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  :ملخص الدراسة 
 material flowمحاسبة تكاليف تدفق المواد لتكامل بين الدراسة الى تقديم إطار مقترح لتهدف 

cost accounting (MFCA)  الموارد الكهومحاسبة است resource consumption 

accounting (RCA) من خالل زيادة مستوى  يساعد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال
على  حصولاللصعوبة الدراسة الميدانية نظراً استخدم الباحث  الجودة وخفض التكاليف وقد

تم استخدام أسلوب التكرارات والنسبة المئوية في ، كما  تطبيقيةدراسة  بيانات تسمح بعمل 
تم استخدام اإلحصاءات كما ،  (SPSS) التحليل وذلك عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية

 االنحدار الخطي البسيط لمعرفة تأثير المتغير المستقل عليباإلضافة إلي استخدام  الوصفية،
اإلطار المقترح يوفر ، وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها  المتغير التابع

المساعدة فى دعم القدرات ، وتخفيض التكاليف ، و تساعد على تحسين الجودة معلوماتللتكامل 
دعم ،  دعم فلسفة التوجه بالعميل،  ظام محاسبة المسؤوليةتفعيل نالتنافسية لمنشآت األعمال ، و

 قدرة أكبر في تخطيط الموارد وبالتالي االستغالل األمثل لموارد المنشأة،  عملية اتخاذ القرارات
المنشأة قاعدة بيانات عن كافة المواصفات والخصائص المحتمل توافرها في  يوفر إلدارة، كما 

سبة تكاليف تدفق المواد يساعد على تقليل الفاقد وتخفيض الدورة اتطبيق تقنية مح ، انمنتجاتها 
أن محاسبة استهالك الموارد تساعد على األرباح ، كما وتخفيض التكلفة وزيادة  الزمنية لإلنتاج

االستغالل األمثل للموارد المتاحة للمنشأة، ودعم  دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال من خالل
المنشآت بتطوير نظم تكاليفها من أجل  اهتمامضرورة وقد أوصت الدراسة ب درتها التنافسيةق

ضرورة دعم سياسات ، مع  بشكل أكثر دقة في ظل بيئة األعمال الحديثة الوصول إلى قياس
التكلفة من أجل القضاء  واستراتيجيات خفض التكلفة باألساليب العلمية والمحاسبية الحديثة إلدارة

 . مصادر اإلسراف والهدر في اإلنفاقعلى 

 .محاسبة تدفق المواد ، محاسبة استهالك الموارد ، الميزة التنافسية :  الكلمات المفتاحية
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Abstract :- 
The study aims to provide a suggested framework for integration between 
the material flow cost accounting (MFCA) and resource consumption 
accounting (RCA) that helps support the competitiveness of businesses by 
increasing the level of quality and reducing costs. The researcher used the 
field study due to the difficulty Obtaining data that allows the 
implementation of an applied study, and the frequency and percentage 
method was used in the analysis through the Statistical Packages Program 
(SPSS), as well as the use of descriptive statistics, in addition to the use of 
simple linear regression to know the effect of the independent variable on 
the dependent variable, and the study concluded To a set of results, the 
most important of which is the proposed framework for integration that 
provides information that helps to improve quality, reduce costs, and help 
support the competitiveness of business enterprises, activate the 
responsibility accounting system, support the customer-oriented 
philosophy, support decision-making, greater ability in resource planning 
and thus optimal use of resources The facility, and provides the facility 
management with a database of all specifications and possible features In 
its products, the application of material flow cost accounting technology 
helps reduce waste, reduce the production time cycle, reduce cost and 
increase profits, and resource consumption accounting helps to support the 
competitiveness of business enterprises through the optimal use of the 
resources available to the facility, and support its competitiveness. The 
study recommended that Establishments' interest in developing their cost 
systems in order to reach a more accurate measurement in the light of the 
modern business environment, with the need to support cost reduction 
strategies and strategies with modern scientific and accounting methods of 
cost management in order to eliminate wasteful and wasteful sources of 
spending. 
Key words: material flow cost accounting, resource consumption 
accounting , competitive advantage. 
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   - :مقدمة 
 والبيئية تشهد بيئة األعمال الحديثة تغيرات سريعة في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

تكلفتها  منتجات تتميز بانخفاض إنتاجمما حتم على المنشآت الصناعية ضرورة  ةوالتكنولوجي
لمواجهة  فضال عن جودتها العالية، مما دعا هذه المنشآت الى البحث عن أساليب وتقنيات حديثة

 تقنيةتعد و ، هذه التغيرات وأن ترتقي الى مصافي المنشآت الرائدة لتحقيق المزايا التنافسية
أحد هذه   ) (Material Flow Cost Accounting- MFCA محاسبة تكاليف تدفق المواد

المنشأة في تخفيض  التقنيات الحديثة القادرة على مواجهة تحديات المنافسة واالستجابة لتطلعات
والطاقة والحد من  تكلفة منتجاتها وتحسين جودتها لقدرتها على تقليل استخدام تدفقات المواد

جودة عالية من  منتجات ذات إنتاجالنفايات كما توفر معلومات تسهم في مساعدة المنشأة على 
يتم العمل على إيجاد وتفعيل طرق التحسين  إذ، خالل استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة 

السلبي والعمل تسعى إلى الحد من المنتج  لرفع جودة المنتج اإليجابي وتخفيض تكلفته، في حين
التطورات الحديثة لما يتضمنه من  على التخلص منه، ومن ثم يساعد المنشأة على مواكبة

الجودة ومن ثم تكوين ميزة  معلومات اقتصادية وبيئية تدعم عمليات تخفيض التكلفة وتحسين
  . تنافسية تساعدها على االستمرار في بيئة تتسم بالتحديث والتغيير

الك هاست ور نظام محاسبةهيدية إلى ظلفة التقلإلى مداخل إدارة التك الموجهة وقد أدت االنتقادات
م في هتسا ومات دقيقةلفة مصمم لتوفير معلوالذىُ يعد مدخًال شامال إلدارة التكRCA ) (  الموارد

يتسم  في ظل سوق للمنشأةيل التكاليف وتحسين المركز التنافسي لى لتقلإتخاذ قرارات مث
ومات المالئمة عن كيفية لفة لتوفير المعلإلدارة التك في أداة محاسبية،   الشديدةبالمنافسة 

م فى زيادة هالفائضة بما يسا/ةلالطاقات العاط موارد المتاحة وتوظيفلاالستغالل الكـفء ل
  . ا التنافسيهأرباح المنظمة ودعم مركز اإلنتاجية وتخفيض تكاليف المنتج وبالتالى زيادة

 مشكلة الدراسة :-   
فى الجودة  م عوامل النجاح فى الوقت الحاضر فالفشلهفة من ألتُعتبر الجودة إلى جانب التك

 باًلينعكس س ا مماهجودة الرديئة فى منتجاتلسوف يؤدى إلى تحمل المنشأة تكاليف إضافية نتيجة ل
جات المنت ى تحسين جودةللذلك فان المدخل الحديث إلدارة الجودة يركز ع. ى رضا العميللع

لإلنتاج،  يمة خالية من العيوب من المرة األولىليات بالشكل الذى يؤدي إلنتاج منتجات سلوالعم
  . مما يؤدى الى تخفيض تكاليف الجودة بشكل عام نتيجة عدم حدوث عيوب في اإلنتاج

 مهم هوعميل من خالل تحديد كل ما لى إيجاد القيمة للع محاسبة تكاليف تدفق الموادوترتكز 
 فةلى منتج أو خدمة بجودة منخفضة أو تكون تكلمن الحصول ع هبية حاجات العميل وحمايتللت
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تلك ، من ناحية أخرى يؤدى تطبيق انحراف من  هالمنتج أو الخدمة متضخمة بسبب ما تعاني
تقنية محاسبة لذا فإن . ى مستوى جودة ممكنلفة مقابل أعلإلى تحمل المنشأة أدنى تكالتقنية 

خالصة  هوائي هأن المنتج الن باعتبارميات لإلى تحسين العالمواد تعد منهجاً يهدف تكاليف تدفق 
ا بالعميل همدخًال موج تقنية محاسبة تكاليف تدفق المواديات، وبالتالي تعتبر لالعم ما يحدث أثناء

ة نظر العميل هبتقديم منتجات ذات جودة عالية من وج من خالل كسب رضا العميل، وذلك
يعد ه ، كما العميل نفس هوك المواصفات لإن واضع ت ة نظر إدارة المنشأة، بلهجوليس من و

ية عن كيفية لمستقب فة وتقديم نظرةلدقة قياس التك هوالك الموارد هدف الرئيسي لمحاسبة استهال
عمالء ومنافع لل منشأة في ضوء كل من الرغبات المتوقعةلموارد المتاحة للاالستخدام األمثل ل

عمالء ودعم لل فة الُمنتج وتعظيم القيمة المضافةلم في خفض تكهالخدمات بما يسا ىلب علالط
محاسبة تكاليف تدفق ى ما سبق يرى الباحث أن التكامل بين لوبناء ع،  منشأةلالمركز التنافسي ل

يساعد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت )  RCA(  الموارد الكهومحاسبة است)  MFCA(المواد 
  -: السؤال الرئيسي االتي في الدراسةة ليث يمكن صياغة مشكاألعمال ح

ومحاسبة )  MFCA(هل يساهم اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد 
  فى دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال ؟)  RCA(  الموارد الكهاست

  -:األسئلة الفرعية التالية ويمكن اإلجابة على هذا السؤال الرئيسى من خالل اإلجابة على 
  هل يساهم اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد)MFCA  ( ومحاسبة

فى توفير معلومات تساعد على تحسين مستوى جودة )  RCA(  الموارد الكهاست
 المنتجات ؟

  هل يساهم اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد)MFCA  (حاسبة وم
 فى توفير معلومات تساعد على خفض تكلفة المنتجات ؟)  RCA(  الموارد الكهاست

  هل يساهم اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد)MFCA  ( ومحاسبة
فى توفير معلومات تساعد على دعم القدرات التنافسية لمنشآت )  RCA(  الموارد الكهاست

 األعمال؟  

  الدراسة أهمية: -  
فى تقديم إطار مقترح للتكامل بين محاسبة  تنبع أهمية الدراسة من حداثة موضوعها والمتمثل   

تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك الموارد يساعد على  دعم القدرات التنافسية لمنشآت 
  -:األعمال من خالل تحسين مستوى جودة المنتجات  وخفض التكاليف وتنقسم الى 
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  -: األهمية العلمية  - أ 

  تحتاج المكتبة المحاسبية الى التعرف على اإلستراتيجيةفي ظل تعدد أدوات إدارة التكلفة 
مدى التكامل بين أكثر وأحدث تلك األدوات تأثيرا على المنظور االستراتيجي للمحاسبة 
 اإلدارية وبالتالي فان اختبار مدى التكامل بين األسلوبين والتعرف على المبادئ

 .والمزايا الخاصة بكل من األسلوبين إنما يضيف مزيد من المعرفة المحاسبية واالفتراضات

   محاسبة تكاليف تدفق الموادفي حدود علم الباحث ال توجد دراسات تناولت التكامل بين 
استهالك الموارد والحاجة إلى مزيد من البحوث المحاسبية لتأصيل اإلطار  ومحاسبة
 . دعائم التطبيق لهذا التكامل وإرساءالنظري 

 تستمد هذه الدراسة أهميتها في أن تحسين الجودة وخفض التكلفة للمنتج يعتبر من أهم 
منظمات األعمال التي تسعى إلى البقاء  اهتمامالبحوث والدراسات التي تستحوذ على 

اإلستراتيجية رة واالستمرار وتحقيق القدرة التنافسية والتي تعتمد على المداخل الحديثة لإلدا
  .للتكلفة

  األهمية العملية  -ب 
إن إدارة المنشآت الصناعية في حاجة ماسة إلى تطوير أساليب المحاسبة اإلدارية لتواكب 
التغيرات في البيئة المحيطة بما يمكنها من البقاء والنمو ودعم قدراتها التنافسية، حيث إن تطبيق 

صرية يجعل منظمات األعمال المصرية قادرة على اإلطار المقترح للتكامل في بيئة األعمال الم
مواجهة المنافسة الشديدة التي تواجهها تلك المنظمات في ظل انفتاح األسواق، حيث يعد اإلطار 

 .وخفض التكلفة وتحقيق مزايا إضافية أخرى المقترح مدخال لتحسين الجودة

  فروض الدراسة:-  

  - :وأهميتها يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلى فى ضوء طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها 
   - :الفرض الرئيسى للدراسة 

)  RCA( و)   MFCA(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين 
 .للمعلومات و المساعدة فى دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال 

  -:ويتفرع من الفرض الرئيسى فرضين فرعيين هما 
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين  :الفرض األول

)MFCA   (و )RCA  ( للمعلومات و المساعدة على تحسين مستوى الجودة.  
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين : الفرضية الثانية

)MFCA   (و )RCA  ( للمعلومات و المساعدة فى تخفيض التكاليف.  
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  هدف الدراسة:-  

)  MFCA(محاسبة تكاليف تدفق المواد لتكامل بين لتهدف الدراسة الى تقديم إطار مقترح 
  . يساعد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال)  RCA(  الموارد الكهومحاسبة است

  -:األهداف الفرعية التالية ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل تحقيق 
  بيان دور اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد)MFCA  ( ومحاسبة

 .فى توفير معلومات تساعد على تحسين مستوى جودة المنتجات )  RCA(  الموارد الكهاست

  بيان دور اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تكاليف تدفق المواد)MFCA  (حاسبة وم
 .فى توفير معلومات تساعد على خفض تكلفة المنتجات )  RCA(  الموارد الكهاست

  الدراسة منهج:- 

يعتمد الباحث  هاالبحثية وفي محاولة الختبار فروض أسئلتهاواإلجابة على  هدف الدراسةلتحقيق ل
  :على ما يلي

 اإلطار النظري للبحثأعتمد الباحث على المنهج االستنباطي لبناء : المنهج االستنباطي .١
وتحليل ما ورد في الفكر المحاسبي عن طريق مراجعة الدراسات  استقراءوذلك من خالل 

بهدف  العربية واألجنبية التي تناولت المتغيرات الخاصة بالدراسة والموضوعات المتعلقة بها
 .التأصيل النظري لموضوع الدراسة واشتقاق فروض البحث

 دم الباحث المنهج االستقرائي عند إجراء الدراسة الميدانيةاستخ: المنهج االستقرائي  .٢
 من خالل الدراسة النظرية لتحديد ما إذا كان من إليهااالختبار الفروض التي تم التوصل 

 . الممكن قبول فروض البحث أو رفضها

المختارة  اعتمدت الدراسة على قائمة االستقصاء التي وزعت على العينة :الدراسة وسيلة  .٣
 .واألكاديميون  ، االدارة العليا،اإلنتاجمحاسبي التكاليف، المديرين الماليين، مدير من 

 التي تخدم عينة واإلحصائيةفي استخدام النماذج الكمية  الدراسة  أداةتمثلت :  الدراسةأداة   .٤
الدراسة الميدانية مع اختبار الفروض الخاصة بالدراسة الميدانية من خالل االختبارات 

 .المختلفة اإلحصائية

  حدود الدراسة:-   
 هما محاسبة تكاليف تدفق المواد فة لي أداتين من أدوات إدارة التكلع الدراسة تاقتصر

 ومحاسبة استهالك الموارد دون التعرض الى باقى األدوات إال بما يخدم هدف الدراسة 

 الكبرى نظراً  الدراسة الميدانية داخل نطاق محافظات القاهرة يلع الدراسة تاقتصر
 . تطبيقيةدراسة  بيانات تسمح بعمل  الباحث على  لصعوبة حصول
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  خطة الدراسة:-  

   - :بناء على مشكلة الدراسة والهدف منها تم تقسيم خطة الدراسة كما يلى  
  . اإلطار النظري لمحاسبة تكاليف تدفق المواد: األول المحور  -
  .األعمال لمنشآت القدرة التنافسية : المحور الثانى  -
 . اسـتهالك المواردمحاسبة  :  المحور الثالث  -

  .دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال و اإلطار المقترح للتكامل : المحور الرابع  -
  .الدراسة الميدانية : المحور الخامس  -

  اإلطار النظري لمحاسبة تكاليف تدفق المواد: األول المحور 
   -: مفهوم محاسبة تكاليف تدفق المواد :  ١/١

وزمالؤه Bernd Wagner) (البروفسور تم تطوير مفهوم محاسبة تكاليف تدفق المواد من قبل
باعتبارها تقنية محاسبية تعمل على حماية البيئة  ألمانيافي أواخر التسعينات في اوغسبورغ في 

والمخرجات غير السلعية وتساعد على تحسين  كونها تركز على تتبع المخلفات والنفايات
إذ يطلق على محاسبة تكاليف تدفق المواد ،  NPC, 2015: 1)( البيئي واالقتصادي األدائيين

تكاليف التدفق وتهدف بشكل رئيس على تحديد  اسم محاسبة المواد والطاقة أو محاسبة أيضا
منية معينة وتشمل تقييم إمكانات فترة ز تدفقات المواد والطاقة عبر نظام خلق القيمة خالل

 ,Wahyuni ) .(  األولي لتكاليف تولد النفايات على مستوى المنشأة والتقدير األنظفاإلنتاج 

تقنية لقياس التدفق "على أنها  ISO-14051قبل مـنMFCA) ( وقد تم تعريف12 :2009
(  الية على حد سواءالوحدات المادية والم المواد في العمليات أو خطوط اإلنتاج في وأرصدة

(Crist & Burrit, 2016: 1  ، البيئية التي تختص في  اإلداريةتقنية المحاسبة " بأنهاكما عرفت
عنها  المسئولةالمواد والطاقة، وتخصيصها للمنتجات والخدمات  قياس وتحديد تكلفة تدفقات
 ,Papasp et al)(  منشأةالسلبي إلى الحد األدنى وتوفير التكاليف لل وتوفير فرص لتقليل التأثير

2016: 325 (  
  - :أهمية محاسبة تكاليف تدفق المواد:  ٢/ ١

  - :المحاسبي الحالي على المستويين اآلتيين عبر تحسين النهجMFCA ) (تبزر أهمية 
 ) Hajek et al., 2008: 142 (  
 تركز :المستوى االقتصادي ) (MFCA في المقام األول على تكلفة المواد، كونها عنصرا

في المنشآت الصناعية مقارنة بغيرها، ففي ظل نظم المحاسبة التقليدية ال تتوفر  جدامهم 
 (ومفصلة عن تكلفة المواد، وكيفية مرورها في المنشأة، أما في ظل  معلومات كافية
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(MFCA ربط بيانات الوحدات  تكاليف المواد بشكل أكبر وأدق من خالل يتم توضيح
 .المادية مع الوحدات المالية

 تركز:  المستوى البيئي ) (MFCA على تخفيض التكلفة عبر تخفيض كميات المواد
المستهلكة، مما ينتج عن هذا التخفيض تأثيرات بيئية إيجابية، إذ أن استخدام المواد  والطاقة

بعاثات التي تؤثر على البيئة، لذا أفضل من شأنه أن يقلل من النفايات واالن والطاقة بشكل
لإلدارة يمكن من خاللها تعظيم الكفاءة االقتصادية وتحسين  جدامهمة  تقنيةMFCA) (تعد

  . الفوائد البيئية
   :محاسبة تكاليف تدفق المواد ومنافع  أهداف:  ٣/ ١

أدائها التي تبذلها المنشآت لتعزيز  بشكل رئيس على تحفيز ودعم جهودMFCA ) (  تهدف
-Gotze et al., 2013: 232:( من خالل المالي والبيئي عبر تحسين استخدام المواد والطاقة

233  (  
تحسين شفافية تدفقات المواد واستهالك الطاقة والتكاليف المتعلقة بها فضال عن تحسين   .١

 .البيئية الجوانب

لطاقة واتخاذ القرارات دعم التحليالت التي توجه تدفقات المواد وا توفر معلومات تهدف الى .٢
 . وعمليات تخفيض التكلفة المختلفة لتحسين كفاءة الموارد

 .دعم القرارات داخل المنشآت في مجاالت تكنولوجيا العمليات .٣

 . وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الجودة وتخطيط اإلنتاج  .٤

 .تحسين االتصال والتنسيق فيما يتعلق بالمواد واستهالك الطاقة  .٥

 . تخفيض كميات المواد والطاقة المستهلكة في العملية التصنيعية ت تركز علىتوفر معلوما .٦

على الحد من كمية التلف والمعيب في المنتج واستبعاد التكلفة التي ال تضيف قيمة  العمل .٧
 .له

  ) Doorasamy, 2014: 60(  -: من تقديم مجموعة من المنافع منها MFCA )(  تسهمو 
على التحقق من وجود خسائر اقتصادية التي ال يمكن MFCA) (  تساعد :تحديد المشاكل  -أ 

تقنية  باستخدام النظم التقليدية التي تركز فقط على الجانب المالي، في حين تسلط اكتشافها
MFCA مما يمكنها وماليا مادياالخسائر المادية أيضا، وتحديد هذه الخسائر  الضوء على ،

 .من تقليل الخسائر المادية

بالرغم من إن المنشآت على علم بالخسائر المادية فإنها ال تقوم : نقاط التحسينالتعرف على   - ب 
المنشآت على القيام MFCA ) ( عمليات تحسين في ظل النظام التقليدي، اذ تساعد بأي
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التحسين عبر تحديد وتتبع كمية النفايات والمخلفات لتدفقات المواد والعمل على  بإجراءات
 .تخفيضها

 (يتم تصنيف التكاليف وفق  :التكاليف حسب محاسبة تكاليف تدفق الموادتصنيف كما يتم 
(MFCA الى أربع أنواع كما يلي : -  )APO, 2014: 5  ) (Zhao et al., 2013: 198  (

)Hyršlová et al., 2011: 6 ) (UNDSD, 2001: 84 ) (Sygulla et al., 2011: 3 (  
الرئيسة والفرعية والمواد المساعدة الداخلة في وتشمل جميع تكاليف المواد : تكلفة المواد  .١

 .  التصنيعية مثل المنظفات والمحفزات وغيرها العملية

 ويقصد بها جميع تكاليف مصادر الطاقة المستخدمة داخل مراكز الكمية التي: تكلفة الطاقة .٢
تكاليف أخرى  وأيتستخدمها المنشأة من أجل معالجة المواد، كتكاليف الوقود والكهرباء 

 .   الطاقة تؤثر على

هي جميع التكاليف التي تتكبدها المنشآت في سياق التعامل الداخلي مع  :تكلفة النظام  .٣
سواء كانت هذه التدفقات مواد أولية أو مساعدة أو مواد تحت التشغيل أو  تدفقات المواد،

 .  إدارة المخلفاتالمادية أو تكاليف الطاقة أو تكاليف  مخلفات باستثناء التكاليف

ويقصد بها التكاليف التي تحدث في سياق التعامل مع خسائر المواد : تكلفة إدارة المخلفات .٤
 إصالحإعادة (ويتم تخصيصها للخسائر المادية فقط، وتشمل أنشطة . مركز كمية معين داخل

يات الصلبة الهوائية والنفا تواالنبعاثاالمعابة وعمليات إعادة تدوير والتخلص من  المنتجات
 . ومياه الصرف

  -:مفهوم الخسارة حسب نظام محاسبة تكاليف تدفق المواد :  ١/٤
كونها تعطي مفهوما جديدا لمعنى الخسارة يختلف عنه  MFCA أبرز السمات التي تتميز بها 

تركز على العالقة بين المدخالت والمخرجات، اذ تم تعريف مفهوم  في النظم التقليدية، كونها
( الفرق الناتج بين مدخالت العملية اإلنتاجية ومخرجاتها"انه  على MFCA وفق الخسارة

Tajelawi, 2016: 114  (هذه التقنية على تحديد الخسائر المادية على سبيل المثال  اذ تعمل
عنها في  واإلبالغباعتبارها جزءا من تدفقات المواد )  والخردة المنتجات ذات الجودة الرديئة،(

الذي  األمر وبيئيا اقتصاديامادية غير مرغوب فيها  مخلفات جميع المراحل التصنيعية بوصفها
قبل عمليات التصميم التي من شأنها  اإلجراءات يمكن إدارة المنشأة من القيام بمجموعة من

 :Ameri, 2017 ( حيث أشار، )  Doorasomy, 2014: 59.(  تحديد مجاالت توفير التكاليف

  :يمكن حصرها باآلتي اإلنتاجيةالى ان الخسائر الرئيسة المتولدة أثناء العملية ) 35
   والمنتجات المعيبة والشوائب) كالجدولة والخراطة(المعالجة  أثناءخسارة المواد. 
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 خسائر المواد المتبقية في معدات التصنيع بعد اإلعداد. 

  طايرة، والمنظفات المستخدمة لغسل مثل المذيبات والمواد المت(خسائر المواد المساعدة
 ) المعدات

  -  : ) MFCA( محاسبة تكاليف تدفق المواد أبعاد تطبيق:  ١/٥
   -:على مرحلتين MFCA يتم تطبيق

لتحديد وتحليل كفاءة التشغيل من حيث  MFCA تطبيق مفاهيم المرحلة األولى تتضمن .١
لدورة  وفقاوتتكون هذه المرحلة من عدة خطوات والتي تم إنشاؤها  استخدام الموارد،

 )  Chompu-inwai et al., 2014: 4(  :التحسين المستمر كما يلي

وتتضمن مشاركة اإلدارة وتحديد الخبرة الضرورية للدراسة ووضع حدودها : التخطيط  -أ 
 .وتحديد مراكز الكمية المناسبةMFCA الزمنية لتجميع بيانات والفترة

يتم تحديد المدخالت والمخرجات لكل مركز كمية فضال عن تحديدها ماديا : التنفيذ  - ب 
 .وماليا

 .ونقل نتائجهما لإلدارة MFCA ويشتمل على التفسير والتلخيص لبيانات: التحقق  -ج 

ويركز على تحليل الخطوة الثانية عبر التركيز على تحديد وتقييم فرص : التصحيح  - د 
يمكن وصف أثر وحجم والدوافع التي أدت الى حصول للتحليل حيث  التحسين ونتيجة

 .الخسائر

 المالي ناألدائييوالتقنيات الالزمة لتحسين  األساليبتطبيق  بينما تتضمن المرحلة الثانية .٢
والبيئي، اذ تم إدخال المفاهيم والتقنيات الهندسية الستخدامها في إنشاء المنتجات وتحسينها، 

والتوزيع واألدوات المتعلقة بالعوامل البشرية واألدوات  األدوات المتعلقة باإلنتاج مثل
المستدام والنظيف وغيرها في سبيل تحسين أداء العمليات وتقليل الخسائر  المرتبطة باإلنتاج
 .والحد من النفايات

  - ) : MFCA( مجاالت تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وفق:  ١/٦
   :للمنشأة بمعلومات اقتصادية وبيئيةمحاسبة تكاليف تدفق المواد ودعمها : أوالً 

الحديثة الى ضرورة توفير معلومات دقيقة ومالئمة من أجل  األعمال أدت التطورات في بيئة
التحديات التي تتعرض لها المنشآت، اذ ان أنظمة محاسبة التكاليف  اتخاذ القرارات لمواجهة

اتخاذ القرارات المختلفة في بيئة  المعلومات الالزم توفرها من اجل أصبحت ال تتالءم مع طبيعة
 واصحبوأصبحت المنشآت غير قادرة على المنافسة في ظل التغييرات الحالية  الحديثة األعمال

ص : ٢٠١٢وخلف، عبد اللطيف (الضروري البحث عـن أدوات جديدة إلدارة التكاليف من
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الفترة األخيرة تحديات ان المنشآت شهدت في )  Crist & Burritt, 2015: 1(أشار، أذ ) ١١٢
من خالل توفير معلومات يمكن عبرها تقليل استخدام  األعمالاجل تحسين كفاءة  كبيرة من

  .بكونها تنقية إدارية محاسبية من أجل القيام بذلك MFCA حيث تم اقتراح تقنية المواد والطاقة،
دعم  هدف الىتوفر معلومات ت MFCAالى ان تقنيةSygulla et al., 2011: 3) (أشار حيث

 التحليالت التي توجه تدفقات المواد والطاقة واتخاذ القرارات المختلفة لتحسين كفاءة الموارد
 وعمليات تخفيض التكلفة، فهي تدمج بين األهداف البيئية واالقتصادية في آن واحد من أجل

  . المساهمة في المواد والطاقة بشكل أقل وأكثر دقة وكفاءة
تعمل على  )  MFCA(الى أن )  Schmidt & Nakajima, 2013: 363( كما أشار كل من

األرصدة في  توفير كافة المعلومات المتعلقة بكميات وتكلفة المنتج السلبي، حيث تقوم بالتحقق من
لكل  كل عملية يتم القيام بها مما يتيح لها من تقديم معلومات لإلدارة عن المدخالت الرئيسة

 قامت هذه المدخالت بإنتاجها، فضال عن كمية النفايات التي تولدتعملية وعدد المنتجات التي 
وبينت ،  أثناء العملية التصنيعية، حيث يتكون لديها معلومات بشكل تفصيلي عكس النظم التقليدية

في قواعد  الى وجود نقص في التكامل) Fakoya & Van der pol, 2013: 136 (  دراسة
المتعلقة  اللتقاط المعلومات MFCA لفة وسببه هو عدم تطبيقبيانات المنشأة في أقسامها المخت

الموارد  داخل المنشأة وتكامله مع أنظمة تخطيط MFCA بتكاليف النفايات، ومن ثم فان تطبيق
اتخاذ  سيؤدي الى توافر معلومات كافية حول كمية وتكلفة النفايات مما يمكن إدارة المنشأة من

على تخصيص تكاليف  MFCAكما تركز ،  أو التخلص منهاالقرارات المناسبة من اجل الحد 
بها، فهي ال تقوم بحساب التكاليف البيئية أو معالجة النفايات  اإلنتاج الى التدفقات المادية الخاصة
فقط، بل تعمل على قياس تكاليف المنتج اإليجابي والمنتج  أو الوقاية الكاملة أو اإلدارة البيئية

(  القدرة على تخفيض تكاليفه وآثاره البيئية أو الحد منها المنشأة من دارةإمما يمكن  أيضاالسلبي 
Jasch, 2019: 116  ( ،وأشار ) (Hyršlová et al., 2011: 16الى أن   MFCA توفر
تخفيض كميات المواد والطاقة المستهلكة في العملية التصنيعية، األمر الذي  معلومات تركز على
واالنبعاثات التي تؤثر على البيئة، ومن ثم سيتم المحافظة على النفايات  سوف يقلل من حجم

 من المخلفات واالنبعاثات وإنتاج منتجات خالية من العيوب، اذ تمثل البيئة من التلوث نتيجة الحد
MFCA البيئية، اذ يتم تحقيق الفوائد البيئية عبرها حتى ولو لم يكن هناك  تقنية مهمة لإلدارة

  .في ذلك للمنشأة نية متعمدة
على نجاح نظم  تمكن المنشآت من الحصول على معلومات تساعدها MFCAويرى الباحث أن 

المراحل  اإلدارة البيئية، وتزيد من فرص التخفيض أو الحد من التأثيرات البيئية السيئة خالل
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يحقق  المختلفة إلنتاج المنتج، وتخفيض حجم المخلفات الناتجة عن ممارسة المنشأة لعملياتها، مما
 لها الكفاءة البيئية والمساعدة في التوافق مع متطلبات الجودة البيئية والوفاء بالمسؤولية

  .البيئي واالقتصادي لهذه المنشآت ناألدائيياالجتماعية، وبالتالي يحقق لها تأثير مباشر لتحسين 
  -:للمنشأة  القدرات التنافسيةمحاسبة تكاليف تدفق المواد ودعمها لعمليات تحسين : ثانياً 

في دعم عمليات تحسين الجودة وتخفيض  هاما دورا MFCA التي توفرها تلعب المعلومات
كونها توفر معلومات مختلفة عن تلك توفرها األدوات التقليدية، اذ تعمل على  المخلفات ال سيما
لمنتجات إلدارة المنشأة عن تدفقات المواد والطاقة وحصر الفاقد والمعيب في ا توفير المعلومات

تحسين الجودة وتخفيض التكلفة  أهدافالقرارات من أجل الحد منها مما يخدم  وتساعد على اتخاذ
التقنية أو :  تعرف الميزة التنافسية بأنها – في تحقيق الميزة التنافسية كأحد األبعاد الرئيسة

عما  الء بشكل يزيدمنافع وقيم للعم إنتاجالمهارة أو المورد البشري المتميز الذي يتيح للمنشأة 
، اإلبداعكلفة، الجودة، المرونة، االستجابة، تال(الميزة التنافسية  إبعاديقدمه المنافسون، ومن 

  :كما يلي  -)  ١٩ص : ٢٠١٨: مدنى (  التسليم
للمنشآت التي  االساسىكلفة األقل هو الهدف تكلفة أو التإن خفض ال :تخفيض التكلفة   -أ 

وحتى المنشآت التي تتنافس من خالل المزايا التنافسية األخرى  بعد التكلفة، تتنافس من خالل
منخفضة للمنتجات التي تقوم بإنتاجها، كما ان ميزة تخفيض التكلفة  تحقيق كلف فإنها تحاول

إذا لم تقم المنشأة بتخفيض تكلفة منتجاتها فان ذلك  وإماليها،  للمنتجات يسهم في زيادة الطلب
 ) . ٦٢ص:٢٠١٣: كاظم وعبد الوهاب. (لديها سيؤدي الى انخفاض هامش الربح

واحد، وكأداة  أداة مصممة من أجل تخفيض التأثيرات والتكاليف البيئية في آن MFCAوتعد 
بتتبع  MFCA  اذ تقوم الـ لصنع القرار من قبل المدراء التنفيذيين والمديرين في الموقع،

 المخلفات واالنبعاثات والمنتجات غير السلعية عند حدوثها في العملية التصنيعية من أجل تقليل
 التكاليف التي تتكبدها المنشأة عبر العمل على تقليل المخلفات واالنبعاثات وبالتالي تحسين إنتاجية

المالي والبيئي عندما يتم تحليل  نألدائيياالمنشآت، اذ ان تنفيذها في المنشأة يسهم في تحسين 
 وأشار، )  Fakoya, 2014: 59( العملية التصنيعية إلى منتجات ايجابية وسلبية نتائج

)Kokubu et al., 2019: 17  ( الى أنMFCA من دعم الميزة  توفر معلومات يمكنها
أن يخفض  من شأنه مراألنفس الكمية من المنتجات مع مدخالت أقل وهذا  إنتاجالتنافسية عبر 

وتقليل  من تكلفة المنتجات التي تقوم المنشأة بإنتاجها ومن ثم يقلل من استهالك الموارد الطبيعية
 بين، وقد  التأثيرات البيئية الناتجة، مما يحقق لها مزايا في تحسين إنتاجية المواد وزيادة األرباح

)Kokubu, 2019: 86  ( ، أنMFCA  عبر عمليات خسائر الموادتعمل على تقليل كمية 
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إنتاج  سيؤدي الى تقليل MFCA عن ان استخدام فضالإعادة التدوير أو تصنيع النفايات، 
 النفايات األمر الذي يؤدي مباشرة إلى تقليل مدخالت وتكلفة المواد، ومن ثم تخفيض التكلفة

 إلى زيادة الكفاءة في أنشطة العمليات ومعالجة أيضاتقليل إنتاج النفايات  المباشرة، كما يؤدي
  .تكاليف التصنيع بشكل عام ليس فقط التكاليف المادية ولكن أيضاً النفايات، مما يؤدي إلى تقليل
 يوفر معلومات دقيقة بداية من دخول المواد للعمليةMFCA  ويرى الباحث أن استخدام

 ات، ومن ثم يمكن إلدارة المنشأة استخدامالتصنيعية لغاية خروجها على شكل منتجات أو مخلف
المعلومات في خفض تكلفة منتجاتها عن طريق تقليل استخدام المواد والطاقة وتحسين  هذه

بحيث يمكنها استخدام حجم أقل من هذه الموارد إلنتاج نفس الكمية مقارنة بالمنافسين،  فعاليتها
منتج واستبعاد التكلفة التي ال تضيف قيمة على الحد من كمية التلف والمعيب في ال العمل وكذلك

  .له
تعرف الجودة على أنها مجموعة من الخصائص التي يحدد عبرها قدرة  :تحسين الجودة  - ب 

منتجات ذات جودة عالية تفوق  إنتاجتلبية متطلبات ورغبات العمالء عبر  المنتج على
تدخل عبرها  تبرها تنافسيةتع أبعادااذ إن المنشآت الصناعية التي تتبنى  توقعاتهم ورغباتهم

 ) . ٧١ص : ٢٠١٣: اسحق. (األسواق، كانت الجودة البعد الجوهري من هذه األبعاد

 الى إن المنشآت اليابانية تعد تقنية) Schmidt & Nakajima, 2013: 363( أشارحيث 
MFCA كونها ) ( Kaizen تعمل على تحسين جودة المنتج بصورة مستمرة ألنهاالجديدة 
رغبات وحاجات العمالء وذلك عبر تقليل نسبة المعيب فيه من خالل توفير المعلومات ليناسب 

كما ،  تتعلق بالنفايات وتقديمها إلدارة المنشأة وأصحاب القرار من اجل مساعدتها في ذلك التي
أو استبدال  معلومات تسمح للمنشأة بدراسة الخيارات الخاصة بتقليل أيضاMFCA توفر تقنية
ودعم  اما ومنهجية، رانتظاتقليل وزن أو مكونات المنتج بشكل أكثر (ج لتحسين جودته مواد المنت

ومن ، )  ISO, 2011: 14 ) (  التحسينات البيئية في المنتجات وزيادة قابلية إعادة التدوير
وتكاليف الجودة  MFCA الى إن هناك عالقة بين)  ٦٣- ٦٢ص:٢٠١٦بكر، (جانب آخر أشار 
وقياس التكاليف  هو الوصول الى منتجات ذات جودة عالية األساسيرة هدفها الشاملة كون األخي

   -: المتعلقة بها والتي قسمت الى أربع أنواع كما يلي
  توفر: تكاليف المنع MFCA  معلومات تجنب كل ما يتسبب بالحصول على منتج ذا جودة

، )في سبيل تالفي مشكلة عدم كفاءة المواد الخام األكفاء استبعاد الموردين غير(مثل  رديئة،
توفيرها معلومات عن كفاءة اليد العاملة لتجنب سوء الجودة نتيجة لعدم خبرتهم  فضال عن
 .في العمل
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 اختبارات للجودة في مراحل مختلفة  إجراءالتي تركز بصورة أساسية على : تكاليف التقييم
تركز بشكل  MFCA ام التي يتم توريدها، كونالعملية التصنيعية، كتتبع المواد الخ من

 .تتبع المواد التالفة من أجل تقليل نسبة المعيب في المنتج على رئيس

 تدعم: تكاليف الفشل الداخلي MFCA  تكاليف الفشل الداخلي بمعلومات تمكنها من تقليل
يعية بإعادة المعيب في المنتجات وزيادة جودتها ومعالجة ما يتلف أثناء العملية التصن نسبة

 .تدويره

  وبكون الـ :تكاليف الفشل الخارجيMFCA  تقوم على تتبع تدفقات المواد والطاقة عبر
المنتج، فإن هذا األمر يساعد في وصول المنتجات للعميل النهائي بشكل خال من  دورة حياة

 .العيوب

وحاجات  يساعد المنشأة على تحقيق رغبات MFCA مما سبق يتضح للباحث ان استخدام
بكافة  العمالء من خالل توفير منتج ذا جودة عالية عبر تركيزها وتتبعها للعمليات التصنيعية

  .مراحلها والعمل على تقليل نسبة المعيب والتالف في المنتجات
  لمنشآت األعمالالقدرة التنافسية : المحور الثانى 

ى منافسة المنشآت األخرى لقدرة المنشأة ع"  بأنها األعمال تعرف القدرة التنافسية لمنشأة  
ى تحقيق كفاءات مساوية أو لع والخدمات، والعمل علنفس السوق بالنسبة لنفس الس ة فيلالعام

،  "وتتجسد القدرة التنافسية من خالل التحكم في التكاليف وجودة المنتج. المنافسين تفوق كفاءات
: ٢١٥ : عبداهللا(ة المنافسين بغرض تحقيق الربحية هالقدرة على  مواج بأنهاا هيمكن تعريفكمل 
ارات والتقنيات والموارد ها مجموعة المهالتنافسية في كون وم القدرةهور مفلويتب)  ٥٧ص 

  )  ٥٧:  ٢٠١١:عبد السميع (  :لتحقيق أمرين اها واستثمارهوالمزايا التي تستطيع اإلدارة تنسيق
  للعميلإنتاج قيم ومنافع أكبر Customer Value 

 االختالف عن المنافسين  Differentiation 

  -:األعمال كيفية بناء القدرة التنافسية لمنشآت :  ٢/١
  ) ٣٦ص :٢٠٢٠:القصاص (  -:يتمثل كيفية بناء القدرة التنافسية لمنشآت  في 

 موارد بشرية متفوقة قادرة على  إدارة أنشطة المنشأة بكفاءة عالية،  - : مدخالت: أوال
ق بطرق اإلنتاج واألساليب الحديثة في إدارة األنشطة لكل ما يتع متجددة عنومات لومع

 اقتناءتكنولوجية ومادية حيث يجب أن تعمل المنشأة على  وإمكانيات فة في المنشأة، لالمخت
التكنولوجيا، وكذلك  هذها هالمزايا التي توفر التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج حتى تستفيد من

إدخال فرص وتحديات يجب هو  اإلمكانات أهم هذهومن . ت المادية الالزمةتوفير اإلمكانا
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والتخطيط  ا من تغيرات في األساليب اإلداريةهعلى إدخال أن تعمل إدارة المنشأة
 .والتحديات الفرص هذهاالستراتيجي إلدخال 

 تحسين الجودة ، -:يجب أن تعمل المنشأة على  تحقيق ما يأتي   - : ياتلالعم: ثانيا 
وتحديث الموارد، التطور  ابتكارتحقيق العالمية، تطوير المنتجات،  تخفيض التكاليف،

 .ندسة، التغير المستمرهال التكنولوجي، إعادة التصميم، إعادة

 وتتمثل بتحقيق قدرات تنافسية عالية المستوى  -: المخرجات:ثالثا. 

  - :األعمال لمنشآت  أبعاد القدرة التنافسية:  ٢/٢
   )  Tyagi :2018:p3 ) (EIKelety:2016:p51( -:يمكن بيان أبعاد القدرة التنافسية من خالل 

كأساس  أن المنشآت التي تسعى إلى الحصول على حصة سوقية أكبر :Costبعد التكلفة  .١
ويمكن . لتحقيق نجاحها وتفوقها هي التي تقدم منتجاتها بتكلفة أدنى من المنافسين لها

للمنشآت تخفيض التكاليف من خالل االستخدام الكفء للطاقة اإلنتاجية المتاحة لها، فضال 
العمليات، كما  وإتقانعن التحسين المستمر لجودة المنتجات، واإلبداع في تصميم المنتجات 

إلى تخفيض تكلفة اإلنتاج مقارنة بالمنافسين والوصول إلى أسعار تنافسية تعزز من تسعي 
  .القدرة التنافسية للمنشأة وللمنتجات في السوق

األشياء  تعد الجودة من المزايا التنافسية المهمة والتي تشير إلى أداء: Qualityبعد الجودة  .٢
 عمالء، حيث أن العمالء يرغبون فيبصورة صحيحة لتقديم منتجات تتالءم مع احتياجات ال

المنتجات ذات الجودة التي تلبي الخصائص المطلوبة من قبلهم وهي الخصائص التي 
يشاهدونها في اإلعالن، فالمنشآت التي ال تقدم منتجات بجودة تلبي حاجات  يتوقعونها أو

 .المنافسة تتمكن من البقاء والنجاح في سوق ورغبات العمالء ال

خالل  تعتبر المرونة األساس لتحقيق القدرة التنافسية للمنشأة من :Flexibility بعد المرونة .٣
. م حاجات العمالءئاالستجابة السريعة التغيرات التي قد تحدث في تصميم المنتجات وبما يال

وتعنى المرونة قدرة المنشأة على تغير العمليات إلى طرق أخرى، فالعميل يحتاج إلى تغيير 
 - : ر أربع متطلبات وهيالعمليات لتوفي

 وهي قدرة العمليات على تقديم منتجات جديدة أو معدلة: مرونة المنتج . 

  وتعني قدرة العمليات اإلنتاج مزيج من المنتجات: مرونة المزيج. 

  وتعني قدرة العمليات على التغير في اإلنتاج لتقديم أحجام مختلفة من: مرونة الحجم 
 . المنتجات

   وتشير إلى قدرة العمليات لتغير أوقات تسليم المنتجات: مرونة التسليم . 
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إن بعد التسليم هو بمثابة القاعدة األساسية للمنافسة بين المنشآت  : Deliveryبعد التسليم   .٤
األسواق، من خالل التركيز على خفض المدة الزمنية والسرعة في تصميم منتجات  في

لبعد التسليم  أسبقياتء بأقصر وقت ممكن، حيث أن هناك ثالث وتقديمها إلى العمال جديدة،
 . التطوير سرعة التسليم، والتسليم في الوقت المحدد ، وسرعة: هي تتعامل بالوقت

 أبعاديضيف بعض الكتاب والباحثين بعد اإلبداع بوصفه من  : Innovation االبتكاربعد  .٥
القدرة التنافسية، وهو العملية أو النشاط الذي يقوم به الفرد وينتج عنه ناتج أو شئ جديد 
وهو من المزايا التنافسية التي أضيفت حديثا، حيث أن المنظمات الصناعية التي تنافس من 

التي تؤهلها لتطوير منتجات وخدمات  اإلستراتيجيةخالل اإلبداع يجب أن تملك المقدرات 
أن تكون قادرة على تطوير عمليات وتكنولوجيا جديدة، وجميعها تهدف إلى تحقيق  جديدة أو

  .مخرجات ذات مواصفات عالية
  -:األعمال  مداخل تحسين القدرة التنافسية للمنشآت:  ٢/٣

ولكي تتمكن المنشأة من الحفاظ على مميزات القدرات التنافسية التي تميزها عن منافسيها بشكل 
فيها،  امحاكاتهها االستثمار في الميزات والقدرات التنافسية التي يصعب دائم ومستمر علي

وكذلك التحسين ) على ميزة تنافسية واحدة االعتمادعدم (والتنوع في مصادر الميزات التنافسية 
والتطوير المستمر في الميزات التنافسية، وتتمثل مداخل تحسين القدرات التنافسية للمنشآت فيما 

  )٥٦- ٥٥ص  ۲۰۱۸عالم، (  - : يلى
 التوظيف الفعال للموارد وتعظيم العائد منها . 

  وخبرات الموارد البشرية وإمكانياتالتوظيف الفعال لمهارات . 

 تطوير نظم إدارة العمليات الفنية التي تقوم بها المنظمة . 

  الخ.....القرارات، التخطيط االستراتيجي  اتخاذنظم ( تطوير نظم اإلدارة .( 

 واالتصاالتتطوير نظم تكنولوجيا اإلنتاج و  تطوير نظم إدارة المعلومات . 

  االستثمار في أنشطة البحوث والتطوير بغرض التفوق على المنافسين والحفاظ على 
 . الحصة السوقية

 تحسين العالقة مع الموردين وتكوين سلسلة توريد فعالة تساعد المنشأة على تحقيق 
  .ةمواصفات الجودة المطلوب

في  األعمالمداخل تحسين القدرة التنافسية المنشآت  ويرى الباحث أن اإلطار المقترح يعد من
المقترح للتكامل من مزايا تساعد على دعم  ظل بيئة األعمال الحديثة نظرا لما يوفره اإلطار

  .القدرة التنافسية لمنشآت األعمال
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   -: ق القدرة التنافسية للمنشآتيمؤشرات قياس تحق:  ٢/٤
ق القدرة التنافسية على مستوى المنشأة من خالل العديد من المؤشرات والتي يويمكن قياس تحق
  ):۹۰، ص  ۲۰۱۰سوی، ي، ع٥٤ -۵۳ص  : ۲۰۱۵عبداهللا، (من أهمها ما يلى 

شكل الربحية مؤشرا لقياس القدرة التنافسية للمنشأة خاصة وأنها ضرورية الكون  :الربحية .١
حسابها يوضح أهمية النتيجة المتوصل إليها بالنسبة للموارد المستهلكة، فهي تساعد على 

عن طريق المقارنة بما تحقق وما تم تقديره، كما  االنحرافاتالرقابة من خالل إستخراج 
عدة قرارات على أساس الربحية، كالتخلي عن  اتخاذرات حيث يتم القرا اتخاذتساعد على 

مشاريع ذات تكلفة عالية وربحية منخفضة وزيادة االستثمار في المشاريع ذات الربحية 
 .العالية والتي تقل فيها التكلفة

وجميع  اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج عن العالقة بين المخرجات تعبر :اإلنتاجية الكلية .٢
صر اإلنتاج المستخدمة في الحصول عليها، أي أن اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج وفقا عنا

عن النسبة بين كمية المخرجات من السلع والخدمات خالل فترة زمنية  تعبرلهذا التعريف 
معينة، وكمية المدخالت المستخدمة في تحقيق ذلك القدر من اإلنتاج بحيث تقيس درجة نجاح 

تغالل مواردها إلنتاج السلع وتقديم الخدمات وبالتالي فهي تعرف بأنها مقياس المنشأة في اس
لكفاءة نظام إنتاجي معين فتحسينها يؤدي إلى تقليص مقدار وقت العمل الذي يتم بذله في 

تكلفتها وهذا ما يؤدي إلى تمتع المنشأة بقدرة  الحصول على المنتجات ومن ثم تخفيض سعر
 .ألسواقأكبر على المنافسة في ا

التجهيز  للوصول إلى منتجات ذات سعر منخفض وجودة فائقة وسرعة في :تكلفة الصنع   .٣
كبير بين عوامل التصنيع والمتمثلة في المواد  ارتباطلتلبية احتياجات السوق، يتطلب وجود 

الخام، العاملين واآلالت المستخدمة في اإلنتاج لذلك يتطلب األمر النظر إلى عناصر تكلفة 
ع ألن تكلفة الصنع بالقياس إلى تكلفة المنافسين تمثل مؤشرا مناسبا عن التنافسية في الصن

على حساب الربحية المستقبلية  لم يكن خفض التكلفة قطاع نشاط ذي إنتاج متجانس ما
 . للمنشأة

السوق  يمكن لمؤسسة ما أن تكون مربحة أو تستحوذ على جزء مهم من: الحصة السوقية .٤
الداخلية دون أن تكون تنافسية على المستوى الدولى ويحدث هذا عندما تكون السوق المحلية 
محمية بعوائق تجاه التجارة الدولية، كما يمكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات ربحية آنية، 

بالمنافسة عند تحرير التجارة أو بسبب غياب السوق،  االحتفاظلكنها غير قادرة على 
ير هذا الحديث يجب مقارنة تكاليف المنشأة مع تكاليف منافسيها الدوليين المحتملين ولتقر
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فكلما كانت التكلفة الحدية للمنشأة ضعيفة مقارنة بتكاليف منافسيها كلما كانت حصتها من 
السوق أكبر وكانت المؤسسة أكثر ربحية، مع افتراض تساوی األمور األخرى فالحصة 

  . في اإلنتاجية أو في تكلفة عوامل اإلنتاج السوقية تترجم المزايا
   -:األعمال  استراتيجيات دعم القدرات التنافسية للمنشآت:  ٢/٥

التي تمكن المنشأة من أن تكون مختلفة عن  اإلستراتيجيةالتنافسية بأنها  اإلستراتيجيةوتعرف 
لتقديم مزيج فريد طريق االختيار المدروس والدقيق لمختلف األنشطة التي تقوم بها المنظمة 

  . )۱۳۹ص  : ۲۰۱۸:على(ومميز من القيم للعمالء 
في ظل عولمة األسواق وزيادة حدة المنافسة يصبح من الضروري أن تحدد المنشأة ف

التنافسية وكيفية كسب الميزات التنافسية من خالل ثالث أنواع من االستراتيجيات إستراتيجيتها 
التنافسية التي يتم على أساسها تحديد الموقف التنافسي االستراتيجي للمنشأة أهم هذه 

   ) Jef. et al., 2015 p49 –51()  ٤١ – ٤٠ص :٢٠٢٠:القصاص (  -:االستراتيجيات 
 قيادة التكلفة  إستراتيجيةCost Leadership Strategy :  

بأقل التكاليف إذا ما تم مقارنتها بمنافسيها وذلك من خالل ترشيد  عن قدرة المنشأة لإلنتاج تعبر
استخدام الموارد وتخفيض تكلفة التالف والفاقد، وتخفيض المخزون من المواد الخام والمنتجات 

نتج، المرونة في االستجابة لطلبات تامة الصنع، مع ضرورة مراعاة معايير جودة ومواصفات الم
قيادة التكلفة  إستراتيجيةوتحقق ،  العمالء أي أن القيادة في التكلفة تكون دون اإلخالل بالجودة

  ) ٤۸ص  ۲۰۱۲منصور، (  -: العديد من المزايا أهمها ما يلي
  حيثبالنسبة للمنافسين فإن المنشأة التي تتميز بالتكلفة األقل تكون في موقع أفضل من 

 . المنافسة السعرية
  بالنسبة للعمالء فإن المنشآت التي تتميز بالتكلفة األقل تتمتع بحصانة ضد العمالء

 . على تخفيض األسعار المساومةحيث ال يمكنهم  األقوياء

 بالنسبة للمنافسين الجدد فان المنشأة التي تتميز بالتكلفة األقل تحتل موقعا تنافسيا ممتاز 
  .السعر ومقابلة أي هجوم من المنافسين الجلديمكنها من تخفيض 

 التمايز أو االختالف  إستراتيجيةdifferentiation Strategy : 
المنشأة تهدف إلى تقديم منتجات ذات خصائص متميزة عن غيرها من  فإن اإلستراتيجيةوفقا لهذه 

المنتجات المنافسة ويتم من خاللها تقديم قيمة للعميل ويكون هذا التميز إما في الجودة أو التقنية 
أن العميل يكون على استعداد لدفع السعر المطلوب مقابل المنتجات ذات  اإلستراتيجيةوخالصة هذه 

 ونها قادرة على تحقيق القيمة التي رغب الحصول عليها بحيث تسمح للمؤسسةالتميز العالي ك
  .بالمحافظة على نفسها من المنافسين
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 التركيز  إستراتيجيةFocus strategy:  
على تحقيق هدف معين  إستراتيجيتها التركيز أن المنشأة تركز عند وضع إستراتيجيةتعني  

في ظل األسواق العالمية المفتوحة أي سوقا واحدا مثل شريحة معينة من العمالء  بشكل واضح
معين من خطوط اإلنتاج إلضافة تحسينات وخصائص معينة على  في ظل العولمة، خط

منتج معين من مزيج من المنتجات، ونمط معين من  المنتجات بما يحقق لها ميزة تنافسية،
  .أو التسليم أو السداد أو التسويق التكنولوجيا المستخدمة سواء في التصميم أو اإلنتاج

  استهالك المواردمحاسبة  :  المحور الثالث 
الموارد هو أحد المداخل الحديثة حيث يركز على توفير معلومات  يعتبر مدخل محاسبة استهالك

  Merwe, 2011, P.1)( من خالل مداخل المحاسبة اإلدارية التقليدية مفيدة ال يمكن توفيرها
الموارد بناءاً  استهالك الموارد يقدم نظرة مستقبلية الستهالك أن مدخل محاسبةالبعض ويرى 

ويعتبر أداة إلدارة  على متطلبات األنشطة، ووفقاً لرغبات العميل، ومنافع الطلب على الخدمات،
المتاحة، وتوظيف الطاقات  التكلفة توفر معلومات مالئمة عن كيفية االستغالل الكفء للموارد

وبالتالي زيادة أرباح المنشأة  ادة اإلنتاجية وخفض تكلفـة الخدمـةالعاطلة بما يساهم في زي
ويركز مدخل محاسبة استهالك على ، )  ١٨٢ص:٢٠٠٧:  الكومى( . ودعم المركز التنافسي

وتعظيم اإليرادات لتعزيز القدرة اإلنتاجية للمنشأة،  إنتاج معلومات مالئمة لتخفيض التكاليف،
)    Ahmed & Moosa, 2011, P.755(المعاصرة  البيئةبهدف المزيد من النجاح في ظل 

التكاليف ولكنه  ويالحظ أن مدخل محاسبة استهالك الموارد ال يعتبر طريقة جديدة لمحاسبة
التكاليف على أساس  تطوير ألنظمة إدارة التكلفة، وأنه ال يأخذ فقط في االعتبار مفاهيم نظام

األنشطة، ولكن أيضاً استيعاب  لخدمات تستهلكالنشاط حيث أن األنشطة تستهلك الموارد وا
 Wang, et) (المستندة إلى الفكر األلماني مهارات وخبرات التطبيق العملي ألنظمة إدارة التكلفة

al., 2009: P. 85 ،المستمر والجوهري  وهذا المزيج ينطوي على السمات التي تحقق التحسين
   .أنظمة إدارة التكلفةخالل  من) هو نفس هدف محاسبة تدفق المواد ( 
  - : تعريف محاسبة استهالك الموارد :  ٣/١ 

 الكهوم محاسبة استهلمف ليهيشير الفكر المحاسبي إلى أنو ال يوجد تعريف شامل متفق ع
ذا المدخل والتي هيم التي وردت في األدب المحاسبي لهالموارد، حيث تعددت التعريفات والمفا

   -:فى عرضيا  يمكن
  محاسبية متميزة لنظم إدارة التكلفة بسبب ما يوفره من معلومات تفصيلية عن هي أداة

باألجلين القصير والطويل،  االهتمامالتشغيل المختلفة في المنشأة، حيث يجمع بين  مستويات
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والتشغيلية، ويساعد على الكشف عن الطاقة العاطلة  اإلستراتيجيةالقرارات  وتفيد في إتخاذ
 & Kupper( .الموارد ومن ثم تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة وتكلفتها في أوعية

Pedell:2015:p57  ( 
  أداة محاسبية إلدارة التكلفة توفر المعلومات المالئمة عن كيفية االستغالل الكفء للموارد

الفائضة بما يسهم في زيادة اإلنتاجية وخفض تكلفة / وتوظيف الطاقات العاطلة  المتاحة
 ). ۱۸۲ص:  ۲۰۰۷ :الكومي(أرباح المنشأة ودعم مركزها التنافسي  وبالتالي زيادةالمنتج 

  هي نموذج لقياس التكلفة مصمم اإلمداد المديرين بمعلومات التكاليف الالزمة عن جميع
أنحاء المنظمة لدعم عملية إتخاذ القرارات حتى يتمكنوا من تحقيق االستغالل األمثل للموارد 

   )   White: 2009: p.63( .المنشأة بغرض تحسين الوضع التنافسي للمنظمةالمتاحة لدى 

  عليها لتخفيض  االعتمادأنه مدخل المحاسبة اإلدارية الذي يركز على توفير معلومات يمكن
التكلفة وزيادة اإليراد وتحسين الطاقة اإلنتاجية المنشآت األعمال في ظل سوق المنافسة 

  ) Ahmed& Moosa,2011,p.755( .العالمية
  أنه نظام تشغيلي يوفر معلومات مالية ترتبط مع البيانات التشغيلية مما يؤدي إلى وضوح

عملية إتخاذ القرار في كافة أرجاء المؤسسة، بالتركيز على الموارد بمساعدة نموذج التكلفة 
توفير المعلومات على أساس النشاط، وبالتالي فهو يكون المزج األفضل لمبادئ إدارة التكلفة ل

وهو نموذج اقتصادي متكامل للعمليات التشغيلية قسم الطاقة . المثالي من أجل إتخاذ القرار
(  .النظرية للموارد إلى مورد طاقة إنتاجي، مورد طاقه غير إنتاجي، ومورد طاقه فائض

 )  ٢٨٤ص :  ٢٠١٨: الناطور 

  أنه يعد مدخال إلدارة التكلفة من خالل االستخدام األمثل لموارد المنشأة وعدم تحميل
المنتجات بتكلفه الموارد غير المستخدمة من خالل تطبيق مبدأ السببية في عملية تكلفة 

. الخدمات التي استفادت منها/ تخصيص الموارد المستهلكة على أغراض التكلفة المنتجات 
یر المستغلة بهدف ترشيد تكاليفها والرقابة عليها مما يحقق خفض التكلفة وتحديد الموارد غ

 ).۲۳۹ص :  ٢٠١٤عبدالدايم، (ودعم المركز التنافسي للمنشأة 

  بأنه نظام محاسبة إدارية قائم على أساس کمي يؤيد أن سبب التكاليف هي الموارد وفيه
 ,Okutmus( .للقرار المديرينتوزع التكاليف وفقا الستهالك الموارد، ويدعم عملية صنع 

2015, p.46  ( 
  بأنه أحد مداخل إدارة التكلفة الذي يتسم بالشمولية والديناميكية ويعتمد على توفير المعلومات

الدقيقة والمالئمة عن أنشطة الشركة التشغيلية والمالية تجاه االستغالل األمثل والكفء 
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الفائضة ودعم تخطيط الموارد وتعظيم / العاطلة لمواردها المتاحة وتدعيم استغالل الطاقة 
  )  ٤١٩ص : ٢٠١٦: أبو شيعسشع (  .قيمة الشركة االقتصادية ودعم قدرتها التنافسية

أنه  "الموارد في وبناء على ما سبق يمكن للباحث استخالص تعريف لمدخل محاسبة استهالك
التكاليف عن طريق التدفق  نظرة مستقبلية يركز على تحقيق دقة أفضل في تخصيص نموذج ذو

موضوعات القياس التكاليفي ووفقاً  على متطلباتء العيني للموارد على أساس الكميات وبنا
وإدارة الطاقة العاطلة من خالل مراعاة  لرغبات العميل من الموارد، وإدارة وتخطيط الموارد

ئول عنها، وتوفير معلومات تمهيداً لمحاسبة المس العالقات التبادلية بين الموارد وبعضها البعض
مع العمل على الحد من  القرارات بهدف ترشيد إدارة الموارد أفضل لمساعدة اإلدارة في اتخاذ

قيمة، وكذلك العمل على زيادة اإليرادات بما يهدف إلى تعظيم الربحية،  الموارد التي ال تضيف
  " . التنافسي للمنشأة ودعم المركز

   -:األعمال مكونات مدخل محاسبة استهالك الموارد في منشآت :   ٣/٢
 -: Resources  الموارد .١

التكاليفي، وهى  تمثل الموارد العناصر االقتصادية التي يتم توجيهها إلى موضوعات القياس
إن المفهوم األساسي لمدخل ، خاصة و تعتبر مصدر التكلفة التي تحدث عند استخدام هذه الموارد

التركيز على الموارد بدالً من األنشطة، وأن  تهالك الموارد يقوم على الموارد، ويتممحاسبة اس
تشغيل اآلالت وعدد ساعات عمل العمال والمواد الخام  الموارد يتم تحديدها وتشمل عدد ساعات

موضوعات القياس التكاليفي، وال تشمل الموارد فقط الموارد  واستهالك األصول الثابتة بواسطة
 ,Wang. ( ولكنها تشمل الموارد المستهلكة بواسطة الموارد نفسها المستهلكة بواسطة األنشـطة

et al., 2009, P. 84 ( ويظهر الدور الحيوي للموارد في أن الموارد تتسم بخصائص أساسية
  ) (White, 2009, P.66 -: وهى

أو  كل مورد بمفردةوتعنى القدرة على إيجاد القيمة سواء  Capability :قدرة الموارد   -أ 
 بالتفاعل مع الموارد األخرى، وهى خاصية وصفية للموارد في كيف يمكن تـدريب

 لذلك فكل مجمع للموارد. األفراد، وما هي جودة اآلالت الالزمة لتقديم وتسليم الخدمة
 .يحتوى على موارد لها نفس الخصائص والمواصفات

 الموارد التي يمكن أن تساهم بها في أداءفهو يمثل كمية  Capacity: طاقة الموارد  - ب 
إن الطاقة كامنة في الموارد وليس في األنشطة، والطاقة قد تكون الخدمات ، خاصة و

بمعنى إنتاج أو توفير خدمات وجدت من أجل تقديمها، أو قد تكون طاقة غير  طاقة إنتاجية
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اإلدارية، وقد تكون الموارد المخصصة لتجهيز اآلالت، والمخصصة لألنشطة  إنتاجية مثل
 . بسبب نقص الطلب عاطلة

تكاليف  حيث أن  :  Cost Structure and Cost Behavior هيكل وسلوك التكاليف  -ج 
وأجازات  الموارد تعكس خصائص الموارد، فمثالً األفراد كمورد لهم أجـور مدفوعـة

 .ومنافع ومزايا نقدية، واآلالت كمورد تحتاج إلى صيانة وقطع غيار وطاقة

  -:  Resources pools مجمعات الموارد .٢

واحداً،  تمثل مجمعات الموارد تجميعاً لمجموعة من الموارد المتجانسة داخل مجمع موارد
والمطلوبة إلنتاج  وتتطلب تجميع بيانات عن المدخالت مـن الموارد والتكاليف المرتبطة بها

وارد التي يتضمنها مجمع إن كل مجمع تتجمع فيه الخصائص السابقة للم . مخرجات محددة
 وتنتج مخرجات متجانسة يتم تحويلها إلى مجمعات موارد أخرى أو إلى موضوعات الموارد،

 التكاليف ترتبط أساساً بالتدفق العيني للموارد عبر مجمعات القياس التكاليفي وهذا يعنى أن
ويفترض ،  White, 2013, P. 2)(  الموارد وصوالً إلى موضوعات القياس التكاليفي النهائية

حيث يضم مجموعة  أن مجمعات الموارد هي إضافة في ظل مدخل محاسبة استهالك الموارد
التكاليف على أساس  نظام من العناصر المتجانسة وذلك على عكس مجمعات التكاليف في ظـل

 التكاليف ال يوجد بينهما عالقة تجانس النشاط والذي يتضمن عنصر واحد أو أكثر من عناصر
وقد تتمثل المعايير التي يجب إتباعها عند تحديد العالقات بين  ) ٢٤٩ص: ٢٠١٠ :شاهين(

   - :المواد الموارد في مجمعات
 يجب أن تكون الموارد متجانسة ومتشابهة وبنفس التكنولوجيا. 

 يجب أن تكون مخرجات مجمعات الموارد وعالقات االستهالك كمية ومخططة. 

  والتكاليف والكميات لكل مجمع موارديمكن تجميع البيانات الفعلية. 

 :العالقات التشابكية بين مجمعات الموارد .٣

األنشطة في  يتميز مدخل محاسبة استهالك الموارد بأن استهالك الموارد ال يتوقف علـى دور
داخل مجمعات  استهالكها للموارد، وإنما يتطلب تحديد العالقات التبادلية بين الموارد المتاحة

عن كافة العالقات  وبين مجمعات الموارد األخرى، لذلك فهو يوفر معلومات تفصيليةالموارد 
   - : وتتمثل خصائص هذه العالقات في،  التبادلية بين الموارد وبعضها البعض

 العالقات التشابكية هي دالة للموارد المستخدمة  . 

 العالقات التشابكية هي عالقات تبادلية       .Reciprocal 

  العالقات التشابكية على كميات مخرجات المواردتعتمد  . 
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 تؤثر العالقات التشابكية على طبيعة التكلفـة في وقت االستهالك.   

المنشأة، وإن  نموذج دعم القرارات يجب أن يركز على تدفق الموارد من خالل عمليات أن أي
مدخالت إلنتاج  برتنظيم الموارد يكون في مجمعات موارد متجانسة، وكل مجمع للموارد يعت

  . مخرجات معينة، أو يعتبر تدعيم لمجمعات موارد أخرى، أو أداء خدمة
  Resources Cost) مسبب استهالك الموارد( مسببات التكلفة الخاصة بالموارد  .٤

Driver  
الموارد، ويعبر عن  يعبر هذا النوع من المسببات عن مقياس كمي لحجم المخرجات المتوقعة من

إلى حجم معين من  التي يجب استهالكها داخل كل مجمع للموارد للوصولحجم الموارد 
الكمية المخططة من  المخرجات، وتستخدم هذه الخاصية في الرقابة عن طريق المقارنة بين

الحجم من الموارد مع  المخرجات لمجمع الموارد والتكاليف المخططة المتعلقة باستهالك هذا
هذا المسبب في تحميل تكاليف  ية لهذا الحجم من الموارد، ويستخدمالكمية الفعلية والتكاليف الفعل

  )  ٢٤٩ص :  ٢٠١٠:شاهين (  .مجمعات الموارد على موضوعات القياس التكاليفي
 Cost Object)   الخدمات( موضوعات القياس التكاليفي  .٥

 وحدة الخدمة تعتبر موضوعات القياس التكاليفي الهدف الذي يتم ربط التكاليف به متمثالً في
على موضوعات  وصوالً إلى حساب تكلفة الخدمات، مع عدم تحميل تكاليف الطاقة العاطلة

الدقيق وتنمية المركز  القياس التكاليفي بالشكل الذي يؤدى إلى حساب تكاليف الخدمات بالشكل
  . التنافسي للمنشأة

   - :األعمال متطلبات تطبيق مدخل محاسبة استهالك الموارد في منشآت :  ٣/٣
 التالية يتطلب التطبيق السليم لمدخل محاسبة استهالك الموارد ضرورة االلتزام بالقواعـد

  )  ١٢٧ص: ٢٠١٣ :الهلباوي، النشار(
طريـق   التركيز على الموارد ذات التكلفة العالية، ويجب معالجتها بطريقـة صحيحة عـن   -أ 

سوف يـؤدى   الخطأ في هذا االختيـاراختيار مسببات استهالك الموارد األكثر مالئمة، وأن 
 .تكلفة الخطأ فيه أقل إلى تشويه كبير جداً بعكس مسبب استهالك الموارد األقل تكلفة تكون

 .المختلفة التركيز على الموارد التي يكون نمط استهالكها يختلف جوهرياً بـين الخدمات  - ب 

 Based Driver Nonالتركيز على الموارد التي تتأثر بمسببات ال تستند إلى الحجم   -ج 

Volume أو عدد  أي التي ال تتأثر بالمسببات التقليدية مثل عدد ساعات العمل المباشر
  .ساعات العمل اآللية

  -:منشآت األعمال  أسس ودعائم مدخل محاسبة استهالك الموارد في:  ٣/٤
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وتتمثل هذه  يعتمد مدخل محاسبة استهالك الموارد في منشآت الخدمات على أسس ودعائم هامة
-٦٨ص : ٢٠١٨:قحطان ) (  ٥١٢- ٥١١ص :٢٠١٧: محاريق (  :األسس والدعائم فيما يلي

٦٩ ) (Okutmus: 2015:P.47  (  )Zehetner & Eschenbach , 2017 , P.463  (   
 النظرة الشاملة للموارد  Comprehensive Resources View  

والعمليات على إنتاج  والتي تساعد األنشطةيركز مدخل محاسبة استهالك الموارد على الموارد 
المستخدمة وكذلك عن  وكذلك توفر رؤية واضحة للمديرين عن الطاقة ، ) خدمات( مخرجات

يتم تصنيف الموارد داخل مجمعات الموارد ويعتمد بناء مجمعات ، و .كفاءة استخدام الموارد
 مجمعات الموارد يجب أن تضمعلى فكرة رئيسية مؤداها هي أن  Resources Pools الموارد

بعض  كافة عناصر التكاليف بما في ذلك تكاليف خدمة الموارد، فهذا المدخل يعترف بأن هناك
الموارد وهذا ما  تخصيص تكلفتها على تلك الموارد تتواجد لخدمة موارد أخرى وبالتالي يجب

 Fully Costed Resources.تحميل الموارد بكافة تكاليفها  يعرف بالتحميل الكلى للتكاليف أو
 , Sedgley, 2018( - :إن تحميل الموارد بكامل تكاليفها مطلوب حيث يساعد في تحقيق اآلتي

P.19 (  
 رؤية واضحة عن تكاليف الطاقة الصحيحة. 

 رؤية واضحة للتكاليف الكلية لتوفير الخدمات الداخلية. 

 دقه أكبر في تحديد تكاليف الخدمات. 

  الشراء أم الصنعالمساعدة في اتخاذ قرار. 

 المساعدة في اتخاذ قرار االستعانة بمصادر خارجية. 

 النموذج المبنى على الكمية  –Based Model View -Quantity 

المستخدمة، أي  يقيس مدخل محاسبة استهالك الموارد مخرجات الموارد في شكل كمية الموارد
مالية والتي يترتب عليها  صورة في شكل وحدات يمكن قياسها في شكل كمي بدالً من قياسها في

في صورة وحدات كمية وذلك  تشويه في المعلومات التكاليفية، ويعبر عن التدفق العيني للموارد
التدفق العيني للجزء المستخدم فقط  عند انتقالها من مجمع موارد إلى مجمع موارد آخر ويكون

والذي يعبر  Quantity Structureالكمية  كجزء من الطاقة النظرية وهو ما يطلق عليـه هيكل
العالقات السببية والتي تكون وحدة أساسية في نموذج  عن سلسلة من الكميات والتي تعتمد على

بين الموارد إلى الخدمات النهائية عادة ما تكون على  السـببية التكاليف، وأن كل العالقات
  ) . ١١٢٧ – ١١٢٧ص :  ٢٠١٣: كيوان (  .أساس كمية الموارد
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أكثر دقة  وخالصة القول فإن التعبير عن العالقات الكمية باستخدام هذا المدخل يعطى نتائج
بين استهالك  تنبؤي، ويوفر االعتماد على هيكل الكمية القدرة على التمييز الواضح كنموذج

عن طريق فصل  الموارد وتخصيص التكاليف وأن هذا يمكن أن يساعد في تحليل االنحرافات
الموارد تخصص عند  تهلكة عن القيمة، ومن السهل تحليل الطاقة طالما أن تكاليفالكمية المس

  استخدامها فقط
 طبيعة التكلفة النظرة الشاملة   Cost Nature View  :- 

الثابتة والتكاليف  إن السمة األساسية لمدخل محاسبة استهالك الموارد هو أنه يفصل بين التكاليف
من التكاليف الثابتة  للموارد، ويتم حساب معدالت تحميل مختلفة لكلالتناسبية في كل مجمع 

    Balakrishnan, et al.: 2012 :P.26)( والتكاليف التناسبية
التكاليف المرتبطة  إن مدخل محاسبة استهالك الموارد يفترض أن كل الموارد يتم استهالكها مع

  )  ٥١٢:  ٢٠١٧: محاريق (  -:بها إما بشكل ثابت أو بشكل تناسبي
 عندما تكون كمية المدخالت المستهلكة ال تتنوع مع مستوى :االستهالك الثابت للموارد  -

  .المخرجات أو موضوع القياس التكاليفي، لذلك تعتبر تكاليف المدخالت تكاليف ثابتة

 عندما تكون كمية المدخالت المستهلكة تتنوع مع مستوى: االستهالك التناسبي للموارد -
   .أو موضوع القياس التكاليفي، لذلك تعتبر تكاليف المدخالت تكاليف تناسبيةالمخرجات 

التكاليف التناسبية  ومن هنا فإن التكاليف الثابتة ال تتغير مع نماذج استهالك الموارد، في حين أن
التكاليف ومخرجات  ويعبر عن العالقة الخطية بين عناصر. ترتبط بنماذج استهالك الموارد

  . شكل كميالموارد في 
   -:الك المواردهى استخدام محاسبة استلالمزايا المترتبة ع:  ٣/٥

 والرقابة مجاالت التخطيط فيالك الموارد بمجموعة من المميزات هتميز مدخل محاسبة است
ص : ٢٠٢٠:القصاص (  -: ى النحو التالىلع فةلا من المجاالت المخترهالقرارات وغي واتخاذ

٨٦- ٨٥  ) ((Clinton & Keys, 2011, P. 22  )Ahmed & Moosa, 2009, P.760  (  
 حيث يتميز مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد في  :مدخل للتخطيط الفعال للموارد

عليه في عملية التخطيط التشغيلي واالستراتيجي بغرض حساب كل من  االعتماد إمكانية
كميات الموارد وما يرتبط بها من قيم محددة وضرورية لتدعيم تنفيذ خطط واستراتيجيات 
المنشأة وفعالية تخطيط الموارد، فضال عن توفير المعلومات الالزمة للتخطيط سواء على 

لتشغيلي للمنشأة، وكذلك توفير المعلومات المالية المستوى االستراتيجي أو التكتيكي أو ا
كل مورد من الموارد  باحتياجاتوغير المالية في ضوء االتجاهات المستقبلية بالتنبؤ 
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األخرى داخل المنشأة وتحديد الطاقات العاطلة بما يدعم قدرة الموارد على إيجاد وخلق 
 .قيمة للمنشأة

  ث يتميز مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد حي: مدخل للرقابة الذاتية على الموارد
بتوفير المعلومات الالزمة في مجال الرقابة الذاتية على أنشطة المنشأة سواء في  باالهتمام

األجل القصير أو األجل الطويل، حيث أن مسببات حدوث التكاليف والرقابة عليها يحدث 
ى ترشيد استهالك الموارد على مستوى الموارد وليس على مستوى النشاط مما يساعد عل

/ والسيطرة على الطاقة الزائدة العاطلة والرقابة والتوجيه السليم لتلك الطاقة العاطلة 
 .الفائضة بما يخدم أهداف المنشأة في الرقابة الذاتية على الموارد

   حيث يتميز مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد  :القرارات المالئمة التخاذمدخل
بتوفير المعلومات المالئمة في مجال إتخاذ القرارات سواء في األجل القصير أو باالهتمام 

والتكتيكية والتشغيلية  اإلستراتيجيةاألجل المتوسط أو األجل الطويل أو على المستويات 
للمنشأة وبما يحقق دقة أكبر في التكاليف التي تحقق قيمة مضافة ومنافع مقدمة للعميل، 

لفرصة أمام إدارة المنشأة للفهم الجيد للعالقات التشابكية بين الموارد باإلضافة إلى إتاحة ا
وبعضها البعض مما يدعم عملية إتخاذ القرارات المالئمة ويخدم أهداف المنشأة في 

 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة وبالتالي تدعيم القدرة التنافسية لها

 البيئة في  التغيرات التي تحدث فـيحيث أن نموذج التكلفة يعكس  : مدخل ديناميكي
بصورة  وأنه يعتبر نموذج مستقبلي للمنشأة يجمع العمليات،)  الوقت المناسب(حينها 

العالقات  أوتوماتيكية، وبناء عالقات للبيانات التشغيلية والمالية فـي شكل متكامل، وأن
تحديثها  ة ما يتمبين الموارد ومسببات استخدام الموارد وموضوع القياس التكاليفي عاد

النشاط  بشكل أوتوماتيكي في أثناء العمل، وذلك على عكس نظام التكاليف على أساس
الحالية  حيث أنه نموذج مرجعياً باستخدام البيانات التاريخية مع عدم االعتراف بالتغيرات

 . والمستقبلية

  ويعتبر مدخل متكاملIntegrated :  مع  يتكاملألن مدخل محاسبة استهالك الموارد
طاقة  ويوفر نموذجاً اقتصاديا متكامال للعمليات، عن طريق تصنيف. كل أنظمة المنشأة

 . الموارد إلى موارد طاقة إنتاجية وموارد طاقة غير إنتاجية وموارد طاقة عاطلة

  ويعتبر مدخل شاملComprehensive  :حيث أنه يركز على الموارد وفى نفس 
 والتكلفـة Activity Based Costingس النشاط ،الوقت يتضمن التكلفة على أسا

 والتكلفة الفعلية  Absorption Costوالتكلفة الكلية  Variable Costالمتغيرة ،



لدعم القدرة )  RCA( ومحاسبة استهالك الموارد)  MFCA( محاسبة تكاليف تدفق المواد للتكامل بين مقترح إطار 
  وليد سمير عبد العظيم الجبلى/ د           –دراسة ميدانية  - التنافسية لمنشآت األعمال

 

538 
 
 

Actual cost    والتكلفة المعياريةStandard cost والتكلفة األولية Primary Cost 
  النشاط وأنظمة تخطيط الموارد على أساس Secondary Costالثانوية  والتكلفة

Based Resource Planning Activity . 

 يتميز مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد بأنه : مدخل لدعم فلسفة التوجه نحو العميل
فلسفة التوجه نحو العميل من خالل اإلدارة السليمة للموارد المستثمرة وتوجهها نحو  يدعم

ل وفق توجهات السوق، مع تخفيض األنشطة ذات القيمة المضافة التي تحقق المنافع للعمي
االستثمارات في األنشطة التي ال تضيف قيمة للعميل والتخلص من الفاقد، مما يترتب 
عليه تحسين أداء أنشطة المنشأة ذات القيم المضافة للعميل وتحقيق أعلى درجات التوافق 

 .بين تكاليف وأنشطة المنشأة وتفضيالت القيمة بالنسبة للعمالء

   يحقق أسلوب محاسبة استهالك الموارد العديد من : الطاقة والتنبؤ بالمواردفي مجال
أهمها استغالل كافة الكفاءات والقدرات والطاقات، وتسهيل عملية التنبؤ بالموارد  المزايا

بالشكل يمكن المنشآت من وضع موازناتها على أساس كمية الموارد المتوقع الطلب 
اعة أو أي منشأة مهما كان درجة التعقيد في منتجاتها عليها، ويمكن استخدامه في أي صن

 .وعملياتها ومع أعداد كبيرة من األفراد

  -:فى منشآت األعمال  دور محاسبة استهالك الموارد في دعم القدرة التنافسية:  ٣/٦

 يعتمد توزيع تكاليف الموارد في األنظمة التقليدية ونظام التكلفة على أساس النشاط على افتراض
الستخدام الكامل لجميع الموارد في عمليات المنظمة، لذلك يتم تخصيص تكاليف الموارد على ا

التكلفة بالكامل، وهذا االفتراض قد يكون صحيحا للموارد المادية الملموسة كالمواد  مجمعات
يصلح للموارد الغير ملموسة مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات، لذا فإن نظام  الخام، اال إنه ال

الموارد تلفت االنتباه إلى وجود مثل هذه الموارد العاطلة في سياق  المحاسبة عن استهالك
تكون مستغلة بشكل كامل، وعلى هذا األساس يقوم النظام  األعمال الطبيعية للمنظمة والتي ال

توزيع تكاليف الموارد على مجمعات التكاليف  بربط تكاليف الموارد بوحدات تلك الموارد ويتم
الموارد غير المستغلة في العمليات  عندما تستهلك تلك الموارد من قبل تلك المجمعات فقط، أما

حيث يقوم ، )  Michael et al :2019 : p 43(فال يتم توزيعها على مجمعات التكلفة ) العاطلة
ول نموذج المحاسبة عن استهالك الموارد بتبسيط عملية تحليل تكلفة الموارد وذلك من خالل التح

من التحليل اإلجمالي لتكلفة الموارد إلى التحليل الفردي لها، لذلك تقوم محاسبة استهالك الموارد 
RCA  برفض فرض المساواة بين الموارد المتاحة والموارد المستهلكة وذلك بسبب وجود

حاجة الفرق بين الموارد المتاحة والموارد المستهلكة فغياب هذا الفرض يزيل ال(الموارد العاطلة 
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شاهين، (  ويؤكد، ) ۲۷٤ -۲۷۳ص : ۲۰۱۳ :عقل( إلى التحليل اإلجمالي لتكلفة الموارد 
تكاليف  على أن مدخل المحاسبة عن الموارد المستهلكة يتعامل على أن)  ۲۵۳ص :  ۲۰۱۰

 الموارد التي يتم االستفادة بها تعتبر من ضمن تكاليف المنتج أما تكاليف الموارد العاطلة فتعتبر
المصروفات الخاصة بالفترة، وتنبع هذه التفرقة من أن هذا المدخل يستحدث ما يعرف من 

الموارد وبهذا فانه ينتقل بمستوى تكاليف الموارد من المستوى الكلي إلى المستوى  بمجمعات
مستوى كل مورد  الجزئي على مستوى كل مورد من الموارد، وهنا تنشأ الموارد العاطلة على

الخاصة به  قارنة ما بين إجمالي التكلفة المتواجدة لكل مورد في مجمع المواردمن الموارد بالم
 وبين تكلفة الموارد المستهلكة والمسجلة في مجمعات التكلفة الخاصة باألنشطة، وتؤدي هذه

  )  ٦٦، ص ۲۰۱۸قحطان، (  -: المعالجة المتميزة لطاقة الموارد العاطلة إلى المزايا التالية
وذلك عن طريق التبسيط  :والتبسيط في اإلجراءات الخاصة بتحليل تكاليف المواردالتسهيل   -أ 

التعديالت في نظام حساب التكلفة بأن يتم التعديل على تكاليف مجمع المورد الذي  عمل في
يستوجب إجراء تعديل عليه دون المساس بباقي الموارد األخرى الموجودة والمتفاعلة داخل 

 .نظام تكاليف الموارد

حيث أنه  المساعدة في بلورة تكاليف الموارد المتعطلة واإلفصاح عنها بصورة واضحة،  - ب 
مدخل المحاسبة عن استهالك الموارد يتم توفير ثالثة أنواع من المعلومات المساندة  في ظل

  :وهي التخاذ القرارات
 معلومات عن التكاليف التي تم تخصيصها لوحدات التكلفة والتي تعبر بشكل دقيق عن 

 . مقدار استهالك هذا المنتج من موارد المنشأة

  معلومات تفيد في الربط بين مجمعات الموارد ومجمعات التكلفة ومن ثم تستطيع اإلدارة 
 . تخفيض تكاليف المنتجات من خالل تقليل أو إزالة األنشطة التي ال تحمل قيمة مضافة

 لتكاليف الخاصة بها بالشكلمعلومات تساعد في إبراز الطاقة العاطلة، واإلفصاح عن ا 
  .الذي يجعل إدارة الشركة في وضع أفضل فيما يتعلق بكفاءة تشغيل هذه األنشطة

ونستنتج أن اعتراف أسلوب محاسبة استهالك الموارد بالطاقة العاطلة وعدم تحميلها على 
  :اتجاهينالمنتجات يساهم في تخفيض التكاليف في 

 الوحدة المنتجة بتكلفة الموارد العاطلة في عدم تحميل : يمثل االتجاه األول 

 في قدرة إدارة المنشأة في السيطرة على الموارد العاطلة والسعي : ويمثل االتجاه الثاني
  .أو التخلص منها لتخفيضها
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أن تقسيم الطاقة العاطلة يساعد إدارة المنشأة في التحكم في تكاليفها فهناك طاقة عاطلة بمقدور 
اإلدارة السيطرة عليها وتخفيضها إلى أقل حد ممكن لها، وبالمقابل على اإلدارة السعي لتخفيف 

مثل للموارد آثار الطاقة العاطلة التي تنشأ نتيجة القوانين وقيود السوق مما يعني االستخدام األ
وأن اعتراف أسلوب محاسبة استهالك الموارد بالموارد العاطلة يساعد في دعم القدرة التنافسية 
للمنشأة وذلك عن طريق تحقيق دقة أكبر في تخصيص التكاليف، وقدرة أكبر على تخطيط 

ضمنة الفائضة بطريقة أكثر وضوحا وتصبح تكاليف المنتجات مت/ الطاقة العاطلة وإدارةالموارد 
  .تكلفة الموارد المستخدمة فقط وغير محملة بتكاليف الموارد العاطلة

 الصعوبات التي تواجه محاسبة استهالك الموارد:  ٣/٧

أن هناك بعض  إالوعلى الرغم من المزايا التي يحققها أسلوب محاسبة استهالك الموارد 
ص  :۲۰۱۲ :عبدالعظيم( - :الصعوبات التي تواجه عملية التطبيق والتي من أهمها ما يلى 

   )۹۱ص  :۲۰۱۸ :نيشاه ) ( ٤٠٥ص  : ٢٠١٤ :الشهاوى ) (۱۳۱
 عدم توفر مقاييس لقياس كفاءة وفاعلية أداء األنشطة بغرض التأكد من الكفاءة والفاعلية . 

 صعوبة جمع المعلومات األساسية لمستوى من التفاصيل أدق عن مجمعات الموارد 
  .التكلفة إلى التكلفة األولية أو الثانويةمثل تقسيم موضوعات  المختلفة،

ومن خالل الوقوف على الصعوبات التي تواجه محاسبة استهالك الموارد يري الباحث أن 
   -:تميز به من تساعد في التغلب على هذه الصعوبات نظرا لما محاسبة تكاليف تدفق المواد ت

في تحديد قياس كفاءة وفر مجموعة من األدوات واألساليب اإلحصائية التي تساعد ت -
 . في أداء العمليات االنحرافوفاعلية أداء األنشطة لتحديد مدى التباين أو 

وفره أيضا من معلومات تساعد في تحديد الخصائص الحرجة للجودة حيث أنه من توما  -
خالل تحليل استجابات العمالء حول المواصفات التي يطلبونها في المنتج يتم تقسيمها 

أو مواصفات أساسية، ومتطلبات أو مواصفات ثانوية مما تساعد في إلي متطلبات 
تحسين دقة تخصيص الموارد إلنتاج المنتجات مما يسهل من توفير معلومات عن 

 مجمعات الموارد وتقسيمها إلى مجمعات موارد أساسية ومجمعات موارد ثانوية

التي تواجه كل أداة يتم تطبيقها لذا فإن التكامل بين األداتين يساعد في التغلب على الصعوبات  
  .منفردة وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية لمنشآت في ظل بيئة األعمال الحديثة 

لدعم القدرات )   RCA( و ) MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين : المحور الرابع 
  التنافسية لمنشآت األعمال

  -: مبررات اإلطار المقترح لمتكامل:  ٤/١
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 الكهومحاسبة استمحاسبة تدفق المواد يتناول الباحث مجموعة من نقاط الضعف والقوة في 

ُ يقترح أن التكامل  ى نقاط الضعف وتدعيم نقاط لب على التغلسيساعد ع ابينهمالموارد والتي
  - : ك النقاطلم تهيوضح الجدول التالى أ القوة، حيث
نقاط القوة   أوجه المقارنة

  والضعف
  البيان

  
  توافر المواد

  نقاط قوة
MFCA  

كما أن من أهم نقاط القوة لدى محاسبة استهالك الموارد هو تسهيل عملية التنبؤ بالموارد 
كمية الموارد المتوقع الطلب عليها  أساسبالشكل يمكن المنشآت من وضع موازناتها على 

جاتها منشأة مهما كان درجة التعقيد في منت حيث يمكن استخدامه في أي صناعة أو
  وعملياتها

  نقاط قوة
RCA  

  
  
  
  
  
  
  
  

التخطيط 
  والرقابة

  نقاط قوة
MFCA  

مدخل للتخطيط الفعال  بأنهاأنها تتميز  تدفق الموادأن من أهم نقاط القوة لدى محاسبة 
عليها في عملية التخطيط التشغيلي واالستراتيجي بغرض حساب  االعتمادللموارد حيث يمكن 

كل من كميات الموارد وما يرتبط بها من قيم محددة وضرورية لتدعيم تنفيذ خطط 
واستراتيجيات المنشأة، وفعالية تخطيط الموارد، فضال عن توفير المعلومات الالزمة للتخطيط 

التشغيلي للمنشأة وكذلك توفير المعلومات  سواء على المستوى االستراتيجي أو التكتيكي أو
المالية وغير المالية في ضوء االتجاهات المستقبلية بالتنبؤ باحتياجات كل مورد من الموارد 
األخرى داخل المنشأة وتحديد الطاقات العاطلة بما يدعم قدرة الموارد على إيجاد وخلق قيمة 

  للمنشأة
  نقاط قوة
RCA  

مدخل للرقابة الذاتية  بأنهاأن من أهم نقاط القوة لدى محاسبة استهالك الموارد أنها تتميز 
مجال الرقابة الذاتية على  على الموارد حيث تقوم باالهتمام بتوفير المعلومات الالزمة في

أنشطة المنشأة سواء في األجل القصير أو األجل الطويل، حيث أن مسببات حدوث التكاليف 
بة عليها يحدث على مستوى الموارد وليس على مستوى النشاط مما يساعد على والرقا

العاطلة والرقابة والتوجيه السليم / ترشيد استهالك الموارد والسيطرة على الطاقة الزائدة 
الفائضة، كما أنها تحقق مفاهيم الرقابة المختلفة فمن خالل الرقابة / لتلك الطاقة العاطلة 
تكلفة تتحقق الرقابة المانعة ومن خالل تتبع كميات الموارد المستخدمة على مصادر حدوث ال

و غير المستخدمة بهدف تحقيق المواءمة بين عرض الموارد والطلب عليها تتحقق الرقابة 
  اإلنتاجيةالالحقة والمتزامنة مما يساعد على ترشيد تكاليف استهالك الموارد وزيادة 

توافر األدوات 
واألساليب 

  يةاإلحصائ

  نقاط قوة
MFCA  

بمجموعة من  بتواجد  تميزتأنه  محاسبة تكاليف تدفق الموادأن من أهم نقاط القوة لدى 
األدوات واألساليب اإلحصائية التي تساعد في تحديد قياس كفاءة وفاعلية أداء األنشطة 

  لتحديد مدى التباين أو االنحراف في أداء العمليات
  نقاط ضعف

RCA  
الضعف التي تواجه محاسبة استهالك الموارد هو عدم توفر مقاييس لقياس أن من أهم نقاط 

  كفاءة وفاعلية أداء األنشطة بغرض التأكد من الكفاءة والفاعلية
  
  
  
  

توافر 
  المعلومات

  نقاط قوة
MFCA  

أنها تقوم بتوفير معلومات تساعد في  محاسبة تكاليف تدفق الموادأن من أهم نقاط القوة لدى 
تحديد الخصائص الحرجة للجودة حيث أنه من خالل تحليل استجابات العمالء حول 

 أساسيةالمواصفات التي يطلبونها في المنتج يتم تقسيمها إلى متطلبات أو مواصفات 
منتجات ومتطلبات او مواصفات ثانوية مما تساعد في تحسين دقة تخصيص الموارد اإلنتاج ال

أو الخدمات مما يسهل من توفير معلومات عن مجمعات الموارد وتقسيمها إلى مجمعات 
  موارد أساسية ومجمعات موارد ثانوية

  نقاط ضعف
RCA  

أن من أهم نقاط الضعف التي تواجه محاسبة استهالك الموارد هو صعوبة جمع المعلومات 
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رد المختلفة، مثل تقسيم موضوعات األساسية لمستوى من التفاصيل أدق عن مجمعات الموا
  التكلفة إلى التكلفة األولية أو الثانوية

  
  

  الدور الوظيفى

  نقاط قوة
MFCA  

منهجية لتحسين األداء، اذ تعمل على تحسين القيمة المقدمة محاسبة تكاليف تدفق المواد  تعد
للعمالء وذلك بإضفاء الخصائص والمواصفات للمنتج وتخفيض التكلفة من خالل تحسين 

   مخرجات النظامجودة  قدرة العمليات، وتحسين 
  نقاط قوة
RCA  

إلى قياس القيمة فإن محاسبة استهالك الموارد هي أداة من أدوات إدارة التكلفة التي تهدف 
المقدمة للعميل والعمل على تعظيمها من خالل استبعاد الطاقة العاطلة وعدم تحميلها على 

  تكلفة المنتجات بما يساهم في خفض التكلفة وتعظيم القيمة المقدمة للعمالء
  
  
  
  
  

التحسين 
  المستمر

  نقاط قوة
MFCA  

ادة عملية التحسين داخل المنشأة، هو قي تقنية محاسبة تكاليف تدفق الموادأن أهم ما يميز 
حيث تعمل على التحسين المستمر للعمليات وذلك من خالل التقليل من العمليات التي ال قيمة 
لها وإزالة الخطوات غير المهمة والتركيز على العمليات ذات الخصائص الحرجة في الجودة 

مة المضافة لألنشطة وزيادة المرونة في األنشطة والعمليات وذلك من خالل تحليل القي
  وتصنيفها إلى أنشطة مضيفة اللقيمة وأنشطة غير مضيفة للقيمة

  نقاط قوة
RCA  

أن من أهم دوافع استخدام محاسبة استهالك الموارد هو تحسين العمليات حيث تقوم محاسبة 
استهالك الموارد بالتحسينات المستمرة للموارد واألنشطة من أجل تحسين القيمة المقدمة 
للعمالء من خالل تصنيف األنشطة إلى أنشطة مضيفة للقيمة ضرورية وأنشطة مضيفة للقيمة 

أنشطة غير مضيفة للقيمة ضرورية وأنشطة غير مضيفة للقيمة غير و/ غير ضرورية 
المالئمة لحذف األنشطة غير الضرورية وغير المضيفة  اإلستراتيجيةضرورية والبحث عن 

  .القيمة وإسناد األنشطة الضرورية وغير المضيفة للقيمة إلى جهات خارجية تقوم بتأديتها 
  
  
  
  
  
  

التركيز على 
  العميل

  نقاط قوة
MFCA  

هو إيجاد قيمة للعميل من خالل تحديد كل ما هو محاسبة تكاليف تدفق المواد أن أساس عمل 
وحمايته من  األولوياتمهم لتلبية حاجة العميل والتركيز على العميل ليصبح هو قمة 

الحصول على منتج أو خدمة بجودة منخفضة أو تكون تكلفة نقاط القوة المنتج أو الخدمة 
إلى تحمل  MFCAمتضخمة بسبب ما تعانيه من انحراف، من ناحية أخرى يؤدي تطبيق 

الجودة، حيث تبدأ بدراسة متطلبات العميل  المنشأة أدنى تكلفة مقابل أعلى مستوى من
  وتنتهي بمدى رضاه عن المنتج المقدم له ه وتوقعاته ورغبات

  نقاط قوة 
RCA  

تدعم فلسفة التوجه نحو العميل من خالل اإلدارة  بأنهاتتميز محاسبة استهالك الموارد 
ذات القيمة المضافة نقاط القوة التي  األنشطةالسليمة للموارد المستثمرة وتوجهها نحو 

األنشطة ) RCA(ع تخفيض االستثمارات في تحقق المنافع للعميل وفق توجهات السوق، م
تحسين أداء أنشطة المنشأة  التي ال تضيف قيمة العميل والتخلص من الفاقد، مما يترتب عليه

ذات القيم المضافة للعميل وتحقيق أعلى درجات التوافق بين تكاليف وأنشطة المنشأة 
  وتفضيالت القيمة بالنسبة للعمالء

   -:من خالل العرض السابق نجد أن 
  هو عدم توفر مقاييس لقياس كفاءة إن أهم نقاط الضعف لدى محاسبة استهالك الموارد

صعوبة جمع المعلومات األساسية ،  وفاعلية أداء األنشطة بغرض التأكد من الكفاءة والفاعلية
ضوعات التكلفة إلى لمستوى من التفاصيل أدق عن مجمعات الموارد المختلفة، مثل تقسيم مو

نجدها نقاط قوة لدى تقنية محاسبة تكاليف تدفق المواد من حيث .  التكلفة األولية أو الثانوية
أنها تقوم بتوفير معلومات تساعد في تحديد الخصائص الحرجة للجودة حيث أنه من خالل 
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إلى متطلبات  تحليل استجابات العمالء حول المواصفات التي يطلبونها في المنتج يتم تقسيمها
ومتطلبات او مواصفات ثانوية مما تساعد في تحسين دقة تخصيص  أساسيةأو مواصفات 

الموارد اإلنتاج المنتجات أو الخدمات مما يسهل من توفير معلومات عن مجمعات الموارد 
 بتواجد  تميز، كما أنها ت وتقسيمها إلى مجمعات موارد أساسية ومجمعات موارد ثانوية

األدوات واألساليب اإلحصائية التي تساعد في تحديد قياس كفاءة وفاعلية أداء  بمجموعة من
 . األنشطة لتحديد مدى التباين أو االنحراف في أداء العمليات

   ومحاسبة استهالك الموارد هو التركيز على  أهم نقاط القوة لدى محاسبة تدفق المواد
على تحسين القيمة المقدمة للعمالء تعمل )  MFCA(والتحسين المستمر، لذا فإن  العميل،

 . استهالك الموارد تهدف إلى دقة قياس التكلفة للمنتج المقدم للعمالء ومحاسبة

 فان التكامل بين  لذ)MFCA  &RCA  ( يساعد على التغلب على معوقات كال منهما
في  وتدعيم نقاط القوة في كال منهما حتى تستطيع منشآت األعمال مواجهة المنافسة الحادة

  .بيئة األعمال الحديثة
   - :خطوات تصميم اإلطار المقترح للتكامل :  ٤/٢

 ومحاسبة استهالك الموارد لدعم القدرة يقوم اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تدفق المواد
  :التنافسية لمنشآت األعمال على أمرين وهما

 وذلك من خالل التعرف على الخصائص والمواصفات التي تلبي  تحسين الجودة -:أوال
  .تقنية محاسبة تدفق المواد ما يتم من خالل  رغبات واحتياجات العمالء وهو

 وذلك من خالل اإلدارة السليمة للموارد المستثمرة وتوجهها نحو  خفض التكلفة -:ثانيا
فق توجهات السوق، مع تخفيض ذات القيمة المضافة التي تحقق المنافع للعميل و األنشطة

األنشطة التي ال تضيف قيمة للعميل والتخلص من الفاقد، مما يترتب عليه  االستثمارات في
المنشأة ذات القيم المضافة للعميل وتحقيق أعلى درجات التوافق بين أنشطة تحسين أداء 

حاسبة استهالك وتفضيالت القيمة بالنسبة للعمالء وذلك من خالل م تكاليف وأنشطة المنشأة
 .الموارد

ومحاسبة استهالك  وتتمثل خطوات تصميم اإلطار المقترح للتكامل بين محاسبة تدفق المواد 
  :الموارد لدعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال فيما يلي

  Definition Phaseمرحلة التحديد :  ٤/٢/١
ترتكز هذه المرحلة على تحديد أهداف التحسين وتحديد العمليات التي تحتاج إلى تحسين وذلك 
انطالقا من حاجات العمالء وتوقعاتهم والتعبير عنها في صورة أهداف قابلة للقياس، ويتمثل 
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الهدف من هذه المرحلة التأكد من أن العملية التي يتم إجراء التحسين تقع ضمن أهداف المنشأة 
  - : أنها تحظى بدعم من اإلدارة العليا للمنظمة وتتمثل خطوات هذه المرحلة فيما يلىو
 تحديد العمليات التي تحتاج لتحسين إلرضاء العمالء من خالل االستعانة بالعديد من األدوات 

دراسات رضاء  -)تكلفة الجودة الجيدة  -تكلفة الجودة السيئة(واألساليب مثل تكلفة الجودة 
 Benchmarkingوالمقارنات المرجعية  -تحليل االستطالعات الميدانية  -العمالء 

ويمكن هنا استخدام مؤشر أولويات باريتو حيث يساعد مؤشر باريتو المنظمة في رسم 
صورة أكثر وضوحا للعملية ذات التأثير األكبر في العمل، ومن ثم يساعدها في تحديد أين 

ألنه يساعد في ترتيب العمليات المشروعات  ال، وذلكيمكن أن يكون اإلسهام ذو التأثير الفع
حسب األولية، أي أن في هذه الخطوة يتم تصنيف العمليات إلى محورية وهامشية حيث 
تؤثر العمليات المحورية على العمالء بشكل مباشر وتولد الجزء األكبر من القيمة المضافة 

تؤثر على العمليات  وإنماعمالء مباشرة في المنظمة، بينما ال تؤثر العمليات الهامشية على ال
 . المحورية

   تحديد نطاق أو مجال العملية وذلك من خالل االستعانة بخرائط التدفق بمستوياتها المختلفة
 )  ٢٥٤ص : ٢٠١٩:فودة ) (  ٤٦٨ص : ٢٠١٩: السيد ( : والتي تتمثل فيما يلي

 – Inputsالمدخالت  -Supplierالمورد (  SIPOCنموذج سيبوك ويرمز الى -
 ). Customerالعميل  - Outputsالمخرجات  - Process العلمية

 . ويمثل نقطة بداية العملية: المورد -

وتمثل المادة التي يتم تشغيلها وتكون على هيئة منتجات أو خدمات غير : المدخالت -
  . مكتملة

 . تحويل المدخالت الى مخرجات: العملية -

 .مة التي يتم تسليمها للعميلالمنتج أو الخد: المخرجات -

  . هو الطرف الذي يتسلم مخرجات العملية: العميل  -
  استخدام رأى العميل لتحديد متطلباته والمواصفات التي يريدها، وذلك من خالل عدة

  :وهي خطوات
 . تحديد العمالء الرئيسين -

ظه مالح -  Interviewsالمقابالت الشخصية : طرح األسئلة عليهم بعدة أساليب مثل -
المجموعات البؤرية  -Complaintsالشكاوي  - Customers observing العمالء

Focus Groups . 
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تحليل إجابات العمالء وتحديد المتطلبات والمواصفات الرئيسية له التي يطلبونها وضع  -
 .المتطلبات قائمة بهذه

  تحليل تحديد الخصائص الحرجة للجودة بناء على الخطوات السابقة حيث أنه من خالل
العمالء حول المواصفات التي يطلبونها في المنتج يتم تقسيمها إلى متطلبات  استجابات

أساسية أو مواصفات أساسيه يؤدي عدم توافرها إلي أثار سلبية مباشره على العمل، 
ومتطلبات أو مواصفات ثانوية تؤدي في حالة توافرها إلى نتائج إيجابية وال تودي إلى نتائج 

  .لة عدم توافرهاسلبية في حا
   Measurement Phaseمرحلة القياس :  ٤/٢/٢

وتهدف هذه المرحلة إلى قياس قدرة العمليات على مقابلة احتياجات العمالء وحساب مستوي 
الفعلي داخل المنشأة من أجل استخدامه في حساب مؤشرات قدرة العمليات وتبدأ تدفق المواد 

المرحلة بجمع البيانات الالزمة حول العملية التي تم تحديدها مسبقا في المرحلة السابقة وتحويلها 
   -:إلي صورة كمية يمكن قياسها وهناك ثالث مجاالت تكون بحاجة إلي القياس تتمثل في 

 التي تدخل إلى العملية ليتم تحويلها إلى مخرجات وتعتبر من المكونات وهي  :المدخالت
التي تساعد في التعرف على المشكلة فإذا كانت المدخالت رديئة سوف ينتج  الرئيسية

 . فإن قياس المدخالت يساعد في تحديد األسباب المحتملة للمشكلة مخرجات رديئة، لذا

 تم القيام بها لتحويل المدخالت إلى مخرجاتتتضمن األنشطة والمهام التي ي :العملية . 

 حيث يركز قياس المخرجات على المحصلة المباشرة مثل المنتجات:  المخرجات أو النتائج 
والخدمات أما النتائج فتركز على التأثير الممتد مثل األرباح ورضا العمالء والجدول التالي 

  .يوضح مجاالت القياس للمدخالت والمخرجات والعمليات
  :وتتضمن مرحلة القياس خطوتين أساسيين هما

 : وضع خطة جمع البيانات وتتضمن العناصر التالية  - أ 

  ما الذي يجب قياسهWhat to Measure ) : علي نتائج  االعتمادوهنا سوف يتم
 ) السابقة من خالل االستفادة من المتطلبات التي تم تحديدها في المرحلة السابقة المرحلة

  تحديد نوع القياساتType of Measure  وتتمثل في ثالثة أنواع من القياسات
 ) مدخالت -ات يعمل -مخرجات (

  تحديد نوع البيانات المطلوب جمعهاType of Data : اناتيب(وتشمل نوعين من البيانات 
 )بيانات متصلة – منفصلة
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  األهداف أو الحدود Targets / Specifications  : ويقصد بها مستوى األداء المثالي
أو المتوقع للمنتج أو الخدمة من وجهة نظر العمالء أي أنه يتم هنا تحديد حدود أو 

 ).مستوى األداء المتوقع للمنتج (المنتج وخصائص العملية  بارومترات

  :وينبغي في هذه المرحلة مراعاة أربع أمور أساسية :تنفيذ خطة جمع البيانات  -ب 
 نشطة العملية وذلك من خالل خريطة العملية فهم كافة أProcess Map  التي تصف

 . الحالي للعملية األداء

  األثرمعرفه أين يكمن الخطر في العملية من خالل االستعانة بنموذج نمط الفشل وتحليل . 

 تحديد إلى أي مدى تقابل العملية توقعات العمالء من خالل حساب مقدرة العملية . 

   تقييم نظام القياس للتأكد من البيانات وأنه ال يوجد انحرافات ناتجة عن األساليب المتبعة
 -جمع البيانات ويمكن االستعانة في هذه المرحلة ببعض األدوات مثل مخطط باريتو  في

  .المدرج التكراري -مخطط الصندوق  - مخطط التبعثر واالنتشار  - مخطط االتجاه 
 Analysis Phaseل مرحلة التحلي:  ٤/٢/٣

وهي مرحلة حساسة جدا حيث يتم العمل على االستفادة من جميع المعلومات التي تم جمعها 
وقياسها في المرحلة السابقة، ويتم التعرف في هذه المرحلة على مدى قدرة العمليات المعمول 

شطة التي ال بها في المنشأة على حل المشكالت وتحسين الجودة، وتشير عملية التحليل إلى األن
وتحديد األنشطة . تضيف قيمة والتي يجب التخلي عنها قدر اإلمكان لتحقيق التحسين المطلوب

التي تضيف قيمة والتوسع بها، ويتم ذلك عن طريق تركيز االنتباه على احتياجات العميل حيث 
  .ميل أم اليجب أن يضع متخذ القرار دائما في حساباته عما إذا كانت هذه العملية ذات قيمة للع

كما تساعد مرحلة التحليل على تحديد التحسينات المطلوبة في كل خطوة فرعية لغرض تحقيق 
الهدف في المنتج النهائي، وتحديد العالقات والعوامل المسببة للعيوب، ويتم فيها تحديد العوامل 

ة في التي سيكون لها أثر كبير على خصائص الجودة الحرجة، وكذلك استخدام أدوات الجود
أي أن هذه المرحلة تعمل على تحليل العمليات التي . التعرف على مصادر التغير واالختالف

تحتاج إلى تحسين وذلك لتحديد األسباب الجذرية التي تجعل هذه العمليات ال تؤدي عملها بالشكل 
   -: وفيما يلى الخطوات التي تتضمنها هذه المرحلة،  المطلوب 

  تحليل العمليةProcess Analysis:  ويتم في هذه الخطوة وضع إعداد مخطط أكثر
ويتم االحتكام إلى ثالث معايير  Sub Process Mappingللعملية الفرعية  تفصيال
جدوى وأهمية العملية الفرعية للعميل، التغير الذي تحدثه العملية الفرعية في : (أساسية

 ). ن أول مرةالعملية الفرعية تتم بشكل صحيح م المنتج أو الخدمة، أن
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  تحليل البياناتData Analysis :وفي هذه الخطوة يتم تحليل البيانات التي تم جمعها في  
المرحلة السابقة وذلك حتى يتسنى لفريق العمل تحديد مدى التباين أو االنحراف في أداء العملية 

لوصول إلى والذي يعد هو الهدف الرئيسي في هذه المرحلة، أكثر األدوات استعماال وشيوعا ل
باستكشاف األسباب المحتملة  تدفق المواد أبعاد المشكلة هي السبب والنتيجة، حيث يقوم فريق 

  -:للمشكلة، واألخذ بالمسببات لها، والتي قد تنشأ من عدة مصادر مختلفة وهي كما يلى 
وهي عبارة عن ) Methods in the Process(لطرق المستخدمة في العملية  -

 . واألساليب والتقنيات التي تم استخدامها في العمل اإلجراءات

 وهي التكنولوجيا) Machines in the Process(اآلالت المستخدمة في العملية  -
 . المستخدمة في العمل مثل الحاسب األلى واآلالت

الحقائق  وهي تمثل) Materials used in the Process(المواد المستخدمة في العملية  -
 . انات التي يكون لها تأثير على المخرجاتواألرقام والبي

تتكون  Naturalوهي البيئة الخارجية التي) The Environment(البيئة الطبيعية  -
وكذلك الظروف االقتصادية التي . من العادات والتقاليد االجتماعية، والقوانين الحكومية

 . تؤثر على أداء العمل

يع األشخاص واألفراد العاملين وهم جم) Human Resources(الموارد البشرية  -
  .بالمنشأة

  Improvement Phaseمرحلة التحسين :  ٤/٢/٤
بمستوى المنشأة،  واالرتقاءفي هذه المرحلة يتم تحديد األنشطة التي تساهم في تحسين األداء 

 باختيارحيث أن عملية التحسين تقوم بوضع الحلول لمشكالت تدني الجودة واإلنتاجية وتقوم 
الحلول التي تؤدي إلى تحقيق أفضل نتائج وأفضل أداء للمنشأة، وذلك من خالل استخدام الفريق 
أدوات علمية إليجاد وتحديد الحلول الممكنة بعد تحديد المتغيرات األساسية وتأثيرها على 

الخصائص والموصفات للمنتج  باختيارالخصائص الحرجة للجودة، حيث ترتبط هذه المرحلة 
ومن خالل . العمالء واحتياجاتن من أدائه والتي تم تحديدها مسبقا بناء على رغبات التي تحس

عملية التحليل لألنشطة وتحديد األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة للعميل 
تستمر مجهودات التحسين متواصلة لعملية التحسين، ومن ثم قيام الفريق بتطبيقها من خالل 

  . في بيئة تجربيه من أجل تحقيق أهداف المنشأة عملية فحصها
يعمل على تحسين جودة المنتج والذي يهدف إلى إضفاء  التى وانطالقا من محاسبة تدفق المواد

الخصائص والمواصفات التي تحقق رغبات واحتياجات العمالء نصل إلى نقطة جوهرية وهي 
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حقق المواصفات والخصائص الحرجة حصر المواد الالزمة إلنجاز العمليات واألنشطة التي ت
للجودة اإلنتاج المنتج، واذ لم يكن لدى المنشأة أداة منظمة التعامل مع المواد والمعرفة الكاملة 
بالمواد، سوف يكون هناك قصور في تحديد اإلمكانيات المتاحة والمعرفة الكاملة بالمواد مما قد 

يذها، أو تتطلب مهارات أو موارد غير مات قد يتعذر على المنشأة تنفييتسبب في وجود تصم
حدوث تكلفة، كما أن التعديل في جزء من التصميم  متاحة للمنشأة وما يترتب على ذلك من

ومن خالل محاسبة استهالك . يتطلب التعديل في أجزاء أخرى وما يترتب على ذلك من تكاليف
تجانسة وتحليل العالقة بين الموارد عن طريق معرفة المواد المتاحة يتم تجميعها في مجمعات م

  .الموارد بعضها البعض وعالقتها مع األنشطة والعمليات التي يمر بها المنتج
  -: وكة لدى المنشأةلالحصر الكمي لكافة أنواع الموارد المم:  ٤/٢/٥

وترجع أهمية هذه الخطوة الى التعرف على الموارد المتاحة لدى المنظمة والمطلوبة إلنجاز 
المختلفة وتحديد طاقتها المتاحة واختيار المحركات األكثر مالئمة مثل اآلالت المتاحة األنشطة 
كمية المواد / عدد ساعات العمل، المواد الخام / عدد ساعات التشغيل، األفراد / لالستخدام

بالطن، حيث يتم حصر الموارد الالزمة لتنفيذ الخصائص والمواصفات التي يكون لها تأثير في 
بما يتفق مع رغبات  تقنية محاسبة تدفق الموادمنتج طبقا لما تم التوصل إليه من خالل جودة ال

واحتياجات العمالء، ثم يتبع عملية الحصر الكمي إعداد تقرير تفصيلي على مستوى كل مورد 
من الموارد يتم فيه تحديد نوعية هذا المورد، هل هو من الموارد المحددة للطاقة أو من الموارد 

لمحددة للطاقة، وذلك لدراسة أوضاع استغالل الطاقة على مستوى الموارد المختلفة غير ا
وعالقتها بدخل التشغيل، وباإلضافة إلى تحديد خصائصه من حيث الكفاءة ومهارة العاملين، 

وتعد هذه الخصائص مهمة لكنها ال تؤثر مباشرة على النموذج، ومع . وغيرها... وجودة اآللة
 .على عملية صنع القرار هذا فلها تأثيرها

 -: بناء مجمعات الموارد:  ٤/٢/٦

حيث يتم تجميع الموارد داخل مجمعات متجانسة ويتم تجميع التكاليف الخاصة بكل الموارد، 
. وتقسم التكاليف إلى مجمعات الموارد والتي يجب أن تكون متجانسة من حيث عناصر التكاليف

ة في مجمع واحد وتوجيهها لتشغيل أنشطة المنشأة التي حيث يتم تجميع تكاليف الموارد المتشابه
  :تحقق الخصائص والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء وهنا يتم تحديد نوعين من المجمعات 

  وتشمل -:أساسيةمجمعات موارد 

ويتم تخصيص المجمع لكافة عناصر المواد المباشرة التي : مجمع تكلفة المواد المباشرة -
 . في تحقيق الخصائص والمواصفات األساسية للمنتج  تساهم
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األجور المباشرة هي مقابل العنصر البشري وتتحدد من : مجمع تكلفة األجور المباشرة -
  .الزمن الالزم إلنجاز وتحقيق كل مواصفة وخاصية من خصائص المنتج خالل

 التي تساهم في وهي التي يتم تخصيصها للموارد غير المباشرة  : مجمعات موارد ثانوية
لمجمعات الموارد األساسية لتحقيق الخصائص والمواصفات المطلوبة لالدعم  توفير خدمات

حيث أنه من خالل تحليل استجابات العمالء حول المواصفات التي يطلبونها يتم  للمنتج
  :تقسيمها الى

 متطلبات أو مواصفات أساسية للجودة يؤدي عدم توافرها إلى أثار سلبية مباشرة -
 .على العمل

ومتطلبات أو مواصفات ثانوية تؤدي في حالة توافرها إلى نتائج إيجابية وال تؤدي  -
  إلى نتائج سلبية

 :في حال عدم توافرها، ويجب عند بناء مجمعات الموارد مراعاة ما يلي

حيث تعتبر العالقة  -: تحديد العالقات التشابكية بين مجمعات الموارد وبعضها البعض .١
بين الموارد عامال مؤثرا في عملية الجودة حيث أن هناك موارد تساعد في تحقيق التشابكية 

بعض خصائص الجودة مباشرة وبعض الموارد األخرى التي قد تكون عامل مساعد في 
 .تحقیق عناصر ثانوية في الجودة من خالل تفاعلهما مع عناصر موارد أخرى

هذا النوع من المسببات عن مقياس كمي  يعبر - : تحديد مسببات التكلفة باستخدام الموارد .٢
لحجم المخرجات المتوقع من المورد ومثال ذلك عدد ساعات العمل البشري كمقياس 

بينما مسبب تكلفة الموارد الخاصة به هي تكلفة ساعات ). األفرادمجمع موارد (لمخرجات 
بينما تكلفة ) مجمع موارد اآلالت(العمل البشري، ساعات تشغيل اآلالت كمقياس لمخرجات 

وهو متغير يؤثر في قرار تخصيص . ساعات العمل األلى كمسبب تكلفة الموارد الخاصة به
الموارد على االستخدامات البديلة والتي تحقق مواصفات مختلفة وتمثل موضوعات القياس 

أن محاسبة استهالك ) قنوات التوزيع  –العمالء  - مواصفات المنتجات (التكاليفي وتضم 
كبير بدقة تحديد مسببات استخدام الموارد مما يؤدى إلى تحسين كفاءة  اهتمامتهتم الموارد 

  استغالل الموارد 
  -: بناء مجمعات األنشطة المحققة للمواصفات:  ٤/٢/٧

يتم في هذه الخطوة تجميع مجموعة من األنشطة المتجانسة والمتكاملة والتي يمكن أن تجتمع 
على مسبب تكلفة واحد في شكل مجمع نشاط، تعتبر األنشطة المحققة للجودة هي التي تستهلك 

محاسبة تكاليف تدفق وكما سبق أن .الموارد التي تم تحديدها في نطاق محاسبة استهالك الموارد
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تولى تحليل وفرز األنشطة إلى أنشطة مضيفة للقيمة وأنشطة غير مضيفة للقيمة ويقوم ت د الموا
مدخل محاسبة استهالك الموارد بتصنيف هذه األنشطة إلى أنشطة مضيفة للقيمة ضرورية 

وأنشطة غير مضيفة للقيمة ضرورية وأنشطة غير / وأنشطة مضيفة للقيمة غير ضرورية 
بما يؤدي إلى إضافة األنشطة المضيفة لقيمة والضرورية . مضيفة للقيمة غير ضرورية

األنشطة الغير المضيفة للقيمة والغير  واستبعاد. للحصول علي الجودة المطلوب تحقيقها للعمالء
ضرورية بما يعظم من القيمة المضافة للعمالء وبالتالى القيمة المضافة للمنشأة مما يدعم المركز 

يوضح التحسين المستمر لألنشطة من خالل محاسبة )  ١(لتالى رقم الشكل ا. التنافسي للمنشأة
  تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك الموارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الباحث : المصدر 
 تحديد موضوعات القياس التكاليفي: :  ٤/٢/٨

المختلفة والتي تحقق إشباع وهي التي تتمثل في المنتجات النهائية ذات المواصفات والخصائص 
حيث أن التعرف على مفهوم التكلفة يعتبر حجر الزاوية في عملية القياس . رغبات العمالء

القيمة للعمالء مع عدم تحميل  وإضافةلتشغيل األنشطة وتحقيق اإلنتاجية  التكاليفي والالزمة
قيق لتكلفة المنتجات وتنمية المنتجات بتكاليف الطاقة العاطلة بالشكل الذي يؤدي إلى الحساب الد

  .المركز التنافسي للمنشأة
  مرحلة الرقابة:  ٤/٢/٩ 

هي المرحلة التي تضمن استمرار التحسين وذلك عن طريق المراقبة المستمرة للعمليات حيث 
يتم وضع معايير رقابية للحفاظ على مستوي األداء ومستوى التحسين ويتم في هذه المرحلة 
التأكد من مال عمة التطوير المتطلبات العمالء ومراجعة الجودة وتأكيدها وضع دليل متابعة 

 أنشطة مضیفة للقیمة أنشطة مضیفة للقیمة

MFCA 

  التحسین المستمر 

RCA 

أنشطة مضیفة 
 للقیمة ضروریة

 أنشطة مضیفة للقیمة
 غیر ضروریة

مضیفة غیر أنشطة 
 ضروریة للقیمة

مضیفة غیر أنشطة 
 غیر ضروریة للقیمة

 تعظیم القیمة المقدمة للعمیل 
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اإلطار المقترح للتكامل بين ويوضح الشكل التالى . تصحيح االنحرافات شطة للتأكد منلقياس األن
  . ومحاسبة استهالك الموارد لدعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال محاسبة تدفق المواد

  
یوضح اإلطار المقترح للتكامل بین محاسبة تدفق المواد ومحاسبة )  ٢(الشكل رقم 

  القدرة التنافسیة لمنشآت األعمالاستھالك الموارد لدعم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    إعداد الباحث :المصدر 
  -:المزايا المترتبة علي تطبيق اإلطار المقترح للتكامل :  ٤/٣

يساهم تطبيق اإلطار المقترح للتكامل في توفير معلومات تساعد على  -: تحسين الجودة -١
تحسين الجودة وذلك من خالل التعرف على الخصائص والمواصفات التي تلبي رغبات 

MFCA RCA  بینالتكامل  
RCA& MFCA 

لتنفیذ  ةحصر الموارد الالزم
 المنتج وفق خصائصھ

 دتحدی،  تحدید متطلبات العمالء
،  العملیات التى تحتاج تحسین

  تحدید الخصائص الحرجة للجودة

المواد ، قیاس المدخالت من 
المخرجات ، العملیات ، البیانات 

 وتحویھا الى صورة كمیة

 مجمعات الموارد

مباشرة 
 أساسیة

غیر مباشرة 
 ثانویة

غیر  –مضیفة ( تحلیل األنشطة 
، تحلیل العالقات  للقیمة ) مضیفة 

 والعوامل المسببة للعیوب

مجمعات األنشطة المحققة 
تحدید األنشطة التى تساھم فى  والمواصفاتللجودة 

 تحسین األداء

الحفاظ ، وضع معاییر رقابیة  القیاس التكالیفى
على مستوى األداء ومستوى 

ھدف التكلفة  التحسین 
 ٢منتج 

ھدف التكلفة 
 ١منتج 

قاعدة 
بیانات 

 للمواصفات

خفض 
 التكلفة

دعم فلسفة 
التوجھ  
 بالعمیل

محاسبة 
 المسئولیة

دعم عملیة 
اتخاذ 
 القرار

تحسین 
  الجودة

 دعم القدرة التنافسیة لمنشآت األعمال
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، ومن خالل محاسبة استهالك الموارد محاسبة تدفق المواد العمالء وهو ما تقوم به  واحتياجات
ارد الالزمة إلنجاز العمليات واألنشطة التي تحقق التي تساهم بشكل فعال في استخدام المو

الخصائص والمواصفات المطلوبة، وتفعيل قدرة الموارد على إيجاد قيمة مضافة للعميل سواء 
من خالل التوظيف األمثل للعالقات التبادلية وغير التبادلية بين الموارد واألنشطة وبين الموارد 

اء أنشطة المنشأة ذات القيم المضافة للعميل وتحقيق بعضها البعض، مما يترتب عليه تحسين أد
حيث ينتج عن ،  المنتج المطلوب، وتجنب الهدر في الموارد أو استخدام موارد غير مالئمة

، وزيادة مطابقة اإلنتاجيةتحسين الجودة تحسين كفاءة استغالل الموارد وتحسين كفاءة العملية 
دخالت وذلك من خالل االستغالل األمثل للمدخالت المخرجات أي زيادة نسبة المخرجات إلى الم

التي تعطي مخرجات بجودة عالية وبأقل التكاليف مما يحقق زيادة في معدالت ) الموارد
  .اإلنتاجية، وزيادة رضا العمالء وارتفاع الحصة السوقية للمنشأة ودعم قدرتها التنافسية

يساهم تطبيق اإلطار المقترح في توفير معلومات تساعد على  -: في مجال خفض التكلفة -۲
خفض التكلفة نظرا لما تقوم به محاسبة استهالك الموارد بفصل تكاليف الموارد العاطلة وعدم 
تحميلها على تكلفة المنتجات، وتزويد اإلدارة بمعلومات عن الروابط بين مجمعات الموارد 

 إزالةرة تخفيض تكاليف المنتجات من خالل تقليل أو ومجمعات التكلفة ومن ثم تستطيع اإلدا
األنشطة التي ال تحمل قيمة مضافة، وتحسين كفاءة المنشأة التشغيلية من خالل تخفيض كميات 

. الموارد العاطلة وذلك بزيادة مخرجات المنشأة أو تخفيض كميات الموارد المخطط استخدامها
تحقيق تحسينات مذهلة على المستوى التشغيلي تتمثل من  محاسبة تدفق الموادونظرا لما تقوم به 

، والزمن الالزم االنحرافاتفي تخفيض معدل الفاقد، وتخفيض الدورة الزمنية لإلنتاج، تقليل 
ألداء للعمليات، تقليل تكاليف التقويم وتقليل تكاليف الفشل الداخلي والخارجي وهذا يعني تقليل 

رات المالية للتخلص من اإلسراف والهدر في الموارد التكاليف التي تنعكس في مقدار الوفو
وبالتالي تقليل التكاليف الكلية لإلنتاج وتحسين مستوى . والعيوب واألخطاء في العمليات واإلنتاج

  .ربحية الوحدة االقتصادية وتعظيم القدرة التنافسية ألجل طويل
في توفير معلومات تساعد  يساهم تطبيق اإلطار المقترح للتكامل  - : محاسبة المسؤولية -٣

من تشكيل فريق محاسبة استهالك الموارد على تفعيل نظام محاسبة المسؤولية نظرا لما يتضمنه 
عمل يتمتع بخبرات واسعة ومهارات ذاتية من الناحية اإلدارية واإلحصائية والفنية حيث أن كل 

ومن . عن تنفيذ ما تم تدريبه علية ليكتمل التطبيق بكفاءة وفعالية مسئولفرد في هذا الفريق 
على كميات الموارد المستنفذة في تصميم المنتجات يمكن تحديد  اعتماداخالل توزيع التكاليف 
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معدالت استخدام الموارد في مختلف األقسام ومن ثم تقييم األداء وتطبيق نظام محاسبة المسئولية 
  .خدم من المواردعن الفائض غير المست

يساهم تطبيق اإلطار المقترح للتكامل في دعم عملية إتخاذ  -: دعم عملية إتخاذ القرارات - ٤
بتوفير قاعدة بيانات  محاسبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك المواردالقرارات حيث تقوم 

ي اإلجابة على سؤالين للقرارات وتحليل البيانات قبل عملية إتخاذ القرارات فتساعد المدراء ف
ما هي البيانات والمعلومات : أساسين لدعم إتخاذ القرارات والحلول القائمة على البيانات وهما

من هذه البيانات والحقائق إلى أقصى درجة  االستفادةالتي تحتاج المنشأة فعال إليها؟ كيف يمكن 
الالزمة في جميع المستويات  ممكنة؟ ونظرا لما توفره محاسبة استهالك الموارد من المعلومات

خروج من السوق وعلى /اإلدارية فعلى المستوى االستراتيجي يساعد على إتخاذ قرارات دخول
المستوى التكتيكي يساعد في تحقيق قرارات الشراء واإلنتاج وفهم الطبيعة األولية للتكلفة 

رة الطاقة واألفراد وقرارات تجنب التكاليف الثابتة وعلى المستوى التشغيلي يساعد في إدا
  .والمعدات من منظور اقتصادی

   -: قدرة أكبر في تخطيط الموارد وبالتالي االستغالل األمثل لموارد المنشأة -٥
يساهم تطبيق اإلطار المقترح للتكامل في توفير معلومات تساعد في تحديد كمية الموارد المتوقعة 

في مراحل تصميم المنتج حيث تمثل هذه  إلنجاز األنشطة في ضوء الرغبات المتوقعة للعمالء
المرحلة النسبة األكبر من تكلفة المنتج، حيث تقوم محاسبة استهالك الموارد بتسهيل عملية التنبؤ 
بالموارد الالزمة بالشكل يمكن المنشات من وضع موازناتها على أساس كمية الموارد المتوقع 

طة من الموارد التي تحتاج إليها وبالتالي وذلك من خالل تحديد متطلبات األنش. الطلب عليها
التخطيط الدقيق للموارد التي تحتاج إليها أنشطة المنشأة مما يؤدي إلى االستغالل األمثل لموارد 

  .المنشأة
يساهم تطبيق اإلطار المقترح للتكامل بشكل فعال في  -: دعم فلسفة التوجه نحو العميل -٦

محاسبة تدفق  التوجه نحو العميل، نظرا لما تقوم بهتوفير معلومات تساعد على دعم فلسفة 
من تحسين األداء عن طريق التركيز على توجيه العمليات األساسية للجودة من وجهة  المواد

نظر العميل، والعمل على التخلص من التباين في أداء هذه العمليات، حيث يبني من منظور أن 
العميل، والتي يجب أن تصل به  باحتياجاتبدأ المنشأة تتكون من مجموعة من العمليات التي ت

عند استخدامه للمنتج، ومن خالل محاسبة استهالك الموارد تتم اإلدارة السليمة  السرورإلى حالة 
للموارد المستثمرة وتوجهها نحو األنشطة المضيفة للقيمة التي تحقق المنافع للعميل وفق توجهات 

  .التي ال تضيف قيمة بالنسبة للعميل السوق، وتخفيض االستثمارات في األنشطة
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 الدراسة الميدانية: المحور الخامس 
  :إجراءات الدراسة الميدانية:   ٥/١

 وتتناول أداة الدراسة ومجتمع وعينة الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة باإلضافة إلي
  :تقييم أداة الدراسة كما يلي

 -:أداة الدراسة  .١
الظاهرة موضوع  التي يستخدمها الباحث لجمع المعلومات الالزمة عنأداة الدراسة هي الوسيلة 

للحصول على  الدراسة، ويوجد العديد من األدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي
رئيسية لجمع المعلومات من  كأداة المعلومات والبيانات الالزمة، وقد اعتمد الباحث على اإلستبان

 .عينة الدراسة
 :الدراسة وعینة الدراسة مجتمع وعینة  .٢

 ى المستويين األكاديمىلين في مجال المحاسبة عليتمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من العام
 فدفت الدراسة الميدانية محاسبى التكاليهذا استهول  فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى نىهوالم

, مجالس اإلدارة فى منظمات األعمال المصرية أعضاء, مديرى اإلنتاج, الماليين المديرين,
يمكن إجراء المسح  ال هأن وحيث, الجامعات المصريةبعض فى  ناألكاديمييومجموعة من 

ى لع االعتمادتم  حيث, ذا المجتمعهة للى عينة ممثلقتصار عالشامل لمجتمع الدراسة فقد تم اال
ً ،)  ١١٠(والمكونة من  سةفى اختيار عينة الدرا وب العينة العشوائية الطبقيةلأس وقد قام  فردا

    -:وهم فئات  ٥ت لوالتي شم الباحث بتوزیع عدد من قوائم االستقصاء على مفردات العینة 
 م المسئولين عن تسجيل وتبويب بيانات هباعتبار روكان أساس االختيا -: محاسبو التكاليف

التخطيط والرقابة  ألغراضا اإلدارة هتستخدم التى فةتكلومات عن اللمع توفير فدهفة بلالتك
 . ات الخارجيةهجلالقوائم المالية ل تساعد فى إعداد كما, واتخاذ القـرارات

 ى لع فختصاص التي تقـوم باإلشرااة هجباعتبارهم   روكان أساس االختيا - : مدير مالى
 . الحديثة فى دراية بنظم التكاليلوع إعداد التقارير المالية

 ية لعن العم المسئولةة المختصة أو هالج باعتبارهم روكان أساس االختيا -: مديرى اإلنتاج
 . ية اإلنتاجيةلومات المحاسبية الخاصة بسير العملالمع مهوتتوفر لدي اإلنتاجية

 القرارات وتنفيذ  اتخاذا هة المنوط بهالج باعتبارهم روكان أساس االختيا -: يالاإلدارة الع
األساليب  قوتطبي العتمادا يعد حجر الزاوية هكما أن موافقت،  ةالسياسات اإلدارية والمالي

 .الحديثة في المجال المحاسبي واإلداري

  تمين بدراسة وتقديم األساليبهالم باعتبارهم روكان أساس االختيا - :األكاديميون 
 . لرفع كفاءة منظمات األعمال المصرية  اوتقييميهالحديثة  هالمحاسبية والتكاليفي
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  عينة الدراسة) ١(جدول 
االستمارات   بنود العينة

  المرسلة 
االستمارات 

  المستلمة
  النسبة 

%  
االستمارات 
  المستبعدة 

  االستمارات الصالحة للتحليل 
  %نسبة   عدد

  ٨٨  ٢٢  ٣  ٨٣.٣  ٢٥  ٣٠  محاسب تكاليف
  ٦٠  ٩  ٦  ٧٥  ١٥  ٢٠  مدير مالى

  ٥٧.١  ٨  ٦  ٧٠  ١٤  ٢٠  مدير إنتاج 
  ٧٥  ٩  ٣  ٦٠  ١٢  ٢٠  االدارة العليا
  ٢٧.٥  ٢٢  ٢  ٨٠  ٢٤  ٣٠  األكاديميون
  %٧٧.٨  ٧٠   ٢٠  % ٧٥  ٩٠  ١٢٠  االجمالى

  :األسلوب اإلحصائي المستخدم .٣
 تم استخدام أسلوب التكرارات والنسبة المئوية في التحليل وذلك في البيانات الشخصية

تم  وكذلكللحصول على النتائج،  (SPSS) واألساسية عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية
محور  لمعرفة اتجاهات عبارات كل) الوسط الحسابي(استخدام اإلحصاءات الوصفية وهي 

باإلضافة إلي  وإلثبات صحة المحور أو عدم صحته أو مدى توافق العبارات مع الفرض،
 .المتغير التابع استخدام االنحدار الخطي البسيط لمعرفة تأثير المتغير المستقل علي

 :والصدقاختبار الثبات   .٤
تحت  يقصد بثبات االختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة

األفراد  ظروف مماثلة، ويعني الثبات أيضا أنه إذا ما طبق اختبار ما على مجموعة من
يكون االختبار  ورصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق االختبار نفسه على المجموعة نفسها

التي يتم الحصول عليها  كما يعرف الثبات أيضا بأنة مدى الدقة واالتساق للقياسات. ا تماماثابت
مما يقيسه االختبار أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل 
إجاباتهم على مقياس معين، وبحسب الصدق بطرق عديدة أسهلها كونه يمثل الجذر التربيعي 

وتتراوح قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح، وتم استخدام . اتلمعامل الثب
معامل ألفا كرونباخ لكل المحاور التي يتضمنها هذا االستبيان، والجدول التالي يوضح نتائج هذا 

 .اإلجراء 
  والصدق لعينة الدراسة) معامل ألفا كرونباخ (الثبات) ٢(جدول 

  معامل الصدق  )معامل ألفا كرونباخ (الثبات  المحاور
  ٠.٩٤٠  ٠.٨٨٤  األول 
  ٠.٩٠٦  ٠.٨٥١  الثانى

  ٠.٩٠٨  ٠.٨٢٥  الثالث 

  - : يتضح من الجدول أعاله أن
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  ولعبارات المحور %  ٨٨أى  ٠.٨٨٤ لعبارات المحور األول بلغ) معامل ألفا كرونباخ(الثبات
أي   ٠.٨٢٥غ المحور الثالث فقد بل لعبارات بينما الثبات، %  ٨٥أى  ٠.٨٥١الثاني فقد بلغ 

من مرة واحدة تحت  وهذا يعني أن المقياس يعطي نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر%  ٨٢
 .ظروف مماثلة

  أي ٠.٩٠٦ ولعبارات المحور الثاني،  %  ٩٤أي ٠.٩٤٠الصدق لعبارات المحور األول معامل
 وهذا يعني صالحية%  ٩٣ أي%  ٩٠ أي٠.٩٠٨والصدق لعبارات المحور الثالث ، %  ٩٠

   .االستبيان للقياس
   -:تتضمن البيانات الشخصية ألفراد العينة على :  تحليل البيانات الشخصية :  ٥/٢
  -:العمر  .١

  يوضح التوزيع التكرارى ألفراد العينة وفق العمر)  ٣(الجدول 
  االجمالى  سنة فأكثر  ٥١  سنة  ٥٠ – ٤١  سنة ٤٠ -٣١  سنة فأقل ٣٠  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  ١٠٠  ٧٠  ٣١.٤  ٢٢  ٢١.٤  ١٥  ٢٤.٣  ١٧  ٢٢.٩  ١٢  االجمالى

 ٣١.٤أي بنسبة  ٢٢حيث بلغ عددهم ) سنة فأكثر ٥١( يتضح أن أغلب أفراد العينة من الفئة العمرية 
، أما الفئة العمرية  ٢٤.٣%أي بنسبة ،  ١٧حيث بلغ عددهم ) سنة٤٠- ٣١( ، ويليهم الفئة العمرية % 
فبلغ عددهم ) سنة ٥٠ – ٤١(، بينما الفئة العمرية  ٢٢.٩%أي بنسبة ١٦فبلغ عددهم ) سنة فأقل٣٠( 

  .الكلية من أفراد العينة  ٢١.٤%أي بنسبة ١٥
 المؤهل الدراسى  .٢

  يوضح التوزيع التكرارى ألفراد العينة وفق المؤهل الدراسى)  ٤(الجدول 
  االجمالى  أخرى  دكتوراه  ماجستير  دبلوم  بكالوريوس  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  ١٠٠  ٧٠  ١.٤  ١  ٣١.٥  ٢٢  ١٧.١  ١٢  ١٤.٢  ١٠  ٣٥.٨  ٢٥  االجمالى

، ويليهم %  ٣٥.٨بنسبة  ٢٥يتضح أن أغلب أفراد العينة كانوا من حملة البكالوريوس حيث بلغ عددهم 
بنسبة   ١٢فبلغ عددهم  الماجستير،  أما حملة %  ٣١.٥بنسبة  ٢٢حيث بلغ عددهم  الدكتوراهحملة 
، أما الذين لديهم مؤهالت مهنية % ١٤.٢بنسبة  ١٠فقد بلغ عددهم  الدبلوم حملة  ، أما%  ١٧.١

  .من أفراد العينة الكلية  ١.٤بنسبة  ١أخرى بلغ عددهم 
 .المسمى الوظيفى  .٣

  يوضح التوزيع التكرارى ألفراد العينة وفق المسمى الوظيفى)  ٦(الجدول 
  االجمالى  أكاديمي  العليا ةاإلدار  مدير إنتاج  مدير مالى  محاسبة تكاليف  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  ١٠٠  ٧٠  ٣١.٤  ٢٢  ١٢.٩  ٩  ١١.٤  ٨  ١٢.٩  ٩  ٣١.٤  ٢٢  االجمالى
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%  ٣١.٤ بنسبة ٢٢بلغ عددهم  محاسب تكاليف وأكاديمى يتضح أن أغلب أفراد العينة يشغلون وظيفة 
هم  ، بينما الذين%  ١٢.٩بنسبة  ٩فبلغ عددهم  يشغلون وظيفة  مدير مالى واإلدارة العليا ، أما الذين 

  .%  ١١.٤بنسبة  ٨فبلغ عدد  إنتاجيشغلون وظيفة مدير 
 سنوات الخبرة  .٤

  يوضح التوزيع التكرارى ألفراد العينة وفق سنوات الخبرة) ٧( الجدول 
  االجمالى  سنة فأكثر ٢١  سنوات ٢٠- ١٦  سنوات ١٥- ١١  سنوات ١٠-٦  سنوات فأقل ٥  البيان

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  ١٠٠  ٧٠  ٣٤.٣  ٢٤  ١٠  ٧  ٢٨.٦  ٢٠  ٢٠  ١٤  ١٠  ٧  االجمالى

 وبلغت ٢٤ حيث بلغ عددهم) سنة فأكثر ٢١(أن أغلب أفراد العينة خبرتهم  نالحظ من الجدول أعاله
، أما  ٢٨.٦بنسبة ٢٠م حيث كان عدده) سنة١٥-١١( ،ويليهم الذين سنوات خبرتهم %  ٣٤.٣نسبتهم

 ٥(، بينما الذين سنوات خبرتهم %  ٢٠ بنسبة ١٤فقد بلغ عددهم ) سنة١٠- ٦( الذين سنوات خبرتهم 
 ٧دهم فقد بلغ عد) سنة٢٠- ١٦( الذين سنوات خبرتهم  ، أما%  ١٠بنسبة  ٧فبلغ عددهم ) سنوات فأقل

  .الكلية  من أفراد العينة%  ٧.١بنسبة 
 :اختبار البيانات األساسية:  ٥/٣
 :التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحاور. أ

  ى تحسين الجودةلومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس  :المحور األول
  لعبارات المحور األولالتوزيع التكراري والنسبة المئوية )٨(جدول 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة  البيان
  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 

X11 ٠  ٠  ١.٤  ١  ٤.٣  ٣  ١٤.٣  ١٠  ٨٠  ٥٦  
X12  ٠  ٠  ٢.٩  ٢  ٨.٦  ٦  ٢٥.٧  ١٨  ٦٢.٩  ٤٤  
X13  ٠  ٠  ٤.٣  ٣  ٥.٧  ٤  ٣٥.٧  ٢٥  ٥٤.٣  ٣٨  
X14  ٠  ٠  ٨.٦  ٦  ١٢.٩  ٩  ٣٧.١  ٢٦  ٤٠  ٢٨  
X15  ١.٤  ١  ١٥.٧  ١١  ١١.٤  ٨  ٣٨.٦  ٢٧  ٣٤.٣  ٢٤  
X16  ٠  ٠  ٢٢.٩  ١٦  ١١.٤  ٨  ٢٥.٧  ١٨  ٤٠  ٢٨  
X17  ٠  ٠  ١٧.١  ١٢  ١١.٤  ٨  ٣٢.٩  ٢٣  ٣٨.٦  ٢٧  

  ٠.٢  ١  ١٠.٤  ٥١  ٩.٤  ٤٦  ٣٠  ١٤٧  ٥٠  ٢٤٥  االجمالى 
 - :يتضح من الجدول السابق ما يلى

  ى تحسين لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهاإلجابات حول قياس مدى مسااجمالى
( ونسبة %  ٩.٤) محايد(ونسبة % ٨٠تمثل ) موافق بشدة وموافق ( الجودة تشير الى أن نسبة 

  .من حجم عينة الدراسة %  ١٠. ٦) غير موافق وغير موافق بشدة 
  هوأن أكثر عنصر اتفقت عليه عينة الدراسة)X11   ( معلومات تساعد فى تحديد المواصفات

( والخصائص التى تلبى احتياجات ورغبات العمالء وتوجيه موارد المنشأة فى ضوء تلك الرغبات 
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معلومات تساعد على التقليل من )   X13(، والعنصر الثانى % ٩٤.٣) موافق وموافق بشدة 
حيث أن نسبة  ذات الخصائص الحرجة للجودة  العمليات التى ال قيمة لها والتركيز على العمليات 

 % . ٩٠) موافق بشدة وموافق ( 
  خفض التكلفةى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس   :المحور الثاني

 التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور الثاني )٩(جدول 
 ال أوافق بشدة أوافقال  محاید أوافق أوافق بشدة  البيان

  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 
X21 ٠  ٠  ٠  ٠  ١.٤  ١  ١٥.٧  ١١  ٨٢.٩  ٥٨  
X22  ٠  ٠  ١.٤  ١  ٨.٦  ٦  ٢٤.٣  ١٧  ٦٥.٧  ٤٦  
X23  ٠  ٠  ١.٤  ١  ٨.٦  ٦  ٣٥.٧  ٢٥  ٥٤.٣  ٣٨  
X24  ٠  ٠  ٢.٩  ٢  ١٤.٣  ١٠  ٤٢.٩  ٣٠  ٤٠  ٢٨  
X25  ٢.٩  ٢  ٢.٩  ٢  ١٠  ٧  ٥٠  ٣٥  ٣٤.٣  ٢٤  
X26  ١.٤  ١  ٤.٣  ٣  ١١.٤  ٨  ٤٨.٦  ٣٤  ٣٤.٣  ٢٤  
X27  ١.٤  ١  ٥.٧  ٤  ١٨.٦  ١٣  ٣٥.٧  ٢٥  ٣٨.٦  ٢٧  
X28  ٠  ٠  ٨.٦  ٦  ١٤.٣  ١٠  ٣٧.١  ٢٦  ٤٠  ٢٨  
X29  ٢.٩  ٢  ٤.٣  ٣  ٢٠  ١٤  ٣٠  ٢١  ٤٢.٩  ٣٠  

  ١.٠٠  ٦  ٣.٦  ٢٢  ١٢.٤  ٧٥  ٣٧.٢  ٢٢٤  ٤٥.٨  ٢٧٥  االجمالى
 - :ما يلىيتضح من الجدول السابق 

 خفض ى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهاجمالى اإلجابات حول قياس مدى مسا
( ونسبة %  ١٢.٤) محايد(ونسبة %  ٨٣تمثل) موافق بشدة وموافق ( تشير الى أن نسبة  التكلفة

  .من حجم عينة الدراسة %  ٤. ٦) غير موافق وغير موافق بشدة 
 عينة الدراسة هو أن أكثر عنصر اتفقت عليه )X21 ( معلومات عن الطاقة العاطلة وعدم تحميلها

 هو ) X22(، والعنصر الثانى% ٩٨.٦) موافق وموافق بشدة ( حيث أن نسبة  على تكلفة المنتجات
معلومات تؤدى الى تفعيل إدارة التكلفة من خالل خفض التكلفة بتحليل األنشطة وحذف األنشطة 

 % . ٩٠) موافق بشدة وموافق ( أن نسبة  حيث غير المضيفة للقيمة 
دعم ى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس  :المحور الثالث

  .القدرات التنافسية لمنشآت األعمال 
  التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعبارات المحور الثالث )١٠(جدول 

 أوافق بشدة ال ال أوافق محاید أوافق أوافق بشدة  البيان
  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 

X31 ٠  ٠  ٠  ٠  ٧.١  ٥  ١٨.٦  ١٣  ٧٤.٣  ٥٢  
X32  ٠  ٠  ١.٤  ١  ١١.٤  ٨  ٢٤.٣  ١٧  ٦٢.٩  ٤٤  
X33  ٠  ٠  ٤.٣  ٣  ١٠  ٧  ٣٤.٣  ٢٤  ٥١.٤  ٣٦  
X34  ٠  ٠  ٥.٧  ٤  ١١.٤  ٨  ٣٥.٧  ٢٥  ٤٧.١  ٣٣  
X35  ٠  ٠  ٤.٣  ٣  ١٢.٩  ٩  ٤٠  ٢٨  ٤٢.٩  ٣٠  
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  ٠  ٠  ٣.١  ١١  ١٠.٦  ٣٧  ٣٠.٦  ١٠٧  ٥٥.٧  ١٩٥  االجمالى

 - :يتضح من الجدول السابق ما يلى
 دعم القدرات ى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهاجمالى اإلجابات حول قياس مدى مسا

) محايد(ونسبة %  ٨٦.٣تمثل ) موافق بشدة وموافق ( تشير الى أن نسبة التنافسية لمنشآت األعمال 
  من حجم عينة الدراسة %  ٣. ١) غير موافق وغير موافق بشدة ( ونسبة %  ١٠.٦

 أن أكثر عنصر اتفقت عليه عينة الدراسة هو ) X31  ( معلومات تساعد على تفعيل نظام محاسبة
من تشكيل فريق عمل يتمتع بخبرات واسعة  استهالك المواردمحاسبة تضمنه تالمسؤولية نظرا لما 

عن تنفيذ  مسئولومهارات ذاتية من الناحية اإلدارية واإلحصائية والفنية حيث أن كل فرد في هذا الفريق 
على كميات الموارد  اعتماداومن خالل توزيع التكاليف . ما تم تدريبه علية ليكتمل التطبيق بكفاءة وفعالية

ة في تصميم المنتجات يمكن تحديد معدالت استخدام الموارد في مختلف األقسام ومن ثم تقييم المستنفذ
) موافق وموافق بشدة ( األداء وتطبيق نظام محاسبة المسئولية عن الفائض غير المستخدم من الموارد 

٩٢.٩ %. 
  :لعبارات المحاور) الوسط الحسابي واالنحراف المعياري(اإلحصاءات الوصفية . ب
 ى تحسين لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس  :المحور األول

  الجودة
  اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول )١٢(جدول 

الوسط   العبارات
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

معامل 
  االختالف

واحتياجات معلومات تساعد في تحديد المواصفات والخصائص التي تلبي رغبات 
  .العمالء وتوجيه موارد المنشاة في ضوء تلك الرغبات المتوقعة للعمالء

١٢.٩٨  ٠.٦١  ٤.٧  

  ١٧.٥  ٠.٧٧  ٤.٤  معلومات تساعد في تحديد العيوب التي تؤثر على رضا العمالء
معلومات تساعد على التقليل من العمليات التي ال قيمة لها والتركيز على 

  الحرجة للجودةالعمليات ذات الخصائص 
١٧.٧٣  ٠.٧٨  ٤.٤  

  ٢٥  ١  ٤  معلومات حول األنشطة المضيفة للقيمة وغير مضيفة للقيمة
  ٢٥.٦  ١  ٣.٩  .مباشرة ألعمال التحسين ةكنتيجمعلومات تساعد على تخفيض تكاليف الجودة 

  ٢٨.٩  ١.١  ٣.٨  .معلومات تساعد على تحسين دقة تخصيص الموارد
  ٢٥.٦  ١  ٣.٩  اإلنتاجيةن العملية ياستغالل الموارد وتحسمعلومات تساعد في كفاءة 

  ٢١.٦٤  ٠.٩٠  ٤.١٦  االجمالى

  - :يتضح من الجدول السابق ما يلى
  مة هأى أن أراء عينة الدراسة حول مسا) موافق بشدة( الوسط الحسابى العام يشير بشكل قاطع إلى

 . ى تحسين الجودةلومات تساعد علالمقترح في توفير مع اإلطار
   يوجد تجانس ( إلى انخفاض نسبة التشتت فى أراء المستقصى منهم )  ٢٦.٨( يشير معامل االختالف العام

 .ى تحسين الجودة لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهحول مسا) كبير فى اآلراء 



لدعم القدرة )  RCA( ومحاسبة استهالك الموارد)  MFCA( محاسبة تكاليف تدفق المواد للتكامل بين مقترح إطار 
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 المواصفات معلومات تساعد في تحديد من خالل  تحليل معامل االختالف لكل عنصر يالحظ أن عنصر
والخصائص التي تلبي رغبات واحتياجات العمالء وتوجيه موارد المنشاة في ضوء تلك الرغبات المتوقعة 

 ٨٧.٠٢بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ١٢.٩٨يشير إلى أقل نسبة تشتت و اختالف  للعمالء
يشير إلى  تؤثر على رضا العمالءمعلومات تساعد في تحديد العيوب التي ، والعنصر الذى يليه هو %  

، وفى المرتبة %   ٨٢.٥بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ١٧.٥أقل نسبة تشتت و اختالف 
بين %  ٢٨.٩نسبة تشتت و اختالف  معلومات تساعد على تحسين دقة تخصيص الموارداألخير يأتى  

  % . ٧١.١العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة 
 ى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس   :الثاني المحور

  خفض التكلفة
  اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثاني )١٣(جدول 

الوسط   العبارات
  الحسابى

االنحراف 
  المعيارى

معامل 
  االختالف

  ٨.٧٥  ٠.٤٢  ٤.٨  معلومات عن الطاقة العاطلة وعدم تحميلها على تكلفة المنتجات
التكلفة من خالل خفض التكلفة بتحليل  إدارةمعلومات تؤدي الى تفعيل 

  .الغير المضيفة للقيمة األنشطةوحذف  األنشطة
١٥.٧٥  ٠.٧١  ٤.٥  

معلومات للرقابة على مستوى الموارد من خالل التركيز على مركزية 
عند  تكاليفيةالموارد والتتبع التفصيلي لمسارات الموارد وتوفير معلومات 

  .كل مستوي لهذه الموارد

١٦.١  ٠.٧١  ٤.٤  

معلومات عن الطاقة غير المستغلة على مستوى كل مجمع موارد على حده 
  التي تخفض من الطاقة غير المستغلة  اإلجراءاتوبالتالي اتخاذ 

١٨.٨  ٠.٧٩  ٤.٢  

معلومات عن توزيع موارد المنشأة في مجمعات موارد متجانسة وهذا ما   
  . اكبر في تخصيص التكاليفيحقق دقة 

٢١.٩  ٠.٩٠  ٤.١  

معلومات تساعد في تحقيق دقة قياس التكلفة من خالل تطبيق مبدأ السببية 
  في عملية تخصيص الموارد المستهلكة على أغراض التكلفة

٢١.٢  ٠.٨٧  ٤.١  

 وإيجادمعلومات عن العالقة المتشابكة المتداخلة بين الموارد بعضها البعض 
قيمة مضافة للعميل سواء من خالل التوظيف األمثل للعالقات التبادلية وغير 

    .التبادلية بين الموارد واألنشطة والموارد بعضها البعض

٢٤.٢٥  ٠.٩٧  ٤  

معلومات تساعد في تحسين كفاءة المنشأة التشغيلية من خالل تخفيض 
تخفيض  كميات الموارد غير المستغلة وذلك بزيادة مخرجات المنشأة أو

  .كميات الموارد المخطط استخدامها

٢٣.٥  ٠.٩٤  ٤  

دقيق التكلفة  سمقاييتحديد مخرجات مجمعات الموارد بشكل كمي يعد 
  .المنتجات

٢٥  ١  ٤  

  ١٩.٥  ٠.٨٢  ٤.٢  االجمالى
  - :يتضح من الجدول السابق ما يلى

  الدراسة حول مستوى أى أن أراء عينة ) موافق بشدة( الوسط الحسابى العام يشير بشكل قاطع إلى
 .للمنشأة عينة الدراسة  مساهمة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر
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   يوجد ( إلى انخفاض نسبة التشتت فى أراء المستقصى منهم ) ١٩.٥(يشير معامل االختالف العام
للمنشأة عينة الدراسة  حول مساهمة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر) تجانس كبير فى اآلراء 

. 
 معلومات عن الطاقة العاطلة  من خالل  تحليل معامل االختالف لكل عنصر يالحظ أن عنصر

بين العينة أى %  ٨.٧٥يشير إلى أقل نسبة تشتت و اختالف  وعدم تحميلها على تكلفة المنتجات
 إدارةي الى تفعيل معلومات تؤد ، والعنصر الذى يليه هو%   ٩١.٢٥أن اآلراء  متجانسة بنسبة 

يشير إلى  الغير المضيفة للقيمة األنشطةوحذف  األنشطةالتكلفة من خالل خفض التكلفة بتحليل 
، وفى %   ٨٤.٢٥بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ١٥.٧٥أقل نسبة تشتت و اختالف 

دقيق التكلفة  سمقاييتحديد مخرجات مجمعات الموارد بشكل كمي يعد المرتبة األخير يأتى 
  % . ٧٥بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ٢٥ نسبة تشتت و اختالف المنتجات

 دعم ى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس  :المحور الثالث
  القدرات التنافسية لمنشآت األعمال

  اإلحصاءات الوصفية لعبارات المحور الثالث )١٤(جدول 
الوسط   العبارات

  الحسابى
االنحراف 
  المعيارى

معامل 
  االختالف

تضمنه تمعلومات تساعد على تفعيل نظام محاسبة المسؤولية نظرا لما 
من تشكيل فريق عمل يتمتع بخبرات واسعة  محاسبة استهالك الموارد

   .ومهارات ذاتية من الناحية اإلدارية واإلحصائية والفنية 

١٣.١  ٠.٦٠  ٤.٦  

 تقنية تدفق المواد معلومات تساعد في دعم عملية إتخاذ القرارات حيث تقوم
  .بتوفير قاعدة بيانات للقرارات وتحليل البيانات قبل عملية إتخاذ القرارات 

١٧.١  ٠.٧٥  ٤.٤  

وبالتالي حجم التكاليف المتوقعة  معلومات تساعد في تحديد كمية الموارد
توقعة للعمالء في مراحل تصميم إلنجاز األنشطة في ضوء الرغبات الم

   .المنتج حيث تمثل هذه المرحلة النسبة األكبر من تكلفة المنتج

١٩  ٠.٨٢  ٤.٣  

 معلومات تساعد على دعم فلسفة التوجه نحو العميل، نظرا لما تقوم به
من تحسين األداء عن طريق التركيز على محاسبة تكاليف تدفق المواد 

للجودة من وجهة نظر العميل، والعمل على توجيه العمليات األساسية 
  .التخلص من التباين في أداء هذه العمليات

٢٠.٧  ٠.٨٧  ٤.٢  

توفير قاعدة بيانات عن كافة المواصفات والخصائص المحتمل توافرها في 
وتكلفة كل مستوى من مستويات  إلنجازهاالمنتجات وتحديد الموارد الالزمة 

  إنجاز كل مواصفة أو خاصية

١٩.٨  ٠.٨٣  ٤.٢  

  ١٩.٩٧  ٠.٧٨  ٤.٣٤  االجمالى

  - :يتضح من الجدول السابق ما يلى
  مساهمة أى أن أراء عينة الدراسة حول) موافق بشدة( الوسط الحسابى العام يشير بشكل قاطع إلى 

  .دعم المراجعة الداخلية للحوكمة للمنشأة عينة الدراسة المراجعة الداخلية في 
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   يوجد ( إلى انخفاض نسبة التشتت فى أراء المستقصى منهم )  ٢٠.٥( يشير معامل االختالف العام
دعم المراجعة الداخلية للحوكمة للمنشأة المراجعة الداخلية في  مساهمةحول ) تجانس كبير فى اآلراء 

  .عينة الدراسة 
 تساعد على تفعيل نظام محاسبة  معلومات من خالل  تحليل معامل االختالف لكل عنصر يالحظ أن عنصر

من تشكيل فريق عمل يتمتع بخبرات واسعة  محاسبة استهالك المواردتضمنه تالمسؤولية نظرا لما 
عن تنفيذ  مسئولومهارات ذاتية من الناحية اإلدارية واإلحصائية والفنية حيث أن كل فرد في هذا الفريق 

على كميات الموارد  اعتماداومن خالل توزيع التكاليف . ما تم تدريبه علية ليكتمل التطبيق بكفاءة وفعالية
المستنفذة في تصميم المنتجات يمكن تحديد معدالت استخدام الموارد في مختلف األقسام ومن ثم تقييم 

يشير إلى أقل نسبة تشتت خدم من الموارد األداء وتطبيق نظام محاسبة المسئولية عن الفائض غير المست
، وفى المرتبة األخير يأتى %  ٨٦.٩بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ١٣.١و اختالف 

من تحسين تقنية تدفق المواد  معلومات تساعد على دعم فلسفة التوجه نحو العميل، نظرا لما تقوم به
ات األساسية للجودة من وجهة نظر العميل، والعمل على األداء عن طريق التركيز على توجيه العملي

التخلص من التباين في أداء هذه العمليات، حيث يبني من منظور أن المنشأة تتكون من مجموعة من 
. عند استخدامه للمنتج االبتهاجالعميل والتي يجب أن تصل به إلى حالة  باحتياجاتالعمليات التي تبدأ 

الموارد تتم اإلدارة السليمة للموارد المستثمرة وتوجهها نحو األنشطة  ومن خالل محاسبة استهالك
المضيفة للقيمة التي تحقق المنافع للعميل وفق توجهات السوق، وتخفيض االستثمارات في األنشطة التي 

بين العينة أى أن اآلراء  متجانسة بنسبة %  ٢٠.٧نسبة تشتت و اختالف .ال تضيف قيمة بالنسبة للعميل
٧٩.٣ . %  

  :اختبار الفرضيات: ثالثاً
داللة  استخدام أسلوب االنحدار الخطي البسيط والمتعدد الختبار الفرضيات لمعرفة فرضية

 ، ومدي تأثير فروض من الفروض الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة علي عبارات كل
  :المتغيرات المستقلة علي المتغير التابع 

   :المتغير المستقل
X 1) (  : اإلطار المقترح للتكامل بين)MFCA   ( و )RCA ( 

  :المتغير التابع
( Y1)  :دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال  

( Y11)  : تحسين مستوى الجودة 
( Y12)  :خفض التكاليف  
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين : الفرض األول

) MFCA  (و )RCA  ( للمعلومات و المساعدة على تحسين مستوى الجودة.  
  نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرض األول )١٦(جدول رقم 
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  معامل التحديد المعدل  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج
٠.٠٣٦  ٠.٠٥٠  ٠.٢٢٤  ١  

طردي  ارتباطوهذا يعني وجود  ٠.٢٢٤يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط بلغت 
اإلطار المقترح للتكامل (والمتغير المستقل ) تحسين مستوى الجودة(ضعيف بين المتغير التابع 

من  ٥%وهذه يعني  ٠.٠٥٠كما نجد أن قيمة معامل التحديد ) ) RCA( و )   MFCA(بين 
 المستقليكون تأثير المتغير ) تحسين مستوى الجودة(التغيرات التي تحدث في المتغير التابع 

يعود إلي عوامل أخرى غير ٩٥%بينما ) ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (
  . متضمنة في النموذج

  تحليل التباين للفرض األول) ١٧(جدول 
  المعنوية مستوي  ( F) قيمة  المربعات متوسط   الحرية درجات  المربعات مجموع  االختالف مصدر

  ٠.٠٦٢  ٣.٦٠١  ١.١٨٥  ١  ١.١٨٥  االنحدار
      ٠.٣٢٩  ٦٨  ٢٢.٣٨١  األخطاء

        ٦٩  ٢٣.٥٦٦  المجموع
إلي  وهذا يقودنا)  ٥(%وهو أكبر من  ٠.٠٦٢يتضح من الجدول أعاله أن مستوي المعنوية 

بين  رفض الفرض البديل وعدم معنوية نموذج االنحدار، مما يعني ال توجد فروق معنوية
والمتغير التابع ) ) RCA( و )   MFCA(للتكامل بين اإلطار المقترح (المتغير المستقل 

  ) . موثوقية التقارير المالية(
  معامالت االنحدار للفرض األول )١٨(جدول 
  مستوي المعنوية  ( T) قيمة  قيمة المعامالت  متغيرات االنحدار

B 0 ٠.٠٠٠  ٨.٥٧٣  ٣.٥٣٥  
B 1  ٠.٠٦٢  ١.٨٩٨  ٠.١٨٥  

المتغير التابع  وهي قيمة)  ٣.٥٣٥(الثابت للنموذج بلغت يتضح من الجدول أعاله أن قيمة الحد 
للصفر، ونجد أن ميل المتغير  المقدر عندما تكون قيم المتغير المستقل مساوية) موثوقية التقارير المالية(

يعني زيادة  وهذا ٠.١٨٥يساوي ) ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (المستقل 
  تؤدي إلي زيادة المتغير التابع) ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (المتغير المستقل 

وعلية يرفض  ٠.٠٥ونالحظ أن مستوي المعنوية أقل من  ٠.١٨٥بمعدل ) موثوقية التقارير المالية( 
  .البديلالعدم ويقبل الفرض الفرض 

عالقة ذات داللة إحصائية بين ال توجد   "مما سبق نستنتج أن الفرضية األولي التي تنص علي
للمعلومات و المساعدة على تحسين )  RCA( و )  MFCA (اإلطار المقترح للتكامل بين 

  حققتت لم  ".مستوى الجودة 
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 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين : الفرضية الثانية
) MFCA  (و )RCA  ( للمعلومات و المساعدة فى تخفيض التكاليف.  

  نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرض الثاني )١٩(جدول رقم 
  معامل التحديد المعدل  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج

٠.١٥٧  ٠.١٦٩  ٠.٤١١  ٢  
طردي  وهذا يعني وجود ارتباط ٠.٤١١يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط بلغت 

  MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (والمتغير المستقل ) خفض التكاليف(ضعيف بين المتغير التابع 
تحدث في  من التغيرات التي ١٦%وهذه يعني ٠.١٦٩كما نجد أن قيمة معامل التحديد ) ) RCA( و ) 

)   MFCA(للتكامل بين اإلطار المقترح (يكون تأثير المتغير المستقل ) خفض التكاليف(المتغير التابع 
  . يعود إلي عوامل أخرى غير متضمنة في النموذج ٨٤%بينما ) ) RCA( و 

  ىالثان تحليل التباين للفرض )٢٠(جدول 
  المعنوية مستوي  ( F) قيمة  المربعات متوسط   الحرية درجات  المربعات مجموع  االختالف مصدر

  ٠.٠٠٠  ١٣.٨٠٩  ٣.٩٧٨  ١  ٣.٩٧٨  االنحدار
      ٠.٢٢٨  ٦٨  ١٩.٥٨٩  األخطاء

        ٦٩  ٢٣.٥٦٦  المجموع
إلي رفض  وهذا يقودنا)  ٥(%وهو أكبر من  ٠.٠٠٠يتضح من الجدول أعاله أن مستوي المعنوية 

بين المتغير المستقل  الفرض البديل وعدم معنوية نموذج االنحدار، مما يعني ال توجد فروق معنوية
  ) .خفض التكاليف(والمتغير التابع )  ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (

  معامالت االنحدار للفرض الثانى )٢١(جدول 
  مستوي المعنوية  ( T) قيمة  قيمة المعامالت  متغيرات االنحدار

B 0 ٠.٠٠٠  ٤.٦٣٩  ٢.٣٩٩  
B 1  ٠.٠٠٠  ٣.٧١٦  ٠.٤٤٧  

خفض (المتغير التابع  وهي قيمة)  ٢.٣٩٩(يتضح من الجدول أعاله أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت 
للصفر، ونجد أن ميل المتغير المستقل  المقدر عندما تكون قيم المتغير المستقل مساوية) التكاليف

يعني زيادة المتغير  وهذا ٠.٤٤٧يساوي ) ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (
خفض ( إلي زيادة المتغير التابعتؤدي ) ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (المستقل 
فرض العدم ويقبل  وعلية يرفض ٠.٠٥ونالحظ أن مستوي المعنوية أقل من  ٠.٤٤٧بمعدل) التكاليف

ال توجد عالقة ذات   "مما سبق نستنتج أن الفرضية الثانية التي تنص علي،  الفرض البديل
للمعلومات و )  RCA( و)  MFCA (داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين 

  حققتت لم   "المساعدة فى تخفيض التكاليف 
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   الفرض الرئيسى للدراسة:-  

)  RCA( و)  MFCA (ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين 
  .للمعلومات و المساعدة فى دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال 

  الرئيسىنموذج االنحدار الخطي البسيط للفرض  )٢٢(جدول 
  معامل التحديد المعدل  معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج

٠.١٠١  ٠.١١٤  ٠.٣٣٨  ١  
طردي  وهذا يعني وجود ارتباط ٠.٣٣٨يتضح من الجدول أعاله أن قيمة معامل االرتباط بلغت 

اإلطار المقترح (والمتغير المستقل ) لمنشآت األعمالدعم القدرات التنافسية (ضعيف بين المتغير التابع 
من ١١%وهذه يعني  ١١٤كما نجد أن قيمة معامل التحديد ) ) RCA( و )   MFCA(للتكامل بين 

يكون تأثير المتغير ) دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال(تحدث في المتغير التابع  التغيرات التي
يعود إلي عوامل أخرى  ٨٩%بينما ) ) RCA( و )   MFCA(ل بين اإلطار المقترح للتكام(المستقل 

  غير متضمنة في النموذج
  الرئيسىتحليل التباين للفرض  )٢٣(جدول 

  المعنوية مستوي  ( F) قيمة  المربعات متوسط   الحرية درجات  المربعات مجموع  االختالف مصدر
  ٠.٠٠٤  ٨.٧٦٣  ٢.٦٩٠  ١  ٢.٦٩٠  االنحدار
      ٠.٣٠٧  ٦٨  ٢٠.٨٧٦  األخطاء
        ٦٩  ٢٣.٥٦٦  المجموع

قبول الفرض  وهذا يقودنا إلي)  ٥(%وهو أقل من ٠.٠٠٤يتضح من الجدول أعاله أن مستوي المعنوية 
اإلطار المقترح (المستقل  البديل ومعنوية نموذج االنحدار، مما يعني توجد فروق معنوية بين المتغير

  )دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال(التابع و المتغير ) ) RCA( و )   MFCA(للتكامل بين 
  الرئيسىمعامالت االنحدار للفرض )  ٢٤(جدول 

  مستوي المعنوية  ( T) قيمة  قيمة المعامالت  متغيرات االنحدار
B 0 ٠.٠٠٠  ٥.٥٥٧  ٢.٨١٨  
B 1  ٠.٠٠٤  ٢.٩٦٠  ٠.٣٥٠  

دعم (المتغير التابع  وهي قيمة)  ٢.٨١٨ (يتضح من الجدول أعاله أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت 
للصفر، ونجد أن ميل  المقدر عندما تكون قيم المتغير المستقل مساوية) القدرات التنافسية لمنشآت األعمال

 وهذا يعني زيادة ٠.٣٥٠يساوي ) ) RCA( و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (المتغير المستقل 
دعم (تؤدي إلي زيادة المتغير التابع ) ) RCA( و )   MFCA(للتكامل بين اإلطار المقترح (المتغير المستقل

وعلية يقبل  ٠.٠٥ونالحظ أن مستوي المعنوية أقل من  ٠.٣٥٠بمعدل)  القدرات التنافسية لمنشآت األعمال
 (و )   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين (أي أن هذه القيمة لها تأثير معنوي ويعني أن  الفرض البديل

RCA ( ( لها تأثير علي)وعلية نرفض فرض العدم ونقبل الفرض ) دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال
  .البديل 
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ال توجد عالقة ذات داللة   "علي الذى ينص دراسة الرئيسىمما سبق نستنتج أن فرض ال
للمعلومات و المساعدة فى )  RCA( و)  MFCA (إحصائية بين اإلطار المقترح للتكامل بين 
  .لم يتحقق "  دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال 

   -:نتائج الدراسة الميدانية:  ٥/٤
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار  " القائل األول  رفض الفرض العدم الفرعي )١

للمعلومات و المساعدة على تحسين مستوى )  RCA( و)   MFCA(المقترح للتكامل بين 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير اإلطار  ه، وقبول الفرض البديل بأن" الجودة

للمعلومات و المساعدة على تحسين مستوى )  RCA( و)   MFCA(المقترح للتكامل بين 
تكاليف تدفق المواد ومحاسبة سبة ااإلطار المقترح للتكامل بين تقنية محالجودة ، حيث يقدم 

 . تحسين الجودة استهالك الموارد يوفر معلومات تساعد على

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلطار المقترح م الفرعي القائل درفض الفرض الع )٢
، وقبول للمعلومات و المساعدة فى تخفيض التكاليف )  RCA( و)   MFCA(للتكامل بين 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين توفير اإلطار المقترح للتكامل بين  هالفرض البديل بأن
)MFCA   (و )RCA  ( اإلطار للمعلومات و المساعدة فى تخفيض التكاليف ، حيث يقدم

سبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك الموارد يوفر االمقترح للتكامل بين تقنية مح
 . خفض التكلفة معلومات تساعد على

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  " القائل الرئيسى للدراسة رفض الفرض العدم  )٣
للمعلومات و المساعدة فى دعم )  RCA( و)   MFCA(اإلطار المقترح للتكامل بين 

توجد عالقة ذات داللة  ه، وقبول الفرض البديل بأن"القدرات التنافسية لمنشآت األعمال 
للمعلومات و المساعدة )  RCA( و)   MFCA(رح للتكامل بين إحصائية بين اإلطار المقت

 :حيث أنفى دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال 

 سبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك ااإلطار المقترح للتكامل بين تقنية مح
 . تساعد على تفعيل نظام محاسبة المسؤولية الموارد يوفر معلومات

 سبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك اكامل بين تقنية محاإلطار المقترح للت
 . تساعد علي دعم فلسفة التوجه بالعميل الموارد يوفر معلومات

 سبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك ااإلطار المقترح للتكامل بين تقنية مح
 . تساعد على دعم عملية اتخاذ القرارات الموارد يوفر معلومات
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  سبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك ااإلطار المقترح للتكامل بين تقنية مح
تساعد على قدرة أكبر في تخطيط الموارد وبالتالي االستغالل  الموارد يوفر معلومات
 .األمثل لموارد المنشأة 

 سبة تكاليف تدفق المواد ومحاسبة استهالك ااإلطار المقترح للتكامل بين تقنية مح
المنشأة قاعدة بيانات عن كافة المواصفات والخصائص المحتمل  ارد يوفر إلدارةالمو

 . توافرها في منتجاتها 

  نتائج وتوصيات الدراسة 
)   MFCA(محاسبة تكاليف تدفق المواد للتكامل بين مقترح إطار  تقديم في للدراسةتمثل هدف 

 المنشآت األعمال، ولتحقيق هدفلدعم القدرة التنافسية )  RCA( ومحاسبة استهالك الموارد
المقترح من خالل اختبار  اإلطارتم عمل دراسة ميدانية للتعرف على أمكانية تطبيق  الدراسة

  ).SPSS V.22( االحصائىباستخدام البرنامج  فروض الدراسة
   -:أوالً النتائج 

، وتخفيض التكاليف ،  تحسين الجودة اإلطار المقترح للتكامل معلومات تساعد علىيقدم  .١
 .المساعدة فى دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمال و

دعم ،  تساعد على تفعيل نظام محاسبة المسؤولية اإلطار المقترح للتكامل يوفر معلومات .٢
قدرة أكبر في تخطيط الموارد وبالتالي ،  دعم عملية اتخاذ القرارات،  فلسفة التوجه بالعميل
المنشأة قاعدة بيانات عن كافة  يوفر إلدارة، كما  لموارد المنشأةاالستغالل األمثل 

 .المواصفات والخصائص المحتمل توافرها في منتجاتها 

ساعد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال من خالل تسبة تكاليف تدفق المواد اأن مح .٣
إلى أعلى درجات الجودة عن طريق تخفيض نسبة المنتجات المعيبة، وبالتالي  الوصول

تخفيض التكاليف لذا يتطلب من المنشآت أن تركز علي ضمان الجودة من خالل أنشطة 
تكاليف الجودة الرديئة، وبالتالي يمكن االستمرار في تخفيض  تدنيهالوقاية والتقويم حتى يتم 

 .مستوى األمثل للجودةتكاليف الفشل حتى تصل الى ال

سبة تكاليف تدفق المواد يساعد على تقليل الفاقد وتخفيض الدورة الزمنية اأن تطبيق مح .٤
 . األرباحوتخفيض التكلفة وزيادة  لإلنتاج

 أن محاسبة استهالك الموارد تساعد على دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال من خالل .٥
للمنشأة، من أجل تخفيض تكاليف اإلنتاج والكشف عن االستغالل األمثل للموارد المتاحة 

 . العاطلة بما يحقق رغبات العمالء وتعظيم قيمة المنشأة ودعم قدرتها التنافسية الطاقة
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أن محاسبة استهالك الموارد تؤدي الى تفعيل قدرة المورد على إيجاد قيمة مضافة للعميل  .٦
وغير التبادلية بين الموارد واألنشطة  من خالل التوظيف األمثل للعالقات التبادلية سواء

 . وبين الموارد بعضها البعض

أظهرت الدراسة النظرية أن محاسبة استهالك الموارد في مجال الطاقة والتنبؤ بالموارد  .٧
يحقق العديد من المزايا أهمها استغالل كافة الكفاءات والقدرات والطاقات، وتسهيل عملية 

لمنشات من وضع موازناتها على أساس كمية الموارد المتوقع التنبؤ بالموارد بالشكل يمكن ا
  .عليها الطلب

   -:الدراسة توصيات : ثانياً 
 سبة تكاليف تـدفق  اأن تتبنى منشآت األعمال المصرية اإلطار المقترح للتكامل بين تقنية مح

 . استهالك الموارد لما له من مزايا عديدة في ظل بيئة األعمال الحديثة المواد ومحاسبة

   منشآت المصرية بعمل برامج تدريبية للعاملين إلنشـاء كـوادر محاسـبية     اهتمامضرورة
لألدوار الجديدة التي تقع على عاتقها، وذلك لمواكبة التطـور العلمـي فـي الـنظم      متفهمة

 . عمال الحديثةواإلدارية في بيئة األالتكاليفية 

   بالخصائص والمواصـفات التـي تحقـق     االهتمامضرورة تبني منشآت األعمال المصرية
الجودة المطلوبة لتلبي رغبات واحتياجات العمالء في ظل بيئة األعمـال الحديثـة    مستويات

 . تكلفة المنتجات .التنافسية لدعم قدرتها

  بشكل أكثر دقـة   الوصول إلى قياس المنشآت بتطوير نظم تكاليفها من أجل اهتمامضرورة
 .في ظل بيئة األعمال الحديثة

     ضرورة دعم سياسات واستراتيجيات خفض التكلفة باألساليب العلمية والمحاسـبية الحديثـة
 . التكلفة من أجل القضاء على مصادر اإلسراف والهدر في اإلنفاق إلدارة

 امل شامل إلدارة التكلفـة يـدعم   ضرورة تبني منشئات األعمال المصرية استخدام مدخل متك
على البقاء واالستمرار في بيئة األعمال الحديثة ويساعد في تقـديم منتجـات تتسـم     القدرة

حيث أن منشآت األعمال ال تستطيع تحقيق مزايا تنافسية فـي  . بأسعار تنافسية وبجودة عالية
 . األساليب ظل بيئة األعمال الحديثة باستخدام أسلوب تكلفة واحد بمعزل عن بقية

       أن تتعرف المنشآت الصناعية على فرص التحسين المطلوبة بمـا يتوافـق مـع رغبـات
  . ورضا العمالء بما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمنشأة وتوقعات

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  -:مراجع الدراسة 
  -:المراجع العربية  -:أوالً 

نظم  المحاسبة عن استهالك الموارد كمدخل لتطوير)  ٢٠١٦(أحمد مختار  أبوشعيشع ،  .١
والبيئية ، كلية  ، المجلة العلمية للدراسات التجارية"إدارة التكلفة في ظل بيئة التصنيع الحديثة

 .األول  جامعة قناة السويس، المجلد السابع، العدد -باإلسماعيليةالتجارة 

دور إدارة المعرفة في تعزيز فاعلية إدارة عالقات الزبائن ، )  ٢٠١٣( حسو،  أثيراسحق،  .٢
كلية الحدباء  ، ٢ العدد ، ٤ امتالك مزايا تنافسية، مجلة بحوث مستقبلية، المجلد لضمان
 . الجامعة

إطار مقترح لتكامل نظام محاسبة استهالك ، )  ٢٠١٩(د على مجاهـد أحم،  السـيد .٣
 لتدعيم إدارة ربحية العمالء ABCIIلمواصفات ونظام التكلفة على أساس ا RCAالموارد 

جامعة كفر الشيخ  –، كلية التجارة  ة المعاصرةيمجلة الدراسات التجار،  مع دراسة ميدانية
 . العدد السابع، 

، مدى فاعلية نموذج محاسبة استهالك الموارد ) ٢٠١٤(الشهاوى ، صالح أحمد محمد  .٤
مات التكلفة وإدارة الطاقة ، مجلة كلية التجارة كأحد النماذج المقترحة لتطوير منفعة معلو

 . ١، العدد  ٥١جامعة اإلسكندرية ، المجلد  –للبحوث العلمية ، كلية التجارة 

 إطار مقترح لتحقيق التكامل بين محاسبة استهالك، )  ٢٠٠٧(الكومي ، أمجاد محمد   .٥
، المجلة "االقتصادية ألغراض إدارة الطاقة بالوحدات TOC  ونظرية القيود RCA  الموارد

 . العدد األول جامعة عين شمس، -العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة

علي RCAأثر تطبيق نموذج محاسبة استهالك المـوارد، )  ٢٠١٣(الناطور ، جهاد ربحي  .٦
الفكر المحاسبي،  ، مجلة"دراسة تطبيقيـة : إدارة التكلفة في الشركات الصناعية األردنية

 . جامعة عين شمس، المجلد السابع عشر، العدد الثالث -لتجارةكلية ا

استخدام محاسبة تكاليف تدفق المواد في دعم نظم ، )  ٢٠١٦( بكر، احمد عبد الستار،  .٧
 .جامعة المنصورة -، كلية التجارة غير منشورة - التكلفة، رسالة ماجستير  إدارةمعلومات 

أساس  للتكامل بين نظام التكاليف علي إطار مقترح، )  ٢٠١٠ (خطاب ، محمد شحاته  .٨
،المجلة العلمية "النشاط ومحاسبة استهالك الموارد لتعزيز فلسفة اإلدارة علي أساس القيمـة

 ) .٢( جامعة طنطا ، العـدد -للتجارة والتمويل ، كلية التجارة 
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كأحد  ، دراسة تحليلية لمدخل المحاسبة عن استهالك الموارد) ٢٠١٠(شاهين ، محمد أحمد   .٩
المناهج المقترحة لتطوير أسلوب قياس التكلفة على أساس النشاط ، المجلة العلمية لالقتصاد 

 . ٤جامعة عين شمس ، العدد  –والتجارة ، كلية التجارة 

، تكامل محاسبة استهالك الموارد ومحاسبة التكاليف )٢٠١٨(شاهين ، محمود محمد  .١٠
الدارة على أساس القيمة مع دراسة ميدانية ، على أساس النشاط من منظور األداء لتعزيز ا

 .جامعة  كفر الشيخ  –كلية تجارة  –رسالة ماجستير 

، مدخل مقترح للتكامل بين نظام محاسبة استهالك ) ٢٠١٤(عبد الدايم ، صفاء محمد   .١١
، مجلة  - دراسة ميدانية  –الموارد وتكاليف مسار القيمة  بهدف تحسين جودة قياس التكلفة 

 . ٢جامعة طنطا ، العدد  –التجارية ، كلية التجارة البحوث 

، استخدام تحليل سلسلة القيمة الخارجية بهدف )  ٢٠١١( عبد السميع ، سيد رزق   .١٢
 –غير منشورة ، كلية التجارة  –، رسالة ماجستير  -دراسة تطبيقية  –تعظيم قيمة المنشأة 
 .جامعة عين شمس 

، مدخل مقترح الستخدام محاسبة استهالك الموارد ) ٢٠١٥( عبد اهللا ، ناجى فائز   .١٣
وإدارة التكلفة المستهدفة بهدف دعم القدرة التنافسية للمنشأة  بالتطبيق على المنشآت 

 .جامعة قناة السويس  –غير منشورة ، كلية التجارة  –الصناعية اليمنية ، رسالة دكتوراه 

ومحاسبة  إطار مقترح للتكامل بين مدخل الترشيد، )  ٢٠١٢(ي سمير عبدالعظيم ، أمان  .١٤
، رسالة "تطبيقية دراسة: استهالك الموارد بغرض دعم المركز التنافسي للوحدات االقتصادية

 . جامعة عين شمس –ماجستير، كلية التجارة 

أثر استخدام مدخل محاسبة ، )  ٢٠١٨(  بداللطيف ناصر وخلف، مصطفى حسنع  .١٥
دراسة حالة على قطاع الخدمات "إلدارة التكلفة في تدعيم القدرة التنافسية  ك الموارداستهال

كلية اإلدارة ،  ١٠٢،العدد  ١٢ مجلة العلوم االقتصادية، المجلد ،"اللوجستية المالحية
 . واالقتصاد، جامعة البصرة

 الموارد كاستهال  حاسبة عنمدخل الم م، استخدا)  ٢٠١٣( عقل ، يونس حسن   .١٦
RCA  العدد  ٢٧لفة ، المجلة  العلمية للبحوث والدراسات التجارية ، المجلد إدارة التكفى ،
 .الثالث 

، القدرات التنافسية لشركات قطاع الدواء ، المشكلة ومداخل ) ٢٠١٢(عالم ، سمير   .١٧
 –التحسين ، ندوة اقتصاديات الدواء ، مركز البحوث والدراسات التجارية ، كلية التجارة 

  .عة القاهرة ، اإلصدار السادسجام
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حليل االستراتيجى ودورها فى دعم القدرة ليب التاأس، ) ٢٠١٨(على ، أدم على موسى   .١٨
غير منشورة ، جامعة النيلين  –، رسالة دكتوراه  - دراسة ميدانية –التنافسية وخفض التكلفة 

 .بالسودان 

ويق لدور التسويق لتسمقترح  ذجنمو،  )  ٢٠١٠( عيسوى ، نيفين سعيد بيومى   .١٩
التفاعلى فى تحسين القدرة التنافسية للمنظمات بالتطبيق على مجال التعليم عن بعد ، رسالة 

  .جامعة عين شمس –دكتوراه ، كلية التجارة 

كفاءة  أثر نظام محاسبة إستهالك الموارد على تحسين، )  ٢٠١٩(فودة ، شوقى السيد   .٢٠
، كلية  ة المعاصرةيمجلة الدراسات التجار،   ميدانيةدراسة  وفعالية أداء الشركات الصناعية

 . العدد السابعجامعة كفر الشيخ ،  –التجارة 

، قياس الطاقة غير المستغلة باستخدام مدخل ) ٢٠١٨(قحطان ، منير على مدهش   .٢١
،  -دراسة تطبيقية  –محاسبة استهالك الموارد بغرض تحسين جودة المعلومات التكاليفية 

 . ٢، العدد ٢٤لعلوم لتكنولوجيا ، المجلد مجلة جامعة ا

، إطار مقترح للتكامل بين ستة سيجما ومحاسبة ) ٢٠٢٠(القصاص ، أحمد شعبان   .٢٢
استهالك الموارد لدعم القدرات التنافسية لمنشات األعمال مع  دراسة ميدانية ، رسالة 

 .جامعة كفر الشيخ  –غير منشورة ، كلية التجارة  –ماجستير 

تأثير التكاليف البيئية وتكاليف ، )  ٢٠١٣(  هدى جبار وعبدالوهاب، صباحكاظم،   .٢٣
الكلية  ، ٤ العدد ، ٢٦ الميزة التنافسية، مجلة التقني، المجلد أبعادبعض  الجودة في تحقيق

 . التقنية، هيئة التعليم التقني

 دالموار استهالكعن اسبة المحنموذج  ، استخدام)  ٢٠١٣( كيوان ، راندا مرسى   .٢٤
RCA حالة تطبيقية ، : ة فى الظروف االقتصادية المعاصرة فلنظم إدارة التكتطوير   ىف

 .المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، العدد الثانى 

 أثر التكامل بين نظام تخطيط موارد المنشأة ونظام، )  ٢٠١٧(محاريق ، هاني أحمد   .٢٥
: الصناعية األعمال لمنشآتمحاسبة استهالك الموارد في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 

 . ١طنطا، العدد جامعة -، مجلة البحوث المحاسبية، كلية التجارة" دراسة نظرية وميدانية

الدور االستراتيجي لتطوير الموارد البشرية في ، )  ٢٠١٨(  مدني، احمد إسماعيل  .٢٦
كلية اإلدارة ،  ١٠٢ العدد،٢٤مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد  ة،الميزة التنافسي

 .  واالقتصاد، جامعة بغداد
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  مالحق الدراسة
  ) ١(ملحق 
  )االستبيان ( قائمة االستقصاء 

  القسم األول 
:   السيدة الفاضلة/ السيد الفاضل 

.............................................................  
  حتية طيبة وبعد                                                                                                                    

  یقوم الباحث بإعداد دراسة  بعنوان
وحماسبة استهالك )  MFCA( حماسبة تكاليف تدفق املواد للتكامل بني مقرتح إطار  

  –دراسة ميدانية  - لدعم القدرة التنافسية ملنشآت األعمال )  RCA( املوارد
)  MFCA(محاسبة تكاليف تدفق المواد لتكامل بين تهدف الدراسة الى تقديم إطار مقترح ل

من  يساعد في دعم القدرة التنافسية لمنشآت األعمال)  RCA(  الموارد الكهومحاسبة است
  .خالل تخفيض التكاليف وتحسين مستوى الجودة 

ويؤكد الباحث لسيادتكم أن ما ستدلون به من إجابات على األسئلة الواردة بهذه القائمة تمثل   
شهادة خبير وستكون موضع السرية التامة ويقتصر استخدامها على ما يتعلق بالدراسة 
الميدانية  لهذا البحث ، وإذ أشكر لسيادتكم حسن تعاونكم معي فإني أتمنى من اهللا أن تثابوا 

  .على معاونتكم لي خيراً
 ولسيادتكم جزيل الشكر ووافر االحرتام والتقدير

  وليد سمير عبد العظيم الجبلى/ د                                     
Walidsamir7@gmail.com                                                      

  مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة                                          
  معهد االدارة والسكرتارية والحاسب األلى                                        

  كلية البنات القبطية                                            
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  بيانات شخصية
  
  اختياري(االسم   : (....................................................    
  المؤهل: -  

دبلوم دراسات   بكالوريوس
  عليا

  أخرى  دكتوراه  ماجستير

          
  الوظيفـــــــــة: -  

  أكاديمى  إدارة عليا  مدير إنتاج   مدير مالى   محاسب تكاليف 
          
  سنوات الخبـــرة:-  

 ٥اقل من 
  سنوات 

:  ٦من
  سنوات١٠

  ١٥:١١ من
  سنة 

 ٢٠ – ١٦من 
  سنة

 سنة ٢١
  فأكثر

          
  العمر:-   

سنة فأقل  ٣٠  ٤٠ - سنة ٣١ سنة٤١ – ٥٠   سنة فأكثر ٥١  

        
  .......................................... -:نوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



لدعم القدرة )  RCA( ومحاسبة استهالك الموارد)  MFCA( محاسبة تكاليف تدفق المواد للتكامل بين مقترح إطار 
  وليد سمير عبد العظيم الجبلى/ د           –دراسة ميدانية  - التنافسية لمنشآت األعمال

 

578 
 
 

 القسم الثاني
)االستقصاء(أسئلة االستبيان   

أوافق  البیان   م
 بشدة

ال  محايد أوافق
  أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

  ى تحسين الجودةلومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس 
معلومات تساعد في تحديد المواصفات والخصائص التي تلبي   ١

رغبات واحتياجات العمالء وتوجيه موارد المنشاة في ضوء تلك 
  .الرغبات المتوقعة للعمالء

          

            معلومات تساعد في تحديد العيوب التي تؤثر على رضا العمالء  ٢
معلومات تساعد على التقليل من العمليات التي ال قيمة لها والتركيز   ٣

  على العمليات ذات الخصائص الحرجة للجودة
          

            معلومات حول األنشطة المضيفة للقيمة وغير مضيفة للقيمة  ٤
مباشرة  ةكنتيجمعلومات تساعد على تخفيض تكاليف الجودة   ٥

  .ألعمال التحسين
          

        .معلومات تساعد على تحسين دقة تخصيص الموارد ٦
ن العملية يمعلومات تساعد في كفاءة استغالل الموارد وتحس  ٧

  اإلنتاجية
          

  خفض التكلفةى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس 
            معلومات عن الطاقة العاطلة وعدم تحميلها على تكلفة المنتجات  ٨
التكلفة من خالل خفض التكلفة  إدارةمعلومات تؤدي الى تفعيل   ٩

  .الغير المضيفة للقيمة األنشطةوحذف  األنشطةبتحليل 
          

معلومات للرقابة على مستوى الموارد من خالل التركيز على   ١٠
مركزية الموارد والتتبع التفصيلي لمسارات الموارد وتوفير 

  .عند كل مستوي لهذه الموارد تكاليفيةمعلومات 

          

معلومات عن الطاقة غير المستغلة على مستوى كل مجمع موارد   ١١
التي تخفض من الطاقة غير  اإلجراءاتعلى حده وبالتالي اتخاذ 

  المستغلة 

          

معلومات عن توزيع موارد المنشأة في مجمعات موارد متجانسة   ١٢
  . وهذا ما يحقق دقة اكبر في تخصيص التكاليف

      

معلومات تساعد في تحقيق دقة قياس التكلفة من خالل تطبيق مبدأ   ١٣
أغراض السببية في عملية تخصيص الموارد المستهلكة على 

  التكلفة

          

          معلومات عن العالقة المتشابكة المتداخلة بين الموارد بعضها   ١٤
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قيمة مضافة للعميل سواء من خالل التوظيف األمثل  وإيجادالبعض 
للعالقات التبادلية وغير التبادلية بين الموارد واألنشطة والموارد 

   .بعضها البعض
المنشأة التشغيلية من خالل معلومات تساعد في تحسين كفاءة   ١٥

تخفيض كميات الموارد غير المستغلة وذلك بزيادة مخرجات المنشأة 
  .أو تخفيض كميات الموارد المخطط استخدامها

          

دقيق  سمقاييتحديد مخرجات مجمعات الموارد بشكل كمي يعد   ١٦
  .التكلفة المنتجات

          

  دعم القدرات التنافسية لمنشآت األعمالى لومات تساعد علالمقترح في توفير مع مة اإلطارهمدى مساقياس 
معلومات تساعد على تفعيل نظام محاسبة المسؤولية نظرا لما   ١٧

من تشكيل فريق عمل يتمتع  محاسبة استهالك المواردتضمنه ت
بخبرات واسعة ومهارات ذاتية من الناحية اإلدارية واإلحصائية 

   .والفنية 

          

تقنية  في دعم عملية إتخاذ القرارات حيث تقوم معلومات تساعد  ١٨
بتوفير قاعدة بيانات للقرارات وتحليل البيانات قبل  تدفق المواد

  .عملية إتخاذ القرارات 

          

وبالتالي حجم التكاليف  معلومات تساعد في تحديد كمية الموارد  ١٩
المتوقعة إلنجاز األنشطة في ضوء الرغبات المتوقعة للعمالء في 
مراحل تصميم المنتج حيث تمثل هذه المرحلة النسبة األكبر من 

   .تكلفة المنتج

          

معلومات تساعد على دعم فلسفة التوجه نحو العميل، نظرا لما تقوم   ٢٠
من تحسين األداء عن طريق محاسبة تكاليف تدفق المواد  به

التركيز على توجيه العمليات األساسية للجودة من وجهة نظر 
  .العميل، والعمل على التخلص من التباين في أداء هذه العمليات

          

توفير قاعدة بيانات عن كافة المواصفات والخصائص المحتمل   ٢١
وتكلفة كل  إلنجازهاتوافرها في المنتجات وتحديد الموارد الالزمة 

  مستوى من مستويات إنجاز كل مواصفة أو خاصية
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