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تنتظ ـر مني توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيح عرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـي

أبي وان كنت قد فـارق ـت دنيان ـا

ال شـك روح ـك تسم ـع مني إهدائي

أهدي ـ ـك ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ــا وصلـ ـ ـت لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

فم ـ ــا كان دونك للنج ــاح إمك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

وللقـلــب الحن ـ ـ ـ ـ ــون ونور دنيان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

جزءا يسيرا إذا قدم ـ ــت وجــداني

إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أهـدي نجاحـاتي

فـأنت لكل نجـ ــاح لي كنت عنوان

وإن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الح ــق عائدٌ لص ـ ـ ـ ـ ــاحبه
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بال مالك يرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ويرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني
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شكر وتقدير
انطالقا من العرفان باجلميل ،فإنه ليسرني ويثلج صدري أن أتقدم بالشكر واالمتنان إىل أستاذي ،ومشريف
الدكتور /جرب إبراهيم الداعور الذي مدني من منابع علمه بالكثري ،والذي ما توانى يوما عن مد يد
املساعدة يل ويف مجيع اجملاالت ،ومحدا هلل بأن يسره يف دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل عمره ليبقى
نرباسا متألأل ينري دروب العلم والعلماء.
كما أتقدم جبزيل الشكر إىل أساتذتي أعضاء جلنة النقاش املوقرين على ما تكبدوه من عناء يف قراءة
رساليت املتواضعة وإغنائها مبقرتحاهتم القيمة  ،ممثلة باملناقش اخلارجي الدكتور /ماهر درغام أستاذ
احملاسبة املشارك باجلامعة اإلسالمية ،والدكتور /علي النعامي أستاذ احملاسبة املشارك جبامعة األزهر .
واتقدم كذلك جبزيل الشكر إىل كل من جامعيت احلبيبة جامعة األزهر -غزة  ،وكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ممثلة بكل أكادمييها وإدارييها ،وأخص بالذكر الدكتور /إبراهيم واكد لكل
ما قدمه يل من مساعدة ومسانده مكنتين من املضي خبطى ثابتة يف مسريتي العلمية.
ومل ولن أنسى أن أتقدم بفائق الشكر واالحرتام والتقدير إىل صديقي العزيزين حسن أبو محام ،وهيثم غنب،
لكل ما قدماه يل من عون يف إعداد هذه الرسالة.
ويف النهاية يسرني أن أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من مد يل يد العون يف مسريتي العلمية من خرباء
وحمكمني.
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ملخص الدراسة
في عصر تسوده المنافسة تبرز أهمية األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في قدرتها على تدعيم القدرة
التنافسية للشركة من خالل الموازنة بين خفض التكلفة من جهة ،والحفاظ على جودة المنتج سواء خدمة أو
سلعة من جهة أخرى ،وما يترتب عليه من تأثير في األداء المالي لتلك الشركات ،لذلك فقد استهدفت هذه

الدراسة بشكل أساسي قياس مدى تأثير استخدام األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في رفع الكفاءة
االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،وذلك من خالل التوصل إلى قياس

درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة،
والتعرف على درجة الكفاءة االئتمانية لكل شركة من الشركات الممثلة لعينة الدراسة ،من خالل تطبيق
نماذج (  ،)Z-score, Springate, Fulmerلقياس مخاطر االئتمان على قوائمها المنشورة في بورصة

فلسطين .ومن ثم دراسة العالقة بين درجة استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المشار إليها.

ولغرض القيام بهذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد قائمة استقصاء وزعت

على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين وعددها ( )84شركة ،وذلك لقياس مدى
تطبيقها ألساليب المحاسبة االدارية الحديثة ،وقد بلغ عدد الشركات المستجيبة ( )84شركة ،بنسبة استجابة

( ،)%44.88فيما تم استخراج درجة الكفاءة االئتمانية من القوائم المالية المنشورة لتلك الشركات والخاصة
بالسنة المالية ( 8144م) ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن تطبيق شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية يتراوح ما بين (.)%01-01

وقد بينت النتائج أن أكثر األساليب الحديثة تطبيقاً من قبل الشركات هي إدارة الجودة الشاملة ،يليها
بالترتيب نظام االنتاج في الوقت المحدد ،ثم التحسين المستمر ،فالتكلفة المستهدفة ،ثم نظام التكاليف
حسب األنشطة .كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام شركات المساهمة

العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك

الشركات حسب نموذج ( ،)Z-scoreلكن هذه العالقة غير دالة حسب نموذج ( .)Springateكما
أظهرت الدراسة أيضاً وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ( ABCو  )KCودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك

الشركات حسب نموذج ( .)Fulmerإال أن هذه العالقة لم تكن ضمن الداللة االحصائية المقبولة للعالقة
بين الكفاءة االئتمانية وأساليب المحاسبة االدارية ( TQMو  TCو .)JIT

وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية كهيئة االستثمار ،وبورصة

فلسطين بوضع اإلطار التشريعي والقانوني ،الذي يمكن الشركات من التعامل مع وكاالت التصنيف

االئتماني العالمية ،والحصول على درجة التصنيف االئتماني .إضافة إلى ضرورة توعية الجهاز اإلداري

وخاصة اإلدارة العليا للوحدات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب المحاسبة االدارية وذلك لالستجابة

للمتغيرات البيئية السريعة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
د

Abstract
As the new managerial accounting techniques are important to make balance between cost
reduction and service/product quality, that affect of the increasing of the firm sales with
cost reduction in the same time, which has the effect on financial performance for those
firms.
The study basically aimed to measure to what extent the use of new accounting managerial
techniques affect of raising credit worthiness for corporation of Palestine Exchange
through measuring the degree of their practice of the new managerial accounting
techniques, and to know the credit worthiness degree for each of the corporations
represented the sample by applying the models of (Z-score, Springate, Fulmer) to measure
the credit risks of their published statements in PEX, then studying the relation between the
degree of using the new managerial accounting techniques of corporation of PEX, and
credit worthiness for them according to above mentioned models.
Analytical descriptive approach was used to apply this study through creating
questionnaire, which was distributed to corporation listed in PEX, to measure the degree of
their applying of the new managerial accounting techniques.
The study results showed that the ration of applying the managerial accounting techniques
was (60% - 70%). The most applied technique is (TQM), then JIT, KC, TC and ABC.
And also showed that there is significant relation between the degree of using the
managerial accounting techniques and the degree of credit worthiness according to Z-score
model, but not significant according to Springate model. And also showed that there is
significant relation between the degree of using (KC, ABC) and the degree of credit
worthiness according to Fulmer model, and the relation between the degree of the using of
(JIT, TC, TQM) and the degree of credit worthiness not significant.
The study recommended that, it is necessary to Palestinian institutions as (Investment
institution, and PEX) to form legal and legislative frame in which the corporation will be
able to deal with the international rating to obtain credit worthiness rating, in addition to
make top management aware of the importance of fully adopting and applying of new
managerial accounting techniques to respond to the changing environment.
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 .1.1خطة الدراسة
 .1.1.1مقدمة
دخل العالم في ظل ما يسمى بالعولمة ،وظهور شركة التجارة العالمية ،وما ينتتج عتن ذلتك متن
فتتتح األس تواق العالميتتة أم تام الستتلع والمنتجتتات ،مرحلتتة تميزه تا التغي ترات المتستتارعة ،إضتتافة إلتتى عوامتتل
المنافستتة الداخليتتة بتتين الشتتركات ،ممتتا زاد متتن أهميتتة قت ارر التمويتتل بالنستتبة لشتتركات األعمتتال؛ بتتل يكتتاد
يصبح من أهم الق اررات االستراتيجية من أجل مواجهة هذا التهديتد والمحافظتة علتى الم اركتز االقتصتادية
لهذه الشركات.
كما أن تلك التطورات االقتصادية فرضت على أصحاب رأس المتال عتدم االكتفتاء بترأس متالهم
فتتي عمليتتة التمويتتل؛ بتتل فرضتتت علتيهم التوجتته للغيتتر بتتاالقتراض ،وذلتتك بطتترح الستتندات واالقتتراض متتن
المصتتارف والمؤسستتات الماليتتة األختترى التتتي تمتلتتك ستتيولة نقديتتة كبي ترة ،كشتتركات التتتأمين أو التقاعتتد
والضتتمان االجتمتتاعي؛ ممتتا فتترض علتتى اإلدارة الماليتتة المفاضتتلة بتتين األم توال المتاحتتة والمطروحتتة فتتي
سوق رأس المال ،وصوالً إلى أفضل تشكيلة لهيكل رأس المال من حيث التكلفة والمخاطرة.
وحيث إن الوصول ألقل تكلفة تمويل يعتمد بشكل أساسي على اختيار التوزن النستبي المناستب
لكل شكل من أشكال التمويل من جهة ،ومن جهتة أخترى تخفتيض تكلفتة هتذا الشتكل ،فتحن أي محتددات
ألي متتن أشتتكال التمويتتل يتتؤدي بالضتترورة إلتتى التحتتول لطتترق أختترى للتمويتتل ،ممتتا يحتتد متتن الوصتتول
لهيكل رأس المال األفضل.
ورغم أن التمويل باالقتراض يعتبر أحد أقل طرق التمويل تكلفة ،لمتا يتوفره للشتركات متن منتافع
ض ت تريبية ،إال أن حجت تتم االقت ت تراض المست تتموح ألي شت تتركة مت تتن الشت تتركات محت تتدود بشت تتكل أست تتاس بالقت تتدرة
االئتمانيتتة لهتتذه الشتتركة ،والتتتي تتتتأثر بشتتكل أساس تي بربحيتتة الشتتركة؛ وقتتدرتها علتتى الوفتتاء بالتزاماتهتتا،
وعليته أصتبحت شتركات األعمتتال فتي حاجتة ماستة إلتتى نظتم تصتنيع ورقابتة حديثتتة تعمتل علتى تخفتتيض
نفقاتهتتا لضتتمان البقتتاء واالستتتمرار ،لتتذلك أصتتبح االتجتتاه نحتتو تخفتتيض التكتتاليف إلتتى حتتدودها المستتموح
بها ،مع المحافظتة علتى المستتويات المطلوبتة متن الجتودة ،متن األهتداف االستتراتيجية التتي يتعتين علتى
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شركات األعمال أن تخطتط لهتا ستواء فتي األجتل القريتب أو البعيتد ،خاصتة وأن زيتادة اإليترادات تتوقتف
غالباً على ظروف خارجة عن سيطرة وادارة الشركات.
ولقتتد طتتورت المحاستتبة اإلداريتتة مجموعتتة متتن التتنظم أو المتتداخل أو األستتاليب المتكاملتتة التتتي
يمكن استخدامها في خفض التكلفة مثل التكلفة المستهدفة ( ،(Target Cost: TCومحاسبة التكتاليف
علتى أستاس األنشتطة ( ،(Activity Best Costing: ABCوفلستفة الشتراء والتصتنيع الفتوري (Just
) ، In Time: JITوالتحستتين والتطتتوير المستتتمر( ،(Kazen Cost: KCوادارة الجتتودة الشتتاملة
) ،(Total Quality: TQMوالتتتي يمكتتن استتتخدامها لخفتتض التكلفتتة ،وزيتتادة الربحيتتة ،وبالتتتالي رفتتع
الكفاءة االئتمانية لشركات األعمال.
 .1.1.1مشكلة الدراسة
تتميز األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية في قدرتها على الموازنة بين خفض التكلفة من
جهة ،والحفاظ على جودة المنتج سواء خدمة أو سلعة من جهة أخرى ،مما يؤثر في زيادة مبيعات
الشركة مع خفض التكلفة في آن واحد ،مما يبرر االعتقاد بأن ذلك سوف يرفع من القدرة والكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات ،المطبقة كليا أو جزئيا لتلك األساليب ،ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في
السؤال الرئيس التالي:
ما مدى تأثير ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في رفع الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين؟
وينبثق من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
.4

ما مدى ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة؟

.8

ما هي درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين؟

.1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي،
رأس مال الشركة)؟
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.8

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة)؟

.4

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب نموذج ()Z-score؟

.0

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب توجد ()Springate؟

.0

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب نموذج ()Fulmer؟

.4

هل يوجد أثر لمتغيرات الدراسة (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة) على العالقة بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة؟

 .1.1.1أهمية الدراسة
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية المشكلة التي تناولتها ،حيث إنها تحاول تفسير العالقة بين
موضوعين من أهم المواضيع المحاسبية ،وهما األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية ،والتي تحظى
بأهمية بالغة ،جعلت من المحاسب اإلداري صانعاً للق اررات االستراتيجية العليا ،واآلخر الكفاءة
االئتمانية للشركة والتي يترتب عليها عدد من اإلشارات لكل من المستثمرين والمالكين وحتى الزبائن،
تصل بهم إلى زيادة أو ضعف الثقة بحدارة هذه الشركات ،كما يترتب عليها توسيع أو تحديد البدائل
التمويلية المتاحة أمام إدارة الشركة ،بل ويتعدى أثرها كل ذلك ليؤثر في تخفيض أو زيادة تكلفة
التمويل ،وبالتالي تخفيض أو زيادة القيمة السوقية لألسهم ،بل والقيمة الجوهرية للشركة.
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كما يزيد من أهمية هذه الدراسة أنها من أوائل الدراسات التي تحاول الربط بين نوعين من
علوم المحاسبة (المحاسبة المالية والمحاسبة اإلدارية) ،والتي طالما تناولتها األبحاث العالمية والعربية
والفلسطينية كل على حدة ،مما يؤمل منها فتح آفاق جديدة لألبحاث المحاسبية المستقبلية.
وعلى الجانب الفلسطيني تنبع أهمية هذه الدراسة في إعطائها صورة واضحة لمديري شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حول دور وأثار األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية
على الكفاءة والقدرة االئتمانية لشركاتهم ،مما قد يجعلهم أكثر رغبة في تطبيق هذه األساليب بالشكل
العلمي المطلوب.
 .1.1.1أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى قياس مدى تأثير استخدام األساليب الحديثة للمحاسبة
اإلدارية في رفع الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ،وذلك من
خالل:
.4

التعريف باألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية ،من حيث مزايا ومحددات كل نوع من هذه
األساليب؛ وكذلك التعريف بالكفاءة االئتمانية ،دعائمها ومهدداتها والنماذج المستخدمة
لقياسها؛ وذلك من خالل اإلطار النظري لهذه الدراسة.

.8

التوصل إلى قياس درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،وذلك من خالل وضع مقاييس معدة مسبقاً لهذا الغرض،
بالتعاون مع الخبراء واألكاديميين في مجال المحاسبة اإلدارية ،ومحاسبة التكليف ،واستخدام
قائمة استقصاء تخدم تلك المقاييس.

.1

الوصول إلى درجة الكفاءة االئتمانية لكل شركة من الشركات الممثلة لعينة الدراسة ،من خالل
تطبيق نماذج (  ،)Z-score, Springate, Fulmerلقياس مخاطر االئتمان على قوائمها
المنشورة في بورصة فلسطين.

.8

دراسة العالقة بين درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج
المشار إليها.
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 .1.1.1فرضيات الدراسة
لإلجابة على التساؤالت المكونة لمشكلة الدراسة ،تم وضع الفرضيات التالية:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في

.4

بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس
مال الشركة).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة

.8

المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

.1

فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
نموذج (.)Z-score
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

.8

فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
نموذج (.)Springate
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

.4

فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
نموذج (.)Fulmer
ال يوجد أثر لمتغيرات الدراسة (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة) على العالقة بين

.0

ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة.
 .1.1.1متغيرات الدراسة
.1.1.1.1

المتغير المستقل

يتمثل المتغير المستقل لهذه الدراسة بدرجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ممثلة باألساليب التالية:
.4

التكلفة المستهدفة (.(TC
6

.8

محاسبة التكاليف على أساس األنشطة (.(ABC

.1

فلسفة الشراء والتصنيع الفوري (.(JIT

.8

هندسة القيمة (.)VE

.4

التحسين والتطوير المستمر(.(KC

.0

إدارة الجودة الشاملة ).(TQM

.1.1.1.1

المتغير التابع

يتمثل المتغير التابع لهذه الدراسة بالقدرة (الكفاءة) االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين والمقاسة باستخدام النماذج التالية:
.4

نموذج ( )Z-scoreلقياس الكفاءة االئتمانية.

.8

نموذج ( )Springateلقياس الكفاءة االئتمانية.

.1

نموذج ( )Fulmerلقياس الكفاءة االئتمانية.

والشكل ( )4.4التالي يبن العالقة المتوقعة بين تلك المتغيرات:
الشكل ()1.1
العالقة المتوقعة بين متغيرات الدراسة
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 .1.1.1مصطلحات الدراسة
.1

أساليب المحاسبة اإلدارية :تعرفها هذه الدراسة بأنها :تلك األنظمة واألساليب،
المستخدمة من قبل المحاسبيين اإلداريين ،بغرض التخطيط للتكاليف ،والعمل على
تخفيضها مع الحفاظ على الجودة ،بغرض زيادة الربحية.

.1

التكلفة المسـتددفة ( :(TCأحتد أهتم تقنيتات إدارة التكلفتة الموجهتة نحتو الستوق ،والتتي
يتم استعمالها في بداية حياة المنتج – المرحلتة المبكترة متن دورة حيتاة المنتتج  -لتعزيتز
الربحية واإلنتاجية بشكل عام (الذهبي والغبان.)8110،

.1

محاسبة التكاليف على أساس األ نشطة ( :(ABCنظام يفترض أن التدفقات النقدية
الخارجة تكونت للحصول على تجهيزات الموارد ،والتي تستهلك فيما بعد بواسطة
األنشطة ،بمعنى أن األنشطة تسبب التكاليف ،وأن المنتجات أو الخدمات تحقق
الطلب على األنشطة (.)Drury, 2000

.1

فلسفة اإل نتا

في الوقت المحدد ( :(JITفلسفة شاملة إلدارة التخزين تركز على

سياسات واجراءات ومواقف من قبل المديرين ،ينتج عنها اإلنتاج الكفؤ لسلع عالية
الجودة ،مع المحافظة على أدني مستوى ممكن من التخزين).(Ken et, al., 2003
.1

هندسة القيمة ( :)VEالتقويم المنظم لجميع جوانب وأنشطة البحث والتطوير وتصميم
المنتجات وعمليات اإلنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة الزبائن ،بهدف تخفيض التكتاليف
مع تلبية احتياجات الزبائن ).(Horngren et, al., 2003

.1

التحســــين والتطــــوير المســــتمر( :(KCالس تتعي ال تتدؤوب نح تتو تط تتوير األداء وتحس تتين
الجتتودة بهتتدف تعظتتيم المنفعتتة التتتي يحصتتل عليهتتا المستتتهلك وتخفتتيض التكتتاليف إلتتى
أدن تتى حتتتد ممك تتن دون المست تتاس بتتتالجودة ،ب تتذلك ف ت تحن التحس تتين المس تتتمر يهتتتدف إلتتتى
تخفتتيض التكتتاليف ولتتيس رقابتهتتا بهتتدف خفضتتها وذلتتك فتتي األجتتل القصتتير التتذي يتفتتق

8

وقصر دورة حياة المنتتج متن أجتل تلبيتة رغبتات المستتهلكين وارضتاء طمتوحهم وتحقيتق
ميزة تنافسية للشركة وبالتالي زيادة حصتها السوقية (باسيلي.)8114 ،
.1

إدارة الجودة الشاملة ) :(TQMمدخل فكري وثقافي لضمان جودة الشركة في جميع
مراحلها بدءاً من المواصفات ،التي تعنى بمتطلبات الزبون ،مرو اًر بالتصميم والعمليات
اإلنتاجية والمراحل الالحقة ،وتعتمد على تكامل جميع األنشطة ،ويشترك في ممارستها
جميع العاملين ،وفي مقدمتها اإلدارة العليا ،التي تقود إلى التحسين المستمر للمنتجات
(الدباغ.)8118 ،

.8

الكفاءة االئتمانية :تعرف إجرائياً بأنها قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ،وعدم
وقوعها في حالة التعثر المالي (عدم القدرة على السداد) ،مقاسة بنماذج قياس تعثر
الشركات.
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 .1.1الدراسات السابقة
يستعرض هذا القسم من الفصل األدبيات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،من خالل
االستعانة بمنشورات الجامعات المحلية في محافظات غزة ،باإلضافة إلى منشورات الجامعات العربية
واألجنبية ،ولعدم وجود دراسات تتناول المتغيرين معاً ،فقد قسمت الدراسات إلى فرعين ،الفرع األول
يتناول الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقبل (األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية) ،بينما يتناول الفرع
الثاني الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع (الكفاءة االئتمانية).
 .1.1.1دراسات سابقة حول األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية
 .4دراسة المحمود ورزق ( )1001بعنوان" :مدخل إدارة التكلفة االستراتيجية لدعم القدرة التنافسية
لشركات المساهمة السعودية في ظل متغيرات النظام العالمي الجديد".
استهدفت هذه الدراسة تقييم األساليب التقليدية لمحاسبة التكاليف المستخدمة من قبل شركات
المساهمة السعودية ،وأوجه القصور في تلك األساليب ،ودور مدخل إدارة التكلفة االستراتيجية في
معالجتها ،وأثر ذلك على دعم القدرة التنافسية لشركات المساهمة السعودية .أما من الناحية التطبيقية
فقد تم استطالع مدى تطابق أو اختالف آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية في العوامل
المؤثرة في درجة المنافسة ،والعوامل المؤثرة في المركز التنافسي للشركة ،وطرق دعم القدرة التنافسية
للشركة ،وأثر المنافسة على محاسبة التكاليف ،متمثلة في أهداف وهيكل مراكز التكاليف وأسس
نظر
التحميل .وقد انتهت الدراسة إلى أن هناك تباينا بين آراء المسئولين في الشركات المساهمة ًا
الختالف أوجه األنشطة بها ،مما يصعب معه االتفاق على عناصر تكاليف موحدة صالحة لجميع تلك

الشركات ،وانما يمكن تحديد العناصر التي تناسب كل مجموعة حسب أوجه نشاطها .كما أن إدارة
التكلفة تعد من منظور استراتيجي بمثابة منهج متكامل يشمل عدد من االدوات واألساليب التي تعمل
في تكامل بهدف دعم الميزة التنافسية .وأوصت الدراسة بتتبع ثالثة مداخل لتطبيق أسلوب إدارة
التكلفة وهي :استخدام بعض أساليب إدارة التكلفة لتطوير نظام التكلفة التقليدي ،واحالل إدارة التكلفة
محل نظام التكلفة التقليدي ،وتصميم منظومة متكاملة إلدارة التكلفة االستراتيجية.
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 .1دراسة ( )Simon, et. al., 2005بعنوانCross-Industry Comparative Analysis of " :
Strategic Management Accounting techniques application: Evidence from
."Solvenia

استهدفت هذه الدراسة تقييم أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة في الشركات السلوفينية ،وكذلك
مقارنة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة بين الصناعات المختلفة ،وإلنجاز هذين الهدفين
استخدمت الدراسة قائمة االستقصاء للحصول على البيانات ،وقد شملت عينة الدراسة  193شركة،
وأظهرت النتائج أن أكثر أساليب المحاسبة اإلدارية استخداماً من قبل تلك الشركات هو أسلوب
الموازنات الرأسمالية ،يليه تقييم إنجاز المنافسين ،ثم مراقبة وضع المنافسين .وأقل األساليب استخداماً
من قبل الشركات السلوفينية أسلوب تقييم العمالء ،يليه تحليل فترة حياة ربحية العميل ثم تكلفة دورة
حياة المنتج .كما وجدت معدالت اختالف واضحة في تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية بين القطاعات
الصناعية المختلفة ،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 ،بينما أقلها استخداما ألساليب المحاسبة اإلدارية الخدمات العامة والبناء.
 .1دراسة ( )Al-Khadash, 2006بعنوانImpact of Strategic Initiatives in " :
Management Accounting on Corporate Financial Performance: Evidence

"from Amman Stock Exchange
استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر األساليب االستراتيجية للمحاسبة اإلدارية على جودة
األداء المالي لدى شركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية ،وقد اشتملت عينة
الدراسة على ( )40شركة ،وقد استخدمت نموذج االنحدار البسيط لدراسة مدى العالقة بين مستوى
وعي اإلدارة في هذه الشركات ألهمية استخدام هذه األساليب ومدى استخدامهم لها ،والعالقة بين
استخدام هذه الشركات ألساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية والتحسن في معدل العائد على صافي
األصول ( ،)ROEكمؤشر لألداء المالي لتلك الشركات ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن ()%80
من هذه الشركات تستخدم على األقل أحد األساليب االستراتيجية للمحاسبة اإلدارية ،كما أن المديرين
الماليين لهذه الشركات كان لديهم أعلى مستوى وعي بأهمية استخدام هذه األساليب ،دون أن ينعكس
ذلك كتطبيق عملي لهذه األساليب ،كما وجدت عالقة دالة احصائيا بين استخدام هذه الشركات
00

ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،والتحسن في معدل العائد على صافي األصول ( )ROEكمؤشر
لألداء المالي.
 .8دراسة ( )Xiao, et. al, 2007بعنوان."Management Accounting In China" :
استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى وأهمية تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية ،ومدى االختالف
في تطبيق تلك األساليب من قبل الشركات الصينية ،تبعاً لالختالف في الحجم أو المناطق الجغرافية
أو الصناعة ،ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة قائمة االستقصاء ،على عينة الدراسة البالغ عددها 884
شركة ،وقد شملت قائمة االستقصاء على  84أسلوب 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 واالتصاالت ،التحسين المستمر ،مفاوضات أسعار التحويل ،التكاليف المعيارية،
والمحاسبة البيئية .كما وجدت الدراسة اختالفات مهمة بين الصناعات في تطبيق أساليب المحاسبة
اإلدارية " توزيع التكاليف ،التكاليف المستهدفة ،موازنات اإلنتاج ،وبطاقة األداء المتوازن" .كما أظهرت
الدراسة وجود عالقة طردية بين حجم الشركات وعدد األساليب المستخدمة ،أي أن الشركات كبيرة
الحجم تستخدم عدد أكبر من األساليب عنها في الشركات الصغيرة.
 .1دراسة ( )Waldron, 2007بعنوانToday’s Management Accounting Techniques " :

."in N.Z Businesses
استهدفت هذه الدراسة 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 وحدات األعمال ،وأن أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة أقل استخداماً من
المتوقع من قبل شركات األعمال ،كما أظهرت أيضاً أن ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة من
قبل الشركات النيوزيالندية ال يزال في أقل مستوياته مقارنة بالمنافسين ،كما أن هناك اختالفًا في
تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية من قبل الشركات النيوزيالندية يعود إلى الحجم ،ووجدت أن وحدات
األعمال تفحص جدارة أساليب المحاسبة اإلدارية لتقييم دعمها الستراتيجية المنافسة.
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 .0دراسة الجنابي ( )1002بعنوان" :تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليف
وترابطدا في خدمة شركات األعمال".
استهدفت هتذه الد ارستة عترض تقنيتات إدارة التكلفتة باعتبارهتا مستتجدات فتي محاستبة التكتاليف،
وبيان مدى التكامل والترابط بين تلك التقنيات ،وأثره في خدمة شركات األعمال في تحقيق أهدافها .وقد
ت تتم االعتم تتاد عل تتى الم تتنهج الوص تتفي ف تتي إع تتداد ه تتذه الد ارس تتة .حي تتث توص تتلت ه تتذه الد ارس تتة إل تتى ع تتدة
استنتاجات أهمها :أن إدارة التكلفتة تتوفر المعلومتات التتي تحتاجهتا إدارة الشتركة ستواء كانتت معلومتات
ماليتتة أو غيتتر ماليتتة ،متتن ختتالل مستتتجدات محاستتبة التكتتاليف ،والمتمثلتتة بتقنيتتات إدارة التكلفتتة .كمتتا
تساعد إدارة التكلفة ،ومن خالل التقنيات المستجدة في محاستبة التكتاليف ،إظهتار تكلفتة المنتجتات بدقتة
ورقابتهتا وقيتاس األداء ،عتن طريتق متابعتة التكتاليف ،متتن ختالل استتخدام العالقتات الستببية بتين التكلفتة
واألنشتطة بمتا يستاعد علتى مواصتلة االستتراتيجيات التنظيميتتة .كمتا أثبتتت الد ارستة وجتود عالقتة تكامتتل
وتت ترابط ب تتين التقني تتات  JITو  BFCو  ،TQMووج تتود عالق تتة تكام تتل وتت ترابط ب تتين التقني تتات  ABCو
أيضتا وجتتود عالقتتة تكامتتل وتترابط بتتين التقنيتتات  TCو  VEو ،Kaizen
 ABMو  ،ABBكمتتا أثبتتتت ً
وبناء على هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة أن تتفاعل الشركات مع تلك التطورات والعمل على
ً
تطويعهتتا لخدمتتة مصتتالحها ،واالستتتجابة لظتتروف تلتتك البيئتتة متتن ختتالل االعتمتتاد علتتى التقنيتتات الحديثتتة

إلدارة التكلفة لتوفير معلومات تدعم الشركة في تنفيذ وتطوير استراتيجيتها.
 .0دراسة الداعور ( )1008بعنوان" :أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة في شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ومحددات استخدامدا".
استهدفت هذه الدراسة معرفة أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ومحددات استخدامها .ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار جميع
الوحدات االقتصادية التي يتم تداول أسهمها في بورصة فلسطين ( 36وحدة) .واعتمدت الدراسة
المنهج الوصفي التحليلي وصممت قائمة استقصاء وزعت على الوحدات المختارة وبلغت نسبة
المستجيبين  25( %70وحدة) وتم استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات ومناقشة النتائج .وقد
توصلت الدراسة إلى أن الوحدات الفلسطينية تستخدم أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية بشكل أكبر
من استخدامها لألساليب الحديثة ،وأن أكثر األساليب التقليدية استخداما تحليل التكلفة-الحجم-الربح،
توزيع التكاليف غير المباشرة ،توزيع تكاليف الخدمات ،والموازنات التشغيلية والرأسمالية.
02

وأكثر

األساليب الحديثة استخداما أسلوب محاسبة 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 وجود عالقة بين المتغيرات (طبيعة النشاط،
سنوات الخبرة ،الحجم ،وظيفة 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 ،باإلضافة إلى اهتمام الجمعيات المهنية وأساتذة
الجامعات بالمحاسبة اإلدارية.
 .4دراسة العفيري ( )1010بعنوان" :مدخل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات
الصناعية".
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم مدخل متكامل إلدارة التكاليف االستراتيجية في ظل المنافسة،
ودوليا ،وباستخدام المنهج التحليلي تم التوصل إلى
لتدعيم القدرة التنافسية للشركات الصناعية ،إقليمياً
ً
عدة نتائج كان من أهمها :أن الجودة أقوى العوامل الهامة لتحقيق المزايا التنافسية في الشركات

الصناعية في ظل استراتيجيات المنافسة التي تعتمد على سلسلة القيمة التي تحققها للعمالء ،كما أمكن
للمدخل المتكامل الجمع بين أدوات إدارة التكلفة ،ممثلة باإلنتاج الفوري والمرن لتحقيق جودة عالية،
والبحث عن الزبون ،وضمان تخفيض التكاليف ،وتحقيق عائد من خالل تكامل التكلفة المؤجلة والعائد
المحاسبي ،إضافة إلى تكامل التكاليف المستهدفة ،وتكاليف األنشطة ،لتخطيط وتصميم المنتجات،
وتحليل األنشطة ،لضمان إعادة هندسة القيمة ،وتطوير التكاليف ،وتحليلها وتقييمها ومقارنتها مع
المنافسين في ظل بطاقة األداء المتوازن واألداء المقارن ،للوصول إلى استراتيجيتي إدارة التكلفة
والتميز ،التي تحدد سلسة قيمة المنتجات ،التي يرضا عنها العميل ،والبحث عنه مستقبال .وقد
أوصت الدراسة الشركات الصناعية بالتركيز على جودة األداء ،لضمان الميزة التنافسية للشركة في
ظل استراتيجيات المنافسة ،من خالل سلسلة القيمة التي تحققها للعميل.
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 .4دراسة الزعيتري ( )1010بعنوان" :استخدام أساليب التحليل االستراتيجي بغرض تخفيض
التكاليف :دراسة نظرية تطبيقية على الشركات الصناعية اليمنية".
هدفت هذه الدراسة إلى التعمق في طبيعة وأهداف التحليل االستراتيجي للتكاليف ،وما يشتمل
عليه من أساليب ،ودوره في إدارة وتخفيض التكلفة ،وابراز أهم المتطلبات اإلدارية والمحاسبية الالزمة
لتطبيق هذا المدخل ،والتي تكفل نجاحه من الناحية العملية ،كما هدفت إلى تقديم مجموعة من
المقومات المالئمة الستخدام أساليب التحليل االستراتيجي المتمثلة في أسلوب تحليل سلسلة القيمة،
وأسلوب تحليل مسببات التكلفة ،وأسلوب تحليل الموقف االستراتيجي ،واالستفادة من العالقات التكاملية
بين هذه األساليب لزيادة فاعليتها ،ولتحقيق الهدفين السابقين تم تطبيق المقومات المالئمة الستخدام
أساليب التحليل االستراتيجي بغرض تخفيض التكاليف ،من خالل القيام بحجراء دراسة حالة في مصنع
أسمنت البرج .كما تم استطالع آراء المسئولين في المصنع حول أهمية ونتائج تطبيق المقومات
المالئمة ألساليب التحليل االستراتيجي للتكاليف .وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :أن
تخفيض التكاليف يعد من أهم االستراتيجيات التي تتبناها الشركات ،وأكثرها فاعلية لتحقيق مزايا
تنافسية ،إضافة إلى حاجة عملية تخفيض التكاليف إلى إطار متكامل إلدارة التكلفة ،ومن أهم تلك
المداخل هو التحليل االستراتيجي للتكاليف ،والذي يسعى لتحقيق التكامل بين نظام التكاليف والبعد
االستراتيجي لإلدارة ،ويهتم بدراسة وتحليل التكلفة ،وتحسينها ،وتخفيضها ،وليس مجرد االهتمام بالرقابة
عليها فقط ،ويرتبط مباشرة باستراتيجية الشركة.

كما أظهرت النتائج أن فحص وتحليل هيكل

ومضمون تقارير تقييم األداء بالمصنع كشف عن نقطة ضعف رئيسية ،وهي تركيز هذه التقارير على
توفير معلومات ومؤشرات عامة ،تعكس النتائج النهائية لألداء على مستوى المصنع ،ودون توفير
معلومات أو مؤشرات تحليلية تربط نتائج األداء والتكاليف باألنشطة المسببة لها .وأن السلبيات وأوجه
القصور التي تنسب إلى األدوات المحاسبية المستخدمة في الرقابة ،وتقويم األداء بالمصنع ،تكشف
عن حاجة المصنع إلى تطوير األدوات واألساليب المحاسبية ،وما توفره من مؤشرات أو تقارير ،لزيادة
وبناء على هذه النتائج
فعالية دورها في الرقابة ،وتقييم األداء ،وتحقيق تخفيض مستمر في التكلفة.
ً
أوصت الدراسة بمحاولة تطبيق المقومات المالئمة الستخدام أساليب التحليل االستراتيجي للتكاليف،

والذي يعد كأداة فاعلة من أدوات إدارة التكلفة؛ لما يحققه هذا المدخل من مزايا متعددة.
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دراسة ( )Shakouri & Salehi, 2011بعنوانRanking the Useful Tools of " :

.01

)."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 ( The Technique for
 ،)Order of Preference by Similarity to Ideal Solution :TOPSISوتقنية التحليل
الهرمي للق اررات ( ،)Analytical Hierarchy Process :AHPلترتيب أساليب المحاسبة اإلدارية
حسب فعاليتها ،وقد استخدمت الدراسة قائمة االستقصاء ،وقد أظهرت الدراسة باستخدام تقنية التحليل
الهرمي للق اررات ( ،)AHPأن أهم ثالث أساليب متبعة لدى الشركات (عينة الدراسة) هي (محاسبة
إدارة المخاطر ،محاسبة الموارد البشرية ،تكاليف الجودة) ،كما أظهرت الدراسة باستخدام تقنية اختيار
االحتمال المقارب للحل األمثل ( )TOPSISأن أكثر ثالث أساليب فعالية متبعة لدى الشركات
المكونة لعينة الدراسة هي (تكاليف الجودة ،التكلفة المعيارية ،تكلفة أوامر اإلنتاج).
دراسة ( )Sumkaew, et, al., 2012بعنوانManagement Accounting Practices " :

.00

"in Thailand
هدفت هذه الدراسة استكشاف مبررات ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية والحديثة في
الشركات المدرجة في سوق تايالند لألوراق المالية لعام ( ،)8148باستخدام المسح الميداني ل()804
شركة ،ومقارنة نتائج المسح بنتائج أربع دراسات سابقة لها ،وقد أظهرت النتائج األولية لهذه الدراسة أن
ثقة الشركات في أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية لم تتغير منذ األزمة المالية عام (4440م)،
ومازال مديري هذه الشركات يستقون معلوماتهم بممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية ،ويتجنبون
ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ويرجع ذلك لنقص الخبرة لديهم من جهة ،واتباعهم مركزية
اإلدارة ،ومحاولة تجنبهم األساليب الحديثة لعدم تأكدهم من نتائجها .وقد اقترحت هذه الدراسة إجراء
دراسات مقارنة بين استخدام األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية لدى شركات في دول ذات ثقافات
مختلفة.
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 .02دراسة ( )Ahmad, 2012بعنوانThe Use of Management Accounting " :
"Practices in Malaysian SMEs

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية التالية( :نظام
التكاليف ،ونظام الموازنات ،وتقييم األداء ،ونظم دعم الق اررات ،والمحاسبة اإلدارية االستراتيجية) ،من
قبل الشركات الماليزية صغيرة ومتوسطة الحجم ،وتحديد أهمية استخدامها للمدراء في تلك الشركات،
والعناصر المؤثرة في مدى استخدام تلك األساليب ،وقد أجريت الدراسة على ( )401شركة صغيرة
ومتوسطة ،وقد أظهرت النتائج أن غالبية الشركات الممثلة في عينة الدراسة تستخدم أساليب المحاسبة
اإلدارية المتمثلة في (نظام التكاليف ،ونظام الموازنات ،وتقييم األداء) ،أكثر بدرجة كبيرة من
استخدامها ألساليب (نظام دعم الق اررات ،والمحاسبة اإلدارية االستراتيجية).

مما يشير إلى أن

األساليب التقليدية أكثر استخداما من األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية .كما أن الشركات متوسطة
الحجم أكثر استخداما لكافة أساليب المحاسبة اإلدارية 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 إنجاح الشركات.
 .1.1.1دراسات سابقة تناولت نماذ التصنيف االئتماني
 .0دراسة ( )Beaver,1967بعنوان."Financial ratios as predictors of failure" :
تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات في مجال التنبؤ بالكفاءة االئتمانية للشركات ،حيث
أجريت على عينة من  04شركة متعثرة ،و  04شركة غير متعثرة ،متساوية في مجمل األصول ،ونوع
الصناعة ،في الفترة (4408-4448م) ،وغالبية هذه الشركات تعمل في مجال التصنيع .واستخدم
( )Beaverاختبار التصنيف المزدوج (  )Dichotomous Classificationلهذا الغرض ،وقد كان
معيار التعثر الذي استخدمه هو إفالس الشركة ،أو عدم قدرتها على تسديد ديونها ،أو التخلف عن
دفعها أرباح أسهمها الممتازة .واستخدم ( 11 )Beaverنسبة مالية ،صنفها في  0مجموعات هي:
(التدفق النقدي ،صافي الربح ،االلتزامات إلى مجموع األصول ،األصول السائلة إلى مجموع األصول،
األصول السائلة إلى االلتزامات المتداولة ،معدل الدوران) .ثم قام باختبار نسبة واحدى من كل

07

مجموعة لتحليلها ،واستخدم في ذلك نموذج االنحدار البسيط (،)Simple Regression Model
فتوصل إلى أنه يمكن التنبؤ بفشل الشركات قبل  4سنوات من الفشل ،باستخدام النسب التالية:
 .4التدفق النقدي إلى إجمالي المطلوبات.
 .8صافي الربح إلى إجمالي األصول.
 .1إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول.
 .2دراسة ( )Bian & Mazlack, 2003بعنوانNearest-Reighbor Classification " :

."Approach
أجريت هذه الدراسة في الصين على قطاعي االتصاالت وصناعة الكمبيوتر ،وقد تم التوصل
إلى  40نسبة مالية ،مستخرجة من الدراسات السابقة .وتم تقليص هذه النسب إلى  88نسبة مالية،
حيث حللت البيانات المالية المستخرجة من قوائم الشركات ،باستخدام أسلوب التحليل اللوجستي
( ،)Logistic analysisوتم التوصل إلى سبع نسب مالية يمكن استخدامها للتنبؤ بفشل الشركات،
وهي (نسبة التداول ،صافي الدخل إلى إجمالي األصول ،التدفق النقدي إلى إجمالي الديون ،المبيعات
إلى إجمالي األصول ،صافي الدخل إلى حقوق المساهمين ،الخصوم المتداولة إلى إجمالي الديون).
 .1دراسة الغصين ( )1001بعنوان" :استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات دراسة تطبيقية
على قطاع المقاوالت في قطاع غزة".
استهدفت هذه الدراسة التوصل ألفضل مجموعة من النسب المالية يمكن استخدامها للتنبؤ
بتعثر شركات قطاع المقاوالت في قطاع غزة .ولتحقيق ذلك تم احتساب اثنتين وعشرين نسبة مالية
لعينة من  41شركات متعثرة ،و  40شركة غير متعثرة ،من خالل القوائم المالية لثالث سنوات
( ،)8118 ،8114 ،8111وتم تحليل هذه النسب باستخدام األسلوب اإلحصائي المعروف باالنحدار
اللوجستي ،للتوصل إلى أفضل نموذج من النسب المالية ،يمكنها التمييز بين شركات المقاوالت
المتعثرة وغير المتعثرة ،وقد تم التوصل إلى أربع نسب مالية هي( :رأس المال العامل إلى مجموع
األصول ( ،)R1ونسبة اإليرادات إلى األصول ( ،)R2ونسبة الذمم المدينة إلى اإليرادات (،)R3
ونسبة الذمم المدينة إلى األصول المتداولة ( .))R4وقد تم التوصل إلى النموذج التالي:
()Log odds (Kind)=-1.92 – 7.788R3 – 1.05R4 + 0.07R1 + 0.074R2
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الذي استطاع إعادة تصنيف شركات المقاوالت ،في عينة التحليل ،ضمن مجموعتي شركات المقاوالت
المتعثرة وغير المتعثرة بدقة ( )%40.4 ،40.4 ،44.4في السنوات ( )8118 ،8114 ،8111على
التوالي .وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام النسب المالية للتنبؤ بوضع الشركة ،كما أوصت
الدراسة بزيادة االهتمام بحعداد القوائم المالية ،وباالعتماد على تحليل النسب المالية لهذه القوائم.
 .8دراسة الشنباري ( )1001بعنوان" :التحليل المالي ودوره في صنع القرار االئتماني في المصارف
التجارية العاملة في فلسطين".
استهدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى اعتماد المصارف التجارية في فلسطين على التحليل
المالي ،كأداة من أدوات الترشيد االئتماني ،من خالل التعرف على أهم النسب التي تستخدمها البنوك،
وتوضيح الدور الذي تلعبه المعلومات المتوفرة ،باستخدام أدوات التحليل المالي ،في كيفية صنع القرار
االئتماني ،والعمل عل وضع تصور لحل المشكالت ،التي تواجه استخدام التحليل المالي ،حيث اشتمل
مجتمع الدراسة على كافة البنوك العاملة في قطاع غزة وعددها  44بنك ،وقد استخدمت قائمة
استقصاء لجمع البيانات ،فأسفرت النتائج على أن أهم النسب المالية التي يعتمد عليها محلل االئتمان
هي على الترتيب(:نسب الربحية بدرجة  ،%81نسب السيولة بدرجة  ،%18ونسب النشاط بدرجة
 ،%44وأن  %0.41من المحللين ،يعتمد على النسب الثالث السابقة معا) ،وقد أوصت الدراسة
بضرورة التركيز على التحليل المالي عند اتخاذ القرار االئتماني ،بدالً من التركيز على الضمانات
المقدمة من العميل.
 .4دراسة الدغيم وآخرون ( ،)1001بعنوان" :التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات اإلقراض
المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري".
استهدفت هذه الدراسة تحليل أسس االئتمان المصرفي ومعاييره وعناصره األساسية ،وأهمية
متابعة االئتمان ،للتحقق من استم اررية سالمة وضع العميل ،وقدرته على سداد األقساط المستحقة
عليه ،للوقاية من أخطار الديون المتعثرة ،وحماية حقوق المصرف .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
أهمها :عدم قيام المصرف بحجراء تحليالت دقيقة للمخاطر التي ترافق عمليات منح اإلقراض،
واحتساب تكلفتها بدقة ،حيث يتم التركيز على الضمانات المادية ،أكثر من اعتمادها على مصدر
السداد كضمان لهذا االئتمان .وكان من أهم توصياتها ضرورة وضع استراتيجية يتم من خاللها مراقبة
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محفظة االئتمان و متابعتها ،وتطبيق نموذج تحليلي مناسب ،يمكن من خالله استقراء حالة العميل
ورصد حاالت الفشل ،بغرض تجنب المخاطر أو الحد منها.
 .6دراسة ( )Kuang & Qin, 2009بعنوانCredit Rating and CEO Risk-taking " :
"Incentives

تتناولت هذه الدراسة العالقة بين التصنيفات االئتمانية ،والحوافز اإلدارية العليا ،المباشرة وغير
المباشرة ،لقبول المخاطر ،كما هدفت إلى التعرف على كفاءة وكاالت التصنيف االئتماني ،في دمج
المعلومات المعقدة في عمليات تقييم المخاطر الخاصة بهم ،وقد أجريت هذه الدراسة على ()4444
مالحظة تخص الشركات ،خالل الفترة ( ،)8110-4448وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تؤكد أن
التصنيف االئتماني ،والتقييمات المهنية لمخاطر االئتمان للشركات ،يعطي أهمية لوكاالت االئتمان
وقيمة آرائهم في التنبؤ بخطر التخلف عن السداد في األسواق المالية ،كما أن التصنيفات االئتمانية لها
دور رقابي في ردع الشركات ،واإلدارة العليا من متابعة االستثمارات المحفوفة بالمخاطر ،مما يعزز
دور وكاالت االئتمان في أسواق رأس المال اليوم.
 .0دراسة شاهين ( )1010بعنوان" :مدخل عملي لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك
التجارية في فلسطين".
استهدفت هذه الدراسة تحديد أهتم المتغيترات التتي تتؤثر علتى درجتة مختاطر االئتمتان المصترفي
فتتي البنتتوك التجاريتتة فتتي فلستتطين ،وتحديتتد أوزان ترجيحيتتة لهتتا ،بغتترض صتتياغة إطتتار مقتتترح لقيتتاس تلتتك
المخاطر ،وفق أستس عادلتة وواقعيتة لكافتة الشتركات طالبتة االئتمتان ،وبالتتالي تأصتيل المعتايير والقواعتد
التي تبنى عليهتا تلتك العمليتات ،بمتا يحقتق مبتدأ النفعيتة نحتو خدمتة أهتداف اإلدارة المصترفية لتدى اتختاذ
ق ار اره تتا بش تتأن م تتنح االئتم تتان ،وذل تتك م تتن خ تتالل اس تتتخدام الم تتنهج الوص تتفي واالس تتتقرائي ف تتي إجت تراء ه تتذه
الد ارسة ،وكان من أهم نتائج هذه الدراسة :أن من أوجه القصور التي تواجه إدارات االئتمان في البنتوك،
غيتاب معتتايير محتددة قابلتتة للتطتتوير يمكتن متتن خاللهتتا قيتاس مختتاطر االئتمتتان بشتكل موضتتوعي ،األمتتر
التتذي يتطلتتب تقتتديم صتتورة واضتتحة عتتن تلتتك المختتاطر قبتتل اتختتاذ ق ترار متتنح االئتمتتان ،وقتتد أوص تت هتتذه
الدراسة بضرورة تطوير التنظيم ،واألداء المحاستبي واالئتمتاني ،لتيعكس بصتورة صتحيحة وواقعيتة المركتز
المالي للشركات طالبة االئتمان.
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 .4دراسة شاهين ،ومطر ( )1011بعنوان" :نموذ مقترح للتنبؤ بتعثر الشركات المصرفية العاملة
في فلسطين (دراسة تطبيقية)"
استهدفت هذه الدراسة التوصل إلى أفضل مجموعة من النسب المالية ،التي يمكن استخدامها
للتنبؤ بتعثر الشركات المصرفية ،والتمييز بين المتعثرة وغير المتعثرة منها ،من خالل التعرف على
مؤشرات قياس األداء ،ودورها في التنبؤ بالفشل المالي في المصارف ،ومن ثم تطوير نموذج قياسي
يتكون من مجموعة من النسب المالية قادر على التمييز بين الشركات المصرفية المتعثرة وغير
المتعثرة ،للتعرف على أوضاع تلك الشركات في وقت مبكر ،مما يسمح لألطراف ذات المصلحة
والجهات الرقابية بالتدخل التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في حينه ،وقد تم استخدام التحليل
التمييزي الخطي متعدد المتغيرات ،للتوصل إلى أفضل مجموعة من المؤشرات المالية ،والتي يمكن
استخدامها في بناء النموذج ،مما يمكن من التمييز بين الشركات المتعثرة وغير المتعثرة قبل وقوع
التعثر بسنتين وتم احتساب النسب المالية لعينة من ثمانية بنوك ،نصفها متعثر ،والنصف األخر غير
متعثر ،وذلك عن الفترة ما بين السنوات ( ،)8110 -4440وتم التوصل إلى النموذج التالي:
Z =326.940A8 +37.810A11- 14.905A1-7.261A22-2.347
الذي جرى اختباره وتبين أنه قادر على التنبؤ بالتعثر والتمييز بين الشركات المصرفية المتعثرة
والشركات المصرفية غير المتعثرة بدقة تعادل ( (%08.4 ،%04 ،%04في السنة األولى والثالثة
والرابعة ،قبل حدوث التعثر على التوالي.
 .9دراسة ( )Hilscher & Wilson,2012بعنوان."Credit ratings and credit risk" :
تناولت هذه الدراسة البحث في محتوى المعلومات التي تحملها التصنيفات االئتمانية لشركات
المساهمة ،ومدى مساهمة هذه التصنيفات في قياس درجة تعثر الشركات ،وقياس خطر فشل السداد،
وتفسير الصفات الخاصة بتصنيفات االئتمان ،وقد وجدت الدراسة أن التصنيفات االئتمانية لديها قدرة
عالية في التنبؤ بتعثر الشركات ،ولكن هذه القدرة ليست مثلى ،حيث إن هذه التصنيفات يتم الوصول
لها باستخدام نموذج رياضي قائم على البيانات المالية المتاحة ،وأن هناك عالقة ارتباط قوية جدا بين
التصنيفات االئتمانية لشركات المساهمة ،وخطر فشل السداد لديها ،وبالتالي بعالوة المخاطرة ،لكن هذه
التصنيفات ال تعطي دليال قاطعا على حدوث فشل السداد.
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 .1.1.1التعليق على الدراسات السابقة
من المالحظ أنه وبالرغم من تشابه الدراسات التي تناولت أساليب إدارة التكلفة في الهدف العام
من حيث تناولها ألساليب المحاسبة اإلدارية و إدارة التكلفة؛ إال أنها اختلفت في أسلوب تناولها لهذه
األساليب .ففي حين تناول المحمود ورزق ( )8111إدارة التكلفة االستراتيجية من الناحية النظرية،
نجد أن ( )Shakouri & Salehi, 2011حاوال ترتيب هذه األساليب حسب فاعليتها ،في حين قارن
كل من الداعور ( )2008و( )Simon, et. Al,2005و( )Xiao, et. Al,2007و( Sumkaew,
 )et, al., 2012و( )Ahmad, 2012بين هذه األساليب وبينها وبين أساليب المحاسبة اإلدارية
التقليدية حسب األكثر واألقل استخداما ،ومبررات استخدامها ،مع االختالف بين هذه الدراسات في
البيئة المطبقة لهذه األساليب ،مع التأكيد على أن دراسة الداعور هي األقرب للدراسة الحالية من حيث
المجتمع ألنها تناولت الشركات المدرجة في بورصة فلسطين ،في حين حاولت دراسة (Al-
 )Khadash, 2006قياس أثر األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية على جودة األداء المالي للشركات
المطبقة لتلك األساليب ،أما ( )Waldron,2007فقد حاول تتبع ما أضافته أساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة للمحاسبة اإلدارية التقليدية ،وذلك بالمقارنة بينهما ،أما باقي الدراسات فقد تطرقت إلى التكامل
بين أساليب المحاسبة اإلدارية ،وسبل االستفادة من هذا التكامل في خفض التكلفة .كما من المالحظ
أيضاً أن معظم هذه الدراسات اعتمدت قائمة االستقصاء كأداة للدراسات التي اعتمدت المنهج الوصفي
التحليلي.
أما من حيث الدراسات التي تناولت القدرة (الكفاءة) االئتمانية ،فقد انقسمت إلى نوعين ،األول
يحاول وضع نموذج لقياس القدرة االئتمانية باستخدام النسب المالية المشتقة من القوائم المالية المنشورة
للشركات المكونة لعينة الدراسة ،كما جاء في دراسة كل من الغصين ( ،)8118و(،)Beaver,1967
و( ،)Bian, Mazlack, 2003ودراسة شاهين ،ومطر ( ،)8144أما النوع الثاني فهي دراسات
حاولت قياس مدلولية التصنيفات االئتمانية مثل دراسة ( ،)Hilscher & Wilson,2012أما دراسة
الدغيم و آخرون ( )8110ودراسة الشنباري ( )8110هدفت إلى التعرف على أثر التحليل المالي
والتصنيفات االئتمانية على ترشيد ق اررات االقراض في البنوك ،بينما هدفت دراسة شاهين ()8141
إلى تحديد أهم المتغيرات التي تؤثر على درجة مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك التجارية ،وتحديد
أوزان ترجيحية لها مثل التي أجريت على البنوك التجارية الفلسطينية ،كما هدفت دراسة ( & Kuang
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 )Qin, 2009إلى التعرف على كفاءة وكاالت التصنيف االئتماني في دمج المعلومات المعقدة في
عمليات تقييم مخاطر االئتمان ،ويمكن مالحظة أن هذه الدراسات اعتمدت أحد نوعين من أدوات
الدراسة ،ففي حين استخدمت بعضها قائمة االستقصاء كأداة لجمع البيانات ،لجأت أخرى إلى استخدام
القوائم المالية خصوصاً تلك الدراسات التي حاولت بناء نموذج تصنيفي للكفاءة االئتمانية.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعدة محاور ،يتمثل المحور األول بالهدف من
هذه الدراسة ،وهو التعرف على األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة ،أي أنها تربط بين نوعين من العلوم المحاسبية التي قلت الدراسات الرابطة
بينهما رغم عالقتهما التكاملية القوية أال وهما المحاسبة اإلدارية ،والتمويل والمتمثل بالكفاءة االئتمانية،
أما المحور ال ثاني الذي يميز هذه الدراسة ارتباطها ببيئة األعمال المحلية حيث إن 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 واحدى ،إما قائمة االستقصاء أو القوائم المالية
المنشورة ،نجد الدراسة الحالية تجمع بين األداتين.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتمثلت بما يلي:
.4

التعرف على أهم نماذج التصنيفات االئتمانية واستخدام بعضها في التصنيف االئتماني
للشركات الممثلة لعينة الدراسة.

.8

التعرف على األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية من حيث المفهوم والمميزات والعيوب مما
يفيد في تكوين اإلطار النظري للدراسة.

.1

اإلفادة من الدراسات السابقة في بناء قائمة االستقصاء الخاصة بالدراسة الحالية.
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1.1

مقدمة
تلعب المحاسبة اإلدارية دو اًر مهماً وبار اًز في الوظائف الرئيسية لإلدارة والمتمثلة في التخطيط،

الرقابة ،تقييم األداء واتخاذ الق اررات ،لذا فحن المحاسبة اإلدارية تستخدم عدة أساليب إلمداد متخذي
الق اررات على مختلف المستويات في الهيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية بالمعلومات والمالئمة إلتخاذ
الق اررات سواء الروتينية منها أو غير الروتينية (الداعور .)8114،ولكن مع كثير من التطورات التي
شهدتها بيئة التصنيع الحديثة وما ترتب عليها من تغيرات جذرية أصبحت معلومات المحاسبة اإلدارية
التقليدية غير كافية وغير مالئمة للشركات ،وأصبح على المحاسب اإلداري أن يتعامل مع مفاهيم
وأساليب ومقاييس وأدوات جديدة (حماد ،)8111 ،وهذا ما أكد عليه االتحاد الدولي للتصنيع ()CAM
في الدراسة التي أجريت على مرحلتين في ِ
كل من الواليات المتحدة وبريطانيا ،والتي توصلت إلى عدم
قدرة المحاسبة اإلدارية التقليدية على توفير المعلومات التي تساند عملية اتخاذ القرار في بيئة التصنيع
الحديثة ( ،)Howell & Soucy, 1987مما خلق منظو اًر حديثاً لوظيفة المحاسب اإلداري حيث
أصبح ينظر إلى أن المدير هو المستهلك للمعلومات التي يوفرها المحاسب اإلداري ،وبالتالي أضحى
على المحاسب أن يوفر ما يرغب به ذلك المدير من معلومات حول المنتج أو الخدمة ،مع مراعاة أن
تتصف هذه المعلومات بالنوعية والجودة ،وذلك في التوقيت المناسب .مما أدى إلى النظر إلى
المحاسبة اإلدارية على أنها وصفة نجاح للوحدات االقتصادية ،بغض النظر عن طبيعة نشاطها،
ويرى ( )Waldron, 2007أن أساليب المحاسبة اإلدارية توفر لمتخذي الق اررات ما يمكنهم من
المحافظة على الميزة التنافسية.
ومن خالل ما سبق يتضح إن ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية بشكل مناسب ،يعتبر أكثر مالئمة
للشركات المتطلعة إلى االستمرار والبقاء ،وتحقيق المزايا التنافسية ،وزيادة الحصة السوقية ،في أسواق
تتميز بالمعلومات االقتصادية المتغيرة باستمرار.
لذا ومن خالل هذا الفصل سوف يتم استعراض بعض المفاهيم واألهداف المتعلقة بالمحاسبة اإلدارية،
أهميتها ،ومراحل تطورها ،ومن ثم سوف يتم التعرف على بعض أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة،
التي تناولتها الدراسة الميدانية ،وهي التكلفة المستهدفة ( ،(TCومحاسبة التكاليف على أساس األنشطة
( ،(ABCوفلسفة اإلنتاج في الوقت المحدد ( ،(JITوالتحسين والتطوير المستمر( ،(KCوادارة الجودة
الشاملة ).(TQM
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1.1

المحاسبة اإلدارية الحديثة

 1.1.1مفدوم المحاسبة اإلدارية الحديثة
رغم تعدد التعريفات الخاصة بالمحاسبة اإلدارية ،لم يتم التوصل إلى تعريف عام متفق عليه
للمحاسبة اإلدارية ( ،)Scapens, 1991ويمكن استكشاف تطور مفهوم المحاسبة اإلدارية من خالل
متابعة التغير في تعريف المحاسبة اإلدارية المصاغة من قبل بعض الهيئات المحاسبية كما يلي:
.4

هيئة المحاسبيين اإلداريين ( :)IMAوالتي تركز في تعريفها للمحاسبة اإلدارية على الجانب
المعلوماتي التي توفره المحاسبة اإلدارية ،فبينما عرفت المحاسبة اإلدارية في العام 4444
بأنها" :عملية تحديد وقياس وتجميع وتحليل واعداد و تفسير وايصال المعلومات المالية
المستخدمة من قبل اإلدارة ،للتخطيط والتقييم والرقابة على الشركة ،والتأكد من االستخدام
المناسب للمصادر ،والمحاسبة عليها" .عرفتها في العام  8114بأنها" :المهنة التي تشمل
المشاركة في صنع الق اررات اإلدارية والتخطيط وتقييم أداء النظم اإلدارية ،وامداد اإلدارة
بالمعرفة لمساعدتها في بناء وتنفيذ استراتيجية الشركة" ( .)IMA, 2008التغير في التعريف
يبرز التطور في الدور المعلوماتي للمحاسب اإلداري من خالل تحوله من مجرد جامع
للمعلومات إلى صانع للق اررات من خالل جعله عضواً في الفريق االستراتيجي للشركة.

.8

المعهد القانوني للمحاسبة اإلدارية ( :)CIMAحيث قدم في العام  4440تعريفاً للمحاسبة
اإلدارية نص على أنها" :توفير المعلومات المطلوبة من قبل اإلدارة ألغراض متنوعة كبناء
السياسات والتخطيط و الرقابة وتقييم البدائل....إلخ" ( .)CIMA, 1987بينما أعاد صياغة
تعريف المحاسبة اإلدارية في العام  2005بأنها" :تطبيق مبادئ المحاسبة اإلدارية والمالية
لخلق وحماية وزيادة القيمة لألصحاب المصالح في كل من الشركات الربحية وغير الربحية
في القطاعين العام والخاص" ( .)CIMA, 2005مما يبرز تطور المحاسبة اإلدارية لتصبح
أقرب الهتمامات اإلدارة العليا مع التركيز على الكفاءة والتخطيط االستراتيجي وخلق القيمة.

.1

االتحاد الدولي للمحاسبين ( :)IFACsوالذي عرف المحاسبة اإلدارية في العام  4444بأنها:
"عملية تحديد وقياس وتجميع وتحليل واعداد وتفسير وايصال المعلومات المالية والتشغيلية
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المستخدمة من قبل اإلدارة للتخطيط والتقييم والرقابة داخل الشركات والتأكد من االستخدام
األمثل للموارد والمحاسبة عليها" .بينما عرفها في العام  4444بأنها" :ذلك الجزء من العملية
اإلدارية الذي يركز على إضافة القيمة للشركة من خالل الحصول على الموارد واستخدامها
بشكل فعال وديناميكي" .والمقارنة بين التعريفين السابقين يظهر تطور دور المحاسب اإلداري
من الدور التنفيذي إلى الدور التخطيطي واالستراتيجي (.)IFACs,1998
 1.1.1نشأة وتطور المحاسبة اإلدارية
شهدت المحاسبة اإلدارية مراحل تطور عديدة نتيجتة للعديتد متن العوامتل االقتصتادية والسياستية
والقانونية واالجتماعية ،والتي يمكن تصنيفها إلى مرحلتين أساسيتين هما:
1.1.1.1

مرحلة المحاسبة اإلدارية التقليدية

امتدت هذه المرحلة من القرن التاسع عشر لغاية السبعينات من القرن الماضتي ،ومتن المالمتح
السائدة لبيئة األعمال في تلك المرحلتة ،أنهتا كانتت تتستم باإلنتتاج النمطتي قليتل التنتوع ،وامتتالك المنتتج
دورة حياة طويلة ،مع االعتماد على العمل اليدوي في اإلنتاج ،والذي تسبب في ارتفاع التكتاليف وزيتادة
الوقت والجهتد؛ كمتا أن متطلبتات الزبتائن فتي الحصتول علتى ستلع وختدمات كانتت هتي األخترى محتدودة
ومرتكزة على حاجاتهم الضرورية ،والتتي كانتت واضتحة المعتالم ويستهل التنبتؤ بهتا مستتقبالً ،إلتى جانتب
تميتتز التكنولوجيتتا الستتائدة باالستتتقرار ،وأن األستواق غلتتب عليهتتا الطتتابع المحلتتي متتع محدوديتتة المنافستتة
وامكانية التنبؤ باتجاهات المنافسين(حسن.)8110،
لذلك فقد ارتتبط ظهتور المحاستبة اإلداريتة فتي القترن التاستع بحاجتة اإلدارة إلتى تتوفير معلومتات
محاسبية عن تقييم كفاءة استخدام الموارد في العمليتات الداخليتة للشتركة والرقابتة عليهتا ،وبالتتالي ارتتبط
التطور التدريجي للمحاسبة اإلدارية في هذه المرحلة بتطور أهدافها كما يلي:
.4

حستاب تكلفتتة المختتزون الستتلعي بشتتكل دقيتق :رغتتم أن االهتمتتام بدايتتة ظهتتور المحاستتبة
اإلدارية تمحور بشكل أساسي حول تكاليف المواد واألجور ،إال أن ذلك االهتمام اتسع
فيمتتا بعتتد ليشتتمل التكتتاليف اإلضتتافية وكيفيتتة تخصيصتتها علتتى المنتجتتات وص توال إلتتى
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تحديتتد أدق لتكلفتتة المختتزون متتن المنتجتتات التامتتة الصتتنعGarrison & 8111( .
)Noreen,
تحستتين كفتتاءة العمليتتات اإلنتاجيتتة :حيتتث تتتم االستتتفادة متتن حركتتة اإلدارة العلميتتة فتتي

.8

العقدين األخيترين متن القترن التاستع عشتر فتي تحستين الكفتاءة اإلنتاجيتة بالتوصتل إلتى
ما يسمى بالتكاليف المعيارية التي ستاهمت فتي قيتاس الرقابتة علتى العمليتات اإلنتاجيتة
فكان لها أثر واضح في أنظمة محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية(حسن.)8110 ،
االهتمتتام ب ترأس المتتال :ففتتي نهايتتة القتترن التاستتع عشتتر تتتم تطتتوير أستتلوبين للمحاستتبة

.1

اإلدارية هما (الموازنات ) لتنسيق وموازنة التدفق الداخلي للمتوارد متن المتواد الختام متع
المس تتتهلك النه تتائي ،و( العائ تتد عل تتى االس تتتثمار) وال تتذي م تتن خالل تته اس تتتطاعت اإلدارة
التركيتتز علتتى إنتاجيتتة وأداء رأس المتتال ،والبحتتث عتتن فتترص اكثتتر إنتاجيتتة لترأس المتتال
(حسن.)8110 ،
قياس أداء األقسام :حيتث كتان للعائتد علتى االستتثمار دور مهتم فتي تقيتيم أداء األقستام

.8

فتتي الشتتركة لغايتتة عتتام 4484م ،ليتبعتته تطتتوير كافتتة ممارستتات المحاستتبة اإلداريتتة متتن
محاست تتبة التكت تتاليف عت تتن الم ت تواد والعمت تتل والتكت تتاليف اإلضت تتافية ،والموازنت تتات التشت تتغيلية
والموازنات النقدية والدخل ورأس المتال ،الموازنتة المرنتة ،وتنبتؤات المبيعتات ،والتكتاليف
المعياري ت تتة ،وتحلي ت تتل االنح ارف ت تتات ،وأس ت تتعار التحوي ت تتل ،ومق ت تتاييس أداء األقس ت تتام وغيره ت تتا
(السبوع.)8111 ،
وعليه فمن المالحظ من تطور أساليب المحاسبة اإلدارية في تلك المرحلة أنه لم يكن سوى
مواكبة للتطور في حاجة المديرين للمعلومات ،أي أن المحاسب اإلداري في هذه المرحلة بقي محتفظا
بدوره التقليدي وهو الوفاء باحتياجات المديرين من المعلومات المالئمة إلتخاذ الق اررات.
1.1.1.1

مرحلة الحاجة إلى أساليب محاسبة إدارية حديثة

بعد الحرب العالمية الثانية ظهر الكثير من القصور في المعلومات التي توفرها أنظمة
التكاليف التقليدية ،نتيجة حدوث تغيرات متالحقة في البيئة المحيطة بالمنشآت الصناعية ،والتي كان
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أبرزها ظهور النظام العالمي الجديد التي تتمثل أهم معالمه في مجموعة األبعاد التالية
(جودة:)8114،
.4

التحول من التكنولوجيا المحدودة والبسيطة إلى التكنولوجيا العالية والمعقدة.

.8

سيطرة المعلومات على مختلف مجاالت الحياة وبروز صناعة المعلومات باعتبارها
الركيزة األساسية أو المورد الرئيسي للثروة.
عولمة االقتصاد ،فالعالم أصبح قرية صغيرة تتقارب فيها المسافات وتندمج بها

.1

الثقافات ،وتتالشى منها تأثير الحدود الجغرافية والسياسية وكذلك القيود.
عولمة التجارة ،حيث إن حرية التجارة أصبحت شعا اًر يتبناه الجميع ويسعى لتحقيقه،

.8

وفلسفة تؤمن بها األمم ،وتنادي بها وتحث المترددين على إتباعها.
عالمية المنافسة ،والتي سوف تفرض على النظم اإلنتاجية الحالية ،وتلك التي يتوقع

.4

إنشاؤها في المستقبل.
.0

عالمية الفرص االستثمارية ،والتي قادت إلى نشأة الشركات المتعددة الجنسيات.

.0

التكتالت االقتصادية واإلقليمية والدولية.

.4

تطور نظم االتصال ،ونقل وتداول المعلومات ،من شبكات المعلومات المحلية
والعالمية.

.4

تعاظم أهمية المستهلك ،وسيادة فلسفة التوجه التسويقي كأساس لإلنتاج.

.41

ظهور معايير ونظم الجودة العالمية ،فقد وضعت الشركة العالمية للمواصفات القياسية
والمعروفة باسم " أيزو " سلسلة المواصفات الدولية لنظم ضمان الجودة.

.44

انتقال الصراع بين الشركات من مجال العملية اإلنتاجية إلى مجال الخدمات المرتبطة
بها مباشرة مثل أنشطة البحوث والتطوير والرقابة على الجودة.

ترتب على هذه التغيرات ظهور تطورات جذرية في عالم اإلنتاج تمثلت في :نظم التصنيع
المرنة ،ونظم التصنيع المتكاملة مع الحاسب اآللي ،ونظام اإلنتاج في الوقت المناسب ،ونظام إدارة
الجودة الشاملة ،وقد أدت هذه التطورات إلى وجود فجوة بين أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية وبيئة
تطبيقها ،مما استوجب ضرورة تطوير أدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية ،حتى تتالءم مع ظروف بيئة
وتقنيات اإلنتاج الحديثة (حسين.)8111 ،
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وقد أثرت تلك النظم على مفاهيم واجراءات محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية في الجوانب
التالية (عبد الرحمن:)8118،
.4

انخفاض تكلفة العمل المباشر.

.8

زيادة العمالة والتكاليف غير المباشرة.

.1

انعدام العالقة المباشرة بين حجم اإلنتاج وعنصر العمل البشري ،مما أدى إلى
انخفاض نسبة التكاليف المتغيرة ،بحيث تكاد تقتصر على عنصر المواد.

.8

زيادة تكلفة التجهيزات اآللية ومن ثم زيادة التكلفة الثابتة.

.4

زيادة مستويات الجودة ،نتيجة االعتماد على العناصر اآللية دون تدخل العنصر
البشري ،وبالتالي الحاجة إلى مقاييس ومؤشرات للرقابة على الجودة.

.0

انخفاض مستويات المخزون ،نتيجة الجدولة والمناولة اآللية للمواد الخام واإلنتاج
تحت التشغيل.

.0

يتطلب التدعيم المستمر لتحسين وتطوير الجودة ،مجموعة من المقاييس والمؤشرات
التي تقيس الجودة ،بحيث تكون لها نفس أهمية ومكانة المقاييس المالية.
وفي ظل هذه االتجاهات اإلدارية المعاصرة والتي بدأت مالمحها في الظهور منذ نهاية القرن

الماضي وتبلورت أبعادها مع بداية القرن الحالي ظهرت العديد من المداخل واألساليب اإلدارية التي
ساهمت في إضافة فكر أو منهج جديد إلدارة وتطوير الشركات الحالية ومن بين هذه األساليب ما
يلي:
.4

مدخل التحسين المستمر في األداء ).(KC

.8

مدخل إدارة الجودة الشاملة ).(TQM

.1

مدخل التكاليف المبني على األنشطة ).(ABC

.8

مدخل التوقيت المحدد والمناسب ).(JIT

.4

مدخل التكلفة المستهدفة ).(TC
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إلى غير ذلك من المداخل واألساليب اإلدارية التي استحدثت في الفترة الحالية لمواجهة الواقع
العالمي الجديد ،والتعامل مع المشاكل والتغييرات التي حدثت؛ حتى يمكن االرتقاء بأداء الشركات بما
يدعم ويحافظ على تحقيق أهدافها الرئيسية وزيادة قدراتها التنافسية.
ويرى ( )Ahmad,2012أن عملية تحول المحاسبة اإلدارية من النظام التقليدي إلى النظام
الحديث منذ ما قبل العام  4441إلى العام  4444مرت بأربعة مراحل كما يلي:
.4

المرحلة األولى (ما قبل العام  :)4441تميزت هذه المرحلة بالتركيز على تحديد التكاليف،
والرقابة المالية ،من خالل استخدام الموازنات ،والتقنيات التقليدية لمحاسبة التكاليف.

.8

المرحلة الثانية (بحلول العام  :)4404تحول التركيز خالل هذه المرحلة إلى توفير المعلومات
الالزمة للتخطيط والرقابة اإلدارية ،من خالل استخدام تقنيات مثل تحليل القرار و محاسبة
المسؤولية.

.1

المرحلة الثالثة (بحلول العام  :)4444تحول االهتمام خالل هذه المرحلة إلى الحد من الهدر
في الموارد المستخدمة في العمليات التجارية ،من خالل استخدام تحليل العمليات وتقنيات
إدارة التكلفة.

.8

المرحلة الرابعة (بحلول العام  :)4444خالل هذه المرحلة تحول االهتمام إلى توليد أو خلق
القيمة من خالل االستخدام الفعال للموارد ،وذلك باستخدام تقنيات اضافة القيمة.
يالحظ من خالل المراحل األربعة لعملية التحول إلى النظم الحديثة للمحاسبة اإلدارية ،أنها

نتاج عملية تكيف الستراتيجيات الشركات ،مع التغير الديناميكي في بيئة األعمال المحيطة بها ،حفاظاً
على بقاء هذه الشركات في السوق ،وصموداً في بيئة المنافسة.
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1.1

نظام التكاليف على أساس األ نشطة "Activity Based Costing system "ABC
رغم انخفاض تكاليف تطبيق األنظمة التقليدية لتخصيص التكاليف ،وسهولة التعامل معها

خاصة وأنها ال تتطلب تقنيات تكنولوجية عالية ،باإلضافة إلى تأقلمها مع المؤسسات التي تتميز
بحنتاج منتج واحد وانخفاض التكاليف غير المباشرة فيها ،تعتبر كلها مميزات تحسب لهذه األنظمة .إال
إنه في ظل التطور الهائل الذي حدث في مجال التكنولوجيا ،وبعد دخول التقنية لبيئة األعمال بكافة
أشكالها ،تطور الشكل التقليدي لهيكل التكاليف الخاصة بالمنتج أو الخدمة ،حيث التكاليف غير
المباشرة أصبحت تمثل ( )%84-84من إجمالي تكلفة المنتج ( ،)Needles, et., al, 1999بعد
أن كانت هذه التكاليف ال تتجاوز قبل هذه الثورة التكنولوجية (( )%4عبدالكريم والكخن،)4440 ،
واجهت هذه األنظمة التقليدية كثير من االنتقادات أهمها:
.4

أن المنهج التقليدي لتحميل التكاليف غير المباشرة يقوم على أساس تحميل تكاليف مراكز
التكلفة على المنتجات النهائية باستخدام بعض أسس التحميل المرتبطة بالحجم ،دون األخذ
في االعتبار عدم ارتباط العديد من بنود التكاليف غير المباشرة بالحجم ،مما قد ينشأ عنه قيم
غير دقيقة لعناصر التكاليف غير المباشرة التي تدخل ضمن تكلفة المنتجات النهائية ،حيث
إن هذا األساس لتحميل التكاليف غير المباشرة ال يأخذ في االعتبار استهالك الموارد ،مما قد
يقلل من فاعلية المنهج التقليدي كأداة رئيسة لقياس تكلفة المنتجات (يوسف.)4444 ،

.8

عج تتز ق تتدرة نظ تتام التك تتاليف التقلي تتدي ف تتي ظ تتل النس تتب الكبيت ترة للتك تتاليف غي تتر المباشت ترة ،غي تتر
المرتبطة بالوحدة المنتجة بشكل مباشر (مثل أنشطة اعداد المكائن وتصتميم المنتجتات) ،حيتث
إن استتتخدام محتترك تكلفتتة ي ترتبط بالوحتتدة المنتجتتة ،كستتاعات العمتتل المباش ترة أو ستتاعات دوران
اآلالت ،لن يحقق الدقة المطلوبة في تخصيص تكلفة األنشطة التي ليست على مستوى الوحدة
المنتجة (.)Hilton, 1999

.1

يؤدي التنتوع الكبيتر للمنتجتات إلتى اختتالف فتي نستب استتهالكها لألنشتطة بشتكل كبيتر ،وعليته

فتتحن استتتخدام محتترك تكلفتتة ستتوف يتتؤدي إلتتى تخصتتيص التكلفتتة غيتتر المباش ترة ،المتحققتتة متتن

استهالك األنشطة للموارد بشكل غير دقيق (.)Hilton, 1999
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.8

يس تتتخدم النظ تتام التقلي تتدي للتك تتاليف نظ تتم بس تتيطة ف تتي توزي تتع التك تتاليف غي تتر المباشت ترة تتجاه تتل
تعقيدات األنشطة ،وعدم قياس تكلفتها ،األمر الذي يتؤدي إلتى تشتويه فتي حستاب تكلفتة المنتتج

النهائي ،خاصت ت ت ت ت تة فتي تلتك الشتركات التت ت ت ت ت ت ت ت تي تنتتج منتجتات متعتددة ومتنوعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تة ( Jonson
 ،)& Kaplan, 1987ممتتا يتتؤثر علتتى تكلفتتة المنتتتج وربحيتتته ،وال يستتهم فتتي تقيتتيم األداء

ومحاسبة المسئولية ،واتختاذ القت اررات اإلداريتة المفيتدة ،كمتا ال تستاعد فتي عمليتة الرقابتة وقيتاس
التكلف تتة بشت تكل دقي تتق وع تتادل ،وذل تتك بس تتبب اهتمامه تتا بالنت تتائج المالي تتة االجمالي تتة ،دون م ارع تتاة

األنشطة الفعلية المسببة لهذه النتائج (.)Turney & Stratton, 1992
.4

يعتمتتد النظتتام التقليتتدي علتتى مقتتاييس مرتبطتتة بتتالحجم مثتتل (ستتاعات العمتتل المباشتتر) كأستتاس
لقيتتاس التكتتاليف غيتتر المباش ترة (هتتديب ،)8114 ،كمتتا أنهتتا تفتتترض أن المنتجتتات والختتدمات
تستهلك الموارد ،أي أنها تفترض ان التكلفة المستهلكة من التكاليف غير المباشترة تتزداد عنتدما

تتضاعف الوحدات المنتجة من منتج ما ،متع م ارعتاة معتدل التحميتل المستتخدم ( & Cooper
 .)Kaplan, 1999إال أن المنتجتتات فعلي تاً ال تستتتفيد متتن عناصتتر التكتتاليف غيتتر المباش ترة

بشكل متساوي ،مما ينجم عنه عدم عدالة في توزيع التكاليف.
.0

تحمل التكاليف وفق النظام التقليدي على المنتجات الكبيرة بقتدر أكبتر متن المنتجتات الصتغيرة،
وهذا أمر ليس صحيحاً ( ،)Cooper, 1987حيث إن األنظمتة التقليديتة لتخصتيص التكتاليف

تزيد من تكلفة المنتجات النمطية كبيرة الحجم بشكل يجعلها تبدو وكأنها غير مربحة ،كمتا أنهتا

تخفتتض تكلفتتة المنتجتتات غيتتر النمطيتتة الصتتغيرة الحجتتم كالطلبتتات الخاصتتة متتثالً ،بحيتتث تبتتدو
وكأنهتتا تحقتتق هتوامع ربتتح عاليتتة ،ممتتا يتتؤدي إلتتى اتختتاذ قت اررات إداريتتة خاطئتتة ،كاختيتتار متزيج

إنت تتاجي خ تتاط  ،وم تتا يترت تتب علي تته م تتن توزي تتع خ تتاط ف تتي مت توارد الش تتركة المتاح تتة لالس تتتغالل

(.)Brimson, 1991
.0

تقتارير التنظم التقليديتة للتكتاليف ال توضتح بدقتة تفاصتيل األمتوال المنفقتة ،وعلتى متن أنفقتت
وبواستتطة متتن أنفقتتت ،أي أن اإلخفتتاق يظهتتر فتتي تقتتارير تكلفتتة األنشتتطة والعمليتتات ،وعليتته فتتحن

االعتقتتاد الستتائد أن التتنظم التقليديتتة للتكتتاليف باتتتت ال تلبتتي شتتروط المنافستتة العالميتتة للتحستتين،
(.)Johnson, 1990
.4

النظتتام التقليتتدي يقتتوم بتجميتتع االنح ارفتتات بشتتكل اجمتتالي علتتى مستتتوى االقستتام ،وعتتدم حصتترها
بالمنتجات التي تستببت فيهتا ،األمتر التذي يتؤدي إلتى عتدم إظهتار هتذه االنح ارفتات فتي التقتارير

المالية بشكل يساعد الشركة على تصحيحها(التكريتي.)8110 ،
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لذلك فقد أضحت مشكلة تخصيص التكاليف غير المباشرة على المنتجات أو الخدمات ،من
أهم المشكالت التي كانت ومازالت موضع العديد من الدراسات والبحوث المحاسبية ،وذلك نظ اًر لفشل
نظام التكاليف التقليدي للتخصيص في توفير معلومات مفيدة ودقيقة في مجال قياس تكلفة المنتج أو
الخدمة ،وألغراض التخطيط والرقابة (.)Christensen & Sharp,1993
ونظر لتلك االحتياجات المتزايدة لكمية ونوعية معلومات التكاليف ،قدم ( &Cooper
ًا

 )Kaplanنظام التكاليف المبني على األنشطة ( )ABCكبديل أكثر مالءمة لتخصيص التكاليف على
المنتجات أو الخدمات عن النظام التقليدي (.)Grasso, 2005
وبرغم ما أحدثه هذا النظام من ضجة في األدب المحاسبي المعاصر ،إال أن العديد من
الكتاب يشيرون إلى أن فكرة التكلفة على أساس النشاط ليست بالفكرة الجديدة ،فقد راودت العديد من
المهتمين بالعلوم المحاسبية منذ أمد بعيد ،حيث أشار ( )Drury,2000إلى أنه في نهاية النصف
األول من القرن المنصرم تطرق بعض الكتاب بشكل أو بآخر إلى مفاهيم التكلفة على أساس النشاط،

فمثالً تناول  Goetzفي إحدى كتاباته عام 4484م مفهوم التكلفة على أساس النشاط ،حيث أشار
( )Goetzإلى أن بعض األحجام الرئيسة ربما تختلف أي من تكاليفها غير المباشرة عن عدد الوحدات
المنتجة في إشارة إلى أن التكاليف غير المباشرة ال تتناسب مع حجم الوحدات المنتجة فقد يكون هناك
بناء على عوامل أخرى كعدد عمليات التشغيل ،ولتحقيق مستوى
تكاليف غير مباشرة تزيد أو تنقص ً

تخطيطي ورقابي افضل ينبغي أخذ ذلك األمر في االعتبار.

وأياً كانت فكرة التكلفة على أساس النشاط قديمة أم حديثة ،فحن المهم هو أن دخولها إلى حيز
التطبيق ،واستخدامها في جوانب إدارية مهمة ،كتحليل الربحية والتسعير وتطوير العمليات لم يكن إال
في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم ،حيث استطاع ( )Cooper& Kaplanعبر سلسلة من
المقاالت أن يجعال أفكار التكلفة على أساس النشاط مفهومة وقابلة للتطبيق ،ولقد أحدثت هذه
ونوعا من الدعاية لتطبيق أنظمة (.)ABC
اسعا ً
المقاالت صدى و ً
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 1.1.1مفدوم نظام التكاليف على أساس األ نشطة
نظ تتام التك تتاليف عل تتى أس تتاس األنش تتطة ) (ABCه تتو إط تتار متكام تتل وش تتامل يح تتاول أوالً تحدي تتد
األنشطة التي تستهلك الموارد ،ثم تتبع مصدر التكاليف التي ارتبطت بتلتك المتوارد الخاصتة باألنشتطة،
بحيتتث يحصتتل علتتى إجمتتالي التكلفتتة لكتتل تلتتك األنشتتطة .أمتتا المرحلتتة الالحقتتة ،هتتي تتبتتع (تخصتتيص)
تكاليف النشاط ) (Activity Costsعلى المنتجات ،من ختالل تحديتد محترك التكلفتة )(Cost Driver
لكتتل نشتتاط ،وذلتتك بحستتاب معتتدل تكلفتتة لتتذلك المحتترك واستتتخدامه كأستتاس لتحميتتل تكلفتتة النشتتاط علتتى
وحدة المنتج (الشيخ.)8114 ،
وقتد قتام كتل متن ( )Cooper and Kaplan, 1988و ()Argyris and Kaplan,1994
بتعريتف نظتام التكتاليف علتى أستاس األنشتطة ) (ABCبأنته" :يعتد بمثابتة أداة استتراتيجية للشتركة
تُستاعدها فتي الحصتول علتى تكلفتة أكثتر دقتة ومعلومتات عتن ربحيتة العمليتات والمنتجتات والختدمات
وعمتالء الشتركة ،ممتا يستاهم فتي اتختاذ العديتد متن القت اررات المهمتة ،ومنهتا قت اررات التستعير والتستويق
وتصميم المنتج أو الخدمة ،وق اررات توظيف الموارد".
يرى ( )Garison, et, al., 2012أن نظام التكاليف على أساس األنشطة ( )ABCهو:
طريقة لحساب التكلفة ،مصمم لتزويد المديرين بمعلومات التكلفة الالزمة التخاذ الق اررات االستراتيجية
والق اررات االخرى ،والتي من المحتمل أن تؤثر على الطاقة اإلنتاجية للشركة ،وكذلك التكاليف الثابتة
فضالً عن التكاليف المتغيرة ،وهو نظام يستخدم كمكمل لنظام التكاليف األساسي للشركة وليس بديالً
عنه .بينما عرفه ( )Horngren, et, al., 2012بأنه منهج التكاليف الذي يركز على النشاطات
الفردية كأهداف تكلفة رئيسة ،ويستخدم تكاليف األنشطة كأساس لتخصيص التكاليف على أهداف
التكلفة مثل المنتجات أو الخدمات.
ويعرف االتحاد الدولي لشركات الصناعة ( )CAM-1نظام ( )ABCبأنه :منهج يقيس تكلفة
أداء األنشطة والموارد ،وأغراض التكلفة ،بحيث يوزع تكلفة الموارد على األنشطة ،ويوزع تكلفة
األنشطة على أغراض التكلفة ،باالعتماد على استخدامها ،كما يميز العالقات السببية بين األنشطة
ومسببات التكلفة (المنتجات أو الخدمات) (.)Rebischke, et, al., 2005
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كما وُيعرف نظام ) (ABCبأنه طريقة لقياس التكاليف وأغراضها ،وأداء األنشطة ،حيث يتم

تخصيص التكاليف على األنشطة مستندة على مقدار استخدامهم من مصادر التكاليف ،ومن ثم
تخصيص التكاليف على أغراضها مستندة على مقدار استخدامهم من األنشطة (.)James, 2006
أما ( )Cooper& Kaplan, 1998فقد أشا ار إلى أن نظام التكاليف المبني على األنشطة
محاسبيا فحسب ،بل يتعلق بكافة نواحي األعمال ،حيث يساعد اإلدارة في معرفة المنتجات
ليس أسلوبا
ً

الواجب إنتاجها وأي الزبائن تخدم؟ ،إضافة للدور الذي يلعبه هذا النظام في تحسين األداء المستقبلي
للشركة .وقد عرفاه بأنه " :أداة استراتيجية للشركة 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".
ويمكن من خالل هذه التعريفات التوصل إلى تعريف شامل لنظام التكاليف المبني على
أنشطة ،حيث إنه يعد أحد أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية الذي يهتم بتخصيص التكاليف غير
المباشرة على المنتجات والخدمات التي تمثل هدف التكلفة ( )Cost Objectحسب استفادة كل نوع
من هذه المنتجات أو الخدمات من كل نشاط من أنشطة الشركة ( ،)Activityالتي بدورها استنفذت
التكاليف غير المباشرة التي يتم تجميعها في وعاء تكلفة خاص بكل مجموعة متجانسة من التكاليف
( )Cost Poolsباستخدام محركات التكلفة المالئمة (.)Cost Driver
وفي ضوء هذا التعريفات يمكن التطرق إلى أهم المصطلحات الوارد فيها فيما يلي:
.4

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

.8

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

.1

وعاء التكلفة ( :)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
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.8

محرك التكلفة ( :)Cost Driverأي حدث يتسبب في تغيير على مجموع تكلفة النشاط
(.)Ramsey, 1994

 1.1.1مراحل تطبيق نظام ()ABC
هناك أربع مراحل أساسية لتطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة وقد أوردها ( & Cooper
 )Kaplan, 1987كما يلي:
.4
.8

تحديد النشاطات الرئيسة في الشركة.

تحديتد العوامتل (محركتات التكلفتة  )Cost Driversالتتي تتؤثر بشتكل كبيتر فتي تكلفتة النشتاط،
والتحديد المباشر لكيفية طلب النشاط للتكلفة .

.1

إنشاء وعاء تكلفة لكل نشتاط ،وتتبتع التكتاليف طبقًتا للنشتاطات ،حستب مقتدار استتنفاذ األنشتطة
لتلك التكاليف.

.8

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

والمنتجات.

 1.1.1أسباب التحول إلى نظام ()ABC
لعل من أبرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكلفة على أساس النشاط هي
(الداعور:)8118 ،
.4

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

.8

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 ( )%41من إجمالي التكلفة ،بينما انخفضت األجور المباشرة بنسبة تتراوح
بين ()%41-4
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.1

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.

 1.1.1مزايا تطبيق نظام ()ABC
يعمل نظام محاسبة التكاليف المبني على األنشطة على توريد معلومات تتصف بالدقة عن كيفية
استخدام الموارد المرتبطة باألنشطة المختلفة ،ومن خالل دقة هذه المعلومات يمكن تلخيص أهم مزايا
هذا النظام بما يلي:
.4

فعالية الدور الرقابي لنظام ) (ABCمقارنه بنظام التكاليف التقليدي لتخصيص التكاليف غير
المباشرة ،طالما أنه يأخذ في الحسبان التوقيت المبكر للتحكم في األنشطة ،وقبل االنتهاء من
عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات النهائية ،األمر الذي يزيد من إمكانية تالفي أي انحرافات
(درغام.)8110 ،

.8

يزود المديرين بأسباب نشوء التكلفة ،مما يزودهم برؤية واضحة بتحليالت التكلفة والمنفعة،
ويمكن كذلك من االستغالل األفضل للموارد النادرة (.)Ellis, 2003

.1

يساعد على اتخاذ ق اررات إدارية أفضل من خالل التحديد الدقيق لتكاليف المنتجات ،وبالتالي
اتخاذ ق اررات تتعلق بالتوقف عن إنتاج منتج معين ،أو التوسع في إنتاجه أو ش ارئه من الخارج
()Needy et al., 2003

.8

استناداً إلى عالقة السبب واألثر التي يعتمدها نظام تكاليف األنشطة ( )ABCيمكن تتبع
التكاليف غير المباشرة ،وتخصيصها على المنتجات أو العمالء بدقة وموضوعية ،دون اللجوء
إلى التوزيع االجتهادي أو التحكيمي ،كما في أنظمة التكاليف التقليدية ( Adamu, et, al.,
.)2010

.4

يصنف نظام ( )ABCاألنشطة حسب القيمة المضافة ،مما يتيح الفرصة إلدارة الشركة لدراسة
تكاليف األنشطة بعمق ،ويجعلها قادرة على التحليل المالئم ،ومحاولة استبعاد األنشطة ذات
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التكاليف المرتفعة والتي ال تضيف قيمة ،وكذلك دراسة إمكانية تحسين أساليب أداء األنشطة
ذات القيمة المضافة الضعيفة (حلس.)2007 ،
.0

يساهم في توفير المعلومات المالية وغير المالية عن الوحدات االقتصادية ،مما يؤدى إلى
زيادة الربحية وتحسين أداء وانسياب العمل في عمليات وأنشطة الوحدات االقتصادية
(.)Grasso, 2005

.0

يؤثر نظام ) (ABCبصورة فعالة على ق اررات التسعير من خالل حساب تكلفة التنوع بدرجه
كثير من التكاليف ال ترتبط بحجم اإلنتاج ،بل
أكثر دقه ،حيث برهن هذا النظام على أن هناك َاً
ترتبط بدرجة تعقيد وتنوع المنتجات ،وغيرها من العوامل المسببة لوجود التكاليف (درغام،
.)8110

.4

طريقة مالئمة إلظهار ربحية الزبائن ،وتساهم في تحديد األنشطة التي تضيف قيمة والتي ال
تضيف قيمة ،مما يجعل المعلومات التي يوفرها هذا المنهج تساعد في تطوير االستراتيجية
والق اررات التشغيلية (.)kucha, 2007

.4

يساعد المديرين في خفض وترشيد الموارد المستنفذة ،من خالل تحسين مستوى األداء عند
تنفيذ عمليات البيع والتسويق ،باإلضافة إلى رفع كفاءة أداء الوحدات االقتصادية من خالل
استخدام المناهج الحديثة مثل إدارة الجودة الشاملة (سامي.)8111 ،

وقد حدد المعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين ( )CIMA,2008فوائد استخدام نظام ( )ABCفيما يلي:
.4

نظام التكاليف على أساس النشاط ( )ABCأكثر دقة في حساب تكاليف المنتجات والخدمات.

.8

يسمح نظام ( )ABCبفهم أفضل وأشمل للنفقات العامة ومسببات حدوثها.

.1

يصور نظام ( )ABCبشكل أكثر وضوحاً تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة ،مما يساعد
المديرين في تخفيض تلك التكاليف أو القضاء عليها.

.8

يدعم تطبيق ( )ABCقدرة الشركة على استخدام أساليب محاسبة إدارية أخرى من شأنها دعم
الموقع التنافسي للشركة ،وتحسين األداء المالي واإلداري لها ،كأسلوب التحسين المستمر و
بطاقة األداء المتوازن.

29

 1.1.1االنتقادات الموجدة إلى نظام محاسبة تكاليف األ نشطة
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:
.4

التكاليف المرتفعة إلجراء المقابالت الخاصة بنموذج التكلفة على أساس النشاط.

.8

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

.1

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

.8

كبر الوقت المستنفذ في حصر ومعالجة بيانات التكاليف ضمن منهج ( )ABCمما جعل
الشركات المطبقة لهذا المنهج إما أن تتخلى عنه أو توقف تحديثه ( Kaplan & Anderson,
.)2007

.4

صعوبة تحديد محركات التكلفة ووحدات التكلفة ،والنقص في الموارد الخاصة بعملية التطبيق،
باإلضافة إلى عدم دعم وادراك اإلدارة العليا لعملية التطبيق (.)O'brien, et al., 1996

.0

تتمثل مشاكل التطبيق في الوحدات الخدماتية في أن نسبة كبيرة من تكاليفها تعتبر أنشطة
على مستوى الوحدة ككل والتي ال يمكن تتبعها إلى أي من الخدمات التي تقدمه هذه الوحدة،
باإلضافة إلى صعوبة الحصول على البيانات وذلك ألن الكثير من األنشطة تميل إلى أن
تشمل على مهام بشرية غير متكررة والتي ال يمكن تسجيلها بشكل آلي ( & Gerrison
.)Noreen, 2003

.0

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

.4

تطبيق منهج ( )ABCقد يتعارض مع بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مثل مبدأ
الحيطة والحذر ومبدأ القابلية للتحقق ،وبالتالي يجب على الوحدات التي تطبق هذا المنهج ان
تحتفظ بنظامين ،األول لالستخدام الداخلي والثاني لالستخدام الخارجي (تقارير مالية) وهذا
مكلف جدا ()Garrison et, al., 2012
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على الرغم من أي انتقادات موجهة لمنهج ( ،)ABCإال أن هذا المنهج مازال يتمتع بميزات عديدة
تجعله أفضل من النظم التقليدية لتخصيص التكاليف ،كما أن منهج ( )ABCقد فتح الباب أمام
المحاسبيين اإلداريين إلى إجراء دراسات لتطويره دون اغفال المبدأ األساسي لهذا النظام وهو االلتزام
بعالقة السبب واألثر في تخصيص التكاليف.
1.1

اإل نتا بالوقت المحدد "Just In Time "JIT
بسبب التطورات التكنولوجية التي صاحبت العملية اإلنتاجية ،وزيادة حدة المنافسة باألسواق،

زادت توقعات الزبائن بالحصول على منتجات ذات جودة عالية بتكاليف منخفضة ،مما فرض على
إرضاء لزبائنها ،ومن
الشركات ضرورة تخفيض تكلفة منتجاتها ،وتحسين نوعيتها ،وزيادة كفاءة أدائها،
ً

الطبيعي أنه يتوجب على المنتجين التنبؤ المستقبلي للطلب على منتجاتهم ،وذلك لتسيير العملية

اإلنتاجية بسهولة لمواجهة هذا الطلب من ناحية ،وتشغيل العاملين بكفاءة عالية من ناحية أخرى،
بهدف تقليل تكاليف اإلنتاج للحصول على أقصى أرباح ممكنة ()Garrison et, al., 2012
وحتى تصل الشركة إلى ذلك كان البد لها من محاولة استخدامها لعناصر اإلنتاج ومواردها
بكفاءة ،وازالة معوقات اإلنتاج واألنشطة غير الضرورية ،التي تصاحب العملية اإلنتاجية ،لذلك بدأت
الشركات الصناعية التي كانت الشركات اليابانية السباقة إليها في السنوات األخيرة بتطبيق نظام جديد
للحصول على المواد واإلنتاج في أوقات محددة وبدقة ،وقد عرف هذا النظام بالت )،(Just In Time
والذي يعمل على استغالل الموارد المتاحة دون ضياع أو إلغاء العمليات التي ينتج عنها تكاليف ،وال
تضيف قيمة لمنتجات الشركة كتكاليف التخزين (اليعقوب.)8114 ،
حيث كانت شركة تويوتا هي أول من تبنى نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ( ،)JITوذلك في
الخمسينات من القرن الماضي ،وقد حقق استخدام الشركات لهذا النظام نتائج ملحوظة في زيادة الطاقة
اإلنتاجية من خالل تقليل الفاقد ( ،)Kaneko & Nojiri, 2008وقد حدد الفاقد من قبل مديري
الشركات اليابانية بأنه كل ما زاد عن المبلغ األدنى الضروري لإلنتاج والمتمثل بالمعدات والمواد ووقت
العمل (.)Chase, et, al., 2006
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ومن هنا جاءت فكرة تطبيق واستخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ،كأحد البدائل
االستراتيجية الحديثة في مجال اإلنتاج ،لما له من آثار ونتائج جيدة على صعيد تكلفة التصنع
والمنافسة ،وذلك ضمن محدودية الموارد ،من خالل إلغاء األنشطة غير الضرورية التي تتخلل
العمليات ،وزيادة اإلنتاجية ،مما يؤدي إلى االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج وخفض التكلفة وزيادة
اإلنتاجية وتحسين النوعية ورفع كفاءة األداء (البشتاوي ،والمطارنة.)8114 ،
 1.1.1فلسفة أسلوب ()JIT
يقوم أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد على فكرة عدم شراء أو إنتاج صنف معين طالما لم
تستلم الشركة طلب شراء من العمالء ،أي أن شراء أو إنتاج صنف معين يتم فور تلقي الشركة أمر
توريد من قبل زبائنها .ففلسفة هذا النظام تقوم على أن تحقق اإليراد للشركة ال تتم باإلنتاج أو الشراء
وتكديس البضائع في المستودعات ،وانما تحدث عند إجراء عملية البيع ،لذلك تعتبر فلسفة أسلوب
اإلنتاج في الوقت المحدد نقلة في االتجاه العكسي للفكر المحاسبي المتعارف عليه بشأن رقابة
المخزون بمختلف أنواعه ،ففي نظم التصنيع التقليدية عندما تنهى عملية إنتاجية معينة تجهيز كمية
معينة من اإلنتاج تدفعها إلى العملية التالية ،بغض النظر عما إذا كانت تلك العملية مستعدة
الستالمها من عدمه ،بما يؤدى إلى تراكم في المخزون من المنتجات التامة وغير التامة الصنع،
وبالتالي تجميد األموال ،وعدم كفاءة عمليات التشغيل ،خاصة إذا ما انتشرت الزيادات غير المطلوبة
في المخزون على طول خط اإلنتاج (جامعة القدس المفتوحة.)8114 ،
أما في ظل فلسفة اإلنتاج في الوقت المحدد ،يتدفق اإلنتاج وفقًا لما يسمى بمدخل الجذب
( )Pullللمنتجات المصنعة ،وتنطوي فكرة الجذب هذه على أن ترسل المرحلة األخيرة لإلنتاج إشارة
إلى نقطة اإلنتاج السابقة ،بمقدار المواد أو القطع الالزمة بالضبط لجميع المنتجات خالل الساعات
القليلة القادمة ،وهذا المقدار من المواد أو القطع فقط هو الذى يتم توفيره ،بنفس هذه اإلشارة ترسل إلى
الخلف لكل نقطة إنتاج سابقة ،وبشكل يحافظ على تدفق وانسياب المواد بسهولة وبدون مخزون عند
أي نقطة ،وبالتالي تتجاوب كل نقاط اإلنتاج مع الجذب الذى تحدثه رحلة اإلنتاج األخيرة والتي
تتجاوب بدورها مع طلبيات العمالء (الجمال ونور الدين.)8114 ،
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 1.1.1مفدوم اإل نتا بالوقت المحدد
يعتبر نظام تكاليف اإلنتاج بالوقت المحدد ،JITفلسفة تعمل على إزالة الفاقد في كافة األنشطة
والعمليات الخاصة بعملية إنتاجية معينة داخل المشروع ،األمر الذي يؤدي تطويرها وتخفيض تكاليفها
( .)Cobb, 1992كما أنه نظام يعمل على خفض مستويات مخزون المواد الخام ومخزون الوحدات
تحت اإلنتاج ومخزون الوحدات المنتجة ،وبالتالي تحسين كفاءة وجودة اإلنتاج وتحسين الربحية (El-
 .)Dyasty, 2006وهو أيضاً عملية ضبط توقيت استالم المواد على وقت ابتداء استخدامها في
عملية اإلنتاج ،مع ضبط توقيت االنتهاء من اإلنتاج على وقت تسليم أو شحن اإلنتاج التام إلى
العميل (حسين.)8111 ،
بينما يرى( )Schroeder, 1989انه" :نظام تكاليف المخزون في الوقت المناسب الذي يعمل
غدا ،وذلك من خالل ضبط توقيت استالم المواد عند البدء في
على استالم المواد اليوم واستخدامها ً

استخدامها في اإلنتاج ،وضبط توقيت االنتهاء منها على وقت تسليم أو شحن اإلنتاج التام إلى
العميل".

ويرى (جمعة واخرون )8114 ،إن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  JITهو :أحد نظم اإلنتاج
الحديثة والتي تهدف إلى تطبيق نظام إنتاج بدون مخزون ،بحيث يؤدي إلى تخفيض المخزون من
المواد األولية واإلنتاج تحت التشغيل واإلنتاج التام إلى أدنى حد أو التخلص من المخزون تماما.
أما (الجمال و نورالدين )8114 ،فقد عرفا نظام اإلنتاج في الوقت المحدد أنه" :ذلك النظام
الذي يتم فيه إنتاج كل جزء من المنتج ،بواسطة إحدى خاليا التشغيل على خط اإلنتاج في ذات
اللحظة التي تكون فيها الخلية التالية محتاجة إليها ومستعدة الستالمها".
ومن خالل ذلك يتضح أن نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  JITهو :نظام يتم بمقتضاه إنتاج
كمية معينة من المنتج النهائي في الوقت المحدد الذي يتم فيه طلب هذه المنتجات ،وبالتالي الحصول
على المدخالت في الوقت المحدد الذي ال يتجاوز وقت التسليم مطروحا منه المدة الالزمة لإلنتاج،
مما يؤدي إلى وصول المخزون إلى أقرب ما يكون من الصفر.
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 1.1.1مقومات اإل نتا بالوقت المحدد
من أهم الشروط واإلجراءات الواجب توفرها عند تطبيق نظام اإلنتاج بالوقت المحدد ()JIT
لضمان نجاحه ما يلي:
.4

االعتماد على عدد محدود من الموردين المستعدين لتوريد كميات صغيرة على عدة دفعات في
اليوم الواحد وبنفس الكميات المطلوبة من قبل الشركة ،في الوقت المحدد دون تأخير،
وبالمواصفات المطلوبة ( ،)Garrison & Noreen,2003األمر الذي يجعل حاجة الشركة
إلى االحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون غير ضرورية ،مما يؤدي إلى وجود وفورات كبيرة في
تكاليف الفحص والتخزين والمناولة .كما يحصل المورد على عقود توريد طويلة األجل تضمن
استمرار عملهم طالما التزم بشروط التسليم المتفق عليها .ويتوقف اختيار الموردين الذين
يحوزون ثقة الشركة على العوامل التالية (.)Rosemary,2003
أ.

قدرة المورد على التوريد في الوقت المحدد.

ب .قدرة المورد على التوريد بالجودة المحددة.

.8

ج.

قدرة المورد على التوريد بكميات صغيرة وبدفعات متكررة.

د.

مدى تبني المورد لمدخل التحسين المستمر.

هت.

قوة المركز المالي للمورد واألسعار التي يقدمها.

إعادة ترتيب المصنع في شكل خاليا إنتاجية يوفر على الشركة تكاليف نقل المواد الخام،
واإلنتاج تحت التشغيل بين المخازن وأقسام اإلنتاج ( .)Cobb,1992وهذا يعني وضع كل
اآلالت الالزمة إلنتاج منتج معين في مكان واحد ،وترتيبها حسب العمليات الالزمة لإلنتاج
مما يشبه وجود مصنع صغير فردي لكل منتج (الجمال و نورالدين.)8114 ،

.1

تخفيض فترة االنتظار ووقت إعداد اآلالت :تخفيض فترة االنتظار يعمل على زيادة سرعة
االستجابة لطلبات العمالء ،كما أن تخفيض وقت إعداد اآلالت وتكلفة اإلعداد يساعد على
تخفيض حجم دفعة اإلنتاج( ،ويصبح اإلنتاج على دفعات صغيرة) وال يعود هناك حاجة لكمية
كبيرة من المخزون (صباح.)8114 ،
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.8

وجود عمال متعددي المهارات :يجب تدريب العاملين بحيث يصبحون قادرين على تشغيل
كافة أنواع المعدات الموجودة في خلية التصنيع ،واجراء اإلصالحات البسيطة والصيانة
الروتينية  ،وأيضا إجراء فحص جودة المنتجات ،إلنجاز العمل في الوقت المناسب وضمن
المواصفات المحددة (جامعة القدس المفتوحة.)8114 ،

.4

تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة :بحيث يتم نقل األجزاء والمنتجات تحت التشغيل من مرحلة
ألخرى مع عدم وجود أي عيوب أو تالف في هذه الوحدات (صباح.)8114 ،
وكما أي نظام جديد يواجه بمقاومة التغيير ،يتطلب نظام اإلنتاج بالوقت المحدد ( )JITلضمان

نجاحه أيضا تغيير النمط اإلداري والتفكيري لدى اإلدارة ،نظ ار الحتمالية عدم تقبل اإلدارة ،خصوصا
خالل فترة التحول للنظام ،لفكرة التوقف عن العمل عند عدم وجود طلبات من الزبائن.
 1.1.1مزايا نظام اإل نتا بالوقت المحدد ()JIT
نظام اإلنتاج بالوقت المحدد يركز على رقابة إجمالي التكاليف الصناعية ،وتطبيقه يؤدي إلى
تخفيض التكاليف الصناعية بصورة كبيرة ومنها (الجمال و نورالدين( )8114،صباح:)8114 ،
.4

تخفيض حجم المخزون وكمية األموال المستثمرة فيه وفي المباني الالزمة لوضع كميات
المخزون الكبيرة.

.8

تخفيض تكاليف النقل ومناولة المخزون.

.1

تخفيض تكاليف إعداد اآلالت مما يؤدي النخفاض إجمالي تكلفة اإلنتاج.

.8

انخفاض عدد الوحدات التالفة والفاقدة بناء على تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

.4

ازدياد إيرادات المبيعات نتيجةً لسرعة االستجابة للعمالء.

 1.1.1عيوب نظام اإل نتا بالوقت المحدد ()JIT
بالرغم من المزايا التي حققها هذا النظام إال أنه يواجه عدد من المشاكل ،والتي أشارت لها العديد
من الدراسات حيث أشارت دراسة (البشتاوي و المطارنة )8114 ،إلى مشاكل وعيوب نظام اإلنتاج في
الوقت المحدد في النقاط اآلتية:
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.4

صعوبة تحقيق بعض افتراضات النظام مثل عدم حدوث عيوب في اإلنتاج ،وكذلك الوصول
بمستوى الوحدات المعيبة إلى الصفر ،والوصول بالمخزون إلى الصفر ،مما يعني صعوبة
تحقيق ذلك في الشركات كبيرة الحجم أو الشركات ذات النشاط الموسمي.

.8

كبير بين اإلدارة والعمال وكذلك بين اإلدارة والموردين ،وال يمكن تطبق
عونا ًا
إن النظام يتطلب ً

.1

يتطلب النظام ضرورة تطوير نظم المحاسبة بصفة عامة ،والتكاليف بصفة خاصة ،والمفاهيم

هذا النظام بدون التعامل المتكامل بين تلك األطراف.

التي يقوم عليها نظام التكاليف بصفة عامة.
.8

إن بعض الشركات ال تتقبل فكرة تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد بسبب التكلفة
العالية التي سوف تتكبدها الشركات في بداية تطبيق النظام من إعداد لإلداريين والعاملين،
ولتغيير تعامالت الشركة معه كل من الموردين والعمالء.

.4

عدم اقتناع اإلدارة بالتحول من النظم الحالية إلى نظام تكاليف اإلنتاج في الوقت المحدد،
خوفًا من عدم ضمان نتائج تطبيقه.

1.1

إدارة الجودة الشاملة "Total Quality Management "TQM
بالغا بموضوع الجودة وضمانها ،بل أصبحت الجودة
يشهد العالم في اآلونة األخيرة اهتماما ً

هاما ال يمكن ألي شركة أو مؤسسة معاصرة أن تواجه التحديات التي
سالحا
اليوم تشكل
ً
ً
تنافسيا ً

يفرضها اجتياح العولمة لبيئة األعمال المعاصرة دون أن تتسلح به .وسواء كانت هذه المؤسسة شركة

إنتاجية أو مؤسسة خدمية أو حتى شركة غير ربحية ،فحنه يتحتم عليها االهتمام بموضوع الجودة وأن
تضعه في سلم أولوياتها حتى تتمكن من الصمود في وجه المنافسة العالمية التي تزداد يوما بعد يوما
بفعل حرية التجارة العالمية وتنامي قوة الشركات متعددة الجنسية (البكري.)8118 ،
ويرى بعض الكتاب أن الجودة ليست وليدة عصر الصناعة والثورة الصناعية ،بل إن جذورها
تمتد إلى القرن الثامن عشر قبل الميالد .ويدلل (العزاوي )8118 ،على ذلك بما تضمنته المادة
( )884من 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.
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وتتكامل تقنية  TQMمع تقنية  JITمن اعتبار تقنية  TQMأم اًر جوهرياً في تقنية ،JIT
فعندما يكتشف عامل في خلية تصنيعية عيباً فانه يصدر فو اًر إشعا اًر لآلخرين بوجود مشكلة حيث
يحدث التوقف الفوري ،وطبقاً لتقنية  JITيؤدي أي توقف إلحدى العمليات إلى توقف فوري لكافة
العمليات الصناعية األخرى إلى أن يتم حل مشكلة الجودة ،وبهذا فحن تقنية  JITتخلق حالة الطوارئ
الستعجال الحل الفوري للمشكالت والتخلص من األسباب الرئيسة لعيوب الجودة بأقصى سرعة ممكنة
(الجمال ونورالدين ،)8114 ،بهدف التخلص من تراكم غير مستحب للمخزون وهذا األسلوب يؤدي
إلى إنتاج نموذج خالي من العيوب وهو ما يسمى بأنموذج العيب الصفري وهو ما تشترك به كل من
تقنيتي  JITو .TQM
 1.1.1مفدوم إدارة الجودة الشاملة
يرجع مفهوم الجودة ( )Qualityإلى الكلمة الالتينية ( )Qualitasوالتي تعني طبيعة الشخص
وقديما كانت تعني الدقة واإلتقان (الدراركة ،)8110 ،فالجودة
أو طبيعة الشيء ودرجة الصالبة،
ً

فلسفة إدارية تحتوي على مجموعة من المبادئ التوضيحية التي تقوم عليها المؤسسة لخلق شركة
مستمرة في تحسين أدائه ،وهي مسؤولية تضامنية بين جميع إدارات الشركة في داخل إطار هياكلها
التنظيمية ،وتعتمد إدارة الجودة على استخدام األساليب الكلية والقدرات البشرية لتحسين تقديم الخدمة أو
المنتج للمستفيد األخير معتمدة على أساليب تحسين مختلفة تتسم بأنها نظم متكاملة ( Integrate
 ،)systemsعلى أن يفي بمتطلبات واحتياجات العمالء على اختالف أذواقهم ومشاربهم (بحر وعبد
الحليم.)8110 ،
وعلى الرغم من وجود العديد من المحاوالت لتعريف إدارة الجودة الشاملة ،و تحديد ما هي
متطلباتها و مبادئها األساسية ،ال يوجد لها تعريف محدد وشامل ،ومن هنا تعددت التعاريف والتي
بمجملها شكلت إلدارة الجودة الشاملة إطارها و مفهومها و فلسفتها المتميزة في الفكر اإلداري الحديث،
حيث يرى (علوان )8114 ،أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يتضمن فلسفة لمنهج فكري متكامل ،يعتمد
على إرضاء المستهلكين ،كأهم األهداف التي تسعى إليها الشركة في األمد الطويل ،من خالل
المسؤولية التضامنية بين اإلدارة و العاملين على التحسينات المستمرة لجميع األنشطة ،وعلى مستوى
الشركة ككل .فهو مدخل إداري يتطلب االلتزام الكامل من اإلدارة العليا ،حيث يتم التركيز على جودة
األداء في جميع الجوانب و التخصصات المختلفة في الشركة.
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ويعرف كل من ) )Robbins & Coulter, 2005إدارة الجودة الشاملة على أنها فلسفة
إدارية موجهه على أساس التحسين المستمر ،واالستجابة الحتياجات ،وتوقعات الزبون ،في حين يرى
كل من ( )Haar & Spell, 2006أن إدارة الجودة الشاملة هي االلتزام التنظيمي في التحسينات
المستمرة ،واإليفاء باحتياجات الزبون.
ويرى ( )Al-Fayyad, 2010في إدارة الجودة الشاملة نظام شامل ومتكامل يهدف الوصول
إلى جودة المخرجات ،من خالل التركيز على جودة المدخالت والعمليات الداخلية ،والمتأثرة بتطلعات
كل من أصحاب العمل والمؤسسات الدولية المعنية بالجودة.
وقد عرف ( )Weygandt, et, al., 2012إدارة الجودة الشاملة :بأنها أنظمة تسعى للتقليل
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 يرى ( )Kaplan, et, al., 2012في إدارة الجودة الشاملة عملية للتحسين المستمر
للجودة ) )CQIوهو مفهوم مطور آخر إلدارة الجودة الشاملة يركز بشكل قوي على تحسين وتطوير
العمليات الداخلية والخارجية ذات الصلة بالجهات الداخلية للشركة ( القوى العاملة  -المديرين )
والجهات الخارجية المرتبطة بالشركة (الجمهور المستهلك للمنتج /الخدمة ،والعمالء ) ،وهذا ما ذهب
إليه أيضا ( )Edmonds, et, al., 2012في تعريفهم إلدارة الجودة الشاملة حيث عرفوها بأنها:
"التحسين المستمر للجودة من خالل استم اررية العاملين في الشركة في بذل قصارى جهدهم لت (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 يمكن التوصل إلى أن إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية تسعى اإلدارة
من خالها إلى استغالل كافة مواردها المتاحة مادية وبشرية ومعلوماتية بكفاءة عالية ،وبتنسيق شامل
لكافة مقوماتها ،وباشراك الجميع في تطبيق استراتيجيتها ،وصوال إلرضاء الزبون بشكل مستمر ومتجدد
والحفاظ عليه ،واكتساب زبائن جدد.
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وكأي فلسفة جديدة أو نظام البد لها من مبادئ وأهداف ،والتي من الممكن قراءتها بين
الكلمات الموضحة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة السابقة الذكر ،والتالي سرد ألهم مبادئ وأهداف إدارة
الجودة الشاملة التي وردت في هذه المفاهيم:
 1.1.1مبادئ إدارة الجودة الشاملة
.4

التركيز على العميل :حيث إن كافة المفاهيم السابقة رغم تباينها اتفقت أن المبدأ األساسي
لفلسفة إدارة الجودة الشاملة هي الوصول إلى إرضاء العميل ،والعميل ليس فقط طالب المنتج
أو الخدمة الذي تحاول الشركة تلبية طلباته بالجودة والتكلفة والوقت المناسب ،بل يدخل ضمن
مفهوم العميل أيضا عمال الشركة الذي يجب التركيز عليهم من خالل التدريب والتمكين
والتحفيز ،ليكونوا الضمان إلنجاح إدارة الجودة الشاملة (.)Weygandt, et, al., 2012

.8

التركيز على العمليات والنتائج معا :وهو ما أشارت إليه المفاهيم السابقة بمصطلح (التحسين
المستمر) ،وأهمها ما ورد في تعريف ( )Kaplan, et, al., 2012إلدارة الجودة الشاملة بأن
التحسين المستمر يركز بشكل قوي على تحسين وتطوير العمليات الداخلية والخارجية للشركة،
فالتركيز على النتائج دون العمليات قد يعطي نتائج ،لكنها سوف تكون نتائج مؤقتة لن يكتب
لها االستم اررية مالم تبنى على أساس سليم من المدخالت والعمليات الداخلية ،وهذا ما ذهب
إليه ( )Al-Fayyad, 2010إن إدارة الجودة الشاملة تهدف الوصول إلى جودة المخرجات
من خالل التركيز على جودة المدخالت والعمليات الداخلية.

.1

الوقاية من األخطاء قبل وقوعها :حيث إن ما تقوم عليه فلسفة إدارة الجودة الشاملة كما يرى
( )Weygandt, et, al., 2012هو السعي للتخفيض من عيوب المنتجات التامة الصنع
بهدف التوصل لمستوى الالعيوب في المخرج النهائي ،سواء أكان منتجاً أو خدمة ،ويرى
( )Jablonski, 1991أن إعمال هذا المبدأ يتطلب استخدام معايير مقبولة لقياس جودة
المنتجات والخدمات أثناء عملية اإلنتاج بدال من استخدام مثل هذه المعايير بعد وقوع
األخطاء.

.8

تعبئة خبرات القوى العاملة :حيث يرى ( )Jablonski, 1991أن القوى العاملة تشكل منجماً
هائالً مليئاً بالمعلومات ،والفرص التي يمكن باستخدامها تطوير العمل وزيادة اإلنتاج وخفض
التكاليف ،ولهذا يجب إشعار العاملين بأنهم أعضاء في فريق فائز.
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.4

اتخاذ الق اررات استنادا إلى الحقائق :حيث تتبنى إدارة الجودة الشاملة مفهوم مؤسسي لحل
المشكالت من خالل (فرص التحسين) يشترك في تنفيذه الجميع من مدرين وقوى عاملة وحتى
العمالء ،من خالل التفهم الكامل للعمل ومشكالته وكافة المعلومات التي تتخذ على أساسها
الق اررات ،وهو ما يجب أن يعتمد على جهاز كفء للمعلومات وهذا ما قصده (علوان)8114 ،
بالمسؤولية التضامنية بين اإلدارة و العاملين على التحسينات المستمرة لجميع األنشطة وعلى
مستوى الشركة ككل.

.0

التغذية العكسية :وهذا المبدأ األخير يتيح للمبادئ الخمسة السابقة أن تؤتي ثمارها ،حيث
النجاح في الحصول على تغذية عكسية أمينة ،والرغبة المخلصة من المشرفين في مساعدة
مرؤوسيهم على االرتقاء تعتبر من أهم عوامل الزيادة في فرص النجاح واإلبداع
()Jablonski, 1991

 1.1.1أهداف إدارة الجودة الشاملة
يرى (السقاف )8114،أن الهدف األساسي من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة في شركات
األعمال هو ( :تطوير الجودة للمنتجات والخدمات مع إحراز تخفيض في التكاليف واإلقالل من الوقت
والجهد الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للزبائن وكسب رضائهم) .وهذا الهدف للجودة يشمل ثالث
فوائد رئيسة مهمة هي:
.4

خفض التكاليف :إن الجودة تتطلب عمل األشياء الصتحيحة بالطريقتة الصتحيحة متن أول مترة،
وهذا يعني تقليل المنتجات التالفة أو إعادة إنجازها ومن ثم تقليل التكاليف.

.8

تقليل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للزبون :فاإلجراءات التي وضتعت متن قبتل الشتركة إلنجتاز
الختتدمات للزبتتون قتتد ركتتزت علتتى تحقيتتق األهتتداف ومراقبتهتتا ،ومتتن ثتتم جتتاءت هتتذه اإلج تراءات
طويلة وجامدة في كثير من األحيان مما أثر تأثي اًر سلبياً في الزبون.

.1

تحقيتتق الجتتودة :وذلتتك بتطتتوير المنتجتتات والختتدمات بحستتب رغبتتة الزبتتائن ،إن عتتدم االهتمتتام
بتتالجودة يتتؤدي لزيتتادة الوقتتت ألداء وانجتتاز المهتتام ،وزيتتادة أعمتتال المراقبتتة ومتتن ثتتم زيتتادة شتتكوى
المستفيدين من هذه الخدمات.
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 1.1.1مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة
بعد اجراء نظرة عامة على الشركة والتعرف على هيكلها التنظيمي ،تمر عملية تطبيق إدارة
الجودة الشاملة بخمسة مراحل متتالية كما يلي (:)Jablonski, 1991
.4

التهيئة أو اإلعداد :وهي عبارة عن مرحلة تحضير واعداد لتطبيق إدارة الجودة الشاملة،
وتحديد مدى الحاجة إلى تطبيق هذا النظام وتحديد األهداف والموارد المطلوبة لتطبيقه ،وفيها
تتحدد األهداف والمصطلحات التي يجب االجتماع عليها.

.8

التخطيط :وفيها يتم وضع الخطط التفصيلية والتصديق عليها وتوفير الموارد الالزمة.

.1

التقدير والتقويم :تقويم قدرة الشركة على تطبيق الجودة الشاملة ،والهدف من تطبيقها ،ومدى
تقبل الموظفين لها ،ونتائج تطبيقها على العمالء.

.8

التنفيذ :وفيها يتم اختيار المنفذين وتدريبهم.

.4

تبادل ونشر الخبرات :وفيها يتم استثمار الخبرات والنجاحات التي تحققت.
وشدد ( )Jablonski, 1991على ضرورة أن يسبق هذه المراحل التعرف على
الهيكل التنظيمي الحالي للشركة ،وأن تتم هذه المراحل وفق جدول زمني يحدد تاريخ بدء
وانتهاء كل مرحلة ،والشكل التالي يبين مراحل تطبيق الجودة الشاملة كما يراها
(.)Jablonski
شكل رقم ()8.4
مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة

المصدر )Jablonski, 1991( :بتصرف
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 1.1.1تكاليف 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 تكاليف إجراء القصور في التحسين
( ،)Feigenbaum,1956وقد عرفت (الحلبي )8141 ،تكاليف الجودة بأنها" :نظام التكاليف الذي
يعمل على قياس وتحليل ورقابة تكاليف الجودة للوصل 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.
 1.1.1.1تصنيف تكاليف الجودة
أوضح ( )Kaplan, et, al., 2012بأن ما نسبته بين ( )%11-%81من تكاليف الجودة هي
ذات صلة بشكل مباشر بتكاليف التصنيع (تكاليف مباشرة) ،وقد صنفها إلى أربع فئات كالتالي:
.4

تكاليف الوقاية :فهي تلك التكاليف المتكبدة لضمان أن الشركات تنتج منتجات وفقا لمعايير
الجودة العالمية ( ،)ISO 9001ولتجنب منع حدوث عيوب قبل إنتاج المنتج بشكله النهائي
من خالل تصميم منتجات جيدة خالية من العيوب ،وقد ضرب أمثلة على ذلك ( هندسة
الجودة ،وتدريب العاملين ،والرقابة على الجودة ،للوصل إلى الهدف الرئيس ،والمتمثل بحرضاء
الزبائن وكسب الثقة من طرفهم وجذب زبائن جدد (.)Kaplan, et, al., 2012

.8

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 التفتيع على األجزاء
المشتراة من المواد الخام ،واختبار المعدات والمكائن والتفتيع على األنظمة التكنولوجية
وأنظمة المعلومات و التفتيع على نظام الرقابة الداخلي ،وقد عرفها (علوان :)8114 ،بأنها
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تلك 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 فحنها تتضمن تكاليف موظف الفحص والتفتيع ،كما تتضمن كلفة
المعدات والنفقات المترتبة على صيانة قسم التفتيع.
.1

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 الضخمة ،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:
أ.

تكاليف الخردة وهي مرتبطة بالمنتجات الرديئة ،والتي ال يمكن إصالحها والمتمثلة
بالمنتجات التامة الصنع المعيبة ،والتي يتم الكشف عنها خالل عملية اإلنتاج.

ب.

تكاليف العمل المعتاد المرتبطة بحعادة تصليح أو تحديد المنتجات المعيبة.

ج.

تكاليف توقف العملية وتتضمن تصليح أو استبدال المكائن واألجهزة وازالة المسببات
المؤدية ذلك.

د.

تكاليف فشل العملية وهي المرتبطة بتحديد العملية اإلنتاجية التي أدت إلى منتجات
ذات الجودة الرديئة.

هت.

تكاليف خفض سعر البيع وهي ناشئة عن بيع وحدات 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،
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وتكاليف مرتبطة بمندوبي المبيعات في الشركة في متابعة حالة المنتجات المعيبة المستلمة
كاالتصاالت والزيارات الميدانية ،ومن الواضح أنها من أخطر التكاليف التي قد تصيب الشركة
على المدى الطويل ،فقد تخسر الشركة سمعتها وتخسر عدد من زبائنها األساسيين مما يخرج
الشركة من أسواق المنافسة ،وبالتالي تسعى إدارة الشركة 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:
أ.

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

ب.

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

ج.

تكاليف الطلبات التحذيرية وترتبط بالتحذيرات الناشئة عن المنتج ذي الجودة الرديئة.

د.

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

هت.

تكاليف فقدان المبيعات الناشئة عن عدم رضا المستهلك لجودة المنتج واحجامه عن
شراء المنتج.

 1.1.1النظرة األمريكية والنظرة اليابانية في مجال الجودة
يمكن القول بأن فكرة إدارة الجودة الشاملة تعتبر تحوالً في النظرة األمريكية التقليدية في
موضوع الجودة إلى النظرة اليابانية الحديثة .ويمكن تلخيص الفروقات بينهما من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم ()8.4

الفرق بين النظرة التقليدية األمريكية واليابانية للجودة
النظرة الحديثة (اليابانية)

النظرة التقليدية (األمريكية)
 .4تتضح الجودة بتطابق خصائص السلعة أو الخدمة مع  .4نفس النظرة
المواصفات الموضوعة مسبقًا.
 .8تتوقف الجودة على كل األقسام داخل الشركة.

 .8نفس النظرة

 .1هدف الجودة الوصول إلى نسبة معينة يتم تحديدها  .1ال يتم قبول أي نسبة معينة وهنالك مطالبة بتحقيق اإلنتاج
األفضل ومن أول مرة.

مسبقًا.

 .8تتضح الجودة بتطابق خصائص السلعة أو الخدمة مع  .8نفس النظرة
المواصفات الموضوعة مسبقًا.
 .4تتوقف الجودة على كل األقسام داخل الشركة.

 .4نفس النظرة

 .0هدف الجودة الوصول إلى نسبة معينة يتم تحديدها  .0ال يتم قبول أي نسبة معينة وهنالك مطالبة بتحقيق اإلنتاج
مسبقًا.
 .0لديهم ما يسمى أفضل مستوى للجودة والعمالء يدفعون

األفضل ومن أول مرة.
 .0زيادة مستوى الجودة بشكل دائم ألن ذلك يزيد حصة الشركة

مقابل تحسين الجودة بعد هذا المستوى.
 .4يتم تحديد أهداف الجودة مرة واحدى في السنة.

في السوق وسيزيد الطلب على سلعها.
 .4تحسين الجودة في كل وقت.

 .4الرقابة على الجودة تتم عن طريق الفحص أثناء  .4كل عامل مسؤول عن عملية الفحص حتى لو اقتضى األمر
إيقاف خط التجميع بالكامل لتصحيح عيب تم مالحظته.

اإلنتاج (فحص المنتج النهائي).

اعتمادا  .41يتم فحص كل قطعة يتم إنتاجها بمجرد إنتاجه والحرص
 .41يتم فحص كميات كبيرة من المنتجات التامة
ً
منخفضا وباالعتماد على
على أن يكون حجم المخزون
ً

على أسلوب العينات اإلحصائية.

مفهوم التوريد عند الحاجة أو ما يسمى بنظام الوقت المحدد
في التوريد.
 .44المسؤول عن عملية الفحص هو قسم الرقابة على قسم الرقابة على الجودة يتابع مستويات الجودة ويقوم بتعليم ونشر
الجودة.

الوعي بين األفراد المسؤولين عن اإلنتاج حول الجودة وكيفية
قياسها

المصدر  :توفيق ،عبد الرحمن "،الجودة الشاملة الدليل المتكامل" ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة" بميك" . ،جمهورية
مصر العربية2003،
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1.1

مدخل التكلفة المستددفة "Target Costing "TC
أثناء الحرب العالمية الثانية ظهرت فكرة أمريكية بسيطة أطلق عليها هندسة القيمة ،وقد ظهر

أسلوب هندسة القيمة في شركة ( )General Electricاألمريكية ،وذلك كمنهج أو أسلوب هندسي
منظم يسعى إلى إنتاج المنتج في ظل وجود نقص في عناصر اإلنتاج من المواد الخام والمنتجات
الوسيطة ،وأسفرت التجارب العملية عن إمكانية إنتاج منتجات ذات فاعلية عالية ،وتتكون من أقل عدد
ممكن من األجزاء الداخلية في تركيبه ،ثم تطور األسلوب حتى أصبح يؤدي إلى إنتاج منتج بأقصى
درجات الكفاءة والفاعلية مع خفض تكلفة اإلنتاج إلى أدنى مستوى.
وأخذت الصناعات اليابانية الفكرة األمريكية المسماة هندسة القيمة ونقلتها إلى الشركات
اليابانية بما يسمى تخفيض التكاليف الديناميكي ،ونظام تخطيط اإلنتاج في الستينيات من القرن
الماضي ،مستحدثة مدخل جديد إلدارة التكلفة عرف بمدخل التكلفة المستهدفة ( ،)Target Costوقد
قامت الشركات الصناعية اليابانية بتوسيع المفاهيم األساسية لهندسة القيمة إلى عملية التكلفة
المستهدفة ،والتي تهدف إلى إنتاج منتج بكفاءة وفاعلية مع خفض التكلفة وتخطيط الربحية (منصور،
 .)8114وهناك اليوم أكثر من  %41من الصناعات في اليابان مثل السيارات وااللكترونيات
وتجهيزات المستهلك واألدوات اآللية والصباغة تستخدم التكلفة المستهدفة ،ومن الطبيعي أن أفضل
الممارسين للتكلفة المستهدفة هي الشركات اليابانية القيادية مثل ،تويوتا ،نيسان ،سوني ،دايهاتسو
كانون ،اوليمبوس كوماتسو ،والعديد غيرها ،وبذلك 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 اليابانيين أسلوب التكلفة المستهدفة لما يقرب من الخمسين عاماً باعتباره
سالحا استراتيجيا إلدارة التكاليف ،إال أن المديرين 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 فحنه يناقع موضوع خاص بعمل المحاسبين ،وبالتالي فهو خارج اهتمامهم
بالرغم من أن مدخل التكلفة المستهدفة هو أسلوب شامل إلدارة التكاليف واألرباح (منصور.)8114 ،
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 1.1.1مفدوم التكلفة المستددفة
تصنف أغلب التعاريف الخاصة بالتكلفة المستهدفة ما يحدث في أسواق البيئة التنافسية والتي
تعد فيها تخفيض التكاليف شرط وعنصر ضروري لتحقيق الربحية ،إن تخفيض التكاليف وادارتها تعد
أمور ضرورية ال بد من القيام بها في كل مراحل تصميم وتطوير المنتج ،وبما ينعكس في تخفيض
التكلفة لكامل دورة حياة المنتج ،ويرى ( )Atkinson, et., al., 2012في مفهوم التكلفة المستهدفة
األسلوب الذي يعمل على تخفيض التكلفة في المراحل األولى من دورة حياه المنتج (مرحلة البحث
والتطوير ومرحلة التصميم) ،وهي إحدى األساليب التي يعتمد عليها بشكل قوي وواضح في إدارة
التكلفة من خالل تكاليف دورة حياة المنتج.
كما يرى ( )Kaplan & Atkinson, 1998بأنها :أحد أدوات إدارة التكلفة والتي تستخدم من
مرحل تصميم وانتاج المنتج إلضافة التحسينات الهادفة إلى تقليل التكاليف
قبل المخططين خالل ا
الصناعية المستقبلية للمنتج.
أما (فرج وجنيدي )8110 ،فيعرفان التكلفة المستهدفة بأنها" :التكلفة المسموح بحدوثها إلنتاج
المنتج بها ،بحيث يمكن معها تحقيق معدل العائد المطلوب" ،في حين عرفها ()Bahar, 2012
بأنها" :نشاط يهدف لتقليل دورة حياة المنتجات الجديدة ،مع عدم إغفال الجودة ومتطلبات الزبائن،
وذلك من خالل فحص كل األفكار الممكنة لتقليص التكاليف الخاصة بكل من التخطيط ،البحث
والتطوير ،التصميم التي تخص المنتج".
ويصف ( )Horngren, et, al., 2012التكلفة المستهدفة بأنها :تقدير طويل األمد لتكلفة

وحدة المنتج أو الخدمة التي تقوي الشركة ،لتحقيق الدخل التشغيلي المستهدف للوحدة عند البيع
بالسعر المستهدف ،والتي تحدد من خالل طرح الدخل التشغيلي المستهدف للوحدة من السعر

المستهدف.

وبالتالي يمكن تعريف التكلفة المستهدفة بأنها" :أحد أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية
للشركة الذي يركز على استراتيجية التميز السعري للمنتج من خالل الوصول لتكلفة تناسب السعر
المنافس ،مع ضمان الجودة للحصول على رضا الزبون".
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 1.1.1خصائص مندج التكلفة المستددفة
يتمتع منهج التكلفة المستهدفة بعدة خصائص يلخصها (الداعور )8118 ،فيما يلي:
.4

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

.8

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

.1

يتم استخدام بعض أساليب علم اإلدارة في تحديد التكاليف المستهدفة ،ألن األهداف اإلدارية
والتكاليف المستهدفة تتضمن األساليب الفنية لتطوير وتصميم المنتج.

.8

تطبيق أسلوب التكاليف المستهدفة يتطلب تعاون العديد من اإلدارات داخل الشركة.

 1.1.1مبادئ مندج التكلفة المستددفة:
يتضمن منهج التكلفة المستهدفة سبعة مبادئ أساسية هي (:)Hilton,2003
.4

قيادة السعر للتكلفة ) :(Price Led Costingفلتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أوالً
بتحديد السعر الذي يمكن أن يباع به المنتج ،وبطرح الربح المستهدف من هذا السعر نحصل
على التكلفة المستهدفة التي يجب تصنيع المنتج بحدودها.

.8

التركيز على الزبون ):(Focus on The Customerإذ ينبغي على اإلدارة معرفة تفضيالت
الزبائن وردود أفعالهم والسعر الذي يناسبهم.

.1

التركيز على تصميم المنتج

):(Focus on Product Designتُعد هندسة التصميم

العنصر الرئيس في التكلفة المستهدفة ،إذ يجب على المهندسين تصميم المنتج بالشكل الذي
يمكن إنتاجه في حدود تكلفته المستهدفة.
.8

التركيز على عملية التصميم ):(Focus on Process Designوهذا يعني فحص جميع
أوجه العملية اإلنتاجية للتأكد من أن المنتج سيتم تصنيعه بأعلى كفاءة ممكنة ،كما يجب
تصميم جميع هذه األوجه وفقًا للتكلفة المستهدفة للمنتج.
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.4

فرق متداخلة المهام ):(Cross-Functional Teamsيتطلب تصنيع المنتج في حدود
تكلفته المستهدفة استخدام فريق عمل متنوع االختصاصات ،ومن مختلف إدارات الشركة
كالمتخصصين في بحوث التسويق ،والبيع ،وهندسة التصميم ،وهندسة اإلنتاج ،وجدولة
اإلنتاج ،والتجهيز ،ومناولة المواد ،وادارة التكلفة.

.0

دورة حياة التكاليف ):(Life-Cycle Costsينبغي أن ينتبه المحللون عند تحديد التكلفة
المستهدفة إلى أهمية أخذ جميع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة المنتج في االعتبار ،فالنظام
المحاسبي التقليدي يركز على التكاليف خالل مرحلة اإلنتاج فقط ،وال يعير اهتماما كافيا لبقية
التكاليف ذات العالقة بالمنتج.

.0

توجيه سلسلة القيمة ) :(Value-Chain Orientationفي بعض األحيان ،قد تزيد التكلفة
المخططة عن التكلفة المستهدفة ،وهنا تُبذل الجهود لحذف التكاليف التي ال تضيف قيمة من
أجل تخفيض التكلفة المخططة .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تساعد النظرة الفاحصة
لسلسلة القيمة لكامل أنشطة الشركة على تحديد فرص تخفيض التكلفة.

 1.1.1خطوات تحديد التكلفة المستددفة
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.)8110 ،
ويرى ( )Atkinson, et., al., 2012بأن هناك على األقل ثالث نقاط رئيسة في دورة حياة
المنتج والتي عندها يتم استهداف التكلفة وهي:
.4

مرحلة التخطيط للمنتج.

.8

مرحلة تصميم المنتج.

.1

مرحلة ما قبل اإلنتاج للمنتج.
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ويرى ( )Cooper & Chew, 1996بأن التكلفة المستهدفة هي طريقة طموحة يتم التركيز
فيها على األحداث والمعلومات خارج الشركة من خالل:
.4

تقييم السوق :والذي من خالله يمكن معرفة ما يرغب به الزبون.

.8

التحليل التنافسي :إذ إن فهم سلوك المنافسين يساهم في بناء الشركة سيما وأنهم يستهدفون
بشكل دائم زيادة حصصهم السوقية.

.1

االعتماد على مدخل هندسة القيمة والذي بموجبه يتم النظر إلى جميع عناصر المنتج بشكل
متكامل والذي من خالله يتم تحقيق التكلفة المستهدفة وبطريقتين ( Kaplan & Atkinson,
:)1998

.8

أ.

تحديد التصاميم الحسنة للمنتج والتي تخفض تكاليف الصنع.

ب.

إلغاء األنشطة غير الضرورية والتي تزيد من التعقيد وتكاليف المنتج.

االعتماد على التكلفة على أساس األنشطة يزود بالفهم الجيد للتكاليف .إذ يتم من خالله
تحديد األنشطة الضرورية والمضيفة للقيمة.
أما بالنسبة لمرحلة التقييم والتي تتضمن تحديد المواصفات فهي ترتكز على هندسة القيمة

وهكذا بالنسبة لباقي المراحل ،إ ًذا فحن عملية التكلفة المستهدفة هي عملية متكررة ومستمرة إلى أن يجد
فريق التقييم المنتج المناسب مع التكاليف المخططة له والتي تقابل التكلفة المستهدفة ،ومن ثم يتم فتح
المنتج إلى اإلنتاج ،وتعد التكلفة المستهدفة عند هذه المرحلة ضرورية ،إذ يتم وضع التكاليف القياسية
للمنتج في ضوء التكلفة المستهدفة ،فضالً عن أن التكلفة الفعلية للمنتجات الموجودة تعد نقطة البداية
لتقدير التكاليف للمنتجات الجديدة ،لذا فحن نظام التكلفة المعيارية يتم ربطه بشكل مباشر بالتكلفة
المستهدفة.
مما ورد يمكن القول بأن الخطوات المنطقية لتنفيذ مدخل التكلفة المستهدفة هي ( Blocher,
:)et. al., 1999
.4

تحديد سعر السوق.

.8

تحديد الربح المستهدف.

.1

احتساب التكلفة المستهدفة عند السعر السوقي مطروحاً منه الربح المستهدف.
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.8

استخدام هندسة القيمة لتحديد الطرق لتخفيض تكلفة المنتج ،حيث إن هندسة القيمة تتطلب
استعمال التحليل الوظائفي الذي يتضمن تحليل المنتج إلى العديد من العناصر لتحديد
الوظائف الرئيسة والخصائص المفضلة للمنتج للوصول إلى التوازن المطلوب لألداء والتكلفة.

.4

استخدام التحسين المستمر في التكاليف ورقابة العمليات التشغيلية لتحقيق تخفيضات إضافية
في التكلفة ،إذ يتم التركيز على العملية وليس المنتج نفسه ،وبينما توجه التكلفة المستهدفة
بواسطة المستهلك ،فحن التحسين المستمر يوجه بواسطة أهداف الربحية التي تقيمها اإلدارة
العليا.

وبعد العرض السابق لمراحل تطبيق التكلفة المستهدفة فحنه يمكن التعبير عن تلك المراحل من خالل
الرسم البياني التالي:
شكل رقم ()8.8

مراحل تطبيق التكلفة المستهدفة

المصدر :عبد الحفيظ ،محمد (" ،)8114التكلفة المستهدفة" ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،مصر
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 1.1.1أهداف مندج التكلفة المستددفة
تسعى التكلفة المستهدفة إلى تحقيق خفض في التكاليف التي يتكبدها المستهلك إلى أدنى قدر
ممكن ،فضالً عن تخفيض التكاليف التي يتكبدها المنتج إلى أدنى قدر ممكن (هاشم،)8111 ،
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, 1994ويمكن إيجاز أهم أهداف التكلفة المستهدفة في اآلتي (المطارنة:)8114 ،
.4

تحديد سعر البيع الذي يحقق للشركة الحصة السوقية.

.8

تحديد هامع الربح الذي تسعى الشركة له قبل طرح المنتج في السوق.

.1

إنتاج المنتجات بالجودة المنافسة والتي تفي باحتياجات العميل.

.8

تحقيق أهداف اإلدارة من خالل األرباح والمنافسة على المدى الطويل.

.4

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

.0

مراقبة دورة حياة المنتج من البداية حتى البيع وخدمات ما بعد البيع.

 1.1.1مزايا التكلفة المستددفة
.4

هي أداة مهمة للتحكم في تعزيز وعي اإلدارة بالتكاليف وبالتالي التركيز على الهامع الربحي
مما يقوي الوضع التنافسي للشركة (.)Bahar, 2012

.8

التكلفة المستهدفة تزود اإلدارة بأساليب وطرق تحليلية لتطوير المنتجات الجديدة ،بحيث تدعم
تكاليفها األهداف االستراتيجية للشركة كالحصة السوقية واألرباح (.)Horvath, 1994

.1

تكاليف المنتجات الجديدة باستخدام هذا األسلوب تحدد من خالل وجهة نظر الزبائن ،حيث
تراعي متطلباتهم للجودة والتكلفة معاً ،والتي تشمل وظائف المنتج وتكاليف الملكية و طريقة
التسليم (.)Horvath, 1994

.8

يمكن مدخل التكلفتة المستتهدفة متن نقتل االهتمتام بعوامتل التكلفتة واألداء ،ليكتون عامتل مشتترك
بين مهندسي التصميم وأطراف أخرى خارجية مثل الموردين وحتى العمالء(منصور.)8114،
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.4

أسلوب التكلفة المستهدفة يساعد على تحقيق الكثير من وفورات التكاليف عن طريق إدارة
تشكيلة أنشطة سلسلة القيمة الخاصة بالشركة ،وعالقتها بأنشطة الموردين والعمالء ،بحيث يتم
إنتاج المنتج بأفضل توليفه ممكنه من األنشطة (منصور.)8114،

.0

عمليات التكلفة المستهدفة تدار من قبل فريق عمل يمثلون عدة أقسام في الشركة ،يتعاونون
في اتخاذ الق اررات الالزمة ،مما يقود إلى الحد من فجوة المعلومات بين األقسام المختلفة ،مما
يجعلها أكثر استجابة لمتطلبات إنجاح العمل (.)Ansari et, al., 1997

.0

تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المكونات يساعد في تحفيز قدرات الموردين على
االبتكار ،بما يفيد الشركة والموردين معاً ،وبما يؤدي إلى تحويل ضغوط المنافسة الخاصة إلى
الموردين (منصور.)8114،

.4

التكلفة المستهدفة هي منهج تسويقي جيد للتكاليف ،حيث عرف ( )Sakura, 1989التكلفة
المستهدفة بأنها "عملية إدارية مسؤولة عن تحديد وتوقع وتلبية متطلبات الزبائن".

.4

هذا النظام يتمتع بالمرونة ،حيث استخدم من قبل بعض الشركات لبناء مشروعات جديدة
بهدف إدارة األرباح من خالل خفض التكلفة باستخدام أنظمة صناعية مرنة ،هذه العناصر
هي بعض المبررات التي دعمت تبني تقنية التكلفة المستهدفة (.)Sakura, 1989

 1.1.1العالقة بين التكلفة المستددفة وتصميم المنتج
يرى العديد من الباحثين أن من ( )%41-41من 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
المنتج ،لذلك استخدمت الشركات اليابانية مدخل التكلفة المستهدفة لتحفيز مهندسي اإلنتاج الختيار
التصميم الذي يمكن إنتاجه بأقل تكلفة (منصور.)8114 ،
ويجب أن يركز تصميم المنتج الجديد على مقابلة أهداف ربح معينة بحيث إذا لم يتم مقابلة
هذه األهداف فسوف يعاد تصميم المنتج باستم ارر إلى أن تتم مقابلة األهداف المذكورة ،فعملية إعادة
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التصميم المستمرة تفترض أنه يمكن الوصول للتكلفة المستهدفة بينما يتم اإلبقاء على سعر البيع ذاته
واعادة تصميم المنتج تمكن من منع التكاليف التي ال تضيف قيمة بدالً من تخفيضها بعد الحدوث
(عبدالدايم.)8114 ،
 1.1.8متطلبات نجاح تطبيق مندج التكلفة المستددفة:
يرى ( )Gagne & Discenza, 1995أن الشركات التي تمتاز بخصائص معينة يمكن أن
تجني معظم الفوائد من تطبيق منهج التكلفة المستهدفة ومن هذه الخصائص:
.4

الشركات التي تكون حياة منتجاتها متنوعة.

.8

الشركات التي تعتمد في صناعاتها وخدماتها على المعدات اآللية والحاسوب.

.1

الشركات التي تكون لديها خبرة خاصة بالمنتجات ذات دورة الحياة القصيرة.

.8

أن تعتمد على أنظمة التطوير في خفض التكلفة سواء أثناء مرحلة التطوير والتصميم وكذلك

أثناء دورة حياة المنتج.
.4

أيضا على بعض األدوات واألنظمة اإلدارية مثل سياسة اإلنتاج الفوري ،وكذلك
أن تعتمد ً

رقابة الجودة الشاملة ،وهندسة القيمة.

باإلضافة إلى أن إتباع التحسين المستمر للخدمات ،مع المحافظة على جودة المنتج والخدمة،
واالعتماد على برامج محوسبة لمعالجة البيانات ،والحصول على المعلومات بالوقت والسرعة الالزمة،
كل ذلك يعتبر من متطلبات النجاح لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة.
1.1

التحسين المستمر "Kizen Costing "KC
تباينت التسميات والمصطلحات التي تعرف نظام التحسين المستمر ففي حين يعرف هذا

النظام باسم ( )Kizenمن قبل المشروعات اليابانية ،وباسم التطوير المستمر ( Continuous
 ،)Improvementيعرف من قبل المشروعات األمريكية باسم تقنية تحليل القيمة ( Value
 ،)Ansari, et. al.,1997( )Analysisوهو أحد نظم اإلدارة اليابانية المتميزة ( Robinson,
 ،)1991حيث إنه يهتم بالروح المعنوية لألفراد ،وبتنمية المقدرة الفكرية لديهم نحو اإلبداع واالبتكار
والوقوف على المشاكل وايجاد الحلول الجذرية لها ،كما أنه يهتم بتنمية روح الفريق لديهم ،والقدرة على
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العمل الجماعي ،بحيث يكون هدف الفرد هو نفسه هدف المجموعة ككل ،وشعور ذلك الفرد بالفخر
حتى لو استطاع إنجاز أبسط التغيرات(.)Orf, 1998
وهو على ذلك يهدف إلى إزالة جميع نواحي اإلسراف والتبذير ،وتقليل الفاقد من العملية
اإلنتاجية أو األنشطة اإلدارية ،وبالتالي الحصول على منتجات متطورة ومنخفضة التكاليف ( Howell,
.)1989
وبالتالي فنظام التطوير المستمر يتفق مع نظام التكاليف المستهدفة من حيث األهداف
المتمثلة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات ،وهو يقوم بتحقيق ذلك عن طريق ممارسة الرقابة
المستمرة على العملية اإلنتاجية وعلى جميع أقسام ومراحل المشروع للتأكد من سيرهم بالصورة
المطلوبة والعمل على اكتشاف مواطن الخلل وعالجها بصورة جذرية.
كما أن هذا النظام كان وال يزال يرى من قبل المديرين اليابانيين على أنه "التطبيق العملي
لفلسفة ( )Demingالصناعية ،والتي هي (خطط  -صمم  -راقب وتأكد -اعمل  -ضع المقاييس
ألفضل أداء) (plan- do- check- act-standardize) ،وهو باإلضافة إلى ذلك يرى من قبل
هؤالء المديرين على أنه القوة التي تحرك الطاقة الكامنة لدى العمال لتحسين أدائهم")Choi, 1998( .
وقد تم ابتكار نظام التطوير المستمر على يد ( )Taiichi Ohnoفي مشروع تويوتا لصناعة
السيارات ( ،)Robinson, 1991وقد كان ذلك بعد أزمة البترول في اليابان عام 4401م ،حيث
تسببت تلك األزمة في إحداث ارتفاع حاد في التكاليف ،نتج عنه انخفاض حاد في مستوى بيع
السيارات ،مما تطلب ابتكار نظام التحسين المستمر ،الذي استطاع تخفيض التكاليف بما يعادل (04
دوالر) لكل سيارة ،وكان ذلك في مدة ال تزيد عن ستة أشهر (.)Monden & Hamad, 1991
ولقد استطاع مشروع ديهاتسو لصناعة السيارات اليابانية تحقيق نتائج باهرة بفضل استخدام
هذا النظام ،حيث إنه تمكن من الحصول على المركز السابع بالنسبة لحجم المبيعات من بين
المشروعات اليابانية األخرى المشابهة له في الصناعة ،أما خارج اليابان فلقد كانت مبيعاته تفوق
مبيعات اآليسوزو والمازدا والسوبارو ،كما أنه استطاع بفضل ذلك النظام تأسيس أسواق لمنتجاته تفوق
ال ( )481قط ًار في جميع أنحاء العالم (.)Monden & Lee, 1993
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 1.1.1مفدوم التحسين المستمر
يعتبر مدخل التحسين المستمر بمثابة هدف تطويري لألداء ،يسعى نحو تعظيم منفعة
المستهلك عن طريق العمل على تخفيض التكلفة ،لذا فهو يتعلق بصفة أساسية بالنواحي التشغيلية
للشركة في إطار مفهوم مدخل التحسين المستمر ،لذلك فقد تعددت المفاهيم الخاصة بالتحسين
المستمر التي وردت في الكتابات المحاسبية ،فالتحسين المستمر من وجهة نظر ( )Nair, 1993هو
عبارة عن عملية للتغيير التدريجي التي تركز على أداء أو تنفيذ المهام الموجودة بطريقة أكثر فعالية،
والعمل باستمرار لتحقيق بعض التحسينات حتى ولو كانت بسيطة.
أما ( )Dodds, 1992فيرى في التحسين المستمر رحلة مستمرة ،تهدف إلى تحديد عالمات
الطريق ،ووضع األهداف ،وحل المشاكل ،وتطوير المهارات والتدريب من أجل التوصل إلى تحقيق
النتائج األفضل.
ولقد تم تعريف نظام التطوير المستمر من قبل مشروع ديهاتسو لصناعة السيارات اليابانية
على أنه" :اإلجراءات التي يتم القيام بها بهدف الحفاظ على مستوى التكاليف اإلنتاجية للسيارات دون
ارتفاع ،أو القيام بتخفيض تلك التكاليف إلى المستوى األقل ،والمتوقع بناء على التخطيط االستراتيجي
للمشروع" (.)Monden & Lee, 1993
كما تم تعريفه من قبل مشروع  Imaiعلى أنه "العامل المشترك بين الفلسفة والنظم وآليات حل
المشاكل ،وهو نظام ياباني األصل والمنشأ ،ألنه ظهر في اليابان قبل الثالثين عاماً الماضية" ( Choi,
.)1998
أمتتا (باستتيلي )8114 ،فقتتد عتترف التحستتين المستتتمر بأنتته (الستتعي التتدؤوب نحتتو تطتتوير األداء
وتحسين الجودة ،بهدف تعظيم المنفعة التي يحصل عليها المستهلك ،وتخفيض التكاليف إلتى أدنتى حتد
ممكن دون المساس بالجودة ،بتذلك فتان التحستين المستتمر يهتدف إلتى تخفتيض التكتاليف ولتيس رقابتهتا
بهتتدف خفضتها ،وذلتتك فتتي األجتتل القصتتير التتذي يتفتتق وقصتتر دورة حيتتاة المنتتتج متتن أجتتل تلبيتتة رغبتتات
المستهلكين ،وارضاء طموحهم ،وتحقيق ميزة تنافسية للشركة ،وبالتالي زيادة حصتها السوقية).
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وك تتذلك عرف تتت تقني تتة التحس تتين المس تتتمر بأنه تتا (تحس تتين ت تتدريجي م تتن خ تتالل أنش تتطة التحس تتين
الصتغيرة بتدالً متن األنشتطة الكبيترة ،وتتتم تلتك التحستينات متن ختالل االبتكتار ،أو االستتثمار الكبيتر فتي
التقنيتتات ،والتحستتين هتتدف يقتتع مستتؤولية تنفيتتذه علتتى اإلدارة العليتتا واإلدارة التنفيذيتتة ولجميتتع األنشتتطة)
).(Hilton, 1999
وقد فرق (أبو الفتوح )4440 ،بين مفهوم كايزن الياباني ومفهوم االبتكار واإلبداع الغربي كما يلي:
 .4يعني مفهوم كايزن تحسينات صغيرة مستمرة نتيجة الجهود المتواصلة لجميع األفراد.
 .8يعني مفهوم االبتكار واإلبداع طفرات تحسين نتيجة الستثمارات كبيرة في التكنولوجيا أو
المعدات الحديثة ،أي قفزات هائلة نحو التحسين المستمر.
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج أن التحسين المستمر نظام يهدف إلى البحث عن كل
ما هو جديد في سيل خفض التكاليف وزيادة الجودة لخلق ميزة تنافسية مستمرة للشركة.
 1.1.1أسس مدخل التحسين المستمر
يقوم مدخل التحسين المستمر على عدة أسس ،يمكن استنتاجها من خالل العرض السابق لمفهوم
التحسين المستمر ،وهذه األسس هي:
.4

ضرورة اقتناع اإلدارة العليا بأهمية برامج التحسين المستمر كأحد البرامج التي تساعد على
تخفيض التكلفة ،وذلك يعني ضرورة تفهم اإلدارة العليا لدورها في عملية التحسين المستمر،
الذي يتضمن توفير المصادر والرعاية والقيادة ومساعدة العاملين على تنفيذ أهداف الشركة،
مما يؤدي إلى إطالق الطاقات اإلبداعية لدى العاملين ،والحصول على التزاماتهم بالتحسين
(.)Costellano, et. al., 1998

.8

ضرورة إشراك جميع العاملين في الشركة ًأيا كان مستواهم التنظيمي في تنفيذ عملية التحسين

المستمر تطبيقا لمبدأ المشاركة ،وهو مبدأ أساسي يقوم عليه التحسين المستمر ،ويكون ذلك

من خالل تكوين فرق التحسين المستمر التي تشمل جميع العاملين في الشركة ،حيث يتكون
كل فريق من مجموعة من العاملين في الشركة ،باعتبار أن كل فرد يقوم بعمل معين هو
أفضل فرد قادر على تطوير وتحسين طريقة أداء هذا العمل ،بما يخفض التكلفة دون المساس
بجودة العمل ،ويكون لكل فريق تحسين مستمر قائد مسؤول عن إدارة جهود التحسين المستمر
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للفريق ،وقد يكون هذا القائد مدير إدارة أو أحد العاملين في الشركة ،كما أنه من الضروري أن
تعطى فرق التحسين المستمر السلطات الضرورية لممارسة التغييرات التي يتطلبها التحسين
المستمر (.)Pryor & Sahm, 1995
.1

ضرورة التركيز على األنشطة ( )Activitiesوليس الموارد ( )Resourcesبمعنى أن تركز
اإلدارة العليا انتباه العاملين حول ضرورة تحسين طرق أداء األنشطة ،وليس طرق أو مصادر
الحصول على تلك األنشطة ،وذلك للوصول إلى تخفيض التكاليف بجانب الحفاظ على الجودة
المطلوبة (.)Pryor & Sahm, 1995

.8

ضرورة فهم العاملين في فرق التحسين المستمر أهمية كسب رضا المستهلك ،وذلك خالل
وضع برامج التحسين المستمر ،مما يؤدي إلى تحقيق المزايا التنافسية للشركة والمحافظة
عليها ،ويكون التحسين في الشركة عن طريق التعرف على أذواق المستهلكين ،ومقدار
المنافسة في السوق مما يعني أهمية القيام بالدراسات التسويقية لمعرفة احتياجات الشركة
للتحسين المستمر إلى جانب االهتمام بالوظيفة اإلنتاجية ،وانتاج منتجات على درجة عالية
من الجودة ،بحيث يمكن للشركة التضحية بالربح في األجل القصير لتعظيم الربح في األجل
الطويل ،وذلك من أجل إشباع احتياجات المستهلك وبالتالي الحصول على رضاه ( & Pryor
.)Sahm, 1995

 1.1.1أهداف التحسين المستمر
ان الهدف األساسي لتقنية التحسين المستمر هو الوصول إلى اإلتقان الكامل ،وذلك من خالل
استتتمرار التحستتين فتتي العمليتتات اإلنتاجيتتة ،والتتذي يحتتتاج جهتتود كبي ترة للوصتتول إلتتى هتتذا الهتتدف ،ألن
بتحقيقتته يتحقتتق هتتدف استتتراتيجي ،أال وهتتو تحقيتتق مي تزة تنافستتية متتن ختتالل خفتتض التك تاليف وتحستتين
الج تتودة وارض تتاء الزب تتون ،ب تتذلك ف تتان ه تتدف التحس تتين المس تتتمر ه تتدف متح تترك م تتن خ تتالل( :الكس تتب،
)8118
.4

تلبيتتة احتياجتتات الزبتتائن هتتي هتتدف متح تترك متتن ختتالل تحستتين المواصتتفات باستتتمرار حس تتب
احتياجات الزبائن.

.8

تخفيض التكاليف باستمرار للمحافظة على ميزتها التنافسية وهو أيضا هدف متحرك من خالل
اعتماد سياسة إنتاج خالي من العيوب والتالف.
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ويرى ( )Turney & Anderson, 1992أن التحسين المستمر يهدف إلى تحقيق التفوق في
المجاالت التالية:
.4

التفوق في التصنيع :والذي يمكن تحقيقه من خالل تخفيض مستويات المخزون وارتفاع
مستوى الجودة وتخفيض أوقات التسليم أو سرعة االستجابة لطلبات المستهلكين.

.8

التفوق في التصميم :ويمكن تحقيق ذلك من خالل تبسيط تصميم المنتجات وامكانية تحسين
تدفق اإلنتاج بدقة وبأقل أعطال ممكن وبدون إسراف في استخدام الموارد.

.1

التفوق في التسويق :ويمكن تحقيق ذلك من خالل الفهم الجيد الحتياجات المستهلك وتلبية تلك
االحتياجات بفعالية وفي الوقت المناسب.

كما تؤدي عملية التحسين المستمر إلى تخفيض الوقت المطلوب للقيام باألنشطة ،وقد يتم تخفيض
طول الفترة الزمنية المطلوبة إلعداد وتجهيز اآلالت من عدة ساعات إلى عدة دقائق فقط ،ويمكن أداء
هذه المهمة من خالل القيام بالتالي (:)Turney & Reeve, 1990
.4

تحسين التدريب.

.8

التخلص من المهام المتناقضة المكلف بها العمال.

.1

وضع اآلالت واألدوات في مواقع مالئمة.

كما أوضح ( )Brimson,1991أهدافا عديدة للتحسين المستمر وهي:
.4

إزالة األنشطة التي ال تضيف قيمة.

.8

تحسين األنشطة التي تضيف قيمة.

.1

تحسين الجودة.

.8

تبسيط األنشطة.

من ناحية أخرى أشار (الجبالي )4448 ،إلى بعض أهداف التحسين المستمر مثل:
.4

العمل على تخفيض التكلفة إلى أقل قدر ممكن.

.8

العمل على الوصول إلى أعلى درجة من الجودة.

.1

الحفاظ على التدفق المستمر لإلنتاج بما يضمن إتمامه في الوقت المناسب.

.8

تخفيض المخزون إلى أقل قدر ممكن ومحاولة الوصول إلى حالة اإلنتاج في الوقت المحدد.
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 1.1.1خطوات التحسين المستمر
تعددت الدراسات ( )Cyr,1992( ،)Pryor & Sahm, 1995( ،)Collins, 1994التي
تناولت خطوات التحسين المستمر إيجا از وتفصيال ،ولم تتفق تلك الدراسات على عدد محدد من
الخطوات ،ويمكن من خالل هذه الدراسات التوصل إلى الخطوات التالية لتحقيق أهداف التحسين
المستمر:
 1.1.1.1التعرف على مجاالت التحسين
لتطبيق التحسين المستمر البد أوال من االقتناع بالحاجة إلى التحسين ،ومن ثم تحديد
الخطوات الالزمة لتلبية تلك الحاجة ،والخطوة األولى في عملية التحسين المستمر هو أن يتم تحديد
المجاالت المتاحة للشركة ،ومن ثم معرفة كيفية القيام بالتحسين ،مما يعني ضرورة توافر الرؤية
الواضحة حول اتجاه جهود التحسين المستمر لدى فريق التحسين المستمر ،وتنحصر مجاالت
التحسين في مجالين هما(:تحسين النشاط ،وتحسين العملية).
1.1.1.1.1

تحسين النشاط ()Activity Improvement

النشاط عبارة عن جزء من عملية معينة من عمليات دورة اإلنتاج داخل الشركة والتي تستهلك
مجموعة من الموارد للقيام باإلنتاج ،ويمكن تقسيم األنشطة إلى أنشطة أساسية ()Core Activities
وهي األنشطة المتعلقة بالمهمة األساسية للشركة ،وأنشطة ثانوية أو غير أساسية ( None-core
 )Activitiesوهي األنشطة التي تدعم وتساعد األنشطة األساسية (المطلق.)4444 ،
ومن زاوية أخرى يمكن تقسيم األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة ( Value Added
 )Activitiesوهي األنشطة التي تزيد من قيمة النشاط نفسه ومن ثم تضيف قيمة للمنتج من خالل ما
أضافته من قيمة على النشاط ،وأنشطة ال تضيف قيمة (  ،)Non-Value Added Activitiesوهي
األنشطة التي ال تزيد من قيمة النشاط نفسه ومن ثم ال تضيف قيمة للمنتج ،وبالتالي تعتبر خسارة
تتحملها الشركة نتيجة أداء هذه األنشطة (خميس.)4441 ،
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1.1.1.1.1

تحسين العملية

العملية عبارة عن مجموعة من األنشطة المنسقة التي تلبي احتياجات المستهلك ( Booth,
 ،)1995ويبدأ عمل فريق التحسين المستمر في الشركة بالتعرف على خصائص العملية محل
التحسين وطبيعة ارتباطها باألنشطة األخرى في الشركة ،وتحديد فئات العاملين المشاركين في أدائها
وفئات المستفيدين منها واحتياجاتهم وتوقعاتهم ،ويتضمن عمل فريق التحسين المستمر التعرف على
االختالفات في الطريقة التي تؤدى بها العمليات ،كما يقوم فريق التحسين المستمر بقياس االنحرافات
في المخرجات ،وبعد ذلك يتم البحث عن أسباب تلك االنحرافات ومحاولة القضاء عليها باختيار
أفضل الطرق لذلك (األحمدي.)8111 ،
 1.1.1.1تحديد أسباب ارتفاع تكلفة النشاط
إن الهدف من التحسين المستمر هو تخفيض التكلفة مع الحفاظ على جودة المنتج للحصول
على رضا المستهلك ،ولتطبيق التحسين في الشركة البد لفريق التحسين المستمر من معرفة األسباب
الرئيسة وراء ارتفاع تكلفة النشاط ومعالجتها ،وهنا تظهر أهمية العاملين في الشركة ،حيث إنهم أكثر
الملمين بجوانب العمل ،وبالتالي هم أكثر القادرين على تحديد أسباب ارتفاع تكلفة النشاط.
 1.1.1.1التعرف على أفضل الحلول الممكنة
في كثير من األحيان يترتب على البحث عن حل لمشكلة معينة التوصل إلى أشياء غير
متوقعة تماماً ،وعلى هذا األساس فحنه من المهم أن يقوم فريق التحسين المستمر عند تقييم الحلول
الخاصة بالتحسين المستمر بتقييم األفكار الجديدة لمعرفة مدى منطقيتها ،وذلك عن طريق إجراء
المناقشات المستمرة بين أعضاء فريق التحسين المستمر إلى أن يتم التوصل إلى الحلول المناسبة
(.)Pryor & Sahm, 1995
 1.1.1.1تطبيق أفضل الحلول ومراجعة النتائج
يجب أن يختار فريق التحسين المستمر الحل الذي يتصف بتأثيره البالغ والقوي على المشكلة
والبدء بتطبيقه ،ومن ثم يراجع الفريق النتائج للتأكد من أن الحل المقترح يحقق الهدف المرجو من
برنامج التحسين المستمر (منصور ،)4444 ،وان لم يكن كذلك البد من تجربة الحل البديل.
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مما سبق يتبين ما يلي:
.4

مدى أهمية العاملين في الشركة ككل باختالف مستوياتهم التنظيمية في عملية التحسين
المستمر حيث إن كل عامل في الشركة أقدر على معرفة المشاكل التي يواجهها في موقعه،
مما يستدعي األخذ في االعتبار وباهتمام األفكار المقدمة منهم.

.8

أن جهود التحسين المستمر تتركز في دعم األنشطة التي تضيف قيمة للمنتج والحد من
األنشطة التي ال تضيف قيمة ،وذلك للوصول إلى هدف التحسين المستمر وبذلك تتحقق
الميزة التنافسية ،وهنا يتضح أهمية مدخل تحديد التكلفة على أساس النشاط ،حيث يهتم هذا
المدخل بتقديم البيانات عن تلك األنشطة ،كما أن تطوير هذا المدخل لتقديم بيانات تفصيلية
عن تلك األنشطة سوف يساعد في تحقيق أهداف التحسين المستمر.

.1

أن تركيز جهود فريق التحسين المستمر على األنشطة األساسية يؤدي إلى زيادة فعالية دور
التحسين المستمر في تخفيض التكاليف.

.8

أن تحسين العملية يمكن أن يتم عن طريق اتباع أسلوب جديد في العمل بهدف تحسين
اإلنتاجية بالطريقة التي يرضا عنها المستهلك ،ويحقق الميزة التنافسية ،وذلك بالقيام بالدراسات
التسويقية الالزمة لتحقيق ذلك الهدف ،كما يمكن أن يكون تحسين العملية عن طريق التخلص
من األنشطة المتكررة في العملية ،وتبسيط األنشطة وعدم تعقيدها داخل العملية.

.4

أن عملية التحسين المستمر عملية ال تنتهي أبداً حيث تعاد خطوات التحسين المستمر مرة بعد
أخرى في سبيل إجراء التحسين على نطاق الشركة ككل.

 1.1.1معوقات مدخل التحسين المستمر
على الرغم من أن تطبيق مدخل التحسين المستمر يؤدي إلى تحقيق الكثير من الفوائد
للشركات ،إال أن االستفادة التامة منه تواجه بمجموعة من المعوقات ( )Barriersمن أهمها
(أبوشناف:)4444 ،
.4
.8

عدم الترابط الواضح بين أهداف واستراتيجيات برامج التحسين.
عدم التزام اإلدارة العليا باالستراتيجية المحددة بصفة دائمة ،والتراخي في إيجاد حلول لبعض
المشاكل التي قد تعوق عملية التحسين.
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.1

عدم كفاءة وفعالية نظم التقارير وما تحتويه من معلومات ال تتمشى مع أهداف برامج
التحسين.
ولتالفي المعوقات السابقة البد من وضع برنامج للتحسين المستمر في شتى المجاالت

اإلنتاجية والفنية والتسويقية ،والعمل على تحقيق ذلك البرنامج (.)Reld, 1992
من ناحية أخرى يرى (منصور )4444 ،أن جهود التحسين المستمر يواجه مجموعة من
المشاكل أهمها:
.4

التحديد الخاط

لمواطن التحسين المستمر أو تحديد أهداف منخفضة لجهود التحسين

المستمر ،حيث تحدد اإلدارة العليا أنشطة معينة ليتم التركيز عليها من خالل جهود التحسين
المستمر ،مع أن هناك أنشطة أخرى قد يؤدي تركيز جهود التحسين المستمر عليها إلى
تخفيض أكثر في التكلفة من األنشطة التي حددتها اإلدارة.
.8

عدم اقتناع العاملين في الشركة بأهمية جهود التحسين المستمر ،وبأن هذه الجهود لن تعود
عليهم بأي فائدة شخصية ،وبالتالي يقاوم العاملون في الشركة هذه الجهود مع أنهم أساس
نجاح برنامج التحسين المستمر.

.1

العالج الظاهري للمشكلة دون عالج السبب الحقيقي لها ،مما يؤدي إلى تكرار حدوث المشكلة
في ظروف أخرى مختلفة ،مما يعني ضياع جهود التحسين المستمر.

.8

عدم توافر نظام سليم لقياس األداء قد يصعب الوصول إلى األهداف المرجوة من جهود
التحسين ،ألن العاملين في فريق التحسين المستمر يشعرون أن جهودهم ال يتم قياس نتائجها
أو آثارها بصورة سليمة وعادلة.

.4

عدم توافر نظام معلومات جيد عن األنشطة الخاضعة لجهود التحسين المستمر ،مما يجعل
من الصعب على العاملين في برنامج التحسين المستمر التعرف على أثر جهودهم على
التكلفة وتحقيق رضا المستهلك.
وللتغلب على بعض معوقات مدخل التحسين المستمر وجدت دراسة (األحمدي)8111 ،

ضرورة تغيير ثقافة العاملين في الشركة ،والقضاء على االعتقادات والممارسات المخالفة لمبادئ
التحسين المستمر ،والقضاء على مقاومة العاملين ،بالتعرف على نمط التفكير لديهم وازالة الشكوك
تهديدا الستقالليتهم.
المحيطة بعملية التحسين ،وايضاح أن برنامج التحسين المستمر ال يمثل
ً
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1.1

مقدمة
كانت المعامالت االقتصادية في الماضي تجري غالباً بين أناس يعرفون بعضهم جيداً ،ومع

مرور الوقت ،وبدء ظهور نتائج عولمة األسواق المالية وتدويل حركة رؤوس األموال ،وزيادة نشاط
البورصات الناشئة والمتقدمة على السواء ،فُتِح الطريق الندماج البورصات الناشئة في األسواق المالية
العالمية ،مع ما يكتنفها من مخاطر وتحديات (زين الدين ،)8114 ،مما أدى إلى تطور األسواق
المالية وانفتاحها واتساعها ،وكثرة المعامالت االقتصادية والمتعاملين بها ،وازدياد سرعتها ،والذي نتج
عنه نقص كبير في المعلومات بين المتعاملين ،كما ولد ارتفاع حجم الصفقات التجارية وعددها الحاجة
إلى توفير المزيد من االئتمان ،والذي يتطلب بدوره توفر معلومات دقيقة وسريعة لتحديد قدرة
المقترضين على السداد.
كما أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم ،والرغبة في
توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات
والشركات واألفراد إلى إنشاء شركات خدمات المعلومات االئتمانية في منتصف القرن التاسع عشر.
واستخدمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين إلنشاء وكاالت التصنيف االئتماني وتطوير
صناعة تصنيف االئتمان والجدارة االئتمانية (زعتري.)8144 ،
وباإلضافة إلى ذلك ،فحن غياب المعلومات الكافية التخاذ قرار االستثمار في شراء األدوات
المالية المصدرة ،يدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التصنيف االئتماني لقياس مستوى المخاطر المالية
وقدرة المدين على الوفاء بااللتزامات المالية .كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على
أسعارها في أسواق األوراق المالية (.)Ministry of Finance,2009
وسيتم في هذا الفصل التعريف بالكفاءة االئتمانية للشركات ،ونماذج التنبؤ بتعثر الشركات
وعدم قدرتها على السداد ،وصوال لتعريف التصنيف االئتماني ،ودور وكاالت التصنيف االئتماني ،وأهم
أنواعها ،وسيتم التطرق إلى أنواع التصنيفات االئتمانية التي تقدمها وكاالت التصنيف االئتماني من
خالل تقسيمها إلى عدة معايير ،كما سيتم التمييز بين درجات التصنيف االئتماني العامة ودرجات
التصنيف االئتماني الخاصة واجراءات التصنيف االئتماني المتعلقة بحصدار درجات التصنيف
االئتماني.
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1.1

مفدوم االئتمان
إن أصل معنى االئتمان في االقتصاد هو القدرة على اإلقراض ،واصطالحاً :هو التزام جهة

لجهة أخرى باإلقراض أو المداينة ،ويراد به في االقتصاد الحديث :أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة
من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين (الدغيم و اخرون.)8110 ،
وقد عرف (الشوهيدي )8110 ،االئتمان هو الثقة التي يوليها المصرف لزبونه  ،في إتاحة مبلغ معين
من المال ،الستخدامه في غرض محدد ،خالل فترة محددة ويتم السداد فيها بشروط محددة ،مقابل
عائد مالي يتفق عليه ،وتقديم ضمانة تضمن للمصرف استرداد أمواله ،إذا ما توقف الزبون عن

السداد.
يعرف االئتمان بأنه " :الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعياً أم
كما ّ

معنوياً ،بأن يمنحه مبلغاً من المال الستخدامه في غرض محدد ،خالل فترة زمنية متفق عليها وبشروط
معينة لقاء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تم ّكن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف
العميل عن السداد " (خطيب.)8118 ،
1.1

معايير منح االئتمان:
يعتبر نموذج المعايير االئتمانية المعروفة بت  5C'Sأبرز منظومة ائتمانية لدى محللي ومانحي

االئتمان على مستوى العالم عند منح القروض (الزبيدي ،)8118 ،والتي طبقاً لها يقوم المصرف
كمانح ائتمان بدراسة تلك الجوانب لدى عميله المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان .وفيما يلي
استعراض لهذه المعايير:
 1.1.1الشخصية Character
حيث تمثل شخصية العميل المعيار األساسي واألول في القرار االئتماني ،ويجب أن تحدد
هذه الشخصية بحذر وبدقة .وكلما كان العميل يتمتع بشخصية نزيهة وسمعة جيدة في األوساط
المالية ،وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر على إقناع البنك بمنحه االئتمان المطلوب .وقياس هذا
العامل المعنوي بدرجة دقيقة تكتنفه بعض الصعوبات من الناحية العلمية ،إال إنه يمكن التغلب على
76

هذه الصعوبات من خالل االستعالم الجيد وجمع البيانات والمعلومات عن العميل ،من المحيطين
العملي والعائلي له ،لمعرفة مستواه االجتماعي وموارده المالية وكذا سجل أعماله وماضيه مع البنك
ومع الغير (رحيم.)8114 ،
 1.1.1القدرة على السداد Capacity to Repay
وهي أحد أهم المعايير التي تؤثر في مقدار المخاطر التي يتعرض لها المقرض عند منح
االئتمان .وعليه البد للمقرض عند دراسة هذا المعيار من التعرف على الخبرة الماضية للعميل
المقترض وتفاصيل مركزه المالي ،وتعامالته المصرفية السابقة سواء مع نفس المصرف أو أية
مصارف أخرى .ويمكن الوقوف على الكثير من التفاصيل التي تساعد متخذ القرار االئتماني ،وذلك
من خالل استقراء العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية الخاصة بالمقترض .فكلما كانت
نتائج دراسة هذا الجانب إيجابية زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة المقترض محل الدراسة على سداد
القرض المطلوب وفق الشروط المقترحة للقرض وفي مواعيد السداد التي سيتم االتفاق عليها(الدغيم و
اخرون.)8110 ،
 1.1.1رأس المال Capital
وهو يدل بالنسبة للمقرض على درجة تحمل أو تغطية المخاطر ،حيث يسمح لكل دولة
بتطبيق قواعدها الخاصة بكفاية رأس المال باستخدام اتفاقية بازل كحد أدنى أساسي ،وبالتالي فحن
حجم القروض التي يمكن للمقرض القيام بها مقيد بالحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال .ومن جهة
أخرى يعبر رأس مال العميل المقترض على قدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له ،فهو
بمثابة الضمان اإلضافي في حالة عدم قدرة العميل على سداد التزاماته ،ويرتبط هذا المعيار في هذه
الحالة بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للعميل ،والتي تشتمل على كل من رأس المال المستثمر
واالحتياطات المكونة واألرباح المحتجزة (رحيم.)8114 ،
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 1.1.1الضمان Collateral
يقصد بالضمان مجموعة األصول التي يضعها العميل تحت تصرف المقرض كضمان مقابل الحصول
على القرض ،وال يجوز للعميل التصرف في األصل المرهون ،فهذا األصل سيصبح من حق المصرف
في حال عدم قدرة العميل على السداد .وقد يكون الضمان شخصاً ذا كفاءة مالية وسمعة مؤهلة لكي
تعتمد عليه إدارة االئتمان في ضمان تسديد االئتمان .كما يمكن أن يكون الضمان مملوكاً لشخص
آخر وافق أن يكون ضامناً للعميل (الزبيدي.)8118 ،
وتتفق العديد من اآلراء على أن الضمان ال يمثل األسبقية األولى في اتخاذ القرار االئتماني ،أي
عدم جواز منح القروض بمجرد توفر ضمانات يرى المقرض أنها كافية .إنما الضمان بصفة عامة
تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض ،مثالً كأن يرى متخذ القرار االئتماني
أنه يمكن اتخاذ قرار بمنح االئتمان إنما هناك بعض الثغرات القائمة أو المتوقعة التي يمكن تالفيها
بتقديم ضمان عيني أو شخصي ،أي الضمان هنا يقلل من مساحة المخاطر االئتمانية المصاحبة لقرار
منح االئتمان ،ومن ثم ُيطلب من المقترض المقترح تقديم ضمانات بعينها (الدغيم واخرون.)8110 ،
 1.1.1الظروف المحيطة Conditions
يجب على الباحث االئتماني أن يدرس مدى تأثير الظروف العامة والخاصة المحيطة بالعميل
طالب االئتمان على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله .ويقصد هنا بالظروف العامة المناخ
االقتصادي العام في المجتمع ،وكذلك اإلطار التشريعي والقانوني الذي تعمل الشركة في إطاره خاصة
ما يتصل بالتشريعات النقدية والجمركية والتشريعات الخاصة بتنظيم أنشطة التجارة الخارجية استيراداً
أو تصدي اًر ،حيث تؤثر هذه الظروف العامة على مختلف قطاعات النشاط االقتصادي .أما الظروف
الخاصة فهي ترتبط بالنشاط الخاص الذي يمارسه العميل ،مثل الحصة السوقية لمنتجات المشروع أو
خدماته التي يقدمها ،شكل المنافسة ،دورة حياة المنتج أو الخدمة التي يقدمها العميل ،موقع المشروع
من دورة حياته بمعنى هل هو في مرحلة التقديم ،مرحلة النمو ،مرحلة االستقرار ،أم مرحلة االنحدار
(الدغيم و اخرون.)8110 ،
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وبالدراسة المتعمقة لهذه المعايير مجتمعة ،يمكن أن تقدم صورة واضحة عن وضع طالب
االئتمان ومركزه االئتماني ،إال أن هذه المعايير تتفاوت في أهميتها النسبية ،فهناك بعض المراجع تميل
إلى التركيز على المعايير الثالثة األولى ،كما ينظر إلى الضمان على أنه أقل هذه المعايير أهمية.
كما أنه من الطبيعي أال تستوفي جميع المعايير الخمسة أعاله الحد األمثل لها فالضعف في أحد
المعايير يمكن أن يعوض بقوة المعيار اآلخر ،على أن تكون الدراسة التي أجريت لهذه المعايير
الخمسة بشكل كامل ومتوازن.
1.1

مفدوم الكفاءة االئتمانية Credit Worthiness
الكفاءة االئتمانية هي عبارة عن مؤشر لمدى احتمال عدم التخلف عن السداد وغيرها من

أشكال فشل الشركات ( ،)Avramov,et. al., 2009كما يعرفها (الدغيم و اخرون )8110 ،بأنها:
"قدرة العميل على تحقيق الدخل وبالتالي قدرته على سداد القرض ،وااللتزام بدفع الفوائد والمصروفات
والعموالت" .ويعرفها (أبو الفحم )8114 ،بأنها :مقدرة الشركة على االستمرار في خدمة ديونها
الخارجية ،والوفاء بااللتزامات المترتبة على هذه الديون في مواعيدها ،وبدون الحاجة إلى طلب إعادة
الجدولة أو الفشل في السداد
بينما يرى ( )Steven,2003بأن الكفاءة االئتمانية هي" :تقدير تجريه بعض الوكاالت
التجارية المتخصصة لتقدير صالحية أو أهلية شخص أو شركة أو حتى دولة للحصول على قروض،
وهي في ذلك تقوم بدراسة اإلمكانات المالية للشركة أو الشخص أو الدولة ،ومدى ائتمانها على القرض
وقدرتها المالية على تسديده ،وهي تأخذ في حسابها السجالت الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة
وتصرفها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها".
ومن خالل هذه التعريفات يمكن استنتاج أن الكفاءة االئتمانية تعني مدى بعد المقترض سواء
أكان شخصاً أو شركة أو حتى دولة عن التعثر والوقوع في خطر فشل السداد.
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1.1

التصنيف االئتماني Credit Rating
يعد جون مودي  John Moodyأول من أصدر مؤشرات الجدارة االئتمانية عندما صنف

سندات شركة السكك الحديدية في الواليات المتحدة األمريكية عام  .)Hossein,2005(4414وبعد
ذلك انتشر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق واسع ،وبحلول عام  4484كانت
وكالة موديز لخدمة المستثمرين  Moody's Investors Serviceوالتي أسسها جون مودي تقوم
بتصنيف  41حكومة تصدر سندات في األسواق العالمية ،في حين بدأ تصنيف األفراد ائتمانياً في
الخمسينيات من القرن الماضي (.)Moody’s Investors Service,2008
وخالل فترة التسعينيات من القرن العشرين وحتى اآلن ،ازدهر نشاط التصنيف االئتماني،
وتعددت أنواعه ،وأصبح هناك العديد من الوكاالت المحلية واإلقليمية والعالمية التي تقوم بعملية
التصنيف االئتماني واصدار درجات الجدارة االئتمانية ،والتي من أبرزها وكالة موديز لخدمة
المستثمرين  ،Moody's Investors Serviceووكالة ستاندرد آند بورز ،Standard & Poor's
ووكالة فيتع للتصنيف  ،fitch Ratingوكل منها يمارس نشاطه في تقييم قدرة الدول والشركات
والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد على  411دولة ،حيث تنتشر
فروع هذه الوكاالت التي تتمتع بتأثير قوي في عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين في
كثير من دول العالم (.)Estrella,2000
وتعبر درجة التصنيف االئتماني عن رأي وكالة التصنيف في تقويم المالءة المالية والرغبة في
الدفع لمصدر الورقة المالية على الوفاء بالديون ومقابلة االلتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل
كامل وفي الوقت المحدد.
كما يعول كثي اًر على درجة التصنيف االئتماني التي تمنحها وكاالت التصنيف خصوصاً
بناء على معايير كمية
الحكومات والمؤسسات المالية والمصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع ً
ونوعية ،إذ أصبحت أسواق رأس المال حساسة لدرجات التصنيف االئتماني التي تصدرها وكاالت

التصنيف االئتماني ،ذلك أنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال
العالمية والحصول على التمويل المطلوب (.)Hossein,2005
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 1.1.1مفدوم التصنيف االئتماني
يعرف (بن علي و أحمد )8141 ،التصنيف االئتماني بأنه عبارة عن عملية تهدف إلى توفير
المعلومات والتقييم المستقل بشأن مدى مالئمة المؤسسة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها
التعاقدية ،أو جودة األوراق أو المنتجات المالية ،وفي نفس الوقت ،ال يعتبر التصنيف ضمانا بقدرة
المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها.
كما أن التصنيف االئتماني عبارة عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة حول (بن
علي و أحمد:)8141 ،
.4

المالءة االئتمانية العامة للطرف المقابل ،أي قدرة الطرف المقابل ورغبته في الوفاء
بالتزاماته المالية.

.8

المالءة االئتمانية إلصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى.

وبالتالي يمكن أن يكون التصنيف االئتماني لمؤسسة مالية (بنك أو صندوق استثمار أو شركة
تأمين) ،لدولة (الجدارة االئتمانية السيادية لها) ،أو لعملية ائتمانية (قرض ،سندات ،عمليات التمويل
المهيكلة ،)....،وذلك اعتمادا على المخاطر ذات العالقة ،وبالتالي يمكن القول بأن وكاالت أو
شركات التصنيف االئتماني هي من تتولى عملية إصدار تصنيفات ائتمانية لصالح العميل (شركة أو
دولة أو هيئة) بقصد زيادة الثقة عند مقرضي هذا العميل وتجنيبهم المخاطرة المالية.
 1.1.1أنواع التصنيف االئتماني
تقوم وكاالت التصنيف االئتماني بحصدار أنواع متعددة من درجات التصنيف االئتماني ،فقد
ازدادت أنواعها بشكل كبير لتتماشى مع تطور األسواق المالية العالمية ،ولتلبى الطلب المتزايد عليها
من قبل مختلف األطراف المعنية في تقويم الجدارة االئتمانية لمصدري األوراق المالية ،وتحديد
احتماالت التأخر عن السداد ،والخسارة الناجمة عنها.
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ويمكن حصر أنواع التصنيفات االئتمانية من خالل تقسيمها إلى عدة معايير ،وهي التصنيف
االئتماني حسب معيار الفترة الزمنية ،والتصنيف االئتماني حسب معيار األداة المصنفة ،والتصنيف
االئتماني حسب معيار الجهة المصنفة ،والتصنيف االئتماني حسب معيار طالب التصنيف.
 1.1.1.1التصنيف االئتماني حسب معيار الفترة الزمنية
يقسم التصنيف االئتماني وفقاً لهذا المعيار إلى التصنيف االئتماني للفترة الطويلة والتصنيف
االئتماني للفترة القصيرة ،كما يلي:
.4

التصنيف االئتماني للفترة الطويلة  :Long-Term Credit Ratingsيعبر التصنيف
االئتماني للفترة الطويلة عن رأي وكالة التصنيف بمخاطر االئتمان ذات فترة االستحقاق سنة
أو أكثر ،ويحدد احتمال عدم الوفاء بااللتزامات المالية طويلة المدى ( Moody’s Investors
.)Service,2008

.8

التصنيف االئتماني للفترة القصيرة  :Short-Term Credit Ratingsيعبر التصنيف
االئتماني للفترة القصيرة عن رأي وكالة التصنيف بمخاطر االئتمان ذات فترة االستحقاق والتي
ال تزيد عن  48شه اًر ،ويحدد احتمال عدم الوفاء بااللتزامات المالية قصيرة المدى
(.)Moody’s Investors Service,2008
وتستخدم وكاالت التصنيف االئتماني رمو اًز للداللة على درجات التصنيف االئتماني للفترة

القصيرة مختلفة عن الرموز المستخدمة للداللة على درجات التصنيف االئتماني للفترة الطويلة.
 1.1.1.1التصنيف االئتماني حسب معيار األداة المصنفة
المص َنفة ،حيث تختلف
وفقا لهذا المعيار يتم تقسم التصنيفات االئتمانية على أساس الجهة
ّ

أدوات التصنيف ومعاييرها وفق للجهة المراد تصنيفها كما يلي:
.4

التصنيف االئتماني السيادي  :Sovereign Ratingsدرجة التصنيف االئتماني السيادي
تعبر عن وجهة نظر وكالة التصنيف االئتماني حول مدى توفر القدرة والرغبة السيادية لدى
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الدولة في سداد التزاماتها المالية بشكل كامل في الوقت المحدد ( Standard & Poor’s,
.)2006
.8

التصنيف االئتماني للمصارف :Bank Ratingsدرجة التصنيف االئتماني التي تعبر عن
وجهة نظر وكالة التصنيف االئتماني حول احتمال أن يواجه المصرف صعوبات مالية ،تجعله
في المستقبل بحاجة للدعم والمساعدة المالية (.)Moody’s Investors Service,2008

.8

تصنيف الدعم للمصارف  :Bank Support Ratingsيعبر تصنيف الدعم للمصارف عن
رأي وكالة التصنيف بمدى رغبة الداعمين المحتملين إلنقاذ المصرف ،ومدى قدرتهم على ذلك
في الوقت المناسب وبالشكل الكافي (.)Fitch Ratings,2009

.4

تصنيف القوة المالية لشركات التأمين  :Insurer Financial Strength Ratingsيعكس
مدى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة ،من وجهة نظر وكالة
التصنيف االئتماني ،كما يحدد معدل االسترداد المتوقف في حال التوقف عن أداء الدفعات
المستحقة (.)Fitch Ratings,2009

.0

تصنيف القوة المالية لشركات التأمين الوطنية National Insurer Financial Strength
 :Ratingsيعكس مدى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية مقارنة بأقل
المخاطر االئتمانية في بلد معين ،من وجهة نظر وكالة التصنيف االئتماني ،مما يلبي
احتياجات سوق التأمين المحلية (.)Fitch Ratings,2009

.0

تصنيف السندات  :Bonds Ratingsتضعها وكاالت التصنيف درجات لتصنيف السندات،
لتعكس قدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بااللتزامات المترتبة عليه ،والمتمثلة بسداد
(الفوائد والمبلغ األصلي) ،بشكل كامل وفي الوقت المحدد (محفوظ.)8118 ،

.4

تصنيفات االسترداد  :Recover Ratingsتعكس تصنيفات االسترداد العالقة بين االلتزامات
المالية والموارد المتاحة لمقابلتها ،حيث إن حجم هذه االلتزامات والموارد هي التي تحدد نسب
االسترداد الفعلية (.)Fitch Ratings,2009
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.4

التصنيف االئتماني لسقف البلد  :Country Ceilingsتمثل أعلى درجة تصنيف ائتماني
بالعملة األجنبية التي من الممكن أن تعطى ألغلب المصدرين في بلد معين تصنيف ائتماني
لسقف البلد (.)Moody’s Investors Service,2008

.41

تصنيف األدوات المالية المركبة  :Structured Finance Ratingsيعكس تصنيف األدوات
المالية المركبة المخاطر المتعلقة بها والتي تؤدي إلى حدوث حالة التأخر عن السداد ،وذلك
من وجهة نظر وكالة التصنيف االئتماني (.)Fitch Ratings,2009

.44

درجات التصنيف االئتماني الوطنية  :National Credit Ratingsتعبر درجات التصنيف
االئتماني الوطنية عن رأي وكالة التصنيف في المالءة المالية لمصدري األوراق المالية وجودة
اإلصدارات في بلد معين على مقابلة االلتزامات المالية في الوقت المحدد ،وذلك بالمقارنة مع
المصدرين واإلصدارات األخرى في نفس البلد (.)Moody’s Investors Service,2008
ومع تطور المخاطر المالية ،وحاجة المستثمرين واألسواق المالية ،لتقييم هذه المخاطر ،والتأكد

من االلتزام بالوفاء بااللتزامات المالية ،تقوم وكاالت التصنيف االئتماني باستحداث أنواع جديدة
ومتنوعة من التصنيفات االئتمانية.
 1.1.1.1التصنيف االئتماني حسب معيار الجدة المصنفة
إلى جانب وكاالت التصنيف االئتماني المتخصصة ،قد يقوم بالتأمين مانح االئتمان نفسه ،أو
حتى الهيئات الرسمية في بلد ما ،لذلك ينقسم التصنيف االئتماني وفقاً لهذا المعيار إلى (محفوظ،
:)8118
.4

التصنيف االئتماني الداخلي  :Internal Credit Ratingsوهو ذلك التصنيف االئتماني
الذي يقوم به مانح االئتمان لتصنيف عمالئه من أفراد وشركات ،حيث تقوم العديد من
المؤسسات المالية وخصوصاً المصارف بعملية التصنيف االئتماني الداخلي وتقويم المخاطر
لعمالئها من خالل االعتماد على المعلومات العامة المتاحة والمتوفرة لديها .وقد شجعت لجنة
بازل لإلشراف المصرفي المصارف على القيام بالتصنيف االئتماني الداخلي ألنها تملك بعض
المعلومات الداخلية والتي يتعذر على وكاالت التصنيف االئتماني الوصول إليها.
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.8

التصنيف االئتماني الخارجي  :External Credit Ratingsوهي عمليات التصنيف التي
تقوم بها وكاالت التصنيف االئتماني في إصدار درجات التصنيف االئتماني ،والتي تعبر عن
رأي وكالة التصنيف في تقويم المقدرة المالية على الوفاء بالديون ومقابلة االلتزامات المالية
الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.

.1

تصنيف الهيئات الرسمية :تقوم بعض الهيئات الرسمية توعية لمواطنيها ومستثمريها بنشر
توقعاتها حول احتمال تعثر الشركات في بلد معين خالل السنتين أو الثالث سنوات التالية.
ومنها مصرف فرنسا ،والذي يقوم منذ عام  4444بحساب مؤشر التعثر  BDFI scoreونشره
ل  41111شركة صناعية فرنسية والذي يعكس احتمال توقفها عن السداد خالل السنوات
الثالث التالية.

 1.1.1.1التصنيف االئتماني حسب معيار الجدة الطالبة للتصنيف
رغم قيام وكاالت التصنيف االئتماني بحصدار نشرات دورية حول التصنيف االئتماني لبعض
الشركات دون طلب منها ،إال أن هناك بعض الشركات تقوم بالطلب من هذه الوكاالت تصنيفها
ائتمانيا ،ووفقاً لهذا المعيار يمكن تقسيم التصنيف االئتماني إلى نوعين ،وذلك كما يلي (محفوظ،
:)8118
.1

التصنيف االئتماني المطلوب Solicited Rating
وهو ذلك التصنيف الذي تصدره وكاالت التصنيف االئتماني وفق طلب الجهة المراد تصنيفها،

حيث يمكن للجهات المختلفة أن تطلب من وكاالت التصنيف االئتماني إعطائها درجات التصنيف
االئتماني لها أو إلصداراتها المالية ،وذلك من أجل إظهار مالءتها االئتمانية الجيدة ،والذي يؤدي إلى
زيادة فرص نجاح إصدارتها المالية وتسويقها بالشكل األفضل ،والوصول إلى مصادر التمويل ذات
التكلفة األقل ،وبالتالي تقوم هذه الجهة بتوفير المعلومات الالزمة والضرورية لوكالة التصنيف االئتماني
(زعتري.)8144 ،
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التصنيف االئتماني غير المطلوب Unsolicited Rating

.1

كفل الدستور األمريكي كنوع من حرية التعبير لوكاالت التصنيف االئتماني حق ابداء رأيها في
الكفاءة االئتمانية ألي جهة كانت ،لذلك يمكن لوكاالت التصنيف االئتماني أن تقوم بعملية التصنيف
االئتماني ألي بلد أو شركة أو إصدار دون طلب من الجهات المعنية أو رغبتها بذلك ،وهي بذلك تقوم
بحعالم المستثمرين والجهات المعنية بالحالة االئتمانية للدولة أو الشركة أو األداة المالية المصدقة
(زعتري.)8144 ،
وحيث ال تقوم الجهة المراد تصنيفها في هذا النوع من التصنيف بتوفير المعلومات الالزمة
والضرورية لوكالة التصنيف االئتماني .لذلك تعتمد وكاالت التصنيف في تصنيفها على المعلومات
العامة المتاحة في السوق ،كالتقارير السنوية والحسابات المالية المنشورة ،والتي عادة ما تكون غير
المصنفة مالم تحصل على
كافية بالشكل األمثل ( ،)Alexander,2003مما يؤدي إلى إجبار الجهة
َ
تصنيف مقبول على التعاقد مع وكالة التصنيف ،بل ودفع تكاليف التصنيف ،وفي هذه الحالة تقوم

بتوفير معلومات أكثر دقة لوكالة التصنيف االئتماني .وعادة ما تكون درجة التصنيف االئتماني
المطلوب أعلى من درجة التصنيف االئتماني غير المطلوب ،ألن األخيرة تستند على المعلومات
العامة المتاحة فقط ( .)Elkhoury,2009وعلى الرغم من ذلك يبقى التصنيف غير المطلوب مهما
وتبرز أهميته من خالل النقاط الثالث التالية (:)Patrick,2006
.4

إن التصنيف االئتماني غير المطلوب يخدم المستثمرين والمشاركين في األسواق
المالية ،والذين يطلبون باستمرار من وكاالت التصنيف االئتماني إجراء عملية
التصنيف للمؤسسات غير الراغبة في الحصول عليه.

.8

إن التصنيف االئتماني غير المطلوب يوفر على المصدر تكاليف عملية التصنيف،
حيث ال يطلب المصدر من وكاالت التصنيف االئتماني إجراء عملية التصنيف إال
في حالة توقعه بقدرته على رفع درجة تصنيفه االئتماني الحالية بعد تزويدها
بمعلومات إضافية.

.1

يساهم التصنيف االئتماني غير المطلوب بزيادة مستوى المنافسة بين وكاالت
التصنيف االئتمان.
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 1.1.1إجراءات التصنيف االئتماني
توجد عدة إجراءات للتصنيف االئتماني تقوم بها وكاالت التصنيف والتي تتعلق بحصدار
درجات التصنيف االئتماني ،وهي (:)Patrick,2006
.4

تثبيت التصنيف  :Confirmedتعني أن درجة التصنيف االئتماني قد خرجت من الئحة
مشاهدة التصنيف بعد أن تمت مراجعته ،ولم يتم إجراء أي تغيير ضروري له.

.8

تأكيد التصنيف  :Affirmedتشير إلى بقاء درجة التصنيف االئتماني على حالها ،ويتم اللجوء
إليها بعد ما يلي:
أ.

مراجعة رسمية لدرجة التصنيف االئتماني.

ب.

الحصول على معلومات جديدة تخص الورقة المالية.

ج.

أحداث هامة حصلت في السوق مثل التغييرات في البيئة القانونية  ،أو حاالت
استحواذ هامة ،أو حدوث اضطرابات في السوق.

د.
.1

يستخدم مع التغيير في اتجاه التصنيف.

خفض درجة التصنيف االئتماني  :Downgradeتشير إلى قيام وكالة التصنيف بتخفيض
درجة التصنيف االئتماني.

.8

انتهاء عملية الدفع  :Paid In Fullإذا سددت قيمة الورقة المالية ال تعد مصنفة من قبل
وكالة التصنيف االئتماني ،سواء أوصلت لتاريخ االستحقاق أم سددت قيمتها قبل تاريخ
االستحقاق.

.4

تفعيل مشاهدة التصنيف  :Rating Watch Onتعني أن اإلصدار قد وضع في حالة
مشاهدة التصنيف ،ويجري تصنيفه من قبل وكالة التصنيف االئتماني.

.0

تحديث حالة اتجاه التصنيف  :Revision Outlookترمز إلى أن حالة اتجاه التصنيف قد
تغيرت.

.0

رفع درجة التصنيف االئتماني  :Upgradeتشير إلى قيام وكالة التصنيف برفع درجة
التصنيف االئتماني.

.4

التوقف عن التصنيف  :Withdrawnتعبر عن حالة التوقف عن التصنيف االئتماني،
وبالتالي لم يعد اإلصدار مصنفاً من قبل وكالة التصنيف االئتماني ،ويرمز له "."WR
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.4

نشر التصنيف  :Publishedتعني أن درجة التصنيف االئتماني قد تم نشرها على الموقع
االلكتروني لوكالة التصنيف.

.41

ال يوجد تصنيف ائتماني  :NRترمز إلى أن وكالة التصنيف االئتماني ال تقوم بتصنيف
اإلصدار.

 1.1.1عملية التصنيف االئتماني Credit Rating Process
عندما ترغب الشركات في إصدار السندات في األسواق المالية ،تطلب من وكاالت التصنيف
إعطاءها درجة التصنيف االئتماني من أجل زيادة مصداقيتها وسهولة نفاذها إلى أسواق رأس المال
العالمية ،وتقوم وكاالت التصنيف بتعيين محللي االئتمان المسؤولين عن تحليل التصنيف االئتماني،
ويمكن لمحلل االئتمان أن يقوم بتحليل  44إصدا اُر في نفس الوقت .وتتضمن عملية التحليل العوامل
الكمية والعوامل النوعية ،وتأخذ عملية التصنيف االئتماني فترة زمنية تتراوح عادة بين عدة أسابيع إلى
عدة أشهر وذلك حسب درجة تعقيد اإلصدار وحجمه (.)Hossein,2005
ويعتمد محللو االئتمان على مختلف مصادر المعلومات الممكنة سواء أكانت من المصادر
العامة المتاحة في السوق مثل اإلحصائيات المالية والتقارير االقتصادية المنشورة ،أم التي تم الحصول
عليها من المصدر مباشرة خالل االجتماعات مع اإلدارة العليا للشركة أو مع صانعي القرار
والمسؤولين الحكوميين مثل وزير المالية أو حاكم المصرف المركزي في التصنيف االئتماني السيادي
( .)Fitch Ratings,2006وفي حال التصنيف االئتماني غير المطلوب ،Unsolicited Rating
يعتمد محللو االئتمان على المعلومات العامة المتاحة في السوق فقط من أجل إعطاء درجة التصنيف
االئتماني (.)Hossein,2005
وبعد انتهاء محللي االئتمان من إجراء التحليل االئتماني ،يقدر التقرير إلى لجنة االئتمان،
والتي تضم  8محللين على األقل يقومون بمناقشة التقرير واعطاء درجة التصنيف االئتماني متضمنة
اتجاه التصنيف  )Fitch Ratings,2006( Rating Outlookومشاهدة التصنيف

Rating

 ، Watchومن ثم يتم إخطار المصدر بدرجة التصنيف االئتماني قبل نشرها للعموم .ويبين الشكل رقم
( )1.4عملية التصنيف االئتماني بدءاً من طلب المصدر إعطاءه درجة التصنيف االئتماني وحتى
نشرها (.)Barry, 2006
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الشكل رقم ()1.4
عملية التصنيف االئتماني

كما تقوم لجنة االئتمان بحعادة تقويم درجة التصنيف االئتماني سنوياً مالم تحصل تغييرات
جوهرية تتعلق بالمصدر أو بالسوق ،ويقوم بعض المصدرين مثل المؤسسات المالية بزيارة وكالة
التصنيف االئتماني مرتين سنوياً أو أكثر من أجل تحديث المعلومات المتعلقة بها
(.)Hossein,2005
ويتم اتخاذ قرار التصنيف االئتماني باالستناد إلى منهجيات معدة مسبقاً لكل نوع من أنواع
التصنيف االئتماني مثل منهجية التصنيف االئتماني السيادي ومنهجية التصنيف االئتماني للمصارف،
ويتم تطوير هذه المنهجيات باستمرار لتتالءم مع التطورات االقتصادية الحاصلة لتعكس بدقة درجة
المالءة المالية ،وبالتالي تستمر في تقديم الغرض المطلوب منها.
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باإلضافة إلى ذلك ،فحن وكالة التصنيف االئتماني تملك الحق في سحب أي تصنيف ائتماني
صادر منها في أي وقت كان ،وذلك في حال غياب المعلومات الكافية التخاذ القرار المناسب واعطاء
درجة التصنيف االئتماني المالئمة ،وبالتالي لم يعد اإلصدار مصنفاً من قبل وكالة التصنيف ( Fitch
.)Ratings,2006
و تستوجب أي عملية تصنيف ائتماني توفر الشروط التالية (بن علي وأحمد:)8141 ،
.4

اليقين (الوضوح والشفافية).

.8

المصداقية.

.1

الدقة خصوصا عند تقييم المخاطر.

.8

مدى واسع للمخاطر المأخوذة في الحسبان.

.4

تغطية كبيرة لألسواق المالية واألدوات التمويلية.

.0

تعددية االهتمام على المستوى المحلي والقومي والعالمي.

.0

إمداد متخذي الق اررات بحطار فعال للمرجعية االستثمارية (أدوات التحليل المالي).

 1.1.1معايير التصنيف االئتماني
هناك أربعة مؤشرات رئيسة إلجراء التصنيف االئتماني:
 1.1.1.1الربحية وااليرادات
تقيس هذه النسب مدى قدرة الشركة على توليد األرباح (الشديفات ،)8114 ،واألساس في
تحليل الجدارة االئتمانية ،فمقدرة الشركة على توليد االيرادات ودرجة استدامة هذه المقدرة تعتبر العامل
األول لتحقيق الربحية ،ويجب أن تحقق الشركة أرباحا تمكنها من تغطية تكاليف عملياتها وخدمة
الديون واحتياطات الدين المعدوم ،باإلضافة إلى توفير تكوين رأس مالي يمكن الشركة من النمو
والتوسع في المستقبل.
إن مقدرة الشركة على تكوين االيرادات بصورة قوية وبشكل يعتمد عليه في التنبؤات المستقبلية
هو ما يخلق ثقة المستثمرين في الشركة ،ويجعل الشركة في وضع جيد في السوق المالي يمكنها من
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االقتراض بسهولة ،وهذا األساس في تحليل الجدارة االئتمانية ،مدى سهولة الحصول على االئتمان عند
الحاجة .ويستخدم مؤشر الربحية واإليرادات عادة النسب المالية التالية (بن علي وأحمد:)8141 ،
.4

األرباح قبل وبعد الضرائب و الفوائد :والتي تعطى فكرة جوهرية عن مستوى األرباح او
الخسائر المتوقعة خصوصا في أوقات الضغوط المالية وتعكس مقدرة الشركة على التعامل مع
األزمات.

.8

العائد على متوسط األصول المدارة :وتعكس مقدرة الشركة على خدمة أصولها لتوليد األرباح
مما يعكس نقاط قوة عمليات الشركة وأسلوب عملها.

.1

العائد على السهم :مؤشر حول مدى نجاح اإلدارة في تحقيق أرباح للمساهمين.

 1.1.1.1تقييم جودة األصول
بشكل عام تعتمد درجة مصداقية معدالت رأس المال على درجة موثوقية مؤشرات جودة
ونوعية األصول ،كما أن مخاطر اإلعسار في أي مؤسسة تأتي في الغالب من نوعية األصول
وصعوبة تسييلها (الشيخ ،)8110 ،تعكس بصورة مباشرة رأس مال الشركة واحتياطها العام ،مما يؤثر
على درجة ثقة المستثمرين .و يعتمد هذا المؤشر على مجموعة من النسب المالية أهمها (بن علي
وأحمد:)8141 ،
.4

نسبة األصول الرديئة (غير العامة) إلى جملة الذمم المدينة  :والتي تعكس مقدار الديون
المعدومة المتحملة نتيجة للدين الرديء (المشكوك في تحصيله).

.8

نسبة األصول المعدومة إلى جملة الذمم المدينة والتي تعكس األصول المعدومة الفعلية.

.1

نسبة االحتياطات إلى إجمالي الذمم المدينة :وتعكس درجة كفاية االحتياطات لتلبية أي
مخاطر لعدم سداد المدينين.

.8

نسبة المؤونة (احتياطات مقابل خطر أو خسارة معنية على صافي األصول المعدومة) :والتي
تعكس مدى توفر االحتياطيات الالزمة لتوسع نطاق عمليات الشركة ،و تعكس هذه النسبة
بطريقة غير مباشرة نوع اإلدارة فيما إذا كانت من النوع الديناميكي الذي يتعامل مع تداعيات
األعمال قبل وقوعها أو من النوع الذي يتعامل مع تداعيات األعمال بعد وقوعها.
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 1.1.1.1تمويل السيولة
يلعتتب معيتتار الستتيولة دو اًر مهم تاً فتتي تحديتتد الكفتتاءة الماليتتة للشتتركة ،حيتتث تشتتير درجتتة ستتيولة
الشتتركة إلتتي قتتدرتها علتتى الوفتتاء بالتزاماتهتتا قصتتيرة األجتتل فتتي مواعيتتد استتتحقاقها ،والشتتركة التتتي تحقتتق
معتتدل جيتتد للستتيولة ترتفتتع كفاءتهتتا الماليتتة وتتتنخفض مخاطرهتتا االئتمانيتتة ،أمتتا الشتتركة التتتي تعتتاني متتن
تحقيق معدل سيولة سيء فحنها تعاني من أزمات متالحقة فتي الستيولة وبالتتالي تواجته مختاطر ائتمانيتة
مرتفعة بسبب عجزها عن سداد التزاماتها قصيرة األجل (أبو خزانة.)8110 ،
وتعتمد قدرة الشركة في الوصول المستمر للتمويل على درجة ثقة السوق والمستثمرين على
وجه الخصوص في الشركة وأدائها .وهناك مجموعة من النسب المالية التي تستخدم في هذا المجال
(بن علي وأحمد:)8141 ،
.4

نسبة الديون قصير األجل و األوراق التجارية إلى جملة الديون ،وتعكس هذه النسبة خطر
إعادة التمويل الذي تقبله الشركة خصوصا فيما يتعلق باآلجال المختلفة.

.8

متوسط و ذروة األوراق التجارية المستحقة ،والتي تعكس درجة اعتماد المؤسسة المالية على
سوق األوراق التجارية ،ومقدار مخاطر إعادة التمويل التي تستطيع الشركة أن تتعامل معها
بأمان و مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

.1

نسبة التمويل المصرفي المباشر إلى جملة األوراق التجارية ،وتمثل قدرة الشركة على الحصول
على السيولة الالزمة لمقابلة التزاماتها قصيرة األجل ،وتعكس أيضا قدرة الشركة المالية على
الوفاء بالتزاماتها الحاضرة واآلجلة.

 1.1.1.1كفاية رأس المال
يجب أوًال التأكيد على أن نقص السيولة وليس عدم الكفاية الرأسمالية هو السبب الرئيس في
إفالس العديد من الشركات .حيث إن كفاية رأس المال تقيس بالدرجة األولى درجة األمان الذي تتبعه
الشركة من ناحية ،ونظرة عمالء السوق لدرجة الحماية التي تتطلبها الشركة لمواجهة أي أزمة في
المستقبل من ناحية أخرى ،فهي تعكس بصورة أو بأخرى درجة ثقة المستثمرين في الشركة .ومن
النسب المالية المفيدة في هذا المجال ،مقدار الرفع المالي (بن علي وأحمد ،)8141 ،ويشير الرفع
المالي إلي قدرة حقوق الملكية على تحمل الديون الخارجية للشركة ،فالشركة يجب أن يكون لها حدود
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للرفع المالي أي أن اعتمادها على الديون الخارجية يجب أن يكون بحدود تتناسب وحقوق ملكيتها،
فكلما اتسم الرفع المالي للشركة باالنخفاض دل ذلك على زيادة اعتماد الشركة في التمويل على
مواردها الذاتية بشكل أكبر من الديون الخارجية ويدل ذلك على قوة المركز المالي للشركة وانخفاض
أعباء التمويل وبالتالي تنخفض المخاطر االئتمانية للشركة ،أما الشركة التي تزيد نسبة الرفع المالي
لها عن الحدود المقررة فحنها تعتمد على الديون الخارجية بشكل يفوق حقوق ملكيتها وذلك يضعف
المركز المالي للشركة وترتفع مخاطرها االئتمانية (أبو خزانة.)8110 ،
 1.1.1أهمية وكاالت التصنيف االئتماني
إن األهمية المتزايدة لوكاالت التصنيف االئتماني في النظام االقتصادي العالمي تعود إلى
السببين الرئيسين التاليين (:)Hossein,2005
.4

تغير دور المصارف بوصفها وسيطاً بين المقرضين والمقترضين في األسواق المالية منذ عام
 ، 4441بعد توجه المستثمرين نحو استخدام أدوات مالية جديدة تساعدهم في الحصول على
التمويل بعيداً عن المصارف  ،ومنها صناديق االستثمار واصدار األوراق المالية في أسواق
رأس المال ،وهذا أدى إلى تعاظم دور وكاالت التصنيف االئتماني في توفير المعلومات
الالزمة من اجل تحديد مخاطر االئتمان لهذه األدوات المالية.

.8

أدت العولمة إلى تراجع دور الدولة في النشاط االقتصادي مقابل تزايد دور القطاع الخاص في
تخصيص الموارد المتاحة ،واستخدام الصناديق االستثمارية ،واندماج األسواق المالية العالمية،
وازالة القيود أمام حركة رأس المال ،إلى زيادة االعتماد على وكاالت التصنيف في إصدار
درجات التصنيف االئتماني لمختلف اإلصدارات والمصدرين في أسواق رأس المال ،كما أن
التصنيف االئتماني السيادي يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على تدفق االستثمارات األجنبية
المباشرة.
كما تقوم وكاالت التصنيف االئتماني بتقديم خدمات استشارية غير خدمات التصنيف

االئتماني مقابل دفع تكاليف إضافية ،وذلك بالتزامن مع إجراء عملية التصنيف االئتماني وتركز من
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خاللها على الجوانب الفنية التي يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة التصنيف االئتماني ،وبالتالي مساعدة
الشركات على تحسين درجة التصنيف االئتماني لديها .ومنها (:)Hossein,2005
.4

خدمات تقويم التصنيف االئتماني  :Rating Assessment Serviceوهي خدمة استشارية
تقدمها وكاالت التصنيف االئتماني مقابل أجر ،وتبين من خاللها للشركات كيف تتغير درجة
التصنيف االئتماني لديها في حال اتباع استراتيجية معينة ،كما تتضمن استشارات في عمليات
االندماج واالستحواذ وبيع األصول والعديد من الخدمات األخرى ،وبالتالي مساعدة الشركات
على تحسين درجة التصنيف االئتماني لديها.

.8

خدمة إيجاد حلول للمخاطر  :Risk Solutionsوهي خدمات تقدمها بعض وكاالت
التصنيف االئتماني من أجل مساعدة المصارف في تطبيق مقررات لجنة بازل  ،IIوتقديم
األبحاث المختلفة ،وتوفير خدمات التدريب الداخلي أو الخارجي.

 1.1.1أهمية التصنيف االئتماني للدول النامية
تواجه الدول النامية صعوبة في توفير التمويل الالزم لزيادة االستثمارات نظ اًر النخفاض
الدخول واالدخار من جهة وضعف النظام المالي في تخصيص الموارد المتاحة نحو قنوات االستثمار
من جهة أخرى .وهذا يجعل من أسواق رأس المال العالمية مصد اًر مهماً للحصول على التمويل الالزم
لزيادة مستوى االستثمار ودفع عجلة النمو االقتصادي ،ومن أجل ذلك يتوجب على الدول النامية
الحصول على درجة تصنيف ائتماني مناسبة تعكس مالءتها المالية من أحد وكاالت التصنيف
االئتماني تساعدها في النفاذ إلى األسواق المالية والعالمية (.)Gautam & Randall, 2003
ويلعب التصنيف االئتماني دو اًر مهماً في تحديد تكلفة التدفقات المالية للدول النامية ومدى
توفرها ،وذلك أن اإلخفاق في الحصول على درجة تصنيف ائتماني مرتفعة يمكن أن يؤدي إلى زيادة
تكلفة التمويل ،وهروب رؤوس األموال إلى الخارج ،وانخفاض االستثمارات األجنبية المباشرة ،واخالل
في النظام المالي ،وبالتالي حدوث الركود االقتصادي .كما أن التصنيف االئتماني السيادي يؤثر
بصورة مباشرة على التصنيف االئتماني لشريحة واسعة من الشركات والمؤسسات والمقترضين داخل
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الدولة ،وهذا يلقي العبء على وكاالت التصنيف االئتماني في إعطاء درجات تصنيف ائتماني دقيقة
وفي الوقت المناسب (.)Gautam and Randall, 2003
وال شك أن إخفاق وكاالت التصنيف في إعطاء درجات تصنيف ائتماني دقيقة يؤدي إلى تفاقم
األزمة ال تي يعاني منها البلد .ذلك أن تخفيض درجة التصنيف االئتماني أثناء فترة االنكماع في الدول
النامية تؤثر على قدرة االقتصاد في الحصول على التمويل المطلوب ،وبالتالي تؤثر سلباً في معالجة
أوضاعها المالية .في حين إن رفع درجة التصنيف االئتماني خالل فترة التوسع االقتصادي تؤدي إلى
زيادة تدفقات رؤوس األموال إلى البلد ،وبالتالي من الممكن أن تؤدي إلى مخاطر اإلفراط في التمويل
ومخاطر التضخم (.)Gautam and Randall, 2003
 1.1.8أهمية التصنيف االئتماني للمستثمرين واالستثمار األجنبي المباشر
تلعب وكاالت التصنيف االئتماني دو اًر هاماً في مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرار االستثمار
عن طريق تزويدهم بدرجة التصنيف االئتماني والتي تعكس مخاطر االئتمان لمصدري األوراق المالية
في البلد .كما أن وكاالت التصنيف االئتماني تزود المستثمرين بتقارير التصنيف االئتماني للبلدان
واإلصدارات المالية والتي تحتوي معلومات تفصيلية وتحليلية عن المخاطر المالية ،وهذا يساعد
المستثمرين في اتخاذ قرار االستثمار باستخدام مقياس العائد والمخاطرة ( Ministry of
.)Finance,2009
باإلضافة إلى أن وكاالت التصنيف االئتماني تقوم بتحليل مخاطر مختلف أنواع األوراق
المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة  ،Structured Financeومنها األوراق المالية المضمونة
بأصول  ،Asset_ Backed Securitiesواألوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية Mortgage-
 ،baked Securitiesوالناجمة عن التوريق  Securitizationوالتي تعتبر من أكثر األوراق المالية
تعقيداً نظ اًر لغياب المعلومات الكافية إلجراء تحليل الجدارة االئتمانية وقياس المخاطر من قبل
المستثمرين(.)Ministry of Finance,2009
وبذلك يعتبر التصنيف االئتماني أحد أبرز محددات االستثمار األجنبي المباشر ،وعامل مهم
في جذب المستثمرين ،وهناك عالقة ارتباط إيجابية بين درجة التصنيف االئتماني للبلد وتدفقات
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االستثمار األجنبي المباشر ،حيث إن تحسن درجة التصنيف االئتماني السيادي بمقدار  %4تؤدي إلى
زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بمقدار .)Miroslav Mateev,2008( %4.148
 1.1.2أهمية التصنيف االئتماني للمؤسسات
هناك العديد من المزايا التي تحصل عليها المؤسسات بعد الحصول على درجة التصنيف
االئتماني ،ومنها(:)Hossein,2005
.4

النفاذ إلى أسواق رأس المال اإلقليمية والعالمية  :Capital Market Accessإن أي شركة
تقوم بحصدار الديون في أسواق رأس المال العالمية يتوجب عليها الحصول على درجة
تصنيف ائتماني مناسبة من أجل جذب شريحة واسعة من المستثمرين .كما تقوم بعض الدول
مثل الواليات المتحدة األمريكية بوضع شرط الحصول على تصنيف ائتماني في حال أرادت
إحدى الشركات أن تقوم بحصدار الديون ،وبالتالي تقوم هذه الشركات بالبحث عن أحد أهم
وكاالت التصنيف االئتماني للحصول على تصنيف ائتماني من أجل طمأنة المستثمرين
وكسب المزيد من الشرعية في إصدار الديون ،مما يمنحها القدرة على االقتراض والحصول
على فرص تمويلية طويلة األجل.

.8

بناء السمعة الحسنة في السوق  :Build up Market Reputaionإن أي شركة ترغب في
بناء سمعة حسنة في األسواق المالية الدولية ،يتوجب عليها الحصول على درجة تصنيف
ائتماني مناسبة ،من أجل زيادة انتشار عالمتها التجارية والتي تعتبر مهمة في جذب
المستثمرين وال سيما األجانب منهم.

.1

تخفيض تكاليف التمويل  :Lower cost of Fundingيمكن الشركات أن تخفض من تكلفة
التمويل في حال حصولها على درجة تصنيف ائتماني تقع ضمن درجة االستثمار .ذلك أن
درجة التصنيف االئتماني المرتفعة تعكس مخاطر االئتمان األقل ،وهذا يمنح الشركة مقدرة
أكبر على المساومة من أجل الحصول على تسهيالت ائتمانية بسعر فائدة منخفض.

.8

التميز عن المنافسين  :Distinguish Oneself from the Competitionيعتبر التصنيف
االئتماني أداة مهمة للشركات في التميز عن باقي المنافسين في السوق وال سيما في
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القطاعات التي تكون فيها درجة المنافسة محدودة ومقتصرة على عدد قليل من الشركات مثل
القطاع المصرفي.
1.1.10

التصنيف االئتماني واألسواق المالية

تلعب وكاالت التصنيف االئتماني دو اًر أساسياً ومحورياً في األسواق المالية والعالمية ،من
خالل زيادة الشفافية عن طريق توفير المعلومات للمقترضين والمقرضين عن مستوى المخاطر المالية،
كما إن القوانين الشركة لألسواق المالية قد عززت من دور وكاالت التصنيف االئتماني ،حيث يوجد
ثالثة أنواع من المتطلبات القانونية والتي تزيد من أهمية التصنيف االئتماني وهي
(:)Hossein,2005
.4

قيود االستثمار  :Investment Restrictionsوتشير إلى القيود المفروضة على المؤسسات
المالية والتي تلزمها على االستثمار في األدوات المالية اآلمنة للحد من تعرضها للمخاطر.
فمثالً ال يسمح للصناديق االستثمارية في االستثمار إال في السندات الحاصلة على درجة
االستثمار من قبل وكاالت التصنيف االئتماني العالمية وذلك من أجل تجنب انخفاض القيمة
السوقية للصناديق االستثمارية ،وبالتالي حماية أموال المستثمرين.

.8

متطلبات اإلفصاح  :Disclosure Requirementsإن متطلبات اإلفصاح تلزم المؤسسات
المالية على الكشف عن المزيد من المعلومات حول االستثمارات المصنفة ضمن درجات
المضاربة بالمقارنة مع االستثمارات المصنفة ضمن درجة االستثمار وذلك في تقاريرها
الفصلية.

.1

متطلبات االحتياطي  :Reserve Requirementsتفرض السلطات الرقابية على الشركات
االلتزام بمتطلبات االحتياطي القانونية لرأس المال من أجل التحوط من مخاطر االئتمان كما
أوردته اتفاقية بازل  ،IIباإلضافة إلى أن المؤسسات المالية في الواليات المتحدة األمريكية
تحصل على خصم في متطلبات االحتياطي القانونية المفروضة عليها إذا حصلت على درجة
تصنيف ائتماني مرتفعة.
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كما أن أهمية التصنيف االئتماني لألسواق المالية تبرز في العوامل التالية (بن علي وأحمد،)8141 ،
(التوني:)8114 ،
.4

تحفيز النمو في السوق(خلق العمق المالي).

.8

تحفيز االستقرار في األسواق المالية ،وتعزيز األمان فيها.

.1

يزيد من ترابط األسواق المحلية والعالمية (االندماج في السوق العالمي).

.8

يسهل الحصول على القروض ،وتوفير المعلومات عن الفرص االستثمارية.

.4

توفير قاعدة معلوماتية لمتخذي القرار االستثماري ،تمدهم بحطار فعال للمفاضلة بين الفرص
االستثمارية المتاحة.

.0

تعزيز متانة الجهاز المالي.

.0

تعزيز الشفافية في األسواق المالية.

.4

تطبيق أعلى المعايير الموضوعية والمستقلة بشفافية.

1.1.11

التصنيف االئتماني ومقررات لجنة بازلII

انبثق مشروع بازل  IIعن جهود المؤسسات المالية العالمية والدول العشر الكبرى  G10من
أجل تجنب حدوث األزمات المصرفية ،وتخفيض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها ،وبالتالي تالفي
تعثر المؤسسات المالية (بورسلي.)8114،
ويعتبر الهدف الرئيس لمقررات بازل  IIهو تعديل قواعد مقررات بازل  Iالصادرة عام 4444
وال سيما المتطلبات القانونية لرأس المال من أجل تغطية المخاطر المحتملة ،آخذة باالعتبار التقدم
الحاصل في قياس هذه المخاطر وادارتها ،وهذا أدى إلى زيادة االعتماد على وكاالت التصنيف
االئتماني العالمية ،حيث ألزمت لجنة بازل المصارف على استخدام التصنيف االئتماني لتحديد
متطلبات رأس المال المتعلقة بها .ويتكون اتفاق بازل  IIمن ثالثة محاور رئيسة ،وهي
(:)Elkhoury,2009
.4

لمتطلبات القانونية لرأس المال .Regulatory Capital Requirements

.8

عمليات المراجعة الرقابية Supervisory Review process

.1

انضباط السوق من خالل اإلفصاح Market Discipline through Disclosure
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إن المتطلبات القانونية لرأس المال الالزمة من أجل تغطية مخاطر االئتمان Credit Risk
تقاس من خالل مدخلين ،هما(:)Elkhoury,2009
.4

األسلوب المعياري  :Standardized Approachيقيس مخاطر االئتمان التي تقدمها
مؤسسات تقويم مخاطر االئتمان الخارجية ،مثل وكاالت التصنيف االئتماني ووكاالت ائتمان
الصاد ارت .Export Credit Agencies

.8

أسلوب التصنيف الداخلي  :Internal Rating Based Approachويحتاج إلى أخذ موافقة
الجهات اإلشرافية من أجل تطبيقه .ومن خالله تقوم المصارف باستخدام التصنيف الداخلي
لقياس مخاطر االئتمان .وينقسم أسلوب التصنيف الداخلي إلى أسلوبين فرعيين ،هما:
أ.

أسلوب التصنيف الداخلي األساسي Foundation Internal Rating Based
 :Approachتقوم بموجبه المصارف بحساب احتمال التعثر

Probability of

 Defaultوالذي يقيس احتمال تعثر العمل عن سداد القرض خالل فترة زمنية معينة
وذلك باالستناد إلى التصنيف الداخلي المتعلق بها ،ولكن عليها االعتماد على
الجهات اإلشرافية لقياس مخاطر االئتمان األخرى.
ب.

أسلوب التصنيف الداخلي المتقدم

Advanced Internal Rating Based

 Approachتقيس المصارف بموجبه جميع مخاطر االئتمان باالستناد إلى التصنيف
الداخلي المتعلق بها متضمناً الخسارة عند التعثر  Loss Given Defaultوالذي
يقيس الجزء من القرض الذي سيسترجعه المصرف في حالة حدوث التعثر ،والتعرض
عند التعثر  Exposure at Defaultوهو خاص بالتزامات القروض ويقيس مبلغ
التسهيالت التي تسحب إذا حدث التعثر.
كما أن المتطلبات القانونية لرأس المال الالزم من أجل تغطية مخاطر التشغيل
 Operational Riskتقاس من خالل ثالثة أساليب ،وهي (:)Elkhoury,2009
.4

أسلوب المؤشر األساسي  :Basic Indicator Approachويحدد حجم رأس المال كنسبة
مئوية من إجمالي دخل المصرف.
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.8

األسلوب المعياري  :Standardized Approachحيث يقسم أنشطة المصارف إلى ثمانية
أنشطة ،وهي تمويل الشركات والتجارة والمبيعات وأعمال التجزئة المصرفية واألعمال التجارية
المصرفية والمدفوعات والتسوية وخدمات الوكالة وادارة األصول والسمسرة ،ويعطي وزناً معيناً
لكل نشاط بنسبة من إجمالي الدخل ،وتمثل هذه النسبة المعامل المطلوب لرأس المال لتغطية
مخاطر التشغيل وتتراوح ما بين  %48و .%44

.1

أسلوب القياس المتقدم  :Advanced Management Approachويعتمد على قيام
المصرف بتصميم نظام تصنيف خاص به لقياس مخاطر التشغيل وتنفيذه.
ومما تقدم يالحظ أن التصنيف االئتماني يستخدم لقياس وزن المخاطر والتي من خاللها تتحدد

المتطلبات القانونية لرأس المال وذلك حسب مقررات لجنة بازل ،IIحيث يعتمد األسلوب المعياري على
وكاالت التصنيف االئتماني في تحديد درجة مخاطر االئتمان ،كما يبين الجدول التالي:
جدول رقم ()1.4
درجة التصنيف االئتماني وما يقابلها من وزن مخاطر االئتمان وفق معاير بازل ӀӀ
درجة التصنيف االئتماني

وزن المخاطر

من  AAAإلى AA-

%81

من  A+إلى A-

%41

من  BB+إلى BBB-

%411

أقل من BB-

%441

غير مصنف

%411

المصدر :بورسلي8114 ،
ووفقا للجدول السابق رقم ( ،)1.4يتم ربط كل قرض تجاري بدرجة التصنيف االئتماني
الصادر من وكالة التصنيف بهدف تقليل عنصر المخاطرة وعدم تعريض أموال المودعين في
المؤسسات المالية لمخاطر االئتمان.

حيث يتم تخصيص  %411للمؤسسات غير المصنفة،

و %441للمؤسسات ذات التصنيف االئتماني المنخفض األقل من  ،BB-مما يخلق دافعاً للمؤسسات
ذات الجدارة االئتمانية المنخفضة لعدم الخضوع للتصنيف ،األمر الذي يؤدي إلى رفع درجة المخاطرة
على التزامات المؤسسات المالية .لذلك فرضت الكثير من الدول على المصارف أال يتم منح أي
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قرض إال بعد خضوع الجهة المقترضة لعملية التصنيف من قبل وكالة تصنيف ائتماني موثقة تتسم
بالحيادية والموضوعية من أجل تقليل المخاطر والعبء على القطاع المصرفي (زعتري.)8144 ،
1.1

الكفاءة االئتمانية و تعثر الشركات
عترف ( )Dun & Bradstreet,sالتعثتر المتالي بأنته يحتدث عنتدما تكتون هنتاك عمليتات أو

أعمال للمؤسسة يتبعها تنازل عن ممتلكات أو األصول لصالح التدائنين أو اإلفتالس ،أو حتدوث خستارة
للتدائنين بعتد عمليتات فاشتلة ،أو عتدم القتدرة علتى استترجاع العقتار المرهتون والحجتز علتى ممتلكتات
المؤسسة قبل إصدار الحكم عليه ،أو االنسحاب وترك االلتزامات على المؤسستة غيتر مدفوعتة ،أو أن
يتم وضع ممتلكات الشركة تحت الحراسة القضتائية أو إعتادة تنظتيم للشتركة وأحتداث إجتراءات التستوية
بين الشركة ودائنيها (.)Schall & Haley, 1986
وذهتب التبعض إلتى تعريتف التعثتر المتالي بأنته متا هتو إال اختتالل متالي يواجته الشتركة نتيجتة
قصور مواردها وامكانياتها عن الوفاء بالتزاماتها في األجل القصير ،وان هذا االختالل ناجم أساسا عن
عتدم تتوازن بتين متوارد الشتركة المختلفتة (الداخليتة ،الخارجيتة) وبتين التزاماتهتا فتي األجتل القصتير التتي
استحقت أو تستحق السداد ،وان هذا االختالل بين الموارد الذاتية وبين االلتزامات الخارجية يتراوح بين
االختالل المؤقت العارض وبين االختالل الحقيقي الدائم ،وكلما كان هذا االختالل هيكليا أو يقترب من
الهيكلتي كلمتا كتان متن الصتعب علتى المشتروع تجتاوز األزمتة التتي ستببها هتذا االختتالل (الخضتيري،
.)4440
ويشتير ( )Pringle & Harris, 1987بتتأن التعثتتر المتالي هتتي الحالتتة التتي تصتتف وضتتع
الشركة عندما تكون أصولها وايراداتها أكثر من التزاماتها بمعنى أن صافي رأس المال أكثر من صفر
ولكتن الشتركة غيتر قتادرة علتى الوفتاء بالتزاماتهتا الماليتة كتدفع الفوائتد ،أو دفعتات أساستية للتديون ،أو
دفعات استئجار بمعنى أن قائمة التدفق النقدي غير كتفء لمقابلتة احتياجاتهتا فتي الوقتت المناستب أي
أن المشتكلة مشتكلة استتحقاق حيتث إن موعتد استتحقاق االلت ازمتات أسترع متن موعتد استتحقاق إيترادات
المؤسسة .أو تكون خصوم والتزامات الشركة أكثر من أصولها وايراداتها أي أن صتافي رأس المتال أقتل
من صفر.
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وعرفه البعض بأنه عملية وحالة فمن حيث كونه عملية فهو ليس نتاج اللحظة ولكن ناجم عن
العديد من األسباب والعوامل التي تفاعلت وتتفاعل عبر الم ارحتل الزمنيتة تطتول أو تقصتر وتتؤدي إلتى
الحالة التي عليها المشروع متن عتدم مقدرتته علتى ستداد التزاماتته والحصتول علتى الت ازمتات جديتدة ،بتل
أيضتا العتودة إلتى متا كتان عليته متن قبتل ،أو استتعادة توازنته المتالي والنقتدي أو التشتغيلي (الخضتيري،
.)4440
ولما كان تعثر الشركات يؤدي فتي م ارحتل متقدمتة منته إلتى الفشتل الكلتي لهتذه الشتركات ،وذلتك
في حالة عدم البحث عن مسبباته ووضع الحلول الالزمة قبل استفحاله فالفشل هو عبارة عن عدم قدرة
الش تتركة عل تتى دف تتع التزاماته تتا عن تتدما ي تتأتي موع تتد اس تتتحقاقها ،وه تتذا م تتا ين تتاقض تمامت تاً مفه تتوم الكف تتاءة
االئتمانيتتة ،وبتتذلك يمكتتن استتتخدام نمتتاذج التنبتتؤ بتعثتتر الشتتركات كنمتتاذج للتنبتتؤ بنجاحهتتا ،وبالتتتالي هتتي
نماذج ممكنة لقياس الكفاءة االئتمانية كمياً ،وهذا ما ذهبت إليه هذه الدراسة.
 1.1.1أنواع تعثر أو فشل الشركات
ذهتب التبعض إلتى التمييتز بتين الفشتل المتالي والفشتل االقتصتادي إلى(شتاهين و مطتر،
(،)8144الغصين:)8118،
 1.1.1.1فشل اقتصادي)Economic Failure( :
معتدال على استثماراتها ،أو عندما
عائدا معقوًال أو
ً
في هذه الحالة ال تستطيع الشركة أن تحقق ً

يكون صافي رأس المال سالب وذلك عندما تكون القيمة الدفتريتة للمطلوبتات وخصتوم الشتركة أكثتر متن
القيمة الدفترية ألصولها (.)Ross & Jaffe, 2008
 1.1.1.1فشل مالي)Financial Failure( :
فتتي هتتذه الحالتتة ال تستتتطيع الشتتركة ستتداد التزاماتهتتا للتتدائنين والوفتتاء بتتديونها المستتتحقة عليهتتا
( ،)Schal & Haley,1986وذهب البعض إلى التفرقة بين التعثر المالي والفشل المالي على اعتبار
أن التعثتتر المتتالي حالتتة تستتبق الفشتتل المتتالي وقتتد ال تتتؤدي بالضتترورة إليتته واستتتند فتتي هتتذه التفرقتتة إلتتى
استخدام معيار المرونة المالية وعليه فحن التعثر المالي يشير األول إلى نقص العوائتد أو توقفهتا ،وعتدم
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القدرة على سداد االلتزامات فتي مواعيتدها ،بينمتا الفشتل المتالي يعنتي التوقتف كليتاً عتن ستداد االلت ازمتات
مما يؤدي إلى اإلفالس وتوقف النشاط (غريب.)8114 ،
ويمكن تقسيم األسباب المؤدية إلى الفشل إلى قسمين رئيسين (عبداهلل:)4441 ،
.4

أس ت تتباب خارجي ت تتة :تن ت تتتج ع ت تتن المنافس ت تتة الش ت تتديدة وتوقع ت تتات المس ت تتتثمرين ،والظ ت تتروف
االقتصتتادية عامتتة ،والق ت اررات الحكوميتتة ،االتجاهتتات التضتتخمية الستتائدة علتتى مستتتوى
االقتصتتاد المحلتتي والعتتالمي ،باإلضتتافة إلتتى حتتدوث تقلبتتات حتتادة فتتي أستتعار الصتترف
والتتي تتتؤدي إلتتى ت ازيتد قيمتتة متتديونيات العديتد متتن الشتتركات المقترضتة ممتتا يتستتبب فتتي
حدوث اختالل في الهيكل التمويلي (غريب.(8114 ،

.8

أسباب داخلية :وتعتود إلتى أستباب إداريتة تتمثتل فتي ضتعف اإلدارة ،،وغيتاب العناصتر
اإلداري تتة والفني تتة المتخصص تتة ووج تتود صت تراعات ب تتين أعض تتاء اإلدارة العلي تتا ،وتغلي تتب
المصتتالح الخاصتتة للمستتاهمين ،والتوجهتتات الخاطئتتة لتتإلدارة ،وتعتبتتر األستتباب اإلداريتتة
القاسم المشترك في معظم الشركات المتعثرة فتكون اإلدارة غير قادرة على تقديم التدعم
الكتافي للمتوظفين ( ،)Avots, 1969كمتا قتد تعتود إلتى أستباب ماليتة تتمثتل فتي زيتادة
حجم الديون المتعثرة ووجود خلل في الهيكل التمويلي وضعف السيولة النقدية (2008
 ،)Besley & brigham,مما يؤدي إلى تراكم الديون والعجز عن الوفاء بها بصورة
تؤثر سلبا على نتائج األعمال (الحمزاوي.)4440 ،

 1.1.1مراحل الفشل المالي
تمر عملية الفشل المالي بالمراحل التالية:
 1.1.1.1مرحلة الحضانة (النشوء)
من المعلوم أن الشركة ال تصبح متدهورة فجأة أو بصورة غير متوقعة وانما توجد بعض المؤشرات
التتتي تنبت

بوجتتود اختتتالالت متتن قبتتل اإلدارة تتمثتتل فتتي زيتتادة التكتتاليف غيتتر المباشترة وت ازيتتد المنافستتة

ونق تتص التس تتهيالت االئتماني تتة وت ازي تتد األعب تتاء وض تتعف رأس الم تتال العام تتل ،وغالب تتا م تتا تح تتدث خس تتارة
اقتصتتادية فتتي هتتذه المرحلتتة حيتتث يكتتون عائتتد األصتتول أقتتل متتن النستتب المعتتتادة للشتتركة ،ويفضتتل أن
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تكتشتتف المشتتكلة فتتي هتتذه المرحلتتة حيتتث إن إعتتادة التخطتتيط فتتي هتتذه المرحلتتة قتتد يكتتون أكثتتر فاعليتتة
(خشارمة.)8111 ،
 1.1.1.1مرحلة الضعف المالي (:عجز السيولة )
تحتدث هتذه المرحلتتة عنتدما تالحتتظ اإلدارة حتدوث تعثتتر متالي ،ويكتتون ذلتك عتتادة عنتدما تصتتبح
الشركة غير قادرة على مواجهة احتياجاتها النقدية الفورية ،وفي هذه المرحلة تكون أصول الشتركة أكبتر
من التزاماتهتا ،ولكتن تكمتن المشتكلة فتي صتعوبة تحويتل تلتك األصتول إلتى ستيولة نقديتة لتغطيتة التديون
المستحقة ،وربمتا تستتمر هتذه المرحلتة لعتدة شتهور ،ولمعالجتة هتذا الضتعف تلجتأ الشتركة إلتى االقتتراض
لمواجهة احتياجاتها النقدية الفورية (الجهماني.)8114 ،
 1.1.1.1مرحلة التدهور المالي( :اإلعسار المالي)
تعكس هذه المرحلة عدم قتدرة الشتركة علتى الحصتول علتى األمتوال الضترورية والالزمتة لتغطيتة
ديونها المستحقة ،وهذه المرحلة كالمرحلتة الثانيتة يمكتن معالجتهتا ،ولكتن تأختذ المعالجتة فتترة طويلتة متن
الزمن ،كحجراء تعديل فتي السياستات الماليتة فتي الشتركة أو تغييتر اإلدارة ،أو العمتل علتى إصتدار أستهم
إضافية أو إصدار سندات .ومعظم الشركات التي تمر في هذه المرحلة تعالج بنجاح إذا اكتشتف الخلتل
وتتتم معالجتتته فتتي الوقتتت المناستتب ،أمتتا الشتتركات التتتي ال تستتتطيع إج تراء المعالجتتة الالزمتتة فتتي الوقتتت
المناسب ،فتنتقل إلى المرحلة الرابعة ،وهي مرحلة اإلعسار الكلي (الجهماني.)8114 ،
 1.1.1.1مرحلة الفشل الكلي(:اإلعسار الكلي)
تعتبر هتذه المرحلتة نقطتة حرجتة فتي فشتل الشتركات ،حيتث يصتبح هتذا الفشتل محققتا و تنتهتي
كل محاوالت اإلدارة للحصول على تمويل إضافي ،بسبب تجاوز االلت ازمتات الكليتة قيمتة أصتول الوحتدة
(حبيب ،وعابدين ،)4440 ،وهناك مجموعة من المؤشرات على احتمالية إفالس الشركة وبالتالي فشلها
أهمها( :الخرابشة والسعايدة)8111 ،
.4

تدني الربحية وتدهورها لفترات متتالية.

.8

عدم القدرة على المنافسة.
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اخ تتتالل هيك تتل رأس الم تتال كاالعتم تتاد المت ازي تتد عل تتى االقتت تراض ،وت تتدهور الموج تتودات

.1

المتداولة ونسب السيولة.
.8

ضعف الرقابة على رأس المال العامتل ،واالرتفتاع المستتمر فتي حجتم التديون و إعتادة
جدولتها.

.4

عدم دقة السياسات المحاسبية المتبعة ،مما يستدعي اقتطاع احتياطيات كبيرة لمواجهة
الخسائر.

.0

تتتأخر إعتتداد الحستتابات الختاميتتة وضتتعف اإلفصتتاح ،ممتتا يتتؤثر علتتى معرفتتة الوضتتع
الحقيقي للمشاة.

 1.1.1نماذ التنبؤ بالفشل:
نشط الباحثون منذ بداية الستينات وخاصة فتي الواليتات المتحتدة بتحجراء الد ارستات الهادفتة إلتى
تحديتد المؤشترات التتي يمكتن االسترشتاد بهتا فتي التنبتؤ باحتمتاالت التعثتر المتالي وفيمتا يلتي أهتم هتذه
النماذج:
 1.1.1.1نموذ

()Beaver,1967

يعتبر ( )Beaverهو صاحب فكرة وضع نموذج لقياس فشل الشركات وستمي النمتوذج باستمه
حيث اعتمد في وضع النموذج علتى النستب الماليتة وتضتمنت مقارنتة للنستب الماليتة المتوستطة ل()04
شركة فاشتلة وقابلهتا ( )04شتركة أخترى غيتر فاشتلة فتي الفتترة متا بتين (4408-4448م) وفقتا لمعتايير
محددة متثال تعترض الشتركة ألحتداث اإلفتالس ،التخلتف عتن دفتع الستندات أو ستحوبات بنكيتة ازئتدة أو
عدم دفع ربح األسهم الممتازة ،وهذه الشركات هي من نفس القطاع ولها نفس حجم األصول.
وقتد قتام ( )Beaverباختيتار ( )11نستبة ماليتة لتحليلهتا واستتخدم أستلوب التحليتل األحتادي
بتحليل كل نسبة لخمس سنوات متتالية ،وقام ( )Beaverبفحص هذه النسب حيتث بحتث عتن النستب
التي تعطى بشكل أدق وأصدق مؤشر على نجاح الشركة أو فشلها.
اعتمتد ( )Beaverفتي اختيتاره للنستب متن ختالل الطترق اإلحصتائية باختبتار الفرضتيات فوجتد
أنه كلما تم احتساب النسبة في سنة أقرب إلى سنة الفشتل كلمتا كتان التنبتؤ أصتدق وأكثتر دقتة ،فعنتدما
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يظهر أن هنتاك فرقًتا فتي المتوستط بتين المجمتوعتين تكتون هتذه النستبة قتادرة علتى التمييتز بتين الشتركة
الفاشلة والشركة الناجحة وبالتالي يمكن االعتماد عليها ،كما يالحظ فحن ( )Beaverاعتمد أن يستخدم
في كل مرة نسبة مالية واحدى فقط (.)Altman, 1993
وتوصل ( )Beaverأن النسب التالية يمكن استخدامها أكثر من غيرها في التنبؤ بفشل الشركات:
.4

التدفق النقدي إلى الدين الكلي.

.8

صافي الدخل إلى إجمالي األصول.

.1

إجمالي الديون إلى األصول الكلية.

.8

رأس المال التشغيلي إلى األصول الكلية.

.4

نسبة التداول.

 1.1.1.1نموذ ألتمان
طور ( )Altman, 1993نموذجه مستخدما النسب المالية ومعتمدا على التحليل التمييزي
المتعدد ( ،)Multivariate Analysisواستطاع من خالل هذا النموذج أن يميز بين الشركات
الناجحة ،والشركات الفاشلة في قطاع الصناعة ويتكون النموذج من خمس نسب مالية مجتمعة
واستطاع التوصل إليها من خالل تطويره ل  11نسبة مالية ،والنموذج كان على الشكل التالي:

Z  1.2 X1  1.4 X 2  3.3 X 3  0.6 X 4  0.99 X 5
حيث:
 = X1األرباح قبل الفوائد والضرائب  /مجموع األصول.
 = X2صافي رأس المال العامل  /مجموع األصول .
 = X3المبيعات  /مجموع األصول .
 = X4القيمة السوقية لألسهم  /القيمة الدفترية للدين .
 = X5األرباح المحتجزة المتراكمة  /مجموع األصول .
حيث  Zهو مؤشر التعثر المالي فحنه:
 عندما تكون  8.44 < Zفحن النموذج يتوقع أن الشركة لن تفلس.
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 عندما تكون  4.44 > Zفحن النموذج يتوقع أن الشركة سوف تفلس.
 إذا كانت  Zتقع ما بين ( )8.44-4.44وهي متا تعترف بالمنطقتة الرماديتة ،فتحن النمتوذج ال
يستطيع الحكم بدقة على احتمالية إفالس الشركة أو عدم إفالسها.
ونالحتتظ أن النستتب التتتي اعتمتتدها هتتذا النمتتوذج تتنتتاول أهتتم األبعتتاد الماليتتة التتتي يجتتب د ارستتتها فتتي
الشركة وهي السيولة ،الربحية ،الرفع المالي ،والنشاط.
 1.1.1.1نموذ ()Gordan L.V Springate, 1978
قتام ( )Gordan, 1979بتطتوير نمتوذج يتنبتأ بفشتل المؤسستات فتي كنتدا وقتد اتبتع نفتس
اإلجراءات التي استتخدمها ألتمتان مستتخدما التحليتل التمييتزي الخطتي متعتدد المتغيترات ،استتخدم عينتة
مكونة من  81شركة وقام بتحليل  44نسبة ماليتة ليصتل إلتى نمتوذج يتكتون متن  8نستب ماليتة يمكتن
من خاللها التنبؤ بتعثر الشركات ،واتخذ النموذج الشكل التالي:

Z  1.3 A  3B  0.66C  0.4D
إذا كانت  1.408 > Zفحن الشركة تصنف فاشلة.
حيث إن:
 = Aرأس المال العامل إلى مجموع األصول .
 = Bالربح قبل الفوائد والضرائب إلى مجموع األصول .
 = Cصافي الربح قبل الضرائب إلى الخصوم المتداولة .
 = Dالمبيعات إلى مجموع األصول .
وقد حقق استخدام نموذج ( )Springateدقة بنسبة ()%48.4
 1.1.1.1نموذ ()Fulmer, 1984
قام ( )Fulmer, 1984بوضع نموذج للتنبتؤ بفشتل الشتركات وذلتك متن ختالل استتخدام عينتة
مكونة متن  01شتركة  11شتركة ناجحتة و  11شتركة فاشتلة وذلتك متن ختالل استتخدام  81نستبة ماليتة
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بمتوسط أصول  844111دوالر للشركة واستخدم التحليل التمييزي الخطي متعدد المتغيرات في وضع
النموذج:

Z  5.528V1  0.212V2  0.073V3  1.27V4  0.12V5
 2.335V6  0.575V7  1.083V8  0.89V9
فحذا كانت  > Hصفر تكون الشركة متعثرة .
حيث إن:
 = V1األرباح المحتجزة  /مجموع األصول .
 = V2المبيعات  /مجموع األصول .
 = V3األرباح قبل الضرائب  /حقوق المساهمين .
 = V4التدفق النقدي  /مجموع الديون .
 = V5مجموع الديون  /مجموع األصول .
 = V6الخصوم المتداولة  /مجموع األصول .
 = V7لوغاريتم األصول الملموسة  /مجموع األصول .
 = V8رأس المال العامل  /إجمالي الديون .
 = V9لوغاريتم الربح قبل الفوائد والضرائب  /الفائدة .
وقد حقق هذا النموذج نسبة دقة تصل إلى  % 44في السنة األولتى ،وقتد حقتق  % 44نستبة
دقة في السنة الثانية.
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1.1

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

المستتتخدمة وطتترق إعتتدادها ،وصتتدقها وثباتهتتا ،كمتتا يتضتتمن هتتذا الفصتتل وصتتفًا لإلج تراءات الخاصتتة
تر المعالج تتات اإلحص تتائية الت تتي ت تتم االعتم تتاد عليه تتا ف تتي تحلي تتل
بتقن تتين أدوات الد ارس تتة وتطبيقه تتا ،وأخي ت ًا

الدراسة.
1.1

مندجية الدراسة
حيث إنه قد تم تحديد جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة مسبقاً من خالل مراجعة 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 وهي (التكلفة
المستهدفة ،التحسين المستمر ،الجودة الشاملة ،اإلنتاج والتوزيع الفوري ،وأسلوب توزيع التكلفة حسب
األنشطة) وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات .فقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع الدراسة لتفسيرها والوقوف على
دالالتها.
1.1

طرق جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات

 1.1.1البيانات األولية
حيتتث تتتم التطتترق للبيانتتات األوليتتة بالبحتتث فتتي الجانتتب الميتتداني عبتتر تطتتوير قائمتتة استقصتتاء
لمعرف تتة درج تتة ممارس تتة ش تتركات المس تتاهمة العام تتة المدرج تتة ف تتي بورص تتة فلس تتطين ألس تتاليب المحاس تتبة
اإلدارية الحديثة ،كما تم االستعانة بالقوائم الماليتة المنشتورة لتلتك الشتركات فتي الوصتول للنستب الالزمتة
لقياس درجة الكفاءة االئتمانية .وبعد ذلتك تتم استتخدام االختبتارات اإلحصتائية المناستبة بهتدف الوصتول
لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.
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 1.1.1البيانات الثانوية
تمت مراجعة الكتتب والتدوريات والمنشتورات الخاصتة أو المتعلقتة بالموضتوع قيتد الد ارستة ،والتتي
تتعلتتق بد ارستتة أستتاليب المحاستتبة اإلداريتتة ،خاصتتة تلتتك األستتاليب قيتتد الد ارستتة ،ومتتدى مستتاهمتها فتتي
الكفتتاءة االئتمانيتتة للشتتركات المطبقتتة لهتتا ،وأيتتة م ارجتتع قتتد تستتهم فتتي إث تراء الد ارستتة بشتتكل علمتتي ،وذلتتك
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.
1.1

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمتع الد ارستة متن كافتة شتركات المستاهمة العامتة المدرجتة فتي بورصتة فلستطين والتتي

يبلتتغ عتتددها  48شتتركة حستتب الموقتتع اإللكترونتتي الرستتمي لبورصتتة فلستتطين (.)www.p-s-e.com
وتبتتين أن هتتذه الوحتتدات موزعتتة عل تتى خمتتس قطاعتتات وهتتي قط تتاع االستتتثمار ،قطتتاع البنتتوك ،قط تتاع
التتتأمين ،قطتتاع الختتدمات ،وقطتتاع الصتتناعة .وقتتد تتتم توزيتتع االستتتبانات علتتى كافتتة الشتتركات المكونتتة
لمجتمع الدراسة ،ونظ ار لوجود غالبية هذه الوحدات فتي المحافظتات الشتمالية للتوطن وصتعوبة الوصتول
اليها بطريقة مباشرة للقيتود التتي يفرضتها االحتتالل الصتهيوني ،فقتد تتم استتخدام الفتاكس كوستيلة لتوزيتع
ق توائم االستقصتتاء .ولعتتدم االستتتجابة متتن غالبيتتة الوحتتدات تتتم ارستتال ق توائم االستقصتتاء م ترة اختترى عتتن
طريتتق البريتتد اإللكترونتتي (االيميتتل) وم ترة ثالثتتة عتتن طريتتق الفتتاكس .متتع المتابعتتة متتع كافتتة الوحتتدات
باالتصت تتال تليفت تتوني بهت تتذه الوحت تتدات حتت تتى تت تتم الحصت تتول علت تتى است تتتجابة ( )40شت تتركة ،أي مت تتا نست تتبته
( )%85.42متتن الشتتركات المكونتتة لمجتمتتع الد ارستتة ،جميعهتتا معبئتتة متتن قبتتل المتتديرين المتتاليين لتلتتك
الشت تتركات ،ولت تتم يست تتتبعد أي منهمت تتا نظ ت ت ار لتحقت تتق الشت تتروط المطلوبت تتة لإلجابت تتة ،والجت تتداول التاليت تتة تبت تتين
خصائص العينة كما يلي:
 1.1.1توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي:
يوضح جدول رقم ( )4.0أن عينة الدراسة شملت ( )%85.42من الشركات المكونة لمجتمع
الدراسة ،كما يوضح الجدول أن أكبر القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هو "قطاع الخدمات" بنسبة
 ،%29.2وهذا يتناسب مع نسبته الفعلية في المجتمع ،حيث مثلت العينة  %92.2من شركات هذا
القطاع ،كما أن  %22من عينة الدراسة من "قطاع الصناعة" و مثلها من "قطاع البنوك" ،مع اإلشارة
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إلى أن قطاع البنوك قد مثلت بالكامل في عينة الدراسة بما نسبته ( )%011وهذه النسبة تشير إلى
التعاون الكبير من قبل قطاع البنوك في تعبئة قائمة االستقصاء ،كما أن  %04.6من عينة الدراسة
من " قطاع التأمين" .أما أقل القطاعات تمثيالً فهو "قطاع االستثمار" بنسبة  ،%02.2كما أنه أقل
القطاعات تمثيالً نسبة إلى القطاع حيث شملت العينة  %62.5من 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

نسبة العينة

القطاع

المئوية

من المجتمع

إلى القطاع

قطاع الخدمات

12

29.3

27.08

92.31

قطاع التأمين

6

14.6

14.58

85.71

قطاع الصناعة

9

22.0

22.92

81.82

قطاع االستثمار

5

12.2

16.67

62.50

قطاع البنوك

9

22.0

18.75

100.00

المجموع

41

100.0

100.0

85.42

االقتصادي

التكرار

 1.1.1توزيع عينة الدراسة حسب رأس المال
الجدول رقم ( )4.2يعطي صورة لتوزيع عينة الدراسة حسب رأس المال ،ويتبين من الجدول أن
أكبر القطاعات تمثيالً في عينة الدراسة هو "قطتاع الشتركات التتي أرستمالها أقتل متن  44مليتون" بنستبة
 ،%52.7وهي نسبة مقاربة جتدا لنستبة شتركات هتذا القطتاع إلتى مجمتل الشتركات المدرجتة فتي بورصتة
فلسطين والبالغة ( ،)%52.18وهذا يدلل على عدالة توزيع عينة الدراسة وقوة تمثيلها للمجتمع ،كما أن
 %22من عينة الدراسة من "قطاع الشركات التي رأسمالها يقع ما بين  11 -44مليون" ،و أن %9.8
من عينة الدراسة هي من " قطاع الشركات التي رأسمالها يقع ما بين  01 -84مليون" ،وكذلك "قطاع
الشتركات التتي أرستمالها يقتع أكبتر متن  01مليتون" متع اإلشتارة إلتى أن " قطتاع الشتركات التتي أرستمالها
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يقتتع متتا بتتين  01 -84مليتتون" قتتد مثلتتت بالكامتتل فتتي عينتتة الد ارستتة بمتتا نستتبته ( )%011وهتتذه النستتبة
تشير إلى التعتاون الكبيتر متن قبتل هتذا القطتاع البنتوك فتي تعبئتة قائمتة االستقصتاء .أمتا أقتل القطاعتات
تمثيالً في عينة الدراسة هو "قطاع الشركات التي رأسمالها يقع ما بين  84 -11مليون" بنسبة ،%4.9
لكنها قد مثلت بالكامل في عينة الدراسة بما نسبته (.)%011
جدول رقم () 2.4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير رأس المال
النسبة

النسبة الكلية

نسبة العينة

المئوية

من المجتمع

إلى القطاع

15مليون أو أقل

22

53.7

52.08

88.00

 30-15مليون

9

22.0

20.83

90.00

 45-30مليون

2

4.9

4.17

100.00

 60-45مليون

4

9.8

8.33

100.00

أكبر من  60مليون

4

9.8

14.58

57.14

المجموع

41

100.0

100.00

85.42

رأس المال

1.1

التكرار

أداة الدراسة:
بغتترض التعتترف علتتى متتدى ممارستتة شتتركات المستتاهمة العامتتة المدرجتتة فتتي بورصتتة فلستتطين

ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،فقد تم استخدام قائمة استقصتاء لهتذا الغترض ،وقتد تتم إعتداد قائمتة
االستقصاء على النحو التالي:
.0

إعداد قائمة استقصاء أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.

.2

عرض قائمة االستقصاء على المشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات.

.2

تعديل قائمة االستقصاء بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.

.4

تم عرض قائمة االستقصاء على مجموعة من المحكمين ،والموضحة أسماؤهم في الملحق رقتم
( ،)2والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم.
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تت تتم عت تترض قائمت تتة االستقصت تتاء علت تتى مجموعت تتة مت تتن الخب ت تراء فت تتي مجت تتال المحاست تتبة اإلداريت تتة،

.5

والموضحة أسماؤهم في الملحق رقم ( ،)2إلعطاء أهمية نسبية لكل سؤال حسب تحديده لمدى
تطبيق عينة الدراسة لألسلوب المزمع قياسه.
القيام بحساب متوسط األهميتة النستبية لكتل ستؤال حستب التدرجات المعطتاة متن قبتل المحكمتين

.5

وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول رقم (.)4.2

رقم
السؤال
0
2
2
4
5
6
7
8
9
01
00
02
02

جدول رقم ()2.4
متوسط األهمية النسبية لكل سؤال حسب تحديده
لمدى تطبيق عينة الدراسة لألسلو المزمع قياسه
رقم
الوسط الحسابي لألهمية النسبية
الوسط الحسابي لألهمية النسبية
KC ABC JIT
TC
 KC ABC JITالسؤال TQM
TC
TQM
5.11
2.67
5.11
2.67
2.67
2.11
2.11
4.11
4.22
4.67
4.11
4.67
2.67

4.67
4.67
4.67
4.67
4.22
4.67
2.22
2.67
2.22
4.22
4.11
4.22
2.22

5.11
2.11
4.67
4.67
4.22
2.67
2.67
2.67
2.67
2.67
4.11
4.11
2.67

4.67
4.67
5.11
4.22
5.11
5.11
4.22
4.11
2.22
4.22
2.11
2.22
2.22

4.67
4.67
5.11
4.22
5.11
5.11
4.22
4.11
2.22
4.22
2.11
2.22
2.22

المجموع

04
05
06
07
08
09
21
20
22
22
24
25
-----

2.22
4.67
4.11
4.11
4.22
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
------------96.67

2.11
4.22
4.22
4.22
4.22
4.22
4.22
------------------------80

2.22
4.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
------------------------82

2.67
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
----112

2.67
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
5.11
--------------------92

.6

إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية للقائمة استقصاء وتعديلها حسب ما يناسبها.

.7

توزيع قائمة االستقصاء على جميع أفراد العينة لجمتع البيانتات الالزمتة للد ارستة ،ولقتد تتم تقستيم
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 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  22فقرة.

.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 ألسلوب اإلنتاج والتوزيع الفوري ( ،)JITويتكون من  21فقرة.

.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 ألسلوب التحسين المستمر( ،)KCويتكون من  20فقرة.

وتمشيا مع االتجاهات الحديثة في تصميم استتمارات االستقصتاء ،والتتي تؤكتد علتى إن التحديتد
الوصفي لألوزان داخل االستمارة (مثل مهم جدا ،مهم إلى حد ما ...إلخ) يؤدي في أغلب األحيتان إلتى
تدخل متحيز من قبتل الباحتث فتي تحديتد النتتائج ،ويرجتع ذلتك إلتى أن الباحتث يتتولى فتي مرحلتة الحقتة
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 للمستقصتى منته المرونتة الكافيتة
لوضع األوزان التي تتناسب مع معامل الثقة الذي يخصصه لإلجابتة .لهتذا فقتد تتم تصتميم األوزان فتي
شتتكل رقمتتي محتتدد ،ليختتتار منهتتا المستقصتتى منتته متتا يتناستتب متتع القتتوة الترجيحيتتة أو معامتتل ثقتتته فتتي
اإلجابة .وهكذا حاول الباحث استتبعاد أي تتدخل متن جانبته لتصتبح اآلراء التواردة باستتمارة االستقصتاء
والتحليالت اإلحصائية التي تأسست عليها فقط تعبر عن آراء المستقصى متنهم .ويوضتح الجتدول رقتم
( )4.4درجتتات القيتتاس الترتيبتتي والتتتي توضتتح األهميتتة النستتبية ،حيتتث الترقم صتتفر يتتدل علتتى درجتتة ثقتتة
معدومة وبالتالي عدم التطبيق ألسلوب المحاسبة اإلدارية ،بينما الرقم ( )0يشتير إلتى درجتة ثقتة وأهميتة
نسبية تبلغ من  %21-%0وهكذا.

درجات
القياس
الترتيبي

0

1

التطبيق معدوم

%40-%1

جدول رقم()2.2
مقياس اإلجابات
4
%20-%41
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4

2

5

%00-%21

%00-%01

%100-%01

 1.1.1صدق أداة الدراسة
صدق قائمة االستقصاء يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف،
 ،)0995كما يقصد بالصدق " شمول قائمة االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل
من ناحية ،ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من
يستخدمها"(عبيدات وآخرون  ،)2110وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين كما يلي:
 1.1.1.1الصدق الظاهري لألداة
حيتتث عرضتتت أداة الد ارستتة فتتي صتتورتها األوليتتة علتتى مجموعتتة متتن المحكمتتين تألفتتت متتن ()5
أعضتتاء متتن أعضتتاء الهيئتتة التدريستتية فتتي الجامعتتات الفلستتطينية وغيتتر الفلستتطينية المتخصصتتين فتتي
المحاسبة واإلدارة واإلحصاء .ويوضح الملحق رقم ( )2أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكتيم
أداة الدراسة .وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجلته،
ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه .ومدى كفاية العبارات
لتغطية كتل محتور متن محتاور متغيترات الد ارستة األساستية هتذا باإلضتافة إلتى اقتتراح متا يرونته ضتروريا
من تعديل صياغة العبارات أو حذفها ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائهتم فيمتا
يتعلق بالبيانات األولية ( الخصائص والسمات الخاصة بالشتركات) ،إلتى جانتب المقيتاس المستتخدم فتي
قائمة االستقصاء.
 1.1.1.1صدق االتساق الداخلي لفقرات قائمة االستقصاء
تتتم حستتاب االتستتاق التتداخلي لفقترات االستتتبيان علتتى عينتتة الد ارستتة االستتتطالعية البتتالغ حجمهتتا
 05شركة ،وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي:
الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلو الجودة الشاملة ()TQM
جدول رقم ( )4.5يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول (مدى تطبيق
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب الجودة الشاملة ( ))TQMوالمعدل
الكلي لفقراته ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،)1.15حيث إن
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مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  ،1.15وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي
 ،0.514وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()2.5
الصدق الداخلي لفقرات المحور األول :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو
الجودة الشاملة ()TQM

مسلسل

معامل مستوى
االرتباط الداللة

الفقرة

4

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

0.5362

0.0498

8

لدى إدارة الشركة تصور واضح إلدارة الجودة الشاملة

0.6503

0.0359

1

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

4

تلتزم الشركة بتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم

0.5639

0.0285

0

تستخدم الشركة المدخل العلمي في حل المشاكل وتحسين العمليات

0.7031

0.0035

0

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

4

تضع الشركاء مقاييس لرضا المستهلكين عن جودة خدماتها ومنتجاتها

0.7405

0.0016

41

تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في عمليات اإلنتاج لتتالءم ومتطلبات الجودة

0.8345

0.0001

44

تعزز الشركة موقعها التنافسي من خالل التركيز على تقديم السلع والخدمات بجودة عالية

0.8399

0.0001

48

تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة

0.8641

0.0000

41

تطبق الشركة خطة واضحة و محددة األهداف تلتزم بالجودة.

0.5571

0.0310

48

تنوع الشركة منتجاتها لتلبية حاجات و متطلبات الزبائن.

0.8504

0.0001

44

تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائن من خالل دراسة حاجاتهم.

0.7269

0.0021

40

يتم إشراك العاملين في وضع الخطط لتحسين الجودة و األداء.

0.6925

0.0042

40

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

0.8017

0.0003

44

تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.

0.8047

0.0003

44

لدى الشركة نقاط تفتيع في كل مرحلة إنتاجية بهدف الوصول إلنتاج نهائي جيد وكامل

0.7724

0.0007

81

لدى الشركة القدرة الكافية التي تؤهلها لالستجابة السريعة لمتطلبات العمالء فيما بعد البيع 0.8546

0.0000

84

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

0.9636

0.0000

88

تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.8456

0.0001

81

استخدام أسلوب BSC

0.9294

0.0000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504
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الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلو التكلفة المستهدفة ()TC
حيث إن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني (مدى تطبيق شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التكلفة المستهدفة ( ))TCوالمعدل الكلي
لفقراته ،دالة عند مستوى داللة ( ،) 1.15كما هو موضح في جدول رقم ( )4.6والذي يبين أن
معامالت االرتباط المبينة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،0.514كما أن مستوى الداللة لكل
فقرة أقل من  ،1.15وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم ()2.0
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو
التكلفة المستهدفة ()TC

مسلسل

معامل مستوى
االرتباط الداللة

الفقرة

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

4

يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج قبل البدء بعملية اإلنتاج

0.6966

0.0039

5

تركز الشركة على العمالء وكسب رضاهم

0.4493

0.0930

6

تعمل الشركة على تحديد هامع الربح للمنتج قبل اإلنتاج

0.6199

0.0137

7

تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين الموثوق بهم

0.5202

0.0468

8

هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط

0.6928

0.0042

9

تشكل الشركة فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف اإلنتاج مسبقا

0.7821

0.0006

41

تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من اإلنتاج

0.6939

0.0041

44

تهتم الشركة بخصائص ومواصفات المنتج

0.5304

0.0420

48

تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.

0.8730

0.0000

41

يتم إج ارء عمليات تفتيع و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.

0.5648

0.0282

48

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

0.8672

0.0000

44

تقوم مؤسستكم بتحديد هامع الربح للمنتج على أساس مكانة المنتج بين منافسيه

0.5672

0.0291

40

تقوم مؤسستكم بتحديد هامع الربح للمنتج على أساس األرباح التاريخية للمنتج

0.5835

0.0342

40

تقوم مؤسستكم بتحديد هامع الربح للمنتج على أساس كمية المبيعات المتوقعة للمنتج 0.5536
0.5261
تقوم مؤسستكم بتحديد هامع الربح للمنتج على أساس مستوى دخول العمالء
0.7923
تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من خالل تخفيض التكاليف الخاصة بالتصميم

0.0275

81

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

44
44

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504
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0.7367

0.0232
0.0004
0.0017

الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب اإل نتا والتوزيع الفوري ()JIT
قيمة  rالموضحة في الجدول رقم ( )4.7والخاصة باالرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور
الثالث (مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو اإلنتا والتوزيع الفوري ())JIT
والمعدل الكلي لفقراته هي أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.504كما أن كافة معامالت
االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،)1.15حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ،1.15
وبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث صادقة لما وضعت لقياسه
جدول رقم ()2.4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو
اإلنتا والتوزيع الفوري ()JIT

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

4

لدى الشركة معرفة بأسلوب اإلنتاج بالوقت المحدد ()JIT

0.5990

0.0203

8

تعمل شركتكم على تخفيض كميات المخزون من المواد األولية و اإلنتاج النهائي

0.8474

0.0001

1

تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين الموثوق بهم عند

0.6739

0.0059

8

تصنف اآلالت على هيئة خاليا تصنيع على أساس المنتجات

0.8192

0.0002

0.5883

0.0211

0.6394

0.0103

0.8938

0.0000

0.8652

0.0000

0.8826

0.0000

0.8513

0.0001

44

تسعى الشركة للتحسين المستمر لتدفق المنتج

0.9369

0.0000

48

تسعى الشركة للقضاء على الفاقد أو الهدر في الموارد

0.8892

0.0000

0.6668

0.0066

48

تعمل الشركة على اختصار الوقت المطلوب ألداء العمل

0.7212

0.0024

44

تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.

0.9247

0.0000

40

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة بجانب استخدام ()JIT

0.9393

0.0000

40

يتم العمل على استغالل الوقت المتاح لإلنتاج بشكل أمثل لتقليل الهدر في الوقت

0.7521

0.0012

مسلسل

4
0
0
4
4
41

41

الفقرة

لدى الشركة عمال قادرون على التعامل مع اآلالت و إجراء اإلصالحات البسيطة
والصيانة الروتينية لآلالت.

لدى الشركة القدرة على توفير متطلبات العمل في الوقت التي تظهر الحاجة إليها
تسعى الشركة لجدولة اإلنتاج بالوقت المحدد.
تعمل الشركة على تخفيض و الحد من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل
(تكاليف التخزين و المناولة).

عمال الشركة قادرون على اكتشاف األخطاء وتصحيحها في الوقت المطلوب
لدى الشركة فريق عمل تعاوني ويكون مسئوال عن تنفيذ المهام .مع تنسيق أنشطتهم من
اجل اإلبقاء على التدفق السلس للعمليات.

تحفز الشركة العاملين على خطوط اإلنتاج ،وتمنحهم صالحيات مناسبة إلنتاج منتجات
ذات جودة عالية
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مسلسل
44
44
81

الفقرة
ترتب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح باالستغالل األمثل لمساحة العمل
يتم ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بحيث ال تسمح بوجود مخزون إنتاج تحت التشغيل
أو تراكم الملفات

استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب اإلنتاج بالوقت المحدد ()JIT

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

0.8896

0.0000

0.9232

0.0000

0.7549

0.0011

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504

الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التكاليف حسب األ نشطة ()ABC
يبين جدول رقم ( )4.8درجة ارتباط كل فقرة من فقرات المحور الرابع (مدى تطبيق شركات

المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو التكاليف حسب األنشطة ( ))ABCبالمعدل الكلي لفقراته،
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (،) 1.15حيث إن مستوى الداللة لكل
فقرة أقل من  1.15وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي  ،1.504وبذلك تعتبر
فقرات المحور الرابع صادقة لما وضعت لقياسه.
جدول رقم ()2.0
الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو
التكاليف حسب األنشطة ()ABC

معامل مستوى
االرتباط الداللة

الفقرة

مسلسل

4

لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.6350

0.0062

8

لدى الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة

0.7493

0.0013

1

لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها كل منتج

0.8853

0.0000

8

تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة

0.9403

0.0000

4

تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط

0.9132

0.0000

0

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

0.9400

0.0000

0

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

0.9328

0.0000

4

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

0.8996

0.0000

4

تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة.

0.9133

0.0000

واألنشطة المسببة لها

التخزين و المناولة).
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معامل مستوى
االرتباط الداللة

الفقرة

مسلسل

41

تقوم الشركة بحعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات و الخدمات.

0.8965

0.0000

44

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

0.7865

0.0005

48

تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخرى سعيا للتخلص من اإلضافات التي

0.8867

0.0000

41

لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة

0.7593

0.0010

48

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

0.7400

0.0016

44

يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة المنتج

0.6762

0.0056

40

استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.8321

0.0001

40

تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.8834

0.0000

44

تستخدم الشركة أسلوب  JITإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.9023

0.0000

44

استخدام أسلوب  TCإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.9392

0.0000

81

استخدام أسلوب  LCإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.9393

0.0000

84

لدى إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق أسلوب تخصيص التكاليف على أساس األنشطة

0.9322

0.0000

88

لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتوزيع التكاليف على أساس األنشطة

0.8919

0.0000

81

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

0.9223

0.0000

88

إدارة الشركة قادرة على إقناع الموظفين بمزايا التحول إلى أي من األساليب اإلدارية الحديثة

0.9058

0.0000

84

لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور التكنولوجي في تطبيق ()ABC

0.9414

0.0000

ال تحقق قيمة للزبون

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504

الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلو التحسين المستمر()KC
نتائج قياس معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس (مدى تطبيق شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب التحسين المستمر( ))KCوالمعدل الكلي
لفقراته ،والموضحة في الجدول رقم ( )4.9تبين أن معامالت االرتباط لهذه الفقرات دالة عند مستوى
داللة ( ،)1.15حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من  1.15وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة r
الجدولية والتي تساوي  ،1.504وبذلك تعتبر فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت لقياسه
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جدول رقم ()2.4
الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس :مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلو
التحسين المستمر()KC

مسلسل

معامل
االرتباط

الفقرة

مستوى
الداللة

4

لدى الشركة معرفة بنظام التحسين المستمر ()KC

0.6117

0.0072

8

تهتم الشركة بخصائص ومواصفات المنتج

0.7216

0.0024

1

تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاتها

0.9346

0.0000

8

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

0.7473

0.0014

4

تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في عمليات اإلنتاج تتالءم واحتياجات المستهلك

0.8913

0.0000

0

تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة

0.9249

0.0000

0

تعمل الشركة بدراسة طرق خفض التكلفة الممكنة خالل أي مرحلة تصنيع

0.9519

0.0000

4

تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء العمل لتخفيض أخطاء التشغيل

0.6811

0.0052

4

تعمل الشركة على زيادة كفاءة العاملين لزيادة قدرتهم اإلنتاجية

0.9416

0.0000

41

تستفيد الشركة من إعادة تصنيع التالف في خفض التكلفة

0.8146

0.0002

44

تسعى الشركة للقضاء على الفاقد او الهدر في الموارد

0.8691

0.0000

48

استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة

0.9578

0.0000

41

استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC

0.5338

0.0478

48

تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة

0.9322

0.0000

44

استخدام أسلوب  BSCإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

0.8901

0.0000

40

استخدام أسلوب  JITإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC

0.9223

0.0000

40

استخدام أسلوب  TCإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC

0.9466

0.0000

44

استخدام أسلوب  LCإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC

0.9386

0.0000

44

تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

0.9571

0.0000

81

تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في كل مرحلة منذ تصميم المنتج إلى مرحلة والبيع

0.9237

0.0000

84

تتبنى اإلدارة سياسة إعادة هندسة القيمة للعمل على خفض التكلفة

0.8903

0.0000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504

 1.1.1.1صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة
جتتدول رقتتم ( )4.01يبتتين معتتامالت االرتبتتاط بتتين معتتدل كتتل محتتور متتن محتتاور الد ارستتة متتع
المعدل الكلي لفقرات قائمة االستقصاء والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللتة
 ،1.15حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من  1.15وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية
والتي تساوي .1.504
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جدول رقم ()2.10
معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات قائمة االستقصاء

المحور

البيان

المحور

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

األول

ألسلوب الجودة الشاملة ()TQM

المحور

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

الثاني

ألسلوب التكلفة المستهدفة ()TC

المحور

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

الثالث

ألسلوب اإلنتاج والتوزيع الفوري ()JIT

المحور

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

الرابع

ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC

المحور

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

الخامس

ألسلوب التحسين المستمر()KC

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.889

0.000

0.914

0.000

0.939

0.000

0.937

0.000

0.962

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504

 1.1.1ثبات أداة الدراسة :Reliability
حيث إن ثبات أداة الدراسة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدى تقريبتا لتو تكترر تطبيقهتا
على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة (العساف .)0995 ،فقد تم إجتراء خطتوات الثبتات علتى العينتة
االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ،ومعامل ألفا كرونباخ.
 1.1.1.1طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تتم إيجتتاد معامتل ارتبتتاط بيرستتون بتين معتتدل األستتئلة فرديتة الرتبتتة ومعتتدل األستئلة زوجيتتة الرتبتتة
لك تتل بع تتد ،وق تتد ت تتم تص تتحيح مع تتامالت االرتب تتاط باس تتتخدام معام تتل ارتب تتاط س تتيبرمان بت تراون للتص تتحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامل الثبات =

022

2ر
 1ر

حيث ( ر ) معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ( )4.00أن هناك معامالت ثبات كبيرة نسبيا
لكافة محاور االستبيان مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة في عملية البحث
جدول رقم ()2.11
معامل الثبات ( طريقة التجزئة النصفية)
المحور

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

التجزئة النصفية
معامل
القيمة
معامل
االرتباط
االحتمالية
االرتباط
المصحح

عنوان المحور
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 ألسلوب اإلنتاج والتوزيع الفوري ()JIT
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألسلوب التحسين المستمر()KC

0.873

0.881

0.000

0.562

0.704

0.000

0.933

0.943

0.000

0.988

0.990

0.000

0.975

0.976

0.000

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  1.15ودرجة حرية " "02تساوي 1.504

 1.1.1.1طريقة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلقياس ثبات قائمة االستقصاء
كطريقة ثانية لقياس الثبات ،وقد بين جدول رقم ( )8.48أن معامالت الثبات مرتفعة لكافة محاور
قائمة االستقصاء ،حيث تراوحت بين ( ،)1.404-1.004مما يعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة
الدراسة في عملية البحث ،حيث إنها أعلى من الحد المقبول وهو (.)Sekaran, 2005( )1.01
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جدول رقم ()2.14
معامل الثبات ( طريقة والفا كرونباخ)

عنوان المحور

المحور

مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

األول

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

الثاني

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

الثالث

اإلنتاج والتوزيع الفوري ()JIT
مدى تطبيق شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألسلوب

الرابع

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

الخامس

1.1

التحسين المستمر()KC

عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

32

0.954

32

0.775

20

0.952

25

0.975

21

0.967

المعالجات اإلحصائية
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استتخدام العديتد متن األستاليب

اإلحصتتائية المناستتبة باستتتخدام الحتتزم اإلحصتتائية للعلتتوم االجتماعيتتة Statistical Package for
) Social Science ( SPSSوفيمتا يلتي مجموعتة متن األستاليب اإلحصتائية المستتخدمة فتي تحليتل
البيانات:
.4

التوزيعتتات التك ارريتتة ،والنستتب المئويتتة ،لتحليتتل س تتمات عينتتة الد ارستتة ،وذلتتك بنتتاء علتتى نت تتائج
برنامج (.)SPSS

.8

اختبت تتار ثبت تتات أداة الد ارس ت تتة ومصت تتداقيتها م ت تتن خت تتالل معامت تتل المص ت تتداقية (

Reliability

 )Coefficientكرونبتتاخ ألفتتا ( ،)Cronbach's Alphaوالتجزئتتة النصتتفية ( Split-Half
 ،)Coefficientإذ يمكتن االعتمتتاد علتى نتتتائج البحتث واالطمئنتتان إلتى مصتتداقيتها عنتدما يزيتتد
المعامل على النسبة المئوية (.)Sekaran, 2000( ،)%01

025

.1

اختبتار تحليتتل االرتبتتاط ( )Regression Analysisوبمستتتوى معنويتتة ( )1.14لقيتتاس متتدى
االتس تتاق ال تتداخلي لفقت ترات قائم تتة االستقص تتاء ،وذل تتك بقي تتاس ارتب تتاط نت تتائج ك تتل فقت ترة م تتع نت تتائج
محورها ،وقياس ارتباط كل محور مع النتيجة الكلية للقائمة استقصاء.

.8

اختبار تحليل االرتباط ( )Regression Analysisوبمستوى معنوية ( )1.14لقيتاس العالقتة
بتتين المتغيتتر التتتابع والمتغيترات المستتتقلة للد ارستتة ،إضتتافة إلتتى إجتراء تحليتتل االرتبتتاط متتع ضتتبط
المتغيرات والمتعلقة بسمات عينة الدراسة.

.4

اختبتتار  One Sample T-Testلقيتتاس متتدى إمكانيتتة تعمتتيم نتتتائج العينتتة علتتى المجتمتتع،
ومدى داللتها.

.0

تحليتل التبتاين االحتادي  One Way ANOVAالختبتار الفتروق فتي ممارستة الشتركات لنظتام
( )TDABCتبعاً لمتغيرات (القطاع االقتصادي ورأس المال).
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات
4.4

قياس متغيرات الدراسة

4.8

قياس الكفاءة االئتمانية للشركات عينة الدراسة

4.1

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية للشركات عينة الدراسة

4.8

اختبار فرضيات الدراسة
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1.1

قياس متغيرات الدراسة

 1.1.1قياس الكفاءة االئتمانية للشركات عينة الدراسة
لقيتتاس الكفتتاءة االئتمانيتتة للشتتركات المكونتتة لعينتتة الد ارستتة تتتم استتتخدام النمتتاذج الخاصتتة بتعثتتر
الشتتركات وقتتد تتتم اختيتتار ثالثتتة متتن النمتتاذج وهتتي (نمتتوذج  ،Z-Scoreنمتتوذج  ،Springateونمتتوذج
 )fulmerوالتي أجمعت معظم الدراسات على كفاءتها لهذا الغترض كد ارستة (الغصتين )2114،ود ارستة
(ال تتدغيم وآخ تترون )2116 ،ود ارس تتة (ش تتاهين )2101 ،وغيره تتا ،ل تتذلك فق تتد ت تتم اس تتتخراج النس تتب المالي تتة
الالزمة لهذه النماذج من القوائم المالية لتلك الشركات والتي تم الحصول عليها من خالل:
 التقارير السنوية المنشورة لبعض الوحدات االقتصادية. المواقع االلكترونية لبعض مؤسسات الوساطة والسمسرة. الم ارستتلة عبتتر (الفتتاكس) واالتصتتال المباشتتر متتع بعتتض المتتديرين المتتاليين للوحتتدات االقتصتتاديةالمدرجة.
 الموقع االلكتروني الرسمي لبورصة فلسطين.والجدول رقم ( )5.0يوضح النسب المالية الالزمة لقياس كفاءة االئتمان (تعثر الشركات)
حسب النماذج المذكورة وهي ( )02نسبة رمز لها ) (X1-X13حيث:
 = X1رأس المال العامل  /إجمالي األصول
 = X2األرباح المحتجزة  /إجمالي األصول

 = X3صافي األرباح قبل الفوائد والضرائب  /إجمالي األصول
 = X4القيمة السوقية ألسهم الشركة  /إجمالي االلتزامات
 = X5صافي المبيعات  /إجمالي األصول

 = X6صافي األرباح قبل الضرائب  /االلتزامات المتداولة
 = X7صافي األرباح قبل الضرائب  /حقوق الملكية
 = X8صافي التدفق النقدي  /إجمالي األصول
 = X9إجمالي الديون  /إجمالي األصول

 = X10االلتزامات المتداولة  /إجمالي األصول
 = X11لو( 41األصول الثابتة الملموسة  /إجمالي األصول)
 = X12رأس المال العامل  /إجمالي الديون

 = X13لو(41صافي األرباح قبل الفوائد والضرائب  /الفوائد)
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جدول رقم ()5.1
النسب المالية لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة
النسب المالية المستخدمة في نماذج الدراسة

رمز
الشركة

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

C1

0.17

0.12

0.05

40.29

0.07

2.30

0.05

0.13

0.02

0.02

-0.09

7.01

1.61

C2

-0.08

-0.12

-0.04

1.51

0.12

-0.39

-0.09

-0.01

0.36

0.15

-0.03

-0.21

-0.46

C3

-0.25

0.03

0.04

0.25

0.01

0.05

0.13

-0.01

0.74

0.71

-0.27

-0.34

0.88

C4

0.39

0.13

0.13

25.72

0.86

0.37

0.21

-0.07

0.38

0.36

-0.59

1.01

2.57

C5

0.09

0.01

0.01

8.16

0.03

0.14

0.01

-0.16

0.09

0.09

-0.08

0.95

2.49

C6

0.98

-0.13

0.04

10.41

0.06

6.35

0.04

-0.01

0.06

0.01

-1.88

15.83

1.50

C7

0.18

-0.11

0.01

0.32

0.94

0.02

0.03

0.02

0.57

0.56

-0.59

0.32

0.99

C8

0.04

0.07

0.00

2.54

0.60

-0.02

-0.01

-0.01

0.41

0.23

-0.14

0.11

-1.18

C9

0.08

0.01

0.03

0.24

0.05

0.03

0.22

-0.03

0.88

0.88

-1.41

0.09

0.83

C10

0.42

0.08

0.10

5.02

0.38

0.65

0.11

-0.03

0.21

0.13

-0.35

2.04

1.02

C11

0.40

0.03

0.05

3.51

0.44

0.36

0.05

-0.04

0.11

0.11

-0.31

3.52

0.87

C12

0.11

-0.53

-0.19

15.14

0.05

-4.97

-0.21

0.10

0.06

0.04

-0.66

1.93

-2.43

C13

0.38

0.08

0.07

15.87

0.53

1.71

0.07

0.01

0.05

0.04

-0.24

7.16

1.48

C14

0.09

0.04

0.05

0.44

0.08

0.07

0.16

0.02

0.69

0.68

-0.64

0.13

1.25

C15

-0.19

-0.23

-0.19

1.97

0.08

-0.69

-0.47

-0.06

0.59

0.28

-0.09

-0.32

-2.41

C16

0.60

0.00

0.02

0.11

0.05

0.04

0.10

0.02

0.87

0.34

-1.20

0.69

0.60

C17

0.42

0.18

0.06

2.66

0.40

0.40

0.07

0.01

0.26

0.14

-0.35

1.61

1.31

C18

0.03

0.05

0.04

1.38

0.32

0.10

0.05

0.00

0.38

0.33

-0.20

0.08

0.67

C19

0.15

-0.89

-0.10

5.36

0.34

-0.62

-0.13

0.00

0.18

0.18

-0.17

0.80

-1.32

C20

-0.60

-0.44

-0.07

0.17

0.23

-0.08

1.46

0.00

1.06

0.98

-0.20

-0.57

-0.76

C21

0.54

0.00

0.00

9.23

0.68

0.08

0.00

0.02

0.07

0.05

-0.39

8.35

0.79

C22

0.09

0.08

0.07

0.75

0.09

0.11

0.24

-0.07

0.70

0.67

-0.62

0.13

2.18

C23

0.34

0.08

0.03

1.39

0.40

0.10

0.06

-0.03

0.38

0.35

-0.52

0.89

2.82

C24

0.00

-0.10

0.11

1.23

0.30

0.25

0.19

0.01

0.44

0.43

-0.24

-0.01

2.14

C25

0.16

0.44

0.18

4.77

0.64

1.02

0.24

-0.01

0.25

0.17

-0.21

0.64

1.69

C26

0.14

-0.03

0.01

0.16

0.04

0.01

0.03

0.08

0.83

0.81

-1.30

0.17

0.20

C27

0.12

0.01

0.02

0.29

0.04

0.02

0.05

0.00

0.74

0.71

-0.79

0.16

0.49

C28

-0.27

-0.01

0.02

0.26

0.08

0.02

0.12

-0.07

0.86

0.84

-0.37

-0.32

0.84

C29

0.36

-0.62

-0.03

95.15

0.00

-3.31

-0.03

-0.05

0.02

0.01

-0.20

18.13

-2.39

C30

0.04

0.07

0.02

2.19

0.46

0.10

0.03

-0.02

0.31

0.20

-0.12

0.14

0.69

C31

-0.07

-0.22

-0.05

0.45

1.23

-0.16

-0.17

-0.01

0.60

0.42

-0.19

-0.11

-0.33

C32

0.36

0.01

0.02

1.12

0.04

0.47

0.02

-0.26

0.43

0.03

-0.21

0.83

0.69

C33

0.09

-0.03

-0.02

33.15

0.19

-0.31

-0.02

0.06

0.12

0.07

-0.07

0.73

-1.74

C34

0.05

-0.01

0.02

0.12

0.05

0.02

0.12

-0.10

0.88

0.87

-1.08

0.06

0.47

C35

0.07

-0.01

0.01

0.03

0.02

0.00

0.03

0.02

0.88

0.84

-1.06

0.08

0.17

C36

0.31

0.02

0.03

0.60

0.04

0.14

0.08

0.01

0.66

0.19

-0.30

0.47

1.48

C37

0.37

0.17

0.04

14.43

0.06

3.09

0.04

0.02

0.04

0.01

-0.21

9.86

2.34

C38

0.21

0.40

0.15

19.55

0.28

3.38

0.16

-0.07

0.07

0.04

-0.13

3.07

1.96

C39

0.15

-0.18

-0.15

0.79

0.68

-0.35

-0.41

0.00

0.60

0.47

-0.43

0.25

-1.12

C40

0.02

-0.46

-0.07

2.19

0.26

-0.63

-0.19

-0.22

0.53

0.14

-0.58

0.04

-0.66

C41

0.57

0.00

0.01

0.16

0.04

0.02

0.02

-0.16

0.81

0.30

-0.92

0.71

1.06
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بعد أن تم استخراج النسب المالية الالزمة لقياس الكفتاءة االئتمانيتة لشتركات المستاهمة المكونتة
لعينة الدراسة ،تم استخدامها في الوصول لدرجتة الكفتاءة االئتمانيتة للشتركات بعتد حستاب نتتائج النمتاذج
لكل شركة من شركات عينة الدراسة حيث:
لحساب درجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج  Z-Scoreتم استخدام النموذج التالي:

z  1.2 X1  1.4 X 2  3.3 X 3  0.6 X 4  0.99 X 5
لحساب درجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج  Springateتم استخدام النموذج التالي:

z  1.3 X1  3 X 3  0.66 X 6  0.4 X 5
لحساب درجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج  Fulmerتم استخدام النموذج التالي:

z  5.528 X 2  0.212 X 5  0.073 X 7  1.27 X 8  0.12 X 9
 2.335 X 10  0.575 X 11  1.083 X 12  0.89 X 13
والجدول رقم ( )5.2يوضح درجات الكفتاءة االئتمانيتة لشتركات المستاهمة العامتة المكونتة لعينتة
الدراسة حسب النماذج الثالثة بالدرجتين الكمية والنوعية .ويالحتظ متن الجتدول أن الكثيتر متن الشتركات
صتنفت متعثترة ،حيتتث إن الجتدول يحتتتوي علتى  26شتتركة اتفقتت النمتاذج الثالثتتة علتى تعثرهتتا ،وهتذا متتا
يعنتتي أن  %62.4متتن شتتركات المستتاهمة العامتتة المدرجتتة فتتي بورصتتة فلستتطين علتتى األقتتل تعتتاني متتن
حالتتة تعثتتر اقتصتتادي ،ويمكتتن إرجتتاع ذلتتك إلتتى أن الستتنة التتتي أختتذت منهتتا النستتب الماليتتة وهتتي ستتنة
( 2100م) ما ازل تتت خالله تتا الش تتركات تتع تتافى م تتن األزم تتة المالي تتة العالمي تتة ( ،)2119/2118مم تتا أث تتر
بالضترورة علتى تصتنيف عينتة الد ارستة باإلضتافة إلتى الوضتع االقتصتادي الفلستطيني المتتأثر بالحصتار
اإلسرائيلي ،كل ذلك يجعل التصنيف االئتماني لهذه الشركات منخفض.
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جدول رقم ()5.4

درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة

رمز
الشركة

حسب نموذج Z-Score

درجة الكفاءة االئتمانية
حسب نموذج Springate

حسب نموذج Fulmer

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

الدرجة الكمية

الدرجة النوعية

C1

24.78286

ناجحة

1.871853

غير متعثرة

3.779666

غير متعثرة

C2

0.620751

متعثرة

-0.41691

متعثرة

-7.1005

متعثرة

C3

0.041974

متعثرة

-0.10023

متعثرة

-4.05029

متعثرة

C4

17.36801

ناجحة

1.380346

غير متعثرة

-1.39643

متعثرة

C5

5.083798

ناجحة

0.226301

متعثرة

-2.79616

متعثرة

C6

7.441372

ناجحة

5.353276

غير متعثرة

10.62303

غير متعثرة

C7

1.245971

متعثرة

0.623686

متعثرة

-4.29728

متعثرة

C8

2.264735

مضللة

0.26962

متعثرة

-6.10623

متعثرة

C9

0.411557

متعثرة

0.210295

متعثرة

-4.02538

متعثرة

C10

4.314955

ناجحة

1.301423

غير متعثرة

-2.38948

متعثرة

C11

3.217977

ناجحة

0.960567

غير متعثرة

-1.20053

متعثرة

C12

7.890441

ناجحة

-3.72577

متعثرة

-9.24646

متعثرة

C13

10.84564

ناجحة

1.949471

غير متعثرة

3.503056

غير متعثرة

C14

0.67291

متعثرة

0.330542

متعثرة

-3.42663

متعثرة

C15

0.070705

متعثرة

-1.19791

متعثرة

-9.42702

متعثرة

C16

0.897399

متعثرة

0.71423

متعثرة

-4.73664

متعثرة

C17

2.930079

مضللة

1.028392

غير متعثرة

-2.00128

متعثرة

C18

1.39771

متعثرة

0.357279

متعثرة

-4.41475

متعثرة

C19

2.137265

مضللة

-0.4383

متعثرة

-10.9746

متعثرة

C20

-1.23725

متعثرة

-0.79081

متعثرة

-7.62279

متعثرة

C21

6.885699

ناجحة

0.901472

غير متعثرة

3.751918

غير متعثرة

C22

0.99194

متعثرة

0.417238

متعثرة

-2.49949

متعثرة

C23

1.850034

مضللة

0.676524

متعثرة

-1.66544

متعثرة

C24

1.256475

متعثرة

0.61068

متعثرة

-3.80192

متعثرة

C25

4.894989

ناجحة

1.639309

غير متعثرة

-1.07512

متعثرة

C26

0.307134

متعثرة

0.203456

متعثرة

-4.70096

متعثرة

C27

0.435734

متعثرة

0.207396

متعثرة

-4.25705

متعثرة

C28

-0.04022

متعثرة

-0.18129

متعثرة

-4.1185

متعثرة

C29

56.5381

ناجحة

-1.91752

متعثرة

7.803471

غير متعثرة

C30

1.996598

مضللة

0.368349

متعثرة

-4.50571

متعثرة

C31

0.946139

متعثرة

0.173472

متعثرة

-6.64666

متعثرة

C32

1.210893

متعثرة

0.748422

متعثرة

-4.9317

متعثرة

C33

20.07185

ناجحة

-0.09676

متعثرة

-6.80034

متعثرة

C34

0.24189

متعثرة

0.147628

متعثرة

-4.46174

متعثرة

C35

0.142977

متعثرة

0.113608

متعثرة

-4.60425

متعثرة

C36

0.876945

متعثرة

0.505716

متعثرة

-3.94963

متعثرة

C37

9.538586

ناجحة

2.564625

غير متعثرة

7.589656

غير متعثرة

C38

13.31466

ناجحة

3.008514

غير متعثرة

1.213762

غير متعثرة

C39

0.582136

متعثرة

-0.25307

متعثرة

-6.894

متعثرة

C40

0.702974

متعثرة

-0.51762

متعثرة

-9.46708

متعثرة

C41

0.842522

متعثرة

0.634412

متعثرة

-4.48468

متعثرة
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 1.1.1اختبار التوزيع الطبيعي(اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
تتتم استتتخدام اختبتتار كتتولمجروف -ستتمرنوف لمعرفتتة متتا إذا كانتتت درجتتات الكفتتاءة االئتمانيتتة
لشركات المساهمة العامة في بورصتة فلستطين (المتغيتر التتابع) تتبتع التوزيتع الطبيعتي متن عدمته ،وهتو
اختبتتار ضتتروري فتتي حالتتة اختبتتار الفرضتتيات ألن معظتتم االختبتتارات المعلميتتة تشتتترط أن يكتتون توزيتتع
البيانات طبيعيا ،ويوضح الجدول رقم ( )5.2نتائج هذا االختبار ،حيث إن القيمة االحتمالية لكل محور
أكبر من  ) sig.  0.05 ( 1.15وهذا يدل على أن البيانات تتبتع التوزيتع الطبيعتي ويجتب استتخدام
االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5.4
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
لدرجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة

مسلسل

درجة الكفاءة االئتمانية

قيمة  Zالقيمة االحتمالية

0

الدرجة الكمية حسب نموذج Z-Score

1.575

1.071

2

الدرجة الكمية حسب نموذج Springate

.995

1.275

3

الدرجة الكمية حسب نموذج Fulmer

1.100

1.178

 1.1.1نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية للشركات عينة الدراسة
لقياس نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية للشركات عينة الدراسة ألساليب المحاسبة
اإلدارية تم ضرب استجابة الشركات لكل فقرة من فقرات محاور الدراسة باألهمية النسبية الموضوعة
من قبل الخبراء والموضحة في الجدول رقم ( )4.2وقسمتها على الدرجة القصوى لألهمية النسبية وهي
( ،) 5ومن ثم جمع فقرات كل محور وقسمته على مجموع األهمية النسبية لكافة فقرات المحور كما هو
مبين في المعادلة التالية:
I 1

 100%

)FJI / 5

JI

(X

I 1

F

JI
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I N

I N

zJ 

حيث:
= ZJ

نسبة تطبيق الشركة ألسلوب المحاسبة اإلدارية (.)J

 = XJIاستجابة عينة الدراسة للفقرة ( )Iمن فقرات محور الدراسة الخاص بأسلوب المحاسبة اإلدارية
(.)J
= FJI

متوسط األهمية النسبية الموضوعة من قبل الخبراء للفقرة ( )Iمن فقرات محور الدراسة
الخاص بأسلوب المحاسبة اإلدارية (.)J
وبتطبيق المعادلة السابقة على كافة محاور الدراسة الخاصة بأساليب المحاسبة اإلدارية المزمع

قياستتها تتتم الوصتتول إلتتى نستتبة تطبيتتق كتتل شتتركة متتن الشتتركات المكونتتة لعينتتة الد ارستتة لكتتل أستتلوب متتن
أساليب المحاسبة اإلدارية.
يتب تتين م تتن الج تتدول ( )4.8أن أكث تتر الش تتركات تطبيقت تاً لنظ تتام الج تتودة الش تتاملة ه تتي الش تتركات
( )C14,C29,C37بنستتبة تزيتتد عتتن ( )%41وهتتي متتن قطاعتات الختتدمات واالستتتثمار والتتتأمين علتتى
التوالي ،كما أن أقل الشركات تطبيقاً لنظام الجودة الشاملة هي الشركات ( )C22,C15,C2بنسبة تقتل
ع تتن ( )%84وه تتي م تتن قط تتاعي الت تتأمين والخ تتدمات ،بينم تتا متوس تتط تطبي تتق كاف تتة ش تتركات العين تتة ه تتو
( )%04.48ممتتا يتتدل علتتى متوستتط تطبيتتق معقتتول رغتتم تبتتاين هتتذا التطبيتتق بتتين الشتتركات فتتي نستتب
تطبقها لهذا األسلوب ،وكان هذا التشتت بانحراف معياري ( .)%44.4كما يتبين متن الجتدول أن أكثتر
الشتركات تطبيقتاً لنظتتام التكلفتتة المستتتهدفة هتي الشتتركات ( )C37,C40,C24بنستتبة تتتراوح بتتين (-41
 )%44وهي من قطاع الخدمات ،كمتا أن أقتل الشتركات تطبيقتاً لنظتام التكلفتة المستتهدفة هتي الشتركات
( )C22,C15,C2بنسبة تقل عن ( )%84وهي من قطتاعي التتأمين والختدمات ،بينمتا متوستط تطبيتق
كافة شركات العينة هو ( )%04.14مما يدل على متوسط تطبيق معقول رغم تبتاين هتذا التطبيتق بتين
الشركات في نسب تطبقها لهذا األسلوب وكان هذا التشتت بانحراف معياري (.)%40
كم تتا يتض تتح م تتن الج تتدول أيضت تاً أن الش تتركات ( )C37,C38,C1ه تتي أكث تتر الش تتركات تطبيقت تاً
ألسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد بنسبة تزيد عن ( )%41وهي من قطاعي الخدمات والصتناعة ،كمتا
أن أق تتل الش تتركات تطبيقت تاً له تتا ه تتي الش تتركات ( )C22,C2,C15بنس تتبة تق تتل ع تتن ( )%44وه تتي م تتن
قطاعي الخدمات والتأمين ،بينما متوسط تطبيق كافة شركات العينة هو ( )%00مما يدل على متوسط
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تطبيق معقول رغم تباين هذا التطبيق بين الشركات في نستب تطبقهتا لهتذا األستلوب وكتان هتذا التشتتت
بانحراف معياري (.)%84.48
كمتتا أوضتتحت النت تائج أيض تاً أن أكثتتر الشتتركات تطبيق تاً لنظتتام التكتتاليف حستتب األنشتتطة هتتي
الشتتركات ( )C13,C14,C29,C37بنستتبة أكبتتر متتن ( )%44وهتتي متتن قطاع تات الصتتناعة والتتتأمين
والخدمات واالستثمار ،كما أن أقل الشركات تطبيقاً له هي الشركات ( )C22,C15,C2بنسبة تقل عن
( )%4وهي من قطاعي التأمين والخدمات ،بينما متوسط تطبيق كافة شركات العينة هتو (، )%04.0
وبانحراف معياري (.)%81.1
وحول تطبيق الشركات للتحسين المستمر تبين من نفتس الجتدول أن أكثتر الشتركات تطبيقتاً لهتا
هت تتي الشت تتركات ( )C13,C14,C29,C37بنست تتبة أكبت تتر مت تتن ( )%90وهت تتي مت تتن قطاعت تتات الصت تتناعة
والتأمين والخدمات واالستثمار ،كما أن أقل الشركات تطبيقاً له هي الشركات ( )C22,C15,C2بنسبة
تقل عتن ( )%15وهتي متن قطتاعي التتأمين والختدمات ،بينمتا كتان متوستط تطبيتق كافتة شتركات العينتة
لهتتذا األستتلوب هتتو ( )%04.44ممتتا يتتدل علتتى متوستتط تطبيتتق معقتتول رغتتم تبتتاين هتتذا التطبيتتق بتتين
الشركات في نسب تطبقها لهذا األسلوب وكان هذا التشتت بانحراف معياري (.)%84
كما يتضح من اختبتار ( )T-testلمتوستطات تطبيتق أستاليب المحاستبة اإلداريتة أنهتا بمجملهتا
دالة إحصتائياً عنتد مستتوى داللتة (  ،) sig.  0.05كمتا أن أكثتر أستاليب المحاستبة اإلداريتة تطبيقتاً
هي إدارة الجودة الشاملة بنسبة ( ،)%04.48أما أقلها تطبيقاً التكلفة المستهدفة بنسبة (.)%04
وهذه النتائج اختلفت مع نتائج دراسة (الداعور )2008 ،التي توصلت إلى أن متوسط ممارسة
أستتاليب المحاستتبة اإلداريتتة تتتراوح بتتين حتتدود  ، %41-01ويرجتتع هتتذا االختتتالف إلتتى أن نتتتائج د ارستتة
(الداعور )8114 ،جاءت مترتبة على قياس التطبيتق بالنستبة للقطاعتات  ،بينمتا الد ارستة الحاليتة كانتت
لكل شركة على حدة ،واالختالف الثاني يكمن في استخدام األهمية النسبة المتساوية لكافة فقرات قائمتة
االستقصاء المستخدم في دراسة (الداعور ،)8114 ،بينما استخدمت هتذه الد ارستة أهميتة نستبية مختلفتة
بين الفقرات تبعاً آلراء الخبراء ،وذلك لجعل قياس درجة التطبيق أكثر دقة.
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جدول رقم ()5.2

درجة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية لدى شركات المساهمة المكونة لعينة الدراسة

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإلنتاج والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستهدفة

الفوري

األنشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

C1

94.01

76.87

92.66

89.18

91.79

C2

24.26

27.42

12.7

7.04

14.13

C3

56.06

46.34

45.74

45.35

43.66

C4

74.19

62.16

71.72

66.96

70.92

C5

25.64

52.21

35.15

23.42

27.98

C6

55.47

64.43

53.99

47.97

53.52

C7

68.98

62.84

76.46

66.15

66.42

C8

83.42

79.31

89.75

86.83

86.62

C9

65.24

58.4

74.69

68.65

65.41

C10

69.39

61.87

64.26

68.44

72.08

C11

53.53

41.55

30.1

41.15

30.5

C12

76.16

63.09

73.66

62.75

72.82

C13

96.42

82.92

92.17

95.51

93.29

C14

96.42

82.92

92.17

95.51

93.29

رمز
الشركة

C15

24.26

27.42

12.7

7.04

14.13

C16

67.8

61.39

69.29

68.37

68.22

C17

73.02

48.03

64.44

67.98

61.36

C18

73.21

58.88

74.27

74.72

73

C19

74.75

68.16

74.74

74.19

74.41

C20

59.29

45.75

54.54

63.32

67.05

C21

63.75

38.15

61.13

45.47

68.51

C22

24.26

27.42

12.7

7.04

14.13

C23

66.68

54.49

61.26

49.92

65.39

C24

75.19

84.88

76.52

73.1

67.18

C25

76.88

74.6

67.6

47.41

72.88

C26

56.49

29.19

52.64

36.84

55.13

C27

75.22

66.21

77.71

82.8

72.04

C28

69.98

64.72

68.7

72.34

72.48

C29

96.42

82.92

92.17

95.51

93.29

C30

56

47.82

57.4

55.54

54.72

C31

67.63

65.38

69.35

59.23

54.34

C32

86.78

78.91

76.88

82.34

76.28

C33

79.11

71.7

79.46

52.35

75.25

C34

71.76

67.87

70.4

62.39

69.75

C35

75.14

71.75

70.53

53.7

64.49

C36

85.82

42.41

58.55

67.48

53.25

C37

96.42

82.92

92.17

95.51

93.29

C38

80

81.97

92.19

83.31

89.33

C39

68.09

54.94

68.16

41.1

66.1

C40

94.27

83.15

83.66

81.14

85.14

C41

73.57

59.5

62.96

60.86

66.1
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نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإلنتاج والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستهدفة

الفوري

األنشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

الوسط الحسابي

69.54

61.05

66.03

61.61

65.11

االنحراف المعياري

19.097

16.975

21.139

23.269

20.929

T

23.315

23.027

20.001

16.953

19.921

Sig

20220

20222

20222

20222

20222

رمز
الشركة

 1.1.1اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كولمجروف -سمرنوف ))(1- Sample K-S
يوضح الجدول رقم ( )5.5نتائج اختبار كولمجروف -سمرنوف ) (1- Sample K-Sللتوزيع
الطبيعتتي ،وحيتتث إن القيمتتة االحتماليتتة لكتتل محتتور أكبتتر متتن ( )1.15فتتحن البيانتتات الخاصتتة بتتالمتغير
المستقل للدراسة تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية.
جدول رقم ()5.5
اختبار التوزيع الطبيعي()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

مسلسل

أسلوب المحاسبة اإلدارية

قيمة  Zالقيمة االحتمالية

0

الجودة الشاملة ()TQM

.947

.331

2

التكلفة المستهدفة ()TC

.619

.839

3

اإلنتاج والتوزيع الفوري ()JIT

.896

.398

4

التكاليف حسب األنشطة ()ABC

.632

.819

5

التحسين المستمر ()KC

1.251

.087
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1.1

اختبار فرضيات الدراسة

 1.1.1اختبار الفرضية األولى
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس
مال الشركة).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين هما:
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى للقطاع االقتصادي.
 .8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى لرأس مال الشركة.
وقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في درجة ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية تعزى إلى القطاع
االقتصادي عند مستوى  ،   0.05والنتائج المبينة في الجدول رقم ( )5.6تبين أن قيمة  Fالمحسوبة
لكافة األساليب أقل من قيمة  Fالجدولية ،والتي تساوي  ،2.64كما أن القيمة االحتمالية لكافة
األساليب هي أكبر من  ،1.15مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية تعزى إلى
القطاع االقتصادي .ويرجع ذلك إلى أن هذه األساليب صالحة للتطبيق في كافة القطاعات دون
استثناء.
وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (الداعور )2118 ،ودراسة ( Simon, et. al.,
 .)2005وقد يرجع االختالف مع دراسة ( )Simon, et. al., 2005إلى اختالف البيئة التي تمت
تقدما من بيئتنا الصناعية ،وبالتالي أكثر معرفة
عليها الدراسة حيث إن البيئة النيوزلندية هي بيئة أكثر ً
بأساليب المحاسبة اإلدارية وامكانية تطبيقها ،أما االختالف مع دراسة (الداعور )2118 ،فقد يعود

027

سبب االختالف معها إلى المتغيرات الشخصية للمستجيبين ،حيث إن 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 توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
تعزى للقطاع االقتصادي.
جدول رقم ()5.0
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى إلى القطاع االقتصادي
عنوان المحور

الجودة الشاملة ()TQM

التكلفة المستهدفة ()TC
اإلنتاج والتوزيع الفوري
()JIT
التكاليف حسب األنشطة
()ABC

التحسين المستمر ()KC

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

715.957

4

178.989

.465

.761

داخل المجموعات

13871.440

36

385.318

المجموع

14587.397

40

بين المجموعات

641.041

4

160.260

داخل المجموعات

10884.756

36

302.354

المجموع

11525.797

40

بين المجموعات

1157.260

4

289.315

داخل المجموعات

16717.748

36

464.382

المجموع

17875.009

40

بين المجموعات

1031.045

4

257.761

داخل المجموعات

20626.873

36

572.969

المجموع

21657.918

40

بين المجموعات

990.287

4

247.572

داخل المجموعات

16530.407

36

459.178

المجموع

17520.695

40

مصدر التباين
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.530

.623

.450

.539

.714

.649

.772

.708

كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في درجة ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية تعزى إلى رأس
المال عند مستوى  .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.7ويتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة
األساليب أقل من قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.64كما أن القيمة االحتمالية لكافة األساليب هي
أكبر من  1.15مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لألساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية تعزى إلى رأس
المال.
ويختلف ذلك مع دراسة كل من ( )Xiao, et. al., 2007و( ،)Waldron, 2007والتي
توصلت إلى وجود أثر لحجم الشركة (رأس المال) على استخدام الشركات ألساليب المحاسبة اإلدارية،
ويرجع ذلك االختالف إلى قلة التباين بين رأس مال شركات المساهمة العامة الفلسطينية ،حيث إن
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.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
تعزى لرأس المال.
وحيث تم قبول الفرضيتين الفرعيتين األولى والثانية ،فقد ترتب على ذلك قبول الفرضية الرئيسة
وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى لمتغي ارت (القطاع االقتصادي ،رأس مال
الشركة).
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جدول رقم ()5.4
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى إلى رأس المال
عنوان المحور

الجودة الشاملة ()TQM

التكلفة المستهدفة ()TC
اإلنتاج والتوزيع الفوري
()JIT
التكاليف حسب األنشطة
()ABC

التحسين المستمر ()KC

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

709.180

4

177.295

.460

.765

داخل المجموعات

13878.217

36

385.506

المجموع

14587.397

40

بين المجموعات

1061.606

4

265.401

داخل المجموعات

10464.191

36

290.672

المجموع

11525.797

40

بين المجموعات

1135.181

4

283.795

داخل المجموعات

16739.827

36

464.995

المجموع

17875.009

40

بين المجموعات

999.841

4

249.960

داخل المجموعات

20658.077

36

573.835

المجموع

21657.918

40

بين المجموعات

1156.849

4

289.212

داخل المجموعات

16363.845

36

454.551

المجموع

17520.695

40

مصدر التباين

.913

.610

.436

.636

.467

.658

.782

.640
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 1.1.1اختبار الفرضية الثانية
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة
في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين هما:
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.
 .8ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس مال الشركة.
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وقد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في درجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي عند مستوى
 .   0.05والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.8ويتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة النماذج أقل من
قيمة  Fالجدولية والتي تساوي  ،2.64كما أن القيمة االحتمالية لكافة النماذج هي أكبر من  1.15مما
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي .مما يدل على عدم وجود أثر واضح
للقطاع االقتصادي على درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ،ويرجع ذلك إلى اعتماد هذه النماذج على نسب مالية كمية وليس على القطاع االقتصادي
كمتغير نوعي.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة
الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى للقطاع االقتصادي.
جدول رقم ()5.0
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى القطاع االقتصادي
عنوان المحور
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z-Score
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z- Springate
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Fulmer

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

670.889

4

1.788 167.722

داخل المجموعات

3376.437

36

93.790

المجموع

4047.326

40

بين المجموعات

7.436

4

1.859

داخل المجموعات

67.792

36

1.883

المجموع

75.228

40

بين المجموعات

159.273

4

39.818

داخل المجموعات

725.231

36

20.145

المجموع

884.504

40

مصدر التباين
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.987

1.977

.153

.427

.119

كما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في درجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال عند مستوى .   0.05
والنتائج مبينة في جدول رقم ( )5.9ويتبين أن قيمة  Fالمحسوبة لكافة النماذج أقل من قيمة F
الجدولية والتي تساوي  ،2.64كما أن القيمة االحتمالية لكافة النماذج هي أكبر من  1.15مما يدل
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال .وذلك رغم إجماع كافة الدراسات على أن رأس
المال من أهم محددات الكفاءة االئتمانية ،ويرجع ذلك االختالف إلى قلة التباين بين رأس مال شركات
المساهمة العامة الفلسطينية ،حيث إن أكثر من ( )%71من شركات المساهمة العامة الفلسطينية رأس
المال الخاص متشابه .وبالتالي ال يتضح أثره في اختالف الكفاءة االئتمانية للشركات الفلسطينية.
وبالتالي تم قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة
الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لرأس المال.
وحيث تم قبول الفرضيتين الفرعيتين األولى والثانية ،فقد ترتب على ذلك قبول الفرضية الرئيسة
وعليه فال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة).
جدول رقم ()5.4
نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين درجة الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين تعزى إلى رأس المال
عنوان المحور
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z-Score
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z- Springate
الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Fulmer

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

""F

االحتمالية

بين المجموعات

308.178

4

77.045

.742

.570

داخل المجموعات

3739.147

36

103.865

المجموع

4047.326

40

بين المجموعات

1.814

4

.453

داخل المجموعات

73.415

36

2.039

المجموع

75.228

40

بين المجموعات

24.680

4

6.170

داخل المجموعات

859.825

36

23.884

المجموع

884.504

40

مصدر التباين
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.222

.258

.924

.903

 1.1.1اختبار الفرضية الثالثة
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
(.)Z-score
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية
والكفاءة االئتمانية حسب نموذج  ،Z-Scoreويوضح الجدول رقم ( )5.01أن معامل االرتباط بين
كافة أساليب المحاسبة اإلدارية والكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج ( )Z-scoreهي
موجبة مما يدلل على وجود عالقة طردية بين نسبة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
نموذج (.)Z-score
ويمكن إرجاع هذه العالقة الطردية إلى دور أساليب المحاسبة اإلدارية في خفض التكاليف
وزيادة األرباح ،مما يؤدي إلى رفع الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة المطبقة لها .كما أن القيمة
االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أقل من  1.15مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
ودرجة الكفاءة االئتمانية حسب نموذج (.)Z-score
وبالتالي تم رفض الفرضية الثالثة ،وعليه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة
الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج (.)Z-score

042

جدول رقم ()5.10
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حسب نموذ Z-Score

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
درجة الكفاءة االئتمانية

الكفاءة االئتمانية حسب
نموذج Z-Score

الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

معامل االرتباط

*

.363

*

.356

*

.365

*

.327

*

القيمة االحتمالية

.020

.022

.019

.037

.014

41

41

41

41

41

حجم العينة

.382

ولقيت تتاس أي مت تتن النستتتب الماليت تتة المكونت تتة لنمت تتوذج  Z-Scoreأكثت تتر تت تتأث اًر بأس تتاليب المحاست تتبة
اإلدارية فقد تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية والنستب المكونتة لنمتوذج
 ،Z-Scoreويوضتتح الج تتدول رقتتم ( )5.00أن معام تتل االرتب تتاط بتتين كاف تتة أستتاليب المحاس تتبة اإلداري تتة
والقيمتتة الستتوقية ألستتهم الشتتركة إلتتى إجمتتالي االلت ازمتتات هتتي أكثتتر معتتامالت االرتبتتاط داللتتة إحصتتائية،
ويرجتتع ذلتتك إلتتى أثتتر ممارستتة أستتاليب المحاستتبة اإلداريتتة علتتى القتتدرة التنافستتية للشتتركات المطبقتتة لهتتا
تمثيال للقدرة التنافسية للشركة هي القيمة السوقية ألسهم الشركة.
وأكثر النسب
ً

جدول رقم ()5.11
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة والنسب المالية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والمكونة لنموذ Z-Score

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

معامل االرتباط

.225

.151

.170

.159

.180

القيمة االحتمالية

.158

.347

.287

.320

.261

41

41

41

41

41

نسب الكفاءة االئتمانية

رأس المال العامل إلى
إجمالي األصول

حجم العينة
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نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

معامل االرتباط

.006

.007

.014

-.019-

.006

القيمة االحتمالية

.971

.968

.929

.906

.969

41

41

41

41

41

صافي الربح قبل الفوائد

معامل االرتباط

.200

.254

.197

.242

.198

والضرائب إلى إجمالي

القيمة االحتمالية

.209

.110

.218

.128

.215

األصول

حجم العينة

41

41

41

41

41

نسب الكفاءة االئتمانية

األرباح المحتجزة إلى
إجمالي األصول

حجم العينة

القيمة السوقية ألسهم

معامل االرتباط

*

.349

*

.343

*

.350

*

.315

*

الشركة إلى إجمالي

القيمة االحتمالية

.025

.028

.025

.045

.018

االلتزامات

حجم العينة

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.068

.051

.133

.024

.084

القيمة االحتمالية

.671

.753

.409

.883

.600

41

41

41

41

41

صافي المبيعات إلى
إجمالي األصول

حجم العينة

.368

 1.1.1اختبار الفرضية الرابعة
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
(.)Springate
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية
والكفاءة االئتمانيتة حستب نمتوذج  ،Springateويوضتح الجتدول رقتم ( )5.02أن معامتل االرتبتاط بتين
كافتتة أستتاليب المحاستتبة اإلداريتتة والكفتتاءة االئتمانيتتة لتلتتك الشتتركات حستتب نمتتوذج ( )Springateهتتي
موجبتتة ،ممتتا يتتدلل علتتى وجتتود عالقتتة طرديتتة بتتين نستتبة ممارستتة شتتركات المستتاهمة العامتتة المدرجتتة فتتي
بورصتتة فلستتطين ألستتاليب المحاستتبة اإلداريتتة الحديثتتة ودرجتتة الكفتتاءة االئتمانيتتة لتلتتك الشتتركات حستتب
نموذج ( ،)Springateويؤكد ذلتك دور أستاليب المحاستبة اإلداريتة فتي رفتع الكفتاءة االئتمانيتة لشتركات
045

المساهمة المطبقة لهتا .لكتن القيمتة االحتماليتة لكافتة معتامالت االرتبتاط أكبتر متن  1.15ممتا يتدل علتى
ضعف الداللة إحصائية بتين ممارستة شتركات المستاهمة العامتة المدرجتة فتي بورصتة فلستطين ألستاليب
المحاستبة اإلداريتة الحديثتتة ودرجتة الكفتاءة االئتمانيتتة لتلتك الشتركات حستتب نمتوذج ( ،)Springateوقتتد
يرجتتع ذلتتك إلتتى عتتدم إدراج أكثتتر النستتب الماليتتة تتتأث اًر بأستتاليب المحاستتبة اإلداريتتة وهتتي القيمتتة الستتوقية
ألسهم الشركة إلى إجمالي االلتزامات ،رغم اشتراك نموذج ( )Springateمع نموذج ( )Z-scoreفتي
باقي النسب.
وبالتالي تم قبول الفرضية الرابعة ،وعليه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة
الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج (.)Springate
جدول رقم ()5.14
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حسب نموذ Springate

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

الكفاءة االئتمانية حسب

معامل االرتباط

.112

.201

.135

.144

.137

نموذج Z- Springate

القيمة االحتمالية

.486

.208

.401

.370

.394

41

41

41

41

41

درجة الكفاءة االئتمانية

حجم العينة

ولقي تتاس أي م تتن النس تتب المالي تتة المكون تتة لنم تتوذج  Springateأكث تتر ت تتأث اًر بأس تتاليب المحاس تتبة
اإلدارية ،فقد تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية والنسب المكونة لنموذج
 ،Springateويوضح الجدول رقم ( )5.02أن معامل االرتباط بين كافتة أستاليب المحاستبة اإلداريتة و
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب إلى إجمالي األصول هتي أكثتر معتامالت االرتبتاط داللتة إحصتائية،
ويرجع ذلك إلى أثر ممارسة أساليب المحاسبة اإلداريتة علتى نتتائج أعمتال الشتركات المطبقتة لهتا وأكثتر
تمثيال لنتائج أعمال الشركة هي صافي الربح قبل الفوائد والضرائب إلى إجمالي األصول.
النسب
ً
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جدول رقم ()5.14
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة والنسب المالية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والمكونة لنموذ Springate

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

معامل االرتباط

.225

.151

.170

.159

.180

القيمة االحتمالية

.158

.347

.287

.320

.261

41

41

41

41

41

صافي الربح قبل الفوائد

معامل االرتباط

.200

.254

.197

.242

.198

والضرائب إلى إجمالي

القيمة االحتمالية

.209

.110

.218

.128

.215

األصول

حجم العينة

41

41

41

41

41

صافي الربح قبل

معامل االرتباط

.034

.157

.070

.088

.075

الضرائب إلى االلتزامات

القيمة االحتمالية

.832

.327

.664

.585

.640

المتداولة

حجم العينة

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.068

.051

.133

.024

.084

القيمة االحتمالية

.671

.753

.409

.883

.600

41

41

41

41

41

نسب الكفاءة االئتمانية

رأس المال العامل إلى
إجمالي األصول

صافي المبيعات إلى
إجمالي األصول

حجم العينة

حجم العينة

 1.1.1اختبار الفرضية الخامسة
 ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج
(.)Fulmer
بغرض اختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االرتباط بين كل من أساليب المحاسبة اإلدارية
والكفاءة االئتمانية حسب نموذج  ،Fulmerويوضح الجدول رقم ( )5.04أن معامل االرتباط بتين كافتة
أساليب المحاسبة اإلدارية والكفاءة االئتمانية لتلتك الشتركات حستب نمتوذج ( )Fulmerهتي موجبتة ممتا
يدلل على وجود عالقة طردية بين نسبة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانيتة لتلتك الشتركات حستب نمتوذج (،)Fulmer
047

ويؤكد ذلتك دور أستاليب المحاستبة اإلداريتة فتي رفتع الكفتاءة االئتمانيتة لشتركات المستاهمة المطبقتة لهتا.
لكن القيمة االحتمالية لكافة معامالت االرتباط أكبر من  1.15مما يدل على ضعف الداللتة إحصتائية
بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاستبة اإلداريتة الحديثتة
ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج ( ،)Fulmerوقد يرجع ذلك إلى نفس السبب وهو
عدم إدراج أكثر النسب المالية تأث اًر بأساليب المحاسبة اإلدارية وهتي القيمتة الستوقية ألستهم الشتركة إلتى
إجمتتالي االلت ازمتتات ،رغتتم اشتتتراك نمتتوذج ( )Fulmerمتتع نمتتوذج ( )Z-scoreفتتي بعتتض النستتب .رغتتم
ذلتتك فتتحن معامتتل االرتبتتاط بتتين كتتل متتن أستتلوبي ( ،)ABCو ( )KCالكفتتاءة االئتمانيتتة حستتب نمتتوذج
( ،)Fulmerلها مستوى داللة أقل من  ،1.4وهذه الداللة مقبولتة فتي األبحتاث المحاستبية ،ويرجتع ذلتك
إلى دور ( )ABCفي التعرف على التكاليف التي ال تضيف قيمة ،ودور ( )KCفي التخلص منها.
وبالتالي تم تقسيم نتائج الفرضية الرابعة إلى قسمين وهما:
.4

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لكل من أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ( TQMو  TCو  )JITودرجة الكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج (.)Fulmer

.8

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ( ABCو  )KCودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب نموذج (.)Fulmer
جدول رقم ()5.12

نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حسب نموذ Fulmer

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإلنتاج والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستهدفة

الفوري

األنشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

الكفاءة االئتمانية حسب

معامل االرتباط

.243

.246

.232

.261

.269

نموذج Fulmer

القيمة االحتمالية

.126

.121

.144

.100

.089

41

41

41

41

41

درجة الكفاءة االئتمانية

حجم العينة

048

ولقياس أي من النسب المالية المكونة لنموذج  Fulmerأكثر تأث اًر بأساليب المحاسبة اإلدارية،
فق تتد ت تتم اس تتتخدام تحلي تتل االرتب تتاط ب تتين ك تتل م تتن أس تتاليب المحاس تتبة اإلداري تتة والنس تتب المكون تتة لنم تتوذج
 ،Fulmerويوضح الجدول رقم ( )5.05أن معامل االرتباط بين كافة أساليب المحاستبة اإلداريتة ورأس
المال العامتل إلتى إجمتالي التديون هتي أكثتر معتامالت االرتبتاط داللتة إحصتائية .ويرجتع ذلتك إلتى دور
أساليب المحاسبة اإلدارية في زيادة قدرة الشركة على الوفتاء بالتزاماتهتا قصتيرة األجتل ،والتذي يعتود إلتى
ارتفاع وتيرة اإلنتاج ،وخفض تكاليفه.
جدول رقم ()5.15
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة والنسب المالية لشركات
المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والمكونة لنموذ Fulmer

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

معامل االرتباط

.006

.007

.014

-.019-

.006

القيمة االحتمالية

.971

.968

.929

.906

.969

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.068

.051

.133

.024

.084

القيمة االحتمالية

.671

.753

.409

.883

.600

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.018

-.020-

.023

.150

.112

القيمة االحتمالية

.910

.901

.887

.350

.484

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.109

-.088-

.145

.053

.129

القيمة االحتمالية

.496

.583

.367

.743

.421

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.173

.256

.181

.139

.193

القيمة االحتمالية

.281

.106

.258

.385

.226

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

-.190-

-.215-

-.125-

-.124-

-.141-

القيمة االحتمالية

.233

.177

.435

.442

.379

41

41

41

41

41

نسب الكفاءة االئتمانية

األرباح المحتجزة إلى إجمالي
الموجودات
صافي المبيعات إلى إجمالي
األصول
صافي الربح قبل الضرائب
إلى حقوق الملكية
التدفق النقدي إلى إجمالي
األصول
الديون إلى إجمالي
الموجودات
االلتزامات المتداولة إلى
إجمالي األصول

حجم العينة

حجم العينة

حجم العينة

حجم العينة

حجم العينة

حجم العينة
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نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
الجودة

التكلفة

اإل نتا والتوزيع

التكاليف حسب

التحسين

الشاملة

المستددفة

الفوري

األ نشطة

المستمر

()TQM

()TC

()JIT

()ABC

()KC

معامل االرتباط

.039

.053

-.004-

.046

.010

القيمة االحتمالية

.809

.743

.978

.773

.948

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.271

.267

.247

.271

.292

القيمة االحتمالية

.086

.091

.120

.087

.064

41

41

41

41

41

معامل االرتباط

.004

.053

.007

.064

-.003-

القيمة االحتمالية

.982

.741

.967

.689

.985

41

41

41

41

41

نسب الكفاءة االئتمانية

لوغاريتم األصول الملموسة
إلى إجمالي األصول
رأس المال العامل إلى
إجمالي الديون
لوغاريتم الربح قبل الفوائد
والضرائب إلى الفوائد

حجم العينة

حجم العينة

حجم العينة

 1.1.1اختبار الفرضية السادسة
 ال يوجد أثر لمتغيرات الدراسة (القطاع االقتصادي ،رأس مال الشركة) على العالقة بين ممارسة
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة
الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة.
بغرض اختبار هذه الفرضية تم توزيعها إلى فرضيتين فرعيتين هما:
.4

.8

ال يوجد أثر لمتغير (القطاع االقتصادي) على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية
لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة.

ال يوجد أثر لمتغير (رأس مال الشركة) على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة

المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية
لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة.
بغرض اختبار الفرضية الفرعية األولى ،ولقياس أثر متغير (القطاع االقتصادي) على عالقة

االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة ،تم ضبط أثر القطاع
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االقتصادي ،وقياس معامل االرتباط وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم ( ،)5.06ومن
خالل النتائج تم مالحظة أنه لم يحدث اختالف كبير على أي من معامالت االرتباط ،أو مستوى
الداللة في كافة النماذج ،لذلك يمكن القول إنه ال يوجد أثر للقطاع االقتصادي على عالقة االرتباط
بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة ،وهذا يعزز أن أساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة يمكن استخدامها من قبل كافة القطاعات ،كما أن لها نفس األثر في رفع الكفاءة
االئتمانية ألي قطاع يقوم باستخدامها.
ووفقًا لهذه النتائج فقد تم قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه فال يوجد أثر لمتغير (القطاع
االقتصادي) على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة.
جدول رقم ()5.11
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين قبل وبعد ضبط متغير القطاع االقتصادي
درجة الكفاءة االئتمانية

الجودة
الشاملة
()TQM

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
اإلنتاج والتوزيع التكاليف حسب
التكلفة
األنشطة
الفوري
المستهدفة
()ABC
()JIT
()TC

التحسين
المستمر
()KC

قبل

معامل االرتباط

*.363

*.356

*.365

*.327

*.382

الكفاءة االئتمانية حسب

الضبط

القيمة االحتمالية

.020

.022

.019

.037

.014

نموذج Z-Score

بعد

معامل االرتباط

.362

.355

.359

.321

.378

الضبط

القيمة االحتمالية

.022

.025

.023

.043

.016

قبل

معامل االرتباط

.112

.201

.135

.144

.137

الكفاءة االئتمانية حسب

الضبط

القيمة االحتمالية

.486

.208

.401

.370

.394

نموذج Z- Springate

بعد

معامل االرتباط

.109

.198

.124

.133

.128

الضبط

القيمة االحتمالية

.503

.220

.444

.412

.430

قبل

معامل االرتباط

.243

.246

.232

.261

.269

الكفاءة االئتمانية حسب

الضبط

القيمة االحتمالية

.126

.121

.144

.100

.089

نموذج Fulmer

بعد

معامل االرتباط

.241

.244

.226

.255

.264

الضبط

القيمة االحتمالية

.133

.129

.160

.112

.100

ولقياس أثر متغير (رأس مال الشركة) على عالقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة
العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
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الشركات حسب النماذج المستخدمة ،تم ضبط أثر رأس المال ،وقياس معامل االرتباط وكانت النتائج
كما هي موضحة في الجدول رقم ( ،)5.07ومن خالل النتائج تم مالحظة التالي:
هناك اختالف كبير جداً على كافة معامالت االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
انخفاضا ملحوظًا لكافة مستويات الداللة ،حيث إن
الشركات حسب نموذج ( ،)Z-scoreكما أن هناك
ً
غالبيتها قد انخفضت ألقل من  1.10وهذا مستوى داللي مهم جداً ،لذلك يمكن القول إنه يوجد أثر

لرأس المال على عالقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج (،)Z-score
ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين :أولهما أثر رأس المال في تمكين الشركات من ممارسة أساليب
المحاسبة اإلدارية ،واآلخر أن رأس المال من أهم النسب المؤثرة في الكفاءة االئتمانية والمدرجة ضمن
نموذج (.)Z-score
وعلى العكس من األثر األول لرأس المال ،فقد أوضحت النتائج أنه ورغم األثر البسيط لرأس
المال

على كافة معامالت االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة

فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج ( Z-
 ،)Springateحيث لم يحدث اختالف كبير على أي من معامالت االرتباط ،أو مستوى الداللة ،إال
أن هذا االختالف كان بأثر عكسي (انخفاض معامالت االرتباط ،وارتفاع مستوى الداللة) لذلك يمكن
القول إنه ال يوجد أثر لمتغير رأس المال على عالقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب نموذج ( ،)Springateويرجع ذلك إلى أن رأس المال لم يدرج ضمن نموذج
(.)Springate
كما أن هناك اختالفًا على كافة معامالت االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب نموذج ( ،)Fulmerوهناك أيضاً انخفاض ملحوظ لكافة مستويات الداللة ،لذلك يمكن
القول إنه يوجد أثر لرأس المال على عالقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
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بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
نموذج ( ،)Fulmerوهذا ما يؤكد أثر رأس المال طالما أدرج في نموذج الكفاءة االئتمانية ،حيث إنه
من النسب المدرجة في نموذج (.)Fulmer
ووفقًا لهذه النتائج فقد تم رفض الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه يوجد أثر لمتغير (رأس المال)
على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة
اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب النماذج المستخدمة.
جدول رقم ()1.11
نتائج تحليل االرتباط ) (Pearsonبين نسبة ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين قبل وبعد ضبط متغير رأس المال
درجة الكفاءة االئتمانية

الجودة
الشاملة
()TQM

نسبة تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية
اإلنتاج والتوزيع التكاليف حسب
التكلفة
األنشطة
الفوري
المستهدفة
()ABC
()JIT
()TC

التحسين
المستمر
()KC

قبل

معامل االرتباط

*.363

*.356

*.365

*.327

*.382

الكفاءة االئتمانية حسب

الضبط

القيمة االحتمالية

.020

.022

.019

.037

.014

نموذج Z-Score

بعد

معامل االرتباط

.418

.406

.410

.377

.431

الضبط

القيمة االحتمالية

.007

.009

.009

.017

.005

قبل

معامل االرتباط

.112

.201

.135

.144

.137

الكفاءة االئتمانية حسب

الضبط

القيمة االحتمالية

.486

.208

.401

.370

.394

نموذج Z- Springate

بعد

معامل االرتباط

.099

.190

.124

.132

.125

الضبط

القيمة االحتمالية

.545

.240

.446

.418

.441

قبل

معامل االرتباط

.243

.246

.232

.261

.269

الكفاءة االئتمانية حسب

الضبط

القيمة االحتمالية

.126

.121

.144

.100

.089

نموذج Fulmer

بعد

معامل االرتباط

.256

.258

.243

.274

.281

الضبط

القيمة االحتمالية

.110

.108

.131

.088

.079
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات
0.4

مقدمة

0.8

النتائج

0.1

التوصيات

0.8

دراسات مقترحة
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0.1

مقدمة
بعد استعراض اإلطار النظري لكل من متغيرات الدراسة  ،والتعريف بأساليب المحاسبة اإلدارية

الحديثة ،ومن ثم التعريف بمفهوم الكفاءة االئتمانية ،والتصنيف االئتماني ،وأنواعه ومميزاته،
واستعراض بعض نماذج قياس الكفاءة االئتمانية ،تم إجراء الدراسة الميدانية ،واختبار فرضيات
الدراسة ،وبالتالي فقد تم التوصل إلى النتائج والتوصيات التالية:
 0.1.1النتائج
بناء على ما تم بيانه في الفقرات السابقة من تحليل لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات فحنه
يمكن الخروج بالنتائج التالية:
.4

اتفقت النماذج الثالثة للكفاءة االئتمانية المستخدمة في هذه الدراسة على أن  %01.8من
شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين على األقل تعاني من حالة تعثر
اقتصادي ،وهذا ما يعكس مدى التدهور الذي أصاب االقتصاد الفلسطيني جراء الحصار
اإلسرائيلي.

.8

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس
المال) وهذا ما يؤكد أن التدهور في الوضع االقتصادي الفلسطيني ألقى بظالله على كافة
القطاعات دون تمييز.

.1

هناك تطبيق معقول من قبل شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب
المحاسبة اإلدارية ،وهذا التطبيق يتراوح ما بين ( ،)%01-01وقد بينت النتائج أن أكثر
األساليب الحديثة تطبيقاً من قبل الشركات هي إدارة الجودة الشاملة ،يليها بالترتيب نظام
اإلنتاج في الوقت المحدد ،ثم التحسين المستمر ،فالتكلفة المستهدفة ،ثم نظام التكاليف حسب
األنشطة.

.8

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية تعزى لمتغيرات (القطاع االقتصادي ،رأس المال).
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.4

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب
نموذج ( ،)Z-scoreكما أن أكثر النسب المالية المدرجة في هذا النموذج تأث اًر بأساليب
المحاسبة اإلدارية هي القيمة السوقية ألسهم الشركة إلى إجمالي االلتزامات وهو ما يؤكد أثر
ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية على القدرة التنافسية للشركات المطبقة لها متمثلة بالقيمة
السوقية ألسهم الشركة.

.0

في حين وجدت عالقة طردية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لكل من أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب نموذج ( )Springateإال أن هذه العالقة لم تكن ضمن الداللة اإلحصائية المقبولة.

.0

من خالل استخدام الدراسة لنموذج ( )Fulmerتبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين
ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية
الحديثة ( ABCو  )KCودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج (.)Fulmer
في حين وجدت عالقة طردية بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة
فلسطين لكل من أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ( TQMو  TCو  )JITودرجة الكفاءة
االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج ( ،)Fulmerإال أن هذه العالقة لم تكن ضمن الداللة
اإلحصائية المقبولة.

.4

ال يوجد أثر للقطاع االقتصادي على عالقة االرتباط بين ممارسة شركات المساهمة العامة
المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك
الشركات حسب النماذج المستخدمة ،وهذا يعزز أن أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة يمكن
استخدامها من قبل كافة القطاعات ،كما أن لها نفس األثر في رفع الكفاءة االئتمانية ألي
قطاع يقوم باستخدامها.

.4

يوجد أثر لمتغير (رأس المال) على العالقة بين ممارسة شركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ،ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات
حسب النماذج المستخدمة .وقد كان هذا األثر في حدوده القصوى على العالقة بين ممارسة
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شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ألساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة
ودرجة الكفاءة االئتمانية لتلك الشركات حسب نموذج (.)Z-score
 0.1.4التوصيات
بناء على ما توصلت إليه الدراسة يمكن اقتراح بعض التوصيات:
.4

ضتترورة حصتتول جميتتع ش تتركات المستتاهمة العامتتة المدرجتتة ف تتي بورصتتة فلستتطين علتتى درج تتة
التصنيف االئتماني ،من أجل زيادة الشفافية ،وتحديد مستتوى المختاطر الماليتة ،وتطبيتق قواعتد
الحوكمة ،وزيادة فعاليات الجهات الرقابية للقيام بدورها فتي حمايتة حقتوق المستتثمرين ،وبالتتالي
تنشيط بورصة فلسطين ،وزيادة كفاءتها .إضتافة إلتى متا يعطيته التصتنيف االئتمتاني متن م ازيتا
للشركة ،في زيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية ،وبناء الستمعة فتي الستوق،
وتخفتتيض تكتتاليف التمويتتل ،والتميتتز علتتى المتنافستتين ،إضتتافة إلتتى تحفي تزه للشتتركات منخفضتتة
التصنيف على إصالح أوضاعها المالية بغية تحسين درجة تصنيفها االئتماني.

.8

ضتترورة قيتتام المؤسستتات المعنيتتة فتتي الستتلطة الفلستتطينية كهيئتتة االستتتثمار ،وبورصتتة فلستتطين
بوضتتع اإلطتتار التشتريعي والقتتانوني ،التتذي يمكتتن الشتتركات متتن التعامتتل متتع وكتتاالت التصتتنيف
االئتماني العالمية ،والحصول على درجة التصنيف االئتماني.

.1

ضرورة توعية الجهاز اإلداري وخاصة اإلدارة العليا للوحدات الفلسطينية بأهمية تطبيق أساليب
المحاسبة اإلدارية وذلك لالستجابة للمتغيرات البيئية السريعة والتي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

.8

ض ت تترورة أن تق ت تتوم الجمعي ت تتات المهني ت تتة وأس ت تتاتذة الجامع ت تتات الفلس ت تتطينية بمض ت تتاعفة اهتم ت تتامهم
بالمحاستتبة اإلداريتتة متتن جهتتة ،والتصتتنيف االئتمتتاني متتن جهتتة أختترى ،وذلتتك متتن ختتالل عقتتد
النتتدوات والمتتؤتمرات التتتي تستتلط الضتتوء علتتى أهميتتة المحاستتبة اإلداريتتة وأستتاليبها ودورهمتتا فتتي
توفير المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات.

.4

العمل على إنشاء جمعية المحاسبين اإلداريين الفلسطينية على غترار جمعيتة متدققي الحستابات
الفلسطينية ،والعمل على منح شتهادة محاستب إداري قتانوني .وذلتك لتأهيتل محاستبي التكتاليف

057

والمحاسبين اإلداريين ورفع كفاءتهم من خالل الدورات التدريبية لمسايرة التقدم الذى تشهده بيئة
االعمال الحديثة.
 0.1.4الدراسات المقترحة
.0

دور التكامل بين أسلوب تخصيص التكاليف على أساس األنشطة و نظام التحسين المستمر
على كفاءة إدارة رأس المال العامل لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

.2

مدى كفاءة معايير التصنيف المطبقة من قبل وكاالت التصنيف العالمية في الحكم على
الكفاءة االئتمانية لشركات المساهمة العامة في الدول النامية – بالتطبيق على بورصة
فلسطين.

.2

أثر اإلفصاح عن أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة من قبل الشركة في زيادة القيمة
السوقية ألسهمها بالتطبيق على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين.

.4

مدى قدرة شركات الوساطة المالية الفلسطينية على إجراء تصنيفات ائتمانية لشركات المساهمة
العامة الفلسطينية.

.4

االس تتتمرار ف تتي الد ارس تتات الت تتي توض تتح م ازي تتا اس تتتخدام الش تتركات ألس تتاليب المحاس تتبة اإلداري تتة،
خاصة التي توضح األثر على األداء المالي واإلداري للشركات.
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المراجع
أوال :المراجع العربية
-

أبو الفتوح ،سمير (" ،)4440المحاسبة اإلدارية ونظم دعم الق اررات – مدخل استراتيجي" ،الطبعة

-

أبو الفحم ،محمد (" ،)8114محددات الجدارة االئتمانية للسلطة الوطنية الفلسطينية" ،بحث مقدم

األولى ،دار األصدقاء للطباعة ،المنصورة ،مصر.

إلى المؤتمر العلمي األول بعنوان "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق التنمية والتحديات
المعاصرة" ،كلية التجارة ،الجامعة االسالمية ،غزة.
-

أبو خزانة ،إيهاب (" ،)8110نموذ

مقترح لقياس مخاطر االئتمان المصرفي بددف تطوير

االفصاح المحاسبي وتكوين مخصص االئتمان بالبنوك التجارية" ،بنك االسكندرية ،مصر.
-

أبو شناف ،زايد (" ،)4444تطوير نظام تحديد لتكلفة على أساس النشاط لتدعيم التوجه نحو التحسين
المستمر" ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ،كلية التجارة  - .جامعة عين شمس ،العدد الثاني.

-

األحمدي ،حنان ( ،)8111التحسين المستمر للجودة  :المفهوم وكيفية التطبيق في الشركات

الصحية ،مجلة اإلدارة العامة ،المجلد األربعون ،العدد الثالث.
-

باسيلي ،مكرم (" ،)8114محاسبة التكاليف األصالة والمعاصرة" ،الجزء األول ،رؤية استراتيجية،
ط ،1المكتبة العصرية للطباعة والنشر.

-

بحر ،يوسف وعبد الحليم ،محمد (" ،)8110مدي تطبيق العاملين في كلية التجارة بجامعة النيلين

للجودة الشاملة" ،مجلة الجامعة اإلسالمية( ،سلسلة الد ارسات اإلنسانية) المجلد الخامس عشر -العدد

األول ،ص  - ٣٨٢ص .٢١٣
-

البشتاوي ،سليمان والمطارنة ،غسان (" ،)8114نظام تكاليف اإل نتا

اآلني ( )JITفي الشركات

الصناعية األردنية ودوره في اتخاذ الق اررات االستراتيجية" ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الرابع

للريادة واالبداع ،جامعة فيالدلفيا ،عمان.
-

البكري ،سونيا (" ،)8118إدارة الجودة الكلية" ،الدراسة الجامعية ،القاهرة.

بن علي ،بلعزوز وأحمد ،مداني (" ،)8141التَّصنيف االئتماني بين مسبب لألزمة المالية العالمية
والبحث عن مخر لدا :دراسة وضعية وشرعية" ،كلية العلوم اإلدارية ،المؤتمر الدولي الرابع حول:

األزمة االقتصادية العالمية من منظور االقتصاد اإلسالمي ،الكويت.
-

بورسلي ،أماني ( " ،) 8114التصنيف االئتماني وعالقته باتفاقية بازل  ،"ӀӀكابيتال ستاندرز،

-

التكريتتتي ،استتماعيل (" ،)8110محاســبة التكــاليف المتقدمــة ،قضــايا معاصــرة" ،الطبعتتة االولتتى ،دار

-

توفيق ،عبدالرحمن ( ،)8111الجودة الشاملة الدليل المتكامل ،مركز الخبرات المهنية لإلدارة

الكويت.

الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.

(بميك) ،مصر.
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-

التوني ،ناجي (" ،)8114مؤشرات الجـدارة االئتمانيـة" ،جستر التنميتة ،العتدد ال اربتع واألربعتون ،المعهتد

-

جامعة القدس المفتوحة ،)8114( ،المحاسبة اإلدارية ،منشورات جامعة القدس المفتوحة.

العربي للتخطيط ،الكويت.

-

الجبالي ،محمد (" ،)4448دراسة تحليلية لمتطلبات تطبيق نظم محاسبة التكاليف المدعمة لنشاط

اإلدارة لمواجهة التطورات الصناعية الحديثة" ،مجلة التكاليف ،الجمعية العربية للتكاليف ،العدد
األول ،السنة الثالثة والعشرون.

-

الجمال ،رشيد ونور الدين ،ناصر (" ،)8114إدارة التكلفة ألغراض القياس والتخطيط والرقابة"،

-

بحوث

الدار الجامعية ،االسكندرية.

جمعة ،إسماعيل ومحرم ،زينات والخطيب ،صبحي (" ،)8114المحاسبة اإلدارية ونماذ
العمليات في اتخاذ الق اررات" ،الدار الجامعية ،مصر.

-

الجنابي ،معاذ ( " ،)8114تأثير التكامل بين التقنيات المستجدة في محاسبة التكاليف وترابطدا في
خدمة شركات األعمال" ،كلية اإلدارة واالقتصتاد ،جامعتة الموصتل ،العراق.

-

الجهماني ،عيسى (" )8114استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر المصارف ،دراسة تطبيقية على
القطاع المصرفي في األردن" ،مجلة اإلدارة العامة – معهد اإلدارة العامة ،الرياض – السعودية .

-

جودة ،يسري (" ،)8114اتجاهات المدير المصري نحو بعض الفلسفات و األساليب اإلدارية الحديثة:
دراسة تطبيقية على بيئة اإلدارة المصرية"  ،مجلة البحوث التجارية ،المجلد الثالث والعشرون ،العدد

الثاني.
-

حبيب ،غازي وعابدين ،عدنان (" ،)4440إفالس بعض الشركات في المملكة العربية السعودية-
أسباب وحلول" ،المجلة العربية لإلدارة ،عمان ،األردن.

-

حسن ،بشرى (" )8110الدور المعاصر للمحاسبة اإلدارية ـ تجديد أم تدديد ،عمان" ،موقع جامعة

-

حسين ،أحمد ("،)8111المحاسبة اإلدارية المتقدمة" ،الدار الجامعية ،مصر.

-

الحلبي ،أنور ( ،)8141دراسة للنظام المحاسبي لتكاليف الجودة وتأثيرها على الدخل والعائد

العلوم التطبيقيةeco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011.doc ،

الربحي ،المركز االستشاري البريطاني -األكاديمية العربية البريطانية.
-

حلتس ،ستالم (" ،)2007نظتام تكتاليف األنشتطة كأستاس لقيتاس تكلفتة الختدمات التعليميتة الجامعتات"،
مجلة الجامعة اإلسالمية ،غزة ،سلسلة الدراسات اإلنسانية ،المجلتد الختامس عشتر ،العتدد األول ،ص
 - ٣١١ص .٣٢٨

-

حماد ،طارق (" ،)8111دور معلومات المحاسبة اإلدارية في بناء االستراتيجية المتوازنة للشركة"،

-

الحمزاوي ،محمد كمال (" ،)4440اقتصاديات االئتمان المصرفي" ،دراسة تطبيقية للنشاط االئتماني
وأهم محدداته" ،شركة المعارف ،اإلسكندرية ،مصر .
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-

خرابشة ،عبد والسعايدة ،منصور ("" ،)8111تعثر بعض الشركات المساهمة العامة األردنية:
األسباب وأساليب إعادة التأهيل" ،مجلة المنارة ،جامعة آل البيت ،المجلد الخامس ،العدد األول،
ص.114-844

-

خشارمة ،حسين (" ،)8111اإلفالس في الشركات المساهمة العامة األردنية :دراسة ميدانية" ،مجلة
مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد  ،44األردن.

-

الخضيري ،محمد (" )4440الديون المتعثرة الظاهرة – األسباب ،العال " ،الطبعة األولى ،ايترك

-

خطيب ،منال (" ،)8118تكلفة االئتمان المصرفي وقياس مخاطره بالتطبيق على أحد المصارف

للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر .

التجارية السورية"( ،رسالة ماجستير ،جامعة حلب) ،سوريا.
-

خميس ،أحمد (" ،)4441مدخل محاسبي عن التكلفة على أساس النشاط لتخصيص التكاليف

اإلدارية من منظور العالقة الوكالية – دراسة تحليلية انتقادية" ،المجلة العلمية لكلية تجارة عين
شمس ،القاهرة . ،العدد الثاني.
-

الداعور ،جبر (" ،)8118التكاليف المستهدفة وخفض التكاليف" ،مجلة المحاسب الفلسطيني ،العدد

-

الداعور ،جبر (" ،)8118االتجاهات الحديثة في محاسبة التكاليف" ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،

-

الداعور ،جبر (" ،)8114أساليب المحاسبة اإلدارية المستخدمة في شركات المساهمة العامة المدرجة

الثالث عشر.14-80،
جامعة األزهر ،غزة.

في بورصة فلسطين ومحددات استخدامها" ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم االنسانية ،المجلد

العاشر ،العدد الثاني.848-444 ،
-

الدباغ ،داؤود (" ،)8118متطلبات إدارة الجودة وأثرها في أبعاد ومستوى استراتيجية اإل نتا
والعمليات"( ،رسالة ماجستير في المحاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل) ،العراق.

-

الد ارركة  ،مأمون (" ،)8110إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء" ،الطبعة األولى ،دار صفاء

-

درغام ،ماهر (" ،)8110مدى توفر المقومات األساسية الالزمة لتطبيق نظام تكاليف األنشطة في

للنشر والتوزيع ،األردن.

الشركات الصناعية في قطاع غزة :دراسة ميدانية" ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،المجلد الخامس عشر،

العدد الثاني.084-004 ،
-

الدغيم ،عبد العزيز و األمين ،ماهر و الجرو ،إيمان (" ،)8110التحليل االئتماني ودوره في ترشيد
عمليات اإلقراض المصرفي بالتطبيق على المصرف الصناعي السوري" ،مجلة جامعة تشرين
للدراسات والبحوث العلمية  -سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية المجلد ( )84العدد (،)1
ص.841-444

-

رحيم ،حسين (" ،)8114االقتصاد المصرفي " ،الطبعة األولى ،دار بهاء للنشر والتوزيع ،قسنطينة،
الجزائر.
060

-

الزبيدي ،حمزة (" ،)8118إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني" ،الو ارق للنشر والتوزيع،

-

زعتري ،رامي (" ،)8144التصنيف االئتماني وآفاق تطبيقه في االقتصاد السوري"( ،رسالة ماجستير

-

الزعيتري ،عادل (" ،)8141استخدام أساليب التحليل االستراتيجي بغرض تخفيض التكاليف :دراسة

األردن.

غير منشورة ،كلية االقتصاد والعالقات الدولية ،جامعة حلب) ،سوريا.

نظرية تطبيقية على الشركات الصناعية اليمنية"http://www.yemen-nic.info/contents ،
-

زين الدين ،صالح (" ،)8114دور مبادئ حوكمة الشركات في رفع كفاءة البورصة المصرية"،
"المؤتمر العلمي األول" ،حوكمة الشركات ودورها في االصالح االقتصادي ،كلية االقتصاد ،جامعة

دمشق ،سوريا.
-

ستامي ،مجتدي (" ،)8111متدى فعاليتة نظتام تكتاليف النشتاط ( )ABCكنظتام لمعلومتات التكتاليف"،
مجلة البحوث التجارية.423-373, (2), 22 ،

-

السبوع ،سليمان (" ،)8111استخدام نظام  ABCوأساليب  ABMالتخاذ القرار وتقييم أداء
الشركة"( ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة :جامعة بغداد ،كلية اإلدارة واالقتصاد) ،بغداد ،العراق.

-

السقاف ،حامد (" ،)8114المدخل الشامل لإلدارة الجودة الشاملة" ،دار الشروق للنشر والتوزيع،

-

شاهين ،علي ومطر ،جهاد (" ،)8144نموذج مقترح للتنبؤ بتعثر الشركات المصرفية العاملة في

األردن.

فلسطين (دراسة تطبيقية)" ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانية) ،مجلد .)8(٣٣
-

شاهين ،علي ( " ،)8141مدخل عملي لقياس مخاطر االئتماني المصرفي في البنوك التجارية في
فلسطين :دراسة تحليلية تطبيقية" ،مكتبة الجامعة اإلسالمية ،غزة .

-

الشديفات ،خلدون (" ،)8114إدارة وتحليل مالي"  ،الطبعة األولى ،دار وائل للطباعة والنشر،

-

الشنباري ،رامي ( " ،)8110التحليل المالي ودوره في صنع القرار االئتماني في المصارف التجارية

االردن.

العاملة في فلسطين "( ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،جامعة العالم األمريكية) ،غزة.
-

الشويهدي ،فوزي علي ( " ،)8111نشرة التجارة والتنمية للمصرف الليبي حول االئتمان المصرفي"،

-

الشيخ ،عثمان (" ،)8110السالمة المصرفية" ،دار النشر والطباعة ،السودان.

-

الشيخ ،عماد (" ،)8114نظام التكاليف المبني على األنشطة" ،مجلة اإلداري ،مجلد  ،81عدد ،40

-

صباح ،ناريمان (" ،)8114واقع ممارسة أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات الصناعية في

صفحة الكترونيةhttp://www.bankofcd.com/page.asp?page=264 ،

.444 -484

قطاع غزة"( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية) ،غزة.
-

عبد الحفيظ ،محمد (" ،)8114التكلفة المستددفة" ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،مصر
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-

عبد الدايم  ،صفاء (" ،)8114نحو إطار مقترح إلدارة التكلفة المستهدفة في بيئة التصنيع الحديثة:
دراسة تطبيقية" ،مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،جامعة االسكندرية مصر ،المجلد .14

-

عبدالرحمن ،أحمد ( " ،)8118دراسة وتقييم أنظمة محاسبة التكاليف في ظل نظم التصنيع
الحديثة"( ،رسالة ماجستير :جامعة اإلسكندرية) ،مصر.

-

عبد الكريم ،نصر والكخن ،رشيد ( " ،) 4440إمكانيات تطبيق نظام التكاليف المبنية على األنشطة

( )ABCفي الشركات الصناعية الفلسطينية :دراسة نظرية وميدانية" ،مجلة دراسات،)8( 88 ،

.414-848
-

عبد اهلل ،خالد أمين (" ،)4441التحليل المالي لغايات التنبؤ بالفشل" ،مجلة المصارف العربية،

-

عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الخالق ،كايد(8114م)" ،البحث العلمي ،مفدومه ،أدواته،

المجلد  ،41العدد  ،41بيروت ،لبنان.
وأساليبه" ،دار الفكر ،عمان.
-

العزاوي ،محمد عبدالواحد ،8118 ،أنظمة إدارة الجودة والبيئة ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.

-

العساف صالح (" ،)4444المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية" ،مكتبة

-

العفيري ،فؤاد ( " ،)8141مدخل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات الصناعية"،

العبيكان ،الرياض.

مقدم للندوة الثانية عشر لسبل تطوير المح اسبة في المملكة العربية السعودية ،مهنة المحاسبة في

المملكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي والعشرين 44-44 ،مايو 8141م ،كلية إدارة
اإلعمال – جامعة الملك سعود.
-

علوان ،قاسم (" ،)8114إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات األيزو  ،"1000:2001الطبعة األولى،

-

العمرو ،زياد (" ،)8110العوامل المؤثرة في تحديد التكلفة المستددفة في الشركات الصناعية

دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

األردنية"( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آل البيت) ،األردن.
-

الغبان ،ثائر والذهبي ،جليلة ( ،)8110استهداف السعر كأساس لتحقيق تقنية التكلفة المستهدفة
للوحدات االقتصادية العاملة في بيئة األعمال الحديثة ،مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة

بغداد ،المجلد  ،41العدد .841-888 ،84
-

غريب ،أحمد (" ،)8114مدخل محاسبي مقترح لقياس والتنبؤ بتعثر الشركات ،دراسة ميدانية في
شركات قطاع األعمال العام المصرية" ،جامعة الزقازيق  ،مجلة البحوث التجارية ،مجلد  ،81العدد
 ،4الزقازيق ،مصر.

-

الغصين ،هال (" ،)8118استخدام النسب المالية للتنبؤ بتعثر الشركات  -دراسة تطبيقية على
قطاع المقاوالت في قطاع غزة"( ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة) ،فلسطين.

-

فرج ،لطفي وجنيدي ،محمد (" ،)8110التكاليف المعيارية و الموازنات التخطيطية" ،كلية التجارة،
جامعة طنطا.
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-

الكسب ،علي (" ،)8118المعلومات المحاسبية الالزمة العتماد أسلوب التحسين المستمر
(الكايزن) في الشركات الصناعية بالتطبيق على مصنع الغزل والنسيج في الموصل"( ،رسالة
ماجستير في المحاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل) ،العراق.

-

محفوظ ،جبار" ،)8118( ،وكاالت تصنيف االئتمان" ،مجلة المال والصناعة ،بنك الكويت

-

المحمود ،صالح ورزق ،محمود ( " ،)8111مدخل إلدارة التكلفة االستراتيجية لدعم القدرة التنافسية

الصناعي ،الكويت.
للشركات

المساهمة

السعودية

في

متغيرات

ظل

النظام

العالمي

الجديد"،

.WWW.old.kfu.edu.sa/main/res/3023.pdf

-

المطارنة ،غسان (" ،)8114متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية :دراسة تطبيقية" ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،المجلد الرابع والعشرون ،العدد الثاني.114-800 ،

-

المطلق ،جمال ( ،)4444مدى فاعلية نظام محاسبة تكاليف النشاط – دراسة تطبيقية( ،رسالة

-

منصور ،محمد ( ،)8114تطبيق مندج إدارة التكلفة ألغراض زيادة القدرة التنافسية للوحدات

ماجستير ،جامعة الملك عبدالعزيز) ،جدة.

االقتصادية :دراسة تطبيقية في الوحدات االقتصادية .م.ع"( ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس)،

القاهرة.
-

منصور ،محمود (" ،)8114ماهية التكاليف المستددفة"( ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر) ،القاهرة.

-

هاشم  ،محمد (" ،)8111تقييم دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم ونجاح تطبيق استراتيجية ريادة
التكلفة ببيئة األعمال المتقدمة" ،مجلة البحوث اإلدارية والمعلومات ،أكاديمية السادات للعلوم

اإلدارية ،السنة الحادية والعشرون ،مصر.884-841 ،
-

هديب ،عمر ( ،)8114نظام محاسبة التكاليف المبني على األ نشطة في الشركات الصناعية في
األردن ،وعالقته باألداء المالي – التطبيق ونموذ

مقترح للقياس ،أطروحة دكتوراه الفلسفة في

تخصص المحاسبة ،كلية العلوم المالية والمصرفية ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،

عمان ،األردن.
-

اليعقوب ،سناء (" ،)8114أثر تطبيق نظام اإل نتا في الوقت المحدد ( )Just-In-Timeعلى
تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن"( ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ،كلية االعمال /قسم المحاسبة).

-

يوسف ،أحمد (" ،)4444القياس المحاسبي لمدخل تحليل األنشطة في إعداد الموازنة كأداة للرقابة
على التكاليف :محاكاة تجريبية" ،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة :كلية التجارة ،جامعة عين

شمس .401 -444 ،
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قائمة استقصاء (الخبراء)
جامعـــــــــــــــــة األزهـــــــــــــــر – غــــــــــــــــــــزة

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

قائمة استقصاء
المحترم

الدكتور ................................................. /
تحية طيبة وبعد ,,
الباحث بصدد القيام بحعداد 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"،
لهذا 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 مساهمت كم 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 الباحث أحد الدعامات األساسية إلثراء هذه السلسلة من

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

دليل تعبئة درجات األهمية
الدرجة

1

1

1

1

1

0

الداللة

مدمة جدا

مدمة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

ليس لدا عالقة
الباحث

إيـــاد سليـــــــم زملـــــــــط

أ

فقرات االستبانة
الرقم

الفقرة

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلو الجودة الشاملة في االنتا ()TQM
لدى إدارة الشركة دراية كافية بأسلوب الجودة الشاملة في اإلنتاج ()TQM
1
لدى إدارة الشركة تصور واضح إلدارة الجودة الشاملة
2
لدى إدارة الشركة كفاءات بشرية مؤهلة لتطبيق نظام الجودة الشاملة
3
تعمل الشركة على خلق بيئة ثقافية مالئمة لفلسفة إدارة الجودة
4
تلتزم الشركة بتدريب العاملين وتطوير مهاراتهم
5
تستخدم الشركة المدخل العلمي في حل المشاكل وتحسين العمليات
6
لدى الشركة نظام فعال لالتصاالت والتغذية العكسية
7
تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء العمل لتخفيض أخطاء التشغيل
8
تضع الشركاء مقاييس لرضى المستهلكين عن جودة خدماتها ومنتجاتها
9
تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في عمليات اإلنتاج لتتالءم ومتطلبات الجودة
10
تعزز الشركة موقعها التنافسي من خالل التركيز على تقديم السلع والخدمات بجودة عالية
11
تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة
12
تطبق الشركة خطة واضحة و محددة األهداف تلتزم بالجودة.
13
تنوع الشركة منتجاتها لتلبية حاجات و متطلبات الزبائن.
14
تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائن من خالل دراسة حاجاتهم.
15
يتم إشراك العاملين في وضع الخطط لتحسين الجودة و األداء.
16
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
17
تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.
18
لدى الشركة نقاط تفتيش في كل مرحلة إنتاجية بهدف الوصول إلنتاج نهائي جيد وكامل
19
لدى الشركة القدرة الكافية التي تؤهلها لالستجابة السريعة لمتطلبات العمالء فيما بعد البيع
20
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة
21
تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة
22
استخدام أسلوب  BSCإلى جانب أسلوب TQM
23
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلو الجودة الشاملة في االنتا
()TQM
1
2
3
4
5

ب

درجة
األهمية

الرقم

الفقرة

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلو التكلفة المستهدفة ()TC
لدى الشركة معرفة بأسلوب التكلفة المستهدفة ()TC
1
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاتها
2
تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء على دراسات السوق قبل البدء بالعملية اإلنتاجية
3
يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج قبل البدء بعملية اإلنتاج
4
تركز الشركة على العمالء وكسب رضاهم
5
تعمل الشركة على تحديد هامش الربح للمنتج قبل اإلنتاج
6
تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين الموثوق بهم
7
هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة التصميم والتخطيط
8
تشكل الشركة فريق عمل متخصص لدراسة تكاليف اإلنتاج مسبقا
9
تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج في مرحلة مبكرة من اإلنتاج
10
تهتم الشركة بخصائص ومواصفات المنتج
11
تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.
12
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
13
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة
14
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج على أساس مكانة المنتج بين منافسيه
15
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج على أساس األرباح التاريخية للمنتج
16
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج على أساس كمية المبيعات المتوقعة للمنتج
17
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج على أساس مستوى دخول العمالء
18
تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من خالل تخفيض التكاليف الخاصة بالتصميم
19
تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من خالل تصميم يراعي خفض التكلفة أثناء اإلنتاج
20
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلو التكلفة المستهدفة ()TC
1
2
3
4
5

ت

الرقم

الفقرة

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلو االنتا حسب الطلب ()JIT
لدى الشركة معرفة بأسلوب اإلنتاج بالوقت المحدد ()JIT
1
تعمل شركتكم على تخفيض كميات المخزون من المواد األولية و اإلنتاج النهائي
2
تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين الموثوق بهم عند
3
تصنف اآلالت على هيئة خاليا تصنيع على أساس المنتجات
4
لدى الشركة عمال قادرين على التعامل مع اآلالت و إجراء اإلصالحات البسيطة و الصيانة
5
الروتينية لآلالت.
لدى الشركة القدرة على توفير متطلبات العمل في الوقت التي تظهر الحاجة إليها
6
تسعى الشركة لجدولة اإلنتاج بالوقت المحدد.
7
تعمل الشركة على تخفيض و الحد من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل (تكاليف
8
التخزين و المناولة).
عمال الشركة قادرين على اكتشاف األخطاء وتصحيحها في الوقت المطلوب
9
لدى الشركة فريق عمل تعاوني ويكون مسئوال عن تنفيذ المهام .مع تنسيق أنشطتهم من اجل
10
اإلبقاء على التدفق السلس للعمليات.
تسعى الشركة للتحسين المستمر لتدفق المنتج
11
تسعى الشركة للقضاء على الفاقد أو الهدر في الموارد
12
تحفز الشركة العاملين على خطوط اإلنتاج ،وتمنحهم صالحيات مناسبة إلنتاج منتجات ذات
13
جودة عالية
تعمل الشركة على اختصار الوقت المطلوب ألداء العمل
14
تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و تحسين المنتجات بصورة مستمرة.
15
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة بجانب استخدام ()JIT
16
يتم العمل على استغالل الوقت المتاح لإلنتاج بشكل أمثل لتقليل الهدر في الوقت
17
ترتب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة تسمح باالستغالل األمثل لمساحة العمل
18
يتم ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بحيث ال تسمح بوجود مخزون إنتاج تحت التشغيل أو تراكم
19
الملفات
استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب اإلنتاج بالوقت المحدد ()JIT
20
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة ألسلو االنتا حسب الطلب ()JIT
1
2
3
4
5

ث

الرقم

الفقرة

درجة
األهمية

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC
لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC
1
لدى الشركة القدرة على الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة
2
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة التي يستنفذها كل منتج
3
تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختلفة
4
تقوم الشركة بتحديد التكلفة الالزمة لكل نشاط
5
تستخدم الشركة معدالت تحميل متعددة لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية بين التكلفة
واألنشطة المسببة لها
6
تقسم الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف قيمة للمنتج و أنشطة ال تضيف قيمة للمنتج
7
تعمل الشركة على تخفيض و الحد من األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل (تكاليف
التخزين و المناولة).
8
تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير المباشرة على األنشطة.
9
تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف األنشطة على المنتجات و الخدمات.
10
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
11
تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين الفينة واألخرى سعيا للتخلص من اإلضافات التي ال
تحقق قيمة للزبون
12
لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير المستغلة من األنشطة
13
يوجد لدى الشركة دليل خاص بمراكز التكلفة المستنفذة من قبل مراكز اإلنتاج
14
يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل تحديد تكلفة المنتج
15
استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
16
تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة
17
تستخدم الشركة أسلوب  JITإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
18
استخدام أسلوب  TCإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
19
استخدام أسلوب  LCإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
20
لدى إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق أسلوب تخصيص التكاليف على أساس األنشطة
21
لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل فريق متكامل لتوزيع التكاليف على أساس األنشطة
22
لدى إدارة الشركة القدرة على تحديد العدد األمثل من األنشطة ومسببات التكلفة لكل نشاط
23
إدارة الشركة قادرة على إقناع الموظفين بمزايا التحول إلى أي من األساليب االدارية الحديثة
24
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة من التطور التكنولوجي في تطبيق ()ABC
25
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة
()ABC
1
2
3
4
ج

الرقم

الفقرة

فقرات لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام التحسين المستمر ()KC
لدى الشركة معرفة بنظام التحسين المستمر ()KC
1
تهتم الشركة بخصائص ومواصفات المنتج
2
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات المنافسة ومقارنتها بمنتجاتها
3
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
4
تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في عمليات اإلنتاج تتالءم واحتياجات المستهلك
5
تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد الوحدات المعيبة والتالفة
6
تعمل الشركة بدراسة طرق خفض التكلفة الممكنة خالل أي مرحلة تصنيع
7
تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء العمل لتخفيض أخطاء التشغيل
8
تعمل الشركة على زيادة كفاءة العاملين لزيادة قدرتهم االنتاجية
9
تستفيد الشركة من اعادة تصنيع التالف في خفض التكلفة
10
تسعى الشركة للقضاء على الفاقد او الهدر في الموارد
11
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف غير المباشرة
13
استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC
14
تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر بصورة مستمرة
15
استخدام أسلوب  BSCإلى جانب أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
16
استخدام أسلوب  JITإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC
17
استخدام أسلوب  TCإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC
18
استخدام أسلوب  LCإلى جانب أسلوب التحسين المستمر()KC
19
تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج
20
تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في كل مرحلة منذ تصميم المنتج إلى مرحلة والبيع
21
يرجى إضافة فقرات أخرى قد تجدونها مناسبة لقياس مدى تطبيق الشركة لنظام التحسين المستمر ()KC
1
2
3
4
5

ح

درجة
األهمية

ملحق رقم ()1

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 الحديثة وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانية
لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين" ،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

إياد سليـــــــــــــــم زملط

eyad_abo_gassan1973@hotmail.com

خ

القسم األول :معلومات عامة

برجاء وضع عالمة ( )Xأمام اإلجابة التي ترون أنها تناسب أراءكم.

.0
(
(
(

القطاع الذي تنتمي له الشركة
(
قطاع الخدمات
)
(
قطاع الصناعة
)
قطاع البنوك
)

)
)

.2
(
(
(

رأس مال المدفوع للشركة
(
15مليون أو أقل
)
(
 45-30مليون
)
أكبر من  60مليون
)

)
)

د

قطاع التأمين
قطاع االستثمار

30-15مليون
 60-45مليون

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

رقم
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0

%40-%1

%20-%41

%00-%21

المحور األول  :مدى تطبيق الشركة ألسلو الجودة الشاملة في االنتا ()TQM
لدى إدارة الشركة دراية كافية بأسلوب
1
الجودة الشاملة في اإلنتاج ()TQM
لدى إدارة الشركة تصور واضح إلدارة
2
الجودة الشاملة
لدى إدارة الشركة كفاءات بشرية مؤهلة
3
لتطبيق نظام الجودة الشاملة
تعمل الشركة على خلق بيئة ثقافية مالئمة
4
لفلسفة إدارة الجودة
تلتزم الشركة بتدريب العاملين وتطوير
5
مهاراتهم
تستخدم الشركة المدخل العلمي في حل
6
المشاكل وتحسين العمليات
لدى الشركة نظام فعال لالتصاالت
7
والتغذية العكسية
تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء
8
العمل لتخفيض أخطاء التشغيل
تضع الشركاء مقاييس لرضى المستهلكين
9
عن جودة خدماتها ومنتجاتها
تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في
10
عمليات اإلنتاج لتتالءم ومتطلبات الجودة
تعزز الشركة موقعها التنافسي من خالل
 11التركيز على تقديم السلع والخدمات بجودة
عالية
تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد
12
الوحدات المعيبة والتالفة
تطبق الشركة خطة واضحة و محددة
13
األهداف تلتزم بالجودة.
تنوع الشركة منتجاتها لتلبية حاجات و
14
متطلبات الزبائن.
تسعى الشركة الكتساب رضا الزبائن من
15
خالل دراسة حاجاتهم.
يتم إشراك العاملين في وضع الخطط
16
لتحسين الجودة و األداء.
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على
17
المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و
18
تحسين المنتجات بصورة مستمرة.
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لدى الشركة نقاط تفتيش في كل مرحلة
19
إنتاجية بهدف الوصول إلنتاج نهائي جيد
لدى الشركة القدرة الكافية التي تؤهلها
 20لالستجابة السريعة لمتطلبات العمالء فيما
بعد البيع
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف
21
غير المباشرة
تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر
22
بصورة مستمرة
استخدام أسلوب  BSCإلى جانب أسلوب
23
TQM
محور الثاني :مدى تطبيق الشركة ألسلو التكلفة المستهدفة ()TC
لدى الشركة معرفة بأسلوب التكلفة
1
المستهدفة ()TC
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات
2
المنافسة ومقارنتها بمنتجاتها
تحدد الشركة سعر بيع المنتج بناء على
 3دراسات السوق قبل البدء بالعملية
اإلنتاجية
يتم تحديد التكلفة اإلجمالية للمنتج قبل البدء
4
بعملية اإلنتاج
تركز الشركة على العمالء وكسب
5
رضاهم
تعمل الشركة على تحديد هامش الربح
6
للمنتج قبل اإلنتاج
تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين
7
الموثوق بهم
هناك اهتمام بتكاليف المنتج في مرحلة
8
التصميم والتخطيط
تشكل الشركة فريق عمل متخصص
9
لدراسة تكاليف اإلنتاج مسبقا
تسعى الشركة إلى خفض تكاليف المنتج
10
في مرحلة مبكرة من اإلنتاج
تهتم الشركة بخصائص ومواصفات
11
المنتج
تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و
12
تحسين المنتجات بصورة مستمرة.
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على
13
المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
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استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف
14
غير المباشرة
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج
15
على أساس مكانة المنتج بين منافسيه
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج
16
على أساس األرباح التاريخية للمنتج
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج
17
على أساس كمية المبيعات المتوقعة للمنتج
تقوم مؤسستكم بتحديد هامش الربح للمنتج
18
على أساس مستوى دخول العمالء
تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من
19
خالل تخفيض التكاليف الخاصة بالتصميم
تعمل اإلدارة على تخفيض التكلفة من
 20خالل تصميم يراعي خفض التكلفة أثناء
اإلنتاج
المحور الثالث :مدى تطبيق الشركة ألسلو االنتا حسب الطلب ()JIT
لدى الشركة معرفة بأسلوب اإلنتاج
1
بالوقت المحدد ()JIT
تعمل شركتكم على تخفيض كميات
 2المخزون من المواد األولية و اإلنتاج
النهائي
تعتمد الشركة على مجموعة من الموردين
3
الموثوق بهم
تصنف اآلالت على هيئة خاليا تصنيع
4
على أساس المنتجات
لدى الشركة عمال قادرين على التعامل
 5مع اآلالت و إجراء اإلصالحات البسيطة
و الصيانة الروتينية لآلالت.
لدى الشركة القدرة على توفير متطلبات
6
العمل في الوقت التي تظهر الحاجة إليها
تسعى الشركة لجدولة اإلنتاج بالوقت
7
المحدد.
تعمل الشركة على تخفيض و الحد من
 8األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل
(تكاليف التخزين و المناولة).
عمال الشركة قادرين على اكتشاف
9
األخطاء وتصحيحها في الوقت المطلوب
لدى الشركة فريق عمل تعاوني مسئوال
 10عن تنفيذ المهام .مع تنسيق أنشطتهم من
اجل اإلبقاء على التدفق السلس للعمليات.
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تسعى الشركة للتحسين المستمر لتدفق
11
المنتج
تسعى الشركة للقضاء على الفاقد أو الهدر
12
في الموارد
تحفز الشركة العاملين على خطوط
 13اإلنتاج ،وتمنحهم صالحيات مناسبة
إلنتاج منتجات ذات جودة عالية
تعمل الشركة على اختصار الوقت
14
المطلوب ألداء العمل
تتبنى الشركة استراتيجية تصميم و
15
تحسين المنتجات بصورة مستمرة.
استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف
16
غير المباشرة بجانب استخدام ()JIT
يتم العمل على استغالل الوقت المتاح
17
لإلنتاج بشكل أمثل لتقليل الهدر في الوقت
ترتب اآلالت أو مكاتب الخدمة بطريقة
18
تسمح باالستغالل األمثل لمساحة العمل
يتم ترتيب اآلالت أو مكاتب الخدمة بحيث
 19ال تسمح بوجود مخزون إنتاج تحت
التشغيل أو تراكم الملفات
استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب
20
اإلنتاج بالوقت المحدد ()JIT
المحور الرابع :مدى تطبيق الشركة لنظام توزيع التكاليف حسب األنشطة ()ABC
لدى الشركة معرفة بنظام توزيع التكاليف
1
حسب األنشطة ()ABC
لدى الشركة القدرة على الفصل بين
2
التكاليف المباشرة وغير المباشرة
لدى الشركة القدرة على حصر األنشطة
3
التي يستنفذها كل منتج
 4تضع الشركة مخطط تدفق األنشطة
 5تقوم الشركة بتحديد تكلفة كل نشاط
تستخدم الشركة معدالت تحميل متعددة
 6لتكاليف األنشطة تراعي العالقة السببية
بين التكلفة واألنشطة المسببة لها
تقسم الشركة األنشطة إلى أنشطة تضيف
 7قيمة للمنتج و أنشطة ال تضيف قيمة
للمنتج
تعمل الشركة على تخفيض و الحد من
 8األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل
(تكاليف التخزين و المناولة).
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تقوم الشركة بتخصيص التكاليف غير
المباشرة على األنشطة.
تقوم الشركة بإعادة تخصيص تكاليف
األنشطة على المنتجات و الخدمات.
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على
المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
تخضع منتجات الشركة إلعادة هندسة بين
الفينة واألخرى سعيا للتخلص من
اإلضافات التي ال تحقق قيمة للزبون
لدى الشركة القدرة على تحديد التكلفة غير
المستغلة من األنشطة
يوجد لدى الشركة دليل خاص بمراكز
التكلفة المستنفذة من قبل مراكز اإلنتاج
يتم تقسيم المنتج إلى أنشطة فرعية لتسهيل
تحديد تكلفة المنتج
استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب
التكاليف حسب األنشطة ()ABC
تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر
بصورة مستمرة
تستخدم الشركة أسلوب  JITإلى جانب
أسلوب التكاليف حسب األنشطة ()ABC
استخدام أسلوب  TCإلى جانب أسلوب
التكاليف حسب األنشطة ()ABC
استخدام أسلوب  LCإلى جانب أسلوب
التكاليف حسب األنشطة ()ABC
لدى إدارة الشركة اقتناع بأهمية تطبيق
أسلوب تخصيص التكاليف على أساس
األنشطة
لدى إدارة الشركة القدرة على تشكيل
فريق متكامل لتوزيع التكاليف على أساس
األنشطة
لدى إدارة الشركة القدرة على تحديد العدد
األمثل من األنشطة ومسببات التكلفة لكل
نشاط
إدارة الشركة قادرة على إقناع الموظفين
بمزايا التحول إلى أي من األساليب
االدارية الحديثة
لدى إدارة الشركة القدرة على االستفادة
من التطور التكنولوجي في تطبيق
()ABC
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المحور الخامس :مدى تطبيق الشركة لنظام التحسين المستمر ()KC
 1لدى الشركة معرفة بنظام ()KC
 2تهتم الشركة بخصائص المنتج
تقوم الشركة بدراسة وتحليل المنتجات
3
المنافسة ومقارنتها بمنتجاتها
يتم إجراء عمليات تفتيش و رقابة على
4
المنتجات بصورة مستمرة لضمان الجودة.
تقوم الشركة بتعديالت مستمرة في
5
عمليات اإلنتاج تالءم احتياجات المستهلك
تخفض الشركة التكلفة عبر تخفيض عدد
6
الوحدات المعيبة والتالفة
تعمل الشركة بدراسة طرق خفض التكلفة
7
الممكنة خالل أي مرحلة تصنيع
تعمل الشركة على زيادة الكفاءة أثناء
8
العمل لتخفيض أخطاء التشغيل
تعمل الشركة على زيادة كفاءة العاملين
9
لزيادة قدرتهم االنتاجية
تستفيد الشركة من اعادة تصنيع التالف في
10
خفض التكلفة
تسعى الشركة للقضاء على الفاقد او الهدر
11
في الموارد
 13استخدام أسلوب  ABCلتوزيع التكاليف
استخدام أسلوب  TQMإلى جانب أسلوب
14
التحسين المستمر()KC
تتبنى اإلدارة منهج التحسين المستمر
15
بصورة مستمرة
استخدام أسلوب  BSCإلى جانب أسلوب
16
التكاليف حسب األنشطة ()ABC
استخدام أسلوب  JITإلى جانب أسلوب
17
التحسين المستمر()KC
استخدام أسلوب  TCإلى جانب أسلوب
18
التحسين المستمر()KC
استخدام أسلوب  LCإلى جانب أسلوب
19
التحسين المستمر()KC
تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في
20
كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج
تتبنى الشركة نظام التحسين المستمر في
21
كل مرحلة منذ تصميم إلى مرحلة والبيع
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الملحق رقم ()2
جدول المحكمين والخبراء
الدرجة العلمية
االسم
أستاذ المحاسبة المشارك
د .جبر الداعور
بجامعة األزهر -غزة
أستاذ المحاسبة المشارك
د .ماهر درغام
بالجامعة اإلسالمية
أستاذ المحاسبة المشارك
د .سالم حلس
بالجامعة اإلسالمية
أستاذ المحاسبة المساعد
د .جميل النجار
بجامعة القدس المفتوحة
أستاذ المحاسبة المشارك
د .علي النعامي
بجامعة األزهر -غزة
أستاذ المحاسبة المساعد
د .صبري مشتهى
بجامعة القدس المفتوحة
أستاذ المحاسبة المشارك
د .عزالدين شهاب
بجامعة األزهر -مصر
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