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 الميبي  دارية الحديثة في القطاع المصرفيإلالمحاسبة ا ساليبأمدى تطبيق 
 " دراسة تطبيقية عمي مصرف الجميورية "  

 

                ( جامعة غريان –)كمية المحاسبة                 1د/ ىاجر إمحمد اليادي

 ( جامعة غريان –)كمية المحاسبة                2حميدان البيمول عادل /د
 : الممخص

مدل تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية الحديثة في تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تبحث في  
كخاصة في ظؿ التغيرات الحادثة عمى المستكل العالمي نتيجة العكلمة القطاع المصرفي بميبيا "

 ادت مف حدة المنافسة في القطاعات المختمفة.التي ز 
تقكـ عمييا عممية ك حيث إف القطاع المصرفي مف القطاعات الميمة التي تدعـ االقتصاد الكطني، 

عمى المجتمع، لذا كاف ال بد مف االىتماـ األمر الذم يؤثر بشكؿ كبير التنمية االقتصادية 
 صحيفة باستخداـ البيانات تجميع تـ كقد ،ذا القطاعباستخداـ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بي

 الدارسة ككفرت البيانات، تحميؿ في كاالستداللي الكصفي اإلحصاء مف كؿ كاستخداـاالستبانة 
 .الميبية بالمصارؼ االساليب  لتطبيؽ الالزمة المقكمات تكافر عمى عممي دليؿ

Abstract 
The importance of this study stems from the fact that it examines the extent 

to which modern accounting methods are applied in the banking sector in 

Libya, especially in light of the changes taking place at the global level as a 

result of globalization, which has intensified competition in different 

sectors The banking sector is an important sector that  supports the national 

economy  The most important means of economic development in terms of 

their impact on society, so it was necessary to pay attention to the use of 

modern management accounting methods in this sector, and the data were 

collected using the questionnaire and the use of descriptive and explanatory 

statistics in the analysis of data, Availability of the necessary components 

for applying the methods to the. .Libyan banks. 
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 : االطار العام لمدراسةالجزء األول 
 : لمقدمةاأواًل : 

في ظؿ البيئة كالتطكرات المتالحقة لمنظاـ االقتصادم الناجمة عف العكلمة فمـ تعد أنظمة معمكمات 
التكاليؼ كالمحاسبة اإلدارية قاصرة عمى قياس كتحميؿ التكمفة فحسب بؿ امتد ذلؾ المفيكـ إلى 

استخداـ مجمكعة مف األنظمة الفرعية (أساليب المحاسبة مفيكـ أعمؽ كىك إدارة التكمفة عف طريؽ 
اإلدارية الحديثة) التي تساعد اإلدارة في تخطيط التكاليؼ كالتحكـ في حدكثيا  عبر دكرة حياة 
المنتج أك الخدمة مما يساعد في تحقيؽ األىداؼ المطمكبة لمكاجية المنافسة التي تتعرض ليا 

لمتحديات الجارية  ر، كذلؾ لما ليا مف أثر في التصدمالشركات كالمؤسسات في الكقت الحاض
 كالمستقبمية.

كما أف أنظمة كمقاييس أداء المحاسبة اإلدارية التقميدية لـ تعد قادرة عمى إعطاء صكرة متكاممة 
عف األداء التنظيمي لممنشآت الحديثة لعدـ قدرتيا عمى تكفير مؤشرات كمقاييس أداء تمكف تمؾ 

تقكيـ أدائيا الداخمي كالخارجي، مما استدعى التكجو نحك أساليب المحاسبة المنشآت مف قياس ك 
كمف أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة التي سيتـ التطرؽ إلييا خالؿ ىذه  اإلدارية الحديثة.

محاسبة المسؤكلية كنظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة كالمكازنة عمى أساس األنشطة  ، الدراسة
 المتكازف. كبطاقة األداء 

  : مشكمة الدراسةثانيًا : 
 تكمف أىمية أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في أنيا تكفر البيانات التي تساعد اإلدارة في
 التخطيط كالرقابة كالتقييـ. كما أنيا تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية عمى المعمكمات

 التالي:ي الرئيس التساؤؿة مف خالؿ الدقيقة، كليذا فإنو يمكف عرض مشكمة الدراس
تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في القطاع المصرفي  امكانية ما مدى

 ؟  بميبيا
 : أذناه فرعيةالتساؤالت ال منوكيتفرع 

 ؟  ما مدل تطبيؽ محاسبة المسؤكلية في القطاع المصرفي بميبيا -
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 ؟ طة في القطاع المصرفي بميبياما مدل تطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنش -
 ؟ ما مدل تطبيؽ المكازنة عمى أساس األنشطة في القطاع المصرفي بميبيا -
  ؟ ما مدل تطبيؽ بطاقة األداء المتكازف في القطاع المصرفي بميبيا -
 في الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيؽ دكف تحكؿ التي كالصعكبات المعكقات ىي ما -

 ؟ صرفي بميبياالقطاع الم
  :الدراسة  أىدافثالثًا : 

 ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:
(محؿ  التعرؼ عمى مدل تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في القطاع المصرفي بميبيا -

 الدراسة).
التعرؼ عمى أىـ المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في  -
 .).الدراسة محؿطاع المصرفي بميبيا(الق
التعرؼ عمى المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في القطاع  -

 ، كاقتراح السبؿ التي تساعد في التغمب عمييا.)الدراسة محؿ(المصرفي بميبيا 
  : أىمية الدراسةرابعًا : 

المحاسبة االدارية الحديثة في  مدل تطبيؽ اساليب تنبع أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تبحث في
كخاصة في ظؿ التغيرات الحادثة عمى المستكل العالمي نتيجة العكلمة القطاع المصرفي بميبيا "

يث إف القطاع المصرفي مف القطاعات ح التي زادت مف حدة المنافسة في القطاعات المختمفة.
أىـ الكسائؿ التي تقكـ عمييا عممية التنمية  ر مفالميمة التي تدعـ االقتصاد الكطني، ىك يعتب

االقتصادية مف حيث تأثيرىا عمى المجتمع، لذا كاف ال بد مف االىتماـ باستخداـ أساليب المحاسبة 
  اإلدارية الحديثة بيذا القطاع.

 :كالتالي يمكن عرض أىمية الدراسةما سبؽ، كم
بمختمؼ   نكات تقديـ الخدماتق كرطكتمصرفية، أساليب محاسبية تدعـ الصناعة ال عرض-

 . أنكاعيا 
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تقكيـ الكاقع الفعمي بخصكص ممارسة األساليب المحاسبية الحديثة إلمكانية التطمع لخطكات -
 الرقي بيذا القطاع الحيكم. 

  : فرضيات الدراسةخامسًا : 
 يمكف عرض فرضيات الدراسة كما يمي:

القطاع المصرفي بميبيا بتطبيؽ أساليب تقـك المصارؼ في "  : الفرضية الرئيسة األولى
 ."  المحاسبة اإلدارية الحديثة

 :المشتقة فيي كالتالي  الفرعية اتالفرضيأما 
 تقـك المصارؼ في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيؽ محاسبة المسؤكلية. -
 تقـك المصارؼ في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة -
 ـك المصارؼ في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيؽ نظاـ المكازنة عمى أساس األنشطةتق -
 .تقـك المصارؼ في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيؽ بطاقة األداء المتكازف -

 المحاسبة أساليب تطبيؽ دكف تحكؿ كمعكقات صعكبات تكجد ال"  : الثانية الرئيسة الفرضية
 ". صرفي بميبياالقطاع الم في الحديثة اإلدارية

 : حدود الدراسةسادسًا : 
 .  ـ2019-ـ2018:  حدود زمنية
 .، السبعةطرابمس ادارة الفركع القطاع المصرفي بميبيا، مصرؼ الجميكرية،:  حدود مكانية

  .تطبيؽ اساليب المحاسبة االدارية الحديثة في القطاع المصرفيمدم امكانية  حدود الموضوع :
 .ادارة الفركع طرابمس، السبعةكاإلدارييف كالمالييف في مصرؼ الجميكرية  المكظفيف حدود بشرية :

  : منيجية الدراسةسابعًا : 
 : كقد تمثمت مصادر جمع البيانات بمصدريف ىما: مصادر جمع البيانات

تتمثؿ في إعداد استبياف كذلؾ لغرض اختبار مدل تطبيؽ أساليب المحاسبة  : المصادر األولية-
 ديثة المصارؼ في القطاع المصرفي بميبيا.اإلدارية الح

 كتمثمت في االعتماد عمى الكتب كالمراجع كالمجالت كالرسائؿ العممية  : المصادر الثانوية-
 كرسائؿ الماجستير كالدكتكراه كأبحاث الدكريات المحكمة كذلؾ بيدؼ بناء اإلطار النظرم لمدراسة.
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  : الدراسات السابقةثامنًا : 
 في اإلدارية المحاسبة دور( بعنوان : 2016) احمد بني احمد عودةو  جاسم حيمر  سناندراسة 

 ذاى ىدؼ .قيةاالعر  التجارية لمصارف ميدانية دارسة االداء وتقييم والرقابة التخطيط يةمعم
المصارؼ  في األداء ـكتقيي كالرقابة التخطيط يةمبعم اإلدارية المحاسبة دكر فبيا إلى البحث

 .كماتمالمع ذهى ـكتقدي إعداد فع فكالمسؤكلي فالقائمي ةيكج فم. يةقراالع التجارية
 برنامج ـباستخدا البحث بيانات يعمجت في اإلحصائية األساليبف م عدد ىمع الباحثاف اعتمد كقد

 ؿتكص ما ىـكأ الكصفي، كبماألس ـاستخدا ـكت SPSS)( االجتماعية مكـعلم اإلحصائية  الحزمة
 يىك  التخطيطية، المكازنات كخاصة يدية،مالتق اإلدارية المحاسبة ىمع ركيزت ىك (ىنالؾ البحث والي

 ايل قؽتح التي ىيك  قية،راالع التجارية ارؼالمص في األداء ـكتقيي كالرقابة تخطيطمل الرئيسية األداة
 تاالقرار  كاتخاذ فاتااالنحر  ؿميؿكتح التعديالت ءاإجر  في كالمركنة مكقتضؿ لاألفـ االستخدا
 .)كاالستثمارية يةمكالتمكي يةمالتشغي

الؿ خف م الحديثة، اإلدارية المحاسبة كأدكات بأساليب ـتماىاال تعزيز بضركرة البحث كيكصي
 كماتممع إعداد مسؤكلي ـإلما كضركرة لتجارية،ؼ اصار لمم قيمة يؼتض التي األنشطة ىمع التأكيد

 تابمتغير  ـتماىاال تعزيز إلى باإلضافة ،كاإلحصائية كالرياضية الكمية باألساليب اإلدارية المحاسبة
 .المنافسة دائرة في البقاء ىمع القدرة ايل فليكك  خارجية أك يةمداخ كانت سكاء ماؿاألع بيئة

: تأثير الربط والتكامل بين مقياس األداء  ( بعنوان2009دراسة فاطمة رشدي سويمم عوض )
في تطوير أداء المصارف  (ABC) ونظام التكاليف عمى أساس األنشطة (BSC)المتوازن 

 الفمسطينية )دراسة تطبيقية بنك فمسطين(.
يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة في دراسة أثر الربط كالتكامؿ بيف نظاـ التكاليؼ عمى أساس 

 عمى أداء المصارؼ الفمسطينية. (BSC)كمقياس األداء المتكازف  (ABC)األنشطة 
تسعى إليو، حيث أف القميؿ جدان الدراسات  تعرض  تنبع أىمية ىذه الدراسة مف اليدؼ الذم

لإلطاريف معان كتـ اختباره مف كاقع الممارسة العممية، (الجمع بيف اإلطار النظرم كالتطبيؽ 
 االستراتيجية(العممي)) حيث يشير الكاقع إلى أىمية تكامؿ األطر مف أجؿ تطكير كمتابعة الخطط  

 كتدعيـ كتحسيف عممية اتخاذ القرارات.
( بعنوان : تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في 2012دراسة محار عبداهلل خميل )

 الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية. 
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 المساىمة الصناعية الشركات في الحديثة االدارية المحاسبة اساليب تطبيؽ بياف الى الدراسة ىدفت
 الشركات في االساليب ىذه استخداـ تعترض لتيا الصعكبات عمى كالتعرؼ االردنية، العامة

 العامة المساىمة الصناعية الشركات مف المعمكمات جمع تـ فقد االىداؼ ىذه كلتحقيؽ. المذككرة
 مككنة عينة عمى تكزيعيا تـ كقد ، الدراسة كفرضيات ألىداؼ كفقا استبانة تصميـ خالؿ مف
 مجمكعة الى الدراسة تكصمت كقد الدراسة، قيد الشركة في المحاسبة اقساـ في العامميف مف) 109(

 :بينيا مف النتائج مف
 المحاسبة اساليب تطبؽ دنية األر العامة المساىمة الصناعية الشركات اف الدراسة نتائج بينت-

 تناكلتيا كالتي التطبيؽ ىذا مجاالت تشكؿ التي الخمسة المحاكر خالؿ مف كذلؾ الحديثة اإلدارية
 .الدراسة

 مف تحد معكقات تكاجو األردنية العامة المساىمة الصناعية الشركات اف التحميؿ تائجن ينتب-
 .متكسطة بدرجة الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب استخداـ

 :منيا تكصيات بعدة الدراسة تقدمت كقد
 المحاسبية األساليب تطبيؽ في االردنية العامة المساىمة الصناعية الشركات استمرار ضركرة-
 .منيا الشركة يناسب ما كاختيار الميداف ىذا في المستجدات كمكاكبة كتعزيزىا، الحديثة داريةاإل
 عمى المترتبة التكاليؼ بيف مقارنة كاجراء تطبيقو يتـ جديد اسمكب لكؿ جدكل بدراسة القياـ اىمية-

 .ذلؾ جراء مف الشركة عمى تعكد التي كالمنافع التطبيؽ ىذا
القطاع المصرفي  اساليب المحاسبة االدارية الحديثة في تطبقاسة ىو أنيا ىذه الدر  زوأىم ما يمي

 الميبي كىذا ما يميزىا عف الدراسات السابقة .
   

 لمدارسة النظريالجزء الثاني: 
 خالؿ مف الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب مف أساليب أربعة استعراضالدراسة  ىذا خالؿ كسيتـ
 :ىي رئيسة محاور  أربعة

 (RA: نظام محاسبة المسؤولية ) األوللمحور ا
  (RA): المسؤولية محاسبة نظام مفيوم)أ( 
 التعاريؼ بعض يمي كفيما المسؤكلية، محاسبة مفيكـ بتعريؼ كالكتاب المؤلفيف مف كثير قاـ

 النظاـ تصميـ إلى ييدؼ محاسبي إدارم أسمكب" :بأنيا عرفت كقد المسؤكلية بمحاسبة الخاصة
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 مف المحاسبية التقارير بيف مباشرة الربط طريؽ عف األداء، عمى فعالة رقابة تحقيؽل المحاسبي
 بجميع لممنشأة اإلدارم التنظيـ لييكؿ كفقان  ثانية جية مف المسؤكليف األشخاص كبيف جية،

 )1(".اإلدارية مستكياتيا
 البيانات اسةدر  عمى يقكـ المحاسبية لممعمكمات نظاـ" بأنيا  (Garrison et. al) عرفيا قد 

 بالرقابة الفاعمية يحقؽ بما المسؤكلية تقرير خالؿ مف معيف بشكؿ كعرضيا كتحميميا المحاسبية
 كمتابعة التشغيؿ خطط كضع في اإلدارة عمييا تركز قرارات اتخاذ مف يتبعيا كبما األداء، كتقييـ
 )2(".بأكؿ أكالن  تنفيذىا
 إطار في تنظـ التي المحاسبة" بأنيا كليةالمسؤ  محاسبة نظاـ  :( 2002 نواف فخر،) ويعرف
 إلشراؼ تخضع التي المختمفة كالنفقات المدخالت عناصر بإثبات تيتـ حيث المسؤكلية مراكز
 اإلدارية لمجيات عنيا كالتقرير كفاءتو، كقياس األداء مؤشرات مع كمقارنتيا معيف، إدارم مستكل
 )3(".إجراءات مف يمـز ما كاتخاذ لالطالع العميا
 باتجاىات المتعمقة النقاط أىـ تكضيح يمكف المسؤكلية لمحاسبة المختمفة التعريفات تحميؿ كمف
 :المسؤكلية محاسبة نظاـ

 .المختمفة كالتنفيذية اإلدارية كمستكياتو اإلدارم التنظيـ بييكؿ المحاسبي النظاـ ربط )1
 عناصر في المؤثرة بالعكامؿ يتعمؽ فيما كخاصة محددة بصكرة القرارات اتخاذ سمطة تكزيع  )2

 .المسؤكلية مراكز في كاإليرادات التكاليؼ
 مف القدرة يممؾ كالتي عنيا المسؤكؿ كاإليرادات التكاليؼ مسؤكلية أك إشراؼ كحدة كؿ تتحمؿ )3

 .كمراقبتيا فييا كالتحكـ خالليا
 سؤكلية،الم لمركز طبقا الرقابية بالمعمكمات اإلدارة إمداد أساس عمى يقكـ لممحاسبة نظاـ تصميـ )4

عداد التكاليؼ تجميع مف يمكف مما  في المساعدة كبالتالي األداء تقييـ مف تمكف التي التقارير كا 
  .الصحيحة القرارات اتخاذ

                                                           
) 2،(19ات المساىمة العامة . الصناعية األردنية كاقع كتطمعات. (مجمة جامعة دمشؽ،(): نظاـ محاسبة المسئكلية في الشرك 2003) ميده، إبراىيـ، ( 1(

 .317-364)،ص.ص:  
 . 317-364المرجع السابؽ،  ص. ص:  2) (
منشر كالتكزيع، ):  محاسبة التكاليؼ الصناعية الجزء االكؿ. (الدار العممية لمنشر كالتكزيع، كدار الثقافة ل 2002) فخر، نكاؼ كالدليمي، خميؿ، ( 3(

 .107-85عماف)، ص. ص: 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 09صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

 التكاليؼ بعناصر يتعمؽ فيما خاصة كبصفة المسؤكلية مراكز بيف المشتركة المسؤكلية تجنب )5
 .كاإليرادات

 يمكف مما السمطة، تدرج حسب اإلدارية المستكيات مختمؼ مف المقدمة التقارير كتكامؿ ترابط )6
 .المنبع عند األداء تقييـ متابعة مف

 .اإلدارم التنظيـ مف اإلدارية المستكيات مختمؼ إلى كامتدادىا الذاتية الرقابة تكافر )7

 ( ABC: نظام التكاليف عمى أساس األنشطة ) الثانيالمحور 
  :ومفيومو االنشطة عمى المبني التكاليف نظام نشأة)أ( 
 تكاليؼ كارتفاع العشريف القرف مف االخير النصؼ في حدثت التي العنيفة المالية اليزات أثر عمى

 بيدؼ كالمحاسبية اإلدارية ألنظمتيا شاممة بمراجعة العالـ في كالمؤسسات الشركات قامت اإلنتاج
 العممي التقدـ التكجو ذلؾ عزز كقد. األرباح كتحقيؽ األداء كفاءة كزيادة التكاليؼ ضبط

 في المعمكمات كتكنكلكجيا اإلنتاج تكنكلكجيا في اليائؿ التطكر كخاصة المتصاعد كالتكنكلكجي
 أسعارىا كفي المنتجات جكدة في المنافسة أصبحت حيث ، العالمية التجارة كتحرير العكلمة ظركؼ

 حتى االستخداـ شائعة ةالتقميدي التكاليؼ أنظمة ظمت كقد كالتطكر كالبقاء االستمرار مقتضيات مف
 كالذم التكاليؼ لتكزيع جديدنا نظامنا ) Cooper &Kaplan(ف الباحثا قدـ عندما)  ـ 1987(  عاـ

 ) (Activity Based Costing النشاط أساس عمى التكاليؼ بنظاـ بعد فيما يعرؼ أصبح
A.B.C) (. 

 : األنشطة أساس عمى )ب( تعريف نظام التكاليف
 مف كذلؾ تاالقرار  لترشيد اإلدارة تستخدميا أداة بأنو األنشطة أساس عمى ؼالتكالي نظاـ يعرؼ
 مناىج خالؿ مف يايعم الحصكؿ مكفي ال كالتي التكاليؼ عف دقيقة معمكمات عمى الحصكؿ خالؿ

 )4(التقميدية. المحاسبة
 
 

                                                           
غير منشكرة ،(كمية. إدارة  -، "تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في الشركات الصناعية "رسالة ماجستير 2012)محار، عبد هلل الخميؿ ،4(

 .22-10األعماؿ جامعة المشرؽ األكسط )، ص. ص: 
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 أك تالمنتجا مف بدالا  األنشطة عمى التكاليؼ صيتخص عمى عمؿي محاسبي نظاـ بأنو عرؼي كما
 المنتجات عمى دقة أكثر بطريقة اإلضافية كالتكاليؼ المكارد تخصيص مف مكفي كبيذا الخدمات
 )5(. استيمكتيا التي كالخدمات

 ثـ كمف ، الشركة أنشطة عمى عيايتكز  تـي التي التكاليؼ الحتساب قةيطر  بأنو آخركف رفويع ك
 )6(.أنشطة مف المنتجات هىذ تستخدمو ما عمى بناءا الخدمات أك المنتج عمى ميايتحم

  (7):األنشطة أساس عمى التكاليف ونظام التقميدي التكاليف نظام بين الجوىرية الفروق)ج( 
 مف كؿ محاسبة في التقميدم التكاليؼ نظاـ األنشطة مع أساس عمى المبني التكاليؼ نظاـ يتشابو
المباشرة  التكاليؼ غير اسبةبمح يتعمؽ فيما تختمؼ حيف في المباشرة، كاألجكر المباشرة المكاد
 بيف الجكىرية الفركؽ تبياف خالؿ مف التكاليؼ نظاـ أحدثيا التي النكعية النقمة تبياف كيمكف

  )8(.ذلؾ يكضح التالي النظاميف كالجدكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

غير –ا في تحديد أسعار الصادرات السكدانية "رسالة دكتكراه ھلمعاصرة في محاسبة التكاليؼ كدكرات اھ،  االتجا2015) مكسى عيسى محمد بابكر،5(
 . 25منشكره، (كمية العمـك اإلدارية ك االقتصادية ك االجتماعية ،جامعة غرب كردفاف) ص: 

 .65ة) ص: ،"المحاسبة اإلدارية المتقدمة" ، (االسكندرية: الدر الجامعي2003أحمد حسيف عمي حسيف،  6)(
 .206). المحاسبة اإلدارية. (األردف: دار كائؿ لمنشر.) ص:  2002) ظاىر، أحمد حسف، ( 7(
): نمكذج مقترح لتطبيؽ نظاـ التكاليؼ المبني عمى األنشطة في مستشفى غزة األكركبي، (دراسة تطبيقية عمى  2007) شقفة، خميؿ إبراىيـ عبداهلل، ( 8(

 .91-90بيكلكجي). رسالة ماجستير غير منشكرة، (كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف) ص. ص:   قسمي الدـ كالتخثر كالميكرك 
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 :التقميدي التكاليف ونظام (ABC) ةطاألنش أساس عمى التكاليف نظام بين الفرق( : 1-1) الجدول
 ونظام التكاليف التقميدي (ABC)  األنشطة أساس عمى التكاليف نظام نالبيا

 التحميؿ أسمكب
 كالمستمر كالشامؿ الدقيؽ التحميؿ أسمكب
 متعمؽ كبشكؿ المنشأة تمارسيا التي لألنشطة

 .كمفصؿ

 كالمباشر البسيط التحميؿ أسمكب
 لألنشطة كليس لمتكاليؼ

 التكمفة مجمعات

 مجمعات ضمف التكاليؼ تجميع عمى يعمؿ
 بالخصائص  داخميان  متجانسة تككف بحيث تكمفة
 بعدد خاصة المجمكعات ىذه مف مجمكعة كؿ

 التكاليؼ ىذه مسبب كيككف األنشطة مف معيف
 .فقط كاحد عامؿ

 بشكؿ التكاليؼ تجميع عمى يعمؿ
 عمى قسـ كؿ تكاليؼ أك إجمالي

 بالخصائص تجانس يكجد كال حدة
 ال. المجمعات ىذه تكاليؼ بيف

 التكاليؼ ىذه تخصيص يمكف
 مسبب كيككف األنشطة مف لعدد
 .العكامؿ مف عدد التكاليؼ ىذه

 التكمفة مسببات

 لكؿ يككف بحيث تكمفة مسببات عدة يستخدـ
 التكمفة مسبب التكمفة مسببات مف كاحدة

 أساسو عمى التكاليؼ ُتحمؿ كالتي بيا الخاص
 مف أكثر يستخدـ أف األحياف بعض في كيمكف

 .الكاحد التكمفة مجمع لنفس تكمفة ببمس

 كاحد مسبب عمى يعتمد ما عادة
 التكمفة مسببات مف اثنيف أك

 الفتقاره كذلؾ التكاليؼ لتحميؿ
 التكمفة بيف السببية لمعالقة
 كالنشاط

 .الخدمة أك كالمنتج النشاط كبيف
 مسببات في المكجكدة التكاليؼ بتحميؿ يقـك التحميؿ أساس

 تستخدـ التي الخدمات أك نتجاتالم عمى التكمفة
 طريؽ عف التكاليؼ بتمؾ الخاصة األنشطة
 التكمفة مسبب مع يتكافؽ تحميؿ أساس استخداـ

 .بالنشاط الخاص

 عمى التكاليؼ بتحميؿ يقـك
 استخداـب  الخدمات أك المنتجات
 حجـ كىك كاحد تحميؿ أساس

 الكحدات عدد( مثؿ اإلنتاج
 المباشر، العمؿ ساعات المنتجة،

 ).الماكنة عمؿ ساعات عدد أك
 اليرمي التسمسؿ
 لمتكاليؼ

 أك مصدرىا المنشأة في التكاليؼ جميع ليست
 آخر بمعنى المنتجة، الكحدات الرئيس مسببيا

 المنتجة كالكحدات التكمفة بيف السببية العالقة أف
 أربعة النظاـ ىذا كيحدد. مباشرة غير تككف قد

 :كىي التكاليؼ لمسببات مستكيات

 يككف المنشأة في التكاليؼ جميع
 حجـ الرئيس مسببيا أك مصدرىا

 المقدمة، الخدمات عدد أك نتاجاإل
 كاإلنتاج التكمفة بيف العالقة أم

 .مباشرة دائمان 
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   )unit-level cost(المنتجة الكحدة كمفةت (1

 المنتجة الكحدات مف مجمكعة تكمفة )2
)batch-level cost(. 
-product(المساند المنتجات تكمفة  )3

sustaining-level cost(   
 facility-levelكالعمكمية اإلدارية التكاليؼ )4

cost( 
 دقة ذات معمكمات تكفير عمى عالية بقدرة يتمتع القرار اتخاذ

 أكثر كتجعميا اإلدارية القرارات تدعـ أكبر
 .صحة

 معمكمات تكفير عمى قادرة غير
 يؤدم الذم األمر عالية دقة ذات
 مشكمة ثحدك  إلى الغالب في

 التكمفة أك فييا المبالغ التكمفة
 .المنخفضة

 عمى السيطرة
 التكاليؼ

 تكمفة مجمعات ضمف التكاليؼ تجميع بسبب
 النظاـ ىذا في السيطرة عممية فإف متجانسة

 الكفاءة كعالية سيمة

 قميؿ عدد عمى فقط السيطرة تككف
 في الرقابة كبالتالي التكاليؼ مف
 .ضعيفة تككف النظاـ ىذا

 التطبيؽ كمفةت
 كالمنفعة

 مكجبة منو كالمنفعة التطبيؽ عممية في مكمؼ
 أعمى التكمفة تصبح ثـ كمف معيف حد إلى كلكف
 .المنفعة مف

 التطبيؽ عممية في مكمؼ غير
 في التكمفة مف أقؿ منو كالمنفعة
 اعتباطية بسبب األحياف غالب
 .التكاليؼ تكزيع عممية

 عف التعبير
 االنحرافات
 لمتاحةا كالمصادر

 كالمستخدمة

 المتاحة كالمصادر االنحرافات حجـ إف
 كمي شكؿ في عنيا التعبير فيتـ كالمستخدمة

 غير الطاقة كتكمفة) الشراء أكامر عدد(
 المستغمة الطاقة عمى التركيز كيتـ. المستنفذة
 .لألنشطة

 في قياسيا يتـ االنحرافات إف
 يتـ كال اإلنتاج، مكازنة ضكء

 كيتـ الفعمية، ةالطاق عمى التركيز
 في االنحرافات حجـ عف التعبير
 عف التعبير يتـ فال مالي، شكؿ

 المصادر أك المتاحة المصادر
 .كمي شكؿ في المستخدمة

 مف إلييما السعي يتـ أساسيف ىدفيف ىناؾ إف النظاـ ىدؼ
 :ىما األنشطة عمى المبني التكاليؼ نظاـ خالؿ

 .تكاليفي ىيكؿ تصميـ )1

 تخصيص عمى التركيز يتـ
 ألغراض المباشرة غير التكاليؼ

 يكفر كال المخزكف، تقكيـ
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 أك لممنتج الحقيقة ةالقيم عمى التأكيد )2
 .الخدمة

 .اإلدارة أغراض لخدمة معمكمات

  تخصيص مراحؿ
 غير التكاليؼ
 .المباشرة

 :يمي كما تتـ التكاليؼ تخصيص إجراءات
 المباشرة غير التكاليؼ عناصر تكزيع يتـ )1

  .تحديدىا تـ لتيا األنشطة عمى
 أك نشاط لكؿ تكمفة مركز إنشاء يتـ  )2

 االتساؽ درجة حسب األنشطة مف مجمكعة
  .بينيا فيما

 التكمفة لمجمعات تحميؿ معدؿ إعداد  )3
 .لممكارد األنشطة استيالؾ مسببات حسب

 عمى التكمفة مجمع تكمفة تخصيص  )4
 .اإلنتاج كحدات

 فإف التقميدم النظاـ في أما
 :يمي كما تتـ التخصيص إجراءات

 التكاليؼ عناصر تخصيص )1
 اإلنتاج مراكز عمى المشتركة
  .الخدمات كمراكز

 مراكز تكاليؼ تكزيع يتـ  )2
 اإلنتاج مراكز عمى الخدمات
 لدل المتبعة الطريقة حسب
  .المؤسسة أك المنشأة

 مراكز تكمفة تخصيص يتـ  )3
 اإلنتاج كحدات عمى اإلنتاج

 يتـ تحميؿ معدؿ باستخداـ
 .تحديده

 
 (ABBعمى أساس األنشطة ) : نظام الموازنة الثالثالمحور 

 )أ( مفيوم نظام الموازنة عمي اساس االنشطة: 
 المالية المؤسسات إدارة تضع إنيا حيث المالية المؤسسات في المالي النظاـ عصب المكازنة ُتعد
 إعدادىا حسف إفف ليذا لألحداث أفعاؿ ردكد مجرد تصرفاتيا تككف أف مف بدالن  مرسكـ طريؽ عمى

 أىداؼ تحقيؽ في فعالة مساىمة يساىـ كالرقابة لمتخطيط كأداة صحيحة بصكرة كتطبيقيا
 األنشط أساس عمى المكازنة كتتركز )ABB( األنشط أساس عمى المكازنة كتتركز المالية المؤسسات

 انبج مف مشتركة جيكدان  يتطمب مما األعماؿ، عمميات تحسيف ثـ كمف األنشطة مزامنة عمى
دارة ىي تركز أنيا كما اإلدارات، مف متنكعة مجمكعة في المكظفيف  في التحكـ عمى األنشطة كا 
 عمى المكازنة تميؿ المنطمؽ، ىذا كمف النتائج تتحسف أف يمكف كحده النشاط خالؿ فمف النشاط،
 جدد فمكظفي تعييف يتطمب: المثاؿ سبيؿ فعمى األسباب كليس النتائج عمى لمتركيز األنشطة أساس
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 األكقات تمؾ أسباب عمى المنشآت تركز أف ينبغي الكاقع كفي طكيالن، كقتان  جديدة خدمة إدخاؿ أك
 .الطكيمة المعيارية

 :(ABB)، األنشطة أساس عمى ة)ب( الموازن
 محاسبة الكتاب بعض يسميو ما أك )ABB(، األنشطة أساس عمى المكازنة إعداد منيج ظير

 إدارة في الشاممة الجكدة برنامج مكاصمة في المسؤكليف لرغبة نتيجة ة،التقديري كالمكازنة المكارد
 عمى المكازنة تعتمد العامة، الخدمات تكمفة خفض إلى تسعى بطريقة اإلدارم، الجياز كحدات
 .تحميؿ كطرؽ اإلنفاؽ عف تقارير إلعداد الالزمة التقنيات مف مجمكعة عمى األنشطة أساس
 : (ABB)، األنشطة سأسا عمى الموازنة تعريف)ج( 

 مف المتكقعة األنشطة في كتحكـ تخطيط عممية: "بأنيا األنشطة أساس عمى المكازنةعرفت 
 األىداؼ كتحقيؽ بو المتنبئ العمؿ بحمؿ تعني لمتكاليؼ فعالة مكازنة الشتقاؽ المنظمة

  الكفاء عمى يعمؿ األنشطة أساس عمى المكازنة نظاـ بأف كيتضح )9( "عمييا المتفؽ االستراتيجية
  : يمي كما )ABB(األنشطة أساس عمى إعداد المكازنة عممية مراحؿ
 كأساس  األداء كتقكيـ كالتنسيؽ كالرقابة التخطيط مجاؿ في اإلدارة فعالية زيادة في المكازنات تساىـ
 كتتمثؿ اىـ ىذه المراحؿ في: االقتصادية، الجدكل دراسات إلعداد

 أف يجب حيث بالعميؿ، األنشطة أساس عمى المكازنة إعداد عممية تبدأ: يريده كما العميؿ تحديد ( أ
 كيتككف منافسييا، إلى تنظر أف كيجب يريده، كما العميؿ ىك مف المالية المؤسسات تقرر

 ذلؾ كبعد المنظمة، خدمات تنافس قد التي البديمة كالخدمات المباشريف المنافسيف مف المنافسكف
 .العميؿ باحتياجات لمكفاءتراتيجية اس المالية المؤسسات تضع أف يجب

 كالمبيعات اإلدارة كتقرر العمؿ بحمؿ تتنبأ أف المنظمة عمى ينبغي: أعماليـ ألحماؿ اإلدارة تقدير ) ب
 المبيعات لمستكيات نتيجة عمميـ أحماؿ تقدير إلى المديركف كيحتاج المستقبمية المبيعات مستكيات

 أم ككذلؾ جديدة كأسكاؽ جديدة خدمات المبيعاتب التنبؤ يتضمف األحياف، مف كثير كفي ىذه،
  .االستراتيجية في تغيرات

                                                           
). تطكير النظاـ المحاسبي الحككمي في فمسطيف. مؤتمر تنمية كتطكير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيمي، (كمية  2006حماد، أكـر إبراىيـ، (   9)(

 .1174المية، غزة، فمسطيف. اإلسالمية)، ص: التجارة، الجامعة اإلس
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 كضع أجؿ مف لمتخطيط اإلرشادية بالقكاعد المديريف تعريؼ كيجب: الخاصة األىداؼ كضع ) ت
 أف ينبغي نشاط مدير كؿ النياية كفي ما، عممية سياؽ داخؿ النشاط بمستكل الخاصة األىداؼ

لغاء المضافة القيمة ذات توأنشط لتحسيف أىداؼ لديو يككف  .المضافة القيمة عديمة األنشطة كا 
 التي المشركعات عمى التعرؼ يجب ذلؾ كبعد: اإلدارات بيف المشتركة المشركعات عمى التعرؼ ) ث

 في األنشطة ككذلؾ العمؿ حمؿ عمى تؤثر سكؼ المشركعات ىذه كألف مختمفة إدارات فييا تشترؾ
 .أنشطتو مدير كؿ يحسف أف قبؿ كأداؤىا بينيا التنسيؽ يجب المختمفة، اإلدارات

 تحديد يمكف المكازنة، عممية في النقطة ىذه عند: األىداؼ تحقؽ التي المشركعات تحديد ) ج
 مستكل عمى العمميات لتحسيف مشركعات كىي المحدد، النشاط بمستكل الخاصة المشركعات

 عممية كسياؽ التنظيمية ىداؼاأل حدكد في يككف أف ينبغي فالتحسيف ذلؾ كمع الفردم، النشاط
 مشركعات تعريؼ مف األنشطة عمى القائـ االستثمار تحميؿ كيتككف العميؿ، رضا كسياؽ أعماؿ

 تحقؽ أف شأنيا مف التي المشركعات الختيار المجاف استخداـ ثـ المشركعات تمؾ كتقييـ التحسيف
 .العمالء بحاجات كتفي المنظمة أىداؼ

 .المقبمة لمسنة كتكاليفيا األنشطة تقرير في األخيرة كةالخط كىي: األنشطة تقرير ) ح
 

 ( BSC: بطاقة األداء المتوازن ) الرابعالمحور 
  :( BSCمفيوم بطاقة األداء المتوازن ) )أ( 

عمى أساس ترجمة رؤية كرسالة  Balanced Score Cardيقـك مفيـك بطاقة األداء المتكازف 
جية متضمنة في أبعاد متعددة مف خالؿ استخداـ مقاييس الشركة أك المنظمة إلى أىداؼ إستراتي

مختمفة لألداء، بعضيا مالي كالبعض اآلخر غير مالي، كشكؿ ىذا األسمكب ما يمكف كصفو بثكرة 
كالذم تـ  (BSC)فكرية في مجاؿ المحاسبة اإلدارية، كيعتبر نمكذج المقياس المتكازف لألداء

إحدل الكسائؿ اإلدارية المعاصرة التي تستند عمى  ) Kaplan & Norton )1992اقتراحو بكاسطة
لقد طكر نمكذج بطاقة . فمسفة كاضحة في قياس مستكل التقدـ في األداء كباتجاه تحقيؽ األىداؼ

) لقياس كتقييـ األداء في Kaplan &Norton)فاألداء المتكازف في األصؿ مف قبؿ الباحثا
ف أف يستخدـ في تقييـ أداء المنظمات غير اليادفة الشركات اليادفة لمربح، كلكف ىذا النمكذج يمك
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لمربح، كفي مؤسسات القطاع العاـ (الحككمي) أمثمة مؤسسات التعميـ العالي كغيرىا، إذا ما أجريت 
إف أسمكب مدخؿ بطاقة األداء المتكازف كفر )10(عميو بعض التغيرات مع تكفر رؤيا مناسبة.

ة كغير المالية، حيث تتضمف المقاييس المالية التي تقرر مجمكعة متكاممة مف مقاييس األداء المالي
عف نتائج األحداث الماضية كالمقاييس غير المالية مثؿ رضا العمالء كاالبتكارات كأنشطة 

  .التحسينات المستمرة تعمؿ كمؤشرات لألداء المستقبمي

 : (BSCتعريف بطاقة األداء المتوازن ))ب( 
كات المحاسبة اإلدارية الحديثة، كتعتبر مف أىـ أدكات نظـ الرقابة أف بطاقة األداء المتكازف مف أد

الشاممة، كالتي جاءت لسد النقص في النمكذج التقميدم لقياس األداء، كالذم يعتمد عمي المقاييس 
المالية، كالتي أصبحت ال تعطي نتائج كاضحة عف أنشطة التحسيف، كالتطكير، كاإلبداع، المستمر 

 -كمف ىنا فقد عرفت بطاقة األداء عمي أنيا:)11(الحالية.في بيئة المنافسة 
تنميط كتكجيو لنشاطات الشركة كأعماليا في أربعة أبعاد :( مالي، زبائف، عمميات داخمية، تعمـ » 

كنمك)، كيحكم كؿ بعد عدد مف المقاييس التي تعتبر محركات لنجاح الشركة كتقدميا، كتتفاعؿ 
خالؿ العالقة بيف محركات األداء لكؿ بعد مع محركات األبعاد ىذه األبعاد مع بعضيا البعض مف 

الشركة كخططيا إلى أعماؿ كنشاطات يسيؿ إدارتيا كالسيطرة  إستراتيجيةاألخرل، لتترجـ 
 )12(«عمييا.

يتـ بكاسطتو ترجمة اإلستراتيجية إلى أىداؼ كاضحة، كمجمكعة مف  نظاـ لقياس األداء،» 
داء، مع تكفير معايير لألداء يتـ ربطيا بمجمكعة األعماؿ كالبرامج التي المقاييس المالئمة لتقييـ األ

 )13(«ينبغي القياـ بيا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ.

                                                           

(1)  Rohm, Howard: AD lanced Act, Perform, Performance Measurement in Action, Volume 2, Issue2.    
(2) Kaplan, R. S., and Norton, D. P., “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance”, Harvard 
Business Review, Review, January/February, 1992, p 71. 

(3)  Kaplan, R. S., and Norton, D. P., “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance”, Harvard 
Business Review, Review, January/February, 1992, pp,68-77. 

 .95الجزء األكؿ) ص:  -داـ بطاقة األداء المتكازف، (مكسكعة التميز اإلدارمـ)، التميز في التخطيط االستراتيجي باستخ2008)عساؼ، معتز،( 13(



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 77صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

أكؿ عمؿ نظامي حاكؿ تصميـ نظاـ لتقييـ األداء، كالذم ييتـ بترجمة إستراتيجية المنشأة » ىي 
ستمر، كما أنيا تكحد جميع إلى أىداؼ محددة كمقاييس كمعايير مستيدفة كمبادرات لمتحسيف الم

 14)(«المقاييس التي تستخدميا المنشأة.
أداة تترجـ رؤية كرسالة الشركة إلى الخارطة اإلستراتيجية التي ستنفذ مف قبؿ العامميف، » ىي 

كالتي تعمؿ عمي تفصيؿ األعماؿ، كتمخيص عالقة السبب كالنتيجة. كأف بطاقة األىداؼ المتكازنة 
فقط بؿ ىي أداة اتصاؿ إلبالغ المبادرات اإلستراتيجية طكيمة األمد إلى ليست نظاـ قياس أداء 

  )15(«كحدات األعماؿ لتنجز النجاح المالي طكيؿ األمد.
يستخدـ إطاران متعدد  استراتيجيةأداة منيجية رقابية » ىي  (BSC)كذكر أف بطاقة األداء المتكازف 

دارة اإلستراتيجية في جميع إدارات المنظمة، أم ىك إطار عاـ يساعد  األبعاد لكصؼ كتنفيذ كا 
مختمؼ مستكيات المنظمة عمى ترجمة أىدافيا كخططيا اإلستراتيجية إلى أىداؼ عممية قابمة 
لمقياس بدقة مع تكجيو األداء كالسمكؾ الفردم، كذلؾ مف خالؿ ربط رسالة كرؤية النشاط مف خالؿ 

  )16(مية لمتشغيؿ، االبتكار كالتعمـ).األبعاد األربعة (المالي، العمالء، العمميات الداخ
، تعطى اإلدارة  استراتيجيةكما عرؼ كابالف كنكرتكف بأنيا نظاـ يزكد الشركة بمقاييس، كأىداؼ 

القدرة عمى إدارة أشكاؿ األداء كميا فييا، كتكازف بيف المقاييس المالية ك غير المالية بكصفيا 
الشركة مف خالؿ المحاكر األربعة سالفة الذكر، لكف محركات ألداء المستقبمي لمشركة، كتقيس أداء 

  )17(«االرتباط بيف تمؾ المحاكر يشتؽ مف رؤية الشركة كاستراتيجيات كأىدافيا.
 محاور بطاقة األداء المتوازن ومكوناتيا:*)ج( 

تبني الفكرة األساسية لمبطاقة مف كجية نظر المنظمة عمى أربعة محاكر أساسية، حيث يسمح 
ك س األداء المتكازف ليا، بقياس كتقييـ األداء في ضكء األربع المحاكر أك األبعاد ، أسمكب قيا

 يمكننا فيما يمي تناكؿ ىذه المحاكر األربعة بشيء مف اإليجاز:

                                                           
(14) Kaplan, Roberts, Norton, David / Strategy Maps/ "Harvard Business School Publishing Corporation, 2004", p,. 
356.   

 .278قياس األداء المتكازف، ( المكتبة العصرية، المنصكرة) ص: ـ)، اإلدارة اإلستراتيجية ب2006)المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، (15(
): معكقات استخداـ بطاقة األداء المتكازف في المصرؼ التجارية األردنية ) دارسة ميدانية، (مجمة الزرقاء لمبحكث 2009أحمديكسؼ ( ) دكديف،2(

 . 4،الزرقاء، األردف، ص:  2،ع  9كالدارسات اإلنسانية )، ـ 
 . 4): المرجع السابؽ، ص: 2009، أحمد يكسؼ () دكديف17(
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النمك، الربحية، المخاطرة، كىي تمؾ المتكقعة مف  استراتيجيةيتضمف ىذا المحكر المحور المالي: 
مجمكعة مف مقاييس تقييـ األداء، التي تتضمنيا بطاقة األداء  جانب حممة األسيـ، حيث إف أكؿ

 المتكازف تتمثؿ في مقاييس األداء المالي، كالتي تعكس األىداؼ طكيمة األجؿ لممنشأة. 
لمنجاح ماليًا، كيف يجب أن نظير » كيمكف تمخيص ىذا الُبعد بالدراسة عف إجابة لمسؤاؿ التالي:

  «.أمام المساىمين؟
يرتبط ىذا المحكر بالنشاطات التي ليا عالقة كتأثير مباشر مع العمالء، فيعبر ء:*محور العمال

ىذا المحكر عف أم ىدؼ استراتيجي أك سنكم يرتبط بتقديـ السمع أك الخدمات لمعمالء الداخميف 
بطريقة مباشرة، فيذا المحكر يقكـ عمى تحديد القطاعات المستيدفة مثؿ الحصة السكقية، عدد 

 )18(.لجدد، رضا العمالءالعمالء ا
كيف يجب » كنخمص مما سبؽ إلى أنو لتحقيؽ المنشأة رؤيتيا يجب أف تجيب عمى السؤاؿ التالي:

 «.؟ئناأن نظير أمام عمال
يقصد بالعمميات الداخمية ما تقكـ بو المنشأة مف عمميات كأفعاؿ  محور العمميات الداخمية:

لكؿ مف المحكر المالي كمحكر العمالء، فانو  لإلرضاء العميؿ، فبمجرد يتكافر لممنشأة تصكر
يمكنيا تحديد الكسائؿ التي مف خالؿ سكؼ تتمكف مف تحقيؽ قيمة مميزة لعمالئيا كتحسيف 

  اإلنتاجية مف أجؿ األىداؼ المالية.
يعتبر محكر التعمـ كالنمك األساس في االستمرار كالمنافسة، حيث يحدد البيئة  محور التعمم والنمو:

ة التي يجب عمى المنشأة إنشائيا لتحقيؽ نمك كتحسف طكؿ المدل، فميس مف المتكقع أف األساسي
تحقؽ المنشآت أىداؼ طكيمة المدل بالنسبة لمعمالء كالعمميات الداخمية اعتمادا عمى المستكم 

                                                           
 :  إلي الرجكع يمكف التفصيؿ مف لمزيد) 18(
 الجكم، النقؿ صناعة أداء لتحسيف االلكتركني كالشراء المتكازف األداء قياس أسمكب بيف لمتكامؿ مقترح مدخؿ ،)ـ2008(عمي، محمد رحاب مركاد،-

 .103-97 ص ،)التجارة، كمية شمس، عيف معةجا اإلدارة، قسـ( ، منشكرة غير دكتكراه رسالة
 ص ،)2008 األكؿ، الجزء( اإلدارم التميز مكسكعة المتكازف، األداء بطاقة باستخداـ االستراتيجي التخطيط في التميز ،)ـ2008(معتز، عساؼ،-

100-102. 
 -Kaplan, R. S., and Norton, D. P., Transforming the Balanced Scorecard From Performance 

Measurement to Strategic Management: Part I, Accounting Horizons. VOI. 15 Na1, March 2001, pp. 87-104. 
-Kaplan, R. S., and Norton, D. P., “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance”, Harvard 
BusinessReview, Review, January/February, 1992, pp,71-75. 
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التقني السائد كاإلمكانيات المتاحة حاليّا. كما أف ىذا المحكر يركز عمى االستمرار في التحسيف 
  )19( .لتطكير كاالبتكار لتحقيؽ أىداؼ الفئات المختمفة الميمة بأداء المنظمةكا

 الجزء الثالث : االطار التطبيقي لمدراسة
تمعب المصرؼ دكران ميمان في الحياة االقتصادية، فيي أساس النظاـ االقتصادم الحديث، كتسعى   

ليا مف الكضع القائـ إلى الكضع التي المصرؼ دائمان إلى إحداث تغيير في سياساتيا بما يضمف انتقا
تسعى إليو مستقبالن، كتكاجو المصرؼ بيئة سريعة التغير في المتطمبات كالمكارد مما يفرض عمى ىذه 
ستراتيجيتيا لتككف قادرة عمى مكاجية تمؾ التغيرات  المصرؼ االستجابة السريعة كالتكجو لتطكير تقنياتيا كا 

التطكر بكفاءة كفاعمية ظيرت أىمية قياس كتقييـ أداء المصرؼ كذلؾ بأبعادىا المختمفة. كلتحقيؽ ىذا 
 لتحديد الجكانب التي ىي بحاجة ماسة لمتغيير كالتطكير كالتحسيف المستمر.

 (20): نبذة عن مصرف الجميورية 1/ 3
مصرؼ الجميكرية ىك أحد المصارؼ العاممة في ليبيا، تأسس المصرؼ أساسان كفرع لبنؾ باركميز 

حيف صدر قرار بتأميمو بالكامؿ كجميع  1970ديسمبر  22ني في ليبيا، ليحمؿ اسمو الحالي في البريطا
فركعو داخؿ ليبيا ليحمؿ أسـ مصرؼ الجميكرية ، ليصبح مصرؼ الجميكرية أحد أىـ كأكبر المصارؼ 

التجارم العاممة بالقطاع المصرفي الميبي، كتخضع كافة أنشطتو كخدماتو التي يقدميا ألحكاـ القانكف 
الميبي، كالمكائح المعتمدة بالنظاـ األساسي لممصرؼ كالقكانيف المنظمة ألعماؿ المصارؼ الميبية كالتي 
يشرؼ عمييا مصرؼ ليبيا المركزم. ىذا كيتخذ المصرؼ مف النظاـ األساسي منياج عمؿ في كافة 

خصكص تقديـ التمكيؿ عمميات استقطاب كتكظيؼ األمكاؿ، باإلضافة إلى تكجييات المصرؼ المركزم ب
 الالـز لمشاريع التنمية، كالتي ُيطمب مف المصرؼ المشاركة فييا.

كيتخذ المصرؼ مف مدينة طرابمس مقران لإلدارة العامة، كتنتشر فركعو كككاالتو عمى رقعة شاسعة مف 
دارة األمكاؿ ما بيف  أرض ليبيا، كغرض المصرؼ يتمثؿ في القياـ بجميع األنشطة كاألعماؿ المصرفية كا 

مراكز الفائض كأماكف القمة كفقان ألحدث ما تكصمت إليو الصناعة المصرفية، األمر الذم كاف لو التأثير 
المباشر في تكفير التمكيؿ الالـز لمشركات الصغرل كالمتكسطة العاممة في االقتصاد الميبي، كساىـ في 

                                                           
(19) Kaplan, R. S., and Norton, D. P.,Op,Cit.,pp.71-79. 

. 14-1، شارع عمر المختار، طرابمس ، ليبيا، ص ص 1ؼ، مصرؼ الجميكرية، اإلدارة العامة :31/12/2009) تقرير مجمس اإلدارة عف السنة المالية المنتيية في 20(
 .2012-2011-2010 -2008كالتقرير لمسنكات 
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دير كاالستيراد بيدؼ تقديـ خدماتو تكسيع نطاؽ تمكيؿ حركة التجارة الدكلية تشجيعان لعمميتي التص
المصرفية لجميع العمالء في كافة أنحاء ليبيا، كلتحقيؽ ذلؾ فإف فركع كككاالت المصرؼ تنتشر في ربكع 

دارة منطقة، كيعمؿ بو  155بالدنا بعدد   مكظؼ كمكظفة. 53934فرعان كككالة كا 

  : لتحميل االحصائيا 3/2
كرا رئيسيا يتـ مف خاللو إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة تعتبر منيجية الدراسة كاجراءاتيا مح

كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى النتائج 
كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي ، التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة

كصفا لممنيج المتبع كمجتمع الدراسة ككذلؾ أداة الدراسة  الجزءىذا  تسعى إلييا، حيث تناكؿ
المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا كمدل صدقيا كثباتيا. كما يتضمف كصفا 
لإلجراءات التي قاـ بيا الباحثاف في تصميـ أداة الدراسة كتقنيتيا كاألدكات التي استخدميا لجمع 

نتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات بيانات الدراسة  كي
  كاستخالص النتائج  كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 : منيجية الدراسة 3/3
 بناء عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي

 ف أساسيف لممعمكمات:د استخدـ الباحثاف مصدري، كقالتحميمي
المصادر الثانكية: حيث اتجو الباحثاف في معالجة اإلطار النظرم لمبحث إلي مصادر البيانات  ) أ

الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العالقة كالدكريات كالمقاالت 
كالدراسة كالمطالعة في مكاقع   كالتقارير كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة

 اإلنترنت المختمفة.
المصادر األكلية: لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة لجأ الباحثاف إلي جمع البيانات   ) ب

األكلية مف خالؿ االستبانة كأداة رئيسية لمبحث صممت خصيصا ليذا الغرض ككزعت عمى عينة 
 .دارة الفركع طرابمس، السبعةمصرؼ الجميكرية، ا متمثمة بجميع مكظفي
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 :  الدراسةالمستيدف ب مجتمعال 3/4

 مصرؼ الجميكرية، ادارة الفركع طرابمس، السبعة. إف المجتمع المستيدؼ يتككف مف جميع مكظفي
 :  أداة الدراسة 3-5

  اعتمد الباحثاف عمى االستبياف كأداة رئيسة في جمع المعمكمات الالزمة عف مكضكع الدراسة. 

  : مجتمع العينة 3/6
ادارة الفركع   كزعت اسئمة االستبياف عمي المكظفيف كاإلدارييف كالمالييف في مصرؼ الجميكرية

استبانة منيا، كقد قسـ االستبياف  20استبانة ، تـ استرجاع  20حيت تـ تكزيع  طرابمس، السبعة، 
شخصية عف افراد الدراسة الى مجمكعتيف مف االسئمة حيث تتضمف المجمكعة االكلي البيانات ال

  كالمجمكعة الثانية تتضمف محاكر الدراسة االتية :
 )سؤاؿ 14(كيتضمف  AR)محكر تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية( ) أ
 سؤاؿ) 13(كيتضمف ) ABCمحكر تطبيؽ نظاـ التكػاليؼ عمػى أسػاس األنػشطة.( ) ب
 )سؤاؿ 14(كيتضمف ) ABBمحكر تطبيؽ نظاـ المكازنات عمػى أسػاس األنػشطة .( ) ت
 سؤاؿ). 12(كيتضمف BSC)محكر تطبيؽ نظاـ بطاقة األداء المتكازف( ( ث
محكر صعكبات كمعكقات تحكؿ دكف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في المصارؼ  ) ج

 )اسئمة 10الميبية العاممة في قطػاع المصرفي(كيتضمف 
اف لكؿ عبارة خمسة اجابات  الخاصة بمكضكع الدراسة كانت اجاباتيا مغمقة أم التساؤالتكالف 

كباعتبار االجابات كانت رتبيو تـ استخداـ الطريقة الرقمية في ترميز إجابات مفردات الدراسة عمى 
 ).1مقياس ليكرث الخماسي كما في الجدكؿ رقـ (

 ألسئمة الدراسة ( ترميز اإلجابات المتعمقة بمقياس ليكرث الخماسي1جدول )

غير  ايدمح موافق موافق بشدة العبارة
 موافق

غير موافق  
 بشدة

 1 2 3 4 5 المستكل
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لمحصكؿ عمى نتائج دقيقة قدر اإلمكاف، تـ ادخاؿ البيانات كالمعمكمات بالحاسب االلي باستخداـ 
" الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعيةكالذم يشير اختصاران إلى  SPSSالبرنامج اإلحصائي 

Statistical Package for Social Sciences" . ) استمارة استبياف عمى عينة 20ككزعت (
) يبيف عدد استمارات 2) استمارة استبياف كالجدكؿ رقـ (20الدراسة حيث تـ استرجاع عدد (

 .االستبياف المكزعة كالمفقكدة كاالستمارات الصالحة لتحميؿ ، كنسبة الفاقد منيا
 االستبيان استمارات توزيع(  2)  رقم جدول

االستمارات 
 موزعةال

االستمارات 
 المسترجعة

االستمارات الصالحة 
 لتحميل االحصائي

االستمارات المستممة  
الغير صالحة لتحميل 

 االحصائي

نسبة غير 
 الصالحة

نسبة 
 الصالحة

20 20 20 0 0 % 100% 
 

% مف جميع  0مف خالؿ الجدكؿ أعاله يتضح أف نسبة االستمارات غير الصالحة لتحميؿ  
 .ترجعة كىذا يعني اف جميع االستمارات صالحة لمتحميؿاالستمارات المس

 صدق أداة القياس )االستبانة( وثباتو: 7/ 3
 :  صدق االستبانة

يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما كضعت لقياسو، كقامت الباحثة بالتأكد مف 
 صدؽ االستبانة بطريقتيف:

ـّ  : صدق أداة الدراسة )الصدق الظاىري( التأّكد مف صدؽ المحتكل ألداة الدراسة بعرض ت
تحكيميا عمميان مف قبؿ مجمكعة مف المتخصصيف كالخبراء في مجاؿ ك االستبانة بعد تصميميا 

المحاسبة كالميتميف بمناىج البحث العممي، ككذلؾ خبير كمتخصص في مجاؿ اإلحصاء 
النيائية بعد إجراء التعديالت التي استمـز الدراسة في صكرتيا  استبانةالتطبيقي، كمف ثاَـّ تاَـّ إخراج 

الفقرات التي كافؽ عمييا ما  افاألمر إجراءىا مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ، كقد اعتمد الباحث
 %) فأكثر مف المحكميف.92نسبتو (

يقصد بصدؽ المقياس (االتساؽ الداخمي) مدل اتساؽ كؿ   : صدق المقياس )االتساق الداخمي(
ستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة، كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي فقرة مف فقرات اال
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 Pearsonلالستبانة كذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط (معامؿ ارتباط بيرسكف 
Correlation.بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو (  

 
 جميع المتغيراتل  (Skewness)معامل االلتواء

 v1 v2 v3 v4 v5 

N 
Valid 

Missing 
20 20 20 20 20 
0 0 0 0 0 

Skewness -.520- -.549- -.852- -.214- -1.171- 
Std. Error of Skewness .512 .512 .512 .512 .512 

 
لجميع المتغيرات حيت كاف المتغير االكؿ  Skewness)(الجدكؿ السابؽ يكضح معامؿ االلتكاء 

      -كالمتغير الرابع  -852.-كالمتغير الثالث  ، -549.-كالمتغير الثاني،  -520.-بمعامؿ 
 .-1.171كالمتغير الخامس  -214

 رجة الكميةبين فقرات االستبانة والد (Correlationsمعامل االرتباط  )
  v1 v2 v3 v4 v5 

v1 

Pearson 
Correlation 

1 .935
**
 .486

*
 .870

**
 .946

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .030 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 

v2 

Pearson 
Correlation 

.935
**
 1 .497

*
 .904

**
 .938

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .026 .000 .000 

N 20 20 20 20 20 

v3 

Pearson 
Correlation 

.486
*
 .497

*
 1 .469

*
 .600

**
 

Sig. (2-tailed) .030 .026  .037 .005 

N 20 20 20 20 20 

v4 

Pearson 
Correlation 

.870
**
 .904

**
 .469

*
 1 .890

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .037  .000 

N 20 20 20 20 20 

v5 

Pearson 
Correlation 

.946
**
 .938

**
 .600

**
 .890

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .005 .000  

N 20 20 20 20 20 
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  :تالياليوضح معامل االرتباط بين المتغيرات ك اعالهالجدول 
كالمتغير  ،)كىي عالقة طردية قكية**935.يرتبط مع المتغير الثاني بمعدؿ ( v1المتغير االكؿ  ) أ

) كىي عالقة **870.كالمتغير الرابع بمعدؿ ( ،ة) كىي عالقة طردية قكي**935.الثالث بمعدؿ (
  .)  كىي عالقة طردية قكية**946.طردية قكية كالمتغير الخامس بمعدؿ (

كالمتغير ، )كىي عالقة طردية قكية**935.يرتبط مع المتغير االكؿ بمعدؿ (v2يالثانالمتغير  ) ب
) كىي عالقة **904.دؿ () كىي عالقة طردية متكسطة كالمتغير الرابع بمع*497.بمعدؿ( ثالثال

)  كىي عالقة طردية قكية كالمتغير كىي عالقة **938.طردية قكية كالمتغير الخامس بمعدؿ (
 طردية قكية.

)كىي عالقة طردية متكسطة كالمتغير *486.يرتبط مع المتغير االكؿ بمعدؿ (v3المتغير الثالث ) ت
) كىي عالقة **469.ابع بمعدؿ () كىي عالقة طردية متكسطة كالمتغير الر *497.الثاني بمعدؿ(

 )  كىي عالقة طردية جيدة .**600.طردية متكسطة كالمتغير الخامس بمعدؿ (
)كىي عالقة طردية قكية كالمتغير *870.يرتبط مع المتغير االكؿ بمعدؿ (v4المتغير الرابع  ) ث

القة ) كىي ع*469.) كىي عالقة طردية قكية كالمتغير الثالث بمعدؿ (*904.الثاني بمعدؿ(
 )  كىي عالقة طردية قكية. **890.طردية متكسطة كالمتغير الخامس بمعدؿ (

)كىي عالقة طردية قكية كالمتغير الثاني *946.يرتبط مع المتغير االكؿ بمعدؿ (v5المتغير الخامس ( ج
) كىي عالقة طردية جيدة *600.) كىي عالقة طردية قكية كالمتغير الثالث بمعدؿ (*938.بمعدؿ(

 )  كىي عالقة طردية قكم.**890.الرابع بمعدؿ (كالمتغير 
( وىذا يشير الي صدق الفقرات 0.05ذات داللة عند مستوى معنوية )مماسبؽ يتبيف انيا دالة احصائية 

 لما وضعت لقياسو.
   : معامل الثبات )الفا كرومباخ(

االستبانة أكثر مف  يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع
مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل: إف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج 
االستبانة كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ 

 ف خالؿ ما كقد تحقؽ الباحثاف مف ثبات استبانة الدراسة م .فترات زمنية معينة
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باتثال  ـ المحكر عدد الفقرات معامؿ الفا كركنباخ 

 AR 1)محكر تطبيؽ نظاـ محاسبة لمسؤكلية ( 14 0.986 0.992

0.991 0.984 13 
محكر تطبيؽ نظاـ التكػاليؼ عمػى أسػاس 

 )ABCاألنػشطة.(
2 

محكر تطبيؽ نظاـ المكازنات عمػى أسػاس  14 0.948 0.973
 )ABBاألنػشطة .(

3 

0.965 0.932 12 
محكر تطبيؽ نظاـ بطاقة األداء 

 BSC)المتكازف(
4 

0.985 0.972 10 
محكر صعكبات كمعكقات تحكؿ دكف تطبيؽ 

أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في 
 المصارؼ الميبية العاممة في قطػاع المصرفي

5 

  جميع محاور االستبيان 63 0.977 0.988
 

 أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ كانت مرتفعة لكؿ(3)ي جدكؿ يتضح مف النتائج المكضحة ف
)، كذلؾ كانت قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة 0.986ك  0.932محكر حيث تتراكح، بيف (

)، ك 0.991ك  0.985)، كذلؾ قيمة الثبات كانت مرتفعة لكؿ محكر حيث تتراكح بيف( 0.977(
كبذلؾ  .) كىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع0.988(  نةكانت قيمة الثبات لجميع فقرات االستبا

يككف الباحثاف قد تأكدا مف صدؽ كثبات استبانة الدراسة مما يجعميما عمى ثقة تامة بصحة 
 االستبانة كصالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 : الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة 8/ 3
استخدـ الباحثاف التكرار كالتكرار النسبي لكصؼ إجابات مفردات العينة عمى االسئمة الخاصة 
ببياناتيـ الشخصي كمف خالؿ االستبياف كانت نتائج التحميؿ االحصائي لإلجابات عمى البيانات 

 الشخصية عمى النحك التالي: 

 

 لمحاور االستبيان تالثبا( معامل  3جدول رقم ) 
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 :اوال: معمومات عن المصرف 
  :المصرف نوع النظام المحاسبي المستخدم في

 
 في المستخدم المحاسبي النظام نوع حسب العينة ألفراد المئوي والتكرار التكراري التوزيع يبين( 4)  رقم الجدول

 .المصرف
 
 
 

 
 
 
 

النظاـ المستخدـ في المصرؼ مقسـك بيف النظاـ المحكسب كالنظاـ  ) اف4يالحظ مف الجدكؿ رقـ (
 المختمط حسب اجابات افراد العينة كانو الكجكد لمنظاـ اليدكم.

 :ثانيا معمومات عن المبحوث
  توزع العينة حسب المؤىل العممي: (1
 

 ؤىل العممي.( يبين التوزيع التكراري والتكرار المئوي ألفراد العينة حسب الم5الجدول رقم  )   
 

 النسبة % العدد المؤىل العممي
 45.0 9 بكالكريكس
 10.0 2 ماجستير
 5.0 1 دكتكراه
 40.0 8 اخرم

 100.0 20 المجموع
 

) اف اغمب افراد عينة الدراسة  مؤىميـ العممي بكالكريكس  حيث بمغ 5يالحظ مف الجدكؿ رقـ (
% ) مف  40) بنسبة (8بمغ عددىـ ( % ) ثـ الذيف مؤىميـ اخرم حيث 45) بنسبة (9عددىـ (

 النسبة % العدد البيان

 00.0 0 نظاـ يدكم    )أ 

 50.0 10 نظاـ محكسب  )ب 

 50.0 10 نظاـ مختمط
 100.0 20 المجموع
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) يبيف التكزيع التكرارم ألفراد العينة حسب المؤىؿ 2جمالي عينة الدراسة كالشكؿ البياني رقـ (ا
 العممي.

  توزيع العينة حسب التخصص العممي: )2
 .التخصص العممي( يبين التوزيع التكراري والتكرار المئوي ألفراد العينة حسب 6الجدول رقم  )

 
 
 
 
 
 
 

) اف اغمب افراد عينة الدراسة تخصصيـ محاسبة حيث بمغ عددىـ 6يالحظ مف الجدكؿ رقـ (
) بنسبة 3ذيف تخصصيـ عمـك مالية كمصرفية حيث بمغ عددىـ (% ) ثـ ال 60) بنسبة (12(
) يبيف التكزيع التكرارم ألفراد العينة 3% ) مف اجمالي عينة الدراسة كالشكؿ البياني رقـ (15(

 .التخصص العمميحسب 

 توزع العينة حسب المسمى الوظيفي: (3
 لعينة حسب المينة.) يبيف التكزيع التكرارم كالتكرار المئكم ألفراد ا7الجدكؿ رقـ  (

 
 النسبة % العدد المسمى الوظيفي

 5.0 1 مدير عام     
 5.0 1 نائب مدير عام 
 00.0 0 مدير مالي 
 5.0 1 رئيس قسم الحسابات 
 85.0 17 أخرى 

 100.0 20 المجموع
 

خصص العمميالت  النسبة % العدد 
 60.0 12 محاسبة  )أ 
 10.0 2 إدارة أعماؿ  )ب 
 15.0 3 عمـك مالية كمصرفية )ج 
 10.0 2 اقتصاد كعمـك سياسية   )د 
 5.0 1 أخرل  )ق 
 100.0 20 المجموع (و 
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) اف اغمب افراد عينة الدراسة يمتمكف كظائؼ متعددة حيث بمغ عددىـ 7يالحظ مف الجدكؿ رقـ (
) لكؿ منيـ ك 1% ) ثـ المدير كنائب المدير كرئيس قسـ الحسابات بعدد ( 85(  ة ) بنسب17(

) يبيف التكزيع التكرارم ألفراد العينة 4% ) مف اجمالي عينة الدراسة كالشكؿ البياني رقـ (5بنسبة (
 .حسب المسمى الكظيفي

 : العينة حسب العمر عدد سنوات الخبرة في مجال العمل المصرفيتوزيع 
 

 عدد سنوات الخبرة( يبين التوزيع التكراري والتكرار المئوي ألفراد العينة حسب 8الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 

 
 

سنة فما فكؽ سنة حيث  46اغمب افراد عينة الدراسة اعمارىـ مف  ) اف8يالحظ مف الجدكؿ رقـ (
 ) بنسبة5بمغ عددىـ ( 35سنة الي  25% ) ثـ الذيف اعمارىـ مف  40.0) بنسبة (6بمغ عددىـ (

) يبيف التكزيع التكرارم ألفراد العينة 5% ) مف اجمالي عينة الدراسة كالشكؿ البياني رقـ (33.3
  حسب عدد سنكات الخبرة.

  : اختبار فرضيات الدراسة 9/ 3
 اختبار حول متوسط )وسيط( درجة اإلجابة يساوي درجة الموافقة المتوسطة )الحياد(.

لمعينة الكاحدة لتحميؿ فقرات االستبانة، كتككف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد  Tتـ استخداـ اختبار 
أك  2الجدكلية كالتي تساكم tر مف قيمة المحسكبة أكبt العينة يكافقكف عمى محتكاىا إذا كانت قيمة 

) كتككف الفقرة سمبية بمعنى أف   60%مف كالكزف النسبي أكبر 0.05( القيمة االحتمالية أقؿ مف 

 النسبة % العدد عدد سنوات الخبرة

 5.0 1 سنوات   3-  1 (أ 

 25.0 5 سنوات    6-4 (ب 

 15.0 3 سنوات   10- 7 (ج 

 55.0 11 سنوات 10أكثر من  (د 

 100.0 20 المجموع
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الجدكلية كالتي تساكم tالمحسكبة أقؿ مف قيمة tأفراد العينة ال يكافقكف عمى محتكاىا اذا كانت قيمة 
) ىك اذا كاف مستكل 60% كالكزف النسبي أقؿ مف ، 0.05أك ( القيمة االحتمالية أقؿ مف  2

  تككف أراء العينة في الفقرة متكسطة. 0.05الداللة أكبر مف 
لمعرفة ما إذا كاف متكسط درجة المكافقة قد كصؿ إلي درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 

 أـ ال. النتائج مكضحة في الجداكؿ االتية: 3الحياد ) كىي  ( المتكسطة 
 

 االول المحور ت االول المحور فقرات من فقرة لكل (  Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  9) ولجد
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 3.70 %74 80131. 20.650 000. 3 موافق
من (AR) مفيوم نظام محاسبة المسؤولية

المفـاىيم المعروفة بشكل جيد لممستويات 
 .اإلدارية المسؤولة فـي المصرف

 3.55 %71 94451. 16.809 000. 6 موافق
رغبة اإلدارة في تحسين قياس أداء 
المصرف يزيد من فرص تطبيق نظام 

  (AR).محاسبة المسؤولية

 3.50 %70 68825. 22.743 000. 2 موافق
حاسبية تتميز توافر إجراءات وأنظمة م

بالمرونة يـساعد في تطبيق نظام محاسبة 
 .AR)المسؤولية)

 3.80 %76 1.00525 16.905 000. 5 موافق
وجود ىيكل إداري سميم يساعد كثيرًا في 
عممية إنجـاح فرص تطبيق نظام محاسبة 

 .(AR)المسؤولية

القرارات  ىناك تفويض واضح لسمطة اتخاذ 3.15 %63 1.03999 13.546 000. 10 موافق
 .فـي مراكـز المسؤولية المختمفة

 4.20 %84 61559. 30.512 000. 1 موافق
تساىم في زيادة فعاليـة  الدورة المستنديو

 .اإلشـراف عمى أداء الموظفين

العالقات بين األقسام واإلدارات واضحة  3.30 %66 1.08094 13.653 000. 8 موافق
 .ويتم التنسيق بينيا
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 االول المحور ت االول المحور فقرات من فقرة لكل (  Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط(  9) ولجد تابع

الميبية العاممة في القطـاع المصرفي  تحميل فقرات المحور االول : تقوم المصارف
 :AR)) بتطبيق نظام محاسبة المسؤولية

 ) يمكف استخالص ما يمي:9مف جدكؿ (
تساىـ في زيادة فعاليػة اإلشػراؼ عمى أداء  الدكرة المستنديو" 6المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -

3 قيمة 84.0) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف  4.20" يساكم .المكظفيف
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000ساكم ) تsigكأف القيمة االحتمالية (. t   '30.512اختبار

 ك ىناؾ مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة.  0.05إحصائيان عند مستكل داللة 

ىناك وصف متسمسل إلجراءات العمل في  3.35 %67 74516. 20.105 000. 4 موافق
 .مراكز المسؤولية المختمفة

 غير
ان اإلدارة العميا َتمنح حوافز عند وصـول  2.65 %53 1.18210 10.025 000. 14 موافق

 .األفـراد لألىـداف المخطط ليا مسبقاً 

أساس واضح ومعموم، و  اتلمحوافز والترقي 3.20 %64 1.19649 11.961 000. 13 موافق
 .ال تتأثر بالعالقات الشخصية

غير 
 موافق

دائما و بشكل دوري يتم إعادة النظر في  2.90 58% 96791. 13.399 000. 11
 .نظام الحوافز المعمول بـو في القطاع

 3.20 %64 1.10501 12.951 000. 12 موافق

النظام المحاسبي الموجود مرتبط بنظام 
ة فيمّكـن من التأكد من محاسبة المسؤولي

صحة المعمومات المحاسـبية وزيـادة كفـاءة 
وفاعمية مخرجات النظام المحاسبي 

 .المصرفي

 3.10 %62 1.02084 13.581 000. 9 موافق
يتوفر في المصرف نظام محاسبي فعال 
يساىم في تطبيق نظـام  محاسبة 

 . (AR) المسؤولية

 3.20 %64 1.00525 14.236 000. 7 موافق
تتوفر في المصرف مقومات الرقابة 
الداخمية التي تساىم في تطبيق نظام 

 AR) محاسبة المسؤولية )
 موافق

  .000 16.938 
  70% 

 
3.34 

 
 جميع فقرات المحور معا
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" ىناؾ تفكيض كاضح لسمطة اتخاذ القرارات فػي مراكػز المسؤكلية 5المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
3 قيمة 63.0حسابي النسبي ) أم أف المتكسط ال5(الدرجة الكمية مف  3.15يساكم  " .المختمفة
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (.t   '13.546اختبار

 ك ىناؾ مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة.  0.05إحصائيان عند مستكل داللة 
ي 3 كأف المتكسط الحسابي النسب3.34كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (.3t   '16.938 قيمة اختبار70.0لجميع فقرات المحكر يساكم 
" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة :AR)لذلؾ تعتبر  محكر تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية( 0.000
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ عف درجة المكافقة   0.05

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحكر. 3تكسطة كىي الم
 نتائج اختبار الفرضية األولى:

فقد  t حسب إجابات العينة عمى الفقرات كالمتكسط الحسابي النسبي لفقرات المحكر األكؿ كقيمة '
كبذلؾ  2تساكم الجدكلية التي  t كىي أكبر مف قيمة " 16.938المحسكبة تساكم  t تبيف أف قيمة '

 يتـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة كالتالي:
 

H1 .تقوم المصارف في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيق محاسبة المسؤولية 
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%72 1.04630 15.387 000. 9 موافق  3.60 
يعد مفيوم نظام التكاليف عمى 

ـ من المفاىيم الحديثة (ABC)أساساألنشطة
 .نسبيًا إلدارة المصرف

 3.85 %77 67082. 25.667 000. 1 موافق
 تعتقد اإلدارة أن تطبيق نظام

(ABC) سيساعد في تحسين قياس أداء
 .المصرف

%65 96655. 15.038 000. 10 موافق  3.25 
الحتساب تكمفة الخدمة المصرفية بشكل 

 ( ABC).أدق يتطمب تطبيق نظام

%70 1.05131 14.888 000. 11 موافق  3.50 
حوسبة النظام المصرفي يسيل عمميـة 

 (ABC).تطبيـق نظـام  
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تحميل فقرات المحور التاني : تقوم المصارف الميبية العاممة في القطـاع المصرفي 

 (ABC).بتطبيق نظام التكـاليف عمـى أسـاس األنـشطة
 ) يمكف استخالص ما يمي:10مف جدكؿ (

" يستدعي تزايد التكاليؼ غير المباشرة لمبنؾ تطبيؽ نظاـ 10المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
.(ABC). 3 قيمة 71.0) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف  3.55" يساكم

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (. t   '19.230اختبار
 ك ىناؾ مكافقة عمى ىذه الفقرة.  0.05إحصائيان عند مستكل داللة 

%73 67082. 24.333 000. 2 موافق  3.65 
حاجة اإلدارة لتقديم معمومات أكثر دقة 

ف يتطمب لمجيات المتعاممة  مع المصر 
 .ABC)تطبيق نظام)

%72 99472. 16.185 000. 7 موافق  3.60 
يساعد في توفير قاعـدة ABC)تطبيق نظام)

بيانـات تساعد المستويات اإلداريـة العميـا 
 .باتخـاذ القـرارات الرشيدة

%72 88258. 18.242 000. 5 موافق  3.60 
يسيل توافر الكفاءات العمميـة والعمميـة 

 .ABC)طبيق نظام)المتخصـصة  ت

%66 86450. 17.071 000. 6 موافق  3.30 
ترى إدارة المصرف أن تكمفة تطبيق 

تفـوق المنافع المتوقعة من ABC)نظـام)
 .تطبيقو

%66 1.03110 14.313 000. 13 موافق  3.30 
يمكن إدارة المصرف ABC)تطبيق نظام)

من الرقابة عمى عناصر التكاليف 
 .وتخصيصيا بشكل أكثر دقة

%71 82558. 19.230 000. 4 موافق  3.55 
يستدعي تزايد التكاليف غير المباشرة لمبنك 

 (ABC).تطبيق نظام 

%73 1.13671 14.360 000. 12 موافق  3.65 
تزايد حدة المنافسة من قبل المصارف غير 

 .ABC)الميبية يستدعي تطبيق نظام)

%73 81273. 20.085 000. 3 موافق  3.65 
خدام التكنولوجيا الحديثة يتطمب تزايد است

فـي إنتاج الخدمات المصرفية، تطبيق 
  (ABC).نظام

%70 1.00000 15.652 000. 8 موافق  3.50 
تعتمد إدارة المصرف عمى بيانات التكاليف 

في عممية اتخـاذ قرارات طرح خدمات 
 .مصرفية جديدة وتنافسية

 17.727 000.  موافق
 

 71% 
 

3.53 
 

 عاجميع فقرات المحور م
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سيساعد في تحسيف قياس (ABC) تعتقد اإلدارة أف تطبيؽ نظاـ" 2المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
3 77.0) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف  3.85يساكم  أداء المصرؼ "

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (. t   '25.667قيمة اختبار
 ك ىناؾ مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة.  0.05إحصائيان عند مستكل داللة 

3 كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.53كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -
) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (.3t   '17.727 قيمة اختبار71.0لجميع فقرات المحكر يساكم 

" داؿ إحصائيان :)ABCأسػاس األنػشطة.(لذلؾ تعتبر محكر بتطبيؽ نظاـ التكػاليؼ عمػى  0.000
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ عف درجة   0.05عند مستكل داللة 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحكر. 3المكافقة المتكسطة كىي 
 نتائج اختبار الفرضية األولى:

فقد  t كالمتكسط الحسابي النسبي لفقرات المحكر الثاني كقيمة 'حسب إجابات العينة عمى الفقرات 
كبذلؾ  2الجدكلية التي تساكم  t كىي أكبر مف قيمة " 17.727المحسكبة تساكم  t تبيف أف قيمة '

 يتـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة كالتالي:
 

H1  نظام التكاليف عمى أساس  تقوم المصارف في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيق
 األنشطة

 الثالث المحور فقرات من فقرة لكل Sig) )االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط 11 جدول
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%75 91047. 18.420 000. 6 موافق  3.75 
رة المصرف العميا الدعم الالزم لتطبيق تقدم إدا

 .الموازنات

%74 92338. 17.920 000. 8 موافق تدرك إدارة المصرف العميا أىمية تطبيق  3.70 
 .الموازنات

%69 99868. 15.449 000. 11 موافق  3.45 
تشارك المستويات اإلدارية المختمفة لدى 

 .المصرف في إعداد تقديرات الموازنات

%71 82558. 19.230 000. 5 موافق  3.55 
يعد مفيوم نظام الموازنات عمى أساس 

من المفاىيم الحديثة نسبيًا ABB)األنشطة)
 إلدارة المصرف
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تحميل فقرات المحور الثالث : تقوم المصارف الميبية العاممة في قطـاع المصرفي بتطبيق نظام 
 الموازنات عمـى 

  :(ABBأسـاس األنـشطة .)

 ) يمكف استخالص ما يمي:11مف جدكؿ (
) في الرقابػة عمػى تكمفػة الخدمة  ABB" يساعد تطبيؽ نظاـ(5قـ "المتكسط الحسابي لمفقرة ر  -

) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف  3.80المصرفية بشكؿ أكثر دقة." يساكم 

%76 76777. 22.134 000. 2 موافق  3.80 
في الرقابـة عمـى ABB) يساعد تطبيق نظام) 

 .تكمفة الخدمة المصرفية بشكل أكثر دقة

%84 76777. 24.464 000. 1 موافق  4.20 
يعتمد عمى مدى ABB) تطبيق نظام )

 .حوسـبة النظـام المصرفي

%69 88704. 17.394 000. 9 موافق  3.45 
توفر إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز 

  (ABB) بالمرونة يـساعد في تطبيق نظام

%75 78640. 21.326 000. 3 موافق  3.75 
يـوفر قاعـدة بيانـات (ABB) تطبيق نظـام
تويات اإلدارية العميا عمى اتخاذ تـساعد المس

 .القرارات الرشيدة

%72 99472. 16.185 000. 10 موافق  3.60 
في (ABB) ارتفاع تكمفة تطبيق نظام

 .المصرف ال يـشكل عائقًا لتطبيقو

%71 82558. 19.230 000. 5 موافق  3.55 
عدم قدرة النظام المستخدم في إعداد 
 ظامالموازنات بالمصرف يدعو إلى تبني ن

(ABB) 

موافق 
 بشدة

4 .000 20.465 .85224 78%  3.90 
وجود ىيكل إداري سميم لدى المصرف يساعد 

 كثيـرًا فـي عممية إنجاح فرص تطبيق نظام
(ABB)  

%78 96791. 18.020 000. 7 موافق  3.90 
توفر الموارد البشرية المؤىمة عمميًا وعمميًا 
لـدى إدارة  المصرف يسيل إعداد ومتابعة 

 .(ABB) ظامن

%74 1.12858 14.662 000. 13 موافق  3.70 

يزيد من االتصال (ABB) إعداد نظام
والتنـسيق بـين اإلدارات المختمفة داخل 

المصرف ويعـزز روح التعـاون والرضا بين 
 الموظفين

%74 1.08094 15.308 000. 12 موافق  3.70 
وجود نظام معمومات دقيق لدى المصرف 

 ABB) نظام) يسيل عممية إعداد

 18.586 000.  موافق
  74% 

 
3.71 

 
 .جميع فقرات المحور معا
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لذلؾ تعتبر ىذه  0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (. 3t   '22.134 قيمة اختبار76.0
 ك ىناؾ مكافقة عمى ىذه الفقرة.  0.05مستكل داللة  الفقرة دالة إحصائيان عند

" كجكد نظاـ معمكمات دقيؽ لدل المصرؼ يسيؿ عممية إعداد 14المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
3 قيمة 74.0) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف  3.70يساكم  " ABBنظاـ( (
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000) تساكم sigية (.كأف القيمة االحتمال t   '15.308اختبار

 ك ىناؾ مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة.  0.05إحصائيان عند مستكل داللة 
3 كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.71كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

) تساكم sigلقيمة االحتمالية (.كأف ا3t   '18.586 قيمة اختبار74.0لجميع فقرات المحكر يساكم 
" داؿ إحصائيان :) ABBلذلؾ تعتبر محكر تطبيؽ نظاـ المكازنات عمػى أسػاس األنػشطة .( 0.000

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ عف درجة   0.05عند مستكل داللة 
 مى فقرات ىذا المحكر.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة ع 3المكافقة المتكسطة كىي 

 نتائج اختبار الفرضية األولى:
فقد  t حسب إجابات العينة عمى الفقرات كالمتكسط الحسابي النسبي لفقرات المحكر الثالث كقيمة ' 

كبذلؾ  2الجدكلية التي تساكم  t كىي أكبر مف قيمة " 18.586المحسكبة تساكم  t تبيف أف قيمة '
 ؿ الفرضية البديمة كالتالي:يتـ رفض الفرضية العدمية كقبك 

H1  نظام الموازنة عمى أساس تقوم المصارف في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيق
 األنشطة.

 الرابع المحور فقرات من فقرة لكل Sig) )االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط 12 جدول
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 3.95 %79 68633. 25.738 000. 5 موافق
 يعد مفيوم نظام بطاقة األداء المتـوازن

(BSC) مـن المفاىيم الحديثة نسبيًا
 .إلدارة المصرف

رغبة اإلدارة في تحسين قياس أداء  3.80 %76 61559. 27.606 000. 3 موافق
 المصرف يزيد من فرص تطبيق نظام
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ـاع المصرفي تحميل فقرات المحور الرابع : تقوم المصارف الميبية العاممة في قط
 (.BSCبتطبيق نظام بطاقة األداء المتوازن )

 ) يمكف استخالص ما يمي:12مف جدكؿ ( 

(BSC). 

 3.80 %76 76777. 22.134 000. 8 موافق
حوسبة النظام المصرفي يـساعد فـي 

 (BSC).تطبيـق نظـام

 3.90 %78 55251. 31.568 000. 1 موافق
توفر إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز 

 بالمرونة يـساعدفي تطبيق نظام)
(BSC 

 3.60 %72 59824. 26.912 000. 4 موافق

عد في تـوفير يسا(BSC) تطبيق نظام
قاعـدة بيانـات تساعد المستويات 

اإلدارية العميا باتخاذ القرارات الرشيدة 
 . (BSC) يساىم في تطبيق نظام

 3.35 %67 98809. 15.162 000. 12 موافق
في (BSC) ارتفاع تكمفة تطبيق نظام

 .المصرف ال يـشكل عائقًا لتطبيقو

 3.90 %78 71818. 24.285 000. 6 موافق
 ئج المتوقعة من تطبيق نظامالنتا

(BSC) تفوق ارتفـاع التكاليف الناتجة
 .عن تطبيقو

 3.55 %71 88704. 17.898 000. 10 موافق
توفير بيانات لإلدارة العميا لمبنك بـصورة 

شـاممة  عـن عممياتو يتطمب تطبيق 
 . (BSC) نظام

 3.85 %77 58714. 29.325 000. 2 موافق
ي تعزيـز يساىم ف(BSC) تطبيق نظام

 .نظـام الرقابـة الداخمية لمبنك

 3.65 %73 1.03999 15.696 000. 11 موافق
فـي وضـع (BSC) يساىم تطبيـق نظـام

 .الخطـط اإلستراتيجية لمبنك

 3.95 %79 75915. 23.269 000. 7 موافق
توفر الموارد البشرية المؤىمة عمميًا 

وعمميًا لـدى إدارة المصرف يسيل 
 . (BSC)تطبيق نظام

موافق 
 3.95 %79 82558. 21.397 000. 9 بشدة

تحميل (BSC) يتطمب تطبيق نظام
الرؤية واالستراتيجية لمبنك وترجمتيا 

 .عمى شكل أىداف إستراتيجية

 23.415 000.  موافق
 

 75% 
 

3.77 
 

 .جميع فقرات المحور معا
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)تحميؿ الرؤية كاالستراتيجية لمبنؾ BSC" يتطمب تطبيؽ نظاـ (12المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
سط ) أم أف المتك 5(الدرجة الكمية مف  3.95كترجمتيا عمى شكؿ أىداؼ إستراتيجية." يساكم 

 0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (. 3t   '21.397 قيمة اختبار79.0الحسابي النسبي 
 ك ىناؾ مكافقة عمى ىذه الفقرة.  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

 )"BSC" حكسبة النظاـ المصرفي يػساعد فػي تطبيػؽ نظػاـ.(3المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
'   3t قيمة اختبار76.0) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف  3.80يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند  0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (. 22.134
 ك ىناؾ مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة.  0.05مستكل داللة 

3 كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.77المتكسط الحسابي يساكم  كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف -
) sigكأف القيمة االحتمالية (. 3t   '23.415 قيمة اختبار75.0لجميع فقرات المحكر يساكم 

) " داؿ إحصائيان عند BSCلذلؾ تعتبر محكر تطبيؽ نظاـ بطاقة األداء المتكازف ( 0.000تساكم 
ف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ عف درجة مما يدؿ عمى أ  0.05مستكل داللة 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحكر. 3المكافقة المتكسطة كىي 
حسب إجابات العينة عمى الفقرات كالمتكسط الحسابي النسبي   نتائج اختبار الفرضية األولى:
كىي أكبر مف  23.415المحسكبة تساكم  t ة 'فقد تبيف أف قيم t لفقرات المحكر الرابع كقيمة '

 كبذلؾ يتـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة كالتالي: 2الجدكلية التي تساكم  t قيمة "
 

H1 .تقوم المصارف في القطاع المصرفي بميبيا بتطبيق بطاقة األداء المتوازن 
 الخامس المحور فقرات من فقرة لكلSig) )االحتمال وقيمة الحسابي لمتوسط 13 جدول
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 3.50 %70 82717. 18.923 000. 5 موافق

ال ترغب اإلدارة في تغيير األنظمة القائمة 
 لدييا؛

لقناعتيا ورضاىا بما تقدمة ليا من 
 معمومات

افقمو   9 .000 13.316 1.22582 73% 3.65 

عدم توفر الخبرات والكفاءات العممية 
 والعممية القادرة

عمى تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية 
 الحديثة.
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تحميل فقرات المحور الخامس : توجد صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق أساليب 

 :  اممة في قطـاع المصرفيالمحاسبة اإلدارية الحديثة في المصارف الميبية الع
 ) يمكف استخالص ما يمي:13مف جدكؿ (

 3.55 %71 1.09904 14.445 000. 8 موافق

الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في 
 البالد

تشكل عائقًا أمام تطبيق أساليب المحاسبة 
 داريةاإل

 الحديثة.

 4.00 %80 79472. 22.509 000. 2 موافق
اليوجد الدعم والتشجيع الكافيين لتطبيق 

 أساليب
 المحاسبة اإلدارية الحديثة.

 4.05 %81 60481. 29.947 000. 1 موافق
ال توفر المعمومات التفصيمية الالزمة 

 لتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.

 3.75 %75 85070. 19.714 000. 3 موافق
عدم وجود ىيكل تنظيمي معتمد يحكم 

 العالقات بين
 اإلدارات المختمفة في المصرف.

 3.60 %72 82078. 19.615 000. 4 موافق

عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعايير 
 الالزمة

لتطبيق بعض أساليب المحاسبة اإلدارية 
 الحديثة.

 3.50 %70 1.05131 14.888 000. 6 موافق

ارتفاع تكاليف إحالل أساليب المحاسبة 
اإلدارية الحديثة والجيد المطموب لذلك 
يجعل اإلدارة ترفض أي مقترح يخص 

 تطبيق تمك األساليب.

 3.00 %60 1.25656 10.677 000. 10 محايد
عدم توفر نظام محاسبي سميم لدى 

 المصرف. 

 3.80 %76 1.15166 14.756 000. 7 موافق
إلدارة العميا لممصرف بعقد عدم اىتمام ا

الدورات التدريبية ألساليب المحاسبة 
 اإلدارية الحديثة

 000.  موافق
17.879 

 
 73% 

 
 .جميع فقرات المحور معا 3.64



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 729صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

 3.00" عدـ تكفر نظاـ محاسبي سميـ لدل المصرؼ. " يساكم 9المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -
كأف  3t   '21.397 قيمة اختبار60.0) أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5(الدرجة الكمية مف 
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000 ) تساكمsigالقيمة االحتمالية (.

 ك ىناؾ مكافقة  عمى ىذه الفقرة.  0.05
" ال تكفر المعمكمات التفصيمية الالزمة لتطبيؽ أساليب المحاسبة 5المتكسط الحسابي لمفقرة رقـ " -

3 81.0سابي النسبي ) أم أف المتكسط الح5(الدرجة الكمية مف  4.05يساكم  اإلدارية الحديثة."
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000) تساكم sigكأف القيمة االحتمالية (. t   '29.947قيمة اختبار

 ك ىناؾ مكافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة.  0.05إحصائيان عند مستكل داللة 
ي 3 كأف المتكسط الحسابي النسب3.64كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم  -

) sigكأف القيمة االحتمالية (. 3t   '17.879 قيمة اختبار75.0لجميع فقرات المحكر يساكم 
لذلؾ تعتبر محكر أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة " داؿ إحصائيان عند مستكل  0.000تساكم 
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المحكر يختمؼ عف درجة المكافقة   0.05داللة 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحكر. 3متكسطة كىي ال
حسب إجابات العينة عمى الفقرات كالمتكسط الحسابي النسبي  نتائج اختبار الفرضية الثانية:
كىي أكبر مف  23.415المحسكبة تساكم  t فقد تبيف أف قيمة ' t لفقرات المحكر الخامس كقيمة '

 كبذلؾ يتـ رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة كالتالي: 2تي تساكم الجدكلية ال t قيمة "
H1  تكجد صعكبات كمعكقات تحكؿ دكف تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في القطاع

 المصرفي بميبيا.
 

 النتائج والتوصيات
  : : النتائج والً أ

القطاع ساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل إمكانية تطبيؽ أ
، مف خالؿ دراسة المكضكع نظريان كميدانيان لكاقع التطبيؽ في المصرفي الميبي مصرؼ الجميكرية 

القطاع  القطاع، كيتضمف ىذا االطار نتائج الدراسة ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في
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صيات لبعض نقاط الضعؼ في تطبيؽ أساليب ، كمف ثـ تقديـ الحمكؿ كالتك  المصرفي الميبي
 وفيما يمي أىم نتائج الدراسة:المحاسبة اإلدارية الحديثة كمعالجتيا، 

دراؾ مف اإلدارة العميا كمتخذم القرار في  )1 القطاع المصرفي الميبي مصرؼ كجكد كعي كا 
في تحسيف ، فيما يخص تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة، كذلؾ رغبة منيا الجميكرية

 قياس أدائيا كصكالن لألىداؼ المخطط ليا. 
تكفر مقكمات تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة يرجع بشكؿ رئيس إلى  كجكد أنظمة  )2

محاسبية تتميز بالمركنة، باإلضافة إلى كجكد ىيكؿ إدارم ينظـ العالقات تزامنان مع كجكد قكاعد 
خصصة في مجاالت تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية بيانات محكسبة تقكدىا كفاءات عممية مت

 الحديثة. 
 حاجة اإلدارة لتقديـ معمكمات أكثر دقة لمجيات المتعاممة مع المصرؼ، خاصة في ظؿ )3

كجكد المنافسة الشديدة نتيجة استخداـ التكنكلكجيا الحديثة في إنتاج الخدمات المصرفية يدفعيا ذلؾ 
 رية الحديثة.إلى تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدا

كجكد بعض المعكقات خالؿ عممية تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ال يحكؿ دكف  )4
استكماؿ عممية التطبيؽ. منيا الظركؼ السياسية كاالقتصادية السائدة بالقطاع كعدـ رغبة اإلدارة 

 في المصرؼ .في تغيير األنظمة القائمة لدييا؛ لقناعتيا كرضاىا بما تقدمة ليا مف معمكمات 
تكفر مقكمات تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بأشكاليا المختمفة سكاء مف حيث المكارد  )5

 البشرية أك المادية.
  : : التوصيات ثانياً 

 مف خالؿ عرض النتائج التي قدمت سابقان، يقدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات كما يمي:
رؼ الكطنية بأىمية أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة، زيادة تنمية الكعي لدل مدراء المصا )1

 كدكرىا في تقديـ المعمكمات المالئمة التخاذ القرارات، كالمساىمة في عممية التخطيط كالرقابة. 
زيادة الدكرات التدريبية لمعامميف في المصارؼ الكطنية العاممة في القطاع  كخصكصان المسؤكليف  )2

المحاسبة بشكؿ عاـ، كأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة بشكؿ خاص،  كاإلدارة العميا في أساليب
 كتنصب تمؾ الدكرات عمى بياف مميزات تمؾ األساليب كآلية تطبيقيا.
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ضركرة تكضيح إجراءات كأساليب قياس األداء المعتمد مف قبؿ اإلدارات لجميع أفراد المصرؼ  )3
عميا التي تعد إشارة لألفراد في المستكيات بيدؼ التعريؼ باألىداؼ التي تيتـ بيا اإلدارات ال

التنظيمية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ بكفاءة كفعالية عالية كالتي تنعكس بخدمات مصرفية مقبكلة مف 
 قبؿ العمالء كمحققة بذات الكقت ألىداؼ اإلدارة كأىداؼ األفراد الذاتية.

ىا نظامان لممعمكمات يساىـ في العمؿ عمى تفعيؿ دكر أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة باعتبار  )4
 خدمة أىداؼ اإلدارة.

قياـ المصرؼ بتكفير البيانات كالمعمكمات الخاصة بالتكاليؼ كالمعمكمات التي تتعمؽ بأداء  )5
 المصرؼ بشكؿ أكبر، كذلؾ الستخداميا في تطبيؽ أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة.
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 المراجـــــــــــــــع
 أواًل : الكتب :

شارع  84، (الدار الجامعية ،  المحاسبة اإلدارية المتقدمة"،"2003حسيف عمي حسيف، أحمد -
 زكريا. تأسس سابقان).

 . (األردف: دار كائؿ لمنشر.).المحاسبة اإلدارية).  2002ظاىر، أحمد حسف، ( -
 ،التميز في التخطيط االستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازنـ): 2008عساؼ، معتز،( -
 الجزء األكؿ). -مكسكعة التميز اإلدارم(
. (الدار الجزء االول، محاسبة التكاليف الصناعية):   2002فخر، نكاؼ كالدليمي، خميؿ، ( -

 العممية لمنشر كالتكزيع، كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف).
ترجمة   .تحديد التكمفة عمى أساس النشاط في المؤسسات المالية)،  2004مابرلي، جكلي، ( -

 زامؿ، أحمد محمد، (مركز البحكث، معيد اإلدارة العامة، المممكة العربية السعكدية).
(  ،اإلدارة اإلستراتيجية بقياس األداء المتوازنـ)، 2006المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، (-

 المكتبة العصرية، المنصكرة).
 

 ثانيًا: الدوريات :
 : الدوريات العربية:2/1
معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية ـ)، 2009د يكسؼ،(دكديف، أحم-

، (جامعة الزرقاء الخاصة، األردف، مجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات األردنية )دراسة ميدانية(
  )29اإلنسانية، المجمد التاسع، العدد الثاني ). 

الشركات المساىمة العامة . الصناعية  نظام محاسبة المسئولية في (: 2003ميده، إبراىيـ، ( -
 ) ).2،(19(مجمة جامعة دمشؽ،(. األردنية واقع وتطمعات

 : الدوريات األجنبية:2/2
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 ثالثًا : المنشورات والتقارير :

ؼ، مصرؼ الجميكرية،  31/12/2009تقرير مجمس اإلدارة عف السنة المالية المنتيية في -
-2010 -2008لمسنكات  ، شارع عمر المختار ،طرابمس ، ليبيا، كالتقرير1االدارة العامة :

2011-2012. 
 

 رابعًا : الرسائل  والبحوث العممية :
 : : الرسائل العربية أوالً 
نموذج مقترح لتطبيق نظام التكاليف المبني عمى ):  2007شقفة، خميؿ إبراىيـ عبداهلل، ( -

األنشطة في مستشفى غزة األوروبي، )دراسة تطبيقية عمى قسمي الدم والتخثر 
 رسالة ماجستير غير منشكرة، (كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف).لوجي(.والميكروبيو 
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في الشركات  الحديثة اإلداريةالمحاسبة  أساليب تطبيق"، 2012محار، عبد هلل الخميؿ،-
 ة. إدارة األعماؿ جامعة المشرؽ األكسط ).ير منشكرة ،( كميغ -ماجستير"رسالة  الصناعية

مدخل مقترح لمتكامل بين أسموب قياس األداء المتوازن  ـ)،2008مد عمي،(مركاد، رحاب مح-
، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، (قسـ اإلدارة، والشراء االلكتروني لتحسين أداء صناعة النقل الجوي

 جامعة عيف شمس، كمية التجارة،)،
دورىا في االتجاىات المعاصرة في محاسبة التكاليف و ،  2015محمد بابكر، عيسىمكسى -

ك  اإلداريةالعمـك  كميةر منشكره، (يغ–"رسالة دكتكراه تحديد أسعار الصادرات السودانية 
 .  ،جامعة غرب كردفاف) االجتماعيةك  االقتصادية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


