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  (ABC) نظام التكاليف المبني عمى األنشطةأحد النماذج المتقدمة لتطبيق دراسة و 
 الدم والتخثر( )دراسة تطبيقية عمى قسم الحكومي في مستشفى غزة األوروبي

 **أ. خليل إبراهيم شقفة             *موسى درغام رهامد. 

 صخمالم
اسييلشددرةوذودورهددلذ دد ذكلددلبذم مةددتذاس ديددتذهددد تذهددذدذاسدرالددتذيسددأذميةددلنذاهيةددتذاسم ددلسة ذ ةددرذ     

وقدذمدمذمطيةدقذنظدلمذذ.اسك وي ذ  ذيلمشةأذ زةذاألوروي ذ(ABC)اسعالجةتذ  ذظلذمطيةقذنظلمذ
(ABC)ذ(يللدم دامذنيدوذجذCooper Two-Stages Activity Based Costing Systemذ)

ذاألوروي .ذعمأذقلمذاسدمذواسم ثرذيدائرةذاسمكلسةلذاسطيةتذ)اسي مير(ذييلمشةأذ زة
ةكمددلجذيسددأذوجددودذذ(ABC)نمددلئأذاهي،ددلوذاونجاذنجددلحذمطيةددقذنظددلمذعدددةذو مصددتذاسدرالددتذيسددأذذذذذذ

ذسعالجةدتذسميلمشدةأ. رةقذعيلذذوذ يدرةذعلسةدتذويعر دتذوالدعتذيلألنشدطتذاسمد ذميدلرسذ د ذاألقلدلمذا
ةددتذاسيمديددتوذعمددأذمددو ةرذيعمويددلتذم لسةةةددقذا ثددرذدقددتذعددنذاس ددديلتذاسطيذ(ABC)ثلنةددلجاذقدددرةذنظددلمذ

 دد ذيجددلنتذاسم طددةطذواسرقليددتذومرشددةدذذ(ABC)ثلسثددلجاذانلددمةلدةذيددنذاسيعمويددلتذاسمدد ذةو رهددلذنظددلمذ
ذاسمراراتذاإلدارةت.

 ددد ذاسمطدددلعذاسك دددوي ذسمدرمدددقذعمدددأذمدددو ةرذذ(ABC)وقددددذاوصدددتذاسدرالدددتوذاونجاذمطيةدددقذنظدددلمذذذذذذ
ضرورةذاسم طةطذسعيمةدتذمطيةدقذنظدلمذذيعمويلتذذاتذدقتذعلسةتذعنذم لسة ذاس ديلتذاسطيةتوذثلنةلجا

(ABC)يشدددد لذجةدددددذ دددد ذقطددددلعذاسيلمشددددةةلتذاسك ويةددددتذيلنلددددمعلنتذي يددددرا ذويلمشددددلرةنذيدددد همةنذذ
ويم صصددةنذيددوذمكددولذمدددرةج ذةيددداذعمددأذيراكددلوذثلسثددلجاذالددم اللذقلعدددةذاسيةلنددلتذاسيوجددودةذ دد ذ

ذذين،لذ  ذمصيةمذيرنليأذسيكلليتذاسم لسة .ذةاسيلمشةأذوانلمةلد
Abstract 

An Application Study for One of Advanced Models of the Activity-

Based Costing System in European Gaza Hospital Governmental 
(Study Sections applied to the blood, Thrombosis) 

     The aim of this study is to demonstrate the importance of indirect costs, 

and their role in the calculation of the cost of therapeutic service in 

application of activity-based costing system (ABC) in the European Gaza 

Hospital Governmental. The application of (ABC) system has used model 

(Cooper Two-Stages Activity-Based Costing System) Blood Coagulation 

Section and Service Section in Medical (laboratory) European Gaza 

Hospital. 
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     The study found multiple results: the most important are: Firstly, the 

success of the application in (ABC) System needs a working team that is 

highly experienced and extensive knowledge of the activities engaged in 

remedial sections of the hospital. Secondly: the ability of (ABC) System to 

provide more accurate information about the costs of medical services. 

Thirdly: using the information provided by the (ABC) system in the areas 

of planning, control and rationalization of administrative decisions. 

     The study recommended the following: Firstly, the application of 

(ABC) System in the government sector because of its ability to provide 

relevant information on the accuracy of high costs of medical services. 

Secondly, the need for proper planning for the implementation of (ABC) 

System in the hospital sector organizations with the help of experts and 

qualified consultants and specialists with a gradual shift which begins in 

stages. Finally, the exploitation of the existing database in the hospital, and 

using it in the design of a cost accounting system.  

    Introduction                                                                البحث مقدمة
ية،ويددلجذذActivity-Based Costing (ABC)اسم ددلسة ذاسييندد ذعمددأذاألنشددطتذنظددلمذذعدددة ذذذذذذ

ذ (ABC)وقدددذظ،ددرتذدرالددلتذمطيةددقذاسمواعدددذاأللللددةتذسنظددلمذذكدددةثلجذنلدديةلجذيلسنلدديتذسميلمشددةةلتو
اسيلددم ديتذ دد ذاسينشددنتذاسصددنلعةتذعمددأذي للددلتذاسرعلةددتذاسصددكةتذ دد ذيجددالتذاسرعلةددتذاسصددكةتذ

ةمندلولذيشد لذضدةقذ (ABC)نذا ميةتذممكذاسدراللتذمر زتذكولذمطيةقذنظلمذي  راجذ مطوذكةثذي
مطيةددقذذيةكددصذ(Chan, 1993)قلدديلجذاوذدائددرةجذيعةنددتذضددينذينظيددتذاسرعلةددتذاسصددكةتوذيثددلذقةددلمذ

مطيةدقذنظددلمذذ(Ramsey, 1994)سكلدلبذم مةدتذاسةكوصددلتذاسي يرةدتوذ يدلذدرسذ (ABC)نظدلمذ
(ABC) اسيلمشدةةلتذوهدذاذيدلذقدلمذيدقذاةضدلجذعمأذقلي ذاألشعتذواسميرةضذ د ذ(Upda, 1996)ذ.

عمأذقلمذاألشعتذ  ذعةدلدةذ لرجةدتذ (ABC)نظلمذذ(James and Canby, 1995)و ذسكذطيقذ
اسينظيدلتذاسصدكةتذ د ذاسمةددلمذيمكلدةنلتذاسجدودةذواس ةددل ةذذ(ABC)ةلدلعدذنظددلمذوذذيمولدطتذاسكجدم.

(Waters, et al., 2003)نظلمذذ.ذوةميةز(ABC) (ذ)م دلسةة  ذذ  ذيكللديذلتذهد ذاندقذنظدلم ذةذرئةةزذيي
داري ذ ندددقذةمددددمذندددوعةنذيدددنذاسيعمويدددلتوذيعمويدددلتذيلسةدددتذ لصدددتذعدددنذم مةدددتذي ددد ذونذواكددددوذكةدددثذذوا 

 ,Turney and Strattonويعمويلتذ لصتذعنذممكذاألنشطتذ)وذاألنشطتذواسينمجلتذاوذاس ديلت

ذ.ذ(1992
ةئتذاسرعلةتذاسصكةتذسعمدذاسملعةنلتذيدنذوسمدذاصيحذكللبذم مةتذاس ديتذيش لذا ثرذدقتذ  ذيذذذذذ

ةلدم دمذاننذ د ذعددةذي للدلتذ (ABC)اسمرنذاسيلض وذيلأستذ  ذ لةتذاألهيةتوذكةثذينذنظلمذ
 West and).%(ذيددنذيلمشددةةلتذاسونةدلتذاسيمكدددةذاأليرة ةددتذو ندداذذ20صدكةتوذييددلذ دد ذذسدكذ)

West, 1997)أليرة ةدددتذملدددم دمذنظدددلمذ ثةدددراجذيدددنذاسيلمشدددةةلتذواسي للدددلتذاسصدددكةتذا يدددلذانذذ
(ABC) يدددنذاجدددلذمكلدددةنذيدارةذيواردهدددلذ.(Waters, et al., 2003)نظدددلمذذةمددددموذذ(ABC) 
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اس ديدتوذذاوذاسيندمأاسمراراتذانلدمرامةجةتذواسمد ذم دصذملدعةرذصنلعتذيعمويلتذوثةمتذودقةمتذألجلذ
لددونذ)جلرةوةددر ذذ.(Christensen and Sharp, 1993)ذاسعيمةددلتمكمةددلذاسريكةددتوذومكلددةنذوذ

ذيلذاإلدارةذعمأذاسكر ت.ةكانذاسيعمويلتذم عدذييثليتذاسوقودذاسذيذذ(2002ذوةنونورذ
مممددلذيددنذاكميددللذام ددلذذقددراراتذ (ABC) يددلذانذاسم ددلسة ذاسدقةمددتذاسمدد ذمكلددبذيوالددطتذنظددلمذذذذذذ

صدكةحوذ ةرذصكةكتوذيثلاذقراراتذاسملعةرذاس لطئدتوذوقدراراتذم صدةصذراسذاسيدللذيشد لذ ةدرذ
ملمطةوذذ (ABC)ذ.ذويللم دامذذنظلم(Upda, 1996)مكيةلذ ةرذاسدقةقذسمم لسة ذوذسكذيليبذاس

اوذذ(Patient Assessment)ينظيددتذاسرعلةددتذاسصددكةتذ ،ددمذاسم ددلسة ذاسيصددلكيتذسممةددةمذاسيددرةضذ
ممدةمذاسةكوصلتذاسمش ةصةتوذيضل تذيسأذعوايلذي ثرةذ  ذاسم مةتذ)اسعيل(وذويلسملس ذاسيلدلعدةذ د ذ

ذ.ذ(James and Canby, 1995)لمرامةجةتذانمكمةقذاهدا ،لذ
 Research Problem                                  الدراسة                       مشكمة

ذ:تساؤالت التاليةالمجموعة من يمكن صياغة مشكلة الدراسة في      
ذتذاسعالجةتم مةتذاس ديكللبذذ(ذ  ذيلمشةأذ زةذاألوروي ذيسأABCهلذة ديذمطيةقذنظلمذ)ذ-1

ذ.يش لذا ثرذدقت
ذ(ذ ددد ذيلمشدددةأذ دددزةذاألورويددد ذيسدددأذمدددو ةرذاسيعمويدددلتذاسيلسةدددتABCهدددلذةددد ديذمطيةدددقذنظدددلمذ)ذ-2

 ددد ذام دددلذذاسمدددراراتذاإلدارةدددتذاإلدارةذاسمددد ذملدددلعدذوذذاس لصدددتذيلس دددديلتذاسعالجةدددتذو ةدددرذاسيلسةدددت
ذاسلمةيت.

ذزةدددزذدورذاسرقليدددتذعمدددأ(ذ ددد ذيلمشدددةأذ دددزةذاألورويددد ذيسدددأذمعABCهدددلذةددد ديذمطيةدددقذنظدددلمذ)ذ-3
 ؟اسم لسة ذ ةرذاسييلشرة

ذ زةذاألوروي ؟(ذ  ذيلمشةأذABCهلذةوجدذيعوقلتذجوهرةتذمكولذدونذمطيةقذنظلمذ)ذ-4
ذResearch Objectives                                                     الدراسة أهداف
ذم،د ذهذدذاسدرالتذيسأذمكمةقذاألهدا ذاسملسةتاذذذذذ

 دد ذ ل ددتذاسمطلعددلتذيصددةتذذ(ABC)عددر ذعمددأذاهددمذاسدرالددلتذاسيكللدديةتذاسمدد ذطيمددتذنظددلمذاسم -1
 عليتذواسيلمشةةلتذيصةتذ لصت.

سكلدلبذذ(Cooper Two-Stages Activity Based Costing System)ذنيدوذجذمطيةدق -2
 .يلمشةأذ زةذاألوروي   ذيملمذاسدمذواسم ثرذم مةتذاس ديتذاسعالجةتذ

ذ زةذاألوروي .(ذ  ذيلمشةأذABCمطيةقذنظلمذ)ذمعةقذقدذاسم ذيعوقلتاسذاسمعر ذعمأذ-3
 Research Importance                                                    الدراسة أهمية
ممددددتذعسيماوذوذ(ABC)ثددددتذةدكس ذاسةلاسم دددديددددتذظانذدكدددداولذلنددددملذم،ددددون ذناسدرالددددتذيددددذةددددتيهايددددوذنمذذذذذ

وذأذاميندساذتمةدم ذبلدل د ذكتذ ميشدم صةصد،لذتذمةدعي ذم عددذمدساذاسييلشدرةرذة ذ ةسل مساذ صةصمي
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.ذر دددوذبندددلجذنيدددوذيدددميجاسيدددتذ ددد ذ دذهدددلرذوذدتذوذةدددي وذاسكذتةللمشدددةيساذةدددتيهاوذذيدددنذجلندددبوذ ديدددتسا
ذتلس ددديادذهددذ ذصددمكمددأذموذذوهدد ذ ددديلتذالللددةتذةنسميددواطنذةلتمشددةيلسلذا،يممدددذمدد ساذيلت دددلس 
ذرة ةمسذد،وذسجاذرةس وملوذمعلن ذين،ذ اسمذش التسياذسجتلعيوذذشل  ماذيدذينذال ذتذيلس ةل ةوةصكسا
ذ.ذتةدةممماسذتيةللكارةتذواسياإلدتذا راجإلم ةةرذاذذسك وذوذيطيمتذ ةرذاسةلعمتاسكةتذصاسذتنظيألا

 Cooper)نيوذجذ-ذ(ABC)سنظلمذذاكدذاسنيلذجذاسيممديتذةقياسدرالتذ  ذمطذتهيةاينذ مذيل ذذذذذ

Two-Stages Activity Based Costing System)-ذتةدديوذ كاسذمشددةةلتسيلا دد ذيةئددتذذ
ذتسةدلياسذرداي لندلتذواسيدوذإل.ذ يدوذقمدتذويكدودةدتذا)يلمشةأذ زةذاألورويد (ذة زذلعذقطذ  ذةتةنسةملطا
كلددلبذم مةددتذذيسددأةذدةداسشددذتجددكلاسذتيددرزذذواس ددديلتذاسصددكةتذمددأبذعطمدداسمزاةدددذتوذوذلكدديمساذتةدددسيلوا

نذذاس ديتذيش لذا ثرذدقت سة ذينلليتذم عدذيدنذاسعوايدلذاسمد ذم لتذظيانذمدام ال  ذاسيلمشةةلتوذوا 
قةددقذويوضددوع .ذدم ةددلذاسم صددةصذاأليثددلذسممددكذاسيددواردوذوممددةسذم مةددتذاسينددمأذاوذاس ديددتذيشدد لذ

عددددذاسر ةدددزةذاأللللدددةتذسممنيةدددتذانقمصدددلدةتذوانجميلعةدددتذأليذواسيكل ظدددتذعمدددأذاسثدددروةذاسيشدددرةتذاسمددد ذم ذ
ذ(.2002)صلسحوذذيجميو

 Research Hypotheses                                                  فرضيات الدراسة
كللبذم مةتذاس ديتذيسأذذ  ذيلمشةأذ زةذاألوروي (ذABC)ة ديذمطيةقذنظلمذاذالفرضية األولى

ذ.اسعالجةتذيش لذا ثرذدقت
 دد ذيلمشددةأذ ددزةذاألورويدد ذيسددأذمددو ةرذاسيعمويددلتذ(ذABC)ةدد ديذمطيةددقذنظددلمذاذالفرضييية الثانييية

 ددد ذام دددلذذاسمدددراراتذاإلدارةدددتذاسلدددمةيتذاس لصدددتذيلس دددديلتذاإلدارةذلسةدددتذو ةدددرذاسيلسةدددتذاسمددد ذملدددلعدذاسي
 اسعالجةت.

اسرقليدتذذ د ذيلمشدةأذ دزةذاألورويد ذيسدأذمعزةدزذدور(ذABC)ةد ديذمطيةدقذنظدلمذاذالفرضية الثالثية
 عمأذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرة.

 دددزةذذ ددد ذيلمشدددةأ(ذABC)يةدددقذنظدددلمذةوجددددذيعوقدددلتذجوهرةدددتذمكدددولذدونذمطاذالفرضيييية الراب ييية
ذاألوروي .

 Previous Studiesالدراسات السابقة                                                        
 أواًل: الدراسات ال ربية

نظدلمذذذدذاسدرالتذيسأذاسمعر ذعمأذيد ذمو رذيمويلتذمطيةدقتذه هد(وذ2007درالتذ)در لموذ(ذ1)
(ABC)تذاسصددنلعةتذاسعليمددتذ دد ذقطددلعذ ددزة.ذوقدددذاعميدددتذاسدرالددتذعمددأذالددميلنتذتذاسشددر لئددةيذ  ددذ

 (ذشر تذصنلعةت.ذ51)ذزعتذعمأذيجميوذاسدرالتذاسي ونذينوذ
اسشددر لتذذ دسدد يمدو رة (ABC)يةدقذنظددلمذطسمذتلللددةألاذلتيمويدسانذاذوقددذيةنددتذنمدلئأذاسدرالددتذذذذذ

كددتذ)موج،ددلتذاإلدارةذاسعمةددلوذومنددوعذيمويددلتذاسيممرذساذوةدديجاسصددنلعةتذ دد ذقطددلعذ ددزةوذويلسمددلس ذ دد نذ
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ومعمةدذاسعيمةتذاإلنملجةتوذومدو رذانظيدتذيكللديةتوذومزاةددذدرجدتذاسينل لدتوذومندوعذاألنشدطتذاسيلدلندةوذ
ذ مدساوذذو د ذاسواقدوذاسعيمد ذالجذعدةذ دوذجدوذيوذذكمةمةدتذ هدقدرةذاسشر لتذعمأذمةلدةرذريكةم،دل(ذذوان ةلض

ذسشر لت.ذاذكممذ   (ABC)طيةقذنظلمذمميثلذينةتذمكمةتذس
لددلمذيلددمممتذسيكللدديتذاسم ددلسة ذ دد ذقاذ لشددنياونجاذذواهي،ددلذو مصددتذاسدرالددتذيسددأذعدددةذموصددةلتذذذذذ

ظدددلمذنذقةددديطمذ نددديمثلنةدددلجاذذ.مةدددلجذوعيذلجذةددديمعاسيشدددرةتذاسي همدددتذذرداوذ سلذيدددل،يةعدمدددوذاسشدددر لتذاسصدددنلعةتذ
(ABC) تذوام ددلذذاسمددراراتذمدددمذيةلنددلتذم مةددتذا ثددرذدقددتوذوملددلعدذ دد ذيجددللذاسم طددةطذواسرقليددةذقنددأل
وةنم،د ذراكدلذيكةدثذةيدداذيملدمذيذمأعوذ (ABC)ذظلمننكوذمطيةقذذاسمدرةج ذاسمكولثلسثلجاذذ.تاسلمةي

ذيمطيةمقذعمأذيلمو ذاسشر تذ  ل.
(ذABCالم،د تذهدذدذاسدرالدتذاسيكدثذ د ذيي لنةدتذمطيةدقذنظدلمذ)ذ(و2005)عيدذاس ن وذذدرالتذ(2)

يدد ذمدو رذيمويدلتذمطيةدقذهدذاذاسنظدلمذيعر دتذينذ اللذتذاألردنة  ذاسي لللتذاسمعمةيةتذاسجليعةتذ
 يددلذهددد تذيسددأذاسمعددر ذعمددأذاسيعوقددلتذاسمدد ذةي ددنذانذمكددولذدونذمطيةمددقذسددد ذممددكذاسي للددلت.ذ

 ددد ذاسي للدددلتذاسمعمةيةدددتذذ(ABCنظدددلمذ)واسيزاةدددلذاسمددد ذةي دددنذانذممكمدددقذ ددد ذكدددللذمينددد ذومطيةدددقذ
ذيسأذمطوةرذانيوذجذة ونذيي.ذوذاسجليعةت ًج ذثليتذوسةتذسمطيةقذذسكذاسنظلم.هد تذاةضلج
ذ(ABCنظدلمذ)وذاونجاذممدو رذيمويدلتذمطيةدقذو مصتذاسدرالتذيسأذيجيوعتذيدنذاسنمدلئأذاهي،دلذذذذذ

األردنةددتوذيثددلاذا(ذمعمددذومطددورذعيمةددتذينمددلجذاس ديددت.ذب(ذوجددودذ د ذاسي للددلتذاسمعمةيةددتذاسجليعةددتذ
مددأذمةلددةرذاسريكةددت.ذهددد(ذمعددددذومنددوعذاسينل لددت.ذج(ذمددو رذانظيددتذيكللدديةتذلددمةيت.ذد(ذعدددمذاسمدددرةذع

 دد ذاسي للددلتذذ(ABCنظددلمذ)اس ددديلت.ذثلنةددلجاذنذموجدددذاةددتذيعوقددلتذمواجددقذاوذمكددولذدونذمطيةددقذ
اسيلددم رقذ دد ذاسوقددتذذاألردنةددتذيللددمثنل ذارمةددلعذم ددلسة ذاسمطيةدقذوصددعويتذمكدةددداسمعمةيةدتذاسجليعةددتذ

ذ لذنشلط.
ميددلمذيعمدددذاسيزةدددذيددنذاسدددوراتذاسمدرةيةددتذي،ددد ذمطددوةرذويددنذاهددمذاسموصددةلتذيددلذةمدد وذاونجاذانهذذذذذ

األردنةددتذاسي للددلتذاسمعمةيةددتذاسجليعةددتذوهددذاذةلددلعدذعمددأذانيم ددلرذواسمجدةددد.ذثلنةددلجاذكددثذذاس ةددل ات
ذسيلذةكممقذينذيزاةلذعدةدة.ذ(ABCنظلمذ)عمأذمطيةقذ

ذ)اذ(3) ذ  ذ(2003ذسيطلرنتودرالت ذاهذترلو ذاسعممسذتسدرالذد ذعمأ ذسماذتيلوذعصر  ذدونذمم  
سيليد ذيعرذذسميةلنألردنةتوذ يلذهد تذاذتمجلرةساذسينوكاذ  ذ(ABC)قذنظلمذمطية ذةقمذومطي تذوا 

ذاسمجلرةتا ذظلسنذةتردنألاذسينوك ذ(ABC)م ذي صذد يذعمأذاسمعر وذو ذيظناذترجلكت  ذةسل مسات
ذاسيطيةمةدمسما ذمت ذم ت ذوذاذكم  ذيلسم،قمعالسينوك ذاارذارذل ذايلمعاسذلثيذوطئتلس ت ذيو ذاليعسل ذمةمديم 
ذايلد سا ذو ةذمروضاسذحينيذتة رذصسيت ذرهسمعيال  ذ   ذاسدرالت ذعةنت ذوميثمت ذتمجلرةساذسينوكال.
ذ(ذينك.18عيلنذوعددهلذ)ذألردنةتذاسيلجمتذ  ذيورصتا
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ذلكوذمذتليوذصعنةتذدرذألاذةتسينوكذاسمجلرذقذااجوذماذنجذوذاذلو،نملئأذاهيذةدعذأساسدرالتذيذتمصوذمذذذذذ
تذةجدذمد،ذاذاسنظلموذوعيذسينوكادارةذيذسد ذع يلمذواسوذسإللاذعدمذاوذيث(ABCمذ)ظلنطيةقذمذنوذد

ذيتال ثرذي اذدةدسجاذلمظناسذداذة علجذنة.ذثلةلديزامةوقذقذمةمم انذذبذاذاسنظلمذيلي،سذسينوكاذةرذمكولذيدا
اذهذقذنذمطية يةثلسثلجاذت.ذقدذثر اذيةلنلتذيسأسوصولذواذةييلشرذاسذ ةرذة م لسسوم صةصذاذسجتلعسي
ذ.ذريتاسيدذتةرذيشساذس ةل اتاذرتذشرطذمو سينوكذاألردنة ذاسنظلمذ ا

ذممينأذنةتذانرداألذتةلرذجسينوكذاسماذأمبذعةجاذوذاونجذاهي،لذلتةصةذموذدعيذتلتذاسدرااوصذدقوذذذذذذ
ذ ذ(ABC)نظلم ذضرورذثلن. ذقةلجا ذاذملةة ذسمم يذةرذايدذ لشني سينوك ذوالسةلمممت ذيم ذن  يتذدعون

ًجذثلس.ذثيترذديساذترةشسياذل ات ةسلي ذ.(ABC)ذملذنظلةازذيتذوذةيأهيذتليللسكاذ مدقورةذموعةتذيضرذاذلج
ذوذ ًج ًج ًج ًج ذةوص رايعلج ذييعذثكاسيلذا ةراج ذالرذدل ذيذمةتمطيةلت ذ الل ذنيملرذسان ذاسةعمت ذأئلنمذيةنةت

ذذذذذذذذذ.ذمسنظلذاذاةلذهتذمكدةدذاسم مةتذويزاقينذدقذدةدذسممكمجمذاسظلديذواسنسمممةاذظلمنسا
ذ دد ذ(ABC)مذظددلدامذن ملددتذانةددل يقشددتذيلنيسذدرالددتسذدذاهددتذ  رلددذ(و2002ذوطدد ةتذ)اسكيلدددراذ(4)

ذلصتذ  ذاألردن.ذذذذذذذذ اسذمشةةلتلسيكد ذامأذيسمطيةقذعيلذسصكةتي لللتذااسذم مةتذاس ديتذ  ذمكدةد
لذقذس ددقةدددلذيشدد ذمةددتاسم ذدةددد دد ذمكدذلعلددةذجدةددداسمذلظددسناقذيةددمطذلددتذانرانمددلئأذاسدذنددتوقدددذيةذذذذذ
لذرةضذييديدذل ديدنذذدل ذلدمةةاذباجدوذرذاسعسلدادةددذكمذمينذثوذوذشةأيلماسذ تذ ي دساطوطذ ذينذط 
ذ لت.نلياسقذوذاسلوذذو رذظذيقحذيلم

ذةدةددداسعاةددلذزذميسذراجذتذنظددمشددةةللياس ذ ددذ(ABC)طيةددقذنظددلمذمذندد ميرالددتذيضددرورةذسداوصددتذاوذذذذذذ
ذيش لذا ثرذدقت.يتذس داذتم مةذةدكدملذي،اهينذ ذمسواةم،لذ نذمكمةي ذاسم
األردنةتذاسمأيةنذمذشر لتذيد ذقةلذموضةحسأذيذتسدرالادذ تذهذده(وذ2002ذكيدو)يلتذدراذ(5)
تذيقارذصذوييش لذ لصذ  ذم صةذ(ABC)ذ لسة ذيش لذعلموذونظلمملليتذاسكانظيتذيذللم دامي

ةتذاسم ذتذاأللللاسيعوقلذميةلنةةضذهذدذاسم لسة .ذ يلذهد تذيسأذ مذ،لذ  نيذانلمةلدةة،لذوذةسم ل
ذمطيدوذذلكوذم ذاسجدةداسنظلذةقن ذاسوذم ذويل ذاسللو ذواس طوات ذسمطيةقضرذئل ذذورةت ذ ااسنظلم ذ سجدةد

  ذةنذاألدا ؟.ذوقدذميثمتذعةنتذاسدرالتذةضذاسم لسة ذومكل ةاضذمأل رذنةتذداألرذةنذيشر لتذاسمأ
 (ذشر ت.ذ26واسيلسغذعددهلذ)ذنةتداألرذةنذيجيةوذشر لتذاسمأ

ذاذوينذذذذذ ذاوذتلاسدراذألئنمهم ذنجذو ذالذتةنلي يا ذنظلم دام ذاألنشطتذذ(ABC)م سمش ةصذومكمةل
  ذيدارةذذمذاسجدةدةتذاسنظل دامذممناسرئةلتذواسةرعةتذوم مةم،لذ  ذشر لتذاسمأيةن.ذثلنةلجاذيي لنةتذالم

لتذ  ةرذاسيعمويلتذاسضرورةتذسمطيةقذاسنظلمذاسجدةدذ  ذشرذموذتذنة ليياذثلجذسةت.ذثل مةتذانلمرامةجماس
ذ.(ABC)مذنظلشر تذمأيةنذمطيقذذسمأيةن.ذرايعلجاذنذةوجدذايا
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ذاوصقوذذذذذذ ذارذسداذتد ذ،ليهاذتةلموصذةديعلت ذضنجذوذاو ذيراجا ذعرورة ذاسرئةشناألت ذواسةرعةتذطت لت
ذاسيةلنلتذاس لصتذيلألنشطتذواسم ذمطوةرذقلعدة ذثلنةلجا ذلسة سشر لتذاسمأيةن. ًجذلث . ذسثلج ذعماسدذةرو ما

ذريذسمنظلمذاسجدةد.ذذذداإلوا ذلسسيا
ميةددلنذ ةةةددتذقةددلسذاسم مةددتذو مددلجذسنظددلمذيسددأذوذهددد تذهددذدذاسدرالددتذ(1999وذندد  ساذ)عيدددذتلددارذدذ(6)

(ABC)د ذذلعيدتذاقمصلدةتذمةيد ذلتةينظمذرهلليمعللصتوذيس تذاةرذاسيصذلتشةةسيلما  ذيكد ذذ 
ةتوذوجدو ذهذاذاسمةلسذينذينظورذو ل ذيكلليتذاسم لسة ذيلكمةلجلتذيدارةذاسيلمشةأذينذل نلمذةئتي

ذةةةتذمللعدذ  ذمرشةدذاسمراراتوذ مراراتذاسم طةطذواسرقليتذواسملعةرذوم ةةضذاسم مةت.يعمويلتذم لس
 ذدااذل ةةددعمددأذ ذي يةجددلئدددذعلذسددقذ(ABC)ظددلمذينذميددلهمننذااذينجذوذاوذتاسدرالددذأمددلئنذهددماذويددنذذذذذ
ذنيدد سماوذذيدتود اسيددةطذنمذيتصدعوذةددلجاذن.ذثلتمشدةةللاسيذتجذلصددوذ ت ديةدساتذنشددنيساذ د ،دلذظلئةسوذذارةداإل
نذيدددذريةددد دذوذ،دددجيذأسدددتذيتذاسم مةددديلدددييلوذذة،دددلةسم لوذذألنشدددطتاة ذوصدددرذومصدددكذلجةكمدددلجاذسثدددلث.ذ،دددلي

ذولسةدددتلندددلتذييةأذمدددوا رذقلعددددةذدةددددذيسدددجساذلمظدددنساذيةدددقطملجذكمدددةذالجذيعدددايدريدددت.ذرذاسذتةشدددرذيساتذاةدددل اس 
ك مةدتذ اسمذةدلسق ذالا دمذيدةنةذدةددجساذظدلمنساذيةدقلدلجاذمط لي.ذاجذجةددذيدترذيدذرةتيشدتذ الةدو ذتلئةصدوا 
ذ(ABC)لمذنظدقذةديطمةتذ لنييا ةراجاذجدو ذوذذللجذلددي.ذلمةاسمماسنظلمذذيوتذنرذلنظلمذيلسيماسذاذس،ذملجذيط
ذةةلت.يلمشاسذ  

ذةددقيطمذو جدددذأمددعذمةتيمميلدداسذوثيكددساذةددز رذمنجاذضددرورةذوذوذادرالددتساذتلموصددةذمهددايددنذ ددلنذوذذذذذذ
ذ  ذ دسةاسم دلذلتيدوذمسيعيذدلقمصدناذدلئدعاسذتالددرذذالجذ.ذثلنةدلجذيعذةأمشلاسيللمذقاذةوجي ذ ذمنظلذاذاسه

ذوتاللييمدددساوذذ ومصدددللمانذاليثددديةدددقذاسمطذ  دددذوبملدددنذايدددثدددرذ اذم داملدددلجاذاثدددلسث.ذمنظدددلساهدددذاذذظدددل
تذةلشددةميلسا ذ دددذوادجددوذذ(ABC)ذملظددنذذاهددذيةددقطمتذلنةددي يذد يددذترالدداذديعددلجذرا.ذمدد ياسعذكمةددلسماوذ
ذت.يةوذك سا

 الدراسات األجنبيةثانيًا: 
ذ دد (ذABC)منلوسددتذهددذدذاسدرالددتذمطيةددقذنظددلمذذو(Witherite and Kim, 2006(ذدرالددتذ)1)

واسصدعويلتذواسمكددةلتذذ د ذاسيندوكو(ذABC)مصديةمذنظدلمذلذضذينذ الس،عر ذوالم ذقطلعذاس ديلتوذ
 ق.مطيةماسم ذمواجقذ

ويوجدددقذذوهدددوذاس ةدددلرذاسينطمددد ذ ددد ذقطدددلعذاس دددديلت(ذABC)يسدددأذانذنظدددلمذاسدرالدددتذذتو مصدددذذذذذ
نمةجدتذاسم صدةصذذمكدةددذم مةدتذاسيعدليالتيثدلذذسمكمةمقذاسعدةدذيدنذاسيندل وسينوكذ لصذ  ذقطلعذا
سمم دددلسة ذذا ضدددل ،دددمذيدددنذ ددداللذذلسعيال يددداسمددددرةذعمدددأذمميدددوذاسم دددلسة ذاس لصدددتذوذذواس ددد  ذسمم دددلسة 

وانع للدددلتذذسدددكذذواسيندددمأذوااسمددددرةذعمدددأذقةدددلسذريكةدددقذاسعيةدددلذ دددذسكذوذذوتنشدددطألايدددأدا ذذاسيرميطدددت
ذاألهددددا عمدددأذمكمةدددقذذيندددوكيلدددلعدةذاسوذوذدرةذعمدددأذمكلدددةنذعيمةدددتذصدددنوذاسمدددراراسمدددذاإلةجليةدددتذ ددد 

ذ.تلمرامةجةإلا
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 يددةلذذ(ABC(وذالدم،د تذهدذدذاسدرالدتذالدم دامذنظدلمذ)Neumann, et al., 2004(ذدرالدتذ)2)
عنذنظلمذاسم لسة ذاسمممةديوذي رضذمطوةرذليلذجدةدةذإلدارةذويراقيتذاسم لسة .ذوممذ داللذاسدرالدتذ

 ددد ذاسمطدددلعذاسصدددنلع ذوقطدددلعذاس دددديلتوذ(ذABC)يعدددضذاسدرالدددلتذاسمددد ذطيمدددتذنظددلمذذضاالددمعرذ
 وانع لللتذمطيةملمقذاسنلجكتذ  ذيجلنتذاسرعلةتذاسصكةتوذواسمأيةنوذواسنملذ...اسخ.

(ذةددددو رذاداةذدقةمددددتذإلدارةذاسم ددددلسة ذABCوموصددددمتذاسدرالددددتذسنمددددلئأذيمعددددددةوذاهي،ددددلاذنظددددلمذ)ذذذذذ
ذظلذاسعوسيتذوانمجلهلتذاسكدةثتذنكوذشدةذاسينل لت.ذذذذذذوقةلل،لذي ةل ةوذو لصتذ  ذ

وذ وندددقذةعيدددلذعمدددأذيعدددلدةذاسمر ةدددزذعمدددأذمطيةدددقذاسنظدددلمذاسجدةددددوقددددذاوصدددتذاسدرالدددتذيضدددرورةذذذذذذ
مصيةمذانشطتذاسينشأةذوذسكذيلسمضل ذعمأذاألنشدطتذ ةدرذاسضدرورةتوذويلسمدلس ذيعدلدةذموزةدوذاسيدواردذ

ذلدلذودقةق.عمأذينمجلتذو ديلتذاسشر لتذيش لذع
ذ(وذم،ددددد ذهددددذدذاسدرالددددتذيسددددأذرابذاسصدددددعذيددددةنذاسيجميعددددلتذاسيلسةددددتRoss, 2004(ذدرالددددتذ)3)

(وذويدنذاجدلذABCواسيجميعلتذاسطيةتذيلسعيلذعمأذمكلةنذاألدا وذوذسكذينذ اللذمطيةدقذنظدلمذ)
ذسددكذمنلوسددتذاسدرالددتذيشدد التذم صددةصذاسم ددلسة ذواثرهددلذعمددأذام ددلذذاسمددراراتوذوالددم عر ضذاةضددلجذ

(ذ دد ذمكدةدددذم ددلسة ذعيمةددلتذاسرعلةددتذاسصددكةتوذوينددل وذذسددكذ دد ذانلددم دايلتذABCورذنظددلمذ)سددد
 اإلدارةتذو لصتذ  ذلةلللتذاسملعةر.

(ذةلدددلعدذ ددد ذزةدددلدةذقةيددددتذABCوقددددذ مصدددتذاسدرالدددتذسنمدددلئأذيمعدددددةذين،دددلوذالدددم دمذنظدددلمذ)ذذذذذ
اسينظيتوذييلذةدنع سذيلإلةجدلبذاسيعمويلتذسميلم ديةنوذويلسملس ذزةلدةذ ،مذاسطرةمتذاسم ذمعيلذي،لذ

ذعمأذام لذذاسمرارات.
(ذ د ذينظيدلتذاسرعلةدتذاسصدكةتذس وندقذةعيدلذABCوقدذاوصتذاسدرالتذيضرورةذمدو ةرذنظدلمذ)ذذذذذ

عمأذمو ةرذاسيعمويلتذاسدقةمتذواسينلليتذيدنذاجدلذممددةمذاسرعلةدتذاسصدكةتذيجدودةذعلسةدتوذو دذاذموجةدقذ
ذظيتوذو ةرهلذينذاألهدا ذاأل ر ذ  ذوقتذواكد.اإلدارةذاسيلسةتذنكوذمكلةنذ ةل ةذاسين

سكللبذم مةتذذ(ABC)ذلمظيةملتذنطمتذالدرذذدذاسهص ذمذو(,Watersذet al., 2003درالتذ)ذ(4)
 ددد ذيكدددد ذيلمشدددةةلتذذةدددتيوذ اسكذرةددد ذتةسصدددكاذينظيدددلتذاسرعلةدددتذ  ددداس ديدددتذاسعالجةدددتذسميرضدددأذ

ذدلةددازذويذادوذدجددعمددأذذعددر سماذأسدديتذ دلذهدد يددذاسيةددروذاس لصددتذيلعميلرهددلذيكددد ذدولذاسعددلسمذاسنددلي و
ولوذو ددذسكذوصدد ذاسطرةمددتذاسمدد ذةلددلعدذ ة،ددلذهددذاذاسنظددلمذيمطددوةرذدسدداممددكذذ  ددذةتاسصددكذتلسمينظيدد

ذ(MaxSalud)نوعةددتذاس ديددتذاسعالجةددتذاسيمديددتذسميرضددأ.ذوقدددذمددمذيجددرا ذهددذدذاسدرالددتذ دد ذيع،دددذ
ذسمجودةذاسعلسةتذسمرعلةتذاسصكةت.

يجدددديذاقمصدددلدةلجذوةي دددنذذ(ABC)ذمنظدددلاذنجذوذانمدددلئأذاهي،دددلوذذأذعددددةيسدددذتلدددارذدسا مصدددتذوقددددذذذذذذ
كلددلبذم مةددتذاس ديددتذاسعالجةددتذاس مةددتذيشدد لذيعمددولذاذلجذنةددلثمطيةمددقذيشدد لذنددلجحذ دد ذاسدددولذاسنليةددت.ذ

وا ثرذدقتذاأليرذاسذيذانع سذيةجليةلجذعمأذعيمةتذام لذذاسمرارذوملعةرذاس ديتذاسعالجةتذيش لذا ثرذ
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 ددد ذعيمةدددتذمكلدددةنذاس ةدددل ةذواسجدددودةذس دددديلتذاسرعلةدددتذذ(ABC)قذنظدددلمذدقدددت.ذثلسثدددلجاذةلدددلعدذمطيةددد
ذ.اسصكةت
ذ  ذينظيلتذاسرعلةتذاسصكةتذ  ذاسدولذاسنليةت.ذذ(ABC)وقدذاوصتذاسدرالتذيمطيةقذنظلمذذذذذذ

  ذاسيلمشدةةلتوذوذسدكذ(ذABC)الم،د تذهذدذاسدرالتذمطيةقذنظلمذذو(Udpa, 1996)ذدرالت(ذ5)
ذ.(ABC) طواتذمطوةرذومطيةقذنيوذجذنظلمذوذو ذسكذ(ABC)يعدذالمعراضذمعرة ذنظلمذ

انذهنددلكذمكدددةلتذيمعددددةذ دد ذيعدددذمطيةمددقذعمددأذقلددمذاسعةددلدةذاس لرجةددتذيةنددتذنمددلئأذاسدرالددتذوذذذذذذ
مجيةوذاسيةلنلتذاسيطمويتذ  ذاسيلمشةةلتذين،لوذاونجاذطولذاسوقتذاسيلم رقذس(ذABC)مطيةقذنظلمذ
ةمطمددبذعمدددذا ثددرذيددنذاسنظددلمذاسمممةددديوذيلإلضددل تذيسددأذ ونددقذي ذممددرحذاسيوذثلنةددلجاذاسنظددلمذسمطيةددقذاسنظددلم

ذسملجالتذاسيكلليةتذاسيطمويتذسمجيةوذاسم لسة ذويعمويلتذا ر .ذلجذمةصةمةذمكمةالجذ
ذلكدتماسيذلتيدوذمعيسانذيد مذرذاسدعمدأذنقذاذتلسدرااذدهذكتذضاوذذو(King et al.,ذ1994تذ)درالذ(6)
ذن دديينظددلمذهددذاذاسذقةددمطيذانذوذينتقمةمددذليددتعذةتصدديذتلةةشددمليساذ  ددذ(ABC)مذظددلقذنيةدددذمطنددع

دذكدةدددهددد اذمذتلمةدددعيثذثدددالذسددأيذلجمدددةكذ(ABC)اسم ددلسة ذو مدددلجذسنظدددلمذسذلةدددقذانذيةندددت يدددلذ.ذجددداجذ
ذمةت مذامذيليبم دلانذةي ذةتذيكةث ماسمذتعليجيذنسجلمذونشلطلذصتذي اس لذ ةلساسم وذذتاألنشط

ذقددذ(ABC)نظدلمذذانةندتذيذل يدجدلت.ذرذي يلسةدتذمسم اتذلييلدطذيريدذتةن ليةتوذي موذمجيلذي سذدكوا
ذميددتكةددتذل ذن،ةذ دد ددتذاسيمكدددمييسواذةتسسشدديللذارة ددايةتذ دد ذاسم صصددذتشددةةلماسيلذ  ددذقةمدديمطذرشددنما
ذضدأوسيرذاليدتذيقذماةدلذيدناسةدومذةدتذ مملذيعددبذوةمصدذمدأعذهللعدولذينذاسمرنذاسيلض وذتلنةنيلثسا
ذ ةرذسة م لسميذدمممةاسذص صةماسذتا اجرذيذ  ذقتداسذمدوعذل سمعاذلنتجهمذياذبةوذومصذدةكدموذ
ذشرة.ذذذذذسييلا

ذبةمددرذم مةدتذوذساتذلعديجيذسنلمجدمم ذيش مأذبذعمم اسنذياذنجذوذاذ ومةذليسأذيتذالدرذاسذتو مصذذذذذ
ذاهذذيةقمطاذثلنةلجذ.ذ(ABC)ذملظنةقذيمطذنةذيوذرجاسيذاةلزذدعمذاسي ذةلوذذيلسةةناسذنسة وذسيلاوذذةارذاإلد
ةنذمكلدلسذوذقةد(ذاتاذمةدناذتلنجيساذ  ذةةلتسيلمشرةذااديذ لسةةةتذمللعدمذتلعموييذأسودذيمةذلمظسنا
تذةددددسم ماذنةيددددريطذسددددب(ذات.ذمةددددم سةضذاةددددم ذص ددددرذذددةددددمكذل ددددالذنيددددذةأمشدددداسيلذملددددلقا ذاادةذل ةدددد 
حذةضدوذومذدةدكمهد(ذاسرشةدة.ذذراتمرااسذلذ ام(ذ.ذد جةمراملانذطة طاسموذذ سةم لساذةرذداي(ذج.ذيي،ليلوذ

ذشطت.ناألتذكممل
ذ  ددذ(ABC)مذظددلقذنةددمطيذةةددتةتذ شددقيسددأذينلذالددترذداسدذذهددذتهددد ذو(Chan, 1993)ذتدرالددذ(7)

كةتذصدد ديددتذاساسذكدددةسوذتذةددرذلعةياسمةددتذ اسملددلبذمكلددةنذكذادذ دد وذدجددوذاس ندةددتوذذةلتةشددماسيليكددد ذ
ذأةشدمسيلاذةدارذيعدذللةذ وذلديتذ اسذةكدوذسةتذرذعةلسيتذام مةساذنعذتنليةلموا رذانذذريلميلعذوتمدياسي
يدوذرندتذيمللسيم دلسة ذاس دديلتذاسصدكةتذاسيمديدتوذيشد لذا ضدلذعمدأذتذواسرقليدذطة طملسمذياسمةلذأعم
ذهذاذيسأذجلنبذام لذذاسمراراتذانلمرامةجةتذي ةل ة.موذجكمسندذيلماسذديةماسممذملظناس
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ذلس دذدقاشد لذيذتمةداس ذ م دلسةساسذلةد  ذقذ(ABC)مذلنظذدام المذ علسةتذتلارذسداذلئأنمذنتويةذذذذذ
ومدو ةرذيعمويدلتذذوتاكدرذسجامذللقا  ذذتةاكجرذمةتذي لذعسذ ذسكوذذلذاسطيةتوةلسكاسمميرذ  ذي ذص ك

مذة،دومكذارذدةذوا ذارذداإلدعمذيدذون ذيرهذملظناساذذهذقيةمطحذجلنذناذيل ادقذعنذم مةتذاسينمأذ)اس ديت(وذ
ذ.دةدجلمذاسظسمنذةألمشاسيذ  ذيمةناسعل
ذتيدددددتذاس مةددددتذسم ةددددم لمشددددةةلتذسكلددددلبذاسم دددد ذاسيذ(ABC)واوصددددتذاسدرالددددتذيللددددم دامذنظددددلمذذ    

 ت.يدمتذاسيةجاسعال

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
ميةزذعنذاسدراللتذاسلليمتذييلذمذقذةي نذاسمولذيأن،ليلإلضل تذيسأذيلذوردذ  ذاهيةتذاسدرالتذ  نذذذذذ

ذ اةم
ذعم ذذ-1 ذاسدرذهد ذساذد ذاألوسأ ذاسيكلوست ذنيوذجلت  Cooper Two-Stages Activity)ذمطيةق

Based Costing System)ذ.اسةملطةن ذاسك وي ذ  ذيلمشةأذ زةذاألوروي ذ
 لصدتجذ-  ذعددذاسيكوثذواسدراللتذاسم ذم،د ذيسأذميةلنذاهيةتذانظيدتذاسم دلسة ذذنمصهنلكذذ-2

يددددنذكةددددثذكلددددلبذم مةددددتذاس ديددددتذ دددد ذاسيلمشددددةةلتذاسك ويةددددتذاسةملددددطةنةتوذذ-(ABC)نظددددلمذ
ذرقليتذوم ةةضذاسم لسة وذسذسكذجل تذهذدذاسدرالتذسلدذيعضذاسنمص.ذودورهلذ  اسعالجةتذ

 لمدراسة النظرياإلطار 
اجذسم صددةصذاسم ددلسة ذ ةددرذجدةدددذين،جددلجذاسم ددلسة ذذتنظيدداا رجددتذاسمطددوراتذاسكدةثددتذ دد ذذسمدددذذذذذ

ذ د ذجلندبذلمذاسمممةددينظدو ردذاسةةة ذيلكمةلجلتذاإلدارةذينذاسيعمويلتذيصورةذا ضلذييلذاسييلشرةوذ
 Cooper and(ذانGarsso, 2005وةدر ذ)ذ.(ABC)وهدوذيدلذةطمدقذعمةدقذنظدلمذذقةدلسذاسم مةدتو

Kaplan ذنظلميشروعذذقديلذ(ABCذ)  عمأذذ ةرذاسييلشرةذيدةلذا ثرذيال يتذسم صةصذاسم لسة
ذاسنظلمذاسمممةدي.ينذذاس ديلتذوالتذاسينمج
عمدأذذواإلدارةدت  ذاألوللطذاسيكلليةتذ  ذمكدةدذاسم مةتذاهميليلجذ يةراجذ(ذABC)نظلمذسمدذنللذوذذذذذذ
ذ ذوم مةددتذاإلنمددلجذواسممرةددرذعن،ددلذيصددورةذصددكةكتذوواقعةددتسمكدةدددذذي،يددتيوصددةقذةيثددلذاداةذذولددوا كددد 

سمم دلسة ذ د ذظدلذاسيم ةدراتذذمذاسمممةدديلمعدرضذس،دلذاسنظدةوةمال أذيواطنذاسمصورذواننمملداتذاسم ذ
ذ.(2002اسكيةط وذ)ذتذكلسةلجذانقمصلدةتذواسم نوسوجةتذاسم ذملودذيةئتذاسينشن

(ذة لم دمذسزةلدةذقةيتذاسيعمويدلتذسميلدلعدةذ د ذام دلذذABC(ذانذنظلمذ)Ross, 2004وةر ذ)ذذذذذ
ذاسمراراتوذوذسكذينذ اللذاسدقتذ  ذم صةصذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرة.

ةدتذوسمدذش،دذيطموذاسمرنذاسكلس ذمطوراجذ  ذانظيدتذيكللديتذاسم دلسة وذكةدثذظ،درتذالدلسةبذممنذذذذذ
دارةددتذكدةثددتوذيثددلاذنظددلمذاإلنمددلجذ دد ذاسوقددتذاسيكددددذ (وذورقليددتذاسجددودةذ(Just In Time, JITوا 

 Flexible(وذونظددددلمذاسمصددددنةوذاسيددددرنذ)Quality Control Totalذ(QCT ,اسشددددليمتذ
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Manufacturing, FMاألنشددددطتذ)ذاسييندددد ذعمددددأ(وذونظددددلمذاإلدارةذActivity Based 

Management, ABMذ(.2004(ذ)اسعم لويوذ
صدنلعتذاسرعلةدتذكةثذينذذالمويلجذجدةداجذسمكمةلذم لسة ذاسرعلةتذاسصكةتوذ(ABC)نظلمذذوةيثلذذذذذ

نذ ،مذاسم لسة ذاسكمةمةت(Protected)اسصكةتذسمذمعدذ  ذيةئتذ"يكصنق"ذ واةنذملدم،مكذاسيدواردذذوذوا 
للديةتذ.ذوملرة ةلجذالم ديتذاسمطيةملتذاسيك(Gabram and Mendola, 1997)ذه ذيكورذاسيمل 

  ذينظيلتذاسرعلةتذاسصكةتذاللللجذس رضذيعدادذاسمملرةرذاس لرجةتوذ يلذالم ديتذاسمملرةرذاسيلسةتذ
ور دمذانذاسينشدنتذاسصدنلعةتذذ.(Greene and Metwalli, 2001)ألجلذا راضذيعددادذاسيوازندتذ

لذاصدديحذميثددلذاسمطددلعذاسددرئةسذ دد ذاسعدةدددذيددنذاسدددولذينذانذدورذاسينشددنتذاس ديةددتذنذةمددلذاهيةددتذيدد
ذذةزدادذكجيلجذيش لذيمللرع.

ذدةذينددذمكددسيتذا ددسييمواتذةسيلشددساذل ددرةياتذلةشددةمليذ  ددذ(ABC)ذمظددلنتذمددليةطمذتانمشددرذدذقددوذذذذذذ
الدددتذرذتذددوا دددذ(.King  et al., 1994)يدددنذاسمدددرنذاسيلضددد ذممرةيدددلجذذتلندددنةليعمددددذاسثذ دددراوا

(Lawson, 1994)ذمةددقذنظددليسمطذةلتةلمشدديساتذلجدددذكةددزامذ(ABC)ذنةددلتسوذواذانددد نذيددذ ذ ددل ددذ
ةكددددذذ(ABC)ةمددق.ذ يددلذانذمطيةددقذنظددلمذمطيذسة ل ددقذموذةددماسنظددلمذذول ينددذناوذوذةددتة رذأليادةذكددميسا

.ذكةددثذينذاسمكلددةنذ دد ذ(West and West, 1997) ثددرذدقددتذااس ديددتذاسصددكةتذيشدد لذذتم مةدد
 ,Lawson)كلددلبذم مةددتذاس ددديلتذاسيمديددتذسميرضددأذلددو ذةيددنحذاسيلمشددةأذا ضددمةتذمنل لددةتذ

ذ.ذ(1994
ذةعدددددلتذيليمدددددثذة سيثدددددلذم دددددلملذ،دددددةةيعظدددددمذم لسذانتذةلجدددددقذاسيلمشدددددةوامذمددددد ستذالعويصدددددسنذايدددددوذذذذذذ
يدددلذيذرمةعدددتاسيةنذةظوذيددداسذبمدددا،دددزةذواسيعدددداتذاسطيةدددتوذوروذجن ذواأل ددد ذاسييدددللدددمثيلراتذاسضددد يتذان
ذتسدلكذ  دوذوذدلعدلمساذتطدنمذأسديذمصدلذأمدكذتةسجةتذعللينمذتلقيطذةةلتشاسيلمدذهذلذمعيذناذ دعمةل
ارئذوذ%(ذسمطدد15ظذيدديعضذاأللددرةذ)مةددلكناذيضددرورةذقةواجددذقندد  ذأةشددمليمسةمةتذ سطلقددتذاسمشدداذةةددلدزذ

Tipgos and Crum, 1982)ذ(.ذ
ويددنذاسعوايددلذاسواجددبذيراعلم،ددلذ دد ذنظددلمذاسم ددلسة ذاسيطيددقذ دد ذاسينشددنتذيصددةتذعليددتوذو دد ذذذذذذ

واسددذيذةميثددلذ دد ذزةددلدةذيددنذمطيةددقذهددذاذاسنظددلموذذعلئدددتذيصددةتذ لصددتوذانذة ددونذهنددلكذاسيلمشددةةل
اسعلئدددددذعمددددأذانلددددمثيلروذومددددو ةرذ دددد ذاسم ددددلسة ذاسجلرةددددتوذاوذمجنددددبذيعددددضذانددددواعذاسم ددددلسة ذ ةددددرذ
اسضددرورةتوذايذانذاسينةعددتذمةددوقذاسم مةددت.ذوانذة ددونذهددذاذاسنظددلمذقددلدراجذعمددأذيراقيددتذاسم ةددراتذاسدورةددتذ

ذ(Feed back)ةرذم ذةدتذع لدةتذاسم ذمكدثذ  ذاسم لسة ذاسةعمةدتوذيعر دتذوسةدتذاألدا ذاسكدلس وذومدو 
مكدةددددذذيسدددأذنشدددنتمكدددولذاسعدةددددذيدددنذاسيوذذ.(Rany, 1998)مةةددددذ ددد ذاسم طدددةطذسميلدددمميلذي ةدددل ةذ

ذ(.Geri and Ronen, 2005عدذاداةذسدعمذام لذذاسمرارذ)(ذة ذABCنظلمذ)اسم لسة ذعمأذاللسذ
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 د ذذ(ABC)ينقذسضيلنذنجلحذمطيةدقذنظدلمذذ (Gabram and Mendola, 1997)وةضة ذذذذذ
ذااأل ذذ  ذاسكليلنذاسعوايلذاسملسةتذيةئتذاسرعلةتذاسصكةتذةجب

ذ.(ABC)موعةتذاإلدارةذاسعمةلذاوذر لل ذاألقللمذيينل وذمطيةقذنظلمذذ-
اسمأ دذينذانذانظيتذاسيعمويلتذاسيالئيتذه ذ  ذي لن،لذاسينللبذسمميوذمةلصةلذم لسة ذاسينمأذذ-

ذاوذاس ديتذ)اسيلمو (.
ذ.(ABC)س ديتذاسم ذلةطيقذعمة،لذدرالتذنظلمذمكدةدذقطلعلتذ طذاذ-
ذيشراكذ لدرذاس طذاأليلي ذ)اسيدةرةن(ذ  ذمكدةدذيلييلتذاسم مةت.ذ-
ضددينذج،ددودذ يةددرةذسم ةةددرذاسثمل ددتذ)يثددلاذاسكلجددتذيسددأذالددممدامذذ(ABC)مضدديةنذييددلدراتذنظددلمذذ-

ذاألطيل ذسمةلسذاسوقتذاسالزمذسرعلةتذاسيرةضذييلشرةج(.
 (ABC)نظام  ت ريف

ذايأنقذ(ABC)نظلمذذ(Raffish, 1991و)وذ(Anandarajan and Joseph, 1997)ذعرَّ  ذذذذذذ
"ة عدذييثليتذنظلمذيكللي ذةمومذيمجيةوذاسيعمويلتذاس لصتذيلألدا ذاسيلس ذواسمش ةم ذينذ اللذمميوذ

نذاسينشددأةذيسددأذاسينددمأذاوذاس ديدددتذاسن،لئةددت.ذوةددممذاسمميددوذيدددذاسيدد داةذدا دددل،يددتذياألنشددطتذاسرئةلددتذواس
والدددم دامذذو(ذيمعدددددةCost Pools)ذ ددداللذمملدددةمذاسم دددلسة ذ ةدددرذاسييلشدددرةذيسدددأذيجيعدددلتذم مةدددت

س دد ذةددممذمميددوذهددذدذاسم ددلسة ذيسددأذاسينمجددلتذاوذذ(Cost Drivers)ذاسم مةددتذيجيوعددتذيددنذيلددييلت
ذيةنذاألنشطتذوالم،الكذاسيواردذانقمصلدةت.ذاس ديلتذييلذةنشأذعنقذعالقتذلييةت

ذينمددلجاسيلددم ديتذ دد ذذتنشددطألا(ذيأنددقذةيددداذيددنذاعميددلددذعمددأذمكدةدددذABCلمذ)نظددذعددرَّ  ذ يددلذذذذذذ
ذ ددد اسيلددم ديتذذاوذاس ددديلتوذويعدددذذسددكذةددممذكلددلبذم ددلسة ذاألنشددطتذاسي ممةددتوموزةددوذاسينمجددلتذ

عيمةتذاإلنملجذيسأذانذةممذريط،لذيلسينمجلتذاوذاس ديلتذينذ اللذريدطذيلدييلتذاسم مةدتذيلسينمجدلتذ
ذ(.Hughes and Gjerde, 2003اس ديلتذ)اوذ

 (ABC)خطوات تطبيق نظام 
ةشديلذ(ذABC)(ذانذمطيةدقذنظدلمذMaher, et al., 1997(وذو)Grandlich, 2004وةدر ذ)ذذذذذ

ذعمأذاريوذ طواتذه ا
ذمكدةدددذاألنشددطتذاسمدد ذملددم،مكذاسيددواردذوذسددكذيددنذ دداللذمكدةدددذاألنشددطتذاسمدد ذمدد ثرذيشدد لذ يةددر -1

 عمأذاسم لسة .ذ

اسمد ذملدم دي،لذاسينشددأةوذلدوا ذاسيرميطدتذيكجدمذاإلنمدلجذامذيمعمةددذعيمةددتذذمكدةددذيلدييلتذاسم مةدت -2
 اإلنملج.

كلددلبذيعدددلذاسم مةددتذوذسددكذيملدديتذيجيددوعذاسم ددلسة ذ ةددرذاسييلشددرةذاسيمدددرةذعمددأذاسكجددمذاسيمدددرذ -3
 ألللسذاسمكيةل.
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م صددةصذاسم ددلسة ذعمددأذاسينمجددلتذواس ددديلتذوذسددكذيضددربذيعدددلذاسمكيةددلذ دد ذعددددذوكددداتذ -4
 اسنشلط.

ةمددددومذيمكدةدددددذيلدددديبذم مةددددتذس ددددلذنشددددلطذ(ذABC)(ذانذنظددددلمذ2002ةددددر ذ)  ددددرذواسدددددسةي وذوذذذذذذ
ذاسددذيذة لددبذعيمةددتذاسم صددةصذاس ثةددرذيددنذاسيوضددوعةتذويلسمددلس ذس ددلذير ددزذم مةددتذنشددلطوذاأليددر

ييدلذةد ثرذ د ذن،لةدتذاأليدرذعمدأذذووةعيلذعمأذمأصةلذاسعالقتذاسلييةتذ د ذعميةدتذاسم صدةصذواسدقت
سم صدددةصذاسم دددلسة ذاسصدددنلعةتذ ةدددرذذلجذي ططدددأذوريكةمدددقوذوندددوردذ ةيدددلذةمددد ذمقةدددلسذم مةدددتذ دددلذينددد
ذ(.1هوذيوضحذ  ذاسش لذرقمذ) يلذ(ذABC)اسييلشرةذو قذنظلمذ

ذ(1اسش لذرقمذ)
ذ(ABC)ي ططذم صةصذاسم لسة ذاسصنلعةتذ ةرذاسييلشرةذ  ذظلذنظلمذ

            
          
         
         
            
            
     
    
            

 
 

            
            

   ذ( :697Barber, et al., 2006اذ)المصدر
ذ

 
 المستشفيات في( ABC)نظام 
 اجذي،يلجذاس ديةتذواسم ذاكممتذ  ذاسوقتذاسكلضرذجزذذاسيلمشةةلتذيكد ذاسينشنتذاسصكةتذدعم ذذذذذذ

يددددلرزذ دددد ذاسكةددددلةذذ دددد ذاسعدةدددددذيددددنذيمدددددانذاسعددددلسموذكةددددثذاصدددديحذس،ددددلذدوريددددنذاسصددددنلعلتذاسرئةلددددتذ
 دددددد ذذ(ABC)نشددددددأتذاسكلجدددددتذيسددددددأذمطيةددددددقذنظددددددلمذذوسمدددددددذ(.2003)يطددددددرذوزوةمدددددد وذذانقمصدددددلدةت

ذ(اCooper and Kaplan, 1999اسيلمشةةلتذاس ديةتذنمةجتذعليمةنذالللةةنذهيلذ)

تكلفت 

 (1النشاط )

تكلفت 

 (2النشاط )

تكلفت 

 (3النشاط )

 اسينمأذ)ا(

 اسينمأذ)ب(

(   تكاليف غير المباشرة 1

 تصنف إلى  مجمعاث تكلفت

 األنشطت                       

 

 مسبباث التكلفت ( تخصص حسب2

 اسم لسة ذ ةرذاسييلشرة
 تكاليف مباشرة

تخصيص 

 مباشر 
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اسعشرةنذ  ذيجللذاسيةئتذاسمنل لدةتذكدوثذم ةراتذ يةرةذجداجذ اللذاسعمدةنذاسيلضةةنذينذاسمرنذ -1
كرةدددتذوضدددوذاأللدددعلروذومكدةددددذمشددد ةمتذاسينمجدددلتذاوذوذوذاسمددد ذواج،دددتذا ثدددرذاسينشدددنتذاس ديةدددت

 .اسيمديتاس ديلتذ

كلجددتذيدددةريذاسينشددنتذاس ديةددتذيسددأذاسيعمويددلتذسمكلددةنذجددودةذوموقةددتذو ةددل ةذاألنشددطتذاسمدد ذ -2
 سةردةتذواس ديلتذواسعيال .ةنجزون،لوذوسمة،مذاسدقةقذسم مةتذوريكةتذينمجلم،مذا

 Activities Determination in Hospitals في المستشفيات   تحديد األنشطة
يجيوعدلتذذ يدسيسدأذاسعالجةتذذلت دياسممدةمذسذسيلمشةأدا لذاذاسي داةةي نذمملةمذاألنشطتذذذذذذ
ذه اذذرئةلت

 : Unit-Level Activities عمى مستوى وحدة الخدمة )المريض(األنشطة  -1
يشددد لذييلشدددروذوةمنللدددبذكددددوث،لذذوهددد ذاألنشدددطتذاسيرميطدددتذيممددددةمذاس ديدددتذاسعالجةدددتذسميدددرةضذذذذذ

طردةددلجذيددوذعددددذاسيرضددأوذوم ددلسة ذهددذدذاألنشددطتذممضددينذاسم ددلسة ذاسييلشددرةذ)اسيددوادذواسعيددل(ذوايذ
ذاسخ.ذذ…ذم مةتذةي نذمميع،لذيل،وستذوةلروذيثلاذاجورذاألطيل ذواسييرضةنذواألدوةتو

 Batch-Levelخدمييييية )مجموعيييية ميييين المرضييييى( الدف يييية العمييييى مسييييتوى ة األنشييييط -2

:Activities  
وه ذاألنشطتذاسيرميطدتذييجيوعدتذيدنذاسيرضدأذ)يرضدأذاسعةدونوذيرضدأذاسممدبوذاسدخ(ذي دضذذذذذذ

يدددرةضذيدددثالج(وذيثدددلاذم،ةئدددتذ ر دددتذاسمشددد ةصوذذ20-5اسنظدددرذعدددنذعدددددذاسيرضدددأذي دددلذيجيوعدددتذ)
يثدلذيجيعدلتذم مةدتذاسنشدلط.ذوم عددذم مةدتذة دلذهدذاذضدأوذاسدخوذوم،ةئتذ ر تذاسعيمةدلتوذو كدصذاسيرذ

عمددأذذسددكذ دد نذيلددييلتذذوذوينددل جذاسواكدددةذضددينذاسيجيوعددتذيرضددأهددذدذاألنشددطتذيشددمر تذسجيةددوذاس
اذعددذيدراتذم،ةئدتذ ر دتذاسمشد ةصوذعدددذيدراتذم،ةئدتذ ر دتذم لسة ذهذدذاألنشطتذه ذعمأذاسمواس 

ذاسعيمةلتوذزينذ كصذاسيرةض.
-Service )أقسيييام التخصصيييات ال  جيييية( بشيييكل عيييام خدميييةالميييى مسيييتوى عاألنشيييطة  -3

Sustaining-Level Activities : 
وهد ذاألنشددطتذاسيرميطددتذيملددمذم صصدد ذيعددةنوذونذةلددمةةدذين،ددلذيددلق ذاألقلددلمذاأل ددر وذعمددأذذذذذذ

مدددبذلددديةلذاسيثدددللذقلدددمذاسممدددبوذممندددوعذ ةدددقذاألنشدددطتوذيثدددلاذاسملدددطرةوذومر ةدددبذاسشدددراةةنوذوعيمةدددتذاسم
يثدلاذزيدنذاسيةموحوذوةممذمكيةلذهذدذاسم لسة ذعمأذاسملمذاسيعن ذيللدم دامذيلدييلتذم مةدتذينللديتوذ

 دددذسكذقلدددمذاسعةدددونذممندددوعذ ةدددقذاألنشدددطتذاسعالجةدددتذذاسملدددطرةوذزيدددنذمر ةدددبذاسشدددراةةنوذوزيدددنذاسعيمةدددت.
زاسدتذاسي ةدلدذاسزرقدل وذاسيمديتوذيثلاذمصكةحذاسنظرذيلسمةزروذومر ةبذاسعدللتذاسالصمتذواسشدي لتوذوا 

ومر ةبذاسمرنةدلتوذوةدممذمكيةدلذهدذدذاسم دلسة ذعمدأذاسملدمذاسيعند ذيللدم دامذيلدييلتذم مةدتذينللديتوذ
ذيثلاذزينذعيمةلتذاسمصكةحوذعددذاسعدللتذاسالصمتوذوعددذاسمرنةلت.
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 : Customer-Level Activities)مريض م ين(  عمى مستوى ال ميلاألنشطة  -4
يلكمةلجددلتذيددرةضذيعددةنذونذةلددمةةدذين،ددلذاسيرضددأذان ددرونذيثددلاذوهدد ذاألنشددطتذاسيرميطددتذذذذذذ

كةدددثذينذ دددلذعيمةدددتذ-(وذعيمةدددلتذاسمجيةدددلذ)يثدددلاذمجيةدددلذاألنددد وذومجيةدددلذاسصددددرذعنددددذاسلدددةدات
اسدخ.ذذ…وذوزراعدتذاسشدعروذوشدةطذاسددهونوذ-ة ممد ذعدنذيدرةضذو درذاجذيكددذلجذمجيةلذم صذيرةض

لم دامذيلييلتذم مةتذينلليتوذيثلاذكجمذاألن ذوةممذمكيةلذهذدذاسم لسة ذعمأذاسيرةضذاسيعةنذيل
يلسلدددنمةيمراتوذوعدددددذاسشدددعرذ ددد ذاسلدددنمةيمرذاسواكددددوذوكجدددمذاسددددهونذاسيشدددةوطقذ ألدددلسذسدددريطذهدددذدذ

ذاسم لسة ذيلسيرةض.ذ
 Facility-Sustaining-Level )المستشيييفى( المنشيييكة ككيييلعميييى مسيييتوى األنشيييطة  -5

Activities : 
واسةنةددتذ  ددلوذومددو ةرذاسينةددتذاسمكمةددتذاإلدارةددتذذلمشددةأعيمةددلتذاسيذوهدد ذاألنشددطتذاسالزيددتذسدددعمذذذذذ

هدددمالكذاسيعدددداتوذوا ذدارةوذاإليي ندددتوذيثدددلاذروامدددبذاسعالجةدددتذاسمددد ذمجعدددلذيدددنذعيمةدددتذممددددةمذاس ديدددتذ
وذواسيو ةقوذومج،ةدزذاسنظل تذواألينوذاسعالقلتذاسعليتوذوذاسمد ئتذواإلضل ةوذوذذصةلنتذاسيعداتذواننتو

ذذذذذذذذتذم صددددةصذم ددددلسة ذهددددذدذاألنشددددطتذةددددممذيعلسجم،ددددلذعمددددأذان،ددددلذم ددددلسة ذعليددددتذ.ذوسصددددعوياسممددددلرةر
(Common Cost)ويلسمددلس ذةددممذكلددي،لذ ييمددغذيجيددلس ذيددنذقلئيددتذاسعالجةددتوذسجيةددوذاس ددديلتذذ
ذعشوائ .اوذةممذم صةص،لذيش لذذو(Period Costs) م لسة ذ مرةذذاس ديتاسد لذسجيةوذ طوطذ

ذاسعالجةت.ذلت دياسممدةمذسذسيلمشةأدا لذاذاسي داةنشطتذاألذحوضة(ذ2اسش لذرقمذ)وذذذذذذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ(2اسش لذرقمذ)
ذاسململلذاس،ري ذسم لسة ذاس ديتذاسعالجةتذ  ذاسيلمشةةلت

ذ

ذ

ذ

 على مستوى وحدة الخدمة )المريض(األنشطة تكلفة 

 )مجموعة من المرضى( ةخدميالدفعة العلى مستوى األنشطة تكلفة 

 )مريض معين( على مستوى العميلاألنشطة تكلفة 

 )المستشفى( المنشأة ككلعلى مستوى األنشطة تكلفة 

 )أقسام التخصصات العالجية( بشكل عام خدمةالعلى مستوى األنشطة تكلفة 
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ذ

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

ذ ةيدددلذةمعمدددقذعمدددأذاسمة ةدددرذاسينطمددد ذذيدارةذاسيلمشدددةأانذاسمملدددةمذاسلدددليقذةلدددلعدذذوةي دددنذاسمدددولذذذذذ
ذعيددلانقمصدلدةتذاسيلددم،م تذكةدثذةكمددلجذاسيددةرذيسددأذاسمةرقدتذيددةنذاسواسيددواردذذولسعالقدتذيددةنذاألنشدطتي

ييلشدرةذاسعالجةدتذلس ديدتذيواسيدواردذاأل در ذاسيرميطدتذذاسيشدمر تواسم لسة ذذوواسيوادذاسييلشرةذواسييلشر
اوذوذ)يددددثالجذقلددددمذاسددددوندة(ذيلس ديددددتذيشدددد لذعددددلمذتييجيوعددددتذيددددنذاسيرضددددأذاوذاسيرميطددددذتاوذاسيرميطدددد

  ددلذيددنذكةددثذكجددمذهددذدذاسيددواردوذوالددلسةبذاسرقليددتذعمة،ددلوذويددد ذذيلمشددةألساسيرميطددتذيذتاألنشددط
ذذانلجلمذي رجلتذويد التذ لذيلمو .

 الدراسة التطبيقية
 منهجية الدراسة

 مصادر جمع البيانات -1
ذوذهيلاي رضذمكمةقذاهدا ذاسدرالتذعمأذيصدرةنذرئةلةنذسجيوذاسيةلنلتذسمدذممذانعميلدذذذذذ
وميثمددددتذهددددذدذاسيصددددلدرذيلس مددددبذواسيجددددالتذواسنشددددراتذاسيمعممددددتذييوضددددوعذ نوةددددت اسيصددددلدرذاسثلذاونجا

اسنشدراتذذاسدرالتوذيلإلضل تذيسدأذرلدلئلذاسيلجلدمةرذواسدد مورادوذ يدلذمدمذانعميدلدذويشد لذرئدةسذعمدأ
لدوا ذا لندتذيمدو رةذييلمشدةأذ دزةذاألورويد ذاسك وي ذواسلجالتذاس لصتذييلمشةأذ زةذاألوروي ذ

 ذ.سةملطةنةتوزارةذاسصكتذاياوذ

ور لدددل ذذالتذيدددوذاسعدةددددذيدددنذاسيدددوظةةنذ)يددددةريوميثمدددتذ ددد ذيجدددرا ذيمدددليذاسيصدددلدرذاألوسةدددت ذثلنةدددلجا
(ذاسجدددولذاسزيندد ذإلجيددلس ذ1وذوةظ،ددرذاسجدددولذرقددمذ)عيم،ددمذييوضددوعذاسدرالددت(ذواسددذةنذةددرميطذاقلددلم

ةأذ ددددزةذاسزةددددلراتذاسيةدانةددددتذواسيمددددليالتذاسش صددددةتذي،ددددد ذمكمةددددلذاألنشددددطتذواسم ددددلسة ذ دددد ذيلمشدددد
ذاألوروي .

ذ(1اسجدولذرقمذ)
ذاسجدولذاسزين ذإلجيلس ذاسزةلراتذاسيةدانةتذواسيمليالتذاسش صةت

ذعددذاسللعلتذعددذاألةلمذلندداسيةذم
 20 8ذيمليمتذيوذاسيدةرذاسيلس ذواإلداريذذذذ1
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 36 12ذيمليمتذيوذيدةرذاسي ميرذذ2

 10 3ذيمليمتذيوذرئةسذقلمذاسيكلليتذذ3

 12 6ذسذقلمذاسدمذواسم ثريمليمتذيوذرئةذ4

 78 29ذاإلجمالي

ذنةيعدادذاسيلكثذالمصدر:ذذذذذذذذذ
 الدراسة مجتمع -2

(ذ240)ذمقكةددثذةيمددغذعددددذالددرذذواسك ددوي ذنذيجميددوذاسدرالددتذيددنذيلمشددةأذ ددزةذاألورويدد م ددوَّذذذذذذ
ذوذسكذألليلبذ ثةرةذاهي،لاذاجولرةرذ

 ل دتذاألقلدلمذدا دلذاسيلمشدةأوذييدلذةدو رذ د ذذتاعميلردذيةئتذي،ةدأةذنلدم دايقذاسنيدلذجذاسي كولدي -1
 .(ABC)اسيةلنلتذواسيعمويلتذاسالزيتذسممةلمذيمطيةقذنظلمذ

ايمال قذاسعدةدذينذاألقللمذاسعالجةتذاسيم صصتذاسيممديتوذوذسكذة،ةئذاسيجللذإلي لنةتذمطيةدقذ -2
 دا لذيكد ذهذدذاألقللم.(ذABC)نظلمذ

اللذ مدرةذيعددادذاسدرالدتوذوهدذاذيدلسطيوذةدنع سذ دمعلونذاس دلدرذاسطيد ذواسيدلس ذواإلداريذالمعدادذ -3
 عمأذاسدرالتذونملئج،لذيلإلةجلب.

 مو رذاسيةلنلتذاإلكصلئةتذواسيلسةتذاسالزيتذعنذاسيجلنتذواسم صصلتذاسي ممةتذي،ل. -4

 عينة الدراسة -3
عمدأذذ(Cooper Two-Stages Activity Based Costing System)نيدوذجذممذمطيةقذذذذذذ

هدوذيلمشدةأذك دوي ذواسيدرةضذوذذييلمشةأذ دزةذاألورويد ذ(قلمذاسدمذواسم ثرسطيةتذ)دائرةذاسمكلسةلذا
ةد وذيللهيتذ مطذ)ييلسغذريزةت(ذيمليلذكصوسقذعمأذاس ديتذاسعالجةتذو ذسكذميةلنذاسم مةتذاسكمةمةتذ

هدذاذ ال دلجذعيدلذهدوذذ د ذمعددةلذقةيدتذاسيلدلهيت.اسةملدطةنةتذذوزارةذاسصدكتسم ديتذاسعالجةتذسيللعدةذ
ذقةيتذاس ديتذاسعالجةتذيلس ليلذينذاسيرةض.ذصلك ذم ذسيلمشةةلتذاس لصتذاسم ذيقذ  ذاذيعيول

ذ
 أداة الدراسة -4

 Cooper Two-Stages Activity)نيددوذجذيددلعذالددموبذدرالددتذاسكلسددتذسمطيةددقذسمدددذمددمذيمذذذذذ

Based Costing System)اسدرالدتذذهدذدو د ذ.ذيلمشدةأذ دزةذاألورويد يذقلدمذاسددمذواسم ثدرذعمأذ
وذسدددكذسممةدددلمذيعيمةدددتذكلدددلبذوموزةدددوذاسم دددلسة ذعمدددأذاس دددديلتذاسطيةدددتذذاأل لدددلالدددم دامذيرندددليأذمدددمذ

وة عدددددذاسلددديبذاسددددرئةسذسمطيةددددقذنيددددوذجذذيلمشددددةأذ دددزةذاألورويدددد .يذقلددددمذاسددددمذواسم ثددددرذاسيمديدددتذ دددد 
(Cooperذعمأذ)اسدرالدتذهدوذقةدلمذاسعدةددذيدنذاسدارلدةنذواسيدلكثةنذيلعميدلدذمطيةمدقذ د ذدرالدلتذهذدذ

 ,.Roztockit, et alذرذيدن،مذعمدأذلديةلذاسيثدللذنذاسكصدروذوة دذ (ABC)مطيةدقذنظدلمذذا ميدلر
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-A Procedure for Smooth Implementation of Activity(ذ د ذدرالددم،مذ)(2004

Based Costing in Small Companies.)معميدددذوسةددتذمطيةددقذوذذ(نيددوذجذCooper)عمددأذذ
ذاذوه ذيركممةنذضينذثيلن ذ طوات

يركمددتذمكمةددلذاسم ددلسة ذواألنشددطتاذومضددمذهددذدذاسيركمددتذاس طددومةنذاألوسددأذواسثلنةددتذذولييى:المرحميية األ 
ذ(ذ يلذةم اCooperينذنيوذجذ)

 اس طوةذاألوسأاذمكمةلذاسم لسة ذاسم ذةم يدهلذيلمشةأذ زةذاألورويد ذسممددةمذاس دديلتذاسعالجةدتذ
هدددذدذاسم ددلسة ذضدددينذذاسي ممةددتذواس لصدددتذيملددمذاسمكلسةدددلذاسطيةددتذ)اسي ميدددر(وذويعدددذذسدددكذمجيةددو

يددددنذكةددددثذذيجيعددددلتذم مةددددتوذيكةددددثذم ددددونذعنلصددددرذاسيجيوعددددتذاسواكدددددةذيمجلنلددددتذ ةيددددلذيةن،ددددل
 اس صلئصذواسصةلت.

 اس طوةذاسثلنةتاذمكدةدذومكمةلذاألنشطتذاسرئةلتذاسم ذميلرسذسممددةمذاس دديلتذاسعالجةدتذاسي ممةدتذ
لتذانشطتذاوذيش لذ درديذ  ذقلمذاسمكلسةلذاسطيةتذ)اسي مير(وذويعدذذسكذمجيةع،لذضينذيجيع

يكةددثذم ددونذانشددطتذاسيجيوعددتذاسواكدددةذ لصددتذيير ددزذواكدددذيددنذيرا ددزذاسم مةددتذاسيوجددودةذ دد ذ
 اسيلمشةأ.

ومضددمذهددذدذاسيركمددتذاس طددواتذذلذاسم ددلسة ذعمددأذاألنشددطتذواس ددديلت يركمددتذمكيةددذالمرحميية الثانييية:
اسيوجدددودةذضدددينذيجيعدددلتذيدددنذاسثلسثدددتذوكمدددأذاسثليندددتوذوضدددينذهدددذدذاسيركمدددتذةدددممذمكيةدددلذاسم دددلسة ذ

اسم مةتذعمأذاألنشطتذاوذيجيعلتذاألنشطتذوذسكذيللم دامذيلييلتذاسم مةتذاسم ذكددتذ  ذاس طوةذ
األوسأذس لذيجيوعتذينذيجيعلتذاسم مةتوذوينذثمذمكيةلذم لسة ذ لذنشلطذيدنذانشدطتذاسيجيوعدتذ

تذاسمد ذممددمذيدنذقيدلذهدذدذاسواكدةذواس لصتذيملمذاسمكلسةدلذاسطيةدتذ)اسي ميدر(ذعمدأذاس دديلتذاسعالجةد
األقللمذويللم دامذيلييلتذاسم مةتذاسم ذممذمكدةددهلذ د ذاس طدوةذاسثلنةدت.ذونذيددذيدنذاإلشدلرةذيسدأذاندقذ
 اللذعيمةدتذمكيةدلذاسم دلسة ذعمدأذاألنشدطتذاوذمكيةدلذم دلسة ذاألنشدطتذعمدأذاس دديلتذاسعالجةدتوذ

وذيدددةنذم دددلسة ذاألنشدددطتذواس دددديلتذمدددمذانعميدددلدذعمدددأذاسعالقدددتذاسلدددييةتذيدددةنذاسم دددلسة ذواألنشدددطتذا
ذاسيمديت.
 Cooper Two-Stages Activity Based Costing)نميييوذج  تطبيييق

System )قسم الدم والتخثر بتكمفة خدمة التحاليل الطبية  حسابل 
ة عددذقلدمذاسددمذواسم ثدرذيدنذاألقلدلمذاسي،يدتذ د ذدائدرةذاسمكلسةدلذاسطيةدتذ)اسي ميدر(وذس وندقذةميةدزذ     

وطةددددةذيدددوذاس دددلدرذاسطيددد ذنعميدددلردذاأللدددلسذ ددد ذمشددد ةصذ ثةدددرذيدددنذاأليدددراضذاسديوةدددتذيعالقمدددقذاس
(وذCBCواسيعدةددددت.ذوس ونددددقذةجددددريذاس ثةددددرذيددددنذاسةكوصددددلتذاسي،يددددتوذيثددددلذ كددددصذاسدددددمذاس ليددددلذ)

وذ](PT(وذو)PTT(وذو)Fibrenogene(وذو)INR(وذو)PT Activity)[و كوصددددلتذاسددددمجمطذ
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(.ذونذيددذيدنذاإلشدلرةذيسدأذ2007ةأذ زةذاألوروي وذيرذيلمش(ذ)اسممرةرذاسلنويذسي مESRو كصذ)
ذ(ذنوعلجذينذاسةكوصلتذاسطيةتذسميرضأ.19انذاسملمذةجر ذ)

-Cooper Twoيللدددم دامذنيدددوذجذ)(ذABC)و ةيدددلذةمددد ذشدددرحذيةصدددلذنسةدددتذمطيةدددقذنظدددلمذذذذذذ

Stages Activity Based Costing System.ذ(ذ  ذقلمذاسدمذواسم ثر
 يل التكاليف واألنشطة(المرحمة األولى )مرحمة تحم

(وذكةثذممذمطيةقذهذدذاسيركمتذعمأذCooperومشيلذهذدذاسيركمتذعمأذ طومةنذينذنيوذجذ)ذذذذذ
ذاسنكوذاسملس ا

مكدةدددذومكمةددلذاسم ددلسة ذاسييلشددرةذمددمذ،ددذدذاس طددوةذسذو مددلجذذالخطييوة األولييى )تحديييد وتحميييل التكيياليف(:
لذضددينذيجيعددلتذاسم مةددتذاس لصددتذي،ددل.ذومددمذو ةددرذاسييلشددرةذاس لصددتذيملددمذاسدددمذواسم ثددروذومجيةع،دد

اسموصددددلذيسددددأذلدددديوذيجيوعددددلتذم مةددددتوذاثنمددددةنذين،ددددلذ لصددددتذيلسم ددددلسة ذاسييلشددددرةوذواسيددددلق ذ لصددددتذ
ذيلسم لسة ذ ةرذاسييلشرةوذوه ذعمأذاسنكوذاسملس ا

 * مجم ات التكمفة المباشرة:
 يجيوعتذم لسة ذاسيلم،م لتوذوممضينذاسم لسة ذاسييلشرةذاسملسةتا -1

  اسيلددم،م لتذاسطيةددتاذوهدد ذعيددلرةذعددنذم ددلسة ذاسيددوادذواسيكلسةددلذاسطيةددتذاسيلددم ديتذ دد ذذم ددلسة
 عيمةتذمكمةلذاسدم.

 م لسة ذاسيلم،م لتذاسعليتاذوه ذعيلرةذعنذم مةتذاسكمنذواألنليةبذواسشرائحذاسيلم ديتذس لةدلتذ
 ا ذذعةنلتذاسدمذينذاسيرةضذو كص،ل.

سيجيوعدددتذروامدددبذواجدددورذاألطيدددل ذواسةنةدددةنذيجيوعدددتذم دددلسة ذاسروامدددبذواألجدددوراذوضددديتذهدددذدذا -2
 اسعليمةنذ  ذقلمذاسدمذواسم ثر.

 * مجم ات التكمفة غير المباشرة
 يجيوعتذم لسة ذاس ديلتذاسعليتوذوشيمتذهذدذاسيجيوعتذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرةذاسملسةتا -1

 . م لسة ذاس ،ريل 

 . م لسة ذاسيةلدذواسصر ذاسصك 

 .م لسة ذاس،لم ذواس،لم ذاس موي 

 .م لسة ذاسلونرذواسيكروقلت 

 يجيوعتذم لسة ذاسصةلنتوذوضيتذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرةذاسملسةتا -2

 . م لسة ذصةلنتذاسيين 

 .م لسة ذاسصةلنتذاسعليت 

 .م لسة ذصةلنتذاألج،زةذاسطيةت 
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 يجيوعتذم لسة ذاإلةجلروذواسم ذشيمتذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرةذاسملسةتا -3

 اسيلمشةأ.م لسة ذيةجلرذاألرضذاسيملمذعمة،لذ 

 يجيوعتذاسم لسة ذاسيمةرقتوذومضمذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرةذاسملسةتا -4

 .م لسة ذاسيمةرقلتذاسعليت 

 .م لسة ذكرقذاسنةلةلت 

 يجيوعتذم لسة ذانلمميللذواسيكلليتوذومشيلذاسم لسة ذ ةرذاسييلشرةذاسملسةتا -5

 .)م لسة ذالمميللذاسيرضأذ  ذدائرةذاسمكلسةلذاسطيةتذ)اسي مير 

 لمميللذاسيرضأذسميلمشةأذ  ل.م لسة ذا 

 .م لسة ذيكلليتذاسيرضأذسميلمشةأذ  ل 

(ذيعددلذاسم ددلسة ذاسشد،رةتذس دلذيجيوعددتذيدنذهددذدذاسيجيوعدلتوذويلدديبذ2وةيدةنذاسجددولذرقددمذ)ذذذذذ
ذاسم مةتذاس لصذي لذيجيوعتوذواسيلم دمذسمكيةلذهذدذاسم لسة ذعمأذاألنشطت.

ذيجيوعتذاسواكدةذعمأذاسنكوذاسملس اوسمدذممذكللبذيعدلذاسم مةتذاسش،رةتذسمذذذذذ
ذ

ذيجيلس ذم لسة ذعنلصرذاسيجيوعتذلنوةلجذذذذ
ذيعدلذاسم مةتذاسش،رةتذسميجيوعتذاسواكدةذ=ذ

ذ(12عددذاش،رذاسلنتذ)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذ(2جدولذرقمذ)اس

ذ لصتذيملمذاسدمذواسم ثريعدلذاسم مةتذاسش،رةتذويلييلتذاسم مةتذسيجيعلتذاسم مةتذاس
ذيجيلس ذاسم مةتذذيجيعلتذاسم مةت

ذ*سمي ميرذ  ل
يجيلس ذم مةتذقلمذ

ذاسدمذواسم ثر
يعدلذاسم مةتذاسش،ريذ
ذسملمذاسدمذواسم ثر

ذيليبذاسم مةت

ذكجمذالم دامذاسنشلط 2464 46245 462459ذيجيوعتذم لسة ذاسيلم،م لت
ذعددذاسعليمةنذعمأذاسنشلط 2836 64546 532482ذيجيوعتذم لسة ذاسروامبذواألجورذ
ذنليتذانلمةلدة 442 44448 452434ذيجيوعتذم لسة ذاس ديلتذاسعليت

ذنليتذانلمةلدة 452 8495 849529ذيجيوعتذم لسة ذاسصةلنت
ذاسيللكت/ذيمرذيريو 69 599 5999ذيجيوعتذم لسة ذاإلةجلر
ذيلسمللوي 442 8654 86442ذيجيوعتذاسم لسة ذاسيمةرقت

ذعددذاسيرضأ/ذذش،ر 582 2583 25838ذم لسة ذانلمميللذواسيكلليتيجيوعتذ
ذ 42634 422432 4424663ذاإلجيلس ذ

                                                 
موذواسيعددذيدنذ2003ممذاسكصولذعمأذاسيةلنلتذاسيلسةتذينذ اللذاسممرةرذاسلدنويذألعيدللذاسيلمشدةةلتذ داللذلدنتذذ*

ذقيلذاإلدارةذاسعليتذسميلمشةةلتذيوزارةذاسصكتذاسةملطةنةت.
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 نةيعدادذاسيلكثذالمصدر:

ومعدذهذدذاس طوةذر ةزةذالللةتذسنجلحذهدذدذاسيركمدتوذ لصدتجذوانذذالخطوة الثانية )تحميل األنشطة(:
د ذنجلحذعيمةدتذمكمةدلذاألنشدطتذ د ذةعميدذ  ذنجلكقذ اللذاسمطيةقذعمأذي(ذABC)مطيةقذنظلمذ

اسمدد ذميددلرسذ دد ذقلددمذاسدددمذومددمذ دداللذهددذدذاس طددوةذمكمةددلذاألنشددطتذذاسينشددأةذاوذاسملددمذاسيلددم،د .
اسالزيتذسممدةمذ ديلم،لذاسطيةتوذوذسكذينذ اللذيجرا ذاسيمليالتذيوذيدةرذاسي ميدروذورئدةسذواسم ثرذ

طتوذيكددداهيلذيجيوعدتذاألنشدطتذاسعليددتوذقلدمذاسددمذواسم ثدروذومددمذاسموصدلذيسدأذيجيددوعمةنذيدنذاألنشد
ذواسثلنةتذيجيوعتذاألنشطتذاسييلشرةوذوذسكذ يلذةم ا

 دد ذذاسمكلسةددلذاسطيةددتذ)اسي ميددر(هدد ذاألنشددطتذاسمدد ذميددلرسذ دد ذدائددرةذ * مجموعيية األنشييطة ال اميية:
 اسيلمشةأوذومشمركذ ة،لذجيةوذاقللمذاسي ميروذومضمذاألنشطتذاسملسةتا

 لكبذاسعةنتذوجيع،ل. -1

 للذاسعةنلتذوملجةم،لذوموزةوذنملئج،ل.الممي -2

قلمذاسدمذواسم ثرذ مطذدونذ ةدردذيدنذه ذاألنشطتذاسم ذميلرسذ  ذ * مجموعة األنشطة المباشرة:
ذاقللمذاسي ميروذومضمذاألنشطتذاسملسةتا

 نشلطذمكضةرذاسعةنتذسميجيوعتذ)ا(. -1

 .وضوذاسعةنتذعمأذاسشرةكت 

 .صيغذومجةة ذاسعةنت 

 .للذاسعةنتذومجةةة،ل  

 ا ةذاسعةنتذعمأذاسية رول وب.قرذ 

 نشلطذمكضةرذاسعةنتذسميجيوعتذ)ب(. -2

 (وضوذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصوذومثيةم،لذعمأذج،لزذ لصذESR Rack.) 

 .يراقيتذاسعةنتوذوقرا ةذاسنمةجتذكلبذاسوقتذاسيطموب 

 نشلطذمكضةرذاسعةنتذسميجيوعتذ)ج(. -3

 (صلذاسعةنتذيللم دامذج،لزذ Coagulator(وذنوعذ)Acl 100.) 

 وذاسجز ذاسيةصولذ  ذعميتذياللمةك.وض 

 .وضوذاسعميتذعمأذاسج،لز 

 .قرا ةذاسنمةجت 

 نشلطذمكضةرذاسعةنتذسميجيوعتذ)د(. -4

 .مكرةكذاسعةنت 

 (يد لس،لذعمأذج،لزذاسةكصذCBC(وذينذنوعذ)Cell-Dyne 1700.) 
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 .قرا ةذاسعةنت 

 نشلطذمكضةرذاسعةنتذسميجيوعتذ)هد(. -5

 .لكبذ يةتذينذاسعةنتذ  ذانيوبذ لص 

  تذيكمولذعمأذاسعةنتوذومكرة ،ل.يضل 

 .يضل تذجز ذينذاسعةنتذعمأذشرةكتذ لصتوذوقرا م،ل 

 نشلطذيد للذنملئأذاسةكوصلتذعمأذاسكللوبوذومدقةم،لذوطيلعم،ل. -6

 .يد للذاسنمةجت 

 .مدقةقذاسنمةجت 

 .ذطيلعتذاسنمةجت
ذوذويلدددديبذاسم مةددددتذاس ددددلصذي ددددلذنشددددلطواسلددددليمتذألنشددددطت(ذةيددددةنذيم ددددصذس3اسجدددددولذرقددددمذ)وذذذذذذ

واسيلددم دمذسمكيةددلذم ددلسة ذهددذدذاألنشددطتذعمددأذاسةكوصددلتذاسطيةددتذاسيمديددتذ دد ذقلددمذاسدددمذواسم ثددروذ
ومددمذاسكصددولذعمددأذهدددذدذاسيلددييلتذيددنذ ددداللذاسزةددلرةذاسيةدانةددتذويلددلعدةذ دددلذيددنذيدددةرذاسي ميدددروذ

ذورئةسذقلمذاسدمذواسم ثروذيلإلضل تذيسأذرئةسذقلمذاسيكلليت.
ذ(3اسجدولذرقمذ)

ذسم ثروذويلييلتذاسم مةتذاس لصتذي،لانشطتذقلمذاسدمذوا
ذيليبذاسم مةتذاألنشطتذم
 عددذاسعةنلت/ذاسش،رذذلكبذاسعةنتذوجيع،لذ1

 عددذاسعةنلت/ذاسش،رذذالمميللذاسعةنلتذوملجةم،لوذوموزةوذنملئج،لذ2

ذاسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذوضوذاسعةنتذعمأذاسشرةكتذ3
ذاسنشلطاسوقتذاسالزمذإلنجلزذذصيغذومجةة ذاسعةنتذ4
ذاسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذ للذاسعةنتذومجةةة،لذ5
 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذقرا ةذاسعةنتذعمأذاسية رول وبذ6

وضوذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصوذومثيةم،لذعمأذج،لزذذ7
ذ(ESR Rack لصذ)

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلط

 سوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطاذيراقيتذاسعةنتوذوقرا ةذاسنمةجتذكلبذاسوقتذاسيطموبذ8

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذ(Coagulator صلذاسعةنتذيللم دامذج،لزذ)ذ9

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذوضوذاسجز ذاسيةصولذ  ذعميتذياللمةكذ10

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذوضوذاسعميتذعمأذاسج،لزذ11

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذقرا ةذاسنمةجتذ12
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 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذمكرةكذاسعةنتذ13

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذ(CBCيد لس،لذعمأذج،لزذاسةكصذ)ذ14

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذقرا ةذاسعةنتذ15

 اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذلكبذ يةتذينذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصذ16

 سالزمذإلنجلزذاسنشلطاسوقتذاذيضل تذيكمولذعمأذاسعةنتوذومكرة ،لذ17

ذاسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذيضل تذجز ذينذاسعةنتذعمأذشرةكتذ لصتوذوقرا م،لذ18
ذاسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذيد للذاسنمةجتذ19
ذاسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذمدقةقذاسنمةجتذ20
ذاسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلطذطيلعتذاسنمةجتذ21

ذنةيعدادذاسيلكثذالمصدر:
وذانذيليبذاسم مةتذ)اسوقتذاسالزمذإلنجلزذاسنشلط(ذيلدم دمذ(3رقمذ)وة الكظذينذ اللذاسجدولذذذذذذ

  ذيعظمذاألنشطتوذوذسكذيليبذانذهذدذاألنشطتذممدمذينذ اللذ دلدرذيشدريذيدوذي ميدرذيكولدبذ
سممدةمذ ديتذاسمكلسةلذاسطيةتوذويلسملس ذ ،وذا ضلذيليبذم مةتذةي نذعمأذالللقذانذمكيلذم لسة ذ

ذاألنشطتذعمأذاس ديلت.
(ذ19(ذاسةكوصددلتذاسمدد ذةمددومذي،ددلذقلددمذاسدددمذواسم ثددروذوهدد ذعيددلرةذعددنذ)4وةيددةنذاسجدددولذرقددمذ)ذذذذذ

 كددددصوذكةددددثذةي ددددنذانذممدددددمذهددددذدذاسةكوصددددلتذييددددلذيشدددد لذ ددددرديوذاوذعمددددأذشدددد لذيجيوعددددتذيددددنذ
ذاسةكوصلتوذوذسكذكلبذكلجتذاسيرةض.

ذ(4اسجدولذرقمذ)
ذم ثراسةكوصلتذاسيمديتذ  ذقلمذاسدمذواس

ذوص ذاس ديتذر.اس ديتذوص ذاس ديتذر.اس ديت
H01 C.B.C H11 SICKLING 

H02 HB H12 Blood Film for Malaria 

H03 Leukocyte Count (WBC) G01 Bleeding Time 

H04 Differential (WBC) G02 Clotting Time 

H05ذBlood Film G03 PT 

H06 Reticulocyte Count G04 PTT 

H07 ESR G05 Fibrinogen 

H08 Bone Marrow G06 INR 

H09 Osmotic Fragility PH 7.4 

temp.20c 

G07 Activity 

H10 Platelets Count   

ذذنةيعدادذاسيلكثذالمصدر:
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ومشديلذهدذدذاسيركمدتذعمدأذاس طدواتذ: المرحمة الثانية )تحميل التكياليف عميى األنشيطة والخيدمات(
 اسلتذاسيميمةتوذونوردهلذ يلذةم ا

 د ذذاسدريطذيدةنذيجيوعدلتذاسم مةدتمدمذهدذدذاس طدوةذ د ذذالخطوة الثالثة )الربط بين التكمفة والنشاط(:
قلددمذاسدددمذواسم ثددروذواألنشددطتذاسمدد ذميددلرسذ ة،ددلوذوذسددكذعددنذطرةددقذانعميددلدذعمددأذاسعالقددتذاسلددييةتذ

يعةدتذيدةنذاسييلشرةذاوذ ةرذاسييلشرةذيةنذاسم مةتذواسنشدلطوذكةدثذمدمذيندل ذيصدةو تذملديأذيصدةو تذاسم
دددددذعمدددأذكةدددثذ(وذCost-Activity Dependence Matrix, CAMDاسم مةددتذواسنشدددلطذ) ك 

 ةةةددتذاسددريطذيددةنذيجيعددلتذاسم مةددتذاسشدد،رةتوذذميددةنيصددةو تذمددمذمصدديةمذذاسعالقددتوذ يددلالللدد،لذهددذدذ
ذ(.عيرذعنذهذدذاسعالقتذيلإلشلرةذ)ألنشطتذ  ذقلمذاسدمذواسم ثروذوقدذوا

ذة االسته ك المئوية في مصفوفة التب ية بين التكمفة والنشاط(:الخطوة الراب ة )تحديد نسب
يعدذانذممذمكدةدذاسعالقتذيةنذيجيعلتذاسم مةدتذواألنشدطتذ د ذقلدمذاسددمذواسم ثدروذواسدريطذيةن،يدلذذذذذذ

(ذواسم ذميثلذهذدذاسعالقتذعنذطرةقذيصةو تذاسميعةتذيةنذاسم مةتذواسنشلطوذممذالميدالذ لذيشلرةذ)
اسوصدولذيسدأذيثلذيمدارذالم،الكذاسنشلطذينذيجيعلتذاسم مةتذاسم ذكددتذسدقوذيذذمدمذينليتذيئوةتذم

الددددم دامذهدددذدذاسنلدددبذعدددنذطرةددددقذيجدددرا ذاسيمدددليالتذاسش صدددةتذيددددوذاألشددد لصذاسيعنةدددةنوذو دددذسكذ
األوسدأوذواسمد ذمدمذذ(ذ د ذاس طدوةذاألوسدأذيدنذاسيركمدت2يلييلتذاسم مةتذاسم ذكددتذ  ذاسجدولذرقمذ)

 د ذذهدذدذاسم دلسة ذعمدأذاألنشدطتوذيدوذيراعدلةذانذة دونذيجيدوعذاسنلدبذاسيئوةدتعمأذاللل،لذمكيةلذ
رقددمذ د ذاسيعلدسدتذهدوذ دلذعيدودذيدنذاعيددةذهدذدذاسيصدةو تذةلدلويذواكددذصدكةح.ذوةمضدحذذسدكذ يدلذ

ذاسملسةتا(ذ1)
ذكجمذيليبذاسم مةتذس لذنشلطذذذذذذذذذذذ

ذنليتذاسنشلطذاوذيجيوذاألنشطتذينذيجيوذاسم مةتذ=
ذسألنشطتذذذتاسم مةيلس ذكجمذيليبذيجذذذذذذذذذذ

ذ

اس ددديلتذاسعليددتذهددوذنلدديتذانلددمةلدةوذ  ددلنذ عمددأذلدديةلذاسيثددللذ ددلنذيلدديبذيجيوعددتذم ددلسة ذذذذذذ
(ذةلدلويذESR RACKنصةبذنشلطذوضوذاسعةنتذ  ذانيوبذ دلصذومثيةم،دلذعمدأذج،دلزذ دلصذ)

وضدددوذاسعةندددتذ ددد ذ(ذعمدددأذنشدددلطذ1(ذنمطدددتوذويمطيةدددقذاسيعلدسدددتذرقدددمذ)18نمطدددتذيدددنذيجيدددلس ذ)ذ(1.5)
ذ(ذمللوياESR RACKانيوبذ لصتذومثيةم،لذعمأذج،لزذ لصذ)

ذ1.5ذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذ0.083=ذذذذذذذذذ=ذ(ESR RACK)ذنليتذنشلطذوضوذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصذوج،لز

ذذذذ18ذذذذذذذذذذذ
(ذينلددبذانلددم،الكذ(ذميددةنذ ةةةددتذالددميدالذيشددلرةذ)5(ذ دد ذاسجدددولذرقددمذ)1واسيصددةو تذرقددمذ)ذذذذذ

ذاسيئوةتذس لذنشلطذينذانشطتذقلمذاسدمذواسم ثر.
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ذ(5اسجدولذرقمذ)
ذذنشلطذينذانشطتذقلمذاسدمذواسم ثرذ(ذينلبذانلم،الكذاسيئوةتذس لالميدالذيشلرةذ)

ذ(1اسيصةو تذرقمذ)

رقم
اس

ذ
ذ

رقم
ال

 

مةت
سم 
تذا

يعل
يج

ذ

ذ
لت
،م 
يلم

 ذاس
 لسة

وذم
جي
ي

ذ

ذ
ور
ألج

بذوا
روام

 ذاس
 لسة

ذذم
يو
يج

ذ

ذ
ديل
اس 
 ذ

 لسة
وذم
جي
ي

ليت
ذاسع

ت
ذ

ذ
لنت
صة

 ذاس
 لسة

وذم
جي
ي

ذ

ذ
جلر

اإلة
 ذ

 لسة
وذم
جي
ي

ذ

ذ
رقت
يمة
 ذاس

 لسة
ذاسم
يو
يج

ذ

ليت
يكل

ذواس
يلل
لمم
ذان

ة 
 لس
وذم
جي
ي

ذ

  0.048 0.125 0.024 0.028 0.027 0.053ذلكبذاسعةنتذوجيع،لذ1

 1.000 0.048 0.083 0.095 0.083 0.054 ذالمميللذاسعةنلتذوملجةم،لوذوموزةوذنملئج،لذ2

  0.048 0.042  0.028 0.054 0.079ذةنتذعمأذاسشرةكتوضوذاسعذ3

  0.048 0.042  0.028 0.054 0.079ذصيغذومجةة ذاسعةنتذ4

  0.048 0.042  0.028 0.054 ذ للذاسعةنتذومجةةة،لذ5

  0.048 0.042 0.048 0.028 0.054 0.053ذقرا ةذاسعةنتذعمأذاسية رول وبذ6

  0.158 0.054 0.083 0.048 0.042 0.048 (ESR Rackز خاص )وضع ال ينة في أنبوب وتثبيتها بجهاذ7

  0.048 0.042 0.024 0.056 0.054 0.053ذيراقيتذاسعةنتوذوقرا ةذاسنمةجتذكلبذاسوقتذاسيطموبذ8

  0.048 0.042 0.095 0.083 0.054 0.105ذ(Coagulator صلذاسعةنتذيللم دامذج،لزذ)ذ9

  0.048 0.042 0.048 0.028 0.054 0.053ذكوضوذاسجز ذاسيةصولذ  ذعميتذياللمةذ10

  0.048 0.042 0.071 0.083 0.054 0.053ذوضوذاسعميتذعمأذاسج،لزذ11

  0.048 0.042 0.071 0.028 0.054 ذقرا ةذاسنمةجتذ12

  0.048 0.042 0.024 0.028 0.054 ذمكرةكذاسعةنتذ13

  0.048 0.042 0.095 0.111 0.054 0.158ذ(CBCيد لس،لذعمأذج،لزذاسةكصذ)ذ14

  0.048 0.042 0.048 0.028 0.054 ذقرا ةذاسعةنتذ15

  0.048 0.042 0.024 0.028 0.054 0.026ذلكبذ يةتذينذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصذ16

  0.048 0.042 0.024 0.028 0.054 0.132ذيضل تذيكمولذعمأذاسعةنتوذومكرة ،لذ17

  0.048 0.042 0.048 0.028 0.027 ذم،ليضل تذجز ذينذاسعةنتذعمأذشرةكتذ لصتوذوقرا ذ18

  0.048 0.042 0.048 0.056 0.027 ذيد للذاسنمةجتذ19

  0.048 0.042 0.048 0.056 0.027 ذمدقةقذاسنمةجتذ20

  0.048 0.042 0.048 0.056 0.027 ذطيلعتذاسنمةجتذ21

 ذاإلجماليذ

40999 
 

 

40999 
 

40999 
 

40999 
 

40999 
 

40999 
 

40999 

ذنةيعدادذاسيلكثذالمصدر:

 اسنشلط
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األنشطتذكللبذم مةتذ لذنشلطذينذممذهذدذاس طوةذو  ذذالخطوة الخامسة )حساب تكمفة النشاط(:
مطيةددقذذاسيوجددودةذ دد ذيصددةو تذاسميعةددتذيددةنذاسم مةددتذواسنشددلطذسملددمذاسدددمذواسم ثددروذوذسددكذعددنذطرةددق

ذ(اRoztocki, et al., 2004اسملسةتذ)(ذ2رقمذ)اسيعلدستذ
ذ(2اسيعلدستذرقمذ))روذل(ذذذذذذذذذذذذذذذذذخذذx )ل(ذمذتذذذذذذ=)ر(تذا
ذاكةث
ذ.)ر(يجيلس ذم مةتذاسنشلطذذ=ذ)ر(تذا

ذنذ=ذعددذيجيعلتذاسم مةتذاسيوجودة.
 . )ل(=ذيجيوذاسم مةتذ  )ل(ذمذت

=ذاسنلديتذاسيوجددودةذ دد ذاس مةددتذاسمدد ذمكمدويذعمددأذاإلد ددللذ)ر(ذو)ل(ذ دد ذيصددةو تذاسميعةددتذذ)روذل(خذ
ذيةنذاسم مةتذواسنشلط.

ذوذ  نذيجيلس ذاسم مةتذاسش،رةتذسنشلطذلكبذاسعةنتذوجيع،لذ(2رقمذ)وينل جذعمأذاسيعلدستذذذذذذ
ذ(ذ+267×0.024)ذ(ذ+994×0.028)ذ(ذ+4385×0.027)ذ(ذ+7952×0.053=ذ)

ذشة لذ/ذش،ر.ذ594.597(ذ=ذ297×0.048)ذ(ذ+50×0.125)
لق ذاألنشددطتوذكةددثذةالكددظذ(ذميددةنذاسم مةدتذاسشدد،رةتذسيدد6(ذ دد ذاسجدددولذرقددمذ)2واسيصدةو تذرقددمذ)ذذذذذ

ينذ الس،لذانذيجيوعذاسم لسة ذ  ذاسعيودذاسواكدذملدلويذيجيدلس ذاسم مةدتذاسشد،رةتذسيجيوعدتذاسم مةدتذ
ذاس لصتذيق.
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ذ(6اسجدولذرقمذ)
ذ(2اسيصةو تذرقمذ)ذ-اسم مةتذاسش،رةتذألنشطتذقلمذاسدمذواسم ثر

رقم
اس

ذ
ذ

رقم
ال

 

مةت
سم 
تذا

يعل
يج

 ذذ
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وذم
جي
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،م 
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ذ
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يج

 ذ
 لسة

م
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اس
 ذذ

 لسة
وذم
جي
ي

ليت
ذاسع

لت
 دي

اس
 ذذ

 لسة
وذم
جي
ي

لنت
صة

اس
 ذذ
 لسة

وذم
جي
ي

جلر
اإلة

ذ

 ذ
 لسة
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يو
يج

رقت
يمة
اس

 ذذ
 لسة

وذم
جي
ي

لذ
مميل
نل

ا
ليت

يكل
واس

ةتذذ
م م
يوذ

يج
رةت
ش،
طذاس

نشل
اس

ذ

 592.59  14.14 6.25 6.36 27.61 118.51 418.53ذلكبذاسعةنتذوجيع،لذ1

 1000 637.00 14.14 4.17 25.43 82.83 237.03 ذملجةم،لوذوموزةوذنملئج،لالمميللذاسعةنلتذوذذ2

 915.01  14.14 2.08 6.36 27.61 237.03 627.79ذوضوذاسعةنتذعمأذاسشرةكتذ3

 915.01  14.14 2.08 6.36 27.61 237.03 627.79ذصيغذومجةة ذاسعةنتذ4

 287.22  14.14 2.08 6.36 27.61 237.03 ذ للذاسعةنتذومجةةة،لذ5

 712.10  14.14 2.08 12.71 27.61 237.03 418.53ذقرا ةذاسعةنتذعمأذاسية رول وبذ6

 1604.3  14.14 2.08 12.71 82.83 237.03 1255.5ذ(Cell-Dyne)وضوذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصوذومثيةم،لذعمأذج،لزذ لصذذ7

 733.36  14.14 2.08 6.36 55.22 237.03 418.53ذيراقيتذاسعةنتوذوقرا ةذاسنمةجتذكلبذاسوقتذاسيطموبذ8

 1198.5  14.14 2.08 25.43 82.83 237.03 837.05ذ(Coagulator صلذاسعةنتذيللم دامذج،لزذ)ذ9

 712.10  14.14 2.08 12.71 27.61 237.03 418.53ذوضوذاسجز ذاسيةصولذ  ذعميتذياللمةكذ10

 773.68  14.14 2.08 19.07 82.83 237.03 418.53ذوضوذاسعميتذعمأذاسج،لزذ11

 299.94  14.14 2.08 19.07 27.61 237.03 ذقرا ةذاسنمةجتذ12

 287.22  14.14 2.08 6.36 27.61 237.03 ذمكرةكذاسعةنتذ13

 1644.7  14.14 2.08 25.43 110.44 237.03 1255.5ذ(CBCيد لس،لذعمأذج،لزذاسةكصذ)ذ14

 اسنشلط
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 293.58  14.14 2.08 12.71 27.61 237.03 ذقرا ةذاسعةنتذ15

 496.48  14.14 2.08 6.36 27.61 237.03 209.26ذلكبذ يةتذينذاسعةنتذ  ذانيوبذ لصذ16

 1333.5  14.14 2.08 6.36 27.61 237.03 1046.3ذيضل تذيكمولذعمأذاسعةنتوذومكرة ،لذ17

 175.07  14.14 2.08 12.71 27.61 118.51 ذيضل تذجز ذينذاسعةنتذعمأذشرةكتذ لصتوذوقرا م،لذ18

 202.68  14.14 2.08 12.71 55.22 118.51 ذيد للذاسنمةجتذ19

 202.68  14.14 2.08 12.71 55.22 118.51 ذمدقةقذاسنمةجتذ20

 202.68  14.14 2.08 12.71 55.22 118.51 ذطيلعتذاسنمةجتذ21

 14582 636 297 50 267 995 4385 7952ذاإلجيلس ذ

ذةناذيعدادذاسيلكثالمصدرذذذ
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انشدطتذذومدمذيدنذ داللذهدذدذاس طدوةذاسدريطذيدةنذدسة )الربط بيين األنشيطة والخيدمات(:الخطوة السا
قلمذاسدمذواسم ثروذواس ديلتذاسم ذةمدي،لذهذاذاسملموذوذسكذيلنعميدلدذعمدأذاسعالقدتذاسلدييةتذاسييلشدرةذ
اوذ ةرذاسييلشرةذيدةنذاسنشدلطذواس ديدتوذكةدثذمدمذيندل ذيصدةو تذملديأذيصدةو تذاسميعةدتذيدةنذاسنشدلطذ

دددذعمدأذالللد،لذاسعالقدتذActivity-Service Dependence Matrix, ASDM ديدتذ)واس (وذك 
ذ(.يةنذاألنشطتذواس ديلتوذوعيرذعنذهذدذاسعالقتذيلإلشلرةذ)

الخطيييوة السييياب ة )تحدييييد النسيييب المئويييية لمجهيييد المبيييذول فيييي مصيييفوفة التب يييية بيييين النشييياط 
ذ(ذ دد ذيصددةو تذاسميعةددتذيددةنذاسنشددلطةذ)ومددمذيددنذ دداللذهددذدذاس طددوةذالددميدالذ ددلذيشددلرذذوالخدميية(:

واس ديتوذينليتذيئوةتذميثلذيمدارذاسج،دذاسييذولذعمأذاسنشلطذإلنجلزذ كصذيعةنوذيذذممذاسوصولذ
 د ذاس طدوةذذ(3تذاسم مةدتذاسمد ذكدددتذ د ذاسجددولذرقدمذ)لدييليسأذهذدذاسنلبذعدنذطرةدقذالدم دامذي

لذم دلسة ذاألنشدطتذعمدأذاس دديلت.ذوةمضدحذاسثلنةتذينذاسيركمتذاألوسأوذواسم ذممذعمأذاللل،لذمكية
ذ(ذاسملسةتا3ذسكذيش لذاوضحذينذ اللذمطيةقذاسيعلدستذرقمذ)

ذاس ديتذاسيلمةةدةذينذاألنشطتذاوذيجيع،لذذذذذذذذذ
ذنليتذالمةلدةذاس ديلتذينذاألنشطتذاوذيجيعلم،لذ=

ذينذاألنشطتذيجيلس ذاس ديلتذاسيمديتذاسيلمةةدةذذذذذذ
ذ

(ذيدنذنشدلطذمكضدةرذBlood Filmنلديتذالدمةلدةذاس ديدتذاسطيةدتذسمكمةدلذ)ذ عمدأذلديةلذاسيثدللذذذذذ
ذاسعةنتذسميجيوعتذ)ا(ذةللويا

ذ0.25=ذذذ1/4ذشلطذاسيجيوعتذ)ا(ذ=(ذينذنBlood Filmنليتذالمةلدةذمكمةلذ)ذذذذذ
ذذذذذذ

(ذميدددةنذيدددلق ذاسنلدددبذاسيئوةدددتذسمج،ددددذاسييدددذولذكلدددبذ7(ذ ددد ذاسجددددولذرقدددمذ)3واسيصدددةو تذرقدددمذ)ذذذذذ
يجيوعذ(ذةجبذاننميلدذيسأذانذ2لطذيةنذاسنشلطذواسةكص.ذو يلذهوذاسكللذ  ذاسيصةو تذرقمذ)انرمي

ذ.لجذصكةكذاجذاسنلبذاسيئوةتذ  ذ الةلذاسعيودذاسواكدذةجبذانذةللويذواكد
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ذ(7اسجدولذرقمذ)
ذ(3يصةو تذرقمذ)ذ-(ذ  ذيصةو تذاسميعةتذيةنذاسنشلطذواس ديتذينليتذيئوةتالميدالذيشلرةذ)
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C.B.C 0.05 0.05           0.20 0.20 0.20    0.05 0.05 0.05 

HB 0.05 0.05           0.20 0.20 0.20    0.05 0.05 0.05 

Leukocyte 

Count (WBC) 
0.05 0.05           0.20 0.20 0.20    0.05 0.05 0.05 

Differential 

(WBC) 
0.05 0.05           0.20 0.20 0.20    0.05 0.05 0.05 

Blood Film0.05 0.05 0.05             0.25 0.25 0.25 0.25 0.05 0.05ذ 

Reticulocyte 0.05 0.05              0.50 0.50 0.50 0.05 0.05 0.05 
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Count 

ESR 0.05 0.05     1.00 1.00           0.05 0.05 0.05 

Bone Marrow 0.05 0.05 0.25 0.25 0.25 0.25             0.05 0.05 0.05 

Osmotic Fragility 

PH 7.4 temp.20c 
0.05 0.05              0.50 0.50 0.50 0.05 0.05 0.05 

Platelets Count 0.05 0.05           0.20 0.20 0.20    0.05 0.05 0.05 

SICKLING 0.05 0.05 0.25 0.25 0.25 0.25             0.05 0.05 0.05 

Blood Film for 

Malaria 
0.05 0.05 0.25 0.25 0.25 0.25             0.05 0.05 0.05 

Bleeding Time 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05 0.05 

Clotting Time 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05 0.05 

PT 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05 0.05 

PTT 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05 0.05 

Fibrinogen 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05 0.05 

INR0.05 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05ذ 

Activity 0.05 0.05       0.14 0.14 0.14 0.14       0.05 0.05 0.05 

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 اإلجيلس 

ذةنيعدادذاسيلكثذالمصدر:
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نظدلمذذومعدذي رجدلتذهدذدذاس طدوةذاسنمةجدتذاسن،لئةدتذسمطيةدقذالخطوة الثامنة )حساب تكمفة الخدمة(:
(ABC)وذكةثذممذينذ الس،لذكللبذم مةتذ لذ ديتذينذاس ديلتذاسيوجدودةذ د ذيصدةو تذاسميعةدتذ

عمدأذاسنلدبذاسيئوةدتذ د ذمدمذانعميدلدذنشدلطذواس ديدتذسملدمذاسددمذواسم ثدروذوسممةدلمذي،دذدذاس طدوةذيةنذاس
ذ(2)(وذواسم مةددتذاسشدد،رةتذسملددمذاسدددمذواسم ثددرذيددنذاسيصددةو تذرقددمذ7(ذاسجدددولذرقددمذ)3اسيصددةو تذرقددمذ)
ذمةدت(وذكةدثذمدمذاسدديأذيدةنذهدلمةنذاسيصدةو مةنوذ عمدأذلديةلذاسيثدللذ دلنذيجيدلس ذاسم 6اسجدولذرقمذ)

ذاسملسةتاذكلبذاسيعلدستذوشة لذ(823.13)ذ(ذمللويBlood Filmاسش،رةتذس ديتذممدةمذ كصذ)
ذ(ذ+915×0.25(ذ+ذ)915×0.25(ذ+ذ)1000×0.05(ذ+ذ)594.5×0.05اسم مةددددددددتذاسشدددددددد،رةتذ=ذ)

(ذ=ذ203×0.05)+ذ(ذ203×0.05(ذ+ذ)203×0.05(ذ+ذ)712×0.25(ذ+ذ)287×0.25)
ذشة لذ/ذش،ر.ذ823.13

اسيعلدسدتذاسيدذ ورةذاعدالدذعمدأذجيةدوذ دديلتذقلدمذاسددمذواسم ثدروذسمظ،درذاسيصدةو تذوممذمطيةدقذذذذذذ
(ذيعدددلذاسم مةددتذاسشدد،رةتذسيددلق ذاس ددديلتذ دد ذقلددمذاسدددمذواسم ثددرذيمريددتذ8(ذ دد ذاسجدددولذرقددمذ)4رقددمذ)

ذسمشة ل.
(ذاندددقذمدددمذاسموصدددلذيسددأذيجيدددلس ذيعددددلذاسم مةدددتذاسشددد،رةتذ4وةالكددظذيدددنذ ددداللذاسيصدددةو تذرقددمذ)ذذذذذ
يسدأذذلناسطيةتوذوسةسذم مةتذاسوكدةذاسواكدةذينذهذدذاس ديتوذوسمكمةقذهدذاذاس،دد ذسجدأذاسيلكثدذسم ديت

يعددلذاسةكوصدلتذاسشد،رةتذس دلذ ديدتوذوذسدكذسكلدلبذيعددلذم مةدتذاسوكددةذاسواكددةذيدنذهدذدذاس ديددتذ
ذ(ذاسملسةتا4كةثذممذالم دامذاسيعلدستذرقمذ)

ذيعدلذاسم مةتذاسش،رةتذذذذذذذذذذذذذ
ذم مةتذاسوكدةذاسواكدةذ=ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذيعدلذاسةكوصلتذاسش،رةتذسم ديتذذذذذذذذذذ
ذ(ذاسملسةتا5وس رضذكللبذيعدلذاسةكوصلتذاسش،رةتذسم ديتذممذالم دامذاسيعلدستذرقمذ)

ذعددذاسةكوصلتذاسلنوةتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذيعدلذاسةكوصلتذاسش،رةتذ=ذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذ(12دذاش،رذاسلنتذ)عدذذذذذذذذذذذ
ذ(ذمللويBlood Filmوينل جذعمأذذسكذ  نذم مةتذاسوكدةذاسواكدةذينذ كصذ)

ذ كصذش،ريذ77=ذذذ12/ذذ924ذيعدلذاسةكوصلتذاسش،رةتذ=ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذشة لذ10.7=ذذذذ77/ذذ823=ذذم مةتذاسةكصذاسواكدذذ

اسددمذذةكوصدلتذاسيمديدتذ د ذقلدم(ذةيةنذم مةتذاسوكدةذاسواكدةذس لذ كصذيدنذاس9واسجدولذرقمذ)ذذذذذ
ذ.اسك وي ذواسم ثرذيدائرةذاسمكلسةلذاسطيةتذ  ذيلمشةأذ زةذاألوروي 



 33 

ذ(8اسجدولذرقمذ)
ذ(4يصةو تذرقمذ)ذ-يعدلذاسم مةتذاسش،رةتذألنشطتذقلمذاسدمذواسم ثر

ذ

ةل(
مكم
ذ)اس
يةت
اسط
يتذ

 د
مذاس

ال
ذ

ذ

طتذ
ألنش

ا

ليت
اسع

ذ

نشلطذيد للذنملئأذذنشلطذمكضةرذاسعةنتذسميجيوعت

ذاسةكوصلتذومدقةم،ل ذهدذدذجذبذا

ع،ل
وجي

نتذ
سعة
بذا

لك
ذ

ج،ل
نملئ
ةوذ
وز
ذوم
،لو
جةم
ومل

تذ
عةنل

لذاس
مميل
ال

ذ

كت
شرة

أذاس
ذعم

ةنت
ذاسع

ضو
و

ذ

ةنت
ذاسع

ة 
مجة
غذو

صي
ة،لذ

جةة
ذوم
ةنت
ذاسع

لل
 

ذ

وب
ل 
 رو

سية
أذا

ذعم
ةنت
ذاسع

را ة
ق

ذ

أذ
ذعمد

م،دل
مثية
وذو

ص
ذ ل

وب
ذاني
  
نتذ
سعة
وذا
وض

صذ)
ذ ل

،لز
ج

C
el

l-
D

y
n
e

ذ(

ةندددت
ذاسع

قيدددت
يرا

تذ
سوقددد
بذا

كلددد
دددتذ
مةج
ذاسن
را ة

ذوقددد
و

وب
يطم

اس
ذ

لزذ
دددددددددددد
،ددددددد
ذج
دام
دم 
دددددددددددد
لدددددد
تذيل

دددددددددددد
ةنددددددد
ذاسع

دددددل
دددددددددددد
صدد
 (

C
o
ag

u
la

to
r

ذ(

ةك
اللم

تذي
عمي
 ذ
لذ 
صو

سية
ز ذا

اسج
ضوذ

و
ذ

،لز
اسج
أذ
ذعم

ميت
ذاسع

ضو
و

ذ

جت
سنمة
 ةذا

قرا
ةنتذ

ذاسع
رةك

مك
ذ

صذ)
سةك
زذا
ج،ل

أذ
ذعم

لس،ل
د 
ي

C
B

C
ذ(

ةنت
ذاسع

را ة
ق

ذ

ص
ذ ل

وب
ذاني
  
نتذ
سعة
نذا

تذي
 ية
بذ
لك

ذ

ذوم
نتو
سعة
أذا

ذعم
ول
يكم

 تذ
ضل

ي
 ،ل
كرة

ذ

توذ
صد
ذ ل

كت
شدرة

أذ
ذعمد

ةندت
ذاسع

يدن
ز ذ
ذجد
ل ت
ض
ي

م،ل
را 
وق

ذ

جت
سنمة
لذا
د ل

ي
جتذ

سنمة
قذا

دقة
م

جتذ
سنمة
تذا
يلع
ط

ذ

C.B.C 31.1 52.7           57.4 329 58.7    10.7 10.7 10.7 

HB 31.1 52.7           57.4 329 58.7    10.7 10.7 10.7 

Leukocyte 

Count (WBC) 
31.1 52.7           57.4 329 58.7    10.7 10.7 10.7 

Differential 

(WBC) 
31.1 52.7           57.4 329 58.7    10.7 10.7 10.7 

Blood Film10.7 10.7 10.7             178 71.8 229 229 52.7 31.1ذ 

Reticulocyte 31.1 52.7              248 667 87.5 10.7 10.7 10.7 
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Count 

ESR 31.1 52.7     1604 733           10.7 10.7 10.7 

Bone Marro 31.1 52.7 229 229 71.8 178             10.7 10.7 10.7 

Osmotic Fragility 

PH 7.4 temp.20c 
31.1 52.7              248 667 87.5 10.7 10.7 10.7 

Platelets Coun 31.1 52.7           57.4 329 58.7    10.7 10.7 10.7 

SICKLIN 31.1 52.7 0.6 0.6 0.6 0.6             10.7 10.7 10.7 

Blood Film for 

Malaria 
31.1 52.7 1.2 1.2 1.2 1.2             10.7 10.7 10.7 

Bleeding Time 31.1 52.7       171 101 110 42.8       10.7 10.7 10.7 

Clotting Time 31.1 52.7       171 101 110 42.8       10.7 10.7 10.7 

PT 31.1 52.7       171 101 110 42.8       10.7 10.7 10.7 

PTT 31.1 52.7       171 101 110 42.8       10.7 10.7 10.7 

Fibrinogen 31.1 52.7       171 101 110 42.8       10.7 10.7 10.7 

INR10.7 10.7 10.7       42.8 110 101 171       52.7 31.1ذ 

Activity 31.1 52.7       171 101 110 42.8       10.7 10.7 10.7 

 203 203 203 175 1334 496 294 1645 287 300 770 707 1197 733 1604 358 145 459 459 1000 591 اإلجيلس 

ذنةيعدادذاسيلكثذالمصدر:



 35 

ذ(9اسجدولذرقمذ)
ذ(ABC) ملجذسنظلمذوذذم مةتذاسوكدةذاسواكدةذسةكوصلتذقلمذاسدمذواسم ثر
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C.B.C 561 4423 0.1 

HB 561 6 93.5 

Leukocyte Count (WBC) 561 2 280.5 

Differential (WBC) 561 11 51.0 

Blood Film 823 77 10.7 

Reticulocyte Count 1118 61 18.3 

ESR 2454 331 7.4 

Bone Marrow 823 9 91.4 

Osmotic Fragility PH 7.4 temp.20c 1118 13 86.0 

Platelets Count 561 8 70.1 

SICKLING 118 2 59.0 

Blood Film for Malaria 121 1 121.0 

Bleeding Time 542 72 7.5 

Clotting Time 542 73 7.4 

PT 542 531 1.0 

PTT 542 548 1.0 

Fibrinogen 542 548 1.0 

INR 542 548 1.0 

Activity 
542 

548 
1.0 

 1.7 7812 13174 اإلجيلس 

ذذنةيعدادذاسيلكثذالمصدر:         
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
 

 اس ديت
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  الفرضياتواختبار  تحميل النتائج
حسياب فيي مستشيفى غيزة األوروبيي إليى  (ABC)الفرضية األولى: يؤدي تطبيق نظيام  نتائج* 

 تكمفة الخدمة ال  جية بشكل أكثر دقة.
 د ذقلدمذذ(ABC)نظدلمذذمطيةدقيعددذاسةرضدةتذس وندقذينذ داللذمكمةدلذاسنمدلئأذةي دنذقيدولذهدذدذ     

عددددنذمددددمذمددددو ةرذيعمويددددلتذواضددددكتذوذاتذدقددددتذعلسةددددتذذواسدددددمذواسم ثددددرذ دددد ذيلمشددددةأذ ددددزةذاألورويدددد 
اسعالجةددتذذم مةددتذاس ديددتيددنذثددمذمكدةدددذوذذمرةذاسمدد ذم يدددهلذهددذاذاسملدداسم ددلسة ذ ةددرذاسييلشددم صددةصذ

ذةعميدددذيدرجددتذرئةلددتذ(Cooper)ذيددوذجنذكةددثذينذالددموبذاسمكمةددلذاسددذيذاعميددددذ.يشدد لذا ثددرذدقددت
واسنشلطذويةنذاسنشلطذواس ديتوذاأليرذاسذيذةو رذسيم ذيذاسمرارذاةلجذذيةنذاسم مةتعمأذاسعالقتذاسلييةتذ

ذعمأذمكدةددذهدذدذاسم دلسة ذيشد لذا ثدرذدقدتقلعدةذيةلنلتذمجعم،مذقلدرةنذذشةأ  ذاسيلمذ لنذيوقع،م
 ذ.ماسعالقتذاسلييةتذاسم ذمريط،لذي،ذاذاسملويعر تذلمو ،لذينذ اللذ

األوروبيي إليى تيوفير  فيي مستشيفى غيزة (ABC)الفرضية الثانيية: ييؤدي تطبييق نظيام * نتائج 
اتخييياذ القيييرارات اإلداريييية السيييميمة الخاصييية الم موميييات الماليييية وغيييير الماليييية التيييي تسييياعد فيييي 

 بالخدمات ال  جية.

سدةقذقددرةذعلسةدتذذ(ABC)ينذ اللذمكمةلذاسنملئأذممذقيولذهذدذاسةرضةتذوذسكذيليبذانذنظلمذذذذذذ
 ل دددتذعمدددأذمدددو ةرذاسيعمويدددلتذاسيلسةدددتذوذسدددكذيدددنذ ددداللذمدددو ةردذاسيعمويدددلتذاسدقةمدددتذاس لصدددتذيم مةدددتذ

ذوذويلسمددددلس ذقدددددردذا يددددرذعمددددأذام ددددلذذقددددراراتذيدارةددددتذلددددمةيتمذواسم ثددددر دددد ذقلددددمذاسدددددذاسمكلسةددددلذاسطيةددددت
يدنذقيدلذوزارةذاسصدكتذذ( ع،لذاسيدرةضذ)يلسزةدلدةذاوذاسدنمصي صوصذمعددةلذقةيدتذاسيلدلهيتذاسمد ذةدد
نظددلمذذوذايددلذ ةيددلذةمعمددقذيلسيعمويددلتذ ةددرذاسيلسةددتذ نجدددذاناسةملددطةنةتذينددل جذعمددأذالددلسذعميدد ذلددمةم

(ABC)دذ  ذمطوةرذادا ذاسملمذاسمد ذكولذاألنشطتذويملةةسذاألدا ذاسم ذمللعيةلنلتذةو رذقلعدةذذ
ويلسملس ذاسمدرةذاسعلسةتذعمأذ ،مذاسعيمةلتذومكدةدذيلذهوذيةةدذين،لوذويلذهدوذعددةمذذوممذاسمطيةقذعمةق

 اسةلئدةذويلسملس ذيعلدةذهندلتذاسعيمةلتذو قذيعمويلتذمكمةمةقذعنذاألنشطت.

 فيي مستشيفى غيزة األوروبيي إليى ت زييز( ABC)تطبييق نظيام  الفرضية الثالثية: ييؤدي نتائج* 
 ذدور الرقابة عمى التكاليف غير المباشرة.

ذ(ABC)اظ،رتذاسنملئأذيسأذانقذةي نذقيولذهذدذاسةرضةتذوذسكذيليبذانقذ اللذمطيةقذنظلمذذذذذذ
يشد لذسمملدمذذم صةصذاسم دلسة ذ ةدرذاسييلشدرةذمم  ذقلمذاسدمذواسم ثرذ  ذيلمشةأذ زةذاألوروي ذ

وسةدتذ  علسدتذسمعمدبذةعميددذعمدأذذ(Cooperاعميدددذنيدوذجذ)كةثذينذالموبذاسمكمةلذاسذيذذ.ا ثرذدقت
اسلدييةتذيدةنذذاسعالقدتوهد ذذالم،الكذاسيدواردذيدنذقيدلذاألنشدطتذاسمد ذملدم دمذسممددةمذاس ديدتذاسعالجةدت

لندددلتذمجعم،دددمذو رذسيم دددذيذاسمدددرارذقلعددددةذيةةددداسم مةدددتذواسنشدددلطذويدددةنذاسنشدددلطذواس ديدددتوذاأليدددرذاسدددذيذ
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اسلدييةتذاسمدد ذذويعر ددتذلدمو ،لذيددنذ داللذاسعالقددتذعمدأذمكدةدددذهدذدذاسم ددلسة ذيشد لذا ثددرذدقدتذقدلدرةن
ذذهذدذاسم لسة ذيش لذا ير.وهذاذةعززذوةةعلذاسدورذاسرقلي ذعمأذموذمريط،لذي،ذاذاسمل

 مستشيفى في (ABC): يوجد م وقات جوهرية تحول دون تطبيق نظام * نتائج الفرضية الراب ة
 غزة األوروبي.

ذكةثذينقذ اللذعيمةتذاسمطيةقذسمنظلمذسمذة نذواظ،رتذاسنملئأذانقذنذةي نذقيولذهذدذاسةرضةتذذذذذ
 د ذيلمشدةأذ دزةذاألورويد وذودسةدلذذ(ABC)هنلكذايذصعويلتذجوهرةدتذمكدولذدونذمطيةدقذنظدلمذ

 لنددتذسمطيةددقذوذوهددذاذنذةعندد ذانذعيمةددتذاهددذاذاسنظددلمذ دد ذقلددمذاسدددمذواسم ثددرذذسددكذهددوذنجددلحذمطيةددق
ذصددددعويلتذعيمةددددتذ دددد ذلنلدددد،متذو لسةددددتذيددددنذايذعميددددلتوذ ةدددد ذاثنددددل ذعيمةددددتذاسمطيةددددقذواجددددقذاسيلكثدددد

يلد،وستذذ(ABC)اسكصولذعمأذاسيعمويلتذاسم لسةةةتذيلسش لذاسذيذةلمطةوذينذ السقذمطيةقذنظلمذ
ذوةلروذييدلذاضدطرذيسدأذاسمعليدلذيدوذ دمذهلئدلذيدنذاسيعمويدلتذومكوةرهدلذيلسشد لذاسدذيذةلدمطةوذيدن

ذ.إلنجلزذهذدذاسدرالتذطوةالجذذلجذ السقذانلمةلدةذين،لذ  ذعيمةتذاسمطيةقذاأليرذاسذيذالم رقذوقم
ذ

  النتائج والتوصيات والدراسات المستقبمية
 أواًل: النتائج 

يعدددذاسمةددلمذيدرالددتذاسواقددوذاسم ددلسةة ذسيلمشددةأذ ددزةذاألورويدد ذوذسددكذ دداللذعيمةددتذمطيةددقذنظددلمذذذذذذ
(ABC)يللدم دامذنيدوذجذذ(Cooper Two-Stages Activity Based Costing Systemذ)

ذعمأذقلمذاسدمذواسم ثرذيدائرةذاسمكلسةلذاسطيةتذ)اسي مير(وذموصمتذاسدرالتذيسأذاسنملئأذاسملسةتا
وذيكلدددلبذم مةدددتذاس ديدددتذاسعالجةدددتذيملدددمذاسددددمذواسم ثدددرذيشددد لذا ثدددرذدقدددت(ذABCةمدددومذنظدددلمذ) -1

رةذاسصددكتذاسةملدددطةنةتذيندددل جذعمددأذالدددلسذعميددد ذويلسمددلس ذمعددددةلذيلدددلهيتذاسيددرةضذيدددنذقيدددلذوزا
 لمةم.

الم،الكذذنعميلددذعمأذوسةتذ  علستذسمعمبةللعدذ  ذمةعةلذاسدورذاسرقلي ذ(ذABCمطيةقذنظلمذ) -2
 اسيواردذينذقيلذاألنشطتذاسم ذملم دمذسممدةمذاس ديتذاسعالجةت.

دذاألنشددددطتذ ةددددرذمكمةددددقذاس ةددددل ةذ دددد ذالددددم دامذاسيددددواردذانقمصددددلدةتذاسيملكددددتوذوذسددددكذيللددددميعلذ -3
اسضددرورةتذيددنذاسنظددلمذنمةجددتذيعددلدةذهندلددتذاسعيمةددلتوذويلسمددلس ذمكمةددقذو ددرذو ةددل ةذ دد ذممددددةمذ

 اس ديلتذاسطيةت.

(وذكةثذ لنتذاسيعمويلتذاسيمو رةذABC رذاسيعمويلتذاسم لسةةةتذاسالزيتذسمطيةقذنظلمذ)اعدمذموذ -4
سروامددبذواألجددورذعيددلرةذعددنذيجيوعددتذيددنذاسيصددلرة ذم ددصذاسيلمشددةأذ  ددلوذعددداذيددلذة ددصذا

واسيلم،م لتذاسطيةتوذكةثذ لنتذمعليلذهذدذاسيصدلرة ذعمدأذان،دلذم دلسة ذييلشدرةذمكيدلذعمدأذ
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األقللمذاس لصتذي،لذعمأذيلمو ذدائرةذاسمكلسةلذاسطيةتذ)اسي مير(ذ  دلوذوسدمذةدممذمةصدةم،لذعمدأذ
 اقللمذاسي مير.ذ

ئددددمذعيمةددددتذمطيةددددقذنظددددلمذمددددمذاسمعليددددلذيددددوذاسيعمويددددلتذاسيمددددو رةذ)اإلجيددددلس (ذيلسشدددد لذاسددددذيذةال -5
(ABCوذيذذقلمذيمكيةلذقلمذاسدمذواسم ثرذيلسم لسة ذاسييلشرةذو ةرذاسييلشرةذاس لصتذيقذي،د ذ)

 اسمةلمذيعيمةتذمطيةقذاسنظلم.

(ذينذ اللذعيمةتذمكمةلذاألنشطتذاسم ذميدلرسذ د ذقلدمذاسددمذواسم ثدرذعمدأذABCةعيلذنظلمذ) -6
 اسمراراتذاسرشةدة.مو ةرذيعمويلتذيالئيتذأل راضذاسم طةطذوام لذذ

(ذ ددد ذيلمشدددةأذ دددزةذاألورويددد ذهدددوذعددددمذمدددو رذاسيعمويدددلتذABCاهدددمذيعوقدددلتذمطيةدددقذنظدددلمذ) -7
 يلسش لذاسذيذةكملجقذاسنظلموذييلذةلم رقذوقمالجذطوةالجذسعيمةتذاسمطيةق.

 ثانيًا: التوصيات 
م دلسة ذذكللبسمدرمقذعمأذاسيلمشةةلتذاسك ويةتذجيةوذاقللمذ  ذ(ذABCقذنظلمذ)ةةجبذمطي -1

 .يش لذا ثرذدقتةتذس ديلتذاسعالجا

اس ديددتذكصددوسقذعمددأذيمليددلذذاسمدد ذةددد ع،لذاسيددرةض)يلسزةددلدةذاوذاسددنمص(ذذمعدددةلذقةيددتذاسيلددلهيت -2
 .ينذقيلذوزارةذاسصكتذاسةملطةنةتذينل جذعمأذاللسذعمي ذلمةمذواسعالجةت

ةمذوانلدددمةلدةذين،دددلذ ددد ذمصددديذيلمشدددةأذ دددزةذاألورويددد الدددم اللذقلعددددةذاسيةلندددلتذاسيوجدددودةذ ددد ذ -3
 يرنليأذسيكلليتذاسم لسة .

ضدددرورةذالدددم دامذيدددرايأذاسكللدددوبذوممنةدددلتذاسيعمويدددلتذاسيلدددلندةذ ددد ذمأهةدددلذاس دددلدرذاسيكللدددي ذ -4
   ذيلمشةأذ زةذاألوروي .يش لذجةدذ

ذ دد ذقطدلعذاسيلمشدةةلتذاسك ويةددتذةجةددذيصدورة(ذABC)ضدرورةذاسم طدةطذسعيمةدتذمطيةددقذنظدلمذ -5
را ذويلمشلرةنذي همةنذويم صصةنذوسدة،مذاسدراةدتذاسةملطةنةتوذوذسكذعنذطرةقذانلمعلنتذي ي

 واس يرةذاس ل ةتذ  ذيجللذمطيةقذاسنظلمذاسيمطور.

يم صصددتذسميلدد وسةنذواصددكلبذاسمددرارذ دد ذيدارةذاسيلمشددةةلتذاسمدرةيةددتذاسدوراتذاسددضددرورةذعمدددذ -6
 يصةتذ لصت.ذ(ABC)كولذدورذواهيةتذانظيتذاسم لسة ذيصةتذعليتذونظلمذاسك ويةتذ

ذاس لصتذييلمشدةأذ دزةذاألورويد ذاسيكلليةتذواسيعمويلمةتذاألنظيتراتذاسالزيتذ  ذيكداثذاسم ةة -7
سمطيةدقذنظدلمذويلسشد لذاسينللدبذيكةثذم ونذهذدذاألنظيتذقلدرةذعمأذمو ةرذاسيعمويلتذاسالزيدتذ

(ABC). 

درالتذومكمةلذ طذلةرذاسعيلذ د ذ دلذيدنذقلدمذاسددمذواسم ثدرذيددائرةذاسمكلسةدلذاسطيةدتذ)اسي ميدر(ذ -8
عمدددأذيجدددرا ذاسم ةدددراتذاسالزيدددتذ ددد ذهدددذدذاألقلدددلمذسضددديلنذمكلدددةنذنوعةدددتذاس ديدددتذويأقدددلذذواسعيدددل

 اسم لسة .
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   ثالثًا: الدراسات المستقبمية
 عمأذاسيلمشةةلتذاس لصتذ)اسريكةت(.(ذABC)يجرا ذدرالتذسمطيةقذنظلمذ -1

   ذمموةمذادا ذاسوكداتذانقمصلدةت.(ذABC)دورذنظلمذميةنذيجرا ذدرالتذ -2

عمددأذالددعلرذذاسيلددلهيتذاسشددر لتذاسصددنلعةتذ(ذ دد ABCنظددلمذ)ذاثددرذمطيةددقةنذيجددرا ذدرالددتذميدد -3
 األل،م.

وذويدد ذمأثةرهددلذ(ABC)اسيدردودذانقمصدلديذسميعمويدلتذاسمد ذةو رهدلذنظدلمذيجدرا ذدرالدتذسميةدلنذ -4
 عمأذلموكذيم ذيذاسمراراتذ  ذي لللتذاسمطلعذاسعلمذواسي لللتذ ةرذاسريكةت.

 .(BSC(وذونظلمذ)ABMونظلمذ)ذ(ABCنذنظلمذ)يجرا ذدرالتذميةنذمأثةرذاسريطذية -5

 

 المراجع
 أواًل: المراجع ال ربية 

.ذمرجيددتذيكيدددذعصددلمذاسيكللدديتذاإلدارةددت(.ذ2002جلرةلددونوذريذامددشذونددورةنوذيرةددكوذ) -1
 اذدارذاسيرةخ.رةلضواسواكيدذكليدذكجلجذاسدةنذزاةد

(ذABCتذ)(.ذالدم دامذيدن،أذاسم مةدتذعمدأذالدلسذاألنشدط2002اسكيةط وذقللمذيكلنوذ) -2
(ذ د ذZ  ذمكدةدذ مةدتذاس ديدتذ د ذاسينشدنتذاسصدكةتاذدرالدتذكلسدتذ د ذيلمشدةأذاأليةدرةذ)

 .294-279(وذ24)ذ70وذيجمتذمنيةتذاسرا دةناألردن.ذ

نظدددلمذيدددد ذمدددو رذاسيمويدددلتذاأللللدددةتذاسالزيدددتذسمطيةدددقذ(.ذ2007)وذيدددلهرذيولدددأذودر دددلم -3
يجمددتذاسجليعددتذذ.تذيةدانةددتدرالددذااسصددنلعةتذ دد ذقطددلعذ ددزة دد ذاسشددر لتذذم ددلسة ذاألنشددطت

 .457-456وذ(2)ذ15ذواإللاليةت

رةذزاوذذوسيلمشددددةأذ ددددزةذاألوريدددد مرةددددرذاسلددددنويذاسم(.ذ2007سةملددددطةنةتوذ)نةددددتذاطسوذااسلددددمطتذ -4
ذذذ.ن زةوذ ملطةذاسصكتو

(.ذيد لذاسيكلليتذعنذاسم مةتذعمدأذالدلسذاسنشدلطذ ألدلسذ2002صلسحوذرضلذييراهةموذ) -5
 .98-43(و1)ذ42وذيجمتذاإلدارةذاسعليتلمشةةلت.ذسمةلسذم مةتذاس ديلتذاسصكةتذيلسي

يي لنةتذمطيةقذنظدلمذاسم دلسة ذاسييند ذعمدأذاألنشدطتذ(.ذ2005عليرذةللةنوذ)ذوعيدذاس ن  -6
 ترلدلس.ذ  ذذقطلعذاس دديلتذاألردند اذدرالدتذمطيةمةدتذعمدأذاسي للدلتذاسمعمةيةدتذاسجليعةدت

ذ.األردنوذعيلنذاسيصر ةتواأل لدةيةتذاسعريةتذسمعمومذاسيلسةتذوذرةوذ ةرذينشوذد مورادذ
(.ذمموةمذيد ذيي لنةتذوجدو ذقةلسذاسم مةدتذعمدأذالدلسذ1999عيدذاس ن وذيكيدذيكيدوذ) -7

 .136-101(وذ1)ذ23وذاسيجمتذاسيصرةتذسمدراللتذاسمجلرةتاسنشلطذ  ذاسيلمشةةلت.ذ
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(.ذممددوةمذوثددلرذويعوقددلتذمطيةددقذنظددلمذاسم ددلسة ذاسييندد ذ2004اسعم ددلويوذطدداللذجةجددلنوذ) -8
 .99-65(وذ1)ذ8وذيجمتذاسيصلئرنشطتذ  ذاسينوكذاسمجلرةتذاألردنةت.ذعمأذاأل

(.ذ1(.ذ)ط1.ذ)جيكللدددديتذاسم ددددلسة ذاسصددددنلعةت(.ذ2002  ددددروذنددددوا ذواسدددددسةي وذ مةددددلوذ) -9
 عيلناذاسدارذاسعميةتذسمنشرذواسموزةووذودارذاسثمل تذسمنشرذواسموزةو.

 دد ذسة ذسم ددلاذةضسم ةددذ(ABC)ظددلمذنذداملددم اذن(.ذيضددلية2002)وذل رةددرذشددوذينيكيددد -10
مذمعموذةتذسسدوسمتذااسيج.ذردنةتاأليةنذاسمأ لتذ ذشرذيكدذتذ  دانةتذيةناذدرالمأيةتذاس لللي
 .241-201(وذ3)ذ7وذةتارذداإل

.ذاسنظمذاسيكلليةتذاسيم صصتذومطيةملم،لذاسعيمةت(.ذ2003يطروذيكيدذوزوةم وذينعلموذ) -11
 عيلناذدارذوائلذسمنشر.

ذسلددددلمددددأذاعذتةدددد ممسا لذقذيدددددةددددطيمتذةددددنيي ليددددد ذ(.ذ2003)الحوذلنذ ددددوذ لددددلرنددددتاسيط -12
ذترالدلمدةتذسسيصدرذمدتذااسيجت.ذنةديةداتذالدتاذدرذردنةداألذلرةدتاسمجندوكذ  ذاسيذ (ABC)سنشلطا
 .343-323(وذ1)ذ27وذتةمجلرذاس
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