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شكر وتقدير

الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،بسم اهلل
َّ
اء{ ،والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد
الرحمن الرحيم} ،إَّن َما َي ْخ َشى اللهَ م ْن ع َباده اْل ُعلَ َم ُ
المرسلين محمد "صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم" معلم البشرية الصادق األمين.
بحثت عن كلمات الشكر والتقدير والمتنان والعرفان ألتقدم بها لكل من أسهم في إنجاز هذا
العمل البسيط والجهد المتواضع ،فما وجدتها تعطيهم حقهم ،ول فيها إنصاف لعملهم ومجهودهم ،ول
يشكر اهلل من ل يشكر الناس فشك ار جزيالا لكل من أسهم ولو بالدعاء إلنجاز هذا العمل المتواضع.

لقد أنجزت هذه الدراسة بإشراف الدكتور /جبر ابراهيم الداعور ،الذي تفضل باإلشراف على
ان لحظة ،ولم يدخر جهدا في منحي الكثير من علمه ،ووقته ،وجهده ،والذي لم
هذه الرسالة ولم يتو َ
يتأخر للحظة في نصحي ،وارشادي ،وتوجيهي ،لتخرج هذه الدراسة إلى النور ،فجعله اهلل ذخ ار ،وسندا
للطلبة والباحثين.

كما يطيب لي أن أعترف لكل ذي فضل بفضله ،وأشكر من وجب علي شكره ،وأبدأ بجامعة
األزهر  -غزة ،منبع العلم والعلماء ،لما قدمته وتقدمه من برامج تعليمية متميزة ألبناء الشعب
الفلسطيني العظيم ،وللمجتمع الغزي بالتحديد ،موظفةا كل إمكاناتها وطاقاتها ومواردها لخلق جيل قادر

على مواجهة العصر بكل تحدياته ،كما أتقدم بالشكر إلى كل من علمني حرف ا من أساتذتي الكرام،

وأخص بالذكر أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة.

وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور /حمدي زعرب  ،والدكتور /عماد الباز

لتفضلهما بمناقشة هذه الدراسة ،وانه ليسرني أن أستزيد من علمهما ومالحظاتهما القيمة.

كما وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم المتنان لإلخوة المحكمين لما بذلوه من جهد في تحكيم أداة

الدراسة وتصميمها.

ج

ملخص الدراسة
ه دددفت ه ددذه الد ارس ددة إل ددى التع ددرف عل ددى أث ددر اس ددتخدام نظ ددام التك دداليف عل ددى أس دداس األنش ددطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCعلدى سياسدات توزيدع األربدا لدد شدركات المسداهمة العامدة المدرجدة فدي
بورصة فلسطين ،وذلك مدن خدالل التعدرف علدى مدد ممارسدة تلدك الشدركات لنظدام ( ،)TDABCعبدر
قائمة استقصاء أعدت لهذا الغرض ،وقد تم توزيعهدا علدى كافدة الشدركات المدرجدة فدي بورصدة فلسدطين
البدال عدددها " "84شدركة ،وقدد بلد عدددد الشدركات المسدتجيبة " "63شدركة ،بنسدبة ( )51%مدن مجتمددع
الدراسة.
ولالستدلل على سياسات توزيعات األربدا المسدتخدمة لهدذه الشدركات تدم اسدتخدام نسدب ماليدة
مشددتقة مددن الق دوائم الماليددة المنشددورة لتلددك الشددركات عددن العددامين ( ،)0055-0050وهددذه النسددب هددي:
(التدددفقات النقديددة مددن األنشددطة التشددغيلية إلددى إجمددالي األصددول ،والتدددفقات النقديددة الح درة إلددى إجمددالي
األصول ،ونصيب السهم من األربا المحققة ،ونصيب السهم من األربا الموزعة ،ونصيب السهم من
التغير في حقوق الملكية ،والقيمة السوقية إلى الدفترية لحقوق الملكية).
وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت إلى وجود عالقدة طرديدة دالدة إحصدائي ا
بددين ممارسددة شددركات المسدداهمة العامددة المدرجددة فددي بورصددة فلسددطين لنظددام التكدداليف علددى أسدداس
األنش ددطة الموجه ددة بالوق ددت ( )TDABCوكاف ددة النس ددب الم ددذكورة ،كم ددا أظه ددرت الد ارس ددة أن م ددا نس ددبته
( )78%من الشركات المستجيبة ل توزع أرباح ا نقدية ،كما بل متوسط نصيب السهم من الربح الموزع
لهددذه الشددركات ( ،)2%فددي حددين أظهددرت أن الشددركات الفلسددطينية لددديها تطبيددق بنسددبة مقبولددة لنظددام
التكد دداليف علد ددى أسد دداس األنشد ددطة الموجد دده بالوقد ددت ( ،)TDABCحي د د

بل د د متوسد ددط درجد ددة التطبيد ددق

( ،)15.48%وهي دالة إحصائي ا عند مستو دللة (.)1%
وف ددي ض ددوء ه ددذه النت ددائج فق ددد ق دددمت الد ارس ددة مجموع ددة م ددن التوص دديات أهمه ددا :ض ددرورة توعي ددة
اإلدارات العليا للشركات الفلسطينية بأهمية تبني أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وتطبيقها وخصوص ا
نظددام ( ،)TDABCوذلددك اسددتجابةا للمتغيدرات البيئيددة السدريعة التددي تددزداد تعقيدددا يومدا بعددد يددوم ،إضددافة
إلى الستمرار في الدراسات التي توضح مزايا استخدام الشدركات لنظدام ( ،)TDABCخاصدة تلدك التدي
توضح األثر على األداء المالي واإلداري للشركات.
د

Abstract
The Study aimed to know the impact of The Time Driven Activity Based

Costing (TDABC) has been used by Corporations listed in Palestine Exchange
(PEX) on their Dividend Policy, through knowing the extent of their practice to

(TDABC) by questionnaire prepared to this purpose, distributed to all "48"
corporations listed in (PEX), and the number of corporations responded was "36"
by response ratio reached to (75%).
To infer to dividend policy has been used by these corporations, financial

ratios have been used by published financial statements for the two years of

(2011, 2010), and these ratios are (Cash Flows from operation activities to Total
Assets, Free Cash Flows to Total Assets, Earning Per Share Achieved, Earning

Per Share distributed, Per Share of Change in Equity and Price to Book Value of
Equity).
The study showed significant relation between the practice of (TDABC)
and all above mentioned financial ratios for these Corporations, (78%) of
responsive corporations did not distribute dividends, the average of Earning Per

Share Distributed was (2%), and the ratio of applying (TDABC) was (57.84%)
which is considered accepted and signified at (5%).
The study suggested a set of recommendations, where the most important

are: the need to inform the managements of Palestinian corporations with the
importance of adopting and executing the modern managerial accounting
techniques specially (TDABC), and to continue of studies clarifying

the

advantages of (TDABC), especially the studies explaining the effect of managerial
and financial performance.
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 .1.1خطة الدراسة
 .1.1.1المقدمة
في ظل العولمة ،واألسواق العالمية المفتوحة ،أصبحت الشركات تعمل في بيئة تنافسية معقدة،
تفرض عليها التوسع في مشاريعها ،مع ضمان خفض التكاليف ،خاصةا تلك التكاليف الناجمة عن
تمويل تلك المشاريع ،حي

إن وظيفة التمويل من أهم الوظائف داخل أي شركة مهما كان حجمها أو

طبيعة نشاطها .ويعد قرار التمويل من الق اررات األساسية الذي يجب أن تعتني به الشركة؛ فالتمويل
القررات المالية ،من خالل بحثهم عن مصادر التمويل الالزمة والمالئمة
عنصر محدد لكفاءة متخذي ا
لطبيعة المشروع الستثماري المستهدف ،لختيار أفضلها ،واستخدامها استخدام ا أمثل ،وتحقيق أكبر
عائد بأقل تكلفة ممكنة؛ مما يساعد على تحقيق أهداف الشركة.
ويعد البح

عن مصادر التمويل المناسبة للشركات من أهم المواضيع التي تواجه مالكيها

ومديريها ،كما تعتبر سياسة توزيع األربا من أهم السياسات التمويلية في الشركات ،نظ ار لعالقتها
المباشرة بالمساهمين وانعكاسها على سعر السهم في السوق ،وتعتمد الشركات في سياسة توزيع
أرباحها على مقدار األربا

الواجب احتجازها لمواجهة مشاريعها المستقبلية ،حي

يحمل احتجاز

األربا في طياته توقعات للمستثمرين بزيادة عوائد استثماراتهم ،مقابل تخليهم عن استالم أرباحهم ،مما
يعني زيادة حجم العائد المتوقع لديهم ،والذي بدوره قد يخفض من قيمة الشركة ،ما لم يواكب ذلك
استخدام ا أمثل لتلك األربا المحتجزة.
وحي
حي

إن الستخدام األمثل للموارد يعتمد بشكل أساسي على الق اررات اإلدارية المالئمة ،من

كيفية استخدام تلك الموارد ،والتوقيت المناسب لستخدامها ،فهذا يوضح أهمية استخدام أساليب

المحاسبة اإلدارية المهتمة بالوقت ،مثل :نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت
( ،)TDABCفي تحديد كيفية استخدام األربا المحتجزة ،وتوقيت احتياجاتها ،وصولا لمقدار األربا
الواجب احتجازها ،وبالتالي لخفض تكاليف تلك األربا  ،إضافة الى أهمية ( )TDABCكأحد أساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة ،التي تعمل بشكل عام على الحد من مخاطر التشغيل واألعمال ،وتساعد
في تخطيط األداء المالي واإلداري للشركات ومراقبته ،وخفض التكلفة وضبطها عن طريق التخصيص
3

الجيد للتكاليف العامة ،وضبط تذبذب األسعار من خالل تحديد سياسات التسعير واإلنتاج المالئمة،
مما يؤدي إلى خفض التذبذب في أربا الشركات المطبقة لهذه األساليب وتدفقاتها النقدية التي تعتبر
من أهم محددات سياسات توزيع األربا .
 .1.1.1مشكلة الدراسة
تنبع أهمية نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCفي قدرته على
خفض التكلفة ،من خالل تخصيصها ،وتحديد وقت حدوثها ،مما يقدم إلدارة الشركة تقارير تساعدها
في وضع موازناتها ،وبالتالي تحديد احتياجاتها من التمويل ،وتوقيت تلك الحتياجات ،مما يجعلها
تؤثر في كمية األربا الواجب احتجازها ،كأحد أشكال التمويل ،والتي بدورها قد تؤثر في سياسة توزيع
األربا لتلك الشركات ،ومن هنا تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :
ما أثر ممارسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى سياسات توزيع
األربا لد شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين؟
ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيس ،تم صياغة التساؤلت الفرعية التالية:
.5

ما مد

ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على

أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC؟
.0

هل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات
النقدية لتلك الشركات؟

.6

هل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب
السهم من األربا ؟

.8

هل هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة
القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات؟
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.1

هل هناك فروق ذات دللة إحصائية في ممارسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCلد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز

لمتغيرات (القطاع القتصادي ،رأس مال الشركة)؟
.3

هل هناك فروق ذات دللة إحصائية في النسب الدالة على توزيعات األربا

لد

شركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغيرات (القطاع القتصادي ،رأس مال
الشركة)؟
 .1.1.1فرضيات الدراسة
لإلجابة على التساؤلت المكونة لمشكلة الدراسة ،تم صياغة الفرضيات التالية:
.5

ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية
لتلك الشركات.

.0

ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من
األربا .

.6

ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة القيمة
السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات.

.8

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في ممارسة نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCلد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز

لمتغيرات (القطاع القتصادي ،رأس مال الشركة).
.1

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في النسب الدالة على توزيعات األربا

لد

شركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغيرات (القطاع القتصادي ،رأس مال
الشركة).
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 .1.1.1أهمية الدراسة
تنب ددع أهمي ددة ه ددذه الد ارس ددة م ددن أهمي ددة نظ ددام التك دداليف عل ددى أس دداس األنش ددطة الموجهد دة بالوق ددت
( )TDABCفي مراقبة التكاليف الخاصة بكل نشاط من أنشدطة الشدركة مدن جهدة ،والعمدل علدى ترشديد
التكلفة من جهدة أخدر  ،وأهميدة سياسدة توزيدع األربدا  ،ومدا تحملده مدن مؤشدرات للمسدتثمرين مدن جهدة،
وتأثيرها علدى تكلفدة التمويدل مدن جهدة أخدر  ،كمدا تنبدع أهميتهدا فدي أنهدا تعدرف القدارظ بنظدام التكداليف
علددى أسدداس األنشددطة الموجدده بالوقددت ( ،)TDABCومددا يحملدده مددن م ازيددا ،ومددد اسددتخدامه مددن قبددل
الشركات الفلسطينية ،واآلثار المترتبة على استخدام هذا النظام ،وما يزيدد مدن أهميدة هدذه الد ارسدة ،أنهدا
تعد من الدراسات التي ربطت بين أساليب المحاسبة اإلدارية وسياسات التمويل ،حي

إنهدا انفدردت فدي

تن دداول أث ددر نظ ددام التك دداليف عل ددى أس دداس األنش ددطة الموجهد دة بالوق ددت ( )TDABCعل ددى سياسد دة توزي ددع
األربا .
 .1.1.1أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى سياسات
توزيع األربا لد تلك الشركات ،وذلك من خالل:
.5

التعرف على نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت (.)TDABC

.0

التعرف على سياسات توزيع األربا والعوامل المؤثرة عليها.

.6

التعرف على مد

ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام

التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت (.)TDABC
.8

دراسة مد

تأثير ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام

التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى التدفقات النقدية لتلك
الشركات.
.1

دراسة مد

تأثير ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام

التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى نصيب السهم من األربا
لتلك الشركات.
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.3

دراسة مد

تأثير ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام

التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى نسبة القيمة السوقية إلى
القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات.
 .1.1.1متغيرات الدراسة
 المتغير المستقل:
تمثل المتغير المستقل لهذه الدراسة في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت (.)TDABC
 المتغير التابع:
تمثل المتغير التابع في سياسات توزيعات األربا

لشركات المساهمة العامة المدرجة في

بورصة فلسطين ،والذي استدل عليه من خالل:
.5

نسبة التدفقات النقدية إلى إجمالي األصول لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين.

.0

نصيب السهم من الربح لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

.6

نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين.
وقد تم استخدام هذه النسب للدللة على المتغير التابع (سياسة توزيع األربا ) ،حي

إن معظم

الدراسات اتفقت على تأثير هذه النسب في سياسة توزيع األربا  ،باعتبارها من العوامل المؤثرة على
سياسة توزيع األربا  ،منه د د دا :دراسة }(دادن ،وبديدة،)Moradi et, al., 2012( ،)3143 ،
(البراجنة ،{)3112 ،والشكل رقم ( )4.4يبن العالقة المتوقعة بين تلك المتغيرات:
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الشكل ()1.1

العالقة بين نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوسياسة توزيع األربا

 .1.1.1مصطلحات الدراسة
.5

نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( :)TDABCهو نظام محد
التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCيتسم بالبساطة والقوة حي

لنظام

يتطلب فقط تقدير معلمتين

هما  :تكلفة إمداد طاقة الموارد وكمية الطاقة المستنفذة من قبل كل عملية أو منتج أو زبون.
فهو يسهل معالجة العمليات المعقدة من خالل استخدام معادلت الوقت بشكل أبسط بكثير
مما هو في نظام (.)Kaplan, et, al., 2012( )ABC
.0

التدفقات النقدية الحرة (" :)FCFالتدفق النقدي المتا للتوزيعدات علدى جميدع مسدتثمري الشدركة
(دائندين ،مدالكين) ،والمتدوفر بعددد قيدام الشدركة بتغطيدة اسددتثماراتها الضدرورية لضدمان اسددتم اررية
ونمو األعمال التشغيلية" (.)Brigham & Ehrhardt, 2011

.6

األربا المحتجزة" :هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة
من ممارسة نشاطها خالل السنة الجارية ،أو السنوات السابقة ،ولم يدفع في شكل توزيعات،
والذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية" (حساني و خوني،
.)0004
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 .1.1الدراسات السابقة
يستعرض هذا القسم من الفصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،من خالل
الستعانة بمنشورات الجامعات المحلية في قطاع غزة ،باإلضافة إلى منشورات الجامعات العربية
واألجنبية ،ولعدم وجود دراسات تتناول المتغيرين معا ،فإنه قد تم تقسيم الدراسات إلى فرعين :الفرع
األول يتناول الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت) ،بينما يتناول الفرع الثاني الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (سياسات توزيع األربا ).
 .1.1.1الدراسات التي تناولت نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
.1

دراسة ( )Kaplan & Anderson, 2004بعنوانTime-Driven Activity-" :
"Based Costing
تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي اهتمت بقياس تكلفة األنشطة غير المباشرة ،عن

طريق وقت التشغيل كمعيار لحساب زمن تكلفة كل نشاط ،وقد استعرضت هذه الدراسة مشاكل تطبيق
المدخل التقليدي للتكلفة على أساس النشاط ( ،)ABCوالمتمثلة في ارتفاع تكاليف تطبيق هذا النظام،
وصعوبة تحديد األنشطة ،من خالل تطوير هذا النظام إلى نظام يعتمد زمن النشاط أساس ا في توزيع
التكاليف العامة ،وهو نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت ( ،)TDABCومن خالل
تناول الدراسة ألمثلة تطبيقية لبعض الحالت الصناعية ،في مقارنة بين النظامين ،استنتجت أن أهم
ما يميز ( )TDABCالسهولة والسرعة في الستخدام والتطبيق والتقدير ،وسرعة تحديثه وفق ا لمتغيرات
العمليات ،ونوعية الموارد ،والتكاليف المنخفضة لتحديثه ،ويمكن تغذية نموذج التكلفة الموجه بالوقت
بالبيانات الخاصة من نظم تخطيط موارد المنشأة (،)Enterprise Resources Planning, ERP
ومن نظم إدارة عالقات العمالء ( ،)Customer Relation Management C,RMكما يسهل
إثبات صحة النموذج عن طريق المالحظة أو الرصد المباشر ،ويتميز هذا النظام بسهولة تطبيقه على
المنشآت كبيرة الحجم التي تتعامل مع ماليين العمليات بصورة مرحلية أو تدريجية من خالل تكنولوجيا
ويمكن هذا النظام أيض ا من إلقاء الضوء على طاقة الموارد غير المستغلة ،وتوفير
الحاسب اآلليُ ،
رؤية واضحة عن كفاءة العمليات التشغيلية ،وتخفيض أخطاء القياس ،حي
8

يتم قياس الوقت بالدقيقة

او بالساعة ،باإلضافة إلى توفير معلومات مالئمة عن التكاليف والربحية بشكل سريع وبصورة غير
مكلفة ،وأيض ا توفير معلومات عن الموارد المطلوبة والتنبؤ بالطلب ،كما توضح معادلت الوقت
الختالفات في األوامر وسلوك العمالء بدون أي زيادة تتسبب في تعقيد نموذج الوقت؛ بما يساعد
على تخفيض عدد األنشطة وبالتالي وقت النموذج وتكلفته.
.2

دراسة ( )Max, 2007بعنوانLeveraging process Documentation for " :
"Time-Driven Activity-Based Costing
استهدفت هذه الدراسة اإلشارة إلى مد

فاعلية نظام التكاليف على أساس النشاط الموجه

بالوقت ( )TDABCوقدرته على إنجاز األنشطة بوضو وشفافية ،حي

يمكنه توضيح المبال

المصروفة كتكلفة على كل نشاط ،وبالتالي على مستو المنتج ،بالشكل الذي ُي َم ِّكن إدارة المنشأة من
تطبيقيا على أحد البنوك لتوضيح مسار
نموذجا
فهم العالقة بين التكلفة والنشاط .كما قدمت الدراسة
ا
ا
استخدام مدخل معادلت الوقت في قياس تكلفة األنشطة .وقد توصلت الدراسة إلى أهمية هذا المدخل

في تزويد المنظمة بالمعرفة ،والقدرة على تطوير سياسة تسعير المنتجات أو الخدمات المقدمة للعمالء،
مع إمكانية تحليل مسار التكلفة الحقيقية لكل خدمة بالمقارنة مع تكلفة كل نشاط.
.3

دراسة ( )Kaplan & Anderson , 2007بعنوانTime-Driven Activity-" :
Based Costing: A simpler and More powerful path to higher
"profits
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مزايا استخدام الوقت في قياس تكلفة المنتج ،من خالل

التطبيق على سبع حالت عملية ،تغطي مختلف األنشطة الصناعية والخدمية واإلدارية في الوليات
المتحدة األمريكية ،حي
الحدي

استعرضت الدراسة الفرق في التطبيق ،والوفر في التكلفة ،في ظل النظام

الموجه بالوقت ( ،)TDABCبديالا عن المدخل التقليدي للتكلفة على أساس النشاط (.)ABC

وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية مدخل معادلت الوقت في حساب الطاقة العملية لمجموعة الموارد
بناء على مسببات الوقت
التي تؤدي النشاط ،وتكلفة الوحدة والوقت المطلوب لكل عمل داخل النشاط ،ا

المختلفة ،وذلك بهدف توجيه نظر إدارة الوحدة القتصادية إلى التكاليف الهامة والمؤثرة على ربحية
المنتج.
2

.1

دراسة الغروري ( )2008بعنوان" :التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت – منهج جديد
لزيادة دقة تكلفة المنتج"
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم مدخل التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ،حي

استعرضت نظام التكلفة على أساس النشاط كمدخل تقليدي ،ثم استعرضت المدخل المقتر
( ،)TDABCوقد قدمت الدراسة بعض األمثلة العملية ،لتوضيح الفرق بين نظام التكلفة على أساس
النشاط ،ونظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت .وقد توصلت الدراسة إلى أهمية نظام
التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ( )TDABCفي التغلب على المشاكل التي تصاحب تطبيق
النظام التقليدي للتكلفة على أساس النشاط ( .)ABCوقد أوصت الدراسة بضرورة استمرار البحو
والدراسات للتعرف على عيوب مدخل معادلت الوقت في قياس تكلفة المنتج.
.1

دراسة سيد ( )2009بعنوان" :استخدام منهج الوقت الموجه بالتكلفة على أساس النشاط
( )TDABCإلدارة التكلفة اللوجستية في ضوء مستجدات األزمة المالية العالمية".
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور إدارة التكلفة اللوجستية في تخفيض تكاليف األنشطة

اللوجستية غير المباشرة ،وذلك باستخدام منهج التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ،في ضوء
مستجدات األزمة المالية العالمية ،وقد حاولت الدراسة الوصول إلى هذا الهدف من خالل تحليل
التجاهات المحاسبية التي تناولت مفهوم وقياس تكاليف األنشطة اللوجستية ،ومعرفة تأثير األزمة
المالية العالمية على األنشطة اللوجستية للوحدات القتصادية في مصر ،ومن ثم اختبار منهج التكلفة
الموجه بالوقت ،لتحديد أوجه التفاق والختالف بين عينة الدراسة في أثر األزمة المالية العالمية
ائيا على  4محافظات ،وقد تم اختيار 7
عليها .وقد اشتملت عينة الدراسة على  32شركة موزعة عشو ا
أفراد من كل شركة لتعبئة قائمة الستقصاء ،وبذلك بلغت عينة الدراسة ( )224مفردة .وقد توصلت

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :تفوق التأثيرات المباشرة على التأثيرات غير المباشرة حول إمكانية
استخدام منهج التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت في قياس تكاليف األنشطة اللوجستية في
ضوء مستجدات األزمة المالية العالمية .وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام منهج التكلفة الموجه
بالوقت في الوحدات القتصادية التي تعتمد على التخزين كنشاط رئيس ،بهدف حصر تكاليف أنشطة
التخزين المتمثلة في تكاليف نشاط الستالم للمنتجات من وسيلة النقل وفحصها ،والتحقق من صحة
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سجالت الشحن والتخزين داخل المخزن ،باإلضافة إلى تكاليف نقل المعلومات عن مستويات المخزون
والمخرجات ومواقع التخزين والشحنات وبيانات العمالء.
.1

دراسة الرشيدي ( )2009بعنوان" :إدارة التكلفة – منهج محاسبي مقتر في ضوء التكامل
بين نظامي (.")ABC & TD
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تقديم مقترحات لتطوير المشكالت التي يواجهها نظام ()ABC

التقليدي ،وزيادة فعالية نظام إدارة التكلفة في المؤسسات المطبقة للمنهج المتكامل ،كما هدفت إلى
عرض المزايا المتوقعة من تكامل نظام التكلفة حسب األنشطة ( )ABCمع نظام الزمن األمثل للتكلفة
( ،)TDوقد اتبعت الدراسة المنهج الستقرائي ،حي

قامت بإجراء دراسة تحليلية للكتابات المحاسبية

التي تناولت نظام التكلفة حسب األنشطة ونظام الزمن األمثل للتكلفة ،كما استخدمت هذه الدراسة
أيضا المنهج التحليلي بهدف التعرف على ما إذا كان تحقيق التكامل بين نظام التكلفة حسب األنشطة
ونظام الزمن األمثل للتكلفة سوف يحقق تطور لنظام إدارة التكلفة ككل ،وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة
على أن تطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة المتكامل مع نظام الزمن األمثل للتكلفة يعمل على تحقيق
أهداف التطور المستمر ،كما أن تكلفة تطبيق نظامين للتكلفة في آن واحد تدر عائدا يفوق تكلفة
تطبيقهما .وقد أوصت الدراسة بضرورة مراجعة الشركات لنظام التكاليف الخاص بها وتطويره بما
يتناسب وطبعة الشركة .كما أوصت بمحاولة البح

عن أنظمة أخر يمكن دمجها مع نظام التكلفة

حسب األنشطة ،مما يحقق النفع للشركات المطبقة.
.1

دراسة ( )Demeere et. al., 2009بعنوانTime-driven activity-based " :
costing in an outpatient clinic environment: Development,
"relevance and managerial impact
حاولت هذه الدراسة تفسير األثر اإلداري المتعلق بنظام التكاليف على أساس األنشطة

الموجهة بالوقت ( )TDABCفي بيئة العيادات الخارجية ،وقد أظهرت الدراسة أن نظام ()TDABC
مناسب تمام ا ،ألنه يتضمن إلى جانب مزايا نظام ( )ABCالتقليدي ،ميزات إضافية مثل :القدرة على
التكيف بشكل أسرع ،بسيط اإلنشاء ،يعكس بشكل كبير العمليات المعقدة في العالم الواقعي .وقد
اُ ْستُ ْخدم نموذج ( )TDABCفي هذه الدراسة في خمسة أقسام مختلفة تابعة للرعاية الصحية هي:
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(جراحة المسالك البولية) ،و(الجهاز الهضمي) ،و(جراحة التجميل) ،و(األنف والحنجرة واألذن)،
و(األمراض الجلدية) .وقد وجدت الدراسة أن معلومات نظام ( )TDABCأدت بشكل واضح إلى
تحسين فهم مديري الرعاية الصحية ،ورؤساء األقسام للعمليات التنظيمية المختلفة .وعلى هذا النحو،
كانت إدارة العيادة قادرة على متابعة التغيرات الستراتيجية التي تزيد القيمة وفعالية العيادة الخارجية
الحالية والمستقبلة.
.8

دراسة عبد الحليم ( )2010بعنوان" :تقييم مدخل تكاليف األنشطة على أساس الوقت
بالتطبيق على قسم االئتمان بأحد فروع البنك األهلي المصري".
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل مشاكل ومعوقات التطبيق العملي لنظم محاسبة التكاليف على

أساس األنشطة ودراسة آليات وخطوات تصميم نظام لتحليل تكاليف األنشطة على أساس الوقت ،كما
هدفت إلى التقييم العلمي للمنافع المتوقعة من نظام محاسبة تكاليف األنشطة على أساس الوقت ،من
خالل التطبيق العملي على قطاع البنوك ،وبالتحديد على أحد فروع البنك األهلي المصري .وقد
توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أهمها :إن الطاقة العملية تمثل  86%من الطاقة النظرية (أي بعد
استبعاد األنشطة التي ل تضيف قيمة) ،وبالتالي فالتكلفة التي يجب أن تُحمل بها هذه األنشطة تمثل
( )86%فقط من التكلفة المحسوبة على أساس الطاقة النظرية في ظل النظام التقليدي لتكاليف
األنشطة ،كما أن الطاقة العملية لألنشطة مجتمعة تمثل نسبة ( )67%من الطاقة النظرية للقسم ،مما
يوضح أن نظام تكاليف األنشطة على أساس الوقت عدل من الطاقة العملية المستغلة فعلي ا من
( )86%الى ( ،)67%وهو القدر الذي يجب حساب التكلفة على أساسه .ومن منطلق هذه النتائج،
أوصت الدراسة بالتوسع في دراسة وتقييم تطبيق تكاليف األنشطة على أساس الوقت في قطاعات
مختلفة من األنشطة القتصادية ،لتحديد مد

فعالية هذا التجاه المستحد

في تطوير التطبيق

الخاص بالتجاهات المستحدثة في المحاسبة اإلدارية ،ومنها تكاليف األنشطة وتبسيط إجراءات العمل
به ،بما يشجع المنظمات المختلفة على تطبيق النظام.
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.9

دراسة ( )Szychta, 2010بعنوانTime-Driven Activity-Based Costing in " :
" Services Industries
هدفت هذه الدراسة إلى تفسير دور نظام التكلفة على أساس النشاط ( )ABCفي المنظمات

الخدمية ،واستعراض مبادظ نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت (،)TDABC
المصمم لتقليل التعقيد في عملية قياس التكلفة وتخصيصها ،والتي هي من سمات نظام التكلفة على
أساس األنشطة المستخدم من قبل الشركات الكبيرة ،و هذه الدراسة هي حصيلة دراسات سابقة قام بها
الباح

حول نظام التكلفة على أساس النشاط التقليدي والجديد .وقد قدمت هذه الدراسة أساسا للوصف

اإلجرائي لمفاهيم نظام التكلفة على أساس األنشطة ( ،)ABCونظام التكلفة على أساس األنشطة
مثال يبين حساب تكاليف األنشطة الخدمية باستخدام هذه
الموجه بالوقت (،)TDABC
مستعرضا ا
ا

الطرق ،وتفسير دور معادلة الوقت في نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ،وابراز

نقاط القوة والضعف في هذا النظام الجديد ( .)TDABCوقد توصلت الدراسة إلى أن نظام ()ABC
المعمول به في الوحدات الخدمية يزود بمعلومات عن تكاليف األنشطة والخدمات ،ويستخدم لتحديد
ربحية الزبائن ،ومجموعات الزبائن واألسواق .لكن تطبيق نموذج ( )ABCالتقليدي خاصةا في
حيانا العزوف
غالبا بأنه يستهلك وقتا وتكلفة ،مما يسبب أ ا
الصناعات الكبيرة والشركات الخدمية ،ثبت ا
عنه .وقد بينت الدراسة أيضا أن الهدف من نموذج ( )TDABCهو إزالة المشاكل المتعلقة بتطبيق

نظام التكلفة على أساس األنشطة بسبب تغير طرق الحصول على البيانات في الوقت المطلوب لتأدية
النشاطات ،وتعديل حساب تكاليف األنشطة .وهذا النوع الجديد من ( )ABCبإمكانه أن يسهل ويسرع
حساب تكاليف األنشطة والخدمات والزبائن في المنظمات الخدمية والصناعات األخر  ،كما أن تطبيق
معادلة الوقت في نظام  TDABCعالج التعقيد في الوحدات القتصادية.
.11

"

دراسةةة ( )Terungwa, 2012بعنةةة:ا

Practicability of Time-driven

Activity-based Costing on Profitability of Restaurants in Makurdi
"Metropolis of Benue State, Nigeria
تناولددت هددذه الد ارسددة الطددابع العملددي لتنفيددذ نظددام التكلفددة علددى أسدداس النشدداط الموجدده بالوقددت
( )TDABCعلى شركات األعمال الصغيرة في ولية بينو (نيجيريا) ،وتحليل ربحية زبائنها المتندوعين،
وهدددفت الد ارسددة لتحديددد فيمددا إذا كددان تنفيددذ ( )TDABCفددي الشددركات صددغيرة الحجددم الموجهددة لخدمددة
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مدينددة مدداكوردي فددي وليددة بينددو سددوف يعددزز مددن أدائهددم مددن حي د

الربحيددة .وقددد اتبعددت هددذه الد ارسددة

المنهج التطبيقي بد ارسدة حالدة (مطعدم واحدد) تدم اختيداره عشدوائي ا ،وتدم تصدميم اسدتبيان واجدراء مقدابالت
للحصول على البيانات الالزمة للدراسة ،وخلصت الدراسة إلى أن اسدتخدام نظدام ( )TDABCبالمقارندة
مددع الطددرق المسددتخدمة فددي المطعددم ،تددزود بمعلومددات أكثددر حددول تكلفددة وربحيددة الزبددائن الددذين تقدددم لهددم
الخدمد ددة ،كمد ددا أن بإمكد ددان مد ددديري شد ددركات األعمد ددال الصد ددغيرة اسد ددتخدام معد ددادلت الوقد ددت فد ددي نظد ددام
( )TDABCلحسدداب الوقددت الددالزم للنشدداطات المرتبطددة بالخدددمات المقدمددة .وأوصددت الد ارسددة بضددرورة
تطبي ددق ش ددركات األعم ددال الص ددغيرة لنظ ددام ( ،)TDABCلتعزي ددز معالج ددة مجمع ددات التكلف ددة وتحس ددينها،
وتسعير الخدمات ،وبالتالي زيادة الربحية.
.55

د ارسدة (  )Monroy, et, al., 2012بعندوانActivity Based Costing, Time-" :
Differences :Based Costing and Lean Accounting Driven Activity
" approach to manufacturing ’among three accounting systems
هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى المقارنددة بددين ثالثددة مددن الدنظم المحاسددبية المصددممة منددذ العددام 5240

لحل مشاكل نظام المحاسبة التقليدي ،وقدمت الدراسة نظرة مختصرة عن خلفية وتعريدف كدل مدن الدنظم
المحاس ددبية الثالثد ددة (نظد ددام التكددداليف علد ددى أس دداس األنشدددطة ( ،)ABCونظد ددام التك دداليف علدددى أسددداس
األنش ددطة الموجه ددة بالوق ددت ( ،)TDABCوالمحاس ددبة النس دديابية (Accounting

 ،))Leanوأجري ددت

المقارنددة بددين الددنظم المحاسددبية الثالثدة ،علددى أسدداس األدوار الثالثددة الرئيسددة لتوليددد المعلومددات (التقددارير
دددا م ددن الف ددروق ب ددين
المالي ددة ،ص ددناعة القد درار ،والتحس ددين والرقاب ددة التش ددغيلية) ،وق ددد لخص ددت الد ارس ددة ع د ا

األنظمددة الثالثددة أهمهددا :إن التقددارير الماليددة الناتجددة عددن أسدداليب المحاسددبة النسدديابية تتوافددق ومعدداير
المحاسبة الدولية المقبولة عمومدا  ،GAAPبينمدا ل ينطبدق هدذا علدى نظدامي ( )ABCو (.)TDABC
وتكشددف هددذه الد ارسددة عددن كيفيددة اتخدداذ الق د اررات ،عبددر تدددفق القيمددة فددي الشددركات باسددتخدام المحاسددبة
النسيابية ( )Lean Accountingبينما تؤخذ الق اررات بموجب النظام المحاسبي ( )ABCعلى مستو
اإلنتداج الفدردي ،وتظهددر الد ارسدة كيددف يغطدي النظدام المحاسددبي ( )TDABCكدل مددن مسدتو العمليددات
واإلنتاج لتخاذ القرار .باإلضافة إلى أن الدراسة تظهر أهمية القياسدات غيدر الماليدة للتحسدين والرقابدة
التشغيلية بموجب نظام المحاسبة النسيابية ونظام ( ،)TDABCبينما يعتمد نظام ( )ABCبشكل كبير
على القياسات المالية في هذا السياق.
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.50

د ارسدة ( )Hon & Chu, 2012بعندوانImplementation of Time-Driven " :
Activity-Based Costing – A Case Study of Aerospace Precision
"Casting Factory
هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين نظامي ( )ABCو( ،)TDABCمن خالل دراسة حالة

على مصنع ( ،)Aerospace Precision Castingللتأكد من الفروقات بين النظامين في تقليل
الهدر في الطاقة اإلنتاجية ،والقدرة على تحديد مناطق القصور المنتجة لهذا الهدر .وقد أظهرت
الدراسة ان الطاقة المستغلة تكون منخفضة في بعض األقسام المستخدمة لنظام ( ،)ABCاألمر الذي
يبرهن أن استخدام نمط تكلفة الوحدة بواسطة نظام ( )TDABCيعكس في الواقع الطاقة الفعلية
أيضا أن نظام
المستغلة والتي تعتبر أفضل من النظام التقليدي ( .)ABCوأظهرت نتائج الدراسة ا

( )TDABCأكثر قدرة في التحديد الدقيق لمناطق الهدر .وبينت الدراسة أن نظام ( )TDABCيحسب

التكاليف العامة والمصاريف الفعلية من خالل استخدام معامل الوحدة عندما يكون هناك تغيير في
النشاطات أو تعقيدات في العمليات ،لهذا يعتبر ( )TDABCنظام أكثر دقة ،ويزود المنشأة بمعلومات
تكلفة أكثر دقة ،كما بينت الدراسة أنه يمكن استخدام نظام ( )TDABCبسهولة أكثر من استخدام
نظام (.)ABC
 .1.1.1الدراسات التي تناولت موضوع توزيعات األربا
.1

دراسة ( )El-Khouri, 1997بعنوانDividends and New Equity Issues by " :
" Jordanion Corporations: an Empirical Investigation
هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين قيمة الشركات التي تقوم بتوزيع األربا  ،تزامن ا مع زيادة

باحا فقط ،لمجموعة من الشركات المالية
رأسمالها بواسطة إصدارات جديدة ،والشركات التي توزع أر ا

والصناعية األردنية المدرجة في سوق عمان المالي .وقد أظهرت النتائج أن قيمة الشركات التي توزع

باحا فقط ،وتقوم
باحا وتزيد من رأسمالها بواسطة اإلصدارات أعلى من قيمة الشركات التي توزع أر ا
أر ا

الشركات أيضا بتوزيع األربا عادةا قبل اإلصدارات ،يعود ذلك لتوقع الشركات الحصول على تغطية
إلصداراتها ،و/أو للتأكد من تسعير أفضل ألسهمها الجديدة ،حي

القيمة السوقية والقيمة الدفترية بنفس الوقت .وحي
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إن عالوة اإلصدار تعتمد على

إن توزيع األربا مفضل من قبل المستثمرين،

فإنهم يقيمون السهم في السوق أكثر عندما توزع الشركة أرباحا ،وينعكس ذلك إيجابا على عالوة
اإلصدار لألسهم المطروحة.
.1

دراسة ( )Bebczuk, 2004بعنوانExplaining Dividend Policies in " :
"Argentina
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المحددة لسياسة توزيع األربا للشركات المدرجة

في بورصة األرجنتين خالل الفترة  .0000-5223وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج متفقة بالعموم
مع نظرية تضارب المصالح بين المدراء وحملة األسهم من جهة ،وبين المالكين والمقرضين من جهة
أخر  ،وكان من أهم هذه النتائج أن الشركات ذات الحجم والفرص الستثمارية والربحية األكبر كانت
أقدر على توزيعات أربا أكثر من غيرها ،كما أن الشركات ذات السيولة ومرات تغطية الديون العالية
أكثر قدرة على توزيعات األربا  ،وعالوة على ذلك فإن الشركات ذات المخاطر العالية تفضل توزيعات
أربا منخفضة ،كما أظهرت الدراسة أن الشركات ل تهتم بالحفاظ على نسب توزيعات مستقرة على
مر الزمن.
.1

دراسة (  )Nishat & Irfan, 2004بعنوانDividend Policy and Stock Price ":
"Volatility in Pakistan
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد تأثير سياسة توزيع أربا

باكستان .حي

على مخاطر أسعار األسهم في

شملت الدراسة عينة من  530شركة مدرجة في بورصة كراتشي ،عن الفترة من

( 5245إلى  .)0000وقد تم تحليل النحدار لمعرفة العالقة بين تغير أسعار األسهم وسياسة توزيع
األربا بعد ضبط حجم الشركة ،وتغير األربا  ،ومستو الرفع المالي ،ودرجة نمو األصول .وقد
أظهرت النتائج أن سياسة توزيع األربا سواء (توزيعات األربا أو نسبة التوزيع) لديها تأثير كبير
على تغير األسعار .ولم يختلف هذا التأثير كثي ار نتيجة ضبط العوامل المذكورة .وعلى الرغم من أن
النتائج ليست قوية بما فيه الكفاية كما هو الحال في األسواق المتقدمة ،فإنها تتفق مع سلوك األسواق
الناشئة.
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.1

دراسة بورسلي ،وعبد السالم )  ( 2005بعنوان" :محددات سياسات توزيع األ ربا النقدية
دليل من سوق الكويت لألوراق المالية)"
هدفت هذه الدراسة إلى البح

تحديد مد

عن العوامل المؤثرة في سياسات توزيع األربا  ،إضافة إلى

إمكانية تطبيق نظرية التدفقات النقدية الفائضة على السوق الكويتي .حي

لقت هذه

النظرية قبوال في السوق األمريكي بوصفها أحد التفسيرات المحتملة لسياسات توزيع األربا  .ودلت
نتائج هذه الدراسة على وجود اختالف كبير بين الشركات الموزعة لألربا النقدية؛ من حي
التشغيلي ،والفرص الستثمارية ،وحجم األصول والمديونية .حي

الربح

تميزت الشركات الموزعة لألربا

بربحية أعلى ونسبة سوقية إلى دفترية أعلى ومديونية أقل .وقد وجدت الدراسة أن العامل الرئيس في
ق اررات توزيع األربا في نهاية السنة في الشركات الكويتية محل الدراسة هو األربا المحققة في نهاية
عالميا .كما وجدت أن الشركات الموزعة لألربا لديها
السنة المالية ،على خالف ما هو معمول به
ا

فرص نمو أعلى ،وذلك على عكس توقعات نظرية التدفقات النقدية الفائضة .ولم يوجد أي دليل يؤكد
وجود مشكلة تكلفة الوكالة المرتبطة بالتدفقات النقدية الفائضة .وأوصت الدراسة بعمل المزيد من
الدراسات في هذا المجال.
.1

دراسة شراب ( )2006بعنوان" :أثر اإلعالن عن توزيعات األربا

على أسعار أسهم

الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية – دراسة تطبيقية"
هددفت الد ارسدة إلدى معرفدة أثدر كدل مدن صدافي األربدا  ،واألربدا النقديدة الموزعدة ،واألربدا
المحتجزة ،واألسهم العينية ،وتاريخ اإلعالن عن توزيعات األربا النقدية ،على إقبال المستثمرين على
شراء أسدهم الشدركات المدرجدة فدي سدوق فلسدطين .واسدتخدمت الد ارسدة المدنهج الوصدفي التحليلدي ،وقدد
توصلت إلى مجموعة من النتائج منها :إن نصيب السهم من األربا يؤثر على سعر السدهم السدوقي،
وتأثير نصيب السهم من األربا النقدية الموزعدة أكبدر مدن تدأثير نصديب السدهم مدن األربدا المحتجدزة
على ٍ
كل من قيم تداول السهم وسعره في السوق ،كما أن نصيب السهم من صدافي الدربح يفدوق التغيدر
فدي السدعر السدوقي لده .وأوصدت الد ارسدة بعمدل حمدالت إعالنيدة ودورات تدريبيدة للمسدتثمرين لتشدجيع
الدخدار وتنشديط التعامدل مدع البورصدة ،باإلضدافة الدى توصدية الشدركات باختيدار اإلدارة علدى أسداس
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الكفداءة والهتمدام بنشدر القدوائم الماليدة ،وفصدل نتدائج أعمدال كدل فدرع علدى حددة ،واجدراء المزيدد مدن
الدراسات المتخصصة على مستو األنشطة والقطاعات.
.1

دراسة الظاهر وأبو الرب ( )1111بعنوان" :أثر قرار توزيع األربا على سعر السهم وحجم
التداول للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"
هدددفت هددذه الد ارسددة إلددى التعددرف علددى أثددر ق درار توزيددع األربددا علددى القيمددة السددوقية للشددركات

المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،وتأثير هذا القرار على حجم تداول األسهم
مد ددن قبد ددل المس د داهمين خد ددالل الفت د درة الزمنيد ددة  .0008-5225واسد ددتخدمت الد ارسد ددة المد ددنهج الوصد ددفي
التحليلدي ،وقدد توصدلت إلدى مجموعدة مدن النتدائج منهدا :إن قدرار توزيدع األربدا فدي الشدركات المسداهمة
العامددة الفلسددطينية المدرجددة فددي سددوق فلسددطين لددألوراق الماليددة أثددر سددلبا علددى السددعر السددوقي للسددهم
وبالت ددالي عل ددى القيم ددة الس ددوقية للش ددركات ،وأث ددر قد درار توزي ددع األرب ددا ف ددي الش ددركات المس دداهمة العام ددة
الفلسددطينية المدرجددة فددي سددوق فلسددطين لددألوراق الماليددة سددلب ا علددى حجددم تددداول األسددهم ،حيد

انخفددض

باحدا.
حجدم تددداول األسدهم لددد الشدركات التددي وزعدت أرباحدا بنسدبة أكبددر مدن الشددركات التدي لددم تدوزع أر ا
وأوصدت بزيددادة اهتمددام مدددراء الشددركات بالد ارسددات واألبحددا

التددي تبددين العوامددل التددي تددؤثر علددى سددعر

السهم السوقي لهذه الشدركات ،والعمدل علدى إيصدال المعلومدات فدي الوقدت المناسدب للمسدتثمرين ،وبأقدل
التكداليف ،حتدى يسدتطيع المسدتثمرون جميعد ا السدتفادة مدن هدذه المعلومدات والوصدول إليهدا واسددتخدامها
في ق اررات الشراء.
.1

دراسة الضب ( )1119بعنوان" :تأثير الهيكل المالي وسياسة توزيع األ ربا

على قيمة

المؤسسة االقتصادية المدرجة بالبورصة – دراسة حالة عينة من الشركات المدرجة في
سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة "1118-1111
هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير قرار اختيار الهيكدل المدالي وقدرار توزيدع األربدا علدى قيمدة
المؤسسدة المدرجددة بالبورصددة ،حيد

شددملت الد ارسددة ( )30شدركة مدرجددة بسددوق الكويدت لددألوراق الماليددة

خالل الفترة الواقعة ما بين ( )0003/5/5إلى ( ،)0004/3/5موزعة على أربعة قطاعات رئيسة هي:
القطاع الصناعي ،القطاع الخدماتي ،القطاع العقاري ،والقطداع الغدذائي .وذلدك بالعتمداد علدى نمداذج
النحدددار الخطددي المتعدددد والبسدديط ،ومددن ثددم بندداء اختبددار كفدداءة السددوق المددالي الكددويتي عنددد المسددتو
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الضدعيف بالعتمدداد علددى اختبدارات ثبددات السالسددل الزمنيدة لسلسددلة أسددعار أسدهم الشددركات المدرجددة فددي
سوق الكويت لألوراق المالية ،والمعبر عنهدا بمؤشدر السدوق (سدعر اإلقفدال) خدالل الفتدرة المحدددة .وقدد
خلصت الدراسة إلى أن سوق الكويت لدألوراق الماليدة تعدد سدوق ا كفائدا عندد المسدتو الضدعيف ،والدى أن
متغيددر الهيكددل المددالي ومتغيددر سياسددة توزيددع األربددا أكثددر المتغيددرات تفسددي ار لقيمددة المؤسسددة ،بجانددب
متغيرات محاسبية أخر ومتغيرات متعلقة بالسوق لها تأثير ذو معنوية احصائية وهي :حجم المؤسسة،
حجم السيولة ،والمخاطر المنتظمة والمعبر عنها بد .beta
.8

دراسة البراجنة ( )1119بعنوان" :اختبار العالقة بين توزيع األ ربا وكل من القيمة السوقية
والدفترية لألسهم المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التوزيعات على القيمة السوقية والقيمة الدفترية لألسهم
استجابة وتأثر كل من القيمة الدفترية والسوقية

المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،ومد

لألسهم بقيمة األربا المعلن عن توزيعها ،وما إذا كان اإلقبال على تداول األسهم يؤثر على كل من
تأثير سياسة احتجاز األربا

القيمة السوقية و الدفترية لألسهم المتداولة ،ومد

على كل من هذه

القيم .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين كل من معدل
توزيع األربا والقيمة السوقية لألسهم المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية ،وأنه ل توجد عالقة
ذات دللة إحصائية بين كل من معدل توزيع األربا والقيمة الدفترية لألسهم المتداولة ،كما توجد
عالقة ذات دللة إحصائية بين كل من صافي التدفقات النقدية والقيمة السوقية لألسهم المتداولة ،ول
توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين كل من ارتفاع القيمة السوقية وارتفاع القيمة الدفترية لألسهم
المتداولة ،بينما توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين كل من كمية األسهم المتداولة والقيمة السوقية
لألسهم المتداولة .وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج فإن من أهم التوصيات ضرورة زيادة
الوعي الستثماري لد

المستثمرين ،وح

الشركات على زيادة التوزيعات على المساهمين من أجل

تنشيط الستثمار داخل السوق و العمل على توجيه الستثمار إلى الداخل وح
األموال إلعادة استثمارها داخل السوق الفلسطينية.
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أصحاب رؤوس

.9

دراسة زرقون ( )1111بعنوان " :أثر االكتتاب العام على سياسات توزيع األربا

في

المؤسسات االقتصادية المسعرة في البورصة"
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الكتتاب العام على سياسات توزيع األربا في المؤسسات
القتصادية المسعرة في البورصة الجزائرية ،من خالل إبراز السياسات المنتهجة لتوزيع األربا
والعوامل المؤثرة عليها ،وكذلك العالقة بين سياسة توزيع األربا وبين الدعوة لالدخار ،ودراسة أثر
الكتتاب العام على سياسة توزيع األربا في المؤسسة القتصادية ،وتتبعها من خالل دراسة تحليلية
مقارنة على فندق األوراسي بالجزائر.

وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة توزيع األربا

في

المؤسسات القتصادية تتحدد بعدة عوامل منها ما هو مرتبط بالقيود والتشريعات القانونية والتعاقدية،
ومنها ما هو مرتبط بالفرص الستثمارية المتاحة أمام المؤسسة ،ومختلف التطورات التي تشهدها.
ولذلك يوجد سياسة توزيعات مستقرة وأخر غير مستقرة؛ كما أن اتباع الوحدات القتصادية لسياسة
توزيعات منتظمة ،مع زيادة نسبة التوزيعات المقدمة للمساهمين ،ونصيب السهم من األربا  ،كل ذلك
من شأنه الحفاظ على المساهمين الحاليين ،وجذب مستثمرين جدد ،كما أن ارتفاع التوزيعات ،يعني
زيادة أربا

المؤسسة ،وبالتالي تحسن أدائها المالي ،وقد أوضحت الدراسة أنه على الرغم التأثير

المحدود لالكتتاب العام على سياسة توزيع األربا في فندق األوراسي ،فإنه يظهر جلي ا من خالل
استراتيجية الفندق نحو الحفاظ على تسعيرة أسهمه في البورصة ،من خالل تخفيض السعر الذي تقوم
به خالل فترة الكتتاب العام ،مما يعني وجود عالقة معنوية موجبة بين الكتتاب العام وسياسة توزيع
األربا .
.11

دراسة دادن و بديدة ( )2012بعنوان " :تأثير سياسة توزيع األربا على قيمة المؤسسـات
المسعرة  -حالة المؤشر  CAC 40خالل الفترة الممتدة ما بين  2007و - 2009
هددفت هدذه الد ارسدة إلدى التعدرف علدى مدد تدأثير سياسدة توزيدع األربدا علدى قيمدة مؤسسدات

المؤشدر  ، CAC 40وذلدك فدي ظدل وجدود قد اررات ماليدة أخدر  ،وفدي هدذا اإلطدار ،تناولدت الد ارسدة
محورين أساسين :دراسة تدأثير سياسدة توزيدع األربدا (التوزيعدات النقديدة ،إعدادة شدراء األسدهم ،ربحيدة
السدهم) علدى قيمدة المؤسسدة ،عدن طريدق الد ارسدة الختباريدة ،وكدذلك د ارسدة تدأثير المحتدو اإلعالمدي
دأثير لسياسدة
لهدذه السياسدة علدى القيمدة ،مدن خدالل د ارسدة الحدد  .وخلصدت الد ارسدة إلدى أن هنداك ت ا
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التوزيعدات النقديدة علدى قيمدة المؤسسدة ،بينمدا ل توجدد عالقدة خطيدة بدين كدل مدن إعدادة شدراء األسدهم
وربحية السهم على القيمة ،هذا باإلضافة إلى عدم وجود تأثير للمحتو اإلعالمدي لهدذه السياسدة علدى
قيمة مؤسسات المؤشر .CAC 40
.11

د ارسدة ( )Farooq, et. al., 2012بعندوانDividend Policy as a Signaling " :
Mechanism under Different Market Conditions: Evidence from the
" Casablanca Stock Exchange
هدفت هذه الدراسة التعرف على مد اعتماد قيمة اإلشارة المستوحاة من سياسة توزيع األربدا

علدى حددالت السددوق ،وكدذلك مددد اخددتالف اسدتجابة المسددتثمرين لسياسددة توزيدع األربددا تبعد ا لخددتالف
فترات التوزيع .وذلك من خالل التطبيدق علدى عيندة مدن الشدركات مدن سدوق كازابالنكدا لدألوراق الماليدة
خ ددالل الفتد درة الممت دددة م ددن  .2007-2003وق ددد وج دددت الد ارس ددة عالق ددة عكس ددية جوهري ددة ب ددين نس ددبة
التوزيعات النقدية وتذبذب أسعار األسهم خالل فترة ثبات النمو ،كما وجدت عالقدة طرديدة جوهريدة بدين
نسبة التوزيعات النقدية وعوائد األسهم خدالل نفدس الفتدرة ،وبيندت الد ارسدة أن هدذه العالقدة تصدبح عالقدة
غيددر جوهريددة فددي حددال النمددو الكبيددر ،كمددا وبينددت الد ارسددة أن أحددد األسددباب وراء تلددك النتددائج هددو أن
المستثمرين يولدون انتباهد ا أقدل لقيمدة اإلشدارة للتوزيعدات خدالل الفتدرات عندد حصدولهم علدى عوائدد أعلدى
على استثماراتهم.
.11

دراسة ( )Cindy, 2012بعنوانThe Relationship Between Information " :
" Asymmetry and Dividend Policy
هدفت هذه الدراسة الى اختبار كيفية تأثير اإلفصا عن معلومات الشركة على استخدام حملدة

األسددهم للتوزيعددات لتقليددل مشدداكل الوكالددة ،حي د

إن تعويضددات اإلدارة ت درتبط بقيمددة الشددركة ،وفددي ظددل

عد دددم تجد ددانس المعلومد ددات بد ددين اإلدارة وحملد ددة األسد ددهم تُ َحفِّ د دز اإلدارة للتالعد ددب بالمعلومد ددات المحاسد ددبية
للشركة ،لزيادة قيمة الشركة المنظورة ،فالتوزيعات يمكن لها أن تحد من مثل هكذا ممارسدات مدن خدالل

زيددادة التكدداليف التددي تواجههددا اإلدارة عنددد التالعددب ،والختبددارات التجريبيددة أظهددرت أن الشددركات التددي
تدددفع توزيعددات لددديها إدارة أربددا أقددل ،والشددركات التددي ل تدددفع توزيعددات يكددون لددديها تغيددر فددي سددلوك
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إعالن األربا أكثر من تلك التي تدفع توزيعات وتتبدع قدوانين سداربنز أوكسدلي التدي تزيدد مدن اإلفصدا
المالي.
 .1.1.1التعليق على الدراسات السابقة
تباينت الدراسات التي تناولت نظام ( )TDABCمن خالل عدة محاور ،فمن حي

الهدف

فبخالف دراسة ( )Kaplan & Anderson , 2004التي تعتبر من أوائل الدراسات التي اهتمت
بقياس تكلفة األنشطة غير المباشرة عن طريق وقت التشغيل كمعيار لحساب زمن تكلفة كل نشاط،
أساسا لنظام التكاليف على أساس النشاط الموجه بالوقت ( ،)TDABCل يالحظ اختالفاا
والتي تعتبر
ا

جوهرايا بين الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ،حي

إن كل من دراسة (،)Max, 2007

و( ،)Kaplan & Anderson , 2007و الرشيدي ( ،)2009و(،)Demeere et. al., 2009
و(،)Szychta, 2010و دراسة عبد الحليم ( .)2010تناولت أهمية تطبيق ( ،)TDABCومزاياه ،في

حين تناولت دراسة سيد ( )2009دور ( )TDABCفي تخفيض تكاليف األنشطة اللوجستية غير
المباشرة .أما باقي الدراسات فقد حاولت إجراء مقارنة بين نظام ( ،)TDABCواألنظمة األخر
لتخصيص التكاليف ،مثل د ارسة كل من الغروري ( ،)2008ودراس ( ،)Terungwa, 2012ودراسة
(  ،)Monroy, et, al., 2012ودراسة ( .)Hon & Chu, 2012أما من حي

منهج الدراسة المتبع

فقد تباينت هذه الدراسات بين المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج التطبيقي .كما اختلفت الدراسات في
مجتمع الدراسة.
أما الدراسات التي تناولت موضوع توزيعات األربا فيالحظ ورغم تشابهها في تناول موضوع
تباينا في األهداف ،ففي حين هدفت دراسة ( )El-Khouri, 1997إلى
توزيعات األربا أن بينها ا

المقارنة بين قيمة الشركات التي تقوم بتوزيع األربا وبنفس الوقت تزيد رأسمالها بواسطة إصدارات
باحا فقط ،هدفت كل من دراسة ( ) Bebczuk,2004و دراسة
جديدة والشركات التي توزع أر ا

(بورسلي ،وعبد السالم )0001،إلى دراسة العوامل المحددة لسياسة توزيع األربا  ،أما دراسة
(  )Nishat & Irfan ,2004فقد هدفت إلى دراسة تأثير سياسة توزيع أربا على مخاطر أسعار
األسهم ،وتشابهت كل من دراسة (شراب )0003 ،ودراسة (أبو الرب و الظاهر ،)0003 ،ودراسة
(البراجنة ،)0002 ،ودراسة (دادن و بديدة )0050 ،بأنها هدفت إلى التعرف على أثر إعالن توزيعات
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األربا على سعر السهم السوقي ،أما دراسة (الضب )0002 ،فقد درست تأثير الهيكل المالي وسياسة
توزيع األربا على قيمة المؤسسة القتصادية ،كما هدفت دراسة (زرقون )0050 ،إلى معرفة أثر
الكتتاب العام على سياسات توزيع األربا في المؤسسات القتصادية .في حين تناولت دراستا كل من
( )Cindy, 2012( ،)Farooq, et. al., 2012أثر نظرية اإلشارة ومشكلة الوكالة على سياسة توزيع
األربا .
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعدة محاور ،يتمثل المحور األول بالهدف من
هذه الدراسة ،حي

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مد

استخدام الشركات المدرجة في

بورصة فلسطين لنظام ( ،)TDABCوأثر ذلك على سياسات توزيع األربا لديها ،أي أنها تربط بين
نوعين من العلوم المحاسبية وهما المحاسبة اإلدارية و التمويل ،أما المحور الثاني الذي يميز هذه
الدراسة ارتباطها ببيئة األعمال المحلية حي

إن مجتمع الدراسة تمثل بشركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين ،والمحور الثال

للتميز هو أداة الدراسة ،ففي حين اكتفت كل من

الدراسات السابقة بأداة دراسة واحدة ،إما قائمة الستقصاء أو القوائم المالية المنشورة ،نجد الدراسة
الحالية تجمع بين األداتين.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتمثلت بما يلي:
.5

التعرف على أهم العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األربا واستخدام بعضها في الستدلل
على سياسة التوزيع للشركات الممثلة لعينة الدراسة.

.0

التعرف على نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت ( )TDABCمن حي
المفهوم والمميزات والعيوب مما يفيد في تكوين اإلطار النظري للدراسة.

.6

اإلفادة من الدراسات السابقة في بناء قائمة الستقصاء الخاصة بالدراسة الحالية.
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 .1.1.1خالصة:
بدأ هذا الفصل باإلطار العام للدراسة ،حي

تطرق إلى مقدمة عامة حول موضوع الدراسة،

وتناول مشكلة الدراسة المتمثلة في السؤال الرئيس (ما أثر ممارسة نظام التكاليف على أساس األنشطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى سياسات توزيع األربا لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في

بورصة فلسطين) ،والذي انبثق عنه مجموعة من التساؤلت الفرعية ،كما تناول فرضيات الدراسة
المصاغة لإلجابة عن تساؤلتها ،وأهميتها وأهدافها.
وتم توضيح منهجية الدراسة ومجتمعها وأداتها ومتغيراتها المتمثلة في المتغير المستقل (درجة
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة
الموجهة بالوقت) والمتغير التابع (سياسات توزيع األربا ) والذي استدل عليه من خالل نسب مالية
(نسبة التدفقات النقدية إلى اجمالي األصول ،ونصيب السهم من الربح ،ونسبة القيمة السوقية إلى
القيمة الدفترية لحقوق الملكية) مشتقة من القوائم المالية المنشورة للشركات خالل الفصل ،واختتم
الفصل بالدراسات السابقة حول موضوع الدراسة ،والتي انقسمت إلى قسمين :القسم األول تناول
الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
والقسم اآلخر تناول الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (سياسة توزيع األربا ).
والفصل القادم يتناول متغير الدراسة المستقل (نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت  )TDABCبالتفصيل.
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الفصل الثاني
نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت
Time Driven Activity Based Costing
()TDABC


تمهيد



نظام تخصيص التكاليف التقليدي ()TCS



نظام التكاليف على أساس األنشطة ()ABC



نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
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 .1.1تمهيد
تعتبر عملية تخصيص التكاليف غير المباشرة من أهم المشاكل التدي تواجده المنشدآت وأكبرهدا،
وتعد عملية تخصيصها على المنتجات أو الخدمات ،من أهم العمليات التي يقوم بها المحاسب اإلداري
داخل المنشآت ،حي

تخدم الكثير من األهداف ومنها :تحديد تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة ،وخدمدة

اإلدارة من خالل توفير المعلومات المالئمة والمفيدة بغدرض مسداعدتهم فدي القيدام بمهدامهم بكفداءة ،كمدا
تساعد في المقارنة بين البدائل بهدف اتخاذ الق اررات اإلدارية الالزمة.
ولتحقيد ددق هد ددذه األهد ددداف لبد ددد أن تتسد ددم الد ددنظم واألسد ددس المسد ددتخدمة فد ددي عمليد ددة التخصد دديص
بالمنطقية حتى تكون نتائجها مالئمة ومفيدة .ولهذا يالحظ أن كثي ار من الد ارسدات والبحدو فدي مجدال
المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف ،قد تناولت بشكل أو بآخر طرائق تخصيص التكلفة غير المباشرة
وأساليبها.
وقددد مددرت أسدداليب تخصدديص التكلفددة غيددر المباش درة بعدددة م ارحددل حسددب الحاجددة إليهددا وحسددب
تطور األسواق والموارد والتقنيات ،فخالل القرن العشرين بدأت محاسبة التكاليف بشكل أساس بالهتمام
بحساب تكلفة المخزون السلعي والدذي تمحدور فدي بدايدة األمدر حدول تكداليف المدواد واألجدور (التكداليف
المباش درة) ،إل أن ذلددك الهتمددام اتس ددع فيمددا بعددد ،ليشددمل األعب دداء اإلضددافية وكيفيددة تخصيصددها عل ددى
ٍ
لتحديد أد ٍ
ق لتكلفة المخزون (.)Garrison $ Noreen, 2003
المنتجات وصولا
وتركددز اهتمددام األسددلوب التقليدددي للتخصدديص علددى مجددرد تددوفير بيانددات ماليددة لغددرض تقيدديم
المخددزون ،وتحديددد تكلفددة البيددع ،ومددع تسددارع التطددور التكنولددوجي والتقنددي فددي عوامددل اإلنتدداج واجتيددا
المكننة كافة الشركات ،وما نتج عدن تلدك العوامدل مدن تخفديض للتكداليف المباشدرة المتمثلدة فدي األيددي
العاملة وتخفيض الفاقد ،كل ذلك أد إلدى ت ازيدد النتقدادات الموجهدة إلدى األسدلوب التقليددي لتخصديص
التكاليف ،حي

بات عداج از عدن تدوفير البياندات اإلضدافية التدي تخددم اإلدارة فدي اتخداذ قد اررات التشدغيل

والستراتيجيد دات (Turney, 1991؛الشيخ.)0005 ،
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هدذا القصددور فددي األسددلوب التقليددي فددي تخصدديص التكدداليف العامدة ،تجدداه التعامددل مددع التطددور
الس دريع المطددرد فددي مجددال المكنكد دة ،واسددتخدام الحاسددوب شددكل عائق د ا أمددام مواجهددة المنافسددة المحليد دة
والخارجي ددة ،مم ددا أد إل ددى خل ددق أه ددم المش ددكالت الت ددي كان ددت وما ازل ددت موض ددع العدي ددد م ددن الد ارس د دات
المحاسددبية ،وهددي إيجدداد حلددول مناسبد دة لمشددكلة تخصدديص التكدداليف غيددر المباش درة ،لتددوفير

واألبحددا

معلومد د دات مفيد دددة ودقيقد ددة فد ددي مجد ددال قيد دداس تكلفد ددة المند ددتج أو الخدمد ددة ،وألغ د دراض التخطد دديط والرقابد ددة
( ،)Christensen & Sharp, 1993مما دفع  Cooper & Kaplanفي العام  5241بالدعوة الدى
تطبيددق نظددام التكدداليف المبنددي علددى األنشددطة  ABCكبددديل أكثددر مالءمددة لتخصدديص التكدداليف علددى
المنتجات أو الخدمات عن النظام التقليدي (.)Grasso, 2005
وعلددى ال درغم ممددا أحدثدده نظددام ( )ABCمددن نقلددة نوعيددة فددي األدب المحاسددبي المعاصددر ،مددن
خددالل نجاحدده علددى مددد الع دوام السددابقة مددن التطبيددق العملددي فددي مسدداعدة اإلدارة علددى إدراك حقيقددة
بحدا ،ولكدن المشداكل التدي
األرقام الماليدة ،فلديس كدل عائدد محقدق عائ اددا جي اددا ،ولديس كدل زبدون ز ا
بوندا مر ا
واجهددت هددذا النظددام الجديددد مددن صددعوبة تطبيددق وتكلفددة صدديانة وتحدددي  ،حال دت دون اسددتمرار تصدددره

ألس دداليب المحاس ددبة اإلداريد دة؛ لك ددن ظه ددور نظ ددام ( )TDABCوقدرت دده عل ددى احتد دواء نق دداط ق ددوة ()ABC
وتجاوزه معظم نق د د داط ضعف د د ده ساع د دد مفهوم توزيع التكلفة حسب األنشدطة للعدودة للصد د د ددارة ،والتح د د د د دول
من نظام مالي معقد ومكلف إلى أداة تقدم معلومات مفيدة ودقيق د د دة لإلدارة بشدكل أقدل تكلفدة (الشدعراني،
.)0050
ولسددتعراض هددذا التطددور فددي أسدداليب تخصدديص التكلفددة فقددد تددم تخصدديص هددذا الفصددل لد ارسددة
أساليب تخصيص التكلفة وتطورها ،وصولا إلى نظام التكاليف حسب األنشطة الموجهة بالوقت.
 .1.1نظام تخصيص التكاليف التقليدي "Traditional Costing System "TCS
أدت التطورات التي رافقت الثورة الصدناعية فدي أواخدر القدرن الثدامن عشدر وبدايدة القدرن التاسدع
عشر إلى نشوء محاسبة التكداليف كفدرع متخصدص مدن فدروع المحاسدبة ( ارضدي ،واسدماعيل،)0055 ،
لكن المرجح تاريخي ا أن هذا الفرع يمتد في جذوره إلى زمدن بعيدد ،حيد

يدذكر أن الفراعندة كدانوا يتبعدون

إجراءات للنشاط الزراعي والمعماري تشبه إلى حد ما إجدراءات التكداليف المعروفدة حاليدا ،كمدا أن قصدة
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س دديدنا يوس ددف (علي دده الس ددالم) تع ددد نوعد دا م ددن أند دواع الممارس ددة لمحاس ددبة التك دداليف فيم ددا يتعل ددق برقابت دده
للمخزون في سنوات الرخاء تمهيدا لتوزيعهدا في السنوات العجداف (راضي ،واسماعيل ،)0055 ،وعليه
يمكددن القددول :إن محاسددبة التكدداليف عرفددت من دذ القدددم ،ثددم تطددورت بتطددور البيئد دة ،ولقددد كددان للنهضددة
الصناعيدة التي شهدها القرن الرابع عشر والقرون التي تلتده فدي بعدض دول أوروبدا أثدر بدال ف دي إرسداء
األس د ددس العلمي د د د دة لمحاس د ددبة التكالي د د دف ،حيد د د

ش د ددهد الق د ددرن الخ د ددامس عش د ددر والس د ددادس عش د ددر ظهد د د دور

المشروعد دات الصناعية الصغيرة في تلك الدول ،التي أدت الى وجود المنافسة ،وفرضت علدى أصدحاب
تلددك المشددروعات مسددك سددجالت إلثبددات نفقاتهددا ،وحصددرها وتحليلهد دا ،حي د

ظهددر فد دي ذلددك الوقددت م د د دا

حاليا بنظ دام محاسب دة تكاليف األوامدر اإلنتاجيدة ،ولقد دد صددرت العديدد مدن الكتابدات ال ارئددة التد د دي
يعدرف ا
تناولدددت هد ددذا النظد ددام كد ددان أهمهد ددا كتد دداب صددددر عد ددام ( )5442بعن د د دوان (تكلف د د دة المصند د د دع) ،لد د ددمؤلف د د د د ده

( ،)Henry Matcalfeالددذي أرسدى قواعدد مددا يعدرف حاليدا بنظدام محاسدبة تكدداليف األوامدر اإلنتاجيددة،
الذي انتشر في الوليات المتحدة األمريكية.
وفي القرن التاسع عشر ونتيجة للتطدورات التكنولوجيدة التدي طدرأت علدى الصدناعات التقليديدة،
وظهددور الصددناعة ذات الم ارحددل المتعاقبددة ،ظهددر مددا يعددرف حالي دا بنظددام محاسددبة الم ارحددل اإلنتاجيددة،
لمحاسبة كل مرحلة على حددة ،ولقدد أصددر المحاسدب اإلنجليدزي ( )Northenفدي أواخدر القدرن التاسدع
عشر كتاب ا تناول فيه مشاكل التكاليف فدي اإلنتداج المسدتمر للم ارحدل المتعاقبدة للمحاسدبة ،وبدذلك أرسدى
قواعد ما يعرف حاليا بنظام محاسبة تكاليف المراحل اإلنتاجية.
ويدر ( )Horngren & Foster, 1994أنده قبدل الددخول فدي أنظمدة تحديدد التكلفدة التقليديدة
وأية أنظمة أخر يجب مالحظة ثال
.5

نقاط والتأكد منها:

در أساس دايا يجددب مراعاتدده عنددد تصددميم أو اختيددار نظددم
يعددد مدددخل (المنفعددة مقابددل التكلفددة) أمد اا

المحاسددبة اإلداري دة ،فددالنظم المتقدمددة تكددون بددال شددك مكلفددة بالنسددبة للوقددت والمددال ،وعليدده فددإن
تكاليف تعليم وتدريب اإلدارة وبقية العداملين تؤخدذ بعدين العتبدار ،كمدا أن الدنظم األكثدر تعقي اددا

تطبق فقط إذا كانت اإلدارة تعتقدد أن مجموعدة القد اررات ستتحسدن وبكفداءة ،أي إذا كاندت مبدررة
في ضوء هذا المدخل (المنفعة مقابل التكلفة).
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.0

يجددب أن تصددمم الددنظم للعمليددات األساس دية ولدديس العكددس ،وعليدده فددإن أي تغيددر جددوهري فددي
در مدا يصداحبها مدن نظدم محاسدبية ،فدالنظم الجيددة يجدب أن تبددأ
العمليات األساسية يتطلدب تغي اا
بد ارسددة متأنيددة لددتفهم عمليددات وأنشددطة المنشددأة ،وبتحديددد المعلومددات المطلددوب جمعهددا واإلبددال
عنها ،أما أسوأ النظم تلك التي تضلل اإلدارة حتى إنها تكون عديمة الفائدة.

.6

إن نظدم تحديدد التكلفدة تسدتهدف التقريدر عدن التكداليف التدي تعكدس وتبدين طريقدة اسدتخدام
أغراض تكلفة معينة ،كالسدلع او الخددمات او العمدالء للمدوارد المتاحدة للتنظديم ،وان معلومدات
القررات.
دور أساسايا ومه اما في اتخاذ العديد من ا
التكلفة تلعب اا
ولقد شهدت الثمانينات من القرن المنصرم ظهور جوانب القصور وانتشارها فدي الدنظم التقليديدة

للتكاليف بشكل واسع ،حي

إن هذه األنظمة صممت للعمل تحت ظروف معيندة مدن بيئدة القدرار ،وفدي

ظل نوع خاص من التكنولوجيا ،حي

كانت معظم الشدركات تتصدف باإلنتداج المحددود ،وكاندت التكلفدة

المباشرة المتمثلة في المواد والعمل المباشر يشكالن النسبة الكبيرة واألساسية في اإلنتاج ،باإلضافة الى
التكلفددة الكبيدرة التددي كانددت تتحملهددا المنشددآت فددي سددبيل تجميددع البيانددات ومعالجتهددا ،ممددا يعيددق اسددتخدام
أنظمدة تكدداليف أكثددر تطددو ار ،لكددن ت ازيددد حجددم المنشدآت وتعدددد منتجاتهددا وتنوعهددا ،وكددذلك زيددادة العتمدداد
علددى اآللت ،أد إلددى ت ازيددد التكدداليف غيددر المباش درة وانخفدداض التكلفددة المباش درة ،األمددر الددذي يجعددل
التوزيع التقليدي للتكاليف غير المباشرة بالعتماد على أسس مرتبطة بحجم اإلنتاج غير مقبولدة ،وغيدر
منطقيدة ،ل سديما أن تكداليف تجميدع البياندات ومعالجتهدا أصدبحت ل تشدكل عائقدا أمدام اسدتخدام أنظمدة
تكدداليف متطددورة ،باإلضددافة إلددى المنافسددة الشددديدة خددالل العقدددين األخي درين مددن القددرن المنصددرم ،والتددي
جعلددت اتخدداذ القد درار بالعتمدداد عل ددى معلومددات التكلف ددة غيددر دقيقددة أمد د ار جددد خطي ددر ،إذ أصددبحت دق ددة
المعلومات وتوقيتها تعلب دو ار حاسما في المنافسدة (.)Drury, 2000
 .1.1.1تخصيص التكاليف وفق النظام التقليدي
غالبا ما تستخدم النظم التقليدية لتخصديص التكداليف وعداء تجمدع فيده التكداليف غيدر المباشدرة،
ا

ثدم يدتم اسدتخدام هدذا الوعداء لتخصديص هدذه التكداليف طبقد ا للخطدوات التاليدة ( Horngren et. al.,

:)2006
.5

تحديد المنتجات التي سيتم اختيارها كغرض للتكلفة.
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.0

تحديد التكاليف المباشرة لهذه المنتجات.

.6

اختيار أساس تحميل التكلفة لستخدامه لتخصيص التكاليف غير المباشرة للمنتجات.

.8

تحديد التكاليف غير المباشرة المرتبطة مع كل أساس من أسس تحميل التكلفة.

.1

احتسدداب معدددل تحميددل محدددد  -يكددون إمددا العمددل المباشددر أو سدداعات دوران اآللت – لوحدددة
المنتج لكل أساس تحميل مستخدم لتخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات.

.3

احتساب التكاليف غير المباشرة المحملة أو المخصصة على المنتجات.

.5

احتسدداب مجمددوع تكدداليف المنتجددات بإضددافة كافددة التكدداليف المباش درة وغيددر المباش درة التددي تددم
تخصيصها على المنتجات.

ويوضح الشكل التالي النظام التقليدي في تخصيص التكاليف غير المباشرة:
الشكل رقم ()0.5
تخصيص التكاليف غير المباشرة بالطريقة التقليدية

المصدر ،)Horngren et. al., 2006( :بتصرف
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وير حلس ( )0005أن عملية تحميل التكاليف غير المباشرة على وحدات اإلنتاج في الطرق التقليدية
المتعارف عليها لمحاسبة التكاليف تمر بمرحلتين رئيستين هما:
.5

دتنادا
المرحلدة األولدى :يدتم فيهدا تخصديص عناصدر التكداليف (المدوارد) علدى م اركدز التكلفدة ،اس ا

.0

المرحلة الثانية :يتم فيها تحميل تكاليف تلك المراكز على المنتجات النهائية ،باسدتخدام بعدض

إلى بعض المقاييس التي توفر العالقة لستخدام تلك الموارد.

المعدلت أو أسس التحميل المرتبطة بالحجم ،مثل :ساعات العمدل المباشدر ،أو سداعات عمدل
اآللت ،أو تكلفدة المدواد المباشدرة ،هدذا علدى الدرغم مدن أن العديدد مدن عناصدر التكداليف غيدر
المباشدرة ل تدرتبط بهدذه األسدس ،كمدا أن قيمدة تلدك التكداليف ل تتناسدب مدع عددد الوحددات
فضال عن اختالف طبيعة عناصر التكاليف غير المباشرة نفسها.
المنتجة،
ا
وبالتالي فإن المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة يقوم علدى أسداس تحميدل تكداليف
مراكز التكلفة على المنتجات النهائية ،باستخدام بعض أسس التحميل المرتبطة بالحجم ،دون األخذ في
العتبار عدم ارتباط العديد من بنود التكاليف غير المباشرة بالحجم ،مما قد ينشدأ عنده قديم غيدر دقيقدة
لعناصدر التكداليف غيدر المباشدرة ،التدي تددخل ضدمن تكلفدة المنتجدات النهائيدة ،حيد

إن هدذا األسداس

لتحميل التكاليف غير المباشرة ل يأخذ في العتبار استهالك الموارد ،مما قد يقلدل مدن فاعليدة المدنهج
التقليدي كأداة رئيسة لقياس تكلفة المنتجات (يوسف.)٨٩٩١ ،
 .1.1.1أهم االنتقادات الموجهة للنظام التقليدي في تخصيص التكاليف:
وعلدى الددرغم مددن وجددود م ازيدا عديدددة يتمتددع بهددا النظدام التقليدددي لتخصدديص التكدداليف كانخفدداض
تك دداليف تطبيق دده ،وس ددهولة التعام ددل معد ده لع دددم تطلب دده تقني ددات حاس ددوبية ذات مس ددتو ع د ٍ
دال ،ومالئمت دده
للمنشآت التي تتعامل مع منتج واحد ،أو للمنشآت التي لديهدا تكاليف غير متجانسدة (هدديب،)0002 ،
فإن النظام التقليدي في تخصيص التكاليف يواجه انتقادات عديدة وجوهرية أهمها:
.5

عدم قدرة نظام التكاليف التقليدي في ظل النسب الكبيرة للتكاليف غير المباشرة ،غير المرتبطدة
بالوح دددة المنتج ددة بش ددكل مباش ددر (مث ددل أنش ددطة إع ددداد المك ددائن وتص ددميم المنتج ددات) ،حيد د

إن

اس ددتخدام موج دده تكلف ددة يد درتبط بالوح دددة المنتج ددة ،كس دداعات العمد دل المباشد درة أو س دداعات دوران
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اآللت ،لن يحقق الدقة المطلوبة في تخصيص تكلفة األنشطة التي ليست على مستو الوحدة
المنتجة (.)Hilton, 1999
.0

يؤدي التندوع الكبيدر للمنتجدات إلدى اخدتالف فدي نسدب اسدتهالكها لألنشدطة بشدكل كبيدر ،وعليده
ف ددإن اس ددتخدام موج دده تكلف ددة س ددوف ي ددؤدي ال ددى تخص دديص التكلف ددة غي ددر المباشد درة المتحقق ددة م ددن
استهالك األنشطة للموارد بشكل غير دقيق (.)Hilton, 1999

.6

نظمدا بسديطة فدي توزيدع التكداليف غيدر المباشدرة،
يسدتخدم النظدام التقليددي لتخصديص التكداليف ا
تتجاهل تعقيدات األنشطة ،وعدم قياس تكلفتها ،األمر الذي يؤدي الى تشويه في حساب تكلفدة
المن ددتج النه ددائي ،خاص د د د د د د دة ف ددي تل ددك المنش ددآت التد د د د د د د د د دي تن ددتج منتج ددات متع ددددة ومتنوعد د د د د د د د د د د دة
( ،)Johnson & Kaplan, 1987مما يؤثر على تكلفة المندتج وربحيتده ،ول يسدهم فدي تقيديم
األداء ومحاسددبة المسددؤولية ،واتخدداذ القد اررات اإلداريدة المفيدددة ،كمددا ل تسدداعد فددي عمليددة الرقابددة
وقي دداس التكلف ددة بش ددكل دقي ددق وع ددادل ،وذل ددك بس ددبب اهتمامه ددا بالنت ددائج المالي ددة اإلجماليد دة ،دون
مراعاة األنشطة الفعلية المسببة لهذه النتائج (.)Turney & Stratton, 1992

.8

يعتمددد النظددام التقليدددي علددى مقدداييس مرتبطد دة بددالحجم مثددل (ساع دات العمد دل المباشد در) كأسدداس
لقيد داس التكاليد دف غيددر المباش درة (هديد دب ،)0002 ،كمددا أنهد دا تفتددرض أن المنتجددات والخدددمات
تس ددتهلك المد دوارد ،أي أنهد د دا تفت ددرض أن التكلف د دة المستهلك د دة م ددن التك دداليف غي ددر المباش د درة ت ددزداد
عنددددما تتضد دداعف الوحد دددات المنتجد ددة مد ددن مند ددتج مدد دا ،مد ددع م ارعد د داة معد دددل التحميد ددل المستخد د ددم
( .)Cooper & Kaplan, 1991إل أن المنتجدات فعليد ا ل تسدتفيد مدن عناصدر التكداليف
ٍ
متساو ،مما ينجم عنه عدم عدالة في توزيع التكاليف.
غير المباشرة بشكل

.1

تحمل التكاليف وفق النظام التقليدي على المنتجات الكبيرة بقددر أكبدر مدن المنتجدات الصدغيرة،
وهددذا أمددر لدديس صددحيح ا ( ،)Cooper, 1987ممددا يجعددل المعلومددات التددي ينتجه دا النظددام
التقليدي للتكاليف مضدللة؛ ألنهدا تميدل الدى زيدادة تكلفدة المنتجدات ( )over costذات األحجدام
العاليددة ،والتددي تنددافس بشددكل جيددد ،مددن خددالل تحميلهددا بقدددر كبيددر مددن التكدداليف غيددر المباش درة
وقدر أقل للمنتجات ذات األحجام المنخفضة (هورنجرن واخرون.)0000 ،
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.3

تقدارير الدنظم التقليديدة للتكداليف ل توضدح بدقدة تفاصديل األمدوال المنفقدة ،وعلدى مدن أنفقدت
وبواسددطة مددن أنفقددت ،أي أن الخفدداق يظهددر فددي تقددارير تكلفددة األنشددطة والعمليددات ،وعليدده فددإن
العتقدداد السددائد أن الددنظم التقليديددة للتكدداليف باتددت ل تلبددي شددروط المنافسددة العالميددة للتحسددين
(.)Johnson, 1990
عاجز عن رقابة العمليات وقيداس التكلفدة
كما ير (التكريتي )0005 ،أن النظام التقليدي بات
ا

بشكل دقيق لألسباب التالية:
.5

يقددوم بتجميددع النح ارفددات بشددكل إجمددالي علددى مسددتو األقسددام ،وعدددم حصددرها بالمنتجددات التددي
تسددببت فيه دا ،األمددر الددذي يددؤدي إلددى عدددم إظهددار هددذه النح ارفددات فددي التقددارير الماليددة بشددكل
يساعد المنشأة على تصحيحها.

.0

يركز على النتائج المالية اإلجمالية ،ويتجاهل النشاطات الفعلية التي تسببت فيهدا ،األمدر الدذي
ل يساعد المنشأة على التقييم العادل والدقيق لقدرتها على تقديم التحسينات الالزمة.

.6

باتت التقارير الدوريدة مشدوهة بسدبب التخصديص الشدامل للتكداليف ،فهدي تضدع مسدؤولية إنفداق
المد دوارد داخ ددل األقس ددام عل ددى مس ددؤولي األقس ددام ،حت ددى وان ل ددم يك ددن قياس ددها دقيقد دا ،له ددذا ف ددإن
جيدا لتقييم المديرين واألقسام.
التخصيص الشامل ل يؤسس ا
وعليده يمكددن القددول :إن النظددام التقليدددي لتخصديص التكدداليف غيددر المباشدرة ،تعددرض لنتقددادات

كثيرة وجوهريدة ،معظمهدا ينصدب فدي أن هدذا النظدام يدوفر بياندات ماليدة بهددف تقيديم المخدزون ،وتحديدد
تكلفة البيع ،في حين أنه يعجز عن توفير بيانات ومعلومات إضافية ،تساعد المنشأة في اتخداذ ق ارراتهدا
بشكل دقيدق فيمدا يخدص التشدغيل واإلنتداج والسدتراتيجيات ،لهدذا كاندت الحاجدة ملحدة وضدرورية إليجداد
بديل أفضدل ،يلبدي احتياجدات المنشدأة مدن خدالل تدوفير بياندات ومعلومدات مفيددة ودقيقدة ،ومعرفدة كافيدة
لخدمتها في اتخاذ ق ارراتها اإلدارية.
وبسبب الحاجدة الملحدة لنظدام تكداليف متطدور يخصدص التكداليف غيدر المباشدرة بشدكل منطقدي
وعددادل ،وينددتج معلومددات مفيدددة ودقيقددة ،واسددتجابة لمتطلبددات البيئددة شددديدة المنافسددة والتعقيددد ،والبقدداء
والستمرار في عالم األعمال ،ومع دخول التكنولوجيا المتطورة في عالمي التصالت والحاسدوب ،كدان
لبد من استحدا

أساليب إدارية تتواكب والتطور الهائل في عالم الصناعات والتصدالت والتكنولوجيدا
44

واألس دواق ،وتلبددي متطلبددات اإلنتدداج والسددوق العصددري ،باإلضددافة إلددى اتفدداق علمدداء المحاسددبة اإلداري دة
والمختص ددين عل ددى قص ددور نظ ددام التك دداليف التقلي دددي ،وأن ه ددذا النظ ددام ب ددات ل يلب ددي متطلب ددات المرحل ددة
الراهنة ،التي تتصف بالسرعة والمخاطرة ،والتي تعتمد على المعلومة والمعرفة ،ولذلك ناد ( Cooper
 )& Kaplanفي العام " "1985بتبندي نظدام التكلفدة علدى أسداس النشداط ( ،)ABCبدديالا أكثدر مالءمدة
في تخصيص التكاليف على المنتجات أو الخدمات من النظام التقليدي (.)Grasso, 2005
 .1.1نظام التكاليف على أساس النشاط )Activity Based Costing System (ABC
يعتبر نظام التكاليف على أساس األنشطة

) (ABCأحد أساليب المحاسبة اإلدارية

الستراتيجية ،والذي يستخدم بشكل أساس لتحسين الكفاءة التشغيلية ،حي

يعتبر العام ( )1949بداية

ظهور هذا النظام ،عندما دافع ) (Goetzعن مبادظ هذا النظام ،وأشار إلى أن كل مجمع تكاليف
متجانسا وأن كل مجمع منها قد يتغير بتغير بعض العمليات ،األمر الذي
غير مباشرة يجب أن يكون
ا

يشير إلى وجود عالقة سببية بين مجمع التكلفة واألنشطة (.)Drury, 2002

در بنظدام الد د ( )ABCمدن قبدل البداحثين واألكداديميين
وقدد شدهدت أواخدر الثمانينيدات اهتمامدا كبي ا
والمستشدارين والمدديرين ،وقدد تدم تبنيده والتدرويج لده ،كونده قاعددة لصدنع القد اررات السدتراتيجية وتحسدين
األداء المربح ( ،)Kaplan & Norton, 1992حي

كان من البديهي أن يدتم اسدتبدال الدنظم التقليديدة

بشكل تدريجي وذلك بسبب التفوق الملموس لنظام ال د ( ،)ABCوفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات
تدم تطبيدق ) (ABCفدي عددد كبيدر مدن المصدانع والشدركات ،حيد

َّمكدن المددراء الدذين تبندوا هدذا النظدام

مددن تخفدديض التكدداليف ،وبالتددالي إعطدداء فددرص للتحسددين ،واظهددار سلسددلة منتجددات أكثددر ربحيددة
(.)Cooper & Kaplan, 1991
كم ددا َّ
رجح ددت بع ددض الد ارس ددات أن دده ق ددد يك ددون محاس ددبو ش ددركة جند درال إلكتري ددك (

General

 )Electricاألمريكية هم أول من استخدم مصدطلح النشداط ،لوصدف العمدل الدذي تسدبب فدي التكداليف،
فقد شكلت الشركة فريق ا مختص ا من قسم المراقبين لد ارسدة واقتد ار طدرق مدن شدأنها السديطرة علدى النمدو
المت ازيددد للتكدداليف غيددر المباش درة ،وقددد اقتددر الفريددق أسددلوب ا جديدددا لتصددنيف التكدداليف حسددب األنشددطة
المسببة لها ،وذلك من أجل تحقيق سيطرة ورقابة أفضل عليها ،وعلى الرغم من أن شركة ( General
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 )Electricقددد اسددتعملت تصددنيفات مشددابهة لنظددام ( )ABCفددي تتبددع تكاليفهددا ،فإنهددا لددم تسددتخدم هددذه
المعلومددات فددي ن دوا ٍ مهمددة ،مثددل تحليددل ربحيددة المنتجددات والزبددائن وغيرهددا (التكريتددي .)0005 ،ومددع
بداية التسعينات تنبهت العديدد مدن الشدركات الخدميدة مثدل (البندوك وشدركات التصدالت والمستشدفيات
بتخفيضات التكاليف الرئيسة الناشئة عن تبني وتطبيق نظام ال د ( ،)ABCاألمر الذي دفعها لستخدامه
).)Mays & Sweeney, 1994, Lambert & Whitworth, 1996
 .1.1.1األسباب التي أدت إلى تبني نظام التكاليف على أساس األ نشطة ()ABC
يشير ( )Hon & Chu, 2012إلى أهم التغيرات التي قادت إلى التحدول لنظدام ( ،)ABCكدالتغير
في القدرة التنافسية في بيئة السوق ،والتكامل بين تقنيدات التصدنيع ،إضدافة إلدى انخفداض دورة اإلنتداج،
وتنوع المنتجات ،والتسارع في تحدي

المعلومات ،وزيادة العتماد على األصول الثابتة ،وما يرافقه من

ارتفاع حاد في التكاليف غير المباشرة ،مما جعل من غير الممكن التأكد من تكلفدة المندتج وقيمتده بدقدة
عبددر اسددتخدام نظددم محاسددبة التكدداليف التقليديددة ،ويمكددن التطددرق إلددى بعددض هددذه التغي درات علددى النحددو
التالي:
.5

حاج ددة اإلدارة إل ددى بيان ددات ومعلوم ددات م ددن أج ددل التخط دديط والرقاب ددة والتحفي ددز واتخ دداذ القد د اررات
وتطوير العمل بشكل مالئم ،مع التركيز على الموارد القتصادية وتطبيق مبدأ التخصيص قدر
الستفادة (.)Horngren et. al., 2006

.0

النتقددادات الجوهريددة التددي وجهددت لنظددام التكدداليف التقليدددي ،فيمددا يخددص التوزيددع غيددر العددادل
للتكدداليف ،وعدددم القدددرة علددى تحديدددها بشددكل دقيددق ،وعدددم القدددرة علددى السدديطرة والرقابددة عليهددا
(العلكدداوي .)0008 ،وبالت ددالي الحاج ددة الملح ددة لنظ ددام ( )ABCتمثلددت ف ددي زي ددادة الق دددرة عل ددى
توزيع التكاليف غير المباشرة على المنتجات والخدمات (العربيد.)0006 ،

.6

التطدور الصدناعي واسدتخدام التكنولوجيدا متمدثالا فدي األتمتدة التدي أدت إلدى تنظديم الددورة
اإلنتاجيدة ،بنداء علدى خطدوات منطقيدة مرتبدة ،ولديس وفقدا لتجهيدز وتنظديم األفدراد (الدداعور،
.)0008
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.8

رغبددة اإلدارة فددي مجدداراة التطددور العددالمي فددي جميددع الددنظم السددائدة ،األمددر الددذي يتطلددب خلددق
وعي ثقافي لدد اإلدارة بأهميدة التغييدر ،والعمدل علدى قبدول النظدام الجديدد ،مدن خدالل التددريب
والتعرف على مزاياه ومنافعه (.)Horngren et. al., 2006

.1

التطور في العمليات اإلنتاجية ،والستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات ،أد إلدى زيدادة نسدبة
التكدداليف غيددر المباش درة وانخفدداض التكدداليف المباش درة ،كمددا أن انخفدداض حجددم العمالددة وارتفدداع
درجة التقنية للمعدات ،أد إلى زيادة أهمية األنشطة الداعمة لإلنتاج ،وبالتالي زيدادة التكداليف
الصناعية غير المباشرة (.)Horngren et. al., 2006

.3

زيادة حدة المنافسة فدي أسدواق المنتجدات أدت إلدى حاجدة اإلدارة إلدى معلومدات أكثدر دقدة حدول
بيانات التكاليف ،لمساعدتها في اتخداذ القد اررات السدتراتيجية (،)Horngren et. al., 2006
فنظ ددام ( )ABCي ددوفر بيان ددات تكلف ددة أكث ددر دق ددة ،ومعلوم ددات مالئم ددة لتخ دداذ القد د اررات اإلداريد دة
ارت التس ددعير ،واختيد دار مد دزيج اإلنت دداج والزب ددائن األمث ددل ،وتحس ددين مق دداييس األداء ،وترش دديد
كق در ا
تكاليف اإلنتاج ،مما يجعله أكثر قدرة على زيادة القدرة التنافسدية للمنشدأة (عبدد الكدريم ،الكخدن،
.)5225
ويمك ددن اس ددتنتاج أن الت ددداعيات الس ددابقة أدت ال ددى ض ددرورة وج ددود منهجي ددة جدي دددة ودقيق ددة ف ددي

تخص دديص األعب دداء غي ددر المباشد درة عل ددى األنش ددطة وعل ددى وح دددات اإلنت دداج ،أي رب ددط التك دداليف بأس ددباب
حدوثها ثم ربط األنشطة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها المنشأة ،وفق ا لمبدأ السببية ،حي

تتمثل هذه

المنهجية بنظام (.)ABC
 .1.1.1مفهوم نظام التكاليف على أساس االنشطة ()ABC
يعرف ( )Garrison, et, al., 2012نظام التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCبأنه
طريقة لحساب التكلفة ،ومصمم لتزويد المديرين بمعلومات التكلفة للق اررات الستراتيجية والق اررات
األخر والتي من المحتمل أن تؤثر على الطاقة اإلنتاجية وكذلك التكاليف الثابتة فضالا عن التكاليف
المتغيرة ،كما أضاف ( )Garrisonأن نظام ( )ABCعادة ما يستخدم كمكمل لنظام التكاليف التقليدي
بديال عنه ،وقد عرف ( )Horngren et. al., 2011نظام محاسبة التكاليف على
للشركة وليس ا
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أساس األنشطة ( )ABCبأنه ذلك النظام الذي يصحح أنظمة محاسبة التكاليف األخر عن طريق
التركيز على األنشطة الفردية واعتبارها موقع التكلفة األساسي ،كما وُيعرف نظام ) (ABCبأنه طريقة

لقياس التكاليف وأغراضها ،وأداء األنشطة ،حي

يتم تخصيص التكاليف على األنشطة مستندة على

مقدار استخدامهم من مصادر التكاليف ،ومن ثم تخصيص التكاليف على أغراضها مستندة على
مقدار استخدامهم من األنشطة ،إذا ) (ABCيعرف العالقة السببية لموجهات التكاليف إلى األنشطة
( ،)James, 2006بينما عرف ( )Horngren et. al., 2005نظام ) (ABCبأنه :نظام يقوم
على تجميع التكاليف غير المباشرة لكل نشاط من أنشطة المنشأة في مجمعات تكلفة )(Cost Pools
ثم توزيع تلك التكاليف على الخدمة أو المنتج النهائي على أساس معدلت تحميل تحدد بموجب
مسببات أو موجهات مبنية على العالقة السببية ،ويعرفه ) (Mark, 1998بأنه نظام لربط التكاليف
باألنشطة ،ومن ثم ربط األنشطة باألوامر أو المنتجات التي تسببت فيها ،ووفقا لهذا النظام ()ABC
تكون التكاليف قد خصصت إلى األوامر والمنتجات المالئمة ،وليس فقط التكاليف التي يمكن تتبعها
بسهولة يتم ربطها باألنشطة واألوامر والمنتجات ،وعليه فإن ( )ABCهو نظام يتم من خالله
تخصيص األنشطة بدقة أكثر إلى األوامر والمنتجات المالئمة ،أما ( )Hilton, 1994فقد عرفه على
أنه نظام يقوم على مرحلتين لتوزيع التكاليف غير المباشرة ،حي

يتم تجميعها في مجمعات للتكلفة

بناء على موجهات التكلفة.
( ،)Cost Poolsتم تخصيصها على الخدمات أو المنتجات النهائية ا
ومن خالل التعريفات التي تعرضت لنظام ( )ABCيمكن استنتاج التي:
.5

إن نظ ددام ( )ABCيرتك ددز عل ددى مح ددورين أساسد دين مفادهم ددا أن األنش ددطة تس ددتهلك المد دوارد ،وأن
المنتجات تستهلك األنشطة.

.0

أسداس هدذا النظدام ومحدور اهتمامده هدو ربدط األنشدطة بالتكداليف ،ثدم ربدط الخددمات والمنتجدات
باألنشطة ،األمر الذي يميز هذا النظام بأنه يتديح تتبدع التكداليف وتخصيصدها وتحديددها بشدكل
أكثر دقة ،أي بمعنى آخر توزيع التكاليف غير المباشرة بشكل منطقي وعادل.

.6

هذا النظدام يركدز علدى مسدببات التكلفدة علدى اعتبدار أن األنشدطة هدي التدي تتسدبب فدي التكلفدة
وأن المنتجات تتسبب في األنشطة ،وتتحمل بالتكلفة بقدر احتياجها من تلك األنشطة.
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ومددن خددالل مددا سددبق يتضددح أن نظددام ( :)ABCهددو أسددلوب اسددتراتيجي لتخصدديص التكدداليف
وتوزيعه ددا ،يس ددهم بش ددكل فاع ددل ف ددي تزوي ددد المنش ددأة بمعلوم ددات أكث ددر دق ددة ،تزي ددد م ددن ق دددرة المنش ددأة عل ددى
التخط دديط والرقاب ددة ورس ددم السياس ددات التش ددغيلية واإلنتاجي ددة والس ددتراتيجية م ددن خ ددالل التخص دديص الجي ددد
للتكلفة ،كما ويخفض التكاليف من خالل تخصديص تكداليف المدوارد علدى األنشدطة المتسدببة بهدا ،ومدن
ثم تخصيص تكداليف األنشدطة علدى المنتجدات والخددمات المتسدببة بهدا وبالتدالي الدتخلص مدن األنشدطة
التي ل تضيف قيمة.
 .1.1.1مراحل تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة (:)ABC
أوضح ( ،)Cooper & Kaplan, 1988أن هناك أربع مراحل إلنشاء نظام ( )ABCوهي:
.5

تحديد النشاطات الرئيسة في المنشأة.

.0

تحديدد العوامدل (محركدات التكلفدة  )Cost Driversالتدي تدؤثر بشدكل كبيدر فدي تكلفدة النشداط،
والتحديد المباشر لكيفية طلب النشاط للتكلفة .

.6

إنشاء وعاء تكلفة لكل نشاط.

.8

تتبع التكاليف طبقاا للنشاطات ،حسب كيفية طلب األنشطة لتلك التكاليف.

وقد حددها ()Horngren, et, al., 2011
.5

تحديد المنتجات التي تم اختيارها كأهداف تكلفة.

.0

تحديد التكاليف المباشرة للمنتجات.

.6

اختيار النشاطات وأسس تخصيص التكلفة لستخدامها في تخصيص التكاليف غير المباشرة
على المنتجات.

.8

تحديد التكاليف غير المباشرة المتعلقة بكل أساس تخصيص تكلفة.

.1

حساب المعدل لكل وحدة لكل أساس تخصيص تكلفة.

.3

حساب التكاليف غير المباشرة المخصصة على المنتجات.

.5

حساب إجمالي تكلفة المنتجات من خالل إضافة كل التكاليف المباشرة وغير المباشرة
المخصصة للمنتجات.
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 .1.1.1مقومات نظام التكاليف على أساس االنشطة (:)ABC
يقوم نظام ( )ABCعلى مقومات أساسية هي:
.1

الموارد :وهي العناصر القتصادية التي توجه ألداء النشاط ،وتعد مصدر التكلفة التي تحدد
عند استخدام هذه الموارد ،فهي تعتبر من عوامل اإلنتداج التدي يدتم اسدتعمالها مدن قبدل النشداط
لتوليدد مخرجاتده ،وتتضدمن  :المدوارد ،والمدواد ،والعنصدر البشدري (العمدل( ،والتكنولوجيدا،
والخددمات المشدتراة مدن خددارج المنظمدة مثدل اإلعددالن والخدددمات المحاسدبية والقانونيددة.
()Cooper & Kaplan, 1992

.1

األنشطة :تعتبر األنشطة نقطة التركيز في نظام ( ،)ABCوقد عرف ( Garrison, et. al.,
 )2012النشاط بأنه "الحد

الذي يتسبب في استهالك الموارد العامدة فدي المنظمدة" ،وعمومد ا

يمكدن تقسديم األنشدطة المؤديدة إلنتداج مندتج أو تقدديم خدمدة طبقدا لخاصدية التسلسدل الهرمدي
لألنشدطة " ،"Hierarchies of Activitiesحيد
الموجودة في المنهج التقليدي ،حي

تعتبدر األسداس فدي التغلدب علدى العيدوب

يتم التعامل مع األنشطة التي يتم تحديدها في المنشأة من

خالل تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسة على النحو التالي (:(Cooper, 1990
أ .أنشطة ترتبط بوحددة المندتج " :"Unit Level Activitiesوهدي األنشدطة التدي تُ َّ
دؤد ْ عندد

إنتاج كل وحدة من وحددات المندتج ،وعليده فهدي تختلدف بداختالف أندواع الوحددات المنتجدة
وأعددادها ،وتكداليف هدذه األنشدطة تتضدمن /المدواد المباشدرة ،األجدور المباشدرة ،وبعدض

التكاليف األخر التي يمكن تتبعها لوحدة المنتج.
ب .أنشطة ترتبط بالحزمة اإلنتاجية " :"Batch Level Activitiesوهي األنشطة التي تُ َّ
ؤد ْ

لكل حزمة إنتاجية ،بغض النظر عن عدد الوحددات المنتجدة والمتعلقدة بكدل حزمدة ،مثدل:
تهيئدة اآللت وطلدب شدراء مجموعدة األجدزاء ،ومدن هندا فدإن تكلفدة أداء تلدك األنشدطة ل
ترتبط بعدد الوحدات المنتجة الخاصة بكل حزمة إنتاجيدة .وعليده ،فدإن مسدببات التكداليف
الخاصدة بتلدك النوعيدة مدن األنشدطة قدد تكدون عددد أوامدر اإلنتداج أو عددد مدرات
التخصديص ،وذلدك لتسدهيل عمليدة تخصديص تكداليف تلدك األنشدطة علدى المنتجدات
المتنوعة.
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ج .أنشطة ترتبط بالخط اإلنتاجي " :"Product Sustaining Activitiesوهي األنشطة هي
التدي تُ َّ
دؤد ْ حسدب الحاجدة لتددعيم المجموعدات المتنوعدة مدن المنتجدات ،وبالتدالي فهدي

أنشدطة تخددم وحددات مندتج واحدد ،مثدل :نشداط تغييدر مواصدفات مندتج مدا ،نشداط إعدداد
اختبارات خاصة لجودة أحد المنتجات ،وعليه فإن تكلفة تلك األنشطة تُحمل على اإلنتاج
باستخدام مسببات تكلفة تتالءم مع خصائص المنتج نفسه ،مثل :عدد مكونات المنتج ،أو
عدد أوامر التغيرات الهندسية الالزمة للمنتج.

د .أنشدطة تدرتبط بعمليدات المنشدأة ككدل " :"Facility Sustaining Activitiesوهدي
األنشدطة التدي يدتم تأديتهدا لددعم عمليدات المنشدأة بشدكل كلدي ،وتتعلدق بتزويدد الخددمات
اإلنتاجيدة واإلداريدة المختلفدة ،وهدي األنشدطة التدي تسدبب حددو تكلفدة تتركدز علدى إنتداج
تمامدا عدن حجدم اإلنتداج ،مثدل :األنشدطة
منتجدات أو أداء خددمات معيندة بشدكل منفصدل ا
المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية والعالقات العامة والنظافة واألمن.
وهذا التحديد ل يظهر بشكل جلي فيما إذا كانت جميدع األنشدطة المدؤداة ذات أهميدة أو ذات
قيمدة مضدافة (حلدس .)2007 ،حيد
المنشأة واألحدا

تختلدف تعريفدات األنشدطة ذات القيمدة المضدافة بداختالف طبيعدة

التي تتعرض لها كما يلي (:(John,1992

أ .أنشطة تضيف قيمة من وجهة نظر العميل.
ب .أنشطة يتم تأديتها بأقصى درجة من الكفاءة.
ج .أنشطة تؤدي إلى تحقيق الهدف األساس للمنشأة.
ويكون النشاط الذي يحقق قيمة إضافية ،هو ذلك النشاط الذي يرغب العميل في دفع قيمة
مقابله ،ويتم تأديته بكفاءة عالية ،وضروري لتحقيق أهداف المنشأة ،أما النشاط الذي ل يحقق قيمة
إضافية ،فهو ذلك النشاط الذي يمكن إلغاؤه أو تقليصه ألدنى حد ممكن بحي
الزبون ،دون أن يؤثر على تحقيق أهداف المنشأة.
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ل يؤثر على رضا

.1

المخرجـات :هدي وحددات التكلفدة التدي تسدتهلك خددمات األنشدطة المختلفدة ،وتشدمل المنتجدات
والخددمات ،وتعتبدر مسدببات تكداليف األنشدطة هدي الدرابط بدين تكداليف األنشدطة والمخرجدات
المتنوعة (حلس.)2007 ،

.1

مسببات تكلفة األنشطة :هي العنصر الذي يترتب على وجوده حدو التكلفة ،وغالبا ما يمثل
السدبب الدرئيس لحجدم النشداط ،ويتنداول تحليدل مسدببات التكلفدة لألنشدطة تحديدد سدبب حددو
التكلفة ،ولغرض قياس تكلفة المنتجات يجب التمييز بدين مسدببات التكلفدة للمرحلدة األولدى فدي
دورة تحميل التكاليف والخاصة بتخصيص الموارد على األنشطة وهي تمثل مسببات لستخدام
المدوارد بواسدطة م اركدز النشداط ومدن أمثلتهدا( :عددد أوامدر التشدغيل ،عددد الفاحصدين ،عددد
الكيلدووات سداعة المسدتخدمة) ،ومسدببات التكلفدة للمرحلدة الثانيدة فدي دورة تحميدل التكداليف،
والخاصة بتحميل تكلفة األنشطة على المخرجات ،ويمثل مسبب التكلفة من هذا النوع العنصدر
يكدون لكدل مجمدع تكداليف مسدبب واحدد للتكلفدة

الدرئيس فدي إنشداء مجمعدات التكلفدة ،حيد

(الهلبدداوي ،)1995 ،وفددي ظددل وجددود روابددط متعددددة

بددين األنشددطة والمنتجددات ،يجعددل مددن

الضرورة استخدام مسببات عديدة للتكلفة ،إل أنه بشكل عام يمكن تقسيم مسببات التكلفة إلى
نوعين أساسين (:)Cooper & Kaplan, 1992
أ.

مسدببات خاصدة بالعمليدات " :"Transaction Cost Driversوتركدز هدذه النوعيدة
على عدد المرات التي يتم فيها تأدية النشاط الواحد ،وتستخدم في حالة ما إذا كاندت
مجموعة المنتجات تحتاج إلى القدر نفسه من النشاط ،فعلى سبيل المثال فإن أنشطة
جدولة تشغيل اآللت لإلنتاج وتشغيل أمر الشراء وصيانة جزء معين من اآللدة يمكدن
أن تؤدي وتستغرق نفس الوقت والجهد بغض النظر عن طبيعة المنتج النهائي.

.0

مسدببات خاصدة بدالفترة الزمنيدة " :"Duration Cost Driversوتهدتم هدذه النوعيدة
بدالفترة الزمنيدة التدي يسدتغرقها النشداط الدالزم إلنتداج مندتج مدا ،وتسدتخدم فدي حالدة
اخدتالف حجدم النشداط المطلدوب تأديتده بداختالف نوعيدة وكميدة المندتج النهدائي ،ومدن
أمثلدة مسدببات التكلفدة الخاصدة بدالفترة الزمنيدة سداعات العمدل المباشدر ،سداعات
الفحص ،ساعات تهيئة اآللة للتشغيل.
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وعلى الرغم من أن زيادة عدد ونوعية مسببات التكلفة تؤدي إلى دقة النتائج المبتغاة من
تطبيدق نظدام ( ،)ABCفإنده مدن ناحيدة أخدر قدد يدؤدي إلدى تعقيددات فدي التطبيدق وارتفداع
نظر لتنوع وتعدد البيانات التي يتعين جمعها وتحليلها عن أنشطة المنشأة ،لذلك يجدب
تكاليفه ،اا

مراعاة عدة عوامل عند اختيار مسبب التكلفة لكل نشاط ،ومدن أهدم هدذه العوامدل :درجدة الدقدة
المطلوبة في أرقام التكلفة ،درجة تعقد وتنوع المنتجدات ،األهميدة النسدبية لمجمعدات التكلفدة ،و
مقابلة التكاليف بالعائد من تجميع وتحليل بيانات مسببات التكلفد د د د د د دة (حلس.)0005 ،
.1

مجمعات تكلفة النشـاط :مجموعدة األعمدال المتجانسدة التدي تدؤدي داخدل وحددة النشداط لتحقيدق
هدف محدد وهي حلقة الوصل بين موارد المنظمة والمنتجات النهائية ،حي

إن هذه األنشطة

تستهلك موارد المنظمة من أجل إنجاز المنتج النهائي من سلع وخددمات .ويدتم تجميدع عناصدر
التكداليف غيدر المباشدرة الناتجدة عدن أعمدال متجانسدة بكدل مجمدع تكلفدة للنشداط حسدب الددور
إحصائيا
تحليال
طرديا مع النشاط ،وقد يستدعي ذلك
تناسبا
الذي يؤديه ،وأن تتناسب التكاليف
ا
ا
ا
ا

لتحديد قوة واتجاه العالقة بين األعمال داخل المجمع وبين تكلفة كل نشاط ،بعد ذلك يتم توزيع
تكداليف مجمعدات التكلفدة علدى (المنتجدات ،والخددمات) ،حسدب األنشدطة التدي اسدتخدمت فدي

إنجازها (حلس.)0005 ،
وقدد يسدتدعي األمدر فدي بعدض األحيدان زيدادة أو تقلديص عددد مجمعدات تكلفدة النشداط
بحسب التجانس بين مجموعة األعمال التي تتكون كل منها ،مما يوجب ضرورة تقسديم الهيكدل
التنظيمدي إلدى مجموعدة مدن األنشدطة ي ارعدى فيهدا مدد

تجدانس األعمدال داخدل كدل نشداط،

وكدذلك ارتبداط عناصدر التكداليف باألعمدال التدي تدؤدي داخلده .فبددلا مدن أن نبحد

عدن نمدط

داديا أن
سلوك التكاليف لكل وحدة نشاط ونحدد لها مسبب التكلفة المالئم ،فإنده قدد يكدون اقتص ا

يتم تجميع عدد من األنشطة المتجانسة في مجمع تكاليفي واحد يكون له مسبب تكاليفي واحد،

والمشدكلة أنده كلمدا زاد عددد األنشدطة التدي يدتم تجميعهدا فدي مجمدع تكداليفي واحدد قلدت المقددرة
على تحديد مسبب تكاليفي واحد لها (.)Brimson, 1991
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 .1.1.1متطلبات نجا نظام التكاليف على أساس األنشطة ()ABC
حدد كل من (درغام ،)0005 ،و(سامي )0000 ،أن نجا نظام ( )ABCيقوم على:
.5

تقويم احتياجات المنظمة من المعلومات وكذلك طبيعة هيكل المعلومات ويتضمن ذلك توقيت
الحصول على المعلومات وكيفية توظيفها بشكل أمثل لكافة مستويات المشروع.

.0

توفر أنظمدة محاسدبية جيددة تكدون قدادرة علدى تدوفير البياندات والمعلومدات الدقيقدة و التفصديلية
بشكل سهل وميسور.

.6

فهمدا واض ادحا وتحدي اددا للعوامدل
إن اسدتخدام نظدام التكلفدة علدى أسداس النشداط ( )ABCيتطلدب ا
التدي تدؤدي إلدى نشدوء نشداط مدا ،ومدن ثدم تتسدبب فدي حددو تكداليف ذلدك النشداط ،وكدذلك
تحديد المسببات التي يتم بموجبها توزيع تكاليف النشاط على المنتجات.
ولقد أضافت دراسة ) (Gering, 1999مجموعة من العتبارات الالزم توافرها لضمان نجدا

تطبيق نظام(ABC):
.5

ضرورة الحصول على دعم اإلدارة العليا.

.0

عدم التخلص السريع والفوري من المنتجات والخدمات والعمالء غير المريحين.

.6

توخي الحذر عند نقاط اختناق التكاليف ).(Costing Bottlenecke

.8

حساب تكلفة كل مسبب سواء على المستو األدنى أو األعلى في المنشاة.

.1

التحديد المسبق لشكل نظام (( )ABCمشروع -نموذج -نظام).
ويضيف ( )Horngren, et, al., 2011أن التنفيذ الناجح لنظام  ABCيتطلب أكثر من

تغير جوهرايا في نظم التكاليف ويتطلب من
مجرد الفهم للتفاصيل الفنية ،فتنفيذ  ABCغالبا ما يمثل اا

المدراء عمل اختيارات رئيسة بما يتعلق بتعريف النشاطات ومستو التفاصيل ،ويحدد العتبارات اآلتية

لضمان نجا تنفيذ :ABC
.5

الحصول على دعم اإلدارة العليا وايجاد أو خلق الشعور واإلحساس بضرورة جهود نظام
..ABC

.0

تكوين لجنة إرشاد وتوجيه من المديرين من خالل سلسلة القيمة لجهود نظام .ABC

.6

أساسا لتمكينهم.
تعليم وتدريب العاملين على نظام  ABCيعتبر
ا
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.8

السعي وراء النجا

خالل المد

القصير كدليل على أن تنفيذ نظام  ABCيجلب نتائج

إيجابية.
.1

إدراك أن المعلومات التي يقدمها نظام  ABCليست كاملة ألنه يوازن بين الحاجة لمعلومات
أفضل مقابل تكلفة تكوين نظام معقد يدركها فقط قليل من المديرين والعاملين.

 .1.1.1أهداف نظام التكاليف على أساس األنشطة ()ABC
يهدف نظدام ( )ABCبالدرجدة األولدى إلدى تزويدد اإلدارة بمعلومدات دقيقدة حدول كيفيدة اسدتخدام
المدوارد المرتبطدة باألنشدطة المختلفدة ،ومدد اسدتفادة هدذه األنشدطة مدن تكداليف المدوارد ،لتسدهيل عمليدة
تحميل المنتج بالتكاليف المناسبة بقدر استفادة األنشطة المكونة لهذا المندتج مدن تكداليف المدوارد ،حيد
مزيدا عديدددة (درغددام ،)2007 ،كمدا يهدددف إلددى حددل
إن دقدة المعلومددات الددذي يوفرهدا هددذا النظددام تمنحدده ا
المشدداكل المتعلقددة بتخصدديص عناصددر التكدداليف غيددر المباش درة علددى م اركددز اإلنتدداج ،وقيدداس وتسددعير
جميدع المدوارد المسدتخدمة فدي األنشدطة الداعمدة لإلنتداج وتحميدل التكداليف غيدر المباشدرة فدي كدل مركددز
إنتدداجي علددى وحدددات اإلنتدداج ،وعمددل كددذلك علددى تحسددين خدددمات العمددالء وارضدداء المسددتهلك وتفعيددل
خدمة ما بعد البيع (.)Atkinson et al, 2004
وير (التكريتي )2007 ،أن نظام ( )ABCيسعى لتحقيق األهداف التالية:
.5

تحقيق العدالة في تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات المختلفة والمتنوعة.

.0

تقديم معلومدات مالئمدة تفيدد اإلدارة فدي اتخداذ القد اررات وتحديدد أسدباب ارتفداع التكداليف فدي قديم
ما.

.6

التخلص من العشوائية في توزيع التكاليف غير المباشرة بين المنتجات المختلفة.

.8

تقددديم صددورة واضددحة إلدارة المنشددأة عددن األنشددطة المسددببة للتكدداليف ،ومددن ثددم معرفددة نصدديب
المنتج من كل نشاط على حده.

.1

مساعدة المنشأة على تخفيض التكاليف عن طريق تحديد األنشدطة التدي تضديف مدن تلدك التدي
ل تضدديف قيمددة للمنددتج أو الخدمددة ،وبالتددالي العمددل علددى تخفدديض تكدداليف مثددل تلددك األنشددطة
التي ل تضيف قيمة.

.3

تحديد تكلفة المنتج بالدقة المطلوبة.
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 .1.1.1مزايا تطبيق نظام التكاليف على أساس األ نشطة ()ABC
يتمتع نظام ( )ABCبعدة مزايا أهمها:
.5

يعتب ددر نظ ددام ( )ABCنظامد دا ش ددامالا ك ددامالا ،ألن دده يعم ددل عل ددى توض دديح ماهي ددة عم ددل المنش ددأة
وتقسيمها إلى أنشطة ،وكذلك توزيع عناصدر األعبداء اإلضدافية (التكداليف غيدر المباشدرة) علدى
األنشطة التدي تسدتهلك المدوارد بعدد تحديددها علدى أسداس مجمعدات التكداليف (،)Cost Pools
وانشدداء مصدددر تكلفددة لكددل نشدداط ،أو لمجموعددة مددن األنشددطة ،كددذلك تحديددد مسددببات اسددتهالك
لك ددل نش دداط للمد دوارد ،واع ددداد مع دددل تحمي ددل مناس ددب لجمي ددع تك دداليف ك ددل نش دداط م ددن األنش ددطة
المتجانسددة ،وتخصدديص تكدداليف األنشددطة علددى المنتجددات عددن طريددق مسددبب تكلفددة ( Cost
 )Driverلمجمع تكلفة كل نشاط (.)Drury, 1989

.0

يصنف نظام ( )ABCاألنشطة حسب القيمة المضافة مما يتيح الفرصة إلدارة المنشأة لدراسة
تكداليف األنشدطة بعمدق ويجعلهدا قدادرة علدى التحليدل المالئدم ،ومحاولدة اسدتبعاد األنشدطة ذات
التكاليف المرتفعة والتي ل تضيف قيمة ،وكذلك د ارسدة إمكانيدة تحسدين أسداليب أداء األنشدطة
ذات القيمة المضافة الضعيفة (حلس.)2007 ،

.6

يسداعد علدى اتخداذ قد اررات إداريدة أفضدل مدن خدالل التحديددد الددقيق لتكداليف المنتجدات وبالتددالي
اتخاذ ق اررات تتعلق بالتوقف عن انتاج منتج معدين أو التوسدع فدي إنتاجده او شد ارئه مدن الخدارج
(.)Needy et al., 2003

.8

يساعد المديرين في خفض وترشيد الموارد المستنفذة من خالل تحسين مستو األداء عند تنفيذ
عمليات البيع والتسويق ،باإلضافة الى رفع كفاءة أداء الوحدات القتصادية من خالل استخدام
المندداهج الحديثددة مثددل إدارة الجددودة الشدداملة .كمددا أن هددذا المددنهج يس داهم فددي تددوفير المعلومددات
الماليددة وغي ددر المالي ددة ع ددن الوح دددات القتص ددادية ممددا ي ددؤد ال ددى زي ددادة الربحي ددة وتحس ددين أداء
وانسياب العمل في عمليات وأنشطة الوحدات القتصادية (.)Grasso, 2005

.1

يقدم هذا النظام معلومات دقيقة عدن تكلفدة األنشدطة ،كمدا يدزود المدديرين بأسدباب نشدوء التكلفدة
ممددا يددزودهم برؤيددة واضددحة بتحلدديالت التكلفددة والمنفعددة ،ويمكددن كددذلك مددن السددتغالل األفضددل
للموارد النادرة (.)Ellis, 2003
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ويمكن القول بأن نظام التكاليف على أسداس األنشدطة ( )ABCيمثدل أسدلوبا اسدتراتيجيا حدديثا،
يمكن من خالله إنجاز الكثير من المنافع والخدمات للمنشأة ،حي

يساهم بشكل فاعل فدي األداء كونده

اتيجيا إلدارة التكلفة ،وذلك من خالل تعريف وتحديد األنشدطة األكثدر ارتباطد ا بالتكداليف
يعد
أسلوبا استر ا
ا
والتي تحقق منفعة واضافة للمنتج ،وبالتالي استبعاد أو تقليص األنشطة عديمة الفائدة والتي ل تضديف

قيمة للمنتج ،مما يتيح لإلدارة فرصة كبيرة إلعادة توزيع وتخصديص المدوارد بشدكل أدق ،باإلضدافة إلدى
مساهمته في التخطيط والرقابة عن طريق إعداد الموازنات (كون الموازنات تعتبر أداة تخطيط ورقابدة)
كمدا يسداعد فدي تقدويم األداء وتصدحيح النح ارفدات ،باإلضدافة إلدى كونده يدوفر بياندات تكلفدة أكثدر دقدة
ومناسددبة للمنددتج أو الخدمددة المقدمددة ،فإندده يتدديح المجددال للتطددوير والتحسددين المسددتمر ،كمددا أن نظددام
( )ABCل يعمددل بمنددأ عددن األسدداليب السددتراتيجية الحديثددة األخددر  ،بددل يتكامددل معهددا ،األمددر الددذي
يزيد من الكفاءة التشغيلية وتحسين األداء.
 .1.1.8االنتقادات الموجهة لنظام التكاليف على أساس األنشطة ()ABC
علددى الددرغم مددن التطددور التددي أحدثدده نظددام التكدداليف علددى أسدداس النشددطة ( )ABCفددي األدب
المحاسددبي المعاصددر ،والنجددا الددذي حققدده خددالل العقدددين الماضدديين ،فإندده يواجدده مشدداكل وصددعوبات
ظهرت من خالل التطبيق والممارسة العملية لهذا المنهج تتمثل في نوا ٍ عديدة أهمها:
.5

صعوبة الحفاظ على استم اررية النموذج عندد حددو تغيدرات علدى العمليدات واسدتخدام المدوارد
مثل تنوع األداء ،العمالء ،األنشطة (.)Lambino, 2007

.0

ل يقضدي اسدتعمال نظدام التكداليف علدى أسداس األنشدطة ( )ABCعلدى مشدكلة التخصديص
العشوائي للتكاليف غير المباشرة ،فمثالا يكون هناك صعوبة في توزيع بعدض التكداليف غيدر
المباشرة علدى األنشدطة المختلفدة نظد ار لصدعوبة تحديدد مسدببات التكلفدة لدبعض األنشدطة ممدا
يؤدي إلى عدم دقدة تكداليف المنتجدات ومثدال علدى تلدك التكداليف اهدتالك مبداني المصدنع أو
التأمين على المباني أو الضريبة (ظاهر.)2002 ،

.6

طددول الوقددت المسددتنفذ فددي حص در بيانددات التكدداليف ومعالجتهددا فددي مددنهج ( )ABCممددا جعددل
الش ددركات المطبق ددة له ددذا الم ددنهج تتخل ددى عن دده أو توق ددف تحديث دده .فعل ددى س ددبيل المث ددال ش ددركة
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( )Charles Schwabتطلب تطبيق منهج ( )ABCفيها حصر  500موظفادا فدي أكثدر مدن
 500تسهيل كدل شدهر ،وقدد اسدتخدمت الشدركة  58موظفادا لتجميدع ومعالجدة البياندات واعدداد
يومدا .وكدذلك شدركة ()Hendee
التقارير ،وقد استغرق إعداد التقارير الشدهرية أكثدر مدن  60ا
فقددد اسددتغرق برنددامج الكمبيددوتر  6أيددام لحسدداب تكدداليف  510نشدداط للشددركة 500000 ،أمددر
إنتاجي و  810000عنصر خط (.(Kaplan & Anderson, 2007
.8

صد ددعوبة تحديد ددد محركد ددات التكلفد ددة ووحد دددات التكلفدددة ،والد ددنقص فد ددي الم د دوارد الخاصد ددة بعمليد ددة
التطبيق ،باإلضافة لعدم دعم اإلدارة العليا وادراكها لعملية التطبيق (.)Obrien, 1995

.1

تتمثدل مشداكل التطبيدق فدي الوحدددات الخدماتيدة فدي أن نسدبة كبيدرة مدن تكاليفهدا تعتبدر أنشددطة
على مستو الوحدة ككل والتي ل يمكن تتبعها إلى أي من الخدمات التي تقدمه هذه الوحدة،
باإلضددافة إلددى صددعوبة الحصددول علددى البيانددات وذلددك ألن الكثيددر مددن األنشددطة تميددل إلددى أن
تشدتمل علدى مهدام بشدرية غيدر متكدررة والتدي ل يمكدن تسدجيلها بشدكل آلدي ( & Garrison
.)Noreen, 2003

.3

تتطل ددب عملي ددة تح دددي

م ددنهج ( )ABCإع ددادة تحلي ددل األنش ددطة واع ددادة تحدي ددد كمي ددة الوق ددت

المستنفذ لألنشطة التي تسبب التكلفة غير المناسبة وغير الصدحيحة والنتدائج فدي الوقدت غيدر
المناسب (.)Bruggeman & Moreels, 2003
.5

قدد يتعددارض تطبيدق مددنهج ( )ABCمدع بعددض المبددادظ المحاسدبية المتعددارف عليهدا مثددل مبدددأ
الحيطة والحدذر ومبددأ القابليدة للتحقدق ،وبالتدالي يجدب علدى الوحددات التدي تطبدق هدذا المدنهج
أن تحددتفظ بنظددامين :األول لالسددتخدام الددداخلي ،والثدداني لالسددتخدام الخددارجي (تقددارير ماليددة)
جدا (.)Garrison & Noreen, 2008
وهذا مكلف ا

.4

يستبعد نظام ( )ABCبعض التكاليف المرتبطة بمنتجات معينه من التحليل ،مثل :التسويق،
واإلعالن ،وخدمة ما بعد البيع ،والبحو والتطوير ،وهندسة اإلنتاج ،ولدذلك يجدب علدى هدذا
النظام تعديل التحليل ،لكي يتضمن مثل هذه التكاليف حتى يتمكن من التوصدل إلدى التكلفدة
أساسا على قاعدة التكلفة والمنفعة(درغام.) ٢٠٠٠ ،
الكلية للمنتج ويتوقف ذلك
ا
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.2

يعتبر تحديد أنشطة المؤسسة بدقة ووضو من أهدم التحدديات التدي تواجده نظدام ( )ABCفدي
ظل اإلجدراءات المعقددة وصدعوبة الوصدول إلدى المعلومدات والحاجدة إلدى إقنداع اإلدارة بأهميدة
النظام ومنافعه مع بطء الستجابة من المديرين العاملين (سامي.)2000 ،

.50

يرتكدز نظدام التكداليف علدى أسداس األنشدطة ( )ABCعلدى القد اررات اإلسدتراتيجية فدي األجدل
الطويدل بينمدا تحتداج المؤسسدة إلدى اتخداذ القد اررات الخاصدة بالرقابدة والتخطديط فدي األجدل
القصير (درغام.) 2005 ،

.55

تكلفدة تطبيدق نظدام التكداليف علدى أسداس األنشدطة ( )ABCمرتفعدة جددا حيد

يحتداج إلدى

بيانات وتفصيالت كثيرة ،كما يحتاج تطبيقه إلى استخدام الحاسب اآللي ،كما يواجده تطبيدق
نظام التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCمشكلة مقاومة العنصر البشري للتغيير ونقص
الخبرة والتدريب (.)Udpa, 1996
.50

ل يس داهم نظددام ( )ABCفددي توضدديح العالقددة بددين األنشددطة وبددين رضددا المسددتهلك ،حي د

إن

األخيددر يعددد بمثاب د د د دة الهدددف ال درئيس والعامد د د دل المشددترك لجميد د د د د د دع المنشددآت الربحيددة (درغددام،
.)2005
.56

فش ددل م ددنهج التكلف ددة عل ددى أس دداس النش دداط ( )ABCف ددي التعام ددل م ددع األنش ددطة المتع ددددة وم ددع
العمليدات التشدغيلية المعقددة ،وأصدبح اسدتم ارره مكلفدا فدي الوقدت والجه د د د د د د د د د د د د د ددKaplan & ( ،
.)Anderson 2004

وقد أوضح ) )Al-Omiri & Drury, 2007عدة مشاكل تواجه تطبيق ( )ABCمنها:
.5

عدم القدرة على جمع البيانات والمعلومات الالزمة للتطبيق ،لعدم وجود خطة لجمع المعلومات
وقياسها أو اختيار الشخص المناسب لها ولعملية التطبيق.

.0

مقاومدددة بعدددض األط د دراف للتطبيد ددق ،لالعتقد دداد أن تطبيد ددق الم ددنهج الجديد ددد سيضد ددر بمصد ددالحهم
الشخصية وخاصة إذا كانت الحوافز ترتبط بالربحية التي تحققها منتجاتهم.
تطورات على النظم المطبقة.

.6

عدم قدرة اإلدارة العليا على إحدا

.8

عدددم وجددود عالقددة السددببية بددين األنشددطة المددؤداة ومحركددات التكلفددة ممددا يددؤدي إلددى تشددويه تكلفددة
المنتج.
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وباإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق النظام يحتاج إلى إجدراء تغييدر إداري وتنظيمدي ،واعدادة هيكلدة
للتكدداليف واألنشددطة للمنشددأة ضددمن مددنهج إدارة الجددودة الشدداملة ( )TQMوالتركيددز علددى كسددب الزبددون
ومعقدا ،لذلك يمكن اعتباره أحد معيقات تطبيق نظام (.)ABC
صعبا
وارضائه ،األمر الذي يعتبر
ا
ا
وعليدده يمكددن القددول بددأن نظددام التكدداليف علددى أسدداس األنشددطة ( )ABCهددو مددنهج أو أسددلوب
لتخصيص وتوزيع التكاليف على المنتجات ،أو الخدمات ،حيد

يرتكدز هدذا النظدام علدى أسداس يقضدي

بأن استهالك الموارد يأتي نتيجة لتأدية أنشطة مختلفة ومتعددة ،وأن المنتجات والخدمات هي نتاج تلك
األنشطة التي تم تأديتها في المنشأة ،فدراسة أعمال المنشأة وتحليلها على شدكل مجموعدة مدن األنشدطة
باإلضافة إلى دراسة وتحليل العالقة بين هدذه األنشدطة ،يسداعد بشدكل كبيدر فدي تحديدد األهميدة النسدبية
لها ،وذلك إلتمام عمليدات اإلنتداج ،ويسداهم أيضد ا فدي تحديدد الطاقدة المتاحدة والمطلوبدة مدن كدل نشداط،
األمددر الددذي يسداهم فددي تحديددد المدوارد التددي يجددب أن تخصددص لهددذه األنشددطة مددن أجددل تحقيددق أهددداف
المنشأة.
لذلك ،وتجاو از للعقبات والمشاكل التي اعترضت طريق تطبيق نظام ( ،)ABCوانطالقا مدن أن
سر نجا المنشأة وتفوقها هو قدرتها على إدارة تكلفتها بشكل علمي وعملي فعال ،كان ل بد من وجود
منهج جديد يتغلب على المعيقات ويلبي الطموحات فكان نظام ( ،)TDABCحي

تناول ( & Kaplan

 )Andersonفددي العددام ( )0008نظام دا جديدددا يعتمددد علددى مؤش درات الوقددت فددي حسدداب التكلفددة علددى
أساس األنشطة ،بحي

يمكن للنظام الجديد التعرف على عناصر التكلفة بطريقة أكثر سهولة باستخدام

معادلت الوقت (.)Bruggeman, et, al., 2005
 .1.1.9الفروق الجوهرية بين نظام التكاليف التقليدي ونظام التكاليف على أساس األنشطة
يتشدابه نظدام التكداليف المبندي علدى أسداس األنشدطة ) (ABCمدع نظدام التكداليف التقليددي
( )TCSفي محاسبة كل من المواد المباشرة واألجور المباشرة ،في حين تختلف فيمدا يتعلدق بمحاسدبة
التكداليف غيدر المباشدرة (الظداهر ،ابدو الدرب ،)0003 ،ويمكدن تبيدان النقلدة النوعيدة التدي أحددثها نظدام
التكدداليف علددى أسدداس األنشددطة ( )ABCمددن خددالل تبيددان الفددروق الجوهريددة بددين النظددامين
(شقفة ،(2007،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول رقم ()1.1
الفرق بين نظام التكاليف على أساس األنشطة ) (ABCونظام التكاليف التقليدي ()TCS
البيان

نظام التكاليف التقليدي ()TCS

نظام التكاليف على أساس النشاط ()ABC

التحليل

أسلوب

دقيق وشامل ومستمر لألنشطة التي تمارسها المنشأة
وبشكل متعمق ومفصل.

مجمعات التكلفة

يعمل على تجميع التكاليف ضمن مجمعات تكلفة بحي

التحليل البسيط والمباشر للتكاليف وليس لألنشطة.
يعمل على تجميع التكاليف بشكل إجمالي أول كل قسم

تكون متجانسة داخلي ا بالخصائص ،كل مجموعة من هذه

على حدة ول يوجد تجانس بالخصائص بين تكاليف هذه

مسبب هذه التكاليف عامل واحد فقط.

األنشطة ويكون مسبب هذه التكاليف عدد من العوامل.

المجموعات خاصة بعدد معين من األنشطة ويكون

مسببات التكلفة أساس التحميل

يستخدم عدة مسببات تكلفة بحي يكون لكل مجمع تكلفة

المجمعات .ل يمكن تخصيص هذه التكاليف لعدد من

عادة ما يعتمد على مسبب واحد أو اثنين من مسببات

مسبب تكلفة خاص به ،تُحمل التكاليف على أساسه
ويمكن استخدام أكثر من مسبب لمجمع التكلفة نفسه.

بين التكلفة والنشاط وبين النشاط والمنتج أو الخدمة.

يقوم بتحميل التكاليف على المنتجات التي تستخدم

يقوم بتحميل التكاليف على المنتجات باستخدام أساس

األنشطة الخاصة بتلك التكاليف عن طريق استخدام

التكلفة لتحميل التكاليف وذلك لفتقاره للعالقة السببية

تحميل واحد وهو حجم اإلنتاج مثل (عدد الوحدات

للتكاليف

التسلسل الهرمي

أساس تحميل يتوافق مع مسبب التكلفة الخاص بالنشاط.

المنتجة ،ساعات العمل المباشر).

يحدد أربعة مستويات لمسببات التكاليف وهي( :تكلفة

جميع التكاليف في المنشأة يكون مصدرها أو مسببها

الوحدة المنتجة ،تكلفة مجموعة من الوحدات المنتجة،

تكلفة المنتجات المساندة ،التكاليف اإلدارية والعمومية

القرار

اتخاذ

يتمتع بقدرة عالية على توفير معلومات ذات دقة أكبر

تدعم الق اررات اإلدارية وتجعلها أكثر صحة.

الرئيس حجم اإلنتاج أو عدد الخدمات المقدمة ،أي

العالقة بين التكلفة واإلنتاج دائم ا مباشرة.

غير قادرة على توفير معلومات ذات دقة عالية،

وبالتالي حدو مشكلة التكلفة المبال فيها أو التكلفة

المنخفضة.

التكاليف
التطبيق

السيطرة على تكلفة ومنفعة

بسبب تجميع التكاليف ضمن مجمعات تكلفة متجانسة

تكون السيطرة فقط على عدد قليل من التكاليف وبالتالي

والمصادر

النحرافات

فإن عملية السيطرة في هذا النظام سهلة وعالية الكفاءة.

الرقابة في هذا النظام تكون ضعيفة.

مكلف في عملية التطبيق والمنفعة منه موجبة ولكن إلى

منفعة تطبيقه أقل من تكلفته في غالب األحيان بسبب

إن حجم النحرافات والمصادر المتاحة والمستخدمة يعبر

تقاس النحرافات في ضوء موازنة اإلنتاج ،دون الهتمام

حد معين ومن ثم تصبح التكلفة أعلى من المنفعة.

كميا (عدد أوامر الشراء) وتكلفة الطاقة غير
عنها ا
المستنفذة ،ويتم التركيز على الطاقة المستغلة لألنشطة.

هدف النظام

إن هناك هدفين أساسين يتم السعي إليهما من خالل

نظام التكاليف المبني على األنشطة هما:

اعتباطية عملية توزيع التكاليف.

بالطاقة الفعلية ،ويعبر عن حجم النحرافات مالي ا ،دون
التعبير عن المصادر المتاحة أو المستخدمة كمي ا.

يتم التركيز على تخصيص التكاليف غير المباشرة

ألغراض تقويم المخزون ،ول يوفر معلومات لخدمة

 .5تصميم هيكل تكاليفي

أغراض اإلدارة.

 .0التأكيد على القيمة الحقيقة للمنتج أو الخدمة.
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مراحل تخصيص التكاليف غير المباشرة

أما في النظام التقليدي فإن إجراءات التخصيص تتم كما

إجراءات تخصيص التكاليف تتم كما يلي:

 .5يتم توزيع عناصر التكاليف غير المباشرة على

يلي:

 .0يتم إنشاء مركز تكلفة لكل نشاط أو مجموعة من

اإلنتاج ومراكز الخدمات.

 .6إعداد معدل تحميل لمجمعات التكلفة حسب مسببات

حسب الطريقة المتبعة لد المنشأة أو المؤسسة.

 .8تخصيص تكلفة مجمع التكلفة على وحدات اإلنتاج.

اإلنتاج باستخدام معدل تحميل يتم تحديده.

األنشطة التي تم تحديدها.

األنشطة حسب درجة التساق فيما بينها.
استهالك األنشطة للموارد.

 .5تخصيص عناصر التكاليف المشتركة على مراكز
 .0يتم توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز اإلنتاج
 .6يتم تخصيص تكلفة مراكز اإلنتاج على وحدات

المصدر( :شقفة)0005 ،

و الشدكل التدالي يوضدح مخططدين لتخصديص التكداليف الصدناعية غيدر المباشدرة فدي ظدل النظدامين
التقليدي ( )TCSونظام التكاليف على أساس األنشطة ):(ABC
الشكل رقم ()0.0
الفرق بين ( )TCSو( )ABCفي تخصيص التكاليف العامة

المصدر( :فخر ،والدليمي)1111 ،
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 .1.1نظام التكاليف على أساس األ نشطة الموجهة بالوقت Time Driven Activity Based
)Costing (TDABC
إن نظام التكلفة على أساس النشاط الموجه بالوقت ) (TDABCهو نظدام بدديل ناشد للتكلفدة،
يعددالج معظددم المشدداكل وأوجدده القصددور فددي نظددام ( ،)Terungwa, 2012( )ABCفقددد أنشددأ كددل مددن
( )Kaplan & Andersonفي العام في  0008نظام التكلفة على أسداس النشداط الموجده بالوقدت ،أو
كمددا يسددميه الددبعض (الرشدديدي )0002 ،نظددام التكلفددة علددى أسدداس النشدداط المتكامددل مددع نظددام الددزمن
األمثل للتكلفة ،حي

يشير (الرشيدي )0002 ،إلى أن ظهور نظام الدزمن األمثدل للتكلفدة المتكامدل مدع

نظددام التكلفددة علددى أسدداس األنشددطة أد إلددى التغلددب علددى العيددوب والنتقددادات الموجهددة لنظددام تكدداليف
األنشطة ( ،)ABCويضديف أن نظدام ( )TDABCيعتبدر أقدل تكلفدة وأكثدر سدرعة فدي التطبيدق العملدي،
وأسهل في الستخدام ،كما أنه يساعد في تحديد معدلت دوران التكلفة على أساس القدرة الفعلية إلمداد
الموارد.
وأكدد ( )Atkinson et. al., 2004أن السدبب الدرئيس لنشددأة نظددام ( )TDABCيعددود إلددى
عدول الكثير من المنشآت عن نظام التكلفة علدى أسداس النشداط ( )ABCبسدبب المشداكل الناجمدة عدن
تطبيقه ،وتر (عبد الحليم )0050 ،أن هذا النظام يرتكز على مرحلتين هما:
.5

تجنبا
المرحلة األولى وهي تحديد القدرة الفعلية للموارد وتكلفة كل منها ،كأساس لحساب التكلفة ا

.0

المرحلددة الثانيددة تقدددير الددزمن الددالزم لتأديددة كددل نشدداط ،أي أن نظددام ( )TDABCيعتمددد علددى

للمبالغات في التكلفة نتيجة تحميل الطاقة غير المستغلة.
تقدير الوقت المطلوب لكدل عمليدة أو حدد
المتعددددة للنشدداط (مسددببات الوقددت) ،حي د

داء علدى الخصدائص
مدن عمليدات النشداط الواحدد بن ا

يتطلددب هددذا النظددام تحديددد معدددل تكلفددة الوحدددة مددن

المد دوارد المتاح ددة ،وتحدي ددد الوق ددت المطل ددوب ألداء النش دداط م ددن خ ددالل مع ددادلت الوق ددت (س دديد،
.)0002
ويدر (  )Kapaln & Anderson, 2007بأنده علدى أي وحددة قبدل تطبيدق النظدام الجديدد
( )TDABCاألخددذ فددي العتبددار س دؤالين رئيسددين همددا :مددا هددو مقدددار تكلفددة تددوفير طاقددة الم دوارد لكددل
عملية في الوحدة؟ وما هو مقدار الوقت المطلوب لتنفيذ معاملة أو نشاط؟.
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 .1.1.1مكونات نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
يتكدون نظدام التكلفدة علدى أسداس النشداط الموجده بالوقدت ( )TDABCمدن مفداهيم التكلفدة علدى
أساس النشاط ،ومفهوم األنشطة ،ومسببات التكلفة والوقت ،ومعادلت الوقت .وفيما يلي يمكن عرض
المفاهيم بشيء من التفصيل (سيد:)2009 ،
 .1.1.1.1مسببات التكلفة ومحركاتها:
تعرض بعض الباحثين إلى مفهوم مسببات أو محركات التكلفة ) ، (Cost Driversفقد عرف

( )Kaplan, et, al., 2012محرك التكلفة بأنه ذلك النشاط او المتغير الذي يسبب التكلفة ،أما
( )Horngren, et. al., 2012فيرى بأن محرك التكلفة هو العامل الرئيس المتسبب في الزيادة
أو النقصان في التكلفة حسب استخدامه ،بينما عرف ) (Horngren, et. al., 2006مسببات
التكلفة بأنها العوامل المؤثرة على التكلفة ،وأي تغير فيها سوف ينعكس على التكلفة الكمية لوحدة
القياس ،وتناول ) (Neumann, et. al., 2004مسبب التكلفة على أنه أداة الربط األولى لنظام
التكلفة على أساس النشاط ،وذلك للربط بين الموارد المستهلكة واألنشطة ،حي

إنه عملية تخصيص

تكاليف الموارد على األنشطة المحددة ،وافترض ) (Barfield, et. al., 2003,أن مسبب التكلفة به
عنصر للتنبؤ بالعالقة بين السبب والنتيجة ،كما عرف ) )Fernie, et. Al., 2001المسبب بأنه
وحدة النشاط التي تسبب التكلفة.
وتعتبر مسدببات الوقدت  Time Driversمتغيدرات أو خصدائص تحددد الوقدت المطلدوب للقيدام
بنشاط ما ،وتأخذ المتغيرات المسببة للوقت ثالثة أشكال كما يلي:
الشكل األول:

وهو متغير مسبب للوقت المستمر مثل الوزن والمسافة بالكيلومتر.

الشكل الثاني :وهو متغير مسبب للوقت المنفصل مثل عدد األوامر،

وعدد خطوط

اإلنتاج ،وعدد شيكات الئتمان ،وعدد فواتير الدفع.
الشكل الثال :

وهو متغير مسبب للوقت في شكل مؤشرات أو متغيرات وهمية تأخذ صورة
صفر أو واحد مثل نوع العميل) قديم ،جديد( ،ونوع األمر) عاد  ،عاجل(،
وخصائص استالم األمر )بالبريد اإللكتروني ،بالفاكس).
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وتمتاز مسببات الوقت كأحد العناصر األساسية في أسلوب التكلفة على أساس النشداط الموجده
بالوقت ( )TDABCبكثرة المتغيرات المسببة للوقت في النموذج الواحد لمعادلة الوقت.
 .1.1.1.1معادالت الوقت
تعتبدر معدادلت الوقدت ) Time Equations (TEإحدد خطدوات نظدام ( ،)TDABCحيد
تسدتخدم معدادلت الوقدت ( )TEللتعبيدر عدن وقدت إنجداز النشداط أو الحدد

باسدتخدام مسدببات الوقدت

) ،(Kaplan and Anderson, 2004وهي عبارة عن التمثيل الجبري المستخدم للتنبؤ بالوقت الالزم
لمعالجة النشاط أو الحد

وفق أوامر محددة تتوافق وسمات النشاط (.)Kaplan et, al., 2012

وتستخدم معدلت الوقت للتعبيدر عدن وقدت إنجداز النشداط او الحدد

باسدتخدام مسدببات الوقدت

( )Kaplan & Anderson, 2004وهدي تعتبدر مدن إحدد خطدوات مدنهج  ،TDABCوتكدون الصديغة
العامة لمعادلة الوقت كالتالي:

Tik   0  1 X 1   2 X 2  3 X 3  .........   n X n
حي

إن:

  T jkالوقت المطلوب إلنجاز الحد

 Kفي النشاط j

   0المقدار الثابت من وقت النشاط  jالمستقبل لخصائص الحدث k
  1الوقت المستهلك أو المستنفذ لوحدة من مسبب الوقت األول
  X 1مسبب الوقت للنشاط األول  X 2 ،مسبب الوقت للنشاط الثاني  X n ،مسبب الوقت
  nعدد مسببات الوقت التي تحدد الوقت المطلوب إلنجاز النشاط j
ويتم حساب تكلفة النشاط كاآلتي:
تكلفة النشاط = الوقت المطلوب للنشاط  xتكلفة كل وحدة وقت
الوقت المطلوب للنشاط = الوقت المطلوب لكل حد
تكلفة الحد

 kللنشاط  ، T jk  C J = jحي

إن:
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 kمن أحدا

النشاط

n

  T jkالوقت المستنفذ للعملية ( )kفي النشاط .j
  Ciوحدة تكلفة الوقت الخاصة بمجموعة الموارد ()i
ويتم تجميع كل تكاليف األنشطة للوصول إلى التكلفة الكلية لهدف التكلفة (العميل ،الخدمة ،المنتج)
i

التكلفة الكلية لهدف التكلفة =
حي

m

n

 T C

i

kj

i 1 j 1 k 1

إن:

  Ciوحدة تكلفة الوقت الخاصة بمجموعة الموارد ()i
  T jkالوقت المستنفذ للعملية ( )kفي النشاط .j
  nعدد مجمعات الموارد  m ،عدد األنشطة  i ،عدد أوقات النشاط  jالمستهلكة.

 .1.1.1خطوات تطبيق نظام التكاليف على أساس األ نشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
تتمثددل خطد دوات تطبي ددق نظ ددام التكلفددة عل ددى أس دداس النش دداط الموجدده بالوق ددت ف ددي س ددت خطد دوات
(Bruggeman et al., 2005؛ .) Kaplan & Anderson, 2004, 2007
.5

تحديد المجموعات المختلفة من الموارد التي تنفذ التكلفة.

.0

تقدير تكلفة كل مجموعة من الموارد.

.6

تحديد وقت الطاقة العملية لكل مجموعة من مجموعة الموارد (ساعات العمل المتاحة).

.8

حسدداب تكلفددة الوحدددة لكددل مجموعددة وذلددك بقسددمة إجمددالي تكدداليف الم دوارد علددى حجددم الطاقددة
العملية.

.1

تحدي ددد الوق ددت المطل ددوب لك ددل ح ددد

م ددن أح دددا

باستخدام معادلت الوقت.
.3

داء عل ددى مس ددببات الوق ددت المختلف ددة
النش دداط بن د ا

حس دداب التكلف ددة الكلي ددة لموض ددوع القي دداس (اله دددف) ،وذل ددك بض ددرب تكلف ددة الوح دددة ف ددي الوق ددت
المطلوب.
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 .1.1.1مزايا تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
ومددن خددالل تحليددل نظددام ( )TDABCيمكددن الكشددف عددن الم ازيددا التاليد د دة (الرشدديدي0002 ،؛
سيد0002 ،؛ Kaplan & Anderson, 2004؛:) Bruggeman, et. Al., 2005,
.5

تخفيض عدد األنشطة المستخدمة.

.0

يقدم نظام ( )TDABCتقدي ار أكثر دقة للتكلفة من نظدام ( )ABCحيد

يعتمدد الفحدص العملدي

للزمن المطلوب للتشغيل وبيانات العمليات بصرف النظر عن الزمن الدذي يسدتغرقه أو يسدتنفذه
العاملون للقيام بأعمالهم.
.6

سهولة التطوير والدقة في تقدير التكلفة والعمليات المختلفة.

.8

يتميز هذا النظام بالصالحية والستمرار.

.1

يوفر هذا النظام معلومات واضحة في أثناء التشغيل أو بعد النتهاء من العمل.

.3

سهل وسريع في التطبيق العملي.

.5

سهولة في التحدي  ،وسرعة في التطوير ،وبأقل التكاليف.

.4

يستخدم بسهولة خاصة مع األوامر والعمليات والعمالء والموارد التي تتمتع بنفس الخصائص.

.2

يسدداعد علددى تحديددد التوقعددات المسددتقبلية الخاصددة بطلبددات الم دوارد علددى أسدداس عدددد األوامددر
المتوقعة.

.50

يساعد في تحقيق الفعالية في أداء العمليات واستخدام الطاقة.

.55

إزالة الصعوبات التي ينطوي عليها تنفيذ وصديانة نمدوذج  ،ABCخاصدة فدي المنشدآت الكبيدرة،
فعلددى س ددبيل المثددال ،ل ددم يع ددد مددن الضد دروري إجد دراء مسددح من ددتظم لتحدي ددد توزيددع أوق ددات العم ددل
للعاملين بين األنشطة العديدة في القسم (العملية).

.50
.56

تقدير الطاقة العملية للموارد المخصصة وتكاليفها والتي لم تخصص على النشاطات ،وبالتدالي
منفصال يؤثر على النتائج المالية للفترة.
بندا
ا
على المنتجات والزبائن ،ولكن تشكل ا

تحتوي على نشاطات غيدر معياريدة فدي حسداب التكلفدة (فدي مرحلدة "طدور" حسداب وحددة مدرات

(أوقات) لستهالك الطاقة العملية).
.58

سددهولة تحدددي

نظددام ( )TDABCفددي حالددة التغي درات فددي الظددروف التشددغيلية (مثددل زيددادة عدددد

أيضد دا تح دددي
النش دداطات) ،وم ددن الس ددهل ا

مع دددلت محرك ددات تكلف ددة النش دداط عل ددى اعتب ددار أن
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التغيدرات فدي معددلت محركددات التكلفدة تحدد

بسددبب عداملين ( Kaplan & Anderson,

:)2004
أ.

التغييد درات ف ددي األنش ددطة (مع دددلت األج ددور) للمد دوارد المتاح ددة والت ددي ت ددؤثر عل ددى وح دددة
التكلفة لطاقة الموارد العملية.

ب.

فد دالتغييرات ف ددي كف دداءة النش دداط كنتيج ددة للتحس ددين المس ددتمر ،واع ددادة هندس ددة العملي ددات،
وتكنولوجيا إنتاجية جديدة ،أو اتباع إجراء أفضل في تأدية النشاط.

.51

نظامدا
يعمل على تحويدل انتبداه اإلدارة لالهتمدام بحسداب األربدا وقيمدة األسدهم أكثدر مدن كونده ا
يهددتم بتقنيددات المحاسددبة أو اإلج دراءات المحاسددبية المتعددددة والمتنوعددة التددي تسددتهلك الكثيددر مددن

الوقت والجهد (الرشيدي.)0002 ،
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يسد دداعد نظد ددام ( )TDABCالمنشد ددآت فد ددي تقد دددير م د دوارد الطلد ددب لكد ددل مد ددن :العمليد ددة ،والمند ددتج،
والخدمة ،والزبون مع األخذ بعين العتبار الوقت المطلوب إلنجاز األنشطة وتكلفة طاقدة وحدة
الزمن (Gremco & Gramco, 2007؛ .) Adkins, 2008

 .1.1.1اال نتقادات الموجهة لنظام التكاليف على أساس األ نشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
علددى الددرغم مددن الممي دزات التددي يتمتددع بهددا نظددام ( ،)TDABCفددإن ذلددك لددم يمنددع مددن ظهددور
مثاليا لمشكلة تخصيص التكاليف مثل ( Gervais et. al.,
أصوات معارضة لعتبار هذا النظام ا
حال ا
 )2009الذي يعتقد أن:
.5

مشكلة تكلفة الطاقة العاطلة والمؤكدد عليهدا فدي نظدام ( )TDABCليسدت اكتشدافاا حدديثاا ،حيد
إن هذه القضية نوقشت في األدبيات والدراسات منذ بداية القرن العشرين ،واليوم تكاليف الطاقة
العاطلددة تسددتبعد مددن تكدداليف اإلنتدداج ،حي د

تعددد ألغ دراض التقددارير الماليددة توافق د ا مددع معددايير

التقارير المالية الدولية ( )IFRSوقوانين المحاسبة المالية في العديد من الدول.
.0

خصوص دا ألنشددطة الخدمددة فددي النمددوذج المبنددى علددى الوقددت،
يوجددد مشدداكل فددي قيدداس الوقددت
ا
بسددبب أن أوقددات نشدداط الخدمددة غيددر منتظمددة وغيددر ثابتددة ،وقددد تتضددخم مشددكلة القيدداس عندددما
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يؤخدددذ الوقد ددت المعلد ددن فد ددي الحسد ددبان ،فربمد ددا ُيحد ددد

هد ددذا تشد ددوها فد ددي حسد دداب التكلفد ددة بموجد ددب

(.)TDABC

ويددر ( )Coners & von der Hardt, 2004أندده ولتنفيددذ  TDABCبنجددا واسددتخدام
المعلومات الناتجة من النظام بفعالية ،فمن الضروري تكامله مع نظم تزويدد البياندات التشدغيلية األخدر
كنظام تخطيط موارد المنشأة )" ،(Enterprise Resources Planning "ERPونظام إدارة عالقات
الزبدائن ("  ،)Customers Relation Management " CRMحيد

إن تطبيدق ( )TDABCفدي

المنشآت التي ل تمتلك نظم معلومات متكاملة ومخزن بيانات ،ربما تواجه مشاكل في النظدام ،حيد

ل

وفعال.
يكون النظام كفائا
ا
 .1.1.1مقارنة بين نظام ( )ABCونظام ))TDABC
وقد اوضح ( )Macurova, 2003بأنه يوجد العديد من الختالفات بين نظدام التكداليف علدى
أساس األنشطة ( )ABCونظام التكاليف على أساس األنشدطة الموجهدة بالوقدت ( ،)TDABCوالجددول
التالي يوضح دلك:
جدول رقم ()1.1

مقارنة بين نظام  ABCونظام TDABC

وجه المقارنة

نظام TDABC

نظام ABC
 -مسببات التكلفة

 -مسببات الوقت

صفة العوامل

 -تعمل مع عدد من العوامل

 -تعمل مع وقت فترة التشغيل ،والتي هي

لتخصيص التكلفة

الحادثة مثل عدد مرات إعداد

ناتجة من العوامل التي لها تأثير مثل الوقت

عدد عوامل

لكل نشاط يمكن استخدام

تخصيص التكلفة

عامل واحد فقط

دقة

الطريقة/المنهج

اآللت

الالزم إلعداد اآللت

لكل نشاط عدد غير محدد من العوامل ،مع

وجود عالقة متينة/روحية بين العوامل ،وهده

العوامل يتم أخدها في الحسبان

المنهج ل يتمكن من السيطرة

المنهج يتمكن من تحديد تخصيص التكاليف

يؤثر على التكلفة

دقة من ABC

بالتحديد على النشاط الذي
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على األنشطة بطريقة مناسبة ،وبالتالي أكثر

شمولية المنهج في
تخصيص التكلفة

الوقت المستنفد
لتحدي

النظام

كل اختالف في إنجاز النشاط تحتاج لكل نشاط فقط معادلة الوقت والتي

يحتاج الى تطبيق نشاط جديد تحتوي /تسيطر على كل تحديدات واختالفات

منفصل

النشاط

النظام يتوسع بدرجة كبيرة في

بالمقارنة أقل من  ABCألن معدلت

تحقيق معدلت التكلفة

التكاليف تحدد على أساس وحدة الوقت

القدرة على تحديد
الطاقة غير

المستغلة

نعم

ل

المصدر)Macurova, 2003( :
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 .1.1.1خالصة:
تناول الفصل اإلطار النظدري للمتغيدر المسدتقل (نظدام التكداليف علدى أسداس األنشدطة الموجهدة
بالوقددت  )TDABCحيد

بدددأ الفصددل بمقدمددة حددول نظددم تخصدديص التكدداليف وم ارحددل تطورهددا ،وتندداول

نظام تخصيص التكاليف التقليدي ( )TCSوالذي تركز اهتمامه على مجرد توفير بيانات ماليدة لغدرض
دلوبا
تقييم المخزون ،وتحديد تكلفة البيع ،ونظام التكداليف علدى أسداس األنشدطة ( )ABCالدذي يعتبدر أس ا

اتيجيا لتخصيص التكاليف وتوزيعها ،و يسهم بشكل فاعل فدي تزويدد المنشدأة بمعلومدات أكثدر دقدة،
استر ا
تزيددد مددن قدددرة المنشددأة علددى التخطدديط والرقابددة ورسددم السياسددات التشددغيلية واإلنتاجيددة والسددتراتيجية مددن

خالل التخصديص الجيدد للتكلفدة ،ونظدام التكداليف علدى أسداس األنشدطة الموجهدة بالوقدت (،)TDABC
بديال ،والبعض األخدر يعتبدره نظدام تكلفدة مكم ادال للدنظم السدابقة ،وتتفدق
والذي يعتبره البعض نظام تكلفة ا
الد ارسددة مددع وجهددة النظددر القائلددة بددأن نظددام ( )ABCونظددام ( )TDABCنظددم تكدداليف مكملددة وليسددت
بديل ددة ،وتعتب ددر مع ددادلت الوق ددت ف ددي نظ ددام ( )TDABCمهم ددة ج د اددا لم ددا وفرتد ده م ددن س ددهولة التعام ددل
والتحددي

لهددذا النظدام ،لددذلك يعتبدره الكتدداب والبداحثون يعددالج معظدم نقدداط ضدعف نظددام ( ،)ABCحيد

تناول الفصل هذه النظم بشيء من التفصيل ،وتطرق إلى مفهوم كل نظام وأهميته على حدة ،وخطوات
تخصديص التكلفددة مددن خاللدده ،وم ازيدداه والنتقددادات التددي وجهدت إليدده ،وقددد تددم توضدديح عمليددة تخصدديص
التك دداليف العام ددة (التك دداليف غي ددر المباشد درة) ب ددالخطوات واألش ددكال ،باس ددتخدام نظ ددم تخص دديص التكلف ددة
المددذكورة ،وتددم إجدراء المقارنددات الالزمددة بددين الددنظم المددذكورة لتوضدديح أهددم جوانددب الخددتالف ،إيجابيددات
وعيوب كل منهم.

والفصل القادم يتناول متغير الدراسة التابع (سياسة توزيع األربا ) بالتفصيل
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الفصل الثالث
سياسة توزيع األربا
 تمهيد
 مفهوم سياسة توزيع األربا وأهميتها
 سياسات توزيع األربا
 أشكال توزيع األربا
 دوافع توزيع األربا
 محددات توزيع األربا أو احتجازها
 سياسة توزيع األربا بين القرار الستثماري والتمويلي
 نظريات تفضيالت المستثمرين للتوزيعات النقدية مقابل المكاسب الرأسمالية
 التوازن في سياسات توزيع األربا
 مستو التوزيع المستهدف  -نموذج توزيع المتبقي
 أثر سياسة توزيع األربا على سعر السهم
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1.1

تمهيد
بدأت النظرية المالية اعتبا ار من العام  1958تتناول تأثير الق اررات المالية على قيمة المنشأة،

بشكل عام وبدقة علمية أكبر ،حي

أظهرت أن الق اررات الستثمارية والتمويلية المتعلقة بسياسة توزيع

دور
األربا تؤثر بشكل مباشر على قيمة المنشأة (دادن وبديدة .)2012 ،وتؤدي األسواق المالية اا
هما ،كونها تمثل نقطة التصال والتواصل ما بين المستثمرين والمنشآت ،وذلك من خالل
محورايا وم ا
تحويل المدخرات إلى استثمارات ،تسهم في التنمية القتصادية للدول ،وبالتالي توفر قاعدة صلبة

لالقتصاد الوطني (الزعبي ،)2000 ،ويشير الواقع العملي إلى أن المستثمرين ينقسمون إلى نوعين:
النوع األول وهم الذين يتمتعون بفوائض مالية يمكن التصرف فيها كمخزون للقيمة ،وتعظيم الثروة ،عن
طريق تراكم األربا

المحتجزة ،ول يعيرون األربا

الموزعة أي اهتمام ،بينما النوع الثاني يمثل

مهما لالعتماد عليه في حياتهم
الستثمار الفعلي عندهم هو العائد الموزع الذي يعد ا
دخال دورايا ا

(الزبيدي.)2001 ،

ويعتبر قرار توزيع األربا  ،من القد اررات الماليدة المهمدة ،التدي تدؤثر علدى قيمدة الشدركة ،والتدي
يترتب عليهدا تدأثير علدى كدل مدن الخطدط السدتثمارية والتمويليدة لتلدك الشدركة ،كمدا تقدوم سياسدة توزيدع
األربا بإعطاء إشارات لجمهور المستثمرين الحاليين والمحتملين ،حول وضعية الشركة وأدائها ،والتي
تنددرج فدي إطدار مدا يعدرف بنظريدة اإلشدارة أو المحتدو اإلعالمدي ،وهدو مدا يجعدل مدن هدذه السياسدة
تحظى بأهمية بالغة ،ليس عند مالكي الشركة ومديريها فقط ،بل يتعد ذلك ليشمل جمهور المستثمرين
والمحللين الماليين( .دادن ،وبديدة.)0050 ،
وقددد أشددارت د ارسددة ( )Farooq, et, al., 2012أن د ارسددات عديدددة افترضددت أن سياسددة
التوزيددع تعددد واحدددة مددن اآلليددات التددي تخفددض تكلفددة الوكالددة ،مددن خددالل تخفدديض مبل د النقديددة المتددا
لددإلدارة ،لددذلك يمكددن للشددركات أن تس دتخدم سياسددة التوزيددع كجهدداز إشددارة؛ لبندداء سددمعتها كشددركات ذات
مشدداكل وكالددة أقددل وكشددركات تنقددل معاملددة كريمددة للمسددتثمرين ،حيد

إن أحددد مضددامين مشدداكل الوكالددة

األقل المرتبط بتوزيعات عالية هو أنه يتوجب على الشركات تقليل مخاطرها.
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1.1

مفهوم سياسة توزيع األربا وأهميتها
يمكن تعريف مقسدوم األربدا بأنده قدرار تحديدد الجدزء مدن األربدا الدذي يدوزع علدى المسداهمين،

والجزء الذي يستبقى دون أن يتم توزيعه )بن نعمون ،والشريف ،) 1990 ،كما ُعرف بأنه تلك الدفعات

النقدية المقرر توزيعها علدى حملدة األسدهم العاديدة وفقادا لربحيدة المنشدأ وسديولتها ( Samuel, et. al.,
 ،)1995وقد عرفه (الميداني )5222 ،بأنه معدل التدفق النقدي (وقد يكون غير نقدي) ،الذي يتلقاه
المسداهمون كعائدد ملمدوس علدى اسدتثماراتهم فدي أسدهم المؤسسدة التدي يحملونهدا ،وتمثدل هدذه األربدا
بالنسبة للمستثمرين دخالا جارايا ينتظره و يتوقعه العديد من المساهمين ،لينفقوه على استهالكهم الجاري

مدن السدلع و الخددمات ،ويدر (حنفدي )0005 ،أنهدا هدي الحلقدة المفقدودة بدين التوزيعدات والنمدو،
باعتبارهدا تدؤثر علدى مسدتو كدل مدن التوزيعدات ومعددل النمدو فدي آن واحدد ،بحيد

يعتبدر النمدو أحدد

مكونات نموذج التوزيعات ،وبدذلك ينظدر إلدى مسدالة التوزيعدات علدى أسداس أنهدا اختيدار بدين توزيعدات
نقديدة حاليدة ،ومعددل نمدو مسدتقبلي ،وبدذلك تشدير سياسدة التوزيعدات إلدى نسدبة الدربح الدذي يدتم توزيعده
على المساهمين ،بينما ينظر (الحنداوي ،والعبدد )0003 ،إلدى مضدمون سياسدة توزيدع األربدا فدي أنهدا
تتمثل في اتخاذ قرار بتوزيع األربا أو احتجازها إلعادة استثمارها في المنشأة ،وتتمثل السياسة المثلى
للتوزيعات في تلك التي تعمل على الموازنة بين التوزيعات الحالية واألربا المستقبلية والتي ينتج عنها
تعظيم سعر السهم.
كما ذكر ( )Brigham & Ehrhardt, 2008بأن سياسة التوزيع تتضمن ثال

قضايا وهي:

النسبة من األربا الواجب توزيعها ،وشكل هذه التوزيعات ،ومد ثبات معدل النمو واستق ارره .كما أن

سياسة التوزيع تتعلق بالقرار ما بين استبقاء األربا وتوزيعهدا ،واصددار أسدهم جديددة لتغطيدة حاجدات

الشركة من األموال ،بمعنى تقسيم األربا التي تحققها الشدركة إلدى أربدا موزعدة بشدكل نقددي ،وأربدا

ددر رئيسدا للتمويدل الدداخلي،
تستبقى ألغراض الستثمار والتشغيل ،بالتدالي تعتبدر األربدا المسدتبقاة مص ا
وهنددا قددد تلعددب نظددم إدارة التكلفددة والمحاسددبة اإلداريددة الحديثددة مثددل نظددام التكدداليف علددى أسدداس األنشددطة

دور مه امددا فددي مسدداعدة اإلدارة علددى تحديددد المبددال التددي تحتاجهددا لتمويددل
الموجهددة بالوقددت ( )TDABCاا
مشاريعها ،من خالل تحديد أدق لتوقيت ومبال أنشطة عمليدات الشدركة ،وبالتدالي تحديدد مبدال تددفقاتها

النقدية وتوقيتها وذلك عند إعداد موازناتها التقديرية الرأسمالية والتشغيلية.
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ويعتبدر توزيدع األربدا علدى المسداهمين بمثابدة مكافدأة لهدم (الهدواري ،(1980 ،وحيد

إن هدذا

التوزيدع يعمدل علدى تقليدل األربدا المسدتبقاة ،األمدر الدذي يدؤثر علدى إجمدالي التمويدل الدداخلي ،وعليده
يتطلب األمر معالجته في ضوء أهداف الشركة المتمثلة فدي تعظديم قيمدة الشدركة ككدل ،بالتدالي تعظديم
ثروة المساهمين.
كما وتعتمد سياسة توزيع األربا بالدرجة األساس على األربا المحققة فعالا ،وعليه لبدد مدن
تحديد األربا التي حققتها الشركة ،ويستند تحديد نسبة مقسوم األربا الواجب توزيعها ،وتلك التي يتم
اسدتبقاؤها ،إلدى نظريدة الفدائض أو القيمدة المتبقيدة )  ،(Residual theory of dividendsحيد
تقضي هذه النظرية بأن المستثمر ل يمانع من احتجاز األربا  ،إذا كان العائد على استثمارها بواسطة
الشدركة ،يفدوق معددل العائدد الدذي يمكدن للمسدتثمر تحقيقده ،لدو أنده حصدل علدى نصديبه مدن األربدا
كتوزيعات وقام بنفسه باستثمارها ،بعبارة أخر  ،يتم توزيع ما تبقى من األربا بعد استغاللها في جميع
الفدرص السدتثمارية المجديدة ،واذا لدم يبدق ،فلدن تدتم عمليدة توزيعدات (هنددي ،)1998 ،وبدذلك يمكدن
تحليل سياسة توزيعات األربا إلى عنصرين هما (األربا الموزعة واألربا المستبقاة).
ويقصد باألربا الموزعة :هي ذلك الجزء من أربا الشركة الذي يوزع على مساهميها ،ويعتبر
بمثابدة مكافدأة للمسداهمين مقابدل اسدتثمار أمدوالهم فدي شدراء أسدهم الشدركة ،إل أنده لبدد مدن التأكدد مدن
العتبارات التالية عند اتخاذ قرار بتوزيع األربا (الهواري:)1980 ،
.5

سالمة المركز المالي للشركة بعد التوزيع.

.0

اختيار الطريقة المثلى لتوزيع األربا .

.6

مالءمة المبال الموزعة.

.8

عدم اإلضرار بمصالح المساهمين واألطراف األخر من أصحاب المصالح في المجتمع.
أما األربا المستبقاة فيقصد بها :تلك األربا التي تحتفظ بها الشدركة مدن أربدا السدنة الحاليدة

أو السدنوات السدابقة ،والتدي تعدود ملكيتهدا إلدى المسداهمين ،ومدن وجهدة نظدر الشدركة ،فدإن األربدا
المستبقاة (المحتجزة) هي مصدر تمويل يمتاز بالتالي (العصار:)2001 ،
.5
.0

تكلفته قليلة نسبايا ،وهي تعادل تكلفة الفرصة البديلة.

ل يتطلب الحصول على األربا المحتجزة معامالت وتكاليف كثيرة ،ألن اإلجراء يبقى داخليا.
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.6

ل يترتب على استعمال األربا المحتجزة أية ضمانات أو رهن لموجودات الشركة.

.8

إن استعمال األربا المحتجزة ل يتطلب موافقة أو تدخل أطراف خارجية.

أما عيوبها فتتلخص باآلتي (خان وغرايبة:)1995 ،
.5

قدد ل تكدون األربدا

المحتجدزة متاحدة للشدركة ،وخاصدة فدي بدايدة حياتهدا ،وبالتدالي فدإن

استخدامها يكون محدودا أو معدوم ا أمام الشركة التي ل تحقق أرباح ا أو تلك الناشئة.
.0

إذا زادت هذه األربا عن حد معين ،فإنه يصبح من الضروري رسملتها ،أي تحويلها إلى رأس
المال ،واصدار أسهم بقيمتها للمساهمين ،مما يزيد من نفقات استخدام هذا المصدر.
وتعد سياسات توزيع األربا إحد أهم القضايا فدي مجدال اإلدارة الماليدة ،ينبدع ذلدك مدن عددم

التفداق علدى العديدد مدن الجواندب المرتبطدة بسياسدة التوزيعدات ،فمدثالا هدل يدتم إجدراء توزيعدات علدى
المساهمين؟ ،أم يتم احتجاز األربا  ،واستخدامها كمصدر تمويدل داخلدي لعمليدات التوسدع ،والمسداهمة
في النمو؟ ،حي

إن قيام الشركة بتوزيع الجزء األكبر من أرباحها يعني احتجاز نسبة أقل من األربا ،

مما يعني انخفاض فرص النمو ،ومن ثم انخفاض سعر السهم ،ومن هنا يدأتي اهتمدام الوظيفدة الماليدة
بدراسة عملية تخصيص األربا  ،التي تحققها المؤسسة بين التوزيعات واألربا المحتجزة ،والهدف من
ذلك هدو تحديدد سياسدة التوزيعدات ،التدي مدن شدأنها تعظديم القيمدة السدوقية لثدروة المدالك (دادن ،وبديددة،
.)0050
وتعتبدر سياسدة توزيدع األربدا مدن أهدم سياسدات الوظيفدة الماليدة فدي المنشدآت ،نظد ار لعالقاتهدا
المباشرة بالمسداهمين ،ولنعكاسداتها علدى سدعر سدهم المنشدأة فدي السدوق الماليدة ،كمدا تعدد مدن القضدايا
التي مدا ازلدت تخضدع للكثيدر مدن الجددل فدي حقدل اإلدارة الماليدة والسدتثمارات الماليدة ،وتتعلدق سياسدة
توزيع األربا بقرار تقسيم صافي دخدل الشدركة مدا بدين أربدا موزعدة (مقسدوم أربدا (علدى المسداهمين
وأربدا محتجدزة ،مدع م ارعداة أن سياسدات توزيدع األربدا تدتم فدي ضدوء أهدداف المؤسسدات القتصدادية
وبما يساهم في تعظيم ثروة المساهمين (زرقون.)0050 ،
وقد أشار ( )Allen & Michaely, 1994إلى أن أهمية سياسة توزيع األربا تنبع من أهمية
الق اررات المالية التي يواجهها مدراء المنشآت في تقريرهم مبل األربا الدذي سديتم دفعده كتوزيعدات ،كمدا
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تنبع من الفهم المناسدب لسياسدة التوزيدع ومدا يمثلده مدن أمدر مهدم وجدوهري للجواندب والمجدالت األخدر
فددي القتصدداديات الماليددة .وهندداك خم دس مالحظددات عمليددة قددد لعبددت دو ار مهم د ا فددي المناقشددات حددول
سياسة توزيع األربا (:)Allen & Michaely, 1994
.5

إن المنشآت تدفع نسبة كبيرة من أرباحها كتوزيعات.

.0

الشددكل المهدديمن تاريخيد ا علددى توزيعددات األربددا هددو التوزيددع النقدددي ،بينمددا إعددادة ش دراء األسددهم
فكانت ذات أهمية أقل حتى منتصف .5240

.6

األفراد ذوو الشرائح الضريبية العالية يستقبلون مبال كبيرة من التوزيعات ،ويدفعون مبدال كبيدرة
كضرائب على هذه التوزيعات.

.8

الشركات تحافظ على عدم تذبذب التوزيعات

.1

تتفاعل األسواق بشكل إيجابي مع إعالن زيادة التوزيعات ،وسلبيا مع انخفاض التوزيعات.

ويتضح مما سبق أن سياسة توزيع األربا هي تلك السياسة التي تضعها المنشأة ،والمرتبطة بطبيعتها،
والمتوافقددة مددع ق ارراتهددا الحاليددة ،بخصددوص التوزيددع بشددقيه (النقدددي واعددادة الشدراء لألسددهم) ،أو الحتفدداظ
بجزء من األربا لضرورة ق ارراتها المستقبلية المرتبطة بالتوسع وفدرص النمدو والسدتثمار ،بحيد

ت ارعدي

هدذه السياسدة التدوازن بدين التوزيعدات الحاليدة والنمدو المسدتقبلي ،األمدر الدذي ينطدوي عليده إشدارة إيجابيدة
للمسددتثمرين الحدداليين والم درتقبين ،مددن خددالل التوزيددع الحددالي ،وتقليددل تكلفددة الوكالددة مددن خددالل تخفدديض
النقدية المتاحة أمام اإلدارة ،والتي من الممكن أن تستثمرها في مشاريع غير مجدية لحملة األسهم
1.1

أشكال توزيع األربا
يدتم توزيدع األربدا مدن أربدا الفتدرة الحاليدة أو مدن رصديد األربدا

المحتجدزة ،وتأخدذ هدذه

تبعدا لظدروف الشدركة
التوزيعدات أش ا
دكال مختلفدة ،وتقدوم إدارة الشدركة بالمفاضدلة بدين هدذه األشدكال ،ا

واألهداف المرجو تحقيقها ،وعادة ما تواجه الشركة أسئلة مثل:)Brigham & Ehrhardt, 2011( :

.5

كم مقدار المبل من التدفق النقدي الحر ( )Free Cash Flow, FCFسينقل لحملة األسهم؟

.0

هل ستقدم النقدية لحملة األسهم من خالل التوزيعات النقدية أم من خالل إعادة شراء األسهم؟
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.6

هل ستحافظ على سياسة توزيعات منسجمة وثابتة؟ ،أم هل ستتغير بتغير الظروف؟
فالشددركات الناضددجة بتدددفق نقدددي ثابددت ،وفددرص نمددو محدددودة تميددل لتوزيدع النقديددة للمسددتثمرين

من خدالل التوزيدع النقددي أو مدن خدالل اسدتخدام النقديدة إلعدادة شدراء أسدهمها ،بالمقابدل ،فدإن الشدركات
ذات النمددو السد دريع وف ددرص اس ددتثمارية جيدددة ،تمي ددل لس ددتخدام النقدي ددة المتاحددة أكث ددر لتموي ددل مش دداريعها
الجديدة ،وتكون أقل احتمالا لتوزيعات نقدية أو إعادة شراء أسهم .ويمكدن للشدركة اتبداع شدكل أو أكثدر
من أشكال التوزيعات المبينة أدناه وفق ا لظروفها وتوقعاتها المستقبلية واألهداف المراد تحقيقها :
 1.1.1مقسوم األربا النقدي
نقدا ،وينشأ حق المسداهم فدي أربدا الشدركة بعدد
غالبا أرباحها على المساهمين ا
توزع الشركات ا

صدور قرار الهيئة العامدة للمسداهمين بتوزيعهدا (يدوم اإلعدالن عدن التوزيدع) ،ويكدون الحدق فدي اسدتيفاء
الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجالتها في تاريخ اجتماع الهيئة العامدة ،الدذي تقدرر فيده
ديال مدن قبدل المسداهمين ،ويعتبدر إعدالن
توزيدع األربدا  ،ويكدون هدذا الندوع مدن التوزيدع هدو األكثدر تفض ا
توزيدع األربدا نق اددا علدى المسداهمين قبدل إعدداد القدوائم الماليدة الت ازمدا يظهدر فدي قائمدة المركدز المدالي

(الحدارس وأبدو جداموس ،) 2004 ،وتجيدز قدوانين الشدركات فدي بعدض الددول توزيدع األربدا

علدى

دنويا ،أو كدل نصدف سدنة ،أو كدل ربدع سدنة ،بانتظدام أو بشدكل غيدر مندتظم،
المسداهمين مدرة واحددة س ا
وتعتمد هذه التوزيعات علدى وجدود أربدا  ،وتدوفر النقديدة لدد الشدركة ،وضدرورة وجدود خطدط وسياسدات

لد اإلدارة ،للتصرف في النقد ،أو التأثير في سعر السهم ،أو في رأي المستثمرين (سعادة.)2002 ،
 1.1.1.1إجراءات توزيعات األربا النقدية
تعتبر سياسات توزيع األربا في الشركات المساهمة من أهم السياسات التي تؤثر على حركة
تداول أسهم الشركة في السوق المالي (البورصة) ،لذلك اكتسبت إجراءات توزيع األربا أهمية قصو
بالنسدبة للشدركة والمسداهمين علدى السدواء ،وتختلدف اإلجدراءات القانونيدة لتوزيدع األربدا النقديدة حسدب
قانون الشركات للدولة المتداول أسهم الشركات في أسواقها المالية ،وتكمن هذه الختالفات فدي التدواريخ
الخاصة بإعالن ،وتوزيع األربا كما يلي:
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 -1تاريخ اإلعالن عن التوزيع
ار بداإلعالن عدن توزيدع
وهدو ذلدك التداريخ الدذي تتخدذ فيده الهيئدة العامدة للشدركة المسداهمة قدراا

األربا وكما نص قانون الشركات األمريكي رقم  21لسنة  1997بالفقرة (ثاني ا) للمادة ) (73بأن يوزع
الدربح الصدافي او جدزء منده علدى األعضداء حسدب أسدهمهم أو حصصدهم حسدب األحدوال وذلدك بعدد
استيفاء جميع الستقطاعات القانونية ( .)Kieso et. al.,2005ويتفق قانون الشركات الفلسطيني مع
هذا البند.
 -1تاريخ تسجيل حملة األسهم
في هذا التاريخ تقوم الشركة بإغالق دفاتر تحويل األسهم وتقوم بإعداد قائمة المساهمين حتى
هذا التاريخ حي
األربددا

من يملك أسهم الشدركة فدي هدذا التداريخ يكدون لده الحدق فدي الحصدول علدى توزيعدات

عنددد دفعهددا( .)Kieso et. al., 2005وفددي حددال تأجيددل هددذا التدداريخ عددن تدداريخ إعددالن

التوزيعات ،كمدا فدي القدانون األمريكدي ،فمدن المنطدق أن يدزداد الطلدب علدى أسدهم الشدركة التدي أعلندت
عن توزيع األربا مما يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لهذه األسهم.
أما وفق قانون الشركات الفلسطيني لعام ( )0004فدإن تداريخ تسدجيل حملدة األسدهم ،هدو نفسده
تاريخ إعالن الهيئة العامة لشركة المساهمة العامة عن قرارهدا بدإعالن توزيعدات األربدا  ،حيد

ورد فدي

الفقدرة الرابعددة مددن المددادة ( )55مددن هددذا القددانون أن الحددق فددي اسددتيفاء الدربح تجدداه الشددركة يكددون لمالددك
السهم في تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تقرر فيه توزيع األربا  ،مدا لدم يدنص نظدام الشدركة الدداخلي
على عكس ذلك ،مما يؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية لهذه األسهم بعد اإلعالن مباشرة ،وذلك بسبب
أندده مددع صدددور ق درار اإلعددالن ينتقددل السددهم إلددى حاملدده الجديددد دون الحددق فددي ذلددك الجددزء المعلددن عددن
توزيعه من األربا .
 -1تاريخ ما بعد الحق في األ ربا الموزعة
لتفادي التضارب بين البدائع والمشدتري حدول أحقيدة كدل منهمدا بالتوزيعدات ،والدذي قدد يدنجم عدن
تأخر تسجيل حامل السهم الجديد في سجل تحويل األسهم ،عن تاريخ إبال حامل السهم الجديد للجهة
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المعنية بذلك ،فإن التقاليد المتبعة في األسدواق الماليدة المتقدمدة تقضدي بدأن الحدق فدي توزيعدات األربدا
يظدل مرتبطادا بحامدل السدهم حتدى قبدل أيدام قليلدة مدن تداريخ تسدجيل حملدة األسدهم ( Kieso et.
 .)al.,2005وقددد أعطددى المشد ِّدرع األمريكددي مددثالا يددومين قبددل تدداريخ تسددجيل حملددة األسددهم لتفددادي ذلددك
التضددارب ،بمعنددى أن الحددق فددي توزيعددات األربددا هددي لكددل مسددجل فددي سددجل تحويددل األسددهم ،ومدن قددد
داء عليدده فمددن قددام بدداإلبال
أبلد بتحويددل السددهم لسددمه قبددل يددومين مددن تدداريخ تسددجيل حملددة األسددهم ،وبند ا

بتحويل السهم لسمه خالل اليومين المدذكورين فلدن يظهدر اسدمه فدي سدجل حملدة األسدهم ،وبالتدالي فقدد

فاته الحق في األربا الموزعة.
 -1تاريخ الدفع
فعليا بإصدار شيكات توزيع األربا وارسالها للمساهمين كل
وهو التاريخ الذي تقوم به الشركة ا

يومدا مدن تداريخ اإلعدالن وفقادا لمدا
حسب حصته (  .)Weston et. Al., 1993والذي ل يتجاوز  30ا
ورد فددي الفق درة الخامسددة مددن المددادة ( )55لقددانون الشددركات الفلسددطيني لعددام ( ،)0004الددذي جدداء فيدده:

"مع مراعاة أحكام النظام الداخلي للشركة ،تلتزم الشركة بدفع األربدا المقدرر توزيعهدا علدى المسداهمين،
خالل ستين يوم ا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ،الذي اتخدذ فيده قدرار توزيدع األربدا  ،أو التداريخ الدذي
حددتدده الهيئددة العامددة لتوزيددع األربددا  ،وفددي حددال اإلخددالل بددذلك تلتددزم الشددركة بدددفع فائدددة للسددهم بمعدددل
سعر الفائدة السائد على الودائع ألجل خدالل فتدرة التدأخير ،علدى أن ل تتجداوز مددة تدأخير دفدع األربدا
ستة أشهر من تاريخ استحقاقها".
 1.1.1مقسوم األربا العيني
فدي بعدض األحيدان ،وعندد عددم تدوفر السديولة النقديدة لدد

الشدركة ،قدد يقتدر مجلدس اإلدارة

وبمصادقة الهيئة العامدة للمسداهمين ،توزيدع األربدا بشدكل عيندي ،كدأن تقدوم الشدركة بتخصديص متندزه
ددل مدن األربدا النقديدة ،أي بمعندى أن الشدركة تدوزع األربدا
تملكه للمساهمين ،بتوزيع ملكيتده علديهم ب ا
من أصولها ،وقد تأخذ هذه التوزيعات العينية شكل البضائع أو العق د د د د د دارات أو الستثمارات ،أو شك د د دل
آخر يحدده مجلس اإلدارة (.(Kieso et. al., 2005
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 1.1.1مقسوم األربا على شكل أسهم
ويندرج تحت هذا النوع من التوزيعات توزيع أسهم مجانية ،أي أن المنظمة تكاف المساهمين
بدل من أن تجري توزيعات نقدية ،حي
في شكل أسهم ا

تحتفظ المنظمة بعدد من األسهم الجديدة لكي

توزعها على المساهمين دون أن تطلب منهم سداد أي نقدية.

وفي حقيقة األمر فإن المساهم يمكنه

بيع هذه األسهم واعتبار ثمن البيع بمثابة توزيعات ،ولكن التوزيعات من قبل الشركة هي توزيعات في
بدل من التوزيعات النقدية ،من الناحية النظرية فإن هذه التوزيعات في شكل أسهم لن تثري
شكل أسهم ا
المساهم ،ألنه سيحصل على التوزيعات نفسها ،وهذا يعني أن القيمة السوقية غير مرتبطة بمثل هذه
العملية ،وعلى العكس فقد زاد عدد األسهم عندما أصدرت المنظمة هذه األسهم الجديدة ،وهذه يعني أن
سعر السهم سينخفض بالمقارنة بما كانت عليه قبل التوزيع لهذه األسهم (حنفي.)0000 ،
ووفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة ( )053من قانون الشركات الفلسطيني لسنة ()0004
والخاصة بتوزيع األربا والحتياطي اإلجباري فإنه يجوز بموافقة الهيئة العامة توزيع المبال المتجمعة
في حساب الحتياطي اإلجباري التي تزيد عن ربع رأس مال الشركة المكتتب به أو استخدامها لزيادة
رأس المال.
 1.1.1.1شروط توزيع األربا بشكل أسهم مجانية
مجانا على المساهمين أو الشركاء الحاليين للشركة كل
وتوزع األسهم الناتجة عن الزيادة
ا

بحسب قيمة مساهمته أو مشاركته ،ويتضح من هذا النص أن شروط توزيع األسهم المجانية هي
(حماد:)0000 ،
.5

وجود احتياطيات كافية لتغطية قيمة األسهم المجانية.

.0

اتخاذ قرار بهذا الشأن من الجمعية العامة للشركة بناء على اقت ار من اإلدارة ويترتب
على توزيع األسهم المجانية زيادة في رأس المال المصدر وفي نفس الوقت نقص
بنفس القيمة في الحتياطيات المحتجزة لد
تغيير تركيبة حقوق الملكية.
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الشركة ،أي أن األمر ينصب فقط على

 1.1.1.1خصائص توزع األربا بشكل أسهم مجانية
ويمكن استعراض ثال
.5

خصائص مترتبة على توزيع أسهم مجانية هي (حنفي:)0000 ،

توجد عالقة قوية بين توزيع أسهم مجانية وتجزئة األسهم( ،من وجهة النظر المالية
فقط) ،ففي الحالتين يحد

تخفيف في سعر السهم ،وبذلك يستطيع المستثمر تصفية

جزئية للمحفظة عندما يرغب المستثمر في ذلك.
.0

فرصا استثمارية مربحة لستثمار األربا  ،فإن سعر السهم يتجه
إذا كان السوق يتيح ا

إلى الرتفاع ليصل أو يتجاوز السعر السابق لعملية التوزيع نتيجة التقديرات المتوقعة
وليس بسبب عملية توزيع األسهم المجانية ،ألن األخيرة ليس لها تأثير على معدل
نمو السعر ولكن بسبب عوامل نفسية واقتصادية.
.6

عندما تدفع المنظمة توزيعات نقدية بانتظام ،فإن دفع توزيعات عرضية في شكل
أسهم مجانية يعتبر ميزة بالنسبة للمستثمر – بفرض ثبات التوزيعات واستم ارريتها –
فإنه يترتب على هذه العملية زيادة عائد التوظيف الظاهري وكذلك العائد الكلي ،يعني
هذا أن عملية توزيع أسهم مجانية مثل عملية تقسيم أو تجزئة األسهم ل تؤثر على
القيمة الرأسمالية للمنظمة ولكنها تؤثر على عدد األسهم المتداولة لهذا السبب تُحد
فنيا في السعر ول يشكل خسارة بالنسبة للمستثمر.
انخفاضا ا
ا

لذلك يجب أخذ هذا العامل في العتبار عند المقارنة بإجراء التعديل ،هذا يعني أنه ينبغي
تعديل السعر إذا ما حد

توزيع أسهم مجانية والتي عادة ما يتم استخدامها على أساس ،سنوي منتظم

وذلك للحفاظ على سعر السهم عند حدود معينة (الحناوي ،والعبد.)0003 ،
 1.1.1.1أسباب لجوء الشركات إلى توزيعات أسهم مجانية
تلجأ الشركات عادة إلى توزيع األسهم المجانية في عدة حالت أهمها (حماد:)0000 ،
.5

نقص السيولة لد

الشركة والرغبة في توزيع أربا على المساهمين ،ولتجنب األثر

السي لعدم توزيع أربا نقدية أو انخفاض األربا النقدية الموزعة فان الشركة تلجأ
إلى توزيع األسهم المجانية ،خاصة وأن السوق يستقبل ذلك عادة كمعلومات إيجابية.
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.0

رغبة الشركة في زيادة رأس المال دون مطالبة المساهمين بمقابل لهذه الزيادة وعادة
ما يستقبل سوق المال هذه المعلومات بكفاءة فتنخفض القيمة السوقية للسهم بنفس
مقدار الزيادة الناتجة عن توزيع أسهم مجانية.

ويذكر (بن نعمون ،والشريف )1990 ،بعض هذه األسباب فيما يلي:
.5

زيادة عدد األسهم المتداولة باألسواق المالية مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم ومن
ثم زيادة التعامل في أسهم الشركة.

.0

نقص النقدية في الشركة.

.6

وجدود أربدا محتجدزة كبيدرة ويرغدب مجلدس اإلدارة فدي (رسدملة) تحويدل جاندب منهدا
لحساب رأس المال.

 1.1.1أسهم الخزينة (إعادة الشراء)
تنشأ أسهم الخزينة عندما تقوم الشركة بشراء جزء من أسهمها ،وفي الواقع يوجد نوعان من
عملية إعادة شراء األسهم (الحناوي ،والعبد:)2006 ،
تقوم بتوزيع هذه األموال من

.5

عندما ُيتا للشركة أموال نقدية لتوزيعها على المساهمين ،حي

.0

قد تر إدارة الشركة أن نسبة حقوق الملكية مرتفعة في هيكل رأس المال ،وبالتالي تقوم

خالل شراء األسهم بدلا من دفع توزيعات نقدية .وفي هذه الحالة تعتبر أرباحا موزعة.
بإصدار سندات واستخدام حصيلتها في إعادة شراء األسهم.
1.1.1.1

أسباب إعادة شراء األسهم

هناك ثالثة أوضاع تؤدي إلى إعادة شراء األسهم (:)Gup & Nam, 2001
.5

ربمددا تقددرر الشددركة زيددادة (ديونهددا) الرافعددة الماليددة مددن خددالل إصدددار سددندات واسددتخدام العوائددد
إلعادة الشراء.

.0

العديد من الشركات تمنح موظفيها خيارات أسهم ،وغالب ا ما تقوم الشركات بإعادة شراء أسهمها
المملوكددة لبيعهددا للمددوظفين فددي حالددة ممارسددتهم للخيددار ،وفددي هددذه الحالددة ،فددإن عدددد األسددهم
المتداولة يعود لمستو ما قبل إعادة الشراء بعد ممارسة الخيار.
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دديا يعددز لتدددفق نقدددي لمدرة واحدددة ،مثددل قيددام الشددركة ببيددع قسددم أو
ربمددا تملددك الشددركة
فائضدا نقد ا
ا

.6

خط ،أو ربما تولد الشركة تدفقات نقدية حرة زيادة عن حاجتها لخدمة ديونها.

فقد نص قانون الشركات الفلسطيني الصادر في  0003/00/01على أنه "يجوز لشركات
المساهمة العامة المدرجة في سوق األوراق المالية شراء األسهم الصادرة عنها وفقاا للتعليمات التي
تقررها هيئة سوق رأس المال" ،وبناء عليه فقد حددت السوق نسبة  %1من رأس مال الشركات كحد
أقصى لشراء األسهم .وقد سمح القانون في بعض الدول للشركات شراء أسهمها في إحد الحالت
اآلتية (حماد:)0000،
.5

في حالة تخفيض رأس المال.

.0

إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة ،سواء كنصيب في األربا أو لزيادة نسبة
مشاركتهم.
إذا تطلب النظام موافقة الشركة على انتقال ملكية األسهم ،ورأت الشركة رفض الموافقة وشراء

.6

األسهم لنفسها.
ول يجوز أن تحتفظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها ألكثر من سنة ميالدية ويجب عليها
أن تتصرف في هذه األسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب األحوال ،أو يتم تخفيض رأس المال
خالل هذه السنة واعدام تلك األسهم .ول يكون لألسهم المذكورة (خالل فترة احتفاظ الشركة بها) أية
حقوق في التصويت أو األربا  ،وتستنزل من النصاب الالزم للتصويت في الجمعية العمومية.
ويذكر أن السما للشركات بشراء أسهمها يزداد في فترات األزمات التي تواجه أسواق المال
وذلك للتخفيف من حدة األزمات ،ثم إعادة بيعها بعد أن تهدأ األزمة.
وعادة ما تتم عملية إعادة الشراء بإحد الطرق الثال
.5

اآلتية (زرقون:)2010 ،

تستطيع الشركات إعادة شراء أسهمها المملوكة المتداولة من خالل سمسار في السوق
المفتوحة.

.0

تستطيع الشركة طر عطاء (مناقصة) ،بموجبه تسمح الشركة لحملة األسهم إرسال
عرض أسهم مقابل مبل معين لكل سهم ،وفي هذه الحالة ،عادة ما تشير الشركة إلى
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عدد األسهم التي ترغب في ش ارئها بسعر محدد وفي تاريخ معين ،وفي حال عرض
أسهم أكبر من حاجة الشركة ،فعملية الشراء تتم على أساس تناسبي.
تستطيع الشركة شراء مجموعة أسهم من حامل سهم كبير على أساس تفاوضي.

.6
1.1.1.1
.5

مزايا إعادة شراء األسهم (:)Brigham & Ehrhardt, 2011

يوجدده اإلعددالن عددن إعددادة الش دراء إشددارة إيجابي دة للمسددتثمرين :حي د

إن المسددتثمرين غالب د ا مددا

يق درأون ق د اررات إعددادة ش دراء األسددهم مددن قبددل الشددركة علددى أنهددا تصددرف نددابع مددن إدراك مددديري
الشددركة بددأن أسددهمها مقيمددة بأقددل مددن قيمتهددا ،وبالتددالي يتجدده سددلوك حملددة األسددهم إلددى زيددادة
الطل ددب عل ددى ه ددذه األس ددهم ،وانخف دداض الع ددرض ،مم ددا يزي ددد م ددن القيم ددة الس ددوقية له ددذه األس ددهم،
وبالتالي تعظيم القيمة السوقية لثروة المالك.
.0

إعادة الشراء تعطي حملة األسهم خيار المفاضلة بدين اسدتالم النقديدة أو إعدادة اسدتثمارها :ففدي
خيارن ،فإن كان حامل السهم من المستثمرين الذين
ا
حالة إعادة الشراء يكون أمام حامل السهم
يفضلون استالم النقدية ،فله الحق ببيع جزء من أسهمه للشركة ،واستالم النقدية حسب حاجته،
وان كددان مددن أولئددك الددذين يفضددلون المكاسددب ال أرسددمالية ،واعددادة اسددتثمار أربدداحهم ،فلدده الحددق
بالحتفدداظ بأسددهمه وعدددم بيعهددا ،وهددذان الخيدداران ل يت دوافران فددي حالددة التوزيعددات النقديددة ألن
المستثمر مجبر في هذه الحالة على استالمها ،وقبول الدفعات النقدية.

.6

إعادة الشراء تجنب الشدركة اإلشدارات السدلبية الناجمدة عدن تذبدذب التوزيعدات النقديدة :حيد

إن

التوزيعددات علددى المددد القصددير تكددون شددبه ثابتددة ،ألن اإلدارة عددادة مددا تكددون متددرددة مددن رفددع
التوزيعددات ،مددالم يكددن لددد الشددركة إمكانيددة الحتفدداظ بددنفس نسددبة الزيددادة فددي المسددتقبل ،وذلددك
لتجنب إيقاف أو قطع التوزيعات النقدية ،وما يترتب على ذلك مدن إشدارات سدلبية ،وبالتدالي إذا
كان التدفق النقدي الفائض مؤقت ا ،ربما تفضل الشركة القيام بتوزيعات على شدكل إعدادة الشدراء
ليكون معلنا أن زيادة التوزيعات النقدية ،ل يمكن الحتفاظ بها في المستقبل.
.8

الشدركات التددي تعتمدد إعددادة الشدراء إلددى جاندب التوزيعددات النقديدة تكددون أكثدر مرونددة فدي تسددوية
توزيعاته ددا النقديد ددة :بإمكد ددان الشد ددركات اسدددتخدام نم ددوذج المتبقد ددي لوضدددع مس ددتو توزيد ددع نقد دددي
مستهدف ،وبالتالي تقسيم التوزيعات إلى عنصر توزيعات ،وعنصر إعادة شراء ،فنسبة التوزيدع
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النقدددي سددوف تكددون منخفضددة نسددبيا ،لكددن التوزيعددات نفسددها سددتكون آمنددة نسددبيا ،وسددوف تنمددو
نتيجة تخفيض عدد األسهم المتداولة ،فللشركة المرونة في تسوية إجمالي التوزيع أفضل وأكثدر
مما لدو كدان التوزيدع كلده علدى شدكل توزيعدات نقديدة ،ألن إعدادة الشدراء مدن الممكدن أن تختلدف
من عام آلخر دون آثار عكسية او إشارات سلبية.
.1

يمكددن اسددتخدام إعددادة الشدراء إلنتدداج تغي درات واسددعة النطدداق فددي الهياكددل ال أرسددمالية :ففددي حددال
رغبة الشركة في زيادة نسبة الدين المستهدف في هيكل رأس المال مثالا ،دون تدوفر الرغبدة فدي
زيددادة حجمدده ،فددإن الشددركة تقددوم بإعددادة ش دراء جددزء مددن أسددهمها ،أمددا فددي حددال العكددس فتقددوم
الشركة باستخدام جزء من األربا في سداد جزء من الديون.

.3

إعددادة ش دراء األسددهم تددوفر للشددركات التددي تسددتخدم خيددارات األسددهم لتعددويض موظفيهددا ،فددرص
اإليفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ،حي

تستطيع الشركات إعادة شراء بعض أسهمها من السوق

الثددانوي ،واسددتخدامها عنددد ممارسددة المددوظفين لخيدداراتهم ،ممددا يسددمح للشددركات بتجنددب إصدددار
أسهم جديدة.
1.1.1.1
.5

عيوب إعادة شراء األسهم ()Brigham & Ehrhardt, 2011

سددوف يت دأثر سددعر السددهم بالتوزيعددات النقديددة أكثددر مددن إعددادة الش دراء ،فددي حددال عدددم اكت د ار
المسددتثمر بددالفرق بددين التوزيعددات والمكاسددب ال أرسددمالية ،حي د

إن التوزيعددات النقديددة غالب د ا مددا

تكون أكثر موثوقية من إعادة الشراء.
.0

المسداهمون ل يملكدون معلومدات مالئمدة بشدأن حاضدر ومسدتقبل أنشدطة الشدركة ول يعرفدون
اإلجراءات المتبعة في برامج إعادة شراء األسهم.

.6

عادة ما تعلن الشدركة عدن برامجهدا فيمدا يتعلدق بإعدادة شدراء السدهم قبدل أن يشدرع المسدتثمرون
في التحوط إزاء ذلك.

.8

كثير إلعادة شدراء األسدهم ،فدإذا كاندت الشدركة تسدعى لكتسداب كميدة كبيدرة
ربما تدفع الشركات اا
نسددبيا مددن أسددهمها ،فددإن السددعر سددوف يكددون أعلددى مددن مسددتو الت دوازن ،ثددم يددنخفض بعددد قيددام

الشدركة بوقدف عمليدات إعدادة الشدراء .وهدو مدا يعندي تعدرض المسداهمين البداقين الدذين ل
يعرضون أسهمهم للبيع للخسارة ،خاصة بعد إتمام عملية إعادة شراء األسهم ،لنخفاض سعر
السهم بعد هذه العملية.
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ويمكن من السياق السابق استنتاج أن هذا الشكل من أشكال األربا الموزعة يجب قصر
استخدامه على فترات األزمات التي تهدد سوق المال .وحتى ل تستخدم كوسيلة للمضاربة نظ اار ألن
الشركة لديها كل المعلومات المتعلقة بنشاطها وخططها المستقبلية.

1.1

دوافع توزيع األربا
يعتبر مبل الربح المحقق مدن قبدل الشدركة خدالل فتدرة ماليدة مدا ،جدزء مدن التمويدل الدذاتي لهدا،

حي

ل يمكن للشركة الحتفاظ به كلية لتمويل احتياجاتهدا ،فتلجدأ إلدى توزيدع جدزء منده لألسدباب التاليدة

(زرقون:)2010 ،
-

حفز المساهمين على الحتفاظ بأسهمهم و عدم بيعها ،وكذلك على الكتتاب عند قرار الشدركة
زيادة أرسمالها.

-

عكس صحة الحالة المالية للشركة ،خاصدةا إذا مدا قامدت بالموازندة بدين عمليدة توزيدع األربدا
والستثمار في نفس الوقت.

-

زيادة ثقة المستثمرين بالشركة ،وتعويضهم عن جزء من األموال المستثمرة.
باإلضافة إلى تقليل تكلفة الوكالدة مدن خدالل تخفديض النقديدة المتاحدة أمدام اإلدارة وذلدك بتوزيدع

الج ددزء المتبق ددي م ددن الرب ددا بع ددد اس ددتخدام الج ددزء المطل ددوب منه ددا لتموي ددل العملي ددات الداخلي ددة ،وس ددداد
اللتزامات وتلبية حاجيات الشركة.
أما الحالت التي ل يمكن للشركة توزيع األربا فيها فهي (زرقون:)2010 ،
-

تحقيق الشركة لخسائر معتبرة متراكمة خالل السنوات السابقة.

-

إذا كانت الشركة خالل السنة الحالية في وضعية حرجة من حي

-

إذا قررت الشركة احتجاز األربا بغرض القيام باستثمارات استثنائية جوهرية.

-

إذا حققدت الشدركة نم ادوا مه امدا ،أد إلدى رفدع رقدم أعمالهدا و زيدادة احتياجاتهدا مدن رأس المدال
العامل ،والذي يتوجب تمويلده بمدوارد دائمدة ،ففدي هدذه الحالدة فدإن أي توزيدع لألربدا قدد يدؤدي
إلى اختالل توازن المنشأة و من ثم عدم تسديد التزاماتها.
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العائد.

بينما يمكن للشركة أن تقوم بتوزيع األربا على المساهمين في الحالت التالية (زرقون:)2010 ،
-

عدم تعرض الشركة إلى اختالل توازنها المالي ،كنتيجة إلحد الحالت السابقة.

-

إذا رغبت الشركة في زيادة رأس مالها وفقا لستراتيجياتها ،وتشجيع المساهمين الحاليين
والمرتقبين إلى حمل أسهمها.

1.1

محددات توزيع األربا أو احتجازها
هناك العديد من المحددات التي تؤثر على اتخاذ قرار توزيع األربا أو استبقائها ،والتي ينبغي

أخدذها فدي الحسدبان عندد وضدع السياسدة األكثدر مالءمدة للشدركة ،ويختلدف أثدر كدل محددد مدن هدذه
المحددات باختالف ظروف الشركة.
 1.1.1رغبات المساهمين
نظاد ار لتضدارب مصدالح المسداهمين ،فإن د دده مدن الصدعب اتبداع سياسدة توزيدع تخددم الجمي د دع،
وتزداد هذه الصعوبة كلما زاد حجم الشركة ،ويرجع الختالف فدي رغبدات المسداهمين إلدى عداملين همد دا
(بن نعمون ،والشريف:(1990 ،
.1

الموقف الضريبي للمساهم

تتضدارب مصدالح المسداهمين نتيجدة لخدتالف تعداملهم مدع األربدا الموزعدة ،والمكاسدب
ال أرسدمالية ،فيمدا يخدص الضدرائب المفروضدة عليهدا ،وذلدك بسدبب أن الضدريبة علدى الربدا الموزعدة
البا ما تكون أعلى من الضدريبة علدى المكاسدب ال أرسدمالية ،ولدذلك فالمسداهم الدذي ينتمدي إلدى شدريحة
غ ا

ضدريبية عاليدة يفضدل احتجداز األربدا  ،لعتقداده بدأن ذلدك سدوف يدؤدي إلدى ارتفداع القيمدة السدوقية

لألسدهم أي تحقيدق مكاسدب أرسدمالية ،بينمدا المسداهم الدذي ينتمدي إلدى شدريحة ضدريبية منخفضدة أو
المعفي من الضرائب يفضل الربح الموزع.
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.1

حاجة المساهم لدخل جار مقابل دخل مستقبلي

هناك فئة من المساهمين يفضلون األربا الجارية ،ومنهم المتقاعدون وذوو الدخول الصغيرة،
وهدم يمثلدون صدغار المسدتثمرين ،الدذين يعتبدرون التوزيعدات مصددر دخدل لهدم ،وبالتدالي يعارضدون
احتجداز األربدا

أو التوزيعدات المنخفضدة .علدى خدالف كبدار المسداهمين الدذين يفضدلون األربدا

الرأسمالية على األربا الجارية وذلك لتخفيف العبء الضدريبي عدنهم ،وعليده فدإن قدرار الشدركة سديتفق
مع رغبات فئة منهم ،وسيتعارض مع رغبات اآلخرين؛ وبهذا الصدد يقول (بالك وشولز) في دراستهما
إن فئة صغار المستثمرين هي فئة ضئيلة الوجود في الشركات ،وان تأثيرها محدود ،وان التأثير األكبر
في هذا المجال لكبار المستثمرين ،الذين يجدون في احتجاز األربا أفضل طريقة للتخفيف من العبء
الضريبي (ابو الهيجاء.)2004 ،
 1.1.1السيطرة
تعتمدد بعدض الشدركات فدي عمليدات التوسدع علدى مصدادر التمويدل الدداخلي ،وتدر أن التمويدل
باألربدا المحتجدزة هدو األسدلوب األنسدب للتمويدل ،ألن الحصدول علدى األمدوال مدن وجهدة نظرهدا عدن
طريدق إصددار المزيدد مدن األسدهم العاديدة لتمويدل مخططاتهدا السدتثمارية ،سيضدعف مدن سديطرة
المساهمين الحاليين في الشركة ،والتمويل باألربا المحتجزة يعني أن األربا الموزعة ينبغي أن تكون
نسبتها قليلة (الهواري.)1980 ،
 1.1.1القواعد والقيود القانونية
تتأثر قدرة الشركة على توزيع األربا إلى حد كبير بالقواعد والقيود القانونية ،التي تتحكم في
سياسة توزيع األربا  .وتختلف القواعد القانونية باختالف الزمان والمكان ،حي
القانونية أن توزيعات األربا

توضح القواعد

ينبغي دفعها من األربا (سواء األربا المحققة من السنة الحالية أم

المتراكمة "األربا المحتجزة") ،حي

تنص بعض القوانين على عدم توزيع أربا رأسمالية ،ألن هذا

يمثل توزيع لألموال المستثمرة في الشركة .وتركز القوانين على ثال
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قواعد رئيسة (حسين:)0004 ،

.5

قاعدة صافي األربا  :تقضي بعدم وجوب إجراء توزيع لألربا ما لم تكن هذه األربا قد
فعال أي (الربح الصافي) ،أو من أربا السنوات السابقة (األربا المحتجزة) ،بهدف
تحققت ا
منع المساهمين من سحب استثماراتهم من رأس مال الشركة.

 .0قاعدة اإلعسار المالي :تقضي بجواز امتناع الشركة عن اجراء التوزيعات في حال عدم توفر نقد
ُي َمكن الشركة من دفع التزاماتها في مواعيدها ،أو عند عدم كفاية األصول لتغطية اللتزامات،
بهدف عدم المساس برأس المال الذي يعتبر بمثابة ضمان للدائنين باسترجاع أموالهم.

 .6قاعدة إضعاف رأس المال :وتقضي بمنع توزيع أربا من رأس المال حماية للمقرضين.
 1.1.1الحاجة إلى التوسع واالستثمار
تسدتوجب متطلبدات التوسدع والسدتثمار قيدام الشدركات بتدوفير األمدوال الالزمدة لدذلك التوسدع،
وحي

إن العتماد على مصادر التمويل الذاتي يعد أفضل من اللجوء إلدى مصدادر التمويدل الخدارجي،

بدل من توزيعها.
لذلك تقوم الشركات باحتجاز األربا
ا
وفدي الواقدع العملدي تتدأثر سياسدة توزيدع األربدا

در بمدد
كثي اا

تدوفر الفدرص للنمدو والتوسدع،

وامكانية توفير األموال لدذلك ،وقدد أدت هدذه الحقيقدة إلدى تطدوير سياسدة توزيدع األربدا المتبقيدة ،والتدي
تنص على أن الشدركة ينبغدي أن تتبدع الخطدوات اآلتيدة عنددما تقدرر مقددار األربدا التدي سديتم توزيعهدا
كمقسوم أربا دوري (:.(Brigham & Ehrhardt, 2011
أ.

تحديد موازنة رأس المال السنوي المثلى.

ب.

تحديد رأس المال المطلوب لتمويل تلك الموازنة.

ج.

توزيع األربا فقط في حالة توافر أربا أكبر مدن المطلدوب ،لددعم موازندة رأس المدال
المثلى.

 1.1.1الحاجة لتسديد الديون
عدادة مددا تلجددأ الشددركات إلددى القتدراض لتمويدل نشدداطاتها ،وتلتددزم بسددداد هددذه القددروض وفوائدددها
قيودا على توزيع األربا
بتواريخ معينة (تاريخ الستحقاق) ،وهذا القتراض خاصة طويل األجل يضع ا

النقديدة ،بهددف حمايدة المقرضدين ،وتجددر اإلشدارة إلدى أن الشدركات التدي ترغدب فدي رفدع نسدبة الددين
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دائما في هيكل رأس المال ،تميل إلى احتجاز جزء كبير مدن أرباحهدا،
الخارجي ،أو جعل الدين جزاءا ا
وذلك للوفاء بتسديد الديون (ابو الهيجاء.)2004 ،
 1.1.1عمر الشركة
تتدأثر سياسدة توزيدع األربدا التدي تنتهجهدا الشدركات بعمرهدا ،حيد

إن الشدركات حديثدة النشدأة

غالبا ما تواجه صعوبات كبيرة للحصول على
عادة ما تكون بحاجة إلى أموال كثيرة لتمويل توسعاتها ،و ا

در مدن األربدا إلعدادة اسدتثمارها وتمويدل
ددر كبي اا
هذه األموال من السوق ،لذلك تستبقي هذه الشركات ق اا

مشاريعها ،بينما تقوم الشركات المتمرسة بتوزيع القدر األكبر من األربا  ،وذلك بسبب أن األموال التي

جمعتهدا هدذه الشدركات خدالل عملياتهدا سدابقاا كافيدة لمواجهدة احتياجاتهدا الماليدة ،باإلضدافة إلدى سدهولة
الحصول على التمويل من السوق( ،بن نعمون ،والشريف.)1990 ،
 1.1.1وضع السيولة
در أساسدايا للشدركة فدي الكثيدر مدن قد اررات توزيدع األربدا  ،حيد
تعدد السديولة أم اا

إن الحكدم علدى

مقدرة الشركة على إجراء توزيعات نقدية للمساهمين ،ل يتوقف علدى مجدرد تحقيدق الشدركة لألربدا  ،إذ
من الممكن أن تكون الشركة ذات ربحية عالية ،وتملك احتياطد دات عالية ،بالرغم من ذلك ،قد ل يكون
لدديها السديولة الالزمدة لتوزيدع األربدا النقديدة ،خاصدة إذا كاندت تعتمدد علدى البيدع اآلجدل ،أو تسدتخدم
السديولة لسدداد القدروض ،أو التوسدع ،حيد

ل يكدون مدن الحكمدة توزيدع أربدا فدي هدذه الحال د د دة (بدن

نعمون ،والشريف.)1990 ،
 1.1.8معدل األربا
إن معرفة حجم األربا واتجاهها في المسدتقبل هدو جاندب مهدم فدي التدأثير علدى سياسدة توزيدع
األربا  ،فالثبات النسبي ألربا الشركة يشجعها على توزيع نسبة مرتفعة من الربح ،ألنهدا تسدتطيع أن
تتنبددأ بأرباحهددا المسددتقبلية ،أمددا فددي حالددة تذبددذب األربددا والتددي تعنددي عدددم مقدددرة الشددركة علددى التنبددؤ
باألربا  ،فإن ذلك يشجع الشركة على الحتفاظ بالجزء األكبر من أرباحها الحالية ،من أجل الحتفاظ
بمستو معين للتوزيع في حالة انخفاض األربا (الهواري .)1980 ،وهنا يبرز دور أساليب المحاسبة
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اإلدارية في التنبدؤ باألربدا المسدتقبلية ،والتخطديط لهدا ،وادارتهدا ممدا يقلدل مدن تذبدذبها ،ويعطدي مسداحة
من الحرية في اختيار السياسة المثلى لتوزيع األربا .
1.1

سياسات توزيع األربا

دائما إلى تعظيم قيمتها ،لذلك تحاول اختيار سياسة توزيع األربا التي تتناسب
تسعى الشركة ا
وظروفها ،فتجد نفسها أمام نماذج عدة ،يمكن إيجازها بما يلي (الظاهر:) 2003 ،
.5
.0

توزيع معدل ثابت من الربح :ويتم تحديد هذا المعدل في ضوء المتغيرات الماضية والمرتقبة،
نسبيا في بعض الحالت ولكن يبقى متوسطه ثابتاا عبر الزمن.
وقد يتغير هذا المعدل ا

مقسوم األربا المنخفض والمنتظم مضافاا إليه زيادات حسب ظروف الشركة :وتعتبر بديالا
طا فالتوزيع المنتظم دورايا يحدد بمستو منخفض وتترك إمكانية دفع زيادات حسب وضع
وسي ا

الشركة كل سنة ،ومن مزاياها المرونة المتاحة للشركة ودرجة التأكد التي توفرها للمستثمر فيما
يتعلق بحد أدنى من مقسوم األربا السنوي.
.6

توزيع نسبة ثابتة من صافي الربح بعد الضرائب :وهو ما يسمى بمعدل التوزيع النقدي.

.8

سياسة عدم توزيع أربا على المد القصير :ويتم اتباع هذه السياسة عندما يكون القتراض
صعبا أو تكاليف القتراض عالية ،وعندما يفضل المساهمين األربا الرأسمالية على األربا

.1

يعا.
الحالية ،وعندما تكون الشركة حديثة النشأة ونموها سر ا

سياسة توزيع األربا كنسبة من القيمة السوقية للسهم :إن معظم المستثمرين يربطون ما بين

القيمة السوقية ألسهم الشركة وبين األربا الموزعة ،لكن من األفضل بالنسبة لإلدارة ربط
األربا الموزعة بقيمة الشركة بدلا من ربطها باألربا المحققة (الشماع.)5220 ،
.3

سياسة التوزيعات على أساس األربا المتبقية :إذا كان معدل العائد على الستثمارات أقل من
العائد المطلوب فال يجب حجز أي أموال ،واذا ما تم تحديد المقترحات المطلوب تنفيذها
واألموال المتاحة للتمويل فإن األموال التي توجه للتوزيعات هي المتبقية بعد تغطية
الحتياجات المالية (حنفي.)2000 ،

84

.5

سياسة التوزيع المستقرة :تميل إليها معظم الشركات التي تقوم بدفع أربا موزعة ذات قيمة
مستقرة وهذا بسبب تفضيل المساهمين والمحتو

اإلعالمي للتوزيع وقدرة الشركة على

الحصول على قروض وروتين قرار التوزيع (بن نعمون و الشريف.)1990 ،
وقد تلجأ بعض الشركات خاصة الشركات الصغيرة أو الجديدة إلى بعض األبدال لتوزيع
األربا  ،بحي

تستطيع احتجاز أكبر مبل ممكن من األربا على شكل احتياطيات ،حتى تستطيع

جيدا من قبل
تمويل بعض المشروعات من هذه األربا  ،والسبب أن هذه الشركات ل تكون معروفة ا

المصارف أو من قبل المستثمرين في األسواق المالية ،مما يجعل تداول أسهمها في السوق المالية
بط ايئا من قبل المستثمرين وعدم رغبة البنوك في تمويل مثل هذه الشركات الجديدة (الميداني.)5222 ،
1.1

سياسة توزيع األربا بين الق ارر االستثماري والتمويلي
ار
كثير ما يتم طر تساؤلت مهمة تتعلق بسياسدة توزيدع األربدا فدي المنشدآت ،فهدل تعتبدر قدراا
اا

تمويليا؟ ،ولماذا؟ ،والمالحظ أن سياسة توزيع األربا في المنشأة كقرار ،ليس باألمر
ار
استثمارايا؟ أم قراا
ا

السهل ،فهذا القرار يحمل في طياته مشكلة مزدوجة ومعقدة (يحمل في مضدمونه تنداقض) ،وعليده فدإن
معالجدة هدذه السياسدة يجدب أن تدتم فدي ضدوء هددف المنشدأة التدي تسدعى لتحقيقده ،وهدو تعظديم قيمدة
المنشأة من خالل تعظيم السعر السوقي للسهم (دادن وبديدة.)2012 ،
 1.1.1سياسة توزيع األربا كقرار استثماري

تعتبددر سياسددة توزيددع األربددا قد ار ار اسددتثماري ا ،إذا اعتمدددت القد اررات المتعلقددة بهددا علددى المصدددر
األول ،وهو النقدية المتاحة الناتجدة عدن العمليدات التشدغيلية ،وقدد تشدمل آثدار هدذه القد اررات علدى فدرص
السدتثمار المتاحدة للمنشدأة ،وبالتدالي فدإن قدرار توزيدع األربدا قدد يعكدس أو يحمدل فدي مضدمونه مشددكلة
استثمارية ،يتحتم على المنشأة اتخاذ قرار حاسم لمواجهتها .وبالتالي فإن البح

عن حلدول ومعالجدات

لسياسة توزيع األربا كمشكلة استثمارية ،قد يفرض على المنشأة أن تنتظر حتدى تقدرر اختيدار الفدرص
السدتثمارية المتاحدة ،واسدتخدام ذلدك الجدزء المتبقدي مدن النقديدة الناتجدة عدن التشدغيل فدي عمليدة توزيدع
األربا  ،وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الستثمار في المؤسسة (دادن وبديدة.)2012 ،
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سياسة توزيع األربا كقرار تمويلي

.1.1.1

قدد تلجدأ المنشدأة فدي حدالت معيندة إلدى العتمداد علدى مصددر خدارجي فدي توزيعدات األربدا ،
وذلك لتجنب المشكلة الستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية الناتجة عن عمليات التشدغيل الداخليدة،
وفى مثل هذه الحالة ،قدد يعكدس قدرار توزيدع األربدا باسدتخدام األمدوال الخارجيدة (القدروض أو األسدهم
الجديدة) مشكلة تمويلية ،خاصة إذا كان هذا سيؤثر على هيكل التمويل المناسدب فدي المؤسسدة ،األمدر
الدذي يشدير إلدى أن التجداه نحدو اسدتخدام المصددر الخدارجي لتمويدل عمليدة توزيدع األربدا  ،يجدب أن
يؤسس على تخطيط جيد في ضوء محددات الهيكل التمويلي المناسب ،بمعنى أن ل يخل هدذا التمويدل
الخارجي بهدف المنشأة وهدو تعظديم سدعر السدهم (تعظديم ثدروة المدالك) ،ويمكدن توضديح الرتبداط بدين
سياسة توزيع األربا وق اررات الستثمار والتمويل من خالل العالقة التالية (دادن وبديدة:)2012 ،
توزيعدات األربدا = النقديدة الناتجدة عدن التشدغيل  +مصدادر التمويدل الخارجيدة  -األمدوال المطلوبدة
لالستثمار.
وهذه العالقة المشار إليها ،تبين أن عملية توزيع األربا في المنشأة ،هي نتيجة للفرق بين ما
هو متا لهذه المؤسسة من نقدية (داخلية أم خارجية) ،وبين ما تحتاجه من أمول لعمليات الستثمار،
مع مالحظدة أنده إذا كاندت النقديدة الداخليدة كافيدة لتغطيدة مطالدب السدتثمار أو تزيدد عنهدا ،فدال حاجدة
للتمويل الخارجي كمصدر ،واتجاه لتمويل عملية التوزيع.
1.8

نظريات تفضيالت المستثمرين للتوزيعات النقدية مقابل المكاسب الرأسمالية
توجد ثال

نظريات أساسية تدرس سياسة توزيع األربا  ،حي

يقوم جوهر هذه النظريات على

تفضيالت المستثمر ما بين التوزيعات الحالية والمستقبلية.
 1.8.1نظرية عدم مالءمة التوزيعات )(Dividend Irrelevant Theory
لقد افترض (" )Miller & Modigiliani, 1961 "MMأن سياسة توزيع األربدا لديس لهدا أثدر
على سعر سهم الشركة ،أو على تكلفة رأس مالها ،فاذا كانت سياسة التوزيع ليست ذات آثدار جوهريدة،
بالتالي ستكون هذه السياسة ليست ذات صلة أي أنها غير مالئمة ،فلقد افترضا أن قيمدة الشدركة تحددد
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فقددط بقددوة أرباحهددا األساس دية ومخدداطر أعمالهددا ،بمعنددى آخددر ،إن قيمددة الشددركة تعتمددد فقددط علددى الدددخل
النداتج عدن طريددق أصدولها ،ولدديس علدى تقسدديم هدذا الدددخل بدين التوزيعددات واحتجداز األربددا  ،وحتدى يددتم
فهم الفرضية التي تقوم عليهدا هدذه النظريدة أكثدر ،فإنده يجدب إدراك أن أي مسدتثمر حسدب هدذه النظريدة
بإمكان دده بن دداء سياس ددة التوزي ددع الخاص ددة ب دده ،فعل ددى س ددبيل المث ددال :إذا كان ددت ش ددركة ل ت دددفع توزيع ددات،
فالمسدددتثمر الدددذي يريدددد  %1توزيعد ددات ،فبإمكاند دده الحصد ددول عليهدددا م ددن خ ددالل بيد ددع  %1مدددن أسد ددهمه،
وبددالعكس ،إذا كانددت الشددركة تدددفع توزيعددات أعلددى مددن رغبددة المسددتثمر ،فيسددتطيع المسددتثمر اسددتخدام
التوزيعات غير المطلوبة (الزيادة عن رغبته) لشدراء أسدهم وبالتدالي خلدق سياسدة توزيدع خاصدة بده بددون
تكبد تكاليف ،اذن ستكون سياسة التوزيدع الخاصدة بالشدركة غيدر ذات صدلة ( ،)irrelevantوقدد وضدع
دددا مددن الفرضدديات ،مثددل (غيدداب أثددر الض درائب وتكدداليف السمس درة) (
( )M&Mعد ا

&

Brigham

.)Ehrhardt, 2008

ويشددير ( )Brigham & Ehrhardt, 2011إلددى أن تكدداليف الض درائب والسمس درة فعلي د ا
موج ددودة ،وبالت ددالي ف ددإن نظري ددة ( )M&Mربم ددا تك ددون غي ددر ص ددحيحة ،إل أن ( )M&Mافترض ددا بش ددكل
صددحيح أن كددل النظريددات القتصددادية تبنددى علددى أسدداس تبسدديط الفرضدديات ،وأندده يجددب الحكددم علددى
صالحية النظرية من خالل التجارب العملية ،وليس من خالل واقعية الفرضيات.
أي أنه يمكن القدول بدأن احتجداز األربدا أو توزيعهدا هدو أمدر ل يهدم المسدتثمر ،حيد
على سعر سهمه وبالتالي ل يؤثر على قيمة المنشأة ،حي

ل يدؤثر

إنه وفق ا لفرضيات نظرية ( ،)M&Mفدإن

المؤسسد ددة إذا زادت التوزيعد ددات أو خفَّضد ددتها ،أو قامدددت ببيد ددع أو ش د دراء أسد ددهم جدي دددة ،فد ددإن سدددعر سد ددهم
المستثمر ل يتأثر ،وبالتالي فإن القيمة التي يحصل عليها المستثمر فدي حدال بيدع جدزء مدن أسدهمه ،أو
اسدتالم التوزيعدات سديان ،أي أنده يحصدل علدى نفدس القيمدة دون تكبدد تكداليف ،األمدر الدذي يشدير لعددم
وجدود سياسدة توزيدع مثلدى ،فدال فدرق بدين سياسدة توزيدع وأخدر  ،وعليده فبإمكدان المسدتثمر بنداء سياسدة
التوزيع الخاصة به كيفما يشاء ووقتما يشاء.
ومن األسس والفتراضات التي تقوم عليها هذه النظرية ما يلي (:)Miller & Modigliani, 1961
.5

ل وجود ألي ضرائب على الدخول الشخصية لألفراد أو على أربا الشركات.

.0

سياسة الستثمار الرأسمالي بالمؤسسة مستقلة عن سياسة التوزيعات.
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.6

عدم وجود نفقات أو مصاريف للتعامل في األسهم (مثل عمولت الوسطاء).

.8

ليس للرافعة المالية أثر على تكلفة رأس المال.

.1

للمديرين والمتعاملين نفس المعلومات حول مستقبل المؤسسة.

.3

ليس لتقسيم الربح بين التوزيع والحتجاز أثر في تكلفة األموال المملوكة.
وبالنظر إلى هذه الفرضيات ،فهي غير واقعية ،وذلك ألنه ل يتم إعفاء األفراد أو الشركات من

الضرائب على الدخل بصفة عامة (أي هناك أثر ضريبي) ،كما أن المستثمر يتحمل تكاليف التعامل
فددي األسددهم (تكدداليف سمس درة ومعددامالت) ،باإلضددافة إلددى أن اإلدارة تملددك معلومددات أكثددر مددن
المسددتثمرين( ،أي أنهددا دائمد ا مددا تكددون فددي مركددز معلومدداتي أفضددل) ،كمددا أن سياسددة التوزيعددات ومددن
خدالل الجدزء المتبقدي مدن األربدا بعدد التوزيدع المتدا لالسدتثمار ،يدؤثر علدى الموازندات ،وبالتدالي يدؤثر
على هيكل أرس المال.
 1.8.1نظرية عصفور باليد (تفضيل التوزيعات):
)Bird-in-the hand Theory (Dividends are preferred
إن النتيجدة األساسدية لنظريددة ( )M&Mفدي عدددم مالءمددة التوزيعدات ،هددي أن سياسددة التوزيددع ل
تدؤثر علدى معددل العائدد المطلدوب لألسدهم (" ،)Return Stock "rsفهدذه النتيجدة نوقشدت بتعمدق فدي
الد ارسدات األكاديميدة ،فقدد افتدرض ( )Gordon, 1963 & Lintner, 1962أن ( )rsعنددما تددزداد
التوزيعددات النقديددة( ،ألن المسددتثمر تكددون لديدده حالددة مددن التأكددد مددن اسددتقبال مكاسددب رأس ماليددة نتيجددة
لألربا المحتجزة ،أقل من حالة التأكد المتعلقة باستقبال توزيعات نقدية) ،فدإن المسدتثمر يفضدل اسدتالم
دولر كتوزيعات نقدية أكثدر مدن اسدتالم دولر كمكاسدب أرسدمالية متوقعدة ،ألن عنصدر عائدد التوزيعدات
أقل خط ار من المكاسب الرأسمالية المتوقعة ،وهدذا مدال يتفدق مدع فرضديات ( ،)M&Mحيد

افترضدا أن

حيادي دا بددين التوزيع ددات
( )rsمسددتقل عددن سياسددة التوزيددع ،األم ددر الددذي يشددير إلددى أن المس ددتثمر يكددون
ا
والمكاسددب ال أرسددمالية ،ولقددد ادعيددا أن نظريددة ( )Gordon & Lintnerبددالفكرة الخاطئددة ،ألن معظددم

المستثمرين من وجهة نظر ( )M&Mيخططون إلعادة استثمار توزيعاتهم في األسدهم فدي نفدس الشدركة
أو شددركة مشددابهة ،وعلددى أي حددال فددإن مخدداطر التدددفقات النقديددة للشددركة فددي المددد الطويددل تحدددد مددن
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وجهددة نظددر المسددتثمرين مددن خددالل مخدداطر التدددفق النقدددي عددن العمليددات التشددغيلية ،وليسددت مددن خددالل
سياسة التوزيعات النقدية (.)Brigham & Ehrhardt, 2011
وقدد أطلدق ( )Gordon & Lintnerعلدى وجهدة نظرهمدا اسدم عصدفور فدي اليدد ()Bird in hand
بقولهما( :التوزيعات في يد المستثمر في الوقت الحالي ،أفضل من األربا الرأسمالية التي سيحققها في
المستقبل )باعتبار أن المستقبل غير مؤكد) (الحناوي ،والعبد.)0003 ،
 1.8.1نظرية التفضيل الضريبي( :تفضيل المكاسب الرأسمالية)
)Tax Preference Theory (Capital Gains Are Preferred
كان المستثمر األمريكي الفرد يدفع معدل ضريبة على دخله من التوزيعات أكبدر مدن المكاسدب
ال أرسدمالية قبدل العدام  ،0006وتغيدر هدذا األسداس الضدريبي مدع نمدو األعمدال ،فتسداو معددل الضدريبة
علدى الدددخل مددن التوزيعددات والمكاسددب ال أرسددمالية ،وهندداك سدببان كددون الضدريبة علددى سددعر السددهم أكبددر
م ددن ضد دريبة ال دددخل ع ددن التوزيع ددات ،فالس ددبب األول يع ددود إل ددى آث ددار القيم ددة الزمني ددة ،حيد د

إن ال دددولر

المدفوع كضريبة في المستقبل تكون تكلفته أقل من الدولر المدفوع اليوم ،لذلك حتى لو كانت الضرائب
علددى التوزيعددات والمكاسددب ال أرسددمالية متسدداوية ،فددال يددتم دفددع ضدرائب المكاسددب ال أرسددمالية قبددل ضدرائب
التوزيعات .أما السبب اآلخر فيعود إلى أنه إذا عقد السهم من قبل شخص ما حتى مماته ،فال ضريبة
على المكاسب الرأسمالية على اإلطالق ،األمر الذي يعني أن مشتري السدهم يسدتفيد مدن منافعده ،حيد
إن ده بإمكاندده اسددتخدام قيمددة السددهم فددي تدداريخ الوفدداة علددى أسدداس تكاليفدده ،ومددن هنددا الهددروب كددامالا مددن
الض درائب علددى المكاسددب ال أرسددمالية ( ،(Brigham & Ehrhardt, 2008وبسددبب هددذه الم ازيددا
الض دريبية ،فربمددا يفضددل المسددتثمرون الشددركات التددي تخفددض التوزيعددات ،فددإذا كددان ذلددك ،فسددوف يكددون
المستثمر قابالا للدفع أكثر للشركات التي تدفع توزيعات أقل من تلك الشركات التي تدفع توزيعدات أكثدر
( ،)Chang & Ghon, 1990( ،)Talmor & Titman,1990حيد

تحداول هدذه النظريدة توضديح

أثدر الضدريبة علدى تفضديل المسدتثمر والتدي تبناهدا (،)Litzenperger & Ramaswamy, 1979
دادا مدع النظريدة السدابقة ،وهدي
والتدي تدرفض نظريدة عددم مالءمدة التوزيعدات فدي حدين تأخدذ مرك اا
دز مض ا

بذلك تدعو إلى عكدس مدا تددعو إليده ،أي تددعو المؤسسدات لحتجداز أكبدر قددر مدن األربدا المتولددة،

حي

تقوم على مبدأ تفضيل المستثمر احتجاز األربا على التوزيعات ،بسبب التمييز الضريبي والذي
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يرجح األربا الرأسمالية ،ألنهدا تخضدع لمعددل ضدريبة أقدل بالمقارندة بالضدريبة علدى التوزيعدات ،ووفقادا
لنظريدة التمييدز الضدريبي ،فإنده يجدب علدى الشدركات أن تددنى التوزيعدات النقديدة إلدى أدندى مسدتو إذا
از نظريدة عصدفور علدى الشدجرة
كانت راغبة في تعظيم قيمة األسهم ،ومن ثم يمكن أن نطلق عليها جو اا
(هندي.)5222 ،

ويشدير ( )Brigham & Ehrhardt, 2011إلدى أن التجدارب العمليدة السدابقة لدم تحددد بشدكل
تددام وواضددح العالقددة بددين مسددتو التوزيددع وتكلفددة الملكيددة أو قيمددة الشددركة ،كمددا أن الختبددارات العمليددة
ليست نموذجية ،فاألدلة الحديثة تشير إلى أن الشركات التي تدفع توزيعات عالية تكدون معددلت العائدد
المطلددوب علددى أسددهمها عاليددة أيضد ا ( ،) Naranjo et. al., 1998وهددذا يدددعم فرضدديات األثددر
الضدريبي ،وتكددون تكدداليف الوكالددة أكثددر حدددة فددي الدددول التددي فيهددا حمايددة ضددعيفة للمسددتثمر ،ففددي تلددك
الدددول ،الشددركات ذات توزيعددات عاليددة تكددون قيمتهددا أعلددى مددن تلددك التددي تدددفع توزيعددات أقددل وذلددك ألن
التوزيعات العالية تحد إلى درجة ما مدن مصدادرة اإلدارة لثدروة حملدة األسدهم ،فدالبحو الحديثدة أظهدرت
ه د ددذا ،وال د ددذي ي د دددعم فرض د دديات تفض د دديل التوزيع د ددات ف د ددي حال د ددة الش د ددركات الت د ددي تع د دداني مش د دداكل وكال د ددة
( ،)Pinkowitz et. al., 2006على الرغم من أن الدليل من هذه الدراسات هو مزيج ،حيد

أظهدرت

بع ددض الد ارس ددات أن متوس ددط المس ددتثمرين يفض ددلون مس ددتو توزي ددع ع د ٍ
دال أو قلي ددل ،بينم ددا أبح ددا

أخ ددر

أظهددرت أن المسددتثمرين األف دراد لددديهم تفضدديالت قويددة ،ود ارسددات أخددر بينددت أن المسددتثمرين يفضددلون
توزيعات نقدية ثابتة بغض النظدر عدن مسدتو التوزيدع ويفسدرون تغيدرات التوزيعدات بأنهدا إشدارات حدول
اآلفاق المستقبلية (التوقعات) للمنشآت.
يالحدظ أن كدل مدن النظريدات السدابقة تعطدي نتدائج ونصدائح مختلفدة ومتبايندة لمتخدذي القدرار،
ذلك ألن لكل منها وجهة نظر خاصة بها ،فبينما ير ( )M&Mعدم الهتمام بسياسة التوزيعات لعدم
تأثيرها على قيمة السهم ،تجد أن ( )Gordon & Lintnerيفضالن أن يكون معدل التوزيعات أكبر ما
يمكن ،أما نظرية التمييز الضريبي فيفضل روادها تدنية ذلك المعدل إلى أدنى مستو .
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1.9

التوازن في سياسات توزيع األ ربا
ينبغي أن تأخدذ الشدركة فدي العتبدار أن التوزيعدات تعتبدر سياسدة وقدرار فدي نفدس الوقدت ،فهدي

من جهة قرار مالي تأخذه الشركة تراعي فيده توقيدت وشدكل التوزيعدات بمدا يتوافدق وهددف الشدركة ،ومدن
جهددة أخددر فهددي سياسددة تمويليددة لمشدداريع واسددتثمارات الشددركة الحاليددة والمسددتقبلية ،لددذلك فددإن إحدددا
التوازن في قضية التوزيعات أمر مهم للغاية ،لما يجمع في جنباته بين شقين متناقضدين ،كدل منهمدا لده
إشدداراته ودللتدده ،فددالتوزيع الحددالي بنسددبة أكبددر يعنددي إشددارة إيجابي دة للمسددتثمرين الحدداليين والم درتقبين،
خاص ددة ال ددذين يفض ددلون التوزيع ددات الفوري ددة ،وف ددي الوق ددت نفس دده يقل ددل م ددن تك دداليف الوكال ددة ،م ددن خ ددالل
تخفدديض النقديددة المتاحددة أمددام اإلدارة ،إل أن هددذا األمددر يعطددي إشددارة بانخفدداض فددرص النمددو والتوسددع
والسددتثمار ،كمددا أن توزيعددات حاليددة بنسددبة أقددل يعنددي زيددادة تكدداليف الوكالددة مددن خددالل زيددادة النقديددة
المتاحددة أمددام اإلدارة ،وعدددم ترغيددب المسددتثمرين الحدداليين والمسددتقبليين ،وفددي نفددس الوقددت يعنددي زيددادة
فدرص النمددو والتوسددع والسدتثمار ،وبالتددالي يتوجددب علدى إدارة الشددركة المواءمددة بدين عدددة محددددات عنددد
وضددعها لسياسددتها الخاصددة بتوزيددع األرب ددا  ،ويمكددن توضدديح أهددم ه ددذه المحددددات فيمددا يلددي (زرق ددون،
:)0050
.1

المحتوى المعلوماتي أو اإلشارة ( )Information Content or Signalling
فدي ظدل عددم تجدانس المعلومددات ،فدإن توزيعدات األربدا  ،وحتددى اإلعدالن عدن هدذه التوزيعددات،

تحم ددل ف ددي طياته ددا معلوم ددات أو إش ددارات للمس ددتثمر ،تختل ددف ب دداختالف س ددمات المس ددتثمر مس ددتقبل ه ددذه
اإلشدارة ،والدذي بددوره يعكدس هدذه المعلومدات فدي تقييمده للتغيدرات فدي توزيعدات األربدا  ،وسدعر السدهم
سواء بالزيادة أو بالنقصان ،ويظهر هذا التقييم في السعر السوقي للسهم.
.1

األ ثر الزبائني أو أثر العميل ()Clientele Effect
يقصد به قيام المؤسسات بتبني سياسة توزيع أربا معينة ،تجتذب فئة من الزبائن ،تتكون من

مجموعة مستثمرين تعجبهم تلك السياسة ،وتتماشى و تفضيالتهم فيما يتعلق بالستثمار أو الستهالك،
ويشير ( )Brigham & Ehrhardt, 2011إلى أن العديد من الدراسات مثل دراسة ()Pettit, 1977
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أظهرت أنه يوجد أثر للزبون ،فقد افترض من قبل ( )M&Mوآخرون أن الزبون الواحد جيد كما اآلخر،
بالتددالي وجددود أثددر للزبددون ل يعنددي بالضددرورة أن هندداك سياسددة توزيددع أفضددل مددن األخددر  ،وربمددا يكددون
( )M&Mمخطئددين ،فددال يسددتطيعان همدا أو غيرهمدا السددما للشددركات بتجاهددل أثددر الزبددون ،وتبقددى هددذه
القضية كقضايا أخر جدلية.
ويضدديف ( )Brigham & Ehrhardt, 2011أن أثددر الزبددون ومحتددو معلومددات إعددالن
التوزيعدات يحتدوي علدى مضددامين تتعلدق بالرغبدة فددي ثبدات التوزيعدات مقابددل التوزيعدات المتقطعدة ،علددى
سبيل المثال ،يعتمد العديد من حملدة األسدهم علدى التوزيعدات لمواجهدة المصداريف ،ولدن يكوندوا ارضدين
إذا لددم تكددن التوزيعددات ثابتددة ،باإلضددافة إلددى أن تخفدديض التوزيعددات لتددوفير تمويددل لسددتثمارات أرسددمالية
مددن الممكددن أن يرسددل إشددارات خاطئددة للمسددتثمرين ،والددذين مددن الممكددن أن يدددفعوا سددعر السددهم للهبددوط
(النخفاض) ألنهم سوف يفسرون انقطاع أو توقف التوزيعات على أن آفاق األربا المسدتقبلية للشدركة
تتالشى.
وبالتالي ،فإن تعظيم أسعار أسهمهم يتطلب من الشركة الحفاظ علدى سياسدة توزيدع ثابتدة ،ألنده
مددن المتوقددع أن تنمددو المبيعددات واألربددا لمعظددم المنشددآت ،وسياسددة توزيددع ثابتددة تعنددي توزيعددات نقديددة
منتظمددة للشددركة سددوف تنمددو بثبددات ،لكددن معظددم الشددركات ربمددا تتحددرك باتجدداه توزيعددات نقديددة صددغيرة
ومنتظمة والتي يتم إكمالها بإعادة شراء األسهم.
.1

تكاليف الوكالة ()Agency Cost
ددءا بالد ارسددات التددي قدددمها كددل مددن ( )Easterbrook,1984و ( ،)Jensen,1986ومددرو ار
بد ا

تبعا لمشاكل الوكالة ،الناشئة بسبب مصالح المديرين األخر  ،التي
بآخرين ،تم تفسير سياسات التوزيع ا
تتعددارض مددع مصددالح المددالك ،وتلبيددة لتحقيددق مصددالحهم ينظددر المسددتثمرون أن المددديرين يرغبددون فددي

اسددتبقاء أكبددر جددزء مددن األربددا لزيددادة النقديددة المتددوفرة لددديهم ،لددذلك يرغددب المسددتثمرون بتخفدديض ذلددك
والمسددمى لددديهم (تكلفددة الوكالددة) ،بإجبددار اإلدارة علددى زيددادة توزيعددات األربددا وبالتددالي خفددض المبل د
النقدي المتوفر لد المديرين .ومن الواضدح ،أنده وفقادا لمفهدوم هدذه النظريدة يجدب م ارعداة عددة عوامدل
أساسية هي:
82

أ.

إن المالك يفضلون أن تكون تكلفة الوكالة في أدنى حد لها.

ب.

أيضدا ل يرغبدون فدي تحمدل تكداليف إصددار إضدافية عندد طدر أسدهم جديددة فدي
إن المدالك ا

ج.

تبعدا لنددرة النقديدة المتدوفرة لدديهم ،إلدى التجداه بالتمويدل بالددين فدإنهم
إن المديرين إذا ما أجبروا ا

السوق.

يحجمون عن كثير من المشاريع التي يعتقدون أن بها مخاطرة.

در علدى أن إدارة الشدركة ل تفدرط فدي
وعليده فدإن الزيدادة فدي توزيعدات األربدا  ،قدد تكدون مؤش اا

استخدام أموال المساهمين إلشباع المنافع غير المالية ،ومن ثم فإن تكلفة الوكالدة تقدل بزيدادة توزيعدات
األربدا  .وفدى المقابدل فدإن الزيدادة فدي توزيعدات األربدا  ،قدد تعندى فدي الوقدت نفسده حاجدة الشدركة إلدى
أموال خارجية إضافية مثل إصدار األسهم الجديدة مما يزيد من تكاليف اإلصدار والمعامالت المالية.
 1.11مستوى التوزيع المستهدف  -نموذج توزيع المتبقي
The Residual Distribution Model
عنددد إق درار سياسددة التوزيددع الخاصددة بالشددركة ،فيجددب األخددذ بعددين العتبددار عدددم وجددود سياسددة
مثلددى ،أو سياسددة تناسددب كددل الشددركات أو تناسددب كددل الحددالت ،فددبعض الشددركات لددديها تدددفقات نقديددة
فرصدا اسددتثمارية قليلددة ،مثددل هددذه الشددركات تددوزع نسددبة كبيدرة مددن النقديددة علددى حملددة
كبيدرة لكددن أمامهددا ا

األس ددهم ،ويرج ددع ذل ددك لع دددم رغب ددة الش ددركة ف ددي تحم ددل تك دداليف تموي ددل إض ددافية دون من ددافع ،ومث ددل ه ددذه
الشركات تجذب اسدتثمارات زبدائن ممدن يفضدلون التوزيعدات العاليدة ،والدبعض اآلخدر مدن الشدركات تولدد
فرص دا اسددتثمارية جيدددة ،ومثددل هددذه الشددركات بشددكل عددام تتجدده إلددى
تدددفقات نقديددة قليل دة ،ألنهددا تمتلددك ا

الحتفاظ باألربا كبديل تمويل أقل تكلفة من األبددال األخدر  ،إضدافة إلدى أنهدا تجندب الشدركة تكداليف
طر أسهم جديدة واإلشارات العكسية الناجمة عن ذلك ،وهذا من شأنه أن يعزز ويشجع الشركات علدى
الحتفدداظ باألرب ددا لتجنددب إص دددار أس ددهم جديدددة ،وبالت ددالي تتسددم مث ددل ه ددذه الشددركات بتوزيع ددات أرب ددا
منخفضددة ،لكددن أرباحهددا المحتج دزة تتضدداعف نتيجددة إعددادة اسددتثمار هددذه األربددا  ،ممددا يزيددد مددن القيمددة
السددوقية ألسددهمها ،وبالتددالي تجددذب مثددل هددذه الشددركات المسددتثمرين ممددن يفضددلون المكاسددب ال أرسددمالية.
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ولكن عند تقرير كمية النقد التي ستوزع على المستثمرين وفق هذا النموذج ،هناك نقطتدان يجدب أخدذها
بالحسبان (:)Brigham & Ehrhardt, 2011
.5

إن الهدف األساس هو تعظيم قيمة حملة األسهم.

.0

إن التدفقات النقدية ملك لحملة األسهم ،وبالتالي يجب أن تمتنع الشدركة عدن الحتفداظ
بها ،إل إذا كان بإمكان مديري الشركات استثمار هذه النقدية في استثمارات مجدية.

وقد افترض ( )Brigham & Ehrhardt, 2011أن نسبة التوزيع المثلدى هدي عبدارة عدن دالدة
من أربعة عناصر كما يلي:
.5

تفضيالت المستثمرين للتوزيع مقابل المكاسب الرأسمالية.

.0

الفرص الستثمارية للشركة.

.6

الهيكل التمويلي المستهدف.

.8

تكلفة رأس المال الخارجي ومد توفره.

العناصددر الثالثددة األخيدرة تدرتبط بمددا يسددمى نمددوذج توزيددع المتبقددي ،وبموجددب هددذا النمددوذج فددإن
الشددركة تتبددع الخطدوات األربددع التاليددة عنددد إنشدداء نسددبة التوزيددع المثلددى( Brigham & Ehrhardt,
:)2011
.5

تحديد الموازنة الرأسمالية المثلى.

.0

تحديد مبل الربح الالزم لتمويل الموازنة في ظل هيكل رأس المال المستهدف ،ويساوي
نسددبة التمويددل باألربددا المحتجد دزة وفددق الهيكددل المسددتهدف لد درأس المددال مضددروب ا ف ددي
إجمالي الموازنة الرأسمالية المثلى.

.6

استخدام األربا المعاد استثمارها لمواجهة متطلبات الربح إلى الحد الممكن.

.8

دف ددع التوزيع ددات أو إع ددادة شد دراء األس ددهم فق ددط إذا ك ددان هن دداك ف ددائض أرب ددا أكث ددر م ددن
الحاجة لدعم الموازنة الرأسمالية المثلى.

وبالتالي فإذا قامت الشركة باتباع سياسة توزيدع المتبقدي ،فدإن التوزيعدات المدفوعدة فدي أي سدنة
يمكن التعبير عنها وفق التالي:
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التوزيعات = صافي الدخل – األربا المحتجزة المطلوبة لتمويل الستثمارات الجديدة.
فالمعادلة السابقة تقتر أن دفعات التوزيع وعوائد التوزيع للشركات الكبر تختلف وتتنوع بشكل
عمومدا فالشدركات التدي تتدوفر لدديها تددفقات نقديدة ثابتدة تددفع توزيعدات عاليدة ،بينمدا الشدركات
ملحوظ ،و ا
الناشئة (في مرحلة النمو) تميل إلى تخفيض التوزيعات.
1.11

سياسة توزيع األربا وسعر السهم وقيمة الشركة
يستثمر المساهم أمواله في األسهم مقابل الحصول على عوائد مالية معقولة ،وتقوم الشركات

إما بتوزيع األربا التي تحققها أو تعيد استثمارها ،ومن خالل التوزيع أو إعادة الستثمار لهذه األربا ،
تهدف الشركة لتعظيم قيمة سهمها وبالتالي قيمتها ،لذلك تسعى الشركات لوضع سياسة توزيع تحقق
وغالبا ما تسعى الشركات لوضع سياسة
أهدافها وتبقي على المستثمرين الحاليين ،وتجذب آخرين،
ا
توزيع ثابتة ومستقرة ،لذلك فالشركات التي تعلن عن توزيعاتها ،تحافظ على هذا المستو من التوزيعات

حتى لو حد

انخفاض في الربح ،أو حدثت زيادة في األربا فهي ل تنعكس في التوزيعات ،ورغم

هذا فإنه توجد عادة عالقة بين األربا والتوزيعات ،فقد يحد

أن تزيد األربا مما يؤدي إلى زيادة

التوزيعات ،وقد تكون الزيادة في التوزيعات تفوق الزيادة في األربا ويمثل هذا النمو في التوزيعات.
اهتماما بقيمة السهم من
وقد يفضل المستثمر إعادة استثمار التوزيعات النقدية ،ويكون بذلك أكثر
ا

العائد الجاري (حنفي ،)0006 ،حي

إن المستثمرين ينظرون إلى التوزيعات على أنها مصدر

للمعلومات عن كفاءة اإلدارة في تسيير نشاط الشركة .فحملة األسهم ل تتا لهم في الواقع فرصة
متابعة النشاط الفعلي للمنشأة ،ومن ثم فإنهم ينظرون إلى سياسة التوزيع على أنها مؤشر للنجا الذي
تحققه ،فزيادة قيمة األربا

إيجابيا لد
نطباعا
الموزعة للسهم من سنة ألخر يحتمل أن يترك ا
ا
ا

المتعاملين في سوق رأس المال عن فاعلية أداء الشركة ،األمر الذي يؤدي – بالتبعية – إلى ارتفاع
القيمة السوقية ألسهمها العادية.
وأقر ( )Miller and Modiglianiذاتهما بهذا التأثير المحتمل للتوزيعات ،غير أن العتقاد
السائد يشير إلى أن تأثير التغير في مقدار التوزيعات على القيمة السوقية لألسهم العادية يمكن أن
يكون وقتايا ،إذا لم يصاحب زيادة التوزيعات توقعات إيجابية بشأن القوة اإليرادية للشركة.
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بعبارة أكثر دقة ،إذا حد

تغير حقيقي في القيمة السوقية لألسهم العادية ،فإن هذا ل يرجع

في األساس إلى التغير في سياسة التوزيعات ،بقدر ما يرجع إلى التغيرات اإليجابية المتوقعة في ربحية
الشركة (هندي .)5225 ،ويجب الهتمام بمعرفة مصادر واستخدامات النقدية فإذا كانت من خالل
إصدار سندات أو تصفية بعض األصول ،فمعنى ذلك أن الشركة ل تستطيع المحافظة على سياسة
توزيعات عالية .ويمكن القول بأن التوزيعات ومعدل التوزيعات ليسا بالمؤشر الجيد للقيمة الحقيقية
للسهم ،ويرجع ذلك ألن التوزيعات تتقلب وتتغير عبر الزمن ،مما يخلق عالقة غير دقيقة بين النمو
في التوزيعات والنمو في األربا (حنفي.)0006 ،
وتستطيع الشركة تغيير قيمة عملياتها فقط إذا قامت بتغيير تكلفة رأس المال أو توقعات
المستثمرين فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الحرة المتوقعة ( ،)Brigham & Ehrhardt, 2011وهنا من
دور مهما فيما
الممكن أن يلعب نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCاا
يتعلق بتزويد الشركة بمعلومات دقيقة عن تكاليفها والتي من خاللها تقوم الشركة بضبط التكاليف ،أي

كفاءة في التنبؤ بالمخاطر واألربا  ،وقدرة على التعامل مع سياسات اإلنتاج والتسعير ،والسيطرة على
تذبذب األسعار ،األمر الذي يعني تخفيض مخاطر التشغيل واألعمال ،ومن هنا تستطيع الشركة
إضافة قيمة لعملياتها ،وتؤثر سياسة التوزيع التي تتبعها الشركة في قيمتها الجوهرية ،وينبغي على
الشركة اتباع سياسة توزيع مثلى تعظم قيمتها الجوهرية ،ويتم ذلك بإجراء التوازن ما بين التوزيع
دور في تحديد
والحتفاظ ،كما أن تفضيالت المستثمرين بالتوزيع الفوري أم المكاسب الرأسمالية تلعب اا

هذه السياسة المثلى للتوزيع ( ،)Brigham & Ehrhardt, 2011وهنا أيضا يكون ألساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة دور محوري خاصة نظام ( )TDABCلما له من أهمية في مساعدة إدارة الشركة على
تحديد احتياجاتها من الموارد وتكلفتها ،وتوقيت احتياجاتها ،كذلك القدرة على التنبؤ بتكاليف تمويل
مشاريعها من خالل تعزيز قدرة الشركة على وضع تقديرات موازناتها بشكل أكثر دقة.
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 1.11خالصة:
تناول الفصل اإلطار النظري للمتغير التابع (سياسة توزيع األربا ) تلدك السياسدة التدي تضدعها
المنش ددأة ،حس ددب ظروفه ددا وطبيعته ددا ،والت ددي تس ددعى الش ددركة م ددن خالله ددا لموافق ددة ه ددذه السياس ددة ق ارراته ددا
الحالية ،بخصوص توزيع األربا  ،أو الحتفاظ بجزء منها لضرورة ق ارراتها المستقبلية المرتبطة بالتوسع
وفددرص النمددو والسددتثمار ،بحي د

تأخددذ هددذه السياسددة بالحسددبان الت دوازن بددين التوزيعددات الحاليددة والنمددو

المستقبلي ،األمر الدذي ينطدوي عليده إشدارة إيجابيدة للمسدتثمرين الحداليين والمدرتقبين ،مدن خدالل التوزيدع
الحددالي ،وتقليددل تكلفددة الوكالددة مددن خددالل تخفدديض النقديددة المتاحددة أمددام اإلدارة ،والتددي مددن الممكددن أن
تستثمرها في مشاريع غير مجدية لحملة األسدهم ،بشديء مدن التفصديل ،حيد

بددأ الفصدل بمقدمدة عامدة،

وتطرق إلى مفهدوم سياسدة التوزيدع وأهميتهدا ،وأشدكال التوزيدع ودوافعده ومحدداتده وكدذلك سياسدات توزيدع
األربددا وفرضددياتها ،وأثددر هددذه السياسددات علددى سددعر السددهم وقيمددة الشددركة ،حيد

مددن الممكددن أن تددؤثر

سياسة توزيع األربا لدد الشدركة علدى قيمدة أسدهمها السدوقية ،وتسدتطيع الشدركة أن تضديف قيمدة لهدا،
وذلددك بتغييددر قيمددة عملياتهددا ،وتتغيددر قيمددة عملياتهددا فقددط إذا قامددت الشددركة بتغييددر تكلفددة رأس المددال أو
توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالتدفقات النقدية الحرة المتوقعة لها.
والفصددل القددادم يتندداول إج دراءات الد ارسددة (منهجيتهددا وطددرق جمددع بياناتهددا ،ومجتمعهددا وأداتهددا،
والمعالجات اإلحصائية).
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1.1

مقدمة
يتناول هذا الفصل وصف ا للمعالجات اإلحصائية التي تم العتماد عليها في تحليل الدراسة،

ومنهجها ومجتمعها ،وكذلك أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها ،وصدقها وثباتها ،كما يتضمن
وصفاا لإلجراءات الخاصة بتقنين أدوات الدراسة وتطبيقها.
المعالجات اإلحصائية

1.1

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم اسدتخدام العديدد مدن األسداليب
اإلحصددائية المناسددبة باسددتخدام الحددزم اإلحصددائية للعلددوم الجتماعيددة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيمدا يلدي مجموعدة مدن األسداليب اإلحصدائية المسدتخدمة فدي تحليدل
البيانات:
.5

تم حساب التك اررات والنسب المئوية للتعرف على سمات عينة الدراسة.

.0

المتوسط الحسابي Meanلقياس متوسط درجات تطبيق شدركات المسداهمة العامدة المدرجدة فدي
بورصددة فلسددطين لنظددام التكدداليف حسددب األنشددطة الموجدده بالوقددت والنح دراف المعيدداري لقيدداس
مد تشتت درجات تطبيق الشركات لهذا النظام عن متوسطها الحسابي.

.6

اختبار ألفا كرونباخ والمتوسطات النصفية لمعرفة ثبات فقرات الستبانة.

.8

معادلة سبيرمان براون و معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.

.1

اختبد د دار كولومجد د د دروف – سمرن د د دوف لمعرفد د دة ن د دوع البيان د د دات هددل تتبددع التوزيددع الطبيع د دي أم ل
()1-Sample K-S

.3

اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة مدد تعمديم نتدائج العيندة علدى
المجتمع.

.5

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات.
منهجية الدراسة

1.1
حي

إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبق ا من خالل مراجعة الدراسات

السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مد
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تطبيق شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت ( )TDABCوأثر
ذلك على توزيعات األربا  .فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير
البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على دللتها.
1.1

طرق جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات وذلك على النحو التالي:
.5

البيانات األولية :وذلك بالبح

في الجانب الميداني عبر تطوير قائمة استقصاء لمعرفة درجة

استخدام شركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة
الموجه بالوقت ( ،)TDABCوحصر المعلومات الالزمة حول هذا الفرع من موضوع الدراسة
وتجميعها ،ومن ثم استخراج النسب المتعلقة بفرضيات الدراسة من القوائم المالية لتلك
الشركات ،وبعد ذلك تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج

SPSS

(Statistical

) Package for Social Scienceاإلحصائي واستخدام الختبارات اإلحصائية المناسبة
بهدف الوصول لدللت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
.0

البيانات الثانوية :تمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات المتعلقة بدراسة نظام التكاليف
على أساس األنشطة الموجه بالوقت ،ومد

تأثيره في سياسة توزيع األربا للشركات المطبقة

له ،وأية مراجع قد تسهم في أثراء الدراسة بشكل علمي ،وذلك بغرض التعرف على األسس و
الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي
حدثت و تحد
1.1

في مجال الدراسة.

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،والتي يبل عددها ثمان

وأربعين شركة حسب الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فلسطين ( .)www.p-s-e.comوتبين أن
هذه الشركات موزعة على خمسة قطاعات وهي :قطاع الستثمار ،وقطاع البنوك ،وقطاع التأمين،

وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة .وقد تم توزيع قوائم الستقصاء على كافة الشركات المكونة

ونظر لوجود غالبية هذه الوحدات في الضفة الغربية وصعوبة الوصول إليها بطريقة
اا
لمجتمع الدراسة،
27

مباشرة ،فقد تم استخدام الم ْبراق (الفاكس) كوسيلة لتوزيع قوائم الستقصاء .ولعدم الستجابة من
غالبية الوحدات تم إرسال قوائم الستقصاء مرة أخر عن طريق المرسال (اإليميل) .مع المتابعة مع
مدراء هذه الشركات بالتصال الهاتفي حتى تم الحصول على استجابة ( )63شركة ،أي ما نسبته

( )%51من الشركات المكونة لمجتمع الدراسة ( )84شركة ،عبأها جميعها المديرون الماليون لهذه

نظر لتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة ،والجداول التالية تبين
الشركات ،ولم ُيستبعد أي منهما اا
خصائص العينة كما يلي:

 1.1.1القطاع االقتصادي
يوضح جدول رقم ( )8.5أن عينة الدراسة شملت ( )%51من الشركات المكونة لمجتمع
الدراسة ،كما يوضح الجدول أن أكبر القطاعات تمثيالا في عينة الدراسة هما "قطاع الخدمات" بنسبة
" "%01وذلك لكونه أكبر قطاعات المجتمع و "قطاع البنوك" بنسبة  ،%01مع اإلشارة إلى أن قطاع
البنوك قد مثل بالكامل في عينة الدراسة بما نسبته ( )%500وهذه النسبة تشير إلى التعاون الكبير من
قبل قطاع البنوك في تعبئة قائمة الستقصاء ،كما أن  %00.0من عينة الدراسة من " قطاع
الصناعة" و %53.5من قطاع التأمين .أما أقل القطاعات تمثيالا في عينة الدراسة هو "قطاع
الستثمار" بنسبة  ،%55.5كما أنه أقل القطاعات تمثيالا نسبة إلى حجم القطاع نفسه حي

شملت

العينة  % 10من شركات هذا القطاع ،ويرجع ذلك إلى رفض الشركات في هذا القطاع المشاركة في
تعبئة قائمة الستقصاء رغم تعدد المحاولت للحصول على استجاباتهم و التي انتهت بالرفض الصريح
من قبل بعض شركات هذا القطاع.
جدول رقم () 1.1

توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي
النسبة

النسبة الكلية من

نسبة العينة إلى

المئوية

المجتمع

القطاع

27.08

69.23
85.71

القطاع االقتصادي

التكرار

قطاع الخدمات

2

01.0

قطاع التأمين

3

53.5

14.58

قطاع الصناعة

4

00.0

22.92

72.73

قطاع الستثمار

8

55.5

16.67

50.00

قطاع البنوك

2

01.0

18.75

100.00

المجموع

31.00

100.00

100.00

75.00
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 1.1.1رأس المال
يوضح الجددول رقدم ( )8.0أن أكبدر القطاعدات تمثديالا فدي عيندة الد ارسدة هدو "قطداع الشدركات
جدا لنسدبة شدركات هدذا القطداع
التي رأسمالها أقل من  51مليون" بنسبة  ،%32.88وهي نسبة مقاربة ا
إلدى مجمدل الشدركات المدرجدة فددي بورصدة فلسدطين والبالغدة ( )%10.04وهددذا يددلل علدى عدالدة توزيددع
عينددة الد ارسددة وقددوة تمثيلهددا للمجتمددع ،كمددا أن  %4.66مددن عينددة الد ارسددة مددن "قطدداع الشددركات التددي
رأسمالها يقع ما بين  60 -51مليون" ،أما أقل القطاعات تمثيالا في عينة الدراسة هو "قطاع الشدركات
التددي أرسددمالها يقددع مددا بددين  81 -60مليددون" بنسددبة  ،%0.54و قددد مثلددت بنسددبة ( )%10فددي عينددة
الدراسة.
جدول رقم () 1.1

توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس المال

1.1

النسبة

النسبة الكلية من

نسبة العينة إلى

المئوية

المجتمع

القطاع

52.08

100.00
30.00

رأس المال

التكرار

15مليون أو أقل

01.00

32.88

 30-15مليون

6.00

4.66

20.83

 45-30مليون

5.00

0.54

4.17

50.00

 60-45مليون

8.00

55.55

8.33

100.00

أكبر من  60مليون

6.00

4.66

14.58

43.00

المجموع

31.00

100.00

100.00

75.00

أداة الدراسة:
بعد الطالع على الدراسات السابقة حول الموضوع والنتائج التي توصلت إليها والمقاييس التي

دجاما مددع أهددداف الد ارسددة ولغايددة جمددع المعلومددات تددم تطددوير قائمددة استقصدداء لمعرفددة
اسددتخدمت ،وانسد ا
درجدة اسدتخدام الشدركات الفلسددطينية لنظدام التكداليف علددى أسداس األنشدطة الموجده بالوقددت ،ومدن ثدم تددم
اسددتخراج النسددب المتعلقددة بفرضدديات الد ارسددة مددن الق دوائم الماليددة لتلددك الشددركات عددن العددامين (-3141
 3144م) ،واس ددتخدام األس دداليب اإلحص ددائية المناس ددبة لتق دديم العالق ددة ب ددين تل ددك النس ددب ودرج ددة تطبي ددق
الشركات لنظدام التكداليف علدى أسداس األنشدطة الموجده بالوقدت .وقدد تدم إعدداد قائمدة الستقصداء علدى
النحو التالي:
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.4

إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.

.3

عرض الستبانة على المشرف من أجل اختبار مد مالءمتها لجمع البيانات.

.4

تعديل الستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

.1

عرض الستبانة على مجموعة من المحكمين ،والموضحة أسماؤهم في الملحق رقم ( ،)4حي
قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم.
تم عرض الستبانة على مجموعة من الخبراء في مجال المحاسبة اإلدارية ،والموضحة

.5

أسماؤهم في الملحق رقم ( ،)4إلعطاء أهمية نسبية لكل سؤال حسب تحديده لمد

تطبيق

عينة الدراسة لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت.
القيام بحساب متوسط األهمية النسبية لكل سؤال حسب الدرجات المعطاة من قبل المحكمين

.6

وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)1.4
جدول رقم () 1.1

متوسط األهمية النسبية لكل سؤال حسب تحديده

لمدى تطبيق عينة الدراسة لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت
الفقرة

مسلسل

األهمية
النسبية

5

لد الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة الموجه بالزمن ()TD-ABC

8.1

0

لد الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة

8.51

6

لد الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها كل منتج

8.51

8

تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة

8.1

1

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

1

3

تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط

1

5

لد الشركة القدرة على تحديد الزمن الالزم لكل نشاط

8.1

4

تقسم الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج و أنشطة ل تضيف قيمة للمنتج

8.01

2

تعمل الشركة على تخفيض األنشطة التي ل تضيف قيمة للمنتج والحد منها مثل( :تكاليف التخزين و المناولة).

6.51

50

تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة .

8.01

55

تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات و الخدمات.

0.1

50

تستخدم الشركة معدلت تحميل زمنية لتكاليف األنشطة تحدد من خاللها تكلفة المنتج بشكل دقيق

6.51

56

تستخدم الشركة معدلت تحميل متعددة لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية بين التكلفة واألنشطة المسببة لها

6.1

58

أساسا لتوزيع التكاليف غير المباشرة وصوال لتحديد أدق لتكلفة المنتج
تستخدم الشركة الزمن المستنفذ من كل نشاط
ا
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.

8
8.51

53

سعيا للتخلص من اإلضافات التي ل تحقق قيمة للزبون
تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخر
ا

1

51

411

الفقرة

مسلسل

األهمية
النسبية

55

لد الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة

54

يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة المنتج

1

52

تقوم الشركة باستخدام أسلوب إدارة الجودة الشاملة TQM

1

00

يوجد لد الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة المستنفذة من قبل مراكز اإلنتاج

1

05

تتبنى اإلدارة مدخل التكلفة المستهدفة TC

1

00

تقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء المتوازن  BSCلتقييم األداء

1

06

تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع الفوري JIT

1

24

تقوم الشركة باستخدام أسلوب التحسين المستمر بصورة مستمرة

1

25

لد إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق أساليب توزيع التكاليف على المنتجات على أساس األنشطة

1

26

لد إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتطبيق أساليب توزيع التكاليف على أساس األنشطة

1

27

لد إدارة الشركة القدرة على تحديد العدد األمثل من األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط

1

28

لد إدارة الشركة القدرة على إقناع الموظفين بمزايا التحول إلى أي من األساليب الحديثة إلدارة التكلفة

1

29

لد إدارة الشركة القدرة على الستفادة من التطور التكنولوجي في تطبيق التكاليف على أساس األنشطة

1

30

لد إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معادلت الوقت الالزمة لكل نشاط من أنشطتها

1

المجموع الكلي لفقرات قياس ممارسة شركات البورصة لنظام ()TDABC

8.51

138.5

.7

إجراء دراسة اختبارية ميدانية أولية لالستبانة وتعديلها حسب ما يلزم.

.8

توزيع الستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،ولقد تم تقسيم قائمة
الستقصاء إلى جزئين كما يلي:
الجزء األول :يتكون من خصائص عينة الدراسة وسماتها (القطاع القتصادي ،ورأس المال).
الجزء الثاني :يتناول مد

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت.
وتمشيا مع التجاهات الحديثة في تصميم استمارات الستقصاء ،والتي تؤكد على أن التحديد
ا

جدا ،مهم إلى حد ما ...إلخ) يؤدي في أغلب األحيان
الوصفي لألوزان داخل الستمارة (مثل :مهم ا
إلى تدخل متحيز من قبل الباح

لحقة من البح

في تحديد النتائج ،ويرجع ذلك إلى أن الباح

يتولى في مرحلة

ترجمة األوزان الوصفية إلى أوزان رقمية ،قد تكون مختلفة عن تلك التي يضعها

المستقصى منه إذا طلب منه ذلك .كما أن نطاق األوزان الوصفية محدود ل يتيح للمستقصى منه
المرونة الكافية لوضع األوزان التي تتناسب مع معامل الثقة الذي يخصصه لإلجابة .لهذا فقد تم
تصميم األوزان في شكل رقمي محدد ،ليختار منها المستقصى منه ما يتناسب مع القوة الترجيحية أو
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استبعاد أي تدخل من جانبه لتصبح اآلراء الواردة

معامل ثقته في اإلجابة .وهكذا حاول الباح

باستمارة الستقصاء والتحليالت اإلحصائية التي تأسست عليها فقط تعبر عن آراء المستقصى منهم.
ويوضح الجدول رقم ( )1.1درجات القياس الترتيبي والتي توضح األهمية النسبية ،حي

الرقم (صفر)

يدل على درجة ثقة معدومة وبالتالي عدم التطبيق لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت
 ،بينما الرقم ( )4يشير إلى درجة ثقة وأهمية نسبية تبل من  %31-%4وهكذا.
جدول رقم ()4.4
مقياس اإلجابات
درجات
القياس
الترتيبي

0

1

2

3

4

5

التطبيق معدوم

%20-%1

%40-%21

%00-%41

%00-%01

%100-%01

 1.1.1صدق أداة الدراسة
صدق الستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف ،)4225 ،كما
يقصد بالصدق " شمول الستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضو
فقراتها ومفرداتها من ناحية أخر  ،بحي

تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات وآخرون

 ،)3114وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين كما يلي:
 1.1.1.1الصدق الظاهري لألداة
عرضت أداة الدراسة في صورتها األولية على خمسدة مدن المحكمدين مدن أعضداء هيئدة تددريس
فد ددي كليد ددات القتصد دداد والعلد ددوم اإلداريد ددة بالجامعد ددات الفلسد ددطينية وغيد ددر الفلسد ددطينية المتخصصد ددين فد ددي
المحاس ددبة واإلدارة واإلحص دداء .ويوض ددح الملح ددق رق ددم ( )6أس ددماء المحكم ددين ال ددذين ق دداموا مش ددكورين
بتحكدديم أداة الد ارسددة .وقددد طلددب مددن المحكمددين إبددداء آرائهددم فددي مددد وضددح ومالئمددة العبددارات ومددد
كفايتهددا لتغطيددة موضددوع الد ارسددة ،واقت د ار مددا يروندده ضددرورايا مددن تعددديالت .وكددذلك إبددداء آرائهددم فيمددا
يتعلق بالبيانات األولية ( الخصائص والسمات الخاصة بالشدركات) ،إلدى جاندب المقيداس المسدتخدم فدي

قائمة الستقصاء .وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول قائمة الستقصاء حي

كانت تحتوي

علددى بعددض العبددارات المتكددررة ،كمددا أن بعددض المحكمددين نصددحوا بضددرورة تقلدديص بعددض العبددارات.
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دتنادا إلددى المالحظ ددات والتوجيهددات الت ددي أبددداها المحكم ددون تددم إجددراء التعددديالت الت ددي اتفددق عليه ددا
واسد ا

معظمهم ،حي

تم تعديل صياغة بعض العبارات وحذف بعضها واضافة أخر .

 1.1.1.1صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
تددم حسدداب التسدداق الددداخلي لفقدرات قائمددة الستقصدداء علددى عينددة الد ارسددة السددتطالعية البددال
حجمها  51شركة ،وذلك بحساب معامالت الرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية لالستبانة والجدول رقم
( )8.1يبين معامالت الرتباط بدين كدل فقدرة مدن فقدرات القسدم الثداني (مدد تطبيدق شدركات المسداهمة
العام ددة المدرج ددة ف ددي بورص ددة فلس ددطين لنظ ددام التك دداليف حس ددب األنش ددطة الموج دده بالوق ددت ()TDABC
والمعدددل الكلددي لفق ارتدده ،والددذي يبددين أن معددامالت الرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتو دللددة (،) 0.01
حي

إن مستو الدللة لكل فقرة أقل من  ،0.01وقيمدة  rالمحسدوبة أكبدر مدن قيمدة  rالجدوليدة والتدي

تساوي  ،0.514وبذلك تعتبر جميع الفقرات صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()1.1

الصدق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
معامل

مستو

الرتباط

الدللة

5

لد الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة الموجه بالزمن ()TD-ABC

0.7389

0.002

0

لد الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة

0.7232

0.002

6

لد الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها كل منتج

0.8230

0.000

8

تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة

0.7858

0.000

1

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

0.6828

0.005

3

تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط

0.5156

0.049

5

لد الشركة القدرة على تحديد الزمن الالزم لكل نشاط

0.7815

0.000

4

تقسم الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج و أنشطة ل تضيف قيمة للمنتج

0.5372

0.039

2

تعمل الشركة على تخفيض األنشطة التي ل تضيف قيمة للمنتج والحد منها مثل( :تكاليف التخزين و المناولة).

0.7417

0.002

50

تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة .

0.7945

0.000

55

تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات و الخدمات.

0.8789

0.000

50

تستخدم الشركة معدلت تحميل زمنية لتكاليف األنشطة تحدد من خاللها تكلفة المنتج بشكل دقيق

0.9283

0.000

56

تستخدم الشركة معدلت تحميل متعددة لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية بين التكلفة واألنشطة المسببة لها

0.7139

0.003

58
51

أساسا لتوزيع التكاليف غير المباشرة وصوال لتحديد أدق لتكلفة المنتج
تستخدم الشركة الزمن المستنفذ من كل نشاط
ا

0.6014

0.018

يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.

0.4903

0.064

53

سعيا للتخلص من اإلضافات التي ل تحقق قيمة للزبون
تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخر
ا
لد الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة

0.6564

0.008

0.6855

0.005

م

55

الفقرة

414

معامل

مستو

الرتباط

الدللة

54

يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة المنتج

0.5439

0.036

52

تقوم الشركة باستخدام أسلوب إدارة الجودة الشاملة TQM

0.7744

0.000

00

يوجد لد الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة المستنفذة من قبل مراكز اإلنتاج

0.6868

0.005

05

تتبنى اإلدارة مدخل التكلفة المستهدفة TC

0.8210

0.000

00

تقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء المتوازن  BSCلتقييم األداء

0.6965

0.004

06

تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع الفوري JIT

0.5963

0.019

24

تقوم الشركة باستخدام أسلوب التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.7744

0.000

25

لد إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق أساليب توزيع التكاليف على المنتجات على أساس األنشطة

0.8984

0.000

26

لد إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتطبيق أساليب توزيع التكاليف على أساس األنشطة

0.8153

0.000

27

لد إدارة الشركة القدرة على تحديد العدد األمثل من األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط

0.6828

0.005

28

لد إدارة الشركة القدرة على إقناع الموظفين بمزايا التحول إلى أي من األساليب الحديثة إلدارة التكلفة

0.6053

0.017

29

لد إدارة الشركة القدرة على الستفادة من التطور التكنولوجي في تطبيق التكاليف على أساس األنشطة

0.9215

0.000

30

لد إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معادلت الوقت الالزمة لكل نشاط من أنشطتها

0.7454

0.001

الفقرة

م

قيمة  rالجدولية عند مستو دللة  0.01ودرجة حرية " "56تساوي 0.158

 1.1.1ثبات أداة الدراسة
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحددة تقر ايبدا لدو تكدرر تطبيقهدا علدى

األشددخاص ذاتهددم فددي أوقددات مختلفددة (العسدداف .)5221 ،وقددد تددم إج دراء خط دوات الثبددات علددى العينددة
الستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 1.1.1.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسدئلة الفرديدة الرتبدة ومعددل األسدئلة الزوجيدة وقدد
تددم تصددحيح معددامالت الرتبدداط باسددتخدام معامددل ارتبدداط سددبيرمان ب دراون للتصددحيح (Spearman-
 )Brown Coefficientحسددب المعادلددة :معامددل الثبددات =

2r
1 r

حيد

 rمعامددل الرتبدداط وقددد

نسبيا مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الد ارسدة
بين جدول رقم ( )8.3أن هناك معامل ثبات كبير ا

في عملية البح
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جدول رقم ()1.1
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
معامل

المحور
مد

الرتباط

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين لنظام التكاليف حسب األنشطة الموجه بالوقت

0.692

معامل
الرتباط
المصحح
0.818

القيمة
الحتمالية
0.000

قيمة  rالجدولية عند مستو دللة  0.01ودرجة حرية " "56تساوي 0.158

 1.1.1.1طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات الستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين
جدول رقم ( )8.5أن معامل الثبات مرتفع حي
أداة الدراسة في عملية البح  ،حي

يساوي ( )0.263مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام

إنها أعلى من الحد المقبول وهو (.)Sekaran,2005( )0.30
جدول رقم ()1.1
معامل الثبات ( طريقة ألفا كرونباخ)
عنوان المحور

عدد

معامل

الفقرات

ألفا
كرونباخ

مد

تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف حسب األنشطة

الموجه بالوقت
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60

0.263

1.1

خالصة:
تناول الفصل وصفاا لمنهج الدراسة ،حي

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

واستخدمت قائمة الستقصاء كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة المتمثل في شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد تم التأكد من مد
البيانات ،حي

قام الباح

مالءمة هذه األداة وصالحيتها لجمع

بإجراء مجموعة من الختبارات الحصائية المتعارف عليها ،وقد تبين أن

اداة جمع البيانات (قائمة الستقصاء) المستخدمة في الدراسة صادقة في قياس ما وضعت لقياسه،
كما أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات ،مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لتحقيق أهداف
الدراسة .والفصل القادم تناول اختبار الفرضيات وتحليل النتائج.
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الفصل الخامس
اختبار الفرضيات وتحليل النتائج
 مقدمة
 قياس متغيرات الدراسة
 اختبار الفرضيات
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 1.1مقدمة
يتناول هذا الفصل تحليل البيانات التي تم تجميعها من خالل الستقصاء الميداني بهدف
التعرف على درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( ،)TDABCواستخراج النسب المالية الدالة على سياسة توزيع
األربا وبالتالي التعرف على مجالت التشخيص الممثلة لمشكلة الدراسة ،واإلجابة على تساؤلتها من
خالل اختبار الفرضيات المتعلقة بها في مضامين هذا الفصل.
 1.1قياس متغيرات الدراسة
 1.1.1قياس النسب الدالة على سياسة توزيع األربا للشركات عينة الدراسة
لقيدداس النسددب الدالددة علددى سياسددة توزيددع األربددا للشددركات المكونددة لعينددة الد ارسددة تددم اسددتخراج
النسب المالية الالزمة من القوائم المالية لتلك الشركات والتي تم الحصول عليها من خالل:
 التقارير السنوية المنشورة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين. المواقع اإللكترونية لبعض مؤسسات الوساطة والسمسرة. المراسلة عبر (الفاكس) والتصال المباشر مع بعض المديرين الماليين للشركات. الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.وقد تم استخدامها في الوصول للنسب الالزمة لختبار فرضيات الدراسة وهذه النسب هي:
أوال :نسب التدفقات النقدية وهي:
.5

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول ( )CFOTAحي :

CFO
TotalAsset s
حي

CFOTA 

إن:
CFOTA = Cash Flow of Operating to Total Assets
CFO = Cash Flow of Operation

.0

نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى إجمالي األصول ( )FCFTAحي :
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FCFTA 

FCF
TotalAsset s
:إن

حي

FCFTA = Free Cash Flow to Total Assets
FCF = Free Cash Flow
: نسب نصيب السهم من األربا وهي:ثانيا
:  وهي النسبة التي تظهر ربحية السهم حي:)RPTCS( نصيب السهم من الربح المحقق

RPTCS 

.5

Re alized Pr ofit
NI

CommonStock
CommonStock
:إن

حي

RPTCS = Realized Profit To Common Stock
NI = Net Income
 وهددي النسددبة الت ددي تظهددر سياس ددة الشددركة ف ددي:)DPTCS( نصدديب السددهم م ددن ال دربح الم ددوزع

.0

: التوزيعات النقدية حي

DPTCS 

Distributed Pr ofit
CommonStock
:إن

حي

DPTCS = Distributed Profit To Common Stock
 وهددي النسددبة التددي تظهددر مددد:)CCETCS( نصدديب السددهم مددن التغيددر فددي حقددوق الملكيددة

.6

: التغير في حقوق حملة األسهم حي

CCETCS 

CommonEquity CommonEquity 2011  CommonEquity 2010

CommonStock
CommonStock2011
حيثإ

CCETCS = Change of Common Equity to Common Stock
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ثالثا :نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية:
نسبة القيمة السوقية إلى القيمدة الدفتريدة لحقدوق الملكيدة ( :)MTBCEوهدي النسدبة التدي تظهدر
مد ثقة المستثمرين ورضاهم عن سياسات الشركة حي :

MarketValue CommonEquity
BookValue CommonEquity
حي

MTBCE 

إن:
MTBCE = Market To Book Common Equity
والجدددول رقددم ( )1.5يوضددح النسددب الالزمددة لختبددار فرضدديات الد ارسددة والدالددة علددى توزيعددات

األربا لد شركات المساهمة العامة المستجيبة.
ويتضددح مددن الجدددول أن متوسددط نسددبة التدددفقات النقديددة مددن األنشددطة التشددغيلية إلددى إجمددالي
األصول يقترب من ( ،)0.01وبانحراف معياري ( )0.09مما يدل على التبداين بدين الشدركات فدي هدذه
النس ددبة ،حيد د

يتض ددح أن أعل ددى الش ددركات ف ددي ه ددذه النس ددبة ه ددي (C12

 )C22,وه ددي م ددن قط دداعي

(الخ دددمات ،والت ددأمين) ،أم ددا األق ددل ف ددي ه ددذه النس ددبة فتع ددود للش ددركات ( )C36,C17وه ددي م ددن قط دداعي
(البنددوك ،والتددأمين) ،ممددا يدددل علددى عدددم تميددز قطدداع بعيندده فددي انخفدداض أو ارتفدداع هددذه النسددبة ،األمددر
الذي يعني عدم وجود فروق في هذه النسبة تعز للقطاع القتصادي.
كمددا يتضددح أيضدا أن متوسددط نسددبة التدددفقات النقديددة الحدرة إلددى إجمددالي األصددول هددو ()0.02
تبايندا بدين الشددركات فدي هدذه النسددبة أيضد ا حيد
تقريبد ا ،كمدا أن هندداك ا

بلد النحدراف المعيدداري (،)0.1

وقدد كاندت أعلدى الشدركات فدي هدذه النسدبة هدي ( )C22, C35وهدي مدن قطداع (الخددمات) ،أمدا األقدل

في هذه النسبة فتعود للشركات ( )C11,C29وهي من قطاعي (البنوك ،والخدمات) ،مما يدل على أن
انخفاض أو ارتفاع هذه النسبة أيض ا غير متعلق بالقطاع القتصادي.
أمددا متوسددط نصدديب السددهم مددن ال دربح المحقددق فقددد بل د متوسددطه ( ،)0.08وبددانحراف معيدداري
( )0.19مما يدل على أن التباين بين الشركات يزداد في هذه النسبة أكثر مدن النسدب األخدر  ،ويرجدع
ذلددك إلددى تبدداين األربددا المحققددة بددين تلددك الشددركات ،أمددا أعلددى نصدديب للسددهم مددن األربددا المحققددة فقددد
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كان من نصديب الشدركتين ( )C22, C33وهدي مدن قطداع (الخددمات ،والصدناعة) ،أمدا األقدل فدي هدذه
النس ددبة فتع ددود للش ددركات ( )C34,C17وه ددي م ددن قط دداعي (البن ددوك ،والخ دددمات) ،مم ددا ي دددل عل ددى أن
انخفاض األربا وارتفاعها غير متعلق بقطاع اقتصادي بعينه.
كمددا مددن المالحددظ أن غالبيددة الشددركات ل تددوزع أرباحدا نقديددة بمددا نسددبته ( )%78مددن الشددركات
المسددتجيبة .ويمكددن إرجدداع ذلددك لحداثددة بورصددة فلسددطين ممددا يدددفع الشددركات إلددى الحتفدداظ باألربددا
لمواجهة النمو المستقبلي ،كما أن المخاطر العامة فدي فلسدطين مدن حيد

الحصدار اإلسدرائيلي ،والقيدود

المفروضدة مدن قبلده تعكدس حالدة مدن عددم التأكدد بالتددفقات النقديدة المسدتقبلية ،ممدا يددفع هدذه الشدركات
لالحتفدداظ باألرب ددا أو توزيعه ددا عل ددى ش ددكل أس ددهم ،كم ددا بل د متوس ددط نص دديب الس ددهم م ددن الددربح الم ددوزع
( ،)0.02وبانحراف معياري ( )0.07مما يدل على أن التباين بين الشركات في هذه النسدبة مدنخفض،
حي

يتضح أن أعلى الشركات توزيعا هي ( )C3, C25وهي من قطاع (التأمين ،والصناعة).
أما أعلى الشدركات فدي نصديب السدهم مدن التغيدر فدي حقدوق الملكيدة هدي ( )C14, C33وهدي

م ددن قط دداع (الص ددناعة) ،أم ددا األق ددل ف ددي ه ددذه النس ددبة فتع ددود للش ددركات ( )C34,C7وه ددي م ددن قط دداعي
(الصددناعة ،والخدددمات) ،وقددد بل د متوسددط هددذه النسددبة ( ،)0.05وبددانحراف معيدداري ( )0.16ممددا يدددل
على وجود تباين بين الشركات في هذه النسبة أيض ا.
كمددا يتضددح أن المتوسددط العددام للقيمددة السددوقية لحقددوق الملكيددة إلددى قيمتهددا الدفتريددة يقتددرب مددن
( ،)1.04يدل على أن القيمة السوقية لهذه الشركات أكبدر مدن قيمتهدا الدفتريدة ،ممدا يددل علدى ندوع مدن
الثقة من قبل المستثمرين بالشركات الفلسطينية ،ولكن تختلف هذه الثقة من شركة ألخدر حيد

التبداين

الكبيدر بدين هدذه الشدركات ،فقدد بلد النحدراف المعيداري لهدذه النسدبة ( ،)1.05ففدي حدين نجدد أن أعلددى
الشركات قيمة هي ( )C29حي

بلغت النسبة لديها ( )8.11وهي من قطاع (البنوك) ،أمدا األقدل فدي

هذه النسبة فتعود للشركات ( )C17بنسبة ( )-3.27وهي من قطاع (التأمين).
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جدول رقم ()1.1
النسب الدالة على توزيعات األربا لدى شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
رمز
الشركة

النسب المتعلقة بتوزيعات األربا
نسب التدفقات النقدية

القيمة السوقية إلى الدفترية

نسب نصيب السهم من األربا

CFOTA

FCFTA

RPTCS

DPTCS

CCETCS

MTBCE

C1

0.0217

0.0400

0.0473

0.0000

0.0480

1.0260

C2

0.0152

0.0230

0.0503

0.0134

0.0466

0.7046

C3

0.1230

0.1210

0.3007

0.1470

-0.0379

1.6005

C4

-0.1254

0.0429

0.0110

0.0000

-0.0190

0.8242

C5

0.0064

0.0154

0.0439

0.0000

-0.0652

0.9865

C6

0.1290

0.0307

0.0332

0.0000

0.2795

0.4363

C7

0.0111

-0.0215

-0.0222

0.0000

-0.1786

1.7992

C8

-0.0456

-0.0188

0.2832

0.0126

0.2543

1.8333

C9

0.0615

0.0598

0.2354

0.0094

0.0617

1.3053

C10

0.0297

0.0671

0.1721

0.0000

0.0295

0.4475

C11

-0.1266

-0.2232

-0.1316

0.0000

-0.1316

0.8883

C12

0.1579

0.0517

0.1628

0.0000

0.1628

0.9826

C13

0.0005

-0.0248

0.0877

0.0217

0.0877

0.7423

C14

0.0813

0.0461

0.3457

0.0000

0.5208

0.9348

C15

0.0637

0.0658

0.0564

0.0000

-0.0042

0.8497

C16

0.0248

0.0114

-0.0651

0.0000

-0.0651

1.1965

C17

-0.1367

-0.1329

-0.2141

0.0000

0.0216

-3.2655

C18

-0.0052

-0.0495

0.0046

0.0000

0.0080

0.6430

C19

0.0287

0.0288

0.3008

0.0000

0.0836

1.7714

C20

-0.0084

0.0000

0.0629

0.0000

0.0629

0.8738

C21

0.1187

0.1362

0.1594

0.0183

0.1594

0.9610

C22

0.2920

0.3030

0.6894

0.0000

0.2838

1.6241

C23

0.0312

-0.0606

0.0196

0.0000

0.0063

0.7810

C24

-0.0078

-0.0206

0.0482

0.0000

0.0499

0.7982

C25

-0.0351

0.0012

0.0949

0.3448

0.0501

1.6854

C26

0.0029

0.0012

0.0394

0.0000

-0.1203

0.9655

C27

0.0018

0.0127

-0.1508

0.1429

-0.1508

0.6761

C28

-0.1097

0.1262

0.0176

0.0000

-0.0342

0.8569

C29

-0.0317

-0.1552

-0.0266

0.0000

-0.0456

4.5456

C30

-0.0837

-0.0009

0.0916

0.0000

0.0829

0.9344

C31

0.0616

0.0254

0.0791

0.0000

0.0733

0.1890

C32

0.0368

-0.0736

0.1457

0.0000

0.2020

1.1610

C33

-0.0712

-0.0857

0.4718

0.0000

0.3001

1.4133

C34

0.0198

-0.0575

-0.3056

0.0000

-0.3056

1.2135

C35

0.0074

0.2751

-0.1015

0.0000

-0.1015

2.4379

C36

-0.1907

0.0084

0.0186

0.0000

0.1850

0.6876

Mean

0.009692

0.015786

0.084883

0.019725

0.050006

1.041967

STDEV

0.091383

0.099634

0.186978

0.065059

0.157736

1.045534
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 1.1.1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تم إجراء اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة ما إذا كانت النسدب الدالدة علدى سياسدة توزيدع
األربدا لدد شدركات المسداهمة فدي بورصدة فلسددطين (المتغيدر التدابع) تتبدع التوزيدع الطبيعدي أم ل وهددو
اختبار ضدروري فدي حالدة اختبدار الفرضديات ،ألن معظدم الختبدارات المعلميدة تشدترط أن يكدون توزيدع
البيان ددات طبيعي ددا .ويوض ددح الج دددول رق ددم ( )1.0نت ددائج الختب ددار حيد د
(FCFTA, RPTCS, CCETCS

إن القيم ددة الحتمالي ددة لك ددل م ددن

 )CFOTA,أكبدر مدن  0.01وهدذا يددل علدى أن هدذه النسدب تتبدع التوزيدع

الطبيعي ويجب استخدام الختبارات المعلمية .لكدن القيمدة الحتماليدة لكدل مدن ( )DPTCS, MTBCEأقدل
مددن  0.01وهددذا يدددل علددى أن هددذه النسددب ل تتبددع التوزيددع الطبيعددي ،وبالتددالي فدديمكن اتبدداع كددل مددن
الختبارات المعلمية أو الال معلمية في اختبار الفرضيات الخاصة بهاتين النسبتين ،حيد

إنده فدي حدال

ك دون حجددم عينددة الد ارسددة أكبددر مددن  60يسددقط شددرط التوزيددع الطبيعددي لسددتخدام الختبددارات المعلميددة
(البياتي واثناسيوس.)5255 ،
جدول رقم ()1.1
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
مسلسل
5
0

النسب الدالة على سياسة توزيع األربا
التدفقات النقدية

6
8

نصيب السهم من األربا

1
3

القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

قيمة Z

القيمة االحتمالية

CFOTA

0.8625

0.4465

FCFTA

0.9863

0.2850

RPTCS

1.0385

0.231

DPTCS

2.4273

0.000

0.9334 CCETCS

0.3483

1.4415

0.0313

MTBCE
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 1.1.1نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية للشركات عينة الدراسة
لقي دداس نس ددبة تطبي ددق أس دداليب المحاس ددبة اإلداريد دة للش ددركات عين ددة الد ارس ددة ألس دداليب المحاس ددبة
اإلدارية تدم ضدرب اسدتجابة الشدركات لكدل فقدرة مدن فقدرات محداور الد ارسدة باألهميدة النسدبية الموضدوعة
من قبل الخبراء والموضحة في الجدول رقم ( )8.6وقسمتها على الدرجة القصو لألهمية النسدبة وهدي
( ،)1ومن ثم جمع فقرات الستبانة وقسمته على مجموع األهمية النسبية لكافة فقرات الستبانة كما هو
مبين في المعادلة التالية:

100%

)FI / 5

I 1

I

(X

I 1

F

I

I N

z

I N

حي :
 = Zنسبة تطبيق الشركة لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت (.)TDABC
 = XIاستجابة عينة الدراسة للفقرة ( )Iمن فقرات قائمة الستقصاء.
 = FIمتوسط األهمية النسبية الموضوعة من قبل الخبراء للفقرة ( )Iمن فقرات قائمة الستقصاء.
وبتطبيددق المعادل دة السددابقة تددم الوصددول إلددى نسددبة تطبيددق كددل شددركة مددن الشددركات المسددتجيبة
لنظددام التكدداليف علددى أسدداس األنشددطة الموجدده بالوقددت ( ،)TDABCوالجدددول رقددم ( )1.6يوضددح هددذه
النسب .ويتبدين مدن الجددول أن أكثدر الشدركات تطبيقد ا لنظدام ( )TDABCهدي الشدركات ()C22,C25
بنسددبة تزيددد عددن ( )%40وهددي مددن قطدداعي التددأمين والخدددمات .كمددا أن أقددل الشددركات تطبيق د ا لنظددام
( )TDABCهي الشدركات ( )C17,C23بنسدبة تقدل عدن ( )%80وهدي مدن قطداعي البندوك والتدأمين،
بينما متوسط تطبيق كافة شركات العينة هو ( )15.48مما يدل على متوسط تطبيق معقول رغم تبداين
ه ددذا التطبي ددق ب ددين الش ددركات ف ددي نس ددب تطبقه ددا له ددذا األس ددلوب وك ددان ه ددذا التش ددتت ب ددانحراف معي دداري
(.)56.3

441

جدول رقم ()1.1
درجة تطبيق نظام التكاليف حسب األنشطة الموجه بالوقت
لدى لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
رمز الشركة

القطاع القتصادي

رأس المال

نسبة التطبيق

الترتيب

C1

الخدمات قطاع

51مليون أو أقل

45.92

29

C2

قطاع التأمين

51مليون أو أقل

46.04

28

C3

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

67.06

11

C4

قطاع الستثمار

51مليون أو أقل

45.74

30

C5

قطاع الستثمار

51مليون أو أقل

50.34

25

C6

قطاع الخدمات

51مليون أو أقل

50.62

23

C7

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

55.78

17

C8

قطاع البنوك

أكبر من  30مليون

69.74

9

C9

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

68.71

10

C10

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

50

26

C11

قطاع الخدمات

51مليون أو أقل

61.4

14

C12

قطاع التأمين

51مليون أو أقل

74.63

7

C13

قطاع البنوك

 30-81مليون

59.34

15

C14

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

66.95

12

C15

قطاع الستثمار

51مليون أو أقل

50.64

22

C16

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

50.91

21

C17

قطاع التأمين

51مليون أو أقل

34.86

36

C18

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

43.56

32

C19

قطاع التأمين

51مليون أو أقل

75.95

5

C20

قطاع الخدمات

51مليون أو أقل

48.43

27

C21

قطاع الخدمات

51مليون أو أقل

75.55

6

C22

قطاع الخدمات

أكبر من  30مليون

83.71

1

C23

قطاع البنوك

 81-60مليون

37.68

35

C24

قطاع البنوك

 30-81مليون

41.21

33

C25

قطاع التأمين

51مليون أو أقل

81.86

2

C26

قطاع الستثمار

 60-51مليون

53.21

20

C27

قطاع الخدمات

51مليون أو أقل

55.53

18

C28

قطاع البنوك

 60-51مليون

44.67

31

C29

قطاع البنوك

51مليون أو أقل

78.62

4

C30

قطاع البنوك

 30-81مليون

58.62

16

C31

قطاع البنوك

 60-51مليون

50.51

24

C32

قطاع التأمين

51مليون أو أقل

70.3

8

C33

قطاع الصناعة

51مليون أو أقل

53.44

19

C34

قطاع الخدمات

51مليون أو أقل

40

34

C35

قطاع الخدمات

أكبر من  30مليون

79.15

3

C36

قطاع البنوك

 30-81مليون

61.52

13
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كما يتضح في الجدول ( )5.4نتائج اختبار ( )T-testلمتوسط تطبيق  TDABCلد
شركات المساهمة المستجيبة ،والذي يبين أنها دالة إحصائي ا عند مستو دللة ( .) sig.  0.05
بنسبة ( ،)%15.48مع ذلك يمكن القول إن هناك تطبيقاا بنسبة مقبولة لنظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجه بالوقت ( )TDABCفي الشركات الفلسطينية ،رغم حداثة تجربتها ،ورغم الوضع
القتصادي الصعب في األراضي الفلسطينية ،مما يعطي مؤش ار لقابلية هذه الشركات على زيادة نسبة
تطبيق هذا النظام مستقبالا مع تحسن الوضع القتصادي ،والستقرار األمني في فلسطين.
اء
ولعدددم الددتمكن مددن إيجدداد د ارسددات تناولددت مددد تطبيددق هددذا النظددام مددن قبددل الشددركات س دو ا

الفلسطينية ،أدو غير الفلسطينية ،فلم يتح مقارنة هذه النتائج مع نتائج دراسات أخر .
جدول رقم ()1.1
اختبار ( )T-testلمتوسط تطبيق TDABC
لدى لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة

البيان

العدد

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

df

t

Sig

تطبيق عينة
الدراسة لنظام

36

57.839

3.461

13.590

35

0.001

TDABC

 1.1.1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
يوضح الجدول رقم ( )5.5نتدائج اختبدار كدولمجروف -سدمرنوف ) (1- Sample K-Sللتوزيدع
الطبيع ددي ،وحيد د

إن القيم ددة الحتمالي ددة أكب ددر م ددن ( )1.15ف ددإن البيان ددات الخاص ددة ب ددالمتغير المس ددتقل

للد ارس ددة (تطبي ددق الشددركات المس ددتجيبة لنظ ددام  )TDABCتتب ددع التوزي ددع الطبيع ددي ويج ددب اس ددتخدام الختب ددارات
المعلمية.
جدول رقم ()1.1
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
قيمة Z

البيان

تطبيق عينة الدراسة لنظام 0.8362 TDABC
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القيمة الحتمالية
0.4866

1.1

اختبار فرضيات الدراسة

 1.1.1اختبــار الفرضــية األول ـى :ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين ممارســة شــركات
المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لنظــام التكــاليف علــى أســاس األنشــطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية لتلك الشركات.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين كما يلي:
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول لتلك الشركات.
وقد تم استخدام تحليل الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية من
األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول لتلك الشركات ،ويوضح الجدول رقم ( )1.3أن معامل
الرتباط لهذه العالقة ( )0.3605وهو ارتباط موجب (طردي) ما يعني أنه كلما زاد استخدام شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت
( )TDABCزادت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول لها ،ويرجع ذلك إلى
ضبط هذا النظام للتكاليف التي ل تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة ،وبالتالي تخفيض تكاليف التشغيل،
األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية .كما يتضح من الجدول
أيض ا أن القيمة الحتمالية لمعامل الرتباط أقل من  0.01مما يدل على دللة هذه العالقة عند
مستو (.)0.05
كما يالحظ من تحليل الرتباط بعد ضبط أثر (القطاع القتصادي) أن معامل الرتباط
ينخفض بينما يرتفع مستو الدللة ،بينما يحد

العكس في حال ضبط أثر (رأس المال) حي

يرتفع

إيجابيا على العالقة
أثر
معامل الرتباط وينخفض مستو الدللة ،ما يدل على أن للقطاع القتصادي اا
ا

بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول
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لتلك الشركات .ويمكن إرجاع هذا األثر إلى اختالف األنشطة التشغيلية حسب طبيعة األعمال والتي
يحددها القطاع القتصادي ،كما أن نوع هذا التأثير يدل على ارتفاع التدفقات النقدية نتيجة استخدام
( ،)TDABCأما أثر (رأس المال) على هذه العالقة فهو أثر سلبي .ويمكن إرجاع هذا األثر إلى زيادة
حجم األصول بازدياد رأس المال والذي من شأنه التأثير على مقام هذه النسبة (إجمالي األصول) مما
يضعف من عالقة الرتباط.
مما سبق يمكن الحكم على رفض الفرضية الفرعية األولى وبالتالي :توجد عالقة ذات دللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي
األصول لتلك الشركات.
جدول رقم ()1.1
نتائج تحليل االرتباط بين درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة
الموجه بالوقت والتدفقات النقدية من األ نشطة التشغيلية إلى إجمالي األصول لتلك الشركات
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
نسبة التدفقات النقدية إلى جمالي األصول

التكاليف على أساس األنشطة
بدون ضبط سمات

بعد ضبط متغير

بعد ضبط متغير

العينة

القطاع القتصادي

رأس المال

التدفقات النقدية من

معامل الرتباط

0.3605

0.3159

0.3733

األنشطة التشغيلية إلى

القيمة الحتمالية

0.0308

0.0645

0.0272

إجمالي األصول

درجة الحرية

36

33

33

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
والتدفقات النقدية الحرة إلى إجمالي األصول لتلك الشركات.
يتضح من الجدول رقم ( )1.5أن معامل الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
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والتدفقات النقدية الحرة إلى إجمالي األصول لتلك الشركات ( )0.3536وهو ارتباط موجب (طردي) ما
يعني أنه كلما زادت ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف
على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCارتفعت نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى إجمالي
األصول لها ،ويعزز ذلك أن هذا النظام باإلضافة إلى قيامه بضبط التكاليف التي ل تضيف قيمة
للمنتج أو الخدمة ،يفيد في تخفيض التكاليف األخر (كالتكاليف من األنشطة الستثمارية والتمويلية)
وبالتالي تخفيض مجمل التكاليف ،كما يعمل على ضبط التذبذب في التدفقات النقدية ،مما يؤدي إلى
ارتفاع معدل التدفقات النقدية الحرة .كما يتضح من الجدول أيضا أن القيمة الحتمالية لمعامل
الرتباط أقل من  0.01مما يدل على أن هذه العالقة دالة إحصائي ا عند مستو (.)0.05
كما ُيظهر الجدول انخفاض معامل الرتباط ،مع ارتفاع في مستو الدللة لهذه العالقة عند

ضبط أثر القطاع القتصادي ،وهو ما يعزز النتيجة السابقة حي

إرجاع هذا األثر إلى اختالف

أثر
األنشطة التشغيلية حسب طبيعة األعمال والتي يحددها القطاع القتصادي ،كما يظهر الجدول اا

إيجابيا لرأس المال أيض ا على هذه العالقة ،حي
ا

انخفاض معامل الرتباط ،وانخفاض مستو الدللة

نوعا من التعارض في أثر رأس المال على العالقة بين
عند ضبط أثر رأس المال .والذي قد ُيظهر ا

( ،)TDABCوكل من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ،والتدفقات النقدية الحرة ،ويرجع ذلك
إلى أن طبيعة العالقة بين رأس المال والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية هي عالقة طردية حي
إن األنشطة التشغيلية تزداد كلما زاد حجم الشركة ،بينما تختلف طبيعة العالقة بين رأس المال
والتدفقات النقدية الحرة فهي عالقة عكسية حي

تستخدم التدفقات النقدية الحرة في زيادة األصول رغبة

من الشركات في النمو المستقبلي ،مما يؤدي إلى انخفاض التدفقات النقدية الحرة.
مما سبق يمكن الحكم على رفض الفرضية الفرعية الثانية وبالتالي :توجد عالقة ذات دللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية الحرة إلى إجمالي األصول لتلك
الشركات.
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جدول رقم ()1.1
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجه بالوقت والتدفقات النقدية الحرة إلى إجمالي األصول لتلك الشركات
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
نسبة التدفقات النقدية إلى إجمالي األصول

التدفقات النقدية الحرة
إلى إجمالي األصول

التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت
بدون ضبط سمات

بعد ضبط متغير

بعد ضبط متغير

العينة

القطاع القتصادي

رأس المال

معامل الرتباط

0.3536

0.3281

0.3058

القيمة الحتمالية

0.0344

0.0544

0.0741

درجة الحرية

36

33

33

وفي ظل النتائج الموضحة للفرضيتين الفرعيتين يتم رفض الفرضدية الرئيسدة ،ويتبدين أنده توجدد
عالقة ذات دللة إحصائية بدين ممارسدة شدركات المسداهمة العامدة المدرجدة فدي بورصدة فلسدطين لنظدام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية لتلك الشركات.
 1.1.1اختبــار الفرضــية الثانيــة :ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين ممارســة شــركات
المســاهمة العامــة المدرجــة فــي بورصــة فلســطين لنظــام التكــاليف علــى أســاس األنشــطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا .
وبغرض اختبار هذه الفرضية تم صياغة ثال

فرضيات فرعية:

الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
ونصيب السهم من األربا المحققة.
كما هو موضح في الجدول رقم ( )1.4فقد أسفر اختبار هذه الفرضية باستخدام تحليل
الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا
موجبة قوية بين المتغيرين حي

المحققة عن وجود عالقة

بل معامل الرتباط ( ،)0.5009وبمستو دللة ( ،)0.0019مما
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يدل على وجود أثر كبير لنظام ( )TDABCفي زيادة نصيب السهم من األربا المحققة ،ويرجع ذلك
إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تخفيض التكاليف ،وضبط توقيت العمليات ،مما يؤدي إلى زيادة
أربا الشركات المطبقة له ،وبالتالي ارتفاع نصيب السهم من األربا المحققة.
كما أنه من المالحظ من خالل الجدول ضعف أثر كل من القطاع القتصادي ورأس المال
على هذه العالقة ،والذي يعزز أثر ( )TDABCفي زيادة أربا الشركات المطبقة له مهما اختلفت
طبيعة عملها أو رأس مالها.
مما سبق يمكن الحكم على رفض الفرضية الفرعية األولى وبالتالي :توجد عالقة ذات دللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا المحققة لتلك الشركات.
جدول رقم ()1.8
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا المحققة
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
نسبة نصيب السهم من األربا المحققة

نصيب السهم من
األربا المحققة

التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت
بدون ضبط سمات

بعد ضبط متغير

بعد ضبط متغير

العينة

القطاع القتصادي

رأس المال

معامل الرتباط

0.5009

0.5200

0.4776

القيمة الحتمالية

0.0019

0.0014

0.0037

درجة الحرية

36

33

33

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
ونصيب السهم من األربا الموزعة.
وقد أظهرت نتائج تحليل الرتباط المبينة في الجدول رقم ( )1.2أن معامل الرتباط بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة
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الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا

الموزعة هي موجبة مما يدل على وجود

عالقة طردية بين نسبة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف
على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا الموزعة لتلك الشركات،
وحي

إن القيمة الحتمالية لمعامل الرتباط أقل من  ،0.5فإن هذه العالقة دالة إحصائيا .ويمكن

تفسير ذلك من خالل األثر اإليجابي لهذا النظام التي أظهرته النتائج السابقة على كل من التدفقات
النقدية واألربا المحققة مما يعطي قدرة أكبر للشركات المطبقة لهذا النظام على اتباع سياسة توزيعات
أربا نقدية.
ويظهر من الجدول ارتفاع معامل الرتباط وانخفاض مستو الدللة بشكل كبير حتى تصبح
أقل من ( ،)0.05مما يدل على األثر السلبي لرأس المال على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
ونصيب السهم من األربا

الموزعة .والذي يمكن تفسيره بأن غالبية الشركات المستجيبة تحتفظ

باألربا لمواجهة خطط النمو المستقبلية لديها ،والتي تزداد بازدياد رأس المال.
مما سبق يمكن الحكم على رفض الفرضية الفرعية الثاني وبالتالي :توجد عالقة ذات دللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا الموزعة لتلك الشركات.
جدول رقم ()1.9
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا الموزعة.
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
نسبة نصيب السهم من األربا الموزعة

نصيب السهم من
األربا الموزعة

التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت
بدون ضبط سمات

بعد ضبط متغير

بعد ضبط متغير

العينة

القطاع القتصادي

رأس المال

معامل الرتباط

0.3153

0.2924

0.3573

القيمة الحتمالية

0.0610

0.0883

0.0351

درجة الحرية
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الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
ونصيب السهم من التغير في حقوق الملكية.
يتضح من الجدول رقم ( )1.50أن معامل الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
ونصيب السهم من التغير في حقوق الملكية لتلك الشركات ( )0.3267وهو ارتباط موجب (طردي) ما
يعني أنه كلما زادت ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف
على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCارتفعت نصيب السهم من التغير في حقوق الملكية
لتلك الشركات ،والذي يعزز المبرر السابق ألثر رأس المال على األربا الموزعة .حي

تستخدم هذه

الشركات أرباحها في زيادة النمو وهو ما يظهر الزيادة في حقوق الملكية ،مما يبرر األثر اإليجابي
لرأس المال على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من التغير في حقوق
الملكية لتلك الشركات ،والذي أد إلى انخفاض معامل الرتباط وزيادة مستو الدللة عند ضبط أثر
رأس المال.
أثر سلبيا للقطاع القتصادي على هذه العالقة حي
كما تُظهر النتائج ا

ارتفاع معامل الرتباط،

وزيادة مستو الدللة ،ويمكن إرجاع ذلك إلى تباين الفرص الستثمارية المتاحة بين القطاعات ،والذي
يرجع إلى تحكم الحتالل السرائيلي في القتصاد الفلسطيني من جهة ،وقوانين تشجيع الستثمار التي
تعزز فرص بعض القطاعات أكثر من قطاعات أخر .
مما سبق يمكن الحكم على رفض الفرضية الفرعية الثالثة وبالتالي :توجد عالقة ذات دللة
إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على
أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من التغير في حقوق الملكية لتلك
الشركات.
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جدول رقم ()1.11
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من التغير في حقوق الملكية.
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت

نسبة نصيب السهم من التغير في حقوق
الملكية

نصيب السهم من التغير
في حقوق الملكية

بدون ضبط سمات

بعد ضبط متغير

بعد ضبط متغير

العينة

القطاع القتصادي

رأس المال

معامل الرتباط

0.3267

0.3422

0.2991

القيمة الحتمالية

0.0518

0.0442

0.0809

درجة الحرية

36

33
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وفي ظل نتائج الفرضيات الفرعية الدثال

يدتم رفدض الفرضدية الرئيسدة الثانيدة ،ويندتج أنده توجدد

عالقة ذات دللة إحصائية بدين ممارسدة شدركات المسداهمة العامدة المدرجدة فدي بورصدة فلسدطين لنظدام
التكدداليف علددى أسدداس األنشددطة الموجهددة بالوقددت ( )TDABCونصدديب السددهم مددن التغيددر فددي حقددوق
الملكية لتلك الشركات.
 1.1.1اختبار الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقـت
( )TDABCونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات.
وقد تم استخدام تحليل الرتباط بين درجة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة القيمة
السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات ،ويوضح الجدول رقم ( )1.55أن معامل
الرتباط لهذه العالقة هو ( ،)0.1261كما أن القيمة الحتمالية لمعامل الرتباط أقل من  0.05مما
يدل على وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة القيمة السوقية إلى
القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات .ويظهر ذلك ثقة المستثمرين بسياسات الشركات التي
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تتبنى نظام ( ،)TDABCعلى الرغم من عدم معرفة المستثمر بمد تطبيقه فإنه يشعر بأثره في نتائج
الشركة الناجحة.
كما يالحظ من الجدول ضعف أثر كل من القطاع القتصادي ورأس المال على هذه العالقة،
والذي يعزز أثر ( )TDABCفي زيادة ثقة المستثمرين بالشركات المطبقة له مهما اختلفت طبيعة
عملها أو رأس مالها.
مما سبق يمكن الحكم على رفض الفرضية الثالثة وبالتالي :توجد عالقة ذات دللة إحصائية
بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية لتلك
الشركات.
جدول رقم ()1.11
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق
الملكية لتلك الشركات
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية
لحقوق الملكية

التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت
بدون ضبط سمات

بعد ضبط متغير

بعد ضبط متغير

العينة

القطاع القتصادي

رأس المال

معامل الرتباط

0.5935

0.6269

0.5846

القيمد ددة الدفتريد ددة لحقد ددوق القيمة الحتمالية

0.0001

0.0001

0.0002
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القيم د د د ددة الس د د د ددوقية إل د د د ددى
الملكية

درجة الحرية

435

 1.1.1اختبار الفرضـية الرابعـة :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي اسـتخدام نظـام التكـاليف
على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلدى شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم صياغة فرضيتين فرعيتين كما يلي:
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام نظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلدى شركات المساهمة العامة المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين
تعزى لمتغير (القطاع االقتصادي).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لختبار الفروق في
درجة ممارسة شركات المساهمة العامة الفلسطينية لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCتعز إلى القطاع القتصادي عند مستو

 .   0.05والنتائج مبينة في جدول

رقم ( )1.50و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لدرجة ممارسة شركات المساهمة العامة الفلسطينية لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCأقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،2.68كما أن القيمة الحتمالية هي أكبر من  0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة الفلسطينية لنظام التكاليف على أساس األنشطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCتعز إلى القطاع القتصادي عند مستو

.   0.05

وهذا يدل على عدم وجود أثر واضح للقطاع القتصادي على استخدام الشركات المستجيبة
لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( ،)TDABCويرجع ذلك إلى أن هذا النظام
صالح للتطبيق في كافة القطاعات دون استثناء.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فال توجد فروق ذات دللة إحصائية في
استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلد
العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغير القطاع القتصادي.
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شركات المساهمة

جدول رقم ()1.11
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCلدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

الحتمالية

4

139.30

0.73

0.58

190.56

عنوان المحور

مصدر التباين

استخدام نظام التكاليف على

بين المجموعات

557.19

أساس األنشطة الموجهة

داخل المجموعات

5907.36

31

بالوقت ()TDABC

المجموع

6464.55

35

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،8ومستو دللة  0.01تساوي 0.34

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام نظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلدى شركات المساهمة العامة المدرجـة فـي بورصـة فلسـطين
تعزى لمتغير (رأس مال الشركة).
ويوضح جدول رقم ( )1.56نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لختبار الفروق في درجة
ممارسة شركات المساهمة العامة الفلسطينية لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت
( )TDABCتعز إلى رأس المال عند مستو

 .   0.05ويتبين من هذه النتائج أن قيمة F

المحسوبة لدرجة ممارسة شركات المساهمة العامة الفلسطينية لنظام التكاليف على أساس األنشطة
الموجهة بالوقت ( )TDABCأكبر من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،0.34كما أن القيمة الحتمالية
هي أقل من  0.01مما يدل على وجود فروق ذات دللة إحصائية في درجة ممارسة شركات
المساهمة العامة الفلسطينية لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCتعز
إلى رأس المال عند مستو

.   0.05

وهذا يدل على وجود أثر واضح لرأس المال على نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( ،)TDABCويرجع ذلك إلى أن هذا النظام يحتاج إلى تكاليف مرتفعة لتطبيقه ،وان لم تكن
منافعه أكبر من تكاليف تطبيقه سوف يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ،وعليه فالشركات كبيرة الحجم هي
أكثر قدرة على تطبيق هذا النظام ،كونها تمتلك المقومات المادية والبشرية الالزمة لتطبيقه.
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وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه توجد فروق ذات دللة إحصائية في استخدام
نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلد

شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغير (رأس مال الشركة).
جدول رقم ()1.11
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCلدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال
مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

الحتمالية

4

452.32

3.01

0.03

150.17

عنوان المحور

مصدر التباين

استخدام نظام التكاليف على

بين المجموعات

1809.27

أساس األنشطة الموجهة

داخل المجموعات

4655.28

31

بالوقت ()TDABC

المجموع

6464.55

35

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،8ومستو دللة  0.01تساوي 0.34

 1.1.1اختبــار الفرضــية الخامســة :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي النســب الدالــة علــى
توزيعـــات األ ربـــا لـــدى شـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين تعـــزى
لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم صياغة فرضيتين فرعيتين كما يلي:
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في النسب الدالة على توزيعات األربـا
لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغير (القطاع االقتصادي).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لختبار الفروق في النسب
الدالة على توزيعات األربا لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغير

القطاع القتصادي عند مستو

 .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )1.58و يتبين أن قيمة

 Fالمحسوبة لكافة النسب الدالة على توزيعات األربا

لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في

بورصة فلسطين تعز لمتغير أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،0.34كما أن القيمة الحتمالية
هي أكبر من  0.01مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في النسب الدالة على
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لد

توزيعات األربا

القتصادي عند مستو

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغير القطاع
 .   0.05ويرجع ذلك إلى أن النسب المالية الخاصة بالمنشآت تتأثر

بطبيعة أنشطتها وكفاءة أصولها ،وقدرة إدارتها على توظيف إمكاناتها ،وبالتالي نتيجة أعمالها ،بغض
النظر عن القطاع التي تعمل به أو تنتمي اليه.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فال يوجد فروق ذات دللة إحصائية في
النسب الدالة على توزيعات األربا لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز

لمتغير القطاع القتصادي عند مستو

..   0.05
جدول رقم ()1.11

نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAفي النسب الدالة على توزيعات األربا لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغير (القطاع االقتصادي).
النسبة

CFOTA

FCFTA

RPTCS

DPTCS

CCETCS

MTBCE

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

الحتمالية

بين المجموعات

0.11

4

0.03

0.75

0.57

داخل المجموعات

1.12

31

0.04

المجموع

1.22

35

بين المجموعات

0.01

4

0.00

داخل المجموعات

0.13

31

0.00

المجموع

0.15

35

بين المجموعات

0.08

4

0.02

داخل المجموعات

0.79

31

0.03

المجموع

0.87

35

بين المجموعات

0.04

4

0.01

داخل المجموعات

0.25

31

0.01

المجموع

0.29

35

بين المجموعات

0.03

4

0.01

داخل المجموعات

0.32

31

0.01

المجموع

0.35

35

بين المجموعات

2.42

4

0.61

داخل المجموعات

35.83

31

1.16

المجموع

38.26

35

مصدر التباين

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،8ومستو دللة  0.01تساوي 0.34
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0.77

0.74

1.41

0.75

0.52

0.55

0.57

0.25

0.56

0.72

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في النسب الدالة على توزيعات األربـا
لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغير (رأس المال).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لختبار الفروق في
النسب الدالة على توزيعات األربا لد
لمتغير رأس المال عند مستو

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز

 .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )1.51و يتبين أن قيمة F

المحسوبة لنسبة نصيب السهم من التغير في حقوق الملكية أكبر من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،0.32كما أن القيمة الحتمالية هي أقل من  0.01مما يدل على وجود فروق ذات دللة إحصائية
في نصيب السهم من التغير في حقوق الملكية لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين تعز لرأس المال .وهذا يمكن إرجاعه إلى أن رأس المال تم ضبطه من خالل قسمة
المتغيرات المطلوبة على رأس المال أو عدد األسهم ،وذلك لجعل هذه النسب المالية تتأثر فقط بطبيعة
أعمال الشركة وأنشطتها وكفاءة أصولها ،وقدرة إدارتها على توظيف امكانياتها ،وبالتالي نتيجة
أعمالها ،بغض النظر عن رأس مال المنشأة أو حجمها.
كما يظهر الجدول أن قيمة  Fالمحسوبة لباقي النسب أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي
 ،3.62كما أن القيمة الحتمالية هي أكبر من  1.15مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة
إحصائية في باقي النسب الدالة على توزيعات األربا

لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في

بورصة فلسطين تعز لمتغير رأس المال .ويرجع ذلك إلى أن نصيب السهم من التغير في حقوق
الملكية يمثل نمو الشركة ،والذي قد يتأثر برأس المال ،حي

إن الشركات األكبر حجم ا هي أكثر قدرة

على النمو.
وعليه تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وبالتالي ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في النسب
الدالة على توزيعات األربا لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغير

(رأس المال).
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جدول رقم ()1.11
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAفي النسب الدالة على توزيعات األربا لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغير (رأس المال).
النسبة

CFOTA

FCFTA

RPTCS

DPTCS

CCETCS

MTBCE

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

الحتمالية

بين المجموعات

0.14

4

0.04

1.02

0.41

داخل المجموعات

1.08

31

0.03

المجموع

1.22

35

بين المجموعات

0.00

4

0.00

داخل المجموعات

0.14

31

0.00

المجموع

0.15

35

بين المجموعات

0.06

4

0.01

داخل المجموعات

0.81

31

0.03

المجموع

0.87

35

بين المجموعات

0.05

4

0.01

داخل المجموعات

0.25

31

0.01

المجموع

0.29

35

بين المجموعات

0.11

4

0.03

داخل المجموعات

0.24

31

0.01

المجموع

0.35

35

بين المجموعات

3.30

4

0.82

داخل المجموعات

34.96

31

1.13

المجموع

38.26

35

مصدر التباين

قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "65 ،8ومستو دللة  0.01تساوي 0.34
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0.24

0.57

1.44

3.46

0.73

0.91

0.69

0.25

0.02

0.58

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 النتائج
 التوصيات
 الدراسات المقترحة
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1.1

النتائج والتوصيات
بعد استعراض اإلطار النظري لكل من متغيرات الدراسة ،والتعريف بنظام التكاليف على أساس

األنشطة الموجهة بالوقت ( ،)TDABCومن ثم التعريف بسياسات توزيع األربا  ،تم إجراء الدراسة
الميدانية ،واختبار فرضيات الدراسة ،وقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:

 1.1.1النتائج
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنه
يمكن الخروج بالنتائج التالية:
.5

الشركات الفلسطينية لديها تطبيق بنسبة مقبولة لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجه
بالوقت ( ،)TDABCحي

بل متوسط درجة التطبيق ( ،)%15.48وهي دالة إحصائيا عند

مستو دللة (.)1%
.0

أظهرت الدراسة أن ما نسبته ( )%78من الشركات المستجيبة ل توزع أرباح ا نقدية ،كما بل
متوسط نصيب السهم من الربح الموزع لهذه الشركات ( ،)2%وبانحراف معياري ( )7مما يدل
على أن التباين بين الشركات في هذه النسبة منخفض.

.6

توجد عالقة طردية ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات
النقدية لتلك الشركات ،حي

أظهرت نتائج تحليل الرتباط أن معامل الرتباط للعالقة بين

ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى إجمالي
األصول لتلك الشركات ( )0.3605وهو ارتباط موجب (طردي) كما أن القيمة الحتمالية
لمعامل الرتباط أقل من  0.01مما يدل على دللة هذه العالقة عند مستو ( ،)0.05وأن
معامل الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
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التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوالتدفقات النقدية الحرة إلى
إجمالي األصول لتلك الشركات ( )0.3536وهو أيض ا ارتباط موجب (طردي) وهي دالة
إحصائي ا عند مستو (.)0.05
.8

توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من
التغير في حقوق الملكية لتلك الشركات .حي

أسفر تحليل الرتباط بين ممارسة شركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا
المتغيرين حي

المحققة عن وجود عالقة موجبة قوية بين

بل معامل الرتباط ( ،)0.5009وبمستو دللة ( ،)0.0019كما أظهرت

النتائج أن معامل الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من األربا
الموزعة هي عالقة طردية موجبة حي

معامل الرتباط ( ،)0.6516ودالة إحصائيا عند أقل

من ( ،)0.5كما أن معامل الرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لنظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونصيب السهم من
التغير في حقوق الملكية لتلك الشركات ( )0.3267وهو ارتباط موجب (طردي) ،وهي عالقة
دالة عند أقل من (.)0.01
.1

العالقة بين درجة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لنظام
التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCونسبة القيمة السوقية إلى القيمة
الدفترية لحقوق الملكية لتلك الشركات ،بلغت ( ،)0.1261وهي عالقة جيدة ،حي

إنها دالة

إحصائيا عند أقل من  0.05مما يظهر ثقة المستثمرين بسياسات الشركات التي تتبنى نظام
(.)TDABC
.3

ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة
بالوقت ( )TDABCلد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز

لمتغير(القطاع القتصادي) ،بينما وجدت فروق ذات دللة إحصائية في استخدام نظام
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التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCلد

شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين تعز لمتغير(رأس المال).
.5

أظهرت الدراسة أنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية في النسب الدالة على توزيعات األربا
لد

شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعز

لمتغيرات (القطاع

القتصادي ،ورأس المال) ،باستثناء نسبة نصيب السهم من التغير في حقوق الملكية ،حي
أظهرت النتائج وجود فروق في هذه النسبة تعز لمتغير(رأس المال).

 1.1.1التوصيات
بناء على ما توصلت إليه الدراسة يمكن اقت ار بعض التوصيات:
*

توعيددة اإلدارات العليددا للشددركات الفلسددطينية بأهميددة تبنددي وتطبيددق أسدداليب المحاسددبة اإلداري دة
الحديثددة وخصوص دا نظددام ( ،)TDABCوذلددك اسددتجابةا للمتغي درات البيئيددة الس دريعة والتددي تددزداد

*

يوما بعد يوم.
ا
تعقيدا ا
الستمرار فدي الد ارسدات التدي توضدح م ازيدا اسدتخدام الشدركات لنظدام ( ،)TDABCخاصدة تلدك
التي توضح األثر على األداء المالي واإلداري للشركات.

*

ضددرورة اهتمددام الجمعيددات المهنيددة وأسدداتذة الجامعددات الفلسددطينية بأسدداليب المحاسددبة اإلداري دة
الحديثددة مثددل ( ،)TDABCوذلددك مددن خددالل عقددد ورش عمددل لمددديري الشددركات لتعدريفهم بفوائددد
تطبيق نظام ( ،)TDABCوتسليط الضوء على أهمية المحاسبة اإلدارية وأساليبها ودورهما في
توفير المعلومات الالزمة لتخاذ الق اررات.

*

ضدرورة توعيدة حملدة األسددهم والمتعداملين مدع الشدركات العدداملين فيهدا ،بأهميدة تطبيدق الشددركات

ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وخصوص ا نظام (.)TDABC
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 1.1.1الدراسات المقترحة
.4

أثر استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCعلى القيمة
السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

.3

مد إدراك شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين ألثر سياسة توزيعات األربا
لديهم في الحفاظ على مستثمريهم الحاليين ،وجلب مستثمرين جدد.

.4

أثر اإلفصا

عن أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل الشركة في زيادة القيمة

السوقية ألسهمها بالتطبيق على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
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المراجع
أوال -المراجع العربية :
 -ابو الهيجاء ،أيمن (" ،)2004سياسات توزيع األربا

وأثرها على القيمة السوقية للسهم:

دراسة ميدانية في سوق عمان المالي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ال البيت،
األردن.
 -البراجنة ،أمجد (" ،)0002اختبار العالقة بين توزيع األ ربا

وكل من القيمة السوقية

والدفترية لألسهم المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 بن نعمون ،حمادو والشريف ،عليان )  ،( 1990سياسات توزيع األربا وأثرها على سعرالسهم في الشركات الصناعية األردنية ،أطروحة ماجستير ،الجامعة األردنية ،عمان.
 بورسلي ،أماني  ،وعبد السالم ،فايز (" ،)0001محددات سياسات توزيع األربا النقدية :دليلمن سوق الكويت لألوراق المالية" ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،مجلد ( ،)50العدد (.)0
 البياتي  ،عبد الجبار ،واثناسيوس ،زكريا (" ،)1977اإلحصاء الوصفي واالستداللي فيالتربية وعلم النفس" ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ،بغداد .

 التكريتي ،إسماعيل (" ،)0005محاسبة التكاليف المتقدمة ،قضايا معاصرة" ،الطبعة األولى،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
 الحارس ،أسامة وأبو جاموس ،فوز الدين (" ،)2004محاسبة الشركات" ،الطبعة األولى ،دارالحامد للنشر والتوزيع ،األردن وعمان.
 حساني ،رقية وخوني رابح" ،)0004( ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلها"،دار إيتراك لطباعة و النشر و التوزيع ،ط .0004
 حسين ،هاشم (" ،)0004العوامل المؤثرة على سياسة توزيع األربا في الشركات المساهمة"،مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،العدد السابع عشر آيار.060-002 ،

 حلس ،سالم (" ،)2007نظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليميةالجامعات" ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلد الخامس عشر،
العدد األول ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.٢٣١ – ٢٨٨ ،
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 حماد ،طارق )" ،(2000دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية" ،الدار الجامعية للطباعةوالنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.
 الحناوي ،محمد والعبد ،جالل (" ،)2006اإلدارة المالية  :مدخل القيمة واتخاذ الق اررات"،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 حنفي ،عبد الغفار (" ،)0000أساسيات اإلدارة المالية" ،دارة المعرفة الجامعية ،السكندرية. حنفي ،عبد الغفار (" ،)0005أساسيات االستثمار في بورصة األ وراق المالية" ،الدارالجامعية ،السكندرية.
 حنفي ،عبد الغفار (" ،)2003األوراق المالية" ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية حنفي ،عبد الغفار (" ،)2007أساسيات التمويل واإلدارة المالية" ،الدار الجامعية،اإلسكندرية.
 خان ،محمد وغرايبة ،هشام (" ،)1995اإلدارة المالية" ،مركز الكتب األردني ،عمان. دادن ،عبد الوهاب وبديدة ،حورية (" ،)0050تأثير سياسة توزيع األربا على قيمة المؤسساتالمسعرة :حالة المؤشر CAC 40خالل الفترة الممتدة ما بين  2007و ،"2009مجلة
الباحث ،العدد ( ،)50جامعة قاصدي مربا  ،ورقلة ،الجزائر.064-001 ،
 الداعور ،جبر (" ،)0008االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف" ،كلية القتصاد والعلوماإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.
 درغام ،ماهر (" ،)0005مد توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطةفي الشركات الصناعية في قطاع غزة :دراسة ميدانية" مجلة الجامعة االسالمية ،غزة51 ،
(.032-035 ،)0
 درغام ،ماهر (" ،)2005تقويم إمكانية تطبيق نظام التكاليف المستند لألنشطة فيالمستشفيات الحكومية الفلسطينية في قطاع غزة :دراسة تطبيقية" ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان  :األردن.
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ملحق رقم ()1
قائمة استقصاء (الخبراء)
جامعـــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــزة

عمادة الدراسـات العليـا والبحــث العلمـــي
كليــــــــة االقتصــاد والعلــــــــوم اإلدارية

برنامـــــــــــج ماجستيــــــــــر المحاسبـــــــــــــة
قائمة استقصاء

الدكتور ................................................. /

الباح

المحترم

تحية طيبة وبعد ,,

بصدد القيام بإعداد دراسة بهدف التعرف إلى "نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت

( )TDABCوأثره على سياسة توزيع األ ربا لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين"،
التوصل إلى درجة تطبيق الشركات لهذه النظام عبر مجموعة من األسئلة الموجهة

لهذا الغرض يحاول الباح

ونظر لخبرتكم العلمية وكفاءتكم في هذا المجال
اا
إلدارة تلك الشركات عبر قائمة استقصاء تعد لهذا الغرض،
يسرنا مساهمتكم في هذه الدراسات من خالل وضع مقياس مناسب لدرجة تطبيق نظام التكاليف على أساس
األنشطة الموجهة بالوقت ( ،)TDABCوذلك عبر وضع درجة أهمية لكل فقرة من فقرات الستقصاء كما هو
موضح في دليل التعبئة ،واضافة أي فقرات أخر ترونها مناسبة ،واعادته للباح
حتى يتسنى تحليل هذه اإلجابات و التي تمثل في أر الباح

في أقرب فرصة ممكنة،

أحد الدعامات األساسية إلثراء هذه السلسلة من

الدراسات ،و ما يسفر عنها من نتائج.
مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم

دليل تعبئة درجات األهمية
الدرجة

1

1

1

1

1

1

الداللة

مهمة جدا

مهمة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

ليس لها عالقة
الباحث

هيثم  /محمد عقل  /أبو غبن
أ

فقراتاالستبان 
الرقم

الفقرة

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة الموجهة بالوقت ()TDABC
1
لدى الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة
2
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها كل منتج
3
تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة
4
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة
5
تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط
6
لدى الشركة القدرة على تحديد الزمن الالزم لكل نشاط
7
تقسم الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج و أنشطة ال تضيف قيمة للمنتج
8
تعمل الشركة على تخفيض األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج والحد منها مثل( :تكاليف التخزين و المناولة).
9
تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة .
10
تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات و الخدمات.
11
تستخدم الشركة معدالت تحميل زمنية لتكاليف األنشطة تحدد من خاللها تكلفة المنتج بشكل دقيق
12
تستخدم الشركة معدالت تحميل متعددة لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية بين التكلفة واألنشطة المسببة لها
13
تستخدم الشركة الزمن المستنفذ من كل نشاط أساسا لتوزيع التكاليف غير المباشرة وصوال لتحديد أدق لتكلفة المنتج
14
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
15
تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخرى سعيا للتخلص من اإلضافات التي ال تحقق قيمة للزبون
16
لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة
17
يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة المنتج
18
تقوم الشركة باستخدام أسلوب إدارة الجودة الشاملة TQM
19
يوجد لدى الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة المستنفذة من قبل مراكز اإلنتاج
20
تتبنى اإلدارة مدخل التكلفة المستهدفة TC
21
تقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء المتوازن  BSCلتقييم األداء
22
تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع الفوري JIT
23
تقوم الشركة باستخدام أسلوب التحسين المستمر بصورة مستمرة
24
لدى إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق أساليب توزيع التكاليف على المنتجات على أساس األنشطة
25
لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتطبيق أساليب توزيع التكاليف على أساس األنشطة
26
لدى إدارة الشركة القدرة على تحديد العدد األمثل من األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط
27
لدى إدارة الشركة القدرة على إ قناع الموظفين بمزايا التحول إلى أي من األساليب الحديثة إلدارة التكلفة
28
لدى إدارة الشركة القدرة على االست فادة من التطور التكنولوجي في تطبيق التكاليف على أساس األنشطة
29
لدى إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معادالت الوقت الالزمة لكل نشاط من أنشطتها
30
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة
الموجه بالوقت ()TDABC

1

2

3

ب

ملحق رقم ()1
قائمة استقصاء (الشركات)
جامعـــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــزة

عمادة الدراسـات العليـا والبحــث العلمـــي
كليــــــــة االقتصــاد والعلــــــــوم اإلدارية

برنامـــــــــــج ماجستيــــــــــر المحاسبـــــــــــــة
قائمة استقصاء
السادة ................................................. /

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،
الباح

يقوم بدراسة بعنوان " نظام التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت ( )TDABCوأثره

على سياسة توزيع األربا لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين" ،وبغرض القيام
بهذه الدراسة فلقد وقع الختيار على شركتكم لكونها ضمن أهم الشركات العاملة في دولة فلسطين،
لذلك يسرنا مساهمتكم في هذه الدراسة من خالل اإلجابة على فقرات قائمة الستقصاء و إعادتها
للباح

في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحليل هذه اإلجابات و التي تمثل في أر الباح

أحد

الدعامات األساسية ألثراء البح  ،و ما يسفر عنه من نتائج ،مع العلم بأن جميع البيانات سوف
تحظى بالسرية التامة ويتم اإلفصا

عن البيانات المستقاة من قائمة الستقصاء بشكل إجمالي ل

تكشف عن اسم القائم باإلجابة عليها.
مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم
هيثم  /محمد عقل  /أبو غبن

h.ghaben@alazhar.edu.ps
abunedal1980@hotmail.com

ت

القسم األول :معلومات عامة
برجاء وضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب آراءكم.

.1

القطاعالذيتنتميلهالشرك  

(

)

قطاعالخدمات

(

)

قطاعالتأمين 

(

)

قطاعالصناع

(

)

قطاعاالستثمار 

(

)

قطاعالبن:ك 


.2

رأسمالالمدف:عللشرك 

(

)

15ملي :أو أقل

(

)

 30-15ملي :

(

)

 45-30ملي:

(

)

 60-45ملي :

(

)

أكبر من 60ملي :


ث

القسم الثاني :أسئلة االستبانة
برجاء وضع عالمة ( )Xأمام الدرجة التي ترون أنها تناسب آراءكم.
رقم
1
2
3

الفقرة
لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األ نشطة

الموجه بالوقت ()TDABC

لدى الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة

وغير المباشرة

لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها

كل منتج

4

تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة

5

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

6

تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط

7

لدى الشركة القدرة على تحديد الزمن الالزم لكل نشاط

8
9
10
11
12
13

0

%20-%1

تقسم الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج و

أنشطة ال تضيف قيمة للمنتج

تعمل الشركة على تخفيض و الحد من األنشطة التي ال
تضيف قيمة للمنتج مثل (تكاليف التخزين و المناولة).
تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على
األنشطة .
تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف األنشطة على

المنتجات و الخدمات.

تستخدم الشركة معدالت تحميل زمنية لتكاليف األنشطة
تحدد من خاللها تكلفة المنتج بشكل دقيق
تستخدم الشركة معدالت تحميل متعددة لتكاليف األنشطة
تراعي العالقة السببية بين التكلفة واألنشطة المسببة لها
تستخدم الشركة الزمن المستنفذ من كل نشاط أساسا

14

لتوزيع التكاليف غير المباشرة وصوال لتحديد أدق لتكلفة
المنتج

15
16
17

يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة
مستمرة لضمان الجودة.
تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخرى

سعيا للتخلص من اإلضافات التي ال تحقق قيمة للزبون

لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من

األنشطة


ج

%40-%21

%00-%41

%00-%01

%100-%01

رقم
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

الفقرة

0

%20-%1

يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة

المنتج

تقوم الشركة باستخدام أسلوب إدارة الجودة الشاملة
TQM
يوجد لدى الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة المستنفذة
من قبل مراكز اإلنتاج
تتبنى اإلدارة مدخل التكلفة المستهدفة TC
تقوم الشركة باستخدام بطاقة األداء المتوازن BSC

لتقييم األداء

تقوم الشركة باستخدام سياسة التصنيع الفوري JIT
تقوم الشركة باستخدام أسلوب التحسين المستمر بصورة
مستمرة
لدى إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق أساليب توزيع
التكاليف على المنتجات على أساس األنشطة

لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتطبيق
أساليب توزيع التكاليف على أساس األنشطة

لدى إدارة الشركة القدرة على تحديد العدد األمثل من
األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط
لدى إدارة الشركة القدرة على إقناع الموظفين بمزايا
التحول إلى أي من األساليب الحديثة إلدارة التكلفة
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور

التكنولوجي في تطبيق التكاليف على أساس األنشطة
لدى إدارة الشركة القدرة على إعداد وتطبيق معادالت
الوقت الالزمة لكل نشاط من أنشطتها
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الملحقرقم( )3
جدولالمحكمينوالخبراء 
الرقم 

االسم 

الدرج العلمي 

المشارك 

1

د.جبرالداع:ر 

أستاذالمحاسب المشارك
بجامع األزهر-غزة 

خبيرا 

2

د.ماهرضرغام 

أستاذالمحاسب المشارك
بالجامع اإلسالمي 

محكماوخبيرا 

3

أ.د.سالمحلس 

أستاذالمحاسب 
بالجامع اإلسالمي 

محكماوخبيرا 

4

د.جميلالنجار 

أستاذالمحاسب المساعد
بجامع القدسالمفت:ح 

محكماوخبيرا 

5

د.عليالنعامي 

أستاذالمحاسب المشارك
بجامع األزهر-غزة 

محكما 

6

د.صبريمشتهى 

أستاذالمحاسب المساعد
بجامع القدسالمفت:ح 

محكما 

7

أ.د.عزالدينشهاب 

8

Associate Professor
College of Business  Dr. John Mbuya
Administration

أستاذورئيسقسمالمحاسب 
بجامع األزهرمصر 


خ

خبيرا 

خبيرا

الملحق رقم ()4

أسماء الشركات وأعدادها حسب القطاعات التي تنتمي إليها

الرقم

اسم الشركة

القطاع

1

فلسطين للتنمية واالستثمار

استثمار

2

الفلسطينية لالستثمار واإلنماء

استثمار

3

فلسطين لالستثمار الصناعي

استثمار

4

فلسطين لالستثمار العقاري

استثمار

5

االتحاد لالعمار واالستثمار

استثمار

6

العقارية التجارية لالستثمار

استثمار

7

المستثمرون العرب

استثمار

8

القدس لالستمار العقاري

استثمار
8

استثمار عدد
9

بنك فلسطين

بنوك وخدمات مالية

10

البنك اإلسالمي الفلسطيني

بنوك وخدمات مالية

11

البنك التجاري الفلسطيني

بنوك وخدمات مالية

12

بنك االستثمار الفلسطيني

بنوك وخدمات مالية

13

فلسطين لتمويل الرهن العقاري

بنوك وخدمات مالية

14

سوق فلسطين لألوراق المالية

بنوك وخدمات مالية

15

بنك القدس

بنوك وخدمات مالية

16

البنك الوطني

بنوك وخدمات مالية

17

البنك اإلسالمي العربي

بنوك وخدمات مالية
9

بنوك وخدمات مالية عدد
18

المجموعة األهلية للتأمين

تأمين

19

المشرق للتأمين

تأمين

20

التامين الوطنية

تأمين

21

فلسطين للتأمين

تأمين

22

التكافل الفلسطينية للتأمين

تأمين

23

ترست العالمية للتأمين

تأمين

24

العالمية المتحدة للتأمين

تأمين
1

تأمين عدد
د

الرقم

اسم الشركة

القطاع

25

شركة أبراج الوطنية

خدمات

26

المؤسسة العربية للفنادق

خدمات

27

جلوبال كوم لالتصاالت

خدمات

28

مركز نابلس الجراحي التخصصي

خدمات

29

العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

خدمات

30

مصايف رام اهلل

خدمات

31

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

خدمات

32

موبايل الوطنية الفلسطينية

خدمات

33

المؤسسة العقارية العربية

خدمات

34

جراند بارك للفنادق

خدمات

35

بال عقار لتطوير وتشغيل العقار

خدمات

36

االتصاالت الفلسطينية

خدمات

37

الفلسطينية للكهرباء

خدمات
11

خدمات عدد
38

العربية لصناعة الدهانات

صناعة

39

دواجن فلسطين

صناعة

40

مصنع الشرق لالكترود

صناعة

41

القدس للمستحضرات الطبية

صناعة

42

الوطنية لصناعة الكرتون

صناعة

43

مصانع الزيوت النباتية

صناعة

44

بيرزيت لألدوية

صناعة

45

مطاحن القمح الذهبي

صناعة

46

سجاير القدس

صناعة

47

فلسطين لصناعة اللدائن

صناعة

48

الوطنية لصناعة اال لومنيوم

صناعة

صناعة عدد

11

العدد الكلي

18

ذ

