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 مصارفنتاج والطاقات المھدرة في الوقیاس تكالیف اإل أنظمة محاسبة التكالیف

 : دراسة حالة التجاریة
Cost accounting and measurement of production and the cost of 

energy wasted in commercial banks Systems: Case Study 
 
 **خالد  م.م ولید عاشور و م.م أحمد مھدي صاحي * 

 جامعة ذي قار –كلیة اإلدارة واإلقتصاد 
 
 : ملخصال

راسة المقارنة أن نظام تحدید التكالیف التقلیدي على أساس الحجم یعد أحد الدئج أظھرت نتا
. ورغم نجاح نظام تحدید التكالیف على  البقاء والنمومعوقات تحقیق مزایا تنافسیة لتدعیم القدرة على 

، واجھ الباحثون والممارسون  أساس النشاط في التغلب على عیوب نظام التكالیف على أساس الحجم
یة والخدمیة بصفة عامة وفي صعوبات عند تطبیق جمیع خطوات ھذا النظام في المنشأت الصناع

ا اقتصادیات التطبیق مع إتسام بیانات التكالیف بعدم ، لدرجة لم تحقق معھ بصفة خاصة مصارفال
. ومن أجل التغلب على عیوب نظام تكالیف األنشطة التقلیدي طور الباحثون نظام تكالیف  الموضوعیة

األنشطة على األساس الزمني في ظل مفھوم الطاقة المتاحة للتغلب على عیوب نظام تكالیف األنشطة 
ءات التطبیق وزیادة دقة بیانات ومعلومات التكالیف وتحدید مجاالت التقلیدي من خالل تبسیط إجرا

ً  اً لذا اقترح الباحث إطار . تحسین األداء التكالیف المذكورة على أحد لتطبیق أنظمة تحدید  عملیا
إستخدام ب )بغداد(مصرف الموصل للتنمیة واالستثمار,فرع  العاملة في العراق التجاریة مصارفال

، حیث أشارت نتائج الدراسة التطبیقیة إلى وجود فروق  التطبیق الجزئي ، ومدخل الحالةمدخل دراسة 
بین التكالیف المحتسبة لمنتجات اإلئتمان في ظل نظام التكالیف على أساس الحجم من ناحیة جوھریة 

 وبین التكالیف المحتسبة في ظل نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني بسبب استخدام النظام
األول محركات تكالیف ال تعاكس عالقة السبب والنتیجة وعدم قیاس تكلفة الطاقة غیر المستغلة 

كما توجد فروق بین التكالیف المحتسبة لمنتجات اإلئتمان في  . وفصلھا على تكالیف اإلنتاج المحملة
لى األساس ظل تكالیف األنشطة التقلیدي من ناحیة والتكالیف المحتسبة في ظل تكالیف األنشطة ع

الفروق إلى تحدید وقیاس تكالیف الطاقة غیر المستغلة وعدم تحمیلھا إلى أغراض  ى، حیث تعز الزمن
. كما أشارت النتائج إلى أن بیانات نظام تكالیف األنشطة الزمني  التكلفة في ظل نظام األنشطة الزمني

 ةظل تكالیف األنشطة التقلیدی تتسم بالدقة والموضوعیة لتجنب التقدیر الشخصي الذي كان یمارس في
ویوصي الباحث باستخدام اإلطار  . ھا للمنتجاتر المستغلة وعدم تحمیلیف الطاقة غیبجانب فصل تكال

المقترح لتطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني، مع إجراء المزید من الدراسات لتطبیق 
 . یثةالتقلیدیة والحد مصرفباقي خدمات الھذا النظام على 

Abstract : 

The results of the comparative study showed that the determination of 
the traditional costing system, which based on size is one of the obstacles to 
achieving competitive advantages to strengthen the ability to continue and 
develope. Despite the success of the costing system, ehich based on activity in 
overcoming the disadvantages of costing system, which based on size; the 



 م.م أحمد مھدي صاحي  و  م.م ولید عاشور خالد.....          وقیاس تكالیف اإلنتاج والطاقات المھدرة  أنظمة محاسبة التكالیف
 

researchers faced and practitioners difficulties when applying all steps of this 
system in the industrial and service installations in general; and banks in 
particular. In order to overcome the disadvantages of the cost of traditional 
activities, researchers have developed a system. The costs of activities, based 
on a time or time bases for the system under, are the concept of energy 
available to overcome the disadvantages of the cost of traditional activities 
system by simplifying application procedures and increasing data accuracy 
and information costs and identify areas to improve performance. 

So the researcher proposed a practical framework for the application of 
costing mentioned on one of the commercial banks operating in Iraq (Mosul 
Bank for Development and Investment,Baghdad branch) systems using the 
entrance to the case study, and the entrance to the partial application. 

Finally, Tthe researcher recommends using the proposed framework for 
the application of the system the costs of activities on a time basis, and make 
further studies of the application of this system on the rest of the traditional 
and modern bank services. 

 : لدالةالكلمات ا

 -طة الزمني نظام تكالیف األنش -نشطة التقلیدي نظام تكالیف األ -نظام التكالیف على أساس الحجم 
 . مصارفال -إدارة التكلفة  -أغراض التكلفة  -معدالت الزمن  -دراسة الحالة  -الطاقة المتاحة 

 مقدمة ال

سالمة  مصارفیعكس نشاط الادیات الدول حیث في اقتص اً كبیر اً یلعب القطاع المصرفي دور
، واإلستھالك، مما یسمح  التبادل, ، التوزیع  من دور ھام في عملیات اإلنتاج مصارفاإلقتصاد لما لل

ومن ثم تتضح أھمیة تجنب إتخاذ  . )Monnin and Jokipii, 2010لإلقتصاد أن یتطور وینمو (
أو قرارات ر مزیج من المنتجات والخدمات قرارات خاطئة في العمل المصرفي مثل قرارات إختیا

بعد التحرر من القیود  مصارفي العراق منافسة شدیدة بین الوتشھد الصناعة المصرفیة ف . تسعیرھا
 مصارف، وبین ال یة من ناحیةالعامة والخاصة أو األجنب مصارفلة كافة أشكال التمییز بین الوإزا

،  مصارفنتجات وخدمات بدیلة لخدمات الأصبحت تقدم مات المالیة غیر المصرفیة التي والمؤشر
، لذلك  ةدخار للقطاعات االقتصادیة والخدمیحیث تقدم تلك المؤسسات خدمات التمویل وخدمات اإل

ً أصبح لزام ، حیث یمكن  تحقیق مزایا تنافسیة من أجل البقاء والنمو في األجل الطویل مصارفعلى ال ا
، حیث یمكن تحقیق ذلك من خالل نظام  بقاء والنمو في األجل الطویلتحقیق مزایا تنافسیة من اجل ال

فعال إلدارة التكلفة یعتمد على نظام محاسبة تكالیف یولد معلومات دقیقة ومالئمة لتحدید تكالیف 
 . داریةتحسین األداء وإتخاذ القرارات اإلأغراض التكلفة وتحدید مجاالت 
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 المبحث االول

 : مشكلة البحث. 1

نتاج كثیف رأس ظام اإلنتاج كثیف العمل بنظام اإلبیئة االعمال الحدیثة تم استبدال ن في ظل
، األمر الذي یجعل إستخدام ساعات العمل  المال وبالتالي إنخفاض دور العمل المباشر في اإلنتاج

نتاج كأساس أو محرك لتحمیل شر أو أي أساس آخر یرتبط بحجم اإلالمباشر أو تكلفة العمل المبا
التكالیف غیر المباشرة بمراكز التكلفة التي تتطابق مع األقسام والوحدات التنظیمیة في الھیكل 

ً التنظیمي للمنشآت   ,Ratnatuga and Waldmannفي تشویھ بیانات التكالیف  على المنتجات سببا
2010 , Drury, 2012)( .  المشتقة من نظام التكالیف التقلیدي على ومن ثم ال یمكن لبیانات التكالیف

مما یولد الحاجة إلى نظام تكالیف جدید یحقق ویحافظ أساس الحجم أن تحقق مزایا تنافسیة للمنشأت 
 )Ostergren and Stensaker, 2011على المزایا التنافسیة ویشجع على االبتكارات في المنشآت (

لتغلب على عیوب محاسبة التكالیف التقلیدیة من خالل في ضوء ما تقدم ظھر نظام تكالیف األنشطة ل .
واألنشطة من ناحیة وبین األنشطة تطویر مدخل لتخصیص التكالیف غیر المباشرة یربط بین الموارد 

. وعلى الرغم من جاذبیة نظام تكالیف األنشطة واجھ ھذا النظام تعقیدات  والمنتجات من ناحیة أخرى
 Bruggeman etبیق ساھمت في إنخفاض درجة دقة بیانات التكالیف في عملیة القیاس والتط وأخطاء

Kaplan and a ndderson, 2007: lambino, 2007)( .  إلى أن النظام أصبح یتسم بالتعقید
، وارتفاع تكالیف  وعدم المرونة وتعرضھ إلحتماالت األخطاء عند تحدید وتجمیع وقیاس األنشطة

نشطة املة للموارد عند قیاس تكالیف األیعتمد على مفھوم الطاقة الك، فضال عن إنھ  وصیانة النظام
، األمر الذي قد یدفع إلى عزوف العمالء  التي تتضمن تكالیف العمالء بتكالیف الفشل وعدم الكفاءة

في ضوء فشل كل من نظام التكالیف التقلیدي على أساس  . الحالیین عن استمرار التعامل في المستقبل
تكالیف األنشطة التقلیدي في القیاس واإلفصاح عن الطاقة غیر المستغلة مما یؤدي إلى  ونظامالحجم 

، قام  ، حیث یعتمد النظامیین على مفھوم الطاقة الكاملة للموارد تحمیل المنتجات بتكالیف تلك الطاقة
) بتطویر نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني Kaplan and andderson, 2007كل من (

لیولد معلومات شاملة عن تكالیف المنتجات والخدمات وللتغلب على العیوب الكامنة في نظام التكالیف 
، ونظام تكالیف األنشطة التقلیدي من خالل االعتماد على مفھوم الطاقة  التقلیدي على أساس الحجم

،  للمنتجات والخدماتالعملیة عند القیاس واإلفصاح عن تكالیف الطاقة العاطلة للموارد وعدم تحمیلھا 
غیر مكلف ویتسم بالبساطة والمرونة في تشغیل  مصارفخل عملي إلدارة التكلفة في الوإیجاد مد

) إلى إلى أنھ رغم كل ھذه Gervais, 2009وقد أشار( . )pernot et al, 2007وتعدیل النظام (
أو التطبیق على نطاق  المزایا لم یكتسب تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني الشھرة

 مصارفھریة بین نظام التكالیف في الویشیر الباحث إلى أنھ توجد فروق جو . واسع في المنشآت
الیف المنتجات والخدمات في ، حیث یصعب القیاس الكمي لتك ونظام التكالیف في المنشآت الصناعیة

، أي ال یوجد  وتستھلك في آن واحد، فضالً عن أن المنتجات المصرفیة تباع أوالً ثم تنتج  مصارفال
تجات المصرفیة بعدم قابلیتھا ن، عالوة على ذلك تتسم الم فاصل زمني بین استھالك وإنتاج المنتجات

، حیث یتم إشتقاق خدمات مصرفیة عدیدة من كل منتج مصرفي  ، مع تعدد أغراض التكلفة للتخزین
مات اإلیداعات والمسحوبات بحساب التسھیل مثل قیام عمیل اإلئتمان بفتح حساب جاري لمقابلة خد
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، وبالتالي تداخل  ، خدمات التأمین على حیاة العمیل اإلئتماني وبالتالي تقدیم خدمة دفاتر الشیكات
المنتجات والخدمات ومشاركتھا في إستھالك األنشطة مما یولد صعوبات عند تحدید تكالیف المنتجات 

یة أو عملیة سابقة في الجوھریة ال توجد دراسات مقارنة نظرعلى الرغم من تلك الفروق  . والخدمات
،  ، ونظام تكالیف األنشطة التقلیدي تجمع بین دراسة نظام محاسبة التكالیف التقلیدیة مصارفبیئة ال

متكامالً لتطبیق  اً ث لم تقدم الدراسات السابقة إطار، حی ونظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني
لذلك  . تلك األنظمة لقیاس تكالیف المنتجات والخدمات المصرفیة وقیاس تكلفة الطاقة غیر المستغلة

،  یحاول ھذا البحث إجراء دراسة مقارنة نظریة وعملیة بین نظام التكالیف التقلیدي على أساس الحجم
تكالیف غیر المباشرة وقیاس وفصل ونظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني من منظور تحدید ال

تكالیف الطاقة المستغلة عن تكالیف الطاقة غیر المستغلة عند قیاس تكالیف المنتجات والخدمات 
 . كن من شد الفجوة الموجودة في الدراسات السابقةمالمصرفیة بما ی

 : الت التالیةغة مشكلة البحث في صورة طرح التساؤویمكن صیا

ى تحدید دقیق للتكالیف غیر یف األنشطة على األساس الزمني إلنظام تكالھل یؤدي تطبیق . 1
 المباشرة لألنشطة ومنتجات اإلنتاج المصرفي ؟

ھل یؤدي تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني إلى تدعیم جھود خفض التكلفة . 2
قة غیر المستغلة وعدم وتحدید مجاالت تحسین األداء من خالل تحدید وقیاس وإدارة تكالیف الطا

 تحمیلھا لمنتجات اإلئتمان المصرفي ؟

 : بحثفرضیات ال. 2

، وذلك لتجنب التقدیر  تتسم بیانات نظام التكالیف الخاص باألنشطة الزمنیة بالدقة والموضوعیة. 1
 . الشخصي الذي یمارس في ظل تكالیف األنشطة التقلیدي

، وتحدید مجاالت تحسین  ، وعدم تحمیلھا للمنتجات المھدرةیوجد إمكانیة لفصل تكالیف الطاقة . 2
 . األداء

 : أھداف البحث. 3

یھدف ھذا البحث إلى إجراء دراسة مقارنة نظریة وعملیة بین نظام التكالیف التقلیدي على أساس    
ً على األساس الزمني واقتراح عملی ، ونظام تكالیف االنشطة ، ونظام تكالیف األنشطة التقلیدي الحجم  ا

 . لتطبیق تلك األنظمة لقیاس تكالیف المنتجات المصرفیة

 : أھمیة البحث. 4

یتحقق من خالل تطبیق  مصارفام فعال إلدارة التكلفة في التنبع أھمیة البحث من أھمیة وجود نظ
بما یسمح ،  نظام تحدید تكالیف یتسم بسھولة وبساطة ومرونة التطبیق ویحقق إقتصادیات التشغیل

 . بتحقیق مزایا تنافسیة مستدامة لتحقیق البقاء والنو واإلستمرار في األجل الطویل
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 : حدود البحث. 5

والتطبیقیة على تناول نظام التكالیف التقلیدي تقتصر الدراسة النظریة . الحدود الموضوعیة : 1
،  ، ونظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني ، نظام تكالیف األنشطة التقلیدي على أساس الحجم

على أن یقتصر نطاق الدراسة التطبیقیة على قیاس التكالیف غیر المباشرة لمنتجات اإلئتمان 
 . لتجاریة العاملة في العراقا مصارفشركات الكبرى في أحد الالممنوح لل

 .بغداد مصرف الموصل للتنمیة واالستثمار فرع . الحدود المكانیة : 2

 . 2013 حزیران 30تھیة في نفترة التكالیف الربع سنویة الم. الحدود الزمانیة : 3

 : منھج البحث. 6

 : لتحقیق أھداف البحث یعتمد الباحث على المنھجیة التالیة

د على أسلوبي منظریة من خالل إستخدام المنھج الوصفي التحلیلي الذي یعتإجراء دراسة . 1
اإلستقراء واالستنباط لصیاغة المشكلة وتكوین اإلطار النظري للدراسة من خالل اإلطالع على 

 . ة والمحكمة ذات العالقة بموضوع البحثالدوریات والمراجع العلمیة الموثقالكتب و
التجاریة العاملة في العراق من خالل استخدام مدخل  مصارفأحد الراء دراسة تطبیقیة على إج. 2

وصفیة لتحدید الموقف دراسة الحالة الذي یعطي منظور واسع للبحث من خالل إجراء دراسة حالة 
، ثم إجراء دراسة حالة استكشافیة لتقییم مدى إمكانیة تطبیق اإلطار  قید الدراسة مصرفالحالي لل

التطبیق الجزئي على  ، أي مدخل المشروع التجریبيعلى  اً المقترح ألنظمة التكالیف إعتماد العملي
والتعلیق  2013 حزیران 30تھیة في نمن خالل فترة التكالیف الربع سنویة الم مصرفمنتجات ال

 . على نتائجھا

 : خطة البحث. 7

 التكالیف التقلیدي على أساس الحجمیتناول البحث إجراء دراسة نظریة مقارنة بین كل من نظام تحدید 
، وإجراء دراسة  ، ونظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني ، نظام تكالیف األنشطة التقلیدي

 . تطبیقیة إلستخدام اإلطار المقترح والتعلیق على النتائج وإقتراح التوصیات

 . ھیكلیة البحث :8

 البحث عن مقدمة الباحث فیھ لوتنا) والبحث خطةالمبحث االول ( -أربعة مباحث : إلى البحث قسم
 البحث ومنھجیة البحث وحدود البحث وفرضیة البحث أھمیة وتوضیح البحث وأھداف البحث ومشكلة
 الجوانب الباحث فیھ وتناول) النظري اإلطاروالمبحث الثاني ( .السابقة  ساتروالدا البحث وھیكلیة
التقلیدي,نظام تكالیف االنشطة التقلیدي,نظام تكالیف نظام التكالیف  بتعریف تتعلق التي النظریة

 االنشطة على االساس الزمني .
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 الختبار وتحلیلھا البیانات وتصنیف البحث عینة تعریف یتم وفیھالتطبیقیة)  راسةالد( والمبحث الثالث
ومن ثم المبحث الرابع ویتضمن االستنتاجات والتوصیات  .المطروحة  البحث فرضیة صحة

 ع .والمراج
 
 . الدراسات السابقة :9

 من أحدث ھذه الدراسات ما یلي :
) تطبیق تكالیف األنشطة على األساس الزمني في Tanis and Ozyapici, 2012تناولت دراسة (. 1

المنشآت التي تعمل على مدار الساعة یومیاً والتي تضطر إلى العمل بنظام الوردیات حیث تواجھ تلك 
المنشآت صعوبات في تحدید وتفسیر الطاقة غیر المستغلة ، ومن أجل تحسین كفاءة نظام تكالیف 

حثون إطاراً نظریاً للتخلص من عدم التأكد الذي یكتنف تحدید األنشطة على األساس الزمني اقترح البا
وتفسیر وإدارة الطاقة غیر المستغلة ، وذلك من خالل التمییز بین مفھومین للطاقة غیر المستغلة 
المفھوم األول یعرف بالطاقة غیر المستغلة اإلجباریة الضروریة الستمرار العمل ، ویشیر ھذا المفھوم 

المطلوب التخلص منھم أو إعادة توجیھھم في مناطق إنتاجیة أخرى على اساس كل  إلى عدد العاملین
وردیة ولیس على أساس المنشأة ككل ، في حین یعرف المفھوم الثاني بالطاقة الحقیقیة والتي تشیر إلى 

ة عدد العاملین المطلوب التخلص منھم من القسم أو إعادة توجیھھم إلى األقسام األخرى في حالة الحاج
وقدم الباحثین أمثلة ،إلیھم وتناسب مؤھالتھم ومھاراتھم لمتطلبات العمل بدالً من تعیین عاملین جدد 

 عملیة إلختبار امكانیة تطبیق اإلطار النظري المقترح .
 
) إلى كیفیة تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس Bruggeman, 2010أشارت دراسة (. 2

التكلفة في الجامعات ، حیث أشارت النتائج إلى أن التطبیق یساھم في الزمني لقیاس تكالیف اغراض 
تحسین القرارات اإلداریة ، وتحسین كفاءة اإلدارة من خالل تحدید مجاالت عدم الكفاءة ، وتزوید 
األطراف الخارجیة ذات العالقة بمعلومات تكالیف مالئمة وبسیطة ، باإلضافة إلى اتساق ھذا النظام 

 الجامعات . مع طبیعة عمل

) كیفیة تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني في Szychata, 2010أشارت دراسة (. 3
صناعات الخدمات ، حیث أشارت إلى أن ھذا النظام یناسب المنشآت الخدمیة نظراً إلستخدام الوقت 

إلى أغراض التكلفة كمقیاس للطاقة التشغیلیة وكمحرك لتكالیف الموارد التي یتم تخصیصھا مباشرة 
من خالل معادالت الزمن بما یسمح بحذف خطوة معقدة جداً تتمثل في ضرورة تخصیص تكالیف 

 الموارد على األنشطة أوالً عند تطبیق نظام تكالیف األنشطة التقلیدي .

على إلى تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة  )Withrite and kim,2006( دراسةأشارت . 4
الدراسة عملیة تحلیل المنافع والعوائق في تطبیق نظام التكالیف على أساس  وضح، وتمصارف ال

قادر على تحدید إیراداتھ لكنھ غیر قادر  مصرفالدراسة أن ال ؤكد، وتمصارف في ال   ABCاألنشطة
یكسب من ناحیة  مصرفإلى ھذه اإلیرادات، كما أن ال تؤديتحدید تكلفة كل منتج أو خدمة  على

ومن أھم  . مصرفاك ازدواجیة في تنفیذ أنشطة الجاریة إال أنھ غیر مربح من نواحي أخرى وأن ھنت
 النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة .

 بدقة . اتیحدد تكلفة الخدم ABC . أن نظام التكالیف على أساس األنشطة1
 .  اتأو المنتج الءمعلى قیاس ربحیھ الع ABC  نظام التكالیف على أساس األنشطة امكانیة. 2  
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عملیة صنع القرار، ومساعدة یعمل على تحسین  ABC . أن نظام التكالیف على أساس األنشطة3
ضرورة تطبیق نظام  الدراسة  ملخص. و)اإلستراتیجیةھا المخططة (على تحقیق األھداف مصارفال

 في قطاع الخدمات صحیحالخیار ال النھ مصرففي ال اإلستراتیجیة التكالیف على أساس األنشطة
 . د من المنافعلتحقیقھ العدی المصرفیة

المحلیة  بنوكقیاس األداء المتوازن على التطبیق نظام م الى (Mark, et al,2000)دراسة أشارت . 5
رؤیتھا و استراتیجیاتھا إلي مجموعة من  كترجمة الوالیات المتحدة األمریكیة والتي جاءت في

اإلداریة،  والتصرفات إلستراتیجیة البنوك إلى األفعال شتركةاالستراتیجیة الماألھداف والقیاسات 
النظر في  إدارة البنوك إلى استدعىتواجھ صناعة البنوك مما  كثیرة تحدیات الى الدراسة ھدفوت

(البعد الزمني,البعد المالي وغیر داء المتوازناستخدام مقیاس األ عن طریق أدائھا من تطویر
قیاس م خطوات لتطبیق نظام ثالثة الدراسة علىوتضمنت  المالي,البعد االستیراتیجي,البعد البیئي)

 المتوازن شامل لمقاییس األداء ثتحدی. 2شامل إلستراتیجیة البنك .  ثتحدی 1.األداء المتوازن
تراتیجي تطویر األھداف اإلستراتیجیة وقیاس األداء في شكل نظام االس . 3 .المستخدمة في البنك

 من أجل التأكید علىأھمیة إجراء تحلیل  على  الدراسة أكدتوقد  ( SWOT Analyses) الشامل
ً على ت متعددة تركز لحالیة وتطویر استراتیجیاتاالستراتیجیات ا األھداف اإلستراتیجیة  فاوتأساسا

نقاط القوة التي تعمل المنظمة على تقویتھا ونقاط الضعف التي  تضمنالتي تبھا المنظمة  متازالتي ت
والتي تعمل لھا  وفرةھا والبدائل اإلستراتیجیة المتتطویر أدائالعمل على تعمل المنظمة على تجنبھا و

یات التي تواجھھا وإمكانیة و معرفة التحد المرسومة أجل تحقیق أھدافھا خدامھاالمنظمة على است
اإلستراتیجیة التي یقوم  (BSC) األھداف  ستراتیجي اإلدارة لتحدیداعد التحلیل االس، وخلص منھاالت

 كبیرة المنشأة أن تحدد أھدافھا بدقة الى أن على الدراسة توصلتم مقیاس األداء المتوازن وعلیھا نظا
من نقاط  تؤخذ بنظر االعتبار من الممكن أن التي لقیاس األداء الواضحة من أجل تحدید المؤشرات 

دتھا والعمل على تجنب نقاط القوة والضعف في كال المنھجین واالستفادة من مناطق القوة وزیا
 .الضعف

األداء  إلى توضیح أثر التكامل بین مقیاس)  Maiga and Jacobs,2003( دراسةأشارت  .6
أن  الدراسةبینة على أداء منشآت األعمال، و ABC على أساس األنشطة المتوازن ونظام التكالیف

اإلدارة  طراات وأن مقیاس األداء المتوازن یتدعیم وتحسین العملی تفاعل ھذین النظامین معاً یؤدي إلى
جمیع أن  .1 .ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة.  المنشأة أنشطة جمیع بإطار تكاملي إلدارة

ویؤثر  ABC كالیف على أساس األنشطةمع نظام الت نسجملمقیاس األداء المتوازن ی محاور األربعةال
محور العملیات الداخلیة في مقیاس األداء المتوازن مع نظام التكالیف  نسجامغیر أن  على أداء المنشأة

 ھمیةالأن یدركوا أ الباحثینیجب على  .2. رباح ال یؤثر على ھامش اال ABC األنشطة على أساس
من  فعالیةاللتحدید  ABC التكالیف على أساس األنشطةمقیاس األداء المتوازن ونظام  قواعد من

 الشركات إلى تحسین أساسي في برامجھا من خالل يسع.3. المعاصرة بیئة التصنیع التدخالت في
لت الدراسة إلى ضرورة إجراء توص كذلكو .  متمیزةن أجل إتمام معاییر األداء المبادرات التصنیع م

التكامل بین مقیاس األداء المتوازن ونظام  لدراسة أثر والمیدانیة من الدراسات التطبیقیة الكثیرا
كثیرة تؤثر على إستراتیجیة وحدة األعمال  ألن ھناك متغیرات ABC التكالیف على أساس األنشطة

   .العمليالعلمي و في الواقع
 عام أجریت التي راسةللد امتداد )Cooper, Robin & Kaplan, Robert, 2000دراسة (تعد . 7

 اإلنتاج تكالیف قیاس في األنشطة تكالیف نظام دور توضیح إلى راسةالد ھذه وتوصلت ، 1988
 األنشطة تكالیف نظام تطبیق إمكانیة  إلى راسةالد ایضا توصلت وقد. سلیم اداري رارق اتخاذ وبالتالي

 . التقلیدیة التكالیف نظم جانب إلى
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 نظام تطبیقھل أن  معرفة إلى ),1998Cooper, Robin & Kaplan, Robertدراسة (أشارت . 8
تم تطبیق ھذه الدراسة على أدارة و المنتجات تكالیف تخفیض إلى یؤدي النشاط أساس على التكلفة

 مجموعة إلى المشتریات إدارة تصنیف خالل من ، األمریكیة ABB Ltd  في شركة المشتریات
 نظام تطبیق أن إلى  راسةالد بینت وقد . الوصفي التحلیلي المنھج تطبیق خالل من راستھاد تم أنشطة
 لقیمة المضیفة غیر األنشطة استبعاد طریق عن التكالیف خفض إلى یؤدي النشاط أساس على التكلفة
 تكالیف تخفیض إلى یؤديس مما المنتج لوحدة قیمة تضیف التي األنشطة على واإلبقاء المنتج وحدة

  . المنتجات
 األمریكیة الشركات جعلت التي األسباب توضیح إلى) Partridge, 11 , 1994(درسة أشارت . 9

 المعھد بواسطة  راسةالد ھذه وقامت ABCالتقلیدیة والتحول الى نظام  التكالیف أنظمة عن تتخلى
 إلى راسةالد توصلتو .األمریكیة والتجاریة الصناعیة الشركات على القانونیین للمحاسبین األمریكي

ھذا  من%  56 أن حین في ABC ظامناالمریكیة تحولت الى تطبیق  الشركات من%  29 أن
 . التقلیدیة التكالیف نظمةأ إلى باإلضافة والرقابة للتحلیل نظامفقط  ABC نظام تستخدم الشركات

 نظام أھمیة توضیح إلى أشارت ),1988Cooper, Robin & Kaplan, Robertدراسة (. 10
 راراتالق اتخاذ على هوأثر جداً  دقیق بشكل المنتجات تكالیف احتساب في النشاط أساس على التكلفة

. صحیحیة دقیقة و راراتق اتخاذ إلى یؤديس للتكلفة الدقیق القیاس أن وضحت الدراسة حیث المختلفة،
 على كبیرة بدرجة یعتمد والصحیحة الدقیقة اإلداریة رارات الق اتخاذ أن إلى راسةالد توصلتو

 . اإلنتاج لتكالیف الدقیق االحتساب
 -ویرى الباحث أن الدراسات السابقة تھدف الى :

النظام  ن معظم الدراسات السابقة حول تطبیق نظام التكالیف على أساس األنشطة أیدت تطبیق ھذاإ  1.
المنشآت الخدمیة  وأكدت منافعھ ولم یقتصر ذلك على المنشآت الصناعیة وحسب بل . الجدید للتكالیف

ى حتى عل على المنشآت الضخمة ولكن النظام مثل المحلیات ولم یقتصر، لمؤسسات الحكومیة لو
الشركات  بعض الدراسات تلك اإلجراءات التي تسمح لتلك وضحتمستوى المنشآت الصغیرة وقد 

 الصغیرة بالتحول إلى تطبیق النظام .
إداریة إستراتیجیة  واعتبرتھ أداة ازنتطبیق مقیاس األداء المتو الدراسات السابقة حول تفقت بعضأ 2. 

 . مھمة من أجل تحسین وتطویر مقاییس األداء المالیة وغیر المالیة للمنشآت
 أكدت الدراسات السابقة أھمیة التكامل بین نظام التكالیف على أساس األنشطة ومقیاس األداء  3.

 تحسین وتطویر علىساعد ی النھطة جھ مع نظام اإلدارة على أساس األنشاالمتوازن وضرورة دم
 . معاصرةة العالمیة وبیئة التصنیع المنشآت األعمال في ظروف المنافس

العالم  الدراسات السابقة على مجتمعات متعددة فلم تقتصر على الدول المتقدمة صناعیاً في تضمنت 4. 
ً على المنشآت والمصارف والجامعات والمستشفیات في الوطن العربي ممثلة في  الغربي بل أیضا

 .األردن وسوریا وجمھوریة مصر العربیة والسعودیة والعراق 
 المشروعات تكلفة قیاس في التكالیف محاسبل دور وجود إلى السابقة راساتالد بعض ھدفت .5

 الرئیسیة المقومات على التعرف إلى یھدف وبعضھا.  األلبان إنتاج راحلم تكالیف قیاس ، راعیةالز
 نظام لتطبیق الالزمة

 األنشطة على المبني التكالیف محاسبة نظام تطبیق ه في وأثر النفط، صناعة في التكلفة ABC على
 لتخفیض التكلفة نظام أھمیة بیان إلى یھدف األخر والبعض الخاصة، المستشفیات في الربحیة تعظیمو

 نظام إلى تقلیدیةال تكالیفال أنظمة من الشركات تحول أسبابوبیان   ABC على أساس النشاط تكالیف
 . المنتجات

یھدف ھذا البحث إلى إجراء دراسة مقارنة نظریة وعملیة بین نظام التكالیف  البحث ھذا یھدف بینما
التقلیدي على أساس الحجم ، ونظام تكالیف األنشطة التقلیدي ، ونظام تكالیف االنشطة على األساس 

  كالیف المنتجات المصرفیة .الزمني واقتراح عملیاً لتطبیق تلك األنظمة لقیاس ت
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 المبحث الثاني
 

 : الدراسة النظریة. 1

 : نظام التكالیف التقلیدي 1/1
مع نظام محاسبة التكالیف في المنشآت  مصارفحاسبة التكالیف في التتشابھ مقومات نظام م

،  مصارفلنسبیة لعناصر التكالیف في الالصناعیة، غیر ان ھناك تباین كبیر في الطبیعة واألھمیة ا
 مصارفمباشر، ألن منتجات وخدمات ال حیث ال توجد تكالیف مواد خام مباشرة أو تكالیف عمل

 ة من أقسام عدیدةد، وتحتاج إلى خدمات مسان ذات طبیعة غیر ملموسة وال تستھلك موارد بنمط ثابت
، وذلك  ارفمصفي ھیكل تكالیف ال، وبالتالي تمثل التكالیف غیر المباشرة الوزن النسبي األكبر 

على عكس الطبیعة واألھمیة النسبیة لعناصر التكالیف في المنشآت الصناعیة التي تحتل تكلفة المواد 
، غیر أن  الخام المباشرة وتكلفة العمل المباشر الوزن النسبي األكبر في ظل بیئة التصنیع التقلیدیة

باشرة على حساب العمل المباشر نحو التكالیف غیر الم تكالیف في تلك المنشآت أصبح یمیلھیكل ال
ویمكن التمییز بین نظام التكالیف المباشرة ونظام التكالیف التقلیدي  . في ظل بیئة التصنیع الحدیثة

 ف غیر المباشرة في االعتبار عند تحدید تكالیف أغراض التكلفةیث ال یأخذ النظام األول التكالیح
یأخذ النظام الثاني في االعتبار كال من التكالیف ، في حین  مصارفویطبق ھذا النظام في معظم ال

، حیث یتم تحمیل التكالیف العادیة أو  غیر المباشرة والمباشرة عند تحدید تكالیف أغراض التكلفة
تتمثل في حجم  ار تطبیق نظام التكالیف الفعلیة التكالیف المعیاریة أو معدالت تحمیل فعلیة في إط

، األجور  نتاج مثل ساعات العمل المباشر، ساعات العمل اآللياإلنتاج أو أسس ترتبط بحجم اإل
مثل محركات للتكالیف غیر بإفتراض أن األسس المشار إلیھا ت، تكالیف المواد المباشرة  المباشرة
ى أن ) إلDur, 2012أشار ( . ، لذلك یعرف ھذا النظام بنظام التكالیف على أساس الحجم المباشرة

تشوھات في التكالیف ألنھ ال یخصص على نحو دقیق تكالیف األقسام  ي بھنظام التكالیف التقلید
،  ، قسم الصیانة .. الخ على األقسام اإلنتاجیة الداعمة أو مراكز التكلفة الخدمیة مثل قسم المشتریات

حیث یعتمد النظام على إستخدام أسس تخصیص ال تعكس السبب والنتیجة بین التكالیف غیر المباشرة 
لذلك یرى الباحث أن نظام محاسبة التكالیف التقلیدي ینطوي على أوجھ قصور  . التكلفةوأغراض 

ساھمت في فقدان جاذبیتھ وفعالیتھ ألنھ مصمم بالدرجة األولى لیلبي متطلبات إعداد القوائم المالیة 
األجل ، حیث یركز النظام على األجل القصیر ولیس على  ، وتحقیق البساطة في التطبیق الخارجیة

، ویعتمد على أفتراض  ، وال یساھم بشكل دقیق في تحدید العمالء المربحین وغیر المربحین الطویل
، مع تجاھل محركات تكالیف ھامة عند تحمیل التكالیف  خاطئ یتمثل في أن المنتجات تستھلك موارد

 . غیر المباشرة في ظل بیئة التصنیع الحدیثة
 : نظام تكالیف األنشطة التقلیدي 1/2

تستھلك أنشطة وأن األنشطة یفترض نظام تكالیف األنشطة التقلیدي أن المنتجات أو أغراض التكلفة 
، ثم الربط بین  تستھلك موارد أي الربط بین الموارد المستخدمة واألنشطة التي تستخدم تلك الموارد

یستخدم النظام محركات تكالیف عند مستویات عدیدة من ، كما  تكالیف األنشطة وبین أغراض التكلفة
یتمحور إھتمام نظام تكالیف األنشطة على  . )Bruggeman and Hoozee, 2010األنشطة (

األنشطة التي تؤدي ولیس على التكالیف التي تحدث باعتبار أن التكالیف تمثل النتیجة وأن األنشطة 
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حقیق وفورات في التكالیف تتطلب التركیز على السبب ولیس تمثل السبب وأن إدارة التكلفة الفعالة وت
 ویواجھ نظام تكالیف . ، وذلك ما یمیز نظام تكالیف األنشطة عن نظام التكالیف التقلیدي على النتیجة

نتقادات تتمثل في إمكانیة ظھور مجموعة من األخطاء سواء عند نشطة التقلیدي مجموعة من اإلاأل
، وإمكانیة إحتواء مراكز تكلفة األنشطة على  ویعرف ذلك بخطأ التحدید إختیار محركات التكالیف

لى استخدام المتوسطات أنشطة فرعیة غیر متجانسة الشتقاق محرك تكالیف واحد أي االعتماد ع
، وإمكانیة حدوث أخطاء عند تحدید وتخصیص تكلفة الموارد المستخدمة  خطأ التجمیعویعرف ذلك ب

.  )Datar and Gupta, 1994( تعرف تلك األخطاء بأخطاء القیاس حیثبواسطة أغراض التكلفة 
مئویة من الزمن الكلي  دام محركات تعتمد على تقدیرات نسبویعتمد نظام تكالیف األنشطة على استخ

المتاح كأساس لتخصیص تكالیف الموارد على األنشطة (محركات الموارد) ثم إستخدام محركات 
تكالیف غیر المباشرة على أغراض التكلفة بحیث تعكس تلك المحركات تكالیف األنشطة لتحمیل ال

 ,Bruggeman and Evereartأشار كل من ( . تكرار أو كثافة طلب أغراض التكلفة على األنشطة
 : ) إلى أنھ یمكن تطبیق نظام تكالیف األنشطة من خالل الخطوات التالیة2007

 . مراكز األنشطةتحدید األنشطة األساسیة والفرعیة في . 1
 . تحدید تكالیف األنشطة بإستخدام محركات تكالیف الموارد. 2
 . تحدید محركات تكالیف األنشطة. 3
 . تحدید كمیات محركات التكالیف. 4
 . تحدید تكلفة وحدة محرك التكلفة لكل وعاء تكلفة في مراكز األنشطة. 5
 . یف األنشطةتحدید تكالیف أغراض التكلفة بإستخدام محركات تكال. 6

إلى أنھ یمكن تطبیق نظام تكالیف األنشطة التقلیدي ) Kaplan and Andderson, 2007وقد أشار (
، حیث فشلت بعض  ، غیر أن ھذا النجاح لم یكن مقبوالً بشكل واسع في قطاعات أعمال متباین

الفشل إلى عزى ذلك ی، و ، في حین عزف آخرون عن التطبیق الشركات في تطبیق تكالیف األنشطة
إرتفاع تكالیف تصمیم وتطبیق وتشغیل النظام ألنھ یستھلك الوقت في إجراء المقابالت والمسوح 

، فضالً عن أنھ یعتمد على بیانات تتسم بعدم  المیدانیة لتجمیع البیانات الالزمة لتطبیق النظام
وعدم إعطاء ، مع صعوبة تحدیث النظام  الموضوعیة إلعتمادھا على الحكم والتقدیر الشخصي

، وإستخدام محركات لتخصیص تكالیف الموارد على األنشطة تعتمد  معلومات عن الطاقة العاطلة
 مصارفتطبیق ھذا النظام في الیرى الباحث أن ھناك ما یشیر إلى صعوبة  . النسب المئویة للزمن

حتى اآلن حیث أنھ على الرغم من ظھور ھذا النظام منذ عقد الثمانینات من القرن الماضي ال تزال 
ف ) تتناول كیفیة تطبیق نظام تكالیSarokolaei et al, 2012الدراسات الحدیثة آخرھا دراسة (

تائج التطبیق العاملة في إیران لقیاس تكالیف الودائع مع مقارنة ن مصارفاألنشطة التقلیدي في أحد ال
مع نتائج نظام التكالیف التقلیدي على أساس الحجم حیث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات 

 . داللة إحصائیة بین تكالیف النظامین فیما یتعلق بالحساب الجاري وودائع اإلدخار
 : نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني 1/3

الزمني لتبسیط نظام تكالیف االنشطة التقلیدي من خالل نشأ نظام تكالیف األنشطة على األساس 
التخلص من المقابالت المستھلكة للوقت واإلحصائیات التي یعدھا الموظفین والتي تكون عرضة 

 ، حیث اشار لألخطاء مع اختصار إجراءات تحدید التكالیف وتحقیق المرونة في تشغیل النظام
 )Kaplan and Andderson, 2007ظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني یتمیز بما ) إلى أن ن

 : یلي
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ھولة وسرعة بناء النظام وتشغیلھ على نحو متكرر وإستخدام إجراءات بسیطة لتقدیر التكلفة من س. 1
خالل تخصیص تكالیف الموارد مباشرة إلى أغراض التكلفة (المنتجات، الخدمات، العمالء، مناطق 

 . أستخدامات الطاقةو عن العملیات غیر الكفؤهفر معلومات البیع، ألخ) ویو
 . إمكانیة إستخدامھ في الصناعات العدیدة وفي المنشآت ذات درجات التعقید المتباینة. 2
یسھل النظام أحداث التكامل بشكل جید مع نظام بیانات المنشآت وأنظمة العالقة بین اإلدارة . 3

 . والعمالء
یأخذ في االعتبار یعتمد نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني على مفھوم الطاقة المتاحة الذي . 4

الوقت الزمني العاطل أو غیر المستخدم من جانب األنشطة والذي ال یحمل بطریقة تلقائیة إلى 
 . لیفالمنتجات بما یوفر مدخل عملي لتحدید تكالیف أغراض التكلفة دون حدوث تشوھات في التكا

ً طبق لھذا النظام یتم تقدیر طاقة كل قسم أو عملیة وتخصیص تكالیف طاقة الموارد على أغراض  ا
،  التكلفة مباشرة وذلك على أساس الزمن المطلوب ألداء األنشطة المطلوبة من جانب أغراض التكلفة

على الطاقة ر المستغلة في حالة إنخفاض الطلب من جانب االنشطة وبذلك یمكن تقدیر الطاقة غی
ویمكن تحدید السمات المتباینة لألنشطة . العملیة للموارد التي یتم قیاسھا في صورة وحدات من الزمن

عن طریق معادالت الزمن حیث یكون زمن األنشطة دالة في السمات المتباینة لألنشطة األساسیة 
أساس خصائص كل غرض ، وبذلك یتم تحدید الزمن وتكلفة النشاط ألي غرض تكلفة على  والمتباینة

) إلى أن تطبیق نظام Bruggeman and Evereat, 2007وقد أشار ( . )Kaplan, 2006تكلفة (
 : تكالیف األنشطة على األساس الزمني یمر بالخطوات التالیة

 . تحدید أوعیة تكالیف المواد واألنشطة التي تستخدم تلك الموارد. 1
 . تحدید تكالیف أوعیة تكالیف الموارد. 2
 . كلفة موارد في صورة وحدات زمنیةتقدیر الطاقة العملیة لكل وعاء ت. 3
 . حساب تكلفة وحدة الزمن من الطاقة العملیة للموارد. 4
 . تحدید الوحدات الزمنیة المطلوبة ألداء كل نشاط وإعداد معادالت الزمن لكل غرض تكلفة. 5
الخطوات السابقة في تكلفة وحدة الزمن من كلفة كل غرض تكلفة عن طریق ضرب ناتج حساب ت. 6

 . الطاقة العملیة للموارد
ساس الزمني یعاني من أن نظام تكالیف األنشطة على األ ) إلىGervais et al 2010في حین أشار (

بعض العیوب تتمثل في صعوبة قیاس الوقت الزمني في حالة عدم إمكانیة إجراء المالحظة المباشرة 
ة تفسیر الطاقة ، بجانب صعوب وبالتالي یتم استخدام تقدیرات للوقت من جانب المشتغلین،  لالنشطة

آت الخدمیة التي تعمل اقة غیر المستغلة السیما في المنشلعدم التأكد الذي یحیط بالط اً غیر المستغلة نظر
ي تضطر إلى شرة عند طلبھا والتعلى مدار الساعة أو المنشآت التي تقدم خدمات یتم إستھالكھا مبا

بقاء على الطاقة لتقدیم تلك الخدمات عند طلبھا وبالتالي ال یجل التخلص من تلك الطاقة لتحسین اإل
وقد تم تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس  . )Balanchandram et al, 2007الكفاءة (

  . الزمني في المنشآت التي تعمل في القطاعات االقتصادیة المتباینة
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 المبحث الثالث
 : الدراسة التطبیقیة. 1

قید الدراسة التطبیقیة من خالل إجراءات  مصرفحث بإجراء دراسة حالة وصفیة للقام البا
مع إجراء المالحظة  مصرفالزیارات المیدانیة العدیدة وإجراء مقابالت شخصیة مع المسؤولین بال

یقدم كافة  النھ فرع  بغدادمصرف الموصل للتنمیة واالستثمار  . حیث تم اختیار المباشرة الشاملة
من خالل  المنتجات والخدمات المصرفیة التقلیدیة والحدیثة للمؤسسات والتجزئة المصرفیة واالستثمار

ً فرع 26شبكة فروع بلغت  ر ومن أجل تحسین القرا . ووحدة مصرفیة منتشرة في جمیع أنحاء العراق ا
قرار اإلئتمان السیاسة المركزیة في اتخاذ  مصرفدارة الفعالة للمخاطر یطبق الاإلاإلتئماني وتحقیق 

، من خالل منح سلطات واسعة لمدیري الفروع في  المصرفي بعد أن كان یطبق سیاسة الالمركزیة
ً نواع الضمانات إبان أن كان مملوكمنح التسھیالت اإلئتمانیة بكافة أ  ، وقد أسفرت ھذه بالكامل للدولة ا

السیاسة عن نتائج غیر إیجابیة تمثلت في انخفاض جودة األصول وإتساع فجوة المخصصات التي تم 
الفصل بین سلطة  مصرفلتقضي السیاسة اإلئتمانیة ل .مصرفبالكامل قبل اإلستحواذ على ال سدھا

 ات متخصصةالمصرفي وسلطة متابعة التسھیالت اإلئتمانیة كما تتضمن إنشاء قطاع منح اإلئتمان
التسھیالت ، حیث یتولى قطاع إئتمان الشركات منح  تتولى منح األئتمان مصرفبالمركز الرئیسي بال

وقد اختار الباحث مدخل المشروع التجریبي التي یتم بموجبھا إجراء التطبیق الجزئي ولیس  . اإلئتمانیة
ف منتجات األئتمان الكلي حیث یتم تطبیق أنظمة تحدید التكالیف التقلیدیة والحدیثة لقیاس تكالی

 % من 50المصرفي التي یقدمھا قطاع أئتمان الشركات حیث تستحوذ تلك المنتجات على نحو نسبة 
ئتمان ینطوي على مخاطر ، عالوة على أن ھذا النوع من األ مصرفإجمالي المحفظة اإلئتمانیة لل

تسعیر ھذه المنتجات في  ، مما یتطلب ل الواحدامة حجم التسھیالت الممنوحة للعمیلضخ اً عالیة نظر
ضوء بیانات ومعلومات تكالیف دقیقة تعكس اإلستفادة الحقیقیة من تكالیف الموارد المتاحة وقیاس 

 . الطاقة غیر المستخدمة من الموارد ودراسة كیفیة التعامل معھا
 : اإلطار المقترح لتطبیق أنظمة محاسبة التكالیف 2/1

ً عملی اً یقترح الباحث إطار د دراسة الحالة قی مصرفالیف قید دراسة المقارنة في الأنظمة التكلتطبیق  ا
الباحث بتحویل األطر النظریة في الدراسات السابقة إلى أطر عملیة باستخدام  قیامتم اإلستكشافیة حیث 

 . بیانات فعلیة
 : إطار تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني 2/1/1

 : إتباع الخطوات التالیةتم تطبیق ھذا النظام من خالل 
 :  الخطوة األولى. 1

في  : أوعیة تكالیف الموارد والطاقة العملیة للموارد ومعدل تكلفة الوحدة الزمنیة للطاقة العملیةتحدید 
ھذه الخطوة تم استخدام البیانات التي تم الحصول علیھا من خالل المقابالت والمالحظات المباشرة 

المساعدة لعناصر التكالیف لتحدید أوعیة تكالیف الموارد وتكالیف تلك والرجوع إلى بعض السجالت 
م كاالوعیة وطاقاتھا النظریة والمتاحة بعد استبعاد الوقت الزمني الذي یعزى إلى عوامل ال یمكن التح

 : ) التالي1م (الجدول رق، ویوضح مما سبق  فیھا
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 .)العملیة للموارد ومعدل تكلفة الوحدة الزمنیة للطاقة العملیةتحدید أوعیة تكالیف الموارد والطاقة ( 1جدول رقم 

 الطاقة العملیة للموارد الطاقة النظریة للموارد بالدقیقة تكالیف المواردأوعیة 
 5 × اً ساعات عمل یومی 7 ×موظف  20 األجور وما في حكمھا

دقیقة =  60 ×أسبوع  12 ×أیام عمل 
 دقیقة 504000

تم  %453600 = 90×  504000
من الطاقة النظریة % 10استبعاد 

لمقابلة أیام العطالت الرسمیة ولمقابلة 
 االحتیاجات الشخصیة للعاملین

تكالیف الحواسب االلیة 
وخدمات تكنولوجیا 

 المعلومات

الطاقة النظریة ألجھزة حواسب آلیة 
شخصیة وخدمات أجھزة االتصاالت 

 دقیقة 400000والشبكات = 

تم  %360000 = 90 × 400000
% من الطاقة 10استبعاد نسبة 

النظریة لمقابلة أعمال الصیانة 
 واالعطال الطارئة

الطاقة النظریة للمطبوعات واھالكات  الیف التسھیالت األخرىتك
ل وإیجارات المباني والمصاریف االصو
 دقیقة 75000داریة األخرى = اإل

دقیقة  67500= % 90×  75000
% لمقابلة أي 10د حیث تم استبعا

عوامل ال یمكن التحكم فیھا من جانب 
 البنك

 دقیقة 881100  المجموع
 . مصرفأساس البیانات التي تم الحصول علیھا من ال باالعتماد علىالمصدر: إعداد الباحث   

 : الخطوة الثانیة. 2
تتباین  . تحدید أغراض التكلفة لخدمات اإلئتمان المصرفي التي یتم قیاس تكالیفھا على نحو منفصل 

سھیالت اإلئتمانیة حسب نوع الضمانات في نمط إستھالك الموارد غیر المباشرة حیث یتسبب أنواع الت
دم وجود ھذا الموارد في حالة ع إستھالك موارد لم تكن تستھلك كل وجود نوع معین من الضمان في

 مصرفال، وعلى الرغم من مساھمة الضمانات في تخفیض مخاطر التسھیالت إال أنھا تكبد  الضمان
، وبالتالي یفضل تحدید أغراض التكلفة لمنتجات اإلئتمان المصرفي من  تكالیف موارد غیر مباشرة

 نوع أو طبیعة النشاط اإلقتصادي (قطاع الصناعة الضمانات ولیس من منظور آخر مثل منظور أنواع
الخ ) أو الغرض من التسھیالت (تسھیالت تمویل  ..، قطاع الزراعة  ، قطاع الخدمات ، قطاع التجارة

، تسھیالت تمویل أصول استثماریة) أو طبیعة التسھیالت (تسھیالت مباشرة  رأس المال العامل
كون ھذه التسھیالت في صورة خطابات ضمان أو اعتمادات تنطوي على منح العمالء سیولة نقدیة وت

.  الخ) ألن ھذه التبویبات ال تعكس أنماط استھالك الموارد من جانب منتجات اإلئتمان ..مستندیة 
 : ) التالي2ویوضح ما سبق الجدول رقم (

 )اغراض التكلفة لمنتجات اإلئتمان المصرفي والبیانات الكمیة عنھا (  2 جدول رقم
عدد حسابات العمالء  غرض التكلفة ت

 الجدد
عدد حسابات 
 العمالء القدامى

 اإلجمالي

 173 158 15  ضمان عیني تسھیالت إئتمانیة بدون 1
 9 7 2 بضائعتسھیالت إئتمانیة بضمان  2
 10 10 - تسھیالت بضمان رھن عقاري 3
 22 20 2 تسھیالت إئتمانیة بضمان رھن تجاري  4
 39 35 4 إئتمانیة بضمان أوراق تجاریةتسھیالت  5
 44 40 4 تسھیالت إئتمانیة بضمان أوراق مالیة 6
 33 30 3 تسھیالت إئتمانیة بضمان تنازالت 7

 330 300 30 المجموع
 . مصرفالتي تم الحصول علیھا من ال اتالبیان أساس على دباالعتما المصدر: إعداد الباحث  
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 : الخطوة الثالثة. 3
في ھذه الخطوة  . تحدید األنشطة األساسیة والطلب على الوحدات الزمنیة المطلوبة ألداء تلك األنشطة 

یتم تحدید األنشطة األساسیة المتسببة في حدوث تكالیف الموارد ومقدار الوحدات الزمنیة المطلوبة 
 . لوحدات الزمنیةألداء تلك األنشطة مع مراعاة السمات المتباینة ألغراض التكلفة عند تحدید ا

 
 : الخطوة الرابعة. 4
في ھذه الخطوة یتم تحدید تكالیف الموارد المستغلة  . تحدید الطاقة المستغلة وغیر المستغلة لألنشطة 

بواسطة األنشطة بناء على الطلب الفعلي لألنشطة حیث یتم تجمیع كل من الوحدات الزمنیة لألنشطة 
لمقیاس أو محركات تلك األنشطة وبمعلومیة تكلفة الوحدة الزمنیة ، والكمیات الفعلیة  المتجانسة

، ویشیر الباحث إلى أن ھذه الخطوة تشبھ ما  المحتسبة في الخطوة األولى یتم قیاس تكلفة األنشطة
یطبق في نظام تكالیف األنشطة التقلیدي ولكن یتم تحمیل األنشطة بتكالیف الموارد التي تم طلبھا في 

) إلى أن إجمالي الوحدات الزمنیة التي طلبتھا األنشطة 3ویشیر الجدول رقم ( . نیةصورة وحدات زم
دقیقة بتكلفة  881100من إجمالي طاقة عملیة للموارد بلغت  1225926دقیقة بتكلفة  790920بلغ 

، لم یتم  144074دقیقة بتكلفة  90180، لذلك بلغت الطاقة غیر المستخدمة  1370000إجمالیة 
 . لألنشطة أو ألغراض التكلفةتحمیلھا 

 )تحدید الطاقة المستغلة والمھدرة (غیر المستغلة) لألنشطة( 3جدول رقم 

ك���ود األنش���طة 
 النوعیة

إجم��������������������الي 
الوح�����������������دات 
الزمنی������ة ألداء 
األنش������������������طة 
الفرعی�������������������ة 

 (بالدقیقة)

ش���طة نطل���ب األ
عل�����ى الطاق�����ة 
العملیة للموارد 

 (بالدقیقة)

ن�����وع مح�����رك 
 التكالیف

إجم�����������������الي 
 كمی�ات مح�رك

 التكلفة

إجم�����������������الي 
تكالیف أوعیة 
تك������������������الیف 

 األنشطة

تكلف�������������ة 
مح�����������رك 
 تك���������الیف

 األنشطة

1 ،2 ،3،4 ،5 ،
6،7 ،8 ،9،10 ،

11،12 ،13  

 1906.5 629145 330 عدد الحسابات 405900 1230

14 ،15،16 ،
17 

 372 122760 330 عدد الحسابات 79200 240

عدد مرات  25920 720 20،22، 19
 لسحب واإلیداعا

36 40176 1116 

18 ،21،23 ،
24 

 1581 10044 9 عدد الحسابات 6480 720

34 ،35،36 ،
37 

 1581 15810 10 عدد الحسابات 10200 1020

25 ،26،27 ،
28،29 ،30 

 2232 49104 22 عدد الحسابات 31680 1440

 186 8184 44 عدد الحسابات 5280 120 33
عدد مرات  196560 420 32، 31

 اإلیداع
468 304668 651 

 1390 46035 33 عدد الحسابات 29700 900 40، 39، 38
 6810 790920   1225926  
  881100   1370000  
  90180   144074  

 المصدر : إعداد الباحث
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 : الخطوة الخامسة. 5
ھذا تُعد معادلة الزمن ألي نشاط دالة في عدد العوامل المحتملة التي تمیز .  تطویر معدالت الزمن 

) إلى أنھ یتم التعبیر عن تلك المعادلة كما Kaplan and Anderson, 2007النشاط بحیث أشار (
 : یلي

T=B0+B1×i+….+BnXn 

 : حیث أن

T: تشیر إلى الزمن المطلوب ألداء النشاط . 

:B0 تشیر إلى الزمن المعیاري ألداء النشاط األساسي . 

B1:  تشیر إلى الوقت المقدر للنشاط اإلضافيi  حیث أنn...., 1 =i 

Xi:  تشیر إلى كمیة النشاط اإلضافيi  1حیث أن,….,n=i 

یتضح من المعادلة أن تطویر معادلة الزمن ألي عملیة أو نشاط یتطلب تحدید النشاط األساسي 
والعوامل التي تؤثر في ھذا النشاط وذلك للتعبیر عن الزمن المعیاري ألداء النشاط وكذلك تحدید الوقت 

تطویر معادالت الزمن لقیاس التكالیف غیر  مفي ھذه الخطوة یت . ب ألداء األنشطة اإلضافیةالمطلو
  ، حیث یتیح نظام  المباشرة ألغراض التكلفة دون الحاجة إلى تخصیص تكالیف الموارد إلى األنشطة

TDABC)Time-Driven Activity-Based Costing(  إمكانیة تحمیل تكالیف طاقة الموارد
، باإلضافة إلى تحمیلھا على تكالیف األنشطة أوال مباشرة إلى أغراض التكلفة مباشرة دون الحاجة إلى 

،  إمكانیة قیاس تكالیف أغراض تكلفة عدیدة دون الحاجة إلى إجراء تعدیالت على خریطة األنشطة
تكلفة نرغب في قیاس تكلفتھ على نحو منفصل وذلك عن طریق تطویر معادالت الزمن ألي غرض 

على سبیل المثال یمكن احتساب تكلفة منح إئتمان  . طالما تم تحدید تكلفة وحدة الطاقة العملیة للموارد
، وتكلفة منح إئتمان  مصرفي لعمیل جدید والذي قد یحتاج إلى وحدات زمنیة أكبر عند أداء األنشطة

، واحتساب تكلفة عمیل یحصل على أكثر  األنشطة إلى وقت إضافي مصرفي لعمیل قائم ال یحتاج أداء
، حیث یمكن وبسھولة تطویر معادلة الزمن ألي  من منتج إئتماني في إطار دراسة إئتمانیة واحدة

غرض تكلفة من خالل حصر األنشطة األساسیة (أنشطة منح اإلئتمان وأنشطة متابعة التسھیالت إبتداء 
، والوحدات الزمنیة المطلوبة ألداء تلك  ) الالزمة إلنجاز غرض التكلفة18ط إلى النشا 1من النشاط 

األنشطة مضروبة في تكلفة وحدة الطاقة العملیة للموارد المخصصة لألقسام واإلدارات بالبنك 
الواردة في قاموس ، مع تحدید األنشطة اإلضافیة (باقي األنشطة  كمیة غرض التكلفةبمضروبة 

 . ) وكمیة ھذه األنشطة التي تستھلكھا أغراض التكلفة40إلى النشاط  19من النشاط  اً األنشطة اعتبار
ھذا ویتم تطویر معادلة الزمن لكل منتج إئتماني عن طریق تحدید إجمالي الوحدات الزمنیة المطلوبة 
إلنتاج وحدة واحدة من المنتج مضروبة في عدد التسھیالت للمنتج لنحصل على إجمالي الوحدات 

نیة للمنتج مضروبة في تكلفة الوحدة الزمنیة من الطاقة العملیة للموارد لنحصل على إجمالي الزم
ً ، ویمكن التعبیر عن ما سبق ریاضی التكالیف غیر المباشرة المحملة على المنتج  : كما یلي ا

�1 − X1n × y
𝑛

𝑙
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 : حیث أن

:T  تشیر إلى الوقت الزمني ألداء األنشطة األساسیة الالزمة ألداء جمیع أغراض التكلفة (األنشطة من
 . )18إلى  1

I:  كمیة مقیاس غرض التكلفة أي كمیة وحدة التكلفة (عدد التسھیالت) وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم
اختیار كمیة التسھیالت ولیس قیمة التسھیالت كوحدة تكلفة أو كمقیاس یعبر عن نشاط اإلئتمان ألن 

 . عدد التسھیالت ھو الذي یحرك التكلفة

X: رعیة الالزمة ألداء غرض تكلفة معین (األنشطة من تشیر إلى الزمن المطلوب ألداء األنشطة الف
 . )40إلى  19

Y: (مثل عدد مرات السحب واإلیداع) تشیر إلى الكمیات الفعلیة لمقیاس النشاط . 

 

 : بتطبیق المعادلة السابقة یتم اشتقاق معادالت الزمن التالیة ألغراض التكلفة

:  (یحتاج إلى أنشطة أساسیة فقط) لمنتج التسھیالت بدون ضمان عیني معادلة الزمن. 1
60+60+120+30+240+60+120+60+60+60+180+120+60+120+60+30+30 =

 394180.5=  دینار 1.55 ×دقیقة  254310تسھیل إئتماني =  173 ×دقیقة  1470

:  معادلة الزمن لمنتج التسھیالت بضمان بضائع (یحتاج إلى أنشطة أساسیة وإضافیة). 2
60+60+120+30+240+60+60+60+180+120+60+120+60+30+30+300+120
عملیات إیداع  36×دقیقة  720دقیقة + ( 18090تسھیل إئتماني =  9×دقیقة  2010= 300+

  68215.5 = دینار 1.55 × دقیقة 44010=  25920وسحب بضائع) 

 : وإضافیة) أساسیة ن عقاري (یحتاج إلى أنشطةمعادلة الزمن لمنتج التسھیالت بضمان رھ. 3
60+60+120+30+240+60+60+60+180+120+60+120+60+30+30+300+300
 35805= دینار 1.55 ×23100تسھیالت =  10×دقیقة  2310= 300+120+

:  معادلة الزمن لمنتج التسھیالت بضمان رھن تجاري (یحتاج إلى أنشطة أساسیة وإضافیة). 4
60+120+30+240+60+60+60+180+120+60+120+60+30+30+120+300+300
 80817دینار=  1.55×دقیقة  52140تسھیل ائتماني=  22×دقیقة  2370= 300+120+

 معادلة الزمن لمنتج التسھیالت االئتمانیة بضمان أوراق تجاریة (یحتاج إلى أنشطة أساسیة. 5
= 30+30+60+120+60+120+180+60+60+60+240+30+120+60: وإضافیة)

عملیات إیداع أوراق  468×دقیقة  420دقیقة + ( 47970تسھیل ائتماني=  ×39دقیقة  1470
 379021.5= دینار 1.55×دقیقة  244530=  196560 تجاریة)
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 :  وإضافیة)معادلة الزمن لمنتج التسھیالت بضمان أوراق مالیة (یحتاج إلى أنشطة أساسیة . 6
60+120+30+240+60+60+60+180+120+60+120+60+30+30+30+120 =

      94116دینار= 1.55 ×دقیقة  60720تسھیل ائتماني =  44×دقیقة  1380

:  (یحتاج إلى أنشطة أساسیة وإضافیة) تنازالت معادلة الزمن لمنتج التسھیالت بضمان. 7
60+120+30+240+60+60+60+180+120+60+120+60+30+30+300 +300 +

 124294.5دینار =  1.55×دقیقة  80190تسھیل إئتماني=  33×دقیقة  2430= 300+ 300

:  ویمكن تطویر معادالت زمنیة الحد العمالء بالبنك الذي یحصل على نوعین من التسھیالت اإلئتمانیة
، حیث  بضائع، والثاني في صورة تسھیالت بضمان  األول في صورة تسھیالت بدون ضمان عیني

 12قام العمیل خالل فترة التكالیف بإجراء عملیات إیداع بضائع وسحب بضائع من المخازن بلغت 
بالذكر أن ھذا العمیل تم منحھ التسھیالت في إطار دراسة ائتمانیة واحدة وبالتالي یستھلك  . جدیر مرة

 1230بإجمالي  13لى كود النشاط إ 1العمیل مرة واحدة أنشطة منح االئتمان التي تبدأ من كود النشاط 
دقیقة  240بإجمالي  17إلى كود النشاط  14دقیقة وأنشطة متابعة التسھیالت التي تبدأ من كود النشاط 

(أنشطة تؤدي عند مستوى جمیع وحدات غرض التكلفة) باإلضافة إلى األنشطة التي تؤدي عند 
 22، 19،20ه األنشطة أرقام مستوى غرض تكلفة منتج التسھیالت بضمان بضائع وتتضمن ھذ

دقیقة والثاني عند  8640مرة سحب وإیداع بضائع بإجمالي  12 ×دقیقة  720بإجمالي وحدات زمنیة 
دقیقة وبذلك  1020بإجمالي وحدات زمنیة  24، 23، 21، 18مستوى المنتج وتشمل األنشطة أرقام 

 1.55×دقیقة  11130= 1020+ 8640+ 240+ 1230: تكون معادلة الزمن لھذا العمیل كما یلي
، حیث یمثل ھذا المبلغ إجمالي تكالیف الموارد 17251.5العملیة) =  (تكلفة وحدة الزمن من الطاقة

 . التي استھلكھا ھذا العمیل

 إطار تطبیق نظام تكالیف األنشطة التقلیدي: 2/1/2

األنشطة وأغراض یعتمد ھذا النظام على فكرة الربط بین الموارد واألنشطة من ناحیة وبین  
التكلفة من ناحیة أخرى حیث یتم توزیع تكالیف الموارد على األنشطة كمرحلة أولى ثم توزیع تكالیف 

باستخدام محركات تعكس العالقة المسببة بین  غراض التكلفة كمرحلة ثانیة وأخیراً األنشطة على أ
قید الدراسة من خالل  مصرفلتكالیف األنشطة التقلیدي في االتكلفة واألنشطة. ویتم تطبیق نظام 
قید الدراسة من خالل  مصرفتكالیف االنشطة التقلیدي في الاالستفادة بمعلومات وبیانات نظام 
ً لیف األنشطة الزمني المستخدم سلفاالستفادة بمعلومات وبیانات نظام تكا  : وذلك كما یلي ا

األنشطة في مراكز أنشطة رئیسیة التي یتم تجمیع األنشطة الفرعیة المتجانسة الموجودة في قاموس . 1
 . تشكل أوعیة تكالیف األنشطة

تحدید محركات تكالیف الموارد وھى عبارة عن الوحدات الزمنیة المستھلكة بواسطة مراكز  2.
 . األنشطة الرئیسیة
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تحدید محركات تكالیف األنشطة عند المستویات الھرمیة لألنشطة حیث یتم التمییز بین األنشطة . 3
 . عند مستوى وحدة غرض التكلفة واألنشطة عند مستوى دفعة من األنشطة

 . تحدید الكمیات الفعلیة لمحركات التكلفة. 4

تحدید إجمالي تكالیف األنشطة الرئیسیة من خالل ضرب إجمالي الوحدات الزمنیة المطلوبة . 5
تخدم ھذا المعدل في تحدید بواسطة األنشطة الرئیسیة على الكمیات الفعلیة لمحرك التكالیف حیث یس

 . تكالیف أغراض التكلفة

تحدید تكالیف أغراض التكلفة من خالل ضرب كمیات محركات التكلفة المستھلكة بواسطة أغراض . 6
 . التكلفة في تكلفة وحدة محرك التكلفة

 : تم حساب إجمالي تكالیف أغراض التكلفة في ظل تكالیف األنشطة التقلیدیة كما یلي

یالت بضمان عیني = تكالیف أنشطة منح اإلئتمان + تكالیف أنشطة متابعة التسھیالت = التسھ. 1
464130 

التسھیالت بضمان البضائع= تكالیف أنشطة منح اإلئتمان + تكالیف أنشطة متابعة التسھیالت+ . 2
 80454.8تكالیف أنشطة عند مستوى الدفعة+ تكالیف أنشطة عند مستوى المنتج= 

ضمان رھن تجاري= تكالیف أنشطة منح اإلئتمان + تكالیف أنشطة متابعة التسھیالت+ التسھیالت ب .3
 108558.4تكالیف أنشطة عند مستوى المنتج= 

التسھیالت بضمان رھن عقاري= تكالیف أنشطة منح اإلئتمان + تكالیف أنشطة متابعة التسھیالت . 4
 45047+ تكالیف أنشطة عند مستوى المنتج= 

بضمان رھن أوراق مالیة= تكالیف أنشطة منحاإلئتمان+ تكالیف أنشطة متابعة التسھیالت . 5
 124891.8التسھیالت+ تكالیف أنشطة عند مستوى المنتج= 

التسھیالت بضمان أوراق تجاریة= تكالیف أنشطة منح اإلئتمان+ تكالیف أنشطة متابعة . 6
 413143.3التسھیالت+ تكالیف أنشطة عند مستوى الدفعة= 

التسھیالت بضمان التنازل عن مستحقات= تكالیف أنشطة منح اإلئتمان+ تكالیف أنشطة متابعة . 7
   133775.1التسھیالت+ تكالیف أنشطة عند مستوى المنتج= 

 : إطار تطبیق نظام التكالیف التقلیدي على أساس الحجم 2/1/3

كلفة النھائیة لمنتجات في ظل ھذا النظام یتم توزیع التكالیف غیر المباشرة على أغراض الت 
اإلئتمان المصرفي باستخدام محركات تكالیف تعتمد على حجم اإلنتاج بافتراض أن عدد التسھیالت 
االئتمانیة ھى محرك التكالیف ولیس قیمة التسھیالت االئتمانیة، ألن عدد التسھیالت ولیس قیمة 
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لتكالیف الفعلیة یتم استخدام المعادلة التسھیالت ھو الذي یحرك التكالیف ویتطبق ما تقدم في ظل نظام ا
 : التالیة لتحمیل التكالیف غیر المباشرة

/ إجمالي  : إجمالي التكالیف غیر المباشرة الفعلیة للطاقة المتاحة معدل التحمیل للتكالیف غیر المباشرة
وبالتالي . 4151.5= حساب 330/ 1370000=  عدد حسابات اإلئتمان المصرفي خالل فترة التكالیف

یمكن حساب تكلفة كل منتج أو غرض التكلفة عن طریق ضرب معدل التحمیل في عدد الحسابات 
الفعلیة ألي نوع من التسھیالت بحیث یتحمل المنتج ذو عدد الحسابات األكبر بنصیب أكبر من 

 . التكالیف غیر المباشرة

 : التعلیق على نتائج الدراسة التطبیقیة 2/2

لى نتائج الدراسة التطبیقیة یتم تحدید النسب المئویة للموارد التي تم جل التعلیق عمن أ 
لنظام التكالیف استھالكھا بواسطة كل منتج من إجمالي الموارد في ظل مفھوم الطاقة الكلیة بالنسبة 

التقلیدي على أساس الحجم، ونظام تكالیف األنشطة التقلیدي، إما بالنسبة لنظام تكالیف األنشطة على 
 . األساس الزمني یتم إتباع مفھوم الطاقة المتاحة، حیث یوضح الجدول التالي تلك النسب

 مقارنة النسب المئویة إلجمالي تكالیف أغراض التكلفة في ظل أنظمة التكالیف 4جدول رقم 
 

محاسبة التكالیف  أغراض التكلفة ت
 التقلیدیة

محاسبة تكالیف 
 األنشطة

محاسبة تكالیف 
 األنشطة الزمني

 %32.1 %34 %52.5 تسھیالت ائتمانیة بدون ضمان عیني 1
 %5.8 %5.9 %2.7 تسھیالت ائتمانیة بضمان بضائع 2
 %3.1 %3.3 %3 تسھیالت بضمان رھن عقاري 3
رھن  بضمان تسھیالت ائتمانیة 4

 تجاري
6.7% 7.9% 8% 

تسھیالت ائتمانیة بضمان أوراق  5
 تجاریة

11.8% 30.1% 32.2% 

ائتمانیة بضمان أوراق تسھیالت  6
 مالیة

13.3% 9.1% 8.8% 

 %10 %9.7 %10 تسھیالت ائتمانیة بضمان تنازالت 7
 %100 %100 %100 المجموع

 المصدر: إعداد الباحث

تجدر اإلشارة إلى ان استخدام مدخل دراسة الحالة ال یسمح بإجراء اختبارات إحصائیة لمعنویة الفروق 
بین التكالیف المحتسبة في ظل أنظمة التكالیف المتبادلة حیث تتطلب األسالیب اإلحصائیة الختبارات 

 صارفموعدد من ال Time Seriesأي سلسلة زمنیة  Panel Dataالفروض بیانات في صورة 
Cross-Section حیث أن إیجاد ھذه البیانات یخرج عن نطاق وأھداف البحث . 

ً واتساق ً عملی اً لبحث الذي یتمثل في اقتراح إطارمع ھدف ا ا في  لتطبیق نظم تكالیف قید دراسة المقارنة ا
على النتائج الفعلیة للدراسة التطبیقیة، حیث أشارت نتائج الدراسة  ، یقوم الباحث بالتعلیقمصارفال

التطبیقیة إلى وجود فروق ملحوظة بین التكالیف المحتسبة لمنتجات اإلئتمان في ظل نظام التكالیف 
على أساس الحجم من ناحیة وبین التكالیف المحتسبة لتلك المنتجات في ظل نظام تكالیف األنشطة على 

% من إجمالي الموارد 52.5ني على سبیل المثال یستھلك المنتج بدون ضمان عیني نسبة األساس الزم
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% في ظل نظام االنشطة الزمني، في حین بلغت نسبة الموارد 32.1في نظام التكالیف التقلیدي مقابل 
 % في نظام األنشطة32.2% في نظام التكالیف التقلیدي مقابل 11.8المستھلكة لمنتج الرھن التجاري 

الزمني، ویعزى االنحراف إلى استخدام نظام التكالیف التقلیدي محركات تكالیف ال تعكس عالقة 
توجد  من ناحیة أخرى السبب والنتیجة باإلضافة إلى عدم قیاس وفصل تكالیف الطاقة غیر المستغلة.

من ناحیة فروق طفیفة بین التكالیف المحتسبة لمنتجات اإلئتمان في ظل تكالیف األنشطة التقلیدي 
كما إن استخدام بیانات  . والتكالیف المحتسبة للمنتجات في ظل تكالیف األنشطة على األساس الزمني

وتقدیرات الزمن التي تم تجمیعھا عند تطبیق نظام تكالیف األنشطة على األساس الزمني عند تطبیق 
في ظل النظامین في  نظام تكالیف األنشطة التقلیدي أدى إلى حصر الفروق بین تكالیف المنتجات

تكالیف الطاقة غیر المستغلة، كما ساھم ھذا اإلجراء في انخفاض الفروق بین تكالیف أغراض التكلفة 
في ظل النظامین ألسباب بخالف تكالیف الطاقة حیث أن ھذه الفروق كان یمكن أن تكون كبیرة في 

التقلیدي دون احتواء احتماالت حالة غیاب تلك البیانات أو إذا تم تطبیق تكالیف أغراض األنشطة 
 . األخطاء الكامنة في جمیع مراحل تطبیقھ

 المبحث الرابع

 والتوصیات ستنتاجاتاال

 مصارفنتاج والطاقات المھدرة في الوقیاس تكالیف اإل أنظمة محاسبة التكالیفأستھدف ھذا البحث 
 العاملة في العراق باستخالص النتائج التالیة : التجاریة

 ستنتاجاتاال اوالً :

تتسم بالدقة والموضوعیة لتجنب التقدیر  ةأن بیانات نظام التكالیف الخاص باألنشطة الزمنی. 1
  . الشخصي الذي كان یمارس في ظل تكالیف األنشطة التقلیدي

 . إمكانیة فصل تكالیف الطاقة المھدرة وعدم تحمیلھا للمنتجات وتحدید مجاالت تحسین األداءھناك  .2

التجاریة من أجل تحدید  نشطة على االساس الزمني في المصارفتطبیق نظام تكالیف اال. أھمیة 3
 ,وتحقیق الرقابة على التكلفة .في ,وقیاس تكلفة الخدمات المقدمةوحدة النشاط المصر

التقلیدي العدید من المشاكل منھا الجھد والتكلفة ,وتعقید النظام ,وصعوبة  ABC. رافق تطبیق نظام 4
 الزمني تعدیالً لھذا النظام .TDABC التحدیث ,لذلك ظھر نظام 

التقلیدي والقدرة على أستخدام  ABCالزمني بسھولة التطبیق مقارنة بنظام  TDABC . تمیز نظام5
 من وسھولة التحدیث . مسببات زمن مختلفة وأدخالھا في معادلة الز

حیث أشارت نتائج الدراسة التطبیقیة إلى وجود فروق جوھریة بین التكالیف المحتسبة لمنتجات . 6
اإلئتمان في ظل نظام التكالیف على أساس الحجم من ناحیة وبین التكالیف المحتسبة في ظل نظام 

حركات تكالیف ال تعاكس عالقة تكالیف األنشطة على األساس الزمني بسبب استخدام النظام األول م
 . السبب والنتیجة وعدم قیاس تكلفة الطاقة غیر المستغلة وفصلھا على تكالیف اإلنتاج المحملة

أشارت نتائج الدراسة التطبیقیة إلى وجود فروق بین التكالیف المحتسبة لمنتجات اإلئتمان في ظل . 7
،  المحتسبة في ظل تكالیف األنشطة على األساس الزمنتكالیف األنشطة التقلیدي من ناحیة والتكالیف 
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حیث تعزي الفروق إلى تحدید وقیاس تكالیف الطاقة غیر المستغلة وعدم تحمیلھا إلى أغراض التكلفة 
 . في ظل نظام األنشطة الزمني

 التوصیاتثانیاً : 

ام تكالیف األنشطة التجاریة باستخدام اإلطار المقترح لتطبیق نظ مصارفال أدارة یوصي الباحث. 1
 . TDABC الزمني على األساس

 
التجاریة حیث یحقق  مصارفشغیل على األساس الزمني في الحقق اقتصادیات التالسعي نحو ت .2

اقتصادیات التشغیل والمساھمة الفعالة في إدارة التكلفة من خالل تحقیق الدقة والموضوعیة في بیانات 
 . وتحدید مجاالت التحسین المحتملة التكالیف

 
 . طلة وتحدید بدائل االستفادة منھابفحص تكالیف الطاقة العا یوصي الباحث . 3
 
وإمدادھا بالكفاءات العلمیة  التجاریة بإنشاء أقسام مستقلة لمحاسبة التكالیف مصارفضرورة قیام ال. 4

والعملیة والعمل على تطویر أنظمتھا المحاسبیة لتواكب التطور المستمر في األعمال المصرفیة 
 . نظام التكالیف الخاص باألنشطة الزمنیةوباألخص أن القناعة متوفرة من كفاءة 

 
ؤولین واإلدارة العلیا التجاریة وخصوصاً المس مصارفدورات تدریبیة للعاملین في ال. ضرورة عقد 5

األنشطة على وتنصب تلك الدورات على بیان ممیزات نظم تكالیف  في نظم التكالیف بشكل عام
 األساس الزمني 

 وآلیة تطبیقھا . 
 
ین والمدقیقین بدورھا في إقامة دورات تدریبیة . أن تقوم الجمعیات المھنیة ممثلة في جمعیة المحاسب6

توجیھھم لفوائد تلك االنظمة و رفاقطاع المصفي  موظفینل للمحاضرات وورش العمصة ومتخص
 . العملیة وآلیة تطبیقھا

 
إجراء المزید من الدراسات القتراح إطاراً لتطبیق نظام تكالیف األنشطة على  یقترح الباحث وأخیراً . 7

 . األساس الزمني لقیاس تكالیف منتجات الودائع والمنتجات المصرفیة الحدیثة
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