جامعـــــــــــــة األزهـــــــــــــــر– غــــــــــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العليا و البحث العلمي
كليـة االقتصــــــــــــاد والعلـــــوم اإلداريــــة
برنامـــــج مـــــــــــاجستير المحاسبــــــــــــــــــة

أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة من قبل الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين ) (PEXوتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك الشركات
Strategic Management Accounting Techniques applied by the
corporations listed in the Palestine Exchange (PEX) & their
impact on the Capital Structure
إعداد الباحث
حسن عيسى أبو حمام
إشراف الدكتور
جبر إبراهيم الداعور
قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية – جامعة األزهر – غزة
2102 / 2102

}وال ُت ْؤ ُتوا ال ُّس َف َها َء أَمْ َوا َل ُك ْم الَّ ِتي َج َع َل
َّ
َّللاُ َل ُك ْم ِق َيا ً
ما{ صدق َّللا العظيم
قران كريم ،سورة النساء :اية ()5

أ

اإلهداء
إلــــى :
من تحت قدميها الجنة

.......

أمي الحنون.

من زرع وال ينتظر الحصاد

.......

أبي المعطاء.

من ساندني وآزرني في دربي

.......

زوجتي الصابرة.

من ألجلهم أتحدى المستحيل

.......

فارس ويا ار أبنائي األعزاء.

من دفعوني لمواصلة الدرب

.......

أخواتي واخوتي األعزاء.

من كانا وما زاال سندي ودعائمي

..…...

أصدقائي إياد زملط وهيثم غبن.

إليهم جميعا أهدي جهدي المتواضع هذا داعيا المولى عز وجل اإلطالة بأعمارهم

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل الذي علم بالقلم علم االنسان ما لم يعلم ،والصالة والسـالم علـى خيـر البريـة
معلم البشرية سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.
وانطالقــا مــن العرفــان بالجميــل ،ف نــه ليســرني ويــثلج صــدري أن أتقــدم بجزيــل الشــكر
واالمتنان إلى أستاذي القـدير ،ومشـرفي الفاضـل الـدكتور جبـر إبـراهيم الـداعور الـذي
مدني من منابع علمه بالكثير ،والـذي مـا تـوانى يومـا عـن مـد يـد العـون لـي فـي كافـة
المجاالت ،وحمدا هلل بأن يسره في دربي ويسر به أمـري وعسـى أن يطيـل عمـره ليبقـى
نبراسا متأللئا في نور العلم والعلماء.
وأتقدم كذلك بجزيل الشكر والعرفان الى جامعتي الرائدة جامعة األزهر غزة  ،والى طاقم
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية وأخص بالذكر الدكتور إبـراهيم واكـد ،لكـل مـا قدمـه لـي
من مساعدة ومساندة مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي العلمية.
والشــكر موصــول ألعضــاء لجنــة المناقشــة الم ـوقرين الــدكتور علــي النعــامي (أســتاذ
المحاسبة المشارك بجامعة األزهر) ،والدكتور سالم حلس (أسـتاذ المحاسـبة المشـارك
بالجامعة اإلسالمية) علـى مـا تكبـداه مـن عنـاء فـي قـراءة دراسـتي المتواضـعة واثرائهـا
بمقترحاتهما القيمة والذين يشرفني االستماع لنصائحهما وارشاداتهما.
وال يفــوتني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى كــل ســاهم فــي مســيرتي العلميــة مــن خب ـراء
ومحكمين.
وفــي الختــام أشــكر المهنــدس عبــد الهــادي البطــران ،واألســتاذ الــدكتور جــواد وادي
(رئيس جامعة االزهر السابق).
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ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على الهيكل التمويلي لتلك الشركات ،وذلك من خالل قياس

درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية عبر
استخدام قائمة استقصاء أعدت لهذا الغرض ،وفق أهمية نسبية وضعت من قبل خبراء في المحاسبة
االدارية لتقييم الفقرات المدرجة في قائمة االستقصاء ،ومن ثم تم توزيع قائمة االستقصاء على كافة

الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،وقد بلغت العينة المستجيبة ( )23شركة من أصل ( )84شركة
مدرجة في بورصة فلسطين ،بنسبة ( )%32من مجتمع الدراسة .وقد أظهرت الدراسة أن هناك تطبيق

مقبول من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية ،وهذا التطبيق يتراوح

ما بين ( ،)%31-61كما أن أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية تطبيقاً هي إدارة الجودة الشاملة بنسبة

( ،)%63.28أما أقلها تطبيقاً التكلفة المستهدفة و دورة حياة المنتج بنسبة تقل عن (.)%60

وقد تم بعد ذلك ومن خالل القوائم المالية المنشور للشركات المستجيبة للعامين (-2101

2100م) ،استخراج النسب المالية المتعلقة بكل من التمويل بالدين ،والتمويل بحقوق الملكية ،وباألرباح

المحتجزة .وقد أظهرت الدراسة أن أكثر القطاعات اعتماداً على الدين في تمويلها هو قطاع البنوك
بنسبة مديونية تزيد عن  ،%44أما أكثر القطاعات اعتمادا على حقوق الملكية في تمويلها هو قطاع

الخدمات حيث كانت نسبة حقوق الملكية أكبر من .%31

والختبار العالقة بين متغيري الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج االحصائي

( ،)SPSSوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين

ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتمويل بالدين

لدى تلك الشركات ،بينما أظهرت وجود عالقة عكسية ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات

المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتمويل بحقوق الملكية لدى تلك

الشركات ،وكذلك عالقة عكسية مع التمويل باألرباح المحتجزة لكنها لم تكن ذات داللة احصائية.

وفي ظل هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توعية الجهاز اإلداري وخاصة اإلدارة العليا

للشركات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب المحاسبة االدارية في تخفيض مخاطر األعمال لديها،
واالستفادة من هذا األثر في الوصول لخفض مخاطر التمويل ،وبالتالي تكلفته إلى الحد األدنى.
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Abstract

This study aimed to identify the impact of the companies listed on the Palestinian
Exchange usage of Strategic Managerial Accounting Techniques on Capital structure of
these companies by measuring the degree to which the companies listed on the Palestinian
Exchange (PEX) Strategic Managerial Accounting Techniques by means of questionnaires
prepared for this purpose, according to a relative importance developed by experts in
Managerial Accounting to assess paragraphs included in the questionnaire list. Hence, the
questionnaire list was distributed to all companies listed on the Palestinian Exchange.
Responsive samples have reached (35) companies with a rate of (73%) . The study showed
that there was an acceptable application by companies of Strategic Managerial Accounting
Techniques, and this application is between (60-70%), also the most applied Strategic
Managerial Accounting Techniques is Total quality management (TQM) with a rate of
(69.34%), while the least applied is Target Costing and the Product Life Cycle with less
than (61% ).
It was then and through the published financial statements of responding companies
we extracted the two years, (2010-2011), financial ratios for each of the Debt financing,
Common Equity-financing & Retained Earnings-financing. The study showed that sectors
most dependent on debt financing is the Banking sector with debts of more than 88%,
while the sector most dependent on the Common Equity financing is the Services sector,
where the Common Equity greater than 90%.
To test the relation between the variables of the study; data was analyzed using
statistical software (SPSS). The study found several results including: there is significant
positive correlation between the practice of Strategic Management Accounting Techniques
and Debt financing , there is significant Negative correlation between the practice of
Strategic Managerial Accounting Techniques and Common Equity - financing , & there is
insignificant Negative correlation
between the practice of Strategic Managerial
Accounting Techniques and Returned Earning - financing .
In light of these findings, the study recommended the need to educate the
management , especially top management of the Palestinian companies about the
importance of implementing of Strategic Managerial Accounting Techniques in reducing
their Business Risks, and taking advantage of this effect in achieving a reduction of the
additional risk is Financial Risk depending on Financial Leverage , and therefore to
minimize the cost of financing .
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1.1

خطة الدراسة

 1.1.1مقدمة
يتعلق قرار التمويل لدى منشأة األعمال بتحديد هيكل التمويل األمثل الستثمارات الشركة ،أي
مزيج التمويل الذي يخفض تكلفة رأس المال إلى الحد األدنى ،ويقلل من المخاطر ،ومن ثم تعظيم
ثروة المالك (الميداني.)0333 ،

وعليه تعتبر الق اررات المتعلقة بتحديد هيكل التمويل من أكثر

الق اررات التي تمارسها اإلدارة المالية تعقيداً ،حيث تهدف الختيار هيكل التمويل األمثل من أجل تعظيم
قيمة الشركة (ثروة المالك) ،من خالل تحقيق الحد األدنى لتكلفة التمويل (الزبيدي )2110 ،وفق
افتراض أساسي مفاده :أنه كلما انخفضت تكلفة التمويل ارتفعت القيمة الجوهرية للشركة ،وعلى ضوء
هذا االفتراض ،تمارس اإلدارة المالية نشاطاً وظيفياً غاية في األهمية ،تسعى من خالله إلى تحديد
النسب المثلى لكل نوع من مصادر التمويل.
كما تشمل وظيفة التمويل في الشركات ق اررات االستثمار المتعلقة بتحديد المشاريع االستثمارية
الناجحة ،والتي تؤدي بدورها إلى زيادة ربحية الشركة ،وبالتالي زيادة تدفقاتها النقدية ،التي تخلق نوعا
من الثقة بإدارة الشركة من قبل المقرضين وحملة األسهم على حد سواء ،مما يؤدي إلى تقليل محددات
االئتمان والتمويل لتلك الشركات ،وبالتالي توسيع خيارات وبدائل التمويل لديها ،وصوالً إلى هيكل رأس
المال األمثل.
وحيث إن أساليب المحاسب اإلدارية االستراتيجية تؤدي إلى السيطرة على مخاطر األعمال
التي قد تتعرض لها هذه الشركات مثل (تقلب الطلب ،تقلب السعر ،ومدخالت االنتاج) ( & Brigham
 ،)Houston, 2009والتي قد تتسبب في زيادة التكاليف أو تذبذب األرباح ،من هنا يأتي دور
أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،كعامل أساسي في زيادة أرباح الشركات ،من خالل إدارة
التكاليف وترشيدها.
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 1.1.2مشكلة الدراسة
سوآءا التقليدية أو االستراتيجية المطبقة
تناولت العديد من الدراسات أساليب المحاسبة اإلدارية
ً

في الشركات ،واستخداماتها ،ومزايا وعيوب كل من هذه األساليب ،في دول مختلفة وقد تباينت النتائج
من دولة ألخرى ،لكن أي من هذه الدراسات لم تتعمق في دراسة أثر هذه األساليب في ترشيد الق اررات
اإلدارية المتعلقة بالتمويل ،لذلك تمثلت مشكلة الدراسة في الحاجة الى معرفة أساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية المطبقة من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ( ،)PEXوتأثيرها على الهيكل
التمويلي لتلك الشركات ،وذلك من خالل السؤال الرئيسي التالي:
ما أثر ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على
الهيكل التمويلي لتلك الشركات؟
والذي يمكن االجابة عليه من خالل التساؤالت الفرعية التالية:
.0

ما مدى ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية؟

.2

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتمويل بالدين لدى تلك الشركات؟

.2

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتمويل بحقوق الملكية لدى تلك الشركات؟

.8

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتمويل الذاتي (األرباح المحتجزة) لدى تلك
الشركات؟

.3

هل توجد فروق ذات داللة احصائية في أثر استخدام ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
على تشكيلة الهيكل التمويلي لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،تعزى لمتغيرات
(القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة)؟
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 1.1.3أهمية الدراسة
تنبععع أهميععة هععذه الد ارسععة مععن أهميععة الموضععوع الععذي تتناولععه ،حيععث تعتبععر أسععاليب المحاسععبة
اإلدارية االستراتيجية ،أدوات نجاح للشركات بغض النظر ععن نعوع القطعاع العذي تنتمعي إليعه ،كمعا تنبعع
أهمية هذه الدراسة من أهمية ق اررات التمويل في رفع القيمة الجوهرية لتلك الشركات .وكعذلك إعطاءهعا
صورة واضحة حول أساليب المحاسبة اإلدارية المطبقة من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين،
واألث ععار المترتب ععة عل ععى تطبيع عق ه ععذه األس ععاليب عل ععى س ععلوك التموي ععل له ععذه الش ععركات ،مم ععا يش ععجع ه ععذه
الشععركات علععى إعععادة النظععر فععي تقيععيم هععذه األسععاليب ومععدى الحاجععة إلععي تطبيقهععا .كمععا تنبععع أهميععة
الد ارسععة مععن أنهععا تعععد مععن أوائععل الد ارسععات التععي حاولععت ال عربط بععين المحاسععبة االداريععة والتمويععل ،بغيععة
التوصل الى أثر اساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية ،والتي تمثل مخفض رئيس للمخاطر المرتبطعة
باألعمال ،واالنشطة التشعغيلية علعى بعدائل التمويعل المتاحعة للشعركة ،والتعي تتعأثر بهعذه المخعاطر ،حيعث
تناولت أثر أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على
الهيكل التمويلي لتلك الشركات.
 1.1.4أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على الهيكل التمويلي لتلك الشركات ،وذلك
من خالل:
.0

قياس درجة ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية.

.2

اشتقاق النسب المالية الدالة على تشكيلة الهيكل التمويلي الخاص بكل من الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين.

.2

التعرف على العالقة بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية ،وكل من التمويل بالدين ،والتمويل بحقوق الملكية ،والتمويل الذاتي
(األرباح المحتجزة) لدى تلك الشركات.
4

 1.1.5فرضيات الدراسة
لإلجابة على التساؤالت المكونة لمشكلة الدراسة ،تم وضع الفرضيات التالية:
.0

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتمويل بالدين لدى تلك الشركات.

.2

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتمويل بحقوق الملكية لدى تلك الشركات.

.2

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتمويل الذاتي (األرباح المحتجزة) لدى تلك
الشركات.

.8

ال توجد فروق ذات داللة احصائية في أثر ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
على تشكيلة الهيكل التمويلي لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،تعزى لمتغيرات
(القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).

 1.1.6متغيرات الدراسة
 0.0.6.0المتغير المستقل :درجة تطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية ممثلة باألساليب التالية:
.0

التكلفة المستهدفة ((TC

.2

محاسبة التكاليف على اساس االنشطة ((ABC

.2

دورة حياة المنتج ()LC

.8

بطاقة األداء المتوازن ()BSC

.5

إدارة الجودة الشاملة )(TQM

 0.0.6.2المتغير التابع :الهيكل التمويلي لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
والذي سيستدل عليه من خالل:
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.0

نسب المديونية لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

.2

نسب الملكية لدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

.2

نسب التمويل الذاتي (األرباح المحتجزة) لدى الشركات المدرجة في بورصة
فلسطين.

والشكل ( )1.1يبن العالقة المتوقعة بين تلك المتغيرات:
شكل رقم ()1.1
العالقة المتوقعة بين أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية والهيكل األمثل لرأس المال
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 1.1.7مصطلحات الدراسة
.0

التكلفة المستهدفة ( :(TCإحدى تقنيات إدارة التكلفة الموجهة نحو السوق إذ يتم
استعمالها في بداية حياة المنتج –المرحلة المبكرة من دورة حياة المنتج -لتعزيز
الربحية واإلنتاجية بشكل عام (الذهبي والغبان.)7002،

.2

محاسبة التكاليف على اساس االنشطة ( :(ABCنظام يفترض أن التدفقات النقدية
الخارجة (التكاليف) تكونت للحصول على الموارد ،التي تستهلكها األنشطة ،بمعنى ان
األنشطة تسبب التكاليف ،وان المنتجات أو الخدمات تستهلك هذه األنشطة ( Drury,
.)2000

.2

دورة حياة المنتج ( :)LCاألسلوب الذي يهتم بتجميع تكاليف األنشطة التي تحدث
خالل دورة الحياة الكاملة للمنتج ،مع ربطها بطول فترة هذه الدورة ،وهو اطا ار منظما
إلدارة الجودة ،وإلدارة خفض جميع التكاليف ،في ارتباطها بسلسة القيمة ،حيث يقوم
على توفير معلومات لإلدارة لفهم وادارة التكاليف خالل مراحل تصميم ،تطوير،
تصنيع ،توزيع وصيانة ،والتخلص من المنتج (النشار.)2113 ،

.8

بطاقة األداء المتوازن ( :)BSCمجموعة من المقاييس المالية وغير المالية المتعلقة
بعوامل النجاح الحرجة ،لخلق قيمة للشركة من خالل تكامل مكوناتها المتمثلة
بالفرص الحالية والمستقبلية كما انها تركز على توجه الشركة نحو اإلبداع في مقاييس
األداء في ظل بيئة التصنيع الحديثة (البرزنجي.)2114 ،

.3

إدارة الجودة الشاملة ) :(TQMعملية التحسين المستمر والتي تبحث عن الفرص
لزيادة رضا المستهلك من خالل تحديد وحل المشاكل التي تقيد األداء الحالي
(السبوع.)2111 ،

7

1.2

الدراسات السابقة
يستعرض هذا القسم من الفصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،من خالل

االستعانة بمنشورات الجامعات المحلية في المحافظات الجنوبية ،باإلضافة الى منشورات الجامعات
العربية واالجنبية ،ولعدم وجود دراسات تتناول المتغيرين معاً ،فإن قسمت الدراسات الى فرعين ،الفرع
االول يتناول الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل (أساليب المحاسبة اإلدارية) ،بينما يتناول الفرع
الثاني الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (الهيكل التمويلي).
 1.2.1دراسات تناولت أساليب المحاسبة اإلدارية
.1

دراسة ( )El-Ebaishi, et. al., 2003بعنوان " Empirical Evidence on the Use of
Management Accounting Techniques in A Sample of Saudi
."Manufacturing Companies

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم أدلة عملية عن أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل
عينة من الشركات الصناعية السعودية متوسطة وكبيرة الحجم ،وتم ذلك من خالل توزيع قائمة
استقصاء على  211شركة وتم استجابة  020شركة أي بنسبة  %60من حجم العينة .وأظهرت نتائج
الدراسة أن أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية مهمة جدا ومستخدمة بشكل كبير من قبل الشركات
السعودية ،بينما أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وخاصة أسلوب التكلفة على أساس النشاط ()ABC
استخدم من قبل عدد محدود من الشركات السعودية .كما أن موازنة اإلنتاج أكثر األساليب استخداما
حيث ما نسبته  %33من الشركات تطبق هذا األسلوب ،يليه أسلوب الموازنة النقدية بنسبة ،%36
الموازنة الرئيسية  ،%33وموازنة المبيعات  .%33بينما اسلوب  ،%23 ABCوأقلها أهمية من وجهة
نظر المستجيبين أسلوب البرمجة الخطية  ،%06وقد يعود ذلك إلى محدودية استخدام الكمبيوتر
وطبيعة المجتمع السعودي المغلق والمحافظ مما يؤدى إلى بطء عملية تطبيق االساليب الحديثة
خاصة .كما أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة مقارنة
بالدول األخرى مثل بريطانيا ،استراليا واليابان مقبول ،مع األخذ في االعتبار أن حجم الشركات
السعودية أصغر منه في البلدان المتطورة باإلضافة إلى االختالف في الثقافة .وان سلوك اإلدارة يلعب
دو ار رئيسيا في تحديد استخدام األساليب اإلدارية ولتغيير سلوك اإلدارة نحو هذه األساليب ال بد من
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تعليم المديرين بفوائد وأهمية تطبيق هذه األساليب .كما وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود عالقة
طردية بين حجم الشركة وعدد األساليب المطبقة ،فكلما كبر حجم الشركة كلما زاد عدد األساليب
اإلدارية المطبقة.
 .2دراسة ( )Simon, et. Al, 2005بعنوانA Cross-Industry Comparative " :
Analysis of Strategic Management Accounting techniques application:

."Evidence from Solvenia

هدفت الدراسة إلى تقييم أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة في الشركات السلوفينية وكذلك
مقارنة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المختلفة بين الصناعات المختلفة ،وإلنجاز هذين
الهدفين استخدمت الدراسة أداة االستبيان للحصول على البيانات ،وقد تم توزيع  500استبانة عن
طريق المرسال (االيميل) وكان عدد الشركات المستجيبة  193شركة أي بنسبة  ،%49.7وأظهرت
نتائج الدراسة أن أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية استخداما من قبل الشركات السلوفينية أسلوب
الموازنات الرأسمالية ،يليه تقييم إنجاز المنافسين ثم مراقبة وضع المنافسين .وأقل األساليب استخداماً
من قبل الشركات السلوفينية أسلوب تقييم العمالء ،ويليه تحليل فترة حياة ربحية العميل ثم تكلفة دورة
حياة المنتج .كما توجد اختالف في تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بين القطاعات
الصناعية المختلفة ،وأن معدالت االختالف واضحة بأهمية وخاصة عند استخدام أساليب (الموازنات
الرأسمالية ،تقييم إنجاز المنافسين ،مراقبة وضع المنافسين ،استراتيجية التسعير ،تكلفة الجودة،
المقارنات ،تحليل ربحية العمالء ،تقدير تكلفة المنافسين) .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر
القطاعات استخداما ألساليب المحاسبة اإلدارية قطاع الصناعة ،النقل ،الخدمات اللوجستية ،بينما أقلها
استخداما ألساليب المحاسبة اإلدارية الخدمات العامة والبناء.
 .3دراسة ابراهيم ( )2005بعنوان" :دراسة تحليلية لمدى استجابة طرق واساليب المحاسبة
االدارية للتغيرات في بيئة التصنيع الحديثة وأثرها على تحسين االداء المالي للشركة –دراسة

ميدانية".

هدفت الدراسة الى معرفة مدى انعكاس التغيرات في بيئة التصنيع الحديثة على تحسين األداء
المالي للشركة ،من خالل استحداث طرق واساليب جديدة في المحاسبة االدارية تساهم في زيادة كفاءة
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وفعالية المحاسبة االدارية لتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرار وتدعيم القدرة التنافسية للشركات.
وتم ذلك من خالل توزيع قائمة استقصاء على عينة عشوائية من الشركات الصناعية المصرية بلغت
 31وحدة اقتصادية وتم استجابة  22وحدة أي بنسبة  %86من حجم العينة .وأظهرت نتائج الدراسة
أن  %28.4من الشركات المستجيبة تطبق اسلوب دورة حياة المنتج ،بينما  %26.0 ،%21.8تطبق
اسلوب هندسة القيمة واسلوب سالسل القيمة على التوالي ،أما اسلوبي التكلفة المستهدفة والتكلفة على
اساس النشاط فإن  %20.3من الشركات المستجيبة تطبقهما .وأقل االساليب استخداما هو اسلوب
المحاسبة عن االنجاز بنسبة  .%02كما توجد عالقة معنوية طردية بين استخدام كل من اساليب
المحاسبة االدارية الحديثة (دورة حياة المنتج ،سلسلة القيمة ،هندسة القيمة) وبين خصائص بيئة
التصنيع .كما أظهرت الدراسة وجود عالقة معنوية طردية بين التحسين في االداء المالي وبين كل من
اساليب المحاسبة االدارية الحديثة (التكلفة المستهدفة ،هندسة القيمة ،دورة حياة المنتج) .وال يؤثر حجم
الشركة على تبني أو ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية  ،حيث تبين أن الشركات كبيرة
الحجم أكثر استخداما ألسلوب التكلفة المستهدفة ،بينما الشركات متوسطة الحجم تستخدم اسلوب
سالسل القيمة ،وال توجد عالقة معنوية بين حجم الشركة وبين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية االخرى (دورة حياة المنتج ،هندسة القيمة ،المحاسبة عن االنجاز ،التكلفة على اساس
النشاط).
 .4دراسة ( )Waldron & Everett, 2005بعنوانAn Application of Contingency " :
Theory for Examination of Performance Effects in the Management

."Accounting Change Process

هدفت الدراسة إلى معرفة أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل الشركات األمريكية،
وأظهرت نتائج الدراسة والتي تمت من خالل توزيع قائمة استقصاء أن الشركات األمريكية ال تزال تثق
وتستخدم أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية أكثر منه استخداماً ألساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية .وأن أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية استخداما أسلوب التكاليف المعيارية بنسبة
 ،%34.2يليه أسلوب تكلفة األوامر اإلنتاجية بنسبة  ،%23.3ثم أسلوبي التكلفة اإلجمالية وتكاليف
المراحل اإلنتاجية بنسبة  %23.3و  %06.6على التوالي .أما أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
المستخدمة من قبل الشركات األمريكية كانت كالتالي :أسلوب  back-flushبنسبة  ،%20.3يليه
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أسلوب التكلفة على أساس النشاط ( )ABCبنسبة  ،%21.8ثم أساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية ،التكاليف المستهدفة ،اإلدارة على أساس النشاط ،ومحاسبة اإلنجاز بنسب ،%00.3
 %3 ،%3,6 ،%01.2على التوالي .كما أظهرت النتائج أن أقل أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
استخداما هو أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج بنسبة قدرها .%0.2
.5

دراسة حسن ( )2446بعنوان ":الدور المعاصر للمحاسبة االدارية ـ تجديد ام تهديد"
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الدور المعاصر للمحاسبين اإلداريين في ضوء المتغيرات الجديدة

لبيئة األعمال وما هي متطلبات العمل والمهارات المطلوب تطويرها من المحاسبين اإلداريين لينسجم
مع هذا التغير .وقد تمثل مجتمع الدراسة باالكاديميين في عدد من المؤسسات التعليمية العراقية،
والمحاسبين واالداريين العاملين في شركات القطاع المختلط .وقد اسفر عن هذه الدراسة مجوعة نتائج
أهمها :أن هناك تغيرات في بيئة االعمال المعاصرة تسببت بفقدان خاصية المالءمة في المعلومات
التي تقدمها المحاسبة االدارية الحالية والتي يتطلب منها ضرورة االستجابة والتكيف مع تلك التغيرات،
كما اتسمت مالمح بيئة االعمال المعاصرة بتأثرها بثالثة انماط تغير رئيسة فرضت الحاجة لتغير دور
المحاسبين االداريين واالستجابة لها تمثلت بكل مما يأتي (:تكنولوجيا المعلومات ،اتساع المنافسة
وظهور الشركات المتعددة الجنسيات ،النجاح االستراتيجي للشركة الذي يعتمد على رضا الزبون في
المدى الطويل) ،وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة أن يصبح المحاسب اإلداري جزء من
فريق إضافة القيمة للشركة ويشارك في صياغة وتنفيذ استراتيجياتها ويساهم في نقل األهداف و
األغراض االستراتيجية داخل المقاييس اإلدارية والتشغيلية ،و التحرك بعيدا عن كون المحاسب اإلداري
ماسكا للسجالت ليصبح مصمما ألنظمة المعلومات المحاسبية الى جانب قيامه بدور الشريك في
الشركة والذي يزود اإلدارة العليا بالمشورة الحكيمة ويتفهم كافة نواحي العمل.
 .6دراسة

()Waldron,2007

بعنوان:

."Techniques in N Z Businesses

"

Accounting

Management

Today’s

هدفت الدراسة إلى توفير إمكانية للتحليل المقارن ألساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من
قبل الشركات النيوزيالندية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية ال تزال
األكثر استخداما في معظم شركات األعمال .وأن أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة اقل استخداما من
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المتوقع من قبل شركات األعمال .كما أظهرت أيضا أن ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية من قبل الشركات النيوزيالندية ال يزال في أقل مستوياته مقارنة بالمنافسين .كما أن هناك
اختالف في تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من قبل الشركات النيوزيالندية يعود إلى
الحجم .ووجدت أن شركات األعمال تفحص جدارة أساليب المحاسبة اإلدارية لتقييم دعمها الستراتيجية
المنافسة.
 .7دراسة زعرب ( )2447بعنوان " :دراسة مدى ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات
المساهمة الصناعية في قطاع غزة (دراسة ميدانية)".
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة إلقاء الضوء على مدى تطبيق الشركات الصناعية في قطاع
شيوعا،
غزة ألساليب المحاسبة اإلدارية ،ومجال استخدامها ،ومعرفة أي من تلك األساليب األكثر
ً

خصيصا لهذا الغرض،
مستخدما في ذلك قائمة معدة
وإلنجاز ذلك قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية،
ً
ً
تم توزيعها على القائمين على تلك الشركات ،ولقد أسفرت الدراسة عن أن ممارسة أساليب المحاسبة

اإلدارية من قبل الشركات الصناعية في قطاع غزة ضعيفًا ،وكذلك مجال استخدامها ،كما وخلصت
إلى عدة توصيات أهمها :العمل على تنمية الوعي والرغبة والقدرة على استخدام األساليب اإلدارية
وتطبيقاتها ،والعمل على زيادة إدراك المسئولين في الشركات المساهمة الصناعية في قطاع غزة
ألهمية الدور الذي تلعبه المحاسبة اإلدارية من خالل أساليبها المتعددة والمتنوعة نحو توفير
المعلومات المالئمة التي تساعد المديرين على القيام بوظائفهم كالتخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ
الق اررات.
 .2دراسة ( )Xiao, et. al., 2007بعنوان "."Management Accounting In China
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى وأهمية تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في
الصين ،كما تناولت الدراسة مدى االختالف في تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من قبل
الشركات الصينية الذي يعود إلى االختالف في الحجم أو المناطق الجغرافية أو الصناعة .ولتحقيق
ذلك استخدمت الدراسة أداة قائمة االستقصاء والتي وزعت عن طريق االيميل على  223شركة في
سبع مناطق جغرافية ،وبلغ عدد المستجيبين  223شركة ،وقد شملت قائمة االستقصاء على 23
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أسلوب من أساليب المحاسبة اإلدارية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن األساليب األكثر استخداما من قبل
الشركات الصينية هي :الموازنات التشغيلية ،مكافآت اإلنجاز ،تحليل سلوك التكاليف ،توزيع التكاليف،
محاسبة المسئولية ،وتحليل التكلفة-الحجم-العائد .وجميعها أساليب تقليدية .وأن أقل األساليب
استخداما تشمل اإلدارة على أساس النشاط ،استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتKaizan ،
 ،Costingمفاوضات أسعار التحويل ،التكاليف المعيارية ،والمحاسبة البيئية .كما وجدت الدراسة
اختالفات هامة بين الصناعات في تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية " توزيع التكاليف،
التكاليف المستهدفة ،موازنات اإلنتاج ،وبطاقة األداء المتوازن" .كما أظهرت الدراسة وجود عالقة
طردية بين حجم الشركات وعدد األساليب المستخدمة ،أي أن الشركات ذات الحجم الكبير تستخدم
عدد أكبر من األساليب عنها في الشركات الصغيرة.
 .4دراسة الداعور ( )2442بعنوان" :أساليب المحاسبة االدارية المستخدمة في الشركات
الفلسطينية ومحددات استخدامها"
استهدفت هذه الدراسة معرفة أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل الشركات
الفلسطينية ومحددات استخدامها .ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار جميع الشركات التي يتم تداول
أسهمها في سوق فلسطين لألوراق المالية ( 36وحدة) .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
وصممت قائمة استقصاء وزعت على الشركات المختارة وبلغت نسبة المستجيبين  25( %70وحدة)
وتم استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات ومناقشة النتائج .وقد توصلت الدراسة إلى أن
الشركات الفلسطينية تستخدم أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية بشكل أكبر من استخدامها لألساليب
الحديثة ،وان أكثر األساليب التقليدية استخداما تحليل التكلفة-الحجم-الربح ،توزيع التكاليف غير
المباشرة ،توزيع تكاليف الخدمات ،والموازنات التشغيلية والرأسمالية .وأكثر األساليب الحديثة استخداما
أسلوب محاسب ة المسئولية وعائد المساهمة وأقلها استخداما دورة حياة المنتج ،سياسة اإلنتاج الفوري،
والبرمجة الخطية .كما بينت الدراسة أن أهم المنافع المرجوة من ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية
تخفيض التكاليف وتحسين الجودة وزيادة الربحية ،بينما محددات استخدامها تمثلت في عدم االستقرار
األمني في فلسطين وعدم االهتمام بتقييم كفاءة النظم اإلدارية والمالية وعدم توافر كوادر مؤهلة.
وكذلك بينت الدراسة انه توجد عالقة بين المتغيرات (طبيعة النشاط ،سنوات الخبرة ،الحجم ،وظيفة
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المستقصى منه ،خبرة المستقصى منه) وأساليب المحاسبة اإلدارية .وانتهت الدراسة إلى مجموعة من
التوصيات من أهمها العمل توعية الجهاز اإلداري وخاصة اإلدارة العليا بأهمية ومنافع تطبيق أساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،باإلضافة إلى اهتمام الجمعيات المهنية وأساتذة الجامعات بالمحاسبة
اإلدارية.
.14

دراسة ( )Shakouri & Salehi, 2011بعنوانRanking the Useful Tools of " :

)"Management Accounting by Multi Criteria Decision Making (MCDM
هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصنيف شجري (عنقودي) ألساليب المحاسبة اإلدارية حسب
أهميتها للشركات مستخدمة تقنية اختيار االحتمال المقارب للحل األمثل ( ،)TOPSISوتقنية التحليل
الهرمي للق اررات ( ،)AHPلترتيب أساليب المحاسبة االدارية حسب فعاليتها ،وقد استخدمت الدراسة
قائمة االستقصاء ،وقد أظهرت الدراسة باستخدام تقنية التحليل الهرمي للق اررات ( )AHPأن أهم ثالث
اساليب متبعة لدى الشركات (مجتمع الدراسة) هي (محاسبة إدارة المخاطر ،محاسبة الموارد البشرية،
تكاليف الجودة) ،كما أظهرت الدراسة باستخدام تقنية اختيار االحتمال المقارب للحل األمثل
( )TOPSISأن أكثر ثالث اساليب متبعة لدى الشركات (مجتمع الدراسة) فعالية هي (تكاليف
الجودة ،التكلفة المعيارية ،تكلفة أوامر االنتاج).
.00

دراسة ) (Ramljak & Rogošić, 2012بعنوانStrategic Management " :

"Accounting Practices in Croatia

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية ،ودورها في
امداد المدراء بمعلومات ذات أهمية نسبية في التوقيت المناسب ،كما هدفت إلى التعرف على دور هذه
األساليب متمثلة بنظام التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCوادارة الجودة الشاملة ( )TQMفي
الرقابة على التكاليف ،وتخفيضها .وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل
قائمة استقصاء أعدت خصيصاً لهذا الغرض ،والتي تم توزيعها على ( )63شركة من الشركات
الكرواتية ،وقد وجدت الدراسة أن معلومات المحاسبة االدارية االستراتيجية مفيدة للمدراء في دعم
ق ارراتهم ،من خالل امدادهم بمعلومات ذات صلة وفي الوقت المناسب ،كما أنها تعمل على الرقابة
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على التكاليف وخفضها ،كما وجدت الدراسة أن الشركات الكرواتية تطبق التقنيات محل الدراسة
بمستويات جيدة جدا.
.27

دراسة ( )Ahmad, 2012بعنوانThe Use of Management Accounting " :
 "Practices in Malaysian SMEs

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى ممارسة اساليب المحاسبة االدارية التالية( :نظام
التكاليف ،ونظام الموازنات ،وتقييم األداء ،ونظم دعم الق اررات ،والمحاسبة االدارية االستراتيجية) ،من
قبل الشركات الماليزية صغيرة ومتوسطة الحجم ،وتحديد أهمية استخدامها للمدراء في تلك الشركات،
والعناصر المؤثرة في مدى استخدام تلك األساليب ،وقد اجريت الدراسة على ( )061شركة صغيرة
ومتوسطة ،وقد أظهرت النتائج أن غالبية الشركات الممثلة في عينة الدراسة تستخدم أساليب المحاسبة
االدارية المتمثلة في (نظام التكاليف ،ونظام الموازنات ،وتقييم األداء) ،أكثر بدرجة كبيرة من
استخدامها ألساليب (نظام دعم الق اررات ،والمحاسبة االدارية االستراتيجية).

مما يشير إلى أن

األ ساليب التقليدية أكثر استخداما من األساليب الحديثة للمحاسبة االدارية .كما أن الشركات متوسطة
الحجم أكثر استخداما لكافة أساليب المحاسبة االدارية مقارنة بالشركة صغير الحجم .وقد أوصت هذه
الدراسة بضرورة زيادة الوعي والفهم ألهمية ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات صغيرة
الحجم ،لما لهذه األساليب من أهمية في انجاح الشركات.
 1.2.2الدراسات المتعلقة بهيكل رأس المال
 .0دراسة ( )Sheehan & Graham, 2001بعنوانCapital Structure Choice and the " :

."New High-Tech Firm

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الخيارات المتعلقة بهيكل رأس المال لدى شركات التكنولوجيا
في العقد الماضي ،وعالقتها بنظريات هيكل راس المال التي تشمل نظرية المقايضة الثابتة ( The
 )Static Trade Off Theoryونظرية األوليات المرتبة (تسلسل اختيار مصادر التمويل)
( ،) Pecking Order Theoryوقد وجدت هذه الدراسة أنه حسب نظرية المقايضة أن الشركات
تهتم في المقام األول بتخفيض تكلفة رأس المال ،بالوصول إلى الوسط المرجح المستهدف لتكلفة رأس
المال ،كما أنه حسب نظرية األولويات المرتبة فالمدراء يحاولون االبتعاد قدر االمكان عن اصدار
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أسهم جديدة ،محاولين االعتماد األولي في تمويلهم للشركة على التمويل الداخلي كاألرباح المحتجزة،
ومن ثم التوجه للتمويل من خالل الدين قبل الوصول لخيار اصدار األسهم الجديدة .كما وجدت
الدراسة أن شركات التكنولوجيا في عام (0331م) ذات النمو المرتفع والمخاطر العالية لديها سيولة
أكثر من شركات أخرى ،لذلك فهي أكثر ميوال إلى التمويل من خالل أسواق األسهم كتمويل أولي مما
يدعم نظرية المقايضة .كما وجدت الدراسة أن أوضاع السوق في العام (0331م) سمحت للشركات
الصغيرة الحديثة ذات المخاطر العالية بالوصول إلى أسواق األسهم أكثر من أي وقت مضى كوسيلة
لبناء احتياطات نقدية كبيرة ،لذلك اقترحت الدراسة التوسع في نظرية () Pecking Order Theory
من خالل تعديل النظرية عن طريق إدراج العوامل الرئيسة ذات التأثير في خيار رأس المال ،من خالل
جدولة الحقوق والديون وصوال للنظرية المعدلة التي أطلقت عليها الدراسة مسمى ( Pecking Order
.)Scale
.2

دراسة عبد اهلل والصديق ( )2442بعنوان" :محددات الهيكل التمويلي للشركات الصناعية
المساهمة في المملكة العربية السعودية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المحددة للهيكل التمويلي ،ومدى تعأثير كعل عامعل

منها على مقدرة الشركة في الحصول على التمويل ،وبالتالي العمل على االهتمام بهعذه العوامعل مسعتقبالً
حتى تتمكن من كسب ثقة مؤسسعات التمويعل المختلفعة ،وععالوة علعى ذلعك فعإن التععرف علعى تلعك العوامعل
من شعأنه تحديعد الطاقعة االسعتيعابية للعديون فعي المنشعآت ومعرفعة معدى قعدرتها علعى اقتعراض األمعوال ،معن
الجهععات التمويليععة .وقععد تبععين ،مععن خععالل نتععائج الد ارسععة ،وجععود عالقععة موجبععة ذات داللععة إحصععائية بععين
نسبة الديون (وهو المتغير التابع) ،وكل من نسبة الديون السابقة وحجم الشركة ،من جانب آخر ،وتبين
م ععن الد ارس ععة وج ععود عالق ععة س ععالبة ب ععين نس ععبة ال ععديون م ععن جه ععة ،وك ععل م ععن الربحي ععة ،والس ععيولة ،وحج ععم
الضمانات المقدمة ،وفرص النمو ،من جهة أخرى ،ولكنها عالقة معنويعة فيمعا يتعلعق بالربحيعة ،وفعرص
النمععو ،وغيععر معنويععة بالنسععبة للسععيولة والضععمانات ،وتبععين أن نتععائج العالقععة بععين نسععبة الععديون ،وحجععم
الشركة وربحيتها يتوافق مع فرضيات الدراسة ،في حعين أن النتعائج المتعلقعة بالعالقعة بعين نسعبة العديون،
ونسبة الديون السابقة ،وحجم الضمانات ،وفرص النمو تتناقض مع فرضيات الدراسة.
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 .2دراسة شالش واخرون ( )2446بعنوان" :العوامل المحددة للهيكل المالي في شركات األعمال -
حالة تطبيقية في الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة

(.")2441 - 1447

هععدفت الد ارسععة إلععى التعععرف علععى أهععم محععددات الهيكععل التمععويلي للشععركات الصععناعية األردنيععة،
المدرجة في سوق عمان المالي ،وذلك للفترة من عام 0333م إلعى 2110م .إضعافة إلعى تحديعد الطاقعة
االسععتيعابية للععديون فععي المنشععآت موضععوع البحععث ،ومعرفععة قععدرتها علععى اقت عراض األم عوال مععن الجهععات
تم تلخيص العالقة بين المؤشرات المحاسبية وشكل الهيكل التمويلي للشركات الصناعية
التمويلية .وقد َّ
المسععاهمة فععي األردن ،باسععتخدام أسععلوب تحليععل االنحععدار المتعععدد ،حيععث شععمل نمععوذج الد ارسععة أربعععة
متغيعرات مسععتقلة ،وهععي نسععبة المديونيععة السععابقة للشععركة ،والسععيولة ،والربحيععة ومعععدل النمععو ،بينمععا تمثععل
نسععبة الرفععع المععالي المتغيععر التععابع فععي الهيكععل التمععويلي للشععركة .وتوصععلت الد ارسععة إلععى أن نسععبة الرفععع
المالي ،في الشركات الصناعية األردنية بمتوسعط  ،%26وهعي نسعبة منخفضعة مقارنعة معع مثيالتهعا فعي
دول ،مثععل الواليععات المتحععدة ،وألمانيععا ،ودول شععرق آسععيا ،حيععث تجععاوزت النسععبة  ،%41إضععافة إلععى أن
هنالععك عالقععة إحصععائية هامععة وموجبععة ،بععين الهيكععل التمععويلي ،ونسععبة المديونيععة السععابقة عنععد مسععتوى
أيضععا ،وجععود عالقععة هامععة إحصععائيا وسععالبة ،بععين الهيكععل التمععويلي ،والربحيععة،
المعنويععة  ،%0وبينععتً ،
والس ععيولة ،ومع ععدل النم ععو عن ععد مس ععتوى المعنوي ععة  ،%0وأوص ععت الد ارس ععة أن تتج ععه الش ععركة الت ععي تتمي ععز

بارتف ععاع مع ععدل ربحيته ععا وتت ععاح له ععا فرص ععة احتج ععاز األرب ععاح إل ععى االعتم ععاد بدرج ععة أق ععل عل ععى األمع عوال
عر للخطععورة العاليععة التععي تترتععب علععى االقت عراض،
المقترضععة وبدرجععة عاليععة علععى األربععاح المحتج عزة ،نظع ًا
وتماشيا مع الظروف االقتصادية غير المستقرة التي تواجه األردن .وتشجيع المنشآت في ظل الظعروف
ً
االقتصععادية الحاليععة غيععر المسععتقرة بالتوجععه نحععو األربععاح المحتجعزة ألغعراض النمععو ،ممععا يحسععن الهيكععل

التمويلي ،ويقلل من االعتماد على االقتراض.
 .8دراسة ( )Shyan & Chen-Hsun,2008بعنوانThe research on the effects of " :
Capital Structure on firm performance and evidence from the non."financial industry of Taiwan

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أداء الشركات وهيكل رأس المال ،وذلك من
خالل دراسة العالقة بين نسبة العائد على حقوق المساهمين ( )ROEوهيكل رأس المال ممثال بنسبة
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الدين إلى مجموع األصول لعينة من ( )23شركة في تايوان للفترة ما بين ( .)2113-0343وقد
أداء من الشركات المتوسطة المشتركة معها
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الشركات الكبيرة هي أفضل ً

في نسبة مستوى الدين نفسه ،كما أظهرت الدراسة وجود عالقة غير خطية بين أداء الشركات وهيكل
رأس المال.
 .3دراسة ( )Moisa,2009بعنوانTarget Capital Structure Dynamics: Evidence " :

."from France, Germany, the Netherlands and UK

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم محددات هيكل رأس المال في أربع دول أوروبية
(فرنسا ،ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة) ،من خالل القطاعات الرئيسية في هذه الدول ،والعوامل التي
تؤثر على ديناميكيات هيكل رأس المال خالل فترات زمنية فصلية وعملية الوصول إلى األوزان
المستهدفة المثلى لمصادر التمويل .وقد استخدمت الدراسة نسبة (إجمالي الربح التشغيلي  /صافي
الدين) ( ،)EBITDA / Net Debtوالتي توفر أفضل مقياس لكيفية اتخاذ ق اررات هيكل رأس المال
في الممارسة العملية .وقد أجريت الدراسة على عينة تتألف من ( )034شركة من المانيا وفرنسا
وهولندا والمملكة المتحدة .وتم جمع البيانات من قاعدة بيانات ( Thomson One Banker
 .)databaseوقد استخدمت الدراسة البيانات الفصلية للفترة من الربع الثالث للعام ( )2113وحتى
الربع الثالث للعام ( .)2114وقد تم تقدير نسب الديون على أساس استخدام القيمة الدفترية ،والقيم
السوقية ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن المحددات الرئيسية لهيكل رأس المال هي
(األصول الملموسة ،وحجم الشركة ،واألصول غير الملموسة ،وفرص النمو) ،كما أظهرت الدراسة أن
التدفقات النقدية وعوائد األسهم كان له تأثير سلبي على ديناميكيات هيكل رأس المال في مختلف
البلدان ،وفقا لنظرية (تسلسل اختيار مصادر التمويل) ونظرية (التوقيت األمثل لالستثمار) ،كما
أظه رت الدراسة أن الشركات الهولندية لديها أعلى سرعة في الوصول إلى هيكل رأس المال األمثل،
وتليها الشركات األلمانية .كما أشارت النتائج إلى أن الشركات ال تتبع نظرية محددة مثل نظرية
(المقايضة) أو نظرية (تسلسل اختيار مصادر التمويل) أو نظرية (التوقيت األمثل لالستثمار) ،بل
تميل الشركات الى استخدام مزيج من هذه النظريات على المدى القصير.
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 .6دراسة الحافظ ( )2444بعنوان" :أثر تكلفة التمويل على التشكيلة التمويلية".
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على العالقة بين هيكل التمويل الرأسمالي
وتكلفة تمويله في اختيار المقترح التمويلي المناسب ،والتعرف على معاير الوصول إلى الهيكل
التمويلي األمثل .وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج االستنباطي ،وقد اسفر عن هذه الدراسة مجموعة
نتائج أهمها :هناك نظرة خاطئة بأن الموارد الداخلية المتاحة للمالك المتمثلة باألرباح المحتجزة
والمخصصات واالحتياطيات على انها موارد مجمدة بدون عائد أو تكلفة اال أنها تمثل تكلفة فرصة
متاحة مثلها مثل االسهم العادية اال انها اقل تكلفة منها .كما لم تعد عملية االقتراض تمليها النقص في
الحاجة لالستثمار وانما اصبحت تتحكم بها معايير تكلفتها والعوائد المتوقعة منها ودرجة الرفع المثالي
لها ( المخاطر التمويلية) .وبالتالي هناك عالقة طردية بين زيادة الطلب على االموال وبين تكاليف
تلك االموال نتيجة زيادة المخاطر والمتاحة على طلب تلك األموال ،وهذه العالقة تنجم عنها ما يطلق
عليه بنقط االنكسار التي استفاد منها المحللون الماليون في التوصل الى تكاليف مستويات االقتراحات
الرأسمالية وعوائدها وبالتالي المقترح االستثماري االمثل او المقبول.
 .7دراسة ( )Daskalakis & Thanou, 2009بعنوانAn analysis of the capital " :

."structure decisions of micro, small and medium firms: The case of Greece
هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق فيما إذا كانت العوامل التي تحدد هيكل رأس المال بالنسبة

للشركات تختلف باختالف حجم هذه الشركات ،ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اختيار مجموعة من
الشركات مختلفة الحجم .وقد تبين من نتائج هذه الدراسة وجود عالقة عكسية بين نسبة الديون في
الشركة وكل من الربحية و هيكل األصول ،كما أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة طردية بين نسبة
الديون في الشركة وكل من حجم الشركة و نسبة النمو ،ومن حيث تأثير حجم الشركة على العالقة
بين كل من (الربحية ،هيكل األصول ،نسبة النمو) من جهة و نسبة الديون من جهة أخرى تبين أنه ال
يوجد أثر لحجم الشركة على هذه العالقة.
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 .2دراسة عبيدات ( )2414بعنوان" :محددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية األردنية دراسة
تطبيقية".
هععدفت الد ارسععة إلععى التعععرف علععى أهععم العوامععل التععي تحععدد درجععة كفايععة رأس المععال فععي البنععوك
التجاريععة األردنيععة ف ععي بورصععة عمععان للفتع عرة مععن  2008- 2000باسععتخدام نم ععوذج االنحععدار الخط ععي
المتعدد ومعامل االرتباط بيرسون .وتبين من نتعائج الد ارسعة وجعود عالقعة طرديعة ذات داللعه إحصعائية
بععين درجععة كفايععة رأس المععال فععي البنععوك التجاريععة والعوامععل المسععتقلة التاليععة :مخععاطر السععيولة ،ومعععدل
العائد على األصول .بالمقابل هناك عالقة عكسعية ذات داللعه إحصعائية بعين درجعة كفايعة رأس المعال
فععي البنععوك التجاريععة والعوامععل المسععتقلة المتمثلععة فععي معععدل العائععد علععى حقععوق الملكيععة ومخععاطر سعععر
الفائدة .كما أظهرت الدراسة وجعود عالقعة عكسعية غيعر دالعه إحصعائيا بعين درجعة كفايعة رأس المعال فعي
البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية :مخاطر رأس المال ،مخاطر االئتمان ،ومعدل القوة اإليراديعة.
كما تبين من نتائج الدراسة بأن المتغيرات المستقلة مجتمععة لهعا تعأثير مرتفعع نسعبيا علعى المتغيعر التعابع
وعلععى التغي عرات التععي تحععدث فيععه ،حيععث بلغععت نسععبة تفسععير المتغي عرات المسععتقلة للمتغي عر التععابع إلععى مععا
عاء عليعه أوصعت الد ارسعة بضعرورة تضعمين التقريعر النهعائي للبيانعات والقعوائم الماليعة
يقعارب  ،%60وبن ً

الذي يعدها البنك في نهاية الفتعرة الماليعة بالقواععد واألسعس التعي تبنعى عليهعا عمليعة قيعاس كفايعة رأس
المعال فعي البنعوك التجاريعة بمعا يعؤدي إلعى زيعادة العوعي المعالي والمصعرفي ،األمعر العذي يععزز موقعف
البنوك التنافسي مع البنوك التجارية اإلقليمية والعالمية.
 .4دراسة ( )Jose, et.al, 2011بعنوان." Corporate Hedging, Investment and Value" :
سعت الدراسة إلى التعرف على أثر سياسة تمويل الشركات علي أداء الشركات وقيمتهعا ،حيعث
قامت الدراسة بالتركيز على بيئة االقتصاد الكلي مستعرضاً خاللها األزمة المحلية للعملة الب ارزيلية في
 ،0333ثعم تنعاول تغيعرات سععر الصعرف وانعكاسعاتها علعي األمعان المصعرفي والمؤسسعاتي ،وقعد
استخدمت الدراسة طريقة ) (Fixed effectكأحد األساليب المستخدمة في تحليلها ،وقعد أشعارت نتعائج
الد ارسعة إلعى وجعود عالقعة طرديعة ذات داللعة إحصعائية بعين القيمعة السعوقية والدفتريعة للمنشعأة وقع اررات
األمعان معع هعام

العربح التشعغيلي ،والعقعود المشعتقة للعملعة الب ارزيليعة ،واإلنفعاق ال أرسعمالي ،والميزانيعة

النقدية ،فيمعا أشعارت النتعائج إلعي ععدم وجعود عالقعة طرديعة ذات داللعة إحصعائية لحجعم الشعركة ،ومععدل
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نمعو المبيععات معع قع اررات األمعان المصعرفي فعي نمعوذج ال  ،Fixed Effectكعذلك توصعلت إلعى أن
مستخدمي العقود المشتقة ونظام األمان يستثمرون أكثر من غير المستخدمين للعقود المشتقة.
 1.2.3التعليق على الدراسات السابقة
من المالحظ أنه وبالرغم من تشابه الدراسات التي تناولت أساليب المحاسبة االدارية في
الهدف العام من حيث تناولها ألهمية أساليب المحاسبة االدارية إال أنها اختلفت في اسلوب تناولها
لهذه األساليب .ففي حين تناولت دراسة (حسن )2116 ،دور المحاسب االداري في ضوء المتغيرات
الجديدة لبيئة األعمال من ناحية نظرية ،تناولت دراسة ) (Ramljak & Rogoši, 2012دور ممارسة
أساليب المحاسبة اإلدارية في الرقابة على التكاليف ،وتخفيضها ، .وبينما قارن كل من الداعور
( )2008وزعرب ()El-Ebaishi, et. al., 2003( )Simon, et. Al,2005( )2113
( )Waldron & Everett, 2005و ( )Ahmad, 2012ودراسة ( )Waldron,2007بين هذه
األساليب وبين أساليب المحاسبة االدارية التقليدية حسب األكثر واألقل استخداما ،ومبررات استخدامها،
مع االختالف بين هذه الدراسات في البيئة المطبقة لهذه األساليب ،مع مالحظة أن دراستي كل من
زعرب والداعور هي األقرب للدراسة الحالية من حيث المجتمع ،ألنها تناولت الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين ،في حين حاولت دراسة ابراهيم ( )2005قياس أثر األساليب الحديثة للمحاسبة
اإلدارية على جودة األداء المالي للشركات المطبقة لتلك األساليب ،كما من المالحظ أيضاً أن معظم
هذه الدراسات اعتمدت قائمة االستقصاء كأداة للدراسات التي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي.
أما من حيث الدراسات التي تناولت الهيكل التمويلي ،فقد تشابهت معظمها في الهدف الرئيسي
لها وهو معرفة الخيارات المتعلقة بهيكل رأس المال ،ومحدداته مثل :دراسة كل من ( Sheehan, et.
( ،)Al,2001عبد اهلل والصديق( ،)2112 ،شل  ،واخرون،)Moisa,2009( ،)2116،
(( ،)Daskalakis, Thanou,2009عبيدات ،)2101،في حين سعت دراسة ( Jose M., et.al,
 )2011إلى التعرف على أثر سياسة تمويل الشركات على أداء الشركات وقيمتها ،وهدفت دراسة
( )Shyan,2008إلى التعرف على العالقة بين أداء الشركات وهيكل رأس المال ،أما دراسة الحافظ
( )2113فقد هدفت إلى التعرف على العالقة بين هيكل التمويل الرأسمالي وتكلفة تمويله في اختيار
المقترح التمويلي المناسب ،والتعرف على معاير الوصول إلى الهيكل التمويلي األمثل ،ويمكن مالحظة
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أن هذه الدراسات اعتمدت أحد نوعين من أدوات الدراسة ،ففي حين استخدمت بعضها قائمة
االستقصاء كأداة لجمع البيانات ،لجأت أخرى إلى استخدام القوائم المالية.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعدة محاور ،يتمثل المحور األول بالهدف من
هذه الدراسة ،وهو التعرف على أثر تطبيق الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
االدارية االستراتيجية على الهيكل التمويلي الخاص بها ،أي أنها تربط بين نوعين من العلوم المحاسبية
التي قلت الدراسات الرابطة بينهما رغم عالقتهما التكاملية القوية ،أال وهما المحاسبة اإلدارية،
والتمويل ،أما المحور الثاني الذي يميز هذه الدراسة ارتباطها ببيئة األعمال المحلية حيث أن مجتمع
الدراسة تمثل بشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،والمحور الثالث للتميز هو أداة
الدراسة ،ففي حين اكتفت كل من الدراسات السابقة بأداة دراسة واحدة ،إما قائمة االستقصاء أو القوائم
المالية المنشورة ،نجد الدراسة الحالية تجمع بين األداتين.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتمثلت بما يلي:
.0

التعرف على أهم نظريات التمويل واالفادة منها في تفسير السلوك التمويلي للشركات الممثلة
لعينة الدراسة.

.2

التعرف على أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية من حيث المفهوم والمميزات والعيوب
مما يفيد في تكوين االطار النظري للدراسة.

.2

االفادة من الدراسات السابقة في بناء قائمة االستقصاء الخاصة بالدراسة الحالية.
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2.1

مقدمة
يعتبر ظهور الشركات والمنشآت الضخمة ،أحد الظواهر االقتصادية الهامة التي برزت بعد

الحرب العالمية الثانية ،والتي باتت تمتلك رؤوس أموال واستثمارات تقدر بالمليارات ،حيث توظف
أالف بل – أحيانا – مئات األالف من الموظفين كما هو الحال في شركة ( )Ford Motorsو شركة
( .)IBMكما لم تعد أعمال العديد من الشركات محلية بل امتدت لتشمل أقطا ار إقليمية ،بل وتمارس
أنشطة مختلفة (جامعة القدس المفتوحة .)2114،مما جعل الشركات تعمل في بيئة شديدة التغيير،
أكثر تنافسية ،وأكثر تسارعا في إرضاء العمالء.
وقد أدى ذلك إلى مزيد من الضغوط على الشركات لكي تتكيف مع متطلبات السوق ،والعمل
على تطوير أدائها وتخفيض تكاليفها ،مما أدى إلى انتقال الكثير من الشركات إلى الفكر االستراتيجي،
وبناء استراتيجيات متوازنة من خالل توازن تحليل البيئة الداخلية (نقاط القوة والضعف) ،والبيئة
الخارجية (الفرص والتهديدات) ،األمر الذي دفع هذه الشركات إلى تبني أساليب تدعم تميز منتجاتها
كأسلوب الجودة الشاملة ( ،)TQMودورة حياة المنتج ( ،)LCوأخرى تعمل على تخفيض التكلفة مثل
التكلفة المستهدفة ( ،)TCونظام التكاليف على اساس االنشطة ( ،(ABCباإلضافة إلى بطاقة األداء
المتوازن ( )BSCالتي تساهم في بناء وتنفيذ االستراتيجية وقياس مدى نجاحها.
وقد أضحت معلومات المحاسبة اإلدارية التقليدية غير كافية وغير مالئمة للشركات التي
تعتمد على المدخل االستراتيجي ،وأصبح على المحاسب اإلداري التعامل مع مفاهيم وأساليب ومقاييس
وأدوات جديدة ،وأن يغير من مكانته ودوره ليكون عضواَ في فريق اإلدارة االستراتيجية وليس جامعا
للمعلومات التي تقدم للمساعدة في اتخاذ الق اررات(حماد.)2112،
لذا ومن خالل هذا الفصل سوف يتم استعراض بعض المفاهيم واألهداف المتعلقة بالمحاسبة
اإلدارية االست ارتيجية ،وأهميتها ،ومن ثم التعرف على بعض أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية،
التي تناولتها الدراسة الميدانية ،وهي التكلفة المستهدفة ( ،(TCومحاسبة التكاليف على اساس االنشطة
( ،(ABCوبطاقة األداء المتوازن ( ،(BSCودورة حياة المنتج ( ،)LCوادارة الجودة الشاملة ).(TQM
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2.2

مفهوم المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
رغم أن العديد من كتاب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية استندوا في كتاباتهم عن

االستراتيجيات العامة التي تحقق ميزة تنافسية للشركات إلى كتابات ( )Porter, 1980&1985التي
أوضحت أنه يمكن للشركة أن تتبع واحدة أو أكثر من االستراتيجيات التنافسية التالية:
.0

استراتيجية الريادة في كل التكاليف :والتي تركز على تخفيض تكلفة مدخالت اإلنتاج بما
يتناسب مع التكلفة التي يتقبلها المنافسون).(Wilson, 1990

.2

استراتيجية تميز المنتج :والتي تقوم على أساس استمرار الشركات في المنافسة عن طريق
تقديم سلع أو خدمات تتمتع بخصائص جذابة ،تدفع العميل إلى تفضيلها عن السلع والخدمات
التي يقدمها المنافسون.

.2

استراتيجية التركيز :والتي تستند على أساس اختيار شريحة من العمالء ،والتركيز عمليا على
الوفاء باحتياجاتهم المتميزة ،التي تختلف عن احتياجات باقي العمالء ،من خالل تخصيص
خطوط إنتاجية لمنتج محدد أو التركيز على سوق معين.
إال أن  Simmondsيعتبر أول من أطلق مصطلح "المحاسبة اإلدارية االستراتيجية" عام

(0340م) ،على مجموعة من أنشطة المحاسبة اإلدارية التي أوصى بضمها إلى عمل المحاسب
اإلداري ،لتوفير المعلومات الالزمة لتطبيق اإلدارة االستراتيجية في الشركات(حماد.)2112،
وتعرف االستراتيجية بأنها مجموعة من التصرفات الهادفة لتدعيم المركز التنافسي للمنشأة
وخلق مزايا تنافسية ) .(David, 1993بمعنى أن كلمة استراتيجية ال يقتصر مفهومها بأنها خطة
طويلة اآلجل ،ولكنها تتكون من التصرفات الواجب على الشركة القيام بها إليجاد مركز تنافسي
أفضل.
ولترشيد الق اررات االستراتيجية فقد ظهرت المحاسبة اإلدارية االستراتيجية كأحد مداخل
المحاسبة اإلدارية ،الذي يوضح اهتمامات و استراتيجيات اإلدارة العليا من خالل وضع المحاسبة
اإلدارية في محيط خارجي ،حيث تستخدم المعلومات المالية لتطوير االستراتيجيات التابعة على أنها
وسيلة لتحقيق و دعم الميزة التنافسية للمنشأة ،كما أن الصفة األساسية المميزة للمحاسبة اإلدارية
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يجا فعاال بين مفهوم ومجال كل من
االستراتيجية هي التفاعل مع إدارة التسويق ،وبالتالي فهي تمثل مز ً

التسويق والمحاسبة اإلدارية يهدف إلى تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للشركة (.)Wilson,1995

ويرى ( )Lord,1996أن المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تهتم بالنظر للمعلومات بغرض خدمة
متخذ القرار الخارجي ،باإلضافة لمتخذ القرار الداخلي ( والتي تهتم بها المحاسبة اإلدارية التقليدية)،
حيث تهتم المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بعدد من العناصر منها-:
.0

ماذا يفعل المنافسين؟.

.2

دراسة الموقف االستراتيجي القائم.

.2

فرص الحصول على مزايا استراتيجية.

.8

هل من الممكن أن يتم التخطيط الستراتيجية الشركة.
و يعرفها ) (Bromwich & Bhimani, 1991بأنها :تحليل للمعلومات المالية المتعلقة

بأسواق منتجات الشركة ،وتكاليف االنتاج المتكبدة من قبل المنافسين ،وهيكل التكاليف ورقابة
استراتيجية الشركة ،لتوفير معلومات ععن سوق الشركة و منافسيها ،وللتركيز على البيانات الداخلية بما
يخدم البعد االستراتيجي ،كما أوضح ) (Bromwich & Bhimani,1991أن المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية هي محاسبة إدارية تركز على النواحي الخارجية ،وبالتالي تهتم بتوفير معلومات تتعلق
بسوق المنتجات النهائية ،وتتناول تفصيالت عن المنتجات ،والمنافسين ،والعمالء ،وفي نفس االتجاه.
كما عرفها ) (Simmonds,1981بأنها " :توفير وتحليل بيانات المحاسبة اإلدارية عن
الشركة ،ومنافسيها ،كي تستخدم في صياغة ومراقبة استراتيجية األعمال" ،ونادى بأن المحاسبين
اإلداريين هم األقدر على أداء تلك األنشطة ،ألنهم يمتلكون المهارات والمفاهيم التي تمكنهم من
توضيح أي تغيرات في موقف الشركة التنافسي لإلدارة العليا ،وأكد أنه كي يقوم المحاسبون بتلك
األنشطة يجب عليهم أن يطوروا ما يمتلكونه بالفعل من أساليب ،وأن يتعلموا كيفية الحصول على
معلومات عن المنافسين.
مما سبق يمكن تعريف المحاسبة اإلدارية االستراتيجية بأنها :مدخل لتوفير وتحليل البيانات
المالية وغير المالية المتعلقة بعمليات الشركة الداخلية ،إضافة إلى معلومات عن الموردين ،واألسواق،
والمنافسين ،الالزمة لبناء استراتيجية مالئمة للشركة ،وتطبيقها ،وانجاحها لخلق ميزة تنافسية.
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2.3

دعائم المحاسبة االدارية االستراتيجية
أكد ( )Ansari, et, al., 2009انه ينبغي على الشركات الراغبة في االستمرار في بيئة

التصنيع الحديثة ،التي تتسم بالمنافسة الشديدة ،ان تعمل جاهدة على توحيد االبعاد الثالثة
لالستراتيجية ،والتي تمثل دعائم المثلث االستراتيجي ( )QTC Triangleوهي (الجودة) وتعني مدى
مصداقية مكونات المنتج وفقا لمتطلبات وتوقعات الزبون ،و(التكلفة) والتي تقاس بمدى قدرة العميل
على الدفع القتناء المنتج ،و(الوقت) ويقصد به سرعة دخول المنتج للسوق ،وذلك عبر تخفيض الوقت
االزم لإلنتاج ،باإلضافة الى سرعة توصيل المنتج للزبون عند الحاجة اليه.
وكأي من انواع المعلومات االخرى البد لمعلومات المحاسبة االدارية ان تكون مالئمة التخاذ
َّ
تحدث باستمرار ،وتستقى من فرق عمل متكاملة تضم كافة
الق اررات االستراتيجية ،أي ان
التخصصات ،وهذا ما ينطبق على معلومات المحاسبة االدارية ،كما ينبغي ان ِ
تحدث المعلومات
المتوفرة حول (الجودة -التكلفة – الوقت) ،تغي ار في سلوك االفراد نحو تحقيق االهداف االستراتيجية
للشركة  ،وبالتالي ال يمكن ان تكون هذه المعلومات ذات طابع استراتيجي ما لم يتوفر فيها الجوانب
الثالثة االتية ،والتي تمثل المساهمة الجيدة للمحاسبة االدارية في المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات
االستراتيجية ،والتي عرفها ( )Ansari, et, al., 2009باالتجاهات الثالثة المرغوبة:
.0

الجانب التقني (الفني) :مدى توفر الجودة في هذه المعلومات ومدى مالئمتها التخاذ الق اررات.

.2

الجانب السلوكي :مدى قدرة هذه المعلومات احداث تأثير مرغوب فيه في سلوك االفراد تجاه
تحقيق االهداف االستراتيجية للشركة.

.2

الجانب الثقافي :مدى مساهمة المحاسبة االدارية في تدعيم المشاركة بين الشركة والمجتمع في
القيم والمعتقدات الثقافية.
مما سبق يتضح اهمية التكامل بين كل من المثلث االستراتيجي ومثلث اتجاه المعلومات

للوصول بالشركة إلى بر األمان في مواجهة األمواج العاتية لبحر العولمة ،ورياح المنافسة التي
تعصف بها.
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2.4

دورة حياة المنتج (")Life Cycle "LC
يعد تحليل دورة حياة المنتج أحد أهم أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،فهو يوفر إطا اًر

إلدارة تكاليف وأداء المنتج خالل فترة نشاطه حيث إن فهم وتحليل دورة حياة المنتج ،يساعد الشركات
على تحديد الوقت المناسب في إدخال المنتجات إلى األسواق ،أو معرفة الوقت المناسب الذي يتم فيه
سحب المنتج من األسواق ،استنادا الى الوضع التنافسي لمنتجات الشركة في األسواق ،ومدى نجاح
المنتج من حيث الجودة ،ومدى فشلها أيضا في تلبية رغبات الزبائن (.)Komninos , 2002
وتبدأ دورة الحياة من التحديد المبدئي لحاجة العميل ،وتمتد خالل التخطيط والبحث والتصميم
والتطوير واإلنتاج والتقييم واالستخدام واالمدادات في التشغيل ،وانهاء خدمتها ثم التخلص من المنتج.
ودورة الحياة هامة للتحكم في التكاليف بسبب تداخل اعتماد االنشطة على بعضها في الفترات الزمنية
المختلفة.
 2.4.1مفهوم دورة حياة المنتج
يختلف مفهوم دورة حياة المنتج بشكل كبير عن الممارسات التقليدية ،والتي تقوم بحساب
العديد من التكاليف في الفترة الجارية .وعلى النقيض من المفهوم التسويقي لدورة حياة المنتج ،الذي
يركز علي مبيعات المنتج فان ادارة تكاليف دورة حياة المنتج تركز على تكاليف األنشطة الضرورية،
المتعلقة بتصميم وتطوير وانتاج وتوزيع والحفاظ على المنتج .ونظ ار ألن ق اررات التصميم وتحديد
االحتياجات من الموارد تتحدد اثناء مرحلة التخطيط للمنتج

فان الرقابة الالحقة على تكاليف اإلنتاج

تكون محدودة ،وبالتالي فان التخطيط السليم في مرحلة التصميم يمكن ان يؤدي الى خفض تكاليف
اإلنتاج.
ويعرف ( )Svoboda, 1995تحليل دورة حياة المنتج بأنها" :احدى تلك األدوات الحديثة
والتي تساعد الشركات على فهم التأثيرات البيئية المرتبطة بالمنتجات والعمليات واالنشطة الالزمة".
وال شك ان االدارة الفعالة لدورة حياة المنتج تعد ام ار هاما وحاسما بالنسبة الستمرار بقاء الشركة ويعد
اشتراك وتكريس الجهود من جانب كل القطاعات الوظيفية أم اًر مطلوباً لضمان االستثمار المناسب
28

للوقت والطاقات واالموال .ومن وجهة نظر محاسبية فانه من الضروري ان يتم تحديد اهداف مالية،
وصياغة اجراءات مناسبة ،بشأن اداء المنتج لقياس النتائج الخاصة بتحقيق اقصي قدر من االرباح
في دورة حياة المنتج (فهمي.)2113 ،
ويرى ( )Komninos , 2002أن دورة حياة المنتج هي" :تلك الفترة المرتبطة بالمنتج أو
الخدمة ،من انطالقه في األسواق حتى اختفائه منها ،وما يتخللها من تغيرات مهمة في سلوك المنتج
في األسواق (كحجم المبيعات – وحجم األرباح) المرتبطة بكل منتج معين لدى الشركة ،وبالتالي فان
إدارة دورة حياة المنتج هي مهمة للغاية لدى الشركات التي تتبنى التخطيط االستراتيجي على المدى
الطويل".
وقد عرف (فهمي )2113 ،محاسبة دورة حياة المنتج بأنها تراكم التكاليف واألداء لألنشطة
التي تحدث خالل دورة حياة المنتج بأكملها من بدايتها الى نهايتها .أما ( Chen & Kleiner,
 )2002يروا أن دورة حياة المنتج تعبر عن المراحل التي يمر بها المنتج منذ تقديمه إلى السوق كمنتج
جديد إلى أن يتم التخلص منه نتيجة انخفاض الطلب عليه وانخفاض قيمة مبيعاته ،وتتأثر طول الفترة
الزمنية باحتياجات العمالء ،واإلمكانيات المادية للشركة ،االبتكارات الجديدة.
وعلى ذلك فان مدخل المحاسبة عن تكاليف دورة الحياة الكاملة للمنتج ما هو اال نظام تكاليفي
يهدف الي توفير المعلومات المناسبة ،والتي تمكن المدراء من تفهم وادارة التكاليف ،من خالل تصميم
المنتج وتطويره وتصنيعه وتسويقه وتقديم خدمات ما بعد البيع للعمالء حتي يتم التخلص منه.
ويتضمن تعبير دورة حياة المنتج ما يلي ( :)Martin, 1996
.0

إن للمنتجات حياة محدودة تبدأ بالتقديم وتنتهي باالستبعاد.

.2

تختلف المبيعات من مرحلة إلى أخرى ،حيث أن كل مرحلة من مراحل دورة الحياة تمثل
تحديات ،وفرص ومشاكل مختلفة للمنتج والبائع.

.2

ارتفاع أو انخفاض األرباح في كل مرحلة من دورة حياة المنتج.

.8

يتطلب المنتج استراتيجيات تسويقية ،وانتاجية ،ومالية مختلفة في كل مرحلة من مراحل دورة
حياته.
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 2.4.2مراحل دورة حياة المنتج
إن دورة الحياة الكلية للمنتج تبدأ منذ إدخاله إلى األسواق و تستمر خالل فترة تصنيعه إلى أن
يتم التخلي عنه في المرحلة األخيرة ،وبذلك فإن دورة حياة المنتج تتمثل في المراحل التالية (إبراهيم،
:)Komninos , 2002 ،Kaplan, et., al., 2012 ،2113
.0

مرحلة تقديم المنتج  -:Introductionوالتي تبدا مع ظهور المنتج في السوق ،وال يحقق
المنتج في هذه المرحلة ارباحا نظ ار الرتفاع قيمة تكاليف البحوث والتطوير وانخفاض مبيعاته،
ويتم تخفيض التكاليف في هذه المرحلة من خالل تحسين التصميم واساليب االنتاج من خالل
التكامل مع كل من التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة ،فالمواصفات والخصائص المتعلقة
بتصميم المنتج هي التي تحدد ما سوف تكون عليه تكاليف االنتاج في المراحل المتبقية من
دوره حياته ،وقد س اعد استخدام تكنولوجيا التصميم باستخدام الكمبيوتر على تخفيض الفترة
الزمنية المتعلقة بتطوير وتصميم المنتج.

.2

مرحلة النمو  -:Growthوالتي تتميز بنمو مبيعات المنتج وزيادة حصة الشركة في السوق،
ويمكن تحقيق ارباح في منتصف هذه المرحلة ،ويستمر تحقيقها باالرتفاع ،وتبلغ اقصى قيمة
لها مع اقترابها من مرحلة النضج ،وفي هذه المرحلة يتم تخفيض التكاليف من خالل التحسين
المستمر للعمليات ،والتوسع في استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة.

.2

مرحلة النضج  -:Maturityوهي المرحلة التي تصل فيها مبيعات المنتج الى ذروتها،
وتتميز هذه المرحلة بانها االطول في دورة حياة المنتج ،كما انها تتميز بتحسين جودة المنتج،
او اضافة خصائص او تصميم جديد للمنتج ،باإلضافة الى كسب عمالء جدد وزيادة الحصة
السوقية ،وفي هذه المرحلة يجب االستمرار في االعتماد على تخفيض التكاليف والسيطرة
عليها ،من خالل التحسين المستمر ،والتوسع أكثر في استخدام نظام التكاليف على أساس
األنشطة.

.8

مرحلة االندثار  -:Declineوتشهد هذه المرحلة انخفاض في قيمة المبيعات والحصة
السوقية للشركة ،وارتفاع حجم الخسائر نتيجة ظهور منتج جديد في السوق ،يتمتع بمواصفات
وخصائص تكنولوجية ،ومنافع تعود على العميل من استخدامه لهذا المنتج الجديد ،والقرار
المناسب الذي تتخذه الشركة في هذه المرحلة هو ضرورة التخلص من المنتج ،لعدم تغطية
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تكاليفه ومن ثم التوقف عن انتاجه وتسويقه ،ويستخدم في هذه المرحلة نظام التكاليف على
أساس األنشطة للحكم على جدوى بقاء المنتج من عدمه.
ويعتمد تخطيط التكاليف في االجل الطويل على فكرة تحليل تكاليف دورة حياة المنتج ( Total
 )Life Cycle-Costingمقارنة بالتكاليف المعيارية ،والتي تهتم بتخطيط التكاليف في االجل
القصير ،وتعتبر تكاليف دورة حياة المنتج المصدر الرئيسي للمعلومات عن ادارة تكلفة المنتج ،من
خالل توفير البيانات الخاصة بالتكاليف للمنتج خالل مراحل دورة حياته ،بما يساعد االدارة على معرفة
المرحلة التي تحتاج الى توجيه الجهود نحو خفض التكاليف ،وتحقيق الفعالية ،والكفاءة ،في تخصيص
الموارد ،لتحقيق وفورات في التكاليف فيما يتعلق بتكاليف ما قبل وما بعد االنتاج ،وبما يضمن تعظيم
الحصة السوقية للشركة ومن ثم تعظيم ربحيتها (.)Emblemsvag,2001
ويمثل الشكل التالي التكامل بين كل من سلسلة القيمة ودورة حياة المنتج وأساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية المستخدمة في خفض التكلفة في كل مرحلة من هذه المراحل:
شكل رقم ()2.1
التكامل بين كل من سلسلة القيمة ودورة حياة المنتج
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 2.4.3تكاليف دورة حياة المنتج من منظور الشركة ومنظور العميل
يجب التفرقة بين تكاليف دورة حياة المنتج من منظور العميل ،ومن منظور الشركة
( )artto,1994بالنسبة للعميل تعبر تكاليف دورة حياة المنتج عن اجمالي التكاليف التي يتحملها
العميل نتيجة استحواذه على المنتج ،اما بالنسبة للشركة فهي عبارة عن اجمالي التكاليف التي تتحملها
بداية من تقديم المنتج كفكرة حتى وصول المنتج الى العميل ،وقد بين ( & adamany
 )gonsalves,1994ان سعر بيع المنتج يتحدد من خالل االهتمام بتحليل تكاليف دورة حياة المنتج
بالنسبة للعميل (تكاليف االستحواذ) ،وبالنسبة للشركة (تكاليف االنتاج) ،ويتمثل الفرق بينهما في الربح
المستهدف ،التي تسعى الشركة الى تحقيقه.
لذلك يجب على الشركة ان تعمل على تخفيض تكاليف تصميم وتطوير المنتج وانتاجه،
باإلضافة الى تخفيض التكاليف التي تتحملها بعد تسليم المنتج للعميل ،وينبغي عند تحليل تكاليف
دورة حياة المنتج االستعانة بأساليب علمية وموضوعية وبيانات حقيقية ،نظ ار ألهميتها في توفير
البيانات الالزمة إلدارة الشركة والتي تساعد في( & )Clinton & graves, 1999
:)(Norrisk,2001
.0

بيان مدى اهمية االنشطة والتكاليف التي تحدث خالل دورة حياة المنتج ،بخالف انشطة
وتكاليف االنتاج ،والتي تحظى باهتمام االدارة.

.2

التنبؤ باالحتياجات المستقبلية من الموارد.

.2

توفير البيانات التي تساعد ادارة الشركة على تخطيط استراتيجياتها وموازناتها المستقبلية.

.8

تحديد النسب المئوية المتوقعة للمبيعات واالرباح واالستثمارات المخططة في االصول لكل
مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج ،وقد بين (  (Clinton & graves,1999ان تحليل
سلسلة القيمة في ظل دورة حياة المنتج يبين كيفية تحرك المنتج خالل دورة حياته ،حيث تعتبر
انشطة البحث والتطوير والتصميم – احد انشطة سلسلة القيمة – ذات اهمية للمنتج في مرحلة
تقديم المنتج ،بينما تعتبر انشطة خدمات ما بعد البيع ذات اهمية للمنتج في مرحلة اندثاره
والتخلص منه ،وقد بين ذلك من خالل ربطهما بمقاييس االداء الحديثة والتي تمثل مفاتيح
النجاح الرئيسية بالنسبة للشركة وفقا لتقييم بطاقة االداء المتوازن.
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2.5

إدارة الجودة الشاملة (")Total Quality Management " TQM
أصبح االهتمام اليوم بالجودة ظاهرة عالمية ،توليها الشركات والحكومات في العالم اهتماما

خاصا ،بل ويمكن القول أن الجودة باتت الوظيفة األولى للكثير من الشركات ،وفلسفة إدارية وأسلوب
حياة تمكنها من البقاء واالستمرار في ظل المتغيرات البيئية المتالحقة وسريعة التغير ،وتزايد إدراك
المستهلكين لمستوى الجودة فيما يقدم لهم من سلع أو خدمات (البكري.)2112 ،
ويرى بعض الكتاب أن الجودة ليست وليدة عصر الصناعة والثورة الصناعية ،بل أن جذورها
تمتد إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد .ويدلل (العزاوي )2112 ،على ذلك بما تضمنته المادة
( )223من قوانين حمورابي ،حيث أشارت هذه المادة بوضوح إلى ضرورة االهتمام بالجودة وحسن
تنفيذ العمل .كذلك ما عرف عن الفراعنة من دقة واتقان للعمل في بناء معابدهم وما تركوا من شواهد
باقية حتى عصرنا هذا.
ولقد شهدت أساليب الرقابة على الجودة تطورات مهمة في عملية اإلنتاج ،إذ مرت أساليب
الجودة بمراحل متعددة منذ بداية القرن الماضي نتيجة لتطور عمليات اإلنتاج وتعقدها .لذلك يمكن
تصنيف التطور الذي مرت به الرقابة على الجودة إلى أربعة مراحل (العزاوي:)2113 ،
-

المرحلة األولى :التفتيش (منذ بداية الثورة الصناعية وحتى عام 1444م)
إذ كان الحرفي يقوم بنفسه بفحص إنتاجه الذي ينتجه ،حيث كان العامل مسئوال عن تصنيع

المنتج بأكمله ،وكانت عمليات الرقابة في هذه الفترات تعتمد أسلوب بسيط يطلق عليه أسلوب
المقارنات ،ويركز على المقارنة بين الجزء األساسي والجزء المصنع ،وبتحقيق التطابق بينهما سيتحقق
هدف الرقابة على الجودة .ومع التطورات الحاصلة خالل السنوات (0321-0321م) في عمليات
اإلنتاج ،و نظم التصنيع التي أصبحت أكثر تعقيدا ،تطلب القيام بمالحظة مستمرة لإلنتاج النهائي،
ليتحول أسلوب الرقابة على الجودة إلى أسلوب التفتي

أسلوبا للتفتي
) ،(Inspectionبوصفه
ً

واالختيار أو القياس لواحدة أو أكثر من خصائص السلعة ،للتأكد من تحقيق التطابق لكل الخواص مع
المعايير الموضوعة.
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-

المرحلة الثانية :ضبط الجودة إحصائيا (1464-1444م)
بسبب المنافسة التي شهدها عالم األعمال توجهت الشركات إلى االهتمام بمنتوجاتها واالرتقاء

بجودتها باستخدام األسلوب العلمي في ضبط الجودة والعمليات ،وتشخيص المشاكل التي تحدث في
إحصائيا األسلوب الرئيس في الرقابة على
أثناء عملية اإلنتاج ،فأصبح أسلوب ضبط العملية
ً

العمليات ،وقد تميزت هذه الفترة باالستخدام الواسع والكبير للمخططات اإلحصائية في عمليات
الشركة ،والسيما اإلنتاج والجودة كمخطط باريتو ( )Paretoومخطط السبب -األثر(Cause-
)Effectالتي أثبتت كفايتها في تشخيص المشاكل ،ولقد انصب التركيز في هذه الفترة على العمليات
وكيفية إدارتها بكفاية ،وبالشكل الذي أدى إلى جعل الرقابة على العمليات مسؤولية لكل فرد في
الشركة .والتي تتضمن تحقيق رضا الزبون عن الجودة.
-

المرحلة الثالثة :ضمان الجودة (1424-1464م)
في هذه المرحلة أصبح تحقيق الجودة العالية للمنتوجات هو ما تسعى إليه جميع الشركات

الصناعية ،فتحقيق الثقة بأن كل شيء صحيح وخال من العيوب ،هي الميزة التي يتمتع بها أسلوب
عمل الشركات لمبدأ التلف الصفري ( ،)Zero Defectالذي أطلقه واستخدمه بشكل واسع
( .)Crosbyوقد دفع هذا األسلوب الشركات إلى تحقيق التنسيق بين العاملين والمدراء في حل
المشاكل ووضع التحسينات عن طريق برامج مخصصة لهذا الغرض ،فضالً عن جعل هدف كل فرد
عامل في الشركة يتمثل بتحقيق التلف الصفري في عمله ،عن طريق الصالحيات الممنوحة له،
وتشجيعهم بالمكافآت والحوافز بما يحقق الدعم لعمل األفراد داخل الشركة من جهة ،وتحقيقها لألهداف
االستراتيجية لعملية التخطيط للجودة من جهة أخرى.
إن التطور في مفهوم الجودة يضمن الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة الذي نتج عنه
تطور جديد في الجودة أطلق عليها ضمان الجودة ( )Quality Assuranceبوصفة جميع اإلجراءات
المخططة والمنهجية الالزمة إلعطاء الثقة بأن السلعة أو العملية أو الخدمة المؤداة سوف تستوفي
متطلبات الجودة (.)Crosby, 1989
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-

المرحلة الرابعة :إدارة الجودة الشاملة
أساسيا من أركان الوظيفة اإلدارية للمدراء ،إذ يتطلب
ركنا
أصبحت الجودة في هذه المرحلة ً
ً

اء لمنتجاتها أو لعملها ،وجعلها مسؤولية كل فرد فيها،
االهتمام بما يمكن الشركة من إحراز التميز ،سو ً

فظهرت إدارة الجودة الشاملة كمدخل إداري يركز على الجودة ،التي تعتمد على مساهمة جميع أفراد
الشركة لتحقيق النجاح طويل األمد من خالل تحقيق رضا الزبون ،وتحقيق المنافع لجميع أفرادها

وللمجتمع .إلى جانب االهتمام الكبير في نمط اإلدارة الحديثة ،شهدت هذه المرحلة تطور المواصفات
العالمية بما يضمن تحقق أعلى درجات المطابقة للمواصفات المطلوبة للزبون ،األمر الذي وحد
المواصفات الوطنية في دول العالم كافة ،للخروج بمواصفات عالمية موحدة ذات شهادة لضمان
مهما
الجودة ،أطلق عليها سلسلة المعايير الدولية ( ،)ISO 9000فهذه المواصفات أصبحت شرطًا ً

أساسيا في عمليات التبادل التجاري الدولي ،وضرورة من ضرورات إبرام العقود التجارية بين الشركات
و ً

في كافة دول العالم.

 2.5.1مفهوم إدارة الجودة الشاملة
يمكن القول بأن "إدارة الجودة الشاملة هي أحد أبرز المفاهيم اإلدارية الحديثة التي تعمل على
إحداث تغييرات جذرية في أسلوب عمل الشركة ،وفي فلسفتها وأهدافها ،بهدف إجراء تحسينات شاملة
في جميع مراحل العمل ،بالشكل الذي يتفق مع المواصفات المحددة والمتفقة مع رغبات العمالء ،في
سبيل الوصول ليس فقط إلى إرضاء العمالء أو إسعادهم ،وانما إلى إبهارهم من خالل تقديم سلع
وخدمات ال يتوقعونها" (توفيق)2112،
وقد عرفها معهد الجودة الفيدرالي على أنها" :منهاج تطبيقي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات
وتوقعات العميل ،إذ يتم استخدام األساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في العمليات والخدمات"
( ،)Gagne & Richard, 1995أما (الخطيب )2111 ،فيرى أنها" :فلسفة إدارية عصرية ترتكز
على عدد من المفاهيم اإلدارية الحديثة الموجهة ،التي يستند إليها المزج بين الوسائل اإلدارية األساسية
والجهود االبتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل االرتقاء بمستوى األداء والتحسين
والتطوير المستمرين".
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وقد عرف ( )Weygandt, et, al., 2012إدارة الجودة الشاملة :بأنها أنظمة

تسعى

للتخفيض من عيوب المنتجات التامة الصنع بهدف التوصل لمستوى الالعيوب في المخرج النهائي،
سواء أكان منتجاً أو خدمة (وهذا ما أطلق عليه ( )Crosbyمصطلح ( ،) )Zero Defectوتحسين
كل األبعاد أو المكونات في سلسة القيمة للمنتج ،بهدف إرضاء الزبون وكسب زبائن جدد.
كما عرفها ( )Al-Khadash, et, al., 2006بأنها" :التوسع الطبيعي في الجهود المكثفة
التي تهدف الى تطوير وتحسين اداء الشركات من خالل مراقبة جودة المنتجات" ،ويرى ( Khan,
 ) 2009أن إدارة الجودة الشاملة هي" :نظام عملي طويل المدى مقاد من قبل االدارة العليا لتحقيق
ثقافة التغيير الكلي ،وصوال للترابط والتكامل بين كافة الوظائف والعمليات واألنشطة في الشركة ،من
خالل المشاركة لتلبية حاجات الزبائن ذات الطابع المتجدد ،وخلق الوالء لدى زبائن الشركة" .بينما
يرى ( )Hendricks & Singhal, 1999ان مفهوم ادارة الجودة الشاملة هو مفهوم يعتمد بالدرجة
االساسية على التحسين المستمر لجميع العمليات في الشركة ،لضمان جودة المنتجات والخدمات والتي
هي مخرجات عمليات للشركة.
بينما يرى ( )Kaplan, et, al., 2012في إدارة الجودة الشاملة عملية للتحسين المستمر
للجودة ) )CQIوهو مفهوم آخر إلدارة الجودة الشاملة ،يركز بشكل قوي على تحسين وتطوير
العمليات الداخلية والخارجية ذات الصلة بالجهات الداخلية للشركة (القوى العاملة  -المدراء) ،والجهات
الخارجية المرتبطة بالشركة (الجمهور المستهلك للمنتج /الخدمة ،والعمالء ) .وهذا ما ذهب إليه أيضا
( )Edmonds, et, al., 2012في تعريفهم إلدارة الجودة الشاملة بأنها" :التحسين المستمر للجودة
من خالل استم اررية العاملين في الشركة في بذل قصارى جهدهم ل (خفض العيوب – إزالة التالف
والضائع – سرعة االستجابة – تبسيط تصميم المنتجات – تسهيل عملية توصيل المنتجات والخدمات
للزبائن) بهدف إرضاء توقعات الزبائن حول تلك المنتجات النهائية".
ومن خالل ما سبق يتضح أن إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية تهدف لالستفادة من كافة
موارد الشركة البشرية والمادية والفنية بشكل متكامل بغرض التحسين المستمر للجودة ،وصوال إلى
أفضل منتجات أو خدمات مرضية للزبون ،ومقدمة له بأقل التكاليف ،مع عدم إغفال الشركة لمتطلبات
موظفيها ومستثمريها ومالكها.
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 2.5.2المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاملة
تناول العديد من الباحثين مبادئ إدارة الجودة الشاملة والتي يختلف تصنيفها من دراسة إلى
أخرى ويمكن سردها كما يلي:
.0

التحسين المستمر :يعتبر مبدأ التحسين المستمر أساساً مهما تميزت به فلسفة إدارة الجودة
الشاملة عن أنماط العمل السابقة ،فهي األنشطة المعتمدة في الشركة لزيادة كفاية عمليات
الجودة وفاعليتها لتقديم منافع إضافية إلى الشركة وزبائنها.)Pritchard,1996(.

.2

التخطيط االستراتيجي :إن بداية سعي الشركات إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة والتخطيط لها
استراتيجيا لدمج أنظمة وعمليات الشركة مع متطلبات البيئة الخارجية والزبائن يبدأ بقرار
استراتيجي ،يركز على الجودة التي ترتكز رؤية ورسالة الشركة على تحقيقها بأعلى الدرجات
ألنها الوسيلة األكثر كفاءة التي تتمكن الشركة من خاللها إحراز ميزة تنافسية في األسواق
العالمية ).(Ross,1995

.2

التدريب :فمن الخطأ تطبيق إدارة الجودة الشاملة دون تدريب مسبق لكافة المستويات االدارية،
حيث أن التدريب هو وسيلة كفؤة تضمن اكساب األفراد العاملين المهارات والقدرات الالزمة
لتطوير وتحسين الجودة في العمل (.)Roumi, et, al., 2012

.8

استخدام الحقائق اساساً التخاذ الق اررات :إن تكامل التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة يتمثل
بالمعلومات ذات الصلة التي تتوفر لإلدارات العليا ،بما يعزز عملية صنع الق اررات ،التي
تستند إلى الحقائق الفعلية التي يتم الحصول عليها من مختلف الجهات في الشركة ،مما
سيحقق قاعدة معلوماتية مهمة تستطيع الشركة الرجوع إليها عند الحاجة في اتخاذ الق اررات
المهمة ،مما يجعل المعلومات أساساً مهماً في فلسفة إدارة الجودة الشاملة ).(Cliar,1997

.3

الوقاية من األخطاء قبل وقوعها :وتفعيل هذا المبدأ يتطلب استخدام معايير مقبولة لقياس
جودة المنتجات والخدمات أثناء عملية اإلنتاج ،بدالً من استخدام مثل هذه المعايير بعد وقوع
األخطاء (.)Jablonski, 1991

.6

التركيز على الزبون :يعتبر البعض أن الزبون هو من أهم األصول ألية شركة ،ويرتبط رضا
الزبون الدائم بالضرورة بنجاح وتميز الشركة ،وقد عرف ) (Demingالجودة على أنها ليس
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فقط اإليفاء بتوقعات ،واحتياجات الزبون ،ولكن كذلك التنبؤ باحتياجاته وتوقعاته المستقبلية
).(Besterfield et, al., 2005
.3

إشراك الموظفين وتمكينهم :تستنععد فلسفة اإلدارة الحديثة اليوم على أساس أن أهداف الشركة
تتحقق مع اآلخرين ومن خاللهم) ،(Robbins & Coulter, 2005لذلك فإنه من الضروري
على االدارة العليا العمل على توضيح رؤيتها تجاه الجودة الشاملة ،واشراك العاملين في
صياغة الطرق المناسبة لتطبيقها ،لتضمن بذلك ايمانهم بهذه الرؤيا وتبنيهم لها .وكمتطلب
أساسي من متطلبات إدارة الجودة الشاملة في تعظيم مشاركة جميع العاملين داخل الشركة
ضمن الفريق الواحد .وقد أشار ) (Besterfield; et.,al., 2005إلى أن إشراك وانخراط
الموظفين يأخذ أشكاال متعددة على النحو اآلتي:
 فرق العمل :حيث تشير إلى مجموعة من الناس يعملون سوية ،وذلك لتحقيق أهداف
أو غايات مشتركة.
 التمكين ( :(Empowermentيشير مصطلح تمكين العاملين إلى إيجاد بيئة يمتلك
فيها العاملين القدرة ،والثقة ،باإلضافة إلى التحلي بالمسؤولية في تحسين العمليات
واألداء ،والمبادرة في الخطوات الضرورية من أجل تلبية متطلبات الزبون ،وذلك
لتحقيق أهداف وقيم الشركة.
 التحفيز :ويتم ذلك انطالقا من توفير االحتياجات الضرورية للعاملين والتي تشمل
حاجات البقاء ،واألمن ،واالجتماع ،واالحترام ،وتحقيق الذات.

.4

تغيير الثقافة التنظيمية لدى العاملين :يتطلب هذا األمر تغيير نمط العمل التقليدي لإلفراد
العاملين .والذي قد يواجه مقاومة من العاملين ،نتيجة التغيرات التي تحدثها إدارة الجودة
الشاملة في نمط عملهم الروتيني ،األمر الذي يفتح باب المناقشات والحوار سواء مع العاملين
بعضهم لبعض ،أم مع اإلدارات العليا للوصول إلى حلول للمشاكل التي يواجهونها في
الشركة .والتي تمثل األسلوب الذي ينتج إجراء تحسينات متعددة في العمليات المختلفة،
فضالً عن منح العاملين الثقة بأن عملهم أصبح ذا أهمية كبيرة للشركة ).(Cliar,1997

.3

التغذية العكسية :وهذا المبدأ األخير يتيح للمبادئ السابقة أن تؤتي ثمارها .في هذا المجال
تلعب االتصاالت بين المشرفين ومرؤوسيهم الدور المحوري ،حيث يعتبر توجيه المرؤوسين
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هي التحدي األكبر أمام المشرفين في هذه المرحلة .ومن ثم فإن النجاح في الحصول على
تغذية عكسية دقيقة ،ومساعدة المشرفين لمرؤوسيهم في مواكبة التطور ،تعتبر من أهم عوامل
الزيادة في فرص النجاح واإلبداع (.)Jablonski, 1991
 2.5.3أهداف الجودة الشاملة
إلدارة الجودة الشاملة عدد من األهداف التي ترغب إدارة الشركة في تحقيقها ،ويمكن تحديد
أهم أهداف إدارة الجودة الشاملة وفق اآلتي (علوان:)2113 ،
.0

أن تمتاز جودة المنتجات باالستقرار ،وأن تكون أفضل ما يمكن بالنسبة للشركة.

.2

أن تمتلك الشركة أفضل القنوات لتوزيع المنتجات ،بحيث تساهم بشكل سريع في تقديم خدمات
ما بعد البيع ،وبما يتالءم مع احتياجات المستهلك.

.2

أن تمتاز الشركة بالمرونة الدائمة للتكيف مع االحتياجات المتجددة للمستهلك ،مع زيادة القدرة
على إجراء التعديالت التي تحصل في بيئة عمليات اإلنتاج.

.8

السعي باستمرار إلى تخفيض تكلفة المنتج من خالل عمليات تحسين الجودة ،وتخفيض
العيوب في العمليات أو المنتجات التامة الصنع.

 2.5.4مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة
تمر عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل أساسية هي على النحو التالي
(عبدالمحسن:)0336 ،
.1

مرحلة اقتناع و تبني اإلدارة لفلسفة إدارة الجودة
وفي هذه المرحلة تقرر إدارة الشركة رغبتها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ،ومن هذا المنطلق

يبدأ كبار المدراء بالمنشآت بتلقي برامج تدريبية متخصصة عن مفهوم النظام ،وأهميته ،ومتطلباته
والمبادئ التي يستند عليها.
ويفضل أن تتم عملية التدريب من قبل جهات متخصصة في هذا الشأن ،حتى يتحقق الهدف
المنشود من ورائها ،على أن تقوم طبقة اإلدارة العليا بعد ذلك بنقل أفكار النظام إلى العاملين بالشركة
ككل.
39

.2

مرحلة التخطيط
وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية للتنفيذ ،وتحديد الموارد الالزمة لتطبيق النظام ،وفي هذه

أيضا يتم اختيار (الفريق القيادي لبرنامج إدارة الجودة والمقررين والمشرفين) ،ويتم التصديق
المرحلة ً
على هذه الخطة بعد الموافقة عليها من جميع أعضاء الفريق.

.3

مرحلة التقويم
وغالبا ما تبدأ عملية التقويم ببعض التساؤالت الهامة و التي يمكن في ضوء اإلجابة عليها
ً

تهيئة األرضية المناسبة للبدء في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.
.0

ما هي األهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها؟

.2

ماذا يجب على الشركة القيام به لتحقيق هذه األهداف؟

.2

حاليا بالشركة والتي تستهدف تحسين األداء؟
ما هي األساليب المطبقة ً

.8

هل هناك إمكانية إلحالل أسلوب إدارة الجودة الشاملة بدالً من األساليب المعمول بها في الوقت

الراهن؟
.3

ما هي المنافع التي يمكن أن نحققها من وراء تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة؟

.6

ما هي متطلبات تطبيق النظام بفعالية داخل الشركة؟

.3

ما هي أهم العقبات التي يمكن أن تعيق تطبيق النظام؟

.4

مرحلة التنفيذ
و في هذه المرحلة يتم اختيار األفراد الذين سيعهد إليهم بعملية التنفيذ ،ويتم تدريبهم على

أحدث وسائل التدريب المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.
.5

مرحلة تبادل و نشر الخبرات
و في هذه المرحلة يتم استثمار الخبرات و النجاحات التي تم تحقيقها من تطبيق نظام إدارة

الجودة الشاملة ،حيث تشارك جميع إدارات وأقسام الشركة وكذلك المتعاملون معها من العمالء
والموردين في عملية تحسين الجودة.
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 2.5.5تكاليف الجودة
عند القيام بجهود التحسين المستمر للجودة أي تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ،سيظهر
مقابل ذلك مفهوم تكاليف الجودة " ،"Quality Costsويقصد بمفهوم تكاليف الجودة هو إجمالي
التكاليف للجهود المبذولة في التحسين المستمر(الجودة) ،واجمالي التكاليف المتكبدة جراء القصور في
التحسين ( ،)Feigenbaum,1956وقد عرف (الحلبي )2101 ،تكاليف الجودة بأنها" :نظام
التكاليف الذي يعمل على قياس وتحليل ورقابة تكاليف الجودة للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب
وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة".
وبالتالي يمكن تعريف تكاليف الجودة بأنها المقاييس المالية ألداء التحسين المستمر للجودة،
إضافة إلى تكاليف ضعف التحسين المستمر للجودة أو ما توصف بأنها تكاليف الجودة الرديئة.
 2.5.6تصنيف تكاليف الجودة
أوضح ( )Kaplan, et, al., 2012بان ما نسبة بين ( )%21-%21من تكاليف الجودة هي
ذات صلة بشكل مباشر بتكاليف التصنيع (تكاليف مباشرة) ،وقد صنفها إلى أربع فئات كالتالي:
.0

تكاليف الوقاية :فهي تلك التكاليف المتكبدة لضمان أن الشركات تنتج منتجات وفقا لمعاير
الجودة العالمية ( ،)ISO 9001ولتجنب منع حدوث عيوب قبل إنتاج المنتج بشكله النهائي
من خالل تصميم منتجات قوية وخالية من العيوب ،وقد ضرب أمثلة على ذلك (هندسة
الجودة ،وتدريب العاملين ،والرقابة على الجودة) ،للوصل إلى الهدف الرئيسي إرضاء الزبون
وكسب الثقة من طرفهم وجذب زبائن جدد.

.2

تكاليف المطابقة  /التقييم :فتكاليف التقييم هي تلك التكاليف المتعلقة بالتحقق من أن
المنتجات قد لبت حاجات كل من الزبائن الداخليين (العاملين) ،وحاجات الزبائن الخارجيين
(وهم الزبائن المستهلكين للمنتج والموزعون) ،ومن أمثلة تكاليف التقييم التفتي
من المواد الخام ،واختبار المعدات والمكائن والتفتي
المعلومات و التفتي

على مشتريات

على األنظمة التكنولوجية وأنظمة

على نظام الرقابة الداخلي .وعرفها (علوان :)2113 ،بأنها تلك
41

التكاليف الناجمة عن محاولة معرفة إذا كانت المنتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة ،وتختلف
هذه التكاليف في السلع عن تلك التكاليف في الخدمات إذ تتحدد في الخدمة على تكاليف
إجراءات الرقابة الخاصة بالتأكد من مدى توافق ممارسات العمل الموصوف .وفيما يخص
تكاليف التقييم للسلع فإنها تتضمن تكاليف موظف الفحص والتفتي

كما تتضمن كلفة

المعدات والنفقات المترتبة على صيانة قسم التفتي .
.2

تكاليف الفشل الداخلية :وهي تلك التكاليف الناجمة عن عيوب في اإلنتاج قبل شحنه للعمالء
الخارجين ،أو قبل طرحه باألسواق ،وقبل اقتناء الزبائن لتلك المنتجات المعيبة ،وتسمى
بتكاليف اكتشاف العيوب في التصنيع للمنتجات النهائية ،ومن أمثلة تلك التكاليف إعادة
تصنيع أو إعادة تصميم المنتجات المعيبة ،وأيضا منتجات هالكة (خردة) غير قابلة للتعديل
وهي بمثابة خسارة للشركة ،وبالتالي تعتبر تكاليف إعادة صياغة المكونات المعيبة للمنتج أو
الخدمة هي من ضمن التكاليف اإلضافية ،والتي يعد سببها اإلخفاق داخل الشركة ،كما أوجز
( )Laufer, 1984بأنها مجموعة من التكاليف التي تتحملها الشركة بسبب إنتاج منتجات
ذات جودة رديئة ،والتي يتم اكتشافها قبل عمليات البيع للمستهلك وتتضمن:
 .0تكاليف الخردة وهي مرتبطة بالمنتجات الرديئة والتي ال يمكن إصالحها والمتمثلة
بالمنتجات التامة الصنع المعيبة والتي يتم الكشف عنها خالل عملية اإلنتاج.
 .2تكاليف العمل المعتاد المرتبطة بإعادة تصليح أو تحديد المنتجات المعيبة.
 .2تكاليف توقف العملية وتتضمن تصليح أو استبدال المكائن واألجهزة وازالة
المسببات المؤدية ذلك.
 .8تكاليف فشل العملية وهي المرتبطة بتحديد العملية اإلنتاجية التي أدت إلى
منتجات ذات الجودة الرديئة.
 .3تكاليف خفض سعر البيع وهي ناشئة عن بيع شركات معيبة أو متضررة أو ذات
جودة رديئة.

.8

تكاليف الفشل الخارجية :وهي تكاليف تظهر عندما يكتشف الزبائن والعمالء العيوب في
اإلنتاج ،فتلك التكاليف المرتبطة بتصحيح المشاكل من صيانة للمنتجات ،وتكاليف الضمان،
وتكاليف مرتبطة بمندوبي المبيعات في الشركة لمتابعة حالة المنتجات المعيبة المستلمة كمثل
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االتصاالت والزيارات الميدانية ،ومن الواضح أنها من اخطر التكاليف التي قد تصيب الشركة
على المدى الطويل فقد تخسر الشركة سمعتها ،وتخسر عدد من زبائنها األساسين مما يخرج
الشركة من أسواق المنافسة ،وبالتالي تجد أن إدارة الشركة تسعى جاهدة إلى تجنب مثل هذه
التكاليف ،وتأكيدا على ما سبق فقد عرفها(  )Laufer, 1984بأنها مجموعة التكاليف التي
تنشأ بعد استالم المستهلك للمنتج ذي الجودة الرديئة ،وهي على األغلب تتعلق بخدمات ما
بعد البيع وتتضمن األنواع التالية:
.0

تكاليف اعتراض المستهلك :وهي التكاليف الموجهة إلى عمليات البحث واالستجابة
المرضية لشكاوى المستهلك الناجمة عن بيع المنتجات ذات الجودة الرديئة.

.2

تكاليف إعادة المنتج :وهي التكاليف الموجهة لعمليات المناولة ونقل واستبدال
المنتجات ذات الجودة الرديئة ،والتي يتم إرجاعها من قبل المستهلك.

.2

تكاليف المساءلة القانونية عن المنتج الناشئة من فشل المنتج في أداء وظائفه والتي
أدت إلى إلحاق الضرر بالمستهلك بسبب الجودة الرديئة للمنتج.

.8

تكاليف فقدان المبيعات الناشئة عن عدم رضا المستهلك لجودة المنتج واحجامه عن
شراء المنتج.
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نظام التكاليف على أساس األنشطة )"(Activity Based Costing "ABC

2.6

أدى التطور التقني إلى تغيير في هيكل التكاليف ،وذلك لدخول المكننة إلى مختلف المراحل
مما جعل من تكلفة عنصر العمل المباشر تنخفض وتتضاءل بينما تزداد التكاليف غير المباشرة التي
تخص األقسام المختلفة .وعليه لم يعد نظام تحميل المنتج بالتكاليف التقليدي قاد اًر على خدمة االدارة
كمصدر للمعلومات لمعرفة كلفة المنتج تمهيداً التخاذ ق اررات أكثر أهمية

& (Coopeer

).Kaplan,1998
كما ويمكن تلخيص أهم االنتقادات الموجهة إلى النظام التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة
بما يلي:
.0

تفترض الطرق التقليدية وجود عدد محدود من مجمعات التكلفة ) (Cost Poolsللشركة على
اختالف أنشطتها مما يتناقض وحاجة االدارة إلى تحديد العالقة بين األسباب (األنشطة) وبين
النتائج (التكلفة) بشكل مفصل ودقيق .والذي يؤمن تحقيق إدارة أفضل لألنشطة والحصول
على ق اررات ادارية أفضل ( .)Horngren, et, al., 1999كما وأن تجاهل تعقيدات األنشطة
االنتاجية سينجم عنه تشويه في تكلفة المنتج النهائي وعلى وجه الخصوص عند تنوع
المنتجات (.)Johnson, 1987

.2

يعتمد النظام التقليدي على مقاييس مرتبطة بالحجم مثل (ساعات العمل المباشر) كأساس
لقياس التكاليف غير المباشرة ،وبهذا تفترض أن التكاليف المستهلكة تزيد ،عندما يزيد عدد
الشركات المنتجة من منتج ما ،االمر الذي يؤدي الى عدم العدالة في تحميل المنتجات
المختلفة من نصيبها في التكاليف ،وبالتالي تسجيلها بطريقة غير صحيحة ،خصوصا مع
وجود منتجات متنوعة وذات احجام مختلفة(هديب.)2113 ،

.2

إن التنوع الكبير للمنتجات ،يؤدي الى اختالف في نسب استهالكها لألنشطة بشكل كبير،
وعليه فإن استخدام موجه تكلفة سوف يؤدي الى تخصيص التكلفة غير المباشرة المتحققة عن
استهالك االنشطة للموارد بشكل غير دقيق(.)Hilton, 1999

.8

إن النظام التقليدي للتكاليف استخدم نظم بسيطة في توزيع التكاليف غير المباشرة ،االمر الذي
أدى الى تشويه في حساب تكلفة المنتج النهائي ،خاصة في تلك المنشآت التي تنتج منتجات
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متعددة ومتنوعة ( ،)Jonson & Kaplan, 1987االمر الذي يؤثر على تكلفة المنتج
وربحيته ،وال يسهم في تقييم االداء ومحاسبة المسؤولية واتخاذ الق اررات االدارية المفيدة ،وال
تساعد في عملية الرقابة وقياس التكلفة بشكل دقيق وعادل ،وذلك بسبب اهتمامها بالنتائج
المالية االجمالية دون مراعاة االنشطة الفعلية المسببة لهذه النتائج ( Turney & Stratton,
.)1992
.3

المعلومات التي ينتجها النظام التقليدي للتكاليف مضللة ألنها تميل الى زيادة تكلفة المنتجات
( )over costذات أحجام االنتاج أو المبيعات العالية ،والتي تنافس بشكل جيد ،من خالل
تحميلها بقدر كبير من التكاليف غير المباشرة وقدر اقل للمنتجات ذات االحجام المنخفضة
(.)Horngren, et, al., 2000

.6

تقارير النظم التقليدية للتكاليف ال توضح بدقة تفاصيل االموال المنفقة ،وعلى من انفقت،
وبواسطة من انفقت ،أي أن االخفاق يظهر في تقارير تكلفة االنشطة والعمليات ،وعليه فإن
االعتقاد السائد أن النظم التقليدية للتكاليف باتت ال تلبي شروط المنافسة العالمية للتحسين،
(.)Johnson, 1990
أي إنه يمكن القول أن الطرق التقليدية ركزت على مجرد توفير بيانات مالية لغرض تقييم

المخزون وتحديد تكلفة البيع وعجزت عن توفير بيانات اضافية في خدمة االدارة ومساعدتها في اتخاذ
ق اررات التشغيل واالستراتيجيات والتي من شأنها تأمين أفضل البيانات لإلدارة لمساعدتها في اتخاذ
ق ارراتها للدخول إلى األسواق والتنافس على قاعدة متينة من دقة هذه البيانات فيما يتعلق بصدق تحميل
المنتج بما يخصه فعالً من تكاليف.
ونظ اًر لكل ما ورد من انتقادات جاء ظهور نظام التكاليف المبني على أساس األنشطة
) (ABCوالذي بدء استخدامه من قبل ( )Kaplan & Kooperفي العام ( 0343م) في الواليات
المتحدة بديالً لتجاوز الكثير من هذه االنتقادات ،وبالرغم من مواجهة هذا النظام الصعوبات في
التطبيق والتكلفة العالية التي تتحملها الشركة وخاصة في بداية تطبيقها له وعدم قبوله من قبل
الكثيرون لعدم رغبتهم في التغيير ولتمسكهم بالنظام التقليدي ( .)Julie,1998إال أنه سرعان ما انتشر
استخدامه في الكثير من الدول منها الدول األوربية ،وكندا وحتى روسيا حيث كانت هناك العديد من
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األفكار التي تتفق ومضمون نظام ) (ABCاال أنها لم تجد رواجاً وتسويقاً .وكان اهتمام الباحثون
ينصب على ضرورة االهتمام بمسببات التكلفة ).(Cost Driver
 2.6.1مفهوم نظام التكاليف على أساس األنشطة
نظام التكاليف على أساس األنشطة أحد أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية الذي يهتم
بتحليل األنشطة واعتبار تكلفة المنتج أو الخدمة هي تكلفة تلك األنشطة التي تضيف قيمة لذلك المنتج
أو الخدمة ،حيث يتيح هذا النظام تحديد تكلفة المنتج بشكل أدق ،إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية ،بسبب
إلغاء األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج وال تؤثر في جودته (.)Hilton,2002
أما ( )Cooper& Kaplan, 1998فقد أشا ار إلى أن نظام التكاليف المبني على أنشطة ليس
أسلوب محاسبي فحسب ،بل يتعلق بكافة نواحي األعمال ،حيث يساعد اإلدارة في معرفة المنتجات
الواجب انتاجها وأي الزبائن تخدم؟ ،إضافة للدور الذي يلعبه هذا النظام في تحسين األداء المستقبلي
للشركة .وقد عرفاه بأنه " :أداة استراتيجية للمنشأة تُساعدها في الحصول على تكلفة أكثر دقة
ومعلومات عن ربحية العمليات والمنتجات والخدمات وعمالء الشركة مما يساهم في اتخاذ العديد من
الق اررات المهمة ،ومنها ق اررات التسعير والتسويق وتصميم المنتج أو الخدمة ،وق اررات توظيف الموارد".
بينما عرفه (درغام و شقفة )2113 ،بأنه" :أسلوب متطور يسعى إلى تحقيق الدقة في
تخصيص التكاليف غير المباشرة من خالل تحديد وتجميع األنشطة في مجمعات للتكلفة مع استخدام
العديد من مسببات التكلفة المالئمة لتتبع تلك التكاليف إلى األنشطة ،ومنها إلى هدف التكلفة
(المنتجات أو الخدمات) ،مما يؤدي إلى فهم أكثر للتكاليف والحصول على معلومات تكاليفية أكثر دقة
تساعد اإلدارة في عملية اتخاذ الق اررات اإلدارية الرشيدة".
ويمكن من خالل هذه التعريفات التوصل إلى أن نظام التكاليف المبني على األنشطة يعد أحد
أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية الذي يهتم بتخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات
والخدمات التي تمثل هدف التكلفة ( )Cost Objectiveحسب استفادة كل نوع من هذه المنتجات أو
الخدمات من كل نشاط من أنشطة الشركة ( ،)Activityالتي بدورها استنفذت التكاليف غير المباشرة
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التي يتم تجميعها في وعاء تكلفة خاص بكل مجموعة متجانسة من التكاليف ()Cost Pools
باستخدام محركات التكلفة المالئمة (.)Cost Driver
وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن التطرق إلى بعض المصطلحات الوارد فيها فيما يلي:
.0

هدف التكلفة ( :)Cost Objectذلك الشيء الذي نحتاج إلى حساب تكلفته ( Atkinson, et
.)al., 2004

.2

محرك النشاط ( :)Activity Driverأو اإلجراء الذي يسبب إنجاز أو تنفيذ العمل داخل
الشركة (.)Ramsey, 1994

.2

وعاء تكلفة ( :)Cost Poolأوعية يتم تجميع تكلفة األنشطة فيها ،بحيث يخصص لكل
مجموعة من التكاليف المتجانسة وعاء خاص بها ،ويحتوي كل وعاء على مجموعة من
عناصر التكاليف الالزمة ألداء مجموعة من األعمال أو األنشطة الفرعية المتجانسة
(.)Garrison & Noreen, 2003

.8

محرك التكلفة ( :)Cost Driverأي حدث يتسبب في تغيير على مجموع تكلفة النشاط
( .)Ramsey, 1994أو أي عامل سببي يزيد في التكاليف الكلية للنشاط (.)Chan, 1993

 2.6.2أسباب التحول إلى نظام ()ABC
لعل من أبرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكلفة على أساس النشاط هي
(الداعور:)2118 ،
.0

التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والتي تمثلت في األتمتة والتي أدت إلى أن يتم تنظيم
الدورة اإلنتاجية بناء على خطوات منطقية مرتبة وليس وفقاً لتجهيز وتنظيم األفراد.

.2

ازدياد التكاليف الصناعية غير المباشرة واالنخفاض الحاد في تكلفة األجور المباشرة نتيجة
تعدد المنتجات الذي تطلب ظهور وظائف جديدة لإلنتاج مثل إعادة هندسة العمليات
اإلنتاجية ،واألبحاث والتطوير ،وكذلك التدريب المستمر ،والذي أدى بدوره إلى زيادة التكاليف
غير المباشرة عن ( )%31من إجمالي التكلفة ،بينما انخفضت األجور المباشرة بنسبة تتراوح
بين ()%01-3
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.2

ظهور المنافسة الحادة سواء في السوق المحلي أو على مستوى األسواق العالمية ،فرض على
الشركات ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجات والبحث عن
أسواق جديدة لمنتجاتها مع المحافظة على الجودة الكاملة.

.8

لم تعد محاسبة التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسب بل ظهر لها أهداف
جديدة من خالل دعم الق اررات اإلدارية.

 2.6.3مراحل تطبيق نظام ()ABC
هناك أربعة مراحل أساسية لتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة وقد أوردها ( & Cooper
 )Kaplan, 1988كما يلي:
.0

تحديد النشاطات الرئيسية في الشركة.

.2

تحديعد العوامعل (محركعات التكلفعة  )Cost Driversالتعي تعؤثر بشعكل كبيعر فعي تكلفعة النشعاط،
والتحديد المباشر لكيفية طلب النشاط للتكلفة .

.2

إنشاء وعاء تكلفة لكل نشاط.

.8

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

.3

استنادا إلى العالقة السببية بين التكلفة والنشاط
تخصيص التكاليف على المنتجات :وذلك
ً

والمنتجات.

أما ( )Garrison, et., al., 2012فقد حددوا مراحل تطبيق نظام التكاليف على أساس
األنشطة في سبعة مراحل كما يلي:
.0

تحديد األنشطة.

.2

تحديد أوعية التكلفة لألنشطة.

.2

تحديد مقاييس األنشطة.

.8

تخصيص النفقات العامة على أوعية التكلفة الخاصة باألنشطة.

.3

حساب معدالت التحميل لكل نشاط.

.6

تخصيص التكاليف العامة ألهداف التكلفة باستخدام معدالت تحميل النشاط ومقاييس النشاط.

.3

إعداد التقارير لإلدارة بنصيب الوحدة من النفقات العامة.
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 2.6.4مزايا تطبيق نظام ()ABC
يتمتع نظام ( )ABCبعدة مزايا أهمها:
.0

يعتب ععر نظ ععام ( )ABCنظامع عاً ش ععامالً ك ععامالً ،ألن ععه يعم ععل عل ععى توض ععيح ماهي ععة عم ععل الش ععركة
وتقسيمها إلى أنشطة ،وكذلك توزيع عناصعر األعبعاء اإلضعافية (التكعاليف غيعر المباشعرة) علعى
األنشطة التعي تسعتهلك المعوارد بععد تحديعدها علعى أسعاس مجمععات التكعاليف (،)Cost Pools
وانشععاء مصععدر تكلفععة لكععل نشععاط ،أو لمجموعععة مععن األنشععطة ،كععذلك تحديععد مسععببات اسععتهالك
لك ععل نش ععاط للمع عوارد ،واع ععداد مع ععدل تحمي ععل مناس ععب لجمي ععع تك ععاليف ك ععل نش ععاط م ععن األنش ععطة
المتجانسععة ،وتخصععيص تكععاليف األنشععطة علععى المنتجععات عععن طريععق مسععبب تكلفععة ( Cost
 )Driverلمجمع تكلفة كل نشاط (.)Druny, 1989

.2

يصنف نظام ( )ABCاألنشطة حسب القيمة المضافة مما يتيح الفرصة إلدارة الشركة لدراسة
تكاليف األنشطة بعمق ويجعلها قادرة على التحليل المالئم ،ومحاولة استبعاد األنشطة ذات
التكاليف المرتفعة والتي ال تضيف قيمة ،وكذلك دراسة إمكانية تحسين أساليب أداء األنشطة
ذات القيمة المضافة الضعيفة (حلس.)2007 ،

.3

يسعاعد علعى اتخعاذ قع اررات اداريععة افضعل معن خعالل التحديععد العدقيق لتكعاليف المنتجعات وبالتععالي
اتخاذ ق اررات تتعلق بالتوقف عن انتاج منعتج مععين او التوسعع فعي انتاجعه او شعراؤه معن الخعارج
(.)Needy, et, al., 2003

.4

يساعد المدراء في خفض وترشيد الموارد المستنفذة معن خعالل تحسعين مسعتوى االداء عنعد تنفيعذ
عمليععات البيععع والتسععويق ،باإلضععافة الععى رفععع كفععاءة اداء الشععركات مععن خععالل اسععتخدام المنععاهج
الحديثععة مثععل ادارة الجععودة الشععاملة .كمععا ان هععذا المععنهج يسععاهم فععي تععوفير المعلومععات الماليععة
وغيععر الماليععة عععن الشععركات ممععا يععؤدى الععى زيععادة الربحيععة وتحسععين اداء وانسععياب العمععل فععي
عمليات وأنشطة الشركات (.)Grasso, 2005

.5

يقععدم هععذا النظععام معلومععات دقيقععة عععن تكلفععة االنشععطة ،كمععا يععزود المععدراء بأسععباب نشععوء التكلفععة
ممععا يععزودهم برؤيععة واضععحة بتحلععيالت التكلفععة والمنفعععة ،ويمكععن كععذلك مععن االسععتغالل االفضععل
للموارد النادرة (.)Ellis, 2003
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إذن يمكعن القعول بعأن م ازيعا نظعام التكعاليف علعى أسعاس األنشعطة ( )ABCتجعلعه يمثعل أسعلوباً
استراتيجياً حديثاً ،يمكن من خالله انجاز الكثير من المنافع والخدمات للمنشأة.
 2.6.5االنتقادات الموجهة إلى نظام محاسبة تكاليف األنشطة
على الرغم من مزايا نظام محاسبة تكاليف األنشطة والمتمثلة في توفير معلومات تتصف بالدقة
والتي تساعد اإلدارة في اتخاذ ق ارراتها من تخطيط ورقابة على التكاليف إال أن هناك بعض االنتقادات
الموجهة إلى نظام التكلفة على أساس األنشطة:
.0

التكاليف المرتفعة إلجراء المقابالت الخاصة بنموذج التكلفة على اساس النشاط.

.2

ذاتية عملية تخصيص الوقت (.)Kaplan & Anderson, 2007

.2

صعوبة الحفاظ على استم اررية النموذج عند حدوث تغيرات على العمليات واستخدام الموارد
مثل تنوع األداء ،العمالء ،االنشطة (.)Lambino, 2007

.8

طول الوقت المستنفذ في حصر ومعالجة بيانات التكاليف في منهج ( )ABCمما يجعل
الشركات المطبقة لهذا المنهج اما ان تتخلى عنه او توقفت تحديثه (.)O'Brien, 1995

.3

تتمثل مشاكل التطبيق في الشركات الخدماتية في ان نسبة كبيرة من تكاليفها تعتبر انشطة
على مستوى الوحدة ككل والتي ال يمكن تتبعها الى اي من الخدمات التي تقدمه هذه الوحدة،
باإلضافة الى صعوبة الحصول على البيانات وذلك الن الكثير من االنشطة تميل الى ان
تشمل على مهام بشرية غير متكررة والتي ال يمكن تسجيلها بشكل الي ( & Garrison
.)Noreen, 2003

.6

عملية تحديث منهج ( )ABCيتطلب اعادة تحليل االنشطة واعادة تحديد كمية الوقت المستنفذ
لألنشطة التي تسبب التكلفة غير المناسبة وغير الصحيحة والنتائج في الوقت غير المناسب
(.)Bruggeman & Moreels, 2003

.3

تطبيق منهج ( )ABCقد يتعارض مع بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل مبدأ
الحيطة والحذر ومبدأ القابلية للتحقق ،وبالتالي يجب على الشركات التي تطبق هذا المنهج ان
تحتفظ بنظامين ،االول لالستخدام الداخلي والثاني لالستخدام الخارجي (تقارير مالية) وهذا
مكلف جدا ()Garrison et al., 2008
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2.7

مدخل التكلفة المستهدفة (") Target Cost "TC
التكاليف المستهدفة ما هي إال تطوير لفكرة أمريكية بسيطة يطلق عليها هندسة القيمة الذي

ظهرت في شركة ( )General Electricبعد الحرب العالمية الثانية بهدف إنتاج المنتج في ظل وجود
نقص في عناصر اإلنتاج من المواد الخام والمنتجات الوسيطة ،وقام الخبراء اليابانيون بتطوير هذه
الفكرة وتحويلها إلى نظام فعال يهدف إلى إنتاج منتج بكفاءة وفاعلية مع خفض التكلفة وتخطيط
الربحية يعرف بنظام التكاليف المستهدفة (منصور)2114 ،
بدأت فكرة التكاليف المستهدفة بالظهور بعد أن واجهت نظم التكاليف التقليدية تحديات كبيرة
خاصة في مجال المنافسة ،فيرجع بداية ظهورها إلى عام 0361م ،وقد تم االعتراف بها بشكل واسع
كعامل مهم للوضعية التنافسية المتفوقة للشركات اليابانية في سنوات الثمانينات ،حيث كانت اليابان
من أوائل من استخدم منهج التكلفة المستهدفة ،لما يحققه من مزايا في إنتاج منتج بأقصى درجات
الكفاءة والفاعلية مع خفض تكلفة اإلنتاج إلى أدنى مستوى (.)Boer & Ettlie, 1999
وبالرغم من استخدام اليابانيون أسلوب التكلفة المستهدفة لما يقرب من الثالثين عام باعتباره
سالحا استراتيجيا إلدارة التكاليف إال أن المدراء خارج اليابان لم يكن لديهم المعرفة الكافية التي تظهر
لهم األهمية الكبيرة لهذا األسلوب فقد كان االعتقاد السائد لديهم أن أي مقال أو كتاب يحتوي على
جملة نظام التكاليف فإنه يناق

موضوع خاص بعمل المحاسبين وبالتالي فهو خارج اهتمامهم بالرغم

من أن مدخل التكلفة المستهدفة هو أسلوب شامل إلدارة التكاليف واألرباح (منصور.)2114 ،
 2.7.1مفهوم التكلفة المستهدفة
عرفها ( )Sakura, 1989على أنه "أحد أدوات إدارة التكاليف التي تخفض التكاليف الكلية
لإلنتاج على مدار دورة حياة المنتج بمساعدة القائمين بهندسة اإلنتاج والتصميم وبحوث التسويق
والمحاسبة" ،ويعرفها ( )Brausch, 1994على أنه "أحد األدوات االستراتيجية التي تعمل على خفض
تكاليف المنتجات خالل دورة حياتها" .ويعرفها ( )Kaplan, et., al., 2012بأنها "مقدار االختالف
بين سعر البيع المستهدف وهام

الربح المستهدف وصوالً إلى رقم التكلفة المستهدفة".
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ويرى ( )Eldyasty,2006أن مدخل التكلفة المستهدفة هو" :أداة إدارية لتخفيض تكلفة المنتج
خالل دورة حياة المنتج ويعتمد مدخل التكلفة المستهدفة على البدء بتحديعد سععر البيعع المسعتهدف العذي
يطرح منه الربح المستهدف للوصول إلى التكلفة المسموح بها" .ويرى ()Atkinson, et., al., 2012
فععي مفهععوم التكلفععة المسععتهدفة أنهععا األسععلوب الععذي يعمععل علععى تخفععيض التكلفععة فععي الم ارحععل األولععى مععن
دورة حياه المنتج ( مرحلة البحث والتطوير ومرحلة التصميم ) وهعي إحعدى األسعاليب التعي يعتمعد عليهعا
بشكل قوي وواضح في إدارة التكلفة من خالل تكاليف دورة حياه المنتج.
أما (فرج و جنيدي )2116 ،فيعرفان التكلفة المستهدفة بأنها" :التكلفة المسموح بحدوثها إلنتاج
المنتج بها ،بحيث يمكن معها تحقيق معدل العائد المطلوب" ،في حين يرى المجلس االستشاري
للتصنيع الدولي ( )CAM-Iإن التكاليف المستهدفة هي" :نظام لتخطيط األرباح وادارة التكلفة ،وانه
يعتمد على سعر البيع والتركيز على العميل وتصميم المنتج ووجود فريق عمل متكامل ملتزم بتطبيق
النظام ويتيح تطبيق هذا النظام ممارسة إدارة التكلفة في المراحل المبكرة لتطوير المنتج وتستمر تلك
الممارسة خالل دورة حياة المنتج وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة القيمة الكلية".
وبالتالي يمكن التوصل إلى أن التكلفة المستهدفة هي" :أحد أساليب المحاسبة االدارية
االستراتيجية للمنشأة الذي يركز على استراتيجية التميز السعري للمنتج من خالل الوصول لتكلفة
تناسب السعر المنافس ،مع ضمان الجودة للحصول على رضا الزبون".
 2.7.2خصائص منهج التكلفة المستهدفة
يتمتع منهج التكلفة المستهدفة بعدة خصائص يلخصها (الداعور )2112 ،فيما يلي:
.0

أنها تطبق في مرحلة التطوير والتصميم وهي تختلف عن نظم مراقبة التكاليف المعيارية التي
يتم تطبيقها في مرحلة اإلنتاج.

.2

أنها ليست أسلوب إداري لمراقبة التكاليف بالمعنى التقليدي و لكنها أسلوب يهدف إلى تخفيض
التكاليف.

.2

يتم استخدام بعض أساليب علم اإلدارة في تحديد التكاليف المستهدفة ألن األهداف اإلدارية
والتكاليف المستهدفة تتضمن األساليب الفنية لتطوير وتصميم المنتج.
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تطبيق أسلوب التكاليف المستهدفة يتطلب تعاون العديد من اإلدارات داخل الشركة.

.8

 2.7.3خطوات عملية التكلفة المستهدفة
يتم التركيز في مدخل التكلفة المستهدفة على :أهمية تحديد السعر والربح المستهدف قبل تحديد
التكلفة المستهدفة ،كما يجب اإلدراك بأهمية التخطيط المبكر للتكلفة وعلى طول سلسلة العمليات
اإلنتاجية ودورة حياة المنتج (الذهبي والغبان .)2113 ،وقد لخصت دراسة (عبد الفتاح)2101 ،
خطوات عملية التكلفة المستهدفة فيما يلي:
.0

تقدير سعر السوق المستهدف وحجم المبيعات.

.2

تحديد ربح مستهدف.

.2

تحديد التكلفة المستهدفة.

.8

هندسة القيمة "تحليل تكلفة الخصائص الوظيفية للمنتج".

.3

تقدير التكلفة.

.6

مقارنة التكلفة المستهدفة بالتكلفة المقدرة.

.3

اتخاذ القرار النهائي.

 2.7.4مبادئ منهج التكلفة المستهدفة:
يرتكز نظام التكاليف المستهدفة في تحقيق أهدافه على مجموعة من المبادئ تتمثل في اآلتي
(العمرو:)2113 ،
.0

يقوم نظام التكاليف المستهدفة على أساس التخطيط المتوسط والطويل األجل للتكاليف
واألرباح.

.2

يقوم بتحديد تكلفة المنتج وفقاً للمعادلة التالية :السعر المستهدف – الربح المستهدف
= التكلفة المستهدفة.

.2

يؤكد على أهمية تشغيل فريق عمل ذي مهارة مالئمة للمهام المنسوبة إليه ،سواء من
داخل المشروع أو من خارجه كالموردين والوسطاء والموزعين.

.8

يهتم بتوثيق العالقة مع الموردين ويجعل أساس التعامل معهم الثقة لسنوات طويلة ،أو
يجعل منهم شركاء للمشروع أو طرفاً أساسياً في عملية التخطيط والتصميم للمنتجات.
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ينادي بأهمية إنتاج العديد من المنتجات في المشروع الواحد ،حتى تسهل عملية

.3

تحقيق األرباح المستهدفة للمجموعة ككل.
يقوم بإشراك جميع العاملين في وضع الخطة التصنيعية ،مما يحفزهم على تنفيذ

.6

الخطة بكفاءة عالية.
يعتمد على أساس دقيق وصحيح من المعلومات الجديدة من داخل وخارج المشروع.

.3

 2.7.5أهداف منهج التكلفة المستهدفة
تسعى التكلفة المستهدفة إلى تحقيق خفض في التكاليف التي يتكبدها المستهلك إلى أدنى قدر
المنتِج إلى أدنى قدر ممكن (هاشم.)2112 ،
ممكن ،فضالً عن تخفيض التكاليف التي يتكبدها ُ
باإلضافة إلى تحقيق أهداف اإلدارة العليا في الشركة من األرباح والمنافسة على المدى الطويل رغم
التغيرات االقتصادية والتكنولوجية ورغم احتياجات السوق المتجددة والضغوط الداخلية والخارجية
(.)Lee, 1994
ويمكن إيجاز أهم أهداف التكلفة المستهدفة في اآلتي (المطارنة:)2114 ،
.0

تحديد سعر البيع الذي يحقق للمنشأة الحصة السوقية.
الربح الذي تسعى الشركة له قبل طرح المنتج في السوق.

.2

تحديد هام

.2

إنتاج المنتجات بالجودة المنافسة والتي تفي باحتياجات العميل.

.8

تحقيق أهداف اإلدارة من خالل األرباح والمنافسة على المدى الطويل.

.3

خفض تكاليف المنتج إلى الحد الذي يضمن تحقيق الربح المستهدف والسعر المنشود.

 2.7.6العالقة بين التكلفة المستهدفة وتصميم المنتج
يرى العديد من الباحثين أن من ( )%31-41من تكلفة دورة حياة المنتج تتحدد أثناء مرحلة
تصميم وتطوير المنتج ( ،)Ken, 2005وهذه التكاليف تكون ثابتة بمجرد االنتهاء من مرحلة تصميم
المنتج حيث تكون عملية خفض التكلفة صعبة جدا بعد مرحلة التصميم ،وقد أيدت إحدى الدراسات أن
( )% 41من تكاليف اإلنتاج النهائي يتم تحديدها وتصميمها من خالل الق اررات المرتبطة بتصميم
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المنتج .لذلك استخدمت الشركات اليابانية مدخل التكلفة المستهدفة لتحفيز مهندسي االنتاج الختيار
التصميم الذي يمكن انتاجه بأقل تكلفة (منصور.)2114 ،
ويجب أن يركز تصميم المنتج الجديد على مقابلة أهداف ربح معينة بحيث إذا لم يتم مقابلة
هذه األهداف فسوف يعاد تصميم المنتج باستمرار إلى أن تتم مقابلة األهداف المذكورة ،فعملية إعادة
التصميم المستمرة تفترض أنه يمكن الوصول للتكلفة المستهدفة بينما يتم اإلبقاء على سعر البيع ذاته
واعادة تصميم المنتج تمكن من منع التكاليف بدال من تخفيضها بعد الحدوث (عبدالدايم.)2110 ،
 2.7.7متطلبات نجاح تطبيق منهج التكلفة المستهدفة:
يرى ( )Gagne & Richard, 1995أن المنشآت التي تمتاز بخصائص معينة يمكن أن تجني
معظم الفوائد من تطبيق منهج التكلفة المستهدفة ومن هذه المتطلبات:
.0

المنشآت التي تكون حياة منتجاتها متنوعة.

.2

المنشآت التي تعتمد في صناعاتها وخدماتها على المعدات اآللية والحاسوب.

.2

أن تعتمد على أنظمة التطوير في خفض التكلفة سواء أثناء مرحلة التطوير والتصميم وكذلك
أثناء دورة حياة المنتج.

.8

أن تعتمد أيضا على بعض األدوات واألنظمة اإلدارية مثل سياسة اإلنتاج الفوري ،وكذلك
رقابة الجودة الشاملة ،وأنشطة استخالص القيمة.

.3

إتباع التحسين المستمر للخدمات ،مع المحافظة على جودة المنتج والخدمة ،واالعتماد على
برامج محوسبة لمعالجة البيانات والحصول على المعلومات بالوقت والسرعة الالزمة من
متطلبات النجاح لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة.
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2.2

بطاقة األداء المتوازن (")Balanced Scorecard "BSC
تعد عملية تقييم األداء من أهم الوظائف اإلدارية إذ أنها تكشف عن مدى سالمة األداء في

مختلف جوانب نشاط الشركة ،وتحدد مدى نجاح اإلدارة في تعبئة الموارد واإلمكانيات المتاحة لتحقيق
األهداف ،باإلضافة إلى توجيه نظر اإلدارة إلى مواطن الخلل ونقص كفاءة وفعالية األداء التخاذ
اإلجراءات الكفيلة بتخفيض أو تالفي اآلثار السلبية لها (العبادي .)2112 ،مما يؤكد مقولة "ما يمكن
قياسه يمكن إدارته" والتي انتشرت بين ذوي االختصاص في المجال اإلداري ،و شكلت البدايات األولى
لفكرة القياس المؤسسي الذي تعتمد عليه المنشآت في إطار تقويم استراتيجيتها الشاملة ،لذا بادرت
العديد من المنشآت إلى استخدام عدد من مقاييس األداء ،وان كانت تلك المقاييس تركز على الجوانب
المالية في األداء (عوض ،)2113 ،حيث كانت الشركات في السابق تحصر اهتمامها في قياس
األداء على النتائج المالية لعملياتها .لكن هذا لم يكن ليؤدي بالضرورة إلى قياس النجاح الحقيقي
للشركة .فقد يبدوا في الظاهر أن النتائج المالية للشركة جيدة ،لكن يمكن أن تكون الشركة في انحدار
بسبب عوامل أخرى مهمة لم يتم قياسها .السيما وأن تحقيق التوازن الشامل في عمل الشركات في هذا
العصر لم يعد ممكناً بالطريقة المركزية القديمة(غانم.)2113،
وحيث أن أنظمة ومقاييس أداء المحاسبة اإلدارية التقليدية لم تعد قادرة على إعطاء صورة
متكاملة عن األداء التنظيمي للمنشآت الحديثة ،إضافة لعدم قدرتها على توفير مؤشرات ومقاييس أداء
تمكن تلك المنشآت من قياس وتقويم أدائها الداخلي والخارجي على المدى القصير والطويل وفق
احتياجاتها االستراتيجية (السعدي.)2113،
ومن هنا كان التوجه نحو استخدام المقاييس غير المالية ،والذي يعد مدخالً حديثاً في تقويم
األداء االستراتيجي الشامل للمنشأة من خالل ما يسمى مقياس األداء المتوازن وهي منهجية رقابية
استراتيجية تستخدم إطا اًر متعدد األبعاد لوصف وتنفيذ وادارة االستراتيجية في جميع إدارات الشركة.
وبعبارة أخرى هي أداة إدارية تقدم مقياس شامل عن كيفية تقدم الشركة نحو تحقيق أهدافها
االستراتيجية ،وطور هذه الطريقة ( )Robert Kaplan and David Nortonمن جامعة
( )Harvardعام 0332م (الحبيب.)2116 ،
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 2.2.1مفهوم بطاقة األداء المتوازن
عرف ( )Kaplan & Norton, 1992بطاقة األداء المتوازن على أنه نظام شامل لقياس
األداء من منظور استراتيجي ،يتم بموجبه ترجمة استراتيجية تنظيم األعمال إلى أهداف استراتيجية
ومقاييس وقيم مستهدفة وخطوات إجرائية تمهيدية واضحة .كما يعرفها ( )Robinson, 2000أنها
"نموذج يعرض طرقاً متنوعة إلدارة الشركة لكسب عوائد مرضية من خالل صناعة ق اررات إستراتيجية
تأخذ بعين االعتبار اآلثار المنعكسة على كل من المحور المالي والزبائن والعمليات والمراحل الداخلية
وتعلم األفراد ،وان تحليل األداء وقياسه للمحاور المذكورة يعتمد على تحليل وتشخيص مقاييس أداء
مالية وغير مالية ألهداف قصيرة وطويلة األجل".
ويرى ( )Newing, 1995أن بطاقة األداء المتوازن ليست مجرد أسلوب أو تكنيك لقياس
األداء ولكنه طريقة جيدة إلدارة تنظيم األعمال تستهدف تحسين الربحية واحداث تحسينات مهمة في
األداء وتساعد تنظيم األعمال على تحقيق أعلى ربحية وزيادة القدرة التنافسية في األجل الطويل من
خالل ضمان التوازن بين المسببات المختلفة للربح .بينما يرى ( )Atkinson, et. al., 2012في
بطاقة األداء المتوازن نموذجاً يعمل على قياس اداء الشركات من أربعة أبعاد مختلفة ومترابطة من
حيث السبب واألثر ،وتلك األبعاد مستمدة من خالل التسلسل من رسالة الشركة إلى رؤيتها ثم
االستراتيجيات ،وهذه األبعاد المبينة في الشكل رقم ( )2.2تحاول الوصول الى إجابة عن االسئلة
الرئيسة لكل بعد (:)Kaplan,2010
.0

البعد المالي " :"Financial perspectiveكيف يقاس نجاحنا بواسطة مساهمينا؟

.2

بعد الزبائن " :"Customer perspectiveكيف نخلق قيمة لزبائننا؟

.2

بعد العمليات " :"process perspectiveما العمليات الداخلية الالزمة لنتمكن من تلبية
احتياجات الزبائن وتوقعات المساهمين؟

.8

بعد التعلم والنمو " :"Learning & Growth perspectiveما هي قدرات العاملين؟ ،ما
مدى كفاءة أنظمة المعلومات لدى الشركة ،وهل نحن بحاجة لتحسين عملياتنا ،وما طبيعة
عالقتنا مع موردينا وزبائننا؟
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شكل رقم ()2.2
المحاور األربعة لبطاقة األداء المتوازن

المصدر ، )Kaplan,2010( :بتصرف
ومن خالل التعريفات السابقة لبطاقة األداء المتوازن يمكن استنتاج أنها أداة استراتيجية لقياس
مدى نجاح الشركة في تحديد رؤيتها ،وفعالية االستراتيجية المطبقة من قبلها لتحقيق تلك الرؤية ،من
خالل مقاييس شاملة لكافة أبعاد األداء االداري والمالي.
 2.2.2الحاجة إلى بطاقة األداء المتوازن
تعرضت بيئة األعمال لمجموعة من المتغيرات أثرت على مختلف نواحي األداء بها مما دعا تلك
المؤسسات إلى االتجاه نحو تطبيق بطاقة األداء المتوازن للتغلب على عدد من المشاكل أهمها:
.0

اعتماد األنظمة المحاسبية التقليدية على القياس المالي ألداء منشآت األعمال مما يؤدي إلى
خلق حالة فصام بين استراتيجية المؤسسات المالية وطرق قياس األداء ،باإلضافة إلى أنها ال
تعكس قيمة أغلب األصول غير الملموسة التي تمثل جانباً مهماً للقيمة السوقية لهذه المنشآت
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كالمعرفة والمهارة لدى العاملين ،والعالقات مع الزبائن والمديرين ،وخبرات اإلدارة
والتكنولوجيا(عبد الحليم.)2113،
.2

االقتصار على المؤشرات المالية في تقييم األداء يعالج األداء الماضي والحالي ،لكنه ال
يواكب حاجة االدارة الحديثة إلى أنظمة ومؤشرات أداء تتجه للمستقبل وتأخذ في اعتبارها
العمالء والعمليات التشغيلية والحاجة إلى االبتكار والتحسين المستمر ،بما يوفر مدخالً أكثر
توازناً وتقارير وتفسيرات أفضل ألداء الشركات (.)Chaudron, 2003

.2

زيادة حدة المنافسة على المستويين المحلي والدولي أثر ظهور التكتالت االقتصادية الدولية،
واندماج منشآت األعمال في كيانات كبيرة ،والتطبيق الفعلي التفاقية تحرير التجارة (الجات)،
وازالة الحواجز والقيود الجمركية أدى إلى ظهور تغيرات وتحوالت جذرية في أهداف منشآت
األعمال للمحافظة على بقائها وسط ظروف المنافسة الشديدة ،حيث أصبح هدفها األساس هو
خدمة العميل واالحتفاظ به ،وبدأ االهتمام بتحليل ربحية العميل ،باإلضافة إلى االهتمام
المستمر بالتحسين المستمر في الجودة ،وتقديم منتجات متنوعة ومبتكرة ،واالستجابة السريعة
لطلبات العمالء مع مواجهة تحديات خفض التكلفة واألسعار(العبادي.)2112 ،

.8

تركيز اهتمام المقاييس التقليدية لتقييم األداء على النتائج في األجل القصير ،بالرغم من أن
معظم الق اررات اإلدارية ذات تأثير طويل األجل ،وبصفة خاصة ق اررات االستثمار واقتناء
األصول وتلك المرتبطة ببرامج التطوير والتحسينات مما يدفع متخذي الق اررات إلى تحسين
األداء في األجل القصير والعمل على تأجيل أو االبتعاد عن اتخاذ الق اررات المرتبطة
بالتحسينات والتطوير ذات البعد االستراتيجي طويل األجل كاالستثمار في برامج التدريب،
وأعمال البحث والتطوير ،وتقديم منتجات جديدة تحقق للمنشأة عائداً مرتفعاً في األجل
الطويل(السوافيري.)2112 ،
كل هذه األسباب وغيرها أدت إلى اكتشاف عدم مواكبة األساليب التقليدية لقياس األداء

للتطورات الحادثة في بيئة األعمال مما دعا إلى ضرورة وجود نظام شامل يوازن بين رؤية الشركة
واستراتيجيتها ،وبين العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في أداء الشركات ،كما يوازن بين األداء المالي
وغير المالي في القياس ،مما ولد الحاجة إلى ظهور بطاقة األداء المتوازن بديال استراتيجيا لتقييم أداء
الشركات.
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 2.2.3التحديات التي تواجه تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
إن ارتفاع معدل الفشل في تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن يعتبر موضوع مهم ويثير القلق ،ويعتبر
مجال واسع للبحث ،حيث تواجه الشركات تحديات تحول دون تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن
بنجاح ،والتحديات التالية هي عبارة عن جزء من التحديات التي تواجه الشركات
(:)Jakobsen,2008
.0

عدم التزام اإلدارة والعاملين في عملية تطبيق بطاقة قياس األداء المتوازن.

.2

عدم االلتزام بتطبيق الخطط التشغيلية قصيرة األجل والموازنات السنوية في الوقت المحدد لها.

.2

القيود المفروضة على نظام المعلومات والتي تحول دون إمكانية تقييم أداء الشركة ،وبالتالي
عدم إمكانية مراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف.

.8

صعوبات تواجه فريق العمل في رسم الخريطة االستراتيجية.

.3

عدم التوافق في اآلراء بشأن اختيار مقاييس األداء.

.6

مقاومة العاملين للتغيير.
كما يضيف ( )Kaplan & Norton, 2001أن طول الفترة الزمنية الالزمة لصياغة وتطبيق

بطاقة األداء المتوازن هي أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في تطبيقها.
 2.2.4مزايا استخدام بطاقة األداء المتوازن
تعد بطاقة األداء المتوازن من أهم أنظمة قياس األداء التي تم تطويرها حديثاً ،فهو لم يتجاهل
أساليب القياس المالية التي تهم المساهمين ،كما أنه أخذ باالعتبار أساليب القياس غير المالية والتي
تهم العمالء والعمليات الداخلية والتحسين والنمو والتعلم واالبتكار.
وقد أوضحت خبرة كثير من المؤسسات المالية التي طبقت نموذج مقياس بطاقة األداء
المتوازن قد حقق العديد من المزايا لإلدارة منها:
.0

تقدم بطاقة األداء المتوازن إطا اًر شامالً لترجمة األهداف االستراتيجية إلى مجموعة متكاملة
من المقاييس التي تنعكس في صورة مقياس أداء االستراتيجية (الخولي.)2110 ،
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.2

تتضمن بطاقة األداء المتوازن العديد من التوازنات ،فمقاييس األداء تتضمن موازنة بين
األهداف طويلة المدى وقصيرة المدى ،والتوازن بين المقاييس المالية وغير المالية ،وتوازن
المقاييس الخارجية والداخلية (.)Garrison, et, al.,2008

.2

تؤدي بطاقة األداء المتوازن إلى الحد من مشكالت اهتمام األقسام بأهدافها الفرعية على
حساب األهداف العامة ،حيث يأخذ في االعتبار كل المقاييس التشغيلية المهمة ،وبالتالي
يستطيع مدير الشركة تحديد ما إذا كان التحسين في مقياس ما يكون على حساب المقاييس
األخرى (.)Christinian & Beiman, 2007

.8

تترجم بطاقة األداء المتوازن رؤية المؤسسات المالية واستراتيجيتها في مجموعة مترابطة من
مقاييس األداء ،تشمل كالً من مقاييس المخرجات ومحركات أداء هذه المخرجات ،ويؤدي
الربط بين المخرجات التي ترغب الشركة في تحقيقها مع محركات تلك المخرجات إلى مساعدة
المدراء في توجيه الطاقات والقدرات والمعلومات تجاه تحقيق أهداف المؤسسة في األجل
الطويل (جودة.)2114،

.3

تمكن بطاقة األداء المتوازن المنشآت من إدارة متطلبات األطراف ذات العالقة (المساهمين،
العمالء ،الموظفين ،العمليات التشغيلية) (.)Garrison et. al.,2008

.6

تساعد بطاقة األداء المتوازن على اإلدارة الفعالة للموارد البشرية من خالل تحفيز الموظفين
على أساس األداء (جودة.)2114،

.3

تحسن بطاقة األداء المتوازن األنظمة التقليدية للرقابة والمحاسبة بإدخال الحقائق غير المالية
واألكثر نوعية (عبدالحليم.)2113 ،

.4

بطاقة االداء المتوازن تمكن الشركات من الوصول للحكم الجيد على األداء ،وتشديد التركيز
على االست ارتيجية صياغة وتطبيقا .ألنها ال تعتمد على االهداف والمقاييس المالية قصيرة
األجل بل تعتمد على استراتيجيات طويلة االجل متسقة مع اهدافها قصيرة االجل ،باإلضافة
إلى أنها تعمل على ترجمة االستراتيجية الى جانب تطبيقي ومهام واجب اتباعها ،مما يجعل
لها الدور البارز في ادارة االصول الغير الملموسة مثل (والء الزبائن – االبداع -وامكانات
العاملين) (.)Ghosh & Mukherjee,2006
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 2.2.5خطوات تطبيق بطاقة األداء المتوازن
ذكر الباحثان ( )Kaplan and Norton,2001تسعة خطوات لتطبيق بطاقة االداء المتوازن
كما يلي:
.0

إجراء تقيم عام استباقي للشركة ككل.

.2

تحديد رسالة الشركة ورؤيتها واستراتيجيتها.

.2

ربط االستراتيجية طويلة المدى باألهداف قصيرة المدى كالموازنات التقديرية.

.8

تحديد األهداف استنادا إلى األبعاد ،مع الربط بينهم حسب العالقة السببية واألثر

.3

تعيين مقاييس األداء استنادا إلى األبعاد األربعة.

.6

صقل وتحديد المبادرات الالزمة لتحقيق األهداف.

.3

التواصل من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى لتبقى االستراتيجية واضحة لكافة
المستويات التنظيمية وضمان تطبيقها بنجاح ،وتحديد نقاط الضعف والقوة.

.4

تطبيق البطاقة للمرة األولى ومن ثم تقيمها.

.3

جمع البيانات والمخرجات وثم التقييم والتغذية الراجعة.
ولقد تعددت آراء الكتاب والباحثين حول الخطوات الالزمة لتصميم وتطبيق بطاقة األداء

المتوازن ويراعى أن الترتيب الذي يلزم اتخاذه ،والوقت المخصص لكل خطوة يتم تكييفها طبقاً
لخصائص وظروف كل مؤسسة على حدة ( ،)Garrison et. al., 2008والشكل رقم ( )2.2يوضح
الخطوات التفصيلية الالزمة لتنفيذ بطاقة األداء المتوازن (المغربي وغرايبة.)2116 ،
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شكل رقم ()2.3

الخطوات التفصيلية الالزمة لتنفيذ بطاقة األداء المتوازن

المصدر :المغربي وغرايبة2116 ،
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الفصل الثالث
الهيكل التمويلي
3.1

مقدمة

3.3

مصادر التمويل

3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.2

مفهوم التمويل

مفهوم الهيكل المالي

محددات الهيكل المالي

تكلفة التمويل

العوامل المؤثرة على تكلفة األموال
نظريات الهيكل التمويلي األمثل
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 .3.1مقدمة
يعتبر التمويل من الوظائف األساسية لإلدارة المالية ،حيث إنه كلما زاد حجم االستثمار زاد
حجم التمويل ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة أهمية التمويل ،ولعل هذه األهمية تنبع من الق اررات المترتبة
على التمويل ،كالق اررات التي تتعلق باختيار مصادر التمويل ،والتركيبة التي يتكون منها هيكل التمويل
(األغا.)2113 ،
وتمثل وظيفة التمويل في الشركات نوعين أساسين من الق اررات وهما :ق اررات االستثمار،
وق اررات التمويل .حيث بناء على قرار االستثمار تحدد الحاجة للتمويل والمترتب على الحجم األمثل
للموازنة الرأسمالية .أما قرار التمويل فيبحث عن مزيج التمويل الذي يعظم قيمة الشركة ،حيث أن من
أهم الق اررات التي يهتم بها المدير المالي تتمثل في تحديد المزيج األمثل من مصادر التمويل بشكل
يضمن تحقيق أفضل استخدام لها ،مما يعظم العائد الذي يتطلع المستثمرون لتحقيقه
( )Brigham,2005لكن -وكما هو معروف -فإن لكل مصدر من هذه المصادر تكلفته الخاصة،
ومخاطره الخاصة ،كما أن هناك عدة عوامل (داخلية تتعلق بالمؤسسة ،وخارجية تتعلق بالظروف
البيئية المحيطة بها) تتحكم في كمية وزمن توفر التمويل من هذه المصادر التمويلية.
لذلك فإن موضوع الهيكل التمويلي يعتبر من أهم القضايا التي نالت اهتمامات البحث العلمي
في مجال اإلدارة المالية ،حيث ظهرت عدة نظريات حول أمثلية اختيار الهيكل التمويلي للمؤسسة
وتفسير السلوك التمويلي لها ،إال أنه ،لحد اآلن ،ال يوجد إجماع أو اتفاق على أن نظرية معينة تجيب
عن مختلف التساؤالت في هذا الصدد ،وخاصة قضية أمثلية الهيكل التمويلي (عبدالوهاب.)2116 ،
ويستعرض هذا الفصل بعض المفاهيم المتعلقة بالهيكل التمويلي ،كالعوامل والمحددات المؤثرة
على الوصول للهيكل التمويلي األمثل ،كما يتضمن تحليالً للنظريات التي حاولت تفسير السلوك
التمويلي لدى كل من مدراء الشركات ومالكها.
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 .3.2مفهوم التمويل
عرف (هندي )0346،التمويل على أنه" :تدبير االحتياجات المالية الالزمة للنشاط
االقتصادي" .كما عرفته دائرة المعارف البريطانية بأنه" :مجموعة األعمال والتصرفات التي تمدنا
بوسائل الدفع" (حميد ،)2111 ،أما (عبداهلل )0341،فقد عرفه بأنه" :مجموعة الوظائف اإلدارية في
الشركة التي تتعلق بإدارة حركة النقود حتى تتوفر للشركة وسائل تحقيق أهدافها بوجه مقبول قدر
اإلمكان ،وتستطيع في الوقت نفسه مواجهة التزاماتها المالية عندما تحين مواعيدها".
ويرى (صائغ )2111 ،أن التمويل هو " تعبئة الموارد النقدية وغير النقدية الالزمة والتخطيط
واإلشراف على إدارتها بهدف القيام بمشروع معين ،والمحافظة على استم ارريته وتطويره ،لتحقيق أهدافه
الحالية والمستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية".
ومن خالل دراسة التعريفات السابقة للتمويل يمكن استخالص أن التمويل عبارة عن مجموعة
من األنشطة التي تقوم اإلدارة المالية من خاللها بتقدير كل من التدفقات المالية الداخلة والخارجة
للمشاريع المزمع تنفيذها ،بغية الوصول لالحتياجات المالية الالزمة ،ومن ثم العمل على تقييم
المصادر المتاحة لتدبير هذه االحتياجات ،وفق المقايضة بين مخاطر ومنافع كل مصدر ،وصوال
ألفضل تشكيلة من هذه المصادر.
 .3.3مصادر التمويل
ان سياسة التمويل الكفؤة تعتمد على تصنيف مصادر التمويل المتاحة ،وصوال الختيار أفضل
مزيج من هذه المصادر ،والتي توفر للشركة األموال الالزمة لتلبية احتياجاتها بأقل تكلفة وأعظم
منفعة ،وقد صنف ( )Head&Watson, 2007مصادر التمويل كما يلي:
0.

التمويل الداخلي (الذاتي).

.2

التمويل الخارجي.
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 .3.3.1التمويل الذاتي ()Internal Fund
يقصد به مجموع الوسائل التمويلية التي أنشأتها الشركة بفعل نشاطها الرئيسي ،والتي تبقى
تحت تصرفها بصورة دائمة أو لمدة طويلة .وعليه فالتمويل الذاتي هو نمط من التمويل يستخدم أموال
ا لشركة الناتجة من أرباحها التي حققتها للوفاء بالتزاماتها المالية وأي فرص استثمارية متوقعة ،وتختلف
قدرة الشركات في االعتماد على هذا المصدر لتمويل احتياجاتها ،ويرجع ذلك إلى أن توسيع إمكانيات
التمويل الذاتي يرتبط أساساً بقدرة الشركة على ضبط التدفقات النقدية وعمليات تكاليف اإلنتاج لزيادة
هام

الربح ،األمر الذي يسمح بزيادة األرباح من جهة أخرى (السبيعي .)2102 ،ومن أهم مصادر

التمويل الذاتي ما يلي (:)Brigham& Ehrhardt,2011
.0

مبيعات األصول :حيث قد تلجأ الشركة للتمويل من خالل بيع أصول قديمة غير مستخدمة أو
أصول ال تستخدم ضمن النشاط الرئيسي للشركة للحصول على نقدية تضاف للنقدية المتاحة
للشركة ،وميزة هذا النوع من التمويل أنه األكثر توفي اًر للنقدية ،لكن يكمن العيب في صعوبة
تسييل هذه األصول ضمن الوقت والسعر المناسبين.

.2

مبيعات استثمارات مالية بغرض المتاجرة :وهي تلك األسهم والسندات التي يتم االستثمار بهما
من قبل الشركة بغرض الحصول على أموال إضافية ،واستخدامها كتمويل الستثمارات
مستقبلية عن طريق بيعها عند الحاجة لألموال ،ويتميز هذا النوع بسهولة تسييله ،والتكلفة
المنخفضة لالحتفاظ بها حيث ال يستلزم تكاليف تخزين ،لكن يجب أخذ تكلفة الفرصة البديلة
والمتمثلة بأرباح تلك االستثمارات وتكلفة بيع األصل (الخسائر) بعين االعتبار عند الحكم على
االستثمار الممول من خاللها.

.2

األرباح المحتجزة :تقوم الشركات عادةً باحتجاز جزء من أرباحها السنوية الستخدامها في
تمويل الفرص االستثمارية المستقبلية ،وبالتالي فهي تلك األرباح التي حققتها الشركة من

عملياتها ولم تقوم بتوزيعها .وتعتبر األرباح المحتجزة جزءاً من حقوق الملكية تؤدي في حالة
ارتفاعها إلى زيادة القيمة الدفترية لحقوق الملكية ،مما ينعكس ذلك إيجابيا على القيمة السوقية
للشركة ،كونها تؤدي إلى تعظيم األرباح الخاصة بالمساهمين الحاليين في األجل الطويل.
وتمتاز األرباح المحتجزة بأنها "ال تحتاج إلى ضمانات أو رهن أصول الشركة ،كما ال تحتاج
67

إلى تكاليف إصدار كونها أموال داخلية ،إضافة إلى المرونة من حيث المقدار أو الوقت الالزم
لتوظيفها" (عبيدات.)2114 ،
 .3.3.2التمويل الخارجي ()External Fund
يتمثل التمويل الخارجي في لجوء الشركة إلى مصادر خارجية (أفراد ،مؤسسات ،حكومات)
محلية أو أجنبية لتمويل احتياجاتها التمويلية ،وذلك في حالة عدم كفاية مصادر التمويل الذاتي
المتوفرة لدى الشركة .ويجب أن يتم قرار تمويل نشاط الشركة من مصادر خارجية ضمن ما يعرف
بدراسة الجدوى االقتصادية التي تتطلب الموازنة بين تكلفة التمويل الخارجي ومخاطره من جهة ،والعائد
المتوقع على استثمار األموال المحصلة من تلك المصادر من جهة أخرى (السبيعي .)2102 ،ومن
أهم مصادر التمويل الخارجي ما يلي:
 .3.3.2.1التمويل بالدين
يشكل التمويل بالدين أحد مكونات الهيكل التمويلي الرئيسية ،والذي يستوجب على الشركة االلتزام
بسداد قيمتها باإلضافة إلى الفوائد المترتبة عليها وذلك في تاريخ استحقاقها حسب ما اتفق عليه خالل
ابرام العقد .ويتم ذلك من خالل عقد يشمل نصوص قانونية واضحة ،يتمكن الدائن من خاللها ضمان
حقه من خالل تملك ما قدم كضمان لدينه من أصول الشركة ،وهناك عدة أشكال من الدين
(:)Swinnen,2012
 .3.3.2.1.1الديون قصيرة األجل
وهي تلك الديون التي تلتزم الشركة بسدادها في موعد استحقاق ال يتجاوز الثالثة سنوات وفي
األغلب ال يتجاوز سنة واحدة ،ويمكن تصنيفها حسب مصادرها إلى :ديون من مصادر غير
مالية :كاالئتمان التجاري ،و ديون من مصادر مالية والتي يتم من خاللها الحصول على
الدين على شكل نقدي من قبل (أفراد ،مؤسسات مالية ،مؤسسات حكومية).
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 .3.3.2.1.2الديون طويلة األجل
وهي تلك الديون التي تلتزم الشركة بسدادها في موعد استحقاق يتجاوز الثالثة سنوات وتنقسم
إلى:
 .0القروض طويلة األجل :وهو اتفاق بين الشركة وبين المقرض يقدم من خاللها
المقرض مبلغ من المال للمنشأة على أن تلتزم بسداد كامل المبلغ والفوائد المستحقة
عليه في تاريخ محدد ،وذلك على أساس شروط محددة في العقد كتحديد سعر الفائدة،
وتاريخ االستحقاق ،وكيفية السداد ،والضمانات .وتكون فترة هذه القروض غالباً من
ثالث سنوات إلى خمسة عشر سنة ،وتحصل الشركات على هذه القروض من
المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك التجارية ،وشركات التأمين ،وصناديق
الضمان ،وغيرها (فريد.)2112 ،
 .2السندات :هي عبارة عن عقود طويلة األجل تتضمن اتفاق بين كل من المقرض و
المقترض (الشركة) يتم بموجبه التزام المقترض بدفعات مالية من الفوائد اضافة الى
المبلغ األساسي لصالح المقرض في تاريخ محدد لحيازة ذلك السند ،وذلك مقابل مبلغ
يدفعه المقرض للمقترض ثمنا لحيازته لهذا السند (.)Brigham& Ehrhardt,2011
وبهذا التعريف يتبين التشابه الكبير بين السندات والقروض طويلة األجل ،إال أن
االختالف يكمن في أن السندات أوراق مالية قابلة للمتاجرة في األسواق المالية.
ويمتاز التمويل بالدين بعدة مميزات تشجع الشركات على استخدامها ،ومن أهم هذه المميزات
(:)Shim & Sigel, 1986
.0

تستطيع الشركة استخدام األموال المقترضة دون أن يكون ألصحاب هذه األموال حق االشتراك
في التصويت في مجلس اإلدارة.

.2

يحقق استخدام التمويل بالدين وفورات ضريبية للشركة ،مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها مقارنة
باألسهم الممتازة والعادية.

.2

توفر المرونة إلدارة الشركة بتعديل هيكلها المالي ،من خالل وضع بعض الشروط عند إصدار
السندات ،كإعطاء الشركة حق استدعاء السند قبل تاريخ استحقاقه.
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لكن يعاب على التمويل بالدين ما يلي (عبيدات:)2114 ،
.0

قد ينتج عن عدم قدرة الشركة سداد مبلغ القرض مع فوائده إلى احتمالية فشل الشركة
وافالسها.

.2

يوجد للقرض تاريخ استحقاق ،مما يلزم الشركة باالحتفاظ بسيولة عالية ،الستخدامها في سداد
مبلغ القرض وفوائده عند استحقاقهما.

.2

قد يعطي عقد االقتراض للجهة المقرضة حق فرض بعض القيود على الشركة المقترضة ،مثل
بيع وشراء األصول الثابتة ومنع إجراء توزيعات أرباح على المساهمين.
بشكل عام عندما يتضمن الهيكل التمويلي تمويالً مقترضاً (الدين) فإن الشركة تحقق وفورات

ضريبية بسبب الفوائد المفروضة على هذا الدين ،و ِ
المخفضة للدخل الخاضع للضريبة ،وبالتالي وف اًر
في التدفقات النقدية الخارجة ممثالً بقيمة الوفر في الضريبة المستحقة ،مما يؤدي إلى زيادة في صافي
التدفقات النقدية ،وبالتالي مع بقاء العوامل األخرى على حالها فإن ذلك يؤدي إلى زيادة القيمة
الجوهرية للشركة.
 .3.3.2.2التمويل بحقوق الملكية (األسهم)
أحد مصادر التمويل الخارجي الذي يتم الحصول عليها من خال االستثمار الخارجي بهدف
تمويل أصول جديدة ،وتعطي المستثمر الحق في تملك جزء من الشركة وهو السهم .وتتوزع أسهم
الشركة إلى نوعين (األغا:)2113 ،
أ -األسهم العادية :Common Stocks
تمثل األسهم العادية رأس المال األصلي الذي تم تأسيس المشروع بموجبه وغالباً ما يكون هذا
المشروع شركة مساهمة ،يحصل حامل السهم العادي على األرباح في حال تحقيقها.
ب -األسهم الممتازة :Preferred Stocks
وهي عبارة عن ورقة مالية مهجنة تحمل خصائص السند من حيث أنه يحمل قيمة اسمية وله
توزيعات أرباح ثابتة تستوجب الدفع قبل توزيعات األرباح لألسهم العادية ،بينما تحمل خصائص
األسهم العادية من حيث عدم دفعها للشركة إلى االفالس في حال عدم تمكن الشركة دفع المبالغ
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المستحقة لها ( .)Brigham& Ehrhardt,2011وتلجأ الشركات للتمويل عن طريق األسهم الممتازة
في عدة حاالت(األغا:)2113 ،
.0

إذا كانت تكلفتها أقل من تكلفة األسهم العادية ،السيما أن هذه األسهم الممتازة تحصل
على عوائد ثابتة في حال تحقيقها.

.2

عندما ال تتمكن الشركة من طرح السندات أو الحصول على قروض من المؤسسات
المالية المختلفة.

والجدير ذكره هنا أن الشركات الفلسطينية ال تتعامل باألسهم الممتازة في عمليات التمويل حتى
تاريخ اعداد هذه الدراسة ،حيث لم يتضح أن أياً من شركات المساهمة العامة أو غيرها تصدر هذا
النوع من األسهم ،وذلك وفقا للقوائم المالية المنشورة لتلك الشركات.
 .3.4مفهوم الهيكل التمويلي
يعرف ( )Barclay& Smith,2005الهيكل التمويلي بأنه ذلك الخليط التمويلي
الخارجي الذي يشكل الهيكل التمويلي للشركة والمحصورة بين األسهم العادية والممتازة والديون .أي
أنها تشمل تشكيلة المصادر التي حصلت منها الشركة على أموال بهدف تمويل استثماراتها وهي كافة
العناصر التي تتكون منها مكونات الخصوم ،سواء كانت تلك العناصر طويلة األجل أو قصيرة األجل،
بينما يعرفه ( )Ehrhardt& Brigham,2011بأنه ذلك المزيج من األسهم العادية والممتازة والديون،
والذي يعتبر مصد ار خارجيا للتمويل لدى الشركة ،والذي يهدف إلى نمو رأس المال العامل من اجل
توسيع النشاط التجاري ومن ثم زيادة المبيعات.
و يعرف (  )Vanhorne , 2003الهيكل التمويلي بانه مجموع االموال التي من خاللها
تستطيع الشركة تمويل أصولها ،ويتمثل ذلك الجانب األيسر من قائمة المركز المالي أي جانب
االلتزامات وحقوق الملكية حيث يتضمن التمويل المقترض والتمويل عن طريق حقوق الملكية .كما
ويعرف الهيكل التمويلي على أنه مجموعة األموال التي تم بواسطتها تمويل أصول الشركة وهو يشمل
التمويل المقترض والتمويل الممتلك ،وهما يشكالن الجانب األيسر من قائمة المركز المالي (خليل،
.)2100
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ومن خالل التعريفات السابقة للهيكل التمويلي يتضح أنه هو ذلك الخليط من األموال التي
تحصل عليها الشركة من مصادر متعددة بنسب معينة تراعي العالقة بين تكلفتها والعائد منها بهدف
تمويل احتياجاتها واستثماراتها .ومن هذا التعريف يمكن فهم سلوك الشركات في تكوينها لهيكلها
المالي وهو محاولة الوصل إلى ذلك الهيكل التمويلي الذي يعظم منفعة الشركة وبالتالي قيمتها مع
مراعاة أن يتميز بأقل تكلفة ممكنة وهو ما يعرف بالهيكل التمويلي األمثل.
يقصد بالهيكل التمويلي األمثل :ذلك المزيج من القروض وحقوق الملكية الذي يترتب عليه
إحداث التوازن بين العائد  Returnوالمخاطرة  Riskبطريقة تؤدي إلى تعظيم قيمة السهم السوقية
(حنفي .)2112،أما (عبد الوهاب )2116،فيرى أن الهيكل التمويلي األمثل هو طريقة التمويل التي
تجعل تكلفة رأس المال أدنى ما يمكن من جهة وتعمل على تعظيم قيمة المؤسسة من جهة أخرى .وقد
عرفه (  )James, et. Al., 2008بأنه ذلك الهيكل التمويلي الذي يعمل على تخفيض تكلفة رأس
مال الشركة إلى الحد األدنى مع تعظيم قيمة الشركة أو سعر السهم في نفس الوقت.
كما يجب أن تضمن سياسة هيكل التمويل نقطة الموازنة بين المخاطرة ومزايا العائد
( ،)A Trade– Off Between Risk And Returnفاستخدام المزيد من القروض يزيد المخاطر
التي يتعرض لها حملة األسهم ،ومع ذلك فإن استخدام المزيد من الديون ،غالباً ما يصاحبه توقع عال
لمعدل العائد على حقوق الملكية ( ،)ROEكذلك فإن المخاطرة العالية تقلل أسعار األسهم لكن في
نفس الوقت العائد المرتفع المتوقع لألسهم يزيد من أسعارها ( ،)Brigham & Ehrhart,2005هذا
يبين مدى صعوبة مهمة اإلدارة المالية في الوصول إلى هيكل التمويل األمثل ،رغم ذلك يترتب على
الشركات محاولة الوصول أو االقتراب من الهيكل التمويلي األمثل ،والذي يمثل أفضل هيكل تمويلي
حسب وضع الشركة ،عن طريق وضع نسب محددة لمصادر التمويل كهدف للوصول لها ،وهذا ما
يسمى هيكل التمويل المستهدف .أي أنه يترتب على الشركات أن تحلل بداية مجموعة من العوامل
المحيطة والخاصة بها ،ثم تقوم بوضع هيكل التمويل المستهدف ،الذي تحدد فيه مصادر التمويل
المختلفة (الممتلكة والمقترضة) ونسبة كل مصدر من هذه المصادر في هذا الهيكل .ويجب األخذ
باالعتبار أن الهيكل المستهدف يتغير بتغير الظروف المحيطة ،لكن بالرغم من ذلك يجب على اإلدارة
أن تحدد لها هيكال تمويليا مستهدفا ،ألن وجود هذا الهيكل المستهدف من شأنه أن يوضح الرؤية أمام
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متخذ القرار التمويلي .فعلى سبيل المثال إذا كان معدل القروض الفعلية أقل من المستوى المستهدف
فمن المنطق التوسع في جانب االقتراض ،بينما إذا كان معدل الدين أعلى من المعدل المطلوب ،فإنه
يتم اللجوء إلى إصدار األسهم والتمويل بحقوق الملكية (الحسني .)0338،فالشركة تتخذ قرار بما
يتعلق بمصادر التمويل األنسب وتحاول الحفاظ أو االقتراب من ما يسمى بالهيكل التمويلي المستهدف
( )Target Capital Structureبغية إلى الوصول إلى تعظيم القيمة الجوهرية للشركة
( .)Ehrhardt&Brigham,2011لذلك فقد عرف ) (Smith& Barclay,2005الهيكل التمويلي
المستهدف بأنه "تلك الطريقة التي تسعى بها الشركة بتقسيم آليات التمويل من ديون واسهم والتي من
المتوقع ان تزيد من قيمة الشركة".
 .3.5محددات الهيكل التمويلي
وتمثل المتغيرات آالتية أهم المحددات التي تحكم المدى الذي يمكن أن تذهب إليه
الشركات في اعتمادها على القروض في التمويل (:)Ehrhardt&Brigham,2011
.1

مخاطر األعمال Business Risk
تتعرض الشركة لنوعين من المخاطر هما مخاطر التمويل والناجمة عن استخدام الشركة للدين

(الرافعة المالية) في هيكلها التمويلي ،ومخاطر األعمال وهي تلك المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة
التشغيلية الرئيسية ،وبالتالي فمخاطر األعمال هي كافة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وبالتالي
حملة األسهم في حال عدم لجوؤها الى استخدام الدين في تمويل انشطتها .وحيث المساهم لديه درجة
معينة لتحمل الخطر المتمثل بالنوعين ،فإن تقبله لمخاطر تمويلية ناجمة عن الدين تقل كلما زادت
درجة مخاطر األعمال والعكس صحيح ،كما أن زيادة درجة مخاطر األعمال والتي تشير إلى درجة
عدم التأكد من تحقق األرباح وبالتالي التدفقات النقدية ،وما ينجم عن ذلك من عدم تأكد من قدرة
الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين والمتمثلة بسداد القروض وفوائدها ،مما يزيد من فرص
تعرض الشركة لتكاليف إضافية كجدولة الديون أو االفالس ،وبالتالي زيادة في مخاطر التمويل ،من
هنا فكلما تعاظمت مخاطر األعمال سيكون هنالك انخفاض في درجة االعتماد على الدين في الهيكل
التمويلي.
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.2

القوانين الضريبية (الموقف الضريبي) Tax Position
فالسبب الرئيسي في ميول الشركة الى استخدام الدين هو ان الفوائد على تلك الديون تعد

كمخفف ضريبي ،ويزداد الوفر الضريبي الناتج عن استخدام الدين كلما زادت معدالت الضريبة
المفروضة على الشركة ،وبالتالي فكلما زادت المعدالت الضريبية سيكون هناك زيادة في درجة
االعتماد على الدين في الهيكل التمويلي.
.3

المرونة المالية
وهي القدرة على زيادة رأس المال بشروط معقولة في ظروف غير مواتية .وحيث من

الضروري ان يكون هنالك إمدادات ثابتة من رأس المال لضمان ثبات األنشطة التشغيلية ،وهو أمر
حيوي لضمان النجاح على المدى الطويل .وحيث أن توفر مصادر التمويل مرتبط بشكل وثيق
باالقتصاد ،فالشركات التي تتمتع بقوة تشغيلية جيدة ولها ميزانيات قوية هي المفضلة لدى الموردين
(البنوك) او الممولين عند التمويل لمثل هذه الشركات.
.4

سياسة اإلدارة تجاه الخطر
يختلف المدراء بين بعضهم البعض من حيث المغامرة ،فالمدراء األكثر ميوالً لتقبل المخاطر

يكونون اكثر ميالً الستخدام الدين أمالً في تعظيم العوائد .وبالعكس فالمدراء المتحفظون يميلون إلى
جعل نسب الدين في مستوياتها الدنيا.
كما حدد (خليل و سليمان )2116 ،محددات اختيار الهيكل التمويلي فيما يلي:
.0

التدفق النقدي :إمكانية سداد الفوائد وأقساط الدين في تاريخ استحقاقه ،وبالتالي دراسة مختلف
الهياكل التمويلية البديلة ،وكذلك كمية احتياجات المؤسسة لألموال.

.2

الهدف من التمويل وعالقته بالرقابة في توجيه استراتيجية المؤسسة وق ارراتها ،حيث أن اعتماد
المؤسسة على إصدار األسهم يشرك أطرافا خارجية ،هم حاملو األسهم الجدد ،في الرقابة
والتصويت على ق اررات المؤسسة.

.2

شروط القروض (خاصة الضمانات والقيود المفروضة على المؤسسة) ،حيث تتعدد شروط
المقرضين ،مما يؤدي بالشركة إلى احتمال رفض شروط هذا القرض.

.8

مرونة توفر مصادر أخرى ،تسعى المؤسسات إلى تنويع مصادر تمويلها.
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.3

اتجاهات اإلدارة :بعض المؤسسات تتخوف من المخاطر (خاصة المؤسسات الصغيرة
والحديثة النشأة) ،وبالتالي تتحفظ على طلب القروض من جانب احتماالت عدم القدرة على
السداد مستقبال.

.6

تعاظم المخاطر المرتبطة بالديون على معدل العائد :حيث أن زيادة مخاطر القروض على
المؤسسة المقترضة تؤثر سلبا على معدل العائد.

.3

التوقيت السليم :تحين الفترة المالئمة المرتبطة بتدني أسعار الفائدة ،بحيث تحجم المؤسسات
عن طلب القروض عند ارتفاع أسعار الفائدة على الدين ،واضافة لهذا تختار االقتراض
األنسب خالل الدورات التجارية.

.4

إمكانية التعرض لإلفالس نتيجة تعاظم أعباء الدين :عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها
عند تاريخ االستحقاق يعرضها لإلفالس ،وبالتالي هذا التخوف يبعدها عن طلب القروض.

 .3.6تكلفة التمويل
يترجم الهيكل التمويلي (أو البنية المالية) للمؤسسة الصورة التي تعكس المصادر التمويلية
لمختلف أصولها .فتختلف تكلفة التمويل من مورد مالي إلى آخر حسب الطبيعة ،فإذا كان مصدر
التمويل هو الدين فقط فإن المؤسسة في وضع مخاطرة ،نظ ار لكونها ملزمة بتحمل تكلفة األموال التي
حازت عليها على سبيل الدين مهما كانت مردودية تلك األموال .عندئذ نقول أن المؤسسة أمام ما
يسمى بتكلفة الدين .بينما إذا كان مصدر التمويل هو حقوق الملكية فإن األمر يختلف تماما ،حيث أن
المؤسسة في هذه الحالة أمام ما يعرف باسم تكلفة حقوق الملكية ،وهي األرباح المتوقعة من طرف
المساهمين .وعليه فإن المؤسسة معرضة لمخاطرة تحقيق مردودية مساوية على األقل لما هو متوقع
من طرفهم .كما أنه قد يكون مصدر تمويل المؤسسة مزيجا من الموردين السابقين ،وهي الحالة األكثر
شيوعا ،ومن ثم تتحمل المؤسسة النوعين من التكلفة ،عندها تكون أمام ما يسمى بتكلفة رأس المال
(عبد الوهاب.) 2116،
وتعتبر الق اررات االستثمارية من الق اررات االستراتيجية المهمة التي تتخذها اإلدارة المالية،
والمعروف عن هذه الق اررات أن الخطأ في اتخاذها يحمل الشركة تكاليف باهظة ،قد تصل إلى حد
التصفية ،ومن المعروف أيضا عن ق اررات االستثمار الطويل األجل أن قبولها يتم عندما يكون العائد
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المتوقع منها أكبر من تكلفة تمويل هذه االستثمارات ،إذن هذا يدلل على أهمية االهتمام بتكلفة التمويل
(األغا.)2113 ،
وعموماً فإن حساب تكلفة التمويل سواء أكان لكل عنصر من عناصر التمويل أم للهيكل
التمويلي ككل ،سوف يحقق إلدارة الشركة واإلدارة المالية فيها عدد من الفوائد كما حددها كل من
(:)Gop,1983& Brigham,2002
.0

الهيكل التمويلي يمكن أن يؤثر على كل من حجم ودرجة المخاطرة أرباح الشركة،
ومن ثم قيمة الشركة.

.2

إن حساب تكلفة التمويل لكل عنصر من عناصر التمويل سوف يساعد اإلدارة المالية
في اتخاذ القرار المتعلق باختيار انسب تلك المصادر من ناحية التكلفة ،حيث يقتضي
المنطق المالي وعند تساوي الشروط األخرى المرتبطة بكل مصدر ،أن يتم اختيار
المصدر الذي يحمل الشركة أقل تكلفة.

.2

ق اررات الموازنة الرأسمالية لها تأثير رئيسي على الشركة ،وأن إعداد الموازنة بشكل
صحيح يتطلب تقدي اًر لتكلفة التمويل.

.8

يفيد حساب تكلفة التمويل في تقييم المشروعات التي ستستخدم فيها األموال ،فإذا تبين
أن تكلفة التمويل تزيد على العائد المتوقع أصبحت هذه المشروعات عبئا على إدارة
الشركة ،أما إذا حسبت التكلفة وقُدر عائدها بدقة مقدماً فإنه يمكن إلدارة الشركة أن
تتفادى الدخول في هذه المشروعات غير المجزية.

.3

يفيد حساب تكلفة التمويل في المفاضلة بين المشروعات الصناعية ذاتها وتحديد
مدلوالتها ،إضافة إلى دورها في ق اررات التسعير والربط بين قيم المنشآت في األسواق
المالية وبين هياكلها المالية.

.6

إن العديد من الق اررات المالية ،من ضمنها تلك المرتبطة باالستئجار Leasing
واعادة تحويل السندات  Bonds refundingتستلزم حسابا دقيقًا لتكلفة التمويل.

.3

إن تعظيم قيمة الشركة  -كهدف استراتيجي لإلدارة المالية  -يستلزم أن تكون تكلفة
جميع عناصر التي تشكل مدخالت الشركة  -ومن ضمنها األموال  -بحدودها الدنيا،
ولغرض تخفيض تكلفة التمويل فإن المشروع يستوجب حسابها.
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وباإلضافة إلى ذلك فإن تكلفة رأس المال ،تشكل أحد العوامل األساسية في تحديد معدل
القيمة الحالية ،كما وأنها تؤثر على قيمة الشركة االقتصادية في السوق المالية .والسبب هو أن معدل
القيمة الحالية يرتبط مباشرة بقيمة الشركة ،ألن جميع االستثمارات التي لها قيمة حالية صافية موجبة
تزيد من قيمة الشركة ،بينما االستثمارات التي لها قيمة حالية صافية سالبة تخفض من قيمتها ،وبشكل
آخر فإنه كلما انخفض معدل القيمة الحالية (معدل الخصم) ازدادت صافي القيمة الحالية ،وبذلك تزداد
قيمة الشركة وقدراتها المالية (العمار ،)0333،وان أهم ما يمكن أن يقال بخصوص تكلفة التمويل هو
أنها تمثل حجر الزاوية الذي ستدور حوله مجموعة كبيرة من الق اررات ،وأهمها :ق اررات االستثمار
وق اررات التمويل.
ولذلك تعددت التعريفات الخاصة بتكلفة التمويل واجتهدت فيها آراء مختلفة ،إال أنها جميعاً
تدور حول مدلول واحد ينحصر بكونها "الحد األدنى للمعدل الذي تطلبه الشركة لالستثمارات الجديدة،
أو هي معدل العائد المطلوب على االستثمارات الذي يضمن بقاء سعر السهم العادي للمنشأة بدون
تغيير (األغا.)2113 ،
وقد عرفها ( )Ehrhardt & Brigham, 2011بأنها الوسط المرجح لتكلفة مكونات الهيكل
التمويلي متمثلة بتكلفة الدين بعد الضرائب إضافة إلى تكلفة كل من األسهم الممتازة وحقوق الملكية،
حسب وزن كل من هذه المكونات من الهيكل التمويلي .أما ( )Wahlen, et. al.,2011فقد عرف
الوسط المرجح لتكلفة التمويل بأنه معدل العائد المطلوب لكل من الديون واألسهم الممتازة وحقوق
الملكية مقابل تمويلها األصول التشغيلية للشركة.
وبناءاً على ذلك يمكن اعتبار أن الحديث عن تكلفة التمويل هو الحديث عن التكلفة الشاملة
للتمويل ،أي تكلفة مزيج من أموال الملكية ،وأموال االقتراض ،ويرجع ذلك إلى أن المقدار المعين من
األموال الذي ستستخدمه الشركة لتمويل استثماراتها الرأسمالية المقترحة يأتي عادة من مصادر مختلفة،
وبالتالي فإن تكلفة كل نوع من هذه األنواع يختلف عن تكلفة غيره ،ولذا فمن الخطأ والخطر أخذ تكلفة
نوع واحد واعتباره تكلفة لألموال المستثمرة في الشركة ،وبالتالي يمكن تعريف تكلفة التمويل من حيث
طريقة قياسها :بأنها عبارة عن مجموع تكاليف كل مصدر من مصادر التمويل"  " Rمضروباً في
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الوزن النسبي"  " Wلهذا المصدر من مجموع المصادر الكلية للتمويل ،ويمكن تفصيل تكلفة كل
مصدر من مصادر التمويل كما يلي (:)Ehrhardt & Brigham, 2011
.0

تكلفة الدين ( :)Cost of Debtهي معدل العائد المطلوب من قبل المقرضين  RDبعد خفض
أثر الضريبة كما في المعادلة التالية:

.2

Cost of Debt  RD  1  T 

تكلفة األسهم الممتازة ( :)Cost of Preferred Stockهي معدل العائد المتوقع اكتسابه من
قبل المستثمرين (حملة األسهم الممتازة) نتيجة حيازتهم لهذه األسهم ،ويرمز له بالرمز .RPS

.2

تكلفة حقوق الملكية ( :)Cost of Equityهي معدل العائد المتوقع اكتسابه من قبل حملة
األسهم العادية مقابل مساهمتهم في رأس مال الشركة ويرمز لها بالرمز ( ،)Rsوتحتوي نوعين
من التكاليف هما:
.0

تكاليف التمويل باألسهم العادية ( :)REوهي العائد المطلوب من قبل المستثمرين
الجدد نتيجة حيازتهم لألسهم العادية الجديدة لهذه الشركة.

.2

تكلفة التمويل باألرباح المحتجزة ( :)RREوهي العائد المتوقع من قبل المساهمين
القدامى نتيجة احتجاز أرباحهم من قبل الشركة ،والتي تعتبر تكلفة فرصة بديلة ،حيث
كان بإمكان هؤالء المستثمرين اعادة استثمار هذه األرباح في حال استالمها.

وبالتالي يمكن حساب الوسط المرجع لتكلفة التمويل ( )WACCحسب المعادلة التالية:

] WACC  [WD RD  1  T ]  [WPS RPS ]  [WS RS

ويمكن صياغتها بتحليل تكلفة حقوق الملكية إلى تكلفة إصدار أسهم وتكلفة أرباح محتجزة
لتصبح على الشكل التالي:

]) WACC  [WD RD  1  T ]  [WPS RPS ]  [(WE RE )  (WRE RRE

 .3.7العوامل المؤثرة على تكلفة رأس المال:
تتأثر تكلفة رأس المال بعوامل تسيطر عليها الشركة ،وأخرى خارج سيطرتها ،وهذه العوامل قد
تؤثر على كافة العناصر المكونة لهيكل رأس المال ،أو تتعلق بكل عنصر على حدة ،كما تتأثر تكلفة
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األموال كذلك بالقرار المحدد للخليط الذي يتكون منه هيكل رأس المال ونسبة كل عنصر فيه وقد
لخص ( )Addepalli, 2007العوامل المؤثرة على تكلفة رأس المال كما يلي:
.0

.2

عوامل خارج سيطرة الشركة وتتمثل بما يلي:


أسعار الفائدة السوقية



الضرائب

عوامل تحت سيطرة الشركة وتتمثل بما يلي:


السياسات المتعلقة بالهيكل التمويلي



سياسات توزيعات األرباح



سياسات االستثمار

 .3.2نظريات الهيكل التمويلي األمثل
تعتبر دراسة العالقة بين الهيكل التمويلي وكل من تكلفة األموال وقيمة المؤسسة من أهم
القضايا المعاصرة لإلدارة المالية ،حيث إنه منذ ما يزيد عن أربعين عاما ،يدور جدل بين العلماء
والممارسين في حقل اإلدارة المالية ،ما إذا كان هناك هيكل مالي أمثل من عدمه ،وما إذا كان الهيكل
التمويلي يؤثر على قيمة المؤسسة أم ال .ويعتبر هذا الجدل المدخل الطبيعي لتفسير السلوك التمويلي
للمؤسسات ،وفيما يلي استعراض ألهم النظريات التي تحاول وضع تفسير لسلوك الهيكل التمويلي لدى
المؤسسات:
 .3.2.1النظرية التقليدية ( ) Traditional Theory
تستند هذه النظرية على اعتقاد مفاده أن الهيكل التمويلي األمثل يمكن الوصول له ،وباإلمكان زيادة
قيمة الشركة من خالل الرفع المالي ،لكن يؤخذ على هذه النظرية عدم تحديدها لأللية المناسبة
لالستفادة من الرافعة المالية ،كما أنها دعت إلى احداث التوازن بين المخاطرة والمنافع عند استخدام
الدين ،دون تحديد لكيفية الموازنة.

فلم تضع هذه النظرية بعداً عملياً لتفسير هذه الظاهرة

(.)Ahmadinia, et, al., 2012
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 .3.2.2نظرية ()M&M-1958
تعد الطروحات التي قدمها كل من ( )Modigliani & Miller, 1958نقطة تحول في
النظرية المالية الحديثة .إذ جددت أفكارهما االهتمام بمفهوم الهيكل التمويلي األمثل ،حيث قدما تحليالً
ينفي عالقة الهيكل التمويلي بتكلفته ،األمر الذي يعني أن تكلفة التمويل ال تتأثر بنسبة االقتراض التي
يتضمنها الهيكل التمويلي (قاسم و جميل .)2113 ،وقد طور ( )Modigliani & Millerنظريتهما
باالستناد الى االفتراضات االتية (:)Ehrhardt & Brigham,2011
.0

ال توجد تكاليف عمولة سمسرة عند إبرام الصفقات.

.2

ال ضرائب.

.2

ال توجد تكاليف إفالس.

.8

المستثمرون بإمكانهم االقتراض بنفس معدل الفائدة

التي سوف تتكبدها الشركة عند

االقتراض.
.3

تجانس المعلومات وتطابقها بين المستثمرين ومدراء الشركات بما يتعلق بالفرص االستثمارية
المتوقعة.

.6

األرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب ( ) EBITال تتأثر عند استخدام الدين.
بناء على االفتراضات السابقة استنتجا ( )Franco Modigliani and Merton Millerأن

اء مولت تمويالً تاماً بالدين ،أو
قيمة الشركة لن تتأثر نتيجة تغير شكل الهيكل التمويلي لديها ،سو ً
بحقوق الملكية ،أو بأي مزيج منهما ،وبالتالي فإذا كانت االفتراضات هذه صحيحة ،فليس من المهم

كيفية تمويل الشركات لعملياتها ،فالق اررات المتعلقة بالهيكل التمويلي ليست ذات صلة بقيمة الشركة
(.)Ehrhardt& Brigham,2011
ورغم أن نظرية ( )Modigliani and Miller ; 1958بنيت على افتراضات غير واقعية ،إال
أنها فتحت المجال لبحوث ودراسات أخرى في محاولة لتقديم أدلة وعوامل واختبارات عملية تعطي
نتائج تكون ذات صلة في عملية اتخاذ القرار بما يتعلق بالهيكل التمويلي وتأثيره على قيمة الشركة.
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 .3.2.3نظرية ( )M&M-1963المصححة في ظل وجود الضرائب
كما قدم ( )Modigliani and Millerمقالة بعنوان (ضرائب دخل الشركة وتكلفة رأس المال)،
والتي نصت على أن الفرق بين قيمة الشركة التي تستخدم التمويل بالرافعة المالية في هيكل رأس
مالها ،وقيمة الشركة التي تعتمد على التمويل بحقوق الملكية ،هو في القيمة الحالية للوفورات
الضريبية ،وان مزايا التمويل المقترض هي اكثر مما افترضاه في بحثهما السابق ( & Modigliani
.)Miller, 1963
وأضافت هذه النظرية جانب مؤثر على تكلفة التمويل ومن ثم على قيمة الشركة وهو الجانب
الضريبي ،حيث سمحت القوانين الضريبية في الواليات المتحدة األمريكية بأن مصروف الفائدة هو
بمثابة مخفف ضريبي وأن توزيعات األرباح للمساهمين ال تعد مصروفاً يخفف من الضريبة المستحقة
على الشركة وبالتالي كان ذلك تبري ار للشركات بالتوجه الستخدام الرافعة المالية أساساً لتخفيض تكلفة
التمويل ورفع القيمة الجوهرية للشركة ،وقد عبر ( )Ehrhardt& Brigham,2011عن ذلك بالمعادلة
التالية VL = Vu + PV of tax shield :حيث:
 = VLالقيمة الجوهرية للشركة الممولة تمويالً كامالً بالدين.
 = VUالقيمة الجوهرية للشركة التي ال تستخدم الدين في تمويلها.
 = PV of tax shieldالقيمة الحالية للوفورات الضريبية.
ومن هنا لخصت النظرية إلى أن الهيكل التمويلي األمثل هو الذي يسعى لجعل القيمة
الجوهرية للشركة بأعلى درجاتها من خالل التمويل التام بالرافعة المالية بنسبة .%011
رغم ما توصلت إليه هذه النظرية إال أن الوفورات الضريبية المتعلقة بالتمويل بالدين ال تتمتع
باالستقرار ألن الوفورات الحالية قد تتحول إلى عجز في المستقبل ،وهو ما قاد الدراسات التي تلت
نموذج ( )Modigliani & Millerعلى التخلي عن بعض الفرضيات وتعويضها بفرضيات أكثر واقعية
في تفسير محددات الهيكل التمويلي للمؤسسة كاألخذ بعين االعتبار مثال لدور تكلفة االفالس وتكاليف
الوكالة.

81

 .3.2.4نظرية ()Merton Miller, 1977
بعد اشتراكه مع ( )Franco Modiglianiفي النظريتين السابقتين ،أضاف ( Merton
 )Miller, 1977في دراسة منفردة جانبا مؤث ار آخر على الهيكل التمويلي وهو تأثير الضرائب
الشخصية ( .)Personal Taxesحيث فرق فيها بين الضرائب الشخصية على دخل كل من حامل
السند وحامل السهم ،حيث إن فائدة السند تخضع بشكل كامل للضريبية ،أما ربح السهم فما يوزع منه
يخضع للضريبة ،أما ذلك الجزء المحتجز والذي سوف يزيد من قيمة السهم لن يخضع للضريبة إال
عند بيع السهم وحدوث مكاسب رأسمالية وفق القانون األمريكي .لذلك فالمساهمون على استعداد للقبول
بعوائد قبل الضرائب أقل من العوائد المقبولة لحملة السندات .وقد لخص ( &Ehrhardt
 )Brigham,2011النتائج التي توصل لها ( )Millerبما يلي:
.0
.2

إن التمويل بالدين مفضل لدى الشركات المساهمة كونها مخفضات ضريبة.
المستثمرون جاهزون بقبول معدل عائد على األسهم اقل من معدل العائد على
السندات المستثمرة قبل الضريبة وهذا مفيد في نفس الوقت بالنسبة للشركات.

.2

إنه و من وجهة نظر المستثمر بان معدل العائد على السهم بعد الضرائب سيكون
اكبر من معدل العائد على السندات بعد الضرائب الن نسبة الضرائب على المكاسب
الرأسمالية أو توزيعات األرباح هي اقل من نسبة الضرائب على عوائد (فوائد
السندات).

 .3.2.5نظرية المقايضة ()Trade-off Theory
من أهم االنتقادات التي وجهت للنظريات السابقة هي إهمالها لتكلفة اإلفالس رغم أن هذه
التكلفة هي تكلفة باهظة ،قد تؤدي في حال حدوثها إلى تصفية الشركة ،حيث تتمثل هذه التكلفة بعدة
أشكال كالمصاريف القانونية والمحاسبية ،والتكاليف الضمنية المتمثلة في خسارة ثقة كل من المستثمرين
والمقرضين والمتعاملين مع الشركة ،إضافة إلى التكاليف المتكبدة من خسارة بيع أصول الشركة وتسييلها
بشكل فوري لمواجهة االلتزامات المترتبة عليها ،لذلك فعلى الشركة أن تعمل على المقايضة بين المنافع
المترتبة على التمويل باستخدام الرافعة المالية (المنفعة الضريبية) ،والتكاليف المترتبة على استخدامها
(تكلفة اإلفالس) (.)Ehrhardt& Brigham,2011
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وينتقد ( )Luigi & Sorin,2007النظريات السابقة فيما يلي:
 .0ليس من السهل إنشاء أو مالحظة الهيكل التمويلي المستهدف فكل شركة أو صناعة لها فلسفتها
في صياغة الهيكل التمويلي المستهدف بما يناسبها من عدة جوانب مثل طبيعة األنشطة
والمنافسة والمخاطرة ورغبات المستثمرين
التعقيد في جانب الضريبة وباألخص القانون الضريبي واختالفه من دولة ألخرى يؤثر على

.2

قرار التمويل بالدين وتحديد الهيكل التمويلي المستهدف.
.2

يجب األخذ بعين االعتبار جميع التكاليف المرتبطة بالدين وخاصة تكلفة اإلفالس
()Bankruptcy Costs

.8

يجب األخذ بعين االعتبار تكاليف المعامالت المرتبطة بإصدار األسهم بشكل أساسي عند
الحديث عن صياغة الهيكل التمويلي .وتكاليف المعامالت عند اتخاذ القرار باستخدام الدين.
كما من المالحظ أن النظريات السابقة أغفلت تكاليف الوكالة الناجمة عن تضارب المصالح بين

المالك (حملة األسهم) ،والوكالء (المدراء) ،والمتمثلة باألشكال التالية ( Jensen & Meckling,
:)1976
 .0التكاليف الناجمة نتيجة تصميم نظام رقابي يحد من أنشطة المدراء التي ال تصب في
مصلحة حملة األسهم.
 .2المكافآت والحوافز المدفوعة للمدراء مقابل قيامهم برعاية مصالح حملة األسهم ،بما
يعظم مصالحهم.
 .2التكاليف المتمثلة بانخفاض ثروة المالك نتيجة أي تصرف من قبل المدراء ال يصب في
مصلحة المالك.
ومن هنا فإن أهم ما يميز نظرية المقايضة أنها نظرية توازن بين الوفورات الضريبية للدين وتكلفة
اإلفالس ( ،)Weston, et, al.,1996كما يصف ( )Brealey & Myers , 1996هذه النظرية
بأنها تجمع بين آراء ( )M&Mوتأثيرات الضرائب وتكلفة اإلفالس ،مبتعدين عن الرأي التقليدي القائم
على أساس حاالت السوق غير التامة ،وان أسواق رأس المال هي أسواق ذات أداء جيد.
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أما ( )Jim, 1999فيصف نظرية المقايضة بأنها نظرية معاصرة تصف هيكل رأس المال من
خالل المقايضة بين تكلفة اإلفالس وتكلفة الوكالة والوفورات الضريبية ويشير (

& Brigham

 ،)Gapenski , 1988أن ( )M&Mقد أهمال العوامل التي تؤدي الى انخفاض قيمة الشركة عند زيادة
التمويل المقترض والمتمثلة بالقيمة الحالية المتوقعة لتكلفة اإلفالس والقيمة الحالية لتكلفة الوكالة ،وأن
نظرية ( )M&Mمع الضرائب على دخل الشركة ونموذج ( )Millerللضرائب الشخصية قد تم تحديثها
لتشير الى تكلفة اإلفالس وتكلفة الوكالة وهو يعبر عن هيكل رأس المال األمثل الناجمة عن الموازنة بين
الوفورات الضريبية للرافعة مقابل تكلفة الوكالة وتكلفة اإلفالس.
وهكذا وبخالف نظرية ( )M&Mالتي تنص على أنه بإمكان الشركة االقتراض قدر االمكان،
على اعتبار ان االقتراض يؤدي الى زيادة قيمة الشركة ،فان نظرية المقايضة تبرر االعتدال في
استخدام التمويل بالرافعة المالية ،بالتركيز على الوفورات الضريبية والتكاليف اإلضافية للتمويل بالرافعة
المالية ( .)Brealey & Myer, 1996
وبالتالي فإن المقايضة بين المنافع المتأتية من الوفر الضريبي الناجم عن التمويل بالرافعة
المالية ،والتكاليف الناجمة عن ذلك التمويل والمتمثلة بتكلفة اإلفالس ،والوكالة يؤدي إلى تحديد نسبة
المقايضة بين الوفورات الضريبية وهذه التكاليف ويحدد هيكل رأس المال األمثل المستهدف من
المديونية ،إذ تتفاوت قيمة الشركة بتفاوت مصادر التمويل الممتلك والرافعة المالية.
إذن فقد جمعت نظرية المقايضة بين أفكار النظرية التقليدية ونظرية ( )M&Mومع ما أضافته
من أفكار جديدة ،والشكل ( )2.0التالي يوضح العالقة بين النظريات السابقة:
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الشكل ()3.1
العالقة بين نظريات الهيكل التمويلي

حيث يتضح من الشكل أعاله أن قيمة الشركة تبقى ثابتة عند كافة مستويات الرفع المالي
حسب فرضيات ( ،)M&M-1958وعند إدخال األثر الضريبي حسب فرضيات ()M&M-1963
تزداد قيمة الشركة بشكل ثابت مع زيادة مستويات الرفع المالي ،إال أنه عند أخذ تكاليف الدين
اإلضافية سوف ترتفع قيمة الشركة بصورة متناقصة كلما زادت مستويات الرفع المالي إلى أن تصل
إلى نقطة معينة تتساوى عندها منفعة الدين مع تكاليفه ثم تبدأ قيمة الشركة بالتناقص وهذا ما ذهبت
إليه نظرية المقايضة.
رغم ذلك إال أن نظرية المقايضة بقيت عاجزة عن تفسير بعض الحاالت التي تواجهها المنشآت
والمؤثرة على هيكل رأس مالها وقيمتها كما يأتي (:)Brealey & Myers,1996
 .0إن بعض المنشآت تنمو وتزدهر على الرغم من انخفاض نسب مديونيتها متخلية عن اهمية
الوفورات الضريبية ،وقد تكون لدى المنشآت قائمة كبيرة بضريبة الدخل اال ان نسب مديونيتها
منخفضة.
 .2عند انخفاض معدالت الضريبية تبقى الكثير من المنشآت لها نسب مديونية مرتفعة حتى في
الحاالت التي يكون فيها معدل الضريبة = صفر.
 .2زيادة نسب االقتراض على الرغم من ارتفاع معدالت الفائدة والتي تحد من الوفورات الضريبية
لالقتراض.
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 .8افتراض انخفاض تكلفة تعديل هيكل رأس المال هو افتراض بعيد عن الواقع والسيما عندما
يكون حجم التعديالت كبي اًر ،ولو صح هذا االفتراض ألصبحت كل منشأة قادرة على التكيف
للحالة المثلى من نسبة المديونية التي تالئمها اال ان هناك كلف وتأثيرات تتضمنها كل عملية
تعديل.
أصبح من الواضح ان هذه النظرية قد فسرت جزءاً صغي اًر من السلوك الفعلي لهيكل رأس المال،
يضاف

إلى

ذلك

إن

الدراسات

التطبيقية

ال

تعطي

اسناداً قوياً لنظرية

المقايضة

( ،)Brigham & Gapenski,1988فالكثير من الشركات الناجحة تستخدم المديونية بشكل
منخفض ،وعلى سبيل المثال شركة  GMوالتي تقترض اقل ما يمكن ،وهذا يتناقض مع افتراضات
نظرية المقايضة ،هذه المسالة كانت االساس في تطور نظرية االشارة واالنتقال الى نظرية حديثة في
هيكل رأس المال تفسر بعض الغموض الذي ينتاب سلوك هيكل رأس مال الشركة في الواقع الفعلي.
 .3.2.6نظرية اإلشارة ()Signal Theory
بعد االنتقادات الموجهة إلى األسواق التامة ،وتوفر المعلومات في أواخر السبعينات تم تطوير
نظرية اإلشارة والمعلومات غير المتجانسة والتي تهتم بتوافر المعلومات الجوهرية للمستثمرين عن
توقعات اإلدارة بشأن مستقبل الشركة ،أي أن إصدار السندات آو األسهم العادية هو بمثابة اإلعالن
عن معلومات تشير إلى النظرة العامة لإلدارة عن مستقبل الشركة ( .)Weston et, al, 1996
فالشركة التي تتاح أمامها فرصاً استثمارية جيدة سوف ال تميل إلصدار أسهم جديدة وذلك لمنع
مشاركة المساهمين الجدد في التدفقات النقدية التي ستحصل عليها نتيجة الستثماراتها ذات القيمة
الحالية الموجبة ،فمن المعروف أن اإلدارة تعمل لصالح المساهمين الموجودين.
بعكس المنشآت التي تواجه منافسة شديدة وان توقعات مدراءها سلبية بشأن مستقبل الشركة،
فإن مدراءها يفضلون إصدار أسهم جديدة وذلك لجعل المستثمرين الجدد يشاركونهم خسارتهم ،وجهة
النظر هذه هي الشائعة بين المستثمرين فهم ينظرون إلى الشركة التي تصدر األسهم بأنها إشارة إلى
أن توقعات الشركة عن مستقبلها سلبية ،ولهذا فان أسعار األسهم تبدأ باالنخفاض ،واإلعالن عن
عرض األسهم للبيع من قبل منشأة ناجحة مثل  General Motorsوالتي تمتلك بدائل متعددة للتمويل
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يبدو وكأنها إشارة إلى أن توقعات المدراء عن مستقبل الشركة هي توقعات سلبية (أخبار سيئة) ،فقد
أظهرت الدراسات التطبيقية بأنه عندما تكون الشركة ناضجة و تعلن عن عرض أسهم عادية جديدة
فان سعر سهمها سوف ينخفض ( ،)Paul & David ,1983أما إصدار الديون فتعد أخبار جيدة ،إذ
انه عندما تتوافر للمنشأة فرص استثمارية ذات قيمة والتي تحقق ثروة للمساهمين ،فان المضمون
األساس إلدارة هيكل رأس المال يكمن في إمكانية الشركة االحتفاظ بجزء من سعة مديونيتها للحصول
على فرص النمو تلك .هذا يعني انه يتوجب على الشركة أن تستخدم اقل ما يمكن من الدين في
األوقات االعتيادية مما تم افتراضه في نظرية المقايضة بين الوفورات الضريبية وتكلفة اإلفالس.
 .3.2.7نظرية التسلسل الهرمي في مصادر التمويل ( ) Pecking-Order Theory
على الرغم من ان نظرية المقايضة حازت على عالم رأس مال الشركات مدة طويلة ،اال ان
االنتباه تحول الى نظرية التسلسل والتي تركز على أهمية دور المدير في تحديد هيكل رأس المال
الجديد من خالل االختيار بين إصدار السندات و إصدار االسهم (.)Ross, et, al., 2002
وقد كانت نظرية االشارة الركيزة االساسية في تطوير نظرية التسلسل فيما بعد ،وقد اشار  Rossالى
ان هذه المداخل ترمي الى تفسير هيكل رأس مال الشركة وذلك بإتباع عدة طرق يستخدمها المدراء
التخاذهم القرار بإصدار الدين او إصدار االسهم العادية الجديدة ألغراض تمويل احتياجات الشركة
للحصول على فرص النمو المتاحة(.)Jim, 1999
وبالتالي فقد نصت نظرية التسلسل الهرمي على أن ترتيب االولوية في تمويل االنشطة المستقبلية
يكمن بالدرجة األولى باالعتماد على النقدية المتاحة من خالل االرباح المحتجزة او االوراق المالية
ألغراض المتاجرة ثم االتجاه الى التمويل بالدين مع األخذ بعين االعتبار التكاليف والمخاطر المرتبطة
بكل من بدائل التمويل بالدين  ،واخي ار بعد استنزاف كل فرص التمويل يمكن اللجوء إلى التمويل
بإصدار اسهم (.)Luigi & Sorin,2007
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 .3.2.2مقارنة بين نظرية المقايضة ونظرية التسلسل الهرمي
بينمععا تركععز نظريععة التبععادل علععى تفسععير مسععتويات المديونيععة فععي الشععركة فععان نظريععة االلتقععاط
ترتقععي الععى وصععف التغيي عرات فععي هيكععل رأس المععال بععالتركيز علععى طبيعععة المعلومععات التععي لهععا تععأثيرات
على اسواق المال ،والجدول ( )3-0يظهر اهم االختالفات بين النظريتين (:)Liesz ,2001
جدول رقم ()3-1

اهم االختالفات بين نظريتي المقايضة ونظرية التسلسل الهرمي

نظرية التسلسل الهرمي

نظرية المقايضة
تعمل وفق مفهوم تعظيم القيمة الجوهرية للشركة.

تعمععل وفععق مفهععوم تعظععيم القيمععة مععع عععدم إهمععال دوافععع
وتوجهات المدراء.

تفترض هيكل رأس مال متوازن نسبياً (مستقر نسبيا).

هيك ع ع ععل رأس م ع ع ععال ( دين ع ع ععاميكي ) ،أي يتغي ع ع ععر بش ع ع ععكل
مستمر.

تهتم بتعأثيرات الضعرائب ،تكلعف المععامالت و االفعالس ،تهع ععتم بتع ععأثيرات السع ععيولة الماليع ععة و فع ععرص االسع ععتثمارات
و تكلفة الوكالة.

المستقبلية

تهمل اثر االشارة  Signalفي اسواق رأس المال

تعترف بإشارة اسواق رأس المال

القصع ع ععور فع ع ععي تفسع ع ععير العديع ع ععد مع ع ععن السع ع ععلوك التمع ع ععويلي تفسععر العديععد مععن سععلوك التمويععل للمنشععآت فععي الواقععع -
الفعلي ( ) Real – World

للمنشآت في الواقع الفعلي.

المصدر ،)Liesz ,2001( :بتصرف

وبالتالي فإن أبحاث ( )M&Mهي األرضية األولى لتفسير السلوك المالي للمؤسسة ،إال أن
نتائجها كانت محدودة الواقعية نظ ار لعدم أخذها بعين االعتبار للعديد من العوامل المؤثرة على قيمة
المؤسسة كتكاليف اإلفالس والوكالة ،بينما ساهمت نظرية اإلشارة في تفسير السلوك المالي من خالل
مراعاة المعلومات المستقاة من قبل المستثمرين في اتخاذ سلوك تمويلي معين.
مما يعني أن عامل عدم تجانس المعلومات قد أطلق طرق جديدة في التحليل ،جعل من
الصعب تطبيق تلك النظريات على أرض الواقع.
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4.1

مقدمة
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،وكل من مجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك أداة الدراسة

المستخدمة وطرق إعدادها ،وصدقها وثباتها ،كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات الخاصة
بتقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي تم االعتماد عليها في تحليل
الدراسة.
4.2

منهجية الدراسة
حيث أنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقاً من خالل م ارجعة الدراسات

السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة التي تسعى إلى التعرف على مدى تطبيق شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية لبعض األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية االستراتيجية
وهي (التكلفة المستهدفة ،بطاقة األداء المتوازن ،الجودة الشاملة ،دورة حياة المنتج ،وأسلوب توزيع
التكلفة حسب األنشطة) وأثرها في تشكيلة الهيكل التمويلي لتلك الشركات .فقد اتبعت هذه الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة
لتفسيرها والوقوف على دالالتها.
4.3

طرق جمع البيانات:

اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات
.0

البيانات األولية :وذلك بالبحث في الجانب الميداني عبر تطوير قائمة استقصاء لمعرفة
أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة في شركات المساهمة المدرجة في بورصة
فلسطين ودرجة استخدام تلك الشركات لهذه األساليب ،وحصر وتجميع المعلومات الالزمة
حول هذا الفرع من موضوع الدراسة ،ومن ثم تم استخراج النسب المتعلقة بفرضيات الدراسة
من القوائم المالية لتلك الشركات ،وبعد ذلك تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج SPSS
) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي واستخدام االختبارات
اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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.2

البيانات الثانوية :تمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع
قيد الدراسة ،والتي تتعلق بدراسة أساليب المحاسبة اإلدارية خاصة تلك األساليب قيد الدراسة،
ومدى مساهمتها في تكوين الهيكل التمويلي للشركات المطبقة لها وأية مراجع قد تسهم في
إثراء الدراسة بشكل علمي ،وذلك بغرض التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في
كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال
الدراسة.

4.4

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافعة الشعركات المدرجعة فعي بورصعة فلسعطين والتعي يبلعغ ععددها 48

ش ععركة حس ععب الموق ععع اإللكترون ععي الرس ععمي لبورص ععة فلس ععطين ( .)www.p-s-e.comوتب ععين أن ه ععذه
الشعركات موزععة علعى خمعس قطاععات وهعي قطعاع االسعتثمار و قطعاع البنعوك و قطعاع التعأمين وقطعاع
الخععدمات و قطععاع الصععناعة .وقععد تععم توزيععع ق عوائم االستقصععاء علععى كافععة الشععركات المكونععة لمجتمععع
الد ارسععة ،ونظع ار لوجععود غالبيععة هععذه الشععركات فععي المحافظععات الشععمالية وصعععوبة الوصععول اليهععا بطريقععة
مباشع عرة ،فق ععد ت ععم اس ععتخدام الف ععاكس كوس ععيلة لتوزي ععع قع عوائم االستقص ععاء .ولع ععدم االس ععتجابة م ععن غالبي ععة
الشركات تم ارسال قوائم االستقصاء معرة اخعرى ععن طريعق البريعد اإللكترونعي (االيميعل) ومعرة ثالثعة ععن
طريعق الفعاكس .معع المتابععة معع كافعة الشعركات باالتصعال التليفعوني بهعذه الشعركات حتعى تعم الحصعول
علععى اسععتجابة ( )35ش ععركة ،أي مععا نس ععبته ( )%73مععن الش ععركات المكونععة لمجتم ععع الد ارسععة ،جميعه ععا
معبئععة مععن قبععل المععدراء المععاليين لتلععك الشععركات ،ولععم يسععتبعد أي منهمععا نظ ع ار لتحقععق الشععروط المطلوبععة
لإلجابة ،والجداول التالية تبين خصائص العينة كما يلي:
 4.4.1القطاع االقتصادي
يوضح جدول رقم ( )8.0أن عينة الدراسة شملت ( )%32.32من الشركات المكونة لمجتمع
الدراسة ،كما يوضح الجدول أن أكبر القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هما "قطاع الخدمات" وذلك
لكونه أكبر قطاعات المجتمع و "قطاع البنوك" بنسبة  ،%23.3مع اإلشارة إلى أن قطاع البنوك فد
مثل بالكامل في عينة الدراسة بما نسبته ( )%011وهذه النسبة تشير إلى التعاون الكبير من قبل
91

قطاع البنوك في تعبئة قائمة االستقصاء ،كما أن  %22.3من عينة الدراسة من " قطاع الصناعة".
أما أقل القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هو "قطاع االستثمار" بنسبة  ،%4.6كما أنه أقل القطاعات
تمثيالً نسبة إلى حجم القطاع نفسه حيث شملت العينة  %23.3من شركات هذا القطاع ،ويرجع ذلك
إلى رفض الشركات في هذا القطاع المشاركة في تعبئة قائمة االستقصاء رغم تعدد المحاوالت
للحصول على استجاباتهم و التي انتهت بالرفض الصريح من قبل بعض شركات هذا القطاع.
جدول رقم () 4.1
توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي
النسبة

النسبة الكلية من

نسبة العينة إلى

المئوية

المجتمع

القطاع

27.08

69.23
85.71

القطاع االقتصادي

التكرار

قطاع الخدمات

3

23.3

قطاع التأمين

6

03.0

14.58

قطاع الصناعة

4

22.3

22.92

72.73

قطاع االستثمار

2

4.6

16.67

37.50

قطاع البنوك

3

23.3

18.75

100.00

المجموع

23

011.1

100.0

72.92

 4.4.2رأس المال
يوضح الجعدول رقعم ( )8.2أن أكبعر القطاععات تمثعيالً فعي عينعة الد ارسعة هعو "قطعاع الشعركات
التي رأسمالها أقل من  03مليون" بنسبة  ،%33.08وهي نسبة مقاربة جدا لنسعبة شعركات هعذا القطعاع
إلعى مجمعل الشعركات المدرجعة فععي بورصعة فلسعطين والبالغعة ( )%32.14وهععذا يعدلل علعى عدالعة توزيععع
عينععة الد ارسععة وقععوة تمثيلهععا للمجتمععع ،كمععا أن  %21مععن عينععة الد ارسععة مععن "قطععاع الشععركات التععي
رأسمالها يقع ما بين  21 -03مليون" ،أما أقل القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هو "قطاع الشعركات
التععي أرسععمالها يقععع مععا بععين  83 -21مليععون" بنسععبة  ،%2.46و قععد مثلععت بنسععبة ( )%31فععي عينععة
الدراسة.
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جدول رقم () 4.2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس المال

4.5

النسبة

النسبة الكلية من

نسبة العينة إلى

المئوية

المجتمع

القطاع

52.08

80.00
70.00

رأس المال

التكرار

15مليون أو أقل

20.00

57.14

 30-15مليون

7.00

20.00

20.83

 45-30مليون

1.00

2.86

4.17

50.00

 60-45مليون

3.00

8.57

8.33

75.00

أكبر من  60مليون

4.00

11.43

14.58

57.14

المجموع

35.00

100.0

100.00

72.92

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

اسععتخدمت ،وانسععجاما مععع أهععداف الد ارسععة ولغايععة جمععع المعلومععات تععم تطععوير قائمععة استقصععاء لمعرفععة
أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة في الشركات الفلسعطينية ودرجعة اسعتخدام تلعك الشعركات
لهذه األساليب ،ومن ثم تم استخراج النسب المتعلقة بفرضيات الدراسة من القوائم المالية لتلك الشعركات
عن العامين ( 2111-2111م) ،واستخدام األساليب االحصائية المناسبة لتقيم العالقة بين تلك النسب
ودرجة تطبيق الشركات ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية .وقد تم إعداد قائمة االستقصعاء علعى
النحو التالي:
.1

إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.

.2

عرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات.

.3

تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

.4

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين ،والموضحة أسمائهم في الملحق رقم (،)3
والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم.
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تم عرض االستبانة على مجموعة من الخبراء في مجال المحاسبة اإلدارية االستراتيجية،

.5

والموضحة أسمائهم في الملحق رقم ( ،)3إلعطاء أهمية نسبية لكل سؤال حسب تحديده لمدى
تطبيق عينة الدراسة لألسلوب المزمع قياسه.
القيام بحساب متوسط األهمية النسبية لكل سؤال حسب الدرجات المعطاة من قبل المحكمين

.6

وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)4.3
جدول رقم () 4.3

متوسط األهمية النسبية لكل سؤال حسب تحديده

لمدى تطبيق عينة الدراسة لألسلوب المزمع قياسه
الوسط الحسابي لألهمية النسبية

رقم
السؤال

2
7
3
7
5
.
2
1
1
20
22
27
23

TQM

5.00
3..2
5.00
3..2
3..2
3.00
3.00
7.00
7.33
7..2
7.00
7..2
7..2

TC

7..2
7..2
7..2
7..2
7.33
7..2
7.33
3..2
3.33
7.33
7.00
7.33
7.33

BSC

7..2
5.00
7..2
3.33
3.00
7.00
7..2
3..2
5.00
5.00
7..2
3.33
3.33

الوسط الحسابي لألهمية النسبية

رقم

ABC

LC

7..2
7..2
5.00
7.33
5.00
5.00
7.33
7.00
3.33
7.33
7.00
3.33
3.33

7..2
7..2
5.00
7.33
5.00
5.00
7.33
7.00
3.33
7.33
7.00
3.33
3.33

المجموع

السؤال

27
25
2.
22
21
21
70
72
77
73
77
75
 ---

TQM

TC

BSC

ABC

LC

3.33
7..2
7.00
7.00
7.33
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
 -- -- ---

7.00
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
7.33
 -- -- -- -- -- ---

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
 -- ---

3..2
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
 ---

3..2
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---

36.3

80

013

112
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.7

إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب.

.8

توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،ولقد تم تقسيم قائمة
االستقصاء إلى جزئين كما يلي:
الجزء األول :يتكون من خصائص وسمات عينة الدراسة (القطاع االقتصادي ،ورأس المال).
الجزء الثاني :يتناول مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية وتم تقسيمه إلى خمسة محاور كما
يلي:
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.1

المحور األول :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ( ،)TQMويتكون من  23فقرة.

.2

المحور الثاني :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ( ،)TCويتكون من  21فقرة..

.3

المحور الثالث :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لبطاقة األداء المتوازن ( ،)BSCويتكون من  24فقرة.

.4

المحور الرابع :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ( ،)ABCويتكون من  25فقرة.

.5

المحور الخامس :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لدورة حياة المنتج ( )LCويتكون من  08فقرة.

وتمشيا مع االتجاهات الحديثة في تصميم استمارات االستقصاء ،والتي تؤكد على إن التحديد
الوصفي لألوزان داخل االستمارة (مثل مهم جدا ،مهم إلى حد ما ...إلخ) يؤدي في أغلب األحيان إلى
تدخل متحيز من قبل الباحث في تحديد النتائج ،ويرجع ذلك إلى أن الباحث يتولى في مرحلة الحقة
من البحث ترجمة األوزان الوصفية إلى أوزان رقمية ،قد تكون مختلفة عن تلك التي يضعها المستقصى
منه إذا طلب منه ذلك .كما أن نطاق األوزان الوصفية محدود ال يتيح للمستقصى منه المرونة الكافية
لوضع األوزان التي تتناسب مع معامل الثقة الذي يخصصه لإلجابة .لهذا فقد تم تصميم األوزان في
شكل رقمي محدد ،ليختار منها المستقصى منه ما يتناسب مع القوة الترجيحية أو معامل ثقته في
اإلجابة .وهكذا حاول الباحث استبعاد أي تدخل من جانبه لتصبح اآلراء الواردة باستمارة االستقصاء
والتحليالت اإلحصائية التي تأسست عليها فقط تعبر عن آراء المستقصى منهم .ويوضح الجدول رقم
( )4.4درجات القياس الترتيبي والتي توضح األهمية النسبية ،حيث الرقم صفر يدل على درجة ثقة
معدومة وبالتالي عدم التطبيق ألسلوب المحاسبة اإلدارية ،بينما الرقم ( )1يشير إلى درجة ثقة وأهمية
نسبية تبلغ من  %21-%1وهكذا.
جدول رقم()4.4
مقياس اإلجابات
درجات
القياس
الترتيبي

0

1

2

3

4

5

التطبيق معدوم

%20-%1

%40-%21

%00-%41

%00-%01

%100-%01
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 4.5.1صدق أداة الدراسة
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف ،)1995 ،كما
يقصد بالصدق " شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح
فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"(عبيدات وآخرون ،)2111
وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين كما يلي:
 4.5.1.1الصدق الظاهري لألداة
حيععث عرضععت أداة الد ارسععة فععي صععورتها األوليععة علععى مجموعععة مععن المحكمععين تألفععت مععن ()3
أعضععاء مععن أعضععاء الهيئععة التدريسععية فععي الجامعععات الفلسععطينية وغيععر الفلسععطينية المتخصصععين فععي
المحاس ععبة واإلدارة واإلحص ععاء .ويوض ععح الملح ععق رق ععم ( )2أس ععماء المحكم ععين ال ععذين ق ععاموا بتحك ععيم أداة
الد ارسععة .وقععد طلععب مععن المحكمععين إبععداء آرائهععم فععي مععدى مالئمععة العبععارات لقيععاس مععا وضعععت ألجلععه،
وم ععدى وض ععوح ص ععياغة العب ععارات وم ععدى مناس ععبة ك ععل عب ععارة للمح ععور ال ععذي ينتم ععي إلي ععه ،وم ععدى كفاي ععة
العبارات لتغطية كعل محعور معن محعاور متغيعرات الد ارسعة األساسعية هعذا باإلضعافة إلعى اقتعراح معا يرونعه
ضععروريا مععن تعععديل صععياغة العبععارات أو حععذفها ،أو إضععافة عبععارات جديععدة ألداة الد ارسععة ،وكععذلك إبععداء
آرائهععم فيمععا يتعلععق بالبيانععات األوليععة ( الخصععائص والسععمات الخاصععة بالشععركات) ،إلععى جانععب المقيععاس
المستخدم في قائمة االستقصاء .وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طول قائمعة االستقصعاء حيعث
كانت تحتعوي علعى بععض العبعارات المتكعررة ،كمعا أن بععض المحكمعين نصعحوا بضعرورة تقلعيص بععض
العبععارات مععن بعععض المحععاور واضععافة بعععض العبععارات إلععى محععاور أخععرى .واسععتنادا إلععى المالحظععات
والتوجيهات التي أبداها المحكمون تم إجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكين ،حيث تم تعديل
صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها.
 4.5.1.2صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
تععم حسععاب االتسععاق الععداخلي لفقعرات قائمععة االستقصععاء علععى عينععة الد ارسععة االسععتطالعية البععالغ
حجمها  03شركة ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كمعا
يلي:
96

الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق شركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي
بورصة فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ()TQM
جدول رقم ( )8.3يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول (مدى تطبيق
شععركات المسععاهمة العامععة المدرجععة فععي بورصععة فلسععطين ألسععلوب الجععودة الشععاملة ( ))TQMوالمعععدل
الكلععي لفق ارتععه ،والععذي يبععين أن معععامالت االرتبععاط المبينععة دالععة عنععد مسععتوى داللععة (،) 1.13حيععث إن
مسععتوى الداللععة لكععل فقعرة اقععل مععن  ،1.13وقيمععة  rالمحسععوبة اكبععر مععن قيمععة  rالجدوليععة والتععي تسععاوي
 ،0.514وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()4.5

الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق الشركات للجودة الشاملة ()TQM
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

لدى إدارة الشركة د ارية كافية بأسلوب الجودة الشاملة في اإلنتاج ()TQM

0.5362

0.0498

2

لدى إدارة الشركة تصور واضح إلدارة الجودة الشاملة

0.6503

0.0359

2

لدى إدارة الشركة كفاءات بشرية مؤهلة لتطبيق نظام الجودة الشاملة

0.6515

0.0085

8

تعمل الشركة على خلق بيئة ثقافية مالئمة لفلسفة إدارة الجودة

0.5422

0.0368

3

تلتزم الشركة بتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم

0.5639

0.0285

6

تستخدم الشركة المدخل العلمي في حل المشاكل وتحسين العمليات

0.7031

0.0035

3

لدى الشركة نظام فعال لالتصاالت والتغذية العكسية

0.8052

0.0003

4

تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء العمل لتخفيض أخطاء التشغيل

0.8009

0.0003

3

تضع الشركاء مقاييس لرضى المستهلكين عن جودة خدماتها ومنتجاتها

0.7405

0.0016

01

تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في عمليات اإلنتاج لتتالءم ومتطلبات الجودة

0.8345

0.0001

00

تعزز الشركة موقعها التنافسي من خالل التركيز على تقديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية

0.8399

0.0001

02

تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الشركات المعيبة والتالفة

0.8641

0.0000

02

تطبق الشركة خطة واضحة و محددة األهداف تلتزم بالجودة.

0.5571

0.0310

08

تنوع الشركة منتجاتها لتلبية حاجات و متطلبات الزبائن.

0.8504

0.0001

03

تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائن من خالل دراسة حاجاتهم.

0.7269

0.0021

06

يتم إشراك العاملين في وضع الخطط لتحسين الجودة و األداء.

0.6925

0.0042

0.8017

0.0003

0.8047

0.0003

0.7724

0.0007

الفقرة

مسلسل

03

يتم إجراء عمليات تفتي

04

تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.

03

لدى الشركة نقاط تفتي

و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
في كل مرحلة إنتاجية بهدف الوصول إلى إنتاج نهائي جيد وكامل
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معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

21

لدى الشركة القدرة الكافية التي تؤهلها لالستجابة السريعة لمتطلبات العمالء فيما بعد البيع

0.8546

0.0000

20

تتبنى اإلدارة أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

0.9636

0.0000

22

تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.8456

0.0001

22

تتبنى اإلدارة استخدام أسلوب BSC

0.9294

0.0000

الفقرة

مسلسل

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.13ودرجة حرية " "02تساوي 1.308

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :مدى تطبيق شـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة
فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
جععدول رقععم ( )8.6يبععين معععامالت االرتبععاط بععين كععل فق عرة مععن فق عرات المحععور الثععاني (مععدى
تطبي ععق ش ععركات المس ععاهمة العام ععة المدرج ععة ف ععي بورص ععة فلس ععطين ألس ععلوب التكلف ععة المس ععتهدفة ())TC
والمعععدل الكلععي لفق ارتععه ،والععذي يبععين أن معععامالت االرتبععاط المبينععة دالععة عنععد مسععتوى داللععة (،) 1.13
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم ()4.6

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :مدى تطبيق الشركات ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

لدى الشركة معرفة بأسلوب التكلفة المستهدفة ()TC

0.6264

0.0121

2

تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاتها

0.8002

0.0003

2

تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء على دراسات السوق قبل البدء بالعملية اإلنتاجية

0.8220

0.0002

8

يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج قبل البدء بعملية اإلنتاج

0.6966

0.0039

3

تركز الشركة على العمالء وكسب رضاهم

0.4493

0.0930

0.6199

0.0137
0.0468

الفقرة

مسلسل

6

تعمل الشركة على تحديد هام

3

تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين الموثوق بهم

0.5202

4

هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط

0.6928

0.0042

3

تشكل الشركة فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف اإلنتاج مسبقا

0.7821

0.0006

01

تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من اإلنتاج

0.6939

0.0041

00

تهتم الشركة بخصائص ومواصفات المنتج

0.5304

0.0420

02

تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.

0.8730

0.0000

0.5648

0.0282

02

يتم إجراء عمليات تفتي

الربح للمنتج قبل اإلنتاج

و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
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معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0.8672

0.0000

03

تقوم مؤسستكم بتحديد هام

الربح للمنتج على أساس مكانة المنتج بين منافسيه

0.5672

0.0291

06

تقوم مؤسستكم بتحديد هام

الربح للمنتج على أساس األرباح التاريخية للمنتج

0.5835

0.0342

03

تقوم مؤسستكم بتحديد هام

الربح للمنتج على أساس كمية المبيعات المتوقعة للمنتج

0.5536

0.0275

04

تقوم مؤسستكم بتحديد هام

الربح للمنتج على أساس مستوى دخول العمالء

0.5261

0.0232

03

تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من خالل تخفيض التكاليف الخاصة بالتصميم

0.7923

0.0004

21

تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من خالل تصميم منتجات يراعي خفض التكلفة أثناء اإلنتاج

0.7367

0.0017

الفقرة

مسلسل

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

08

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.13ودرجة حرية " "02تساوي 1.308

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى تطبيق شـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة
فلسطين لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
جععدول رقععم ( )8.3يبععين معععامالت االرتبععاط بععين كععل فق عرة مععن فق عرات المحععور الثالععث (مععدى
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسعطين لبطاقعة األداء المتعوازن ( )BSCوالمععدل
الكلي لفقراته ،وحيث إن مسعتوى الداللعة لكعل فقعرة اقعل معن  1.13وقيمعة  rالمحسعوبة اكبعر معن قيمعة r
الجدولية والتي تساوي  ،1.308وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()4.7
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى تطبيق الشركات لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

لدى الشركة معرفة بأسلوب بطاقة األداء المتوازن ()BSC

0.840

0.000

2

يوجد لدى الشركة رؤيا واضحة

0.903

0.000

2

يوجد لدى الشركة استراتيجية واضحة لتحقيق رؤيتها

0.908

0.000

8

يوجد تكامل بين المستويات اإلدارية في تطبيق االستراتيجية

0.919

0.000

3

تتوافق استراتيجية الشركة مع أهداف الشركات التنظيمية

0.955

0.000

6

لدى الموظفين قناعة باستراتيجية الشركة

0.899

0.000

3

تقوم الشركة بمتابعة األداء و مدى تحقيقه لألهداف الموضوعة.

0.943

0.000

4

تضع الشركة مقاييس لألداء المالي فيها و مدى تحقيق الهدف المالي للشركة

0.904

0.000

3

تضع الشركاء مقاييس لرضى المستهلكين عن جودة خدماتها ومنتجاتها

0.730

0.002

الفقرة
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معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

01

يتم قياس الخدمات الداخلية في الشركة و العمل على تطوير آلية العمل.

0.911

0.000

00

تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.

0.848

0.000

02

تعمل الشركة على تطوير نظم المعلومات بشكل مستمر

0.930

0.000

02

تلتزم الشركة بتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم

0.660

0.007

08

تستخدم الشركة أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

0.956

0.000

03

تستخدم الشركة أسلوب  TQMإلى جانب بطاقة األداء المتوازن

0.845

0.000

06

تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.862

0.000

03

تهتم الشركة بحيازة عمالء جدد ولديه المقياس المناسب لذلك

0.937

0.000

04

تتبنى الشركة الرضا النفسي والمادي للعميل ضمن استراتيجية إرضاء العمالء لديها

0.918

0.000

03

تهتم الشركة بقياس القدرات الفردية لدى موظفيها لقياس مدى التطور في خبرتهم

0.884

0.000

21

تهتم الشركة بقياس كفاءة العمليات الداخلية لديها وصوال لدرجة كفاءة مستهدفة

0.917

0.000

20

تهتم الشركة بقياس فعالية استخدام مواردها المتاحة وصوال لالستغالل األمثل

0.865

0.000

22

تستخدم الشركة أسلوب  JITإلى جانب بطاقة األداء المتوازن

0.908

0.000

22

تستخدم الشركة أسلوب  TCإلى جانب بطاقة األداء المتوازن

0.929

0.000

28

تستخدم الشركة أسلوب  LCإلى جانب بطاقة األداء المتوازن

0.742

0.002

مسلسل

الفقرة
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مـدى تطبيـق شـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي بورصـة
فلسطين ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
جدول رقم ( )8.4يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع (مدى تطبيق
شععركات المسععاهمة العامععة المدرجععة فععي بورصععة فلسععطين ألسععلوب التكععاليف حسععب األنشععطة ())ABC
والمعععدل الكلععي لفق ارتععه ،والععذي يبععين أن معععامالت االرتبععاط المبينععة دالععة عنععد مسععتوى داللععة (،) 1.13
وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه
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جدول رقم ()4.2
الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مدى تطبيق الشركات لنظام التكلفة حسب األنشطة ()ABC
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.635

0.006

2

لدى الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة

0.749

0.001

2

لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها كل منتج

0.885

0.000

8

تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة

0.94

0.000

3

تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط

0.913

0.000

6

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

0.940

0.000

3

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

0.932

0.000

4

تعمل الشركة على تخفيض و الحد من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل (تكاليف التخزين و المناولة).

0.899

0.000

3

تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة.

0.913

0.000

01

تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات و الخدمات.

0.897

0.000

0.787

0.001
0.000

الفقرة
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و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.

00

يتم إجراء عمليات تفتي

02

تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخرى سعيا للتخلص من أي إضافات ال تحقق قيمة للزبون

0.887

02

لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة

0.759

0.001

08

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

0.740

0.002

03

يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة المنتج

0.676

0.006

06

استخدام أسلوب  TQMإلى جانب تطبيقها ألسلوب التكاليف على أساس النشاط

0.832

0.000

03

تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.883

0.000

04

استخدام أسلوب  JITإلى جانب تطبيقها ألسلوب التكاليف على أساس النشاط

0.902

0.000

03

استخدام أسلوب  TCإلى جانب تطبيقها ألسلوب التكاليف على أساس النشاط

0.939

0.000

21

استخدام أسلوب  LCإلى جانب تطبيقها ألسلوب التكاليف على أساس النشاط

0.939

0.000

20

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

0.932

0.000

22

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

0.892

0.000

22

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

0.922

0.000

28

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

0.906

0.000

23

لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور التكنولوجي في تطبيق التكاليف على أساس األنشطة

0.941

0.000
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لدورة حياة المنتج ()LC
جععدول رقععم ( )8.3يبععين معععامالت االرتبععاط بععين كععل فق عرة مععن فق عرات المحععور الخععامس (مععدى
تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لدورة حيعاة المنعتج ( ))LCوالمععدل الكلعي
لفق ارتعه ،والعذي يبعين أن مععامالت االرتبعاط المبينعة دالعة عنعد مسعتوى داللعة (،) 1.13حيعث إن مسعتوى
الداللععة لكععل فقعرة اقععل مععن  1.13وقيمععة  rالمحسععوبة اكبععر مععن قيمععة  rالجدوليععة والتععي تسععاوي ،1.308
وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم ()4.4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :مدى تطبيق الشركات لدورة حياة المنتج ()LC
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

0

لدى الشركة معرفة بنظام دورة حياة المنتج ()LC

0.546

0.035

2

لدى الشركة القدرة على التحكم في طول حياة المنتج

0.683

0.005

2

تقوم الشركة بتحليل تكاليف دورة حياة المنتج.

0.899

0.000

0.903

0.000

0.842

0.000

6

تحدد الشركة تكلفة مستهدفة خاصة بكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

0.687

0.005

3

تراعي الشركة دورة حياة المنتج عند وضع استراتيجية تسعير لمنتجاتها

0.885

0.000

4

تستخدم الشركة نظام إعادة هندسة القيمة

0.970

0.000

3

تراعي اإلدارة رغبات العمالء في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

0.721

0.002

01

تحافظ الشركة على عمالئها بتقديم مزايا مهمة لهم

0.889

0.000

00

تعمل اإلدارة على خفض التكلفة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

0.902

0.000

02

تعمل اإلدارة على تعظيم الربحية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

0.867

0.000

02

تعمل اإلدارة على تقدير الوقت المتوقع لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

0.876

0.000

08

تعمل اإلدارة على الدخول إلى السوق بمنتجات جديدة بمجرد دخول المنتجات القديمة مرحلة االندثار

0.937

0.000

مسلسل
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الفقرة

تستخدم الشركة أسلوب توزيع التكاليف حسب األنشطة ( )ABCلتخفيض التكاليف الخاصة بكل مرحلة
من مراحل دورة حياة المنتج
تستخدم الشركة أسلوب التحسين المستمر ( )KCلتخفيض التكاليف الخاصة بكل مرحلة من مراحل دورة
حياة المنتج
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 4.5.1.3صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
جععدول رقععم ( )8.01يبععين معععامالت االرتبععاط بععين معععدل كععل محععور مععن محععاور الد ارسععة مععع
المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ،1.13
حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من  1.13وقيمة  rالمحسوبة اكبعر معن قيمعة  rالجدوليعة والتعي
تساوي .1.308
جدول رقم ( )4.14
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
معامل

القيمة

رقم

االرتباط

االحتمالية

األول

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ()TQM

0.872

0.000

الثاني

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC

0.931

0.000

الثالث

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة األداء المتوازن ()BSC

0.954

0.000

الرابع

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة حسب األنشطة ()ABC

0.942

0.000

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لدورة حياة المنتج ()LC

0.925

0.000

المحور

المحور

الخامس
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 4.5.2ثبات أداة الدراسة
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحعدة تقريبعا لعو تكعرر تطبيقهعا علعى
األشععخاص ذاتهععم فععي أوقععات مختلفععة (العسععاف .)0333 ،وقععد تععم إج عراء خط عوات الثبععات علععى العينععة
االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 4.5.2.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبعة ومععدل األسعئلة الزوجيعة لكعل
مح ععور وق ععد ت ععم تص ععحيح مع ععامالت االرتب ععاط باس ععتخدام معام ععل ارتب ععاط س ععبيرمان بع عراون للتص ععحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة :معامل الثبات =
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2r
1 r

حيث  rمعامعل

االرتب ععاط وق ععد ب ععين ج ععدول رق ععم ( )8.00أن هن ععاك مع ععامالت ثب ععات كبيع عرة نس ععبيا لكاف ععة مح ععاور قائم ععة
االستقصاء مما يعطي طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث
جدول رقم ()4.11
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
رقم
المحور
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس

معامل

المحور

االرتباط

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ()TQM
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لدورة حياة المنتج ()LC

معامل
االرتباط
المصحح

القيمة
االحتمالية

0.873

0.881

0.000

0.562

0.704

0.000

0.941

0.965

0.000

0.988

0.990

0.000

0.848

0.884

0.000
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 4.5.2.2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد بين
جدول رقم ( )8.02أن معامالت الثبات مرتفعة حيث تراوحت بين ( )1.333-1.333مما يعطي
طمأنينة اتجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث ( ) Sekaran,2005
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جدول رقم ()4.12
معامل الثبات ( طريقة الفا كرونباخ)
المحور
عنوان المحور

عدد

معامل

الفقرات

ألفا
كرونباخ

األول

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ()TQM

22

0.954

الثاني

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC

21

0.775

الثالث

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لبطاقة األداء المتوازن ()BSC

24

0.974

الرابع

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

25

0.975

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لدورة حياة المنتج ()LC

14

0.936

الخامس

المعالجات اإلحصائية

4.6

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم اسعتخدام العديعد معن األسعاليب
اإلحصععائية المناسععبة باسععتخدام الحععزم اإلحصععائية للعلععوم االجتماعيععة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيمعا يلعي مجموععة معن األسعاليب اإلحصعائية المسعتخدمة فعي تحليعل
البيانات:
.0

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

.2

المتوسع ع ععط الحسع ع ععابي Meanلقيع ع ععاس متوسع ع ععط درجع ع ععات تطبيع ع ععق أسع ع ععاليب المحاسع ع ععبة اإلداريع ع ععة
االستراتيجية ،واالنحراف المعيعاري لقيعاس معدى تشعتت درجعات تطبيعق الشعركات لهعذه األسعاليب
عن متوسطها الحسابي.

.2

اختبار ألفا كرونباخ والمتوسطات النصفية لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

.8

معادلة سبيرمان براون و معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.

.3

اختبععار كولععومجروف-سععمرنوف لمعرفععة نععوع البيانععات هععل تتبععع التوزيععع الطبيعععي أم ال (

1-

) Sample K-S
.6

اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة معدى تعمعيم نتعائج العينعة علعى

المجتمع.
.3

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات.
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الفصل الخامس
تحليل النتائج واختبار الفرضيات
 5.1مقدمة

 5.2قياس متغيرات الدراسة

 5.3اختبار فرضيات الدراسة
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5.1

مقدمة
تواجه كافة الشركات الربحية بغض النظر عن حجمها وتنوع انشطتها ،نوعين من مخاطر

األعمال ،أخطار ال يمكن السيطرة عليها وهي مخاطر عامة كتقلبات سعر الصرف ،والظروف البيئية
واالقتصادية ،والتغيرات في القوانين الضريبية ،وأخطار أخرى يمكن السيطرة عليها والمتمثلة بتذبذب
االرباح وعدم التأكد بحالتها المستقبلية ،إضافة إلى التقلبات في كل من تكاليف االنتاج واسعار البيع،
وما يترتب عليها من تذبذب التدفقات النقدية من نشاط الشركة الرئيسي ،وهذه األخطار يمكن السيطرة
عليها بممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،والتي تعمل على تخفيضها من خالل السيطرة
على التكاليف وتخفيضها ومن ثم زيادة الربحية ،وما يترتب عليه من استقرار لألرباح في ظل التنافس
الحاد في االسواق المحلية والعالمية ،مما يتيح للشركة القدرة على التنبؤ بشكل دقيق بواقع االرباح
المستقبلية ،وضمان استقرار نسبي للتدفقات النقدية.
وحيث أن تخفيض مخاطر االعمال هي عامل مؤثر في تخفيض مخاطر التمويل ،فإن الحد
منها سوف يزيد من قدرة الشركة في الوصول إلى بدائل تمويلية أقل تكلفة ،مما يعظم القيمة الجوهرية
للشركة .من هنا انبثقت مشكلة الدراسة والتي سيتم من خالل هذا الفصل اختبار الفرضيات بغية
الوصول إلى نتائج لها.
5.2

قياس متغيرات الدراسة

 5.2.1قياس تشكيل الهيكل التمويلي للشركات عينة الدراسة
لقيععاس تشععكيل الهيكععل التمععويلي للشععركات المكونععة لعينععة الد ارسععة تععم اسععتخراج النسععب الماليععة
الالزمة من القوائم المالية لتلك الشركات والتي تم الحصول عليها من خالل:
 التقارير السنوية المنشورة للشركات المدرجة في بورصة فلسطين. المواقع االلكترونية لبعض مؤسسات الوساطة والسمسرة. المراسلة عبر (الفاكس) واالتصال المباشر مع بعض المدراء الماليين للشركات. الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.والجدول رقم ( )3.0يوضح القيم المالية الالزمة لقياس تشكيل الهيكل التمويلي للشركات المكونة
لعينة الدراسة ،كما يتضح من الجدول خلو التشكيلة التمويلية للشركات من األسهم الممتازة.
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جدول رقم ()5.1
النسب المالية لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
2101
رمز

حقوق

األسهم

األرباح

إجمالي

إجمالي

الممتازة

المحتجزة

األصول

الديون

C1

297

11266

0

969

11563

300

11794

C2

38133

11753

0

302

49886

38058

13313

0

C3

1300

2353

0

589

3654

1429

2296

0

C4

1281

5522

0

252

6802

547

5417

0

84

C5

554

10102

0

-1695

10655

626

9486

0

-1321

10112

C6

1106

757

0

-278

1863

1400

1022

0

-255

2422

C7

9443

20702

0

4826

30145

12969

18301

0

2127

31270

C8

1381154

163884

0

21033

1545038

1459561

194400

0

23354

1653961

C9

6212

31124

0

3664

37337

8298

31931

0

3128

40229

C10

231

3330

0

0

3561

427

3352

0
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3780

C11

448

7548

0

-2214

7996

367

6264

0

-3498

6631

C12

5891

5038

0

34

10929

13154

5852

0

685

19006

C13

309305

48046

0

-1384

357351

340595

52081

0

1339

392676

C14

6188

23552

0

5422

29740

9204

26156

0

6250

35360

C15

5095

11223

0

446

16318

6908

11181

0

954

18089

C16

1119

3849

0

-3246

4967

757

3393

0

-3702

4151

C17

16210

-877

0

-6952

15333

14533

-764

0

-6066

13769

الشركة

إجمالي

حقوق

2100

الديون

المساهمين
العاديين

المساهمين
العاديين

األسهم

األرباح

إجمالي

الممتازة

المحتجزة

األصول

0

1416

12094

1769

51371

495

3725
5964

C18

619

5325

0

-1796

5944

374

5365

0

21

5739

C19

49732

20898

0

6173

70630

51145

21734

0

5482

72879

C20

2062

3827

0

340

5889

2586

4028

0

502

6615

C21

2468

1744

0

-770

4213

1680

2145

0

-369

3826

C22

159887

391374

0

212403

551261

146112

428730

0

250497

574842

C23

143618

27877

0

-4593

171496

140737

28066

0

-4313

168804

C24

202787

61758

0

1118

264545

179070

64405

0

3038

243475

C25

28166

4200

0

-711

32366

28306

4450

0

-283

32756

C26

8551

7267

0

-2302

15818

9298

6212

0

-3358

15510

C27

17027

21690

0

1095

38717

16120

21006

0

394

37126

C28

935

11587

0

-157

12523

1526

11132

0

-424

12658

C29

376101

50433

0

-7375

426534

413101

54579

0

-5316

467680

C30

129407

28733

0

-2084

158140

218140

29260

0

-2136

247399

C31

38631

23303

0

1589

61934

49409

25324

0

1255

74733

C32

1515

10545

0

3944

12060

849

11745

0

5042

12594

C33

5348

6539

0

223

11887

6954

4553

0

-2047

11507

C34

189110

162696

0

-106914

351806

151937

136517

0

-133093

288454

C35

237692

48036

0

-2083

285728

243235

56853

0

-816

300089
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بعد أن تم استخراج القيم المالية الالزمة لقياس تشكيل الهيكل التمويلي للشعركات المكونعة لعينعة
الدراسة ،تم استخدامها في الوصول للنسب الالزمة الختبار فرضيات الدراسة وهذه النسب هي:
أوال :نسب المديونية وهي:
.0

نسبة الديون إلى إجمالي األصول ( :)DTAوهي النسبة التي تظهر مدى اعتماد الشعركة علعى
الديون في هيكلها التمويلي الحالي حيث:

Dibt
TotalAsets
.2

DTA 

نسبة التغير في الديون إلى التغير في إجمالي األصول ( :)CDTCAوهي النسعبة التعي تظهعر
مدى التغير في اعتماد الشركة على الديون في هيكلها التمويلي حيث:

Dibt 2011  Dibt 2010
Dibt

TotalAsets TotalAsets 2011  TotalAsets 2010

CDTCA 

ثانيا :نسب الملكية وهي:
.0

نسععبة حق ععوق الملكي ععة إل ععى إجم ععالي األص ععول ( :)ETAوهععي النس ععبة الت ععي تظه ععر م ععدى اعتم ععاد
الشركة على األسهم العادية في هيكلها التمويلي الحالي حيث:

Equty
TotalAsets
.2

ETA 

نسبة التغير في حقوق الملكية إلى التغير في إجمالي األصول ( :)CETCAوهي النسعبة التعي
تظهر مدى التغير في اعتماد الشركة على حقوق الملكية في هيكلها التمويلي حيث:

Equty 2011  Equty 2010
Equty

TotalAsets TotalAsets 2011  TotalAsets 2010

CETCA 

ثالثا :نسب التمويل الداخلي وهي:
.0

نسبة األرباح المحتجزة إلى إجمالي األصول ( :)RETAوهي النسعبة التعي تظهعر معدى اعتمعاد
الشركة على األرباح المحتجزة في هيكلها التمويلي الحالي حيث:

R.Earnings
TotalAsets
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RETA 

.2

نسبة التغير في األرباح المحتجزة إلى التغير في إجمالي األصول ( :)CRETCAوهي النسعبة
التي تظهر مدى التغير في اعتماد الشركة على األرباح المحتجزة في هيكلها التمويلي حيث:

R.Earnings R.Earnings 2011  R.Earnings 2010

TotalAsets
TotalAsets 2011  TotalAsets 2010

CRETCA 

والجعدول رقعم ( )3.2يوضعح النسعب الالزمعة الختبعار فرضعيات الد ارسعة لعدى شعركات المسعاهمة
العامععة المكونععة لعينععة الد ارسععة .ويمكععن مععن خععالل الجععدول مالحظععة التبععاين فععي السععلوك التمععويلي بععين
القطاعع ععات المختلفع ععة ،حيع ععث أن أكثع ععر الشع ععركات تمع ععويالً بالع ععدين هع ععي ( )C17,C8,C30,C29بنسع ععبة
مديونيععة تزيععد عععن  ،%44وهععي اذا مععا تععم اسععتثناء الشععركة ( )C17والمالحععظ تعثرهععا حيععث أن حقععوق
الملكية الخاصة بهعا سعالبة ،فبمجملهعا معن قطعاع البنعوك ،حيعث أن قطعاع البنعوك يعتمعد بصعورة أساسعية
في تمويله على ودائع العمالء .أما أكثر الشركات اعتمادا على حقوق الملكية في تمويلها هي ( C1,
 )C11وكلتاهمععا مععن قطععاع الخععدمات ،ممععا يععدلل علععى أن هععذا القطععاع هععو األكثععر اعتمععاداً علععى حقععوق
الملكية ،كما يالحظ ظهور نسب سالبة للتمويل باألرباح المحتجزة لدى بعض الشركات وهذا يعني أنهعا
تعاني من خسائر متراكمة لذلك فهي بحاجة إلى تمويل إضافي لتغطية خسائرها المتراكمة.
جدول رقم ()5.2
نسب التمويل لدى شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
رمز
الشركة

نسب التمويل
نسب المديونية

نسب الملكية

نسب التمويل الداخلي

DTA

CDTCA

ETA

CETCA

RETA

CRETCA

C1

0.025

0.005

0.975

0.995

0.117

0.843

C2

0.741

-0.051

0.259

1.051

0.034

0.988

C3

0.384

1.794

0.616

-0.794

0.133

-1.314

C4

0.092

0.875

0.908

0.125

0.014

0.200

C5

0.062

-0.134

0.938

1.134

-0.131

-0.688

C6

0.578

0.526

0.422

0.474

-0.105

0.042

C7

0.415

3.135

0.585

-2.135

0.068

-2.400

C8

0.882

0.720

0.118

0.280

0.014

0.021

C9

0.206

0.721

0.794

0.279

0.078

-0.185

C10

0.113

0.899

0.887

0.101

0.031

0.532

C11

0.055

0.059

0.945

0.941

-0.528

0.941

C12

0.692

0.899

0.308

0.101

0.036

0.081
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رمز
الشركة

نسب التمويل
نسب المديونية

نسب الملكية

نسب التمويل الداخلي

DTA

CDTCA

ETA

CETCA

RETA

CRETCA

C13

0.867

0.886

0.133

0.114

0.003

0.077

C14

0.260

0.537

0.74

0.463

0.177

0.147

C15

0.382

1.024

0.618

-0.024

0.053

0.287

C16

0.182

0.442

0.818

0.558

-0.892

0.558

C17

1.056

1.072

-0.056

-0.072

-0.441

-0.567

C18

0.065

1.195

0.935

-0.195

0.004

-8.866

C19

0.702

0.628

0.298

0.372

0.075

-0.307

C20

0.391

0.722

0.609

0.278

0.076

0.222

C21

0.439

2.035

0.561

-1.035

-0.096

-1.035

C22

0.254

-0.584

0.746

1.584

0.436

1.615

C23

0.834

1.070

0.166

-0.070

-0.026

-0.104

C24

0.735

1.126

0.265

-0.126

0.012

-0.091

C25

0.864

0.358

0.136

0.642

-0.009

1.095

C26

0.599

-2.429

0.401

3.429

-0.216

3.429

C27

0.434

0.570

0.566

0.430

0.011

0.440

C28

0.121

4.367

0.879

-3.367

-0.033

-1.968

C29

0.883

0.899

0.117

0.101

-0.011

0.050

C30

0.882

0.994

0.118

0.006

-0.009

-0.001

C31

0.661

0.842

0.339

0.158

0.017

-0.026

C32

0.067

-1.246

0.933

2.246

0.400

2.055

C33

0.604

-4.230

0.396

5.230

-0.178

5.976

C34

0.527

0.587

0.473

0.413

-0.461

0.413

C35

0.811

0.386

0.189

0.614

-0.003

0.088

 5.2.2اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تم إجراء اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة هل نسب التمويل لعدى شعركات المسعاهمة فعي
بورصععة فلسععطين (المتغيععر التععابع) تتبععع التوزيععع الطبيعععي أم ال وهععو اختبععار ضععروري فععي حالععة اختبععار
الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا .ويوضح الجدول رقم
( )3.2نتععائج االختبععار حيععث أن القيمععة االحتماليععة لكععل محععور اكبععر مععن ) sig.  0.05 ( 1.13
وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
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جدول رقم ()5.3
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
لنسب التمويل لدى شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
مسلسل
0
2
2
8
3
6

نسب التمويل
نسب المديونية
نسب الملكية
نسب التمويل الداخلي

قيمة  Zالقيمة االحتمالية
DTA

1.623

1.428

CDTCA

0.248

1.138

ETA

1.623

1.428

CETCA

0.248

1.138

RETA

0.232

1.132

CRETCA

0.10

1.013

 5.2.3نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية للشركات عينة الدراسة
لقيععاس نسععبة تطبيععق أسععاليب المحاسععبة اإلداريععة االسععتراتيجية للشععركات عينععة الد ارسععة ألسععاليب
المحاسععبة اإلداريععة تععم ضععرب اسععتجابة الشععركات لكععل فقعرة مععن فق عرات محععاور الد ارسععة باألهميععة النسععبية
الموضوعة من قبل الخبراء والموضحة في الجدول رقعم ( )8.2وقسعمتها علعى الدرجعة القصعوى لألهميعة
النسععبة وهععي ( ،)3ومععن ثععم جمععع فقعرات كعل محععور وقسععمته علععى مجمععوع األهميععة النسععبية لكافععة فقعرات
المحور كما هو مبين في المعادلة التالية:
I 1

 100%

)FJI / 5

JI

(X

I 1

F

JI

I N

zJ 

I N

حيث:
 = ZJنسبة تطبيق أسلوب المحاسبة اإلدارية ( .)Jحيث ( )J=1,2,..,5أساليب المحاسبة االدارية
 = XJIاستجابة عينة الدراسة للفقرة ( )Iمن فقرات محور الدراسة الخاص بأسلوب المحاسبة اإلدارية
(.)J
 = FJIمتوسط األهمية النسبية الموضوعة من قبل الخبراء للفقرة ( )Iمن فقرات محور الدراسة الخاص
بأسلوب المحاسبة اإلدارية (.)J
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وبتطبيق المعادلة السابقة على كافة محاور الدراسة الخاصة بأساليب المحاسبة اإلدارية المزمع
قياسععها تععم الوصععول إلععى نسععبة تطبيععق كععل شععركة مععن الشععركات المكونععة لعينععة الد ارسععة لكععل أسععلوب مععن
أس ععاليب المحاس ععبة اإلداري ععة ،والج ععدول رق ععم ( )3.8يوض ععح ه ععذه النس ععب .ويتب ععين م ععن الج ععدول أن أكث ععر
الشععركات تطبيق عاً لنظععام الجععودة الشععاملة هععي الشععركات ( )C12,C34,C19بنسععبة تزيععد عععن ()%31
وهي من قطاعي التأمين والخدمات .كما أن أقل الشركات تطبيقاً لنظعام الجعودة الشعاملة هعي الشعركات
( )C4,C33,C1بنسبة تقل عن ( )%23وهي من قطاعي االستثمار والخدمات ،بينما متوسط تطبيعق
كافعة شععركات العينععة هععو ( )62.28ممععا يععدل علععى متوسععط تطبيععق معقععول رغععم تبععاين هععذا التطبيععق بععين
الشركات في نسب تطبقها لهذا األسلوب وكان هذا التشتت بانحراف معياري (.)%06.20
كمعا يتبعين معن الجعدول أيضعاً أن أكثعر الشعركات تطبيقعاً لنظععام التكلفعة المسعتهدفة هعي الشععركات
( )C21,C34,C12بنسبة تتراوح بين ( )%43-41وهي من قطاعي التعأمين والخعدمات ،كمعا أن أقعل
الشععركات تطبيق عاً لنظععام التكلفععة المسععتهدفة هععي الشععركات ( )C33,C23,C1بنسععبة تقععل عععن ()%81
وهي من قطاعي البنوك والخعدمات ،بينمعا متوسعط تطبيعق كافعة شعركات العينعة هعو ( )61.43ممعا يعدل
على متوسط تطبيق معقول رغم تباين هذا التطبيق بين الشركات في نسب تطبقها لهذا األسعلوب وكعان
هذا التشتت بانحراف معياري (.)%03.36
كمععا يتضععح مععن الجععدول أيض عاً أن الشععركات ( )C12,C19,C7هععي أكثععر الشععركات تطبيق عاً
لبطاقة األداء المتوازن بنسبة تتراوح بين ( )%36-46وهي من قطاعي التأمين والصناعة ،كما أن أقل
الشركات تطبيقاً لها هي الشركات ( )C33,C4,C23بنسبة تقل عن ( )%81وهي من قطاعي البنوك
واالستثمار والخدمات ،بينمعا متوسعط تطبيعق كافعة شعركات العينعة هعو ( )62.24ممعا يعدل علعى متوسعط
تطبيق معقول رغم تباين هذا التطبيق بين الشركات في نسعب تطبقهعا لهعذا األسعلوب وكعان هعذا التشعتت
بانحراف معياري (.)%04.12
أمعا أكثعر الشععركات تطبيقعاً لنظععام التكعاليف حسعب األنشععطة هعي الشععركات ()C12,C34,C19
بنسعبة تتعراوح بععين ( )%33-32وهعي معن قطععاعي التعأمين والخععدمات ،كمعا أن أقعل الشععركات تطبيقعاً لععه
هي الشركات ( )C33,C4,C1بنسبة تتراوح بين ( )%22-22وهي من قطاعي االستثمار والخدمات،
ويعععود السععبب فععي التبععاين بععين شععركات الخععدمات فععي التطبيععق إلععى مقومععات التطبيععق التععي تمتلكهععا كععل
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شععركة مثععل رأس المععال وحجععم االسععتثمارات وغيرهععا مععن المقومععات ،كمععا يتضععح أن متوسععط تطبيععق كافععة
ش ععركات العين ععة ه ععو ( )63.16مم ععا ي ععدل عل ععى متوس ععط تطبي ععق معق ععول رغ ععم تب ععاين ه ععذا التطبي ععق ب ععين
الشركات في نسب تطبقها لهذا األسلوب وكان هذا التشتت بانحراف معياري (.)%03.03
وفععي تطبيععق الشععركات لععدورة حيععاة المنععتج تبععين مععن نفععس الجععدول أن أكثععر الشععركات تطبيقعاً لهععا
ه ع ععي الش ع ععركات ( )C12,C19,C34بنس ع ععبة تتع ع عراوح ب ع ععين ( )%33-41وه ع ععي م ع ععن قط ع ععاعي الت ع ععأمين
والخدمات ،كما أن أقل الشركات تطبيقاً لها هي الشعركات ( )C10,C4,C33بنسعبة تتعراوح بعين (-21
 )% 21وهي تتنوع بين قطاع الصناعة واالستثمار والخدمات ،بينما متوسط تطبيق كافة شركات العينة
هععو ( )61.86ممععا يععدل علععى متوسععط تطبيععق معقععول رغععم تبععاين هععذا التطبيععق بععين الشععركات فععي نسععب
تطبقها لهذا األسلوب وكان هذا التشتت بانحراف معياري (.)%04.30
كمععا يتضععح مععن اختبععار ( )T-testلمتوسععطات تطبيععق أسععاليب المحاسععبة اإلداريععة االسععتراتيجية
أنهععا بمجملهععا دالععة إحصععائياً عنععد مسععتوى داللععة (  .) sig.  0.05كمععا أن أكثععر أسععاليب المحاسععبة
اإلداريععة تطبيق عاً هععي إدارة الجععودة الشععاملة بنسععبة ( ،)%63.28ويرجععع ذلععك إلععى الت عزام إدارة الشععركات
الفلسطينية بمعاير الجودة ( ،)ISOأما أقلها تطبيقاً التكلفة المستهدفة ودورة حياة المنتج بنسبة تقل ععن
( .)%60مع ذلك يمكن القول أن هنعاك تطبيعق بنسعبة مقبولعة ألسعاليب المحاسعبة االداريعة االسعتراتيجية
فع ععي الشع ععركات الفلسع ععطينية ،رغعععم حداثع ععة تجربتهع ععا ،ورغعععم الوضع ععع االقتص ع عادي الصع عععب فعععي األ ارضع ععي
الفلسطينية ،مما يعطي مؤش اًر لقابلية هذه الشركات على زيعادة نسعبة تطبيعق هعذه األسعاليب مسعتقبالً معع
تحسن الوضع االقتصادي ،واالستقرار األمني في فلسطين.
وهذه النتائج اختلفت مع نتائج دراسة (الداعور ) 2114،التي توصلت إلى أن متوسط ممارسة
أسععاليب المحاسععبة اإلداريععة تت عراوح بععين حععدود  ،%41-61ويرجععع هععذا االخععتالف إلععى أن نتععائج د ارسععة
(الععداعور )2114،جععاءت مترتبععة علععى قيععاس التطبيععق بالنسععبة للقطاعععات ،بينمععا الد ارسععة الحاليععة كانععت
لكععل شععركة علععى حععدى ،واالخععتالف الثععاني يكمععن فععي اسععتخدام األهميععة النسععبة المتسععاوية لكافععة فق ع ارت
قائمععة االستقصععاء المسععتخدم فععي د ارسععة (الععداعور ،)2114،بينمععا اسععتخدمت هععذه الد ارسععة أهميععة نسععبية
مختلفة بين الفقرات تبعاً ألراء الخبراء ،وذلك لجعل قياس درجة التطبيق أكثر دقة.
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جدول رقم ()5.4
درجة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية لدى لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
رمز

الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشركة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

C1

28.26

23.82

23.18

20.38

23.18

C2

36.16

86.28

83.23

33.36

24.23

C3

38.03

62.06

66.36

38.33

62.14

C4

23.68

32.20

22.82

26.46

24.34

C5

33.83

68.82

83.33

83.33

86.23

C6

64.34

62.48

66.03

32.46

68.30

C7

42.82

33.20

46.42

46.38

30.04

C8

63.28

34.8

64.63

31.34

68.23

C9

63.23

60.43

64.88

33.12

38.32

C10

32.32

80.33

80.03

31.2

21.13

C11

36.06

62.13

62.33

33.23

84.24

C12

36.82

42.32

33.30

38.22

38.32

C13

63.4

60.23

64.23

62.08

63.84

C14

32.12

84.12

63.34

31.34

82.23

C15

32.20

34.44

38.32

30.48

31.23

C16

38.33

64.06

38.03

32.48

63.23

C17

33.23

83.33

62.22

33.68

62.63

C18

62.33

24.03

83.83

66.3

36.60

C19

38.10

36.43

43.04

32.16

32.42

C20

66.64

38.83

83.32

63.04

33.42

C21

33.03

48.44

32.0

63.1

62.22

C22

36.44

38.6

83.80

32.63

32.38

C23

36.83

23.03

26.48

60.16

32.32

C24

33.22

66.20

42.4

33.22

33.36

C25

63.34

68.32

32.28

30.16

30.32

C26

63.62

63.24

33.22

33.83

31.32

C27

46.34

34.30

42.28

43.80

30.23

C28

33.00

30.3

32.23

34.28

31.33

C29

30.36

63.43

62.23

42.3

32.10

C30

33.08

30.33

32.3

32.32

63.02

C31

43.42

82.80

63.84

33.88

23.66

C32

41.1

40.33

42.20

44.88

40.12

C33

24.13

28.38

20.0

20.36

23.32

C34

38.23

42.03

40.08

32.60

40.32

C35

32.33

33.3

61.46

38.14

34.3
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نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
رمز

الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشركة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

الوسط الحسابي

69.28

61.43

62.24

63.16

61.86

االنحراف المعياري

16.31

15.76

18.03

17.15

18.15

T

25.15

22.99

20.44

23.82

19.71

Sig

1.110

1.111

1.111

1.111

1.111

 5.2.4اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
يوضح الجدول رقم ( )5.5نتعائج اختبعار كعولمجروف -سعمرنوف ) (1- Sample K-Sللتوزيعع
الطبيعععي ،وحيععث أن القيمععة االحتماليععة لكععل محععور اكبععر مععن ( )1.15فععإن البيانععات الخاصععة بععالمتغير
المس ععتقل للد ارس ععة (أس ععاليب المحاس ععبة االداري ععة االس ععتراتيجية) تتب ععع التوزي ععع الطبيع ععي ويج ععب اس ععتخدام
االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5.5
اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
مسلسل

أسلوب المحاسبة اإلدارية

قيمة  Zالقيمة االحتمالية

0

الجودة الشاملة ()TQM

.883

.416

2

التكلفة المستهدفة ()TC

.724

.671

2

بطاقة األداء المتوازن ()BSC

.606

.856

8

التكاليف حسب األنشطة ()ABC

.971

.302

3

دورة حياة المنتج ()LC

.802

.541
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5.3

اختبار فرضيات الدراسة

 5.3.1اختبار الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة الشركات المدرجة
فــي بورصــة فلســطين ألســاليب المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية والتمويــل بالــدين لــدى تلــك
الشركات.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين:
الفرضية الفرعية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة الدين إلى إجمالي األصول.
وقد تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة
الدين إلى إجمالي األصول الختبار هذه الفرضية ،ويوضح الجدول رقم ( )3.6أن معامل االرتباط بين
كافة أساليب المحاسبة اإلدارية و نسب الدين لتلك الشركات هي موجبة مما يدلل على وجود عالقة
طردية بين نسبة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية و نسبة الدين إلى إجمالي األصول لتلك الشركات ،ويرجع ذلك إلى دور أساليب
المحاسبة اإلدارية في خفض مخاطر التشغيل وبالتالي زيادة قدرة الشركة على التمويل بالدين ،لتعظيم
االستفادة من المنافع الضريبية للتمويل بالدين .لكن القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أكبر من
 1.13مما يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة الدين إلى إجمالي
األصول لتلك الشركات ،والذي يمكن ارجاعه إلى أن التشكيلة الحالية لرأس المال هي نتاج تشكيل
تاريخي للهيكل المالي يتم تعديله تدريجيا ولكن ليس بشكل جذري.
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جدول رقم ()5.6
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة الدين إلى
إجمالي األصول لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

معامل االرتباط

.173

.014

.223

.182

.245

القيمة االحتمالية

.320

.937

.198

.295

.156

35

35

35

35

35

نسبة الدين

نسبة الدين إلى إجمالي
األصول

حجم العينة

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة التغير في الدين إلى التغير في
إجمالي األصول.
والختباره تم تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير
في الدين إلى التغير في إجمالي األصول ،ويوضح الجدول رقم ( )3.3أن معامل االرتباط بين كافة
أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير في الدين إلى التغير في إجمالي األصول لتلك
الشركات هي موجبة مما يؤكد العالقة طردية بين نسبة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و التمويل بالدين لتلك الشركات .وحيث أن
القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أقل من  ،1.0وفي بعض األساليب تنخفض هذه القيمة
لتصبح أقل من  1.13مما يدلل على أثر استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على السلوك التمويلي لتلك الشركات ،حيث تدلل
البيانات المحللة على إنه كلما زادت نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية كلما اتجه
السلوك التمويلي للشركة إلى زيادة االعتماد على الدين في تشكيلتها التمويلية .ويرجع ذلك إلى أن
الشركات في ظل انخفاض المخاطر ،وزيادة األرباح ،كمزايا تحققها الشركات المطبقة ألساليب
المحاسبة االدارية ،تميل إلى التمويل بالدين لالستفادة من الوفر الضريبي ،وعدم توسيع قاعدة الملكية،
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وما يترتب عليه من حقوق االشتراك في اتخاذ الق اررات .وهذا ما يتفق مع دراسة (ابراهيم )2005،
التي أظهرت وجود عالقة معنوية طردية بين التحسين في االداء المالي وبين تطبيق أساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية.
جدول رقم ()5.7
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير في
الدين إلى التغير في إجمالي األصول لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

نسبة التغير في الدين

معامل االرتباط

*.370

.288

.297

*.412

.301

إلى التغير في إجمالي

القيمة االحتمالية

.029

.093

.084

.014

.079

35

35

35

35

35

نسبة الدين

األصول

حجم العينة

وفععي ظععل نتععائج الفرضععيتين الفععرعيتين يتبععين رفععض الفرضععية الرئيسععية ،وينععتج أنععه توجععد عالقععة
ذات داللعة إحصعائية بعين ممارسعة الشعركات المدرجعة فعي بورصعة فلسعطين ألسعاليب المحاسعبة اإلداريعة
االستراتيجية والتمويل بالدين لدى تلك الشركات.
 5.3.2اختبار الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتمويل بحقوق الملكية لدى
تلك الشركات.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة حقوق المساهمين
العاديين إلى مجموع األصول لتلك الشركات.
وقد اختبرت هذه الفرضية باستخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية
ونسبة حقوق المساهمين العاديين إلى مجموع األصول ،ويوضح الجدول رقم ( )3.4أن معامل
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االرتباط بين كافة أساليب المحاسبة اإلدارية ونسبة حقوق المساهمين العاديين إلى مجموع األصول
لتلك الشركات هي سالبة مما يدلل على وجود عالقة عكسية بين نسبة استخدام شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة حقوق المساهمين
العاديين إلى مجموع األصول لتلك الشركات ،ويرجع ذلك إلى زيادة قدرة الشركة على التمويل بالدين
مع انخفاض مخاطر التمويل مما يخفض من اعتماد الشركات على التوسع في قاعدة الملكية .لكن
القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أكبر من  1.13مما يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية و ونسبة حقوق المساهمين العاديين إلى مجموع األصول لتلك الشركات ،والذي
يؤكد أن التشكيلة الحالية لرأس المال هي نتاج تشكيل تاريخي للهيكل المالي يتم تعديله تدريجيا ولكن
ليس بشكل جذري.
جدول رقم ()5.2
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية و ونسبة حقوق المساهمين
العاديين إلى مجموع األصول لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

نسبة حقوق المساهمين

معامل االرتباط

-.173

-.014

-.223

-.182

-.245

العاديين إلى مجموع

القيمة االحتمالية

.320

.937

.198

.295

.156

35

35

35

35

35

نسب الملكية

األصول

حجم العينة

الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة التغير في حقوق المساهمين
العاديين إلى التغير في إجمالي األصول.
وقد أظهرت نتائج تحليل االرتباط المبينة في الجدول رقم ( )3.3أن معامل االرتباط بين كافة
أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير في حقوق المساهمين العاديين إلى التغير في
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إجمالي األصول لتلك الشركات هي سالبة مما يدل على وجود عالقة عكسية بين نسبة استخدام
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة
التغير في حقوق المساهمين العاديين إلى التغير في إجمالي األصول لتلك الشركات ،وهذا يؤكد
العالقة العكسية بين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية والتمويل باألسهم العادية ،وحيث أن القيمة
االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أقل من  ،1.0وفي بعض األساليب تنخفض هذه القيمة لتصبح
أقل من  1.13مما يدلل على أثر استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على السلوك التمويلي لتلك الشركات ،حيث تدلل البيانات
المحللة على إنه كلما زادت نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية كلما اتجه السلوك
التمويلي للشركة إلى االبتعاد عن االعتماد على حقوق الملكية في تشكيلتها التمويلية.

جدول رقم ()5.4
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير في
حقوق المساهمين إلى التغير في إجمالي األصول لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

نسبة التغير في حقوق

معامل االرتباط

*-1.370

-1.288

-1.297

*-1.412

-1.301

المساهمين إلى التغير

القيمة االحتمالية

.029

.093

.084

.014

.079

في إجمالي األصول

حجم العينة

35

35

35

35

35

نسب الملكية

وفي ظعل النتعائج الفرضعيتين الفعرعيتين يتبعين رفعض الفرضعية الرئيسعية ،وينعتج أنعه توجعد عالقعة
ذات داللعة إحصعائية بعين ممارسعة الشعركات المدرجعة فعي بورصعة فلسعطين ألسعاليب المحاسعبة اإلداريعة
االستراتيجية والتمويل بحقوق الملكية لدى تلك الشركات.
وهععذا يؤكععد صععحة الفرضععية األولععى لوجععود عالقععة عكسععية تامععة بععين كععل مععن التمويععل بالععدين والتمويععل
بحقوق الملكية ،مما يؤكد صحة البيانات التي اعتمدتها الدراسة.
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 5.3.3اختبار الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة
في بورصة فلسطين ألساليب المحاسـبة اإلداريـة االسـتراتيجية والتمويـل باألربـاح المحتجـزة
لدى تلك الشركات.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة األرباح المحتجزة إلى
مجموع األصول لتلك الشركات.
وقد تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية ونسبة األرباح المحتجزة
إلى مجموع األصول لتلك الشركات ،ويوضح الجدول رقم ( )3.01أن معامالت االرتباط بين أساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة األرباح المحتجزة إلى مجموع األصول لتلك الشركات متباينة،
كما أن القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أكبر من  1.13مما يدل على عدم وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة األرباح المحتجزة إلى مجموع األصول لتلك الشركات .ويرجع
ذلك إلى عدم قدرة الشركات الفلسطينية على االلتزام بسياسة رشيدة في توزيع األرباح في بيئة يسودها
حالة ال مثيل لها من عدم التأكد نتيجة الوضع االقتصادي واألمني في األراضي الفلسطينية.
جدول رقم ()5.14
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية ونسبة األرباح المحتجزة إلى
مجموع األصول لتلك الشركات لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

معامل االرتباط

.007

.019

-.041

.067

.053

القيمة االحتمالية

.970

.916

.814

.704

.764

35

35

35

35

35

نسب التمويل الداخلي

نسبة األرباح المحتجزة
إلى مجموع األصول

حجم العينة
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الفرضية الفرعية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة التغير في األرباح المحتجزة إلى
التغير في إجمالي األصول.
بناء على نتائج اختبار هذه الفرضية فقد تم تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة
و ً

اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير في األرباح المحتجزة إلى التغير في إجمالي األصول ،ويوضح
الجدول رقم ( )3.00أن معامل االرتباط بين كافة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير
في األرباح المحتجزة إلى التغير في إجمالي األصول لتلك الشركات هي سالبة مما يدلل على وجود
عالقة عكسية بين نسبة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة التغير في األرباح المحتجزة إلى التغير في إجمالي األصول
لتلك الشركات ،ويرجع ذلك إلى زيادة قدرة الشركة على توزيع األرباح مع انخفاض أي مخاطر ناتجة
عن تذبذب هذه التوزيعات في ظل التخطيط الجيد لألرباح التي تنتجه أساليب المحاسبة اإلدارية
المتبعة ،كما يتفق ذلك مع االنخفاض في االعتماد على أموال الملكية من قبل الشركات المطبقة
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية .وحيث أن القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أكبر من
 1.13مما يدلل على عدم وجود داللة احصائية ألثر استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على السلوك التمويلي لتلك الشركات فيما
يتعلق باالعتماد على األرباح المحتجزة.
جدول رقم ()5.11
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ونسبة التغير في
األرباح المحتجزة إلى التغير في إجمالي األصول لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

التكاليف حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

نسبة التغير في األرباح

معامل االرتباط

-0.218

-0.036

-0.125

-0.273

-0.189

المحتجزة إلى التغير في

القيمة االحتمالية

1.209

1.837

1.473

1.112

1.277

35

35

35

35

35

نسب الملكية

إجمالي األصول

حجم العينة
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وفي ظل نتائج الفرضعيتين الفعرعيتين يتبعين قبعول الفرضعية الرئيسعية ،وينعتج أنعه ال توجعد عالقعة
ذات داللعة إحصعائية بعين ممارسعة الشعركات المدرجعة فعي بورصعة فلسعطين ألسعاليب المحاسعبة اإلداريعة
االستراتيجية والتمويل باألرباح المحتجزة لدى تلك الشركات.
 5.3.4اختبـار الفرضـية الرابعـة :ال يوجـد فـروق ذات دال لـة احصـائية فـي أثـر اسـتخدام ألسـاليب
المحاســبة اإلداريــة االســتراتيجية علــى تشــكيلة الهيكــل التمــويلي لــدى شــركات المســاهمة
العامـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة فلســـطين تعـــزى لمتغيـــرات (القطـــاع االقتصـــادي ،رأس مـــال
الشركة).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيات فرعية كما يلي:
.0

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزى للقطاع االقتصادي.

.2

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزى لرأس مال الشركة.

.2

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة التمويلية لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.

.8

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة التمويلية لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس مال الشركة.

.3

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتغير القطاع االقتصادي على العالقة بين ممارسة أساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و تشكيلة الهيكل التمويلي لدى شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين.

.6

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتغير رأس المال على العالقة بين ممارسة أساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية و تشكيلة الهيكل التمويلي لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين.

وفيما يلي اختبار هذه الفرضيات:
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اختبار الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزى
للقطاع االقتصادي.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في درجة
ممارسة الشركات الفلسطينية ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزي إلى القطاع االقتصادي
عند مستوى  .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )3.02و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة
األساليب أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.63كما أن القيمة االحتمالية لكافة األساليب هي
اكبر من  1.13مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الشركات
الفلسطينية ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزي إلى القطاع االقتصادي.
وهذا يدل على عدم وجود أثر واضح للقطاع االقتصادي على درجة ممارسة الشركات الفلسطينية
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية ،ويرجع ذلك إلى أن هذه األساليب صالحة للتطبيق في كافة
القطاعات دون استثناء ،وتختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه (الداعور )2114 ،ودراسة ( Simon,
.)et. Al,2005
وقد يرجع االختالف مع دراسة ( )Simon, et. Al., 2005إلى اختالف البيئة التي تمت عليها
الدراسة حيث أن البيئة النيوزلندية هي بيئة أكثر تقدما من بيئتنا الصناعية ،وبالتالي هم أكثر معرفة
بأساليب المحاسبة اإلدارية وامكانية تطبيقها ،أما االختالف مع دراسة (الداعور )2114 ،فقد يعود
سبب االختالف معها إلى المتغيرات الشخصية للمستجيبين ،حيث أن هذه الدراسة اهتمت في توزيعها
بضبط هذه المتغيرات من خالل تعبئة قائمة االستقصاء من قبل المدير المالي للشركات فقط.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
تعزى للقطاع االقتصادي.
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جدول رقم ()5.12

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية تعزى إلى القطاع االقتصادي

عنوان المحور
الجودة الشاملة ()TQM

التكلفة المستهدفة ()TC
بطاقة األداء المتوازن
()BSC
التكاليف حسب األنشطة
()ABC
دورة حياة المنتج ()LC

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

1569.078

4

392.270

1.574

.207

داخل المجموعات

7475.945

30

249.198

المجموع

9045.023

34

بين المجموعات

60.728

4

15.182

داخل المجموعات

8286.387

30

276.213

المجموع

8347.115

34

بين المجموعات

1749.087

4

437.272

داخل المجموعات

9299.129

30

309.971

المجموع

11048.216

34

بين المجموعات

2139.089

4

534.772

داخل المجموعات

7861.004

30

262.033

المجموع

10000.092

34

بين المجموعات

1117.798

4

279.450

داخل المجموعات

10076.551

30

335.885

المجموع

11194.349

34

.055

1.411

2.041

.832

.994

.254

.114

.516
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اختبار الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزى لرأس
مال الشركة.
كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في درجة ممارسة الشركات
الفلسطينية ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزي إلى رأس المال عند مستوى .   0.05
والنتائج مبينة في جدول رقم ( )3.02و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة األساليب أقل من قيمة F
الجدولية والتي تساوي  ،2.63كما أن القيمة االحتمالية لكافة األساليب هي اكبر من  1.13مما يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الشركات الفلسطينية ألساليب المحاسبة
اإلدارية االستراتيجية تعزي إلى رأس المال .مما يدل على عدم وجود أثر واضح لرأس المال على
درجة ممارسة الشركات الفلسطينية ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية.
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ويختلف ذلك مع دراسة كل من ( )Xiao, et. Al, 2007و ( ،)Waldron, 2007والتي
توصلت إلى وجود أثر لحجم الشركة (رأس المال) على ممارسة الشركات ألساليب المحاسبة اإلدارية،
ويرجع ذلك االختالف إلى قلة التباين بين رأس مال شركات المساهمة العامة الفلسطينية ،حيث أن
أكثر من ( )%71من شركات المساهمة العامة الفلسطينية رأس المال الخاص متشابه .كما وأن
شركات المساهمة العامة دائماً ما يكون رأسمالها كبي اًر بالقدر الكافي ليجعلها قادرة على تطبيق أساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه فال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
تعزى لرأس المال.
جدول رقم ()5.13

نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزى إلى رأس المال
عنوان المحور
الجودة الشاملة ()TQM

التكلفة المستهدفة ()TC
بطاقة األداء المتوازن
()BSC
التكاليف حسب األنشطة
()ABC
دورة حياة المنتج ()LC

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

1575.676

4

393.919

1.582

.205

داخل المجموعات

7469.347

30

248.978

المجموع

9045.023

34

بين المجموعات

494.663

4

123.666

داخل المجموعات

7852.453

30

261.748

المجموع

8347.115

34

بين المجموعات

1025.722

4

256.430

داخل المجموعات

10022.494

30

334.083

المجموع

11048.216

34

بين المجموعات

1832.816

4

458.204

داخل المجموعات

8167.277

30

272.243

المجموع

10000.092

34

بين المجموعات

1358.152

4

339.538

داخل المجموعات

9836.197

30

327.873

المجموع

11194.349

34
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.472

.768

1.683

1.036

.756

.555

.180

.405

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة التمويلية لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في
التشكيلة التمويلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي
عند مستوى  .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )3.08و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكل من
نسبة الدين إلى إجمالي األصول ،وحقوق الملكية إلى إجمالي األصول أكبر من قيمة  Fالجدولية
والتي تساوي  ،2.63كما أن القيمة االحتمالية هي أقل من  1.13مما يدل على وجود فروق ذات
داللة إحصائية في التشكيلة التمويلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى
للقطاع االقتصادي .ويرجع ذلك إلى العالقة بين القطاع االقتصادي وبنية األصول من جهة والعالقة
بين القطاع االقتصادي و التشريعات الضريبية من جهة أخرى والتي بدورها تؤثر تأثي ار مباش ار في
الهيكل التمويلي لتلك الشركات.
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الثالثة ،وعليه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة
التمويلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.
جدول رقم ()5.14

نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين نسب التمويل لدى شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي
النسبة
الدين إلى إجمالي
األصول
حقوق الملكية إلى
إجمالي األصول
األرباح المحتجزة إلى
إجمالي األصول

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

1.994

4

.499

11.742

.000

داخل المجموعات

1.274

30

.042

المجموع

3.268

34

بين المجموعات

1.994

4

.499

داخل المجموعات

1.274

30

.042

المجموع

3.268

34

بين المجموعات

.065

4

.016

داخل المجموعات

1.925

30

.064

المجموع

1.989

34
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11.742

.252

.000

.906

اختبار الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة التمويلية لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس مال الشركة.
وقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في التشكيلة التمويلية لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال عند مستوى .   0.05
والنتائج مبينة في جدول رقم ( )3.03و يتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لنسب التغير في الدين والتغير في
حقوق الملكية إلى التغير في إجمالي األصول أكبر من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.63كما أن
القيمة االحتمالية لها هي أقل من  1.13مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة
التمويلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس مال الشركة .ويرجع
ذلك إلى أن حجم الشركة هو من المحددات الرئيسية لمخاطر االئتمان ،والتي تؤثر بشكل رئيسي على
نسبة الدين لدى الشركة ،وتتوافق نتائج هذه الفرضية مع كل من دراسة ( ، )Moisa,2009ودراسة
( ،)Daskalakis & Thanou, 2009ودراسات أخرى في أن هناك عالقة طردية دالة احصائياً بين
حجم الشركة ونسبة الدين.
وبالتالي تم رفض الفرضية الفرعية الرابعة ،وعليه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة
التمويلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال.
جدول رقم ()5.15
نتائج تحليل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين نسب التمويل لدى شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين تعزي إلى رأس المال

عنوان المحور
الدين إلى إجمالي
األصول

حقوق الملكية إلى
إجمالي األصول
األرباح المحتجزة إلى
إجمالي األصول

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

"" F

االحتمالية

بين المجموعات

0.867

4

0.217

2.707

0.049

داخل المجموعات

2.401

30

0.080

المجموع

3.268

34

بين المجموعات

0.867

4

0.217

داخل المجموعات

2.401

30

0.080

المجموع

3.268

34

بين المجموعات

0.118

4

0.029

داخل المجموعات

1.871

30

0.062

المجموع

1.989

34

مصدر التباين
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2.707

0.472

0.049

0.756

اختبار الفرضية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتغير القطاع االقتصادي على
العالقة بين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و تشكيلة الهيكل التمويلي لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
لقياس أثر القطاع االقتصادي على العالقة بين ممارسعة أسعاليب المحاسعبة اإلداريعة االسعتراتيجية
وتشععكيلة الهيكععل التمععويلي لععدى شععركات المسععاهمة العامععة المدرجععة فععي بورصععة فلسععطين ،تععم ضععبط أثععر
القطاع االقتصادي ،وقياس معامل االرتباط وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقعم (،)3.06
ومع ععن خع ععالل المقارنع ععة بع ععين معع ععامالت االرتبع ععاط والقع ععيم االحتماليع ععة لهع ععا قبع ععل وبعع ععد ضع ععبط أثع ععر القطع ععاع
االقتصععادي ،يمكععن مالحظععة أنععه لععم يحععدث اخععتالف كبيععر علععى أي مععن معععامالت االرتبععاط ،أو مسععتوى
الداللة لذلك يمكن القول أنه ال يوجد أثر للقطاع االقتصادي على عالقة االرتباط بين استخدام شركات
المس ععاهمة العام ععة المدرج ععة ف ععي بورص ععة فلس ععطين ألس ععاليب المحاس ععبة اإلداري ععة االس ععتراتيجية و تش ععكيلة
الهيكل التمويلي لدى شركات المساهمة العامة .ويرجع ذلك أن أساليب المحاسبة االدارية في تخفيضها
للمخاطر وثبات األرباح للشركات المطبقة لها ،خفضت أيضاً من محددات الهيكل التمويلي ،حيعث معن
المالحععظ مععن النتيجععة السععابقة أن القطععاع االقتصععادي لععم يععؤثر علععى العالقععة بععين أسععاليب المحاسععبة
اإلدارية االستراتيجية و تشكيلة الهيكل التمويلي.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الخامسة ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتغير
القطاع االقتصادي على العالقة بين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية وتشكيلة الهيكل
التمويلي لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
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جدول رقم ()5.16

نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية وتشكيلة الهيكل
التمويلي لدى شركات المساهمة العامة قبل و بعد ضبط متغير القطاع االقتصادي

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
التكاليف
تشكيلة الهيكل التمويلي

الدين إلى إجمالي
األصول

التغير في الدين إلى
التغير في إجمالي
األصول
حقوق الملكية إلى
إجمالي األصول

التغير في حقوق
الملكية إلى التغير
في إجمالي األصول
األرباح المحتجزة
إلى إجمالي
األصول
التغير في األرباح
المحتجزة إلى التغير
في إجمالي األصول

الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

قبل

معامل االرتباط

.173

.014

.223

.182

.245

الضبط

القيمة االحتمالية

.320

.937

.198

.295

.156

بعد

معامل االرتباط

.170

.021

.219

.161

.224

الضبط

القيمة االحتمالية

.336

.906

.214

.364

.202

قبل

معامل االرتباط

*.370

.288

.297

*.412

.301

الضبط

القيمة االحتمالية

.029

.093

.084

.014

.079

بعد

معامل االرتباط

.389

.299

.304

.395

.271

الضبط

القيمة االحتمالية

.023

.086

.080

.021

.121

قبل

معامل االرتباط

-.173

-.014

-.223-

-.182-

-.245-

الضبط

القيمة االحتمالية

.320

.937

.198

.295

.156

بعد

معامل االرتباط

-.170

-.021

-.219-

-.161-

-.224-

الضبط

القيمة االحتمالية

.336

.906

.214

.364

.202

قبل

معامل االرتباط

*-.370

-.288

-.297

*-.412

-.301

الضبط

القيمة االحتمالية

.029

.093

.084

.014

.079

بعد

معامل االرتباط

*-.389

-.299

-.304

*-.395

-.271

الضبط

القيمة االحتمالية

.023

.086

.080

.021

.121

قبل

معامل االرتباط

.007

.019

-.041

.067

.053

الضبط

القيمة االحتمالية

.970

.916

.814

.704

.764

بعد

معامل االرتباط

.002

-.014

-.048

.048

.032

الضبط

القيمة االحتمالية

.992

.939

.786

.789

.857

قبل

معامل االرتباط

-.218

-.036

-.125

-.273

-.189

الضبط

القيمة االحتمالية

.209

.837

.473

.112

.277

بعد

معامل االرتباط

-.217

-.028

-.118

-.250

-.160

الضبط

القيمة االحتمالية

.217

.874

.506

.154

.367
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اختبار الفرضية الفرعية السادسة :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتغير رأس المال على العالقة
بين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية وتشكيلة الهيكل التمويلي لدى شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
لقيععاس أثععر القطععاع رأس المععال علععى العالقععة بععين ممارسععة أسععاليب المحاسععبة اإلداريععة االسععتراتيجية
وتشععكيلة الهيكععل التمععويلي لععدى شععركات المسععاهمة العامععة المدرجععة فععي بورصععة فلسععطين ،تععم ضععبط أثععر
رأس المععال ،وقيععاس معامععل االرتبععاط وكانععت النتععائج كمععا هععي موضععحة فععي الجععدول رقععم ( ،)3.03ومععن
خععالل المقارنععة بععين معععامالت االرتبععاط والقععيم االحتماليععة لهععا قبععل وبعععد ضععبط أثععر رأس المععال ،يمكععن
مالحظععة أنععه لععم يحععدث اخععتالف كبيععر علععى أي مععن معععامالت االرتبعاط ،أو مسععتوى الداللععة لععذلك يمكععن
القول أنه ال يوجد أثر لرأس المال على عالقة االرتباط بين استخدام شركات المسعاهمة العامعة المدرجعة
فعي بورصععة فلسععطين ألسععاليب المحاسععبة اإلداريععة االسعتراتيجية و تشععكيلة الهيكععل التمععويلي لععدى شععركات
المسععاهمة العامععة .وهععذا ممععا يؤكععد ذلععك أن أس عاليب المحاسععبة االداريععة خفضععت مععن محععددات الهيكععل
التمععويلي ،حيععث مععن المالحععظ أيض عاً أن رأس المععال وهععو مععن أهععم محععددات التشععكيلة التمويليععة لععم يععؤثر
على العالقة بين أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و تشكيلة الهيكل التمويلي.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية السادسة ،وعليه ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لمتغير رأس
المال على العالقة بين ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و تشكيلة الهيكل التمويلي لدى
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
وانطالقا من نتائج الفرضيات الفرعية يمكن استنتاج أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في أثر
استخدام ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية على تشكيلة الهيكل التمويلي لدى شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
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جدول رقم ()5.17
نتائج تحليل االرتباط ) ( Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية و تشكيلة الهيكل التمويلي لدى
شركات المساهمة العامة قبل و بعد ضبط متغير رأس المال
نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
التكاليف
تشكيلة الهيكل التمويلي

الدين إلى إجمالي
األصول

التغير في الدين إلى
التغير في إجمالي
األصول

حقوق الملكية إلى
إجمالي األصول
التغير في حقوق
الملكية إلى التغير
في إجمالي األصول
األرباح المحتجزة إلى
إجمالي األصول

التغير في األرباح
المحتجزة إلى التغير
في إجمالي األصول

الجودة

التكلفة

بطاقة األداء

حسب

دورة حياة

الشاملة

المستهدفة

المتوازن

األنشطة

المنتج

()TQM

()TC

()BSC

()ABC

()LC

قبل

معامل االرتباط

.173

.014

.223

.182

.245

الضبط

القيمة االحتمالية

.320

.937

.198

.295

.156

بعد

معامل االرتباط

.079

-.109

.154

.070

.142

الضبط

القيمة االحتمالية

.658

.540

.384

.693

.423

قبل

معامل االرتباط

*.370

.288

.297

*.412

.301

الضبط

القيمة االحتمالية

.029

.093

.084

.014

.079

بعد

معامل االرتباط

.373

.286

.294

.421

.303

الضبط

القيمة االحتمالية

.030

.102

.091

.013

.081

قبل

معامل االرتباط

-.173

-.014

-.223

-.182

-.245

الضبط

القيمة االحتمالية

.320

.937

.198

.295

.156

بعد

معامل االرتباط

-.079

.109

-.154

-.070

-.142

الضبط

القيمة االحتمالية

.658

.540

.384

.693

.423

قبل

معامل االرتباط

*-.370

-.288

-.297

*-.412

-.301

الضبط

القيمة االحتمالية

.029

.093

.084

.014

.079

بعد

معامل االرتباط

-.373

-.286

-.294

-.421

-.303

الضبط

القيمة االحتمالية

.030

.102

.091

.013

.081

قبل

معامل االرتباط

.007

.019

-.041

.067

.053

الضبط

القيمة االحتمالية

.970

.916

.814

.704

.764

بعد

معامل االرتباط

-.037

-.017

-.078

.019

.004

الضبط

القيمة االحتمالية

.834

.926

.660

.917

.984

قبل

معامل االرتباط

-.218

-.036

-.125

-.273

-.189

الضبط

القيمة االحتمالية

.209

.837

.473

.112

.277

بعد

معامل االرتباط

-.237

-.045

-.136

-.301

-.212

الضبط

القيمة االحتمالية

.178

.800

.442

.083

.229
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6.1

النتائج

بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فإنه يمكن
الخروج بالنتائج التالية:
.0

هناك تطبيق معقول من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية ،كما أظهرت أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية تطبيقاً هي إدارة الجودة
الشاملة ،ويرجع ذلك اللتزام الشركات الفلسطينية بمعايير الجودة العالمية ( )ISOأما أقلها
تطبيقاً التكلفة المستهدفة و دورة حياة المنتج.

.2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتمويل بالدين لدى تلك الشركات ،ورغم عدم وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية و نسبة الدين إلى إجمالي األصول لتلك الشركات ،إال
أن الدراسة أظهرت داللة إحصائية على أنه كلما زادت نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
االستراتيجية كلما اتجه السلوك التمويلي للشركة إلى زيادة االعتماد على الدين في تشكيلتها
التمويلية.

.2

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتمويل بحقوق الملكية لدى تلك الشركات ،وعلى عكس
العالقة مع التمويل بالدين تماماً فقد كانت هذه العالقة عكسية ،حيث أن الدراسة أظهرت داللة
إحصائية على أنه كلما زادت نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية كلما اتجه
السلوك التمويلي للشركة إلى انخفاض االعتماد على حقوق الملكية في تشكيلتها التمويلية.

.8

رغم اظهار النتائج أن العالقة عكسية بين ممارسة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتمويل باألرباح المحتجزة لدى تلك الشركات ،إال أن
هذه العالقة لم تكن ضمن الداللة االحصائية المقبولة.
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.3

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي،
رأس المال).

.6

يوجد فروق ذات داللة إحصائية في التشكيلة التمويلية لدى شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس المال) .حيث أظهرت الدراسة
أيضاً أن أكثر القطاعات اعتماداً على الدين في تمويلها هو قطاع البنوك ،أما أكثر القطاعات
اعتمادا على حقوق الملكية في تمويلها هو قطاع الخدمات،

.3

ال يوجد فروق ذات داللة احصائية في أثر استخدام ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
على تشكيلة الهيكل التمويلي لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى
لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة) .ويؤكد ذلك أن أساليب المحاسبة االدارية
االستراتيجية في تخفيضها للمخاطر وثبات األرباح للشركات المطبقة لها ،خفضت أيضاً من
مخاطر التمويل مما حد من أثر كل من القطاع االقتصادي ورأس المال على هذه العالقة،
رغم تأثيرهما الواضح على تشكيلة الهيكل التمويلي.

6.2

التوصيات

بناء على ما توصلت إليه الدراسة يمكن اقتراح بعض التوصيات:
.0

ضرورة توعية الجهاز اإلداري وخاصة اإلدارة العليا للشركات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب
المحاسبة اإلدارية االسعتراتيجية فعي تخفعيض مخعاطر األعمعال لعديها ،واالسعتفادة معن هعذا األثعر
في الوصول لخفض مخاطر التمويل ،وبالتالي تكلفته إلى الحد األدنى.

.2

ضرورة أن تراعي الشركات المدرجة في بورصعة فلسعطين الوصعول للتركيبعة المثلعى لهيكعل رأس
المال وصوالً ألدنى حد من التكلفة المرجحة لرأس المال ،عند اتخاذ ق ارراتها التمويلية.

.2

ضععرورة أن ت ارعععي الشعركات المدرجععة فععي بورصععة فلسععطين لععدى اتخععاذ قرارهععا التمععويلي الموازنععة
بععين العائععد مععن المععال وتكلفتععه مععن جهععة ،والموازنععة بععين التكلفععة والمخععاطر التمويليععة مععن جهععة
أخرى.
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.8

إجعراء الد ارسععات المعمقععة قبععل اتخععاذ القع اررات التمويليععة ،مععع تطبيععق المنععاهج والنظريععات الحديثععة
في مجال التمويل عند المفاضلة بين البدائل التمويلية.

.3

رفعع كفععاءة وخبعرات المععوظفين الععاملين فععي اإلدارة الماليععة وخاصععة فعي مجععال تحليععل االسععتثمار
وتقيععيم الق ع اررات الماليععة ،مععع ضععرورة إلمععام المععدراء التنفيععذيين وأعضععاء مجلععس اإلدارة بععاألمور
المالية وخاصة ما يتعلق باستراتيجية التمويل وتطبيقاتها.

.6

متابع ععة ت ععأثيرات القع ع اررات التمويلي ععة عل ععى القيم ععة الس ععوقية ألس ععهم الش ععركات المس ععاهمة العام ععة
المدرجة في بورصة فلسطين.

.3

ضرورة اهتمعام الجمعيعات المهنيعة وأسعاتذة الجامععات الفلسعطينية بالمحاسعبة االداريعة معن جهعة،
والتصععنيف االئتمععاني مععن جهععة أخععرى ،وذلععك مععن خععالل عقععد النععدوات والمععؤتمرات التععي تسععلط
الضعوء علعى أهميعة المحاسععبة االداريعة واسعاليبها ودورهمعا فععي تعوفير المعلومعات الالزمعة التخععاذ
الق اررات.

.4

االس ععتمرار ف ععي الد ارس ععات الت ععي توض ععح م ازي ععا ممارس ععة الش ععركات ألس ععاليب المحاس ععبة االداري ععة،
خاصة التي توضح األثر على األداء المالي واالداري للشركات.

6.3

الدراسات المقترحة
في ضوء االطالع على الدراسات السابقة وما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج فإنه يمكن

اقتراح بعض العناوين للدراسات المستقبلية
.1

أثر استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة االدارية
على حجم التداول ألسهمها.

.2

دور استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
االدارية في استقرار التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

.3

أثر االفصاح عن أساليب المحاسبة االدارية المستخدمة من قبل الشركة في زيادة القيمة
السوقية ألسهمها بالتطبيق على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.
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المراجع
أوال :المراجع العربية
 ابراهيم ،سماسم كامل موسى ،2113 ،دراسة تحليلية لمدى استجابة طرق وأساليب المحاسبة االداريةللتغيرات في بيئة التصنيع الحديثة وأثرها على تحسين االداء المالي للشركة :دراسة ميدانية ،الفكر
المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني.226-233 ،
 األغا ،بسام محمد ،2113 ،أثر الرافعة المالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على االستثمار :دراسةتطبيقية على شركات المساهمة العامة العاملة بفلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 البرزنجي ،بهار خالد مصطفى ،2114 ،اعتماد بطاقة العالمات المتوازنة في تقويم األداء بالتطبيقعلى معمل سمنت سرجنار في محافظة السليمانية ،رسالة ماجستير في المحاسبة ،كلية اإلدارة

واالقتصاد ،جامعة الموصل.

 بشرى ،حسن ،2116 ،الدور المعاصر للمحاسبة االدارية :تجديد ام تهديد ،كلية التجارة ،جامعةالقاهرة ،تأهيلي دكتوراه.

 البكري ،سونيا محمد ،2112 ،إدارة الجودة الكلية ،الدراسة الجامعية ،القاهرة. توفيق ،عبد الرحمن ،2112 ،الجودة الشاملة الدليل المتكامل ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة (بميك)،مصر.

 -جامعة القدس المفتوحة ،2114 ،المحاسبة اإلدارية ،منشورات جامعة القدس المفتوحة.

 جودة ،محفوظ " ،)2114( ،تطبيق نظام قياس األداء المتوازن وأثره في االلتزام المؤسسي للعاملين فيشركات األلمنيوم األردنية" ،المجلة األردنية للعلوم التطبيقية.292-273 ،)2( 00،
 الحافظ ،مالك ،2113 ،أثر كلفة التمويل على التشكيلة التمويلية ،مجلة المنصور ،العدد الثاني عشر،.012 -32

 الحبيب ،محمد إبراهيم ،2116 ،األداء المتوازن ،برنامج الجودة الشاملة ،العدد الثاني ،السنة الثانية،جامعة الملك عبد العزيز ،الرياض.

 الحسني ،بشري أحمد ،0338 ،أثر ال ارفعة المالية كلفة التمويل على ق اررات االستثمار ،رسالة ماجستير،الجامعة المستنصرة ،بغداد.
 الحلبي ،أنور هايل ،2101 ،دراسة للنظام المحاسبي لتكاليف الجودة وتأثيرها على الدخل والعائدالربحي ،المركز االستشاري البريطاني -األكاديمية العربية البريطانية.
 حلس ،سالم ،2113 ،نظام تكاليف األنشطة كأساس لقياس تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات ،مجلةالجامعة اإلسالمية ،المجلد الخامس عشر ،العدد األول.224-200،
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 حماد ،طارق عبدالعال ،2112 ،دور معلومات المحاسبة اإلدارية في بناء االستراتيجية المتوازنة للشركة،مجلة الفكر المحاسبي ،كلية التجارة ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني.024-60،
 حميد ،محمد ،2111 ،التمويل واإلدارة المالية في الشركات ،دار النهضة العربية ،القاهرة. حنفي ،عبد الغفار ،2112 ،أساسيات التمويل واإلدارة المالية ،ط ،0دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية. الخطيب ،أحمد ،2111 ،إدارة الجودة الشاملة ،تطبيقات في اإلدارة الجامعية ،بحث مقدم للمؤتمرالعلمي المصاحب للدورة  33لمجلس اتحاد الجامعات العربية ،الجامعة اللبنانية ،بيروت03-03،

نيسان.003-42،

 خليل ،إسالم فيصل ،2100 ،أثر الهيكل التمويلي على ربحية الشركات المساهمة العامة األردنيةوعلى سياستها في توزيع األرباح ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط.

 خليل ،عبد القادر وسليمان ،بوفاسة ،2116 ،دور الوساطة المالية في التمويل غير المباشر للمؤسساتالصغيرة والمتوسطة ،الملتقى الدولي :متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول
العربية ،اشراف مخبر العولمة و اقتصاديات شمال افريقيا ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف-الجزائر.

 الخولي ،هاله عبد اهلل ،2110 ،استخدام نموذج القياس المتوازن لألداء في قياس األداء االستراتيجيلمنشآت األعمال ،مجلة المحاسبة اإلدارية والتأمين ،العدد السابع والخمسون ،السنة األربعون.84-0 ،
 الداعور ،جبر إبراهيم  ،2118االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف ،كلية االقتصاد والعلوماإلدارية ،جامعة األزهر ،غزة.

 الداعور ،جبر إبراهيم ،2112 ،التكاليف المستهدفة وخفض التكاليف ،مقال ،مجلة المحاسبالفلسطيني ،العدد الثالث عشر.20-23،

 الداعور ،جبر ،2114 ،أساليب المحاسبة االدارية المستخدمة في الشركات الفلسطينية ومحدداتاستخدامها ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم االنسانية ،المجلد العاشر ،العدد الثاني-033 ،

.232

 درغام ،ماهر موسى و شقفة ،خليل إبراهيم ،2113 ،حساب تكلفة الخدمة العالجية وفقا لنظام التكاليفالمبني على األنشطة ( ) ABCفي مستشفى غزة األوروبي الحكومي :دراسة تطبيقية على قسم

الميكروبيولوجي ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد العاشر ،العدد األول-013 ،

.031

 الزبيدي ،حمزة ،2110 ،اإلدارة المالية ،عمان ،دار الوراق. زعرب ،حمدي شحدة ،2113 ،دراسة مدى ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات المساهمةالصناعية في قطاع غزة :دراسة ميدانية ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد

التاسع ،العدد األول.
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 السبوع ،سليمان سند سبع ،2111 ،استخدام نظام  ABCوأساليب  ABMالتخاذ القرار وتقييم أداءالشركة  :دراسة نظرية وتطبيقية في شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية
الثقيلة ،أطروحة دكتوراه في المحاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 السبيعي ،بداح محسن ،2102 ،العالقة بين الرفع المالي والعائد على االستثمار في شركات المساهمةالعامة الكويتية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط.
 السعدي ،ماهر عبدالرحمن ،2113 ،تقييم األداء االستراتيجي لمنشآت األعمال المعاصرة ،مجلة عالمالسعوديةhttp://www.Pr.Sv.Net/svw/2007/may2007/page00066 ،

 السوافيري ،فتحي رزق سالم ،2112 ،تطوير النموذج المحاسبي لقياس وتقييم األداء في الشركاتالخدمية ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة اإلسكندرية ،المجلد الرابع والعشرون.803-233 ،
 سيد عبد الفتاح ،سيد ( " ،)2101أدوات مختارة لترشيد اإلدارة االستراتيجية للتكلفة( :التكلفة المستهدفة– إدارة التكلفة على أساس النشاط – تحليل سلسلة القيمة)" ،جامععة قعناة السعويس ،كلية التجارة  ،قسم
المحعاسبة والم ارجععة ،مصر.

 -شال

،سليمان و أخرون ،2116 ،العوامل المحددة للهيكل المالي في شركات األعمال :حالة تطبيقية

في الشركات المساهمة العامة األردنية المدرجة في سوق عمان المالي للفترة ( ،)2110 - 0333جامعة
أل البيت ،مجلة المنارة ،المجلد الرابع عشر ،العدد األول.

 صائغ ،عبد الرحمن ، 2111 ،تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية :أبعاد القضية وبعضالبدائل الممكنة ،المؤتمر العلمي المصاحب للدورة  33لمجلس اتحاد الجامعات العربية ،بيروت-03 ،
03نيسان.633-620 ،

 العبادي ،مصطفى راشد ،2113 ،إطار مقترح لتقييم أداء المنشآت الصناعية في ضوء بيئة التصنيعالحديثة ،دراسة اختبارية ،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،السنة الثانية والعشرون العدد الثاني-23 ،

.002

 عبد الحليم ،نادية راضي ،2113 ،دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل دورالشركات في التنمية المستدامة ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد الواحد والعشرون ،العدد

الثاني.28-0،

 -عبد اهلل  ،شوقي ،0341 ،التمويل و اإلدارة المالية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.

 عبد اهلل ،عبد القادر والصديق ،بابكر ،2112 ،محددات الهيكل التمويلي للشركات الصناعية المساهمةفي المملكة العربية السعودية ،مجلة اإلدارة العامة ،معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،المجلد الثاني

واألربعون ،العدد الرابع.383-322 ،

 عبد المحسن ،توفيق محمد ،0336 ،تخطيط و مراقبة جودة المنتجات :مدخل إدارة الجودة الشاملة،مصر ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية للنشر.
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 عبد الوهاب ،دادن ،2116 ،تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل التمويلي :اإلسهامات النظرية،مجلة الباحث ،العدد الرابع ،الجزائر.
 عبدالدايم  ،صفاء محمد ،2110 ،نحو إطار مقترح إلدارة التكلفة المستهدفة في بيئة التصنيع الحديثة:دراسة تطبيقية ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة االسكندرية مصر ،المجلد .24
 عبيدات ،ذوقان ،وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الخالق ،كايد  ،2110البحث العلمي ،مفهومه ،أدواته،وأساليبه ،عمان ،دار الفكر.
 عبيدات ،سامر فخري ،2114 ،استخدام كلفة التمويل في تمويل األسهم العادية ،رسالة ماجستير غيمنشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.
 عبيدات ،سامر فخري ،2101 ،محددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية األردنية :دراسةتطبيقية ،كلية اربد الجامعية ،األردن.
 العزاوي ،محمد عبد الواحد ،2112 ،أنظمة إدارة الجودة والبيئة ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن. العزاوي ،محمد عبد الواحد ،2113 ،إدارة الجودة الشاملة ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 العساف ،صالح حمد  ،0333المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية ،الرياض،مكتبة العبيكان.

 علوان ،قاسم ،2113 ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو  ،2444:4441الطبعة األولى ،دارالثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 العمار ،رضوان وليد ،0333 ،أساسيات في اإلدارة المالية  :مدخل إلى ق اررات الستثمار وسياساتالتمويل ،ط ،0دار المسيرة ،عمان.
 العمرو ،زياد عوده انبيه ،2113 ،العوامل المؤثرة في تحديد التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعيةاألردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت ،األردن.
 عوض ،فاطمة رشدي سويلم ،2113 ،تأثير الربط والتكامل بين مقياس األداء المتوازن ( )BSCونظامالتكاليف على أساس األنشطة ( )ABCفي تطوير أداء المصار ف الفلسطينية :دراسة تطبيقية بنك
فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
 غانم ،فتح اهلل ،2113 ،بطاقة التصويب المتوازنة واستراتيجية أسفل إلى أعلى :كأداة لتحسن األداء،دراسة غير منشورة ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.

 الغبان ،ثائر صبري والذهبي جليلة عيدان ،2113 ،استهداف السعر كأساس لتحقيق تقنية التكلفةالمستهدفة للشركات العاملة في بيئة األعمال الحديثة ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد الثالث
عشر ،العدد الثمن واألربعون ،جامعة بغداد.224-250 ،

 فرج ،لطفي الرفاعي وجنيدي ،محمد سعيد ،2116 ،التكاليف المعيارية و الموازنات التخطيطية ،كليةالتجارة ،جامعة طنطا.
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 فريد ،نهال ،2112 ،مبادئ وأساسيات اإلدارة المالية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية. فهمي ،علي محمود ،2113 ،المفاهيم الحديثة في محاسبة التكاليف ،الطبعة االولى ،كلية التجارة،جامعة القاهرة.

 المطارنة ،غسان فالح ،2114 ،متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركاتالصناعية المساهمة العامة األردنية :دراسة تطبيقية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد الرابع والعشرون ،العدد الثاني.213-233 ،

 المغربي ،عبد الحميد عبد الفتاح وغربية ،رمضان فهيم ،2116 ،التخطيط االستراتيجي بقياس األداءالمتوازن ،المنصورة ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع.
 منصور ،محمود ،2114 ،ماهية التكاليف المستهدفة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر ،القاهرة. -الميداني ،محمد ايمن ،0333 ،اإلدارة التمويلية في الشركات ،الرياض ،مكتبة العبيكات.626-330،

 النشار ،هاني محمود عبده ،2113 ،استخدام أسلوب دورة حياة المنتج في تحسين التكاليف :اطارمقترح ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،العدد األول ،المجلد الثاني واألربعين ،جامعة االسكندرية،
مارس.

 هاشم  ،محمد صالح ،2112 ،تقييم دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم ونجاح تطبيق استراتيجيةريادة التكلفة ببيئة األعمال المتقدمة ،مجلة البحوث اإلدارية والمعلومات ،أكاديمية السادات للعلوم
اإلدارية ،السنة الحادية والعشرون ،مصر.223-201 ،

 هديب ،عمر ،2113 ،نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة في الشركات الصناعية فياألردن ،وعالقته باألداء المالي – التطبيق ونموذج مقترح للقياس ،أطروحة دكتوراه الفلسفة في

تخصص المحاسبة ،كلية ال علوم المالية والمصرفية ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان،
األردن.

 هندي ،عادل ، 0346 ،دور التمويل في تطوير و تنمية القطاع الزراعي بالجمهورية العربية اليمنية،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،جامعة الكويت ،العدد الثامن واألربعون.206-043 ،
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ملحق رقم ()1
قائمة استقصاء (الخبراء)

جامعـــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــزة

عمادة الدراسـات العليـا والبحــث العلمـــي
كليــــــــة االقتصــاد والعلــــــــوم اإلداريــــــــة
برنامـــــــــــج ماجستيــــــــــر المحاسبـــــــــــــة

قائمة استقصاء
الدكتور ................................................. /


المحترم

تحية طيبة وبعد ,,

الباحث بصدد القيام بإعداد سلسلة من الدراسات بهدف التعرف إلى " أثر تطبيق أساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة على سياسة التمويل لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
لألوراق المالية" ،ل هذا الغرض يحاول الباحث التوصل إلى درجة تطبيق الشركات لهذه األساليب عبر
مجموعة من األسئلة الموجهة إلدارة تلك الشركات عبر قائمة استقصاء تعد لهذا الغرض ،ونظ ار لخبرتكم

العلمية وكفاءتكم في هذا المجال يسرنا مساهمتكم في هذه الدراسات من خالل وضع مقياس مناسب

لدرجة تطبيق كل أسلوب من هذه األساليب  ،وذلك عبر وضع درجة أهمية لكل فقرة من فقرات
االستقصاء حسب األسلوب المحدد كما هو موضح في دليل التعبة  ،واضافة أي فقرات أخرى ترونها

مناسبة  ،و إعادته للباحث في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحليل هذه اإلجابات و التي تمثل في

رأى ا لباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء هذه السلسلة من الدراسات ،و ما يسفر عنها من نتائج.
مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم

دليل تعبئة درجات األهمية
الدرجة

5

4

3

2

1

4

الداللة

مهمة جدا

مهمة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

ليس لها عالقة

إشراف
د .جبر إبراهيم الداعور

الباحث
حسن عيسى أبو حمام

فقراتاالستبانة 
الرقم

الفقرة

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلوب الجودة الشاملة في االنتاج ()TQM
لدىإدارةالشركةدرايةكافيةبأسلوبالجودةالشاملةفياإلنتاج()TQM
1
لدىإدارةالشركةتصورواضحإلدارةالجودةالشاملة
2
لدىإدارةالشركةكفاءاتبشريةمؤهلةلتطبيقنظامالجودةالشاملة
3
تعملالشركةعلىخلقبيئةثقافيةمالئمةلفلسفةإدارةالجودة
4
تلتزمالشركةبتدريبالعاملينوتطويرمهاراتهم
5
تستخدمالشركةالمدخلالعلميفيحلالمشاكلوتحسينالعمليات
6
لدىالشركةنظامفعاللالتصاالتوالتغذيةالعكسية
7
تعملالشركةعلىزيادةالكفاءةأثناءالعمللتخفيضأخطاءالتشغيل
8
تضعالشركاءمقاييسلرضىالمستهلكينعنجودةخدماتهاومنتجاتها
9
تقومالشركةبتعديالتمستمرةفيعملياتاإلنتاجلتتالءمومتطلباتالجودة
10
تعززالشركةموقعهاالتنافسيمنخاللالتركيزعلىتقديمالسلعوالخدماتبجودةعالية
11
تخفضالشركةالتكلفةعبرتخفيضعددالوحداتالمعيبةوالتالفة
12
تطبقالشركةخطةواضحةومحددةاألهدافتلتزمبالجودة.
13
تنوعالشركةمنتجاتهالتلبيةحاجاتومتطلباتالزبائن.
14
تسعىالشركةالكتسابرضاالزبائنمنخاللدراسةحاجاتهم.
15
يتمإشراكالعاملينفيوضعالخططلتحسينالجودةواألداء.
16
يتمإجراءعملياتتفتيشورقابةعلىالمنتجاتبصورةمستمرةلضمانالجودة.
17
تتبنىالشركةاستراتيجيةتصميموتحسينالمنتجاتبصورةمستمرة.
18
لدىالشركةنقاطتفتيشفيكلمرحلةإنتاجيةبهدفالوصولإلنتاجنهائيجيدوكامل
19
لدىالشركةالقدرةالكافيةالتيتؤهلهالالستجابةالسريعةلمتطلباتالعمالءفيمابعدالبيع
20
استخدامأسلوبABCلتوزيعالتكاليفغيرالمباشرة
21
تتبنىاإلدارةمنهجالتحسينالمستمربصورةمستمرة
22
استخدامأسلوبBSCإلىجانبأسلوبTQM
23
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلوب الجودة الشاملة في االنتاج
()TQM
1



2



3



4



5





ب

الفقرة

الرقم

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
لدىالشركةمعرفةبأسلوبالتكلفةالمستهدفة()TC
1
تقومالشركةبدراسةوتحليلالمنتجاتالمنافسةومقارنتهابمنتجاتها
2
تحددالشركةسعربيعالمنتجبناءعلىدراساتالسوققبلالبدءبالعمليةاإلنتاجية
3
يتمتحديدالتكلفةاإلجماليةللمنتجقبلالبدءبعمليةاإلنتاج
4
تركزالشركةعلىالعمالءوكسبرضاهم
5
تعملالشركةعلىتحديدهامشالربحللمنتجقبلاإلنتاج
6
تعتمدالشركةعلىمجموعةمنالموردينالموثوقبهم
7
هناكاهتمامبتكاليفالمنتجفيمرحلةالتصميموالتخطيط
8
تشكلالشركةفريقعملمتخصصلدراسةتكاليفاإلنتاجمسبقا
9
تسعىالشركةإلىخفضتكاليفالمنتجفيمرحلةمبكرةمناإلنتاج
10
تهتمالشركةبخصائصومواصفاتالمنتج
11
تتبنىالشركةاستراتيجيةتصميموتحسينالمنتجاتبصورةمستمرة.
12
يتمإجراءعملياتتفتيشورقابةعلىالمنتجاتبصورةمستمرةلضمانالجودة.
13
استخدامأسلوبABCلتوزيعالتكاليفغيرالمباشرة
14
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتجعلىأساسمكانةالمنتجبينمنافسيه
15
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتجعلىأساساألرباحالتاريخيةللمنتج
16
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتجعلىأساسكميةالمبيعاتالمتوقعةللمنتج
17
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتجعلىأساسمستوىدخولالعمالء
18
تعملاإلدارةعلىتخفيضالتكلفةمنخاللتخفيضالتكاليفالخاصةبالتصميم
19
تعملاإلدارةعلىتخفيضالتكلفةمنخاللتصميميراعيخفضالتكلفةأثناءاإلنتاج
20
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
1
2
3
4
5






ت

الفقرة

الرقم

فقرات لقياس مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
لدىالشركةمعرفةبأسلوببطاقةاألداءالمتوازن()BSC
1
يوجدلدىالشركةرؤياواضحة
2
يوجدلدىالشركةاستراتيجيةواضحةلتحقيقرؤيتها
3
يوجدتكاملبينالمستوياتاإلداريةفيتطبيقاالستراتيجية
4
تتوافقاستراتيجيةالشركةمعأهدافالوحداتالتنظيمية
5
لدىالموظفينقناعةباستراتيجيةالشركة
6
تقومالشركةبمتابعةاألداءومدىتحقيقهلألهدافالموضوعة.
7
تضعالشركةمقاييسلألداءالماليفيهاومدىتحقيقالهدفالماليللشركة
8
تضعالشركاءمقاييسلرضىالمستهلكينعنجودةخدماتهاومنتجاتها
9
يتمقياسالخدماتالداخليةفيالشركةوالعملعلىتطويرآليةالعمل.
10
تتبنىالشركةاستراتيجيةتصميموتحسينالمنتجاتبصورةمستمرة.
11
تعملالشركةعلىتطويرنظمالمعلوماتبشكلمستمر
12
تلتزمالشركةبتدريبالعاملينوتطويرمهاراتهم
13
تستخدمالشركةأسلوبABCلتوزيعالتكاليفغيرالمباشرة
14
تستخدمالشركةأسلوبTQMإلىجانببطاقةاألداءالمتوازن
15
تتبنىاإلدارةمنهجالتحسينالمستمربصورةمستمرة
16
تهتمالشركةبحيازةعمالءجددولديهالمقياسالمناسبلذلك
17
تتبنىالشركةالرضاالنفسيوالماديللعميلضمناستراتيجيةإرضاءالعمالءلديها
18
تهتمالشركةبقياسالقدراتالفرديةلدىموظفيهالقياسمدىالتطورفيخبرتهم
19
تهتمالشركةبقياسكفاءةالعملياتالداخليةلديهاوصواللدرجةكفاءةمستهدفة
20
تهتمالشركةبقياسفعاليةاستخداممواردهاالمتاحةوصواللالستغاللاألمثل
21
تستخدمالشركةأسلوبJITإلىجانببطاقةاألداءالمتوازن
22
تستخدمالشركةأسلوبTCإلىجانببطاقةاألداءالمتوازن
23
تستخدمالشركةأسلوبLCإلىجانببطاقةاألداءالمتوازن
24
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
1



2



3



4



5





ث

درجة
األهمية


الفقرة

الرقم

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC
لدىالشركةمعرفةبنظامتوزيعالتكاليفحسباألنشطة()ABC
1
لدىالشركةالقدرةعلىالفصلبينالتكاليفالمباشرةوغيرالمباشرة
2
لدىالشركةالقدرةعلىحصراألنشطةالتييستنفذهاكلمنتج
3
تقومالشركةبوضعمخططتدفقاألنشطةالمختلفة
4
تقومالشركةبتحديدالتكلفةالالزمةلكلنشاط
5
تستخدمالشركةمعدالتتحميلمتعددةلتكاليفاألنشطةتراعيالعالقةالسببيةبينالتكلفة
واألنشطةالمسببةلها
6
تقسمالشركةاألنشطةإلىأنشطةتضيفقيمةللمنتجوأنشطةالتضيفقيمةللمنتج
7
تعملالشركةعلىتخفيضوالحدمناألنشطةالتيالتضيفقيمةللمنتجمثل(تكاليف
التخزينوالمناولة).
8
تقومالشركةبتخصيصالتكاليفغيرالمباشرةعلىاألنشطة.
9
تقومالشركةبإعادةتخصيصتكاليفاألنشطةعلىالمنتجاتوالخدمات.
10
يتمإجراءعملياتتفتيشورقابةعلىالمنتجاتبصورةمستمرةلضمانالجودة.
11
تخضعمنتجاتالشركةإلعادةهندسةبينالفينةواألخرىسعياللتخلصمناإلضافاتالتيال
تحقققيمةللزبون
12
لدىالشركةالقدرةعلىتحديدالتكلفةغيرالمستغلةمناألنشطة
13
يوجدلدىالشركةدليلخاصبمراكزالتكلفةالمستنفذةمنقبلمراكزاإلنتاج
14
يتمتقسيمالمنتجإلىأنشطةفرعيةلتسهيلتحديدتكلفةالمنتج
15
استخدامأسلوبTQMإلىجانبأسلوبالتكاليفحسباألنشطة()ABC
16
تتبنىاإلدارةمنهجالتحسينالمستمربصورةمستمرة
17
تستخدمالشركةأسلوبJITإلىجانبأسلوبالتكاليفحسباألنشطة()ABC
18
استخدامأسلوبTCإلىجانبأسلوبالتكاليفحسباألنشطة()ABC
19
استخدامأسلوبLCإلىجانبأسلوبالتكاليفحسباألنشطة()ABC
20
لدىإدارةالشركةاقتناعبأهميةتطبيقأسلوبتخصيصالتكاليفعلىأساساألنشطة
21
لدىإدارةالشركةالقدرةعلىتشكيلفريقمتكامللتوزيعالتكاليفعلىأساساألنشطة
22
لدىإدارةالشركةالقدرةعلىتحديدالعدداألمثلمناألنشطةومسبباتالتكلفةلكلنشاط
23
إدارةالشركةقادرةعلىإقناعالموظفينبمزاياالتحولإلىأيمناألساليباالداريةالحديثة
24
لدىإدارةالشركةالقدرةعلىاالستفادةمنالتطورالتكنولوجيفيتطبيق()ABC
25
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة
()ABC
1



2



3



4



ج


الفقرة

الرقم

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام دورة حياة المنتج ()LC
لدىالشركةمعرفةبنظامدورةحياةالمنتج()LC
1
لدىالشركةالقدرةعلىالتحكمفيطولحياةالمنتج
2
تقومالشركةبتحليلتكاليفدورةحياةالمنتج.
3
تستخدمالشركةأسلوبتوزيعالتكاليفحسباألنشطة()ABCلتخفيضالتكاليفالخاصةبكل
4
مرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
تستخدمالشركةأسلوبالتحسينالمستمر()KCلتخفيضالتكاليفالخاصةبكلمرحلةمن
5
مراحلدورةحياةالمنتج
تحددالشركةتكلفةمستهدفةخاصةبكلمرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
6
تراعيالشركةدورةحياةالمنتجعندوضعاستراتيجيةتسعيرلمنتجاتها
7
تستخدمالشركةنظامإعادةهندسةالقيمة
8
تراعياإلدارةرغباتالعمالءفيكلمرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
9
تحافظالشركةعلىعمالئهابتقديممزايامهمةلهم
10
تعملاإلدارةعلىخفضالتكلفةفيكلمرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
11
تعملاإلدارةعلىتعظيمالربحيةفيكلمرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
13
تعملاإلدارةعلىتقديرالوقتالمتوقعلكلمرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
14
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام دورة حياة المنتج ()LC
1



2



3



4



5








ح

درجة
األهمية

ملحق رقم ()2
قائمة استقصاء (الشركات)
جامعـــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــزة

عمادة الدراسـات العليـا والبحــث العلمـــي
كليــــــــة االقتصــاد والعلــــــــوم اإلداريــــــــة
برنامـــــــــــج ماجستيــــــــــر المحاسبـــــــــــــة

قائمة استقصاء
المحترمين

السادة .................................................
تحية طيبة وبعد ،،

الباحث يقوم بدراسة بعنوان "أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية المطبقة من قبل شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين وتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك الشركات"،
وبغرض القيام بهذه الدراسة فلقد وقع االختيار على شركتكم لكونها ضمن أهم الشركات العاملة
في دولة فلسطين ،لذلك يسرنا مساهمتكم في هذه الدراسة من خالل اإلجابة على فقرات قائمة
االستقصاء و إعادتها للباحث في أقرب فرصة ممكنة ،حتى يتسنى تحليل هذه اإلجابات و التي
تمثل في رأى الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء البحث ،و ما يسفر عنه من نتائج ،مع العلم
بأن جميع البيانات سوف تحظى بالسرية التامة ويتم اإلفصاح عن البيانات المستقاة من قائمة
االستقصاء في شكل إجمالي ال تكشف عن اسم القائم باإلجابة عليها.
مع جزيل الشكر لحسن تعاونكم
حسن عيسى أبوحمام
hasan_issa_hamam@hotmail.com

إشراف /د .جبر إبراهيم الداعور



خ

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

.1

القطاع الذي تنتمي له الشركة

(

)

قطاعالخدمات

(

)

قطاعالتأمين 

(

)

قطاعالصناعة

(

)

قطاعاالستثمار 

(

)

قطاعالبنوك 


.7

رأسمالالمدفوعللشركة 

(

)

15مليونأو أقل

(

)

 30-15مليون 

(

)

 45-30مليون

(

)

 60-45مليون 

(

)

أكبر من 60مليون 

د

القسم الثاني :أسئلة االستبانة
برجاء وضع عالمة ( )Xأمام الدرجة التي ترون أنها تناسب أراءكم.
رقم

الفقرة

0

%00-%1

%40-%01

%00-%41

المحور األول  :مدى تطبيق الشركة ألسلوب الجودة الشاملة في االنتاج ()TQM
لدىإدارةالشركةدرايةكافيةبأسلوب
1
الجودةالشاملةفياإلنتاج()TQM
لدىإدارةالشركةتصورواضحإلدارة
2
الجودةالشاملة
لدىإدارةالشركةكفاءاتبشريةمؤهلة
3
لتطبيقنظامالجودةالشاملة
تعملالشركةعلىخلقبيئةثقافيةمالئمة
4
لفلسفةإدارةالجودة
تلتزمالشركةبتدريبالعاملينوتطوير
5
مهاراتهم
تستخدمالشركةالمدخلالعلميفيحل
6
المشاكلوتحسينالعمليات
لدىالشركةنظامفعاللالتصاالت
7
والتغذيةالعكسية
تعملالشركةعلىزيادةالكفاءةأثناء
8
العمللتخفيضأخطاءالتشغيل
تضعالشركاءمقاييسلرضىالمستهلكين
9
عنجودةخدماتهاومنتجاتها
تقومالشركةبتعديالتمستمرةفي
10
عملياتاإلنتاجلتتالءمومتطلباتالجودة
تعززالشركةموقعهاالتنافسيمنخالل
 11التركيزعلىتقديمالسلعوالخدماتبجودة
عالية
تخفضالشركةالتكلفةعبرتخفيضعدد
12
الوحداتالمعيبةوالتالفة
تطبقالشركةخطةواضحةومحددة
13
األهدافتلتزمبالجودة.
تنوعالشركةمنتجاتهالتلبيةحاجاتو
14
متطلباتالزبائن.
تسعىالشركةالكتسابرضاالزبائنمن
15
خاللدراسةحاجاتهم.
يتمإشراكالعاملينفيوضعالخطط
16
لتحسينالجودةواألداء.
يتمإجراءعملياتتفتيشورقابةعلى
17
المنتجاتبصورةمستمرةلضمانالجودة.
تتبنىالشركةاستراتيجيةتصميمو
18
تحسينالمنتجاتبصورةمستمرة.
ذ

%00-%01

%100-%01

رقم

الفقرة

0

%00-%1

%40-%01

لدىالشركةنقاطتفتيشفيكلمرحلة
19
إنتاجيةبهدفالوصولإلنتاجنهائيجيد
لدىالشركةالقدرةالكافيةالتيتؤهلها
 20لالستجابةالسريعةلمتطلباتالعمالءفيما
بعدالبيع
استخدامأسلوبABCلتوزيعالتكاليف
21
غيرالمباشرة
تتبنىاإلدارةمنهجالتحسينالمستمر
22
بصورةمستمرة
استخدامأسلوبBSCإلىجانبأسلوب
23
TQM
محور الثاني :مدى تطبيق الشركة ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
لدىالشركةمعرفةبأسلوبالتكلفة
1
المستهدفة()TC
تقومالشركةبدراسةوتحليلالمنتجات
2
المنافسةومقارنتهابمنتجاتها
تحددالشركةسعربيعالمنتجبناءعلى
 3دراساتالسوققبلالبدءبالعملية
اإلنتاجية
يتمتحديدالتكلفةاإلجماليةللمنتجقبلالبدء
4
بعمليةاإلنتاج
تركزالشركةعلىالعمالءوكسب
5
رضاهم
تعملالشركةعلىتحديدهامشالربح
6
للمنتجقبلاإلنتاج
تعتمدالشركةعلىمجموعةمنالموردين
7
الموثوقبهم
هناكاهتمامبتكاليفالمنتجفيمرحلة
8
التصميموالتخطيط
تشكلالشركةفريقعملمتخصص
9
لدراسةتكاليفاإلنتاجمسبقا
تسعىالشركةإلىخفضتكاليفالمنتج
10
فيمرحلةمبكرةمناإلنتاج
 11تهتمالشركةبخصائصومواصفاتالمنتج

تتبنىالشركةاستراتيجيةتصميمو
12
تحسينالمنتجاتبصورةمستمرة.
يتمإجراءعملياتتفتيشورقابةعلى
13
المنتجاتبصورةمستمرةلضمانالجودة.
استخدامأسلوبABCلتوزيعالتكاليف
14
غيرالمباشرة
ر

%00-%41

%00-%01

%100-%01

رقم

الفقرة

0

%00-%1

%40-%01

تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتج
15
علىأساسمكانةالمنتجبينمنافسيه
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتج
16
علىأساساألرباحالتاريخيةللمنتج
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتج
17
علىأساسكميةالمبيعاتالمتوقعةللمنتج
تقوممؤسستكمبتحديدهامشالربحللمنتج
18
علىأساسمستوىدخولالعمالء
تعملاإلدارةعلىتخفيضالتكلفةمن
19
خاللتخفيضالتكاليفالخاصةبالتصميم
تعملاإلدارةعلىتخفيضالتكلفةمن
 20خاللتصميميراعيخفضالتكلفةأثناء
اإلنتاج
المحور الثالث :مدى استخدام الشركة لبطاقة األداء المتوازن ()BSC
لدىالشركةمعرفةبأسلوببطاقةاألداء
1
المتوازن()BSC
 2يوجدلدىالشركةرؤياواضحة
يوجدلدىالشركةاستراتيجيةواضحة
3
لتحقيقرؤيتها
يوجدتكاملبينالمستوياتاإلداريةفي
4
تطبيقاالستراتيجية
تتوافقاستراتيجيةالشركةمعأهداف
5
الوحداتالتنظيمية
 6لدىالموظفينقناعةباستراتيجيةالشركة
7
8
9
10
11
12
13
14

تقومالشركةبمتابعةاألداءومدىتحقيقه
لألهدافالموضوعة.
تضعالشركةمقاييسلألداءالماليفيهاو
مدىتحقيقالهدفالماليللشركة
تضعالشركاءمقاييسلرضىالمستهلكين
عنجودةخدماتهاومنتجاتها
يتمقياسالخدماتالداخليةفيالشركةو
العملعلىتطويرآليةالعمل.
تتبنىالشركةاستراتيجيةتصميمو
تحسينالمنتجاتبصورةمستمرة.
تعملالشركةعلىتطويرنظمالمعلومات
بشكلمستمر
تلتزمالشركةبتدريبالعاملينوتطوير
مهاراتهم
تستخدمالشركةأسلوبABCلتوزيع
التكاليفغيرالمباشرة
ز

%00-%41

%00-%01

%100-%01

رقم

الفقرة

0

%00-%1

%40-%01

%00-%41

تستخدمالشركةأسلوبTQMإلىجانب
15
بطاقةاألداءالمتوازن
تتبنىاإلدارةمنهجالتحسينالمستمر
16
بصورةمستمرة
تهتمالشركةبحيازةعمالءجددولديه
17
المقياسالمناسبلذلك
تتبنىالشركةالرضاالنفسيوالمادي
 18للعميلضمناستراتيجيةإرضاءالعمالء
لديها
تهتمالشركةبقياسالقدراتالفرديةلدى
19
موظفيهالقياسمدىالتطورفيخبرتهم
تهتمالشركةبقياسكفاءةالعمليات
 20الداخليةلديهاوصواللدرجةكفاءة
مستهدفة
تهتمالشركةبقياسفعاليةاستخدام
21
مواردهاالمتاحةوصوالالستغاللأمثل
تستخدمالشركةأسلوبJITإلىجانب
22
بطاقةاألداءالمتوازن
تستخدمالشركةأسلوبTCإلىجانب
23
بطاقةاألداءالمتوازن
تستخدمالشركةأسلوبLCإلىجانب
24
بطاقةاألداءالمتوازن
المحور الرابع :مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC
لدىالشركةمعرفةبنظامتوزيعالتكاليف
1
حسباألنشطة()ABC
لدىالشركةالقدرةعلىالفصلبين
2
التكاليفالمباشرةوغيرالمباشرة
لدىالشركةالقدرةعلىحصراألنشطة
3
التييستنفذهاكلمنتج
تقومالشركةبوضعمخططتدفقاألنشطة
4
المختلفة
تقومالشركةبتحديدالتكلفةالالزمةلكل
5
نشاط
تستخدمالشركةمعدالتتحميلمتعددة
 6لتكاليفاألنشطةتراعيالعالقةالسببية
بينالتكلفةواألنشطةالمسببةلها
تقسمالشركةاألنشطةإلىأنشطةتضيف
 7قيمةللمنتجوأنشطةالتضيفقيمة
للمنتج
تعملالشركةعلىتخفيضوالحدمن
 8األنشطةالتيالتضيفقيمةللمنتجمثل
(تكاليفالتخزينوالمناولة).

س

%00-%01

%100-%01


رقم
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

الفقرة

0

%00-%1

تقومالشركةبتخصيصالتكاليفغير
المباشرةعلىاألنشطة.
تقومالشركةبإعادةتخصيصتكاليف
األنشطةعلىالمنتجاتوالخدمات.
يتمإجراءعملياتتفتيشورقابةعلى
المنتجاتبصورةمستمرةلضمانالجودة.
تخضعمنتجاتالشركةإلعادةهندسةبين
الفينةواألخرىسعياللتخلصمناإلضافات
التيالتحقققيمةللزبون
لدىالشركةالقدرةعلىتحديدالتكلفةغير
المستغلةمناألنشطة
يوجدلدىالشركةدليلخاصبمراكزالتكلفة
المستنفذةمنقبلمراكزاإلنتاج
يتمتقسيمالمنتجإلىأنشطةفرعيةلتسهيل
تحديدتكلفةالمنتج
استخدامأسلوبTQMإلىجانبأسلوب
التكاليفحسباألنشطة()ABC
تتبنىاإلدارةمنهجالتحسينالمستمربصورة
مستمرة
تستخدمالشركةأسلوبJITإلىجانب
أسلوبالتكاليفحسباألنشطة()ABC
استخدامأسلوبTCإلىجانبأسلوب
التكاليفحسباألنشطة()ABC
استخدامأسلوبLCإلىجانبأسلوب
التكاليفحسباألنشطة()ABC
لدىإدارةالشركةاقتناعبأهميةتطبيق
أسلوبتخصيصالتكاليفعلىأساس
األنشطة
لدىإدارةالشركةالقدرةعلىتشكيلفريق
متكامللتوزيعالتكاليفعلىأساساألنشطة
لدىإدارةالشركةالقدرةعلىتحديدالعدد
األمثلمناألنشطةومسبباتالتكلفةلكل
نشاط
إدارةالشركةقادرةعلىإقناعالموظفين
بمزاياالتحولإلىأيمناألساليباالدارية
الحديثة
لدىإدارةالشركةالقدرةعلىاالستفادةمن
التطورالتكنولوجيفيتطبيق()ABC




ش

%40-%01

%00-%41

%00-%01

%100-%01

الفقرة

رقم

0

%00-%1

%40-%01

المحور الخامس :مدى تطبيق الشركة لنظام دورة حياة المنتج ()LC
لدىالشركةمعرفةبنظامدورةحياة
1
المنتج()LC
لدىالشركةالقدرةعلىالتحكمفيطول
2
حياةالمنتج
تقومالشركةبتحليلتكاليفدورةحياة
3
المنتج.
تستخدمالشركةأسلوبتوزيعالتكاليف
حسباألنشطة()ABCلتخفيض
4
التكاليفالخاصةبكلمرحلةمنمراحل
دورةحياةالمنتج
تستخدمالشركةأسلوبالتحسينالمستمر
)KC( 5لتخفيضالتكاليفالخاصةبكل
مرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
تحددالشركةتكلفةمستهدفةخاصةبكل
6
مرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
تراعيالشركةدورةحياةالمنتجعند
7
وضعاستراتيجيةتسعيرلمنتجاتها
 8تستخدمالشركةنظامإعادةهندسةالقيمة
9
10
11
13
14

تراعياإلدارةرغباتالعمالءفيكل
مرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
تحافظالشركةعلىعمالئهابتقديممزايا
مهمةلهم
تعملاإلدارةعلىخفضالتكلفةفيكل
مرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
تعملاإلدارةعلىتعظيمالربحيةفيكل
مرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج
تعملاإلدارةعلىتقديرالوقتالمتوقع
لكلمرحلةمنمراحلدورةحياةالمنتج






ص

%00-%41

%00-%01

%100-%01

الملحقرقم( )3
جدولالمحكمينوالخبراء 
الرقم 

االسم 

الدرجةالعلمية 

المشاركة 

2

د.جبرالداعور 

أستاذالمحاسبةالمشارك
بجامعةاألزهر-غزة 

خبيرا 

7

د.ماهرضرغام 

أستاذالمحاسبةالمشارك
بالجامعةاإلسالمية 

محكماوخبيرا 

3

د.سالمحلس 

أستاذالمحاسبةالمشارك
بالجامعةاإلسالمية 

محكماوخبيرا 

7

د.جميلالنجار 

أستاذالمحاسبةالمساعد
بجامعةالقدسالمفتوحة 

محكماوخبيرا 

5

د.عليالنعامي 

أستاذالمحاسبةالمشارك
بجامعةاألزهر-غزة 

محكما 

.

د.صبريمشتهى 

أستاذالمحاسبةالمساعد
بجامعةالقدسالمفتوحة 

محكما 

2

د.عزالدينشهاب 

أستاذالمحاسبةالمشارك
بجامعةاألزهر-مصر 

خبيرا 

1

 Dr. John Mbuya

Associate Professor
College of Business
AdministrationAmerican University
in the Emirates

خبيرا


ض

