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).1() لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم: (تعاىلاهللاقال

، الذي وفقين إلمتام هذا البحث وهيأ يل من والشكراحلمد هللا أوالً وآخراً أهل الثناء
.األساتذة، واألهل واألحبة من آزرين يف مشوار حبثي فله احلمد بكرةً وعشياً

من ال يشكر الناس :" -ى اهللا عليه وسلمصل–وإقراراً بالفضل لذويه ونزوالً عند قول النيب 
).2(" ال يشكر اهللا

فإن الواجب يدفعين إىل أن أخص بالشكر بعد اهللا تعاىل نبع املعرفة وأستاذي املشرف على 
الذي تفضل علي بأن أعطاين الكثري من وقته .حفظه اهللا ماهر موسى درغام/ رساليت الدكتور

اعديت وتقدمي العون العلمي واملعنوي يل، فكان نعم األستاذ، ونعم الثمني، فلم يدخر جهداً يف مس
.املشرف، فجزاه اهللا عين كل خري وبارك اهللا له يف علمه وعمره، وجعله ذخراً لإلسالم واملسلمني

:كما وأتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي الكرميني أعضاء جلنة املناقشة
.حفظه اهللاعلي عبد اهللا شاهني/ الدكتور
.حفظه اهللامحدي شحدة زعرب / الدكتور

على ما بذاله من جهد يف قراءة حبثي وتصويبه وتنقيحه ليخرج يف أى حلة فجزامها اهللا عين وعن 
.طلبة العلم وعن أمة اإلسالم خري اجلزاء

وأخص وجزى اهللا كل اإلخوة واألصدقاء واألحبة الذين وقفوا جبانيب وشجعوين خري اجلزاء
.عبد العزيز حممود أبو عليان/ ، واألستاذ حممد مروان بربخ/ منهم األستاذبالذكر

وأخرياً أتقدم بشكري وتقديري لكل من أسهم يف إخراج هذه الرسالة إىل الوجود ولو بأقل 
.جمهود

، اجلامعة والشكر موصول حملضن العلم ومنارة العلماء وصرح الفكر واإلبداع جامعيت الغراء
.الميةاإلس

.وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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والمناقشة دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء تناولت الدراسة بالتحليل

.دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية: آليات الحوكمة

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة من خالل جمع البيانات من 

والثانوية، حيث تم جمع البيانات من خالل استبانة أعدت خصيصا لهذا الغرض، مصادرها األولية 

المدير العام، المدير المالي، مدقق الحسابات، (وتم توزيعها على مجتمع الدراسة المكون من فئة 

في الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية ) رئيس قسم الحسابات، المحاسب

وقد تم استخدام %). 90.9(استبانة بنسبة استرداد ) 50(، وتم الحصول على )55(م البالغ عدده

.في تحليل البيانات واختبار الفرضيات) Spss(برنامج التحليل اإلحصائي 

هناك أثر للتحديد الدقيق لتكلفة -1:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها

ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين المنتجات على تفعيل وزيادة

هناك أثر لتطبيق آليات محاسبة المسؤولية على تفعيل وزيادة ودعم القدرة -2. لألوراق المالية

هناك أثر لتطبيق - 3. التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

اتيجية للتكلفة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية أساليب اإلدارة االستر

هناك أثر لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على -4. المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

. تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

ضرورة توجيه االهتمام بدرجة أكبر لبيانات التكاليف -1:وكان من أهم توصيات الدراسة

وتحليالتها، ألنها تمثل المدخل الفعال لوصول الشركات الصناعية إلى مركز تنافسي مميز في 

ضرورة أن تتضمن اإلجراءات الحاكمة للتنظيم اإلداري الفعال - 2. ظروف المنافسة السائدة حالياً

شركات الصناعية الفلسطينية، دور أنظمة التكاليف والمحاسبة اإلدارية في وضع خطط الشركة، بال

تطبيقات : يم األداء في ضوء آليات الحوكمة المتمثلة فيوووضع األهداف، ومتابعة التنفيذ، وتق

ل على العم-3. محاسبة المسؤولية وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ومفاهيم الجودة الشاملة

تفعيل دور األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية باعتبارها نظاماً للمعلومات في تحقيق استراتيجية 

ضرورة إدخال مفهوم حوكمة الشركات في خطط المناهج - 4. اتــة للشركــالقدرة التنافسي

لدراسات العمل على إجراء المزيد من ا- 5. الدراسية بأقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية

.واألبحاث الخاصة بتطبيقات الحوكمة والممارسة السليمة لها
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Abstract
Through analysis and discussion, the study tackles the role costs data in activating

competition in light of methods of governance. An applied study on industrial companies

registered at Palestine Securities.

The researcher used the analytic descriptive method in his study. He gathered data from its

major and minor resources through a questionnaire was designed for this purpose. This

questionnaire was distributed on study sample, which includes general manager, financial

manager, auditor, accountant and head of accounting department) in the registered

companies at Palestine Securities. Their number was 55 persons, where 50 questionnaires

were retrieved and this represents 90.9%. The researcher used Statistical Package for

Social Sciences (SPSS) to analyze date and assumptions.

Study findings:

· There is an effect for accurate specifying of products cost on activating and increasing

competitive ability of industrial registered companies at Palestine Securities.

· There is an effect for applying responsibility accounting methods on activating and

increasing competitive ability of industrial registered companies at Palestine Securities.

· There is an effect for applying methods of strategic administration for cost on activating

and competitive ability of industrial registered companies at Palestine Securities.

· There is an effect for applying comprehensive quality system on activating and

increasing competitive ability of industrial registered companies at Palestine Securities.

Study recommendations:

· Giving more focus on costs data and its analyses because they represent the effective

entrance to reach industrial registered companies at Palestine Securities.

· Including cost systems and administrative accounting in putting plans for companies

within governance of administrative organization. It also should include objectives,

following up process, evaluation and methods of strategic administration.

· Working on activating methods of modern administrative accounting as a system for

information helps in achieving strategy for competition between companies.

· Inserting the concept of corporate governance at university curricula reacted to

accounting.

· Working on more studies and researches connected to applications of governance and

the correct practice of it.
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مقدمة: 1-1
إن نظام محاسبة التكاليف يعتبر أساس فـي جميـع الشـركات الصناعيــة والخدميــة      

المختلفـة، ونظراً لالنفتاح العالمي وزيادة قوة المنافسة وانفتاح األسـواق واتفاقيـات التجـارة    

بهدف الحد مـن  التكاليف أنظمةالعالمية دفع جميع الشركات في مختلف القطاعات إلى االهتمام ب

ر في عناصر اإلنتاج ومحاولة استخدام طرق وأساليب حديثة لحساب التكاليف بهدف خفض الهد

التكاليف عند حدها األدنى وبالتالي إعطاء ميزة تنافسية للمنتج من خالل تخفيض األسعار وزيادة 

).2: 2008أبو شنب، (الجودة 

أن ال يقتصر على مجرد تحديد شركة اختيارهويجب على نظام التكاليف الذي تقرر إدارة ال

،تكلفة المنتج بل من الضروري تأمين وتحديد هذه التكلفة على أعلى درجة ممكنـة مـن الدقـة   

مما سيمكنها من اتخـاذ قـرارات   اإلدارةهذه المعلومة في أي وقت تحتاجه جاهزيةإلى إضافة

ن وجود أي شركة يجـب أن  إهذا و. هاتتعلق بتسعير وترويج المنتج أي له عالقة مباشرة بوجود

رقماً إلى مجموع هذه الشركات في السوق بل يجـب أن تقـاس عمليـة وجـود     إضافةال يعني 

.تنتجهالشركة بحجم تنافسها في سوق المنتج الذي 

إن قدرة المنظمة على تصميم وتصنيع وتسويق منتج بكلفة أقـل مقارنـة مـع المنظمـات     

النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر أو بعبارة أخرى قدرة المنظمة على إنتاج المنافسة، وبما يؤدي في

وتسويق منتجاتها بسعر أقل من معدل السعر للمنظمات المنافسة، هذا ال يعني أن تقدم المنتجـات  

كلفـة متغيـرة   تالوصول إلىإنما يمكن أن يتم من خالل أو الخدمات بأقل من مستويات كلفتها،

أو تحقيق مستوى أقل مـن النفقـات التشـغيلية    وى أقل من نفقات التسويق،أقل، أو تحقيق مست

.للميزة التكاليفيةوالنفقات اإلدارية، وكل نوع من هذه التكاليف يمكن أن يكون مصدراً

إن القدرة التنافسية هي اإلطار الذي يمكن المنشأة من التميز والتفوق على المنافسين ويتحدد 

توفر عناصر اإلنتاج كماً وكيفاً ومدى توفر خـدمات البنيـة   -1:عة عوامل هيهذا اإلطار بأرب

درجة -3.الطلب من حيث حجمه ونمطه الذي يرتبط بالعادات االجتماعية السائدة-2.ةـالتحتي

التشابك االقتصادي بين القطاعات االقتصادية وما يوفره التشابك القوي من سرعة وتكلفة أقل في 

البيئة المحلية وتأثيرها على إستراتيجية المؤسسات وهيكلهـا  -4.ت اإلنتاجالحصول على مدخال

.)264: 2002الطراونة، (ونشأتها وتنظيمها وتنافسيتها 

، لعـل مـن أهمهـا    لشركة التمتع بالعديد من المزاياتطلب من ايالمنافسة يداندخول مإن

تصريف هذه المنتجات ممـا يـؤمن سـرعة    ، االختيار الدقيق لمنافذالمالئمة لمنتجاتهااألسعار

وهذا يعتمد علـى  .ت البيع بأقل حد ممكن من المخاطرالحصول على العوائد المتأتية من عمليا

على اتخاذ القرار المناسب وبالسعر المناسب لمنتجاتها فـي  اإلدارةجودة المنتج من ناحية وقدرة 
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إلى تأمين إضافةًساب تكلفة المنتج حن دقة مّؤيتكاليفوهذا بدوره يتطلب نظام ،الوقت المناسب

.متعلقة بالمنتج في الوقت المناسبكامل المعلومات ال

ولقد تزايدت األهمية الخاصة بتطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشـركات خاصـة فـي ظـل     

على المستوى المحلـي  ديةاالقتصاالمنافسة بين جميع الوحدات حدةوزيادة االقتصاديةالعولمة 

، ومحاولة كل نشاط إنتاجي البحث عن دور مالئم يتيح له دعم األداء والقدرة التنافسـية  العالميو

، ولذا فقد حظي مفهوم حوكمة المالية والفشل والطرد من السوقاالنهياراتوعدم التعرض لشبح 

.وأصبح على قائمة أولويات البحث العلميباالهتمامالشركات 

ـ كالشركاتمفاهيم حوكمةوال شك أن للتكلفـة ولية واإلدارة اإلسـتراتيجية ؤمحاسبة المس

والجودة الشاملة تهم بالدرجة األولى المهتمين بمحاسبة التكاليف كمجموعة من مبادئ الحوكمـة  

التي تعمل على تفعيل ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية من خالل العمل على ضـرورة  

.)2: 2005حميدة، (تطبيق هذه اآلليات

مشكلة الدراسة: 1-2
ما دور بيانات التكـاليف فـي   : التاليالرئيساإلجابة عن السؤالفيدراسةتكمن مشكلة ال

القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سـوق فلسـطين لـألوراق    وزيادة ودعمتفعيل

:؟ ويتفرع منه األسئلة التاليةالمالية في ضوء آليات الحوكمة

القـدرة  وزيـادة ودعـم  وبين تفعيـل التحديد الدقيق لتكلفة المنتجاتيوجد عالقة بين هل -1

التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟

القـدرة  وزيـادة ودعـم  وبين تفعيلآليات محاسبة المسؤوليةهل يوجد عالقة بين تطبيق -2

سوق فلسطين لألوراق المالية؟التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في

وزيادة ودعـم وبين تفعيلأساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفةهل يوجد عالقة بين تطبيق -3

القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟

ـ وبين تفعيلنظام إدارة الجودة الشـاملة هل يوجد عالقة بين تطبيق -4 القـدرة  موزيادة ودع

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟التنافسية للشركات الصناعية

هل يوجد فروق حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات -5

؟للمتغيرات الشخصيةالصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تُعزى 
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أهمية الدراسة: 1-3
:تبرز أهمية الدراسة من خالل النقاط التالية

ستقدم خدمة حيوية لكل الفئات ذات المصلحة في نجاح الشركات الصناعية المدرجـة فـي   -1

مـن  ، وذلك بدءوتفعيل قدرتها التنافسيةية وتقدمها واستمرارهاسوق فلسطين لألوراق المال

واإلشرافبجهات الرقابة حملة األسهم ومروراً بأصحاب المصالح األخرى وانتهاء.

إدارات التسويق في الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة   تفيد -2

. إلدارة السياسات التنافسية بشكل فعال لهذه الشركات

تفيد االقتصاد الوطني الفلسطيني وازدهاره بالعمل على تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة فـي  -3

. سطينيةالشركات الصناعية الفل

أهداف الدراسة: 1-4
:تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

القدرة التنافسـية للشـركات   وزيادة ودعمفي تفعيلالتحديد الدقيق لتكلفة المنتجاتر تبيان أث-1

.الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

ة واإلدارة اإلسـتراتيجية التعرف على آليات ومبادئ الحوكمة المتمثلة في محاسبة المسؤولي-2

ودعم القـدرة التنافسـية   وزيادةالجودة الشاملة وانعكاس تطبيقها على تفعيلإدارة وللتكلفة

.للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

الدراسة في خدمة إدارة الشركات الصناعية المدرجة في وتوصياتنتائجالعمل على وضع-3

القـدرة التنافسـية لهـا    وزيادة ودعمتفعيلمن شأنهاوراق المالية والتيسوق فلسطين لأل

.ومساعدتها في اتخاذ قراراتها

فتح المجال أمام الدراسات واألبحاث األخرى، وذلك لقلة الدراسات في هذا المجـال علـى   -4

.المستوى المحلي

فرضيات الدراسة: 1-5
:ند الدراسة على الفرضيات التاليةتست

داللـة ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى    ثر التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات تأثيراًيؤ-1

0.05=α    على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصـناعية المدرجـة فـي

.سوق فلسطين لألوراق المالية

داللـة ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى   يؤثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية تأثيراً-2

0.05=α    على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصـناعية المدرجـة فـي

.سوق فلسطين لألوراق المالية
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ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى  تأثيراًللتكلفةيؤثر تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية-3

في على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجةα=0.05داللة

. سوق فلسطين لألوراق المالية

داللـة ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى  يؤثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة تأثيراً-4

0.05=α    على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصـناعية المدرجـة فـي

.سوق فلسطين لألوراق المالية

حول دور بيانات التكـاليف  α=0.05داللةيوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-5

في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسـطين  

.لألوراق المالية تُعزى للمتغيرات الشخصية

الدراسات السابقة: 1-6

الدراسات العربية:أوال
لشاملة علـى السياسـات   أثر تطبيق نظام إدارة الجودة ا: "بعنوان،)2008(قنديل دراسة -1

دراسة تطبيقية على منشآت القطاع الصـناعي فـي قطـاع    :التنافسية في المنشآت الصناعية

."غزة

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق متغيرات نظام إدارة الجودة الشاملة كمتغيرات مستقلة 

، باإلضافة إلـى التعـرف   ععلى السياسات التنافسية في المنشآت الصناعية الفلسطينية كمتغير تاب

على واقع إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصناعية الفلسطينية، والتعـرف علـى السياسـات    

.تنافسية التي تتبعها هذه الشركاتال

:وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج تتلخص في

عـاد نظـام إدارة الجـودة    من قبل المنشآت الصناعية الفلسطينية بأباًكبيراًن هناك اهتمامإ-

.الشاملة، وتطبيق هذه األبعاد بدرجات ومستويات إيجابية متفاوتة

هناك اهتمام كبير من قبل هذه المنشآت بالسياسات التنافسية وتطبيقها بـدرجات ومسـتويات   -

.إيجابية متفاوتة

سياسـات  بين جميع متغيرات نظام إدارة الجودة الشاملة والإحصائيةهناك عالقة ذات داللة -

.التنافسية المتبعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

.الجودة الشاملةدزيادة االهتمام والوعي بضرورة تطبيق كافة أبعا-

ضرورة تحديد المنشآت ألهدافها االستراتيجية والمرحلية واختيـار السياسـات واألسـاليب    -

.يق ومدروسالمناسبة لتحقيقها بشكل دق
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ضرورة أن تسعى المنشآت لزيادة قدرتها التنافسية كهدف استراتيجي بشكل يتفق ومتطلبـات  -

.النظام االقتصادي العالمي الجديد

حالـة  : لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشـركات : "، بعنوان)2008(الرحيليدراسة -2

."السعودية

م حوكمة الشركات، وأسباب ودوافع انتشار هـذا  إلى إلقاء الضوء على مفهوهدفت الدراسة 

المفهوم في السنوات األخيرة في الدول المتقدمة، وبحث ومناقشة دور لجان المراجعة كأحد أبرز 

دعائم تحقيق هذا المفهوم الجديد وعالقة ذلك بالمراجعة الداخلية والخارجية مع التركيـز علـى   

.حالة المملكة العربية السعودية

:ة عن مجموعة من النتائج تتلخص فيشفت الدراسوقد ك

بالرغم من حداثة مفهوم حوكمة الشركات في البيئة السعودية إال أنه يالحظ أن هناك تحركـاً  -

جاداً من قبل المهتمين لمحاولة شرح هذا المفهوم والتعرف على جوانبه وكيفية تطبيقه فـي  

.قطاع األعمال السعودي

.يعزز اإلفصاح والشفافيةتبني مفهوم حوكمة الشركات -

تطبيق القواعد الجديدة للجان المراجعة في الشركات المساهمة سوف يسـاهم إيجابيـاً فـي    -

الرقابة على هذا النوع من الشركات، األمر الذي ينعكس على دعم وتفعيل مفهـوم حوكمـة   

.الشركات في البيئة السعودية

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

" المركز الوطني لحوكمـة الشـركات  "ى إنشاء مركز وطني تحت مسمى ضرورة العمل عل-

.ليتولى كل ما له عالقة بتفعيل تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في المملكة

) خاصة تلك المتعلقة بتنظـيم الشـركات والبنـوك   (اإلسراع في مراجعة األنظمة واللوائح -

بلية، وبما يعزز اإلفصاح والشـفافية  وتطويرها بما يتالءم مع متطلبات الفترة الحالية والمستق

.في البيانات المالية

التأكيد على أهمية التعاون بين لجنة المراجعة بالشركات المساهمة وكل من المراجع الداخلي -

.والمراجع الخارجي، األمر الذي يعزز الرقابة على هذه الشركات

بة التكاليف في الشـركات  دراسة وتقييم أنظمة محاس: "، بعنوان)2008(شنبدراسة أبو -3

."دراسة ميدانية: الصناعية في قطاع غزة

إلى التعرف على واقع أنظمة محاسبة التكاليف فـي الشـركات الصـناعية    هدفت الدراسة 

العاملة في قطاع غزة، وتقييم هذه األنظمة وتطورها، وبيان دور بيانات نظام محاسبة التكـاليف  

يرها، ومدى اعتماد إدارة الشركة على مخرجات نظام التكـاليف  في تحديد تكلفة المنتجات وتسع

.في اتخاذ القرار
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:فيتلخصتوقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج 

.تلعب بيانات التكاليف دور كبير في مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات المختلفة-

.غالبية الشركات تستخدم نظام التكاليف المحوسب-

ار المنتجات وقياس تكلفة اإلنتاج هو الهدف األساس لتطبيق نظام التكـاليف مـن   تحديد أسع-

.وجهة نظر اإلدارة

أنظمة التكاليف في الشركات تحتاج إلى تطوير وتحسين فيما يتعلق بأسس ومعدالت تحميـل  -

التكاليف غير المباشرة والمقومات والنظريات المستخدمة بما يتالءم مع التغيرات الحاصـلة  

.يئة التصنيع الحديثةفي ب

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

ضرورة زيادة االهتمام بنظام محاسبة التكاليف من خالل التحسين والتطوير الدائم للنظام من -

.حيث المقومات واألسس والنظريات

تطوير الكوادر المحاسبية العاملة في الشركة لتواكب آخر التطورات المتسـارعة المرتبطـة   -

.يرات في بيئة التصنيع الحديثةبالتغ

العمل على تطبيق مدخل التكلفة على أساس النشاط في تحميل التكـاليف الصـناعية غيـر    -

.المباشرة

حوكمة الشركات وأثرها على كفاءة سوق فلسـطين  : "، بعنوان)2008(أبو موسىدراسة -4

."لألوراق المالية

فلسطين لألوراق الماليـة بمعلومـات عـن    هدفت الدراسة إلى تزويد المستثمرين في سوق

مستوى تطبيق حوكمة الشركات في الشركات المدرجة، والتعرف على الصعوبات التي تحد مـن  

االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات وطرق التغلب عليها، ودراسة العالقـة بـين تطبيـق مبـادئ     

لفلسطيني، ودراسة العالقـة  الحوكمة وبين جذب االستثمارات المحلية والخارجية للسوق المالي ا

.بين جودة المعلومات المحاسبية وبين كفاءة سوق فلسطين لألوراق المالية

:وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها

تلتزم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بأربعـة مبـادئ   -

ومبـدأ المعاملـة   ،مبدأ حماية حقوق المساهمينمن المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات وهي

.والمبدأ الخاص بمسؤوليات مجلس اإلدارة،ومبدأ اإلفصاح والشفافية،العادلة للمساهمين

ال تلتزم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بالمبدأ المتعلق -

.بدور األطراف ذات المصلحة أو الصلة في الشركة
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للقطاعات التي تنتمي إليهـا  يختلف التزام الشركات المدرجة في السوق بمبادئ الحوكمة وفقاً-

.قطاع التأمين-ب.قطاع البنوك-أ:على النحو التاليويمكن ترتيب تلك القطاعات تنازلياً

.قطاع الخدمات-هـ.قطاع االستثمار-د.قطاع الصناعة-ج

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

ثقافة الحوكمة لدى المستثمرين والمراجعين والشـركات وغيرهـا مـن الجهـات ذات     نشر -

.العالقة

تطوير مؤشر لحوكمة الشركات في فلسطين يشتمل على عدة نقاط ومعايير ومقاييس لتقيـيم  -

.مدى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة

لمالي بـاإلدراج، حتـى   ضرورة إلزام الشركات المساهمة العامة غير المدرجة في السوق ا-

.تخضع لرقابة وإشراف السوق المالي

.ضرورة وجود مؤسسات تهتم بتقييم مدى التزام الشركات بالحوكمة-

ضرورة الحفاظ على استقاللية سوق فلسطين لألوراق المالية، وضمان عدم التـأثير علـى   -

.قراراته من الشركات المدرجة أو من الشركات األعضاء

مدى التزام الشركات المسـاهمة العامـة األردنيـة    : "بعنوان،)2007(نور ومطردراسة -5

."دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي:بمبادئ الحاكمية المؤسسية

يم مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بمبـادئ الحاكميـة   وهدفت الدراسة إلى تق

.المؤسسية

:راسة عن مجموعة من النتائج تتلخص فيوقد كشفت الد

الشركات المساهمة العامة العاملة في القطاعين يتراوح بين قـوي وضـعيف   مستوى التزام -

.جدا، ولكن بمستوى عام مقبول أو متوسط

في عدم التزام مجالس اإلدارة كما يجب تترسخ بشكل رئيسالخلل في تطبيق النظام جوانب -

القاعدة العامـة للمسـاهمين فـي اتخـاذ القـرارات      إشراكم بقواعد السلوك المهني، وعد

، وكذلك االستراتيجية للشركة وحرمانهم من االطالع على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة

.عدم التزام الشركات بمسؤوليتها االجتماعية للبيئة التي تعمل فيها

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

شراف على تلك الشركات بإصدار دليـل يوضـح المبـادئ    المبادرة من جهات الرقابة واإل-

ومـن ثـم تشـجيع    األساسية لنظام الحاكمية المؤسسية وإرشادات تطبيقه في الواقع العملي

.الشركات على االلتزام به

أن تفرض جهات الرقابة واإلشراف على جميع الشركات المساهمة العامة فـي القطاعـات   -

.مؤسسية فيهاالمختلفة تأسيس لجان للحاكمية ال
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.ها مزيداً من الصالحيات في الشركات المساهمة العامةئتفعيل دور لجان التدقيق وإعطا-

حث مجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية وكذلك مدققي حسابات تلك الشركات على مراعـاة  -

.قواعد السلوك المهني

قدرة التنافسية في ضوء دور بيانات التكاليف في تفعيل ال: "بعنوان،)2005(دراسة حميدة -6

."دراسة نظرية تطبيقية:يات الحوكمةآل

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور بيانات التكاليف في تفعيل القـدرة التنافسـية للشـركات    

اإلنتاجية المصرية من خالل االعتماد على مفاهيم وآليات حوكمة الشركات التي تتعلـق بكيفيـة   

ك الشركات، ومن ثم العمل على توفير اآللية التي تحقق فعالية األداء االستغالل األمثل لموارد تل

.المالي واإلنتاجي والبيعي والتنافسي

:وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها

إن مبادئ الحوكمة في رقابتها على مصالح المساهمين بالشركات اإلنتاجيـة تـدعم الميـزة    -

الصناعات العالمية، على أساس أن الشـركات وليسـت   التنافسية للشركات خاصة في مجال

.الدول هي التي تتنافس في مجال الصناعات العالمية

يجب أن تقوم الشركات اإلنتاجية التي ترغب في تطبيق محاسبة المسؤولية في التعامل مـع  -

مجموعة من مقاييس األداء التي تساعد في تطوير وتحسين نظـم واسـتراتيجيات وأهـداف    

وتدعم الموقف التنافسي لمنتجاتها على غزو األسواق المحلية والدوليـة ومواجهـة   الشركة 

.شراسة المنافسة

في توفير المعلومات الالزمة لتنفيذ خطوات دوراً مهماًإن اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة تلعب -

لـى  اإلستراتيجية التنافسية للشركة اإلنتاجية من خالل تركيزها على األمور الخارجيـة وع 

.الميزة التنافسية وهيكل المنافسة

التي تعمل على حماية حقوق المسـاهمين وحقـوق   مهمةالجودة الشاملة هي أحد العوامل ال-

كما تعمل على تفعيل آليات اإلجراءات الحاكمة للتنظيم أصحاب المصالح بالشركة اإلنتاجية،

افية واإلفصـاح الـدقيق   اإلداري الفعال في جوانبه المختلفة في الشركات كي تحقـق الشـف  

.بأسلوب يتفق ومعايير الجودة المحاسبية 

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

ألنها تمثل المدخل الفعـال  بدرجة أكبر لبيانات التكاليف وتحليالتها،االهتمامضرورة توجيه -

.لوصول الشركات اإلنتاجية إلى مركز تنافسي مميز في ظروف المنافسة السائدة حالياً

ضرورة توفير معلومات للشركات اإلنتاجية عن المنافسين في األسواق المحليـة والعالميـة   -

.ووضع األهداف واإلستراتيجيات والخطط للوصول إلى مستوى أداء يفوق هؤالء المنافسين
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ضرورة أن تتضمن اإلجراءات الحاكمة للتنظيم اإلداري والفعـال فـي جوانبـه المختلفـة     -

دور أنظمة التكاليف والمحاسبة اإلدارية فـي وضـع خطـط    إلنتاجية،بالشركات المساهمة ا

.الشركة ووضع األهداف ومتابعة التنفيذ، وتقييم األداء في ضوء آليات الحوكمة

دراسـة  :مكونات البعد اإلنتاجي والقـدرة التنافسـية  ":بعنوان،)2004(دراسة عبيدات-7

."العامةعلى الشركات الصناعية المساهمةتطبيقية 

العالقة بين مجموعة مـن العوامـل المسـتقلة شـملت     إلى استكشافهدفت هذه الدراسة

التكنولوجيا والتطوير وسرعة االستجابة أو المرونة والجودة ومستوى استخدام الطاقة اإلنتاجيـة  

ات الصـناعية المسـاهمة العامـة    درة التنافسية للشرك، والقصيانة والتي تمثل البعد اإلنتاجيوال

.األردنية

:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في

.للشركةجيا المستخدمة والقدرة التنافسيةوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التكنولو-

.لتطوير والقدرة التنافسية للشركةبين البحث واذات داللة إحصائيةوجود عالقة-

وى استخدام الطاقة اإلنتاجيـة والقـدرة التنافسـية    وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مست-

.للشركة

.وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الصيانة والقدرة التنافسية للشركة-

.وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين رضا العاملين والقدرة التنافسية للشركة-

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

المستخدمة في اإلنتاج وبمستوى التكنولوجيا الذي تمثلـه هـذه   زيادة االهتمام بنوعية اآلالت -

اآلالت وذلك لتحقيق قدرات إنتاجية مساوية على األقل لقدرات المنافسين ولتعزيـز القـدرة   

.التنافسية للشركة

.زيادة االهتمام بأنشطة البحث والتطوير وتوفير مستلزمات ذلك-

العالمي الجديد وانفتاح األسـواق وازديـاد شـدة    زيادة االهتمام بالجودة وال سيما مع النظام -

.المنافسة

ضرورة امتالك طاقة إنتاجية تمكن الشركة من إشباع الطلب كماً ونوعاً وبالتوقيت والسـعر  -

.المناسب

نظام محاسبة المسؤولية في الشركات المسـاهمة العامـة   ":، بعنوان)2003(دراسة ميدة -8

."واقع وتطلعاتالصناعية األردنية

دور المحاسبة اإلدارية في تقديم المعلومات المالية التـي تسـاعد   إلى تبيانالدراسةهدفت

اإلدارة في عملية التخطيط والرقابة، وإمدادها بالتقارير والبيانات الالزمة لمساعدتها في عمليـة  

المختلفة سواء يم أداء المدراء في المستويات اإلداريةووأوضحت الدراسة أهمية تق.اتخاذ القرار
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كانت شركات خاصة أو عامة، وذلك من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة وترشـيد إنفـاق   

.الموارد االقتصادية

:لمجموعة من النتائج تمثلت فيوقد توصلت الدراسة

من الشركات المساهمة العامة الصـناعية األردنيـة نظـام محاسـبة     % 34ال تطبق قرابة -

.دم تمكنها من امتالك مقومات ومستلزمات تطبيقهالمسؤولية بسبب ع

من الشركات المساهمة األردنية محاسبة المسؤولية، لكنها تطبقـه بشـكل   % 66تطبق قرابة -

.غير كامل وليس وفق األسس العلمية الصحيحة

ال يوجد تصنيف وتحليل للتكاليف واإليرادات في الشركات المساهمة العامة األردنيـة علـى   -

.ز المسؤولية وفق هيكلها التنظيميمستوى مراك

:وقد نتجت عن الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها

ضرورة توضيح وشرح أهمية تطبيق نظام محاسبة المسؤولية لإلدارات العليا في الشـركات  -

.الصناعية األردنية وخاصة من حيث عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء

يق وواضح للهيكل التنظيمي في تلك الشركات وأال يقتصر هـذا  العمل على توفير تحديد دق-

.التحديد على المستويات اإلدارية العليا فقط

لألسس العلمية، بحيث يحقق عمليـة تبويـب وتصـنيف    تطبيق نظام محاسبة التكاليف وفقاً-

ن من قياس األداء الفعلي قبـل مقارنتـه  التكاليف على مستوى مراكز المسؤولية، بشكل يمكّ

.باألداء المخطط بصورة سليمة

ضرورة تطبيق نظام الموازنات التخطيطية لكل مركز مسؤولية علـى حـدة ولـيس علـى     -

.مستوى الشركة ككل لتتمكن من تقييم األداء وتحليل اإلنحرافات في كل مركز مسئولية

على تطوير إنشاء إدارات مستقلة وظيفتها األساسية إعداد التقارير الرقابية ومتابعتها والعمل -

.نظام تقارير متكامل يتالءم مع كل شركة

دراسـة تطبيقيـة   :الجودة الشاملة والقدرة التنافسية":بعنوان،)2002(دراسة الطراونة -9

."اع الصناعات الدوائية في األردنعلى قط

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع الجودة الشاملة في شركات الصناعة الدوائية في 

ـ افسية التي تستخدمها هذه الشركات، ومعرفة السياسات التنردناأل ودة ، ودراسة العالقة بين الج

، وكذلك العالقة بـين  لجودة الشاملة والقدرة التنافسية، والعالقة بين االشاملة والسياسات التنافسية

.درة التنافسيةالسياسات التنافسية والق

، والتي تتوفر لـديها  م1994ة دوائية المسجلة حتى نهايعلى الشركات الوتم تطبيق الدراسة

.م والبالغ عددها عشر شركات1999-م1995بيانات مالية للسنوات من 
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:وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج تمثلت في

لجودة الشاملة مطبق بنسب متفاوتة، إال أنها فـي مجملهـا   تطبيق الشركات الدوائية ألبعاد ا-

أن هذه المستويات من التطبيق ال تتناسب مع أهمية الموضوع بينت الدراسة، حيث طةمتوس

.نين المواصفات والتجارة العالميةومتطلبات المنافسة في ظل قوا

وذلك من حيـث األولويـات   الشركات الدوائيةعدم وضوح السياسات التنافسية التي تعتمدها -

.ستويات التكامل بين هذه السياساتوم

عالقة معنوية بين معظم أبعاد الجودة الشاملة والسياسات التنافسية المسـتخدمة بشـكل   هناك -

.بتطبيق كافة األبعاداالهتمامدة يستدل منه على ضرورة زيا

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

.زيادة االهتمام والوعي بضرورة تطبيق كافة أبعاد الجودة الشاملة-

ا اإلستراتيجية والمرحلية واختيـار السياسـات واألسـاليب    ضرورة تحديد الشركات ألهدافه-

.المناسبة لتحقيقها بشكل دقيق ومدروس

ضرورة أن تسعى الشركات لزيادة قدرتها التنافسية كهدف استراتيجي بشكل يتفق ومتطلبات -

.النظام االقتصادي العالمي الجديد

محاسبة اإلدارية فـي تـدعيم   دور األساليب الحديثة لل: "، بعنوان)2002(دراسة منصور-10

."القدرة التنافسية للمنشأة

تحليل أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة لمقابلة خصـائص البيئـة   إلىهدفت هذه الدراسة

م مع متطلبـات  ءالتنافسية المتغيرة، وتحديد احتياجات التطوير في أساليب المحاسبة اإلدارية لتتال

.ريادة المنشأة في سوق المنتجالتخطيط االستراتيجي وتحقيق 

:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

عدم مقابلة أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية احتياجات إدارة المنشأة في ضوء التغيرات -

.الحديثة

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

ة باعتبارها نظاماً للمعلومـات فـي   العمل على تفعيل دور األساليب الحديثة للمحاسبة اإلداري-

.تحقيق استراتيجية القدرة التنافسية للمنشأة

التركيز على توجيه إستراتيجيتي ريادة التكلفة والميزة التنافسية في تحقيق موقـف تنافسـي   -

.للمنشأة بالنسبة للمنشآت المنافسة

مة والصالحية ءق الماللتحقي-في ضوء األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية-إعداد المعايير-

.يم األداءوفي مجال رقابة التكلفة وتق
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: جنبيةالدراسات األ: ثانيا
- Study of  Shawwa, (2007)11

Corporate  Governance  and  Firms  Performance  In  Jordan.
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين مدى تطبيق مبادئ الحوكمـة المؤسسـية ومؤشـرات    

ألداء في الشركات المساهمة األردنية، وقد تم التركيز على عنصـري حجـم مجلـس اإلدارة    ا

. وتركز منصبي رئاسة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا في شخص واحد

:وقد خلصت الدراسة إلى

إلدارة التنفيذية كـان لـه  أن الجمع بين منصبي رئاسة مجلس اإلدارة والمنصب األول في ا-

.بمؤشرات أداء الشركات المساهمة األردنيةارتباط ايجابي

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

والمعـايير الثقافيـة   لالعتبـارات أن يتم تعديل بعض معايير مبادئ الحوكمة المطبقة وفقـا  -

.والمؤسسية التي قد تميز مجتمعا عن سواه

- Study of Smadi, Al-Khawaldeh, (2006)21
The Adoption of Total Quality Management (TQM) in Dubai
Manufacturing Firms.

نظامتطبيقلعمليةذاتييمقوتلعملاإلدارةتستخدمهعامإطارتطويرإلىالدراسةهذههدفت

نحوقدمابالمضياإلدارةهذهتشجيعإلىباإلضافةالصناعية،الشركاتفيالشاملةالجودةةإدار

الالزمةالمراحلواستيعابلفهماإلدارةقبلمناإلطارهذااستخداميمكن.التطبيقعمليةازإنج

يجبوالتيالمهمةالجوانبعلىالتركيزوكذلكالشاملة،الجودةإدارةنظامتطبيقلعملية

معد اعتمدو.الشركةورسالةلرؤيةً طبقااألداءجودةتحسينلعمليةالمدراءقبلمناستهدافها

شهادةعلىالحصولومعاييرالشاملة،الجودةإدارةمبادئعلىاإلطارهذاوضعهعندالدراسة

. المحتوىنفسفيتدورالتيالدراساتمنمجموعةعلىوأيضاوالدولية،المحليةالجودة

:إلىالدراسةتوصلتو

كبيرةفروقيوجدوالالشاملةالجودةإدارةبنظامدرايةلديهاكانتالصناعيةالشركاتهذهأن-

.وتطبيقهللنظامفهمهمحيثمنالشركاتهذهبين

كانحيثأخرى،مبادئوإهمالالشاملةالجودةإدارةمبادئبعضعلىالشركاتهذهتركيز-

.الزبائنعلىالتركيزمبدأوإهمالالعاملين،ومشاركةالقيادةمبدأيعلىاألكبرالتركيز

:صت به الدراسةومن أهم ما أو

عمليـة وبعـد خاللاستثناءدونالشاملةالجودةإدارةمبادئجميععلىالتركيزضرورة-

.اإلطارهذاتطبيق
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- Study of Abu Suad, (2005)13
The  Enhancement  of  the  Participatory Climate  For  Corporate
Governance  In  Egypt  Towards  Integration  with  Global  Initiatives.

إلى تحليل المبادرات الرائدة إلرساء قواعد الحوكمـة علـى المسـتوى    الدراسةهذههدفت

الدولي واإلقليمي وربطها بالمبادرات المصرية من أجل اندماج أكبر بين قضايا وظروف السوق 

. المصري في إطار العولمة

:إلىالدراسةتوصلتو

المؤسسية الجيدة يجب أن تكون محط اهتمام استراتيجي من قبل صانعي القرار أن الحوكمة -

.لتمرير المفهوم الثقافي للحوكمة الجيدة إلى المدراء والموظفين المعنيين

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

.تهيئة إطار قانوني متكامل يمكن من تطبيق الحوكمة المؤسسية الجيدة-
- Study of  Neumann, et.al., (2004)14

Cost  Management Using ABC For  IT Activities And Services
كبديل عـن نظـام   ) ABC(استخدام نظام التكاليف على أساس األنشطة الدراسةهذههدفت

وتـم خـالل الدراسـة    . التكاليف التقليدي، بغرض تطوير سبل جديدة إلدارة ومراقبة التكـاليف 

في القطـاع  ) ABC(راسات التي طبقت نظام التكاليف على أساس األنشطة استعراض بعض الد

الصناعي وقطاع الخدمات، وانعكاسات تطبيقاته الناجحة في مجاالت الرعاية الصحية والتـأمين  

.الخ... والنقل

:نتائج متعددة، أهمهاإلىالدراسةتوصلتو

قيقة إلدارة التكاليف وقياسها بكفـاءة  يوفر أداة د) ABC(نظام التكاليف على أساس األنشطة -

.وخاصة في ظل العولمة واالتجاهات الحديثة نحو شدة المنافسة

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

ضرورة التركيز على تطبيق النظام الجديد كونه يعمل على إعادة تصميم أنشـطة المنشـأة   -

ة توزيع الموارد علـى منتجـات   وذلك بالقضاء على األنشطة غير الضرورية، وبالتالي إعاد

.وخدمات الشركات بشكل عادل ودقيق
Study of Chong, Rundus, (2004)-15

Total Quality Management , Market Competition and  Organizational
Performance

السـوق منافسـة  وكثافةالشاملةالجودةإدارةممارساتتأثيراختبارإلىالدراسةهذههدفت

مرتكزاتكأحد أهمالزبائنعلىالتركيزبينالعالقةاختبارخاللمنوذلكالتنظيمي،األداءعلى

علـى بين التركيـز العالقةاختبارخاللمنالتنظيمي، وأيضااألداءوبينالشاملةالجودةإدارة
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مـن عشوائيةينةععلىاستبانةتم توزيعهذا الغرضلتحقيقو.التنظيميواألداءالمنتجتصميم

.أستراليافيالصناعيةالشركات

:إليها الدراسةتتوصلمن أهم النتائج التي و

.التنظيميالزبائن واألداءعلىوالتركيزالسوقمنافسةبينمعنويةداللةذاتعالقةهناك-

.تجالمنوتصميمللمنشأةالتنظيميبين األداءالعالقةزادتكلماالسوقمنافسةزادتكلما-

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

جـودة  ذاتمنتجاتتسوقوتنتجأنالمستوىعاليةتنافسيةبيئةفيتعملالمنشآت التيعلى-

.التنافسيةالجودةومعاييرالزبائنورغباتتوقعاتلمقابلةعالية
Study of  Nakomaura, (2001)-16

Japanese Corporate Governance  And  Macroeconomic  Problems.
تقييم نظام الحاكمية ووصف آلياته في اليابان ومقارنته مـع آليـات   إلىالدراسةهذههدفت

.نظام الحاكمية في أمريكا وبريطانيا

:ت إليها الدراسةتوصلمن أهم النتائج التي و

ذلك تبعاً للظروف أن آليات نظام الحاكمية المؤسسية في اليابان تختلف عن الدول األخرى، و-

.االقتصادية السائدة في اليابان مثل االنفتاح والحجم الكبير واختالف المساهمين

:ومن أهم ما أوصت به الدراسة

الياباني ومعالجـة  االقتصادتبني الشركات اليابانية لنظام الحاكمية المؤسسية كوسيلة لتحسين -

في اليابـان لكافـة القطاعـات    االقتصاديمشاكله بحيث يعمل هذا النظام كوسيلة للتصحيح 

.وخاصة البنوك

الدراسةيميزما: 1-7
:الحاليةالدراسةيميزماأهم

الشـركات الصـناعية   علـى طبقتأنها تختلف عن الدراسات السابقة في بيئة التطبيق فهي -1

.طنياإلقتصاد الوتنمية، ودورها الكبير في المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

أنها تطرقت إلى آليات ومبادئ حوكمة الشركات المتعلقة بـالنواحي اإلداريـة والتكاليفيـة    -2

إدارةومفـاهيم للتكلفـة في آليات محاسبة المسؤولية وأساليب اإلدارة اإلستراتيجيةمتمثلةال

.لحوكمة الشركاتالجودة الشاملة ، بخالف تطرق الدراسات السابقة للنواحي المالية 

هت االهتمام إلى دور بيانات التكاليف في الشركات الصناعية المدرجة فـي سـوق   أنها وج-3

فلسطين لألوراق المالية لوصول تلك الشركات لمركز تنافسي مميز في ظـروف المنافسـة   

. السائدة حاليا
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17

مقدمة: 2-1-0
أصبحت المحاسبة عن التكاليف أمراً ضرورياً وحيوياً إلسـتمرار الوحـدات االقتصـادية    

اس التكلفة بمـا يحقـق أغراضـاً    هارها وقدرتها على المنافسة، وتهتم محاسبة التكاليف بقيوازد

معينة تساعد إدارة الوحدة االقتصادية في أداء وظائفها بأكبر قدر ممكن من الفعاليـة والكفـاءة،   

وتتمثل أهداف محاسبة التكاليف أساساً في قياس التكلفة ألغراض تقييم اإلنتاج والمخزون وإعداد 

لقرارات، وقد ظل اهتمام محاسبة التكـاليف  القوائم المالية، وألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ ا

منصباً على تحقيق الهدف األول لفترة طويلة إال أن التطورات التكنولوجية والتغيرات في البيئـة  

وما ترتب عليها من زيادة حاجة اإلدارة لما يسـاعدها فـي أداء وظائفهـا أضـاف     االقتصادية

توفير المعلومات التكاليفية ألغـراض التخطـيط   لمحاسبة التكاليف بعداً جديداً باهتمامها بقياس و

).9: 2005محروم وآخرون، (والرقابة واتخاذ القرارات 

ولكن من أجل قيامها بهذا الدور بفاعلية وكفاءة ال بد من تنظيمها تنظيماً علمياً وفنياً بشـكل  

وظائفهـا  مالئم لخصائص التكنولوجيا المستخدمة وظروف تنظيم العمـل واإلنتـاج، وتعميـق    

التحليلية والرقابية لكي تتمكن من قياس تكلفة الموارد الماليـة والبشـرية والماليـة المسـتخدمة     

بصورة صحيحة وتحقيق رقابـة  ) المخرجات(وتكلفة العمليات واألنشطة والمنتجات ) المدخالت(

اإلداريـة  جارية وفعالة، وتقديم المعلومات السليمة والمالئمة التي تساعد على اتخاذ القـرارات 

.المختلفة

تحديد إجمالي تكاليف اإلنتاج وتحديد تكلفة المنتج وتحديـد  على وتم التركيز في هذا الفصل 

.وكذلك خصائص المعلومات التكاليفيةأساس قياس التكلفة
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تحديد إجمالي تكاليف اإلنتاج: 2-1-1
:يشترط عند تحديد تكاليف اإلنتاج ما يلي

.يمكن قياسها بافتراض ثبات القوة الشرائية لقيمة النقود-1

.أن ترتبط التكلفة بعامل إنتاجي معين أو نشاط معين أو فترة زمنية معينة-2

حصل عليه مقابل تأن ترتبط التكلفة بعالقة سببية مباشرة أو غير مباشرة بالعائد الذي -3

.ي يغطى أو يسترد هذه التكاليفذالتضحية، وال

لتكلفة الحقيقية بناء على قيمة المستخدم فعالً من كل عامل من عوامل اإلنتاج أن تتحدد ا-4

.خالل فترة زمنية معينة

ومتى تحددت التكلفة، يمكن إلدارة التكاليف أن تمارس دورها في تسجيلها وتبويبها، وعليها 

: )74: 2007باسيلي، (ل علىأن تعم

.قدير اإلنتاج لمنتج معين أو قسم معينالتحقق من وجود التكلفة، أي قياس أو ت-1

اط أو تحليل التكلفة، أي إبراز ارتباطات التكاليف بمختلف محدداتها سواء كانت وحدة نش-2

.أي تبويب التكاليف وفقا لألغراض المختلفة،أو مستوى إداري معينحجم نشاط

.والحساباتتسجيل التكلفة، أي تبويب وتوزيع التكاليف في مختلف السجالت والتقارير -3

إعداد تقارير التكلفة، وتعتمد على توصيل بيانات التكلفة لمختلف األطراف التي تستفيد من -4

اإلطالع على هذه المعلومات، والعمل على تسهيل عملية تبادل المعلومات وفق نظام 

.المعلومات الفعال الذي يعتمد على أسلوب التغذية العكسية

تحديد تكلفة المنتج: 2-1-2
التكاليف على محاور التكلفة طبقاً لألهداف اإلدارية، حيث يعتمد هي عبارة عن تخصيص

تحديد تكاليف المنتج على الهدف اإلداري الذي تسعى المنشأة إلى تحقيقه، وذلك تطبيقاً لمبدأ 

، فإذا تعددت تعريفات تكلفة المنتج طبقاً "تكلفة مختلفة ألغراض مختلفة"ل إدارة التكلفة القائ

ختالف األهداف اإلدارية، تعددت بالتالي الكيفية التي يحدد على أساسها تكلفة المنتج، وتوجد إل

: 2007باسيلي، (عى إدارة المنشأة إلى تحقيقها هيثالثة أنواع من األهداف اإلدارية التي تس

75(:

أو إذا كان الهدف هو اتخاذ قرارات التسعير، أو التحليل اإلستراتيجي لربحية المنتجات-1

اً ألنشطة سلسلة القيمة قرارات مزج المنتجات، يتطلب تحقيق هذا تبويب التكاليف وفق

، التي تعتمد على تخصيص التكاليف على األنشطة التي تقع في سلسلة القيمة الداخلية

الداخلية، والتي تتمثل في أنشطة البحوث والتطوير، والتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع 

.وخدمة العمالء
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أما إذا كان الهدف اإلداري يتمثل في قرارات تصميم المنتجات والتحليل التكتيكي لربحيـة  -2

المنتجات، أي في األجل القصير، يتطلب تحقيق هذا الهدف اإلداري تبويب التكـاليف وفقـاً   

أنشطة اإلنتاج والتسويق وخدمة العمالء هي وحدها األنشـطة التشـغيلية   لألنشطة، واعتبار 

ة القيمة والتي تعد في غاية األهمية، وتعرف عملية تخصيص التكاليف على هـذه  داخل سلسل

تكاليف أنشطة البحوث والتطوير والتصميم وتعتبر . األنشطة وحدها بتكاليف المنتج التشغيلية

غير مالئمة للمنتجات الموجودة بالفعل على وجه الخصوص، ويصبح قرار قبول أو رفـض  

السعر المقدم من العميل بحيث تغطى تكاليف األنشطة اإلنتاجيـة  المنتج الموجود يعتمد على 

.والتسويقية والتوزيعية وخدمة العمالء

أما إذا كان الهدف اإلداري هو إعداد التقارير المالية خدمة لألطراف الخارجيـة، فيتطلـب   -3

قـط،  تحقيق هذا الهدف اإلداري التقليدي أن يتم تبويب التكاليف وفقا لألنشـطة اإلنتاجيـة ف  

وتعتبر تكاليف المنتج التقليدية التي نحتاجها هي الواجبة التحديد في إطار المبادئ المحاسبية 

وتصبح تكاليف المنتج . المتعارف عليها عند إعداد التقارير المالية خدمة لألطراف الخارجية

وهـي  وفقاً لهذا الهدف هي التكاليف التي تتحدد على أساس تكاليف النشاط اإلنتاجي فقـط ،  

.تعتبر تكاليف قابلة للتخزين

إدارة التكلفة وتحديد تكلفة المنتج: 2-1-2-1
تكاليف المنتج لغرض إعداد التقارير المالية خدمة ألطراف من خارج المنشأة يعتبر تحديد 

أحد األهداف الرئيسة إلدارة التكلفة، لذلك ينبغي أن تبوب التكاليف تحقيقاً لتلك األغراض أو 

:سلسلة القيمة التي تخدمها إلى مجموعتين فرعيتين هماوظائف

هي التكاليف التي تختص بإنتاج المنتجات الملموسة أو الخدمات غير :التكاليف اإلنتاجية-1

.الملموسة، ويطلق عليها تكاليف المنتج

هي التكاليف التي تختص بوظائف البحوث والتطوير وتصميم :التكاليف غير اإلنتاجية-2

.سويق وتوزيع وخدمة العمالء، فضال عن تكاليف اإلدارة العامةالمنتج وت

تحديد أساس قياس التكلفة: 2-1-3
العلمية الرئيسة الخاصة بتحميل عناصر التكاليف على ) النظريات(هناك العديد من المداخل 

كـذلك  وحدات اإلنتاج وهذه المداخل تبحث في أسلوب العمل الذي يسير عليه نظام التكـاليف و 

إجراءات التحميل المتبعة من أجل تحديد تكلفة وحدة اإلنتاج بطريقة سليمة، وفيما يلـي مـداخل   

):59: 2007درغام، (تحميل عناصر التكاليف 
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:مدخل التكاليف الكلية-1

يقوم مدخل التكاليف الكلية على أساس تحميل الوحدات المنتجة بجميع التكـاليف اإلنتاجيـة   

المباشرة سواء كانت متغيرة أو ثابتة، أما عناصر التكاليف التسويقية واإلداريـة  المباشرة وغير 

.حمل على الوحدات المباعة فقط ألنها تكاليف فترةوالتمويلية فتُ

:باشرةمدخل التكاليف الم-2

مواد مباشرة، أجـور  (وفقا لهذا المدخل يتم تحميل الوحدات المنتجة بالتكاليف المباشرة فقط 

وهي التكاليف التي من السهل تخصيصـها  ) ، مصاريف مباشرة، تكاليف تسويقية مباشرةمباشرة

على كل وحدة من وحدات المنتج النهائي وأما الجزء غير المباشر من التكاليف فيعـد تكـاليف   

.فترة ويتم تحميله بالكامل على قائمة الدخل

:مدخل التكاليف المتغيرة-3

المباشرة وغير (الوحدات المنتجة بجميع التكاليف المتغيرة وفقا لهذا المدخل يتم تحميل 

، أما الجزء )إن وجدت(فقط سواء كانت هذه التكاليف صناعية أو تسويقية أو إدارية ) المباشرة

الثابت من التكاليف فيعد تكاليف فترة، أي من ضمن األعباء ويطرح بالكامل في قائمة الدخل، 

:تاليويستند أنصار هذا المدخل على ال

تتحملها الشركة بغض النظر عن حجم اإلنتاج ) فترة(التكاليف الثابتة هي تكاليف دورية -أ

.المحقق وبالتالي ترحل إلى قائمة الدخل

إن هذا المدخل يقوم على الفرض العلمي وهو أن البند المتغير من التكاليف يبدأ مع النشاط - ب

ن تحمل الوحدة المنتجة بجميع التكاليف ويستمر باستمراره وينتهي بانتهائه، وبالتالي يجب أ

.المتغيرة فقط

:مدخل التكاليف المستغلة-4

يقوم هذا المدخل على أساس تحميل الوحدات المنتجة بجميع التكاليف الصـناعية المتغيـرة   

إضافة إلى الجزء المستغل من التكاليف الثابتة، وكذلك الوحدات المباعة تحمل بجميع التكـاليف  

ير المستغل مـن  المتغيرة إضافة إلى الجزء المستغل من التكاليف الثابتة، أما الجزء غالتسويقية

.التكاليف الصناعية والتسويقية فيعد من ضمن األعباء ويطرح بالكامل في قائمة الدخل

ولكل مدخل من المداخل السابقة مميزاته وعيوبه وعلى إدارة الشركة بالتنسيق والتعاون مع 

ليف المفاضلة بين خصائص كل مدخل وبين احتياجاتها للبيانات والمعلومات التكاليفيـة  قسم التكا

.المناسبة لها واختيار النظرية التي سوف يتم تطبيقها

خصائص المعلومات التكاليفية: 2-1-4
يتكون من مدخالت عبـارة عـن بيانـات    ألنظمةيعتبر نظام محاسبة التكاليف كغيره من ا

لمجموعة من األسس والطرق واإلجراءات إلنتـاج معلومـات   غيل ومعالجة وفقاًتحتاج إلى تش
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مفيدة إلدارة الشركة، وحتى يتم الحكم على مدى جودة هذه المعلومـات يجـب وضـع معـايير     

وضوابط وخصائص يجب أن تتصف بها هذه المعلومات، ويقصد بجودة المعلومات المحاسـبية  

عدي هذه المعلومـات التي يتحقق فيها التوافق بين معرفة مالقدرة على تشغيل وتوفير المعلومات

من تأثيرها على القـرارات مـن   إن المعلومات تستمد قيمتها.مع توقعات المستخدمين النهائيين

لذلك إذا لم تؤدي هذه ،، ومن جهة ثانية فإن المعلومات يتم الحصول عليها وفق تكلفة معينةجهة

: 2006قاسـم، (و التأثير فيه فسيكون لهذه المعلومات قيمة سالبة المعلومات إلى تحسين القرار أ

):38: 2000أبو طالب وآخرون، (إن خصائص المعلومات التكاليفية كالتالي).26

الخصائص األساسية للمعلومات: 2-2-4-1

:مةءالمال:أوالً
ذ القـرار،  حيث يجب أن تكون المعلومات المحاسبية مالئمة ومناسبة السـتخدامات متخـ  

ويمكن تحقيق هذه الخاصية من خالل معرفة مدى استفادة متخذ القرار من المعلومات المحاسبية 

األمثـل  عندما تساهم تلك المعلومات في تقليل البدائل المتاحة أمامه والمساهمة في تحديد البديل

:تاليمة من خالل الء، وعليه يمكن تحقيق خاصية المالالذي يمثل القرار المتخذ

أي أنه يجب توفير المعلومات المحاسبية في فترة زمنية مناسـبة يمكـن   :المناسبالتوقيت -1

لكي ال ) متخذ القرار(تحديدها بالفترة الزمنية الالزمة التخاذ قرار معين من قبل مستخدميها 

.لى التأثير في عملية اتخاذ القرارتفقد قيمتها أو قدرتها ع

معلومات المحاسبية إمكانية تحقيق استفادة منها فـي اتخـاذ   أي أن تكون لل: القيمة التنبؤية-2

.القرارات التي لها عالقة بالتنبؤات المستقبلية

أي أن تكون للمعلومات المحاسبية إمكانية االستخدام في الرقابة والتقييم من : القيمة الرقابية-3

دام أو عـدم  خالل التغذية العكسية وتصحيح األخطاء التي يمكن أن تنتج عن سوء االسـتخ 

.الكفاية

:الثقة: ثانياً
متخـذ  (وهي تتعلق بمدى إمكانية خلق حالة االطمئنان لدى مستخدم المعلومات المحاسـبية  

:ويمكن تحقيق هذه الخاصية من خالل.عليها في اتخاذ قراراته المختلفةلكي تعتمد ) القرار

األحداث الخاصة بها بصـورة  أي أن تكون المعلومات المحاسبية معبرة عن :صدق التعبير-1

.سليمة وأمينة وخالية من أي تالعب متعمد

أي عدم التأثير على عملية الحصول على المعلومات وتهيئتها بصورة ):عدم التحيز(الحياد -2

.مقصودة يمكن أن تساهم في خدمة مستخدم معين دون آخر
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إذا تـم  أكثر من شخص،أي القدرة على الوصول إلى نفس النتائج من قبل: لتحققالقابلية ل-3

.دمت في قياس المعلومات المحاسبيةاستخدام نفس الطرق واألساليب التي استخ

الخصائص الثانوية للمعلومات: 2-2-4-2

:الثبات: أوالً
وهي تعني الثبات على استخدام نفس الطرق واألساليب المعتمـدة فـي قيـاس وتوصـيل     

عـن  ذا ما دعت الحاجة إلى أي تغيير فيجب التنويـه  المعلومات المحاسبية من فترة ألخرى، وإ

.من قبل المستخدماالعتبارذلك لكي يتم أخذ ذلك بعين

:للمقارنةقابلية ال: ثانياً
أي أن يكون للمعلومات المحاسبية القدرة على إجراء المقارنات بين فتـرة ماليـة وأخـرى    

ومـن  صادية أخرى ضمن نفـس النشـاط،  أو المقارنة مع وحدات اقت،لنفس الوحدة االقتصادية

الواضح أنه كلما كانت الطرق واألساليب المحاسبية متميزة كلمـا تحققـت فائـدة أكبـر مـن      

.علومات المحاسبية ألغراض الرقابةالم
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لثالفصل الثا

الشركاتوحوكمةالتنافسية 

.مقدمة·

.ة والقدرة التنافسيةمفهوم المنافسة والسياسات التنافسي:المبحث األول·

.حوكمة الشركات: المبحث الثاني·

.محاسبة المسؤولية كأحد آليات الحوكمة بالشركات الصناعية: المبحث الثالث·

اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة كأحد آليات الحوكمة بالشـركات  :المبحث الرابع·

.الصناعية

لحوكمـة بالشـركات   آليـات ا الجودة الشاملة كأحد إدارة :المبحث الخامس·

.الصناعية
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:مقدمة
تتزايد األهمية الخاصة بتطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات خاصة فـي ظـل العولمـة    

االقتصادية وزيادة حدة المنافسة بين جميع الوحدات االقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، 

له دعم األداء والقدرة التنافسـية وعـدم   ومحاولة كل نشاط صناعي البحث عن دور مالئم يتيح

ولذا فقد حظي مفهـوم حوكمـة   من السوقخروجالتعرض لشبح االنهيارات المالية والفشل وال

إن تطبيق آليات محاسبة المسؤولية والتي تقضي بالتحديد الدقيق للمسـؤولية  . الشركات باالهتمام

، أو مركز داخل الوحدة االقتصـادية عن جميع عناصر المدخالت والمخرجات لكل قسم أو إدارة

إدارة التكلفـة داخـل   تالئمكافة المداخل الحديثة التي بللتكلفةوتطبيق آليات اإلدارة االستراتيجية

رار فـي تطبيـق   المشروعات الصناعية لدعم ودفع القدرة التنافسية للمنتجات بدال مـن االسـتم  

دة الشاملة على كافة المستويات مـن حيـث   ، وكذلك تطبيق آليات مفهوم الجواألساليب التقليدية

.التخطيط أو التنفيذ أو الرقابة أو اتخاذ القرارات لتحقيق التحسين المستمر في اإلنتاجية

مفاهيم محاسبة المسؤولية واإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة والجودة الشاملة تهـم بالدرجـة   إن 

مبادئ الحوكمة التي تعمل على تفعيـل ودعـم   األولى المهتمين بمحاسبة التكاليف كمجموعة من

.القدرة التنافسية للشركات الصناعية من خالل العمل على ضرورة تطبيق هذه اآلليات

مفهوم المنافسة والسياسات التنافسـية والقـدرة   هذا الفصل من خالل المبحث األول ويتناول

واألطراف المعنية بتطبيقهـا  وأهميتهات تناول المبحث الثاني مفهوم حوكمة الشركايالتنافسية ، و

، أما المبحـث الثالـث فيعـرض مفهـوم محاسـبة      ول أيضا حوكمة الشركات في فلسطينتنايو

، وسيتم التعرف في المبحـث الرابـع   صائصها ومزايا تطبيقها ومقوماتهاالمسؤولية وأهميتها وخ

يب اإلدارة اإلسـتراتيجية  وأسـال على مفهوم اإلدارة االستراتيجية للتكلفة وتنظيم إدارة التكلفـة  

، وأخيرا معرفة مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئها وفوائد تطبيقها من خـالل المبحـث   للتكلفة

.الخامس
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املبحث األول

التنافسية املنافسة والسياساتمفهوم
التنافسيةوالقدرة  

.تمهيد: 3-1-0

.مفهوم المنافسة: 3-1-1

.اسات التنافسيةالسي: 3-1-2

.القدرة التنافسية: 3-1-3

.الميزة التنافسية: 3-1-4
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تمهيد: 3-1-0
دارات في ظل النظام العالمي الجديد وازدياد حدة المنافسة وانفتـاح األسـواق أصـبحت إ   

وتعزيـز  ، ولمواجهة هذه التحديات ركزت هذه اإلدارات على بنـاء الشركات أمام تحديات كبيرة

، هذه التي ستمكن الشركات من تحقيق نمو عال فـي اإلنتاجيـة وإلـى    لقدرة التنافسية للشركةا

، كمـا تعنـي قـدرة    سـتهلكين امتالك المرونة الكافية لمواجهة التغيرات في أذواق وحاجات الم

وكذلك القدرة على تحسين العمليـات  ،الشركة على إظهار تفوق في األداء مقارنة مع المنافسين

سـية يصـعب   المنتجات وتخفيض التكاليف، أي امتالك قدرات ومهارات ومؤهالت أساوتنويع 

).1679: 2004عبيدات، (على المنافسين امتالكها 

مفهوم المنافسة: 3-1-1
، وكـل  عدد كبير من المشترين والبـائعين ينضوي تحتهاالقتصاديةهي نظام من العالقات 

ينبغي أن تنشغل المنظمـة  و. بربحه إلى الحد األقصىين للبلوغعن اآلخرمنهم يتصرف مستقالً

من أجل بناء هذا المركز أو بمتابعته وحمايته والمحافظة عليـه،  دائما بمركزها التنافسي، سواء

وحتى تحقق المنظمة ذلك بكفاءة وفعالية يقتضي األمر أن تحدد مركزهـا  ،أو بتدعيمه وتطويره

مركزها التنافسي على مسـتوى كـل   قط، ولكن أيضاًالتنافسي، ليس على مستوى السوق ككل ف

العمل المستمر على تطوير عناصر ومكونـات  القطاعات السوقية المستهدفة، ويتطلب ذلك أيضاً

م كل قطاع من هذه القطاعات السـوقية، ومـن خـالل المتابعـة     ئنشاط التسويق والبيع بما يال

ـ  اريع أو منتجـات المنظمـة وخـدماتها    المستمرة لرؤية العمالء والصورة الذهنية لهم عن مش

كذلك يمكن لمنظمة األعمال أن ترسـم  .بالمقارنة مع المنافسين ومشاريعهم ومنتجاتهم وخدماتهم

كيزها علـى عـدة   صورة ذهنية متميزة ومن ثم مركز تنافسي متميز لدى العمالء من خالل تر

:)48: 2008قنديل، (ة مثلمجاالت رئيس

.التي تقدم للعمالءتنويع المنتج أو الخدمة -1

.تطوير الشكل الخارجي للمنتج-2

.تطوير التركيب أو التكوين الداخلي للمنتج-3

.إيجاد وتوضيح التميز في منفعة المنتج-4

.خلق منفعة أو منافع جديدة للمنتج-5

.اكتشاف أو إضافة استخدامات جديدة مع المنتج-6

.إضافة خدمات جديدة مع المنتج-7

.دمات معينةإيجاد ارتباط بين المنتج وخ-8

.المنطقية بين سعر المنتج وجودتهتوضيح العالقة -9
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تنافسيةالسياسات ال:3-1-2
لكل شركة من شركات األعمال سياساتها التنافسية الخاصة بها والتي تسعى من خاللهـا أن  

تحافظ على موقعها في السوق، ومحاولة زيادة الحصة السوقية للشـركة، كـذلك تعتبـر هـذه     

قواعد أساسية ال بد من ظهورها بمواقع العمل التسويقية لدى شركات األعمال وخاصة السياسات 

العولمـة، الثـورة   (أن العالم اليوم يشهد تطورات اقتصادية وتكنولوجية سريعة التغيير والتطور 

، الثـورة المعلوماتيـة، اقتصـاد    منهـا االتصـاالت التكنولوجية في كل المجـاالت وخاصـة   

ها مؤشرات ال بد من التكيف معها حتى تستطيع هذه الشـركات مـن النمـو    كل) الخ...المعرفة

:2008قنـديل،  (إلى نوعين من السياسات التنافسـية والتطور، ضمن هذا المجال سيتم اإلشارة 

:)325-322: 2006الصميدعي ويوسف، (و)52-54

:سياسات سعرية-1
مـن  ، وشركة في تنفيذ سياستها التنافسيةهنا يكون سعر المنتج هو العامل الذي تتحكم فيه ال

درجة تأثير كل منهـا  نصر من عناصر المزيج التسويقي والمؤكد بأن هناك أهمية نسبية لكل ع

إن هناك جدال واسعا في أي مـن  .فسي ألي منظمة من منظمات األعمالفي تدعيم الموقف التنا

، حيث يجد البعض أن عامـل  تنافسير المزيج التسويقي األكثر تأثيرا في تدعيم الموقف العناص

بينما يرى اآلخرون بأن المنافسة السـعرية  ،السعر هو العامل األكثر أهمية في القاعدة التنافسية

.هي األكثر أهمية في هذا المجاللعناصر المزيج التسويقي األخرى

:سياسات غير سعرية-2
ضـمن ومـن ، لسياسات السـعرية ر اإن دور السياسات غير السعرية ال يقل أهمية عن دو

:السياسات غير السعرية

:سياسة المنتجات-

ن إفي تدعيم القدرة التنافسية لمنظمات األعمـال، حيـث   مهماًتلعب سياسة المنتجات دوراً

تحقيق القدرة التنافسية من خالل المنتجات يتطلب تقديم منتجات ذات مستوى متقدم من الجـودة  

ويجب أن تحرص الشـركة علـى تـوفير منتجـات     ، البحث والتطويرمن خالل تدعيم وحدات

، إضافة إلى وجوب حرصـها علـى  بناء على دراسة رغبات المشترينبعبوات وأحجام مختلفة،

ن نجاح منظمات األعمال في تحقيق مركز تنافسـي عـالي   إ.تحقيق الجودة في تصميم منتجاتها

ق، فالتسعير ما هـو إال تسـعير لـذلك المنـتج،     يعتمد بشكل كبير على المنتج الذي تقدمه للسو

.ا هو إال توزيع لذلك المنتج أيضاوالترويج ما هو إال ترويج لذلك المنتج والتوزيع م
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:سياسة الترويج واإلعالن-

الجمهـور  لدىالذي يهدف إلى بناء المنفعة اإلدراكية االتصالالترويج هو شكل من أشكال 

، ويتغلب الترويج على مشكلة جهل المشتري مـن  الخدمات المروج لهاحول السلع أوالمستهدف 

، كمـا يتغلـب   أو األسعار أو استخدامات السلعةخالل تقديم المعلومات عن المؤسسة أو السلعة

الترويج على تراخي المشتري من خالل إغرائه، وخلق حالة نفسـية معينـة يتقبـل المشـتري     

التـرويج بعناصـره   يلعب افسة العالمية التي نشهدها اليومنفي ظل المو،بمقتضاها ما يقدم إليه

قرار بشرائه ثم تكرار هـذا  في تعريف المشتري بالمنتج وإقناعه به واتخاذ ماًمهالمختلفة دوراً

المبيعات التـي تسـعى   وهذا يعني أن الترويج يساعد منظمات األعمال على زيادة حجمالشراء، 

لذلك فـإن اإلعـالن   ،ها من مواجهة المنافسة الحادة في السوق، باإلضافة إلى تمكنإلى تحقيقها

.والترويج حظي بنصيب مرموق في استراتيجية المنافسة غير السعرية

:سياسة التوزيع-

إنتاجها إلـى  أماكنإن التوزيع هو العنصر الذي من خالله يتم إيصال السلع والخدمات من 

إن هذا الدور المركـزي  ،والكمية والسعر المناسبينجودةهالكها في الوقت والمكان والأماكن است

ت لها عـدة مراكـز للتوزيـع    التي اهتمت به بحيث جعلللتوزيع لم يخفى عن الشركات العالمية 

الكامل لبيع منتجاتها إلى أقل عدد ممكن من المسـتهلكين  االستعدادمتوفرة في بقاع العالم ولديها 

ت السوقية التي تسعى هذه الشركات إلـى تلبيـة حاجاتـه    الموجودين في أي قطاع من القطاعا

لذلك فال بد من العنايـة الفائقـة   ،إن التوزيع هو حلقة الوصل بين المنظمة ومستهلكيها، المختلفة

في اختيار مراكز التوزيع في القطاعات السوقية المختلفة وفقا لمتطلبـات المسـتهلكين وطبيعـة    

.المنتج

:رواالبتكاسياسة التطوير -

ير منتجاتهـا  بتطـو االهتمامعليها يملإن هدف البقاء واالستمرار الذي تستهدفه المؤسسة ي

، حتى يمكنها من االرتقاء بهذه المنتجات إلى مستوى الحاجات والرغبـات  من السلع أو الخدمات

البقاء ومما ال شك فيه أن قدرة المؤسسة على ،االستهالكية التي تتصف بدرجة عالية من التطور

في دنيا األعمال تكمن في قدرتها على تحقيق مطابقة خالقة بين منتجاتها والحاجات واالستمرار

.االستهالكيةوالرغبات 

قد مكنها واالبتكارإن إدراك اإلدارة المتزايد في مؤسسات األعمال الحديثة ألهمية التطوير 

ت النجـاح، ودعمهـا بمقومـات بقائهـا     من اإلمساك بزمام المبادرة في تحديد كثير من مسارا

:على واحد أو أكثر من األبعاد التاليةواالبتكارواستمرارها وينطوي مفهوم التطوير 

.إضافة خط جديد إلى خطوط اإلنتاج الحالية-1

.إضافة منتج جديد إلى خط المنتجات الحالي-2
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.تعديل أو تطوير المنتجات الحالية-3

.جهإنتامنتج حالي ووقف إسقاطحذف أو -4

.ابتكار منتجات جديدة-5

:سة تمييز المنتجات وتحسين جودتهاسيا-

يؤدي تمييز المنتجات والخدمات التي تقدمها منظمات األعمال إلى تلبية رغبات وحاجـات  

في هذه الحالة يكون تركيز منظمة األعمال علـى  كين من خالل ميزة تنافسية مستمرة، والمستهل

تتطلب عمليـة تمييـز المنتجـات أو    وأكثر من تركيزها على السعر، القيمة التي يقدمها المنتج

تميز به من صـفات  يالخدمات تقسيم السوق إلى قطاعات واستهداف كل قطاع منها بناء على ما 

.ومميزات

:سياسة الخدمات قبل أو بعد البيع-

لبيع لدورها في جـذب  للخدمات المقدمة قبل أو بعد اواسعاًتعطي الشركات العالمية اهتماماً

الزبائن للتعامل مع منتجات هذه الشركات وخاصة في األسواق الجديدة، إن أهمية هذه الوظيفـة  

وهي أنه ال أهمية للمنتج إذا لم يكن المستهلك علـى درايـة   تستند على فكرة فلسفية بسيطة جداً

مات المقدمة مسـألة بالغـة   بالخداالهتماموعليه فإن ،بكيفية استعماله أو إصالحه في حالة توقفه

.الحيوية وتساعد كثيرا في جذب الزبائن للتعامل مع الشركة

القدرة التنافسية: 3-1-3
درجة نجاح المنظمة في تحقيق هدفها بالمحافظة على مواقعها التنافسية القدرة التنافسية هي

ل تقليـل نسـبة الخطـأ    وبناء مواقع تنافسية أعمق بينها وبين مثيالتها من المنظمات من خـال 

والعيوب باإلنتاج، وزيادة الحصة السوقية، وزيادة اإلنتاجية الفعلية، واالهتمام واالبتكار، ونمـو  

).38: 2002الطراونة، (المبيعات

وعبأنها اإلطار أوكذلكالقدرة التنافسيةفترالكيفية الذي يكن المنشأة من التميز والتفوق م

:)264: 2002، الطراونة(حدد هذا اإلطار بأربعة عوامل هيتعلى المنافسين وي

.ومدى توفر خدمات البنية التحتيةوكيفاًعناصر اإلنتاج كماًتوفر-1

.السائدةاالجتماعيةمن حيث حجمه ونمطه الذي يرتبط بالعادات الطلب-2

ـ االقتصاديةبين القطاعات االقتصاديالتشابك درجة-3 رعة وما يوفره التشابك القوي من س

.وتكلفة أقل في الحصول على مدخالت اإلنتاج

.ا وتنظيمها وتنافسيتهاالمؤسسات وهيكلها ونشأتهإستراتيجيةالمحلية وتأثيرها على البيئة-4



30

االستراتيجيات العامة للتنافس:3-1-3-1
إلى تطبيق استراتيجية معينة للتنافس، الهدف الرئيس منها الحيازة علـى تستند الشركات

عرف االستراتيجية على أنها تلك القرارات الهيكليـة التـي تتخـذها    وتُ. ميزة أو مزايا تنافسية

.شركةالمؤسسة لتحقيق أهداف دقيقة، والتي يتوقف على درجة تحقيقها نجاح أو فشل ال

وبناء على ذلك يوجد ثالثة استراتيجيات عامة للتنافس، وذلك بغرض تحقيق أداء أفضـل  

:المنافسين وهيعن بقية 

:إستراتيجية ريادة التكلفة-1

إستراتيجية ريادة التكلفة من استخدام حجم أقل من الموارد مقارنة بالمنافسين فـي  تمكن

، إنتاج نفس القدر من السلع والخدمات، مما يحقق للمنشأة اكتساب القدرة التنافسـية التكاليفيـة  

:)Ashcraft, 2004: 229(ومن أهم مزايا هذه االستراتيجية

بالنسبة للمنافسين فإن المنشأة المنتجة بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل من حيـث المنافسـة   -

.على أساس السعر

بالنسبة للمشترين فإن المنشأة المنتجة بتكلفة أقل تتمتع بحصانة ضد العمالء األقوياء حيث ال -

.يمكنهم المساومة على تخفيض األسعار

ـ سين المحتملين إلى السوق فإن المنشأة المنتجة بتكلفة أقل تحتـل موق لدخول المنافبالنسبة - اًع

.مكنها من تخفيض السعرممتازاً يتنافسياً

تـتمكن مـن   -مقارنة مع منافسيها-بالنسبة للسلع البديلة فإن المنشأة المنتجة بالتكلفة األقل-

.أسعار جذابةاستخدام تخفيضات السعر كسالح ضد السلع البديلة والتي قد تتمتع ب

:استراتيجية التمييز-2

في اعتماد المنشأة على تصنيع منتجـات متميـزة مـن حيـث     تتمثل هذه االستراتيجية

يز إلى تقديم منتج متميز يتصميمها  وسمات جودتها، وتهدف المنشأة من تطبيق استراتيجية التم

اه التغير في األسعار حيـث  عن منتجات المنافسين ومن ثم تتميز المنتجات بحساسيتها األقل تج

.)23: 2002منصور، (تستطيع المنشأة تحديد أسعار أعلى لمنتجاتها 

قنـديل،  (يصبح من الضروري فهم المصادر المحتملة لتميز المنتج مـن خـالل التـالي    و

2008 :63:(

وتعني قدرة المنظمة على إنتاج منتج ذو مواصفات عاليـة الجـودة مقارنـة    :النوعية-1

.ات المنظمات المنافسةبمنتج

.ويعني إتاحة المنتج للمشتري عند حساب الطلب دون تأخير:التسليم-2

وهي التكيف مع التقلبات في الطلب سواء كان ذلك بالمواصـفات أو التكلفـة   : المرونة-3

.وغيرها والقدرة على االستجابة لها
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لتصميم أو التصنيع وتعني قدرة المنظمة على تقديم منتجات جديدة من حيث ا: اإلبتكارية-4

أو التغليف أو كل ما هو جديد، ويمكن أن ينتج عن اإلبتكار اسـتجابة أسـرع للفـرص    

والتهديدات وألسس الميزة التنافسية، وهذا يحدث عندما تستطيع المنظمة استغالل قدرتها 

.                          الجوهرية في المحافظة على ميزاتها التنافسية

:تركيزاستراتيجية ال-3

قدرة تنافسية والوصول إلى موقع أفضل فـي السـوق   تهدف استراتيجية التركيز إلى بناء

من خالل إشباع حاجات خاصة لمجموعة معينة من العمالء، أو بواسطة التركيز على سـوق  

وتعتمد هذه االستراتيجية على إفتراض أساسي هـو إمكانيـة قيـام الوحـدة     . جغرافي محدود

، ويتم تحقيق الميزة التنافسـية فـي   خدمة سوق مستهدف بشكل أكثر فعالية وكفاءةاالقتصادية ب

إما تمييز المنتج بشكل أفضل بحيث يشبع حاجات القطـاع  : ظل استراتيجية التركيز من خالل

السوقي المستهدف، أو من خالل تكاليف أقل للمنتج المقدم لهذا القطاع السوقي، أو من خـالل  

.)24: 2006الجندي، (قل معاالتمييز والتكلفة األ

الميزة التنافسية: 3-1-4
المجاالت التي يمكن للمنظمة أن تنافس الغير من خاللها بطريقة بأنهاالميزة التنافسيةفتُعر

أكثر فاعلية، وبهذا فهي تمثل نقطة قوة تتسم بها المنظمة دون منافسـيها فـي أحـد أنشـطتها     

لتمويلية أو فيما يتعلق بمواردها البشرية أو الموقع الجغرافي لها، لـذا  اإلنتاجية أو التسويقية أو ا

تعتمد الميزة التنافسية على نتائج فحوص وتحليل كل من نقاط القوة والضعف الداخليـة إضـافة   

قنـديل،  (إلى الفرص والمخاطر المحيطة والسائدة في بيئة المنظمة مقارنة بمنافسيها في السوق 

2008 :61.(

عرف كذلك بأنها الموقع الفريد طويل األمد الذي تطوره المنظمة من خالل أداء أنشـطتها  وتُ

بشكل مميز وفعال، واستغالل نقاط قوتها الداخلية باتجاه تقديم منافع ذات قيمة فائقة لزبائنهـا ال  

).169: 2004التميمي والخشالي، (يستطيع منافسوها تقديمها 

مجموعة المهارات والتكنولوجيات، والمـوارد والقـدرات، التـي    على أنها كذلكوتُعرف 

):14: 2001السلمي، (تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيين 

.إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى مما يحققه المنافسون-1

.تأكيد حالة من التمييز واإلختالف فيما بين المنظمة ومنافسيها-2

يخصائص وصفات الميزة التنافسية كما يلص مكن تلخيوي:

.أنها نسبية، أي تتحقق بالمقارنة مع المنافسين، وليست مطلقة-1

.أنها تؤدي إلى التفوق واألفضلية للمنظمة على المنظمات المنافسة-2
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.أنها تنبع من داخل المنظمة وتحقق قيمة لها-3

.ما تقدمه للمشترين، أو كليهماأنها تنعكس في كفاءة أداء المنظمة ألنشطتها، أو في قيمة -4

أنها يجب أن يكون لها دور في التأثير في المشترين وإدراكهم لألفضـلية فـي مـا تقدمـه     -5

.وتحفزهم للشراء منها) سلع، خدمات(المنظمة من منتجات 

.أنها تتحقق لمدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها وتجديدها-6
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املبحث الثاين

الشركاتحوكمة

.تمهيد: 3-2-0

.مفهوم حوكمة الشركات: 3-2-1

.أهمية حوكمة الشركات: 3-2-2

).مجاالت الحوكمة(أبعاد الحوكمة : 3-2-3

.األطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات:3-2-4

.مبادئ حوكمة الشركات:3-2-5

.حوكمة الشركات في فلسطين:3-2-6
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يدتمه: 3-2-0
التي تنشأ نتيجـة  ط بها من إلقاء الضوء على المشكالتأدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتب

تعارض المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المساهمين، إلـى زيـادة االهتمـام    

والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح التي تعمـل علـى حمايـة مصـالح     

الحد من التالعب المالي واإلداري الذي قد يقوم به أعضاء مجـالس اإلدارة بهـدف   المساهمين و

تعظيم مصالحهم الخاصة، وذلك باعتبارهم الجهة التي تمسك بزمام األمـور داخـل الشـركات،    

التي قـد  ميته في الحد أو التقليل من المشكالتبمفهوم حوكمة الشركات وإبراز أهموزاد اإلهتما

الدراسـات العلميـة   وجـاءت ، دارة والتي مثلتها نظرية الوكالةين الملكية واإلتنشأ من الفصل ب

بمبادئ حوكمة الشركات وأثرهـا علـى زيـادة ثقـة     االلتزاموالعملية والتي أكدت على أهمية 

، وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين جـدد  ين في أعضاء مجالس إدارة الشركاتالمستثمر

وصاحب ذلك قيام العديد من دول العالم باإلهتمـام بمفهـوم حوكمـة    سواء محليين أو أجانب، 

الشركات عن طريق قيام كل من الهيئات العلمية بها والمشرعين بإصدار مجموعة من اللـوائح  

أبـو موسـى،   (والقوانين والتقارير التي تؤكد على أهمية التزام الشركات بتطبيق تلك المبـادئ  

2008 :15.(

الشركاتمفهوم حوكمة : 3-2-1
والقـانونيين والمحللـين لمفهـوم    االقتصاديينال يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة 

Corporate"حوكمة الشركات  Governance"،  ويرجع ذلك إلى تداخله في العديد من األمـور

يـؤثر علـى المجتمـع    للشركات وهو األمر الـذي واالجتماعيةالتنظيمية واالقتصادية والمالية 

.القتصاد ككلوا

:وتم تعريف حوكمة الشركات بأنها

النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال المنظمة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجـل  -1

: 2005حمـاد، (ولية والنزاهة والشفافية ؤتحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة للمس

3.(

ارة الشركات لتعظيم ربحيـة الشـركة   مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إد-2

).15: 2006سليمان، (وقيمتها على المدى البعيد لصالح المساهمين 

-Organization For Economic Co(للتنميـة االقتصاديوقد قدمت منظمة التعاون -3

operation And Development()OECD (   مفهوما لحوكمة الشركات علـى أنهـا

ة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب المصالح مجموعة من العالقات بين إدار

وتوفر حوكمة الشركات الهيكل الذي من خالله توضع أهداف الشركة وتحديـد  ،األخرى
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ـ ـمجلة سوق الم(طرق تحقيق هذه األهداف إضافة إلى مراقبة األداء ي،ـال الفلسطين

2008 :4.(

).26: 2007ر،أبو بك(النظام الذي يحكم الشركات التجارية ويوجهها -4

أهمية حوكمة الشركات : 3-2-2
تزداد أهمية الحوكمة في إدارة الشركات لزيادة الثقة في المعلومات الـواردة فـي القـوائم    

المالية المنشورة لمستخدميها خاصة المساهمين والمتعاملين في سوق األوراق الماليـة، حفاظـاً  

ية حوكمة الشركات لتحقيـق كـل مـن التنميـة     وفي اآلونة األخيرة تعاظمت أهم.على حقوقهم

، ويحقـق إتبـاع   الجتماعية لالقتصادات والمجتمعـات االقتصادية والحصافة القانونية والرفاهة ا

):28: 2006سليمان، (اعد السليمة لحوكمة الشركات التاليالقو

.تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الشركات والدول-1

رفع مستويات األداء للشركات وما يترتب عليه مـن دفـع عجلـة التنميـة والتقـدم      -2

.االقتصادي للدول التي تنتمي إليها تلك الشركات

جذب االستثمارات األجنبية وتشـجيع رأس المـال المحلـي علـى االسـتثمار فـي       -3

.المشروعات الوطنية

.أسواق جديدة لهايادة قدرة الشركات الوطنية على المنافسة العالمية وفتح ز-4

الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها الشركات وما يترتب علـى  -5

.ذلك من زيادة ثقة المستثمرين بها واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات

.زيادة فرص العمل ألفراد المجتمع-6

)مجاالت الحوكمة(أبعاد الحوكمة: 3-2-3
، ويمكن أن الحوكمة مفهوم متعدد األبعاديفات للحوكمة نستخلصمن خالل ما سبق من تعر

):16: 2008أبو موسى،(التعبير عن هذه األبعاد كما يلي 

:البعد اإلشرافي-1

، دارة علـى أداء اإلدارة التنفيذيـة  ويتعلق بتدعيم وتفعيل الـدور اإلشـرافي لمجلـس اإل   

.مينواألطراف ذات المصلحة ومن بينهم أقلية المساه

:البعد الرقابي-2

ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للشـركة، فعلـى   

المستوى الداخلي فإن تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول تفعيل نظـم الرقابـة الداخليـة ونظـم إدارة     

التسجيل فـي البورصـة،  الخطر، أما على المستوى الخارجي فيتناول القوانين واللوائح وقواعد
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عن توسـيع نطـاق   وإتاحة الفرصة لحملة األسهم واألطراف ذات المصلحة في الرقابة، فضالً

.وليات المراجع الخارجي وتدعيم استقاللهؤمس

:البعد األخالقي-3

، ونزاهة وأمانـة ونشـر   ابية بما تشمله من قواعد أخالقيةويتعلق بخلق وتحسين البيئة الرق

.لحوكمة على مستوى إدارات الشركات وبيئة األعمال بصفة عامةثقافة ا

:االتصال وحفظ التوازن-4

دارة واإلدارة التنفيذية من ويتعلق بتصميم وتنظيم العالقات بين الشركة ممثلة في مجلس اإل

، واألطراف الخارجية سواء األطراف الخارجيـة ذات المصـلحة أو الجهـات اإلشـرافية     جهة

، حيث يجب أن يحكم اإلخالص العالقة بين إدارة الشـركة  ة أو التنظيمية من جهة أخرىيوالرقاب

وحملة األسهم، بينما يجب أن تحكم العدالة عالقة الشركة بالعمالة، ويجـب أن يحكـم التوافـق    

عالقة الشركة بالهيئـات  االلتزاماألهلية، كما يجب أن يحكم اتالوطني عالقات الشركة بالمنظم

.ات الحكوميةوالمنظم

:البعد اإلستراتيجي-5

، والتطلـع إلـى   التشجيع على التفكير االستراتيجيويتعلق بصياغة استراتيجيات األعمال و

على دراسة متأنية ومعلومات كافية عن أدائها الماضـي والحاضـر، وكـذلك    المستقبل استناداً

على معلومات كافية عن عوامـل  استناداًدراسة عوامل البيئة الخارجية وتقدير تأثيراتها المختلفة 

.البيئة الداخلية ومدى تبادل التأثير فيما بينها

: المساءلة-6

ويتعلق باإلفصاح عن أنشطة وأداء الشركة والعرض أمام المساهمين وغيرهم ممـن يحـق   

.مساءلة الشركةقانوناًلهم 

:اإلفصاح والشفافية-7

اف ليس فقط عن المعلومات الالزمة لترشيد قرارات كافة األطرويتعلق باإلفصاح والشفافية 

، بل يتسع المفهوم ليشمل اإلفصاح ضمن التقارير العامة عن ذات المصلحة على مستوى الشركة

.بمبادئ الحوكمةااللتزامالمؤشرات الدالة على 

نية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركاتاألطراف المع: 3-2-4
، وتحدد بيق السليم لقواعد حوكمة الشركاتة تتأثر وتؤثر في التطرئيسهناك أربعة أطراف 

،سـليمان (، وهذه األطراف هـي  ح أو الفشل في تطبيق هذه القواعدإلى درجة كبيرة مدى النجا

2006 :18:(

اإلدارة المناسبين لحمايـة  بصفتهم من يملك الحق في اختيار أعضاء مجلس :المساهمين-1

.حقوقهم
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ة بصفتهم من يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يوكل لهـم سـلط  : مجلس اإلدارة-2

فية المحافظة علـى حقـوق   ، وبرسم السياسات العامة وكياإلدارة اليومية ألعمال الشركة

.باإلضافة إلى الرقابة على أدائهم، المساهمين

ـ ولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصةؤوهي المس: اإلدارة-3 ى باألداء إل

، كما أن اإلدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيـادة قيمتهـا   مجلس اإلدارة

.تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهميناباإلضافة إلى مسئوليتها 

وهي مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الـدائنين  : أصحاب المصالح-4

، وقد تكون مصالح هذه األطراف متعارضة ومختلفة في وظفينالعمال والموالموردين و

.بعض األحيان

مبادئ حوكمة الشركات: 3-2-5
تنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة إلدارة الشركات والصـادرة عـن منظمـة    

قسـم  ة وينـدرج تحـت كـل   إلى ست مجموعات رئيس) OECD(التعاون االقتصادي والتنمية 

-27: 2008ى، ـأبو موس(و)35-31: 2009خليل، (مجموعة من المبادئ التفصيلية كما يلي 

31(:

:زمة لفاعلية إطار حوكمة الشركاتتوافر األسس الال: أوالً

يجب أن يعمل هيكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفافية وكفـاءة األسـواق، وأن   

تقسيم المسئوليات بين الهيئات المختلفة المسـئولة عـن   يتوافق مع دور القانون ويحدد بوضوح 

. اإلشراف والرقابة واإللزام بتطبيق القانون

:حقوق المساهمين: ثانياً

ـ  يجب أن يحمي إطار القواعد المنظمة لحوكمـة الشـركات، ويسـهل ممار    ـوق سـة حق

:، والتي تتضمنالمساهمين

:المبادئ األساسية وأهمها-1

.تسجيل الملكيةاألساليب اآلمنة ل-أ

.نقل أو تحويل ملكية األسهم- ب

.علقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمةالحصول على المعلومات المت-ج

.المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين- د

.انتخاب أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة-ه

.المشاركة في أرباح الشركة-و

.، واطالعهم عليهاي الشركةالجوهرية فالمشاركة في القرارات المتعلقة بالتغيرات-2
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بالقواعد بما وإعالمهمماعات الجمعية العامة للمساهمين المشاركة بفعالية والتصويت في اجت-3

.صويت التي تحكم اجتماعات الجمعيةالتإجراءاتفي ذلك 

ين مكن بعض المسـاهم اإلفصاح عن هيكل رأس المال والترتيبات التي تُإجراءاتالتأكد من -4

بمـا ال يتناسـب مـع نسـبة     من الحصول على قدر من التحكم الذي يؤثر على سياسة الشركة

.مساهمتهم

.التأكد من الكفاءة والشفافية في قيام السوق بوظائفه في الرقابة على الشركات-5

.ممارسة حقوق الملكية الخاصة بهم-6

م المنصوص عليها بالمبادئ التي تبادل االستشارات في الموضوعات المتعلقة بحقوق ملكيته-7

.تتناول االستثناءات لمنع سوء االستغالل

:المعاملة العادلة للمساهمين: لثاًثا

، بما ي معاملة المساهمين من ذات الفئةيجب أن تتضمن قواعد حوكمة الشركات المساواة ف

ة في حالة انتهاك ضات كافي، وحقهم في تعويالمساهمين واألجانب من المساهمينفي ذلك صغار 

:حقوقهم، من خالل اآلليات التالية

:يجب معاملة جميع المساهمين من نفس الفئة بالتساوي-1

، ولهـم الحـق فـي    تساوية لحملة األسهم داخل كل فئـة توفير حقوق التصويت الم-أ

افة فئات األسهم قبل شراء الحصول على معلومات عن حقوق التصويت المرتبطة بك

لـى  عب أن تخضع التغيرات في حقوق التصويت والتي تؤثر سـلباً ، كما يجاألسهم

.بعض فئات المساهمين لموافقتهم

حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسـات االسـتغاللية مـن جانـب أو     - ب

رة مـع تـوفير   لمصلحة المساهمين المسيطرين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباش

.وسائل تعويضية فعالة

.سجل باالتفاق مع المالك المستفيدن جانب أمناء الحفظ أو المالك المحق التصويت م-ج

.ويت عبر الحدودإزالة المعوقات الخاصة بالتص- د

.المطلعين على المعلومات الداخليةيجب حظر االتجار أو التداول لحساب -2

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين اإلفصاح عن تعامالتهم الخاصة بالصـفقات أو -3

ير مباشر أو نيابة عـن أطـراف   األمور التي لها تأثير على الشركة سواء بأسلوب مباشر أو غ

.أخرى
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:للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات، بالنسبةور األطراف ذات المصلحة أو الصلةد: رابعاً

اإلطار الخاص بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات علـى ضـرورة احتـرام حقـوق     يقر 

، ويشجع التعاون الفعال بين الشـركات وأصـحاب   المصالح كما هي محددة في القانونأصحاب 

:، وفقا للتاليستمرارية للشركات السليمة مالياًالمصالح بالشركة لخلق الوظائف وتوفير اال

.حاب المصالح التي يحميها القانونضرورة احترام حقوق أص-1

.مناسب عن انتهاك حقوقهمإتاحة الفرصة ألصحاب المصالح للحصول على تعويض -2

.العمل على تطوير آليات مشاركة العاملين في تحسين األداء-3

تجـاه  االسماح لذوي المصالح، باالتصال بحرية بمجلس اإلدارة للتعبير عـن مخـاوفهم   -4

.التصرفات غير القانونية والمنافية ألخالقيات المهنة

.عال لحقوق الدائنينتصميم هيكل فعال كفء للحماية من اإلعسار والتطبيق الف-5

:اإلفصاح والشفافية: خامساً

يؤكد إطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات على اإلفصاح السريع والدقيق لكافة البيانـات  

المتعلقة باألمور المالية للشركة، بما في ذلك الموقف المـالي، األداء، الملكيـة والرقابـة علـى     

:للتالي، وفقاًالشركة

:على المعلومات الجوهرية ويشمل ما يلياإلفصاح -1

.النتائج المالية والتشغيلية للشركة-أ

.أهداف الشركة- ب

.ملكية أسهم األغلبية وحقوق التصويت-ج

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمعلومات الخاصة بمـؤهالتهم  - د

.وكيفية اختيارهم وعالقتهم بالمديرين اآلخرين ومدى استقاللهم

.عامالت األطراف ذوي العالقةم-ه

.المتوقعةعناصر المخاطر الجوهرية-و

.األمور الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهم من ذوي الشأن والمصالح- ز

هياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون حوكمة الشركات وأسلوب -ح

.تنفيذه

.اسبة والمراجعةطبقا لمعايير المحالمعلومات المحاسبية واإلفصاح عنها -2

المراجعة السنوية لحسابات الشركة بواسطة مراجع مستقل ومؤهل وذلك بهدف تقديم ضمان -3

خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمين يفيد أن القوائم المالية تمثل بالفعـل المركـز المـالي    

.وأدائها في جميع المجاالتللشركة 

.نية العالية وفقا لمعايير المراجعة الدوليةتقارير مراجعي الحسابات الخارجيين ذات المه-4
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توفير قنوات لنشر المعلومات الكافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسـم  -5

.ذات العالقةبالعدالة لكل األطراف

منهج فعال لتحليل مستند لتوصيات المحلل، والوسطاء، وشركات التصنيف، وغيرهـا مـن   -6

تؤثر على القرارات التي يتخذها المستثمرين والتي تخلو من تعـارض المصـالح   األطراف التي 

.الذي قد يؤثر على نزاهة التحليل أو توصيات المحلل

:وليات مجلس اإلدارةؤمس: سادساً

لمجلـس  يؤكد إطار قواعد حوكمة الشركات على استراتيجية رئاسة الشركة والرقابة الفعالة

:للتالياإلدارة أمام الشركة والمساهمين، وفقاًولية مجلسؤ، ومسركةاإلدارة على إدارة الش

.اإلدارة مصالح الشركة والمساهمينرعاية مجلس -1

.المعاملة المتساوية لكل فئة من فئات المساهمين-2

.ص على مصالح األطراف ذات المصلحةااللتزام بالقانون مع الحر-3

:اة ومنهقيام ببعض المهام الرئيسال-4

، تحديد أهـداف وضع استراتيجية الشركة، سياسة الخطر، الميزانيات، خطط العمل-أ

.، وتصفية االستثماراتالنفقات الرأسمالية، األداء، مراقبة التنفيذ واألداء

التعديالت عنـد  وإجراءمتابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات - ب

.الحاجة

.ل كبار المديرين عند الضرورةاختيار ومكافأة ومتابعة وإحال-ج

اإلفصاح عن مكافآت المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة، لتحقيق مصـالح الشـركة   - د

.والمساهمين طويلة األجل

ـس توفير نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخـاب أعضـاء مجلـ   -ه

.اإلدارة

اإلدارة الرقابة على حاالت تعارض المصالح الخاصة بالمديرين وأعضـاء مجلـس   -و

والمساهمين بما في ذلك سوء استخدام أصول الشركة وإحكام السيطرة فـي بعـض   

.العمليات المتعلقة بها

.النظم المحاسبية والمالية للشركةالتأكد من سالمة التقارير و- ز

.اإلشراف على عملية اإلفصاح ووسائل االتصال-ح

:نفيذية من خاللعن اإلدارة التالحكم بموضوعية على شؤون الشركة مستقالً-5

تكليف عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين يتوافر فيهم القدرة علـى  -أ

مثل (الحكم الموضوعي على مهام قد يحدث فيها حاالت تعارض المصالح المحتملة 

).المكافآت-التعيينات-التقارير المالية
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مـل الخاصـة بلجـان    التحديد الدقيق واإلفصاح عن الهدف والتشكيل وإجراءات الع- ب

.مجلس اإلدارة عند تأسيسها

.تكريس وقت كاف لممارسة مسئولياتهم-ج

القيـام  سهولة النفاذ إلى المعلومات المناسبة الدقيقة وفي التوقيت المناسب حتى يتسنى لهـم  -6

.ولياتهم على أكمل وجهؤبمس

حوكمة الشركات في فلسطين: 3-2-6
مفاهيم الحديثـة  ير من األقطار العربية أهمية إدخال الأدركت منشآت القطاع الخاص في كث

في لبنان واألردن ومصر، وبالطبع في دول الخليج إال ، كما هو الحال مثالًفي حوكمة الشركات

أن عملية التطوير في بيئة اإلدارة السائدة في المنشآت التجارية في الضفة الغربية وقطاع غـزة  

أو بعـد إقامـة السـلطة الوطنيـة     االحـتالل ء خالل فترة ، سواكانت بطيئة بشكل ملفت للنظر

).6: 2003عورتاني وموسى،(الفلسطينية 

، بسـبب ارتبـاط ذلـك    ول النامية ذات الموارد المحدودةقد تكون الحوكمة أكثر أهمية للد

ة ، لذلك فإن العمل على تحسين جودمارات األجنبية الضرورية للتنميةبالقدرة على اجتذاب االستث

بل إن ذلك ضرورة تفرضها الحاجة إلى اجتـذاب االسـتثمارات   الحوكمة في فلسطين ليس ترفاً

، وتعزيز السـالمة الماليـة فـي فلسـطين     ستثمرين باألسواق المحليةالخارجية وتعزيز ثقة الم

).149: 2007،وزيرال(

واقع الحوكمة في فلسطين: 3-2-6-1
اق المالية باستخدام أحدث تقنيـات أنظمـة التـداول    هناك توجه إلدارة سوق فلسطين لألور

، لكن هذا التوجه ال يكفي لجذب االسـتثمارات لسـوق رأس   لمعمول بها في األسواق اإلقليميةا

المال الفلسطينية ما لم يرافقه تطور في األنظمة والتعليمات والقـوانين التـي تحكـم الشـركات     

باالعتباروكمة الشركات التي يجب أن تؤخذ المدرجة في السوق، وبخاصة تبني أسس وقواعد ح

كمتطلب لإلدراج في السوق المالية والعمل على زيادة الـوعي لـدى األفـراد بأهميـة     مستقبالً

).24: 2007العصا،(الحوكمة 

منـاهج الحوكمـة واإلدارة   وبالرغم من أن هناك بعض الشركات والمؤسسات تنتهج جزئياً

، كهيئـة سـوق رأس المـال    لملزمة للقطاعات التي تشرف عليهـا ا االرشيدة من خالل تعليماته

إال أن ؤسسات والبنوك تتبع هذه األنظمة، الكثير من الشركات والموهناكوسلطة النقد وغيرها،

فقـط  % 20فلسـطين ال تتجـاوز   فينسبة الشركات التي تمارس بعض قواعد الحوكمة حالياً

).10: 2008، أيوب(
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طبيق الحوكمة في فلسطينمعوقات ت: 3-2-6-2
وكمـة فـي   من ضعف مستوى الحمن الواضح أن القطاع الخاص في فلسطين يعاني كثيراً

، وهناك مظاهر متعددة لهذا الضعف تثير القلق وتستحق الكثيـر مـن   المؤسسات ذات العالقة به

:)159: 2007أبو دياب،(و)7: 2008،عورتاني(منهااالهتمام 

التجارية حيث إن بقاء أعضاء مجالس هذه الغرف في مواقعهم لمـدة  الركود في الغرف-1

.ة تؤدي إلى انعكاسات سلبية بالغةطويلة هو ظاهرة خطير

، ما يعنـي أن  رغم من الجهود المبذولة لتطويرهاالقصور الذي يكتنف البيئة القانونية بال-2

.ةـابط الداخلية والخارجيفي الضوالشركات الفلسطينية تواجه قصوراً

.محدودية عدد الشركات المساهمة العامة وكذلك المدرجة منها في البورصة الفلسطينية-3

سيطرة الملكية العائلية على هيكل القطاع الخاص من ناحية ملكية رأس المـال أو مـن   -4

.ناحية اإلدارة

ضعف الوعي االستثماري لدى جمهور صغار المستثمرين رغم المحاوالت الجادة التـي  -5

.فلسطين لألوراق الماليةتقوم بها سوق

.عية لحماية حقوق صغار المستثمرينعدم وجود جم-6

ـ  ييم مدى التزام الشركات بالحوكمـة، عدم وجود مؤسسات تهتم بتق-7 هـذه  ىحيـث تعن

.المؤسسات بتقييم دوري للشركات بناء على مدى التزامها بالحوكمة

بادرات وتجارب الحوكمة في فلسطينم: 3-2-6-3
م من قبل أعضاء اللجنة الوطنيـة  2009م، 2008م، 2007د الحثيثة في األعوام بعد الجهو

صدرت فـي  التي تضم ممثلين عن جهات رقابية واقتصادية وقانونية وأكاديمية متنوعةللحوكمة

م مدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة فـي فلسـطين لتكـون دلـيالً     2009نوفمبر 

ارة أعمالها من خالل إرساء قواعد التعامل الرشيد والشفافية والعـدل  استرشادياً للشركات في إد

والترفع عن المصالح الشخصية في سبيل المصلحة العامة بين اإلدارة والمسـاهمين والعـاملين   

والجهات ذات العالقة وذلك بهدف رفع الكفاءة في العمل، وتحقيق الربح، والنمو المستدام، ورفع 

ورفع قيمة الشركة، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح اآلخرين في الشـركة،  القدرة على المنافسة، 

مدونـة  (تحسين المناخ االستثماري، وتفعيل أداء السوق المـالي وتوسـيعه   المساعدة فيوكذلك 

). 14: 2009قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، 

رأس المـال  وتنطبق قواعد الحوكمة على الشركات التي تنضوي تحت إشراف هيئة سوق 

المدرجة (ورقابتها، وعليه تسري مدونة قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة العامة 

، وسوق فلسطين لألوراق المالية، وشركات الرهن العقاري، وشركات التـأجير  )وغير المدرجة

.التمويلي، وشركات األوراق المالية
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تمهيد: 3-3-0
مسؤولية وليدة لمتطلبات ظروف استثنائية في المحاسبة لكي تواكب تطورها كانت محاسبة ال

علومـات  مع العلوم والتكنولوجيا التي تميز بها المنتصف األخير للقرن العشرين، فبرزت نظم الم

ونظم القرارات ومشكلة صنع تلك القرارات في الوحدات االقتصادية ذات الحجم الكبير واإلنتاج 

ظهرت مشكلة اتخـاذ القـرارات لمختلـف المواضـيع والمسـتويات      والعالية، الوفير والتقنية 

والظروف بحيث يصعب تحديد كفاءة اتخاذها وفاعليتها في المستويات اإلدارية المركزيـة، بـل   

ظهرت الحاجة لصنع واتخاذ تلك القرارات من قبل المسؤولين المشرفين علـى إدارة المراكـز   

الالمركزية في إدارة واتخاذ بعض القرارات اإلدارية الروتينية، ظهرت فكرة و. اإلنتاجية مباشرة

، مما أدى إلى والدة ل هذه القرارات بمسؤولية تنفيذهاال بد من وسيلة لربط عملية اتخاذ مثوكان

هذا النظام الجديد في المحاسبة، لكي يكون وسيلة اإلدارة في التقييم والتنسـيق والرقابـة علـى    

ء العـاملين  مختلف المراكز والفروع وربط ذلك بالصالحيات المفوضة لهؤالاألداء للعاملين في 

).353: 2006آل أدم والرزق، (

مفهوم محاسبة المسؤولية: 3-3-1
إن كبر حجم المشروعات االقتصادية أدى إلى ظهور مشكلة العدد الضخم مـن القـرارات   

وأصبح من الصعب إدارتهـا واإلشـراف   والتفاعالت المطلوبة بين المستويات اإلدارية المختلفة 

، لذلك تلجأ الكثير من المنظمات في الوقت الحالي للتغلب على تلـك  علياعليها من قبل اإلدارة ال

المشكلة إلى تفويض سلطة اتخاذ القرارات وبعض الصالحيات إلى رؤسـاء األقسـام اإلداريـة    

، ةمبدأ ال مركزية اإلدارإتباعيض هذه وتتطلب عملية التفو،الموكلة بهملتمكينهم من أداء المهام

، وأن مع الهيكل التنظيمي السائد فيهاأي تقسيم الوحدة االقتصادية إلى أقسام وإدارات بحيث تتفق

يمنح مسؤول أو مدير كل مركز مسؤولية أو إدارة أو قسم تفويضا باستخدام قدر من الصالحيات 

. )18: 2008كالب، (ة مناسبةوالسلطات تمكنه من إدارة النشاط بكفاءة وفاعلي

ربأنها نظام للمعلومات المحاسبية يقوم علـى دراسـة البيانـات    فت محاسبة المسؤوليةوع

المحاسبية وتحليلها وعرضها بشكل معين من خالل تقرير المسؤولية بما يحقق الفاعلية بالرقابـة  

دارة في وضع خطط التشغيل ومتابعة وتقييم األداء، وبما يتبعها من اتخاذ قرارات تركز عليها اإل

).Garrison, et. al., 2008: 346(تنفيذها أوالً بأول 

رنظام محاسبي يبتغي الرقابة على األداء وتقييمه في ضوء قيام األفـراد أو  بأنها فتوقد ع

ي المسؤولين في تنفيذ واجباتهم بحدود الصالحيات المفوضة لهم وفق مبدأ الكلفـة المناسـبة فـ   

).359: 2006، آل آدم والرزق(ر المحاسبية بفعالية العاملينالوقت المالئم، وذلك بربط التقاري
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روبـين  ) الموازنة التخطيطية(النظام الذي يقيس ويقارن بين المخطط له بأنها ذلك فت كوع

).Horngren, et.al., 2005: 225(لكل مركز مسؤولية على حدة) عليةالنتائج الف(المنفذ فعلياً

رأسلوب إداري محاسبي يهدف إلى تصميم النظـام المحاسـبي لتحقيـق    فت أيضا بأنهاوع

، وبـين  ة بين التقارير المحاسـبية مـن جهـة   رقابة فعالة على األداء، عن طريق الربط مباشر

إلدارية األشخاص المسئولين من جهة ثانية وفقا لهيكل التنظيم اإلداري للمنشأة بجميع مستوياتها ا

).324: 2003ميدة،(

واألداء الفعلـي لكـل مركـز    الذي يقيس ما هو مخطط لـه  وتم تعريفها كذلك بأنها النظام 

).263: 2004خشارمة والعمري، (مسؤولية

أهمية محاسبة المسؤولية: 3-3-2
، الـذي  يتجزأ من نظام الرقابـة الداخليـة  الة محاسبة المسؤولية من كونها جزءتنبع أهمي

يوظف لخدمة عمليات التخطيط والرقابة على الموارد المستخدمة في الوحدة االقتصادية لتحقيـق 

، واإلدارات في الوحدة االقتصـادية ، وكذلك في تقييم أداء األقسامالكفاءة والفعالية في استخدامها

مة كل مركـز  كما تعتبر من األدوات المحاسبية التي تساعد اإلدارة في التعرف على مدى مساه

.)20: 2008كالب، (لمسؤولية في تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية كك

خصائص محاسبة المسؤولية: 3-3-3
:تميز بها أسلوب محاسبة المسؤوليةهناك العديد من الخصائص التي ي

من أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة، وكما أنهـا تُعـد مـن    تُعد محاسبة المسؤولية أسلوباً-1

).213: 2008الدالهمة، (أدوات الرقابة وتقييم األداء في الشركات والمؤسسات التجارية 

ترتبط محاسبة المسؤولية بالهيكل التنظيمي في المؤسسات المالية من حيث تحديـد األقسـام   -2

:Banerjee, 2007(باعتبارها مراكز للمسؤولية وتفويض الصالحيات وتحديد المسؤوليات 

579.(

ة المسؤولية على ربط التكاليف واإليرادات الخاصـة بكـل مركـز مسـؤولية     تعمل محاسب-3

).213: 2008الدالهمة، (باألشخاص الذين يتخذون قرارات تؤثر في هذه التكاليف 

تمثل محاسبة المسؤولية مجموعة من المفاهيم واألدوات التي تستخدم لقياس كفاءة األشخاص -4

).24: 2008،كالب(اف المطلوبةواألقسام في المنشأة وذلك لتحقيق األهد

تصدر محاسبة المسؤولية تقارير أداء مراكز المسؤولية توضـح األداء الفعلـي والمخطـط    -5

).321: 2008الدالهمة، (واالنحراف بينهما ليقدم لإلدارة العليا التخاذ القرارات الالزمة

يف المعياريـة كـي   كـال تقوم محاسبة المسؤولية على نظام الموازنات التخطيطية ونظام الت-6

الربط طالع بدور التخطيط والرقابة وتقييم أداء الوحدات االقتصادية من خالل تتمكن من اإل
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، وتحديد االنحرافات وتحليلها لتحديد المسؤولين عنهـا واتخـاذ   بين األداء المخطط والفعلي

.)24: 2008كالب، (القرارات الالزمة لمعالجتها وتصحيحها

محاسبة المسؤوليةمزايا تطبيق : 3-3-4
م نظام محاسبة المسؤولية يحقق العديد من المزايا تعود على الوحدة االقتصادية عندما تقـو 

):263: 2004العمري،خشارمة و(بتطبيقه 

مـن  يؤدي نظام محاسبة المسؤولية إلى قياس التكلفة على مستوى األقسام والمراكز بـدالً -1

نوعهـا  في قياس تكلفة الخدمات العامـة حسـب  قياسها على مستوى إجمالي، مما يساعد

.وحسب األقسام التي تؤديها

ساعد في التخطـيط العـام   األمر الذي ي،يؤدي إلى اإلفصاح عن التوزيع الجغرافي لإلنفاق-2

.والمساءلة

يساعد في تقييم أداء الوحدة االقتصادية من القاعدة إلى القمة عن طريق اسـتخدام معـايير   -3

.لف حسب المستوى التنظيميداء تختلتقييم األ

، ومن ضمنها ترشيد اإلنفاق في قراراتهميجعل العاملين بالوحدة مدركين ألهمية المعلومات-4

.واحتواء التكاليف سواء كانت ضمن مسؤولياتهم أو خارج نطاق مسؤولياتهم

ـ مكّ، كما أنه يفي إعداد موازنات تفصيليةيساعد-5 ز ن من معرفة اإلنفاق الفعلي حسب المراك

.التي أعدت على أساسها الموازنات

6-يإتاحة معلومات أداء األقسام في الوقت المناسب للمستفيدين منها للمسـاعدة فـي   كن منم

.قسام باتخاذ اإلجراءات المناسبةتحسين أداء األ

.سبين لتولي مراكز ومسؤوليات أكبرح لإلدارة المشرفين المناوضتُ-7

ليةمقومات نظام محاسبة المسؤو: 3-3-5
لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية في أي مؤسسة مالية أو حكومية ال بد من توافر المقومـات  

:األساسية التي يقوم عليها نظام محاسبة المسؤولية، كما يلي

مراكز المسؤوليةتحديد : 3-3-5-1
الـة علـى أداء   من تقسيم المنشأة إلى مراكز مسؤولية هو إحكام الرقابة الفعالهدف الرئيس

ويقتضي ذلك التعبيـر عـن األداء الواجـب أن    . ا يحدثونه من تكاليف داخل المركزاألفراد، وم

، ثم بمقارنتهـا بـاألداء   تكاليف معيارية وموازنات تخطيطيةفي صورة )األداء المعياري(يكون 

أووق ، تنـتج الفـر  )التي حدثت أو وقعـت فعـالً  (فعلية الفعلي المعبر عنه في صورة تكاليف

، والمسئولين عنهـا، ثـم   قوف على أسبابها والمتسببين فيهااالختالفات التي يجب أن تدرس للو

).248: 2007باسيلي، (نتائجها للتعرف على طرق عالجها تحلل 
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وعرفت مراكز المسؤولية بأنها جزء أو وحدة مصغرة للمؤسسة التي يكون فيهـا المـدير   

).Horngren, 2005: 958(األنشطة مسؤوالً عن مجموعة مخصصة من 

سـتخدم  توحدة إدارية أو فنية موجودة في المنشأة ولها هدف معين ووتم تعريفها كذلك بأنها 

قع تحت سلطة شخص معين وبدون ذلـك ال  تمصادر المنشأة ومواردها من أجل تحقيق أهدافها و

).327: 2004الرجبي،(وجود ايكون له

، ويرأسـها  أو إداريـاً فنيـاً يمية تمارس نشاطاًعبارة عن وحدات تنظا بأنهكذلكفت عرو

، وتنحصر مساءلته عن كل مـا ينتجـه المركـز مـن     محددة لهعن أداء مهام شخص مسئول

، )عوامل اإلنتاج(الكفء لما يدخل فيه من مدخالت االستغاللنتيجة ) وحدات النشاط(مخرجات 

).249: 2007باسيلي،(والتي تخضع إلشرافه ولسلطته 

أنواع مراكز المسؤولية: 3-3-5-1-1
,.Garrison et.al(رئيسـة وهـي  أنـواع قسم مراكز المسؤولية بشكل عام إلى أربعة نت

2008: 552:(

ف مركز التكلفة بأنه عبارة عن دائرة النشاط التي يتم محاسبة المسـؤول  عري:مركز التكلفة-

.طاق تحكمه ورقابته ومسؤوليتهبحيث تدخل في نعنها ما يحدث فيها من تكاليف فقط، 

.اد في الرقابة على اإليرادات فقطتتمثل المسؤولية في مراكز اإلير:مركز اإليراد-

ف مركز الربحية بأنه دائرة النشاط التي تتم محاسبة المسؤول عنها عما عري: مركز الربحيـة -

ز الربحية يعد منشأة مستقلة، لهـا  وكأن مرك،يحدث فيها من تكاليف وما تحققه من إيرادات

.تكاليفها وإيراداتها المستقلة داخل الوحدة االقتصادية األصلية

مسـؤولية اسـتخدام   يتولىف مركز اإلستثمار بأنه دائرة نشاط رئيسهعري:مركز اإلستثمار-

مجموعة من األصول وحيازتها باإلضافة إلى مسؤوليته عن اإليرادات والنفقات فـي هـذا   

.ركزالم

هيكل تنظيمي جيد ومفهوم: 3-3-5-2
وجود هيكل تنظيمي معتمد وسليم وواضح للشركات يوضح األهداف والمهام والصـالحيات  

وتوزع المسؤوليات وفق مراكز المسؤولية التي يتألف منها الهيكل التنظيمـي، باإلضـافة إلـى    

تي تقرها اإلدارة العليـا، وكـل   وضوح اإلجراءات والسياسات من ناحية المتطلبات التنظيمية ال

مدير أو مسؤول مركز مسؤولية تناط به صالحيات ومسؤوليات وفقا لمؤهالته العلمية والمهنيـة  

لتنفيذ السياسات واإلجراءات المعتمدة من قبل اإلدارة العليا، لذلك يعد الهيكل التنظيمـي بالنسـبة   

ولية ، األمر الذي يساعد في تحديد مراكز ني عليه نظام محاسبة المسؤبللشركات محوراً أساسياً ي

في إلغاء التعارض في األهـداف  المسؤولية كإحدى المقومات األساسية لهذا النظام ويساعد أيضاً

).327: 2003ميدة، (واالستخدام األمثل للموارد واألخذ باإلجراءات المثالية 
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وجود نظام معلومات محاسبي متطور وشامل: 3-3-5-3
كرة نظام المعلومات بشكل عام على وجـود مجموعـة مـن المتغيـرات تمثـل      ترتكز ف

مجموعة من العمليات التي يقوم النظام بأدائها على استخدامات النظام أو مدخالته، وعلى وجود 

هذه المدخالت في ظل ظروف بيئية معينة ومعايير أداء محددة، ومجموعة من النتائج التي تمثل 

: 2009أبو محسـن،  (نظام على ثالثة أركان أساسية هي ، وبذلك يقوم أياإلنتاج النهائي للنظام

35(:

.مجموعة مدخالت النظام-1

عمليـات  (مجموعة العمليات التي يقوم النظام بأدائها والظروف البيئية المحيطة بـاألداء  -2

).التشغيل

.مجموعة مخرجات النظام-3

ية المختلفةقياس األداء الفعلي باستخدام األنظمة المحاسب: 3-3-5-4
تبدأ عملية قياس األداء الفعلي بمراكز المسؤولية مع بداية التنفيذ الفعلي باستخدام األنظمـة  

المحاسبية تمهيداً إلجراء مقارنة بين األداء الفعلي والمخطط بالنسبة لكل مركز مسـؤولية علـى   

خـاذ اإلجـراءات   حدة، حتى يمكن تحديد اإلنحرافات واألشخاص المسؤولين عن حـدوثها، وات 

الالزمة لعالجها، لذلك يتطلب األمر وجود وسيلة لقياس األداء الفعلي حتى يمكن متابعـة هـذا   

).46: 2007الرزي، (األداء بمراكز المسؤولية وبالمستويات اإلدارية المختلفة 

تحليل اإلنحرافات في مراكز المسؤولية وتحديد المسؤولية عن حدوثها: 3-3-5-5
حليل االنحرافات دراسة ما يتم اكتشافه وتحليله عند مقارنة األداء الفعلـي بـاألداء   يقصد بت

المخطط لمراكز المسؤولية بالمستويات اإلدارية المختلفة بالوحدة االقتصـادية، ويعنـي حـدوث    

وتهدف دراسة هـذه االنحرافـات  .هلاالنحرافات أن األداء الفعلي قد انحرف عن ما هو مخطط 

سباب المختلفة المؤدية إلى حدوثها وتقدير إمكانية تكرار تلـك األسـباب وتحديـد    إلى تحديد األ

وينحصر حـدوث االنحرافـات بـين األداء الفعلـي واألداء     ،األشخاص المسئولين عن حدوثها

).64: 2008كالب، (عدم الدقة في التخطيط وعدم كفاءة التنفيذ : المخطط في متغيرين هما

داء لمراكز المسؤوليةنظام تقارير األ: 3-3-5-6

نظام التقارير من أهم مقومات نظام محاسبة المسؤولية وبدونها ال يمكن لهذا النظـام  يعتبر

وتظهر أهمية التقارير كأداة إلمداد المستويات اإلدارية بالمعلومات المالية منهـا  ،أن يحقق أهدافه

اء المخطط ممـا يعطـي صـورة عـن     وغير المالية للتعرف على األداء الفعلي ومقارنته باألد

االنحرافات الموجودة مع التركيز على االنحرافات السلبية التي تسـتدعي االنتبـاه مـع اتخـاذ     
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اإلجراءات العالجية لها، لذلك يلعب نظام التقارير دوراً كبيراً في محاسبة المسؤولية التي تتطلب 

).49: 2005غالء، (تقارير لكل قطاع ومركز مسؤولية إعداد 

ولكي تؤدي تقارير المسؤولية دورها في مجال الرقابة وتقييم األداء في ظل نظام محاسـبة  

):255-254: 2003الفضل وشعبان، (المسؤولية يجب أن تتوافر أسس معينة إلعدادها منها 

.إعداد التقارير وفق الهيكل التنظيمي للوحدة االقتصادية-1

المعلومات الخاصة بنشاط كل مركـز مـن مراكـز    تقرير األداء يجب أن يشمل البيانات و-2

.المسؤولية بحيث تتصاعد التقارير وفقا لخطوط السلطة والمسؤولية من األدنى إلى األعلى

إن التقارير في ظل نظام محاسبة المسؤولية يجب أن تعتمد وتركز على مـواطن الضـعف   -3

.التخاذ القرارات الالزمة لمعالجتها في الوقت المناسب

ثابت لشكل التقرير وما يتضمنه من بيانات بما ير األداء يجب أن تصمم وفق نموذج إن تقار-4

يالئم نشاط مركز المسؤولية، إذ أن الثبات يؤدي إلـى الحصـول علـى البيانـات الماليـة      

والتكاليفية بطريقة واحدة منتظمة من فترة إلى أخرى مما يجعلها قابلة للمقارنـة والمتابعـة   

.سليمالفعالة والتقييم ال

وجود نظام حوافز فعال: 3-3-5-7

يعد نظام محاسبة المسؤولية عديم الفائدة إذا لم يتضمن نظاماً فعاالً للحـوافز يكفـل   

مقابالً مالئماً لألداء المتميز، وذلك في حال تنفيـذه وفـق   للعاملين في الوحدة االقتصادية

فز وتتعـدد بـاختالف تعـدد    المعايير الموضوعة أو الخطط المرسومة، وتختلف الحـوا 

االحتياجات اإلنسانية التي يسعى نظام الحوافز الفعال لتلبيتها، فهناك االحتياجات الجسمانية 

).72: 2008الجدبة، (واالجتماعية والذاتية 



50

املبحث الرابع

كأحد للتكلفةاإلستراتيجيةاإلدارة
الصناعيةآليات  احلوكمة بالشركات

.تمهيد:3-4-0

.مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة: 3-4-1

.تنظيم إدارة التكلفة: 3-4-2

.أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة: 3-4-3



51

تمهيد: 3-4-0
غني عن القول أن المهمة المحورية للمديرين هي إدارة التكلفة، وعلى مدار العشر سـنوات  

عية هائلة في األسلوب والطريقة التي يتعامل بها الممتهنون مع محاسـبة  الماضية حدثت نقلة نو

وقد انعكست نتائج تلك النقلة العلمية الهائلة على تزايد البيئة التنافسية التي واكبت ظهور التكلفة،

وأصبح البحث يدور اآلن حول فئة الممتهنـين  .تاجيةبيئة التصنيع الحديثة على سطح الحياة اإلن

، ومدى مقدرتهم على تفسير معلومـات التكـاليف   حديثةفهمون المقصود ببيئة األعمال الالذين ي

إلدارة صبح التركيز على الرؤية اإلسـتراتيجية أو.بالطريقة التي تسهم في إنجاح المنشأةمهمةال

لتنافسـي للمنشـأة فـي    ، حيث أصبحت إدارة التكلفة تنظر إلى النجاح االتكلفة أمر ال مناص منه

النتائج الماليـة فـي األجـل    ، في حين تركز التقارير المالية واإلدارية فقط على الطويلاألجل

لذلك يجب على كل إدارة ناجحة في أية منشأة كانت أن تحافظ على ميزاتها التنافسـية  .القصير

وبناء على ما تقـدم  .التي تتأسس على استراتيجية فريدة من نوعها لكي تحافظ على هذا النجاح

إبراز دور إدارة التكلفة في التحقق، وقياس، وتجميـع، وتحليـل، وإعـداد تقـارير عـن      يمكن

.المعلومات التكاليفية، لبيان مدى مصداقية عوامل نجاح المنشأة على مدار فترة زمنيـة معينـة  

" راتيجيةاالسـت "ن في العشر سنوات األخيرة مصطلح جديد هـو  ين الممتهنيوأصبح لدى المحاسب

ـ لق على اإلدارة وليس علـى التكلفـة  ، وهي صفة تطرة التكلفةيطلق على إدا بح اإلدارة ، لتص

مما أدى إلى إتساع دور محاسبي التكاليف الممتهنين وتعاظم مسـئولياتهم ،  . اإلستراتيجية للتكلفة

.)14: 2007باسيلي، (لدورهم الحيوي في إنجاح إدارة أية منشأةنظراً

منشأة يهدف إلى تعظيم األرباح فـي الوقـت الحـالي وفـي     إن نظام إدارة التكاليف ألي 

المستقبل، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل بناء نظام إدارة تكاليف يكون قادر علـى تحقيـق   

):121: 2009عوض، (األهداف التالية 

.قياس تكلفة الموارد المستنفذة في أداء أنشطة المنشأة المهمة-1

.ال تضيف قيمة للمنتج دون المساس بجودة المنتجتحديد وإزالة تكلفة األنشطة التي-2

.تحديد كفاءة وفاعلية كل األنشطة الرئيسة التي تؤدى في المنشأة-3

.تحديد وتقدير األنشطة الجديدة التي يمكن أن تحسن أداء المنشأة المستقبلي-4

اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة مفهوم: 3-4-1
ا مجموعة العمليات الخاصة بتخطيط التكلفة، والـتحكم فيهـا   مكن تعريف إدارة التكلفة بأنهي

، ويمكـن تحقيـق   ة والعمل على تحسينها بشكل مستمرمع اتخاذ الوسائل المناسبة لتخفيض التكلف

من خالل استخدام األساليب واألدوات التي ال تضيف قيمةذلك من خالل حذف وإزالة األنشطة 
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لوقت المحدد مع تحسين عملية تتبع التكلفـة بغـرض إعـداد    المتكاملة لتحديد تكلفة اإلنتاج في ا

.)118: 2005حميدة، (التقارير اإلدارية

رمنهج علمي لتحليل بيانات التكاليف في إطار من العوامل االسـتراتيجية  فت كذلك بأنها وع

مـن  في ذلـك مجموعـة  ، مستخدماًلتي تحدد مصادر الميزة التنافسيةوا)الخارجية والداخلية(

التكلفة المستهدفة -تحليل البيئة الخارجية-تحليل سلسلة القيمة(مثل األساليب واألدوات العلمية

تفيد فـي  ) خارجية وداخلية-مالية وغير مالية(بهدف الحصول على بيانات )تكاليف األنشطة–

، بتطـوير  اقبتهاوتنفيذها، ومر) جيالتخطيط اإلستراتي(صياغة اإلستراتيجية التي تتبناها المنشأة 

التكاليف المعيارية والموازنات التخطيطية ومقاييس :مثل،أساليب القياس وتقييم األداء المحاسبي

).ABC)dir.org-www.jps ،41/4/2010تقييم األداء باستخدام مدخل تكلفة النشاط 

ستراتيجية أهمية التكاليف باعتبارها ركيـزة أساسـية   وتؤكد الدراسات في مجال اإلدارة اال

، وفي هـذا السـياق تعـددت أسـاليب     لبقاء المشروعقوياًافسية وأساساًلتحقيق مزايا تكاليفية تن

تخفيض التكلفة بين أساليب تقليدية مثل معايير التكلفة والموازنات وأساليب حديثة مثـل سالسـل   

ساليب الحديثة وتشجيع تطبيقها بقوة بدعوى أنها قادرة على ويتم ترجيح األ.القيمة وتكلفة الهدف

تحقيق ضبط التكلفة من منظور استراتيجي يركز على الموقـف التنافسـي، حيـث ال تسـتطيع     

.نظيراتها التقليدية تحقيق هذا الهدف

تنظيم إدارة التكلفة: 3-4-2
ضح عظم المسـؤولية الملقـاة   من استقراء األهداف التي على محاسبة التكاليف تحقيقها، يت

بـالغ  ، فهـي تـؤدي دوراً  لتي تحتاج إلى نظرة فاحصة متعمقـة على عاتق إدارة التكاليف، وا

، فضال عن األهداف المتطورة والتـي  األهداف التقليدية المطلوبة منهااألهمية، يتمثل في تحقيق 

لـى االسـتخدام األفضـل    تتمثل في كيفية استخدام عوامل اإلنتاج بكفاءة وفعالية بحيث تـؤدي إ 

لذلك يكون .لعوامل اإلنتاج المتاحة بحيث تنتج أكبر كم وكيف إنتاجي ممكن وبأقل تكاليف ممكنة

من الضروري أن تقع إدارة التكاليف في مستوى إداري في الهيكل التنظيمي للمنشأة أعلى مـن  

لرئيس مجلـس اإلدارة،  لتبعيتها من جهة نظراًمستوى مديري اإلدارات، بحيث يتحقق االستقالل 

ولعـالج المشـكالت   والتحرر في تقديم االستشارات البناءة الواجبة التنفيذ من جهـة أخـرى،  

والصعاب التي تعترض طريق العملية التشغيلية في كافة اإلدارات التي تربطها عالقة ما بـإدارة  

.)63: 2007باسيلي، (التكاليف

http://www.jps-dir.org/
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لتكلفةاإلدارة اإلستراتيجية لأساليب : 3-4-3
تتمثل أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ودورها في تحيـق الميـزة التنافسـية للشـركة     

:الصناعية لتطبيق آليات الحوكمة في مجموعة العناصر التالية

Activity- Based Costingنشطةعلى األةاسبة التكاليف المبنيمح: أوالً
على األنشطة أداة جديدة من أدوات المحاسبة اإلداريـة،  ةالتكاليف المبنيمحاسبةيعد نظام

التكـاليف  محاسـبة  ف نظـام  وقد عر،لتأييد السريع في التطبيق العمليوقد حظي هذا النظام با

على األنشطة بأنه تكتيك محاسبي يسمح للمنشأة بتحديد التكلفة الفعلية المرتبطة بالخدمات ةالمبني

وذلك بناء على الموارد المستهلكة من قبل األنشطة التي تم القيام بهـا إلنجـاز هـذه الخـدمات     

)Grandlich, النظام الذي يقوم على تجميع التكاليف غير المباشـرة لكـل   وهو،)189 :2004

من أنشطة المنشأة في مجمعات للتكلفة ثم توزيع هذه التكاليف علـى المنـتج النهـائي أو    نشاط

لخدمة المقدمة بموجب معدالت تحميل تحدد بموجب مسببات أو موجهات مبنية علـى العالقـة   ا

كما أن نظام التكاليف على أساس األنشطة هو عبارة عـن  ،)Horngren, 2005: 131(السببية 

كاليف التي يتم توزيعها على أنشطة المنشأة، ومن ثـم تحميلهـا للمنتجـات أو    طريقة لحساب الت

، )Taylor, 2000: 9(الخدمات بناء على ما تستخدمه هذه المنتجات أو الخدمات مـن أنشـطة   

ويركز نظام التكاليف المبني على األنشطة على فهم عالقـة السـبب والنتيجـة بـين المـوارد      

تكلفة اإلنفاق مما يمكن من التخصيص المباشـر للتكـاليف غيـر    المستهلكة بواسطة األنشطة و

Needy(بدالً من التخصـيص العشـوائي   ) المنتجات والخدمات(المباشرة على وحدات التكلفة 

And Bidanda, 2000: 31(.

:ومن أهم مزايا تطبيق نظام التكاليف على أساس األنشطة في الشركات الصناعية

مع مجموعة األنظمة اإلدارية الحديثة التي تتطلبهـا  نشطةعلى أساس األيتفق نظام التكاليف -1

والتي تهدف إلى زيادة جودة المنتج وخفض تكلفة المخزون والتركيـز  بيئة األعمال الحديثة

).Needy, et. al., 2003: 3(على طلب العمالء

ن خالل التخصيص التكاليف على أساس األنشطة أكثر دقة في قياس تكلفة المنتج ميعد نظام -2

الدقيق للتكلفة غير المباشرة وربطها بالمنتج أو السلعة النهائية مما تساعد في تحديد بيانـات  

).Caplan, et. al., 2005: 51(التكلفة األكثر مناسبة التخاذ القرارات اإلدارية 

د يؤدي نظام التكاليف على أساس األنشطة إلى تخصيص أكثر دقة للتكاليف وبالتالي يسـاع -3

).Geri and  Ronen, 2005: 134(على تحديد ربحية عناصر التكاليف بشكل أكثر دقة 
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زيادة فاعلية الدور الرقابي لنظام التكاليف على أساس األنشطة، فمعرفة األنشـطة المتعلقـة   -4

بالتكاليف غير المباشرة يؤدي إلى تحديد المسؤولية عن تلك التكاليف وبالتـالي إخضـاعها   

).212: 2002ظاهر، (الية لرقابة أكثر فع

:Agrawal, et. al., 2006(يعتبر أداة مهمة لإلدارة المالية وعملية التحسـين المسـتمر   -5

18.(

Target Costingة أسلوب التكلفة المستهدف: ثانياً
التكلفة المستهدفة هي أحد أدوات إدارة التكلفة والتي تهدف إلى خفض التكلفة الكلية للمنـتج  

وذلك بمساعدة كل من أقسام البحوث والتطوير ) إنتاجه واستخدامه(راحل دورة حياته عبر كل م

بعـد إضـافة الـربح    -إلى السعر المنشودوالهندسة واإلنتاج والتسويق والصيانة وذلك وصوالً

أي أن فلسفة التكلفة المستهدفة تقوم علـى  . الذي يكون المستهلك على استعداد لدفعه-المستهدف

تصميم المنتجات في ضوء اإلمكانيات والتقنيات الصـناعية المتاحـة بهـدف تحقيـق     أنه ال يتم

االستخدام األمثل لتلك اإلمكانيات ولكن يتم تصميم المنتجات التي سوف تقابل السعر المطلـوب  

).Mouritsen, et.al., 2001: 221(في السوقمتفوقاًوالذي يحقق نجاحاً

ردفة بأنها أسلوب لدعم القدرة التنافسية عن طريق الحفـاظ علـى   فت التكلفة المستهوقد ع

في الحدود التي يقبلها العمـالء  ) الجودة والسعر واألداء(محددات استمرارية الوحدة االقتصادية 

)Pierce, 2002: 31.(

إن التكلفة المستهدفة توضح هيكل تطـوير وتحسـين المنتجـات وفـق عناصـر محـددة       

، ودرجة تعقيد منتجـات  )المتغيرة(شأة التي تشمل إستراتيجية األسعار المتحركة إلستراتيجية المن

وتحليالت دورة حياة المنتج وعالقات الموردين التي تتطلب مـن اإلدارة اتخـاذ سلسـلة مـن     

القرارات التي تتضمن تعريف المنتجات المطلوبة من قبل العمالء المسـتهلكين والتحقـق مـن    

ج المطلوبة ومستويات الربحية وتحديد الفجوة بين التكـاليف المسـتهدفة   اقتصاديات عوامل اإلنتا

).Chen and Chung, 2002: 1-2(وتكاليف اإلنتاج الرئيسة 

إن إجراءات منهج التكلفة المستهدفة ترتكز على تخفيض تكاليف اإلنتاج إلى أدنى مسـتوى  

العمالء مـن جهـة، والعوائـد    ممكن من خالل بناء مواصفات للمنتج توازي رغبات ومتطلبات

المالية للمنشأة من جهة أخرى، وقد جاءت هذه الفلسفة نتيجة إتباع المنشآت الصـناعية لتقنيـات   

.)133: 2009عوض، (إنتاج متقدمة

إن من األسباب التي أدت لالتجاه إلى نظام التكلفة المستهدفة تلك البيئة التـي تعـيش فيهـا    

بيئة تنافسية وسريعة التغيير وال تسمح بالتأخير أو األخطـاء وبأنهـا   بأنهاالتي تتصفالشركات 

.)Ansari, et.al., 2006: 20(بيئة متزايدة الطلب
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):Hilton, 2002: 670(ويتضمن منهج التكلفة المستهدفة سبعة مبادئ أساسية هي 

حديد السعر الذي يمكـن أن  بتفلتحديد التكلفة المستهدفة يجب القيام أوالً: قيادة السعر للتكلفة-1

يباع به المنتج، وبطرح الربح المستهدف من هذا السعر نحصل على التكلفة المستهدفة التـي  

.يجب تصنيع المنتج بحدودها

إذ ينبغي على اإلدارة معرفة تفضيالت الزبائن وردود أفعالهم والسعر : التركيز على الزبون-2

.الذي يناسبهم

تُعد هندسة التصميم العنصر الرئيس في التكلفة المسـتهدفة، إذ  : التركيز على تصميم المنتج-3

.يجب على المهندسين تصميم المنتج بالشكل الذي يمكن إنتاجه بحدود تكلفته المستهدفة

وهذا يعني فحص جميع أوجه العملية اإلنتاجية للتأكد مـن أن  : التركيز على عملية التصميم-4

للتكلفـة  كما يجب تصميم جميع هذه األوجه وفقـاً المنتج سيتم تصنيعه بأعلى كفاءة ممكنة،

.المستهدفة للمنتج

يتطلب تصنيع المنتج بحدود تكلفته المستهدفة اسـتخدام فريـق عمـل    :فرق متداخلة المهام-5

متنوع االختصاصات ومن مختلف إدارات المنشأة كالمتخصصين فـي بحـوث التسـويق،    

.لة اإلنتاج، وإدارة التكلفةوالبيع، وهندسة التصميم، وهندسة اإلنتاج، وجدو

ينبغي أن ينتبه المحللون عند تحديد التكلفة المستهدفة إلى أهميـة أخـذ   : دورة حياة التكاليف-6

جميع التكاليف ذات العالقة بدورة حياة المنتج في االعتبار، فالنظام المحاسبي التقليدي يركز 

.لبقية التكاليف ذات العالقة بالمنتجعلى التكاليف خالل مرحلة اإلنتاج فقط وال يعير اهتماماً 

في بعض األحيان، قد تزيد التكلفة المخططة عن التكلفة المسـتهدفة،  : توجيه سلسلة القيمة-7

.وهنا تُبذل الجهود لحذف التكاليف التي ال تضيف قيمة من أجل تخفيض التكلفة المخططة

):38: 2007، الفضل وآخرون(ويوفر هذا المدخل العديد من المزايا منها

على معطيـات السـوق،   في حدود تكلفة محددة مسبقا بناءاإلنتاجحصر التصميم وعمليات -1

باإلضافة إلى مساهمته في كبح جماح مهندسي التصميم، فإنه سيؤدي إلـى الضـغط علـى    

المسؤولين في كافة األنشطة للسعي للحد من الفاقد والضياع من خالل إعادة تنظيم أنشطتهم 

بخدمات ما بعد البيعابتداء من تطوير مفهوم المنتج وانتهاء.

للمنافسـة، ولـيس   إتاحة الفرصة للحصول على وضع تنافسي أفضل من خالل التسعير وفقاً-2

.للتكلفةوفقاً
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Just In Timeنظام اإلنتاج الفوري: ثالثاً
الخاصة بالمنشأة بدايةًيهدف نظام اإلنتاج الفوري إلى مزامنة عمليات وأنشطة سلسلة القيمة 

من تسليم المواد الخام من الموردين إلى أقسام اإلنتاج، ووصوالً إلـى تسـليم المنتجـات إلـى     

لهذا النظام ال يتم اإلنتاج إال استجابة لطلبـات العمـالء بحيـث ال    وطبقاً،المستهلكين والعمالء

مخزون تحـت التشـغيل،   يتراكم المخزون خالل أي مرحلة من مراحل اإلنتاج مثل مواد خام،

الفضـل  (، ويتم تحقيق ذلك من خالل الخطوات التالية )123: 2009عوض، (مخزون إنتاج تام

):21: 2007وآخرون، 

.يجب استبعاد كل نشاط ال يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة-1

.االلتزام والتعهد بمستوى عال من الجودة بكافة أوجه نشاط المنشأة-2

لتزام والتعهد بالتحسين المستمر في كل أنشطة المنشأة واالستفادة من البيانـات المقدمـة   اال-3

.إلدارتها

-22: 2007الفضـل وآخـرون،   (التاليكالسمات العامة التي يرتكز عليها هذا النظام إن

34(:

.نظام جذب وليس نظام دفعأنه -1

.الرقابة عن طريق البطاقات-2

.وردينالعالقة المشتركة مع الم-3

.خفض وقت وتكلفة إعداد اآلالت-4

.يتكون األمر اإلنتاجي من وحدة واحدة-5

.للمجموعات التكنولوجيةترتيب اآلالت وفقاً-6

.احترام العنصر البشري-7

.الصيانة الوقائية-8

.إلغاء الفاقد والضياع-9

.الجودة عند المصدر-10

.مواجهة ظروف عدم التأكد-11

.تطبيق النظام على مراحل طويلة-12
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تمهيد: 3-5-0
ازداد وعي المؤسسات في السنوات األخيرة بضرورة تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، 

إذ سعت العديد من المؤسسات والشركات في العالم لترسيخ مبادئ ومفاهيم الجودة في عملياتهـا  

ات الجديدة المرتبطة بشـدة المنافسـة   التصنيعية والخدمية واإلنتاجية حتى تستطيع مجابهة التحدي

، والسماح للسـلع بالتـدفق   أن تم التركيز على حرية التجارةعلى المستوى الدولي والمحلي بعد

الحر بين الدول وإلغاء الحواجز الجمركية، ويعني هذا األمر ضـرورة سـعي هـذه الشـركات     

تها حتى تستطيع أن تثبـت  والمؤسسات إلى الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في سلعها وخدما

ويعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة مـن المفـاهيم اإلداريـة    .نفسها على الصعيد المحلي والدولي

الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار والمبادئ التي يمكن ألي مؤسسة أن تطبقها من أجل 

ن سـمعتها فـي السـوق    تحقيق أفضل أداء ممكن، وتحسين اإلنتاجية، وزيادة األرباح، وتحسـي 

ف المحلي والخارجي، في ظل اإلرتفاع الكبير في عدد الشـركات والمؤسسـات علـى اخـتال    

).15: 2006، الدرادكة(مجاالتها ونشاطاتها 

إدارة الجودة الشاملة مفهوم: 3-5-1
عنظام متكامل موجه نحو تحقيـق احتياجـات المسـتهلكين    بأنهاإدارة الجودة الشاملةفتر

ـ و ن المسـتمر  يإعطاء صالحيات أكبر للموظفين تساعدهم في اتخاذ القرار والتأكيد على التحس

سـتقبل  مالسلع والخدمات والذي يؤدي إلى تحقيق والء الزبون فـي الحاضـر وال  إنتاجلعمليات 

).26: 2010،زيدان(ضمن كلفة تنافسية معقولة 

تحقيق حاجات وتوقعات العميل، إذ يـتم  وعرفت كذلك بأنها منهج تطبيقي شامل يهدف إلى 

ـ الدرادك(مر في العمليات والخدمات ـية من أجل التحسين المستـاستخدام األساليب الكم ة، ــ

2006 :17.(

رمفهوم يستلزم توفير عدد من العناصر المتمثلة في التركيز على العميل، فت كذلك بأنهاوع

، وتعبئة خبرات القـوى  والوقاية من األخطاء قبل وقوعها،تركيز على العمليات والنتائج معاًوال

).36: 2002، الطراونة(إلى الحقائق والتغذية العكسية العاملة، واتخاذ القرارات استناداً

الشاملةمبادئ إدارة الجودة: 3-5-2
هناك ثمانية مبادئ إلدارة الجودة الشاملة تعكس أفضـل الممارسـات اإلداريـة الواجـب     

، وقد شكلت تلك المبادئ األساس الذي تم االستناد إليه عند إجراء التغييرات في سلسـلة  يذهاـتنف

):40: 2005، العزاوي(، وهي كالتالي 9000ISOالمواصفات الدولية 
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الزبونالتركيز على : أوالً

حالية ، مما يتوجب عليها فهم حاجاتهم اللى زبائنها في استمرارها ونجاحهاتعتمد المنظمة ع

.والعمل على تلبيتها والسعي بجد لتجاوز توقعاتهموالمستقبلية،

القيادة: ثانياً

يجاد البيئـة  ، وإحدة الغرض والتوجه الكلي للمنظمةتقع على قيادة المنظمة مسؤولية خلق و

تلك مشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف، والمحافظة على الداخلية المناسبة التي تسمح للعاملين بال

.البيئة

مشاركة األفراد: ثالثاً

إن األفراد في جميع المستويات هم المنظمة والسماح لهم بالمشاركة الكاملـة تمكـنهم مـن    

.م ومواهبهم من أجل فائدة المنظمةإظهار قدراته

ل العمليةمدخ:عاًراب

األنشطة والمـوارد  إن الوصول للنتائج المرجوة يتحقق بصورة أكثر كفاءة عندما تتم إدارة 

.ذات العالقة من خالل نموذج العملية

استخدام مدخل النظام لإلدارة: ساًخام

إن تحديد وفهم إدارة العمليات المترابطة والمتفاعلة كنظام يسهم في تحقيق المنظمة ألهدافها 

.بفعالية وكفاءة

التحسين المستمر: سادساً

.ومستمراًثابتاًللمنظمة، يجب أن يكون هدفاًإن التحسين المستمر لألداء الكلي

مدخل الحقائق في اتخاذ القرار: اًسابع

إن القرارات الفاعلة هي تلك المستندة على تحليل البيانات والمعلومات وليس على الحـدس  

.ن أو الخبرةوالتخمي

ت المنفعة المتبادلة مع المجهزينعالقا: ثامناً

على اآلخر، إذ تربطهم عالقة مصلحة مشتركة، تؤدي عنـد  جهزون كالًتعتمد المنظمة والم

.إدارتها بكفاءة إلى تعزيز قدرتهما على خلق قيمة مضافة لكل منهما

عناصر إدارة الجودة الشاملة : 3-5-3
):31-29: 2004عليمات، (هناك عدة عناصر إلدارة الجودة الشاملة وهي 

من تصميم وتطبيق إدارة الجودة الشاملة هو تحديد سياسـة  الجزء الرئيسي :سياسة الجودة-1

الجودة، فوجود سياسة ثابتة للجودة شرط أساسي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمـات  
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الصناعية، والهدف الرئيس من وجود هذه السياسة هو التأكد من أن الجودة أصبحت محـل  

.اهتمام كل فرد وكل قسم وكل إدارة داخل المنظمة

يعتبر جزءاً مهماً في إدارة الجودة وعنصراً أساسياً في عناصر إدارة الجودة :مراجعة العقد-2

.الشاملة، وكل هذا قبل العمل والتنفيذ من أجل ضمان وتأكيد الجودة

يعتبر من أهم متطلبات إدارة الجودة الشاملة، فوجوده في المنظمات الصـناعية  :دليل الجودة-3

تستطيع المنظمـات متابعـة أداء األنظمـة المختلفـة وتحديـد      أمر ضروري، فمن خالله 

.طّبقاإلجراءات والمستندات التي يجب أن تُوثق ، ونوع الرقابة التي يجب أن تُ

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أية منظمة تتطلب توفر نظام فعال يتم من :مراقبة العمليـات -4

.خاصة أو عامةخالله مراقبة جميع العمليات بالمنظمة سواء كانت

للوصول إلى نظام جودة فعال يتطلب القيام بعملية الفحـص واالختبـار   :الفحص واالختبار-5

سواء للمواد المشتراة من الموردين أو المواد أثناء التشغيل، وتتم عملية الفحص واالختبـار  

التشغيل أثناء عملياتبواسطة االستخدام المناسب للوسائل المناسبة لعملية الفحص واالختبار

.المختلفة

ترتبط بتحسين الجودة وتطويرها مجموعة من بنود التكلفـة والتـي   :تحليل تكاليف الجودة-6

تشمل تكاليف منع األخطاء، وتكاليف الفحص والتقييم وتكاليف الفشل الداخليـة والخارجيـة،   

وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمات يؤدي إلى خفـض التكـاليف وبالتـالي يحقـق     

.األرباح

وهي عبارة عن قيام إدارة المنظمة بتأسـيس نظـام المراجعـة    : المراجعة الداخلية للجودة-7

للجودة للتأكد من أن أنشطة الجودة تتطابق تماماً مع المتطلبات المقررة واتخاذ اإلجـراءات  

.وجدتإنالضريبية لمعالجة االنحرافات 

كل األفراد المساهمين في تطوير وتحسـين  ال بد من تحديد االحتياجات التدريبية ل: التدريب-8

الجودة، وكذلك تحديد الجهات المسئولة عن عملية التدريب وتحديد المواصفات التـي يجـب   

.توافرها في القائمين بعملية التدريب

تتطلب إدارة الجودة الشاملة سجالت تُسجل فيها جميع اإلجراءات الخاصـة  :سجالت الجودة-9

جع يظهر مدى التقدم في تحقيق متطلبات الجودة ومدى فعالية نظام بالجودة وتكون بمثابة مر

.الجودة المعمول بها
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وائد تطبيق إدارة الجودة الشاملةف: 3-5-4
إن تطبيق واستخدام مبادئ ومفاهيم إدارية معينة ال يمكن أن يحظى باهتمام اإلدارة العليـا  

مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة يـؤدي إلـى   ، وتطبيق إذا ترتب عنها تحقيق فوائد معينةإال 

:)187: 2010زيدان، (د من أبرزهاتحقيق كثير من الفوائ

.تحسين نوعية الخدمات والسلع المنتجة-1

.رفع مستوى أداء العاملين في المؤسسة-2

.تخفيض تكاليف الخدمات والتشغيل-3

.العمل على تحسين وتطوير طرق وأساليب العمل-4

.ماء ورضا العاملين عن المؤسسةزيادة والء وانت-5

تكاليف الجودة : 3-5-5
مكن تعريف تكاليف الجودة على أنها التكاليف المتعلقة بمنع إنتـاج المنتجـات المعيبـة أو    ي

ةليف الجودة إلـى أربعـة أنـواع رئيسـ    ويمكن تقسيم تكا. عيبةاكتشاف وتصحيح المنتجات الم

)Garrison et.al., 2008: 65-67:(

:تكاليف الفشل الداخلية-أ

فات يقصد بها تلك التكاليف المتعلقة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية لعـدم مطابقـة المواصـ   

، ويتم اكتشافها أثناء العمليات اإلنتاجية وقبل وصول المنتج إلى الزبـون،  المطلوبة من أول مرة

: ومن أمثلتها

ل على المنتجات التي بها عيوب والتـي  متكاليف القوى العاملة والمواد التي تُح:الخردة-1

.ال يمكن إصالحها بطريقة عادية

التكاليف المتعلقة بالمواد والقوى العاملة والمصاريف األخرى التي تـدفع  : إعادة العمل-2

.في سبيل إصالح المنتجات المعيبة

فحص المنتجات التي تم إعادة العمل بها وتشمل تكـاليف  إعادةتكاليف :إعادة الفحص-3

.إلى تكلفة الوقت المقضي على هذا الفحصباإلضافةتشغيل معدات وأجهزة الفحص 

المقصود بذلك هو تكاليف تحليل أسباب الفشل الداخلي، وذلك ألجل تجنب :تحليل الفشل-4

.والقضاء على أية معوقات تصاحبهاهذه األسباب مستقبالً

:تكاليف الفشل الخارجية-ب

ارجية التكاليف المتعلقة باكتشاف العيوب بعد تسليم المنتجـات إلـى   تشمل تكاليف الفشل الخ

:ومن أمثلتهاالزبائن،
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إن استالم الشكاوى أو االستماع إليها والتحقق منها وحلها يحتاج إلـى  :شكاوى الزبائن-1

وقت وجهد ويتم التركيز هنا على شكاوى الزبائن بسبب تدني مستوى الجودة عن الحـد  

.المطلوب

تشمل تكلفة استبدال أو إصالح المنتجات المباعة إلى الزبائن أثناء الفترة التـي  :الكفالة-2

.تغطيها الكفالة

معالجة وإصالح العيوب في المنتجات المباعة التي قام الزبائن بإرجاعهـا  : المردودات-3

.إلى المنظمة بسبب وجود عيوب في التصميم أو التشغيل

ستبدال المنتج المعيب أو بإصـالحه وإرجاعـه   حتى لو قامت المنظمة با: فقدان السمعة-4

إلى الزبون، إال أن المنظمة ال شك أنها تنفق جزء من مصداقيتها وسمعتها بين الزبـائن  

.وكذلك بين الموزعين

:تكاليف التقويم-ج

تكاليف التقويم هي التكاليف المتعلقة بتقويم المنتج، والتأكد من مدى مطابقتـه للمواصـفات   

:من الزبون، ومن أهم األمثلة على تكاليف التقويمالمطلوبة

، والتـي تعتبـر مـن    لمواد واآلالت والمعدات المشتراةفحص ا:فحص المواد الداخلة-1

.مدخالت عملية اإلنتاج وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة

مخرجات، فحص العمليات أو األنشطة الخاصة بتحويل المدخالت إلى : فحص العمليات-2

.وتشمل هذه التكلفة فحص العمليات في كافة مراحل العملية اإلنتاجية

فحص المنتجات بعد االنتهاء من عملية التصنيع وقبل القيام ببيعها إلى : فحص المنتجات-3

.الزبون بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات

:تكاليف الوقاية-د

:خطاء، ومن أمثلتهانشطة المصممة لمنع وقوع األتشمل كافة األ

وهي تكلفة تخطيط الجودة ووضع المواصفات التـي تلبـي احتياجـات    :تخطيط الجودة-1

.الزبون

وهي تكلفة شراء وتركيـب معـدات الفحـص والتفتـيش للمـدخالت      : معدات الفحص-2

.والعمليات والمخرجات

نظـام  وهي تكلفة تخطيط وإجراء التدقيق الداخلي للتأكد من تطبيـق : التدقيق الداخلي-3

.الجودة بالشكل السليم ولصيانة هذا النظام

وهي تكلفة تدريب العاملين على أساليب الوقاية من الوقوع في األخطاء وزيادة : التدريب-4

.م الجودةمهاراتهم وقدراتهم على تطبيق نظا
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رابعالفصل ال

الدراسة التطبيقية 

.مقدمة·

.لألوراق الماليةقطاع الصناعة في سوق فلسطين : المبحث األول·

.منهجية الدراسة: المبحث الثاني·

.تفسير وتحليل مجاالت الدراسة واختبار الفرضيات: المبحث الثالث·

.النتائج والتوصيات والدراسات المقترحة:المبحث الرابع·
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:مقدمة
ما أن له يحتل القطاع الصناعي في أي بلد مكانة خاصة ومميزة في البناء اإلقتصادي، ك

دور كبير في تحقيق التنمية االقتصادية، وتشغيل األيدي العاملة وزيادة حصيلة اإليرادات 

وهذا بالتأكيد ينعكس .ن مستوى المعيشةيوتحقيق االكتفاء الذاتي واالستقالل االقتصادي وتحس

ات على تعزيز سيادة الدولة وقدرتها على اتخاذ القرارات بعيداً عن أية تدخالت أو ضغوط

.خارجية ويحميها من الخضوع واالبتزاز والعيش تحت نير المساعدات والمعونات الخارجية

وتتميز الصناعة عن غيرها من القطاعات االقتصادية األخرى بمساهمتها العالية في تحقيق 

امية األهداف العامة للتنمية االقتصادية، وبما أن التصنيع يعتبر جوهر التنمية بالنسبة للدول الن

والذي ال يمكن بدونه التغلب على التخلف االقتصادي واالجتماعي والثقافي للبلد، جاءت مساهمة 

الصناعة في توسيع قاعدة اإلنتاجية وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متوازن من خالل 

).3، 2006أبو كرش، (استخدام الموارد المحلية المادية والبشرية 

اعي من أهم القطاعات في فلسطين إذ يعتبر القطاع األول المعول عليه ويعتبر القطاع الصن

إلحداث تنمية اقتصادية من خالل تشجيع الصناعات المحلية باختالف أصنافها ومن أجل العمل 

ومن جانب آخر إنتاج سلع للتصدير ،على خفض حجم السلع الصناعية المستوردة من جانب

).2: 2006عودة، أبو (قليمي ودولي إطلب والتي تمتلك ميزة تنافسية وعليها 

قطاع الصناعة في سوق فلسطين وتم التركيز في هذا الفصل من خالل المبحث األول على

منهجية الدراسة، وسيتم التعرف في المبحث الثالـث  ، أما المبحث الثاني فيعرضلألوراق المالية

فيتناول نتائج الدراسة ما المبحث الرابع، أمجاالت الدراسة واختبار الفروضتفسير وتحليلعلى

.وتوصياتها والدراسات المستقبلية المقترحة
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ولاملبحث األ

سوق قطاع الصناعة يف 
فلسطني لألوراق املالية

.تمهيد: 4-1-0

.أهداف التصنيع في فلسطين: 4-1-1

.المؤشرات اإلحصائية الرئيسة لقطاع الصناعة: 4-1-2

.في سوق فلسطين لألوراق الماليةالشركات الصناعية المدرجة: 4-1-3
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تمهيد: 4-1-0
قبل قيام أمام الصناعة الفلسطينية خصوصاًرغم المعيقات التي وضعها االحتالل الصهيوني 

السلطة الوطنية الفلسطينية، إال أنه برز في فلسطين عدد من الصناعات سواء االستخراجية 

تي تقوم في مجملها على استغالل المحاجر أو الصناعات التحويلية من صناعات كيماوية وال

حيث أن الصناعة التحويلية تشكل حوالي ثالثة أرباع ، ومعدنية وتجميعية وخشبية وجلدية

.إجمالي قطاع الصناعة

دد شركات أي حوالي ربع ع10ويضم قطاع الصناعة في سوق فلسطين لألوراق المالية 

لجميع الشركات المدرجة، من القيمة السوقية% 7.5الشركات المدرجة إال أنها ال تمثل سوى 

الشركات الصناعية المدرجة في مجاالت صناعة األدوية واألغذية والسجائر وتتمحور 

.والبالستيك والكرتون والدهانات والباطون والدواجن واألعالف

مليون سهم تشكل ما 13.4جاوز عدد األسهم المتداولة بالنسبة لنشاط التداول، فقد تأما 

مليون 27ةمن إجمالي عدد األسهم المتداولة، وتجاوزت قيمة األسهم المتداول% 5.64نسبته 

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة، فيما تجاوز عدد العقود المنفذة % 5.42دوالر تشكل ما نسبته 

، e.com-s-www.p(جمالي عدد العقود المنفذةمن إ% 7.06آالف عقد شكلت ما نسبته 6

15/5/2010(.

أهداف التصنيع في فلسطين:4-1-1
:)84: 2008أبو شنب، (تتلخص أهداف التصنيع في فلسطين في النقاط التالية

.رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف-1

.رة القطاع الصناعي على تغطية الحاجات األساسية للسكانرفع قد-2

زيادة حجم الصادرات الفلسطينية من خالل تطوير الصناعات القائمة واستحداث صناعات -3

.جديدة

.توسيع وتطوير العالقات التشابكية مع القطاعات االقتصادية األخرى-4

.نقل التكنولوجيا والمعرفة-5

إلسرائيلي والعمل قدر اإلمكان على االندماج في االقتصاد االنفكاك من التبعية لإلقتصاد ا-6

.العالمي

http://www.p-s-e.com/
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المؤشرات اإلحصائية الرئيسة لقطاع الصناعة:4-1-2
:المؤشرات اإلحصائية الرئيسة لقطاع الصناعةيوضح )1(رقم الجدول 

)1(جدول رقم 

المؤشرات اإلحصائية الرئيسة لقطاع الصناعة
200720082009البند

101010عدد الشركات المدرجة

645523306665233067260000عدد األسهم المكتتب فيها

207862470174708257179229307)$(القيمة السوقية 

192424794473079027129424)$(قيمة األسهم المتداولة 

66480631079306613476222عدد األسهم المتداولة

10274109746270عدد الصفقات المنفذة

248244246عدد أيام التداول

10.3016.1920.04(%)معدل دوران األسهم 

19.159.6110.95)مرة(القيمة السوقية إلى العائد 

108532321817090816374819)$(صافي األرباح بعد الضرائب 

0.170.270.24)$(عائد السهم 

0.050.100.09العائد إلى القيمة السوقية

)e.com-s-www.p ،15/5/2010 (

في سوق فلسطين لألوراق الماليةالمدرجةالصناعيةالشركات: 4-1-3
المدرجة في سـوق فلسـطين لـألوراق    الصناعيةيوضح عدد الشركات)2(رقم الجدول 

:المالية وتاريخ اإلدراج ورأس المال

http://www.p-s-e.com/


68

)2(جدول رقم 

المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية الصناعيةالشركات

تاريخ اإلدراجالرمزاسم الشركةالرقم

رأس المال 

المكتتب 

)دينار أردني(

المقر الرئيس

1
الشركة العربية لمنتوجات الباطون 

)موقوفة(
ACPC23/12/1999660000نابلس- المنطقة الصناعية

نابلس- المنطقة الصناعيةAPC5/3/19971500000العربية لصناعة الدهاناتالشركة2

طولكرم- كفر صورAZIZA31/12/200210000000م.ع.شركة دواجن فلسطين م3

BPC22/12/200412100000شركة بيرزيت لألدوية4
رام - المنطقة الصناعية

اهللا

GMC17/5/200515000000شركة مطاحن القمح الذهبي5
- بيرزيت-قرية برهام

رام اهللا 

القدس- العيزريةJCC24/7/19977000000م.ع.شركة سجاير القدس م6

البيرة-شارع نابلسJPH20/1/19975000000شركة القدس للمستحضرات الطبية7

نابلس-دير شرفLADAEN30/12/20027000000شركة فلسطين لصناعة اللدائن8

نابلس- المنطقة الصناعيةNCI6/8/20065000000لوطنية لصناعة الكرتونالشركة ا9

نابلس- المنطقة الصناعيةVOIC9/8/19994000000شركة مصانع الزيوت النباتية10

)e.com-s-www.p ،15/4/2010(

http://www.p-s-e.com/
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املبحث الثاين

منهجية الدراسة

.وب الدراسةأسل: 4-2-1

.مجتمع وعينة الدراسة: 4-2-2

.أداة الدراسة: 4-2-3

.اإلستبانةمعايير قياس : 4-2-4

.ستبانةصدق اإل: 4-2-5

.ثبات اإلستبانة: 4-2-6

.األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4-2-7
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أسلوب الدراسة: 4-2-1

دور بيانات "واقعوالذي يحاول وصف وتقييم التحليليالمنهج الوصفياستخدم الباحث 

دراسة تطبيقية على الشركات –التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء آليات الحوكمة 

أن المنهج الوصفي التحليليويحاول ."الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

يزيد بها رصيد المعرفة عن ىميمات ذات معنتعىيقارن ويفسر ويقيم أمالً في التوصل إل

.الموضوع

:ين للمعلوماتيوقد استخدم الباحث مصدرين أساس

مصادر البيانات ىحيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للبحث إل: المصادر الثانوية.1

وريات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجـع العربيـة واألجنبيـة ذات العالقـة، والـد     

والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحـث  

.والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

جمع البيانـات  ىلمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحث إل: المصادر األولية.2

لهذا الغـرض، ووزعـت   ممت خصيصاً األولية من خالل اإلستبانة كأداة رئيسة للبحث، ص

المدير العام والمدير المالي ومدقق الحسابات ورئيس قسم الحسابات والمحاسـب فئة على 

.في الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

مجتمع وعينة الدراسة: 4-2-2
في فئة المدير ع الدراسة مجتمتم استخدام طريقة الحصر الشامل لمجتمع الدراسة وتمثل

ورئيس قسم 14وعددهم ومدقق الحسابات6وعددهم والمدير المالي10وعددهم العام 

في سوق فلسطين في الشركات الصناعية المدرجة18وعددهم والمحاسب7وعددهم الحسابات

انة إستب50الدراسة وتم الحصول على مجتمعإستبانة على 55وتم توزيع ، لألوراق المالية

%.90.9بنسبة استرداد 

أداة الدراسة: 4-2-3
دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء آليات "تم إعداد إستبانة حول

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق : الحوكمة

".المالية
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:ن رئيسيين هماقسميتتكون إستبانة الدارسة من

المؤهل العلمي، التخصص، : وهو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب: القسم األول

.المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة

.فقرة65مجاالت موزعة علىأربعةيتكون القسم من :م الثانيالقس

القدرة التنافسية ادة ودعم أثر التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات على تفعيل وزي:المجال األول

.للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

دة ودعم القدرة التنافسية أثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية على تفعيل وزيا:المجال الثاني

.للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

للتكلفة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة اإلستراتيجيةأثر تطبيق أساليب اإلدارة :المجال الثالث

.للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةالتنافسية

أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية :المجال الرابع

.ماليةللشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق ال

معايير قياس االستبانة: 4-2-4
):3(حسب جدول انةاالستباستجابات المبحوثين لفقرات تم استخدام مقياس ليكرت لقياس 

)3(جدول رقم 

درجات مقياس ليكرت

قليلة جداقليلةمتوسطعاليةعالية جدااالستجابة

54321الدرجة

صدق االستبانة : 4-2-5
ق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه، وقام الباحث بالتأكد من يقصد بصد

:صدق اإلستبانة بطريقتين

:أداة الدراسةصدق -1

اإلستبانة على مجموعة من المحكمين وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين عرض الباحث 

ت اإلستبانة خرجدمة، وبذلك وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المق

.بصورتها النهائية
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:صدق المقياس-2

االتساق الداخلي : أوالً

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي 

اب هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خالل حسهتنتمي إلي

.معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه

البنائيالصدق : ثانياً

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 

ة بالدرجة الكلية لفقرات ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسىاألداة الوصول إليها، ويبين مد

.اإلستبانة

ثبات اإلستبانة: 4-2-6
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر 

من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في 

ييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات نتائج اإلستبانة وعدم تغ

.خالل فترات زمنية معينة

نتائج االتساق الداخلي: أوالً

األول والدرجة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 4(رقمجدوليوضح 

α=0.05معنوية ىلة عند مستو، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة داالكلية للمجال

.وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه

)4(جدول رقم 

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للمجال األول 

أثر التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات

العبــــــارة.م
مل معا

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

0.4340.002.نظام التكالیف المطبق بشركتكم یؤدي إلى قیاس فعلي لعناصر اإلنتاج.1

نظام التكالیف المطبق بشركتكم یقدم بیانات سریعة عن األداء وفي الوقت .2
0.6250.000.المناسب

0.4950.000.نتجاتتساعد بیانات نظام التكالیف على تحسین أسالیب حساب تكلفة الم.3
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العبــــــارة.م
مل معا

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

0.4820.000.یساھم وجود نظام التكالیف في تقییم تكلفة منتجات الشركة بشكل واقعي.4

0.5550.000.وجود نظام تكالیف یساعد على تقلیل تكالیف التخزین عند حدھا األدنى.5

نظام التكالیف المطبق بشركتكم یقدم بیانات دقیقة عن الموردین، مما یساعد .6
0.5230.000.صول على مواد خام بأسعار مناسبةفي الح

)5(جدول رقم 

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للمجال الثاني

القدرة التنافسية للشركاتأثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية على تفعيل وزيادة ودعم 

لفقراتا.م
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

الھیكل التنظیمي- أ

0.4630.001.ھناك تحدید واضح للھیكل التنظیمي للشركة والوحدات اإلداریة فیھا.1

0.5370.000.یوجد وصف واضح لمراكز المسؤولیة في الشركة.2

0.5550.000.یوجد مدیر مختص لكل مركز مسؤولیة.3

0.3720.008.لیاتھیمنح مدیر المركز الصالحیات المناسبة ألداء مسؤو.4

0.4060.003.یؤدي كل مركز مسؤولیة نوع واحد من النشاط.5

0.3350.017.العملیات داخل مركز المسؤولیة الواحد متجانسة.6

النظام المحاسبي-ب

0.4310.002.ھناك وضوح في القواعد والسیاسات المحاسبیة المستخدمة.7

0.6170.000.سبي والھیكل التنظیمي للشركةیوجد ربط بین النظام المحا.8

0.7360.000. یوجد ربط بین عناصر التكالیف وبین مراكز المسؤولیة.9

0.6410.000.باإلمكان معرفة  إجمالي التكالیف التي تخص مركز مسؤولیة معین.10

النظام المعیاري للتكالیف-ج

0.3030.033.إلنجاز النشاط في مراكز المسؤولیةیوجد تقدیر لألداء المعیاري الالزم .11
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لفقراتا.م
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

0.3160.025.توضع المعاییر على أسس تناسب طبیعة ھدف مركز المسؤولیة.12

0.5330.000.تستخدم التكالیف المعیاریة في تقدیر تكالیف إنجاز النشاط.13

0.3440.014.تعتبر معاییر التكالیف واضحة ومفھومة من قبل مستخدمیھا.14

0.4520.001.تشارك مراكز المسؤولیة في وضع معاییر التكالیف التي تخصھا.15

0.5280.000.تقدر التكالیف المعیاریة بناًء على دراسة علمیة من قبل أشخاص مھنیین.16

نظام التقاریر-د

0.5690.000.تعد التقاریر مقیاس أداء مراكز المسؤولیة.17

قاریر على التكالیف واإلیرادات الفعلیة المقارنة باألداء المخطط لقیاس تحتوى الت.18
0.2830.046.أداء مركز المسؤولیة

0.5550.000.یتم دراسة وتحلیل اإلنحرافات المھمة الواردة في التقاریر.19

0.2950.038.تحدد أسباب حدوث اإلنحرافات.20

0.3170.025.حرافاتتحدد الجھة المسؤولة عن حدوث اإلن.21

0.2980.036.توضع وسائل لعالج أسباب اإلنحرافات.22

الثاني والدرجة الكلية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 5(رقمجدوليوضح 

وبذلك يعتبر α=0.05معنوية ى، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوللمجال

.ال صادق لما وضع لقياسهالمج
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)6(جدول رقم 

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية للمجال الثالث

القدرة التنافسية للشركاتأثر تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة على تفعيل وزيادة ودعم 

الفقرات.م
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

):ABC(نظام التكالیف المبني على األنشطة - أ
):ABC(توجھات اإلدارة العلیا في تطبیق نظام -

ABC .(0.3720.008(تتوافر معلومات كافیة لدى إدارة الشركة عن أھمیة نظام  .1

ترى إدارة الشركة أن مخرجات نظام التكالیف المطبق حالیا سلیمة وال حاجة للتحول .2
ABC.(0.2840.045(إلى نظام

0.3510.013.تفوق المنافع المتوقعة من تطبیقھ)ABC(ترى إدارة الشركة أن تكلفة تطبیق نظام .3

ترى إدارة الشركة أن نظام التكالیف التقلیدي یشوه حساب معدالت تحمیل تكلفة الوحدة .4
ABC.(0.2870.043(المنتجة، مما یستدعي تطبیق نظام 

ABC.(0.6360.000(صعوبة تحدید تكلفة بعض المنتجات تطبیق نظام تستلزم .5

إن توافر اإلعتقاد لدى إدارة الشركة بإمكانیة إعادة حساب تكلفة المنتجات بشكل أدق، .6
ABC.(0.4110.003(سوف یؤدي إلى تطبیق نظام 

م یساعد توفر أنظمة محاسبیة سلیمة لدى الشركات الصناعیة في تطبیق نظا-
)ABC:(

ABC.(0.4790.000(یسھل توفر الموارد البشریة المؤھلة تطبیق نظام .7

ABC.(0.7100.000(یتطلب تزاید استخدام األتمتة في عملیات اإلنتاج، ضرورة تطبیق نظام .8

ABC.(0.5770.000(یؤدي توفر إجراءات وأنظمة محاسبیة تتمیز بالمرونة إلى تطبیق نظام .9

ABC.(0.3790.007(إن استخدام الشركة البرامج المحوسبة یساعد في تطبیق نظام .10

:في تفعیل درجة المنافسة) ABC(دور تطبیق نظام -

0.5930.000.(ABC)إن اختالف وتدني أسعار المنتجات المنافسة یتطلب السعي نحو تبني نظام .11

ة على عناصر التكالیف وتخصیصھا بشكل أدق في الرقاب(ABC)یساعد تطبیق نظام .12
0.5770.000. مما یؤدي إلى مواجھة المنافسة بشكل أقوى

0.6160.000.(ABC)لتسعیر المنتجات التنافسیة بشكل أدق، من الضروري تطبیق نظام .13
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الفقرات.م
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

تعتمد إدارة الشركة على بیانات التكالیف في عملیة اتخاذ القرارات بخصوص طرح .14
0.3560.011.ات جدیدة وتنافسیةمنتج

:أسلوب التكلفة المستھدفة-ب

یتطلب تزاید استخدام التكنولوجیا الحدیثة واألتمتة في إنتاج المنتج تطبیق أسلوب .15
0.4910.000.التكلفة المستھدفة

التسویق، التصنیع، البیع، إدارة (یوجد اندماج بأنشطة ومھام أقسام الشركة.16
0.4150.003.لدعم وتشجیع عملیة حساب التكلفة المستھدفة) الخ...لفةالتك

0.4320.002.یتم إجراء بحوث على السوق والبیئة السوقیة والتنافسیة للشركة التي تعمل من خاللھا.17

0.3140.026.یتم تحدید مواصفات المنتج وفقا لرغبات الزبائن.18

بأن یطرح من السعر المستھدف ھامش الربح یتم حساب التكلفة المستھدفة.19
0.3520.012.والمخصصات واالحتیاطیات

0.3200.024.یضمن تطبیق أسلوب التكلفة المستھدفة مستوى مرتفع لجودة المنتج.20

الثالث والدرجة الكلية معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 6(رقمجدوليوضح 

وبذلك يعتبر α=0.05معنوية ىيبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو، والذيللمجال

.المجال صادق لما وضع لقياسه

)7(جدول رقم 

والدرجة الكلية للمجال الرابعاتيوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقر

التنافسية للشركاتة ودعم القدرة أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعيل وزياد

الفقرات.م
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

:التركیز على الزبائن- أ

0.4450.001.تقوم الشركة بدراسة دوریة للسوق، للتعرف على حاجات ورغبات المستھلكین.1

0.5180.000.تتصف الشركة بسرعة تلبیة رغبات الزبائن.2

یلة واسعة من المنتجات لتلبیة حاجات ورغبات أكبر تحرص الشركة على تقدیم تشك.3
0.7400.000.عدد من الزبائن

0.3390.016.تقوم الشركة بمتابعة شكاوى الزبائن وتقدیم الحلول المناسبة لھم.4

0.4080.003.تعتقد إدارة الشركة أن الجودة الشاملة تتحدد عن طریق تلبیة حاجات الزبائن.5
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الفقرات.م
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 

:دارة العلیا بالجودةالتزام اإل-ب

توجد لدى الشركة خطة واضحة حول الجودة ومحددة بأھداف معینة وتلتزم اإلدارة .6
0.3870.006.بتطبیقھا

0.5450.000.تعمل اإلدارة على نشر ثقافة الجودة في جمیع األقسام والمستویات اإلداریة.7

0.7220.000.یزةتعمل اإلدارة جاھدة كي تكون خدمات الشركة متم.8

0.4100.003.تؤمن اإلدارة بأن الجودة ھي طریقھا وفلسفتھا في تسییر أعمالھا.9

:التحسین المستمر-ج

تحرص الشركة على التحسین المستمر على نظام اإلنتاج والخدمة من أجل تحسین .10
0.2840.046.الجودة

0.5260.000.لغرض تحسین الجودةتعتمد الشركة على أسالیب وأدوات علمیة .11

غیر (إن تخطیط المنتجات وتطویرھا وفحصھا وتقدیمھا للسوق تعتبر عملیة متكاملة .12
0.4550.001.لتحسین الجودة) متجزئة

0.5510.000.تنظر اإلدارة إلى التحسین المستمر في العمل على أنھ جزء من متطلبات الجودة.13

:األنظمة اإلداریة-د

توصف الشركة بسرعة االستجابة للطلبات والمتغیرات من خالل وجود أنظمة .14
0.7410.000.واضحة وصریحة

0.7290.000.یوجد في الھیكل التنظیمي الخاص بالشركة قسم خاص بمراقبة أو توكید الجودة.15

0.4290.002.توجد خطة تدریب سنویة لتنمیة قدرات العاملین.16

0.6630.000.تنفذ البرامج التدریبیة بناء على أسس ومعاییر واضحة.17

والدرجة الكلية الرابعمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال ) 7(رقمجدوليوضح 

وبذلك يعتبر α=0.05معنوية ىللمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو

.ا وضع لقياسهالمجال صادق لم

البنائيالصدق : ثانياً

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 

ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات ىاألداة الوصول إليها، ويبين مد

.اإلستبانة
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)8(جدول رقم 

ن كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانةمعامل االرتباط بييوضح 

الفقرات.م
معامل 

االرتباط 

مستوى 

االحتمال

0.6250.000. لى تفعیل القدرة التنافسیة للشركاتأثر التحدید الدقیق لتكلفة المنتجات ع.1

0.7450.000.لى تفعیل القدرة التنافسیة للشركاتأثر تطبیق آلیات محاسبة المسؤولیة ع.2

0.5000.000.لى تفعیل القدرة التنافسیة للشركاتأثر تطبیق أسالیب اإلدارة االستراتیجیة للتكلفة ع.3

0.5950.000.للشركاتأثر تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعیل القدرة التنافسیة.4

ع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً أن جميع معامالت االرتباط في جمي) 8(رقميبين جدول

.وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسهα=0.05معنوية ىعند مستو

:ثبات اإلستبانة:ثالثاً

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر 

الشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في من مرة تحت نفس الظروف و

نتائج اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات 

.خالل فترات زمنية معينة

خ طريقة معامل ألفا كرونبااستخداموقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل

).9(رقم لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول 

)9(جدول رقم 

لقياس ثبات اإلستبانةيوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ

معاملالمجاالت.م
لفاأ

0.681.اتأثر التحدید الدقیق لتكلفة المنتجات على تفعیل القدرة التنافسیة للشرك.1

0.672.لى تفعیل القدرة التنافسیة للشركاتت محاسبة المسؤولیة عأثر تطبیق آلیا.2

0.725.لى تفعیل القدرة التنافسیة للشركاتأثر تطبیق أسالیب اإلدارة االستراتیجیة للتكلفة ع.3

0.747.اتللشركأثر تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعیل القدرة التنافسیة.4

0.689الدرجة الكلیة
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لكل مجال من مجاالت قبولةكانت مأن قيمة معامل ألفا كرونباخ ) 9(يوضح الجدول رقم

إذا ، وتعد القيمة مقبولة إحصائيا لمعامل ألفا كرونباخ)0.747-0.672(اإلستبانة وتتراوح بين 

ومن خالل .)Sekaran, 2005(فأكثر، أما إذا كانت أقل من ذلك فتعد ضعيفة %) 60(كانت

وهذا يعنى أن معامل %)68.9(ئج اختبار ألفا كرونباخ نجد أن قيمة معامل ألفا كرونباخ هي نتا

. قابلة للتوزيع) 1(صورتها النهائية كما هي في الملحق وتكون اإلستبانة في،قبولالثبات م

إستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 

.تبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهااإلس

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 4-2-7

Statistical قام الباحث بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

Package for the Social Sciences(SPSS)ة ــستخدام االختبارات اإلحصائيا، وتم

هو مقياس ترتيبي وقد تم استخدام األدوات مقياس ليكرتمعلمية، وذلك بسبب أن الال

:اإلحصائية التالية

خدم هذا يست: النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي-1

يد الباحث في وصف عينة ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفاألمر بشكل أساس

.الدراسة

.لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة:)Cronbach's Alpha(اختبار ألفا كرونباخ-2

لقياس درجة :)Spearman Correlation Coefficient(سبيرمانمعامل ارتباط-3

بين المتغيرات في حالة البيانات غير دراسة العالقة لهذا االختبار يستخدم :االرتباط

.يةالمعلم

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت :)Sign Test(اختبار اإلشارة -4

.أم ال3درجة الحياد وهي ىإل

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية :)Kruskal Wallis Test(اختبار-5

.مجموعات مختلفةعدة بين 



80

املبحث الثالث

راسة تفسري  وحتليل  جماالت  الد
واختبار  الفرضيات

الوصف اإلحصائي لعينة الدراسـة وفـق الخصـائص والسـمات     : 4-3-1

.الشخصية

.تفسير وتحليل مجاالت الدراسة: 4-3-2

.مناقشة واختبار الفرضيات: 4-3-3
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الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية: 4-3-1

:اسة وفق الخصائص والسمات الشخصيةة الدروفيما يلي عرض لعين

المؤهل العلمي توزيع أفراد العينة حسب :4-3-1-1

)10(جدول رقم 

أفراد العينة حسب المؤهل العلمييبين توزيع

%النسبة المئوية العددالمؤهل العلمي

1326ماجستير

3060بكالوريوس

714)دبلوم(أخرى 

50100المجموع

من أفراد العينة من حملة درجة الماجستير % 26أن ما نسبته)10(رقم بين جدولي

من حملة الدرجات % 14من أفراد العينة هم من حملة درجة البكالوريوس وما نسبته % 60و

األخرى وتبين أنها درجة الدبلوم، وبذلك اطمئن الباحث لقدرة غالبية أفراد العينة المؤهلين تأهيالً 

مالئماً على تفهم أسئلة اإلستبانة واإلجابة عليها وتزويدها بالمعلومات الالزمة، كما أن أكاديمياً 

.المستوى العلمي العالي مؤشر إيجابي على قدرات وكفاءة المبحوثين

التخصص العلميتوزيع أفراد العينة حسب:4-3-1-2

)11(جدول رقم 

يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص

%لنسبة المئوية االعددالتخصص

3876محاسبة

48اقتصاد

48علوم مالية ومصرفية

48)إدارة(أخرى 

50100المجموع

من % 8من أفراد العينة تخصصهم محاسبة و% 76أن ما نسبته)11(رقم يبين جدول

سبته من أفراد العينة تخصصهم علوم مالية ومصرفية وما ن% 8أفراد العينة تخصصهم اقتصاد و

تخصصهم إدارة، وبذلك فإن عينة البحث التي أجابت على اإلستبانة هي عينة ذات صلة % 8
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بموضوع الدراسة، وهي على درجة عالية من االنسجام في تخصصاتها، وبالتالي يتوقع أن 

.تكون اإلجابات على االستبانة على درجة من الدقة والمصداقية يمكن اإلعتماد عليها

المسمى الوظيفيأفراد العينة حسب توزيع :4-3-1-3

)12(جدول رقم 

يبين توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي

%النسبة المئوية العددالمسمى الوظيفي

1020مدير عام

612مدير مالي

1326مدقق حسابات

510رئيس قسم الحسابات

1632محاسب

50100المجموع

من أفراد العينة مسماهم الوظيفي مدير عام و % 20أن ما نسبته)12(رقم يبين جدول

من أفراد العينة مسماهم الوظيفي % 26من أفراد العينة مسماهم الوظيفي مدير مالي و% 12

من أفراد % 32من أفراد العينة مسماهم الوظيفي رئيس قسم الحسابات و % 10مدقق حسابات و

لل على أن العينة التي أجابت على االستبانة ذات صلة العينة مسماهم الوظيفي محاسب، مما يد

.بموضوع الدراسة

سنوات الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب :4-3-1-4

)13(جدول رقم 

ن توزيع العينة حسب سنوات الخبرةيبي

%النسبة المئوية العددسنوات الخبرة 

510أعوام5أقل من 

2856أعوام10إلى أقل من 5من 

1428عاما15إلى أقل من 10من 

36عاماً فأكثر15

50100المجموع

5من أفراد العينة سنوات خبرتهم أكثر من % 90أن ما نسبته)13(رقم يبين جدول

تهم الواسعة في مجال عملهم، وبالتالي فإن إجاباتهم على استبانة هذا يدلل على خبرأعوام، و

.البحث تنبع من هذه الخبرة
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تحليل وتفسير مجاالت الدراسة: 4-3-2
)14(جدول رقم 

يوضح المتوسط الحسابي واألهمية النسبية والقيمة االحتمالية للمجال األول 

أثر التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات

المتوسط الفقرات.م
األهمية 

النسبية 

مستوى 

االحتمال
ترتيبال

نظام التكالیف المطبق بشركتكم یؤدي إلى قیاس فعلي 1.
3.9478.800.0003.لعناصر اإلنتاج

نظام التكالیف المطبق بشركتكم یقدم بیانات سریعة عن 2.
3.9078.000.0004.األداء وفي الوقت المناسب

تساعد بیانات نظام التكالیف على تحسین أسالیب حساب 3.
4.0280.400.0002.جاتتكلفة المنت

یساھم وجود نظام التكالیف في تقییم تكلفة منتجات 4.
4.1883.600.0001.الشركة بشكل واقعي

وجود نظام تكالیف یساعد على تقلیل تكالیف التخزین 5.
3.3667.200.0005.عند حدھا األدنى

.6
نظام التكالیف المطبق بشركتكم یقدم بیانات دقیقة عن 

لموردین، مما یساعد في الحصول على مواد خام ا
.بأسعار مناسبة

3.2064.000.1526

3.7675.200.000لجمیع الفقرات

:يتبين) 14(رقممن جدول

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجـة الكليـة مـن    (4.18يساوي لرابعة المتوسط الحسابي للفقرة ا-

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساوية االحتماليةوأن القيم% 83.6الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يـدلل علـى   

.بشكل واقعياتفة منتجات الشركوجود نظام التكاليف في تقييم تكلةمساهم

أي أن المتوسط  الحسـابي النسـبي يسـاوي   3.20يساوي سادسةلالمتوسط الحسابي للفقرة ا-

مسـتوى  ددالة إحصائية عنغير لذلك تعتبر الفقرة 0.152تساويوأن القيمة االحتمالية% 64

ياد، وهذا يعني أن هناك درجة الحال يختلف عناالستجابة مما يدل على أن متوسط 0.05داللة

أن نظـام التكـاليف   من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على توسطةمموافقة بدرجة 

بدرجة متوسـطة عن الموردين، مما يساعدبدرجة متوسطة الدقةالمطبق بالشركات يقدم بيانات

.في الحصول على مواد خام بأسعار مناسبة



84

و المتوسـط  3.76ط الحسابي لجميع فقـرات المجـال يسـاوي    وبشكل عام تبين أن المتوس-

أثـر  "مجال عتبر يلذلك ،0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 75.2الحسابي النسبي يساوي 

دال إحصـائيا  " التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات

المجـال يختلـف   على أن متوسط درجة االستجابة لهـذا دل ي، مماα=0.05عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى هـذا    3جوهريا عن درجة الحياد وهي 

وبالتالي يمكن قبول الفرضية القائلة بأن هناك أثر للتحديد الدقيق لتكلفة المنتجات على المجال، 

للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق  تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية 

. المالية

)15(جدول رقم 

يوضح المتوسط الحسابي واألهمية النسبية والقيمة االحتمالية للمجال الثاني 

ة ودعم القدرة التنافسية للشركاتأثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية على تفعيل وزياد

المتوسط الفقرات.م
األهمية 

بية النس

مستوى 

االحتمال
الترتيب

الھیكل التنظیمي- أ

ھناك تحدید واضح للھیكل التنظیمي للشركة والوحدات 1.
4.1482.80.0001.اإلداریة فیھا

3.9780.0002.یوجد وصف واضح لمراكز المسؤولیة في الشركة2.

3.6720.0004.یوجد مدیر مختص لكل مركز مسؤولیة3.

3.2464.80.3275.نح مدیر المركز الصالحیات المناسبة ألداء مسؤولیاتھیم4.

3.7274.40.0003.یؤدي كل مركز مسؤولیة نوع واحد من النشاط5.

3.0460.80.8566.العملیات داخل مركز المسؤولیة الواحد متجانسة6.

النظام المحاسبي-ب

4800.0001.ت المحاسبیة المستخدمةھناك وضوح في القواعد والسیاسا7.

3.7474.80.0003.یوجد ربط بین النظام المحاسبي والھیكل التنظیمي للشركة8.

3.3266.40.0994. یوجد ربط بین عناصر التكالیف وبین مراكز المسؤولیة9.

باإلمكان معرفة  إجمالي التكالیف التي تخص مركز مسؤولیة 10.
3.9278.40.0002.معین
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المتوسط الفقرات.م
األهمية 

بية النس

مستوى 

االحتمال
الترتيب

النظام المعیاري للتكالیف-ج

یوجد تقدیر لألداء المعیاري الالزم إلنجاز النشاط في مراكز 11.
3.9278.40.0003.المسؤولیة

توضع المعاییر على أسس تناسب طبیعة ھدف مركز 12.
4.0480.80.0001.المسؤولیة

3.0260.40.9995.الیف إنجاز النشاطتستخدم التكالیف المعیاریة في تقدیر تك13.

3.9879.60.0002.تعتبر معاییر التكالیف واضحة ومفھومة من قبل مستخدمیھا14.

تشارك مراكز المسؤولیة في وضع معاییر التكالیف التي 15.
2.9258.40.6366.تخصھا

تقدر التكالیف المعیاریة بناًء على دراسة علمیة من قبل 16.
3.3867.60.0434.ص مھنیینأشخا

نظام التقاریر-د

3.5671.20.0045.تعد التقاریر مقیاس أداء مراكز المسؤولیة17.

تحتوى التقاریر على التكالیف واإلیرادات الفعلیة المقارنة 18.
3.5671.20.0006.باألداء المخطط لقیاس أداء مركز المسؤولیة

3.9679.20.0001.ل اإلنحرافات المھمة الواردة في التقاریریتم دراسة وتحلی19.

3.7274.40.0004.تحدد أسباب حدوث اإلنحرافات20.

3.7875.60.0003.تحدد الجھة المسؤولة عن حدوث اإلنحرافات21.

3.8276.40.0002.توضع وسائل لعالج أسباب اإلنحرافات22.

3.6573.00.000لجمیع الفقرات

:يتبين) 15(رقممن جدول

:الهيكل التنظيميمحور

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجـة الكليـة مـن    (4.14يسـاوي  ألولى المتوسط الحسابي للفقرة ا-

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 82.8الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  يدل على أن متوسط مما 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل علـى أن  

لهيكل التنظيمي والوحدات اإلدارية في الشركات الصناعية المدرجـة فـي   لهناك تحديد واضح 

.سوق فلسطين لألوراق المالية
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أي أن المتوسط  الحسـابي النسـبي يسـاوي   3.04يساوي لسادسة ط الحسابي للفقرة االمتوس-

مستوى ددالة إحصائية عنغير لذلك تعتبر الفقرة 0.856تساويوأن القيمة االحتمالية% 60.8

االستجابة ال يختلف عن درجة الحياد، وهذا يعني أن هناك مما يدل على أن متوسط 0.05داللة

من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أن العمليـات داخـل   توسطةمموافقة بدرجة 

.متوسطة التجانسمركز المسؤولية الواحد 

:النظام المحاسبيمحور

أي أن المتوسط  الحسـابي  ) 5الدرجة الكلية من (4يساوي السابعةالمتوسط الحسابي للفقرة -

دلذلك تعتبر الفقرة دالة إحصائية عن0.000تساويةوأن القيمة االحتمالي% 80النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحياد، وهذا يعني أن مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللة

أن هناك وضـوح  هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على 

. خدمةفي القواعد والسياسات المحاسبية المست

أي أن المتوسط  الحسـابي النسـبي يسـاوي   3.32يساوي التاسعة المتوسط الحسابي للفقرة -

مستوى ددالة إحصائية عنغير لذلك تعتبر الفقرة 0.099تساويوأن القيمة االحتمالية% 66.4

اك االستجابة ال يختلف عن درجة الحياد، وهذا يعني أن هنمما يدل على أن متوسط 0.05داللة

بدرجة من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أن هناك ربطتوسطةموافقة بدرجة م

.بين عناصر التكاليف وبين مراكز المسؤوليةمتوسطة

:النظام المعياري للتكاليفمحور

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجة الكلية مـن  (4.04يساوي الثانية عشر المتوسط الحسابي للفقرة -

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية%80.8سابي النسبي يساويالح

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل علـى أن  

ع المعايير في الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تناسب طبيعـة  وض

.هدف مراكز المسؤولية لديها

أي أن المتوسـط  الحسـابي النسـبي    2.92يساوي الخامسة عشر المتوسط الحسابي للفقرة -

ددالة إحصائية عنغير لذلك تعتبر الفقرة 0.636تساويوأن القيمة االحتمالية% 58.4يساوي

درجة الحياد، وهذا يعنـي  ال يختلف عناالستجابة مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللة

من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أن مراكـز  أن هناك موافقة بدرجة متوسطة

.بدرجة متوسطةتشارك في وضع معايير التكاليف التي تخصهاوليةالمسؤ
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:نظام التقاريرمحور

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجة الكلية من (3.96يساوي التاسعة عشر المتوسط الحسابي للفقرة -

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية%79.2الحسابي النسبي يساوي

رجة الحيـاد،  االستجابة قد زاد عن دمما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أنه 

.يتم دراسة وتحليل االنحرافات المهمة الواردة في التقارير

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجة الكلية مـن  (3.56يساوي الثامنة عشر المتوسط الحسابي للفقرة -

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية%71.2يساويالحسابي النسبي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل علـى أن  

ي على التكاليف واإليرادات الفعلية المقارنة باألداء المخطط لقيـاس أداء مراكـز   التقارير تحتو

.المسؤولية

و المتوسـط  3.65وبشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال يسـاوي    -

أثـر  "مجـال  عتبر يلذلك ،0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 73الحسابي النسبي يساوي 

دال إحصائيا " محاسبة المسؤولية على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركاتتطبيق آليات 

يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهـذه المجـال يختلـف    ، مما α=0.05عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينـة علـى هـذا    3جوهريا عن درجة الحياد وهي 

كن قبول الفرضية القائلة بأن هناك أثر لتطبيق محاسبة المسـؤولية علـى   وبالتالي يمالمجال، 

تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق  

. المالية
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)16(جدول رقم 

يوضح المتوسط الحسابي واألهمية النسبية والقيمة االحتمالية للمجال الثالث 
تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركاتأثر

المتوسط الفقرات.م
األهمية 

النسبية 

مستوى 

االحتمال
الترتيب

). ABC(نظام التكالیف المبني على األنشطة -أ
).ABC(توجھات اإلدارة العلیا في تطبیق نظام -

تتوافر معلومات كافیة لدى إدارة الشركة عن أھمیة نظام  1.
)ABC .(3.5671.20.0113

ترى إدارة الشركة أن مخرجات نظام التكالیف المطبق حالیا 2.
ABC.(4.1282.40.0002(سلیمة وال حاجة للتحول إلى نظام 

تفوق المنافع)ABC(ترى إدارة الشركة أن تكلفة تطبیق نظام 3.
3.0260.40.7365.المتوقعة من تطبیقھ

.4
ترى إدارة الشركة أن نظام التكالیف التقلیدي یشوه حساب 
معدالت تحمیل تكلفة الوحدة المنتجة، مما یستدعي تطبیق نظام 

)ABC.(
2.6452.80.0146

تستلزم صعوبة تحدید تكلفة بعض المنتجات تطبیق نظام 5.
)ABC.(3.5270.40.0004

إن توافر اإلعتقاد لدى إدارة الشركة بإمكانیة إعادة حساب تكلفة 6.
ABC.(4.1683.20.0001(المنتجات بشكل أدق، سوف یؤدي إلى تطبیق نظام 

یساعد توفر أنظمة محاسبیة سلیمة لدى الشركات الصناعیة في -
).ABC(تطبیق نظام 

ABC.(4.4488.80.0001(نظام یسھل توفر الموارد البشریة المؤھلة تطبیق7.

یتطلب تزاید استخدام األتمتة في عملیات اإلنتاج، ضرورة تطبیق 8.
ABC.(4.1820.0003(نظام 

یؤدي توفر إجراءات وأنظمة محاسبیة تتمیز بالمرونة إلى تطبیق 9.
ABC.(4.3860.0002(نظام 

في تطبیق نظام إن استخدام الشركة البرامج المحوسبة یساعد 10.
)ABC.(4.0681.20.0004

في تفعیل درجة المنافسة) ABC(دور تطبیق نظام -

إن اختالف وتدني أسعار المنتجات المنافسة یتطلب السعي نحو .11
3.6873.60.0004.(ABC)تبني نظام 

.12
في الرقابة على عناصر التكالیف (ABC)یساعد تطبیق نظام 

كل أدق مما یؤدي إلى مواجھة المنافسة بشكل وتخصیصھا بش
. أقوى

4.1820.0001

لتسعیر المنتجات التنافسیة بشكل أدق، من الضروري تطبیق نظام 13.
(ABC).3.7740.0003

تعتمد إدارة الشركة على بیانات التكالیف في عملیة اتخاذ 14.
3.9478.80.0002.القرارات بخصوص طرح منتجات جدیدة وتنافسیة
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المتوسط الفقرات.م
األهمية 

النسبية 

مستوى 

االحتمال
الترتيب

أسلوب التكلفة المستھدفة-ب

یتطلب تزاید استخدام التكنولوجیا الحدیثة واألتمتة في إنتاج المنتج .15
3.8476.80.0003.تطبیق أسلوب التكلفة المستھدفة

16.
التسویق، التصنیع، (یوجد اندماج بأنشطة ومھام أقسام الشركة 

م وتشجیع عملیة حساب التكلفة لدع) الخ...البیع، إدارة التكلفة
.المستھدفة

3.4268.40.0175

یتم إجراء بحوث على السوق والبیئة السوقیة والتنافسیة للشركة .17
3.6272.40.0004.التي تعمل من خاللھا

2.3460.0006.یتم تحدید مواصفات المنتج وفقا لرغبات الزبائن.18

ة بأن یطرح من السعر المستھدف یتم حساب التكلفة المستھدف.19
4.6920.0001.ھامش الربح والمخصصات واالحتیاطیات

یضمن تطبیق أسلوب التكلفة المستھدفة مستوى مرتفع لجودة .20
4.0681.20.0002.المنتج

3.8276.40.000لجمیع الفقرات

:يتبين) 16(رقممن جدول

:)ABC(نشطة نظام التكاليف المبني على األ-أ

):ABC(محور توجهات اإلدارة العليا في تطبيق نظام 

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجـة الكليـة مـن    (4.16يساوي السادسة المتوسط الحسابي للفقرة -

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 83.2الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  ما يدل على أن متوسط م0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل علـى أن  

بإمكانية إعادة حساب تكلفة المنتجات بشكل أدق سوف يؤدي اتتوافر اإلعتقاد لدى إدارة الشرك

).ABC(إلى تطبيق نظام 

أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي يسـاوي    2.64يساوي الرابعةوسط الحسابي للفقرة المت-

مستوى داللةدلذلك تعتبر الفقرة دالة إحصائية عن0.014تساويوأن القيمة االحتمالية% 52.8

، وهذا يعني أنـه ال يوجـد   عن درجة الحيادنقصمما يدل على أن متوسط االستجابة قد 0.05

فراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أنه ال ترى إدارة الشركات أن نظـام  موافقة من قبل أ

، مما ال يستدعي تطبيق نظام دالت تحميل تكلفة الوحدة المنتجةالتكاليف التقليدي يشوه حساب مع

)ABC.(



90

):ABC(توفر أنظمة محاسبية سليمة لدى الشركات الصناعية في تطبيق نظاممحور مساعدة

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجـة الكليـة مـن    (4.44يساوي السابعة وسط الحسابي للفقرة المت-

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 88.8الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

ناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يـدلل علـى   وهذا يعني أن ه

).ABC(تسهيل توفر الموارد البشرية المؤهلة تطبيق نظام 

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجـة الكليـة مـن    (4.06يساوي العاشرة المتوسط الحسابي للفقرة -

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000اويتسوأن القيمة االحتمالية% 81.2الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقـرة، ممـا يـدلل أن    

).ABC(استخدام الشركات للبرامج المحوسبة يساعد في تطبيق نظام 

:في تفعيل درجة المنافسة) ABC(تطبيق نظام محور

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجة الكليـة مـن   (4.1يساوي الثانية عشر المتوسط الحسابي للفقرة -

لذلك تعتبـر الفقـرة دالـة    0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 82الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  لى أن متوسط مما يدل ع0.05مستوى داللةدإحصائية عن

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يـدلل علـى   

في الرقابة على عناصر التكاليف وتخصيصها بشـكل أدق ممـا   ) ABC(مساعدة تطبيق نظام 

.يؤدي إلى مواجهة المنافسة بشكل أقوى

أي أن المتوسـط   ) 5الدرجة الكلية من (3.68يساوي الحادية عشر سابي للفقرة المتوسط الح-

لذلك تعتبر الفقـرة دالـة   0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 73.6الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل علـى أن  وهذا يعني أن هناك

).ABC(إختالف وتدني أسعار المنتجات المنافسة يتطلب السعي نحو تبني نظام 

:أسلوب التكلفة المستهدفةمحور-ب

أي أن المتوسـط ) 5الدرجة الكلية مـن  (4.6يساوي لتاسعة عشر المتوسط الحسابي للفقرة ا-

لذلك تعتبـر الفقـرة دالـة    0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 92الحسابي النسبي يساوي

االستجابة قد زاد عن درجة الحيـاد،  مما يدل على أن متوسط 0.05مستوى داللةدإحصائية عن

ه وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أن

ـ لحساب التكلفة المس ات واالحتياطيـات مـن السـعر    تهدفة يتم طرح هامش الربح والمخصص

.المستهدف
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أي أن المتوسط الحسابي النسـبي يسـاوي  2.3يساوي الثامنة عشرالمتوسط الحسابي للفقرة -

مستوى داللـة دلذلك تعتبر الفقرة دالة إحصائية عن0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 46

، وهذا يعني أنـه ال يوجـد   عن درجة الحيادنقصمما يدل على أن متوسط االستجابة قد 0.05

موافقة من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أنه ال يتم تحديد مواصـفات المنـتج   

.وفقا لرغبات الزبائن

المتوسـط  و 3.82وبشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال يسـاوي    -

أثـر  "مجال عتبر يلذلك ،0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 76.4الحسابي النسبي يساوي 

" تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسـية للشـركات  

هـذه  يدل على أن متوسط درجـة االسـتجابة ل  مما ، α=0.05دال إحصائيا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 3المجال يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي 

وبالتالي يمكن قبول الفرضية القائلة بأن هناك أثر لتطبيـق أسـاليب اإلدارة   على هذا المجال، 

درجة في اإلستراتيجية للتكلفة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية الم

. سوق فلسطين لألوراق المالية

)17(جدول رقم 

يوضح المتوسط الحسابي واألهمية النسبية والقيمة االحتمالية للمجال الرابع 

أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات

المتوسط الفقرات.م
األهمية 

النسبية 

مستوى 

الاالحتم
الترتيب

التركیز على الزبائن- أ

تقوم الشركة بدراسة دوریة للسوق، للتعرف على حاجات 1.
3.1663.20.3274.ورغبات المستھلكین

3.4268.40.0003.تتصف الشركة بسرعة تلبیة رغبات الزبائن2.

تحرص الشركة على تقدیم تشكیلة واسعة من المنتجات لتلبیة 3.
3.6272.40.0002.غبات أكبر عدد من الزبائنحاجات ور

تقوم الشركة بمتابعة شكاوى الزبائن وتقدیم الحلول المناسبة 4.
2.3460.0025.لھم

تعتقد إدارة الشركة أن الجودة الشاملة تتحدد عن طریق تلبیة 5.
4.6920.0001.حاجات الزبائن
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المتوسط الفقرات.م
األهمية 

النسبية 

مستوى 

الاالحتم
الترتيب

التزام اإلدارة العلیا بالجودة-ب

توجد لدى الشركة خطة واضحة حول الجودة ومحددة بأھداف 6.
3.2865.60.0654.معینة وتلتزم اإلدارة بتطبیقھا

تعمل اإلدارة على نشر ثقافة الجودة في جمیع األقسام 7.
3.9879.60.0002.والمستویات اإلداریة

3.9780.0003.تعمل اإلدارة جاھدة كي تكون خدمات الشركة متمیزة8.

تؤمن اإلدارة بأن الجودة ھي طریقھا وفلسفتھا في تسییر 9.
4.1820.0001.أعمالھا

التحسین المستمر-ج

تحرص الشركة على التحسین المستمر على نظام اإلنتاج 10.
4.2885.60.0002.والخدمة من أجل تحسین الجودة

رض تحسین تعتمد الشركة على أسالیب وأدوات علمیة لغ11.
3.0661.20.9994.الجودة

إن تخطیط المنتجات وتطویرھا وفحصھا وتقدیمھا للسوق 12.
4.3286.40.0001.لتحسین الجودة) غیر متجزئة(تعتبر عملیة متكاملة 

تنظر اإلدارة إلى التحسین المستمر في العمل على أنھ جزء من 13.
3.9780.0003.متطلبات الجودة

نظمة اإلداریةاأل-د

توصف الشركة بسرعة االستجابة للطلبات والمتغیرات من 14.
3.4869.60.0471.خالل وجود أنظمة واضحة وصریحة

یوجد في الھیكل التنظیمي الخاص بالشركة قسم خاص بمراقبة 15.
2.6520.0334.أو توكید الجودة

3.3266.40.1192.لینتوجد خطة تدریب سنویة لتنمیة قدرات العام16.

3.2464.80.7363.تنفذ البرامج التدریبیة بناء على أسس ومعاییر واضحة17.

3.6673.20.000لجمیع الفقرات

:ما يلييتبين) 17(رقممن جدول

:التركيز على الزبائنمحور

أي أن المتوسـط الحسـابي   )5الدرجة الكلية من (4.6المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة يساوي -

ـ  0.000وأن القيمة االحتمالية تساوي % 92النسبي يساوي  دلذلك تعتبر الفقرة دالة إحصـائية عن

وهـذا يعنـي أن   . مما يدل على أن متوسط االستجابة قد زاد عن درجة الحياد0.05مستوى داللة 

يدلل على اعتقاد إدارة الشركات هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما
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الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية أن الجودة الشاملة تتحدد عن طريـق تلبيـة   

.حاجات الزبائن

% 46أي أن المتوسط  الحسابي النسبي يسـاوي  2.3يساوي المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة-

0.05مستوى داللـة  دبر الفقرة دالة إحصائية عنلذلك تعت0.002وأن القيمة االحتمالية تساوي 

وهذا يعني أنه ال يوجد موافقة من .مما يدل على أن متوسط االستجابة قد نقص عن درجة الحياد

تقـوم بمتابعـة شـكاوى    قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على أن إدارة الشركات ال 

.الزبائن وتقديم الحلول المناسبة لهم

:إلتزام اإلدارة العليا بالجودةمحور

أي أن المتوسـط الحسـابي   )5الدرجة الكلية من (4.1يساوي تاسعةالمتوسط الحسابي للفقرة ال-

ـ  0.000وأن القيمة االحتمالية تساوي % 82النسبي يساوي  دلذلك تعتبر الفقرة دالة إحصـائية عن

وهـذا يعنـي أن   . عن درجة الحيادمما يدل على أن متوسط االستجابة قد زاد0.05مستوى داللة 

أن إدارة الشـركات  هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على 

.تؤمن بأن الجودة هي طريقها وفلسفتها في تسيير أعمالها

%65.6أي أن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.28يساوي لسادسةالمتوسط الحسابي للفقرة ا-

0.05مستوى داللة ددالة إحصائية عنغير لذلك تعتبر الفقرة 0.065وأن القيمة االحتمالية تساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة . درجة الحيادال يختلف عنمما يدل على أن متوسط االستجابة 

طـة حـول   أنه توجد لدى الشركات خمن قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على متوسطة

.بدرجة متوسطةالجودة ومحددة بأهداف معينة وتلتزم اإلدارة بتطبيقها

:التحسين المستمرمحور

أي أن المتوسط الحسابي )5الدرجة الكلية من (4.32يساوي ثانية عشرالمتوسط الحسابي للفقرة ال-

ـ لذلك تعتبر الفقرة د0.000وأن القيمة االحتمالية تساوي % 86.4النسبي يساوي  دالة إحصائية عن

وهـذا يعنـي أن   . مما يدل على أن متوسط االستجابة قد زاد عن درجة الحياد0.05مستوى داللة 

أن تخطيط المنتجات هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على 

.تحسين الجودةل) غير متجزئة(وتطويرها وفحصها وتقديمها للسوق تعتبر عملية متكاملة 

أي أن المتوسط الحسابي النسـبي يسـاوي   3.06يساوي حادية عشرالمتوسط الحسابي للفقرة ال-

ـ غير لذلك تعتبر الفقرة 0.999وأن القيمة االحتمالية تساوي % 61.2 مسـتوى  ددالة إحصائية عن

ـ . عن درجة الحيادال يختلف مما يدل على أن متوسط االستجابة 0.05داللة  ي أن هنـاك  وهذا يعن

أن الشركات تعتمد على من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على متوسطةموافقة بدرجة 

.بدرجة متوسطةأساليب وأدوات علمية لغرض تحسين الجودة
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:األنظمة اإلداريةمحور

ـ )5الدرجة الكليـة مـن   (3.48يساوي رابعة عشرالمتوسط الحسابي للفقرة ال- ط أي أن المتوس

لذلك تعتبـر الفقـرة دالـة    0.047وأن القيمة االحتمالية تساوي % 69.6الحسابي النسبي يساوي 

وهذا . مما يدل على أن متوسط االستجابة قد زاد عن درجة الحياد0.05مستوى داللة دإحصائية عن

ن الشركات أيعني أن هناك موافقة بدرجة عالية من قبل أفراد العينة على تلك الفقرة، مما يدلل على 

.توصف بسرعة اإلستجابة للطلبات والمتغيرات من خالل وجود أنظمة واضحة وصريحة

أي أن المتوسط الحسابي النسـبي يسـاوي   2.6يساوي عشرخامسةالمتوسط الحسابي للفقرة ال-

0.05مستوى داللة دلذلك تعتبر الفقرة دالة إحصائية عن0.033وأن القيمة االحتمالية تساوي % 52

ه ال يوجد موافقة مـن  وهذا يعني أن. عن درجة الحيادنقصما يدل على أن متوسط االستجابة قد م

ه ال يوجد في الهيكل التنظيمي للشـركات قسـم   أنعلى تلك الفقرة، مما يدلل على عينةقبل أفراد ال

.خاص بمراقبة وتوكيد الجودة

و المتوسـط  3.66يسـاوي  وبشكل عام تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات المجـال   -

أثـر  "مجال عتبر يلذلك ،0.000تساويوأن القيمة االحتمالية% 73.2الحسابي النسبي يساوي 

دال "  تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعيل وزيادة ودعم القـدرة التنافسـية للشـركات   

ا  α=0.05إحصائيا عند مستوى داللة  بة لهـذه المجـال   يدل على أن متوسط درجة االستجا، مم

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة علـى  3يختلف جوهريا عن درجة الحياد وهي 

وبالتالي يمكن قبول الفرضية القائلة بأن هناك أثر لتطبيـق نظـام إدارة الجـودة    هذا المجال، 

ي سـوق  الشاملة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجـة فـ  

. فلسطين لألوراق المالية

مناقشة واختبار الفرضيات : 4-3-3

:الفرضية األولى
)18(جدول رقم 

يوضح معامل اإلرتباط ومستوى اإلحتمال للفرضية األولى
مستوى 

االحتمال 
(sig)

معامل 

االرتباط
الفرضية

0.000 0.625

صائية عند مستوى داللة يؤثر التحديد الدقيق لتكلفة المنتجات تأثيرا ذو داللة إح

0.05=α على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة

.في سوق فلسطين لألوراق المالية
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أثر التحديد الدقيق لتكلفـة المنتجـات                   أن قيمة معامل االرتباط بين) 18(يبين الجدول رقم 

التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق  تفعيل وزيادة ودعم القدرة و

مما يدل على أنه كلما كان هناك 0.05ومستوى االحتمال أقل من مستوى الداللة 0.625المالية

المدرجـة فـي سـوق فلسـطين     الصناعيةتحديد دقيق لتكلفة المنتجات من قبل إدارة الشركات

.القدرة التنافسية لهال وزيادة ودعم لألوراق المالية كلما أدى ذلك لتفعي

:الفرضية الثانية
)19(جدول رقم 

ثانيةيوضح معامل اإلرتباط ومستوى اإلحتمال للفرضية ال

الفرضية 
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال
(sig)

يؤثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية تأثيرا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

0.05=αوزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في على تفعيل

.سوق فلسطين لألوراق المالية

0.7450.000

أثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية  وأن قيمة معامل االرتباط بين) 19(يبين الجدول رقم 

لسـطين لـألوراق   تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سـوق ف 

مما يدل على أنـه كلمـا كـان    0.05ومستوى االحتمال أقل من مستوى الداللة  0.745المالية

المدرجـة فـي سـوق    الصناعيةمن قبل إدارة الشركاتةهناك تطبيق آلليات محاسبة المسؤولي

.كلما أدى ذلك لتفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية لهافلسطين لألوراق المالية

:رضية الثالثةالف
)20(جدول رقم 

ثالثةيوضح معامل اإلرتباط ومستوى اإلحتمال للفرضية ال

الفرضية
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 
(sig)

يؤثر تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة تأثيرا ذو داللة إحصائية عند 

ة للشركات على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسيα=0.05مستوى داللة 

. الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

0.5000.000

أثر تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية أن قيمة معامل االرتباط بين) 20(يبين الجدول رقم 

تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سـوق فلسـطين   للتكلفة و

مما يدل على أنه كلما 0.05ومستوى االحتمال أقل من مستوى الداللة  0.500لماليةلألوراق ا
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المدرجة الصناعيةكان هناك تطبيق ألساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة من قبل إدارة الشركات

.كلما أدى ذلك لتفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية لهافي سوق فلسطين لألوراق المالية

:ية الرابعةالفرض
)21(جدول رقم 

رابعةيوضح معامل اإلرتباط ومستوى اإلحتمال للفرضية ال

الفرضية
معامل 

االرتباط

مستوى 

االحتمال 
(sig)

يؤثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة تأثيرا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

0.05=αصناعية المدرجة في على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات ال

.سوق فلسطين لألوراق المالية

0.5950.000

أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشـاملة  أن قيمة معامل االرتباط بين) 21(يبين الجدول رقم 

تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق  و

مما يدل علـى أنـه كلمـا زاد     0.05حتمال أقل من مستوى الداللة  ومستوى اال0.595المالية

المدرجة في سوق فلسـطين  الصناعيةمن قبل إدارة الشركاتنظام إدارة الجودة الشاملة تطبيق 

.كلما أدى ذلك لتفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية لهالألوراق المالية

:الفرضية الخامسة

)22(جدول رقم 

)أ(خامسة ومستوى اإلحتمال للفرضية ال"Kruskal Wallis Test"ختبار قيمة ايوضح 

الفرضية
قيمة 

االختبار

مستوى 

االحتمال 
(sig)

يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة ودعم 

القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 

.مؤهل العلميللتُعزى 

1.2640.532

أن قيمة االختبـار   "Kruskal Wallis Test"بعد استخدام اختبار ) 22(يبين الجدول رقم 

فـروق  ، مما يدلل على أنه ال يوجد 0.05ومستوى االحتمال أكبر من مستوى الداللة 1.264

ادة ودعم القدرة التنافسية للشـركات  ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزي

، أي أن المؤهـل  للمؤهـل العلمـي  الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تُعزى 

وزيادة ودعم القدرة ق حول دور بيانات التكاليف في تفعيل والعلمي لم يكن له دور في إحداث فر

.اق الماليةالتنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألور
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)23(جدول رقم 

)ب(خامسة ومستوى اإلحتمال للفرضية ال"Kruskal Wallis Test"قيمة اختبار يوضح 

الفرضية
قيمة 

االختبار

مستوى 

االحتمال
(sig)

يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكاليف في تفعيـل وزيـادة   

لمدرجة في سوق فلسـطين لـألوراق   ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية ا

.المالية تُعزى للتخصص العلمي
10.0310.018

أن قيمة االختبـار   "Kruskal Wallis Test"بعد استخدام اختبار ) 23(يبين الجدول رقم 

فروق ذات ، مما يدلل على أنه يوجد 0.05ومستوى االحتمال أقل من مستوى الداللة 10.031

ل دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة ودعم القـدرة التنافسـية للشـركات    داللة إحصائية حو

للتخصص العلمي، والجـدول رقـم   الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تُعزى 

:يوضح متوسطات الرتب) 24(

)24(جدول رقم 

يوضح متوسطات الرتب للتخصصات العلمية
أخرى ةعلوم مالية ومصرفياقتصادمحاسبة 

27.137.5036.2517.25

، وأنه يوجد فروق حول دور بيانات التكـاليف فـي   متوسطات الرتب) 24(يبين جدول رقم 

في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة   تفعيل وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة

ألن لـديهم معرفـة   زى ذلك ، ويعوالمحاسبةلصالح أصحاب تخصص العلوم المالية والمصرفية

.بشكل كبير بموضوع الدراسة بخالف التخصصات األخرى

)25(جدول رقم 

)ج(خامسة ومستوى اإلحتمال للفرضية ال"Kruskal Wallis Test"قيمة اختبار يوضح 

الفرضية
قيمة 

االختبار

مستوى 

االحتمال
(sig)

ف في تفعيل وزيادة يوجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكالي

ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

. المالية تُعزى للمسمى الوظيفي

6.7840.148
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أن قيمة االختبـار   "Kruskal Wallis Test"بعد استخدام اختبار ) 25(يبين الجدول رقم 

فـروق  ، مما يدلل على أنه ال يوجد 0.05داللة ومستوى االحتمال أكبر من مستوى ال6.784

ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشـركات  

أي أن المسـمى  ،للمسمى الـوظيفي الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تُعزى 

م ــودعبيانات التكاليف في تفعيل وزيادة الوظيفي لم يكن له دور في إحداث فروق حول دور

.القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

)26(جدول رقم 

)د(خامسة ومستوى اإلحتمال للفرضية ال"Kruskal Wallis Test"قيمة اختبار يوضح 

الفرضية
قيمة 

االختبار

مستوى 

االحتمال
(sig)

ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة يوجد فروق

ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

.المالية تُعزى لسنوات الخبرة
2.8460.416

أن قيمة االختبار"Kruskal Wallis Test"بعد استخدام اختبار ) 26(يبين الجدول رقم 

فـروق  ، مما يدلل على أنه ال يوجد 0.05ومستوى االحتمال أكبر من مستوى الداللة 2.846

ذات داللة إحصائية حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشـركات  

، أي أن سـنوات  لسنوات الخبـرة الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية تُعزى 

ـ ودعبرة لم يكن لها دور في إحداث فروق حول دور بيانات التكاليف في تفعيل وزيادة الخ م ــ

.القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
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املبحث الرابع

النتائج والتوصيات 
املقترحةاملستقبليةوالدراسات

.النتائج: 4-4-1

.ياتالتوص: 4-4-2

.المقترحةالمستقبليةالدراسات: 4-4-3
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النتائج: 4-4-1
:من خالل تحليل ومناقشة الجوانب النظرية والعملية للدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية

وجود وعي وإدراك من اإلدارة العليا ومتخذي القرار في الشركات الصناعية المدرجة فـي  -1

ق المالية فيما يخص تطبيق آليات الحوكمة، وذلك رغبـة مـنهم فـي    سوق فلسطين لألورا

.تحسين إدارة و قياس أداء الشركات وصوال لألهداف المخطط لها

وتم هناك اهتمام من قبل الشركات الصناعية محل الدراسة بالتحديد الدقيق لتكلفة المنتجات،-2

لدقيق لتكلفة المنتجات ذو داللة إثبات الفرضية األولى القائلة بأن هناك تأثيراً للتحديد ا

على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات α=0.05إحصائية عند مستوى داللة

. الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

تحديد (ة هناك اهتمام من قبل الشركات الصناعية محل الدراسة بأبعاد محاسبة المسؤولي-3

وجود نظام والسياسات المحاسبية المستخدمة، وضوح في القواعد ي، واضح للهيكل التنظيم

معياري للتكاليف واضح ومفهوم من قبل مستخدميه، ويتم دراسة وتحليل االنحرافات الواردة 

، )في التقارير وتحديد أسباب حدوثها والجهة المسؤولة عن حدوثها ووسائل لعالجها

.ةوتطبيقها بدرجات ومستويات إيجابية متفاوت

ذو داللـة  تم إثبات الفرضية الثانية القائلة بتأثير تطبيق آليات محاسـبة المسـؤولية تـأثيراً   -4

على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسـية للشـركات   α=0.05إحصائية عند مستوى داللة 

.الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

مهماً في توفير المعلومات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية للتكلفة تلعب دوراًإن اإلدارة-5

الصناعية من خالل تركيزها على األمور الخطوات اإلستراتيجية التنافسية للشركات

الخارجية وعلى الميزة التنافسية وهيكل المنافسة، وتتمثل أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة 

لتطبيق آليات الحوكمة في مجموعة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية للشركة الصناعية 

، أسلوب التكلفة المستهدفة، نظام بة التكاليف المبنية على األنشطةمحاس: اآلتيةالعناصر

.اإلنتاج الفوري

يمثل منهج التكلفة المستهدفة طريقة تسعير ونظام لتخطيط الربحية وإدارة التكلفة في البيئة -6

ويساعد ،تيجية التي تبحث عن تخفيض تكاليف اإلنتاجالتنافسية حيث يعد أداة اإلدارة االسترا

.على طرح منتجات ذات مواصفات ضمن رغبات المستهلكين وضمن حدودهم المالية

يساعد توفر أنظمة محاسبية سليمة لدى الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين -7

).ABC(لألوراق المالية في تطبيق نظام محاسبة التكاليف المبنية على األنشطة
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تم إثبات الفرضية الثالثة القائلة بتأثير تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفـة تـأثيراً ذو   -8

على تفعيل وزيـادة ودعـم القـدرة التنافسـية     α=0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة 

. للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

ل الشركات الصناعية محل الدراسة بأبعاد نظام إدارة الجودة الشاملةهناك اهتمام كبير من قب-9

، )التركيز على الزبائن، التزام اإلدارة العليا بالجودة، التحسين المستمر، األنظمة اإلدارية(

. وتطبيق هذه األبعاد بدرجات ومستويات إيجابية متفاوتة

ذو داللـة  إدارة الجودة الشاملة تأثيراًتطبيق نظامالقائلة بتأثيرتم إثبات الفرضية الرابعة -10

على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسـية للشـركات   α=0.05إحصائية عند مستوى داللة 

.الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

أعوام، وهذا يعكـس تـوفر   ) 5(من المجيبين لديهم خبرة تزيد عن %) 90(إن ما نسبته -11

مما يؤكد توفر كادر مؤهل بإعتباره أحد المقومات الرئيسة لتطبيق آليـات ،يهمخبرة جيدة لد

.الحوكمةومبادئ

حول دور بيانات α=0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -12

التكاليف في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق 

.ي والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرةعزى للمؤهل العلمفلسطين لألوراق المالية تُ

حول دور بيانات التكـاليف  α=0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -13

في تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية المدرجة فـي سـوق فلسـطين    

الماليـة والمصـرفية   لألوراق المالية تُعزى للتخصص العلمي لصـالح تخصـص العلـوم    

. والمحاسبة
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التوصيات: 4-4-2
:بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة فإننا نوصي بما يلي

ضرورة إدخال مفهوم حوكمة الشركات في خطط المناهج الدراسية بأقسام المحاسبة في -1

مل والندوات والحاالت العملية لشرح الجامعات الفلسطينية مع التركيز على عقد ورش الع

.الجوانب التطبيقية لهذا المفهوم في البيئة الفلسطينية

أن تسعى الشركات الصناعية الفلسطينية لزيادة قدرتها التنافسية كهدف استراتيجي ضرورة-2

بشكل يتفق ومتطلبات النظام االقتصادي العالمي الجديد الذي ال بد وأن يضعف القدرات 

.لمواجهته والتعامل معهلصناعات الدول النامية، إذا لم تجد سبيالًالتنافسية

الصناعية الفلسطينية على إدارة السياسات التنافسية الشركاتفيالتسويقإداراتزيادة حرص-3

عرف على رغبات وحاجات ة شاملة للتخالل إجراء دراسات سوقيمنفعالبشكل

نتجات وتسعيرها وتوزيعها وترويجها مبنية على ، بحيث تكون عمليات إنتاج المالمستهلكين

.أساس نتائج تلك الدراسات

محاسبة التكاليف نظامتطبيقضرورة زيادة قدرة اإلدراك لدى إدارات الشركات بأهمية -4

من تخصيص دقيق للتكاليف لمنتجاتها لتتمكن بالتالي ّؤالذي يABC((المبني على األنشطة

الوقت المناسب ألسعار هذه المنتجات واختيار منافذ التسويق من اتخاذ القرار المناسب وفي

سوق ترسخ به أقدام تلك في ، وبالتالي مدى قدرتها على المنافسةالتي تراها مناسبة

.الشركات التي تمتلك نظام معلومات قوي ومتين يمدها بما تحتاجه منها في الوقت المناسب

للشركات الصناعية المدرجة وبصورة دوريةإعداد التقارير على مستوى مراكز المسؤولية-5

، ألنها تُمكن اإلدارة العليا من التعرف على كفاءة مسؤول في سوق فلسطين لألوراق المالية

المركز في استخدام الموارد المتاحة له وبالتالي ستتمكن اإلدارة العليا من تحديد مراكز 

.المسؤولية الضعيفة ومعرفة أسباب ضعفها

أكبر لعملية تحديد االنحرافات بين األداء الفعلي والمخطط لمراكز المسؤولية إعطاء أهمية-6

والعمل على دراسة في الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، 

وتفسير تلك االنحرافات بالطريقة التي تحدد أسبابها وتمكن من وضع وسائل العالج 

.المناسبة

بدرجة أكبر لبيانات التكاليف وتحليالتها، ألنها تمثل المدخل الفعال ضرورة توجيه االهتمام -7

.لوصول الشركات الصناعية إلى مركز تنافسي مميز في ظروف المنافسة السائدة حاليا

ضرورة أن تتضمن اإلجراءات الحاكمة للتنظيم اإلداري الفعال في جوانبه المختلفة -8

التكاليف والمحاسبة اإلدارية في وضع خطط بالشركات الصناعية الفلسطينية، دور أنظمة 
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الشركة ووضع األهداف ومتابعة التنفيذ، وتقييم األداء في ضوء آليات الحوكمة المتمثلة في 

. تطبيقات محاسبة المسؤولية وأساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة ومفاهيم الجودة الشاملة

كافة المستويات التنظيمية بأهمية إدارة الجودة ترسيخ القناعة لدى اإلدارة العليا والعاملين في -9

الشاملة، والفوائد الناجمة عن تطبيقها، ودون اقتناع اإلدارة بأهمية إدارة الجودة الشاملة فإن 

ال بد من ترجمة اإلقتناع إلى وأي جهد يبذل وفي أي مستوى كان لن يكتب له النجاح، 

.ة والبشرية والتسهيالت الكافيةممارسات فعلية ملموسة، وتوفير الموارد المادي

العمل على إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث الخاصة بتطبيقات الحوكمة والممارسة -10

.السليمة لها، ودورها في منع حدوث الفشل المالي للشركات

المقترحةالمستقبليةالدراسات: 4-4-3
للشركات المدرجة في سوق ةدراسة أثر تطبيق نظم المعلومات على اكتساب القدرة التنافسي-1

.فلسطين لألوراق المالية

شركاتدراسة أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على اكتساب القدرة التنافسية في ال-2

.الصناعية بقطاع غزة

دراسة تكامل إعادة الهندسة والجودة الشاملة وتأثيرهما على أداء المنشآت الصناعية وقدرتها -3

.التنافسية

.سوق فلسطين لألوراق المالية في إلزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمةتقييم دور-4
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املالحق

.قائمة اإلستبانة): 1(الملحق رقم ·

.مة أسماء محكمي اإلستبانةقائ): 2(الملحق رقم ·
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)1(الملحق رقم 

قائمة اإلستبانة

بسم اهللا الرحمن الرحيم

– 
 

 


استبانــة
ـة/المحترم............................................األخت الكريمة / األخ الكريم 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

تحية طيبة وبعد،،،

االستبانة المرفقة هي جزء من بحث أكاديمي لنيل درجة الماجسـتير مـن كليـة التجـارة     

:تخصص المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية بغزة، وهي بعنوان

دور بيانات التكاليف في تفعيل القدرة التنافسية في ضوء آليات الحوكمة

"دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"

ع العملي، لذا يأمل الباحـث أن  وحيث إن قيمة البحث العلمي تأتي من خالل ربطه بالواق

.تتكرموا باإلجابة على هذه اإلستبانة بدقة وموضوعية بما يساعد على تحقيق الهدف من البحث

ونعدكم بأن يتم التعامل مع إجاباتكم بسرية تامة، وأال تسـتخدم إال ألغـراض البحـث    

.في ذلكالعلمي فقط، ونؤكد استعدادنا لتزويدكم بنتائج هذه الدراسة إذا رغبتم 

شاكرين لكم حسن تعاونكم واستجابتكم ،،،

الباحث

أحمد محمود خليل األسطل
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: أمام اإلجابة المناسبة) √(أرجو وضع عالمة 

:معلومات عامة: أوالً

:المؤهل العلمي-1

.يرماجست□ .                                     بكالوريوس□

).................حددها(أخرى □.دكتوراه□

:التخصص-2

.                     اقتصاد□ .                                        محاسبة□

)..............حددها(أخرى □ .علوم مالية ومصرفية□

:المسمى الوظيفي-3

.    مدير مالي□ .                                      مدير عام□

.رئيس قسم الحسابات□.                             مدقق حسابات□

)...............حددها(أخرى □ .                               محاسب□

:سنوات الخبرة-4

.        أعوام10إلى أقل من 5من □ .                              أعوام5أقل من □

.عاماً فأكثر15□.            عاما15ًإلى أقل من10من □
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:قيق لتكلفة المنتجات على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركةأثر التحديد الد: ثانياً

الفقرةرقم

موافق بدرجة 

قليلةمتوسطةعاليةعالية جداً
قليلة 

جداًَ

1
نظام التكاليف المطبق بشركتكم يؤدي إلى قياس فعلـي  

.لعناصر اإلنتاج

2
ة عن نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات سريع

.األداء وفي الوقت المناسب

3
تساعد بيانات نظام التكاليف على تحسين أساليب حساب 

.تكلفة المنتجات

4
يساهم وجود نظام التكاليف في تقيـيم تكلفـة منتجـات    

.الشركة بشكل واقعي

5
وجود نظام تكاليف يساعد على تقليل تكاليف التخـزين  

.عند حدها األدنى

6

نظام التكاليف المطبق بشركتكم يقدم بيانات دقيقة عـن  

الموردين، مما يساعد في الحصول علـى مـواد خـام    

.بأسعار مناسبة

:أثر تطبيق آليات محاسبة المسؤولية على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركة: ثالثاً

الفقرةرقم

موافق بدرجة 

قليلةمتوسطةعاليةعالية جداً
قليلة 

جداًَ

الهيكل التنظيمي-أ

1
هناك تحديد واضح للهيكل التنظيمي للشركة والوحدات 

.اإلدارية فيها

.يوجد وصف واضح لمراكز المسؤولية في الشركة2

.يوجد مدير مختص لكل مركز مسؤولية3

4
يمــنح مــدير المركــز الصــالحيات المناســبة ألداء 

.تهمسؤوليا

.يؤدي كل مركز مسؤولية نوع واحد من النشاط5

.العمليات داخل مركز المسؤولية الواحد متجانسة6

النظام المحاسبي- ب

1
هناك وضوح فـي القواعـد والسياسـات المحاسـبية     

.المستخدمة
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2
يوجد ربط بين النظام المحاسـبي والهيكـل التنظيمـي    

.للشركة

3
يوجد ربط بـين عناصـر التكـاليف وبـين مراكـز      

.المسؤولية

4
باإلمكان معرفة إجمالي التكاليف التي تخـص مركـز   

.مسؤولية معين

النظام المعياري للتكاليف-ج

1
يوجد تقدير لألداء المعياري الالزم إلنجاز النشاط فـي  

.مراكز المسؤولية

2
ير على أسس تناسب طبيعة هدف مركـز  تُوضع المعاي

.المسؤولية

3
تُستخدم التكاليف المعيارية في تقـدير تكـاليف انجـاز    

.النشاط

4
تُعتبر معايير التكاليف واضـحة ومفهومـة مـن قبـل     

.مستخدميها

5
تُشارك مراكز المسؤولية في وضع معـايير التكـاليف   

.التي تخصها

6
ليف المعيارية بناء على دراسة علمية من قبل تُقدر التكا

.أشخاص مهنيين

نظام التقارير-د

.تُعد التقارير مقياس أداء مراكز المسؤولية1

2
تحتوي التقارير على التكـاليف واإليـرادات الفعليـة    

. المقارنة باألداء المخطط لقياس أداء مركز المسؤولية

3
تحليل االنحرافات المهمـة الـواردة فـي    يتم دراسة و

.التقارير

.تُحدد أسباب حدوث االنحرافات4

.تُحدد الجهة المسؤولة عن حدوث االنحرافات5

.تُوضع وسائل لعالج أسباب االنحرافات6
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:دة ودعم القدرة التنافسية للشركةأثر تطبيق أساليب اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة على تفعيل وزيا: رابعاً

الفقرةرقم

موافق بدرجة 

قليلةمتوسطةعاليةعالية جداً
قليلة 

جداًَ

)  ABC(نظام التكاليف المبني على األنشطة -أ

)ABC(توجهات اإلدارة العليا في تطبيق نظام -

1
تتوافر معلومات كافية لدى إدارة الشركة عـن أهميـة   

).ABC(نظام 

2
ترى إدارة الشركة أن مخرجات نظام التكاليف المطبق 

).ABC(حاليا سليمة وال حاجة للتحول إلى نظام 

3
تفوق ) ABC(ترى إدارة الشركة أن تكلفة تطبيق نظام 

.المنافع المتوقعة من تطبيقه

4

ترى إدارة الشركة أن نظام التكاليف التقليـدي يشـوه   

ت تحميل تكلفة الوحـدة المنتجـة، ممـا    حساب معدال

).ABC(يستدعي تطبيق نظام 

5
تستلزم صعوبة تحديد تكلفة بعض المنتجات تطبيق نظام 

)ABC.(

6
إن توافر االعتقاد لدى إدارة الشركة بإمكانيـة إعـادة   

حساب تكلفة المنتجات بشكل أدق، سوف يـؤدي إلـى   

).ABC(تطبيق نظام 

فر أنظمة محاسبية سليمة لدى الشركات يساعد تو-

.)ABC(الصناعية في تطبيق نظام

1
يسهل توفر الموارد البشرية المؤهلـة تطبيـق نظـام    

)ABC.(

2
يتطلب تزايد استخدام األتمتة فـي عمليـات اإلنتـاج،    

). ABC(ضرورة تطبيق نظام

3
مرونـة  يؤدي توفر إجراءات وأنظمة محاسبية تتميز بال

).ABC(إلى تطبيق نظام 

4
إن استخدام الشركة البرامج المحوسبة يساعد في تطبيق 

).ABC(نظام 

.في تفعيل درجة المنافسة) ABC(دور تطبيق نظام -

1
إن إختالف وتدني أسعار المنتجات المنافسـة يتطلـب   

).ABC(السعي نحو تبني نظام 
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2

في الرقابة على عناصـر  ) ABC(يساعد تطبيق نظام 

التكاليف وتخصيصها بشكل أدق مما يؤدي إلى مواجهة 

.المنافسة بشكل أقوى

3
لتسعير المنتجات التنافسية بشكل أدق، من الضـروري  

).ABC(تطبيق نظام 

4

تعتمد إدارة الشركة على بيانات التكاليف فـي عمليـة   

يـدة  اتخاذ القرارات بخصـوص طـرح منتجـات جد   

.وتنافسية

أسلوب التكلفة المستهدفة- ب

1
يتطلب تزايد استخدام التكنولوجيا الحديثة واألتمتة فـي  

.إنتاج المنتج تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة

2
التسـويق،  (يوجد اندماج بأنشطة ومهام أقسام الشـركة  

عملية لدعم وتشجيع ) الخ...التصنيع، البيع، إدارة التكلفة

.حساب التكلفة المستهدفة

3
يتم إجراء بحوث على السوق والبيئة السوقية والتنافسية 

.للشركة التي تعمل من خاللها

.يتم تحديد مواصفات المنتج وفقاً لرغبات الزبائن4

5
يتم حساب التكلفة المستهدفة بأن يطـرح مـن السـعر    

.واالحتياطياتالمستهدف هامش الربح والمخصصات 

6
يضمن تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة مستوى مرتفـع  

.لجودة المنتج

: أثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة على تفعيل وزيادة ودعم القدرة التنافسية للشركة: خامساً

الفقرةرقم

موافق بدرجة 

قليلةمتوسطةعاليةعالية جداً
قليلة 

جداًَ

لتركيز على الزبائنا-أ

1
تقوم الشركة بدراسة دورية للسوق للتعرف على حاجات 

.ورغبات المستهلكين

.تتصف الشركة بسرعة تلبية رغبات الزبائن2

3
تحرص الشركة على تقديم تشكيلة واسعة من المنتجـات  

.لتلبية حاجات ورغبات أكبر عدد من الزبائن

4
بمتابعة شكاوى الزبـائن وتقـديم الحلـول    تقوم الشركة

.المناسبة لهم



118

5
تعتقد إدارة الشركة أن الجودة الشاملة تتحدد عن طريـق  

.تلبية حاجات الزبائن

التزام اإلدارة العليا بالجودة- ب

1
توجد لدى الشركة خطة واضحة حول الجودة ومحـددة  

.هابأهداف معينة وتلتزم اإلدارة بتطبيق

2
تعمل اإلدارة على نشر ثقافة الجودة في جميـع األقسـام   

.والمستويات اإلدارية

.تعمل اإلدارة جاهدة كي تكون خدمات الشركة متميزة3

4
تؤمن اإلدارة بأن الجودة هي طريقها وفلسفتها في تسيير 

.أعمالها

التحسين المستمر-ج

1
التحسين المستمر على نظام اإلنتاج تحرص الشركة على

.والخدمة من أجل تحسين الجودة

2
تعتمد الشركة على أساليب وأدوات علمية لغرض تحسين 

.الجودة

3
إن تخطيط المنتجات وتطويرها وفحصها وتقديمها للسوق 

.لتحسين الجودة) غير متجزئة(تعتبر عملية متكاملة 

4
التحسين المستمر في العمل على أنـه  تنظر اإلدارة إلى

.جزء من متطلبات الجودة

األنظمة اإلدارية-د

1
توصف الشركة بسرعة االستجابة للطلبات والمتغيـرات  

.من خالل وجود أنظمة واضحة وصريحة

2
يوجد في الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة قسم خـاص  

.بمراقبة أو توكيد الجودة

.توجد خطة تدريب سنوية لتنمية قدرات العاملين3

.تنفذ البرامج التدريبية بناء على أسس ومعايير واضحة4

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،
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)2(الملحق رقم 

محكمي اإلستبانةقائمة بأسماء 

المسمى الوظيفياإلسم.م

سالم عبد اهللا سالم حلس . د.أ1
رئيس الجامعة اإلسالمية للشؤون اإلدارية نائب 

والمالية

علي عبد اهللا أحمد شاهين. د2
مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشؤون 

اإلدارية والمالية

نائب عميد كلية التجارة بالجامعة اإلسالميةحمدي شحدة محمود زعرب. د3

معة اإلسالميةرئيس قسم المحاسبة بالجاماهر موسى حامد درغام. د4

سمير خالد حسين صافي. د5
أستاذ اإلحصاء المشارك بكلية التجارة بالجامعة 

اإلسالمية


