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 ةمقدم
في األردن دوراً حيوياً شركات الكهرباء لعب ت

في ،  لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،ومهماً
الطاقة   تقوم بإنتاج حيث؛مختلف مناحي الحياة

 ، لمختلف فئات المستهلكينا وتوزيعها،ونقل ،الكهربائية
 ، وفندقي، وزراعي، وتجاري، وصناعي، منزلي:من

سعر ( ، وعليه فإن تعرفة الكهرباءوضخ المياه
 مختلف فئات فيتؤثر بطريقة أو بأخرى ) الكيلووات
  .المستهلكين

  على  يعتمد تحديد تعرفة الكهرباء في األردنو
 ،)الكيلووات( المنتجة  تكلفة الوحدة: أهمها،عدة عوامل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب فئاتتعرفة الكهرباء  )١( ويظهر الجدول رقم

 من شركات الكهرباء ولما كان لكل شركة. المشتركين
 التكاليف الخاص بها، فإن في األردن نظام محاسبة

 ومدى قدرتها ،الحاجة تبدو ملحة لدراسة هذه األنظمة
إضافة لتقصي مدى دراية  ،الكيلوواتعلى تحليل تكلفة 

 المبني ،واإلدارة التكاليف نظامب هذه الشركات إدارات
 منهوذلك لالستفادة  ،ومدى استخدامها له، ألنشطةى اعل

: في تحسين كفاءة اإلدارة في القيام بوظائفها المختلفة
يم األداء، واتخاذ والتخطيط، والرقابة، والتوجيه، وتق

 .القرارات الرشيدة
 

 

 

   واإلدارة المبني على األنشطةمدى تطبيق شركات الكهرباء في األردن لنظام التكاليف
 

 رضوان محمد العناتي
 أستاذ مساعد، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء الخاصة

 

 ملخص
 

 ة وقياس مدى قدرتها على تحليل تكلفة الوحدة المنتج،تهدف هذه الدراسة إلى تعرف أنظمة محاسبة التكاليف التي تستخدمها شركات الكهرباء األردنية
  وبالتالي المساعدة في اتخاذ قرارات رشيدة،، للوصول إلى تكاليف دقيقة؛ وبيان مدى قدرة أنظمة التكاليف المستخدمة حالياً في هذا القطاع،)الكيلووات(

 .إضافة إلى قياس مدى تطبيق شركات الكهرباء األردنية لنظام التكاليف واإلدارة المبني على األنشطة
  الكهرباء الست، والمحاسبين في شركات،من المديرين الماليين، ورؤساء أقسام المحاسبة) ٣٦(تم تصميم استبانة وتوزيعها على ولتحقيق غايات البحث 

 .لتحقيق أهداف الدراسة%) ٩٥(أجريت االختبارات اإلحصائية الالزمة بمستوى ثقة  %).٩١,٦( استبانة قابلة للتحليل،أي بمعدل استجابة) ٣٣( وتم استعادة
 في حين أن الثالث ،نظام التكاليف واإلدارة المبني على األنشطة تستخدم ، من أصل ست شركات،أظهرت النتائج أن ثالث شركات كهرباءد وق

الحالي  أو لقناعتهم ورضاهم بالنظام  المعنيين، عدم وجود معرفة ودراية بهذا النظام لدى بعض: أهمها، لعدة أسباب؛األخرى ال تستخدم هذا النظام حالياً
 وكذلك توفير معلومات مالئمة ،كما تبين أنه يوجد نظام تكاليف في شركات الكهرباء األردنية قادر على توفير معلومات عن تكلفة الكيلووات .الموجود لديهم

 .تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة
 

 .م٢٧/٤/٢٠٠٩: ، وتاريخ قبول البحث٢٧/١١/٢٠٠٨: تاريخ استالم البحث

 .محاسبة التكاليف، نظام التكاليف المبني على األنشطة، شركات الكهرباء :كلمات مفتاحية



 مدى تطبيق شركات الكهرباء في األردن لنظام التكاليف واإلدارة المبني على األنشطة
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 :نايتضح من الجدول السابق حقيقت
 تلعبه شركات  الدور الحيوي والهام الذي:أوالهما
 األردنية في التنمية االقتصادية واالجتماعية الكهرباء

 ،ةالصناعو، القطاع المنزلي :شتى مناحي الحياة في
 .الزراعة والتجارة،و

 من هيئة  التي تتم عملية تسعير الكهرباءد تع:ثانيهما
 الحياة فيتنظيم قطاع الكهرباء قراراً إدارياً هاماً يؤثر 

 .ألردنافي تماعية  واالجاالقتصادية
 

 

  الدراسةأهداف 
 :ما يليب الدراسةويمكن تلخيص أهداف   
١- فيأنظمة محاسبة التكاليف مدى وجود ف تعر 

 وقياس مدى قدرتها على ،شركات الكهرباء األردنية
 .)الكيلووات( المنتجة الوحدة  تكلفةقياس

بيان مدى قدرة أنظمة التكاليف المستخدمة حالياً  -٢
 مالئمة تساعد للوصول إلى تكاليف ،في هذا القطاع

 .في اتخاذ قرارات رشيدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
بيان مدى دراية إدارات شركات الكهرباء  -٣

األردنية بنظام التكاليف واإلدارة المبني على 
 .األنشطة

 شركات الكهرباء األردنيةقياس مدى تطبيق  -٤
 .المبني على األنشطةلنظام التكاليف واإلدارة 

 
 

 لدراسةامشكلة 
يعتمد تحديد تعرفة الكهرباء في األردن على عدة    

 التي )الكيلووات( المنتجةالوحدة  أهمها تكلفة ،عوامل
هي أهم مخرجات نظام التكاليف المستخدم في شركات 

نظام شركات ال  هذهولما كان لكل شركة من ،الكهرباء
محاسبة التكاليف الخاص بها، فإن الحاجة تبدو ملحة 

 تكلفة قياس ومدى قدرتها على ،ذه األنظمةلدراسة ه
إضافة لتقصي مدى دراية إدارات هذه  ،الكيلووات

المبني على الشركات لنظام التكاليف واإلدارة 
 وبالتالي يمكن صياغة ، ومدى استخدامها له،األنشطة
 :األسئلة التالية في الدراسةمشكلة 

)٦ ()كيلووات/فلس( تعرفة الكهرباء حسب فئات المشتركين: )١(الجدول رقم 
 

 كيلووات/ فلس  المشتـــــركفئـــــة

 )المنزلي( نون العاديوالمشترك
  كيلووات شهريا١٦٠ً -١من 

٣١ 

 ٥٧ ٣٠٠-١٦١من 

 ٦٥ ٥٠٠-٣٠١من 

 ٨٠ وات ساعة شهرياً  كيلو٥٠٠ نأكثر م

 ٦٢ نون التجاريالمشتركو

 ٣٩ )الصغـار(ن ولصناعياالمشتركون 

 ٢٨ الزراعــة وضخ الميــــاه

 ٥٩ الفنـــــــادق
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يوجد نظام تكاليف لدى شركات الكهرباء  هل  -١
 ؟الكيلووات تكلفة قياسعلى  قادر األردنية

ن أنظمة التكاليف المستخدمة حالياً في هل تمكّ -٢
 مالئمة لنتائج لالوصومن شركات الكهرباء األردنية 

 تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة؟

  هل يوجد دراية لدى إدارات شركات الكهرباء  -٣
المبني على األردنية بنظام التكاليف واإلدارة 

 ؟األنشطة
 لنظام شركات الكهرباء األردنيةطبيق ما مدى ت -٤

  ؟المبني على األنشطةالتكاليف واإلدارة 
 

 

 الدراسةرضيات ف
 إلى اختبار الفرضيات العدمية الدراسة ههدف هذت     

 :التالية
يوجد نظام تكاليف في شركات الكهرباء ال   -١

 .الكيلوواتتكلفة  قياس األردنية قادر على
ستخدمة حالياً في ن أنظمة التكاليف المال تمكّ -٢

 لنتائج لالوصو من شركات الكهرباء األردنية
 . تساعد في اتخاذ قرارات رشيدةمالئمة

شركات الكهرباء إدارات   لدىوجد درايةت ال -٣
المبني على التكاليف واإلدارة  بنظام األردنية
 .األنشطة

تستخدم شركات الكهرباء األردنية نظام ال  -٤
  .ألنشطةالمبني على االتكاليف واإلدارة 

 

    

 الدراسات السابقةو  النظرياإلطار
 قبل الشروع في اإلطار النظري والدراسات   

 الباحث من الضروري إدراج ى، يرالسابقة
 :لمصطلحات األساسية التاليةل تاتعريف

 

  ostingC( نظام التكاليف على أساس األنشطة )١
asedB Activity:(  هو أحد أنواع أنظمة محاسبة

 واعتبار ، ويهتم بتحليل األنشطة،حديثةالتكاليف ال

 على أنها ، أو الخدمة المقدمة،تكلفة السلعة المنتجة
تكلفة األنشطة ذات القيمة المضافة التي ساهمت في 
إنتاجها، حيث يتيح هذا النظام تحديد تكلفة المنتج 

  بسبب، إضافة إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية،بشكل أدق

 وال تؤثر ،ها قيمة مضافةإلغاء األنشطة التي ليس ل
  .)١٥( جودة المنتجفي

 

نظام اإلدارة على أساس األنشطة   )٢
)Management asedB Activity:(  هو أحد

 ويقوم على ،أنظمة المحاسبة اإلدارية الحديثة
 ،استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة أساساً

 ، القيام بمهامها المختلفةفيلمساعدة اإلدارة 
إعداد الموازنة التقديرية على أساس  و،كالتخطيط
 واتخاذ القرارات اإلدارية بأنواعها ،األنشطة
 . وأهمها قرارات تسعير المنتجات،المختلفة

 

 Atkinsonهعرف :النشاط  )٣
 أنه وآخرون ب)٧(

 وتصف ،وحدة من عمل أو مهمة لها هدف محدد"
وتقيس كيف تساهم موارد الشركة وموظفوها بإنجاز 

 ".ذلك العمل
 

 من األدبيات السابقة للدراسة كثيرضح الأو   
المبني التكاليف واإلدارة نظام لاالتجاهات الحديثة 

 : من حيث،هاألهمية البالغة لمخرجاتو ،على األنشطة
 مما يساعد في تحقيق ؛ والتوقيت المناسب،الدقة

 ترشيد خصوصاً و،هاألهداف المتوخاة من استخدام
ن من داخل وخارج القرارات اإلدارية للمستخدمي

الشركة، ويمكن تلخيص أهم تلك الدراسات على 
 :النحو التالي

 

 )١٦(دراسة المعهد األمريكي للمحاسبين اإلداريين -١
 MORE COMPANIES TURN TO"بعنوان 

ABC SYSTEM "األسباب التي ة عرفمإلى هدفت و
جعلت الشركات األمريكية تتحول تدريجياً إلى نظام 
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 - ٩٠ -

 وتوصلت إلى أن السبب ،على األنشطةالمبني التكاليف 
الرئيس هو قدرة هذا النظام على توفير معلومات دقيقة 

 وبالتالي اتخاذ قرارات أكثر انسجاماً مع ،عن التكاليف
 .سياساتها

 

Kaplan و Cooperأشار -٢
 :بعنوان دراستهما في )١٢(

استخدام أنظمة التكاليف المتكاملة لقيادة :التكاليف وأثرها"
  : إلى ما يلي"ة واإلنجازالربحي

 

 

 المبني على األنشطة نظامي التكاليف واإلدارة إن )أ
 بكافة ان تتعلقان أدات هما بل، محاسبة فحسبيليسا أدات

 حيث يساعد هذان النظامان اإلدارة في ،نواحي األعمال
 ينبغي أن المنتجاتأي : معالجة األسئلة األساسية مثل
 زبائن تخدم؟  تقوم الشركة بإنتاجها؟ وأي ال

 

 

 حيث حاول التحدث عن مستقبل ، التوجه المستقبلي)ب
 إضافة لبيان الدور الذي يلعبه نظام ،أنظمة التكاليف

 .التكاليف السليم في تحسين أداء الشركة المستقبلي
 
 

 التقدم السريع الذي يشهده العالم في تكنولوجيا أتاح)  ج
ا تنجزه المعلومات إمكانية القيام بأعمال أكثر مم

الشركات حالياً، حيث أمكن وضع برمجيات جاهزة 
 على جهاز الحاسوب ،لنظام التكاليف على أساس النشاط

الشخصي، ناهيك عن أهمية تخفيض التكاليف في ظل 
 .التجارة اإللكترونية

 
 التكاليف المبني نظام" بعنوان  )١(  دراسة أبو الهيجاء-٣

اليف المبني هدفت إلى عرض نظام التكو" على النشاط
 والوقوف على مدى معرفة الشركات ،على النشاط

 ،هوتطبيق الصناعية المساهمة في األردن لهذا النظام
 صحة ومعرفة ، العوائق أمام تطبيقهوإلى معرفة

 . المتخذة في ظل أنظمة التكاليف التقليديةتالقرارا
يجابية المتعلقة كثير من النتائج اإلوتوصل الباحث إلى 

أن هذا :  ومن أهمها،كاليف المبني على النشاطبنظام الت

 واتخاذ ،النظام يؤدي إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية
 . وخفض التكاليف،القرارات الصائبة

مدى تطبيق  "ـتتميز هذه الدراسة المعنونة ب   
لنظام التكاليف واإلدارة  شركات الكهرباء في األردن

 تسعى أنهاعن الدراسة السابقة " المبني على األنشطة
 مدى وجود أنظمة محاسبة التكاليف في معرفة إلى

 وقياس مدى قدرتها على ،شركات الكهرباء األردنية
وكذلك بيان  ،)الكيلووات( قياس تكلفة الوحدة المنتجة

 الوصول إلى تكاليف على مدى قدرة هذه األنظمة
إضافة إلى ،  تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة،مالئمة

ركات الكهرباء األردنية لنظام  مدى تطبيق شسقيا
 وليس فقط ،التكاليف واإلدارة المبني على األنشطة

ومما يجدر ذكره . نظام التكاليف المبني على األنشطة
أن شركات قطاع الكهرباء في األردن ليست شركات 

 ،مساهمة عامة محدودة حتي تاريخ إجراء هذه الدراسة
 .ة السابقةن مشمولة في الدراسووبالتالي فإنها لن تك

 

التكاليف " بعنوان )٢(وفي دراسة البستكي ورمضان -٤
 -على أساس النشاط في الشركات الصناعية البحرينية

من %) ٢٦( ، وقد أظهرت النتائج أن"دراسة مقارنة
 تطبق أسلوب محاسبة التكاليف الدراسةشركات عينة 

على أساس النشاط، وأن الدافع األساسي الستخدامه هو 
ة التكاليف، وقد بينت الدراسة أن أهم ضبط ورقاب

المعوقات المرتبطة بتصميم أسلوب التكاليف على 
 عدم اإللمام الكافي من مديري ، وتطبيقهأساس النشاط

، وإقناع الموظفين بأهمية هذا  بهذا األساساإلنتاج
 . األسلوب، وكذلك صعوبة تحديد النشاط

 

Harvard Business School دراسةوفي  -٥
)١٩( 

كيف يمكن إدارة ربحية العميل " لتي هي بعنوانا
أشارت  ،"المبني على األنشطةباستخدام التكاليف 

 المبني على األنشطةالدراسة إلى أن نظام التكاليف 
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 ؛مكن المديرين من رؤية كثير من األمور على حقيقتها
 أو جميع الزبائن ،فمثالً لم تعد جميع اإليرادات

 : النظامومن أهم مزايا هذا مربحين،
 

 المبني على األنشطةأدى استخدام نظام التكاليف  .أ
 .إلى رفع الكفاءة في الشركات التي تم تطبيقه فيها

 

 مع المبني على األنشطةتكامل نظام التكاليف  .ب
 "تخطيط موارد المشروع"األنظمة األخرى مثل 

.(Enterprise Resource Planning)  
 

 المقدرة على األنشطةالمبني يتيح نظام التكاليف  .ج
 في ضوء التنبؤ ،على التنبؤ بالطلب على الموارد

وبالتالي وفر هذا النظام أداة  ،تعلى المنتجابالطلب 
 .ذات مغزى حول أنشطة الشركة

 
حيث هدفت ثانوياً إلى استكشاف  )٥(عناتي دراسة ال-٦

مدى تطبيق شركات المقاوالت األردنية لنظام التكاليف 
ست شركات  وتبين أن ،ي على األنشطةالمبنواإلدارة 

  شركة)١٠٢(البالغة  من العينة التي شملتها الدراسة
 المبني على األنشطةتستخدم نظامي التكاليف واإلدارة 

نظام التكاليف تستخدم ست شركات أخرى  و،معاً
 وقد تمكن الباحث من بناء  المبني على األنشطة؛

 ،ألردنيةنموذج لتسعير عطاءات شركات المقاوالت ا
 .المبني على األنشطةباستخدام نظام التكاليف واإلدارة 

 
 بعنوان دراستهما في )٤( لخص عبد الكريم والكخن-٧  

مستلزمات تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة (
المنافع التي ) في بعض الشركات الصناعية الفلسطينية

يحققها نظام التكاليف على أساس األنشطة على النحو 
 :لتاليا

 

مة التخاذ ءتوفير بيانات تكلفة أكثر دقة ومال.   أ
 . ومن ضمنها التسعير،القرارات اإلدارية

 
 

 .اختيار مزيج اإلنتاج والعمالء األمثل.    ب
 

 

 .تحسين مقاييس األداء. ج
 

 األمر الذي سيؤدي إلى زيادة ،ترشيد تكاليف اإلنتاج. د
 .القدرة التنافسية

 
 

 .ة اإلنتاجيةزيادة الكفاء.   هـ
 

تعظيم فرص االستخدام األمثل للموارد االقتصادية  .و 
 .المتاحة

 
 أجريت على أحد والتي )٣( أما دراسة البشتاوي-٨

تقويم األداء وفق (المصارف األردنية تحت عنوان 
 باستخدام التكامل بين نظامي التكاليف BSCنظام 

فقد ركزت على أهمية ) واإلدارة على أساس األنشطة
لتكامل بين نظام التكاليف على أساس األنشطة ا
)ABC ( ونظام اإلدارة على أساس األنشطة
)ABM( ؛ وانتهت إلى التوصية بتطبيق بطاقة

ومما . على بنك األردن) BSC(العالمات المتوازنة 
 كما أنها ، دراسة حالةديجدر ذكره أن هذه الرسالة تع

 باستخدام ، وتقويمهلم تحاول بناء نماذج لقياس األداء
 أو لتسعير الخدمات ،بطاقة العالمات المتوازنة

 .المصرفية
 

 
 

 المبني على األنشطةتصميم نظام التكاليف 
المبني  الشكل التالي الخاص بنموذج التكاليف وضحي   

 Two-Dimensional( االتجاهين ذي على األنشطة

ABC Model ( نكماهبي Hilton
أن األنشطة  )١٥(

المبني العامودي نظام التكاليف  :اهيناالتجتمثل مركز 
المبني  واألفقي نظام اإلدارة ،)ABC (على األنشطة
 ):ABM( على األنشطة
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ويمكن بيان الخطوات الخمس األساسية لتصميم نظام 
كما اقترحها التكاليف المبني على األنشطة 

Cooper
 : النحو التالي على)١١(

ي تؤديها وحدات تحديد األنشطة الرئيسة الت �
، ويمكن تمييز  وتوصيفهااألعمال داخل الشركة

 :األنشطة بأربع مجموعات هي
  المنتجةمجموعة األنشطة التي ترتبط بالسلعة   -١

 Unit-related (أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة

activities( وتشمل المواد واألجور المباشرة، حيث 
سهل  بشكل ةالمؤدا يتم ربط تكلفة النشاط أو الخدمة

 استناداً إلى استهالك المواد أو الخدمة ،ومباشر
                                                             .المؤداة من هذه األنشطة

مجموعة األنشطة التي تخص رزمة أو دفعة من  -٢
 كتحضير) Batch-related activities( المنتجات

ميم البرامج األجهزة واآلالت وبرمجة العمل وتص
 .المتعلقة به

 مثل المنتجمجموعة األنشطة المرتبطة بوحدة  -٣
 أو الخدمة واألعمال المتعلقة المنتجأسلوب تأدية 

 ). Product-related activities( بذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ، كأنشطة الصيانة،مجموعة األنشطة المساندة -٤

  واألنشطة المتعلقة بالمصاريف اإلدارية،والحراسة
)Facility-related activities.( 
 تحديد تكاليف األنشطة المنجزة في الخطوة السابقة  �

 . أعاله
 باألنشطة  تحديد موجهات التكلفة المرتبطة �
 . ومعدل كلفة كل مسبب تكلفة،)مسبباتها(
 ،تقرير كمية موجهات التكلفة المرتبطة بكل منتج �

 ،حيث يمكن اعتبار موجهات التكلفة متغيرات مستقلة
 وتحديد معامالت االرتباط ،اً تابعاً متغيرالكيلوواتو

ه التكلفة آنف الذكراإلحصائية على موج. 
 على أساس تجميع بنود المنتجاحتساب تكلفة  �

 وفق المنتجالتي يتم تحميلها على  ،التكاليف المتحققة
 .موجهات التكلفة

DeGeorge لخصت دراسة   
خطوات تصميم  )١٣(

 بالخطوات األربع  على األنشطةالمبني نظام التكاليف
 :التالية

 .وتصنيفها بالمنتج المرتبطة األنشطة تحديد -١
 .نشاط بكل الخاصة التكاليف تحديد -٢

)١٥(االتجاهيننموذج التكاليف المبني على األنشطة ذو : )١(شكل رقم 
 

 وجهة نظر تخصيص التكاليف
 اليف موارد المنشأةتك      

                                                              

 

         

  تحليل األنشطة    األنشطــة  هاقياس األنشطة وتقويم
 

 
 موضع التكلفة

 )منتجات، عمالء(
 

 وجهة نظر عمليات المنشأة
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 .التكلفة )موجه(مسبب تكلفة معدل احتساب -٣
 أو ،األعمال إلى األنشطة تكاليف تخصيص  -٤

 .بها الخاصة المنتجات
 المبني التكاليف نظام مخرجات أهم أن اعتبر وقد   

 ،األنشطة أساس على ةالمبني اإلدارة هو األنشطة على
 
 
 
 
 
 

 

 
  

   

 

 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 منهجية الدراسة
  قام الباحث باعتماد المنهج الوصفـي التحليلي   

 الباحث ففي الجانب الوصفي سعى؛ في هذه الدراسة

 المنتجات ربحية حول القرارات التخاذ كأدوات

 .والعمالء
 لتصميم الخمس الخطوات بتلخيص الباحث قام وقد   

 الكهرباء لشركات األنشطة على المبني التكاليف نظام

 :التالي الشكل في كما األردنية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
، وفي  ذات العالقة الدراسات السابقةالستعراض

 أسئلة إجابات وصفل الجانب التحليلي سعى
  )SPSS( ةـبرمجي استخدامب ،وتحليلها ةـاالستبان

   األردنيةلشركات الكهرباءالمبني على األنشطة ام التكاليف خطوات تصميم نظ: )٢(الشكل رقم 

 

 ...)ع، وتوزيلتوليد، ونق( وتوصيفها تحديد األنشطة الرئيسة

 اتحديد تكاليف مسببات التكلفة المرتبطة باألنشطة ومعدل كلفته

  وكلفتهاكيلوواتة بكل طتقرير كمية مسببات التكلفة المرتب

 على أساس تجميع بنود التكاليف الكيلوواتاحتساب تكلفة 
 المتحققة

 
 

 
 

 
 

، ةالمولدة، والمنقول) عدد الكيلووات (تحديد األنشطة المنجزة
 ةوالموزع
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شركات  المطبقة حالياً في أنظمة التكاليف بالمتعلقة
هذه إدارات وتحديد مدى دراية  ،مجتمع الدراسة

المبني على شركات بنظام التكاليف واإلدارة ال
إضافة لقياس مدى استخدام هذه الشركات  ،األنشطة

 .المبني على األنشطةلنظام التكاليف واإلدارة 

 
 :الدراسةتمع مج) أ  
 

: يتألف قطاع الكهرباء في األردن من ست شركات   
 وشركة الكهرباء الوطنية ،شركتي توليد الكهرباء

 وثالث شركات لتوزيع ،وهي شركة لنقل الكهرباء
 : وهي،الكهرباء

 .شركة الكهرباء األردنية المساهمة المحدودة - أ
ربد المساهمة إشركة كهرباء محافظة  - ب

 .المحدودة
 .زيع الكهرباءشركة تو  - ج

 ،يالمدير المال على وقد تم توزيع االستبانات   
أربعة من موظفي قسم و ،ورئيس قسم المحاسبة
 كونهم يمثلون األشخاص ،المحاسبة لكل شركة

المؤهلين والقادرين على إفادة الباحث في موضوع 
وقد طلب من كل مشترك في الدراسة .الدراسة

 وإبداء ،تبانةاإلجابة عن كل سؤال من أسئلة االس
 .ليكرت الخماسيوجهة نظره بناء على مقياس 

 

 :أسلوب الدراسة اإلحصائي) ب
 

ستخالص النتائج من البيانات التي تم ألغراض ا
 : فقد تم ما يليجمعها

 . المصداقية ألفا كرونباخاختبار -١
 التوزيع الطبيعي لإلجابات اختبار -٢
 ).فسمير نو -كولمرجروف(

الختبار  الواحدةعينة لل) t-test(اختبار  -٣
  .فرضيات الدراسة

 عرض النتائج ومناقشتها 
 

 : النتائج ومصداقيتهاثباتاختبار . أ 
 يرين أولية عرضت على المداستبانه صممت       

 ورؤساء أقسام المحاسبة في شركات ،الماليين
استبانة على ) ٣٦(الكهرباء،وبعد تنقيحها تم توزيع 

ستبانة صالحة ا) ٣٣( تم استعادة ،تلك الشركات
  أي بمعدل استجابة،ألغراض التحليل اإلحصائي

)٩١,٦.(%  

والختبار مدى مصداقية نتائج االستبانة    
معامل  اعتمادقد تم واالرتباط بين أسئلتها المختلفة،ف

 حيث بلغت  ألسئلة االستبانةكرونباخ ألفا  ارتباط
 وهي نسبة ممتازة كونها أعلى )%٩١,٠٢(قيمة ال

  لما تؤكده طبقاً%٦٠لنسبة المقبولة بكثير من ا
Sekaran

)١٧(. 
 

لإلجابات  الطبيعي عاختبار التوزي .ب        
 :)ف سمير نو-كولمرجروف(

اختبار (باستخدام اختبار التوزيع الطبيعي   
لكل إجابة من إجابات ) ف سمير نو-كولمرجروف

فقد تبين أن توزيع  ،%)٩٥(  وبمستوى ثقة،االستبانة
 التوزيع الطبيعي وذلك كون قيمة يتبع اتاإلجابهذه 

وهي قيمة  ،%)٥(المحسوبة أكبر من  (P) االحتمال
 اإلحصائيمستوى المعنوية المستخدم في التحليل 

 من  يتألفمجتمع الدراسةن إوحيث  .لهذه الدراسة
كافة شركات الكهرباء األردنية البالغ عددها ست 

المدير  على تاالستباناوقد تم توزيع  شركات،
 وأربعة من موظفي ، ورئيس قسم المحاسبة،يالمال

 كونهم يمثلون األشخاص ،قسم المحاسبة لكل شركة
  والقادرين على إفادة الباحث في موضوع،المؤهلين

  من أكبروهو أيضاً)  استبانة٣٦أي (الدراسة 
الذي يمثل الحد الفاصل بين الحجم الصغير ) ٣٠(ـال

يمكن استخدام االختبارات وعليه فإنه  والحجم الكبير،
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عينة لل )t-test(اختبار اإلحصائية المعلمية مثل 
 .)٨( الختبار فرضيات الدراسةالواحدة

   
 :ات وعرض النتائجياختبار الفرض. ج

 ، لالختباراألربعأخضع الباحث الفرضيات الصفرية    
 وقد ،%)٩٥(  وبمستوى ثقة،)t-test(اختباربموجب 

بكل فرضية باستخدام النظام  الخاصة )t(حددت قيمة 
 Decision(أما قاعدة القرار  .)SPSS (اإلحصائي

Rule (كما يليت في االختبار فكانت طبقتيال : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 :اختبار الفرضية األولى. أ

 يوجد نظام تكاليف في شركاتال  :الفرضية األولى
 .ادر على قياس تكلفة الكيلوواتـالكهرباء األردنية ق

وتقبل الفرضية البديلة رفض الفرضية الصفرية  ت -١
  .)١٨(الجدولية )t(أكبر من  المحسوبة )t(إذا كانت 

 

تقبل الفرضية الصفرية وترفض الفرضية البديلة  -٢
 .الجدولية )t(  أقل منالمحسوبة   )t(إذا كانت 

 
 t)( قيم و،الوسط الحسابي) ٢( يبين الجدول رقمو   

 ،يات الدراسة األربع ونتيجة اختبار فرض،المحسوبة
 :)٣٢( ودرجات حرية%) ٩٥(عند مستوى ثقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

للفرضية المحسوبة  )t( يبين الجدول أعاله أن قيمة
 الجدولية) t( وهي أكبر من قيمة ،)٤,٣٦٢(هي األولى 

 ولـ وقب،ا يعني رفض الفرضية العدميةـ مم،)٢,٠٣(

 %)٩٥(نتيجة اختبار فرضيات الدراسة األربع عند مستوى ثقة ): ٢(جدول رقم 

 الوسط الحسابي نص الفرضيــة الصفرية الرقم

االنحراف 

 المعياري
t النتيجة المحسوبة 

١ 
األردنية قادر على قياس  هرباءيوجد نظام تكاليف في شركات الكال 

 .تكلفة الكيلووات
٤,٣٦٢ ٠,٧٢ ٣,٧٧ 

 الفرضية رفض

 الصفرية

٢ 
الكهرباء األردنية  ال تمكن أنظمة التكاليف المستخدمة حالياً في شركات

 .في اتخاذ قرارات رشيدة  لنتائج مالئمة تساعدلمن الوصو
 رفض ٥,٢٨٦ ٠,٨٣ ٤,٠

٣ 
ت الكهرباء األردنية بنظام توجد دراية لدى إدارات شركاال 

 .التكاليف واإلدارة المبني على األنشطة
 رفض ٢,٤٦٥ ١,٢٣ ٣,٤

٤ 
تستخدم شركات الكهرباء األردنية نظام التكاليف واإلدارة المبني ال 

 .على األنشطة
 رفض ٢,١٤٣ ١,٤١ ٣,١

 

 .رضيات األربعللف) ٢,٠٣(هي ) ٣٢(ودرجات حرية %) ٩٥( الجدولية عند مستوى ثقة tإن قيمة * 
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يوجد نظام تكاليف  التي تنص على أنهالبديلة الفرضية 
قياس تكلفة  على قادر األردنية في شركات الكهرباء

ومما يؤكد صحة نتيجة اختبار هذه  ،الكيلووات
الوسط الحسابي إلجابة المعنيين بتوفير  أن الفرضية

نظام التكاليف المستخدم في الشركة لمعلومات دقيقة 
 .)٥(من ) ٣,٧٧( هو الكيلوواتعن تكلفة 

 
 

 :ضية الثانيةاختبار الفر. ب
ن أنظمة التكاليف المستخدمة ال تمكّ :الفرضية الثانية

 لنتائج ل الوصو منحالياً في شركات الكهرباء األردنية
 .مالئمة تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة

 )t(  أن قيمةفي الصفحة السابقةيبين الجدول    
 وهي أكبر ،)٥,٢٨٦(المحسوبة للفرضية األولى هي 

 مما يعني رفض ،)٢,٠٣( دوليةالج) t(من قيمة 
التي تنص  لةي وقبول الفرضية البد،الفرضية العدمية

أنظمة التكاليف المستخدمة حالياً في شركات  على أن
 لنتائج مالئمة لن من الوصوالكهرباء األردنية تمكّ

ومما يؤكد صحة  .تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة
 إلجابة الوسط الحسابي ّأن نتيجة اختبار هذه الفرضية

المعنيين بتوفير نظام التكاليف المستخدم في الشركة 
من ) ٤( عن تكلفة الكيلووات هو مالئمةلمعلومات 

)٥.( 
 

 

 :اختبار الفرضية الثالثة. ج
توجد دراية لدى إدارات ال  :الفرضية العدمية الثالثة

شركات الكهرباء األردنية بنظام التكاليف واإلدارة 
 .المبني على األنشطة

المحسوبة للفرضية  )t( يبين الجدول أعاله أن قيمة   
 الجدولية) t( وهي أكبر من قيمة ،)٢,٤٦٥(الثالثة هي 

 وقبول ، مما يعني رفض الفرضية العدمية،)٢,٠٣(
توجد دراية لدى التي تنص على أنه  لةيالفرضية البد

إدارات شركات الكهرباء األردنية بنظام التكاليف 

ومما يؤكد صحة نتيجة  .األنشطةواإلدارة المبني على 
الوسط الحسابي إلجابة  ّأن اختبار هذه الفرضية

 ).٥(من ) ٣,٤(هو  حول أسئلة هذه الفرضيةالمعنيين 
 

 

 :الرابعةاختبار الفرضية . د
تستخدم شركات الكهرباء  ال :الرابعةالفرضية 

األردنية نظام التكاليف واإلدارة المبني على 
    .األنشطة

المحسوبة للفرضية  )t( الجدول أعاله أن قيمةيبين     
) t( وهي أكبر من قيمة ،)٢,١٤٣( هي الرابعة

 مما يعني رفض الفرضية ،)٢,٠٣( الجدولية
 التي تنص على أن لةي وقبول الفرضية البد،العدمية

تستخدم نظام التكاليف  شركات الكهرباء األردنية
ومما يؤكد صحة . المبني على األنشطةواإلدارة 

الوسط الحسابي  ّأن نتيجة اختبار هذه الفرضية
إلجابة المعنيين بتوفير نظام التكاليف المستخدم في 
الشركة لمعلومات دقيقة عن تكلفة الكيلووات هو 

ومن تقصي الباحث ومشاهدته تبين  ).٥(من ) ٣,١(
ها الدراسة ت من أصل ست شركات شملاًأن ثالث

 ،ي على األنشطةالمبنتستخدم نظام التكاليف واإلدارة 
وقد تم إدراج أسماء هذه الشركات ضمن النتيجة 

 يتفق مع نتيجة اختبار الفرضية ا وبم،األولى للبحث
 .الرابعة

اتجاهات شركات الدراسة نحو فقرات أسئلة ن إ    
 حيث بلغت ؛يجابية بشكل عامإاالستبانة كانت 

وهي أكبر من متوسط أداة ) ٣,٩( متوسطاتها الحسابية
أعلى و) ٣,١( بأن أدنى متوسط ا، علم)٣ (القياس
 ).٤,٧( متوسط

ويمكن إيجاز الخصائص الديموغرافية للمشتركين    
 من شركات الكهرباء الست الموجودة في ،في الدراسة

 : بما يلي،األردن
كان الوسط الحسابي ألعمار أفراد مجتمع الدراسة  �
 .عاماً تقريباً) ٤٠(
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حملون الشهادة  جميع أفراد مجتمع الدراسة ينكا �
  منهم، نسبة الذكور)البكالوريوس(الجامعية األولى 

٩٣%. 
كان الوسط الحسابي للخبرة في مجال المحاسبة  �

في حين بلغ الوسط  بشكل عام تسع سنوات تقريبا،
الحسابي للخبرة في مجال محاسبة التكاليف بشكل 

فر ا يطمئن الباحث على توا وهذ،سنواتخاص ست 
 .لمشتركين في الدراسةالخبرة المناسبة ل

 
 

 تالنتائج والتوصيا
 

 :الدراسةنتائج  .أ  
 الختبار اإلحصائيبناء على نتائج التحليل    

 يمكن تلخيص نتائج الدراسة نهإف ،الدراسة فرضيات
 :بما يلي

يوجد نظام تكاليف في شركات الكهرباء  -١
 أو نظام تكاليف ،تقليدياًكان نظاماً األردنية سواء 

قادر على قياس تكلفة ، األنشطة علىاًمبني 
 .الكيلووات

 من أصل ست ،ثالث شركات كهرباء تستخدم -٢
المبني على  نظام التكاليف واإلدارة ،شركات
 : وهذه الشركات هياألنشطة

 .شركة الكهرباء الوطنية •
 .شركة توليد الكهرباء •
 . المساهمة العامة شركة الكهرباء األردنية •

 

 ،وزيع الكهرباءفي حين أن كالً من شركة ت   
وشركة السمرا  ،وشركة كهرباء محافظة إربد

 لعدة أسباب ،ال تستخدم هذا النظام حالياً ،للتوليد
 عدم وجود معرفة ودراية بهذا النظام لدى :أهمها
 أو لقناعتهم ورضاهم بالنظام الحالي  المعنيين،بعض

 .الموجود لديهملمحاسبة التكاليف التقليدي 

يف المستخدمة حالياً في أنظمة التكال نتمكّ  -٣
 لنتائج لشركات الكهرباء األردنية من الوصو

 . تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة،مالئمة
 

 

 :التوصيات. ب
ألغراض المساهمة في تنمية الدور الذي تلعبه    

،  وتطويرها، وتحديثها،الكهرباء األردنيةشركات 
 : الباحث بما يليييوص

ظام التكاليف الشركات المستخدمة لنأن تتبنى  -١
ا  سياسة تطوير وتحسين هذالمبني على األنشطة

إضافة لتدريب العاملين في تلك الشركات  ،النظام
االستفادة م  مما يعظّ،بطريقة أفضل هعلى التعامل مع

 .من مخرجات هذا النظام
أن تدرس الشركات غير المطبقة لنظام التكاليف  -٢

  جدوى تطبيق هذاالمبني على األنشطةواإلدارة 
 ا واإلفادة منه في ضوء ظروفها وإمكاناته،النظام

 بحيث يتم تبني التطبيق إذا فاقت المنافع ،الخاصة
 .التكاليف

 ،)تالكيلوواسعر (ربط تحديد تعرفة الكهرباء  -٣
 بالتكلفة االقتصادية التي ،لمختلف فئات المستهلكين

 والناتجة عن استخدام ،وصفها للواقع و،تمتاز بالدقة
 بحيث تصبح ، المبني على األنشطةفنظام التكالي
 مما ينعكس إيجابا على التنمية االقتصادية ،أكثر عدالة

 .األردنواالجتماعية في 
 الخاصةأن تنهض الجامعات األردنية الرسمية و -٤

 ، بشكل عام في توعية الشركات األردنيةفاعلبدور 
 بأنظمة التكاليف ،وشركات الكهرباء بشكل خاص

 اإلفادة في ومساعدتها ، األنشطةالمبني علىواإلدارة 
 بما تحتاجه ة العلميالدراسة مما يؤدي إلى ربط ؛منها

ويمكن أن يتم ذلك عن  ،من الناحية العمليةالشركات 
 تجمع األكاديممين في ،طريق عقد دورات مشتركة
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  ماليين في تلكيرين من مدالجامعات والمهنيين
 .الشركات

 تكنولوجيا إجراء المزيد من الدراسات حول دور -٥
تطوير األنظمة المحاسبية للشركات المعلومات في 

المبني  ومنها أنظمة محاسبة التكاليف واإلدارة ،األردنية
 .على األنشطة
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The Extent of Application Activity Based Costing /Management in Electricity 

Companies in Jordan 

 
Radwan M. Anati 

 

Abstract 
 

 

     The main objective of this study is to measure the extent of Application Activity Based Costing/ 

Management in Electricity Companies in Jordan, and to measure the ability of existing costing systems 

in providing management with relevant information for the purpose of decision making. 
 

 To achieve these objectives, a questionnaire was developed and distributed to (36) participants, 

and only (33) were returned valid for analysis. i.e. percentage of (91.6%).The necessary statistical 

tests were performed with (95%) confidence level. Results show that three electricity companies out of 

six use Activity Based Costing /Management (ABC/M) system. Finally the existing costing systems in 

Jordan power electricity companies provide with relevant information for decision making; in which 

they are satisfied for users. 
 

          The researcher recommended the three electricity companies used ABC/M to improve the 

existing system and train the staff in the managerial levels to gain the benefits from effective and 

efficient use of the system. On the other hand, the researcher recommended the other three companies 

that didn’t use ABC/M to make a feasibility study, then adopting it if it is feasible. 
 


