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ب

شكر وتقدير

الحمد هلل الذي أضاء بنوره السموات واألرض ،ووفقني إلتمام هذه الرسالة،
والصالة والسالم على سيد املرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه
إلى يوم الدين ،وانطالقا من قوله تعالى (ومن يشكر إنما يشكر لنفسه) سورة لقمان،
اآلية  ،21فأنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي الدكتور :جبر
الداعور على تفضله باإلشراف على هذه الرسالة ،وعلى ما قدمه من نصح وارشاد
إلنجازها منذ كانت فكرة حتى وصلت إلى صورتها الحالية ،وكذلك أتقدم بالشكر
الجزيل إلى أستاذي الدكتور :مفيد الشيخ علي لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة،
فجزاهما هللا عني خير الجزاء ،وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة الكرام أعضاء
لجنة املناقشة أستاذي الدكتور :ماهر درغام أستاذ املحاسبة املشارك بالجامعة
اإلسالمية وأستاذي الدكتور :علي النعامي أستاذ املحاسبة املشارك جامعة األزهر بغزة
لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وإثرائها باملالحظات والتوجيهات القيمة ،وأخيرا
أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان من األساتذة الكرام الذين قاموا بتحكيم االستبيان
واإلخوة محاسبي ومدراء الشركات الصناعة الفلسطينية في املحافظات الجنوبية
ملساعدتهم في استكمال الجانب امليداني للدراسة وإلى كل من ساهم أو مد يد العون
ملساعدتي على إتمام هذه الرسالة،جزاهم هللا عني خير الجزاء.

ت

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور تطبيق الشركات الصناعية الفلسطينية لنظام اإلنتاج
ف ييل الوا ييت المح ييدد (الشي ي ار ف ييل الوا ييت المح ييددق اإلنت يياج ف ييل الوا ييت المح ييددق التحس ييي والتط ييوير
المستمر) ق فل تعزييز اددا الميالل مي

يحس تحسيي (نسيو السييولةق الربحييةق النشياطق المديونيية)

وتكييو مجتمييل الد ارسيية م ي الشييركات الصييناعية الفلسييطينية فييل المحافظييات الجنوبييية والتييل يزيييد
أرسييمال ا ع ي نصييف مليييو دوالر أمريكييل والتييل يبلييد عييددها  06شييركةق واتبعييت الد ارسيية الميين
الوصييفل التحليلييل باعتمادهييا علييى الكتييو والم ارجييل العلمييية باإلضييافة إلييى توزيييل ا يواصم االست صييا
ال اصيية بمييدب تطبيييق نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد علييى المييد ار الميياليي واإلداريييي ومحاسييبل
وأعضييا مجلييا إدارف كافيية الشييركات المكونيية لمجتمييل الد ارسييةق واجي ار الم ييابحت مييل محاسييبل تلييك
الشركات لجمل البيانات ال اصة بالمؤشرات الماليةق واد تم الحصيوس عليى اسيتجابة  94شيركة أ
ما نسبته ( )%28م مجتمل الدراسة.
واييد توصييلت الد ارسيية إلييى أ الشييركات الصييناعية الفلسييطينية فييل المحافظييات الجنوبييية تطبييق
نظام اإلنتياج فيل الوايت المحيدد بشيكس جييد بيوز نسيبل %8282ق واحتيس تطبييق م وميات التحسيي
والتطييوير المسييتمرت المرتبيية ادولييى كييبكقر المحيياور تطبي ييا بييوز نسييبل .%28828بينمييا جييا فييل
المرتبية القانيية تطبيييق م وميات اإلنتيياج فيل الواييت المحيدد بييوز نسيبل  %26888بينمييا جيا تطبيييق
الش ار فل الوات المحدد فل المرتبة اد ييرف بيوز نسيبل %89808ق كميا أظ يرت الد ارسية أ هنياك
تحس ي فييل مؤش يرات اددا المييالل للشييركات الصييناعية الفلسييطينية حي ي

تعكييا مؤش يرات السيييولة

والنشاط تغي ار ايجابيا يتراوح نسبته ما بي  %88إلى %88وما نسبته م  %0إلى  %86لمؤشرات
الربحية والمديونيةق واد توصلت الدراسة إلى وجود عحاة طردية (دور إيجابل) ذات داللة إحصاصية
عند مستوب داللة  6868لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد () )JITتطبيق م ومات الش ار فيل
الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر) وتعزيز اددا الميالل( نسيو
السيولةق نسو الربحيةق نسو النشاطق نسو المديونية) للشركات الصناعية الفلسطينيةق وايد أوصيت
الدراسة بضرورف زيادف وعل إدارف تلك الشركات ببهمية تطبيق JITوالمزايا التل يح ا ذليك التطبييق
اصة على أداص ا الماللق كما أوصت باالستمرار فيل إجي ار المزييد مي الد ارسيات التيل تتنياوس ذليك
النظام وربطه ببساليو المحاسبة اإلدارية اد رب.
ث

Abstract
This study aimed to identify the application role of the Palestinian
industrial companies to the JIT (just in time) system , to enhance the
financial performance by improving ( liquidity , profitability , activity,
Indebtedness ) , and also presents the population of study that encompasses
Palestinian industrial companies in Gaza Strip, which have the share capital
of half million U.S. dollars or more , and of which there are 60 companies
this study followed the descriptive analytical method relying on books and
scientific references in addition to distributing lists of the survey to test the
applicable scope of the JIT system on the CFOs , and also under the
supervision of administrators , accountants , members of the board of
directors of all companies making up the field of study , and interviews
with the accountants of those companies to collect data on financial
indicators which has been obtained a response of 49 companies that
accounted for 82% of the field of the study
The study found that industrial companies in the Gaza Strip have a
good application of JIT system with relative measurement of 78.8% ,the
application of features and elements of improvement and continuous
development " has occupied the first rank as the most axes that applying
the relative measurement of 81.85 % . while the second application"
features and elements of production in time" comes with a relative
measurement of 80.15 %, but the application of the purchase on time
comes at the last rank with a relative measurement of 78.8% , as the study
showed that there is an improvement in the indications of the financial
performance for the industrial Palestinian companies , whereby the
indications of liquidity and activity reflect a positive change ranging
between 11 % - 15% , and a rate of 6 % - 10% indications of profitability
and debt , and that has lead to the existence of a direct relationship (
positive role ) with statistical significance at the 0.05 level for the
application of the production system in time (JIT)) application features and
elements of the purchase in time , the application features and elements of
production in time , the application features and elements improvement and
continuous development ) and promoting of the financial performance (
liquidity ratios , profitability ratios, activity ratios , debt ratios ) for
industrial Palestinian companies.
The study recommended the need to increase awareness of the
management of those companies to the importance of the application of JIT
and the achieved benefits by the application , especially on its financial
performance , and also recommended continuing to conduct more studies
dealing with the system and link it to other methods of management
accounting .
ج
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 1.1خطة الدراسة
 1.1.1المقدمة
ُييعتبر اطاع الشركات الصناعية م ال طاعات الم مة والحيوية فل ااتصاديات الدوسق واد

ش د هذا ال طاع تطو ار وت دما كبي ار فل مجاس التصنيل واإلنتاج وادساليو المحاسبية التل يتم
است دام ا اصة فل ظس التغيرات المستمرف فل بيصة ادعماس وازدياد حدف المنافسة بي الشركاتق
ويعتبر تحوس الشركات الصناعية م

االتجاهات ال ديمة إلى االتجاهات الحديقة فل ادساليو

والت نيات المحاسبة اإلدارية المست دمة م أهم المؤشرات التل تدس على مسايرت ا للتغيرات فل
بيصة ادعماس وسعي ا لتحسي أداص ا ب دف زيادف ادرت ا التنافسية م

حس اتباع ا لتلك الت نياتق

ولعس م أهم الت نيات الحديقة والتل تزايد االهتمام ب ا فل الفترف اد يرف هل ت نية نظام اإلنتاج فل
الوات المحدد  Just In Timeعلى الرغم م أ فكرف تطبي ه تعود إلى السبعينيات م ال ر
الماضلق حي

كا أوس م طبق هذا النظام هل شركة تويوتا اليابانية (Antic and Novicecic

) ,2012,P 195-196واد ساهم نجاح ا فل تطبي ه إلى انتشاره فل العديد م الشركات فل جميل
أنحا العالم اصة الصناعية من اق نظ ار لحيجابيات والمزايا التل ح ا ذلك التطبيق فل تحسي
وتطوير أدا الشركات م

حس اإلستغحس ادمقس لمواردها وت فيض التكاليف اإلنتاجية وتح يق

الجودف الشاملة و لق ايمة مضافة ل ا مما يساهم فل تحسي ربحيت ا ويعزز م ادرت ا التنافسية.
ونظ ار لتلك المزايا التل يح ا هذا النظام وأهميته فل تحسي أدا الشركاتق ف د سعت هذه الدارسة
لمعرفة دور تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل تعزيز اددا المالل للشركات الصناعية
الفلسطينية م

حس معرفة دوره فل تحسي

المؤشرات المالية لتلك الشركات

السيولةق والربحيةق والنشاطق والمديونية والتل تعتبر م

اصة مؤشرات

أهم المؤشرات التل تعكا مدب ادرف

المنشبف على إدارف أصول ا ومواردها وادرت ا فل تحسي

عواصد االستقمار وتحسي

الفرص

االستقمارية للشركة ) )Dalabeeh, 2013, p:16والتل تنعكا بدورها فل زيادف ادرت ا التنافسية
اصة فل ظس تبقر تلك الشركات بالتغيرات التل تحد

فل بيصة ادعماس وتزايد حدف المنافسة فل

المنتجات والسلل الم دمة وسعي ا لمواكبة تلك التغيرات فل بيصة ادعماسق ب دف تعزيز وتحسي
أداص ا المالل.
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 1.1.1مشكلة الدراسة
فل ظس التغيرات المستمرف فل اطاع الصناعة الفلسطينية وتزايد حدف المنافسة بي الشركات
الفلسطينيةق ف د سعت تلك الشركات للبح

ع أساليو وت نيات المحاسبة اإلدارية والتل هدفت م

حس تطبي ا للعمس على االستغحس ادمقس لمواردها وت فيض تكاليف ا ورفل جودف إنتاج ا بالشكس
الذ

ينعكا إيجابا على تعزيز أداص ا الماللق وم بي تلك ادساليو والت نيات نظام اإلنتاج فل

الوات المحدد وم هنا تتمقس مشكلة الدراسة فل السؤاس الرصيا التالل:

مدى دور تطبيق مقومات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد (الشراء في الوقت المحدد،
اإلنتاج في الوقت المحدد ،التحسين والتطوير المستمر) في تعزيز األداء المالي للشركات
الصناعية الفلسطينية؟ ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة التالية:
 .8مدب دور تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد (الش ار فل الوات المحددق
والتطوير المستمر) فل تعزيز نسو السيولة

اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي
للشركات الصناعية الفلسطينية؟

 .8مدب دور تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد (الش ار فل الوات المحددق
والتطوير المستمر) فل تعزيز نسو الربحية

اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي
للشركات الصناعية الفلسطينية؟

 .6مدب دور تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد (الش ار فل الوات المحددق
اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي

والتطوير المستمر) فل تعزيز نسو المديونية

للشركات الصناعية الفلسطينية؟

 .9مدب دور تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد (الش ار فل الوات المحددق
والتطوير المستمر) فل تعزيز نسو النشاط

اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي
للشركات الصناعية الفلسطينية؟

 .8مدب وجود فرواات ذات داللة إحصاصية بي تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
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وتعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية تعزب لمتغيرات (نوع ال طاع الصناعل
ورأا الماس الشركة )؟

 1.1.1أهمية الدراسة
تنبل أهمية الدراسة م أهمية نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ( )JITوالذ يعتبر م الت نيات
الحديقة التل تزايد االهتمام فل تطبي ا م ابس الشركات فل الفترف اد يرف نتيجة للمزايا وااليجابيات
العديدف التل ح ا ذلك التطبيقق كما تنبل أهمية الدراسة م

حس بيا م ومات وأهداف ذلك

النظام وبيا مدب تطبي ه فل الشركات الفلسطينية وربط ذلك التطبيق فل تعزيز أداص ا المالل م
حس معرفة دوره فل تعزيز كفا ت ا فل إست دام أصول ا وتحسي ربحيت ا وتعزيز ادرت ا على
سداد التزامات ا اصيرف وطويلة ادجسق وما يميز هذه الدراسة أن ا م أواصس الدراسات التل تتناوس
ذلك الربط ب دف دعم وتعزيز تطبي ه فل تلك الشركات.

 1.1.1أهداف الدارسة
هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على دور تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد  JITفل
تعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية وذلك م

حس التعرف على:

 .1مف وم وطبيعة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد.
 .2مكونات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وبيا

صاصصه ومميزاته.

 .3مف وم وطبيعة اددا المالل والمؤشرات والم اييا ال اصة بت ييمه.
 .1مدب تطبيق الشركات الصناعية الفلسطينية لم ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر).
 .1مدب تحس مؤشرات اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية.
 .1دور تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل تعزيز اددا المالل للشركات
الصناعية الفلسطينية.
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 1.1.1فرضيات الدارسة
لإلجابة على التساؤالت المكونة لمشكلة الدراسة ،تم وضع الفرضيات التالية:
 .8يوجد دور ايجابل ذات داللة إحصاصية لتطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
فل تحسي نسو السيولة للشركات الصناعية الفلسطينية.
 .8يوجد دور ايجابل ذات داللة إحصاصية لتطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
فل تحسي نسو الربحية للشركات الصناعية الفلسطينية.
 .6يوجد دور ايجابل ذات داللة إحصاصية لتطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
فل تحسي نسو المديونية للشركات الصناعية الفلسطينية.
 .9يوجد دور ايجابل ذات داللة إحصاصية لتطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
فل تحسي نسو النشاط للشركات الصناعية الفلسطينية.
 .8يوجد فرواات ذات داللة إحصاصية بي تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
وتعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية تعزب لمتغيرات (نوع ال طاع الصناعل
ورأا الماس الشركة ).
 1.1.1حدود الدراسة
 1.1.1.1الحد الزماني :االقتصار على دراسة األداء المالي للشركات الصناعية الفلسطينية
لثالث سنوات 2613ق2612ق.2611

 1.1.1.2الحد المكاني :االقتصار على الشركات الصناعية الفلسطينية العاملة في المحافظات
الجنوبية.
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 1.1.1نموذج ومتغيرات الدراسة
شكس رام ()1.1

نموذج ومتغيرات الدراسة

تعزيز األداء المالي

نظام اإلنتاج في الوقت

تحسين نسب السيولة

المحدد

تحسين نسب الربحية

مقومات الشراء في الوقت المحدد

تحسين نسب النشاط

مقومات اإلنتاج في الوقت المحدد

تحسين نسب المديونية

مقومات التحسين والتطوير المستمر
الوقت المحدد

(المصدر:إعداد الباح )

 1.1الدراسات السابقة
 1.1.1الدراسات العربية.
 -1دراسة (زملطق  )3102بعنوان":أساليب المحاسبة اإلدارية وأثرها في رفع الكفاءة
االئتمانية لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدب تبقير است دام أساليو المحاسبة اإلدارية والتل م
بين ا نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل رفل الكفا ف االصتمانية للشركات المساهمة العامة المدرجة
فل بورصة فلسطي ق واد است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل التحليلل م

حس اعتمادها على

الكتو والمراجل العلمية باإلضافة إلى استبانه تم تصمي ا وتوزيع ا على الشركات المدرجة فل
بورصة فلسطي ق واد توصلت الدراسة إلى أ الشركات المدرجة فل بورصة فلسطي تطبق أساليو
المحاسبة اإلدارية وأ أكقر ادساليو تطبي ا إدارف الجودف الشاملة ويليه نظام اإلنتاج فل الوات
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المحددق كما توصلت إلى وجود عحاة ذات داللة إحصاصية بي است دام تلك الشركات دساليو
المحاسبة اإلدارية ودرجة رفل الكفا ف االصتمانيةق واد أوصت الدراسة بضرورف توعية الج از اإلدار
و اصة اإلدارف العليا لتلك الشركات ببهمية تطبيق أساليو المحاسبة اإلدارية.

 -1دراسة (الكساسبةق )3100بعنوان" :معوقات تطبيق نظام اإلنتاج اآلني في شركات
األدوية األردنية المساهمة العامة".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معواات تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل
الشركات اددوية ادردنية والعمس على إيجاد حلوس ل اق واد است دمت هذه الدراسة المن
التحليلل م

الوصفل

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلمية باإلضافة إلى استبانه تم تصمي ا

وتوزيع ا على عينة تتكو م عشر شركاتق واد توصلت الدراسة إلى أ هناك معواات لتطبيق
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد أهم ا عدم ادرف الموردي على توفير المواد ادولية بالوات والتكلفة
والجودف المناسبةق وأوصت الدراسة بضرورف اطحع اإلدارف على تجارو ناجحة لشركات عالمية
ومحلية اامت بتطبيق هذا النظام لمعرفة ادهمية النسبية لتطبي ه م ابس التكاليف المترتبة على
عملية التطبيق والعمس على توفير أساليو حديقة ومتطورف للتواصس مل العمح والموردي .

 -1دراسة (الراوي"، )3101 ،بعنوان ":نظام اإلنتاج في الوقت المحدد وأثره على التكاليف
اإلنتاجية في المنشآت الصناعية ،دراسة ميدانية الشركات الصناعية األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أقر تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على التكاليف
اإلنتاجية فل الشركات الصناعية والتعرف على الم اوف التل تحد م تطبيق هذا النظام فل
الشركات الصناعية ادردنيةق واد است دمت هذه الدراسة المن
الدراسة م

الوصفل التحليلل فل إج ار

حس جمل البيانات م مصادرها ادولية والقانويةق واد اعتمدت على استبانة أعدت

صيصا ل ذا الغرض تم توزيع ا على عينة م الشركات الصناعية ادردنية المسجلة فل بورصة
عما ق واد توصلت هذه الدراسة إلى أ
التكاليف اإلنتاجية وذلك م

نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يعمس على ت فيض

حس عدم االحتفاظ بالم زو بكافة أنواعه وت فيض وات اإلعداد

والت يصة ق وأيضا ت فيض التكاليف غير المباشرف م

حس إزالة ادنشطة الغير الضرورية والتل ال

تضيف ايمة إلى المنت ق وأوصت الدراسة إلى ضرورف تطبيق نظام اإلنتاج فل ادرد لزيادف ادرف
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الشركات على المنافسة وضرورف التوسل فل البح

العلمل ل ذا النظام لبيا مميزاته والفواصد الكبيرف

التل يح ا.

 -1دراسة (اليعقوبق  )1002بعنوان":أثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على
تعظيم ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أقر تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على تعظيم
ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة فل ادرد ق واد است دمت هذه الدراسة المن
التحليلل م

الوصفل

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلمية باإلضافة إلى استبانه تم توزيع ا على

عينة م الشركات الصناعية ادردنيةق واد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد أقر ذو داللة إحصاصية
بي

تطبيق نظام ( )JITفل الشركات الصناعية ادردنية وتعظيم ربحيت ا م

حس ت فيض

تكاليف اإلنتاج و تحسي جودف المنتجاتق و أوصت الدراسة بضرورف تطوير ادساليو التكنولوجيةق
والتوسل باست دام ا فل الشركات الصناعية المساهمة فل ادرد بما يتح م مل متطلبات تطبيق
هذا النظام فل الشركات المذكورف وكذلك العمس على تزويد الشركات الصناعية المساهمة فل ادرد
بالكوادر البشرية المؤهلة وال ادرف على تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد.

 -1دراسة (يحياويق  )3112بعنوان":دور نظام  ABCبالتكامل مع نظام ( )JITفي
تهيئة المنظمات إل كتساب المزايا التنافسية".
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور نظام التكاليف حسو ادنشطة  ABCبالتكامس مل نظام
اإلنتاج فل الوات المحدد ( )JITفل حس اإلشكالية التنافسية فل المنظمات الناتجة ع التغيرات
ال امة فل بيصة ادعماس وما صاحب ا م ضرورف إعادف بنا اواعد اللعبة التنافسية ق واد است دمت
هذه الدراسة المن

الوصفل وذلك م

حس اعتمادها على الكتو والدوريات والمجحت العلمية ق

واد توصلت هذه الدراسة إلى أ انت اج المؤسسة أسلوو التكامس بي النظامي يمكن ا م تح يق
مركز تنافسل او م

حس تطبيق أسلوو تحليس أنشطة سلسلة ال يمة وبنا المزايا التنافسيةق

وأوصت الدراسة بضرورف تح يق التكامس بي النظامي
التنافسية التل تمكن ا م الب ا واالستم اررية.
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اصة لدور ذلك التكامس فل اكتساو المزايا

 -1دراسة (صباحق  )3112بعنوان :تواقع استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركات
الصناعية في قطاع غزة".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واال است دام أساليو المحاسبة اإلدارية والتل م بين ا
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية فل اطاع غزف والتعرف على أكقر ادساليو
تطبي ا والمعواات التل تواجه تلك الشركات فل تطبيق تلك ادساليوق واد است دمت المن
الوصفل التحليلل م

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العربية وادجنبيةق باإلضافة إلى استبانه

تم تصميم ا وتوزيع ا على الشركات الصناعية فل اطاع غزف والتل يزيد رأا مال ا ع نصف
مليو دوالرق واد توصلت هذه الدراسة إلى أ هناك تطبيق متفاوت دساليو المحاسبة اإلدارية فل
تلك الشركات وأ

لدي ا تطبيق متوسط لنظام اإلنتاج فل الوات المحددق واد أوصت الدراسة

بضرورف تنمية الوعل لدب مد ار الشركات الصناعية ببهمية أساليو المحاسبة اإلدارية ودورها فل
ت ديم المعلومات المحصمة فل ات اذ ال اررات.

 -1دراسة (الحديديق الجوعانيق  )3112بعنوان":االتجاه الحديث مقارنة باالتجاه التقليدي
في التالزم بين سمات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد وادارة الجودة الشاملة".
هدفت هذه الدراسة إلى تناوس ماهية نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وسماته (كإتجاه حدي
م ارنة بالت ليد ) وماهية إدراف الجودف الشاملة (كإتجاه حدي
االقني

معاق واد است دمت المن

الوصفل م

وادجنبيةق واد توصلت هذه الدراسة إلى أ

م ارنة بالت ليد ) والتحزم بي سمات

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العربية

التحزم بي نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف

الجودف الشاملة جا ا مواف َا لمتطلبات بيصة التصنيل الحديقة ق وأ
النظامي يؤد
ال يمك

التحزم بي

سمات هذي

إلى التحوس م اإلتجاهات الت ليدية إلى اإلتجاهات الحديقةق وأوصت الدراسة ببنه

تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد بدو إدارف الجودف الشاملة د الجودف تد س فل

جميل طوات وسمات النظامق وأ تطبيق التحزم بي نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف الجودف
الشاملة سيدفل الشركة المطب ة إلى ادمام م

حس التحكم بالتكلفة واإلرت ا بالجودف.
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 -8دراسة (السوالمةق  ) 3112بعنوان":تقييم تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في المناطق الصناعية المؤهلة ( )QIZفي
األردن".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على نتاص تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحددق وكذلك
التعرف على المشكحت التل تواجه الشركات الصناعية فل مجاس ادلبسة لتطبيق ذلك النظامق واد
است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل التحليلل م

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلمية

باإلضافة إلى استبانه تم تصمي ا توزيع ا على عينة تتكو م  88شركة صناعية أردنية تعمس فل
مجاس ادلبسةق واد أظ رت الدراسة أ هناك تطبيق م بوس لعناصر نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
والمتمقلة فل إزالة ال درق ت فيض الم زو ق الصيانة الوااصية والعماس ذو الم ارات المتعددفق بينما
هناك تطبيق ضعيف لعنصر نظام الش ار فل الوات المحددق وكما بينت النتاص أ هناك نتاص
إيجابية ووفورات متح ة م تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد تمقلت فل توفير التكلفة فل
الم زو وتحسي

الجودف بينما هناك نتيجة ضعيفة فل تح يق العحاة الجيدف مل الموردي ق

وأوصت الدراسة بضرورف تنظيم ندوات م

ابس الج ات الحكومية المشرفة أو غرف الصناعة

يشارك في ا أفراد م الشركات الصناعية حتى يتم التعريف بمف وم وأهمية تطبيق نظام اإلنتاج فل
الوات المحدد وكذلك دعوف الشركات الصناعية لتفعيس تطبيق نظام الش ار فل الوات المحدد لما له
م أهمية بالغة فل ت فيض التكلفة وتحسي العحاة مل الموردي ق والتل تعتبر م الدعاصم الرصيسية
لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد.

 -2دراسة (البشتاويق المطارنةق  )3112بعنوان ":نظام تكاليف اإلنتاج اآلني ( )JITفي
المنشات الصناعية األردنية ودروه في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية ".
هدفت هذه الدارسة إلى بيا أقر تطبيق نظام تكاليف اإلنتاج بالوات المحدد على ت فيض
تكاليف اإلنتاج ع طريق إلغا ادنشطة غير الضرورية التل تصاحو العملية اإلنتاجية وتعمس
على زيادف تكلفة المنت مما يؤد
است دمت هذه الدراسة المن

إلى تحسي اددا التشغيلل واالستغحس ادمقس للمواردق واد

الوصفل التحليلل م

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلمية

باإلضافة إلى استبانه تم تصمي ا توزيع ا على عينة تتكو م  26شركة صناعية أردنيةق واد
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توصلت هذه الدراسة إلى أ نظام تكاليف اإلنتاج بالوات المحدد يؤد
ادمر الذ

إلى ت فيض تكلفة المنت

يحس م نوعيته وازالة التالف والمعيو منه مما يجعله منافساق كما بينت النتاص أ
حس زيادف معدس العاصد على االستقمار وارتفاع

تطبي ه سيساهم بتحسي اددا التشغيلل وذلك م

معدس هامش الربح وزيادف معدس دو ار الم زو ق وأصت الدراسة بضرورف إزالة ادنشطة عديمة
ال يمة المضافة والتل تعمس على زيادف تكلفة المنت ويضعف استم اررية الشركة وذلك م

حس

تطبيق ( )JITوبالتالل محافظت ا على حصت ا السواية وكذلك ضرورف ايام الشركة بتدريو موظفي ا
برات الشركات المطب ة ل ذا النظام.

ومعرفة كافة متطلبات هذا النظام واالستفادف م

 1.1.1الدارسات األجنبية
 .1دراسة ( )Beshkooh, et. al., 2013بعنوان
"The Effect of Just-in-Time Implication on Firm Financial and
"Operating Performance: Evidence from Iran
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أقر تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات
الصناعية اإليرانية على اددا المالل والتشغيلل لتلك الشركاتق واد است دمت هذه الدراسة المن
الوصفل التحليلل م
استبانة أعدت

حس اعتمادها على الكتو والدوريات والمراجل العلميةق واد اعتمدت على

صيصا ل ذا الغرض تم توزيع ا على عينة عشواصية م

الشركات الصناعية

اإليرانية باإلضافة إلى تحليس ال واصم المالية لتلك الشركات م الفترف  2661حتى 2616ق واد
توصلت هذه الدراسة إلى أ هناك عحاة ايجابية ذات داللة إحصاصية بي تطبيق تلك الشركات
لنظام  JITوتحسي

أداص ا المالل والتشغيللق واد أوصت الدراسة بضرورف إج ار المزيد م

الدراسات حوس تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد لدعم تطبي ه فل الشركات الصناعية
اإليرانية.
 .1دراسة ( )Qureshi, et. al., 2013بعنوان
""Critical elements in implementations of just-in-time Management
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اإلستراتجيات والسمات الرصيسة الحزمة لنجاح تطبيق
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية الباكستانية التل تعمس فل مجاس ادسمنتق
واد است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل التحليلل م
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حس اعتمادها على الكتو والدوريات

والمراجل العلميةق واد اعتمدت على استبانة أعدت صيصا ل ذا الغرض تم توزيع ا على عدد
 166م مد ار وموظفل تلك الشركاتق واد توصلت هذه الدراسة إلى أ نجاح فلسفلة هذا النظام
فل تلك الشركات تتجسد بتح يق جودف المنتجات وتحسي تدفق اإلنتاج والذ
للمصانل التل تعمس فل هذا المجاس م

يشكس تحديا كبي ار

حس العمس على إلغا اإلنتاج غير الضرور والحد م

الفاادق واد أوصت الدراسة بضرورف دعم ومساندف اإلدارف لكافة العناصر الحزمة لتطبيق نظام JIT
ونجاحه فل تلك الشركات .
 .1دراسة ) (Hsing, et. al ., 2013بعنوان
"Applying Just In Time Supply Chin Model With Inventory And
"Waste Reduction Consideration
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدب التكامس بي تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
الوصفل م

وسلسلة التوريدق واد است دمت هذه الدراسة المن

حس اعتمادها على ادبحا

والكتو والمراجل العلميةق واد توصلت هذه الدراسة إلى أ هناك تكامس بي تطبيق نظام اإلنتاج
فل الوات المحدد وادارف سلسلة التوريد فل تح يق جودف المنتجات وت فيض التكاليف م

حس

ت فيض مستويات الم زو وتحديد عدد محدد م الموردي للتعااد مع م باإلضافة إلى تف م وتلبية
احتياجات العمح ق مما يعزز ال درف التنافسية للشركةق واد أوصت الدارسة إلى ضرورف تعزيز
تطبيق سلسلة التوريد لتجنت أ تب ر فل الجداوس الزمنية لإلنتاج يعيق تح يق ذلك التكامس.
 .1دراسة ( )Novicevic, and Antic, 2012بعنوان
"Just in Time and Total Quality Management for Need of Achieving
"Competitive Advantage of Companies
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور كس م نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادراف الجودف
الشاملة فل تح يق الميزف التنافسية للشركات فل ظس ازدياد اوف المنافسة بي
است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل م

الشركات واد

حس اعتمادها على الكتو والدوريات والمراجل

العلميةق واد توصلت هذه الدراسة إلى أ تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف الجودف
الشاملة يس ما فل تح يق الميزف التنافسية للشركات م

حس ت ليس التكاليفق وت ليس توايت تسليم

المنتجات ق والعمس على استبعاد ادنشطة التل ال تضيف أ ايمةق وكذلك تح يق الجودف الشاملة
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فل كافة المراحس اإلنتاجيةق وت ديم دمات ذو جودف عاليةق والبح
العمح بالشكس الذ

الداصم والمستمر ع احتياجات

يلبل رغبات م واحتياجات مق واد أوصت هذه الدراسة ببهمية ايام الشركة

بتحليس وف م احتياجات العمح واإلستماع إلى المتطلبات المتنامية والمتغيرف للعمح والعمس على
إيجاد أنظمة لت دير التكاليف م أجس التطبيق السليم لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد كذلك جعس
عملية الجودف عملية داصمة بشكس يساعدها على الحفاظ على الميزف التنافسية التل يح ا تطبيق
كس م نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف الجودف الشاملة .
 .1دراسة ( ) Matarneh, 2012بعنوان
"Requirements and Obstacles of Using Just In Time (JIT) System:
"Evidence from Jordan
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدب توافر العناصر الحزمة لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات
المحدد فل الشركات الصناعية ادردنية وتحديد المشاكس التل تواجه تطبي ه فل تلك الشركاتق واد
است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل التحليلل م

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلمية

باإلضافة إلى استبانه تم تصمي ا وتوزيع ا على عينة تتكو م  88شركة صناعية أردنيةق واد
توصلت الدراسة إلى أ هناك معواات تحد تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد أهم ا صعوبة
وجود شبكة م الموردي اادرف على توفير المواد ال ام فل الوات المناسو ون ص الموارد البشرية
الحزمة لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحددق واد أوصت الدراسة بضرورف اهتمام الشركات
الصناعية ادردنية بالدورات التدريبية وتق يف العماس حوس نظام اإلنتاج فل الوات المحددق وكذلك
ينبغل على الشركات ادردنية الصناعية أ تولى اهتماما بالمشاركة مل الموردي فل تصميم المواد
ال ام وضما جودت ا والعمس على ضما وصوس المواد إلي ا فل الوات المناسو.
 .1دراسة ( )Ingh, Garg, 2012بعنوان
""JIT System: Concepts, Benefits and Motivation in Indian Industries
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفاهيم وأهداف ومزايا تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات
المحدد فل شركات الصناعية ال نديةق واعتمدت هذه الدراسة على المن

الوصفل م

حس

اعتمادها على الكتو والمراجل والدوريات العمليةق وم أهم النتاص التل توصلت إلي ا هذه الدراسة
أ تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ي دف إلى تحسي ادرباح والعاصد على االستقمار م
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فض التكاليف وت فيض الم زو ق وكذلك يساهم فل تحسي

حس

الحصة السواية للشركات م

الوضل التنافسل وزيادف

حس االستجابة السريعة لرغبات العمح وكذلك المساهمة فل

ارت مق وأوصت هذه الدراسة بضرورف إج ار المزيد م الدراسات
تحسي كفا ف العاملي و تطوير م ا
حوس تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد والعمس على استفادف الشركات الصناعية

والبحو

ال ندية م تطبي ه.
 .1دراسة )  (Eker and Pala,2008بعنوان
"The Effect of Competition, Just In Time Production and Total Quality
Management on the Use of Multiple Performance Measures: An
"Empirical Study
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على م اييا اددا المتعددف فل ال طاعات الصناعية وتحديد
العحاة بي
كس م

نظام اياا اددا متعدد ادبعاد وعوامس المنافسةق كما هدفت إلى معرفة تبقير تطبيق

نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف الجودف على تلك الم اييا والعحاة بين مق واد

است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل م

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلميةق واد

توصلت الدراسة إلى أ هناك عحاة ايجابية بي است دام م اييا اددا المتعددف فل الشركات
الصناعية ودرجة وحجم المنافسةق وأ

م اييا اددا متعددف ادبعاد

اصة الم اييا المتعل ة

بالعمليات الدا لية وم اييا اددا للعمح يزداد است دام ا فل الشركات التل تطبق نظامل
اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف الجودف الشاملةق واد أوصت هذه الدراسة بضرورف دراسة هذا
الموضوع م

حس متغيرات أ رب لم تتناول ا هذه الدراسة اصة فيما يتعلق بالعحاة بي م اييا

اددا ومتغيرات الق افة ق وحجم وطبيعة ادعماس التجارية.
 .8دراسة ( (Wysocki and Lueck, 2006بعنوان
"Just-In-Time Inventories Make U.S. Vulnerable in a Pandemic, Low
Stockpiles at Hospitals Boost Efficiency but Leave no Extras for Flu
"Outbreak: A Run on .Protective Masks
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أقر تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل اطاع
المستشفيات فل الواليات المتحدف ادمريكيةق واد است دمت هذه الدراسة المن
م

الوصفل التحليلل

حس اعتمادها على الكتو والمراجل العلمية باإلضافة إلى استبانه تم تصمي ا و توزيع ا على

عينة م المستشفيات ادمريكيةق واد توصلت الدراسة إلى نتاص أهم ا أ تطبيق نظام اإلنتاج فل
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الوات المحدد أدب إلى ت فيض التكاليف ع طريق ت فيض الم زو وساهم فل توفير واستحم
اددوية حسو الحاجة ل اق واد أوصت الدراسة على ضرورف زيادف تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات
المحدد فل مستشفيات الواليات المتحدف نظ ار د است دام ادنظمة الساب ة أدب إلى وجود مشاكس
عديدف فل توفير المستلزمات واددوية الطبية الحزمة للحاالت الطارصة فل للمستشفيات فل الوات
المناسو.

 .2دراسة (  ( Polito & Watson , 2006بعنوان
"Just – in –Time Under Fire : The Five Major Constraints Upon
"JIT Practices
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التحديات التل تحد م تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات
المحدد اصة المعواات ال ما الست دام نظام اإلنتاج فل الوات المحددق واست دمت هذه الدراسة
المن

الوصفل م

حس اعتمادها على الكتو والدوريات العلميةق واد توصلت هذه الدراسة إلى

أ هناك محددات تحد م تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد تمقلت فل الق افة التنظيمية دا س
الشركة والظروف اإلاتصادية ورغبة واحتياجات العمح ومشاكس الموردي و اصة المشاكس التل
تتعلق بتوريد كميات اليلة م المواد ال ام الحزمة لإلنتاجق واد أوصت الدراسة بب يكو النظام
المالل والممارسات المحاسبية محصما لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات التل ترغو
بتطبي ه وأنه يتوجو على المديري

اد ذ بعي

االعتبار الحد اددنى للم زو الحتماس تبقرها

ببعض الظروف ال ارجية.

 .10دراسة ( )Phan and Matsui,2006بعنوان
Competitive Performance: Empirical

"JIT Practices and
"Evidence from Japan

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أقر تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على اددا
التنافسل للشركات اليابانية الصناعية م

حس معرفة أقره على ت ليس عامس الوات وزيادف المرونة

فل عملية اإلنتاج وت فيض التكاليفق واد است دمت الدارسة المن

الوصفل التحليلل م

حس

اعتمادها على المراجل العلمية باإلضافة إلى اعتمادها على جمل البيانات م مد ار اإلنتاج
والتصنيل والم از فل  31شركة صناعية يابانية م

حس إج ار الم ابحت مع مق واد توصلت

هذه الدراسة إلى أ هناك عحاة ايجابية بي تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وبي تحسي
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تنافسية أدا الشركات الصناعية اليابانية و اصة فيما يتعلق بت ليس التكلفة والواتق وأوصت
الدراسة بضرورف إستفادف مد ار اإلنتاج والتصنيل م

ممارسات تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات

المحدد فل تحسي أدا الشركات الصناعية وزيادف ادرت ا التنافسية.

 .11دراسة ( )Isa, Keong, 2005بعنوان
" The Role Of Just In Time Implementation In Relation To Performance
An Exploratory Study".
هدفت هذه الدراسة لمعرفة العحاة بي تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ومؤشرات اددا
المالية أو الغير الماليةق واست دمت الدراسة المن

الوصفل التحليلل حي

اعتمدت على الكتو

والدوريات العلمية باإلضافة إلى استبانة تم توزيع ا على عينة تتكو م  116شركة صناعية فل
ماليزياق واد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عحاة ايجابية بي تطبيق الشركات الصناعية الماليزية
لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد وتحسي

مؤشرات اددا سوا المالية كتحسي

الربحية أو

المؤشرات غير المالية كتحسي وتعزيز مؤشرات االبتكار والتطويرق واد أوصت الدراسة بضرورف
االستفادف م

مزايا نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية المتعل ة لتحسي

مؤشرات اددا سوا المالية أو الغير المالية.

 .11دراسة ( )Salaheldin, 2005بعنوان
"JIT implementation in Egyptian manufacturing firms: some
"empirical evidence
هدفت هذه الدراسة لدراسة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية المصرية
والتعرف على معواات تطبي هق واد است دمت هذه الدراسة المن

الوصفل التحليلل واعتمدت على

استبانه تم توزيع ا على عينة م  266شركة صناعية مصريةق واد أشارت النتاص إلى أ تطبيق
نظام اإلنتاج يكو أكقر تطبي ا فل الشركات الصناعية الغذاصية والصناعات االلكترونية المصرية
واد أشارت النتاص ايضب إلى أ هناك ع بات تحد م تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد أهم ا
عدم توفر الموراد البشرية المؤهلة ون ص ال برف وعدم توفر المواد ال ام م الموردي فل الوات
المناسوق واد أوصت الدراسة بضرورف ايام الشركات بإيح المزيد م االهتمام بالموردي المحليي
للمساعدف على التغلو على مشكلة توفير المواد الحزمة لعملية اإلنتاج فل الوات المحددق وكذلك
ضرورف تطوير الموارد البشرية بالشكس الذ يساهم بإنجاح تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد.
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 .11دراسة ( (Abu Ata, 2004بعنوان
"Factors Related to the Applicability of Just-In-Time (JIT) in the
"Garment Industry in Jordan
هدفت هذه الدراسة للتعرف على العوامس التل تتعلق بتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
فل شركات تصنيل المحبا ادردنيةق والتعرف على ايجابيات ومعواات تطبي هق واد است دمت هذه
الدراسة المن

الوصفل التحليلل م

حس اعتمادها على المصادر القانوية وذلك بالرجوع إلى

الكتو والدوريات العلمية باإلضافة إلى اعتمادها على المصادر ادولية م

حس استبانه تم

تصمي ا وتوزيع ا على عينة م الشركات الصناعية ادردنية التل تعمس فل مجاس ادلبسةق واد
توصلت هذه الدراسة إلل أ نظام اإلنتاج فل الوات المحدد إذا ما تم تطبي ه بطري ة سليمة سوف
يؤد إلى ت وية ادرات الشركة التنافسية م

حس ت ليص الفارق والتالف وتحسي مستوب الجودفق

وزيادف كفا ف اددا فل اإلنتاجق وأوصت الدراسة بضرورف زيادف االهتمام م

ابس الشركات

الصناعية لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد واالستفادف م المزايا التل يح ا تطبيق هذا
النظام والتل م أهم ا تحسي الجودف وت فيض تكاليف اإلنتاج وزيادف المرونة والحد م الفااد
والتالف.

11.1.1
م

التعليق على الدراسات السابقة :
حس عرض الدراسات الساب ة لوحظ تركيز بعض الدراسات على مدب تطبيق نظام

اإلنتاج فل الوات المحدد فل بعض دوس العالم والتل من ا فلسطي ق ادرد ق ال ندق مصرق اليابا ق
ماليزياق الواليات المتحدفق باكستا ق والمعواات التل تحد تطبي ه والمزايا الناتجة ع تطبي هق وم
أهم النتاص التل اتف ت حول ا هذه الدراسات ما يلل:
 أ

تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يساهم فل ت فيض التكاليف وتح يق جودف

المنتجات وتح يق رضا العمح ق باإلضافة إلى أهميته فل إزالة ادنشطة غير الضرورية
التل ال تضيف ايمة إلى المنت ق ادمر الذ

يساهم فل تحسي الربحية وزيادف ال درف

التنافسية للشركات .
 أ م أهم المعواات التل تحد تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد هل المشاكس التل
تتعلق بالموردي م حي

تسليم م المواد ال ام الحزمة لعملية اإلنتاج فل الوات المحدد.
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فيما ركزت بعض الدراسات اد رب على معرفة مدب تكامس نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
مل بعض أساليو المحاسبة اإلداريةق كإدراه الجودف الشاملة( )TQMق التكاليف المبنية على
ادنشطة )(ABCق بطااة اددا المتواز )(BSCق واد توصلت هذه الدراسات أ هناك تكامس
بي تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وادارف الجودف الشاملةق وكذلك التكاليف المبنية على
ادنشطةق وأ

نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يساهم فل تعزيز المؤشرات والم اييا ال اصة

ببطااة اددا المتواز وهذا ادمر يعكا أهمية نظام اإلنتاج فل الوات المحدد كت نية حديقة
متكاملة مل العديد م أساليو المحاسبة اإلدارية مما يعزز ويدعم تطبي ه.
وعلى الرغم م أ هذه الدراسة تبتل استكماال للدراسات الساب ة والتل تناولت تطبيق نظام
اإلنتاج فل الوات المحدد ب دف تعزيز ودعم تطبي ه إال أ ما يميز هذه الدراسة تركيزها على
دراسة ذلك النظام فل الشركات الصناعية الفلسطينية حي

تعتبر هذه الدراسات م أواصس الدارسات

التل تتناوس تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية الفلسطينية ودوره فل
تعزيز أداص ا م

حس تحسي نسو السيولة والربحية والنشاط والمديونية لدي اق ب دف دعم وتعزيز

تطبي ه فل تلك الشركات.

خالصة
بدأ هذا الفصس باإلطار العام للدراسةق حي

تطرق إلى م دمة عامة حوس موضوع الدراسةق

وتناوس مشكلة الدراسة المتمقلة فل السؤاس الرصيا ما دور تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
 JITفل تعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية والذ

انبقق عنه مجموعة م

التساؤالت الفرعيةق كما تناوس فرضيات الدراسة المصاغة لإلجابة ع تساؤلت اق وأهميت ا وأهداف اق
وا تتم الفصس بالدارسات الساب ة والتعليق علي ا.
والفصس ال ادم يتناوس متغير الدراسة المست س) نظام اإلنتاج فل الوات المحدد) بالتفصيس.
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الفصل الثاني

نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 مقدمة
 فلسفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 مفهوم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 أهداف نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 مقومات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 مزايا تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 محددات نظام اإلنتاج الوقت المحدد
 خالصة
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 1.1مقدمة
ُيعد نظام اإلنتاج فل الوات المحدد  Just In Timeم الت نيات الحديقة التل تزايد اإلهتمام

ب ا م ابس الشركات فل الفترف اد يرفق اصة فل ظس المنافسة الحادف والتطورات التكنولوجية
السريعة والتغيرات المستمرف فل بيصة ادعماس والسعل لمواكبة تلك التغيرات م

حس إتباع

ادساليو والت نيات الحديقةق والتل من ا نظام اإلنتاج فل الوات المحددق ويتمقس صلو عمس هذا
النظام م

حس الش ار بالكميات والوات المناسبي لتلبية احتياجات العمح فل الوات المناسو

وبالجودف المطلوبةق وكذلك م

حس تنمية الق ة والعحاة بي الشركة وموردي ا م

أهداف طويلة ادجس تؤد إلى ق ة متبادلة بين ماق وي دف هذا النظام م

حس وضل

حس ذلك إلى إزالة ال در

والضياع والتميز فل اإلنتاج بمعناه الواسل والوصوس بالم زو إلى حدوده الدنياق حي

ي وم على

أساا أدا الشل المطلوو فل التوايت المحدد (الحديد والجوعانلق 8662ق ص.)826:
وتعود فكرف تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد إلى شركة  Toyotaاليابانية التل وجدت
نفس ا فل مواج ة إضراو كبير م ابس العاملي فل الشركة وبنفا الوات زيادف فل الطلو على
منتجات اق وبعد دراسات عديدف اامت ب ا الشركة ف د توصس مدير الشركة  Ohnoإلى استنتاج
نظام اإلنتاج فل الوات المحددق والذ

استطاع م

حله التغلو على المشكحت التل واج ت

كبير مما حدا بشركات يابانية أ رب بتطبي هق وم قم
ا
الشركةق وعليه ف د الاى هذا النظام نجاحا
بعد ذلك بدأ التوسل بتطبي ه ارج حدود اليابا م ابس الشركات ادمريكية وادوربية مل بداية
القمانينات نظ ار للنجاحات المستمرف التل ح ا هذا النظامق (Antic and Nocicevic, 2012
) ,p:195-196ق ول د انعكا ذلك إيجابا على أدا الشركات فل تطوير أداص ا وتح يق ميزف
تنافسية تُمكن ا م اإلستمرار فل ظس المنافسة الحادف بي الشركات (محجوو وادتروشلق 2005ق
ص .)103 :

 1.1فلسفة نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
ت وم فلسفلة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على اإلنتاج بالجودف والكمية المطلوبة فل الوات
المحدد والسعر المناسو ق وهل فلسفة يابانية طُب ت فل مجاالت التصنيل الم تلفة ب دف استغحس
الشركات لمواردها وازالة جميل ادنشطة التل ال تضيف ل ا ايمة (Kootanaee, et.
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) al.,2013,p:8وذلك م

حس استبداس التع يد بالبساطة حس عمليات اإلنتاجق حي

حل ا اكتشاف العيوو بشكس مبكر وذلك م

يتم م

حس ت ليس الوجبات اإلنتاجيةق وهذا م شبنه ت ليس

ال در وتحسي النوعية ( الفضس وآ رو ق 8660ق ص)888 :ق حي

ت وم هذه الفلسفة على تدفق

اإلنتاج وف ا لنظام السحو  Pullوالذ ي دف إلى تدفق وانسياو المواد بس ولة بحي

ال يكو

هناك إنتاج تحت التشغيس ن اية اليومق أ أ المواد التل يتم استحم ا فل الوات المحدد تد س فل
العملية اإلنتاجية فو ارق والمنتجات التل يتم االنت ا من ا يتم تسليم ا للعمح بالوات المحددق
ال يكو

بحي

هناك رصيد م

) al.,2013,p5ق حي

المنتجات التامة دا س م از الشركة

(Qureshi, et.

أ هذه الفلسفة ااصمة على ضرورف الوصوس إلى مستويات الم زو عند

حدها اددنىق سوا كا

ذلك بالنبسة إلى المواد ال ام أو اإلنتاج تحت التشغيس أو اإلنتاج التام

على اعتبار أ أ تراكم فل الم زو يعنل تحمس الشركة لتكاليف مرتفعة يمك تجنب ا إذا وصس
الم زو

إلى الصفر ( محرم وعبد المغنلق 8668ق ص . )644:

 1.1مفهوم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
على الرغم م

أ

نظام اإلنتاج فل الوات المحدد م

الت نيات التل ظ رت فل بداية

السبعينات والاى نجاحا كبي ار فل تطبي ه م العديد م الشركاتق إال أنه ال يوجد تعريف محدد
لنظام اإلنتاج فل الوات المحددق إال أ جميل التعريفات تتفق م حي

الفلسفة والمضمو ف د

عرف ) (Kootanaee, et. al., 2013,p:8نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ببنه نظام يعمس على
ش ار المواد الحزمة للعملية اإلنتاجية واإلنتاج بالكمية والوات المحدد وف ا الحتياجات العمح فل
حي يرب (الجماس ونور الدي ق 8668ق ص )808:فل تعريفه ببنه ذلك النظام الذ يتم فيه إنتاج
كس جز م المنت بواسطة إحدب حيا التشغيس على ط اإلنتاج فل ذات اللحظة التل تكو في ا
ال لية التالية بحاجة إلي ا ومستعدف إلستحم اق بينما يرب (الكساسبةق8688ق ص  )88:ببنه نظام
يست دم نظام الجذو أ

أ البداية فل اإلنتاج تكو م طلو العميس قم يتم ش ار المواد ادولية

الحزمة لإلنتاج وبعد ذلك يتم اإلنتاج بم ارات عالية حتى يتم تسليم المنت الن اصل إلى العميس فل
الوات المحدد وبجودف وكفا ف عاليةق فل حي عرفه ) (Singha and Garg ,2011,p27ببنه
نظام يعمس على لق ايمة مضافة للشركة م

حس استبعاد أ

نشاط اد ال يؤد

إلى إضافة

ايمة إلى اإلنتاج والعمس على ت فيض الم زو إلى أدنى درجة ممكنةق بينما أشار (Obamiro,
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) 2009, p:55فل تعريفه بب هذا النظام ي وم على مف وم الصيانة الوااصية ب دف تحسي
مستوب وكفا ف اإلنتاج وصوال إلى تح يق الجودف الشاملةق فل حي

يرب (Eker and

) Pala,2008,p42ببنه نظام يعتمد على مف وم التطوير المستمر فل العملية اإلنتاجية لتح يق
الس ولة واالنسياو بالعملية اإلنتاجية م

حس اعتماده على إنتاج دفعات صغيرف الحجم بالكمية

والوات المحددق فل حي يرب ) (Al Matarneh, 2012, p:55ببنه نظام ي دف إلى ت ليس الفااد
والحد م ال در فل العملية اإلنتاجية م
تكلفت ا م

حس اإلستغحس ادمقس للعناصر اإلنتاجية وت فيض

حس إلغا ادنشطة الغير الضرورية التل تصاحو العملية االنتاجية والتل تعمس على

زيادف تكلفة اإلنتاج.
ويرب الباح

أ نظام االنتاج فل الوات المحدد هو عبارف ع فلسفة تسعى إلى ت فيض

الم زو إلى أدنى حد ممك ق وكذلك إلى الحد م ال در فل الوات والموارد فل العلميات اإلنتاجية
م

حس ال يام بش ار تلك المواد بالكميات والوات المناسبي ق واإلنتاج بالكمية والوات المحدد
ترتكز هذه الفلسفة على معرفة احتياجات العمح ق وتنمية عحاات

لتلبية احتياجات العمح ق حي

الشركة مل موردي اق وتنمية م ارات العاملي وتدريب م.

 1.1أهداف نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
يسعى نظام  JITإلى تح يق العديد م ادهداف التل ت ود إلى ت فيض التكاليف والعمس على
مرونة تدفق اإلنتاج بس ولةق م
الجودف الشاملةق والحد م

حس تركيزه على ت فيض الم زو إلى الحد اددنىق و تح يق

الفااد والتالف والمعيو م

اإلنتاجق والعمس على تلبية إحتياجات

العمح ق واد ل ص ) (Kootanaee, et. al ,. 2013, p15تلك ادهداف كما يلل:
 زيادف ادرف الشركة على المنافسة طويلة ادجسق حيلنظام اإلنتاج فل الوات المحدد م

إ ادرت ا التنافسية تزداد مل تطبي ا

حس اتباع ا لطرق مقالية لإلنتاج تب ذ فل عي

اإلعتبار المتغيرات المحيطة فل بيصة ادعماس.
 زيادف درجة الكفا ف فل العمليات اإلنتاجية للشركة ماإلنتاجية .

22

حس تح يق مستوب عالل م

 ت ليس التالف والمعيو م اإلنتاج وت ليس الوات والج د المرتبط بالعملية اإلنتاجية بالشكسالذ يساهم بت فيض تكلفة اإلنتاج.
 -تح يق رضا العمح م

حس إنتاج منتجات تلبل احتياجات عمحص ا بالكمية والوات

المناسبي .
 -تح يق الجودف فل المنتجات مل اد ذ بعي االعتبار التكلفة م

حس تح يق التواز بي

التكلفة و الجودف.
 استغحس موارد الشركة والعمس على ت فيض الم زو إلى أدنى حد ممك .-

لق وبنا ق ة بي الشركة وموردي ا بالشكس الذ

يساهم فل توريد المواد ال ام بالوات

وبالجودف المناسبة.
 تح يق اإلنسياو والمرونة فل اإلنتاج مويرب الباح

حس الترتيو الجيد للمصانل واآلالت.

أ أهداف  JITمستمدف م ادسلوو اليابانل للتحسي المستمر الذ

يعتمد

على التحسي والتطوير واإلبتكار الداصم دعماس الشركة فل ظس التغيرات المستمرف فل بيصة ادعماس
وتزايد حدف المنافسةق فادهداف التل يسعى إلي ا  JITهل أهداف طويلة ادجس ت دف إلى لق
ايمة مضافة للشركة يمكن ا م تحسي أداص ا وتح يق ميزف تنافسيةق ونطاق تلك ادهداف يعتمد
بشكس كبير على مدب وعل وادراك اإلدارف العليا للشركة وموظفي ا للتحسي المستمر دعمال اق
حي

يزداد نطاا ا مل زيادف ذلك الوعل واإلدراك .ويبي شكس رام ( )888مل ص لألهداف التل

يسعى نظام  JITإلى تح ي ا.
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شكس رام ()2.1
شكس توضيحل دهداف نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

تخفيض المخزون
التخلص من اإلنتاج المعيب

صغر الدفعات

تبسيط تدفق اإلنتاج

أهداف نظام اإلنتاج في
الوقت المحدد
Just In Time

تلبية احتياجات العمالء

التطوير واالبتكار

القضاء على اإلنتاج الفائض
تحسين العالقة مع الموردين

تخفيض وقت اإلعداد
الجودة الشاملة

(المصدر :إعداد الباح )

 1.1مقومات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وتح يق أهدافهق واالستفادف م كافة مميزاته ق فإنه ال
بد م معرفة م ومات تطبي هق ول د تعددت آ ار الباحقي والكتاو فل تحديد وم ومات تطبيق نظام
اإلنتاج فل الوات المحدد وم

حس رجوع هذه الدراسة إلى العديد م المصادر والمراجل التل

تناولت تلك الم ومات فإنه يمك تحديدها على النحو التالل:
 الش ار فل الوات المناسو. اإلنتاج وف ا لطري ة السحو. ت فيض الم زو إلى الحد اددنى. الترتيو الدا لل للمصنل. ت فيض وات اإلعداد. صغر حجم الدفعات.24

 العحاة مل الموردي . التركيز على العمح . العماس ذو الم ارات المتنوعة. الصيانة الوااصية . تجنو التالف والمعيو . الجودف الشاملة. مراابة تدفق المنتجات ( كانبا ). -دعم مستمر م اإلدارف العليا.

 1.1.1الشراء في الوقت المناسب
فل ظس تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يتم ش ار المواد ادولية الحزمة للعملية
اإلنتاجية بالكمية وبالوات المحددق حي

تعتمد الشركة فل البداية على تحديد االحتياجات المطلوبة

وبالمواصفات المحصمةق وبعدها تحدد كمية الش ار الحزمة بحسو طلبات عمحص ا (Singh and
)Garg. ,2011,p26ق ويتطلو ايام الشركة بالش ار بالوات المناسو من ا إاامة عحاات طويلة
ادجس مل وموردي ا و لق مناخ م الق ة بين ما بالشكس الذ

يساعدها على توريد المواد الحزمة

للعملية اإلنتاجية بالكمية والوات والجودف المطلوبة (السيد وآ رو ق 8660ق ص.)868:

 1.1.1اإلنتاج وفقاً لطريقة السحب (منهج الجذب)PULL
فل ظس نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يتدفق اإلنتاج بما يوصف بمد س الجذو للمنتجات
المصنعةق حي

ترسس المرحلة اد يرف لإلنتاج إشارف إلى ن طة اإلنتاج الساب ة علي ا بم دار المواد

أو ال طل الحزمة بالضبط لتجميل المنتجات حس الساعات ال ليلة ال ادمةق وهذا الم دار م المواد
أو ال طل ف ط هو الذ

يتم توفيرهق وبنفا هذه اإلشارف ترسس إلى ال لف لكس ن طة إنتاج ساب ة

وبشكس يحافظ على تدفق وانسياو المواد بس ولة وبدو م زو عند أ
ن اط اإلنتاج مل الجذو الذ
العمح ق ويتنااض من
وف ا ل ذا المن

ن طةق وبالتالل تتجاوو

تحدقه مرحلة اإلنتاج اد يرف والتل تتجاوو بدورها مل طلبات

الجذو مل من

الدفل  pushالمست دم فل نظم التصنيل الت ليديةق حي

تن ل ن طة إنتاج معينة عمليات ا على دفعة م اإلنتاج تدفع ا إلى ن طة اإلنتاج
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التالية بغض النظر عما إذا كانت هذه الن طة على استعداد الستحم ا أم الق وتكو النتيجة زيادف
غير مطلوبة فل الم زو م المنتجات غير التامة عند هذه الن طةق والتل اد ال يتم است دام ا
والعمس علي ا ديام وربما دسابيلق وذلك يؤد

إلى تجميد ادمواس وعدم كفا ف عمليات التشغيس

(الجماس ونور الدي ق 8668ق ص.)808 :
لتوضيح الفرق بي نظامل الجذو والدفلق يبي الشكس رام ( )888نظام الجذو الذ يست دمه
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد والذ

ي دف إلى الوصوس إلى الم زو الصفر ق فل حي يبي

شكس رام ( )886نظام الدفل المست دم فل نظم اإلنتاج الت ليدية الذ

ينت عنه الم زو بجميل

مراحس العملية اإلنتاجية.

شكس رام ()2.2
من

الجذو  Pullالمست دم فل نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

المصدر (:جاريسو وآ رو ق  2661ق ص)261 :

26

من

شكس رام ()2.3

الدفل  Pushالمست دم فل نظم التصنيل الت ليدية

المصدر (:الكساسبة ق  2611ق ص.)21:

 1.1.1تخفيض المخزون إلى الحد األدنى
يترتو على ايام الشركة االحتفاظ ببنواع م تلفة م الم زو تحمل ا العديد م التكاليفق
كتكاليف االحتفاظق وتكاليف رأا الماس المستقمر فل الم زو باإلضافة إلى تكاليف التبمي
والحماية والت زي

حفا للنف ات اإلدارية (المنصور والغديرق 2662ق ص)233-231 :ق وترتفل

تلك التكاليف اصة عندما يكو لدب الشركة م زونا زاصداق وأ السبو فل ذلك يرجل إلى مسة
عوامس وهل كما يلل( :جاريسو وأ رو ق  2661ق ص.)261 :
 إ الشركة تعت د أن ا فل حاجة إلى م زو زاصد للتبمي ضد طر نفاذ الم زو . اد يكو هناك أ طا فل اإلنتاج تؤد إلى تكدا الم زو م المواد. عدم توافر التنسيق بي ن اط اإلنتاج . اعت اد بعض أاسام اإلنتاج فل بعض الشركات أ إنتاج الدفعات الكبيرف م المنتجات اديكو أكقر ااتصاد م إنتاج الدفعات الصغيرف.
 اد تدار ن اط اإلنتاج على أساا إنتاج اطل ال حاجة إلي ا ف ط لتجعس العاملي مشغوليباإلنتاج .
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وعند تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ت تفل هذه ادسباوق إلعتماده على توريد المواد
ال ام الحزمة للعملية اإلنتاجية بالكمية وبالوات المناسوق وت فيض وات اإلعداد والت يصة والعمس
على إنتاج دفعات صغيرف الحجم وف ا الحتياجات العمح ()Singh,2013,p:134ق ادمر الذ
يترتو عليه ت فيض مستويات الم زو إلى أدنى حد ممك وصوال إلى صفر م زو أو ما ُيعرف
بالم زو الصفر والذ

ي وم على ت فيض الم زو إلى الصفر وذلك م

حس تدفق المواد

ادولية عند الحاجة وتسليم المنتجات الجاهزف إلى العمح بشكس مباشر (التكريتل وآ رو ق 8668
ص )68 :ق وينعكا ذلك الت فيض فل مستويات الم زو بكافة أنواعه سوا م المواد ال ام أو
المنتجات ايد التصنيل أو المنتجات تامة الصنل على تجنو العديد م التكاليف والم اطر الناجمة
ع

احتفاظ الشركة بتلك ادنواع م

الم زو

كتكاليف الن س والت زي

والحماية وغيرها

(.)Asiabi,2012, p: 1222
ويرب الباح

أ ت فيض الم زو إلى أدنى حد ممك هو أحد الم ومات ادساسية الم مة

لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحددق وا وصوس الشركة إلى أدنى درجة ممكنة فل ت فيض ا
للم زو

تعتمد على مدب ادرت ا فل تطبيق الم ومات اد رب لذلك النظام اصة المتعل ة بإاامة

عحاات وقي ة مل موردي ا ُيمكن ا م

توريد المواد ال ام الحزمة للعملية اإلنتاجية فل الوات

المحددق فكلما زادت ادرف الشركة على إاامة عحاات وقي ة وجيدف مل موردي ا وبنفا الوات زادت
ادرت ا بمعرفة إحتياجات عمحص ا وتلبية تلك اإلحتياجات كلما زادت ادرت ا فل ت فيض الم زو
إلى أدنى درجة ممكنة.

 1.1.1الترتيب الداخلي للمصنع
يتطلو تنفيذ نظام اإلنتاج فل الوات المحدد تحسي وتطوير وترتيو طوط تدفق اإلنتاج
بالمصنل ق ويمك تعريف تدفق اإلنتاج ببنه المسار الذ

يت ذه المنت عند تحركه حس عمليات

التصنيل منذ استحم المواد حتل شحنه كإنتاج تام واد اعتادت الشركات على تصميم المصنل
بحي

توضل كس اآلالت المتشاب ة معاق بمعنل وجود كس معدات التق يو فل مكا واحد وكس

معدات التشكيس فل مكا آ رق وهو ما يتطلو تحرك اإلنتاج م احد

مجموعات اآلالت إلل

مجموعة أ رب اد تكو فل نفا المبنل واد تكو فل مبنل آ رق وتكو النتيجة زيادف فل تكاليف
المناولة ق والحاجة إلل حجم كبير م الم زو تحت التشغيس واإلنتاج غير التام عند التحرك م
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ن طة إنتاج إلل أ رب ق ووف ا ل ذا النظام توضل كس اآلالت الحزمة إلنتاج منت معي معا فل
مكا واحدق وبذلك ت سم المجموعات الكبيرف م اآلالت المتشاب ة وتكو النتيجة وجود عدف طوط
لتدفق اإلنتاج (جاريسو وا رو ق 2661ق ص)214:ق والتصميم ادمقس للمصنل وف ا لنظام
اإلنتاج المحدد م

حس تصميمه على شكس حرف  Uحي

يكو تدفق المنت على شكس على

حرف  Uوالذ يتميز بتس يس عملية االتصاس بي فريق العمس بحي
لبعض إلتاحة الفرصة للعماس بالتن س وبالتالل ت فيض زم

يكو على م ربة م بعض م

اإلعداد.كما يبي ذلك الشكس رام

(( )2.1الكساسبة ق2611قص. )21:
الشكس رام ()2.1
ترتيو المصنل على شكس حرف U

المصدر (جاريسو وأ رو ق2661ق ص.)264 :

 1.1.1تخفيض وقت اإلعداد
ي صد بوات اإلعداد هو الوات الحزم لتغير اآلالت والمعدات بالشكس الذ
دفعات بشكس ااتصاد ق وبالتالل سيؤد

إلى ت فيض مستوب الم زو م
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يساهم بإنتاج

اإلنتاج غير التام

واإلنتاج التامق وفل هذه الحالة تتح ق الوفورات نتيجة لت فيض تكاليف اإلحتفاظ بالم زو وتتح ق
وفورات أكقر نتيجة إلست دام معظم يوم العمس فل اإلنتاج بدال م إضاعته فل اإلعداد لإلنتاجق
كما ُيمك الشركة م تح يق تفاعس أفضس مل السوق ومتطلبات العمح إذا ما أمك ت صيص
اآلالت لمنت واحدق فإ ذلك يمكن ا م تفاد

الدفعات بالكمية المطلوبةق وم

اإلعداد بدرجة كبيرفق وكذلك يمكن ا م إنتاج

الطرق المتبعة أيضا لت فيض زم

اإلعداد هو التركيز على

تدريو العاملي م أجس زيادف اهتمام م بضرورف إعداد اآلالت بسرعةق كما ُيمك إتباع مد س أكقر

توفي ار للزم وأكقر شيوعا فل نظم اإلنتاج المتطورف وهو ما يسمى ببتمتة عمليات اإلنتاج و تكوي
ما يسمى ب حيا اإلنتاج المؤتمتةق حي

ت وم العديد م الشركات باستبداس اآلالت ال ديمة فل

طوط اإلنتاج بالمعدات المؤتمتة التل يتم التحكم فل وظاصف ا ع طريق الكمبيوتر والذ
برمجته لتوجيه عمس اآللةق وعليه فب ذلك يساعد فل إحدا

يتم

ت فيض هاصس فل زم اإلعداد فبدال

م الحاجة إلى ساعات للتحوس بي دورات اإلنتاج يمك هنا إعداد اآللة فل دااصقق حي

ت تصر

الكمبيوتر المتحكم فل اآلالتق وبالتالل يمك

للشركة

عملية اإلعداد على مجرد تغير برنام

االنت اس م منت إلى آ ر بسرعة وتفاد الحاجة إلى إنتاج دفعات كبيرف وأيضا م طرق ت فيض
زم اإلعداد هو ما يسمى بالتصنيل المتكامس بالكمبيوترق وهو تنظيم منط ل للوظاصف الفردية
وال ندسية واإلنتاجية والوظاصف المساعدف ع طريق نظام واحد متصس ببعضه ع طريق وحدات
م أج زف الكمبيوتر (جاريسو وآ رو ق 2661ق ص.)211 - 211:

 1.1.1صغر حجم الدفعات
حي

ي وم نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على أساا إنتاج دفعات صغيرف الحجمق فت فيض

وات اإلعداد والت يصة وش ار المواد ال ام الحزمة للعملية اإلنتاجية بالكمية وبالوات المحددق وال يام
باإلنتاج وف ا الحتياجات العمح

يساهم فل إنتاج دفعات صغيرف الحجم

بنا

على تلك

االحتياجاتق ويساعد ذلك ادمر على ت فيض الم زو وتكاليف الن س والمناولة كما يساعد على
كشف التالف بسرعة والحد م الفااد (.) Antic and Novicecic, 2012, p:196
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 1.1.1العالقة مع الموردين
فل ظس اإلتجاهات الت ليدية تح ُكم العحاات مل الموردي اعتبارات اصيرف ادجس يسودها فكرف
الصراعق فالمشتر يرب فل المورد أنه يسعى لتح يق أكبر ربح ممك لذلك يحاوس المشتر التسوق
م أكقر م مصدرق حي

يعمس على الوصوس دفضس الصف ات اعتمادا على إقارف جو م

المنافسة بي الموردي ق ب دف الحصوس على المواصفات المطلوبةق اصة أ الموردي فل حالة
عدم تبكد فيما يتعلق بادصناف المطلوبة وحجم الطلبية ووات ورود ادمر وامكانية تكرار الطلبيةق
فل ظس هذا الجو يكو المناخ العام بي المشتر والمورد مناخ عداصل ولك فل ظس اإلتجاهات
الحدي قة المتمقلة فل نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يفترض وجود مصلحة مشتركةق فالمشتر
يرغو فل أ يجد موردا يح ق له أفضس الشروط أ طلو محدد تماما لعناصر ذات جودف موقوق
في ا مل التسليم المتكرر بكميات صغيرف وتكلفة مع ولة فإذا وجد المشتر ذلك المورد اعتبره
كمصدر وحيد للتوريد ويوال معه ع د طويس ادجس ضمانا لحست رار فب ذا يسود جو م التعاو
لتح يق مصلحة الشركة (الفضس ونورق 8668ق ص.)88 :

 1.1.8التركيز على العمالء
إ اإلهتمام بالعمح يعتبر ال وف و ار الجودفق وتحسي اإلنتاجية ونجاح الشركةق وهذا اإلهتمام
ليا ف ط بتلبية طلو العميس م

حس اإلنتاج والتوصيس بالمواصفات المطلوبة فل الوات

المناسوق وانما ال يام بتنفيذ رغبات م وتبمي احتياجات م المست بلية وهذا ماي دم الشركة فل وضل
طط ا المست بلية لإلنتاج حسو طلو الزبو و لق الوال واإلنتما بي العميس والشركةق وا منح
العاملي الفرصة للتعامس مع م بشكس مباشر يمكن م م تحديد حاجات م وتواعات مق وهذا يؤد إلى
تحديد مشكحت الجودف واإلنتاج م ابس العمح ق وذلك م

حس المتابعة مع م مما يعزز ف م م

واد ارك م لجودف المنتجات (عبيداتق 2664ق ص .)211:

 1.1.2العمال ذوو المهارات المتنوعة
يتطلو تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد توفر العماس ذوو الكفا ف العالية والم ارات
المتعددف بحي

يكو هناك مرونة فل انت اس أ
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عامس م عمس د ر اصة حاس غياو أحد

العاملي بشكس يمنل تواف العمسق كما يتطلو هذا النظام العمس على تطوير العاملي باستمرار
للتعامس مل أ تغيرات تحد

فل الت نيات وادساليو المست دمةق وكذلك العمس على تحفيزهم على

المشاركة فل إ ت اذ ال ارراتق ومنح م بعض الصححيات التل تتيح ل م امكانية إج ار بعض أعماس
الصيانة البسيطة التل تمكن م م إج ار اإلصححات والصيانة الروتينية (Kootanaee, et. al ,.
).2013,p:11

1.1.10

الصيانة الوقائية

فل أنظمة التصنيل الت ليدية تشتمس تكلفة صيانة ادعطاس على نوعي تكلفة إصحح المعدات
أو اآلالت العاطلة بما في ا م تكلفة العمالة واطل الغيار ..إلخق والنوع القانل هو تكلفة اآلقار
الناجمة ع ادعطاس وتشمس على تكلفة العمس غير المباشر المست دم أقنا ادعطاس والوات
اإلضافل المطلوو للوفا بجدوس اإلنتاجق وتكلفة ف د سمعة الشركة والعجز ع الوفا بالطلبات فل
مواعيدها ولمواج ة كس هذه المشكحت فل النظام الت ليد

يتم اإلحتفاظ بالم زو الزاصدق بينما

الصيانة الوااصية فل نظام اإلنتاج فل الوات المحدد تتمقس فل تجنو حدو ادعطاس لآلالت لمنل
تواف الماكينات ع العمسق حي

إ

تواف تلك الماكينات غير مسموح فل نظام اإلنتاج فل

الوات المحدد (الفضس وآ رو ق 2661ق ص )31-36:وهذا ادمر يتطلو أ يكو لدب الشركة
اآلالت التل يتوافر في ا الكفا ف العالية فل تحديد جداوس زمنية محددف للصيانة الدورية والوااصية بما
يمنل حدو

أ

عطس فل اآلالتق حتى ال تتضارو مواعيد التسليم للعمح أو يحد

ب ا تب ير

وأ تكو اآلالت على درجة عالية م المرونة بما يسمح باست دام ا إلنجاز م ام متعددف بدال م
عملية واحدف وبالتالل وجود عدف منتجات فل ال ط اإلنتاجل بدال م منت واحد (المنصورق
الغديرق .)224 : 2662

1.1.11

تجنب المعيب والتالف
ّ

يعمس نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على تجنو اإلنتاج غير المطابق للمواصفات بحسو
طلو العميسق وتجنو التالف والمعيو فل العملية اإلنتاجيةق وهناك العديد م أنواع التالف والعادم
التل يمك

تجنب ا م

حس تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد والتل أشار (الكساسبةق

2611ق ص )11-11:إلي ا على النحو التالل:
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 التالف الذ ينجم ع الزيادف فل اإلنتاج والتل تتمقس بزيادف اإلنتاج دو وجود طلو. -التالف الذ

ينجم ع اإلنتظارق يتمقس ذلك بانتظار العامس عند عدم ادرف المحطة

اإلنتاجية الساب ة إن ا العمس فل الوات المناسوق وانتظار عامس معي عند تعطس
اآللة التل يعمس علي ا حتى وصوس عامس الصيانة.
 -التالف الذ

يصاحو الن س وينت ذلك عند عدم وضل اددوات وادج از فل مكان ا

الم صص وبشكس صحيح يؤد إلى زيادف فل الطااة والمصاريف.
 -التالف الذ

ينجم ع

الم زو ق حي

االحتفاظ بالم زو هد ار كبي أر حي

إ

يؤد

نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يعتبر
احتفاظ الشركة بكميات كبيرف م الم زو

إلى زيادف فل التكاليف.
1.1.11

الجودة الشاملة

تعرف الجودف الشاملة ببن ا عبارف ع فلسفة إدارية ومن اج علمل منظم يتضم تنفيذ ال طط
على أفضس وجهق مل ما يستلزمه ذلك م

تحسي

وتكامس الج ود لتح يق رضا المست لك م حي

وتطوير مستمرق ومشاركة جميل العاملي

النوعية والتكلفة (فياض وادادفق 8686ق ص:

)962ق فل حي يرب ) (Jorgensen and Nielsen, 2013, p7أن ا عبارف ع مجموعة م
ال يم والمعت دات التل ت دف إلى تطوير عمس الشركة وتحسي

دمات ا بما يح ق ل ا ميزف تنافسيةق

بينما يرب ( )Almansour,8688 ,p:90ببن ا تطوير مستمر ي دف إلى رفل مستوب اددا وت ليس
الوات واالستغنا ع جميل الم ام وادنشطة عديمة الفاصدف وغير الضرورية للعميس وكذلك ت فيض
التكلفة ورفل مستوب الجودف فل جميل مراحس اإلنتاج .
ويرب الباح

أ الجودف الشاملة عبارف ع فلسفه أو أسلوو ي دف لتطوير مستمر وتحسي

السلل وال دمات التل تنتج ا الشركة م
العمح م حي

حس مشاركة جميل العاملي وتكامس الج ود لتح يق رضا

النوعية والتكلفة.

ويمك إجماس مرتكزات الجودف الشاملة فيما يلل (فياض وادادفق 2616ق ص: 164 :
 تطوير وتحسي مستمر للسلل وال دمات . ت ديم سلل و دمات ذات جودف عالية باستمرار .33

 تح يق رغبات العمح وتطلعات م المتجددف بشكس يناس رضاهم. تكامس وتضافر الج ود المادية والبشرية المتاحة وتعبصت ا . إشراك جميل العاملي فل المنظمة ونشاطات ا الفنية واإلدارية واطحق طااات م اإلبداعية . تح يق أكبر حصة سواية ممكنة ومحاولة زيادت ا بإستمرار .ويشمس تطبيق الجودف الشاملة فل نظام  JITكافة عمليات وأنشطة الوحدف اإلاتصادية م
حس ا تباع ا كافة ادساليو والت نيات التل تساهم فل رفل كفا ت ا اإلنتاجية واإلستغنا ع جميل
ادنشطة غير الضرورية ورفل مستوب الجودف فل جميل المراحس اإلنتاجية
) 2013, p:751م

(Hsing and Kao ,

حس التركيز على معرفة احتياجات العمح وتوريد المواد ال ام الحزمة

للعملية اإلنتاجية وف ا للمواصفات والم اييا المطلوبة إلنتاج سلل و دمات تلبل تلك االحتياجات و
تساهم فل تعزيز ال درف التنافسية للشركة ).(Antic and Nocievic, 2012, p :202
ويرب الباح

أ سمات و صاصص الجودف الشاملة هل سمات رصيسة وأساسية لنظام اإلنتاج

فل الوات المحدد وأ العحاة بين ما عحاة تكاملية ت دف إلى التحسي والتطوير المستمر فل أدا
الشركات للرفل كفا ت ا و لق ايمة مضافة يميزها ع غيرها م تلك الشركات م

حس تلبيت ا

لكافة احتياجات عمحص ا م السلل وال دمات بالوات والتكلفة والجودف المطلوبة.

1.1.11

مراقبة تدفق المنتجات (كانبان )Kanban

فل نظام اإلنتاج فل الوات المحدد تتم مراابة تدفق المنتجات بطري ة السحوق حي

أ

الطلو يسحو اإلنتاجق واإلنتاج الذب يجاز إنتاجه ال ين س أو يدفل إلى محطة العمس القانية إال بعد
أ ترد بطااة الحركة التى تمقس الطلو حي

ال يمك إنتاج أ

جز بدو بطااة اإلنتاج التى

تجيز ذلك وال يجوز تحركه إال ببطااة الحركةق هذا النظام يطلق عليه كانبا ( )Kanbanوهل
كلمة يابانية تعنل البطااة واد نشب هذا النظام فل شركة تويوتا للسيارات وكا اسما يطلق على
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل السبعينات م ال ر الماضل أطل ه الباحقو ادواصس ولك هذه
التسمية ال اطصة تم استبدال ا فيما بعد بنظام البطااات وهو جز بسيط م نظام اإلنتاج المحدد
)الراو ق 8686ق ص)88:ق ويعرف نظام كانبا ببنه نظام معلوماتل بسيط يتم است دامه م ابس
مركز العمس دا س الشركة لحتصاس بالمورد م أجس توريد طلبية م مادف ماق وتج يز طلبية أ رب
34

م المادف نفس ا ويعتمد على البطااات والحاويات التل ت ص المواد ادولية الحزمة للتصنيل وهل
على نوعي ق ادولى بطااة اإلنتاج تسمح بإنتاج ماهو مطلوو م ادج از أو الوحدات ووضع ا
فل صندوق محدد الحجمق أما النوع القانل ف ل بطااة الحركة التل تجيز حركة الصناديق م
محطة العمس الساب ة إلى حركة العمس الحح ة ( الكساسبةق 8688ق ص.)66:
ويساهم تطبيق نظام كانبا فل تح يق العديد م المزايا حي
اددنى للم زو وتحسي اإلنتاجية م

يساعد على ت فيض الحد

حس متابعة كافة ال طوط االنتاجية وسرعة حس أ مشكلة

تواجه اإلنتاج واكتشاف ادج از والوحدات المعيبة والحد م التالف والفااد م العملية اإلنتاجية
المزيا ف د أشار) اليع ووق 8664ق ص )88:إلى
) (Garoma, 2004, p:20ولحستفادف م تلك ا
مجموعة م الشروط الواجو توافرها لنجاح هذا النظام وهل كما يلل :
 يجو أ يكو عدد البطااات اليحق إذا أ كمية الم زو تتحدد بعددها. يتم سحو كمية المواد التالية لإلنتاج بحسو ما هو محدد بالبطااة دو زيادف أون صا .
 ت وم المرحلة الساب ة بإنتاج نفا الكمية التل سحبت ا المرحلة التاليةق ويكو اإلنتاجبعد استحم البطااة ذات العحاة .

1.1.11

وجود دعم مستمر من اإلدارة العليا

يتطلو تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وجود أدارك ووعل م ابس اإلدارف العليا ببهمية
التغير المستمر والتطويرق فتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات يحتاج إلى تطوير بيصة ادعماس ووجود
اناعة م ابس اإلدارف العليا ببهمية تطوير العاملي فل الشركة واشراك م فل ات اذ ال رار بالشكس
الذ يساهم فل رفل مستوب وكفا ف العملية اإلنتاجية ).)Matarneh, 2012, p: 56
وبالنظر إلى م ومات تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ولتح يق أهدافه فإ هناك بعض
المفاهيم الواجو أ ذها بعي

االعتبار عند تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحددق واد أشار

(الروا ق2616قص )1:إلى بعض تلك المفاهيم على النحو التالل:
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 -1ال ضا على اإلسراف فل أ نشاط ال يؤد إلى لق أ ايمة مضافة للمنت .
 -2التعلم أقنا العمس م

حس تجريو ادفكار والم ترحات أقنا العمس On The Job Training

 -3االستعانة ببساليو الراابة المرصية فل موال العمس بحي

يمك لألفراد إستيعاو ما يحد

فل

العمس بطري ة بسيطة وسريعة.
 -1تنظيم موال العمس حي

يحتفظ ف ط بكس ما هو ضرور واالحتفاظ بادشيا فل ادماك

الم صصة ل ا وتنظيم جيد لمكا العمس إلكتشاف المشكحت ورؤيت ا بطري ة مباشرف .
 -1تواف العمليات عند الضرورف لتحاشل إنتاج أ وحدات معيبة.
 -1إمكانية التحكم والراابة على عناصر التكاليف بشكس أكفب.
 -1البد بتحسي العمليات بالمعدات المتاحة والحالية وال يتم طلو أو الحصوس على معدات أو
تحسينات جديدف إال بعد عملية تحديد المطلوو بشكس دايق وباإلعتماد على ال برف .
 -4ت ليس اإل تحفات واإلنحرافات بي وات العملية الفعلل والوات المطلوو أو المعيار وهذا يتم
ع طريق مايلل:
_ التحسي الماد للعمليات لت ليس المعيو وت ليس فترات التواف.
_ عدم السماح بتراكم االنحرافات والعمس على تعديس هذه االنحرافات فل أاصر وات ممك .
_ العمس على تدفق ال امات م

حس شبكات وانوات للتوزيل بشكس منسق ودو حدو أ

تعارض أو ت اطل مما يؤد إلى ت صير وات اإلنتاج.
ويرب الباح

أهمية اد ذ فل عي االعتبار تلك المفاهيم عند تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات

المحدد اصة أ ن طة اإل نطحاة فل تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد هو إيما اإلدارف
بالتغيير باإلضافة إلى اهتمام ا بالعنصر البشر ق والسعى إلى التطوير واإلبتكار والنظر إلى أهمية
تح يق الجودف فل منتجات اق والعمس على تلبية رغبات العمح وتحسي العحاة مع مق وفل الوات
نفسه تحسي العحاة مل الموردي بالشكس الذ يضم انتظام العملية اإلنتاجية كما هو محددا سلفا
ق باإلضافة إلى ضرورف تح يق التكامس بي م ومات تطبيق نظام اإلنتاج نظ ار دهمية تح يق ذلك
التكامس فل تح يق أهداف نظام اإلنتاج فل الوات المحدد واالستفادف م كافة المزايا الناتجة ع
تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد .ويبي شكس رام ( )2.1التكامس بي م ومات نظام اإلنتاج
فل الوات المحدد.
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شكس رام ()2.1

التكامس بي م ومات تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

المصدر (:إعداد الباح

)

 1.1مزايا تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
يساهم تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل تح يق العديد م

المزايا فل المجاس

الصناعل والمالل ق نتيجة ما يتضمنه ذلك التطبيق م الوضوح فل إج ار ات العمس واإلنتاجق مما
يساعد على إظ ار مجاالت الكفا ف أو أ طا التنفيذ باإلضافة إلى تح يق توافق فل اإلنتاج زمنيا
مل الطلو مما يح ق توافق أنشطة اإلنتاج وتح يق اإلست رار واإلندماج بي وحدات المصنل لتح ق
أهداف الشركةق وذلك م

حس ان فاض زم اإلعداد نتيجة إنتاج دفعات إنتاجية صغيرف الحجم

وانسيابية العمس بي ن اط اإلنتاج وان فاض الزم الكلى للعملية اإلنتاجية نتيجة زيادف حجم اإلنتاج
والت لص م العادم والفااد والمعيو (جاريسو وا رو ق 2661ق ص)214 :ق ويمك ت ليص
المزايا التل يح ا تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على النحو التالل :
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 1.1.1تخفيض المخزون
أساا فلسفة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد تعتمد على وصوس المواد عند الحاجة إلي اق
وجوهر هذه الفكرف هو إزالة مصادر الضياع والفااد الناجمة م انتظار المواد فضح ع االستقمار
الكبير فل الم زو بعد تجميد رؤوا ادمواس والتل ويمك االستفادف من ا وتوجي ا إلى تطوير
الت نيات الم تلفة فل الشركة الصناعية (عبد الفتاحق 2661ق ص.)36:

 1.1.1زيادة اإلنتاجية
حي

يساهم تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل زيادف اإلنتاجية وهل نتاج طبيعل لتفنيد

فلسفة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وذلك م

حس مساهمة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل

مايلل( عللق 2662ق ص:)4:
 -استقرار معدالت وجداول اإلنتاج .

 ت ليس الفااد م المواد ال ام وت ليس المست دم م تلك المواد. ترشيد المد حت لعناصر التشغيس. الحصوس على أفضس جودف. التطوير المستمر فل عمليات التصنيل. زيادف إنتاجية العاملي . ت ليس وات الدورف اإلنتاجية. ت فيض الم زو م اإلنتاج والمنتجات تحت التشغيس والمواد ال ام. توفير المساحات المست دمة فل الت زي الستغحل ا بشكس أفضس. -ت ليس وات الت يصة واإلعداد وت ليس وات ادعطاس.

 1.1.1توفير التكلفة
حي

يساهم تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل ت ليس اإلستقمارات فل الم زو ق

وان فاض فل تكاليف حمس ومناولة الم زو ق باإلضافة إلى ت ليس م اطر االحتفاظ بالم زو ق م
حس استقمار أاس فل المساحات المرتبطة باإلنتاج واالحتفاظ بالم زو ق وكذلك يساهم تطبيق
ذلك النظام فل ت فيض التكاليف الكلية والصناعية ع طريق ت فيض تكاليف المواد المباشرف ق
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حي

التعاادات لفترف طويلة مل واحد أو عدد اليس م الموردي غالبا إلى سعر أاس وجودف

تؤد

أفضس ق حي

إ ت ليس عدد الموردي ي ود إلى ت ليس تكلفة اإلنتاجق وارتفاع مستويات الجودف والق ة

فل المستوب العالل للتسليمق وت يس تكاليف المناولةق باإلضافة إلى ت فيض التكاليف المستنفذف فل
علميات التفاوض نتيجة الع ود طويلة ادجس وكذلك ت فيض تكاليف الفحص للجودف ( عللق
2662ق ص.)11:

 1.1.1االستجابة السريعة لرغبات العمالء
حي

يوفر نظام اإلنتاج فل الوات المحدد استجابة سريعة لرغبات العمح وفق الجدولة

اليومية المتماقلة نتيجة االن فاض الكبير والملموا للم س الزمنية المعتمدف م ارنة مل الم س الزمنية
الم ططة فل النظم الت ليديةق وذلك م

حس تزام جدولة المبيعات مل عملية اإلنتاج وذلك

بتكملة المنت أو المزي م المنتجات فل الوات المحدد لم ابلة الطلو الح ي ل مل ضما بيل
جميل السلل المنتجة( عبد الفتاحق 2661ق ص. )36:
 1.1.1زيادة اإليرادات
يساهم تح ق الجودف الم ررف لمستلزمات عملية اإلنتاج فل تحسي المنتجات وت فيض الم س
الزمنية للمنت

الن اصلق وهذا ينعكا على ت ديم

دمة أفضس إلى العمح وم

قم زيادف فل

المبيعات وادرباح المتح ةق وبالتبكيد فإ ذلك يعزز م المواف التنافسل للشركة (عبد الفتاح ق
2661ق ص.)31:
 1.1.1توفير االستثمار (عبد الفتاحق 2661ق ص)31:
يساهم نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل تح يق وفورات ح ي ية فل االستقمارق م
ت فيض المساحة المطلوبة لعمليات اإلنتاجق وت فيض الم زو

حس

إلى جانو الت فيض الكبير فل

التكلفة التل تتحمل ا الشركة فل االحتفاظ بالم زو والمناولةق وكذلك م

حس زيادف حجم اإلنتاج

لتس يحت اإلنتاج أ زيادف معدس االست دام للماكنات او المعدات(عبد الفتاحق 2661ق ص. )31:
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 1.1.1تطوير العاملين
يساهم تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل تطوير م ارات العاملي ق مما يساهم فل
زيادف إنتاج العاملي

وزيادف طموح م م

حس ت ديم العماس دفكار متنوعة تساهم فل تطوير

اددا ق وتساهم أيضا فل وزيادف ترابط م وشعورهم باإلنتما ( علل ق 2662ق ص.)13:

 1.1.8مزايا نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على النظام المحاسبي
إ المزايا التل يح ا نظام اإلنتاج فل الوات المحدد سوا م مزايا صناعية أو مالية كل اق
تنعكا إيجابا على النظام المحاسبل م

حس تبسيط إج ار ات المحاسبة واج ار ات الراابة على

الم زو ق واد أشار (أحمدق 1444ق ص )121:إلى مجموعة م اإلنعكاسات المصاحبة لتطبيق
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد على النظام المحاسبل على النحو التالل:
 .1ان فاض أهمية هدف ت ييم الم زو والتركيز على دراسة تكلفة كس منت على حده على
مستوب ال حيا اإلنتاجية .
 .2ان فاض تكلفة العمس المباشر حي

أصبح يمقس نسبة ضصيلة م

تكاليف التصنيل

اإلجمالية وبالتالل
 تضا لت نسبة التكاليف المتغيرف إلى تكلفة اإلنتاج الكلية . عدم إمكانية ربط ت صيص التكاليف غير المباشرف بادجور المباشرف . .3إتباع أسلوو التحميس المباشر لعناصر التكلفة المدعمة لألنشطة اإلنتاجيةق ساعد هذا
اإلج ار فل عحج مشكلة ت صيص التكلفة اإلضافية ق باإلضافة إلى ت فيض اإلج ار ات
المحاسبية .
 .1أصبحت عملية تحليس االنحرافات وف ا لمعايير التكلفة الت ليدية واإلج ار ات المصاحبة ل ا
غير محصمة فل ظس مشروعات اإلنتاج الفور حي

أ هدف هذه المشروعات اد تحوس

م مجرد راابة كس عنصر تكلفة مست س إلى محاولة ت فيض إجمالل التكلفة .
 .1زيادف االهتمام برفل مستويات الجودف وضرورف اياا تكاليف ا والراابة علي ا مل تبنل فلسفة
اإلنتاج ال الل م العيوو وعدم النظر إلى تكاليف الجودف على أن ا تكلفة إضافية لإلنتاج
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وما يترتو على ذلك م ابوس نسبة م الوحدات المعيبة كتالف طبيعل ومعالجت ا كجز
م التكاليف .
 .1استبعاد ادنشطة التل ال تضيف ايمة وما يترتو على ذلك م استبعاد مجمعات التكلفة
ال اصة بتكاليف هذه ادنشطة .
تتميز بيصة العمس فل ظس نظام اإلنتاج فل الوات

 .1زيادف أهمية الم اييا غير المالية حي

المحدد بازدياد دور المححظة الش صية والم اييا غير المالية .
ويرب الباح

أ تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يح ق العديد م المزايا للشركة التل

تنعكا إيجابا على أداص ا الصناعل والمالل مما يساهم فل تطوير أدا الشركة وتعزيز مكانت ا فل
ظس ازدياد حدف المنافسة بي الشركاتق اصة المزايا التل تتعلق بتح يق الجودفق وت فيض تكاليف
الشركةق وزيارف استقمارات ا باإلضافة إلى تح يق رضا العمح والتركيز على تطوير ادرات العاملي
فل الشركة واالستفادف م م ارات م .وعليه فإ كس هذه المزايا تكو حاف از للعديد م الشركات
لتطبيق ذلك النظام لإلستفادف م كافة المزايا الناتجة ع تطبي ه.

 1.1محددات نظام اإل نتاج في الوقت المحدد
على الرغم م المنافل واإليجابيات التل يح ا تطبيق نظام  JITإال أنه يواجه عدد م
المحددات والمعوااتق فتلك المنافل واإليجابيات ت تلف حسو طبيعة الشركة والبيصة التل يطبق
ب ا ومدب توفر الم ومات الحزمة لتطبيق ذلك النظامق ف د أشار(مطارنة وأ رو ق 8668ق
ص )88:إلى بعض محددات تطبيق  JITوالتل ل ص ا م وج ة نظر المد ار فل اآلتل:
عدم التبكد م سرعة وكفا ف النظام.صعوبة تتبل المواد ال ام حس العمليات.عدم دعم الموردي للشركة للتحوس إلى هذا النظام.ااتناع اإلدارف بادساليو الت ليدية الحالية وعدم الحاجة للتحويس.-عدم ااتصادية النظام فل الشركات صغيرف الحجم.
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فل حي أشار ) (Kootanaee, et. al., 2013,p:15إلى مجموعة أ رب م

المحددات

التل تؤقر على تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد والتل من ا مايلل:
 -1اال تحفات الق افية تعتبر واحدف م

المحددات فا تحف ق افة ادفراد وا تحف فلسفة

العاملي فل الشركة والتل تؤقر على نجاح نظام  JITاد يصعو تغييرها بس ولة.
 -2الطرق الت ليدية تعتمد على وجود م زو بكميات كبيرف أحيانا لمواج ة أ

زيادف محتملة

بالطلوق ف د يصعو على الشركة ت لي ا ع تلك الفلسفة وفا م أ

زيادف محتملة

للطلو.
 -3تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد يحتاج إلى مؤهحت عالية م

ابس العاملي

بالشركةق ادمر الذ اد ال يتوفر ببعض الشركات.
 -1عدم وجود إدارك ووعل م بعض ادفراد العاملي ببعض الشركات للتطوير وم اومت م
د تغيير اد يحد

بالشركة.

 -1عدم رغبة بعض اإلدارات العليا بإشراك العاملي بالشركة فل ات اذ ال اررات.
 -1كفا ف وفاعلية نظام  JITت تلف حسو نشاط وطبيعة عمس الشركة ف د يكو تطبي ه فل
الشركة صناعية أكقر كفا ف م شركة دماتية.
 -1تح يق أهداف نظام  JITواالستفادف م مميزاته اد يحتاج إلى وات طويسق ادمر الذ
يعتبر عاص ا لبعض اإلدارات التل ترغو بالحصوس على تلك المميزات بفترف اصيرف.
ويرب الباح

أ لكس نظام أو أسلوو مميزاته ومحدداتهق حي

اعتباره محصما ومقاليا لجميل الشركات فكس شركة ل ا

نادر ما يتوفر نظام يمك
ا

صاصص ا والتل يجو أ

تؤ ذ بعي

االعتبارق وعليه ت تلف أهمية هذا النظام وأهمية تطبي ه بحجم الشركة وادرت ا على تلبية احتياجات
عمحص اق ومدب ادرت ا على توفير المواد بالكمية وبدرجة الداة المطلوبةق وكذلك فل ادرت ا فل
تطوير العاملي وادرات ا اإلنتاجية ق وعليه فإ رغم وجود محدات لتطبيق ذلك النظام ق إال أنه فل
حاس توفرت ال درف م ابس الشركة فل العمس على توفير تلك الم ومات الحزمة لتطبيق ذلك النظام
وبالدرجة المطلوبة اصة المتعل ة بدعم اإلدارف وادرت ا وادراك ا دهمية التطوير واالبتكار وأهمية
تطوير العاملي فل الشركة فإ تطبي ا لذلك النظام سوف يح ق ل ا العديد م المزايا التل سوف
ينعكا إيجابا على أداص ا.
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 1.8خالصة
تناوس الفصس اإلطار النظر للمتغير المست س نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وبدأ هذا الفصس
بم دمة ع نظام اإلنتاج فل الوات المحدد وفلسفته والتل تسعى إلى ت فيض الم زو إلى أدنى
حد ممك ق وكذلك إلى الحد م ال در فل الوات والموارد فل العلميات اإلنتاجية م

حس ال يام

بش ار تلك المواد بالكميات والوات المناسبي ق واإلنتاج بالكمية والوات المحدد لتلبية احتياجات
العمح ق حي

ترتكز هذه الفلسفة على معرفة احتياجات العمح ق وتنمية عحاات الشركة مل

موردي اق وتنمية م ارات العاملي وتدريب م وكما تناوس أهداف نظام  JITوالتل تعتبر أهداف طويلة
ادجس ومستمدف م ادسلوو اليابانل للتحسي المستمر الذ

يعتمد على والتطوير واالبتكار الداصم

دعماس الشركة فل ظس التغيرات المستمرف فل بيصة ادعماس وتزايد حدف المنافسةق وكما تناوس أغلو
م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد والتل يمك تل يص ا م
رصيسيةق المحور ادوس :الش ار فل الوات المحدد م

حس ت سمي ا إلى قح

محاور

حس اعتماده على ش ار المواد ال ام التل

تد س فل العملية اإلنتاجية بالوات وبالكمية المحددفق ادمر الذ

يتطلو إاامة الشركة عحاات

طويلة ادجس مل عدد محدد م الموردي و لق ق ة متبادلة بين مق المحور القانل :اإلنتاج فل
الوات المحدد حي
بس ولة بحي

يتدفق اإلنتاج وف ا لنظام السحو  pullوالذ ي دف إلى تدفق وانسياو المواد

ال يكو هناك إنتاج تحت التشغيس ن اية اليومق أ

أ المواد التل يتم استحم ا فل

الوات المحدد تد س فل العملية اإلنتاجية فو ارق والمنتجات التل يتم اإلنت ا من ا يتم تسليم ا
للعمح بالوات المحددق بحي
والمحور القال  :إتباع من
الشركة م

ال يكو هناك رصيد م المنتجات التامة دا س م از الشركةق
التحسي والتطوير المستمر لتح يق الجودف الشاملة فل جميل أنشطة

حس إتباع ا أساليو وت نيات إنتاجية متطورف تعمس م

حل ا على اإلستغحس ادمقس

لمواردها وال ضا على الفااد م العملية اإلنتاجية والحد م التالف والمعيو مما يساهم فل إنتاج
منتجات ذو جودف عالية تح ق وتلبل احتياجات عمحص اق كما تناوس الفصس المزايا المترتبة على
تطبيق نظام  JITومحدداته وأ ي ار تم ا تتام هذا الفصس بالتبكيد على أهمية تطبيق هذا النظام
لحستفادف م كافة المزايا المترتبة على تطبي ه وانعكاسات ا على أداص ا الصناعل والمالل.
والفصس ال ادم سيتناوس المتغير للدراسة التابل (اددا المالل) بالتفصيس .
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الفصل الثالث
األداء المـالـي
 مقدمة
 مفهوم وأهمية األداء المالي .
 المعايير المستخدمة للتعبير عن مستوى األداء المالي
 مفهوم وأهمية المؤشرات المالية
 أنواع المؤشرات المالية
 االنتقادات الموجهة للمؤشرات المالية
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 1.1مقدمة
مل تزايد حدف المنافسة بي الشركات والتغيرات المستمرف فل بيصة ادعماس تسعى كس شركة
لتحسي

صورت ا أمام كافة ادطراف المرتبطة بالشركة كالمحكق العاملي ق العمح ق الموردي ق

المستقمري وغيرهم م

حس العمس على تحسي وتطوير أداص ييا (Koohkan and Kiarazm,

) 2013,p:198والذ

أسلوب ا فل استقمار مواردها المتاحة وف ا لمعايير واعتبارات

يعبر ع

م تعل ة ببهداف ا فل ظس مجموعة م المتغيرات الدا لية وال ارجية التل تتفاعس مع ا الشركة فل
سعي ا لتح يق كفا ت ا وفاعليت ا لتبمي ب اص ا فل ظس المتغيرات المتعددف فل بيصة ادعماس(نديم
ق8686قص)68:ق وال يمك ل ا معرفة ما ح ته م نتاص وما ضيعته م فرص إال ع طريق ت ييم
يتمقس بالتعبير ع نشاطات وأعماس الشركة م

والتعبير ع أداص ا و اصة اددا الماللق والذ

حس است دام المؤشرات المالية والتل تعكا مدب ادرت ا على إدارف أصول ا ومواردها وادرت ا فل
تحسي ي ي ي ي عواصد اإلستقمار والتحكم وت ليص التكاليف وتحسي فرص ا االستقمارية )Dalabeeh ,
) ,2013,p:16ق وتعد تلك المؤشرات م أكقر اددوات است داما فل ت ييم أدا الشركة م

حس

إج ار الم ارنة بي المؤشرات المالية لل واصم المالية للشركة الواحدف حس فترف زمنية محددفق أو
م ارنة متوسط المؤشرات المالية لمجموعة م الشركات التل تعمس فل نفا النشاط أو ال طاع
( )Vomacka, 2008, p70ق وتن سم المؤشرات المالية التل يتم التوصس إلي ا م

حس ال واصم

المالية ك اصمة المركز المالل وااصمة الد س إلى عدف فصات كنسو السيولة والربحية والمديونية
والنشاط والنسو السواية ( .)Brigham and Ehrhardt, 2011, p:89

 1.1مفهوم وأهمية األداء المالي
ليا هناك مف وم معي لتعريف اددا المالل فكس طرف يعرف ويفسر ذلك اددا بما ي دم
مصالحه فالمساهم يسعى لتعظيم ق ار هق والشركة تسعى نحو اإلستمرار والب ا ق والموظف يعزف على
وتر رفل ادجور والحوافزق والج از الحكومل ي دف إلى إنما حصيلة الضراصوق والمجتمل يود
وينتظر الر ا االاتصاد ورفاهية ادفراد وتح يق العدالة اإلجتماعية فكس طرف يفسر اددا المالل
بالشكس الذ يروق له ( عبد الغنل ق8660ق ص )98 :ق ف د أشار (الحديقلق 8686ق ص )69:فل
تعريفه لألدا المالل ببنه تعبير ع أدا الشركة م

حس تح يق عدد م ادهداف المالية المتمقلة

فل الربحية وتح يق معدالت نمو مرتفعة وتحسي ال يمة االاتصادية المتمقلة فل العواصد المتح ة
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بعد طرح تكلفة رأا الماس م ادرباح بعد الضراصوق باإلضافة إلى ذلك مواج ة الم اطر المالية
الناجمة م است دام الديو وأمواس الغير فل تمويس است دامات الشركاتق ويرب (shahin, 2011,
 )p:107أ

ذلك يتم م

حس است دام العديد م المؤشرات المالية التل تعكا مدب كفا ف

الشركة فل است دام الموارد المتاحة لتح يق تلك ادهدافق بينما يرب ( )Lynch, 2001, p: 317
أ

اددا المالل هو الم ياا المحدد لمدب نجاح الشركاتق وأ

عدم تح ي ا لألدا المالل

بالمستوب ادساسل المطلوو يعرض وجودها واستمرارها لل طرق ويذهو بعض ال ّكتاو إلى أبعد
م ذلك فل التبكيد على أهمية اددا المالل وذلك إلى حد اعتباره ال دف ادهم للشركةق ويرب
(الدعااق 8686ق ص)48:ق أ تفوق الشركات على غيرها م الشركات فل ميدا اددا الماللق
مركز تنافسيا متنوعاق ويفتح اآلفاق أمام ا لإلنطحق نحو تعزيز ذلك المركز وتطويرهق
ا
يضم ل ا
إذ أ تح يق اددا المتفوق والمركز المالل المتفوق يعدا أفضس اددلة حوس اياا أدا الشركة
استراتيجياق حي

يرب) )Dalabeeh, 2013, p:16أ تعزيز اددا المالل للشركة وتطويره ينعكا

إيجابا على عواصدها اإلستقمارية وتحسي فرص ا اإلستقمارية وي لق ل ا ميزف تنافسية تميزها ع
غيرها م الشركات.
ويرب الباح
أهداف ا المالية م

أ اددا المالل هو تعبير ع أدا الشركة وانعكاا ل درت ا واابليت ا لتح يق
حس است دام المؤشرات الماليةق وتنعكا أهمية ذلك التعبير ببنه الم ياا

المحدد لمدب نجاح الشركات فل تح يق أهداف اق وأ تطوير وتعزيز أداص ا المالل يساعدها فل
تح يق ميزف تنافسية يمكن ا م اإلستمرار والتوسل فل أنشطت ا.

1.1

المعايير المستخدمة للتعبير عن مستوى األداء المالي

إ عملية ت ي يم اددا تنعكا فل صورف مجموعة م المؤشرات التل ت يا نجاح الشركة
وتطورهاق بحي

تصبح هذه المؤشرات بمقابة معايير يمك بواسطت ا ت دير مدب ايام ا بتح يق

أهداف ا وعند تحديد المعايير أو المؤشرات المناسبة للحكم على اددا يفضس أ تكو اليلة العدد
ولك

ذات داللة وأهمية على أ

تتوفر في ا الشروط التالية (مصطفى والش او ق 2612ق

ص:)14:
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-

أ يكو المعيار م ياسا صاداا لمدب فعالية است دام موارد الشركةق وأ يكو المعيار
حساسا للتغيير فل اددا بحي

يعكا مدب اوف واتجاه هذا التغيير وفل الزاوية الم ابلة

يجو أ تتوافر فيه اصية التحفيز إلى تغيير مستوب اددا .
 أ تتوفر للم ياا ال درف على وصف العوامس المتشابكة التل تتدا س معا لتشكيس الم يااالن اصل بب يسمح المعيار بم ارنة أدا الشركة حاليا ببداص ا فل فترات ساب ة وكذلك م ارنة
هذا اددا ببدا وحدات أ رب.
 أ يتم ا تيار مؤشرات اددا المالل على أساا الت ييم السليم والتحديد الواضح دهدافووظاصف الشركة.
 عند وضل معايير اددا البد م فحص وتحليس البيانات المحاسبية إلستعباد تبقير العوامسالتل ت رج ع نطاق سيطرف الشركات.
ويمك ت سيم المعايير المست دمة للتعبير ع مستوب اددا المالل على النحو التالل:

 1.1.1المعايير التاريخية
تعتمد هذه المعايير على المؤشيرات الماليية التاري يية أ لسينوات سياب ة فميقح ييتم م ارنية نسيبة
السيييولة للسيينة الحالييية مييل نسييبة السيييولة دع يوام سيياب ة (ليينفا الشييركة) وم ي قييم مححظيية التغي يرات
الحاصييلةق هييس التغيي يرات إلييى ادفض ييس أو إلييى ادس يوأ وهك ييذا بالنسييبة للنس ييو أو المعييدالت اد ي يرب
(النعيمل ق وآ رو ق 2661قص.)162:

 1.1.1المعايير المستهدفة
المعايير المست دفة تعنل المعايير التل تعتمد عادف على ال طط المست بلية للشركة والتيل تمقيس
الموازنات الت طيطيةق وهذه المعايير يستفيد من ا المحلس أو اإلدارف للتح ق م مدب تطبيق ال طيط
الموضييوعةق فالمحلييس المييالل ي ييوم بم ارنيية المعييايير المسييت دفة مييل المتح ييق وبالتييالل يحييدد فيمييا إذا
كانييت هنيياك انح ارفييات سيوا ايجابييية أوسييلبيةق وبالتييالل فيإ المعييايير المسييت دفة مي اددوات ال اميية
فل عملية الت طيط أو الراابة ( النعيملق وآ رو ق 2661ق ص.)162:
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 1.1.1المعايير الصناعية
هو معيار يوضل ضم صناعة معينة سوا ضم صناعة واحدف محلية أو إاليمية أو دوليةق
و يستفيد المحلس المالل بدرجة كبير م المعايير الصناعية فل راابة اددا وهل معايير تمقس
متوسط ددا ال طاع الذ تنتمل إليه الشركة اصة وأ الشركات تتشابه فل العديد م الصفات
وال صاصص ( العللق 2616ق ص.)14

 1.1مفهوم وأهمية المؤشرات المالية
تعتبر مؤشرات اددا المالل عحاة بي رامي وتاريخ هذه الم ارنة ال ايمة له إال إذا اور
بنسبة أ رب مماقلةق وتسمى بالنسبة المرجعيةق وعلى ضو عملية الم ارنة يمك

ت ييم جوانو

اددا المتعددف فل الشركة) (Leichter, 2007, p:82ق وتعتبر تلك المؤشرات م أهم أساليو
التحليس المالل حي
م

يمقل م م

يتمقس غرض ا ادساسل فل إمداد المستفيدي م الت ارير وال واصم المالية أو

المحللي

بمجموعة م

المؤشرات التل تساعد على ات اذ ا اررات م المست بلية

)ال صاونةق 8688ق ص )98:ق ويعود أهمية تلك المؤشرات فل كون ا توفر صورف إجمالية ع
أدا الشركة ق وأ الم ياا المالل الكلل مقس أرباح الشركة حصة لم ياا نجاح استراتيجيات ا
وتكتيكات ا التشغيليةق إذ أ نتاص ادرباح التل تكو دو التواعات توفر إشارف إلى أ استراتيجيات
الشركة وتكتيكات ا ال تح ق نتاصج ا المرجوف (الدعااق 8686ق ص )42:ق ويرب الباح

أ

المؤشرات المالية هل مرآف تعكا مدب كفا ف الشركة فل أدارف أنشطت ا وأصول ا وادرت ا فل تح يق
أهداف ا والتوسل فل استقمارات ا والتل يتم التعبير عن ا بإست دام النسو المالية.

 1.1أنواع المؤش ارت المالية
ت تلف المؤشرات المالية حسو النشاط و برف المحلس وهدف الش ص ال اصم بالتحليسق كما
تتواف داة هذه المؤشرات المالية على سحمة الفروض والمبادئ العلمية بالرغم م ذلك فإ هذه
النسو ال تعتبر جامدف أو قابتة بس يجو أ تتمتل بالمرونة الكافية لمواج ة كافة المتغيرات الدا لية
وال ارجيةق ولذلك يجو أ تتغير بإستمرار كس فترف أو كس عدف سنوات (نديمق 8686ق ص.)60:
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ويمك ت سيم تلك المؤشرات المالية إلى ما فصات رصيسة على النحو التاللBrigham ( :
:)and Ehrhardt,2011,p:89

 نسب السيولة. نسب الربحية. نسب المديونية. -نسب النشاط.

 نسب السوق. 1.1.1نسب السيولة
تعتبر هذه المجموعة م النسو م أهم النسو التل يست دم ا المحللو فل تحديد ادرف
الشركة على سداد التزامات ا ال صيرف ادجسق وم أهم هذه النسو نسبة التداوسق ونسبة السيولة
السريعة ) )Robinson, et. al., 2004, p: 231وينظر المحللو إلى تدنل تلك النسبة ب لق
لكونه مؤش ار لمشكحت فل التدفق الن د على المدب ال صير اد تؤد إلى إفحا الشركةق أما ارتفاع
هذه النسبة فيعنل زيادف فل ايمة ادصوس المتداولة المتحررف م مطالبات الداصني ال صيرف ادجسق
ادمر الذ يعنل وضعا أكقر أمانا بالنسبة للداصني اصير ادجسق ولك يجو أ ال ينظر بإرتياح
إلى اإلرتفاع غير العاد فل هذه النسبةق دنه اد يعنل أما ن دا معطحق أو زيادف ع الحجم المناسو
م البضاعةق أو ارتفاعا غير مبرر فل حجم الديو بسبو البط فل تحصيل اق وهذه ادمور مظاهر
لسو إدارف السيولة (ع سق 2009ق ص .)886

 1.1.1.1نسبة التداول
تعتبر نسبة التداوس إحدب النسو المالية ادساسية التل ت اا ب ا حالة ادما الواجو أ
توفره اإلدارف لألمواس المستقمرف فل الشركةق وهل ت يا ادرف الشركة على سداد إلتزامات ا ال صيرف
ادجس م إجمالل أصول ا المتداولة وهذه النسبة ت يا عدد المرات التل يمك لألصوس المتداولة
أ تغطل ب ا مطلوبات ا المتداولةق وليا هنالك مبلد كافل يمك أ يتم تحديده لإلشارف على م دار
نسبة التداوس ف ذا محكوم بطبيعة عمس الشركةق حي
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يشير ان فاض ا إلى أ الشركة يمك أ

تواجه صعوبة فل مواج ة التزامات ا اصيرف ادجس فل حي أ ارتفاع هذه النسبة يشير إلى الشركة
يمك أ تواجه استقما ار زاصدا فل اصول ا المتداولة م ارنة بما تحتاجه(ال صاونةق 8688ق ص.)96
نسبة التداول =

مجموع ادصوس المتداولة
مجموع ال صوم المتداولة

 1.1.1.1نسبة التداول السريعة
تعتبر نسبة التداوس السريعة أكقر داة م النسبة الساب ة فل اياا ادرف الشركة على سداد
إلتزامات ا اصيرف ادجسق حي

تستبعد فل حساب ا عنصر الم زو باعتباره أاس عناصر ادصوس

المتداولة سيولة وأكقرها عرضة لل سارف واد ال تتمك الشركة م بيعه على اإلطحقق وتعتبر هذه
مؤشر جيدا ل درت ا على مواج ة إلتزامات ا الجارية بسرعة دو اللجو إلى است دام عنصر
ا
النسبة
ادصوس المتداولة اداس سيولة كالم زو السلعل (.) Brigham and Ehrhardt, 2011, p:91
نسبة التداول السريعة =

مجموع ادصوس المتداولة – الم زو
مجموع ال صوم المتداولة

 1.1.1.1نسبة النقدية
ت تم هذه النسبة ببكقر أصوس الشركة سيولة وهل الن دية وذلك فل عحات ا بإلتزامات الشركة
ال صيرف ادجسق وي تم المحللو ب ذه النسبة د أصوس الشركة م الن د وادوراق المالية هل
ادصوس ادكقر سيولةق والتل سيعتمد علي ا فل الوفا باإللتزامات بشكس رصيا اصة إذا لم تتمك
الشركة م تسييس أصول ا اد ربق وم الم م اإلشارف إلى تدنى هذه النسبة ال يعنل سو وضل
السيولة لدب الشركة دنه اد يكو ل ا ترتيو لحاتراض م البنوك عند الحاجة تحصس بموجبه
على الن د عند الحاجة (ع سق 2664ق ص.)211:
نسبة النقدية =

مجموع الن دية
مجموع ال صوم المتداولة
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 1.1.1.1نسبة صافي رأس المال العامل
يعرف صافل رأا الماس العامس ببنه الفرق بي ادصوس المتداولة وال صوم المتداولةق ل ذا
ف و ليا نسبة مالية كبااية النسو اد رب بس هو عبارف ع مف وم كمل لنسبة التداوس حي

تبي

ادراام مدب زيادف ادصوس المتداولة على ال صوم المتداولة ( ع سق 2664ق ص)211:ق ويعتبر
رأا الماس العامس المتاح للشركة م أوس اهتمامات الداصنو اصيرف ادجس حي

أنه يمقس أصوال تم

تمويل ا م مصادر تمويس رأا الماس طويس ادجسق والتل ال تتطلو سداد فل ادجس ال صيرق
لذلك فكلما زاد رأا الماس العامس كلما كا ذلك أكقر حماية واطمصنانا على إمكانية سداد الديو
ال صيرف ادجس فل موعدها وعلى الرغم م أ رأا الماس العامس الكبير يكو داصما مطمصننا
للداصني اصير ادجسق إال أ ذلك ال يضم فل حد ذاته سداد الديو فل موعد استح اا اق ف د
تكو زيادف رأا الماس العامس نتيجة م زو راكدق لذلك يجو أ يصاحبه تحاليس أ رب كمؤشرات
نسبة التداوس ق السيولة السريعةق معدس دو ار المديني ق ومعدس دو ار الم زو مل تحليس رأا
الماس العامس (نوري وأ رو ق 2002ق ص.)959 :

 1.1.1نسب الربحية
إ

م

أهم أهداف الشركة التل تسعى لتح ي ا هو تح يق ادرباح وبتعبير أدق تعظيم

ادرباحق والحصوس على أكبر معدس للربحية والتل تعتبر محصلة ن اصية للعديد م

العمليات

وال اررات المرتبطة بجميل نواحل النشاطق ويتم است دام هذه النسو م ابس محك الشركة للحكم
على كفا ف اإلدارف فل تح يق أهداف الشركة ( النعيمل وآ رو ق 8668ق ص )88:وهذه النسو
تعتبر موضل اهتمام لجميل ادطراف المعينة مقس الداصني

والمستقمري

والمالكي

واإلدرافق

وتساعدهم على ات اذ ا اررات م اإلستقماريةق وتن سم هذه النسبة إلى اسمي نسو تتعلق بربحية
المبيعاتق ونسو تتعلق بربحية اإلستقمارات ).)Dalabeeh, 2013, p:25
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 1.1.1.1نسب ربحية المبيعات
 1.1.1.1.1نسبة مجمل ربح العمليات
يتم احتساو هذه النسبة م

حس ت سيم مجمس ربح عمليات الشركة على صافل مبيعات اق

ومجمس ربل العمليات هو عبارف ع الفرق بي تكلفة إنتاج السلعة وسعر بيع ا

(schonbohm,

) 2013, p:70وتعكا هذه النسبة مدب كفا ف اإلدارف فل التعامس مل العناصر التل تكو تكلفة
المبيعات وكذلك مدب ادرت ا على السيطرف علي اق وتحافظ هذه النسبة فل كقير م الحاالت على
معدس قبات مع وس فل حالة است رار أسعار البيل وتكاليف اإلنتاجق أما إذا تغيرت هذه المكونات
نتيجة ان فاض مستوب السلعة المنتجة أو رفع اق

بشكس ملحوظ بي فترف وأ رب فإ هذا اد يكو

أو اد يكو نتيجة للتغي ير فل سعر البيل أو مكونات التكلفةق د هذه النسبة ليست إال محصلة
للعحاة بي هذه العناصر فتتغير لتغيرها( ع سق 8664ق ص.)868:
مجمس ربح العمليات

نسبة مجمل ربح العمليات=

×

166

صافل المبيعات

 1.1.1.1.1نسبة هامش الدخل التشغيلي
تؤشر هذه النسبة على مدب الكفا ف التشغيلية للشركة وعلى مدب ادرت ا على تح يق ادرباح
م

أنشطت ا ادساسية حي

تعكا العحاة بي

الربح التشغيلل والمبيعاتق وتظ ر العاصد م

النشاط ادساسل ابس المصاريف غير التشغيلية (.)Brigham and Ehrhardt, 2011, p:98
نسبة هامش الدخل التشغيلي=

اإلرباح ابس الفواصد والضراصو
صافل المبيعات

×

166

 1.1.1.1.1نسبة صافي الربح
ال ت تلف هذه النسبة ع ساب ت ا إال بشمول ا لألرباح اد رب المح ة م عمليات ارج
نشاط الشركةق وذلك بعد اد ذ بعي االعتبار المصروفات اد رب والضراصو المدفوعة ق وتعتبر
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هذا النسبة م ياسا أشمس للربحية م النسبتي الساب تي ولك البد م اإلشارف إلي م جميعا فل آ
واحد للوصوس إلى نتيجة أدق فل الحكم على ربحية الشركة (ال صاونةق 8688ق ص.(88:
نسبة صافي الربح =

ادرباح بعد الفواصد والضراصو
صافل المبيعات

×

166

 1.1.1.1نسب ربحية متعلقة باالستثمارات .
 1.1.1.1.1العائد على إجمالي األصول
ي يا هذا المعدس مدب ربحية ادصوس أو اإلنتاجية الن اصية لألصوسق وكلما كا هذا المعدس
مرتفعا سوا بالنسبة إلى متوسط الصناعة أو إلى سنوات ساب ة لنفا الشركة كلما كا أدا الشركة
أفضس وأن ا تح ق أرباحا جيدف ( النعيملق 8668ق ص.)66:

العائد على إجمالي األصول=

صافل الربح بعد الضريبة

×

166

إجمالل ادصوس

 1.1.1.1.1العائد على حق الملكية
تمقس هذه النسبة م ياسا شامح للربحيةق دن ا ت يا العاصد المالل المتح ق على إستقمارات
المساهمي فل الشركةق لذا تعتبر مؤش ار على المدب الذ

استطاعت فيه اإلدارف است دام هذه

مؤشر أيضا على مدب ادرف الشركة على جذو اإلستقمارات إلي ا
ا
االستقمارات بشكس مربحق كما تعتبر
بحكم كو العاصد على اإلستقمار محددا أساسيا ل اررات المستقمري )ع سق 2009ق ص.)336:
صافل الربح

العائد على حق الملكية =

متوسط ح وق الملكية
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×

166

 1.1.1نسب المديونية
تعتبر هذه النسو م أهم النسو التل تست دم لمعرفة مدب اعتماد الشركة على أمواس الغير
فل اإلستقمارات الم تلفة الموجودف لدي ا))Robinson, et. al., 2004, p: 231ق وهل ت يا
درجة المديونية للشركة على المدب الطويس وأهمية تلك الديو إلى رأا الماس الشركة وهذه النسو
تكو مؤشرات داي ة حوس الوضل المالل للشركة وتعبر ع م درت ا على تسديد إلتزامات ا طويلة
ادجس مقس ال روض والسندات( النعيملق 8668ق ص.)866

 1.1.1.1نسبة الديون إلى إجمالي األصول (معدل نسبة المديونية أو االقتراض)
ت يا هذه النسبة نسبة الديو التل ساهم في ا الغير بالنسبة إلى إجمالل أصوس الشركةق و
كلما تدنت هذه النسبة كلما دس على أ الشركة تعتمد فل تمويس أصول ا على اإلمكانيات الذاتية
والعكا صحيحق حي

أ

إرتفاع هذه النسبة غير مرغوو بإعتبار أ

الشركة ستتحمس فواصد

وأاساط كبيرف على ال روض التل حصلت علي اق باإلضافة إلى أ إرتفاع نسبة الديو ستؤد إلى
ارت ا ارار اإلدارف للج ات الم رضة (النعيملق 8668ق ص.)866:
مجموع ال صوم المتداولة +ال صوم طويلة ادجس

نسبة الديون إلى إجمالي األصول =

إجمالل ادصوس

 1.1.1.1نسبة الملكية
تست دم نسبة الملكية لمعرفة ما تملكه الشركة م ادصوس وت يا مدب اعتماد الشركة على
التمويس الدا لل دنشطت ا ادصوس (الشراطللق 8686ق ص.)84:

نسبة الملكية =

إجمالل ح وق الملكية
إجمالل ادصوس

54

 1.1.1.1نسبة الديون إلى حقوق الملكية
ت يا هذه النسبة نسبة الديو إلى ح وق المحك ودرجة اعتماد الشركة على التمويس م
مصادرها الذاتيةق وتحاوس كقير م الشركات ضبط هذه النسبة حتى تتمك م التحكم بالدي
ال ارجل ( النعيملق 8668ق ص.)869:
مجموع ال صوم المتداولة +ال صوم طويلة ادجس

نسبة الديون إلى حقوق الملكية =

إجمالل ح وق الملكية

 1.1.1.1عدد مرات تغطية الفوائد
ي يا هذا المعدس ادرف الشركة على سداد ايمة الفواصد المستح ة علي ا وم قم ت فيض درجة
الم اطرف التل تواجه الديو طويلة ادجس (الشراطللق8686قص.)06:
الربح ابس الضريبة +الفواصد

عدد مرات تغطية الفوائد =

مصروف الفواصد

 1.1.1.1حق الملكية إلى األصول الثابتة
تعتبر هذه النسبة مؤش ار للمدب الذ

ذهبت إليه الشركة فل تمويس أصول ا م أمواس الغير

وتعتبر مؤش ار إلى نوع التمويس الذ سوف تحتاجه الشركة مست بح ( الغصي ق8669ق ص.)86:
حق الملكية إلى األصول الثابتة =

ح وق المكلية
صافل ادصوس القابتة

 1.1.1نسب النشاط
ت يا هذه النسو مدب كفا ف إدارف الشركة فل توزيل مواردها المادية توزيعا مناسبا على
م تلف أنواع ادصوسق كما ت يا مدب كفا ت ا فل است دام أصول ا إلنتاج أكبر ادر ممك م
السلل وال دمات وتح يق أكبر حجم ممك م المبيعات وبالتالل تح يق أعلى ربح ممك ق وتضم
نسو النشاط جميع ا الم ارنة بي صافل المبيعات وجميل اإلستقمارات فل م تلف أنواع ادصوس
مل تركيز على ذلك الجز م

ادصوس ذات الصلة ادكبر فل تح يق المبيعات
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اصة فل

الشركات التجاريةق وت وم نسو النشاط على إفتراض وجود تواز مع وس بي المبيعات وم تلف
أنواع ادصوس م بضاعة ومدني وأصوس قابتةق وتعمس على الكشف ع أ

لس اد يط أر على

هذا التواز (ع سق 2009ق ص.)888-880:

 1.1.1.1معدل دوران المخزون
ي يا معدس دو ار الم زو كفا ف اإلدارف فل تحويس البضاعة إلى سيولة ن دية ع طريق بيع ا
وتحديد درجة سيولة الم زو وهذا يعطل مؤش ار على جودف أو كفا ف الم زو (حويلةق 2012ق ص :
 )27فإرتفاع مؤشر دو ار الم زو يدس على ادرف الشركة وكفا ت ا فل إدارف الم زو ق وبالتالل
يحس السيولة والربحية د ادمواس المستقمرف فل الم زو تكو اليلةق ويعمس على تجنو أ
ساصر تنت ع ركود الم زو ق أما ان فاضه يعكا عدم ادرت ا وكفا ت ا فل إدارف الم زو
).)Brigham and Ehrhardt, 2011, p:92

معدل دوران المخزون=

صافل المبيعات
الم زو

 1.1.1.1معدل دوران المدينين
تعكا هذه النسبة عدد مرات تحوس المديني إلى ن دية حس السنةق ويعتبر التدفق الس س م
المديني إلى ن دية مؤش ار لجودف رأا الماس العامس للشركة وم ياسا م ما ل درت ا على التشغيس
(نوري وآ رو ق 8668ق ص .)408:
معدل دوران المدينين =

صافل المبيعات
إجمالل المديني

 1.1.1.1معدل دوران األصول المتداولة
يركز معدس دو ار ادصوس المتداولة على مدب كفا ف الشركة فل است دام ادصوس المتداولة
لتوليد المبيعاتق حي

يعكا إرتفاع هذا المعدس كفا ت ا فل است دام ادصوس المتداولة بينما

ان فاضه يعكا عدم اإلستغحس ادمقس دصول ا المتداولة فل توليد المبيعاتق وهذا يتطلو م
الشركة إتباع السياسات التل تعمس على زيادف مبيعات ا (ع سق 8664ق ص.)882:
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صافل المبيعات

معدل دوران األصول المتداولة =

إجمالل ادصوس المتداولة

 1.1.1.1معدل دوران األصول الثابتة
وي يا هذا المؤشر كفا ف اإلدارف فل است دام أصول ا القابتة دجس تح يق المبيعاتق فإذا كا
هذا المعدس مرتفعا فانه يعكا ادرف الشركة على االست دام الفعاس دصول ا أما ان فاضه فيدلس
على عدم استغحس ادصوس القابتة بكفا ف وعدم وجود تواز ما بي المبيعات وحجم االستقمارات
فل ادصوس (.) Brigham and Ehrhardt, 2011, p:94
صافل المبيعات

معدل دوران األصول الثابتة =

إجمالل ادصوس القابتة

 1.1.1.1معدل دوران إجمالي األصول.
ي يا معدس دو ار إجمالل ادصوس كفا ف اإلدارف فل إدارف إجمالل ادصوس لتوليد المبيعاتق
ف ذه النسبة تشير إلى عدد الدنانير م المبيعات الناجمة ع الدينار الواحد المستقمر فل ادصوس
ق وارتفاع هذه النسبة يدلس على اإلست دام ادكفب لألصوس فل توليد المبيعاتق أما ان فاض هذه
النسبة يدلس على أ الشركة ال تنت حجم مبيعات كافل بالم ارنة مل حجم اإلستقمارق وبالتالل فإنه
ي توجو على الشركة إتباع السياسات التل تؤد

إلى زيادف المبيعات أو العمس على ت فيض حجم

اإلستقمارات بالت لص م بعض ادصوس (العامر ق 8668ق ص.)886:
صافل المبيعات

معدل دوران إجمالي األصول =

إجمالل ادصوس

 1.1.1.1معدل دوران الدائنين
يعتبر معدس دو ار الداصني مؤشر على السرعة التل ت وم ب ا الشركة فل تسديد إلتزامات اق لذا
فإ

أ

انحراف فل هذه المعادلة يجو أ يعطل عناية كافية د اإلن فاض اد يكو نتيجة

لحصوس الشركة على صمق فبصبح معه تفضس الدفل الن د ق أو أ الداصني سحبوا اإلعتمادات
الم دمة للشركةق أما إذا ارتفل معدس دو ار الداصني
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فإ

هذا مؤشر على حصوس الشركة على

تس يحت جديدفق أو مددا أطوس فل الوفا أو اد يكو مؤش ار على مشكلة سيولة أدت بالشركة إلى
التب ر فل دفل التزامات ا ( ع سق 2009ق ص.)884:
المشتريات اآلجلة

معدل دوران الدائنين =

إجمالل الداصني

 1.1.1.1معدل دوران رأس المال العام
يعكا هذا المعدس العحاة بي صافل المبيعات ورأا الماس العامس وتوضح هذه العحاة إذا
كانت الشركة متوسعة فل نشاط ا أو تحتفظ ببصوس ساصلة أكقر م حاجت اق وتتطلو داة الحكم على
هذه النسبة م ارنة مؤشرات الشركة موضل التحليس بمقيحت ا م الشركات اد ربق وبشكس عام يعكا
معدس الدو ار المن فض عدم كفا ف الشركة فل حي يعكا معدس الدو ار المرتفل كفا ف جيدف مل أ ذ
احتماالت التوسل بعي االعتبار (ع سق 2009ق ص .)680
صافل المبيعات

معدل دوران رأس المال العام =

متوسط رأا الماس

 1.1.1نسب السوق
ت تم هذه النسو بتوضيح عحاة سعر الس م مل ادرباح والتدف ات الن دية وال يمة الدفترية
للس مق وكذلك تعطل صورف للمستقمري ع وضل الشركةق ويتم است دام هذه النسو م ابس إدارف
الشركة فل تحليس ال يمة السواية دس م ا (النعيملق 8668ق ص.)86:

 1.1.1.1نسبة سعر السهم إلى عائد السهم
تعتبر هذه النسبة م أهم المؤشرات المالية وأكقرها است داما فل ت يم سعر السوقق فكلما
ان فض سعر الس ر للعاصد كلما كا حاف از لش ار ادس م م ابس المستقمري أمح فل تح يق
مكاسو نتيجة ارتفاع سعر الس م مست بح (.)Vomacka, 2008, p77
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سعر الس م

نسبة سعر السهم إلى عائد السهم =

×

166

عاصد الس م

 1.1.1.1عائد التوزيع
تفيد هذه النسبة فل الحكم على فرص اإلستقمار حي

يتواف ابوس المستقمر بفرص االستقمار

على م دار العاصد المح ق وكلما ارتفعت تلك النسو كلما كا أفضس (الغصي ق 8669ققص.)88
نصيو الس م م اإلرباح الموزعة

عائد التوزيع =

سعر الس م السوال

 1.1.1.1القيمة السوقية إلى القيمة االسمية للسهم
حس ت سيم ال يمة السواية للس م على ال يمة اإلسمية للس مق فإذا

يتم احتساو هذه النسبة م

كانت نسبة السعر إلى ال يمة الدفترية مرتفعة فإن ا تعكا ادرف الشركة على تح يق عواصد وأرباح
ببعلى م

المعدس الساصد فل السوق عند نفا مستوب معدس الم اطرف ( Brigham and

.)Ehrhardt, 2011, p:102
القيمة السوقية للسهم إلى القيمة االسمية للسهم=

ال يمة السواية للس م
ال يمة االسمية للس م

 1.1.1.1عائد السهم العادي.
ت يا هذه النسبة ربحية كس س م بمفردهق ويتم اياا هذه النسبة م

حس ت سيم صافل الربح

بعد الضريبة بعد طرح توزيعات ادس م العادية على عدد ادس م العادية للشركة (الغصي ق 8669ق
ص.)88:
عائد السهم =

صافل الربح بعد الضريبة –توزيعات ادس م
عدد ادس م

59

 1.1االنتقادات الموجهة للمؤشرات المالية
على الرغم م أهمية المؤشرات المالية فل ت ييم اددا المالل إال أ هناك انت ادات وج ت
إلست دام تلك المؤشرات وم أهم تلك اإلنت ادات أن ا تاري ية وت تم بالماضل دو المست بسق
وتركز على اياا نتاص اددا فل ادجس ال صيرق رغم أ معظم ال اررات اإلدارية ذات تبقير طويس
ادجسق وأيضا م اإلنت ادات التل وج ت لتلك الم اييا أن ا ال تب ذ بعي اإلعتبار العحاة بي
الم اطرف والعاصد المتح قق ومل ظ ور أهمية تعظيم قروف المالكي فإ الحاجة تزايدت إلى وجود
م اييا جديدف يمك

أ

ت دم معلومات مباشرف حوس كيفية ايام ادنشطة الم تلفة فل الشركة

بالمساهمة فل إيجاد و لق ال يمة للمالكي .
وم

هنا برزت أهمية الم اييا اإلاتصادية لألدا كال يمة اإلاتصادية المضافة وال يمة

السواية المضافة كم اييا يمك أ توجه الج ود نحو إحدا

تبقير ايجابل على سعر الس م فل

السوقق وتح يق هدف تعظيم قروف المالكي ق وهذا اإلتجاه يتسق مل النماذج والم اييا اإلاتصادية
كونه يستند على فرضية أساسية للنظرية الماليةق التل تعتبر أ المستقمر الرشيد ي وم بت ييم س م
شركة معينة بنا على ايمة التدف ات الن دية المست بليةق التل يمك أ يحصس علي ا م

هذا

الس مق ف ذا اإلتجاه يركز على ال يمة فل ادجس الطويس بدال م ادرباح المحاسبية ال صيرف ادجس
وأنه يجعس كافة ال اررات موج ة نحو تعزيز هذه ال يمة ( نديم ق8686قص.)64:
وم أهم مؤشرات اددا المالل الحديقة ما يلل:
 : 1.1.1مؤشرات القيمة االقتصادية المضافة EVA
ت يا مؤشرات ال يمة االاتصادية المضافة أقر الممارسات والتصرفات اإلدارية منذ نشبف
الشركة وتمقس ت دي ار لألرباح اإلاتصادية الح ي ية للعامق وهل ت تلف جذريا ع ادرباح المحاسبيةق
حي

إ ال يمة اإلاتصادية المضافة تتمقس بالد س المتب ل بعد طرح تكلفة ادمواسق فل حي أ
تكلفة دمواس الملكيةق حي

ادرباح المحاسبية ال تب ذ فل عي اإلعتبار أ

إ أمواس الملكية ل ا

تكلفةق فادمواس التل ترك ا المحك فل الشركة كا يمك است دام ا فل إستقمارات ارجية وكا
م

الممك

أ

يح ق عاصد م

وراص اق أ

أ

المحك ضحوا بفرص إستقمار أموال م فل

است دامات أ رب عندما ااموا بترك بعض ح وا م المادية دا س الشركة إلعادف إستقمارها وال شك
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أ ذلك يمقس تكلفة الفرصة البديلة وليا تكلفة مجانية وهل تكلفة ح ي ية بكس الم ايياق وأ ال يمة
اإلاتصادية المضافة توفر م ياا جيد ع م دار اإلضافة التل تح ا الشركة دصحاو ادس مق
وعلى هذا ادساا فإذا ركز المد ار على ال يمة اإلاتصادية المضافة فإ

ذلك يعنل أن م فل

الطريق الصحيح نحو تعظيم قروف المحكق وكذلك يمك است دام ال يمة اإلاتصادية المضافة أيضا
لألاسام الرصيسية دا س الشركة وفل هذه الحالة يتم وضل نظام حوافز للمد ار على أساا مدب ما
يح ونه م ايمة ااتصادية مضافة( مصطفى والش او ق 8688قص .)868
القيمة االقتصادية المضافة = ( الربح الصافل _ تكلفة رأا الماس)
 1.1.1مقياس القيمة السوقية المضافةMVA
طورت شركة ستر ستيورت م ياا إاتصاد

أ ر لألدا أسمته م ياا ال يمة السواية

المضافة MVAوهو الفرق بي ال يمة السواية للشركة ورأا الماس المستقمرق ويست دم هذا الم ياا
لت ييم أدا الشركة منذ إنشاص ا ويمك است دام هذا الم ياا لم ارنة أدا الشركات فل اطاعات
إاتصادية م تل ة ويمك حساو ال يمة السواية المضافة م

حس طرح ال يمة السواية إلجمالل

ح وق الملكية م ال يمة الدفترية إلجمالل ح وق الملكيةق حي

تكو نتيجة المعادلة الساب ة موجبة

عندما تتجاوز ال يمة السواية إلجمالل ح وق الملكية ايمت ا الدفترية وهذا يعنل أ عواصد ادس م فل
السوق اد ازدادت حس فترف حيات اق وتكو سالبة إذا ان فضت ال يمة السواية إلجمالل ح وق
الملكية ع ايمت ا الدفترية وهذا يعنل أ عواصد ادس م فل السوق اد ان فضت حس فترف حيات ا
وتكو النتيجة صفر فل حالة تساو ال يمة السواية إلجمالل ح وق الملكية مل ايمت ا الدفترية ق
وهذا يعنل قبات عواصد ادس م حس فترف حيات ا دو زيادف أو ن صا (نديمق 8686ق ص.)90:
القيمة السوقية المضافة = ( ال يمة السواية لح وق الملكية _ ال يمة الدفترية ح وق الملكية)
ويرب الباح

أنه رغم االنت ادات الموج ة للمؤشرات المالية تب ى هذه المؤشرات ادكقر شيوعا

واست داماق وأن ا توفر م ياا هام لمدب كفا ف الشركة فل استغحس مواردها وتح يق أهداف ا وت يم
أداص ا م

جوانو متعددف كتعظيم ربحيت ا واظ ار مدب م درت ا على سداد التزامات ا ال صيرف
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والطويلة ادجسق وأن ا تعكا مدب نجاح ا فل تحسي فرص ا اإلستقمارية وتعزيز ادرت ا التنافسيةق
وأ االنت ادات الموج ة لتلك المؤشرات جا ت لتعزز دور هذه النسو فل ت يم أدا الشركات م
حس تركيزها على جانو ادرباح االاتصادية واعتمادها على ال يمة فل ادجس الطويس بدال م
ادرباح المحاسبية ال صيرف ادجسق وكذلك يرب الباح

أ المؤشرات الحديقة كال يمة اإلاتصادية

المضافة وال يمة السواية المضافة ت تلف أهميت ا وتبقيرها حسو طبيعة وحجم الشركة حي

يزاد

أهميت ا فل الشركات المساهمة الكبيرف والتل تعتمد على الفصس بي اإلدارف والمحك م

حس

ماتوفره م م ياا جيد ع م دار اإلضافة التل تح ا إدارف الشركة للمحك( حملة ادس م) حف
الشركات العاصلية والتل أغلو مدراص ا هم أنفس م محك الشركة.
1.1

ملخص الفصل
تناوس الفصس المتغير التابل لإلطار النظر اددا الماللق وبدأ الفصس بم دمة ع اددا

المالل ومف ومه وأهميته والذ
تح يق أهداف ا المالية م

يتمقس ببنه تعبير ع أدا الشركة وانعكاا ل درت ا واابليت ا على
حس است دام المؤشرات الماليةق وتنعكا أهمية ذلك التعبير ببنه

الم ياا المحدد لمدب نجاح المنظمات فل تح يق أهداف اق وأ تطوير وتعزيز أداص ا يساعدها فل
تح يق ميزف تنافسية يمكن ا م

االستمرار والتوسل فل أنشطت اق كما تناوس الفصس المعايير

المست دمة للتعبير ع مستوب اددا المالل وطرق ت ييمه باست دام المؤشرات المالية وكما تم
تناوس فصات وأنواع النسو المالية وتم ت سيم ا إلى ما فصات أوال :نسو السيولة والتل تعتبر م
أهم النسو التل يست دم ا المحللو فل تحديد ادرف الشركة على سداد التزامات ا اصيرف ادجسق
قانيا :نسو الربحية والتل ت يا كفا ف وفاعلية اإلدارف فل تعظيم ربحية الشركة وتن سم هذه النسو
إلى اسمي نسو تتعلق بربحية المبيعات ونسو تتعلق بربحية االستقماراتق قالقا :نسو المديونية
والتل تعكا مدب ادرف الشركة على سداد ديون ا طويلة ادجسق رابعا :نسو النشاط والتل ت يا
مدب كفا ف إدارف الشركة فل توزيل مواردها المادية توزيعا مناسبا على م تلف أنواع ادصوسق
امسا :نسو السوق والتل ت تم بتوضيح عحاة سعر الس م مل ادرباح والتدف ات الن دية وال يمة
الدفترية للس مق وكما تناوس الفصس اإلنت ادات الموج ة إلى المؤشرات المالية والتل من ا أ تلك
المؤشرات تاري ية وت تم بالماضل دو

المست بس وتركز على اياا نتاص

اددا فل ادجس

ال صيرق وكما تناوس أهم المؤشرات الحديقة لت يم اددا كمؤشر ال يمة االاتصادية المضافة وم ياا
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ال يمة السواية المضافة والتل ركزت على تح يق الربح االاتصاد

وت ديم معلومات مباشرف حوس

كيفية ايام ادنشطة الم تلفة فل الشركة بالمساهمة فل إيجاد و لق ايمة مضافة لمحك الشركةق
وأ ي ار تم إ تتام هذا الفصس بالتبكيد على أهمية النسو المالية وأن ا مازالت ادكقر شيوعا
واست داما م ابس الشركات مل التبكيد على أهمية اد ذ بعي االعتبار المؤشرات الحديقة التل
هدفت إلى تدعيم تلك النسو .
والفصل القادم يتناول إجراءات الدراسة .
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الفصل الرابع

إجراءات الدراســـــة



مقدمة



منهجية الدراسة



مجتمع الدراسة



أدوات الدراسة



المعالجات اإلحصائية
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 1.1مقدمة
يتنيياوس هييذا الفصييس اإلج ي ي ار ات وال طي يوات المن جيي يية التييل تمييت فييل مج يياس الد ارسيية الميدانيييةق
حي ي

يتنيياوس من ي ي الد ارس ييةق ومجتم ييل الد ارسي ييةق والعين يية التييل طب ييت علي ييا الد ارس ييةق إضياف يية إلييى

توضيي ييح اددوات المست دمييية ف ييل الد ارسييية و طوات ي يياق وادس يياليو اإلحصاصيييية الت ييل اس ييت دمت ف ييل
تحلييس البيانيات للتوصيس إلى النتاص وم قم تح يق أهداف الدراسةق وفيما يلل تفاصييس ميا ت يدم:

 1.1منهج الدراسـة
اعتمدت الدراسة على است دام المن
القانوية والتل تشمس الكتو وادبحا
م

حس ااصمة است صا

الوصفل التحليلل م

حس اإلعتماد على المصادر

والدوريات العلمية المت صصةق وكذلك على المصادر ادولية

تم تصميم ا وتوزيع ا لمعرفة درجة تطبيق الشركات الصناعية

الفلسطينية لنظام اإلنتاج فل الوات المحددق باإلضافة إلى إج ار الم ابحت لجمل البيانات ال اصة
بمؤشرات اددا المالل م
اواصم االست صا م

حس ااصمة است صا أعدت لذلك الغرض وبعد ذلك تم تفريد وتحليس

حس است دام البرام اإلحصاصية.

 1.1مجتمع الدراسة
يتمقس مجتمل الدراسة م الشركات الصناعية الفلسطينية فل المحافظات الجنوبية والتل يزيد
رأسمال ا ع

نصف مليو

دوالر أمريكل والتل يبلد عددها حسو ت ديرات و ازرف االاتصاد

الفلسطينية  06شركة صناعيةق واد تم توزيل اواصم االست صا ال اصة بمدب تطبيق نظام اإلنتاج
فل الوات المحدد على المد ار الماليي واإلداريي ومحاسبل وأعضا مجلا إدارف كافة الشركات
المكونة لمجتمل الدراسةق باإلضافة إلى إج ار الم ابحت مل محاسبل تلك الشركات لجمل البيانات
ال اصة بالمؤشرات الماليةق واد تم الحصوس على استجابة  94شركة أ
مجتمل الدراسةق ولم يستبعد أ

ما نسبته ( )%28م

من ا نظ ار لتح ق الشروط المطلوبة لإلجابة والجداوس التالية تبي

صاصص العينة كما يلل:
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جدوس رام ()988

توزيل أفراد العينة حسو المؤهس العلمل
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة%

بكالوريوا

64

8480

ماجستير

0

8888

أ رب

9

288

المجموع

49

100.0

يبي جدوس رام ( )988أ نسبة  %41.4م أفراد العينة حاصلي على درجة البكالوريوا
أو درجة الماجستير بينما  %4.2م أفراد العينة لدي م مؤهحت أ رب كالدبلوم أو أاس مما يدلس أ
غالبية أفراد العينة لدي م الم ارات والكفا ف العلمية مما يعزز مصدااية وداة البيانات التل تم
الحصوس علي ا ق وبالتالل امكانية اإلعتماد علي ا.
جدوس رام ()988

توزيل أفراد العينة حسو الت صص
التخصص

التكرار

النسبة%

محاسبة

68

0686

إدارف أعماس

0

8888

ااتصاد

8

8

أ رب

88

8888

المجموع

49

100.0

يبي جدوس رام ( )988أ  %8888م أفراد عينة الدراسة ت صص م فل مجاس المحاسبة
واإلدارف واإلاتصادق وهل نسبة جيدف تدس على أ أفراد العينة لدي م معرفة فل مجاالت المحاسبة
واإلدارف بينما  %88.5دارسي ت صصات أ رب وهذا يعود إلى أ الدراسة لم تب ذ فل الحسبا
بعض الت صصات اد رب كال ندسة والحاسوو وغيرها نظ ار لسعل الدراسة ا
المست دفة هم م لدي م معرفة ببساليو المحاسبة اإلدارية.

66

تكو

الفصة

جدوس رام ()9.6

توزيل أفراد العينة حسو عدد سنوات ال برف
عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة%

 1-1سنوات

2

8086

 16-1سنوات

21

9884

 11-11سنة

14

8280

أكقر م  11سنة

6

8888

المجموع

80

100.0

يبي جدوس رام ( )9.6أ  %43.1م أفراد العينة يتمتعو ب برف عملية تزيد ع  1سنوات
مما يعنل ا لدي م برف وكفا ف عملية وأ لدي م أدق التفاصيس المتعل ة بعمل م وأ اجابات م
لف رات االستبانة م واال تلك ال برف.
جدوس رام ()989

توزيل أفراد العينة حسو طبيعة العمس

يبي

طبيعة العمل

التكرار

النسبة%

عضو مجلا إدارف

6

088

مدير ادار

86

9682

مدير مالل

88

8889

محاسو

88

6680

المجموع

49

100.0

جدوس رام ( )989أ

 %69.4م

أفراد عينة الدراسة العينة يعملو فل المجاالت

اإلدارية كمد ار ماليي أو إداريي أو أعضا مجلا اإلدارف ق وهذا يدس على أ غالبية أفراد العينة
هم م لدي م معرفة ب اررات وآليات الش ار واإلنتاج وال اررات ال اصة بالتحسي المستمر مما يعكا
داة النتاص التل تم الحصوس علي ا.
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جدوس رام ()1.1

توزيل أفراد العينة حسو اطاع الصناعة الذ تنتمل اليه
التكرار النسبة%

قطاع الصناعة
المواد الغذاصية والمشروبات

86

8088

المنسوجات والمحبا

8

988

8

8688

الصناعات االلكترونية والك رباصية

6

088

صناعات المعدنية والكيماوية

8

988

الباطو

4

8289

بحستيك

4

8289

اسفن

6

088

ر ام

6

088

المجموع

49

100.0

ادقا

يبي جدوس رام( )1.1أ  %26.5م أفراد عينة تنتمل الل اطاع المواد الغذاصية والمشروبات
ق بينما  14.1تنتمل الى اطياع البياطو واطياع البحسيتيكق و  %16.2تنتميل اليى اطياع ادقيا ق
و %1.1تنتمييل اليى اطيياع الصييناعات االلكترونييية والك رباصييية او اطيياع اإلسييفن او اطيياع الر ييامق
و %1.1تنتمل اليى اطياع المنسيوجات والمحبيا او اطياع الصيناعات المعدنيية و الكيماوييةق وتيدس
هييذه النتيياص ا ال طيياع الصييناعل ادكبيير فييل المحافظييات الجنوبييية هييو اطيياع الصييناعات الغذاصييية
وهذا يدس على أنه مي أكقير ال طاعيات نجاحيا نظي ار للطليو المت ازييد عليى السيلل الغذاصيية وت ازييد حيدف
المنافسيية بييي تلييك الشييركات واييدرف ذلييك ال طيياع علييى االسييتمرار والمنافسيية علييى الييرغم م ي ال يييود
المفروضة على حركة المعابر م ابس االحتحس اإلسراصيللق بينما اطاع الر ام هو أايس ال طاعيات
وهييذا يعييود إلييى أ غالبييية الشييركات الصييناعية العامليية فييل ذلييك المجيياس أرسييمال ا أاييس م ي نصييف
مليو دوالر وهل التحتاج إلى رأا ماس كبير حفا للصناعات الغذاصية والبحستيكية.
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جدوس رام ( )1.1يوضح توزيل أفراد العينة حسو
رأا ماس الشركة

يبي

رأس مال الشركة
$8,666,666-866,666
$6,666,666-8,666,668
$8,666,666 – 6,666,668
أكثر من $8,666,666

التكرار
23
20
3
3

النسبة%
46.9
40.4
6.1
6.1

المجموع

49

100.0

جدوس رام ( )980أ

 %46.9م

الشركات رأسمال ا يتراوح ما بي

الى$8,666,666ق بينما  %96.4يتراوح راا الماس الشركة ما بي

$866,666

 $8,666,668الى

 ,$6,666,666و %088يتراوح راا الماس الشركة ما بي  $6,666,668الى  $8,666,666أو
راا الماس الشركة اكقر م $8,666,666ق وتدس هذه النتاص تدس على أ حجم االستقمارات فل
مجاس الصناعة فل المحافظات الجنوبية مازالت محدودف نظ ار للواال السياسل واإلاتصاد الصعو
الذ تعانل منه تلك المحافظات بسبو االحتحس االسراصيلل.

 1.1أدوات الدراسة
است دم الباح

استبانه تدور تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ( )Just In Timeفل

تعزيز اددا الميياليل للشركات الصناعية الفلسطينية"ق حي

اشتملت االستبانة على قح

أاسام

رصيسية ادوس :وهو عبارف ع معلومات عامةق أما القانل وهو عبارف ع ف رات االستبانة تطبيق
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد ويتكو م  36ف رف وتكونت م اآلتل:
المحور األول :مدى تطبيق مقومات الشراء في الوقت المحدد و شمس على  4ف رات.
المحور الثاني :مدى تطبيق مقومات اإلنتاج في الوقت المحدد وشمس على  11ف رات.
المحور الثالث :مدى تطبيق مقومات التحسين والتطوير المستمر وشمس على  11ف رف.
أما القسم الثالث :ف رات االستبانة تمؤشرات األداء الماليت فيتكو م  12ف رف وتكونت م اآلتل:
أوال :مؤشرات السيولة فل السنوات القح

اد يرف ( )8688،8688،8686وتكونت م  6ف رات.

قانيا :مؤشرات الربحية فل السنوات القح

اد يرف ( )8688،8688،8686وتكونت م  6ف رات.
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قالقا :مؤشرات النشاط فل السنوات القح

اد يرف ( )8688،8688،8686وتكونت م  6ف رات.

رابعا :مؤشرات المديونية فل السنوات القح

ف رات.

اد يرف ( )8688،8688،8686و تكونت م 6

 1.1تصحيـح االستبانة
ايام الباحي

بإسييت دام م يياا سداسييل لتصييحيح الف يرات واعتميد علييى ترجميية ادو از الوصييفية

إلى أو از راميية لي تيار من يا المست صيل ميا يناسيبه وذليك تماشييا ميل الد ارسيات واإلتجاهيات الحديقية
التل تؤكد أ التحديد الوصفل لألو از كاست دام م ياا ليكرت يؤد فل أغلو ادحيا إلى تيد س
متحيز م ابس الباح

فل تحديد النتاص ق وأ ادو از الرامية تعطل نتاص أكقر داة وموضوعية م

ادو از الوصفيةق ويوضح جدوس رام ( )988م ياا اإلجابات المست دمة لف رات ال سم القانل تطبيق
(نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد) حي ي

إ راييم ( )1يييدس علييى درجيية ق يية معدوميية وبالتييالل عييدم

التطبيق لنظام اإلنتاج فل الوات المحددق بينما الرام ) (2يشير إلى درجة ق ة وأهمية نسبية تبلد مي
..... %26- %1وهكذاق بينما يوضح جدوس رام ) (1.4م ياا اإلجابات المست دمة لف رات ال سيم
القال ي

( مؤش يرات اددا المييالل ) حي ي

أ راييم ( )1يييدس علييى عييدم وجييود أ تحس ي فييل مؤش يرات

اددا الم يياللق بينم ييا را ييم ) (2ت ييدس عل ييى تحسي ي مؤشي يرات اددا الم ييالل بنس ييبة  %1إل ييى ….%1
وهكذا.
جدوس رام ()1.1
م ياا اإلجابات (تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد)
%011-%20

%21-%10

%11-%10

%11-%30

%31-%0

أقل من %0

1

2

1

2

3

0

70

جدوس رام ()1.4

م ياا اإلجابات (مؤشرات اددا المالل)

أكثر من %31

%31-%01

%02-%00

%01-%1

%2-%0

أقل من %0

1

2

1

2

3

0

 1.1صدق أداة الدراسة
صييدق أداف الد ارسيية يعنييل التبكييد م ي أن ييا سييوف ت يييا مييا أعييدت ل ياسييهق واييد تييم التح ييق م ي
صدق أداف الدراسة بطري ة صدق االتساق الدا لل.
 1.1.1صدق االتساق الداخلي Internal Validity
ي صييد بصييدق االتسيياق الييدا لل مييدب اتسيياق كييس ف يرف مي ف يرات االسييتبانة مييل المحييور الييذ
حس حساو معامحت االرتباط

تنتمل إلية هذه الف رفق واد تم حساو االتساق الدا لل لإلستبانة م

بيرسييو بييي كييس ف يرف م ي ف يرات االسييتبانة والدرجيية الكلييية لحسييتبانةق والنتيياص موضييحة م ي
الجدوس رام ()1.4
جدوس رام ()9.4

يوضح معامس االرتباط بي كس ف رف م ف رات االستبانة والدرجة الكلية لحستبانة
تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
المحور االول

المحور الثالث

المحور الثاني

رقم

معامالت

مستوى

رقم

معامالت

مستوى

الفقرة

االرتباط

الداللة

الفقرة

االرتباط

الداللة

0
3
2
1
2
1
2
2

6888
6889
6886
6888
6808
6889
6886
6898

**6866
**6866
**6866
**6866
**6866
**6866
**6866
*6868

2
01
00
03
02
01
02
01
02
02
02

0.49
0.68
0.40
0.65
0.46
0.70
0.52
0.57
6888
0.39
0.46

**6866
**6866
*6869
**6866
*6868
**6866
**6866
**6866
**6866
*6869
*6868
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رقم الفقرة

31
30
33
32
31
32
31
32
32
32
21

معامالت

مستوى

االرتباط

الداللة

6804
6886
6899
6886
6809
6898
6808
6882
6802
6898
6898

**6866
**6866
*6868
**6866
**6866
*6866
**6866
**6866
**6866
*6866
*6868

ييحس

مؤشرات األداء المالي
أوال :مؤشرات السيولة

ثانيا :مؤشرات الربحية

مستوى

رقم

معامالت

الفقرة

االرتباط

الداللة

8
8
6

6848
6846
6828

**6866
**6866
**6866

معامال

رقم

ت

الفقرة

االرتبا

1
2
1

ط
0.80
0.84
0.90

ثالثا :مؤشرات النشاط

مستوى
الداللة

**6866
**6866
**6866

مستوى

رقم الفقرة

2
2
2

معامالت

الداللة

االرتباط
6848
6848
6828

**6866
**6866
**6866

رابعا :مؤشرات المديونية
رقم

معامالت

مستوى

الفقرة

االرتباط

الداللة

86

6846

**6866

88

6848

**6866

88

6840

**6866

** االرتباط داس إحصاصيا عند   0.05

االرتباط غير داس إحصاصيا عند   0.05

يبي جدوس رام ( )984أ ف رات االستبانة تتمتل بمعامحت ارتباط اوية وداس إحصاصيا عند
مستو داللة أاس م ( )6868ق حي

تراوحت معامحت االرتباط بي ()6.41 -6.34ق وهذا يدس

على أ االستبانة بف رات ا تتمتل بمعامس صدق عالل.
 1.1ثبات االستبانة
ي صد بقبات االستبانة أ تعطل هذه االستبانة نفا النتيجة لو تم إعيادف توزييل االسيتبانة أكقير
م مرف تحت نفا الظروف والشروطق أو بعبارف أ رب أ قبات االستبانة يعنل اإلست رار فيل نتياص
االسييتبانة وعييدم تغييرهييا بشييكس كبييير فيمييا لييو تييم إعييادف توزيع ييا علييى أف يراد العينيية عييدف م يرات ييحس
فترات زمنية معينةق وبعد تطبيق االستبانة تم حساو القبات لحستبانة بطري تي :
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 1.1.1معامل ألفا – كرونباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
تييم تطبيييق االسييتبانة علييى عينيية اسييتطحعية اوام ييا ( )88مفييردف ق وجييدوس ( )1.16يبييي أ
معييامحت القبييات مرتفعيية ( )6.41-6.11وهييذا دليييس كييافل علييى أ االسييتبانة تتمتييل بمعامييس قبييات
مرتفلق مما يعطل طمبنينة اتجاه است دام أداف الدراسة فل عملية البح

( .)Sekaran,2005

جدوس رام ()1.16
نتاص معامس ألفا كرونباخ ل ياا قبات االستبانة
عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

فل الوات المحدد

8

6828

م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد

11

6828

م ومات التحسي والتطوير المستمر

88

6888

تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

21

0.85

مؤشرات السيولة

3

0.88

مؤشرات الربحية

3

0.85

مؤشرات النشاط

3

0.88

مؤشرات المديونية

3

0.94

مؤشرات األداء المالي

12

0.95

االستبانة الكلية
م ومات الش ار

 1.1.1الثبات بطريقة التجزئة النصفية : Split _half methods
بعيد تطبييق االسيتبانة تيم تجزصية ف يرات اال تبيار إليى جيزأي وهميا ادسيصلة ذات ادرايام الفردييةق

وادسصلة ذات ادراام الزوجيةق قم تم حسياو معاميس االرتبياط بيي درجيات ادسيصلة الفرديية ودرجيات
ادسيصلة الزوجيية وبعيد ذليك تيم تصيحيح معاميس االرتبياط بمعادلية سيبيرما بيراو
:Brown

معامس االرتباط المعدس =

2r
1 r

حي

Spearman

 rمعامس االرتبياط بيي درجيات ادسيصلة الفرديية ودرجيات

ادسصلة الزوجيةق والنتاص موضحة فل جدوس رام (:)1.11
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جدوس رام ()1.11

معامحت القبات بطري ة التجزصة النصفية لحستبانة
االستبانة الكلية
م ومات الش ار

معامل االرتباط

معامل االرتباط
المعدل

فل الوات المحدد

6.11

6.14

م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد

6.14

6.42

م ومات التحسي والتطوير المستمر

6.14

6.41

تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد

0.11

0.80

مؤشر السيولة

6.14

6.41

مؤشر الربحية

6.11

6.43

مؤشر النشاط

6.14

6.41

مؤشر المديونية

6.41

6.41

مؤشرات األداء المالي

0.81

0.21

يبي جدوس رام ( )1.11أ ايمة معامس االرتباط المعدس ( )Spearman Brownمرتفعة
ودالة إحصاصياق وهذا يدس على أ االستبانة تتمتل بمعامس قبات مرتفل.

 1.8المعالجات اإلحصائية
لتح يق أهداف الدراسة تم تحليس البيانات التل تم تجميع ا م

حس برنام

التحليس

اإلحصاصل (SPSS) Statistical Package for the Social Sciencesق واد تم است دام
ادساليو اإلحصاصية التالية:
 .8إحصييا ات وصييفية من ييا :النسييبة المصوييية والمتوسييط الحسييابل واالنح يراف المعيييار والييوز
الحسييابل النسييبلق ويسييت دم هييذا ادميير بشييكس أساسييل ب ييدف معرفيية تكيرار فصييات متغييير مييا
ويفيد الباحقو فل وصف متغيرات الدراسة.
 .8معامييس ارتبيياط بيرسييو  :للتح ييق مي صييدق االتسيياق الييدا لل بييي ف يرات االسييتبانة والدرجيية
الكلية لحستبانة.
 .6معامس ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة قبات ف رات االستبانة.
 .9معامس ارتباط سبيرما براو للتجزصة النصفية المتساويةق لمعرفة قبات ف رات االستبانة.
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 .8ا تبيار تتت ( )One Sample T Testلمعرفية ميا إذا كانيت متوسيط درجية االسيتجابة ايد
وصلت إلل درجة المتوسط وهل  3أم ال.
 .0ا تبييار تتت  Indepenedent sample t testلمعرفيية الفييروق بييي متوسييطي احييدهما
رامل واد ر نوعل ذو اتجاهي .
 .8ا تبيار تفت  One Way ANOVAلمعرفية الفيروق بيي متوسيطي احيدهما راميل واد ير
نوعل ذو قح

اتجاهات فما فوق.
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الفصل الخامس
تحليل النتائج واختبار الفرضيات





مقدمة
قياس متغيرات الدراسة
اختبار الفرضيات
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 1.1مقدمة

يتناوس هذا الفصس تحليس البيانات التل تم تجميع ا ب دف التعرف على درجة تطبيق الشركات

الصناعية الفلسطينية لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد  JITوالتعرف على مستوب التحس

فل

مؤشرات ا الماليةق وبالتالل التعرف على مجاالت التش يص الممقلة لمشكلة الدراسة واإلجابة على
تساؤالت ا م

حس ا تبار الفرضيات المتعل ة ب ا.

 1.1قياس متغيرات الدراسة
تم اج ار تحليس لمكونات االستبانة لمعرفة واال متغيرات الدراسة عند مجتمل الدراسةق باست دام
ا تبار تتت ( )One Sample T Testلمعرفة ما إذا كا المتوسط الحسابل لدرجة االستجابة لكس
ف رف م ف رات مجاالت االستبانة تساو ال يمة المتوسطة وهل  3أم ت تلف عن ياق فيإذا كانيت ايمية
( )sig( )p-valueأكبير مي مسيتوب الدالليية    0.05ق ففيل هييذه الحاليية تكيو

آ ار

مجتمييل

الدراسة ت تيرو مي ال يمية المتوسيطة وهيل 3ق واذا كانيت ايمية ( )sig( )p-valueأايس مي مسيتوب
الداللية    0.05ق فيل هيذه الحالية يمكي تحدييد ميا إذا كيا متوسيط اإلجابية يزييد أو يين ص عي
ال يمة المتوسطة وهل.3
 : 1.1.1تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد (.)JIT
 1.1.1.1المحور األول :مدى تطبيق مقومات الشراء في الوقت المحدد
للتعرف على مدب تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية الفلسطينية
تم إيجاد والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور وم قم إيجاد
ايمة ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور حوس درجة المتوسط وتساو ( )6والنتاص موضحة
م

حس جدوس رام (.)888
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جدوس رام ()888

نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
رقم

الفقرات

الفقرة

8
2
3
4
5
6

تعتمد الشركة إلى ش ار ما تحتاجه م

المواد ال ام

بالوات المحدد والمناسو.
تعمس الشركة على ش ار ما تحتاجه م

المواد ال ام

بالجودف المناسبة والمطلوبة.
تعتمد الشركة على ش ار ما تحتاجه م المواد ال ام م
حس اعتمادها على احتياجات ومتطلبات العمح .
تتعامس الشركة مل عدد محدد م الموردي ذو ق ة فل
توريد المواد بالوات المناسو.
تتعامس الشركة مل عدد محدد م الموردي ذو ق ة فل

توريد المواد بالجودف المناسبة.

ت وم الشركة بإبرام ع ود طويلة مل عدد محدد م
الموردي م

حس لق ق ة متبادلة بين م.

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي%

اختبار "ت"

الترتيب

4.673

0.875

77.89

**13.38

4

5.265

0.884

87.76

**17.93

1

4.633

0.859

77.21

**13.31

5

4.857

0.791

80.95

**16.44

3

4.939

0.775

82.31

**17.52

2

3.612

1.255

60.20

*3.41

7

تعمس الشركة على ت فيض الم زو إلى أدنى مستوب

7

ممك

م

حس اعتمادها على ش ار المواد ال ام

3.571

1.275

59.52

*3.14

8

الحزمة لإلنتاج بالوات المحدد.

8

يتوفر لدب الشركة سجس محد

للموردي لحستعانة ب م

فل تغطية مستلزمات واحتياجات العمح .

المتوسط العام

4.265

1.036

71.09

**8.55

4.477

0.969

74.62

**11.71

6

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05

المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.1ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )2يساو ( 1.213الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %41.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع
الصناعية الفلسطينية

درجة المتوسط وهذا يعنل الشركات

تعمس على ش ار ما تحتاجه م
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المواد ال ام بالجودف المناسبة

والمطلوبة بنسبة تتراوح ما بي  %11إلل  %46وهل أعلى الف رات تطبي ا فل محور
الش ار فل الوات المحدد وهذه النسبة تعكا االهتمام الكبير م ابس الشركات الفلسطينية
بتح يق الجودف وت ديم أفضس المنتجات التل تلبل احتياجات عمحص ا وبالتالل تساهم فل
تعزيز ادرت ا التنافسية.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 1.434الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %42.31ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تتعامس مل عدد محدد م الموردي ذوو ق ة فل توريد المواد بالجودف
المناسبة بسبة تتراوح ما بي  %11إلل %46ق كقانل أعلى الف رات تطبي ا فل محور
الش ار فل الوات المحدد وتبتل هذه النتيجة استكماال للنتيجة الساب ة لسعل الشركات
الفلسطينية لتح يق الجودف فل منتجات اق م

حس االعتماد على موردي ذو ق ة فل توريد

المواد ال ام الحزمة إلنتاج سلل ذو جودف عالية.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.112الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة السابعةق وبلد الوز النسبل %16.26ق وال يمة االحتمالية ااس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسطق وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية ت وم بإبرام ع ود طويلة مل عدد محدد م الموردي م

حس لق

ق ة متبادلة بين م بنسبة تتراوح ما بي  %11إلل  %16وهل قانل أاس الف رات تطبي ا فل
محور الش ار فل الوات المحدد ويرب الباح

أ صعوبة إبرام تلك الشركات ع ود طويلة

ادجس مل الموردي سببه عدم االست رار السياسل اصة فل ظس ال يود المفروضة على
حركة المعابر للمحافظات الجنوبية المفروضة م ابس االحتحس اإلسراصيلل.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.111الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %14.12ق وال يمة االحتمالية ااس م 0.05ق
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وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسطق وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تعمس على ت فيض الم زو إلى أدنى مستوب ممك م

حس

اعتمادها على ش ار المواد ال ام الحزمة لإلنتاج بالوات المحدد بنسبة تتراوح ما بي %11
إلل  %16وهل أاس الف رات تطبي ا فل محور الش ار فل الوات المحدد ويرب الباح

أ

ان فاض هذه النسبة يعود إلى سعى تلك الشركات إلى اإلحتفاظ بمستويات معينة ومحدودف
م الم زو تجنبا إلغحق المعابر اصة فل ظس ال يود المفروضة على حركة المعابر
فل المحافظات الجنوبية.
 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 1.111الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %11.11ق وكانت ال يمة االحتمالية أاس م
المعيار  6.414حي

0.05ق وبلد االنحراف

إ متوسط درجة االستجابة ي تلف جوهريا ع درجة المتوسطق مما

يدس على أ الشركات الصناعية الفلسطينية تطبق م ومات الش ار فل الوات المحدد بنسبة
تتراوح ما بي  %11إلى  %16على الرغم م أن ا نسبة مع ولة فل ظس عدم االست رار
السياسل واالاتصاد

اصة فيما يتعلق بال يود المفروضة على حركة المعابرق إال أن ا

تعكا اهتمام وسعل الشركات الصناعية الفلسطينية لتحديد احتياجات ا م

المواد وف ا

لمتطلبات واحتياجات عمحص ا على الرغم م ال يود المفروضة والواال االاتصاد الصعو
الذ تعانل منه المحافظات الجنوبية.
واد اتف ت النتاص المتعل ة بمدب تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحدد مل دراسة (صباحق
 )2664فل أ التعامس مل عدد محدد م الموردي ذوو ق ة فل توريد المواد بالجودف المطلوبة م
أكقر الم ومات تطبي ا فل الشركات الصناعية الفلسطينية فل المحافظات الجنوبية بينما ت فيض
مستويات الم زو م المواد ال ام هل اداس تطبي اق واتف ت مل دراسة ( )Matarneh, 2012أ
إاامة عحاات مل الموردي

طويلة ادجس هل أاس الم ومات تطبي ا فل الشركات الصناعية

ادردنيةق فل حي ا تلفت مل دراسة
الم زو م

) (Beshkooh, at. el. 2013أ

ت فيض مستويات

المواد فل الشركات الصناعية اإليرانية هل أكقر الم ومات تطبي ا فل الشركات

الصناعية اإليرانية.
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 1.1.1.1المحور الثاني :مدى تطبيق الشركة مقومات اإلنتاج في الوقت المحدد
للتعرف على مدب تطبيق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد فل الشركات الصناعية
الفلسطينية تم إيجاد والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور
وم قم إيجاد ايمة ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور حوس درجة المتوسط وتساو ()6
والنتاص موضحة م

حس جدوس رام (.)8.8
جدوس رام ()1.2

نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
رقم

الفقرات

الفقرة

تعتمد الشركة على اإلنتاج وف ا لمن

4

السحو م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اختبار "ت"

الترتيب

%

حس ايام

كس مرحلة بإنتاج ما تحتاجه المرحلة التالية بالوات والكمية 4.796

0.707

79.93

**12.84

7

التل تحتاج ا
تعمس الشركة على تسليم ادج از المصنعة والجاهزف حس

10

حس 5.061

مراحس عملية اإلنتاج بالكمية والوات المحدد م

0.747

84.35

**14.62

4

اعتمادها على جدولة عمليات اإلنتاج.

11
12

يتم وضل اآلالت التل تلزم عملية اإلنتاج لكس منت فل

مكا واحد لتوفير الن س والمناولة .

يس م فل

يتم ترتيو اآلالت التل تلزم اإلنتاج بالشكس الذ
استغحس مساحة العمس.

5.245

0.751

87.41

**16.27

3

5.306

0.585

88.44

**21.62

2

ت وم الشركة بتغيير التنظيم الدا لل لمصانع ا فل ضو

13

فلسفة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد م

حس تصميم 4.000

0.979

66.67

*3.58

10

المصنل على شكس حرف .U

14
15
16
17

تعمس الشركة على ت فيض وات اإلعداد بالشكس الذ

يساهم

فل إنتاج دفعات بشكس ااتصاد .
تعمس الشركة على تصغير حجم الدفعات المنتجة ب دف
ت فيض تكاليف الت زي وتجنو التالف م الوحدات المنتجة.
يوجد لدب الشركة نظام معلومات للراابة على تدفق المنتجات
وانسياب ا
ت وم إدارف الشركة بمعالجة المشكحت فل كس مرحلة

مراحس اإلنتاج ابس انت ال ا للمرحلة الحح ة
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م

4.388

0.885

73.13

**7.02

9

3.878

1.252

64.63

*2.11

11

4.776

0.743

79.59

**12.01

8

5.020

0.629

83.67

**16.93

6

18
19

تعمس الشركة على تسليم منتجات ا لعمحص ا فل الوات المحدد
والمناسو.
تعتمد على ت فيض حجم الم زو م المنتجات الن اصية

م

حس ايام ا بتسليم منتجات ا لعمحص ا أوس ببوس.
المتوسط العام

5.388

0.571

89.80

**23.16

1

5.041

0.706

84.01

**15.28

5

4.809

0.778

80.15

**13.22

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05
المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.1ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )14يساو ( 1.344الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %44.46ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أي الشركات
الصناعية الفلسطينية تعمس على تسليم منتجات ا لعمحص ا فل الوات المحدد والمناسو
بنسبة تتراوح ما بي  %11إلى  %46كبكقر الف رات تطبي ا فل محور اإلنتاج فل الوات
المحدد وتدس هذه النسبة على سعى الشركات الصناعية إلى لق مناخ م الق ة بين ا وبي
عمحص ا م

حس تلبية رغبات م واحتياجات م بالوات المناسو والعمس على ت طيط انتاج ا

وف ا لتلك اإلحتياجات.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )12يساو ( 1.361الدرجة الكلية م  )6ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %88.44ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تعمس على ترتيو اآلالت التل تلزم اإلنتاج بالشكس الذ

يس م فل

استغحس مساحة العمس بنسبة تتراوح ما بي  %11الل  %46كقانل أكقر الف رات تطبي ا
فل محور اإلنتاج فل الوات المحدد وهذا يعكا اهتمام الشركات الصناعية الفلسطينية
بتس يس تدفق اإلنتاج وانسيابه بالشكس الذ يساعد على االستغحس ادمقس لمواردها وتجنو
أ هدر فل الوات أو المواد.
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 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )13يساو ( 1.666الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة العاشرفق وبلد الوز النسبل %11.11ق وال يمة االحتمالية ااس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسطق وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية ت وم بتغيير التنظيم الدا لل لمصانع ا فل ضو فلسفة نظام اإلنتاج
فل الوات المحدد م

حس تصميم المصنل على شكس حرف  Uبنسبة تتراوح ما بي

 %11الل %16ق وهل قانل أاس الف رات تطبي ا فل محور اإلنتاج فل الوات المحدد ويرب
الباح

أ

السبو و ار ان فاض تلك النسبة اد يعود ال تحف طبيعة عمس الشركات

الصناعيةق فمقح فل الشركات التل تعمس فل مجاس صناعة ادقا
المصنل يكو اريو م حرف  Uأو على شكس حرف مست يمق

نجد أ

تصميم

حفا للشركات التل

تعمس فل مجاس صناعة الباطو والتل غالبا ما يكو لدي ا عدد اليس م اآلالت التل
تكو كبيرف الحجم ويصعو ترتيب ا على شكس حرف .U
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )11يساو ( 3.414الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %11.13ق وال يمة االحتمالية ااس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تعمس على تصغير حجم الدفعات المنتجة ب دف ت فيض تكاليف
الت زي وتجنو التالف م الوحدات المنتجة بنسبة تتراوح ما بي  %11الل  %16كباس
الف رات تطبي ا فل محور اإلنتاج فل الوات المحددق ويرب الباح

أ السبو فل ذلك يعود

إلى اناعة تلك الشركات بب تصغير حجم الدفعات اد يتسبو بتكاليف مرتفعة وكذلك لعدم
ادرت ا فل ت فيض وات اإلعداد والت يصة بالشكس الذ

يساعدها على تصغير تلك

الدفعات.
 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 1.464الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %46.11ق وكانت ال يمة االحتمالية ااس م
المعيار  6.114حي

0.05ق وبلد االنحراف

أ متوسط درجة االستجابة ي تلف جوهريا ع درجة المتوسط وهذا
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يعنل أ الشركات الصناعية الفلسطينية تطبق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد بنسبة
تتراوح ما بي  %11إلى %46ق وتعتبر نسبة جيدف تدس على ايام الشركات الصناعية
الفلسطينية بت طيط عمليات ا وترتيو وتطوير طوط ا اإلنتاجية بالشكس الذ يس س عملية
تدفق اإلنتاج وانسيابهق وبالتالل رفل كفا ت ا اإلنتاجية لتلبية احتياجات ومتطلبات عمحص ا
بالكمية والوات المناسبي .
اتف ت النتاص المتعل ة بمدب تطبيق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد مل دراسة (Qureshi
) et. al., 2013فل أ تسليم المنتجات للعمح بالوات المناسو والمحدد م أكقر العناصر
تطبي ا فل الشركات الصناعية الباكستانيةق وكذلك اتف ت مل دراسة ( زملطق  )2613فل أ
ترتيو اآلالت بالشكس الذ

يس م فل استغحس مساحة العمس م

أكقر الم ومات تطبي ا فل

الشركات المدرجة فل بورصة فلسطي ق فل حي ا تلفت مل دراسة ( اليع وو ق )2664والتل
توصلت إلى أ هناك تطبيق جيد لعنصر التنظيم الدا لل للمصانل ادردنية فل ضو فلسفة نظام
اإلنتاج فل الوات المحدد م

حس تصميم المصنل على شكس حرف Uق وكذلك ا تلفت مل دراسة

( )Qureshi, et. al., 2013فل أ

تصغير حجم الدفعات هل اكقر الم ومات تطبي ا فل

الشركات الصناعية الباكستانية التل تعمس فل مجاس صناعة االسمنت.
 1.1.1.1المحور الثالث :مدى تطبيق مقومات التحسين والتطوير المستمر
للتعرف على مدب تطبيق م ومات التحسي

والتطوير المستمر لدب الشركات الصناعية

الفلسطينية تم إيجاد والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور
وم قم إيجاد ايمة ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور حوس درجة المتوسط وتساو ()6
والنتاص موضحة م

حس جدوس رام (.)8.6
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جدوس رام ()1.3

نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
رقم
الفقرات

الفقر
ة

31
21
22
23
24

يوجد إدراك ودعم م ابس إدارف الشركة بفلسفة نظام
اإلنتاج فل الوات المحدد.
يوجد انفتاح م

ابس اإلدارف العليا للشركة على

االاتراحات ال اصة بتحسي وتطوير العملية اإلنتاجية.
ت وم الشركة بتطوير عمليات ا اإلنتاجية كش ار المعدات
والت نيات الحديقة الحزمة لإلنتاج.
تسعى الشركة إلى تح يق مبدأ الجودف الشاملة فل كافة

أنشطت ا.

تسعى الشركة لت فيض التكلفة بالتواز مل الحفاظ
على مستوب جودف عالل.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن
النسبي

اختبار "ت"

%

الترتيب

4.694

0.742

78.23

**11.27

7

5.061

0.719

84.35

**15.20

5

5.102

0.510

85.03

**21.98

4

5.429

0.677

90.48

**19.94

1

4.673

0.875

77.89

**9.38

8

تعمس الشركة على إتباع كافة ادساليو والت نيات
25

لتح يق رضا عمحص ا م

حس معرفة احتياجات م

5.143

0.612

85.71

**18.78

2

والعمس على تلبية تلك االحتياجات.
26
27
28
29
30

تعمس الشركة على االستغحس ادمقس لمواردها لل ضا
على التالف م العملية اإلنتاجية.
تعتمد الشركة على الصيانة الوااصية بشكس يحد م
تعطس أو تواف طوط إنتاج ا.
ت وم الشركة بتدريو العاملي

وتطويرهم م ارات م

لتحسي كفا ت م اإلنتاجية.
ت تم الشركة بتحفيز العاملي لدي ا ماديا ومعنويا وتعمس
على است طاو الكفا ات العالية.

تعمس الشركة على مشاركة العاملي

لدي ا فل ات اذ

ال اررات المتعل ة باإلنتاج.
المتوسط العام

5.143

0.612

85.71

**18.78

2

4.980

0.721

82.99

**14.36

6

4.612

0.759

76.87

**10.26

10

4.673

0.774

77.89

**10.61

8

4.510

0.845

75.17

**8.37

11

4.911

0.713

81.85

**14.45

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05

المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05
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تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.1ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )23يساو ( 1.124الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %46.14ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تسعى إلى تح يق مبدأ الجودف الشاملة فل كافة أنشطت ا بنسبة تتراوح
ما بي  %11إلى %46ق كبكقر الف رات تطبي ا فل محور التحسي والتطوير المستمر
وتعكا هذه النسبة سعل الشركات الصناعية الفلسطينية إلى تحسي

دمات ا وتطوير

أداص ا بشكس مستمر واستبعاد كافة ادنشطة التل ال تضيف ايمةق والعمس على إنتاج
منتجات ذوو جودف عالية تلبل احتياجات عمحص ا .
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )21يساو ( 1.113الدرجة الكلية م  )5ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %41.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تعمس على إتباع كافة ادساليو والت نيات لتح يق رضا عمحص ا م
حس معرفة احتياجات م والعمس على تلبية تلك االحتياجات بنسبة تتراوح ما بي  %11الل
 %46كقانل أكقر الف رات تطبي ا فل محور التحسي والتطوير المستمرق ويرب الباح
هذا ادمر يدس على االهتمام الكبير م

أ

ابس الشركات الصناعية بالسعل داصما لتلبية

احتياجات عمحص ا وانتاج سلل ومنتجات تلبل تلك االحتياجات بما يح ق رضاهم والذ
يعتبر مد س هام وأساسل لتعزيز أداص ا وتح يق ميزف تنافسية ل ا.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )24يساو ( 1.112الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة العاشرفق وبلد الوز النسبل%11.41ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط ق وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية ت وم بتدريو العاملي وتطويرهم م ارات م لتحسي كفا ت م اإلنتاجية
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بنسبة تتراوح ما بي  %11إلى  %46ق وهل قانل أاس الف رات تطبي ا فل محور التحسي
والتطوير المستمر وتعتبر نسبة م بولة تدس على اهتمام الشركات الصناعية الفلسطينية
بتطوير أدا العاملي لدي م ب دف تنمية ادرات م ورفل كفا ت م اإلنتاجية.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )36يساو ( 1.116الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %11.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق مما يدس على أ
متوسط درجة االستجابة ل ذه الف رف اد كبر ع درجة المتوسط وهذا يعنل أ الشركات
الصناعية الفلسطينية تعمس على مشاركة العاملي لدي ا فل ات اذ ال اررات المتعل ة باإلنتاج
بنسبة تتراوح ما بي  %11إلى  %46كباس الف رات تطبي ا فل محور التحسي والتطوير
المستمر على الرغم م أ هذه النسبة جا ت فل المرتبة اد يرف إال أن ا نسبة جيدف تدس
على مشاركة العاملي فل ات اذ ال اررات المتعل ة فل اإلنتاجق مل اد ذ فل عي اإلعتبار
أنه اد يكو هناك نوع م أنواع التحيز فل إجابة أفراد العينة على هذه الف رف حي

أ

الجز ادكبر م أفراد العينة هم م مد ار ومالكل تلك الشركات.
 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 1.411الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %41.41ق وكانت ال يمة االحتمالية أاس م
المعيار  6.113حي

0.05ق وبلد االنحراف

أ متوسط درجة االستجابة ي تلف جوهريا ع درجة المتوسط وهذا

يعنل أ الشركات الصناعية الفلسطينية تطبق م ومات التحسي والتطوير المستمر بنسبة
تتراوح ما بي

 %11إلى  .%46وتعتبر هذه النسبة مؤشر جيد يعكا مدب اهتمام

الشركات الصناعية الفلسطينية فل تطوير

دمات ا وأداص ا م

حس إتباع ا لألساليو

والت نيات الحديقة وتطوير أدا العاملي لدي ا ق اصة فل ظس تزايد حدف المنافسة وسعل
الشركات لت ديم منتجات ذوو جودف عالية تلبل احتياجات عمحص ا وتح ق رضاهم .
اتف ت النتاص المتعل ة بمدب تطبيق م ومات التحسي المستمر فل الوات المحدد مل دراسة
كس م

()Qureshi, et. al., 2013ق )زملطق  )2613ق ( )Matarneh, 2012ق )اليع ووق

)2664ق ( ) Salaheldin, 2005( )Phan, Matsui,2006فل أ م ومات التحسي المستمر
كتح يق الجودف فل المنتجاتق واالهتمام بتلبية طلبات العمح م أكقر الم ومات تطبي ا فل
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الشركات الصناعية الفلسطينيةق المصريةق ادردنيةق الباكستانيةق واليابانية وكذلك اتف ت مل دراسة
( )Salaheldin, 2005أ

تدريو العاملي

الصناعية المصرية فل حي

وتحفيزهم هل أاس الم ومات تطبي ا فل الشركات

ا تلفت مل دراسة (اليع ووق  )2664والتل توصلت أ

تدريو

العاملي وتطوير م ارات م م أكقر العناصر تطبي ا فل الشركات الصناعية ادردنيةق بينما اتف ت
مل دراسة (الكساسبةق  )2611إلى أ مشاركة العاملي فل ات اذ ال اررات المتعل ة باإلنتاج هل
أاس الم ومات تطبي ا.
 1.1.1.1نتائج كافة محاور تطبيق نظام االنتاج في الوقت المحدد
للتعرف على مدب تطبيق كافة محاور تطبيق نظام االنتاج فل الوات المحدد لدب الشركات
الصناعية الفلسطينية تم إيجاد والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل للمحاور وم
قم إيجاد ايمة ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور حوس درجة المتوسط وتساو ( )3والنتاص
موضحة م

حس جدوس رام (.)1.1
جدوس رام ()8.9
نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
المحاور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

اختبار "ت"

الترتيب

%

تطبيق مقومات الشراء في الوقت المحدد

4.477

0.969

74.62

**11.71

3

تطبيق مقومات اإلنتاج في الوقت المحدد

4.809

0.778

80.15

**13.22

2

تطبيق مقومات التحسين والتطوير المستمر

4.911

0.713

81.85

**14.45

1

4.732

0.820

78.87

**13.13

المتوسط العام

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05

المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05

تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )2.1ما يـلي:
ت تطبيق م ومات التحسي والتطوير المستمرت احتلت المرتبة ادولى بوز نسبل .%28828
ت تطبيق الشركة وم ومات اإلنتاج فل الوات المحددت احتلت المرتبة القانية بوز نسبل .%26888
ت تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحددت احتلت المرتبة القالقة بوز نسبل .%89808
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الوز النسبل لتطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحيدد ( )JITهيو  .%82828تيدس هيذه النتياص عليى
أ هناك تطبييق جييد لم وميات نظيام اإلنتياج فيل الوايت المحيدد فيل الشيركات الصيناعية الفلسيطينية
فل المحافظات الجنوبية م تطبيق م وميات التحسيي المسيتمر واليذ جيا كيبكقر المحياور تطبي ياق
وم ومات الش ار واإلنتاج فل الوات المحدد على الرغم مي وجيود العدييد مي المعوايات والمحيددات
التل تواجه اطاع الصناعة فل المحافظات الجنوبيةق وهذا مؤشير إيجيابل عليى سيعل تليك الشيركات
لتطوير وتعزيز أداص ا لتحسي ادرت ا التنافسية.
 1.1.1تعزيز األداء المالي:
 1.1.1.1المحور األول :مؤشرات السيولة في السنوات الثالث األخيرة()1011،1011،1011

للتعرف على مستوب التحس

فل مؤشرات السيولة لدب الشركات الصناعية الفلسطينية تم

إيجاد والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور وم قم إيجاد
ايمة ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور والنتاص موضحة م

حس جدوس رام (.)8.8

جدوس رام ()8.8

نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
أقل من %0

%2-%0

\ %01-%1

%02-%00

%31-%02

أكثر من %31

المتوسط العام

المتوسط الحسابي

3

%8

8889
%

6888
%

6888
%

988
%

088
%

االنحراف المعياري

2

%6

8289
%

8889
%

8088
%

8689
%

8888
%

3.857

1.291

64.29

**4.65

1

3.327

1.125

55.44

*2.03

3

3.558

1.173

59.30

**3.26

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05

المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05

89

اختبار "ت"

0

تعكس معدالت التداول
التي حققتها الشركة تغيراً
ايجابيا ً بنسبة8
معدالت التداول السريعة
التي حققتها الشركة تشير
إلى تغيراً ايجابياً بنسبة .
معدالت السيولة النقدية
التي تم تحقيقها تعكس
تغيراً ايجابينا بنسبة .

0

8988
%

8988
%

8280
%

8889
%

%6
3.490

1.102

58.16

*3.11

2

الترتيب

الفقرات

الوزن النسبي%

م

تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.1ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )2يساو ( 3.411الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %11.24ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ معدالت
التداوس السريعة التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة
تتراوح ما بي  %11الى  %11وهل أعلى المؤشرات تحسنا فل نسو السيولةق وتعكا
هذه النسبة وجود تحس

فل ادرف الشركات الصناعية الفلسطينية على سداد التزامات ا

اصيرف ادجس دو اللجو إلى است دام ادصوس اداس سيولة كالم زو ق وتعتبر هذه
النسبة مؤشر جيد ل درف تلك الشركات على االستم اررية وتجنو أ تعقر اد تتعرض له فل
حالة عدم ادرت ا على سداد التزامات ا.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.146الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %14.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ معدالت
التداوس التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطيينة تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة تتراوح ما
بي  %1الى  .%16وهل نسبة أاس م مستوب التحس فل نسبة التداوس السريعة ويمك
إرجاع هذا السبو إلى أ الشركات الصناعية مازالت تحتفظ بمستوب معي ومحدد م
الم زو تحسبا لمواج ة أ طارئ اد ينت حاس ان طاع تلك المواد.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )3يساو ( 3.321الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %11.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ معدالت
السيولة الن دية التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطيينة تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة
تتراوح ما بي  %1الى  %16وهل أاس المؤشرات تحسنا فل نسو السيولة ق ولكن ا نسبة
مع ولة تدس على ادرف الشركات على الوفا بالتزامات ا م
تلك االلتزامات.
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حس توفر الن دية الحزمة لسداد

 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 3.114الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %14.36ق وكانت ال يمة االحتمالية أاس م
المعيار  1.113وهذا يعنل أ

0.05ق وبلد االنحراف

مؤشرات السيولة للشركات الصناعية الفلسطينية فل

السنوات القح اد يرف (2011ق2012ق )2613تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة بنسبة تتراوح
ما بي

 %11الى  .%11وهذه نسبة جيدف تعكا وجود تحس

فل ادرف الشركات

الصناعية الفلسطينية فل مواج ة التزامات ا اصيرف ادجس والعمس على سدادها وتجنو
حدو أ تعقر اد ينت ع عدم التزامات ا بسداد تلك المستح ات.
 1.1.1.1المحور الثاني :مؤشرات الربحية في السنوات الثالث األخيرة ()1011،1011،1011

للتعرف على مستوب التحس

فل مؤشرات الربحية لدب الشركات الصناعية الفلسطينية تم

إيجاد والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور وم قم إيجاد
ايمة ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور والنتاص موضحة م

حس جدوس رام (.)8.0

جدوس رام ()1.1

.نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
أقل من %0

%2-%0

\ %01-%1

%02-%00

%31-%02

أكثر من %31

المتوسط الحسابي

2

988
%

8086
%

6680
%

8889
%

8889
%

988
%

3.551

1.243

1

3.497

1.238

معدالت العائد على حق
الملكية التي تم تحقيقها تعكس
تغيراً ايجابيا ً بنسبة.

المتوسط العام

االنحراف المعياري

معدالت العائد على إجمالي
األصول التي تم تحقيقها تعكس
تغيراً ايجابيا ً بنسبة.

%6

8689
%

8280
%

8288
%

8289
%

988
%

3.571

الوزن النسبي%

1

اختبار "ت"

أحرزت الشركة تغيراً ايجابيا
في مجمل الربح بنسبة .

2%

6680
%

8689
%

8086
%

8088
%

988
%

3.367

الترتيب

الفقرات

م

1.334

56.12

**3.93

3

1.137

59.52

**3.52

1

59.18

**3.10

2

58.28

**3.52

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05

المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05
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تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.1ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.111الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %14.12ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05وهذا يعنل أ معدالت
العاصد على إجمالل ادصوس التل التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى
تغي ار ايجابيا بنسبة تتراوح ما بي  %11الى  %11ق وهل أعلى المؤشرات تحسنا فل
نسو الربحية وهل نسبة جيدف تعكا كفا ف الشركات الصناعية الفلسطينية فل إدارف
اصول ا وتح يق عواصد جيدف م

حس االستغحس ادمقس دصول ا اإلنتاجية.

 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.111الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %14.14ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل
أ

معدالت العاصد على حق الملكية التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى

تغي ار ايجابيا بنسبة تتراوح ما بي

 %11الى  %11وهو مؤشر جيد ل درف الشركات

الفلسطينية لتح يق عواصد جيدف للمستقمري والمحك وتعتبر مد ح جيد لتوسل المستقمري
والمحك فل حجم استقمارات م.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.311الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %11.12ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ نسو
مجمس الربح التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة
تتراوح ما بي  %1الى  .%16وهل أاس المؤشرات تحسنا فل نسو الربحية ويرب الباح
إلى ا عدم وجود تحس مرتفل فل هذه النسبة لعدم ادرف الشركات الصناعية فل ت فيض
تكلفة المواد ال ام نظ ار د معظم تلك المواد تد س ع طريق المعابر وال تستطيل التحكم
فل ت فيض تلك التكاليف نظ ار لل يود المفروضة على حركة المعابر فل المحافظات
الجنوبية.
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 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 3.141الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %14.24ق وكانت ال يمة االحتمالية أاس م
المعيار  1.238وهذا يعنل أ
السنوات القح

0.05ق وبلد االنحراف

مؤشرات الربحية للشركات الصناعية الفلسطينية فل

اال يرف(2011ق2012ق )2613تشير إلى تغي ار إيجابيا بنسبة تتراوح ما بي

 %1الل %16ق وهل نسبة مع ولة نظ ار إلى طبيعة الواال االاتصاد

الذ

تعانل منه

المحافظات الجنوبية.
 1.1.1.1المحور الثالث مؤشرات النشاط في السنوات الثالث األخيرة ()1011،1011،1011

للتعرف على مستوب التحس فل مؤشرات النشاط لدب الشركات الصناعية تم إيجاد والمتوسط
الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور وم قم إيجاد ايمة ا تبار تتت
حس جدوس رام (.)8.8

لكس ف رف م ف رات المحور والنتاص موضحة م

جدوس رام ()1.1
نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
أقل من %0

%2-%0

\ %01-%1

%02-%00

%2

%

%

%

%

%

%31-%02

16.

26.1

24.1

26.1

12.2

4.2

أكثر من %31

%

%

%

%

%

%2

المتوسط العام

المتوسط الحسابي

2

تعكس معدالت دوران دائنين
الشركة تغيراً ايجابيا ً بنسبة

36.1

11.3

26.1

21.1

1.1

االنحراف المعياري

2

تعكس معدالت دوران مديني
الشركة تغيراً ايجابيا ً بنسبة .

%

%

%

%

%

3.367

1.334

56.12

**3.93

3

3.571

1.137

59.52

**3.52

1

3.551

1.243

59.18

**3.10

2

3.531

1.399

58.84

**2.65

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05

المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05
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اختبار "ت"

2

أحرزت الشركة تغيراً ايجابيا ً
في معدل دوران المخزون
بنسبة .

%2

22.1

14.1

21.1

11.3

11.3

الترتيب

الفقرات

الوزن النسبي%

م

تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.1ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )1يساو ( 3.141الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه الف رف
المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %13.21ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق وبذلك تعتبر
هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ معدالت دو ار الم زو
التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة تتراوح ما بي %11
إلى  %11وهل أعلى المؤشرات تحسنا فل نسو النشاط وتعتبر هذه النسبة مع ولة فل ظس
احتفاظ بعض الشركات على مستويات معينة م الم زو لتجنو أ

ان طاع اد يحد

فل

المواد ال ام.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )4يساو ( 3.116الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %14.16ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ

معدالت

دو ار المديني التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة
تتراوح ما بي  %11إلى %11ق وتعتبر هذه النسبة مؤشر جيد ل درف الشركة فل تحصيس
مستح ات ا م عمحص ا وعدم وجود ديو مشكوك فل تحصيل ا بمبالد كبيرفق وهذا يعكا
توفر مناخ م

الق ة بي

تلك الشركات وعمحص ا بالشكس الذ

يحافظ على استم اررية

التعامس مع م.
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )4يساو ( 3.241الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %11.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ معدالت
دو ار التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تشير إلى تغي ار ايجابيا بنسبة تتراوح ما
بي  %1إلى  %16وهل أاس المؤشرات تحسنا فل نسو النشاط وتعتبر نسبة مع ولة وتدس
على وجود تحس فل ادرف الشركة على سداد التزامات ا طويلة ادجس ويفترض على تلك
الشركات العمس على تحسي

تلك النسبة بالشكس الذ

مست بح.
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يمنل م

تراكم الديو

علي ا

 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 3.131الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %14.41ق وكانت ال يمة االحتمالية أاس م
المعيار  1.344وهذا يعنل أ
السنوات القح
بي

0.05ق وبلد االنحراف

مؤشرات النشاط للشركات الصناعية الفلسطينية فل

اال يرف ( )2613, 2612,2011تشير إلى تغي ار إيجابيا بنسبة تتراوح ما

 %11إلى  .%11وتعتبر هذه النسبة مؤشر جيد لكفا ف الشركات الصناعية

الفلسطينية فل است دام أصول ا بشكس أمقس لتح يق عواصد جيدف تنعكا إيجابا على إمكانية
زيادف استقمارات ا والتوسل فل أنشطت ا.
 1.1.1.1المحور الرابع مؤشرات المديونية في السنوات الثالث األخيرة ()1122،1121،1122

للتعرف على مستوب التحس

فل مؤشرات المديونية لدب الشركات الصناعية تم إيجاد

والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل لف رات ذلك المحور وم قم إيجاد ايمة
حس جدوس رام (.)8.2

ا تبار تتت لكس ف رف م ف رات المحور والنتاص موضحة م
جدوس رام ()1.4

نتاص ا تبار تتت والمتوسط الحسابل واالنحراف المعيار والوز النسبل
أقل من %0

%2-%0

\ %01-%1

%02-%00

%31-%02

أكثر من %31

03

نسب ديون الشركة إلى
إجمالي حقوق الملكية تشير
إلى تحسن بنسبة 8

المتوسط العام

المتوسط الحسابي

%0

3...
%

....
%

....
%

....
%

%.

االنحراف المعياري

00

الوزن النسبي%

01

3.306

1.278

55.10

*1.68

3

3.490

1.157

58.16

**2.96

2

3.612

1.096

60.20

**3.91

1

3.469

1.177

57.82

**2.85

** المتوسط الحسابل داس إحصاصيا عند   0.05
المتوسط الحسابل غير داس إحصاصيا عند   0.05
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اختبار "ت"

نسب الملكية التي حققتها
الشركة تعكس تغيراً ايجابيا
بنسبة .

%.

3...
%

1..3
%

...2
%

3..1
%

..3
%

الفقرات

الترتيب

نسب ديون الشركة إلى
إجمالي أصولها تشير إلى
تحسن بنسبة .

10.2
%

3..1
%

1..3
%

....
%

3...
%

%.

م

تبين من النتائج الموضحة في جدول رقم ( )1.8ما يـلي:
 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )12يساو ( 3.112الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة ادولىق وبلد الوز النسبل %16.26ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ نسو
ديو الشركات الصناعية الفلسطينية إلى إجمالل ح وق ملكيت ا تشير إلى تحس بنسبة
تتراوح ما بي  %11إلى  .%11وهل أعلى المؤشرات تحسنا فل نسو المديونية وهل
نسبة جيدف تدس عدم تراكم الديو على الشركات الصناعية الفلسطينة

.

 المتوسط الحسابل للف رف رام ( )11يساو ( 3.146الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة القانيةق وبلد الوز النسبل %14.11ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ نسو
الملكية التل ح ت ا الشركات الصناعية الفلسطينية تعكا تغي ار ايجابيا بنسبة تتراوح ما
بي  %1إلى %16وهل نسبة تحس مع ولة تدس على وجود تغير ايجابل مع وس فل
مدب اعتماد الشركات الصناعية الفلسطينية على التمويس الذاتل دو اللجو إلى االاتراض
وتجنو أ تكاليف اد تترتو على عملية االاتراض.


المتوسط الحسابل للف رف رام ( )16يساو ( 3.361الدرجة الكلية م  )1ف د احتلت هذه
الف رف المرتبة اد يرفق وبلد الوز النسبل %11.16ق وال يمة االحتمالية أاس م 0.05ق
وبذلك تعتبر هذه الف رف دالة إحصاصيا عند مستوب داللة    0.05ق وهذا يعنل أ نسو
ديو الشركات الصناعية الفلسطينية إلى إجمالل أصول ا تشير إلى تحس بنسبة تتراوح
ما بي  %1إلى %16ق وهل أاس المؤشرات تحسننا فل نسو المديونية وهل نسبة تحس
مع ولة تعكا اعتماد الشركات الصناعية الفلسطينية فل تمويس أصول ا على اإلمكانيات
الذاتية سوا بإضافة رأا ماس جديد للشركة أو استقمار العواصد التل تح ا تلك الشركات
فل زيادف استقمارات ا.

 أما بالنسبة للدرجة الكليةق ف د بلد المتوسط الحسابل ( 3.114الدرجة الكلية م )1ق وبلد
الوز النسبل %11.42ق وكانت ال يمة االحتمالية أاس م
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0.05ق)ق وبلد االنحراف

المعيار  1.111وهذا يعنل أ
السنوات القح

مؤشرات المديونية للشركات الصناعية الفلسطينية فل

اد يرف (2611ق2612ق )2613تشير إلى تغي ار إيجابيا بنسو تتراوح ما

بي  %1إلى  .%16وهل نسبة مع ولة تدس على تحس فل ادرف الشركات الصناعية على
سداد التزامات ا طويلة ادجس وان فاض فل حجم اعتمادها على التمويس ال ارجلق مل
ضرورف العمس على تحسي هذه النسبة دهميت ا فل تحسي المركز المالل لتلك الشركات.
ويرب الباح

أ

التحس

فل مؤشرات اددا المالل التل ح ا الشركات الصناعية

الفلسطينية حس ادعوام (2611ق2612ق )2613والتل تراوحت نسبت ا مابي  %1إلى  %16فل
مؤشرات نسو الربحية والمديونيةق وم %16إلى  %11فل مؤشرات نسو السيولة والنشاط هل
مؤشرات جيدف فل ظس عدم االست رار السياسل واالاتصاد

وال يود المفروضة على حركة المعابر

فل المحافظات الجنوبيةق والتل انعكست على مستوب ذلك التحس والذ

جا أاس م مستوب

التحس فل مؤشرات اددا المالل للشركات الصناعية فل دوس أ رب والتل من ا على سبيس المقاس
الشركات الصناعية ادردنية غير المدرجة فل بورصة عما حي
مستوب التحس فل مؤشرات اددا المالل لتلك الشركات تتراوح مابي

أشار (الحديقلق  )2616أ
 %11إلى .%36

 1.1اختبار الفرضيات
 1.1.1اختبار الفرضية االولى:
ت يوجد دور ايجابل ذات داللة إحصاصية لتطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
فل تحسي نسو السيولة للشركات الصناعية الفلسطينية".
للتح ييق مي ي ص ييحة الفرض ييية ت ييم اس ييت دام ا تب ييار بيرس ييو (معام ييس االرتب يياط) ب ييي متغيي يرات مح ييس
الدراسة.
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جدوس رام ()1.4
معامس االرتباط ومستوب الداللة
نسبة السيولة

العدد

معامل

االرتباط

مستوى الداللة

تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحدد

94

68882

**68666

تطبيق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد

94

68089

**68666

تطبيق م ومات التحسي والتطوير المستمر

94

68829

**68666

يبي جدوس رام ( )1.4أنه يوجد عحاة طردية (دور إيجابل) ذات داللة احصاصية عند مستوب
داللة  6.61لتطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد )الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل
الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر) فل تحسي نسو السيولة للشركات الصناعية الفلسطينية
حي

كانت ايمة معامس االرتباط (6.114ق 6.121ق  )6.141على التوالل عند مستوب داللة

   0.05ق هذا يدس على أ تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحدد فل تلك الشركات انعكا
ايجابا على تحسي ادرت ا فل مواج ة التزامات ا اصيرف ادجس والعمس على سدادها وبالتالل عزز
مركزها المالل م

حس

لق مناخ م

الق ة مل موردي ا وعمحص ا وتلبية احتياجات م بالوات

وبالجودف المطلوبة.
اتف ت هذه النتيجة مل دراسة ) (Beshkooh, et .al, 2013والتل توصلت أ تطبيق
الشركات الصناعية اإليرانية لنظام  JITساهم فل تحسي نسو السيولة لدب تلك الشركات وكذلك
اتف ت مل دراسة ( )Isa, Keong, 2005فل أ تطبيق الشركات الماليزية لنظام  JITانعكا
إيجابا على ادرف تلك الشركات فل سداد التزامات ا اصيرف ادجس وبالتالل تحسي نسبة السيولة لتلك
الشركات.
 1.1.1اختبار الفرضية الثانية:
ت يوج ييد دور ايج ييابل ذات دالل يية إحص يياصية لتطبي ييق م وم ييات نظ ييام اإلنت يياج ف ييل الوا ييت المح ييدد
(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر) فل تحسيي
نسو الربحية للشركات الصناعية الفلسطينية".
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للتح ييق مي ي ص ييحة الفرض ييية ت ييم اس ييت دام ا تب ييار بيرس ييو (معام ييس االرتب يياط) ب ييي متغيي يرات مح ييس
الدراسة.
جدوس رام()1.16

معامس االرتباط ومستوب الداللة
نسبة الربحية

العدد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحدد

94

68086

**68666

تطبيق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد

94

68006

**68666

تطبيق م ومات التحسي والتطوير المستمر

94

68068

**68666

يبييي الجييدوس راييم ( )1.16أنييه يوجييد عحايية طردييية (دور إيجييابل) ذات دالليية إحصيياصية عنييد
مسيتوب داللية  6.61لتطبييق م وميات نظيام اإلنتياج فيل الوايت المحيدد )الشي ار فيل الوايت المحيددق
اإلنت يياج ف ييل الوا ييت المح ييددق التحس ييي والتط ييوير المس ييتمر) ف ييل تحس ييي نس ييو الربحي يية للش ييركات
الصناعية الفلسطينية حي

كانت ايمة معاميس االرتبياط (6.113ق 6.116ق  )6.161عليى التيوالل

عنييد مس ييتوب دالليية    0.05ق وه ييذا يعكييا أ تطبي ييق نظ ييام  JITفييل تل ييك الشييركات س يياهم ف ييل
تحسي ربحيت ا وتحسي العاصيد عليى ادصيوس وح يوق الملكيية مي
فيل إدارف أصيول ا سيوا مي

يحس دوره فيل تحسيي كفا ت يا

يحس الحييد مي الفاايد وال ييدر وت فييض وايت اإلعييداد والت يصية وتجنييو

العديييد مي التكيياليف التييل ال تضيييف ايميية للشييركة وتح يييق عواصييد جيييدف ل ييا وبالتييالل ييينعكا إيجابييا
على تحسي أداص ا المالل
اتف ت هذه النتيجة مل دراسة (يع وو ق )2664والتل توصلت أ تطبيق الشركات الصناعية
ادردنية لنظام  JITساهم فل تحسي الربحية لتلك الشركات م

حس ت فيض التكاليف اإلنتاجية

وكذلك مل دراسة ( )Phan, Matsui,2006والتل توصلت أ تطبيق نظام  JITفل الشركات
اليابانية ساهم فل تحسي مؤشرات الربحية ل ا ق فيما ا تلفت مل دراسة ()Palito et al.,2006
التل أشارت إلى أ

 JITساهم فل ت فيض نسو الربحية نظ ار لدوره فل زيادف التكاليف اإلنتاجية.
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 1.1.1اختبار الفرضية الثالثة:
تيوج ييد دور ايج ييابل ذات دالل يية إحص يياصية لتطبي ييق م وم ييات نظ ييام اإلنت يياج ف ييل الوا ييت المح ييدد
(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر) فل تحسي
نسو النشاط للشركات الصناعية الفلسطينية".
للتح ييق مي ي ص ييحة الفرض ييية ت ييم اس ييت دام ا تب ييار بيرس ييو (معام ييس االرتب يياط) ب ييي متغيي يرات مح ييس
الدراسة.
جدوس رام ()1.11
االرتباط ومستوب الداللة
نسبة النشاط

العدد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحدد

94

68022

**68666

تطبيق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد

94

68886

**68666

تطبيق م ومات التحسي والتطوير المستمر

94

68866

**68666

يبييي الجييدوس راييم ( )1.11أنييه يوجييد عحايية طردييية (دور إيجييابل) ذات دالليية احصيياصية عنييد
مسيتوب داللية  6.61لتطبييق م وميات نظيام اإلنتياج فيل الوايت المحيدد )الشي ار فيل الوايت المحيددق
اإلنتي يياج في ييل الواي ييت المحيييددق التحسي ييي والتطيييوير المسي ييتمر) في ييل تحس ييي نسي ييو النش يياط للشي ييركات
الصناعية الفلسطينية حي

كانت ايمة معاميس االرتبياط (6.144ق 6.123ق  )6.166عليى التيوالل

عند مستوب داللة    0.05ق م

حس تعامس الشركة مل عدد محدد مي الميوردي ذو ق ية فيل

توريييد الميواد ال ييام بالواييت والجييودف المناسييبة واإلنتيياج وف ييا الحتياجييات العمييح وتسييليم م المنتجييات
التامة فل الوات المحدد مما انعكيا عليى ت فييض معيدالت دو ار الم يزو باإلضيافة إليى تحسي
معدالت دو ار المديني والداصني .
اتف ت هذه النتيجة مل دراسة ) (Beshkooh, at. el. 2013والتل توصلت أ تطبيق
الشركات اإليرانية لنظام JITساهم فل تحسي مؤشرات النشاط لتلك الشركاتق وكما أتف ت ايضا
مل دراسة (الراو ق  )2616والتل توصلت أ تطبيق الشركات الصناعية ادردنية ساهم فل زيادف
مبيعات ا وت فيض حجم م زون ا وبالتالل تحسي معدالت دو ار الم زو لدي ا.
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 1.1.1اختبار الفرضية الرابعة:
تيوج ييد دور ايج ييابل ذات دالل يية إحص يياصية لتطبي ييق م وم ييات نظ ييام اإلنت يياج ف ييل الوا ييت المح ييدد
(الش ي ار فييل الواييت المحييددق اإلنتيياج فييل الواييت المحييددق التحسييي والتطييوير المسييتمر) فييل
تحسي نسو المديونية للشركات الصناعية الفلسطينية".
للتح ييق مي ي ص ييحة الفرض ييية ت ييم اس ييت دام ا تب ييار بيرس ييو (معام ييس االرتب يياط) ب ييي متغيي يرات مح ييس
الدراسة.
جدوس رام ()1.12

معامس االرتباط ومستوب الداللة

مي ي

نسبة المديونية

العدد

معامس االرتباط

مستوب الداللة

تطبيق م ومات الش ار فل الوات المحدد

94

68862

**68666

تطبيق م ومات اإلنتاج فل الوات المحدد

94

68884

**68666

تطبيق م ومات التحسي والتطوير المستمر

94

68089

**68666

ييحس الج ييدوس را ييم ( )1.12يتب ييي ان ييه يوج ييد عحا يية طردي يية (دور إيج ييابل) ذات دالل يية

إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61لتطبيييق م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد )الشي ار فييل
الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسيي والتطيوير المسيتمر) فيل تحسيي نسيو المديونيية
للشركات الصناعية الفلسطينية حي
مستوب داللة    0.05ق م

كانت ايمة معامس االرتباط (6.164ق 6.114ق  )6.121عند

حس دوره فل تحسي ادرف تلك الشركات عليى سيداد التزامات يا طويلية

ادجس وتحسي مستوب االعتماد على التمويس الذاتل فل التوسل فل استقمارات ا سوا بإضافة رأا
ماس جديد أو استقمار العواصد التل تح ا تلك الشركات.
اتف ت هذه النتيجة مل دراسة ( )Alshbiel, et. ,al, 2012والتل توصلت أ

تطبيق

الشركات الصناعية ادردنية لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد ساهم فل تحسي ادرت ا على سداد
التزامت ا طويلة ادجس وبالتالل تحسي مؤشرات المديونيةق وكذلك اتف ت مل دراسة ( Isa, Keong,
 )2005لوجود دور ايجابل لتطبيق  JITفل الشركات الماليزية على تحسي
إلى إجمالل أصول ا وح وق ملكيت ا
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نسو ديو الشركة

 1.1.1اختبار الفرضية الخامسة:
ت يوجد فرواات ذات داللة إحصاصية بي

تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

(الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر)
وتعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية تعزب لمتغيرات (نوع ال طاع الصناعل
ورأا الماس الشركة) ".
 1.1.1.1نوع القطاع الصناعي:
للتح ق م صحة الفرضية تم است دام ا تبار تفت  One Way ANOVAلمعرفة الفروق
بي متغيرات محس الدراسة.
جدوس()1.13
مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وايمة ا تبار تفت ومستوب الداللة

المحور ادوس م ومات الش ار فل
الوات المحدد
المحور القانل م ومات اإلنتاج فل
الوات المحدد
المحور القال

م ومات التحسي

والتطوير المستمر

اجمالل محاور تطبيق نظام االنتاج
فل الوات المحدد

نسو السيولة

نسو الربحية

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

8.328

8

1.041

داخل المجموعات

3.443

40

.086

المجموع

11.771

48

بين المجموعات

5.033

8

.629

داخل المجموعات

2.756

40

.069

المجموع

7.789

48

بين المجموعات

3.282

8

.410

داخل المجموعات

4.428

40

.111

المجموع

7.711

48

بين المجموعات

4.728

8

.591

داخل المجموعات

1.462

40

.037

المجموع

6.190

48

بين المجموعات

29.910

8

3.739

داخل المجموعات

25.732

40

.643

المجموع

55.642

48

بين المجموعات

27.388

8

3.423

داخل المجموعات

27.973

40

.699
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قيمة
اختبار
"ف"

12.093

9.132

3.706

16.167

5.812

4.895

مستوى
الداللة
.000

.000

.003

.000

.000

.000

نسو النشاط

نسو المديونية

اجمالل النسو

المجموع

55.361

48

بين المجموعات

41.198

8

5.150

داخل المجموعات

36.784

40

.920

المجموع

77.982

48

بين المجموعات

31.147

8

3.893

داخل المجموعات

27.501

40

.688

المجموع

58.649

48

بين المجموعات

31.787

8

3.973

20.037

40

.501

51.824

48

داخل
المجموعات
المجموع

مي

5.600

5.663

7.932

.000

.000

.000

ييحس الجييدوس ( )1.13يتضييح انييه يوجييد فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية

 6.61لتطبيييق م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد )الش ي ار فييل الواييت المحييددق اإلنتيياج فييل
الواييت المحييددق التحسييي والتطييوير المسييتمر) وتعزيييز اددا المالل(نسييو السيييولةق نسييو الربحيييةق
نسو النشاطق نسو المديونية) تعزب لمتغير نوع ال طاع الصناعل ق وهذه النتياص تعكيا وجيود أقير
لطبيعة الصناعة على درجة تطبيق نظام اإلنتاج فل الوات المحيدد وتعزييز مؤشيرات اددا المياللق
ويييرب الباح ي

أ ذلييك يعييود إلييى ا ييتحف طبيعيية الم ومييات الص يناعية المتييوفرف بييي تلييك الشييركات

فمييقح نجييد أ بعييض الصييناعات تعمييس علييى شي ار مييا تحتاجييه مي الميواد ال ييام أوس بييبوسق وتسييعى
لتسليم منتجات ا لعمحص ا أوس ببوس ق تجنبا للعديد م التكاليف المترتبة على عمليات الت زي ق وفل
الم اب ييس نج ييد أ هن يياك بع ييض الص ييناعات تج ييد ص ييعوبة ف ييل تحدي ييد احتياج ييات عمحص يياق وتح ييتفظ
بكميييات كبي يرف م ي الم ييزو س يوا م ي الم يواد ال ييام أو المنتجييات التامييةق وعليييه تتحمييس العديييد م ي
التكاليفق وتزيد التزامات اق وادعبا المالية علي ا مما يؤقر على مدب تحس مؤشرات ا المالية.
1.1.1.1.1

فروقات بين فئات القطاع الصناعي

أوال :فروقات في تطبيق نظام االنتاج في الوقت المحدد
يوضح جدوس رام ( )1.11الفرواات فل تطبيق م ومات نظام االنتاج فل الوات
(الشر فل الوات المحددق االنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر) بي فصات
ا
المحدد
ال طاع الصناعل .
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الفرواات بي فصات ال طاع الصناعل( نظام اإلنتاج فل الوات المحدد)
المتوسط

المــواد الغذائيــة

المنســــــــوجات

والمشروبات

والمالبس

األثاث

االلكترونية

المعدنيـــــــــــــة

والكهربائية

والكيماوية

الباطون

بالستيك

اسفنج

رخام

الشراء في الوقت المحدد

المواد الغذائية والمشروبات

9802
9899
9828
6884
6899
9888
9882
9866
6886

6889
6888*6824
*8889
68686864
6868
*8882

688968986809
8866
688868896886
6846

6880
6898
*8860
*8898
6889
6880
6888
*8868

*68246809*88606868
*6848688468896884

*88898866*88986868*8888*888868246860-

6868
6888
6889*6848
*8888
6888
6868
*8888

68646889
6880
6884
*8889
68886888*8862

6868688668886889
6824
686868886826

*88826846*886868846860
*8888*88626826
-

المواد الغذائية والمشروبات

8889
9882
8
9866
9809
9846
9882
9808
9860

*6840
6889
*6828
6886
6886
6860
6886
*8862

*68406828688868986886688468986888

68896828
6808
6860
6864
6888
6864
*6849

*68286888
680868666882689968886888

68866898
68606866
688868896866
6882

68866886
68646888
6888
6886
6866
*6828

68606884
68886899
6889
68866888
6888

68866898
68646888
6866686668886889

*88626888*684968886882*682868886888-

المنسوجات والمالبس
األثاث
االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام

اإلنتاج في الوقت المحدد

المنسوجات والمالبس
األثاث
االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام
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التحسين والتطوير المستمر

المتوسط

المــواد الغذائيــة

المنســــــــوجات

األثاث

االلكترونية

المعدنيـــــــــــــة

الباطون

بالستيك

اسفنج

رخام

المواد الغذائية والمشروبات

8884
9860
8
9806
9860
8866
9826
9848
9898

6828
6884
6888
6826
6880
6860
6882
6886

6828680668886
6808689068896864-

68846809
6860
6806
68666888
6864
6889

68886888
68606888
6864688468886882

68286
680668886800
689068896864-

68886800
6866
6864
6800
6886
6888
6888

68606890
68886884
6890
688668626868

68886889
68646888
6889
68886862
6898

68866864
688968826864
6888
68686898-

المواد الغذائية والمشروبات

8
9866
9848
9888
9889
9822
9886
9808
9

*6808
6868
*6888
*6828
6888
6888
6862
*6844

*680868086868
6882
6888689668826868

68686808
*6804
*6826
6860
6888
6866
*6849

*68886868*68046886
*6808689868606882

*68286882*68266886*6886688268986889

68886888
6860*6808
*6886
6888
6880
*6828

68886896
68886898
6882
68886888
*6888

68626882
68666860
6898
688068886808

*68446868*684968896889*6828*68886808-

المنسوجات والمالبس
األثاث
االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام
المنسوجات والمالبس

إجمالي المحاور

األثاث
االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام

والمشروبات

والمالبس
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والكهربائية

والكيماوية

من الجدول رقم ) (5.14تبين مايلي:
 بالنسبة لمحور تطبيق مقومات الشراء في الوقت المحدد ليوحظ وجيود فيروق ذات داللية
إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61بييي فصييات اطيياع الصييناعة الميواد الغذاصييية والمشييروبات
و(الص ييناعات االلكتروني يية والك رباصي ييةق الص ييناعات المعدني يية والكيماوي ييةق والر ييام) لص ييالح
المي ي يواد الغذاصي ي يية والمش ي ييروبات وب ي ييي اط ي يياع ادق ي ييا

و(الص ي ييناعات المعدني ي يية والكيماوي ي ييةق

والر ام)لصيالح اطيياع ادقييا  ,وبييي اطيياع البحسييتيك و(الصييناعات المعدنيية والكيماويييةق و
الر ام) لصالح البحستيك.
 بالنســبة لمحــور تطبيــق مقومــات اإلنتــاج فــي الوقــت المحــدد لييوحظ وجييود فييروق ذات
داللي يية إحصي يياصية عني ييد مسي ييتوب داللي يية  6.61بي ييي فصي ييات اطي يياع الصي ييناعة الم ي يواد الغذاصيي يية
والمشروبات و( المنسوجات والمحباق الصيناعات االلكترونيية والك رباصييةق الر يام) لصيالح
المواد الغذاصية والمشروبات وبي اطاع الباطو و(الر ام) لصالح اطاع الباطو .
 بالنســبة لمحــور التحســين المســتمر لييوحظ أنييه ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد
مستوب داللة  6.61بي فصات اطاع الصناعة.
 بالنسبة أجمالي المحور لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللية 6.61
ب ييي فص ييات اط يياع الص ييناعة ب ييي المي يواد الغذاصي يية والمش ييروبات و (المنس ييوجات والمحب يياق
الصناعات االلكترونية والك رباصيةق والصناعات المعدنية والكيماويةق والر ام) لصالح المواد
الغذاصيي ي يية والمش ي ي ييروباتق و ادق ي ي ييا

و (المنسي ي ييوجات والمحب ي ي يياق الص ي ي ييناعات االلكتروني ي ي يية

والك رباصيييةق والصييناعات المعييدات والكيماويييةق والر ييام) لصييالح ادقييا ق وبييي البيياطو و
(الص ي ييناعات االلكتروني ي يية والك رباصي ي ييةق ص ي ييناعات المع ي ييدات والكيماوي ي ييةق ر ي ييام) لص ي ييالح
الباطو .
وتعتبيير هييذه النتيياص تفصيييس لمييا تييم اإلشييارف إلي ييا مسييب ا لتييبقير طبيعيية ونييوع ال طيياع الصييناعل
علييى درجيية تطبيييق م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد ق حي ي
الغذاصية ادكقر تطبي ا لنظام اإلنتاج فل الوات المحدد ق ويرب الباح
أ تل ييك الش ييركات ال تلج ييب إل ييى االحتف يياظ ب ييالم زو
106

نجييد أ اطيياع الصييناعات
أ السبو فيل ذليك يعيود فيل

اص يية مي ي المنتج ييات التام ييةق باإلض ييافة إل ييى

اييدرت ا فييل تحديييد احتياجات ييا ممييا انعكييا علييى ارتفيياع درجيية تطبي ييا لنظييام اإلنتيياج فييل الواييت
المحيددق بينمييا نجييد فييل صيناعة الر ييام أو الصييناعات المعدنييية هييل ادايس تطبي ييا ف ييل تعتمييد علييى
االحتفاظ بكميات معينة م الم زو و أ ادرت ا فل تحديد احتياجات عمحص ا أاس بكقير م ادرف
الشركات الصناعية الغذاصية.
اتف ييت هييذه النتيجيية مييل د ارسيية ( اليع ييووق  )2664والتييل توصييلت إلييى أ هنيياك أقيير لمتغييير
نوع ال طاع الصناعل على درجة تطبيق نظام اإلنتياج فيل الوايت المحيدد فيل الشيركات الصيناعية
ادردنييية قوكييذلك اتف ييت مييل د ارسيية ( )Salaheldin, 2005أ اطيياع الصييناعات الغذاصييية ادكقيير
تطبي ي ييا لنظي ييام اإلنتي يياج في ييل الواي ييت المحي ييددق إال أن ي ييا ا تلفي ييت مع ي ييا في ييل أ الشي ييركات الصي ييناعية
الك رباصي يية ادكق يير تطبي ييا لنظ ييام  JITوي ييرب الباحي ي

أ ذل ييك ا ييد يع ييود إل ييى ا اط يياع الص ييناعات

الك رباصييية فييل المحافظييات الجنوبييية هييو اطيياع محييدود اإلمكانيييات

ييحف الصييناعات الك رباصييية

المصرية.
ثانياً فروقات في مؤشرات األداء المالي:
يوضح جدوس رام ( )1.11الفرواات فل مؤشرات اددا المالل ( نسو السيولةق نسو

الربحيةق نسو النشاطق نسو المديونية) بي فصات ال طاع الصناعل.
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الفرواات بي فصات ال طاع الصناعل( مؤشرات اددا المالل)
المتوسط

المــواد الغذائيــة

المنســــــــوجات

والمشروبات

والمالبس

األثاث

االلكترونية

المعدنيـــــــــــــة

والكهربائية

والكيماوية

الباطون

بالستيك

اسفنج

رخام

المواد الغذائية والمشروبات

9892
8
9868
8808
8808
6892
6899
6899
8824

8892
6898
8828
8828
8868
8869
8869
*8884

88928868680868088892889988996888

68988868
8896
8896
6882
6808
6808
8888

88286800
88966
6828688868886888

88688892
68826828
6828
6866
6866
8884

88698899
68086888
6888
68666
8880

88698899
68086888
6888
68666
8888

8869
8899
68086888
6888
68666
8880

*88846888888868886888888488888888-

المواد الغذائية والمشروبات

9866
8888
6828
8866
8886
6808
6899
6866
8824

8888
6890
6
8826
6886
6824
8
*8899

88888886688868668890888888886888

689888866
8886
8868
6886
6898
6886
8848

88666888
888668888884888886899

88266866
88686888
684968266808

68888890
68868884
8888
6882
6884
8889

68228888
68988888
6849
68826888
8880

88888
68868
6826
688468888899

*88996888884868996808888988888899-

المنسوجات والمالبس
األثاث

نسب السيولة

االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام
المنسوجات والمالبس
األثاث

نسب الربحية

االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام
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المتوسط

المــواد الغذائيــة

المنســــــــوجات

األثاث

االلكترونية

المعدنيـــــــــــــة

الباطون

بالستيك

اسفنج

رخام

المواد الغذائية والمشروبات

9890
8888
9886
8888
8826
6808
6808
6888
8888

8884
6880
8868
8808
6826
6826
8886
*8848

888488666860
6866
8890889088686808

68808866
8862
8860
6888
6888
6848
8809

88686868
88626888
88888888
88886888

880868668860688888884888488626888

68268890
68888888
8884
6
6898
8868

6826
8890
68888888
8884
6
6898
8868

88868868
68488888
8862
68966896
8808

*884668088880968806888886888688808-

المواد الغذائية والمشروبات

9868
8888
9886
8866
8866
6898
6899
6888
8888

8884
6888
8868
8868
6848
6848
8886
*8882

88848840688068808889888888686862

68888840
88266
8826
6888
6802
6848
8868

88688808
88266
8868888868226888

88686880
88266
8868888868226888

68488889
68888868
868
68666882
8808

68488888
68028888
8888
6866
6888
8808

88898868
68486822
6822
688268888899

*88826862886868886888880888008899-

المنسوجات والمالبس
األثاث

نسب الشناط

االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام
المنسوجات والمالبس

نسب المدينونية

األثاث
االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام

والمشروبات

والمالبس

109

والكهربائية

والكيماوية

المتوسط

اجمالي النسب

المواد الغذائية والمشروبات
المنسوجات والمالبس
األثاث
االلكترونية والكهربائية
المعدنية والكيماوية
الباطون
بالستيك
اسفنج
رخام

9898
8888
9868
8860
8866
6889
6894
6868
8888

المــواد الغذائيــة

المنســــــــوجات

والمشروبات

والمالبس

*8882
6869
*8869
8868
6828
6848
8886
*8806

*88828849
688668888898886088826868

األثاث

68698849
8888
8886
6888
6888
6880
*8882
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االلكترونية

المعدنيـــــــــــــة

والكهربائية

والكيماوية

*88696886
888668688886888868486888

68288898
68888888
8886
6869
6886
8888

الباطون

68288898
68888888
8886
6869
6886
8888

بالستيك

68488860
68888888
8888
68688828
8888

اسفنج

88868882
68806849
6848
688668828888

رخام

*88066869*888268826888888888888888-

من الجدول رقم ) (5.15تبين مايلي:
 بالنســبة لمؤشــرات الســيولة لييوحظ وجييود فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية
 6.61بي فصات اطاع الصناعة بي المواد الغذاصية والمشيروبات و (الر يام) لصيالح الميواد
الغذاصية والمشروبات.
 بالنســـبة لمؤشـــرات الربحيـــة لييوحظ وجييود فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية
 6.61بي فصات اطاع الصناعة بي المواد الغذاصية والمشيروبات و (الر يام) لصيالح الميواد
الغذاصية والمشروبات.
 بالنســـبة لمؤشـــرات النشـــاط لييوحظ وجييود فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية
 6.61بي فصات اطاع الصناعة بي المواد الغذاصية والمشيروبات و (الر يام) لصيالح الميواد
الغذاصية والمشروبات.
 بالنســبة لمؤش ـرات المدينونيــة لييوحظ وجييود فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية
 6.61بي فصات اطاع الصناعة بي المواد الغذاصية والمشيروبات و (الر يام) لصيالح الميواد
الغذاصية والمشروبات.
 بالنســـبة أجمـــالي المحـــور لييوحظ وجييود فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية
 6.61بي فصات اطاع الصناعة بي المواد الغذاصية والمشروبات و (المنسوجات والمحبا,
الص ييناعات االلكتروني يية والك رباصيي يية ,الر ييام) لص ييالح الم ي يواد الغذاصي يية والمش ييروباتق وبيييي
ادقا

(الر ام) لصالح ادقا .

وتعتبيير هييذه النتيياص تفصيييس لمييا تييم اإلشييارف إلي ييا مسييب ا لتييبقير طبيعيية ونييوع ال طيياع الصييناعل
علييى درجيية التحس ي فييل المؤش يرات الماليييةق حي ي

أ ال طاعييات الصييناعية التييل يكييو لييدي ا اييدرف

علييى تحديييد موردي ييا والحصييوس علييى الم يواد ال ييام ببفضييس ادسييعار وكييذلك يكييو لييدي ا اييدرف التييل
تحديييد احتياجييات عمحص ييا وتسييليم منتجات ييا لعمحص ييا فييل الواييت المناسييو يكييو لييدي ا اييدرف علييى
تحسي السيولة لدي ا بالشكس الذ يساعدها عليى سيداد التزامات ياق وتحسيي ربحيت يا وكيذلك تحسيي
معدالت النشاط لدي ا.
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 1.1.1.1رأس المال
للتح يق مي صيحة الفرضيية تيم اسيت دام ا تبيار تفت  One Way ANOVAلمعرفية الفيروق
بي متغيرات محس الدراسة.
جدوس رام ()1.11

مجموع المربعات ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وايمة ا تبار تفت ومستوب الداللة
متوسط

مجموع

درجة

المربعات

الحرية المربعات

بين المجموعات

.856

3

.285

داخل المجموعات

10.915

45

.243

المجموع

11.771

48

المحور القانل م ومات

بين المجموعات

1.500

3

.500

اإلنتاج فل الوات

داخل المجموعات

6.289

45

.140

المجموع

7.789

48

بين المجموعات

2.544

3

.848

داخل المجموعات

5.167

45

.115

المجموع

7.711

48

بين المجموعات

1.477

3

.492

داخل المجموعات

4.713

45

.105

المجموع

6.190

48

بين المجموعات

14.444

3

4.815

داخل المجموعات

41.198

45

.916

المجموع

55.642

48

بين المجموعات

12.921

3

4.307

داخل المجموعات

42.439

45

.943

المجموع

55.361

48

بين المجموعات

24.816

3

8.272

داخل المجموعات

53.166

45

1.181

المجموع

77.982

48

بين المجموعات

14.298

3

4.766

داخل المجموعات

44.350

45

.986

المحور ادوس م ومات
الش ار فل الوات المحدد

المحدد
المحور القال

م ومات

التحسي والتطوير
المستمر

اجمالل المحاور

نسبة السيولة

نسبة الربحية

نسبة النشاط
نسبة المديونية
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قيمة
اختبار
"ف"
1.176

3.577

7.384

4.701

5.259

4.567

7.001

4.836

مستوى
الداللة
.329

.021

.000

.006

.003

.007

.001

.005

اجمالل النسو

م

المجموع

58.649

48

بين المجموعات

16.078

3

5.359

داخل المجموعات

35.746

45

.794

المجموع

51.824

48

.001

6.747

حس الجدوس رام ( )1.11يتضح انه ال يوجد فروق ذات داللية إحصياصية عنيد مسيتوب

داللية  6.61فيل تطبييق نظيام اإلنتياج فيل الوايت المحيدد ))(JITتطبييق م وميات الشي ار فيل الوايت
المحييدد)وتعزيييز اددا المييالل تعييزب لمتغييير راا الميياس ,وانييه يوجييد فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد
مستوب داللة  6.61فل تطبيق نظام اإلنتاج فيل الوايت المحيدد ))(JITتطبييق م وميات اإلنتياج فيل
الواييت المحييددق تطبيييق م ومييات التحسييي والتطييوير المسييتمر)وتعزيييز اددا المالل(نسييو السيييولة,
نسو الربحية ,نسو النشاط ,نسو المديونية) تعزب لمتغير رأا الماس .وييرب الباحي

أ ذليك يعيود

لتييبقير رأا الميياس علييى اييدرف تلييك الشييركات فييل تطييوير عمليات ييا اإلنتاجييية وش ي ار اآلالت والمعييدات
الحديقة والتل تنعكا بدورها فل تحسي ادرت ا التنافسية وبالتالل تحسي مؤشرات ا المالية.
أوال فروقات في تطبيق مقومات نظام االنتاج في الوقت المحدد
يوضح جدوس رام ( )1.11الفرواات فل تطبيق م ومات نظام االنتاج فل الوات
المحدد(الش ار فل الوات المحددق االنتاج فل الوات المحددق التحسي والتطوير المستمر) بي فصات
رأا الماس.
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جدوس رام ()1.11

الفرواات بي فصات رأا الماس
(تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد)
المتوسط

الحسابي

-100,000

-1,000.001

$1,000,000

$1,000,000

-1,000,001
$1,000,000

اكثـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن
 $1,000,000م=

اإلنتاج فل الوات المحدد

التحسي المستمر
إجمالل المحاور

.$1,000,000-100,000

9800

-

6884

6889

6889

$1,000,000-1,000.001

9828

6884-

-

6868

6868

$1,000,000-1,000,001

8888

6889-

6868-

-

6

اكثر من $1,000,000

8888

6889-

6868-

6

-

.$1,000,000-100,000

9802

-

*6868

6888

*6808

$1,000,000-1,000.001

8868

*6868-

-

6882

6866

$1,000,000-1,000,001

8889

6888-

6882-

-

6888

اكثر من $1,000,000

8860

*6808-

6866-

6888-

-

- 9888
6888- 9826

6888

6886

6888

-

6866

6884

6886- 8886
6888- 8864

68666884-

68688

68688-

.$1,000,000-100,000
$1,000,000-1,000.001
$1,000,000-1,000,001
اكثر من $1,000,000

من الجدول رقم ) (5.17تبين مايلي:
 بالنسبة لمحور تطبيق مقومات اإلنتاج في الوقت المحـدد ليوحظ انيه ال يوجيد فيروق ذات
داللة إحصاصية عند مستوب داللة  6.61بي فصات رأا الماس.
 بالنسبة لمحور التحسين المستمر لوحظ انه يوجد فروق ذات داللة إحصياصية عنيد مسيتوب
داللة  6.61بي فصات رأا الماس
 بالنسبة أجمالي المحور لوحظ انه ال يوجد فيروق ذات داللية إحصياصية عنيد مسيتوب داللية
 6.61بي فصات رأا الماس.
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وييرب الباحي

أ عييدم وجيود فرواييات جوهرييية لنيوع رأا الميياس علييى درجية التطبيييق يعييود

سييببه فييل أ تطبيييق م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد ال يحتيياج إلييى تكيياليف كبي يرف ييحف
أساليو المحاسبة اإلداريية اد يرب فبغليو م وماتيه يمكي تطبي يا فيل الشيركات بصيرف النظير عي
حجيم أرسيمال ا باسيتقنا فروايات بسييطة تتعليق بمحيور التحسيي المسيتمر كشي ار الشيركات لمعييدات
وت نيات جديدف.
ثانياً فروقات في مؤشرات األداء المالي
يوضح جدوس رام ( )1.14الفرواات فل مؤشرات اددا المالل ( نسو السيولة قنسو الربحيةق
نسو النشاطق نسو المديونية) بي فصات رأا الماس.
جدوس()1.14

الفرواات بي فصات رأا الماس
(مؤشرات اددا المالل)
ا-100,000

المتوسط
نسو السيولة

.$1,000,000-100,000
$1,000,000-1,000.001
$1,000,000-1,000,001
اكثر من $1,000,000

نسو الربحية

.$1,000,000-100,000
$1,000,000-1,000.001
$1,000,000-1,000,001
اكثر من $1,000,000

نسو النشاط

.$1,000,000-100,000
$1,000,000-1,000.001
$1,000,000-1,000,001
اكثر من $1,000,000

نسو المدينونية

.$1,000,000-100,000
$1,000,000-1,000.001
$1,000,000-1,000,001
اكثر من $1,000,000

إجمالل النسو

.$1,000,000-100,000
$1,000,000-1,000.001
$1,000,000-1,000,001
اكثر من $1,000,000

$1,000,000

- 6868
6804- 6880
8886- 9888
8884- 9808
- 6886
6892- 6882
*8884- 9822
8898- 9888
- 8848
6804- 6800
*8889- 8888
*8860- 8866
- 6886
6862- 6892
*8882- 9822
8808- 9888
- 6860
6880- 6808
*8828- 9848
*8888- 9826
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-1,000.001
$1,000,000

-1,000,001
$1,000,000

اكثـــــــــــــر مـــــــــــــن
$1,000,000
م=

6804
886868466892
886668486804
889988086862
88968884-

8886
8868
6888
*8884
8866
6866
*8889
8899
6888*8882
8896
6888

8884
6846
68888898
6848
6866*8860
8808
6888
8808
8884
6888-

6880
88848886-

*8828
8884
6862

*8888
8886
6862-

من الجدول رقم ) (5.18تبين مايلي:
بالنسبة لمؤشرات السيولة لوحظ انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللة 6868
بي فصات راا الماس.
بالنسبة لمؤشرات الربحية لوحظ انه يوجد فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللة  6868بي
فصات راا الماس بي

 $6,666,668إلى  $8,666,666و  $866,666إلى $8,666,666

لصالح  $6,666,668إلى .$8,666,666
بالنسبة لمؤشرات النشاط لوحظ أنه يوجد فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللة  6868بي
فصات راا الماس بي  $866,666إلى  $8,666,666و(  $6,666,668الل  $8,666,666و
اكقر م  )$8,666,666لصالح اكقر م .$8,666,666
بالنسبة لمؤشرات المديونية لوحظ أنه يوجد فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللة 6868
بي فصات راا الماس بي  $866,666إلى  $8,666,666و(  $6,666,668الل )$8,666,666

لصالح  $6,666,668الل .$8,666,666

بالنسبة أجمالي المحور لوحظ انه يوجد فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللة  6868بي
فصات راا الماس بي  $866,666إلى  $8,666,666و(  $6,666,668إلى  $8,666,666و
اكقر م  )$8,666,666لصالح اكقر م .$8,666,666
وتعتبر هذه النتاص

تفصيس لما تم اإلشارف إلي ا مسب ا لتبقير حجم رأا الماس على درجة

التحس فل المؤشرات المالية حي

نجد أ الشركات التل يزيد رأسمال ا ع

 3,000,000دوالر

لدي ا ادرف على تحسي مؤشرات ا المالية م الشركات التل يتراوح رأا مال ا م 500,000إلى
 1,000,000دوالرق ويرب الباح
حي

ا ذلك يعود إلى التفاوت فل حجم رأا ماس تلك الشركات ق

ا الشركات التل يزيد رأسمال ا ع  3,666,666هل شركات عددها ال يزيد ع  %12م

إجمالل الشركات الصناعيةق وهل شركات لدي ا م ومات وامكانيات أكبر م الشركات اد رب.
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الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 1.1المقدمة

بعد استعراض اإلطار النظر لكس م متغيرات الدراسةق تم إج ار الدراسة الميدانيةق وا تبار
فرضيات الدراسةق وبالتالل ف د تم التوصس إلى النتاص والتوصيات التالية .

1.1.1

النتائج

 .1الشركات الصناعية الفلسطينية فل المحافظات الجنوبية لدي ا تطبيق جيد لنظام اإلنتاج فيل
الواي ييت المحي ييدد بي ييوز نسي ييبل %14.4ق واي ييد احتي ييس تطبيي ييق م ومي ييات التحسي ييي والتطي ييوير
المس ييتمرت المرتب يية ادول ييى ك ييبكقر المح يياور تطبي ييا ل ييدب الش ييركات الص ييناعية ب ييوز نس ييبل
.%41.41بينمييا جييا فييل المرتبيية القانييية تطبيييق م ومييات اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد بييوز
نسييبل  %46.11بينمييا جييا تطبيييق م ومييات الشي ار فييل الواييت المحييدد فييل المرتبيية اد ييرف
بوز نسبل .%11.12
 .2أظ رت الدراسة أ هناك تحس فيل مؤشيرات اددا الميالل للشيركات الصيناعية الفلسيطينية
حي

تعكا مؤشرات السيولة والنشاط تغي ار ايجابيا يتيراوح نسيبته ميا بيي  %11إليى %11

وا هناك تغي ار ايجابيا فل مؤشرات الربحية والمديونية يتراوح نسبته مابي  %1إلى .%16
 .3يوجييد عحايية طردييية (دور إيجييابل) ذات دالليية احصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61لتطبيييق
م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد )الش ي ار فييل الواييت المحييددق اإلنتيياج فييل الواييت
المحي ييددق التحسي ييي والتطي ييوير المسي ييتمر) في ييل تحسي ييي نسي ييو السي يييولة للشي ييركات الصي ييناعية
الفلسطينية حي

كانت ايمة معامس االرتباط (6.114ق 6.121ق  )6.141على التوالل.

 .1يوجييد عحايية طردييية (دور إيجييابل) ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61لتطبي يق
م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد )الش ي ار فييل الواييت المحييددق اإلنتيياج فييل الواييت
المحي ييددق التحسي ييي والتطي ييوير المسي ييتمر) في ييل تحسي ييي نسي ييو الربحيي يية للشي ييركات الصي ييناعية
الفلسطينية حي

كانت ايمة معامس االرتباط (6.113ق 6.116ق )6.161
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 .1يوجييد عحايية طردييية (دور إيجييابل) ذات دالليية احصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61لتطبيييق
م ومييات نظييام اإلنت يياج فييل الوا ييت المحييدد)الشي ي ار فييل الوا ييت المحييددق اإلنت يياج فييل الوا ييت
المحي ييددق التحسي ييي والتطي ييوير المسي ييتمر) في ييل تحسي ييي نسي ييو النشي يياط للشي ييركات الصي ييناعية
الفلسطينية حي

كانت ايمة معامس االرتباط (6.144ق 6.123ق  )6.166على التوالل

 .1يوجييد عحايية طردييية (دور إيجييابل) ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61لتطبيييق
م ومييات نظييام اإلنتيياج فييل الواييت المحييدد )الش ي ار فييل الواييت المحييددق اإلنتيياج فييل الواييت
المح ييددق التحس ييي والتط ييوير المس ييتمر) ف ييل تحس ييي نس ييو المديوني يية للش ييركات الص ييناعية
الفلسطينية حي

كانت ايمة معامس االرتباط (6.164ق 6.114ق .)6.121

 .1يوجد فروق ذات داللة إحصاصية عند مستوب داللة  6.61فل تطبيق م ومات نظام اإلنتياج
فل الوات المحدد (الش ار فل الوات المحددق اإلنتاج فل الوات المحددق التحسيي والتطيوير
المسيييتمر) وتعزييييز اددا المي ييالل للشي ييركات الصي ييناعية الفلسي ييطينية (نسي ييو الس يييولةق نسي ييو
الربحيةق نسو النشاطق نسو المديونية) تعزب لمتغير نوع ال طاع الصناعل.
 .4ال يوجييد فييروق ذات دالليية إحصيياصية عنييد مسييتوب دالليية  6.61فييل تطبيييق م ومييات نظييام
اإلنتي يياج في ييل الواي ييت المحي ييدد(الش ي ي ار في ييل الواي ييت المحي ييدد) وتعزيي ييز اددا المي ييالل للشي ييركات
الصناعية الفلسطينية تعيزب لمتغيير رأا المياسق وانيه يوجيد فيروق ذات داللية إحصياصية عنيد
مستوب داللة  6.61فل تطبيق م ومات نظام اإلنتاج فل الوات المحدد( اإلنتاج فل الوات
المحييددق التحسييي ق التطييوير المسييتمر)وتعزيييز اددا المييالل للشييركات الصييناعية الفلسييطينية
(نسو السيولة ,نسو الربحية ,نسو النشاط ,نسو المديونية) تعزب لمتغير رأا الماس.
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1.1.1

التوصيات

بنا على ما توصلت إليه الدراسة يمك ااتراح بعض التوصيات:
 -1ضرورف زيادف وعل إدارف الشركات الصناعية الفلسطينية ببهمية تطبيق أساليو المحاسبة
اإلدارية اصة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد والمزايا التل يح ا ذلك التطبيق اصة
على اددا المالل للشركات.
 -2ضرورف اهتمام إدارف الشركات الصناعية الفلسطينية بتحفيز العاملي لدي ا وزيادف مستوب
مشاركت م فل ات اذ ال اررات والعمس على است طاو الكفا ات البشرية لتطوير أدا تلك
الشركات.
 -3ضرورف زيادف اهتمام المؤسسات العلمية والجمعيات الم نية بالعمس على زيادف الوعل ببهمية
تطبيق أساليو المحاسبة اإلدارية وبيا

االيجابيات والمزايا التل يح ا تطبيق تلك

ادساليو.
 -1االستمرار فل إج ار المزيد م الدراسات التل توضح مزايا وايجابيات تطبيق نظم اإلنتاج
فل الوات المحدد وربط ذلك التطبيق ببساليو المحاسبة اإلدارية اد رب (بطااة اددا
المتواز ق التكلفة المست دفةق إدارف الجودف الشاملةق نظام المحاسبة على أساا ادنشطة).
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دراسات مقترحة
 دور تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد في تعزيز القيمة االقتصادية
المضافة في تعزيز أداء الشركات الفلسطينية.
 دور تكامل تطبيق إدارة الجودة الشاملة  TQMمع نظام اإلنتاج في الوقت
المحدد  JITفي تعزيز أداء الشركات الفلسطينية.
 دور تكامل نظام محاسبة التكاليف على أساس األنشطة  ABCمع نظام
اإلنتاج في الوقت المحدد  JITفي تعزيز أداء الشركات الفلسطينية.
 دور تكامل اسلوب نظام التكلفة المستهدفة مع نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 JITفي تعزيز أداء الشركات الفلسطينية.
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رجع العربية
الم ا
 أحمدق يوسف ماجدفق ( )1444ق " نظم اإلنتاج الحديثة وأثارها على القياس المحاسبيألداء الوحدات الصناعيةق رسالة دكتورف غير منشورفق جامعة طنطاق مصر.
 -البشتاو ق سليما

وغسا ق المطارنةق ( )2661ق" نظام تكاليف اإلنتاج اآلني في

المنشات الصناعية ودوره في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية "ق دراسة ميدانية غير منشورف ق
جامعة آس البيتق عما ق ادرد .
 التكريتلق إسماعيس والطعمةق عبد الوهاو وعبد ال ادرق وليدق ( )2661قتالمحاسبةاإلدارية" :اضايا معاصرفق الطبعة ادولىق دار الحامد للنشر والتوزيلق عما ق ادرد .
 -جاريسو ر اتشق نوري

اريكق ( )2662قتالمحاسبة االدارية" مطبعة دار المريخ

للنشرق الرياضق السعودية.
 الجماسق رشيد ونور الدي ق ناصرق ()2661ق" إدارة التكلفة ألغراض القياس والتخطيطوالرقابة"ق الدار الجامعيةق اإلسكندريةق مصر.
 جاريسو ر اتش ق نوري اريك ق ( )2661ق" المحاسبة اإلدارية ت ترجمة محمد عصامالدي

ق دار المريخ للنشر ق الرياض المملكة العربية السعودية .

 الحديد ق هشام والجوعانلق سعد" )2664( ،االتجاه الحديث مقارنة باالتجاه التقليدي فيالتالزم بين سمات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد وادارة الجودة الشاملة"ق مجلة تكريت
للعلوم اإلداريةق جامعة تكريتق كلية اإلدارف واالاتصادق مجلد 1ق العدد 12ق ص-141
.141
 حويلةق أمسق ( )2612قت مدى استخدام مقاييس األداء المالية وغير المالية في ظل بيئةالتصنيع الحديثة " رسالة ماجستير غير منشورف ق الجامعة اإلسحمية قغزفق فلسطي .
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-

الحديقلق سر كريمق ( )2616ق"دور الرقابة على تكاليف جودة التصنيع في تحسين
األداء المالي لشركات األدوية األردنية "ق رسالة ماجستيرق جامعة الشرق ادوسطق عما .

 ال صاونةق محمدق ("، )2611أساسيات اإلدارة المالية"ق دار الفكر ق عما ق االرد . الدعاا عبداهللق( )2616قت إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين األداء الماليتقدراسة تطبي ية فل عينة م المصارف التجارية ادردنيةق مجلة دراسات العلوم اإلداريةق
المجلد  31ق العدد 1قص .113-43:
 الراو ق عادسق ( )2616تنظام اإلنتاج في الوقت المحدد وأثره على التكاليف اإلنتاجية تق دراسة تطبي ية على الشركات الصناعية ادردنيةق دراسة غير منشورفق جامعة ادنبارق
ادرد .

 زملطق إيادق( )2613ت أساليب المحاسبة اإلدارية وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانيةلشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين"رسالة ماجستير غير
منشورة  ،جامعة األزهرقغزف.
 السيدق إسماعيس ومحمدق ماضلق محمد وحسا ق محمد( )2661تإدارة اإلمداد التوزيع تقالطبعة ادولىق دار الجامعة للنشرق اإلسكندريةق مصر.

 السوالمةق راصد(  ) 8668قتتقييم تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد تق دراسةميدانية على الشركات الصناعية فل المناطق الصناعية المؤهلة ( )QIZفل ادرد ق
رسالة ماجستير غير منشورفق جامعة آس البيتق ادرد .
 الشراطللق هدبق ( "،)2616أثر الخصخصة على األداء المالي للشركات األردنيةوارتباط ذلك بنوع وحجم وتطور الشركة في السوق" رسالة ماجستير غير منشورفق جامعة
الشرق ادوسطق عما ق ادرد .

 صباح ،ناريمان "،)2664( ،واقع استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الشركاتالصناعية في قطاع غزة" ،دراسة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية،
غزة ،فلسطين.
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 العللق أسعدق ( "،)2616اإلدارة المالية األسس العلمية التطبيقية " ،دار واصس للنشرقعما ق ادرد .
 عللق عبد الرشيد سحرق ( )2662ق ت تأثير نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على تحليلانحرافات التكاليف ت( المحاسبة ع اددا ) ق كلية التجارف ق جامعة عي شماق ال اهرفق
مصر.
 عبيداتق سليما ق ( )2664قتإدارة اإلنتاج والعمليات "ق الطبعة ادولىق دار المسيرف للنشروالتوزيلق عما قادرد .

 العامر ق محمدق ( )2661ق" اإلدارة المالية"ق دار المناه ق عما ق ادرد عبد الفتاحق ايما ق 2661ق تاألساليب االلكترونية في التخطيط والرقابة على المخزونقوراة عمس غير منشورفق كلية التجارفق جامعة اناف السوياق مصر.
 عبدالغنلق داد ق ()2661قت قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسات اإلقتصادية "مجلة الباح

ق جامعة ورالة قعدد  1ق ص.14-11:

 ع سق مفلح محمدق( ) 2009ق ت مقدمة في اإلدارة المالية والتحليل الماليتق مكتبةالمجتمل العربل للنشر والتوزيلق عما ق ادرد .
 الغصي ق هحق ( )2661ق" مدى استخدام مقاييس األداء المالية وغير المالية في ظلبيئة التصنيع الحديثة "ق دراسة ميدانية على الشركات الصناعية العاملة فل اطاع غزفت
رسالة ماجستير غير منشورةق الجامعة اإلسحميةق غزفق فلسطي .
 الفضسق مؤيد حاكمق محمدق ) (2661قتإدارة اإلنتاج والعمليات ت قالطبعة ادولىق دارزه ار للنشر والتوزيلق عما ق ادرد .
 الفضسق مؤيد ونورق عبد الناصر والراو ق عبد ال القق ( )2661ق" المحاسبة االدارية"قدارف المسيرف للنشر والتوزيل ق عما ق ادرد .
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 فياضق محمود وادادف ق عيسلق ( )2616ق "إدارة اإلنتاج والعمليات تق دار صفا للنشروالتوزيل عما .
 الكساسبة ق فرااق ( )2611ق "معوقات تطبيق نظام اإلنتاج اآلني في شركات األدويةاألردنية المساهمة العامة األردنية ق دراسة ميدانية قالشركات الصناعية ادردنيةق رسالة
ماجستير غير منشورف ق جامعة الشرق ادوسط ق عما ق ادرد .
 مصطفىق ن اس والش او ق طارقق ( )2612ق ت اإلدارة المالية " ،مدخل اتخاذ القرار قدار التعليم الجامعل ق اإلسكندرية ق مصر.
 محجوو ق بسما واالتروشل قع يلة وداود ق ااسم ق (" ،)1001نظم التخطيط و الرقابةعلى اإلنتاج و العمليات"ق المنظمة العربية للتنمية اإلداريةق ال اهرف قمصر.
 محرمق زينات قعبد الغنل ق محمد ق( )2662ق" نظم التكاليف في المنشات الصناعية "قالدار الجامعيةق اإلسكندريةق مصر.
 المنصورق كاسر والغديرق حمدق ( )2662ق"المداخل الحديثة في إدارة المواد "ق الطبعةادولى ق مطبعة مركز احمد ياسي ق عما ق مصر.
 -النعيملق عدنا

وسحمق أسامة والساالق سعدو وموسىق ش ير ق ( )2661ق تاإلدارة

المالية النظرية والتطبيقتق دار المسيرفق عما ق االرد .
 نديمق مريمق( )2613ق " تقيم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن  :دراسةا تباريه شركة طي ار الملكية تق رسالة ماجستير غير منشورف جامعة الشرق ادوسطق
عما ق ادرد .
 اليع ووق سنا ق ( )2664ق "أثر تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على تعظيمربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة في األردن" رسالة ماجستير غير منشورفق
جامعة الشرق ادردنية ق عما ق ادرد .
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جامعـــــــــة األزهـــــــــــر –غــــــــــــزة
عمــادة الدراســـات العليــــــــــــــــــا
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
قســــــــــــــم المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

قائمة استقصـــــاء
األستاذ الدكتور ____________________ /المحترم.
تحية طيبة وبعد قق
يقوم الباحث بدراسة بعنوان :

دور تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ( )Just In Timeفي تعزيز األداء
المــالـي للشركات الصناعية الفلسطينية
(دراسة ميدانية الشركات الصناعية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية)
حي

ت دف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذ

يمك أ يح ه نظام اإلنتاج فل الوات

المحدد فل تعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينية فل اطاع غزفق وبغرض ال يام ب ذه
الدراسة واستكماس الجانو الميدانلق ف د تم إعداد استبيا لدراسة مدب تطبيق هذا النظام فل تلك
الشركات ق باإلضافة إلى إج ار م ابلة مل المحاسبي تلك الشركات لجمل البيانات حوس مؤشرات ا
الماليةق ونظ ار ل برتكم العلمية وكفا تكم فل هذا المجاس ق نبمس م سيادتكم المساهمة فل هذه
الدراسة م

حس تحكيم هذا االستبيا ب دف إق ار هذه الدراسة وما يسفر عن ا م نتاص .
شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث /أحمد سليم سمور

إشراف الدكتور  /الدكتور جبر إبراهيم الداعور
الدكتور  /مفيد خالد الشيخ علي

أ

جامعـــــــــة األزهـــــــــــر –غــــــــــــزة
عمــادة الدراســـات العليــــــــــــــــــا

كلية االقتصاد والعلوم واإلدارية

قســــــــــــــم المحاســـــــــــــــــــــــــــــبة

قائمة استقصـــــاء
الس ييادف ._____________________ /المحترمي .
تحية طيبة وبعد قق
يقوم الباحث بدراسة بعنوان :

دور تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ( )Just In Timeفي تعزيز
األداء المــالـي للشركات الصناعية الفلسطينية
(دراسة ميدانية على الشركات الصناعية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية)
يمك أ يح ه نظام اإلنتاج فل الوات المحدد

ت دف هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذ

فل تعزيز اددا المالل للشركات الصناعية الفلسطينيةق وبغرض ال يام ب ذه الدراسة واستكماس
الجانو الميدانل من ا ق ف د وال اال تيار على شركتكم كون ا م أكبر الشركات الصناعية العاملة
فل المحافظات الجنوبية ق لذلك نرجو م سيادتكم التكرم بتعبصة بيانات ااصمة االست صا ال اصة
بمدب تطبيق الشركة لذلك النظامق والتكرم لنا بالسماح بإج ار م ابلة مل مسصوس الحسابات لديكم
لتعبصة البيانات ال اصة بمؤشرات اددا الماللق مل العلم أ المعلومات التل سيتم الحصوس علي ا
سوف تكو سرية وستست دم لغرض البح

العلمل ف ط .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ...
الباحث /أحمد سليم سمور
طالو ماجستير محاسبة _ جامعة ادزهر
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الجزء الثاني  :تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد .
برجا وضل عحمة  Xأمام الدرجة التل ترو أن ا تناسو مل إجاباتكم .

م

أقل
من
0
%

الفـــقــرة

-%0
%31

-%30
%11

-%10
%11

المحور األول :مدى تطبيق مقومات الشراء في الوقت المحدد
1

تعتمد الشركة إلى ش ار ما تحتاجه م المواد ال ام
بالوات المحدد والمناسو.

1

تعمس الشركة على ش ار ما تحتاجه م المواد ال ام

1

تعتمد الشركة على ش ار ما تحتاجه م المواد ال ام

بالجودف المناسبة والمطلوبة.
م

1
1

حس اعتمادها على احتياجات ومتطلبات العمح .

تتعامس الشركة مل عدد محدد م الموردي ذو ق ة فل
توريد المواد بالوات المناسو.
تتعامس الشركة مل عدد محدد م الموردي ذو ق ة فل
توريد المواد بالجودف المناسبة.

1

ت وم الشركة بإبرام ع ود طويلة مل عدد محدد م

1

تعمس الشركة على ت فيض الم زو إلى أدنى مستوب

الموردي م
ممك

م

حس لق ق ة متبادلة بين م.

حس اعتمادها على ش ار

الحزمة لإلنتاج بالوات المحدد.
8

يتوفر لدب الشركة سجس محد

المواد ال ام

للموردي لحستعانة ب م

فل تغطية مستلزمات واحتياجات العمح .
المحور الثاني :مدى تطبيق الشركة مقومات اإلنتاج في الوقت المحدد
تعتمد الشركة على اإلنتاج وف ا لمن
2

السحو م

حس ايام كس مرحلة بإنتاج ما تحتاجه المرحلة التالية

بالوات والكمية التل تحتاج ا.

ث
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الفـــقــرة

م

تعمس الشركة على تسليم
10

والجاهزف

أقل
من
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ادج از

المصنعة

حس مراحس عملية اإلنتاج بالكمية

والوات المحدد م

حس اعتمادها على جدولة

عمليات اإلنتاج.
11

يتم وضل اآلالت التل تلزم عملية اإلنتاج لكس

11

اآلالت التل تلزم اإلنتاج بالشكس

11

منت فل مكا واحد لتوفير الن س والمناولة .

يتم

الذ يس م فل استغحس مساحة العمس.
ت وم الشركة بتغيير التنظيم الدا لل لمصانع ا

فل ضو فلسفة نظام اإلنتاج فل الوات المحدد
م

11

ترتيو

حس تصميم المصنل على شكس حرف .U

تعمس الشركة على ت فيض وات اإلعداد بالشكس
الذ يساهم فل إنتاج دفعات بشكس ااتصاد .

11

تعمس الشركة على تصغير حجم الدفعات
المنتجة ب دف ت فيض

تكاليف الت زي

وتجنو التالف م الوحدات المنتجة.
11
11

يوجد لدب الشركة نظام معلومات للراابة على
تدفق المنتجات وانسياب ا
ت وم إدارف الشركة بمعالجة المشكحت فل كس
مرحلة م مراحس اإلنتاج ابس انت ال ا للمرحلة
الحح ة

18

تعمس الشركة على تسليم منتجات ا لعمحص ا فل
الوات المحدد والمناسو.

تعتمد
12

على ت فيض

المنتجات الن اصية م

حجم الم زو

م

حس ايام ا بتسليم

منتجات ا لعمحص ا أوس ببوس.
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المحور الثالث :مدى تطبيق مقومات التحسين والتطوير المستمر
10

يوجد إدراك ودعم م ابس إدارف الشركة بفلسفة
نظام اإلنتاج فل الوات المحدد.
يوجد انفتاح م

11

ابس اإلدارف العليا للشركة على

االاتراحات ال اصة بتحسي

وتطوير العملية

اإلنتاجية.

11

ت وم الشركة بتطوير عمليات ا اإلنتاجية كش ار

11

تسعى الشركة إلى تح يق مبدأ الجودف الشاملة فل

11

11
11
11
18
12
10

المعدات والت نيات الحديقة الحزمة لإلنتاج.

كافة أنشطت ا.
تسعى الشركة لت فيض التكلفة بالتواز

مل

الحفاظ على مستوب جودف عالل.
تعمس الشركة على إتباع كافة ادساليو والت نيات

لتح يق

رضا

عمحص ا م

حس معرفة

احتياجات م والعمس على تلبية تلك االحتياجات.
تعمس الشركة على االستغحس ادمقس لمواردها
لل ضا

على التالف م العملية اإلنتاجية.

تعتمد الشركة على الصيانة الوااصية بشكس يحد
م

تعطس أو تواف طوط إنتاج ا.

ت وم الشركة بتدريو العاملي وتطويرهم م ارات م
لتحسي كفا ت م اإلنتاجية.
ت تم الشركة بتحفيز العاملي لدي ا ماديا ومعنويا
وتعمس على است طاو الكفا ات العالية.
تعمس الشركة على مشاركة العاملي

لدي ا فل

ات اذ ال ار ارت المتعل ة باإلنتاج.
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الجزء الثالث :مؤشرات األداء المالي .
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أوالً :مؤشرات السيولة في السنوات الثالث األخيرة ( )1011،1011،1011ما يأتي .

1

تعكا معدالت التداوس التل ح ت ا الشركة تغي ار ايجابيا
بنسبة.

2

معدالت التداوس السريعة التل ح ت ا الشركة تشير إلى
تغي ار ايجابيا بنسبة .

3

معدالت السيولة الن دية التل تم تح ي ا تعكا تغي ار

ايجابينا بنسبة .

ثانياً :مؤشرات الربحية في السنوات الثالث األخيرة ( )1011،1011،1011ما يأتي .

4

أحرزت الشركة تغي ار ايجابيا فل مجمس الربح بنسبة .

5

معدالت العاصد على إجمالل ادصوس التل تم تح ي ا
تعكا تغي ار ايجابيا بنسبة.

6

معدالت العاصد على حق الملكية التل تم تح ي ا تعكا
تغي ار ايجابيا بنسبة.

ثالثاً  :مؤشرات النشاط في السنوات الثالث األخيرة ( )1011،1011،1011ما يأتي .

7

أحرزت الشركة تغي ار ايجابيا فل معدس دو ار الم زو
بنسبة .

8

تعكا معدالت دو ار مدينل الشركة تغي ار ايجابيا بنسبة .

9

تعكا معدالت دو ار داصني الشركة تغي ار ايجابيا بنسبة

رابعاً  :مؤشرات المديونية في السنوات الثالث األخيرة ( )1011،1011،1011ما يأتي .

10

نسو ديو الشركة إلى إجمالل أصول ا تشير إلى تحس
بنسبة .

11

نسو الملكية التل ح ت ا الشركة تعكا تغي ار ايجابيا
بنسبة .

11

نسو ديو الشركة إلى إجمالل ح وق الملكية تشير إلى

تحس بنسبة
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الملحق رقم ()2
جدول المحكمين
الدرجة العلمية

م

اإلسم

1

أ.د.سالم حلا

أستاذ المحاسبة– الجامعة اإلسحمية غزف

2

أ.د.علل شاهي

أستاذ المحاسبة– الجامعة اإلسحمية غزف

3

أ.د.حمد زعرو

أستاذ المحاسبة– الجامعة اإلسحمية غزف

1

د .جبر الداعور

أستاذ المحاسبة المشارك – جامعة ادزهر غزف

1

د .ماهر درغام

أستاذ المحاسبة المشارك – الجامعة اإلسحمية غزف

1

د.علل النعامل

أستاذ المحاسبة المشارك – جامعة ادزهر غزف

1

د.مفيد الشيخ علل

أستاذ المحاسبة المساعد – جامعة ادزهر غزف

4

د .عماد الباز

أستاذ المحاسبة المساعد – جامعة ادزهر غزف

4

د .صبر مشت ى

أستاذ المحاسبة المساعد – جامعة ال دا المفتوحة

د

مجتمع الدراسة( الشركات الصناعية الفلسطينية_المحافظات الجنوبية)
م
8

اسم الشركة
مصنل عح المدهو للصناعة الر ام والجرانيت.

8

مصنل عاشور لصناعة الر ام والجرانيت .

6

مصنل عابد للر ام شماس غزف

4

مصنل فومكو لألسفن

8

مصنل سليم لألسفن

0

مصنل الشرق ادوسط لألدوية شماس غزف

8

شركة مطاح ال د شماس غزف

2

شركة نويجل للباطو الجاهز

4

مصنل اسكيمو ادمير

86

الشركة العربية للبحستيك شماس غزف

88

شركة فلسطي لمواد البنا

88

شركة الصناعات اإلنشاصية للبحط

86

شركة المدينة لتعبصة المشروبات الغازية

89

شركة فلسطي للصناعات الغذاصية مصنل عصير غزف

88

شركة بدر الدي الرديسل لصناعة الفلي والبحستيك

80

شركة مطاح ال د

88

شركة بسيسو وعلمل لألقا

82

مصنل عالم الموبيليا

84

شركة مرتجل لتعبصة المياه الغازية

86

شركة الحداد لصناعة اددوات الك رباصية والكوابس

88

شركة الرياشل لصناعة البطاريات

88

مصنل س انات أبو جبس

86

شركة بشير السكسك لصناعة مواد السباكة

89

جبر ال زندار لصناعات الك رباصية

88

شركة ومصنل اسكيمو العروسة

80

الشركة العربية لصناعة اد شاو
ذ

88

مصنل اسكيمو ادمير

82

شركة نيوهوم ستايس الحسنات للصناعات المعدنية

84

شركة الحايك للبنا

66

شركة بحستيكو لصناعة البحستيك

68

شركة المجد للصناعة والتجارف(كرتو +بحستيك

68

شركة شومر لصناعة للمواد الغذاصية

66

مصنل العودف للبسكويت

69

شركة الزوايدف لصناعة البحستيك

68

شركة ادحمد لصناعة البحستيك

60

سوا للمستحضرات التجميس شماس

68

شركة عجور لحقا

62

شركة أبو عيدف للباطو الجاهز

64

شركة ال طاو للصناعات المعدنية

96

شركة مكة للصناعة اددوية

98

شركة مصنل الند لأللبا

98

شركة المطاح الفلسطينية

96

شركة مجموعة اليازجل لتعبصة المشروبات الغازية ال فيفة

99

شركة مطاح السحم

98

شركة باطو الشماس

90

شركة التعاو للباطو الجاهز

98

شركة البدر لتعليو المواد الغذاصية

92

شركة مصنل اسكيمو العريا د

94

شركة نافكو لصناعة ادعحف

86

شركة مشت ى لصناعة اددوات البحستيكية

88

الشركة ال ندسية لصناعة الباطو ومواد البنا

88

شركة ادمس لصناعة اإلسفلت

86

شركة ادم للصناعة والتجارف  -فروتل

89

شركة الي فودز لتعليو المواد الغذاصية غزف

88

شركة الصناعات اإلنشاصية للبحط واالنترلوك
ر

80

شركة مشت ى لصناعة ادقا

88

شركة مصنل الحبشل للبحط

82

مصنل الديراو للبحستيك

84

شركة الساحس لمنتجات ادلبا

06

الشركة العربية للم اوالت والصناعات ال راسانية

ز

