
                          

  
  

  األنشطةتحمیل الموارد على :  اوال
  
  

  محرك التكلفة  الموارد  انـــــــــــــــــــــــــالبی
  تكلفة مرتبطة بالعمالة

  
  اإلشرافتكالیف 

  اإلفرادتكالیف خدمات 
  عدد العاملین

  التامین على المعدات الطبیة -  تكالیف مرتبطة باالالت
  الضرائب على المعدات -
  یة الطباآلالت  أھالك-
   الطبیةاآلالتصیانة  -

  اآلالتقیمة 
  

  معدل االستخدام /اآلالتقیمة 
  عدد ساعات الصیانة

   المبنى أیجار-  تكالیف مرتبطة بالمساحة
  تامین المبنى -
  صیانة المبنى -

  المساحة

   مختلفةإداریة مصاریف -  تكالیف مرتبطة بالخدمات
مثل مرتبات   (

 اإلداریینمرتبات /المدرین
  )االخرى 

   خدمات وموا للمركز-
 التسجیل والمحاسبة عن -

  المستندات     الطبیة
  البوفیھ -
  
   نظام المعلومات-
  
   النقل-
   التسویق-

  عدد المرضى/عدد العاملین 
  
  

  قیمة المواد
حجم /عدد المستندات 

  المرضى
  

  عدد الوجبات المقدمة
  عدد العاملین

  عدد اجھزة الكمبیوتر
  عدد ساعات البرامج

  ة النقلحجم حمول
  عدد المرضى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                          

  
  
  

   الخدمات على تحمیل االنشطة:  ثانیا
  
  

  محرك التكلفة  االنشطة الفرعیة  النشاط
   استقبال المرضى-  ادخال المرضى

   تسجیل البیانات-
   سداد مبلغ التامین-
   تسكین المرضى-

   عدد المرضى الداخلین-

   اعداد المرضى-  اجراء قسطرة القلب
  الغ االطباء  اب-
  اجراء الفسطرة -
   تحمیض الفیلم-
   طبع النتائج وتفسیرھا-

 عدد االجراءات الخاصة -
  بكل نوع

  الوقت االزم الداء الخدمات -

  إعداد المریض-  اجراء اختبار
االجراءات الخاصة بكل -

  إختبار
  طبع النتائج وتفسیرھا-
-  

  عدد االختبارات-

  لیومیةالتخطیط للوجبات ا-  إعداد الوجبات
  شراء االغذیة-
  إعداد الطعام-
  نقل االطعمة -
  النظافة وحفظ الماد-

 عدد الوجبات لكل نوع -
  )خفیفة/عادیة /وجبات خاصة(

  أخذ العینات -  إجراء االختبارات المعملیة
  إجراء االختبارات -
  طبع النتائج وتفسیرھا -

عدد االختبارات لكل  -
إختبار (نوع 

  )كیمیائى/بول/دم
ل الوقت الالزم لك -

  إختبار 
  نقل المرضى  -  تقدیم الرعایة التمریضیة

 تقدیم الرعایة للمرض -
التقاریر الدوریة عن  -

  المرضى

   عدد المرضى المنقولین-
عدد الساعات الالزمة لكل -

  حالة مرضیة حسب خطورتھا

شراء المستحضرات  -  تركیبات الدواء
  والمواد الطبیة

 تركیب الدواء -
إعطاء الدواء  -

 للمریض
  حفظ المواد -

  عدد التركیبات-

  
  



                          

  
  
  

  محرك التكلفة  االنشطة الفرعیة  النشاط
  فحص المریض -  تقدیم العالج

ذ االجراءات إتخا -
 الالزمة للعالج

 تقدیم العالج -
تعلیم المرضى كیفیة  -

 أخذ العالج
حفظ سجالت متابعة  -

  المرضى

 عدد الساعات الخاصة لكل -
  نوع من أنواع العالج

  رضى تحضیر الم -  إجراء التشخیص الوصفى
 إجراء التشخیص -
 طبع النتائج -
نقل المرضى للقسم  -

  المناسب للحالة

عدد اإلجراءات  -
الالزمة لكل نوع 

  مرض/
  الوقت الالزم لكل نوع -

 إعداد المرضى -  إجراء الجراحات للمرضى
تحضیر المواد  -

 وتعقیمھا
إعداد االالت  -

 والمعدات
 إعداد طاقم التمریض -
نقل المریض لغرفة  -

 العملیات 
  حةإجراء الجرا -

عددالساعات الالزمة  -
  التى تقضیھا الجراحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                          

  
  
  

  التكالیف الخاصة بھ  محركات التكلفة  االنشطة  مستوى النشاط
أنشطة على مستوى 

  واحد
االنشطة المرتبطة 
بااللة مثل الصیانة 

  والتقطیع 
االنشطة المرتبطة -

  بالعمالة

 عدد الوحدات من -
  المخرجات 

  ساعات تشغیل-
  االالت

 ساعات العمل -
  المشار

   ت القوى المحركة-
  ت الصیانة-
   ت أجور العمال-
   المواد المباشرة-

أنشطة على مستوى 
  الدفعة اإلنتاجیة

نشاط أوامر -
  الشراء

نشاط أوامر -
 اإلنتاج

  نشاط تجھیز األالت -
   مناولة المواد-
 جودة الدفعات -

  اإلنتاجیة

   عدد أومر الشراء-
  اإلنتاجیة عدد أوامر -
   عدد التجھیزات-
   المسافات المنقولة-
 الساعات الالزمة -

  لمراقبة الجودة

   المواد المستھلكة-
 أجور عمال -

  التجھیزات
   أجور مناولة المواد-
   إھالك آالت-
   ت رقابة الجودة-

أنشطة على مستوى 
  المنتج

نشاط  -
إختبارات 

  الجودة
تصمیم  -

  المنتجات

عدد  -
  اإلختبارات

ساعات  -
  تباراتاإلخ

ساعات  -
 التصمیم

عدد األوامر  -
الخاصة 

بالتغیرات 
  الھندسیة

ت  -
  اإلختبارات

 ت إداریة -
 ت التصمیم -
ت إعادة  -

  التصمیم

أنشطة على مستوى 
  المصنع

أنشطة  -
  اإلدارة

أنشطة   -
 التدریب

االنشطة  -
  العامة

  عدد العمال -
عدد ساعات  -

 التدریب
عدد ساعات  -

العمل 
 المباشرة

عددساعات  -
  التشغیل

 أجور إدارة -
  المصنع

إھالك  -
 المصنع

التأمین  -
 والضرائب

 ت التدریب -
  ت إداریة -

  
  
  
  
  
  
  
  
 


