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َعن أبي الدَّرداِء َرِضَي اهلُل عنُه قاَل َسِمْعُت َرُسـوَل اهلِل صـلَّى اهلُل علْيـه  روى البخاري في صحيحه

 :وسلََّم َيُقولُ 

ََ َطِرْيَقـم"  نَّ الَم ِ َكـةَ ن َسـَل ُُ أْجِنَحَتَ ـا  َا َيْبَتِغـي ِفْيـِه ِعْلَمـًا َسـ ََّل اهلُل لـُه َطِرْيَقـًا إلـى الَجنَّـة واال َلَتَضـ

ُُ َو إنَّ الَعــاِلَم َلَيْســَتغِيُر لــُه َمــن فــي السَّــمواِت وَمــن فــي اَرَِّ َحتَّــى  ِلَطاِلــِب الِعْلــِم ِرَضــًا ِبمــا َيْصــَن

نَّ الُعَلمـاِء َوَر َـُة  وَفْضُل الَعـاِلِم َعلـى الَعاِبـدِ الِحْيتَاُن في الَماِء  َكَيضـِل الَقَمـِر علـى َسـاِ ِر الَكَواِكـِب واال

نَّ اَنِبْياَء لمْ   "ُيَوَرُ وا ِدْينارًا وال ِدْرَهَمًا َو إنَّما َورَُّ وا الِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه أَخَذ ِبَحٍظ َواِفرٍ  اَنِبْياِء واال

 

 

 

 د ب عظيربيعن عأل

 :العماد االصي اني قال

 : إني رأيُت أنه ال يكتُب إنساٌن كتابًا في يوِمِه إال قال في َغِدهِ  "

ََ هذا ولو ُقِدَم هذا لكان أفَضُل، ولو ِزيَد كذا لكان يستحسُن، لو ُغيَِّر هذا لكان أحسُن،  ولو ُتِر

 "جملة البشروهذا من أعظم الِعَبر، وهو دليل على استي ء النقص على  لكان أجملُ 

  



 ت
 

 ملخص الدراسة

هذه  وقد هدفت, دارية في تفعيل حوكمة الشركاتساليب المحاسبة اإلأتناولت هذه الدراسة دور   
الدراسة إلي دراسة الحوكمة من جوانبها المختلفة والتعرف على أهم العوامل التي من الممكن أن 

مالي واإلداري لما لها من دور كبير في العمل ال على أساليب المحاسبة اإلداريةوركزت تؤثر عليها 
 عتماد على البيانات األولية والثانويةالدراسة واختبار فرضياتها تم اإل ولتحقيق أهداف, في الشركات

شركة صناعية  56 زعت علىاستبانه تتناسب مع هذا الغرض وُ  وقد ُصممت في جمع المعلومات
إستبانة منها بنسبة  56وقد تم استرداد , ق القطاععاملة في قطاع غزة وزعت على جميع مناط

تحليل في سلوب التحليل اإلحصائي الوصفي أُ عتمدت الدراسة على إوقد  ,%3.29ارجاع بلغت 
 .ختبار فرضياتهاامتغيرات الدراسة و 

أن تطبيللق أسللاليب المحاسللبة ا داريللة  :وتوصللت الدراسللة إلللى مجموعللة مللن النتللائ  لعلل أهمهللا     
وأن الشللللركات , التقليديلللة والحديثللللة يسللللاهم بشللللكل كبيلللر وفعللللال فللللي زيللللادة فعاليلللة حوكمللللة الشللللركات

جللراتاتتطبللق قواعللد الصللناعية  تقللوم بتللدعيم عنصللر الحوكمللة حيللن بينللت النتللائ  أن الشللركات  وا 
تقلوم بتحسلين عمليلة اسلتخدام الملوارد نهلا أو  ,النزاهة والشلفافية فلي المعلامات التلي تقلوم بهلا الشلركة

تخفلليض المخللاطر المتعلقللة بالفسللاد  الشللركات علللىتعمللل إدارة  كللذل  ,واسللتغالها ا سللتغال األمثللل
الشلركات الصلناعية العامللة فلي قطلاع وقد بينت النتائ  أن , المالي واإلداري التي تواجهها الشركات

كللون  سللاليب التقليديللةاريللة الحديثللة بشللكل أكبللر مللن األدإلغللزة تطبللق األسللاليب الحديثللة للمحاسللبة ا
سللاليب التقليديللة حيللن بلللو الللوزن النسللبي لتطبيللق األ شللركات قطللاع غللزة هللي شللركات حديثللة النشلل ة

وأن , %77.78سللاليب الحديثللة بلللوبينمللا الللوزن النسللبي لتطبيللق األ, %00.77داريللة  للمحاسللبة اإل
سللتخداماه هللو أسلللوب التكلفللة المعياريللة وأن أكثللر أسللاليب إة داريللة التقليديللأكثللر اسللاليب المحاسللبة اإل

.المحاسبة اإلدارية الحديثة إستخداماه هو أسلوب إدارة الجودة الشاملة

 للد  اللوعي تنميلةضلرورة: أهمهلا للى بعلض التوصلياتإوبنات على النتائ  توصللت الدراسلة      
 تقلديم فلي ودورهلا اإلداريلة المحاسلبة أسلاليب ب هميلة غلزة قطلاع فلي الصلناعية الشلركات ملدرات

 األطلراف كافلة للد  الحوكملة وثقافلة مفهلوم نشلر عللى لعملوا, القرارات  تخاذ المائمة المعلومات
لحلاقهتمام األكلاديمي بموضلوع حوكملة الشلركات اإلو  ,بالشركات الصناعية العاقة ذات موضلوع  وا 

 متخصصلة تدريبيلة دورات عقلدوضرورة  ,حوكمة الشركات بالمناه  التدريسية بالكليات والجامعات
 عللى تعلود التلي والمزايلا تطبيقهلا يلاتلياتهلا وقواعلدها والتعلرف عللى آلآحوكملة الشلركات و  حلول
 بتطبيقلات الخاصلة واألبحلان الدراسلات ملن المزيلد إجلرات عللى العمللو , تطبيقهلا جلرات اتالشلرك

 .للشركات المالي الفشل حدون منع في ودورها لها والممارسة السليمة الحوكمة
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ABSTRACT 

   The role of managerial accounting Technique in the activation of 

corporate governance is considered in this research, It aims to study the 

various aspects and factors affecting corporate governance. A detailed 

investigation of managerial accounting Technique is introduced including 

their significant role in the financial and managerial performance of the 

companies. In order to achieve the objectives of the study and testing its 

hypotheses, the primary and secondary data through a questionnaire design 

is distributed to 65 industrial companies operating in all regions of Gaza 

Strip. From these questionnaires 60 ones was returned with a rate of 

92.3%. The study was based on the method of descriptive statistical 

analysis study  variables analysis  and  hypotheses testing.          ,.                

                                                                                                                    

     The study indicates that the application of traditional and modern 

managerial accounting Technique contributes in significant and effective 

manner to increasing the effectiveness of corporate governance. Another 

result from the study is that the industrial companies in Gaza Strip apply 

the rules and procedures of governance, by strengthening the integrity and 

transparency in the transactions undertaken by the company, and it 

improves the exploitation of resources to achieve optimal utilization, as 

well as the companies’ management efforts to reduce risks related to 

financial and administrative corruption. Furthermore, the results show that 

industrial companies operating in the Gaza Strip apply the  modern 

Technique of managerial accounting greater than the Traditional  

Technique. The relative weight of the application of the Traditional 

Technique of managerial accounting is 77.08%, while the relative weight 

of the application of the Traditional Technique is 80.83%. The most 

traditional Technique applied by the companies is the standard cost, while 

the total quality management Technique is the most modern Technique 

applid.                     

     According to the results, the study found some of the recommendations 

including: the need to increase awareness among managers of industrial 

companies in the Gaza Strip about the importance of the managerial 

accounting Technique and their role in providing suitable information to 

decisions making. The necessity to work on disseminating the concepts and 

the culture of governance in all parties related to industrial companies. 

Greater care should be made by academic institutions by incorporating the 

subject of corporate governance in the curriculum of the colleges and 

universities. Moreover that, specialized training courses on corporate 

governance should be held including its processes, rules, implementation 

techniques and the benefits that accrue to companies due to their 

application.                                                                                                       
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 شكر وتقدير


ال يشكر اهلل  "عماه بقول النبي صلى اهلل عليه وسلم و  ََِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِ ن إمتثا  لقول اهلل تعالى
 .أر  لزاماه علي أن أشكر ُألوا الفضل, من ال يشكر الناس

نه ليسعدني ويشرفني وبكل ا  , و أن مكنني من انجاز هذا العمل إن الحمد والشكر هلل أو ه وأخيراه    
أستاذ  حمدي شحدة زعربألستاذي الفاضل الدكتور تواضع أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم ا متنان 

الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة, والذي لم  ونائب عميد كلية التجارةالمحاسبة المشار  
ي يت خر في تقديم النصح والتوجيه واإلرشاد, ولم يبخل بجهد أو علم إ  أفاض به علّي فله من

ن ينفع به ا سام وأ, يجعله في ميزان حسناتهأرجو من اهلل أن و  عظيم الشكر والتقدير والعرفان
 .والمسلمين

ستاذ الدكتور سالم حلس نائب رئيس وهم األأتقدم بالشكر الجزيل ألعضات لجنة المناقشة و ما ك   
األعرج عميد كلية العلوم  رياسمحمد  الدكتورو  الجامعة ا سامية للشئون ا دارية والمالية األسبق

ثرائ ,نولوجياوالتك ها بالماحظات والتوجيهات اللذين شرفاني بالموافقة على مناقشة هذه الدراسة, وا 
الصرح  ة اإلسامية, هذاإ  أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الجامعفي هذا المقام كما   يسعني , القيمة

 .ين فيهاالعاملجميع دارتها ومدرسيها و الشامخ والمنارة العلمية التي   تنطفئ, ممثلة بإ

أصدقائي وأحبائي الذين أفراد عائلتي وجميع إلى جميع كما وأتقدم بجزيل الشكر وا متنان    
لى كل من أسد  لي مشورة أو قدم طوال فترة دراستي وفترة كتابتي للرسالة شجعوني وآزروني , وا 

 .الجزاتلي نصيحة ومعونة, لهم مني جميعاه خالص الشكر والتقدير, فجزاهم اهلل عني خير 

س ل اهلل العزيز القدير أن يتقبل هذا العمل خالصاه لوجهه الكريم, وأن يغفر زلتي ويقبل أ وأخيراه    
, عثرتي, فما كان فيه من صواب فمن اهلل وتوفيقه, وما كان فيه من خط  فمن نفسي والشيطان

 .والحمد هلل رب العالمين

 الباحن
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 المقدمة 

ظهرت في الفترة األخيرة أحدان عالمية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول األمر الذي      
العالمية والتي تؤثر على ا قتصاد العالمي ككل أد  إلى ظهور ما يعرف باألزمات ا قتصادية 

وقد تؤثر على اقتصاديات العديد من الدول في آن واحد هذا األمر أد  إلي ضرورة ظهور 
مصطلحات مالية جديدة تساهم في التعرف على كيفية مواجهة مثل هذه األزمات بل والعمل على 

هد ومن هذه المصطلحات مصطلح  التحوط من الوقوع في مثل هذه األزمات ووأدها في الم
الحوكمة  حين يمكن تعريف الحوكمة ب نها مجموعة من القواعد واإلجراتات التي يتم بموجبها إدارة 
الشركات والرقابة عليها وذل  من خال تنظيم العاقات داخل المؤسسة كتنظيم عاقة مجلس 

حتى مع المجتمع وتنظيم المسئولية البيئية اإلدارة  بإدارة الشركة أو تنظيم العاقة مع المساهمين أو 
يجاد هذا التنظيم من شانه العمل على تحديد الصاحيات ا, وا جتماعية للشركات   ختصاصات وا 

حين إن من أهداف الحوكمة الجيدة كما حددها المعهد القانوني للمحاسبين , دور رقابي فعال
العمل المالي واإلداري في الشركات باإلضافة اإلداريين تقليل المخاطر وتعزيز ا نجاز وتحسين 

 .لتحسين القيادة واإلدارة

أهمية كبيرة منذ انفجار األزمة  Corporate Governance لقد اكتسبت قضية حوكمة الشركات  
أهمية هذه القضية ما اكتشف  القرن العشرين , وزاد من من العقد األخير  اآلسيوية في المالية

ركات األمريكية إداري في بعض الش ة الماضية من تاعب وغش مالي وفسادخال السنوات القليل
فاس , وما ترتب على ذل  من خسائر فادحة إلا , األمر الذي أود  ببعضها إلىالدولية العماقة

 . العالمي القومية المعنية وا قتصاد المصالح المباشرة وا قتصاديات ألصحاب
لى أن الحوكمة تعتبر أحدن إليها إ باكتشاف الجرائم المشارويرجع تزايد أهمية حوكمة الشركات 

ساتة استعمال سلطاتها , وحثها على إلمنعها من  دارات الشركاتإحكام الرقابة على إلتوجه عالمي 
المصالح , وتحسين أدائها وممارساتها المحاسبية,  حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب

كما تؤد  الحوكمة الجيدة الفعالة . مالية وغير المالية الصادرة عنها ال وتوفير الشفافية في التقارير
فصاح إلدار  ومستويات اإلو ا والمالي التشغيليالمبكر  نخفاض مستويات األدات  لى ا كتشافإ

 لىإبالشركات وعاجه فور اكتشافه , األمر الذي يساعد على وقايتها من ا نز ق  والشفافية
وهكذا تبدو لنا  , ويجنبها والمؤسسات واألسواق المالية الكثير من األزمات ,غيابات الغش والفساد 

 .حوكمة الشركات عاجا و وقاتا ومقويا عاما للشركات
ولما لهذا الموضوع من عظيم األهمية وكبير األثر على الحياة ا قتصادية تمت دراسة العوامل 

ة ة الشركات فكان اختيار أساليب المحاسبالتي من الممكن أن تؤدي إلي زيادة فعالية نظام حوكم
 .اإلدارية المختلفة التقليدية والحديثة
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 مشكلة الدراسة

تعتبر حوكمة الشركات من األساليب الحديثة التي تسعى الشركات بها لمواجهة مظاهر الفساد      
ية نظام ونظرا لوجود حاجة ملحة لزيادة فعال, الذي من الممكن أن تتعرض لهاالمالي واإلداري 

ستفادة ممكنة منه يجب التعرف على أهم العوامل التي من إالحوكمة قدر اإلمكان لتحقيق أقصى 
اسبة الممكن أن تؤدي إلى زيادة فعالية نظام حوكمة الشركات ومن هذه العوامل أساليب المح

اسبة اإلدارية مد  عاقة أساليب المح بدراسةهذه الدراسة  فقامتالحديثة اإلدارية سوات التقليدية أو 
اإلجابة على السؤال هذه الدراسة إلي  وقد هدفتزيادة فعالية نظام حوكمة الشركات بالمختلفة 
 :التاليالرئيس 

 وقطاع غزة  الصناعية في شركاتالأساليب المحاسبة ايدارية المطبقة في  ع قة بينالما مدى "
  "زيادة فعالية نظام حوكمة الشركات؟

 -:الرئيس تتفرع األسئلة التالية ومن هذا السؤال 

   الصناعية شركات اللمحاسبة اإلدارية في ل التقليدية ساليباأل عاقة بين تطبيقالما مد
 "؟وبين حوكمة تل  الشركاتقطاع غزة في 

   الصناعية في شركات اللمحاسبة اإلدارية في ل الحديثة ساليباأل عاقة بين تطبيقالما مد
 "؟تل  الشركاتوبين حوكمة قطاع غزة 

 أهمية الدراسة

دراسة الحوكمة من جوانبها المختلفة والتعرف على أهم العوامل  فيهذه الدراسة  هميةأتكمن      
التركيز على أساليب المحاسبة اإلدارية لما لها من دور  وقد تمالتي من الممكن أن تؤثر عليها 

يجابي عمل الشركة إكبير في العمل الرقابي والتخطيطي في الشركات األمر الذي ينعكس بشكل 
دراسة كل أسلوب على حدي وبخاصة األساليب المطبقة في قطاع غزة والتعرف على  تمحين 

ن موضوع الحوكمة هو من الموضوعات خاصة أل, مةعلى فعالية الحوك ساليب ت ثيراه أكثر هذه األ
احية في الساحة ا قتصادية الفلسطينية ودراسة موضوع الحوكمة من هذه الن التي ظهرت مؤخراه 

زيادة ا هتمام بالحوكمة سوات إداريا في الشركات أو أكاديميا يجابي في بالت كيد سيكون له األثر اإل
- :فيالدراسة  هذه تتمثل أهميةفي الجامعات وكذل  

ممن المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال ومتخذي القرار واألطراف  زيادة وتعميق فهم كاه  .1
األخر  المستفيدة لمصطلح حوكمة الشركات من جوانبه المختلفة وتبيان مد  أهمية الحاجة 
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لتطبيقه وما يمكن أن نجنيه من ايجابيات من خال تطبيق قواعده برشد وعلى أسس علمية 
 .يدةرش

وزيادتها فوجود نظام فعال لحوكمة الشركات يؤدي إلي موثوقية تها تهتم الشركات بقيم .2
المعلومات المحاسبية المنشورة وبالتالي زيادة قيمة الشركة حين إن إبراز أهمية حوكمة 

الحد و  المعروضة نزاهة المعلومة الماليةإطار تنظيمي يؤدي إلي ضمان صدق و الشركات ك
 .الدائمة و ذوو الحقوق في الشركةمن استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح األطراف 

توعية الشركات والمؤسسات التي تسعى للتميز ب همية تطبيق نظام وقواعد حوكمة  .8
 .الشركات

حين إن من أهداف الحوكمة الجيدة كما حددها المعهد القانوني  تطبيق نظام الحوكمة .4
ين تقليل المخاطر وتعزيز ا نجاز وتحسين العمل المالي واإلداري في للمحاسبين اإلداري

 .الشركات باإلضافة لتحسين القيادة واإلدارة
التعرف على مد  قدرة أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة في الت ثير على نظام حوكمة  .5

 .الشركات وطبيعة هذا الت ثير

 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلي دراسة موضوع الحوكمة من جوانبه المختلفة ودراسة العوامل التي من      
 تمحين على أساليب المحاسبة اإلدارية التركيز  وقد تمالممكن أن تزيد من فعالية حوكمة الشركات 

على طبيعة ت ثير كل أسلوب على حدي وأي هذه  ل أسلوب من هذه األساليب والتعرفدراسة ك
العاملة في قطاع الصناعية اليب األكثر ت ثيراه وبخاصة تل  األساليب التي تطبقها الشركات األس
- :وكذل  تهدف إلى , غزة 

 .التعرف على مصطلح الحوكمة من جوانبه المختلفة واإلشارة ألهمية تطبيقه .1
ا التعرف على أساليب المحاسبة اإلدارية ومد  تطبيقها في فلسطين وما هو ت ثيرها ودوره .2

 .ا يجابي في الت ثير على فعالية نظام حوكمة الشركات
عتماد على أساليب المحاسبة ام لحوكمة الشركات في فلسطين واإلتكوين نظ المساهمة .8

 .اإلدارية األكثر فعالية في الت ثير ا يجابي على نظام الحوكمة واألكثر تطبيقاه 
 وا هتمام بوضع أسس. ات عليهمحاولة ا ستفادة من تجارب الغير في هذا السياق والبن .4

 .وقواعد للحوكمة في فلسطين
ا هتمام بتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية لما لها من دور فعال على زيادة فعالية نظام  .5

 .حوكمة الشركات
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 فرضيات الدراسة  

 :الرئيسية الفرضية

  المحاسبة بين تطبيق أساليب  7.75توجد عاقة ذات د لة إحصائية عند مستو  ثقة
 .اإلدارية وبين زيادة فعالية حوكمة الشركات

 :الفرضيات الفرعية

 توجد عاقة بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية وزيادة فعالية حوكمة الشركات 
 توجد عاقة بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وزيادة فعالية حوكمة الشركات. 
  عز  إجابات المبحوثين تُ بين  7.75إحصائية عند مستو  ثقة ذات د لة  فروقتوجد

وحجم ، قطاع الصناعة المنتمية اليه الشركة، مدة مزاولة الشركة لنشاط ا: لمتغيرات
 .رأس مال الشركة

 متغيرات الدراسة 

 المتغير المستقل 

دراسة هذه األساليب ومعرفة ت ثير كل أسلوب من هذه   تمتأساليب المحاسبة ا دراية حين      
األساليب على حدي والتعرف على أكثر األساليب تطبيقا في قطاع غزة وأكثرها ت ثيرا على فعالية 

أسلوب التكلفة , تحليل التعادل , الحوكمة ومن هذه األساليب على سبيل المثال   الحصر 
ات وأساليب الموازن, أسلوب التدفق النقدي المخصوم , أسلوب التكلفة الفعلية , المعيارية 

ونظام اإلنتاج  وأسعار التحويل وتحليل ا نحرافات ومحاسبة المسئولية التخطيطية والموازنات المرنة
في الوقت المحدد وأسلوب التكاليف على اساس ا نشطة وأسلوب الموازنة على اساس ا نشطة 

 ...وغيرهافة المستهدفة ونموذج بطاقة ا دات المتوازن وأسلوب التكل والمحاسبة عن ا نجاز

 المتغير التابُ

 .حوكمة الشركات
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 يوضح متغيرات الدراسة  والشكل التالي

 (2شكل رقم )

                                                                 المتغيرات المستقلة

  

 

 

  

     

 

  من جية الدراسة

المنه  الوصفي التحليلي في إجرات الدراسة لكونه من أكثر المناه  استخداما في  تم استخدام     
- :الدراسات ا جتماعية واإلنسانية وذل  للتوصل إلى نتائ  منطقية اعتمادا على المصادر 

- :المصادر ال انوية 

األدب تب في على ما كُ  والمشتملةالكتب والدراسات العربية واألجنبية والتي تتمثل في     
المحاسبي عن موضوع الدراسة وما تم نشره من أبحان ورسائل علمية ومقا ت ودوريات 

 . متخصصة مرتبطة بموضوع الدراسة

 المصادر اَولية

إعدادها وتصميمها خصيصا لغرض الدراسة وفق تدرج مقياس  تمستبانه تم استخدام إ      
Likert  هذه األسئلة  وشملت( 5إلى 1)الخماسي بحين ت خذ كل إجابة أهميتها النسبية من

شركة صناعية عاملة في قطاع  55توزيعها على عينة من  وقد تمالجوانب المختلفة من الدراسة 
 - Statistical Package for Social Sciences)انة من خال برنام  بستتحليل اإل وقد تم غزة

  


 

 فعالية حوكمة الشركات

 األساليب
التقليدية 

للمحاسبة 
 اإلدارية 

-  

 المتغير التابع

 األساليب
 الحديثة

للمحاسبة 
 اإلدارية 
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SPSS) جرات ا ختبارات اإلحصائية المناسبة للتحليل والضرورية لموضوع البحن  اإلحصائي وا 
 :ومنها

   أساليب إحصائية وصفية: أوال

التوزيع التكراري كمؤشر لمعرفة عدد التكرارات لكل فئة من المتغيرات الضابطة وكذل  القيم     
 .المختلفة الكمية للتعرف علي خصائص عينة الدراسة

حين  ,ستبانةإلكمؤشر لترتيب البنود حسب أهميتها من وجهة نظر المستجيبين ل الوسط الحسابي 
الوسط الحسابي إلجابات المبحوثين مؤشرا لدرجة الموافقة على كل بند من البنود المتعلقة يعتبر 

 بفرضيات الدراسة

تي نر  ا نحراف المعياري كمؤشر لمعرفة تشتت القيم عن وسطها الحسابي وغيرها من األساليب ال
 .ضرورة إلجرائها

ضمن  اختبار الفرضيات تماألساليب اإلحصائية ا ستد لية  ختبار فرضيات الدراسة حين :  انيا
 والتي تمخدم الدراسة, ت التي اإلحصائية اإلختبارات وغيره من,  T-testاإلحصائي   اإلختبار

 .نتائ  الدراسة التطبيقية تناسب مع خصائص مجتمع الدراسة وذل  في مرحله تحليلتل اختيارهإ

حين إن  (Cronbach Alpha)التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ  وتم
تساق أدات الفرد من فقرة إلى أخري, وهو يشير إلى قوة ا رتباط إهذا األسلوب يعتمد على 

 .دير جيد للثبات يزود بتق (Alpha)والتماس  بين فقرات المقياس إضافة لذل  فإن معامل 
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الدراسات السابقة: المبحث ال اني  
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 الدراسات العربية :أوال

لتنافسية في ضوء دور بيانات التكاليف في تيعيل القدر ا":بعنوان( 2717, األسطل)راسة د.2
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق "آليات الحوكمة 

 ."المالية

حين تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على الدور الذي تلعبه بيانات التكاليف في زيادة      
التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية وذل   ةوتفعيل ودعم القدر 

  .في ضوت آليات الحوكمة

لتكلفة المنتجات في تفعيل وزيادة ودعم القدرة  وقد هدفت الدراسة إلي بيان اثر التحديد الدقيق     
التعرف على آليات التنافسية للشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية و 

درا  ن هنا  وعيأوقد توصلت الدراسة الى , الحوكمة في ذل   القرار ومتخذي العليا اإلدارة من وا 
 آليات تطبيق يخص فيما المالية لألوراق فلسطين في سوق المدرجة الصناعية الشركات في

 لتكلفة الدقيق بالتحديد الدراسة محل الصناعية الشركات قبل من اهتمام هنا  الحوكمة وأن
 .المسؤولية محاسبة ب بعاد الدراسة محل الصناعية الشركات قبل من اهتمام وأن هنا  المنتجات,

الدراسة إلي ضرورة إدخال مفهوم حوكمة الشركات في خطط ومناه  الدراسة  أوصتوقد      
 ةالشركات الصناعية بزيادة قدرتها التنافسي مالجامعات الفلسطينية وضرورة قيا ب قسام المحاسبة في

هدف استراتيجي وكذل  زيادة حرص إدارة التسويق في الشركات الصناعية على تفعيل دورها لرفع ك
افسية للشركة وأشارت الدراسة إلى أهمية تطبيق نظام التكاليف المبني على األنشطة الذي القدرة التن

 .له دور في تخصيص التكاليف بدقة عالية

يفصـــاح فـــي  رهـــا علـــى مســـتوى اأبعنـــوان حوكمـــة الشـــركات و ( 2717, آل غلللزوي )دراسلللة . 2
ــى الشــركات المســاهمة ،المعلومــات المحاســبية  ــة عل ــة دراســة اختباري العامــة فــي المملكــة العربي

  السعودية

الدراسة في التعرف على ت ثير حوكمة الشركات على مستو  اإلفصاح  حين تمثلت مشكلة      
في القوائم المالية وهل هنا  عاقة بين استقال أعضات مجلس اإلدارة ومستو  اإلفصاح في 

 .المحاسبي فصاحالقوائم المالية وهل هنا  عاقة بين حجم الشركة ومستو  اإل

ثرها على المعلومات        وقد هدفت الدراسة إلي تبيان وتعميق الفهم بمفهوم حوكمة الشركات وا 
لمالية وبيان مد  ت ثير حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي المحاسبية المتمثلة في القوائم ا
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المحاسبي في القوائم  احفي القوائم المالية والتعرف على مد  ت ثير الملكية على درجة اإلفص
 .المالية

مستو  اإلفصاح في القوائم المالية من قبل  اسة إلى ضرورة ا هتمام بزيادةالدر  أوصتوقد      
الشركات المساهمة وزيادة اهتمام الشركات المساهمة بالمسئولية ا جتماعية وحماية البيئة وتعميق 
الفهم بدور لجنة المراجعة وأهميتها في الشركات المساهمة وكذل  يجب على الهيئات المنظمة 

الشركات من خال إلزام الشركات المساهمة بتطبيق  للشركات المساهمة زيادة الدور الرقابي على
يجاد آلية واضحة ومحددة لإلشراف على تنفيذ ضوابط حوكمة الشركات   ئحة حوكمة الشركات وا 

كذل  أوصت بضرورة ا ستفادة من تطبيق حوكمة الشركات ووضع مقياس شامل لقياس أدات ,
ألطراف المختلفة ويعبر عن األدات شركات المساهمة العامة وهو بدوره يعكس وجهات نظر ا

 .الحقيقي للشركات وأوصت كذل  بإعداد دراسات وبحون تهتم في هذا المجال المهم

أ ر تطبيق قواعد الحوكمة على ايفصاح المحاسبي  -:بعنوان ( 2772,أبو حمام )دراسة . 8
 لألوراق المالية  وجودة التقارير المالية دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين

تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مد  ت ثير تطبيق قواعد الحوكمة على اإلفصاح      
 .المحاسبي  وجودة التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 

والجوانب التقنية وقد هدفت الدراسة إلي الوقوف على أهم الجوانب الفكرية واألبعاد التنظيمية      
 لقواعد وفعال محكم أساس وجود من الرغم الى أنه على الدراسةوقد توصلت , لحوكمة الشركات

 بحاجة  زال األمر فان المالية لألوراق فلسطين سوق المسجلة فى الشركات لدي مطبق الحوكمة
 مفاهيمها ورسم الحوكمة قواعد بتطبيق المتعلقة المستجدات لكافه التطوير والمتابعة من المزيد إلى

 غير ولكنها والمستثمرين المساهمين حماية فى تساهم التي القوانين بعض وتوفير أعمق بشكل
 المستثمرين رغبة من ويقلل ا ستثمارات حجم على مباشر بشكل يؤثر مما كامل, بشكل مطبقة
 مقومات توفر بش ن التطبيقات بعض وجود, المالي السوق فى المدرجة الشركات فى ا ستثمار نحو

 فى المساهم وثقه رغبه تدعم التي الكافية الدرجة ترقي إلى   ولكنها للمساهمين العادلة المعاملة
 المالي السوق
ضرورة العمل على بذل المزيد من الجهود ومتابعة المستجدات المتعلقة بالدراسة  أوصتوقد      

والدور ا ستثماري في المجتمع وكذل  الحن بتطبيق قواعد حوكمة الشركات بهدف تنمية الوعي 
 مستثمرين وضرورة العمل على إيجادعلى تحدين األطر القانونية والتنظيمية التي توفر الحماية لل

قواعد عادلة وتطبيقها على كل المساهمين وكذل  منح صاحيات اكبر ألصحاب المصالح في 
أوصت بضرورة قيام سوق فلسطين لألوراق ممارسة الدور الرقابي لزيادة األمن واألمان وكذل  
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ة في سوق المالية بإصدار دليل لحوكمة الشركات وجعل ذل  إلزاميا لجميع الشركات المدرج
 .فلسطين لألوراق المالية

مدى تطبيـق أسـاليب المحاسـبة ايداريـة الحدي ـة فـي  -:بعنوان ( 2772, أبو محسن )دراسة . 4
 البنَو الوطنية العاملة بقطاع غزة

حين تمثلت مشكلة هذه الدراسة في التعرف علي مد  تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية      
 .ة في البنو  الوطنية في قطاع غزةالحديث

التعرف على مد  تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية في البنو   إليوقد هدفت هذه الدراسة      
الوطنية العاملة في قطاع غزة كذل  هدفت للتعرف علي وسائل التغلب علي المعوقات التي تحول 

وقد , دون تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في البنو  الفلسطينية العاملة في قطاع غزة
درا  وعي توصلت الدراسة الى أن هنا   الوطنية البنو  في القرار ومتخذي العليا اإلدارة من وا 

 في منها رغبة وذل  الحديثة, اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق يخص فيما غزة قطاع في العاملة
 اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق مقومات توفرو , لها المخطط لألهداف وصو ه  أدائها قياس تحسين
 هيكل وجود إلى باإلضافة بالمرونة, تتميز محاسبية أنظمة وجود إلى رئيس بشكل يرجع الحديثة
 كفاتات تقودها محوسبة بيانات قواعد وجود مع تزامناه  واألقسام, الدوائر بين العاقات ينظم إداري
 .الحديثة اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق مجا ت في متخصصة علمية
زيادة الوعي لد  مدرات البنو  الوطنية ب همية أساليب  ضرورةبهذه الدراسة  أوصتوقد      

المحاسبة اإلدارية الحديثة ودورها في تقديم المعلومات المائمة  تخاذ القرار وكذل  زيادة الدورات 
التدريبية للعاملين في البنو  الوطنية وخصوصاه المسئولين عن اإلدارات العليا ب ساليب المحاسبة 

األساليب الحديثة وكذل  ضرورة  محاسبة اإلدارية بشكل خاص وخاصةلبشكل عام وأساليب ا
توضيح إجراتات وأساليب قياس األدات المعتمدة من قبل اإلدارات لجميع أفراد البن  بهدف التعريف 

العاقة بضرورة القيام  باألهداف التي تهم اإلدارة العليا وكذل  ضرورة قيام الجمعيات المهنية ذات
التدريبية المتخصصة والمحاضرات وورش العمل للعاملين في القطاع المصرفي لتوجييهم  بالدورات

بفوائد أساليب المحاسبة اإلدارية والية تطبيقها وكذل  العمل علي تفعيل أساليب المحاسبة اإلدارية 
بة ر أساليب المحاسباعتبارها نظام للمعلومات للمساهمة في خدمة اإلدارة وكذل  العمل علي تطوي

مع التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات وكذل  ا هتمام  البنو  لتتاتم اإلدارية داخل
 .ب ساليب المحاسبة اإلدارية عند توظيف الموظفين الجدد
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" دور إدارات المراجعة الداخلية في تيعيل مبادئ الحوكمة  -:بعنوان ( 2772, نسمان )دراسة . 5
 "مصارف العاملة في فلسطين دراسة تطبيقية على قطاع ال

حين تمثلت مشكلة الدراسة في ما دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة      
 ؟في المصارف الفلسطينية

ألعمال  وقد هدفت الدارسة إلي التعرف على األسس والقواعد الازمة إلقامة نظام محكم     
الحوكمة وكذل  بيان الدور التي تقوم به المعايير المهنية وعاقتها لمتطلبات المراجعة الداخلية وفقا 

وأثرها على تفعيل مبادئ  بتطبيقات الحوكمة وكذل  معرف مد  دور وأهمية لجان المراجعة
 دعم في الداخلية يؤثر المراجعة لمهنة األخاقي الميثاق وقد توصلت الدراسة الي أن, الحوكمة
 هذا عليها يقوم التي واألسس المعايير وتطوير دراسة أهمية يشير إلى مما الحوكمة, مبادئ وتفعيل
 تطوير متابعة وأن الخصوص هذا في الحوكمة ومبادئ لقواعد تدعيمها مستمرة بصورة الميثاق
  .فالمصار  في الحوكمة تطبيق تحسين في رئيسي بشكل يساهم الداخلية المراجعة معايير
لمراجعة الداخلية وتفعيل دورها اضرورة العمل على زيادة ا هتمام بوظيفة بالدراسة  اوصتد وق    

لما لها من دور ايجابي على دعم تطبيقات الحوكمة وضرورة تعميق المفاهيم والمبادئ التي قضت 
بها المعايير الدولية للمراجعة الداخلية لد  كافة المراجعين الداخليين وكذل  العمل على تدعيم 

لية ومد  عاقتها بحوكمة قالية للمراجع الداخلي والعمل على تطوير المراجعة الداخأركان ا ست
وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر مفهوم ونظام الحوكمة لد  كافة األطراف ذات , المصارف

العاقة بالمصارف وضرورة التدريب المستمر ووضع البرام  الت هيلية لت هيل المراجعين الداخلين 
 .لدعم الحوكمة ومبادئهافي المصارف 

مدى تأ ير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في  -:بعنوان ( 2772,خليل )دراسة . 5
 ( دراسة تحليلية َراء المراجعين الخارجيين والمست مرين )م نة المراجعة في فلسطين 

حوكمة الشركات في وقد تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على مد  مساهمة تطبيق قواعد      
 .طين على تضييق فجوة التوقعات في بيئة مهنة المراجعةسفل

وقد هدفت الدراسة إلي دراسة إطار حوكمة الشركات ومد  ت ثير تحديد وتوزيع المسؤوليات على    
حقوق المساهمين على فجوة رف على مد  ت ثير إجراتات حماية فجوة التوقعات وكذل  التع

 دور الذي يمنح ألصحاب المصالح منلمراجعة والتعرف أيضا على الالتوقعات في مهنة ا
مستخدمي القوائم المالية في حوكمة الشركات وأثره على فجوة التوقعات وكذل  التعرف على مبدأ 

 بفجوة التوقعات في مهنةاإلفصاح والشفافية في حوكمة الشركات واليات تخصيصه وارتباطه 
لى ان هنا  عاقة بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات وبين وقد توصلت الدراسة إ, المراجعة
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وأن تطبيق قواعد حوكمة الشركات يزيد من , تضييق فجوة التوقعات بحسب أرات مراجعي الحسابات
 .الطم نينة والثقة لد  المستثمرين ومتخذي القرار في ا عتماد على التقارير المالية

مبادئ حوكمة الشركات وذل  بتفعيل عمليات  تطبيقضرورة التوسع في بالدراسة  أوصتوقد    
كبار المستثمرين واألطراف ذات العاقة حول مد  ا لتزام بمبادئ الحوكمة وكذل  العمل على 
مراجعة التشريعات ذات الصلة بحوكمة الشركات مثل قانون الشركات وقانون سوق المال وقانون 

حوكمة الشركات وكذل  العمل على توعية المجتمع  مزاولة المهنة وتطويرها بما يتوافق مع مبادئ
 .بحوكمة الشركات من خال الندوات والمؤتمرات وكذل  زيادة البحون والدراسات في هذا المجال

على كياءة سوق فلسطين  وأ رها حوكمة الشركات -:بعنوان( 2777,أبو موسى )دراسة. 0
 لألوراق المالية 

وأدات سوق فلسطين ة تعلى كفا ل للحوكمة الفعالة ت ثيرفي ه حين تمثلت مشكلة هذه الدراسة     
لألوراق المالية وهل تلتزم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 

 ؟بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات

عن لمعلومات باوقد هدفت الدارسة إلى تزويد المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية      
 من لتعرف على أهم الصعوبات التي تحدمستو  تطبيق حوكمة الشركات في الشركات المدرجة وا

والتعرف على مد  مائمة اإلطار القانوني  ,ا لتزام بتطبيق حوكمة الشركات وطرق التغلب عليها
تزام والرقابي المنظم لسوق فلسطين لألوراق المالية لمبادئ حوكمة الشركات والتعرف على مد  ال

ن الشركات المدرجة في سوق فلسطين ألى إوقد توصلت الدراسة , الشركات المدرجة بهذه القوانين
ربعة والتي تتعلق بحماية حقوق المساهمين والمعاملة المالية تلتزم بمبادئ الحوكمة األلألوراق 

 .العادلة للمساهمين وا فصاح والشفافية وتحديد مسئوليات مجلس اإلدارة

الحوكمة لد  المستثمرين والمراجعين والشركات من  ثقافةضرورة نشر بالدارسة  أوصتوقد      
صدار النشرات وكذل  أوصت باإلسراع في إعداد  ئحة الحوكمة في  خال الندوات والدورات وا 
فلسطين والتي تسجل مبادئ وقواعد محلية لضبط عمل الشركات وكذل  تطوير مؤشر لحوكمة 

نقاط معايير ومقاييس لتقيم مد  التزام الشركات لمبادئ الحوكمة  ةسجل عدالشركات في فلسطين ي
كذل  ضرورة إيجاد مؤسسات تهتم بتقييم مد  التزام الشركات بالحوكمة وضمان ا لتزام بتنفيذ 

  .القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئات الرقابية اإلشرافية

 



15 
 

مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف " -:بعنوان( 2777, جودة)دراسة. 7
 ".منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل اليلسطينية وفقا لمبادئ

مبادئ الحوكمة ل بن  فلسطين مد  تطبيقحين تمثلت مشكلة هذه  الدراسة في التعرف على    
 .ومبادئ لجنة بازلقتصادي والتنمية ية وفقا لمبادئ منظمة التعاون اإلالمؤسس

حوكمة ساسية التي يقوم عليها نظام الاأللى الوقوف على المفاهيم والمبادئ إهدفت هذه الدراسة    
المؤسسية في بن  فلسطين واستكشاف مد  التزام بن  فلسطين بالمبادئ المتعارف عليها للحوكمة 

م مقترح لنظام الحوكمة ووضع اطار عا, المؤسسية وتشخيص اسباب تطبيق هذا النظام ومعوقاته
 .المائم للتطبيق في بيئة بن  فلسطين

أعضات مجلس ن أن بن  فلسطين يلتزم بقواعد الحوكمة المؤسسية و ألى إوقد خلصت الدراسة    
نه يوجد لد  بن  فلسطين تحديد أستقالية و عالية من النزاهة والشفافية واإل دارة يتمتعون بدرجةاإل

أن البن  يلتزم بمبادئ و , البن  يحتفظ ب نظمة تدقيق مستقلة ونزيهة وفعاله نأواضح لهيكلية البن  و 
 .يضا بوجود نظام إلدارة المخاطرأفصاح والشفافية ويتميز اإل

الدراسة بالعمل على تطوير تعليمات سلطة النقد فيما يتعلق بمجال الحوكمة المؤسسية  وأوصت   
ج مقترح إلطارعمل البنو  في فلسطين وأوصت عتماد نموذإلد  البنو  الفلسطينية من خال 

وأوصت بضرورة , بضرورة اعتماد لجنة وطنية للحوكمة تمثل كافة المؤسسات المالية العاملة
استحدان نظام مكتوب للحوكمة خاص ببن  فلسطين والعمل على نشر ثقافة حوكمة الشركات بين 

مجلس ا دارة بضرورة استحدان لجنة كافة المستويات ا دارية العاملة في بن  فلسطين وأوصت 
خاصة بإدارة المخاطر لتحديد المخاطر المستقبلية المتوقعة مثل المخاطر التشغيلية ومخاطر 

 .السوق وتحديد كيفية التعامل معها

أساليب المحاسبة االدارية المستخدمة في الوحدات " -:بعنوان( 2777,  الداعور)دراسة . 2
 "ومحددات استخدام ااالقتصادية اليلسطينية 

هدفت الدراسة الي معرفة اساليب المحاسبة ا دارية المستخدمة من قبل الوحدات ا قتصادية    
تم اختيار العينة من الشركات التي  أهدافها الدراسة ولتحقق هذه, الفلسطينية ومحددات استخدامها

 .سهمها في سوق فلسطين لألوراق الماليةأتتداول 

دارية التقليدية أساليب المحاسبة اإلالوحدات الفلسطينية تستخدم  إلى أندراسة وقد توصلت ال   
كثر األساليب التقليدية المستخدمة هو اسلوب تحليل أن وأ, ,ساليب الحديثةأكبر من األبشكل 
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 إستخداما الحديثة داريةأساليب المحاسبة اإلكثر أوأن , والموازنات التشغيلية والرأسمالية,  التكلفة
 .قلها استخداما اسلوب دورة حياة المنت  واإلنتاج الفوريأاسبة المسئولية وعائد المساهمة و مح

همية ضرورة العمل على توعية الجهاز اإلداري وخاصة اإلدارة العليا ب لي إوصت الدراسة أوقد 
هتمام المؤسسات ا كاديمية بهذا إدارية وأيضا أوصت بضرورة اساليب المحاسبة اإلومنافع 

 .الخصوص

  "الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات"بعنوان( 2777, ريحاوي)دراسة . 17

 سلطنة في الشركات لحوكمة المنظمة والمعايير والقوانين القواعد بيان إلى الدراسة هذه هدفت   
 مناقشة تمت حين OCED, والتنمية ا قتصادي التعاون منظمة مبادئ مع توافقها ومد  مان,عُ 

 المختلفة الجوانب تناولت ثم محاسبي, منظور من عام بشكل وأهميته الشركات حوكمة مفهوم
 من المتخذة واإلجراتات المالية, األوراق سوق يحكم الذي والرقابي القانوني واإلطار المال, لسوق
 وفقها السلطنة في الحوكمة قواعد تطور تقييم تم وقد الحوكمة معايير لتطبيق المعنية األطراف قبل

 عام والتنمية ا قتصادي التعاون منظمة وضعتها التي الست الدولية الشركات حوكمة لمعايير
 والمعاملة المساهمين, وحقوق , الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان :وهي 2004
 واإلفصاح بالشركة, المرتبطة األطراف أو المصالح أصحاب ودور للمساهمين, المتساوية
 .اإلدارة مجلس ومسؤوليات والشفافية,

 قواعد إرسات مجال في ملحوظها تطورها شهد قد السلطنة في المال سوق أن إلى الدراسة خلصتو    
 للحوكمة, الستة للمعايير اإلجمالي التقييم في تحسن عام بشكل عليه ترتب مما الشركات, حوكمة
 الشركات لتزامإ ومد  السلطنة, في الشركات لحوكمة والمؤسسي القانوني اإلطار متانة أظهرت كما

 في بها المعمول واللوائح وبالقوانين المال لسوق العامة الهيئة تصدرها التي واإلجراتات بالمبادئ
 .دالبا

 الجهات جميع قبل من األكبر هتماماإل الشركات حوكمة عملية إعطات بضرورة الدراسة أوصت   
 ستمرارإ لضمان وذل  ,والخارجية الداخلية ب نوعها الرقابة وتعزيز والمحاسبية والقانونية قتصاديةاإل

 . ا قتصادي النشاط

واقُ اسـتخدام اسـاليب المحاسـبة االداريـة فـي الشـركات "-:بعنلوان ( 2777,  صباح)دراسة . 11
 "الصناعية في قطاع غزة

 اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق واقع هو ما"حين تمثلت مشكلة هذه الدراسة في السؤال التالي    

 ؟"غزة قطاع في الصناعية الشركات في
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 أسلاليب بتطبيلق الفلسلطينية الصلناعية الشلركات هتملامإ ملد  تحديلدللي إوقلد هلدفت الدراسلة     
 اإلدارية المحاسبة ألساليب الفلسطينية الصناعية الشركات استخدام مد  تحديدو , اإلدارية المحاسبة

 التخطيط عمليات في اإلدارية المحاسبة أساليب فاعلية مد  تقويمو , المختلفة اإلدارية المجا ت في
 تواجه التي الصعوبات على تعرفالو , الصناعية الشركات في القرارات واتخاذ األدات وتقييم والرقابة
 .المختلفة اإلدارية المجا ت في اإلدارية المحاسبة أساليب فاعلية من تحدو  الصناعية الشركات

  نسبي بوزن التقليدية اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق يتم أنهلى أوقد خلصت الدراسة    
 إغاق من القطاع منها يعاني التي اإلغاق وظروف القائم للوضع نظرها جيدة نسبة وهي75.4%
 المحاسبة أساليب باستخدام الصناعية الشركات تقومو , الخام المواد وصول انتظام وعدم للمعابر
 . متعددة مجا ت في اإلدارية

 ب هميلة غلزة قطلاع فلي الصناعية الشركات مدرات لد  الوعي تنميةوصت الدراسة بضرورة أوقد    
 فلي والمسلاهمة القلرارات  تخلاذ المائملة المعلوملات تقلديم فلي ودورهلا اإلداريلة المحاسلبة أسلاليب
 فلي أوسلع بصلورة المختلفلة اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق على والعمل, والرقابة التخطيط عملية

 وأصلحاب الشلركات لملدرات متخصصلة تدريبيلة دورات وأوصلت بضلرورة عقلد ,الصلناعية الشلركات
  .تطبيقها وآلية اإلدارية المحاسبة أساليب حول القرار

مدى التزام الشركات المساهمة العامة في فلسطين  -:بعنوان  (2770, حبوش)دراسة  . 12
دراسة تحليلية َراء المراجعين الداخليين والخارجيين ومدراء الشركات "بقواعد حوكمة الشركات 

 " المساهمة العامة

مشكلة الدراسة في السؤال هل تلتزم الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد  تمثلتحين       
 ؟حوكمة الشركات 

وهدفت الدراسة إلى الوقوف على مد  التزام الشركات المساهمة العامة في تطبيق قواعد       
الحوكمة وكذل  التعرف على مد  مساهمة المراجع الداخلي والخارجي في تحسين القرارات المالية 
وكذل  التعرف على دور أصحاب المصالح في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وكذل  التعرف 

بادئ الحوكمة ومد  توافرها في الشركات المساهمة وكذل  التعرف على تجارب الدول على م
وقد توصلت الدراسة إلى أن , المتقدمة والدول المجاورة لفلسطين في مجال حوكمة الشركات

وأن المصارف الفلسطية , الشركات المساهمة تلتزم بالمبادئ المتعارف عليها لحوكمة الشركات
 .من شركات المساهمة العامة في تطبيق مبادئ الحوكمةتتفوق على غيرها 
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وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة قيام الجهات الرقابية متمثلة بوزارة ا قتصاد وسلطة النقد      
وهيئة سوق راس المال با هتمام وتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ الحوكمة والقيام بإصدار 
لزام الشركات على ا لتزام بها كذل  يجب تضمين القوانين التي  مبادئ ملزمة للحوكمة لتشجيع وا 
تخضع لها الشركات بتشريعات ذات عاقة بالحوكمة والعمل على تفعيل الدور الرقابي الذي 
تمارسه هيئة سوق األوراق المالية في مجال تحقيق التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في 

لى سوق فلسطين لألوراق المالية بقواعد اإلفصاح عن المعلومات في القوائم المالية وكذل  العمل ع
ضرورة نشر ثقافة الحوكمة على مستو  كافة األطراف المعنية والمرتبطة ببيئة األعمال سوات 
الداخلية والخارجية والعمل على إنشات معهد متخصص في قواعد حوكمة الشركات وتشجيع تنمية 

 .الحوكمة على المستو  العلمي في المعاهد والجامعات

ــي تطــوير دو  -:بعنللوان ( 2770,الجخلللب )دراسللة . 18 ــة ف ــة الحدي  ر أســاليب المحاســبة ايداري
 A.B.Cلألسلوب   موازنة الجامعة ايس مية وفقاً  دراسة تطبيقية حول أعداد"اَداء المالي

موازنة الجامعة اإلسامية  إعداد ل يمكنه :السؤال التاليمشكلة الدراسة في  تمثلتحين       
  ؟كمؤسسة خدمية وفقُا ألسلوب التكاليف المبني علي األنشطة

وقد هدفت الدراسة إلى دراسة اإلطار الفكري ألسلوب التكاليف المبني علي األنشطة وارتباطه      
دين بتطوير األدات في المؤسسة الخدمية وكذل  دراسة وتحليل العناصر المكونة لهذا األسلوب الح

لية آتحليل النظم المالية المطبقة في الجامعة والوقوف علي وتطبيقه علي الجامعة اإلسامية و 
 الجامعة موازنة إعداد نوقد توصلت الدراسة إلى أ, عملها واستخدام األساليب الجديدة لتطويرها

 الخدمات كافة لقياس مناسباه  أساساه  يوفر األنشطة على المبني التكاليف أسلوب حسب اإلسامية
 الجامعة أرجات في التكاليف بواقع القرارات متخذير بصيُ  الذي األمر وهو الجامعة قبل من المقدمة
 اإلسامية الجامعة موازنة إعداد وأن, تخذيُ  أن يمكن قرار أي في التكاليف هذه ريت ث وبالتالي
 .التكاليف تخفيض في يساهم األنشطة على المبني التكاليف أسلوب حسب
وقد أوصت الدراسة با عتماد علي نظام التكاليف المبني علي األنشطة كنظام التكاليف في       

 A.B.Cالجامعة اإلسامية والتحول من النظام الحالي المعتمد في أعداد الموازنة تدريجيا إلي نظام 
وكذل  أوصت إلى ضرورة قيام اإلدارة العليا في الجامعات الفلسطينية لتتبنى هذا األسلوب والقيام 
بعمليات التوعية الازمة لباقي الهرم الجامعي لتكوين الثقافة المناسبة للتحول إلى هذا النظام الجديد 

خدمة المؤسسات اعتبار هذه الدراسة ك ساس لانطاق لبوكذل  يوصى الباحن باحثين آخرين 
  .والجامعات المحلية
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مـدى اسـتخدام أسـاليب المحاسـبة ايداريـة فـي الشـركات -:بعنلوان ( 2775, زعلرب )دراسة . 14
 (ميدانيةدراسة )المساهمات الصناعية في قطاع غزة 

هل الشركات الصناعية في قطاع غزة تطبق أساليب  :السؤال حين تمثلت مشكلة الدراسة في    
 ؟المحاسبة اإلدارية

الضوت  وتسليطالدراسة إلي معرفة أرات المدرات الماليين في الشركات الصناعية  هذه هدفت    
تهم للتعرف علي أكثر تل  آأساليب المحاسبة اإلدارية في منشالممارسات المختلفة كتطبيق 
شاتات الصناعية في قطاع غزة حين كانت هذه الدراسة هي من نالم األساليب استخداما من قبل

 غير اإلدارية األساليب أن إلى الدراسة وقد توصلت, أوائل الدراسات التي اهتمت بهذا المجال
, المساهمة الصناعية الشركات في القرارات متخذي من العظمى الغالبية لد  كبير بشكل معروفة

 %48 الشركات في اإلدارية المحاسبة أساليب يطبقون الذين نسبة أن إلى الدراسة وقد توصلت
 األساليب أكثر من النسبة هذه بلغت حين كبيرة نسبة تمثل   غزة قطاع في المساهمة الصناعية
 نسبة ولكن الفعلية, التكاليف محاسبة أسلوب المساهمة الصناعية الشركات في المتبعة اإلدارية
 .متوسطة إتباعها
باألساليب  منخفضةوقد أوصت الدراسة إلي أن معظم أفراد مجتمع الدراسة لديهم معرفة      

اإلدارية لذا  بد من توفير المستندات الضرورية والتي من ش نها أن تساهم في تنمية وصقل 
المعرفة باألساليب اإلدارية وزيادة اإلدرا  ألهمية الدور الذي تلعبه أساليب المحاسبة اإلدارية في 

دا ستقطاب وارتها ب همية الشركات المساهمة الصناعية في قطاع غزة وزيادة الوعي لد  الشركات وا 
درا  أهمية الدور الذي إاإلدارية الحديثة وزيادة المحاسبة الكفاتات في مجالي محاسبة التكاليف و 

 .تلعبه المحاسبة اإلدارية وأساليبها الحديثة في الشركات المساهمة الصناعية وغيرها
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 :الدراسات اَجنبية  : انيا

 بعنوان Shih-Cheng & Chien , 2010دراسة 0 0

"An accounting-based valuation approach to valuing corporate 

governance in Taiwan 

 1225سنة   felthhamقامت هذه الدراسة باستخدام نموذج التقييم المحاسبي المقترح من     
الدراسة ستخدمت إ, لحوكمة علي قيمة الشركة وترتيبهاثر قواعد األتقييم قيمة الشركة ولتقييم 

مجموعة شاملة مكونة من اثنان وثاثون مقياس وقاعدة من مقاييس وقواعد الحوكمة مقسمة في 
خمسة تقسيمات للشركات في تايوان وقد تبين أن مقياس الحوكمة التي تتعلق ببنات الملكية والتباعد 

سعار األسهم مع في أ  بين حقوق التدفق النقدي المالي وحقوق الضبط أي التحكم يؤدي إلى التباين
متابعة القيمة الدفترية للسهم وصافي األصول التشغيلية واألرباح غير ا عتيادية و , مرور الوقت

من قيمة ملكة الشركات مع الوقت باإلضافة إلى ما نسبته % 52التشغيلية والتي تمثل ما نسبته 
من قبل مجلس  متا  األسهمإأيضا حددت الدراسة أن عملية , من قيمة أسهم الشركات% 82

اإلدارة والمراقبين والعائلة المالكة والمستو  اإلداري األعلى في الشركة وحملة األسهم الذين لهم 
 ضرورة وقد توصلت الدراسة إلي,  عمل الشركات اكبر حق في التصويت هذا يؤثر على مسار

حوكمة إلقات الضوت على مد  قيمة األسهم التي يمكن التوصل إليها عن طريق ممارسات 
 .كات مع هيكلية الشركات المتشابهةالشر 

 بعنوان Ali shah et al. 2009دراسة 0 0

Corporate Governance and Earnings Management an Empirical 

Evidence Form Pakistani Listed Companies 

 

 تم تحليل, ھذه الدراسة إلي فحص العالقة بين جودة حوكمة الشركات وإدارة األرباح  ھدفت      
وقد تم قياس جودة حوكمة الشركات ,  2775ودراسة هذه العاقة لمجموعة من الشركات في العام 

بينما إدارة األرباح تم تقييمها باستخدام , مجموعة من المتغيرات ذات العاقةبتعيين أوزان ل
, دل لتحديد ا ستحقاقات التقديريةقاقات التقديرية ثم استخدام نموذج جون المقطعي المعا ستح

طريقة المربعات الصغر  إلي جود عاقة طرديه موجبة بين حوكمة الشركات   (ols)أشارت طريقة
دارة األرباح والنت  حتمال تطبيق الدراسة في الطور ا نتقاليائ  التي ظهرت غير منطقية وذل   وا 

في باكستان والتي أدت إلى  2772للشركات في باكستان بعد إعان إصدار قوانين الحوكمة عام 
التقديرية ستحقاقات خاطرة والتي أيضا تميل لزيادة اإلستحقاقات التقديرية مقياس تجنب المعتبار اإلإ

بين خذ الفرق أستحقاقات التقديرية عن طريق حتساب اإلإوقد تم , كمقياس لتجنب المخاطرة
فترضت الفرضية الصفرية في هذه إحين , ستحقاقاتحقاقات غير النقدية من إجمالي اإلستإلا
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وقد  ,الدراسة على أن حوكمة الشركات تؤثر على إدارة األرباح بينما الفرضية البديلة نفت ذل 
 klapperاستخدمت هذه الدراسة مجموعة من النماذج  ختبار هذه الفرضيات ومن هذه النماذج 

and love 2002 0 
 بعنوان Cornett et al. 2009 دراسة 0 3

Corporate governance and earnings management at large U.S. bank 

holding companies 

دارتها في اكبر بن  " تمثلت مشكلة هذه الدراسة في     هل حوكمة الشركات تؤثر على األرباح وا 
دارة األرباح وحوكمة , ؟"متحدة األمريكيةتجاري في الو يات ال وقد حددت الدراسة أن األدات وا 

 (ols)الشركات تتطور بشكل طبيعي وان طريقة المربعات الصغر  حين تم استخدام هذه الطريقة 
وجدت الدراسة , وفي نفس الوقت تم استخدام منه  المعاد ت لتحديد المتغيرات الخاصة بالحوكمة 

مع األرباح وهي  لية مجلس اإلدارة وراس المال لها عاقة طرديهأن أدات المدير التنفيذي واستقا
وقد توصلت الدراسة إلى أن حساسية أدات المدير التنفيذي للشركة ترتبط بعاقة , متغيرات الدراسة

حساسية أدات المدير التنفيذي واستقالية األدات  أنطرديه موجبة مع إدارة األرباح وفي النهاية 
وانه كلما زادت , بينهما عاقة طرديه مع بعضهما البعض وأنهما مرتبطتين بتحقيق إرباح مرتفعة 

 .استقالية مجلس اإلدارة كلما كان اثر ذل  على إدارة أفضل من حساسية أدات المدير التنفيذي 

 بعنوان Kajola, 2008دراسة . 4

Corporate Governance and Firm Performance: The Case of Nigerian 

Listed Firms 

تركيبة ,حجم المجلس " لدراسة العاقة بين أربعة آليات لحوكمة الشركات  الدراسةهذه هدفت    
كما تهدف لدراسة وفحص آليتان "  التدقيقالوضع القانوني لرئيس المجلس التنفيذي الجنة ,المجلس 

شركة 27وهامش الربح لعينة فحص تتكون من , عوائد حقوق المساهمين"وهما :ركة لقياس أدات الش
باستخدام لوحة منهجية والمربعات الصغر  ا عتيادية , " 2775الى 2777"نيجيرية بين األعوام 

بية الواضحة بين عوائد  المساهمين مع النتيجة تعطينا دليل على العاقة ا يجا, كطريقة للتقدير
حجم المجلس والوضع القانوني للرئيس التنفيذي بنات على ذل  فان حجم المجلس يجب أن يكون "

ن المشاركات للرئيس التنفيذي ورئيس المجلس يجب أن يتم تطبيبها بواسطة أمحدودا بشكل كبير و 
جابية الواضحة بين هامش الربح والوضع أشخاص مختلفين النتائ  تكشف عن مزيد من العاقة ا ي

  يمكن أن تزودنا بعاقة واضحة بين " على أي حال"القانوني للرئيس التنفيذي هذه الدراسة 
 مقياسي األدات مع تركيبة المجلس ولجنة التدقيق هذه النتائ  تتاتم مع دراسات تجريبية سابقة   
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 بعنوان  Ageawal & Chadha 0115دراسة 0 5

"Corporate Governance And Accounting Scandals" 

تمالية تكرار هذه الدراسة تفحص بشكل تجريبي ما إذا كانت آلية حوكمة الشركات متعلقة باح   
شركة عمومية في الو يات  152فحصت الدراسة عينة فحص مكونة من , األرباح لد  الشركة

لقد تم تجميع , حجم صناعة مطابق للسيطرة الازمة ولديها, دة األمريكية والتي كررت األرباحالمتح
 817صفات حوكمة الشركات للل مجموعة بيانات جديدة بشكل يدوي والتي تفحص خصائص و 

ن الكثير من خصائص حوكمة الشركات غير مرتبطة باحتمالية تكرار األرباح أ دلقد تم ايجا, شركة
مراجعة من الدقيق وتزويد الشركة بخدمات غير ستقالية مجلس اإلدارة ولجنة التإوهذا يشمل أيضا 

قل في الشركات أحتمالية إعادة األرباح إلقد وجدت الدراسة أن , قبل مراجعي الحسابات الخارجيين 
وتكون , على مدير مستقل مع خبرات ماليين صاحبة مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق التي تحتوي

وهذه , ذي ينتمي للعائلة المؤسسة للشركةذي الكبر في الشركات صاحبة المدير التنفيأبشكل 
كبيرة في الحجم وقويه في المحدودات البديلة نتائجنا متناغمة ومتناسقة , العاقات واضحة إحصائيا

مع فكرة أن المدرات المستقلين مع خبرات الماليين هم أكثر قيمة في تزويد الشركة برقابة للتقارير 
 .المالية

 بعنوان Qiao Liu & Zhou Joe .665 دراسة2 5

Corporate governance and earnings management in the Chinese listed 

companies: A tunneling perspective 

ق العاقة بين إدارة األرباح وحوكمة الشركات في الصين عن طري فحصهدفت هذه الدراسة إلى 
إدارة األرباح في مختلف الشركات المدرجة ختافات المنهجية في يوثق الباحثون اإل, منظور نفقي 

ويثبت تجريبيا أن الشركات صاحبة . م2775و  1222في الصين في الفترة الواقعة بين العامين 
يدرس الباحثون في هذه و , يها مستو  اقل من إدارة األرباح مستو  حوكمة الشركات األعلى لد

قوي إلدارة األرباح لكي يحققوا عوائد على  الدراسة وضعين محددين في الصين والتان تمتلكان دافع
واألكثر وضوحاه كذل   فضلحقوق المساهمين محددة وأكيدة وقد ظهر أن إدارة األرباح هي األ

أظهرت النتائ  أن الشركات المدرجة لديها حوافز مرتفعة إلدارة األرباح لتحقيق العائد على حقوق 
وحوكمة الشركات واضحة  لعاقة بين إدارة األرباحرباح مرتفعة وكانت اأتتمتع بإدارة و الملكية 

وقد حددت الدراسة دليل نفقي لكل وضع من هذان الوضعان على الرغم من أن , بشكل كبير
إ  أنها تقترح أن صراعات الوكالة بين  اأُلخر النتائ  غير قادرة على اإلهمال الكلي للتفسيرات 
دور كبير في إدارة األرباح في الشركات المدرجة  حملة األسهم المتحكمين وصغار المساهمين لها

 .في الصين
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 بعنوان ( (Core, et.al,2005دراسة 0  7

"Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns : an 

Examination of Firm Operating Performance and Investors, 

Expectations?" 

الحوكمة الضعيفة وعائد األسهم, حين تم فحص األدات هدفت الدراسة إلي إظهار العاقة بين 
التشغيلي للشركات وتوقعات المستثمرين, وقد شملت العينة األساسية للدراسة كل الشركات التي 
عد لهل دليل الحوكمة, وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة العاقة بين دليل الحوكمة المُ 

إلى أن الشركات التي تعاني من ضعف في  وخصائص الشركات محل الدراسة, وخلصت
حقوق حملة األسهم يؤدي إلي ضعف األدات التشغيلي لها, بينما أخطات توقعات المحللين 

علي ضعف األدات كما أوضحت الدراسة ب ن  واإلعان عن توزيعات األرباح   تعطي مؤشراه 
 .األسهم في تحقيق عوائد قليلة علي فرضية الحوكمة الضعيفة   تكون سبباه 

 :، بعنوان(Maiga and Jacobs, 2003)دراسة . 8

"Balanced  Scorecard  activity-based  costing  and  company  
performance:  an empirical  analysis".                                                        

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر التكامل بين مقاييس األدات المتوازن ونظام التكاليف على      
تدعيم ب وعاقة ذل النظامين معاه  هذانتفاعل  ثرأو أساس األنشطة على أدات منشآت األعمال, 

ارة أنشطة إطار تكاملي إلدتقدم لإلدارة وأن مقياس األدات المتوازن  في المؤسسة وتحسين العمليات
 .المنش ة

إلى تحسين أساسي فلي برامجهلا وذلل  ملن خلال تحتاج أن الشركات  ليإ توصلت الدراسة وقد     
لمقيلاس  المكونلةأن كل محور ملن المحلاور و , مبادرات التصنيع من أجل إتمام معايير األدات الجيدة

األدات المتوازن يتفاعلل ملع نظلام التكلاليف عللى أسلاس األنشلطة ويلؤثر عللى أدات المنشل ة, غيلر أن 
تفاعل محور العمليات الداخلية في مقياس األدات المتوازن مع  نظام التكاليف على أسلاس األنشلطة 

مقيلللاس األدات  أن البلللاحثين بحاجلللة إللللى أن يلللدركوا أهميلللة قواعلللدو ,   يلللؤثر عللللى هلللامش المبيعلللات
المتللوازن ونظللام التكللاليف علللى أسللاس األنشللطة لتحديللد فعاليللة أي مللن التللدخات فللي بيئللة التصللنيع 

 .المعاصرة

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إجرات المزيلد ملن الدراسلات التطبيقيلة لدراسلة أثلر التكاملل بلين      
ن هنلا  متغيلرات كثيلرة تلؤثر عللى مقياس األدات المتلوازن ونظلام التكلاليف عللى أسلاس األنشلطة, أل

 .إستراتيجية وحدة األعمال في الواقع العملي
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 التعليق على الدراسات السابقة

 -:من خ ل مراجعة ودراسة الدراسات السابقة اتضح للباحث 

  إن معظم الدراسات السابقة تحدثت عن مفهوم الحوكمة بشكل عام وتحدثت كذل  عن اثر
الحياة ا قتصادية العامة فدرست تل  الدراسات اثر نظام حوكمة نظام حوكمة الشركات في 

فصاح في تقارير مالية  الشركات على فروع العمل المالي المختلفة من تدقيق الحسابات وا 
واثر نظام حوكمة الشركات على محاسبة التكاليف وتوضيح الدور الذي تلعبه بيانات 

ة و تحدثت دراسات أخر  ضوت آليات الحوكملتكاليف في زيادة قدرة الشركة التنافسية في 
ثر حوكمة الشركات على عمليات اإلفصاح في التقارير والقوائم المالية وعاقة على دور وأ

الدراسات التي تحدثت عن موضوع بعض نظام الحوكمة بجودة التقارير المالية وكذل  
سبة ا دراية في أساليب المحاسبة اإلدارية تطرقت إلي الحدين عن دور أساليب المحا

على الرغم من أن هذه , تطوير األدات المالي وتطبيق أنظمتها سوات التقليدية أو الحديثة
لعمل المالي في االدراسات قد تحدثت بإسهاب عن اثر نظام حوكمة الشركات على 

الشركات والمؤسسات المالية وعن أساليب المحاسبة اإلدارية المختلفة إ  أنها لم تتحدن عن 
عوامل التي من الممكن أن تؤدي إلي زيادة فعالية نظام الحوكمة بحد ذاته حين جاتت ال

هذه الدراسة لدراسة اثر أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية والحديثة على زيادة وتفعيل نظام 
 .حوكمة الشركات 

 ما يميز  الدراسة

 مهمينبين مصطلحين  تميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة ب نها ربطت 
بالتعرف الدراسة  قامت هذهحين , بة اإلدراية ونظام حوكمة الشركاتوهما أساليب المحاس

 زيادة فعالية من جهة وبينأساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية والحديثة  أثر العاقة بين على
 .الدراسات السابقةخر  وهذا األمر الذي لم تتطرق له أي من حوكمة الشركات من جهة أُ 
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أساليب المحاسبة االدارية: اليصل ال اني  

 
 وفيه مبح ان
.اَساليب التقليدية للمحاسبة االدارية: المبحث اَول  

.اَساليب الحدي ة للمحاسبة االدارية: المبحث ال اني  
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 مقدمة

العالم يتجه نحو التطور منذ ظهور الثورة الصناعية في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر بدأ    
مساهمتها  ل  من خالر كافة مجا ت الحياة وذيوا زدهار حين عملت الثورة الصناعية على تطو 

بدأ العالم يت ثر بهذه الثورة , قتصاديات العالمية ونمو األعمال في دول أوروباالفاعلة في زيادة اإل
 سريعاقتصادية بدأ التطور ينتشر اإل المجا تنتيجة  رتباط الصناعة بكافة و تطورت الصناعة و 

فازدهرت الزراعة والتجارة والتعدين واستخراج المعادن من , خر قتصادية األُ القطاعات اإل في كافة
وبدأ المستثمرون يهتموا أكثر باألعمال , باطن األرض والنفط وغير ذل  من األعمال ا قتصادية

الذي ترتب  األمر, كافة المجا ت وفي كافة الصعدوا بت سيس الشركات التي تقدم الخدمات في أوبد
ا هتمام بالعمل المالي من جوانبه المختلفة لما له من عظيم األثر على نمو  ىعليه زيادة الحاجة إل
 .الصناعات وتطورها

علم المحاسبة في التطور حتى يواكب هذه التطورات التي بدأت تتسارع وتتطور يوما بعد بدأ     
المحاسبة بشكل عام على النهوض بالعمل المالي في نواحي ا قتصاد المختلفة   يوم حين عملت

, ومن أهم فروع علم المحاسبة الذي له األثر في هذا المجال محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية
التطورات العالمية في ا قتصاد وأخذ في  هسبة اإلدارية عمل على التصدي لهذحين إن نظام المحا

كذل  , المعلومات والبيانات التي من ش نها المساعدة في رسم ووضع السياسات المستقبليةتقديم 
تساعد المحاسبة اإلدارية من خال  أساليبها المختلفة في ترشيد وتحسين القرار ا ستثماري والقرار 

كذل  ساعدت في , اإلداري على اختاف جوانبه وساعدت في تحسين جودة مختلف القرارات
ناسبة والمائمة والتي من شانها المساعدة مت التخطيط الفعال وصنع ووضع السياسات العمليا

كذل  تساعد المحاسبة اإلدارية على ا ستغال , بشكل كبير في تحقيق أهداف وطموحات المنشآت
ا األمثل للموارد المتاحة والتي  تتميز بالندرة والقلة وذل  من خال تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه

مكانياته لتحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق اإلشباع وكذل  من خال  فهي تسخر موارد العالم وا 
المساعدة في التخطيط وتحسين عمليات صنع واتخاذ القرار كل ذل  يترتب عليه استغال المثل 

 .للموارد المتاحة
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دقيقة وشاملة تتميز بدرجة تساعد المحاسبة اإلدارية عبر أساليبها المختلفة في توفير بيانات    
عالية من المرونة تركز على التخطيط للمستقبل ورسم ووضع السياسات المستقبلية فهي بذل  

 .تساعد المنش ة واألطراف ذات العاقة سوات األطراف من داخل المنش ة أم من خارجها

- :تعريف المحاسبة ايدارية

المالي حين إنها تهتم بعمليات التجميع والتبويب تعتبر المحاسبة اإلدارية نظام متكامل للعمل    
 والتلخيص للمعلومات المتاحة بهدف ا ستفادة منها في وضع ورسم السياسات المستقبلية والتي

- :ستفادة منها وبالتالي يمكن تعريف المحاسبة اإلدارية ب نهاتمكن األطراف ذات العاقة من اإل

عداد الخطط والرقابة عليها للت كد من ستقإإحد  وظائف المحاسبة التي تهتم ب" صات المعلومات وا 
 (.2ص  2775والرزق , آل أدم )مد  تحقيقها لألهداف 

ب نها نظام معلومات شامل لخدمة وظائف اإلدارة "كذل  يمكن تعريف المحاسبة اإلدارية    
لبيانات الازمة يتضمن تحديد وتحليل وتفسير وتوفير ا, المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة

ستثمارات والتوجيه األمثل إل, صنع قراراتهاوتحقيق أهدافها و  تهاحتياجات اإلدارة وخدمإلتلبية 
 (.27ص ,  2774الحارس " )والتخطيط لألموال الازمة والرقابة عليها, المنش ة

يصال المعلومات ال"ب نها  تعرفكذل   تي النظام الذي يقوم بجمع وتصنيف وتلخيص وتحليل وا 
 (.18ص,  2770 وأخرونالفضل ")تخاذ القرارات والرقابة عليها إتساعد المديرين في 

المحاسبة اإلدارية تعرف من خال وظائفها التخطيطية والرقابية ومسئولية توفير " كذل  ُتعرف 
م آل أد)المعلومات الازمة من مختلف المصادر إلدارة النشاط ا قتصادي للوحدة بالتكلفة المناسبة 

 (.2ص  2775والرزق , 

مما سبق يتضح أنه ليس هنا  تعريف محدد وثابت لنشاط المحاسبة اإلدارية بسبب شموليتها من 
ناحية ومواكبتها لكل التطورات التكنولوجية من ناحية أخر  لذا فإن تعدد التعريفات يرجع لرغبة كل 

, آل أدم )ا خري  النواحي همة من أنشطتها على حسابكاتب من الكتاب في إبراز النواحي الم
 (.2ص  2775والرزق 
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وير  الباحن أنه يمكن تعريف المحاسبة ا دارية ب نها فرع من فروع علم المحاسبة يعمل كنظام 
متكامل للمعلومات حين يساهم هذا النظام في توفير المعلومات والبيانات الازمة التي تحتاجها 

السياسات المستقبلية والرقابة على تنفيذ الخطط والسياسات ا دارة في عمليات التخطيط ورسم 
 .هدافتخاذ القرارات وتحقيق األإدارة في عمليات مر الذي يساعد اإلاأل

 أهداف نشاط المحاسبة ايدارية 

 (. 27ص  ,2774 ,الحارس) :يهدف نشاط المحاسبة اإلدارية إلى تحقيق األهداف التالية

تخاذ القرارات اإلدارية المختلفة ي تحتاجها إدارة المشروع إلمة التتوفير المعلومات الاز  .1
 .السياسات المستقبلية ورسموالقيام بعمليات التخطيط 

 .مساعدة المدرات في توجيه عمليات المنش ة والرقابة عليها  .2
وذل  من خال  العمل على تحفيز المدرات والموظفين بما يخدم تحقق أهداف المنش ة .8

نحرافات وتقييمها ومد  الدقة في وصول المعلومات بالتكلفة والوقت التحليل المالي لإل
 .المناسب لمستخدميها

 .تقييم األدات والت كد من كفاتة العاملين في تحقيق األهداف ب قل تكلفة ممكنة .4
ستمرارية الميزة إتقييم الوضع التنافسي للمنش ة والعمل مع باقي الفريق اإلداري لضمان  .5

 .على المد  البعيد التنافسية للمنش ة
ستثمارية والتخطيط لألموال الازمة والرقابة عليها بما القرارات اإل المساهمة في صنع .5

 .ناسبةميضمن تحقيق األرباح ال
 .قياس أدات مراكز المسئولية .0

 أساليب وأدوات المحاسبة ايدارية

 :محاسبة ايدارية إلى قسمين وهمايمكن تقسيم أساليب ال

 محاسبة اإلدارية التقليدية أساليب ال :أو ه 

 أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة  :ثانياه 
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 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية

    مقدمة

المحاسبة اإلدارية  التي اعتمدت عليها  أهم األدواتتعتبر أساليب  المحاسبة اإلدارية التقليدية من 
وفي هذه الدراسة تم تناول بعض هذه , في تحقيق أهدافها ووضع ورسم السياسات المستقبلية

ا ساليب والتي تعتبر ا كثر استخداما في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة وكانت كما 
 :يلي

 أسلوب التكاليف الفعلية:األسلوب ا ول

 أسلوب التكاليف المعيارية : الثانياألسلوب 

 تحليل ا نحرافات: األسلوب الثالن

 الموازنات التخطيطية: األسلوب الرابع

 الموازنات المرنة: األسلوب الخامس

 الرأسماليةالموازنات : األسلوب السادس

 الثابتةالموازنات : األسلوب السابع

 أسلوب التدفق النقدي المخصوم: األسلوب الثامن

 تحليل التعادل: األسلوب التاسع

 محاسبة المسؤولية: األسلوب العاشر

 أسعار التحويل: حادي عشراألسلوب ال

 سياسات التسعير: ثاني عشراألسلوب ال

 سياسة التسعير وفقا للتكاليف المعاه: ثالن عشراألسلوب ال
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 أسلوب التكلية اليعلية:اَول  اَسلوب

  المي وم :أوالً 
التكاليف الفعلية هي التكاليف التي تمت وكلفت بالفعل عملية الحصول على سلعة او عتبر ت   

 :تعريف التكاليف الفعلية ب نها خدمة معينة وبالتالي يمكن

أسلوب لتحديد التكاليف الفعلية للمنتجات والمراحل والعمليات واألنظمة المختلفة في المنشآت "
, إبراهيم وآخرون" )ال فترة زمنية معينة وبصورة دقيقةوتحديد نتيجة نشاط المنش ة خ, الصناعية
 (0ص , 2771

 أهداف أسلوب التكاليف اليعلية:  انياً 

 ( 25ص 2777,عبد المقصود):الفعلية مجموعة من األهداف وهييحقق استخدام أسلوب التكاليف 

 :قياس التكاليف واألنشطة .1

كن من خالها التعرف على ماألساليب التي ييعتبر أسلوب التكاليف الفعلية من أهم         
ي مصدر يف التي حدثت بالفعل وبالتالي فهالتكاليف المرتبطة باألنشطة حين إنها هي التكال

فمن خال سجات التكاليف الفعلية يمكن الوصول , حقيقى للمعلومات لقياس التكاليف
اذ بعض القرارات المهمة لتكلفة كل منت  وبالتالي يمكن استخدام هذه المعلومات في اتخ

 .كقرارات التسعير مثا

 :ضبط ورقابة عناصر التكاليف .2

يساعد أسلوب التكاليف الفعلية على إجرات رقابة فاعلة على عناصر التكلفة من خال        
استخدام معلومات التكاليف الفعلية في إجرات المقارنات األمر الذي يمكن من تقييم األدات 

األمر الذي من شانه تقليل التكاليف وترشيد , لة على عناصر التكاليفوتحقيق رقابة فاع
 .ستها  الموارد مما يحقق ربحية أفضل للمنشاةإ

 :توفير المعلومات .8
يساعد أسلوب التكاليف الفعلية في توفير المعلومات الازمة لعمليات التخطيط والرقابة واتخاذ  

 .القرارات والمفاضلة بين البدائل المتاحة
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 سلبيات أسلوب التكاليف اليعلية:  ال اً 

, 2775, زعرب: )وهي وأوجه القصور السلبيات من مجموعة الفعلية التكاليف أسلوب تطبيق يواجه
 ,(15ص, 2777, احصب  ), ( 177ص

  تساعد في إعداد الموازنات التخطيطية وذل  ألنها مرتبطة بتكاليف حدثت بالفعل في  .1
 .الماضي

ذواق ألالتي تخضع  المنتجات احتياجات اإلدارة في تسعير يلبيُ  الفعلية  أسلوب التكاليف  .2
 .المستهل  ورغباته

 .  ت خذ التكاليف الفعلية فكرة الوفرة في المهارة المكتسبة التي يكتسبها العامل بمرور الوقت .8
هدار نتظار حتى يتم ا نتهات من العمل حتى يتم تحديد التكلفة   يساعد في منع اإلإن اإل .4

 .واإلسراف
      تفادي اإلدارة تستطيع   وبالتالي المالية, الدورة نتهاتإ بعد والمعلومات البيانات تقديم .5

 .د حدوثهاكتشاف األخطات بعإالكفاتة األمر الذي يؤدي إلى  وعدم الهدر عن الناتجة التكاليف
 يظهر التكلفة ألنه الفعلي األدات مستو  على الحكم في اإلدارة يساعد أساس أو مقياس يقدم   .5

 .انتهى لعمل الفعلية
ن هذا األسلوب يعمل على وذل  أل األدات وتقييم األسلوب لعمليات الرقابة هذا مائمة عدم .0

نحرافات الماضي ومحاولة معالجتها لكن من بعد حدوثها دون محاولة تاشيها إكتشاف إ
تحدن في المستقبل لذا فان مقارنة األدات ن أوبالتالي   يستطيع التنبؤ با نحرافات التي يمكن 

حقق رقابة فعالة بشكل كبير مقارنة بمقارنة األدات الفعلي مع الفعلي الحالي مع الماضي   يُ 
 .المعياري

 األوامر نظام تطبق التي الصناعات في بالتسعير الخاصة القرارات  تخاذ مائمته عدم .7
من  ن هذا النوع وأل, األسلوب في عمليات التخطيط  هذا والطلبيات وذل  لوجود القصور لد

نتهات العمل لتحديد إالصناعات يحتاج لتحديد التكلفة قبل البدت في العمل و  تنتظر لحين 
 .التكلفة كما هو الحال مع أسلوب التكاليف الفعلية
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 التكاليف المعيارية أسلوب: ال اني اَسلوب
  المي وم :أوالً 
 أسلوبفيما سبق اتجه ا هتمام نحو  التي ُذكرتالتكاليف الفعلية  أسلوبالقصور في  أوجهبسبب   

فة يهتم بتحديد التكل أسلوبفي ا ستخدام كونها  فعالية أكثر أضحتالتكاليف المعيارية والتي 
التخطيط  فضا عن مساعدتها للمنش ة في عمليات مؤسسهأي   المستقبلية للسلع والخدمات لد

 (118ص, 2772,ظاهر)واتخاذ القراروالرقابة 
م للمقارنة مع تل  التكاليف المحددة مقدما بعناية وتستخد"التكاليف المعيارية  أسلوب ويعرف

 (.71ص, 2770, السعايدة) األداتوالتكاليف المعيارية هي مقياس تحقق لقياس  ,التكاليف الفعلية
 

يكون عليه  أنتكاليف معدة بصورة مسبقة تبين ما يجب " التكاليف المعيارية  أسلوب ُيعرفوكذل  
دراسات لجنة مشتركة متخصصة مكونة من مهندسين  إلى وتعد استناداه , سريانها أثناتالتكلفة 

داريينواقتصاديين  وذل  وفق ظروف , حد مرحلة من مراحل الصنع على  أو إنتاجيةلكل عملية  وا 
بغية تحديد نوع وحجم ا نحرافات عن الهدف المعياري حتى , الواقعية الممكنة ةاإلنتاجيالكفاية 
 (.171ص , 2775, زعرب" )من اتخاذ القرارات التصحيحية الازمة اإلدارةتتمكن 
 المعايير  أنواع:  انياً 

  :كمايلي التكاليف المعيارية وهي أسلوبهنا  مجموعة من المعايير التي يمكن استخدامها في 

 (174ص, 2775, زعرب( )50ص , 2772, الرماحي)
 (النظرية)المعايير المثالية . أ
 أعطالأو  أخطاتبحين   يوجد  األمثلوهي معايير يمكن تحقيقها في ظل ظروف التشغيل    

 , المثالية اإلدارةتوقعات  أكثروهذه النوع من المعايير يعكس  إنتاجيةبمعنى   توجد أي مشاكل 
وغيرها وبالطبع فإن هذا  وأجورتسمح بوجود مسموحات لعناصر التكلفة من مواد  وهذه المعايير  

 . النوع غير واقعي وهذا ما يعاب عليه
 أو التاريخية األساسيةالمعايير . ب
خال  األداتتستخدم القياس ومقارنة  ألنهاوذل   أحيانا األجلويطلق عليها المعايير طويلة    

ما حدن في العام السابق سيحدن في العام الحالي  أنتفترض  أنهاعدة سنوات سابقة بمعنى 
 .وبالتالي يمكن التنبؤ بالمستقبل بهذه الطريقة

 (الواقعية)المعايير الممكن تحقيقها. ج  

في ظل اإلنتاج وتقيس كفاتة , شيوعا واستخداما األكثرالعادية وهي  ق عليها المعاييرويطل    
 .ختناقاتتسمح ببعض المشاكل واإل وهي الظروف البيئية
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 مواصيات المعايير الناجحة:  ال اً 

كحالة )المرجوة منه ينبغي توافر مجموعة من المواصفات وهي  األهدافلكي يقوم المعيار بتحقيق 
 (175ص , 2775, زعرب), (87ص, 1227, وحنان

 الواقعية .1

مكانيةيكون هنا  قابلية  أنيتصف المعيار بالواقعية  أنويعني     عي هذا اير  أنأي , لتطبيقه وا 
مكانية اإلنتاجيةوالطاقة  العاملة واأليدي الموادحدون الضياع الطبيعي في  إمكانيةالمعيار   وا 

  اآل تحدون تعطيل في عمل 

 واإلقناعالمشاركة  .2

المعايير وذل  حتى  إعدادفي  األعمالمشاركة المشرفين والقائمين على تنفيذ بها  ويعني   
 .يق هذه المعايير وبالتالي نجاحهايتشجعوا في تطب

 الوضوح والفهم .8

  يكون معقد يصعب  أنبمعنى , سر يمكن فهمه والتعامل معهي  يكون المعيار واضحا ومُ  أنأي    
 .التعامل معه من قبل العاملين

 الثبات النسبي .4

تكون المعايير ثابتة نسبيا و  تكون عرضة للتغيير حتى يتسنى للعاملين فهمها  أنبمعنى    
والثبات   يعني الثبات المطلق , المقارنات إجراتولتحقيق العدالة في حالة  األمثلوتطبيقها بالشكل 

نما  .لو تم التعرف على عدم منطقية المعيار فهنا يجب تغييره وا 

 يكون المعيار اقتصاديا أن .5

استخدام معيار معين ومقارنة ذل  مع  جراتيجب التعرف على المنافع التي يمكن تحقيقها  وهنا
النظر في  إعادةمن منافعه فيجب  أكثر هكانت تكاليف فلوالتكاليف التي سيكلفها تطبيق هذا المعيار 

 .هتطبيق

 يتصف بالمرونة أن .5

 .بعض التعديات المنطقية والضرورية التي تزيد من نجاح المعيار إدخال إمكانيةبمعنى 
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 التكاليف المعيارية أهداف: رابعاً 

 (172ص , 2775, زعرب()50ص,2770,الرماحي: ) المعيارية فيما يلي التكاليف أهداف تتمثل

لفترة  اآلنكون التكاليف المعيارية هي تكاليف يتم تقدريها  ساعدة في عمليات التخطيطالمُ  .1
في عمليات التخطيط للمستقبل وكذل  تساعد التكاليف  اإلدارةتساعد  أنهايعني  قادمة

ومحاولة المناسبة للمنتجات  األسعاروتحديد  األسعارفي عمليات تخطيط  اإلدارةالمعيارية 
الموازنات  إعدادمساعدته في  إلي باإلضافةكن تحقيقه يم ذيالتنبؤ بدخل المنش ة ال

 .التخطيطية
في عمليات الرقابة  اإلدارةالتكاليف المعيارية  أسلوبحين يساعد , المساعدة في الرقابة .2

عمليات المقارنة بين التكاليف  إجراتمن خال توفير معلومات تمكن من  األداتوتقييم 
كتشافالمعيارية ومحاولة تحديد الفعلية و  وتافي  ماحدن إصاحهانحرافات ومحاولة اإل وا 

 .حدوثها في المستقبل
 اإلسرافنه منع  من ش األمرالموظفين وهذا  تحفيز من خال المساعدة في زيادة الكفاتة .8

 .الذي يزيد من الكفاتة األمروالهدر في عناصر التكاليف 
في اتخاذ  اإلدارةالتكاليف المعيارية  أسلوبيساعد حين  تخاذ القرارإالمساعدة في عمليات  .4

في بعض الحا ت  األسعارمن  األدنىمختلفة كقرارات التسعير وتحديد الحد القرارات ال
 .ا قتصادية

شرا و  في عناصر التكلفة من خال زيادة الكفاتة واإلسراف اإلهدارتساعد في منع  .5  ا 
الفعلي مع المعياري  األدات ةلمقارن األداتالعاملين في عمليات وضع المعايير وتقييم 

 .ومعالجتها ووضع سبل تافي حدوثها في المستقبلنحرافات وتحديد اإل
 .يوفر الوقت والجهد  ألنه المساعدة في خفض التكاليف .5
كل مركز من مراكز المسئولية بحين  أداتوذل  بتقييم  المساعدة في عمليات تقييم األدات .0

جراتيقدم لنا التكاليف المعيارية معلومات تساعد في عمليات التقييم  لتحديد  المقارنات وا 
على  األقسامرقابة  إمكانية في التكاليف المعيارية أسلوبوكذل  يساعد , ا نحرافات

 .األقسامبين العديد من  األعمالبعضها البعض نظرا لترابط 
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 تحليل االنحرافات: ال الث اَسلوب

  المي وم :أوالً 
, في الماضي توحدث وقعت بالفعلة وهي التكاليف التي التكاليف الفعليُأسلوب بعدما تعرفنا على   

تتم عملية المقارنة فيما , للفترات القادمة اآلنوالتكاليف المعيارية المخطط لها والتي يتم تقديرها 
نحرافات هي الفروقات التي إلتعتبر ا إذن, نحرافات التي قد تكون موجودةكتشاف اإلا  بينهما لتحديد و 

 .التكاليف المعياريةتحدن عند مقارنة التكاليف الفعلية مع 

 تحليل االنحرافات:  انياً 

للمساعدة في عمليات اتخاذ القرار يجب القيام بعملية تحليل ا نحرافات حين يمكن تقسيم 
 :إلىا نحرافات 

 .للمواد اإلجمالينحراف اإل .1
 .لألجور اإلجمالينحراف اإل .2
 .للتكاليف الصناعية غير المباشرة اإلجمالينحراف اإل .8
 (.83ص ، 1112، السعايدة)للمواد  ايجمالياالنحراف   .2

 (.74ص , 2770, السعايدة)يتم تحديد ا نحراف الكلي للمواد من خال العاقات التالية

 الكمية المعيارية=  التكاليف المعيارية
وحدة

 السعر المعياري×  
 الوحدة  ا نتاج

   

 الكمية الفعلية =   التكاليف الفعلية
وحدة

 السعر الفعلي ×  
 الوحدة  ا نتاج
 

 نحرافات الموادإتحليل 

 السعر المعياري× ( الكمية الفعلية –الكمية المعياري = )الكمية نحراف إ 
 الكمية الفعلية× ( السعر الفعلي –السعر المعياري = )نحراف السعر إ 
 السعرنحراف إ+ الكمية نحراف إ= الكلي للمواد نحراف اإل 
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 المباشرة اَجور نحرافإ  .1

, 2770,السعايدة) :خال العاقات التاليةالمباشرة من  األجورنحراف التوصل إل يمكن
 (75ص

 الفعلية اإلجماليةالتكاليف –المعيارية اإلجماليةالتكاليف =المباشرة  لألجورالكلي نحراف اإل. 
  معدل × ( الوحدة/ ساعات العمل المباشر)التكلفة المعيارية = المعيارية  اإلجماليةالتكلفة

 .عدد الوحدات المنتجة× المعياري  األجر
  األجرمعدل × ( الوحدة / ساعات العمل الفعلي )الكمية الفعلية = الفعلية  اإلجماليةالتكلفة 

 .عدد الوحدات المنتجة الفعلية× الفعلي 
 نحراف التكاليف الصناعية غير المباشرةإ  .4

 (72ص , 2770, السعايدة)التكاليف الصناعية غير المباشرة نحراف إأسباب       

 :نحراف الكمية ويحدن بسبب إ .1
 .عدم الدقة في تقدير ساعات التشغيل -
 .للعاملين اإلنتاجيةعدم الكفاية  -
 :معدل التحميل ويكون بسببنحراف إ .2
 .عدم الدقة في فصل التكلفة المتغيرة عن التكلفة الثابتة -
 .عدم التمييز بين التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة -

 .التكاليف الفعلية –التكاليف المعيارية = نحراف الكلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة اإل

 :نحرافات يساعد فيُأسلوب تحليل اي ن أيرى الباحث 

قرارات تتاتم مع ما تم تحديده من اتخاذ القرارات حين يتم اتخاذ  تحقيق الدقة في عمليات .1
 .السلبية وتدعيم ا نحرافات ا يجابيةنحرافات بما يساهم في تخفيف ا نحرافات إ
 .تحقيق الدقة في تقدير ساعات التشغيل وبالتالي التقليل من انحراف الكمية .2
 .تحقيق الكفاية ا نتاجية للعاملين .8
 .المساعدة بشكل كبير في اجرات عمليات رقابية على درجة كبيرة من الفعالية .4
لية حين يتم العمل على تجنب عمليات التخطيط المستقبالمساعدة في تصحيح مسار  .5

 .المشاكل التي واجهت عمليات المنش ة في الفترات السابقة وتدعيم نقاط القوة وتنميتها
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الموازنات التخطيطية: الرابُ اَسلوب  

  المي وم :أوالً 
في  اإلدارةتساعد  إنهاحين  اإلداريةالمهمة للمحاسبة  األساليبالتخطيطية من  الموازناتتعتبر    

تهتم بوضع الخطط  ألنهاالمختلفة وذل   اإلداريةالمستويات  أداتعمليات تخطيط العمل وتقييم 
النشاط ككل وبالتالي تستطيع تقييم عمل ونشاط كل قسم من هذه  ألقسامالمستقبلية 

  (118ص , 2772, ظاهر.)األقسام

 :تعريف الموازنات التخطيطية

 :يلي يمكن تعريف الموازنات التخطيطية كما 

 أنبالنقد يظهر بالتفصيل تطلعات المنش ة الي المستقبل وأين ترغب  مقيمالموازنة هي تعبير كمي "
آل أدم ". )الموضوعة األهدافلتحقيق  األعمالوسيلة لقياس التقدم في تنفيذ  اإلدارةتكون وتعطي 

 (172ص , 2775, والرزق

ات للعمليات المستقبلية خال فترة زمنية يتم بمقتضاه وضع تقدير  أسلوبهي "الموازنة التخطيطية 
, شادي" )األداتمتابعة وتقييم  أساسهافي صورة خطة مالية شاملة تتخذ ك داة رقابية يتم على 

 (.17ص, 1270

 (281ص ، 1112، آل أدم والرزق)أن الموازنة  ةالسابق ات حظ من التعرييي

 .خطة مالية  .1
 .والتكاليف عن فترة مستقبلية قادمة اإليراداتعبارة عن تقديرات  .2
 .رقابية فاعلة أداة .8

الموازنة بشكل عام هي خطة تقديرية تتعلق بفترة قادمة  أن ير  الباحنمن خال التعريف    
الخطة  أنفي المستقبل وكذل  يدلل  اإلدارةوكونها تخطيطية فهذا يدلل على الخطة التي ستتبعها 

 هالمعياري المخطط في هذ األداتالفعلي مع  األداتال مقارنة وذل  من خ األداتتستخدم لتقييم 
الحكم على  أيضا ونستطيعنتوصل لانحرافات وتقييمها  أنالموازنة وبالتالي نستطيع  أوالخطة 

دور الموازنة   يقتصر على التخطيط فحسب بل يشمل  أنويتضح كذل  , األهدافمد  تحقيق 
الموازنة في وضع التقديرات  إعداديظهر عنصر التخطيط في حين , كذل  األداتالرقابة وتقييم 

ي عمليات اتخاذ القرار المرتبطة المستقبلية لما سيكون عليه وضع المنش ة في المستقبل وكذل  ف
كبير  ت ثيرالمتوقع تحصيلها من مبيعات العام القادم له  اإليراداتهذه التقديرات فمثا تقدير قيمة ب
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بالنسبة  أما, خال العام ذاته إنفاقهالمتعلقة بالنفقات والمصاريف التي يتوقع على اتخاذ القرارات ا
 األداتلتخطيطية وذل  في عمليات تقييم في الموازنات االرقابة حين يظهر عنصر الرقابة  لعنصر

 إليهاالفعلية التي تم التوصل  األعمالالمعياري المخطط في الموازنة مع نتائ   األداتوذل  بمقارنة 
سلبي وبالتالي  أمايجابي  هلعمل المنش ة  أدات نحرافات وبالتالي تقييم تحديد ا نستطيعومن تم 
 .إليهاالتي تم التوصل  النتائ يؤثر ذل  على عمليات اتخاذ القرار المناسب في ضوت  أنيستطيع 

قابة وتقييم ثر علي عمليات التخطيط والر ؤ الموازنات التخطيطية ي إعداد أن للباحنمما سبق يتضح 
 .وكذل  عمليات اتخاذ القرار بشكل كبير األدات

 التخطيطيةمبادئ الموازنات :  انياً 

 (15ص, 1270,شادي):كما يلي التخطيطيةيمكن تلخيص مبادي الموازنات 

 ا عتماد على التنبؤ  .1

إن الموازنة تعني وضع خطط مستقبلية قائمة على التنبؤ بما سيكون عليه الحال في المستقبل    
 أويحصل عليها الواضع للخطة  أنوهذه التقديرات بالت كيد تعتمد على بيانات تاريخية سابقة يمكن 

علي  كذل  يمكن ا عتماد, للموازنة من خال الخبرة التي اكتسبها في عمله لفترة في عمل معين
ات بهذه الموازنات وغالبا ما تحدن ؤ لجزافي في وضع التقديرات والتنبعمليات التخمين والتقدير ا
كذل  يمكن ا عتماد على البيانات التاريخية , في مثل الحا ت األداتانحرافات كبيرة عند تقييم 

 أوالسابقة كاستخدام المتوسطات الحسابية لموازنات عدة سنوات سابقة  باألعوامللموازنات الخاصة 
كذل  , ما حدن في السابق سيحدن  حقا مع اخذ معد ت النمو في عين ا عتبار أناعتبار 

 اإلنتاجعناصر  وعاقةيمكن ا عتماد على دراسة وتحليل البيانات الداخلية ودراسة سلو  التكاليف 
الظروف المحيطة ا قتصادية وغيرها من الظروف المؤثرة على النشاط  ببعضها البعض ودراسة

وجود الخبرة الكافية والبيانات التاريخية  أنومن هنا نجد , ا قتصادي عند وضع التقديرات للموازنة
 ب عمالومعرفة بالظروف المحيطة  الموازناتواضعي الخطط ومقدري  أوالكافية لد  المخطط 

ات وبالتالي التقليل من ا نحرافات السلبية ؤ درجة الدقة في التقديرات والتنب رفع ش نهالمنش ة من 
 . األداتتحدن عند عمليات تقييم  أنالتي يمكن 

 ارتباط الموازنة بفترة زمنية محددة  .2

يتم تقدير بنود الموازنات لفترة زمنية قادمة تكون محددة وغالبا ما يتم تحديد هذه الفترة بسنة    
تقديرات  إلىواستخدام هذه الفترة يساعد كثيرا في محاولة الوصول , شهرا 12ة تمتد للل زمنية واحد
كذل  اعتماد فترة سنة للتقدير يساعد في عمليات المقارنة بين السنوات , قريبة للواقع أوصحيحة 
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ا يعتبر كذل  فإن السنة المالية المحدد بسنة تمتد لل اثني عشر شهر , المالية وذل  للتماثل في المدة
مهم وذل   ن هذه السنة تمر فيها كافة نشاطات المنشاة خال كل  المواسم وبالتالي يساعد  أمرا

 إجراتاتإن تحديد الموازنة بفترة زمنية محدد يساعد في , على تحقيق الموضوعية في التقدير
لبغض ومقارنة فمن خال ذل  نستطيع مقارنة السنوات المالية مع بعضها ا األداتالرقابة وتقييم 

 أنممكن لالتي من ا ا نحرافاتوبالتالي نستطيع تحديد  الموازنةالفعلي مع المخطط في  األدات
 .وضع حلول لها  ومحاولةتحدن 

 شمولية الموازنة .8

تشمل  أنالنشاط في المنش ة بمعنى  أوجهتكون الموازنة شاملة لكافة  أنوتعني شمولية الموازنة    
بمعنى أن  تاإليرادالقة بتحصيل عالمت األنشطةجميع المصاريف المتعلقة بالنفقات وكذل  جميع 

, العينية أووا ستثمار والتمويل وجميع جوانب النشاط المالية  واإلنتاجتشمل عمليات  البيع والشرات 
تكون منطقية في  أن تكون الموازنة متناسقة ومترابطة المعلومات والنتائ  بمعني أنكذل    بد 

بياناتها ومترابطة في د  تها ومعانيها ومعتمدة ومترابطة مع بعضها البعض فتحديد موازنة الشرات 
 .وهكذا اإلنتاجيرتبط مع موازنة  أن بد 

 الموازنة خطة مالية .4

فوجود , تعتبر الموازنة بمثابة الخطة المالية التي ستستخدمها المنش ة في الفترة المالية القادمة   
فمثا لو تمت عملية التخطيط , أهدافهاالموازنة لد  المنش ة يدلل على المنش ة تسير نحو تحقيق 

الهدف  لسير قدما نحو تحقيق هذاسيتم ا اإلنتاجمليون وحدة من منت  معين في خطة  إلنتاج
إن وجود خطة منطقية , باستخدام الموارد المتاحة والخطة تساعد كثيرا في ا نجاز وتشجع عليه
 .األهدافوواقعية منسقة وشاملة يساعد المؤسسة على ا ستمرار والنمو وتحقيق 

 رقابة اةادالموازنة   .5

كذل  قيام الموازنة  ,رواتخاذ قرا أداتكما ذكرنا سابقا إن الموازنة أده تخطيط ورقابة وتقييم    
الفعلي التي تم التوصل  األداتالمعياري المخطط مع  األداتمن خال مقارنة  األداتبعمليات تقييم 

علي ارض الواقع هو في حد ذاته عمل رقابي يساعد في كشف ا نحرافات والعمل على  إليه
إن قيام الموازنة , إليهاواتخاذ قرارات في هذا النطاق تتوافق مع النتائ  التي تم التوصل  إصاحها
الرقابية  األهداففي تحقيق  األثرداخل المؤسسة له عظيم  واألقسامالوحدات  أداتفي تقييم 

وضع في الرقابة من خال عمليات التخطيط و  األهميةللمؤسسة فكما ذكرنا تلعب الموازنة دورا بالو 
التي تم  األعمالوتقدير ووضع معايير التقييم المتمثل في الخطة ومن تم مقارنتها مع  األهداف
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الرقابة في كشف ا نحرافات  أهدافالتوصل لها هو في حد ذاته عمل تقييمي رقابي يحقق 
 .وتصليح المسار

ن خال وضعه ومتسقة يساهم في تفعيل الدور الرقابي م األقسامإن وجود خطة شاملة جميع    
نظرا لترابط  األخرالقسم  أعماليساهم في تحقيق رقابة كل قسم على  األداتلمعايير التقييم ومتابعة 

الذي يمكن من تطبيق الموازنة بل التنافس في  األمر أخرمخرجات قسم معين مع مدخات قسم 
مع بعضها البعض  المسؤوليةالمختلفة داخل المؤسسة وربط مراكز  األقسامبين  أهدافهاتحقيق 
 .فعالية وأكثر أفضلالذي يضفي رقابة  األمر

 مبدأ المرونة .5

ويعني أن يتم وضع الموازنة بصورة مرنة بحين تسمع بإدخال بعض التعديات الضرورية    
وهذه المرونة   تعني جعل , والمنطقية والتي اقتضت طبيعة العمل إدخالها على الخطط والسياسات

نما تعني إضفات نوع من المرونة يتصف كما ذكر الموازنة عرضة  للتغير بين فينة وأخر  وا 
 .وجعل الموازنة تتكيف مع األحدان ا قتصادية الواقعة, بالمنطقية والواقعية

 مبدأ واقعية الموازنة  .0

تكون الموازنة مثالية  أنالتطبيق    إمكانيةويعتبر هذا المبدأ مبدأ مهم جدا وتعني الواقعية    
تكون الموازنة واضحة سهلة مرنة يمكن تطبيقها وتكون مراعيه لكافة  أنويعني , حيلة التطبيقمست

 .الظروف المحيطة وان توضع بما يتفق مع الوضع العام الذي تعيشه المنشاة

 :أنواع الموازنات:  ال اً 

 (287ص, 2770, وأخرونالفضل )ومن عده زوايا  أنواععدة  إلىتنقسم الموازنات 

 :إلىمن حين مجال الموازنة تنقسم الموازنات  . أ
 في المنش ة األجلوهي تتعلق بالعمليات الجارية التشغيلية قصيرة ( جارية)موازنات تشغيلية  -
 في المنش ة األجلوهي تتعلق بالعمليات بمجال العمل والتخطيط طويل  رأسماليةموازنات  -
 :من حين الفترة الزمنية التي تغطيها الموازنة وتنقسم الموازنات هنا الى . ب

 .األجلموازنات تخطيطية قصيرة  -
 .األجلموازنات تخطيطية طويلة  -

- :إلىمن حين درجة التفصيل التي تتضمنها الموازنة وتنقسم هنا الموازنات  . ج
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 .من قبل المنشاة موازنات برام  وهي تحدد الخطط الرئيسية المنوي القيام بها -
المسئولين عن تنفيذها وتسمى  األفرادموازنة المسئولية وهي تحدد الخطط من حين  -

 .بالموازنات الخاصة

- : إلىمن حين درجة المرونة وتنقسم الموازنات هنا  . د

 .واحد إنتاجالثابتة وتعد عند حجم  التخطيطيةالموازنة  -
 .متعددة من مستويات النشاطالموازنة التخطيطية المرنة وتعد عند مجموعة  -

  التخطيطيةمزايا الموازنات : رابعاً 

نظام الموازنات التخطيطية فا بد من القيام بعمليات التخطيط  إتباعفي  المشاتاترغبت  إذا 
 آل) :والرقابة واتخاذ القرارات وهنا تكمن مزايا الموازنات التخطيطية والتي يمكن تحقيقها كما يلي

 (175ص , 2775, أدم والرزق

 في مجال التخطيط . أ

الموازنة لفترة مستقبلية قادمة يمثل خطوة مهمة على الطريق السليم نحو  إعدادسابقا إن  كما ذكر
حيت إن وجود موازنة يعني وجود خطة وهذا مؤشر أن العمل سيسير وفقا لشيت  األهدافتحقيق 

 :يمكن من والموازناتمخطط وبالتالي وجود مثل هذه الخطط 

عداديتيح تحضير  - الموازنة فرصة التعرف على المشكات التي يمكن حدوثها وبالتالي  وا 
التقليل من آثارها فمعرفة المشكلة  األقلعلى  أويمكن العمل على مواجهتها ومنع حدوثها 

تم تخطيط العمل  إذا إ تحدن   يمكن التعرف عليه  أنووضع بدائل وحلول لها قبل 
 .ومحاولة التنبؤ به

في  األقسامالموازنة يساهم في تحقيق المشاركة بين جميع المستويات وجميع  إعدادن إ -
عدادعمل  واحد يسعى الكل  هدف الذي من ش نه إشعار الجميع ب ن لهم األمر, الخطة وا 

 .لتحقيقه وهذا في حد ذاته انجاز وثمرة من ثمار الموازنات
 آلياتفي ضوت  واإلدارات األقسامن إن وجود خطة يساهم بشكل فعال في زيادة التنسيق بي -

 .الموازناتالعمل التي تقررها 
المنش ة لتحقيق التوازن ا قتصادي  ألعماليساهم تخطيط الموازنة في التخطيط السليم  -

 .والمصروفات في المؤسسة لإليراداتوالمالي 
 .تعددةفي عمليات المنش ة الم اإلسرافومحو  اإلنتاجيةتساهم الموازنة في رفع الكفاتة  -

 



43 
 

 في مجال الرقابة . ب

ن يمكن أن نحقق إن وجود موازنة وخطة معدة مسبقا له دور فعال في الرقابة داخل المؤسسات حي
 :المزايا التالية

 أوالموضوعة في الخطة دون ضياع  األهدافللمساهمة في تحقيق  اإلداريةترشيد القرارات  -
 .إهدار

الذي يساهم  األمرالمختلفة  اإلداريةمهمة في ا تصال بين المستويات  أداةتعتبر الموازنة  -
 .األقسامفي تفعيل الرقابة بين 

وذل  من خال تحقيق ا ستغال  األرباحتعمل الرقابة على تحقيق أكبر قدر ممكن من  -
 .الموازنات إعدادالموارد المتاحة والرقابة عليها وهذا يمكن تحقيقه من خال  األمثل

 .والكفاتة األداتمما يساهم في رفع  إهمالهاالفرعية وعدم  األهدافد الرقابة نحو تحقيق ترش -
تساهم الرقابة من خال دورتها الرقابية عن مركزية الهدف وهو الربح وا رتقات والجودة و   -

 .مركزية التنفيذ
لي تشعر فرصة تطبيق محاسبة المسئولية وذل  عند تحديد مسببات ا نحراف وبالتا إتاحة -

 .كل مسئول بحدود مسئوليته

 في مجال اتخاذ القرار .ج

الفعلي على ارض الواقع  األداتحين تمكن الموازنة من قياس ا نحرافات من خال مقارنة  -
 لمعالجة السليمة اإلدارية القراراتالخطة وبالتالي اتخاذ  أومع ما تم تقديره في الموازنة 

 .ا نحرافات السلبية وتدعيم نقاط القوة
من رسم ووضع السياسات المستقبلية في ضوت ما حدن في دورة  اإلدارةتمكن الموازنة  -

ن عمليات الرقابة على يضوت البيانات الفعلية التي حدثت وتحس يالموازنة الماضية وف
 .الموازنات
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 الموازنات المرنة: الخامس اَسلوب

  المي وم :أوالً 
النشاط من مستويات  موازنة شاملة تعد عند مجموعة متعددة" عن عبارة الموازنة المرنة هي
, 2778, قللي)"ين من النشاطمد  مع والتكاليف خال اإليراداتسلو   ون خذ بعين ا عتبار

 (.218ص 

بما الموازنة المرنة هي التي تعد عند مستويات مختلفة من النشاط ويتم تعديلها "كذل  ُتعرف
يتفق مع حجم  النشاط الفعلي ويمكن بسهولة تحويل بنود الموازنة الثابتة الى موازنة مرنة إن 

 (07ص,2712,أبو حشيش)"لى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرةأمكن فصل التكاليف ا

  خصا ص الموازنات المرنة:  انياً 

 (42, 2772,الرماحي):وهيات المرنة موازنللمجموعة من الخصائص  هنا 

التي تتميز  شاتاتنالمويعني ذل  أن الموازنة المرنة تتفق مع , تغطي مد  من النشاط .1
بمعلومات حول ت ثير التغير في مستو   اإلدارةتزود  ألنهابالتغير المستمر وذل   أنشطتها

 .النشاط حين إنها تعكس النتائ  المتوقعة لعدة مستويات
تعديات على الخطط  بإدخال لإلدارةالموازنة تسمح  أنبمعني , حيوية دينامكيةموازنة  .2

نه يمكن تكييفها لتتفق مع الواقع الفعلي أأي , بسهولة في حالة تغيير مستو  النشاط الفعلي
 .وبالتالي تعكس أثر التغير على مستو  النشاط المتوقع

الفعلية  في قياس الكفاتة اإلدارةتساعد الموازنات المرنة , األداتتسهيل قياس وتقييم  .8
 .توضح النتائ  التي تترتب على نفس مستو  النشاط الفعلي ألنهاوخاصة 

 المرنة الموازنة إعدادخطوات :  ال اً 

 (42ص, 2772, الرماحي: )الموازنة المرنة في عدة مراحل وهي إعدادتمر عملية 

 .أي كم مستو  من النشاط, تحديد مد  النشاط .1
والتكاليف الصناعية المباشرة  واألجورالمواد ) التكاليفتحديد سلو  التكاليف أي عناصر  .2

 (.وغير المباشرة المتغيرة والثابتة
 يتم إعداد الموازنات المرنة أساسهامستوىات النشاط التي على  اختيار .8
 .الموازنات المرنة إعدادبناتا على سلو  التكاليف يتم  .4
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 الرأسماليةالموازنات  :السادس اَسلوب

  المي وم :أوالً 
مية هيفية تمويلها من القرارات ذات األجل وكصول طويلة األستثمار في األُ تعتبر قرارات اإل  

اتخاذ مثل هذه عند ن ت ثير هذه القرارات يمتد لفترات طويلة لذا الكبيرة في المنشاتات وذل  أل
ضطرابات إسس قوية وواضحة يتم التخطيط لها مسبقا لتافي أي أُ على  ذل  ن يبنىأالقرارات   بد 

عداد الموازنات الرأسمالية طويلة إهمية أعمال الشركة من هنا تظهر أستقرار إلى عدم إقد تؤدي 
 آ تشرات قرارات  الرأسماليةعداد الموازنات إلى إدارة فيها مثلة القرارات التي تحتاج اإلأجل ومن األ

 (.142ص, 2777,ظاهر)و شرات مخزن جديد للمنش ة أ, نتاجي جديدإفتح خط  وأجديدة للمصنع 

 عداد الموازنات الرأسماليةإراحل م:  انياً 

 (157ص, 2777, ظاهر: )عداد الموازنات الرأسمالية بستة مراحل وهيإعملية  تمر

هم المشاريع ألي التعرف على إوهذه المرحلة تهدف , مرحلة التعرف على المشاريع .1
 .ستراتيجياتها الرئيسيةا  التي تخدم أهداف الشركة و  الرأسمالية

ستثمارات ولية للبدائل المتاحة لإلوفي هذه المرحلة تتم عملية الدراسة األ, مرحلة البحن .2
للقراتة المعمقة للبدائل التي  نتقات بعض البدائل ورفض البقية تمهيداه إجل ويتم هنا طويلة األ

 .نتقاؤهاإتم 
ات ستثمار المعلومات وتتعلق هذه المرحلة بتجميع المعلومات المتعلقة باإل تجميعمرحلة  .8

ل ك ن يتم تجميع معلومات عن تكلفة هذه ا ستثمارات المتوقعة والنتائ  التي جطويلة األ
 .خرختيار بديل دون األإن تترتب على أيمكن 

مشاريع المختلفة وفي هذه المرحلة يتم المقارنة بين ال, ختيار بين المشاريعمرحلة اإل .4
ختيار المشروع الذي يحقق الهدف في ضوت مقارنة العوائد إستثمارات الرأسمالية ويتم لإل

فضل البدائل والذي يكون فيه الفرق بين المنافع أختبار إالمتوقعة بالتكلفة حين يتم 
 .كبر ما يمكنأوالتكاليف 

ات التمويل التمويل المتاحة سو انيات وبدائل مكإوتهتم هذه المرحلة بدراسة , مرحلة التمويل .5
 .مر تمهيد  ختيار البديل ا فضلم الخارجي وتتم دراسة األأ الداخلي

ستثماري المراد تنفيذه وفي هذه المرحلة تتم عملية التنفيذ للمشروع اإل, مرحلة التنفيذ والرقابة .5
يضا تحديد طريقة تمويله ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ هل تتم وفقا لما هو مخطط أويتم 
عدادلها   .دات الفعلي مع المخططتقارير توضح متابعة التنفيذ ومقارنة األ وا 
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 نواع قرارات الموازنات الرأسماليةأ:  ال اً 

 (288ص, 2770, الرجبي):ها في ضوت الموازنات الرأسماليةنواع القرارات التي يتم اتخاذأمن 

صول الجديدة وهنا يتم التعامل معها كما هو الحال عند انشات منشاة جديدة قرارات شرات األُ  .1
 .او إدخال منت  جديد

م الذي تملكه ديصل القبحين يتم هنا مقارنة هامش مساهمة األ صولاألُ  ستبدالإقرارات  .2
 .صل الجديد المنوي شراؤهالشركة مع هامش مساهمة األ

فهي مرتبطة بإضافة طاقات اأُلصول ارات التوسع وهذه القرارات تشبه قرارات شرات قر  .8
 .نتاجية جديدة للمنشاةإ
ستئجار وفي هذا النوع من القرارات تتم عملية المفاضلة بين شرات ا صل او قرارات اإل .4

 .استئجاره من خال مقارنة التكلفة بالمنفعة

 

 الموازنات ال ابتة: السابُ اَسلوب

و تعديلها بعد أساس حجم نشاط واحد و  يتم تسوية هذه الموازنة أهي الموازنات التي تعد على 

أبو :)تمر عملية إعداد الموازنة الثابتة بالخطوات التاليةو , نتهات من إعدادها اإل

 (00ص,2712,حشيش

 .و لكل مركز تكلفةألكل قسم حجم نشاط معين تحديد  .1

 .ساس الحجمأة على م يعد لهذا القسم موازنة ثابتث .2
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 سلوب التدفق النقدي المخصومأ: ال امن اَسلوب

  المي وم :أوالً 
الطرق التي تهتم بتقييم المشروعات حين ت خذ بعين  تعتبر طرق التدفق النقدي المخصوم من 
همية توقيت التدفقات النقدية للمشروع ا ستثماري أعتبار القيمة الزمنية للنقود والتي تعكس اإل

ستفادة من هذا اإل ألسبابيرجع  ان دينار اليوم تختلف قيمته الشرائية عن دينار الغد وهذأبحين 
نخفاض قوه الدينار ا  م و سباب التضخيضا ألألتحقيق عوائد اليوم من خال استثماره و  رالدينا

 (152ص, 2777, ظاهر).الشرائية

 طرق التدفق النقدي المخصوم :  انياً 

 تقوم بخصم فإنها للنقود الزمنية القيمة با عتبار ت خذ المخصوم النقدي التدفق طرق أن وبما
 طريقة :المخصوم هما النقدي التدفق وطرق مناسب فائدة بمعدل والخارجة الداخلة النقدية التدفقات
 (41ص, 2777, صباح).الداخلي العائد معدل وطريقة الحالية القيمة صافي

 :ويتم توضيح الطريقتين كما يلي
افة التدفقات ويقصد بها هي الفرق بين القيمة الحالية  لك, طريقة صافي القيمة الحالية .1

ن من ستثمار والقيمة الحالية للمبلو المطلوب األالمتوقعة من اإل النقدية المستقبلية
 (.157ص, 2777,ظاهر. )ستثماراإل

 مزايا ومآخذ صافي القيمة الحالية :  ال اً 

 (215ص, 2775, الهندي:)يمكن ذكر مزايا وماخذ صافي القيمة الحالي كما يلي

 المزايا

القيمة الزمنية للنقود مما يعكس قدرة المشروع على تغطية التكاليف ا ستثمارية  مراعاة. أ
 .وتحقيق عائد إضافي

 .ل عمر المشروعي خذ بعين ا عتبار المكاسب النقدية للمشروع طو . ب

 المآخذ

ستثمار مما يجعل المفاضلة بين المشروعات المختلفة تجاهل  ربحية الدينار الواحد من اإل. أ
 .ستثمارية غير موضوعيةفي تكاليفها اإل

 .ختيار الخصم المناسب وما يرتبط به من مخاطر عدم الت كدإمشكلة . ب
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معدل الخصم أو " الداخلي  ب نهيمكن تعريف معدل العائد , خليطريقة معدل العائد الدا .2
الفائدة الذي تتساو  عندة التدفقات النقدية الواردة المخصومة لمشروع استثماري معين مع 

 (152ص , 2777, ظاهر" )تكاليف ذل  المشروع المبدئية 

معدل العائد الداخلي الذي تتساو  عنده التدفقات النقدية الداخلية لمشروع استثماري "او هو    
الذي تكون عنده  قدية الخارجة لنفس المشروع بمعني هو معدل الخصممع التدفقات النمعين 

 (.221ص, 2775, الهندي" )صافي القيمة الحالية للمشروع تساوي صفر

 (111ص ، 1112، ال ندي: )طرق تحديد معدل العا د الداخلي: رابعاً 

 .طريقة التجربة والخط  .1
استخدام المعاد ت الرياضية لتحديد معدل العائد  الطريقة الرياضية وفي هذه الطريقة يتم .2

 .الداخلي
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لتحليل التعاد :التاسُ اَسلوب  

  المي وم :أوالً 
 يتساو الذي  اإلنتاجالمهمة في تحديد حجم  اإلداريةالمحاسبة  أساليبيعتبر تحليل التعادل من 

وبالتالي يكون عند هذه النقطة   ربح و   اإليرادات إجماليمع  التكاليف إجمالي هعند
  (55ص, 2772, ظاهر.)خسارة

مع جميع التكاليف الكلية  اإليراداتهي النقطة التي يلتقي فيها جميع :"نقطة التعادل ب نها وُتعرف
 (.51ص, 2770, السعايدة")بحين   يحقق ربح او خسارة

 أهمية تحليل التعادل:  انياً 

 :(75ص , 2775, آل ادم والرزق) :تحليل التعادل في أهميةتكمن 

 :في التخطيط اإلدارةمساعدة . أ

 :من التخطيط وذل  عن طريق  اإلدارةإن استخدام تحليل التعادل يمكن 

 .تحديد كمية المبيعات الازمة لتحقيق الربح المخطط -
 .ذات هوامش ربح مختلفة أصنافتحديد المزيح البيعي في حالة بيع عدة  -
 .ذ قرارات سليمة بالنسبة للسلع التي   يغطي سعرها في السوق تكاليفهاتخاإ -
 .نسب سعر بالنسبة لمنت  معين في ضوت ظروف السوق وظروف المشروعأتحديد  -
لتحديد البيانات التي يمكن  أساساالموازنات التخطيطية والتي يعتبر تحليل التعادل  إعداد -

 .وازناتماستخدامها في عملية تقدير ال

 :األداتفي الرقابة وتقييم  اإلدارةمساعدة .ب

يرتبط بعمليات  أنتعتبر وظيفة التخطيط وظيفة مكملة لوظيفة الرقابة فوجود التخطيط   بد    
ططي واعمل على تطويرها خُ  قيمأُ لم  إن  فائدة كثيرة لعملية التخطيط  وا   األداتالرقابة وتقييم 

كر التخطيط كما ذُ  عمليات في اإلدارةفي مساعدة  أهميةه وبالتالي فإن تحليل التعادل كما أن ل
  .األداتفي عمليات الرقابة وتقييم  اإلدارةفي مساعدة  أهميةله  أيضا
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 (88ص، 1112، آل أدم والرزق)تحليل التعادل ونقطة التعادل :  ال اً 

 إجماليمع  اإليرادات إجماليفي تعريف التعادل ب نه النقطة التي تتساو  عندها  ُذكركما    
ن نستنت  العاقة أوبالتالي يمكن , التكاليف بحين   يكون   ربح و  خسارة عند هذه النقطة

 :التالية

 .المتحققة األرباح+ التكاليف المتغيرة+التكاليف الثابتة(= المبيعات) اإلجمالية اإليرادات

 :وبالتالي ال بد من توافر مجموعة من اليرضيات

نعلم أن التكاليف الثابتة  ألننالتكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة وذل  يمكن فصل ا .1
 .أما التكاليف المتغيرة فهي ثابتة للوحدة ومتغيرة للمجموع, متغيرة للوحدة وثابتة للمجموع

 .القصير األمدثبات التكاليف الثابتة في  .2
 .وكفاتة التشغيل  اإلنتاجالمستخدمة للبيع وتكاليف وعوامل  األسعارثبات  .8
 .لمزي  من السلع أولسلعة واحدة  إماأن التحليل يتم  .4
 (.ة على التكاليفدالم أخرمخزون  ت ثيرعدم )المدة  أخرعدم وجود مخزون  .5
 .يتم وضع برام  التشغيل إطارهاوفي  اإلداريةثبات السياسة  .5
سيؤثر على العاقة  يةاإلنتاجن التغيير في الطاقة وذل  أل اإلنتاجيةالثبات النسبي للطاقة  .0

 . اإلنتاجبين الربح والتكلفة وحجم 

 (متغيرات تحليل التعادل)العوامل التي تؤ ر على الربح: رابعاً 

 (174ص , 2774, الحارس)  :هم متغيرات تحليل التعادلأمن  

 .سعر البيع .1
 .حجم المبيعات .2
 .مستو  التكاليف .8
 .التكلفة المتغيرة للوحدة .4
 .التكاليف الثابتة إجمالي .5
 .مزي  المنتجات المباعة .5
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 محاسبة المس ولية :العاشر اَسلوب

  المي وم :أوالً 
الرقابة  إلييهدف أساسا  اإلداريةمحاسبة المسئولية ك سلوب من أساليب المحاسبة  نش تلقد    

المختلفة  اإلداريةعن طريق تحديد مسئولية العاملين في الوحدة ا قتصادية بمستوياتهم  األداتوتقييم 
و غير مفضلة وذل  نتيجة أالفعلي وما ترتب عليه من نتائ  مفضلة  األداتوذل  عن طريق 

 (.428ص, 2774, الحارس)المخطط  باألداتلقياسها 

أو  األفرادوتقييمه في ضوت قيام  داتاألنظام محاسبي يبتغي الرقابة على "أنهاعلى  ُتعرفو 
تنفيذ واجباتهم بحدود الصاحيات المفوضة لهم وفقا مبدأ التكلفة المناسبة في الوقت بالمسئولين 
 ("822ص, 2775, آل أدم والرزق)"رير المحاسبية بفعالية العاملينوذل  بربط التقا, المناسب

جمع  إلىمحاسبة المسئولية هي نظام يهدف  ير  الباحن أنسبق  وبالتالي من خال ما   
وربطها بالمسئولين عن تنفيذها ومقارنة النتائ  مع المخطط   واألنشطةالبيانات عن البرام  والخطط 

كل عامل ومسئول عن مهامه الموكلة له وتحديد ا نحرافات التي  ومساتلةلتحديد المسئوليات 
 .وجدت لبيان مد  ا لتزام بالخطط إننحرافات يمكن اكتشافها وتحديد المسئولية عن هذه ا 

 مقومات محاسبة المس ولية :  انياً 

 (.415ص , 1225, كحالة وحنان: )يقوم نظام محاسبة المسئولية على

ويتم ذل  من خال الهيكل التنظيمي الذي يتم فيه وضع وتحديد  تحديد مراكز المسئولية  .1
لكل العاملين في المنشاة حتى يتسنى لمحاسبة المسئولية  ختصاصاتواإلالصاحيات 

بين الموظفين  األعمالالقيام ب عمالها بشكل فعال و لذا يجب تحديد الصاحيات وتقسيم 
 .وتحديدها

 األداتيعني تحديد المعايير التي يتم من خالها تقييم وقياس و  األداتتحديد معايير   .2
من خال التخطيط ووضع  إ   يمكن تحقيقه  وهذا المؤسساتومسائلة العاملين في 

 .إليهاالموازنات التقديرية التي يمكن مقارنتها مع النتائ  الفعلية التي تم التوصل 
هذه التقارير تعتبر وسيلة ا تصال التي يتم فيها التواصل و  وجود نظام للتقارير الرقابية  .8

بين مراكز المسئولية وتوضيح صاحية كل مركز واختصاص كل عامل من العاملين في 
للمدريين  التقاريروبالتالي توضح هذه , الفعلي وأدائهموالموازنات  نفسهاالمراكز والمراكز 
وكل  األقسامومد  تحقيق كل قسم من المرجوة والمخطط لها  األهدافمسئولية تحقيق 

 .األهدافمركز من مراكز المسئولية لهذه 
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 مراكز المس ولية  أنواع:  ال اً 

تحديد صاحياتها تمثل مراكز المسئولية في الوحدات العاملة في داخل المؤسسات والتي يتم    
, 2775, أدم والرزقآل ) :ورسم سياساتها ووضع الخطط لها وهذه المراكز متعددة وهي كما يلي

 (851-857ص 

ومركز التكلفة هو عبارة عن وحدة أو دائرة نشاط التي يتم محاسبة المسئول  مراكز التكلفة  .1
عنها عن التكاليف التي تحدن في مركز المسئولية التابع له وبالتالي يظهر لنا هنا أن ما 

, هو التكلفة فقطسائل عنها ي سوف يُ يدخل ضمن صاحيات ومسئوليات هذا المدير والذ
 أقساممن  ويعتبر مركز التكلفة من أكثر مراكز المسئولية شيوعا واستخداما وذل   ن كثيراه 

 أن إلىسبق فإننا نصل  من خال ما, عتبارها مراكز تكلفةإودوائر أي مشروع يمكن 
يكون موضوع المساتلة والمحاسبة للمسئول عن مركز التكلفة  الذي األمرالتكاليف هي 

 .يؤثر ويتحكم فيها أن تل  التي تدخل ضمن نطاق عمله ويستطيع وهي
دائرة النشاط التي يتم محاسبة المسئول عنها وذل  عن  أوهي وحدة و الربحية مراكز   .2

بمعنى تتم مسائلة المسئول هنا , أيضا إيراداتالتكاليف التي تحدن فيها وما تحققه من 
نماليس عن التكلفة فحسب  رات استخدام هذه تي تم تحصيلها من و ال اإليراداتعن  وا 

 .أي مشروع هو تحقيق الربح أومؤسسة  ألي األساسين الهدف التكاليف وذل  أل
 دائرة نشاط التي يتم محاسبة المسئول عنها عن أوعبارة عن وحدة  يهو  مراكز ا ستثمار .8

 .من مواردالعائد على ما تم استثماره بها 

 لمحاسبة المس ولية اَساسيةاليروَّ : رابعاً 

 (110ص , 2772, الرماحي) :هنا  مجموعة من الفروض لمحاسبة المسئولية وهي

 .وكفتفعال  أداتالمشروع ممكنة التحقيق في ظل  أهدافتكون  أنيجب  .1
 .المشروع أهدافيسعى كل مدير في المشروع لتحقيق  أنيجب  .2
 .ائرة التنظيمداخل د األنشطةيتحمل كل مدير في المشروع مسئولية  أنيحب  .8
 .يكون لمحاسبة المسئولية دور في تقدم ونمو المشروع أنيجب  .4
 (.المشاركة)يشتر  رجال المشروع في وضع التقارير  أنيجب  .5
 .لكل مدير في الوقت المناسب( والتغذية العكسية األدات)تصل التقارير  أنيجب  .5
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 التحويل أسعار :حادي عشرال اَسلوب

  المي وم :أوالً 
وتحديد الصاحيات والامركزية تعني بمعناها العام  األعمالتعتبر الامركزية ثمرة من ثمار تقسيم  

ثر كبير أ افله اإلداريةالامركزية على المحاسبة  ألثربالنسبة  أما, تفويض السلطات والصاحيات
 (51ص, 2777, احصب  ) التحويل وأسعارتطوير وظهور محاسبة المسئولية  في ساهمتحين 

خر في أهي تل  القيمة التي يحملها مركز مسئولية لمركز مسئولية " التحويل بلل  أسعار ُتعرف
 (.475ص, 2774, الحارس" )داخل التنظيم مقابل السلع والخدمات التي استفاد منها

وحدة من وحدات التنظيم الفرعية لقسم  أوهي عبارة عن سعر يحمله قسم "وكذل  يمكن تعريفها بلل 
 (.802ص , 2775, آل ادم والرزق" )في نفس التنظيم مقابل ما جهزه من سلع وخدمات أخر

 طرق تحديد أسعار التحويل :  انياً 

تبادل السلع  أوعليها تحويل  ب ن أسعار التحويل هي القيمة التي يتم بناتاه  كركما سبق وذُ    
وهنا  العديد من الطرق التي يمكن , داخلية أسعاروالخدمات بين وحدات التنظيم الواحد لذا فإنها 

 (.802, 2775, آل أدم والرزق: )التحويل وهي  أسعاراستخدامها لتحديد 

يتم تحديد سعر السوق بواسطة طرف  ق حينسعر السو تحديد سعر التحويل باستخدام   .1
خارجي بناتا على عوامل الطلب والعرض ويقصد هنا باستخدام سعر السوق لسعر تحويل 
السلع والخدمات داخل المؤسسة هو السعر الذي يتم فيه نقل السلع والخدمات بين أقسام 

في  اآلنوله هذه السلع باستخدام السعر الذي يتم تدا أسعارالتنظيم الداخلية ويتم تقييم 
 السوق 

يتم تعديل سعر السلع  أنويعني  تحديد سعر التحويل باستخدام سعر السوق المعدل .2
والخدمات المراد تبادلها داخليا داخل التنظيم الواحد بحين يتم ا عتماد عليه ك سعار 

بعض التعديات عليه ك ن يتم تخفيض سعر السوق  إدخالتحويل داخل التنظيم بعد 
أو , والتكاليف التسويقية التي يمكن استخدامها في تسويق المنت  مصاريفبالالخارجي 

 تخفيض رسوم الخدمات المقدمة للمنت  حتى يتم بيعه لعميل خارجي 
يمكن استخدام التكلفة الفعلية في تحديد , تحديد سعر التحويل باستخدام التكلفة الفعلية .8

ناقلها وتبادلها داخل التنظيم الواحد تحويل المنتجات والسلع والخدمات التي يتم ت أسعار
تحويل السلع والخدمات بين  أساسالتحويل تقوم على  أسعاروهذه الطريقة من طرق تحديد 

 األقسامحمل تُ  انهأولكن ما يعاب على هذه الطريقة  ,بالسعر الذي كلف فعليا األقسام
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سلع  أوستلمت مواد إقد تكون  ألنهاوذل   إضافيةالفاعلة وذات الكفاتة العالية تكاليف 
 .قل كفاتةأ أقساموخدمات من 

ويقصد بالتكلفة المعيارية هي التكلفة , في تحديد سعر التحويل المعياريةاستخدام التكلفة   .4
المؤسسة والتنظيم الواحد عند  أقساميتم تحديد سعر التحويل بين  أنبمعنى , المخططة

أن نتفاد  مشكلة لها وهنا نستطيع  مرحلة معينة وباستخدام التكاليف المعيارية المخطط
 .عدم نقل الكفاتة

من النماذج لتعديل التكاليف  توجد العديد,التحويل أسعار ستخدام التكلفة المعدلة في تحديدا .5
التحويل ومن هذه النماذج نموذج التكلفة المعاة والذي  أسعارعتماد عليها في تحديد واإل

سعر تحويله ك ن يضاف مبلو معين  إلىتكلفة المنت  وصول  إلىقدر معين  إضافةيعني 
 . إنتاجنسبة معينة لكل وحدة  أو

بمعني التفاوض بين القسم المرسل والقسم , تحديد سعر التحويل باستخدام سعر التفاوض  .5
باستخدام التفاوض والمساومة  األقسامبين  إليهوهذا السعر يتم التوصل , المرسل له
لسلع والخدمات يتم تحديد السعر الذي يمكن استخدامه لنقل وتبادل ا أن إلىوالمناقشة 

 .داخليا في التنظيم
يقة لتحديد سعر هذه الطر  وتستخدم, تحديد سعر التحويل باستخدام الربح المستهدف  .0

كانت  إذاأو , الخدمة التي ينتجها القسمأو يكون هنا  سعر محدد للسلعة التحويل عندما  
هنا  األسعارويمكن أن تحدد , رضيةالتحويل غير مُ  أسعاري تحديد الطرق المستخدمة ف

 من التكاليف أوالتكاليف المعيارية  منمثا %17ك ن يكون مقدار الربح المستهدف
 .الفعلية

 التحويل  أسعارأهمية :  ال اً 

 :(87ص, 2774, احصب  ):ما يليالتحويل في أسعار أهميةتظهر 

 .الفرعية الوحدات مستو  على ومحاسبتهم للعاملين األدات قياس إمكانية على تعمل   .1
 .حده على قسم لكل الربحية قياس إمكانية على تعمل  .2
 .والشرات التصنيع قرارات بين المفاضلة عملية في تساعد  .8
 .خارجية لجهات المنتجات بيع أسعار تحديد في تساعد  .4
 .المختلفة األقسام في دقيقة بصورة المخزون تكلفة تحديد في تساعد  .5
 تكاليف القسم تحمل عند كفؤة, بصورة الموارد ستغالإ على األقسام تحفيز على تعمل  .5
  .أرباحه زيادة على والعمل ستغالها,إ لحسن يسعى فإنه الموارد هذه
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 سياسات التسعير : اني عشرال اَسلوب

  المي وم :أوالً 
على اإلدارة ا هتمام بها وذل  ألنه  يعتبر تحديد أسعار المنتجات من أهم العمليات التي ينبغي

ستمرار المنش ة من جانب ومواجهة المنافسين وزيادة الحصة السوقية ا  يترتب عليه تحقيق األرباح و 
ن تتحر  فيها الدقة والموضوعية أمن جانب آخر , لذا فيجب على اإلدارة أن تهتم بهذه السياسات و 

إن الشركات والمؤسسات التجارية , منطقة مكان النشاطن تتوافق مع الواقع التجاري الموجود في الأو 
ستمرار والنمو والتطور وزيادة قيمتها في السوق وكذل  تسعى لرفع حصتها تهدف للبقات واإل

تتخذ قرارات التسعير  أنلذا يجب , التسويقية وتحقيق مستويات مرتفعة من الربح في ضوت ما سبق
 (222, 2772, ظاهر).بما يحقق األهداف المذكورة

 العوامل المؤ رة في قرارات التسعير:  انياً 

 ( 247ص 2774 ,الحارس):كثيرة ومتعددة ويمكن تلخيصها فيالعوامل المؤثرة في قرارات التسعير 

 .األهداف العامة التسويقية للمنش ة  -1

والتدخل القوانين واألنظمة السائدة ومد  تدخل الحكومة , فقد يتم وضع حدود عليا لألسعار  -2
 .في تحديدها لمواجهة حا ت الكساد أو التضخم

بمعنى إن تحديد هدف التسعير يؤثر بشكل كبير على قرار التسعير  ,الهدف األساس للتسعير -8
هل نسعى لزيادة الحصة السوقية وهنا نتجه نحو تخفيض األسعار مع زيادة الجودة أم لتحقيق الربح 

 . لزيادة األسعاروالعائد على ا ستثمار وهنا نتجه 

يجب على الشركات أن ت خذ التكلفة عند تحديد األسعار وذل  حتى يتسنى لها  حينالتكلفة  -4
 .القدرة على التطور وا ستمرار

 .توقعات أعضات قنوات التوزيع  بمعنى أخذ توقعات تجار التجزئة عند اتخاذ القرارات -5

ت ثير المشتري بالتغير في السعر فنجد أن مد  أهمية السعر بالنسبة للمشتري بمعنى مد  -5
 .المشتري تكون له حساسية كبيرة لبعض التغيرات في األسعار

المنافسون وهو عامل مهم يجب أن يؤخذ بعين ا عتبار حين يجب وضع األسعار والنظر  -0
 .ألسعار المنافسين أنفسهم وكذل  توقع ردة فعل المنافسين على قرارات التسعير الخاصة بهم
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مد  مرونة  الطلب على السلعة والخدمة ومرونة الطلب هي مد  استجابة الكميات المطلوبة  -7
 .للتغير في السعر

خر  للمزي  التسويقي حين إن هذا المزي  يتكون باإلضافة للسعر من مجموعة العناصر األُ  -2
 .من العناصر وهي المنت  والتوزيع والتروي 

 مراحل تحديد السعر:  ال اً 

 :(242ص, 2774, الحارس)عملية تحديد أسعار المنتجات تمر بعدة مراحل وهيإن 

تحديد الهدف قبل عملية التسعير أمر مهم فلو افترضنا أننا  حين إن تحديد أهداف التسعير .1
للمنش ة  فهنا يجب العمل نحو ا تجاه للتخفيض في األسعار مع نسعى لزيادة الحصة السوقية 

جات أما لو كنا نهتم بتحقيق زيادة في العائد فهنا يجب ا تجاه نحو زيادة ا هتمام بجودة المنت
الهدفين وتحقق أفضل النتائ  وكذل   هذيناألسعار ولكن الشركات الناجحة تستطيع أن توفق بين 

 .أخذ أهداف أخر  كثيرة ومتعددة في عين ا عتبار عند عملية تحديد السعر

بمعنى دراسة وتقييم القيم والدوافع السلوكية التي من شانها  تحديد خصائص األسواق المستخدمة .2
الت ثير على تصرفات المجتمع أو السوق المستهدف ووضع أسعار تتوافق مع هذه الدوافع المهمة 

 .والعمل على وضع مستويات أسعار تتوافق مع أذواق ورغبات أشخاص المجتمع المستهدف

فالسعر عند تحديده , يجب أخذه عند تقدير وتحديد السعروهذا أمر مهم  تحديد الطلب وتقديره . 8
يجب أن يراعى مد  ت ثير الكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة لتحديد هذا السعر فقد يكون 

انخفاض السعر مع تحقيق عائد عادي ومقبول أمر له ت ثير على زيادة الكمية المطلوبة من سلعة 
حين إن العاقة بين السعر  الطلب عند وضع السعرمعينة , لذا يجب مراعاة ومحاولة تقدير 

ومستو  الطلب في ظل الظروف الطبيعية هي عاقة عكسية فزيادة السعر يؤدي إلى انخفاض 
 .الكمية المطلوبة من سلعة معينة وانخفاضه يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من سلعة معينة

ويمكن استخدام أسلوب التحليل الحدي وهو مرتبط  المقارنة بين الكمية المطلوبة والتكلفة والربح -4
ة بالتكلفة الحدية وهي إحد  األساليب التي من خالها يمكن فهم وتقييم العاقة بين الطلب والتكلف

وكذل  يمكن استخدام أسلوب تحليل التعادل وهي النقطة التي تتساو  فيها التكاليف الكلية , والربح
 .مع اإليرادات الكلية
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 سياسات التسعير: رابعاً 

 (255ص ,2774 ,الحارس):هم سياسات التسعير مايليأإن من 

 سياسة التسعير الرائدة  .1

 :, وتندرج تحتها السياسات التاليةه السياسة مرتبطة بالسلع الجديدةوهذ

وهنا يتم فرض سعر مرتفع أعلى ما يمكن حتى نتمكن من تغطية  سياسة قشط السوق. أ
 التكاليف بسرعة

 .التمكن من السوق وهذا عكس األول تماماسياسة . ب
 :سياسة التسعير النفسي  .2

وهذه السياسة تقوم على األثر النفسي لسعر سلعة على المستهل  بمعنى تعتمد على ردود  
 .الفعل النفسية للمستهلكين تجاه األسعار

 :سياسات التسعير الترويجي  .8

حد عناصر المزي  التسويقي أ بمعنى أن تشجع األسعار على تروي  السلعة وجعل السعر 
 :ويندرج هنا سياسات 

تسعير المناسبات الخاصة مثل تخفيض األسعار في أوقات المواسم والمناسبات واألعياد . أ
 .للتخلص من المخزون وزيادة الحصة السوقية

 (القيادة السعرية)ستدراج سياسة اإل. ب
 .وزيادة المبيعاتنه يكن وضع أسعار اقل من التكلفة لجذب عمات جدد أبمعنى 

ويستخدم هذا النوع من التسعير في حالة المهن الحرة كالطب والمحاماة , التسعير المهني  .4
 .والمحاسبة

وفي هذه الحالة يتم تحديد عدة أسعار لعدة أصناف مختلفة أو , التسعير حسب الخطوط  .5
دف موديات مختلفة أو ماركات مختلفة من ناحية الجودة من نفس السلعة وذل  به

 .جتذاب مجوعات مختلفة من المستهلكين بخصائص وأذواق مختلفةإ
 

ذواق أن طريقة التسعير الُمثلي التي يمكن إتباعها هي التي تتائم مع أوير  الباحن 
المستهلكين ورغباتهم بما يضمن عدم المساس بربحية الشركة كإتباع سياسة التسعير النفسي او 

دة الحصة السوقية شانها العمل على تصريف المنتجات وزيا سياسة التسعير الترويجي والتي من
 .وجذب عمات جدد
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 سياسات التسعير وفقا للتكاليف المع ة : الث عشرال اَسلوب

  المي وم :أوالً 
يمكن المرور عليها دون سابقا إن عملية تحديد السعر هي عملية ليست عملية عادية  كركما ذُ  
القرار بالتسعير من أهداف التسعير ومن ظروف السوق وأوضاع إن عملية اتخاذ  هتمام بلإ

المستهلكين وسلو  األسواق وغيرها من العوامل في عين ا عتبار إن استخدام المنشاة للتكاليف في 
 :التاليةستثمار يمكن أن يتم من خال استخدام الطرق قرار اإل

 طرق التسعير:  انياً 

مدخل التسعير باستخدام  التكاليف كأساس الحتساب وهناَ أربُ طرق مختلية مبنية على 
 (122،ص1113الحارس، :)السعر وهذه الطرق هي 

 طريقة التكاليف اإلجمالية الكلية  .1
 طريقة التكاليف الصناعية المتغيرة .2
 طريقة التكاليف الصناعية الكلية .8
 طريقة إجمالي التكاليف المتغيرة  .4
 (الكلية)ية طريقة التسعير على أساس التكاليف ايجمال  .2

وتقوم هذه الطريقة على اعتبارات أساسية ومنها تحليل وتبويب عناصر التكاليف المباشرة    
وتعتبر هذه الطريقة , وفصلها عن التكاليف غير المباشرة وتحميل كل التكاليف للوحدات المنتجة

لجوانب مهمة من أفضل الطرق في تحديد األسعار للمد  الطويل ولكن   يؤخذ عليها إهمالها 
ومنها مرونة الطلب وعامل آخر مهم جدا وهو عامل المنافسة وطبيعة العملية الصناعية والتكلفة 

 :المتوقعة في المستقبل ووفقا لهذه الطريقة فان معادلة السعر هي

 .هامش ربح من التكلفة+التكاليف اإلدارية + تكاليف التسويق والبيع + التكلفة الصناعية = السعر 

إلى ذل  أن طريقة التكلفة الكلية كما قلنا تتاتم مع تحديد األسعار للمد  البعيد وكذل   فوٌيضا
 .إلى تحقيق ا ستقرار في األسعار تتميز بالسهولة وتؤدي

 طريقة التسعير على أساس التكاليف الصناعية المتغيرة   .1

وتقوم هذه الطريقة في التسعير على الفصل بين عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة وهنا يمكن    
جمالي التكاليف اإلدارية والبيعيةإ إذن هذه الطريقة يتم فيها , ستثنات التكاليف الصناعية الثابتة وا 
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ديد واتخاذ قرارات تحميل المنتجات بالتكلفة المتغيرة لهذه الوحدات وهذه الطريقة تعتبر أفضل في تح
 .التسعير في المد  القصير

 (258الحارس ص) التكاليف الصناعية المتغيرةوالمعادلة التالية توضح طريقة التسعير على أساس 

هامش ربح  + الصناعية غير المباشرة المتغيرةالتكاليف  + المباشرة التكاليف الصناعية =رالسع
 التكلفة من

التكلفة في المعادلة تغطي مقدار األرباح المستخدمة إضافة إلى نسبة هامش الربح من  /م حظة 
 والتكاليف الصناعية غير المباشرة الثابتة(ثابتة ومتغيرة)إجمالي التكاليف اإلدارية و البيعية 

 طريقة التسعير على أساس التكاليف الصناعية الكلية  .4

ثابتة أو متغيرة  ولكن هنا يتم وتستخدم هذه الطريقة إجمالي التكاليف الصناعية سوات كانت    
 ستثنات التكاليف اإلدارية والبيعية ويمكن تحديد السعر من خال العاقة إ

 هامش ربح من التكلفة +التكاليف الصناعية غير المباشرة + التكاليف الصناعية المباشرة = السعر 

لى إجمالي إنسبة هامش الربح في المعادلة تغطي مقدار األرباح المستهدفة إضافة  /م حظة 
 (الثابتة والمتغيرة)التكاليف اإلدارية والبيعية 

 طريق التسعير على أساس إجمالي التكاليف المتغيرة  .3

السعر  وفي هذه الطريقة نستخدم إجمالي التكاليف المتغيرة الصناعية واإلدارية والبيعية في تحديد   
 ستثنات التكاليف الثابتة الصناعية واإلدارية والبيعيةإولكن يتم 

 ووفقا لهذه الطريقة يمكن تحديد السعر من خال العاقة

هامش ربح من + التكاليف اإلدارية والبيعية المتغيرة + التكاليف الصناعية المتغيرة = السعر 
 التكلفة

ستغطي مقدار األرباح المستهدفة إضافة إلى إجمالي نسبة هامش الربح من التكلفة هنا /م حظة 
 .التكاليف الثابتة الصناعية واإلدارية والبيعية

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحن الثاني

 داريةاألساليب الحديثة للمحاسبة اإل
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 أساليب المحاسبة ايدارية الحدي ة

بفضل ا ستثمارات إن البيئة الصناعية ت خذ بالتطور والنمو الحادن بشكل كبير وهذا كله    
ضخ مئات المليارات من الدو رات قتصادية حين تُ الهائلة في هذا القطاع الحيوي من الحياة اإل

إن تطور , قتصادية ككلرتباطا وثيقا بالحياة اإلإوهذا النمو يرتبط , في الصناعات المختلفة
تنسجم مع هذا ونمو حجم ا ستثمارات يدفع نحو ضرورة تبني نظريات وأسس محاسبية جديدة 

رتباطها الوثيق بالعمل إل ي هذا المجال نظراه ففنجد المحاسبة اإلدارية حاضرة ف التطور لذا
الصناعي فنجدها تعمل على تطوير أساليبها ووسائلها للتكيف وتتوافق مع التطورات الهائلة 

ر وذل  لقد أخذت المحاسبة اإلدارية كثيرا بذل  التطو , الحادثة في المجا ت ا قتصادية
ليتسنى لها القيام بدورها الرائد في مجا ت وضع ورسم السياسات المستقبلية آخذة بعين 

فنجدها تعمل على تطوير أساليبها فظهرت أساليب حديثة للمحاسبة , عتبار التطورات الكبيرةاإل
 التي تمت دراستها فيو  األساليب هولعل أهم هذ, اكبة التطور الحادناإلدارية تعمل على مو 

 :هذه الدراسة

  TQMأسلوب إدارة الجودة الشاملة : األسلوب األول

 JITنظام اإلنتاج في الوقت المحدد : األسلوب الثاني

 ABCمحاسبة التكاليف المبني على األنشطة : األسلوب الثالن

 BSC بطاقة األدات المتوازن : األسلوب الرابع

  المحاسبة عن اإلنجاز: األسلوب الخامس

 ABBنظام الموازنة المبني على األنشطة : السادساألسلوب 

 التكلفة المستهدفة: األسلوب السابع

حين شكلت هذه األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية نقلة نوعية في العمل المحاسبي واإلداري في  
العالمية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص كون الشركات الصناعية الفلسطينية  البيئة الصناعية

 .هي شركات ناشئة حديثاه 
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 َ   TQM Total Quality Management))أسلوب إدارة الجودة الشاملة  :ولاَسلوب ا

  المي وم :أوالً 
اإلدارية حين بدأ تطبيق هذا إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم الحديثة في المحاسبة   

ثم في الو يات المتحدة األمريكية فيما بعد وهو يهدف  المفهوم في القطاع الصناعي في اليابان أو ه 
, وآخرونالفضل . )لتحسين نوعية اإلنتاج أو الخدمات والحد من الفاقد وتحقيق رضا الزبائن

 (10ص, 2770

التفوق في األدات إلسعاد المستهلكين عن طريق عمل هي :"TQMإدارة الجودة الشاملة  فعر تُ و 
من أجل تزويد المستهلكين بجودة ذات قيمة من خال , المديرين والموظفين مع بعضهم البعض

 (.15ص ,2772, دراكة والشبلي)"ح ومن المرة األولى وفي كل وقتت دية العمل الصحي

كلي المنصب على التحسين المستمر جهد المنظمة ال: "ب نها دارة الجودة الشاملةإت وقد عرف
الهاشمي ")بهمناطة المكائن وأنظمة إنجاز المهمات المُ و ألدات العمليات, التي تمثل طرائق األفراد 

 (15ص,  2775,

ومن الواضح أن هذا التعريف قد ركز على األطراف أو العناصر المسئولة عن جهود التحسين "
مقدمتهم األفراد العاملين والمعدات أو األدوات التي  المستمر التي تقود إلى الجودة, وي تي في

 15ص,  2775,الهاشمي " )لعملية بموجبهايستخدمونها واألنظمة,التي تؤد  ا

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة:  انياً 

ركز على تحسن الجودة كقوة محفزة في كافة تمثل إدارة الجودة الشاملة مبادئ اإلدارة التي تُ    
 النعيمي)الوظيفية وعلى كل المستويات في الشركة وتتمثل أهم مبادئ الجودة الشاملة في المجا ت 

 (58ص, 2777, خرونأو 

 .أن المستهل  هو من يعرف الجودة ورضا الزبائن هو األولوية .1
 .ستراتيجي وتتطلب خطة إستراتيجيةإالجودة عبارة عن موضوع  .2
 .ت في المنظمةالجودة هي مسئولية كل الموظفين ضمن كل المستويا .8
كل وظائف الشركة يجب أن تركز على تحسين الجودة المستمرة من أجل تحقيق األهداف  .4

 .اإلستراتيجية للمؤسسة
 .مشاكل الجودة يمكن أن تحل من خال التعاون بين الموظفين واإلدارة .5
 .ستخدم طرق الجودة اإلحصائيةنالمشاكل وتحسين الجودة المستمر حل ل .5
 .لكل الموظفين هو القاعدة لتحسين الجودة المستمرالتدريب والتعليم  .0
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 أهداف إدارة  الجودة الشاملة:  ال ا

 (12ص, 2775,وعلى,الموسوي()22ص, 2775, علوان):أهداف إدارة الجودة الشاملة في تتمثل

امتا  قنوات توزيع متميزة تستطيع أن تقدم و  ات تتمتع بدرجة عالية من الجودةإنتاج منتج .1
 .بعد عملية البيع بما يتناسب مع رغبة المستهل الخدمات ما 

قدرة المنش ة على التكيف مع التغيرات التي يمكن أن تحدن وأن تقوم بتعديل اإلنتاج بما  .2
 .يتفق مع احتياجات المستهل 

 العمل على تحسين الجودة وزيادتها وفي نفس الوقت ا هتمام بتخفيض التكلفة وذل  .8
 .  زيادة القدرة التنافسية للمنظمةو  ركةلتحقيق األهداف المتعددة للش

 . منظمةالزيادة إنتاجية كل عنصر في و  والتفوق والتميز على المنافسين إرضات المستفيدين .4
 . المتغيرات المحيطة بها في البيئةزيادة حركية ومرونة المنظمة في تعاملها مع  .5
 .لمنظمةطاعات ومستويات وفعاليات اضمان التحسين المتواصل الشامل لكل ق .5
 . كلية للمنظمة على النمو المتواصلكما تهدف أيضاه إلى زيادة القدرة ال .0
تقليل إجراتات العمل الروتينية واختصارها من و  قتصاديات المنظمةإلربحية وتحسين زيادة ا .7

 .حين الوقت والتكلفة

 عناصر إدارة الجودة الشاملة: رابعاً 

: جمع الباحثون أن عمليات إدارة الجودة الشاملة تحتو  على العديد من العناصر وهي كما يليألقد 
 (12ص , 2770, اخرونالفضل )

إن مسئولية إدارة الجودة الشاملة تقع على عاتق اإلدارة حين  مساندة ودعم اإلدارة العليا .1
ات تعليم وتدريب العليا حين أن اإلدارة مسئولة عن توفير المصادر التي تهتم بعملي

 .رمر يحتاج لمتابعة وتقييم وتطويين وهذا األلالعام
وذل  ألنهم محور إدارة الجودة الشاملة وا تصال معهم له أهمية كبيرة  ا هتمام بالزبائن .2

 .في كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم
ر الجودة وهذا يعني ضرورة مشاركة كافة العاملين في تحسين وتطوي ,نمشاركة العاملي .8

دارتها وتفويض واتخاذ القرارات الخاصة بها والعمل على تحفيز العاملين وتشجيعهم , وا 
 .للتطوير وخلق اإلبداعات

إن بنات فرق العمل يؤدي إلى تحقيق إدارة فاعلة للجودة الشاملة فمن , بنات فرق العمل .4
حقيقها إ  من خال ذل  يمكن الحصول على السلع والخدمات المتميزة والتي   يمكن ت

 .خال بنات فرق عمل والعمل الجماعي داخل المؤسسة
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إن تدريب العاملين له كبير األثر في ا رتقات بالعمل وتحقيق التميز , تدريب العاملين .5
كساب العاملين المهارات  واإلبداع وهذا األمر يمكن الحصول عليه من خال التدريب وا 

 .قي في أعمالهمالمختلفة التي تمكنهم من اإلبداع والر 
حترام وتقدير العاملين وعقلياتهم وجهودهم داخل المؤسسة له إإن , حترام وتقدير العاملينإ .2

 .ل هذه المؤسسةخبالت كيد دور فعال في زيادة الجودة دا

 الجودة الشاملة إدارةمراحل تطبيق : خامساً 

 (117ص , 2775, علوان: )شاملة بمجموعة من المراحل وهيتمر عملية تطبيق إدارة الجودة ال

 :الت ي ة وايعدادالمرحلة اَولى 

وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل حين يتم فيها التحضير واإلعداد لتطبيق نظام إدارة الجودة    
الشاملة وتحديد مد  الحاجة لهذا النظام واألهداف التي يمكن تحقيقها جرات تطبيقه وكذل  تحديد 

 .لتنفيذ هذه النظام وتهيئة الظروف المناسبة إليجاد مثل هذا النظام ومعرفة المواد المطلوبة

 :المرحلة ال انية الدراسة والتخطيط

وهنا يتم تقييم ودراسة نظام إدارة الجودة الشاملة من جوانبه المختلفة والمزايا التي يحققها إذا تم     
دراسة المنافع والتكلفة المترتبة بمعنى , تطبيقه والضرر الذي سيلحق بالمؤسسة جرات عدم تطبيقه

على تطبيق هذا النظام وتحديد الفوائد والمكاسب التي يمكن تحقيقها من جرات تطبيقه وكذل  
 .الضرر الذي قد يحدن إذا لم تقم الشركة بتطبيق هذا النظام

 :المرحلة ال ال ة التقويم

الي والعمل على تقويمه وتعديله وهنا يتم تقييم العمل داخل المؤسسة ودراسة وضع المنش ة الح   
بما يتناسب مع متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ومعرفة اآلثار التي يمكن أن تترتب 
جرات تطبيق هذا النظام وقياس درجة التغيير التي سيحدثها تطبيق هذا النظام ومعرفة أرات 

 .سسةوسلوكيات المستهلكين حول ما أحدثه هذا النظام على عمل المؤ 

 :المرحلة الرابعة التنييذ

بعد اإلعداد لتطبيق نظام الجودة الشاملة ودراسة هذا النظام دراسة معمقة من جميع جوانبه    
وتعديل وتقويم الوضع داخل المؤسسة ليتاتم مع النظام المراد تطبيقه ت تي المرحلة الرابعة وهي 

على المراحل السابقة حين يتم في هذه  مرحلة تطبيق هذا النظام وهذه المرحلة مرتبطة ومبنية
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لى تثقيف وتطوير المرحلة إيجاد بيئة ثقافية مناسبة تتاتم مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة والعمل ع
 .وتدريب العاملين

 :المرحلة الخامسة تبادل الخبرات

من خال وهنا يتم التعرف على النتائ  التي ترتبت على تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة    
المراحل السابقة والعمل على تقييمها ووضع الحلول للمشكات التي حدثت وتعديل الوضع وتطويره 
 .من خال تبادل الخبرات التي تم التوصل إليها بين العاملين جرات تطبيق هذا النظام كل في مجاله

 مزايا نظام إدارة الجودة الشاملة: سادساً 

 (25ص , 2775, العزاوي: )مجموعة من المزايا وهي يحقق نظام إدارة الجودة الشاملة

 .هتمام بتقديم السلع والخدمات عالية الجودةت من خال اإلآتعزيز الموقع التنافسي للمنش .1
ستمرار والتطوير وزيادة األرباح وتحقيق يساعد المنشاة على تحقيق أهدافها في النمو واإل .2

 .راحل متتالية ومترابطة ومتواصلةستغال األمثل للموارد وذل  كونه نظام ذو ماإل
 .هتمام المستمر بهاالعمل على تحسن اإلنتاجية واإل .8
 .العمل على رفع كفاتة العمل  .4
 .تخفيض أخطات التشغيل .5

 شروط تنييذ نظام إدارة الجودة الشاملة: سابعاً 

 (44ص, 2774, سرور وآخرون: )بشكل ناجح وهي  TQMهنا  خمسة شروط لتنفيذ نظام 

عنى ا قتناع بضرورة التغير نحو تطبيق نظام إدارة وي بالتغير الفوري لألشياتوجود شعور  .1
الجودة الشاملة والعمل على إقناع جميع العاملين في المؤسسة بهذه الضرورة في التغير 

 .نحو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
 .واقعيةتعريف كل منهما بمصطلحات و فهم الفرق بين الجودة والجودة الشاملة  .2
التزام منهجية في العمل خطوة بخطوة وذل  إلنجاح تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة  .8

لزام الجميع بتنفيذه  .وتحقيقه وا حتفاظ به وا 
 .معرفة كيفية تحقق الجودة حتى يتسنى النجاح في التطبيق .4
وكذل   معرفة كيفية المحافظة على الجودة الشاملة بمعنى أن نطبقها ونهتم بها ونطورها .5

 .نحافظ عليها
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 معوقات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة:  امناً 

 (82ص , 2775, الهاشمي)الجودة الشاملة إدارة تتمثل معوقات تطبيق نظام 

 .عجز اإلدارة العليا عن توضيح التزامها بإدارة الجودة الشاملة -1
مؤثرة على األدات الرئيس للجودة التركيز على الفعاليات الداخلية للجودة وا هتمام بها ألنها  -2

غفالها حاجات الزبائن الخارجيين  .وا 
التغير المستمر في القيادات اإلدارية مما يحول دون تمكنها ملن السليطرة عللى برنلام  إدارة  -8

 .الجودة الشاملة
 .مشكلة طول الوقت الذي يتطلبه إنجاز بعض األعمال عند استخدام نموذج إدارة الجودة -4
فيدين وتنوع فئاتهم ومطالبهم وتعارضهم في بعض األحيان, تجعل عمليلات كبر حجم المست -5

 .استطاع رضاهم تتصف بالصعوبة 
 .ضعف اإلمكانات المالية والمعلوماتية وخاصة في أجهزة القطاع الحكومي .5

 :ويرى الباحث انه يمكن التعلب على هذه المعوقات باتباع مايلي

لة والعمل على تدريب وتثقيف دارة الجودة الشامإليا باهمية دارة العزيادة الوعي لد  اإل .1
 .ستعانة بمتخصصين في هذا المجالدارة من خال اإلعضات اإلأ
دارة الجودة الشاملة بما يتائم مع إمكانيات المادية المناسبة لتطبيق نظام توظيف اإل .2

 .المنافع التي يمكن تحقيقها جرات استخدام هذا النظام
العاملين على اختاف مستوياتهم ا دارية في تحسين الجودة في داخل  زيادة مشاركة .8

 .المؤسسة
مر الذي فضل األهمية التغير لألأالعمل على تثقيف العاملين في المؤسسة وبيان مد   .4

 .ويساهم في تحقيق رضا العاملين, دارة الجودة الشاملةإيساعد في تطبيق مفهوم 
وادر عالية التدريب والكفاتة للمؤسسة لتحقيق أفضل العمل عل ضم الكفاتات المهنية والك .5

 .إستفادة ممكنة من هذا النظام
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  Just In Time نظام اينتاج في الوقت المحدد: ال اني اَسلوب

  المي وم :أوالً 
مواد )تقوم فلسفة هذا النظام على اإلنتاج في الوقت المحدد مع إلغات المخزون في كافة مراحله  

بمعنى أن يتم اإلنتاج في الوقت الذي يحتاج فيه المستهل  للسلعة ( التشغيل,تام الصنعخام,تحت 
البشتاوي ).وهنا   يتم ا حتفاظ بمخزون وتخفيض تكاليف التخزين ومخاطرة إلى الحد األدنى

 (0ص, 2775, والبطارنة

 (  JITالوقت المحددنظام اينتاج في )العناصر الر يسية في نظام التوقيت المنضبط  :  انياً 

, حسين: )إن التطبيق الناجح لنظام اإلنتاج في التوقيت المحدد يتطلب خمسة عناصر أساسية هي
 (270ص, 1220

لزامهم بعقود توريد طويلة األجل  عدد يجب أن تعتمد الشركة على  .1 محدود من الموردين وا 
 .ا وا عتماد على ذل حتى تكون مطمئنة لتوفير المواد الخام والازمة عند الحاجة إليه

يجب أن يكون الموردون اللذين تم اختيارهم على استعداد للتوريد المتكرر على فترات   .2
 (.ية الضرورية فقطمالتوريد عند الحاجة بالك) قليلةصغيرة وبكميات 

يجب أن تطبق الشركة برنام  الجودة الشاملة على المواد الخام وعلى األجزات نصف   .8
 .المصنعة وبالتالي على المنتجات التامة

يجب أن يكون في الشركة عمال متعددي المهارات والمواهب حتى يكونوا قادرين على   .4
جرات عمليات اإلنتاج والصيانة الروتينية أو  ترتيب اآل ت والتجهيزات بصورة جيدة وا 

 .الطارئة عند الضرورة وفحص المنتجات
ية والتخلص التركيز على تبسيط أنشطة اإلنتاج بحين يتم اكتشاف األنشطة غير الضرور   .5

 .منها

 (المنضبط)منافُ ومزايا نظام اينتاج في الوقت المحدد:  ال اً  

: يحقق العديد من المزايا وهي تتمثل في JITإن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 
 (105,ص2775الجمال ونورالدين( )221ص1220, علي)
إن إتباع هذا النظام   يتم ا حتفاظ بمخزون سوات  نتخفيض حجم تكلفة المخزون حي .1

 .تخفيض تكاليف نقل وحفظ المخزونو  خام أو تحت التصنيع أو تام الصنعكان مواد 
 .تخفيض التكاليف من خال تقليل عدد اآل ت المستخدمة في عمليات النقل واإلعداد .2



68 
 

المالية تتمثل (الماليةيعنى التخلص من الوفورات المالية وغير )تحقيق وفورات المخزون .8
عدد الوحدات وخفض  ة توفير اإلضاتة والحيز والحراسةفي تكلفة التخزين وغير المالي

 .التالفة وذل  لتطبيق نظام الجودة الشاملة
زيادة الوعي و  بالتالي تحقيق زيادة في المبيعاتالسرعة في ا ستجابة لطلبات العمات و  .4

 .ة اإلنتاج في كل دورةتخفيض كميو  كل ومسببات المشاكلبالمشا
 تخفيض التكاليف وتقليل الفاقد  .5

 

  JITالسمات العامة لنظام اينتاج في الوقت المحدد : رابعاً 

, اخرونالفضل : )مجموعة من السمات وهي JITتتوفر في نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
 (21ص, 2770
النهائي للزبائن ويحدد قيمة السحب يعني إعداد جدول التسليم , نه نظام جذب وليس دفعأ  .1

 .آخر وقت  نجاز آخر عملية إنتاج وليس دفع والدفع هو نظام مبني على الجداول
الرقابة عن طريق البطاقات وهو نظام أحدثته شركة تويتا ويعمل على الت كد من إنتاج   .2

 .المنتجات الضرورية عند الحاجة لها
عقود بيع طويلة األجل مع عدد محدود من  العاقة مع الموردين يجب إقامة عاقة وتوقيع  .8

 .ن تكون لديهم القدرة على توريد السلع بكميات صغيرة خال فترات صغيرةأالموردين و 
 .وقت وتكلفة إعداد اآل ت نتيجة للعمل في الوقت المحدد  خفض  .4
  .قل حدأاألمر اإلنتاجي يتكون من وحدة واحدة يعنى تخفيض حجم الدفعة اإلنتاجية إلى   .5
 .ترتيب اآل ت وفقا للمجموعة التكنولوجية  .5
 .القدرات احترامو تطوير والتعليم والتدريب من خال عمليات الحترام العنصر البشري إ  .0
لغات الفاقد والضياعو  الصيانة الوقائية  .7  .ا 
ضرورة تسليم  JITمن أهم متطلبات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد, الجودة عند المصدر  .2

 .لية اإلنتاجيةمالمواد بجودة تامة وذل   ن أي عيوب بها سيعطل الع
ام القائمة على إلغات وهذا األمر حتى يتوافق مع فلسفة النظ, مواجهة ظروف عدم الت كد  .17

اإلنتاج في الوقت  ي خذ تطبيق نظام, تطبيق النظام على مراحل طويلةو  وجود مخزون
العديد من السنوات أكثر مما ي خذ من شهور وذل  حتى   تحدن به أخطات عند  JITالمحدد

 .التطبيق وذل  لكبر حجم الوقت والمال
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  Activity Based Costing نظام التكاليف المبني على اَنشطة: ال الث اَسلوب

 المي وم :أوالً 

في مجال محاسبة التكاليف حين بدأ ا هتمام به  وجديداه  يعتبر نظام تكاليف األنشطة تطورا كبيراه   
في العقدين األخيرين حين يهدف هذا النظام إلى توزيع تكاليف المصادر ا قتصادية للمؤسسة 

 (250ص, 2772, الرجبي)على أنشطتها ومنها على المنتجات أو الخدمات التي تقدمها 

للتطور في أنظمة التكاليف التقليدية والتي تهتم لقد ظهر نظام التكاليف المبني على األنشطة نتيجة 
بتحديد تكلفة المنت  بصورة صحيحة فالتطور في تقنيات العمل واإلنتاج عمل على إحدان تغيرات 
كبيرة في هيكل التكاليف حين يشكل عنصر المواد العاملة المباشرة الجزت األكبر من التكاليف 

في تقنيات  ة من تكلفة المنت  لكن مع التطورات الكبير قليا تاه وتشكل التكاليف غير المباشرة جز 
العمل واإلنتاج أصبحت التكاليف غير المباشرة ذات ت ثير كبير في تكلفة المنت  وتشكل جزت كبير 

 (208ص, 1228, عبد العال)من التكاليف اإلنتاجية 

 A.B.Cتعريف نظام التكاليف المبني على اَنشطة 

قا عليه بين المحاسبين لتعريف نظام التكاليف المبني على األنشطة   نجد تعريفا واحدا متف"
A.B.C  وذل  لحداثته من جانب و ن المفاهيم التي يعتمد عليها هذا النظام ما زالت تتطور من

  "جانب أخر ومداخل هذا النظام تدور حول مجموعة من األسس

 نظام التكاليف المبني على األنشطةوُيعرف 

تحقيق مستو  متميز من الدقة في حساب بيانات التكلفة من خال تحليل  نظام يسعى إلى"
األنشطة داخل المنشاة وتجميع  وتشغيل وتتبع ما يرتبط بها من تكاليف وتستند فلسفة هذا النظام 
إلى استخدام األنشطة ك ساس لحساب التكلفة حين إن األنشطة تستهل  المواد المتاحة في حين أن 

 (254ص, 2770, درغام. )"تستهل  تل  األنشطةالوحدة المنتجة 

 A.B.Cالعوامل التي ساعدت على ظ ور نظام التكاليف المبني على اَنشطة :  انياً 

فيما يلي  A.B.Cيمكن حصر العوامل التي أدت إلى ظهور نظام التكاليف المبني على األنشطة 
 (122ص,2777, أبو نصار)

المباشرة إلى إجمالي التكاليف الصناعية وذل  بسبب زيادة نسبة التكاليف الصناعية غير  .1
شاتات لآل ت واألجهزة وفي عمليات اإلنتاج والتصنيع بد  من استخدام ناستخدام الم
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األيدي العاملة وهذا بدوره أد  إلي انخفاض تكاليف العمل وبالتالي أد  إلى زيادة 
 .التكاليف الصناعية غير المباشرة

ختاف مواصفاتها وتنوع أصناف المنت  الواحد هذا أد  إلى عدم زيادة عدد المنتجات وا .2
قدرة أنظمة التحميل التقليدية على توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة على المنتجات 

 .بشكل دقيق
زيادة المنافسة بين الشركات ودخول العولمة في عالم األعمال وسهولة دخول منتجات  .8

 .جديدة لألسواق
دارة ب همية موضوع التكاليف في عمليات ووظائف المشروع من تخطيط زيادة وعي اإل .4

 .ورقابة وتقييم أدات واتخاذ قرارات

 A.B.Cأسباب التحول إلى نظام التكاليف المبني على اَنشطة :  ال اً 

قتضت التحول من األنظمة التقليدية في تحميل التكاليف إلى نظام التكاليف إإن األسباب التي    
, 2770, درغام()874ص, 2772, فخر والدليمي: )كثير منها  A.B.Cلى األنشطة المبني ع

 (257ص 

, شاتات تعتمد على التكنولوجيانتطور البيئة الصناعية بشكل نوعي حين أصبحت الم .1
 .واستخدامها بشكل كبير في العمليات اإلنتاجية

بدوره أد  إلى  عتماد على التكنولوجيا واآل ت وهذانخفاض حجم العمالة نتيجة لإلإ .2
 .انخفاض ساعات العمل المباشر

في عمليات اإلنتاج أد  إلى زيادة أهمية األنشطة  ةإن استخدام التكنولوجيا المتطور  .8
 .الداعمة لإلنتاج مما ترتب على ذل  زيادة حجم التكاليف الصناعية غير المباشرة

وتكلفة مخزون أخر تركيز دور أنظمة التكاليف في عمل التقارير على تقويم المخزون  .4
 .المدة أكثر من ا هتمام بالمعلومات حول تكلفة المنت 

العمل المباشر من مجموع التكاليف الصناعية وزيادة نسبة التكاليف  تناقص نسبة .5
 .الصناعية غير المباشرة

 .تزايد تعقيد العملية اإلنتاجية بسبب التنوع الكبير في المنتجات أو الخدمات .5
التقليدي في تحقيق التخصيص العادل واألمثل للتكاليف غير المباشرة فشل نظام التكاليف  .0

 .وذل   عتماده على معدل تحميل واحد مثل ساعات العمل المباشر
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 A.B.Cمراحل تطبيق نظام التكاليف المبني على اَنشطة : رابعاً 

يجب إتباع مجموعة من المراحل  A.B.Cمن أجل وضع نظام التكاليف المبني على األنشطة 
 (825ص, 2772, والدليميفخر )

 .تحديد األنشطة المائمة وتعريفها .1
 .تقسيم األنشطة إلى مراكز تكلفة .2
 .تحديد العناصر الرئيسية للتكلفة .8
 .تحديد العاقات بين األنشطة والتكاليف .4
 .تحديد مسببات التكلفة .5
 .تكوين نماذج تدفق التكلفة .5
 .مناسبة لتنفيذ النظاماختيار األساليب ال .0
 .تخطيط نموذج تجميع التكلفة .7
 .تجميع البيانات الضرورية لبنات نموذج تجميع التكلفة .2
 .بنات نموذج تجميع التكلفة .17

 A.B.Cمزايا استعمال نظام التكاليف المبني على اَنشطة : خامساً 

, ظاهر: )له العديد من المزايا وهي A.B.Cإن استعمال نظام التكاليف المبني على األنشطة    
 (208ص 2770درغام ) (212, ص2772

التوصل إلى تكاليف دقيقة للمنتجات بمعنى إن تكاليف المنتجات التي نحصل عليها  .1
هي أكثر دقة من تكاليف المنتجات  A.B.Cباستخدام نظام التكاليف المبني على األنشطة 

 التي نحصل عليها من النظام التقليدي
حسن في رقابة التكاليف غير المباشرة وهذا من ش نه تحسين تحديد المسئولية من تل  الت  .2

 التكاليف وبالتالي زيادة فعالية الرقابة عليها
تخاذ قرارات إدارية أفضل وذل  ألنه تم تحديد التكلفة بشكل أدق وبخاصة قرارات إ  .8

 .التسعير
ص تكاليف البحون والتطوير التي ا ستخدام الفعال لمبدأ المقابلة من خال عدم  تخصي .4

 تخص فترات مالية تالية على تكاليف الفترة الحالية
 يساعد على تخفيض التكاليف من خال تقليص الوقت و الجهد المطلوب للقيام بالنشاط  .5
مجموعة من مقاييس األدات غير   A.B.Cيوفر نظام التكاليف المبني على األنشطة   .5

 .قياس مسببات التكلفة مثل قياس التكلفة والوقت والجودة المالية وذل  من خال مؤشرات
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بصورة فعالة على قرارات التسعير من  A.B.Cيؤثر نظام التكاليف المبني على األنشطة   .0
 .خال التحديد الدقيق لتكلفة المنت 

 .يجابية  لدور المحاسبين في إدارة اإلنتاج وفي مجا ت اتخاذ القراراتزيادة النظرة اإل .7
 .A.B.Bالمساعدة في إعداد الموازنات التخطيطية على أساس األنشطة   .2

  A.B.Cعيوب استخدام نظام التكاليف المبني على اَنشطة : سادساً 

, 2772, الدليمي: )مايليفي A.B.Cتتلخص عيوب استخدام نظام التكاليف المبني على األنشطة 
 (277ص,2770, درغام) ,(218ص

 التكاليف العالية المتعلقة بالحصول على بيانات تكاليف األنشطة المختلفة  .1
  يقضى نهائيا على مشكلة  A.B.Cإن استخدام نظام التكاليف المبني على األنشطة   .2

 التخصيص العشوائي للتكاليف غير المباشرة
  .أكثر صعوبة في التطبيق مقارنة بالنظام التقليدي  .8
سة في نشاط واحد واستخدام مسبب تكلفة واحد يؤدي إلى تجميع األعمال المتجان  .4

 .تناقص قدرة مسبب التكلفة على تتبع الموارد ا قتصادية بشكل دقيق
نما   .5   يتم تحميل تكلفة الطاقة الفائضة غير المستغلة على منتجات أو خدمات معينة وا 

 .يتم معالجتها على أنها تكاليف فترة
أنواع التكاليف المرتبطة بمنتجات  A.B.Cعلى األنشطة  يستبعد نظام التكاليف المبني  .5

معينة نظرا لعدم إمكانية تخصيصها على المنتجات أو الخدمات مثل تكاليف البحون 
 .والتطوير للمنتجات

يستخدم بعض األسس الحكمية  A.B.C  يزال نظام التكاليف المبني على األنشطة   .0
التي تعتمد على الحجم في تخصيص بعض التكاليف على األقسام أو المنتجات آو 

 .الخدمات مثل تكاليف المباني من إيجار وت مين وغيرها
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 Balance Score Card بطاقة اَداء المتوازن :اَسلوب الرابُ

 المي وم :أوالً 

نموذج من أهم النماذج المستخدمة في القياس اإلداري وقد تم ابتكار هذا  تعد بطاقة األدات المتوازن
نتشار حتى أصبح األكثر خذ هذا النموذج في التطور واإلأالنموذج في بداية التسعينات وبعد ذل  

على مستو  العالم ويعتبر نظام قياس أدات متوازن متكامل وأداة  لترجمة ا ستراتيجيات إلى  نتشاراه إ
, أبو محسن. )تشغيلية ومؤشرات عملية تحقق رؤية ومهمة المؤسسات الماليةأهداف 
 (70ص,2772

شاتات نمل لقياس األدات ا ستراتيجي في المانظام ش:"ُتعرف بطاقة األدات المتوازن ب نها عبارة عن
وذل  بالنظر ألدات  المنش ة من , الصناعية والتي تحتوي على مجموعة شاملة من مقاييس األدات

دة جوانب وهي الجانب المادي وجانب العاقات مع الزبائن وجانب العمليات الداخلية وجانب ع
 (.208ص , 2778, فودة. )الموارد البشرية

أداة تستخدم لنقل وتوصيل " كذل  يمكن أن يعرف نموذج بطاقة األدات المتوازن على انه 
تلقة وأيضا لقياس نماذج التنفيذ في تل  إستراتيجية المنش ة إلى الوحدات والمستويات اإلدارية المخ

فاستخدامها بشكل يضمن تحقيق النتائ  المستهدفة بما يضمن قوة المنشاة وموقفها , الوحدات
درغام . )التنافسي وذل  عن طريق توفير أداة لتنفيذ اإلستراتيجية والمحاسبة عن النتائ  المستهدفة

 (17ص, 2772, وأبو فضة

 بطاقة االداء المتوازناسباب ظ ور : انياً 

 (77ص, 2772, أبو محسن:)مايلي دات المتوازنبطاقة األدت الى ظهور أسباب التي هم األأمن  

ثر ذل  في ظهور التكتات أزيادة حدة المنافسة على المستويين المحلي والدولي و  .1
 .قتصاديةاإل

عليها  من دخول نتاج وأنظمة المعلومات وما ترتب ظهور ثورة تكنولوجية في مجال اإل .2
 .الحاسوب في مختلف مستويات العمل في المؤسسات المالية

المقاييس غير التقليدية لألدات تعد مقاييس ذات طبيعة تاريخية وبالتالي فإن القرارات  .8
 .ألنها تعتمد على معلومات تاريخية غير مناسبة المترتبة عليها قد   تكون رشيدة نظراه 

في أهداف المنشآت وذل  للمحافظة على بقائها وسط  ظهور تغييرات وتحو ت جذرية .4
 .ظروف المنافسة الشديدة
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بعاد وذل  من حادي البعد وليس  متعدد األأُ استخدام المقاييس التقليدية لألدات يعد نظاما  .5
خر  مثل العاقات مع خال التركيز على البعد المالي فقط دون التركيز على الجوانب األُ 

بتكار والعمليات لداخلية والعاقة مع المديرين وعمليات النمو واإلالعمات والعمليات ا
 .المتعلقة بتحسين البيئة المحيطة

همال دات على النتائ  في األتركيز اهتمام المقاييس التقليدية لتقييم األ .5 جل القصير وا 
 ليإجل الذي دفع متخذي القرار هم وهو اتخاذ القرارات ذات الت ثير طويل األالعنصر األ
 .جلجل القصير وت جيل اتخاذ القرارات طويلة األدات في األتحسين األ

هتمام دات على النتائ  النهائية لألدات وعدم اإلهتمام المقاييس التقليدية لتقيم األإتركيز  .0
مر الذي يؤثر على الدور الرقابي ألنظمة قياس وتقويم الكافي بمسببات تل  النتائ  األ

 .داتاأل

 االداء المتوازن بطاقة ساسية لنموذجاَ المقومات:  ال اً 

 بد من توافر مجموعة من المتطلبات وهي كما  دات المتوازنبطاقة األلنجاح تطبيق نموذج    
 (11ص,2772, درغام وأبو فضة:) يلي

هم أستراتيجية يعتبر من هداف اإلن تحديد األوذل  أل ستراتيجيةتحديد واضح لألهداف اإل .1
 .دات المتوازنبطاقة األالمحاور المستخدمة في نموذج 

خذ بمنه  على األ دات المتوازنبطاقة األحين يتوقف نجاح نموذج  ,ا خذ بمنه  النظام .2
 .دارة استراتيجيإستخدم ذل  لمقاييس نظام ن يُ أالنظام على 

 دات المتوازنوجود الواقعية  ختيار مقاييس األ .8
ت مثل شدة المنافسة والتركيز آئية والضغوط التي تتعرض لها المنشستجابة للتغيرات البياإل .4

 .على العميل

 داء المتوازنبطاقة اَخطوات بناء نموذج : رابعاً 

 (204ص ,2778, فودة: )تتطلب القيام بما يلي دات المتوازنبطاقة األعملية بنات نموذج  إن

العليا وهو ما يمثل رؤية المؤسسة دارة ستراتيجية للمؤسسة من قبل اإلهداف اإلوضع األ .1
 .المالية

و وصفية أدات لكل جانب من جوانب القياس وقد تكون هذه المقاييس كمية تحديد مقياس األ .2
 .و ماليةأ
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رائهم تجاه آين داخل المؤسسة والتعرف على لدراسة المقاييس من خال عرضها على العام .8
 . هذه المقاييس

دات الفعلي بالتكاليف مساعدة في عمليات مقارنة األوضع قيمة مستهدفة للقياس وذل  لل .4
 .المستهدفة

 .خر  وذل  حسب التغيرات التكنولوجيةإعادة النظر في القيم المستهدفة بين فترة وأُ  .5
 .عداد تقرير حول مد  تحقيق مؤشرات األدات المتوازن للقيم المستهدفةإ .5
 .هدافق األوضع نظام للحوافز للمدرات والعاملين بناتا على مد  تحقي .0

   BSCمزايا نموذج بطاقة اَداء المتوازن : خامساً 

, صباح)و ( 11ص, 2772, درغام وأبو فضة)يحقق استخدام هذا النموذج المزايا اآلتية 
 (:27ص , 2772,أبو محسن)و ( 55ص,2777

متكاملة لى مجموعة إستراتيجية هداف اإللترجمة األ شاماه  دات المتوازن اطاراه تقدم بطاقة األ .1
 .ستراتيجةدات اإلأفي صورة مقاييس  من المقاييس التي تنعكس

حتياجات إدارية مثل حتياجات اإلشباع العديد من اإلإعلى  دات المتوازنبطاقة األتعمل  .2
 .حتياجات وتخفيض الزمن الازم إلدخال منتجات جديدةالعمات وتلبية هذه اإل

مشكات التعظيم الفرعي لألرباح حين ت خذ في لى الحد من إ دات المتوازنبطاقة األتؤدي  .8
عتبار كل المقاييس التشغيلية المهمة وبالتالي يستطيع مدير المؤسسة المالية تحديد ما اإل

دارية العليا على يكون على حساب المقاييس األخر  ويجبر المدرات في المستويات اإل
 .عتبار كافة مقاييس التشغيل المهمةخذ في عين اإلاأل

قسام المنش ة وقيامها بالعمل بصورة متوازية معا لتحقيق النتائ  أنسيق بين مختلف الت .4
 .واألهداف من خال تحسين قدرات الشركة

مكانية مشاركتهاإتحديد المسئوليات بصورة واضحة لكل  .5  .دارة وا 
 .هداف المنش ة بنظام الحوافزأالقدرة على تحليل وقياس العمليات واألنشطة وربط  .5
 .ساليب فعالية وكفاتةاف المنشاة ب كثر األهدأنجاز إ .0

 داء المتوازنبطاقة اَمشك ت ومعوقات تطبيق نموذج : سادساً 

, 2772, ابو محسن) :مجموعة من المعوقات وهي دات المتوازنبطاقة األيواجه تطبيق نموذج 
 (52ص, 2777,صباح), (72ص
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وجود عاقة السبب والنتيجة بين المعلومات غير  المتوازندات األبطاقة يفترض نموذج  .1
 .المالية واإليرادات المالية المستقبلية

المتوازن عالية جدا حين يجب قبل تصميم النموذج مقارنة دات األتكاليف تصميم مقاييس  .2
 .التكلفة بالمنفعة

 توفر عدمو  المطلوبة البيانات جمع يعيق المالية المؤسسات بعض في التنظيم سوت .8
 .المتوازن األدات بطاقة نموذج تستخدم التي اإلدارية الكفاتات

 يوجد  حين  مدخل لكل األدات مقياس ختيارإ كيفية يوضح تفصيلي أسلوب وجود عدم. 4
 بين مفاضلة حدون كيفية أو المتوازن األدات قياس نظام في األدات أهداف وضع لكيفية مناقشة
 .بالطبع آخر إلى هدف من يختلف الذي الهدف تحقيق صعوبة مستو  حتى أو األهداف

 ظهرت إذا خصوصا ,العاملين لد  فهم وسوت غموضا تحدن قد والبيانات المقاييس كثرة . 5
 .البعض بعضها مع تتعارض ك نها المقاييس بعض

 وتكاليف المطلوبة البيانات وتنوع وكثرة لتعدد نظرا مرتفعة التطبيق تكاليف تكون ربما . 5
 ,المنش ة في األفراد لبعض مفهومة غير المقاييس تكون قد النتائ  على والحصول تحليلها

 يحقق تطبيقها أن حين الشركات, قبل من استخدامها أمام عائقها يشكل أ  يجب هذا أن إ 
 .كبيرة مزايا

 :ويرى الباحث أنه يمكن التغلب على هذه المشك ت من خ ل
لى إالمتوازنة واإلشارة دات األتدريب العاملين داخل المؤسسة على استخدام نموذج بطاقة  .1

 .هميتهأ
ستعانة بخبرات مختصين في هذا المجال بما يضمن زيادة تثقيف العاملين في هذا اإل .2

 .المجال
 .دات المتوازندارة العليا ألهمية تطبيق بطاقة األنتباه اإلإلفت  .8
التي تتطلع لتحقيقها جرات استخدام هذا النموذج والتخطيط الجيد هداف المؤسسة أتحديد  .4

 .هدافلتحقيق األ
تقديم حوافز للموظفين بما يضمن تشجيعهم على تطبيق وفهم هذا النموذج مما ينعكس  .5

 .يجابا على نجاح تطبيق هذا النموذجإ
مر الذي رتفاع التكاليف األا  سراف و التخطيط المسبق لتطبيق هذا النموذج للحد من اإل .5

 .يساهم في تخفيض تكاليف تطبيق هذا النموذج
نجاز إغراض هذا النموذج ويساعد على أدارات المختلفة بما يحقق زيادة التنسيق بين اإل .0

 .المخطط بدرجة عالية من الكفاتة
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 نجازالمحاسبة عن اي : اَسلوب الخامس

 المي وم :أوالً 

كما أنها هي , دارة ا ختناقاتا  الطبيعي لنظرية القيود و نجاز هي التطور تعتبر المحاسبة عن اإل   
نتاج المعلومات التكاليفية والكمية الازمة إدارة التكلفة القادرة على إالنموذج المتطور في منظومة 

عن توفير المعلومات الازمة  لرفع كفاتة وفعالية إدارة الوقت في إطار إدارة ا ختناقات فضاه 
 (855ص , 2711, العشماوي.)فيذ برام  التطوير والتحسين المستمرلعمليات التخطيط وتن

 

 نجاز في ترشيد القراراتدور المحاسبة عن اي :  انياً 

 (808ص, 2711عشماوي ):دورا كبيرا في ترشيداإلنجاز عن  تلعب المحاسبة

 .قرارات التشغيل .1
 .قرارات التسعير .2

 

 :التكلية  َغراَّ قياس متطلبات تنييذ مدخل المحاسبة عن اينجاز:  ال اً 

تعلديل بعلض  و تقلويم األدات قياس التكلفلة ألغراضالمحاسبة عن اإلنجاز   تنفيذ مدخل يتطلب
دخلللللللللال بعلللللللللض المفلللللللللاهيم  كملللللللللا ذلللللللللل  الجديلللللللللدة كمتطلبلللللللللات أساسلللللللللية لتنفيلللللللللذه, و المفلللللللللاهيم وا 

 (.175ص, 2774,مؤمنة)يلي

 .التكاليفهيكل عناصر  في تبويبإعادة النظر  .1
 .معوقات العملية اإلنتاجية  تحديدو  دراسة .2
 .هتمام بعنصر الزمن اإل .8
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 نجازحدود استخدام المحاسبة عن اي : رابعاً 

: إن تطبيق اسلوب المحاسبة عن ا نجاز له العديد من المزايا وله العديد من العيوب وهي كما يلي
 (802ص, 2711, العشماوي)

 المزايا

هتمام بالقيود المفروضة على صورة نتاجية مع اإلختناق في المراحل اإلهتمام بنقاط اإلاإل .1
 .الموارد ا نتاجية

التركيز على ادارة الوقت وا ختناقات في تعظيم ا نجاز وتخفيض المخزون السلعي مما  .2
 .يؤدي الي تخفيض نفقات التشغيل

 .تعظيم ربحية المنظمة من خال التخلص من الوقت الضائع .8
التسعير القادرة على ضبط عمليات تخطيط وجدولة وتقييم المساعدة في بنات استراتيجيات  .4

 .المنتجات
 .دات التشغيلي للمنظماتتدعيم المقاييس المادية للحكم على األ .5

 العيوب

نجاز ومؤشراته كمدخل غير مالي يدعم المؤشرات المالية تفاق على مفهوم محدد لإلعدم اإل .1
 .التقليدية

نجاز الكلي نتاجية غير المقيدة رغم دورها في تعظيم اإلهتمام باستخدام الموارد اإلعدم اإل .2
 .للمنظمة

 .نجاز الكليختناقات هو السبيل الوحيد لتعظيم اإلفتراضه ب ن كسر القيود واإلإ .8
 .فتراضات غير الموضوعيةنظرية القيود التي تنبني علي مجموعة من اإل لىإستناده إ .4
ظار والفحص والتخزين نتلتشغيل واإلنجاز واوقات اإلألى قاعدة بيانات لحساب إحاجته  .5

 .نتاج والمنتجاتمستو  دفعات اإل والتسليم على
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َ : اَسلوب السادس  Activity Based Budget نشطةنظام الموازنة المبني على ا
 المي وم :أوالً 

داري داخل دارة جهاز العمل اإلإنتيجة للرغبة في مواصلة بنات برنام  الجودة الشاملة في   
وذل  بهدف  ABBساس ا نشطة وهو ما يعرف بل أعداد الموازنة على إالمؤسسة ظهر منه  
نشطة على مجموعة من التقنيات ساس األأوتعتمد الموازنة على , خفض التكاليف العامة

,  2772,ابو محسن) ساس األهدافأنفاق على نفاق وطرق تحليل اإلعداد تقارير اإلالازمة إل
 (58ص
 

 ساس االنشطة أتعريف الموازنة على 
نشطة نها عملية تخطيط وتحكم في األأ "نشطة على ساس األأيمكن تعريف الموازنة على 

المتوقعة في المنظمة  شتقاق موازنة فعالة للتكاليف تعني بحمل العمل المتنب  به وتحقيق 
 (.1104ص , 2775, حماد" )ستراتيجية المتفق عليهاهداف اإلاأل

سلوب يقوم على ربط أُ هي "نها  نشطة بلساس األأوكذل  يمكن تعريف الموازنة على 
ستراتيجيات التنافسية تم الموازنة حين نبدأ بتحديد متطلبات العميل وتحليل اإلبستراتيجية اإل

هداف أهداف الى هداف الوقت والجودة والتكلفة تم يتم ترجمة هذه األأهداف توضع بعد ذل  األ
 (.07ص , 2777, ابو رحمة)النشاط على مستو 

 
 ABBساس االنشطة أمراحل الموازنة على :  انياً 

, 2775, حماد)وهي  نشطة بمجموعة من المراحلساس األأعداد الموازنة على إتمر عملية 
 (1107ص

ولى حين يتم فيها تحديد العميل المستهدف وهذه هي الخطوة األُ , تحديد العميل ورغباته .1
ذا ما تم تحديد ذل  يتم التوجه إلشباع رغبات هذا العميل مع إوتحديد رغبات هذا العميل 

عتبار وتقديم الخدمة التي تجذب العميل لنا دون خذ وضع المنافسين في عين اإلأضرورة 
 .النظر للمنافسين

ن تعمل ا دارة على التنبؤ بالمبيعات والخدمات أوهنا يجب , عمالهمأدارة ألحمال تقدير اإل .2
ن تطرأ على أهم التغيرات التي يمكن أن تقدمها لعمائها وكذل  دراسة أالجديدة التي يمكن 

 .سترتيجية المتبعةاإل
ن يتم تعريفها للمدرات العاملين حين يتم أهداف يجب وهذه األ, هداف الخاصةوضع األ .8

هداف خاصة لتحسين انشطته أفي النهاية يجب لكل مدير هداف و عليها التخطيط لهذه األ
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نشطة التي   نجازات المطلوبة والبعد عن األضافة قيمة للعمل وتحقيق اإلإجل أمن 
 .تضيف قيمة

جرات التنسيق إمر يساعد على وهذا األ, بين اإلدارات التعرف على المشروعات المشتركة .4
 .داتبشكل فعال مما يحسن العمل ويرتقى بجودة األ

وذل  بهدف التحسين المستمر في هذه , هدافتحديد المشروعات التي تحقق األ .5
هداف بفاعلية وهنا يجب استخدام المشروعات وتدعيمها مما يزيد من عملية تحقيق األ

حتياجات المطلوبة هداف وتفي باإلختيار المشروعات التي تحقق األإل ةلجان متخصص
 .للعمات

نشطة وتكاليفها للسنة خر الخطوات في تقرير األأة هي هذه الخطو وتعتبر , نشطةتقرير األ .5
 .المقبلة

 
َ أمزايا الموازنة على :  ال اً   نشطةساس ا

بو محسن أ( )57ص, 2777, بو رحمةأ)نشطة تحقق العديد من المزايا ساس األأإن الموازنة على 
 (05ص, 2772, 

نشطة على الموائمة ساس األأحين تعمل الموازنة على  نشطةالموازنة والموائمة بين األ .1
نشطة مما يساعد على تحقيق مكاسب كبيرة للمنشاة في مجا ت التخطيط والموازنة بين األ

 .السليم والرقابة الفعالة وخفض التكاليف
حتياجات العميل إالتركيز على متطلبات العميل وليس العمل وهذا بدوره يساهم في تحليل  .2

و جية المخطط لها على المدي القصير أستراتيالموارد وبالتالي ربطها باألهداف اإلمن 
 .الطويل

 ستثمارية المتخذةتحسين جودة القرارات اإللي إتحديد التكلفة بشكل دقيق وهذا بدورة يؤدي  .8
نشطة فوائد تنظيمية مثل تحسين العاقة مع العمات وتعزيز العمل ساس األأللموازنة على  .4

 .ي وتوفير المعلومات الازمة للمنش ةالجماع
تخطيط العمليات المستقبلية بشكل سليم وذل  من خال تحديد التكاليف بشكل دقيق سوات  .5

 .كانت تكاليف مباشرة او تكاليف غير مباشرة
 :ما يليفي فإنها تفيدنشطة ساس األأاستخدام نظام الموازنة على  دعن .5
 .ستراتيجية للمنشاةهداف اإللى تحقيق األإجعل الموازنة توصلنا  -
عداد الموازنة وذل  من خال تعريف وتحديد األإ -  .نشطةشرا  الموظفين في تحضير وا 
 .جراتات الكمية لألنشطة الخدميةيساعد في تحليل التكاليف الثابتة وتحديد اإل -
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َ أالموازنة على الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام : رابعاً   نشطةساس ا
, بو محسنأ)مجموعة من الصعوبات وهي  نشطةساس األأالموازنة على تطبيق نظام  تواجه عملية

 (:52ص, 2772
لتعود  مقاومة التغيير من قبل الموظفين وذل  يحدن عند تطبيق أي نظام جديد نظرا .1

 .ديمةنظمة القالموظفين على األ
هم أدارة العليا وخاصة تل  التي تفكر بشكل تقليدي مقاوم للتغيير وقد يعتبر قلة دعم اإل .2

نشطة هو الخوف من ساس األأدارة العليا لتطبيق نظام الموازنة على سباب قلة دعم اإلأ
 .رتفاع التكاليفإ

لى عدد من إنشطة ساس األأقلة المحاسبين المدربين حين يحتاج تطبيق نظام الموازنة على  .8
مر قد يكون صعب صحاب الخبرة والدراية والمدربين بدرجة عالية وهذا األأين المالين الموظفي

 .عداد والتدريب ورفع الكفاتةرتفاع التكاليف المرتبطة بعمليات اإلإل في البداية نظراه 
لكترونية كالحاسوب وغيره وبخاصة جهزة اإلستعمال األإقلة الخبرة ومحدودية القدرة على  .4

 .قدامىلد  الموظفين ال
نشطة في تقدير التكاليف وعدم القدرة على ساس األأصعوبة تطبيق نظام الموازنة على  .5

 .ABBتحديد التكاليف وتقديرها يحول دون تطبيق المدخل الحدين للموازنات 
نواع أنشطة التي تضيف قيمة وذل  بسبب تداخل وتعدد صعوبة تحديد وتحليل األ .2

  .المنتجات والخدمات
 :أنه يمكن التغلب على هذه الصعوبات من خ لويرى الباحث 

ي تعود بالنفع على العاملين نشر ثقافة التغيير بين العاملين داخل المؤسسة وثمار ذل  الت .1
 .ومؤسساتهم

نشطة ودورها في زيادة لفت انتباه ا دارة العليا ألهمية تطبيق نظام الموازنة المبنية على األ .2
 .ارة حول ضرورة التغيير لألفضلدوتثقيف اإل, كفاتة عمل المؤسسة

ستعانة بخبرات تدريب العاملين على تطبيق هذا النظام من خال الدورات التدريبية واإل .8
ستقطاب المهرة من الموظفين الجدد الذين إالعمل على و  ومختصين في مثل هذا المجال

 .تتوفر لديهم القدرة على تطبيق هذا النموذج
نشطة التي تضيف قيمة وتل  التي   المؤسسة والتعرف على األنشطة أالعمل على دراسة  .4

 .يجابية على تطبيق هذا النظامإمر من نتائ  األتضيف قيمة لما لهذا 
ستخدام الجيد لهذا النموذج ومقارنتها مع ر تحقيقها جرات اإلدراسة العوائد التي ينتظ .5

ستجابة إلحدان على ضرورة اإلدارة مر الذي يشجع اإليجابيات التطبيق األإالتكاليف لبيان 
 .التغيرات المطلوبة
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 Target Costing التكلية المست دفة: اَسلوب السابُ

 المي وم :أوالً 

تعتبر التكلفة المستهدفة هي التكلفة المحددة مقدما في مرحلة تصميم وتطوير المنت  والتي يجب   
الخاصية يجب أن تقوم المنظمة بتعديل وبهذه , أن   تتعداها التكلفة الفعلية إلنتاج هذا المنت 

هيكل المنت  وصو ه للتصميم الذي يكون في حدود التكلفة المستهدفة التي تصبح بمثابة معيار 
تكلفة يمكن من خاله تحديد مجا ت ا دات الفعلي كمدخل إلحدان خفض حقيقي في التكلفة 

 (881ص, 2711, العشماوي. )وتحقيق تحسين وتطوير ملموس في المنت 

التكلفة التقديرية في المد  الطويل للوحدة من المنت  أو "عرف التكلفة المستهدفة على أنها وتٌ 
الخدمة والتي تساعد الشركة على الحصول على الدخل التشغيلي المستهدف للوحدة عندما تباع 

 (871ص, 2717, القباني. )بالسعر المستهدف

 مميزات من ج التكلية المست دفة  :  انياً 

 (240ص, 2712,زعرب ):يمتاز منه  التكلفة المستهدفة بما يلي    

التركيز ل من خاللمنظمة تنافسي ل يساعد منه  التكلفة المستهدفة على خلق مستقب  .1
 (.  لالعمي)ى اإلدارة الموجهة بالسوق لعل

يط لتخطووالتقييم ل مراحلها للتحلي كافةيخضع التكاليف في ل أنه منه  رقابي شام .2
 .   األداء الداخلي والخارجي معال الخدمة إلى ما بعد البيع ويشم

 .لتحقيق النتائ  المرجوة ,أنه منه  يوفر الدفع الذاتي  .8

 أهداف التكلية المست دفة:  ال اً 

 (885ص, 2711, العشماوي: )يسعى مدخل التكلفة المستهدفة الي

على معطيات السوق  مسبقاه بناتاه  نتاج في حدود تكلفة محددةحصر التصميم وعمليات اإل .1
 .باإلضافة لمساهمته في كبح جماح مهندسي التصميم للحد من الفاقد والضياع

تاحة الفرصة للحصول على وضع تنافسي أفضل من خال التسعير وفقا للمنافسة وليس إ .2
 .وفقا للتكلفة

قل العمل من مرحلة التصميم وبالتالي ين ع من دور المعلومات المحاسبية بدتاه يوس .8
نتظار الى موقع المشاركة في مراحل التصميم من خال توفيره المحاسبي من موقع اإل

 .للمعلومات المتعلقة بتكلفة المنت 
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 .العمل على خفض التكلفة في مرحلتي تخطيط وتصميم المنت  .4
 .ستراتيجيةهداف اإلأهم أالعمل على تحقيق ودعم القدر التنافسية للمنظمة ك حد  .5
 .نتاج وتكلفة المنافسينفسير العاقة بين تكلفة اإليساعد في ت .5
 .فضل للمنظمةأمستقبل تنافسي المساعدة في خلق  .0
 .بالتخلص منه بتخطيط المنت  وانتهاتاه  تحليل وتقييم ورقابة التكاليف في كافة مراحلها بدتاه  .7
 .سلوب روح الفريق في تحقيق النتائ  المرجوةيدعم هذا األُ  .2
 .المخطط للمنظمة يساعد في تحقيق الربح .17
السعر والتكلفة والجودة وتقديم  زواياحتياجات العمات من ا  شباع رغبات و يعمل على إ .11

 .المنتجات الجديدة في الوقت المناسب

 .مبادئ التكاليف المست دفة: رابعاً 

يرتكز نظام التكاليف المستهدفة في تحقيق أهدافه على مجموعة من المبادئ تتمثل في 
 (22ص, 2772 ,راجخان: )ياآلت

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

 التكلفة = الربح المستهدف  –السعر المستهدف  :يقوم بتحديد تكلفة المنت  وفقاه للمعادلة التالية
 .المستهدفة

 منسوبة إليه, سواته من داخل تشغيل فريق عمل ذي مهارة مائمة للمهام ال ةيؤكد على أهمي
 .المشروع أو من خارجه كالموردين والوسطات والموزعين

  يهتم بتوثيق العاقة مع الموردين ويجعل أساس التعامل معهم الثقة لسنوات طويلة, أو يجعل
 .منهم شركات للمشروع أو طرفاه أساسياه في عملية التخطيط والتصميم للمنتجات

 يد من المنتجات في المشروع الواحد, حتى تسهل عملية تحقيق األرباح ينادي ب همية إنتاج العد
 .المستهدفة للمجموعة ككل

  يقوم بإشرا  جميع العاملين في وضع الخطة التصنيعية, مما يحفزهم على تنفيذ الخطة بكفاتة
 .عالية

 يعتمد على أساس دقيق وصحيح من المعلومات الجديدة من داخل وخارج المشروع. 
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 مقدمة

واآلن , مساحات كبيرة واحتلت, خيرة مصطلحات عدة مثل العولمة وغيرهاظهرت في الفترات األ   
 رتباطها بالمجال  بشكل كبير نظراه  كلمة كبيرة جديدة وهي مرشحة لكثرة ا ستخدام والتداولظهرت 

ليست فقط مصطلح, لكنه نه  ومبادئ تطبق " الحوكمة"و ,"الحوكمة", وهي يقتصادي واإلدار اإل
كلمة تردد وتضاف إلى قاموس التداول  , أوجديداه  نها ليست لفظاه أكما , وبحذافيرها كاملة
عضات ثقافية, بل هي معان ومعايير تنقل الواقع ا قتصادي من درجة إلى أخر  ومن  لعرض
وباتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة جداه خصوصا بعد ما  ,رالى آخ مقام

قتصاديات إ الدوائر األكاديمية والسياسية وا قتصادية العالمية فيها وسيلة فعالة للتدخل في وجدت
هتمام بالجودة والبحن عن واإل تحت عناوين برام  اإلصاح ومتطلبات إعادة الهيكلةالدول النامية 

 منتد  التمويل اإلسامي). الدوليين قتصادية مرتفعة حسب ما يراه صندوق النقد والبن إعوائد 
topic-forum.net/t1778-http://islamfin.go  87 /71 /2712). 

أهمية كبيرة منذ انفجار  Corporate Governance كتسبت قضية حوكمة الشركاتإلقد    
كتشف أُ أهمية هذه القضية ما  , وزاد منالقرن العشرين من اآلسيوية في العقد األخير األزمة المالية

ركات األمريكية إداري في بعض الش من تاعب وغش مالي وفسادخال السنوات القليلة الماضية 
  من خسائر فادحة , وما ترتب على ذلفاسإلا , األمر الذي أود  ببعضها إلىالدولية العماقة

 . العالمي القومية المعنية وا قتصاد المباشرة وا قتصاديات المصالح ألصحاب
لى أن الحوكمة تعتبر أحدن إليها إ رائم المشارويرجع تزايد أهمية حوكمة الشركات باكتشاف الج

ساتة استعمال سلطاتها , وحثها على إلمنعها من  دارات الشركاتإحكام الرقابة على إلتوجه عالمي 
المصالح , وتحسين أدائها وممارساتها المحاسبية,  حماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب

كما تؤد  الحوكمة الجيدة الفعالة , المالية الصادرة عنهاالمالية وغير  وتوفير الشفافية في التقارير
فصاح إلدار  ومستويات اإلو ا والمالي التشغيليالمبكر  نخفاض مستويات األدات  لى ا كتشافإ

غيابات  لىإاألمر الذي يساعد على وقايتها من ا نز ق  ,بالشركات وعاجه فور اكتشافه والشفافية
وهكذا تبدو لنا حوكمة  والمؤسسات واألسواق المالية الكثير من األزمات ,, ويجنبها الغش والفساد

 .الشركات عاجا و وقاتا ومقويا عاما للشركات
موضوع الحوكمة وبنات  88وهكذا فقد اختار المنتد  ا قتصادي العالمي في دافوس خال دورته ال

حوكمة "       األميركي, أصبح تعبير وعلى أثر سلسلة الفضائح في عالم األعمال ,عنواناه له الثقة
الذي يشدد القواعد " ساربينزأوكسلي"الكونغرس قانون  متداو ه ومثيراه  هتمام عالمي, وأّقر" الشركات

وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات إلى الحد الذي أصبح  ,التنظيمية في الحوكمة الشركاتية
قتصادي للحكومات أو من يقف في إسياسي  إصاحياه وجزت من خطاب معه المفهوم شعاراه 

http://islamfin.go-forum.net/t1778-topic
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ستحقاقاته اإلدارية والمالية والمحاسبية وكذل  إمختلفة للتعامل مع  وطرحت آليات ,مقابلتها
 . واألخاقية المهنية

ما بالنسبة لموضوع حوكمة الشركات ذل  المصطلح الذي ظهر حديثا على الساحة ا قتصادية أ   
بتاريخ نه أفي فلسطين حين ذكرت مدونة حوكمة فلسطين  لح وجوداه العالمية فقد كان لهذا المصط

عقد أول اجتماع للجنة الوطنية للحوكمة في مقر هيئة سوق رأس المال وقد اطلع  8/5/2770
هتماماه في موضوع الحوكمة, إالحضور على الجهود التي بذلت من الهيئة وعدد من الجهات التي 

 :اللجنة الوطنية للحوكمة تشكل من الجهات التاليةتفق الحضور على تشكيل إوقد 
ة سوق فلسطين لألوراق الماليو  مراقب الشركاتو  سلطة النقد الفلسطينيةو  أس المالهيئة سوق ر 

جمعية و  سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاصأمنات و  يس المجلس التنسيقي للقطاع الخاصرئو 
ا ئتاف من أجل و  نقابة المحامينو  ين القانونيينجمعية المدققو  اتحاد شركات الت مينو  البنو 

حين كانت من , يتم تنسيبهم من قبل رئيس اللجنة اثنين من األكاديميينو  (أمان)سائلة النزاهة والم
: ية للحوكمة هي على النحو التالينوكما رسمتها اللجنة الوطهداف الحوكمة في فلسطين أهم أ

تحسين و  مكانية حصولها على رأس مال إضافينافسة وا  تحسين أدات الشركات وقدرتها على الم
ة المستثمرين وأصحاب بنات ثقو , بالحوكمة والمتاحة ألسواق األسهمنوعية المعلومات ذات الصلة 

 .ا رتقات بالمعايير ودفع عجلة إصاح أنظمة حوكمة الشركاتو , المجتمع ككل

 http://www.pcma.ps/portal/corporate-مدونة حوكمة فلسطين )
Pal.aspx-In-governance/Pages/CorGov87-7172712م) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcma.ps/portal/corporate-governance/Pages/CorGov-In-Pal.aspx
http://www.pcma.ps/portal/corporate-governance/Pages/CorGov-In-Pal.aspx
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 المقدمة: أوالً 

لعديد من العوامل ا قتصادية الحوكمة بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة لظهر مفهوم    
طلح مستمد من الحكم تدفع نحو تطوير هذا المفهوم والحوكمة مصجتماعية والتنظيمية التي واإل

 (.2ص, 2775, حماد) نضباط بكل ما تعني الكلمة من معنىوالسيطرة واإل

فاهيم الحديثة والتي بدأت في الظهور بعد ظهور نظرية يعتبر مفهوم حوكمة الشركات من الم
 (87ص, 2770, حبوش)دارتها إوالتي تعني فصل ملكية الشركة عن  agency theoryالوكالة 

هي من أهم واشمل المصطلحات التي أخذت ( corporate govemance)حوكمة الشركات 
ا هتمام بالحوكمة في معظم  ادتنتشر على المستو  العالمي خال العقدين األخيرين وقد ز 

قتصادية تنظيمية والمحاسبية والمالية واإلرتباطها بالجوانب الاديات الناشئة والمتقدمة نظراه إلقتصاإل
 (.4ص, 2777, حداد.)جتماعية والبيئيةواإل

 corporate حوكمة الشركات ل على تعريف واحدلين ة ا قتصاديين والقانونين والمحلكاف تفقي 
Governance    قتصادية والمالية مور التنظيمية واإللى تداخله في العديد من األإويرجع ذل

 (.15ص, 2777, أبو موسى) .مر الذي يؤثر على المجتمع ككلجتماعية للشركات وهو األواإل

 :الحوكمة في اللغة:  انياً 

ختلف الكتّاب حول التسمية في إفي اللغة , وقد  مصطلح جديد" حوكمة الشركات"إن مصطلح  
, "حوكمة الشركات"قيد البحن بل  البداية, إلى أن قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة تسمية النظام

نضباط والسيطرة والحكم بكل ما تعني هذه الحوكمة في اللغة مستمدة من الحكومة وتعني اإل
 (.2ص, 2775, حماد) .الكلمات من معنى

 
 :صط حا ف ناَ العديد من التعريياتإأما مي وم الحوكمة :  ال اً 

عمال المنظمة ومراقبتها أهي النظام الذي يتم من خاله توجيه "يقصد بمفهوم حوكمة الشركات 
" على أعلى مستو  من أجل تحقيق أهدافها والوفات بالمعايير الازمة للمسئولية والنزاهة والشفافية

 (.25ص, 2770, حبوش)

ساليب رقابية أدارة الجيدة ومؤشرات حول وجود اإل ألداتي نظام شامل يتضمن مقاييس هة الحوكم"
طراف ذات العاقة بالمنشاة داخليا وخارجيا من الت ثير بصفة سلبية على تمنع أي طرف من األ

طراف مثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع األستخدام األوبالتالي ضمان اإل المنش ةنشطة أ
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, 2777, جودة)اكها والمجتمع ككل يجابي للمنشاة لصالح مُ بطريقة عادلة تحقق الدور اإل
 (.15ص

 :حوكمة الشركات ُتعرفوكذل  

دارة الشركة والرقابة عليها إهو نظام متكامل للرقابة المالية وغير المالية الذي عن طريقه يتم "
 (.25ص,2770,حبوش)

تحقيق  جلأياسات التي تتبعها الشركة من القرارات والسعبارة عن مجموعة من النظم و الحوكمة 
, 2777, حداد) .هداف الشركةأختيار األساليب الفعالة والقادرة على تحقيق إالجودة والتميز في 

 (5ص

أما حوكمة الشركات بالمفهوم الواسع, الذي تتبناه مدونة حوكمة الشركات في فلسطين فيقصد به 
التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها, عن طريق تنظيم مجموعة القواعد واإلجراتات "

العاقات بين مجلس اإلدارة, واإلدارة التنفيذية, والمساهمين, وأصحاب المصالح اآلخرين, وكذل  
تهتم حوكمة الشركات, بشكل رئيسي, باألسلوب الذي  وعليه ,"لية ا جتماعية والبيئية للشركةالمسؤو 

شركة والرقابة عليها, وبفحص قدرات مجلس اإلدارة على وضع سياسات ورسم يتم فيه إدارة ال
أهداف للشركة تتفق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح 

 out.aspxgovernance/Pages/Ab-http://www.pcma.ps/portal/corporateاآلخرين
 :بان ا من خ ل التعرييات السابقة نه يمكن تعريف حوكمة الشركاتأويرى الباحث 

عمال المؤسسة بدرجة أنجاز إلى ضبط العمل داخل المؤسسة وتوجيه نحو إذل  النظام الذي يهدف 
غراض المؤسسة في خدمة المساهمين أعالية من الشفافية والمائمة والدقة والوضوح وبما يحقق 

دارة داخل وبما يحقق الرقابة على عمل اإل, طراف العاقة بنزاهة وموضوعيةأوالمجتمع وغيرهم من 
المؤسسة وبما يحقق جودة العمل داخل المؤسسة ويزيد من تميزها على نظيراتها من المؤسسات 

 .ةمثل لطاقات وموارد المؤسسستغال األويضمن اإل, المشابهة

 

 

 

 

http://www.pcma.ps/portal/corporate-governance/Pages/About.aspx
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 مي وم الحوكمة ظ ورعوامل : رابعاً 

مفهوم  ظهورساهمت في  رتبطت بالمناخ ا قتصادي في دول العالمإعوامل مجموعة من ال هنا 
http://islamfin.go- منتد  التمويل اإلسامي)  :حوكمة الشركات إلى العلن منها

topic-forum.net/t1778  87 /71 /2712) 

واألزمة  ,خذ ا هتمام العالمي يتجه نحو حوكمة الشركاتأ انفجار األزمة المالية اآلسيوية مع: أوالً 
والتشريعات التي تنظم  المؤسسات كن وصفها ب نها كانت أزمة ثقة فيقد يم المالية المشار إليها

المشاكل التي برزت إلى  همأومن  ,والعاقات في ما بين منشآت األعمال والحكومةنشاط األعمال 
الموظفين الداخليين واألقارب واألصدقات بين  المقدمة أثنات األزمة تتضمن عمليات ومعامات

الشركات على مبالو هائلة من الديون قصيرة األجل في  منشآت األعمال وبين الحكومة, وحصول
خفات هذه الديون من  ي حرصت فيه علىالوقت نفسه الذ عدم معرفة المساهمين بهذه األمور وا 

كما أن األحدان األخيرة ابتدات بفضيحة شركة " مبتكرة" خال طرق ونظم محاسبية
سلسلة اكتشافات تاعب الشركات في قوائمها المالية التي كانت    وما تا ذل  من Enron إنرون

, بالتواطؤ مع كبر  الشركات العالمية الخاصة بالمراجعة والمحاسبةالفعلي لها,  تعبر عن الواقع
جعل منظمة التعاون ا قتصادي والتنمية تصدر مجموعة من اإلرشادات في ش ن  وهو ما
وهو ما أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي  ,عامالشركات بشكل  حوكمة
 ".قريبة من الكمال"المعتاد اعتبارها أسواقا مالية  كان من

الشركات, ممارسات الشركات متعددة الجنسية  إلى حوكمةإن من أهم األسباب التي دعت  : انياً  
جل السيطرة على ندماج بين الشركات من أبا ستحواذ واإل في اقتصاديات العولمة, حين تقوم

شركة فقط هي  177فإن هنا   آل ف من الشركات متعددة الجنسيةا فرغم وجود ,األسواق العالمية
 .التجارة الخارجية على مستو  العالم من خال ممارستها ا حتكارية التي تسيطر على مقدرات

قود وحل المنازعات بطريقة   يمكن معه إجرات تنفيذ الع نظرا لضعف النظام القانوني الذي:  ال اً 
أن ضعف  كما للديموقراطيات الناشئةالحوكمة أهمية كبر  بالنسبة  مفهوم اكتسب فعالة
 .المعلومات تؤدي إلى منع اإلشراف والرقابة وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة نوعية
لى ظهور إدت أهم ا سباب التي أزمات المالية الحادة كانت من نهيار الشركات واألإإن  إذن
ظهور مصطلح حوكمة الشركات ما لى إسباب التي أدت كمة الشركات وبالتالي فإن أهم األحو 
 (.27ص, 2777, أبو موسى),(22ص,2772, نسمان)يلي

 

http://islamfin.go-forum.net/t1778-topic
http://islamfin.go-forum.net/t1778-topic
http://islamfin.go-forum.net/t1778-topic
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 .األدات على والرقابة واإلدارة الملكية بين الفصل . 1
 .ا قتصادية الكفاتة تحسين . 2
 .األدات ومتابعة تحقيقها, ووسائل ,الشركة أهداف خاله من تتحدد الذي الهيكل إيجاد . 8
 من كل إلى الرقابة مسؤولية تتحول بحين الشركات ألدات الحاكمة القوانين وتعديل مراجعة . 4

 .للشركة العمومية الجمعية في ممثلة والمساهمين الشركة إدارة مجلس
 .الشركات بحوكمة المصلحة وأصحاب اإلدارة مسئولي وعي زيادة . 5
 .أعضائه ومسؤوليات اإلدارة مجلس ومهام التنفيذيين المديرين ومسؤوليات مهام بين الخلط عدم. 5
 .العليا اإلدارة أدات وتقويم المساتلة, تعزيز . 0
 تتفق التي األهداف لمتابعة للشركة التنفيذية واإلدارة اإلدارة لمجلس المائمة الحوافز توفير . 7

 .والمساهمين المصرف ومصالح
 .للمصرف والمؤسسية والتنظيمية, القانونية, البيئة مع التكامل تحقيق . 2

 جلب مع التمويل, لمصادر ا ستقرار من المزيد تحقيق مع الثقة درجة رفع على المساعدة . 17
 .األجنبية ستثماراتلإل
 .المساهمين لجميع عادلة معاملة على الحصول ضمان . 11
 في والمساهمة الشركة نجاح في المصلحة أصحاب األطراف من وغيرهم العاملين مساهمة . 12

 .الطويل المد  في أدائه تحسين
 (22ص، 1112، العزايزة: )إن من أسباب ظ ور حوكمة الشركات مايليكذلَ 

 .الفجوة بين مكافآت ا دارة وادات الشركات .1
 .مريكا وروسياأسيا و أحا ت الفشل المؤسسي في دول  .2
 .خفاق في جذب رأس المال مما يهدد كيانات الشركات ويجعلها عاجزة عن المنافسةاإل .8
 .المحتملة اإلستثمارم قدرة المستثمرين على تحليل ومقارنة فرص عد .4
 .عداد الحسابات الختاميةإعدم توافر الدقة ومعايير الشفافية والوضوح في  .5
 .دارة التنفيذية والموظفيندارة واإلخاقية من قبل مجلس اإلالممارسات غير األ  .5
فيذية والعليا والتي قد تعاني من دارة التندارة الذي يمكن ان يؤثر على اإلضعف مجلس اإل  .0

 .دارية ناجحةإعجز او قصور في قدرتها على القيام بممارسات 
 .كتشاف ومنع المشاكلإجراتات الرقابة الداخلية التي   يمكنها إعدم فعالية  .7
على وضع القوانين ومراجعي  ضعف ا طراف الخارجية ورقابتها للمنش ة كالقائمين .2

 . الحسابات
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 أهداف حوكمة الشركات: أوالً 

ص ,2772, خليل)(27ص,2772,نسمان) :هنا  عدة أهداف تعمل الحوكمة على تحقيقها وهي
28) 

الكفاتة  تحسين مع األدات, على والرقابة واإلدارة الملكية بين الفصل مبدأ على الت كيد  .1
 .للمنشاتات ا قتصادية

 ومتابعة األهداف تل  تحقيق ووسائل ,المنشاة أهداف خاله من تتحدد الذي الهيكل إيجاد  .2
 .األدات

 مسئولية تتحول بحين ,المنشآت المالية ألدات الحاكمة للقوانين والتعديل المراجعة متابعة  .8
 الجمعية في ممثلة والمساهمون المؤسسة إدارة مجلس وهما الطرفين كا الرقابة إلى
 .للمنشاةالعمومية 

اإلدارة  مجلس ومهام التنفيذيين, بالمديرين الخاصة والمسئوليات المهام بين الخلط عدم .4
 .أعضائه ومسئوليات

 .الثقة درجة ورفع المساتلة وتعزيز العليا اإلدارة أدات تقييم .5
المراقبين  بدور ضطاعواإل والمقرضين, والدائنين والموظفين المساهمين مشاركة إمكانية  .5

 .المنشآت ألدات بالنسبة
 المنشآت نشاط ستقراروا   تدعيم على يعمل بما ومالية, محاسبية مشاكل حدون تجنب .0

المحلية  المال أسواق أو المصرفية باألجهزة إنهيارات حدون وعدم با قتصاد, العاملة
 .ا قتصادي وا ستقرار التنمية تحقيق في والمساعدة والعالمية,

 .الشفافية في كافة معامات الشركة مما يساهم في ضبط الفساد الماليتدعيم عنصر  .7
من  ن الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد اكبريتمكالمساهمة في  .2

 .المستثمرين وا جانب
 .سهمها وتحسين ادات الشركةأتحسين الكفاتة ا قتصادية للشركة وقيمة  .17
 .صحاب المصالحأصول الشركة ومساهيمها وغيرهم أُ حماية  .11
تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة  .12

 .والشفافية في جميع تعامات المنظمة وعملياتها
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 ومزاياها أهمية حوكمة الشركات:  انياً 

 اَهمية . أ

والفنية واحترام الضوابط دارية والمالية سعى الى ضبط وتوجيه الممارسات اإلإن قواعد الحوكمة ت   
 (:10ص,2772, ابو حمام) :والسياسات المرسومة ولعل أهمية حوكمة الشركات تتمثل في

التي تحكم العمل داخل المؤسسات سوات كانت  واألنظمةلتزام بالقوانين الت كيد على اإل .1
 .قوانين وأنظمة مالية ام ادارية ام غيرها من ضوابط العمل

والشفافية في المعامات التي تقوم بها الشركة سوات كانت هذه تدعيم عنصر النزاهة  .2
 .المعامات داخلية ام خارجية مالية ام غير مالية

تحسين عملية استخدام الموارد واستغالها ا ستغال ا مثل والعمل على جذب مصادر  .8
 .تمويل جديدة للشركة ورفع قيمة الشركة ومواردها وتعظيم مكانتها

المصالح في حالة تعرض الشركة لحا ت  ألصحاببطريقة عادلة بالنسبة ضمان التعامل  .4
 .اختاس

من  نشطتهاألجراتات مناسبة إللشركة عن طريق جتماعية مسئولية اإلشراف على الاإل .5
 .خال خدمة البيئة والمجتمع

 ى تنمية المدخراتقتصاد القومي وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته علزيادة الثقة في اإل .5
 .ستثمار ودعم القدرة التنافسية للشركةورفع معد ت اإل

ستمراريتها والحوكمة تلعب دور كبير في عدم إتكلفة راس المال للشركة وضمان  خفض .0
 .هروب رأس المال ومكافحة الفساد

جل الطويل وهذا بدوره يساهم في خلق وتطوير حوافز جديدة مكانية المنافسة في األإتحقيق  .7
ستثماري وهذا من ش نه دعم صمود الشركة في متطورة تزيد من الوعي اإل نولوجياوتبنى تك

 .مواجهة منافسيها

 (122ص , 2772, الشواورة )اآلتي تحقيق في الجيدة الشركات حوكمة أهمية تكمنو 

 رؤوس هروب من الحدو , التمويل تكلفة وتخفيض واألجنبية المحلية ستثماراتاإل جذب .1
 .وهجرتها الخارج إلى المحلية األموال

 .وبطالة فقر من عليه يترتب وما واإلداري المالي الفساد مكافحة .2
 حقوق وتعظيم النمو زيادةو  استثماراتهم على مجز   عائد على المستثمرين حصول ضمان .8

 .المصالح وأصحاب المساهمين
 .لألسهم السوقية القيمة وتعظيم للمستثمرين الطم نينة من مائم قدر ضمان .4
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 .المالية لحصيلتها األمثل وا ستخدام الخصخصة برام  تطبيق كفاتة من الت كد .5
 .المصرفية ا نهيارات حدون ودرت ومالية محاسبية مشاكل في ا نز ق تجنب .5
 المزايا . ب

 (87ص, 2770, حبوش) :ولعل ابرزها المزاياإن تطبيق قواعد حوكمة الشركات يحقق العديد من 

 .واجهها الشركات والدولالتي تُ  واإلداريتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالية  .1
قتصادي من دفع عملية التنمية والتقدم اإلدات للشركات وما يترتب عليه مستويات األرفع  .2

 .ليها تل  الشركاتإللدول التي تنتمي 
موال س المال المحلي على ا ستثمار في المشروعات الوطنية وضمان تدفق األأتشجيع ر  .8

 .والدولية
والنزاهة في القوائم المالية التي تصدرها الشركات مما يزيد من  والوضوحقة الشفافية والد .4

 .ستثماريةتخاذ القرارات اإلإعتماد المستثمرين على هذه القوائم في إدرجة 
 .غلبيةأم أقلية أ كانواحماية المساهمين بصفة عامة سوات  .5
مام مساهيميها مع ضمان وجود أدارة الشركة إدارية يمكن معها إضمان وجود هياكل  .5

 .لى قوائم مالية عالية الجودةإالمراقبة المستقلة والخارجية وذل  للوصول 
 .مراعاة مصالح المجتمع والعمال .0
موال الشركة والتعرف على مد  ا لتزام أدات المالي وحسن استخدام ضمان مراجعة األ .7

 .واعد حوكمة الشركاتبالقوانين واإلشراف على المسئولية ا جتماعية في ضوت ق
 .تعظيم قيمة اسهم الشركات وتدعيم قدرتها التنافسية في اسواق المال العالمية .2
نشاط الشركات  استقرارنز ق في مشاكل محاسبية ومالية بما يعمل على تدعيم تجنب اإل .17

العاملة با قتصاد ومحاولة درت أي انهيارات في ا جهزة المصرفية او اسواق المال المحلية 
 .ا قتصادي اإلستقراروالمساعدة في تحقيق التنمية  والعالمية

مؤهلين قادرين على تحقيق وتنفيذ  مدراتالحصول على مجلس ادارة قوي يستطيع اختيار  .11
 .انشطة الشركة في اطار القوانين واللوائح الحاكمة بطريقة اخاقية

ردة لتعديل موقفها تجاه مساهميها كلما زادت حاجة ادارة الشركة الى الثقة في المعلومات الوا   
ومجلس ا دارة كلما زادت اهمية الحوكمة وبخاصة اذا كانت الشركة مدرجة ضمن ا سواق المالية 

 (:27ص,  2775,سليمان)وبالتالي فإن اتباع القواعد السليمة للحوكمة يحقق 

 المشروعاتا ستثمار في  على المحلي المال رأس وتشجيع األجنبية ا ستثمارات جذب .1
 .الوطنية
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 على ذل  يترتب وما الشركات تصدرها التي المالية القوائم في والوضوح والدقة الشفافية .2
 .القرارات اتخاذ في عليها واعتمادهم بها المستثمرين ثقة زيادة من

 .المجتمع ألفراد العمل فرص زيادة  .8

 

 أبعاد الحوكمة ومجاالت ا:  ال اً 

 (:10ص, 2777, ابو موسى)يلي وأبعاد الحوكمة تتمثل فيماإن مفهوم الحوكمة متعدد المجا ت 

 ايشرافي البعد .2
 ذات واألطراف ,التنفيذية اإلدارة أدات على اإلدارة لمجلس اإلشرافي الدور وتفعيل بتدعيم ويتعلق   

 .المساهمين أقلية بينهم ومن المصلحة
 الرقابي البعد  .1
 المستو  فعلى للشركة, الخارجي أو الداخلي المستو  على سوات الرقابة وتفعيل بتدعيم ويتعلق   

 على أما الخطر, إدارة ونظم الداخلية الرقابة نظم تفعيل يتناول الرقابة وتفعيل تدعيم فإن الداخلي
تاحة البورصة, في التسجيل وقواعد واللوائح القوانين فيتناول الخارجي المستو   لحملة الفرصة وا 
 الخارجي المراجع مسؤوليات نطاق توسيع عن فضاه  الرقابة, في المصلحة ذات واألطراف األسهم
 .ستقالهإ وتدعيم
 اَخ قي البعد   .4
 ثقافة ونشر وأمانة ونزاهة أخاقية, قواعد من تشمله بما الرقابية البيئة وتحسين بخلق ويتعلق   

 .عامة بصفة األعمال وبيئة الشركات إدارات مستو  على الحوكمة
 التوازن وحيظ االتصال   .3
 جهة, من التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس في ممثلة الشركة بين العاقات وتنظيم بتصميم ويتعلق   

 أو والرقابية اإلشرافية الجهات أو المصلحة ذات الخارجية األطراف سوات الخارجية واألطراف
 األسهم, وحملة الشركة إدارة بين العاقة اإلخاص يحكم أن يجب حين أخر , جهة من التنظيمية

 عاقات الوطني التوافق يحكم أن ويجب بالعمالة, الشركة عاقة العدالة تحكم أن يجب بينما
 والمنظمات بالهيئات الشركة عاقة ا لتزام يحكم أن يجب كما األهلية, بالمنظمات الشركة

 .الحكومية
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 ايستراتيجي البعد  .5
 إلى والتطلع ستراتيجي,اإل التفكير على والتشجيع األعمال ستراتيجياتإ بصياغة ويتعلق   

 دراسة وكذل  والحاضر, الماضي أدائها عن كافية ومعلومات مت نية دراسة على ستناداه إ المستقبل
 البيئة عوامل عن كافية معلومات على ستناداه إ المختلفة ت ثيراتها وتقدير الخارجية البيئة عوامل
 .بينها فيما الت ثير تبادل ومد  الداخلية
 المساءلة  .2
 لهم يحق ممن وغيرهم المساهمين أمام والعرض الشركة وأدات أنشطة عن باإلفصاح ويتعلق   

 .الشركة مساتلة قانوناه 
 :والشيافية ايفصاح   .2
 ذات األطراف كافة قرارات لترشيد الازمة المعلومات عن فقط ليس والشفافية باإلفصاح ويتعلق

 عن العامة التقارير ضمن اإلفصاح ليشمل المفهوم يتسع بل الشركة, مستو  على المصلحة
 .سواق الماليةهذا طبقا لتوصيات سوق نيويور  لألو  الحوكمة بمبادئ لتزاماإل على الدالة المؤشرات

 
 خصا ص الحوكمة الجيدة في الشركات: رابعاً 
 (80ص,2772, ابو حمام):التالية الخصائص الناجحة للشركات الحوكمة يشمل نموذج أن يجب
 .وسامة بقدرة مسؤولياته ينفذ وفعال قوي إدارة مجلس .1
 والصاحيات السلطات إعطاؤه ويتم اإلدارة مجلس قبل من ختيارهإ يتم مؤهل تنفيذي رئيس .2

 .الشركة أعمال إلدارة
وموافقة  نصيحة ضمن تنفيذها يجب التنفيذي الرئيس قبل من اختيارها يتم التي األعمال .3

 .اإلدارة مجلس
 نصيحة ضمن وكذل  اإلدارة, وفريق التنفيذي الرئيس قبل من اختياره يتم جيد عمل نموذج .4

 .وموافقته اإلدارة مجلس
 .المالي والمجتمع للمساهمين الشركة أدات عن ومائم كافي إفصاح .5
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 الشركاتاالطراف المعنية بتطبيق مي وم حوكمة : خامساً 

  هي طبيق قواعد الحوكمة وهذه ا طرافرئيسية تؤثر وتت ثر بت طرافأربعة أهنا  
 (:22ص, 2772, أبو حمام( )28ص, 2777, ابو موسى)

 المساهمون  .2

وهؤ ت المساهمون  دارةختيار مجلس اإلانتخاب و اوا بوالمساهمون هم ما  الشركة الذين يقوم   
يقدموا رأس المال للشركة وذل  بهدف تعظيم الربح وتعظيم ثروتهم من خال ما سيحصلوا عليه من 

ولى في اختيار وانتخاب مجلس ا دارة الناجح الذي وهم معنيون بالدرجة األُ , توزيعها رباح عندأ
 .هدافهم  المذكورهأسيحقق لهم 

 مجلس االدارة  .1

لمدرات التنفيذين انتخابه من خال المساهمين وهو بدورة يقوم بتعين ووضع اوهذا المجلس يتم    
اسات العامة التي ستسير عليها دارة ويرسم السيدارة الشركة حين يضع مجلس اإلإالذين يقوموا ب

يضا لحماية حقوق المساهمين والمحافظة عليها وتطبيق ادارة التنفيذية للشركة ويهدف المجلس اإل
دارة جة كبيرة في تحقيق أهداف مجلس اإلالشركات بشكل صحيح وسليم يساهم بدر  قواعد حوكمة

 .ويحقق رقابة فاعلة على عمل المجلس

 دارة اي  .4

دارة لى مجلس اإلإدات الفعال ة في الشركة عن تقديم التقارير الخاصة باألوهي الجهة المسئول   
لى مسئوليتها في إضافة وزيادة قيمتها باإلرباح الشركة أدارة تكون مسئولة عن تعظيم ن اإلأكما 
لحوكمة له دور كبير في وتطبيق قواعد ا, فصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهميناإل

 .هداف بصورة فاعلةاأل تحقيق هذه

 صحاب المصالحأ  .3

والموردين  م خارجية  كالدائنيناطراف داخلية أطراف ذات العاقة بالمؤسسة سوات أكانت وهم األ   
ر بهذه العاقات وقد تكون ويؤثر مفهوم حوكمة الشركات بشكل كبي, والبنو  والعمال والموظفين

على النزاهة  فتطبيق قواعد الحوكمة المشتملة, طراف تحمل مصالح متعارضة ومختلفةهذه األ
 .والوضوح والشفافية يحقق العدالة في ذل 
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 قواعد حوكمة الشركات: سادساً 

 :(20ص, 2777, ريحاوي)منها نذكر المؤسسي للتحكم األساسية الدعائم تشكل مهمة قواعد هنا 
 

 Transparencyالشفافية  .1
 الوقت وفي السليم واإلفصاح الشركة إدارة إجراتات في والموضوعية والنزاهة الثقة تضمن الشفافية  

 الملكية, وحقوق واألدات, كالمركز المالي, الشركةب المتعلقةو  المهمة الموضوعات عن المناسب
ا معلومات محاسبية توصيل الدعامة هذه وتؤمن ,الشركات وحوكمة فصاحه على  ,مالي وغير ماليها وا 

 المجال يتيح المصلحة, بما ذات كل األطراف إلى وكاملة وواضحة صحيحة المعلومات تكون أن
 .فيها ا قتصادية واألساسيات أو المؤسسة, ةالشرك عمليات حول مفيد تحليل إلعداد لها

وير  الباحن أن استخدام اسلوب التكاليف المعيارية وأسلوب التكاليف الفعلية ومقارنتها وصو  
ساهم بشكل كبير في تحقيق الشفافية في عمل المؤسسة من خال ا فصاح لتحديد ا نحرافات يُ 

 لىإدارة العليا اه اإلنتبإولفت  تم اكتشافهانحرافات التي عن اإللمتخذي القرار داخل المؤسسة 
ستخدام ا سلوبين إا يجابية وهذا كله يتم من خال نحرافات اإلالسلبية وتدعيم نحرافات اإلمعالجة 

 .دارية التقليديةساليب المحاسبة اإلأالمذكورين من 
 

 accountabilityالمساتلة  .2
 ينفذون الذين أو المؤسسة, أو الشركة في القرارات يتخذون الذين بمحاسبة تقضي قاعدة وهي

يجاد الشركة تجاه وأعمالهم قراراتهم نتائ  عن األعمال,  . لتحقيقها الية والمساهمين وا 
دارية التقليدية ساليب المحاسبة اإلأوهو أحد سلوب محاسبة المسئولية أُ تباع إن أوير  الباحن 

وذل  من خال قيام محاسبة المسؤلية بعمليات الرقابة  ,يساهم بشكل كبير في تحقيق المسائلة
عمال التي قاموا بها حين تتم مسائلتهم دات وتحديد مسئولية العاملين في المؤسسة عن األوتقييم األ

همية الدور الذي تلعبه أمن هنا نجد , سباب هذه اإلنحرافاتأنحرافات سلبية عن إإن تحققت 
 .ية هذه القاعدة من قواعد الحوكمةمحاسبة المسئولية في زيادة فعال

 

 responsibilityالمسؤولية  .8
 اإلدارة مجلس ومحاسبة والمسؤولية, السلطة نقاط يحدد واضح تنظيمي هيكل توفير بها ويقصد   

 للرقابة فعال نظام وجود عن فضا الشركة والمساهمين تجاه مسؤوليتهم عن القرارات ومتخذي
 كما دوري, بشكل مراجعتها تتم تنظيمية وقوانين ولوائح أنظمة إطار في الشركة وتعمل الداخلية
 .فعال ومهني أخاقي سلو  نظام يتوفر أن يجب



111 
 

سلوب محاسبة المسئولية يساهم بشكل كبير في تحديد مسئوليات العاملين داخل أن أوير  الباحن 
 .داتمتابعتهم وتقييم األعمال والواجبات المناطة بهم وبالتالي تسهل عملية المؤسسة على األ

 

 clarityالوضوح  .4
 إدارة مسؤولية من المالية التقارير عدادإ ألن اه ونظر  المالي, والباغ المالية القوائم وضوح وتعني   

 وعدالة شفافية و تضمن وضوح التي الخطوات تخاذإ الشركة إدارة مجلس على يجب فعليه الشركة
بما يضمن أن تفى هذه القوائم والتقارير المالية باحتياجات , بها المتعلقة واإليضاحات القوائم هذه

 .األطراف ذات العاقة
 

 independencyستقالية اإل .5
 مساهم أو للشركة قوي رئيس من الهيمنة ,مثل المصالح تضارب تلغي أو تقلل التي اآللية وهي
 تعيين إلى اللجان, وتعيين تشكيل المجالس, كيفية من تبدأ اآللية وهذه اإلدارة, مجلس على كبير
 في المهنية واألصول العناية بما تقتضيه عمله بممارسة يقوم مؤهل, كفت مستقل خارجي مدقق
 وأدات المالي المركز بصدق المالية تمثل القوائم ب ن خارجية ت كيدات يقدم و المراجعة, عملية
 . الشركة

 
 audit committeeلجنة التدقيق  .5

اإلدارة  مجلس في المستقلين األعضات من تكون ما غالبهاستقالية و تدعيم اإلوهي لجنة تساهم في 
الحسابات  ومدققي الداخليين المدققين وكفاتة فعالية تعزيز على بالعمل الرقابي دورها وتمارس

ومتابعة  بذل , الخاصة التقارير وتقديم , اإلدارة عن ستقاليتهمإ ضمان على وتعمل ,الخارجيين
ا مر الذي  التقارير بهذه الواردة التوصيات بتنفيذ الشركة إدارة قيام من للت كد التقارير هذه تنفيذ

 .يساهم في تفعيل قواعد حوكمة الشركات
 

 justiceالعدالة  .0
دراج األجانب والمساهمون األقلية مساهمو فيهم بمن كافة للمساهمين متساوية معاملة ضمان  وا 

 كل بحقوق عترافواإل, للشركة األساسي النظام في األقلية مساهمي بحماية خاصة نصوص
 . عنها واإلفصاح القانون ينشئها التي المصالح ذات األطراف
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 الحوكمة مبادئ: سابعاً 
 ,2772, الشواورة):ة وهيللحوكم عامة والتنمية مبادئ قتصادياإل التعاون منظمة وضعت

 (127ص
 وأن األسواق وكفاتة الشفافية مستو  رفع على يعمل الشركات لحوكمة فعال إطار توافر  .1

 المسئولة المختلفة الهيئات بين المسؤوليات تقسيم بوضوح ويحدد القوانين دور يتوافق مع
 . القانون بتطبيق واإللزام اإلشراف والرقابة عن

اإلدارة  مجلس واختيار األسهم ملكية نقل في حقهم حين من كّلهم المساهمين حقوق حفظ  .2
في  الفعالة بالمشاركة والحق المالية القوائم ومراجعة األرباح من مجز   عائد على والحصول

 .العامة الهيئة جتماعاتإ
 القانونية حقوقهم عن الدفاع في الحق حين من المساهمين بين التعامل في المساواة  .8

 التي ّكلها الممارسات على ا طاع في والحق األساسية القرارات في والتصويت والمشاركة
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة أعضات مجلس بها يقوم

 المقرضين, المساهمين,) بالشركة المرتبطة األطراف أو المصلحة أصحاب دور احترام  .4
 انتها  أي عن وتعويضهم, (المجتمع ,العاملة القو  التنفيذية, اإلدارة مجلس اإلدارة,

فساح لحقوقهم  .الشركة على الرقابة في الفعالة للمشاركة أمامهم المجال القانونية وا 
 العظمى النسبة وملكية الحسابات مراقب دور عن المناسب الوقت وفي العادل اإلفصاح .5

 وأصحاب التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلس ألعضات المالية األسهم والتصرفات من
 .المصالح

أعضاته  اختيارهم يةوكيف اإلدارة مجلس وأعضات لرئيس القانونية والواجبات الحقوق تحديد  .5
 .المراجعة ولجنة المصالح وأصحاب التنفيذية اإلدارة على بهم المناط اإلشراف ودور

 

 محددات الحوكمة:  امناً 
 من تتوافر مجموعة أن يجب الحوكمة تطبيق مزايا من ستفادةاإل من الشركات تتمكن لكي

 على المحددات هذه وتشتمل الحوكمة, لمبادئ السليم التطبيق تضمن التي والضوابط المحددات
 (26 ص , 2008 أبوموسى, (0ص, 2777, حداد):وهما وداخلية خارجيةن مجموعتي
 :ةيالخارج المحددات  .2

 المصارف خالها تعمل من التي البيئة وتمثل الدولة, في لاستثمار العام المناخ إلى شيروتُ 
 :عن وهي عبارة ألخر , دولة من أو آلخر مكان من تختلف قد والتي والشركات

 .المالية باألسواق العمل تنظم التي واللوائح القوانين -
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يشجع  الذي المناسب بالشكل للمشروعات الازم التمويل توفير يضمن جيد, مالي نظام -
 .الدولية والمنافسة ا ستمرار على المصرف

 على الرقابة إحكام طريق عن وذل  المال سوق هيئات مثل الرقابية واألجهزة الهيئات كفاتة -
 .المنشورة والمعلومات البيانات وسامة دقة من والتحقق والمصارف الشركات

 أعضائها التزام ضمان في والمراجعين, المحاسبين جمعيات مثل الحكومية غير المؤسسات دور -
 .بكفاتة األسواق عمل تضمن والتي واألخاقية والمهنية السلوكية بالنواحي
 إدارة حسن تضمن التي والقواعد القوانين تنفيذ يضمن وجودها أن إلى المحددات هذه أهمية وترجع
 .الخاص والعائد ا جتماعي العائد بين التعارض من تقلل والتي الشركة,
 :الداخلية المحددات  .1
 بين الشركة داخل السلطات وتوزيع القرارات اتخاذ كيفية تحدد التي واألسس القواعد إلى وتشير
 من وتطبيقها ناحية من توافرها يؤدي والتي التنفيذيين, والمديرين اإلدارة ومجلس العامة الجمعية
, حداد: )وهذه المحددات تشمل, الثاثة األطراف هذه مصالح بين التعارض تقليل إلى أخر  ناحية
 (0ص, 2777
 .سس التي تحدد أسلوب وشكل القرارات داخل الشركة القواعد والتعليمات واألُ  .1
السلطات والمهام بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين من اجل  توزيع .2

 .تخفيف التعارض بين مصالح هذه األطراف 
 .الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في ا قتصاد القومي  .8
 .زيادة وتعميق سوق العمل على تعبئة المدخرات ورفع معد ت ا ستثمار  .4
 .ن حقوق األقلية وصغار المستثمرين العمل على ضما .5
 .وخاصة قدرته التنافسية , العمل على دعم وتشجيع نمو القطاع الخاص .5
 .مساعدة المشروعات في الحصول على تمويل مشاريعها وتحقيق األرباح  .0

 

 :ووسا ل ا الحوكمة أدوات: تاسعاً 
 اآلتي توافر من  بد فعال بشكل أهدافها وتحقيق الحوكمة قواعد تطبيق يتم حتى
 (:122ص, 2772, الشواورة)

 .وجسامتها عاتقهم على الملقاة المسؤولية بحجم اإلدارة مجلس وأعضات رئيس إحساس  .1
 .ومتوازن دقيق بشكل الشركة في والمسؤوليات الواجبات يحدد تنظيمي هيكل وجود .2
 .عالية بكفاتة اإلداري القرار اتخاذ عملية تشغيل تضمن فعالة ومالية محاسبية نظم توفير .8
 .والموضوعية بالنزاهة يتميز شرف ميثاق أو أخاق مدونة إيجاد .4
 .والعدالة والصدق الكفاتة مقومات بكل تتصف وقانونية واجتماعية اقتصادية بيئة توفير .5
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 الرقابة وتحقيق المقارنة عملية لضمان والتدقيق للمحاسبة الدولية بالمعايير ا لتزام .5
 .وتسهيلها

 الشركات حوكمة أبعاد: اً عاشر 
 كل في األساسية الدعائم مع واحدة بوتقة في تنصهر مختلفة أبعاد الشركات في وللحوكمة

نما الخساره أو الربح هو واحد بعد تنحصرفي و  أو مؤسسة شركة  تتمثل األبعاد ثاثي هو وا 
 : (22ص, 2777, ريحاوي)في 
 investments dimension :البعد ا قتصادي او ا ستثماري  .1

 وتوفر السوق في المنافسة ودرجة الكلى, المستو  على قتصاديةالسياسات اإل يتضمن والذ 
 التمويل على الحصول في الشركة تساعد المالية التي غير المالية والمعلومات المعلومات نظام
دارة  هذا ويتضمن الطويل األجل في واستمرارها الشركة اسهم قيمة تعظيم المخاطر وتضمن وا 
 :ي تي ما البعد

  ا فصاح الماليDisclosure 
 ومقاييس الخارجي لتدقيق تقارير المتبعة, المحاسبية السياسات السنوية, التقارير ويشمل
 .اإلنجاز
 الداخلية  الرقابةinterim audit 

 تدريب التقديرية, المخاطر,الموازنة ادارة التدقيق, لجان الداخلي, التدقيق ويشمل
 .الموظفين

 Social &legal dimensionالبعد ا جتماعي والقانوني  .2
 وأصحاب األسهم حملة وواجبات حقوق تحدد والتي التعاقدية العاقة طبيعة إلى يشير الذي

 في ا جتماعية المسؤولية وتتمثل أخر  من ناحية والمديرين ناحية, من المختلفة المصالح
 : البعد هذا ويتضمن ا قتصادية التنميةوتحقيق  المستثمرين وصغار األقلية حقوق حماية
 التنظيمي  الهيكلorganizational structure 
 العليا اإلدارة تعيين للسلطات, التفويض وخطوط المسؤوليات, وتوزيع الواجبات, تحديد ويشمل
 .الخ ...التنفيذية واإلدارة
  ا خاقي  السلوethical behavior 
 بقواعد والتقيد فيها المثالي السلو  من عال   وبمستو  وأخاقياتها المؤسسة بقيم التحكم ويشمل
 .المهني السلو 

 environmental dimensionالبيئي  البعد .8
 .الخدمة أوتقديم بيعها أو السلعة انتاج أثر من البيئة حماية على العمل
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 :معايير الحوكمة : حادي عشر

وكانت هذه المعايير , محددة لتطبيق الحوكمةلقد حرصت العديد من المؤسسات على وضع معايير 
 (7ص, 2777, حداد:)على النحو التالي

 قتصادية اي والتنمية معايير منظمة التعاون .أ
لها عام ثم أصدرت تعديا  1222قتصادية خمسة معايير في عام حددت منظمة التعاون اإل

 :وهذه المعايير هي  2774

دد ح  ن يُ أو , تضمن كفاتات وشفافية وفعالية األسواقطر فعالة لحوكمة الشركات أُ وجود  .1
 .السلطات التنظيمية والتنفيذيةبوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف 

 -:حفظ حقوق جميع المساهمين مثل  .2
  نقل ملكية األسهم. 
  الحق في اختيار مجلس اإلدارة. 
  الحصول على عوائد األرباح ومراجعة القوائم المالية. 
 اجتماعات الجمعية العامة للشركة  حق المشاركة في. 
  حق التصويت. 

أي المساواة بين حملة األسهم سوات كانوا وطنيين أو , المساواة بين جميع المساهمين .8
أجانب من حين التصويت في الجمعية العامة باإلضافة إلى حقهم في ا طاع ومعرفة 

 .كل ما يتعلق بالمعامات 
ين مشاركتهم في الرقابة الفعالة على الشركة وحصولهم إيجاد آلية قانونية تسمح للمساهم .4

 لعاملين وحملة السندات والعماتعلى المعلومات المطلوبة ويقصد بذل  أصحاب البنو  وا
تطبيق اإلفصاح والشفافية  في الوقت المناسب عن كافة أعمال الشركة بما في ذل   .5

 .ة عادلة بين جميع المساهمينحين يتم اإلفصاح بطريق, الوضع المادي واألدات والملكية
تحديد مهام وواجبات مجلس اإلدارة وأسلوب  اختيارهم ومهامهم ودورهم في اإلشراف على  .5

 .إدارة الشركة 
 معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية   . ب

رشادات تتعلق بالحوكمة في المؤسسات المصرفية  1222وضعت لجنة بازل في عام  تعليمات وا 
 :واهم هذه التعليمات هي والمالية 

 .لمؤسساتلوضع مواثيق شرف بين المؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات الجيدة  .1
 .ستراتيجية للشركة بمشاركة ومساهمة اإلفراد فيها إوضع  .2
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 .تخاذ القرار بين أفراد المجلس إتحديد وتوزيع المسؤوليات ومراكز  .8
دارة مستقلة إيجاد نظام يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي  .4  .وا 
 .إيجاد صيو واليات تبين نوع وشكل التعاون بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات .5
 ( .كبار المساهمين واإلدارة العليا)إيجاد نوع من المراقبة لمراكز المخاطر مثل  .5
 تطبيق العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية واإلدارية سوات بين المديرين او .0

 .وات كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية الموظفين س
 .ضمان توفير وتدفق المعلومات المناسبة  .7

 :معايير مؤسسة التمويل الدولية  . ج

وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبن  الدولي قواعد وأسس ومعايير مالية  2778في عام 
دارية هدفها دعم الحوكمة داخل المؤسسات واهم هذه   :األسس هي وا 

 .يجب أن تكون الممارسات جيدة ومقبولة  .1
 .إيجاد خطوات جديدة تضمن الحكم الجيد الجديد  .2
 .اسهامات أساسية لتطوير وتحسين الحكم الجيد محلياه  .8
 .القيادة الجيدة  .4
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 اليصل الرابُ

 الدراسة الميدانية

 :وفيه مبح ان

 الطريقة وايجراءات:المبحث االول 

 تحليل النتا ج واختبار اليرضيات: ال انيالمبحث 
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 َ  الطريقة وايجراءات :ولالمبحث ا

 مقدمة 

 من جية الدراسة 

 مجتمُ  وعينة الدراسة 

 ستبانةصدق و بات اي 

 المعالجات ايحصا ية 
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 مقدمة

مجتملع الدراسلة وعينتهلا, وكلذل  أداة الدراسلة  وأفلرادالدراسلة,  يلةوصلفاه لمنهج المبحلنيتناول هذا    
المستخدمة وطرق إعدادها , وصدقها وثباتها, كملا يتضلمن هلذا الفصلل وصلفا لإلجلراتات التلي قلام 

عتمللد الباحللن إبهللا الباحللن فللي تقنللين أدوات الدراسللة وتطبيقهللا, وأخيللرا المعالجللات اإلحصللائية التللي 
 .عليها في تحليل الدراسة

 

  من جية الدراسة

المناه  استخداما في المنه  الوصفي التحليلي في إجرات الدراسة لكونه من أكثر  تم إستخدام     
مصادر جمع على  عتماداه إجتماعية واإلنسانية وذل  للتوصل إلى نتائ  منطقية الدراسات اإل

- :البيانات والتي كانت كمايلي

 :وهما الباحن على نوعين من البيانات عتمدإ

 .األوليةالبيانات -1

لدراسة بعض مفردات البحن وحصر وتجميع  إستبانةوذل  بالبحن في الجانب الميداني بتوزيع 
   SPSSومللن ثللم تفريغهللا وتحليلهللا باسللتخدام برنللام  , الدراسللةالمعلومللات الازمللة فللي موضللوع 

(Statistical Package for Social Sciences)اإلحصائي. 

 Secondary Sources .البيانات الثانوية-2

الخاصة والدراسات السابقة والمراجع العربية وتمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات    
والتي  تتعلق ( نترنتاإل)واألجنبية والمجات العلمية والمقا ت والوثائق علي الشبكة العنكبوتية 

هي دراسة تطبيقية على و  "دور أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركاتبدراسة 
 .الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة

 :مجتمُ الدراسة

وقد تم استخدام طريقة , يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة   
جميع أفراد مجتمع الدراسة البالو حجمه  يانات وتم توزيع ا ستبانات علىالمسح الشامل لجمع الب

 لتحقق نظراه  ستبانات لم يتم استبعاد أي منهااستبانة, وبعد تفحص اإل 57اد استرد, وتم 65
 57ستبانات الخاضعة للدراسة وبذل  يكون عدد اإل ةستبانالشروط المطلوبة لإلجابة على اإل

 :ستبانة  والجداول التالية تبين خصائص مجتمع الدراسة كما يليإ
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المعلومات الشخصية   : أوالً    

 :الوظيفيالمسمى .1

, " مدير عام الشركة " من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي لهم % 27.7أن ( 1)يبين جدول رقم 
من مجتمع % 5.7, و " مدير مالي " من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي لهم % 11.0و 

من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي لهم % 58.8, و " رئيس قسم " الدراسة المسمى الوظيفي لهم 
ويعني ذل  ان ما غالبية المستطلعة ارائهم لهم معرفة بالعمل المالي داخل الشركات , "محاسب " 

 .عينة الدراسة
 (1)جدول رقم 

 المسمى الوظيفي توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 % النسبة الم وية التكرار المسمىالوظيفي

626..1 مدير عام الشركة

71127 مدير مالي

9626 رئيس قسم

985929 محاسب

 5616626 المجموع

:ل العلميھالمؤ -1  

من % 71.0و , "دراسات عليا"مؤهلهم العلمي من مجتمع الدراسة  % 17أن ( 2)يبين جدول رقم 
 ".دبلوم" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي % 7.8, و "بكالوريوس"مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي 

 (2)جدول رقم 

 المؤھل العلمي الدراسة حسب متغيرتوزيع مجتمع 

 % النسبة الم وية التكرار المؤهلالعلمي

51626 عليادراسات 

438127 بكالوريوس

6829 دبلوم    

 5616626 المجموع
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:عدد سنوات الخبرة -4  

 

 5أقل من " من مجتمع الدراسة بلو عدد سنوات الخبرة لهم % 21.0أن  ( 8)بين جدول رقم 
, " سنوات  17إلى  5من " من مجتمع الدراسة بلو عدد سنوات الخبرة لهم % 87.8, و "سنوات 

, و " سنوات  15إلى  11من " من مجتمع الدراسة بلو عدد سنوات الخبرة لهم % 17.7و
 " .سنة ف كثر  15"من مجتمع الدراسة بلو عدد سنوات الخبرة لهم % 87.7

 (4)جدول رقم 

 عدد سنوات الخبرة تغيرتوزيع مجتمع الدراسة حسب م

 % النسبة الم وية التكرار عددسنواتالخبرة

19.127 سنوات 5أقل من   

99829. سنوات 01إلى  5من 

51626 سنوات 05إلى  00من 

189626 سنة فأكثر 06

 5616626 المجموع

 

 

معلومات عن الشركة :  انياً   

:مدة ممارسة الشركة لنشاط ا -2  

سنوات  5-1من " من الشركات  تراوح مدة ممارستها لنشاطها  %  17.7 أن( 4)رقم يبين جدول 
% 15.0, و" سنوات  17-5من " من الشركات  تراوح مدة ممارستها لنشاطها  % 18.8, و " 

من الشركات  % 57.7و  " سنة  15 -11من " ات  تراوح مدة ممارستها لنشاطها من الشرك
 ".سنة ف كثر 15"   شاطهاتراوح مدة ممارستها لن
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 (3)جدول رقم 

 مدة ممارسة الشركة لنشاطها
 % النسبة الم وية التكرار مدةممارسةالشركةلنشاطها

51626 سنوات 5-0من 

81929 سنوات 01-6من 

161527 سنة 05 -00من 

955626 سنة فأكثر 06

 5616626 المجموع

 

:الشكل القانوني للشركة -1  

, و  " مساهمة عامة " من الشركات  الشكل القانوني لهم % 5.7أن  ( 5)رقم يبين جدول 
من الشركات  الشكل % 17.7, و " مساهمة خاصة " من الشركات  الشكل القانوني لهم % 75.7

 ".اشكال قانونية أخر  "  القانوني لهم 
 (1)جدول رقم 

 الشكل القانوني للشركة توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 % النسبة الم وية التكرار الشكلالقانونيللشركة

9626 مساھمة عامة

618626 مساھمة خاصة

51626 أخرى

 5616626 المجموع

 

 

:قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه الشركة -4  

المواد الغذائية " من الشركات قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه % 25.0أن  ( 5)يبين جدول رقم 
, " المنتجات المعدنية " من الشركات قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه % 5.7, و " والمشروبات 

% 18.8, و " الصناعات الكيميائية " من الشركات قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه % 8.8و 
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من الشركات قطاع الصناعة % 8.8, و " األثان " الشركات قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه من 
الذي تنتمي من الشركات قطاع الصناعة % 27.7, و " المعدات ا لكترونية " الذي تنتمي إليه 

وهي "  قطاعات أخر " من الشركات قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه % 27.8, و " الباطون"إليه 
وصناعة  ة في مصانع ا وراق وا سفلت وا دوية ومستلزمات الحماية والصناعات الباستيكيةمتمثل

 .ا عاف

 

 (6)جدول رقم 

 قطاع الصناعة الذي تنتمي إليه الشركة

 % النسبة الم وية التكرار قطاعالصناعةالذيتنتميإليهالشركة

15.527 المواد الغذائية والمشروبات

6626 النسيج 

9626 المنتجات المعدنية

929. الصناعات الكيميائية

81929 األثاث

9.4. المعدات االلكترونية

626..1 الباطون

17.829 أخرى

 5616626 المجموع

  

 

:موقع الشركة -4  

من % 18.8, و " محافظة غزة " من الشركات تقع في % 57.7أن  ( 0)يبين جدول رقم 
% 8.8, و" محافظة الوسطى "من الشركات تقع في % 28.8و"محافظة الشمال"الشركات تقع في 

  .محافظة رفحمن الشركات تقع في % 17.7, و "محافظة خان يونس " من الشركات تقع في 
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 (2)جدول رقم 

 موقع الشركة
 % النسبة الم وية التكرار موقعالشركة

966626 غزةمحافظة 

81929 محافظة الشمال

14.9.4 محافظة الوسطى

929. محافظة خان يونس

51626 محافظة رفح

 5616626 المجموع

 

:حجم رأسمال الشركة -5  

و  577777ها يتراوح بين من الشركات بلو حجم رأسمال% 28.8أن ( 7)ل رقم يبين جدو 
, دو ر  1777777و 057777رأسمالها مابين  يتراوح% 17.8وان ما نسبته , دو ر  057777

 .دو ر ف كثر 1777777رأسمالها % 57.8وان ما نسبته 
 (8)جدول رقم 

  حجم رأسمال الشركة توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 % النسبة الم وية التكرار حجمرأسمالالشركة

$750,000- 500,000 14.929

$1000,000- 750,000 111829

9668.4 أك ر من $1000,000

 5616626 المجموع
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:هل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة ايدارية التقليدية -2  

م معرفة ب ساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية همن مجتمع الدراسة لدي% 5.7أن( 2)يبين جدول رقم 
المحاسبة اإلدارية ب م معرفة ب ساليهلدي من مجتمع الدراسة% 48.8, و %87بنسبة أقل من " 

م معرفة همن مجتمع الدراسة  لدي% 51.0, و  %57وأقل من % 87التقليدية بنسبة أكبر من 
 .%57بر من بنسبة أكيب المحاسبة اإلدارية التقليدية ب سال

  

 (9)جدول رقم 

 ھل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية

 % النسبة الم وية التكرار ريةالتقليديةهللديكممعرفةبأساليبالمحاسبةاإلدا

9626 %03نعم بنسبة أقل من 

54929. %03وأقل من % 03نعم بنسبة أكبر من 

916127 %03نعم بنسبة أكبر من 

 6626 ال يوجد معرفة

 5616626 المجموع

:هل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة ايدارية الحدي ة -2  

يب المحاسبة اإلدارية م معرفة ب سالهمن مجتمع الدراسة لدي%  17.7أن ( 17)يبين جدول رقم 
حاسبة م معرفة ب ساليب المهمن مجتمع الدراسة لدي% 85.7, و %87الحديثة بنسبة أقل من 

م همن مجتمع الدراسة لدي% 55.7, و %57وأقل من % 87اإلدارية الحديثة بنسبة أكبر من 
 %.57الحديثة بنسبة أكبر من معرفة ب ساليب المحاسبة اإلدارية 

 (50)جدول رقم 

 ھل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة

 % النسبة الم وية التكرار هللديكممعرفةبأساليبالمحاسبةاإلداريةالحديثة

51626 %03نعم بنسبة أقل من 

19626. %  03وأقل من % 03نعم بنسبة أكبر من 

996626 %   03نعم بنسبة أكبر من 

 6626 اليوجدمعرفة

 5616626 المجموع
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:هل لديكم معرفة عن حوكمة الشركات -8  

م معرفة عن حوكمة الشركات بنسبة همن مجتمع الدراسة لدي% 21.0أن ( 11)يبين جدول رقم 
بنسبة أكبر  م معرفة عن حوكمة الشركاتهمن مجتمع الدراسة لدي% 87.8, و %" 87أقل من 

بنسبة  م معرفة عن حوكمة الشركاتهمن مجتمع الدراسة لدي% 28.8و  %57وأقل من % 87من 
  .م معرفة عن حوكمة الشركاتهمن مجتمع الدراسة ليس لدي% 15.0و%   " 57أكبر من 

 (55)جدول رقم 

 ھل لديكم معرفة عن حوكمة الشركات

 % النسبة الم وية التكرار هللديكممعرفةعنحوكمةالشركات

19.127 %03نعم بنسبة أقل من 

99829. %  03وأقل من % 03نعم بنسبة أكبر من 

14.929 %   03نعم بنسبة أكبر من 

161527 اليوجدمعرفة

 5616626 المجموع

 

 : مكونات االستبانه

 ويتكونمنالشركةعنالبياناتالشخصيةلعينةالدراسةومعلوماتيتكونمن:الجزء األول
 فقرة11

  وتم تقسيمه  دور أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركاتيناقش : الجزء الثاني
 :محاور كما يلي أربعةإلى 

 . فقرة 17ويتكون من  أساليب المحاسبة ايدارية التقليديةيناقش :  عظمحور عألول

 .فقرة 19ويتكون من   للمحاسبة ايداريةاَساليب الحدي ة يناقش :  عظمحور عظثاني

 فقرة .. ويتكون من حوكمة الشركاتيناقش :  عظمحور عظثاظث

 .فقرة 16 ويتكون من دور اساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة الشركات: الرابُالمحور 
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 :صدق و بات االستبيان

كما , (4.3: 1336العساف, )لقياسه صدق ا ستبانة يعني الت كد من أنها سوف تقيس ما أعدت 
شمول ا ستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية, ووضوح "يقصد بالصدق 

كد وقد قام الباحن بالت , "فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية, بحين تكون مفهومة لكل من يستخدمها
 (173, 661.عبيدات وآخرون "):من صدق أداة الدراسة كما يلي

 .تم الت كد من صدق فقرات ا ستبيان بطريقتين:  صدق فقرات االستبيان

 الصدق الظاهري لألداة  (1

مجموعة من المحكمين ت لفت قام الباحن بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على    
 أعضات من أعضات الهيئة التدريسية في كلية التجارة  بالجامعة اإلسامية  متخصصين( 5)من 

أسمات المحكمين الذين قاموا ( .)ويوضح الملحق رقم , في المحاسبة واإلدارة  واإلحصات
وقد طلب الباحن من المحكمين إبدات آرائهم في مد  , مشكورين بتحكيم أداة الدراسة

مائمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله, ومد  وضوح صياغة العبارات ومد  
ومد  كفاية العبارات لتغطية كل محور من .ي إليهمناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتم

محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من 
تعديل صياغة العبارات أو حذفها, أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة, وكذل  إبدات 

المطلوبة من   ةوظيفيالخصائص الشخصية وال) آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية 
وتركزت توجيهات . , إلى جانب مقياس ليكارت المستخدم في ا ستبانة(المبحوثين

المحكمين على انتقاد طول ا ستبانة حين كانت تحتوي على بعض العبارات المتكررة, 
كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور 

ضافة بعض العبارات إ  .لى محاور أخر وا 

واستنادا إلى الماحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحن بإجرات 
ين, حين تم تعديل صياغة العبارات وحذف مالتعديات التي اتفق عليها معظم المحك

 . أو إضافة البعض اآلخر منها
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 صدق االتساق الداخلي ليقرات االستبانة -2
مفللردة, وذللل   96ات ا سللتبيان علللى عينللة الدراسللة البالغللة حجمهللاتللم حسللاب ا تسللاق الللداخلي لفقللر 

 :لكلية للمحور التابعة له كما يليبحساب معامات ا رتباط بين كل فقرة والدرجة ا

 

 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية: الصدق الداخلي ليقرات المحور اَول 

والمعدل الكلي  المحور اَول يبين معامات ا رتباط بين كل فقرة من فقرات (  .1)جدول رقم 
,حين إن القيمة ( 6266)لفقراته, والذي يبين أن معامات ا رتباط المبينة دالة عند مستو  د لة 

الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  6266لكل فقرة اقل من  ا حتمالية
 .صادقة لما وضعت لقياسهالمحور اَول وبذل  تعتبر فقرات   ,62951

 (52)جدول رقم 

 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية: الصدق الداخلي ليقرات المحور اَول

 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

1 
عناصر يستخدم أسلوب التكلفة الفعلية لقياس التكاليف واألنشطة وضبط ورقابة 

 .في شركتكم  التكاليف
0.597 0.000 

. 
التخطيط  لعمليات في توفير المعلومات الازمةيستخدم أسلوب التكلفة الفعلية 

 .والرقابة واتخاذ القرارات والمفاضلة بين البدائل المتاحة
0.715 0.000 

 0.000 0.597 تقوم إدارة شركتكم بتقدير تكاليف اإلنتاج قبل البدت بعملية اإلنتاج 9

4 
تعد الموازنات في شركتكم عند مستويات مختلفة من النشاط ويتم تعديلها بما يتفق 

 . وحجم النشاط
0.660 0.000 

 0.000 0.762 .يتم اتخاذ القرارات الرأسمالية في شركتكم في ضوت موازنة ودراسة ُتعد لهذا الغرض 6

 0.007 0.482 .واحديتم إعداد الموازنات في شركتكم على أساس حجم نشاط  5

7 
في نهاية فترة الموازنة تقوم الجهات المختصة في شركتكم بمقارنة التكاليف الفعلية 

 .مع التكاليف المعيارية لتحديد ا نحرافات
0.729 0.000 

 0.000 0.719وتقوم بدراسة أسباب , بإعداد تقارير توضح ا نحرافات التي تم اكتشافهاتقوم الشركة  8
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 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 .وتحليلها ومعرفة أسبابها وتحديد الجهة المسئولة عنهاتل  ا نحرافات 

 0.000 0.741.تستخدمإدارةشركتكمأسلوبتحليلالتعادلفيعملياتالتخطيطواتخاذالقرارات 3

شركتكماتنسبسعربالنسبةلمنتجأتحديديساعدتطبيقأسلوبتحليلالتعادلفي 16

.فيضوءظروفالسوقوظروفالمشروع
0.477 0.008 

 والصالحيات يساهمفيتحديدالمسؤوليات وظيفي ووصف تنظيمي هيكل يتوفر 11

.فيشركتكم
0.628 0.000 

 0.009 0.471 .يتم استخدام أسعار التحويل في العمليات الداخلية .1

 0.001 0.557 .األرباح على المنتجات بيع أسعار تغير تأثير بدراسة الشركة تقوم 19

14 
وعامل المنافسين في سياسة  القوانين واألنظمة السائدة ومد  تدخل الحكومةتؤثر 

 .التسعير المتبعة لد  شركتكم
0.524 0.003 

 0.022 0.416 .يتم أخذ القوة الشرائية للنقود في عين ا عتبار عند اتخاذ قرارات استراتيجية 16

 0.000 0.733 .صافي القيمة الحالية في شركتكميتم استخدام مؤشر  15

 0.000 0.611 .يتم استخدام معدل العائد الداخلي في شركتكم 17

 62951تساوي "  8."ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  rقيمة 

 

 اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية: الصدق الداخلي ليقرات المحور ال اني

والمعدل الكلي  المحور ال انييبين معامات ا رتباط بين كل فقرة من فقرات (  19)جدول رقم 

,حين إن القيمة ( 6266)لفقراته ,  والذي يبين أن معامات ا رتباط المبينة دالة عند مستو  د لة 

الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  6266لكل فقرة اقل من  ا حتمالية

 .صادقة لما وضعت لقياسه المحور ال اني,  وبذل  تعتبر فقرات 62951
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 (53)جدول رقم 

 .اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية: المحور ال انيالصدق الداخلي ليقرات 

 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

1 
تعمل على نشر تؤمن إدارة الشركة أن الجودة هي مقياس على تطور الشركة لذا 

 وتعمل على تحسين جودة خدماتها المقدمة, ثقافة الجودة لد  موظفيها
0.645 0.000 

. 
تعمل الشركة على تدريب وتطوير الكفاتات لديها من اجل رفع مستو  الجودة في 

 .خدماتها المقدمة وتقدم حوافز لموظفيها أصحاب ا بتكارات
0.672 0.000 

 0.000 0.647 .وخدماتها قبو  عاما بين العماتتلقى منتجات شركتكم  9

4 
, تتعامل شركتكم مع عدد محدد من الموردين لتوريد ما تحتاجه من مستلزمات ومواد
ويستطيع الموردين توريد المستلزمات والمواد التي تحتاجها شركتكم بشكل متكرر 

 .ويومي
0.700 0.000 

6 
الدقة في حساب بيانات التكلفة من إلى تحقيق مستو  متميز من شركتكم سعى ت

خال تحليل األنشطة داخل المنشاة وتجميع  وتشغيل وتتبع ما يرتبط بها من 
 .تكاليف

0.765 0.000 

5 
شركتكم في ظل منافسة شركات لذا تحتاج لتقديم معلومات أكثر دقة حول  تعمل

 .تكلفة منتجاتها
0.724 0.000 

 0.000 0.687 .كبير في عملياتهاتستخدم شركتكم التكنولوجيا بشكل  7

8 
يتم ترجمة األهداف اإلستراتيجية في شركتكم إلى مجموعة متكاملة من المقاييس التي 

 .تنعكس في صورة مقاييس أدات ا ستراتيجة
0.688 0.000 

3 
يتم التنسيق بين مختلف أقسام شركتكم للقيام بالعمل بصورة متوازية معا لتحقيق 

 .النتائ  واألهداف
0.708 0.000 

16 
تقوم إدارة شركتكم بتحديد متطلبات العميل وتحليل اإلستراتيجيات التنافسية تم توضع 

 .األهداف أهداف الوقت والجودة والتكلفة
0.717 0.000 

11 
تعمل إدارة شركتكم على التنبؤ بالمبيعات والخدمات الجديدة التي يمكن أن تقدمها 

 .التغيرات التي يمكن أن تطرأ على اإلستراتيجية المتبعةلعمائها وكذل  دراسة أهم 
0.395 0.031 
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 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

1. 
يتم تحديد تكلفة منت  شركتكم مقدماه في مرحلة التصميم وتتم عملية تسعير منتجات 

 .شركتكم وفقاه لظروف المنافسة وليس وفقاه للتكلفة
0.683 0.000 

19 
تعظيم اإلنجاز وتخفيض المخزون يتم التركيز على إدارة الوقت وا ختناقات في 

السلعي ويتم وضع استراتيجيات تسعير قادرة على ضبط عمليات تخطيط وجدولة 
 وتقييم المنتجات

0.761 0.000 

 62951تساوي "  8."ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  rقيمة 

 

 حوكمة الشركات: الصدق الداخلي ليقرات المحور ال الث 
  والمعدل   المحور الثالنا رتباط بين كل فقرة من فقرات  يبين معامات (14)جدول رقم

 6266)والذي يبين أن معامات ا رتباط المبينة دالة عند مستو  د لةالكلي لفقراته, 
 rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  6266لكل فقرة اقل من  ,حين إن القيمة ا حتمالية(

صادقة لما وضعت  المحور ال الثذل  تعتبر فقرات وب,62951الجدولية والتي تساوي 
 .لقياسه

 
 (54)جدول رقم 

  حوكمة الشركات: المحور ال الثالصدق الداخلي ليقرات 

 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

1 
يوجد فصل واضح بين الملكية واإلدارة ويوجد تحديد واضح للصاحيات والسلطات 

 .داخل شركتكم
0.663 0.000 

و, ابه يتمتعون التي اإلدارية خبراتهم خال من اإلدارة مجلس أعضات انتخاب يتم .
 .والعزل إجراءاتاالنتخاب اتخاذ في المساهمون يشارك

0.570 0.001 

9 
التي تحكم العمل داخل المؤسسات سوات كانت قوانين  واألنظمةبالقوانين تلتزم شركتكم 

 .وأنظمة مالية ام ادارية ام غيرها من ضوابط العمل
0.705 0.000 
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 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

4 
تدعيم عنصر النزاهة والشفافية في المعامات التي تقوم بها الشركة تقوم إدارة الشركة ب

 .سوات كانت هذه المعامات داخلية ام خارجية مالية ام غير مالية
0.557 0.001 

 0.001 0.584  .ا ستغال ا مثل تحسين عملية استخدام الموارد واستغالهاتقوم إدارة الشركة ب 6

5 
على جذب مصادر تمويل جديدة للشركة ورفع قيمة الشركة إدارة شركتكم عمل ت

 .ومواردها وتعظيم مكانتها
0.547 0.002 

7 
المصالح في حالة  ألصحابالتعامل بطريقة عادلة بالنسبة  تضمن إدارة شركتكم

 المساهمين من األقلية حقوق حماية حيثتتم, الخطر الماليتعرض الشركة لحا ت 

 .الداخلية علىالمعلومات المطلعين لحساب التداول أو مناإلتجار
0.590 0.001 

8 
جراتات إعلى المسئولية ا جتماعية للشركة عن طريق  تقوم إدارة الشركة باإلشراف

 .من خال خدمة البيئة والمجتمع ألنشطتهامناسبة 
0.568 0.001 

3 
التي تواجهها  واإلداريتخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي تعمل إدارة شركتكم 

 .الشركات
0.630 0.000 

16 
والنزاهة في القوائم المالية التي تصدرها  والوضوحالشفافية والدقة توفر إدارة شركتكم 

 .الشركات
0.751 0.000 

 0.007 0.481 .الشفافية مستو  رفع على يعمل الشركات لحوكمة فعال إطاريوجد في شركتكم  11

1. 
 األسهمة ملكي نقل في حقهم حين من كّلهم المساهمين حقوق حفظتقوم اإلدارة ب

 المالية القوائم ومراجعة األرباح من مجز   عائد على اإلدارة والحصول مجلس واختيار
 .في شركتكم العامة الهيئة في اجتماعات الفعالة بالمشاركة والحق

0.625 0.000 

19 
 عن الدفاع في الحق حين من المساهمين بين التعامل في لمساواةتقوم اإلدارة با

 .األساسية القرارات في والتصويت والمشاركة القانونية حقوقهم
0.649 0.000 

14 
و  المساهمينك بالشركة المرتبطة األطراف أو المصلحة أصحاب دور تحترم اإلدارة
 .المقرضين

0.765 0.000 

 0.000 0.748 .تفسح اإلدارة المجال أمام ا طراف ذات العاقة بإجرات الرقابة على أعمال الشركة 16

 وملكية الحسابات مراقب دور عن المناسب الوقت وفي العادل إلفصاحتقوم اإلدارة با 15
 والمديرين اإلدارة مجلس ألعضات المالية األسهم والتصرفات من العظمى النسبة

0.756 0.000 
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 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

 .المصالح وأصحاب التنفيذيين

17 
 وكيفية اإلدارة مجلس وأعضات لرئيس القانونية والواجبات الحقوق تحديدتقوم اإلدارة ب

 المصالح وأصحاب التنفيذية اإلدارة على بهم المناط اإلشراف أعضاته ودور اختيارهم
 .المراجعة ولجنة

0.713 0.000 

18 
 القرار اتخاذ عملية تشغيل تضمن فعالة ومالية محاسبية نظمتتوفر لد  شركتكم 

 .عالية بكفاتة اإلداري
0.611 0.000 

 0.000 0.660 .والموضوعية بالنزاهة يتميز شرف ميثاق أو أخاق مدونةيوجد في شركتكم  13

.6 
 مقومات بكل تتصف وقانونية واجتماعية اقتصادية بيئةتعمل إدارة شركتكم على توفير 

 .والعدالة والصدق الكفاتة
0.718 0.000 

.1 
 الرقابة وتحقيق المقارنة عملية لضمان للمحاسبة الدولية بالمعاييرتلتزم إدارة شركتكم 

 .وتسهيلها
0.767 0.000 

.. 
العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية واإلدارية سوات بين المديرين  تتوخى اإلدارة

 .الموظفين سوات كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية أو 
0.763 0.000 

  قيمةr  62951تساوي "  8."ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة 



 ُاساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة دور : الصدق الداخلي ليقرات المحور الراب
 الشركات

  والمعدل  المحور الرابُيبين معامات ا رتباط بين كل فقرة من فقرات (  16)جدول رقم
 6266)الكلي لفقراته ,  والذي يبين أن معامات ا رتباط المبينة دالة عند مستو  د لة 

 rالمحسوبة اكبر من قيمة  rوقيمة  6.66لكل فقرة اقل من  ,حين إن القيمة ا حتمالية(
صادقة لما وضعت  المحور الرابُ,  وبذل  تعتبر فقرات 62951الجدولية والتي تساوي 

 .لقياسه
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 (51)جدول رقم 

 دور اساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة الشركات: المحور الرابُالصدق الداخلي ليقرات 

 اليقرة مسلسل
معامل 
 االرتباط 

القيمة 
 االحتمالية

1 
يؤدي تطبيق أسلوب الموازنات التخطيطية والمرنة الى زيادة فعالية حوكمة 

 .الشركات في شركتكم
0.867 0.000 

. 
يؤدي تطبيق أسلوب الموازنات الرأسمالية إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
0.826 0.000 

9 
ا عتبار يساهم في زيادة فعالية حوكمة إن اخذ القوة الشرائية للنقود في عين 

 .الشركات في شركتكم
0.729 0.000 

4 
يؤدي تطبيق أسلوب تحليل ا نحرافات إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
0.801 0.000 

6 
يؤدي تطبيق أسلوب تحليل التعادل إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
0.751 0.000 

5 
تطبيق سياسات تسعير مائمة إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في يؤدي 
 .شركتكم

0.730 0.000 

7 
يؤدي تطبيق أسلوب محاسبة المسئولية إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات 

 .في شركتكم
0.818 0.000 

8 
يؤدي تحديد الواجبات والصاحيات إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
0.648 0.000 

3 
إلى زيادة فعالية حوكمة  (J.I.T)يؤدي تطبيق أسلوب اإلنتاج المنضبط 

 .الشركات في شركتكم
0.607 0.000 

16 
يؤدي تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
0.763 0.000 

11 
فعالية حوكمة الشركات في يؤدي تطبيق أسلوب بطاقة األدات المتوازن إلى زيادة 

 .شركتكم
0.782 0.000 



124 
 

1. 
يؤدي تطبيق الموازنة على أساس األنشطة إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
0.884 0.000 

19 
المخاطر  شركتكم تجنيب في مهماه  دوراه  المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق يلعب
 .المالية

0.811 0.000 

 0.000 0.655 .واإلداري المالي الفشل وتجنب القرار اتخاذ فاعلية من الحوكمة تطبيق يزيد 14

 0.000 0.776 .تهتم إدارة شركتكم بالمصالح األساسية للمجتمع في مجا ت الصحة والبيئة 16

  قيمةr  62951تساوي "  8."ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة 

 

 صدق االتساق البنا ي لمحاور الدراسة 
مع المعدل الكلي لفقلرات معدل كل محور من محاور الدراسة يبين معامات ا رتباط بين ( 15)جدول رقم 

, حيلن إن القيملة  6266ا ستبانة والذي يبين أن معامات ا رتباط المبينة داللة عنلد مسلتو  د للة 
والتلللي تسلللاوي  الجدوليلللة rالمحسلللوبة اكبلللر ملللن قيملللة  rوقيملللة  6266لكلللل فقلللرة اقلللل ملللن  ا حتماليلللة

62966 

 (56) جدول رقم 

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مُ المعدل الكلي ليقرات االستبانة

 القيمة االحتمالية معامل االرتباط العنوان المحور

 0.000 0.825 أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية األول

 0.000 0.796 اإلداريةاألساليب الحديثة للمحاسبة  الثاني

 0.000 0.965 حوكمة الشركات الثالن

 1.111 1.924 دور اساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة الشركات الرابع

 62951تساوي "  8."ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  rقيمة             
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 :Reliability بات فقرات االستبانة 

همللا طريقللة التجزئللة  نخطللوات الثبللات علللى العينللة ا سللتطاعية نفسللها بطللريقتي لقللد أجللر  الباحللن
 .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

تللم إيجللاد معامللل ارتبللاط بيرسللون بللين : Split-Half Coefficientطريقــة التجز ــة النصــيية  -5
تصللحيح معللامات معللدل األسللئلة الفرديللة الرتبللة ومعللدل األسللئلة الزوجيللة  الرتبللة لكللل بعللد وقللد  تللم 

-Spearman)ا رتبلللللللللللللللاط  باسلللللللللللللللتخدام معاملللللللللللللللل ارتبلللللللللللللللاط سلللللللللللللللبيرمان  بلللللللللللللللراون للتصلللللللللللللللحيح 

BrownCoefficient )حسب المعادلة  التالية : 

=   معامل الثبات 
1

2

ر

يبين أن هنا  معامل ( 17)حين ر معامل ا رتباط وقد بين جدول رقم ر

 ما يطمئن الباحن على استخدام ا ستبانة بكل طم نينةثبات كبير نسبيا لفقرات ا ستبيان م

 (51)جدول رقم 

 (طريقة التجز ة النصيية) معامل ال بات 

 المحور

 
 عنوان المحور

 

 التجز ة النصيية

عدد 
 اليقرات

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.863 0.758 17 أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية األول

 0.000 0.833 0.714 13 األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية الثاني

 1.111 0.887 0.797 22 حوكمة الشركات الثالن

 الرابع
دور اساليب المحاسبة ا دارية في 

 تفعيل حوكمة الشركات
15 0.7877 0.881 1.111 

 1.111 0.879 0.783 67 جميُ المحاور

 62951تساوي "  8."ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  rقيمة 
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 :Cronbach's Alphaطريقة أليا كرونباخ   -2

طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات ا ستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول  تم إستخدام
 ا ستبانة بكل طم نينة أن معامات الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحن على استخدام( 18)رقم 

 (51)جدول رقم 

 (طريقة اليا كرونباخ) معامل ال بات 

 معامل أليا كرونباخ عدد اليقرات عنوان المحور المحور

 0.882 17 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية اَول

 0.854 13 اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية ال اني

 0.901 22 حوكمة الشركات ال الث

 1.892 15 دور اساليب المحاسبة االدارية في تيعيل حوكمة الشركات الرابُ

 0.894 67 جميُ اليقرات 
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 :المعالجات ايحصا ية

لتحقيللق أهللداف الدراسللة وتحليللل البيانللات التللي تللم تجميعهللا, فقللد تللم اسللتخدام العديللد مللن األسللاليب 
 Statistical Package forللعللوم ا جتماعيلةاإلحصلائية المناسلبة باسلتخدام الحلزم اإلحصلائية 

Social Science ( SPSS)   وفيملا يللي مجموعلة ملن األسلاليب اإلحصلائية المسلتخدمة فلي تحليلل
 :البيانات

دخللال البيانللات إلللى الحاسللب اآللللي, حسللب مقيللاس ليكللرت الخماسللي   -1 غيــر موافــق  1)تللم ترميللز وا 

, ولتحديد طول فترة مقياس (بشدة موافق 6, موافق  4,  موافق بدرجة متوسطة 9, موافق غير  .,  بشدة
-6) المسلللتخدم فلللي محلللاور الدراسللة, تلللم حسلللاب الملللد ( الحلللدود اللللدنيا والعليللا) ليكللرت الخماسلللي 

, ( 0.8=4/6), ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقلرة أي (4=1
وذللل  لتحديللد ( وهللي الواحللد الصللحيح)فللي المقيللاس   بعللد ذللل  تللم إضللافة هللذه القيمللة إلللى اقللل قيمللة
 :يوضح أطوال الفترات كما يلي( 13)الحد األعلى للفترة األولى وهكذا  وجدول رقم 

 (13)جدول رقم

 586-4821 4826-3841 3846-2861 2866-1881 1886-1 الفترة

 موافق بشدةغير  غير موافق موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بشدة درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الوزن

والنسلللب المئويلللة للتعلللرف عللللى الصلللفات الشخصلللية لمفلللردات الدراسلللة  تتلللم حسلللاب التكلللرارا -.
 التي تتضمنها أداة الدراسة ةوتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي

وذل  لمعرفلة ملد  ارتفلاع أو انخفلاض اسلتجابات أفلراد الدراسلة   Meanالمتوسط الحسابي  -9
 .عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية

للتعلرف علللى ملد  انحللراف   (Standard Deviation)تلم اسلتخدام ا نحللراف المعيلاري   .4
استجابات أفلراد الدراسلة لكلل عبلارة ملن عبلارات متغيلرات الدراسلة ولكلل محلور ملن المحلاور 

 .الرئيسية عن متوسطها الحسابي

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات ا ستبانة .6

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  .5

 معادلة سبيرمان براون للثبات .7
 -1) سلمرنوف لمعرفلة نلوع البيانلات هلل تتبلع التوزيلع الطبيعلي أم   -وللومجروفاختبار ك .8

Sample K-S ) 

لمعرفلة الفلرق بلين متوسلط الفقلرة  One sample T testلمتوسلط عينلة واحلدة   tاختبلار  .3
 " 9"والمتوسط الحيادي 
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 المبحث ال اني

 تحليل النتا ج واختبار اليرضيات
 اختبار التوزيُ الطبيعي 

 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 
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 ((Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيُ الطبيعي

سلللمرنوف  لمعرفلللة هلللل البيانلللات تتبلللع التوزيلللع الطبيعلللي أم   وهلللو  -سلللنعرض اختبلللار كلللولمجروف

يكون توزيلع  اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات  ن معظم ا ختبارات المعلمية تشترط أن

نتلللائ  ا ختبللار حيللن أن قيمللة مسللتو  الد لللة  لكلللل ( 6.)ويوضللح الجللدول رقللم . البيانللات طبيعيللا

وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجلب ( sig.05.0)  6266محور اكبر من 

 .استخدام ا ختبارات المعلميه

 (20)جدول رقم 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعياختبار التوزيُ 

 المحور
عدد  عنوان المحور

 عظفقرعت
 Zق مة 

القيمة 
 ا حتمالية

 0.459 0.854 17 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية اَول

 0.757 0.672 13 اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية ال اني

 0.613 0.759 22 حوكمة الشركات ال الث

 الرابُ
دور اساليب المحاسبة االدارية في تيعيل حوكمة 

 الشركات
15 0.619 0.838 

 0.808 0.640 67 جميُ اليقرات 
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 تحليل فقرات االستبانة

لتحليلل فقلرات ا سلتبانة , وتكلون ( One Sample T test) للعينلة الواحلدة  Tتلم اسلتخدام اختبلار 
المحسللوبة اكبللر مللن  tالفقللرة ايجابيللة بمعنللى أن أفللراد العينللة يوافقللون علللى محتواهللا إذا كانللت قيمللة  

والللوزن النسللبي اكبللر مللن  6266أو مسللتو  الد لللة اقللل مللن ) 261.الجدوليللة  والتللي تسللاوي  tقيمللة 
 tنللة   يوافقللون علللى محتواهللا إذا كانللت قيمللة  , وتكللون الفقللرة سلللبية بمعنللى أن أفللراد العي% ( 56

واللوزن  6266أو مستو  الد لة اقل من )61.-الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من قيمة 
, وتكون آرات العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستو  الد للة لهلا اكبلر ملن % ( 56النسبي اقل من 

 :وقد كان التحليل كمايلي,  6266

 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية: تحليل فقرات المحور اَول : أوال

واللذي يبلين آرات أفلراد عينلة ( 1.)للعينة الواحدة والنتلائ  مبينلة فلي جلدول رقلم  tتم استخدام اختبار 
ــة)الدراسللة فللي فقللرات المحللور األول   مرتبللة  تنازليللا مللن األكثللر ( أســاليب المحاســبة ايداريــة التقليدي

 : وافقة إلى األقل موافقة على كل فقرة حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يليم

وهي أقل من  0.000والقيمة ا حتمالية تساوي% 87.33بلو الوزن النسبي    9في الفقرة  رقم  .1
بتقيديرتكياليفاإلنتياج تقومإدارةالشركاتالتييتميتعليهياالدراسيةمما يدل على أنله  6266

 .وان إدارة الشركة تطبق أسلوب التكلفة المعيارية اإلنتاجقبلالبدءبعملية

وهللي أقللل 0.000 والقيمللة ا حتماليلة تسللاوي % 83.67بللو الللوزن النسللبي  14فلي الفقللرة  رقللم  ..
وعامييلالقييوانينواألنظمييةالسيياددةومييدلتييدخلالحكومييةتييؤثرممللا يللدل علللى أنلله  6266مللن 

وأن إدارة هللذه  المنافسييينفيييسياسييةالتسييعيرالمتبعييةفيييالشييركاتالتيييتمييتعليهيياالدراسيية
 .الشركات تطبق أسلوب سياسات التسعير

وهللي أقللل   0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي %  82.33بلللو الللوزن النسللبي  1فللي الفقللرة  رقللم  .9
لييةلقيياسالتكياليفواألنشيطةوضيبطيسيتخدمأسيلوبالتكلفيةالفعمما يدل على أنه  6266من 

وأن إدارة هلذه الشلركات تطبلق  فيالشركاتالتيتمتعليهياالدراسية ورقابةعناصرالتكاليف
 .أسلوب التكلفة الفعلية

وهلي أقلل ملن  0.000والقيمة ا حتماليلة تسلاوي% 81.67بلو الوزن النسبي   .في الفقرة  رقم  .4
لعمليياتفييتيوفيرالمعلومياتالالزميةالتكلفيةالفعلييةيستخدمأسلوبمما يدل على أنه  6266

الشركاتالتيتمتعليهافي  التخطيطوالرقابةواتخاذالقراراتوالمفاضلةبينالبدادلالمتاحة

 .وأن إدارة هذه الشركات تطبق أسلوب التكلفة الفعلية الدراسة
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وهللي أقللل  0.000ليللة تسللاوي والقيمللة ا حتما% 80.67بلللو الللوزن النسللبي  19فللي الفقللرة  رقللم  .6
 األربياح على المنتجات بيع أسعار تغير تأثير بدراسة الشركة تقوممما يدل على أنله  6266من 

 .وأن إدارة هذه الشركات تطبق أسلوب  سياسات التسعير فيالشركاتالتيتمتعليهاالدراسة

وهي أقلل ملن  0.000تساويوالقيمة ا حتمالية % 80.67بلو الوزن النسبي  11في الفقرة  رقم  .5
 يسياهمفييتحدييدالمسيؤوليات وظيفيي ووصيف تنظيميي هيكل يتوفرمما يدل على أنله  6266

وأن إدارة هللذه الشللركات تطبللق أسلللوب  الشييركاتالتيييتمييتعليهيياالدراسييةفييي والصييالحيات
 .محاسبة المسئولية

وهلي أقلل ملن  0.000ويوالقيملة ا حتماليلة تسلا%79.00بللو اللوزن النسلبي 16في الفقلرة  رقلم  .7
ييتمأخيذالقيوةالشيراديةللنقيودفييعييناالعتبيارعنيداتخياذقييراراتمملا يلدل عللى أنله  6266

وأن إدارة هلذه الشللركات تطبللق أسلللوب  التللدفق  الشييركاتالتيييتمييتعليهيياالدراسيية اسييتراتيجية
 .النقدي المخصوم

وهلي أقلل ملن  0.000والقيملة ا حتماليلة تسلاوي % 78.67بللو اللوزن النسلبي 6في الفقرة  رقم  .8
يتماتخاذالقراراتالرأسماليةفيالشركاتفيضوءموازنةودراسيةمما يدل على أنله  6266

وأن إدارة هلذه الشلركات تطبلق  الشيركاتالتييتميتعليهياالدراسيةوذلل  فلي  ُتعدلهيذاالغيرض
 .أسلوب الموازنات الرأسمالية

وهلي أقلل ملن  0.000والقيملة ا حتماليلة تسلاوي% 77.33و اللوزن النسلبي بلل 7في الفقرة  رقم  .3
فينهايةفترةالموازنةتقومالجهياتالمختصيةفييالشيركاتبمقارنيةمما يدل على أنله  6266

الشييركاتالتيييتمييتعليهييافللي  التكيياليفالفعليييةمييعالتكيياليفالمعياريييةلتحديييداالنحرافييات

 .ات تطبق أسلوب تحليل ا نحرافاتوأن إدارة هذه الشرك الدراسة

وهللي أقللل  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسلاوي % 76.33بلللو الللوزن النسلبي 4فلي الفقللرة  رقلم  .16
تعدالموازناتفيالشركاتعندمستوياتمختلفيةمينالنشياطوييتممما يدل على أنه  6266من 

وأن إدارة هلذه الشلركات  الشيركاتالتييتميتعليهياالدراسيةفلي  تعديلهابميايتفيقوحجيمالنشياط
 .تطبق أسلوب الموازنات المرنة

وهللي  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي % 75.33بلللو الللوزن النسللبي .1فللي الفقللرة  رقللم  .11
الشيركات يتماستخدامأسعارالتحويلفيالعمليياتالداخلييةفييمما يدل على أنه  6266أقل من 

 .ات تطبق أسلوب أسعار التحويلوأن إدارة هذه الشرك التيتمتعليهاالدراسة

وهللي  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي % 75.00بلللو الللوزن النسللبي  16فللي الفقللرة  رقللم  ..1
نسييبسييعرأتحديييديسيياعدتطبيييقأسييلوبتحليييلالتعييادلفيييممللا يللدل علللى أنلله 6266أقللل مللن 

فيالشيركاتالتييتميتفيضوءظروفالسوقوظروفالمشروعالشركاتاتبالنسبةلمنتج

 .وأن إدارة هذه الشركات تطبق أسلوب تحليل التعادل عليهاالدراسة
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وهللي  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي% 74.00 بلللو الللوزن النسللبي 17فللي الفقللرة  رقللم  .19
يتماستخداممعدلالعاددالداخليفيالشيركاتالتييتميتعليهيامما يدل على أنه  6266أقل من 

 .أسلوب التدفق النقدي المخصومإدارة هذه الشركات تطبق وأن الدراسة

وهلي أقلل  0.000والقيملة ا حتماليلة تسلاوي% 74.00بللو اللوزن النسلبي 8في الفقرة  رقلم  .14
,بإعيدادتقياريرتوضيالاالنحرافياتالتييتيماكتشيافهاتقيومالشيركةمما يدل على أنه  6266من 

"  اومعرفيةأسيبابهاوتحدييدالجهيةالمسيدولةعنهياوتقومبدراسةأسبابتلكاالنحرافياتوتحليلهي
 .وان إدارة الشركة تطبق أسلوب تحليل ا نحرافات

وهللي  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي %  71.00بلللو الللوزن النسللبي  3فللي الفقللرة  رقللم  .16
تسييتخدمإدارةالشييركاتأسييلوبتحليييلالتعييادلفيييعملييياتممللا يللدل علللى أنلله  6266أقللل مللن 

 .وان إدارة الشركة تطبق أسلوب تحليل التعادل واتخاذالقراراتالتخطيط

وهللي  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي % 70.33بلللو الللوزن النسللبي 15فللي الفقللرة  رقللم  .15
يتماستخداممؤشرصافيالقيمةالحاليةفيالشركاتالتيتميتمما يدل على أنه  6266أقل من 

 .تطبق أسلوب التدفق النقدي المخصوموأن إدارة هذه الشركات  عليهاالدراسة

وهلي أكبلر  1.172والقيمة ا حتماليلة تسلاوي% 63.00بلو الوزن النسبي 5في الفقرة  رقم  .51
إعدادالموازناتفيأن األرات محايدة في اإلجابة على هذه الفقرة وهي يتممما يدل على  6266من 

 .على أساس حجم نشاط واحد  الشركاتالتيتمتعليهاالدراسة

أســـاليب المحاســـبة )وبصـــية عامـــة يتبـــين أن المتوســـط الحســـابي لجميـــُ فقـــرات المحـــور اَول 

وهـي اكبـر  مـن  الـوزن % 11801، و الـوزن النسـبي  يسـاوي  3811تساوي ( ايدارية التقليدية

الجدوليـة  tوهي اكبـر مـن قيمـة  548201المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60" النسبي المحايد 

 مما يدل علـى أن 0801وهي اقل  من  08000و القيمة االحتمالية تساوي   2805والتي تساوي  

 أساليب المحاسبة ايدارية التقليديةتطبيق الشركات 
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 (21)جدول رقم 

 (أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية)تحليل الفقرات المحور األول 

 اليقرة مسلسل

ابي
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ط ال
وس
لمت
ا

 

ري
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حرا
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يستخدم أسلوب التكلفة الفعلية لقياس التكاليف  5

  واألنشطة وضبط ورقابة عناصر التكاليف

 0في شركتكم

4.12 0.715 82.33 12.093 0.000 

2 
في توفير يستخدم أسلوب التكلفة الفعلية 

التخطيط والرقابة  لعمليات المعلومات الالزمة

واتخاذ القرارات والمفاضلة بين البدائل 

 0المتاحة

4.08 0.696 81.67 12.056 0.000 

تقوم إدارة شركتكم بتقدير تكاليف اإلنتاج قبل  3

 البدء بعملية اإلنتاج
4.37 0.663 87.33 15.967 0.000 

تعد الموازنات في شركتكم عند مستويات  4

مختلفة من النشاط ويتم تعديلها بما يتفق وحجم 

 0 النشاط

3.82 0.770 76.33 8.215 0.000 

يتم اتخاذ القرارات الرأسمالية في شركتكم في  1

 0ضوء موازنة ودراسة تُعد لهذا الغرض
3.93 0.821 78.67 8.810 0.000 

شركتكم على أساس يتم إعداد الموازنات في  6

 0حجم نشاط واحد
3.15 0.840 63.00 1.383 0.172 

في نهاية فترة الموازنة تقوم الجهات المختصة  1

في شركتكم بمقارنة التكاليف الفعلية مع 

 0التكاليف المعيارية لتحديد االنحرافات

3.87 0.791 77.33 8.485 0.000 

1 
بإعداد تقارير توضح تقوم الشركة 

وتقوم بدراسة , التي تم اكتشافهااالنحرافات 

أسباب تلك االنحرافات وتحليلها ومعرفة 

 0أسبابها وتحديد الجهة المسئولة عنها

3.70 0.962 74.00 5.636 0.000 

التعادل 9 أسلوبتحليل شركتكم إدارة تستخدم
.فيعملياتالتخطيطواتخاذالقرارات

3.55 0.946 71.00 4.501 0.000 

تحديديساعدتطبيقأسلوبتحليلالتعادلفي 50
لمنتجأ بالنسبة سعر فيشركتكماتنسب

.ضوءظروفالسوقوظروفالمشروع

3.75 0.876 75.00 6.634 0.000 

يساهم وظيفي ووصف تنظيمي هيكل يتوفر 55
المسؤوليات تحديد في والصالحيات في

.شركتكم

4.03 1.008 80.67 7.942 0.000 

استخدام أسعار التحويل في العمليات يتم  52

 0الداخلية
3.77 0.945 75.33 6.282 0.000 

 بيع أسعار تغير تأثير بدراسة الشركة تقوم 53
 .األرباح على المنتجات

4.03 0.802 80.67 9.982 0.000 

القوانين واألنظمة السائدة ومدى تدخل تؤثر  54

وعامل المنافسين في سياسة التسعير  الحكومة

 0المتبعة لدى شركتكم

4.18 0.701 83.67 13.078 0.000 

يتم أخذ القوة الشرائية للنقود في عين االعتبار  51

 0عند اتخاذ قرارات استراتيجية
3.95 0.832 79.00 8.844 0.000 
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يتم استخدام مؤشر صافي القيمة الحالية في  56

 0شركتكم
3.52 0.948 70.33 4.223 0.000 

 0.000 5.855 74.00 0.926 3.70 0يتم استخدام معدل العائد الداخلي في شركتكم 51

 0.000 14.205 77.08 0.466 3.85 جميُ اليقرات 

 261.تساوي " 63"ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  tقيمة 

 للمحاسبة ايداريةاَساليب الحدي ة : تحليل فقرات المحور ال اني :  انيا

واللذي يبلين آرات أفلراد عينلة ( ..)للعينة الواحدة والنتلائ  مبينلة فلي جلدول رقلم  tتم استخدام اختبار 
مرتبللة  تنازليللا مللن األكثللر ( اَســاليب الحدي ــة للمحاســبة ايداريــة)ال ــاني الدراسللة فللي فقللرات المحللور 

 : ي لكل فقرة كما يليموافقة إلى األقل موافقة على كل فقرة حسب الوزن النسب

, % 88, % 73,99, %91.67عللى التلوالي بللو اللوزن النسلبي  9و  .و  1في الفقرات  رقم  .1
مما يدل على أنه يتم  6266في الفقرات الثاثة وهي أقل من   0.000والقيمة ا حتمالية تساوي

 في الشركات التي تمت عليها الدراسة% 8529تطبق أسلوب ادارة الجودة الشاملة بنسبة 

, %83.67 ,%86.88 بلللللللو الللللللوزن النسلللللللبي علللللللى التلللللللوالي   7و 5و 6فللللللي الفقللللللرات  رقلللللللم  ..
ممللا  6266الثاثللة وهللي أقللل مللن  فللي الفقللرات 0.000وأن القيمللة ا حتماليللة تسللاوي, 77.66%

% 86.9بنسلبة  ABCيدل عللى أنله يلتم تطبلق أسللوب محاسلبة التكلاليف عللى أسلاس األنشلطة 
 .في الشركات التي شملتها الدراسة

 , %81.33, %75.33علللللللى التللللللوالي  بلللللللو الللللللوزن النسللللللبي 16 و 3و 8 رقللللللم اتفللللللي الفقللللللر  .9
مما يدل على  6266وهي أقل من  0.000والقيمة ا حتمالية تساوي في الفقرتين , % 83.67

بنسللللبة  فلللي الشللللركات التلللي شلللملتها الدراسلللة   BSCأنللله يلللتم تطبلللق  أسللللوب  األدات المتللللوازن
7328%. 

وهلي أقلل ملن  0.000والقيملة ا حتماليلة تسلاوي %  78, بلو الوزن النسبي 11في الفقرة  رقم  .4
مما يدل على أن إدارة الشركات التي شملتها الدراسلة تطبلق أسللوب الموازنلة عللى أسلاس  6266

 . ABBاألنشطة 

وهللي أقللل  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي % 77بلللو الللوزن النسللبي  .1فللي الفقللرة  رقللم  .6
التصللميم وتللتم مقللدماه فللي مرحلللة  الشللركاتيللتم تحديللد تكلفللة منللت  ممللا يللدل علللى أنلله  6266مللن 
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فللي الشللركات التللي  عمليللة تسللعير منتجللات شللركتكم وفقللاه لظللروف المنافسللة وللليس وفقللاه للتكلفللة
 .أسلوب التكلفة المستهدفةهذه الشركات الشرط  تطبق وان إدارة شملتها الدراسة 

وهي أقل ملن  0.000والقيمة ا حتمالية تساوي % 75.67بلو الوزن النسبي  4في الفقرة  رقم  .5
تتعامللل شللركتكم مللع عللدد محللدد مللن المللوردين لتوريللد مللا تحتاجلله مللن "ممللا يللدل علللى أنلله  6266

ويسللتطيع المللوردين توريللد المسللتلزمات والمللواد التللي تحتاجهللا شللركتكم بشللكل , مسللتلزمات ومللواد
أسلللوب نظللام اإلنتللاج فللي الوقللت وان إدارة الشللركات التللي شللملتها الدراسللة تطبللق  متكللرر ويللومي

 .JITالمحدد 

وهلي أقلل 0.000 والقيملة ا حتماليلة تسلاوي  %75  بللو اللوزن النسلبي 19رقلم الفقلرة  فلي .7
يلللتم التركيلللز عللللى إدارة الوقلللت وا ختناقلللات فلللي تعظللليم اإلنجلللاز مملللا يلللدل عللللى أنللله  6266ملللن 

وتخفلليض المخللزون السلللعي ويللتم وضللع اسللتراتيجيات تسللعير قللادرة علللى ضللبط عمليللات تخطلليط 
أسلللوب المحاسللبة عللن وان إدارة الشللركات التللي شللملتها الدراسللة  تطبللق  وجدولللة وتقيلليم المنتجللات

 .ا نجاز
اَساليب الحدي ة )ال اني وبصية عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميُ فقرات المحور 

وهي اكبر  من  الوزن % 81.84، و الوزن النسبي  يساوي  3.13تساوي  ( للمحاسبة ايدارية
الجدولية  tوهي اكبر من قيمة  28.312المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 21" النسبي المحايد 
مما يدل على أن  1.15وهي اقل  من  1.111و القيمة االحتمالية تساوي   1.12والتي تساوي  

 الشركات تطبق اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية

 /م حظة

أساليب المحاسبة )من خ ل إحتساب المتوسط الحسابي لجميُ فقرات المحور اَول يتبين للباحث 
واحتساب المتوسط % 22.18، و الوزن النسبي  يساوي  4.85والتي تساوي ( ايدارية التقليدية

، و 3.13تساوي  ( اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية)الحسابي لجميُ فقرات المحور ال اني 
يتبين أن الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة تطبق ، %81.84يساوي   الوزن النسبي 

من االساليب التقليدية حيث بلغ الوزن  بشكل أكبراَساليب الحدي ة للمحاسبة االدارية الحدي ة 
بينما الوزن النسبي لتطبيق ، %22.18النسبي لتطبيق االساليب التقليدية للمحاسبة االدارية  

 %.81.84يدية الحدي ة بلغاالساليب التقل
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 (22)جدول رقم 

 (اَساليب الحدي ة للمحاسبة ايدارية)ال اني تحليل الفقرات المحور 

 اليقرة مسلسل

ابي
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لمت
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عيا
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ف 
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مة 
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t
 

الية
حتم

 ا 
يمة
الق

 

5 

تؤمن إدارة الشركة أن الجودة هي مقياس على 
تعمل على نشر ثقافة الجودة تطور الشركة لذا 

وتعمل على تحسين جودة خدماتها , لد  موظفيها
 .المقدمة

4.58 0.591 91.67 20.764 0.000 

2 
تعمل الشركة على تدريب وتطوير الكفاتات لديها 
من اجل رفع مستو  الجودة في خدماتها المقدمة 

 .وتقدم حوافز لموظفيها اصحاب ا بتكارات
3.97 0.956 79.33 7.832 0.000 

تلقى منتجات شركتكم وخدماتها قبو  عاما بين  3
 0.000 18.442 88.00 0.588 4.40 .العمات

4 

تتعامل شركتكم مع عدد محدد من الموردين لتوريد 
ويستطيع , ما تحتاجه من مستلزمات ومواد

الموردين توريد المستلزمات والمواد التي تحتاجها 
 .شركتكم بشكل متكرر ويومي

3.78 0.904 75.67 6.714 0.000 

1 

إلى تحقيق مستو  متميز من الدقة شركتكم سعى ت
في حساب بيانات التكلفة من خال تحليل 

األنشطة داخل المنشاة وتجميع  وتشغيل وتتبع ما 
 .يرتبط بها من تكاليف

4.02 0.813 80.33 9.688 0.000 

شركتكم في ظل منافسة شركات لذا تحتاج  تعمل 6
 0.000 12.649 83.67 0.725 4.18 .لتقديم معلومات أكثر دقة حول تكلفة منتجاتها

تستخدم شركتكم التكنولوجيا بشكل كبير في  1
 0.000 8.032 77.00 0.820 3.85 .عملياتها

1 
يتم ترجمة األهداف اإلستراتيجية في شركتكم إلى 
مجموعة متكاملة من المقاييس التي تنعكس في 

 .أدات ا ستراتيجةصورة مقاييس 
3.77 0.831 75.33 7.147 0.000 
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9 
يتم التنسيق بين مختلف أقسام شركتكم للقيام 
بالعمل بصورة متوازية معا لتحقيق النتائ  

 .واألهداف
4.02 0.813 80.33 9.688 0.000 

50 
تقوم إدارة شركتكم بتحديد متطلبات العميل وتحليل 

األهداف اإلستراتيجيات التنافسية تم توضع 
 .أهداف الوقت والجودة والتكلفة

4.18 0.748 83.67 12.259 0.000 

55 

تعمل إدارة شركتكم على التنبؤ بالمبيعات 
والخدمات الجديدة التي يمكن أن تقدمها لعمائها 
وكذل  دراسة أهم التغيرات التي يمكن أن تطرأ 

 .على اإلستراتيجية المتبعة

3.90 0.817 78.00 8.531 0.000 

52 
يتم تحديد تكلفة منت  شركتكم مقدماه في مرحلة 

التصميم وتتم عملية تسعير منتجات شركتكم وفقاه 
 .لظروف المنافسة وليس وفقاه للتكلفة

3.85 0.936 77.00 7.037 0.000 

53 

يتم التركيز على إدارة الوقت وا ختناقات في 
تعظيم اإلنجاز وتخفيض المخزون السلعي ويتم 

استراتيجيات تسعير قادرة على ضبط وضع 
 عمليات تخطيط وجدولة وتقييم المنتجات

3.75 0.751 75.00 7.739 0.000 

 0.000 18.421 80.83 0.438 4.04 جميُ اليقرات 

 261.تساوي " 63"ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  tقيمة 
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 الشركاتحوكمة : تحليل فقرات المحور ال الث :  ال اً 

واللذي يبلين آرات أفلراد عينلة ( 9.)للعينة الواحدة والنتلائ  مبينلة فلي جلدول رقلم  tتم استخدام اختبار 
 فقــرات حســب  ــ ث أعلــى وتبــين النتــا ج أن( حوكمــة الشــركات)ال الــث الدراسللة فللي فقللرات المحللور 
 :الوزن النسبي هي كما يلي

وهللي أقللل مللن 0.00 ا حتماليللة تسللاوي والقيمللة% 84 بلللو الللوزن النسللبي 4فللي الفقللرة  رقللم  .1
تلدعيم عنصلر النزاهلة والشلفافية ب تقوم إدارة الشركات التلي شلملتها الدراسلةمما يدل على أنه  6266

سوات كانت هلذه المعلامات داخليلة ام خارجيلة ماليلة ام  اتالشركهذه في المعامات التي تقوم بها 
 .غير مالية

وهلي أقلل ملن 0.000 والقيمة ا حتماليلة تسلاوي%   84يبلو الوزن النسب 16في الفقرة  رقم  ..
والنزاهة  والوضوحالشفافية والدقة توفر إدارة الشركات التي شملتها الدراسة مما يدل على أنه  6266

  .الشركاتهذه في القوائم المالية التي تصدرها 

وهلي أقلل  0.000والقيملة ا حتماليلة تسلاوي % 83.67بللو اللوزن النسلبي  6في الفقرة  رقم  .9
تحسللين عمليللة اسللتخدام ب الشللركات التللي شللملتها الدراسللةتقللوم إدارة ممللا يللدل علللى أنلله  6266مللن 

 .األمثلا ستغال  الموارد واستغالها

 :فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي   ثكما تبين النتا ج أن اقل 

وهي أقلل ملن  1.141والقيمة ا حتمالية تساوي % 66بلو الوزن النسبي  5في الفقرة  رقم  .1
عللى جلذب مصلادر تمويلل  الشلركات التلي شلملتها الدراسلةإدارة عملل تمما يدل على أنه  6266

   .جديدة للشركة ورفع قيمة الشركة ومواردها وتعظيم مكانتها

وهلي أقلل  0.037والقيملة ا حتماليلة تسلاوي%  65.67بلو اللوزن النسلبي  1في الفقرة  رقم  ..
يوجلللد فصلللل واضلللح بلللين الملكيلللة واإلدارة ويوجلللد تحديلللد واضلللح مملللا يلللدل عللللى أنللله  6266ملللن 

   .الشركات التي شملتها الدراسةللصاحيات والسلطات داخل 

ملن  أكبلروهلي  0.471والقيمة ا حتمالية تساوي% .5 بلو الوزن النسبي .في الفقرة  رقم  .9
 أعضلات انتخلاب يلتم" اإلجابة عللى هلذه الفقلرة وهلي أن األرات محايدة فيمما يدل على  6266
, ابهل يتمتعلون التلي اإلدارية خبراتهم خال من الشركات التي شملتها الدراسة في اإلدارة مجلس

 ."والعزل إجراءاتاالنتخاب اتخاذ في المساهمون يشارك و 
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( الشركاتحوكمة )ال الث وبصية عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميُ فقرات المحور 
وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد %  11811، و الوزن النسبي  يساوي 3811تساوي 

الجدولية والتي  tوهي اكبر من قيمة  558013المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60" 
 مما يدل على أن 0801وهي اقل  من  08000و القيمة االحتمالية تساوي   2805تساوي  
 .في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزةشركات الكمة حو ل تطبيقل وجودهناَ 

 
 (23)جدول رقم 

 (حوكمة الشركات)ال الث تحليل الفقرات المحور 

 اليقرة مسلسل
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1 

يوجد فصل واضح بين الملكية واإلدارة ويوجد تحديد 
 0.037 2.138 65.67 1.027 3.28 .للصاحيات والسلطات داخل شركتكمواضح 

2 

 خبراتهم خال من اإلدارة مجلس أعضات انتخاب يتم
 في المساهمون يشاركو, ابه يتمتعون التي اإلدارية

 .والعزل إجراءاتاالنتخاب اتخاذ
3.10 1.069 62.00 0.725 0.471 

3 

التي تحكم العمل  واألنظمةبالقوانين تلتزم شركتكم 
 أمداخل المؤسسات سوات كانت قوانين وأنظمة مالية 

 .غيرها من ضوابط العمل أم إدارية
3.85 0.860 77.00 7.655 0.000 

4 

تدعيم عنصر النزاهة والشفافية في تقوم إدارة الشركة ب
المعامات التي تقوم بها الشركة سوات كانت هذه 

 .ام غير مالية المعامات داخلية ام خارجية مالية
4.20 0.777 84.00 11.966 0.000 

5 

تحسين عملية استخدام الموارد تقوم إدارة الشركة ب
 0.000 12.259 83.67 0.748 4.18  .األمثلا ستغال  واستغالها

6 

على جذب مصادر تمويل جديدة إدارة شركتكم عمل ت
 0.040 2.095 66.00 1.109 3.30 .للشركة ورفع قيمة الشركة ومواردها وتعظيم مكانتها

7 

التعامل بطريقة عادلة بالنسبة  تضمن إدارة شركتكم
المصالح في حالة تعرض الشركة لحا ت  ألصحاب

 من األقلية حقوق حماية حيثتتم, الخطر المالي

 المطلعين لحساب التداول أو مناالتجار المساهمين

3.50 1.066 70.00 3.634 0.001 
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 .الداخلية علىالمعلومات

8 

على المسئولية  تقوم إدارة الشركة باإلشراف
جراتات مناسبة إا جتماعية للشركة عن طريق 

 .من خال خدمة البيئة والمجتمع ألنشطتها
3.68 0.873 73.67 6.062 0.000 

9 

تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد تعمل إدارة شركتكم 
 0.000 12.124 82.67 0.724 4.13 .التي تواجهها الشركات واإلداريالمالي 

10 

والنزاهة  والوضوحالشفافية والدقة توفر إدارة شركتكم 
 0.000 12.317 84.00 0.755 4.20 .في القوائم المالية التي تصدرها الشركات

11 

 يعمل الشركات لحوكمة فعال إطاريوجد في شركتكم 
 0.000 6.704 74.00 0.809 3.70 .الشفافية مستو  رفع على

12 

 حين من كّلهم المساهمين حقوق حفظتقوم اإلدارة ب
اإلدارة  مجلس واختيار األسهمة ملكي نقل في حقهم

 ومراجعة األرباح من مجز   عائد على والحصول
 في اجتماعات الفعالة بالمشاركة والحق المالية القوائم
 .في شركتكم العامة الهيئة

3.62 0.958 72.33 4.984 0.000 

13 

 من المساهمين بين التعامل في لمساواةباتقوم اإلدارة 
 القانونية حقوقهم عن الدفاع في الحق حين

 .األساسية القرارات في والتصويت والمشاركة
3.82 0.983 76.33 6.437 0.000 

14 

 األطراف أو المصلحة أصحاب دور تحترم اإلدارة
 0.000 8.596 78.67 0.841 3.93 .المقرضينو  المساهمينك بالشركة المرتبطة

15 

تفسح اإلدارة المجال أمام األطراف ذات العاقة 
 0.000 6.673 75.33 0.890 3.77 .بإجرات الرقابة على أعمال الشركة

16 

 المناسب الوقت وفي العادل إلفصاحتقوم اإلدارة با
 من العظمى النسبة وملكية الحسابات مراقب دور عن

 اإلدارة مجلس ألعضات المالية األسهم والتصرفات
 .المصالح وأصحاب التنفيذيين والمديرين

3.80 0.988 76.00 6.272 0.000 

 0.000 6.066 74.67 0.936 3.73 لرئيس القانونية والواجبات الحقوق تحديدتقوم اإلدارة ب 17



141 
 

 اليقرة مسلسل

ابي
حس

ط ال
وس
لمت
ا

 

ري
عيا
الم
ف 
حرا
االن

 

بي
نس
ن ال

وز
ال

 

مة 
قي

t
 

الية
حتم

 ا 
يمة
الق

 

أعضاته  اختيارهم وكيفية اإلدارة مجلس وأعضات
 التنفيذية اإلدارة على بهم المناط اإلشراف ودور

 .المراجعة ولجنة المصالح وأصحاب

18 

 تضمن فعالة ومالية محاسبية نظمتتوفر لد  شركتكم 
 0.000 10.227 80.33 0.770 4.02 .عالية بكفاتة اإلداري القرار اتخاذ عملية تشغيل

19 

 يتميز شرف ميثاق أو أخاق مدونةيوجد في شركتكم 
 0.000 6.754 74.67 0.841 3.73 .والموضوعية بالنزاهة

20 

 اقتصادية بيئةتعمل إدارة شركتكم على توفير 
 الكفاتة مقومات بكل تتصف وقانونية واجتماعية
 .والعدالة والصدق

3.98 0.813 79.67 9.371 0.000 

21 

 لضمان للمحاسبة الدولية بالمعاييرتلتزم إدارة شركتكم 
 0.000 7.209 76.00 0.860 3.80 .وتسهيلها الرقابة وتحقيق المقارنة عملية

22 

العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز  تتوخى اإلدارة
الموظفين أو المادية واإلدارية سوات بين المديرين 

 .سوات كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية 
3.77 0.998 75.33 5.952 0.000 

 0.000 11.053 75.55 0.545 3.78 جميُ اليقرات 

 261.تساوي " 63"ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  tقيمة 

 دور اساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة الشركات: تحليل فقرات المحور الرابُ : رابعا

واللذي يبلين آرات أفلراد عينلة ( 24)للعينة الواحلدة والنتلائ  مبينلة فلي جلدول رقلم  tتم استخدام اختبار 
وتبلين ( دور اساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة الشركات)الرابُ الدراسة في فقرات المحور 

 :علي ثاثة فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يليأالنتائ  أن 

ملن وهلي أقلل  62666والقيملة ا حتماليلة تسلاوي% 82.67بللو اللوزن النسلبي  8في الفقرة  رقم  -1
تحديد الواجبات والصاحيات يلؤدي إللى زيلادة فعاليلة حوكملة الشلركات مما يدل على أن  6266

 . في الشركات التي شملتها الدراسة
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وهي أقل من  0.000والقيمة ا حتمالية تساوي% 80.00بلو الوزن النسبي  17في الفقرة  رقم  -2
ممللا يللدل علللى أن  تطبيللق أسلللوب إدارة الجللودة الشللاملة يللؤدي إلللى زيللادة فعاليللة حوكمللة  7.75

 . التي تمت عليها الدراسةالشركات في 
وهلي أقلل ملن  7.777والقيملة ا حتماليلة تسلاوي% 79.67بلو الوزن النسلبي  8في الفقرة  رقم  -8

د فللي عللين ا عتبللار يسللاهم فللي زيللادة فعاليللة ممللا يللدل علللى أن اخللذ القللوة الشللرائية للنقللو  7.75
 .حوكمة الشركات في الشركات التي تمت عليها الدراسة

 :قل    ة فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يليأكما تبين النتا ج أن 

وهللي  0.000والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي % 74.33بلللو الللوزن النسللبي   5فللي الفقللرة  رقللم -1
مملللا يلللدل عللللى أن تطبيلللق أسللللوب تحليلللل التعلللادل يلللؤدي إللللى زيلللادة فعاليلللة  7.75أقللل ملللن 

   .الشركات التي تمت عليها الدراسةحوكمة الشركات في 
وهلي أقلل  7.77والقيملة ا حتماليلة تسلاوي % 73.67بللو اللوزن النسلبي  1في الفقرة  رقلم -2

لتخطيطيلة والمرنلة يلؤدي إللى زيلادة مما يدل عللى أن تطبيلق أسللوب الموازنلات ا 7.75من 
 .الشركات التي تمت عليها الدراسةفعالية حوكمة الشركات في 

وهللي  7.777والقيمللة ا حتماليللة تسللاوي  %  72.33بلللو الللوزن النسللبي  2فللي الفقللرة  رقللم-8
مما يدل على أن تطبيق أسلوب الموازنات الرأسمالية يؤدي إلى زيادة فعاليلة  7.75أقل من 

   .الشركات التي تمت عليها الدراسةركات في حوكمة الش
دور اســاليب المحاســبة )الرابــُ وبصــية عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــُ فقــرات المحــور 

وهـي %  22.83، و الـوزن النسـبي  يسـاوي 4.82تسـاوي ( االدارية في تيعيل حوكمـة الشـركات
وهي اكبـر مـن  21.123وبة تساوي  المحس tوقيمة % " 21" اكبر  من  الوزن النسبي المحايد 

 1.15وهي اقل  مـن  1.111و القيمة االحتمالية تساوي   1.12الجدولية والتي تساوي   tقيمة 
وهـو مـا ت ـدف  ا ـر فـي تيعيـل حوكمـة الشـركات ااسـاليب المحاسـبة االداريـة ل ـمما يـدل علـى أن 
 .الدراسة للتحقق منه
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 (24)جدول رقم 

 (دور اساليب المحاسبة ا دارية في تفعيل حوكمة الشركات) الرابُتحليل الفقرات المحور 
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1 
يؤدي تطبيق أسلوب الموازنات التخطيطية والمرنة 

 0.000 5.931 73.67 0.892 3.68 .إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في شركتكم

2 
يؤدي تطبيق أسلوب الموازنات الرأسمالية إلى زيادة 

 .فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.62 0.885 72.33 5.399 0.000 

3 

إن اخذ القوة الشرائية للنقود في عين ا عتبار 
يساهم في زيادة فعالية حوكمة الشركات في 

 .شركتكم
3.98 0.854 79.67 8.924 0.000 

4 
يؤدي تطبيق أسلوب تحليل ا نحرافات إلى زيادة 

 .فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.82 0.792 76.33 7.990 0.000 

5 
يؤدي تطبيق أسلوب تحليل التعادل إلى زيادة 

 .فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.72 0.825 74.33 6.727 0.000 

6 
مائمة إلى زيادة يؤدي تطبيق سياسات تسعير 

 .فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.85 0.820 77.00 8.032 0.000 

7 
يؤدي تطبيق أسلوب محاسبة المسئولية إلى زيادة 

 .فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.97 0.882 79.33 8.486 0.000 

8 
يؤدي تحديد الواجبات والصاحيات إلى زيادة 

 .شركتكمفعالية حوكمة الشركات في 
4.13 0.791 82.67 11.096 0.000 

9 
 (J.I.T)يؤدي تطبيق أسلوب اإلنتاج المنضبط 

 .إلى زيادة فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.83 0.867 76.67 7.447 0.000 

10 
يؤدي تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة إلى زيادة 

 .فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
4.00 0.803 80.00 9.652 0.000 

11 
يؤدي تطبيق أسلوب بطاقة األدات المتوازن إلى 

 .زيادة فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.92 0.889 78.33 7.991 0.000 

12 
يؤدي تطبيق الموازنة على أساس األنشطة إلى 

 .زيادة فعالية حوكمة الشركات في شركتكم
3.88 0.958 77.67 7.140 0.000 
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13 
 مهماه  دوراه  المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق يلعب
 0.000 7.874 78.67 0.918 3.93 .المخاطر المالية شركتكم تجنيب في

14 
 القرار اتخاذ فاعلية من الحوكمة تطبيق يزيد

 0.000 7.690 79.33 0.974 3.97 .واإلداري المالي الفشل وتجنب

15 
تهتم إدارة شركتكم بالمصالح األساسية للمجتمع في 

 0.000 8.724 81.67 0.962 4.08 .مجا ت الصحة والبيئة

 0.000 10.064 77.84 0.687 3.89 جميُ اليقرات 

 261.تساوي " 63"ودرجة حرية  6266الجدولية عند مستو  د لة  tقيمة 

 :تحل ل محاور عظدرعسة

والذي يبين آرات أفراد عينة ( 6.)للعينة الواحدة والنتائ  مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار 
الدراسة في محاور الدراسة مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور و يتبين أن المتوسط 

وهي اكبر  % .7726, و الوزن النسبي  يساوي   9288الحسابي لجميع محاور الدراسة  تساوي  
 tوهي اكبر من قيمة  14.578المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 56" من  الوزن النسبي المحايد 

مما يدل  6266وهي اقل  من  62666,  والقيمة ا حتمالية تساوي  266.الجدولية والتي تساوي 
 .على أن أساليب المحاسبة اإلدارية  تلعب دور مهما  في تفعيل حوكمة الشركات

 (25)جدول رقم 

 تحليل محاور الدراسة

 (تيعيل حوكمة الشركاتدور أساليب المحاسبة ايدارية في أ ر )

 األول
دور أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل 

 حوكمة الشركات
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 0.000 14.205 77.08 0.466 3.85 أساليب المحاسبة ايدارية التقليدية األول

 0.000 18.421 80.83 0.438 4.04 ايدارية اَساليب الحدي ة للمحاسبة الثاني

 0.000 11.053 75.55 0.545 3.78 حوكمة الشركات الثالن

 الرابع
دور اساليب المحاسبة االدارية في تيعيل حوكمة 

 0.000 10.064 77.84 0.687 3.89 الشركات

 0.000 14.683 77.52 0.462 3.88 جميُ المحاور 
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ختبار   فرضيات الدراسةتحليل واال

 :الفرضية  الرئيسية

بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية وبين  7.75توجد عاقة ذات د لة إحصائية عند مستو  ثقة 
 .زيادة فعالية حوكمة الشركات

 :التالية اليرضيات اليرعيةوينب ق عن هذه اليرضية 

عند  حوكمة الشركاتتوجد عاقة بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية وزيادة فعالية .1
 (.05.0)مستو  د لة إحصائية 

تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية وزيادة بين يجاد العاقة إلختبار بيرسون إتم استخدام 

والنتائج مبينة في جدول رقم  (05.0)عند مستو  د لة إحصائية  فعالية حوكمة الشركات

،  6266وهي اقل من  62666تساوي  القيمة ا حتماليةن إحين , هذه العاقة  والذي يبين( 5.)

 0.271الجدولية والتي تساوي   rوهي اكبر من قيمة   62567المحسوبة  تساوي   rكما أن قيمة 

تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية وزيادة فعالية حوكمة  بينوجود عاقة ، مما يدل على 

 (.05.0)عند مستو  د لة إحصائية  الشركات

 (26)جدول رقم 

  تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية وزيادة فعالية حوكمة الشركاتمعامل االرتباط بين 

 اإلحصاءات المحور
حوكمة 
 الشركات

تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية 
 التقليدية

 0.657 معامل ا رتباط

القيمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
 ا حتمالية

0.000 

 60 حجم العينة

 0.271يساوي " 6266"ومستو  د لة " 68" المحسوبة عند درجة حرية  r قيمة
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عند  توجد عاقة بين تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وزيادة فعالية حوكمة الشركات.2
 (.05.0)مستو  د لة إحصائية 

وزيادة  الحديثةتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية بين  يجاد العاقة ختبار بيرسون إتم استخدام 

والنتائج مبينة في جدول رقم  (05.0)عند مستو  د لة إحصائية  فعالية حوكمة الشركات

، كما أن  6266وهي اقل من  62666تساوي  القيمة ا حتماليةأن  هذه العاقة والذي يبين( 7.)

، مما  0.271الجدولية والتي تساوي   rوهي اكبر من قيمة    62541المحسوبة  تساوي  rقيمة 

 تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة وزيادة فعالية حوكمة الشركات بينوجود عاقة يدل على 

 (.05.0)لة إحصائية عند مستو  د 

 (24)جدول رقم 

  وزيادة فعالية حوكمة الشركات الحديثةتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية معامل االرتباط بين 

 اإلحصاءات المحور
حوكمة 
 الشركات

تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية 
 الحديثة

 0.641 معامل ا رتباط

القيمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 
 ا حتمالية

0.000 

 60 حجم العينة

 0.271يساوي " 6266"ومستو  د لة " 68" المحسوبة عند درجة حرية  r قيمة

دور بين اجابات المبحو ين  في  1.15توجد فروق ذات داللة احصا ية عند مستوى  قة . 4
 تعزى الى مدة مزاولة الشركة للنشاط أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركات

بين إجابات  قالفروختبار إلتحليل التباين األحادي ختبار إختبار هذه الفرضية تم استخدام إل

تعزى الى مدة مزاولة  دور أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركاتفي المبحوثين 
والذي يبين أن القيمة االحتمالية لجميع ( 8.)، والنتائج مبينة في جدول رقم  الشركة للنشاط

وهي اقل  62918المحسوبة تساوي   Fوقيمة   6266وهي اكبر  من  .6281 لمحاور تساوي   ا

بين اجابات مما يدل على عدم وجود  فروق    277.الجدولية والتي تساوي   Fمن قيمة 
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تعزى الى مدة مزاولة  دور أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركاتالمبحو ين  في 
  1.15الشركة للنشاط عند مستوى  قة 

 (28)جدول رقم 

دور أساليب المحاسبة في بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 تعزى الى مدة مزاولة الشركة للنشاط ايدارية في تيعيل حوكمة الشركات

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

دور أساليب المحاسبة اإلدارية 
 في تفعيل حوكمة الشركات

 0.070 3 0.211 ب ن عظمجموعات

0.318 

 

0.812 

 
 0.221 56 12.396 دعخل عظمجموعات

  59 12.607 عظمجموع

 0077 تساوي  1015ومستوى داللة ( 56, 3) الجدولية  عند درجتي حرية  Fقيمة 

 

دور في  بين اجابات المبحو ين 1.15ى  قة توجد فروق ذات داللة احصا ية عند مستو . 3
تعزى الى قطاع الصناعة التي تنتمى اليه  أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركات

 الشركة

بين إجابات  قختبار الفروإلتحليل التباين األحادي ختبار إهذه الفرضية تم استخدام ختبار إل

تعز  الى قطاع  أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات دورالمبحوثين حول 
والذي يبين أن القيمة ( 3.)، والنتائج مبينة في جدول رقم الصناعة التي تنتمى اليه الشركة

المحسوبة تساوي   Fوقيمة   6266وهي اكبر  من   62663االحتمالية لجميع المحاور تساوي   

بين مما يدل على عدم وجود  فروق    2.8.الجدولية والتي تساوي   Fوهي اقل من قيمة  2187.
قطاع  تعز  الى دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركاتاجابات المبحوثين  في 

 الصناعة التي تنتمى اليه الشركة
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 (29) جدول رقم

دور أساليب المحاسبة في بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 قطاع الصناعة التي تنتمى اليه الشركةتعزى الى  ايدارية في تيعيل حوكمة الشركات

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

دور أساليب المحاسبة اإلدارية 
 في تفعيل حوكمة الشركات

 0.417 6 2.502 ب ن عظمجموعات

2.187 

 

0.059 

 
 0.191 53 10.105 دعخل عظمجموعات

  59 12.607 عظمجموع

 2.8.تساوي6266ومستولداللة(5,69)الجدوليةعنددرجتيحريةFقيمة

 

دور بين اجابات المبحو ين  في  1.15توجد فروق ذات داللة احصا ية عند مستوى  قة . 5
 تعزى الى حجم رأسم مال الشركة أساليب المحاسبة ايدارية في تيعيل حوكمة الشركات

بين إجابات  قالختبار الفروتحليل التباين األحادي الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

تعز  الى حجم رأسم مال  أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركاتدور في المبحوثين 
والذي يبين أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور ( 96)، والنتائج مبينة في جدول رقم  الشركة

وهي اقل من قيمة   62.44المحسوبة تساوي   Fوقيمة   6266وهي اكبر  من   62784تساوي   

F في بين اجابات المبحو ين  مما يدل على عدم وجود  فروق    9215ساوي  الجدولية والتي ت
 تعز  الى حجم رأسم مال الشركة دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات

 (36)جدول رقم 

دور أساليب المحاسبة في بين إجابات المبحوثين  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 حجم رأسم مال الشركةتعزى الى  ايدارية في تيعيل حوكمة الشركات

 مصدر التباين عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

دور أساليب المحاسبة اإلدارية 
 في تفعيل حوكمة الشركات

 0.054 2 0.107 ب ن عظمجموعات

0.244 

 

0.784 

 
 0.219 57 12.500 دعخل عظمجموعات

  59 12.607 عظمجموع

 9215تساوي6266ومستولداللة(67,.)الجدوليةعنددرجتيحريةFقيمة
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 النتا ج

 التقليدية والحديثةاإلدارية  المحاسبة أساليب ت ثير إمكانية مد  التعرف على إلى الدراسة هدفت    
فعالية حوكمة الشركات وهي دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية العاملة في قطاع  زيادةعلى 

 :كما يلي وهيغزة وقد توصلت الدراسة من خال الدراسة الميدانية الى مجموعة من النتائ  
 المحاسبة اإلداريةمعرفة ب ساليب  لديهم المجيبين من %95 نسبته ما بينت الدراسة أن .1

 الشركات الصناعية, في العاملين لد  جيدة خبرة يعكس توفر وهذا, %87بنسبة تزيد عن 
 .اإلدارية المحاسبة أساليب لتطبيق الرئيسة المقومات أحد مؤهل باعتباره كادر توفر يؤكد مما
الشركات ة معرفة بموضوع حوكم لديهم المجيبين من %51.5 نسبته ما بينت الدراسة أن .2

 .الشركات الصناعية في العاملين لد  جيدة خبرة يعكس توفر وهذا, %87عن  بنسبة تزيد
 اإلدارية التقليدية المحاسبة أساليب تطبيق يتم أنه لاستبانة المستجيبين األفراد معظمتبين  .8

 يعاني اإلغاق التي وظروف القائم للوضع نظرها جيدة نسبة وهي (%77.08) نسبي بوزن
حين أوضحت النتائ  أن , الخام المواد وصول انتظام وعدم للمعابر إغاق من القطاع منها

ا أكثر األساليب يليه  ثمومن %" 87.33" نسبي بوزن المعيارية التكاليف أسلوب هو استخدامه
سلوب التكلفة الفعلية بوزن أ يلي ثمومن %"  83.67" سلوب سياسات التسعير بوزن نسبيأ

سلوب أ هيلي ثم%"  80.67" يليه أسلوب محاسبة المسئولية بوزن نسبي ثم%"  82.33" نسبي
سلوب الموازنات الرأسمالية بوزن أويليه %"  79.00" التدفق النقدي المخصوم بوزن نسبي

يليه  ثم%"  77.33" سلوب تحليل ا نحرافات بوزن نسبي بلوأويليه %"  78.67" نسبي
سلوب أسعار التحويل بوزن أيليه  ثم%"  76.33" أسلوب الموازنات المرنة بوزن نسبي بلو 

يليه  ثم%"  75.00" يليه أسلوب تحليل التعادل بوزن نسبي بلو  ثم%"  75.33" نسبي بلو 
يليه أسلوب الموازنات الثابتة بوزن  ثم%"  74.00" أسلوب تحليل اإلنحرافات بوزن نسبي 

 %"  63.00" نسبي بلو 

 اإلداريلة الحديثلة المحاسلبة أسلاليب تطبيلق يلتم أنله لاستبانة المستجيبين األفراد معظم بين .4
 اإلغلاق التلي وظلروف القلائم للوضلع نظلرها جيلدة جلدا نسلبة وهلي (%80.83) نسلبي بلوزن
ا, للمعلابر إغلاق ملن القطلاع منهلا يعلاني أسللوب  وهلو وبللو أكثلر األسلاليب الحديثلة اسلتخدامه

يليلله  ثللم" ,جيلدة جللداه وهللي نسللبة %  86.3نسللبيحيللن بلللو اللوزن ال TQMإدارة الجلودة الشللاملة 
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حيللللن بلللللو الللللوزن النسللللبي لتطبيقلللله  ABCأسلللللوب  محاسللللبة التكللللاليف علللللى أسللللاس األنشللللطة 
" حيللللن بلللللو الللللوزن النسللللبي لتطبيقلللله BSCاألدات المتللللوازن بطاقللللة  يليلللله أسلللللوب ثللللم ,77.8%
حيللللن بلللللو الللللوزن النسللللبي  ABBالموازنللللة علللللى أسللللاس األنشللللطة يليلللله أسلللللوب  ثللللم ,79.8%
يليللله أسللللوب التكلفللة المسلللتهدفة حيللن بللللو اللللوزن النسللبي لتطبيلللق هلللذا  ثللم  ,%  78لتطبيقلله

يليللللله أسللللللوب ا نتلللللاج فلللللي الوقلللللت المحلللللدد حيلللللن بللللللو اللللللوزن النسلللللبي  ثلللللم ,%77 األسللللللوب
يليه أسلوب المحاسبة عن ا نجاز  حين بلو الوزن النسبي لتطبيق هلذا  ثم ,%75.67لتطبيقه

 .%75األسلوب 
أن الشللللركات الصللللناعية العاملللللة فللللي قطللللاع غللللزة تطبللللق مللللن خللللال نتللللائ  الدراسللللة يتبللللين  .5

األساليب الحديثة للمحاسبة ا دارية بشكل أكبر من ا ساليب التقليدية حين بللو اللوزن النسلبي 
يب بينما الوزن النسبي لتطبيق ا سال, %00.77تقليدية للمحاسبة ا دارية  لتطبيق ا ساليب ال

وتعللز  هلللذه النتيجللة اللللى أن غالبيللة الشلللركات الصللناعية العامللللة فلللي , %77.78التقليديللة بللللو
 .قطاع غزة هي شركات حديثة النش ة

جللراتاتبينللت نتللائ  الدراسللة أن الشللركات الممثلللة لعينيللة الدراسللة تطبللق قواعللد  .5 الحوكمللة  وا 
تقوم بتدعيم عنصر النزاهة والشفافية في المعلامات التلي تقلوم حين بينت النتائ  أن الشركات 

تلللوفر نهللا أو  ,غيللر ماليلللة أمخارجيللة ماليلللة  أم بهللا الشللركة سلللوات كانللت هلللذه المعللامات داخليلللة
تقلوم بتحسلين  نهاأو  ,الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية التي تصدرها الشركات

تخفليض  الشلركات عللىتعملل إدارة  كلذل عملية استخدام الموارد واسلتغالها ا سلتغال األمثلل 
 .المخاطر المتعلقة بالفساد المالي واإلداري التي تواجهها الشركات

بينللت نتللائ  الدراسللة أن تطبيللق أسللاليب المحاسللبة ا داريللة التقليديللة والحديثللة يسللاهم بشللكل  .0
حيلللن يللر  أفلللراد العينللة المسلللتطلعة أرائهلللم أن  زيلللادة فعاليللة حوكملللة الشللركات ل فلليكبيللر وفعلللا

, %72.505تطبيق أسلوب محاسبة المسئولية يؤدي الي زيادة فعالية حوكمة الشلركات بنسلبة 
 اه وير  أفراد العينلة أن أقلل ا سلاليب تل ثير , %77تم أسلوب أسلوب ادارة الجودة الشاملة بنسبة 

لشللللركات مللللن األسللللاليب المطبقللللة فللللي الدراسللللة هللللو أسلللللوب الموازنللللات علللللى فعاليللللة حوكمللللة ا
تللللم يليلللله أسلللللوب الموازنللللات , %02.88الرأسللللمالية حيللللن يللللوثر علللللى فعاليللللة الحوكمللللة بنسللللبة 

 %.08.50التخطيطية بنسبة 
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 التوصيات
 :من خال عرض نتائ  الدراسة يوصي الباحن بما يلي 

 المحاسبة أساليب ب همية غزة قطاع في الصناعية الشركات مدرات لد  الوعي تنمية .1
 عملية التخطيط في والمساهمة القرارات  تخاذ المائمة المعلومات تقديم في ودورها اإلدارية
 .والرقابة

 الشركات الصناعية في أوسع بصورة المختلفة اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق على العمل .2
 .الشركات على تعود كبيرة ومنفعة جدو  من لها لما
 أساليب حول القرار وأصحاب الشركات لمدرات متخصصة تدريبية دورات عقدضرورة  .8

وللمساهمة في , تطبيقها من الشركة على تعود التي والمزايا تطبيقها وآلية اإلدارية المحاسبة
 .تدعيم النزاهة والعدالة والشفافية

 التي والمعلومات بالتكاليف الخاصة والمعلومات البيانات بتوفير الشركات قيامضرورة  .4
وجعل  المختلفة اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق في  ستخدامها وذل  الشركة ب دات تتعلق

 .إمكانية الحصول عليها من قبل األطراف ذات العاقة سهلة وميسرة
تحسين الظروف ا دارية داخل المؤسسة مما يسهل عملية تطبيق أساليب المحاسبة  .5

 .البيئة والعمالة واإلمكانيات المناسبة لتطبيق هذه األساليباإلدارية من خال توفير 
 مع يتناسب بما والمسئوليات الصاحيات وتحديد الشركات في التنظيمي الهيكل تحسين  .5

 مستقلة أقسام إلى الشركات تقسيم على والعمل فيها المسئولية محاسبة تطبيق
بالشركات  العاقة ذات األطراف كافة لد  الحوكمة وثقافة مفهوم نشر على العمل .0

 وقواعد ألسس المنظمة والتعليمات النشرات إصدار خال من بشكل أوسع الصناعية 
 أو الضعف ومواطن المخالفات عن والكشف والمتابعة وآليات التنفيذ السليم التطبيق
 القصور

ا هتمام األكاديمي بموضوع حوكمة الشركات وذل  من خال زيادة الدراسات في هذا  .7
 .المجال والحاق موضوع حوكمة الشركات بالمناه  التدريسية بالكليات والجامعات

 البيئة في المفهوم لهذا التطبيقية لشرح الجوانب العملية والحا ت والندوات العمل ورشعقد  .2
 .الفلسطينية ا قتصادية
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ضرورة ت سيس جمعيات مهنية تهتم بمجال حوكمة الشركات وتفعيل دورها في البيئة  .17
 . قتصادية الفلسطينيةا
 المؤهلة الفنية والخبرات الكوادر استقطاب يتم أن يجب مراعاة الجديد التوظيف حالة في .11

وأن تكون لديهم القدرة على , وفاعل كفؤ بشكل اإلدارية المحاسبة أساليب تطبيق والقادرة على
 .بشكل صحيح رفع كفاتة حوكمة الشركات من خال تطبيق آليات وقواعد الحوكمة

والممارسة  الحوكمة بتطبيقات الخاصة واألبحان الدراسات من المزيد إجرات على العمل  .12
 .للشركات المالي الفشل حدون منع في ودورها لها, السليمة
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 :المقترحة الدراسات المستقبلية
أثر استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة على تكلفة المنتجات في الشركات  .1

 .الصناعية
 .ا ليات واألهداف, نموذج مقترح لتطبيق قواعد حوكمة الشركات في فلسطين .2
 .ة في زيادة فعالية حوكمة الشركاتية والمهنية الفلسطينيدور المؤسسات التعليم .8
ة في زيادة تطبيق أساليب المحاسبة ية والمهنية الفلسطينيدور المؤسسات التعليم   .4

 .اإلدارية
 .في تخفيض مخاطر ا عمالدور حوكمة الشركات  .5
 .دور حوكمة الشركات في حماية حقوق ا قليات في الشركات المساهمة .5
 دارية وعمليات الرقابة ا دارية أثر التطبيق الفعال لقواعد حوكمة الشركات على القرارات اإل .0
 .أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على مهنة تدقيق الحسابات .7
 .تدعيم حوكمة الشركات دور ادارة الجودة الشاملة في .2
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 المراجُ

 القرآن الكريم

 السنة النبوية 

 :أوال المراجُ العربية

نظام التكاليف المتقديرية )أنظمة محاسبة التكاليف المحددة مقدما" 2771, ابراهيم وآخرون
 .الطبعة األولى, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, ا ردن, عمان, (ونظام التكاليف اليعلية

ا ر تطبيق قواعد الحوكمة على ايفصاح المحاسبة وجود التقارير "  (1112)أبو حمام , ماجد 
 . , رسالة  ماجستير غير منشورة  , الجامعة اإلسامية , غزة"  المالية

مدى توافر مقومات تطيبق نظام الموازنة على اساس "  2777, محمد, أبو رحمة
رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية ,  "في بلديات قطاع غزة  A.B.Bاالنشطة

 .غزة

مدى تطبيق أساليب المحاسبة ايدارية الحدي ة في البنَو "  2772أحمد ,  أبو محسن 
 رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة "الوطنية العاملة بقطاع غزة 

كياءة سوق فلسطين لألوراق حوكمة الشركات  وازها على "  2777اشرف, أبو موسى 
 .رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة  "المالية

, دائرة المكتبة الوطنية, ا ردن, عمان, محاسبة التكاليف" 2777, محمد حسين, أبو نصار
 .الطبعة األولى

ر وائل دا, ا ردن, عمان, "محاسبة التكاليف تخطيط ورقابة" 2712, خليل عواد, أبوحشيش
 .الطبعة األولى, للنشر

دور بيانات التكاليف في تيعيل القدر التنافسية في ضوء آليات ( " 2711)أحمد  , األسطل 
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق " الحوكمة 
 ., رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة المالية 

, المحاسبة االدارية والسياسات ايدارية المعاصرة" 2775, صالح, يوحنا والرزق ,آل أدم
 .الطبعة الثانية, مؤسسة الحامد للنشر والتوزيع, ا ردن, عمان
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حوكمة الشركات وأ رها على مستوى ايفصاح في المعلومات " 2717حسين , آل غزوي 
 .مار  الدن, األكاديمية العربية في الدنمار  , " المحاسبية

مدى التزام النقابات الم نية اَردنية بتطبيق مبادي الحاكمية " 2777, إياد, جبير
 .رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا األردن, "المؤسسية

دور أساليب المحاسبة ايدارية الحدي ة في تطوير اَداء "  2770درويش , الجخلب 
رسالة  A.B.C"َسلوب  تطبيقية حول أعداد موازنة الجامعة ايس مية وفقاً دراسة "المالي

 ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة

،"والتخطيط القياس َغراَّ التكلية إدارة ، 2005 ناصر, الدين, ونور رشيد الجمال,
 .للنشرالجامعية مصرالدار,اإلسكندرية

 
, دار الحامد للنشر والتوزيع, ا ردن, عمان, المحاسبة االدارية" 2774, أسامة, الحارس

 .الطبعة األولى

, عمان, المحاسبة ايدارية لتخصص نظم المعلومات المحاسبية" 2770, فيصل, السعايدة
 .الطبعة األولى, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, ا ردن

، لة وأ رها في تحديد اَسبقيات التنافسيةمبادئ إدارة الجودة الشام 2775, مؤيد, الهاشمي
 .العراق, جامعة الكوفة، رسالة ماجستير منشورة

, فلسطين, غزة, دراسات الجدوى وتقييم المشروعات االست مارية" 2775رمضان , الهندي
 .الطبعة األولى, مكتبة آفاق

سة في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤس"  ( 1118)  جودة , فكري عبد الغني محمد 
المصارف اليلسطينية وفقا لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل 

 .رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة "للرقابة المصرفية 

مدى التزام الشركات المساهمة العامة اليلسطينية بقواعد "  ( 1112)حبوش , محمد جميل 
 .رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة ,"حوكمة الشركات 

ورقة عمل في المؤتمر  "دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية"  2777, مناور, حداد
العلمي ا ول حول حوكمة الشركات ودورها في ا صاح ا قتصادي المنعقد في جامعة 

 .سوربا, دمشق
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نظم  -تقييم اَداء -تسعير المنتجات، ايدارية المتقدمةالمحاسبة " 1220, أحمد, حسين
 .مكتبة ا شعاع للطباعة والنشر والتوزيع, مصر, ا سكندرية, "اينتاج الحدي ة

تطبيقات ، التجارب –المبادئ  -حوكمة الشركات المياهيم", 2775, طارق عبدالعال, حماد
 مصر, ريةا سكند, الدار الجامعية للنشر, "الحوكمة في المصارف

تشخيص واقُ تطبيق إدارة الجودة الشاملة في  "2777, فالح عبدالقادر, الحوري
مجلة " المستشييات اَردنية دراسة ميدانية على عينة من المستشييات الخاصة

 .عمان ا ردن, 1العدد,12المجلد , البصائر
م نة  فيمدى تأ ير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات "  2772هاني ,خليل 

رسالة  ، (دراسة تحليلية َراء المراجعين الخارجيين والمست مرين)المراجعة في فلسطين 
 .ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة 

حوكمة الشركات وأ رها على مستوى ايفصاح في المعلومات " 2717حسين , آل غزوي 
 .الدنمار ,  كاديمية العربيةا,  رسالة ماجستير غير منشورة, , " المحاسبية

صفات  دار, عمان ,"الحدي ة المنظمات في الجودة" , 2002 طارق, والشبلي, م مون الدرادكة,
 .والتوزيع للنشر
 BSCأ ر تطبيق انموذج بطاقة االداء المتوازن" 2772, مروان, ماهر و ابو فضة, درغام   

ف الوطنية اليلسطينية العاملة في قطاع في تعزيز االداءاالداء المالي االستراتيجي للمصار 
 .فلسطين, غزة ,  2العدد ,  10مجلة الجامعة ا سامية مجلد , دراسة ميدانية ، غزة

مدى توافر المقومات اَساسية ال زمة لتطبيق نظام تكاليف " 2770, ماهر, درغام 
الجامعة ا سامية مجلد مجلة , دراسة ميدانية ، االنشطة للشركات الصناعية في قطاع غزة 

 .فلسطين, غزة ,  2العدد ,  15

التكاليف المست دفة في تخييَّ التكاليف وتطوير  دور"  2772ميسات محمود ,راجخان
رسالة ماجستير غير  "دراسة ميدانية على المشروعات الصناعية في مدينة جدة -المنتجات 

 .المملكة العربية السعودية ,منشورة , جامعة المل  عبد العزيز
دار , األردن, عمان, "مبادئ محاسبة التكاليف" 2717, "عبدالحكيم"محمد تيسير, الرجبي

 .الطبعة الخامسة, وائل للنشر والتوزيع
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, مجلة " لجان المراجعة كأحد دعا م حوكمة الشركات"  ( 1118)الرحيلي , عوض سامة  
 .,جدة , السعودية 1عدد ,  22دارة , مجلد جامعة المل  عبد العزيز لاقتصاد واإل

, دار صفات للنشر والتوزيع, ا ردن, عمان, المحاسبة االدارية" 2772, نواف, الرماحي
 .الطبعة األولى

مجلة "  الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات" 2777مها , ريحاوي 
 .سوريا, دمشق , العدد األول ,  24مجلد , جامعة دمشق للعلوم ا قتصادية والقانونية 

مدى استخدام أساليب المحاسبة ايدارية في الشركات المساهمات " 2775, حمدي, زعرب
, غزة ,  1العدد ,  2مجلة جامعة األزهر مجلد , "(ميدانيةدراسة )الصناعية في قطاع غزة 

 .فلسطين

التكلية المست دفة في تحسين همية استخدام من ج أ"  2712علي , حمدي و عودة, زعرب 
 "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في قطاع: تسعير الخدمات المصرفيةكياءة 
 .فلسطين, غزة , العدد ا ول, المجلد العشرين, مجلة الجامعة ا سامية,غزة

تكامل إعادة ال ندسة مُ إدارة " 2774, عبداهلل, محمد و العزاز, سرور و عبدالرحمن, سرا
دار , الرياض, المملكة العربية السعودية, نسخة مترجمة ل جوزيف كياردا ، "ودة الشاملةالج

 .المريخ للنشر

-وايداري المالي اليساد ومعالجة الشركات حوكمة .( 2006 )" مصطفى, محمد سليمان,
 .العربية مصر جمهورية اإلسكندرية, الجامعية, الدار ,"مقارنة دراسة
جامعة عين شمس , مصر, القاهرة, الموازنة التخطيطية" 1270, علي محروس, شادي

 .الطبعة األولى

, ا سكندرية, الدار الجامعية, "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات", 2770, شحاتة, شحاتة
 .مصر

قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهر اليساد والوقاية " , 2772, فيصل, الشواورة
 .العدد الثاني, 25مجلة جامعة دمشق مجلد رقم " ساهمة العامة االردنيةمنه في الشركات الم

 
واقُ استخدام اساليب المحاسبة االدارية في الشركات الصناعية "  2777ناريمان ,  صباح

 .رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , غزة "في قطاع غزة
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دور الحاكمية في الحد من تداعيات اَزمة المالية على "   (1112)صيام , أحمد زكريا 
 ., السنة السابعة 22, العدد ( محكمة) مجلة العلوم اإلنسانية" بورصة عمان 

, ا ردن, عمان, دار وائل للنشر والتوزيع, "المحاسبة ايدارية", 2772, أحمد حسن, ظاهر
 .الطبعة ا ولى

, ا ردن, عمان, دار وائل للنشر والتوزيع, "داريةالمحاسبة اي", 2777, أحمد حسن, ظاهر
 .الثانيةالطبعة 

مصر , ,اإلسكندرية ايدارية المحاسبة في المعاصر المدخل , 1993 رجب, أحمد العال, عبد
 .الجامعة للنشر شباب مؤسسة

 
اَصول العلمية في مجال محاسبة التكاليف وع قت ا ببحوث " 2777محمد,عبدالمقصود
 .القاهرة, واالحصاء االقتصادي واالدارةالعمليات 

, دار المناه  للنشر والتوزيع, ا ردن, عمان, المحاسبة ايدارية" 2778, عصام, العربيد
 .الطبعة األولى

العلمية  اليازوري دار:, عما ,"الشاملة الجودة إدارة"  2005 الوهاب, عبد محمد العزاوي,
 .التوزيع للنشر

والمماراسات  مدى تطبيق المصارف الوطنية اليلسطينية للقواعد"  2772, العزايزة ممدوح
رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة اإلسامية , "الُيضلى لحوكمة المصارف في فلسطين

 .غزة

" المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية في العلوم السلوكية"(. 1225.)العساف صالح حمد
 .مكتبة العبيكان: الرياض

, عمان, ""المنظور التقليدي والحديث"محاسبة التكاليف " 2711محمد عبدالفتاح  ,العشماوي
 .الطبعة األولى, دار صفات للنشر والتوزيع, ا ردن

 .فلسطين. جامعة القدس المفتوحة" مناهج البحث العلمي" ,2778, سهيل, دياب

العلمي، مي ومه، البحث ( 2771)عبيدات, ذوقان, وعدس, عبد الرحمن, وعبد الخالق, كايد
 .دار الفكر: عمان. أدواته، وأساليبه
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, عمان , 9001 اَيزو ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة , 2005 نايف, قاسم علوان,
 .األولى والتوزيع,الطبعة للنشر دارالثقافة

 

 "ا ر جودة المراجعة الخارجية على عمليات ادارة اَرباح " (1118)عيسى ,سمير كامل محمد 
 . , مصر45, مجلد 2, مجلة كلية التجارة للبحون العلمية , جامعة اإلسكندرية , عدد رقم 

 ا ردن الدار, عمان ,"الصناعية التكاليف محاسبة" 2002 خليل, والدليمي, نواف فخر,
 .األولي العلمية,الطبعة

 

, عمان, ايداريةالمحاسبة " 2770, عبد الخالق , عبدالناصر و الراوي, مؤيد و نور, الفضل
 .الطبعة األولى, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, ا ردن

دار اليازوري العليمة , ا ردن, عمان, "إدارة التكلية وتحليل الربحية" 2717ثنات علي , القباني
 .الطبعة األولى, للنشر

مكانية الحاكمية المؤسسية بين المي وم واال  " 2775حازم , طاهر و الخطيب , القشي 
مجلة اربد للبحون " في الشركات المدرجة في اَسواق المالية   تطبيق ا على أرَّ الواقُ

 .األردن, العلمية, المجلد العاشر, العدد األول, عمان 
 

  محاسبة مدخل- االدارية المحاسبة ، 1996 حلوة, رضوان و حنان, جبرائيل كحالة,
 .األولى الطبعة والتوزيع, للنشر الثقافة دار مكتبة,عمان ,"اَداء وتقييم المس ولية

, "واال بات رقابة المعيارية التكاليف محاسبة"  1998 حلوة, رضوان وحنان, جبرائيل كحالة,
 .الثانية الطبعة الثقافة, مكتبة ,عمان

مبادئ ايحصاء واستخدامات ا في مجاالت الخدمة (. "م1225. )كش , محمد بهجت
 .مصر.الحرة, اإلسكندريةدار الطباعة . "االجتماعية

مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأ رها في تحديد اَسبقيات  2775, سنان كاظم, الموسوي
, 51مجلة أداب الكوفة و مجلد ، (دراسة تطبيقية في معمل اسمنت الكوفة الجديد)التنافسية 

 .1العدد 

بي ة  مستجداتمدى فعالية المحاسبة عن اينجاز في ضوء "  2774, هبة محمود, مؤمنة
غير  رسالة ماجستير "دراسة ميدانية على الشركات الصناعية بمدينة جدة التصنيُ الحدي ة

 .جامعة المل  عبد العزيز المملكة العربية السعوديةمنشورة , 
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دور إدارات المراجعة الداخلية في تيعيل مبادئ الحوكمة  "  (1112)نسمان , إبراهيم إسحاق 

, رسالة ماجستير غير منشورة , "  المصارف العاملة في فلسطيندراسة تطبيقية على 
 .الجامعة اإلسامية , غزة 

مقدمة ، إدارة الجودة المعاصرة" 2772, غالب, راتب و صويص, محمد و صويص, النعيمي
دار اليازوري العلمية , ا ردن, عماد, في إدارة الجودة الشاملة ل نتاج والعمليات والخدمات

 .2772الطبعة العربية , وزيعللنشر والت

 .الشعاع دار:اإلسكندرية ,"ايدارية المحاسبة"، 1993 فتحي, والسوافيري, أحمد نور,
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 ,,, الكرامالسادة 

 ،،،الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 تهم التي الدراسة هذه إلنجاح معنا تعاونكم حسن راجين والتقدير ا حترام بفائق إليكم نتوجه   
 في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكما ه  تعد والتي غزة, قطاع في الصناعي القطاع

 :والتمويل من الجامعة اإلسامية بغزة والتي تحمل عنوان المحاسبة

 لذا هذه الدراسة, إتمام في مهماه  رافداه  تشكل والتي والبناتة, الفاعلة بالمشاركة التفضل منكم ن مل   
 العلمية واإلجابة هذه ا ستبانة بتعبئة وذل  الازمة, بالبيانات تزويدنا معنا من خال تعاونكم ن مل

 دقيقة نتائ  إلى في الوصول جوهري أثر من لذل  لما ,فيها المطروحة األسئلة جميع على الدقيقة
 .وتعميمها عليها ا عتماد يمكن وقاطعة

 بسرية يتم التعامل معها وسوف ثقة, موضع تكون سوف اإلجابات جميع أن عنايتكم ونوجه   
 عام, بشكل ستعرض الدراسة نتائ  أن كما فقط, العلمي البحن ألغراض إ  ستخدمتُ  ولن تامة,
 .اإلستبانة هذه على اإلجابة في المشاركة األسمات من اسم أي إلى يشار ولن

والتقدير االحترام فادق بقبول وتفضلوا

/الباحث

كامليوسفبركة

6636..88..
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:المناسبة لكم اإلجابةأمام   (X) إشارةالرجاء وضع : القسم األول  
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500,000        

:ھل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية التقليدية -0  

% 03وأقل من % 03نعم بنسبة أكبر من                       %   03نعم بنسبة أقل من       

            

ال يوجد معرفة                     %  03نعم بنسبة أكبر من         

:ھل لديكم معرفة بأساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة -7  

% 03وأقل من % 03نعم بنسبة أكبر من                       %   03نعم بنسبة أقل من       

            

ال يوجد معرفة                     %  03نعم بنسبة أكبر من         

:ھل لديكم معرفة عن حوكمة الشركات -8  

% 03وأقل من % 03نعم بنسبة أكبر من                       %   03نعم بنسبة أقل من       

          

ال يوجد معرفة                     %  03نعم بنسبة أكبر من         
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 .اساليب المحاسبة االدارية التقليدية:  المحور اَول:  القسم ال اني

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

 موافق
موافق 
 بشدة

 لفقرةا
 م

سلوب التكلفة الفعلية لقياس التكاليف واألنشطة وضبط ورقابة أيستخدم      
 1 .في شركتكم  عناصر التكاليف

 لعمليات المعلومات الازمةفي توفير سلوب التكلفة الفعلية أيستخدم      
 .التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات والمفاضلة بين البدائل المتاحة

2 

 8 تقوم إدارة شركتكم بتقدير تكاليف اإلنتاج قبل البدت بعملية اإلنتاج     
تعد الموازنات في شركتكم عند مستويات مختلفة من النشاط ويتم تعديلها بما      

 . يتفق وحجم النشاط
4 

ُتعد لهذا  ودراسة يتم اتخاذ القرارات الرأسمالية في شركتكم في ضوت موازنة     
 5 .الغرض

 5 .يتم إعداد الموازنات في شركتكم على أساس حجم نشاط واحد     
فترة الموازنة تقوم الجهات المختصة في شركتكم بمقارنة التكاليف في نهاية      

 .الفعلية مع التكاليف المعيارية لتحديد ا نحرافات
0 

تقوم بدراسة و , بإعداد تقارير توضح ا نحرافات التي تم اكتشافهاتقوم الشركة      
 .المسئولة عنهاأسباب تل  ا نحرافات وتحليلها ومعرفة أسبابها وتحديد الجهة 

7 

سلوبتحليلالتعادلفيعملياتالتخطيطواتخاذأتستخدمإدارةشركتكم     
.القرارات

2 
اتنسبسعربالنسبةلمنتجأتحديدفيساعدتطبيقأسلوبتحليلالتعادلي     

.فيضوءظروفالسوقوظروفالمشروعشركتكم
17 

 تحديدالمسؤولياتيساهمفي وظيفي ووصف تنظيمي هيكل يتوفر     
.فيشركتكم والصالحيات

11 
 12 .سعار التحويل في العمليات الداخليةأيتم استخدام      

 18 .األرباح على المنتجات بيع أسعار تغير تأثير بدراسة الشركة تقوم     
وعامل المنافسين في  القوانين واألنظمة السائدة ومد  تدخل الحكومةتؤثر      

 .سياسة التسعير المتبعة لد  شركتكم
14 

 15 .عند اتخاذ قرارات استراتيجية يتم أخذ القوة الشرائية للنقود في عين ا عتبار     
 15 .يتم استخدام مؤشر صافي القيمة الحالية في شركتكم     
 10 .يتم استخدام معدل العائد الداخلي في شركتكم     
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 .االساليب الحدي ة للمحاسبة االدارية:  المحور ال اني

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
ن الجودة هي مقياس على تطور الشركة لذا تعمل على أدارة الشركة إتؤمن 

 .المقدمةتحسين جودة خدماتها وتعمل على , نشر ثقافة الجودة لد  موظفيها
     

تعمل الشركة على تدريب وتطوير الكفاتات لديها من اجل رفع مستو   2
 .حوافز لموظفيها اصحاب ا بتكاراتوتقدم  الجودة في خدماتها المقدمة

     

      .تلقى منتجات شركتكم وخدماتها قبو  عاما بين العمات 8

4 
ما تحتاجه من مستلزمات تتعامل شركتكم مع عدد محدد من الموردين لتوريد 

يستطيع الموردين توريد المستلزمات والمواد التي تحتاجها شركتكم و , ومواد
 .بشكل متكرر ويومي

     

5 
إلى تحقيق مستو  متميز من الدقة في حساب بيانات التكلفة شركتكم سعى ت

من خال تحليل األنشطة داخل المنشاة وتجميع  وتشغيل وتتبع ما يرتبط بها 
 .تكاليفمن 

     

5 
لتقديم معلومات أكثر دقة لذا تحتاج شركتكم في ظل منافسة شركات  تعمل

 .حول تكلفة منتجاتها
     

      .تستخدم شركتكم التكنولوجيا بشكل كبير في عملياتها 0

7 
ستراتيجية في شركتكم الى مجموعة متكاملة من يتم ترجمة األهداف اإل

 .مقاييس ادات ا ستراتيجة المقاييس التي تنعكس في صورة
     

2 
يتم التنسيق بين مختلف اقسام شركتكم للقيام بالعمل بصورة متوازية معا 

 .لتحقيق النتائ  واألهداف
     

17 
ستراتيجيات التنافسية تم دارة شركتكم بتحديد متطلبات العميل وتحليل اإلإتقوم 

 .هداف الوقت والجودة والتكلفةأهداف توضع األ
     

11 
ن أدارة شركتكم على التنبؤ بالمبيعات والخدمات الجديدة التي يمكن إتعمل 

أن تطرأ على هم التغيرات التي يمكن أتقدمها لعمائها وكذل  دراسة 
 .ستراتيجية المتبعةاإل

     

12 
يتم تحديد تكلفة منت  شركتكم مقدماه في مرحلة التصميم وتتم عملية تسعير 

 .لظروف المنافسة وليس وفقاه للتكلفة منتجات شركتكم وفقاه 
     

18 
يتم التركيز على إدارة الوقت وا ختناقات في تعظيم اإلنجاز وتخفيض 

استراتيجيات تسعير قادرة على ضبط عمليات  وضع المخزون السلعي ويتم
 تخطيط وجدولة وتقييم المنتجات
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 حوكمة الشركات: المحور ال الث 

 الفقرة م
موافق 
 موافق بشدة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
يوجد فصل واضح بين الملكية واإلدارة ويوجد تحديد واضح للصاحيات 

 .والسلطات داخل شركتكم
     

2 
 يتمتعون التي اإلدارية خبراتهم خال من اإلدارة مجلس أعضات انتخاب يتم
 .والعزل إجراءاتاالنتخاب اتخاذ في المساهمون يشاركو, ابه

     

8 
التي تحكم العمل داخل المؤسسات سوات  واألنظمةبالقوانين تلتزم شركتكم 

 .كانت قوانين وأنظمة مالية ام ادارية ام غيرها من ضوابط العمل
     

4 
تدعيم عنصر النزاهة والشفافية في المعامات التي تقوم بها دارة الشركة بإتقوم 

 .كانت هذه المعامات داخلية ام خارجية مالية ام غير ماليةالشركة سوات 
     

5 
ا ستغال  ملية استخدام الموارد واستغالهاتحسين عدارة الشركة بإتقوم 
  .ا مثل

     

5 
على جذب مصادر تمويل جديدة للشركة ورفع قيمة الشركة إدارة شركتكم عمل ت

 .ومواردها وتعظيم مكانتها
     

0 
المصالح في  ألصحابالتعامل بطريقة عادلة بالنسبة  دارة شركتكمتضمن إ

 من األقلية حقوق حماية حيثتتم, الخطر الماليحالة تعرض الشركة لحا ت 

 .الداخلية علىالمعلومات المطلعين لحساب التداول أو تجارمناإل المساهمين

     

7 
على المسئولية ا جتماعية للشركة عن طريق  دارة الشركة باإلشرافإتقوم 

 .من خال خدمة البيئة والمجتمع ألنشطتهاجراتات مناسبة إ
     

2 
التي  واإلداري المخاطر المتعلقة بالفساد الماليتخفيض تعمل إدارة شركتكم 

 .تواجهها الشركات
     

17 
والنزاهة في القوائم المالية التي  والوضوحالشفافية والدقة دارة شركتكم إتوفر 

 .تصدرها الشركات
     

11 
 مستو  رفع على يعمل الشركات لحوكمة فعال إطاريوجد في شركتكم 

 .الشفافية
     

12 

ة ملكي نقل في حقهم حين من كّلهم المساهمين حقوق حفظدارة بتقوم اإل
 ومراجعة األرباح من مجز   عائد على اإلدارة والحصول مجلس واختيار األسهم
في  العامة الهيئة في اجتماعات الفعالة بالمشاركة والحق المالية القوائم
 .شركتكم

     



7 
 

18 
 الدفاع في الحق حين من المساهمين بين التعامل في لمساواةدارة باتقوم اإل

 .األساسية القرارات في والتصويت والمشاركة القانونية حقوقهم عن
     

14 
 بالشركة المرتبطة األطراف أو المصلحة أصحاب دور دارةتحترم اإل

 .المقرضينو  المساهمينك
     

عمال أمام ا طراف ذات العاقة بإجرات الرقابة على أدارة المجال تفسح اإل 15
 .الشركة

     

 الحسابات مراقب دور عن المناسب الوقت وفي العادل إلفصاحدارة باتقوم اإل 16
 اإلدارة مجلس ألعضات المالية األسهم والتصرفات من العظمى النسبة وملكية

 .المصالح وأصحاب التنفيذيين والمديرين

     

 اإلدارة مجلس وأعضات لرئيس القانونية والواجبات الحقوق تحديددارة بتقوم اإل 17
 التنفيذية اإلدارة على بهم المناط اإلشراف أعضاته ودور اختيارهم وكيفية

 .المراجعة ولجنة المصالح وأصحاب

     

 اتخاذ عملية تشغيل تضمن فعالة ومالية محاسبية نظمتتوفر لد  شركتكم  18
 .عالية بكفاتة اإلداري القرار

     

      .والموضوعية بالنزاهة يتميز شرف ميثاق أو أخاق مدونةيوجد في شركتكم  19
 بكل تتصف وقانونية واجتماعية اقتصادية بيئةدارة شركتكم على توفير إتعمل  20

 .والعدالة والصدق الكفاتة مقومات
     

 وتحقيق المقارنة عملية لضمان للمحاسبة الدولية بالمعاييردارة شركتكم إتلتزم  21
 .وتسهيلها الرقابة

     

العدالة والمساواة عند توزيع الحوافز المادية واإلدارية سوات بين  دارةتتوخى اإل 22
 .الموظفين سوات كانت الحوافز مادية أو ترقيات أو إدارية  المديرين او

     

 دور أساليب المحاسبة االدارية في تيعيل حوكمة الشركات:المحور الرابُ 

 الفقرة م
موافق 
 بشدة

 موافق
موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

1 
فعالية حوكمة  سلوب الموازنات التخطيطية والمرنة الى زيادةأيؤدي تطبيق 

 .الشركات في شركتكم
     

2 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات في إسلوب الموازنات الرأسمالية أيؤدي تطبيق 

 .شركتكم

     

8 
عتبار يساهم في زيادة فعالية حوكمة القوة الشرائية للنقود في عين ا إن اخذ 

 .الشركات في شركتكم
     

4 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات في إسلوب تحليل ا نحرافات أيؤدي تطبيق 

 .شركتكم
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5 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات في إسلوب تحليل التعادل أيؤدي تطبيق 

 .شركتكم

     

5 
زيادة فعالية حوكمة الشركات في لى إيؤدي تطبيق سياسات تسعير مائمة 

 .شركتكم

     

0 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات في إسلوب محاسبة المسئولية أيؤدي تطبيق 

 .شركتكم

     

7 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات في إيؤدي تحديد الواجبات والصاحيات 

 .شركتكم

     

2 
لى زيادة فعالية حوكمة إ (J.I.T)يؤدي تطبيق اسلوب ا نتاج المنضبط 

 0الشركات في شركتكم

     

لى زيادة فعالية حوكمة الشركات في إدارة الجودة الشاملة إسلوب أيؤدي تطبيق  17
 .شركتكم

     

11 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات إسلوب بطاقة ا دات المتوازن أيؤدي تطبيق 
 .في شركتكم

     

12 
لى زيادة فعالية حوكمة الشركات إيؤدي تطبيق الموازنة على اساس ا نشطة 

 .في شركتكم

     

18 
المخاطر  شركتكم تجنيب في مهماه  دوراه  المؤسسية الحوكمة مبادئ تطبيق يلعب
 .المالية

     

      .واإلداري المالي الفشل وتجنب القرار اتخاذ فاعلية من الحوكمة تطبيق يزيد 14

      .تهتم إدارة شركتكم بالمصالح األساسية للمجتمع في مجا ت الصحة والبيئة 15

 

  تعاونكم حسن اا شاكر

 ,,, االحترام والتقدير فائق وتفضلوا بقبول

 الباحث 
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  ((11))ملحق رقم ملحق رقم 

 قادمةبأسماءمحكمياالستبانة

 التخصص الجامعة/  الدرجة العلمية االسم #

 محاسبة الجامعة االسالمية/ استاذ  د سالم حلس0أ 0

 محاسبة الجامعة االسالمية/ استاذ مشارك  علي شاھين0 د 0

 محاسبة الجامعة االسالمية/ استاذ مشارك  حمدي زعرب0د 3

 محاسبة الجامعة االسالمية/ استاذ مشارك  عصام البحيصي0د 4

 محاسبة الجامعة االسالمية/ استاذ مشارك  ماھر درغام0د 5

 احصاء الجامعة االسالمية/ استاذ مساعد  نافذ بركات0د 6

 

 


