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 المستشفيات تحسين أرباح في إدارة التكلفة اإلستراتيچية  أدواتدور 
 - دراسة تطبيقية -

                               
                                                                          ماجدة متولي محمد الدكتورة/

ة والمراجعةالمدرس بقسم المحاسب   
سجامعة عين شم -كلية التجارة  

 
 القسم األول 

 اإلطار العام للبحث
 

 :ثحبلة امشكل أواًل:
 مليللة الربابللة و  الليا التأللاليم الللد ا للم القةللايا المعاذللرة التللي  سللتحو  عللل طللو ر عيمثللت  

 ا تملللللللللاإل اليألللللللللر ا ظارا والمحاسلللللللللوي ملللللللللي الللللللللت الت يلللللللللرا  الملحوالللللللللة والمت لقلللللللللة ملللللللللي   لللللللللا  
 الرؤ للة اذللبا التركيللى عللل وبللد (.2013، )زعربميللةالمحليللة والعال يةا بت للاظال المعاذللرة األعملل بيئللة 
 ليل لتحقيل  الميلىة التنامسلية علل  الملدو الطو لت،  ال منلا  منل ، و لل  االتأليلة املر   ظارةچية   يراتسل ا 

ليلللدا اذلللبا النملللو   التقالق لللير، وتالتلللالي  التقلللار ر الماليلللة مقلللت علللل  النتلللا ج الماليلللة ملللي األجلللت  ركلللى
مشلو ة او  علوملا يلومر م او رالقلر ا ظر علل   لومير المعلوملا  الم  ملة ال  لا با غير أاليماسبة التلمح

، واظو  للل  ىلل  اهللور مللد ت ىظارة التأليللة واللل ا هللا اتللا ج سلللويةليع يتر ل    للا  بللرارا  لليظا المةلللة 
 التأليللة، و للي ظارةا ا سللترا يچية يطللل  عللل  ىمعلومللا  م  مللة ال  للا  القللرارا . واذللبا م للطل يللومر

 )البشللللتاوا وجر للللر ، سللللترا يچيةة ا لتأليلللل ا رةاظىبا لت لللل  وللللليس عللللل  التأليللللة،   ا ظارةذللللية  طللللل  عللللل 
مللن الونيلللة  امهمللل   ءا  جللى   عتولللرالمستشللايا  ان و نتيجللة للتطلللور مللي بطلللاا ال للدما  ال لللحية، كو (.2015

اية ال حية م  دما  الرعمن لي   قدي  إل ب قو اسااي ال ا لللدور ا   ا  لتحتية مي جميع ظول العلالم اظلر ا
لةمن  ةن يتمتلع بدرجل امن المنشلت  ا نو  ا الله دب م ،لجميع مئا  المجتمع عاليلة ملن االسلتقرار الملالي يل

واء ملن ظاة للربابة سامن النظاإل المالي و  امهم   ءا  لأون اظاإل محاسبة التأاليم يعتور جى  را  واظاسلتمرار ت ، 
لللةا ةالللل لمتداإل الملللوارظ اأيلللاءة ملللي اسلللت ليللل  ال لللن الرتحيل لللول مل  ناملةللل  و ملللن ليللل  الللمان  لللام  معقل

إن اجاح المستشلي  يقلاس ىلل  للدي كويلر بملا يحققل  ملن ، و مت ظا ت المستشي  ظون معوبا ة العمرار ستا
 بللاا وسللا ت ال  أللاليم  قللديم ال دمللة، ليلل  ال يتلل     للل  ىال مللن  لل  ارتللاح و للل  عللن خر لل    الليا
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لا جي لاتل تالةلامة لل دملة المقدملة و لتي ال  يظا ىل  قيملة ماألاشطة ا لتحديدظقيقة  علمية وعلدإل  لدر  نوهل
لهلا والحيلاع علل  اسلتمرار تها ومسلتوو  لدما ها عاليلة ارتا عظيم المستشي  راظ  ا ا ما ، وإالموارظ عليها

لللبة السلللوت وا ن  بحللل  علللناالمستشلللي   ظارةىعلللل   الىامللل  اذلللبا ، الجلللوظة لللةلوسلللا ت المناسل للليا  أليل  لت يل
للعلل و  .ةظلجللو عللل  عن لللر ا مللع الحيلللاع ، للدما  ال للحية المقدملللةلا مةللت الملللدا ت لتحقيلل   للل ا ا نلت مللل

لللر ظارةىن  سلللع  االهلللدو  لللو  لللاليم غيل للليا التأل ،  ليم  ابلللو )المباشلللرة لل لللدما  ال لللحية  المستشلللي  لت يل
، ان ب لية  اذللةتشللايا  اإل التألاليم المطولل  ملي المسوملن العوامللت الواجل  مراعا هللا ملي اظلل  (.2008
العا لللد علللل  االسلللتثمار، و لللومير ملللي  اظةز للل  ت ملللييتمثللل   الللل ا نلللاا عا لللد ملللن  طويللل   للل ا النظلللاإل، و  يكلللون 

)ظرغللاإل  التأللاليم غيللر الةللرور ة، اا ان المنيعللة  يللو  التأليللة التأللاليم الجار للة، او  جنلل  بعللا االلواا
 (.2008وشقية،

 قللوإل بللل   اللل ا يمكللن ان استأشللاو الللدورللل  اولللة للوذلللول ىا البحلل  مللي مح لل  ي ا ميللة  لل و 
األرتللاح  حسللين ومللن  للم  ،ال للدما  ال للحية المقدمللة   يللليا  أليلللة ية ملليچيا ر تسلل  اىظارة التأليللة  اظوا 
يمكلن  حديللد الجواال  المتعلقللة بمشلكلة البحلل  مللن ومن  للم .جمهور لة م للر العرتيلةبالمستشللايا    للدو

 :التاليةساؤال  تلا  ل ذياغة 
ل  لللت-1 لللت المطبقللل لللة العمل ن مللل   ية المستشللل بولللت ىظار  ملللنوالميروالللة  ةآليل لللسن  طلللو  مكلللم اب  ر خلللر  اللتل

 ؟التأليلة
 ؟ا سترا يچيةرة التألية ظاى اظوا  تشي مسال ت  طو  -2
  حسللللللللين ارتللللللللاح المستشللللللللي ؟مللللللللي تأليللللللللة ا سللللللللترا يچية ة الىظار ا  اظو   يلللللللل طولت  لللللللل  يروجللللللللد يت  لللللللل -3
 البحث: فاهدأ: اـًـ نيثا

 البح  مي اآل ي:ا داو  تمثت 
 .مستشلللللللللللللللي ال مللللللللللللللليا سلللللللللللللللترا يچية أليلللللللللللللللة ىظارة الت طويللللللللللللللل  اظوا  الوبلللللللللللللللوو علللللللللللللللل  وابلللللللللللللللع  -1
 .ستشللللللللللي الم  حسللللللللللين ارتللللللللللاحمللللللللللي يچية ا سللللللللللترا لتأليللللللللللة ىظارة ااظوا   طويلللللللللل    لللللللللل  يرظراسللللللللللة  -2
 :حثالب دحدو  ـًا:لثـاث

ا مللن اظ  قللوإل بللل الللل ا يمكللن ان استأشللاو الللدور يقت للر البحلل  علللل   ىظارة التأليلللة  وا بعةلل 
 جميع األظوا . يسولا  المستشاي األرتاح  لدو حسين ا سترا يچية مي 

 فروض البحث: :اًـ بعـار 
 حسلين  ىلل  يچيةترا ا سل ليلة ارة التأاظوا  ىظ  يو طييظا للبح  مي اا "اليرض الر يسي يتمثت 

 .األرتاح م  المستشي "
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 الفروض الفرعية:
 .األرتللللللاح ملللللل  المستشللللللي  حسللللللين  ىللللللل عللللللل  األاشللللللطة  ليم المونللللللياظللللللاإل التأللللللا  يلللللل و طيلللللليظا  -1
 .مللللللللللللل  المستشلللللللللللللي تلللللللللللللاح األر  حسلللللللللللللين  ىلللللللللللللل اظلللللللللللللاإل التأليلللللللللللللة المسلللللللللللللتهدمة   يللللللللللللل وط يللللللللللللليظا  -2
 .تشللللللللي ملللللللل  المس األرتللللللللاح حسللللللللين  ىللللللللل اظللللللللاإل ا اتللللللللا  مللللللللي الوبلللللللل  المحللللللللدظ   يلللللللل و طيلللللللليظا  -3

 نهج البحث:: ماـخامسً 
 الدراسة النظرية: -1

واللللوا المر بطللللة بم العرتيللللة واألجنويللللةبالدراسللللا  مللللا ورظ عللللرض  مللللي للللة الدراسللللة النظر  تمثللللت 
 . بحال
 : الدراسة التطبيقية -2

 ىللدو علل لاللة ىجلراء ظراسلة  ملي، و تمثلت البح  مروض بار تال  ى الدراسة التطويقية هدو 
 .جمهور ة م ر العرتيةبيا  ستشامال

 الدراسات السابقة: ـًا:سادس
 :(2012دراسة )الرفاعي، -1

يلا  لدرا مىاايلة رظاذلة األيا  ال المستشلا     الدراسة ىل  بيان ملا ى ا كاال البال  من  و د
 متلللل  المقوملللا  التلللي  سلللاعد علللل ملللا ى ا كااللل   ان بيللل  ظارة  أالييهلللا، وإلللل المسلللتهدمة كطر قلللة   يلللةلأالت

ل ظون  حللو  التللي سللعير  للدما ها، با اللامة ىللل  التعللرو عللل  المعوبللا   طويلل  التأليللة المسللتهدمة مللي 
استق للاء  تمارةسلل اطللو ر تبالباللل  بللاإل ة الدراسلل    ا للداوولتحقيلل  . طويلل  التأليللة المسللتهدمة مللي التسللعير

  وذللت ىليهللا ان ىظارة ومللن ا للم النتللا ج التللي .  للا  بللرارا  التسللعيربا يللينو وز عهللا عللل  المللوايين المعن
ن هلا  متلل  شليئ ا مل واا يهلا،طر قلة  ظارة  أالييا التألية المسلتهدمة كمىا وسطةالمستشايا   درا وتدرجة مت

ان  نللاا معوبللا  مللي  للل  و  يللة، جالع ها الطويللة و طر قللة لتسللعير  للدماال   للل   طويلل لت ل زمللةمقومللا  اال
وبلللد اوذللل   ة.مللل ال لللدما  المقدتهدمة ملللي  سلللعير مسللل الالتأليلللة  المستشلللايا   حلللول ظون اسلللت داإل خر قلللة

 م.التأللللالي ظارةطللللر  الحديثللللة مللللي ىتابعللللة البم ال اذللللة األرظايللللة ظارا  المستشللللايا قللللوإل ى ن  للللل  بلللل البا
 (:hwaity-El, 1320)ة اسدر  -2

لتعظلليم قيمللة  ةا سللترا يچيبللين اظوا  ىظارة التأليللة  أامللتا ميللة الت بيللان لل   الدراسللة  م اسللتهد
ي بطللاا مية ملل مللي الشللركا  ال للنا المللنهج اويلل   لل ة  طكاايلل ة ىمظراسلل و  تنامسللية،ة و للدميم المىايللا الالمنشلل 

. ظون  طويقل  لو لتلي  حل معوبلا  االو  ،  طويقل  ل ن  ل المىايا التي يمكن  حقيقها مل   مع الوبوو علىة. غ
عللن  سللير  الدراسللةسللت داإل اسلللوب اسللتمارا  ا ستق للاء لجمللع الويااللا ، واولتحقيلل  ا للداو الدراسللة  للم ا

إل لمعوبلا  ا مها:علدوظ بعلا املع وجل الملنهج وا ميلة التطويل   مكاايلة  طويل ا: ىمنهل  مجموعة ملن النتلا ج
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 لل  الشللركا  محللت الدراسللة إل اعللد مللي، و رجللع السللو  يةاما  ال للنال مللي الشللركعللم ي م أللالييوظ اظللاإل وجلل 
ىمكاايللة  طويلل  بعللا األسللالي  بشللكت تت والتأامللت بللين اظوا  واسللالي  ىظارة التأليللة ىللل  عللدإل بيأللرة الللر 

مللن  متوبعللةامع الا  بالمنلل لشللركر مللي بعللا  للل  اار ت لل ا القلل لعللدإل ظرايللة مو مللت مللن االيللة، وكا نهجلليم
مللة بلل ل الجهللوظ  عللاظة النظللر مللي ااظ ورةر ةلل ب، واوذلل  الدراسللة رو ا لل اليللة ا مللن  حقيلل   لل ا التأامللت

 التأاليم المطبقة مي بعا الشركا  اليلسطينية. 
 (:2013،زعرب) ةاسدر  -3

  ا ال للللدمابطللللا ة ىلقللللاء الةللللوء عللللل  مللللدو  طويلللل  شللللركا اوللللل   محة ىللللل  لللل   الدراسلللل    للللدم
للللءجراءللللل  الب للللل  بللللاإل ا اجللللازو ،  يچيةراسللللت التأليللللة اارة د ت ىظلسللللطين لملللل ذللللة مالمدرجللللة مللللي بور   بل

ملللي  ي ايظا ظورا  ر يسلل ظراسللة ميداايللة، وبللد  وللين مللن اتللا ج الدراسلللة ان مللد ت ىظارة التأليللة ا سللترا يچية يلل 
 شلكتملت با  ا ظار ة، و عبالعملي قياإللي  يساعد عل  ال ب ا النظر عن اشاخها يةظابت ا  الولدا 

اسلت داإل ىظارة   لداو ب ليرة األجلت، وانألاب األجلتچية خو للة  يراو ا ستاأل دا ازن مي رتتتو ت وممستق
طللو ر عم    يللدالمعلومللا اللت اظللم  أنولو يللا مار ملليالتأليللة ا سللترا يچية مللي  قيلليم وا  للا  بللرارا  ا سللتث

بللا جراءا  قللوإل سللطين  بورذللة مل مللي المدرجللة ال للدما  ان شللركا ة، و مرالللت  قيلليم القللرارا  ا سللتثمار 
وتدون ا باا  طوا  منهجيلة ا سترا يچية، ولأن بشكت مبست  التأليةرة اىظلة  طوي  اظوا  او مح زمة لال

بتراللا   البالل  مجموعلة ملن التوذليا  وابدإل وبد  .سترا يچية  ظارة التألية ا ومنظمة ال باا األظوا 
لللللا اهلللللا: من لللللت ا سللللل  تمل    لللللل چية و ا سلللللترا ي يمالرة التأللللل وا  ىظااسلللللت داإل اظو  اليمللتأللللل  يچيترا إل بالتحليل
للت إل التنامسلللي للشلللركة، واللرورة اشلللر اليألللر النظللرا والتطويقلللي لميهلللو  ى الليا التألللاليم و حسلللين المركلل

درجلة ملي دما  المال ل  ل   طوا  منهجية وااحة بين شركا  بطلاا م عالقا ية للتأليلةچا ظارة ا سترا ي
لللة م لللسطبورذل  .عملللال المعاذلللرةاأل ئلللةملللي بي المت لقلللةو  عة   السلللر لت يلللراملللن مواكبلللة ا مكنهلللالتللل  ي ينلل

 (:2014دراسة )نوري وجمعة، -4
 ةيللللللللل لأتيلللللللللة واللأت)ال ةيلللللللللة ا سلللللللللترا يچيلأتل ظارة ا يةيم األساسللللللللل ه  ا البحللللللللل  الميلللللللللا للللللللل  نللللللللاول 

 ة يچي سلللللللللللتراا يلللللللللللةلأتلقلللللللللللرار و حميلللللللللللت ال  لللللللللللا  اا يلللللللللللةلميلللللللللللة وعلأتو طويقلللللللللللا  ىظارة ال ةا سلللللللللللترا يچي
 )اظللللللم المحاسللللللبة ةيللللللة ا سللللللترا يچيلأتىظارة ال  انيلللللل م  ق لللللل عللللللن ا  مةلللللل   ، ت(يللللللة األبلللللل لأتالة وإسللللللترا يچي
 تجالمنللللللل يلللللللة ظورة ليلللللللاة لاظلللللللاإل  حديلللللللد  أشلللللللار و   النلللللللل   النشلللللللار وا ظارة المسلللللللتندة علللللللل المسلللللللتندة ع

ي ا اتللا  ملل اإل واظلل ال األعملل سللة دن يللة ىعللاظة لوعم ة القيمللةلسلل لسدمة و حميللت هيللة المسللتلأتواظللاإل  حديللد ال
ىللللل   انلثلللل اواظر للللة القيللللوظ(، و وذللللت الب طابللللة األظاء المتللللوازن وت ةلظارة الجللللوظة الشللللامإو المحللللدظ الوبلللل  

ال ييظا ىل   حقيل  وملورا  ملي  ةيا يچية ا ستر لأتإل  قنيا  ىظارة ال دااست ىن ا مها: مجموعة استنتاجا 
 ،عميلتظة، وراا الجو المي ة لمتمثامت النجاح الابي عو  حقي  ب  لع ا ليشتمت متد ا ر ي اماإو  ،قتية ملأتال
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 ج البحلللل  تلللاىمكاايللللة  ونلللي امنهلللا:    البحلللل  بمجموعلللة ملللن التوذلللليا  المناسلللبةهللل م، وااتلداا واللللتعبللل ا 
اعم هللا طويقو  عللن مةلل    ،اهلل مناتاجيللة  اذللة، والسلليما ا  قيللةرا  العاملل منظوال   عامللة،امللي المنظملل  ليلل 

  ال دمية.
 (:2015ه،رير وج اوي البشت)ة دراس -5

ا سلللترا يچية ملللي  طلللو ر و حسلللين  ليلللةتأا  ىظارة الاظو  يللل لللل  بيلللان ا ميلللة  طوى سلللةالدرا لللدم  
رظاية، ولتحقيل  ا لداو األ عامةشركا  ال نامية المسا مة السية للالتنام اتاجية لتحقي  الميىة العمليا  ا
ا  اتلللل  وا اليللللةالم ظارا ديرا ا ملللل  عللللل   عهللللا وز  ،  للللممارة استق للللاءاسللللت ن بت للللميمالثللللااإل البالدراسللللة بلللل 

نتلللا ج ا مهلللا: ىن ا ظارة ا سلللترا يچية المجموعلللة ملللن لللل  ىوبلللد  وذلللل  الدراسلللة  .ركةشللل ت ويعلللا  لأللل والم
 ةرا يچي سللتال زمللة لتنييلل  ال طللوا  ا ر المعلومللا  للوميمللي  امهملل   ظورا  اليوها المتعللدظة  لليظا للتأللاليم ب سلل 

وا  ىظارة ظا  ركا  ال للللنامية  طولللل لشلللل ا وان، مللللة األرظايللللةة العالمسللللا م للللنامية ا  الالتنامسللللية للشللللركا
وبلللد بلللدإل .والللةيية وإسلللترا يچيا  الميلللىة التنامسلللية بنسللل  متياو لللة ملللابين متوسلللطة ةالتألللاليم ا سلللترا يچي
 ليلللللةا  ىظارة التأطويللللل  اظو ة لتمكاايللللل ىن  نلللللاا ا :بتراللللللا  والتوذللللليا  منهلللللا ملللللن االبالثلللللان مجموعلللللة 

مهللارا  األساسللية السللت داإل لر اموامنهللا:  لل  اساسللية ا وملل وجللوظ مقالشللركا  و للل  ل   مللي  لل  ةا يچيسللتر ا 
 يملل ولأللن ة لت  يللت و للدر   العللاملين، ووجللوظ بللرامج  در ويللة مت   لل  ةا سللترا يچي ليللة قنيللا  ىظارة التأ

 تيللل   ظ و يلللة  عللدالتألكار يللاا ا لتطوي تعلقللة بلللاالم ال لللعوتا  ابللت ااهلللر  الدراسللة ان  نلللاا بعللامقال
ليللة  قللديم بيااللا   تعللل  بلل ظوا  ىظارة التأ ت دإل عللنلمسلل اي النظللاإل المحاسللو جللىوع، ار للينالمحاسللوين ا ظ

 ة.ا سترا يچي
 (: 2015،نجيببن سعيد و دراسة)  -6

حديللد  المسللتهدمة و ىبللراز الع بللة القا مللة بللين التأللاليم  البحلل  ىللل مللن  لل ل  ان لثلل او الب للد
المقترللا  التلي ن مل  ةمجموعل لل  ىالتوذت و ، لتأاليمتلية لحساب اسالي  الم التعر م باأل ،المنتج سعر

 البحل   راليا مذلحة ار  تبابباما  د، وبجتيمكن ان  يعت ظور التأاليم المستهدمة مي  حديد سعر المن
  :كما يلي

 .ا عمليللللة ا اتلللل  تج بوللللت هللللدو لت الللليا  أليللللة المنلللل ان التأليللللة المسللللتهدمة  :ى تبللللار اليراللللية األوللللل -
ت ىلل    اليا  أليلة المنلتج ا نلاء مرلللة الت طلي ة  هلدويل لتألاظاة  ظارة اة دمالمسلته ان التأليلة م ى با  

لتلي يمكلن  حقيقهلا عنلد  لل  المرلللة عنهلا ملي المرلللة را  االوملو  الت لميم لسلرعة وكولر لجلموالتطلو ر و 
 .التالية لها

 .جالمنلللللللتر سلللللللعلتأليلللللللة المسلللللللتهدمة و ين ارة بللللللل بلللللللة مباشللللللل  وجلللللللد ع   االلللللل : لثاايلللللللةليرالللللللية اى تبلللللللار ا-
 .اظاة لت طلللللللللللللللليت الرتحيللللللللللللللللةتسللللللللللللللللعير و للي خر قللللللللللللللللة مة  لللللللللللللللل ة المسللللللللللللللللتهدان التأليلللللللللللللللل  للللللللللللللللم ى بللللللللللللللللا  
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 .جملللللللي  حديلللللللد سلللللللعر المنلللللللت  لللللللاإل ظورلللللللل  المسلللللللتهدمة  اسللللللللوب التأليلللللللة :ى تبلللللللار اليرالللللللية الثالثلللللللة-
األسوا  التي  نتجا  مية لتسعير الماظاة مهمر التألية المستهدمة     اليراية لي   عتوذحة  م ى با  

عللل   تمللاال  اجللاح المنللتج بوللت ىاتاجلل الليلل   سللما بى للاظة مللر  و  ،مللي المنامسللةعاليللة ة رجلل تميللى بد 
 .  و األسالي  التقليدية

 (:2015،منصورعبد هللا و ة )اسدر  -7
التأليللة  تيسلللو ان التأامللت بللي يللة باسللت داإلبللة الأهرتا ا  الطاىاتلل  أليللةالدراسللة قيللاس    تهدماسلل 

، ةا سلترا يچيكل ظوا   ظارة التأليلة لتوليلد الحلرارا لالشلركة السلوظااية  يمل  للنشلار اومق   لتأليةاو  لمستهدمةا
  لم ،وو علل  ااملار المشلاكت المر بطلة بموالوا البحل ي للوبل سلتنباخ علل  الملنهج ا لقد اعتملد البحل و 

 اسللةظر  ىللل اللامة ا ، بلأهرتللاءيللة ىاتللا  األقيللاس   بطللة بالمشللاكت المر  و عللل سللتقرا ي للوبللو  انهج الملل 
   ي   التقليدية مي  ست دإل الطر  ن الشركة انتا ج منها: ىلي عدظ من ال نالثالقد  وذت البو  .لةحاال

 قيلل حا  الطابللة الأهرتا يللة، ىاللامة ىلللي  للل  ىن  ىاتلل  أليللةديللد   للومر قياسللا  ظقيقللة لتح التأللاليم التللي ال
اوالتأليللة المسللتهدمة  ليللةسلللوتي التأاأامللت بللين تلا اء ا  الأهرتلل  أليللة ىاتلل  اسظا لقيلل ي يلل  ةبالشللركر للنشللا ومقلل 

اس حديثللة مللي قيلل األسللالي  الان  تونللي الشللركة  انلثلل االب بللدمهاا للم التوذلليا  التللي ومللن ب للورة ظقيقللة، 
 وذللت ىللليتالب للرض و للل   لنشللارمقللا  لأليللة و والت تهدمةأليللة المسلل سلللوتي التاتأامللت بللين الومنهللا التأللاليم 

 .ظقيقة للولدة المنتجة ألية 
 (: ingjergjiSulanjaku & Sh, 0152)دراسة  -8

الشلركا   ملي ةا سلترا يچية تأليل ة الاسلت داإل اظوا  ىظار ظراسلة  مليالهلدو ملن  ل ا البحل   مثلت 
بنجلاح  ااسلوي  يييهلا يلتم  أ اظوا هاباايا و  و ميهوإل م لوو مي ال ةا سترا يچية لتأليارة اان ىظجد و  و األلبااية. 
لت لللنيع ا شلللركا  ملللن بولللت اسلللت دام ا ظوا األر اكثللل  مثلللل   سلللتجيوينلمل اومقللل  و  ،األلباايلللة السلللو  ملللن بولللت 

 Customer، 2,4بمتوسلت  Strategic Pricing ،2,7بمتوسلت    Benchmarking :ملي لباايلةاأل

Accounting و Target Costin كللان  لل ا اال تيللار مللن األظوا     وراء  للل لسللووا .1,8 وسللتبمت
 غيللر الماليللة، وللليس العوامللت الدامعللة للتأليللةومللا  المعل يلل  واسللت داإلنيلتأللاليم اإل األول بتيللر بت مللي المقللا

يلرة  وا  األنتلا ج ىلل  ان األعملال األلباايلة ملي السلنال ار شل ا .مي  حديد سلعر المنلتج عام   مهم ا لل اية
 يلللةألارة التظ اظوا  ىظعتملللاملللن  للل ل ا  يلللة الجديلللدة والتأنولو  اظيةبت للل ا  يلللرا ت يال بنجلللاح علللل   اعتملللد

 سو .ال ن ميى ها التنامسية ميسيتحل ةا سترا يچي
 (:2016ذيب وشوقي،) دراسة -9

 كيايلة  طويل  األاظملة الحديثلة لمحاسلبة علنلبحل  املي  سلةدراال  الهدو الر يسلي ملن  ل  مثت 
نا جلة لا رو  ، وإاهلار اليل  ربلالجىا يسسة ال حية العموميلةمة بالدمة ال حيل  ألية ا د حدي م ميليالتأا
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هج الوذلليي مللنال بالدرجلة األوللل  علل الدراسللة   سلتندا.ر  التقليديةمقارالة بللالط   األاظمللة  ل  طويلل   علن
 ،دراسللةالجواالل  واللة للمواللوا وللأشللا عللن مللا يتعللل  بمكاذللر الالعنمللي  هللم والللتمعنالتحليلللي بهللدو الي

تلللومير الوياالللا  ل طةألاشللل م ات داإل  ألللاليسلللتنباخي لدراسلللة ىمكاايلللة اسللل ا هج ملللناظ علللل  ال لللم االعتمللل  اكمللل 
 لدما  شليد  أليلة المكنلة لتحديلد و ر مالتطلو ر ال  ب ور األاظمة التقليدية واسلتنبار اوجل  عالجةم زمة لال

 قلللة كلللت مللن خر   ارجلل م اراللة مق للل ل  قاراللة و لللل  مللنمعلللل  مللنهج ال عتمللاظا ىلللل   ةىاللامية، ال للح
  اسلللاس اظلللاإل التسللليير علللل و  ABCةاشلللطاأل اسلللاس نلللي علللل موتجااسلللة واظلللامي التألللاليم الملاألبسلللاإل ا
 يبللد سلللا ما بشللكت واالللا مللل  ننظلللامي لل ين الان  طويللل  التطويقيللة ن الدراسلللة ملل ن ي وللل و  .ABMاألاشللطة

 يمكلن القلول لم  ومن ،ااسةجتمبساإل الاألخر قة النها ية ب كثر ظبة و ي يت مقاراة مع اتا ج  ةيتألال  حديد
 .للتألية  الدبي   ة مي  رشيد والتحديدعن األاظمة التقليدين  يالعم م لينكواا بديان ي ن النظامين يمكني  ب ن 
 (:6201،ونيسعدو  عريوةدراسة)  -10

 األاشلللطة اسلللاس علللل  مالتألللالي إلااظللل  يلللة مب  مالتعر للل  ىلللل  دراسلللةلا  للل  لثلللان ملللن لباا و لللد
 (ABC) ، ي مو ل للحي العملل القطللاا ا مللي وال للدما  المنتجللة الولللدا  موقيللاس  أللالي ديللد ح مللي  وظور
القلرارا  ا ظار لة  ا  لا  ملي يسلاعد مملاة المباشلر يلر غ ميةناال ل  مللتألالي لظالعا التوز ع لن   م ل و 
 تثل ماأل اإلسلت د  لومير ا ملن شل اها تليا  القرارا  ا ظار ة السليمة الالقطاا ىل  ا   اجحة، ولاجة   انال
 احتللر اب اولللةومح .ليلل ور ىمنلل الي  للدموالجتمللاعي   عللل  الللدور ا الوبلل  ايسلل مللي  ظللةالمحاممللع  ،وارظ لملل 
 .يسلليكالأ يم التأللال إلقطللاا العمللومي ال للحي بللدال  مللن اظللاالنظللاإل عللل  ال لل ا  بتطويلل   للا  و  املل 

 عدة اتا ج من ا مها:ىل   بالثانال و وذت
 ملي للةنتيجة متمثالو  مي النشارت تمثالسو  م ينبة ب حديد الع  مي ملتأاليمشت األاظمة التقليدية ل -1

 .ليةلتأا
 .سلللللاس األاشلللللطة يللللليظا ىلللللل     لللللي  التألللللاليم غيلللللر المباشلللللرةاعلللللل  ويللللل  اظلللللاإل التألللللاليم ط  -2
ة ظرجل  ز لاظة لملن  ل  األاشلطة اسلاس عل  مالتأالي اإلاظل تعمااسد نز اظة ماعلية الدور الربابي ع -3

ر عتبلللااال ينرورة األ للل  بعللل اللل و  ،ستشلللي لمدملللة ىلللل  ا ظارة علللن ااشلللطة االمق ا علومللل ملا مللليالتي للليت 
 ،اشلطة تليلة لألمأليلة اتعل  موجها  ال الربابة ز اظة لاألاشطة من    ميكم التحمي بكر لمي  اوبلتا
 تليال وز اظة التركيى عل  األاشطة الةلرور ة ،ير الةرور ة و  ايةهاغ اشطةاأل نم  الت ل اولةمحو 
 .قيمة للمستشي  وز اظة ماعليتهام ية 
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 :6201l., (Henri et a)دراسة  -11

اسلة علل     ل   الدر حثب ي سيا  التأاليم الويئيةمو ، ةا سترا يچي التأليةىظارة  مد تء  عل  انب  
ة )ىظارة (،  نييلل  المبللاظرا  الويئيلل تنيي يللةيم اللتأللاللويئيللة )ىظارة ابللين  تبللع التأللاليم اجلل  التحديللد الللروابت و 

 البح  الر يسية:  ساؤال  ة عل من   ل ا جاب الماليكلية(، واألظاء التأاليم الهي
 ؟لماليظاء اعل  األلية يكلهرة التألية التنيي ية وار ىظاىل  اا مدو  ي  ول:األ

اء ألظبللللين ىظارة التأللللاليم التنيي يللللة والللللرتت مللللي ا ىظارة التأللللاليم الهيكليللللةدو  توسللللت ىللللل  اا ملللل  الثللللااي:
 :اآل ي  ىل تا جالن اشار شركة   نيع،  319ة من ل  عينناء  عب   .المالي؟

يلل  بلين مللوارظ علل  التوم التلي  سللاعدة  يلل وا  ىظارة التأليلة التنييم اظللد ا لل يم الويئيللة ا تبللع التألال ي علد -1
  التأاليم.  يرة األجت من   ل   اياكا  بلتأتيبطة بها مع اوهيكت التأاليم المر الشركة 

ويئيللة.  نييل  المبلاظرا  ال لملن  ل  يء الملالت غيلر مباشللر علل  األظالويئيلة يلي ر بشلك تبلع التألاليم ا -2
ا للتلييكة التألية التنيي ية والهىظار  عمت  ل ل   المالي. ظاءاأل  ير عل  ة مع 

يم الويئيلة واألظاء وجوظ ار بار ىيجابي و اإل بين  تبلع التألالىل   نتا جالالية التجر وية، اشار  النمن  -3
 الي.الويئية واألظاء الم  مباظرال نيي  ا بار ىيجابي و اإل بين لمالي، ووجوظ ار ا

 (:2016دراسة )مفتي، -12
لرعايللة  سللعير  للدما  ا حديللد  فليللة و ي ت دمة ملل المسلل  ىللل   حديللد المللدا ت لل   الدراسللة  م  للد
رتية السعوظية، و حديد ما ى ا کاا  الع مملفةللرتا بال  مةاظتشايا  القطاا ال ا  الهعا مسال حية بب

ا  قللدمه يتلل دما  الرعايللة ال للحية العنللد لسللاب  فليللة  لل  دظمحلل  يومحاسلل  مللد ت  لل   المستشللايا   طولل 
 إل ال،ال للحية ادما  الرعايللة و سللعير  لل التفليللة لتحديللد لحديثللة ا ا کاالل   طولل  المللدا ت الل ، ومللا ىللمر 

  لللول مللدا ت لسللاب التفليللة المسللت دمة ملل   للل  سللئلةمللن األ اعللدظ  غة ياذلل  ولتحقيلل   للدو الدراسللة  للم
ت علل  المسلتوو اظاء امةل  مملفلة لتلتم ن ملن  حقيل منظومة ال حية بالال  تقد ي ا عن الالمستشايا  و 

 وبللدالمستشللايا ،   بتللل لين ا ظار للين او المللاليين ئو سلل مباشللرة مللع الم  لقللاءاد عقلل  ، و للميوال للدم ا  ظار ا
 ةيللة لحسللاب التفليلل المملفللة بوجلل  عللاإل ال  للىال  طولل  مللدا ت  قليدشللايا  ان مستاتللا ج الدراسللة اواللح  

السلللو  لسلللعر ة،  للم يةلللاو ىليهلللا  للام  رتلللا معتلللدل ي ةللع ة ال لللحية ال دمللل د  فليلل  حديللل   علللل  عتمللد 
غيللاب المنللا ج الحديثللة  يمللة ملل  األعللواإل السللابقة، و للو مللا يعنلل قدالم دمللة عر السلل  مللعو تناسلل   يالتنامسلل 

  قيليم   ر علن خل المستايةلة  بعقد المى د من الدراسلا اوذ  الدراسة بد و مة. لمستهدتفلية ا ت الثت مدم
کمللا ال للدما  ال للحية، سللعير لمللدا ت العلميللة لتحسللين خللر  لسللاب التفليللة و د االلل    عللد يوالتلل ظاء ألا

ملن  ألظاء  اظلم لديثلة لتسلعير  لدما  الرعايلة ال لحية  حلامو علل  جلوظة اطويلت الجاظ يلسعاب  اوذ
 من جهة ا رو. يالتنامس  يا التفلية و حق  الرتا و حامو عل  الواعو ، هةج
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 (:2018ه وآخرون،كموتل ة)دراس -13
ةعل  وابع محاسبة التأاليم مي الميسسا  ال حية  لتعرو ىل  ا راسةلدا  دم      ملي  اذ 

ة حاسللب للية عامللة ومال للحية العموميللة، و للل  مللن  لل ل التعللرو عللل  محاسللبة التأللاليم ب  سللايسالم
سلة يقها مي الميسو طوم لي  التأابا اامة ىل  خر  ووسا ت مراقبة   ، ة  اذةالتأاليم ال حية ب ي

ا تللل المللنهج الوذلليي مللي  قللديم م عللل  عتمللاظ االليلل   للم .العرتللية بالطاللل  حة الجوار لل ل لل ل العموميللة
ميسسلللا  ظا لللت ال عيرةالتسللل  را  ملللياسلللبة التألللاليم والملللنهج التلللار  ي ملللي التطلللو يم المتعلقلللة بمحلميلللاه ا

سسلا  ي ملا   عينلة ملنيلة التلي  ناولل طويقلتا الدراسلةعل  الملنهج التحليللي ملي  تماظع ا  مكما  ،ال حية
وبللد  ل لل  ، عرتلليلا للل الجىا للر و للي الميسسللة العموميللة لل للحة الجوار للة بالطاالعموميللة مللي  ال للحية

سلللا  خر قلللة معتملللدة ملللي الميس لللي  سسلللا  ال لللحيةان  طويللل  محاسلللبة التألللاليم ملللي المي  الدراسلللة ىلللل 
ملللي عليلل  ا ممللل اللللة اكثللر عم  اذلللة بطر قللة مة الحيل لل ايسسلللا  مللي الم مطبقلللة هللاولأن ، ر لللةية الجىاال للح

سلللاب التألللاليم ملللي ل ةديللل ليعلللل  خلللر   ق ىال االلل  ال يلللىال  نلللاا اعتملللاظ ،  ال لللحية العموميلللةميسسلللاال
 .ال حية

 (:Haddad & Elewa-El, 2019دراسة ) -14
ع ر لي لمشللللاة عللللل  األظاء المللللاا سللللترا يچيأليللللة ظارة التير اظوا  ى  ظراسللللة  لللل  البحلللل اسللللتهدو 

ظراسللة  31ن ااسللتعرض البالثلل . ivate PartnershipPr-Public  للاالعين العللاإل و اكة بللين القطللاالشللر 
 ةسلللللترا يچي اىظارة التأليلللللة  اظوا  التأليلللللة التقليديلللللة واظوا  ملللللي  لللللل  ة بملللللايللللل أللتيحللللل   للللل  ير اظوا  ال

علللل  جلللوظة ة چيترا يسللل ا أليلللة الدراسلللا   للل  ير اظوا  ىظارة التاكلللد   .مشلللار ع للل   الظة ورتحيلللة جلللو  علللل 
و كمللا  للل  األكثلللر شلليوع ا،ة ا سللترا يچيىظارة التأليللة  ن بلللءظرا  اظوا ابالثلل بللاإل الكة. رالشللل  ع ارتحيللة مشللار و 

ج ىلل  ان ا النتل  ر اشلاوبلد ، ا و الوياا م ىجراء  حليت لمحتو و ، عتها م  مراجالتي الدراسا  ا مي موا
ر ة التللي  شلليسللبناوا  المر األظ للي اكثلل  اشللطةاأل للل ع نللييم المواظللاإل التأللالو  لمةيار للةراللة االمقاوب اسللل
 حسين رتحية مشار ع الشراكة ، و لمنتج حسين جوظة ا، ا مية عالية ألاها  نجا مي الحد من التأاليم ىل 

 بين القطاعين العاإل وال ا .
 (:2019،حسندراسة)  -15

سلللت داإل ا ل للل  نمللل  ال لللحية لمنظملللا  ال لللدما  القلللدرة التامسلللية   الدراسلللة ظعلللم  للل دم  هسلللتا
ة جلوظ ملا  حسلين  امعل     محلور نلل و التركيلى ع ل  جلا  الدراسلة اكلان وبلد لمسلتحد ة. ا يةلأ  ىظارة التاظوا
 ولتحقيل  األ لداو ة.تحد المسل  يلةلأبا سلتناظ ىلل  اظوا  ىظارة الت و لل  ية ال دما  ال حيةلا  أاي  و 

م ليألللاواملللو   قيلللاس  جيلللة سلللتة سللليجما همن نبللليتأاملللت لل امقترلللل   امحاسلللوي   اءرسلللاء ىخلللار  بلللاإل البالللل  ب
ال لدما  ال لحية  ااشلطة  م لاظر التبلاين بل ظاء لل التعلرو ع ملةهم  بالوب ، ليوكت ىلي  الموجاألاشطة 
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ابللة  حديللد الط عللن   الم للاظر. مةلل   للل تطللة بيم المر ب  الليا التأللال يوتالتللال ، اسللتبعاظا  للل والعمللت ع
  ز لاظة لل ع يلةاهالن ميعكس نايو م ا. و بهطة يم المر بالتأالا اي   يلالتا، وت اة واستبعاظلالمست  غير

 بحلل ، مقللد اجللرو الباللل لميللة للض العرو ليلل ا ارا تبلل سللويت  ملليو ،  تلل ليواا يللاض  أ يجللوظة األظاء ال للدم
ألمااللة المراكللى الطويللة  التابعللة   الللد ال للروح الطويللة الأوللرو للل عة لالللة ة بدراسلل للل المتمثالتطويقيللة  الدراسللة

اسلللير  اتللا ج الدراسلللة  وبللد .   بللل روسللااليي  حاليلللت سللمبق ان، و حديلللد  ة ال لللحة والسللكازار بللو ة المت   لل 
التأامللت بللين منهجيللة سللتة سلليجما  ايلليظ" االل  يملل  والمتمثللت بحلل لل ييسلل  الر  التطويقيللة عللن بوللول اليللرض

 ."ية للحدما  البطللاا ال لل  يالقللدرة التنامسللية مل  األاشلطة الموجلل  بالوبلل  ىللل  ظعلم  أللاليم    قيللاسواملو 
          

 ي:ما يلبقة لساالات ن عرض الدراسُلص الباحث مخي 
 ة.السابق لدراسا و طو ر ا ل  ا البح  امتداظا   ي عد -1
   ير للا عللل   وية بهللدچيعللل  ا بللاا اظوا  ىظارة التأليللة ا سللترا السللابقة الدراسللا  ا مللن بعركللى اللل  -2

علل  ا بلاا الي لبحل  الحل ملا يركلى اينب نامسلية،المىايلا التمنش ة و دميم  عظيم قيمة الاو ألظاء المالي ا
 رتاح.  األ حسين ر ا عل  ي   ية بهدو چرا يا ستألية ة التار ىظاظوا  

يركلى  سلوونملا يبعلل  القطلاا ال لناعي بشلكت اكولر ملن القطلاا ال لدمي، قة الساباسا  در الى  ركي -3
 . دمي وت ية  اذة المستشايا عل  القطاا الالي البح  الح

شلللايا  ية ملللي ىللللدو المستچة ا سلللترا يظارة التأليللل ا  ىاظو  وابلللع  طويللل علللل   يلا  الحللل حللل بيركلللى ال -4
 .جمهور ة م ر العرتيةبالعاملة 

 
 لبحث:خطة ا :اسابعًــ 

 : اإلطار العام للبحث. لاألو القسم

  ية.چكلفة اإلستراتيدارة التوات إ: أد القسم الثاني

 تشفيات.نظام محاسبة التكاليف في المس:  القسم الثالث

 .الدراسة التطبيقية:  رابعال القسم

 الخالصة والنتائج والتوصيات. -

 مراجع البحث. -
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 نيثاالقسم ال
 تيچية اإلستراالتكلفة  ةر إداأدوات 

 
الل لللة عرتيلللة و بالل لللة ال لبحللل   السلللابقة لىلللل  ا لللم الدراسلللاالسلللاب   قسلللمملللن  للل ل ال لللم التطلللر  

البحل   ملا يميلى وإبلراز، بدمتل  ملن  وذليا ، وملا هلاوذلل  ىليالتلي  نتلا ج والهلدو منهلا وا لم ال األجنوية
التأليللة  اظوا  ىظارة للم ا ميهللوإل و ىللل  التعللرو عللل   قسللمال لل ا  يملل للل  الباتطللر  يوسللوو  هللا،عنلحللالي ا

 چية.سترا يا 
 :مقدمة

اللل ا سللترا يچي  توجلل  امللي مجللال ال المللدا ت المسللتحد ةللتأليللة الللد  ة يچيا سللتراا ظارة عللد    
 جللتيم المركللى التنامسللي مللي األيلل  ز للاظة مللي األرتللاح و للدمحقرة علللي  ا ظا  سللاعد المعلومللا  التللييقللدإل 
ملع  الع بلةقلرارا  المناسلبة لتلدميم ا  لا  ال الشلركة مليرة ا ىظا حتا  ىليه يتالمعلوما  ال  ، وك لو تالط

 اهر مد ت ا ظارة ا سلترا يچيةوبد  ،(2010، زعرب) ي  ا  الوب  ايا التأاليم مبجاا   العم ء 
نظلور ىسلترا يچي يحقل  ملن م ا   ظارة التأليلة جل ىرة التأليلة ىللي اظإليلدا لربابلة و ا  التق ج ا للتألية ليحول

ة ا لداو المنشل  ديلدح  ل ل  سلوا  ملناأل مرار مليلهلا البقلاء واالسلت  حقل ة و  أاليايل ش ة ميلىة  نامسلية للمن
دة ة الشللللديمسلللل نالمبيئللللة ا و مللللي اللللتوواللللع ا سللللترا يچيا  ال زمللللة لتحقيلللل   لللل   األ للللدا خو لللللة األجللللت

 ا  والربابلللللللللللة عليهلللللللللللا لةلللللللللللمانترا يچي طويللللللللللل   لللللللللللل  ا سللللللللللل   لللللللللللم ، ليلللللللللللة للمنشللللللللللل ةالدا  وا مكاايلللللللللللا
  الللليا  للللل ع ا ظارة عد سللللا نايمكللللن  يتلللل ال مللللوراأل الللللد اولنلللل تييللللتم وسللللوو (.2014ذللللالا،) نيي  ا

 ميهلوإل) ملن ليل  ة يچيا سلتراليلة أتلاىظارة و ل   ،ح حقيل  ز لاظة ملي األرتلاىلل   ا ليظوالتي بد  التأاليم
 (.ة يچيا سترالية أتلاىظارة  اظوا  - ة يچيا سترالية أتلاىظارة 

     Concept mentnageCost Ma gicStrate:ةاإلستراتيچيلفة مفهوم إدارة التك :الً و أ
"ا  ا  برار ملدروس يهلدو ىلل  هاااا: منه ةا سترا يچي ةظارة التألي  مياهيم وجد مجموعة من ال

ملن   لهلا  عمليلة يلتموااهلا ، Henri et al., 2016) ) "هايتسلترا يچى كة ملعمواءملة هيكلت  ألاليم الشلر 
 بالتأليلة ىلل  اظال  للد لهلا، ولللوذللها مرايع تج بجملياة المن  تبع التألية والتحكم ميها عل  مدار ظورة

 ( مايلة للمنشل ة بهلدو  قلديم منتجلا  ) لدئلة الدا ليلة وال ارجر الويت عناذل ا علل   حليل ةل  مع التركيى اي
من وجهة اظر م بهدو  حسين الواع  لهم قيمةو عكس  ء،لعم تياجا  ا لوي ال    او بمواذيا  

هللا، ومللي يأليللة والللتحكم موا  واسللالي  منيللة لتتبللع التاظداإل سللت باية امسلل ة  نيللى م ة وإيجللاظي للمنشلل چا سلترا ي
 عليهلا، ظملاعتالالتلي يمكلن ا ي مجموعة من األسلال"مبارة عن   ي سترا يچيةىظارة التألية ا   عر م آ ر

ا ل دمللة األ للدسللت دإل   يمكللن اني  سللالمهلل   األ او العامللة بميرظ للا لتللدميم  للدو محللدظ او  سللت دإل معلل 
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ا ي  سلللت دإل ىظارة التأليلللة التللل اسلللالي    علللةو مجم، م"ةشلللركال وااشلللطة ملللة وااشلللطة دملللة األ لللداو العا لمعللل 
 .(2010عرب، ز ) سمي بنظاإل ا ظارة ا سترا يچية للتأليةالشركة  

 :ستراتيچيةإلا تكلفةإدارة ال أدوات :ايً ناث
  :ABC Activity Based Costing))ام التكاليف المبني على األنشطةنظ -1

لرس بلد  ألو ة علل  اسل يل لليم ا جمالتألا لع االتقليدية  عتمد ملي  وز م أاليالت مةاظا بما ان  ن غيل
لة بطل مولررة او مر  رمدروسة مما ييظا ىلل   حميلت المنلتج النهلا ي بتألاليم غيل   شلر اوبشلكت مبا  سلواء بل

حاسللبة م اإلمكللن لنظلل ار للة االل  يالعديللد مللن الملليليين والبللالثين مللي مجللال المحاسللبة ا ظيللرو ، مريللر مباشلل غ
  ملللن اللللت لألللاليم ملللن  للل ل  قيللليم و قنلللين الت يمللل  سلللاعد المنشللل ةاألاشلللطة ان ي علللل المونلللي  يمالالتأللل 

لايي تطلل   ألاليم ىطة التلي اشل ألاسة و حليت اظر ، و قيمة مةامةال  حق  ة التي األاشط ل  قيملة ال ة لتحقل
نظللاإل  يسللي لر ليللن  الموللدا ا .(2008،يم  ل)ابللو  م الرتحيللةظلليي  عتللالوتال بهللا ا  تمللاإلو وجيلل   ،مةللامة

 تحكم مليملي التألاليم يجل  الل  عل  ان األاشطة  سلو  التألاليم ولللتحكم عل  األاشطة ليم المونيالتأا
لن المنلام ملن  قنيلا  ىظارة التأليلة، ة قني ABCاظاإل  عد   و ، األاشطة ع التلي يحققهلا بسلو  و نبلع ا ميتل  ملل
ا من االيلة  ي عد ، ك ل قرارا ا  لا  ال ةياعد مي عمل سة و ال دم  عن  ألية المنتج امامعلو  قديمل   مييد 

علل  العواملت  ةللربابللل  ل ل ا بتها منيتم ربا رة، لي منتج او ال دملة كويالربابة لت  عندما  أون  ألية ال
لا علن جميلع اليممل  ة قية، مة   عن كوا  اظاة ىظار لعناذر األكثر ا مية للتألالتي  حرا ا نشلاخا  ة  ي ل

للل  عللدظ مللن األاشللطة ل للرض ل للر  أليللة كللت اشللار ىشلل ة م المن   قسللي طويقلل  يتطللل  المنشلل ة لأللون  يملل 
   .(2014،وعوظة ، يوسا Archna Mohan،2010زعرب، ) يمبشكت سل

 :المستشفيات( في ABC) امنظ -
ة ملي يملن ال لناعا  الر يسل  امهمل  ال دمية والتي التلل  جلىءا   المستشايا  ىلدو المنشت  عد   

ويل  ولقد اش   الحاجة ىلل   ط، ا بت اظيةمي الحياة  زها ظور بلار لي  اذبا ل  عالم،لابلدان   يد مندعلا
 :ااساسيين  مين لامجة عاتي ايا لمستشا مي( ABC) اظلاإل

ي نامسلية التل لتئلة االوي القلرن العشلر ن ملي مجلال ين ملن   ل العقدين المااليلدوث   يرا  كويرة جدا  -1
 .و حديللد  شللكيلة المنتجللا  او ال للدما  الملليظاة  ر،والللع األسلللعا  للةر لو ت  ال دميللة، شلل نماكثللر الواجهلل  

األاشللللطة التللللي  ءةلال  وكيلللل ة و وبيلللل ظسللللين جللللو ومللللا  لتح  المعلل دميللللة ىللللل المنشللللت  ا لاجللللة مللللديرا  -2
 (.2008)ظرغلللللللللللاإل وشلللللللللللقية، و لللللللللللدما همحيلللللللللللة منتجلللللللللللا هم ة ورت، ولليهلللللللللللم اللللللللللللدبي  لتأليللللللللللل ينجىواهلللللللللللا

لللاإلالن  للل ا موجللل ب للل ي ظل لللتم   ل شلللكت يكيلللت تو قلللة ومورمجلللة ظقيسلللس اغيلللر المباشلللرة علللل   اليمتأللل ال  يل
لللش لللى يني   حقيللل للمستل للل  م عليلا لللي   لللل  التأللل   ولللل   حقيللل  مولللدا العداللللة ملللي ساسللليتين، األا ل  ميل لل

لاأل للي را  (Cost Drivers)و موجهللا  للتأللاليم ابموجلل  مسللوبا  لل للدما  ال للحية ة لمنتجلل شطة الالل  عل
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للةالع  لاألل للاء ىر لل  خ عللن  للم   الليا  للل  التأللاليمألوا ةايلل والثا ،ةيووالسلل  بل للةاشللطة التللي للليس لهلل  ا قيمل
 (.2008، لي)ابوم   مةامة

  : ياتتحديد األنشطة في المستشف -

لسشلي  لتقلديم ال لدتلمست ااشلطة المليظاة ظا ل األم سييمكن  ق  مجموعلا  ما  الع جيلة ىلل   مل
 ر يسية   :
 Unit-Level Activities: دمة لولدة او ل  مستو األاشطة ع -1

 اللدو ها خرظيل    تناسل ر ا بشكت مباشر، و  دمة الع جية للملر بطة بتقديم او ي األاشطة الم
واا  أليلة ( والعملت لملواظا)ة اليم المباشر من التأ تةة شط   األا أاليم ا ، و مع عدظ المر 

 .الخ.......،األظو للللللللللللةمراللللللللللللين و يمكللللللللللللن  تبعهللللللللللللا بسللللللللللللهولة مثللللللللللللت: اجللللللللللللور األخبللللللللللللاء والم
 Batch-Level( ل المرالللللل  نلمجموعللللللة ملللللل )شللللللطة عللللللل  مسللللللتوو الدمعللللللة ال دميللللللة األا -2 

:Activities 
للللل ،  اراللللل م العيلللللون،مراللللل  ) و لللللي األاشلللللطة المر بطلللللة بمجموعلللللة ملللللن المراللللل   ....لقلل

للللة(مللللر ا مللللث   20-5)المرالللل  بكللللت مجموعللللةن عللللدظ ظللللر علللل الن ب للللا (الللللخ للللت:  هيئل  ، مثل
لا .... ،لمرال ومحل  ا ، ليلاة العممل ر و هيئلة غتش ي ، غرمة ال   اللخ، كلت  ل ا يمثلت مجمعل

 دة،كة لجميللع المرالل  اللمن المجموعللة الوالللل ة  لل   األاشللطة مشللتر  أليلل النشللار. و  عللد يللة  أل
لللة لللي علللل  اشلللطةاأل  للل   اليم  ملللءن مسلللوبا   أللل لللل   علللل ء  وتنلللا لللرا   هيئل لللدظ مل    التلللوالي: عل

 .مللللللللللر الازمللللللللللن محلللللللللل   ، االعمليلللللللللل  ئللللللللللة غرمللللللللللةغرمللللللللللة التشلللللللللل ي ، عللللللللللدظ مللللللللللرا   هي
لالت   لللللللللا  الع  إلسلللللللللااب)إل اشلللللللللطة علللللللللل  مسلللللللللتوو ال دملللللللللة بشلللللللللكت علللللللللااأل -3  :(ةجيللللللللل

Service- Sustaining-Level Activities 
األ للرو، عللل   لساإلي األبلل بلللابهلللا د منسللتيي  للي معللين، وال ي   قسللمالمر بطللة ب و للي األاشللطة

ليللة القللل  وعم شللرايين،لا ل ،  ركيلل ةر : القلللسطتطة، مثلل سللويت المثللال بسللم القللل ،  تنللوا ييلل  األاشلل 
ا   أليللة مناسللبة مثللت: مسللوب عنللي باسلللت داإلالم اليم عللل  القسللملتألل  لل   االميتللوح، و للتم  حميللت 

لن، وزملللن العمليللةيايلشللر زمللن  ركيللل  ازمللن القسلللطرة،  وا ييللل  األاشلللطة ون  تنلل بسللم العيللل   ل . كللل
لل ىر،  ركالع جيللة المقدمللة، مثللت:   للحيا النظللر بللاللي الللة ، ىز والشللبكا  ال ذللقة  اسلل العد يل

للل  ، و رايلللا الميلللا  الىربلللاء، و ركيللل  الق  معنلللي باسلللت داإلألللاليم علللل  القسلللم الالت  لللتم  حميلللت  ل
 .قرايا عدظ الة، و  ذق  العدساعدظ ال الت حيا، ا مليمثت: زمن ع مسوبا   ألية مناسبة،

 Activities          :Customer-Level (مر ا معين)األاشطة عل  مستوو العميت  -4

للياشللطو للي األ  ل ن والة المر بطللة بالتياجللا  مللر ا معل للا اليلل لستييد منهل اآل للرون مثللت:   مرالل
ا ي تلل ظا  محلدا     مر ة   تمي ج ت عمليةىن كلي   يا  التجميت مثت:  جميت األاا،عمل
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للر  عللن لمل للة ا آ لل عللل   لتأللاليمو للتم  حميللت  لل   ا الللخ. ....الشللعر، وشلليت الللد ون، ر، زراعل
ي ، وعللدظ الشللعر ملل را نتيمتيللة مناسللبة، مثللت: لجللم األاللا بالسلل  أل مسللوبا  إلا ا باسلللت در ملل ال
 . المر التأاليم باك ساس لرتت      ةجم الد ون المشيوخول سنتيمتر الوالد،ال
     Facility-Sustaining-Level Activities:ككلت مستشلي لاوو مسلت األاشطة عل  -5

 لينيللةوا مير الونيللة التحتيللة ا ظار للةو للو  ي  ككللت،شلل تالمس  اعم عمليلل دللل ة ال زمللة و للي األاشللط  
معلدا ، ا اله اسلت جيلة ممكنلة، مثلت: روا ل  ا ظارة،قديم ال دملة الع ية  تي  جعت من عملال

للللة،وا الللل  دمئللللةال ، التواآل لمعللللدا ة اااذللللي للللا  العامل النظامللللة واألمللللن، الووييلللل ،  لاءة، الع بل
اليم معالجتهللا عللل  ااهللا  ألل  اشللطة يللتم  األاليم  لل ألل     للي   ول للعوتة ى التقللار ر.و جهيلل 
لجميللع  ها كمولللإ ىجملالي مللن با مللة الللد تابيللتم لسلل وتالتلالي  ع جيلللة،  الجميللع ال للدمال ةعامل 

للللاليم كت مللللة د طللللور ال للللر أل  .(2008)ظرغللللاإل وشللللقية، شللللكت عشللللوا يي للللها ب    او يللللتم ةمتل
 :(6201،ونيسعدو  عريوة) تيافشتسالم ة فياألساسينشطة األيوضح  دول التاليالجو 

 (1دول رقم )ج
 الرقم ستشفياتمال  فياألنشطة األساسية 

 1 االستعجاال 
 2 عةشاآل

 3 طويةالاليت التح م ابر
 4 العامة   رالةجلا

 5 لطويا اعاش ا
 6 الط  الدا لي 

   7 ألخيالا خ 
   8   األمراض المعديةخ

 9 الحنجرةو  واأل ن األاا جرالة 
 10 ظاإل  العخ

   11  ة خ  االمراض ال در 
 12 جويروالت التةميد

 13 خ  األسنان
 14 األظو ة  م ىن ال يدلية و 
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 :ginCost getTar (TC) فةالتكلفة المستهد -2
وإل ن  قللل   علللل  الشلللركة ايجللل  التلللي مة علللن ملللنهج ملللنظم لتحديلللد التأليلللةسلللتهدليم الماأللل عولللر الت 

ة ملي سلاعدجلت الماوظة محلدظ، وملن مسلتوو جل واييلة معينلة وتللدوظ ا لتقلديم ح ملي لمقتلر ا جبت نيع المنلت
عتوللر    مهلل الي لتلل تامتوبللع، و يعلل  ال لل ل ظورة ليللاة  لل ا المنللتج ومللي لللدوظ سللعر ب المرجللوة لرتحيللةليللد ا و 
ارة  ظسلللاس اسللللوب األي مللل  اهللل لللل  كواى الللامة با رتلللاحارة األإظالت طللليت و  سلللاادة ألغلللراضاة مثابلللة اظمب
 (.2017)شا ين، يملتأالا

الشلركة  الحديثة التلي  مكلن ىظارة ا يچية ستر تألية اة الستهدمة من اسالي  ىظار اسلوب التألية الم
جاال    سلليم  للمسلتهلأين، ىلل لتل  ت لميم و لايت للمنلتج و ت طل الة ملن مرللل  ا  بلدء من   ايا التألاليم

 التللي تهدمة  للو األظاة وب التأليللة المسلل (.اسللل2014،لا)ذللا أالييها  يللو  شللكت حيللة للمنتجللا  بلرتقيلل  اح 
عر الويع المستهدو، و عتور  العاملت الملتحكم ملي  يلا حديد سمي   ي السو   د م عتمد علي السعر السا

الع بللة اة مراعلل  مرللللة   طلليت و  للميم المنللتج، مللع م ملليالتأللالي ةى علللي ىظار تركيلل الل ة مللن  لل التأليلل 
ملي األجلت الطو لت، ليل  اليم مليلة ىظارة التأل ارتلاح الشلركة وعسو  و مي الي ين الواع التنامسرة بالمباش
 :   اعتبار     ة مت يرا  يتم استهدامها     ميلوب ي ا األسان  
 ديللد  ملي اللوء الواللع التنامسللي ملليم  حواللل ا يللت و اقطلة الودايللة، لل و  لمسللتهدو:السللو  سلعر ا -ا

 .اظيةا بت ية الولدة چسترا ياو  ،عدمء وبدر هم علي العم إشباا رغبا  ال، و السو  
   طلليت الرتحيللة، واللل ا يجلل  ان ي  لل  مللي ليللة   ا لعمدظ ومقلل  يتحلل  الللرتا المسللتهدو: واللل ا للام   -ب

نهللا: المسللتثمر ن وإظارة ة، من للشللرككلل مماعلللي عا للد  قيلل  حي غوللتهم ملل ر خللراو و االعتبللار عللدة ا
 الشركة.

ل  ين سلللعر الويلللعتم  حديلللد ا بلللالير  بللل والتلللي يللل  هلللا،ح بمسلللمو و لللي التأليلللة المة: لتأليلللة المسلللتهدا -جللل
 ز للللللللللا عنللللللللللد القيللللللللللاإل بعمليللللللللللة   جاو ال يجلللللللللل  تللللللللللي، والسللللللللللتهدوالم المسللللللللللتهدو و للللللللللام  الللللللللللرتا

 .(2014ا اتا )غنيمي،
 اا اهلللدو ا بوللت ه    ايةلل للل و يعمللت عهلل اليم مالتألل  ظارة  ة ظا دمة اهيللة المسللتلأتلامللد ت ر عتولل ي

ينب لي   لملد ت مءال  ا اهل ل اقل  ومو  ،اهيلة بعلد للدو ل  التألل ر ع  يالتل وتة   ل علمنتج و ليم اة   ملمي مرل
منلتج للي األولل  يتالت طل  تحميلت والتقيليم بلدءا  ملنلراللت ظورة ليلاة المنلتج لكاملة مي ليم مالتأا ةع ان  

 يلةياالاألاظملة التأملن  علن غيلر  تميلىا  م ااظامل  دمة هيلة المسلتلملد ت التأ   علدو  ،ويلعبعلد ال امة لولت  مرل
وذلول لل  ب بل غلو المر  اللرتاام   ل  لم  ةليم  لمنلتج اوال  ية ال حدظ  أ  األاظمة ل   لي  كاا ،يديةلتقال

 لل اعر اديلد السل ح ن   مل ل طوا  ملااطال  لعكس  ب قوإللي دمةتهية المسلالويع، جاء مد ت التأ ىل  سعر
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 ابهلل  المسللموح ليمتأللال  لحللد األب لل لول لذلل و لل  وب  حقيقلل للل المطتا   الللر ام لل   السللو   للم خللرح منلل وللل  يق
 (.2016نتج )لمىا ، اتا   ل  الم

ان ( 2012،الرملللاعي)تشللايا  مقللد اواللح  ظراسللة ي المسمللل  تهدمةالمسلل  أليللةامللا عللن اظللاإل الت
الي التل يم وتلمستهدمة ييظا ىلل    اليا التألالية اإل التألادت ب ن اس  درا يةظار اذة األل ايا  االمستش

التأليلة المسلتهدمة  طوي  ملد ت  ن  ناا منامسة محلية  ستدعياو ، قها حقيالتي  سع  ىل  تاح ز اظة األر 
ر عاسل اليا األ  لتلالي ار السا دة ملي السلو  الطولي او   اليا التألاليم وتااألسع ل قاء عا الب  ىمو ل

ليم للوذلول لتألات اليا ابظارا  ا سلاإل و والنومية، بحي   لىإل جميلع األب جوظةوتنيس ال مةلل دمة المقد
 لمستهدمة.ة األيتال ىل 
 : Just In Time (JIT) ددحي الوقت المنظام اإلنتاج ف  -3

او  يللةوايا  مقللت علللي واييللة ا اتللا  بللت يمكللن اسللت دام  مللي منللاخ (JIT)اإل اظلل   للرال يقت
 ومشلللاكت الجلللوظة ا نللل  تإل ا يعتملللد  للل ا النظلللاإل عللللي  واللليا اظلللا ، لللعتوز والاء ا لللرا مثلللت الشلللر   االمجللل 
بللل  ا اتلللا  و حسلللين ىللللي   اللليا و  والعملللت عللللي لليلللا، بحيللل   للليظا ،كتالمشلللان ملللداظ وغير لللا مللل وا 

 ينن،  حسل ىو م الم ل كما ييظا  طوي    ا النظاإل ىل    ايا لجل  .(2016 را،)الم ةاتاجيا  ا لقرار ا
البشللر ة، اإل األمةللت للمللوارظ  دة، ا سللتت وبلل  ا اتظللار، ز للاظة ا اتاجيلل  قليلل م، لتأللاليوظة،   الليا الجلل ا

 (. 2014،وجمعة شكال المنتجا )اورا ي اا مالتنو ة وز اظ
 عوئة  ان )et al., LeBlanc 2008)سة ظرا ح اوا ديا  مقمستشامي ال )JIT(اظاإل عن اما

 لد ايلة ال لحية ملع االسلتمرار ملي  ىو الرعا  ألاليم ىل    الي اظو  اسمنالوب  الية مي الع ج الموارظ
 بالرعاية المناسبة.  المرا

 :Total Quality Management (TQM)ملةالشا دةإدارة الجو  -4

   قامللة متميللىة مللي األظاء للل  ة  قللوإل ب المنشل  ااشللطةكامللة   شللمت سللية ىظار للةلم"ب اها TQM علرو
عملال قيلاإل باأللع الوللدا  واألبسلاإل لجميل  تو ا  وملي  كاملة المسل لل وع نيلالعلام يلعجم وظهل ا جهمي  تةامر

  ءعمللل لية للسلللتقواجلللا  والتوبعلللا  الحاليلللة والمالحولللي يلا ولللل  بالشلللكت الللل ذلللحيا وملللن الملللرة األ تبشلللك
 يللللت مللللي   قيلللليم العمللللل رجللللة كيللللاءة ممكنللللة مللللع االعتمللللاظ ع  ظل ع ة وتلللل المنشلللل  داو لللل ا والمجتمللللع و حقلللل  

المنللتج ة سللع  لجللوظمللن ا للم األاظمللة التللي   الشللاملة جللوظةىظارة ال اظللاإل   عللد.و "اءظاأل دو  حسللنرمللة ملل عم
 .(2016)لملىا ،ول ملن الملرة األ نبع، وعل  ا اتلا  ال لحيالمن اوظة ملجت، و ركى عل  اوالمنش ة كك

 :Balanced Scorecard  (BSC)متوازن ة األداء البطاق  -5
التلي سلا م  ملي البت  ديثلةظار لة الحتقنيلا  ا ي  واللااللد األسل  متلوازن ظاء ال عتولر بطابلة األ

ا ة واظاء المنشللللل ة ومللللل  رؤ تهللللل ااشلللللط تقيللللليمل ةىسللللترا يچية  طللللل و  اىظار للللل   ااظامللللل   دعللللل     . و لللللي اظاء المنشللللت
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ة، ليلللة ورالللا العمللل ء، وماعليلللة العمليلللا  الدا ليللل   المابلللين الجوااللل  اإل ملللاتها، يلللوازن  للل ا النظللل إسلللترا يچيو 
 ة،او ذلللناميااللل  رتحيلللة او غيلللر رتحيلللة،  دميلللة اء كلمنشللل ة سلللو وا بلللداا ملللي ا ر و طللل علم والتتااللل  الللل وجو 

ظور لة سلنو ة يلد ا لداو  حد ىلل  بطابلة األظاء المتلوازن  هلدو  .يرةكومية، ذ يرة او لكومية او غير لكو 
 ملتىخلار ع هيئة و و  ر اا  او اشار والد عل  الجواا  او األاشطة األيط   جة، بحي  ال  لمنشل مث   

يا  لت ة، ملع  وال سلترا يچيا بلال طت  يم  نيي ية يمكن رتطها وا  الهامياه سالة ىل  ر ترجمة الرؤ ة والل
ا األكثر و ر و دال. ييما ي   ت  يي  ا، ككة ليدعموا  نالة لجميع العاملين مي الشر رسلا ة و لرؤ ار اومس اول 

 قيلليميلت ملن التعلدظ بليت و والليا جسل لمثلال لتيت اسلو عللل "اءبطابلة األظمكلون "لبطابلة األظاء المتلوازن  و
 .)s,ilbaB 2018 ، 2014،الللدو  ) نظلليمهممللا يجللرا مللي مجللال  قيلليم   نمللدير للسللما  ا يالر يسللي اللل 

  :IIABC ( osting C asedB teAttribu(أساس المواصفاتعلي مدخل قياس التكلفة  -6

ت مثل  ل األسلت ا  ليم ملن  ل ىل    اليا التألال ا يظ  قنية التألية عل  اساس المواذيا 
 د  علل  .نللتج  المذللية مللن مواذلليا أللتل ازاجلل مسللتو ا  ا  مللنالمثللل    حديللد التولييللةع ملل  ةالمتاللل  ةطابلل لل

 (ABC)لنشلللار اسلللاس ا  لتأليللة علللل يتلللي ا طلللوة متقدمللة علللن  قن  قنيللة التأليلللة علللل  اسللاس المواذللليا 
ليللللة التأ ت لقيللللاس الللللد المللللدعتوللللر مللللن ا لهمللللا، ليلللل   اداظ  وامتلللل  (ABM)وا ظارة عللللل  اسللللاس النشللللار 
ل  مواذليا  عالتقنية  د    و عتم ،القرارا  ا م مي  رشيد ا  ا  سمعلوما  و حديد ا بدبة اكور و ومير 

كملا يسلت دإل ملد ت العمليلا  لتحديلد ة، التأليل د ياس و حديلق ا تمام  و ت   ا اساس   ا محور ا   عدمنتج و ال
اسللاس يمكللن  عر للم  قنيللة التأليللة عللل    عليلل و المنتج. باسللت داإلالعملل ء   بطللة بالمنتجللا  اوالمر  األاشلطة

  للللا    ليم عللللل  اسللللاسالتألللل ر اذلللل عنا ع تبلللل   لهللللامللللن   ميللللتة جديللللدة اهللللا  قنيلللل ا ذلللليا  عللللل واالم
 ا  يمواذل  ىلل   من   ل  حليل تجياس  أاليم المننية لق قاها اعل   عرو  و بد. اا  المنتجا ومواذي

 .(2019،وآ لرون  سلرور)و التأليةد ل    علديا  التي مواذال بتل ة تني المسالموارظ  عجميت ة ورتيساسألا
  :gngineerinEue alV (VE)القيمة مدخل هندسة -7

و علرو ب ال   يةلة. منم بتأليلة  مي جيد بدا ت جديدة لمنت ندسة القيمة  ي  قنية  تةمن  حد
نقديللة لتللل  ة الديللد القيملل ، و حدمللةتج او ال واييللة المنلل  ي  حللدظا التلل  طويلل  منهجللي للتقنيللا  المعتللرو بهلل 

يلت تملد علل  التحلعالقيملة   هندسلةم.(Anayo,2016)يلةة ب بت  أليلة ىجمالزميية ال الوايية و ومير الوا
ظراسللة مكواا لل  واجللىاء ، ومللن  للم  قيلليم منللتج و للالمميللىة    للا  للواللا ا الر يسللية واالللواييي لتحديللد ا

ن ع ملا يكلو  لتم مقارالة  أليلة  ل   الولدا ت مل ى   ا  بديللة،داث منتجل ج او اسلتحميهلا  علديت المنلت ت بماالودا 
 (.2019ا )محموظ،لمنتجع  مقابت     ادمل االمستهل  مستعد  
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 :Value Chain (VC) مدخل سلسلة القيمة -8
ة ملن  ل ل ال دمل املة من األاشطة المطلوتة لتحقي  المنتج او عة الأمو ة  ي المجالقيم سلسلة

 سللللللت داإلا ا ي بعللللللد المسللللللتهلأين، والللللللت ل  النهلللللل ىللللللل  ي نهللللللا لتسللللللليم الوسلللللليطة، ا اتللللللا  المرالللللللت ا
)2016l.,et a(Roko .  مرللللة المللواظ يتحللرا بهللا المنللتج مللنالأيايللة التللي  ضقيمللة  عللر لة السلسلل ىن 

ىء وكلت جل  ،ملن األاشلطةوعلا  ىلل  مجم . لل ل   قسلم المنظملة اعمالهلاااها ي  ا نتج  م   ان ي باىل يةلاألو 
رتللاح سللا م مللي جللىء مللن األي وكلل ل  ت،عميلل لليلل  القيمللة الأليللة المقدمللة  حق ييسللا م ملل  طة القيمللةمللن ااشلل 
ر قلداوقيلاس م ممكنلةة ممكنلة ب بلت  أليلة القيمة  و ىاامة اكور قيم سي لسلسةاسيهوإل األالم نأل ،الألية
 .(2017)ااظية، لةلسلسلأت جىء مي ا ا مة مي القيمة المقدمة والرتاالمس

   :arkingmnchBe  (BM)قارن ألداء الممدخل ا -9
ملن  ل ل    ملي السلو  مسلين  بلين اظاء المناسليطرة علل  المقارالالل المقلارن ملد ت األظاء يسع  

بشلركاء القيلاس  العملت علل  التعر لمو  وازن لمتل القيلاس اشلروا مسية مع االلتىاإل بمظراسة و حليت الويئة التنا
بلين  جلراء المقارالا   اءا  المتبعلة جلر ا   حديلد وذوال  ىلل المشاركة ع المعلوما  وخر   جميالمتوازن و 

لشركةحل لاألظاء املي  ةاخن الةلعا والقلو و ل  بتقييم مو  ،ا شر المي  جلة التلي و حديلد المجلاال  الحر  لالي للل
عل  ظمج مقاييس عمت المنامسين، وال اراة باألظاء المتميى ألملةتمق يرار ماظاء غي لشركة ظهر ميها ا

 (.2010)العييرا،و لللتلطاألجلللت ا ملللي عدة ملللي  طلللو ر األظاء و حسلللين لمسلللالالماليلللة ليللة وغيلللر ظاء المااأل
 :Theory of constraints (TOC) دنظرية القيو  -10

  ل  عي  بدرة المنظمة ع التيلقيوظ  ل  ةللياعة ا  ا ظار لكى عوب ىظارا منتظم ير لسا اظر ة القيوظ
 يلا لالعم   حقي  كيلاءة لالنظر ة ع    ى  ركو  المةامة،ية لالأم القيمة  عظيمي ة لالمتمث اهدام  حقي  ا 

   النظر للة  لل  وللل ل  مللءن اسللت داإل. يلظللاإل التشلل ينلا ي  قيللدا  التلل  تنابلل ا معالجللة  مةلل   عللن ية،للتشلل يا
  ية علن خر ل لالتشل ي يلا لعم ورة الأويرة علن كيايلة ىاجلاز اللل ل الرؤ ة من   تاحر األاظة ل  ز ييظا ى

قنيللا  ظر للة القيللوظ مللن التا   عللد.ةل  الليا لجللم الم للىون والقللوو العاماو  ،ا  العمللتجللم  للدمق عظلليم ل
دورة بللل  الللل و و  للل النجلللاح الحرجلللة و م عواملللت  للل ا     حسلللين اللللدلللل يسسلللا  عمل سلللاعد ا ية التللليچسلللترا يا 
ملي  تنابلا  ي  مواالع ا لل د و قمي  حديالميسسا     مساعدةل   النظر ة ع ك ل   عمت ية، و جتاا ا
ملي  عواملت النجلاح م ل ا اللد  ي علدة، والل ا رععاملت السل   ل  التركيى عل ساعد المدراء عو  ، ية ا اتالعم
يل   وبعلا  رض  حقل ل ،  ميل سل  عة مليوالسلر  ىعلداظ المنلتج،سية الحالية، و تةمن السرعة ملي مايئة التنالو
 .(2014،وجمعللللللللللللللللة )اللللللللللللللللورا  نيسلللللللللللللللل المنام بالمقاراللللللللللللللللة مللللللللللللللللع وبلللللللللللللللل  اب للللللللللللللللرمللللللللللللللللي  عملللللللللللللللل ءال
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 سم الثالثالق
المستشفيات   يف  اسبة التكاليفحنظام م  

يلة ، ليل  يعتولر الوسل ا تشلايشلار المسعلوملا  لناظلاإل الم يم ي ااساسن ا ت اظاإل التأاليم ركمثي
ملا  التأاليايلة لمعلو  لومير ا ل ل   ملن ، و لل قلرارا   لا  الاة تومير المعلوملا  المدعملة لعمليل األساسية ل

 للللا  ا  ملللليلي  المسللللاعدة لنمللللا   واألسللللاا ، وعللللرض بللللدا تشللللي المست يملللل  ن عناذللللر الم للللروما علللل 
  .(2020،محمد)القرارا 

 :فياتنشاط المستش فيليف لتكاسبة عن اظام المحامقومات ن: الً أو 
 :ييل المستشايا  ييماار اش يم م تمثت مقوما  اظاإل المحاسبة عن التأالي

 :دليل خاص بهاكز التكلفة ووضع د مراتحدي -1
جللىءا  مللن بسللم يعوللر عللن ة يكللون مركللى التأليلل وبللد  ،مسللئولية  للو مركللى اشللار او ى التأليللةمركلل 

المراكلى  اشلار المستشلايا  يلتأليلة مل اكلى ا ق لد بلدليت مر و ، ما لت القسل ملت محلدظ ظاو آلة  قوإل بع عملية
ال ليدلية ، او تر لاو الت  ية والأاميا، اظا  ال ارجيةالةي ، اومةعمليا  متجااسة كا با يي  نميها يتم  يالت

 يلتل لعمليلا  او شرو عليها مواا يتحمت المسئولية عن ا، ا  دظلمسئولية عنها محو كون ىخار ا ،....الخ
 :اآل ي مستشايا  ىل اشار ال يتأاليم مو نقسم مراكى ال .اميه   ني

لهلا  ي، والتل يا المستشلا ير يسية مال ش يلية الينيةالت إلو تةمن األبسا :تكاليف رئيسيةكز مرا -أ       
 م الت  يلةبسل ، بسلم الةيلاظا  ال ارجيلة ،ها بسم ا باملةمن، و  م من العم ءبالمرا  وغير  ر  ال مباشا

 ....الخ، وبسم ال يدلية ..تر اوالأامي
 ي، والتلل  يشلل المست يلتشلل يلية الينيللة المسللاعدة ملل إل ااألبسللا و تةللمن :ليف مســاعدةمراكــز تكــا -ب     
الع جية ومنها ة القياإل باألاشط يمواة األبساإل اأنها  عمت عل  مع، وللمرا   ال مباشر بااها ليس ل

 . ريي  ..... الخوبسم الت ،ر ة  التجابسم المح ، الم سلةبسم ، بسم التعقيم
ـ     ــاليف عامــة -جــ ، شللي المست يلية ملل يلتشلل واللة لأبسللاإل ابسللاإل ا ظار للة المعااأل و تةللمن :مراكــز تك
بسلم ال لليااة ، ا ر بسلم المشلت ،لع بلا  العاملةسلم اب، م شلئون األملراظبسل ، لعاملةهلا بسلم الحسلابا  اومن

 .الم ازن ....ىلخوبسم  وا ذ لا 
األ ميلة او غيلر لة ليم بليو نش  بق د ل ر عناذر التأا :فتراضيةمية أو إتكاليف حكاكز مر  -د    
شللي  تالمس ييقلل الحكميللة المراكللى  . و للل   لل  يم معللينأللالها ىللل  مركللى  اسللوت يمكللنال  يوالتلل منتظمللة ال

  علل   ل   يلتم  وز لع مجموعهلا ان ي، و كيل نشلارالعل  مراكلى  ة  لدعلمشقة  وز ع كت م روو منها 
 . (2020،دمحم)مراكىال
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  :بهاخاص تحديد وحدات التكلفة ووضع دليل  -2
سللع ىاتلا  يلة  مهيلدا  لقيلاس  ألاسلها  جميلع التألاليم سلل  ايتم ع يولدة التألية    الولدة الت

لللدوث  ييتسللو  ملل  االتأليللة والنشللار اللل والنتيجللة بللين   السللوتللوامر ع بللة   ان لللىإل و  .ةنلل او  للدما  معي
 يلبلا  او الت يلرا  مل التق  يم  ل مقلدار  ل   التألال ي لي ر مل  ين ا م العواملت التل ة  جىإل ب ت ور ، و تأليةال

او ، ياااعا  العمللت ا اسلل سلل  يعامللة ملل ييس ال تمثللت المقللا. و س المقيللاس الم تللارا  اسلل لجللم النشللار عللل 
 .(2020،حمدم) ظ المرا  او العم ء ..... الخعد، او يلساعا  العمت اآل

ــدولاو  ــالي  لجـ ــحالتـ ــاليف و  يوضـ ــر التكـ ــببات)عناصـ ــفياال (موجهاتمسـ ــي المستشـ ــة فـ  تتكلفـ
 :(6120،ونيسعدو  عريوة)         

 (2جدول رقم )
 ياتستشفملتكلفة في الهات اصر التكاليف وموجناع

التكلفة تهاموج فيالتكالصر اعن   الرقم 
ينعدظ العامل والمحاسوين  ينظار ا روا      1 

منما  واأل ستعا روا   موايي  عدظ المرا    2 
ينعدظ العامل  3  جهيىا  ىظار ة ومكتوية 
ل ال دما عما روا   المسالة   4 
ينعدظ العامل والماء الها ا    5 
ة المسال بوظ والأهرتاءالو    6 
بنيةيااة األذ المسالة   7 

يناملععدظ ال ر ة ومكتويةذيااة اجهىة ىظا   8 
مهىة التأيياجذيااة  المسالة   9 

لطويةة اجهى قيمة األ خوية اة اجهىةذيا   10 
 11 ذيااة ا اث قيمة األ اث
لطويةقيمة األجهىة ا األجهىة الطوية ظإل قا   12 
ة المسال ميتأيجهىة الاظإل  قا   13 
ينعدظ العامل يةكتومهىة ىظار ة و اج ظإل قا   14 
ظإل األبنية قا المسالة   15 
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 وجهـــــات تكلفتهـــــاوم ياتالمستشـــــفاألساســـــية فـــــي نشـــــطة األيوضـــــح  الجـــــدول التـــــاليو 
 :(6201،ونيسعدو  عريوة)         

 (3رقم ) جدول

وجهات التكلفةم ياتالمستشف األساسية في  نشطة األ   قمالر  
النشار مرا  عدظ  عجاال ستاال   1 

عة األش عدظ عةشاآل   2 
يةحاليت الطولتا م ابر  تبارا عدظ ا   3 

مرا  النشار عدظ  العامة   رالةالج   4 
مرا  النشار عدظ  اعاش الطويا    5 
نشار مرا  العدظ   6 الط  الدا لي  
نشار مرا  العدظ   7 خ  األخيال 
ا  النشار مر عدظ  المعديةخ  األمراض    8 
ا  النشار مر عدظ  ة ن والحنجر واأل اااألالة جر    9 
مرا  النشار عدظ  إلاخ  العظ   10 
مرا  النشار عدظ  ر ة خ  االمراض ال د   11 
المرا  ظ دع ريجوالتةميد والت   12 
مرا  النشار عدظ   13 خ  األسنان 

المرا  عدظ  األظو ة  م ىن ال يدلية و     14 
 
  :نشاط المستشفيات ياليف ف تشكل اإلطار العام لمحاسبة التك يلتالقواعد والمبادئ ا :ًيانثا

سلتحوا  ال تمثلت  أليلة ا ليل  ،ستحوا  عل  عناذر التأاليم ا ميقواعد والمباظئ  ل  ال تمثت 
لللل   دملللة او ا يعاظلهلللا للح لللول ع، او ملل ديلللةجميللع المبلللالإ والمطالبلللا  النق يذلللر التألللاليم مللل عللل  عنا

سلت داإل عناذلر التألاليم  ل ل متلرة ايلتم م ست داإل عناذلر التألاليما، و ستشايا منيعة معينة لنشار الم
 .(2020،محمللللللللللللد)ميظاة ة ال حميللللللللللللت عناذللللللللللللر التأللللللللللللاليم عللللللللللللل  ال دمللللللللللللة الع جيلللللللللللل  للللللللللللم  ،معينللللللللللللة
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  :(2020،دمحم)فياتشنشاط المستي ف  فالتكالي محاسبة هدافأ :لًثاثا
و هلدو ، قيلاس  أليتهلا يينب ل  جيلة اسة من ال دما  العوعة متجامج  ميقدإل اشار المستشايا

كلن األ لداو والوالا ا يم   العديد ملنىل   حقياشار المستشايا   يست دامها ماعند  تأاليممحاسبة ال
 :يو التالعل  النح   ث مجموعا  ر يسية يمجميعها  

 يلد  أليللة حد، و تليلةسلاإل الم باأل و لل  مللن  ل ل  حديلد  أليلة :ىط المستشـفشـاة نديـد تكلفـ تح -1
 .لمستشي ييظيها ا ياألاشطة والعمليا  وال دما  الت

  ار المستشلياشل ة لنتا ج اليعلية لتأليل ل مقاراة او ل  من    :الرقابة وضبط عناصر التكاليف -2
 .اططة لهباألرباإل الم 

ــراراتتر  -3 ــيد القــ ىظارة  جهللللا حتا يتلللل الزمللللة ويااللللا  والمعلومللللا  ال ال بتللللومير للللل و  :ةاإلدارـيـــ  شــ
 قيلليم و  ،سللت داما ها و  طلليت رتحيللة المستشللي الم للاظر األمللوال و  لت طيتابلل يللاإل تشللي  للقالمس
م اظاء اللوء  قيللي يملل   للا  القللرارا  او  ،الع جيللة الم تليللة   رتحيللة األاشللطةللتعللرو عللل  ظاءاأل
 . لمستشيا شارا
 تلرا آ ار لا علل   ي، والتل ا شلايالمست لنشلار   المميلىة ل  لاوا ملن السلما و ناا مجموعلة  

 :يما يلها ، ومن ا مجعت لها   ا   مميىةمت اليم المستشي  أ
المستشلايا   ملي تلةلثابمقيملة التألاليم ا :ملن التألاليم الثابتلة ستشلايا معظم  أاليم اشار الم -1

 .يلمباابا  واألجور والتجهيىا  وار مال، كاسوي  ا ةمر يع
لجللللم  يا  قللللل  ملللل ، مهنللللااظللللرا  لموسللللمية اشلللار المستشللللايا  : يلللر لجللللم اشللللار المستشللللايا   -2

، ملاألجور ، سواء عل  مدار اياإل الشهر، او عل  مدار اليترة المحاسويةلنشار، ولجم االعمليا 
، و لل  مر بطللة مباشللرة مستشللي    مثللت جللىءا  كويللرا  ملن م للروما  الىاتجهيلل والمكاملت  و أليللة ال

 .، ولجم اشار المستشايا ا جم العمليبح
  ، مالمستشلللياشللار المستشلللايا  يمللل  ابالتألللاليم سلللهلة اسللوي  ىمكاايلللة التنوللي  :القللدرة علللل  التنوللي -3

ة بمواسلم معينلة اظبت ع، لي  ان النشار ير  ر ياا مستوو النشارايمكن  التنوي مستقو   بيترا  
األملللراض المعديلللة وموسلللم  اتشلللارا، و ا  م لللول السلللنة كال للليم والشلللتاءكولللداي واسلللباب معينلللة

 .ا جازا 
بسلهولة  ليلة  ىلل  األاشلطة الع جيلة الم تم المستشاياالي أبع  ت يمكن :ليمتبع التأا اية ىمكا -4

ظلم ت ل  يمكن  حو لت معو  ،لية جية الم ت، ى  يمكن رتت  أاليم المستشي  باألاشطة العي ااسو
 .رتطهلللللللللا بمراكلللللللللى التأليلللللللللةد بعللللللللل  اشلللللللللرةم مبم غيلللللللللر المباشلللللللللرة ىلللللللللل   ألللللللللاليبنلللللللللوظ التألللللللللالي
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 رابعال القسم
 تطبيقية السة دراال

و لم   لهلا  ،جمهور ة م لر العرتيلةالة  لدو المستشايا  بظراسة لة لتطويقيالدراسة ا اول  ن
  بنظلاإل التألاليم ييملا يتعلل  علاملين بلءظارة التألاليملا ا ملنر ىظارة التألاليم وتعل ملديمع  نابشا ىجراء م

ن األسئلة علن م اخرح عدظ  ، و ية حديد  ألية ال دما  ال حوال طوا  التي يتم بها  ،طو  بالمستشي الم
النتلللا ج ملللي األسلللئلة و ، و مثلللل   طويقهلللا بالمستشلللي وابلللع   لللل الوبلللوو عية و چة ا سلللترا يرة التأليللل اظوا  ىظا

 اآل ي:
 المستشفى؟ لمطبق فيول: ما هو نظام التكاليف األال االسؤ 
 بنظللللاإل التألللاليم المباشللللرة وغيللللر لللو األ لللل  اظلللاإل التأللللاليم المطولللل   انبالمستشللللي  ا المسللللئولون اواللل 

 المباشرة.
 خطوات التي يتم بها تحديد تكلفة الخدمات الصحية بالمستشفى؟ال ا هيم ني:السؤال الثا

 :اآل ي مي ل  ال طوا  لدظ المسئولون 
 مقدمة مي ال دمة.لتلىما  المباشرة اسالتساب  ألية الم :الخطوة األولى

 ال دمة.التساب اسبة است داإل الجهاز المقدإل مي ثانية: الخطوة ال
 اسبة التأاليم غير المباشرة.التساب : الخطوة الثالثة

 رتا.لتساب  ام  مع اعل  ما  قدإل من  أاليم  ء   حديد سعر ال دمة بناالخطوة الرابعة: 
 :يتطل  بالمستشي   حيةال ةمد ألية ال  يرع  سعواب اا ان
 المباشرةير غالتألية مجمعا  +  شرةالمباالتألية مجمعا  = لية ألتسعر ا حديد  -1
 لرتا  ام  ا لية +أسعر الت  حية=لا ال دمة لساب  ألية -2

 ؟ (ABC)نشطة األ المبني على تشفى نظام التكاليفهل تطبق المسالسؤال الثالث: 
  قوإل بتطوي    ا النظاإل. ن المستشي  ال ون باجاب المسئول
 ؟ (TC)بق المستشفى مدخل التكلفة المستهدفة السؤال الرابع: هل تط

  التطوي .يتم  ب ا اب المسئولون اج
 ؟ (JIT)نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  المستشفى السؤال الخامس: هل تطبق

 .لوب  المحدظإل ا اتا  مي انظاالعمت ب يتم ئولون ب ا ساجاب الم
 لصحية المقدمة للمريض:تكلفة الخدمة اتحديد عن في المستشفى الحاالت العملية يلي بعض وفيما 
 :ساعات 6و لمدة يديڤحالة رسم مخ بال -1
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 المبلغ البيان
 350 سعر الخدمة

 87,5 أتعاب األطباء
 27,3 رسم استهالك الجهاز للحالة الواحدة

 20,7 ات طبيةمستلزم
 ten20جل 

 شاش
  Nuprep معجون 

 ستربال
 الكترودز

12,6 
1,1 
3 
2 
2 

 20 تكاليف غير مباشرة
 10 ير مباشرةخدمات غ

 165,5 إجمالي التكاليف
 184,5 الربح صافي

 
 :ساعة 24لمدة  يديوڤلبارسم مخ حالة -2

 المبلغ البيان
 800 سعر الخدمة

 200 أتعاب األطباء
 108 الة الواحدةللح لجهازرسم استهالك ا
 20,7 يةمستلزمات طب

 ten20جل 
 شاش

  Nuprep معجون 
 بالستر

 الكترودز

12,6 
1,1 
3 
2 
2 

 20 تكاليف غير مباشرة
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 10 رةخدمات غير مباش
 358,7 إجمالي التكاليف

 441,3 افي الربحص
 

 جنيه. 20000سعر الجهاز=
 ( ساعاتال عدد ÷االفتراضي  رالعم ÷لسنة ام اعدد أي÷)سعر الجهاز استهالك الجهاز للحالة الواحدة=
 جنيه. 4,5=(24 ÷ 5 ÷ 365 20000÷ )استهالك الجهاز للحالة الواحدة=

 ة.خدممن سعر ال عن الحالة الواحدة %25تم حساب أتعاب االطباء على نسبة 
 

 :ملطربوش بورسلين كاحالة  -3       
 المبلغ البيان م
 2 كيس الجنيت 1
2 Rubber Baselight 10 
3 Rubber Baseheavy 8 
4 Light Cartelage 35 
 18 تيوب مستهلك 5
6 Brotemp 16 
 5 خيط بكرة لفتح اللثة 7
 5 مستلزمات تعقيم 8
 4 ر أمبولتخدي 9

 2 نحقنة معد 10
 6 ستلزمات للمريضم 11
 5 كبسولة للصق الطربوش المستديم 12
 100 تركيبات معمل 13
 2 مسدس لألسنان 14
 5 رسم استخدام الجهاز 15
 400 جور والمرتباتاأل 16



- 26 - 

 

 623 إجمالي الخدمة 17
 600 سعر الخدمة بالكراسة 18
 (23) (-)فرق ال 19
 

ودورهـا ، فـي المستشـفىية چكلفـة اإلسـتراتيإدارة التأدوات تطبيـق واقـع علـى  الوقـوفأما عـن 
 اآلتي: فيائج نتالفتمثلت في تحسين أرباح المستشفى 

 :(ABC)طةنظام التكاليف المبني على األنش: الً أو 

 ني عل  األاشطة.ال  طو  المستشي  اظاإل التأاليم المو -1
 كلى التأليلةظليلت  لا  لمرا المستشلي بمي ىظارة التألاليم  وجديعل  اا   %100 بنسبةالموامقة  -2

 .للمرا  ما  ال حيةدل ا قللدإل شطة التللي مرتوخللة باألالل Cost Poolsليلة لتأجمعا  لاو م
المستشللي  مللن  حديللد  أالييهللا ABC  طويلل  اظللاإل ن كللم مي  االل  بللد  عللل  %100 بنسللبةالموامقللة  -3

 .بشكت ظبي 
ني   اا  بد عل  %100 بنسبةالموامقة  -4 ليلة  سلعير آع ملن وال  المستشلي ABC  طوي  اظلاإل  مكم

 .ل دما ها المقدمة
ا مللي بللدر  -5 اشللطة لة عللن  أللاليم األ لل مي ا لوملل مععطللاء ى  عللل  ABCاظللاإل  ةكللان الللراا محايللد 

 .المستشي ظا ت 
   عى لللى بلللدرة المستشلللي  علللل ىلللل   ABCظلللاإل ا طويللل  يظا يللل  االلل  علللل  %100 بنسلللبةالموامقللة  -6

 .ا  الجراليةجراء العمليى حديد  ألية 
ني   اال   علل  %100 بنسبةالموامقة  -7 لملوارظ المتاللة ت داإل ا حديلد اسل  ملن ABCاظلاإل    طويل  مكلم

 است دامها. ليةو عى ى ماع
ني   االل  عللل  %100 بنسللبةة قلل وامالم -8 ايللة اكثللر يلا للومير معلومللا   أمللن  ABC اظللاإليلل   طو مكللم

 .ة المقدمةلطويدما  اظبة عن ال 
ديم ال دملللة طلوتلللة لتقللل األاشلللطة المكاملللة يعكلللس  ABCاظلللاإل  ان علللل  %100 بنسلللبةمقلللة الموا -9

 .ية للملر االع ج
سللاعد   ABCاإل ظلل ا  ويلل ة المتولللدة مللن  طالتأاليايلل مللا  المعلو  ان عللل  %100 بنسللبةالموامقللة  -10

 .مستشي ال ء ابساإلحسين كياءة اظاقياس و مي   ارة المستشيىظ
شلكت ل لحية با  ا دمألية المي   ايا   مسا ي ABCاظاإل  ان عل  %100 بنسبةالموامقة  -11

 اح.رتاأل سينحىل    ييظا
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   :(TC)مدخل التكلفة المستهدفة  ا:ثانيً 
 طوية.ال  هادماير  مي  سع TC هدمةمستالتألية ال مد ت طو  المستشي   -1
ا  يللة ال للدمي   الليا  ألملل  يسللا م TC هدمةالتأليللة المسللت مللد ت ان عللل  %100 بنسللبةالموامقللة  -2

 ال حية.
الجواالل  الماليللة وراللا مللا بللين  ن يللواز  TCة المسللتهدمة أليلل الت مللد ت ان عللل  %100 بنسللبةقللة الموام -3

 .المرا 
 ة ا سلترا يچية لأرتلاحظار ملي ا   ميسلا TC مةالمسلتهد التألية مد ت ان عل  %100 بنسبةالموامقة  -4

 للرتا المستهدو. يط ل  بت طالمستقولية و 
م  مللة ال  للا   أاليايللة بيااللا  مر و يلل   TCةدمالمسللته التأليللة مللد ت ان عللل  %100 بنسللبةالموامقللة  -5

 يمة.ىظار ة سلبرارا  
 :(JIT) نظام اإلنتاج في الوقت المحددثالًثا: 

 .JIT دظحتا  مي الوب  المااظاإل ا ستشي  الم طو   -1
الملوارظ اسلت  ل ملي  JIT دظحل تلا  ملي الوبل  الماظلاإل ا ااسلت داإل  ان علل  %100 بنسلبةالموامقلة  -2

   ال حية.عاية الر    ايا  أاليم ل  القدرة عل الع جية 
لللل   لللومير ى يللليظا JIT دظحللل تلللا  ملللي الوبللل  الماظلللاإل ا ااسلللت داإل  ان علللل  %100 بنسلللبةالموامقلللة  -3

 شي  لس  الحاجة لها.و ة مي المستت إل األظواس
ليلت وبل   ق ىلل  يليظا JIT دظحل تلا  ملي الوبل  الماظلاإل ا ااسلت داإل  ان عل  %100 بنسبةالموامقة  -4

 ااتظار المرا .
داإل سلت ا  ىلل  يليظا JIT دظحل تلا  ملي الوبل  الماظلاإل ا ااسلت داإل  ان علل  %100 بنسلبةلموامقلة ا -5

  بشر ة بالمستشي .ال ةت للموارظاألم
 :(فىالمستش احربأ تحسين) ا:رابعً 
 .ية للملللر ال لللحل دملللة اا ا  أليلللةملللي   الللينجا  للل   مستشللليال ان علللل  %100 بنسلللبةامقلللة المو  -1
ل ان عللل  %100 بنسللبةموامقلة ال -2 لت المطبقلل ن مللن   يمستشلل ة البولت ىظار  مللنوالميرواللة  ةآليلللة العمل  مكللم

 . طو ر خر  اللتلساب التأليلة
 م،لتألاليا  اليا ييظا ىل   ةالتألية ا سترا يچي اظوا  ىظارة طوي   ان عل  %100 بنسبةالموامقة  -3
 اح.رتاأل حسين يظا ىل    االمحققة منه اليا دةو 
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 نتائج والتوصيات:الو  صةلخالا
 البح  مي اآل ي:ا داو   ثلم 
 .مستشللللللللللي ال ملللللللللليا سللللللللللترا يچية أليللللللللللة ىظارة الت طويلللللللللل  اظوا  الوبللللللللللوو عللللللللللل  وابللللللللللع  -1
 .ستشللللللي الم  حسللللللين ارتلللللاحملللللي يچية ا سللللللترا لتأليلللللة ىظارة ااظوا   طويلللللل    للللل  يرظراسلللللة  -2
 ابساإل كما يلي: ارتعة البح  ىل  إل البال  بتقسيمبا  داواأل  يحقولت
   عام للبحث:ر الاإلطا :القسم األول

ملروض  ، بحل للدوظ ال ،البحل  ، ا لداولبح مشكلة ال  كت من ع عاإل للبح ر الا خات اشتم
الدراسلللا  السلللابقة التلللي  بعالللل رض البالللل  عللل  اميهللل   نلللاول ،بقةاسلللا  السلللار دالو هج البحللل ، البحللل ، ملللن

ر ا و طلللو امتلللداظا   لللل   ىلللل  ان  للل ا البحللل  ي علللد بموالللوا البحللل ، و بلللة الع  ا   ا  ناولللل  الموالللوع
 ة بهلدويچتأليلة ا سلترا يال  ىظارة اا اظواركى علل  ا بل من     الدراسا  عا الب نالسابقة، وا سا لدرال

 راسللا الد ىكيلل كمللا ا ةللا  ر و للدميم المىايللا التنامسللية،  ة شلل لمنم قيمللة ايو  عظلل مللالي اء العللل  األظا ا   ير لل 
ا لقطلااالحلالي علل  بحل  ال ملا ركلىال لناعي بشلكت اكولر ملن القطلاا ال لدمي، بين اسابقة علل  القطلاال
   ير لا علل   حسلين ية بهلدو چرا ي سلتتأليلة اارة الىظ، وا بلاا اظوا  المستشلايا  ل دمي وت ية  اذلةا

  .م لللللللر العرتيلللللللة جمهور لللللللةايا  العامللللللللة بمستشللللللل ال للللللللدوىاللللللللة ظراسلللللللة ل للللللل ل ملللللللن  ميهلللللللاتلللللللاح ر األ
 :اإلستراتيچيةإدارة التكلفة أدوات  :نيالقسم الثا

 -لميهللللللوإلا سللللللترا يچية مللللللن ليلللللل  )اظارة التأليللللللة ىمللللللي  لللللل ا القسللللللم ظراسللللللة للللللل  البا نللللللاول 
دروس "ا  للا  بللرار ملل هللا منهللا: اا ةا سللترا يچييللة ظارة التأل ميللاهيم جموعللة مللن ال(.ليلل   وجللد مظوا األ

ة"، وااها عملية يتم من استرا يچيتها و حسين اظاء ا سترا يچي ركة معلشيهدو ىل  مواءمة هيكت  أاليم ا
ىلل  اظال  ل بالتأليلة للهلا للوذلو يلع مراج بجملتحكم ميها علل  ملدار ظورة ليلاة المنلتة وا  لها  تبع التألي

ا عللل    هللا، مللعلللد ل  ا وال ارجيللة للمنشلل ة بهللدو  قللديم منتجلل  يللت عناذللر الويئللة الدا ليللةحلالتركيللى ايةلل 
( بمواذلليا  و  للا    لوللي التياجللا  العملل ء، و عكللس لهللم قيمللة مللن وجهللة اظللر م بهللدو ) للدما 

ع ة لتتبلل منيلل    واسللالي سللت داإل اظوامتواذلللة باامسللية ىة  ني للمنشلل ة وإيجللاظ ميلل چالواللع ا سللترا يسللين  ح
، اشلطةعلل  األ نلياظلاإل التألاليم المول ي ها مي كت من اما عن األظوا  ييمكن   .هاالتألية والتحكم مي
ملد ت ، بلة األظاء المتلوازن بطا ،ىظارة الجلوظة الشلاملة ،اظلاإل ا اتلا  ملي الوبل  المحلدظ، التألية المسلتهدمة

ن، المقلار ء ملد ت األظا، ة القيملةت سلسلمد  ،ة القيمةمد ت  ندس، المواذيا  ي اساسية علقياس التأل
سللترا يچية ال يلليظا مقللت ىللل   يلة الأتة الىظار  ا ظو ااسللت داإل وا ةللا االل  يمكلن القللول بلل ن  .اظر لة القيللوظو 

ا مناما إية، و لأتال مي   ايا لة كويلرة،و ال دنلتج اية الربابة لت  عندما  ألون  أليلة الماال يكون مييد   مل
ركيلى علل  الجلوظة ملن التو لمنلتج والمنشل ة ككلت، ا ، جلوظةارا  ا اتاجيةن القر  حسيا اتا  و   ايا وب  
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وازن ما بلين الجواال  الماليلة ورالا العمل ء، وماعليلة ، التمن المرة األول  حياتا  ال االمنبع، وعل  ا 
دميلة حيلة،  ر رتتحية او غيواء كاا  ر المنش ة س داا ميوا ب  الدا لية، وجواا  التعلم والتطو ر ملياالع

المثلل  ملن تولييلة ال حديد ع م ةالمتال ةمثت للطابل األست  التأاليم من   ل ا ا   اي او ذنامية،
، بتأليللة من يةللة  للممي  حديللد بللدا ت جديللدة لمنللتجنللتج، لأللت ذللية مللن مواذلليا  الم ازاجلل مسللتو ا  ا 

ء جلى لألت  المقدملة واللرتا القيملةملي  ر المسلا مةوقيلاس مقلداليلة ممكنلة  بت  أكنة بإاامة اكور قيمة ممو 
حديلللد   يلللا التأليلللة،  تحكم مللليالللل عدة ملللي  حديلللد سلللعر الويلللع المسلللتهدو، و القيملللة، المسلللا ملللي سلسللللة

لةتالة بل مقار  يغيلر مرال  ء  المجاال  الحرجلة التلي  ظهلر ميهلا الشلركة اظا المنامسلين،  األظاء المتميلى ألمل
مللي األجللت  و حسللين ء سللاعدة مللي  طللو ر األظايللة للملمالليللة وغيللر األظاء الماج مقللاييس اعللل  ظملل لعمللت وا

يلللا  ل لللورة الأويلللرة علللن كيايلللة ىاجلللاز العملل الرؤ لللةل  ز لللاظة ارتلللاح الميسسلللا  ملللن  للل وكللل ل   ،الطو لللت
 .ةللللللل او   الللللليا لجلللللم الم للللللىون والقلللللوو العام ملللللت،ية علللللن خر لللللل   عظللللليم لجللللللم  لللللدمقا  العلالتشللللل ي

 شفيات:لمستمحاسبة التكاليف في انظام  الث:سم الثالق
، والتللي  تمثللت لمستشللايا ار ايم مللي اشلل ال  الباللل  مقومللا  اظللاإل المحاسللبة عللن التألل  نللاول ييلل 

  شلاياالتألاليم ملي اشلار المست و نقسلم مراكلى .ع ظليلت  لا  بهلامن  حديد مراكى التألية ووامي كت 
لكميلللة او  عاملللة، ومراكللى  أللاليم ليم أللا ، مراكللىسلللاعدةاليم مى  أللاليم ر يسلللية، مراكللى  ألل اكلل ىللل  مر 

لل  ملي   بها.كملا  نلاول الباع ظليلت  لاووال  التأليلة ا  حديلد وللد مثت المقلوإل الثلااي ملي اية، و ىمترا
 واليا و  ،المستشلايا شلار ا ياليم مل  شكت ا خار العلاإل لمحاسلبة التأل  يالقواعد والمباظئ الت  ا القسم 

ة ميهللا، وااتهلل  القسللم ليلل ( التأ عناذللر التأللاليم ومسللوبا )موجهايا ، مللي المستشللا شللطة األساسلليةلأا
 حديللد  أليللة اشللار  ثللتحاسللبة التأللاليم مللي اشللار المستشللايا  ماو م للدا توالليا بعللا مللن بمحاولللة ل

  ة.ظار و رشيد القرارا  ا  التأاليم،اذر وابت عن بةالمستشايا ، الربا
 :الدراسة التطبيقية :رابعالم القس

و لم   لهلا ىجلراء  ،جمهور لة م لر العرتيلة  بظراسة لالة  لدو المستشلايا البال  يي  اول ن
طول  تعل  بنظاإل التألاليم المي ييما التأاليم عاملين بءظارةر ىظارة التأاليم وتعا من المديمع  نابشا م

ن اظوا  ن األسلئلة عل مل  اخلرح علدظ  ، و ية أليلة ال لدما  ال لح يدحدوال طوا  التي يتم بها   ،بالمستشي 
 . طويقها بالمستشي وابع   لالوبوو عو  يةچىظارة التألية ا سترا ي

 :النتائج
 النتا ج مي اآل ي: مثل  

رة بنظللاإل التأللاليم المباشلل  للو األ لل  اظللاإل التأللاليم المطولل   انبالمستشللي  ا المسللئولون اوالل  -1
 لمباشرة.وغير ا
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 :ل يتط بالمستشي  حية ال مةد ألية ال  ري سعوابع  -2
 المباشرةغير + مجمعا  التألية  شرةاالمب= مجمعا  التألية لية ألتسعر اديد  ح -   

 لرتا   ام  ا  لية +أسعر الت  حية=ال  ال دمة لساب  ألية   -       
  .ةطالموني عل  األاش اظاإل التأاليمبتطوي  المستشي   قوإل  ال -3
 .ية المستهدمةلتأللمستشي  مد ت او  ا ط -4
 .إل ا اتا  مي الوب  المحدظنظاب مي المستشي م العمت يت -5
ل ان عل  %100بنسبة الموامقة  -6 لت المطبقل ن   ية المستشل ر بولت ىظا ملنوالميروالة  ةآليلة العمل  مكلم

 .أليلةمن  طو ر خر  اللتلساب الت
يا   اللل  يللليظا ىلللل  ة يچية ا سلللترااظوا  ىظارة التأليللل  طويللل   ان علللل  %100بنسلللبة الموامقلللة  -7

 .احرتاأل حسين يظا ىل    اهالمحققة من اليا دةو  تأاليم،لا
ي علل  اظلاإل التألاليم المونل   يل و طييظا  ا يلن  علل  اال "والل بحل  اليشت ملي رملا األول لل -8

 ."المستشي األرتاح م   حسين  ىل األاشطة 
 ىلل دمة التأليلة المسلتهاظلاإل   يل و طييظا  ا يلن  علل  اال "والل للبح   ثااياليشت مي رما ال -9

 ."م  المستشي تاح األر  حسين 
اظللاإل ا اتللا  مللي الوبلل    يلل و طييظا  ا يللن  عللل  االل "واللل للبحلل   للل ثااليشللت مللي رمللا ال -10

 ."تشي رتاح م  المس حسين األ ىل المحدظ 
 لتوصيات:ا

 :لية  يقدإل التوذيا  التااللبن اءم ،الدراسة التطويقيةاوء اتا ج  يم
لللل  ملللن مىايلللا  للليظا  االمونلللي علللل  األاشلللطة ملللي المستشلللي  لمللل  اليمطويللل  اظلللاإل التأللل  الللرورة  -1

 لتحسين األرتاح ميها.
ملللي ابسلللاإل شلللطة تطويللل  اظلللاإل التألللاليم المونلللي علللل  األاال زملللة ل متطلبلللا ال ميررة  لللو الللرو   -2

 .المستشي 
قلللد الطللر   ظارة التأللاليم بالمستشلللي  مللن  لل ل ىجللراء ظورا   در ويللة وع ا ميللة العلللم ب لللدث -3

 ال دما  الطوية.لين عن  حديد اسعار للمسئو و ن بءظارة التأاليم بالمستشي  امليورش عمت للع
 مواجهتهلللللللللللا.عوبللللللللللا   طويلللللللللل  األظوا  الحديثلللللللللللة  ظارة التأليللللللللللة وتحلللللللللل  خللللللللللر  ظراسللللللللللة م  -4
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 ملحق
اء(ستقصاإل ارة)استم  

 

 ى؟المستشف في المطبق تكاليفال مانظ هو ما األول: للسؤاا

 بالمستشفى؟ صحيةال الخدمات كلفةت حديدت بها يتم التي الخطوات هى ما ال الثاني:ؤ الس
 

 :چيةتراتيإلسا التكلفة ةإدار  تأدوا
 : ABC Activity Based Costing))ألنشطةنظام التكاليف المبني على ا -1

ــتم النـظــام هــ ا بموجــب ـ ـي  ومبرمجــة دقيقــة أســس علــى شــرةلمباا غيــر التكــاليف صصيتخــ

ـزتينم تحقيـق تـشفىللمس يكفل لبشكو   لـكت تخصـيص فـي العدالـة مبـدأ تحقيـق لـىاألو  سـيتين،أسا ـي

 (COST DRIVERS) للتكـاليف مسـببات بموجب الصحية لخدماتل منتجـةال طةنـشاأل علـى يفلتكـالا

 بيسـب الـ ي اإلجـراء أو العمليـة هـو طوالنشـا ،للنشاط يةالكل التكاليف في يزيد سببي عامل أي وهي
 نشـطةاأل إلغـاء طريـق عـن التكـاليف تلـك تخفـيض والثانيـة ،شـفىستالم لداخ العمـل يـ تنف أو جازنإ

   .مضافة يمـةق الهـ ليس لتيا
 :TC)( Costing Target المستهدفة التكلفة مدخل -2

ــة ــةالت وهــي فة:المســتهد التكلف ــا المســموح كلف ــتم والتــي ،به ــد ي ــا اهتحدي ــي لفرق ب  ســعر نب

 ها.تجاوز  يجب ال يوالت ف،المستهد الربح وهامش تهدفسالم الطبية الخدمة
 : Just In Time  (JIT)حددنظام اإلنتاج في الوقت الم -3

 والعمـل ،المشاكل من وغيرھا الجودة ومشاكل اقختناإل نظام توضيح علي نظامال ھ ا ديعتم

 مـواردلل األفضـل مخدااإلسـت للمرضـى، نتظـاراإل وقـت قليـلت إلى النظام ه ا قتطبي ويؤدي حلھا، علي

 البشرية.
 

 ؟ABC))شطةاألن ىعل يالمبن التكاليف نظام المستشفى طبقت هل لثالث:ا لالسؤا
 

 ؟(TC) المستهدفة فةالتكل مدخل المستشفى تطبق له لرابع:ا ؤالالس
 

 ؟ (JIT)حددالم الوقت في جاإلنتا نظام ىالمستشف تطبق هل الخامس: السؤال
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 ( چيةاإلستراتيتكلفة دارة الإات أدو ) :غيرات المستقلةالمت
  :(ABC) لمبني على األنشطةام التكاليف انظ -1

ةالفقر   
ق مواف 
اًماتم  

دمحاي موافق  
ر غي

 موافق
ير موافق غ

 على اإلطالق

يم بالمستشللللي  اظللللاإل التأللللاليم التأللللالطولللل  ىظارة   -1
 . (ABC)اشطةل  األالموني ع

 

     

 لا     ظليلتالمستشي تأاليم ميظارة المي ى يوجد -2
للللة لتأجمعللللا  لاو م كللللى التأليللللةلمرا  Cost Poolsليل

للللللي  للللللشطة التلل للللللة باألالل للللللدإلمرتوخلل  دما  ال للللللحيةال لللللل   قلل
 .را للم
 

     

ستشلي  ملن  حديلد الم (ABC)  طويل  اظلاإلن كلم مي   -3
 .أالييها بشكت ظبي  

 

     

ني   -4  عالمستشلي  ملن وال  (ABC)  طويل  اظلاإل مكلم
 .لمقدمةل دما ها ا ة  سعيرليآ

 

     

ا  مي للة لومعطاء معمي ى  (ABC) اظاإل ديساع -5
  .المستشي اشطة ظا ت  أاليم األعن 

 

     

 بلللللللدرة  للللللى عى ىللللللل   (ABC)ظلللللللاإلا طويلللللل  يظا يلللللل  -6
 .يلا  الجراليلةجلراء العملىأليلة  حديلد  المستشي  علل  

  

     

ني   -7  حديللللد اسللللت داإل  مللللن (ABC)اظللللاإل   طويلللل  مكللللم
 ها.م عى للللللللللللى ماعليللللللللللللة اسللللللللللللت دالللللللللللللة و ظ المتامللللللللللللوار لا
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ةالفقر   
ق مواف 
اًماتم  

دمحاي موافق  
ر غي

 موافق
ير موافق غ

 على اإلطالق

ني   -8 علوملللا   لللومير مملللن  (ABC) اظلللاإليللل   طو مكلللم
 .ة المقدملللللةلطويللللل دما  اايلللللة اكثلللللر ظبلللللة علللللن ال للللل يلا أ
 

     

ة األاشلللللطة المطلوتللللل كاملللللة  (ABC)إل ظلللللاايعكلللللس  -9
  .الع جية للملر التقديم ال دمة 

 

     

ظلللاإل ايللل  والمتوللللدة ملللن  ط ةملللا  التأاليايللل المعلو  -10
(ABC)   حسللين قيللاس و  يملل   سللاعد ىظارة المستشللي
 .مستشي ال ء ابساإلكياءة اظا

 

     

أليللللللللة مللللللللي   الللللللليا   ABC)) سللللللللا م اظللللللللاإلي -11
 رتلللاح.األ ينحسللل ىلللل    يظاشلللكت يللل ا  ال لللحية ب لللدمال
 

     

 
 

 :(TC) لتكلفة المستهدفةا مدخل -2

 الفقرة
موافق 
 تماًما 

 محايد موافق
غير 
قمواف   

غير موافق 
قإلطالا على  

 (TC) هدمةيلللة المسلللتلالتأ ملللد ت طوللل  المستشلللي   -1
  الطوية.  هاير  دمامي  سع

 

     

 (TC)هدمةالتأليلللللللللللللللة المسلللللللللللللللت ملللللللللللللللد تيسلللللللللللللللا م  -2
 ة.ال حيا   دمية الي   ايا  ألم
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 الفقرة
موافق 
 تماًما 

 محايد موافق
غير 
قمواف   

غير موافق 
قإلطالا على  

ملللللا بلللللين  (TC)يلللللة المسلللللتهدمة التأل ملللللد تيلللللوازن  -3
 .الجواا  المالية وراا المرا 

 

     

مللي ا ظارة  (TC) هدمةلمسللتا تأليللةال مللد تم  يسللا -4
للللرتا  يطلل للل  بت طالمسللتقولية و  لأرتللاح ةا سللترا يچي

 دو.المسته
 

     

بياالللللللا   (TC)دمةالمسلللللللته التأليلللللللة ملللللللد تومر يللللللل  -5
 ا  بلللللللللرارا  ىظار لللللللللة سلللللللللليمة.  للللللللل م  ملللللللللة الة أاليايللللللللل  
 

     

 
  :(JIT) حددتاج في الوقت المنظام اإلن -3

ةالفقر   
موافق 
 تماًما

افقو م  محايد 
ير غ
وافقم  

افقغير مو   
على اإلطالق   

اظللاإل ا اتللا  مللي ستشللي  التأللاليم بالم  ىظارة طولل   -1
 .(JIT)حدظوب  المال
 

     

 وارظالملللللللل اسللللللللت  ل مللللللللي  (JIT)اظللللللللاإل اسللللللللت داإل  -2
الرعايلللللة  م  اللللليا  ألللللالي لللللل  القلللللدرة علللللل ة يللللل الع ج

 .ال حية
 

     

  إلتواسلللل ىللللل   للللومير  (JIT)اظللللاإل اسللللت داإل  يلللليظا -3
 الحاجلللللللللللة لهلللللللللللا. شلللللللللللي  لسللللللللللل لمستاو لللللللللللة ملللللللللللي األظ
 

     



- 40 - 

 

ةالفقر   
موافق 
 تماًما

افقو م  محايد 
ير غ
وافقم  

افقغير مو   
على اإلطالق   

ليلت وبل  ااتظلار  ق ىل  (JIT) اإل اظاإلاست د ظايي  -4
 ا .المر 
 

     

ةت داإل األمست ا    ىل (JIT)اظاإل است داإل  ييظا -5
 ر ة بالمستشي .شللموارظ الب

 

     

 
 :(المستشفى احربأ نتحسي) :ير التابعالمتغ

 الفقرة
ق مواف 

 تماماً 
دمحاي موافق  

غير 
فقموا  

ق مواف  غير  
اإلطالقعلى   

ل دملللللللة ا ا  أليلللللللة  ملللللللي   اللللللليستشلللللللينجا الم للللللل  -1
  .ية للمر ال حا
 

     

ل -2 لللللت المطبقللللل لللللة العمل ة بولللللت ىظار  ملللللنوالميروالللللة  ةآليل
ن ملللن      يالمستشلل  لللة مكلللم لللساب التأليل  .طللو ر خلللر  اللتل

 

     

ظا ىللل  يللي  ةاظوا  ىظارة التأليللة ا سللترا يچي طويلل   -3
 لللليظا ىللللل   انهلللل محققللللة مال ةداليا لللل و  لتأللللاليم،ا  الللليا 

 اح.رتاأل حسين 
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