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 ملخص:
دور  إبرإزإلتكلفة إلمستهدفة أسلوب لتحديد إلسعر إلتنافسي، لذإ هدفت إلدرإسة إلى تعتبر     

ومن أهم إلنتائج إلتي ، أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة في تحديد سعر صورة إلصدر بقسم إألشعة
مع  سعر صورة إلصدر يساهم فيتخفيضإستخدإم أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة أن توصلنا إليها 
 في سوق إلخدمات إلصحية.لمؤسسةلتنافسية  تحقيق ميزة

؛ فجـــوة التكلفـــة ؛صـــورة الصـــدر؛ التكلفـــة الحاليـــة؛ تهدفةســـالتكلفـــة الم :الكلمـــات المفتاحيـــة
 مستشفى طب العيون.

 JEL :M490تصنيف 
Abstract: 
     The target cost is a procedure for determining the competitive price, 

so the study aimed to highlight the role of the target cost procedure in 

determining the price of the thorax image in the radiology 

department,and one of the most important results we found is that using 

the target cost procedure can contribute to reduce the price of the thorax 

image with the achievement of the institution's competitive advantage 

in the health services market. 

.keyword:Thetarget cost; The actual cost; The thorax image; The 

gap cost; The Ophthalmology hospital. 

JEL classification code : M490 
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 :مقدمة .1
ضغطت إلمنافسة في عصرنا إلحالي على إلمؤسسات لتتجه نحو مناهج حديثة في  

إلتسعير بهدف كسب إألسوإق ورضا إلزبون، ويتطلب هذإ إألمر تحديد وتخفيض إلتكلفة إلى 
قرإرإت تسعير رشيدة، إلى إلحد إألدنى، لذإ أصبح تحديث نظام إلتكاليفأمرإ ضروريا للوصول 

إلتسعير أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة، وإلذي يعبر عن برنامج كامل ومن إلمناهج إلحديثة في 
فهو منهج في إلتسعير تجاوز أوجه إلقصور في  ،متطلبات إلزبون لتخفيض إلتكاليف مع تلبية

 إلمناهج إلتقليدية.
ويعتبر قطاع إلصحة من أهم إلقطاعات في أي إقتصاد، لذإ عملت إلجزإئر منذ إالستقالل 

إلصحية  اتل مختلف إلتعديالت وإإلصالحات إلمتبعة، مع تزويد إلمؤسسعلى تطويره من خال
بالتكنولوجيا وإلتقنية إلطبية وإلخبرة إلعلمية بهدف تحسين إلخدمات إلصحية، ولتزإيد تكاليف 
إلرعاية إلصحية بمعدل يفوق إلزيادة في إلميزإنية إلصحية، تم إنتهاج إلنظام إلتعاقدي كنمط 

إلضمان هيئات مؤسسات إلصحية و إلر إإلدإري بتفعيل إلعالقة بين حديث في عملية إلتسيي
 إالجتماعي، للتحكم في إلتكاليف مع إلحفاظ على إلمستوى إلمناسب للخدمات إلصحية.

 وقد تحددت مشكلة إلبحث في إإلجابة على إلسؤإل إلرئيس إلتالي:
كيف يتم استخدام التكلفة المستهدفة لتخفيض سعر صورة الصدر بقسم األشعة في 

 مستشفى طب العيون؟ 
تم تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة على خدمة إلتصوير إلطبي للصدر بقسم حدود الدراسة: 

بسكرة، باعتبارها -في إلمؤسسة إلعمومية إالستشفائية إلمتخصصة في طب إلعيون إألشعة 
إلخدمة، وقد  توفر إلمعلومات إلكافية عندمات إلضرورية إلجرإء إلعمل إلجرإحي ولمن إلخ

 للمؤسسة محل إلدرإسة لغرض إعدإد إلجانب إلتطبيقي. 2018إعتمدنا بيانات سنة 
إن تطبيق إلنظام إلتعاقدي يحتم على إلمؤسسات إإلستشفائية إلبحث عن أهمية الدراسة: 

رضاء إلزبائنصحية، ليب جديدة لتسعير خدماتها إلأسا في ظل إلمنافسة مع  ،خفض إلتكلفة وإ 
وتعتبر هذه إلدرإسة من إلدرإسات إألولية إلتي  ،أسلوب إلتكلفة إلمستهدفةكإلمؤسسات إلخاصة 

تعالج كيفية إستخدإم إلتكلفة إلمستهدفة لتخفيض سعر إلخدمة إلصحية، كما أن إلقيام بهذه 
 درة على إلمنافسة لبقية إلمؤسسات إلصحية.إلدرإسة سوف يمنح معرفة جديدة في إلق
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 يمكننا جمع أهدإف هذه إلدرإسة في: :دراسةأهداف ال
 إلتعرف على أساسيات أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة؛ -
 إلتكلفة إلمستهدفة في تسعير إلخدمة إلصحية؛أسلوب محاولة إستخدإم  -
 لخدمة إلصحية؛ تحديد مجاالت وأهمية إستخدإم إلتكلفة إلمستهدفة في خفض تكاليف إ -
في خفض تكلفة إلتصوير إلطبي للصدر  تحديد وتطبيق خطوإت إلتكلفة إلمستهدفة -

 .)درإسة إلحالة( باألشعة
 هذه إإلشكالية قسمت إلدرإسة إلى إلمحاور إلتالية: نلإلجابة عخطة الدراسة:

 مقدمة .1
 سلوب إلتكلفة إلمستهدفة؛ألمدخل نظري  .2
 تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة في مستشفى طب إلعيون بسكرة؛ .3
 نتائج إلدرإسة؛ .4
 إلخاتمة. .5

 الدراسات السابقة:
مدى تطبيق مدخل بعنوإن " (2012سالم عبد اهلل حلس ومحمد حسن الحداد )دراسة  -

دراسة ، "التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة
هدفت إلدرإسة إلى إلتعرف على مدى تطبيق مدخل إلتكلفة إلمستهدفة في فلسطين،ميدانية، 

ية إلفلسطينية لتطبيق هذإ مة إلبيئة إلصناعءإلشركات إلعاملة في قطاع غزة ومدى مال
درإك  عاملة في قطاع غزةخلصت إلدرإسة أن إلشركات إلصناعية إل،و إلمدخل على وعي وإ 

ها ال تقوم باستخدإم معادلة إلتكلفة إلمستهدفة بصورة علمية في بمفهوم إلتكلفة إلمستهدفة إال أن
 .تخفيض تكاليفها

"مدى فعالية دور التكلفة المستهدفة  بعنوإن( 2014دراسة سامي محمد أحمد غنيمي ) -
هدفت إلدرإسة  دراسة تحليلية، مصر، في زيادة القدرة التنافسية لخدمات البنوك التجارية"،

مدى إمكانية إستخدإم أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة في مجال خفض  إلى محاولة إلتعرف على
أنه رغم إلصعوبات إلتي قد توإجه إلى خلصت و إلتكلفة وتسعير إلخدمات في إلبنوك إلتجارية، 
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إلتطبيق في قطاع إلخدمات إلمصرفية، إال أن أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة يساعد على دعم 
 إالسترإتيجية للبنوك.  إلقدرة إلتنافسية ويدعم تحقيق إألهدإف

"مدى قدرة شركة اإلنماء لألسالك  بعنوإن( 2015دراسة حسام مراجع مؤمن النعاس ) -
هدفت  دراسة ميدانية، ليبيا، والكابالت المساهمة على تبني أسلوب التكلفة المستهدفة"،

إلدرإسة إلى تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة بغرض تحقيق خفض في إلتكاليف، وإلذي يؤدي 
، خلصت إلدرإسة إلى أن تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة وره إلى تحقيق إلمزإيا إلتنافسيةبد

على أحد منتجات إلشركة يوفر معلومات هامة تنبه إلى ضرورة تخفيض إلتكاليف وتطوير 
 ت.إلمنتجا

"إدارة التكلفة بعنوإن NorhafizaBaharudin&RuzitaJusoh(2015 )دراسة  -
هدفت إلدرإسة  دراسة ميدانية، ماليزيا، المستهدفة: دراسة حالة في شركة تصنيع السيارات"،

في إلبيئة  يهاكيفية تطبيق إدإرة إلتكلفة إلمستهدفة وإلعوإمل إلرئيسية إلتي تؤثر عل توضيحإلى 
خلصت إلدرإسة إلى كيفية ممارسة إدإرة إلتكلفة إلمستهدفة في ماليزيا مقارنة  غير إليابانية،

 بالنموذج إلنظري إلياباني، وإلعوإمل إلرئيسية إلتي تؤثر على تصميم عملية تنفيذها. 
إلدرإسات إلسابقة تم إجرإؤها في بيئة صناعية أو خدمية بمجال إلمصرفية بعيدة عن  -

ذإ تختلف هذه إلدرإسة عن إلدرإسات إلسابقة في أنها متعلقة إلبيئة إلجزإئرية وإلصحية، ل
بمؤسسة متخصصة في إلخدمات إلصحية وهي خدمة إلتصوير إلطبي باألشعة للصدر، 

  لتخفيض تكلفتها دون إلمساس بنوعية إلخدمة إلمقدمة.

 
 
 

 مدخل نظري عن أسلوب التكلفة المستهدفة .2
لسعر إلبيع أسلوب قائم على إلتحديد إلمسبق  هوتعريف أسلوب التكلفة المستهدفة:1.2 

إلمستهدف وهامش إلربح إلمستهدف، وبذلك تحدد طرق إإلنتاج إلالزمة في حدود إلتكلفة 
فهو أسلوب شامل إلدإرة (COOPER & SLAGMULDER, 2004, P. 46)،إلمستهدفة

إلخارجية للمؤسسة، وإلتي تتمثل في إلزبائن وإلمصممين إلتكلفة يبين كل إألطرإف إلدإخلية و 
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وإلعاملين من أجل إلعمل معا من إلبدإية إلى إلنهاية، بهدف إنتاج منتج يفي برغبات إلزبائن 
 (YOOK, KIM, & YOSHIKAWA, 2005, P. 7)وبأقل تكلفة ممكنة.

إلمبادئ إألساسية إلتي تقوم عليها إلتكلفة  مثلتت:مبادئ التكلفة المستهدفة 2.2
 (KWAH, 2004, pp. 44-45)إلمستهدفة في:

 يتم تحديد إلسعر إلسوقي بناء على طلب إلزبون وتفضيالته؛السعر يؤدي إلى التكلفة:  -
بأخذ آرإئهم حول إلمنتجات إلمفضلة، خصائصها وكم هم رإغبين  التركيز على الزبائن: -

 للدفع مقابل مستوى معين من إلجودة؛
يتم إلتركيز على هذإ إلمبدأ من إلبدإية ليكون إلتصنيع في التركيز على تصميم المنتج:  -

 حدود إلتكلفة إلمستهدفة؛
لالزمة، وإلمصادر يكون من خالل إختيار إلتكنولوجيا إالتركيز على تصميم العملية:  -

 إلعالمية للمشتريات؛
يتعلق بحقيقة أن هذه إلفرق مسؤولة عن كامل إلعملية  فرق العمل متعددة الوظائف: -

 من إلبدإية إلى إلنهاية؛ إإلنتاجية
تشمل تكلفة دورة إلحياة سعر إلشرإء، تكلفة إلتشغيل وتكاليف  تخفيض تكلفة دورة الحياة: -

 إلصيانة وإلتوزيع؛
لما تكون إلتكلفة إلمتوقعة أعلى من إلتكلفة إلمستهدفة، يقوم نحو سلسلة القيمة:  االتجاه -

 إلمديرون بنظرة فاحصة على سلسلة إلقيمة لتحديد إلفرص إلمتاحة لتخفيض إلتكاليف. 
يمكن تقسيم إلتكلفة إلمستهدفة إلى ثالث مرإحل مراحل تطبيق التكلفة المستهدفة: 3.2 

 :أساسية هي
يتم في هذه إلمرحلة نقل إلضغط إلذي توإجهه إلمؤسسة إلى مصممي على مستوى السوق: 

وموردي إلمنتج، عن طريق تحديد تكلفة إلمنتوج إلمسموح بها، ويكون ذلك بعد تحديد سعر 
 .COOPER & SLAGMULDER, 1997, p). لمستهدف وخصم هامش إلربحإلبيع إ

1) 
يتم تحديد إلسعر إلمستهدف في نظام إلتكلفة إلمستهدفة بعد إألخذ تحديد السعر المستهدف:

 (Ansari & Bell, 1997, p. 33):بعين إالعتبار أربعة محددإت أساسية
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 حاجات ورغبات إلزبائن إلمرتبطة بالخصائص وإلوظائف إلمادية وإلجمالية للمنتج؛ -
 إلسعر إلذي يكون إلزبائن مستعدين لدفعه مقابل إلخصائص وإلوظائف إلتي تميز إلمنتج؛ -
 تحليل خصائص وأسعار إلمنتجات إلمنافسة؛ -
 إلحصة إلسوقية للمنتج، وتحليل إلمنافسين. -

وذلك بناء على إسترإتيجية إلربح طويل إلمدى للمؤسسة وإسترإتيجية تحديد الربح المستهدف: 
ويتحدد إلربح (HERGETH, 2002, p. 5)،إلسوق في إلمدى إلقصيرحصة إلمنتوج في 

إلمستهدف على أساس إلعائد على إلمبيعات إلذي تريد إلمؤسسة تحقيقه بدال من إلعائد على 
 (KWAH, 2004, p. 52)إالستثمار.

يتم حسابها بطرح إلربح إلمستهدف من إلسعر إلمستهدف مع التكلفة المستهدفة:  حساب
 ,Meyssonnier)ضمان توفر جميع إلوظائف إألساسية إلتي يريدها إلزبائن في إلمنتج.

2001, p. 120) 
إيجاد طرق لتصميم  في هذه إلمرحلة يركز مصممي إلمنتج علىعلى مستوى المنتج: ...

منتجات ترضي زبائن إلمؤسسة عند مستوى تكاليف مسموح بها، فهي تستخدم هندسة إلقيمة 
 (289، صفحة 2017)ساحري، .لتحقيق هذإ إلهدف وإلتنسيق أو إالتصال مع موردي إلمؤسسة

كثير من إلحاالت بالتوإزي مع إلمرحلة وإلتي تتم في على مستوى المركبات )األجزاء(: ...
إلثانية، حيث يتم تجزئة إلمكونات إلى وظائف فرعية ومحاولة تخفيض تكلفة كل جزء على 

 (113، صفحة 2016)عطوي، .لمنتجحده، مثل ما تم على مستوى إ
 التكلفة:استخدام أسلوب التكلفة المستهدفة لخفض 4.2 

إلمؤسسة ومصممو إلمنتج باستخدإم أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة لغرض تحديد  مهندسويقوم 
إلحد إألقصىللتكلفة، إلذي يفترض أن تتحقق بالموإد وإلموإرد إلمطلوبة في عملية تصميم 
وتصنيع إلمنتج، وتكون مسؤوليتهم إبتكار منتجات ذإت تكلفة مساوية أو أقل من إلتكلفة 

ة، ويزود هذإ إألسلوب إلمديرين بالقدرة على إلسيطرة على تكاليف إلمنتج في مرحلة إلمستهدف
إلتخطيط، أيضا يمكن إلمديرين في إلبيئة إلتنافسية من تحليل إلمنتجات إلمحتمل إنتاجها قبل 

، صفحة 2014 )شاكر نوري و حسن جمعة،، إاللتزإم بتخصيص إلموإرد إلالزمة إلنتاجها
وبالتالي إلوصول إلى سعر تنافسي بعد وضعه على مستوى إألنشطة إلمستقبلية ، (365
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إلمستهدفة بما يمكن من إجرإء تحليل ضمني لألنشطة ومحاولة إلتخلص من إألنشطة إلتي ال 
 (23، صفحة 2010)يونس الشعباني، .تحقق قيمة

ذكرت إلعديد من إلدرإسات أن أسلوب إلتكلفة :أسلوب التكلفة المستهدفة خصائص5.2 
 (142-141، الصفحات 2015)النعاس، :إلمستهدفة يتميز بالعديد من إلخصائص أهمها

 هو أسلوب يتنبأ بالتكاليف إلمطلوبة ويحضر لإلنتاج في نطاقها؛  -
 يمثل إلوسيلة إلالزمة للتعرف على إلمنتجات إلتي تحقق إألرباح إلكافية وإلمطلوبة؛ -
 ينمي روح إلتعاون وإالبتكار لدى جميع إلعاملين بهدف إخرإج إلمنتج بالصورة إلمطلوبة؛ -
يصف خطة إلتطوير مع إألخذ في إالعتبار ديناميكية إلتسعير وتعقيد مكونات إلمنتج  -

 وإلعالقة مع إلموردين؛
 يطبق هذإ إألسلوب في مرحلة تصميم وتطوير إلمنتج أي قبل إإلنتاج؛ -
يعتبر أدإة رقابية على نتائج إلقرإرإت إلمتعلقة بتصميم إلمنتج وإألساليب إلتقنية إلمستخدمة  -

 أثناء مرحلة إإلنتاج؛
يساعد في خلق مستقبل تنافسي للمؤسسة من خالل إلتركيز على إإلدإرة إلموجهة من  -

 إلسوق.
نظرإ للمنافسة إلحادة وإلتطور إلهائل في تكنولوجيا أهداف أسلوب التكلفة المستهدفة:6.2 

، الصفحات 2014)غنيمي، نظم إإلنتاج وإلمعلومات، ظهر أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة بهدف:
23-24) 
خفض تكلفة إإلنتاج مع إلحفاظ على إلجودة وإاللتزإم بالسعر إلمناسب لألسعار إلسائدة في  -

رضاء إلزبائن؛  إلسوق، وإلتوقيت إلمناسب وإ 
 إلسعي نحو تحقيق إلربح إلمستهدف، من خالل تحفيز إلعاملين في كافة إلمستويات إإلدإرية؛ -
خالل إتباع سياسات إلتخطيط إلسعي نحو تحقيق إلتخفيض إلمستمر لتكلفة إإلنتاج من  -

 إالسترإتيجي وزيادة فعالية تصميم وتطوير إلمنتجات.
جذب إلزبائن وتحسين إلوضع إلتنافسي من خالل إلتطوير إلمستمر للمنتجات وبث روح  -

 إالنتماء لدى إلعاملين بالمؤسسة؛
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غبات إلتركيز على إلبيئة إلخارجية للمؤسسة، من خالل إلتركيز على موإصفات إلمنتج ور  -
 إلزبائن وإلمنافسين للوصول إلى إلتكلفة إلتنافسية ومقارنتها بتكلفة منتج إلمؤسسة؛

تحقيق إألهدإف إالسترإتيجية لإلدإرة إلعليا مع إلحفاظ على إلوضع إلتنافسي في إألجل  -
 إلطويل وتحقيق أرباح مقبولة؛

مناسبين ما يضمن توفير إحتياجات إلزبائن وإشباع رغباتهم، بتقديم منتجات بجودة وسعر  -
 إالستمرإر في إلسوق؛

 إن تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة يرسخ فكرة إلعمل بروح إلفريق دإخل إلمؤسسة. -
يعتبر أسلوب إلتكلفة الصعوبات التي تواجه تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة:7.2 

)سالم عبد اهلل إلمستهدفة مدخل حديث في إدإرة إلتكاليف ومن إلصعوبات إلتي توإجه تطبيقها:
 (308-307، الصفحات 2012حلس، محمد حسن الحداد، 

عدم توفر إطار مفاهيمي ومنهجية وإضحة لتطبيق إألساليب إلحديثة لخفض إلتكلفة  -
 وإلمحافظة على مستوى إلجودة وإألدإء إلوظيفي للوصول إلى إلتكلفة إلمستهدفة؛

لتكلفة وإألرباح إلمستهدفة لتحديد إنات وإضحة على أسعار إلمنافسين عدم توفر بيا -
 إلمستهدفة؛

 في إلتكلفة إلحالية لتتساوى مع إلتكلفة إلمستهدفة؛ وضوح كيفية تخصيص إلخفض عدم -
صعوبة إستمرإرية إلمحافظة على خطة إلتكلفة إلمستهدفة نتيجة إلتطور إلتكنولوجي إلسريع  -

 منافسين جدد للسوق؛وإلمتزإيد مع دخول 
إآلثار إلمتعارضة إلمترتبة على إالستغناء عن إأليدي إلعاملة كنتيجة حتمية لتطبيق أسلوب  -

 إلتكلفة إلمستهدفة.
 تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في مستشفى طب العيون بسكرة: .3

 إإلستشفائيةسيتم إلتطرق من خالل هذإ إلعنصر إلى إلتعريف بالمؤسسة إلعمومية 
خصصة في طب إلعيون بسكرة، من حيث نشأتها، ومهامها ثم إلتطرق إلى مرإحل تقديم إلمت

تطبيق ثم إستخدإم إلتكلفة إلتقليدية في تحديد سعر إلخدمة إلصحية، و خدمة إلتصوير باألشعة، 
 تحقيق إلتخفيض إلمستهدف لصورة إلصدر بقسم إألشعة.و أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة 
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 :ستشفائية المتخصصة في طب العيونالتعريف بالمؤسسة اإل1.3 
إلمتضمن إنشاء إلمؤسسات  97/465للمرسوم إلتنفيذي إلمؤسسة محل إلدرإسة تبعا أنشأت 
ن وزإرة إلصحة إلصادر ع1997ديسمبر  02إلمتخصصة وسيرها،إلموإفق لـ:  إإلستشفائية

صالح إلمستشفيات  27/01/2009إلمؤرخ في 027قرإر رقم إلمن  02، كما نصت إلمادة وإ 
صالح إلمستشفيات إلصادر ع بالمؤسسة ووحدإت إنشاء مصلحة بن وزإرة إلصحة وإ 
كما هو موضح بالجدول  بسكرة-مستشفى إلبوخاريإلمتخصصة في طب إلعيون  إإلستشفائية

 إلتالي:
 : المصالح والوحدات المكونة للمؤسسة اإلستشفائية المتخصصة1جدول ال

 الوحدات عدد األسرة المصالح
 طب أمراض العيون

 
 
 

40 
 

 استشفاء الرجال
 استشفاء النساء

 واالستعجاالتالفحص 
 الكشف

من وزإرة إلصحة وإ صالح  27/01/2009إلمؤرخ في  027قرإر رقم ملحق إلمن  02إلمادة المصدر: 
 .إلمستشفيات

إلمؤرخ في  45تبعا للقرإر رقم  كما تم في وقت الحق فتح صيدلية بالمؤسسة إإلستشفائية
صالح إلمستشفيات، إلمتضمن إنشاء  إلصادر عن 26/02/2013 وزإرة إلصحة وإلسكان وإ 

 .مصلحة إلصيدلية
بحي محل إلدرإسة إلمتخصصة في طب إلعيون  إإلستشفائيةتقع إلمؤسسة إلعمومية 

 ، يحدها من جميع إلجهات أحياء سكنية.وسط مدينة بسكرة إلبوخاري
حسب نص إلمادة :المتخصصة في طب العيون بسكرة اإلستشفائيةالمؤسسة العمومية مهام 

إلمؤرخ في  027من إلقرإر رقم  02؛ وملحق إلمادة 97/465من إلمرسوم إلتنفيذي  3
أمرإض طب في  من هيكل وإحد متخصصتتكون  إلمؤسسة إإلستشفائيةفإن  27/01/2009

وبعض إلواليات إلمجاورة مثل باتنة، خنشلة  إلعيون، وهي تغطي حاجات سكان والية بسكرة
من نفس إلمرسوم على مهام تقوم بها هاته إلمؤسسات في  05مسيلة، كما نصت كذلك إلمادة 

 :مجال نشاطها كما يلي
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عادة إلتكييف إلطبي وإالستشفاء؛  ـ تنفيذ نشاطات إلوقاية وإلتشخيص وإلعالج وإ 
 للصحة؛ ـ تطبيق إلبرإمج إلوطنية وإلجهوية وإلمحلية

 ـ إلمساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح إلصحة وتحسين مستوإهم. 
من نفس إلمرسوم بأنه يمكن إستخدإم إلمؤسسة إإلستشفائية  07، 06ذكر في إلمادة و 

على أساس إتفاقيات توقع مع  إالستشفائيإلمتخصصة كميدإن للتكوين إلشبه إلطبي وإلتسيير 
مؤسسة عمومية متخصصة أو جزء من هياكلها بناء على مؤسسة إلتكوين، ويمكن إعتماد 

 إستشفائيةقرإر مشترك بين إلوزير إلمكلف بالصحة ووزير إلتعليم إلعاليلضمان نشاطات 
 .جامعية

تمر عملية إلتصوير بقسم إألشعة بثالث مرإحل، من خالل مراحل عملية أخذ صورة باألشعة: 
إلصورة، تحميض إلفلم وإستخرإج إلصورة مع مرإقبة إلنتيجة، وللقيام بالعملية يجب توفر  إلتقاط

غرفة للتصوير بها آلة إلرإديو، وغرفة أخرى للتحميض وإستخرإج إلصورة بها آلة تحميض إلفلم 
 وإلكوإشف إلالزمة وأفالم وأدوإت إلتصوير.

 

 النتيجة مراقبة تحميض الفلم التقاط الصورة

 غرفة التحميض غرفة التصوير

 مرإحل إلتصوير باألشعة: 1الشكل 

 ينمن إعدإد إلباحثالمصدر:
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لوجود عالقة مباشرة بين صورة الصدر بقسم األشعة:ل الفعليينتحديد التكلفة والسعر 2.3 
إلقسم من إألقسام في إلمؤسسة إإلستشفائية، يصبح هذإ قسم إألشعة وإلخدمات إلمقدمة 

 إلرئيسية في إلمؤسسة محل إلدرإسة.

يحتوي قسم إألشعة على لصورة الصدر بمستشفى طب العيون: حاليةتحديد التكلفة ال1.2.3 
 مجموعة من إلتكاليف نوجزها في إلجدول إلتالي:

 )دج( تكاليف قسم إألشعة: 2جدول ال
 غير مباشرة مصاريف مباشرة مصاريف مصاريف قسم األشعة
 ــ 767,00 733 1 أجور عمال قسم األشعة
 ــ ــ مجموع نفقات الغذاء
 ــ 170,00 557 1 مجموع تكلفة الصيدلية

 347,00 155 ــ لوازم متنوعة
 254,00 5 ــ مجموع تكلفة الصيانة

 ــ 840,00 قسط اهتالك غرفة قسم األشعة
 ــ 824,33 412 قسط اهتالك العتاد الطبي

 ــ ــ العتاد غير طبيقسط اهتالك 
 ــ 400,00 4 قسط اهتالك السترة العازلة

 601,00 160 001,33 709 3 المجموع
 باالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبة بالمؤسسة محل إلدرإسة ينمن إعدإد إلباحثالمصدر: 

نوعين من  يوجد بقسم إألشعة أنه مالحظةمع ، إإلدإريةو ريف إلمشتركةإلمصا إلىإضافة 
صورة، ومدة أخذ  3063إلصور، صور صدرية وصور جمجمة، حيث بلغ عدد إلصور سنويا 

 دقيقة. 10دقيقة أما صورة إلجمجمة  15صورة وإحدة من صور إلصدر هي 
للتصوير إلطبي، حيث بلغت مصاريف  ثالثة عماليوجد بقسم إألشعة  األجور:مصاريف 

 ب نصيب إلشعاع من مصاريف إألجور كالتالي:دج، يتم حسا 1 733 767إألجور إلسنوية 
 (إلسنوية للتصوير بالدقائق إإلجماليةإلمدة )÷  (مجموع مصاريف إألجور)تكلفة إلدقيقة = 

 43865÷  1733767تكلفة إلدقيقة إلوإحدة = 
 دج 39.53تكلفة إلدقيقة إلوإحدة = 
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 (إلصور سنوياعدد )×  (مدة أخذ إلصورة)إلمدة إالجمالية إلسنوية للتصوير = 
 (مدة أخذ إلصورة)×  (تكلفة إلدقيقة)تكلفة إلصورة إلوإحدة = 

 وهذإ موضح في إلجدول إلتالي:
 نصيب إلصورة من مصاريف إألجور :3جدول ال

  دج دج  قيقةد دقيقة صورة الوحدة
عدد الصور  نوع الصورة

 سنويا
مدة أخذ 
 الصورة

المدة 
 االجمالية

تكلفة 
 الدقيقة

تكلفة 
 الصورة

 395,25 39,53 1604  10 416   صورة جمجمة
 592,88 39,53 39705 15 2647 صورة صدرية
 88,139 ــ 43865  25 3063 المجموع

 وقسم إالشعة بالمؤسسة محل إلدرإسةباالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبة  ين: من إعدإد إلباحثالمصدر
 دج 592.88 تكاليف إألجور من إلجدول أن نصيب إلصورة إلصدرية إلوإحدة منيالحظ 

دج،  1 557 170بلغت مصاريف إلصيدلية إلخاصة بقسم إألشعة  مصاريف الصيدلية:
الستخرإج تكلفة إلفلم إلوإحد قمنا بقسمة تكلفة علبة إألفالم على عدد إألفالم إلمتوإجدة بالعلبة، 

لية من قمنا بحساب نصيب إلصورة من مصاريف إلصيدفلم، كما  100حيث كل علبة بها 
 إلجدول إلتالي:خالل 

: نصيب إلصورة من مصاريف إلصيدلية4الجدول   
 دج دج بالمئة دج دج صورة الوحدة

نوع 
 الصورة

عدد 
 الصور

تكلفة 
 الفلم

مصاريف  النسب قيمة الصور
 الصيدلية

نصيب 
الصورة من 

 مصاريفال
 174,27 496,52 72 %5 916,91 26 64,70 416 جمجمة

 560,89 673,48 484 1 %95 237,75 551 208,25 647 2 الصدر

 735,16 170,00 557 1 %100 154,66 578 272,95 063 3 المجموع

 لة(أخذ كل إألرقام بعد إلفاص)وإلصيدلية باالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبة  ينمن إعدإد إلباحث المصدر:
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 إجماليمن  %10 :يقدر هامش إألمان بـحساب هامش األمان الخاص بالصيدلية: 
 .مصاريف إلصيدلية
 3063هو  2018دج لكل إألشعة، عدد إختبارإت إألشعة لسنة  155 717هامش إألمان = 

 .دج 50.84=  3063÷ 155717: ومنه نصيب إلشعاع إلوإحد
 611.73=  50.84+ 560.89مما سبق مصاريف إلصيدلية إلخاصة بشعاع إلصدر = 

 .دج
دج، يتم حساب نصيب إلصورة من إللوإزم  155 347بلغت مصاريف اللوازم المتنوعة: 

 إلمتنوعة كما في إلجدول إلتالي:
 : نصيب إلصورة من مصاريف إللوإزم إلمتنوعة5الجدول 

 دج دج بالمئة دج صورة الوحدة

نوع 
 الصورة

عدد 
 الصور  

نصيب الصور من  نسبمئوية قيمة الصور 
 مصاريف ال

نصيب الصورة من 
 مصاريفال

 17,38 231,99 7 %5 915,20 26 416 جمجمة

 55,96 115,01 148 %95 237,75 551 647 2 الصدر

 73,34 347,00 155 %100 152,95 578 063 3 المجموع

 : من إعدإد إلباحثين باالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبة ومسؤول إلمخزنالمصدر
 

من  %10إألمان هامش يمثلحساب هامش األمان الخاص بتوريدات اللوازم المتنوعة: 
 .مصاريف إللوإزم إلمتنوعة إجمالي

 155347×  %10هامش إألمان = 
  3063هو  2018دج لكل إألشعة، عدد إختبارإت إألشعة لسنة  15534.7هامش إألمان = 

 دج 5.08=  3063÷ 15571.7: ةإلوإحد إلصورةومنه نصيب 
 دج 61.04= 5.08+ 55.96إلصدر=  بصورةمما سبق مصاريف إللوإزم إلمتنوعة إلخاصة 

دج، يتم حساب نصيب إلصورة من مصاريف إلصيانة كما  5 254بلغت  مصاريف الصيانة:
 في إلجدول إلتالي:
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 نصيب إلصورة من مصاريف إلصيانة: 6جدول ال
 دج دج بالمئة صورة الوحدة
نوع 
 الصورة

النسبة  الصورعدد 
 المئوية

نصيب الصور من 
 مصروفال

الصورة نصيب 
 من الصيانة

 0,59 244,59 %5 416,00 جمجمة
 1,89 009,41 5 %95 647,00 2 الصدر
 2,48 254,00 5 %100 063,00 3 المجموع

 من إعدإد إلباحثين باالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبةالمصدر: 
 دج. 1.89إلصيانة مصاريف الحظ أن نصيب إلصورة إلصدرية إلوإحدة من يمن إلجدول 

دج، يتم حساب نصيب إلصورة من  418064.33بلغ مجموع إالهتالك مجموع االهتالك: 
 إالهتالك كما يلي:

 نصيب إلصورة من مجموع إالهتالك: 7جدول ال
 دج دج بالمئة صورة الوحدة
نوع 
 الصورة

النسب  عدد الصور
 المئوية

نصيب نوع الصور 
 من االهتالك

نصيب الصورة 
 من االهتالك

 46,78 462,47 19 %5 416,00 جمجمة
 150,59 601,86 398 %95 647,00 2 الصدر
 197,37 064,33 418 %100 063,00 3 المجموع

 شعة بالمؤسسةوقسم إألباالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبة  ينمن إعدإد إلباحثالمصدر:
إلخاص  أن نصيب إلصورة إلصدرية إلوإحدة من مجموع إالهتالكمن إلجدول يالحظ 
 دج. 150. 59بالقسم بلغ 

، تم دج 18520228.93 بلغت إلمصاريف إلمشتركة لكل إألقسامالمصاريف المشتركة: 
توزيعها حسب مجموع إلمصاريف في كل قسم، لتحديد إلمصاريف إلمشتركة إلخاصة بقسم 

 إألشعة حسب إلجدول إلتالي:
 

 )دج(جدول إلتوزيع إألولي للتكاليف: 8جدول ال
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 مج التوزيع األولي مصاريف مشتركة نسب  مجموع التكاليف األقسام

 695,22 719 56 309,66 869 3 %20,89 385,56 850 52 اإلدارة

 743,44 378 118 572,58 075 8 %43,60 170,86 303 110 العمليات

 905,65 152 4 303,32 283 %1,53 602,33 869 3 قسم األشعة

 103,88 181 16 844,11 103 1 %5,96 259,77 077 15 قسم المخبر

 609,11 208 28 337,63 924 1 %10,39 271,48 284 26 قسم الرجال

 924,86 926 29 557,86 041 2 %11,02 367,00 885 27 قسم النساء

 588,36 917 17 303,78 222 1 %6,60 284,58 695 16 استعجاالت

 570,51 485 271 228,93 520 18 %100 341,58 965 252 المجموع

 :من إعدإد إلباحثين باالعتماد على معطيات قسم إلمحاسبةالمصدر
 

 283303.32 لمشتركة إلخاصة بقسم إألشعة بلغتأن إلمصاريف إمن إلجدول يالحظ 
بالقسم نوعين من إألشعة صدرية وجمجمة، للفصل بينهما نضرب في نسبة إلقيمة  يوجدو دج،

 كما يلي:إلخاصة بصورة إلصدر، نجد إلمصاريف إلمشتركة إلخاصة بالصور إلصدرية 
 (0.95344342)×  (283303.32)مصاريف مشتركة خاصة بأشعة إلصدر = 
 دج 270113.68مصاريف مشتركة خاصة بأشعة إلصدر = 

 2647÷  270113.38عاع إلصدر من إلمصاريف إلمشتركة = نصيب ش
 دج. 102.04نصيب شعاع إلصدر من إلمصاريف إلمشتركة = 

دج لكل إألقسام، تم  56 733 237. 25بلغت إلمصاريف إإلدإرية المصاريف اإلدارية: 
جمالي إلمصاريف، لتحديد وع إلمصاريف في كل قسم بالنسبة إلتوزيعها حسب مجم

من جدول إلتوزيع إلثانوي إلخاصة بقسم إألشعة حسب إلجدول إلتالي: إإلدإريةإلمصاريف 
دج، ويوجد  1100611.56نالحظ أن إلمصاريف إإلدإرية إلخاصة بقسم إألشعة بلغت 
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إألشعة صدرية وجمجمة، للفصل بينهما نضرب في إلنسبة إلتي تبين قيمة بالقسم نوعين من 
 إلصور إلصدرية وهذإ ما سنوضحه:

 ( 0.95344342) ×( 1100611.56مصاريف إدإرية خاصة بصور إلصدر = )
 1049370.85مصاريف إدإرية خاصة بصور إلصدر = 

 (2647)÷  (1049370.85)نصيب صورة إلصدر إلوإحدة من إلمصاريف إإلدإرية = 
 .دج 396.43نصيب صورة إلصدر إلوإحدة من إلمصاريف إإلدإرية = 

لحسابها قمنا بجمع كل إلمصاريف المصاريف: إجمالينصيب الصورة الصدرية الواحدة من 
 كما يظهرها إلجدول إلتاليإلمتعلقة بالصورة إلصدرية 
 )دج( إلفعلية تكلفة إلصورة إلصدرية: 10جدول ال

مج  صيانة لوإزم متنوعة إلصيدلية إألجور إلمصاريف
 إالهتالك

تكاليف 
 مشتركة

تكاليف 
 إدإرية

 إلمجموع

صورة 
 إلصدر

592,88 611,73 61,04 1,89 150,59 102,04 396,43 1916,6 

 من إعدإد إلباحثين المصدر:
لخدمة  حاليةبعد تحديد إلتكلفة إلتحديد السعر الفعلي لصورة الصدر بقسم األشعة:  2.2.3 
(، 10، كما هو موضح في إلجدول رقم )2018باألشعة للصدر خالل عام  إلطبي إلتصوير

 يتم تحديد سعر إلبيع بناء على إلتكاليف، وهناك ثالث طرق رئيسية للتسعير وهي:
 إلتسعير على أساس إلتكلفة إلكلية؛ -
 إلتسعير على أساس إلتكلفة إلمتغيرة؛ -
 إالستثمار.إلتسعير على أساس إلعائد على  -

هي إلتسعير على أساس  حالة إعتماد إلنظام إلتعاقدي وإلطريقة إلتي تتبعها إلمؤسسة
إلتكلفة إلكلية بهامش ربح، ويتم بموجب هذه إلطريقة تحديد سعر إلبيع بإضافة هامش إلربح 
إلى إلتكلفة إلكلية إلتي تتضمن إلتكاليف إلمباشرة وغير إلمباشرة، إلثابتة وإلمتغيرة، لتحقيق 

 من إلتكلفة إلكلية. صافي إلربح إلمستهدف للمؤسسة إلصحية، ويمثل هامش إلربح نسبة مئوية
 ويتم تحديد سعر إلخدمة من خالل لمعادلة إلتالية:
 نسبة هامش إلربح× سعر صورة إلصدر = تكلفة إلصورة + تكلفة إلصورة 
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 % 12× 1916.6+  1916.6سعر صورة إلصدر = 
 دج 2146.59سعر صورة إلصدر = 

 تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في المؤسسة محل الدراسة: 3.3
لتحديد إلسعر إلمستهدف يجب إلقيام بدرإسة تسويقية، تحديد السعر المستهدف: 1.3.3 

بغرض تحديد أسعار إلمنافسين إلعاملين في نفس إلمجال، يظهر إلجدول إلتالي أبرز 
 :إلمنافسين إلمحليين وهي مرإكز لخدمة إلتصوير إلطبي باألشعة

 

إلصحية )دج(: تحديد أسعار إلمنافسين في سوق إلخدمات 11الجدول   
 تسعيرة أشعة الصدر مكان العمل المنافسين

 1500 بسكرة-إلحوزة المركز الطبي للكشف باألشعة " الحكيمة كريمة بن يحيى"
 1500 بسكرة-إلضلعة مركز الفحص الطبي باألشعة القدس

 1480 بسكرة-حي إلزمالة (02مصحة الرازي )
 إعدإد إلباحثين باالعتماد على أسعار سوق إلخدمات إلصحية إلمحلي منالمصدر:

من إلجدول إلسابق نالحظ أن أدنى سعر لخدمة إلتصوير إلطبي باألشعة كانت بمصحة 
 دج سعرإ مستهدفا لجذب إلزبائن. 1450دج، ومنه نتخذ من إلسعر  1480 :بـ( 02)إلرإزي 

 : الصحيةحساب التكلفة المستهدفة للخدمة 2.3.3 
 هامش إلربح إلمستهدف –إلتكلفة إلمستهدفة = إلسعر إلمستهدف 

 (%12× )إلتكلفة إلمستهدفة  – 1450إلتكلفة إلمستهدفة = 
 1450إلتكلفة إلمستهدفة =  1.12

 1.12÷  1450إلتكلفة إلمستهدفة = 
 .دج 1294.64إلتكلفة إلمستهدفة = 

 
بالتكلفة المستهدفة لخدمة التصوير الطبي باألشعة  مقارنة التكلفة الحالية 3.3.3
وإلتي بلغت  2018لسنة  حاليةكلفة إلتبناء على إلنتائج إلمتحصل عليها عند حساب إلللصدر:

، 2019دج، وهي إلتكلفة إلمقدرة لخدمة إلتصوير إلطبي باألشعة للصدر لسنة  1916.6
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دج، نقوم بحساب فجوة  1294.64:بـ وتوصلنا في إلمرحلة إلسابقة إلى تكلفة مستهدفة تقدر
 بالعالقة إلتالية: إلتكلفة

 التكلفة المستهدفة للخدمة –فجوة التكلفة = التكلفة المقدرة 
 1294.64 – 1916.6فجوة إلتكلفة = 
 دج 621.96فجوة إلتكلفة = 

دج  621.96:أن هناك فجوة موجبة بين إلتكلفة إلمقدرة وإلتكلفة إلمستهدفة تقدر بـ نالحظ
 يجب إلعمل على تقليصها وهذإ هو هدف إلمرحلة إلموإلية من إلدرإسة. 

 
 
 :بقسم األشعة بالمؤسسة محل الدراسةتحقيق التخفيض المستهدف للتكاليف 4.3 

:للوصول إلى تكلفة منخفضة تحديد تكلفة صورة الصدر بعد التخفيض المستهدف1.4.3 
وم باستغالل كامل إلطاقة إإلنتاجية لقسم تحقق سعر منخفض يقترب من إلسعر إلمستهدف، نق

صورة جمجمة،  5760صورة صدرية،  17280إألشعة حيثيتم رفع عدد إلصور إلسنوية إلى: 
وهي تعبر على إالستخدإم إلكلي للطاقة إإلنتاجية لقسم إألشعة، ولتغطية هذه إلزيادة يجب 

 عمال إضافيين، تصبح إلتكاليف كما يلي: 6إضافة 
( = 3 × 1733767عمال بقسم إألشعة تصبح إألجور إلسنوية: ) 6عند إضافة األجور: 

 دج 5201203
 23 040÷  5 201 301تكلفة إلدقيقة إلوإحدة = 
 دج 16. 42تكلفة إلدقيقة إلوإحدة = 

 دج  246.27=  15×  16.42نصيب إلصورة من إلصدرية من مصاريف إألجور: 
تصبح مصاريف إلصيدلية  23040إلمستهلكة إلى عند زيادة عدد إألفالم الصيدلية: 
 دج 614.23دج، يصبح نصيب إلصورة إلصدرية إلوإحدة مصاريف إلصيدلية  11713091

 من إجمالي مصاريف إلصيدلية. %10يقدر هامش إألمان بـ:  حساب هامش األمان:
       11713091×  %10هامش إألمان = 
 شعاع 23 040، عدد إختبارإت إألشعة دج لكل إألشعة 1171309.10هامش إألمان = 

 دج 50.83=  23040÷ 1171309.10: ومنه نصيب إلشعاع إلوإحد
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 665.06=  50.83+ 614.23مما سبق مصاريف إلصيدلية إلخاصة بشعاع إلصدر = 
 .دج

تصبح مصاريف إللوإزم  23040 عند زيادة عدد إألفالم إلمستهلكة إلىلوازم متنوعة: 
نصيب إلصورة إلصدرية من مصاريف إللوإزم إلمتنوعة و دج،  1168525.92إلمتنوعة 
 دج. 61.76

من  %10يمثل هامش إألمان  حساب هامش األمان الخاص بتوريدات اللوازم المتنوعة:
 إجمالي مصاريف إللوإزم إلمتنوعة.

 1168525.92×  %10هامش إألمان = 
 23040دج لكل إألشعة، عدد إلصور إلمقدرة هو  116852.59ن = هامش إألما

 دج. 5.07 = 23040÷  116852.59:ومنه نصيب إلصورة إلوإحدة
 دج. 66.83=5.07+ 61.76مما سبق مصاريف إللوإزم إلمتنوعة إلخاصة بصورة صدرية: 

تصبح مصاريف إلصيانة  23040عند زيادة عدد إألفالم إلمستهلكة إلى الصيانة: 
 دج. 2.07مصاريف إلصيانة دج، يصبح نصيب إلصورة إلصدرية إلوإحدة من  39520.78

تبقى مجموع أقساط  23040عند زيادة عدد إألفالم إلمستهلكة إلى  مجموع االهتالك:
مجموع إالهتالك دج، يصبح نصيب إلصورة إلصدرية إلوإحدة من  418064.33إالهتالك 
 دج. 21.92

دج، تم  18520228.93بلغت إلمصاريف إلمشتركة لكل إألقسام صاريف المشتركة: الم
توزيعها حسب مجموع إلمصاريف في كل قسم، لتحديد إلمصاريف إلمشتركة إلخاصة بقسم 

 إألشعة حسب إلجدول إلتالي:
 )دج(إلمستهدف بعد إلتخفيض إلتوزيع إألولي للتكاليف: 12الجدول 

نسبة التكلفة  مجموع التكاليف األقسام
 مج التوزيع االولي مصاريف مشتركة التكاليف إلجمالي

 782,92 385 54 400,36 535 1 %8,29 382,56 850 52 اإلدارة

 273,61 796 389 591,75 004 11 %59,42 681,86 791 378 قسم العمليات
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 138,38 079 19 635,55 538 %2,91 502,83 540 18 قسم األشعة

 328,59 842 39 814,65 124 1 %6,07 513,94 717 38 قسم المخبر

 173,53 570 68 849,10 935 1 %10,45 324,43 634 66 قسم الرجال

 443,63 155 67 908,94 895 1 %10,24 534,69 259 65 قسم النساء

 313,16 180 17 028,58 485 %2,62 284,58 695 16 استعجاالت

 453,82 009 656 228,93 520 18 %100 224,89 489 637 المجموع

 : من إعدإد إلباحثينالمصدر
 538635.55أن إلمصاريف إلمشتركة إلخاصة بقسم إألشعة بلغت من إلجدول يالحظ 

دج، يوجد بالقسم نوعين من إألشعة صدرية وجمجمة، للفصل بينهما نضرب في نسبة إلقيمة 
إلصدرية هذإ ما إلخاصة بصورة إلصدر، نجد إلمصاريف إلمشتركة إلخاصة بالصور 

 سنوضحه:
 (0.906151169)× ( 538635.55)مصاريف مشتركة خاصة بصور إلصدر = 
 دج488085.23مصاريف مشتركة خاصة بصور إلصدر = 

 (17280)÷  (488085.23)نصيب صورة إلصدر إلوإحدة من إلمصاريف إلمشتركة = 
 دج 28.24نصيب صورة إلصدر من إلمصاريف إلمشتركة = 

دج لكل إألقسام، تم  54385782.92بلغت إلمصاريف إإلدإرية اإلدارية:  المصاريف
إلمصاريف، لتحديد  إلجماليتوزيعها حسب مجموع إلمصاريف في كل قسم بالنسبة 

أن من إلجدول يالحظ إلمصاريف إالدإرية إلخاصة بقسم إألشعة حسب إلجدول إلتالي:
يوجد بالقسم نوعين من دج،  1724722.51إلمصاريف إإلدإرية إلخاصة بقسم إألشعة بلغت 

صدرية وجمجمة، للفصل بينهما نضرب في نسبة إلقيمة إلخاصة بصورة إلصدر، نجد إألشعة 
 إلمصاريف إالدإرية إلخاصة بالصور إلصدرية وهذإ ما سنوضحه:

 0.90615169×  1724722.51مصاريف إدإرية خاصة بصور إلصدر = 
 1562860.22مصاريف إدإرية خاصة بصور إلصدر = 

 17 280÷  1562860.22من إلمصاريف إإلدإرية =  نصيب صورة إلصدر إلوإحدة
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 .دج 90.44 نصيب صورة إلصدر من إلمصاريف إإلدإرية =
لحسابها قمنا بجمع كل إلمصاريف : بعد التخفيض المستهدف تكلفة صورة صدرية واحدة

 :إلخاصة بقسم إألشعة كما يظهرها إلجدول إلتالي
 بعد إلتخفيض )دج( تكلفة إلصورة إلصدرية: 14جدول ال

مج  صيانة لوإزم متنوعة إلصيدلية إألجور إلمصاريف
 إالهتالك

تكاليف 
 مشتركة

تكاليف 
 إدإرية

 إلمجموع

صورة 
 إلصدر

246 ,27 665,06 66,83 2,07 21,92 28,24 90,44 1120,83 

 من إعدإد إلباحثين المصدر:
 التكاليف:حساب سعر صورة الصدر بعد التخفيض المستهدف في  2.4.3 

 إلخدمة كما يلي:هذه ، نحدد سعر إلصورة إلصدرية بعد إلتخفيضبعد تحديدلتكلفة 
 % 12×  1120.83+  1120.83سعر صورة إلصدر = 
 دج 1255.33سعر صورة إلصدر = 

 )دج( : إلمقارنة بين مختلف إلتكاليف وإألسعار15جدول ال
التكلفة 
 التقديرية

السعر 
 التقديري

التكلفة 
 المستهدفة

السعر 
 المستهدف

التكلفة بعد 
 التخفيض

السعر بعد 
 التخفيض

1916.6 2146.59 1294,64 1450 1120.83 1255.33 
 ينمن إعدإد إلباحث المصدر:

دج، بعد  1 294. 64دج كانت إلتكلفة إلمستهدفة  1450لما كان إلسعر إلمستهدف 
دج، ومنه إلسعر 1120.83دج وتكلفة 1255.33إلقيام بعمليات إلتخفيض وصلنا إلى سعر 

إليهما يجعالن من إلمؤسسة إلصحية أكثر تنافسية في سوق  إللذإن تم إلتوصلوإلتكلفة 
 إلخدمات إلصحية. 

هنا نكون قد حققنا هدف إلدرإسة إلمحدد في إشكالية بحثنا، حيث تمكنا من إستخدإم 
مستشفى طب إلعيون إلتكلفة إلمستهدفة لتخفيض تكلفة خدمة تصوير إلصدر بقسم إألشعة في 

 بسكرة.
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 نتائج الدراسة: .4
 تم إلتوصل إلى إلنتائج إلتالية: من خالل إإلطار إلنظري وإلدرإسة إلتطبيقية،

في ظل معطيات إلبيئة إالقتصادية إلحديثة أصبحت إلمؤسسات مطالبة بتوفير خدمات  -
 ذإت جودة عالية وتكلفة منخفضة؛

أسعار إلخدمات تحدد في إلسوق وبالتالي إالنتقال من طريقة تحديد إلسعر بناء  أصبحت -
 من إلتكلفة إلى تحديد إلتكلفة بناء على إلسعر؛

إلتكلفة إلمستهدفة أسلوب لتحديد إلسعر إلتنافسي، وإسترإتيجية إلمؤسسة بالنسبة لألرباح  -
 إلمرإد تحقيقها؛

بناء على أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة يتم إتخاذ إجرإءإت لتخفيض إلتكلفة بالقدر إلذي يجعل  -
 وإلتكلفة إلمستهدفة؛ حاليةفجوة إلموجبة بين إلتكلفة إلإل إمتصاصإلمؤسسة قادرة على 

أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة يجعل من إلمؤسسة إلصحية أكثر تنافسية في سوق إلخدمات  -
 إلصحية؛

ت إلتي توإجه إلمؤسسات إلصحية أن أغلب تكاليفها ثابتة بفعل إالستثمارإت من إلصعوبا -
إلضخمة في إلمباني وإألجهزة وإلمعدإت إلطبية إضافة إلى روإتب إلموظفين إلشهرية، مما 

 .تحقق إلتكلفة إلمستهدفةيوجب إلعمل بكامل طاقتها إإلنتاجية حتى 
 الخاتمة: .5

محدودية أنظمة إلتكاليف إلتقليدية في ظل إلتطورإت  من خالل هذه إلورقة إلبحثية تم إبرإز
خاصة في مجال إلخدمات إلصحية، ففي حال إلتطبيق إلصارم  إلحديثة للبيئة إالقتصادية

لمرسوم إلنظام إلتعاقدي وإلذي يلزم إلمؤسسة إلصحية بتحديد تكلفة إلخدمة وإلعمل على جذب 
إلخوإص، فاستخدإم أسلوب إلتكلفة إلزبون باعتبارها محل منافسة مع مقدمي إلخدمات 

إلمستهدفة يساهم في تحديد إلسعر إلذي يلقى قبوال من إلزبائن وفي حدود إمكانياتهم، وعلى 
أساس هذإ إلسعر يتم تحديد إلتكلفة إلمستهدفة وإلعمل على عدم تخطيها باالستغالل إألمثل 

إلطاقم إلطبي وإإلدإري للمؤسسة للموإرد إلمتاحة، وإلطاقة إإلنتاجية إلكاملة مع تعاون كل من 
 إلصحية، وفي ظل إلنتائج إلسابقة خلصت إلدرإسة إلى إلتوصيات إلتالية:
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ضرورة إعادة إلنظر في أنظمة محاسبة إلتكاليف إلتقليدية إلمطبقة في إلمؤسسات إلخدمية،  -
 ألن إلبيئة إلحديثة تتطلب أساليب تحديد وقياس وعرض إلمعلومة إلتكاليفية بما يالئم

 إلمتطلبات إلتكنولوجية ذإت إلمنافسة إلقوية؛
 إلعمل على رفع درجة كفاءة إلمحاسبين وتدريبهم للعمل في أقسام إلتكاليف؛ -
إنشاء قسم للبحوث وإلتطوير، من أجل درإسة إلسوق وإلمنافسين وتزويد إلمؤسسة  -

 بالمعلومات إلالزمة لتطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة؛
تقديم إلخدمة عند قياس تكلفة إلخدمة إلصحية، وإنشاء فريق عمل  إالهتمام بجميع مرإحل -

 متعدد إلخصائص مهمته تحقيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة؛
 ضرورة إدرإك محاسبي إلمؤسسة بالمزإيا إلمتحققة من تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة؛ -
إلعلمية تفعيل دور نظم محاسبة إلتكاليف في إلمؤسسات إلصحية، وتوفير إلكفاءإت  -

 وإلعملية إلقادرة على تطبيق أسلوب إلتكلفة إلمستهدفة.
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