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  المستخلص

یتسم عالم األعمال واالقتصاد الیوم بالتغیر، إذ دخلت األتمتة واألنظمة اإلنتاجیة التي تدار 
ذات جودة عالیة وبكلف وأصبح كسب رضا الزبون من خالل تقدیم منتجات وخدمات  الكترونیًا،

مخفضة ھو الھدف االستراتیجي األسمى الذي من خاللھ تستطیع الشركة تعزیز مكانتھا التنافسیة 
  .ولم یعد لألسالیب التقلیدیة والتخمینات الشخصیة مكانة

 في ظل بیئة اإلداریة المداخل الحدیثة للمحاسبة أھمحد أ الكلف تمثل إدارة فأصبحت
 ینصب على الكلف وكیفیة اإلدارةخذ تفكیر أ إذ ،الحادةلم تسوده المنافسة التصنیع الحدیثة وعا

 الطریقة الوحیدة  الكلف ھيإدارة بأنالباحثین  یرى بعض حیث ، تخفیضھاوإمكانیة إدارتھا
  . المالي للشركةاألداءلتحسین 

ة وفج استراتیجیات علمیة رصینعلى  الكلف إدارةمن ھذا المنطلق جاج التفكیر بضرورة 
  . الخدمة المقدمةأو دون المساس بجودة المنتج  منتعمل على خفض الكلف

 إدارة االستراتیجیات الحدیثة المعتمدة في أھموتعد استراتیجیة سلسلة القیمة واحدة من 
 تنمیتھا وأنشطة تضیف قیمة یجب أنشطة وفق وتصنیفھا األنشطة یتم تقسیم إذ ،الكلفوخفض 
  .حذفھا وأ قیمة یجب تشذیبھا ال تضیف

 والمستلزمات الطبیة في نینوى كمحل األدویةوقد تم اختیار الشركة العامة لصناعة 
 تقسیم إمكانیة عن  فضًال، الشركات الصناعیة في نینوىأھم تمثل ألنھا، للدراسة التطبیقیة

   .  رئیسة وفرعیةأنشطة عدة إلى اإلنتاجیةعملیاتھا 
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Abstract 

 
The world of business and economy nowadays is characterized by change since the 

productive systems have been electronically administered. The basic goal is how to get the 
clients by the means of the presentation of high and good quality of both products and 
services with a lower cost through which the company is able to reinforce its competitive 
position and the traditional procedures are no longer to be there. The cost management 
represents one of the most important modern entrances in the computer administration 
under the shadow of the modern industrialization in a world of sharp competition which 
made the management thinking base on the costs and how to manage them and how to 
reduce them for the purpose of improving the financial performance of the company. 
Depending on what have been mentioned earlier the administration of costs is according to 
strong and scientific strategies which work for the purpose of the cost reduction without 
affecting the product quality and the presentation of service. The strategic value series is 
regarded one of the most important and modern strategies depended upon in the field of 
administration and cost reduction. The activities have been divided and classified into other 
activities which added value, possibly developed and doing other activities without any 
kind of value or importance should be ignored and neglected. The choice has fallen upon 
the State Company for Drug Industries and Medical Appliances at Nineveh as the place in 
which the study is going to be held to which represented one of the most important 
industrial companies at Nineveh and the capacity of the division of its producing operations 
into different activities.    

 المقدمة
كانت اقتصادية أم أن عالم اليوم يتسم بالتطورات والتغيرات السريعة سواء ا

 من الصعب  الصناعات جعلإلىسياسية أم اجتماعية ودخول األتمتة واإلنسان اآللي 
 التي يكون دورها في مواجهة التكلفة مواجهة تلك التطورات بمعزل عن إدارة يهاعل

تستطيع من خاللها المنافسة بين ) اتيجياتإستر (الثغرات من خالل وضع خطط
ن تلك اإلستراتيجيات أ إذ ،يةصناع والشركات سواء كانت هذه الشركات خدمية أ

 عن األهداف األخرى  فضالً، والجودةالتكلفةتتكفل بتحقيق األهداف من خالل بعدي 
  .وائياًن تحقيق هذه األهداف ال يأتي عشأو)  التوسع، اإلبداع،المرونة ،الوقت(منها 

 تقسيم يتم ذ، إ الحديثة المهمةتاإلستراتيجيا سلسلة القيمة من استراتيجيةوتعد 
أنشطة تضيف قيمة والعمل على تنميتها وأنشطة ال تضيف  األنشطة وتصنيفها إلى

 ،بالنسبة للتكاليف المرتبطة بتلك األنشطة  وكذلك الحال،قيمة والعمل على استبعادها
  .واإلبقاءالستبعاد  القرار عليها بايكونإذ 
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، وقد تم اختيار الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى
 إحدى الشركات المهمة في محافظة نينوى من حيث الحجم وعدد العاملين ألنها

 العمل ضمن المعايير أي (ISOوالمكائن الحديثة إذ تسعى الشركة لتطبيق نظام 
 ثم ، أنشطة رئيسةلىع هاتقسيم الشركة نلشديدة، ويمكافي ظل المنافسة ) الدولية

  . ومن ثم يمكن تحديد كلف تلك األنشطة، أنشطة فرعيةعلىتقسيم تلك األنشطة 
  

  أهمية البحث
 في التكلفة  إدارةتؤديهتكمن أهمية البحث من خالل عرض الدور الذي 

لك االرتقاء  وكذ،التكلفة من التحكم بدرجات كبيرة بهاشركات األعمال في تمكين
بالجودة المطلوبة وتبني القرارات الرشيدة وتوجيه أنظار الشركة حول اإلستراتيجية 

  .المالئمة التي تحقق هذه األهداف وبأقل الكلف الممكنة
  

  مشكلة البحث
تعاني بعض الشركات الصناعية في العراق بصورة عامة من ارتفاع في 

 سعر المنتج وربحية الشركة في ن هذا االرتفاع يؤثرإ ثم ف ومن،اإلنتاجكلف 
واعتماد تلك الشركات على استراتيجيات تقليدية في خفض الكلف ال تواكب 

حديثة ة  البد من تبني استراتيجي هنان، مالتغيرات الحاصلة داخل الشركة وخارجها
 وتواجه الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية في ،تناسب التغيرات الحاصلة

استراتيجية تتالءم مع بيئة وطبيعة تبني  كان البد من ذاتها، من هنالة نينوى المشك
عمل الشركة بحيث تهدف تلك اإلستراتيجية إلى خفض كلف اإلنتاج والمحافظة على 

  .الجودة المطلوبة
  

  هدف البحث
 ةإستراتيجيبوصفها كيفية استخدام سلسلة القيمة يهدف البحث إلى عرض 

 أن تعتمدها الشركة عينة البحث بهدف وكيف يمكن ،فةالتكلوخفض إدارة  حديثة في
 تهاتعزيز مكانفظة على مستوى الجودة المطلوبة وخفض الكلف واالرتقاء أو المحا

  .في السوق المحلية
  

  فرضية البحث
إن اعتماد استراتيجية تحليالت هندسة القيمة بصورة خاصة يعمل على 

ظة على الجودة ومن ثمة تحسين تخفيض كلف اإلنتاج ويقلل من الجهد مع المحاف
  .ربحية الشركة

  
  ميدان البحث

 تم اختيار الشركة العامة لألدوية والمستلزمات الطبية في نينوى ميداناً
  :تيةاآلللتطبيق العملي وذلك لألسباب 
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عد الشركة أرضية مالئمة من حيث تعدد النشاطات ووجود المسارات ت. 1

  .يجية تحليالت هندسة القيمةالتكنولوجية التي تخدم تطبيق إسترات
 تساعد على استخراج البيانات من سجالت التكلفةوجود وحدة خاصة بحسابات . 2

  .وتقارير الشركة
 في ظل اقتصاد  مما يؤثر عليها تنافسياً،اإلنتاجتعاني الشركة من ارتفاع كلف . 3

  . خفض تلك الكلفمفتوح وعليه تسعى محاولةً
  

  منهج البحث
لوصفي من خالل ابحث وفرضيته تم اعتماد المنهج في ضوء أهمية ال

  وبحوث وكتب عربية وأجنبية وانترنت ذات العالقة بالموضوعإلى رسائلالرجوع 
ومن ثم تم اعتماد .  التطبيق الميدانيفي عليها يعتمدالتي نظرية  الرضيةلخلق األ

  .المنهج التحليلي من خالل التطبيق في الشركة
  

  خطة البحث
 ،وأهميتها ةستراتيجي مفهوم اال األولعدة محاور تناول علىبحث تم تقسيم ال

 ،استراتيجيات خفض الكلفالثالث  وتضمن ،التكلفة إدارة فيما تضمن الثاني ماهية
  .لجانب التطبيقيخصص الرابع لي حين ف
  

  Concept of Strategy and it’s Importance       وأهميتهاةماهية اإلستراتيجي
 حجم  ر وكب ،وم بالتطورات التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية    يتسم عالم الي  

الشركات ودخول اإلنسان اآللي والتحول نحو األتمتة لذا أصبح من الصعب علـى             
التـي   إدارة تلك الشركات االعتماد على الحدس والتخمين فـي حـل المـشكالت            

نشطتها في أ  رئيسة تمارسةإستراتيجي أن تضع  شركة كان البد لكل     ه علي ،تواجهها
اكل والتغيرات التي تعصف    المشهة   تكون كفيلة بمواج   ة اإلستراتيجي ه وهذ ،ضوئها

   . المتبعةتن الشركات تتباين في تطبيقها لإلستراتيجياإومع ذلك ف ،بالشركة
 حـور  فقد تم تقسيم هـذا الم      ةولغرض تسليط الضوء على ماهية اإلستراتيجي     

  :تيوفق اآل على
  

  The Beginning of Strategies                       ةيجياإلسترات نشأة -أوالً
 في ن موضوع االستراتيجية من الموضوعات الحديثة نسبياًايمكن القول 

األصلية ن الكلمة من الحضارة اليونانية ع نقلت كلمة استراتيجية ذ إ،األدب اإلداري
 الحرب ووضع  بالخطط المستخدمة إلدارة قوىالتي ارتبط مفهومها ،ساسترا تجو

 وصار اً أخذت هذه الكلمة معنى مختلف وحديثاً،الخطط العامة في المعارك
 ،1999 المغربي،( خاصة الحديثة منهاو األعمال شركاتلدى  مفضالًاستخدامها 

18(.  
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ِ بداياته في أي أن نشوء هذا المصطلح  المؤسسات الكبيرة العامة كانت
 ،2000 ،الزيدي(  وهي المؤسسة العسكريةالمتميزة بأهميتها السياسية واالجتماعية

34(.  
في الوقت  الشركات أصبحت إذ ،األعمال ميدان إلى هذا المفهوم ثم انتقل

 إدارة عن تقل شاناً  في ساحة معركة الم وكأنه،لوجه الحاضر تتنافس وجهاً
 تقود بها تإستراتيجيا األعمال أن تضع لشركات البد فأصبح ،العسكريةالعمليات 

كاد ي التنافس فيها ة في بيئ تعمل كانتأن د بع، الشركات األخرىا وتنافسأعماله
 ةإستراتيجيأي ( شبه ثابتة ةاستراتيجي لديها ن الشركات كانتإ ف لذلك،اًعدومكون مي

 في أما ، مشكلة تواجهها كانت تنتقل بتكاليفها إلى المستهلك مباشرةة وان أي،)واحدة
شركات تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار ل اأصبحتظل المنافسة الحديثة فقد 

 تدفعها إلى تعظيم كفاءتها تإستراتيجيا أن تتبنى شركات لذلك كان على ال،منخفضة
 ليس باإلمكان تحميل إذ ،وتحسين أدائها اإلداري مع التخفيض المستمر للتكلفة

  .ة إضافيأعباء ة أيالزبون
    

   Strategy Concept                              ةاإلستراتيجيمفهوم  -ثانياً
 وتعني الجيش ،)Strates( مشتقة من الكلمتين اإلغريقيتين )Strategy(إن كلمة 

تتباين وجهات و .الجيش تعني قيادة ةاإلستراتيجي نأ أي ،قيادة وتعني )Agein(و
العلوم في  ف.وجهة نظرهطرف  لكل إذ ،ةلإلستراتيجيالنظر حول تعريف محدد 

رض المعركة من اجل أ وضع الجيش في طريقة  إلىةاإلستراتيجيرجم العسكرية تت
 إذ ،كذلك الحال في مجال الشركات أو الوحدات االقتصادية .االنتصار على األعداء

العسكرية في استخدام نقاط قوتها وفي استغالل ؤسسات تحاول أن تعمل مثل الم
 وجهة النظر  منأما. نقاط ضعف المنافسين وعنصر المفاجأة لكسب ميزات كبيرة

 في ظل جل تحقيق األهداف القوميةأتعني استغالل الموارد من فالسياسية 
 تعني توزيع ةفاإلستراتيجي وجهة النظر االقتصادية  منا أم،المتغيرات السياسية

 تحديد رسالة ةاإلستراتيجي أن وجهة النظر اإلدارية في حين ترى .النادرةالموارد 
 الرفاعي،( بالشركة والسياسات والبرامج الخاصة  والخططواألهداف شركةال

1999، 4(.  
 ".خطة طويلة المدى لبلوغ أهداف المنظمة" بأنها آخرون عدها وقد

  .)98 ،1998 ،مصطفى(
علم أو فن الحرب ووضع " بأنها ةاإلستراتيجي تاللغوية عرفمن الناحية 

  .)914 ،2004 البعلبكي،(" الخطط وإدارة العمليات الحربية
 استخدمت باألصل في وطالما "بيان توجيهي"لك عرفت على أنها وكذ

 ،2005 يونس،( العسكري قائد تمثل الخطة التي يضعها الفهيالمنظمات العسكرية 
115(.  
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من وجهة النظر المحاسبية هي الخطة التي  ةاإلستراتيجي أن الباحثان ويرى
 اإلدارةالئم متطلبات بموجبها يتم تسجيل وتحليل البيانات وعرضها بالشكل الذي ي

  :تياآل إلىوالتي تؤدي بالنتيجة 
  . من حيث ضمان استمراريتهاسوقال في ظل منافسة شركةتعظيم دور ال .1
تقديم خدمات ذات مستوى جودة أو إنتاج منتجات تقديم معلومات محاسبية حول  .2

  .المواصفات المقبولة وبمتاحية واسعة تلبي حاجة السوقضمن 
التخفيض الحقيقي والمستمر ق تسهم بشكل فعال في ائطر أو أساليبالبحث عن  .3

 .للكلفة
  

   معينةةتبني إستراتيجي فوائد -ثالثاً
 :اآلتيهو   معينةةبتبني إستراتيجي شركةمن أهم المزايا التي تحققها ال

  )5 ،1999 الرفاعي،(
  .المتاحة للموارد األفضلاالستخدام  .1
  .تلفةالمخالقدرة على التجاوب مع الظروف البيئية  .2
  .المناسبتوفير المعيار الذي يمكن استخدامه في اتخاذ القرار  .3
  .المنافسينتساعد في وضع الخطط الكفيلة لمواجهة  .4

تنافسية تستطيع بموجبها أن  للشركة ميزةعطي ي سديدة ةإستراتيجي تبني نأ إذ
من جانب  الميزة التنافسية عرفتو .كلفها وتحقق التفوق من خالل إدارة تتنافس

 من تقليص كلفها الكلية وكانت مبيعاتها شركة ما استطاعت المتى"وي بأنها كلف
 تكون قد حققت الميزة التنافسية من خالل توفير قيمة متفوقة ا فإنه،الكلفتفوق هذه 

  .)43 ،2002 ،القطب( " كلفة منخفضة للزبائنأو
 وضع االستراتيجيات شركة تحقيق الميزة التنافسية يتطلب من الأن يثح

م التفوق والتميز من خالل افي التطبيق العملي دويحقق لها  أنمولدة التي يمكن ال
ن من ا يوجد نوعأخرى ة وبعبار،تخفيض كلفها وتحسين مستوى وجودة المنتجات

  وهي إلى الريادة في الكلف والجودة المطلوبةهذه االستراتيجيات التي تهدف عادة
  )155 ،2001 ،المجمع العربي للمحاسبين( :تيوفق اآلعلى 

 بلوغو ل ب،إنتاجهاتحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في خفض تكاليف . 1
  .الكلف الريادة في خفض أومكان الصدارة والقيادة 

تحقيق وكسب ميزة نسبية دائمة ومستمرة في رفع وتحسين مستوى جودة . 2
  .الخدمات

لتنافسية عبر الوقت  التي تسعى إلى استخدام ناجح لمزاياها الشركةوينبغي ل 
 على زيادة قيمة أن تفكر دائما بإدارة ناجحة إلستراتيجيتها لجعلها قادرة دوماً

  .محددة تنافسية ةإستراتيجي  تتبنىأن عليهالذلك  ،شركةال
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   وأهميتهاالتكلفةإدارة  ماهية
 كان هناك مصطلح يستخدم في تحقيق أغراض تخطيطية ورقابية وفي تقليدياً 

نه في الوقت الحاضر ولتلبية احتياجات أ إالً "التكلفةتحليل "هو و  أالً،تارااتخاذ القر
بيئة التصنيع الحديثة ودعم الميزة التنافسية ونتيجة التطور في الفكر المحاسبي ظهر 

 يشير هذا المصطلح للتعبير ذ إ،Cost Management التكلفةمدخل جديد يسمى بإدارة 
 بشكل مستمر بهدف إرضاء  والرقابة عليهافةالتكل ممارسات اإلدارة لخفض عن

  وفق علىحورتم تقسيم الم فقد التكلفة إدارةلغرض تسليط الضوء على و .زبائنها
  : تياآل

  Cost Management Concept                     التكلفةمفهوم إدارة  -أوالً
 موقف ي ه،االستراتيجيإن إحدى عالمات قوة الشركة بالنسبة لموقعها 

 ،تشركا إن مقارنات الكلف هي حاسمة بالنسبة للذمنافسيها، إ فيها نسبة إلى لتكلفةا
.  األدنىالتكلفة وتكون الغلبة للشركات ذات لسعري سائداًا يكون التنافس إذ
)Johunson, et. al., 1993, 92(  

 يكون دورها إذ ، إحدى المداخل الحديثة للمحاسبة اإلداريةالتكلفةتمثل إدارة و
 "اإلدارة"ة وثيقة بين قعالبوجود يمكن القول  و،الحديثة في بيئة التصنيع  جداًمهماً

أو بمعنى أدق بين القرار اإلداري المتخذ والتكلفة المترتبة على هذا  "التكلفة" و
  ).112 ،2001، باسيلي( القرار

في البيئة الحديثة إلى ازدياد حدة المنافسة  أدت التغيرات التي حدثت إذ
 التي تدعم القدرات تستراتيجياإل إلى تبني ا مما دفع الشركات، مستوياتهاوارتفاع

 وكيفية إدارتها التكلفة كان التركيز على من هنا ،التنافسية وتقوي مراكزها التنافسية
 من المرتكزات ة واحد اليومت إدارة وتخفيض الكلف أصبحنأ إذ .وإمكانية خفضها

 و هالتكلفة الشركات العالمية أن تخفيض ضلأف ترى إذ .الرئيسة في دنيا األعمال
 هو إدارة  الشركات فعالًهن ما تحتاجإ فك لذل،ة الوحيدة لتحسين أدائها الماليالطريق

  .) 72 ،2004 ،الدقاف( تكاليفها
  شركات بشكل واسع فيالتكلفة إدارة مصطلحظهر في اآلونة األخيرة وعليه 

 ممارسات اإلدارة لح للتعبير عن هذا المصطوسوف يستخدم الباحثان ،األعمال
ن أ ب)باسيلي(يرى  إذ .زبائنها بشكل مستمر بهدف إرضاء التكلفةلخفض ورقابة 

 في المقام األول زبائنهي قرارات المديرين التي تتخذ إلرضاء ال "التكلفةإدارة 
 ،2002 باسيلي،( " باستمرار ورقابتهاالتكلفةبينما يجري العمل على تخفيض 

129.(  
مجموعة األعمال التي تتخذها اإلدارة إلرضاء  " بأنهاآخرونن يرى في حي

 ،1996، هورنجرن و آخرون( "التكلفةالمستهلك مع التركيز المستمر على تخفيض 
57.(  

مفهوم واسع يتم فيه " ي هالتكلفة إدارةن أب نفيرو) وآخرون بوجر (أما
ة المنتج وكسب  المصنع وتحسين نوعيرالخدمة وتطوي أوالتركيز على المنتج 

ن إدارة أب) Drury (في حين يرى. ,Biocher)  et. al., 1999, 3( "رضا الزبون
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 من تلك األفعال أو األنشطة التي ينجزها المدراء لتخفيض الكلف بدالً" هي التكلفة
  .(Drury, 2000, 889) "تسجيلها فقط

خفيض تكلفة  تإلى التكلفة هي كل الجهود الرامية إدارة أنفيما يرى الباحثان 
  .دون المساس بمستوى الجودة المطلوبةمن  الخدمة بشكل حقيقي أوالمنتج 

  
  Cost Management Importance                 التكلفةأهمية إدارة  -اًنيثا

 للشركة في أنها أكثر من مجرد وسـيلة للقيـاس           التكلفةتكمن أهمية إدارة      
  تتـضح إذ وتقنية   ف وموق ، هي فلسفة   والخدمات بل  المنتجاتوالتقرير عن تكاليف    

  :)73 ،2004 ،الدقاف(  من خالل أنهاالتكلفةأهمية إدارة 
تطوير لفكرة البحث ألنها بمثابة  المستمر فلسفة للتحسين التكلفةإدارة  :فلسفة. 1

المالئمة من  تعلى اتخاذ القرارا كةالتي تساعد الشررائق المستمر عن الط
تسهم في تحديد أسعار للمنتجات والتي تحقق منفعة  والتي التكلفةناحية تخفيض 

  .ورضا للشركة والزبون
منتجات  الكلية للالتكلفة موقف مسبق ومبادر من أن التكلفة إدارة إن :موقف. 2

 ث ال تحدالتكلفة نأ وبعبارة أخرى ،رات إداريةا نتيجة لقر إالّيوالخدمات ما ه
وتحليل تسجيل على  ال يقتصر فقط  ببساطةالتكلفةإدارة ن دور إ فك ولذل،بذاتها

جل أ اإلدارية من ت في القرارااً نشطاًشريك أصبحنه أ ل ب،التكلفةعناصر 
  .التكلفةتحسين وتطوير المنتجات والخدمات وتخفيض 

ق وأساليب يعتمد عليها الستخدامها ائ تعني تصميم طرالتكلفة إدارة إن :تقنية. 3
  .رات إدارة المشروع عموماًافي دعم قر

 تكمن في خفض الكلف من ناحية التكلفةيالحظ مما سبق أن أهمية إدارة 
في دعم الشركة في اتخاذ تكمن  وكذلك ،واالرتقاء بالجودة من ناحية أخرى

  .أخرىالقرارات المهمة من ناحية 
  
  Cost Management Objectives                  التكلفةأهداف إدارة  -ثالثاً

 تركز على التكلفةن إدارة أ يرى بالتكلفة إدارة  وأهمية المتفحص في مفهومإن
  :    ن هماان الهدفاوهذ ) هناك أهداف ثانوية أخرىتن كانإو( هدفين مهمين جداً

  
  Costs reducing                                            خفض الكلف .1

م  من الموضوعات التي تستحوذ على اهتماالتكلفةخفض ن موضوع أالشك 
أن يؤدي إلى زيادة من  بد  حد ممكن الأدنى اإلنتاج إلى  تخفيض تكلفةإن إذاإلدارة 
  .)71 ،1972، سالعر( الربحية

 شركة هدفها األساس هو التحكم ة تنتج من أن أيالتكلفة أهمية خفض نأو
 ة تعد جوهر العملية الصناعية في أيالتكلفةن إ إلى ذلك فاً واستناد،وتخفيضها التكلفةب

 لذلك ال يمكن االستغناء عنها إال في ،النشاطتعد من متطلبات مزاولة ألنها  كةشر
 ودعم موقفها التنافسي في شركة زيادة ربحية البأكمله ولغرضحال وقف النشاط 
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المنتج   قدر اإلمكان من دون المساس بجودةالتكلفةالسوق تم اللجوء إلى خفض هذه 
  .)28 ،2004 الكسب،(

 ن كان يختلف في التعبير من كاتب إلى آخر إالّإ ولتكلفةان مفهوم خفض أ إذ
يرى و .المنتجات في كلفة اً حقيقياً يجب أن يكون تخفيضإذ ،نه يتفق بالمضمونأ
مجموعة الفعاليات التي تنصب على " هوالتكلفةن تخفيض أ ب)وإسماعيل البكري(

" اإلنتاجعين من  الكلية لحجم مالتكلفةتخفيض كلفة الوحدة الواحدة بواسطة تخفيض 
  ).208 ،2001 ،وإسماعيلالبكري (

تخفيض حقيقي ودائمي على كلفة "التخفيض هو  فيرى أن )إبراهيم( أما
 إبراهيم،(" حالهت بشرط بقاء مستوى الجودة على آالمنتجات التي تتعامل بها المنش

1984، 93(.  
 مستوى أدنى في التكلفةمحاولة لجعل "نه أ على التكلفةويرى الشيخ تخفيض 

  ).2 ،2000 ،الشيخ( "ممكن
 تحدي المعايير وعلى  يتطلب دائماّالتكلفة أن تخفيض ويركز آخرون على

جميع المستويات اإلدارية أن تعمل في ضوء ذلك الهدف باختراق المعايير 
  .)62 ،1999 ،جمعة وآخرون( مختلفة وتخفيضها بأساليب

 من األمور شركاتألي  فالتكلفةعملية خفض  أن انمما تقدم يرى الباحثو
ق تحسين ربحية ائ إحدى طرالتكلفةعملية خفض تعد  إذ ، وحديثاً قديماًالمهمة جداً

 األسلوب الوحيد أمام معينة هو قد يكون وبسبب محددات التكلفةخفض ف. شركةلا
 ألنه ال يخضع إلى محددات السوق أو ،اإلدارة الذي يمكن اعتماده لزيادة الربحية

  .الطاقة
، الجزار( هما  عن طريق عاملين يتمالتكلفةن تخفيض أ ب)الجزار(ويرى 

1969، 510(:  
 اإلنتاج في ضوء حجم معين من كلفتخفيض تكلفة الوحدة من المنتج بتخفيض   . أ

  .النشاط
  . في ضوء حجم نفقات معينةاإلنتاجيةتخفيض تكلفة الوحدة من المنتج بزيادة   . ب

 يميز عن مصطلحات أنن استخدام مصطلح خفض الكلف يجب إفمن هنا 
  :مثالًمعه عدة متداخلة 

  .التكلفة والرقابة على التكلفةيز بين خفض يالتم .1
  . الوهميالتكلفة الحقيقي وخفض التكلفةيز بين خفض يالتم .2
  . الحركيالتكلفة الساكن وخفض التكلفةبين خفض  يزيالتم .3
  .التكلفة وتجنب التكلفةيز بين خفض يالتم .4

ن ا كان االثن وان،التكلفة وبين الرقابة على كلفةالت بين خفض يزي التم يجبإذ
 تحتاج إلى التكلفة أن عملية تخفيض إذ ،د المتاحةر للموااألفضلهو االستغالل 

 التكلفةن الرقابة على  أل،التكلفةتختلف عن أساليب الرقابة على فعالة  استراتيجيات
داء من خالل هي وضع نظم رقابية على عمليات ونشاطات الشركة بهدف تحسين األ
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من خالل وضع معيار ثم متابعة الفعلي والمقارنة بين الفعلي ( متابعة الفروقات
 في بدراسة وبحث العوامل التي تؤثر ى تعنالتكلفة أن أساليب خفض  إالّ)والمتحقق

 ،التكلفة والتغيرات واالنتقال من المستوى الحالي للتكاليف إلى مستوى أدنى منه
 لها،  بين التخفيض الحقيقي للتكاليف والتخفيض الوهمييزيميتم الت يجب أن كوكذل

 يقصد به تلك الفعاليات التي تنصب على تعظيم األرباح الوهمي أن التخفيض إذ
  .)3 ،1992 ،البكري (بهدف خفض كلفة الوحدة الواحدة

كذلك يجب أن نميز بين نوعين من خفض الكلف الذي يعتمد على أساس 
   :)82 ،2001 التكريتي،(لها والبيئة المحيطة بها وهما  في أعماشركةاستقرار ال

 مستقرة أي شركة ويطبق هذا في حال كون ظروف ال:الساكن التكلفةخفض   . أ
  .الخارجتعتمد على مستوى واحد من اإلنتاج مع ثبات الظروف المؤثرة في 

 على شركة وهذا األسلوب يطبق في حال اعتماد ال:الحركي التكلفةخفض   . ب
دة وظروف ن السا الداخليةج متعددة يتناسب كل منها مع الظروفمستويات إنتا

  .المحيطةالسوق 
نه لو كان هناك أ إذ ،ضرورييز بين خفض الكلف وتجنب الكلف ين التمأو

ن اختيار إ ف،أعلى خر بسعرآ وعند مجهز معين سعر مواد أولية عند مجهز بسعر
ت تحدث لوال التخطيط ديف كا إنما تجنب تكال،التكلفة تخفيض يالمجهز األول ال يعن

 عن  يأتي الوالدائم مما سبق أن خفض التكلفة الحقيقي يتضحو .والدراسة المسبقة
دون سابق من خفض مستوى اإلنفاق بنسبة مئوية بطريق اتخاذ قرارات عشوائية 

 تكلفة أداء فيدراسة إلمكانيات تحقيق هذا الخفض من ناحية ولمدى تأثير ذلك 
 العزيز،و عبد  الجبر( من ناحية ثالثة ته وكفاءته وعلى فاعلي،ثانيةالنشاط من ناحية 

1999، 1(.  
 المهمة تاإلستراتيجيا أهداف أحد ديع أن خفض الكلف انيرى الباحث وعليه

 التي إجراءات نحو البحث عن التكلفة إدارةبتوجيه  شركةلا إدارة قد تعتمدهاالتي 
 أن خفض الكلف ليس إذ ةشركى تلك الالتخفيض المستمر للكلف لديمكن من خاللها 

الكلف من ناحية والجودة من  بين توازن أن التكلفةن على إدارة أ و، السهلقراربال
  .أخرىناحية 

في السبعينات  ف،التكلفةوقد أثرت التطورات في مجال التصنيع على هيكل 
ف للتكالي % 40لتكاليف المواد واألجور و % 60 إلى  موزعاًالتكلفةكان هيكل 

للمواد  % 20 إلى  في فترة التسعينات موزعاًالتكلفة ليصبح هيكل اإلضافية تقريباً
  .)6 ،2002المخالفي، ( للتكاليف اإلضافية تقريباً % 80واألجور و

 بعة المتتاإلستراتيجيا صاحبه تغير في هذا التغير في حجم وتركيبة الكلف
 أو تكاليف ةيازنات تخطيط سواء كانت موتقليديةاستراتيجيات  لتخفيض الكلف من

أو الكايزن  حديثة مثل تإستراتيجيا اعتمادو ، وغيرهاخطيةمعيارية أو برمجة 
  .  التكلفة المستهدفة وغيرهاأو ،الشاملةأو إدارة الجودة هندسة القيمة  تتحليال

 Quality        الجودة. 2
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لمستهلك ن المنتج أو الخدمة يجب أن تلبي رغبة اأ ب تعنيالجودة بشكل عام
  .)Schroeder, 1985, 561( للزبون اًن يكون المنتج مالئمأو

 باختالف جهة االستفادة منه سواء كان إليهفالجودة مفهوم نسبي يختلف النظر 
ن عملية إشباع رغبات إوعليه ف ." وغيرها،ة الشرك،ع المجتم،م المصم،زبونال"

 إذ ،)بكلف الجودة(لف المستهلك تتطلب من الشركات أن تتحمل كلف سميت هذه الك
 فهي ذات أهمية كبيرة المبيعات، من معالم  في العالم الصناعي معلماًجودةأصبحت ال

 وقبول السوق للمنتجات مثار االهتمام الصناعي جودة الترابط بين مستوى الأصبحإذ 
  .)106 ،2004، الشعباني( وشاغل تفكير رجال األعمال واالقتصاد

 من التكلفة شبه متكامل ما بين إدارة اًهناك اتساق أن ان الباحثيرى وأخيراً
 التكلفةإن إدارة ف ه وعلي،أخرى جهة التنافسية من تاإلستراتيجياجهة وما بين 

 تغيرت نتيجة تاإلستراتيجيا هذه نأ وللوصول إلى الهدفعدة  تإستراتيجياأمامها 
ن إ لذلك ف،ثة من األنظمة التقليدية إلى األنظمة الحدياألتمتة والمغادرةدخول 

 حديثة لخفض تإستراتيجياتطلب وضع ي مما مواكبةلم تعد  التقليدية تاإلستراتيجيا
   .اكب مع التغيرات التكنولوجيةالكلف تتو
  

  Cost Reduction Strategies                   الكلف إستراتيجيات خفض 
 ،لتكلفةانه يبقى الهدف واحداً وهو خفض أ مهما تعددت اإلستراتيجيات إالّ

 Cost:الكلف إستراتيجيات محاسبة  عدة منهاتإستراتيجيا فقد اعتمدت تقليدياًو
Accounting Strategiesالموازنات و المعياريةالكلف اإلستراتيجيات  ومن هذه

مخططات  وطريقة التكلفة المتغيرةو و اإلجماليةأة التكلفة الكلية  وطريقالتخطيطية
 والرقابة على الخزين البرمجة الخطية وحرجيقة المسار ال وطرنقطة التعادل

في التغير  أن إالّ . هندسية تسعى إلى خفض كلف اإلنتاجأخرى إستراتيجياتو
األنظمة الكلفوية  أصبحت وعليه  تركيبة كلف اإلنتاج تغيرإلى أدى اإلنتاجية األنظمة

  .(Mores, et. al., 2003, 55) الحديث التقليدية غير كفوءة وال تواكب التطور 
هذا التحول في األنظمة الكلفوية صاحبه تغير لإلستراتجيات المعتمدة من قبل 

 في التكلفة اإلستراتجيات المعتمدة في خفض ت وأصبح،التكلفةاإلدارة في خفض 
 بعض تلك اإلستراتجيات تم دحضها ل ب،ظل األنظمة الكلفوية التقليدية غير مجدية

رج أساليب وإدارات جديدة تم اعتمادها في خر تم تطويرها لتخبالكامل والبعض اآل
   على أساس النشاطالتكلفةإستراتيجية استخدام نظام منها ، كثير من الشركات

(Activity-Based Costing Strategy)  إستراتيجية استخدام نظام كلفة التدفقو 
فة  المستهدالتكلفة استخدام إدارة ةإستراتيجيو  (Back Flush Strategy)الرتجاعي ا

 )الكايزن(استراتيجية التحسين المستمر و استراتيجية إدارة الجودة الشاملةو
 األخيرة ةاإلستراتيجي وسيتم التركيز على إستراتيجية تحليالت هندسة القيمةو
  . المنتخبة للتطبيق في عينة البحثةاإلستراتيجي وصفهاب

إحدى Value Engineering Analysis  القيمة تعد تحليالت هندسةو
 التي تتوقف عليها إستراتجيات عدة أخرى وهناك التكلفةاإلستراتجيات المهمة إلدارة 
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 تناول العديد من الباحثين موضوع إذ ،مصطلحات متقاربة ولكن لكل واحد معنى
هندسة القيمة وتحليل القيمة بوصفهما يهدفان إلى تحسين األداء الوظيفي وخفض 

 .)10 ،2004 ،الكاشف( احدو ألسلوبالبعض عدهما مسميان و التكلفة
 مفيدة في تحديد األنشطة التي استراتيجية أن سلسلة القيمة )باسيلي(يرى و

 ،2002باسيلي، (. تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة داخل منظمة األعمال
138(   

األنشطة التي يتولد عنها قيم "أما الشعباني فيرى أن سلسلة القيمة تعني 
، الشعباني( "ة وصوال إلى المستهلك النهائي المواد الخام األساسي منمضافة امتداداً

2005، 56(.  
 ،2001باسيلي، (ويرتكز مفهوم سلسلة القيمة على محورين رئيسين وهما 

103(:  
وهي تلك األنشطة التي يقتنع المستهلكون أنها : تحديد األنشطة التي تضيف قيمة .أ

شركات هذا المفهوم للفصل بين األنشطة  وتستخدم ال،تضيف منفعة أو قيمة للمنتج
  .التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة

 التي يقتنع المستهلكون أن الكلفوهي تلك :  التي تضيف قيمةالكلفتحديد . ب
وتستخدم الشركات هذا المفهوم للفصل بين ، إنفاقها يؤدي إلى إضافة قيمة للمنتج

  .ال تضيف قيمة التي الكلف التي تضيف قيمة والكلف
تضح مما تقدم ان العالقة بين سلسلة القيمة وتحليل القيمة متداخلة إذ أويالحظ 

 إذ،  التي تضيف قيمةالكلفن سلسلة القيمة تركز على األنشطة التي تضيف قيمة وأب
 عمل تحليل القيمة يكون في تنمية األنشطة التي تضيف قيمة واإلبقاء عليها وإبعاد نأ

  . تضيف قيمة وكذلك الحال بالنسبة للتكاليفاألنشطة التي ال
 أن تحليل القيمة أداة علمية منظمة تعمل بصفة دائمة لتحسين )باسيلي(وعليه يرى 

، باسيلي(  غير الضروريةالكلفالقيمة واستبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة ومنع 
2001، 102(.  

 إذ يقصد بها نشاط ،هندسة القيمة جزءاً من أنشطة تحليل القيمةفي حين تعد 
 وذلك من خالل إعادة النظر في ،تصميم المنتج من زوايا مختلفة بأدنى تكلفة ممكنة

  .)105 ،2001باسيلي، (الوظائف أو المنافع التي يحتاجها الزبائن 
 التكلفةوعليه تعد تحليالت هندسة القيمة إحدى اإلستراتجيات المهمة إلدارة 

  .ين الجودة في الوقت ذاته وتحسالتكلفةالتي تهدف إلى خفض 
  

 والمستلزمات الطبية في األدويةتطبيق سلسلة القيمة على الشركة العامة لصناعة 
 نينوى
   المراكز والمسارات التكنولوجية -أوالً

 من  يجب التعرف على المسارات التكنولوجية أي المسار بدءاًءفي البد
 التي في ضوئها يتم تحديد الحصول على المواد األولية وانتهاء بالمنتج التام
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ن المتفحص للمسارات التكنولوجية يرى أن هناك تقارباً في أ  حيث،األنشطة
لمركز اإلنتاجي  اوعليه سيتم تناول ،رض الواقع خالف ذلكأ ولكن على ،المسارات

 أضخم األقسام اإلنتاجية قسم منالهذا  يعد إذ ،قسم الحبوب والكبسوالتهو األول 
كبر عدد أ  ويستوعب،والكبسولللشركة إلنتاجه المتنوع من الحبوب وأهمها بالنسبة 

  :1 إلى باقي األقسام ويكون مساره التكنولوجي كما في الشكل من العاملين قياساً
  

  
 
  
  
  
  
  
  

  1الشكل 
  المسار التكنولوجي لقسم الحبوب والكبسوالت

  .69 ،2006 ،حمودي :المصدر
  

على احتياجاته من المواد األولية من يبدأ القسم باإلنتاج بعد الحصول  إذ
 إذ يقوم بسحب احتياجات شهر كامل ،على تحرير طلب مواد مخازن الشركة بناء

من المواد األولية في ضوء الكمية النظرية المقرر إنتاجها من قبل القسم، إذ يستلم 
القسم المواد األولية وهناك مخزن خاص بالمواد الكيماوية ومخزن خاص بمواد 

 وبعد أن تتم مرحلة تهيئة المواد األولية تبدأ عملية ،بئة والتغليف داخل القسمالتع
 إذ تختلف التركيبات على وفق نوع الحب أو الكبسول وتكون التجزئة ،التجزئة

الوصفة ( للمواد الكيماوية فقط وحسب األوزان الموجودة في سر المعرفة لكل نوعية
 .مراحل للمواد وتتكون بشكل عام من أربع  ومن ثم تبدأ عملية التحضير،)المعملية

وتكون هذه المراحل متشابهة بين النشاطين اإلنتاجيين الحبوب والكبسوالت بعد هذه 
 إذ يتم وضع المادة التي ، ففي حالة الحبوب هناك مكابس،المراحل تبدأ عملية التعبئة

 في تي توضعالحبوب الجاءت من المرحلة الرابعة في عملية التحضير لكبس وإنتاج 
وضع ي ثم ةري ثم وضعها في علب كب،)شيتات(غالفها النهائي على شكل طبقات 

 ثم يحول إلى مخزن اإلنتاج التام ،اإلنتاج التام في الورش اإلنتاجية كمخزن أولي
مخازن ( داخل القسم اإلنتاجي ومن بعدها يرحل إلى مخزن اإلنتاج التام الرئيس

  .)لشركةالتسويق العامة الموجودة لدى ا
  
  
  

مرحلة 
تهيئة 
  المواد

مرحلة 
 التجزئة

 مرحلة
  التحضير

مرحلة 
 التعبئة
  حبوب

 مرحلة
  التغليف
  حبوب

مواد 
 كيماوية

مواد 
و ةتتعبئ

 تغليف

مرحلة 
 التعبئة
  كبسول

مرحلة 
 التغليف
  كبسول

مرحلة 
الخزن 
 األولي

مرحلة 
خزن 

تاج اإلن
 التام
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  1الجدول 
  )المبالغ بالدينار العراقي(      بطاقة كلفة خاصة بقسم الحبوب                      

  
  قسم الكلفةشركة نينوى، اإلدارة المالية،  :المصدر
  

 ثم يوضع .)هوبر(وفي حالة الكبسول تكون عملية التعبئة من خالل جهاز 
 ثم يحول إلى مخزن اإلنتاج التام ،كمخزن أولياإلنتاج التام في الورش اإلنتاجية 

وكذلك الحال  .داخل القسم اإلنتاجي ومن بعدها يرحل إلى مخازن التسويق العامة
  :لبقية المراكز والتي تتمثل باآلتي

  .المركز اإلنتاجي الثاني قسم المراهم والكريمات والتحاميل. 1
  .فم المركز اإلنتاجي الثالث قسم االشربة وقطرات ال.2
  .المركز اإلنتاجي الرابع قسم قطرات العيون. 3

 حيث يظهر فـي     ،عداد بطاقات كلفة لكل منتج    إوتقوم وحدة حسابات التكلفة ب    
مباشـرة  الصناعية غيـر    ال الكلفمباشرة و الجور   واأل بطاقة التكلفة المواد األولية   

  .           بطاقة التكلفة الخاصة بإنتاج الحبوب1ويوضح الجدول 
مسك بطاقات كلف لكافة المنتجات يتم   حيثاألقسام في بقية  الحالوكذلك

               .سواء كانت مراهم أم أشربة أم قطرات عيون
  
   آلية احتساب كلف اإلنتاج في الشركة عينة البحث-اًنيثا
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 نظريةلاوفق على  الشركة على نظام األوامر اإلنتاجية في عملها وتعتمد
 على المراكز الكلف من خالل توزيع التكلفةت احتساب  إذ تبدأ إجراءا،الكلية

 وذلك بحصر ما يخص كل مركز إنتاجي من أجور ورواتب ومستلزمات ،اإلنتاجية
 خرى وفي ضوء تسلسل الدليل المحاسبيأسلعية وخدمية واندثارات ومصروفات 

 هازيعيتم تو ل بعد ذلك يتم تحديد تكاليف المراكز الخدمية.للنظام المحاسبي الموحد
 لم يتم توضيح األسس المعتمدة في توزيع هذه نهأ إالّ .على المراكز اإلنتاجية

 في منأى عن التأكد من صحة التوزيع من عدمه وما ني مما يجعل الباحث،الكلف
  .ثار على كلفة الوحدة المنتجةآينعكس من 

وبعد اإلطالع على المسارات التكنولوجية وطبيعة العملية اإلنتاجية في 
 أن هناك أكثر من إستراتيجية يمكن اعتمادها في الشركة ان الباحثشركة يرىال

في نظر التي واستراتيجية تحليالت هندسة القيمة و المستهدفة التكلفةكإستراتيجية 
 في الشركة عينة البحث على اعتبار التكلفةكثر مالءمة لتخفيض ن هي األيالباحث

تجزئتها إلى أنشطة فرعية ومن لحظة أن المسارات التكنولوجية للمنتجات يمكن 
توريد المادة الخام إلى نقطة تسليم المنتج إلى المستفيد وتحليل تلك األنشطة وبيان 

 ومن ثمة إبقاء األنشطة ذات القيمة المضافة ،يهما عديم القيمةأيهما يضيف قيمة وأ
 واعتماد كلفها عند احتساب كلفة المنتج وحذف األنشطة التي ال تضيف قيمة

  :تيوكاآل جانبينمن خالل تطبيق سيتم تناول هذا الوعليه  .والتخلص من كلفها
  

  كلف األنشطة الرئيسة قبل التطبيق -األولالجانب 
 التكلفةسيتم تقسيم بيانات الكلف المتاحة على عدد األشهر للوصول إلى 

 والسبب في اختيار )أي استخراج المعدل الشهري(الخاصة بالنشاط لشهر واحد 
 وفي ،شهر كمعدل هو أن المواد األولية في األقسام كافة تسحب لمدة شهر كاملال

فرة في ا كما أن البيانات المتو. الشهريالقياسية لإلنتاجضوء ذلك يتم تحديد الكمية 
شهر وألغراض المقارنة الدقيقة تم اعتماد أ ثمانية  ال تغطي إالّالكلفالشركة عن 

بالشكل ن كلف األنشطة تقليدياً تكون إ فعليه واً، شهريمعدالًبوصفها البيانات 
  :اآلتي

   إنتاج الحبوب -النشاط األول. 1
 ويتكون هذا النشاط من مجموعة أنشطة فرعية ولكل نشاط كلفته الخاصة به

   .2بالجدول الموضحة  في البيانات الفعلية وكما وردت
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   2جدول ال

  )المبالغ بالدينار العراقي(    يف لنشاط الحبوبقائمة تكال                         
 كلي جزئي البيان
   :كلفة المواد المباشرة

  66807063.1125 مواد كيماوية
  28405307.975 مواد التعبئة المتداولة

  5415.4625 مواد التغليف
 95217786.55  إجمالي كلفة المواد المباشرة

 82142317.6875  كلفة العمل المباشر
   :التكاليف الصناعية غير المباشرة

  750 مواد نفطية
  2182159.175 أدوات احتياطية
  2802845.15 لوازم ومهمات
  241846.225 مواد إنشائية

  157331.45 كساوي
  620551.6625 مواد غذائية
  904869.41 مواد طبية

  133177.2 مياه
  136296.85 كهرباء

  96000 صيانة مباني وطرق
  985823.125 صيانة آالت ومعدات
  14375 صيانة وسائط النقل

  6875 صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
  87500 خدمات أبحاث واستشارات

  1330961.75 نقل العاملين
  489131.4625 سفر وإيفاد

  2308.3125 مصروفات خدمية أخرى
  80375.4 اندثار مباني وطرق
  784071.8625 اندثار آالت ومعدات
  247238.075 اندثار وسائط النقل

  213585.4125 اندثار أثاث وأجهزة مكاتب
  987245.25 إعانات للمنتسبين

 12505317.77  إجمالي التكاليف الصناعية غير مباشرة
 189865422.0075  إجمالي كلفة الصنع الشهرية

  31/8/2005-1/1 للفترة من ، باالعتماد على بيانات الشركةني من إعداد الباحث:المصدر
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  .حبة )26260750(الحبوب المعدل الشهري لإلنتاج الفعلي الخاص بنشاط 

  
  إذن كلفة الصنع للوحدة الواحدة 

   الخاصة بنشاط الحبوب
                                            

                                                              
               =  

                                            
      . حبة/دينار 7.23   =               

   إنتاج الكبسوالت-النشاط الثاني. 2   
  :اآلتيبالشكل ستكون كلفة الوحدة المنتجة   نفسه السابقاألسلوبباعتماد 

  .كبسولة )9887488(الكبسوالت المعدل الشهري لإلنتاج الفعلي الخاص بنشاط 
  

  إذن كلفة الصنع للوحدة الواحدة 
  = الخاصة بنشاط الكبسوالت

  
  
             =  

                                                           

  كبسولة/دينار 5.1  =             
  
  إنتاج المراهم والكريمات  -النشاط الثالث. 3

بالشكل حدة المنتجة  ستكون كلفة الو نفسه السابقاألسلوبباعتماد كذلك 
  :اآلتي

 )424420( المعدل الشهري لإلنتاج الفعلي الخاص بنشاط المراهم والكريمات
  .مرهمتيوب 

  
  إذن كلفة الصنع للوحدة الواحدة 

   =    المراهم الخاصة بنشاط 
                   

        =                                                                                        
  

  مرهم تيوب /دينار221.5  =        
  
   إنتاج التحاميل-النشاط الرابع. 4

  إجمالي كلفة الصنع الشهرية      
  ري الفعليمعدل اإلنتاج الشه    =

189865422.0075 
      26260750    

 إجمالي كلفة الصنع الشهرية
  معدل اإلنتاج الشهري الفعلي

50408503.06 
9887488  

 إجمالي كلفة الصنع الشهرية
  معدل اإلنتاج الشهري الفعلي

94027583.95 
424420  
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  :اآلتيبالشكل ستكون كلفة الوحدة المنتجة نفسه  السابق األسلوبتماد باع
  .تحميل )1755625(التحاميل المعدل الشهري لإلنتاج الفعلي الخاص بنشاط 

  
  إذن كلفة الصنع للوحدة الواحدة 

  = الخاصة بنشاط التحاميل 
  

                                   =  
  

              تحميل/دينار   6.41=                                
  

   إنتاج االشربة-النشاط الخامس. 5
  .قنينة )467895(االشربة المعدل الشهري لإلنتاج الفعلي الخاص بنشاط 

  
  إذن كلفة الصنع للوحدة الواحدة 

  = الخاصة بنشاط االشربة 
  

                                   =  
                                                      

  قنينة/دينار 284.25=             
  
   إنتاج قطرات الفم-النشاط السادس. 6

  :اآلتيبالشكل ستكون كلفة الوحدة المنتجة نفسه  السابق األسلوبباعتماد و
  .قنينة )142422(الفم المعدل الشهري لإلنتاج الفعلي الخاص بنشاط قطرات 

  
  حدة الواحدة إذن كلفة الصنع للو

  = الخاصة بنشاط قطرات الفم 
  
               =  

                                              
   قنينة/دينار 211.6=             

  
   قطرات العيون -النشاط السابع. 7

بالشكل ستكون كلفة الوحدة المنتجة نفسه  السابق األسلوبباعتماد كذلك 
  :اآلتي

  .قنينة )298125(العيون لفعلي الخاص بنشاط قطرات المعدل الشهري لإلنتاج ا

 إجمالي كلفة الصنع الشهرية
  نتاج الشهري الفعليمعدل اإل

11267889.33 
1755625  

 إجمالي كلفة الصنع الشهرية
  معدل اإلنتاج الشهري الفعلي

132998791.5 
467895  

 إجمالي كلفة الصنع الشهرية
  معدل اإلنتاج الشهري الفعلي

30136442.03 
142422  
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   كلفة الصنع للوحدة الواحدة إذن

  = الخاصة بنشاط قطرات العيون 
  

                               =  
                                     

   قطارة/دينار 236.31=            
  

  
استراتيجية تحليالت هندسة ق  كلف األنشطة الرئيسة بعد تطبي-الجانب الثاني

  القيمة
من متطلبات تطبيق اإلستراتيجية المعينة تحديد ما يخص كل نشاط رئيس من 
أنشطة فرعية وكلف تلك األنشطة ثم الحذف أو اإلبقاء على وفق إضافة القيمة من 

 كل مركز إنتاجي رئيس النشاط في وعليه سيتم تناول ،عدمه من قبل األنشطة
ن يكون تطبيق إستراتيجية تحليالت أ ان ارتأى الباحث وعليه،فيه المهم والكبير

  :هندسة القيمة على األنشطة اآلتية
  

   نشاط إنتاج الحبوب-أوالً
إذ يتم تقسيم الكلف الخاصة بهذا النشاط لألنشطة الفرعية كافة على وفق نسب 

باشرة أم  ماً مباشرة أم أجوراًكانت مواد أما يستنفذ كل نشاط من تلك الكلف سواء
 سبعةعددها  داخل هذا النشاط واألنشطة الفرعية ،تكاليف صناعية غير مباشرة

  :هي كاألتيو
  

  نشاط تهيئة المواد األولية. أ
 أجور هن كلفإ فمن هنا ،في هذا النشاط ال يوجد صرف للمواد إنما تهيئة

جر العامل يستخرج أن معدل أ حيث ،مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة
  :تيةآلاادلة بالمع

  
  عدد المنتسبين/ 5إجمالي رواتب الشركة للفترة جدول  = جر العامل أمعدل 

 =                   3385326215.5 /1028   
  اً دينار3293118.88=                    

      اشهر 3293118.88/8=جر العامل الشهري أمعدل 
  اً دينار411639=                           

  
  :3الجدول هر الكلف كما في وتظ

  
  

 جمالي كلفة الصنع الشهريةإ
  معدل اإلنتاج الشهري الفعلي

70451660.36 
298125  
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  3جدول ال
  قائمة تكاليف لنشاط تهيئة المواد األولية في إنتاج الحبوب

المبلغ المراد  البيان  النشاطصما يخ
 أساس التوزيع توزيعه

 كلي جزئي
 صفر   صفر :مواد مباشرة

 411639X20( 8232780( عدد العاملين  أجور مباشرة
     :م.غ.ص.ت
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 اد إنشائيةمو

  15733 عدد العاملين 157331.45 كساوي
  62055 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية

  90486.8 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية
  13714.28 عدد األنشطة 96000 صيانة مباني وطرق
  1437.5 عدد العاملين 14375 صيانة وسائط النقل

  982.14 عدد األنشطة 6875 صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
  133096.17 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  48913.14 عدد العاملين 489131.4625 سفر وإيفاد

  230.83 عدد العاملين 2308.3125 مصروفات خدمية 
  11482.2 عدد األنشطة 80375.4 اندثار مباني وطرق

  24723.8 عدد العاملين 247238.075 ائط النقلاندثار وس
  30512.2 عدد األنشطة 213585.4125 اندثار أثاث 

  98724.52 عدد العاملين 987245.25 إعانات للمنتسبين
 566641.04    م.غ.ص.إجمالي ت

 8799421.04    إجمالي كلفة النشاط 
  31/8/2005-1/1للفترة من ) شركة باالعتماد على بيانات النيمن إعداد الباحث (:المصدر

  
 فعلى سبيل المثال يتم توزيع نقل ،تم اختيار أساس التوزيع األكثر ارتباطاًوقد 

اً، دينار) 1330961.75(  مبلغ نقل العاملين هو فمثالًالعاملين على عدد العاملين
 الستخراج نصيب العامل الواحد ثم )200(يقسم هذا المبلغ على عدد العاملين 

 وكذلك الحال إذا كان أساس ،ب هذا الرقم بعدد العاملين في هذا النشاط الثانوييضر
 أما إذا كان األساس عدد األنشطة فيقسم على عدد األنشطة ،التوزيع عدد المكائن

  .التكلفةللوصول إلى حصة كل نشاط من هذه 
  التجزئة نشاط .ب
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كيماوية على وفق في هذا النشاط ال يوجد صرف للمواد إنما تجزئة للمواد ال
 تتكون من أجور هن كلفإ فك لذل،األوزان القياسية الموجودة في سر المعرفة لكل نوع

   :4الجدول  وتظهر الكلف كما في ،مباشرةمباشرة وتكاليف صناعية غير 
  
  
  

  4جدول ال
  قائمة تكاليف لنشاط التجزئة في إنتاج الحبوب
المبلغ المراد  البيان  النشاطص يخما

 أساس التوزيع توزيعه
 كلي جزئي

 صفر   صفر :مواد مباشرة
 411639X30( 12349170( عدد العاملين  أجور مباشرة

     :م.غ.ص.ت
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 مواد إنشائية

  23599.71 عدد العاملين 157331.45 كساوي
  93082.5 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية

  135730.2 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية
  13714.28 عدد األنشطة 96000 صيانة مباني وطرق
  2156.1 عدد العاملين 14375 صيانة وسائط النقل

صــيانة أثــاث وأجهــزة 
  982.14 عدد األنشطة 6875 مكاتب

  199644 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  73369.5 ينعدد العامل 489131.4625 سفر وإيفاد

  346.2 عدد العاملين 2308.3125 مصروفات خدمية أخرى
  11482.2 عدد األنشطة 80375.4 اندثار مباني وطرق
  37085.7 عدد العاملين 247238.075 اندثار وسائط النقل

انــدثار أثــاث وأجهــزة 
  30512.2 عدد األنشطة 213585.4125 مكاتب

  148086.6 عاملينعدد ال 987245.25 إعانات للمنتسبين

خـــدمات أبحـــاث  
 87500 واستشارات

بين 
التجزئة (نشاطي

 )والتحضير
43750  

 848090.79    م.غ.ص.إجمالي ت
 13197260.79    إجمالي كلفة نشاط التجزئة

  .باالعتماد على بيانات الشركة نيمن إعداد الباحث: المصدر
  

  التحضير نشاط .ج
كلـف  ب يتحمل هذا النشاط     وعليه ،كيماويةفي هذا النشاط يتم صرف المواد ال      

صناعية غير  ال الكلفمباشرة و الجور   عن األ  فضالً ،)مواد كيماوية (المواد المباشرة   
    :5الجدول  وتظهر الكلف كما في ،مباشرةال
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  5جدول ال
  )المبالغ بالدينار العراقي(  الحبوبإنتاجقائمة تكاليف لنشاط التحضير في                

 أساس التوزيع المبلغ المراد توزيعه لبيانا  النشاطصما يخ
 كلي جزئي

     :مواد مباشرة
  66807063.1125 مخصصة بالكامل 66807063.1125 مواد كيماوية

إجمالي المواد 
 66807063.1125    المباشرة

 411639X40( 16465560( عدد العاملين  أجور مباشرة
     :م.غ.ص.ت

  300 عدد المكائن 750 ةمواد نفطي
  872863.67 عدد المكائن 2182159.175 أدوات احتياطية
  2802845.15 مخصصة بالكامل 2802845.15 لوازم ومهمات
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 مواد إنشائية

  31466 عدد العاملين 157331.45 كساوي
  124110 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية
  180973.6 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية

لألهمية النسبية  133177.2 مياه
  133177.2 مخصصة بالكامل

  54518.74 عدد المكائن 136296.85 كهرباء
صيانة مباني 

  13714.28 عدد األنشطة 96000 وطرق

صيانة آالت 
  394329.25 عدد المكائن 985823.125 ومعدات

صيانة وسائط 
  2874.8 عدد العاملين 14375 النقل

صيانة أثاث 
  982.14 عدد األنشطة 6875 وأجهزة مكاتب

خدمات أبحاث 
  43750 )التجزئة والتحضير( 87500 واستشارات

  266192 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  97826 عدد العاملين 489131.4625 سفر وإيفاد

مصروفات 
  461.6 العاملينعدد  2308.3125 خدمية أخرى

اندثار مباني 
  11482.2 عدد األنشطة 80375.4 وطرق

اندثار آالت 
  313628.745 عدد المكائن 784071.8625 ومعدات

اندثار وسائط 
  49447.6 عدد العاملين 247238.075 النقل

اندثار أثاث 
  30512.2 عدد األنشطة 213585.4125 وأجهزة مكاتب

إعانات 
  197448.8 عدد العاملين 987245.25 للمنتسبين

إجمالي 
 5657453.43    م.غ.ص.ت

إجمالي كلفة 
 88930076.56    نشاط التحضير
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  . الشركة باالعتماد على بياناتني من إعداد الباحث:المصدر
  

  
  
  
  التعبئةنشاط . د

ن هذا النشاط إ فمن هنا ،)مواد تعبئة(في هذا النشاط يتم صرف مواد مباشرة 
 مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة وكما في اًواد مباشرة وأجور م كلفيتحمل

  .6الجدول 
  

  6جدول ال
   )المبالغ بالدينار العراقي(      قائمة تكاليف لنشاط التعبئة في إنتاج الحبوب           

أساس  المبلغ المراد توزيعه البيان  النشاطصما يخ
 كلي جزئي التوزيع

     :مواد مباشرة
مخصصة  28405307.975 واد تعبئةم

  28405307.975 بالكامل

 28405307.975    إجمالي المواد المباشرة
 411639X30( 12349170( عدد العاملين  أجور مباشرة

     :م.غ.ص.ت
  300 عدد المكائن 750 مواد نفطية 

  872863.67 عدد المكائن 2182159.175 أدوات احتياطية 
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 مواد إنشائية

  23599.71 عدد العاملين 157331.45 كساوي
  93082.5 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية

  135730.2 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية
  54518.74 عدد المكائن 136296.85 كهرباء

  13714.28 عدد األنشطة 96000 صيانة مباني وطرق
  394329.25 عدد المكائن 985823.125 الت ومعداتصيانة آ

  2156.1 عدد العاملين 14375 صيانة وسائط النقل
صيانة أثاث وأجهـزة    

  982.14 عدد األنشطة 6875 مكاتب

  199644 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  73369.5 عدد العاملين 489131.4625 سفر وإيفاد

ــة  ــصروفات خدمي م
  346.2 عدد العاملين 2308.3125 أخرى

  11482.2 عدد األنشطة 80375.4 اندثار مباني وطرق
  313628.745 عدد المكائن 784071.8625 اندثار آالت ومعدات 

  37085.7 عدد العاملين 247238.075 اندثار وسائط النقل
اندثار أثـاث وأجهـزة     

  30512.2 عدد األنشطة 213585.4125 مكاتب 

  148086.6 عدد العاملين 987245.25 نتسبينإعانات للم
 2439981.19    م.غ.ص.إجمالي ت



  ]88[                                                       ...  ديثةاستخدام سلسلة القيمة كأحد االستراتيجيات احل
 

أساس  المبلغ المراد توزيعه البيان  النشاطصما يخ
 كلي جزئي التوزيع

إجمالي كلفة نشاط 
 43194459.16    التعبئة

  . باالعتماد على بيانات الشركةني من إعداد الباحث:المصدر
  

  
  
  التغليفنشاط .  ھـ

لذلك ستكون الكلف ) مواد تغليف(في هذا النشاط يتم صرف مواد مباشرة 
  .7الجدول   فيالنشاط كماذا له

   
  7جدول ال

  )المبالغ بالدينار العراقي  (    الحبوبإنتاجقائمة تكاليف لنشاط التغليف في                
 أساس التوزيع المبلغ المراد توزيعه البيان  النشاطصما يخ

 كلي جزئي
     :مواد مباشرة

 5415.4625 مواد تغليف
مخصصة 

  5415.4625 بالكامل

 5415.4625    إجمالي المواد المباشرة
 411639X60( 24698340( عدد العاملين  أجور مباشرة

     :م.غ.ص.ت
  150 عدد المكائن 750 مواد نفطية 

  436431.8 عدد المكائن 2182159.175 أدوات احتياطية 
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 مواد إنشائية

  47199 العاملينعدد  157331.45 كساوي
  186165 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية

  271460.4 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية
  27259.37 عدد المكائن 136296.85 كهرباء

  13714.28 عدد األنشطة 96000 صيانة مباني وطرق
  197164.625 عدد المكائن 985823.125 صيانة آالت ومعدات

  4312.2 عدد العاملين 14375 ئط النقلصيانة وسا
صيانة أثاث وأجهـزة    

  982.14 عدد األنشطة 6875 مكاتب

  399288 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  146739 عدد العاملين 489131.4625 سفر وإيفاد

ــة   ــصروفات خدمي م
  692.4 عدد العاملين 2308.3125 أخرى

  11482.2 د األنشطةعد 80375.4 اندثار مباني وطرق
  156814.3725 عدد المكائن 784071.8625 اندثار آالت ومعدات 

  74171.4 عدد العاملين 247238.075 اندثار وسائط النقل
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 أساس التوزيع المبلغ المراد توزيعه البيان  النشاطصما يخ
 كلي جزئي

اندثار أثـاث وأجهـزة     
 213585.4125 مكاتب 

 عدد األنشطة
30512.2  

  296173.2 عدد العاملين 987245.25 إعانات للمنتسبين
 2335261.04    م.غ.ص.إجمالي ت

إجمالي كلفة نشاط 
 27039016.5    التغليف

  .باالعتماد على بيانات الشركة ني من إعداد الباحث:المصدر
  نشاط الخزن األولي. و 

في هذا النشاط يتم تحويل المنتج التام إلى مخزن أولي داخل الورش 
ناعية غير مباشرة  مباشرة وتكاليف صاًن هذا النشاط يتحمل أجورإ لذلك ف،اإلنتاجية

   .8الجدول  وتظهر الكلف كما في ،فقط
     

  8جدول ال
   )المبالغ بالدينار العراقي(   الحبوبإنتاج في األوليقائمة تكاليف لنشاط الخزن          

المبلغ المراد  البيان  النشاطصما يخ
 توزيعه

أساس 
 كلي جزئي التوزيع

 صفر   صفر :مواد مباشرة
 411639X10( 4116390( عدد العاملين  ةأجور مباشر

     :م.غ.ص.ت
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 مواد إنشائية

  7866.5 عدد العاملين 157331.45 كساوي
  31027.5 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية

  45243.4 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية
  13714.28 نشطةعدد األ 96000 صيانة مباني وطرق
  718.7 عدد العاملين 14375 صيانة وسائط النقل

صيانة أثاث وأجهـزة    
  982.14 عدد األنشطة 6875 مكاتب

  66548 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  24456.5 عدد العاملين 489131.4625 سفر وإيفاد

ــة  ــصروفات خدمي م
  115.4 عدد العاملين 2308.3125 أخرى

  11482.2 عدد األنشطة 80375.4 ار مباني وطرقاندث
  12361.9 عدد العاملين 247238.075 اندثار وسائط النقل

اندثار أثـاث وأجهـزة     
  30512.2 عدد األنشطة 213585.4125 مكاتب

  49362.2 عدد العاملين 987245.25 إعانات للمنتسبين
 328940.38    م.غ.ص.إجمالي ت

 4445330.38   إجمالي كلفـة نـشاط     
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المبلغ المراد  البيان  النشاطصما يخ
 توزيعه

أساس 
 كلي جزئي التوزيع

 ن األوليالخز
  . باالعتماد على بيانات الشركةني من إعداد الباحث:المصدر

  
  القسمنشاط خزن اإلنتاج التام داخل . ز

ل فيما  لكي يحو،في هذا النشاط يتم خزن اإلنتاج التام في مخزن داخل القسم
 مباشرة ن هذا النشاط يتحمل أجورإ لذلك ف،للشركةبعد إلى مخازن التسويق العامة 

   .9الجدول وتكاليف صناعية غير مباشرة فقط وتظهر الكلف كما في 
  
  

  9جدول ال
   )المبالغ بالدينار العراقي( قائمة تكاليف لنشاط خزن اإلنتاج التام في إنتاج الحبوب        

 أساس التوزيع المبلغ المراد توزيعه البيان  النشاطصما يخ
 كلي جزئي

 صفر   صفر :مواد مباشرة
 411639X10( 4116390( عدد العاملين  أجور مباشرة

     :م.غ.ص.ت
  34549.46 عدد األنشطة 241846.225 مواد إنشائية

  7866.5 عدد العاملين 157331.45 كساوي
  31027.5 عدد العاملين 620551.6625 مواد غذائية

  45243.4 عدد العاملين 904869.41 مواد طبية
  13714.28 عدد األنشطة 96000 طرقصيانة مباني و

  718.7 عدد العاملين 14375 صيانة وسائط النقل
صــيانة أثــاث وأجهــزة 

  982.14 عدد األنشطة 6875 مكاتب

  66548 عدد العاملين 1330961.75 نقل العاملين
  24456.5 عدد العاملين 489131.4625 سفر وإيفاد

  115.4 ملينعدد العا 2308.3125 مصروفات خدمية أخرى
  11482.2 عدد األنشطة 80375.4 اندثار مباني وطرق
  12361.9 عدد العاملين 247238.075 اندثار وسائط النقل

ــزة  ــاث وأجه ــدثار أث ان
  30512.2 عدد األنشطة 213585.4125 مكاتب

  49362.2 عدد العاملين 987245.25 إعانات للمنتسبين
 328940.38    م.غ.ص.إجمالي ت

لي كلفة نشاط خـزن     إجما
 4445330.38    اإلنتاج التام

  . باالعتماد على بيانات الشركةنيمن إعداد الباحث: المصدر
  

  تحليالت هندسة القيمة لنشاط إنتاج الحبوب
بعد التعرف على كلفة األنشطة الثانوية داخل نشاط إنتاج الحبوب باالمكان 

   .2الشكل رسم سلسلة القيمة للنشاط كما في 
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  2الشكل 
  )المبالغ بالدينار( سلسلة القيمة لنشاط الحبوب

  
) 190050894.81 (ي إجمالي كلفة الصنع هأنمن الشكل السابق الحظ ي
وفق االحتساب على إجمالي كلفة الصنع إلنتاج الحبوب   في حين كاناً،دينار

سببه  اًردينا )185472.8( والفرق هو اًدينار )189865422.0075(التقليدي 
ن كل نشاط إ لذا ف،)الحبوب والكبسول(وجود أجرة عامل مشترك بين نشاطي 
  .خدماتهيتحمل نسبة من أجور هذا العامل تعادل 

خذ بنظر االعتبار   ؤ تطبيق تحليالت هندسة القيمة ت     بموجبنه  أ انويرى الباحث 
تحذف  أن أما األنشطة التي ال تضيف قيمة فيجب         ،كلفة األنشطة التي تضيف قيمة    

 ال يـضيف أيـة      ن نشاط تهيئة المواد   إ ف عليه ،وبامكان الشركة التخلص من كلفها    
 ونشاط خزن اإلنتاج ،كذلكونشاط الخزن األولي لإلنتاج التام ال يضيف قيمة  ،قيمة

مكان حذف تلك األنـشطة     باإل ومن ثم    ،التام في داخل القسم كذلك ال يضيف قيمة       
  :تيوفق اآلعلى  الحبوب والتخلص من كلفها فتصبح كلفة إنتاج

  
 كلفته اسم النشاط

 13197260.79 نشاط التجزئة 
 88930076.56 نشاط التحضير
 43194459.16 نشاط التعبئة 
 27039016.5 نشاط التغليف

 172360813 إجمالي كلفة إنتاج الحبوب 
  

ومن خالل المقارنة بين كلف إنتاج الحبوب قبل وبعد تطبيق تحليالت هندسة            
  :لقيمة تكون النتيجة من حيث التخفيض كاألتيا

  
 مقدار التخفيض بعد التطبيق قبل التطبيق البيان

 دينار17504609 172360813 189865422 كلفة اإلنتاج الشهري
 دينار210055308 2068329756 2278385064 مقدار التخفيض السنوي

 0.82 6.5 7.32 كلفة الوحدة المنتجة

 نشاط تهيئة المواد 
  

8799421.04  

 نشاط التجزئة
  

13197260.79  

 نشاط التحضير
  

88930076.56    

 نشاط التعبئة
  

43194459.16  

 نشاط الخزن األولي
  

4445330.38  

 نشاط التغليف
  

27039016.5  

 نشاط خزن اإلنتاج التام
  

4445330.38  



  ]92[                                                       ...  ديثةاستخدام سلسلة القيمة كأحد االستراتيجيات احل
 
  
  

  نتاج المراهم والكريمات نشاط إ-ثانياً
يتم تقسيم الكلف الخاصة بهذا النشاط لألنشطة الفرعية كافة في ضوء نسب ما   

  سـبعة   الفرعية داخل هذا النشاط هـي      ة واألنشط ،يستنفذ كل نشاط من تلك الكلف     
وعليـه باعتمـاد األسـلوب       مكائن،سبعة  المكائن  عدد   و  عامالًً 65وعدد العاملين   

   .3رسم سلسلة القيمة للنشاط كما في الشكل حبوب سيكون في خط النفسه المعتمد 
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3الشكل 
   )المبالغ بالدينار( سلسلة القيمة لنشاط إنتاج المراهم والكريمات 

  .ينمن إعداد الباحث :المصدر
  

يالحظ أن إجمالي كلفة الصنع إلنتاج المراهم والكريمات من خـالل الـشكل        
 ، مع إجمالي كلفة الصنع على وفـق االحتـساب التقليـدي           قاب تتط ال آنفاًالمذكور  

ـ   ،المراهم والتحاميل  نوالسبب هو وجود أجرة عامل مشترك بين النشاطي        ن إ لذا ف
  . ذلك العامل أجرةكل نشاط يتحمل نسبة من

خذ بنظر االعتبار   ؤنه بموجب تطبيق تحليالت هندسة القيمة ت      أ انويرى الباحث 
 تحذف، أما األنشطة التي ال تضيف قيمة فيجب أن ،يمةكلفة األنشطة التي تضيف ق    

 وكذلك نـشاط الخـزن األولـي    ،ن نشاط تهيئة المواد ال يضيف أية قيمة     إ ف وعليه
 ونشاط خزن اإلنتاج التام في داخل القـسم كـذلك ال            ،لإلنتاج التام ال يضيف قيمة    

ح كلفة  ذلك باالمكان حذف تلك األنشطة والتخلص من كلفها فتصب        ل و ،يضيف قيمة 
  :تيإنتاج المراهم والكريمات على وفق اآل

 نشاط تهيئة المواد 
  

2261808.5    

 نشاط التجزئة
  

4470797.25  

 نشاط التحضير
  

35953387.9  

 نشاط التعبئة
  

9176520.76  

 نشاط التغليف
  

37331304.15  

 نشاط الخزن األولي
  

1821338.97  

 نشاط خزن اإلنتاج التام
  

2704491.73  
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 كلفته اسم النشاط

 4470797.25 نشاط التجزئة 
 35953387.9 نشاط التحضير
 9176520.76 نشاط التعبئة 
 37331304.15 نشاط التغليف

 86932010.06 إجمالي كلفة نشاط إنتاج المراهم والكريمات
  

 المراهم والكريمات قبل تطبيق تحلـيالت       ومن خالل المقارنة بين كلف إنتاج     
  :تياآلبالشكل  تكون النتيجة من حيث التخفيض ه وبعدهندسة القيمة

  
 مقدار التخفيض بعد التطبيق قبل التطبيق البيان

 دينار7095573.89 86932010.06 94027583.95 كلفة اإلنتاج الشهري
 دينار85146886.6 1043184120.7 1128331007.4 مقدار التخفيض السنوي

 دينار16.68 204.82 221.5 كلفة الوحدة المنتجة
  

  نشاط إنتاج االشربة -ثالثاً
  :4  كما في الشكل االشربةرسم سلسلة القيمة لنشاط سيكون  نفسهوباألسلوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  4شكل ال

  )المبالغ بالدينار( سلسلة القيمة لنشاط إنتاج االشربة
  

ـ      ترك بين نشاطي   أجرة عامل مش   وكذلك هناك  ن إاالشربة وقطرات الفم لذا ف
  .كل نشاط يتحمل نسبة من أجور هذا العامل تعادل خدماته

 نشاط تهيئة المواد 
  

5413287.27    

 نشاط التجزئة
  

5860193.78  

 نشاط التحضير
  

52725936.04  

 نشاط التعبئة
  

10782084.79  

 نشاط التغليف
  

49044156.93  

 نشاط الخزن األولي
  

3625661.19  

نشاط خزن اإلنتاج 
 التام
  

5413287.27  
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حـذف  يأن  يمكـن   نه بموجب تطبيق تحليالت هندسة القيمة       أ انويرى الباحث 
نشاط خزن اإلنتاج التـام داخـل       ونشاط الخزن األولي    ونشاط تهيئة المواد األولية     

  .ضيف قيمةنها التالقسم أل
ن األنشطة التي تضيف قيمة هي التي تمثل كلفة التـصنيع الجديـدة             إوعليه ف 

  :تياآلعلى النحو و
  

 كلفته اسم النشاط
 5860193.78 نشاط التجزئة 
 52725936.04 نشاط التحضير
 10782084.79 نشاط التعبئة 
 49044156.93 نشاط التغليف

 118412371.5 إجمالي كلفة نشاط إنتاج االشربة
  

 ومن خالل المقارنة بين كلف إنتاج االشربة قبل تطبيق تحليالت هندسة القيمة          
  :تياآلبالشكل  تكون النتيجة من حيث التخفيض هوبعد

  
 مقدار التخفيض بعد التطبيق قبل التطبيق البيان

 14586420 118412371.5 132998791.5 كلفة اإلنتاج الشهري
 175037040 1420948458 1595985498 مقدار التخفيض السنوي

 31.18 253.07 284.25 كلفة الوحدة المنتجة
  

  نشاط إنتاج قطرات العيون -رابعاً
وكذا الحال سيكون التخفيض في كلف إنتاج القطرات بعد تطبيق سلسلة القيمة            

  .6كما في الجدول 
   

  6الجدول 
 مقدار التخفيض بعد التطبيق قبل التطبيق البيان

 11327944.99 59123715.37 70451660.36 ريكلفة اإلنتاج الشه
 135935339.88 709484584.44 845419924.32 مقدار التخفيض السنوي

 38 198.31 236.31 كلفة الوحدة المنتجة
  

  علىن ملخص مقدار التخفيض والذي يخص األنشطة محل التطبيق كانإلذا ف 
  :تيوفق اآل
  

 نسبة التخفيض خفيض السنويمقدار الت مقدار التخفيض الشهري النشاط
 %11 210055308 17504609 الحبوب



 ]95[ الدكتور الشعباين و احلديدي 
 

 %7.5 85146886.6 7095573.89 المراهم والكريمات
 %11 175037040 14586420 االشربة

 %16 135935339.88 11327944.99 قطرات العيون
 --- 606174574.5 50514547.88 إجمالي التخفيض

  
 ولو بحث كافة للتقيد بمحدودية صفحات الخذ األنشطةأنه لم يتم أمع مالحظة 

مكن عرض مقدار التخفيض السنوي في إجمالي كلف اإلنتاج أخذت األنشطة كافة أل
  .ستوى الشركةمولألنواع كافة على 

  
  الخالصة

 لم تعد ذات جدوى في خفض الكلف نظـراً          التقليدية تاتضح أن االستراتيجيا  
ر تركيبة الكلف التي كـان يـشكل فيهـا          للتغير الحاصل في األنظمة اإلنتاجية وتغي     

عنصر األجور النسبة الغالبة فيما تشكل اليوم الكلف الصناعية غير المباشرة الحصة            
األكبر نظراً النحسار العمل اليدوي في ظل األتمتة واستخدام الحاسوب فـي إدارة              
األنظمة اإلنتاجية، وعليه دعت الحاجة إلى اسـتخدام اسـتراتيجيات جديـدة تعـد              

 الـشركة   مستراتيجية سلسلة القيمة من أهم تلك االسـتراتيجيات، إذ تقـوم بتقـسي            ا
والعمليات اإلنتاجية على عدة أنشطة رئيسة وأخرى فرعية، وتعمل علـى حـذف             
األنشطة غير الضرورية، ومن ثم التخلص من كلفها واإلبقاء على األنـشطة التـي              

  .تضيف قيمة فقط
راتيجية على الصناعات العراقية وبالذات     وقد تبين من خالل تطبيق هذه االست      

سهمت في تخفـيض    أ  فعالً أنها والمستلزمات الطبية    األدويةمة لصناعة   االشركة الع 
 غير الضرورية وحذفها واالستغناء عن      األنشطة من خالل التخلص من      اإلنتاجكلف  
  .كلفها
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  المستخلص
ض  ف ي بع   ت شكل وذلك بسبب زیادة ھ ذه التك الیف إذ         ،  تزاید االھتمام بتكالیف التلوث البیئي    

ھ ذه  ، ل ذلك أص بح ض روریًا عل ى           المواد الخام  من التكالیف الصناعیة عدا تكالیف    % 22الوحدات  
ت  وفر التك  الیف، وعل  ى ھ  ذه   متطلب  ات الرقاب  ة  ھ  ان ُت  َضمن نظ  ام الرقاب  ة الداخلی  ة فی   أالوح  دات 

ة  تحدی  د مكون  ات الرقاب  ة الداخلی  ة البیئی     إل  ىویھ  دف البح  ث  . اإلج  راءات الرقابی  ة الكافی  ة ل  ذلك  
. ومتطلباتھا واقتراح أنموذج لتطویر ھذا النوع م ن الرقاب ة ف ي ال شركة العام ة لل سمنت ال شمالیة          

 أنم  وذج للرقاب  ة الداخلی  ة البیئی  ة وت  وفر متطلباتھ  ا     فرض  یة مفادھ  ا أن وج  ود إل  ىالبح  ث ی  ستند 
س  یتم و.  زی  ادة فاعلی  ة نظ  ام الرقاب  ة الداخلی  ة تج  اه تك  الیف التل  وث البیئ  ي  إل  ى ی  ؤدي وعناص  رھا

 الم نھج التحلیل ي   إل ى اعتماد المنھج الوصفي بما ھو متاح من مصادر عربیة وأجنبی ة، باإلض افة              
 وم ن ث م تحلیلھ ا        مح ل التطبی ق    من خالل اجراء مقابالت شخ صیة واإلط الع عل ى بیان ات ال شركة             

. ھ ا  فی أنم وذج مقت رح لنظ ام الرقاب ة الداخلی ة عل ى تك الیف التل وث البیئ ي         إل ى وتشغیلھا للوص ول    
ومن خالل البحث ننصح الشركة بإتباع ما ورد ف ي األنم وذج المقت رح إذا م ا أرادت زی ادة فاعلی ة                

، وعلى دیوان الرقابة المالیة والجھات المختصة األخرى زی ادة تأكی دھم       ھانظام الرقابة الداخلیة فی   
  ع ن  ف ضالً  تبني سیاسات وإجراءات للرقاب ة عل ى تك الیف التل وث البیئ ي،           على الشركات بضرورة  

  .د بنسب التلوث البیئي المسموح بھا ومتابعتھم لذلك بصورة جدیةیالتق
  
  
  
  

                                                           
مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية علـى تكـاليف         "بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة        *

 .مجد محمد الصائغأ، للباحث بالل "التلوث البيئي في الشركة العامة للسمنت الشمالية
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Abstract 
The interest in environmental pollution has been magnificently increased for the 

increase in costs. Some units may constitute 22% of industrial costs except the raw 
materials. Therefore, units should be warranted an internal control system that is met by the 
cost control requirements and provide the sufficient control procedures. The current 
research also aims to specify the components of environmental internal control and the 
requirements and suggesting a model to develop this sort of control in the State Company 
of Northern Cement. It is hypothesized that the environmental internal control model and 
the provision of requirements may lead to the increase in the system of internal control 
towards the costs of the environmental pollution. The descriptive approach has been 
depended as for Arabic and foreign references. In addition to the analytical approach, the 
interviews and data of the company have been taken into consideration to reach to a 
suitable suggested model to the system of internal control to the costs of environmental 
pollution. It recommended that the company should follow the suggested model to increase 
the efficacy of internal control and the financial control has to ensure the policy and 
procedures of environmental control costs, as well as assisting the rates of allowed 
environmental pollution. 

  
 المقدمة

ظهر االهتمام بالمسائل البيئية والمحافظة عليها خالل العقود الثالثة األخيـرة           
 أول  1972 سنةحول بيئة اإلنسان    لم  واستوكهمن القرن الماضي، وقد كان مؤتمر       

ومع تقدم الصناعات وظهور مشكالت بيئية عالمية مثل         .المؤتمرات في هذا المجال   
 وغيرها من الظواهر الـسلبية األخـرى، ازداد      ظاهرة ثقب األوزون وتغير المناخ    

االهتمام بالبيئة وحمايتها من الملوثات التي يطرحها اإلنسان، وقامت العديـد مـن             
الدول بفرض قوانين لحماية البيئة، تفرض بموجبها غرامات وعقوبات على الجهات 

 جمعيـات   المخالفة لهذه القوانين، وازداد وعي األفراد بهذا المجال فشكل قسم منهم          
 استهالك المنتجات التي ال تـضر بالبيئـة     إلىخذ آخرون يتجهون    ألحماية البيئة، و  

  .والتي سميت بالمنتجات الخضراء
نتيجة ذلك، أخذت الوحدات تتحمل بعض التكاليف حتى تضطلع بواجباتهـا           و

 وصـلت عنـد   نهـا أ حتىهذه التكاليف أصبحت تتزايد بشكل مستمر، ،  تجاه البيئة 
من التكاليف الصناعية عدا تكاليف المواد الخام، لذلك إذا         % 22 إلى بعض الوحدات 

فعليها ما أرادت الوحدات أن تقوي من موقفها التنافسي وتزيد من قيمتها في السوق              
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 التكـاليف، وتـضع     هـذه   علـى   متطلبات الرقابة  ةن نظام الرقابة الداخلي   ضمأن تُ 
  .ى هذه التكاليف بتحقيق الفاعلية علالكفيلةاإلجراءات الرقابية 

  مشكلة البحث
في الشركة العامة للسمنت الشمالية من ضعف في        لرقابة الداخلية   انظام   يعاني

 وعـدم تـوافر متطلباتهـا أو         الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي      إجراءات
  . تكاليف التلوث البيئييحول دون تطبيق رقابة داخلية فاعلة على مما، مكوناتها

  
  بحثأهمية ال

 على تكـاليف     فاعل  داخلية  رقابة وجود نظام يستمد البحث أهميتة من أهمية      
 من مجموع التكـاليف التـي تتحملهـا     مهماًلبيئي والتي باتت تشكل جزءاً التلوث ا 

  .الوحدة االقتصادية
  

  هدف البحث
  : تحقيق اآلتيإلىيهدف البحث 

 .تحديد مكونات الرقابة الداخلية البيئية ومتطلباتها .1
ة واقع الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فـي الـشركة العامـة              دراس .2

  .للسمنت الشمالية
 لتطوير نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئـي فـي            نموذجأاقتراح   .3

  .الشركة العامة للسمنت الشمالية
  

  فرضية البحث
  : الفرضية اآلتيةإلىيستند البحث 

متطلباتهـا فـي    مكوناتهـا و  لية البيئية وتـوافر      للرقابة الداخ  نظام وجودإن  
 في  نظام الرقابة الداخلية تجاه تكاليف التلوث البيئيزيادة فاعلية إلىالوحدات يؤدي 

  .تلك الوحدات
  

  منهجية البحث
  : البحثأهدافسيتم اعتماد المنهجين اآلتيين لتحقيق 

  المنهج الوصفي. 1
اجع عربية وأجنبية لها عالقـة  ذلك من خالل االستعانة بما هو متاح من مر      و

  .البحث بمجال
  المنهج التحليلي. 2

ـ  تمـت  المنهج التحليلي من خالل الدراسة التطبيقية التي         باحثاناعتمد ال  ي  ف
 العديد من المقابالت الشخـصية مـع        إجراء ذ تم إ .الشركة العامة للسمنت الشمالية   

بعد ذلك بتحليلها كـي      باحثانمنتسبي الشركة وعلى مختلف اختصاصاتهم، ثم قام ال       
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 تقييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فـي            إلىيتم الوصول   
  .الشركة العامة للسمنت الشمالية

  محتويات البحث
  .طبيعة نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي -
ئي في الشركة العامة     واقع نظام الرقابة الداخلية المطبق على تكاليف التلوث البي         -

  .للسمنت الشمالية
فـي الـشركة العامـة      البيئي  نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث       تطوير   -

  .للسمنت الشمالية
  

  طبيعة نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي
 مع التطورات الـسريعة      منسجماً  تدريجياً شهد مفهوم الرقابة الداخلية تطوراً    

الحقة في الحياة االقتصادية، فالرقابة الداخلية ال تعتمد على إجـراءات منـع             والمت
 اإلجراءات التي تعد لحماية ممتلكات الـشركات مـن الـضياع            إلىالغش بل تمتد    

 اإلجراءات التي تضمن الدقة وزيادة الثقة في إلىكما تمتد . والغش وسوء االستخدام
 عن   االلتزام بسياسات الوحدات، فضالً    السجالت المحاسبية، أو تلك التي تقيس مدى      

  ).5 ،1992البيومي، ( ت الالزمة لتقويم كفاءة عملياتهااإلجراءا
   تعريف نظام الرقابة الداخلية 1-1

 في الفقرة الثامنـة منـه   )ISA No. 400(لقد عرف المعيار الدولي للتدقيق 
 التـي   )ط الداخليـة  الضواب(كافة السياسات وإالجراءات    (نظام الرقابة الداخلية بأنه     

 هدفها في ضمان إدارة إلىتتبناها إدارة الوحدة لمساعدتها قدر اإلمكان في الوصول     
حمايـة   عـن    فـضالً  االلتزام بـسياسات اإلدارة،      من خالل منظمة وكفاءة للعمل    

الموجودات واكتشاف الغش والخطأ ودقة وإكتمال السجالت المحاسـبية، وتهيئـة           
 ،1998االتحاد الـدولي للمحاسـبين،      ) (لوقت المناسب مالية موثوقة في ا   معلومات  

118(.  
 نظام الرقابة الداخلية    Treadway المنبثقة عن لجنة     COSOكذلك عرفت لجنة    

 مجلس إدارة الوحدة أو اإلدارة وكل المـوظفين، وهـي           بوساطةبأنه عمليات تنفذ    
 ,Whitlington & Pany, 1998)  اآلتيةهدافتصمم لتوفير ضمان معقول لتحقيق األ

218) :  
  .االعتماد على القوائم المالية -
  .وفاعليتهاكفاءة العمليات  -
  . االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات -

 شامل لتنظيم العمل وتحديد خطواتهعبارة عن النظام ال(وعرفه آخرون بأنه    
وليات، وكذلك فرض الرقابة على جميـع عمليـات   ؤيد للمسوتوزيع للسلطات وتحد 

  . )3 ،2001 ين،أم( )الوحدة
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 الرئيسة لنظام الرقابـة     هدافومن هذه التعاريف السابقة يمكن استخالص األ      
  :تي اآلهدافألالداخلية ومن أهم هذه ا

  . حث العاملين على االلتزام بسياسات اإلدارة وخططها .1
  . توفير حماية للموجودات .2
  . ومنعهاكتشاف الغش والخطأ  .3
  . اسبيةة الالزمة في البيانات المحتوفير الدق .4
  .تهيئة المعلومات المالية في الوقت المناسب .5
  . تنظيم العمل وتحديد خطواته، وتوزيع للسلطات وتحديد للمسؤوليات .6
  . يةاإلنتاجتشجيع الكفاية  .7
  .  تقديم تقارير سليمة لمتخذي القرارات .8
  .نه تم االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعاتأالتأكد من  .9

ابقة لنظام الرقابة الداخلية يمكن تعريف نظـام         الس هدافومن التعريفات واأل  
  :الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي باآلتي

هو السياسات واإلجراءات التي تضعها إدارة الوحدة والتي تعكس الفلـسفة التـي             (
ها البيئيـة والمتـضمنة، االلتـزام       أهدافتتبناها إدارة الوحدة لمساعدتها في تحقيق       

ة فيما يخص األمور البيئية، وحماية الموجودات البيئية، والتأكد من          بسياسات اإلدار 
االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية، وتهيئة المعلومات المالية وغير المالية          
البيئية، وتنظيم العمل بحيث يضمن مروره باألشخاص الذين لهم الخبرة والمعرفـة            

  .)بأمور البيئة
  بة الداخلية  مكونات نظام الرقا1-2

 خمـسة   1992 في عام    Treadway المنبثقة عن لجنة     COSOلقد حددت لجنة    
  :)82 ،2000جمعة، (مكونات لنظام الرقابة الداخلية وهي 

  .بيئة الرقابة .1
  .تقدير المخاطر .2
  .االتصال والمعلومات .3
   .أنشطة الرقابة .4
  .)المتابعة(التقييم  .5

 .SAS No) 78يق رقم  بإصدار معيار التدق1995 عام AICPAومن ثم قام 
والذي أخذ بما  " اعتبارات الرقابة الداخلية في تدقيق البيانات المالية       "ب ـ  الموسوم   (78

، وسيتم تناول هذه المكونات وتوضـيح       آنفاً والمذكورة COSOورد في تقرير لجنة     
  : إنعكاساتها على نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي وكما يأتي

  ئة الرقابة  بي1-2-1
يقصد ببيئة الرقابة السياسات واإلجراءات التي تعكس اتجاهات اإلدارة العليا          

ن جوهر فاعلية رقابة الوحدة يكمن أوالمديرين بخصوص أهمية الرقابة الداخلية، إذ       
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ـ ،  في اتجاهات إدارتها، فإذا كانت اإلدارة العليا تؤمن بأهميـة الرقابـة            ن ذلـك   إف
دراك العاملين واستجابتهم في تنفيذ تلـك الـسياسات         سينعكس بشكل واضح على إ    

  .)51 ،2002حمد، أ( واإلجراءات
 ةتياآل وتتضمن عوامل الحصول على فهم لبيئة الرقابة المتعلقة باألمور البيئية

   :)434-433 ،1998االتحاد الدولي للمحاسبين، (
  .دةأداء وظائف مجلس اإلدارة ولجانه، المتعلقة بالضوابط البيئية للوح -
فلسفة اإلدارة وطريقة تشغيلها وأسلوبها تجاه قضايا البيئة، مثل جهودها لتحسين   -

األداء البيئي للوحدة والمشاركة في برامج التصديق على أنظمة اإلدارة البيئيـة            
 ردود أفعـال اإلدارة     وهذا يتضمن أيضاً  . والنشر الطوعي لتقارير األداء البيئي    

ك المتعلقة بمتطلبات الرقابة وااللتزام المفروضة تجاه التأثيرات الخارجية مثل تل
  . من قبل السلطات النظامية والوكاالت الملزمة

الهيكل التنظيمي للوحدة، وطرائق إناطة الصالحيات والمسؤوليات للتعامل مـع    -
  . األنشطة والمتطلبات البيئية

ـ "نظام الرقابة اإلدارية، وبضمنه وظيفة التدقيق الداخلي، وإجـراءات           - دقيق الت
  . وسياسات األفراد أو إجراءات الفصل المناسب بين الواجبات" البيئية

، الخصوصيات 14001ويحدد المعيار الدولي ألنظمة اإلدارة البيئية، المعيار 
  :)30 ،2001االنتوساي، (فضل ممارسات الوحدة تجاه األمور البيئية اآلتية أل

  .وضع سياسة بيئية -
نب البيئية والمقتضيات القانونية وغيرهـا فـي        عند التخطيط يتم مراعاة الجوا     -

  . ومرامي إدخال برامج إدارية ذات عالقة بالبيئةأهدافاالعتبار وتحديد 
عـالم بالمتطلبـات    تنفيذ الخطط والسياسات البيئية مثل تدريب المـوظفين، اإل         -

عـداد مخططـات    إالرئيسة توثيق أنظمة اإلدارة البيئية، تـشغيل األنظمـة و         
  . الطوارئ

راقبة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، تحديد أسباب عدم المطابقة مع الخطط          الم -
  . واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ورقابة نظام اإلدارة البيئية

  . التدقيق اإلداري لكافة جوانب النظام -
   تقدير المخاطر 1-2-2

   )400( من خـالل المعيـار رقـم         )IFAC(عرف االتحاد الدولي للمحاسبين     
 (ISA NO. 400) مخاطر المعلومات الخاطئة، والتي تحدث في (مخاطر الرقابة بأنها

رصيد حساب أو طائفة من المعامالت التي يمكن أن تكون جوهريـة بمفردهـا أو               
عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة أو طوائف أخرى والتي ال يمكـن              

سطة النظام المحاسبي أو نظام     منعها أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب بوا       
  .)الرقابة الداخلية
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قد تتضمن المخاطر وجود معلومات خاطئة جوهرية في البيانات المالية بسبب 
أمور بيئية، وقد تكون المخاطر البيئية على مستوى البيانات المالية أو على مستوى             

اسـبين،  االتحـاد الـدولي للمح    (أرصدة الحسابات أو طائفة المعامالت وكما يأتي        
1998، 432(:   

  :  المخاطر البيئية على مستوى البيانات الماليةلىأمثلة ع
  .مخاطر تكاليف االلتزام الناشئة عن متطلبات تشريعية أو تعاقدية -
التأثيرات المحتملة لمتطلبات بيئية محددة من قبل الزبـائن، ولـردود أفعـالهم              -

  . الممكنة حول التصرف البيئي للوحدة
  ت واالتصال  المعلوما1-2-3

إن قضايا الرقابة المتصلة بعناصر البيانات المالية المتأثرة بالمسائل البيئيـة           
وباألخص ما يرتبط منها بالديون وااللتزامات أو األحكـام الخاصـة باألضـرار             

 ما تكون قضايا معقدة، وينبغـي االعتـراف بالتكـاليف    المتعلقة بالموجودات غالباً  
 للمبـادئ   ودات البيئية وتقديرها واإلبالغ عنهـا وفقـاً       البيئية وااللتزامات والموج  

  ). 15 ،2001االنتوساي، ( المحاسبية المقبولة عموماً
وتعد اإلدارة هي المسؤولة عن التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانـات           

 استشارات فنية مـن مختـصين، كالمحاسـبين          طلب إلى  اإلدارة  تلجأ وقد،  المالية
ء البيئة اآلخرين، لمساعدتها في وضـع التقـديرات المحاسـبية    والمهندسين وخبرا 

االتحاد الدولي  (ات المتعلقة باألمور البيئية إذ يقوم هؤالء الخبراء باآلتي          فصاحواإل
   :)438-437 ،1998للمحاسبين، 

تحديد الحاالت التي يتم فيها إقرار االلتزامات والتقديرات ذات العالقة المطلوبة،  -
 موقع لتحديد فيما إذا حدث تلوث، أو فيمهندس بيئي بتحقيق أولي  قد يقوم    مثالً

  . لتحديد المسؤولية القانونية للوحدة في استعادة الموقعاًقد يستخدم محامي
تجميع المعلومات الضرورية التي تشكل أساس التقديرات أو تـوفير تفاصـيل             -

د يقوم خبير بيئي     ق  في البيانات المالية، مثالً    إفصاح إلىالمعلومات التي تحتاج    
بفحص الموقع لغرض المساعدة في تحديد الكمية الطبيعية لمستويات التلـوث،           

  . ودراسة الطرائق البديلة المقبولة في إصالح الموقع
المساعدة في تصميم خطط عالجية للملوثات التي طرحتها الوحدة أو المساعدة            -

  .في احتساب تكاليف تلك الخطط
   أنشطة الرقابة1-2-4

 فضالً عن بيئة الرقابة، التي وضعتها اإلدارة        –لسياسات واإلجراءات هي ا 
  .)Elder & Beasley, 2000, 295( الوحدة االقتصادية أهدافلتحقيق 

  ومن أمثلة السياسات واإلجراءات التي يتم وضعها على األمور البيئية اآلتي            
  :)434 ،1998االتحاد الدولي للمحاسبين، (
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 عن االلتزام بالقوانين واألنظمة     سات البيئية للوحدة، فضالًً   مراقبة االلتزام بالسيا   -
  . البيئية ذات العالقة

 تـسجيل الكميـات     االحتفاظ بنظام معلومات بيئي مناسب، والذي يتضمن مثالً        -
الفعلية للنفايات المنبعثة والخطرة، والخواص البيئيـة للمنتوجـات، وشـكاوى           

الوكاالت الملزمة وحدوث وتأثيرات    المساهمين، ونتائج التفتيش المنجز من قبل       
  .وغيرها..……الحوادث

 الكميات  مثالً،  توفير مطابقات للمعلومات البيئية مع المعلومات المالية المناسبة        -
  .  مع تكاليف التخلص من النفاياتاإلنتاجالفعلية لنفايات 

  . تحديد األمور البيئية المحتملة والطارئة ذات العالقة التي تؤثر على الوحدة -
   المتابعة 1-2-5

يم الدوري لمختلف مكونات الرقابـة الداخليـة،        يتعني المتابعة المستمرة والتق   
لتحديد إذا ما كانت تعمل كما هو مطلوب، ولتحديد مدى الحاجة إلجراء التطـوير              

ن أإذ  . والتحديث المطلوب لمسايرة الظروف وتفادي احتمال تقادم الرقابة الداخليـة         
ة عرضة للتقادم فقد يصبح مع مرور الزمن وتغير الظـروف           نظام الرقابة الداخلي  

غير مناسب، إن المعلومات الالزمة إلجراء التقويم والتحديث تتأتى مـن مـصادر             
مختلفة تشمل دراسة واقع نظام الرقابة الداخلية وتقارير المدقق الداخلي، والتقارير           

مثل الوكاالت المهتمـة    االستثنائية عن أنشطة الرقابة والتقارير بواسطة المنظمات        
 التي تخسرها الوحدة نتيجة عدم الوفاء بواجباتها تجاه         ىبحماية البيئة، وعدد الدعاو   

  . )Wiley & Sons, 1997, 249(البيئة 
  

   متطلبات نظام الرقابة الداخلية على األمور البيئية1-3
  : اآلتيفرايتطلب النظام السليم للرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي تو

   قوانين ومعايير بيئية 1-3-1
 تحسين نوعية الحياة وظروفها للمواطنين      إلىالقوانين والمعايير البيئية     تهدف

وذلك باإلبقاء على التوازن الطبيعي وتحقيـق       ،  وحماية البيئة وعناصرها المختلفة   
، بحيث  التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق مفهوم اإلدارة السليمة لعناصر البيئة        

يتم تجنب ووقف النشاطات المضرة بالبيئة واالستغناء عن المواد التي تنتج عنهـا             
  .)10 ،1996الشراري، (أخطار بيئية 

   نظام إدارة بيئية 1-3-2
جزء من اإلدارة الكلية للوحـدة      (عرفت اإلدارة البيئية من قبل البعض بأنها        

سؤوليات والممارسات وأساليب والتي تشمل الهيكل التنظيمي وتخطيط الفعاليات والم
العمل والعمليات والموارد لغرض تطوير وتنفيذ وإنجاز ومراجعة تنفيـذ الـسياسة            

   .)6 ،2000الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ( )البيئية
  أشخاص يقومون بعملية الرقابة البيئية 1-3-3
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كاليف التلوث البيئـي    حتى يكون قسم الرقابة الداخلية فاعالً في الرقابة على ت         
 المحاسـبة، االقتـصاد     إلـى  ، باإلضافة ن يضم مجموعة من االختصاصات    أيجب  

والتلوث البيئي وخبراء في الصناعة ومحللين ماليين وأخـصائيين فـي العالقـات             
  .)330 ،1999السقا، (العامة 

   المحاسبة البيئية1-3-4
و الخدمـة   ألمنـتج   لم تعد المعلومات المحاسبية قاصرة على تحديد تكاليف ا        

ثر ممارسة الوحـدة ألنـشطتها علـى البيئـة          أونتيجة النشاط، بل امتدت لتغطي      
واستخدام المعلومات الناجمة عن ذلك في مساندة محاسبة الدخل القومي وتطبيقـات       

  . عن مساندة المحاسبة الماليةفضالً، المحاسبة االدارية
تقرير عن معلومات الوحـدة      للقياس وال  منهاج( المحاسبة البيئية بأنها     وتعرف

ذات التاثير البيئي للوفاء باحتياجات األطراف المختلفة في المجتمع سواء كانوا من            
 ) البيئي للوحدةاألداءو من خارجها وبشكل يمكن من الرقابة وتقويم أداخل الوحدات 

  .)5 ،1999عبد السالم، (
  التدقيق البيئي 1-3-5

عبارة عن ( بأنه التدقيق البيئي  EPA/يكية  وكالة حماية البيئة االمرعرفتلقد 
 البيئية للوحدة، للتحقـق مـن       تللممارسافحص موضوعي منظم، دوري وموثوق      

 )الوفاء بالمتطلبات البيئية التي تفرضها القوانين المنظمة للبيئة او سياسات الوحـدة           
)www.epa.gov/sbo/auditbook_500.pdf(.  

 تـستخدمها   أداة( بأنـه     الداخلي  تعريف التدقيق البيئي   إمكانية باحثانيرى ال و
 اسـتخدام   أفـضل  الوحدة ذات التأثير البيئي كي تحقق        أنشطة لتقييم وتقويم    اإلدارة

  .)للموارد المتاحة والحصول على معلومات يمكن الوثوق بها
  

 في الشركة العامـة     ق على تكاليف التلوث البيئي    نظام الرقابة الداخلية المطب   واقع  
  للسمنت الشمالية

 نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فـي الـشركة            لدراسة واقع 
 عدة مقابالت شخصية مع موظفين في عدة        باحثان ال أجرى،  العامة للسمنت الشمالية  

ر التي تم الحـديث     ، إذ تنوعت المحاو   مختلفة ويعملون في عدة إختصاصات      أقسام،
عنها وبحسب عالقتها بالموضوع، إذ مثلت هذه المحاور جوانـب إداريـة وفنيـة              

  . رقابيةوأخرىوجوانب محاسبية وجوانب تدقيقية 
 مع الكادر الفني    باحثان ال أجراهاوسيتم التعليق على المقابالت الشخصية التي       

قابلـة الشخـصية    التي وردت في اسـتمارة الم األسئلةفي الشركة وبحسب تسلسل   
 المـالك   أنيالحـظ   ذ  إ،  نموذج قياس فاعلية نظام الرقابة الداخليـة      أوالواردة في   

 االختـصاصات الفنيـة   بعضالوظيفي للشركة العامة للسمنت الشمالية يحوي على       
وإن كانت قليلة في مجال التلوث البيئي وسـبل إدارتـه بطريقـة        ،  والتي لها خبرة  

 خبرات في مجاالت وإختـصاصات مختلفـة        فيرتو  ضرورة إلى لما يدعو    علمية،
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مثل الكيمياء والطب والهندسة وغيرها مـن االختـصاصات         ،  فضالً عن المحاسبة  
 التلـوث   أمورن تدير وتراقب    أاالخرى الواجب توافرها في الشركة حتى تستطيع        

 لم  فرةاالمتوهذه الخبرات الفنية     أن إلى، ويشير استقراء الواقع     البيئي بصورة فعالة  
 عند تعيـين هـؤالء     اًو كانت شرط  ، أ تم الحصول عليها من خالل دورات تدريبية      ي

 على قضايا التلوث البيئـي فـي        هم، وإنما نمت هذه الخبرات نتيجة إطالع      األفراد
من خالل حضورهم عدة ندوات عقدتها جهات خارجيـة         وبعض الكتب والنشرات    

 توافر هذه الخبـرات فـي       أهميةوتأتي   .و هيئة البيئة سابقاً   أمثل جامعة الموصل    
  :أمرين
ن المواد التـي    أ، إذ   كبيرةن الشركة تعمل في قطاع معرض لمخاطر بيئية         إ -أوالً

ية المختلفة تعد مواد خطرة وتؤثر      اإلنتاجتطرحها الشركة من خالل المراحل      
على البيئة الداخلية والخارجية للشركة، فهي تتسبب في تلوث الجـو والمـاء         

 على قد تنعكس سلباً،  مجموعة من المشكالتإلىي بدورها والتربة والتي تؤد
  .إن لم تعالج بطريقة صحيحة وعلمية، الشركة

 إن الشركة تحكمها مجموعة من القوانين الواجبة التطبيق من قبـل جهـات              -ثانياً
ـ  بحماية البيئة وتقل   والتي تؤكد على االهتمام   خارجية،   ل حجـم الملوثـات     ي

 تعرضت لمخاطر    وإالّ يةاإلنتاج العملية   أثناءركة  والنفايات التي تطرحها الش   
  .فرض غرامات وعقوبات

ولذلك قامت الشركة باتباع مجموعة من الخطوات والتدابير الفنية فيما يخص           
 يجـب  إذ،   والتفي بالمتطلبات الواجبة التطبيق    أوليةقضايا التلوث البيئي وإن كانت      

وأهـم هـذه    كاليف التلوث البيئـي     تطويرها حتى تزداد فاعليتها في الرقابة على ت       
  :التدابير هي

 االهتمام ومتابعة قضايا    ا شعبة خاصة بكل معمل تابع لها مهمته       أو قسم   إنشاء .1 
  . البيئة والتلوث البيئي والمشكالت التي تنشأ عنه

 خـالل المراحـل     المطروحة مجموعة من الموجودات لتقليل الملوثات       متالكإ .2 
 لتركيـد   وأحواضي تمتلك مجموعة من مرسبات الغبار       ية المختلفة، فه  اإلنتاج
 والتي تسعى   األخرى ومختبرات وغيرها من الموجودات      إطفاء وأجهزةالمياه  

ـ              هالشركة من خاللها لحماية البيئة ومراقبة حاالت التلوث البيئي الـذي تحدث
 مجموعـة مـن الموجـودات       إلى بحاجة   هاأن ية المختلفة، إالّ  اإلنتاجالمراحل  

تعمل على تقليل حجم الملوثات التي      ،   الموجودات السابقة  إلىورة تضاف   طالمت
وذلـك مـن خـالل    ، تطرحها الشركة وكذلك التقليل من مخاطر هذه الملوثات      

  .ق علميةائمعالجتها بطر
 فهي  ، وضع مجموعة من الخطط والسياسات التي تعنى بحماية البيئة من التلوث           .3

 حد ممكن   أدنى إلى المختلفة   اإلنتاج مراحل    تقليل الغبار المنبعث من    إلىتسعى  
 النهـر حتـى     إلى إرجاعها التركيد قبل    أحواضوالعمل على تصفية المياه في      

  . الشركة من مسؤولياتها تجاه الغيرتخلي
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 بشأن التعامـل وتطبيـق      –ن كانت بدائية    إ و – اإلجراءات وضع مجموعة من     .4
و الوزارة التي تنتمـي اليهـا       أالخطط والسياسات البيئية والتي تضعها الشركة       

 تكلفها الدولة االهتمام ومتابعة قضايا التلوث       أخرىجهة خارجية   أي  و  أالشركة  
  .البيئي

  نشر بعض االحصاءات عن مقادير الملوثات البيئية التي تطرحها الـشركة، إالّ            .5
البيئي بشكل يالئم حاجة مـستخدمي       أداءهان الشركة لم تقم بنشر تقرير عن        أ

  .داء البيئي للشركةات األمعلوم
 تجاه الغير،  البيئية من مسؤولياتهاتخلي لكي ما تقوم به الشركةرغم معلى الو

 متسلسلة بشأن التعامل مع المخالفات البيئيـة للقـوانين          إجراءاتن عدم وجود    أ إالّ
 عند الحاجـة     حالة فوضى وعرقلة في العمل، فمثالً      إلى أدى والتعليمات   واألنظمة
لتزامات المحتملة يصعب توفير معلومات عن مقـدار االنحـراف عـن            لتقدير اال 

وهذا انعكـس   ،   وبالتالي مقدار المبالغ المخصصة لهذا االنحراف      ،المعايير المقدرة 
 بسبب مخالفاتها البيئية، ولكـن كـان هـذا قبـل             تحملتها الشركة  غراماتبشكل  

ولكن ،  ف الحالية و عقوبات بسبب الظرو   أ فال يوجد غرامات     اآلن ، أما 2003\4\9
 هنالك تأكيد من قبل وزارة البيئة بأن تقلل الشركة من كمية ملوثاتها ونفاياتهـا وإالّ          

  .تحملت غرامات وفرض عليها عقوبات بسبب مخالفاتها البيئية
 الكادر المحاسبي فـي الـشركة       إلى التي تم توجيهها     األسئلةاما فيما يخص    

 خبـرات   أواليحـوي مهـارات     الكـادر   هذا   أنيالحظ   ف العامة للسمنت الشمالية  
 يستطيعون التعامل مع قضايا التلوث البيئـي، ممـا          المحاسبةشخاص في مجال    أل

  :يأتي السلبية على الشركة وكما آثارهانعكست 
 يتم التعامل معهـا     إذ،  أخرى تتم معاملة تكاليف التلوث البيئي كأي تكلفة عادية          .1

واليوجـد أي   ،  للشركة بـشكل عـام    من خالل المجموعة المستندية والدفترية      
  . دفاتر خاصة لفصل هذه التكاليف بشكل مستقلأومستندات 
 تكاليف التلوث البيئي والتي تقوم الشركة بصرفها التسجل كتكاليف          إنمن هنا ف  

دون أي تمييز لهـا،     من   و األخرى تسجل مع باقي التكاليف      ، وإنما تلوث بيئي 
 وتسجل رواتب العمـال     اإلنتاجتكاليف   تسجل تكلفة مرسبات الغبار على       فمثالً

وهكـذا  ،   تركيد المياه على الرواتب العامة للشركة      أحواضالذين يعملون على    
  . فيما يخص جميع تكاليف التلوث البيئي والتي تم تحديدها في الشركة سابقاً

 في   عن تكاليف التلوث البيئي    فصاح سياسة معينة لإل   الشركة لم تتبن  ن  إكذلك ف 
  .لها األخرى بدمجها مع التكاليف تقوم ، وإنماتقاريرها الماليةحساباتها و

وليس لـديها   و تقدير إلتزامات بيئية محتملة،      أ لم تقم الشركة بتكوين احتياطيات       .2
  . للقيام بذلك معينةإجراءات

 نه اليتعامل مع قضايا التلـوث البيئـي       إ ف قسم الرقابة الداخلية في الشركة     أما
ورة جدية، فلم يحدد هذا القسم إجراءات التـدقيق الـداخلي            بص الذي تحدثه الشركة  

ولم يحدد حتى مجاالت التدقيق البيئي التي يفترض القيـام          ،  التي يفترض ممارستها  
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 التـي وضـعها      اليقوم بفحص الخطط والسياسات البيئيـة      نهإفذلك  كبها بالشركة،   
ـ      ومن ثم فهو   ،المسؤولون الخطـط  اءة وفاعليـة هـذه       اليستطيع الحكم علـى كف
 التقارير التي تظهر مقادير التلوث البيئي والدراسات التي تـتم           أنكما  . والسياسات

  . عن الملوثات البيئية وسبل معالجتها اليؤخذ رأي قسم الرقابة الداخلية فيها
تعاني من ضـعف     فإنها الرقابة الداخلية في الشركة      إجراءات  فيما يخص  أما

  :اآلتي من خالل ي، ويبدو ذلك واضحاًشديد فيما يخص تكاليف التلوث البيئ
 الرقابة على التلوث البيئي      تنفيذ ألغراض معينين   اًشخاصأ لم تخصص الشركة   .1

  .في الشركة
، المختـصة جهات  ال بالقوانين الموضوعة من قبل      ن الشركة غير ملتزمة حالياً    إ .2

وذلك لعدم وجود قوة تمنع هذه المخالفات وتفرض عقوبـات علـى المخـالف             
  .حكام القوانين والتعليماتأل

 رقابيـة   إجراءاتوجد  ت فيما يخص الشكاوى البيئية التي ترفع ضد الشركة، فال           .3
 الشركة تحملـت    نأ إذو كيفية التقليل من تلك الشكاوى،       ألمتابعة هذه الشكاوى    

غرامات خالل الفتـرات الـسابقة لمخالفتهـا لـبعض القـوانين والتعليمـات             
  .الموضوعة

  نظام محاسبي مكتوب يعد مرجعـاً      أو إداريو نظام   أة أي تعليمات     ليس للشرك  .4
 إذحالة معينة تخص قضايا التلوث البيئي، أو للموظفين حين حصول أي مشكلة 

تقدير اللتزامات بيئيـة     وأ إفصاحذا ما طلب منها أي      إ الشركة غير مستعدة     نأ
 يخص قضايا  محاسبي أو إداريبسبب عدم وجود نظام     ،  محتملة من القيام بذلك   

  .التلوث البيئي
  

  قياس درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة على تكاليف التلوث البيئي
بعد وصف نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي في الشركة العامة         

 اآلتية بقياس فاعلية هذا النظام عن طريق المعادلة         باحثانللسمنت الشمالية، سيقوم ال   
  :)179 ،2000د اهللا، عب(

القيمة القياسية  /سئلة المجال نتيجة المقابلة   مجموع القيم المعطاة أل   = درجة الفاعلية   
  100 ×للمجال

 لكل مجال من مجاالت الرقابة على تكـاليف         أوزانعطاء  إ ب باحثانوقد قام ال  
مجال فني بيئي ومجال محاسبي      مجالين،    على باحثانالتلوث البيئي والتي قسمها ال    

  .يئيب
 اعطى المجال الفنـي     إذ،  5 – 1 المدى من    باحثان ذلك استخدم ال   ضالً عن ف

  :∗تيآل وكا)5( قيمة والمجال المحاسبي البيئي )4(البيئي قيمة 

                                                           
 .ا وردت بقائمة المقابالت الشخصية كماألسئلة ∗
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تحديد درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فيما يخص             -
 :تيآلالمجال الفني البيئي وكا

  
  
 
  

اإلجابة نتيجة 
القيمة   يئيالفني الب: المجال   المقابلة

  القياسية
  ال  نعم

 ومعايير بيئية واجبة التطبيق على وأنظمة هل هناك قوانين .1
  0  4  4  .الشركة

و قسم خاص يهتم بأمور حماية البيئـة  أ هل هنالك شعبة خاصة   .2
  0  4  4  .من التلوث بكل معمل

  0  4  4  .تلوث بحماية البيئة من الى هل هنالك خطط معينة تعن.3
 هل هنالك إجراءات معينة ومتسلسلة بشأن تطبيـق الـسياسات           .4

  0  4  4  .البيئية

اذا كانت هنالك إجراءات معينـة ومتسلـسلة بـشأن تطبيـق             .5
السياسات البيئية، فهل يتم تنفيذ هذه االجراءات بصورة صحيحة      

  .كما هو مخطط
4  0  0  

 البيئي الناتج عن     هل هنالك تقارير خاصة تظهر مقادير التلوث       .6
  0  4  4  .كل معمل

 هل تتوافر خبرات ومهارات كافية تظهر مقادير التلوث البيئـي     .7
  0  0  4  . فنياًه معالجتوطرائقالناتج عن كل معمل 

 دورات  إقامة هل قامت الشركة بتطوير الكادر الفني من خالل          .8
 التعامل مع قـضايا التلـوث       تدريبية كي تزيد من فاعليتهم في     

  .البيئي
4  0  0  

 الخطوات التصحيحية مـن     القتراحهل هنالك إجراءات رقابية      .9
 واألنظمـة  مالحظة مخالفات بيئيـة للقـوانين        دقبل الشركة عن  

  .والتعليمات الرسمية
4  0  0  

و كان هنالك دعـاوى     أ تحملت غرامات    نأ لم يسبق للشركة     .10
  0  0  4  . بيئيةأمورقضائية بسبب 

هل لدى الشركة إجراءات معينة للتعامل مع النفايات الخطرة          .11
والتي تسبب تلوث للبيئة، وكيفية التخلص منها ، طبقاً للمتطلبات     

  .القانونية
4  0  0  

  0  0  4  .هل قامت الشركة بنشر تقرير عن إدائها البيئي .12
هل تمتلك الشركة موجودات معينة لتقليـل حـاالت التلـوث            .13

  0  4  4  .يئيالب
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  _  24  52  مجموع القيم القياسية للمجال

  
القيم القياسية  / نتيجة المقابلة   بنعم االجابةمجموع  = درجة فاعلية المجال الفني البيئي    

× 100  
 =24/52 × 100  
 =46% 

تحديد درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فيما يخص             -
 :تيآلوكاالمجال المحاسبي البيئي 

  
  اإلجابة نتيجة المقابلة

القيمة   المحاسبي البيئي: المجال 
  ال  نعم  القياسية

 المصاريف التي تخـص حمايـة        معينة لتحديد  آلية هل هناك    .1
  0    5  .البيئة

هل تسجل المصاريف التي تصرف لحماية البيئة كمـصاريف         . 2
  0    5  .بيئية

مايـة البيئـة    اذا كانت تسجل المصاريف التـي تـصرف لح        . 3
 عنها ضـمن الكـشوفات      فصاحكمصاريف بيئية، فهل يتم اإل    

  .الختامية والدورية
5    0  

هل يتم استخدام سـجالت ومـستندات مناسـبة بخـصوص           . 4
  0    5  .مصاريف حماية البيئة

 عن  فصاح اإل هل تبنت الوحدة سياسة معينة وثابتة بخصوص      . 5
  0    5  .تكاليف حماية البيئة

ءات معينـة بخـصوص تقـدير إحتياطيـات         هل هنالك إجرا  . 6
  0    5  .وإلتزامات بيئية محتملة

و عالميـة للمحاسـبة     أهل يتم االعتماد على معايير محليـة        . 7
  0    5  . البيئيةالتأثيراتوالتدقيق عن 

رامج واالنشطة  هل يتم فحص الخطط البيئية الختبار كفاءة الب       . 8
  0    5  .البيئية وفاعليتها

ن صحة البيانات والمعلومـات الـواردة فـي         هل يتم التأكد م   . 9
  0    5  .التقارير الخاصة بحماية البيئة

لية متابعـة    في عم  فاعلقسم التدقيق الداخلي بدور     يسهم  هل  . 10
  0    5  .تنفيذ االمور البيئية

خـذ  أ، هل يتم شراء مكائن معينةك عند اتخاذ قرار استثماري  .11
    5  5  .االمور البيئية بنظر االعتبار

االمور البيئيـة  عن  هل تؤخذ مالحظات قسم التدقيق الداخلي       . 12
  0    5  .ةبنظر االعتبار من قبل مراكز المسؤولي

هل يتم التأكد من وجود وتشغيل الموجودات التـي تخـص           . 13
    5  5  .حماية البيئة كما هو مخطط لها

  0    5 ومحاسبي محدد ومكتوب يعـد      إداريهل لدى الوحدة نظام     . 14
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  اإلجابة نتيجة المقابلة
القيمة   المحاسبي البيئي: المجال 

  ال  نعم  القياسية
مـن   ويساعد على تنفيذ العمل بشكل ثابت        مرجعاً للموظفين 
  .الجتهاد فيما يخص االمور البيئيةدون فتح مجال ل

هل لدى الشركة خبرات ومهارات محاسبية تستطيع التعامل        . 15
  0    5  .مع قضايا التلوث البيئي محاسبياً

 إقامـة  من خالل    المحاسبيهل قامت الشركة بتطوير الكادر       .16
 فاعليتهم في التعامل مع قضايا التلوث       يادةلزدورات تدريبية   

  . محاسبياًالبيئي
5    0  

، ت للمـسؤوليا  اًالهيكل التنظيمي للوحدة تحديـد    يتضمن  هل  . 17
ينـين للرقابـة    ومن ضمنها الفصل بين الواجبات، ألفراد مع      

  .على االمور البيئية
5    0  

،  المخـاطر البيئيـة     رقابية لتقييم  إجراءات  لديكم هل يوجد . 18
    5  5  .البيئيةلمراقبة االلتزام بالقوانين واالنظمة و

 أومن داخـل الـشركة       رقابية لمعالجة    إجراءات لديكمهل  . 19
    5  5  . والمتعلقة بأمور بيئيةخارجها

  :تيآلبا معرفة لديكمهل  .20
 الميـاه الجوفيـة او    أو أية التزامات قد تنشأ نتيجة تلوث التربة      -

  .اه السطحيةالمي
  .امات قد تنشأ بسبب تلوث الجوالتز أية -
 من خارج الوحـدة، لـم يـتم         أطرافو  أ من موظفين    ى شكاو -

  .حسمها، تتعلق بأمور بيئية

5    0  

    20  100  مجموع القيم القياسية للمجال 

  
القيم /يجة المقابلة نت بنعماالجابةمجموع = درجة فاعلية المجال المحاسبي البيئي 

   100 ×القياسية
              =                         20 /100 × 100    

   =20%  

  االجابـة  مجمـوع = على تكاليف التلوث البيئي ةدرجة فاعلية نظام الرقابة الداخلي   
 نتيجة المقابلة لكل من المجـالين       بنعم

القـيم  /  البيئي والمحاسبي البيئي  الفني
  100 ×القياسية 

                                         =     44 / 152 × 100  
 =                                             29%   

 على تكـاليف التلـوث      المطبق في الشركة  بعد توضيح نظام الرقابة الداخلية      
، سـيتم   وقياس درجة فاعليته والذي كان ضعيفاً     الضعف فيه     نقاط وتوضيح،  البيئي
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فاعلية في الرقابة علـى تكـاليف        أكثر تطوير هذا النظام كي يصبح       فيما يأتي في  
   .التلوث البيئي

  
في الشركة العامة للسمنت   البيئي  نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث       تطوير  
  الشمالية

 تكاليف التلوث البيئي في والتعرف علـى    علىبعد تقييم نظام الرقابة الداخلية      
 الرقابة الداخلية على    نظاملتطوير   نموذجأوضع   اآلتينقاط الضعف فيه، سيتم في      

حتى تستطيع الشركة من خاللـه التعامـل مـع         ،  تكاليف التلوث البيئي في الشركة    
  .لةعالتلوث البيئي والتكاليف المرتبطة به بصورة فا

  :وفق اآلتيعلى  نموذجاأل بعرض الباحثانوسيقوم 
  
   المقترح نموذجاأل أهداف 3-1

  : اآلتيةهدافحقيق األ المقترح تنموذج من وراء األباحثان يبغي ال
 فاعليـة فـي     أكثر تطوير نظام الرقابة الداخلية القائم في الشركة، بحيث يصبح           .1

  .الرقابة على تكاليف التلوث البيئي
 تحديد عناصر تكاليف التلوث البيئي في الشركة والتي سيتم معالجتها من خالل             .2

  . المقترحنموذجإجراءات األ
   المقترح ذجنمولأل المبادئ األساسية 3-2
ن نظـام   أ التكامل بين الرقابة الداخلية البيئية والرقابة الداخلية في الـشركة، إذ             .1

  .الرقابة الداخلية البيئية سيكون جزءاً من نظام الرقابة الداخلية في الشركة
 إجراءات رقابية لجميع أنشطة وأنواع تكـاليف        نموذج الشمول، بحيث يحوي األ    .2

  .التلوث البيئي
 مجموعـة مـن اإلجـراءات       نموذجاألوقاية من مخاطر التلوث، إذ يتضمن        ال .3

الرقابية على األنشطة الفنية ذات التأثير البيئي بحيث يتم مراقبة التلوث البيئـي             
  .عند حدوثه ومحاولة تجنبه قدر اإلمكان

    تصنيف وترميز تكاليف التلوث البيئي3-3
 التلوث البيئي الموجـودة     يمكن تصنيف تكاليف التلوث البيئي بحسب مظاهر      

في الشركة، ويمكن ترميز هذه التكاليف كماهي موجودة في دليل حسابات الشركة،            
وذلـك  ،  على المستوى الثالثي للحساب   ) 9(نه سيتم ترميز هذه التكاليف بالرقم       أ إالّ

  : ها ضمن الحسابات األخرى وكما يأتيئلغرض إظهارها وعدم إخفا
والتـي يمكـن تـصنيفها      ) 319(معالجة التلوث البيئي     تكاليف أجور العاملين ل    .1

  :إلىوترميزها 
  ).3191(ويرمز لها بالرقم ،  أجور العاملين لمعالجة التلوث الجوي-
  ).3192(ويرمز لها بالرقم ،  أجور العاملين لمعالجة تلوث المياه-
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  ).3193(ويرمز لها بالرقم ،  أجور العاملين لمعالجة التلوث الضوضائي-
  ).3194(ر العاملين لمعالجة النفايات ويرمز لها بالرقم  أجو-

والتي يمكن تصنيفها   ) 329( تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة التلوث البيئي        .2
  :إلىوترميزها 

ويرمز لهـا بـالرقم     ،   لمعالجة التلوث الجوي    تكاليف المستلزمات السلعية   -
)3291.(  

ويرمـز لهـا بـالرقم      ،  وث المياه  تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة تل     -
)3292.(  

ويرمـز لهـا    ،   تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة التلوث الضوضائي      -
  ).3293(بالرقم 

  ).3294(ويرمز لها بالرقم ، تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة النفايات- 
يفها والتي يمكن تصن  ) 339( تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة التلوث البيئي        .3

  :إلىوترميزها 
 ويرمز لها بـالرقم     ، تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة التلوث الجوي      -

)3391(.  
ويرمـز لهـا بـالرقم      ،   تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة تلوث المياه      -

)3392.(  
ويرمـز لهـا    ،   تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة التلوث الضوضائي      -

  ).3393(بالرقم 
ويرمـز لهـا بـالرقم    ، لمستلزمات الخدمية لمعالجـة النفايـات   تكاليف ا -

)3394.(  
والتي يمكن ) 379( تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجة التلوث البيئي .4

  :إلىتصنيفها وترميزها 
 ويرمز لها   ، تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجة التلوث الجوي       -

  ).3791(بالرقم 
 ويرمز لهـا    ،موجودات المخصصة لمعالجة تلوث المياه     تكاليف اندثار ال   -

  ).3792(بالرقم 
 ، تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجـة التلـوث الـضوضائي          -

  ).3793(ويرمز لها بالرقم 
ويرمز لها بالرقم   ،   تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجة النفايات      -

)3794.(  
 التلوث البيئـي الـذي      بسبب تتحملها الشركة     تكاليف الغرامات والعقوبات التي    .5

  :إلىوالتي يمكن تصنيفها وترميزها ) 389(تحدثه 



  ]174[الدكتورة البكوع والصائغ                                                                                       
 

 

،  التلوث الجوي  بسبب  تكاليف الغرامات والعقوبات التي تتحملها الشركة         -
  ).3891(ويرمز لها بالرقم 

،  تلـوث الميـاه    بسبب تكاليف الغرامات والعقوبات التي تتحملها الشركة        -
  ).3892(لرقم ويرمز لها با

 التلـوث   بـسبب  تكاليف الغرامات والعقوبات التـي تتحملهـا الـشركة           -
  ).3893( ويرمز لها بالرقم ،الضوضائي

 ويرمز  ، النفايات بسبب تكاليف الغرامات والعقوبات التي تتحملها الشركة        -
  ).3894(لها بالرقم 

   المقترحنموذجاأل  متطلبات 3-4
  : المقترح هينموذجاأل متطلبات أهم أن باحثانيرى ال

  . قوانين ومعايير ومقاييس للملوثات البيئية المسموح بها.1
 نظام للرقابة   إعدادن إيمان االدارة واقتناعها بضرورة      أ البيئية، إذ    لإلدارة نطام   .2

  .مهماً أمراًعلى تكاليف التلوث البيئي يعد 
  .يئية كادر وظيفي له الخبرة والمعرفة الكافية بأمور الرقابة الب.3
  . نظام للمحاسبة عن تكاليف التلوث البيئي.4
فر الموثوقية فـي المعلومـات   اكي تتو،  إجراءات تدقيق النظام المحاسبي البيئي     .5

  . الجهات المستفيدة منهاإلىالتي يتم إيصالها 
   المقترحنموذج  إجراءات األ3-5

ية  إجراءات إداريـة وفنيـة وإجـراءات محاسـب      إلىسيتم تقسيم اإلجراءات    
  :وتدقيقية وكما يأتي

   اإلجراءات اإلدارية والفنية3-5-1
 تطوير الكادر الوظيفي الفني في الشركة لكي يستطيع التعامل مـع قـضايا              -والًأ

، وتستطيع  مما هو عليه في الوقت الحاضر     ،   فاعلية أكثرالتلوث البيئي بشكل    
  :اآلتيالشركة تطوير الكادر من خالل 

 وكيميائيين لهم معرفة وخبرة     أطباء الفني، مثل تعيين      زيادة اختصاصات الكادر   .1
  .في قضايا التلوث البيئي

 إقامة دورات داخلية ولمختلف االختصاصات الفنية، وذلك من خالل االسـتعانة            .2
بجهات من خارج الشركة والتي لها المعرفة والخبرة فـي مجـاالت التلـوث              

  .البيئي
دة الوعي لدى الكادر الفني فـي قـضايا          زيا هاأهداف المشاركة في ندوات تكون      .3

 وغيرهـا مـن الموضـوعات       أضراره، تقليلوسبل  ،  التلوث البيئي ومشكالته  
 هـذا   إدارة  المتعلقة بالتلوث البيئي والتي تعمل على زيـادة فاعليـة          األخرى
  .التلوث
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 االستعانة بجهات استشارية لها الخبرة والمعرفة في مجاالت التلوث البيئي كـي    .4
  .ن فاعلية الكادر الفني في التعامل مع قضايا التلوث البيئيتزيد م

  . اشتراك الشركة ببعض المجالت والنشرات التي تهتم بقضايا التلوث البيئي.5
  

 لغـرض الـسيطرة      الـشركة  تطوير االجراءات والتدابير الفنية التي تتبعها      -ثانياً
  :    التلوث البيئي كما يأتيوإدارة

ذي يهتم بقضايا التلوث البيئي بكل معمل، علـى الـشركة            فيما يخص القسم ال    .1
  :اآلتيةتطويره من النواحي 

 تنويع االختصاصات التي تعمل فيه، والتي يكون لها القدرة على التعامل مع             . أ
  .قضايا التلوث البيئي بشكل فعال

 يعد القـسم الـرئيس فـي إدارة         والذي آخرن يرتبط هذا القسم مع قسم       أ . ب
 أعماله ويقدم نتائج    أوامره،رة مباشرة، بحيث يتلقى هذا القسم       الشركة بصو 

  . الشركة إدارة القسم الرئيس في إلى
 المراقبة على التلوث البيئي بكل معمل، ويعمـل      أعمال يتولى هذا القسم     أن .جـ

 من تقويم الوضع البيئي في المعمل، كما يقوم بنشر تقرير عـن             التأكدعلى  
  .، وحسب حاجة المستفيدين منه دوريإداء المعمل البيئي بشكل

 زيادة فاعلية الخطط والسياسات التي وضعتها الشركة، بحيث تستطيع الـشركة            .2
جهـات  ال نسب التلوث البيئي المسموح بها والمحددة مـن قبـل            إلىالوصول  

  : يأتيما، وك المختصةخارجيةال
مـسموح   النسب ال  إلى  تخفيض الملوثات التي تطرحها الشركة بحيث تصل          .أ

  .بها قانوناً
  . النهرإلى إرجاعها التركيد قبل أحواضمعالجة المياه في   العمل على.ب
 أووذلك بحرقها ، ية المختلفةاإلنتاجد عن المراحل  معالجة النفايات التي تتول.جـ

  . ترى الشركة فاعليتهاأخرى أي طريقة ، أودفنها
  أو ة التي وضعتها الشركة    تطبيق الخطط والسياسات البيئي    إجراءات فيما يخص    .3

راءات بـشكل   ن على الشركة تطوير هذه االج     إ، ف  بها الجهات المسؤولة   ألزمتها
  : وكما يأتيتها زيادة فاعليإلىيؤدي 

ن يحتفظ القسم الرئيس في إدارة الشركة والذي يهتم بقضايا التلوث البيئـي             أ .أ
و أاخليـة   بنسخة عن الخطط والسياسات البيئية الموضوعة من قبل جهات د         

  .خارجية
ن يصدر هذا القسم التدابير الالزمة بخـصوص تطبيـق هـذه الخطـط              أ .ب

 في كل معمل    ذات العالقة  االقسام   إلى وتعمم هذه التدابير     ،والسياسات البيئية 
  .حسب واجبه ودورهبكل 

 الـشركة   إدارة القسم الرئيس فـي      إلى ةن ترفع هذه االقسام تقارير دوري     أ .ـج  
  . بهذا الخصوصأصدرهاتائج تطبيق التدابير التي تبلغه فيها عن ن
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حتى يتم تدقيقها   ،   الرقابة الداخلية في الشركة    إلى يرفع القسم الرئيس تقريره      .د
  .األخرى األقسام ماورد فيها من معلومات لدى واعتماد

 البيئي وليس فقط احصائيات متواضعة أدائها حتى تقوم الشركة بنشر تقرير عن       .4
  :تيالبيئية عليها القيام باآلعن ملوثاتها 

ـ داأ عـن    اً كل قسم مختص بقضايا التلوث البيئي بكل معمل تقرير         يرفع .أ  هئ
  .البيئي بشكل دوري

 الـشركة   إدارة يقوم القسم الرئيس المسؤول عن قضايا التلوث البيئي فـي            .ب
ويصدر عن الشركة بصورة ، بتجميع تقارير االقسام بكل معمل بتقرير واحد   

  .موحدة
ورد في التقرير الموحد من   يقوم قسم الرقابة الداخلية في الشركة بتدقيق ما  .ـج  

  .معلومات قبل نشره
،  حماية البيئة مـن التلـوث      ألغراضة   تطوير الموجودات التي تمتلكها الشرك     .5

 تستعين الشركة ببعض الجهات االستشارية بهذا المجال كي تساعدها          أنويمكن  
على الشركة إقتناءها والتي تساعد الـشركة فـي         في اقتراح الموجودات التي     

يـة  اإلنتاجالسيطرة على التلوث البيئي الذي تسببه الشركة خـالل المراحـل            
  .المختلفة

   االجراءات المحاسبية والتدقيقية3-5-2
وث  تطوير الكادر المحاسبي في الشركة بحيث يستطيع التعامل مع تكاليف التل       -أوالً

  :اآلتي أهمهاق ائ، ويتم ذلك بعدة طركمهاالبيئي والصعوبات التي تح
ت من خارج الشركة مثل     وذلك من خالل االستعانة بجها    ،   دورات تدريبية  إقامة .1

المكاتب االستشارية يتم من خاللها زيادة كفاءة الكـادر الـوظيفي           أو  الجامعة  
  . المعرفة في التعامل مع تكاليف التلوث البيئيوإكسابهمالمحاسبي 

 بعض البلدان التي لها تجربة ناجحـة فـي تطبيـق            إلى االشخاص    إيفاد بعض  .2
كفاء للقيام بذلك حتـى     أالمحاسبة البيئية مثل دولة مصر، ويتم اختيار اشخاص         

  . عودتهم من االيفادديتمكنوا من تدريب الكادر الوظيفي المحاسبي عن
الوعي  زيادة   إلى عقد مؤتمرات وندوات في مجال تكاليف التلوث البيئي تهدف           .3

  .والمعرفة بقضايا التلوث البيئي
 يحملون مؤهالت وخبرات في مجاالت التلوث البيئي وكيفيـة          أكفاء أفراد تعيين   .4

  .التعامل معه محاسبياً
 اشتراك الشركة ببعض المجالت والنشرات التي تهتم بقضايا التلـوث البيئـي             .5

  .محاسبياً
لشركة بحيث تستطيع التعامـل مـع        تطوير المجموعة المستندية والدفترية ل     -ثانياً

  :تيوم الشركة بذلك عليها القيام باآلتكاليف التلوث البيئي، ولكي تق
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 إعداد والسياسات البيئية للشركة، ويتم ذلك من خالل         هدافواأل تحديد االنشطة    .1
دارة الصناعية، قسم التخطيط    قسم اإل (كراس من قبل جميع االقسام ذات العالقة        

  :اآلتي والذي يذكر فيه )المالية، قسم البحوثوالمتابعة، قسم 
 االنشطة والخطط البيئية التي حددتها الشركة مسبقاً، مثل مرسبات الغبـار،            .أ

  . كل مايتعلق بهما من نفقة يعد تكاليف بيئيةنأ إذ التركيد، ضاأحو
 لتحديد تكاليف التلوث البيئي والتي لم يتم ذكرها ضمن الخطـط            آلية وضع   .ب

البيئية، مثالً الغرامات التي تتحملها الـشركة نتيجـة مخالفاتهـا            هدافواأل
 هذا النوع من التكاليف يقع ضمن تكاليف التلوث البيئي بشكل           نأ إذالبيئية،  
 فيما يخص التكاليف التي تنشأ بشكل غير مباشر، فيمكن وضع           أمامباشر،  

 هـذه    لتحميل تكاليف التلوث البيئي بما يخصها من       واألسسبعض المعايير   
  .التكاليف

يخصص لهذه المـستندات لـون       التكاليف السابقة في مستندات خاصة، و      إثبات .2
  .يميزها عن بقية المستندات في الشركة خاص بها

 فضالً عن االجراءات والخطوات التي تمر بها المستندات في الـشركة، تمـر              .3
 جاء بها مـن      قسم البيئة للتأكد من صحة ما      إلىمستندات تكاليف التلوث البيئي     

  .معلومات
 على الشركة   نأ إذ،   معينة أسسوفق  على   تقدير تكاليف التلوث البيئي المحتملة       .4

 يتم تقـدير الغرامـات البيئيـة    تكوين مخصصات لتكاليف بيئية محتملة، فمثالً  
المحتمل ترتبها على الشركة كنسبة من الغرامات التي تحملتها الشركة في تلك            

 المخصص من خالل لجنة تتكون من عـدة اختـصاصات          و يتم تقدير  ، أ الفترة
  . ترى الشركة فاعليتهاأخرىو بطريقة أمحاسبية وفنية وقانونية، 

 يتم احتساب اندثار الموجود البيئي عن طريق التعليمات والمبادىء السارية في            .5
، حدها غرض بيئي  أ متعددة   ألغراض اذا كان الموجود يستخدم      أما ،هذا المجال 
و عـن طريـق     أحسب معدالت ونسب معينـة      باب اندثاره السنوي    فيتم احتس 

  .التقدير
ه علـى   ء على النظام المحاسبي للشركة وبما يكفل احتوا       التعديالت بعض   إدخال .6

 بضمنها تعديل دليل النظام المحاسبي الموحـد      متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية     
  .باحثانكما اقترحه ال

خـالل   من أو أصالً بسجالت الشركة الموجودة ماإ تكاليف التلوث البيئي تسجل  .7
نه في الوقت الحالي يمكن     أ باحثانويرى ال . سجالت خاصة توضع لهذا الغرض    

زها عن  ي مع ضرورة تمي   صالًأتسجيل هذه التكاليف بسجالت الشركة الموجودة       
 يـضاف   فمـثالً -  أي التدمج مع غيرها من التكـاليف       -غيرها من التكاليف    

يزهـا عـن    يليتم تم ،   التلوث البيئي على بند التكاليف المعين      مصطلح لمعالجة 
علـى   ، فعلى سبيل المثال تسجل رواتب العـاملين  األخرىغيرها من التكاليف    
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 وهكـذا تـسجل بقيـة       تب العاملين لمعالجة تلوث المياه    رواك التركيد   أحواض
  .ذجنموالف تكاليف التلوث البيئي ضمن هذا التكاليف كما مر تفصيلها في تصني

 يتم فتح حساب استاذ فرعي، يسجل فيه تكاليف التلوث البيئي كما حـددت فـي            .8
  .ستاذ تكاليف التلوث البيئيأ المقترح، يسمى هذا الحساب بحساب نموذجاأل

 عن تكاليف التلوث البيئي في صلب القوائم المالية، ويمكن إلحـاق            فصاح يتم اإل  .9
ن تكـاليف التلـوث البيئـي بـصورة         تكاليف التلوث البيئي بتقارير وقوائم تبي     

 فيما يخص االستخدامات الداخلية لتكاليف التلوث البيئي فإنه يمكن          أماتفصيلية،  
  .شكل تشاءوبأي  التقارير التي تحتاجها الجهات الداخلية في أي وقت إعداد

 اعتماد كراس يتم فيه تثبيت المعايير ونسب التلوث البيئي المسموح بها والقوانين         .10
  .تشريعات البيئية والخطط والسياسات البيئية التي اعتمدتها الشركةوال

 تحديد مجاالت التدقيق البيئي التي يجب إخضاعها لعمليات التدقيق والتي أهمهـا    .11
  :اآلتي

 التأكد من االلتزام بالقوانين والمعايير والمقاييس البيئية الموضوعة من قبل           .أ
  .ت ونسب الضوضاء المسموح بهماجهات خارجية، كحدود انبعاث الملوثا

  . تدقيق السياسات ونظم اإلدارة البيئية فيما يخص التلوث البيئي.ب
 تدقيق المستندات والسجالت التي يتم تثبيت وتسجيل تكاليف التلوث البيئي           .ـج

  .فيها
 عن مستويات وتكاليف التلـوث      فصاح تدقيق التقارير والقوائم التي يتم اإل      .د

  .البيئي فيها
 على قسم الرقابة الداخلية التعرف على سياسة الشركة فيما يخص الحفاظ على             .12

 هذه أهدافن عليه االطالع على أالبيئية الداخلية والخارجية بصورة كافية، إذ  
وهل أنها مطابقة للقوانين والمعايير     ،  السياسات واإلجراءات الخاصة بتنفيذها   

  .الخاصة بذلك
يس الخاصة بأداء الشركة البيئي، ووضع اآللية        وضع بعض المؤشرات والمقاي    .13

الالزمة للحصول على المعلومات المطلوبة لتقييم مدى كفاءة الـشركة فـي            
  .تطبيق السياسات البيئية

 انحرافات في التطبيق عما هو مخطـط        أيةذا ما اكتشف قسم الرقابة الداخلية       إ .14
، هذه االنحرافـات   التعرف على أسباب     هن علي إ وسياسات بيئية، ف   أهدافمن  

  . الجهات المعنية بذلكإلىومن ثم إيصال توصياته 
ن أ على قسم الرقابة الداخلية متابعة قسم البيئة في كل معمـل، للتأكـد مـن                 .15

  .الموجودات البيئية موجودة وهي تعمل كما هو مخطط لها
ر  على قسم الرقابة الداخلية متابعة قسم البيئة، بضرورة الحصول على تقـاري            .16

دورية يوضح فيه األضرار البيئية المحتملة للمنتج خالل دورة حياتـه مـن             
اجـه وتوزيعـه وحتـى نهايـة         بإنت لحظة الحصول على المادة الخام مروراً     

  .استخدامه
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 يقوم قسم الرقابة الداخلية بتدقيق ما ورد في تقرير دورة حياة المنتج وتحديـد               .17
  .د االلتزامات البيئية المرتبطة بهاالتأثيرات البيئية السلبية حتى يتم تحدي

 فحص جميع القيود الدفترية الخاصة بالبرامج واألنشطة البيئية والتأكـد مـن             .18
  .صحة المستندات المؤيدة لها

 فحص جميع المستندات المؤيدة لألحداث المالية وغير المالية المتعلقة بالجوانب .19
  .ركةالبيئية للش

ندات واسـتيفائها لجميـع الـشروط الـشكلية          التأكد من صحة هـذه المـست       .20
  .والموضوعية

 تثبيت المخالفات البيئية التي تم اكتشافها من خالل تـدقيق أعمـال الـشركة               .21
المختلفة التي لها عالقة بتكاليف التلوث البيئـي واتخـاذ التـدابير الكفيلـة              

  .بمعالجتها
فها وتثبيتها مـن قبـل       متابعة اإلجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم اكتشا       .22

  .األقسام المعنية بذلك
و القيام ببعض المـشاريع     أ اقتناء بعض الموجودات     أرادت ما   إذان الشركة   إ .23

و هـذه   أن هذا الموجـود     أعليها مراجعة قسم الرقابة الداخلية لكي تتأكد من         
 تكاليف تلوث بيئي محتملة ممكن ترتبها على الشركة         أيةالمشاريع خالية من    

  .و القيام بهذه المشاريعأما قامت باقتناء الموجود  إذا
 تتعلق بالتلوث البيئي الذي أحدثتـه،       ألسباب ضد الشركة شكوى     ت اذا ما رفع   .24

ن تمر على قسم الرقابة الداخلية لغرض التأكد من مـدى           أن الشكوى يجب    إف
  .صحتها، ومن ثم يتم عرضها على قسم الشؤون القانونية إلجراء الالزم

  
  تنتاجات والتوصياتاالس

  االستنتاجات
ن هذه المواضيع   أ، إذ   سائل التلوث البيئي مازال ضعيفاً    ن االهتمام بالبيئة وم   إ .1

  . من األمور الثانوية في الشركةدتع
الرغم من وجود بعض    على   ضعف الوعي البيئي لدى الموظفين في الشركة،         .2

  .وضوعالدراسات واالختصاصات الوظيفية والتي تهتم بهذا الم
ن هنالـك مخالفـات بيئيـة       أ هنالك جوانب قصور في أداء الشركة البيئي، إذ          .3

للقوانين والمعايير والحدود المسموح بها للملوثات، والتـي حـددتها هيئـات            
  .مختصة بهذا المجال

 إن أنشطة الشركة لها تأثيرات سلبية على البيئة، إذ يتولد عن أنشطتها ملوثات              .4 
  . وكذلك يتولد عن أنشطتها النفاياتجوية وملوثات مياه

التعامل مع تكـاليف التلـوث       هنالك ضعف في النظام المحاسبي للشركة في         .5
 فصاحن النظام المحاسبي فيها ال يحوي أية آلية معينة للقياس واإل          أإذ  ،  البيئي
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وذلك من  ،  إخفاء تكاليف التلوث البيئي   ذ يتم   إ،  عن هذه التكاليف بشكل واضح    
  .مع بقية التكاليف األخرى في الشركةخالل دمجها 

ن قسم المالية وبقية األقـسام الفنيـة        أ ضعف الكادر الوظيفي في الشركة، إذ        .6
األخرى تعاني من نقص في الخبرات والمؤهالت التي لها معرفة وخبرة في            

  .مجاالت التلوث البيئي والتعامل معه محاسبياً وفنياً
نه ألداخلية على تكاليف التلوث البيئي، إذ        هنالك ضعف في إجراءات الرقابة ا      .7

 تتم العملية   ، وإنما ال يوجد إجراءات رقابية خاصة على تكاليف التلوث البيئي        
دون أي تمييـز    من  الرقابية من خالل نظام الرقابة الداخلية العام في الشركة          

   .إلجراءات الرقابة على تكاليف التلوث البيئي
  
  
  

  التوصيات
جل الحفـاظ علـى البيئـة مـن     أخطط وسياسات جدية من    على الشركة تبني     .1

ن واقع الملوثات أية المختلفة للشركة، إذ اإلنتاجالملوثات التي تصدرها المراحل 
 زيادة نسبة الملوثات التي تطرحها الشركة عن النسب         إلىالبيئية للشركة يشير    

  .المسموح بها
 مـستويات التلـوث     إعداد وتطوير معايير ومقاييس على مستوى الوزارة تبين        .2

 تتحملها الشركة في حالة تجاوزها      أن تي يمكن البيئي المسموح بها والعقوبات ال    
  .لهذه النسب المسموح بها

 عن تكاليف التلوث البيئي كمـا ورد فـي          فصاحأن يتم التثبيت والتسجيل واإل     .3
  .باحثان المقترح الذي عرضه النموذجاأل

 حتى يستطيع التعامل مـع قـضايا        تطوير الكادر المحاسبي والفني في الشركة      .4
ويمكن القيام بذلك من    ،  التلوث البيئي والتكاليف المرتبطة به بشكل فاعل وكفوء       

 نمـوذج التي وردت فـي األ    وخالل اتباع اإلجراءات المقترحة لتطوير الكادر       
  .المقترح

على ديوان الرقابة المالية والجهات المختصة األخرى بقضايا التلـوث البيئـي             .5
ة عليه زيادة تأكيدهم على الشركات بضرورة التقيد بنسب التلوث البيئي           والرقاب

  .المسموح بها ومتابعتهم لذلك بصورة جدية
فاعليـة   إذا ما أرادت زيـادة ،  المقترحنموذج ما ورد في األ  إتباععلى الشركة    .6

  . هانظام الرقابة الداخلية في
ط وعلى كافة المستويات  مراعاة التأثيرات البيئية في مرحلة التخطيعلى الشركة .7

ومختلف المجاالت، إذ يساعد ذلك على ممارسة التخطـيط الـسليم والمتابعـة             
 .الخاصة بذلك الفاعلة من قبل االقسام واإلدارات
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 البيئية في المناهج الدراسية لطلبة المعاهد والبكـالوريوس         المحاسبةإدخال مادة    .8
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 . أدائهم لوظائفهم في المستقبلعندالمرتبطة به بصورة فاعلة 
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  المستخلص

ت ت دفق رأس الم ال    وھ و مح ددا  أالیناقش ھذا البحث أحد أھم  موض وعات التموی ل ال دولي،      
 دراس ة ومناق شة مح ددات ت دفقات رأس     إل ى ھ دف البح ث    ،ف ي ع دٍد م ن دول ش رق أس یا          صالخا

، )2005-1980(دول للم دة  ھذه الالمال الخاص بالتركیز على تغیرات سعر الصرف في عدٍد من       
 س عر   تغی رات أن إال ت ؤثر ف ي ت دفقات رأس الم ال،     عدة فرضیة ترى بأن ھناك عوامل    إلىمستندًا  

استخدم التحلیل النظري الذي ب دأ بالمف اھیم الرئی سة وانتھ ى بتحلی ل العالق ة       وعد أھمھا، تالصرف  
، وع زز البح ث باس تخدام منظوم ة المع  ادالت     عوام ل المح ددة وت دفقات رأس الم  ال   النظری ة ب ین ال  

ث دول ، وتضمنت عین ة البح ث ث ال   لتقدیر النماذج الخاصة بالبحث) 2SLS(یة واختیرت طریقة   ناآل
أھمھا أن تغیرات سعر   ،   عدد من النتائج   إلىتوصل البحث   و). ، مالیزیا اندونیسیاكوریا الجنوبیة،   (

الصرف المنخفضة ھي المتغیر الرئیس المحدد لتدفقات رأس المال في اقتصادیات ھذه الدول، ف ي          
  .  ھناك عالقة مھمة بین تدفقات رأس المال والمحددات األخرىأنحین ال یبدو 
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the changes of Exchanges Rate are the most important among them. The research used the 
theoretical analysis started by the main concepts and ended with the analysis of the 
theoretical relationship between the determinant factors of the capital flows. The research is 
enhanced by using a set of instantaneous equations,  (2SLS) method  is selected to estimate 
the models of the research. The sample of this research involved three countries (South 
Korea, Indonesia and Malaysia). The research concluded some results; the most important 
is that the low variation in Exchanges rate is the main variable which determines the capital 
flows in the economies of these countries, while it is not seem that there is a significant 
relationship between Capital's Flow and the other determinants.   

  
  ة المقدم

فـي اقتـصاديات     رأس المال يعد من أهم المشكالت        ص نق أنمما الشك فيه    
ذه أصبحت ه و،  )دول الخليج العربي  (رغم وجود بعض االستثناءات      النامية،الدول  

بدراسة اقتصاديات التمويل الـدولي      بين المهتمين    جوهر النقاش الحاصل    المشكلة  
وقد ،  )صندوق النقد والبنك الدوليين   (ة   هيئات ومنظمات دولي   أمسواء كانوا باحثين    

بظاللها على سعي هـذه الـدول لتحقيـق التنميـة           ألقت مشكلة نقص رأس المال      
 اإلنتـاج الـدخول وحجـم     التي تعد مسألة ملحـة لزيـادة مـستوى          ،  االقتصادية

ومن هذا المنطلـق  ، مستوى المعيشة في هذه الدولفضالً عن تحسين   ،والصادرات
لضعف مصادر  ونظراً  ،  لتمويل هذه العملية  ول على مصادر    سعت هذه الدول للحص   

 باالقتراض والذي تسبب فـي      إما،  األجنبية المصادر   إلىفقد لجأت   التمويل المحلي   
 لجـذب   المالئماالقتصادي   عبر خلق المناخ     أوسقوط العديد منها في فخ المديونية       

من  اًن عددأسيما وال اً،عد أكثر أمني، والخيار الثاني األجنبية األموالتدفقات رؤوس 
 ، في حين فـشلت دول     )آسيادول نمور   (هذه الدول قد نجح في إدارة هذه التدفقات         

   ). عدم االستقرار السياسي(العتبارات سياسية أكثر من كونها اقتصادية أخرى 
  

  أهمية البحث 
) سـعر الـصرف   بالتحديد  (رأس المال الخاص    دراسة محددات تدفقات    تعد  

األكثـر أهميـة لـدول    مسألة الوهي المهمة التمويل الدولي  عات  موضومن  ة  حداو
  أن سـيما وال ،والـصادرات  اإلنتاجالتنمية وزيادة حجم    تبحث عن مصادر تمويل     

اسـتقرار  (بنجـاح   في إدارة هذه العوامل     تدفقات رأس المال الناجحة تكمن      إدارة  
  ). الخ...،  الصرف، معدالت نمو مرتفعة ومستقرةأسعار

  
  بحث مشكلة ال

أن  السير بعملية التنمية في العديد من الدول النامية في تتلخص مشكلة البحث 
 والـذي يـرتبط كثيـراً       مصادر التمويل على توفير   بمدى قدرتها   أضحى مرهوناً   

 ال  األجنبـي جـزءاً   وتعد تدفقات رأس المال     ،   الناجحة لنظام سعر صرفها    باإلدارة
  .  المضاربةإلى  وليساالستثمار إلىهدف ت شرط أن ،يتجزأ من هذه المصادر

  
  هدف البحث
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رأس المـال   رة في تـدفقات     ث دراسة وتحليل العوامل المؤ    إلىيهدف البحث   
رأس المال  تدفقات  في نجاح إدارة     أسهمت والتي   أهميةوتوضيح المتغيرات األكثر    

    .  التحليل النظري والتجريبيإلىسيا استناداً آفي دول شرق 
  

  فرضية البحث  
ض البحث بأن هناك محددات عدة تؤثر في تدفقات رأس المال الخـاص             يفتر

  .  سعر الصرف يعد أهم هذه المحددات في هذه الدولأن إالّفي دول شرق أسيا، 
  

  منهج البحث 
 األساسية بالمفاهيم   ابتدأالذي   النظري   اإلطار: األول ربط البحث بين جانبين،   

انتهى بتحليل العالقة بين    و،  ل الخاص واالتجاه النظري في تفسير تدفقات رأس الما      
في حين اختص   ،  العوامل المؤثرة وتدفقات رأس المال بالتركيز على سعر الصرف        

، يـة ناآلالجانب الثاني بالتقدير التجريبي والذي استخدمت فيه منظومة المعـادالت           
 األنمـوذج لتقـدير    )2SLS(طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين      رت  واختي

واختيرت ثالث   دات تدفقات رأس المال في عدد من دول شرق أسيا،         دالخاص بمح 
 -1980(غطـت الدراسـة المـدة        وقد   ،)اندونيسياكوريا الجنوبية، ماليزيا،    ( امنه

2005( .   
  

  سياآاألسس النظريـة لدراسـة تدفقات رأس المـال الخاص في دول شرق 
   مفهوم  تدفقات رأس المال -أوالً

مـن خـارج   رأس المال المـادي    الحصول على   ،  اليقصد بتدفقات رأس الم   
تـدفق رأس    يكـون    أنالمحلية، ويمكن    اإلنتاجيةالموارد  دون استخدام   من  الدولة  
 اإلشارة وتجدر   ،)، أفراد مستثمرين  كغير البنو ، شركات   األجنبيةالبنوك  (من  المال  
ن أبخاصـة   ،   الرسمية ليست مـن محـاور بحثنـا         تدفقات رأس المال   أن إلىهنا  

فالتدفقات الرأسمالية الرسمية غالبـاً مـا       ،  االقتصاديةتباطها ضعيف بالمتغيرات    ار
  ). 521، 1988، هاجن(ترتبط بمتغيرات سياسية بحتة 

   تدفقات رأس المال الخاص أشكال -ثانياً
  :وهي بالشكل اآلتي رئيسة أشكال ةالخاص ثالثرأس المال  تدفقات تتخذ

 . المباشراألجنبياالستثمار  .1
 .  من المؤسسات الخاصةالقروض .2
 .  )تدفقات المدى القريب(المضاربة س المال ألغراض أتدفقات ر .3

متزايد من لـدن    رأس المال الخاص يحظى باهتمام       الشكل األول لتدفقات     إن
 فضالً عن   ،أدوات السياسة النقدية والمالية   كرس   وت أولويةالدول النامية التي تعطيه     

تخفيض حجـم   (من التدفقات    لهذا الشكل    مالئمااً  مناخالتي تخلق   قوانين االستثمار   
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 مـن   وغيرها... األجنبيرفع بعض الرسوم التي تعيق تدفق االستثمار        ،  الضرائب
  . ) األخرىاإلجراءات

تميزان بمظاهر سلبية ترافـق هـذه       يلتدفقات رأس المال    ) 2،3(  الشكلين إن
 مـا   إذا )المديونية(  مشكلة يعاني منها االقتصاد    إلىفالقروض قد تتحول    ،  التدفقات

نتيجة سـوء   أسيء استخدامها، وقد عانت العديد من الدول النامية من هذه المشكلة            
منها االقتـصاد   غالباً ال يستفيد    ألغراض المضاربة   إدارتها للقروض، أما التدفقات     

مـن  سرعة تـدفقها    ومن ثم   مدى قريب    إذ تتميز بأنها تدفقات      ،)المضيف(المحلي  
، المعنيةفي الدولة   ظام سعر الصرف    ن انهيار   إلىقد تؤدي   السرعة  هذه  ،   البلد إلىو

 أزمة العمالت التي حدثت في دول شرق أسـيا          على أن ) 2000،  مورسي(ويشدد  
س المال قصيرة األجل والتي أدت في نهاية        أطقية النعكاس تدفقات ر   كانت نتيجة من  

 ,Osei & Others) النظام النقدي والمصرفي في هـذه الـدول   انهيار إلىالمطاف 
2002, 1-4) .  

  
  ) س المالأدوافع تدفق ر( نظرية تدفقات رأس المال الخاص -ثالثاً

 وهـي   ،تدفقاتال رأس المال األسباب التي تفسر حدوث        اتتناقش نظرية تدفق  
 األسـباب  تركز كثيراً على     أنها إال،  تؤكد بأن هناك أسباباً داخلية وأخرى خارجية      

  : ربعة أسباب لحدوث تدفقات رأس المالوهي بذلك تميز أ ،الداخلية
الدول ذوات الدخل المتوسط التي تملك مجاالت واسعة         إلىالتدفقات   ستقطبتُ -أوالً

 مرحلـة  إلـى في الدول المتقدمة التـي وصـلت   لالستثمار تفوق ما موجود   
 عن توافر البنى والهياكـل االرتكازيـة        فضالًً،  للموارد كافة التشغيل الكامل   

  . التي تشكو من نقص كبير فيها منخفضة الدخل بخالف الدول
س رأتشوهات هيكلية في سوق  تدفقات رأس المال قد تعكس في الحقيقة    إن -ثانيـاً 

 األفراد داخل الدولة    إن للسوق الدولية ف   األسهلوبغية الوصول   ،  المال المحلي 
حقق  التي ت  األجنبية األمواليستغلون مبدأ الفائدة المقارنة للتعامل مع رؤوس        

ـ  ةالتكنولوجي بسبب الخبرة والفوارق     أعلىعائداً   ةً مـع رأس المـال       مقارن
  . المحلي

قد ال تكفي مصادر التمويل المحلي لتغطية تكاليف التنمية االقتصادية لـذلك             -ثالثاً
وهنا يأتي دور تدفقات رأس     ،  تحتاج العديد من الدول مصادر تمويل خارجية      

هدفاً عرضياً يظهر فـي تخفـيض       هناك   إنفضالً عن هذا ف   األجنبي،  المال  
 األجنبـي عرض النقـد     ،األجنبيإذ يزيد تدفق رأس المال      ،  معدالت التضخم 

وهذا يزيد من قيمة العملة المحلية  ،ومن ثم يزداد عرض النقد الحقيقي المحلي
  . ويخفض معدالت التضخم

فقات رأس   تـد  هـا تحفيزعلى  في سياساتها التمويلية    تعول العديد من الدول      -رابعاً
 ويعد هـذا بـديالً عـن        ،معدالت فائدة حقيقية مرتفعة   خلق  من خالل   المال  

عن طريق التمويل    ، أو تدخالت البنك المركزي عبر عمليات السوق المفتوحة      
 ويرافق هـذا معـدالت      ،المحلي والذي قد يعني زيادة عجز الميزانية العامة       



  ]13[                                                                          ...  حمددات تدفقات رأس املال اخلاص
  

ل كثيـر مـن   لقـد حـاو  . )Begg, 2001, 5- 7(تضخم مرتفعـة ومتزايـدة   
 مشكلة انعكاس تدفقات    إلىعدم تعرض الدول المتقدمة     االقتصاديين حل لغز    

 المتقدمة اعتمدت كثيـراً   الدولأنعدد من االقتصاديين إذ الحظ ،  رأس المال 
 وهـي  ،ْلوسيما في مراحل تطورها األُ  والالمحليين   واالستثمارعلى االدخار   

المال والذي يرافق اخـتالل     عن انعكاس تدفقات رأس     بهذا أضحت في مأمن     
  .)Begg, 2001, 7-11(الثقة بأداء االقتصاد في الدول النامية 

  
  االتجاهات التأثيرية للعوامل المحددة في تدفقات رأس المال الخاص 

  وتدفقات رأس المالالنمو االقتصادي  -أوالً
 االقتصادية ثرية في عرضها للعوامل المحـددة لتـدفقات رأس           األدبيات إن

بوصفه مؤشراً يعكـس    نمو الناتج المحلي    فالمدرسة الكينزية تؤكد على دور      ،  الالم
زداد ـفعندما ي، األجانب االقتصادي ومستواه في أية دولة بالنسبة للمستثمرين     األداء

ـ  وأ ، االقتصاد يسير على ما يرام     أنجيداً على   يعطي انطباعاً   معدل النمو    ه ـن لدي
ـ     ،   الجديدة األموال المزيد من رؤوس  القدرة على توظيف     ق ـومن ثم سـيزداد تدف

ـ         إلىس المال   أر ـ  ـ تلك الدولة، والعكس صحيح عند انخفاض معدالت النم ن إو، ف
اً صالحاً ـ هذه الدولة ال تمتلك مناخأن إلى األموال رؤوس ألصحابك سيوعز ـذل

وتـدفقات رأس    الكينزيين ربطوا بين معدالت النمو المرتفعة        إن، وبذلك ف  لالستثمار
سعر الفائـدة   (األخرى  وفي الحقيقة هم لم يستبعدوا تأثير العوامل        ال المتزايدة   ـمال

كبر لجذب تدفقات رأس    اً أ  النمو المرتفع جانب   أعطوا أنهم   إال،  )ره من العوامل  ـوغي
  ). Mohey – ud- din, 2007, 1-4(المال 

  
   سعر الفائدة وتدفقات رأس المال الخاص -ثانياً

ه بالمتغير  ـويصفون،  كثيراً على متغير سعر الفائدة    ن  وثالمحدلكالسيك  اعول  ي
ة تحليلهم ـوخالص، رأس مال جديدة بجذب تدفقات األمرأهمية عندما يتعلق  األكثر  

ـ    إلـى  ارتفاع سعر الفائدة يجذب مزيداً من تدفقات رأس المال           أن ة ـ داخـل الدول
 سعر الفائدة   إذ يعكس ،  يقوض من حجم هذه التدفقات     انخفاضه   أنحين  في  ،  المعنية

فكلما زاد سعر الفائدة    ،  )ائد على رأس المال   عال( األجنبين وجهة نظر المستثمر     ـم
 إلـى  ماله   رأس لتوجيه   األجنبي الحافز لدى المستثمر     يزداد وبذلك،  ائدعزاد هذا ال  
  . )3-7، 2002، عبد العظيم(هذه الدولة 

  
   تغيرات سعر الصرف وتدفقات رأس المال -ثالثاً

 فارتفـاع ،   متبادلة تربط تغيرات سعر الصرف بتدفقات رأس المال        ةقثمة عال 
ممـا يزيـد مـن      ،   داخل الدولة  إلى األجنبيرأس المال   سعر الفائدة يجذب تدفقات     

ومن ثمة تزداد القيمة الحقيقية     ،  عرض النقد المحلي   إلى نسبة   األجنبيعرض النقد   
، )وغيرهـا  ... اإلسـترليني ه  الجني،  الدوالر( األجنبيةرتها  يللعملة المحلية لقاء نظ   

عـرض   من يؤثر في سعر الـصرف بواسـطة          ي تدفقات رأس المال ه    إن ف وبهذا
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بأن تغيرات سعر الصرف المفرطة تخلق  اً يؤكد    عرضاً تحليلياً معاكس   أن إالّ النقود،
 تجنب االستثمار في الـدول التـي        إلى األموالتدفع بمالكي رؤوس    مخاطر عالية   

تـدفقات رأس  وهنا سـتتأثر  ،  صرف عمالتهاأسعارة في تغيرات مفرطتعاني من  
في عـرض    تؤثر   األخيرة إنإذ  ،  المال وكذلك سعر الفائدة بتغيرات سعر الصرف      

فـي  نعكس مباشرة   ي وهذا س  ،)لألسعارالمستوى العام   / عرض النقد   (النقد الحقيقي   
في ظـل  هنا بأنه ، ونذكر )Athukorola & Rajapatirna, 2002, 3- 7(سعر الفائدة 

 تدفقات إن ف)التثبيت الجزئي أو الكامل( أشكالها الصرف الثابتة باختالف أسعارنظم 
الدولة للسيطرة علـى    إذ تتدخل   ،  رأس المال لن تؤثر كثيراً في قيمة العملة المحلية        

 وهـذا   ،تغيرات سعر الصرف تجنباً لحدوث تغيرات واسعة في قيمة العملة المحلية          
 هذه الـدول وصـلت   والسيما أن رأس المال، تدفقاتسيزيد من المخاطر ويخفض    

للتدفقات الكبيرة التي حصلت    بوصفه نتيجة    مستوياتها التوازنية    إلى صرفها   بأسعار
  . تطورها اُألولفي مراحل عليها 

 الجنوبيـة كوريـا   ( دوالً مثـل     إنفوفي ظل هذه العالقة المعقدة والمتشعبة       
في جذب تدفقات    ركزت اهتمامها    آسياق  وغيرها من دول شر   )  وماليزيا واندونيسيا

د تغيراتـه لتعطـي للمـستثمرين       يجديدة على سعر الصرف عبر تقي     الرأس المال   
 أسـعار ، في حين استخدمت     إليها أموالهم لتوجيه رؤوس    األمان قدراً من    األجانب

 أصـبح وبـذلك   ،   مساعدة لتخفيض حجم تغيرات سعر الصرف      أداةًالفائدة بوصفها   
في هذه الدول متضمنة سـعر       رئيسة لجذب تدفقات رأس المال       سعر الصرف أداة  

العمالت التي شهدتها دول شرق أسيا عام    بعد أزمة   و،  الفائدة الذي أصبح أداة ثانوية    
 إال توجهت العتماد نظام التعويم المدار       )اواندونيسيمثل تايالند   ( دوالً   إنف،  1997

 & Cavoli). )ربط بالـدوالر ال(سعر الصرف الثابت  عادت مؤخراً نحو نظام أنها
S.Rajan , 2005, 5-8) ، أمثال العديد من االقتصاديين قبلأثير جدل واسع من وهنا 

في  نظم التعويم    أنفي  ) 2000،نماكينو(و  ) 2000 ،كاواي(  و )2000،  اكي ياما (
عمالتهـا بالـدوالر   ربط عن ، فهذه الدول لم تبتعد   أساساًشرق أسيا لم تكن معومة      

  .)Fukuda, 2004, 71-75 ()1997( مة العمالت عامحتى بعد أز
العالقة بين تغيرات سعر الصرف وتدفقات رأس المال انتقل         النقاش حول    إن

 يتمويل الـدول البعن تساؤل طرح على المهتمين  اإلجابةخيرة نحو في السنوات األ  
  االنفتاح على سوق رأس المال الدولي والتمـسك        إمكانيةويدور هذا التساؤل حول     

نظرية المثلث الصعب غالباً ما أكـدوا علـى          فمؤيدو،  ثابتالصرف  البنظام سعر   
 الدولة سـتفقد    أنأكدوا في الوقت نفسه على       أنهم إال ،تحقيق هذين الهدفين   إمكانية

أن اهتمام الدول سيوجه بشدة صوب الـدفاع        فضالً عن   ،  استقاللية سياستها النقدية  
 أزمة العمالت في شرق أسيا كشفت استحالة نإ ،)Joshi, 2003,  2-4(عن المثبتات 

على سـوق رأس المـال الـدولي        الجمع بين نظام سعر الصرف الثابت واالنفتاح        
 هدف استقرار   أننظرية بحتة، في حين يؤكد الواقع       حت فكرة المثلث الصعب     ضأو

ن ولـيس كمـا     امتضادن  اواالنفتاح على سوق رأس المال هما هدف      سعر الصرف   
  .  تحقيقهما معاًبإمكانيةية المثلث الصعب  نظرأنصار ييدع
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  التقدير التجريبي لمحددات تدفقات رأس المال الخاص 
 للعوامل المـؤثرة فـي      إحصائيالنظري إجراء تحليل     اإلطار إثباتيتطلب  

واختيرت متغيراته اعتماداً على النظرية      األنموذجوقد وصف   ،  تدفقات رأس المال  
واختيرت ثالث دول اتـسمت بـإدارة       ،   بالموضوع االقتصادية والدراسات المتعلقة  

، ماليزيـا ،  نوبيـة جالكوريا  (ناجحة لتدفقات رأس المال تقع جميعها في شرق أسيا          
 ،جمعت البيانات اعتماداً على منشورات صندوق النقد والبنك الـدوليين         ،  )اندونيسيا
  .  الذي تصدره االونكتاد2006االستثمار العالمي للعام تقرير ن فضالً ع

  
   اإلحصائي األنموذجتوصيف  -أوالً

 أكثـر والتي تعد  )2SLS(الصغرى ذات المرحلتين اختيرت طريقة المربعات    
  :  بالشكل اآلتياإلحصائي األنموذجوقد وصف انسجاماً مع دراستنا 

EXt  = a0+ b1G + b2Mt+ b3Cap +  ei ………… (1)  
 
Cap = a0 + b1 gr + b2r + b3EXt + ei …………….(2)  

  :ن احيث
  

EXt  =  تغيرات سعر الصرف الحقيقي.  
G  =  اإلنفاق الحكومي بوصفه نسبة من الناتج المحلي.  

Mt =  عرض النقود بوصفه نسبة من الناتج المحلي.  
Cap =  تدفقات رأس المال بوصفها نسبة من الناتج المحلي.  

gr =  معدل النمو للناتج المحلي الحقيقي.  
r =  سعر الفائدة الحقيقي.  

EXt =   1تغيرات سعر الصرف الحقيقي التي قدرت بالمرحلة.  
)b1-b3( =  معامالت األنموذج المقدرة.  

ei  =  قدر الخطأ العشوائيم.  
    تفسير النتائج الخاصة بكوريا الجنوبية-ثانياً

 قيمـة الحـد     إلى )b0(تشير   الخاصة بتغيرات سعر الصرف      1المعادلة  في  
تغيرات في سعر الصرف حتـى      لة على أن هناك     دالالثابت وهو ذو إشارة موجبة      

 معنوية هـذه    )t(وقد أظهر اختبار    ،  األنموذجالمفسرة في   في ظل غياب المتغيرات     
  . المحتسبة عن نظيرتها الجدولية )t(إذ زادت قيمة المعلمة 

 نأ، إذ   يذكر الحكومي، ولم يكن لهذا المتغير تأثير        اإلنفاقمعلمة  ) b1(وتبين  
 تغيرات في إحداثات واسعة في     ليس لها تأثير   )الجنوبيةكوريا  ( في   السياسة المالية 
 تفسر بمتغيـرات نقديـة      نوبيةجالتغيرات سعر الصرف في كوريا      (سعر الصرف   

، ويالحظ بـأن هنـاك      التي تعكس معلمة عرض النقود    ) b2 (إلىوباالنتقال  . )بحتة
يمة بلغت ق وقد  سعر الصرف،   تغيرات  تأثيرات ايجابية ومعنوية لعرض النقود في       
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ث تغيرات فـي    حِدتُ%) 1(عرض النقود بنسبة     زيادة   إن أي   ،)0.77(هذه المعلمة   
  . %)0.77(سعر الصرف بنسبة 

أي ،  ، ولم يكن لهذا المتغير أهمية تذكر      معلمة تدفقات رأس المال   ) b3(وتبين  
  .  تسبب تغيرات في سعر الصرفأنها تدفقات رأس المال ال يبدو إن

 إذ زادت قيمـة     1 يالحظ معنوية المعادلة التقديرية      )F(ار  ب اخت إلىوباالنتقال  
)F( المحتسبة عن نظيرتها الجدولية .  

من تغيرات سعر الصرف تعـزى       )%40.5( أن )R2(معامل التحديد   ويؤكد  
 تـدفقات رأس    )Cap(عرض النقود و   )Mt(و   الحكومي   اإلنفاق )G( المتغيرات   إلى

من هذه التغيرات %) 59.5( يعود مايقارب منما بين، )سيما عرض النقودوال(المال 
R2( معامل التحديد المعدل     إلى، وبالتحول   األنموذج متغيرات لم تدخل     إلى

j(   الـذي 
، المذكورة انفاًمتغيرات  الإلىمن تغيرات سعر الصرف تعزى     %) 33.5( إلىيشير  

  . نموذجلم تدخل األمتغيرات  إلى) %66.5(تعزى في حين 
فأن المعادلـة   بارات الخاصة بمشكالت االقتصاد القياسي      ما بخصوص االخت  أ

إذ زادت قيمة   ،  )كالين( تخلو من مشكلة التداخل الخطي بحسب اختبار         1التقديرية  
  .  عن معامالت االرتباط الجزئي)R(معامل االرتباط الكلي 

إذ ،  )D.W( من مشكلة االرتباط الذاتي بحـسب اختيـار          األنموذجكما يخلو   
التي تنص على عـدم   )H0 = 0(في منطقة قبول فرضية العدم ) D.W(وقعت قيمة 

  . وجود هذه المشكلة
  :  المعادلة التقديرية الثانيةإلىوباالنتقال 

شـارة  إوب) -5.8(الحد  هذا  وقد بلغت قيمة    ،   قيمة الحد الثابت   إلى )b0(تشير  
 عنـد  )انعكاس تدفق رأس المال( الخارج إلى هناك تدفقات رأس مال     نأسالبة، أي   

معلمـة النمـو    ) b1(وتبـين   في المعادلـة،    المتغيرات المفسرة المعروضة    غياب  
 يفـسر   أنويمكن  ،  )t( ولم يكن لهذا المتغير أهمية تذكر بحسب اختبار          ،االقتصادي

بـسبب معـدالت النمـو      أِت  ت لم   )الجنوبيةكوريا  ( إلىبأن تدفقات رأس المال     هذا  
  . الجنوبية ينسجم وحالة كوريا المرتفعة بحسب التفسير الكينزي والذي ال

سعر الفائدة التي لم تظهر بمستوى المعنوية المطلوب         معلمة   إلى) b2(وتشير  
بـسبب  الجنوبية   كوريا   إلىلم تجذب    تدفقات رأس المال     نأ أي   ،)t(بحسب اختبار   

 أمـا ، مرتفعة وهذا يخـالف التفـسير الكالسـيكي المحـدث         معدالت فائدة حقيقية    
فـي المرحلـة     رِدتغيرات سعر الصرف الذي قُ     تعكس معلمة     التي )b3(بخصوص  

 سعر الصرف كان    إن ذات تأثير ايجابي، وبهذا ف     إحصائيةاألولى فقد أظهرت داللة     
 الجنوبيـة، هو المتغير الرئيس ضمن محددات تدفقات رأس المـال فـي كوريـا              

سيط  نظام سعر الصرف الو    يفي سعر الصرف والناجمة عن تبن     فالتغيرات المقيدة   
 األداة وأصـبح هـو      ،ت تدفقات رأس المال   أثمرت عن قيادة سعر الصرف لمحددا     

في حين أصبحت متغيرات كانـت حتـى الماضـي          ،  لجذب هذه التدفقات  الرئيسة  
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مساعدة لسعر الصرف فـي     متغيرات   )سعر الفائدة (القريب تعد نواة هذه المحددات      
  . )الجنوبيةكوريا (

إذا ،  )2( المعادلة التقديرية    أنموذجحظ معنوية   يال ،)F( اختبار   إلىوباالنتقال  
  . المحتسبة عن نظيرتها الجدولية )F(قيمة زادت 

فـي تـدفقات    من التغيرات الحاصلة    %) 85( أن )R2(ويؤكد معامل التحديد    
سيما سعر الصرف الحقيقي    وال(لمتغيرات المفسرة    ا إلىتعزى   أنيمكن   المالرأس  

)EXt((،    ما يقرب من في حين) فـي  نموذجلم تدخل األ متغيرات إلى  تعود)%15 ،
R2(حين يبين معامل التحديد المعدل      

j( أن) من التغيرات في تـدفقات رأس      %) 81
من هذه التغيـرات  %) 19(تعود في حين  ،  آنفاًالمذكورة  لمتغيرات   ا إلىتعود  المال  

  . نموذج متغيرات لم تدخل األإلى
تصاد القياسي يالحظ خلـو     اختبارات الكشف عن مشكالت االق     بخصوص   أما
إذ زادت قيمـة    ،  )كاليـن (من مشكلة التداخل الخطي بحسب اختبار       ) 2(المعادلة  

فضالً عـن وقـوع   ،  عن قيم معامالت االرتباط الجزئي)R(معامل االرتباط الكلي  
الخاص بالكشف  ) D.W( اختبار   أنفي منطقة عدم التأكد، داللة على       ) D.W( قيمة

 الغرض من البحث ليس التنبؤ فـسنأخذ        أن وبما   ،اتي فاشل عن مشكلة االرتباط الذ   
  . بمقدرات هذه المعادلة

  

   تفسير النتائج الخاصة بماليزيا -ثالثاً
إشـارة  وهـي ذات     الحكومي   اإلنفاقمعلمة   إلى) b1(تشير  ) 1(في المعادلة   

أي ( السياسة المالية في ماليزيا تخفض حجم تغيرات سعر الـصرف            أنأي  ،  سالبة
 إلـى  )t(ويـشير اختبـار     ،  )بمتغيرات نقدية بحتة  رات سعر الصرف تفسر      تغي نأ

  .  معنوية هذه المعلمة
 ىعل ))GDP( نسبة من    ِهبوصف) Mt(النقود  عرض  (وهي معلمة   ) b2(وتؤكد  

هذه النتيجة والتحليـل     وتنسجم   ، زيادة عرض النقد يزيد تغيرات سعر الصرف       أن
وقـد  ، ف تفسر بمتغيرات نقدية بحتة     تغيرات سعر الصر   أنالكالسيكي المحدث في    

  . المحتسبة عن نظيرتها الجدولية) t(إذ زادت ، معنوية هذه المعلمة) t(أظهر اختبار 
يالحظ عدم معنوية ، تدفقات رأس المالالتي تعكس معلمة    ) b3 (إلىوباالنتقال  

 السيطرة الجزئية علـى     إلى هذه الدول جميعها عمدت      أنويفسر هذا   ،  هذه المعلمة 
  . رأس المال الكبيرة نتيجة لتدفقات ابوصفهيرات سعر الصرف تغ

المحتـسبة  ) F(إذ زادت   ،  األولى المرحلة   أنموذجمعنوية  ) F(ويؤكد اختبار   
  . عن نظيرتها الجدولية

 أنتغيرات سعر الصرف يمكن     من  %) 59( أن )R2(معامل التحديد   ويظهر  
التغيـرات  من هذه %) 41(تعود نحو في حين ،  )G, Mt, Cap(تفسر بالمتغيرات 

R2( وتنخفض قيمة معامل التحديد      ,األنموذج متغيرات لم تدخل     إلى
j(     الـذي يأخـذ

مـن  %) 47(في حين تعود    ،  %)53( إلى )n-k-1(ية  درجات الحر بنظر االعتبار   
  . األنموذجلم تدخل ات  متغيرإلىتغيرات سعر الصرف 
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 األولـى ذج المرحلـة    نمـو أ إنف،   مشكالت االقتصاد القياسي   إلىوباالنتقال  
خل الخطي بحـسب اختبـار      التدابتغيرات سعر الصرف يخلو من مشكلة       الخاص  

 عن قـيم معـامالت االرتبـاط        )R(قيمة معامل االرتباط الكلي     إذ زادت   ،  )كالين(
  .الجزئي

ه ال يمكن الجزم بوجود المشكلة      أن إلى ) D.W(سن  تن وا بويشير اختبار دار  
 أنوبما ، عدم التأكدالمحتسبة في منطقة ) D.W( ءة احصاقيمةقعت ، إذ وامن عدمه

   . بنتائج هذا البحثالغرض من البحث ليس التنبؤ فسنأخذ 
وهـي  ) b0(إذ تؤكد   ،  )2( المرحلة الثانية المعادلة   نتائج تقدير    إلىالنتقال  وبا

 ماليزيا حتـى فـي ظـل غيـاب          إلى هناك تدفقات رأس مال      أنقيمة الحد الثابت    
  . معنوية هذه المعلمة) t(وقد أظهر اختبار ، رةالمفسالمتغيرات 

 نالحظ عـدم معنويـة معلمـة النمـو          األنموذج بقية معلمات    إلىلتحول  وبا
رأس  تدفقات   نأأي  ،  )b2(وكذلك الحال بالنسبة لمعلمة سعر الفائدة       ) b1(االقتصادي  

دثـة  أو متغيرات كالسيكية مح   ) النمو(نزية  يالمال في ماليزيا ال تفسر بمتغيرات ك      
  . بحسب آراء النظرية االقتصادية وهي حالة تبدو استثنائية ،)سعر الفائدة(

تغيرات سعر الصرف الذي قُدر في المرحلة        متغير   وهي معلمة ) b3(وتشير  
 هناك تأثيرات إيجابية لتغيرات سعر الصرف في تدفقات رأس المال           أن إلى األولى

رأس المـال فـي      تدفقات   دداتحيعد أهم م   سعر الصرف    نأأي  ،  لماليزيابالنسبة  
  . معنوية هذه المعلمة) t(وقد أظهر اختبار، ماليزيا

عن المحتسبة ) F(إذ زادت ،  المرحلة الثانية أنموذج   معنوية   )F(اختبار  ويؤكد  
  . نظيرتها الجدولية
تغيـرات  المـن    )%45( أن الذي يؤكـد  ) R2( معامل التحديد    إلىوباالنتقال  

 في حين تعود نحـو      ،ال تفسر بتغيرات سعر الصرف    تدفقات رأس الم  الحاصلة في   
R2( ويبين معامل التحديد المعـدل       .األنموذج متغيرات لم تدخل     إلى%) 55(

j (أن 
 تفسر بتغيرات سعر الصرف     أن من التغيرات في تدفقات رأس المال يمكن         )39%(

  . متغيرات لم تدخل األنموذجإلى%) 61( نحو في حين تعود
 المرحلـة   أنمـوذج  إنفت االقتصاد القياسي    وبخصوص الكشف عن مشكال   

) R(من مشكلة التداخل الخطي إذ زادت قيمة معامل االرتبـاط الكلـي   الثانية يخلو  
 من  األنموذج خلو   إلى )D.W(ويشير اختبار   ،  عن قيمة معامالت االرتباط الجزئي    

المحتسبة في منطقة قبول فرضـية      ) D.W(قيمة  قعت  إذ و ،  مشكلة االرتباط الذاتي  
  . العدم التي تنص على عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي بين المتغيرات العشوائية

  

   تفسير النتائج الخاصة بأندونوسيا -رابعاً
تراجع الحد الثابت الذي يؤكد      قيمة   إلى) b0(تشير  ) 1(في المعادلة التقديرية    

عنويـة  م )t(وأثبت اختبار   ،  المتغيرات المفسرة إذ ما غابت    تغيرات سعر الصرف    
  . هذه المعلمة
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 نأأي  ،  ولم يكن لهذا المتغير تأثير يذكر     ،   الحكومي اإلنفاقمعلمة   )b1(وتبين  
 فـي هـذه      تغيرات سعر الصرف     إحداث في   اً لها دور  أنالسياسة المالية ال يبدو     

  . الدولة
لمتغير إيجابياً  اذا  ه وقد كان تأثير   )Mt( معلمة عرض النقود     إلى )b2(وتشير  

 تغيرات سعر الصرف يمكن     نأ إذ   ،يوافق هذا اآلراء الكالسيكية المحدثة    و،  ومعنوياً
  .  تغيرات عرض النقدإلى تعزى أن

، نالحظ عدم معنوية هذه المعلمة    ،  )b3(تدفق رأس المال     معلمة   إلىوباالنتقال  
 ركزت في سياساتها الستقطاب تدفقات رأس       آسياغلب دول شرق    أ أنر هذا   يوتفس

علـى  (ياسة سعر الصرف عبر المحافظة على مدى محـدد           على س  األجنبيالمال  
 تدفقات رأس المال    إن، لذلك ف  نطاقهفي  سعر الصرف   يتأرجح  ل ) اتساعه  من رغمال

  ). 1(لم يكن لها دور في تفسير تغيرات سعر الصرف في المعادلة التقديرية 
 )F(، إذ زادت    األولـى  المرحلـة    أنمـوذج  معنويـة    إلى )F(ويشير اختبار   

%) 91( ما يقرب من     أنبينما يؤكد معامل التحديد     ة عن نظيرتها الجدولية،     المحتسب
وبالتحديـد  ( األنمـوذج  متغيـرات    إلى تنسب   أنمن تغيرات سعر الصرف يمكن      

  . األنموذجلم تدخل  متغيرات إلى  يعود%)9( ما يقربفي حين  ،)عرض النقود
االقتـصاد   بالكشف عن وجود مـشكالت    الخاصة   االختبارات   إلىباالنتقال  و

من مشكلة التـداخل الخطـي بحـسب اختبـار          خاٍل   األنموذج أنالقياسي، يالحظ   
،  عن معامالت االرتباط الجزئي    )R(الكلي   إذ زادت قيمة معامل االرتباط       ،)كالين(

الـذاتي، إذ    من مشكلة االرتبـاط      األنموذج على خلو    )D.W( يؤكد اختبار    في حين 
وجود الفرضية التي تنص على عدم       قبول   المحتسبة في منطقة  ) D.W(وقعت قيمة   
  ).223-188، 2002، بخيت وفتح اهللا (هذه المشكلة 

  
    

  1الجدول 
   *نوبيةجالالنتائج الخاصة بكوريا 

D.W Rj R2  F b3 b2 b1 bo   المعادلة  

1.99  35.5  43.5   6.4  
0.14  

)0.55(  
0.77  

)1.77(  
0.12-  

)0.17(  
3.75  

)2.4(  
1  
(t) 

1.57  81.3%  85%  24.5  
1.15  

)7.65(  
0.07  
0.85  

)0.4-(  
)0.74-(  

5.8-  
)5.4-(  

2  
(t) 

  
  .  استخدمت الدالة الخطية التي أعطت أفضل توفيق لمعادلة االنحدار* 

  
  2الجدول 

  النتائج الخاصة بماليزيا 
D.W Rj R2  F b3 b2 b1 bo   المعادلة  
1.54  53  59  9.63  0.06  0.3   0.61-  1.54  1  
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)0.64(  )2.64(  )3.4(-  )1.6(  (t) 

1.87  39  45  12.5  0.11  
2.41  

0.04  
0.26  

0.05-  
0.3-  

1.12  
1.82  

2  
(t) 

  
  

  3الجدول 
  النتائج الخاصة بأندونوسيا 

D.W Rj R2  F b3 b2 b1 bo   المعادلة  

1.41  89.5  91.1  67.8  0.1  
0.76  

1.9  
)6.8(  

1.97  
1.6  

5.5 -  
)2.55-(  

1  
(t) 

1.85  76  79.3  23  
1.05  

)7.7(  
0.35-   
1.66 -  

0.22  
)1-(  

5.73-  
)6.27-(  

2  
(t) 

  
  النتائج والمقترحات  

   النتائج -أوالً
 دول  إلـى الصرف الحقيقي المتغير الرئيس لجذب تدفقات رأس المال         يعد سعر    .1

 إلـى إذ سعت هذه الدول     ،  واإلحصائي بحسب نتائج التحليل النظري      آسياشرق  
 ويخلـق   األجنبـي ستثمر  لم ل األمانفها بشكل يوافق توفير     صر أسعارنظم  بناء  

   .  هذه الدول بانسيابيةإلى لتدفق رأس المال الخاص مالئماًمناخاً 
 تدفقات رأس المال في دول شرق أسـيا ال يتحـدد            أن اإلحصائية النتائج   أثبتت .2

 ،)سعر الفائدة الحقيقـي (أو متغيرات كالسيكية محدثة   ) النمو(بمتغيرات كينزية   
ا المدرسة الكينزية ونظيرتها الكالسيكية المحدثة التي افترضته المتغيرات نأأي  

بوصفها أهم محددات تدفقات رأس المال ال يبدو أنها تنسحب على دول شـرق              
 . آسيا

 في حين ،)عرض النقود( صرف بمتغيرات السياسة النقدية أسعارتغيرات تفسر  .3
سـعر   في خلق تغيرات     اً للسياسة المالية أو لتدفقات رأس المال دور       أنال يبدو   

قييد  السياسة النقدية ونظام سعر الصرف هما النواة الرئيسة لت         نأالصرف، أي   
  . لصرف وجذب تدفقات رأسمالية جديدةسعر اتغيرات 

  
   المقترحات -ثانياً

 أنسـيما    وال  قدر من المرونة لـسعر الـصرف       إعطاءعلى دول شرق أسيا      .1
لية يتطلب في المدى    على االقتصادات الدو   االنفتاح أن أثبتتالشواهد التجريبية   

ن هذه الـدول    أوبخاصة   ، صرف تتصف  بقدر من المرونة      أسعارالبعيد نظم   
وتحتـاج  ، تجاوزت مرحلة حاجتها لتقييد سياستها النقدية وسياسة سعر الصرف  

 ما فكرت بجدية االندماج في سوق رأس     إذا مرونة   أكبر صرف   أسعار نظم   إلى
  . المال الدولي
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ة التي تستبعد تدفقات رأس المال ألغـراض المـضاربة          تشديد الرقابة االنتقائي   .2
 العمالت عام   أزمة تتثبأوقد  ،  والتي تعد مكمالً رئيساً لسياسات االقتصاد الكلي      

 ال تتعارض بشكل كامل مع تبني نظام        وأنهاخاصةً  ب جدوى هذه الرقابة     1997
 .  من المرونةبقدر سعر صرف يتصف 

فمعظم هذه  ،   الكلي إطار سياسات االقتصاد  كبر في   أعطاء السياسة المالية دور     إ .3
 داةًأسياسة سعر الـصرف بوصـفها       الدول تعول كثيراً على السياسة النقدية و      

دوراً يوازي دور نظيرتها النقديـة أو  لقى السياسة المالية   تفي حين ال    ،  مساعدة
      . دور سياسة سعر الصرفحتى 
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  المستخلص

وف  ي لمحاس  بة اإلداری  ة  ا ف  ي ابتك  ار العدی  د م  ن األس  الیب الحدیث  ة    ش  ھدت ال  سنوات األخی  رة  
یعتق د  الت ي    لتجاوز نواحي القصور في األس الیب التقلیدی ة        تقدیم ھذه األسالیب     تم و ،مختلف المجاالت 

 ابتك  ار ونمییفف  ي الوق  ت ال  ذي اس  تطاع فی  ھ االك  اد     . بأنھ  ا تق  دم معلوم  ات م  ضللة لمتخ  ذي الق  رار     
 س الیب األ ھ ذه  تواجھ   ،المالئم ة  في دعم متخذي القرار بالمعلومات فائدتھابات ثإ و الحدیثة سالیباأل

  .أدت إلى عدم تطبیقھا التي التحدیاتمن مجموعة 
األسالیب الحدیث ة ف ي المحاس بة اإلداری ة ومراح ل تطورھ ا        على    التعرف  إلى بحث ال اھدف ھذ ی

بح  ث أن التح  دیات الت  ي تواج  ھ ویفت  رض ال. والوق  وف عل  ى تح  دیات تطبیقھ  ا ف  ي ال  شركات العراقی  ة 
كب ر  أن إخ ضاعھا للت شخیص والتحلی ل یق دم فرص ة      إتطبیق األس الیب الحدیث ة تمث ل م شكلة حقیقی ة و      

 . في الشركات العراقیةاإلداریةلتطویر دور نظم المحاسبة 
وتوزیعھا على عینة من المحاسبین في مدینة  ة استباناستمارة تم تصمیم  البحثلتحقیق ھدف

وقد  ،)Excel(باستخدام برنامج بحث على إجابات عینة ال وتم إجراء التحلیل اإلحصائي، الموصل
 أولویةالتعامل مع تحدیات تطبیق األسالیب الحدیثة یعد  إن ،بمجموعة من النتائج أھمھا البحث خرج

ى وقد أوص. ملزمة للكثیر من الشركات العراقیة خصوصًا في ظل تحدیات البیئة الخارجیة الراھنة
 المطبقة اإلداریة تقییم ممارسات المحاسبة بإعادة واألكادیمیةضرورة قیام الجھات العلمیة بالبحث 

   . في العراقاإلداریة ممارسات المحاسبة ألفضل مفاھیمي إطارفي العراق وصیاغة 
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Abstract 

 
The present research aims at identifying modern techniques of management accounting, 

showing the stages of their development and identifying the challenges that prevent their 
application in Iraqi companies. The research hypothesizes that these challenges represent a real 
problem, and make them subject of diagnostic analysis to provide a greater opportunity to 
develop the role of management accounting systems. To achieve the goal of the research, a 
survey form has been designed and distributed to a sample of accountants in the City of Mosul, 
and then statistical analysis of responses has been made to investigate the samples using 
(Excel). The basic conclusion of the research is to deal with the challenges of the application of 
modern techniques and binding to many Iraqi companies especially in the light of the 
challenges of the current external environment. The research recommended the need for the 
scientific and academic reevaluation of management accounting practices applied in Iraq and 
drafting a conceptual framework for a better management accounting practices. 

  
  المقدمة

 الخارجية نفسها على منظمات األعمال وعلى نظم المحاسـبة          التحدياتفرضت  
اإلدارية المطبقة فيها، إذ تغير الدور المعاصر للمحاسبة اإلدارية عما كانت عليه فـي              

تم استحداث العديد من األساليب واألدوات الحديثة فـي المحاسـبة           و ،العقود الماضية 
 التقليديـة فـي     األساليبساليب لتجاوز نواحي القصور في      اإلدارية وتم تقديم هذه األ    

هذه ومع أن    ، الحديثة األعمال غير مالئمة لبيئة     بأنها والتي وصفت    اإلداريةالمحاسبة  
األساليب هي السمة المميزة لتطور المحاسبة اإلدارية واألداة الرئيسة لتحسين نوعيـة            

يقها لم يأخذ انتشاراً واسـعا وبقيـت         أن تطب  المعلومات المقدمة إلى متخذي القرار إالّ     
رغم االنتقادات الموجهة إليها ولعل العلى ق التقليدية ائالعديد من الشركات تستخدم الطر

ق هو وجـود مجموعـة مـن المعوقـات          ائالسبب في التراجع إلى استخدام هذه الطر      
سـاليب  تطبيق واستخدام األسماها الباحث بالتحديات التي حالت دون       أوالمحددات التي   

 دراسة هذه التحديات تقدم فرصة حقيقية لتطوير نظم المحاسبة اإلداريـة            إنو،  الحديثة
ن شركاتنا العراقية لم تنجز مستواً متقدماً فـي تطبيـق هـذه األسـاليب               إ و خصوصاً

    .واألدوات الحديثة
  

mailto:Muthanaalzaidy@yahoo.com
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  مشكلة البحث
  : من خالل طرح التساؤالت اآلتيةبحثيمكن صياغة مشكلة ال

بمستوياتها المختلفة قيداً على تطبيق األساليب الحديثة في          المنظمة هل تمثل ثقافة   .1
  ؟المحاسبة اإلدارية في الشركات العراقية

  في الشركات العراقية    المحاسب االخبرات العلمية والعملية التي يمتلكه    هل تنسجم    .2
  تطبيق األساليب الحديثة؟دوره فيمع 

ساليب الحديثة على أداء الشركات  تبرر القيمة التي سوف تضيفها األدوات واألهل .3
 ؟العراقية النفقات الالزمة لتطبيقها

ممارسات المحاسـبة اإلداريـة     ل مفاهيمي   إلى إطار هل تحتاج الشركات العراقية      .4
   تسترشد به في اختيار ما يناسبها من األساليب الحديثة؟

  
  هدف البحث

سـبة اإلداريـة     على األساليب الحديثة في المحا      التعرف  إلى هذا البحث هدف  ي
 الشركات العراقيـة   في   هاوالوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق     ومراحل تطورها   

  .وبيان المسببات الحقيقية لها
  

   أهمية البحث
عالجه، فدراسـة التحـديات    يستمد البحث أهميته من أهـمية الموضوع الذي ي       

مقدمة منطقية لتطـوير    التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية يعد          
 التحديات إلى الفرص التي     ةنظم المحاسبة اإلدارية في الشركات العراقية، إذ تشير كلم        

واالنتقال بها إلى مراحل متقدمة تسهم      ،  يمكن من خاللها تطوير نظم المحاسبة اإلدارية      
  . في تعزيز أداء الشركات العراقية

  
   فرضية البحث

أن التحديات التي تواجه تطبيق األساليب  ادها   على فرضية رئيسة مف    يقوم البحث 
ن إخضاعها للتشخيص والتحليـل     أ تمثل مشكلة حقيقية و    في الشركات العراقية   الحديثة

وتنقـسم هـذه     ، المطبقـة فيهـا    كبر لتطوير دور نظم المحاسبة اإلدارية     أيقدم فرصة   
  : عدة فرضيات هيإلىالفرضية 

اسبة اإلدارية ما لم يـتم تعزيـز ثقافـة    مكن تطبيق األساليب الحديثة في المحال ي  .1
  .التغيير في الشركات العراقية

الخبرات  تطوير   ال يمكن تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ما لم يتم           .2
  . والعملية للمحاسبين في الشركات العراقيةالعلمية
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 الشركات  ال يمثل تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية أولوية لكثير من           .3

  .راهنةالعراقية في ظل البيئة االقتصادية ال
العتماد عليـه   ال يوجد إطار مفاهيمي ألفضل ممارسات المحاسبة اإلدارية يمكن ا          .4

  .م مع حاجة الشركات العراقية من األدوات واألساليب الحديثة اختيار ما يتالءفي
  

  بحثمنهج ال
 مـن   للبحـث النظري  اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في عرض المحتوى         

الكتب والـدوريات ذات العالقـة بموضـوع        ء مسح مكتبي لمجموعة من      خالل إجرا 
  .البحث

 مـن خـالل     للبحثالجانب التطبيقي    على المنهج التحليلي في      تم االعتماد كما  
بواسطة استمارة االستبانة التي تم تصميمها بما        التي تم جميعها  عرض وتحليل البيانات    

 أمـام   الباحث في قياس أهم المجاالت التي يعتقد أنها تمثل تحـدياً          يتوافق مع توجهات    
، إذ تتكون االستبانة من قسمين خصص       يب الحديثة في المحاسبة اإلدارية    تطبيق األسال 

 خصص الثاني لعرض التحديات     ، في حين  الدراسةاألول للتعرف على خصائص عينة      
تـضمن   ،محاور أربعة إلىالقسم  هذا  تم تقسيم   و ،تي تواجه تطبيق األساليب الحديثة    ال

الثاني التحديات المتعلقة بقلة الخبـرة      تضمن  و،  لتحديات المتعلقة بثقافة المنظمة   األول ا 
 التحديات المرتبطة بقيـاس المنفعـة مـن         تضمنف الثالثأما   ،ونقص الكادر المدرب  

سـبة  مة بحوث المحا  الرابع التحديات المتعلقة بمالء   تضمن   ، في حين  األساليب الحديثة 
     .اإلدارية

  
  عينة البحث

الموصل بكافـة   شملت عينة البحث دراسة آلراء عينة من المحاسبين في مدينة           
، وذلك باستخدام استمارة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض، إذ          التخصصات المحاسبية 

من مجموع األستبانات الموزعة، وتم استبانة ) 41(انة وتم استرداد بأست) 45( تم توزيع
فقد تـم إجـراء التحليـل       من هنا    يها،فاستبانات لعدم اكتمال اإلجابات     ) 3(تبعاد  اسـ

 إجمـالي األسـتبانات    من%)84.44( وبما شكل نسبة ،أستبانة) 38( اإلحصائي على
  .الموزعة

  
  حدود البحث

هو بيان التحديات التي تواجه تطبيق األساليب        البحث الحالي مقيد بهدف محدد       إن .1
ولم يدخل في تفاصيل التحـديات التـي      ،   عام سبة اإلدارية بشكلٍ  الحديثة في المحا  

  .تواجه تطبيق كل أسلوب على حدة
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) اإلطـار المـوقفي   (لم يتطرق البحث الحالي إلى بيئة وعمليات وأهداف الشركة           .2

 وتـرك  ،وأثرها على تطبيق األساليب واألدوات الحديثة في المحاسـبة اإلداريـة   
 .ةاالهتمام بها للبحوث المستقبلي

   
  : الرئيسة اآلتيةالمحاور علىتم تقسيم البحث : هيكلية البحث

  . الحاجة إلى تطور المحاسبة اإلدارية -
  .مراحل تطور المحاسبة اإلدارية -
  . األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتحديات التطبيق-
  . وتحليلها نتائج االستبانة عرض-
  

  المحاسبة اإلداريةتطور   إلىالحاجة
خالل الثمانينات من القرن الماضي وجهت انتقادات كثيرة إلى أساليب المحاسبة           

ملت هذه األساليب المسؤولية عن رداءة القرارات في العديد من           ح إذ ،اإلدارية التقليدية 
هذه االنتقادات مدعمة بكثير من الحاالت التي قادت فيها المعلومات          كانت   و ،المجاالت

  .Kuder,1989,12) & (Dimnikت التخاذ قرارات خاطئة راء الشركاالمحاسبية مد
إلـى مقدمـة كتـاب      ) Steeves(ففي عرضه لتطور المحاسبة اإلدارية اسـتند        

)Relevance Lost ( للكاتبين)Johnson & Kaplan (إلداريـة  في انتقاد دور المحاسبة ا
ر المالية في   ريإن معلومات المحاسبة اإلدارية تابعة إلجراءات ودورة نظام التقا        "بقوله  

رات المدراء التخطيطية   ، مشوهة لكي تكون مالئمة لقرا     المنظمة فهي متأخرة، إجمالية   
فالمحاسبة اإلدارية تعتمد على المعلومات المستقاة من نظـام المحاسـبة           ... ،والرقابية

 لكن استخدامها محدود فـي      ،المالية والتي يتم تجميعها ألغراض إعداد التقارير المالية       
  .)Steeves, 1990, 17( "قياس األداء والرقابة المنظمية مجال

فقد ارجع الضعف في دور المحاسبة اإلدارية إلى قلة االبتكارات          ) Kaplan(أما  
، ألول من القرن الماضي    فمعظم األدوات المستخدمة تعود للربع ا      ،من األدوات الجديدة  

 إن جميـع الممارسـات      عملياً "ارسات المحاسبة اإلدارية بقوله    لمم  قوياً  وجه انتقاداً  إذ
ف التي تعـود فـي      المطبقة من قبل منظمات األعمال مستمدة من كتب محاسبة التكالي         

وعلى الرغم من التغيرات المدركة في بيئة األعمال خالل الفترة          ،  1925جذورها لعام   
لتكـاليف ونظـم    أن هناك ابتكارات محدودة في تصميم وتطبيق محاسبة ا        إالّ ،الماضية

  .)Kaplan, 1984, 393(" ابة اإلداريةالرق
 لهذه االنتقـادات تـم ابتكـار العديـد مـن األدوات      ومنذ ذلك الوقت واستجابةً  

وكان أكثر هذه األساليب بروزاً هي األساليب   ،  يب الحديثة في المحاسبة اإلدارية    واألسال
، ABB األنشطة، موازنات   ABC األنشطة أساسالتكاليف على   (المستندة إلى األنشطة    



  ]314[ الزيدي
 

، وبطاقـة   )Benchmarking(، والمقارنة المرجعية    )ABM األنشطة أساس على   اإلدارة
لقد تم ابتكـار  و ،ستراتيجية الكلفة اإلوإدارة، )Balanced Score Card(النقاط المتوازنة 

هذه األساليب الحديثة لتجاوز نواحي القصور في األساليب التقليدية ولدعم تكنولوجيـا            
وإدارة ) JIT(األساليب اإلدارية الجديدة مثل اإلنتاج في الوقت المحدد التصنيع الحديثة و 

الميزة التنافسية ولمواجهـة تحـديات      عن   عن البحث    فضالً ،)TQM( الجودة الشاملة 
  .  (Abdul - Khader & Luther, 2006, 9) ;(Sharma, 2000, 2)  المنافسة العالمية

  
  اإلدارية تطور المحاسبة مراحل

يراً ملحوظاً في أوجـه عمـل المحاسـبة         يألساليب الحديثة أحدث تغ   إن تطبيق ا  
 أكثـر   ر من دورها التقليدي في تحديد التكاليف والرقابة المالية إلى دورٍ          اإلدارية وغي 

 ,Abdul-Khader & Luther) وهو تعظيم القيمة اإلنتاجية للشركة فـي الـسوق  ،تطوراً
2006, 9) .  

 الماليـة   اإلدارةقدمت لجنـة     ري هذا التغي  ىإل أدت التي   األسبابوللوقوف على   
ــبة  ــةوالمحاس  Financial Management & Management Accounting)اإلداري

Committee (FMAC))   التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين)IFAC(  في عـام )1998 (
وضـحت فيهـا    )IMP 1(Management Accounting Concepts(( بعنوانورقة بحثية 

:  مراحـل زمنيـة متعاقبـة وهـي        المحاسبة اإلدارية من خالل أربـع      مراحل تطور 
)IFAC,1998(  

 
  تحديد التكاليف والرقابة المالية ) 1950 سنةقبل  ما (:األولىالمرحلة 

 بأنها أنشطة فنية 1950 سنةقبل   وممارساتها للفترة مااإلداريةوصفت المحاسبة 
 إلى أساسية كانت موجهة بصورة     إذ،   الشركة المحدودة  أهدافضرورية لمتابعة تحقيق    

 المالية على العمليات  الموازنات والرقابةإعدادوغراض التسعير حتساب تكلفة المنتج ألإ
 باألخص ، الشركات بالقضايا الداخلية   إدارات اهتمام، ويؤشر في هذه المرحلة      التشغيلية

قاتها والموازنات  تكاليف وتطبي ، وكان استخدام محاسبة ال    بالطاقات اإلنتاجية فيما يتعلق   
 في هذه المرحلة على الرغم من إهمال دور المعلومات الكلفوية واستخدامها            هو السائد 

  .بشكل طفيف في صناعة القرار
  

تـوفير المعلومـات ألغـراض     ) 1965سنة   لغاية   -1950سنةمن   (:المرحلة الثانية 
  التخطيط والرقابة

مات المحاسبية  و دور المعل  من العالمية الثانية كان هناك قلق متزايد        بعد الحرب 
 ،متها الحتياجات المستخدمين، ومدى مالءمات التكاليفية بشكل خاصوبشكل عام والمعل  

 تستجيب ا وجعلهاإلداريةالمحاسبة تعديل نظم في  أنفسهم أكثر رغبة  وجد المحاسبونإذ
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على كيزها ترأزداد  و اإلدارية تلك الفترة تغير اهتمام المحاسبة       ، ففي  اإلدارة الحتياجات
 الـدولي   اإلتحـاد يـرى    حسب مـا  ب و ، التخطيط والرقابة  ألغراضتوفير المعلومات   

دارياً يـدعم  إ نظاماً أصبحت في هذه المرحلة   اإلدارية المحاسبة   أن )IFAC(للمحاسبين  
 واألدوات األساليب العليا بالبيانات والمعلومات من خالل استخدام مجموعة من          اإلدارة

فقد شهدت هذه المرحلة العديد من االبتكارات مثل نظم دعم القرار            من هنا  ،المحاسبية
 دون االهتمام    من  بقي منصباً على القضايا الداخلية     ماالهتما أن إالّولية  ؤومحاسبة المس 

  . البيئة الخارجية والمتطلبات الستراتيجيةباعتبارات
  

الهدر فـي   تخفيض الضياع و  ) 1985 سنة لغاية   -1965 سنةمن  (: المرحلة الثالثة 
  الموارد

 ،خالل السبعينات من القرن الماضي واجهت منظمات األعمال تحديات كبيـرة          
تمثلت في المنافسة العالمية المتسارعة واتساع األسواق والتطور في تكنولوجيا اإلنتاج           

 حيث أظهرت األسواق العالمية نهاية المشهد الذي كان يعول          ،والمعلومات واالتصاالت 
وهذا أدى بالكثير من الشركات إلى       ،ه لمنتجات الشركة  ؤلكي يبقى وال  فيه على الزبون    

 Market) إلى السوق الموجه )Production Oriented( تغيير سياساتها من اإلنتاج الموجه
Oriented)             ًفي البحث عن األسواق المربحة واإلنتاج بأحجام صـغيرة تـصنع وفقـا  

   .)Ning, 2005, 25( الحتياجات الزبون
ى هذا التغير إلى توسيع قاعدة المتطلبات التقنية والفنية والتي أدت بدورها            لقد أد 
) Factory Automation( تكنولوجية منها أسلوب أتمتـة المـصنع   ابتكاراتإلى ظهور 

 ،)Flexible Manufacturing System(والذي يستند إلى استخدام نظام التصنيع المـرن  
ونظـام   ،)Computer Aid Design System(ر ونظام التصميم المستند إلى الكومبيـوت 

 وكـذلك تـم   ،)Computer Aid Production System(اإلنتاج المستند إلى الكومبيـوتر  
استحداث أساليب إنتاج جديدة ترتكز على درجة التقيد التقني مثل أسلوب اإلنتاج فـي              

 Total Quality)ونظـام إدارة الجـودة الـشاملة    ) Just In Time(الوقـت المحـدد   
Management) تخفيض الضياع والهدر في المـوارد   والتي تركز على(Ning, 2005, 

25) )Atkinson, 1989, 35(.  
لقد فرضت هذه التحديات نفسها على منظمات األعمال وعلى نظـم المحاسـبة             

 يستلزم األمـر معـه      ، عليها اإلدارية التقليدية المطبقة فيها والتي أصبحت تشكل عبئاً       
 هذه المرحلة اسـتخدام     لذا فقد شهدت  ،   الحديثة واألساليب األدواتزيد من   تعزيزها بالم 

 أساليب إدارة التكلفة وتكاليف الجودة وأساليب تحليل  منهاواألساليب األدواتالعديد من 
  .العمليات وغيرها
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تعظيم القيمة من خـالل االسـتخدام       ) لحد اآلن  -1985 سنةمن  (: المرحلة الرابعة 
  األمثل للموارد

 لم تـزل     من القرن الماضي وحتى اليوم     نصف الثاني من الثمانينات   نذ بداية ال  م
منظمات األعمال تواجه التحوالت المستمرة في بيئة األعمـال والتقـدم التقنـي فـي               

   .تكنولوجيا اإلنتاج والمعلومات الذي لم يسبق له مثيل
   

   1جدول ال
  مراحل تطور أدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية

 تطور      مراحل
ــبة                المحاسـ

  اإلداريــة
  مجاالت االستخدام

  المرحلة األولى
 سنةما قبل (

1950       (
تحديد التكاليف 
  والرقابة المالية

  

  المرحلة الثانية 
)1950- 1965 (

توفير المعلومات 
ألغراض التخطيط 

  والرقابة

  المرحلة الثالثة
)1965- 1985 (

تخفيض الضياع و الهدر 
  المواردفي 

  المرحلة الرابعة
  )لحد اآلن_ 1985(

 تعظيم القيمة من خالل 
  االستخدام األمثل للموارد

  مجال قياس التكاليف

ــل  ــدخل التحمي م
ــاذج   ــي ونم الكل
ــصيص  التخـــ
ــدل  ــتخدام مع باس

   أو معدلين-واحد

ــل   ــدخل التحمي م
ــوذج  ــدي وأنم الح
التخصيص باستخدام  
ــل   ــدالت تحمي مع

  متعددة

ي مدخل التدفق االرتجاع  
في تحميل التكـاليف و     
ــصيص   ــوذج التخ أنم
باستخدام موجهات تكلفة   
النشاط واالهتمام بقياس   

  تكاليف الجودة 

مدخل خصائص المنـتج    
فــي تحميــل التكــاليف 
ــصيص  ــوذج التخ وأنم
باستخدام موجهات تكلفة   

 مالنشاط الفترية واستخدا  
التكلفة المستهدفة ونظام   

  تكاليف التحسين المستمر

  تمجال الموازنا

إعداد الموازنـات   
ألغراض الرقابـة   

  على التكاليف

ــات  ــداد الموازن إع
ألغراض التخطـيط   
مع ربط الموازنـات    
بالخطط اإلستراتيجية  

  الطويلة المدى

إعداد موازنات األنشطة   
  وموازنة كلف الجودة

إعداد موازنـة تكـاليف     
ــتج و  ــاة المن دورة حي
موازنة خدمـة الزبـون     
ــة  ــة العالمـ وموازنـ

  التجارية

  ل الموازنات الرأسماليةمجا

ــق  اســتخدام طرائ
ــترداد  ــرة االس فت
ــد   ــدل العائ ومع

  المحاسبي

ــق  ــتخدام طرائ اس
ــة   ــدفقات النقدي الت

  المخصومة

ــيالت   ــتخدام التحل اس
االحتماليــة ونمــاذج  
المحاكاة بالحاسوب فـي    
ــات  ــيم المقترحـ تقيـ

  االستثمارية

االهتمام بالجوانب غيـر    
المالية وتحليل الحساسية   

 -مـاذا (وذجباستخدام نم 
 في تقييم المقترحات    )لو

  االستثمارية

مجال الرقابة التشغيلية وتقييم 
  األداء

استخدام المقـاييس   
ــل  ــة مثـ الماليـ
االنحرافات ومعدل  
ــى  ــد علـ العائـ
االستثمار وصـافي   

  الربح

اسـتخدام المقــاييس  
 ةغير المالية المرتبط  

بالعمليات اإلنتاجيـة   
مثل مقاييس المـواد    

  واآلالت

مقاييس غيـر   استخدام ال 
ــ ــة المرتبطـ  ةالماليـ

بالعاملين مثل المقـاييس    
  المرتبطة بالنمو والتعلم 

ــة األداء اســتخدام  بطاق
ــة   ــة والمقارن المتوازن

  المرجعية

  مجال دعم القرار

تحليل االنحرافـات   
ــى   ــز عل والتركي
انحرافات اسـتخدام   

  الطاقة

ل التعادل، تحليل   تحلي
ربحيــة المنتجــات، 
ــدار   ــاذج االنح نم

ت الــتعلم، ومنحنيــا
  .نماذج إدارة الحزين

ــاس   ــى أس اإلدارة عل
ــيالت   ــشطة وتحل األن

  سلسلة القيمة

تحليالت هندسة القيمة ،    
ــاة  ــيالت دورة حي تحل
المنتج، تحليالت ربحيـة    
الزبائن، تحليالت المركز   

  .التنافسي

   الباحثإعداد من :الجدول
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 إلى ظهور التجارة    فعلى سبيل المثال إن االستخدام الواسع لشبكة االنترنت أدى        
بدوره إلى تغيير توجهات المحاسبة  أدى   بعداً جديداً للمنافسة،     تضافأااللكترونية والتي   

اإلدارية نحو تعظيم القيمة اإلنتاجية للشركة في السوق من خالل االسـتخدام األمثـل              
  . للزبونةللموارد، وذلك باستخدام أساليب تحديد موجهات القيم

 تطور أدوات المحاسـبة اإلداريـة مبوبـة بحـسب      مراحل1ويوضح الجدول   
  .مجاالت استخدام المحاسبة اإلدارية في المنظمة

  
    األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتحديات التطبيق:المحور الثالث

 أدوات وأساليب   ستخداماب كل مرحلة من مراحل تطور المحاسبة اإلدارية         تميزت
  المرحلـة   توظيف األساليب المحاسبية المستخدمة في      فضالً عن إعادة   ،محاسبية جديدة 

    .م مع الفلسفة الجديدة التي تميزت بها المرحلةءبما يتال  السابقة)المراحل(
هـذه   أخـذت    إذ الواقع العملي عدم االتساق في استخدام هذه األساليب،       أظهر   لقد

سع كما كان يتوقع على نطاق وا ولم تستخدم ، غير متساوية في التطبيقأشكاالً األساليب
 )ABC( نظام التكاليف على أساس األنـشطة        إلى أن ، فقد أشارت إحدى الدراسات      لها

في حين   ،%)30-%20( مستخدم من قبل الشركات البريطانية بنسبة        على سبيل المثال  
 األساليب التقليدية في المحاسبة اإلدارية لم تزل مستخدمة وعلى نطاق واسع، وهذا             أن

 توظيـف   إعـادة  أن هذا التغير كان باتجاه       إالّ ،بة اإلدارية قد تغيرت    المحاس أنيؤكد  
  تطبيق األساليب الحديثـة     التوسع في   بدال من  ألساليب التقليدية في المحاسبة اإلدارية    ا
  .)Steeves,1990,18( )Burns,2000,2 بتصرف(

تغيرات  ال وراءشديد   ئ ببط اإلدارية التساؤل لماذا تتغير المحاسبة      إلىوهذا يقودنا   
  ؟متسارعة في بيئة األعمال الحديثةال

 أن إلـى   تقتضي تحليالت جزئية تشير في مجملهـا       تساؤل هذا ال  عنإن اإلجابة   
لمحددات الداخليـة    من العوائق وا   بمجموعة الحديثة يصطدم    األساليب و األدواتتطبيق  

لقيـود  بالتحديات منها ما يتعلق بـالنواحي االقتـصادية وا         يمكن تسميتها    ،والخارجية
 بصعوبة تغيير الممارسات المألوفـة      يتعلق ومنها ما  ،المفروضة على الموارد الداخلية   

  :والتي يمكن عرضها بالشكل اآلتي هذه األدوات واألساليبالتي قد تحول دون تطبيق 
  
  ثقافة التغييرالمنظمة و .أ

ألفراد في إن تطبيق األساليب واألدوات الحديثة يتطلب خلق البيئة التي يقتنع فيها ا  
 كأنها تغييـرات    ه التغييرات تبدو  المنظمة بضرورة إجراء التغييرات حتى لو كانت هذ       

 ,Change Management( (Mai & Ahmed(يـر  ي وهذا ما يعرف بـإدارة التغ ،صاخبة
2005, 46).  



  ]318[ الزيدي
 

 التي تواجه  المرتبطة بثقافة المنظمة من التحدياتمستوياتوهنا يمكن تحديد ثالثة 
  : )costaccounting/search/com.esnips.www(  الحديثة وهيباألساليتطبيق 

 
   Weakness in of support from top manaegementضعف دعم اإلدارة العليا  .1

ة  الحديثة فـي المحاسـب     األساليب من أن هناك قلق متزايد لدى مدراء الشركات       
 ، المطبقة في شركاتهماإلدارية قد ال تمثل العالج الشامل لمشاكل نظم المحاسبة اإلدارية

ـ   ، التقليدية األساليبفهم يضغطون باستمرار باتجاه عدم استبدال        ن هنـاك   أ ويعتقدون ب
 كانت غيـر كفـوءة نـسبيا        في التخلي عن الممارسات المألوفة حتى لو       اً حقيقي اًخطر

ًKuder,1989,14) Dimnik &(.  
  يتحركون باتجاه مـشاركة    اإلدارية المختصين في المحاسبة      فإن آخرومن جانب   

وهناك من المـدراء     ، للشركة ةاإلستراتيجي في صنع القرارات     اإلداري للمحاسب   كبرأ
ـ     تجـاه  الحديثـة وجـدت لـدعم هـذا اال         واألسـاليب  األدواتن هـذه    أمن يعتقد ب

)Steeves,1990,18(.  
 الماليـة   األهـداف  إدراك الحديثة البد من     األساليب بأهميةا   العلي اإلدارة وإلقناع
ـ        باألسلوب المرتبطة   ةواإلستراتيجي ات  المراد تطبيقه من خالل االعتماد على المعلوم

 العليا وتوجيههـا    اإلدارةهم في تخفيض القلق المتزايد لدى       الداخلية والخارجية التي تس   
 هذه التغييرات ضرورية للبقاء في المنافسة نأ بوإقناعهانحو تغيير الممارسات التقليدية 

)Mai & Ahmed,2005,46(.  
  to change Resistance from Staffمعارضة الكادر المحاسبي للتغيير  .2

 الكادر المحاسبي ربما يبدي بعض المعارضة في التخلي عن األساليب التقليدية          إن
 التقليل من دورهم واالعتماد  يؤدي إلىقد تطبيق األساليب الحديثة أنبسبب مخاوفه من 
وللتغلب على هذه المخاوف البد مـن       .  خبرة لتطبيق تلك األساليب    يعلى محاسبين ذو  

 ، لن تنهي دورهم   ساليب تلك األ  إن و ، الحديثة األساليبتعريف الكادر المحاسبي بأهمية     
  .لإلبداع وستفتح أمامهم مجاالت جديدة هلكنها ستعزز

   Non-cooperation at other levelsرى عدم تعاون المستويات األخ.3
ـ     إلى تطبيق األساليب الحديثة يحتاج      إن سام غيـر    تعاون األقسام اإلنتاجية واألق

والتي الحديثة  توفير البيانات األساسية الالزمة لتطبيق األساليب       التصنيعية في المنظمة ل   
 وإخبارهمتويات  لتلك المسوإرشاد توجيه إلى وهذا يحتاج ، ضرورية لنجاح التطبيقتعد

  . بشكل كفوءاألدواتبالمنافع التي ستحصل عليها المنظمة ككل عندما تطبق تلك 
  

  ين اإلداريين ونقص الكادر المدربقلة الخبرة لدى المحاسب .ب
يحتاج تطبيق األساليب الحديثة إلى كادر محاسبي يمتلك خبرة واسعة لـيس فـي              

نيعية والتـسويقية والمجـاالت غيـر       بل في المجاالت التص    ،الجوانب المحاسبية فقط  
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 فقلة الخبرة في المجاالت غير المحاسبية لـدى ممارسـي مهنـة             ،المحاسبية األخرى 
 إلجراء عمليات الشركة التي تجعلهم أكثر ميالًإلدارية تفقدهم النظرة الشاملة لالمحاسبة ا

دوات الحديثة   األساليب واأل  نالتغييرات في نظم المحاسبة اإلدارية وتعزيزها بالمزيد م       
)Sheildes, et.al,1991, 72( )Mai & Ahmed, 2005, 48( .  

ولتجاوز هذا التحدي البد من إعداد كادر محاسبي متدرب على كيفيـة تطبيـق              
، وفي هذا السياق البد من أن ين محاسبين مدربين إذا لزم األمر  األساليب الحديثة أو تعي   

حاسبة اإلداريـة مـن خـالل تمييـز         ن هناك حاجة إلعادة تصميم وظيفة الم      أنذكر ب 
حد أسـباب  أ أن   إلى  أشارت إحدى الدراسات   ، إذ تية للمحاسبين اإلداريين  اإلمكانات الذا 

تفوق نظم المحاسبة اإلدارية في الشركات اليابانية علـى نظيراتهـا مـن الـشركات               
األمريكية يرجع إلى االختالف في المسلك الوظيفي الذي يـسلكه المحاسـب اإلداري             

 فمعظم محاسبي التكاليف في الشركات األمريكية يتم ،اسب التكاليف في كال البلدين  ومح
لقب  للحصول على ، وهذا يمثل الطريق الرئيس    تأهيلهم كمحاسبي تكاليف في الجامعات    

 محاسبي التكـاليف فـي اليابـان ال         إن، بالمقابل ف  محاسب تكاليف أو محاسب إداري    
حد المتطلبات األساسية للعمل فـي      ألجامعي يمثل    التأهيل ا  إن و ،يسلكون المسلك نفسه  

ظام تأهيل وظيفي قد يمتـد إلـى عـشر          يتم تأهيل هؤالء من خالل ن     إذ   ،هذه الوظيفة 
 وبعد ذلـك    ،سنوات يتم تدريبهم فيه على العمل في وظائف غير محاسبية يتنقلون بينها           

جيدة مـن   خبرة   ايتم اختيار البعض من هؤالء للعمل كمحاسبي تكاليف بعد أن اكتسبو          
  .)Shields, et.al, 1991, 72 (األقسام التي عملوا بها

  
   الحديثةألدواتلقياس المنفعة  .ت

 المعاصرة تملي على الشركات تضييق مشاكلها فـي صـورة           األعمال بيئة   إن
 وعلى الرغم مـن     ،كبر للشركة في السوق   أ تحقيق كفاءة    أوتحقيق وفورات في التكلفة     

 ، يمثل القاعدة وليس االسـتثناء     اإلدارية تشوه معلومات المحاسبة     نأ ب المتزايد اإلدراك
 صـعوبة   نأ إالّ ، التقليدية اإلدارية ما وراء المحاسبة     إلىن الشركات تواقة لالنتقال     أو

كة ربما  في مجال تحقيق أهداف الشر     الحديثة   لألدوات واألساليب تحديد القيمة الحقيقية    
ب التقليدية لدى كثيـر     يبرر التراجع المؤقت لألسالي   وهذا ما    ،يقيد اعتماد هذه األدوات   

  .)Garg, et.al, 2003, 32( من الشركات
  

     اإلداريةبحوث المحاسبة  .ث
تقديم االبتكارات من  في طريقة اًن هناك إرباكبأيرى العديد من مدراء الشركات    

ميين يد ناشئ من البحوث المنشورة من قبـل االكـا         اإلرباك، ومصدر   ة الحديث األدوات
 المبتكر   األسلوب يحاول كل منهم تقديم      إذ ،اإلداريةوالمنظمات المختصة في المحاسبة     
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 ما يؤدي إلى إربـاك      وهذا غالباً  ،األخرى األساليب من المنافسة مع     بطريقة تثير نوعاً  
ـ   أن إلى الدراسات   إحدى أشارتلدى من يريد استخدام هذه األساليب، فقد          اً هناك نوع

األنشطة  المالئم لقياس التكاليف مثل تكاليف       األسلوبفيما يتعلق باختيار    من الضبابية   
)Activity Based Costing( محاسبة المخرجات ،)Through put Accounting( التكلفة ،

 عـدم  إلى عملية االختيار والمفاضلة قد تؤدي أن، ومع )Target Costing(المستهدفة 
فمن يـتكلم مـع     .  واحد إطاريمكن دمجها في    ق  ائ فجميع الطر  األفضلاختيار البديل   

ـ  وطر  مادياً اً ويريدون دعم  اإلرباك ال يريدون    بأنهم يعلم   مدراء الشركات  ق عمليـة   ائ
   .)Cokins,2001,43( أفضل القراراتتساعدهم في صنع 

  
   وتحليلهانتائج االستبانة عرض :المحور الرابع

عـاملين فـي كبريـات    تتكون عينة البحث من جميع ممارسي مهنة المحاسـبة ال   
 بطريقة العينة العشوائية تستبانا تم توزيع األإذ ،الشركات الصناعية في مدينة الموصل

معمل األدوية  ( على مجموعة من المحاسبين العاملين في هذه الشركات الصناعية وهي         
معمـل الغـزل     ، الـشمالية  تالشركة العامة لإلسـمن    ، في نينوى  والمستلزمات الطبية 

 ، الـسكر والخميـرة    امـل مع ،معمل األثاث المنزلي   ،مل األلبسة الوالدية  مع،  والنسيج
 تـم اسـتخدام برنـامج    بيانات المجمعـة الولتحليل   .)الشركة العامة لكبريت المشراق   

)Excel(  اآلتية األساليب اإلحصائية احتسابفي:   
 وذلـك للتعـرف علـى       ،اإلحصائية الوصفية التي تمثلت في التكرارات       األساليب .أ

تكرارات النسبية لبيان مقدار النسبة المئوية لكل فئة من         وال بحثخصائص عينة ال  
  .الفئات إلى المجموع الكلي

 Five Pointة الخمسبعاد األتحديد الوسط الحسابي باالعتماد على مقياس ليكرت ذي .ب
Likert Scale فق بـشدة موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موا( وهي (

على التوالي وبمتوسط فرضي    ) 5،  4،  3،  2 ،1( وأعطيت هذه اإلجابات درجات   
وتـم   ،)3=15/5(محتسب عن طريق قسمة مجموع الدرجات إلى عدد األبعـاد           

ما يشكل الوسط   تكون الفرضية مقبولة عند   استخدامه للحكم على فرضيات البحث،      
 الفرضية  دون ذلك فتعداأم ،درجات) 3( وهي تساوي ،فأكثر% 60  نسبةالحسابي

  .مرفوضة
االنحراف المعياري وتم استخدامه من أجل التعرف على مقـدار التـشتت فـي               .ت

  .اإلجابات حول الوسط الحسابي
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  البحثتحليل خصائص عينة  -أوالً
  

  2الجدول 
  بحثالتوزيعات التكرارية لخصائص عينة ال

  %  رارالتك  االختصاص الدقيق    %  التكرار  التحصيل العلمي
  57.9  22  محاسب مالي    10.5  4  إعدادية
  0  0  إداريمحاسب     26.3  10  دبلوم

  23.7  9  محاسب تكاليف    63.2  24  بكالوريوس
  18.4  7  مدقق حسابات    0  0  شهادة عليا
  %100  38  المجموع    %100  38  المجموع

  %  التكرار  عدد سنوات الخبرة    %  التكرار  الدرجة الوظيفية
  23.7  9   سنة5 – 1    21.1  8  معاون محاسب

  23.7  9  10-5    26.3  10  محاسب
  18.4  7  15-10    15.8  6  أقدممحاسب 

  13.1  5  20-15    36.8  14  مدير حسابات
  21.1  8    سنة فأكثر– 20    %100  38  المجموع

  %100  38  المجموع        
     

 نة هم مـن حملـة شـهادة    أن غالبية أفراد العي2 يظهر الجدول   :التحصيل العلمي  .1
ومن ثم حملة   ،%)63.2(وبنسبة مئوية مقدارها    ) 24( بلغ عددهم    إذ،  البكالوريوس

 الفـرع (ومن ثم حملة شـهادة اإلعداديـة         ،%)26.3(ادة الدبلوم بنسبة مئوية     شه
 فئة كبيرة من العينة هي ذات تأهيـل  نأ إذ، وهذا مؤشر جيد %) 10.5) (التجاري

  .علمي مقبول
،  %)57.9( أن نسبة المحاسـبين المـاليين        2ول   يظهر الجد  :االختصاص الدقيق . 2

 الحـسابات   ، ومن ثم مـدققو    %)23.7(لتكاليف   ا وهي أعلى نسبة ويليها محاسبو    
 في  هذلك على أن  يدل  وولم يظهر هناك أي نسبة للمحاسبين اإلداريين         ،%)18.4(

من يمارس العمل المحاسبي وهو متخصص      في عينة البحث    عينة البحث ال يوجد     
  .اسبة اإلدارية أصالًفي المح
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راد العينة هـم بدرجـة    أن النسبة األكبر من أف    2 يظهر الجدول    :الدرجة الوظيفية . 3

 ويليها من هم بعنوان محاسب بنـسبة        ،%)36.8( بلغت نسبتهم    إذ ،مدير حسابات 
 وأخيرا محاسب أقدم بنسبة     ،%)21.1( ومن ثم معاون محاسب بنسبة       ،%)26.3(
)15.8.(%   

من أفراد العينة هـم  %) 23.7( أن ما نسبته   2 يظهر الجدول    :ةالخبرعدد سنوات   . 4
مـن  %) 23.7( وأن ما نسبته     ، سنوات )5( خبرتهم أقل من   ذينمن ذوي الخبرة ال   

 سـنوات،   )10-5( ما بين     خبرتهم تتراوح  لذينأفراد العينة هم من ذوي الخبرة ا      
، أمـا  %)18.4( فقد كانت نـسبتهم سنة ) 15-10(تتراوح ما بين  والذين خبرتهم   

والذين  ،%)13.1( فقد بلغت نسبتهم     سنة) 20-15( ما بين خبراتهم  تتراوح  الذين  
  .%)21.1 ( فقد بلغت نسبتهم  سنة20تزيد خبرتهم عن 

  
  التحديات المرتبطة بتطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية -ثانياً

   التحديات المرتبطة بالمنظمة وثقافة التغيير.أ
   العليااإلدارة دعم ضعف. 1

بإيجاد كل ذلك  و3في الجدول المبينة  األسئلةتم قياس هذا المتغير من خالل  
  :اآلتيإلجابات أفراد عينة البحث وكمن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  
   3الجدول

  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة
  لتطبيق األساليب الحديثةلتحديات المتعلقة بدعم اإلدارة العليا ا  حول

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

  مقياس    
   إلجابة     ا

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

تسعى إدارة  
ــشركة  الـ
للتعاقد مـع   
ــات  الجهـ
العلميــــة 
واألكاديمية 

ــوير  لتطـ
أســـاليب 
المحاســبة 

  يةاإلدار

4 10.5 17 44.8 8 21 9 23.7 0 0 
3.421  
  
  

0.963  
  

ر إدارة تــوف
ــشركة   0.993  3.526 0 0 26.7 9 13.15 5 50 19 13.15 5 الـ
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غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

  مقياس    
   إلجابة     ا

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

ــات  المتطلب
ــة  الماليــ
ــة  الالزمـ
ــوير  لتطـ

أدوات 
المحاســبة 

  .اإلدارية
يوجــد  ال 

تعارض بين  
اتجاهـــات 

إدارة 
ــشركة  الـ

ورغبـــات 
ــب  المحاس
اإلداري في  

  التطوير

2  5.2  12  31.6  13  34.2  8  21.1  3  7.9  3.052  1.024  

يمتلــــك  
ــب  المحاس

اإلداري 
في الفرصة  

 إدارة  قناعإ
ــشركة  الـ

ــة  بأهميــ
ــراء  إجــ

  التطويرات

7  18.4  14  36.8  10  26.4  7  18.4  0  0  3.552  0.992  

 إدارة  تتبنى
ــشركة  الـ
ــف  موقــ
ــب  المحاس
اإلداري في  
تطــــوير 
أســـاليب 

  العمل

2  5.3  18  47.3  12  31.7  5  13.1  1  2.6  3.368  0.781  

المتوسط 
  العام

                    3.384  0.968  

  
 بدعم اإلدارة العليا لتطبيق األساليب الحديثـة      التحديات المتعلقة     3يبين الجدول   

درجات  نسبة المستجيبين تحت كل درجة من         كما يبين أيضاً   ، لمتوسطها الحسابي  طبقاً
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 علـى   اري لإلجابات لكل تحدٍ   االنحراف المعي الموافقة على هذه التحديات، فضالً عن       
  .ةحد

بضعف  بأن المتوسط العام لجميع الفقرات المتعلقة 3يتبين من خالل الجدول 
وهذا من ناحية يعطي ) 3.384( قد بلغ دعم اإلدارة العليا لتطبيق األساليب الحديثة

الشركات بالتطوير والتحديث في أساليب المحاسبة  إداراتنتيجة ايجابية بالتزام 
 ،بتطبيق هذه األساليب  تام، ولكن من ناحية أخرى يتبين لدينا أنه ال يوجد التزامريةاإلدا

 ،)0.968( بلغ إذ ،بسبب تشتت إجابات أفراد العينة وارتفاع قيمة االنحراف المعياري
حد أهم التحديات التي تواجه أ اإلدارة العليا م دعباعتبارلباحث وهذا يعزز من قناعة ا

  .حديثةتطبيق األساليب ال
  معارضة الكادر المحاسبي لتطبيق األساليب الحديثة .3

 ،)2.381( بأن الوسط الحسابي لكافة المتغيرات بلـغ         4يتبين من خالل الجدول     
 وهذا يدل على أن اتجاهـات أفـراد عينـة    ،)3(وهو أقل من الوسط الفرضي والبالغ      

إذ  ،اف المعياري  قيمة االنحر  حدي كانت سلبية ويدعم ذلك انخفاض     البحث نحو هذا الت   
 الكـادر   اعتبـار تفاق المجيبين على عدم الموافقة على       إوهذا يدل على     ،)0.667(بلغ  

 مما يعزز من وجود قناعة ،المحاسبي أحد التحديات التي تعوق تطبيق األساليب الحديثة
كبر في إدارة   أبأن المحاسبين يرغبون بتطوير أدواتهم بالشكل الذي يحقق لهم مساهمة           

  .الشركة
  

   4الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة

  لتحديات المتعلقة بمعارضة الكادر المحاسبيا حول
موافق 
  بشدة

  غير موافق  محايد  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

         مقياس 
  اإلجابة

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ادر هل يبدي الك  
المحاسبي الحالي  
أية معارضة تجاه 
تطبيق األساليب  

  الحديثة  

0 0 3 7.9 11 28.9 22 57.9 2 5.3 2.394  0.708  

هل تعتقـد بـان     
تطبيق األساليب  
الحديثة سـوف   
يقلل من أهميـة    
ــب  دور المحاس
اإلداري فـــي 

0 0 1 2.7 14 36.9 21 55.2 2 5.2 2.368  0.624  
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  الشركة
  0.667  2.381                      المتوسط العام

  
  عدم تعاون المستويات األخرى في تطبيق األساليب الحديثة. 3 

 قل من أ وهي   ،)2.763(التحدي بلغت    ى هذا ن الموافقة عل  أ 5يتبين من الجدول    
 المجيبين على اعتبـار مـشاركة األقـسام     اتفاق وهذا يدل على     ،)3(الوسط الفرضي   

ل إحدى تحديات التطبيـق، ويـدعم ذلـك          تمث  ال األخرى في تطبيق األساليب الحديثة    
اتفـاق  مما يـدل علـى     ،)0.741(إذ بلغت قيمته      المعياري، فانخفاض قيمة االنحرا  

 المستويات األخرى في الشركة تقدم كـل مـا يحتاجـه            أنعلى   ما   المجيبين إلى حدٍ  
  . العملأساليبتطوير هم في من معلومات تس  اإلداري أو محاسب التكاليفالمحاسب
  

   5ول الجد
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  لتحديات المتعلقة بمشاركة المستويات األخرى في تطبيق األساليب الحديثةا
موافق 
  بشدة

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق
  بشدة

  مقياس      
   اإلجابة

  
  %  ددع  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ـ  ــل تـ هم سه
األقسام األخرى  
في الشركة في   
تقديم ما يحتاجه   
المحاسب مـن   
معلومات الزمة  
لتطبيق األدوات  

  الحديثة  
  

0 0 6 15.8 18 47.3 13 34.3 1 2.6 2.763  0.741  

  0.741  2.763                      المتوسط العام

  
 بمـستوياتها   يرالتغي ثقافة   أن عن هذا المحور تؤكد      بحثنة ال عيأفراد  إن إجابات   

 أمام تطبيق األساليب الحديثة فـي        يقف عائقاً   تمثل تحدياً   ال المختلفة في البيئة العراقية   
 والمحـددة   وذلك باالستناد إلى األوساط الحسابية للمستويات الثالثة       ،المحاسبة اإلدارية 

 ،)2.763(،)2.381(،)3.384( وهـي علـى التـوالي        )5،4،3(من خالل الجـداول     
 ،)2.842(بلـغ   نجد أن الوسط الحسابي ي    لوسط الحسابي لهذه المتوسطات     وباحتساب ا 

  .يتم رفض الفرضية البحث األولىومن ثم ) 3(قل من الوسط الفرضي أوهو 
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   التحديات المتعلقة بقلة الخبرة ونقص الكادر المدرب.ب

للتحديات المتعلقة بنقص الخبـرة      األوساط الحسابية والتكرارات   6 الجدول   يبين
 عـن    فضالً ،لة الكوادر المدربة والتكرارات النسبية تحت كل بند من بنود الموافقة          وق

  .االنحرافات المعيارية لكل تحٍد على حدة
  

   6الجدول 
  المقاییس اإلحصائیة إلجابات أفراد العینة حول 

  بقلة الخبرة ونقص الكادر المدربالتحديات المتعلقة 
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

  بشدة
    مقياس  

   اإلجابة        
  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ات الخبر نقص
ــة   العلميـــ
ــة  والعمليــ

لـدى   الالزمة
ــبا  ينلمحاسـ

ــ  يناالداريــ
ــق  لتطبيـــ
ــاليب  االســ

  الحديثة

2 5.2 28 73.7 6 15.9 2 5.2 0 0 3.789  0.613  

ــو ــدم ت  فراع
  الكافية لفرصةا

ــب  للمحاســ
 اإلداري

 على  الطالع  ل
ــاليب  األســ
الحديثة وكيفية  
تطبيقهــا مــن 
خالل المشاركة  
في المؤتمرات  
والندوات ذات  

  الصلة

4 10.5 23 60.7 5 13.1 5 13.1 1 2.6 3.631  0.929  

ــو ــدم ت  فراع
  الكافية الفرصة

ــب ل لمحاســ
اإلداري فـــي 
ــالع  االطــ
ــاليب  األســ

5  13.1  22  57.9  6  15.9  5  13.1  0  0  3.710  0.855  
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غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

    مقياس  
   اإلجابة        

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الحديثة وكيفية  
مــن تطبيقهــا 

 خالل المشاركة 
 الـدورات   في

التدريبية التـي   
تقيمها مراكـز   
ــدريب  التــ

  والتطوير
يوفر التأهيل  ال  

ــي  ــي ف العلم
الجامعــــات 
االطالع الكافي  
للمحاسب على  
ــاليب  األســ
الحديثة وكيفية  

  تطبيقها

5  13.1  17  44.9  12  31.6  3  7.9  1  2.6  3.578  0.907  

تمييز ال يوجد   
إلمكانـــات ل

ــة  الذاتيـــ
ــب  للمحاســ
اإلداري فـــي 

  الشركة

7  18.5  24  63.2  5  13.1  2  5.2  0  0  3.947  0.723  

  0.805  3.731                      المتوسط العام

  
 التـي بلغـت   لمتوسط الحسابي لجميـع التحـديات        قيمة ا  6يتبين من الجدول    

 المتوسـط الحـسابي لهـذه       أن، كمـا    )3( كبر من الوسط الفرضي   أ وهي   ،)3.731(
 مما يدل ،)0.805( بلغت قيمته  والذي يزيد على ضعف االنحراف المعياريالمتغيرات

حد التحديات التي تحول دون      حٍد ما على أن قلة الخبرة تمثل أ        على اتفاق المجيبين إلى   
  .تعزيز نظم المحاسبة اإلدارية باألساليب واألدوات الحديثة

العملية تأتي في مقدمـة التحـديات   لخبرات العلمية و نقص ا  نأ 6ويظهر الجدول   
 من ممارسـي    %)78.9 (أكد إذ ،التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في هذا المحور       

ويعزى ذلـك    الالزمة لتطبيق األساليب الحديثة،   الخبرات  عدم امتالكهم   مهنة المحاسبة   
  :حسب إجابات أفراد عينة البحث إلىبو
مـن خـالل    وكيفية تطبيقهـا    طالع على األساليب الحديثة     عدم توافر فرصة اال    . 1

من أفراد العينة   %) 71.2(، إذ أكد    في المؤتمرات والندوات ذات الصلة    المشاركة  
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 وبانحراف معياري   )3.631( بلغت درجة الموافقة عليه   و ،أهمية هذا التحدي  على  
)0.929( .  

من خالل المشاركة فـي  ة  الحديث األساليبعدم توافر فرصة االطالع الكافي على         .2
من أفراد العينـة    %) 71(، إذ أكد    ريبية في مراكز التطوير والتدريب    الدورات التد 

 واألساليب الحديثـة    عدم كفاية الدورات التدريبية على العمل المحاسبي بشكل عام        
 إذ بلغـت درجـة الموافقـة       ،في المحاسبة اإلدارية وكيفية تطبيقها بشكل خاص      

  .)0.855( المعياري االنحراف ت قيمة وبلغ)3.710(
 فيمـا   في الجامعات والمعاهـد    اإلداري   لي للمحاسب مضعف التأهيل النظري والع    .3

 من  )%58(يتعلق باألساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وكيفية تطبيقها، إذ أكد           
  ).0.907(معياري  وانحراف )3.578( وبدرجة موافقة  العينة ذلكأفراد

 وإعطـائهم الفرصـة فـي        الذاتية إمكاناتهم العينة بتمييز    أفرادمطالبة    عن فضالً
هم في تعزيز دورهم في الشركة، إذ طالـب          ما يحتاجونه من أساليب حديثة تس      تطبيق

إعادة تصميم وظيفة المحاسبة اإلدارية مـن خـالل تمييـز           بمن المجيبين   %) 81.7(
 الكثير من الذين يمارسون     أن هناك  حد أسباب ذلك  أ ولعل   ،اإلمكانات الذاتية للمحاسبين  

 وهـؤالء   ،العمل المحاسبي في كثير من الشركات ال ينتمون إلى تخصص المحاسـبة           
بسبب كونهم ليسوا محاسبين فهم غير قادرين على تطبيق األساليب الحديثة وتعزيـز             

  .نظم المحاسبة اإلدارية في شركاتهم باألدوات واألساليب الحديثة
تطبيـق األسـاليب    علـى أن     راسة في هذا المحـور    إجابات أفراد عينة الد   تؤكد  

واألدوات الحديثة في المحاسبة اإلدارية يحتاج إلى إعداد كوادر مدربة ولديها الخبرات            
 ونقـص الكـوادر     ن قلة الخبـرة   ، وأ الكافية في المجاالت المحاسبية وغير المحاسبية     

ثة فـي الـشركات      التحديات التي تحول دون تطبيق األساليب الحدي       المدربة يمثل أحد  
  . العراقية وهذا ما يثبت فرضية البحث الثانية

  
  ألدوات الحديثةل المنفعة س التحديات المتعلقة بقيا.ت

 بقياس المنفعة   لتحديات المتعلقة ل والتكرارات المتوسطات الحسابية  7يبين الجدول   
قـة   درجة من درجـات المواف      كل  تحت يبينجتنسبة المس ألدوات واألساليب الحديثة و   ل

  . تحٍدإلجابات أفراد العينة على كل االنحراف المعياري فضالً عن ،على التحدي
  

   7الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  ألدوات الحديثةل المنفعة سبقيالتحديات المتعلقة ا
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  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

    موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

لوسط ا
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

ــة إن ــات الالزم  النفق
ق األساليب الحديثة   لتطبي

 على عمليـة    تمثل قيداً 
  .التطبيق

11 29 20 52.6 6 15.8 1 2.6 0 0 4.078  0.739  

إن تطبيق ما يتالءم مع     
نشاط الوحدة االقتصادية   
من  األدوات واألساليب    

 يعزز  ة يمكن أن  الحديث
  هاأداء

6 15.8 24 63.2 7 18.4 1 2.6 0 0 3.921  0.664  

هناك حاجـة إلعـادة     
تصميم وظيفة المحاسبة   

  اإلدارية في الشركة
11  29  22  57.9  3  7.9  2  5.2  0  0  4.105  0.753  

ــب اإلداري  إن المحاس
بحاجة لتطوير أدواتـه    
بما يلبي احتياجات متخذ  

  الشركةالقرار في 

12  31.5  23  60.7  2  5.2  1  2.6  0  0  4.21  0.655  

  0.703  4.078                      المتوسط العام

  
  أكثر منبلغت جميع التحديات المذكورة  الموافقة على أن7  الجدول منتبينيكما 

كما ، )4.078( بلغ المتوسط الحسابي لهذه التحديات جميعها ، إذ)3(  الفرضي المتوسط
 حول الموافقة   اآلراءمما يدل على قلة تباين      ،  )0.703(بلغت قيمة االنحراف المعياري     

  .هذه التحديات على
أن القيمة التي سوف تضيفها األساليب الحديثة قد تبـرر          ،   أيضاً 7يبين الجدول   و

 أن المحاسبين بحاجة إلـى      من عينة البحث  %) 92.2(إذ أكد    النفقات الالزمة للتطبيق،  
 بلغ المتوسط الحسابي    إذ قرار في الشركة،  تطوير أدواتهم بما يلبي احتياجات متخذي ال      

  ).0.655(وبانحراف معياري  )4.21( ا التحديلهذ
 تصميم وظيفة المحاسـبة     إعادة على أهمية    امن المجيبين أكدو  %) 86.9( كما أن 

اإلدارية في الشركة من خالل تطوير أو تعديل نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية المطبقة             
 ا التحـدي   بلغ المتوسط الحسابي لهـذ     يب واألدوات الحديثة، إذ   فيها وتعزيزها باألسال  

  ).  0.753(وبانحراف معياري  )4.105(جميعها 
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م مع نـشاط    ث موافقتهم على أن تطبيق ما يتالء      من عينة البح  %) 89(وقد أبدى   
 بلـغ   إذ مـن أداء شـركاتهم،    وأنه سيعزز    ،شركاتهم من األدوات واألساليب الحديثة    

  ).0.664(وبانحراف معياري  )3.921( ا التحديلهذالمتوسط الحسابي 
ألدوات واألسـاليب الحديثـة كانـت       لمنفعة  البقياس  أما أكثر التحديات المتعلقة     

 بلـغ متوسـطها الحـسابي       إذ ،لالزمة لتطبيق األساليب الحديثة    التكاليف ا  أوالنفقات  
ية هذا التحدي مما يدل على أهمو، )0.739( انحرافها المعياري ت قيمة  وبلغ ،)4.078(

 علـى  أكدوا أن تكاليف التطبيق تمثل قيـداً   عينة  أفراد ال من  %) 81.6( ن نسبة أ ،أيضاً
  .تطبيق األساليب الحديثة

تؤكد إجابات أفراد عينة الدراسة في هذا المحور على أن األسـاليب واألدوات             و
 نظـم    القيمة التي سوف تضيفها إلـى      وعلى الرغم من  الحديثة في المحاسبة اإلدارية     

 مـن  لكثيـر  أنها التمثل أسـبقية      المحاسبة اإلدارية المطبقة في الشركات العراقية إالّ      
  .  وهذا ما يثبت فرضية البحث الثالثة،الشركات في ظل البيئة االقتصادية الحالية

    
  مة بحوث المحاسبة اإلداريةء التحديات المتعلقة بمال.ث

 كبر من أوهي  ) 3.730(حديات بلغت   الت ى هذه ن الموافقة عل  أ 8يتبين من الجدول    
مة ما تقدمه   فاق المجيبين على اعتبار مدى مالء     وهذا يدل على ات    ،)3(الوسط الفرضي   

 بيق في البيئة العراقيـة يمثـل أحـد        بحوث المحاسبة اإلدارية من أساليب حديثة للتط      
مما ،  )0.769( المعياري إذ بلغت قيمته      ف، ويدعم ذلك انخفاض قيمة االنحرا     التحديات

  . ما على هذا التحدياتفاق المجيبين إلى حٍديدل على 
  

   8الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  اإلداريةمة بحوث المحاسبة بمالءالتحديات المتعلقة 

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

وجود إربـاك فـي     
الكيفية التي يقدم بهـا     
المختصون األساليب  
الحديثة في المحاسبة   

  اإلدارية

3 7.9 21 55.2 9 23.7 5 13.1 0 0 3.578  0.815  

وجود إربـاك فـي     
الكيفية التي يقدم بهـا     
المختصون األساليب  

3 7.9 21 55.2 9 23.7 5 13.1 0 0 3.578  0.815  
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  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

الحديثة في المحاسبة   
  اإلدارية

وجود تنـافس بـين     
ــة   ــات العلمي الجه
واألكاديمية فيما يتعلق 
ــة  باألســاليب الحديث
يؤدي إلى التعـارض    

  بين تلك األساليب

3 7.9 19 50 9 23.7 7 18.4 0 0 3.473  0.880  

عدم وجود مراكز أو    
ت مختصة فـي    هيئا

ــة  المحاســبة اإلداري
لك هم بالتعريف بت  تس

  األدوات

9  23.7  21  55.3  4  10.5  4  10.5  0  0  3.921  

0.870  

هناك حاجة لصياغة    
معـــايير لحاجـــة 
الشركات من االدوات   
الحديثة واطار الفضل   

  الممارسات

3  7.9  31  81.6  3  7.9  1  2.6  0  0  3.947  0.510  

  0.769  3.730                      المتوسط العام

  
ساليب الحديثة فـي هـذا   واجه تطبيق األ أن أكثر التحديات التي ت  8يبين الجدول   

عدم وجود إطار ألفضل الممارسات في المحاسبة اإلدارية يمكن للشركات          المحور هو   
مـن  %) 88.5(، إذ أكد     المحاسبة اإلدارية المطبقة فيها    االسترشاد به في تطوير نظم    

بلـغ  و واالختيـار بينهـا،    الحديثة   األساليبالمجيبين عدم قدرتهم على المفاضلة بين       
  ).0.510(وبانحراف معياري  )3.947( ا التحديالمتوسط الحسابي لهذ

رجع البعض سبب ذلك إلى عدم وجود مراكز أو هيئات أو منظمات مختصة وقد أ
باألساليب الحديثة وكيفية تطبيقها    هم في التعريف    بة اإلدارية في العراق تس    في المحاس 

%) 79 (أكد إذ،   األساليب واألدوات  عراقية من تلك  وصياغة معايير لحاجة الشركات ال    
ـ و ، الهيئـات أوعلى عدم علمهم بوجود تلك المنظمات    من عينة البحث     درجـة   تبلغ

  ).0.870(وبانحراف معياري  )3.921( ا التحديهذالموافقة على 
اآلخر أسباب عدم التطبيق إلى اإلرباك في طريقة تقـديم          رجع البعض   في حين أ  

ة من المجيبين علـى صـعوبة عمليـة المفاضـل         %) 63.1(إذ أكد    األساليب الحديثة، 
 )3.578( ا التحـدي   بلغ المتوسط الحـسابي لهـذ      إذ ،واالختيار من بين تلك األساليب    

  ).0.815(نحراف معياري إوب
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من المجيبين موافقتهم على أن المنافسة بين الجهات العلمية         %) 57.9(وقد أبدى   
يثة وتطبيقها أدت إلى إحداث نـوع مـن         واألكاديمية فيما يتعلق بطرح األساليب الحد     

األمر الذي أدى بدوره إلى صعوبة االختيـار         ،التعارض بين تلك األساليب واألدوات    
وبانحراف معياري   )3.473( ا التحدي هذدرجة الموافقة على     تبلغو ،اضلة بينها والمف

)0.880.(  
 أو هيئات    وجود مراكز  عدم أن   د عينة الدراسة في هذا المحور     تؤكد إجابات أفرا  

 إطار لممارسات المحاسبة    هم في صياغة  تس اإلدارية مختصة في المحاسبة     أو منظمات 
اإلدارية يمكن االسترشاد به لتطوير نظم المحاسبة اإلدارية المطبقـة فـي الـشركات          

 ،ق تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلداريةاقية  يشكل أهم التحديات التي تعيالعر
    . رضية البحث الرابعةوهذا ما يثبت ف

  
   تاالستنتاجا -أوالً

إن األساليب الحديثة هي السمة المميزة لتطور المحاسبة اإلدارية وهي نتاج لتالزم            . 1
  .منظمات في بيئة األعمال الحديثةالمنطقي بين التهديدات والفرص التي تواجه 

حاسبة اإلدارية  يقـدم      الم يإن التعامل مع التحديات التي تواجه األساليب الحديثة ف        . 2
فرصة حقيقية  لتطوير دور المحاسب اإلداري وتعزيز قدراته واالنتقال بـه إلـى              

 . صناعة القراريمرحلة الشراكة مع المدراء ف
إجراء التحديثات على نظم المحاسبة اإلدارية      فر الصالحيات للتوسع في     ا عدم تو  إن .3

عراقية إلى التأخر في تطبيق األساليب      أدى بالكثير من الشركات ال    تعليمات  الوالتقيد ب 
 .  الحديثة

 إلى قيام األقـسام  أدى  في الشركات العراقيةأقسام للمحاسبة اإلدارية وجودعدم  إن   .4
، جزئياً بمهام المحاسب اإلداري) الكلفة، التخطيط والرقابة، المالية(والشعب األخرى 

 .حديثة في المحاسبة اإلدارية تحدياً جديداً أمام تطبيق األساليب ال ذلكأضافقد و
 الحديثة األساليبتطبيق أهم التحديات التي تواجه من  اعتماد المنطق االقتصادي يعد .5

يمثل أولوية لكثير من   تطبيق هذه األساليب النوإ ،اإلدارية خصوصاًفي المحاسبة 
  .الشركات العراقية في ظل البيئة االقتصادية الراهنة

 الجامعات  في لطلبة الدراسة األولية أساسيات المحاسبة اإلداريةتدريساالهتمام بإن  .6
والمعاهد العراقية باالعتماد على مناهج دراسية ال تواكب التطورات الحاصلة في 

 بالشكل للمحاسب اإلداريقصور في التأهيل النظري  مجال االختصاص أدى إلى
  . في قدرته على تطبيق األساليب الحديثة  أثرالذي
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من خالل المشاركة  في المحاسبة اإلدارية لمستجداتممارسي المهنة ل مواكبةعدم .7

 تطبيق علىتهم  قدر سلباً في بدورهنعكسأفي المؤتمرات والدورات التدريبية 
  .األساليب الحديثة

على  عدم وجود مراكز أو هيئات أو منظمات عراقية مختصة في المحاسبة اإلدارية .8
 تطبيقها في أثر سلباً في ةهم بالتعريف باألساليب الحديثالرغم من الحاجة إليها تس

     .الشركات العراقية
   التوصيات-ثانياً

يؤكد البحث على نوعية المحاسبين اإلداريين المطلوبين لبيئة األعمال الحديثة فهم  .1
يمثلون عامل قوة التغيير في شركاتهم من خالل قدرتهم على التعامل مع مختلف 

  . احتياجات الشركة وثقافتهاإطاروفيق بينها في التحديات والت
 ،اً والخياراً مرفوضاًي إن األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ال تمثل أمراً ترف.2

 التعامل مع تحديات تطبيقها يعد أولوية للشركات العراقية خصوصاً في ظل إنو
  .تحديات البيئة الخارجية الراهنة

وإنشاء أقسام  اإلداريةوظيفة المحاسبة ل كبرأإعطاء اهتمام  على الشركات العراقية .3
أو شعب تعنى بذلك وتوفير الدرجات الوظيفية للمحاسبين اإلداريين مع بيان الوصف 

  .ي هذه الدرجاتلالوظيفي لشاغ
ضرورة قيام الجهات العلمية واألكاديمية بإعادة تقييم ممارسات المحاسبة اإلدارية . 4

 وصياغة إطار مفاهيمي ألفضل ممارسات المحاسبة ت العراقيةالشركاالمطبقة في 
  .اإلدارية

من خالل زيادة عدد الوحدات المقررة       بالمحاسبة اإلدارية   األكاديمي االهتمام زيادة .5
لها في الدارسة األولية وتحديث البرامج المقررة على طالب الدراسة األولية بإضافة 

  .المحاسبة اإلدارية ضمن المناهج الدراسيةيف ومحاسبة التكالاألساليب الحديثة في 
 عراقية مختصة في المحاسـبة اإلداريـة تكـون          ة أو منظم  ةتأسيس مركز أو هيئ   . 6

وإقامـة الـدورات    النشرات الدوريـة     المعايير والقواعد المحلية و    وظيفتها إصدار 
ات التدريبية للمحاسبين للتعريف بالمحاسبة اإلدارية والوقوف على آخـر المـستجد          

  .فيها
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  المستخلص

وف  ي لمحاس  بة اإلداری  ة  ا ف  ي ابتك  ار العدی  د م  ن األس  الیب الحدیث  ة    ش  ھدت ال  سنوات األخی  رة  
یعتق د  الت ي    لتجاوز نواحي القصور في األس الیب التقلیدی ة        تقدیم ھذه األسالیب     تم و ،مختلف المجاالت 

 ابتك  ار ونمییفف  ي الوق  ت ال  ذي اس  تطاع فی  ھ االك  اد     . بأنھ  ا تق  دم معلوم  ات م  ضللة لمتخ  ذي الق  رار     
 س الیب األ ھ ذه  تواجھ   ،المالئم ة  في دعم متخذي القرار بالمعلومات فائدتھابات ثإ و الحدیثة سالیباأل

  .أدت إلى عدم تطبیقھا التي التحدیاتمن مجموعة 
األسالیب الحدیث ة ف ي المحاس بة اإلداری ة ومراح ل تطورھ ا        على    التعرف  إلى بحث ال اھدف ھذ ی

بح  ث أن التح  دیات الت  ي تواج  ھ ویفت  رض ال. والوق  وف عل  ى تح  دیات تطبیقھ  ا ف  ي ال  شركات العراقی  ة 
كب ر  أن إخ ضاعھا للت شخیص والتحلی ل یق دم فرص ة      إتطبیق األس الیب الحدیث ة تمث ل م شكلة حقیقی ة و      

 . في الشركات العراقیةاإلداریةلتطویر دور نظم المحاسبة 
وتوزیعھا على عینة من المحاسبین في مدینة  ة استباناستمارة تم تصمیم  البحثلتحقیق ھدف

وقد  ،)Excel(باستخدام برنامج بحث على إجابات عینة ال وتم إجراء التحلیل اإلحصائي، الموصل
 أولویةالتعامل مع تحدیات تطبیق األسالیب الحدیثة یعد  إن ،بمجموعة من النتائج أھمھا البحث خرج

ى وقد أوص. ملزمة للكثیر من الشركات العراقیة خصوصًا في ظل تحدیات البیئة الخارجیة الراھنة
 المطبقة اإلداریة تقییم ممارسات المحاسبة بإعادة واألكادیمیةضرورة قیام الجھات العلمیة بالبحث 

   . في العراقاإلداریة ممارسات المحاسبة ألفضل مفاھیمي إطارفي العراق وصیاغة 
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Abstract 

 
The present research aims at identifying modern techniques of management accounting, 

showing the stages of their development and identifying the challenges that prevent their 
application in Iraqi companies. The research hypothesizes that these challenges represent a real 
problem, and make them subject of diagnostic analysis to provide a greater opportunity to 
develop the role of management accounting systems. To achieve the goal of the research, a 
survey form has been designed and distributed to a sample of accountants in the City of Mosul, 
and then statistical analysis of responses has been made to investigate the samples using 
(Excel). The basic conclusion of the research is to deal with the challenges of the application of 
modern techniques and binding to many Iraqi companies especially in the light of the 
challenges of the current external environment. The research recommended the need for the 
scientific and academic reevaluation of management accounting practices applied in Iraq and 
drafting a conceptual framework for a better management accounting practices. 

  
  المقدمة

 الخارجية نفسها على منظمات األعمال وعلى نظم المحاسـبة          التحدياتفرضت  
اإلدارية المطبقة فيها، إذ تغير الدور المعاصر للمحاسبة اإلدارية عما كانت عليه فـي              

تم استحداث العديد من األساليب واألدوات الحديثة فـي المحاسـبة           و ،العقود الماضية 
 التقليديـة فـي     األساليبساليب لتجاوز نواحي القصور في      اإلدارية وتم تقديم هذه األ    

هذه ومع أن    ، الحديثة األعمال غير مالئمة لبيئة     بأنها والتي وصفت    اإلداريةالمحاسبة  
األساليب هي السمة المميزة لتطور المحاسبة اإلدارية واألداة الرئيسة لتحسين نوعيـة            

يقها لم يأخذ انتشاراً واسـعا وبقيـت         أن تطب  المعلومات المقدمة إلى متخذي القرار إالّ     
رغم االنتقادات الموجهة إليها ولعل العلى ق التقليدية ائالعديد من الشركات تستخدم الطر

ق هو وجـود مجموعـة مـن المعوقـات          ائالسبب في التراجع إلى استخدام هذه الطر      
سـاليب  تطبيق واستخدام األسماها الباحث بالتحديات التي حالت دون       أوالمحددات التي   

 دراسة هذه التحديات تقدم فرصة حقيقية لتطوير نظم المحاسبة اإلداريـة            إنو،  الحديثة
ن شركاتنا العراقية لم تنجز مستواً متقدماً فـي تطبيـق هـذه األسـاليب               إ و خصوصاً

    .واألدوات الحديثة
  

mailto:Muthanaalzaidy@yahoo.com
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  مشكلة البحث
  : من خالل طرح التساؤالت اآلتيةبحثيمكن صياغة مشكلة ال

بمستوياتها المختلفة قيداً على تطبيق األساليب الحديثة في          المنظمة هل تمثل ثقافة   .1
  ؟المحاسبة اإلدارية في الشركات العراقية

  في الشركات العراقية    المحاسب االخبرات العلمية والعملية التي يمتلكه    هل تنسجم    .2
  تطبيق األساليب الحديثة؟دوره فيمع 

ساليب الحديثة على أداء الشركات  تبرر القيمة التي سوف تضيفها األدوات واألهل .3
 ؟العراقية النفقات الالزمة لتطبيقها

ممارسات المحاسـبة اإلداريـة     ل مفاهيمي   إلى إطار هل تحتاج الشركات العراقية      .4
   تسترشد به في اختيار ما يناسبها من األساليب الحديثة؟

  
  هدف البحث

سـبة اإلداريـة     على األساليب الحديثة في المحا      التعرف  إلى هذا البحث هدف  ي
 الشركات العراقيـة   في   هاوالوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق     ومراحل تطورها   

  .وبيان المسببات الحقيقية لها
  

   أهمية البحث
عالجه، فدراسـة التحـديات    يستمد البحث أهميته من أهـمية الموضوع الذي ي       

مقدمة منطقية لتطـوير    التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية يعد          
 التحديات إلى الفرص التي     ةنظم المحاسبة اإلدارية في الشركات العراقية، إذ تشير كلم        

واالنتقال بها إلى مراحل متقدمة تسهم      ،  يمكن من خاللها تطوير نظم المحاسبة اإلدارية      
  . في تعزيز أداء الشركات العراقية

  
   فرضية البحث

أن التحديات التي تواجه تطبيق األساليب  ادها   على فرضية رئيسة مف    يقوم البحث 
ن إخضاعها للتشخيص والتحليـل     أ تمثل مشكلة حقيقية و    في الشركات العراقية   الحديثة

وتنقـسم هـذه     ، المطبقـة فيهـا    كبر لتطوير دور نظم المحاسبة اإلدارية     أيقدم فرصة   
  : عدة فرضيات هيإلىالفرضية 

اسبة اإلدارية ما لم يـتم تعزيـز ثقافـة    مكن تطبيق األساليب الحديثة في المحال ي  .1
  .التغيير في الشركات العراقية

الخبرات  تطوير   ال يمكن تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ما لم يتم           .2
  . والعملية للمحاسبين في الشركات العراقيةالعلمية
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 الشركات  ال يمثل تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية أولوية لكثير من           .3

  .راهنةالعراقية في ظل البيئة االقتصادية ال
العتماد عليـه   ال يوجد إطار مفاهيمي ألفضل ممارسات المحاسبة اإلدارية يمكن ا          .4

  .م مع حاجة الشركات العراقية من األدوات واألساليب الحديثة اختيار ما يتالءفي
  

  بحثمنهج ال
 مـن   للبحـث النظري  اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في عرض المحتوى         

الكتب والـدوريات ذات العالقـة بموضـوع        ء مسح مكتبي لمجموعة من      خالل إجرا 
  .البحث

 مـن خـالل     للبحثالجانب التطبيقي    على المنهج التحليلي في      تم االعتماد كما  
بواسطة استمارة االستبانة التي تم تصميمها بما        التي تم جميعها  عرض وتحليل البيانات    

 أمـام   الباحث في قياس أهم المجاالت التي يعتقد أنها تمثل تحـدياً          يتوافق مع توجهات    
، إذ تتكون االستبانة من قسمين خصص       يب الحديثة في المحاسبة اإلدارية    تطبيق األسال 

 خصص الثاني لعرض التحديات     ، في حين  الدراسةاألول للتعرف على خصائص عينة      
تـضمن   ،محاور أربعة إلىالقسم  هذا  تم تقسيم   و ،تي تواجه تطبيق األساليب الحديثة    ال

الثاني التحديات المتعلقة بقلة الخبـرة      تضمن  و،  لتحديات المتعلقة بثقافة المنظمة   األول ا 
 التحديات المرتبطة بقيـاس المنفعـة مـن         تضمنف الثالثأما   ،ونقص الكادر المدرب  

سـبة  مة بحوث المحا  الرابع التحديات المتعلقة بمالء   تضمن   ، في حين  األساليب الحديثة 
     .اإلدارية

  
  عينة البحث

الموصل بكافـة   شملت عينة البحث دراسة آلراء عينة من المحاسبين في مدينة           
، وذلك باستخدام استمارة استبيان تم تصميمها لهذا الغرض، إذ          التخصصات المحاسبية 

من مجموع األستبانات الموزعة، وتم استبانة ) 41(انة وتم استرداد بأست) 45( تم توزيع
فقد تـم إجـراء التحليـل       من هنا    يها،فاستبانات لعدم اكتمال اإلجابات     ) 3(تبعاد  اسـ

 إجمـالي األسـتبانات    من%)84.44( وبما شكل نسبة ،أستبانة) 38( اإلحصائي على
  .الموزعة

  
  حدود البحث

هو بيان التحديات التي تواجه تطبيق األساليب        البحث الحالي مقيد بهدف محدد       إن .1
ولم يدخل في تفاصيل التحـديات التـي      ،   عام سبة اإلدارية بشكلٍ  الحديثة في المحا  

  .تواجه تطبيق كل أسلوب على حدة
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) اإلطـار المـوقفي   (لم يتطرق البحث الحالي إلى بيئة وعمليات وأهداف الشركة           .2

 وتـرك  ،وأثرها على تطبيق األساليب واألدوات الحديثة في المحاسـبة اإلداريـة   
 .ةاالهتمام بها للبحوث المستقبلي

   
  : الرئيسة اآلتيةالمحاور علىتم تقسيم البحث : هيكلية البحث

  . الحاجة إلى تطور المحاسبة اإلدارية -
  .مراحل تطور المحاسبة اإلدارية -
  . األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتحديات التطبيق-
  . وتحليلها نتائج االستبانة عرض-
  

  المحاسبة اإلداريةتطور   إلىالحاجة
خالل الثمانينات من القرن الماضي وجهت انتقادات كثيرة إلى أساليب المحاسبة           

ملت هذه األساليب المسؤولية عن رداءة القرارات في العديد من           ح إذ ،اإلدارية التقليدية 
هذه االنتقادات مدعمة بكثير من الحاالت التي قادت فيها المعلومات          كانت   و ،المجاالت

  .Kuder,1989,12) & (Dimnikت التخاذ قرارات خاطئة راء الشركاالمحاسبية مد
إلـى مقدمـة كتـاب      ) Steeves(ففي عرضه لتطور المحاسبة اإلدارية اسـتند        

)Relevance Lost ( للكاتبين)Johnson & Kaplan (إلداريـة  في انتقاد دور المحاسبة ا
ر المالية في   ريإن معلومات المحاسبة اإلدارية تابعة إلجراءات ودورة نظام التقا        "بقوله  

رات المدراء التخطيطية   ، مشوهة لكي تكون مالئمة لقرا     المنظمة فهي متأخرة، إجمالية   
فالمحاسبة اإلدارية تعتمد على المعلومات المستقاة من نظـام المحاسـبة           ... ،والرقابية

 لكن استخدامها محدود فـي      ،المالية والتي يتم تجميعها ألغراض إعداد التقارير المالية       
  .)Steeves, 1990, 17( "قياس األداء والرقابة المنظمية مجال

فقد ارجع الضعف في دور المحاسبة اإلدارية إلى قلة االبتكارات          ) Kaplan(أما  
، ألول من القرن الماضي    فمعظم األدوات المستخدمة تعود للربع ا      ،من األدوات الجديدة  

 إن جميـع الممارسـات      عملياً "ارسات المحاسبة اإلدارية بقوله    لمم  قوياً  وجه انتقاداً  إذ
ف التي تعـود فـي      المطبقة من قبل منظمات األعمال مستمدة من كتب محاسبة التكالي         

وعلى الرغم من التغيرات المدركة في بيئة األعمال خالل الفترة          ،  1925جذورها لعام   
لتكـاليف ونظـم    أن هناك ابتكارات محدودة في تصميم وتطبيق محاسبة ا        إالّ ،الماضية

  .)Kaplan, 1984, 393(" ابة اإلداريةالرق
 لهذه االنتقـادات تـم ابتكـار العديـد مـن األدوات      ومنذ ذلك الوقت واستجابةً  

وكان أكثر هذه األساليب بروزاً هي األساليب   ،  يب الحديثة في المحاسبة اإلدارية    واألسال
، ABB األنشطة، موازنات   ABC األنشطة أساسالتكاليف على   (المستندة إلى األنشطة    
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، وبطاقـة   )Benchmarking(، والمقارنة المرجعية    )ABM األنشطة أساس على   اإلدارة
لقد تم ابتكـار  و ،ستراتيجية الكلفة اإلوإدارة، )Balanced Score Card(النقاط المتوازنة 

هذه األساليب الحديثة لتجاوز نواحي القصور في األساليب التقليدية ولدعم تكنولوجيـا            
وإدارة ) JIT(األساليب اإلدارية الجديدة مثل اإلنتاج في الوقت المحدد التصنيع الحديثة و 

الميزة التنافسية ولمواجهـة تحـديات      عن   عن البحث    فضالً ،)TQM( الجودة الشاملة 
  .  (Abdul - Khader & Luther, 2006, 9) ;(Sharma, 2000, 2)  المنافسة العالمية

  
  اإلدارية تطور المحاسبة مراحل

يراً ملحوظاً في أوجـه عمـل المحاسـبة         يألساليب الحديثة أحدث تغ   إن تطبيق ا  
 أكثـر   ر من دورها التقليدي في تحديد التكاليف والرقابة المالية إلى دورٍ          اإلدارية وغي 

 ,Abdul-Khader & Luther) وهو تعظيم القيمة اإلنتاجية للشركة فـي الـسوق  ،تطوراً
2006, 9) .  

 الماليـة   اإلدارةقدمت لجنـة     ري هذا التغي  ىإل أدت التي   األسبابوللوقوف على   
ــبة  ــةوالمحاس  Financial Management & Management Accounting)اإلداري

Committee (FMAC))   التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين)IFAC(  في عـام )1998 (
وضـحت فيهـا    )IMP 1(Management Accounting Concepts(( بعنوانورقة بحثية 

:  مراحـل زمنيـة متعاقبـة وهـي        المحاسبة اإلدارية من خالل أربـع      مراحل تطور 
)IFAC,1998(  

 
  تحديد التكاليف والرقابة المالية ) 1950 سنةقبل  ما (:األولىالمرحلة 

 بأنها أنشطة فنية 1950 سنةقبل   وممارساتها للفترة مااإلداريةوصفت المحاسبة 
 إلى أساسية كانت موجهة بصورة     إذ،   الشركة المحدودة  أهدافضرورية لمتابعة تحقيق    

 المالية على العمليات  الموازنات والرقابةإعدادوغراض التسعير حتساب تكلفة المنتج ألإ
 باألخص ، الشركات بالقضايا الداخلية   إدارات اهتمام، ويؤشر في هذه المرحلة      التشغيلية

قاتها والموازنات  تكاليف وتطبي ، وكان استخدام محاسبة ال    بالطاقات اإلنتاجية فيما يتعلق   
 في هذه المرحلة على الرغم من إهمال دور المعلومات الكلفوية واستخدامها            هو السائد 

  .بشكل طفيف في صناعة القرار
  

تـوفير المعلومـات ألغـراض     ) 1965سنة   لغاية   -1950سنةمن   (:المرحلة الثانية 
  التخطيط والرقابة

مات المحاسبية  و دور المعل  من العالمية الثانية كان هناك قلق متزايد        بعد الحرب 
 ،متها الحتياجات المستخدمين، ومدى مالءمات التكاليفية بشكل خاصوبشكل عام والمعل  

 تستجيب ا وجعلهاإلداريةالمحاسبة تعديل نظم في  أنفسهم أكثر رغبة  وجد المحاسبونإذ
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على كيزها ترأزداد  و اإلدارية تلك الفترة تغير اهتمام المحاسبة       ، ففي  اإلدارة الحتياجات
 الـدولي   اإلتحـاد يـرى    حسب مـا  ب و ، التخطيط والرقابة  ألغراضتوفير المعلومات   

دارياً يـدعم  إ نظاماً أصبحت في هذه المرحلة   اإلدارية المحاسبة   أن )IFAC(للمحاسبين  
 واألدوات األساليب العليا بالبيانات والمعلومات من خالل استخدام مجموعة من          اإلدارة

فقد شهدت هذه المرحلة العديد من االبتكارات مثل نظم دعم القرار            من هنا  ،المحاسبية
 دون االهتمام    من  بقي منصباً على القضايا الداخلية     ماالهتما أن إالّولية  ؤومحاسبة المس 

  . البيئة الخارجية والمتطلبات الستراتيجيةباعتبارات
  

الهدر فـي   تخفيض الضياع و  ) 1985 سنة لغاية   -1965 سنةمن  (: المرحلة الثالثة 
  الموارد

 ،خالل السبعينات من القرن الماضي واجهت منظمات األعمال تحديات كبيـرة          
تمثلت في المنافسة العالمية المتسارعة واتساع األسواق والتطور في تكنولوجيا اإلنتاج           

 حيث أظهرت األسواق العالمية نهاية المشهد الذي كان يعول          ،والمعلومات واالتصاالت 
وهذا أدى بالكثير من الشركات إلى       ،ه لمنتجات الشركة  ؤلكي يبقى وال  فيه على الزبون    

 Market) إلى السوق الموجه )Production Oriented( تغيير سياساتها من اإلنتاج الموجه
Oriented)             ًفي البحث عن األسواق المربحة واإلنتاج بأحجام صـغيرة تـصنع وفقـا  

   .)Ning, 2005, 25( الحتياجات الزبون
ى هذا التغير إلى توسيع قاعدة المتطلبات التقنية والفنية والتي أدت بدورها            لقد أد 
) Factory Automation( تكنولوجية منها أسلوب أتمتـة المـصنع   ابتكاراتإلى ظهور 

 ،)Flexible Manufacturing System(والذي يستند إلى استخدام نظام التصنيع المـرن  
ونظـام   ،)Computer Aid Design System(ر ونظام التصميم المستند إلى الكومبيـوت 

 وكـذلك تـم   ،)Computer Aid Production System(اإلنتاج المستند إلى الكومبيـوتر  
استحداث أساليب إنتاج جديدة ترتكز على درجة التقيد التقني مثل أسلوب اإلنتاج فـي              

 Total Quality)ونظـام إدارة الجـودة الـشاملة    ) Just In Time(الوقـت المحـدد   
Management) تخفيض الضياع والهدر في المـوارد   والتي تركز على(Ning, 2005, 

25) )Atkinson, 1989, 35(.  
لقد فرضت هذه التحديات نفسها على منظمات األعمال وعلى نظـم المحاسـبة             

 يستلزم األمـر معـه      ، عليها اإلدارية التقليدية المطبقة فيها والتي أصبحت تشكل عبئاً       
 هذه المرحلة اسـتخدام     لذا فقد شهدت  ،   الحديثة واألساليب األدواتزيد من   تعزيزها بالم 

 أساليب إدارة التكلفة وتكاليف الجودة وأساليب تحليل  منهاواألساليب األدواتالعديد من 
  .العمليات وغيرها
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تعظيم القيمة من خـالل االسـتخدام       ) لحد اآلن  -1985 سنةمن  (: المرحلة الرابعة 
  األمثل للموارد

 لم تـزل     من القرن الماضي وحتى اليوم     نصف الثاني من الثمانينات   نذ بداية ال  م
منظمات األعمال تواجه التحوالت المستمرة في بيئة األعمـال والتقـدم التقنـي فـي               

   .تكنولوجيا اإلنتاج والمعلومات الذي لم يسبق له مثيل
   

   1جدول ال
  مراحل تطور أدوات وأساليب المحاسبة اإلدارية

 تطور      مراحل
ــبة                المحاسـ

  اإلداريــة
  مجاالت االستخدام

  المرحلة األولى
 سنةما قبل (

1950       (
تحديد التكاليف 
  والرقابة المالية

  

  المرحلة الثانية 
)1950- 1965 (

توفير المعلومات 
ألغراض التخطيط 

  والرقابة

  المرحلة الثالثة
)1965- 1985 (

تخفيض الضياع و الهدر 
  المواردفي 

  المرحلة الرابعة
  )لحد اآلن_ 1985(

 تعظيم القيمة من خالل 
  االستخدام األمثل للموارد

  مجال قياس التكاليف

ــل  ــدخل التحمي م
ــاذج   ــي ونم الكل
ــصيص  التخـــ
ــدل  ــتخدام مع باس

   أو معدلين-واحد

ــل   ــدخل التحمي م
ــوذج  ــدي وأنم الح
التخصيص باستخدام  
ــل   ــدالت تحمي مع

  متعددة

ي مدخل التدفق االرتجاع  
في تحميل التكـاليف و     
ــصيص   ــوذج التخ أنم
باستخدام موجهات تكلفة   
النشاط واالهتمام بقياس   

  تكاليف الجودة 

مدخل خصائص المنـتج    
فــي تحميــل التكــاليف 
ــصيص  ــوذج التخ وأنم
باستخدام موجهات تكلفة   

 مالنشاط الفترية واستخدا  
التكلفة المستهدفة ونظام   

  تكاليف التحسين المستمر

  تمجال الموازنا

إعداد الموازنـات   
ألغراض الرقابـة   

  على التكاليف

ــات  ــداد الموازن إع
ألغراض التخطـيط   
مع ربط الموازنـات    
بالخطط اإلستراتيجية  

  الطويلة المدى

إعداد موازنات األنشطة   
  وموازنة كلف الجودة

إعداد موازنـة تكـاليف     
ــتج و  ــاة المن دورة حي
موازنة خدمـة الزبـون     
ــة  ــة العالمـ وموازنـ

  التجارية

  ل الموازنات الرأسماليةمجا

ــق  اســتخدام طرائ
ــترداد  ــرة االس فت
ــد   ــدل العائ ومع

  المحاسبي

ــق  ــتخدام طرائ اس
ــة   ــدفقات النقدي الت

  المخصومة

ــيالت   ــتخدام التحل اس
االحتماليــة ونمــاذج  
المحاكاة بالحاسوب فـي    
ــات  ــيم المقترحـ تقيـ

  االستثمارية

االهتمام بالجوانب غيـر    
المالية وتحليل الحساسية   

 -مـاذا (وذجباستخدام نم 
 في تقييم المقترحات    )لو

  االستثمارية

مجال الرقابة التشغيلية وتقييم 
  األداء

استخدام المقـاييس   
ــل  ــة مثـ الماليـ
االنحرافات ومعدل  
ــى  ــد علـ العائـ
االستثمار وصـافي   

  الربح

اسـتخدام المقــاييس  
 ةغير المالية المرتبط  

بالعمليات اإلنتاجيـة   
مثل مقاييس المـواد    

  واآلالت

مقاييس غيـر   استخدام ال 
ــ ــة المرتبطـ  ةالماليـ

بالعاملين مثل المقـاييس    
  المرتبطة بالنمو والتعلم 

ــة األداء اســتخدام  بطاق
ــة   ــة والمقارن المتوازن

  المرجعية

  مجال دعم القرار

تحليل االنحرافـات   
ــى   ــز عل والتركي
انحرافات اسـتخدام   

  الطاقة

ل التعادل، تحليل   تحلي
ربحيــة المنتجــات، 
ــدار   ــاذج االنح نم

ت الــتعلم، ومنحنيــا
  .نماذج إدارة الحزين

ــاس   ــى أس اإلدارة عل
ــيالت   ــشطة وتحل األن

  سلسلة القيمة

تحليالت هندسة القيمة ،    
ــاة  ــيالت دورة حي تحل
المنتج، تحليالت ربحيـة    
الزبائن، تحليالت المركز   

  .التنافسي

   الباحثإعداد من :الجدول
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 إلى ظهور التجارة    فعلى سبيل المثال إن االستخدام الواسع لشبكة االنترنت أدى        
بدوره إلى تغيير توجهات المحاسبة  أدى   بعداً جديداً للمنافسة،     تضافأااللكترونية والتي   

اإلدارية نحو تعظيم القيمة اإلنتاجية للشركة في السوق من خالل االسـتخدام األمثـل              
  . للزبونةللموارد، وذلك باستخدام أساليب تحديد موجهات القيم

 تطور أدوات المحاسـبة اإلداريـة مبوبـة بحـسب      مراحل1ويوضح الجدول   
  .مجاالت استخدام المحاسبة اإلدارية في المنظمة

  
    األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتحديات التطبيق:المحور الثالث

 أدوات وأساليب   ستخداماب كل مرحلة من مراحل تطور المحاسبة اإلدارية         تميزت
  المرحلـة   توظيف األساليب المحاسبية المستخدمة في      فضالً عن إعادة   ،محاسبية جديدة 

    .م مع الفلسفة الجديدة التي تميزت بها المرحلةءبما يتال  السابقة)المراحل(
هـذه   أخـذت    إذ الواقع العملي عدم االتساق في استخدام هذه األساليب،       أظهر   لقد

سع كما كان يتوقع على نطاق وا ولم تستخدم ، غير متساوية في التطبيقأشكاالً األساليب
 )ABC( نظام التكاليف على أساس األنـشطة        إلى أن ، فقد أشارت إحدى الدراسات      لها

في حين   ،%)30-%20( مستخدم من قبل الشركات البريطانية بنسبة        على سبيل المثال  
 األساليب التقليدية في المحاسبة اإلدارية لم تزل مستخدمة وعلى نطاق واسع، وهذا             أن

 توظيـف   إعـادة  أن هذا التغير كان باتجاه       إالّ ،بة اإلدارية قد تغيرت    المحاس أنيؤكد  
  تطبيق األساليب الحديثـة     التوسع في   بدال من  ألساليب التقليدية في المحاسبة اإلدارية    ا
  .)Steeves,1990,18( )Burns,2000,2 بتصرف(

تغيرات  ال وراءشديد   ئ ببط اإلدارية التساؤل لماذا تتغير المحاسبة      إلىوهذا يقودنا   
  ؟متسارعة في بيئة األعمال الحديثةال

 أن إلـى   تقتضي تحليالت جزئية تشير في مجملهـا       تساؤل هذا ال  عنإن اإلجابة   
لمحددات الداخليـة    من العوائق وا   بمجموعة الحديثة يصطدم    األساليب و األدواتتطبيق  

لقيـود  بالتحديات منها ما يتعلق بـالنواحي االقتـصادية وا         يمكن تسميتها    ،والخارجية
 بصعوبة تغيير الممارسات المألوفـة      يتعلق ومنها ما  ،المفروضة على الموارد الداخلية   

  :والتي يمكن عرضها بالشكل اآلتي هذه األدوات واألساليبالتي قد تحول دون تطبيق 
  
  ثقافة التغييرالمنظمة و .أ

ألفراد في إن تطبيق األساليب واألدوات الحديثة يتطلب خلق البيئة التي يقتنع فيها ا  
 كأنها تغييـرات    ه التغييرات تبدو  المنظمة بضرورة إجراء التغييرات حتى لو كانت هذ       

 ,Change Management( (Mai & Ahmed(يـر  ي وهذا ما يعرف بـإدارة التغ ،صاخبة
2005, 46).  
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 التي تواجه  المرتبطة بثقافة المنظمة من التحدياتمستوياتوهنا يمكن تحديد ثالثة 
  : )costaccounting/search/com.esnips.www(  الحديثة وهيباألساليتطبيق 

 
   Weakness in of support from top manaegementضعف دعم اإلدارة العليا  .1

ة  الحديثة فـي المحاسـب     األساليب من أن هناك قلق متزايد لدى مدراء الشركات       
 ، المطبقة في شركاتهماإلدارية قد ال تمثل العالج الشامل لمشاكل نظم المحاسبة اإلدارية

ـ   ، التقليدية األساليبفهم يضغطون باستمرار باتجاه عدم استبدال        ن هنـاك   أ ويعتقدون ب
 كانت غيـر كفـوءة نـسبيا        في التخلي عن الممارسات المألوفة حتى لو       اً حقيقي اًخطر

ًKuder,1989,14) Dimnik &(.  
  يتحركون باتجاه مـشاركة    اإلدارية المختصين في المحاسبة      فإن آخرومن جانب   

وهناك من المـدراء     ، للشركة ةاإلستراتيجي في صنع القرارات     اإلداري للمحاسب   كبرأ
ـ     تجـاه  الحديثـة وجـدت لـدعم هـذا اال         واألسـاليب  األدواتن هـذه    أمن يعتقد ب

)Steeves,1990,18(.  
 الماليـة   األهـداف  إدراك الحديثة البد من     األساليب بأهميةا   العلي اإلدارة وإلقناع
ـ        باألسلوب المرتبطة   ةواإلستراتيجي ات  المراد تطبيقه من خالل االعتماد على المعلوم

 العليا وتوجيههـا    اإلدارةهم في تخفيض القلق المتزايد لدى       الداخلية والخارجية التي تس   
 هذه التغييرات ضرورية للبقاء في المنافسة نأ بوإقناعهانحو تغيير الممارسات التقليدية 

)Mai & Ahmed,2005,46(.  
  to change Resistance from Staffمعارضة الكادر المحاسبي للتغيير  .2

 الكادر المحاسبي ربما يبدي بعض المعارضة في التخلي عن األساليب التقليدية          إن
 التقليل من دورهم واالعتماد  يؤدي إلىقد تطبيق األساليب الحديثة أنبسبب مخاوفه من 
وللتغلب على هذه المخاوف البد مـن       .  خبرة لتطبيق تلك األساليب    يعلى محاسبين ذو  

 ، لن تنهي دورهم   ساليب تلك األ  إن و ، الحديثة األساليبتعريف الكادر المحاسبي بأهمية     
  .لإلبداع وستفتح أمامهم مجاالت جديدة هلكنها ستعزز

   Non-cooperation at other levelsرى عدم تعاون المستويات األخ.3
ـ     إلى تطبيق األساليب الحديثة يحتاج      إن سام غيـر    تعاون األقسام اإلنتاجية واألق

والتي الحديثة  توفير البيانات األساسية الالزمة لتطبيق األساليب       التصنيعية في المنظمة ل   
 وإخبارهمتويات  لتلك المسوإرشاد توجيه إلى وهذا يحتاج ، ضرورية لنجاح التطبيقتعد

  . بشكل كفوءاألدواتبالمنافع التي ستحصل عليها المنظمة ككل عندما تطبق تلك 
  

  ين اإلداريين ونقص الكادر المدربقلة الخبرة لدى المحاسب .ب
يحتاج تطبيق األساليب الحديثة إلى كادر محاسبي يمتلك خبرة واسعة لـيس فـي              

نيعية والتـسويقية والمجـاالت غيـر       بل في المجاالت التص    ،الجوانب المحاسبية فقط  
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 فقلة الخبرة في المجاالت غير المحاسبية لـدى ممارسـي مهنـة             ،المحاسبية األخرى 
 إلجراء عمليات الشركة التي تجعلهم أكثر ميالًإلدارية تفقدهم النظرة الشاملة لالمحاسبة ا

دوات الحديثة   األساليب واأل  نالتغييرات في نظم المحاسبة اإلدارية وتعزيزها بالمزيد م       
)Sheildes, et.al,1991, 72( )Mai & Ahmed, 2005, 48( .  

ولتجاوز هذا التحدي البد من إعداد كادر محاسبي متدرب على كيفيـة تطبيـق              
، وفي هذا السياق البد من أن ين محاسبين مدربين إذا لزم األمر  األساليب الحديثة أو تعي   

حاسبة اإلداريـة مـن خـالل تمييـز         ن هناك حاجة إلعادة تصميم وظيفة الم      أنذكر ب 
حد أسـباب  أ أن   إلى  أشارت إحدى الدراسات   ، إذ تية للمحاسبين اإلداريين  اإلمكانات الذا 

تفوق نظم المحاسبة اإلدارية في الشركات اليابانية علـى نظيراتهـا مـن الـشركات               
األمريكية يرجع إلى االختالف في المسلك الوظيفي الذي يـسلكه المحاسـب اإلداري             

 فمعظم محاسبي التكاليف في الشركات األمريكية يتم ،اسب التكاليف في كال البلدين  ومح
لقب  للحصول على ، وهذا يمثل الطريق الرئيس    تأهيلهم كمحاسبي تكاليف في الجامعات    

 محاسبي التكـاليف فـي اليابـان ال         إن، بالمقابل ف  محاسب تكاليف أو محاسب إداري    
حد المتطلبات األساسية للعمل فـي      ألجامعي يمثل    التأهيل ا  إن و ،يسلكون المسلك نفسه  

ظام تأهيل وظيفي قد يمتـد إلـى عـشر          يتم تأهيل هؤالء من خالل ن     إذ   ،هذه الوظيفة 
 وبعد ذلـك    ،سنوات يتم تدريبهم فيه على العمل في وظائف غير محاسبية يتنقلون بينها           

جيدة مـن   خبرة   ايتم اختيار البعض من هؤالء للعمل كمحاسبي تكاليف بعد أن اكتسبو          
  .)Shields, et.al, 1991, 72 (األقسام التي عملوا بها

  
   الحديثةألدواتلقياس المنفعة  .ت

 المعاصرة تملي على الشركات تضييق مشاكلها فـي صـورة           األعمال بيئة   إن
 وعلى الرغم مـن     ،كبر للشركة في السوق   أ تحقيق كفاءة    أوتحقيق وفورات في التكلفة     

 ، يمثل القاعدة وليس االسـتثناء     اإلدارية تشوه معلومات المحاسبة     نأ ب المتزايد اإلدراك
 صـعوبة   نأ إالّ ، التقليدية اإلدارية ما وراء المحاسبة     إلىن الشركات تواقة لالنتقال     أو

كة ربما  في مجال تحقيق أهداف الشر     الحديثة   لألدوات واألساليب تحديد القيمة الحقيقية    
ب التقليدية لدى كثيـر     يبرر التراجع المؤقت لألسالي   وهذا ما    ،يقيد اعتماد هذه األدوات   

  .)Garg, et.al, 2003, 32( من الشركات
  

     اإلداريةبحوث المحاسبة  .ث
تقديم االبتكارات من  في طريقة اًن هناك إرباكبأيرى العديد من مدراء الشركات    

ميين يد ناشئ من البحوث المنشورة من قبـل االكـا         اإلرباك، ومصدر   ة الحديث األدوات
 المبتكر   األسلوب يحاول كل منهم تقديم      إذ ،اإلداريةوالمنظمات المختصة في المحاسبة     



  ]320[ الزيدي
 

 ما يؤدي إلى إربـاك      وهذا غالباً  ،األخرى األساليب من المنافسة مع     بطريقة تثير نوعاً  
ـ   أن إلى الدراسات   إحدى أشارتلدى من يريد استخدام هذه األساليب، فقد          اً هناك نوع

األنشطة  المالئم لقياس التكاليف مثل تكاليف       األسلوبفيما يتعلق باختيار    من الضبابية   
)Activity Based Costing( محاسبة المخرجات ،)Through put Accounting( التكلفة ،

 عـدم  إلى عملية االختيار والمفاضلة قد تؤدي أن، ومع )Target Costing(المستهدفة 
فمن يـتكلم مـع     .  واحد إطاريمكن دمجها في    ق  ائ فجميع الطر  األفضلاختيار البديل   

ـ  وطر  مادياً اً ويريدون دعم  اإلرباك ال يريدون    بأنهم يعلم   مدراء الشركات  ق عمليـة   ائ
   .)Cokins,2001,43( أفضل القراراتتساعدهم في صنع 

  
   وتحليلهانتائج االستبانة عرض :المحور الرابع

عـاملين فـي كبريـات    تتكون عينة البحث من جميع ممارسي مهنة المحاسـبة ال   
 بطريقة العينة العشوائية تستبانا تم توزيع األإذ ،الشركات الصناعية في مدينة الموصل

معمل األدوية  ( على مجموعة من المحاسبين العاملين في هذه الشركات الصناعية وهي         
معمـل الغـزل     ، الـشمالية  تالشركة العامة لإلسـمن    ، في نينوى  والمستلزمات الطبية 

 ، الـسكر والخميـرة    امـل مع ،معمل األثاث المنزلي   ،مل األلبسة الوالدية  مع،  والنسيج
 تـم اسـتخدام برنـامج    بيانات المجمعـة الولتحليل   .)الشركة العامة لكبريت المشراق   

)Excel(  اآلتية األساليب اإلحصائية احتسابفي:   
 وذلـك للتعـرف علـى       ،اإلحصائية الوصفية التي تمثلت في التكرارات       األساليب .أ

تكرارات النسبية لبيان مقدار النسبة المئوية لكل فئة من         وال بحثخصائص عينة ال  
  .الفئات إلى المجموع الكلي

 Five Pointة الخمسبعاد األتحديد الوسط الحسابي باالعتماد على مقياس ليكرت ذي .ب
Likert Scale فق بـشدة موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موا( وهي (

على التوالي وبمتوسط فرضي    ) 5،  4،  3،  2 ،1( وأعطيت هذه اإلجابات درجات   
وتـم   ،)3=15/5(محتسب عن طريق قسمة مجموع الدرجات إلى عدد األبعـاد           

ما يشكل الوسط   تكون الفرضية مقبولة عند   استخدامه للحكم على فرضيات البحث،      
 الفرضية  دون ذلك فتعداأم ،درجات) 3( وهي تساوي ،فأكثر% 60  نسبةالحسابي

  .مرفوضة
االنحراف المعياري وتم استخدامه من أجل التعرف على مقـدار التـشتت فـي               .ت

  .اإلجابات حول الوسط الحسابي
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  البحثتحليل خصائص عينة  -أوالً
  

  2الجدول 
  بحثالتوزيعات التكرارية لخصائص عينة ال

  %  رارالتك  االختصاص الدقيق    %  التكرار  التحصيل العلمي
  57.9  22  محاسب مالي    10.5  4  إعدادية
  0  0  إداريمحاسب     26.3  10  دبلوم

  23.7  9  محاسب تكاليف    63.2  24  بكالوريوس
  18.4  7  مدقق حسابات    0  0  شهادة عليا
  %100  38  المجموع    %100  38  المجموع

  %  التكرار  عدد سنوات الخبرة    %  التكرار  الدرجة الوظيفية
  23.7  9   سنة5 – 1    21.1  8  معاون محاسب

  23.7  9  10-5    26.3  10  محاسب
  18.4  7  15-10    15.8  6  أقدممحاسب 

  13.1  5  20-15    36.8  14  مدير حسابات
  21.1  8    سنة فأكثر– 20    %100  38  المجموع

  %100  38  المجموع        
     

 نة هم مـن حملـة شـهادة    أن غالبية أفراد العي2 يظهر الجدول   :التحصيل العلمي  .1
ومن ثم حملة   ،%)63.2(وبنسبة مئوية مقدارها    ) 24( بلغ عددهم    إذ،  البكالوريوس

 الفـرع (ومن ثم حملة شـهادة اإلعداديـة         ،%)26.3(ادة الدبلوم بنسبة مئوية     شه
 فئة كبيرة من العينة هي ذات تأهيـل  نأ إذ، وهذا مؤشر جيد %) 10.5) (التجاري

  .علمي مقبول
،  %)57.9( أن نسبة المحاسـبين المـاليين        2ول   يظهر الجد  :االختصاص الدقيق . 2

 الحـسابات   ، ومن ثم مـدققو    %)23.7(لتكاليف   ا وهي أعلى نسبة ويليها محاسبو    
 في  هذلك على أن  يدل  وولم يظهر هناك أي نسبة للمحاسبين اإلداريين         ،%)18.4(

من يمارس العمل المحاسبي وهو متخصص      في عينة البحث    عينة البحث ال يوجد     
  .اسبة اإلدارية أصالًفي المح
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راد العينة هـم بدرجـة    أن النسبة األكبر من أف    2 يظهر الجدول    :الدرجة الوظيفية . 3

 ويليها من هم بعنوان محاسب بنـسبة        ،%)36.8( بلغت نسبتهم    إذ ،مدير حسابات 
 وأخيرا محاسب أقدم بنسبة     ،%)21.1( ومن ثم معاون محاسب بنسبة       ،%)26.3(
)15.8.(%   

من أفراد العينة هـم  %) 23.7( أن ما نسبته   2 يظهر الجدول    :ةالخبرعدد سنوات   . 4
مـن  %) 23.7( وأن ما نسبته     ، سنوات )5( خبرتهم أقل من   ذينمن ذوي الخبرة ال   

 سـنوات،   )10-5( ما بين     خبرتهم تتراوح  لذينأفراد العينة هم من ذوي الخبرة ا      
، أمـا  %)18.4( فقد كانت نـسبتهم سنة ) 15-10(تتراوح ما بين  والذين خبرتهم   

والذين  ،%)13.1( فقد بلغت نسبتهم     سنة) 20-15( ما بين خبراتهم  تتراوح  الذين  
  .%)21.1 ( فقد بلغت نسبتهم  سنة20تزيد خبرتهم عن 

  
  التحديات المرتبطة بتطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية -ثانياً

   التحديات المرتبطة بالمنظمة وثقافة التغيير.أ
   العليااإلدارة دعم ضعف. 1

بإيجاد كل ذلك  و3في الجدول المبينة  األسئلةتم قياس هذا المتغير من خالل  
  :اآلتيإلجابات أفراد عينة البحث وكمن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  
   3الجدول

  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة
  لتطبيق األساليب الحديثةلتحديات المتعلقة بدعم اإلدارة العليا ا  حول

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

  مقياس    
   إلجابة     ا

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

تسعى إدارة  
ــشركة  الـ
للتعاقد مـع   
ــات  الجهـ
العلميــــة 
واألكاديمية 

ــوير  لتطـ
أســـاليب 
المحاســبة 

  يةاإلدار

4 10.5 17 44.8 8 21 9 23.7 0 0 
3.421  
  
  

0.963  
  

ر إدارة تــوف
ــشركة   0.993  3.526 0 0 26.7 9 13.15 5 50 19 13.15 5 الـ
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غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

  مقياس    
   إلجابة     ا

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

ــات  المتطلب
ــة  الماليــ
ــة  الالزمـ
ــوير  لتطـ

أدوات 
المحاســبة 

  .اإلدارية
يوجــد  ال 

تعارض بين  
اتجاهـــات 

إدارة 
ــشركة  الـ

ورغبـــات 
ــب  المحاس
اإلداري في  

  التطوير

2  5.2  12  31.6  13  34.2  8  21.1  3  7.9  3.052  1.024  

يمتلــــك  
ــب  المحاس

اإلداري 
في الفرصة  

 إدارة  قناعإ
ــشركة  الـ

ــة  بأهميــ
ــراء  إجــ

  التطويرات

7  18.4  14  36.8  10  26.4  7  18.4  0  0  3.552  0.992  

 إدارة  تتبنى
ــشركة  الـ
ــف  موقــ
ــب  المحاس
اإلداري في  
تطــــوير 
أســـاليب 

  العمل

2  5.3  18  47.3  12  31.7  5  13.1  1  2.6  3.368  0.781  

المتوسط 
  العام

                    3.384  0.968  

  
 بدعم اإلدارة العليا لتطبيق األساليب الحديثـة      التحديات المتعلقة     3يبين الجدول   

درجات  نسبة المستجيبين تحت كل درجة من         كما يبين أيضاً   ، لمتوسطها الحسابي  طبقاً
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 علـى   اري لإلجابات لكل تحدٍ   االنحراف المعي الموافقة على هذه التحديات، فضالً عن       
  .ةحد

بضعف  بأن المتوسط العام لجميع الفقرات المتعلقة 3يتبين من خالل الجدول 
وهذا من ناحية يعطي ) 3.384( قد بلغ دعم اإلدارة العليا لتطبيق األساليب الحديثة

الشركات بالتطوير والتحديث في أساليب المحاسبة  إداراتنتيجة ايجابية بالتزام 
 ،بتطبيق هذه األساليب  تام، ولكن من ناحية أخرى يتبين لدينا أنه ال يوجد التزامريةاإلدا

 ،)0.968( بلغ إذ ،بسبب تشتت إجابات أفراد العينة وارتفاع قيمة االنحراف المعياري
حد أهم التحديات التي تواجه أ اإلدارة العليا م دعباعتبارلباحث وهذا يعزز من قناعة ا

  .حديثةتطبيق األساليب ال
  معارضة الكادر المحاسبي لتطبيق األساليب الحديثة .3

 ،)2.381( بأن الوسط الحسابي لكافة المتغيرات بلـغ         4يتبين من خالل الجدول     
 وهذا يدل على أن اتجاهـات أفـراد عينـة    ،)3(وهو أقل من الوسط الفرضي والبالغ      

إذ  ،اف المعياري  قيمة االنحر  حدي كانت سلبية ويدعم ذلك انخفاض     البحث نحو هذا الت   
 الكـادر   اعتبـار تفاق المجيبين على عدم الموافقة على       إوهذا يدل على     ،)0.667(بلغ  

 مما يعزز من وجود قناعة ،المحاسبي أحد التحديات التي تعوق تطبيق األساليب الحديثة
كبر في إدارة   أبأن المحاسبين يرغبون بتطوير أدواتهم بالشكل الذي يحقق لهم مساهمة           

  .الشركة
  

   4الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة

  لتحديات المتعلقة بمعارضة الكادر المحاسبيا حول
موافق 
  بشدة

  غير موافق  محايد  موافق
غير 

موافق 
  بشدة

         مقياس 
  اإلجابة

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ادر هل يبدي الك  
المحاسبي الحالي  
أية معارضة تجاه 
تطبيق األساليب  

  الحديثة  

0 0 3 7.9 11 28.9 22 57.9 2 5.3 2.394  0.708  

هل تعتقـد بـان     
تطبيق األساليب  
الحديثة سـوف   
يقلل من أهميـة    
ــب  دور المحاس
اإلداري فـــي 

0 0 1 2.7 14 36.9 21 55.2 2 5.2 2.368  0.624  
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  الشركة
  0.667  2.381                      المتوسط العام

  
  عدم تعاون المستويات األخرى في تطبيق األساليب الحديثة. 3 

 قل من أ وهي   ،)2.763(التحدي بلغت    ى هذا ن الموافقة عل  أ 5يتبين من الجدول    
 المجيبين على اعتبـار مـشاركة األقـسام     اتفاق وهذا يدل على     ،)3(الوسط الفرضي   

ل إحدى تحديات التطبيـق، ويـدعم ذلـك          تمث  ال األخرى في تطبيق األساليب الحديثة    
اتفـاق  مما يـدل علـى     ،)0.741(إذ بلغت قيمته      المعياري، فانخفاض قيمة االنحرا  

 المستويات األخرى في الشركة تقدم كـل مـا يحتاجـه            أنعلى   ما   المجيبين إلى حدٍ  
  . العملأساليبتطوير هم في من معلومات تس  اإلداري أو محاسب التكاليفالمحاسب
  

   5ول الجد
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  لتحديات المتعلقة بمشاركة المستويات األخرى في تطبيق األساليب الحديثةا
موافق 
  بشدة

غير موافق   غير موافق  محايد  موافق
  بشدة

  مقياس      
   اإلجابة

  
  %  ددع  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ـ  ــل تـ هم سه
األقسام األخرى  
في الشركة في   
تقديم ما يحتاجه   
المحاسب مـن   
معلومات الزمة  
لتطبيق األدوات  

  الحديثة  
  

0 0 6 15.8 18 47.3 13 34.3 1 2.6 2.763  0.741  

  0.741  2.763                      المتوسط العام

  
 بمـستوياتها   يرالتغي ثقافة   أن عن هذا المحور تؤكد      بحثنة ال عيأفراد  إن إجابات   

 أمام تطبيق األساليب الحديثة فـي        يقف عائقاً   تمثل تحدياً   ال المختلفة في البيئة العراقية   
 والمحـددة   وذلك باالستناد إلى األوساط الحسابية للمستويات الثالثة       ،المحاسبة اإلدارية 

 ،)2.763(،)2.381(،)3.384( وهـي علـى التـوالي        )5،4،3(من خالل الجـداول     
 ،)2.842(بلـغ   نجد أن الوسط الحسابي ي    لوسط الحسابي لهذه المتوسطات     وباحتساب ا 

  .يتم رفض الفرضية البحث األولىومن ثم ) 3(قل من الوسط الفرضي أوهو 
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   التحديات المتعلقة بقلة الخبرة ونقص الكادر المدرب.ب

للتحديات المتعلقة بنقص الخبـرة      األوساط الحسابية والتكرارات   6 الجدول   يبين
 عـن    فضالً ،لة الكوادر المدربة والتكرارات النسبية تحت كل بند من بنود الموافقة          وق

  .االنحرافات المعيارية لكل تحٍد على حدة
  

   6الجدول 
  المقاییس اإلحصائیة إلجابات أفراد العینة حول 

  بقلة الخبرة ونقص الكادر المدربالتحديات المتعلقة 
غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة

  بشدة
    مقياس  

   اإلجابة        
  

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 ات الخبر نقص
ــة   العلميـــ
ــة  والعمليــ

لـدى   الالزمة
ــبا  ينلمحاسـ

ــ  يناالداريــ
ــق  لتطبيـــ
ــاليب  االســ

  الحديثة

2 5.2 28 73.7 6 15.9 2 5.2 0 0 3.789  0.613  

ــو ــدم ت  فراع
  الكافية لفرصةا

ــب  للمحاســ
 اإلداري

 على  الطالع  ل
ــاليب  األســ
الحديثة وكيفية  
تطبيقهــا مــن 
خالل المشاركة  
في المؤتمرات  
والندوات ذات  

  الصلة

4 10.5 23 60.7 5 13.1 5 13.1 1 2.6 3.631  0.929  

ــو ــدم ت  فراع
  الكافية الفرصة

ــب ل لمحاســ
اإلداري فـــي 
ــالع  االطــ
ــاليب  األســ

5  13.1  22  57.9  6  15.9  5  13.1  0  0  3.710  0.855  
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غير موافق   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
  بشدة

    مقياس  
   اإلجابة        

  
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  السؤال

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الحديثة وكيفية  
مــن تطبيقهــا 

 خالل المشاركة 
 الـدورات   في

التدريبية التـي   
تقيمها مراكـز   
ــدريب  التــ

  والتطوير
يوفر التأهيل  ال  

ــي  ــي ف العلم
الجامعــــات 
االطالع الكافي  
للمحاسب على  
ــاليب  األســ
الحديثة وكيفية  

  تطبيقها

5  13.1  17  44.9  12  31.6  3  7.9  1  2.6  3.578  0.907  

تمييز ال يوجد   
إلمكانـــات ل

ــة  الذاتيـــ
ــب  للمحاســ
اإلداري فـــي 

  الشركة

7  18.5  24  63.2  5  13.1  2  5.2  0  0  3.947  0.723  

  0.805  3.731                      المتوسط العام

  
 التـي بلغـت   لمتوسط الحسابي لجميـع التحـديات        قيمة ا  6يتبين من الجدول    

 المتوسـط الحـسابي لهـذه       أن، كمـا    )3( كبر من الوسط الفرضي   أ وهي   ،)3.731(
 مما يدل ،)0.805( بلغت قيمته  والذي يزيد على ضعف االنحراف المعياريالمتغيرات

حد التحديات التي تحول دون      حٍد ما على أن قلة الخبرة تمثل أ        على اتفاق المجيبين إلى   
  .تعزيز نظم المحاسبة اإلدارية باألساليب واألدوات الحديثة

العملية تأتي في مقدمـة التحـديات   لخبرات العلمية و نقص ا  نأ 6ويظهر الجدول   
 من ممارسـي    %)78.9 (أكد إذ ،التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في هذا المحور       

ويعزى ذلـك    الالزمة لتطبيق األساليب الحديثة،   الخبرات  عدم امتالكهم   مهنة المحاسبة   
  :حسب إجابات أفراد عينة البحث إلىبو
مـن خـالل    وكيفية تطبيقهـا    طالع على األساليب الحديثة     عدم توافر فرصة اال    . 1

من أفراد العينة   %) 71.2(، إذ أكد    في المؤتمرات والندوات ذات الصلة    المشاركة  
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 وبانحراف معياري   )3.631( بلغت درجة الموافقة عليه   و ،أهمية هذا التحدي  على  
)0.929( .  

من خالل المشاركة فـي  ة  الحديث األساليبعدم توافر فرصة االطالع الكافي على         .2
من أفراد العينـة    %) 71(، إذ أكد    ريبية في مراكز التطوير والتدريب    الدورات التد 

 واألساليب الحديثـة    عدم كفاية الدورات التدريبية على العمل المحاسبي بشكل عام        
 إذ بلغـت درجـة الموافقـة       ،في المحاسبة اإلدارية وكيفية تطبيقها بشكل خاص      

  .)0.855( المعياري االنحراف ت قيمة وبلغ)3.710(
 فيمـا   في الجامعات والمعاهـد    اإلداري   لي للمحاسب مضعف التأهيل النظري والع    .3

 من  )%58(يتعلق باألساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية وكيفية تطبيقها، إذ أكد           
  ).0.907(معياري  وانحراف )3.578( وبدرجة موافقة  العينة ذلكأفراد

 وإعطـائهم الفرصـة فـي        الذاتية إمكاناتهم العينة بتمييز    أفرادمطالبة    عن فضالً
هم في تعزيز دورهم في الشركة، إذ طالـب          ما يحتاجونه من أساليب حديثة تس      تطبيق

إعادة تصميم وظيفة المحاسبة اإلدارية مـن خـالل تمييـز           بمن المجيبين   %) 81.7(
 الكثير من الذين يمارسون     أن هناك  حد أسباب ذلك  أ ولعل   ،اإلمكانات الذاتية للمحاسبين  

 وهـؤالء   ،العمل المحاسبي في كثير من الشركات ال ينتمون إلى تخصص المحاسـبة           
بسبب كونهم ليسوا محاسبين فهم غير قادرين على تطبيق األساليب الحديثة وتعزيـز             

  .نظم المحاسبة اإلدارية في شركاتهم باألدوات واألساليب الحديثة
تطبيـق األسـاليب    علـى أن     راسة في هذا المحـور    إجابات أفراد عينة الد   تؤكد  

واألدوات الحديثة في المحاسبة اإلدارية يحتاج إلى إعداد كوادر مدربة ولديها الخبرات            
 ونقـص الكـوادر     ن قلة الخبـرة   ، وأ الكافية في المجاالت المحاسبية وغير المحاسبية     

ثة فـي الـشركات      التحديات التي تحول دون تطبيق األساليب الحدي       المدربة يمثل أحد  
  . العراقية وهذا ما يثبت فرضية البحث الثانية

  
  ألدوات الحديثةل المنفعة س التحديات المتعلقة بقيا.ت

 بقياس المنفعة   لتحديات المتعلقة ل والتكرارات المتوسطات الحسابية  7يبين الجدول   
قـة   درجة من درجـات المواف      كل  تحت يبينجتنسبة المس ألدوات واألساليب الحديثة و   ل

  . تحٍدإلجابات أفراد العينة على كل االنحراف المعياري فضالً عن ،على التحدي
  

   7الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  ألدوات الحديثةل المنفعة سبقيالتحديات المتعلقة ا
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  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

    موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

لوسط ا
  الحسابي

ف 
را
نح
اال

ي
ار
عي
لم
ا

  

ــة إن ــات الالزم  النفق
ق األساليب الحديثة   لتطبي

 على عمليـة    تمثل قيداً 
  .التطبيق

11 29 20 52.6 6 15.8 1 2.6 0 0 4.078  0.739  

إن تطبيق ما يتالءم مع     
نشاط الوحدة االقتصادية   
من  األدوات واألساليب    

 يعزز  ة يمكن أن  الحديث
  هاأداء

6 15.8 24 63.2 7 18.4 1 2.6 0 0 3.921  0.664  

هناك حاجـة إلعـادة     
تصميم وظيفة المحاسبة   

  اإلدارية في الشركة
11  29  22  57.9  3  7.9  2  5.2  0  0  4.105  0.753  

ــب اإلداري  إن المحاس
بحاجة لتطوير أدواتـه    
بما يلبي احتياجات متخذ  

  الشركةالقرار في 

12  31.5  23  60.7  2  5.2  1  2.6  0  0  4.21  0.655  

  0.703  4.078                      المتوسط العام

  
  أكثر منبلغت جميع التحديات المذكورة  الموافقة على أن7  الجدول منتبينيكما 

كما ، )4.078( بلغ المتوسط الحسابي لهذه التحديات جميعها ، إذ)3(  الفرضي المتوسط
 حول الموافقة   اآلراءمما يدل على قلة تباين      ،  )0.703(بلغت قيمة االنحراف المعياري     

  .هذه التحديات على
أن القيمة التي سوف تضيفها األساليب الحديثة قد تبـرر          ،   أيضاً 7يبين الجدول   و

 أن المحاسبين بحاجة إلـى      من عينة البحث  %) 92.2(إذ أكد    النفقات الالزمة للتطبيق،  
 بلغ المتوسط الحسابي    إذ قرار في الشركة،  تطوير أدواتهم بما يلبي احتياجات متخذي ال      

  ).0.655(وبانحراف معياري  )4.21( ا التحديلهذ
 تصميم وظيفة المحاسـبة     إعادة على أهمية    امن المجيبين أكدو  %) 86.9( كما أن 

اإلدارية في الشركة من خالل تطوير أو تعديل نظم المحاسبة اإلدارية التقليدية المطبقة             
 ا التحـدي   بلغ المتوسط الحسابي لهـذ     يب واألدوات الحديثة، إذ   فيها وتعزيزها باألسال  

  ).  0.753(وبانحراف معياري  )4.105(جميعها 
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م مع نـشاط    ث موافقتهم على أن تطبيق ما يتالء      من عينة البح  %) 89(وقد أبدى   
 بلـغ   إذ مـن أداء شـركاتهم،    وأنه سيعزز    ،شركاتهم من األدوات واألساليب الحديثة    

  ).0.664(وبانحراف معياري  )3.921( ا التحديلهذالمتوسط الحسابي 
ألدوات واألسـاليب الحديثـة كانـت       لمنفعة  البقياس  أما أكثر التحديات المتعلقة     

 بلـغ متوسـطها الحـسابي       إذ ،لالزمة لتطبيق األساليب الحديثة    التكاليف ا  أوالنفقات  
ية هذا التحدي مما يدل على أهمو، )0.739( انحرافها المعياري ت قيمة  وبلغ ،)4.078(

 علـى  أكدوا أن تكاليف التطبيق تمثل قيـداً   عينة  أفراد ال من  %) 81.6( ن نسبة أ ،أيضاً
  .تطبيق األساليب الحديثة

تؤكد إجابات أفراد عينة الدراسة في هذا المحور على أن األسـاليب واألدوات             و
 نظـم    القيمة التي سوف تضيفها إلـى      وعلى الرغم من  الحديثة في المحاسبة اإلدارية     

 مـن  لكثيـر  أنها التمثل أسـبقية      المحاسبة اإلدارية المطبقة في الشركات العراقية إالّ      
  .  وهذا ما يثبت فرضية البحث الثالثة،الشركات في ظل البيئة االقتصادية الحالية

    
  مة بحوث المحاسبة اإلداريةء التحديات المتعلقة بمال.ث

 كبر من أوهي  ) 3.730(حديات بلغت   الت ى هذه ن الموافقة عل  أ 8يتبين من الجدول    
مة ما تقدمه   فاق المجيبين على اعتبار مدى مالء     وهذا يدل على ات    ،)3(الوسط الفرضي   

 بيق في البيئة العراقيـة يمثـل أحـد        بحوث المحاسبة اإلدارية من أساليب حديثة للتط      
مما ،  )0.769( المعياري إذ بلغت قيمته      ف، ويدعم ذلك انخفاض قيمة االنحرا     التحديات

  . ما على هذا التحدياتفاق المجيبين إلى حٍديدل على 
  

   8الجدول 
  المقاييس اإلحصائية إلجابات أفراد العينة حول 

  اإلداريةمة بحوث المحاسبة بمالءالتحديات المتعلقة 

  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

وجود إربـاك فـي     
الكيفية التي يقدم بهـا     
المختصون األساليب  
الحديثة في المحاسبة   

  اإلدارية

3 7.9 21 55.2 9 23.7 5 13.1 0 0 3.578  0.815  

وجود إربـاك فـي     
الكيفية التي يقدم بهـا     
المختصون األساليب  

3 7.9 21 55.2 9 23.7 5 13.1 0 0 3.578  0.815  
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  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة
غير 

موافق 
  بشدة

  مقياس اإلجابة
  

  السؤال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

الحديثة في المحاسبة   
  اإلدارية

وجود تنـافس بـين     
ــة   ــات العلمي الجه
واألكاديمية فيما يتعلق 
ــة  باألســاليب الحديث
يؤدي إلى التعـارض    

  بين تلك األساليب

3 7.9 19 50 9 23.7 7 18.4 0 0 3.473  0.880  

عدم وجود مراكز أو    
ت مختصة فـي    هيئا

ــة  المحاســبة اإلداري
لك هم بالتعريف بت  تس

  األدوات

9  23.7  21  55.3  4  10.5  4  10.5  0  0  3.921  

0.870  

هناك حاجة لصياغة    
معـــايير لحاجـــة 
الشركات من االدوات   
الحديثة واطار الفضل   

  الممارسات

3  7.9  31  81.6  3  7.9  1  2.6  0  0  3.947  0.510  

  0.769  3.730                      المتوسط العام

  
ساليب الحديثة فـي هـذا   واجه تطبيق األ أن أكثر التحديات التي ت  8يبين الجدول   

عدم وجود إطار ألفضل الممارسات في المحاسبة اإلدارية يمكن للشركات          المحور هو   
مـن  %) 88.5(، إذ أكد     المحاسبة اإلدارية المطبقة فيها    االسترشاد به في تطوير نظم    

بلـغ  و واالختيـار بينهـا،    الحديثة   األساليبالمجيبين عدم قدرتهم على المفاضلة بين       
  ).0.510(وبانحراف معياري  )3.947( ا التحديالمتوسط الحسابي لهذ

رجع البعض سبب ذلك إلى عدم وجود مراكز أو هيئات أو منظمات مختصة وقد أ
باألساليب الحديثة وكيفية تطبيقها    هم في التعريف    بة اإلدارية في العراق تس    في المحاس 

%) 79 (أكد إذ،   األساليب واألدوات  عراقية من تلك  وصياغة معايير لحاجة الشركات ال    
ـ و ، الهيئـات أوعلى عدم علمهم بوجود تلك المنظمات    من عينة البحث     درجـة   تبلغ

  ).0.870(وبانحراف معياري  )3.921( ا التحديهذالموافقة على 
اآلخر أسباب عدم التطبيق إلى اإلرباك في طريقة تقـديم          رجع البعض   في حين أ  

ة من المجيبين علـى صـعوبة عمليـة المفاضـل         %) 63.1(إذ أكد    األساليب الحديثة، 
 )3.578( ا التحـدي   بلغ المتوسط الحـسابي لهـذ      إذ ،واالختيار من بين تلك األساليب    

  ).0.815(نحراف معياري إوب



  ]332[ الزيدي
 

من المجيبين موافقتهم على أن المنافسة بين الجهات العلمية         %) 57.9(وقد أبدى   
يثة وتطبيقها أدت إلى إحداث نـوع مـن         واألكاديمية فيما يتعلق بطرح األساليب الحد     

األمر الذي أدى بدوره إلى صعوبة االختيـار         ،التعارض بين تلك األساليب واألدوات    
وبانحراف معياري   )3.473( ا التحدي هذدرجة الموافقة على     تبلغو ،اضلة بينها والمف

)0.880.(  
 أو هيئات    وجود مراكز  عدم أن   د عينة الدراسة في هذا المحور     تؤكد إجابات أفرا  

 إطار لممارسات المحاسبة    هم في صياغة  تس اإلدارية مختصة في المحاسبة     أو منظمات 
اإلدارية يمكن االسترشاد به لتطوير نظم المحاسبة اإلدارية المطبقـة فـي الـشركات          

 ،ق تطبيق األساليب الحديثة في المحاسبة اإلداريةاقية  يشكل أهم التحديات التي تعيالعر
    . رضية البحث الرابعةوهذا ما يثبت ف

  
   تاالستنتاجا -أوالً

إن األساليب الحديثة هي السمة المميزة لتطور المحاسبة اإلدارية وهي نتاج لتالزم            . 1
  .منظمات في بيئة األعمال الحديثةالمنطقي بين التهديدات والفرص التي تواجه 

حاسبة اإلدارية  يقـدم      الم يإن التعامل مع التحديات التي تواجه األساليب الحديثة ف        . 2
فرصة حقيقية  لتطوير دور المحاسب اإلداري وتعزيز قدراته واالنتقال بـه إلـى              

 . صناعة القراريمرحلة الشراكة مع المدراء ف
إجراء التحديثات على نظم المحاسبة اإلدارية      فر الصالحيات للتوسع في     ا عدم تو  إن .3

عراقية إلى التأخر في تطبيق األساليب      أدى بالكثير من الشركات ال    تعليمات  الوالتقيد ب 
 .  الحديثة

 إلى قيام األقـسام  أدى  في الشركات العراقيةأقسام للمحاسبة اإلدارية وجودعدم  إن   .4
، جزئياً بمهام المحاسب اإلداري) الكلفة، التخطيط والرقابة، المالية(والشعب األخرى 

 .حديثة في المحاسبة اإلدارية تحدياً جديداً أمام تطبيق األساليب ال ذلكأضافقد و
 الحديثة األساليبتطبيق أهم التحديات التي تواجه من  اعتماد المنطق االقتصادي يعد .5

يمثل أولوية لكثير من   تطبيق هذه األساليب النوإ ،اإلدارية خصوصاًفي المحاسبة 
  .الشركات العراقية في ظل البيئة االقتصادية الراهنة

 الجامعات  في لطلبة الدراسة األولية أساسيات المحاسبة اإلداريةتدريساالهتمام بإن  .6
والمعاهد العراقية باالعتماد على مناهج دراسية ال تواكب التطورات الحاصلة في 

 بالشكل للمحاسب اإلداريقصور في التأهيل النظري  مجال االختصاص أدى إلى
  . في قدرته على تطبيق األساليب الحديثة  أثرالذي
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من خالل المشاركة  في المحاسبة اإلدارية لمستجداتممارسي المهنة ل مواكبةعدم .7

 تطبيق علىتهم  قدر سلباً في بدورهنعكسأفي المؤتمرات والدورات التدريبية 
  .األساليب الحديثة

على  عدم وجود مراكز أو هيئات أو منظمات عراقية مختصة في المحاسبة اإلدارية .8
 تطبيقها في أثر سلباً في ةهم بالتعريف باألساليب الحديثالرغم من الحاجة إليها تس

     .الشركات العراقية
   التوصيات-ثانياً

يؤكد البحث على نوعية المحاسبين اإلداريين المطلوبين لبيئة األعمال الحديثة فهم  .1
يمثلون عامل قوة التغيير في شركاتهم من خالل قدرتهم على التعامل مع مختلف 

  . احتياجات الشركة وثقافتهاإطاروفيق بينها في التحديات والت
 ،اً والخياراً مرفوضاًي إن األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ال تمثل أمراً ترف.2

 التعامل مع تحديات تطبيقها يعد أولوية للشركات العراقية خصوصاً في ظل إنو
  .تحديات البيئة الخارجية الراهنة

وإنشاء أقسام  اإلداريةوظيفة المحاسبة ل كبرأإعطاء اهتمام  على الشركات العراقية .3
أو شعب تعنى بذلك وتوفير الدرجات الوظيفية للمحاسبين اإلداريين مع بيان الوصف 

  .ي هذه الدرجاتلالوظيفي لشاغ
ضرورة قيام الجهات العلمية واألكاديمية بإعادة تقييم ممارسات المحاسبة اإلدارية . 4

 وصياغة إطار مفاهيمي ألفضل ممارسات المحاسبة ت العراقيةالشركاالمطبقة في 
  .اإلدارية

من خالل زيادة عدد الوحدات المقررة       بالمحاسبة اإلدارية   األكاديمي االهتمام زيادة .5
لها في الدارسة األولية وتحديث البرامج المقررة على طالب الدراسة األولية بإضافة 

  .المحاسبة اإلدارية ضمن المناهج الدراسيةيف ومحاسبة التكالاألساليب الحديثة في 
 عراقية مختصة في المحاسـبة اإلداريـة تكـون          ة أو منظم  ةتأسيس مركز أو هيئ   . 6

وإقامـة الـدورات    النشرات الدوريـة     المعايير والقواعد المحلية و    وظيفتها إصدار 
ات التدريبية للمحاسبين للتعريف بالمحاسبة اإلدارية والوقوف على آخـر المـستجد          

  .فيها
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