
1641014 
 

 
 184 
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 العالي للدراسات المحاسبية والمالية المعهد
 10/6/1014تاريخ قبول النشر:          1/9/1013تاريخ استالم البحث: 

 المستخلص

إن أنظمة التكاليف التقليدية تعتمد في توزيع التكاليف اإلجمالية على أسس قد تكون غير        

وان  عادلة ،مدروسة  مما يؤدي إلى تحميل  المنتج النهائي ) الخدمة المصرفية (  بتكاليف غير 

يؤدي الى توزيع التكاليف غير   (ABC)استخدام  نظام محاسبة التكاليف على اساس األنشطة 

البحث  ،لذا فقد تناول يساعد االدارة في اتخاذ القرارات بخصوص تسعيرة الخدمة   مما المباشرة

 قيبتطبتم احتساب كلفة الخدمة المصرفية وثم لتكاليف على اساس االنشطة لاالطار النظري 

الخدمة ثم تم استقراء  بالتسعيرةومقارنتها لعينة البحث    (ABC)التكاليف على اساس األنشطة 

   (ABC)التكاليف على اساس األنشطة اراء مجموعة من افراد عينة البحث في امكانية تطبيق 

 وانتهى البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات .

The impact of the application of costs on the basis of activities (ABC) 

on Cost of service banking 
Asist. P. Dr. Khawla Hussein Hamdan                        Amtethal rasheed 

Abstract 

     The cost of traditional systems rely on the distribution of costs on the 

basis of the total may not be well thought out , leading to upload the final 

product (service banking ) costs is not fair , and that the use of cost 

accounting system on the basis of activities (ABC) leads to the 

distribution indirect costs , which helps management in making decisions 

the pricing of the service , so he touched on the theoretical framework of 

the costs on the basis of the activities , has been calculated the cost of 

banking service application  costs on the basis of activities (ABC) to 

sample and compare service price was then extrapolation of the views of 

a group of members of the research sample in the possibility of the 

application of costs on the basis of activities (ABC) and the search is over 

a set of conclusions and recommendations. 


