلف أعمال وقد ) دج 467 323(نجد أن قيمة مصاريف الصيانة بلغت       

  .اإلصالحات التي تم إجراؤها باألقسام السابقة

  

  

  

  

  

 .باالعتماد على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة : لمصدرا
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في الجدول  2009تظهر قيمة هذه المصاريف خالل الثالثي الرابع من سنة : المصاريف المشتركة -2

  :التالي
  )2009(للثالثي الرابع  المصاريف المشتركة): 14( الجدول رقم

  

                                                           
*
  .يتم تحديد قيمة هذه المصاريف باالعتماد على سجالت المحاسبة العمومية 

 * فــيرالمصا )دج(ة ــالقيم

54 567   .التأمين عن المسؤولية المدنية واألخطار المهنية: )3- 5-1( 03 -الفصل الخامس -العنوان األول

0   .والخارجيينالمنح للطلبة الداخليين : )2-1- 2( 02 –الفصل األول -العنوان الثاني 

0   .نتكوين الموظفين شبه الطبيي: )2-2( الفصل الثاني -العنوان الثاني

0   .نفقات التدريبات قصيرة المدى في الخارج: )3-2( الفصل الثالث -العنوان الثاني

0   .المصاريف المتعلقة بالمؤتمرات، الملتقيات والتظاهرات العلمية: )4-2( الفصل الرابع -العنوان الثاني

0   .مصاريف التكوين: )5-2( الفصل الخامس -العنوان الثاني

0   .مصاريف التسيير األخرى: )8-2( الثامن الفصل -العنوان الثاني

0   .الغازات الطبية ومواد أخرى: )2-4( الفصل الثاني -العنوان الرابع

37 323   .وقطع غيار العتاد الطبي واألدوات الطبية ملحقات: )3- 1-6( 03 -الفصل األول -العنوان السادس

4 691 516   .وترميمهاصيانة الهياكل الصحية : )7( العنوان السابع

303 723   .نفقات أخرى للتسيير: الفصل األول - )8( العنوان الثامن

791 449   ...التدفئة، اإلنارة، الماء: )1-2- 8( 01 -الفصل الثاني -العنوان الثامن

0   .في المجالت والدورياتواإلشتراك الوثائق : )3-2- 8( 03 -الفصل الثاني -العنوان الثامن

286 542   .صيانة العتاد واألثاث: )3-3- 8( 03 -الفصل الثالث -الثامنالعنوان 

0   .حظيرة السيارات: )4-8(الفصل الرابع  -العنوان الثامن

0   .النقل والتنقالت: )5-8(الفصل الخامس  -العنوان الثامن

0 
للجيش من أجل  المركزيتسديد مصاريف اإلستشفاء للمستشفى : )7-8(الفصل السابع  -العنوان الثامن

 .المرضى المحولين إليه الغير معنيين بالعلل الخاضعة التفاقيات خاصة

0   .البحث الطبي: )10(العنوان العاشر 

6 165 120   المجموع

 .باالعتماد على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة : لمصدرا
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إلى سجالت المحاسبة العمومية والوثائق الخاصة بقسم التكاليف وجدنا وبالرجوع الجدول خالل من        

ومن ضمنها مصاريف يمكن تتبعها لبعض  ،أن من بين المصاريف التي اعتبرت قيمتها منعدمة لها قيمة

  :األقسام كما يلي

 التأمين عن المسؤولية المدنية واألخطار المهنية: )3-5- 1( 03 -الفصل الخامس -العنوان األول :

لذا يمكن ضمها للمصاريف المتعلقة  تتحملها إدارة المؤسسةيعتبر من ضمن المصروفات العامة التي 

  .بقسم اإلدارة وبالضبط المصاريف التي تخص مقر إدارتها

 بالرجوع إلى السجل الخاص : نشبه الطبييتكوين الموظفين : )2- 2( الفصل الثاني -العنوان الثاني

إعتماداته، والبيانات المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة لكل ثالثي وجدنا أن قيمة بهذا العنوان وتنفيذ 

  ).دج 76320(قيمة ) 2009(هذه المصاريف ليست منعدمة حيث بلغت خالل الثالثي الرابع من سنة 

 المصاريف المتعلقة بالمؤتمرات، الملتقيات والتظاهرات  :)4-2( الفصل الرابع - العنوان الثاني

بالرجوع إلى السجل الخاص بهذا العنوان وتنفيذ إعتماداته، والبيانات المتعلقة بالوضعية : يةالعلم

وجدنا أن قيمة هذه المصاريف خالل الثالثي الرابع من ) 2009(المالية للمؤسسة لكل ثالثي من سنة 

 ).دج 11750(تقدر بـ ) 2009(سنة 

 بالمقر  هذه المصاريف تتعلق :التسيير األخرىمصاريف ): 8- 2( الفصل الثامن - العنوان الثاني

  .اإلداري للمؤسسة لذا يمكن أن تخصص مباشرة له

 ار العتاد الطبي واألدوات وقطع غي ملحقات: )3-1- 6( 03 -الفصل األول -العنوان السادس

للثالثي الرابع سنة العنوان السابق والفواتير المبررة  الخاص بهذا سجلالعلى  اإلطالعبعد  :الطبية

جراحة األسنان وبالتالي يمكن أن تخصص لهذا القسم قسم تخص الطبية وجدنا أن األدوات ، )2009(

  .مباشرة

 المصاريف بأعمال المقر اإلداري تتعلق هذه : نفقات أخرى للتسيير: الفصل األول -العنوان الثامن

 - العنوان الثامنب المصاريف المتعلقةكذلك  تخصص لهذا القسم مباشرة للمؤسسة وبالتالي يمكن أن

 .في المجالت والدورياتواإلشتراك الوثائق ): 3- 2- 8( 03 - الفصل الثاني

 وتجديد الحظيرة،  إقتناء(وتضم مصاريف  :حظيرة السيارات): 4-8(الفصل الرابع  -العنوان الثامن

لحظيرة  )قسيمة السيارات صيانة السيارات ومصاريف تأمينها، إقتناء شراء الوقود والزيوت،

، وبالرجوع إلى المقرالسيارات بالمقر اإلداري للمؤسسة بالتالي يمكن أن تخصص مباشرة لهذا 
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وجدنا أن قيمة هذه ) 2009(السجل المتعلق بهذا العنوان وبيانات الوضعية المالية لكل ثالثي لسنة 

  ).دج 1368245(تقدر بـ ) 2009(خالل الثالثي الرابع سنة المصاريف 

 اإلداري موظفين بالمقر تنقالت البوتتعلق  :النقل والتنقالت :)5- 8(الفصل الخامس  -العنوان الثامن

 بهذا العنوانوبالرجوع إلى السجل المتعلق  مباشرة للمقر،للمؤسسة، وبالتالي يمكن أن تخصص 

المصاريف هي وجدنا أن قيمة هذه ) 2009(وبيانات الوضعية المالية لكل ثالثي من سنة 

  .)2009(خالل الثالثي الرابع سنة  )جد124285(

حيث يتم تحديد عدد وحدات العمل لألقسام الرئيسية  :)وحدات القياس( تحديد عدد وحدات العمل  -3

  :باإلضافة إلى قسمي األشعة ومخبر التحاليل الطبية كما يلي

طب (تتضمن تحديد عدد وحدات العمل لألقسام  :عدد وحدات العمل لألقسام الرئيسيةتحديد  - 3-1

  :ولقسم جراحة األسنان كما يلي )السكري، الفحص الخارجي، العالج داء العمل، دار

ر يظه ):طب العمل، دار السكري، الفحص الخارجي، العالج(تحديد عدد وحدات العمل لألقسام  1- 1- 3

  :التاليفي الجدول ) 2009(عددها خالل الثالثي الرابع سنة 

   )طب العمل، دار السكري، الفحص الخارجي، العالج(عدد وحدات الفحص لألقسام  ):15( الجدول رقم

  )2009( للثالثي الرابع

  

  

  

  

  

  

.من الجدول نجد أن أكبر عدد لوحدات العمل كان لقسم العالج وهذا ما يبين كثرة نشاط هذا القسم

وحدة العمل       العدد الوحدة  

 1076 فحص طب العمل   

 777 فحص  دار داء السكري
 38044 فحص  الفحص الخارجي

 73998 عالج  العالج

 113895 ـ  المجموع

 .على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا
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  :تظهر قيمتها في الجدول التالي: تحديد عدد وحدات العمل لقسم جراحة األسنان 2- 1- 3

  )2009(للثالثي الرابع   عدد وحدات العمل لقسم جراحة األسنان): 16(الجدول رقم 

  

  

  .من الجدول نالحظ تساوي المعامل لكل من الخدمتين بالقسم

 )B(وتتضمن تحديد عدد الوحدات  :تحديد عدد وحدات العمل لقسمي مخبر التحاليل الطبية واألشعة 3-2

  :كما يلي )R(و

:الجدول التاليويظهر عددها في : تحديد عدد وحدات العمل في مخبر التحاليل الطبية 1- 2- 3

 التعييــن عدد الجلسات المعامـل )D(عــدد 

13380  6  2230   )EXTRACTIONS(خلع 

2790  6  465   )SOINS( عالج

16170   ــــ  المجموع

 .التكاليف على وثائق قسمإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا



  بسكرة  ) األشعة قسم( الجوارية للصحة العمومية بالمؤسسة الصحية الخدمات في تكلفة  (ABC)حاسبة التكاليف على أساس األنشطةاستخدام نظام م               : الفصل الثالث
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  : من خالل العالقة التالية) B( عدديتم تحديد  *
  
  

 المجموع

                             
 تحاليل الكبد

Bilan_hepat)( 

                                                         
الخاص تحليل ال
سرطان عنق ب

 الرحم 

 )P.Vaginal( 

فقدان : تحليل    
المناعة المكتسبة 

)HIV(تحليل ، :
مرض تشمع الكبد 

)AGHBS( 

تحليل الحمل      
)Test_ grosses         ( 

  
تحليل األيونات  

)Na
+ ،K

+ ،Cl
 (

Ionogramme 

 عدد :ميل الدلتح
الحمراء  الكريات

 ) FNS ( والبيضاء

                                         
فصيلة الدم : تحليل

)Groupage( ،
تحليل البول 

)Chimie_Urine( 

  
التحاليل الخاصة 
بمرض الزهري 

TPHA  

 

 غلوكوزالنسبة : تحليل
، )Glycémie(في الدم 

سرعة الدم : تحليل
)VS( 

 

90                                   المعامل 80   المعامل 70   المعامل 60   المعامل 50   المعامل 35   المعامل 30   المعامل 20   المعامل 15   المعامل

 التعيين

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B ( 

عدد 
 التحاليل

  عدد
)B (*

 

عدد 
 التحاليل

  

395 490  11 880  0  0  3040  38  126140  1802  10020  167  12 750  255  44625  1 275  134220  4 474  26640  1 332  38 055  2 537  دددالعدد
 دددذ

  )2009(خالل الثالثي الرابع  في مخبر التحاليل الطبية) B(عدد وحدات العمل ): 17( الجدول رقم

  

 

  .اشتراك بعضها في نفس المعاملنالحظ من الجدول وجود اختالف في المعامالت بين مختلف التحاليل باإلضافة إلى 

 .التكاليفعلى وثائق قسم إعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا

 المعامل الموافق× عدد التحاليل )  = B( عدد
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  :التالييظهر عدد الوحدات الخاصة بهذا القسم في الجدول : تحديد عدد وحدات العمل لقسم األشعة 2- 3-2

                                                           
  : من خالل العالقة التالية) R( يتم تحديد عدد *

 المجموع

     )العجز( الصلب 
Lombo Sacré 

  

، الجمجمة )Abdo(البطن 
)Crane.( 

، )Jambe(الساق  
، الكتف )Bras(الذراع 

)Epaule( الحوض ،
)Bassin( الصدر ،
)Thorax(العمود ، 

 Colonne( العنقي

Cervical( 

 الفك   
٬(Maxillaire) 
(Genou)الركبة 

، )Pied(الرجل 
العرقوب 

)Chevais( 

، )Main(اليد 
المعصم 

)Poignet( ، ما
 قبل الساعد

)A.Bras( ،
 ) Coud(الكوع 

  
 )الرجل(اإلبهام 

)Orteil(٬   
  عظم األنف

  )Os. Propre 

de Nez -
OPN(اإلصبع  ٬

)Doigt( اإلبهام ،
 )Pouce( )اليد(

  

  

  

الفقري  العمود 
)Colonne.Dorsal( ،

الصلبي   العمود
)Colonne.Lombaire.( 

15   14 المعامل  12 المعامل  10 المعامل  8 المعامل  7 المعامل  6 المعامل  5 المعامل  المعامل  التعيين

  عدد 
)R( 

  عدد 
 األشعة

  عدد 
)R( 

  عدد 
 األشعة

  عدد 
)R( 

  
  عدد  
 األشعة

  عدد 
)R( 

  عدد 
 األشعة

  عدد 
)R( 

  
  عدد

 األشعة
  عدد
)R( 

  عدد 
 األشعة

عدد 
)R( 

عدد 
 األشعة

عدد 
)R( 

عدد 
 األشعة

عدد 
)R(* 

  
  عدد 
 األشعة

  

      

11 911  1 432  120  8  154  11  180  15  6 380  638  1 280  160  1 526  218  2 166  361  105  21   العدد 

  )2009(خالل الثالثي الرابع   قسم األشعةفي ) R(عدد وحدات العمل ): 18(الجدول رقم 

  المعامل الموافق× عدد األشعة ) = R(عدد 

 .قسم التكاليف على وثائقإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا

 .بعضها في نفس المعامل نالحظ تباين المعامالت لمختلف األشعة واشتراك
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   .تم أخذ قيمة هذه المصاريف كما هي دون تصحيح األخطاء التي وجدناها *

 العالج المجموع
الفحص 
 الخارجي

داء دار 
 السكري

 طب العمل جراحة األسنان
القسم 

 اإلقتصادي
 مكتب الوقاية اإلدارة

مخبر التحاليل 
 الطبية

  
 األشعة

  قساماأل                       
 المصاريف

52 978 282  10 903 519  12 665 255  1 128 980  3 398 455  652 027  700 555  11 240 168  10 678 471  1 360 638  250 214   األجور مصاريف

4553892  1409138  192457  0  306107  0  0  0  1978037  634366  33787 

مصاريف المواد والمستلزمات 
  الصيدالنية والمعدات

 واألدوات الطبية الصغيرة 

7784380  1744650  3074550  64900  315900  75400  0  408900  1977100  113800  9180 
مصاريف المواد واللوازم والمعدات 

 والتجهيزات المختلفة

467323  160000  85000  0  35000  0  0  0  0  57323  130000   الصيانة مصاريف

65 783 877  14 217 307  16 017 262  1 193 880  4 055 462  727 427  700 555  11 649 068  14 633 608  2 166 127  423 181   المجموع

100%  21.61%  24.35%  1.81%  6.16%  1.11%  1.06%  17.71%  22.24%  3.29%  0.64%   النسبة المئوية

6165120  1332414.68  1501102.50  111887.8  380068.9626  68172.86  65654.47  1091724.98  1371429.497  203004.65  39659.591  *المشتركة مصاريفال
 

71 948 997  15 549 722  17 518 365  1 305 768  4 435 531  795 600  766 209  12 740 793  16 005 037  2 369 132  462 841   المجموع

على أساس النسبة المئوية ) أساسية، ثانوية( والذي يعتبر ملخصا لما سبق، حيث يتم فيه توزيع المصاريف المشتركة على األقسام : إعداد جدول التوزيع األولي -4

  : التالي لألقسام دون المصاريف المشتركة كما يبينه الجدوللمصاريف كل قسم إلى المصاريف الكلية 

 دج                                                              :الوحدة لدراسة                                    بالمؤسسة محل ا) 2009(التوزيع األولي للمصاريف خالل الثالثي الرابع ): 19(الجدول رقم                                

  .قسم التكاليف على وثائقإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا

  .         عند حساب نصيب األقسام من المصاريف المشتركة تم أخذ كل األرقام بعد الفاصلة للنسب المئوية: مالحظة
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في توزيع المصاريف المشتركة  التحميل المتبع ال يحقق العدالة الجدول أن أساسنالحظ من          

فالقسم ذو المصاريف األكبر يتحمل أكبر قدر منها مثل قسم الفحص الخارجي الذي تحمل أكبر نسبة من 

فالنسبة المئوية ال تراعي  رغم أنه قد ال يكون المتسبب في حدوثها، )%24.35(هذه المصاريف بنسبة 

  . العالقة السببية بين المصاريف المشتركة ومسبباتها وال تعكس كيفية اإلستفادة منها

يتضمن توزيع مصاريف األقسام الثانوية  :إعداد جدول التوزيع الثانوي وحساب تكلفة وحدات العمل -5

نسبة مصاريف القسم الرئيسي إلى (ية النسبة المئوعلى األقسام الرئيسية وأساس التحميل المستخدم هو 

فيما عدا قسمي األشعة ومخبر التحاليل الطبية ) المصاريف الكلية لألقسام الرئيسية بعد التوزيع األولي

اللذان تخصص خدماتهما مباشرة لقسم الفحص الخارجي، باإلضافة إلى حساب تكلفة مختلف وحدات 

  :ول التاليالعمل، وتظهر عملية التوزيع الثانوي في الجد
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                               دج                              :الوحدة                                                     بالمؤسسة محل الدراسة              ) 2009(للمصاريف خالل الثالثي الرابع  لثانويالتوزيع ا): 20(الجدول رقم                   

  

 األقسام الرئيسية  
 

الثانوية األقسام   
  

 التعيين
  

المجموع 
 الجزئي الثاني

 طب العمل جراحة األسنان السكري داء دار الفحص الخارجي العالج
المجموع 

 الجزئي األول

القسم 
 اإلقتصادي

 مكتب الوقاية اإلدارة
مخبر التحاليل 

 الطبية
 األشعة

39 604 985  15 549 722  17 518 365  1 305 768  4 435 531  795 600  32 344 012  766 209  12 740 793  16 005 037  2 369 132  462 841 
المصاريف بعد 
 التوزيع األولي

100%  39.26%  44.23%  3.30%  11.20%  2.01%               -   -   النسبة المئوية

-  0  462 841  0  0  0  -  -  -  -  -  462 841   األشعة

-  0  2 369 132  0  0  0  -  -  -  -  2 369 132  -   مخبر التحاليل الطبية

-  6283902.89  7079464.42  527682.633  1792472.33  321515.223  -  -  -  16 005 037  -  -   مكتب الوقاية

-  5002294.18  5635600.08  420061.195  1426895.68  255941.849  -  -  12 740 793  -  -  -   اإلدارة

-  300829.405  338915.338  25261.7609  85811.0626  15391.9045  -  766 209  -  -  -  -   اإلقتصاديالقسم 

  27 136 748  33 404 317  2 278 773  7 740 710  1 388 449             
المجموع بعد التوزيع 

 الثانوي

- 
عالج 

)Package( 
 فحص  فحص D   فحص -  -  -   دج B  R   وحدة العمل

-  73 998  38 044  777  16170  1 076  -  -  -  -  395 490  11 911   عدد وحدة العمل

-  366.72  878.04  2932.78  478.71  1290.38  -  -  -  -  5.99  38.86   وحدة العمل تكلفة

  .على وثائق قسم التكاليفإعداد الطالبة باالعتماد : لمصدرا

  .عند حساب نصيب األقسام الرئيسية من مصاريف األقسام الثانوية تم أخذ كل األرقام بعد الفاصلة للنسب المئوية: مالحظة
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  :نالحظ من الجدول أن

الخارجي تحمل أكبر قدر من مصاريف األقسام الثانوية لكبر نسبته بالنسبة لمجموع قسم الفحص   - 

مصاريف األقسام األساسية، وتحمله لمصاريف كل من قسمي األشعة ومخبر التحاليل الطبية واللذان 

يفترض أن يكونا قسمين أساسيين وهذا ما يؤدي إلى عدم العدالة في التوزيع  الثانوي للمصاريف وعدم 

  .جود عالقة واضحة بين المصاريف واألقسامو

وحدات العمل التي تم حساب تكلفتها تعتبر بمثابة تكلفة الخدمات المقدمة بالقسم المعني بها رغم تنوع  - 

  .الخدمات بكل قسم

  تحديد تكلفة الخدمات بقسم األشعة: المطلب الثالث

من خالل الجداء بين المعامل الذي يوافق نوع ) مختلف أنواع األشعة ( تتحدد تكلفة الخدمات            

  :المتحصل عليها بعد التوزيع الثانوي للمصاريف حسب العالقة التالية Rاألشعة وقيمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قـفال الموـالمعام×  (R)ة الوحدة ـتكلف= وع األشعة ـة نـتكلف
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  :في الجدول التالي) 2009(تكلفة  مختلف أنواع األشعة خالل الثالثي الرابع وتظهر 
  وفق الطريقة المعتمدة بالمؤسسة )2009(خالل الثالثي الرابع  تكلفة أنواع األشعة): 21(الجدول رقم 

دج: الوحدة  

 
  

   

 نوع األشعة المعامل )R(تكلفة  األشعةتكلفة نوع 

194.30  38.86  5   )Orteil( )الرجل(اإلبهام 

194.30  38.86  5   )Os. Propre de Nez -OPN( عظم األنف 

194.30  38.86  5   )Doigt(اإلصبع 

194.30  38.86  5   )Pouce( )اليد(إلبهام ا

233.16  38.86  6   )Main(اليد 

233.16  38.86  6   )Poignet(المعصم 

233.16  38.86  6   )A. Bras( الساعد ما قبل

233.16  38.86  6   )Coud(الكوع 

272.02  38.86  7   )Pied(الرجل 

272.02  38.86  7   )Chevais(العرقوب 

310.88  38.86  8  (Genou) الركبة 
310.88  38.86  8  (Maxillaire) الفك 
388.60  38.86  10   )Jambe(الساق 

388.60  38.86  10   )Bras(الذراع 

388.60  38.86  10   )Epaule(الكتف 

388.60  38.86  10   )Bassin(الحوض 

388.60  38.86  10   )Thorax(الصدر 

388.60  38.86  10   )Colonne Cervical  (العنقي العمود

466.32  38.86  12   )Abdo(البطن 

466.32  38.86  12   )Crane(الجمجمة 

544.04  38.86  14   )Colonne. Dorsal(الفقريالعمود 

544.04  38.86  14   )Colonne. Lombaire( -الحقوي–الصلبي  العمود

582.90  38.86  15    Sacré  Lombo )العجز( الصلب 

  .إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف: المصدر
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باإلضافة إلى زيادة تكلفة األشعة بزيادة نالحظ من الجدول تماثل تكلفة األشعة التي لها نفس المعامل، 

  .المعامل

مما سبق وبعد تحليل مختلف خطوات حساب التكلفة بالمؤسسة محل الدراسة خالل الثالثي الرابع سنة 

  :نستخلص المالحظات التالية) 2009(

لم نجده في طريقة األقسام المتجانسة تقوم على الفصل بين المصاريف المباشرة وغير المباشرة وهذا ما  - 

كافة خطوات حساب التكلفة، فنجد كل من جدول التوزيع األولى والثانوي يضمان المصاريف المباشرة 

  .وغير المباشرة

يعتبر جدول التوزيع الثانوي المعد بالمؤسسة جدول لحساب التكاليف وتعتبر تكلفة وحدات العمل به،  - 

  .هي تكلفة للخدمات

والذي يضم األقسام ) القسم اإلقتصادي(ختلفة ضمن قسم واحد ضم أقسام تقوم بأنشطة ومهام م - 

  .واستخدام أساس واحد لتوزيع مصاريفه على األقسام الرئيسية) الصيدلية، المخزن، الصيانة(

إعتماد النسبة المئوية كأساس لتحميل المصاريف المشتركة ومصاريف األقسام الثانوية على األقسام  - 

بعين االعتبار مقدار اإلستفادة  لة في توزيع هذه المصاريف حيث ال تأخذاألساسية، ال يؤدي إلى عدا

  .الحقيقية منها

  .التبادلية فيما بين األقسام الثانوية عند توزيع المصاريفعدم األخذ بعين االعتبار العالقة  - 

عدم الدقة في حصر المصاريف المشتركة ووجود مصاريف اعتبرت قيمتها منعدمة رغم وجودها،  - 

  .وتحري الدقة في حصر المصاريف هذا يعود إلى الالمباالة وعدم االهتمامو

النموذج المعطى من قبل الوزارة والذي يتضمن آلية العمل وخطوات تحديد تكاليف الخدمات الصحية  - 

ال ينطوي على تتبع دقيق للمصاريف فمثال نجد أنه من ضمن المصاريف  ،وفق طريقة األقسام المتجانسة

  .المشتركة ما يمكن تتبعه إلى بعض األقسام

عدم تطبيق اإلهتالك على المعدات والتجهيزات بالمؤسسة وإدخال قيمتها كلية في فترة الحصول عليها  - 

  .وهذا ما يؤثر بشكل  كبير على حساب التكلفة ودقة بياناتها

ومخبر التحاليل الطبية قسمين ثانويين، إال أنهما وفقا لطبيعة المؤسسة محل  تبار قسمي األشعةإع - 

  .الدراسة يعتبران قسمين أساسين التصالهما المباشر بالمرضى وتقديم خدماتهما لهم
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وجود أخطاء في حساب التكاليف حيث وجدنا أن قسم التكاليف يعتبر أن ما صرف من مواد  - 

الصيدلية يستهلك كلية وال يبحث فيما إذا كان هناك مخزون متبقي أو ال؟ والذي يستعمل  ومستلزمات من

  .ره في فترة تكاليفية الحقة، وهذا ما يؤثر على حساب مختلف التكاليفوبد

نظرا لجملة النقائص السابق ذكرها سنحاول في المبحث التالي تطبيق نظام محاسبة التكاليف على     

في قسم األشعة واألخذ بعين االعتبار ما ورد من نقائص في تطبيق طريقة األقسام  )ABC(أساس األنشطة 

  .المتجانسة المعتمدة بالمؤسسة

بالمؤسسة محل (المساهمة في تحديد تكلفة الخدمات الصحية لقسم األشعة : المبحث الثالث

  )ABC(باستخدام نظام  )الدراسة

تكلفة الخدمات  في حساب )ABC(تطبيق نظام سنتطرق في هذا المبحث إلى مختلف خطوات            

، ثم إجراء مقارنة بين النتائج المحصل عليها وبين نتائج )2009(بقسم األشعة وذلك خالل الثالثي الرابع 

  .طريقة األقسام المتجانسة المعتمدة من قبل المؤسسة

  في تحديد تكلفة الخدمات الصحية بقسم األشعة ) ABC(م تطبيق نظا: المطلب األول

قبل التطرق إلى خطوات حساب التكلفة وفق هذا النظام نبين مختلف المعدات الطبية، المواد، عدد     

  :األفراد العاملين بهذا القسم، والتي تظهر في الجدول التالي

  الطبية بقسم األشعةالمواد، العمال والمعدات  ):22(الجدول رقم          

  سماإل  النوع
 )Appareile  Radio(آلة الراديو  -  معدات طبية

 )Développeuse(آلة تحميض الفيلم  -
  .أنواع توافق مقاسات أنواع األفالم 6ويوجد ) Casset de Filme(حاملة الفيلم  -
 )Négatoscope(شاشة مضيئة  -

، 2سم )24×30(، 2سم )30×40(، 2سم )35×35(، 2سم )35×43: (أنواع 6األفالم ويوجد  -  المواد
  2سم )18×13(، 2سم )18×24(

 Fixateur rapid automatiqueمحلول مثبت  -

 Révélateur automatique محلول كاشف -

  .يرتدي كل منهما سترة عازلة يوجد عاملين -  عدد العمال

 .األشعةإعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق من قسم : لمصدرا  
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  :لتحديد تكلفة الخدمات بهذا القسم نتبع الخطوات التالية: خطوات تحديد التكلفة

 تحليل المصاريف غير المباشرة. 

 تحليل األنشطة. 

 تحديد مراكز النشاط. 

 تخصيص المصاريف غير المباشرة على مراكز النشاط. 

 تخصيص تكلفة مراكز النشاط على الخدمات. 

 حساب تكلفة الخدمات.  

  :مصاريف غير المباشرةتحليل ال -1

من خالل اإلطالع على بيانات التكلفة وسجالت المحاسبة العمومية المتعلقة بسير االعتمادات وعلى       

مجمعات للتكلفة، باإلضافة إلى ) 8(تم للتوصل إلى تحديد ) 2009(الوضعية المالية لكل ثالثي من سنة 

  .قسم األشعةتحديد المصاريف غير المباشرة المتعلقة ب

 : وتتمثل في: تحديد مجمعات التكلفة 1-1

 اإلدارية مصاريفمجمع ال. 

  الصيدلية مصاريفمجمع. 

 مع مصاريف تكوين شبه الطبيينمج. 

  األطباء الممارسينتكوين  مصاريفمجمع. 

  الصيانة مصاريفمجمع. 

  التخزين مصاريفمجمع. 

  أحمد بن رمضان القبائلي(الخدمات  ةالطاقة المحركة الخاصة بالعيادة متعددمصاريف مجمع.( 

  أحمد بن رمضان القبائلي(الخدمات  ةبالعيادة متعدد الخاص التنظيف مصاريفمجمع.(  

  :وفيما يلي عرض لهذه المجموعات والعناصر المكونة لها

ويتعلق بمختلف مصاريف المقر اإلداري للمؤسسة كما تظهر في  :اإلدارية مصاريفمجمع ال 1-1-1

  :الجدول التالي
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  )        2009(خالل الثالثي الرابع  اإلدارية مصاريفال ):23( الجدول رقم                     
 **العناصر *معدل اإلهتالك )دج( ةالقيم  )دج(المجموع الجزئي  )دج(المصاريف 

4960672   -   -   -   األجور

19500   -   -   -   المواد واللوازم

-  14200   -   -   :المواد واللوازم المكتبية -

 - :مواد التنظيف - 5300   -   - 

135396,17   -   -   -   الكهرباء، الماء

1688070   -   -   -   النقل والتنقالت

 -   -  9100000   - 
  :إهتالك معدات النقل -

  :قيمة معدات النقل -            

 -   -   -  %5    :اإلهتالك معدل -
 -  113750   -   -    )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع  -

 -  81790   -   -    أجور السائقين -

 -  124285   -   -    التنقالت -

 -  1368245   -   -   مصاريف حظيرة السيارات -

303723   -   -   -   )من الميزانية 1الفصل  8العنوان (نفقات أخرى للتسيير 

54567   -   -   - 
من  1- 4الفصل 1العنوان(المدنية التأمين على المسؤولية 

 )الميزانية

130865,15   -   -   -   إهتالك التجهيزات المكتبية

 -   -   -  %10   معدل اإلهتالك 

 -   -  5044606   -   :قيمة التجهيزات لمكتبية الموجودة سابقا -  

 -  126115,15 
 

 -   )2009(لثالثي الرابع ا قسط اإلهتالك                           

 -   - 
 

 -   :2009قيمة التجهيزات المقتناة في  - 

 -   -  23333,2   -    2009(تجهيزات مقتناة في شهر جوان ( 

 -  583,33 
 

 -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع                                

 -   -  160000   -   2009(تجهيزات مقتناة في شهر نوفمبر ( 

 -  2666,66 
 

 -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع                                

 -   -  180000   -   2009(في شهر ديسمبر  ةتجهيزات مقتنا ( 

 -  1500   -   -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع                            

81250   -   -   -   إهتالك المبنى

 -   -  13000000   -   ***قيمة المبنى  -             

 معدل اإلهتالك -             

 )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع  -             

 -   -   -  %2,5 

 -  81250   -   - 

 

7374043,32 

 

 وعـــــالمجم

  
                                                           

  .تم تحديد معدالت اإلهتالك بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رئيس قسم التكاليف *
  .عند تحديد المصاريف تم األخذ بعين االعتبار المصاريف المشتركة التي تعود للمقر اإلداري مع تصحيح األخطاء التي وجدت سابقا **
  .تحصلنا على قيمة مبنى المقر اإلداري من مديرية أمالك الدولة لوالية بسكرة ***

 .إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف ومكتب الميزانية والمحاسبة: المصدر
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حسب الجدول قمنا بإضافة قيم اإلهتالك لمعدات النقل، التجهيزات المكتبية، مبنى المقر             

اإلداري وهي مصاريف لم تكن تؤخذ بعين االعتبار وفق طريقة حساب التكاليف بالمؤسسة، باإلضافة إلى 

  .إدراج مصاريف كانت تصنف على أنها مصاريف مشتركة بين األقسام

  :في الجدول التالي المتعلقة به يمكن حصر المصاريف: الصيدلية صاريفممجمع  1-1-2

  )2009(الصيدلية خالل الثالثي الرابع  مصاريف): 24(الجدول رقم 

 )دج(المصاريف 
قسط 
  اإلهتالك

ة التجهيزات قيم
 )دج( المكتبية

معدل 
اإلهتالك

*
 العناصر 

20718,75 
 

   

 :تجهيزات المكتب إهتالك

 

 
828750 

 

 التجهيزات المكتبية    قيمة -  

 

 

 

%10   اإلهتالكمعدل  -  

 

20718,75 

   

 )2009(للثالثي الرابع  اإلهتالكقسط  -  

6003 
 

   

 اللوازم المكتبية

3820 
 

   

 مواد التنظيف

306265 
 

   

 العمالأجور

336806,75   وعـــــــالمجم

  

من خالل الجدول قمنا بتحديد المصاريف التي تعود إلى قسم الصيدلية والتي كانت تدرج ضمن           

وإستهالكاته من المواد، اللوازم القسم اإلقتصادي، باإلضافة إلى قيم إهتالك التجهيزات الخاصة بالقسم 

  .والتي لم تكن تؤخذ بعين االعتبار وفق الطريقة المعتمدة بالمؤسسة المكتبية

  :وتتلخص عناصره في الجدول التالي  :شبه الطبيينمجمع مصاريف تكوين الموظفين   1-1-3
  )2009(مصاريف تكوين الموظفين شبه الطبيين خالل الثالثي الرابع ): 25(الجدول رقم 

 العناصر )دج( المصاريف

76320   ) من الميزانية 2الفصل 2العنوان(  ن الموظفين شبه الطبيينمصاريف تكوي 

122078,2   )من الميزانية 7الفصل 2العنوان( طلبة والمتمرنين نفقات تغذية ال 

19080   )من الميزانية 6الفصل 2العنوان ( والجبائية اإلجتماعيةالتكاليف  

217478,2   وعـــــالمجم                          

  

                                                           
  .رئيس قسم التكاليف تم تحديد معدل اإلهتالك بناءا على المعلومات المتحصل عليها من *

 .والمحاسبةإعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف ومكتب الميزانية : لمصدرا

 .والمحاسبة التكاليف ومكتب الميزانيةإعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم : لمصدرا
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من خالل الجدول قمنا بتحديد مجمع لمصاريف تكوين الموظفين شبه الطبيين والتي كانت تدرج           

بعض عناصره ضمن المصاريف المشتركة وفق الطريقة المعتمدة في حساب التكاليف بالمؤسسة، وإضافة 

 2العنوان - متمرنين نفقات تغذية الطلبة وال(مصاريف لم تكن تؤخذ بعين االعتبار عند حساب التكاليف 

  .)من الميزانية 6الفصل 2العنوان (لتكاليف اإلجتماعية والجبائية وا  )- من الميزانية 7الفصل

 :)2009(الرابع  الثالثيخالل بلغت والتي  :الطبيين مجمع مصاريف تكوين الموظفين 1-1-4

  .دج11750

  :في الجدول التالي هذه المصاريفعناصر يمكن حصر : الصيانة مصاريفمجمع  1-1-5

                                  )2009(خالل الثالثي الرابع  الصيانةمصاريف : )26(الجدول رقم                             

 )دج( المصاريف
قسط 
  اإلهتالك

ة التجهيزات قيم
المكتبية 

 )دج( والمعدات

معدل 

 اإلهتالك
*

 
 العناصر

286542  -   -   - 
من  3-3الفصل 8 العنوان( واألثاثعتاد صيانة ال
** )الميزانية  

3108,88  -  -    -  :تجهيزات المكتبيةال إهتالك  

 -  -  124355  -   قيمة التجهيزات المكتبية -               

-   -  -   %10   اإلهتالكمعدل  -             

-   3108,875  
 

-   )2009(للثالثي الرابع  اإلهتالكقسط  -               

2570,25  -  -   -   معدات الصيانة إهتالك  

-   -  102810  -   قيمة المعدات -               

-   -  -   %10  اإلهتالكمعدل  -               

-    2570,25 
 

-   )2009(للثالثي الرابع  اإلهتالكقسط  -               

2100  -  -   -    المواد واللوازم المكتبية
1980  -  -   -    مواد التنظيف

169735  -  -   -   العمالأجور  

4 691 516  -   -  -  
من  7العنوان (  صيانة الهياكل الصحية وترميمها

 **  )الميزانية

5157552,13  وعــــالمجم  

                                                           
 .تم تحديد معدالت اإلهتالك بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رئيس قسم التكاليف *
**
 .والتي أمكن تحديدها لمجمع تكاليف الصيانة) وفق الطريقة المعتمدة بالمؤسسة(ه المصاريف من ضمن المصاريف المشتركة هذ 

 .إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف ومكتب الميزانية والمحاسبة: لمصدرا
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حسب الجدول قمنا بتحديد المصاريف التي تعود إلى قسم الصيانة والتي كانت تدرج حسب             

طريقة حساب التكاليف بالمؤسسة ضمن القسم اإلقتصادي، حيث تضمنت عناصره بعض المصاريف التي 

تهالكاته وإس كما تم إدراج إهتالك التجهيزات الخاصة بالقسم ،كانت تصنف على أنها مصاريف مشتركة

  .من المواد، اللوازم المكتبية والتي لم تكن تؤخذ بعين االعتبار عند حساب التكاليف

  :وتظهر عناصره في الجدول التالي: التخزين مصاريفمجمع  1-1-6

  )2009(خالل الثالثي الرابع التخزين  مصاريف): 27(الجدول رقم 

 )دج(المصاريف 
ة التجهيزات قيم

 )دج( المكتبية
اإلهتالكمعدل 

*
 العناصر 

 21977,6  -   -    :)2009(للثالثي الرابع تجهيزات المكتب  إهتالك

-  879104  -    قيمة التجهيزات المكتبية    -

  - اإلهتالكمعدل  - -   %10 

5897  -    -   اللوازم المكتبية

3200  -   -    مواد التنظيف

78245   -   -   أجور العمال

109319  ,6    وعــــــالمجم

  

من خالل الجدول قمنا بتحديد المصاريف التي تعود إلى المخزن والتي كانت تدرج حسب            

إدراج إهتالك التجهيزات الخاصة  باإلضافة إلىالقسم اإلقتصادي،  فيطريقة حساب التكاليف بالمؤسسة 

  .والتي لم تكن تؤخذ بعين االعتبار عند حساب التكاليف... بالقسم وإستهالكاته من المواد، اللوازم المكتبية

تم تحديد : )أحمد بن رمضان القبائلي(مجمع الطاقة المحركة الخاصة بالعيادة متعددة الخدمات  1-1-7

فقط كون قسم األشعة ) أحمد بن رمضان القبائلي(متعددة الخدمات عيادة للمصاريف الطاقة المحركة 

 للثالثي الرابع يتواجد بها وحتى تسهل عملية حصر المصاريف، ومن خالل اإلطالع على فواتير الكهرباء

  ).دج  62, 120392( بلغت مصاريف هذا المجمع ) 2009(

  

                                                           
*
  .المعلومات المتحصل عليها من رئيس قسم التكاليفتم تحديد معدل اإلهتالك بناءا على  

 .إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف ومكتب الميزانية والمحاسبة: لمصدرا
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 :)أحمد بن رمضان القبائلي( مجمع مصاريف التنظيف الخاص بالعيادة متعدد الخدمات 1-1-8

  :في الجدول التالي يمكن حصر مصاريفه

   )2009(لثالثي الرابع ل) أحمد بن رمضان القبائلي(للعيادة متعددة الخدمات  التنظيف مصاريف: )28( الجدول رقم      

 )دج(المصاريف 
ة التجهيزات قيم

 )دج( المكتبية
اإلهتالكمعدل 

*
 العناصر 

271,25     -  :)2009(خالل الثالثي الرابع  تجهيزات المكتب إهتالك  

 -  21700  -  قيمة التجهيزات المكتبية    -        

 -   -  %5  اإلهتالكمعدل  -        

38812   -  -   أجور العمال

39083,25      المجموع

  

قمنا بتحديد المصاريف التي تعود لمجمع مصاريف التنظيف والذي لم تكن تؤخذ  الجدول حسب      

كما كانت تدرج األجور المتعلقة بعمال النظافة بعين االعتبار عند حساب التكاليف بالمؤسسة، مصاريفه 

ة متعددة الخدمات اإلشارة إلى أنه تم تحديد المصاريف التي تخص العيادفي القسم اإلقتصادي، وتجدر 

  .حتى يسهل تخصيصها على قسم األشعة) أحمد بن رمضان القبائلي(

ر هذه المصاريف في الجدول وتظهر عناص :تحديد المصاريف غير المباشرة المتعلقة بقسم األشعة 1-2

  :التالي

  

  

  

  

  
  

                                                           
  .تم تحديد معدل اإلهتالك بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رئيس قسم التكاليف *

 .إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف ومكتب الميزانية والمحاسبة: لمصدرا
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  )-2009-الثالثي الرابع (األشعة المصاريف غير المباشرة المتعلقة بقسم ): 29(الجدول رقم                       

  

                                                           
*

  .تم تحديد معدل اإلهتالك بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رؤساء قسمي التكاليف واألشعة 
دج، معدل اإلهتالك  8500000: قيمة مبنى العيادة(تم تحديد نصيب القسم من إهتالك مبنى العيادة باالعتماد على مساحة القسم بالنسبة للمبنى  **

  ).2م 40، مساحة القسم 2م 4176مبنى ، مساحة ال% 2,5

 

  المجموع  )دج(المصاريف 
قسط 
 القيمة دج  اإلهتالك

معدل  *
 اإلهتالك

 العناصر
مركز 
 النشاط

 

 

 

 

80437,5 

80437,5   -   -   -  أخذ صورة  :إهتالك آلة الراديو
 األشعة

  
  
  

 - 
 - 

6435000   -   اآللةقيمة  -   

-  
 - 

 -  %5   معدل اإلهتالك -   

-   80437,5   -   -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169010,98 

 

12285 
 - 

 -   -   :تحميض الفيلم آلةإهتالك 

  
  
  

تحضير 
وتحميض 

 الفيلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -   -  491400   -   :اآللةقيمة  -   

-  
 - 

 -  %10   معدل اإلهتالك -   

 -  12285   -   -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع  -   

 994,5   -   -   -   :من جودة الفيلم التأكد آلةإهتالك 

 -   -  19890   -   اآللةقيمة  -   

-    -   -  %20   معدل اإلهتالك -   

-   994,5   -   -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع  -   

  -   -   -   -   :المواد

8050,62 
 - 

 -   -    )Révelateure (محلول كاشف  -   

1527   -   -   -    )Fixateure (محلول مثبت  -   

4125   -   -   -   :إهتالك تجهيزات المكتب-

  -   -  165000   -   قيمة تجهيزات المكتب -    

  -   -   -  %10   معدل اإلهتالك -    

  - 
4125 

 -   -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع   -    

2340   -   -   -   :إهتالك السترة العازلة

  -   -  46800   -   قيمة السترة العازلة -    

  -   -   -  %20   معدل اإلهتالك -   

  -  2340   -   -   )2009(قسط اإلهتالك للثالثي الرابع  -   

5580   -   -   -   لوازم المكتب

3600   -   -   -   مواد التنظيف

130000   -   -   -   صيانة

508,86   -   -   -    **نصيب القسم من إهتالك مبنى العيادة 
 

249448,48    لمجمـــــــــوعا

 .إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف وقسم األشعة: لمصدرا
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ويتم فيها تحليل األنشطة التي  )ABC(تعد هذه الخطوة جد أساسية لنجاح تطبيق نظام : تحليل األنشطة -2

اإلطالع العاملين في القسم وتمارس في  قسم األشعة لتقديم مختلف خدماته، حيث قمنا بإجراء مقابالت مع 

األنشطة وتم التوصل إلى أن حصول مريض على نوع ما من األشعة يكون عبر على كيفية سير 

  :الخطوات التالية

يتم استقبال المريض من قبل أحد العاملين بالقسم ومعرفة نوع األشعة المراد إجراؤه، ثم تحديد نوع الفيلم  

ومن  ،*المماثلة لقياسه ووضعها في آلة أخذ صورة األشعة "حاملة الفيلم" وأخذ) تحديد قياس الفيلم(المالئم 

ثم وضع عضو المريض المراد إنجاز األشعة عليه فوق حاملة الفيلم وأخذ صورة األشعة من غرفة 

 **بعد أخذ الصورة تؤخذ حاملة الفيلم ليتم تحميضه في الغرفة المظلمة من خالل آلة التحميض ،التحكم
حيث يقوم العامل بنزع الفيلم من الحاملة وفي نفس الوقت  لتشغيلها ***نوعين من المحاليل التي تتطلب

للتأكد  ****، لتأتي بعدها مرحلة وضع الفيلم في آلة فحص الجودة )التحضير لفيلم جديد(يضع فيلم آخر 

كن تلخيص من جودته وهل يحتاج إلى إعادة أو ال ؟ والقيام بتسجيل المريض وإعطائه الفيلم، ويم

  :الخطوات السابقة في األنشطة التالية مع تصنيفها

   .يعتبر هذا النشاط من األنشطة على مستوى وحدة الخدمة إستقبال المريض -1

  . الخدمة وحدةويعتبر من األنشطة على مستوى  "حاملة الفيلم"في وضع الفيلم  -2

  . الخدمةويعتبر من األنشطة على مستوى دفعة  أخذ صورة األشعة -3

    .من األنشطة على مستوى دفعة الخدمةهذا النشاط ويعتبر  تحميض الفيلم -4

  .؛ ويعتبر من األنشطة على مستوى دفعة الخدمة"حاملة الفيلم"وضع فيلم آخر في  -5

  .الخدمة دفعةفحص جودة الفيلم؛ وهو من ضمن األنشطة على مستوى  -6

  .الخدمة وحدةتسجيل المريض وإعطائه الفيلم؛ ويصنف من األنشطة على مستوى  -7

 تنظيف القسم، صيانة: اإلعداد لألشعة؛ ويعتبر من األنشطة على مستوى دفعة الخدمة مثل -8
   ...أجهزته

 التي تقوم بها إدارة المؤسسة، أعمال  األنشطة: ة على مستوى المؤسسة ككل نذكرـاألنشطأمثلة  ومن

  ...الصيانة للمقر اإلداري، تكوين الموظفين، نشاط التخزين    

                                                           
 .)Appareile  Radio(آلة الراديو  *

. Développeuse
 ** 
Fixateur rapide automatique, Révélateur automatique.

*** 
.  Négatoscope

**** 
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وذلك بتجميع األنشطة التي تشترك في مسبب تكلفة واحد باالعتماد على  :تحديد مراكز النشاط -3

  :مسببات األنشطة كما يلي

من خالل تحديد العالقة السببية بين النشاط والخدمة ومعرفة سبب أداء  :تحديد مسببات األنشطة 3-1

تم الحصول على هذه المسببات من خالل الزيارة الميدانية ومساعدة العاملين بقسم النشاط، حيث 

لديهم أي فكرة عن هذا  ال توجد بحكم أنه )ABC(إعطائهم نظرة عامة عن آلية عمل نظام  األشعة بعد 

  :مسببات األنشطة بالقسم في الجدول التالي عمله، وتظهرالنظام أو 

  ةـة بقسم األشعـمسببات األنشط ):30(الجدول رقم                       

  مسبب التكلفة  النشاط
  ستقبال المريضإ -1
  "حاملة الفيلم"وضع الفيلم في  -2
  أخذ صورة األشعة -3
  تحميض الفيلم -4
  الفيلموضع فيلم آخر في حاملة  -5
  فحص جودة الفيلم -6
  تسجيل المريض وإعطائه الفيلم -7
  اإلعداد لألشعة -8

  عدد األفالم
  عدد األفالم

  ة من أشعة آلة الراديوستفادنسبة اإل
  عدد األفالم
  عدد األفالم
  عدد األفالم
  عدد األفالم
  عدد األفالم

  

  ).عدد األفالم(من الجدول نجد أن أغلب األنشطة لها نفس مسبب النشاط 

ويتم هذا من خالل مصفوفة االرتباطات بين األنشطة ومسبباتها كما يبينها الجدول : تجميع األنشطة 3-2

  :التالي
  تجميع األنشطة): 31( الجدول رقم                                  

                  
  األنشطة

  مسببات
  األنشطة 

  
  1النشاط 

  
   2النشاط

  
  3النشاط 

  
   4النشاط 

  
  5النشاط 

  
  6النشاط 

  
  7النشاط 

  
  8النشاط 

  ×  ×  ×  ×  ×    ×  ×  عدد األفالم
نسبة اإلستفادة من 

  أشعة آلة الراديو
    

   ×  
          

 .األشعةإعداد الطالبة باالعتماد على المعلومات من قسم : لمصدرا

 .إعداد الطالبة: لمصدرا
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أنشطة وبالتالي يتم تجميعها ) 07(يمثل مسبب لـ ) عدد األفالم (نالحظ من الجدول أن المسبب         

  :ونحصل بهذا على مركزي نشاط) التحضير وتحميض الفيلم(في مركز نشاط واحد 

  أخذ صورة األشعة.  

  التحضير وتحميض الفيلم.  

المصاريف غير المباشرة توزيع وذلك ب: على مراكز النشاطغير المباشرة  مصاريفتخصيص ال -4

جمعات التكلفة على مركزي النشاط من خالل تحديد مسببات الموارد وتكلفتها والربط بين مالمحددة ضمن 

أي خلل  وإنحيث تبرز هنا أهمية العالقة السببية بين التكلفة والنشاط  مجمعات التكلفة ومركزي النشاط،

خلل في عملية تحديد تكلفة النشاط الحقيقية ويؤثر ذلك على حساب  في تفسير هذه العالقة سوف يؤدي إلى

 . تكلفة الخدمة الصحية

وتتضمن هذه المرحلة تحديد المسببات التي تسمح بتخصيص  :تحديد مسببات الموارد وتكلفتها 4-1

تكاليف مجمعات التكلفة على مختلف مراكز النشاط كما تبين كيفية إستهالك هذه المراكز لموارد 

  :مسببات التكلفة لمختلف المجمعات وتكلفتها في الجدول التالي المؤسسة، وتظهر
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  2009خالل الثالثي الرابع  تحديد  تكلفة مسببات الموارد): 32( الجدول رقم                                 

*** )دج(تكلفة المسبب 
 

عدد 
 المسببات

 مجمع التكلفة )دج( التكاليف مسببات الموارد

24256,7214  304   7374043,32 عدد المستخدمين مجمع المصاريف اإلدارية  

14033,6146  24 
عدد مرات اإلمداد 

 بالمواد والمستلزمات 
336806,75  مجمع مصاريف الصيدلية  

14498,5467  15 
شبه (عدد المستفيدين 

 )نالطبيي
217478,2 

مجمع مصاريف تكوين الموظفين شبه 
 الطبيين

5875  2   11750 )األطباء( عدد المستفيدين
مجمع مصاريف تكوين الموظفين  

 الطبيين

206302,0850  25   5157552,13 مرات التدخلعدد  مجمع مصاريف الصيانة  

9109,9667  12   109319,6 عدد مرات اإلمداد   التخزين مصاريف مجمع  

963,1410  125   120392,62 *عدد نقاط اإلضاءة 

الطاقة المحركة  مصاريفمجمع 
العيادة متعددة الخدمات بالخاصة 

)أحمد بن رمضان القبائلي(  

592,1705  66   39083,25 **التنظيفعدد ساعات 

التنظيف الخاص  مصاريف مجمع
أحمد بن (العيادة متعددة الخدمات ب

)رمضان القبائلي  

  

من الجدول وبالحصول على تكلفة مختلف مسببات الموارد يمكن تحديد تكلفة مركزي النشاط بحسب      

 .  استفادتهما من مجمعات التكلفة

  

 

                                                           
بناءا على نقاط منحت لمختلف المعدات التي تستعمل ) أحمد بن رمضان القبائلي ( حددت نقاط اإلضاءة بالعيادة متعددة الخدمات  *

 .الطاقة الكهربائية و تكافئ هذه النقاط إستهالك المعدات للطاقة
باالعتماد على ) 2009(خالل الثالثي الرابع ) القبائلي  أحمد بن رمضان( ساعات التنظيف بالعيادة متعددة الخدمات تم تحديد عدد  **

 .لعيادةل من قبل المراقب الطبيالمعلومات المتحصل عليها 
  : اليةــالقة التــتتحدد تكلفة مسبب الموارد بالع ***

 

  مجمع التكلفةتكلفة                            
 عدد مسببات الموارد الخاصة به                             

 =تكلفة مسبب الموارد   

 

 .إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق من قسم التكاليف وقسم األشعة: لمصدرا
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يتم ذلك من خالل الربط بين مراكز النشاط ومجمعات التكلفة كما يبينه  :تحديد تكلفة مراكز النشاط 4-2

  :الجدول التالي

  مصفوفة الربط بين مراكز النشاط ومجمعات التكلفة): 33( الجدول رقم                      
   مجمع     

  التكلفة
  
  

  النشاطمركز 
  

مجمع 
 مصاريفال

  اإلدارية

مجمع 
مصاريف 
  الصيدلية

مجمع 
 مصاريف
تكوين 

الموظفين 
شبه 
  نالطبيي

مجمع 
 مصاريف
تكوين 

الموظفين 
  الطبيين

مجمع 
 مصاريف
  الصيانة

مجمع 
 مصاريف
  التخزين

 مصاريفمجمع 
الطاقة المحركة 

العيادة بالخاصة 
متعددة الخدمات 

أحمد بن رمضان (
  )القبائلي

 مصاريفمجمع 
 التنظيف الخاص

متعددة العيادة ب
أحمد بن (الخدمات 

  )رمضان القبائلي

أخذ صورة 
  -  -  -  -  -  -  -  -  األشعة

التحضير 
  وتحميض الفيلم

 

  
×  

  
×  

  
-  

  
-  

  
×  

  
×  

  
×  

  
×  

  

مجمع و ينيتكوين الموظفين شبه الطب مصاريفمجمع ( نجد من الجدول أن مجمعي التكلفة          

يتم إستهالكهما من قبل مركزي النشاط، كما نالحظ أن مركز لم ) تكوين الموظفين الطبيين مصاريف

هو الذي يستهلك تكاليف أغلب مجمعات التكلفة ويتم تحديد تكلفته من ) التحضير وتحميض الفيلم( النشاط 

  :المصاريف غير المباشرة بحسب عدد مسببات الموارد الخاصة به كما يوضحه الجدول التالي

               

 

  

  

  

  

  

 .إعداد الطالبة: لمصدرا
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              )2009(خالل الثالثي الرابع - ) الفيلم وتحميض التحضير( النشاط مركز تكلفة تحديد :)34( جدول رقم             

  

  

  مجموع 
تكلفة مركز 

 )دج( النشاط

مجمع تكاليف 
التنظيف الخاص 
بالعيادة متعددة 

أحمد بن (الخدمات 
 )رمضان القبائلي

الطاقة  مجمع تكاليف
المحركة الخاصة 
بالعيادة متعددة 

أحمد بن (الخدمات 
 )رمضان القبائلي

مجمع 
تكاليف 
 التخزين

مجمع تكاليف 
 الصيانة

مجمع تكاليف 
 الصيدلية

مجمع 
التكاليف 
 اإلدارية

 البيان

 

 

 

-  

  
عدد ساعات 

 التنظيف

  
 اإلضاءةعدد نقاط 

  
عدد مرات 

   اإلمداد

  
عدد مرات 

 التدخل

عدد مرات 
بالمواد  اإلمداد

 والمستلزمات

  
عدد 

 المستخدمين

نوع 
 المسبب

 

 

-  

 

 

592,1705 

 

 

963,141 

 

 

9109,9667 

 

 

206302,085 

 

 

14033,6146 

 

 

24256,7214 

 

 

تكلفة 
المسبب 

 )دج(

 

 

-  

 

 

17 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

عدد 
مسببات 
مركز 
 النشاط

 

 

335356,06 

 

 

10066,90 

 

 

19262,82 

 

 

9109,97 

 

 

206302,09 

 

 

42100,84 

 

 

48513,44 

نصيب 
مركز 
النشاط 

 )دج(

  

 )دج  335356,06(  نجد من الجدول أن مجموع تكاليف مركز النشاط التحضير وتحميض الفيلم قد بلغت

  ).2009(خالل الثالثي الرابع 

  :وذلك من خالل الخطوات التالية: تخصيص تكلفة مراكز النشاط على الخدمات -5

 اسابق حساب تكلفة مسببات النشاط المحددة.             
 لنشاطعداد مصفوفة الخدمات ومراكز اإ. 

 تحديد تكلفة الخدمات من مراكز النشاط. 

  
  

  

 .إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق من قسم التكاليف وقسم األشعة: لمصدرا
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   :العالقة التاليةيتم تحديد تكلفتها من خالل : حساب تكلفة مسببات النشاط 5-1

  

  :وتظهر تكلفة مسبب النشاط لكل مركز في الجدول التالي

              )2009(خالل الثالثي الرابع  مركز لكل النشاط مسبب تكلفة): 35(الجدول رقم                                

تكلفة مسبب 
 )دج(النشاط 

عدد 
 المسببات

 النشاط مسبب

مجموع 
مصاريف 

مركز النشاط 
 )دج(

نصيب 
المركز من 
تكاليف 
مجمعات 

 )دج(التكلفة 

المصاريف 
غير 

المباشرة 
الخاصة 

 )دج(بالمركز 

 مركز النشاط

80437,5  100% 
نسبة اإلستفادة من أشعة 

 الراديو آلة
80437,5  0  80437,5 

أخذ صورة 
 األشعة

352,21162  1432   504367,04 عدد األفالم 335356,06  169010,98 
التحضير 

 وتحميض الفيلم

  

حيث يتم تحديد العالقة السببية بين مراكز األنشطة وأنواع  :إعداد مصفوفة الخدمات ومراكز النشاط 5-2

  :كما يبينه الجدول التالي) أنواع األشعة(الخدمات 

  

  

  

  
  

  

  

  تكلفة مركز النشاط        

 عدد وحدات مسبب النشاط المناسب 

 =       تكلفة مسبب النشاط 

 .إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق من قسم التكاليف وقسم األشعة: لمصدرا
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  التبعية بين مراكز األنشطة والخدمات مصفوفة: )36(الجدول رقم 
  مركز النشاط                         

  التحضير وتحميض الفيلم  أخذ صورة األشعة  نوع األشعة

  ×  × )Orteil( )الرجل(اإلبهام 
  ×  × )Os. Propre de Nez -OPN( عظم األنف 

  ×  × )Doigt(اإلصبع 
  ×  × )Pouce( )اليد(إلبهام ا

  ×  × )Main(اليد 
  ×  × )Poignet(المعصم 

  ×  × )A. Bras( ما قبل الساعد
  ×  × )Coud(الكوع 
  ×  × )Pied(الرجل 

  ×  × )Chevais(العرقوب 
(Genou) الركبة ×  ×  

(Maxillaire) الفك ×  ×  
  ×  × )Jambe(الساق 
  ×  × )Bras(الذراع 
  ×  × )Epaule(الكتف 

  ×  × )Bassin(الحوض 
  ×  × )Thorax(الصدر 
  ×  × )Colonne  Cervical ( العنقي العمود
  ×  × )Abdo(البطن 

  ×  × )Crane(الجمجمة 
  ×  × )Colonne.Dorsal( الفقريالعمود 
  ×  × )Colonne.Lombaire( -الحقوي–الصلبي  العمود

  ×  ×  )Sacré  Lombo( )العجز(الصلب 

  

  .الجدول نجد أن جميع أنواع األشعة تستفيد من مركزي النشاطمن 

 بتخصيص تكلفـة هذه المراكـز على الخدمـات وذلك :تحديد تكلفة الخدمات من مراكز النشاط 5-3   

 :باالعتماد على مسببات األنشطة لكل خدمة، وتتحدد تكلفة خدمة ما من مركز نشاط معين بالعالقة التالية

  
 )تكلفة مسبب النشاط( × ) عدد مسببات النشاط للخدمة= (الخدمة من مركز النشاط تكلفة 

 .إعداد الطالبة: لمصدرا
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  :ويظهر عدد مسببات النشاط لكل خدمة ونصيبها من تكاليف مراكز النشاط في الجدول التالي
 تحديد نصيب الخدمات من مراكز النشاط: )37( الجدول رقم

نوع  أفالمنصيب كل 
من  ،المقدمة األشعة

التحضير (مركز النشاط 
 )دج( **)وتحميض الفيلم

عدد 
األشعة 
 المقدمة

تكلفة مسبب 
عدد ( النشاط
 )دج( )األفالم

نوع  أفالمنصيب كل 
من  ،المقدمة األشعة

أخذ (مركز النشاط 

)دج( )صورة األشعة
**

 

تكلفة مسبب 
نسبة ( النشاط

 )دج( )اإلستفادة

نسبة إستهالك كل 
 األشعةنوع  أفالم

 أشعةمن  ،المقدمة

 الراديو
*

 

  
 

 نوع األشعة

704,4232  2  352,21162  82,4699  80437,5  % 0,1025    )الرجل(اإلبهام 

5283,1743  15  352,21162  824,6993  80437,5  % 1,0253    عظم األنف

352,2116  1  352,21162  36,6533  80437,5  % 0,0456   اإلصبع 

1056,6349  3  352,21162  115,4579  80437,5  % 0,1435   )اليد(اإلبهام 

7044,2324  20  352,21162  788,0460  80437,5  % 0,9797   اليد 

8805,2905  25  352,21162  985,0574  80437,5  % 1,2246   المعصم 

67272,4194  191  352,21162  7875,8779  80437,5  % 9,7913   الساعد ما قبل 

44026,4525  125  352,21162  4581,6625  80437,5  % 5,6959   الكوع 

39447,7014  112  352,21162  4720,9451  80437,5  % 5,8691   الرجل 

37334,4317  106  352,21162  4565,1685  80437,5  % 5,6754   العرقوب 

26415,8715  75  352,21162  3436,2469  80437,5  % 4,2719   الركبة

29937,9877  85  352,21162  4128,0779  80437,5  % 5,1320   الفك

25359,2366  72  352,21162  3364,7730  80437,5  % 4,1831   الساق 

10566,3486  30  352,21162  2584,0577  80437,5  % 3,2125   الذراع 

9861,9254  28  352,21162  2309,1579  80437,5  % 2,8707   الكتف 

88757,3282  252  352,21162  16856,8528  80437,5  % 20,9565   الحوض 

88052,9050  250  352,21162  20617,4814  80437,5  % 25,6317   الصدر 

2113,2697  6  352,21162  384,8597  80437,5  % 0,4785   العنقي العمود

3169,9046  9  352,21162  659,7594  80437,5  % 0,8202   البطن

2113,2697  6  352,21162  329,8797  80437,5  % 0,4101   الجمجمة 

2465,4813  7  352,21162  416,9313  80437,5  % 0,5183   الفقريالعمود 

1408,8465  4  352,21162  238,2465  80437,5  % 0,2962   الصلبي  العمود

2817,6930  8  352,21162  535,1382  80437,5  % 0,6653   )العجز(الصلب 

504367,04  1432     80437,5000     % 100   المجموع 

  

  .الخاصة بها بحسب عدد المسبباتأن نصيب أنواع األشعة من مركزي النشاط يتباين  من الجدولنجد 
                                                           

*
أنظر (قسم األشعة  باالعتماد على المعلومات المتحصل عليها من رئيس الراديو أشعةالمقدمة من  األشعةنوع  أفالمنسبة استهالك كل  تم تحديد 

 .عند حساب نصيب كل األفالم من مركزي النشاطفيما يخص النسب المئوية  ، مع اإلشارة إلى أنه تم أخذ كل األرقام بعد الفاصلة)3الملحق رقم 
**

من تكاليف مراكز النشاط، حتى نوضح كيفية التخصيص الكلي لتكلفة مركزي  من نوع أشعة معينقمنا بتحديد نصيب كل األفالم المقدمة  
  .النشاط

 

 .إعداد الطالبة باالعتماد على الوثائق من قسم األشعة: المصدر

 التعيين
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ويتم فيها  )ABC( تعد مخرجات هذه الخطـوة النتيجة النهائية لتطبيق نظام :اتـحساب تكلفة الخدم -6

تحديد المصاريف المباشرة لمختلف أنواع  األشعة بالقسم، وذلك بعدحساب تكلفة كل نوع من أنواع 

  .األشعة

تتضمن المصاريف المباشرة إلعداد نوع معين  :تحديد المصاريف المباشرة لمختلف أنواع األشعة 6-1

  :من األشعة

 .تكلفة الفيلم المستخدم في تحضيره حيث يتطلب فيلم واحد - 

 .نصيبه من إهتالك حاملة الفيلم المستخدمة في إعداده - 

  .المباشرة العمالة - 

  :التالي المستخدم لكل نوع أشعة في الجدولتظهر تكلفة الفيلم : تكلفة األفالم المستخدمةتحديد  1- 6-1
  )2009(المستخدمة خالل الثالثي الرابع  األفالم تكلفة: )38( الجدول رقم                                  

لألفالم  اإلجماليةالتكلفة 
 )دج( المستخدمة

األشعة عدد 
 المقدمة

 التكلفة الوحدوية للفيلم المستخدم 

نوع الفيلم 
المستخدم 

 )2سم(

 األشعةنوع 

28,8602  2  14,4301  18×13   )Orteil( )الرجل(اإلبهام 

259,4535  15  17,2969  18×24   )Os. Propre de Nez -OPN( عظم األنف 

14,4301  1  14,4301  18×13   )Doigt(اإلصبع 

43,2903  3  14,4301  18×13   )Pouce( )اليد(اإلبهام 

345,938  20  17,2969  18×24   )Main(اليد 

360,7525  25  14,4301  18×13   )Poignet(المعصم 

4893,2099  191  25,6189  24×30   )A. Bras( ما قبل الساعد

2162,1125  125  17,2969  18×24   )Coud(الكوع 

2869,3168  112  25,6189  24×30   )Pied(الرجل 

2715,6034  106  25,6189  24×30   )Chevais(العرقوب 

1297,2675  75  17,2969  18×24  (Genou) الركبة 
1470,2365  85  17,2969  18×24  (Maxillaire) الفك 
2518,128  72  34,974  30×40   )Jambe(الساق 

1049,22  30  34,974  30×40   )Bras(الذراع 

979,272  28  34,974  30×40   )Epaule(الكتف 

11954,9808  252  47,4404  35×43   )Bassin(الحوض 

9234,025  250  36,9361  35×35   )Thorax(الصدر 

153,7134  6  25,6189  24×30   )Colonne  Cervical(  العنقي العمود

314,766  9  34,974  30×40   )Abdo( البطن

153,7134  6  25,6189  24×30   )Crane(الجمجمة 

244,818  7  34,974  30×40   )Colonne.Dorsal(الفقري  العمود

139,896  4  34,974  30×40   )Colonne.Lombaire( - الحقوي–العمود الصلبي 

295,4888  8  36,9361  35×35   )Sacré  Lombo( )العجز(الصلب 

43498,4926 
 

 

  الصيدلية واألشعة إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسمي:  المصدر 
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  2009لثالثي الرابع خالل ا أن القيمة اإلجمالية لألفالم المستخدمة في إعداد األشعةمن الجدول  نالحظ    

 من بيانات حساب التكلفة وفقالمتحصل عليها انطالقا  تفوق القيمة وهي )دج 43498,4926(بلغت 

، ويعود هذا االختالف إلى عدم أخذ قسم *)دج  24209,38(الطريقة المعتمدة بالمؤسسة والمقدرة بـ 

  ). - 2009- الثالثي الثالث من –المتبقي من فترة التكاليف السابقة (التكاليف لمخزون أول المدة 

  : األفالم في الجدول التالي لحامالت اإلهتالكتظهر مختلف أقساط : حامالت األفالم إهتالك  2- 6-1

  )2009(الرابع  لحامالت األفالم خالل الثالثي اإلهتالك أقساط :)39(رقم  الجدول               

 ) 2سم ( حاملة الفيلمنوع  )دج(حاملة الفيلم قيمة  **اإلهتالكمعدل  )دج( )-2009- للثالثي الرابع( اإلهتالك سطق

1170 

%10 

10% 

10% 

 

46800  - 35×43 
 

1023,75  40950  - 35×35  

409,5  16380  - 30×40  

351  14040  - 24×30  

321,75  12870  - 18×24  

438,75  17550  - 18×13  

  

بحسب عدد األفالم  هفي إعداد حاملة الفيلم المستخدمة إهتالكاألشعة من ويتحدد نصيب كل نوع من أنواع 

  :حسب العالقة التالية بهالخاصة 

  
  

  

  

                                                           
هي وقيمة اإلستهالكات من المحاليل ) دج 33787(تساوي ) األفالم والمحاليل معا(ت القيمة اإلجمالية لإلستهالكات حيث كان *
  24209,38= 9577,62-33787(فان قيمة اإلستهالكات من األفالم هي وبالتالي ، )119ص 29، أنظر الجدول رقم دج 9577,62(

 .2009خالل الثالثي الرابع ) دج
 .تم تحديد معدل اإلهتالك بناءا على المعلومات المتحصل عليها من رئيس قسم األشعة **

                                                                                 
  حاملة الفيلم                 إهتالك                   

 إعدادها م التي استخدمت حاملة الفيلم في عدد األفال

  ة المستخدمحاملة الفيلم  إهتالكنصيب نوع أشعة ما من 

   إعدادهفي                     

 

= 

  . إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم التكاليف: لمصدرا
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 :في الجدول التالي 2009للثالثي الرابع  وتتضح تكلفة استخدام أي نوع من أنواع حامالت األفالم

 2009الرابع  خالل الثالثيتكلفة استخدام أنواع حامالت األفالم ): 40(الجدول رقم                      

  

نجد من الجدول أن تكلفة استخدام أي نوع من حامالت األفالم يختلف باختالف قسط اإلهتالك لكل حاملة 

  .وعدد األفالم التي استخدمت في إعدادها

خالل الثالثي ( دج  250214األجر اإلجمالي للعاملين بقسم األشعة تبلغ قيمة : العمالة المباشرة 3- 6-1

  :، ويتحدد نصيب كل نوع من أنواع األشعة من مصاريف العمالة من خالل العالقة التالية)2009الرابع 

  
 

وذلك من خالل جمع المصاريف المباشرة و المصاريف غير المباشرة : حساب تكلفة أنواع األشعة 6-2

  :لمختلف أنواع األشعة كما يبينه الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

 استخدامتكلفة 
 )دج( حاملة الفيلم

عدد األفالم التي استخدمت 
 حاملة الفيلم في إعدادها

 ) 2009للثالثي الرابع (  اإلهتالكقسط 
 )دج(

 ) 2سم( نوع حاملة الفيلم 

4,6429  252  1170  35×43  -   

3,9680  258  1023,75  35×35  -   

2,7300  150  409,5  30×40  -   

0,8337  421  351  24×30  -   

1,0055  320  321,75  18×24  -   

14,1532  31  438,75  18×13  -   

  من العمالة نوع أشعة ما نصيب 
 2009للثالثي الرابع خالل 

 

  األجر اإلجمالي  

 عدد األفالم  

250214  

  1432          

 دج 04174,73= 

 

= = 

  . إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم األشعة: لمصدرا
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مجموع المصاريف 
المباشرة وغير 
المباشرة لكل 

 األشعة

  

مجموع 
المصاريف 

المباشرة وغير 
المباشرة لنوع 

تكلفة ( أشعة ما 
 )نوع األشعة

 

  
المصاريف غير المباشرة لنوع أشعة 

 ما

 انـــالبيي المصاريف المباشرة لنوع األشعة                             المصاريف غير المباشرة لكل األشعة المقدمة من نوع ما

مجموع المصاريف 
المباشرة لنوع غير 

 أشعة ما

عدد األشعة 
 المقدمة

مجموع المصاريف 
غير المباشرة لكل 
األشعة المقدمة من 

  نوع ما
 

 أفالمنصيب كل 
 األشعةنوع 

المقدمة من مركز 
التحضير (النشاط 

 )وتحميض الفيلم

نوع  أفالمنصيب كل 
المقدمة من  األشعة

أخذ (مركز النشاط 
 )صورة األشعة

مجموع المصاريف 
المباشرة لنوع أشعة 

 ما

 العمالة المباشرة
تكلفة استخدام 

 حاملة الفيلم
 األشعةنوع  تكلفة الفيلم المستخدم

1193,5208  596,7604  393,4466  2  786,8932  704,4232  82,4699  203,3138  174,73045  14,1532  14,4301   )Orteil() الرجل(اإلبهام 

9003,3675  600,2245  407,1916  15  6107,8736  5283,1743  824,6993  193,0329  174,73045  1,0055  17,2969   ) Os. Propre de Nez( عظم األنف 

592,1787  592,1787  388,8649  1  388,8649  352,2116  36,6533  203,3138  174,73045  14,1532  14,4301   )Doigt(اإلصبع 

1782,0342  594,0114  390,6976  3  1172,0928  1056,6349  115,4579  203,3138  174,73045  14,1532  14,4301   )Pouce() اليد(اإلبهام 

11692,9360  584,6468  391,6139  20  7832,2784  7044,2324  788,0460  193,0329  174,73045  1,0055  17,2969   )Main(اليد 

14873,1925  594,9277  391,6139  25  9790,3479  8805,2905  985,0574  203,3138  174,73045  14,1532  14,4301   )Poignet(المعصم 

113574,2727  594,6297  393,4466  191  75148,2973  67272,4194  7875,8779  201,1831  174,73045  0,8337  25,6189   )A. Bras(ما قبل الساعد 

72737,2250  581,8978  388,8649  125  48608,1150  44026,4525  4581,6625  193,0329  174,73045  1,0055  17,2969   )Coud(الكوع 

66701,1520  595,5460  394,3629  112  44168,6465  39447,7014  4720,9451  201,1831  174,73045  0,8337  25,6189   )Pied(الرجل 

63225,0038  596,4623  395,2792  106  41899,6003  37334,4317  4565,1685  201,1831  174,73045  0,8337  25,6189   )Chevais(العرقوب 

44329,5825  591,0611  398,0282  75  29852,1184  26415,8715  3436,2469  193,0329  174,73045  1,0055  17,2969    )Genou( الركبة

50473,8585  593,8101  400,7772  85  34066,0656  29937,9877  4128,0779  193,0329  174,73045  1,0055  17,2969   )Maxillaire( الفك

44019,2952  611,3791  398,9446  72  28724,0096  25359,2366  3364,7730  212,4345  174,73045  2,7300  34,974   )Jambe(الساق 

19523,4420  650,7814  438,3469  30  13150,4063  10566,3486  2584,0577  212,4345  174,73045  2,7300  34,974   )Bras(الذراع 

18119,2480  647,1160  434,6815  28  12171,0833  9861,9254  2309,1579  212,4345  174,73045  2,7300  34,974   )Epaule(الكتف 

162771,2604  645,9177  419,1039  252  105614,1810  88757,3282  16856,8528  226,8138  174,73045  4,6429  47,4404   )Bassin(الحوض 

162579,0250  650,3161  434,6815  250  108670,3864  88052,9050  20617,4814  215,6346  174,73045  3,9680  36,9361   )Thorax(الصدر 

3705,2280  617,5380  416,3549  6  2498,1294  2113,2697  384,8597  201,1831  174,73045  0,8337  25,6189   )Colonne Cervical(  العنقي العمود

5741,5743  637,9527  425,5182  9  3829,6640  3169,9046  659,7594  212,4345  174,73045  2,7300  34,974   )Abdo( البطن

3650,2482  608,3747  407,1916  6  2443,1494  2113,2697  329,8797  201,1831  174,73045  0,8337  25,6189   )Crane(الجمجمة 

4369,4539  624,2077  411,7732  7  2882,4126  2465,4813  416,9313  212,4345  174,73045  2,7300  34,974   )Colonne.Dorsal( العمود  الفقري

2496,8308  624,2077  411,7732  4  1647,0929  1408,8465  238,2465  212,4345  174,73045  2,7300  34,974   )Colonne.Lombaire(العمود الصلبي 

5077,9080  634,7385  419,1039  8  3352,8311  2817,6930  535,1382  215,6346  174,73045  3,9680  36,9361   )Sacré  Lombo(  )العجز(الصلب 

882231,8380   لمجموعا
 ).التكاليف، األشعة، الصيدلية(إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق أقسام : المصدر

 )2009( خالل الثالثي الرابع )ABC(تكلفة أنواع األشعة وفق نظام  ):41(الجدول رقم 
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لثالثي ا خالل) المباشرة وغير المباشرة ( القيمة اإلجمالية لمصاريف قسم األشعة الجدول أن نالحظ من 

وهي تختلف عن قيمة المصاريف المحددة وفق طريقة حساب ) دج  882231,8380(بلغت  2009الرابع 

)R(هذا ما يؤدي إلى اختالف في قيمة و) دج  462 841(التكاليف المعتمدة بالمؤسسة والتي بلغت 
*

 ،

 :إلى ) حوالي الضعف(هذا الفرق  ويعود

إهتالك ( قمنا بتحميل مصاريف لم تكن تؤخذ بعين االعتبار وفق الطريقة المعتمدة بالمؤسسة  - 

  ).التجهيزات الطبية وغير الطبية

  ..). .تمصاريف النقل والتنقال(وجود مصاريف لم يتم تحميلها مع وجود قيمة لها  - 

المتبقي من الثالثي (المستهلكة، حيث أخذنا بعين االعتبار مخزون أول المدة الزيادة في قيمة األفالم  - 

  .المستخدم) 2009(الثالث 

   .)ABC(وفق نظام ) تكلفةتعدد مسببات ال( تعدد أسس تحميل المصاريف غير المباشرة  - 

  األشعةبقسم  )ABC(تطبيق نظام تحليل وتفسير نتائج : المطلب الثاني

 في حساب مختلف تكاليف الخدمات بقسم األشعة )ABC(تطبيق نظام من خالل ما تم التطرق إليه وبعد  

  :تم التوصل إلى) 2009(بالمؤسسة محل الدراسة خالل الثالثي الرابع 

 :من) ABC(العوامل المساعدة على تطبيق نظام  محل الدراسة وفر بالمؤسسةيت -1

  ،تقدم المؤسسة تشكيلة متعددة من الخدمات عبر مختلف  حيثتنوع وتعدد الخدمات المقدمة

هياكلها كما تتباين متطلبات وكيفية تقديم هذه الخدمات من هيكل إلى آخر ما يصعب عملية تحديد 

 .تكلفتها

  حيث أشار رئيس قسم التكاليف إلى  ،األنشطة الالزمة لتقديم مختلف الخدمات الصحيةتعقد

صعوبة حصر األنشطة التي تتطلبها الخدمة الصحية والتي تستلزم أنشطة متعددة ومعقدة ألدائها، 

  .إضافة إلى ضرورة توفر التخصص والمعرفة لدى القائمين على تقديمها

 حيث يرى السابق،  المسؤولرتفاع المصاريف غير المباشرة وصعوبة تخصيصها وهذا ما أكده إ

 صعوبة تتبع هذه المصاريف بشكل دقيق في ظل تعدد الهياكل الصحية للمؤسسة وعدم قدرة

طريقة حساب التكلفة المتبعة على تحقيق ذلك بشكل جيد ومما زاد من ذلك محدودية دور محاسبة 

                                                           
*
حسب الطريقة المعتمدة بالمؤسسة من خالل وحدة العمل بقسم األشعة التي تسمح بحساب تكلفة أنواع األشعة المقدمة به، تتحدد قيمتها  

  .)R( قسمة مجموع مصاريف قسم األشعة على مجموع وحدات العمل



 الخدمات في تكلفة  (ABC)حاسبة التكاليف على أساس األنشطةاستخدام نظام م               : الفصل الثالث

  بسكرة  ) األشعة قسم( الجوارية للصحة العمومية بالمؤسسة الصحية

 

134 
 

 دارــاريف ال يعكس مقـاس تحميل لهذه المصـاع أسـؤسسة، باإلضافة إلى إتبـبالمالتكاليف 

 .ستفادة الحقيقية منهااإل

 إلى ضرورة هذه األنشطة لضمان السير  المسؤول إرتفاع األنشطة المساندة، حيث أشار ذات

الحسن للهياكل الصحية باإلضافة إلى أهمية التجهيزات الطبية والتي تحتاج إلى أعمال الصيانة 

تحسين جودة الخدمات الصحية  الدائمة، كما أوضح اهتمام المؤسسة باألنشطة التي من شأنها

 ...) التكوين، إقتناء التجهيزات الطبية الحديثة(

كما ) ABC(نظام تطبيق وجود فروقات جوهرية بين نتائج الطريقة المعتمدة من قبل المؤسسة ونتائج  -2

  :ه الجدول التاليحيوض

لثالثي ا خالل )ABC(مقارنة بين تكلفة الخدمات بقسم األشعة وفق طريقة األقسام المتجانسة ونظام ): 42(الجدول رقم 
  2009الرابع 

دج(الفرق  )  

تكلفة نوع األشعة 
وفق نظام 

)ABC( )دج( 

تكلفة نوع األشعة حسب 
الطريقة المعتمدة 

 )دج(بالمؤسسة 

حسب الطريقة  )R(تكلفة 
 )دج(المعتمدة بالمؤسسة 

 األشعةنوع  المعامل

402.4604+  596.7604  194.30  38.86  5   )Orteil( )الرجل(اإلبهام 

405.9245+  600.2245  194.30  38.86  5   ) Os. Propre de Nez( عظم األنف 

397.8787+  592.1787  194.30  38.86  5   )Doigt(اإلصبع 

399.7114+  594.0114  194.30  38.86  5   )Pouce( )اليد(اإلبهام 

351.4868+  584.6468  233.16  38.86  6   )Main(اليد 

361.7677+  594.9277  233.16  38.86  6   )Poignet(المعصم 

361.4697+  594.6297  233.16  38.86  6   )A. Bras( ما قبل الساعد

348.7378+  581.8978  233.16  38.86  6   )Coud(الكوع 

323.526+  595.546  272.02  38.86  7   )Pied(الرجل 

324.4423+  596.4623  272.02  38.86  7   )Chevais(العرقوب 

280.1811+  591.0611  310.88  38.86  8  (Genou) الركبة 

282.9301+  593.8101  310.88  38.86  8  (Maxillaire) الفك 

222.7791+  611.3791  388.60  38.86  10   )Jambe(الساق 

262.1814+  650.7814  388.60  38.86  10   )Bras(الذراع 

258.516+  647.116  388.60  38.86  10   )Epaule(الكتف 

257.3177+  645.9177  388.60  38.86  10   )Bassin(الحوض 

261.7161+  650.3161  388.60  38.86  10   )Thorax(الصدر 

228.938+  617.538  388.60  38.86  10   )Colonne Cervical(  العنقي العمود

171.6327+  637.9527  466.32  38.86  12   )Abdo( البطن

142.0547+  608.3747  466.32  38.86  12   )Crane(الجمجمة 

80.1677+  624.2077  544.04  38.86  14   )Colonne.Dorsal( العمود الفقري

80.1677+  624.2077  544.04  38.86  14   )Colonne.Lombaire( الصلبي العمود

51.8385+  634.7385  582.90  38.86  15   )Sacré  Lombo(  )العجز(الصلب 

 .إعداد الطالبة: المصدر  
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  :الجدول وكنتيجة من المقارنة بين نتائج الطريقتينمن  نالحظ

والطريقة المعتمدة بالمؤسسة يصل إلى حوالي  )ABC(وجود فرق معتبر بالزيادة بين نتائج نظام  - 

  .الضعف ويعود هذا إلى اختالف قيم المصاريف غير المباشرة لقسم األشعة واختالف أسس تحميلها

والتي كانت تأخذ نفس التكلفة  )R(وجود اختالف بين تكلفة أنواع األشعة التي لها نفس المعامل  - 

ونوع األشعة الخاص  إبهام الرجلاألشعة الخاص ب نوع: حسب الطريقة المعتمدة بالمؤسسة مثل

، إذ )ABC(باإلصبع حيث لم نأخذ هذا المعامل بعين االعتبار عند تحديد تكلفة الخدمات وفق نظام 

الحظنا خالل تطبيقنا لهذا النظام وجود اختالف في مقاييس األفالم المستخدمة، االختالف في نسبة 

واالختالف في حامالت األفالم المستخدمة و لم يكن المعامل اإلستفادة من آلة أخذ صور األشعة 

)R (يعكس هذا االختالف.  

عرقوب وأشعة ال) 5(ذات المعامل )  دج 596,7604( إبهام الرجلوجود تقارب بين تكلفة أشـعة  - 

  .، والتي تفترض الطريقة المعتمدة بالمؤسسة اختالف تكلفتهما)7(المعامل  وذ )دج   596,4623(

أشعة الذراع، أشعة الكتف، أشعة الحوض، أشعة الصدر، ذات المعامل : نالحظ أن تكلفة الخدمات - 

والتي تفترض الطريقة المعتمدة  15، 14، 12أكبر من تكلفة األشعة ذات المعامالت ) 10(

  .بالمؤسسة زيادة تكلفة الخدمات بزيادة المعامل

 العمـود الفقريأشـعة : مثل )ABC(تساوي تكلفة بعض الخدمـات المحددة وفق نظام  - 

)Colonne.Dorsal( الحقوي–الصلبي  العمود و- )Colonne.Lombaire(  وهذا لتساوي مقدار

) نوع الفيلم المستخدم، تكلفة استخدام حاملة الفيلم، العمالة(المصاريف المباشرة الخاصة بهما 

 .ومقدار المصاريف غير المباشرة
*

  

يمكن من التتبع الدقيق للمصاريف مقارنة بالطريقة المتبعة بالمؤسسة، كما يبحث  )ABC(نجد أن نظام  -3

في تحديد العالقة السببية فيما بينها وبين األنشطة وفيما بين األنشطة والخدمات إذ مكن من إظهار 

  .مصاريف لم تكن تؤخذ بعين االعتبار عند تحديد مصاريف قسم األشعة

بالمؤسسة متطلبات كل نوع من أنواع األشعة كما ال تميز بين المصاريف  ال تبين الطريقة المعتمدة -4

الذي يبين ذلك ويمكن من الفهم الجيد للتكلفة وتحديد  )ABC(المباشرة وغير المباشرة، عكس نظام 

  .مسبباتها

                                                           
  .132ص )41(أنظر الجدول رقم  *
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يمكن من توفير معلومات واضحة عن المصاريف غير المباشرة التي يتحملها   )ABC(نجد أن نظام  -5

قسم األشعة، حيث أن أسلوب التحليل الذي يعتمده يعتمد على العالقة السببية بين التكلفة والنشاط وبين 

  .النشاط والخدمة عند توزيعها، وبالتالي يمكن من التحديد الدقيق لمختلف التكاليف
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  :خالصة الفصل الثالث

رغم تطبيق محاسبة التكاليف في المؤسسة محل الدراسة إال أنها لم تأخذ الدور األساسي لها        

وركزت فقط على حساب التكاليف وذلك باستخدام طريقة األقسام المتجانسة، حيث جاءت هذه الدراسة 

وتوصلنا إلى أنه يمكن استخدام هذا النظام في تحديد  ،على قسم األشعة بها )ABC(كمحاولة لتطبيق نظام 

حيث يستلزم التحليل  ،طبيعة النشاط بهاو مع أهمية مراعاة خصوصيةتكلفة الخدمات الصحية بالمؤسسة 

الجيد لمختلف األنشطة والدراسة المعمقة للعالقة السببية بين األنشطة، التكاليف، الخدمات من أجل 

  .ايا التي يقدمهااإلستفادة من مختلف المز
 

  

  

  

  

  

  

 



  اهللا
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  ةـالخاتم
مازالت الجهود في الجزائر تبذل ولحد الساعة في محاولة لتحسين المستوى الصحي للمواطن         

وضمان حقه في الحصول على الرعاية الصحية وبنوعية جيدة وفقا الحتياجاته، ورغم ما سخرته الدولة 

المرتفعة التي  لم تتمكن من تحقيق التوازن بين النفقات أنهامن إمكانيات واتباع العديد من اإلصالحات إال 

إمكانيات التمويل المتاحة لديها حيث لم تعد قادرة على تمويله وتحقيق الدعم تتطلبها الرعاية الصحية و

المادي كلما احتاج إليه، وهذا ما يستوجب تجميع الطاقات والعمل ضمن إطار منظم وتطبيق إستراتيجيات 

تسمح بتخفيض ي قدرات الدولة والمواطن وتراعجدي لإلجراءات والتدابير التي  وبشكل وتبني مدروسة

 وترشيد النفقات، ومن ضمن هذه التدابير تفعيل دور محاسبة التكاليف بالمؤسسات الصحية التكاليف

إلى هذا النوع من  االتجاهكل هذا دفع بنا إلى  ،واختيار طرق حساب التكلفة التي تدعم ذلك العمومية

 )ABC( تطبيق نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة كيفيةالدراسة الذي حاولنا فيه البحث في 

وبعد الدراسة النظرية والتطبيقية  ،ة منه في تحسين حساب التكلفة بالمؤسسة الصحية العموميةستفادواإل

  :لهذا الموضوع مكننا هذا البحث من الوصول إلى النتائج التالية

  :من خالل الدراسة النظرية تم التوصل إلى

زدياد أهمية محاسبة التكاليف في المؤسسات الصحية بسبب ازدياد اإلنفاق على القطاع الصحي والذي إ - 

  .ادة الطلب على الخدمات الصحيةيعود بشكل أساسي إلى زي

طرق التي ترمي إلى التحديد الدقيق للتكلفة ومعالجة مشكلة تخصيص المن بين  )ABC( نظام - 

  .المصاريف غير المباشرة

هي التي تستهلك أنشطة المؤسسة  )الخدمات( على فكرة أساسية وهي أن المنتجات )ABC(يقوم نظام  - 

تقوم على فكرة أن  ياألنشطة هي التي تستهلك مواردها وهذا على عكس الطرق التقليدية الت ذهوأن ه

  .الموارد استهالكبهي التي تقوم  )الخدمات( المنتجات

الموارد من قبل األنشطة وفيما بين األنشطة  ستهالكالبالبحث في العالقة السببية  )ABC(يقوم نظام  - 

  .)الخدمات( والمنتجات

  .عند تخصيص المصاريف غير المباشرة) في المسببات التعدد( باستخدام عدة أسس  )ABC(يقوم نظام  - 

  .تتميز الخدمات الصحية بجملة من الخصائص تصعب تحديد تكلفتها - 

  .)ABC( مسببات التكلفة يعد بمثابة العمود الفقري لنظامتحديد  - 
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والمتعلقة بضرورة استخدام محاسبة التكاليف في المؤسسة  األولى صحة الفرضيةكما تأكد من خاللها  -

ومخرجاته والمتمثلة أساسا في الخدمات الصحية  أنشطتهالصحية، فالمؤسسة الصحية كتنظيم مركب له 

كالتنوع وعدم قابليتها للتخزين وصعوبة تنميطها وقياسها، تحتاج  ؛التي تتسم بعدة خصائص األخيرةه ذه

تحديد تكلفتها وتوفير المعلومات التي من شأنها تدعيم عملية اتخاذ القرارات وهذا ما توفره  إلىالمؤسسة 

دمات التي تؤديها كما المختلفة والخ األقساممحاسبة التكاليف، إذ تمكن المؤسسة الصحية من قياس تكلفة 

في تحقيق الرقابة على استخدام الموارد وتقييم األداء، وهي بهذا تساهم في رفع تساعد بيانات التكاليف 

  . فعالية وكفاءة المؤسسة في ممارسة وظائفها المختلفة

 الوصولتم  األشعةوبالتحديد قسم  - بسكرة–دراسة حالة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  وبعد       

  : إلى نتائج عديدة نجمعها في

تحليل واقع حساب التكاليف بالمؤسسة أظهرت الطريقة المتبعة جملة من النقائص و دراسةمن خالل    

 : نوجزها في

  .عدم التتبع الدقيق للمصاريف غير المباشرة - 

  .العالقة التبادلية فيما بين األقسام الثانوية عند توزيع المصاريف االعتبارعدم األخذ في  - 

مصاريف   المبادئ األساسية لطريقة األقسام المتجانسة والتي تقوم على الفصل فيما بين ال إتباععدم  - 

المباشرة، وما لوحظ في المؤسسة أن جدول توزيع المصاريف غير المباشرة والمصاريف غير 

  .ه المصاريف المباشرة و غير المباشرةالمباشرة تدمج في

توزيع قيمتها على بالمؤسسة في فترة الحصول عليها وعدم  إدخال القيمة الكلية للمعدات والتجهيزات - 

  .، ما يؤثر بشكل كبير على حساب التكلفةسنوات اإلستخدام

في توزيع المصاريف المشتركة على األقسام وفي توزيع ) النسبة المئوية(أساس واحد  ستخدامإ - 

  .من المصاريفمصاريف األقسام الثانوية على األقسام الرئيسية والذي ال يراعي مقدار استفادة األقسام 

ن ختيار األقسام الرئيسية والثانوية كان فقط بناءا على األقسام المحددة سابقا للقطاع الصحي ولم يكإ - 

على أساس دراسة لطبيعة نشاط ومهام المؤسسة حيث أن النموذج المطبق ينطبق على المؤسسات 

يعتبر قسمي األشعة ومخبر التحاليل الطبية قسمين ثانويين لعدم اتصالهما أين  اإلستشفائيةالعمومية 

  .المباشر بالمرضى وتوجيه خدماتهما لألقسام الرئيسية

رغم اختالف أنشطة ومهام ) اإلقتصاديالقسم (ضمن قسم واحد  الصيانة الصيدلية، المخزن،( ضم أقسام - 

  .هذه األقسام
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للمخزون المتبقي من فترة تكاليفية سابقة عند حساب التكلفة، وهذا ما ال يبين  االعتبارخذ بعين األعدم  - 

  .الصورة الحقيقية للتكاليف

معلومات ذات دقة عالية عن تكاليف الخدمات عدم قدرة الطريقة المتبعة في حساب التكاليف على توفير  - 

  .بالمؤسسة

  :إلى ذلكيرجع وفيما نرى 

نا من خالل الحوار دلديهما، حيث وج عاملي قسم التكاليف وعدم توفر التخصصلالتكوين نقص  - 

  .معهما عدم إلمامهما بالطرق المختلفة لحساب التكلفة

كما أن  ...التخاذ القرارات، تقييم األداء، الرقابةعدم تفعيل دور محاسبة التكاليف في المؤسسة  - 

ع مسار التكاليف وإعطاء صورة لها واقتصار دورها في تتب ،مخرجاتها ال تساعد كثيرا على ذلك

تعامل على أنها قسم ) 6(، فنجد مثال أن مخابر التحاليل الطبية والبالغ عددها )تتبع تنفيذ الميزانية(

  .ىعلى حدالمحددة لهذا القسم ال تمكن من تقييم األداء لكل مخبر  اتواحد وبالتالي تكاليف الخدم

األخيرة التي ال تساعد كثيرا  ذهالعمومية ه ةعدم وجود تكامل فيما بين محاسبة التكاليف والمحاسب - 

 محاسبة التكاليف بتوفير المعطيات المتعلقة بالمصاريف، على العكس فيما لو تم إتباع المحاسبة

  .ماليةال

العوامل  أنوجدنا  حيث ،ثانيةصحة الفرضية العدم  أظهرت الدراسة سبق إلى ما ضافةباإل      

تنوع وتعدد الخدمات الصحية أين تمحل الدراسة متوفرة بالمؤسسة ) ABC( المساعدة على تطبيق نظام

وصعوبة  خرآإلى  يفية تقديم هذه الخدمات من هيكلباين متطلبات وكتعبر مختلف هياكلها وت هاقدمتي تال

 دخل في تقديمصعوبة حصر األنشطة التي تباإلضافة إلى  ألدائهاالالزمة  األنشطةتعقد و، تحديد تكلفتها

ضرورة توفر التخصص والمعرفة لدى القائمين مع تستلزم أنشطة معقدة ومتداخلة  حيثالخدمة الصحية 

ذلك  باإلضافة إلى، الجيد للمؤسسةها في تحقيق السير وأهميت لها المساندة األنشطة زيادةو، على تقديمها

عدم توفر الدقة الكافية في مخرجات طريقة حساب التكاليف المطبقة المصاريف غير المباشرة و ارتفاع

، وفيما يتعلق بزيادة المنافسة فان المؤسسات الصحية العمومية وإلى عهد قريب كانت تمتاز بالمؤسسة

السوق وفتح المجال  الجزائر على اقتصاد ت الصحية، غير أنه في ظل انفتاحالكبير للخدماباالحتكار 

 والتيبرزت المنافسة فيما بين المؤسسات الصحية واإللغاء التدريجي لمجانية العالج،  للقطاع الخاص

المؤسسات تبني  أهميةما يزيد من وهذا  ،قلأوسعر  أعلىتفرض عليها ضرورة تقديم خدمات بجودة 

ور الرقابي على الموارد وتحقيق الكفاءة تمكن من تفعيل الد تحديد التكلفة التي ألساليبعمومية الصحية ال



  اهللا

141 
 

والنتائج  )ABC(تزيد من أهمية تطبيق نظام السابقة  كل العوامل، واإلدارة الجيدة لتكاليفها في استخدامها

   .التي يقدمها

  :بقسم األشعة توصلنا إلى هذا النظام تطبيقخالل فمن لثة كما بينت الدراسة صحة الفرضية الثا      

من معالجة مشكلة تخصيص المصاريف غير المباشرة عند حساب تكلفة  )ABC(يمكن نظام  - 

الخدمات الصحية، وهذا بتتبعه الدقيق لهذه المصاريف وبحثه عن العالقة السببية فيما بين التكلفة 

 .من التحديد الدقيق لمختلف التكاليفوالنشاط وبين النشاط والخدمة عند توزيعها ما يمكن 

بتوفير معلومات دقيقة عن المصاريف غير المباشرة وهذا ما يؤدي إلى فهم  )ABC(يسمح نظام  - 

 .سار مختلف التكاليف بالمؤسسةمكبر لها ويعكس بدقة أ

دقة بيانات التكلفة التي يوفرها هذا النظام حيث حددنا مختلف الخدمات بقسم األشعة بناءا على  - 

  .دراسة مفصلة للمصاريف المرتبطة بالقسم ومسببات التكلفة الممكنة وتحليل مختلف أنشطته

تكييف بفي تحديد تكلفة الخدمات الصحية ) ABC( نظام استخدامنه يمكن نصل إلى أسبق  مال كخالصةو

يعتبر ، وهذا ما ومراعاة خصوصية الخدمات المقدمة خطوات تطبيقه مع طبيعة النشاط بالمؤسسة الصحية

  .إجابة عن اإلشكالية المعتمدة

  :لقد واجه العمل في هذا البحث بعض الحدود وأوجه القصور تمثلت في :حدود الدراسة

  .- بسكرة- اقتصرت الدراسة على قسم األشعة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية: حدود مكانية - 

على أساس األنشطة في اقتصرت الدراسة على تطبيق نظام محاسبة التكاليف : حدود موضوعية - 

  .تحديد تكلفة الخدمات الصحية بقسم األشعة

من سنة  )ماي، جوانأفريل، ( ثالث أشهرحيث امتدت مدة الدراسة الميدانية مدة : حدود زمنية - 

2010.  

الصعوبات التي واجهتنا في اختيار المؤسسة محل الدراسة، حيث تم رفض إجراء الدراسة  - 

وصعوبة الحصول على المعلومات من  ،العمومية اإلستشفائيةات الميدانية من قبل إحدى المؤسس

 .قبل المؤسسة محل الدراسة

التعامل مع  إلىمما اضطرنا  )ABC(عدم توفر بيانات التكاليف بالشكل الذي يتطلبه تطبيق نظام  - 

 .في عملية التطبيق هة منستفادمعلومات وتحويرها بالشكل الذي نستطيع اإلل من الائكم ه

 .قسم األشعةوحصر التكاليف المتعلقة بتحديد مسببات التكلفة المالئمة  ةصعوب - 
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سة التطبيقية ومن أجل تحسين بيانات محاسبة التكاليف من خالل ما تم تقديمه في الدرا :قتراحاتإلا

  :نقترح محل الدراسة بالمؤسسة

ها ئوانطوابالمؤسسة نظرا لعجز الطريقة المتبعة في معالجة صعوبات تحديد تكلفة الخدمات الصحية   -

بالمؤسسة محل  )ABC(باإلضافة إلى توفر المتطلبات التي تدعم تطبيق نظام  ،على الكثير من النقائص

على  استخدامهبقسم وينتهي إلى  تدريجي وعلى مراحل بحيث يبدأ بشكل هذا النظام نقترح تطبيق، الدراسة

  :مستوى المؤسسة ككل، حيث يحتاج تطبيق هذا النظام إلى

  تطبيق برامج تكوينية ابتدءا من اإلدارة العليا إلى غاية العاملين حول أهمية ودور نظام)ABC( 

  .وآلية تطبيقه حتى يتحقق نجاحه

  على تطبيق نظام والقادر  البشري المؤهل اإلطارالعمل على توفير)ABC(.  

  التخطيط لعملية التطبيق لنظام)ABC(  باالستعانة بخبراء ومستشارين ومتخصصين بشكل جيد

  .لديهم الدراية والخبرة الكافية في مجال تطبيقه

  قهيالمحاسبي بحيث يساعد على توفير المعلومات الالزمة لتطبالمعلومات تكييف نظام. 

في  ، التحكمفي المؤسسة واالستناد عليها في ترشيد استخدام المواردتفعيل دور محاسبة التكاليف  - 

  ...األداءالتكاليف، الرقابة، تقييم 

  .إعادة النظر في الطريقة الحالية لحساب التكلفة وتفادي النقائص التي سبق ذكرها - 

  .دور تكاملي مع محاسبة التكاليف من خالل المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية والتي تلعبإدخال  - 

بتكوين العاملين بقسم التكاليف بما يمكنهم من معرفة وتطبيق طرق التسيير الحديثة ورفع   االهتمام - 

  .كفاءة وفعالية أداءهم

  :أفاق البحث المستقبلية

في   )ABC( التكاليف على أساس األنشطةحاولت هذه الدراسة معالجة موضوع استخدام نظام محاسبة 

نه يمكن القول بأنه فتح لنا إتحديد تكلفة الخدمة الصحية، وبعد تناولنا للموضوع بشقيه النظري والتطبيقي ف

هذه الدراسة لتشمل  الوقت الكافي التسعتنا فلو منح ل ،المتعلقة بهمجاال واسعا للبحث في بعض المجاالت 

وعليه  رة التكلفة بصفة عامة أضحى اهتمام الكثير من الدارسين،موضوع إداخاصة وأن المؤسسة ككل 

  :يلي مالدراسات مستقبلية لبنة يمكن أن تكون 

  .دور نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في تحسين إدارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الصحية - 

  .األنشطة ودورهما في عملية الرقابة وتقييم األداءنظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة وإدارة  - 

  .نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في ترشيد القراراتدور  - 
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 )أو( و نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في إعادة هندسة العمليات في القطاع الصناعي دور - 

  .الخدمي

ة في تحديد األنشطة المضيفة للقيمة واألنشطة غير نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشط كفاءة - 

  .المضيفة للقيمة

الذي يحقق الغرض المعد من أجله،  المالئموفقنا في اختيار الموضوع وعرضه بالشكل  اوأخيرا نأمل أن

  .ثنا هذا ال يخلو من النقصفان بح بشريوكأي عمل 
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  )01(ق رقم ـــالملح

 بسكرة–حية التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية صالهياكل ال-  

  سمية للعيادات المتعددة الخدماتالقائمة اال): 01(الجدول رقم               

  ـاء وعناوين العيادات المتعددة الخدماتــأسم  الرقم
  "العـالية"رزيـق يونـس: الخـدماتالعيـادة المتعـددة   01
 "H.L.Mأحمد بن رمضان قبائلي ": العيادة المركـزية المتعـددة الخـدمات  02

  "726"ابن باديـس :العيـادة المتعـددة الخـدمات  03
  "البوخـاري"سـالم عبـد الرحمان : العيـادة المتعـددة الخـدمات  04
  "الضـلعة "محمـد شكـري بوزيـان  :العيـادة المتعـددة الخـدمات  05
  "بسكرة القديمة "زكيري عبد الحفيظ  :العيادة المتعددة الخدمات  06

  

  القائمة االسمية لقاعات العالج ):02(الجدول رقم                    

  الجـــاء وعناوين قاعات العـــأسم  الرقم
  "قاضـي أحمــد بن محمــد "العـالية الجديـدة :العـالج قـاعة  01
  "فليــاش"العـلمي العـربي : قـاعة العـالج  02
  "لمسيـد"حمــالوي السعيــد : قـاعة العـالج  03
  "ديــار السعــادة "بوريـالة بولعـراس : قـاعة العـالج  04
  "سيدي غـزال"بولـونـار منيــب   :قـاعة العـالج  05
  "الرمـايش"عبـدلـي بلقـاسم  :قـاعة العـالج  06
  "قـداشـة"عمــار سبــع  :قـاعة العـالج  07
   "لبشــاش"عمــار بلعـايش : قـاعة العـالج  08
  "عيـن الكـرمة "تومـي بن صــالح  : قـاعة العـالج  09
  "عيـن بن النـوي"حمـادي زاوي  :قـاعة العـالج  10
  "بـرج النـص "رجـوح حسيــن  :قـاعة العـالج  11
  "الحــاجب"نــاجي عمــار  :قـاعة العـالج  12

  

  القائمة االسمية للوحدات): 03(الجدول رقم 
  

   

 داتــــــاء الوحــــأسم  الرقم

 "البوخاري"دار داء السكري   22

 مكتب الوقاية  23

  مصلحة طب العمل  24

.المديرية الفرعية للمصالح الصحية :المصدر  

.المديرية الفرعية للمصالح الصحية :المصدر  

.المديرية الفرعية للمصالح الصحية :المصدر  
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  )02(ق رقم ـــالملح

  )سابقا( -بسكرة–األقسام األساسية والثانوية للقطاع الصحي ): 01(رقم الجدول         

  رئيسيةاألقسام ال  ثانويةاألقسام ال
  )BLOC_OPER( جناح العمليات

  )IMAGERIE( قسم األشعة

  )LABORATOIRE(مخبر التحاليل الطبية 
  )S E M E P( مكتب الوقاية

  )ADMINISTRATION( اإلدارة

  )SCES ECONOM( قتصاديالقسم اإل

  )CHIR_VISCERALE( جراحة األمعاء

 )CHIRURGIE INF( جراحة األطفال

   )ORTHOPEDIE( جراحة العظام

 )O-R-L(  أمراض األنف والحنجرة

 )GYNECO_OBST(  أمراض النساء

 )SOINS INTENSIF( العناية المركزة

 )MEDECINE INT( األمراض الباطنية

 )PEDIATRIE( طب األطفال

   )PHTISIOLOGIE( ريةداألمراض التنفسية والص

  )OPHTALMOLOGIE( طب العيون

 )PSYCHIATRIE(  األمراض النفسية

 )HEMODIALYSE( تصفية الدم

 )P/ URGENCES( االستعجاالتجناح 

 )MED DU TRAVAIL( طب العمل 

  )CHIR DENTAIRE(جراحة األسنان 

 )MAIS DIABETIQ( دار السكري

 )CONSULTEXTERNE( الخارجي الفحص 

  )SOINS EXTERNE(  الخارجي العالج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .على وثائق قسم التكاليف باالعتمادإعداد الطالبة : المصدر 
 

 



157 
 

)03(ق رقم ــــالملح  

 الراديو آللة األشعة حزمة من األشعة من معين نوع أفالم كل استفادة نسبة حسابكيفية ): 01(الجدول رقم 

)2009(خالل الثالثي الرابع   

نسبة استفادة كل 

األفالم من نوع 

أشعة ما من 

حزمة األشعة 

 الكلية المستنفذة 

حزمة األشعة 

المستنفذة لكل أفالم 

 )KV( نوع أشعة ما

عدد األفالم 

المقدمة من 

 نوع األشعة

حزمة األشعة 

الالزمة لتقديم نوع 

 )KV(األشعة  
 نوع األشعة

% 0,1025  90  2  45   )Orteil() الرجل(اإلبهام 

% 1,0253  900  15  60   )Os. Propre de Nez -OPN( عظم األنف 

% 0,0456  40  1  40   )Doigt(اإلصبع 

% 0,1435  126  3  42   )Pouce() اليد(إلبهام ا

% 0,9797  860  20  43   )Main(اليد 

% 1,2246  1075  25  43   )Poignet(المعصم 

% 9,7913  8595  191  45   )A. Bras( ما قبل الساعد

% 5,6959  5000  125  40   )Coud(الكوع 

% 5,8691  5152  112  46   )Pied(الرجل 

% 5,6754  4982  106  47   )Chevais(العرقوب 

% 4,2719  3750  75  50  (Genou) الركبة 

% 5,1320  4505  85  53  (Maxillaire) الفك 

% 4,1831  3672  72  51   )Jambe(الساق 

% 3,2125  2820  30  94   )Bras(الذراع 

% 2,8707  2520  28  90   )Epaule(الكتف 

% 20,9565  18396  252  73   )Bassin(الحوض 

% 25,6317  22500  250  90   )Thorax(الصدر 

% 0,4785  420  6  70   )Colonne  Cervical ( العنقي العمود

% 0,8202  720  9  80   )Abdo(البطن 

% 0,4101  360  6  60   )Crane(الجمجمة 

% 0,5183  455  7  65   )Colonne. Dorsal( الفقريالعمود 

% 0,2962  260  4  65   )Colonne. Lombaire( الحقوي–الصلبي  العمود

% 0,6653  584  8  73    )Sacré  Lombo( )العجز(الصلب 

% 100   87782  )2009(المستنفذة خالل الثالثي الرابع  حزمة األشعة الكلية  
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