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  .نحمد اهللا عز وجل على منه و عونه إلتمام هذا البحث

 ووهبونا كل ما يملكون حتى نحقق لهم آمالهم، إلى من كان نإلى الذي

 ا قدما نحو األمام لنيلننويدفع

بكل قوة، إلى الذين سهروا على المبتغى، إلى الناس الذين امتلكوا اإلنسانية 

تعليمنا بتضحيات جسام مترجمة في تقديسهم للعلم، إلى مدرستنا األولى في 

ات فـلذ نتي وهبلواالحياة،أبائنا الغاليين على قـلوبنا أطال اهللا في عمرهم؛ إلى ال

كل العطاء و الحنان، إلى اللواتي صبرن على كل شيء، اللواتي رعونا حق  نأكبده

لنا بالتوفيق، تتبعونا خطوة  نا سندا في الشدائد، وكانت دعواتهالّرعاية و كانو

في وجوهنا نبع الحنان  نمن ارتحنا كلما تذكرنا ابتسامته خطوة في عملنا، إلى

  اهللا عنا خير الجزاء في الدارينأمهاتنا أعز مالك على قلوبنا و العين جزاهم 

نهدي هذا العمل المتواضع لكي ندخل على قـلوبهم شيئا من السعادة  إليهم

 ةإلى األستاذة المشرف ء الحياةو أخواتنا الذين تقـاسموا معنا عب إلى إخوتنا

والى أفراد أسرنا، سندنا في الدنيا وال نحصي لهم فضل إلى كل  بكوش لطيفة

نا و أحبابنا من دون استثناء إلى أساتذتنا الكرام و كل ئأصدقا أقاربنا و إلى كل

  .رفقاء الدراسة

و في األخير نرجوا من اهللا تعالى أن يجعل عملنا هذا نفعا يستفيد منه جميع 

  .الطلبة المتربصين المقبلين على التخرج

 "أيوب، حسين، مراد " 



 

  

 تحصيله، على وأعنتنا سبله، لنا ويسرت العلم، بنعمة علينا مننت من يا ربنا الحمد لك

 آله وعلى الخلق سيد محمد المعلمين خير على والسالم الصالة نعلم، لم ما وعلمتنا

 :وبعدأجمعين  وصحبه

" لطيفة بكوش ةالدكتور " فاضلةال تناألستاذ الكبير واإلمتنان الجزيل بالشكر نتوجه

 هذا إنجاز في وسند معين خير لنا ةفكان واإلرشادات النصح من بإكليل لعملنا اويجهتلت

  .اإنشغاله رغم البحث

محل  -  شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية موظفي لكل بالشكر نتوجه أيضا

 .بها أفادونا التي المعلومات كل على وكذلك اإلستقبال على حسن -الدراسة 

  

 " وشكرا" 



  الملخص

شــركة دليبــة لصــناعة / �ــدف هــذه الدراســة إىل إيضــاح دور احملاســبة عــن اإلجنــاز يف ترشــيد القــرارات اإلداريــة 

، مســتخدمني 48األنابيــب البالســتيكية، يف منطقــة هبــة الشــرقية ببلديــة قمــار واليــة الــوادي، علــى الطريــق الــوطين رقــم 

: وقـد خلصـت الدراسـة إىل .واملالحظة دون مشاركة كأدوات جلمع البياناتمنهج دراسة احلالة واملقابلة ودراسة الوثائق 

جيـــب علـــى املؤسســـات تبـــين وبـــذلك  دور فعـــال يف حتديـــد نقـــاط االختنـــاق يف املؤسســـات الصـــناعية؛ نظريـــة القيـــودلأن 

كنتــائج   هــامش اإلجنــاز؛نظــرا ألمهيتهــا يف حتديــد و غــري املقيــدة املقيــدة و املــوارد اإلنتاجيــة  لــتحكم يفاحملاســبة عــن اإلجنــاز 

حيــث تســعى  جملــس اإلدارة جيتمــع شــهريا ملناقشــة سياســة شــركة دليبــة وحماولــة مواكبــة التطــورات يف الســوق؛أن نظريــة و 

تعتمــــد يف حســــاب رغــــم ا�ــــا  دائمــــا لتحــــديث آال�ــــا وذلــــك حســــب متطلبــــات الســــوق وآخــــر اآلالت املتطــــورة؛ هــــذه

 .ية؛ كنتائج تطبيقالتكاليف على أسلوب التجميع

  .اتاالختناق، ختفيض التكاليف ،القرارات اإلدارية ،احملاسبة عن االجناز ،نظرية القيود :الكلمات المفتاحية

 

 

 

  



Abstract 

This study aims to clarifying the role of Throughput accounting in 

rationalizing administrative decisions / Deliba Company for the 

manufacture of plastic pipes in the area of Heba Al-Sharqia in the 

municipality of Guemar wilaya El-oued, on the national road No. 48, 

using the case study and interview case study methodology and 

studying the documents and Non – Participant Observation as data 

collection tools.  

The study concluded that: The Theory of constraints has an 

effective role in determining the bottlenecks in industrial 

establishments. Thus, institutions must adopt the Throughput 

accounting to control the restricted and unrestricted production 

resources and their importance in determining the Throughput 

margin. As a theoretical result, the board meet monthly to discuss 

the company's policy and try to keep abreast of developments In 

the market; as these are always seeking to modernize their machines 

according to the requirements of the market and the latest 

advanced machines; Although it depends on the calculation of 

costs on the assembly method; as practical results. 
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  ةـــــــتوطئ

شـــهدت الســـنوات األخـــرية العديـــد مـــن التطـــورات الكبـــرية مبختلـــف جمـــاالت الصـــناعة والـــيت مشلـــت العديـــد مـــن 

ومبــا أن هــدف  .البشــريالتغــريات وطــرق اإلنتــاج مــن تطــور تكنولــوجي يف التصــنيع وإدخــال املكننــة لتقلــل دور العنصــر 

.   غالبيــة الشــركات يكمــن يف أن يكــون أدائهــا متميــزا مــن خــالل حتقيــق أقصــى األربــاح املمكنــة يف ظــل املــوارد املتاحــة هلــا

ازدادت حدة املنافسة والعديد من العراقيل والصعوبات املتمثلة يف القيود الداخلية واخلارجية اليت فرضتها البيئـة الصـناعية 

حتســـني أداء الشـــركات إال يف حالـــة تطـــوير أنظمـــة التكـــاليف هـــدف ال يتحقـــق . كثـــرية أمـــام املســـتهلكني  وظهـــور بـــدائل

وتقلــيص املخـــزون واســـتغالل املــوارد املتاحـــة أفضـــل اســتغالل وتركيـــز علـــى دراســة وحتليـــل القيـــود الــيت تواجـــه املؤسســـة يف 

تاجيــة وفعاليــة األنظمــة الــيت مــن شــأ�ا تعظــيم الرحبيــة ممــا يــؤدي إىل زيــادة القــدرة اإلن. خمتلــف مســتويا�ا والتغلــب عليهــا

  .اإلمجالية للشركة

ســـــاعد اإلدارة يف حتســـــني أداءهـــــا بشـــــكل جيـــــد مـــــن خـــــالل العمـــــل علـــــى فـــــك يإن اســـــتخدام نظريـــــة القيـــــود 

االختناقات حيث يتم النظر إىل األنشطة اليت ال تضيف قيمة على أ�ا أنشطة ميكـن التعامـل معهـا مـن خـالل خطـوات 

مــن نظريــة القيــود ظهــر مفهــوم احملاســبة علــى اإلجنــاز الــيت تعتــرب بــدورها  انطالقــا. تحســني املســتمر داخــل نظريــة القيــودال

وتعــد احملاســبة علــى اإلجنــاز أداة تســتخدمها اإلدارة مــن مواجهــة الحتياجا�ــا مــن املعلومــات الالزمــة . تطــور هلــذه النظريــة

وتسـاعد . الل دراسة معمقة علـى نظـم التكـاليف والعمـل علـى تطويرهـاوالسعي لتطور املستمر، وكل هذا يتحقق من خ

احملاسبة على اإلجناز إجياد مؤشرات جديدة يف عملية ترشيد القرارات اإلدارية؛ وهذه املؤشرات ميكـن االعتمـاد عليهـا يف 

  .ة النقدية أو الدقائقاختاذ قرار إداري يتعلق بعملية إنتاجية مثال ميكن حساب كل مرحلة من مراحل اإلنتاج بالوحد

  إشكالية الدراسة 

ال تعترب نظم التكاليف التقليدية دقيقـة يف تقـدمي املعلومـات الـيت مـن شـأ�ا املسـاعدة يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة 

وهذا مما استدعى البحث عن سبل أو نظم جديدة تساعد يف ترشيد القـرارات اإلداريـة بـاألخص نظـام احملاسـبة .السليمة

جنـاز ملعرفـة أثرهـا عنـد تطبيقهــا كـأداة لرتشـيد القـرارات وذلـك مـن خــالل اإلجابـة علـى التسـاؤل الرئيسـي ملشــكلة علـى اإل

  : البحث

  المحاسبة عن اإلنجاز في ترشيد القرارات اإلدارية ؟ كيف تساهم
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 .تساهم احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات االدارية يف الشركات الصناعية - 

 :لكل منها ثالث على التوايل سيتم اعتماد الفرضيات الفرعية التالية

  تطبيق نظرية القيود يؤدي لرتشيد قرارات الشراء ؛ - 

 تؤدي لرتشيد قرارات الصنع؛تطبيق نظرية القيود  - 

 ؛رتشيد القرارات االستثمار يف آالت وإجراء حتسينات على املرحلةل تطبيق نظرية القيود كأداة  - 

  تطبيق احملاسبة عن اإلجناز كأداة لرتشيد قرارات الشراء ؛ - 

 تطبيق احملاسبة عن اإلجناز تؤدي لرتشيد قرارات الصنع؛ - 

 .إىل ترشيد القرارات االستثمار يف آالت وإجراء حتسينات على املرحلة ن اإلجناز كأداة طبيق احملاسبة عت - 

  مبررات اختبار الموضوع

  حسب اطالعنا يوجد قلة الدراسات اليت تتضمن املوضوع خصوصا يف البيئة اجلزائرية؛ - 

  الرغبة الشخصية من طرف الطلبة يف دراسة املوضوع؛ - 

  .طبيعة التخصص - 

 أهداف الدراسة 

بنــاء علــى حتديــد إشــكالية البحــث وفرضــياته الغــرض األساســي منــه ال خيــرج عــن كونــه حماولــة لتحقيــق أهــداف 

  :التالية



  مــقدمـــة 

 

 
   
   

  ت 

بيان مفهوم احملاسبة عن اإلجناز، وتقيـيم مـدى فعاليتهـا كوسـيلة متطـورة يف تـوفري املعلومـات املالئمـة ملسـاعدة اإلدارة  - 

  يف ترشيد قرارا�ا؛

اإلجنــاز يف تشــخيص القيــود الــيت تعيــق عمــل الوحــدة االقتصــادية وبالشــكل الــذي  توضــيح دور مــدخل احملاســبة عــن - 

 يسهم يف إدارة االختناقات ورفع مستوى األداء؛

تطبيـــق حماســـبة اإلجنـــاز حيـــث تســـاعد االدارة يف حتديـــد نقـــاط االختنـــاق ومعرفـــة كيفيـــة التعامـــل معهـــا توضـــيح أمهيـــة  - 

 .وحتسني كفاءة وفعالية املؤسسات

  سةأهمية الدرا

تتــأيت أمهيـــة هـــذا البحـــث مـــن دور احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف معاجلـــة اآلثـــار الســـلبية النامجـــة عـــن ســـوء إدارة مجيـــع 

املـــوارد يف األنشـــطة املقيـــدة ممـــا يـــؤدي إىل اخنفـــاض األداء والـــذي يعكـــس بـــدوره علـــى عـــدم قـــدرة الشـــركات علـــى حتقيـــق 

اسـبة عـن اإلجنـاز لـإلدارة كو�ـا احـد أسـاليب احملاسـبة اإلداريـة ممـا أهدافها املنشودة فضال عن املعلومـات الـيت تقـدمها احمل

  .يسهم يف معاجلة هذا االخنفاض وتوفري معلومات تساهم يف ترشيد القرارات اإلدارية

  حدود الدراسة

  :تتمثل حدود البحث يف احلدود التالية

 بلديـة قمـار واليـة الـوادي، علـى الطريـق تقتصر الدراسة  علـى شـركة دليبـة يف منطقـة هبـة الشـرقية ب :الحدود الموقع

  ؛48 الوطين رقم

 تقتصر الدراسة على فرتة إعداد الدراسة:الحدود الزمنية.  

 منهج الدراسة

  :وذلك وفق جانبني منهج دراسة احلالة اعتمدنا يف إعدادنا هلذا البحث عن املنهج الوصفي

 الدراسـة النظريــة مـن خـالل االطــالع علـى الكتـب واألحبــاث العلميـة املنشـورة الــيت تناولـت كـل مــن  :الجانـب األول

احملاسبة اإلدارية وتطورها وظهـور نظريـة القيـود واحملاسـبة علـى اإلجنـاز وترشـيد القـرارات، إضـافة إىل األحبـاث الـيت تناولـت 

  .اجل تكوين معريف مناسب إلعداد دراسة احلالةالتكامل بينهم واثر ذلك يف حتقيق أهداف الشركات، وذلك من 



  مــقدمـــة 

 

 
   
   

  ث 

 يشــمل إجــراء دراســة حالــة شــركة دليبــة لصــناعة األنابيــب البالســتيكية، وذلــك مــن خــالل تطبيــق  :الجانــب الثــاني

ل املبيعـــات ؤو ملســـري العـــام ومســـئول اإلنتـــاج ومســـاحملاســـبة عـــن اإلجنـــاز ونظريـــة القيـــود، باإلضـــافة إىل مقابلـــة شـــفوية مـــع ا

  .العتماد على وثائق الشركة املقدمة من طرفهاوكذلك و ا

  صعوبات البحث

  نقص الدراسات اليت تدرس هذا املوضوع وخصوصا يف البيئة العربية؛ - 

جتميعهــا وفقــا ملــا تتطلبــه  وإعــادةاعتمــاد الشــركة علــى سياســة التجميــع يف حســاب التكــاليف ممــا تطلــب منــا فصــلها  - 

 .دراسة احلالة

  هيكل البحث 

حيث متت تقسيمها إىل فصلني واحد نظـري واآلخـر تطبيقـي ) IMRAD(الدراسة وفقا لطريقة مت اجناز هذه 

  :وفقا ملا يلي

 اإلطــــار النظــــري ملســــامهة ول مت التطــــرق فيــــه إىل األبحــــث امل: مت تقســــيم هــــذا الفصــــل إىل مبحثــــني :الفصــــل األول

يف البدايـة اإلطـار النظـري مطالب مت عـرض فيهـا  3إىل احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات اإلدارية حيث مت تقسيمه 

 لنظريــة القيــود كنقطــة انطــالق حنــو تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز كمطلــب أول مث يف املطلــب الثــاين مت التطــرق إىل مفهــوم

ملبحـــث احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز ويف األخـــري مت التطـــرق إىل العالقـــة يف احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف ترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة، وا

فــتم فيــه عــرض الدراســات الســابقة الــيت تناولــت املوضــوع حمــل الدراســة باللغــة العربيــة واملطلــب الثــاين الدراســات : الثــاين

  .السابقة باللغة األجنبية، ويف املطلب الثالث بينا خصوصية الدراسة وعرض أوجه الشبه واالختالف

 ومت مت التقسـيم هـذا الفصـل إىل مبحثـني، ففـي املبحـث األول والـذي كـان بعنـوان الطـرق واألدوات :الفصل الثاني ،

مــا املبحــث الثــاين أ، طريقــة والثــاين األدوات املســتخدمة يف مجــع البيانــات ومتغــريات الدراســةتقســيمه إىل مطلبــني األول ال

األول تطبيقات نظريـة لنظريـة القيـود يف الشـركة حمـل فكان حتت عنوان النتائج ومناقشتها، كذلك مت تقسيمه اىل مطلبني 

ـــة االنابيـــب شـــركة دليبـــة لصـــناعة  الدراســـة، امـــا املطلـــب الثـــاين مســـامهة احملاســـبة عـــن االجنـــاز يف ترشـــيد القـــرارات االداري

 البالستيكية

  



  :الفصــل األول

  الجـــانب النظــــــري
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  تمهيد

تعــد احملاســبة للمحاســبة اإلداريــة جمــال واســع للمعلومــات الالزمــة الــيت تتــيح ألصــحاب املســؤولية يف املؤسســات 

واملصــانع والشــركات اختــاذ القــرارات الصــائبة ومــع التطــور الكبــري الــذي شــهدته املؤسســات الصــناعية والشــركات التجاريــة 

ة ضـرورة االنتقـال مـن املبـادئ التقليديـة للقيـاس واختـاذ جمـرى وغريها مـن املؤسسـات الرحبيـة أصـبح لزامـا علـى هـذه األخـري 

التطــور والســرعة يف اختــاذ القــرارات والــيت قــد تكــون مصــريية يف بعــض األحيــان، ونتيجــة للعديــد مــن التطــورات والتغــريات 

ملؤسســات الــيت الــيت طــرأت علــى احملاســبة اإلداريــة فقــد ظهــر مــا يســمى باحملاســبة عــن اإلجنــاز والــذي اختذتــه العديــد مــن ا

  .اإلدارية�دف للربح كنموذج هلا للمساعدة يف اختاذ قرارا�ا 

 :يتطرق هذا الفصل يف هذا الفصل إىل اجلانب النظري حيث مت تقسيمه إىل مبحثني

  

 االطار النظري ملسامهة احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات االدارية؛: المبحث األول  

 سابقةالدراسات ال: المبحث الثاني.  
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  االطار النظري لمساهمة المحاسبة عن االنجاز في ترشيد القرارات االدارية: المبحث األول

احملاسـبة عـن كـل مـن نظريـة القيـود و   مت التطرق يف هذا املبحث إىل نبذة تارخيية عن تطور احملاسبة اإلدارية وبـروز

برتشـيد القـرارات  ةكل منهمـاوعالقـ مث مت عـرضموضـوع الدراسـة،  واليت متثل حمور األساسية هلمااإلجناز وإعطاء مفاهيم 

  .اإلدارية اليت تتخذها اإلدارة واملتمثلة يف جملسها

  تطبيق المحاسبة عن االنجاز ونظرية القيود نقطة االنطالق نح: المطلب األول

موجـه و وه ،(The goal)جولـدرات يف كتابـه بعنـوان اهلـدف . مو متثل نظريـة القيـود فلسـفة إداريـة أدخلهـا اليـاه

ملسـاعدة الشــركات يف حتقيـق أهــدافها، ويــأيت هـذا العنــوان مــن القـول بــأن أي نظـام مقيــد يف حتقيــق أكثريـة أهدافــه نتيجــة 

لوجود عدد قليل جدا من القيـود، وبـأن هنـاك دائمـا قيـد واحـد علـى األقـل حيـد مـن طاقـة الشـركة، وتسـعى نظريـة القيـود 

وهـي موضـحة  .1وازالته وإعادة هيكلة بقية الشركة من حوله، وذلك باستخدام اخلطوات اخلمـسإىل التعرف على القيد 

  :يف الشكل التايل

  خطوات نظرية القيود): 01- 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

أطروحة دكتوراه تدخل يف اطار :لطيفة بكوش، مسامهة التسيري على أساس األنشطة يف حتسني األداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة جممع صيدال :المصدر

جامعة حممد ،ة والتجارية وعلوم التسيريقسم علوم التسيري كلية العلوم االقتصادي،مدرسة الدكتوراه االقتصاد التطبيقي وتسيري املنظمات ختصص حماسبة ونظم املعلومات

  .66ص ،2017-2016خيضر بسكرة اجلزائر 

 

                                                
  .71، ص 2011حممد الفيومي حممد وآخرون، احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية، املكتب اجلامعي للبحث، اإلسكندرية، مصر،  1
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 تعريف نظرية القيود: أوال

منـــــذ إطـــــالق جولـــــدرات لنظريـــــة القيـــــود كفلســـــفة إداريـــــة حتمـــــل يف طيا�ـــــا جمموعـــــة مـــــن املفهومـــــات والقواعـــــد 

إال أ�ـم مل يسـتطيعوا التوصـل إىل . ف منهـاواملمارسات؛ سعى العديد من الباحثني إىل حتديـد مفهـوم هـذه النظريـة واهلـد

وذلــك بســبب اخــتالف وجهــات نظــرهم لطريقــة تطبيــق هــذه النظريــة وأســلوب اســتخدامها وجمـــال  ،مفهــوم مشــرتك هلــا

ـــود النشـــاط) Goldratt،1988(فقـــد عرفهـــا  ،تطبيقهـــا كمـــا   ،بأ�ـــا نظريـــة شـــاملة إلدارة وتشـــغيل املنظمـــة يف ضـــوء قي

بأ�ـــا مـــنهج يهـــدف إىل إجيـــاد أكثـــر الطـــرق كفـــاءة إلزالـــة أعظـــم العوائـــق الـــيت تعيـــق تقـــدمي  )Hilton، 2008( عرفهـــا

كما عرفهـا الكاشـف بأ�ـا جمموعـة مـن املفـاهيم واألسـس اهلادفـة إيل مسـاعدة اإلدارة علـى حتديـد مـا يواجههـا   ،املؤسسة

ديــد التغــريات الضــرورية وكيفيــة وطريقــة التغلــب عليهــا مــن خــالل حت ،مــن حتــديات وهــي بصــدد الســعي لتحقيــق أهــدافها

إحداثها بكفاءة وفعالية من خالل استعراض التعريفات السابقة لنظرية القيود وجد عالء الدين برجياوي أن هـذه النظريـة 

فلســفة إداريــة �ــدف إىل حتقيــق فاعليــة التشــغيل وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل تعظــيم و ميكــن أن يعــرب عنهــا كمنهجيــة أ

ؤسســة عـــن طريــق حتقيـــق االســـتخدام الفعــال ملواردهـــا واالســتمرار يف حتســـني األداء مــن خـــالل عمليـــة الرحبيــة الكليـــة للم

  2:عموما ميكن تقسيم القيود اليت تواجه املؤسسة إىل. 1التحسني املستمر

 قيـــود خارجيـــة )External constraints :(ضـــة علـــى املؤسســـة مـــن مصـــادر خارجيـــة،املفرو ت احملـــددا جمموعـــة  

  :وتشمل

 مـن أكثـرو أ لواحـدة الطويـلو أ القصـري اآلجـل يف األوليـة املـواد قلـة حالـة يف القيـد هـذا وينشـأ :األوليـة المـواد قيـود -

 معني؛ منتج لتصنيع الضرورية املكونات

 تام إنتاج كمية خمزون وتعد اإلنتاجية العملية على املفروضة اخلارجية القيود أهم أحد النوع هذا يعد  :الطلب قيد -

 .القيد هلذا دالة القيد خمرجات طاقة كامل من جبزء إنتاجي خط تشغيلو أ

                                                
إدارة اجلـودة الشـاملة ونظريـة القيـود يف ختفـيض التكلفـة وحتسـني االجنـاز، جملـة جامعـة تشـرين للبحـوث والدراسـات العلميـة، سلسـلة العلـوم عالء الدين برجياوي، أثر العالقة التكامليـة بـني نظـام 1

  .219-218،  ص2014، سوريا، 4، العدد 36االقتصادية والقانونية ا�لد 
أطروحـة دكتــوراه تـدخل يف اطـار مدرســة الـدكتوراه االقتصــاد :سســات االقتصـادية اجلزائريــة دراسـة حالـة جممــع صـيداللطيفـة بكـوش، مســامهة التسـيري علـى أســاس األنشـطة يف حتسـني األداء املؤ  2

  .66، ص2017-2016د خيضر بسكرة اجلزائر التطبيقي وتسيري املنظمات ختصص حماسبة ونظم املعلومات،قسم علوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة حمم
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  قيــود داخليــة)Internal constraints( :قــدر�ا  مــن جمموعــة مــن العوامــل املوجــودة داخــل املؤسســة والــيت حتــد

 :وتضم

 والتجهيـزاتبـاآلالت  اإلنتاجيـة املتمثلـة العمليـة علـى املفروضـة الداخليـة القيـود أهـم يعـد مـن: الطاقـة مـوارد قيـود - 

 احتياجـات علـى تلبيـة قـادرة غـري القيـد تكـون خمرجـات عنـدما القيـد هـذا ويظهـر .أخـرى ملموسـة مـوارد وأي واألفـراد

 القيد؛ دالة هلذا التشغيل حتت إنتاج خمزونات كمية كما تعد السوق

 نتيجـة وتنشـأ مرئـي وغـري املـدى طويـل تأثري ذات كو�ا اكتشافا القيود أصعب من تعد: اإلدارية السياسات قيود - 

 .معينة بقاعدة االلتزام ضرورة مثل املؤسسة يف السياسات بعض لتطبيق

). Loose constraints(إن القيود اليت ال تستخدم بشكل كامل مـن قبـل مـزيج املنتجـات هـي قيـود فضفاضـة 

) Binding constraint( العــائقو مــن ناحيــة أخــرى، مــزيج املنــتج يســتخدم مجيــع املــوارد احملــددة مــن القيــد، مث القيــد ه

ـــق الزجاجـــة أ ـــاق و والـــذي يـــدعى عن النشـــاط الـــذي يكـــون الطلـــب علـــى مـــوارده يفـــوق قـــدرة و وه ؛)Bottleneck(االختن

هلــذا فــإن . دائمــا قيــد ولكــن القيــد ال يكــون بالضــرورة اختناقــاً و االختنــاق ه) Gal(غــال : وفقــا لـــ. املؤسســة علــى توفريهــا

بــذلك يتضــح أن القيــود يــتم ختطيطهــا . زيج األمثــل مبراعــاة القيــود الــيت تواجــه املؤسســةاألمثليــة يف القيــود هــي اختيــار املــ

حـدوثها و العمـال املـاهرين لـيس هلـا موقـع حمـدد لظهورهـا أو ووضعها قبل البدء بالعمليـة اإلنتاجيـة فقـد تكـون نـدرة املـوارد أ

نـاق فيحـدث أثنـاء التشـغيل أي أثنـاء أداء العمليـة بعـدها، أمـا االختو أثناءهـا أو فقـد تكـون قبـل البـدء بالعمليـة اإلنتاجيـة أ

 .1اإلنتاجية وقد يكون غري خمطط له، إال أنه ميكن أن يتحول القيد إىل اختناق

  أهمية استخدام نظرية القيود :ثانيا

جـــودة؛ ممـــا  تســـعى أي مؤسســـة إىل حتقيـــق أهـــدافها والعمـــل علـــى تقيـــيم خـــدما�ا بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة وأفضـــل

لــذا ال بــد هلــا مــن إعــداد هيكلــة وتنظــيم العمليــات واملراحــل . يســاعد علــى تعزيــز وضــعها التنافســي وحصــتها التســويقية

وهـذا مـا يتوافـق .املختلفة داخل املؤسسة والعمل على التخلص من أي معوقات وقيود حتـد مـن قـدر�ا علـى حتقيـق ذلـك

مــن املشــاكل اإلنتاجيــة مــن خــالل الرتكيــز علــى نقــاط االختنــاق ومشــاكل  مــع فلســفة نظريــة القيــود الــيت �ــدف إىل احلــد

                                                
 . 66ص مرجع سابق ،لطيفة بكوش   1
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حيـث تسـاعد نظريـة القيـود .عدم توازن الطاقة والعمل على حتديد ومعاجلة القيود اليت تشكل نقاط اختناق للمؤسسـات

د ومعاجلــة مــن خــالل جمموعــة مــن األدوات الــيت تســاعد علــى حتديــ ،املؤسســات علــى زيــادة الرحبيــة علــى املــدى القصــري

مــن خــالل العمــل علــى زيــادة القيمــة  ،حتقيــق الرحبيــةو يف تقــوم علــى مبــدأ أساســي وه. القيــود الــيت تعيــق حتديــد أهــدافها

األمر الـذي يسـاعد علـى حتقيـق الرحبيـة وزيـادة  ،وختفيض حجم التخزين ،املضافة بزيادة املبيعات وتلبية متطلبات السوق

ومــن أجــل حتقيــق ذلــك  ،حتقيــق الرحبيــةو أن هــدف نظريــة القيــود ه) Heizer( حيــث يــرى. معــدل العائــد علــى االســتثمار

  :1البد من الرتكيز على ثالثة عوامل

 القيمة اليت حتققها املؤسسة عن طريق املبيعات؛و ه: االنجاز  

 ما تشرتيه املؤسسة من مواد من أجل إعادة بيعها واستخدامها يف االجناز؛و ه: المخزون  

 مجيع النفقات واألموال اليت تنفقها املؤسسات على املخزون من أجـل حتويلـه إىل منـتج تـام وهي : تكاليف التشغيل

 .ومباع وبالتايل حتقيق االجناز

فلكي حتقق املؤسسة أفضل رحبية عليها أن تعمل على حتقيق أكرب قدر من االجناز وذلك من خالل زيادة االجناز 

 .2ملخزونباالعتماد على ختفيض تكاليف التشغيل وتكاليف ا

  خطوات تطبيق نظرية القيود: ثالثا

. )01-01(توجد مخس خطوات رئيسـية إلدارة املـوارد اإلنتاجيـة وفقـا لنظريـة القيـود والـيت مت عرضـها يف الشـكل رقـم

  :3ويتمثل تفصيل هذه اخلطوات فيما يلي

علـى  -قيـد–مركـز اختنـاق  مرحلة تعرب عـنو ويتمثل يف أضعف عملية أ ،حتديد القيد الذي حيد من إمكانية التصنيع -1

  وهي املرحلة ذات أقل طاقة إنتاجية بالوحدات؛. حجم وبالتايل نظام اإلنتاج باملؤسسة

                                                
  .41،42،ص، 2015ية االقتصاد، سوريا، منايف علي العازل،  التكامل بني نظرية القيود ونظام التكاليف على أساس األنشطة وأثره يف رفع رحبية األقسام االنتاجية جامعة حلب كل 1
  .41منايف علي العازل،  مرجع سابق، ص 2
، مصــر، 2014/معيــة اإلســكندرية، الطبعــة األوىل، ناصــر نــور الــدين عبــد اللطيــف، دراســات يف احملاســبة اإلداريــة اإلســرتاجتية إلغــراض حتســني األداء واإلنتاجيــة وتدنيــة التكــاليف، الــدار اجلا 3

  .234-233ص
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حتديـد كافــة الســبل والوســائل واإلجــراءات الــيت تســاعد علــى حتقيــق وفــرض رقابــة صــارمة علــى املرحلــة الــيت متثــل مركــز  -2

صى استغالل ممكن لطاقا�ا حيث أن حدوث أي خسـائر تشـغيل املعيب بغية حتقيق أقو التالف أو اختناق لتدنيه الفاقد أ

 سيؤثر بالسلب بال شك على إنتاجية املؤسسة ككل؛

ضــبط عمليــات التشــغيل يف العمليــات واملراحــل األخــرى الــيت ال متثــل قيــد حبيــث تتناســب مــع طاقــة القيــد مبــا يعــين  -3

بـار حسـابات حـدود القيـد لتجنـب خمـزون �ـا مـن العمل على تشغيل العمليات واألقسام األخـرى مـع األخـذ بعـني االعت

 وحىت ال حتدث �ا أي أعطال عشوائية قد تؤثر أيضا بالسلب على عدم االستغالل األقصى لطاقة القيد؛ ،ناحية

مركـز اختنـاق باسـتخدام كـل البـدائل املتاحـة؛ ومـن أهـم  و إجراء كل ما يلزم من حتسينات على املرحلة اليت متثـل قيـد أ -4

 :لتلك البدائ

 بديل التشغيل لوقت إضايف باملرحلة؛ 

  كز االختناق لدعم طاقة اإلنتاجيةبديل شراء جتهيزات اآللية ملر. 

إذا جنحت عملية وإجراءات التحسني فيعين ذلك القضاء على مركز االختناق احلايل وقد يرتتب على ذلك ظهور  -5

وبالتايل يتم إعادة اخلطوات السابقة على تلك  ،مركز اختناق على اإلنتاجو مرحلة أخرى هي اليت أصبحت متثل قيد أ

 . وهكذا حبيث تصبح عملية حتسني األداء عملية مستمرة ،املرحلة اليت باتت متثل مركزا جديدا لالختناق مرة أخرى

يعترب حتسينا فعاال أما و بصفة عامة إذا مت إجراء التحسني يف املرحلة اليت متثل قيد على نظام وحجم اإلنتاج فه

كان مت التحسني يف مرحلة أخرى خبالف املرحلة اليت متثل قيد فيعترب حتسينا غري فعال وجيب أن يكون مرفوضا من إذا  

 .متخذي القرار
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  دور نظرية القيود في ترشيد القرارات اإلدارية :رابعا

ســـوف تتحقـــق إلدارة القيـــود ونقـــاط االختناقـــات والعمـــل علـــى إزالتهـــا ) TOC(بتطبيـــق مفـــاهيم نظريـــة القيـــود 

انسيابية يف تدفق املـوارد ومـن مث زيـادة عائـد العمليـات الداخليـة، إن االسـتخدام املتكامـل للبيانـات الـيت يوفرهـا النظـامني 

  :1يفيد يف ترشيد عملية اختاذ العديد من القرارات منها

 قـــرارات التســـعري قصـــرية  ختـــاذإذ يـــتم االعتمـــاد علـــى املعلومـــات الـــيت توفرهـــا نظريـــة القيـــود عنـــد ا :قـــرارات التســـعير

  ؛األجل

 إن املعلومات اليت توفرها نظريـة القيـود تسـتخدم لقيـاس مزايـا تنـوع املنتجـات يف صـورة  :قرارات تشكيلة المنتجات

 مدى االجناز املتحقق ومدى املرونة؛

 الصـنع أوال اســتنادا علـى مـا تــوفره و مــن األفضـل أن يقـوم املـديرون باختــاذ قـرارات الشـراء أ :الصـنعو قـرارات الشـراء أ

  . نظرية القيود من معلومات

  مفهوم المحاسبة عن اإلنجاز: المطلب الثاني

  ماهية المحاسبة عن االنجاز: أوال

  التطور التاريخي للمحاسبة عن االنجاز-1

األمريكي للكفايــة اإلنتاجيــة و عنـدما قــام جملــس األجنلـم  1950إىل عــام  "احملاسـبة اإلداريــة  "يرجـع ظهــور تعبــري 

الذي زار عدد من املنشآت الصناعية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة  "فريق احملاسبة اإلدارية  "بتشكيل فريق حتت اسم 

عرض املعلومات احملاسبية بصـورة تـؤدي إىل املسـاعدة  ": ، والذي عرفها على أ�ا"احملاسبة اإلدارية "نشر تقريره بعنوان و 

وقـد أوصـى هـذا الفريـق بضـرورة قيـام حماسـب ."اإلدارة يف وضع السياسات وتصريف العمليات اليوميـة للمنشـأة  وترشيد

تركيـز جهـوده يف تـوفري معلومـات و التكاليف مبجهودات أكرب للتعريف على مشـاكل اإلدارة والعمليـات الفنيـة يف املنشـأة 

  .القرارات تؤدي إىل ترشيد سياسة اإلدارة وزيادة مقدر�ا يف اختاذ

                                                
ظريـة القيـود وأثـره يف ترشـيد القـرارات، حبـث تطبيقـي يف الشـركة العامـة للصـناعات اجللديـة، جملـة دراسـات ماجدة عبد ا�يد عبد العزيز، صالح صاحب شاكر البغدادي، البعد االسرتاتيجي لن 1

 .177، ص 2013،  الفصل الرابع، السنة 5حماسبية ومالية، ا�لد الثامن، العدد 
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وضــعت جلنــة احملاســبة اإلداريــة يف مجعيــة احملاســبني األمريكيــة تعريــف للمحاســبة اإلداريــة جــاء م  1959يف عــام 

املفــاهيم املالئمــة يف تطــوير املعلومــات االقتصــادية التارخييــة واملتوقعــة عــن املنشــآت مــن أجــل و أ�ــا تطبيــق للوســائل (فيــه 

  .1)قتصادية واختاذ القرارات الرشيدةمساعدة إلدارة يف وضع خطة لألهداف اال

  تعريف المحاسبة اإلدارية والمحاسبة عن االنجاز-2

ويــتم قيــاس هــذه . خدمــةو تعــرف التكلفــة علــى أ�ــا قيمــة املــوارد الــيت يــتم التضــحية �ــا للحصــول علــى ســلعة أ

مسـتقبال وهـذه تعـرف بالنفقـات، لـذلك عرفـت يتم التعهد بدفعها و التضحية باملبالغ النقدية اليت يتم دفعها عند املبادلة أ

تلـك الـيت يـتم التعهـد بوقعهـا مسـتقبال مـن أجـل احلصـول و العينية اليت وقعت فعـال أو النفقة على أ�ا التضحيات النقدية أ

خدمة، لذا تكون تكلفة األصل عبـارة عـن جممـوع النفقـات الـيت تتحملهـا املنشـأة يف سـبيل احلصـول علـى  وعلى سلعة أ

مثـن شـرائها مـن الشـركة زائـد قيمـة الرسـوم اجلمركيـة : فإذا كـان األصـل عبـارة عـن سـيارة فـان تكلفتهـا تتكـون مـناألصل، 

وتكاليف تسجيلها يف دائرة السري، وباملثل فان تكلفة اإلنتاج تتمثل يف تكلفة املـواد اخلـام، وأجـور العمـال، واملصـروفات 

ة باستخدام جمموعة من األسس واإلجراءات الـيت تسـاعدها يف حتديـد تكلفـة الالزمة إلنتاج املنتج، وتقوم احملاسبة اإلداري

اإلنتــاج، وهــذه األســس واإلجــراءات منظمــة بطريقــة معينــة تعــرف بنظــام التكــاليف لــذلك ميكــن تعريــف نظــام التكــاليف 

يــع التكــاليف علــى أنــه عبــارة عــن جمموعــة مــن األســس واإلجــراءات املنظمــة بطريقــة معينــة للقيــام بتجميــع وختصــيص وتوز 

علــــى أهــــداف التكلفــــة، وميكــــن كــــذلك تعريــــف هــــذه األنظمــــة علــــى أ�ــــا تعمــــل علــــى جتميــــع املعلومــــات، وتصــــنيفها، 

وتلخيصـــها، وحتليلهـــا، والتقريـــر عنهـــا إىل اإلدارة ملســـاعد�ا يف أنشـــطة التخطـــيط والرقابـــة واختـــاذ القـــرارات، لقـــد أعطـــى 

  .2ية يف خدمة األغراض اإلدارية باملقارنة مع هدف حتديد تكلفة اإلنتاجالتعريف األخري اهتماما لدور احملاسبة اإلدار 

مع تزايد االهتمام يف احملاسبة اإلدارية، فقد بات هناك العديـد مـن املفـاهيم الـيت تصـورها وتـأطر مفهومهـا فعلـى 

إيصــال املعلومــات و تلخــيص وحتليــل و النظــام الــذي يقــوم جبمــع وتصــنيف ": احملاســبة بأ�ــا) Kaplan(ســبيل املثــال عــرف 

وزمــالؤه فقــد وصــف احملاســبة اإلداريــة  ) Horngren(أمــا . "الــيت تســاعد املــديرين يف اختــاذ القــرارات والرقابــة علــى التنفيــذ

                                                
  .11، ص2002ع والطباعة، األردن، الطبعة األوىل مؤيد حممد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور، احملاسبة اإلدارية، دار املسرية للنشر والتوزي 1

  .6-5، ص 2007حممد تيسري عبد احلكيم الرجيب، احملاسبة اإلدارية، جامعة الكويت،دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة،   2
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النظـــام الكمـــي للمعلومـــات يف معظـــم الشـــركات، يهـــدف إىل إيصـــال املعلومـــات إىل املـــديرين ": كتعريـــف أول هلـــا بأ�ـــا

أن احملاســبة اإلداريــة ) Belkaoui(ويقــول . "ت الروتينيــة ووضــع السياســات املختلفــة لغايــات التخطــيط ومراقــب العمليــا

طالــب بأ�ــا و ويصــفها حييــي أب. مصــممة لتزويــد متخــذي القــرارات يف الشــركات باملعلومــات الالزمــة عــن موضــوع القــرار

تصــادية الــيت تعمــل علــى إنتـــاج االقو اإلحصــائية و اإلداريــة و ذلــك النظــام الــذي ميثــل يف جمموعــة مــن األســاليب احملاســبية 

  .1إيصال املعلومات ملراكز املسؤولية لكي تزاول نشاطها يف جمال التخطيط والرقابة واختاذ القرارات و 

يعتــرب نظــام معلومــات احملاســبة اإلداريــة نظــام فرعــي وبالتــايل جــزء مــن نظــام املعلومــات احملاســيب، ويهــتم  :التعريــف الثــاني

تصـادية، وقيـاس وحتليـل تلـك األحـداث والتقريـر عنهـا ملختلـف املسـتويات اإلداريـة بالوحـدة بالتعرف على األحـداث االق

االقتصادية مبا يسـاعد اإلدارة بالقيـام بوظائفهـا يف جمـاالت التخطـيط والرقابـة واختـاذ القـرارات وتقيـيم األداء وتطبيـق نظـم 

 .2الثواب والعقاب

  :3هلا عدة أهداف من أمهها ومن التعريف السابق للمحاسبة اإلدارية يتضح أن

 توفري املعلومات املالئمة ألغراض التخطيط واختاذ القرارات؛  

 توفري املعلومات املالئمة لتقييم أداء اإلداريني يف كافة املستويات اإلدارية بالوحدة االقتصادية؛ 

 توفري املعلومات املالئمة لتحفيز اإلداريني لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية؛ 

 املعلومات املالئمة حلل املشاكل يف كافة املستويات اإلدارية بالوحدة االقتصادية توفري. 

  : بأ�ا يف حني تعرف احملاسبة عن اإلجناز

 �ــاوأ .املؤسســة رحبيــة زيــادة �ــدف القــرارات اختــاذ يف الــدعم للمــديرين يــوفر اإلداريــة للمحاســبة مبســطًا أســلوبًا

 البســيطة التــدابري علــى تركــز مث ألهــدافها الشــركة حتقيــق مــن حتــد الــيت العوامــل حتــدد اإلدارة حلســاب نســبًيا جديــدة طريقــة

                                                
 .12مؤيد حممد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور، مرجع سابق،ص - 1

 .37 ، ص2014احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ألغراض حتسني األداء واإلنتاجية وتدنية التكاليف،جامعة االسكنرية، مصر، الدار اجلامعية، يف، دراسات يف طناصر نور الدين عبد الل   2
  .37، ص 2014سكنرية، مصر، الدار اجلامعية، يف، دراسات يف احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ألغراض حتسني األداء واإلنتاجية وتدنية التكاليف،جامعة االطناصر نور الدين عبد الل - 3
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 أفضــل تكلفــة بيانــات الــنهج هــذا يــوفر. التنظيميــة األهــداف إىل الوصــول حنــو الرئيســية ا�ــاالت يف الســلوك تــدفع الــيت

  .1العمال إىل التجارية العمليات حتسني مهام إسناد من بدالً  ، وإدار�ا التكلفة يف التحكم تسهيل وبالتايل

لـذلك فهـي . نظام للمحاسبة اإلدارية يركـز علـى الطـرق الـيت ميكـن �ـا حتقيـق أقصـى عائـد لوحـدة نشـاط مقيـد 

  :2تطور لنظرية القيود وترتكز احملاسبة عن اإلجناز على

 اإلجناز؛  

 تدنية املخزون وبذلك فهي ترتبط باإلنتاج يف الوقت املناسب؛ 

  التكاليف؛رقابة 

 تكلفة املواد األولية هي فقط التكلفة املتغرية؛ ،األفكار اليت تقوم عليها احملاسبة عن اإلجناز يف الفرتة قصرية األجل 

 فان الطاقات العاطلة ميكن قبوهلا فيما عدا مراكز االختناق؛ ،نظرا ألن املستوى املخزون جيب أن يصل إىل الصفر  

 تعتـرب و . نتجـات، وبالتـايل يـتم تقيـيم املخـزون علـى أسـاس تكلـف املـواد األوليـة فقـطيتم اكتساب اإليراد حني بيع امل

احملاسـبة علـى اإلجنــاز هـي التطــور الطبيعـي لنظريــة القيـود وإدارة االختناقـات، كمــا أ�ـا النمــوذج املتطـور يف منظومــة إدارة 

كفــــاءة وفعاليـــــة إدارة الوقــــت يف إطـــــار إدارة التكلفــــة القــــادرة علـــــى إنتــــاج املعلومــــات التكليفيـــــة والكميــــة الالزمـــــة لرفــــع  

 .3االختناقات، فضال عن توفري املعلومات الالزمة لتخطيط وتنفيذ برامج التطوير والتحسني املستمر

  أساليب وأدوات القياس في المحاسبة عن اإلنجاز في قياس التكلفة واألداء: ثانيا

حيـث أوضـح كيفيـة (Gallowey & Waldron) مت تطـوير مفهـوم احملاسـبة عـن اإلجنـاز علـى يـد كـل مـن  لقـد

حيــث تســتند احملاســبة عــن  .اســتخدام احملاســبة عــن اإلجنــاز يف جمــال قيــاس التكــاليف ودورهــا يف ترشــيد القــرارات اإلداريــة

عنصـر نفقـات التشـغيل،يف ظـل و ملباشـرة والثـاين هعنصـر املـواد او اإلجناز إىل تبويب عناصر التكاليف إىل نوعني األول وه

لســهولة حتديــد تكلفــة اخلامــات املباشــرة املســتنفذة يف إنتــاج الوحــدة مــن املنــتج املــراد (ذلــك يــتم توزيــع نفقــات التشــغيل 

                                                
1 Lutilsky, I. D., Liović, D., & Marković, M. (2018, January). THROUGHPUT ACCOUNTING: PROFIT-FOCUSED COST 

ACCOUNTING METHOD. In International Conference Interdisciplinary Management Research XIV, Opatija–Croatia, 18–20 
May 2018, p1384. 

 .82، ص 2011حممد الفيومي حممد وآخرون، احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية، املكتب اجلامعي للبحث، اإلسكندرية،  - 2

 .365، ص 2011 حممد العشماوي، حماسبة التكاليف، املنظورين التقليدي واحلديث،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان األردن، الطبعة األوىل - 3



 الجـــــانب النظــــري
ـل ـالفصـ

 األول

 

 
 

12 

وفيمـا يلـي طريقـة حتديـد نصـيب . وعلى أساس وقت اإلجناز مرجحاً بكمية الوحدات املباعة وسـعر بيعهـا) قياس تكلفته

وتشـتمل أسـاليب وأدوات القيـاس يف احملاسـبة عـن اإلجنـاز . نتج مـن نفقـات التشـغيل الـيت خبـالف تكلفـة املـواد املباشـرةامل

    :1على

  

  .الوقت املستنفذ يف التشغيل× سعر بيع الوحدة × كمية املبيعات = إمجايل قيمة وقت اإلجناز

                                                  

 =املنتج من قيمة وقت االجناز نصيب
100 ×املنتج إجناز وقت قيمة

املنتجات إجناز وقت قيمة إمجايل    
 

                                         

  .نصيب املنتج من قيمة وقت اإلجناز× إمجايل نفقات التشغيل = نصيب املنتج من إمجايل نفقات التشغيل

  

 مقــدار تــدفق و أ)اخلدمــة و أو املنــتج (املعــدل الــذي يولــد املــال مــن خــالل نظــام املبيعــات و ه :التعريــف األول لالنجــاز

األموال الـذي حتققـه الوحـدة االقتصـادية مـن املبيعـات ويعـرف بـالفرق بـني كـل األمـوال الـيت تـدخل للشـركة مـن املبيعـات 

 :ين وميكن متثيلها بالصيغة اآلتيةاألموال اليت تدفعها للموردو 

=T تكاليف املواد املشرتاة -املبيعات  

يتم طرح مجيع األموال اليت تدفعها مقابل احلصول على املواد الالزمة لعملية التصـنيع الـيت يـتم  ،حلساب االجناز

جيـــب أيضـــا أن ختصـــم مبـــالغ أخـــرى مـــن إيـــرادات املبيعـــات، مبـــا يف ذلـــك ،ومـــع ذلـــك . اســـتبعادها مـــن تكـــاليف املنـــتج

النقـل إذا كانـت الوحـدة االقتصـادية و الرسـوم اجلمركيـة و العموالت املدفوعـة ملنـدويب املبيعـات و تكاليف التعاقدات الثانوية 

  .2ال متلك قناة النقل

                                                
 .372 -371حممد العشماوي، حماسبة التكاليف، مرجع سابق، ص  1

  537، ص2018،جامعة بغداد، العراق،22ا�لد، �92اء حسني احلمداين، احملاسبة عن اإلجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد  2
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 اخلـدمات الـيت و عـرف اإلجنـاز بأنـه معـدل حصـول املنشـأة علـى املـال عـن طريـق املبيعـات أ :التعريف الثـاني لالنجـاز

واد املباشــرة مــن إيــراد املبيعــات وحلســاب النــاتج جيــب طــرح مجيــع يقــدمها املشــروع ولــيس اإلنتــاج ويقــاس بطــرح تكلفــة املــ

حتقــق بواســطة املنشــأة ومبــالغ أخــرى يــتم خصــمها مــن إيــرادات املبيعــات عنــد حســاب اإلجنــاز و األمــوال الــيت مل تولــد أ

  :1مثل

 تكاليف التعاقد مع الباطن؛  

 املكافآت املدفوعة ملندويب املبيعات؛ 

 الرسوم اجلمركية؛ 

  النقل وخاصة إذا كانت الشركة ال متتلك وسائل نقل خاصة �امصاريف. 

 املعدل الذي تولد به الوحـدة االقتصـادية األمـوال عـن طريـق املبيعـات، مبعـىن آخـر هـي و ه :التعريف الثالث لالنجاز

ح سـعر األموال اليت تدخل للوحدة االقتصادية مطروحا منها ما يدفع للمجهزين وميكـن احتسـاب اإلجنـاز عـن طريـق طـر 

  .2البيع من الكلفة املتغرية للمواد اخلام املستخدمة يف اإلنتاج

 اجلـــودة املرتفعـــة و يشـــري اإلجنـــاز الســـريع ذ :التعريـــف الرابـــع لالنجـــاز)Rapid-and-highit qualy (  إىل

ألن حتســني كفــاءة وفعاليــة األداء جتــاه اهلــدف الرئيســي للمنشــأة والــذي يتمثــل يف زيــادة املبيعــات وتعظــيم الرحبيــة نظــرا 

وزيـــادة اإلجنـــاز يرتتـــب عليـــه العديـــد مـــن املنـــافع مثـــل ســـرعة تنفيـــذ طلبـــات العمـــالء، ختفـــيض املخـــزون وختفـــيض تكلفـــة 

  .اإلنتاج

وطبقا ملفهوم نظرية القيود فانه ميكن النظر إىل معدل اإلجنـاز علـى أنـه مقيـاس لسـرعة دوران األمـوال يف املنشـأة 

أي منــذ بدايــة عمليــة اإلنتــاج إىل االنتهـاء مــن التصــنيع وإمتــام املنــتج ســواء كــان هــذا  (أن كميـة املبيعــات يف وحــدة الــزمن 

، مما يساعد إدارة املنشأة للتعرف على األنشطة اليت تسـتغرق وقـت أطـول )ال يضيف قيمة للمنتجو الوقت يضيف قيمة أ

                                                
طـــاع غـــزة، اجلامعـــة لعجلـــة، مـــدى إمكانيـــة تطبيـــق مـــدخل احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف ضـــوء مســـتجدات بيئـــة التصـــنيع احلديثـــة دراســـة ميدانيـــة علـــى الشـــركات الصـــناعية يف قعبـــد العزيـــز عرفـــات ا 1

  .25،ص 2011ماجستري يف احملاسبة والتمويل  اإلسالمية، غزة،عمادة الدراسات العليا، قسم احملاسبة، كلية التجارة والتمويل،  مذكرة الستكمال متطلبات احلصول على درجة

الوزيريــة، جملـــة / العامــة للصــناعات الكهربائيـــة حيــدر عطــا زبـــني، إمساعيــل عبــاس منهـــل، احملاســبة عــن اإلجنـــاز أســلوب يف قيــاس التكلفـــة وترشــيد القــرارات اإلداريـــة، دراســة تطبيقيــة يف الشـــركة 2

  .17، ص2017اجلزء االول، العراق،/ ، كانون األول28ية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العددالكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية تصدر عن كل
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قـط علـى معـدالت التشـغيل الفعلـي الـيت وتكلفة أكرب، واألنشطة اليت تعوق التدفق الطبيعي لإلنتاج بدال من االقتصار ف

وحيسـب معـدل . قد ختفى كفاءة استغالل الوقت الكلي كأحد املـوارد اهلامـة ومسـتوى جـودة األداء يف العمليـة اإلنتاجيـة

  :1اإلجناز كما يلي 

  

  

  

  وقت التشغيل الفعلي     عدد الوحدات اجليدة املباعة   عدد الوحدات املنتجة                                       
       ×  ×                                                       =               معدل االجناز 
  وقت التصنيع الكلي         عدد الوحدات املنتجة    وقت التشغيل الفعلي                                         

  :ومن مث فإن

  عدد الوحدات اجليدة املباعة                    =      معدل اإلجناز

  وقت التصنيع الكلي                                             

  )  Inventory ):Iالمخزونو االستثمار أ-1

  االستثمار-أ

ويتضــمن املخــزون أي املخزونــات املاديــة مثــل .مجيــع األمــوال الــيت يســتثمرها النظــام يف األشــياء الــيت يعتــزم بيعهــا

ووفقــا هلــذا املقيــاس يــتم تقيــيم املخــزون علــى وفــق حماســبة . اإلنتــاج حتــت التشغيل،والســلع التامــة املصــنعة، واملــواد اخلــام

التشــغيل علــى أسـاس ســعر اخلامـات واألجــزاء املاديــة الـيت دخلــت يف تصـنيع املنــتج فقــط اإلجنـاز مــن اإلنتـاج التــام وحتـت 

أي تقيــيم املخــزون علـــى أســاس تكلفـــة اخلامــات فقـــط، وال يــتم االعــرتاف بأيـــة تكلفــة أخـــرى وهــذا املـــنهج خيتلــف عـــن 

 .2ملخزونحماسبة التكاليف التقليدية اليت تفرتض أن جزءا من نفقات التشغيلية يتم ختصيصها إىل ا

                                                
ة جـدة، حبـث مقـدم كمتطلـب للحصـول علـى درجـة هبة حممود مؤمنة، مدى فعالية احملاسبة عن االجناز يف ضوء مستجدات بيئة التصنيع احلديثة، دراسة ميدانية علـى الشـركات الصـناعية مبدينـ1

 .87، ص2004تري يف احملاسبة، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، ماجس

  .�538اء حسني احلمداين، احملاسبة عن االجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، مرجع سابق، ص   2

نسبة الناتج الجيد المباع× كفاءة دورة التصنيع × معدل التشغيل الفعلي = معدل اإلنجاز  
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وال تشمل قيمة املخزون القيمة املضافة من قبل النظام نفسه على وجـه التحديـد مبعـىن ال تشـمل قيمـة املخـزون 

ويتضـمن املخـزون فقـط قيمـة الكميـات املدفوعـة للمكونـات الـيت يـتم شـراؤها مـن . قيمة العمـل املباشـرة والنفقـات العامـة

  .ناملوردين اخلارجيني وتستخدم يف صناعة املخزو 

  ):المخزون(االستثمار -ب

تعطيـل لتـدفق اإليـرادات داخـل الشـركة، و يعتمد مدخل حماسبة االجناز علـى أن املخـزون ال يعـرب عـن قيمـة االجنـاز، بـل ه

ألن زيـــادة املخـــزون يـــؤدي إىل الـــزمن الـــالزم للتصـــنيع،وهذا يـــؤدي إىل اخنفـــاض األربـــاح النهائيـــة، لـــذلك ميكـــن القـــول أن 

  :أي أن. عكسيا مع مستوى املخزونب الربح يتناس

  الزمن الالزم للتصنيع× قيمة اإليرادات = زمن االجناز 

املــورد املقيــد للنظــام باعتبــاره احللقــة الضــعيفة الــذي تــتحكم طاقتــه يف ســرعة  ولــذلك جيــب توجيــه االهتمــام حنــ

  .1تدفق اإلنتاج، ويعترب حجر األساس يف خفض زمن اإلجناز

تدفق لإلنتاج يف أسرع وقت ممكن بغرض التخلص من تراكم املخزون والوصول بـه ويضمن ذلك حتقيق أقصى 

  .إىل أدىن املستويات

  : المخزون-ت

يتمثـــل جبميـــع مـــا تســـتثمره الوحـــدة االقتصـــادية يف شـــراء األشـــياء �ـــدف بيعهـــا، ميثـــل االخـــتالف الـــرئيس بـــني 

من خمزوين اإلنتاج حتت التشغيل واإلنتاج التام، حيـث وفقـا يف كيفية تقييم كل و احملاسبة عن اإلجناز واحملاسبة التقليدية ه

للمحاسبة عن اإلجناز جيب تقييم هذه األنواع من املخزون بالكلفـة املتغـرية فقـط واملتمثلـة بـاملبلغ املـدفوع للمجهـزين عـن 

ـــيت حتمـــل املخـــزو  ن بكافـــة النفقـــات قيمـــة املـــواد واألجـــزاء الـــيت يتكـــون منهـــا املخـــزون علـــى خـــالف احملاســـبة التقليديـــة ال

  .التشغيلية

  

                                                
احلديثـة للمحاسـبة االداريـة، دراسـة تطبيقيـة علـى املنشـات الصـناعية الفلسـطينية، رسـالة ماجسـتري يف حممد حسين عابدين، مدخل حماسبة االجناز لتطـوير نظـم التكـاليف يف ضـوء االجتاهـات   1

  .21، ص 2015احملاسبة والتمويل، قسم احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية غزة، فلسطني، 
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  : المصاريف التشغيلية -2

  التعريـف األول لتكـاليف التشـغيل)Operation Expenses : OE:(  هـي جممـوع األمـوال الـيت تنفقهـا الوحـدة

االقتصــادية لتحويــل االســتثمارات إىل إجنــاز، وتتضــمن جممــوع املصــاريف التشــغيلية مــن األجــور واملزايــا العينيــة املدفوعــة 

جيــب و .. االنــدثارات والوقــود والكهربــاء اخلو للمــوظفني مبــا يف ذلــك األجــور املباشــرة واإلداريــة والفائــدة املدفوعــة للــدائنني 

  .1حتليل حاالت الزيادة والنقصان يف املصاريف التشغيلية كل حالة على حده وأخذ تأثري هذه احلاالت يف االعتبار

 وتشـــمل. كـــل األمـــوال الـــيت ينفقهـــا النظـــام لتحويـــل املخـــزون إىل اجنـــاز  :التعريـــف الثـــاني لتكـــاليف التشـــغيل)(OE 

واملقاولني اخلارجني ومدفوعات الفائدة وتعد هذه التكاليف مصـروفات النفقات مثل العمل املباشر وغري املباشر واللوازم 

ويصـــنف االســـتهالك أيضـــا كمصـــاريف تشـــغيل ألنـــه ميثـــل تكلفـــة حتويـــل . التشـــغيل ناجتـــة عـــن حتويـــل املخـــزون إىل إجنـــاز

  .2املخزون إىل إجناز

ق يف الشـركات الصـناعية من خالل ما تقدم ميكن القول أن حماسبة اإلجناز ظهـرت بعـد نظريـة القيـود وهـي تطبـ

ســـاعات العمـــل و بنـــدرة يف املـــواد األوليـــة أ(الـــيت تعـــاين مـــن االختناقـــات يف مواردهـــا احلرجـــة وهـــذه املـــوارد احلرجـــة تتمثـــل 

وتفـرتض أن تكـاليف املـواد تعـد تكـاليف متغـرية أمـا بقيـة التكـاليف األخـرى ومنهـا األجـور فإ�ـا  )اخل ..أعداد العاملنيو أ

 .3تعد تكاليف ثابتة

 تلـــك املتعلقـــة بتحقيـــق و هــي كافــة التكــاليف الالزمـة لتحويــل املــواد اخلــام إىل منتجـات مباعــة أ :مصـروفات التشــغيل

ولكـن مـن منظـور احملاسـبة عـن  اإلجناز خـالل فـرتة معينـة، وتتضـمن األجـور املباشـرة، والتكـاليف الصـناعية غيــر املباشــرة،

عـدا تكلفـة املــواد املباشـرة مبثابـة تكلفـة ثابتـة وحمـددة يف األجـل القصـري طبقـا  اعتبار كل تكاليف التشغيل فيماو اإلجناز ه

  :4للمربرات التالية

                                                
  .7ياس التكلفة وترشيد القرارات اإلدارية،مرجع سابق، ص حيدر عطا زبني، امساعيل عباس منهل، احملاسبة عن االجناز أسلوب يف ق 1

  .�538اء حسني احلمداين، احملاسبة عن االجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، مرجع سابق، ص   2

  .�538اء حسني احلمداين، احملاسبة عن االجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، مرجع سابق، ص  3

كات الصـــناعية يف قطـــاع غـــزة، اجلامعـــة بــد العزيـــز عرفـــات العجلـــة، مــدى إمكانيـــة تطبيـــق مـــدخل احملاســـبة عــن اإلجنـــاز يف ضـــوء مســـتجدات بيئـــة التصــنيع احلديثـــة دراســـة ميدانيـــة علـــى الشــر ع  4

 .29اإلسالمية، غزة مرجع سابق، ص 
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  غالباً مـا متثـل تكلفـة املـواد املباشـرة النسـبة الكـربى مـن إمجـايل تكلفـة اإلنتـاج حيـث تتــراوح يف بعـض الصـناعات بـني

حجـم اإلنتـاج، أمـا و التكلفـة مـع التغـري يف مـزيج أوتتغـري هـذه % 80وقد تصل يف بعـض األحيـان إىل % 75إىل  70%

تكاليف التـشغيل األخـرى كالعمـل واخلدمات األخرى فإ�ا ترتبط بالطاقات املتاحة للموارد املختلفة التـي تــم اســتثمارها 

ض النظـر عـن بالفعل، ويؤدي افـرتاض ثبـات هـذه الطاقـات نسـبياً يف األجـل القصـري إىل ثبــات التكــاليف املرتبطـة �ـا بغـ

  حجم وتشكيلة اإلنتاج؛

  متيــل تكلفــة العمــل يف ظــل بيئــة التصــنيع احلديثــة إىل الثبــات أكثــر منــه للتغــري نظــراً لالعتمـــاد علــى العمالــة متعــددة

املهارات اليت ميكنها القيام بأنشـطة متعـددة إنتاجيـة وخدميـة، بــدالً مــن االعتمـاد علـى العمالـة املتخصصـة املرتبطـة بـأداء 

معني دون سواه، فالعامل أصـبح أكثر ارتباطـاً باآللـة منـه بالنسـبة للمنـتج واحنصـر دوره يف قيامـه مبراقبـة عــدد كبيــر  نشاط

مـن اآلالت أكثر من قيامه بتحويـل املـواد اخلـام إىل منتجـات، إضـافة إىل إمكانيـة قيامـه بإعمــال ال تـرتبط حبجـم اإلنتـاج  

 بة اجلودة أثناء التشغيل؛كتجهيز وإعداد اآلالت وصيانتها، ورقا

  تتجـــه اإلدارة يف املنشــــآت املعاصـــرة إىل االحتفــــاظ بـــالقوة العاملــــة املدربــــة، وتتحمـــل أجــــور هـــم يف فــــرتات اخنفــــاض

 تعيني عمال جدد فيما بعد؛و الطلب على املنتجات املنشأة بدالً من إقالتهم ثـم إعـادة تعييـنهم أ

 قطعــة وال تــرتبط مباشــرة مــع تغــري حجــم اإلنتـــاج خصوصــاً يف ظــل نظــم مل تعــد األجــور املباشــرة تــدفع علــى أســاس ال

 التصنيع املتقدمة؛

  يســاعد ارتفــاع درجــة مرونــة العمــل نتيجــة لتعــدد مهــارا�م إىل حتويــل العـــاملني مـــن قـــسم يــنخفض فيــه الطلــب علــى

قابلــة التغــريات يف الطلــب علــى العمــل إىل قســم آخــر لتــدعيم التــدفق املســتمر لإلنتــاج، كمــا أن هـــذه املرونــة متكــن مــن م

املنتجات، مما يعين عدم االسـتغناء عــن العـاملني كنتيجـة لتـأثري التغـري يف املـزيج اإلنتـاجي، واحلالـة الوحيـدة الـيت ميكــن أن 

 .حيـدث فيها زيادة الطاقة العاطلة للعاملني هي حالة نقص الطلب الفعلي على منتجات املنشأة
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  عن اإلنجازمزايا المحاسبة : ثالثا

 1:ميكن تلخيص مزايا تطبيق احملاسبة عن االجناز يف النقاط الواردة اسفله

تساعد احملاسبة عن اإلجناز على حتسـني املركـز التنافسـي للوحـدة االقتصـادية وأيضـا حتسـني : حتسني الوضع التنافسي - 

  حصتها يف السوق من خالل إزالة القيود؛

 بعيدا عن اعتماد حماسبة التكاليف املتقدمة؛كما أ�ا تعيد الرتكيز على الكفاءات  - 

حتســني أداء الــربح مــن خــالل قــرارات حتليليــة أفضــل بنــاء علــى ثالثــة متغــريات نقديــة مهمــة، وهــي اإلجنــاز واملخــزون  - 

 واملصروفات التشغيلية؛

ود ميكــــن احملاســــبة عــــن اإلجنــــاز تســــاعد علــــى حتســــني رحبيــــة الوحــــدة االقتصــــادية مــــن خــــالل إزالــــة القيــــ:إدارة القيــــود - 

واحد من أجل احلصول على أكرب عائد ممكن مـن مـوارده احملـددة واحلصـول علـى و للشركات إدارة القيود وإزالتها واحد تل

 املوقف األمثل يف الصناعة بأكملها، وتتم إزالة القيود من خالل استخدام قواعد نظرية القيود؛

 إلنتاج؛وتسهل من تدفق ا ،تقلل من املخزون والتكاليف املرتبطة به - 

 سرعة االستجابة لطلبات العمالء؛ - 

 تركز الضوء على الربح؛ - 

 توجه االنتباه إىل مراكز االختناق؛ - 

 .جتعل الرتكيز على الفعالية وليس الكفاءة - 

 ال تعد مفيدة جدا الختاذ القرارات اإلسرتاجتية اليت تتطلب استثمار أموال ضخمة على املدى الطويل؛ - 

اســـبة عـــن اإلجنـــاز يتطلـــب الوحـــدات االقتصـــادية إنتـــاج تقـــارير ماليـــة ضـــعف عـــدد بســـبب إنتـــاج تقـــارير خاصـــة باحمل - 

 . التقارير اليت تنتجها بالرغم من تلبية التقارير التقليدية املستمدة من املصنع حلاجة اإلدارة

                                                
  :اعتمادا على 1

  .�538اء حسني احلمداين، مرجع سابق، ص -

ة، الــوزير / لعامـة للصــناعات الكهربائيــةعطــازبني، إمساعيــل عبـاس منهــل احملاســبة عــن االجنـاز أســلوب جديــد يف قيــاس التكلفـة وترشــيد القــرارات اإلداريـة، دراســة تطبيقيــة يف الشــركة احيـدر  -

 .11، ص 2017جامعة واسط كلية اإلدارة واالقتصاد قسم احملاسبة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق، 
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  عالقة المحاسبة عن اإلنجاز بترشيد القرارات اإلدارية: المطلب الثالث

سلســلة األعمــال الذهنيــة، وميــر اختــاذ القــرارات بعــدة مراحــل هــي حتديــد املشــكلة ميثــل القــرار النقطــة األخــرية يف 

احللـول املتنافسـة احملتملـة املمكنـة للمشـكلة، تـوفري معلومـات حـول تكلفـة وعائـد وإجنـاز كـل و حمل القرار، حتديد البدائل أ

البـدائل، تقيـيم البـدائل واختيـار البـديل  بديل من هذه البـدائل، حتديـد املعـايري املوضـوعية القـادرة علـى املفاضـلة بـني هـذه

ونتيجــة تعــدد معــايري التفضــيل الــيت قــد تكــون مرتبطــة بالتكلفــة .يف ضــوء معــايري التفضــيل احملــددة) اختــاذ القــرار( األفضــل

ذلــك، غــري و بالعائــد والتكلفــة معــا مــن حيــث الرحبيــة واإلنتاجيــة والتغــري يف الرحبيــة والتغــري يف اإلنتاجيــة أو بالعائــد فقــط أو أ

  .فرتة اختيارهاو فان هذه املعايري تكون قابلة للتغيري باختالف الشخص الذي يتخذ القرار وباختالف زمن أ

  1تعريف القرار اإلداري وعملية اتخاذ القرارات اإلدارية :أوال

املصــطلح اهــتم بعــض البــاحثني �ــذا ا�ــال مــا جعلهــم يقــدمون عــدة تعــاريف هلــذا ،نظــرا ألمهيــة القــرار اإلداري

حمتملــــة يف و حــــاالت حاليــــة أو القــــرار اإلداري علــــى أنــــه  االســــتجابة الفعليــــة الــــيت تــــوفر النتــــائج املرغوبــــة حلالــــة أ :املركــــب

عمليــة االختيــار بــني : يعرفــون القــرار اإلداري علــى أنــه) Stoner(و) Kohn(و) Riggs( كمــا جنــد البــاحثني . املؤسســة

اللحظـــة يف عمليـــة تقيـــيم البـــدائل املتعلقـــة باهلـــدف والـــيت عنـــدها يكـــون توقـــع : أنـــهفعرفـــه علـــى ) Harrison(البـــدائل أمـــا 

ومـــن الناحيـــة .متخـــذ القـــرار بالنســـبة لعمـــل معـــني بالـــذات جيعلـــه يتخـــذ اختيـــار يوجـــه إليـــه قدراتـــه وطاقتـــه لتحقيـــق غايتـــه

نون واللــوائح وذلــك بقصــد إحــداث إفصــاح اإلدارة عــن إراد�ــا ملاهلــا مــن ســلطة مبقتضــى القــاو القانونيــة فــالقرار اإلداري ه

  .مركز قانوين معني مىت كان ممكنا وجائزا قانونيا وكان الدافع منه حتقيق مصلحة

اختيـار لبـديل واحـد مـن و فمفهـوم القـرار ه ،كما أن هناك فرق بني تعريف القرار وتعريف عملية اختـاذ القـرارات

مليــة تبــىن علــى الدراســة والتفكــري املوضــوعي للوصــول إىل قــرار أمــا عمليــة اختــاذ القــرار فتشــري إىل ع ،أكثــرو بــني بــديلني أ

فعمليـــة اختـــاذ القـــرار هـــي عمليـــة  متتـــد يف املاضـــي واحلاضـــر واملســـتقبل والرتكيـــز علـــى الناحيـــة .معـــني أي اختيـــار للبـــدائل

                                                
التســيري العمــومي، كليــة العلــوم االقتصــادية ســهام عزي،دراســة املقاربــة الكميــة يف اختــاذ القــرارات االداريــة مــذكرة ختــرج ضــمن متطلبــات نيــل شــهادة  ماجســتري يف قســم علــوم التســيري ختصــص  1

  .21-19، اجلزائر،  ص 2011/2012، ،سنة 3التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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طويلـة واملعقـدة الــيت األخـرية فيهـا وهـي املتعلقــة باالختيـار بـني البــدائل يقـود إىل مفهـوم خــاطئ للقـرار ويتجاهـل العمليــة ال

  . تنطوي على االستكشاف والتحليل وغريها واليت تسبق عملية املفاضلة األخرية

  أنواع القرارات االدارية: ثانيا

أمهيـة القـرار و شـكل القـرار أو ختتلف أنـواع القـرارات بـاختالف املعيـار الـذي تعتمـده الشـركة فقـد يكـون املعيـار ه 

  :1القرارات تدور عموما حولمصدر القرار، ومن هنا فأنواع  وأ

يقصــد �ــا القــرارات اإلســرتاتيجية الــيت ختــص السياســة العامــة املوجهــة  :القــرارات المتكــررةو القــرارات األساســية  -1

خططهــا علــى املــدى و أهــدافها و كــذا قــرارات سياســة بلــوغ أهــدافها العامــة وتتعلــق غالبــا بكيــان املنظمــة و لنشــاط املنظمــة 

جـزء منـه، أمـا القـرارات املتكـررة فهـي قـرارات يوميـة روتينيـة تتكـرر  و علـى ذلـك قـرار تغيـري النشـاط أالقريب ومثـال و البعيد 

القـرارات املتكـررة ال و كثريا يف العمل اليومي للمنظمة وذلك خالفا للقرارات األساسية اليت ال تتكرر إال خالل سنوات، 

 .دراسات مسبقة إلصداره حتتاج إىل حتضري كالنوع األول من القرارات الذي حيتاج إىل

تصـدر القـرارات التنظيميـة عـن السـلطة اإلداريـة بصـفة رمسيـة، كقـرارات  :القرارات الشخصـيةو القرارات التنظيمية  -2

لـــيس بالصـــفة و التأديـــب، أمـــا القـــرارات الشخصـــية فتصـــدر عـــن املســـئول اإلداري بصـــفته الشخصـــية و التوظيـــف أو الرتقيـــة 

  .يقدم هذا املسئول استقالتهالتنظيمية ومثاال على ذلك أن 

تصدر القرارات الالئحية على شكل لوائح تنطبق تعاليمـه علـى كـل فـرد يف  :القرارات الفرديةو القرارات الالئحية  -3

ذلــك طــول مـدة ســريان الالئحـة، أمــا القـرارات الفرديــة فيسـري مفعوهلــا علــى و املنظمـة تتــوفر فيـه شــروط تـأيت �ــا الالئحـة 

  .ال ينطبق على غريه،كالقرارات التأديبيةو امسه شخص بعينه وحمدد ب

ـــة  -4 يســـهل و األصـــل يف القـــرارات أن تكـــون مكتوبـــة لتكـــون ذات مرجعيـــة  :القـــرارات الشـــفويةو القـــرارات المكتوب

هــذا ال مينــع مــن وجــود قــرارات يوميــة غــري مكتوبــة ســليمة و فهمهــا مــع عــدم اخــتالف اثنــان عــن حمتواهــا أل�ــا مكتوبــة، 

                                                
  :اعتمادا على 1

التنظيمــي وتسـيري املـوارد البشــرية، قسـم علــم خالصـي مـراد، اختــاذ القـرارات يف تسـيري املــوارد البشـرية واســتقرار اإلطـارات يف العمـل، مــذكرة لنيـل شــهادة املاجسـتري يف ختصـص علــم الـنفس  -

  .75-74، ص 2006/2007امعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، السنة اجلامعية النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا،كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، ج

  .374-373حممد العشماوي، حماسبة التكاليف، مرجع سابق، ص،  -
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سـلطة متخـذه، وكلمـا اجتهنـا إىل أسـفل السـلم اهلرمـي كـان و واضحة، ويستمد القرار الشفوي قوته من قـوة منتجة آلثار و 

  .التأويلو القرار الشفوي ذا سلطة أما إذا اجتهنا إىل أعلى اهلرم يفقد القرار قوته ومن مساوئه سهل التحريف 

الـرفض و ملسـئول اإلداري صـراحة إمـا بـالقبول أيصـدر القـرار الصـريح عـن ا :القرارات الضمنيةو القرارات الصريحة  -5

عن قضية معينة، أما القرار الضمين فيفهم من قرار املسئول الذي ال يعـرب عنـه صـراحة، بـل يفهـم مـن سـياق القـرار العـام 

  .الذي يصدره

  :جناز يفمن أبرز املقاييس املناسبة خلدمة تلك القرارات يف بيئة األعمال احلديثة طبقا ملدخل احملاسبة من اإل

 تعظيم اإلجناز؛  

 ختفيض املخزون بكل صوره؛ 

 ختفيض نفقات التشغيل. 

  :1يف إطار ما سبق يتمثل دور احملاسبة عن اإلجناز يف ترشيد بعض القرارات مبا يلي

  لقرارات المتعلقة بتكاليف الجودةاستخدام محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد ا :أوال

من العناصر مثل تكاليف الفشل الـداخلي، تكـاليف الفشـل اخلـارجي، إن تكاليف اجلودة تشتمل على العديد 

تكاليف االكتشاف، وقد ذكرت بعض الدراسات أن اإلنفاق على أنشطة املنـع سـيرتتب عليهـا تـوفري يف التكلفـة الناجتـة 

الــيت تســاعد األمر الــذي يلفــت نظــر اإلدارة إىل أمهيــة أنشــطة املنــع و عــن كــل مــن تكــاليف الفشــل الــداخلي واخلــارجي وهــ

  .على ختفيض التكلفة

  :استخدام محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات: ثانيا

لكي تـتمكن اإلدارة مـن ختطـيط الرحبيـة وحتديـد شـكل املنـتج واختـاذ القـرارات تعتمـد علـى عمليـة قيـاس التكلفـة 

نتجـات األكثـر رحبيـة والرتكيــز عليهـا يف عمليـة البيــع والتسـويق مـع األخــذ لكـل منـتج وحتديـد ســعر بيعـه ومـن مث حتديــد امل

ويف ظل ظروف املنافسة العاملية أصبح سـعر البيـع مـن املتغـريات اخلارجيـة الـيت ال . يف االعتبار متطلبات ورغبات العمالء

                                                
  .594حممد عبد اهللا حممود أبورمحة، أثر تطبيق حماسبة االجناز كأداة لرتشيد القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص - 1
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ملنتجــات تتمثـــل يف حتديـــد ميكــن لـــإلدارة الــتحكم فيهـــا ومــن مث أصـــبح جــوهر مشـــكلة ختطــيط الرحبيـــة وحتديــد تشـــكيلة ا

 .وقياس تكلفة كل منتج على حدا وحماولة ختفيض تلك التكاليف بأكرب قدر ممكن سعيا وراء تعظيم الرحبية

إن مفــاهيم حماســبة التكــاليف أمهلــت أحــد االعتبــارات اهلامــة عنــد اختــاذ قــرارات ختطــيط الرحبيــة وحتديــد تشــكيلة 

على هـذا القـرار حيـث أن حمدوديـة الطاقـة يف مراحـل اإلنتـاج تـؤدى إىل حمدوديـة تأثري الطاقة الداخلية  واملنتجات أال وه

ممــا يــؤدى إىل اختــاذ قــرارات غــري صــحيحة يف هــذا الشــأن ومــن هنــا تأسســت . حجــم اإلجنــاز علــى مســتوى املنشــأة ككــل

رة علـى املنتجـات، طاملـا جهود املؤيدين حملاسبة اإلجناز إىل عدم ضرورة ختصيص تكاليف التشـغيل فيمـا عـدا املـواد املباشـ

  .أن هذه التكاليف ثابتة وال ختتلف بني مزيج إنتاجي وآخر لثبات طاقة املوارد املرتبطة �ا يف األجل القصري

احلــاكم يف و مــن هنــا فــان حتديــد املرحلــة ذات أضــعف طاقــة إنتاجيــة والــيت متثــل القيــد الرئيســي للنظــام ســيكون ه

  .على ما يستنفده كل منتج من زمن تلك املرحلةحتديد حجم اإلنتاج من كل منتج بناء 
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  الدراسات السابقة : المبحث الثاني

فيمـــا يلـــي لـــبعض الدراســـات الســـابقة بـــالغتني العربيـــة واألجنبيـــة يف جمـــال احملاســـبة عـــن االجنـــاز والـــيت تعـــد أحـــد 

  .األساليب احلديثة يف احملاسبة اإلدارية

  العربيةالدراسات باللغة : المطلب األول

عبـد العزيـز عرفــات العجلـة مــدى إمكانيـة تطبيـق المحاســبة عـن اإلنجــاز فـي ضـوء مســتجدات بيئـة التصــنيع  .1

الحـــديث دراســـة ميزانيـــة علـــى الشـــركات الصـــناعية فـــي قطـــاع عـــزة قـــدمت هـــذه الدراســـة للحصـــول علـــى درجـــة 

  .2011سنة  ،فلسطين،زةفي الجامعة اإلسالمية بغ  ،كلية التجارة،قسم المحاسبة والتمويل ،الماجستير

حيــث ركــزت إشــكاليا�ا يف مــدى استكشــاف إمكانيــة تطبيــق مــدخل احملاســبة عــن اإلجنــاز كــأداة لتقيــيم األداء  

فقد ركزت الدراسة على بيـان أهـم املسـتجدات يف بيئـة التصـنيع احلديثـة وآثرهـا علـى هيكـل التكـاليف ووضـحت مفهـوم 

يف تـوفري املعلومـات املالئمـة ملسـاعدة اإلدارة يف ترشـيد القـرارات وتقيـيم األداء  احملاسبة علـى اإلجنـاز وتقيـيم مـدى فعاليتـه

 :وبعد إجراء الدراسة التطبيق كانت النتائج كالتايل

تســــعى الشــــركات الصــــناعية يف بيئــــة التصــــنيع احلــــديث لتحقيــــق العديــــد مــــن األهــــداف مثــــل حتقيــــق رضــــاء العمــــالء  - 

  إىل غري ذلك من األهداف اإلسرتاتيجية؛ واملبيعات والرحبية والبقاء والنمو من

تعتمــد الشــركات الصــناعية علــى أنظمــة وتقنيــات التصــنيع املتقدمــة يف حتديــد املــواد ا�هــزة للتصــنيع واســتخدام آالت  - 

 .ذات سرعة عالية

مـــدخل محاســـبة اإلنجـــاز لتطـــوير نظـــم التـــأليف فـــي ضـــوء االتجاهـــات الحديثـــة " ،دينيـــبمحمـــد حســـني عا  .2

رية دراسة تطبيقية على المنشـآت الصـناعية الفلسـطينية قـدمت هـذه الرسـالة لمتطلبـات الحصـول للمحاسبة اإلدا

ـــل ـــى درجـــة ماجســـتير المحاســـبة والتموي ـــة التجـــارة،قســـم المحاســـبة والتمويل عل فـــي الجامعـــة اإلســـالمية   ،كلي

 .2015سنة  ،فلسطين،بغزة

حيث دارت إشكاليا�ا الرئيسـية علـى هـل يـؤدي اسـتخدام حماسـبة اإلجنـاز إىل تطـوير نظـم التكـاليف يف ضـوء  

االجتاهــات احلديثــة للمحاســبة اإلداريــة يف الشــركات الصــناعية الفلســطينية وقــدر ركــزت الدراســة علــى أمهيــة احملاســبة علــى 
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ية وأن التكامـــل بــني نظـــم التكــاليف واحملاســـبة علــى اإلجنـــاز اإلجنــاز يف قياســه وتقيـــيم أداء الشــركات الصـــناعية الفلســطين

وقد جـرت الدراسـة التطبيقيـة  ،يؤدي إىل تقييم وقياس األداء ومساعدة الشركات الصناعية الفلسطينية يف حتقيق أهدافها

 :مبحوثا وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية 60باإلجراء استبانة على 

  ؛ساعدة اإلدارة يف اختاذ القراراتاإلجناز يف تقييم معلومات كافية ومالئمة مليساهم استخدام احملاسبة عن  - 

 ؛بعني االعتبار) وقت اإلجناز(زمن عند قياس تكلفة املنتج تأخذ الشركات الفلسطينية عامل ال - 

 .ءهناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقدمي معلومات أكثر دقة عن رحبية املنتج ورحبية الشركة ورحبية للعمال - 

التكامــل بــين نظريــة القيــود ونظــام التكــاليف علــى األســاس األنشــطة وأثــره فــي رفــع  ،العــازل علــي منــاف  .3

ربحيـــة األقســـام ودراســـة حالـــة قـــدمت هـــذه الرســـالة اســـتكماال لمتطلبـــات نيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي المحاســـبة 

 .2015بجامعة حلب سنة 

بـــني نظريـــة القيـــود ونظـــام التكـــاليف علـــى أســـاس حيـــث دارت إشـــكاال�ا الرئيســـية حـــول هـــل يـــؤدي التكامـــل 

األنشــطة إىل رفــع رحبيــة األقســام اإلنتاجيــة وركــزت هــذه الدراســـة علــى إظهــار قيمــة التكامــل بــني نظــام التكــاليف علـــى 

أساس األنشـطة ونظريـة القيـود يف رفـع مسـتوى أداء الشـركات وتعزيـز وضـعها التنافسـي ورفـع رحبيتهـا وأمهيـة التكامـل بـني 

التكــاليف علــى أســاس األنشــطة ونظريــة القيــود يف إجيــاد رؤيــة جديــدة لتحديــد ومعاجلــة القيــود واالختالفــات الــيت نظــام 

 2010وقـد مت إجـراء دراسـة تطبيقيـة متثلـت يف دراسـة حالـة مؤسسـة دقـاق مسـامهة املغلقـة بـني سـنة  ،تعاين منهـا الشـركة

 :ومت التوصل إال النتائج التالية 2013و

قســام مــن نظــام التكــاليف علــى أســاس األنشــطة ومــنهج التفكــري متكــاملني معــا علــى حتديــد أي األســاعد تطبيــق كــل  - 

  ؛يعاين من اخنفاض يف الرحبية

يقـــدم نظـــام التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة دراســـة تفاضـــلية لـــإلدارة حـــول إمكانيـــة اإلبقـــاء واالســـتفتاء عـــن القســـم  - 

 ؛الرحبية املنخفضة واإلنتاجي ذ

التكاليف على أساس األنشطة على تبويـب التكـاليف ضـمن جمتمعـات تكلفـة حمـددة وختصيصـها يساعد تطبيق نظام  - 

 .على املنتجات وفق حمركات التكلفة اخلاصة بكل منتج
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مدى فعالية المحاسبة عـن اإلنجـاز فـي ضـوء مسـتجدات بيئـة التصـنيع الحـديث قـدمت  ،هبة محمود مؤمنة .4

جامعة الملـك عبـد العزيـز المملكـة العربيـة  ،هذه الدراسة كمطلب للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة

 .2004سنة  ،السعودية

الســعودية مــن فعاليــة احملاســبة عــن  موقــف بينــة الصــناعة اململكــة العربيــةو حيــث دارت إشــكاليا�ا الرئيســية مــا ه 

اإلجناز وتطبيقها يف ظل الظروف البيئية اليت تستهدفها الصناعة السعودية يف الوقت احلاضر وقد ركز هذه الدراسـة علـى 

إبــراز وإظهــار وتشــخيص أهــم املســتجدات يف بيئــة التصــنيع احلــديث وأثرهــا علــى هيكــل التكــاليف واستكشــاف إمكانيــة 

ن اإلجنــاز كــأداة لتقيــيم األداء باملنشــآت الصــناعية الســعودية وأهــم املعوقــات والتطبيــق وحتليلهــا وبعــد تطبيــق احملاســبة عــ

إجراء دراسة التطبيقية اليت متثله يف دراسة حالة دراسة ميدانية على الشـركات الصـناعية مبدينـة جـدة توصـيل الباحـث إىل 

 :النتائج التالية

 ؛األهداف مثل حتقيق رضاء العمالء يئة التصنيع احلديث لتحقيق العديد منتسعى املنشآت الصناعية باململكة يف ب - 

 ؛بالفعل مدخل احملاسبة عن اإلجنازوجود نسبة كبرية من املنشآت الصناعية تطبيق  - 

 .اعتماد العديد من املنشآت الصناعية أنظمة التصنيع املرنة وأنظمة التصنيع املتكاملة ونظم التخزين - 

المحاســبة عــن اإلنجــاز أســلوب جديــد فــي قيــاس التكلفــة وترشــيد  ،إســماعيل عبــاس منهــل ،حيــدر عطــا زبــين .5

 .2017المحاسبةالقرارات اإلدارية جامعة واسط كلية اإلدارة واالقتصاد قسم 

هـــدفت هـــذه الدراســـة إىل بيـــان مفهـــوم احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز وتقيـــيم مـــدى فاعليتهـــا كوســـيلة متطـــورة يف تـــوفري  

مـة ملسـاعدة اإلدارة يف ترشـيد قرارا�ـا وتوضـيح دور مـدخل احملاسـبة عـن اإلجنـاز يف تشـخيص القيـود الـيت املعلومات املالئ

تعيــق عمــل الوحــدة االقتصــادية وبالشــكل الــذي يســهم يف إدارة اإلخفاقــات ورفــع مســتوى األداء وبعــد إجــراء الدراســة 

 :التطبيقية مت التوصل إىل النتائج التالية

  ؛لى تقومي أداء الوحدة االقتصاديةتقدمها احملاسبة عن اإلجناز ع تساعد املعلومات اليت - 

 ؛يساهم أسلوب احملاسبة عن اإلجناز يف احتساب تكاليف اإلنتاج بشكل عادل ومناسب - 
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الدقــة والوضــوح الــيت تتميــز �ــا احملاســبة عــن اإلجنــاز تســـاعد يف اختــاذ قــرارات هلــا انعكــاس إجيــايب علــى رحبيــة الوحـــدة  - 

 .فع كفاءة أدائهااالقتصادية ور 

مجلــة  ،المحاســبة عــن اإلنجــاز ودورهــا فــي دعــم وتحقيــق الميــزة التنافســية ،خلــف الصــبيحي ،عــامر دحمــام .6

 .2016، العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد،  92: ، االصدار22العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

احملاسبة عن اإلجناز ودورها يف دعم وحتقيـق امليـزة التنافسـية هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف إمكانية تطبيق   

للشركات الصناعية ومبا ينسجم ومتطلبات بيئة التصنيع احلديثـة يف ظـل اشـتداد املنافسـة كـأداة لتـوفري املعلومـات املالئمـة 

تطبيقيــة توصــل الباحــث إىل ملســاعدة اإلدارة يف التخطــيط والتقيــيم واختــاذ القــرارات اإلســرتاتيجية وبعــد إجــراء الدراســة ال

  :النتائج التالية

اإلجنـــاز متثـــل أســـلوبا جديـــدا يف جمـــال احملاســـبة نتيجـــة التغـــريات املســـتمدة يف الطلـــب مـــن قبـــل الزبـــائن عـــن اســـبة احمل - 

  ؛سة الشديدة وزيادة تنوع املنتجاتواملناف

وأ�ــا تقــدم صــورة منصــفة وعادلــة ألداء تســاعد املســتثمرين يف الشــركة علــى القيــام بعمليــة حتليــل األداء املــايل للشــركة  - 

 .الشركة يف مدة معينة

، مجلـــة أثـــر تطبيـــق محاســـبة اإلنجـــاز كـــأداء الترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة ،رحمـــةو محمـــد عبـــد اهللا محمـــود أب - 7

 .2017سنة  ، جامعة ام البواقي، الجزائر8: الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية، العدد

إىل التعـــرف علـــى أثـــر احملاســـبة علـــى اإلجنـــاز يف أغـــراض قيـــاس التكلفـــة �ـــدف تطـــوير هـــدفت هـــذه الدراســـات   

التقـارير الداخليـة وكـأداة لرتشـيد القـرارات اإلداريـة والتخطـيط لرحبيـة وحتديـد تشـكيلة املنتجـات وترشـيد قـرارات الشــراء أم 

رحلـة وبعـد إجـراء االسـتبانة تصـور الباحـث الصنع وكأداة لرتشيد قرارات االستثمار يف اآلالت وإجراء حتسـينات تعمـل امل

 :إىل النتائج التالية

حماســبة اإلجنــاز مــن األدوات واألســاليب التكامليــة وليســت التنافســية حيــث تســعى حماســبة اإلجنــاز إىل التوصــل إىل  - 

  ؛ تعظيم األرباح يف األجل القصريومن مث ،مستوى األمثل لإلجناز
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إنتاجيــة إن مفهــوم احملاســبة علــى اإلجنــاز ميــد اإلدارة بالطريقــة املثلــى لتعظــيم األربــاح يف األجــل القصــري يف ظــل بيئــة  - 

 ؛ذات موارد مقيدة وحمدودة

 .مفهوم احملاسبة عن اإلجناز الذي يفرتض وجود واحد على األقل يف املؤسسة يف األجل القصري - 

 :الدراسات بالغة األجنبية: المطلب الثاني

1. Andrei yuSokolov،Tatyana V. Elsukovo، USING ABC TO ENHANCE 

THROUGHPUT ACCOUNTING: AN INTEGRATED MANAGEMENT 

APPROACH; Electronic Business Journal Volume 14، Issue 5، 2015. 

 (و )ABC( املقارنـة بـني اسـتخدام األسـاليب احلديثـة يف حماسـبة إدارة املشـاريع  بـني طـريقيت قـالتنـاول هـذا امل

TA ( إلدماجهمـا والتفاعـل بينهمـا مـن أجـل اختـاذ القــرارات، حيـث أخـذت هـذه الدراسـة عـدة أراءات للخــرباء يف إدارة

 :احملاسبة ومت اخلروج باالستنتاجات التالية

علـــى  ABC)( تســـاعد علــى اختــاذ القـــرارات اإلداريــة قصـــرية املــدى، فمــا تســـاعد طريقــة )TA( إن اســتخدام طريقــة-

  ؛اختاذ القرارات طويلة املدى

  ؛كالمها يهدف إىل تعظيم ربح الشركة-

فتســاعد علــى تقليــل ) AB(مــن أجــل حتســني الرحبيــة يف حــدود املــوارد والقيــود احلاليــة، أمــا ) TA (تســتخدم طريقــة -

  ؛تكاليف التشغيل

  .إىل تنظيم املعلومات أكثر يف املؤسسة) ABC(و)  TA(دي االستخدام املشرتك لطريقةيؤ -

2. DAVID DUGDALE، T.COLWYN jones، THROUGHPUT ACCOUNTING: 

TRANSFORMING RACTICES? British Accounting Review (1998) 30. 

االجنــاز الربيطانيــة، فقــد تطرقــا إىل املفهــوم حثــان يف هــذه الورقــة البحثيــة إىل تقيــيم طريقــة احملاســبة عــن اتطــرق الب

ومــن خــالل سلســلة ) Goldatt(  اجلديــد احملاســبة عــن االجنــاز متــداول بــني التقنيــات املختلفــة  وتناولــه مــن طــرف معهــد

ومـــدى تقـــدميها لإلضـــافة للممارســـات  GALLOWAY and WALDRON)(املقـــاالت املنشـــورة مـــن قبـــل البـــاحثني 

  )TA(و )TOC(ومت اخلـروج بـأن اسـتخدام مصـطلح )اسبية حيث أسقطت الدراسة على الشـركاتاحملاسبة يف النظرية احمل
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متسك بعـض املـديرين ، كذلك )GALLOWAYAND WALDRON(بشكل تباديل يف بريطانيا ومها مرتبطان مبقرتحات 

  .بالتقنيات التقليدية

  خصوصية الدراسة: المطلب الثالث

 :أوجه الشبه .1

السابقة أساليب وأدوات القياس يف احملاسبة عن االجناز كـذلك يف دراسـتنا تطرنـا إىل هـذا تطرقت البعض الدراسات  - 

 .ة القياس يف احملاسبة عن االجنازاجلانب وبينا طرق القياس واألسس اليت تقوم عليها عملي

القـــرارات تـــوفر احملاســـبة عـــن االجنـــاز حبســـب بعـــض الدراســـات الســـابقة املعلومـــات الالزمـــة لقيـــاس التكلفـــة وترشـــيد  - 

يف عمليــة قيــاس التكلفــة تطرقنــا إىل أدوات القيــاس يف احملاســبة .اإلداريــة وهــذا مــا ســلطنا عليــه الضــوء مــن خــالل دراســتنا

كمــا أن هنــاك دراســات ســابقة تطرقــت أيضــا هلــذه األدوات ) مصــروفات التشــغيل،االستثمار،االجناز( عــن االجنــاز وهــي 

   .يف قياس التكلفة

 :أوجه االختالف .2

ية الدراسات السابقة مل توضح بشكل مباشـر مـدى تـأثري احملاسـبة عـن االجنـاز يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة بينمـا أغلب  - 

مـن  ،مـدى مسـامهة احملاسـبة عـن االجنـاز يف اختـاذ القـرارات اإلداريـةو يف حبثنا هذا سلطنا الضوء بشكل مباشر على دور أ

  .ذ القرارايف اخت خالل التطرق أيضا اىل مسامهة نظرية القيود

هناك دراسات قامت بدراسات تطبقيه  متثلـت يف دراسـة حالـة وأخـرى أجـرت دراسـة تطبيقيـة متثلـت يف اسـتبانه أمـا  - 

خـالل هــذه الدراسـة مت التطـرق اىل تطبيـق احملاسـبة عــن .يف دراسـتنا سـنعتمد علـى دراسـة تطبيقيــة  تتمثـل يف دراسـة حالـة

  .ية حيث مل تصادفنا دراسة كهذه سابقااالجناز ونظرية القيود يف البيئة اجلزائر 
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 خالصة الفصل

  

لقد تطرقنـا يف هـذا الفصـل إىل نشـأة احملاسـبة اإلداريـة وقمنـا بإعطـاء عـدة مفـاهيم هلـا وأبرزنـا تطـور احملاسـبة عـن 

التعـاريف، وبينـا اإلجناز مع تقدمي مفاهيم توضحها بشـكل أكـرب باإلضـافة إىل أهـدافها والـيت خلصـت كـل مـا مت ذكـره يف 

أدوات قياس التكلفة واليت تعتـرب عنصـر هامـا يف املسـاعدة الختـاذ القـرارات لـدى متخـذي القـرار ومـن مث قمنـا بـإبراز أبـرز 

املزايــا واالنتقــادات الــيت وجهــت للمحاســبة عــن اإلجنــاز، وأظهرنــا يف املطلــب الرابــع العنصــر اجلــوهري الــذي يــدور حولــه 

 عالقـــة احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف ترشـــيد وحتســـني القـــرارات اإلداريـــة، أمـــا يف املبحـــث الثـــاين موضـــوع دراســـتنا واملتمثـــل يف

فأظهرنا الدراسات السابقة باللغة العربية وباللغة األجنبية هذا فيما خيص املطلبـني األول والثـاين، أمـا فيمـا خيـص املطلـب 

  .الفالثالث فبينا خصوصية الدراسة وأخريا عرضنا أوجه الشبه واالخت

  



  :الفصل الثاني

دراسة حالة لشركة دليبة 

لصناعة األنابيب 

  البالستيكية
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  تمهيد

تعــد نظريــة القيــود بوابــة كبــرية لنجــاح املؤسســات والــيت بــدورها انبثقــت عنهــا احملاســبة عــن اإلجنــاز، والــيت جــاءت 

املفـاهيم احلديثـة، الـيت نـادت �ـا ملواجهة التحـديات، والبحـث عـن االحتياجـات واملعلومـات الالزمـة لزيـادة الـوعي وفهـم 

نظرية القيود وتطوير األداء التشغيلي، وذلك من خالل معرفـة نقـط االختنـاق واالسـتفادة مـن الوقـت الضـائع يف اإلنتـاج 

الطريقــة ولقــد مت تقســيم هــذا الفصــل إىل مبحثــني؛ مبحــث تطرقنــا فيــه إىل  بــاألحرى تعويضــهو وحماولــة ســد هــذا الوقــت أ

، أمـا يف علـى األدوات املسـتخدمة يف مجـع البيانـات األول يتحدث على الطريقـة والثـاين طلبني ه إىل موقسمنا واألدوات

ـــاين فـــتم التطـــرق إىل  ـــة يف  النتـــائج واملناقشـــةاملبحـــث الث ويف هـــذا املبحـــث مت تقســـيمه إىل مطلبـــني ومهـــا الدراســـة التطبيقي

  .الشركة حمل الدراسة

ت وهـــــي كلفــــة املــــواد الداخلـــــة يف التصــــنيع، باإلضــــافة إىل املصـــــاريف وفيــــه مت التعــــرض إىل العديـــــد مــــن اآلليــــا

التشــغيلية، والكميــات املطلوبــة والوقــت الــالزم إلجنازهــا يف كــل قســم، ومقــدار هــامش اإلجنــاز لكــل منتج،ومعــدل اإلجنــاز 

لـى االسـتثمار،وأخريا لكل منتج،وحتديد تشكيلة اإلنتاج يف املورد املقيـد، وباإلضـافة إىل احتسـاب صـايف الـربح والعائـد ع

صـــيات الـــيت توصـــلنا إليهـــا، واملطلـــب الثـــاين تطرقنـــا فيـــه إىل االســـتنتاجات والتو . عـــدد العـــاملني ومعـــدل األجـــور املدفوعـــة

  :كانت كالتايلو 

 الطريقة واألدوات؛: المبحث األول  

 النتائج واملناقشة:المبحث الثاني. 
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  الطريقة واألدوات: المبحث األول

تطـرق هــذا املبحــث اىل مطلبــني، األول وهــو الطريقــة وذلــك عــن طريــق ا�تمــع االحصــائي والــذي مت عــرض فيــه 

ـــة تعريـــف ا�تمـــع االحصـــائي و تقـــدمي تعريـــف عـــام للشـــركة حمـــل الدراســـة  باالضـــافة اىل اهليكـــل التنظيمـــي، وأيضـــا العين

عـدد مـن أدوات ومتغـريات الدراسـة وذلـك عـن طريـق  ، واملطلب الثاين األدوات املستخدمة يف مجـع البيانـاتاالحصائية 

  .الحظة دون مشاركة  باالضافة اىل متغريات الدراسةاملو ودراسة الوثائق يف املقابلة  مجع البيانات متمثلة

  الطريقة: المطلب األول

  .من األدواتوذلك عن طريق العديد 

  المجتمع اإلحصائي: أوال

جمموعة العناصر اليت تشكل هدف الدراسة، وكل شخص من ا�تمـع يـدعى وحـدة و ميثل ا�تمع اإلحصائي ه 

يتمثــل جمتمــع هــذه .العنصــر األساســي عنــد القيــام بتجربــة مــاو وه ) individu( فــرد و أ)  unite statistique( إحصــائية 

 : الدراسة يف شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية ذات املسؤولية احملدودة واجلدول التايل يوضح ذلك
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  م.م.تقديم عام لشركة دليبة ذ:) 01-02( الجدول رقم

  البالستيكيةهي شركة دليبة لصناعة األنابيب   اسم الشركة

  07/09/1997مبوجب عقد تأسيسي بتاريخ   تأسيسها

  شركة ذات مسؤولية حمدودة  الشكل القانوني

  ) دج100،000( مائة ألف دينار جزائري   رأس المال

  عقد التعديل
  14/04/2009حمرر بتاريخ 

  162/2009حتت رقم 

 sarlم .م.ذ.ش: ليصبح  تغيير الشكل القانوني

  مليونان ومثامنائة ومثانون ألف دينار جزائري  رأس المال الجديد
  )دج 2،880،000(

  المنطقة
شركة دليبة يف منطقة هبة الشرقية ببلدية قمار والية الوادي، على 

  48الطريق الوطين رقم 

  .من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة :المصدر

  :الدراسةكما يوضح الشكل التايل اهليكل التنظيمي للشركة حمل 
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  م.م.الهيكل التنظيمي لشركة دليبة ذ) 01- 02( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة من إعداد:المصدر

ما يلي تفصيل األقسام األساسية يف شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية وفقا لتصريح املسـري ومسـئول وفي

ـــاج أن النظـــام اإلداري للشـــركة ، مســـؤول إنتـــاج، مســـري عـــام(وهـــم  ، أعضـــاء 5حيـــث يتكـــون جملـــس اإلدارة مـــن . اإلنت

ولــه الصـــالحية املطلقـــة الــيت تســـاعده يف اختــاذ القـــرارات اإلداريـــة ) مســؤول تســـويق، د بشـــريةمســري مـــوار ، مســؤول جـــودة

 مشرتيات

إمدادات 

 مشرتكة

تسيري خمزون 

 املواد األولية

 3مجموعة

  اإلدارة

 

  مسؤول تقين       

  مسؤول األمن مسؤول ضمان اجلودة

  املوارد البشرية مبيعات

 

  احملاسبة 

 

 اإلنتاج الصيانة املخرب  

 1مجموعة

 2مجموعة

 مراقبة دورية

 صيانة آنية

تسيير مخزون قطع 

 الغيار

الوسائل       

  العامة

 

 البيع

تسيري 

خمزون 

املنتج 

 النهائي



 دراســــة حـــــالة
 الفصـــل

 يالثان

 

 
 
 35 

وجيتمــع هــذا ا�لــس �ايــة كــل أســبوع لدراســة طلبيــات األســبوع املقبــل وطــرح املشــاكل الــيت يعــاين منهــا كــل ، الصــحيحة

الـيت مـن شـئنها تسـهيل السـري احلسـن من هؤالء األعضاء يف قسمه واخلروج باحلـل األمثـل هلـا وكـذلك االقرتاحـات  وعض

  .ومجيع األعمال اليت تقتضي سري األعمال يف الشركة

خيــتص هــذا القســم مبتابعــة شــؤون العمـــال مــن غيابــات وعطــل مرضــية وتعويضــات وتعيــني العـــاملني  :قســم العمــال -

 3وعامـل إنتـاج  32إداريـني و 5عامل مـوزعني كمـا يلـي  51حيث تتكون الشركة من  ، وتقسيم مهامهم داخل الشركة

  . خمربي 1خمزين قطع غيار و 1عمال خمزن و6سائقني و 3صيانة و

  :تنتج الشركة عدة منتجات خمتلفة من األنابيب البالستكية على مستوى قسمان :قسم اإلنتاج -

 ؛PVCقسم إنتاج أنابيب  -

 ؛ PEHDقسم إنتاج أنابيب  -

 .مسرتجع PEBDقسم إنتاج أنابيب  -

تتبــع الشــركة نظــام الطلبيــة ويكــون إنتــاج حســب الطلــب ملعظــم منتجا�ــا بســبب سياســة التقشــف بدرجــة أوىل 

املنتجـات تكـون عرضـة لتلـف و وكذلك سياسة سري املؤسسة وطلب العمـالء حسـب املواصـفات الـيت يريـدو�ا يف املنتـوج 

منعـدم أحيانـا يف بعـض املنتجـات و ي الشـركة مـنخفض أفكمية املنتوج التام املخزن لد ، العوامل الطبيعية وطبيعة املنطقة 

وال تشــتغل الشــركة بكامــل طاقتهــا اإلنتاجيــة  ، ألن الشــركة ال ميكنهــا إنتــاج منــتج معــني وختزينــه دون وجــود طلــب عليــه

  . ساعات 8دوامات يوميا كل دوام فيه  3ساعة ضمن نظام  24ساعة على  24وتعمل ضمن زمن 

، بــــويل كلــــورير الفينيــــل(تعتمــــد الشــــركة يف شــــراء املــــواد األوليــــة علــــى املــــوزعني مســــتوى وطــــين  :قســــم المشــــتريات -

وتكـاليف نقلهـا يتحملهـا املوزع،ولـدى الشـركة حـد أدىن مـن ) كربونات الكالسـيوم (ومستوى دويل ) ستابيليزون، فحم 

اد األولية على سـبيل املثـال مـادة البـويل اثنيـل املواد األولية ال جيب أن تقل على الكمية احملددة ويشمل هذا احلد كل املو 

قنطــار يف املخــازن لكـــي تتفــادى الشــركة التذبــذبات يف ســـوق املــواد األوليــة وذلـــك  500الفينيــل جيــب أن ال تقــل عـــن 

  .باالعتماد على دراسة مسبقة الحتياجات املنتجات من املواد األولية
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 مهمـتهم صـيانة األعطـال ومراقبـة دوريـة لـآلالت وتنبيـه تتمثـل مـن فريـق مكـون مـن ثـالث مهندسـني :قسم الصيانة -

 .الشركة بكل ما يلزمها من عتاد ومستلزمات صناعية

والرقابــــة الداخليــــة وصــــندوق النقديــــة إضــــافة إىل  املاليــــة للشــــركة مــــن قســــم احملاســــبة تتكــــون اإلدارة :الماليــــة قســــم -

 .التعامالت مع البنوك املختلفة من خالل الشيكات

  العينة اإلحصائية : ثانيا

كــل جمموعــة جزئيــة مــن ا�تمــع اإلحصــائي نــدعوها بالعينــة اإلحصــائية، يف الدراســات اإلحصــائية يفضــل دائمــا 

إجراء البحوث علـى جمموعـة جزئيـة أي علـى عينـة وبعـد اسـتخالص النتـائج تعمـم علـى ا�تمـع اإلحصـائي الـذي أخـذنا 

جمموعـــة الوثـــائق واملعلومـــات املدروســـة وهـــي معلومـــات متعلقـــة بـــالفرتة تتمثـــل عينـــة هـــذه الدراســـة يف  .1منـــه تلـــك العينـــة

  .إىل يومنا احلايل 2016املمتدة من 

  األدوات المستخدمة في جمع البيانات ومتغيرات الدراسة: المطلب الثاني

  األدوات المستخدمة في جمع البيانات: أوال

  :مت استخدام عدد من أدوات مجع البيانات متمثلة يف

ميكــن تعريــف املقابلــة بأ�ــا عبــارة عــن حمادثــة موجهــة بــني الباحــث وشــخص أو أشــخاص آخــرين �ــدف  :المقابلــة-1

الوصول إىل حقيقة أو موقف معـني يسـعى الباحـث لعرضـه مـن أجـل حتقيـق أهـداف الدراسـة، ومـن األهـداف األساسـية 

مالمــح أو مشــاعر أو تصــرفات املبحــوثني يف  للمقابلــة احلصــول علــى البيانــات الــيت يريــدها الباحــث باإلضــافة إىل تعــرف

  .2مواقف معينة

خـالل هــذه الدراســة مت اســتخدام اجــراء العديــد مــن املقــابالت مــع مــوظفي الشــركة حمــل الدراســة حيــث كانــت 

ا أغلبية املقابالت فردية، ومتيزت باحلرية وعدم التقنني وقد مت اختيار هـذا النـوع أل�ـا مالئمـة لطبيعـة الدراسـة وهـذا نظـر 

نســـبة الـــردود، وبغـــزارة املعلومـــات الـــيت حيصـــل عليهـــا الباحـــث، وتعـــرف ردود  تتميـــزوالـــيت  المقابلـــة الشخصـــيةلكـــون 

                                                           
 .15، ص 2008بوساحة حورية، االحصاء واالحتماالت، املدرسة العليا لألساتذة،  1

  .55،ص1999حممد عبيدات واخرون، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، اجلامعة االردنية، 2
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املبحوثني وانفعاال�م، إال أن أهم مآخذها هي احتمالية التحيز من قبـل املبحـوث للظهـور مبظهـر الئـق أمـام الباحـث، 

اجلـدول التـايل يظهـر  .1حـث وخباصـة يف حالـة تباعـد أفـراد الدراسـةوارتفاع تكاليفهـا املاديـة وحاجتهـا إىل وقـت مـن البا

  .امجايل املقابالت اليت مت اجنازها خالل الدراسة

  المقابالت المنجزة مع مسؤولي المؤسسة محل الدراسة):  02- 02(الجدول رقم

  األيام  مدة زمنية  مع  الرقم

  يوم 1  ساعة 1  املدير  01

  يوم 13  ساعات 10  املسري  02

  يوم 25  ساعة 20  مسؤول اإلنتاج  03

  يوم 39  ساعة 31  03  المجموع

  .من إعداد الطلبة :المصدر

وان كنـا نعمــل ضــمن فرقـة، البــد مـن التأكــد مــن لفهـم املشــرتك ملـا جيــب ســحبه، ، قبــل كـل شــيء: دراسـة الوثــائق )1

حبســب التقنيــة املســتعملة مث اذا كانــت  ميكننــا عقــد لقــاء أو لقــاءات حلصــر طبيعــة الفئــات أو السلســالت الرقميــة وذلــك

الوثائق يف حوزتنا، ميكننا املشروع يف استغالهلا مبساعدة األداة اليت نستعملها يف مجيـع املعطيـات اذا كـان البـد علينـا أن 

التأكد مـن الـدخول اليهمـا دون صـعوبات وينصـح أن يتصـل الباحـث نتوجه اىل مكتبة أو اىل مركز وثائقي، جيب علينا 

عني املكان بالشخص املسـؤول عـن املركـز أو عـن القاعـة واطالعـه أو تـذكريه بطبيعـة حبثـه ليـتمكن مـن احلصـول علـى  يف 

قـد مت أثنـاء عمليـة انتقـاء الوثـائق، فانـه الينبغـي التقليـل مـن أمهيـة هـذه املسـاعدة اذا كـان ذلـك  ،كل املساعدة الضـرورية

قــد  البحــث، ان هــذا املتخصــص يف علــم املكتبــات أو تســيريها الــيت ميكــن أن تكــون أساســية يف بعــض احلــاالت لنجــاح

 .2يساعدنا مثال، على جتنب الضياع يف متاهة املنشورات احلكومية أو االحصائيات اجلاهزة

حيث هنا تكون البيانات الالزمة للبحث جممعة وجاهزة وما للمعلومات  تشكل الوثائق املصادر الثانوية أو اجلاهزة )2

. حتليلها واستخالص النتائج الالزمة للبحث، وقد تكون هذه البيانات منشورة أو غري منشورةعلى الباحث سوى 

  :هناك العديد من املصادر اليت ميكن من خالهلا احلصول على بيانات جممعة وجاهزة من أمهها

                                                           
  .56، ص عبيدات واخرون، مرجع سابقحممد  1
2

 .356، ص2006موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة تدریبات عملیة، دار القصبة للنشر، الطبعة الثانیة،  
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 إلحصــــاءات العامــــة البيانــــات املاليــــة واإلحصــــائية الــــيت تنشــــرها احلكومــــات أو مؤسســــا�ا مثــــل وزارة املاليــــة ودائــــرة ا

 ؛واجلمارك وغريها

 ؛كل أحباث أو رسائل جامعية أو كتبما نشر حول املوضوع يف الدراسات السابقة سواء كان ذلك على ش 

 التقارير املالية اليت تصدرها األسواق املالية والشركات. 

الدراسة والـيت توضـحها مت يف هذه الدراسة االعتماد على جمموعة من الوثائق اليت قدمت من قبل املؤسسة حمل 

املالحــق كمــا مت االحتفــاظ مبجموعــة مــن الوثــائق وعــدم إدراجهــا يف املالحــق نظــرا لســرية اخللطــات اإلنتاجيــة ومــن أجــل 

  .احملافظة على تنافسية املؤسسة حمل الدراسة

و وفيهـــا يقـــوم الباحـــث بأخـــذ موقـــف أو مكـــان، ويراقـــب منـــه األحـــداث أو الظـــاهرة أ: المالحظـــة دون مشـــاركة - 2

يف ) الفيــديو ( الســلوك، دون أن يشــارك أفــراد عينــة الدراســة بــاألدوار الــيت يقومــون �ــا، وقــد يســتخدم الكــامريا وخاصــة 

وسط األشـخاص اخرتنـا هـذا  ضرورة العيش نظرا لعدم. 1هذا النوع من املالحظات، شريطة عدم معرفة املبحوثني بذلك

 .النوع من املالحظة

  متغيرات الدراسة: ثانيا

�ــدف هــذه الدراســة اىل التعــرف علــى مســامهة تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز اىل ترشــيد القــرارات االداريــة وعلــى  

بذلك مت تقسيم املتغريات الرئيسية يف هـذه الدراسـة اىل . هذا األساس تعترب نظرية القيود واحملاسبة عن االجناز متغري تابع

وقســم  تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز )2(نظريــة القيــود و )1: (مهــازئني جــمتغــريات جزئيــة حيــث قســم املتغــري املســتقل اىل 

يف معرفـة كيفيـة  نظـرا هلـدف هـذه الدراسـة يتمثـل. املتغري التابع املتمثل يف ترشيد القرارات اإلدارية حسـب أنـواع القـرارات

  :مسامهة املتغري املستقل يف املتغري التابع على هذا األساس مت تبين منوذج الدراسة بالشكل املوضح فيما يلي

  

  

  

  

                                                           
  .91، ص 2016كمال دشلي، منهجية البحث العملي، منشورات جامعة محاة، كلية االقتصاد، سوريا،  1
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  النتائج ومناقشتها: المبحث الثاني

املطـب األول عـن تطبيقـات نظريـة لنظريـة القيـود يف الشـركة حمـل مت تقسيم هـذا املبحـث اىل مطلبـني حبيـث كـان 

الدراســة وذلــك عــن طريــق مســامهة القيــود الداخليــة يف اختــاذ القــرارات االداريــة يف الشــركة حمــل الدراســة والــيت متثلـــت يف 

القيــــود مســــامهة شــــف وقلـــة املراقبــــة مــــن طــــرف الدولــــة و ة التقواملنافســــة وسياســــ االالت و األفـــراد والسياســــات االداريــــة

أمـــا يف املـــواد اخلـــام، والتســـويق، وقيـــد املنافســـة، : الشـــركة حمـــل الدراســـة وذلـــك عـــن طريـــقاخلارجيـــة يف اختـــاذ القـــرارات يف 

يبـــة لصـــناعة األنابيـــب مســـامهة احملاســـبة عـــن االجنـــاز يف ترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة شـــركة دلاىل املطلـــب الثـــاين فقـــد تطـــرق 

 يف شــــركة دليبــــة لصــــناعة األنابيــــب البالســــتيكية اإلجنــــازالدراســــة التطبيقيــــة للمحاســــبة عــــن  عــــرب البالســــتيكية، وذلــــك 

  .واسقاطها على الشركة حمل الدراسة

  في الشركة محل الدراسةتطبيقات نظرية لنظرية القيود : ألولالمطلب ا

القيــــود الداخليــــة والقيــــود اخلارجيــــة يف اختــــاذ القــــرارات يف شــــركة دليبــــة مت التطــــرق يف هــــذا املطلــــب اىل مســــامهة 

  .لصناعة األنابيب البالستيكية

  مساهمة القيود الداخلية في اتخاذ القرارات اإلدارية في شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية: أوال

ود اإلنتاجيـــة، وقيـــود السياســـات، وقيـــود القيـــ :تتمثـــل القيـــود الداخليـــة يف ثالثـــة أنـــواع رئيســـية مـــن القيـــود وهـــي

  .املنافسة السوقية

بالنســبة لــآلالت إتبــاع سياســة جتديــد مــن طــرف شــركة دليبــة وهــذا معنــاه كــل ثالثــة أو أربعــة ســنوات شــركة   :اآلالت .1

تقــوم بشــراء اآلالت جديــدة ملواكبــة متطلبــات الســوق احلاليــة واملســتقبلية وهــذه األنابيــب يف غالبيــة األحيــان تســتعمل يف 

الســـوق أو خدمــة معينــة يف أنبــوب يف حــد ذاتـــه  قنــوات الصــرف الصــحي  وعنــد ظهـــور أنــواع جديــدة مــن األنابيــب يف

وهذه اخلدمة تتطلب آلة معينة هنا اختذت اإلدارة  يتحتم عن شـركة اقتنـاء هـذه اآللـة ومثـال علـى ذلـك يف خـط صـناعة 

هـذه اآللـة جيـرب الزبـون ثقبـه مت شراء آلة متخصصة يف ثقب األنبـوب حسـب طلـب الزبـون لـوال  PVC-Uاألنابيب نوع 

  .األنابيب تستعمل يف حفر اآلبار االرتوازية وهذا النوع منيكلف الزبون جهدا و وقتا يدويا وهذا 



 دراســــة حـــــالة
 الفصـــل

 يالثان

 

 
 
 41 

مـرت الـيت يقـل  100من املتعارف عليه يف السوق أن طول األنبوب  PEHDيف حني جند آلة اليت تنتج أنابيب 

 200ملـم والـيت يسـهل التعامـل معهـا لكـن بعـض األحيـان يف األنابيـب كبـرية الـيت حجـم قطرهـا  100حجم قطرها عـن 

ملم اليت يصعب التعامل معها لوز�ا الثقيل وحرصا من الشركة علـى راحـة الزبـون مت شـراء آلـة تقطيـع تقسـم األنبـوب إىل 

  .أجزاء حسب طلب الزبون لكي يسهل التعامل مع األنبوب

بعـــض األنـــواع مـــن األنابيـــب تكـــون اآلالت قـــادرة علـــى إنتاجـــه ولكـــن نضـــرا يل ظـــروف  نـــذكر أيضـــا أن هنـــاك

الســـوق مثـــل قلـــة الطلـــب أو انعدامـــه علـــى هـــذه األنـــواع مـــن األنابيـــب تضـــطر الشـــركة الســـتغناء عـــن صـــناعتها وهـــذا مـــا 

مبيعا�ــا تكــون حســب يــدفعها إىل إنتــاج أنــواع حمــددة مــن األنابيــب والــيت تكــون نتيجــة طلــب كثــري عليهــا،وألن أغلبيــة 

الطلبيــة، فــان اآلالت تــأثر بشــكل مباشــر علــى الشــركة باعتبــار أ�ــا تعتمــد علــى سياســة التجديــد وهــذا إلرضــاء الزبــائن 

  .وتلبية حاجيا�م

 :يتم توظيف العمال حسب عدة معايري  :األفراد .2

 تعتمد الشركة يف توظيف عماهلا يف معيار األخالق على عدة نقاط هي : معيار األخالق :  

 النزاهة؛ -

 األمانة؛ -

 املوثوقية؛ -

 السرية؛ -

  .االجتهاد و عمل يف أخالقه -

 ــــدريب العمــــال يف هــــذا ا�ــــال : معيــــار املهــــارات ــــه ال توجــــد مراكــــز تكــــوين ت ــــب ( نشــــري هنــــا إىل ان صــــناعة األنابي

وتكوين يكون داخلي على مستوى الشركة وهذا ما يكلف املؤسسة وقـت و يعتـرب تكـاليف إضـافية لشـركة ) بالستيكية 

  :وجيب عند اختيار العامل حسب هذا املعيار أن تتوفر فيه شروط التالية 

 اإلبداع و مهارة؛ -

 متعاون مع زمالئه وملتزم يف وظيفته؛ -
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 قدرته على التعلم؛ -

  . هحتمل املسؤولية امللقاة على عاتق -

أمـــا فيمـــا خيـــص اإلداريـــني أن التقنيـــني تعتمـــد شـــركة دليبـــة علـــى خرجيـــي اجلامعـــات واملعاهـــد مثـــل احملاســـبني أو 

  .املخربي وكذلك التقنيني املختصني يف صيانة األعطال التقنية يف اآلالت

  :اإلداريةالسياسات  .3

  :احلايل ونذكر منها اإلجنازيفوق  إجنازهناك العديد من السياسات اليت متنع من حتقيق 

ـــة تشـــغيل  :المنافســـة - ـــاء هـــذه اآلالت وخاصـــة الصـــينية الصـــنع وكـــذلك املدعمـــة مـــن طـــرف وكال نظـــرا لســـهولة اقتن

الشــباب أصــبح املنــتج يفــوق متطلبــات الســوق وهــذا مــا خلــق جــو تنافســي وفوضــى يف الســوق وهــذا يعيــق أو يــؤثر ســلبا 

بحــث عــن أســواق عامليــة واألســواق اخلارجيــة يلزمهــا شــهادة االيــزو علــى نســبة املبيعــات يف الشــركة داخــل الــوطن لــذلك ت

 .وهذا ما تسعى إليه الشركة حاليا

إىل يومنـا هـذا وكـذلك نقـص املشـاريع  2014سياسة التقشـف املتبعـة مـن طـرف الدولـة مـن سـنة  :سياسة التقشف -

عليــه نقــص يف اســتهالك املنتجــات  مــن طــرف الدولــة ومبــا أن اجنــاز املشــاريع لــيس كإصــالحها أو صــيانتها وهــذا يرتتــب 

لــذلك توجــب علــى الشــركة اختــاذ قــرار إداري وهــو البحــث عــن أســواق أخــرى تســتهلك هــذا املنتــوج بشــكل كبــري مثــل 

 .مشاريع  اآلبار االرتوازية

) شــركة دليبــة(وهــذا أهــم شــيء أي ال يوجــد مــراقبني حقيقيــني علــى اجلــودة وحنــن  :قلــة المراقبــة مــن طــرف الدولــة  -

على اجلودة على سبيل املثال مشروع يشرتط فيه يف دفرت الشروط نوعيـة معينـة مـن األنابيـب تتـوفر يف شـركة دليبـة نعتمد 

أو شـــركة أخـــرى هلـــا نفـــس املواصـــفات مـــن اجلـــودة يقـــوم صـــاحب املشـــروع بشـــراء كميـــة معينـــة مـــن األنابيـــب الـــيت حتمـــل 

يل الطلبيــة والبــاقي تشــرتى بطريقــة عشــوائية وال حتمــل مــن إمجــا% 10املواصــفات املطلوبــة يف دفــرت الشــروط والــيت متثــل 

ـــرة وخاصـــة بالواليـــة وبالضـــبط يف أنابيـــب الســـقي  الشـــروط املطلوبـــة نظـــرا لتـــدين ســـعرها و سياســـة التقليـــد موجـــودة بكث

الفالحيــة وهــذا راجــع إىل طبيعــة نشــاط الواليــة الفالحــي والــذي جيعــل البــاحثني عــن املشــاريع يتوجهــون إىل صــناعة هــذا 
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وهنـــا اختـــذت شـــركة دليبـــة قـــرار إداري متثـــل يف طباعـــة شـــعار الشـــركة علـــى , نـــوع مـــن األنابيـــب دون النظـــر إىل اجلـــودةال

 .املنتجات لتفادي هذه التجاوزات

  في اتخاذ القرارات في شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكيةلقيود الخارجية مساهمة ا :ثانيا

هنــا يف شــركة دليبــة ال توجــد مشــاكل يف مــواد اخلــام حيــث تتــوفر املــادة األوليــة بشــكل طبيعــي طــوال : المــواد الخــام .1

إضافة إىل ذلك هنـاك خمـرب يقـوم بتحليـل املـواد اخلـام للكشـف علـى العيـوب ولتفـادي الوقـوع يف مشـاكل هـم يف  ،السنة

 ؛املواد األوليةغىن عنها تتعلق باجلودة وهناك أخصائيني وثالث خرباء يقومون بتحليل 

فيمــا خيـــص التســويق فـــان الشــركة ال متلــك شـــاحنات نقــل للبضـــاعة بــل تكــاليف النقـــل يتحملهــا الزبـــون  :التســويق .2

طالب البضاعة،إال بعـض الزبـائن األوفيـاء حبسـب األقدميـة لـديهم معاملـة خاصـة عـن بـاقي  الزبـائن وذلـك بتخصيصـها 

فــذلك يكــون وطنيــا وعــرب كامــل الــرتاب ويــتم التعامــل غالبــا  املنــتجفيمــا خيــص بيــع  .هلــم منتجا�ــالشــاحنتني فقــط لنقــل 

ال تقــوم الشــركة بــأي تعــامالت مــع عمالئهــا إال بعــد حضــور الزبــون شخصــيا أو ( نقــدا، أمــا التعامــل بالشــيكات نــادرا 

مثــل أنابيــب قنــوات الصــرف فهنــاك نوعيــة يكثــر عليهــا الطلــب حمليــا  املنــتجفيمــا خيــص نوعيــة   ).ممثلــه إىل مقــر الشــركة 

 60ملــم أو  80ملــم، وأنابيــب الســقي الفالحــي قطرهــا  110قطرهــا  )بــويل فينيــل كلويــد (  pvc-uالصــحي مــن نــوع 

ملــم  140قطرهــا  pvc-uأمــا وطنيــا فيكثــر الطلــب علــى أنابيــب  ).بــويل اثيلــني مرتفــع الكثافــة (  pehdملــم مــن نــوع 

ويكمــن هــذا االخــتالف بــني واليتنــا وبــاقي واليــات الــوطن إىل نوعيــة الرتبــة  pehdملــم مــن نــوع  110وأنابيــب قطرهــا 

البحـث عـن األسـواق العامليـة مـن خـالل  إىلتسـعى الشـركة أيضـا .واىل طبيعة املباين وتـوفر امليـاه بكثـرة يف بـاقي الواليـات

  ؛اب الوطنيزو لكي يتسىن هلا تسويق منتجا�ا خارج تر مساعيها املتواصلة للحصول على شهادة اإل

بالنسبة لشركة حمل الدراسة ويف ضل الوضع الراهن الـيت تشـهده الدولـة وتطبيـق سياسـة التقشـف  فانـه  :قيد الطلب .3

حتـتم علـى الشـركة اإلنتـاج يكـون فيهـا حسـب الطبليـة ومثـال علـى ذلـك اسـتلمت الشـركة طلبيـه مـن أحـد زبائنهـا مقـدرة 

 .أنبوب أي الزبون يتحصل على طلبيته والباقي يوجه للمخازن 1800أنبوب و�ذا تنتج الشركة  1500ب 
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شـــركة دليبــة لصــناعة األنابيـــب لمســاهمة المحاســـبة عــن االنجــاز فـــي ترشــيد القــرارات اإلداريــة :الثــاني طلــبالم

   البالستيكية 

، يف شــركة دليبــة وذلــك اســتنادا اإلجنــازإىل مــدى إمكانيــة تطبيــق مراحــل احملاســبة عــن  املطلــبنتطــرق يف هــذا  

( على وثائق وسجالت الشركة باإلضافة إىل املقابلة مع مسؤول اإلنتاج، والذي مكننا من معرفة تكلفة املـواد املسـتعملة 

الرواتـــب ( يف صـــناعة األنابيـــب البالســـتيكية واملصـــاريف التشـــغيلية والـــيت مـــن ضـــمنها كانـــت   ) املباشـــرة وغـــري املباشـــرة 

لكــل  اإلجنــاز، وبعــد ذلــك مقــدار هــامش )ملســتلزمات الســلعية واخلدميــة باإلضــافة إىل منتوجــات غــري مطابقــةواألجــور وا

لكـل منـتج، وجـدول  اإلجنـازمنتج، وأيضـا جـدول يوضـح عـدد العـاملني ومعـدل األجـور املـدفوع، زيـادة إىل ذلـك معـدل 

دراسـة األشـخاص )  2017عطـا زبـني، منهـل، ( على دراسة وقد مت االعتماد   .يوضح تشكيلة اإلنتاج يف املورد املقيد

  . 1اثناء تطبيقنا لذلكمنهل،  امساعيل عباسحيدر عطا زبني، 

  في شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية اإلنجازالدراسة التطبيقية للمحاسبة عن  

 هيكل التكاليف .1

بـــدورها تقـــوم بإنتـــاج العديـــد مـــن األنابيـــب مبختلـــف يف هـــذه الدراســـة  والـــيت أجريناهـــا علـــى شـــركة دليبـــة والـــيت 

  :أنواعها، وقد اخرتنا عينات تصنعها الشركة بكثرة وهي 

 )315pn16/pvc- u 200pn16/pehd 90pn10/pebd 63pn04 (  واليت يدخل فيها بالنسبة لألنابيب نوع

 pehdذلك أمـر بالنسـبة مبختلف أحجامها املواد األولية املتكونة منها تعتـرب كلهـا أساسـية دون اسـتثناء وكـ pvc-uمن 

  :مسرتجعة هناك نكون أمام حالتني  pebdأما فيما خيص نوع 

ال يكـون  ذه احلالـةاملسرتجع حيمل لون األسود وهـو لـون مطلـوب يف إنتـاج أنبـوب وأي يف هـ pebd:الحالة األولى -

  ؛ن مادة أساسيةامللو 

ذه احلالـة املسرتجع حيمل ألوان خمتلفة و اللون مطلوب هو أسـود يف إنتـاج األنبـوب وأي يف هـ pebd:الحالة الثانية -

 .يكون امللون مادة أساسية

 
                                                           

1
إسماعیل عباس منھل، المحاسبة عن االنجاز أسلوب جدید في قیاس التكلفة وترشید القرارات االداریة، دراسة تطبیقیة في الشركة حیدر عطا زبین،  

، كانون األول 28الوزیریة، مجلة الكوت للعلوم االقتصادیة واإلداریة كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العدد / العامة للصناعات الكھربائیة 
 .2017زء األول، العراق الج/
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 التكاليف المتغيرة 

تكـاليف فـرتة ويف تعـرب املـواد املباشـرة هـي العنصـر الثابـت واألساسـي وتكـاليف مسـتمرة وأحيانـا تكـون املـواد املباشـرة  - 

 )03-02(ت حمــل الدراســة يف اجلــدول رقــم ظــل تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز ومــن خــالل اســتعراض املكونــات للمنتجــا

أن كـل املـواد تعتـرب تكـاليف مسـتمرة وليسـت تكـاليف فـرتة أمـا فيمـا خيـص أنابيـب تضح من خالله أنه يف أنابيـب نـوع ي

 ؛يعترب امللون فرتة pebd  pvc-uنوع 

تكــاليف يكــون فيهــا مــادة مباشــرة وثابتــة يف حــني جنــد يف فــرتة أخــرى يعتــرب مــادة ميكــن االســتغناء عنهــا لــذلك تعتــرب  - 

 .فرتة الن استعماهلا يكون من فرتة ألخرى
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  تكلفة المواد األولية المستعملة في صناعة األنابيب البالستيكية المختارة) : 03- 02( الجدول رقم 

  

  .من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة: المصدر

  

  

  

  

  

  

 Pvc-u  اسم المادة  الرقم
315pn16 

Pvc-u  
200pn16 

Pehd  
90pn10 

Pebd  
63 pn04 

وفقا للمحاسبة  عالقتها بوحدة المنتج

  *عن االنجاز

  مباشرة      3528.8  9643.7  01املادة   01

  مباشرة      180.45  328.65 02املادة   02

  مباشرة      144  394.2  03املادة   03

  مباشرة      20  52.5 04املادة   04

  مباشرة  -   35280  -   -   05املادة   05

  مباشرة  25  75  -   -   06املادة   06

  مباشرة  1900  -   -   -   07املادة   

  مباشرة  3800  -   -   -   08املادة  08

    5725  35355  3873.25  10419.05  جمموع كلفة املواد املباشرة  

  غري مباشرة  15  20  -   -   حزام ربط  09

  مباشرةغري   7.5  10  -   -   ماسكة حزام الربط  10

  
جمموع كلفة املواد غري 

  املبشرة
 -   -  30  22.5    

    5747.5  35385  3873.25  10419.05  جمموع الكلفة الكلية  
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عنصــر يعتمــد مــدخل احملاســبة عــن االجنــاز علــى تقســيم هيكــل عناصــر التكــاليف الصــناعية وفقــا لســلوكها، اىل 

العمـــل املباشـــر وكـــل التكـــاليف ( اخلامـــات واملـــواد األوليـــة  املباشـــرة هـــي فقـــط تكلفـــة االجنـــاز أمـــا تكـــاليف بقيـــة املـــوارد 

تعــد تكــاليف الفــرتة التشــغيلية يف األجــل القصــري، بغــض النظــر )  الصـناعية األخــرى ســواء أكانــت مباشــرة أم غــري مباشــرة

   .1عن كمية الوحدات املنتجة

 مالحظة:  

 صـناعةتكلفـة املـواد األوليـة املسـتعملة يف  على وثائق الشـركة وتصـرحيات مسـؤول املشـرتيات مت حسـاب ااعتماد

لألنبـوب ( pvc-u 315pn16/pvc-u 200pn16/pehd90pn10/pebd 63pn04أنابيـب البالسـتيكية نـوع 

  :بالطريقة التالية) الواحد

  :مبينة كما يليعلما أن سعر الكيلو غرام الواحد من املواد األولية 

وقــد مت تشــفري خلطــة املــواد األوليــة حفاظــا علــى ســرية املعلومــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســة وحماولــة محايتهــا مــن   

  .وهلذا لن يتم إدراج الوثائق اليت حتتوي خالطات الشركة أيضا يف املالحق. املنافسني وكذا املقلدين

  .و/دج كلغ 110 =01رقم  األولية املادة - 

  .و/دج كلغ 15 =02األولية رقم  املادة - 

  .و/دج كلغ 18= 03األولية رقم  املادة - 

    .و/دج كلغ 250 = 04املادة األولية رقم  - 

  .و/دج كلغ240=   05املادة األولية رقم  - 

  .و/دج كلغ 250=   06 املادة األولية رقم - 

  .و/دج كلغ100= 07األولية رقم  املادة - 

  .و/ج كلغد100= 08 األولية رقم املادة - 

  .ج للمرت الواحدد2.5حزام الربط  - 

                                                           
الشركة ماجدة عبد المجید عبد العزیز، صالح صاحب شاكر البغدادي، البعد االستراتیجي لنظریة القیود وأثره في ترشید القرارات، بحث تطبیقي في   1

 .187، ص 2013،  الفصل الرابع، السنة 5العامة للصناعات الجلدیة، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد الثامن، العدد 
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  .دج للقطعة الواحدة1.25ماسكة حزام الربط  - 

  مستلزمات أنبوبPVC-U 315pn16  

لنـــا أنبـــوبني  يصـــنعتبـــني لنـــا أن اخللطـــة مـــن املـــواد األوليـــة  اإلنتـــاجباعتمـــاد علـــى الوثيقـــة املقدمـــة مـــن طـــرف مســـؤول 

كلـــغ وباعتمـــاد علـــى العالقـــة   112كلـــغ ومبـــا أن وزن األنبـــوب الواحـــد هـــو 255.5ونصـــف الـــيت يف جمملهـــا تتمثـــل يف 

  :األوليةالثالثية استنتجنا متطلبات كل أنبوب من املواد 

  :01المادة

  كلغ  200      كلغ      255.5

  س      كلغ112

  = دج110×كلغ87.68ومنهكلغ  87.67=200/255.5×112= س

  : 02المادة 

  كلغ  50  كلغ                        255.5

  س  كلغ                             112

    =دج 15×كلغ   21.91كلغ ومنه   21.91=50/255.5×112=س

  :03المادة 

  كلغ5  كلغ                            255.5

  س                                 كلغ   112

  =  دج180×كلغ2.19كلغ ومنه 2.19=5/255.5×112= س

  :04المادة

  كلغ  0.5  كلغ                         255.5

    س  لغ                             ك   112

  = دج250×0.21كلغ ومنه 0.21=0.5/255.5×112=س

  

 دج 328.65

 دج 9643.7

 دج 394.2

 دج 52.5
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 األنبوب  مستلزماتPVC-U 200pn 16 

لنا أنبوبني ونصف  يصنعتبني لنا أن اخللطة من املواد األولية  اإلنتاجباعتماد على الوثيقة املقدمة من طرف مسؤول 

كلغ وباعتماد على العالقة الثالثية استنتجنا   45كلغ ومبا أن وزن األنبوب الواحد هو 280اليت يف جمملها تتمثل يف 

  :األوليةمتطلبات كل أنبوب من املواد 

  :01المادة

  كلغ  200     كلغ280.5

  س    كلغ45

  =دج110×كلغ  32.08كلغ ومنه   32.08=200/280.5×45= س

  :02المادة

  كلغ  75  كلغ                        280.5

  س  كلغ                            45

  =جد15×كلغ  12.03كلغ ومنه 12.03=75/280.5×45=س

  

  :03المادة

  كلغ  5  كلغ                      280.5

  س  غ                              كل45

  =  دج 180×كلغ0.8كلغ ومنه 0.8=5/280.5×45= س

  : 04المادة

  كلغ  0.5  كلغ                       280.5

  س  كلغ                              45

  = دج 250×كلغ0.08كلغ ومنه 0.08=0.5/280.5×45=س

 دج 3528.8

 دج 180.45

 دج 144

 دج 20
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  مستلزمات أنبوب نوعpehd 90pn10: 

فقط حبسب الكمية املستحقة  06املادة األويلو  05املادة األوليةهنا يف هذا املنتج نستعمل مادتني فقط مها 

  :ال توجد مقادير تتبعها الشركة 

  :05المادة

  =جد240×كلغ147

  :06المادة

  =دج250×كلغ0.3

  :حزام ربط

  =جد2.5×مرت 8

  :ماسك حزام الربط

  =دج1.25×قطع8

  المصاريف التشغيلية: )04-02( الجدول رقم 

  

  .من إعداد الطلبة باالعتماد على الوثائق:المصدر

  

 

  

  

  

  المبالغ  اسم الحساب

  دج 40468.872  الرواتب واألجور

  دج 2859452.25  مستلزمات سلعية

  دج 23333.33  مستلزمات خدمية

  دج 200161.65  منتجات غري مطابقة

  دج3123416.11  ا�موع

 دج3580

دج 75

 دج20

 دج10
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  مستلزمات أنبوب نوعpebd 63pn04: 

 07املـادة األوليـة مواد مسرتجعة وأخـرى غـري مسـرتجعة هـم  هنا يف هذا املنتج تستعمل الشركة ثالث مواد منها

حيـث  1/3ميثـل  08املـادة األوليـة مـن املنتـوج و  2/3 08املـادة األوليـة  ثـلمتحيـث  04املادة األولية و 08املادة األولية و 

 .كلغ57ميثل الوزن الكلي لألنبوب 

  :07المادة األولية 

  =دج100×كلغ19كلغ ومنه  19=1/3×كلغ57

  : 08األولية  المادة

  =دج100×كلغ38كلغ ومنه 38=2/3×57

  :04المادة األولية 

  =دج  250×كلغ0.1

  :حزام ربط

  =جد2.5×مرت 6

  :ماسك حزام الربط

  =دج1.25×6

  

 المصاريف التشغيلية 

تعتــرب مجيــع التكــاليف مــن مــواد غــري مباشــرة وأجــور مباشــرة وغــري مباشــرة وتكــاليف إنتاجيــة و غــري  مباشــرة هــي 

والـيت مت احتسـا�ا علـى أسـاس يـومي عـن طريـق )  40( حتققت �ا والبالغ مقـدارها تكاليف ثابتة حتمل على الفرتة اليت 

يوم نظرا االختيار تشكيلة الطلب على املنتجـات بشـكل يـومي وهـذا راجـع لسياسـة  30قسمة املصاريف الشهرية على 

  .نشاط املؤسسة

 

 دج190

 دج380

 جد25

 دج15

 دج7.5
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 تحديد القيد: 

الــذي يقتضــيه كــل منــتج باملراحــل اإلنتاجيــة حلــني تعتمــد عمليــة حتديــد معوقــات العمليــة اإلنتاجيــة علــى الوقــت 

وصــوله إىل املرحلــة الــيت يصــبح �ــا تــام الصــنع والــيت ميكــن حتديــدها بــاخلطوة الالحقــة مــن خطــوات تطبيــق احملاســبة عــن 

  .اإلجناز

 إدارة الوقت:  

املتــاح مبقــدار ويف هـذه احلالــة والـيت قمنــا باختيــار نتـائج الدراســة علــى أسـاس الطلــب اليـومي، لــذا يكــون الوقـت 

جمموعــات مــن العمــال مقســمة علــى اليــوم  3دقيقــة  علــى اعتبــار أن هنــاك 60× ســاعة 24دقيقــة وهــو يســاوي 1440

بتحضـري املـواد أوليـة ساعات لكل عامل، حيث متر املنتجات بالعديد مـن املراحـل اإلنتاجيـة والـيت تبـدأ  8الواحد مبعدل 

ة التســـخني والضـــغط وبعـــدها نصـــل ملرحلـــة التشـــكيل فالتربيـــد، ومـــن مث وهـــي املرحلـــة األساســـية واملهمـــة، ومـــن مث مرحلـــ

يوضـح الوقـت  3-2التقطيع وتوسيع الفوهـة وبعـدها سـن اللولـب ونـأيت يف األخـري ملرحلـة الثقـب ويف أدنـاه اجلـدول رقـم 

حلـة حتضـري املـواد احملسوب بالدقائق وكمية الطلب اليومية يف كل مرحلة من املراحل أعاله والـيت يتضـح مـن خالهلـا أن مر 

دقيقــة يوميــا 30هــي نقطــة االختنــاق واملعــوق القــائم حيــث يتطلــب وقــت إضــايف إلجنــاز الطالبيــات املــراد إنتاجهــا بواقــع 

واملنتجـــــني   مقسمة على حسب نوعية املنتوج فاملنتجني األول والثاين حيتاج عشرين دقيقة إضافية يف حتضري املواد األولية 

  .دقائق لكل منتج 5دقائق موزعة بينهما إىل  10لالثالث والرابع حيتاجان 
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  الكميات المطلوبة والوقت الالزم إلنجازها :) 05-02(الجدول رقم

  بالدقيقة: الوحدة                                                                                        

  .من إعداد الطلبة اعتمادا على مقابلة مع مسؤول اإلنتاج: المصدر

بعد معرفة سعر بيع كل منتج من طرف مسؤول املبيعات وهيكل التكاليف ونقطـة االختنـاق والوقـت املسـتغرق 

لصـــناعة كـــل منـــتج ميكـــن لنـــا اســـتخدام خطـــوات احملاســـبة علـــى اإلجنـــاز والـــيت هـــي مخـــس خطـــوات والســـالف ذكرهـــا يف 

  .النظري واليت تبدأ بتحديد معدل اإلجناز اجلانب

مقــدار هــامش اإلجنــاز اعتمــادا علــى الطلــب اليــومي لألنابيــب البالســتكية ) 04-02(يبــني اجلــدول  :معــدل اإلنجــاز 1

وذلـك باعتمـاد علـى تكلفـة ,pvc-u 315pn16/pvc-u 200pn16/pehd 90pn10/pebd 63pn04نـوع 

-2فضـــال عـــن كميـــة الطلـــب اليـــومي املشـــار إليهـــا يف اجلـــدول رقـــم ,1اجلـــدول رقـــم املـــواد املباشـــرة للمنتجـــات واملبينـــة يف 

هــــو pvc-u 200pn16دينــــار بينمــــا  25200هــــو pvc-u 315pn16علمــــا أن ســــعر بيــــع األنبــــوب نــــوع ,3

  .دینار 8500ھو  pebd 63pn04/دينار و48000هو pehd 90pn10/دينار و12500

  األقسام

الكمية 

  المطلوبة

تحضير 

  أوليةمواد 

تسخين 

  وضغط
  تقطيع  تبريد  تشكيل

توسيع 

  الفوهة

سن 

  اللولب
  المجموع  ربط  تدوير  الثقب

وحدة  120

 315pnمن 

16 

350  180  120  240  60  120  120  240  /  /  1430  

وحدة  225

 200pnمن 

16 

372.5  292.5  112.5  180  67.5  112.5  112.5  180  /  /  1430  

وحدة من  15

90pn 10  
295  180  150  195  120  /  /  /  330  165  1435  

وحدة من  36

63pn 04 
319  252  144  216  144  /  /  /  200  160  1435  
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  لكل منتجمقدار هامش اإلنجاز ): 06-02(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                        

 Pvc-u  المنتجات
315pn16  

Pvc-u  
200pn16  

Pehd 
90pn10  

Pebd 
63 pn04  

  وحدة 36  وحدة 15  وحدة 225  حدةو120  الطلب بالوحدات

  دج 8500  دج 48000  دج 12500  دج 25200  سعر بيع الوحدة

  دج 5725  دج 35355  دج 3873.25  دج 10419.05  الكلفة املتغرية للوحدة

  دج 2775  دج 12645  دج 8626.75  دج 14780.95  هامش االجناز للوحدة

  

  .وتصرحيات مسؤول املبيعات 4و  2من إعداد الطلبة باالعتماد على اجلدولني رقم : المصدر

  :هامش اإلجناز والذي حيسب بالعالقة التالية - 

  

  

عــن pvc-u 315pn16يتبــني مــن اجلــدول أعــاله ارتفــاع مقــدار هــامش االجنــاز احملقــق بالنســبة لألنبــوب نــوع 

عـن  %300و بنسـبة تقـارب  pvc-u 200pn16عن أنبوب نـوع % 200والذي يزيد بنسبة تقارب , باقي األنابيب

مـا يعطـي أوليـة أكثـر هلـذا املنـتج مpebd 63pn04/ عن أنبوب% 500وبنسبة تقارب pehd 90pn10/أنبوب نوع 

 pvc-u 315pn16ولغـرض الوصـول إىل معـدل االجنـاز فــان الوقـت الـالزم لصـناعة أنبـوب واحـد مــن نـوع , لصـناعته 

 pehd90pn10/دقيقـة بينمـا حيتـاج أنبـوب نـوع  pvc-u 200pn16 6.35دقيقـة وحيتـاج أنبـوب مـن نـوع  11.91

  .دقيقة بغية إمتامه وهذا ما يبينه اجلدول أدناه pebd 63pn04 39.86/دقيقة و أنبوب نوع  95.66

  

  

  

  

  

  

 تكلفة المواد المباشرة–إيرادات المبيعات = هامش اإلنجاز
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  معدل اإلنجاز لكل منتج): 07-02(الجدول رقم 

  المنتج
  هامش االنجاز للوحدة

  )دج(

الوقت الالزم إلنتاج الوحدة 

  )دقيقة(

  معدل االنجاز

  

Pvc-u 

315pn16  
  دقيقة/دينار 1241  11.91  14780.95

Pvc-u 

200pn16  
  دقيقة/ دينار 1359  6.35  8626.75

Pehd 

90pn10  
  دقيقة/ دينار 132  95.66  12645

Pebd 

63 pn04  
  دقيقة/دينار 70  39.86  2775

  .4و  2من إعداد الطلبة باالعتماد على اجلدولني رقم : المصدر

تبـــني ممـــا تقـــدم هـــو عـــدم وجـــود أي حمـــددات يف املراحـــل التســـع األخـــرية الـــيت متـــر �ـــا املنتجـــات األربعـــة لتلبيـــة 

ـــــالغ  ـــــاج والب ـــــت املتـــــاح لإلنت ـــــات اإلنتـــــاج،مبعىن أن الوق ـــــة للمنتجـــــني ) دقيقـــــة  1430( متطلب ـــــة اإلنتاجي -Pvcللمرحل

u315pn16   وPvc-u 200pn16  لكــل منتجـني، إال أن القيــد موجــود يف هــو كـايف لغــرض إنتــاج خلـيط اإلنتــاج

غــري كــايف إلمتــام ) دقيقــة  1430( حيــث يف هــذه املرحلــة الوقــت املتــوفر ) مرحلــة حتضــري املــواد األوليــة ( املرحلــة األوىل 

 ،كمـــا هـــو مبـــني يف اجلـــدول أعـــاله) دقيقـــة  1440( خلـــيط اإلنتـــاج حيـــث أن الوقـــت الـــالزم إلنتـــاج هـــذا اخللـــيط هـــو 

دقيقــة وهــذا الوقــت ال ميكــن معاجلتــه أو ختطيــه،  20لــك عجــز بالوقــت إلمتــام خلــيط اإلنتــاج  مبقــدار وبــذلك يكــون هنا

ومن هنا تظهر لنا إشكالية أال وهي يف ظل هذا القيد كيف ميكن اختاذ القرار بتحديد كمية خليط اإلنتاج مـن املنتجـني 

جلــدول أعــاله، يالحــظ أن معــدل االجنــاز لألنبــوب    بالكميــة لكــل منــتج، وباالعتمــاد علــى معــدل االجنــاز املشــار إليــه با

315pn16Pvc-u دقيقة وهو أقل من مقدار معدل االجنـاز لألنبـوب / دينار  1241يبلغPvc-u 200pn16 البـالغ

 Pvc-uللدقيقة، بذلك تكون األولوية يف لصناعة أي من أنبوبني يف املرحلـة ذات القيـد هـي لألنبـوب / دينار  1359

200pn16 بكامل كميته ألنه حيقق أكرب معدل إنتاجي والوقت الفائض يف هذه املرحلة املقيدة يـتم اسـتخدامه لصـناعة

  .وهذا ما يوضحه اجلدول أدناه 315pn16Pvc-uما ميكن صناعته من  األنبوب 
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  تحديد تشكيلة اإلنتاج في المورد المقيد: ) 08-02(الجدول رقم 

  .4على اجلدول رقم من إعداد الطلبة اعتمادا : المصدر

طاملا مت حتديد املزيج األمثل إلنتاج عن طريق تنظيم اإلنتاج يف املورد املقيد، وبعـد التعـرف علـى الوحـدات لكـل 

  .منتج ميكن اآلن احتساب صايف الربح والعائد على االستثمار وكما مبني يف اجلدول التايل

  االستثمار احتساب صافي الربح والعائد على:  ) 09-02(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2،6،7من إعداد الطلبة باالعتماد على اجلداول رقم : المصدر

  

  المنتجات
الطلب على المنتج 

  )الوحدات(

الوقت المطلوب بالمرحلة ذات 

  )الدقيقة(القيد 

حة الطاقة المتا

  )الدقيقة(

خليط المبيعات 

  )الوحدات(

Pvc-u 

315pn16  
120  1440  1440  119  

Pvc-u 

200pn16  
225  1440  1420  225  

Pehd  

90pn10 
15  1440  1430  15  

Pebd  

63 pn04 
36  1440  1440  36  

  املنتجات
  مزيج املبيعات

  )الوحدة(

  معدل االجناز للوحدة

  )دج(

  االمجايل

  )دج(

Pvc-u 
315pn16  

119  14780.95  1758933.05  

Pvc-u 
200pn16  

225  8626.75  1941018.75  

Pehd  
90pn10  

15  12645  189675  

Pebd  
63 pn04  

36  2775  99900  

  3989526.8  اإلجنازهامش    

  ) 3123416.11(   التشغيليةاملصاريف    

  866110.69  اخلسارة/صايف الربح   
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وهــذا ) دج 866110.69( ومــن هنــا يتبــني لنــا ا أن الوحــدة االقتصــادية حققــت رحبــا مــع هــذا املــزيج والبــالغ 

ترشيد القرارات اإلدارية يف اختيار املزيج التسويقي املناسب للمنتجـات حمـل البحـث، بفضل دور احملاسبة عن اإلجناز يف 

وإضافة إىل ذلك دورها يف إدارة أربـاح الوحـدة االقتصـادية عـن طريـق تشـخيص مواضـع اخللـل الـيت تـؤدي إىل خسـائر يف 

  .كية بل حققت رحبانشاط تلك الوحدة، وهذا األخري مل حيقق يف شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستي
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  خالصة الفصل 

  

  :ميكن تلخيص مسامهة تطبيق احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات االدارية كما يلي

   : وهذا من خالل: القرارات اإلداريةمسامهة نظرية القيود يف  - 1

 قرارات التسعري؛ - 

 قرارات تشكيل املنتجات؛ - 

 قرارات الشراء؛ - 

 .قرارات الصنع - 

 :ومتثلت يفمسامهة احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات اإلدارية  - 2

 قرارات تكاليف اجلودة؛ - 

 قرارات ختطيط الرحبية؛ - 

 قرارات حتديد تشكيلة املنتجات؛ - 

 قرارات الشراء؛ - 

 ؛قرارات الصنع - 

  .قرارات االستثمار - 

  



  خــــاتمــــة

 



 خـــاتمــة 
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يف ترشـــيد القـــرارات  اإلجنـــازمـــن خـــالل هـــذه الدراســـة حاولنـــا الوصـــول إىل مـــدى فعاليـــة ومســـامهة احملاســـبة عـــن 

ور اإلداريــة يف املؤسســات الصــناعية، وذلــك مـــن خــالل التطــرق إىل مفــاهيم احملاســبة اإلداريـــة ونشــأة نظريــة القيــود وظهـــ

ودورها يف ترشيد القـرارات اإلداريـة،  اإلجناز، كما تطرقنا إىل أدوات وأساليب القياس يف احملاسبة عن اإلجنازاحملاسبة عن 

الفصــل الثــاين لنســقط ذلــك علــى شــركة دليبــة لصــناعة األنابيــب البالســتيكية، مــن خــالل دراســة حالــة  ومــن مث انتقلنــا يف

عرضنا فيها تقدمي عـام للشـركة وتطبيقـات نظريـة لنظريـة القيـود، ومـن مث اجلـزء التطبيقـي والـذي مت معاجلـة فيـه العديـد مـن 

 :املواضيع واليت من أبرزها

  تكلفة املواد األولية املستعملة؛ - 

 ملصاريف التشغيلية؛ا - 

 ؛إلجنازهاالكميات املطلوبة والوقت الالزم  - 

 لكل منتج؛ اإلجنازمقدار هامش  - 

 لكل منتج؛ اإلجنازمعدل  - 

 حتديد تشكيلة اإلنتاج يف املورد املقيد؛ - 

 .احتساب صايف الربح والعائد على االستثمار - 

ـــا هلـــذا املوضـــوع ومناقشـــته يف وانطالقـــا مـــن التســـاؤالت املطروحـــة يف املقدمـــة العامـــة هلـــذه الدراســـة وب عـــد حتليلن

 :وآفاق الدراسة كما يليالوصول إىل مجلة من النتائج واالقرتاحات دراسة الفرضيات املطروحة و فصلني متكنا من 

  النتائج

 ؛تكاليف التشغيل املخزون، اإلجناز، :�دف نظرية القيود إىل حتقيق الرحبية وذلك من خالل ثالثة عوامل 

  القيود القيد الذي حيد من إمكانية التصنيع؛حتدد نظرية 

 تساعد نظرية القيود زيادة مستوى الرحبية على املستوى القصري؛ 

  ــدف نظريــة القيــود إىل احلــد مــن املشــاكل اإلنتاجيــة مــن خــالل الرتكيــز علــى نقــاط االختنــاق ومشــاكل عــدم تــوازن�

 الطاقة؛ 

  س التكلفة؛جنح األدوات لقياأمن  اإلجنازتعترب احملاسبة على 
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  مراكز االختناق وإجراء التحسينات عليها؛من معرفة   اإلجنازمتكن احملاسبة عن 

  لنظرية القيود؛ اتطور  اإلجنازتعترب احملاسبة عن 

  ؛الشركة مقياس لسرعة دوران األموال يف اإلجنازيعرت معدل  

  ؛اإلجنازاملخزون ال يعترب عن قيمة  كونعلى   اإلجنازتعتمد حماسبة 

  تقييم خمزو�ا بالتكلفة املتغري؛ اإلجنازاحملاسبة على 

 تركز على الكفاءات بعيدا عن اعتماد حماسبة التكاليف املتقدمة؛ 

  ـــود ـــة القي ـــة كاحـــدى الشـــركات الصـــناعية مـــا يؤكـــد الفرضـــية تســـاهم نظري يف ترشـــبد القـــرارات االداريـــة يف شـــركة دليب

 الرئيسية االوىل؛

  يؤكـد  يف ترشـيد القـرارات االداريـة يف شـركة دليبـة كاحـدى الشـركات الصـناعية، وهـذا مـاتسـاهم احملاسـبة عـن االجنـاز

 صحة الفرضية الرئيسية الثانية؛

 يؤكــد صــحة  لقيــود يــؤدي لرتشــيد قــرارات الشــراء يف شــركة دليبــة كاحــدى الشــركات الصــناعية، وهــو مــاتطبيــق نظريــة ا

 الفرضية الفرعية األوىل؛

  يف شــركة دليبــة كــادى الشــركات الصــناعية، وهــذا مــا أثبتتــه صــحة لرتشــيد قــرارات الصــنع  تــؤديتطبيقــة نظريــة القيــود

 الفرضية الفرعية الثانية؛

   ـــود كـــأداة ـــة القي يف شـــركة دليبـــة   رتشـــيد القـــرارات االســـتثمار يف آالت وإجـــراء حتســـينات علـــى املرحلـــةلتطبيـــق نظري

 الفرعية الثالثة؛وهذا ما يؤكد صحة الفرضية كاحدى الشركات الصناعية 

 وهـذا مـا أكدتـه يف شركة دليبـة كاحـدى الشـركات الصـناعية،  تطبيق احملاسبة عن اإلجناز كأداة لرتشيد قرارات الشراء

 الفرضية الفرعية الرابعة؛

 يف شركة دليبـة كاحـدى الشـركات الصـناعية، وهـذا مـا اثبتـت  تطبيق احملاسبة عن اإلجناز تؤدي لرتشيد قرارات الصنع

 لفرضية الفرعية اخلامسة؛صحته ا

 يف شــركة  تطبيــق احملاســبة عــن اإلجنــاز كــأداة  إىل ترشــيد القــرارات االســتثمار يف آالت وإجــراء حتســينات علــى املرحلــة

 .دليبة كاحدى الشركات الصناعية، وهذا ما اكدته الفرضية الفرعية السادسة واألخرية
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  التوصيات

  االهتمام باملوارد اإلنتاجية غري املقيدة؛ال�ا تويل   اإلجنازجيب على أي شركة تتبىن استخدام حماسبة 

  ؛ةجيب زيادة حجم املخزون ملواجهة أي مشاكل طارئة قد تواجهها الشرك 

  ؛حتديد القيد الذي حيد من إمكانية التصنيععلى اي شركة جيب 

  صـارمة علـى املرحلـة الـيت متثــل حتديـد كافـة السـبل والوسـائل واإلجــراءات الـيت تسـاعد علـى حتقيـق وفـرض رقابــة جيـب

 ؛مركز اختناق

  ؛ضبط عمليات التشغيل يف العمليات واملراحل األخرى اليت ال متثل قيد حبيث تتناسب مع طاقة القيدجيب 

  واملتمثــل يف صــناعة األنابيــب  يف القطــاع الــذي ملســته دراســتناجيــب وضــع معــايري لإلنتــاج يف شــىت ا�ــاالت وخاصــة

 للحد من املنافسة الغري قانونية ولتجنب التقليد؛

  جيــب علــى الشــركات الكــف عــن اعتمــاد أســلوب التجميــع يف طريقــة حســاب التكــاليف، بــل االعتمــاد علــى الطــرق

 احلديثة يف حساب التكاليف وذلك لضمان أن كل دينار صرف يف يكون يف حمله؛

   عظـم املؤسسـات واالجتـاه ألنظمـة اإلنتـاج احلديثـة م خنـر التغيري من نظام الطلبيات الذياسة على املؤسسة حمل الدر

 واليت تكون مواكبة للتطور يف األسواق العاملية؛

  خلــق فــروع يف املنــاطق األكثــر اســتهالكا ملنتجــات الشــركة لتوســيع رقعــة املنافســة وتقليــل علــى املؤسســة حمــل الدراســة

 ...ة وهران، اجلزائر، عنابةمثل واليوخلق مناصب شغل؛

  إعطاء أمهية الجتماعات فرق العمل وذلك لتحديد املشاكل وإجياد احللول هلا؛على املؤسسة حمل الدراسة 

  تطــوير نظــام احلــوافز واملكافــآت، حبيــث تــؤدي لتطــوير العمــل اجلمــاعي، وكلــك حتديــد علــى املؤسســة حمــل الدراســة

  ؛الذي يعترب أساسا ملنح املكافآت مستوى األداء

  وذلـك لتفـادي الفـرتة الزمنيـة الـيت يتكـون فيهـا العمـال داخـل القطـاعيف هـذا الدولة فـتح مراكـز لتكـوين العمـال على 

 .الشركة واليت تعترب نقطة اختناق
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  آفاق الدراسة

ميكـــن أن تكـــون  بعـــد عـــرض موضـــوع البحـــث والنتـــائج واقـــرتاح التوصـــيات  فقـــد فتحـــت آفـــاق دراســـة أخـــرى

  :وتتمثل يف موضوعات حبوث أخرى

 ؛مع نظام التكاليف على أساس األنشطة لتحسني االداءاحملاسبة عن االجناز  تكامل  

 ؛الختاذ القرارات الطويلة االجللمحاسبة عن اإلجناز حماولة تطوير منوذج ل  

  جودة اإلنتاجحتسني مسامهة احملاسبة عن اإلجناز يف ما مدى.  



  المــــراجـــــعقائمة  
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 قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية  

 الكتب  

حممـــد العشـــماوي، حماســـبة التكـــاليف، املنظـــورين التقليـــدي واحلـــديث،دار اليـــازوري العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة  - 

  .2011األوىل، عمان األردن،

  .2011حممد الفيومي حممد وآخرون، احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية، املكتب اجلامعي للبحث، اإلسكندرية، - 

حممــــــد تيســـــــري عبـــــــد احلكـــــــيم الــــــرجيب، احملاســـــــبة اإلداريـــــــة، جامعـــــــة الكويــــــت،دار وائـــــــل للنشـــــــر، الطبعـــــــة الرابعـــــــة،  - 

 .2007األردن،

ر إبراهيم نور، احملاسـبة اإلداريـة، دار املسـرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة، الطبعـة األوىل، مؤيد حممد الفضل، عبد الناص - 

 .2002األردن، 

الرسائل واألطروحات  

إمساعيـــل عبـــاس منهـــل احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز أســـلوب جديـــد يف قيـــاس التكلفـــة وترشـــيد القـــرارات , حيـــدر عطـــا زبـــني - 

جامعـة , قسـم احملاسـبة،كلية اإلدارة واالقتصـاد, الـوزيرة/ للصـناعات الكهربائيـة دراسة تطبيقية يف الشركة العامـة, اإلدارية

 .2017واسط، العراق، 

خالصي مراد، اختاذ القـرارات يف تسـيري املـوارد البشـرية واسـتقرار اإلطـارات يف العمـل، مـذكرة لنيـل شـهادة املاجسـتري  - 

علـــم الـــنفس وعلـــوم الرتبيـــة واألرطوفونيا،كليـــة العلـــوم يف ختصـــص علـــم الـــنفس التنظيمـــي وتســـيري املـــوارد البشـــرية، قســـم 

 .2006/2007االنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، السنة اجلامعية 

سهام عزي،دراسة املقاربة الكمية يف اختاذ القـرارات االداريـة مـذكرة ختـرج ضـمن متطلبـات نيـل شـهادة  ماجسـتري يف  - 

، ،سـنة 3ختصص التسيري العمـومي، كليـة العلـوم االقتصـادية التجاريـة وعلـوم التسـيري، جامعـة اجلزائـر قسم علوم التسيري 

 .، اجلزائر2011/2012

عبــد العزيــز عرفــات العجلــة، مــدى إمكانيــة تطبيــق مــدخل احملاســبة عــن اإلجنــاز يف ضــوء مســتجدات بيئــة التصــنيع  - 

ع غــزة، عمــادة الدراســات العليــا، مــذكرة الســتكمال متطلبــات احلديثــة دراســة ميدانيــة علــى الشــركات الصــناعية يف قطــا 
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احلصــول علـــى درجـــة ماجســـتري يف احملاســبة والتمويـــل، قســـم احملاســـبة، كليــة التجـــارة والتمويـــل، اجلامعـــة اإلســـالمية،غزة، 

 .2011فلسطني، 

اجلزائريـة دراسـة حالـة لطيفة بكـوش، مسـامهة التسـيري علـى أسـاس األنشـطة يف حتسـني األداء املؤسسـات االقتصـادية  - 

أطروحــة دكتــوراه تــدخل يف اطــار مدرســة الــدكتوراه االقتصــاد التطبيقــي وتســيري املنظمــات ختصــص حماســبة :جممــع صــيدال

ونظم املعلومات،قسم علوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة حممـد خيضـر بسـكرة اجلزائـر 

 66، ص2016-2017

ا�يــد عبــد العزيــز، صــالح صــاحب شــاكر البغــدادي، البعــد االســرتاتيجي لنظريــة القيــود وأثــره يف ترشــيد ماجــدة عبــد  - 

،  5القــرارات، حبــث تطبيقــي يف الشــركة العامــة للصــناعات اجللديــة، جملــة دراســات حماســبية وماليــة، ا�لــد الثــامن، العــدد 

  ،2013الفصل الرابع، السنة 

اإلجناز لتطوير نظم التكاليف يف ضوء االجتاهات احلديثـة للمحاسـبة اإلداريـة، حممد حسين عابدين، مدخل حماسبة  - 

دراسة تطبيقية على املنشآت الصناعية الفلسـطينية، رسـالة ماجسـتري يف احملاسـبة والتمويل،قسـم احملاسـبة والتمويـل، كليـة 

  .2015التجارة، اجلامعة اإلسالمية غزة،فلسطني، 

دراســات يف , كليــة التجــارة جامعــة اإلســكندرية,تاذ احملاســبة واملراجعــة املســاعدأســ, ناصــر نــور الــدين عبــد اللطيــف - 

الطبعــة , الــدار اجلامعيــة اإلســكندرية, احملاســبة اإلداريــة اإلســرتاجتية ألغــراض حتســني األداء واإلنتاجيــة و تدنيــة التكــاليف

 .2014/األوىل 

سـرتاتيجية ألغـراض حتسـني األداء واإلنتاجيـة وتدنيـة ناصر نور الـدين عبـد اللطيـف، دراسـات يف احملاسـبة اإلداريـة اإل - 

 .2014التكاليف،جامعة االسكنرية، مصر، الدار اجلامعية، 

هبة حممود مؤمنة، مدى فعاليـة احملاسـبة عـن اإلجنـاز يف ضـوء مسـتجدات بيئـة التصـنيع احلديثـة، دراسـة ميدانيـة علـى  - 

علــى درجــة ماجســتري يف احملاسـبة، جامعــة امللــك عبــد  الشـركات الصــناعية مبدينــة جـدة، حبــث مقــدم كمتطلــب للحصـول

 .2004العزيز اململكة العربية السعودية، 
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 املقاالت واملنشورات:  

�ــاء حســني احلمداين،احملاســـبة عــن اإلجنـــاز ودورهــا يف دعــم وحتقيـــق امليــزة التنافســـية،كلية اإلدارة واالقتصــاد جامعـــة  - 

 .2016بغداد، العراق، 

اهللا حممود أبو رمحة أثر تطبيق حماسبة اإلجناز كأداء الرتشيد القرارات اإلداريـة جامعـة اإلسـراء غـزة الدكتور حممد عبد  - 

  .2017فلسطني، سنة 

أثر العالقة التكاملية بني نظام إدارة اجلودة الشاملة ونظرية القيـود يف ختفـيض التكلفـة وحتسـني , عالء الدين برجياوي - 

، 4العـــدد ,36سلســـلة العلــوم االقتصــادية والقانونيـــة ا�لــد ,والدراســـات العلميــةجملــة جامعـــة تشــرين للبحــوث , اإلجنــاز

 .2014جامعة تشرين، سوريا،

التكامــل بــني نظريــة القيــود ونظــام التكــاليف علــى أســاس األنشــطة وأثــره يف رفــع رحبيــة األقســام  ,  منــايف علــي العــازل - 
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  .نحمد اهللا عز وجل على منه و عونه إلتمام هذا البحث

 ووهبونا كل ما يملكون حتى نحقق لهم آمالهم، إلى من كان نإلى الذي

 ا قدما نحو األمام لنيلننويدفع

بكل قوة، إلى الذين سهروا على المبتغى، إلى الناس الذين امتلكوا اإلنسانية 

تعليمنا بتضحيات جسام مترجمة في تقديسهم للعلم، إلى مدرستنا األولى في 

ات فـلذ نتي وهبلواالحياة،أبائنا الغاليين على قـلوبنا أطال اهللا في عمرهم؛ إلى ال

كل العطاء و الحنان، إلى اللواتي صبرن على كل شيء، اللواتي رعونا حق  نأكبده

لنا بالتوفيق، تتبعونا خطوة  نا سندا في الشدائد، وكانت دعواتهالّرعاية و كانو

في وجوهنا نبع الحنان  نمن ارتحنا كلما تذكرنا ابتسامته خطوة في عملنا، إلى

  اهللا عنا خير الجزاء في الدارينأمهاتنا أعز مالك على قلوبنا و العين جزاهم 

نهدي هذا العمل المتواضع لكي ندخل على قـلوبهم شيئا من السعادة  إليهم

 ةإلى األستاذة المشرف ء الحياةو أخواتنا الذين تقـاسموا معنا عب إلى إخوتنا

والى أفراد أسرنا، سندنا في الدنيا وال نحصي لهم فضل إلى كل  بكوش لطيفة

نا و أحبابنا من دون استثناء إلى أساتذتنا الكرام و كل ئأصدقا أقاربنا و إلى كل

  .رفقاء الدراسة

و في األخير نرجوا من اهللا تعالى أن يجعل عملنا هذا نفعا يستفيد منه جميع 

  .الطلبة المتربصين المقبلين على التخرج

 "أيوب، حسين، مراد " 



 

  

 تحصيله، على وأعنتنا سبله، لنا ويسرت العلم، بنعمة علينا مننت من يا ربنا الحمد لك

 آله وعلى الخلق سيد محمد المعلمين خير على والسالم الصالة نعلم، لم ما وعلمتنا

 :وبعدأجمعين  وصحبه

" لطيفة بكوش ةالدكتور " فاضلةال تناألستاذ الكبير واإلمتنان الجزيل بالشكر نتوجه

 هذا إنجاز في وسند معين خير لنا ةفكان واإلرشادات النصح من بإكليل لعملنا اويجهتلت

  .اإنشغاله رغم البحث

محل  -  شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية موظفي لكل بالشكر نتوجه أيضا

 .بها أفادونا التي المعلومات كل على وكذلك اإلستقبال على حسن -الدراسة 

  

 " وشكرا" 



  الملخص

شــركة دليبــة لصــناعة / �ــدف هــذه الدراســة إىل إيضــاح دور احملاســبة عــن اإلجنــاز يف ترشــيد القــرارات اإلداريــة 

، مســتخدمني 48األنابيــب البالســتيكية، يف منطقــة هبــة الشــرقية ببلديــة قمــار واليــة الــوادي، علــى الطريــق الــوطين رقــم 

: وقـد خلصـت الدراسـة إىل .واملالحظة دون مشاركة كأدوات جلمع البياناتمنهج دراسة احلالة واملقابلة ودراسة الوثائق 

جيـــب علـــى املؤسســـات تبـــين وبـــذلك  دور فعـــال يف حتديـــد نقـــاط االختنـــاق يف املؤسســـات الصـــناعية؛ نظريـــة القيـــودلأن 

كنتــائج   هــامش اإلجنــاز؛نظــرا ألمهيتهــا يف حتديــد و غــري املقيــدة املقيــدة و املــوارد اإلنتاجيــة  لــتحكم يفاحملاســبة عــن اإلجنــاز 

حيــث تســعى  جملــس اإلدارة جيتمــع شــهريا ملناقشــة سياســة شــركة دليبــة وحماولــة مواكبــة التطــورات يف الســوق؛أن نظريــة و 

تعتمــــد يف حســــاب رغــــم ا�ــــا  دائمــــا لتحــــديث آال�ــــا وذلــــك حســــب متطلبــــات الســــوق وآخــــر اآلالت املتطــــورة؛ هــــذه

 .ية؛ كنتائج تطبيقالتكاليف على أسلوب التجميع

  .اتاالختناق، ختفيض التكاليف ،القرارات اإلدارية ،احملاسبة عن االجناز ،نظرية القيود :الكلمات المفتاحية

 

 

 

  



Abstract 

This study aims to clarifying the role of Throughput accounting in 

rationalizing administrative decisions / Deliba Company for the 

manufacture of plastic pipes in the area of Heba Al-Sharqia in the 

municipality of Guemar wilaya El-oued, on the national road No. 48, 

using the case study and interview case study methodology and 

studying the documents and Non – Participant Observation as data 

collection tools.  

The study concluded that: The Theory of constraints has an 

effective role in determining the bottlenecks in industrial 

establishments. Thus, institutions must adopt the Throughput 

accounting to control the restricted and unrestricted production 

resources and their importance in determining the Throughput 

margin. As a theoretical result, the board meet monthly to discuss 

the company's policy and try to keep abreast of developments In 

the market; as these are always seeking to modernize their machines 

according to the requirements of the market and the latest 

advanced machines; Although it depends on the calculation of 

costs on the assembly method; as practical results. 

 

 

 

Keywords: 

Theory of constraints, Throughput accounting, Management 

decisions, Reducing costs, Bottlenecks. 
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  ةـــــــتوطئ

شـــهدت الســـنوات األخـــرية العديـــد مـــن التطـــورات الكبـــرية مبختلـــف جمـــاالت الصـــناعة والـــيت مشلـــت العديـــد مـــن 

ومبــا أن هــدف  .البشــريالتغــريات وطــرق اإلنتــاج مــن تطــور تكنولــوجي يف التصــنيع وإدخــال املكننــة لتقلــل دور العنصــر 

.   غالبيــة الشــركات يكمــن يف أن يكــون أدائهــا متميــزا مــن خــالل حتقيــق أقصــى األربــاح املمكنــة يف ظــل املــوارد املتاحــة هلــا

ازدادت حدة املنافسة والعديد من العراقيل والصعوبات املتمثلة يف القيود الداخلية واخلارجية اليت فرضتها البيئـة الصـناعية 

حتســـني أداء الشـــركات إال يف حالـــة تطـــوير أنظمـــة التكـــاليف هـــدف ال يتحقـــق . كثـــرية أمـــام املســـتهلكني  وظهـــور بـــدائل

وتقلــيص املخـــزون واســـتغالل املــوارد املتاحـــة أفضـــل اســتغالل وتركيـــز علـــى دراســة وحتليـــل القيـــود الــيت تواجـــه املؤسســـة يف 

تاجيــة وفعاليــة األنظمــة الــيت مــن شــأ�ا تعظــيم الرحبيــة ممــا يــؤدي إىل زيــادة القــدرة اإلن. خمتلــف مســتويا�ا والتغلــب عليهــا

  .اإلمجالية للشركة

ســـــاعد اإلدارة يف حتســـــني أداءهـــــا بشـــــكل جيـــــد مـــــن خـــــالل العمـــــل علـــــى فـــــك يإن اســـــتخدام نظريـــــة القيـــــود 

االختناقات حيث يتم النظر إىل األنشطة اليت ال تضيف قيمة على أ�ا أنشطة ميكـن التعامـل معهـا مـن خـالل خطـوات 

مــن نظريــة القيــود ظهــر مفهــوم احملاســبة علــى اإلجنــاز الــيت تعتــرب بــدورها  انطالقــا. تحســني املســتمر داخــل نظريــة القيــودال

وتعــد احملاســبة علــى اإلجنــاز أداة تســتخدمها اإلدارة مــن مواجهــة الحتياجا�ــا مــن املعلومــات الالزمــة . تطــور هلــذه النظريــة

وتسـاعد . الل دراسة معمقة علـى نظـم التكـاليف والعمـل علـى تطويرهـاوالسعي لتطور املستمر، وكل هذا يتحقق من خ

احملاسبة على اإلجناز إجياد مؤشرات جديدة يف عملية ترشيد القرارات اإلدارية؛ وهذه املؤشرات ميكـن االعتمـاد عليهـا يف 

  .ة النقدية أو الدقائقاختاذ قرار إداري يتعلق بعملية إنتاجية مثال ميكن حساب كل مرحلة من مراحل اإلنتاج بالوحد

  إشكالية الدراسة 

ال تعترب نظم التكاليف التقليدية دقيقـة يف تقـدمي املعلومـات الـيت مـن شـأ�ا املسـاعدة يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة 

وهذا مما استدعى البحث عن سبل أو نظم جديدة تساعد يف ترشيد القـرارات اإلداريـة بـاألخص نظـام احملاسـبة .السليمة

جنـاز ملعرفـة أثرهـا عنـد تطبيقهــا كـأداة لرتشـيد القـرارات وذلـك مـن خــالل اإلجابـة علـى التسـاؤل الرئيسـي ملشــكلة علـى اإل

  : البحث

  المحاسبة عن اإلنجاز في ترشيد القرارات اإلدارية ؟ كيف تساهم
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  :التالية
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  ت 

بيان مفهوم احملاسبة عن اإلجناز، وتقيـيم مـدى فعاليتهـا كوسـيلة متطـورة يف تـوفري املعلومـات املالئمـة ملسـاعدة اإلدارة  - 

  يف ترشيد قرارا�ا؛

اإلجنــاز يف تشــخيص القيــود الــيت تعيــق عمــل الوحــدة االقتصــادية وبالشــكل الــذي  توضــيح دور مــدخل احملاســبة عــن - 

 يسهم يف إدارة االختناقات ورفع مستوى األداء؛

تطبيـــق حماســـبة اإلجنـــاز حيـــث تســـاعد االدارة يف حتديـــد نقـــاط االختنـــاق ومعرفـــة كيفيـــة التعامـــل معهـــا توضـــيح أمهيـــة  - 

 .وحتسني كفاءة وفعالية املؤسسات

  سةأهمية الدرا

تتــأيت أمهيـــة هـــذا البحـــث مـــن دور احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف معاجلـــة اآلثـــار الســـلبية النامجـــة عـــن ســـوء إدارة مجيـــع 

املـــوارد يف األنشـــطة املقيـــدة ممـــا يـــؤدي إىل اخنفـــاض األداء والـــذي يعكـــس بـــدوره علـــى عـــدم قـــدرة الشـــركات علـــى حتقيـــق 

اسـبة عـن اإلجنـاز لـإلدارة كو�ـا احـد أسـاليب احملاسـبة اإلداريـة ممـا أهدافها املنشودة فضال عن املعلومـات الـيت تقـدمها احمل

  .يسهم يف معاجلة هذا االخنفاض وتوفري معلومات تساهم يف ترشيد القرارات اإلدارية

  حدود الدراسة

  :تتمثل حدود البحث يف احلدود التالية

 بلديـة قمـار واليـة الـوادي، علـى الطريـق تقتصر الدراسة  علـى شـركة دليبـة يف منطقـة هبـة الشـرقية ب :الحدود الموقع

  ؛48 الوطين رقم

 تقتصر الدراسة على فرتة إعداد الدراسة:الحدود الزمنية.  

 منهج الدراسة

  :وذلك وفق جانبني منهج دراسة احلالة اعتمدنا يف إعدادنا هلذا البحث عن املنهج الوصفي

 الدراسـة النظريــة مـن خـالل االطــالع علـى الكتـب واألحبــاث العلميـة املنشـورة الــيت تناولـت كـل مــن  :الجانـب األول

احملاسبة اإلدارية وتطورها وظهـور نظريـة القيـود واحملاسـبة علـى اإلجنـاز وترشـيد القـرارات، إضـافة إىل األحبـاث الـيت تناولـت 

  .اجل تكوين معريف مناسب إلعداد دراسة احلالةالتكامل بينهم واثر ذلك يف حتقيق أهداف الشركات، وذلك من 



  مــقدمـــة 

 

 
   
   

  ث 

 يشــمل إجــراء دراســة حالــة شــركة دليبــة لصــناعة األنابيــب البالســتيكية، وذلــك مــن خــالل تطبيــق  :الجانــب الثــاني

ل املبيعـــات ؤو ملســـري العـــام ومســـئول اإلنتـــاج ومســـاحملاســـبة عـــن اإلجنـــاز ونظريـــة القيـــود، باإلضـــافة إىل مقابلـــة شـــفوية مـــع ا

  .العتماد على وثائق الشركة املقدمة من طرفهاوكذلك و ا

  صعوبات البحث

  نقص الدراسات اليت تدرس هذا املوضوع وخصوصا يف البيئة العربية؛ - 

جتميعهــا وفقــا ملــا تتطلبــه  وإعــادةاعتمــاد الشــركة علــى سياســة التجميــع يف حســاب التكــاليف ممــا تطلــب منــا فصــلها  - 

 .دراسة احلالة

  هيكل البحث 

حيث متت تقسيمها إىل فصلني واحد نظـري واآلخـر تطبيقـي ) IMRAD(الدراسة وفقا لطريقة مت اجناز هذه 

  :وفقا ملا يلي

 اإلطــــار النظــــري ملســــامهة ول مت التطــــرق فيــــه إىل األبحــــث امل: مت تقســــيم هــــذا الفصــــل إىل مبحثــــني :الفصــــل األول

يف البدايـة اإلطـار النظـري مطالب مت عـرض فيهـا  3إىل احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات اإلدارية حيث مت تقسيمه 

 لنظريــة القيــود كنقطــة انطــالق حنــو تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز كمطلــب أول مث يف املطلــب الثــاين مت التطــرق إىل مفهــوم

ملبحـــث احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز ويف األخـــري مت التطـــرق إىل العالقـــة يف احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف ترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة، وا

فــتم فيــه عــرض الدراســات الســابقة الــيت تناولــت املوضــوع حمــل الدراســة باللغــة العربيــة واملطلــب الثــاين الدراســات : الثــاين

  .السابقة باللغة األجنبية، ويف املطلب الثالث بينا خصوصية الدراسة وعرض أوجه الشبه واالختالف

 ومت مت التقسـيم هـذا الفصـل إىل مبحثـني، ففـي املبحـث األول والـذي كـان بعنـوان الطـرق واألدوات :الفصل الثاني ،

مــا املبحــث الثــاين أ، طريقــة والثــاين األدوات املســتخدمة يف مجــع البيانــات ومتغــريات الدراســةتقســيمه إىل مطلبــني األول ال

األول تطبيقات نظريـة لنظريـة القيـود يف الشـركة حمـل فكان حتت عنوان النتائج ومناقشتها، كذلك مت تقسيمه اىل مطلبني 

ـــة االنابيـــب شـــركة دليبـــة لصـــناعة  الدراســـة، امـــا املطلـــب الثـــاين مســـامهة احملاســـبة عـــن االجنـــاز يف ترشـــيد القـــرارات االداري

 البالستيكية

  



  :الفصــل األول

  الجـــانب النظــــــري
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  تمهيد

تعــد احملاســبة للمحاســبة اإلداريــة جمــال واســع للمعلومــات الالزمــة الــيت تتــيح ألصــحاب املســؤولية يف املؤسســات 

واملصــانع والشــركات اختــاذ القــرارات الصــائبة ومــع التطــور الكبــري الــذي شــهدته املؤسســات الصــناعية والشــركات التجاريــة 

ة ضـرورة االنتقـال مـن املبـادئ التقليديـة للقيـاس واختـاذ جمـرى وغريها مـن املؤسسـات الرحبيـة أصـبح لزامـا علـى هـذه األخـري 

التطــور والســرعة يف اختــاذ القــرارات والــيت قــد تكــون مصــريية يف بعــض األحيــان، ونتيجــة للعديــد مــن التطــورات والتغــريات 

ملؤسســات الــيت الــيت طــرأت علــى احملاســبة اإلداريــة فقــد ظهــر مــا يســمى باحملاســبة عــن اإلجنــاز والــذي اختذتــه العديــد مــن ا

  .اإلدارية�دف للربح كنموذج هلا للمساعدة يف اختاذ قرارا�ا 

 :يتطرق هذا الفصل يف هذا الفصل إىل اجلانب النظري حيث مت تقسيمه إىل مبحثني

  

 االطار النظري ملسامهة احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات االدارية؛: المبحث األول  

 سابقةالدراسات ال: المبحث الثاني.  
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  االطار النظري لمساهمة المحاسبة عن االنجاز في ترشيد القرارات االدارية: المبحث األول

احملاسـبة عـن كـل مـن نظريـة القيـود و   مت التطرق يف هذا املبحث إىل نبذة تارخيية عن تطور احملاسبة اإلدارية وبـروز

برتشـيد القـرارات  ةكل منهمـاوعالقـ مث مت عـرضموضـوع الدراسـة،  واليت متثل حمور األساسية هلمااإلجناز وإعطاء مفاهيم 

  .اإلدارية اليت تتخذها اإلدارة واملتمثلة يف جملسها

  تطبيق المحاسبة عن االنجاز ونظرية القيود نقطة االنطالق نح: المطلب األول

موجـه و وه ،(The goal)جولـدرات يف كتابـه بعنـوان اهلـدف . مو متثل نظريـة القيـود فلسـفة إداريـة أدخلهـا اليـاه

ملسـاعدة الشــركات يف حتقيـق أهــدافها، ويــأيت هـذا العنــوان مــن القـول بــأن أي نظـام مقيــد يف حتقيــق أكثريـة أهدافــه نتيجــة 

لوجود عدد قليل جدا من القيـود، وبـأن هنـاك دائمـا قيـد واحـد علـى األقـل حيـد مـن طاقـة الشـركة، وتسـعى نظريـة القيـود 

وهـي موضـحة  .1وازالته وإعادة هيكلة بقية الشركة من حوله، وذلك باستخدام اخلطوات اخلمـسإىل التعرف على القيد 

  :يف الشكل التايل

  خطوات نظرية القيود): 01- 01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

أطروحة دكتوراه تدخل يف اطار :لطيفة بكوش، مسامهة التسيري على أساس األنشطة يف حتسني األداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراسة حالة جممع صيدال :المصدر

جامعة حممد ،ة والتجارية وعلوم التسيريقسم علوم التسيري كلية العلوم االقتصادي،مدرسة الدكتوراه االقتصاد التطبيقي وتسيري املنظمات ختصص حماسبة ونظم املعلومات

  .66ص ،2017-2016خيضر بسكرة اجلزائر 

 

                                                
  .71، ص 2011حممد الفيومي حممد وآخرون، احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية، املكتب اجلامعي للبحث، اإلسكندرية، مصر،  1
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 تعريف نظرية القيود: أوال

منـــــذ إطـــــالق جولـــــدرات لنظريـــــة القيـــــود كفلســـــفة إداريـــــة حتمـــــل يف طيا�ـــــا جمموعـــــة مـــــن املفهومـــــات والقواعـــــد 

إال أ�ـم مل يسـتطيعوا التوصـل إىل . ف منهـاواملمارسات؛ سعى العديد من الباحثني إىل حتديـد مفهـوم هـذه النظريـة واهلـد

وذلــك بســبب اخــتالف وجهــات نظــرهم لطريقــة تطبيــق هــذه النظريــة وأســلوب اســتخدامها وجمـــال  ،مفهــوم مشــرتك هلــا

ـــود النشـــاط) Goldratt،1988(فقـــد عرفهـــا  ،تطبيقهـــا كمـــا   ،بأ�ـــا نظريـــة شـــاملة إلدارة وتشـــغيل املنظمـــة يف ضـــوء قي

بأ�ـــا مـــنهج يهـــدف إىل إجيـــاد أكثـــر الطـــرق كفـــاءة إلزالـــة أعظـــم العوائـــق الـــيت تعيـــق تقـــدمي  )Hilton، 2008( عرفهـــا

كما عرفهـا الكاشـف بأ�ـا جمموعـة مـن املفـاهيم واألسـس اهلادفـة إيل مسـاعدة اإلدارة علـى حتديـد مـا يواجههـا   ،املؤسسة

ديــد التغــريات الضــرورية وكيفيــة وطريقــة التغلــب عليهــا مــن خــالل حت ،مــن حتــديات وهــي بصــدد الســعي لتحقيــق أهــدافها

إحداثها بكفاءة وفعالية من خالل استعراض التعريفات السابقة لنظرية القيود وجد عالء الدين برجياوي أن هـذه النظريـة 

فلســفة إداريــة �ــدف إىل حتقيــق فاعليــة التشــغيل وذلــك مــن أجــل الوصــول إىل تعظــيم و ميكــن أن يعــرب عنهــا كمنهجيــة أ

ؤسســة عـــن طريــق حتقيـــق االســـتخدام الفعــال ملواردهـــا واالســتمرار يف حتســـني األداء مــن خـــالل عمليـــة الرحبيــة الكليـــة للم

  2:عموما ميكن تقسيم القيود اليت تواجه املؤسسة إىل. 1التحسني املستمر

 قيـــود خارجيـــة )External constraints :(ضـــة علـــى املؤسســـة مـــن مصـــادر خارجيـــة،املفرو ت احملـــددا جمموعـــة  

  :وتشمل

 مـن أكثـرو أ لواحـدة الطويـلو أ القصـري اآلجـل يف األوليـة املـواد قلـة حالـة يف القيـد هـذا وينشـأ :األوليـة المـواد قيـود -

 معني؛ منتج لتصنيع الضرورية املكونات

 تام إنتاج كمية خمزون وتعد اإلنتاجية العملية على املفروضة اخلارجية القيود أهم أحد النوع هذا يعد  :الطلب قيد -

 .القيد هلذا دالة القيد خمرجات طاقة كامل من جبزء إنتاجي خط تشغيلو أ

                                                
إدارة اجلـودة الشـاملة ونظريـة القيـود يف ختفـيض التكلفـة وحتسـني االجنـاز، جملـة جامعـة تشـرين للبحـوث والدراسـات العلميـة، سلسـلة العلـوم عالء الدين برجياوي، أثر العالقة التكامليـة بـني نظـام 1

  .219-218،  ص2014، سوريا، 4، العدد 36االقتصادية والقانونية ا�لد 
أطروحـة دكتــوراه تـدخل يف اطـار مدرســة الـدكتوراه االقتصــاد :سســات االقتصـادية اجلزائريــة دراسـة حالـة جممــع صـيداللطيفـة بكـوش، مســامهة التسـيري علـى أســاس األنشـطة يف حتسـني األداء املؤ  2

  .66، ص2017-2016د خيضر بسكرة اجلزائر التطبيقي وتسيري املنظمات ختصص حماسبة ونظم املعلومات،قسم علوم التسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،جامعة حمم
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  قيــود داخليــة)Internal constraints( :قــدر�ا  مــن جمموعــة مــن العوامــل املوجــودة داخــل املؤسســة والــيت حتــد

 :وتضم

 والتجهيـزاتبـاآلالت  اإلنتاجيـة املتمثلـة العمليـة علـى املفروضـة الداخليـة القيـود أهـم يعـد مـن: الطاقـة مـوارد قيـود - 

 احتياجـات علـى تلبيـة قـادرة غـري القيـد تكـون خمرجـات عنـدما القيـد هـذا ويظهـر .أخـرى ملموسـة مـوارد وأي واألفـراد

 القيد؛ دالة هلذا التشغيل حتت إنتاج خمزونات كمية كما تعد السوق

 نتيجـة وتنشـأ مرئـي وغـري املـدى طويـل تأثري ذات كو�ا اكتشافا القيود أصعب من تعد: اإلدارية السياسات قيود - 

 .معينة بقاعدة االلتزام ضرورة مثل املؤسسة يف السياسات بعض لتطبيق

). Loose constraints(إن القيود اليت ال تستخدم بشكل كامل مـن قبـل مـزيج املنتجـات هـي قيـود فضفاضـة 

) Binding constraint( العــائقو مــن ناحيــة أخــرى، مــزيج املنــتج يســتخدم مجيــع املــوارد احملــددة مــن القيــد، مث القيــد ه

ـــق الزجاجـــة أ ـــاق و والـــذي يـــدعى عن النشـــاط الـــذي يكـــون الطلـــب علـــى مـــوارده يفـــوق قـــدرة و وه ؛)Bottleneck(االختن

هلــذا فــإن . دائمــا قيــد ولكــن القيــد ال يكــون بالضــرورة اختناقــاً و االختنــاق ه) Gal(غــال : وفقــا لـــ. املؤسســة علــى توفريهــا

بــذلك يتضــح أن القيــود يــتم ختطيطهــا . زيج األمثــل مبراعــاة القيــود الــيت تواجــه املؤسســةاألمثليــة يف القيــود هــي اختيــار املــ

حـدوثها و العمـال املـاهرين لـيس هلـا موقـع حمـدد لظهورهـا أو ووضعها قبل البدء بالعمليـة اإلنتاجيـة فقـد تكـون نـدرة املـوارد أ

نـاق فيحـدث أثنـاء التشـغيل أي أثنـاء أداء العمليـة بعـدها، أمـا االختو أثناءهـا أو فقـد تكـون قبـل البـدء بالعمليـة اإلنتاجيـة أ

 .1اإلنتاجية وقد يكون غري خمطط له، إال أنه ميكن أن يتحول القيد إىل اختناق

  أهمية استخدام نظرية القيود :ثانيا

جـــودة؛ ممـــا  تســـعى أي مؤسســـة إىل حتقيـــق أهـــدافها والعمـــل علـــى تقيـــيم خـــدما�ا بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة وأفضـــل

لــذا ال بــد هلــا مــن إعــداد هيكلــة وتنظــيم العمليــات واملراحــل . يســاعد علــى تعزيــز وضــعها التنافســي وحصــتها التســويقية

وهـذا مـا يتوافـق .املختلفة داخل املؤسسة والعمل على التخلص من أي معوقات وقيود حتـد مـن قـدر�ا علـى حتقيـق ذلـك

مــن املشــاكل اإلنتاجيــة مــن خــالل الرتكيــز علــى نقــاط االختنــاق ومشــاكل  مــع فلســفة نظريــة القيــود الــيت �ــدف إىل احلــد

                                                
 . 66ص مرجع سابق ،لطيفة بكوش   1
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حيـث تسـاعد نظريـة القيـود .عدم توازن الطاقة والعمل على حتديد ومعاجلة القيود اليت تشكل نقاط اختناق للمؤسسـات

د ومعاجلــة مــن خــالل جمموعــة مــن األدوات الــيت تســاعد علــى حتديــ ،املؤسســات علــى زيــادة الرحبيــة علــى املــدى القصــري

مــن خــالل العمــل علــى زيــادة القيمــة  ،حتقيــق الرحبيــةو يف تقــوم علــى مبــدأ أساســي وه. القيــود الــيت تعيــق حتديــد أهــدافها

األمر الـذي يسـاعد علـى حتقيـق الرحبيـة وزيـادة  ،وختفيض حجم التخزين ،املضافة بزيادة املبيعات وتلبية متطلبات السوق

ومــن أجــل حتقيــق ذلــك  ،حتقيــق الرحبيــةو أن هــدف نظريــة القيــود ه) Heizer( حيــث يــرى. معــدل العائــد علــى االســتثمار

  :1البد من الرتكيز على ثالثة عوامل

 القيمة اليت حتققها املؤسسة عن طريق املبيعات؛و ه: االنجاز  

 ما تشرتيه املؤسسة من مواد من أجل إعادة بيعها واستخدامها يف االجناز؛و ه: المخزون  

 مجيع النفقات واألموال اليت تنفقها املؤسسات على املخزون من أجـل حتويلـه إىل منـتج تـام وهي : تكاليف التشغيل

 .ومباع وبالتايل حتقيق االجناز

فلكي حتقق املؤسسة أفضل رحبية عليها أن تعمل على حتقيق أكرب قدر من االجناز وذلك من خالل زيادة االجناز 

 .2ملخزونباالعتماد على ختفيض تكاليف التشغيل وتكاليف ا

  خطوات تطبيق نظرية القيود: ثالثا

. )01-01(توجد مخس خطوات رئيسـية إلدارة املـوارد اإلنتاجيـة وفقـا لنظريـة القيـود والـيت مت عرضـها يف الشـكل رقـم

  :3ويتمثل تفصيل هذه اخلطوات فيما يلي

علـى  -قيـد–مركـز اختنـاق  مرحلة تعرب عـنو ويتمثل يف أضعف عملية أ ،حتديد القيد الذي حيد من إمكانية التصنيع -1

  وهي املرحلة ذات أقل طاقة إنتاجية بالوحدات؛. حجم وبالتايل نظام اإلنتاج باملؤسسة

                                                
  .41،42،ص، 2015ية االقتصاد، سوريا، منايف علي العازل،  التكامل بني نظرية القيود ونظام التكاليف على أساس األنشطة وأثره يف رفع رحبية األقسام االنتاجية جامعة حلب كل 1
  .41منايف علي العازل،  مرجع سابق، ص 2
، مصــر، 2014/معيــة اإلســكندرية، الطبعــة األوىل، ناصــر نــور الــدين عبــد اللطيــف، دراســات يف احملاســبة اإلداريــة اإلســرتاجتية إلغــراض حتســني األداء واإلنتاجيــة وتدنيــة التكــاليف، الــدار اجلا 3

  .234-233ص
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حتديـد كافــة الســبل والوســائل واإلجــراءات الــيت تســاعد علــى حتقيــق وفــرض رقابــة صــارمة علــى املرحلــة الــيت متثــل مركــز  -2

صى استغالل ممكن لطاقا�ا حيث أن حدوث أي خسـائر تشـغيل املعيب بغية حتقيق أقو التالف أو اختناق لتدنيه الفاقد أ

 سيؤثر بالسلب بال شك على إنتاجية املؤسسة ككل؛

ضــبط عمليــات التشــغيل يف العمليــات واملراحــل األخــرى الــيت ال متثــل قيــد حبيــث تتناســب مــع طاقــة القيــد مبــا يعــين  -3

بـار حسـابات حـدود القيـد لتجنـب خمـزون �ـا مـن العمل على تشغيل العمليات واألقسام األخـرى مـع األخـذ بعـني االعت

 وحىت ال حتدث �ا أي أعطال عشوائية قد تؤثر أيضا بالسلب على عدم االستغالل األقصى لطاقة القيد؛ ،ناحية

مركـز اختنـاق باسـتخدام كـل البـدائل املتاحـة؛ ومـن أهـم  و إجراء كل ما يلزم من حتسينات على املرحلة اليت متثـل قيـد أ -4

 :لتلك البدائ

 بديل التشغيل لوقت إضايف باملرحلة؛ 

  كز االختناق لدعم طاقة اإلنتاجيةبديل شراء جتهيزات اآللية ملر. 

إذا جنحت عملية وإجراءات التحسني فيعين ذلك القضاء على مركز االختناق احلايل وقد يرتتب على ذلك ظهور  -5

وبالتايل يتم إعادة اخلطوات السابقة على تلك  ،مركز اختناق على اإلنتاجو مرحلة أخرى هي اليت أصبحت متثل قيد أ

 . وهكذا حبيث تصبح عملية حتسني األداء عملية مستمرة ،املرحلة اليت باتت متثل مركزا جديدا لالختناق مرة أخرى

يعترب حتسينا فعاال أما و بصفة عامة إذا مت إجراء التحسني يف املرحلة اليت متثل قيد على نظام وحجم اإلنتاج فه

كان مت التحسني يف مرحلة أخرى خبالف املرحلة اليت متثل قيد فيعترب حتسينا غري فعال وجيب أن يكون مرفوضا من إذا  

 .متخذي القرار
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  دور نظرية القيود في ترشيد القرارات اإلدارية :رابعا

ســـوف تتحقـــق إلدارة القيـــود ونقـــاط االختناقـــات والعمـــل علـــى إزالتهـــا ) TOC(بتطبيـــق مفـــاهيم نظريـــة القيـــود 

انسيابية يف تدفق املـوارد ومـن مث زيـادة عائـد العمليـات الداخليـة، إن االسـتخدام املتكامـل للبيانـات الـيت يوفرهـا النظـامني 

  :1يفيد يف ترشيد عملية اختاذ العديد من القرارات منها

 قـــرارات التســـعري قصـــرية  ختـــاذإذ يـــتم االعتمـــاد علـــى املعلومـــات الـــيت توفرهـــا نظريـــة القيـــود عنـــد ا :قـــرارات التســـعير

  ؛األجل

 إن املعلومات اليت توفرها نظريـة القيـود تسـتخدم لقيـاس مزايـا تنـوع املنتجـات يف صـورة  :قرارات تشكيلة المنتجات

 مدى االجناز املتحقق ومدى املرونة؛

 الصـنع أوال اســتنادا علـى مـا تــوفره و مــن األفضـل أن يقـوم املـديرون باختــاذ قـرارات الشـراء أ :الصـنعو قـرارات الشـراء أ

  . نظرية القيود من معلومات

  مفهوم المحاسبة عن اإلنجاز: المطلب الثاني

  ماهية المحاسبة عن االنجاز: أوال

  التطور التاريخي للمحاسبة عن االنجاز-1

األمريكي للكفايــة اإلنتاجيــة و عنـدما قــام جملــس األجنلـم  1950إىل عــام  "احملاسـبة اإلداريــة  "يرجـع ظهــور تعبــري 

الذي زار عدد من املنشآت الصناعية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة  "فريق احملاسبة اإلدارية  "بتشكيل فريق حتت اسم 

عرض املعلومات احملاسبية بصـورة تـؤدي إىل املسـاعدة  ": ، والذي عرفها على أ�ا"احملاسبة اإلدارية "نشر تقريره بعنوان و 

وقـد أوصـى هـذا الفريـق بضـرورة قيـام حماسـب ."اإلدارة يف وضع السياسات وتصريف العمليات اليوميـة للمنشـأة  وترشيد

تركيـز جهـوده يف تـوفري معلومـات و التكاليف مبجهودات أكرب للتعريف على مشـاكل اإلدارة والعمليـات الفنيـة يف املنشـأة 

  .القرارات تؤدي إىل ترشيد سياسة اإلدارة وزيادة مقدر�ا يف اختاذ

                                                
ظريـة القيـود وأثـره يف ترشـيد القـرارات، حبـث تطبيقـي يف الشـركة العامـة للصـناعات اجللديـة، جملـة دراسـات ماجدة عبد ا�يد عبد العزيز، صالح صاحب شاكر البغدادي، البعد االسرتاتيجي لن 1

 .177، ص 2013،  الفصل الرابع، السنة 5حماسبية ومالية، ا�لد الثامن، العدد 
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وضــعت جلنــة احملاســبة اإلداريــة يف مجعيــة احملاســبني األمريكيــة تعريــف للمحاســبة اإلداريــة جــاء م  1959يف عــام 

املفــاهيم املالئمــة يف تطــوير املعلومــات االقتصــادية التارخييــة واملتوقعــة عــن املنشــآت مــن أجــل و أ�ــا تطبيــق للوســائل (فيــه 

  .1)قتصادية واختاذ القرارات الرشيدةمساعدة إلدارة يف وضع خطة لألهداف اال

  تعريف المحاسبة اإلدارية والمحاسبة عن االنجاز-2

ويــتم قيــاس هــذه . خدمــةو تعــرف التكلفــة علــى أ�ــا قيمــة املــوارد الــيت يــتم التضــحية �ــا للحصــول علــى ســلعة أ

مسـتقبال وهـذه تعـرف بالنفقـات، لـذلك عرفـت يتم التعهد بدفعها و التضحية باملبالغ النقدية اليت يتم دفعها عند املبادلة أ

تلـك الـيت يـتم التعهـد بوقعهـا مسـتقبال مـن أجـل احلصـول و العينية اليت وقعت فعـال أو النفقة على أ�ا التضحيات النقدية أ

خدمة، لذا تكون تكلفة األصل عبـارة عـن جممـوع النفقـات الـيت تتحملهـا املنشـأة يف سـبيل احلصـول علـى  وعلى سلعة أ

مثـن شـرائها مـن الشـركة زائـد قيمـة الرسـوم اجلمركيـة : فإذا كـان األصـل عبـارة عـن سـيارة فـان تكلفتهـا تتكـون مـناألصل، 

وتكاليف تسجيلها يف دائرة السري، وباملثل فان تكلفة اإلنتاج تتمثل يف تكلفة املـواد اخلـام، وأجـور العمـال، واملصـروفات 

ة باستخدام جمموعة من األسس واإلجراءات الـيت تسـاعدها يف حتديـد تكلفـة الالزمة إلنتاج املنتج، وتقوم احملاسبة اإلداري

اإلنتــاج، وهــذه األســس واإلجــراءات منظمــة بطريقــة معينــة تعــرف بنظــام التكــاليف لــذلك ميكــن تعريــف نظــام التكــاليف 

يــع التكــاليف علــى أنــه عبــارة عــن جمموعــة مــن األســس واإلجــراءات املنظمــة بطريقــة معينــة للقيــام بتجميــع وختصــيص وتوز 

علــــى أهــــداف التكلفــــة، وميكــــن كــــذلك تعريــــف هــــذه األنظمــــة علــــى أ�ــــا تعمــــل علــــى جتميــــع املعلومــــات، وتصــــنيفها، 

وتلخيصـــها، وحتليلهـــا، والتقريـــر عنهـــا إىل اإلدارة ملســـاعد�ا يف أنشـــطة التخطـــيط والرقابـــة واختـــاذ القـــرارات، لقـــد أعطـــى 

  .2ية يف خدمة األغراض اإلدارية باملقارنة مع هدف حتديد تكلفة اإلنتاجالتعريف األخري اهتماما لدور احملاسبة اإلدار 

مع تزايد االهتمام يف احملاسبة اإلدارية، فقد بات هناك العديـد مـن املفـاهيم الـيت تصـورها وتـأطر مفهومهـا فعلـى 

إيصــال املعلومــات و تلخــيص وحتليــل و النظــام الــذي يقــوم جبمــع وتصــنيف ": احملاســبة بأ�ــا) Kaplan(ســبيل املثــال عــرف 

وزمــالؤه فقــد وصــف احملاســبة اإلداريــة  ) Horngren(أمــا . "الــيت تســاعد املــديرين يف اختــاذ القــرارات والرقابــة علــى التنفيــذ

                                                
  .11، ص2002ع والطباعة، األردن، الطبعة األوىل مؤيد حممد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور، احملاسبة اإلدارية، دار املسرية للنشر والتوزي 1

  .6-5، ص 2007حممد تيسري عبد احلكيم الرجيب، احملاسبة اإلدارية، جامعة الكويت،دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة،   2
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النظـــام الكمـــي للمعلومـــات يف معظـــم الشـــركات، يهـــدف إىل إيصـــال املعلومـــات إىل املـــديرين ": كتعريـــف أول هلـــا بأ�ـــا

أن احملاســبة اإلداريــة ) Belkaoui(ويقــول . "ت الروتينيــة ووضــع السياســات املختلفــة لغايــات التخطــيط ومراقــب العمليــا

طالــب بأ�ــا و ويصــفها حييــي أب. مصــممة لتزويــد متخــذي القــرارات يف الشــركات باملعلومــات الالزمــة عــن موضــوع القــرار

تصــادية الــيت تعمــل علــى إنتـــاج االقو اإلحصــائية و اإلداريــة و ذلــك النظــام الــذي ميثــل يف جمموعــة مــن األســاليب احملاســبية 

  .1إيصال املعلومات ملراكز املسؤولية لكي تزاول نشاطها يف جمال التخطيط والرقابة واختاذ القرارات و 

يعتــرب نظــام معلومــات احملاســبة اإلداريــة نظــام فرعــي وبالتــايل جــزء مــن نظــام املعلومــات احملاســيب، ويهــتم  :التعريــف الثــاني

تصـادية، وقيـاس وحتليـل تلـك األحـداث والتقريـر عنهـا ملختلـف املسـتويات اإلداريـة بالوحـدة بالتعرف على األحـداث االق

االقتصادية مبا يسـاعد اإلدارة بالقيـام بوظائفهـا يف جمـاالت التخطـيط والرقابـة واختـاذ القـرارات وتقيـيم األداء وتطبيـق نظـم 

 .2الثواب والعقاب

  :3هلا عدة أهداف من أمهها ومن التعريف السابق للمحاسبة اإلدارية يتضح أن

 توفري املعلومات املالئمة ألغراض التخطيط واختاذ القرارات؛  

 توفري املعلومات املالئمة لتقييم أداء اإلداريني يف كافة املستويات اإلدارية بالوحدة االقتصادية؛ 

 توفري املعلومات املالئمة لتحفيز اإلداريني لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية؛ 

 املعلومات املالئمة حلل املشاكل يف كافة املستويات اإلدارية بالوحدة االقتصادية توفري. 

  : بأ�ا يف حني تعرف احملاسبة عن اإلجناز

 �ــاوأ .املؤسســة رحبيــة زيــادة �ــدف القــرارات اختــاذ يف الــدعم للمــديرين يــوفر اإلداريــة للمحاســبة مبســطًا أســلوبًا

 البســيطة التــدابري علــى تركــز مث ألهــدافها الشــركة حتقيــق مــن حتــد الــيت العوامــل حتــدد اإلدارة حلســاب نســبًيا جديــدة طريقــة

                                                
 .12مؤيد حممد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور، مرجع سابق،ص - 1

 .37 ، ص2014احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ألغراض حتسني األداء واإلنتاجية وتدنية التكاليف،جامعة االسكنرية، مصر، الدار اجلامعية، يف، دراسات يف طناصر نور الدين عبد الل   2
  .37، ص 2014سكنرية، مصر، الدار اجلامعية، يف، دراسات يف احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ألغراض حتسني األداء واإلنتاجية وتدنية التكاليف،جامعة االطناصر نور الدين عبد الل - 3
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 أفضــل تكلفــة بيانــات الــنهج هــذا يــوفر. التنظيميــة األهــداف إىل الوصــول حنــو الرئيســية ا�ــاالت يف الســلوك تــدفع الــيت

  .1العمال إىل التجارية العمليات حتسني مهام إسناد من بدالً  ، وإدار�ا التكلفة يف التحكم تسهيل وبالتايل

لـذلك فهـي . نظام للمحاسبة اإلدارية يركـز علـى الطـرق الـيت ميكـن �ـا حتقيـق أقصـى عائـد لوحـدة نشـاط مقيـد 

  :2تطور لنظرية القيود وترتكز احملاسبة عن اإلجناز على

 اإلجناز؛  

 تدنية املخزون وبذلك فهي ترتبط باإلنتاج يف الوقت املناسب؛ 

  التكاليف؛رقابة 

 تكلفة املواد األولية هي فقط التكلفة املتغرية؛ ،األفكار اليت تقوم عليها احملاسبة عن اإلجناز يف الفرتة قصرية األجل 

 فان الطاقات العاطلة ميكن قبوهلا فيما عدا مراكز االختناق؛ ،نظرا ألن املستوى املخزون جيب أن يصل إىل الصفر  

 تعتـرب و . نتجـات، وبالتـايل يـتم تقيـيم املخـزون علـى أسـاس تكلـف املـواد األوليـة فقـطيتم اكتساب اإليراد حني بيع امل

احملاسـبة علـى اإلجنــاز هـي التطــور الطبيعـي لنظريــة القيـود وإدارة االختناقـات، كمــا أ�ـا النمــوذج املتطـور يف منظومــة إدارة 

كفــــاءة وفعاليـــــة إدارة الوقــــت يف إطـــــار إدارة التكلفــــة القــــادرة علـــــى إنتــــاج املعلومــــات التكليفيـــــة والكميــــة الالزمـــــة لرفــــع  

 .3االختناقات، فضال عن توفري املعلومات الالزمة لتخطيط وتنفيذ برامج التطوير والتحسني املستمر

  أساليب وأدوات القياس في المحاسبة عن اإلنجاز في قياس التكلفة واألداء: ثانيا

حيـث أوضـح كيفيـة (Gallowey & Waldron) مت تطـوير مفهـوم احملاسـبة عـن اإلجنـاز علـى يـد كـل مـن  لقـد

حيــث تســتند احملاســبة عــن  .اســتخدام احملاســبة عــن اإلجنــاز يف جمــال قيــاس التكــاليف ودورهــا يف ترشــيد القــرارات اإلداريــة

عنصـر نفقـات التشـغيل،يف ظـل و ملباشـرة والثـاين هعنصـر املـواد او اإلجناز إىل تبويب عناصر التكاليف إىل نوعني األول وه

لســهولة حتديــد تكلفــة اخلامــات املباشــرة املســتنفذة يف إنتــاج الوحــدة مــن املنــتج املــراد (ذلــك يــتم توزيــع نفقــات التشــغيل 

                                                
1 Lutilsky, I. D., Liović, D., & Marković, M. (2018, January). THROUGHPUT ACCOUNTING: PROFIT-FOCUSED COST 

ACCOUNTING METHOD. In International Conference Interdisciplinary Management Research XIV, Opatija–Croatia, 18–20 
May 2018, p1384. 

 .82، ص 2011حممد الفيومي حممد وآخرون، احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية، املكتب اجلامعي للبحث، اإلسكندرية،  - 2

 .365، ص 2011 حممد العشماوي، حماسبة التكاليف، املنظورين التقليدي واحلديث،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان األردن، الطبعة األوىل - 3
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وفيمـا يلـي طريقـة حتديـد نصـيب . وعلى أساس وقت اإلجناز مرجحاً بكمية الوحدات املباعة وسـعر بيعهـا) قياس تكلفته

وتشـتمل أسـاليب وأدوات القيـاس يف احملاسـبة عـن اإلجنـاز . نتج مـن نفقـات التشـغيل الـيت خبـالف تكلفـة املـواد املباشـرةامل

    :1على

  

  .الوقت املستنفذ يف التشغيل× سعر بيع الوحدة × كمية املبيعات = إمجايل قيمة وقت اإلجناز

                                                  

 =املنتج من قيمة وقت االجناز نصيب
100 ×املنتج إجناز وقت قيمة

املنتجات إجناز وقت قيمة إمجايل    
 

                                         

  .نصيب املنتج من قيمة وقت اإلجناز× إمجايل نفقات التشغيل = نصيب املنتج من إمجايل نفقات التشغيل

  

 مقــدار تــدفق و أ)اخلدمــة و أو املنــتج (املعــدل الــذي يولــد املــال مــن خــالل نظــام املبيعــات و ه :التعريــف األول لالنجــاز

األموال الـذي حتققـه الوحـدة االقتصـادية مـن املبيعـات ويعـرف بـالفرق بـني كـل األمـوال الـيت تـدخل للشـركة مـن املبيعـات 

 :ين وميكن متثيلها بالصيغة اآلتيةاألموال اليت تدفعها للموردو 

=T تكاليف املواد املشرتاة -املبيعات  

يتم طرح مجيع األموال اليت تدفعها مقابل احلصول على املواد الالزمة لعملية التصـنيع الـيت يـتم  ،حلساب االجناز

جيـــب أيضـــا أن ختصـــم مبـــالغ أخـــرى مـــن إيـــرادات املبيعـــات، مبـــا يف ذلـــك ،ومـــع ذلـــك . اســـتبعادها مـــن تكـــاليف املنـــتج

النقـل إذا كانـت الوحـدة االقتصـادية و الرسـوم اجلمركيـة و العموالت املدفوعـة ملنـدويب املبيعـات و تكاليف التعاقدات الثانوية 

  .2ال متلك قناة النقل

                                                
 .372 -371حممد العشماوي، حماسبة التكاليف، مرجع سابق، ص  1

  537، ص2018،جامعة بغداد، العراق،22ا�لد، �92اء حسني احلمداين، احملاسبة عن اإلجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد  2
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 اخلـدمات الـيت و عـرف اإلجنـاز بأنـه معـدل حصـول املنشـأة علـى املـال عـن طريـق املبيعـات أ :التعريف الثـاني لالنجـاز

واد املباشــرة مــن إيــراد املبيعــات وحلســاب النــاتج جيــب طــرح مجيــع يقــدمها املشــروع ولــيس اإلنتــاج ويقــاس بطــرح تكلفــة املــ

حتقــق بواســطة املنشــأة ومبــالغ أخــرى يــتم خصــمها مــن إيــرادات املبيعــات عنــد حســاب اإلجنــاز و األمــوال الــيت مل تولــد أ

  :1مثل

 تكاليف التعاقد مع الباطن؛  

 املكافآت املدفوعة ملندويب املبيعات؛ 

 الرسوم اجلمركية؛ 

  النقل وخاصة إذا كانت الشركة ال متتلك وسائل نقل خاصة �امصاريف. 

 املعدل الذي تولد به الوحـدة االقتصـادية األمـوال عـن طريـق املبيعـات، مبعـىن آخـر هـي و ه :التعريف الثالث لالنجاز

ح سـعر األموال اليت تدخل للوحدة االقتصادية مطروحا منها ما يدفع للمجهزين وميكـن احتسـاب اإلجنـاز عـن طريـق طـر 

  .2البيع من الكلفة املتغرية للمواد اخلام املستخدمة يف اإلنتاج

 اجلـــودة املرتفعـــة و يشـــري اإلجنـــاز الســـريع ذ :التعريـــف الرابـــع لالنجـــاز)Rapid-and-highit qualy (  إىل

ألن حتســني كفــاءة وفعاليــة األداء جتــاه اهلــدف الرئيســي للمنشــأة والــذي يتمثــل يف زيــادة املبيعــات وتعظــيم الرحبيــة نظــرا 

وزيـــادة اإلجنـــاز يرتتـــب عليـــه العديـــد مـــن املنـــافع مثـــل ســـرعة تنفيـــذ طلبـــات العمـــالء، ختفـــيض املخـــزون وختفـــيض تكلفـــة 

  .اإلنتاج

وطبقا ملفهوم نظرية القيود فانه ميكن النظر إىل معدل اإلجنـاز علـى أنـه مقيـاس لسـرعة دوران األمـوال يف املنشـأة 

أي منــذ بدايــة عمليــة اإلنتــاج إىل االنتهـاء مــن التصــنيع وإمتــام املنــتج ســواء كــان هــذا  (أن كميـة املبيعــات يف وحــدة الــزمن 

، مما يساعد إدارة املنشأة للتعرف على األنشطة اليت تسـتغرق وقـت أطـول )ال يضيف قيمة للمنتجو الوقت يضيف قيمة أ

                                                
طـــاع غـــزة، اجلامعـــة لعجلـــة، مـــدى إمكانيـــة تطبيـــق مـــدخل احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف ضـــوء مســـتجدات بيئـــة التصـــنيع احلديثـــة دراســـة ميدانيـــة علـــى الشـــركات الصـــناعية يف قعبـــد العزيـــز عرفـــات ا 1

  .25،ص 2011ماجستري يف احملاسبة والتمويل  اإلسالمية، غزة،عمادة الدراسات العليا، قسم احملاسبة، كلية التجارة والتمويل،  مذكرة الستكمال متطلبات احلصول على درجة

الوزيريــة، جملـــة / العامــة للصــناعات الكهربائيـــة حيــدر عطــا زبـــني، إمساعيــل عبــاس منهـــل، احملاســبة عــن اإلجنـــاز أســلوب يف قيــاس التكلفـــة وترشــيد القــرارات اإلداريـــة، دراســة تطبيقيــة يف الشـــركة 2

  .17، ص2017اجلزء االول، العراق،/ ، كانون األول28ية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العددالكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية تصدر عن كل
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قـط علـى معـدالت التشـغيل الفعلـي الـيت وتكلفة أكرب، واألنشطة اليت تعوق التدفق الطبيعي لإلنتاج بدال من االقتصار ف

وحيسـب معـدل . قد ختفى كفاءة استغالل الوقت الكلي كأحد املـوارد اهلامـة ومسـتوى جـودة األداء يف العمليـة اإلنتاجيـة

  :1اإلجناز كما يلي 

  

  

  

  وقت التشغيل الفعلي     عدد الوحدات اجليدة املباعة   عدد الوحدات املنتجة                                       
       ×  ×                                                       =               معدل االجناز 
  وقت التصنيع الكلي         عدد الوحدات املنتجة    وقت التشغيل الفعلي                                         

  :ومن مث فإن

  عدد الوحدات اجليدة املباعة                    =      معدل اإلجناز

  وقت التصنيع الكلي                                             

  )  Inventory ):Iالمخزونو االستثمار أ-1

  االستثمار-أ

ويتضــمن املخــزون أي املخزونــات املاديــة مثــل .مجيــع األمــوال الــيت يســتثمرها النظــام يف األشــياء الــيت يعتــزم بيعهــا

ووفقــا هلــذا املقيــاس يــتم تقيــيم املخــزون علــى وفــق حماســبة . اإلنتــاج حتــت التشغيل،والســلع التامــة املصــنعة، واملــواد اخلــام

التشــغيل علــى أسـاس ســعر اخلامـات واألجــزاء املاديــة الـيت دخلــت يف تصـنيع املنــتج فقــط اإلجنـاز مــن اإلنتـاج التــام وحتـت 

أي تقيــيم املخــزون علـــى أســاس تكلفـــة اخلامــات فقـــط، وال يــتم االعــرتاف بأيـــة تكلفــة أخـــرى وهــذا املـــنهج خيتلــف عـــن 

 .2ملخزونحماسبة التكاليف التقليدية اليت تفرتض أن جزءا من نفقات التشغيلية يتم ختصيصها إىل ا

                                                
ة جـدة، حبـث مقـدم كمتطلـب للحصـول علـى درجـة هبة حممود مؤمنة، مدى فعالية احملاسبة عن االجناز يف ضوء مستجدات بيئة التصنيع احلديثة، دراسة ميدانية علـى الشـركات الصـناعية مبدينـ1

 .87، ص2004تري يف احملاسبة، جامعة امللك عبد العزيز، اململكة العربية السعودية، ماجس

  .�538اء حسني احلمداين، احملاسبة عن االجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، مرجع سابق، ص   2

نسبة الناتج الجيد المباع× كفاءة دورة التصنيع × معدل التشغيل الفعلي = معدل اإلنجاز  
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وال تشمل قيمة املخزون القيمة املضافة من قبل النظام نفسه على وجـه التحديـد مبعـىن ال تشـمل قيمـة املخـزون 

ويتضـمن املخـزون فقـط قيمـة الكميـات املدفوعـة للمكونـات الـيت يـتم شـراؤها مـن . قيمة العمـل املباشـرة والنفقـات العامـة

  .ناملوردين اخلارجيني وتستخدم يف صناعة املخزو 

  ):المخزون(االستثمار -ب

تعطيـل لتـدفق اإليـرادات داخـل الشـركة، و يعتمد مدخل حماسبة االجناز علـى أن املخـزون ال يعـرب عـن قيمـة االجنـاز، بـل ه

ألن زيـــادة املخـــزون يـــؤدي إىل الـــزمن الـــالزم للتصـــنيع،وهذا يـــؤدي إىل اخنفـــاض األربـــاح النهائيـــة، لـــذلك ميكـــن القـــول أن 

  :أي أن. عكسيا مع مستوى املخزونب الربح يتناس

  الزمن الالزم للتصنيع× قيمة اإليرادات = زمن االجناز 

املــورد املقيــد للنظــام باعتبــاره احللقــة الضــعيفة الــذي تــتحكم طاقتــه يف ســرعة  ولــذلك جيــب توجيــه االهتمــام حنــ

  .1تدفق اإلنتاج، ويعترب حجر األساس يف خفض زمن اإلجناز

تدفق لإلنتاج يف أسرع وقت ممكن بغرض التخلص من تراكم املخزون والوصول بـه ويضمن ذلك حتقيق أقصى 

  .إىل أدىن املستويات

  : المخزون-ت

يتمثـــل جبميـــع مـــا تســـتثمره الوحـــدة االقتصـــادية يف شـــراء األشـــياء �ـــدف بيعهـــا، ميثـــل االخـــتالف الـــرئيس بـــني 

من خمزوين اإلنتاج حتت التشغيل واإلنتاج التام، حيـث وفقـا يف كيفية تقييم كل و احملاسبة عن اإلجناز واحملاسبة التقليدية ه

للمحاسبة عن اإلجناز جيب تقييم هذه األنواع من املخزون بالكلفـة املتغـرية فقـط واملتمثلـة بـاملبلغ املـدفوع للمجهـزين عـن 

ـــيت حتمـــل املخـــزو  ن بكافـــة النفقـــات قيمـــة املـــواد واألجـــزاء الـــيت يتكـــون منهـــا املخـــزون علـــى خـــالف احملاســـبة التقليديـــة ال

  .التشغيلية

  

                                                
احلديثـة للمحاسـبة االداريـة، دراسـة تطبيقيـة علـى املنشـات الصـناعية الفلسـطينية، رسـالة ماجسـتري يف حممد حسين عابدين، مدخل حماسبة االجناز لتطـوير نظـم التكـاليف يف ضـوء االجتاهـات   1

  .21، ص 2015احملاسبة والتمويل، قسم احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة االسالمية غزة، فلسطني، 
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  : المصاريف التشغيلية -2

  التعريـف األول لتكـاليف التشـغيل)Operation Expenses : OE:(  هـي جممـوع األمـوال الـيت تنفقهـا الوحـدة

االقتصــادية لتحويــل االســتثمارات إىل إجنــاز، وتتضــمن جممــوع املصــاريف التشــغيلية مــن األجــور واملزايــا العينيــة املدفوعــة 

جيــب و .. االنــدثارات والوقــود والكهربــاء اخلو للمــوظفني مبــا يف ذلــك األجــور املباشــرة واإلداريــة والفائــدة املدفوعــة للــدائنني 

  .1حتليل حاالت الزيادة والنقصان يف املصاريف التشغيلية كل حالة على حده وأخذ تأثري هذه احلاالت يف االعتبار

 وتشـــمل. كـــل األمـــوال الـــيت ينفقهـــا النظـــام لتحويـــل املخـــزون إىل اجنـــاز  :التعريـــف الثـــاني لتكـــاليف التشـــغيل)(OE 

واملقاولني اخلارجني ومدفوعات الفائدة وتعد هذه التكاليف مصـروفات النفقات مثل العمل املباشر وغري املباشر واللوازم 

ويصـــنف االســـتهالك أيضـــا كمصـــاريف تشـــغيل ألنـــه ميثـــل تكلفـــة حتويـــل . التشـــغيل ناجتـــة عـــن حتويـــل املخـــزون إىل إجنـــاز

  .2املخزون إىل إجناز

ق يف الشـركات الصـناعية من خالل ما تقدم ميكن القول أن حماسبة اإلجناز ظهـرت بعـد نظريـة القيـود وهـي تطبـ

ســـاعات العمـــل و بنـــدرة يف املـــواد األوليـــة أ(الـــيت تعـــاين مـــن االختناقـــات يف مواردهـــا احلرجـــة وهـــذه املـــوارد احلرجـــة تتمثـــل 

وتفـرتض أن تكـاليف املـواد تعـد تكـاليف متغـرية أمـا بقيـة التكـاليف األخـرى ومنهـا األجـور فإ�ـا  )اخل ..أعداد العاملنيو أ

 .3تعد تكاليف ثابتة

 تلـــك املتعلقـــة بتحقيـــق و هــي كافــة التكــاليف الالزمـة لتحويــل املــواد اخلــام إىل منتجـات مباعــة أ :مصـروفات التشــغيل

ولكـن مـن منظـور احملاسـبة عـن  اإلجناز خـالل فـرتة معينـة، وتتضـمن األجـور املباشـرة، والتكـاليف الصـناعية غيــر املباشــرة،

عـدا تكلفـة املــواد املباشـرة مبثابـة تكلفـة ثابتـة وحمـددة يف األجـل القصـري طبقـا  اعتبار كل تكاليف التشغيل فيماو اإلجناز ه

  :4للمربرات التالية

                                                
  .7ياس التكلفة وترشيد القرارات اإلدارية،مرجع سابق، ص حيدر عطا زبني، امساعيل عباس منهل، احملاسبة عن االجناز أسلوب يف ق 1

  .�538اء حسني احلمداين، احملاسبة عن االجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، مرجع سابق، ص   2

  .�538اء حسني احلمداين، احملاسبة عن االجناز ودورها يف دعم وحتقيق امليزة التنافسية، مرجع سابق، ص  3

كات الصـــناعية يف قطـــاع غـــزة، اجلامعـــة بــد العزيـــز عرفـــات العجلـــة، مــدى إمكانيـــة تطبيـــق مـــدخل احملاســـبة عــن اإلجنـــاز يف ضـــوء مســـتجدات بيئـــة التصــنيع احلديثـــة دراســـة ميدانيـــة علـــى الشــر ع  4

 .29اإلسالمية، غزة مرجع سابق، ص 
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  غالباً مـا متثـل تكلفـة املـواد املباشـرة النسـبة الكـربى مـن إمجـايل تكلفـة اإلنتـاج حيـث تتــراوح يف بعـض الصـناعات بـني

حجـم اإلنتـاج، أمـا و التكلفـة مـع التغـري يف مـزيج أوتتغـري هـذه % 80وقد تصل يف بعـض األحيـان إىل % 75إىل  70%

تكاليف التـشغيل األخـرى كالعمـل واخلدمات األخرى فإ�ا ترتبط بالطاقات املتاحة للموارد املختلفة التـي تــم اســتثمارها 

ض النظـر عـن بالفعل، ويؤدي افـرتاض ثبـات هـذه الطاقـات نسـبياً يف األجـل القصـري إىل ثبــات التكــاليف املرتبطـة �ـا بغـ

  حجم وتشكيلة اإلنتاج؛

  متيــل تكلفــة العمــل يف ظــل بيئــة التصــنيع احلديثــة إىل الثبــات أكثــر منــه للتغــري نظــراً لالعتمـــاد علــى العمالــة متعــددة

املهارات اليت ميكنها القيام بأنشـطة متعـددة إنتاجيـة وخدميـة، بــدالً مــن االعتمـاد علـى العمالـة املتخصصـة املرتبطـة بـأداء 

معني دون سواه، فالعامل أصـبح أكثر ارتباطـاً باآللـة منـه بالنسـبة للمنـتج واحنصـر دوره يف قيامـه مبراقبـة عــدد كبيــر  نشاط

مـن اآلالت أكثر من قيامه بتحويـل املـواد اخلـام إىل منتجـات، إضـافة إىل إمكانيـة قيامـه بإعمــال ال تـرتبط حبجـم اإلنتـاج  

 بة اجلودة أثناء التشغيل؛كتجهيز وإعداد اآلالت وصيانتها، ورقا

  تتجـــه اإلدارة يف املنشــــآت املعاصـــرة إىل االحتفــــاظ بـــالقوة العاملــــة املدربــــة، وتتحمـــل أجــــور هـــم يف فــــرتات اخنفــــاض

 تعيني عمال جدد فيما بعد؛و الطلب على املنتجات املنشأة بدالً من إقالتهم ثـم إعـادة تعييـنهم أ

 قطعــة وال تــرتبط مباشــرة مــع تغــري حجــم اإلنتـــاج خصوصــاً يف ظــل نظــم مل تعــد األجــور املباشــرة تــدفع علــى أســاس ال

 التصنيع املتقدمة؛

  يســاعد ارتفــاع درجــة مرونــة العمــل نتيجــة لتعــدد مهــارا�م إىل حتويــل العـــاملني مـــن قـــسم يــنخفض فيــه الطلــب علــى

قابلــة التغــريات يف الطلــب علــى العمــل إىل قســم آخــر لتــدعيم التــدفق املســتمر لإلنتــاج، كمــا أن هـــذه املرونــة متكــن مــن م

املنتجات، مما يعين عدم االسـتغناء عــن العـاملني كنتيجـة لتـأثري التغـري يف املـزيج اإلنتـاجي، واحلالـة الوحيـدة الـيت ميكــن أن 

 .حيـدث فيها زيادة الطاقة العاطلة للعاملني هي حالة نقص الطلب الفعلي على منتجات املنشأة
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  عن اإلنجازمزايا المحاسبة : ثالثا

 1:ميكن تلخيص مزايا تطبيق احملاسبة عن االجناز يف النقاط الواردة اسفله

تساعد احملاسبة عن اإلجناز على حتسـني املركـز التنافسـي للوحـدة االقتصـادية وأيضـا حتسـني : حتسني الوضع التنافسي - 

  حصتها يف السوق من خالل إزالة القيود؛

 بعيدا عن اعتماد حماسبة التكاليف املتقدمة؛كما أ�ا تعيد الرتكيز على الكفاءات  - 

حتســني أداء الــربح مــن خــالل قــرارات حتليليــة أفضــل بنــاء علــى ثالثــة متغــريات نقديــة مهمــة، وهــي اإلجنــاز واملخــزون  - 

 واملصروفات التشغيلية؛

ود ميكــــن احملاســــبة عــــن اإلجنــــاز تســــاعد علــــى حتســــني رحبيــــة الوحــــدة االقتصــــادية مــــن خــــالل إزالــــة القيــــ:إدارة القيــــود - 

واحد من أجل احلصول على أكرب عائد ممكن مـن مـوارده احملـددة واحلصـول علـى و للشركات إدارة القيود وإزالتها واحد تل

 املوقف األمثل يف الصناعة بأكملها، وتتم إزالة القيود من خالل استخدام قواعد نظرية القيود؛

 إلنتاج؛وتسهل من تدفق ا ،تقلل من املخزون والتكاليف املرتبطة به - 

 سرعة االستجابة لطلبات العمالء؛ - 

 تركز الضوء على الربح؛ - 

 توجه االنتباه إىل مراكز االختناق؛ - 

 .جتعل الرتكيز على الفعالية وليس الكفاءة - 

 ال تعد مفيدة جدا الختاذ القرارات اإلسرتاجتية اليت تتطلب استثمار أموال ضخمة على املدى الطويل؛ - 

اســـبة عـــن اإلجنـــاز يتطلـــب الوحـــدات االقتصـــادية إنتـــاج تقـــارير ماليـــة ضـــعف عـــدد بســـبب إنتـــاج تقـــارير خاصـــة باحمل - 

 . التقارير اليت تنتجها بالرغم من تلبية التقارير التقليدية املستمدة من املصنع حلاجة اإلدارة

                                                
  :اعتمادا على 1

  .�538اء حسني احلمداين، مرجع سابق، ص -

ة، الــوزير / لعامـة للصــناعات الكهربائيــةعطــازبني، إمساعيــل عبـاس منهــل احملاســبة عــن االجنـاز أســلوب جديــد يف قيــاس التكلفـة وترشــيد القــرارات اإلداريـة، دراســة تطبيقيــة يف الشــركة احيـدر  -

 .11، ص 2017جامعة واسط كلية اإلدارة واالقتصاد قسم احملاسبة، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق، 
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  عالقة المحاسبة عن اإلنجاز بترشيد القرارات اإلدارية: المطلب الثالث

سلســلة األعمــال الذهنيــة، وميــر اختــاذ القــرارات بعــدة مراحــل هــي حتديــد املشــكلة ميثــل القــرار النقطــة األخــرية يف 

احللـول املتنافسـة احملتملـة املمكنـة للمشـكلة، تـوفري معلومـات حـول تكلفـة وعائـد وإجنـاز كـل و حمل القرار، حتديد البدائل أ

البـدائل، تقيـيم البـدائل واختيـار البـديل  بديل من هذه البـدائل، حتديـد املعـايري املوضـوعية القـادرة علـى املفاضـلة بـني هـذه

ونتيجــة تعــدد معــايري التفضــيل الــيت قــد تكــون مرتبطــة بالتكلفــة .يف ضــوء معــايري التفضــيل احملــددة) اختــاذ القــرار( األفضــل

ذلــك، غــري و بالعائــد والتكلفــة معــا مــن حيــث الرحبيــة واإلنتاجيــة والتغــري يف الرحبيــة والتغــري يف اإلنتاجيــة أو بالعائــد فقــط أو أ

  .فرتة اختيارهاو فان هذه املعايري تكون قابلة للتغيري باختالف الشخص الذي يتخذ القرار وباختالف زمن أ

  1تعريف القرار اإلداري وعملية اتخاذ القرارات اإلدارية :أوال

املصــطلح اهــتم بعــض البــاحثني �ــذا ا�ــال مــا جعلهــم يقــدمون عــدة تعــاريف هلــذا ،نظــرا ألمهيــة القــرار اإلداري

حمتملــــة يف و حــــاالت حاليــــة أو القــــرار اإلداري علــــى أنــــه  االســــتجابة الفعليــــة الــــيت تــــوفر النتــــائج املرغوبــــة حلالــــة أ :املركــــب

عمليــة االختيــار بــني : يعرفــون القــرار اإلداري علــى أنــه) Stoner(و) Kohn(و) Riggs( كمــا جنــد البــاحثني . املؤسســة

اللحظـــة يف عمليـــة تقيـــيم البـــدائل املتعلقـــة باهلـــدف والـــيت عنـــدها يكـــون توقـــع : أنـــهفعرفـــه علـــى ) Harrison(البـــدائل أمـــا 

ومـــن الناحيـــة .متخـــذ القـــرار بالنســـبة لعمـــل معـــني بالـــذات جيعلـــه يتخـــذ اختيـــار يوجـــه إليـــه قدراتـــه وطاقتـــه لتحقيـــق غايتـــه

نون واللــوائح وذلــك بقصــد إحــداث إفصــاح اإلدارة عــن إراد�ــا ملاهلــا مــن ســلطة مبقتضــى القــاو القانونيــة فــالقرار اإلداري ه

  .مركز قانوين معني مىت كان ممكنا وجائزا قانونيا وكان الدافع منه حتقيق مصلحة

اختيـار لبـديل واحـد مـن و فمفهـوم القـرار ه ،كما أن هناك فرق بني تعريف القرار وتعريف عملية اختـاذ القـرارات

مليــة تبــىن علــى الدراســة والتفكــري املوضــوعي للوصــول إىل قــرار أمــا عمليــة اختــاذ القــرار فتشــري إىل ع ،أكثــرو بــني بــديلني أ

فعمليـــة اختـــاذ القـــرار هـــي عمليـــة  متتـــد يف املاضـــي واحلاضـــر واملســـتقبل والرتكيـــز علـــى الناحيـــة .معـــني أي اختيـــار للبـــدائل

                                                
التســيري العمــومي، كليــة العلــوم االقتصــادية ســهام عزي،دراســة املقاربــة الكميــة يف اختــاذ القــرارات االداريــة مــذكرة ختــرج ضــمن متطلبــات نيــل شــهادة  ماجســتري يف قســم علــوم التســيري ختصــص  1

  .21-19، اجلزائر،  ص 2011/2012، ،سنة 3التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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طويلـة واملعقـدة الــيت األخـرية فيهـا وهـي املتعلقــة باالختيـار بـني البــدائل يقـود إىل مفهـوم خــاطئ للقـرار ويتجاهـل العمليــة ال

  . تنطوي على االستكشاف والتحليل وغريها واليت تسبق عملية املفاضلة األخرية

  أنواع القرارات االدارية: ثانيا

أمهيـة القـرار و شـكل القـرار أو ختتلف أنـواع القـرارات بـاختالف املعيـار الـذي تعتمـده الشـركة فقـد يكـون املعيـار ه 

  :1القرارات تدور عموما حولمصدر القرار، ومن هنا فأنواع  وأ

يقصــد �ــا القــرارات اإلســرتاتيجية الــيت ختــص السياســة العامــة املوجهــة  :القــرارات المتكــررةو القــرارات األساســية  -1

خططهــا علــى املــدى و أهــدافها و كــذا قــرارات سياســة بلــوغ أهــدافها العامــة وتتعلــق غالبــا بكيــان املنظمــة و لنشــاط املنظمــة 

جـزء منـه، أمـا القـرارات املتكـررة فهـي قـرارات يوميـة روتينيـة تتكـرر  و علـى ذلـك قـرار تغيـري النشـاط أالقريب ومثـال و البعيد 

القـرارات املتكـررة ال و كثريا يف العمل اليومي للمنظمة وذلك خالفا للقرارات األساسية اليت ال تتكرر إال خالل سنوات، 

 .دراسات مسبقة إلصداره حتتاج إىل حتضري كالنوع األول من القرارات الذي حيتاج إىل

تصـدر القـرارات التنظيميـة عـن السـلطة اإلداريـة بصـفة رمسيـة، كقـرارات  :القرارات الشخصـيةو القرارات التنظيمية  -2

لـــيس بالصـــفة و التأديـــب، أمـــا القـــرارات الشخصـــية فتصـــدر عـــن املســـئول اإلداري بصـــفته الشخصـــية و التوظيـــف أو الرتقيـــة 

  .يقدم هذا املسئول استقالتهالتنظيمية ومثاال على ذلك أن 

تصدر القرارات الالئحية على شكل لوائح تنطبق تعاليمـه علـى كـل فـرد يف  :القرارات الفرديةو القرارات الالئحية  -3

ذلــك طــول مـدة ســريان الالئحـة، أمــا القـرارات الفرديــة فيسـري مفعوهلــا علــى و املنظمـة تتــوفر فيـه شــروط تـأيت �ــا الالئحـة 

  .ال ينطبق على غريه،كالقرارات التأديبيةو امسه شخص بعينه وحمدد ب

ـــة  -4 يســـهل و األصـــل يف القـــرارات أن تكـــون مكتوبـــة لتكـــون ذات مرجعيـــة  :القـــرارات الشـــفويةو القـــرارات المكتوب

هــذا ال مينــع مــن وجــود قــرارات يوميــة غــري مكتوبــة ســليمة و فهمهــا مــع عــدم اخــتالف اثنــان عــن حمتواهــا أل�ــا مكتوبــة، 

                                                
  :اعتمادا على 1

التنظيمــي وتسـيري املـوارد البشــرية، قسـم علــم خالصـي مـراد، اختــاذ القـرارات يف تسـيري املــوارد البشـرية واســتقرار اإلطـارات يف العمـل، مــذكرة لنيـل شــهادة املاجسـتري يف ختصـص علــم الـنفس  -

  .75-74، ص 2006/2007امعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، السنة اجلامعية النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا،كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، ج

  .374-373حممد العشماوي، حماسبة التكاليف، مرجع سابق، ص،  -
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سـلطة متخـذه، وكلمـا اجتهنـا إىل أسـفل السـلم اهلرمـي كـان و واضحة، ويستمد القرار الشفوي قوته من قـوة منتجة آلثار و 

  .التأويلو القرار الشفوي ذا سلطة أما إذا اجتهنا إىل أعلى اهلرم يفقد القرار قوته ومن مساوئه سهل التحريف 

الـرفض و ملسـئول اإلداري صـراحة إمـا بـالقبول أيصـدر القـرار الصـريح عـن ا :القرارات الضمنيةو القرارات الصريحة  -5

عن قضية معينة، أما القرار الضمين فيفهم من قرار املسئول الذي ال يعـرب عنـه صـراحة، بـل يفهـم مـن سـياق القـرار العـام 

  .الذي يصدره

  :جناز يفمن أبرز املقاييس املناسبة خلدمة تلك القرارات يف بيئة األعمال احلديثة طبقا ملدخل احملاسبة من اإل

 تعظيم اإلجناز؛  

 ختفيض املخزون بكل صوره؛ 

 ختفيض نفقات التشغيل. 

  :1يف إطار ما سبق يتمثل دور احملاسبة عن اإلجناز يف ترشيد بعض القرارات مبا يلي

  لقرارات المتعلقة بتكاليف الجودةاستخدام محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد ا :أوال

من العناصر مثل تكاليف الفشل الـداخلي، تكـاليف الفشـل اخلـارجي، إن تكاليف اجلودة تشتمل على العديد 

تكاليف االكتشاف، وقد ذكرت بعض الدراسات أن اإلنفاق على أنشطة املنـع سـيرتتب عليهـا تـوفري يف التكلفـة الناجتـة 

الــيت تســاعد األمر الــذي يلفــت نظــر اإلدارة إىل أمهيــة أنشــطة املنــع و عــن كــل مــن تكــاليف الفشــل الــداخلي واخلــارجي وهــ

  .على ختفيض التكلفة

  :استخدام محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد قرارات تخطيط الربحية وتحديد تشكيلة المنتجات: ثانيا

لكي تـتمكن اإلدارة مـن ختطـيط الرحبيـة وحتديـد شـكل املنـتج واختـاذ القـرارات تعتمـد علـى عمليـة قيـاس التكلفـة 

نتجـات األكثـر رحبيـة والرتكيــز عليهـا يف عمليـة البيــع والتسـويق مـع األخــذ لكـل منـتج وحتديـد ســعر بيعـه ومـن مث حتديــد امل

ويف ظل ظروف املنافسة العاملية أصبح سـعر البيـع مـن املتغـريات اخلارجيـة الـيت ال . يف االعتبار متطلبات ورغبات العمالء

                                                
  .594حممد عبد اهللا حممود أبورمحة، أثر تطبيق حماسبة االجناز كأداة لرتشيد القرارات اإلدارية، مرجع سابق، ص - 1
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ملنتجــات تتمثـــل يف حتديـــد ميكــن لـــإلدارة الــتحكم فيهـــا ومــن مث أصـــبح جــوهر مشـــكلة ختطــيط الرحبيـــة وحتديــد تشـــكيلة ا

 .وقياس تكلفة كل منتج على حدا وحماولة ختفيض تلك التكاليف بأكرب قدر ممكن سعيا وراء تعظيم الرحبية

إن مفــاهيم حماســبة التكــاليف أمهلــت أحــد االعتبــارات اهلامــة عنــد اختــاذ قــرارات ختطــيط الرحبيــة وحتديــد تشــكيلة 

على هـذا القـرار حيـث أن حمدوديـة الطاقـة يف مراحـل اإلنتـاج تـؤدى إىل حمدوديـة تأثري الطاقة الداخلية  واملنتجات أال وه

ممــا يــؤدى إىل اختــاذ قــرارات غــري صــحيحة يف هــذا الشــأن ومــن هنــا تأسســت . حجــم اإلجنــاز علــى مســتوى املنشــأة ككــل

رة علـى املنتجـات، طاملـا جهود املؤيدين حملاسبة اإلجناز إىل عدم ضرورة ختصيص تكاليف التشـغيل فيمـا عـدا املـواد املباشـ

  .أن هذه التكاليف ثابتة وال ختتلف بني مزيج إنتاجي وآخر لثبات طاقة املوارد املرتبطة �ا يف األجل القصري

احلــاكم يف و مــن هنــا فــان حتديــد املرحلــة ذات أضــعف طاقــة إنتاجيــة والــيت متثــل القيــد الرئيســي للنظــام ســيكون ه

  .على ما يستنفده كل منتج من زمن تلك املرحلةحتديد حجم اإلنتاج من كل منتج بناء 
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  الدراسات السابقة : المبحث الثاني

فيمـــا يلـــي لـــبعض الدراســـات الســـابقة بـــالغتني العربيـــة واألجنبيـــة يف جمـــال احملاســـبة عـــن االجنـــاز والـــيت تعـــد أحـــد 

  .األساليب احلديثة يف احملاسبة اإلدارية

  العربيةالدراسات باللغة : المطلب األول

عبـد العزيـز عرفــات العجلـة مــدى إمكانيـة تطبيـق المحاســبة عـن اإلنجــاز فـي ضـوء مســتجدات بيئـة التصــنيع  .1

الحـــديث دراســـة ميزانيـــة علـــى الشـــركات الصـــناعية فـــي قطـــاع عـــزة قـــدمت هـــذه الدراســـة للحصـــول علـــى درجـــة 

  .2011سنة  ،فلسطين،زةفي الجامعة اإلسالمية بغ  ،كلية التجارة،قسم المحاسبة والتمويل ،الماجستير

حيــث ركــزت إشــكاليا�ا يف مــدى استكشــاف إمكانيــة تطبيــق مــدخل احملاســبة عــن اإلجنــاز كــأداة لتقيــيم األداء  

فقد ركزت الدراسة على بيـان أهـم املسـتجدات يف بيئـة التصـنيع احلديثـة وآثرهـا علـى هيكـل التكـاليف ووضـحت مفهـوم 

يف تـوفري املعلومـات املالئمـة ملسـاعدة اإلدارة يف ترشـيد القـرارات وتقيـيم األداء  احملاسبة علـى اإلجنـاز وتقيـيم مـدى فعاليتـه

 :وبعد إجراء الدراسة التطبيق كانت النتائج كالتايل

تســــعى الشــــركات الصــــناعية يف بيئــــة التصــــنيع احلــــديث لتحقيــــق العديــــد مــــن األهــــداف مثــــل حتقيــــق رضــــاء العمــــالء  - 

  إىل غري ذلك من األهداف اإلسرتاتيجية؛ واملبيعات والرحبية والبقاء والنمو من

تعتمــد الشــركات الصــناعية علــى أنظمــة وتقنيــات التصــنيع املتقدمــة يف حتديــد املــواد ا�هــزة للتصــنيع واســتخدام آالت  - 

 .ذات سرعة عالية

مـــدخل محاســـبة اإلنجـــاز لتطـــوير نظـــم التـــأليف فـــي ضـــوء االتجاهـــات الحديثـــة " ،دينيـــبمحمـــد حســـني عا  .2

رية دراسة تطبيقية على المنشـآت الصـناعية الفلسـطينية قـدمت هـذه الرسـالة لمتطلبـات الحصـول للمحاسبة اإلدا

ـــل ـــى درجـــة ماجســـتير المحاســـبة والتموي ـــة التجـــارة،قســـم المحاســـبة والتمويل عل فـــي الجامعـــة اإلســـالمية   ،كلي

 .2015سنة  ،فلسطين،بغزة

حيث دارت إشكاليا�ا الرئيسـية علـى هـل يـؤدي اسـتخدام حماسـبة اإلجنـاز إىل تطـوير نظـم التكـاليف يف ضـوء  

االجتاهــات احلديثــة للمحاســبة اإلداريــة يف الشــركات الصــناعية الفلســطينية وقــدر ركــزت الدراســة علــى أمهيــة احملاســبة علــى 
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ية وأن التكامـــل بــني نظـــم التكــاليف واحملاســـبة علــى اإلجنـــاز اإلجنــاز يف قياســه وتقيـــيم أداء الشــركات الصـــناعية الفلســطين

وقد جـرت الدراسـة التطبيقيـة  ،يؤدي إىل تقييم وقياس األداء ومساعدة الشركات الصناعية الفلسطينية يف حتقيق أهدافها

 :مبحوثا وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية 60باإلجراء استبانة على 

  ؛ساعدة اإلدارة يف اختاذ القراراتاإلجناز يف تقييم معلومات كافية ومالئمة مليساهم استخدام احملاسبة عن  - 

 ؛بعني االعتبار) وقت اإلجناز(زمن عند قياس تكلفة املنتج تأخذ الشركات الفلسطينية عامل ال - 

 .ءهناك حاجة لتطوير نظم التكاليف لتقدمي معلومات أكثر دقة عن رحبية املنتج ورحبية الشركة ورحبية للعمال - 

التكامــل بــين نظريــة القيــود ونظــام التكــاليف علــى األســاس األنشــطة وأثــره فــي رفــع  ،العــازل علــي منــاف  .3

ربحيـــة األقســـام ودراســـة حالـــة قـــدمت هـــذه الرســـالة اســـتكماال لمتطلبـــات نيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي المحاســـبة 

 .2015بجامعة حلب سنة 

بـــني نظريـــة القيـــود ونظـــام التكـــاليف علـــى أســـاس حيـــث دارت إشـــكاال�ا الرئيســـية حـــول هـــل يـــؤدي التكامـــل 

األنشــطة إىل رفــع رحبيــة األقســام اإلنتاجيــة وركــزت هــذه الدراســـة علــى إظهــار قيمــة التكامــل بــني نظــام التكــاليف علـــى 

أساس األنشـطة ونظريـة القيـود يف رفـع مسـتوى أداء الشـركات وتعزيـز وضـعها التنافسـي ورفـع رحبيتهـا وأمهيـة التكامـل بـني 

التكــاليف علــى أســاس األنشــطة ونظريــة القيــود يف إجيــاد رؤيــة جديــدة لتحديــد ومعاجلــة القيــود واالختالفــات الــيت نظــام 

 2010وقـد مت إجـراء دراسـة تطبيقيـة متثلـت يف دراسـة حالـة مؤسسـة دقـاق مسـامهة املغلقـة بـني سـنة  ،تعاين منهـا الشـركة

 :ومت التوصل إال النتائج التالية 2013و

قســام مــن نظــام التكــاليف علــى أســاس األنشــطة ومــنهج التفكــري متكــاملني معــا علــى حتديــد أي األســاعد تطبيــق كــل  - 

  ؛يعاين من اخنفاض يف الرحبية

يقـــدم نظـــام التكـــاليف علـــى أســـاس األنشـــطة دراســـة تفاضـــلية لـــإلدارة حـــول إمكانيـــة اإلبقـــاء واالســـتفتاء عـــن القســـم  - 

 ؛الرحبية املنخفضة واإلنتاجي ذ

التكاليف على أساس األنشطة على تبويـب التكـاليف ضـمن جمتمعـات تكلفـة حمـددة وختصيصـها يساعد تطبيق نظام  - 

 .على املنتجات وفق حمركات التكلفة اخلاصة بكل منتج
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مدى فعالية المحاسبة عـن اإلنجـاز فـي ضـوء مسـتجدات بيئـة التصـنيع الحـديث قـدمت  ،هبة محمود مؤمنة .4

جامعة الملـك عبـد العزيـز المملكـة العربيـة  ،هذه الدراسة كمطلب للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة

 .2004سنة  ،السعودية

الســعودية مــن فعاليــة احملاســبة عــن  موقــف بينــة الصــناعة اململكــة العربيــةو حيــث دارت إشــكاليا�ا الرئيســية مــا ه 

اإلجناز وتطبيقها يف ظل الظروف البيئية اليت تستهدفها الصناعة السعودية يف الوقت احلاضر وقد ركز هذه الدراسـة علـى 

إبــراز وإظهــار وتشــخيص أهــم املســتجدات يف بيئــة التصــنيع احلــديث وأثرهــا علــى هيكــل التكــاليف واستكشــاف إمكانيــة 

ن اإلجنــاز كــأداة لتقيــيم األداء باملنشــآت الصــناعية الســعودية وأهــم املعوقــات والتطبيــق وحتليلهــا وبعــد تطبيــق احملاســبة عــ

إجراء دراسة التطبيقية اليت متثله يف دراسة حالة دراسة ميدانية على الشـركات الصـناعية مبدينـة جـدة توصـيل الباحـث إىل 

 :النتائج التالية

 ؛األهداف مثل حتقيق رضاء العمالء يئة التصنيع احلديث لتحقيق العديد منتسعى املنشآت الصناعية باململكة يف ب - 

 ؛بالفعل مدخل احملاسبة عن اإلجنازوجود نسبة كبرية من املنشآت الصناعية تطبيق  - 

 .اعتماد العديد من املنشآت الصناعية أنظمة التصنيع املرنة وأنظمة التصنيع املتكاملة ونظم التخزين - 

المحاســبة عــن اإلنجــاز أســلوب جديــد فــي قيــاس التكلفــة وترشــيد  ،إســماعيل عبــاس منهــل ،حيــدر عطــا زبــين .5

 .2017المحاسبةالقرارات اإلدارية جامعة واسط كلية اإلدارة واالقتصاد قسم 

هـــدفت هـــذه الدراســـة إىل بيـــان مفهـــوم احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز وتقيـــيم مـــدى فاعليتهـــا كوســـيلة متطـــورة يف تـــوفري  

مـة ملسـاعدة اإلدارة يف ترشـيد قرارا�ـا وتوضـيح دور مـدخل احملاسـبة عـن اإلجنـاز يف تشـخيص القيـود الـيت املعلومات املالئ

تعيــق عمــل الوحــدة االقتصــادية وبالشــكل الــذي يســهم يف إدارة اإلخفاقــات ورفــع مســتوى األداء وبعــد إجــراء الدراســة 

 :التطبيقية مت التوصل إىل النتائج التالية

  ؛لى تقومي أداء الوحدة االقتصاديةتقدمها احملاسبة عن اإلجناز ع تساعد املعلومات اليت - 

 ؛يساهم أسلوب احملاسبة عن اإلجناز يف احتساب تكاليف اإلنتاج بشكل عادل ومناسب - 
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الدقــة والوضــوح الــيت تتميــز �ــا احملاســبة عــن اإلجنــاز تســـاعد يف اختــاذ قــرارات هلــا انعكــاس إجيــايب علــى رحبيــة الوحـــدة  - 

 .فع كفاءة أدائهااالقتصادية ور 

مجلــة  ،المحاســبة عــن اإلنجــاز ودورهــا فــي دعــم وتحقيــق الميــزة التنافســية ،خلــف الصــبيحي ،عــامر دحمــام .6

 .2016، العراق، كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد،  92: ، االصدار22العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 

احملاسبة عن اإلجناز ودورها يف دعم وحتقيـق امليـزة التنافسـية هدفت هذه الدراسة إىل استكشاف إمكانية تطبيق   

للشركات الصناعية ومبا ينسجم ومتطلبات بيئة التصنيع احلديثـة يف ظـل اشـتداد املنافسـة كـأداة لتـوفري املعلومـات املالئمـة 

تطبيقيــة توصــل الباحــث إىل ملســاعدة اإلدارة يف التخطــيط والتقيــيم واختــاذ القــرارات اإلســرتاتيجية وبعــد إجــراء الدراســة ال

  :النتائج التالية

اإلجنـــاز متثـــل أســـلوبا جديـــدا يف جمـــال احملاســـبة نتيجـــة التغـــريات املســـتمدة يف الطلـــب مـــن قبـــل الزبـــائن عـــن اســـبة احمل - 

  ؛سة الشديدة وزيادة تنوع املنتجاتواملناف

وأ�ــا تقــدم صــورة منصــفة وعادلــة ألداء تســاعد املســتثمرين يف الشــركة علــى القيــام بعمليــة حتليــل األداء املــايل للشــركة  - 

 .الشركة يف مدة معينة

، مجلـــة أثـــر تطبيـــق محاســـبة اإلنجـــاز كـــأداء الترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة ،رحمـــةو محمـــد عبـــد اهللا محمـــود أب - 7

 .2017سنة  ، جامعة ام البواقي، الجزائر8: الدراسات المالية والمحاسبية واالدارية، العدد

إىل التعـــرف علـــى أثـــر احملاســـبة علـــى اإلجنـــاز يف أغـــراض قيـــاس التكلفـــة �ـــدف تطـــوير هـــدفت هـــذه الدراســـات   

التقـارير الداخليـة وكـأداة لرتشـيد القـرارات اإلداريـة والتخطـيط لرحبيـة وحتديـد تشـكيلة املنتجـات وترشـيد قـرارات الشــراء أم 

رحلـة وبعـد إجـراء االسـتبانة تصـور الباحـث الصنع وكأداة لرتشيد قرارات االستثمار يف اآلالت وإجراء حتسـينات تعمـل امل

 :إىل النتائج التالية

حماســبة اإلجنــاز مــن األدوات واألســاليب التكامليــة وليســت التنافســية حيــث تســعى حماســبة اإلجنــاز إىل التوصــل إىل  - 

  ؛ تعظيم األرباح يف األجل القصريومن مث ،مستوى األمثل لإلجناز
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إنتاجيــة إن مفهــوم احملاســبة علــى اإلجنــاز ميــد اإلدارة بالطريقــة املثلــى لتعظــيم األربــاح يف األجــل القصــري يف ظــل بيئــة  - 

 ؛ذات موارد مقيدة وحمدودة

 .مفهوم احملاسبة عن اإلجناز الذي يفرتض وجود واحد على األقل يف املؤسسة يف األجل القصري - 

 :الدراسات بالغة األجنبية: المطلب الثاني

1. Andrei yuSokolov،Tatyana V. Elsukovo، USING ABC TO ENHANCE 

THROUGHPUT ACCOUNTING: AN INTEGRATED MANAGEMENT 

APPROACH; Electronic Business Journal Volume 14، Issue 5، 2015. 

 (و )ABC( املقارنـة بـني اسـتخدام األسـاليب احلديثـة يف حماسـبة إدارة املشـاريع  بـني طـريقيت قـالتنـاول هـذا امل

TA ( إلدماجهمـا والتفاعـل بينهمـا مـن أجـل اختـاذ القــرارات، حيـث أخـذت هـذه الدراسـة عـدة أراءات للخــرباء يف إدارة

 :احملاسبة ومت اخلروج باالستنتاجات التالية

علـــى  ABC)( تســـاعد علــى اختــاذ القـــرارات اإلداريــة قصـــرية املــدى، فمــا تســـاعد طريقــة )TA( إن اســتخدام طريقــة-

  ؛اختاذ القرارات طويلة املدى

  ؛كالمها يهدف إىل تعظيم ربح الشركة-

فتســاعد علــى تقليــل ) AB(مــن أجــل حتســني الرحبيــة يف حــدود املــوارد والقيــود احلاليــة، أمــا ) TA (تســتخدم طريقــة -

  ؛تكاليف التشغيل

  .إىل تنظيم املعلومات أكثر يف املؤسسة) ABC(و)  TA(دي االستخدام املشرتك لطريقةيؤ -

2. DAVID DUGDALE، T.COLWYN jones، THROUGHPUT ACCOUNTING: 

TRANSFORMING RACTICES? British Accounting Review (1998) 30. 

االجنــاز الربيطانيــة، فقــد تطرقــا إىل املفهــوم حثــان يف هــذه الورقــة البحثيــة إىل تقيــيم طريقــة احملاســبة عــن اتطــرق الب

ومــن خــالل سلســلة ) Goldatt(  اجلديــد احملاســبة عــن االجنــاز متــداول بــني التقنيــات املختلفــة  وتناولــه مــن طــرف معهــد

ومـــدى تقـــدميها لإلضـــافة للممارســـات  GALLOWAY and WALDRON)(املقـــاالت املنشـــورة مـــن قبـــل البـــاحثني 

  )TA(و )TOC(ومت اخلـروج بـأن اسـتخدام مصـطلح )اسبية حيث أسقطت الدراسة على الشـركاتاحملاسبة يف النظرية احمل
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متسك بعـض املـديرين ، كذلك )GALLOWAYAND WALDRON(بشكل تباديل يف بريطانيا ومها مرتبطان مبقرتحات 

  .بالتقنيات التقليدية

  خصوصية الدراسة: المطلب الثالث

 :أوجه الشبه .1

السابقة أساليب وأدوات القياس يف احملاسبة عن االجناز كـذلك يف دراسـتنا تطرنـا إىل هـذا تطرقت البعض الدراسات  - 

 .ة القياس يف احملاسبة عن االجنازاجلانب وبينا طرق القياس واألسس اليت تقوم عليها عملي

القـــرارات تـــوفر احملاســـبة عـــن االجنـــاز حبســـب بعـــض الدراســـات الســـابقة املعلومـــات الالزمـــة لقيـــاس التكلفـــة وترشـــيد  - 

يف عمليــة قيــاس التكلفــة تطرقنــا إىل أدوات القيــاس يف احملاســبة .اإلداريــة وهــذا مــا ســلطنا عليــه الضــوء مــن خــالل دراســتنا

كمــا أن هنــاك دراســات ســابقة تطرقــت أيضــا هلــذه األدوات ) مصــروفات التشــغيل،االستثمار،االجناز( عــن االجنــاز وهــي 

   .يف قياس التكلفة

 :أوجه االختالف .2

ية الدراسات السابقة مل توضح بشكل مباشـر مـدى تـأثري احملاسـبة عـن االجنـاز يف اختـاذ القـرارات اإلداريـة بينمـا أغلب  - 

مـن  ،مـدى مسـامهة احملاسـبة عـن االجنـاز يف اختـاذ القـرارات اإلداريـةو يف حبثنا هذا سلطنا الضوء بشكل مباشر على دور أ

  .ذ القرارايف اخت خالل التطرق أيضا اىل مسامهة نظرية القيود

هناك دراسات قامت بدراسات تطبقيه  متثلـت يف دراسـة حالـة وأخـرى أجـرت دراسـة تطبيقيـة متثلـت يف اسـتبانه أمـا  - 

خـالل هــذه الدراسـة مت التطـرق اىل تطبيـق احملاسـبة عــن .يف دراسـتنا سـنعتمد علـى دراسـة تطبيقيــة  تتمثـل يف دراسـة حالـة

  .ية حيث مل تصادفنا دراسة كهذه سابقااالجناز ونظرية القيود يف البيئة اجلزائر 
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 خالصة الفصل

  

لقد تطرقنـا يف هـذا الفصـل إىل نشـأة احملاسـبة اإلداريـة وقمنـا بإعطـاء عـدة مفـاهيم هلـا وأبرزنـا تطـور احملاسـبة عـن 

التعـاريف، وبينـا اإلجناز مع تقدمي مفاهيم توضحها بشـكل أكـرب باإلضـافة إىل أهـدافها والـيت خلصـت كـل مـا مت ذكـره يف 

أدوات قياس التكلفة واليت تعتـرب عنصـر هامـا يف املسـاعدة الختـاذ القـرارات لـدى متخـذي القـرار ومـن مث قمنـا بـإبراز أبـرز 

املزايــا واالنتقــادات الــيت وجهــت للمحاســبة عــن اإلجنــاز، وأظهرنــا يف املطلــب الرابــع العنصــر اجلــوهري الــذي يــدور حولــه 

 عالقـــة احملاســـبة عـــن اإلجنـــاز يف ترشـــيد وحتســـني القـــرارات اإلداريـــة، أمـــا يف املبحـــث الثـــاين موضـــوع دراســـتنا واملتمثـــل يف

فأظهرنا الدراسات السابقة باللغة العربية وباللغة األجنبية هذا فيما خيص املطلبـني األول والثـاين، أمـا فيمـا خيـص املطلـب 

  .الفالثالث فبينا خصوصية الدراسة وأخريا عرضنا أوجه الشبه واالخت

  



  :الفصل الثاني

دراسة حالة لشركة دليبة 

لصناعة األنابيب 

  البالستيكية
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  تمهيد

تعــد نظريــة القيــود بوابــة كبــرية لنجــاح املؤسســات والــيت بــدورها انبثقــت عنهــا احملاســبة عــن اإلجنــاز، والــيت جــاءت 

املفـاهيم احلديثـة، الـيت نـادت �ـا ملواجهة التحـديات، والبحـث عـن االحتياجـات واملعلومـات الالزمـة لزيـادة الـوعي وفهـم 

نظرية القيود وتطوير األداء التشغيلي، وذلك من خالل معرفـة نقـط االختنـاق واالسـتفادة مـن الوقـت الضـائع يف اإلنتـاج 

الطريقــة ولقــد مت تقســيم هــذا الفصــل إىل مبحثــني؛ مبحــث تطرقنــا فيــه إىل  بــاألحرى تعويضــهو وحماولــة ســد هــذا الوقــت أ

، أمـا يف علـى األدوات املسـتخدمة يف مجـع البيانـات األول يتحدث على الطريقـة والثـاين طلبني ه إىل موقسمنا واألدوات

ـــاين فـــتم التطـــرق إىل  ـــة يف  النتـــائج واملناقشـــةاملبحـــث الث ويف هـــذا املبحـــث مت تقســـيمه إىل مطلبـــني ومهـــا الدراســـة التطبيقي

  .الشركة حمل الدراسة

ت وهـــــي كلفــــة املــــواد الداخلـــــة يف التصــــنيع، باإلضــــافة إىل املصـــــاريف وفيــــه مت التعــــرض إىل العديـــــد مــــن اآلليــــا

التشــغيلية، والكميــات املطلوبــة والوقــت الــالزم إلجنازهــا يف كــل قســم، ومقــدار هــامش اإلجنــاز لكــل منتج،ومعــدل اإلجنــاز 

لـى االسـتثمار،وأخريا لكل منتج،وحتديد تشكيلة اإلنتاج يف املورد املقيـد، وباإلضـافة إىل احتسـاب صـايف الـربح والعائـد ع

صـــيات الـــيت توصـــلنا إليهـــا، واملطلـــب الثـــاين تطرقنـــا فيـــه إىل االســـتنتاجات والتو . عـــدد العـــاملني ومعـــدل األجـــور املدفوعـــة

  :كانت كالتايلو 

 الطريقة واألدوات؛: المبحث األول  

 النتائج واملناقشة:المبحث الثاني. 
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  الطريقة واألدوات: المبحث األول

تطـرق هــذا املبحــث اىل مطلبــني، األول وهــو الطريقــة وذلــك عــن طريــق ا�تمــع االحصــائي والــذي مت عــرض فيــه 

ـــة تعريـــف ا�تمـــع االحصـــائي و تقـــدمي تعريـــف عـــام للشـــركة حمـــل الدراســـة  باالضـــافة اىل اهليكـــل التنظيمـــي، وأيضـــا العين

عـدد مـن أدوات ومتغـريات الدراسـة وذلـك عـن طريـق  ، واملطلب الثاين األدوات املستخدمة يف مجـع البيانـاتاالحصائية 

  .الحظة دون مشاركة  باالضافة اىل متغريات الدراسةاملو ودراسة الوثائق يف املقابلة  مجع البيانات متمثلة

  الطريقة: المطلب األول

  .من األدواتوذلك عن طريق العديد 

  المجتمع اإلحصائي: أوال

جمموعة العناصر اليت تشكل هدف الدراسة، وكل شخص من ا�تمـع يـدعى وحـدة و ميثل ا�تمع اإلحصائي ه 

يتمثــل جمتمــع هــذه .العنصــر األساســي عنــد القيــام بتجربــة مــاو وه ) individu( فــرد و أ)  unite statistique( إحصــائية 

 : الدراسة يف شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية ذات املسؤولية احملدودة واجلدول التايل يوضح ذلك
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  م.م.تقديم عام لشركة دليبة ذ:) 01-02( الجدول رقم

  البالستيكيةهي شركة دليبة لصناعة األنابيب   اسم الشركة

  07/09/1997مبوجب عقد تأسيسي بتاريخ   تأسيسها

  شركة ذات مسؤولية حمدودة  الشكل القانوني

  ) دج100،000( مائة ألف دينار جزائري   رأس المال

  عقد التعديل
  14/04/2009حمرر بتاريخ 

  162/2009حتت رقم 

 sarlم .م.ذ.ش: ليصبح  تغيير الشكل القانوني

  مليونان ومثامنائة ومثانون ألف دينار جزائري  رأس المال الجديد
  )دج 2،880،000(

  المنطقة
شركة دليبة يف منطقة هبة الشرقية ببلدية قمار والية الوادي، على 

  48الطريق الوطين رقم 

  .من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة :المصدر

  :الدراسةكما يوضح الشكل التايل اهليكل التنظيمي للشركة حمل 
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  م.م.الهيكل التنظيمي لشركة دليبة ذ) 01- 02( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة من إعداد:المصدر

ما يلي تفصيل األقسام األساسية يف شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية وفقا لتصريح املسـري ومسـئول وفي

ـــاج أن النظـــام اإلداري للشـــركة ، مســـؤول إنتـــاج، مســـري عـــام(وهـــم  ، أعضـــاء 5حيـــث يتكـــون جملـــس اإلدارة مـــن . اإلنت

ولــه الصـــالحية املطلقـــة الــيت تســـاعده يف اختــاذ القـــرارات اإلداريـــة ) مســؤول تســـويق، د بشـــريةمســري مـــوار ، مســؤول جـــودة

 مشرتيات

إمدادات 

 مشرتكة

تسيري خمزون 

 املواد األولية

 3مجموعة

  اإلدارة

 

  مسؤول تقين       

  مسؤول األمن مسؤول ضمان اجلودة

  املوارد البشرية مبيعات

 

  احملاسبة 

 

 اإلنتاج الصيانة املخرب  

 1مجموعة

 2مجموعة

 مراقبة دورية

 صيانة آنية

تسيير مخزون قطع 

 الغيار

الوسائل       

  العامة

 

 البيع

تسيري 

خمزون 

املنتج 

 النهائي
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وجيتمــع هــذا ا�لــس �ايــة كــل أســبوع لدراســة طلبيــات األســبوع املقبــل وطــرح املشــاكل الــيت يعــاين منهــا كــل ، الصــحيحة

الـيت مـن شـئنها تسـهيل السـري احلسـن من هؤالء األعضاء يف قسمه واخلروج باحلـل األمثـل هلـا وكـذلك االقرتاحـات  وعض

  .ومجيع األعمال اليت تقتضي سري األعمال يف الشركة

خيــتص هــذا القســم مبتابعــة شــؤون العمـــال مــن غيابــات وعطــل مرضــية وتعويضــات وتعيــني العـــاملني  :قســم العمــال -

 3وعامـل إنتـاج  32إداريـني و 5عامل مـوزعني كمـا يلـي  51حيث تتكون الشركة من  ، وتقسيم مهامهم داخل الشركة

  . خمربي 1خمزين قطع غيار و 1عمال خمزن و6سائقني و 3صيانة و

  :تنتج الشركة عدة منتجات خمتلفة من األنابيب البالستكية على مستوى قسمان :قسم اإلنتاج -

 ؛PVCقسم إنتاج أنابيب  -

 ؛ PEHDقسم إنتاج أنابيب  -

 .مسرتجع PEBDقسم إنتاج أنابيب  -

تتبــع الشــركة نظــام الطلبيــة ويكــون إنتــاج حســب الطلــب ملعظــم منتجا�ــا بســبب سياســة التقشــف بدرجــة أوىل 

املنتجـات تكـون عرضـة لتلـف و وكذلك سياسة سري املؤسسة وطلب العمـالء حسـب املواصـفات الـيت يريـدو�ا يف املنتـوج 

منعـدم أحيانـا يف بعـض املنتجـات و ي الشـركة مـنخفض أفكمية املنتوج التام املخزن لد ، العوامل الطبيعية وطبيعة املنطقة 

وال تشــتغل الشــركة بكامــل طاقتهــا اإلنتاجيــة  ، ألن الشــركة ال ميكنهــا إنتــاج منــتج معــني وختزينــه دون وجــود طلــب عليــه

  . ساعات 8دوامات يوميا كل دوام فيه  3ساعة ضمن نظام  24ساعة على  24وتعمل ضمن زمن 

، بــــويل كلــــورير الفينيــــل(تعتمــــد الشــــركة يف شــــراء املــــواد األوليــــة علــــى املــــوزعني مســــتوى وطــــين  :قســــم المشــــتريات -

وتكـاليف نقلهـا يتحملهـا املوزع،ولـدى الشـركة حـد أدىن مـن ) كربونات الكالسـيوم (ومستوى دويل ) ستابيليزون، فحم 

اد األولية على سـبيل املثـال مـادة البـويل اثنيـل املواد األولية ال جيب أن تقل على الكمية احملددة ويشمل هذا احلد كل املو 

قنطــار يف املخــازن لكـــي تتفــادى الشــركة التذبــذبات يف ســـوق املــواد األوليــة وذلـــك  500الفينيــل جيــب أن ال تقــل عـــن 

  .باالعتماد على دراسة مسبقة الحتياجات املنتجات من املواد األولية
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 مهمـتهم صـيانة األعطـال ومراقبـة دوريـة لـآلالت وتنبيـه تتمثـل مـن فريـق مكـون مـن ثـالث مهندسـني :قسم الصيانة -

 .الشركة بكل ما يلزمها من عتاد ومستلزمات صناعية

والرقابــــة الداخليــــة وصــــندوق النقديــــة إضــــافة إىل  املاليــــة للشــــركة مــــن قســــم احملاســــبة تتكــــون اإلدارة :الماليــــة قســــم -

 .التعامالت مع البنوك املختلفة من خالل الشيكات

  العينة اإلحصائية : ثانيا

كــل جمموعــة جزئيــة مــن ا�تمــع اإلحصــائي نــدعوها بالعينــة اإلحصــائية، يف الدراســات اإلحصــائية يفضــل دائمــا 

إجراء البحوث علـى جمموعـة جزئيـة أي علـى عينـة وبعـد اسـتخالص النتـائج تعمـم علـى ا�تمـع اإلحصـائي الـذي أخـذنا 

جمموعـــة الوثـــائق واملعلومـــات املدروســـة وهـــي معلومـــات متعلقـــة بـــالفرتة تتمثـــل عينـــة هـــذه الدراســـة يف  .1منـــه تلـــك العينـــة

  .إىل يومنا احلايل 2016املمتدة من 

  األدوات المستخدمة في جمع البيانات ومتغيرات الدراسة: المطلب الثاني

  األدوات المستخدمة في جمع البيانات: أوال

  :مت استخدام عدد من أدوات مجع البيانات متمثلة يف

ميكــن تعريــف املقابلــة بأ�ــا عبــارة عــن حمادثــة موجهــة بــني الباحــث وشــخص أو أشــخاص آخــرين �ــدف  :المقابلــة-1

الوصول إىل حقيقة أو موقف معـني يسـعى الباحـث لعرضـه مـن أجـل حتقيـق أهـداف الدراسـة، ومـن األهـداف األساسـية 

مالمــح أو مشــاعر أو تصــرفات املبحــوثني يف  للمقابلــة احلصــول علــى البيانــات الــيت يريــدها الباحــث باإلضــافة إىل تعــرف

  .2مواقف معينة

خـالل هــذه الدراســة مت اســتخدام اجــراء العديــد مــن املقــابالت مــع مــوظفي الشــركة حمــل الدراســة حيــث كانــت 

ا أغلبية املقابالت فردية، ومتيزت باحلرية وعدم التقنني وقد مت اختيار هـذا النـوع أل�ـا مالئمـة لطبيعـة الدراسـة وهـذا نظـر 

نســـبة الـــردود، وبغـــزارة املعلومـــات الـــيت حيصـــل عليهـــا الباحـــث، وتعـــرف ردود  تتميـــزوالـــيت  المقابلـــة الشخصـــيةلكـــون 

                                                           
 .15، ص 2008بوساحة حورية، االحصاء واالحتماالت، املدرسة العليا لألساتذة،  1

  .55،ص1999حممد عبيدات واخرون، منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقات، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، اجلامعة االردنية، 2
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املبحوثني وانفعاال�م، إال أن أهم مآخذها هي احتمالية التحيز من قبـل املبحـوث للظهـور مبظهـر الئـق أمـام الباحـث، 

اجلـدول التـايل يظهـر  .1حـث وخباصـة يف حالـة تباعـد أفـراد الدراسـةوارتفاع تكاليفهـا املاديـة وحاجتهـا إىل وقـت مـن البا

  .امجايل املقابالت اليت مت اجنازها خالل الدراسة

  المقابالت المنجزة مع مسؤولي المؤسسة محل الدراسة):  02- 02(الجدول رقم

  األيام  مدة زمنية  مع  الرقم

  يوم 1  ساعة 1  املدير  01

  يوم 13  ساعات 10  املسري  02

  يوم 25  ساعة 20  مسؤول اإلنتاج  03

  يوم 39  ساعة 31  03  المجموع

  .من إعداد الطلبة :المصدر

وان كنـا نعمــل ضــمن فرقـة، البــد مـن التأكــد مــن لفهـم املشــرتك ملـا جيــب ســحبه، ، قبــل كـل شــيء: دراسـة الوثــائق )1

حبســب التقنيــة املســتعملة مث اذا كانــت  ميكننــا عقــد لقــاء أو لقــاءات حلصــر طبيعــة الفئــات أو السلســالت الرقميــة وذلــك

الوثائق يف حوزتنا، ميكننا املشروع يف استغالهلا مبساعدة األداة اليت نستعملها يف مجيـع املعطيـات اذا كـان البـد علينـا أن 

التأكد مـن الـدخول اليهمـا دون صـعوبات وينصـح أن يتصـل الباحـث نتوجه اىل مكتبة أو اىل مركز وثائقي، جيب علينا 

عني املكان بالشخص املسـؤول عـن املركـز أو عـن القاعـة واطالعـه أو تـذكريه بطبيعـة حبثـه ليـتمكن مـن احلصـول علـى  يف 

قـد مت أثنـاء عمليـة انتقـاء الوثـائق، فانـه الينبغـي التقليـل مـن أمهيـة هـذه املسـاعدة اذا كـان ذلـك  ،كل املساعدة الضـرورية

قــد  البحــث، ان هــذا املتخصــص يف علــم املكتبــات أو تســيريها الــيت ميكــن أن تكــون أساســية يف بعــض احلــاالت لنجــاح

 .2يساعدنا مثال، على جتنب الضياع يف متاهة املنشورات احلكومية أو االحصائيات اجلاهزة

حيث هنا تكون البيانات الالزمة للبحث جممعة وجاهزة وما للمعلومات  تشكل الوثائق املصادر الثانوية أو اجلاهزة )2

. حتليلها واستخالص النتائج الالزمة للبحث، وقد تكون هذه البيانات منشورة أو غري منشورةعلى الباحث سوى 

  :هناك العديد من املصادر اليت ميكن من خالهلا احلصول على بيانات جممعة وجاهزة من أمهها

                                                           
  .56، ص عبيدات واخرون، مرجع سابقحممد  1
2

 .356، ص2006موریس أنجرس، منھجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة تدریبات عملیة، دار القصبة للنشر، الطبعة الثانیة،  
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 إلحصــــاءات العامــــة البيانــــات املاليــــة واإلحصــــائية الــــيت تنشــــرها احلكومــــات أو مؤسســــا�ا مثــــل وزارة املاليــــة ودائــــرة ا

 ؛واجلمارك وغريها

 ؛كل أحباث أو رسائل جامعية أو كتبما نشر حول املوضوع يف الدراسات السابقة سواء كان ذلك على ش 

 التقارير املالية اليت تصدرها األسواق املالية والشركات. 

الدراسة والـيت توضـحها مت يف هذه الدراسة االعتماد على جمموعة من الوثائق اليت قدمت من قبل املؤسسة حمل 

املالحــق كمــا مت االحتفــاظ مبجموعــة مــن الوثــائق وعــدم إدراجهــا يف املالحــق نظــرا لســرية اخللطــات اإلنتاجيــة ومــن أجــل 

  .احملافظة على تنافسية املؤسسة حمل الدراسة

و وفيهـــا يقـــوم الباحـــث بأخـــذ موقـــف أو مكـــان، ويراقـــب منـــه األحـــداث أو الظـــاهرة أ: المالحظـــة دون مشـــاركة - 2

يف ) الفيــديو ( الســلوك، دون أن يشــارك أفــراد عينــة الدراســة بــاألدوار الــيت يقومــون �ــا، وقــد يســتخدم الكــامريا وخاصــة 

وسط األشـخاص اخرتنـا هـذا  ضرورة العيش نظرا لعدم. 1هذا النوع من املالحظات، شريطة عدم معرفة املبحوثني بذلك

 .النوع من املالحظة

  متغيرات الدراسة: ثانيا

�ــدف هــذه الدراســة اىل التعــرف علــى مســامهة تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز اىل ترشــيد القــرارات االداريــة وعلــى  

بذلك مت تقسيم املتغريات الرئيسية يف هـذه الدراسـة اىل . هذا األساس تعترب نظرية القيود واحملاسبة عن االجناز متغري تابع

وقســم  تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز )2(نظريــة القيــود و )1: (مهــازئني جــمتغــريات جزئيــة حيــث قســم املتغــري املســتقل اىل 

يف معرفـة كيفيـة  نظـرا هلـدف هـذه الدراسـة يتمثـل. املتغري التابع املتمثل يف ترشيد القرارات اإلدارية حسـب أنـواع القـرارات

  :مسامهة املتغري املستقل يف املتغري التابع على هذا األساس مت تبين منوذج الدراسة بالشكل املوضح فيما يلي

  

  

  

  

                                                           
  .91، ص 2016كمال دشلي، منهجية البحث العملي، منشورات جامعة محاة، كلية االقتصاد، سوريا،  1
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  نموذج الدراسة): 02-02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من تصور الطلبة :المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتغير المستقل

  المحاسبة عن االنجاز

 

  التابعالمتغير 

  ترشيد القرارات االدارية

 قرارات التسعير  -1

 قرارات الشراء  -2

 قرارات الصنع  -3

 قرارات تشكيلة المنتجات  -4

 قرارات تخطيط الربحية -5

 قرارات تكاليف الجودة -6

 قرارات االستثمار  -7

 قرارات تحسينات على المراحل -8

  نظرية القيود -1

 المحاسبة عن االنجاز -2
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  النتائج ومناقشتها: المبحث الثاني

املطـب األول عـن تطبيقـات نظريـة لنظريـة القيـود يف الشـركة حمـل مت تقسيم هـذا املبحـث اىل مطلبـني حبيـث كـان 

الدراســة وذلــك عــن طريــق مســامهة القيــود الداخليــة يف اختــاذ القــرارات االداريــة يف الشــركة حمــل الدراســة والــيت متثلـــت يف 

القيــــود مســــامهة شــــف وقلـــة املراقبــــة مــــن طــــرف الدولــــة و ة التقواملنافســــة وسياســــ االالت و األفـــراد والسياســــات االداريــــة

أمـــا يف املـــواد اخلـــام، والتســـويق، وقيـــد املنافســـة، : الشـــركة حمـــل الدراســـة وذلـــك عـــن طريـــقاخلارجيـــة يف اختـــاذ القـــرارات يف 

يبـــة لصـــناعة األنابيـــب مســـامهة احملاســـبة عـــن االجنـــاز يف ترشـــيد القـــرارات اإلداريـــة شـــركة دلاىل املطلـــب الثـــاين فقـــد تطـــرق 

 يف شــــركة دليبــــة لصــــناعة األنابيــــب البالســــتيكية اإلجنــــازالدراســــة التطبيقيــــة للمحاســــبة عــــن  عــــرب البالســــتيكية، وذلــــك 

  .واسقاطها على الشركة حمل الدراسة

  في الشركة محل الدراسةتطبيقات نظرية لنظرية القيود : ألولالمطلب ا

القيــــود الداخليــــة والقيــــود اخلارجيــــة يف اختــــاذ القــــرارات يف شــــركة دليبــــة مت التطــــرق يف هــــذا املطلــــب اىل مســــامهة 

  .لصناعة األنابيب البالستيكية

  مساهمة القيود الداخلية في اتخاذ القرارات اإلدارية في شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية: أوال

ود اإلنتاجيـــة، وقيـــود السياســـات، وقيـــود القيـــ :تتمثـــل القيـــود الداخليـــة يف ثالثـــة أنـــواع رئيســـية مـــن القيـــود وهـــي

  .املنافسة السوقية

بالنســبة لــآلالت إتبــاع سياســة جتديــد مــن طــرف شــركة دليبــة وهــذا معنــاه كــل ثالثــة أو أربعــة ســنوات شــركة   :اآلالت .1

تقــوم بشــراء اآلالت جديــدة ملواكبــة متطلبــات الســوق احلاليــة واملســتقبلية وهــذه األنابيــب يف غالبيــة األحيــان تســتعمل يف 

الســـوق أو خدمــة معينــة يف أنبــوب يف حــد ذاتـــه  قنــوات الصــرف الصــحي  وعنــد ظهـــور أنــواع جديــدة مــن األنابيــب يف

وهذه اخلدمة تتطلب آلة معينة هنا اختذت اإلدارة  يتحتم عن شـركة اقتنـاء هـذه اآللـة ومثـال علـى ذلـك يف خـط صـناعة 

هـذه اآللـة جيـرب الزبـون ثقبـه مت شراء آلة متخصصة يف ثقب األنبـوب حسـب طلـب الزبـون لـوال  PVC-Uاألنابيب نوع 

  .األنابيب تستعمل يف حفر اآلبار االرتوازية وهذا النوع منيكلف الزبون جهدا و وقتا يدويا وهذا 
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مـرت الـيت يقـل  100من املتعارف عليه يف السوق أن طول األنبوب  PEHDيف حني جند آلة اليت تنتج أنابيب 

 200ملـم والـيت يسـهل التعامـل معهـا لكـن بعـض األحيـان يف األنابيـب كبـرية الـيت حجـم قطرهـا  100حجم قطرها عـن 

ملم اليت يصعب التعامل معها لوز�ا الثقيل وحرصا من الشركة علـى راحـة الزبـون مت شـراء آلـة تقطيـع تقسـم األنبـوب إىل 

  .أجزاء حسب طلب الزبون لكي يسهل التعامل مع األنبوب

بعـــض األنـــواع مـــن األنابيـــب تكـــون اآلالت قـــادرة علـــى إنتاجـــه ولكـــن نضـــرا يل ظـــروف  نـــذكر أيضـــا أن هنـــاك

الســـوق مثـــل قلـــة الطلـــب أو انعدامـــه علـــى هـــذه األنـــواع مـــن األنابيـــب تضـــطر الشـــركة الســـتغناء عـــن صـــناعتها وهـــذا مـــا 

مبيعا�ــا تكــون حســب يــدفعها إىل إنتــاج أنــواع حمــددة مــن األنابيــب والــيت تكــون نتيجــة طلــب كثــري عليهــا،وألن أغلبيــة 

الطلبيــة، فــان اآلالت تــأثر بشــكل مباشــر علــى الشــركة باعتبــار أ�ــا تعتمــد علــى سياســة التجديــد وهــذا إلرضــاء الزبــائن 

  .وتلبية حاجيا�م

 :يتم توظيف العمال حسب عدة معايري  :األفراد .2

 تعتمد الشركة يف توظيف عماهلا يف معيار األخالق على عدة نقاط هي : معيار األخالق :  

 النزاهة؛ -

 األمانة؛ -

 املوثوقية؛ -

 السرية؛ -

  .االجتهاد و عمل يف أخالقه -

 ــــدريب العمــــال يف هــــذا ا�ــــال : معيــــار املهــــارات ــــه ال توجــــد مراكــــز تكــــوين ت ــــب ( نشــــري هنــــا إىل ان صــــناعة األنابي

وتكوين يكون داخلي على مستوى الشركة وهذا ما يكلف املؤسسة وقـت و يعتـرب تكـاليف إضـافية لشـركة ) بالستيكية 

  :وجيب عند اختيار العامل حسب هذا املعيار أن تتوفر فيه شروط التالية 

 اإلبداع و مهارة؛ -

 متعاون مع زمالئه وملتزم يف وظيفته؛ -
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 قدرته على التعلم؛ -

  . هحتمل املسؤولية امللقاة على عاتق -

أمـــا فيمـــا خيـــص اإلداريـــني أن التقنيـــني تعتمـــد شـــركة دليبـــة علـــى خرجيـــي اجلامعـــات واملعاهـــد مثـــل احملاســـبني أو 

  .املخربي وكذلك التقنيني املختصني يف صيانة األعطال التقنية يف اآلالت

  :اإلداريةالسياسات  .3

  :احلايل ونذكر منها اإلجنازيفوق  إجنازهناك العديد من السياسات اليت متنع من حتقيق 

ـــة تشـــغيل  :المنافســـة - ـــاء هـــذه اآلالت وخاصـــة الصـــينية الصـــنع وكـــذلك املدعمـــة مـــن طـــرف وكال نظـــرا لســـهولة اقتن

الشــباب أصــبح املنــتج يفــوق متطلبــات الســوق وهــذا مــا خلــق جــو تنافســي وفوضــى يف الســوق وهــذا يعيــق أو يــؤثر ســلبا 

بحــث عــن أســواق عامليــة واألســواق اخلارجيــة يلزمهــا شــهادة االيــزو علــى نســبة املبيعــات يف الشــركة داخــل الــوطن لــذلك ت

 .وهذا ما تسعى إليه الشركة حاليا

إىل يومنـا هـذا وكـذلك نقـص املشـاريع  2014سياسة التقشـف املتبعـة مـن طـرف الدولـة مـن سـنة  :سياسة التقشف -

عليــه نقــص يف اســتهالك املنتجــات  مــن طــرف الدولــة ومبــا أن اجنــاز املشــاريع لــيس كإصــالحها أو صــيانتها وهــذا يرتتــب 

لــذلك توجــب علــى الشــركة اختــاذ قــرار إداري وهــو البحــث عــن أســواق أخــرى تســتهلك هــذا املنتــوج بشــكل كبــري مثــل 

 .مشاريع  اآلبار االرتوازية

) شــركة دليبــة(وهــذا أهــم شــيء أي ال يوجــد مــراقبني حقيقيــني علــى اجلــودة وحنــن  :قلــة المراقبــة مــن طــرف الدولــة  -

على اجلودة على سبيل املثال مشروع يشرتط فيه يف دفرت الشروط نوعيـة معينـة مـن األنابيـب تتـوفر يف شـركة دليبـة نعتمد 

أو شـــركة أخـــرى هلـــا نفـــس املواصـــفات مـــن اجلـــودة يقـــوم صـــاحب املشـــروع بشـــراء كميـــة معينـــة مـــن األنابيـــب الـــيت حتمـــل 

يل الطلبيــة والبــاقي تشــرتى بطريقــة عشــوائية وال حتمــل مــن إمجــا% 10املواصــفات املطلوبــة يف دفــرت الشــروط والــيت متثــل 

ـــرة وخاصـــة بالواليـــة وبالضـــبط يف أنابيـــب الســـقي  الشـــروط املطلوبـــة نظـــرا لتـــدين ســـعرها و سياســـة التقليـــد موجـــودة بكث

الفالحيــة وهــذا راجــع إىل طبيعــة نشــاط الواليــة الفالحــي والــذي جيعــل البــاحثني عــن املشــاريع يتوجهــون إىل صــناعة هــذا 
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وهنـــا اختـــذت شـــركة دليبـــة قـــرار إداري متثـــل يف طباعـــة شـــعار الشـــركة علـــى , نـــوع مـــن األنابيـــب دون النظـــر إىل اجلـــودةال

 .املنتجات لتفادي هذه التجاوزات

  في اتخاذ القرارات في شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكيةلقيود الخارجية مساهمة ا :ثانيا

هنــا يف شــركة دليبــة ال توجــد مشــاكل يف مــواد اخلــام حيــث تتــوفر املــادة األوليــة بشــكل طبيعــي طــوال : المــواد الخــام .1

إضافة إىل ذلك هنـاك خمـرب يقـوم بتحليـل املـواد اخلـام للكشـف علـى العيـوب ولتفـادي الوقـوع يف مشـاكل هـم يف  ،السنة

 ؛املواد األوليةغىن عنها تتعلق باجلودة وهناك أخصائيني وثالث خرباء يقومون بتحليل 

فيمــا خيـــص التســويق فـــان الشــركة ال متلــك شـــاحنات نقــل للبضـــاعة بــل تكــاليف النقـــل يتحملهــا الزبـــون  :التســويق .2

طالب البضاعة،إال بعـض الزبـائن األوفيـاء حبسـب األقدميـة لـديهم معاملـة خاصـة عـن بـاقي  الزبـائن وذلـك بتخصيصـها 

فــذلك يكــون وطنيــا وعــرب كامــل الــرتاب ويــتم التعامــل غالبــا  املنــتجفيمــا خيــص بيــع  .هلــم منتجا�ــالشــاحنتني فقــط لنقــل 

ال تقــوم الشــركة بــأي تعــامالت مــع عمالئهــا إال بعــد حضــور الزبــون شخصــيا أو ( نقــدا، أمــا التعامــل بالشــيكات نــادرا 

مثــل أنابيــب قنــوات الصــرف فهنــاك نوعيــة يكثــر عليهــا الطلــب حمليــا  املنــتجفيمــا خيــص نوعيــة   ).ممثلــه إىل مقــر الشــركة 

 60ملــم أو  80ملــم، وأنابيــب الســقي الفالحــي قطرهــا  110قطرهــا  )بــويل فينيــل كلويــد (  pvc-uالصــحي مــن نــوع 

ملــم  140قطرهــا  pvc-uأمــا وطنيــا فيكثــر الطلــب علــى أنابيــب  ).بــويل اثيلــني مرتفــع الكثافــة (  pehdملــم مــن نــوع 

ويكمــن هــذا االخــتالف بــني واليتنــا وبــاقي واليــات الــوطن إىل نوعيــة الرتبــة  pehdملــم مــن نــوع  110وأنابيــب قطرهــا 

البحـث عـن األسـواق العامليـة مـن خـالل  إىلتسـعى الشـركة أيضـا .واىل طبيعة املباين وتـوفر امليـاه بكثـرة يف بـاقي الواليـات

  ؛اب الوطنيزو لكي يتسىن هلا تسويق منتجا�ا خارج تر مساعيها املتواصلة للحصول على شهادة اإل

بالنسبة لشركة حمل الدراسة ويف ضل الوضع الراهن الـيت تشـهده الدولـة وتطبيـق سياسـة التقشـف  فانـه  :قيد الطلب .3

حتـتم علـى الشـركة اإلنتـاج يكـون فيهـا حسـب الطبليـة ومثـال علـى ذلـك اسـتلمت الشـركة طلبيـه مـن أحـد زبائنهـا مقـدرة 

 .أنبوب أي الزبون يتحصل على طلبيته والباقي يوجه للمخازن 1800أنبوب و�ذا تنتج الشركة  1500ب 
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شـــركة دليبــة لصــناعة األنابيـــب لمســاهمة المحاســـبة عــن االنجــاز فـــي ترشــيد القــرارات اإلداريــة :الثــاني طلــبالم

   البالستيكية 

، يف شــركة دليبــة وذلــك اســتنادا اإلجنــازإىل مــدى إمكانيــة تطبيــق مراحــل احملاســبة عــن  املطلــبنتطــرق يف هــذا  

( على وثائق وسجالت الشركة باإلضافة إىل املقابلة مع مسؤول اإلنتاج، والذي مكننا من معرفة تكلفة املـواد املسـتعملة 

الرواتـــب ( يف صـــناعة األنابيـــب البالســـتيكية واملصـــاريف التشـــغيلية والـــيت مـــن ضـــمنها كانـــت   ) املباشـــرة وغـــري املباشـــرة 

لكــل  اإلجنــاز، وبعــد ذلــك مقــدار هــامش )ملســتلزمات الســلعية واخلدميــة باإلضــافة إىل منتوجــات غــري مطابقــةواألجــور وا

لكـل منـتج، وجـدول  اإلجنـازمنتج، وأيضـا جـدول يوضـح عـدد العـاملني ومعـدل األجـور املـدفوع، زيـادة إىل ذلـك معـدل 

دراسـة األشـخاص )  2017عطـا زبـني، منهـل، ( على دراسة وقد مت االعتماد   .يوضح تشكيلة اإلنتاج يف املورد املقيد

  . 1اثناء تطبيقنا لذلكمنهل،  امساعيل عباسحيدر عطا زبني، 

  في شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستيكية اإلنجازالدراسة التطبيقية للمحاسبة عن  

 هيكل التكاليف .1

بـــدورها تقـــوم بإنتـــاج العديـــد مـــن األنابيـــب مبختلـــف يف هـــذه الدراســـة  والـــيت أجريناهـــا علـــى شـــركة دليبـــة والـــيت 

  :أنواعها، وقد اخرتنا عينات تصنعها الشركة بكثرة وهي 

 )315pn16/pvc- u 200pn16/pehd 90pn10/pebd 63pn04 (  واليت يدخل فيها بالنسبة لألنابيب نوع

 pehdذلك أمـر بالنسـبة مبختلف أحجامها املواد األولية املتكونة منها تعتـرب كلهـا أساسـية دون اسـتثناء وكـ pvc-uمن 

  :مسرتجعة هناك نكون أمام حالتني  pebdأما فيما خيص نوع 

ال يكـون  ذه احلالـةاملسرتجع حيمل لون األسود وهـو لـون مطلـوب يف إنتـاج أنبـوب وأي يف هـ pebd:الحالة األولى -

  ؛ن مادة أساسيةامللو 

ذه احلالـة املسرتجع حيمل ألوان خمتلفة و اللون مطلوب هو أسـود يف إنتـاج األنبـوب وأي يف هـ pebd:الحالة الثانية -

 .يكون امللون مادة أساسية

 
                                                           

1
إسماعیل عباس منھل، المحاسبة عن االنجاز أسلوب جدید في قیاس التكلفة وترشید القرارات االداریة، دراسة تطبیقیة في الشركة حیدر عطا زبین،  

، كانون األول 28الوزیریة، مجلة الكوت للعلوم االقتصادیة واإلداریة كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العدد / العامة للصناعات الكھربائیة 
 .2017زء األول، العراق الج/
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 التكاليف المتغيرة 

تكـاليف فـرتة ويف تعـرب املـواد املباشـرة هـي العنصـر الثابـت واألساسـي وتكـاليف مسـتمرة وأحيانـا تكـون املـواد املباشـرة  - 

 )03-02(ت حمــل الدراســة يف اجلــدول رقــم ظــل تطبيــق احملاســبة عــن االجنــاز ومــن خــالل اســتعراض املكونــات للمنتجــا

أن كـل املـواد تعتـرب تكـاليف مسـتمرة وليسـت تكـاليف فـرتة أمـا فيمـا خيـص أنابيـب تضح من خالله أنه يف أنابيـب نـوع ي

 ؛يعترب امللون فرتة pebd  pvc-uنوع 

تكــاليف يكــون فيهــا مــادة مباشــرة وثابتــة يف حــني جنــد يف فــرتة أخــرى يعتــرب مــادة ميكــن االســتغناء عنهــا لــذلك تعتــرب  - 

 .فرتة الن استعماهلا يكون من فرتة ألخرى
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  تكلفة المواد األولية المستعملة في صناعة األنابيب البالستيكية المختارة) : 03- 02( الجدول رقم 

  

  .من إعداد الطلبة باالعتماد على وثائق الشركة: المصدر

  

  

  

  

  

  

 Pvc-u  اسم المادة  الرقم
315pn16 

Pvc-u  
200pn16 

Pehd  
90pn10 

Pebd  
63 pn04 

وفقا للمحاسبة  عالقتها بوحدة المنتج

  *عن االنجاز

  مباشرة      3528.8  9643.7  01املادة   01

  مباشرة      180.45  328.65 02املادة   02

  مباشرة      144  394.2  03املادة   03

  مباشرة      20  52.5 04املادة   04

  مباشرة  -   35280  -   -   05املادة   05

  مباشرة  25  75  -   -   06املادة   06

  مباشرة  1900  -   -   -   07املادة   

  مباشرة  3800  -   -   -   08املادة  08

    5725  35355  3873.25  10419.05  جمموع كلفة املواد املباشرة  

  غري مباشرة  15  20  -   -   حزام ربط  09

  مباشرةغري   7.5  10  -   -   ماسكة حزام الربط  10

  
جمموع كلفة املواد غري 

  املبشرة
 -   -  30  22.5    

    5747.5  35385  3873.25  10419.05  جمموع الكلفة الكلية  



 دراســــة حـــــالة
 الفصـــل

 يالثان

 

 
 
 47 

عنصــر يعتمــد مــدخل احملاســبة عــن االجنــاز علــى تقســيم هيكــل عناصــر التكــاليف الصــناعية وفقــا لســلوكها، اىل 

العمـــل املباشـــر وكـــل التكـــاليف ( اخلامـــات واملـــواد األوليـــة  املباشـــرة هـــي فقـــط تكلفـــة االجنـــاز أمـــا تكـــاليف بقيـــة املـــوارد 

تعــد تكــاليف الفــرتة التشــغيلية يف األجــل القصــري، بغــض النظــر )  الصـناعية األخــرى ســواء أكانــت مباشــرة أم غــري مباشــرة

   .1عن كمية الوحدات املنتجة

 مالحظة:  

 صـناعةتكلفـة املـواد األوليـة املسـتعملة يف  على وثائق الشـركة وتصـرحيات مسـؤول املشـرتيات مت حسـاب ااعتماد

لألنبـوب ( pvc-u 315pn16/pvc-u 200pn16/pehd90pn10/pebd 63pn04أنابيـب البالسـتيكية نـوع 

  :بالطريقة التالية) الواحد

  :مبينة كما يليعلما أن سعر الكيلو غرام الواحد من املواد األولية 

وقــد مت تشــفري خلطــة املــواد األوليــة حفاظــا علــى ســرية املعلومــات املقدمــة مــن قبــل املؤسســة وحماولــة محايتهــا مــن   

  .وهلذا لن يتم إدراج الوثائق اليت حتتوي خالطات الشركة أيضا يف املالحق. املنافسني وكذا املقلدين

  .و/دج كلغ 110 =01رقم  األولية املادة - 

  .و/دج كلغ 15 =02األولية رقم  املادة - 

  .و/دج كلغ 18= 03األولية رقم  املادة - 

    .و/دج كلغ 250 = 04املادة األولية رقم  - 

  .و/دج كلغ240=   05املادة األولية رقم  - 

  .و/دج كلغ 250=   06 املادة األولية رقم - 

  .و/دج كلغ100= 07األولية رقم  املادة - 

  .و/ج كلغد100= 08 األولية رقم املادة - 

  .ج للمرت الواحدد2.5حزام الربط  - 

                                                           
الشركة ماجدة عبد المجید عبد العزیز، صالح صاحب شاكر البغدادي، البعد االستراتیجي لنظریة القیود وأثره في ترشید القرارات، بحث تطبیقي في   1

 .187، ص 2013،  الفصل الرابع، السنة 5العامة للصناعات الجلدیة، مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، المجلد الثامن، العدد 
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  .دج للقطعة الواحدة1.25ماسكة حزام الربط  - 

  مستلزمات أنبوبPVC-U 315pn16  

لنـــا أنبـــوبني  يصـــنعتبـــني لنـــا أن اخللطـــة مـــن املـــواد األوليـــة  اإلنتـــاجباعتمـــاد علـــى الوثيقـــة املقدمـــة مـــن طـــرف مســـؤول 

كلـــغ وباعتمـــاد علـــى العالقـــة   112كلـــغ ومبـــا أن وزن األنبـــوب الواحـــد هـــو 255.5ونصـــف الـــيت يف جمملهـــا تتمثـــل يف 

  :األوليةالثالثية استنتجنا متطلبات كل أنبوب من املواد 

  :01المادة

  كلغ  200      كلغ      255.5

  س      كلغ112

  = دج110×كلغ87.68ومنهكلغ  87.67=200/255.5×112= س

  : 02المادة 

  كلغ  50  كلغ                        255.5

  س  كلغ                             112

    =دج 15×كلغ   21.91كلغ ومنه   21.91=50/255.5×112=س

  :03المادة 

  كلغ5  كلغ                            255.5

  س                                 كلغ   112

  =  دج180×كلغ2.19كلغ ومنه 2.19=5/255.5×112= س

  :04المادة

  كلغ  0.5  كلغ                         255.5

    س  لغ                             ك   112

  = دج250×0.21كلغ ومنه 0.21=0.5/255.5×112=س

  

 دج 328.65

 دج 9643.7

 دج 394.2

 دج 52.5
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 األنبوب  مستلزماتPVC-U 200pn 16 

لنا أنبوبني ونصف  يصنعتبني لنا أن اخللطة من املواد األولية  اإلنتاجباعتماد على الوثيقة املقدمة من طرف مسؤول 

كلغ وباعتماد على العالقة الثالثية استنتجنا   45كلغ ومبا أن وزن األنبوب الواحد هو 280اليت يف جمملها تتمثل يف 

  :األوليةمتطلبات كل أنبوب من املواد 

  :01المادة

  كلغ  200     كلغ280.5

  س    كلغ45

  =دج110×كلغ  32.08كلغ ومنه   32.08=200/280.5×45= س

  :02المادة

  كلغ  75  كلغ                        280.5

  س  كلغ                            45

  =جد15×كلغ  12.03كلغ ومنه 12.03=75/280.5×45=س

  

  :03المادة

  كلغ  5  كلغ                      280.5

  س  غ                              كل45

  =  دج 180×كلغ0.8كلغ ومنه 0.8=5/280.5×45= س

  : 04المادة

  كلغ  0.5  كلغ                       280.5

  س  كلغ                              45

  = دج 250×كلغ0.08كلغ ومنه 0.08=0.5/280.5×45=س

 دج 3528.8

 دج 180.45

 دج 144

 دج 20
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  مستلزمات أنبوب نوعpehd 90pn10: 

فقط حبسب الكمية املستحقة  06املادة األويلو  05املادة األوليةهنا يف هذا املنتج نستعمل مادتني فقط مها 

  :ال توجد مقادير تتبعها الشركة 

  :05المادة

  =جد240×كلغ147

  :06المادة

  =دج250×كلغ0.3

  :حزام ربط

  =جد2.5×مرت 8

  :ماسك حزام الربط

  =دج1.25×قطع8

  المصاريف التشغيلية: )04-02( الجدول رقم 

  

  .من إعداد الطلبة باالعتماد على الوثائق:المصدر

  

 

  

  

  

  المبالغ  اسم الحساب

  دج 40468.872  الرواتب واألجور

  دج 2859452.25  مستلزمات سلعية

  دج 23333.33  مستلزمات خدمية

  دج 200161.65  منتجات غري مطابقة

  دج3123416.11  ا�موع

 دج3580

دج 75

 دج20

 دج10
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  مستلزمات أنبوب نوعpebd 63pn04: 

 07املـادة األوليـة مواد مسرتجعة وأخـرى غـري مسـرتجعة هـم  هنا يف هذا املنتج تستعمل الشركة ثالث مواد منها

حيـث  1/3ميثـل  08املـادة األوليـة مـن املنتـوج و  2/3 08املـادة األوليـة  ثـلمتحيـث  04املادة األولية و 08املادة األولية و 

 .كلغ57ميثل الوزن الكلي لألنبوب 

  :07المادة األولية 

  =دج100×كلغ19كلغ ومنه  19=1/3×كلغ57

  : 08األولية  المادة

  =دج100×كلغ38كلغ ومنه 38=2/3×57

  :04المادة األولية 

  =دج  250×كلغ0.1

  :حزام ربط

  =جد2.5×مرت 6

  :ماسك حزام الربط

  =دج1.25×6

  

 المصاريف التشغيلية 

تعتــرب مجيــع التكــاليف مــن مــواد غــري مباشــرة وأجــور مباشــرة وغــري مباشــرة وتكــاليف إنتاجيــة و غــري  مباشــرة هــي 

والـيت مت احتسـا�ا علـى أسـاس يـومي عـن طريـق )  40( حتققت �ا والبالغ مقـدارها تكاليف ثابتة حتمل على الفرتة اليت 

يوم نظرا االختيار تشكيلة الطلب على املنتجـات بشـكل يـومي وهـذا راجـع لسياسـة  30قسمة املصاريف الشهرية على 

  .نشاط املؤسسة

 

 دج190

 دج380

 جد25

 دج15

 دج7.5
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 تحديد القيد: 

الــذي يقتضــيه كــل منــتج باملراحــل اإلنتاجيــة حلــني تعتمــد عمليــة حتديــد معوقــات العمليــة اإلنتاجيــة علــى الوقــت 

وصــوله إىل املرحلــة الــيت يصــبح �ــا تــام الصــنع والــيت ميكــن حتديــدها بــاخلطوة الالحقــة مــن خطــوات تطبيــق احملاســبة عــن 

  .اإلجناز

 إدارة الوقت:  

املتــاح مبقــدار ويف هـذه احلالــة والـيت قمنــا باختيــار نتـائج الدراســة علــى أسـاس الطلــب اليـومي، لــذا يكــون الوقـت 

جمموعــات مــن العمــال مقســمة علــى اليــوم  3دقيقــة  علــى اعتبــار أن هنــاك 60× ســاعة 24دقيقــة وهــو يســاوي 1440

بتحضـري املـواد أوليـة ساعات لكل عامل، حيث متر املنتجات بالعديد مـن املراحـل اإلنتاجيـة والـيت تبـدأ  8الواحد مبعدل 

ة التســـخني والضـــغط وبعـــدها نصـــل ملرحلـــة التشـــكيل فالتربيـــد، ومـــن مث وهـــي املرحلـــة األساســـية واملهمـــة، ومـــن مث مرحلـــ

يوضـح الوقـت  3-2التقطيع وتوسيع الفوهـة وبعـدها سـن اللولـب ونـأيت يف األخـري ملرحلـة الثقـب ويف أدنـاه اجلـدول رقـم 

حلـة حتضـري املـواد احملسوب بالدقائق وكمية الطلب اليومية يف كل مرحلة من املراحل أعاله والـيت يتضـح مـن خالهلـا أن مر 

دقيقــة يوميــا 30هــي نقطــة االختنــاق واملعــوق القــائم حيــث يتطلــب وقــت إضــايف إلجنــاز الطالبيــات املــراد إنتاجهــا بواقــع 

واملنتجـــــني   مقسمة على حسب نوعية املنتوج فاملنتجني األول والثاين حيتاج عشرين دقيقة إضافية يف حتضري املواد األولية 

  .دقائق لكل منتج 5دقائق موزعة بينهما إىل  10لالثالث والرابع حيتاجان 
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  الكميات المطلوبة والوقت الالزم إلنجازها :) 05-02(الجدول رقم

  بالدقيقة: الوحدة                                                                                        

  .من إعداد الطلبة اعتمادا على مقابلة مع مسؤول اإلنتاج: المصدر

بعد معرفة سعر بيع كل منتج من طرف مسؤول املبيعات وهيكل التكاليف ونقطـة االختنـاق والوقـت املسـتغرق 

لصـــناعة كـــل منـــتج ميكـــن لنـــا اســـتخدام خطـــوات احملاســـبة علـــى اإلجنـــاز والـــيت هـــي مخـــس خطـــوات والســـالف ذكرهـــا يف 

  .النظري واليت تبدأ بتحديد معدل اإلجناز اجلانب

مقــدار هــامش اإلجنــاز اعتمــادا علــى الطلــب اليــومي لألنابيــب البالســتكية ) 04-02(يبــني اجلــدول  :معــدل اإلنجــاز 1

وذلـك باعتمـاد علـى تكلفـة ,pvc-u 315pn16/pvc-u 200pn16/pehd 90pn10/pebd 63pn04نـوع 

-2فضـــال عـــن كميـــة الطلـــب اليـــومي املشـــار إليهـــا يف اجلـــدول رقـــم ,1اجلـــدول رقـــم املـــواد املباشـــرة للمنتجـــات واملبينـــة يف 

هــــو pvc-u 200pn16دينــــار بينمــــا  25200هــــو pvc-u 315pn16علمــــا أن ســــعر بيــــع األنبــــوب نــــوع ,3

  .دینار 8500ھو  pebd 63pn04/دينار و48000هو pehd 90pn10/دينار و12500

  األقسام

الكمية 

  المطلوبة

تحضير 

  أوليةمواد 

تسخين 

  وضغط
  تقطيع  تبريد  تشكيل

توسيع 

  الفوهة

سن 

  اللولب
  المجموع  ربط  تدوير  الثقب

وحدة  120

 315pnمن 

16 

350  180  120  240  60  120  120  240  /  /  1430  

وحدة  225

 200pnمن 

16 

372.5  292.5  112.5  180  67.5  112.5  112.5  180  /  /  1430  

وحدة من  15

90pn 10  
295  180  150  195  120  /  /  /  330  165  1435  

وحدة من  36

63pn 04 
319  252  144  216  144  /  /  /  200  160  1435  
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  لكل منتجمقدار هامش اإلنجاز ): 06-02(الجدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                        

 Pvc-u  المنتجات
315pn16  

Pvc-u  
200pn16  

Pehd 
90pn10  

Pebd 
63 pn04  

  وحدة 36  وحدة 15  وحدة 225  حدةو120  الطلب بالوحدات

  دج 8500  دج 48000  دج 12500  دج 25200  سعر بيع الوحدة

  دج 5725  دج 35355  دج 3873.25  دج 10419.05  الكلفة املتغرية للوحدة

  دج 2775  دج 12645  دج 8626.75  دج 14780.95  هامش االجناز للوحدة

  

  .وتصرحيات مسؤول املبيعات 4و  2من إعداد الطلبة باالعتماد على اجلدولني رقم : المصدر

  :هامش اإلجناز والذي حيسب بالعالقة التالية - 

  

  

عــن pvc-u 315pn16يتبــني مــن اجلــدول أعــاله ارتفــاع مقــدار هــامش االجنــاز احملقــق بالنســبة لألنبــوب نــوع 

عـن  %300و بنسـبة تقـارب  pvc-u 200pn16عن أنبوب نـوع % 200والذي يزيد بنسبة تقارب , باقي األنابيب

مـا يعطـي أوليـة أكثـر هلـذا املنـتج مpebd 63pn04/ عن أنبوب% 500وبنسبة تقارب pehd 90pn10/أنبوب نوع 

 pvc-u 315pn16ولغـرض الوصـول إىل معـدل االجنـاز فــان الوقـت الـالزم لصـناعة أنبـوب واحـد مــن نـوع , لصـناعته 

 pehd90pn10/دقيقـة بينمـا حيتـاج أنبـوب نـوع  pvc-u 200pn16 6.35دقيقـة وحيتـاج أنبـوب مـن نـوع  11.91

  .دقيقة بغية إمتامه وهذا ما يبينه اجلدول أدناه pebd 63pn04 39.86/دقيقة و أنبوب نوع  95.66

  

  

  

  

  

  

 تكلفة المواد المباشرة–إيرادات المبيعات = هامش اإلنجاز
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  معدل اإلنجاز لكل منتج): 07-02(الجدول رقم 

  المنتج
  هامش االنجاز للوحدة

  )دج(

الوقت الالزم إلنتاج الوحدة 

  )دقيقة(

  معدل االنجاز

  

Pvc-u 

315pn16  
  دقيقة/دينار 1241  11.91  14780.95

Pvc-u 

200pn16  
  دقيقة/ دينار 1359  6.35  8626.75

Pehd 

90pn10  
  دقيقة/ دينار 132  95.66  12645

Pebd 

63 pn04  
  دقيقة/دينار 70  39.86  2775

  .4و  2من إعداد الطلبة باالعتماد على اجلدولني رقم : المصدر

تبـــني ممـــا تقـــدم هـــو عـــدم وجـــود أي حمـــددات يف املراحـــل التســـع األخـــرية الـــيت متـــر �ـــا املنتجـــات األربعـــة لتلبيـــة 

ـــــالغ  ـــــاج والب ـــــت املتـــــاح لإلنت ـــــات اإلنتـــــاج،مبعىن أن الوق ـــــة للمنتجـــــني ) دقيقـــــة  1430( متطلب ـــــة اإلنتاجي -Pvcللمرحل

u315pn16   وPvc-u 200pn16  لكــل منتجـني، إال أن القيــد موجــود يف هــو كـايف لغــرض إنتــاج خلـيط اإلنتــاج

غــري كــايف إلمتــام ) دقيقــة  1430( حيــث يف هــذه املرحلــة الوقــت املتــوفر ) مرحلــة حتضــري املــواد األوليــة ( املرحلــة األوىل 

 ،كمـــا هـــو مبـــني يف اجلـــدول أعـــاله) دقيقـــة  1440( خلـــيط اإلنتـــاج حيـــث أن الوقـــت الـــالزم إلنتـــاج هـــذا اخللـــيط هـــو 

دقيقــة وهــذا الوقــت ال ميكــن معاجلتــه أو ختطيــه،  20لــك عجــز بالوقــت إلمتــام خلــيط اإلنتــاج  مبقــدار وبــذلك يكــون هنا

ومن هنا تظهر لنا إشكالية أال وهي يف ظل هذا القيد كيف ميكن اختاذ القرار بتحديد كمية خليط اإلنتاج مـن املنتجـني 

جلــدول أعــاله، يالحــظ أن معــدل االجنــاز لألنبــوب    بالكميــة لكــل منــتج، وباالعتمــاد علــى معــدل االجنــاز املشــار إليــه با

315pn16Pvc-u دقيقة وهو أقل من مقدار معدل االجنـاز لألنبـوب / دينار  1241يبلغPvc-u 200pn16 البـالغ

 Pvc-uللدقيقة، بذلك تكون األولوية يف لصناعة أي من أنبوبني يف املرحلـة ذات القيـد هـي لألنبـوب / دينار  1359

200pn16 بكامل كميته ألنه حيقق أكرب معدل إنتاجي والوقت الفائض يف هذه املرحلة املقيدة يـتم اسـتخدامه لصـناعة

  .وهذا ما يوضحه اجلدول أدناه 315pn16Pvc-uما ميكن صناعته من  األنبوب 
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  تحديد تشكيلة اإلنتاج في المورد المقيد: ) 08-02(الجدول رقم 

  .4على اجلدول رقم من إعداد الطلبة اعتمادا : المصدر

طاملا مت حتديد املزيج األمثل إلنتاج عن طريق تنظيم اإلنتاج يف املورد املقيد، وبعـد التعـرف علـى الوحـدات لكـل 

  .منتج ميكن اآلن احتساب صايف الربح والعائد على االستثمار وكما مبني يف اجلدول التايل

  االستثمار احتساب صافي الربح والعائد على:  ) 09-02(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2،6،7من إعداد الطلبة باالعتماد على اجلداول رقم : المصدر

  

  المنتجات
الطلب على المنتج 

  )الوحدات(

الوقت المطلوب بالمرحلة ذات 

  )الدقيقة(القيد 

حة الطاقة المتا

  )الدقيقة(

خليط المبيعات 

  )الوحدات(

Pvc-u 

315pn16  
120  1440  1440  119  

Pvc-u 

200pn16  
225  1440  1420  225  

Pehd  

90pn10 
15  1440  1430  15  

Pebd  

63 pn04 
36  1440  1440  36  

  املنتجات
  مزيج املبيعات

  )الوحدة(

  معدل االجناز للوحدة

  )دج(

  االمجايل

  )دج(

Pvc-u 
315pn16  

119  14780.95  1758933.05  

Pvc-u 
200pn16  

225  8626.75  1941018.75  

Pehd  
90pn10  

15  12645  189675  

Pebd  
63 pn04  

36  2775  99900  

  3989526.8  اإلجنازهامش    

  ) 3123416.11(   التشغيليةاملصاريف    

  866110.69  اخلسارة/صايف الربح   
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وهــذا ) دج 866110.69( ومــن هنــا يتبــني لنــا ا أن الوحــدة االقتصــادية حققــت رحبــا مــع هــذا املــزيج والبــالغ 

ترشيد القرارات اإلدارية يف اختيار املزيج التسويقي املناسب للمنتجـات حمـل البحـث، بفضل دور احملاسبة عن اإلجناز يف 

وإضافة إىل ذلك دورها يف إدارة أربـاح الوحـدة االقتصـادية عـن طريـق تشـخيص مواضـع اخللـل الـيت تـؤدي إىل خسـائر يف 

  .كية بل حققت رحبانشاط تلك الوحدة، وهذا األخري مل حيقق يف شركة دليبة لصناعة األنابيب البالستي
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  خالصة الفصل 

  

  :ميكن تلخيص مسامهة تطبيق احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات االدارية كما يلي

   : وهذا من خالل: القرارات اإلداريةمسامهة نظرية القيود يف  - 1

 قرارات التسعري؛ - 

 قرارات تشكيل املنتجات؛ - 

 قرارات الشراء؛ - 

 .قرارات الصنع - 

 :ومتثلت يفمسامهة احملاسبة عن االجناز يف ترشيد القرارات اإلدارية  - 2

 قرارات تكاليف اجلودة؛ - 

 قرارات ختطيط الرحبية؛ - 

 قرارات حتديد تشكيلة املنتجات؛ - 

 قرارات الشراء؛ - 

 ؛قرارات الصنع - 

  .قرارات االستثمار - 

  



  خــــاتمــــة
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يف ترشـــيد القـــرارات  اإلجنـــازمـــن خـــالل هـــذه الدراســـة حاولنـــا الوصـــول إىل مـــدى فعاليـــة ومســـامهة احملاســـبة عـــن 

ور اإلداريــة يف املؤسســات الصــناعية، وذلــك مـــن خــالل التطــرق إىل مفــاهيم احملاســبة اإلداريـــة ونشــأة نظريــة القيــود وظهـــ

ودورها يف ترشيد القـرارات اإلداريـة،  اإلجناز، كما تطرقنا إىل أدوات وأساليب القياس يف احملاسبة عن اإلجنازاحملاسبة عن 

الفصــل الثــاين لنســقط ذلــك علــى شــركة دليبــة لصــناعة األنابيــب البالســتيكية، مــن خــالل دراســة حالــة  ومــن مث انتقلنــا يف

عرضنا فيها تقدمي عـام للشـركة وتطبيقـات نظريـة لنظريـة القيـود، ومـن مث اجلـزء التطبيقـي والـذي مت معاجلـة فيـه العديـد مـن 

 :املواضيع واليت من أبرزها

  تكلفة املواد األولية املستعملة؛ - 

 ملصاريف التشغيلية؛ا - 

 ؛إلجنازهاالكميات املطلوبة والوقت الالزم  - 

 لكل منتج؛ اإلجنازمقدار هامش  - 

 لكل منتج؛ اإلجنازمعدل  - 

 حتديد تشكيلة اإلنتاج يف املورد املقيد؛ - 

 .احتساب صايف الربح والعائد على االستثمار - 

ـــا هلـــذا املوضـــوع ومناقشـــته يف وانطالقـــا مـــن التســـاؤالت املطروحـــة يف املقدمـــة العامـــة هلـــذه الدراســـة وب عـــد حتليلن

 :وآفاق الدراسة كما يليالوصول إىل مجلة من النتائج واالقرتاحات دراسة الفرضيات املطروحة و فصلني متكنا من 

  النتائج

 ؛تكاليف التشغيل املخزون، اإلجناز، :�دف نظرية القيود إىل حتقيق الرحبية وذلك من خالل ثالثة عوامل 

  القيود القيد الذي حيد من إمكانية التصنيع؛حتدد نظرية 

 تساعد نظرية القيود زيادة مستوى الرحبية على املستوى القصري؛ 

  ــدف نظريــة القيــود إىل احلــد مــن املشــاكل اإلنتاجيــة مــن خــالل الرتكيــز علــى نقــاط االختنــاق ومشــاكل عــدم تــوازن�

 الطاقة؛ 

  س التكلفة؛جنح األدوات لقياأمن  اإلجنازتعترب احملاسبة على 
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  مراكز االختناق وإجراء التحسينات عليها؛من معرفة   اإلجنازمتكن احملاسبة عن 

  لنظرية القيود؛ اتطور  اإلجنازتعترب احملاسبة عن 

  ؛الشركة مقياس لسرعة دوران األموال يف اإلجنازيعرت معدل  

  ؛اإلجنازاملخزون ال يعترب عن قيمة  كونعلى   اإلجنازتعتمد حماسبة 

  تقييم خمزو�ا بالتكلفة املتغري؛ اإلجنازاحملاسبة على 

 تركز على الكفاءات بعيدا عن اعتماد حماسبة التكاليف املتقدمة؛ 

  ـــود ـــة القي ـــة كاحـــدى الشـــركات الصـــناعية مـــا يؤكـــد الفرضـــية تســـاهم نظري يف ترشـــبد القـــرارات االداريـــة يف شـــركة دليب

 الرئيسية االوىل؛

  يؤكـد  يف ترشـيد القـرارات االداريـة يف شـركة دليبـة كاحـدى الشـركات الصـناعية، وهـذا مـاتسـاهم احملاسـبة عـن االجنـاز

 صحة الفرضية الرئيسية الثانية؛

 يؤكــد صــحة  لقيــود يــؤدي لرتشــيد قــرارات الشــراء يف شــركة دليبــة كاحــدى الشــركات الصــناعية، وهــو مــاتطبيــق نظريــة ا

 الفرضية الفرعية األوىل؛

  يف شــركة دليبــة كــادى الشــركات الصــناعية، وهــذا مــا أثبتتــه صــحة لرتشــيد قــرارات الصــنع  تــؤديتطبيقــة نظريــة القيــود

 الفرضية الفرعية الثانية؛

   ـــود كـــأداة ـــة القي يف شـــركة دليبـــة   رتشـــيد القـــرارات االســـتثمار يف آالت وإجـــراء حتســـينات علـــى املرحلـــةلتطبيـــق نظري

 الفرعية الثالثة؛وهذا ما يؤكد صحة الفرضية كاحدى الشركات الصناعية 

 وهـذا مـا أكدتـه يف شركة دليبـة كاحـدى الشـركات الصـناعية،  تطبيق احملاسبة عن اإلجناز كأداة لرتشيد قرارات الشراء

 الفرضية الفرعية الرابعة؛

 يف شركة دليبـة كاحـدى الشـركات الصـناعية، وهـذا مـا اثبتـت  تطبيق احملاسبة عن اإلجناز تؤدي لرتشيد قرارات الصنع

 لفرضية الفرعية اخلامسة؛صحته ا

 يف شــركة  تطبيــق احملاســبة عــن اإلجنــاز كــأداة  إىل ترشــيد القــرارات االســتثمار يف آالت وإجــراء حتســينات علــى املرحلــة

 .دليبة كاحدى الشركات الصناعية، وهذا ما اكدته الفرضية الفرعية السادسة واألخرية
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  التوصيات

  االهتمام باملوارد اإلنتاجية غري املقيدة؛ال�ا تويل   اإلجنازجيب على أي شركة تتبىن استخدام حماسبة 

  ؛ةجيب زيادة حجم املخزون ملواجهة أي مشاكل طارئة قد تواجهها الشرك 

  ؛حتديد القيد الذي حيد من إمكانية التصنيععلى اي شركة جيب 

  صـارمة علـى املرحلـة الـيت متثــل حتديـد كافـة السـبل والوسـائل واإلجــراءات الـيت تسـاعد علـى حتقيـق وفـرض رقابــة جيـب

 ؛مركز اختناق

  ؛ضبط عمليات التشغيل يف العمليات واملراحل األخرى اليت ال متثل قيد حبيث تتناسب مع طاقة القيدجيب 

  واملتمثــل يف صــناعة األنابيــب  يف القطــاع الــذي ملســته دراســتناجيــب وضــع معــايري لإلنتــاج يف شــىت ا�ــاالت وخاصــة

 للحد من املنافسة الغري قانونية ولتجنب التقليد؛

  جيــب علــى الشــركات الكــف عــن اعتمــاد أســلوب التجميــع يف طريقــة حســاب التكــاليف، بــل االعتمــاد علــى الطــرق

 احلديثة يف حساب التكاليف وذلك لضمان أن كل دينار صرف يف يكون يف حمله؛

   عظـم املؤسسـات واالجتـاه ألنظمـة اإلنتـاج احلديثـة م خنـر التغيري من نظام الطلبيات الذياسة على املؤسسة حمل الدر

 واليت تكون مواكبة للتطور يف األسواق العاملية؛

  خلــق فــروع يف املنــاطق األكثــر اســتهالكا ملنتجــات الشــركة لتوســيع رقعــة املنافســة وتقليــل علــى املؤسســة حمــل الدراســة

 ...ة وهران، اجلزائر، عنابةمثل واليوخلق مناصب شغل؛

  إعطاء أمهية الجتماعات فرق العمل وذلك لتحديد املشاكل وإجياد احللول هلا؛على املؤسسة حمل الدراسة 

  تطــوير نظــام احلــوافز واملكافــآت، حبيــث تــؤدي لتطــوير العمــل اجلمــاعي، وكلــك حتديــد علــى املؤسســة حمــل الدراســة

  ؛الذي يعترب أساسا ملنح املكافآت مستوى األداء

  وذلـك لتفـادي الفـرتة الزمنيـة الـيت يتكـون فيهـا العمـال داخـل القطـاعيف هـذا الدولة فـتح مراكـز لتكـوين العمـال على 

 .الشركة واليت تعترب نقطة اختناق
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  آفاق الدراسة

ميكـــن أن تكـــون  بعـــد عـــرض موضـــوع البحـــث والنتـــائج واقـــرتاح التوصـــيات  فقـــد فتحـــت آفـــاق دراســـة أخـــرى

  :وتتمثل يف موضوعات حبوث أخرى

 ؛مع نظام التكاليف على أساس األنشطة لتحسني االداءاحملاسبة عن االجناز  تكامل  

 ؛الختاذ القرارات الطويلة االجللمحاسبة عن اإلجناز حماولة تطوير منوذج ل  

  جودة اإلنتاجحتسني مسامهة احملاسبة عن اإلجناز يف ما مدى.  



  المــــراجـــــعقائمة  
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