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 Throughputدساعح انعىايم ادلؤثشج يف تطثٍك يذخم احملاعثح عن اإلجناص 

Accounting  يف ظم نظى انتصنٍع ادلتمذيح، ودوسه يف عًهٍح انمٍاط وتمٍٍى
 -دساعح حانح ششكح انششوق انصناعٍح األسدنٍح –األداء واختار انمشاساخ 

 أ.د. إتشاهٍى يٍذه
 كهٍح االلتصاد وانعهىو اإلداسٌح -جايعح انضسلاء

 لغى احملاعثح
 

 ادلهخص
 ىذا فرضو وما األخيرة اآلونة في التصنيع بيئة في حصل الذي الكبير التطور إن

 التطور عالية التكنولوجيا ظيور خالل من التصنيعية العمميات في تأثير من التطور
 من واسعة تشكيمة وتقديم واالبتكار التصميم عمى القدرة زيادة عمى ذلك وتداعيات
 لو خضعت الذي المستمر والتحسين العالية والتقنية الكبير التعقيد ذات المنتجات
 أن إلى المباشرة العمالة محل اآللة حّمت بحيث ذاتيا التصنيعية والطرق  األساليب
 زيادة إلى ذلك كل أدى لقد. التصنيعية العمميات في" الروبوت" استخدام إلى وصمنا
 وأصبحت منافسة وبأسعار الجودة عالية خدمات أو منتجات لتقديم المنافسة حدة

 التمتع أوليا أصعدة عدة عمى بينيا فيما تتسابق األعمال منظمات
 الزبائن من نسبة اكبر الستقطاب المنتجات تشكيمة وتوسيع Creativeباالبتكار

 ىيكل في التغير وثالثيا الجودة من رفيعة مستويات تقديم عمى التنافس وثانييا
 وبالتالي واليدر الفاقد وانخفض لموحدة المتغيرة التكمفة انخفضت حيث التكاليف

 والبيئية والتصنيعية التكنولوجية المتغيرات ليذه ونتيجة. والخدمات المنتجات تكمفة
 ودعت مواكبتيا عن عاجزة المطبقة التقميدية التكاليف أنظمة أضحت فقد الحديثة
دارية محاسبية أساليب عن البحث إلى الممحة الحاجة  البيئة مع تتالءم حديثة وا 



   Throughput Accountingدراست العوامل المؤثرة في تطبيق مدخل المحاسبت عن اإلنجاز 

 أ.د. إبراهيم ميدهو........ في ظل نظم التصنيع المتقدمت، 

 

171 
 

بينيا ومن الحداثة عالية والتكنولوجية التصنيعية  JIT و TQM ونظرية 
االنجاز عن المحاسبة مدخل من عنيا انبثق وما TOCالقيود TA. صياغة تم لقد 

 الستخدام الشروق  شركة إمكانية مدى تتناول أسئمة ثالثة خالل من البحث مشكمة
 درجة عمى والتعرف التسعير قرار واتخاذ األداء وتقييم التكمفة لقياس TA مدخل

القيود بنظرية الشروق  شركة اىتمام  TOC  والقيود الداخمية االختناقات بين وتميز
 التكمفة عالم من انتقمت الشروق  شركة كانت إذا عما التعرف إلى إضافة.الخارجية

 اىتمت وبالتالي االنجاز عن المحاسبة مدخل تطبيق خالل من االنجاز عالم إلى
االنجاز بمفاىيم  . 
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and its Role in The Process of Measuring and Evaluating 

Performance and Decision – making A Case Study. 

Prof. Ibrahim Medh 
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Abstract 

The great development that took place in a manufacturing 

environment in recent times, and imposed a development impact in 

the manufacturing processes through the advent of technology high 

development and its impact on increasing the ability to design and 

innovation and provide a wide variety of products with complex 

large and high technology and continuous improvement, which 

underwent his methods The same manufacturing methods so that 

the machine replaced the direct labor that we got to use "robot" in 

the manufacturing processes. This has led both to an increase in 

competition to provide products or services of high quality and 

competitive prices have become business organizations compete 

with each other on several fronts first to innovation Creative and 

expand the range of products to attract the largest proportion of 

the customers and the second competition to provide high levels of 

quality and the third change in the cost structure where decreased 
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variable cost per unit decreased waste, and thus the cost of 

products and services. As a result of these variables, technological, 

manufacturing and environmental Modern has become the 

traditional costing systems  applied unable to keep pace and called 

for the urgent need to search for modern management and 

accounting methods relevant  with the manufacturing  

environment  and high modern  technology, including JIT and 

TQM and the Theory of Constraints TOC and grew them from the 

throughput Accounting approach. I've been formulating the 

research problem through three questions dealing with the 

possibility of Alshuruk  company  to the use of The Throughput  

Accounting  TA  to measure the cost, performance evaluation and 

decision pricing and to identify the degree of interest  of Alshuruk  

Company for Theory of constraints TOC and different  between 

internal bottlenecks and external constraints. In  Addition  to 

identify whether the AlShuruk  company  moved from Cost world 

to the Throughput  world  through. 

The Implementation  of Throughput  accounting approach  and 

therefore interest Throughput  concepts. 
 

 يمذيح:
تواجو المنشآت الصناعية في اآلونة المعاصرة الكثير من التحديات نتيجة لمتطورات 

في بيئة التصنيع الحديثة، والتي أصبحت تتميز بالتقنية العالية وما ينجم عن ذلك من 
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زيادة حدة المنافسة وظيور التكتالت االقتصادية وميل االقتصاديات نحو العولمة 
، األمر الذي زاد من ىذه التحديات WTOواالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

وصّعب من عممية التغمب عمييا من أجل تدعيم الوضع التنافسي لمنظمات األعمال 
مية واإلقميمية والدولية مما اضطر ىذه لبقائيا في األسواق عمى المستويات المح

المنظمات إلى القيام بواجباتيا تجاه المستيمك لكسب رضاه وتمبية احتياجاتو الحالية 
والمستقبمية من خالل تقديم منتجات أو خدمات ترضي حاجاتو بجودة عالية وسعر 

مناسب وتوقيت مالئم. وفي ظل ما سبق فقد تعرضت أنظمة محاسبة التكاليف 
اليب المحاسبة اإلدارية التقميدية لمعديد من االنتقادات، ومن أىميا عدم مالءمتيا وأس

لما أصبح سائدًا من بيئة تصنيعية حديثة التي تعتمد عمى التكنولوجيا عالية التقدم، 
مما استوجب إجراء تغيرات ىيكمية في ىذه النظم التكاليفية واإلدارية كي تتالءم مع 

 الحديثة.تمك السمات التصنيعية 
وفي ظل ىذه التطورات أصبحت التكمفة إحدى الركائز األساسية لالستراتيجيات 

التنافسية، فالشركة ترسم إستراتيجيتيا التنافسية عمى واحد من التصنيفات المختمفة 
 لممراكز اإلستراتيجية التي قد تختار إحداىا لكي تحقق ميزة تنافسية وىي:

 Cost Leadership Strategyريادة التكمفة  -ٔ
 .Product Differentiation Strategyتمايز المنتجات  -ٕ
 .Focus Strategyالتركيز  -ٖ

والمحاسبة اإلدارية كأحد أىم فروع نظم المعمومات المحاسبية التي تخدم في الدرجة 
األولى المستويات اإلدارية في المنشآت جميعيا من خالل إنتاج المعمومات الخاصة 

ف والتخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات فإن جوىر عمميا بصياغة األىدا
 ىو تقديم المساندة الفعالة لتخطيط وتنفيذ اإلستراتيجية المختارة.

لقد ظيرت في السنوات األخيرة العديد من األدوات واألساليب المحاسبية واإلدارية 
 ومن أىميا:الحديثة والتي كان اليدف األساسي منيا تخفيض التكاليف 
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 :TOCنظرية القيود  -ٔ
والتي تعد أحد أىم الفمسفات اإلدارية التي تركز عمى تحميل ودراسة القيود المتعددة 

لدى منظمات األعمال وأدوات وطرق التغمب عمييا مما يمّكن ىذه المنظمات من رفع 
اخل كفاءة وفعالية عممياتيا التشغيمية وقد تمخض عن ىذه النظرية واحدٌ  من المد

والذي يعرف بأنو المعدل  (TA)اإلدارية الحديثة وىو مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 
 الذي تستطيع المنشأة من خاللو توليد األموال من خالل المبيعات.

 Value Chain Analysis (VCA)مدخل تحميل سمسمة القيمة  -ٕ
 Target Costing (TC)مدخل التكمفة المستيدفة  -ٖ
 Activity Based Costing (ABC)مى أساس النشاط نظام التكمفة ع -ٗ
 Just in Time (JIT)نظام اإلنتاج الفوري  -٘
 Total Quality Management  (TQM)إدارة الجودة الشاممة  -ٙ

فقد اختاره الباحث لكي يقوم بدراسة  (TA)ونظرًا ألىمية مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 
براز دور  ه في عمميات القياس وتقييم األداء واتخاذ القرارات العوامل المؤثرة في تطبيقو وا 
 في ظل البيئة التصنيعية الحديثة.

 يشكهح انثحث:
إن التطور الكبير الذي حصل في بيئة التصنيع في اآلونة األخيرة وما فرضو ىذا 

التطور من تأثير في العمميات التصنيعية من خالل ظيور التكنولوجيا عالية التطور 
وتداعيات ذلك عمى زيادة القدرة عمى التصميم واالبتكار وتقديم تشكيمة واسعة من 

قنية العالية والتحسين المستمر الذي خضعت لو المنتجات ذات التعقيد الكبير والت
األساليب والطرق التصنيعية ذاتيا بحيث حّمت اآللة محل العمالة المباشرة إلى أن 
وصمنا إلى استخدام "الروبوت" في العمميات التصنيعية. لقد أدت ىذه المتغيرات 

تقديم منتجات أو التكنولوجية والبيئية إلى زيادة حدة المنافسة بين منظمات األعمال ل
خدمات عالية الجودة وبأسعار منافسة وفي الوقت المحدد وأصبحت ىذه المنظمات 
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فيما تقدمو من  Creativeتتسابق فيما بينيا عمى عدة أصعدة أوليا التمتع باالبتكار 
منتجات وتوسيع تشكيالتيا الستقطاب أكبر نسبة من الزبائن وثانييا التنافس عمى 

عة من الجودة فرضتيا عمميات التصنيع المعتمدة عمى اآللة وثالثيا تقديم مستويات رفي
التغير في ىيكل التكاليف المتجسد بانخفاض التكمفة المتغيرة لموحدة بسبب إحالل 

اآللة في العممية اإلنتاجية محل العمالة المباشرة وانخفاض الفاقد واليدر نتيجة لذلك 
 نتجات والخدمات.مما أدى في النياية إلى تخفيض تكمفة الم

ونتيجة ليذه المتغيرات التكنولوجية والتصنيعية والبيئية الحديثة فقد أضحت أنظمة 
محاسبة التكاليف التقميدية المطبقة عاجزة عن مواكبتيا ودعت الحاجة الممحة إلى 
دارية حديثة تتالءم مع البيئة التصنيعية  البحث عن أساليب وأدوات محاسبية وا 

وفمسفة  JITية الحداثة ومن بينيا نظام اإلنتاج في الوقت المحدد والتكنولوجية عال
وما انبثق    Theory of Constraintsونظرية القيود  TQMإدارة الجودة الشاممة 

 وغيرىا. TAعنيا من مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 
في منظمات األعمال  TAوبناًء عمى ما تقدم وألىمية الدور الذي يتمتع بو مدخل 

ما في ظل التحديات التي فرضتيا بيئة التصنيع الحديثة ، يمكن صياغة مشكمة والسي
 الدراسة من خالل التساؤالت التالية:

في ظل التطور الكبير الحاصل في البيئة التكنولوجية ىل أصبحت شركة  -ٔ
الشروق الصناعية األردنية تستخدم طرقا ومداخل حديثة لقياس التكمفة 

دارتيا وتقييم األداء و  ومن ىذه  ،ومنيا قرار التسعير،اتخاذ القرارات اإلدارية وا 
 ؟المداخل مدخل المحاسبة عن االنجاز

 
تيتم شركة الشروق الغذائية بنظرية القيود وتقوم بالتمييز بين االختناقات ىل  -ٕ

 الداخمية والقيود الخارجية؟
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النظم انتقمت شركة الشروق الغذائية من عالم التكمفة، من خالل تطبيق ىل  -ٖ
التقميدية لقياس التكمفة، إلى عالم االنجاز من خالل تطبيق مدخل المحاسبة عن 
االنجاز وبالتالي أصبحت تيتم بمفيوم معدل االنجاز وىامش االنجاز والمخزون 

 وتكاليف التشغيل؟
 أهًٍح انثحث:

في تنبع أىمية البحث من األىمية الكبيرة التي يتمتع بيا مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 
عمميات القياس وتقييم األداء واتخاذ القرارات في ظل التطور الكبير الحاصل في بيئة 

التصنيع الحديثة، وذلك كون ىذا المدخل يعد أداة ىامة لتعظيم اإلنجاز 
Throughput   في منظمات األعمال وبدياًل ممكنًا ومكماًل لنظم وأساليب المحاسبة

وأسموب التكمفة المستيدفة  ABCأساس النشاط  اإلدارية األخرى كنظام التكمفة عمى
TC  وبطاقة األداء المتوازنBSC  والمقارنة المرجعيةBenchmarking  ،وغيرىا

 TOCانبثق عن نظرية القيود  TAوكما أوردنا آنفًا فإن مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 
لتي من وحيث أن الفوائد التي تحققيا منظمات األعمال من تطبيق نظرية القيود، وا

أىميا زيادة مستوى اإلنجاز منسوبًا إلى اإليرادات وانخفاض مستوى المخزون وزيادة 
االلتزام في تسميم الزبائن لمبضائع في األوقات المحددة، وغيرىا، فإن دراسة إمكانية 
تطبيق مدخل المحاسبة عن اإلنجاز والعوامل المؤثرة في تطبيقو فيظل نظم التصنيع 

عمميات القياس وتقييم األداء واتخاذ القرارات يحظى بأىمية كبيرة  المتقدمة ودوره في
إْن عمى مستوى الدراسة النظرية التي تناولتيا الدراسات السابقة بمحدودية ممحوظة، أو 

عمى المستوى الميداني. ولذا يأتي ىذا البحث ليسمط الضوء عمى الجوانب النظرية 
المساىمة العامة  شركة الشروق الغذائيةوالعممية لمدخل المحاسبة عن اإلنجاز في 

 األردنية.
 أهذاف انثحث:

 يحاول ىذا البحث أن يحقق األىداف الرئيسية التالية:
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توضيح أوجو قصور أنظمة التكاليف التقميدية المطبقة في ظل بيئة التصنيع  -ٔ
 التقميدية، في عمميات قياس التكمفة وتقييم األداء واتخاذ القرارات.

وبيان دوره  TAومدخل المحاسبة عن اإلنجاز  TOCفيوم نظرية القيود تحديد م -ٕ
 في عممية القياس والرقابة عمى األداء وترشيد القرارات اإلستراتيجية.

تطبيق مدخل المحاسبة عن االنجاز في عممية قياس التكمفة والرقابة عمى األداء  -ٖ
 .الصناعية األردنيةوترشيد القرارات اإلستراتيجية ،في شركة الشروق 

 منيجية البحث:
يتبع الباحث في إعداد ىذا البحث منيجًا مختمطًا يجمع بين المنيج الوصفي التحميمي 

وذلك من خالل الرجوع إلى أدبيات المحاسبة اإلدارية المتقدمة من كتب ودوريات 
نجميزية تناولت أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة   وأدوات ورسائل جامعية عربية وا 

إدارة التكمفة الحديثة، وبين منيج الدراسة التطبيقية عمى إحدى الشركات الصناعية 
وذلك لدراسة العوامل المؤثرة في  )شركة الشروق الغذائية(المساىمة العامة األردنية

 من ناحيةفي ظل نظم التصنيع المتقدمة  TAتطبيق مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 
 ة.داء واتخاذ القرارات في ىذه الشركعمميات القياس وتقييم األ
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تناولت ىذه الدراسة األدوات الحديثة المستخدمة في تحميل االنحرافات استنادًا إلى 
مدخل المحاسبة عن اإلنجاز وذلك بخالف الطرق التقميدية السائدة في بيئة األعمال 

قارنة األداء الحالي باألداء الذي تم الفترات التقميدية الحالية والتي تتجمى بإجراء م
الماضية أو بأداء منظمات األعمال المنافسة ويرى الباحث في ىذه الدراسة أيضًا أن 
أسموب مقارنة نتائج األداء المعياري أو المخطط بنتائج األداء الفعمي ىو أسموب محل 

ير غير واقعية وال تبين انتقاد كبير ألن نتائج األداء المعياري يقوم عمى أسس ومعاي
 أية معمومات ذات قيمة أثناء عممية المقارنة لكنيا أداة جيدة لغايات تقييم األداء.

أما عممية الرقابة والتحميل السائدة في ظل تطبيق مدخل المحاسبة عن اإلنجاز فإن 
ة مفيوم التكاليف المتغيرة يصبح أضيق ألنو يتضمن تكمفة المواد األولية فقط دون تكمف
األجور المباشرة كما ىو الحال في المفيوم التقميدي ولذلك فيتم استنادًا إلى مدخل 

 المحاسبة عن اإلنجاز.
التركيز عمى الزيادات الحقيقية في اإليرادات إذا أن الربح يعتمد عمى كمية المبيعات 
ميا وزيادة اإليرادات التي تترتب عمييا كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات من أى

ضرورة العمل عمى تحقيق أىداف المنظمة من خالل مفيوم مستوى اإلنجاز 
(through put)  وال يجوز االعتماد عمى البيانات تستند إلى تقديرات شخصية وبعيدة

 عن الموضوعية وال تقدم لممنظمة فوائد تذكر.
كأداج نمٍاط  TA" احملاعثح عن اإلجناص  2001دساعح فهًً، صربي، صًىئٍم  -2

 –كهٍح انتجاسج  -انتكهفح وتششٍذ انمشاساخ اإلداسٌح، سعانح ياجغتري غري ينشىسج
 جايعح عني مشظ.

تناولت ىذه الدراسة مدخل المحاسبة عن اإلنجاز من خالل استعراض مشاكل عممية 
قياس التكمفة في ظل البيئة التطبيقية الحديثة في إحدى شركات األلبان في مصر، 

يئة التي تعتمد بشكل كبير عمى العمل اآللي وتأثير ذلك في عمميات قياس تمك الب
وتحديد تكمفة اإلنتاج. وقد عرض الباحث تمك المتغيرات البيئية والتصنيفية الحديثة 
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والتحديات التي فرضتيا عمى أنظمة التكاليف التقميدية المطبقة وعجزىا عن مواكبة 
ة وقدم سردًا لألدوات واألساليب المحاسبية واإلدارية التغيرات في البيئة التطبيقية الحديث

ومدخل  TOCالحديثة التي تواكب المتغيرات التطبيقية الحديثة ومنيا نظرية القيود 
 .TAالمحاسبة عن اإلنجاز 

"تقييم فعالية المحاسبة عمى االنجاز كأداة  ٕٔٓٓدراسة أبو شناف،زايد سالم،-ٖ
لمقيدة". مجمة التجارة لمبحوث العممية،جامعة لتحديد التكمفة في بيئة الموارد ا
 اإلسكندرية، العدد األول، مارس

وجدت ىذه الدراسة بأن مدخل المحاسبة عن االنجاز جاء استجابة لمتطورات 
المتسارعة في بيئة التصنيع الحديثة وكذلك لمتطورات في الفمسفات اإلدارية مثل نظرية 

لم تصل بعد إلى مفيوم واضح عن تمك القيود إال أن الدراسات المتصمة بذلك 
الفمسفات كما أنيا لم تقم بعممية تقييم موضوعي وشامل ليذا المدخل ولذلك فقد 

أوصت ىذه الدراسة بضرورة التأصيل العممي ليذا المدخل وذلك لمتأكد فيما إذا كان 
تغيير ىذا المدخل يعد أداة حقيقية من أدوات المحاسبة اإلدارية الحديثة أم انو مجرد 

في المسميات المستخدمة حاليا. وقد ارتأت ىذه الدراسة بأن المحاسبة عن االنجاز 
ورغم أنيا أتت نتيجة لمتطورات في نظرية القيود بسبب التطور الكبير الحاصل في 
البيئة التصنيعية إال أن اإلطار المنيجي لممحاسب عن االنجاز اليعدو كونو مسمى 

طور اقتصر عمى بروز مفاىيم جديدة كمعدل االنجاز جديد لمفاىيم قديمة وان الت
 وىامش االنجاز كبعد ومقياس غير مالي لألداء.

،" المحاسبة عن االنجاز: لغة جديدة لمتعامل مع ٕٜٜٔدراسة الزامل،أحمد دمحم،-ٗ
مشاكل قديمة لتحديد التكمفة، المجمة العالمية لمبحوث والدراسات التجارية، العدد 

 .ٖٕٔ-ٜٔٔالثاني،ص:
تطرق الباحث في ىذه الدراسة إلى حالة الجمود التي عاشتيا مفاىيم التكمفة 

المستخدمة في التطبيق العممي وانتقدت عدم تطور ىذه المفاىيم وبخاصة عدم مراعاة 
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معطيات التصنيع الحديثة، ووجد الباحث ضرورة تبني مفاىيم حديثة لفيم ومعالجة 
صنيع والمخزون والجودة والربح. ولذلك يرى مشكمة العالقات الحقيقية بين وقت الت

الباحث ضرورة تبني مدخل المحاسبة عن االنجاز كمغة جديدة لمتعامل مع مشكالت 
األعباء اإلضافية وتخطيط اإلنتاج والرقابة عمى تكاليف العمل. واستنتج الباحث بأن 

فإنيا تشجع  مدخل المحاسبة عن اإلنتاج يساعد عمى توجيو األعباء اإلضافية وبالتالي
المسؤولين عمى تخفيض ىذه األعباء وتوزيعيا بصورة عادلة وذلك من خالل تحديد 

 كل من التكمفة والعائد لكل ساعة مستنفذة في المصنع.
 :Tollington&Watcher, 2001,op.Cit.PP.149-155دراسة -٘

مدخل قام الباحثان بدراسة مدى التكامل بين نظام التكمفة عمى أساس النشاط وبين 
المحاسبة عن االنجاز وقد تم اختيار تجارة البيع بالتجزئة من خالل شبكة 
ومدخل  ABCاالنترنت.وقد بين الباحثان أيضا الفروض التي يقوم عمييا كل من نظام

TA. 
 Wally ,P., Blenkinsop, S.and J,Duberley,1994.'Theدراسة-ٙ

Adoption and Non-Adoption of Modern Accounting Practices; A 

study of 20 Manufacturing Firms, International Journal of 

Production Economics,PP.19-27 
لفتت ىذه الدراسة إلى عدم مالءمة األساليب التقميدية التصنيعية لمواكبة التطور 
التكنولوجي ونظم التصنيع المتقدمة. وبناء عميو فان الدراسة توصمت إلى نتيجة 

مفادىا أن كال من نظام التكمفة عمى أساس النشاط ومدخل المحاسبة عن االنجاز 
تطور الكبير في نظم التصنيع المتطورة. وقد يعدان مدخالن أكثر مالءمة لمواكبة ال

قام الباحثان بالتحري عن مدى تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة ومدخمي 
ABC وTA  مصنعا. وقابل ىذان الباحثان من  ٕٓتحديدا من خالل عينة تألفت من

ادة خالل زيارتيما عددا من المدراء في كل شركة وتم سؤاليم عن آرائيم بأىمية إع
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النظر بأنظمتيم المحاسبية واإلدارية ورأييم بالمدخمين سابقي الذكر وذلك استنادا الى 
مجموعة من المتغيرات المحددة مسبقا كنمط الممكية والتأثير اإلداري والموارد المتاحة 

وتكنولوجيا المعمومات وقد بينت النتائج وأثبتت أن المتغيرات السابقة تعد متغيرات 
 لتبني مدخل محدد أو عدم تبنيو. ىامة وأساسية

 
 ادلثحث األول

 أهًٍح ادلذاخم احملاعثٍح
 االنتماداخ ادلىجهح نألنظًح انتكانٍفٍح: -1

Albright&Davisيوضح 
أن اىتمام الباحثين في دراسة درجة مالءمة أنظمة ٔ

وطرق قياس التكمفة وتقييم األداء التقميدية لبيئة األعمال الحديثة بدأ مع بدايات 
الثمانينات، فمنذ ىذه الفترة ظيرت تغيرات جذرية متالحقة في نظم التصنيع في العالم 
أوجدتيا مجموعة من التحديات أىميا تزايد حدة المنافسة في السوق العالمية بشكل 
جعل المنشآت تبحث عن التميز باالستثمار من جية وباالستغالل األمثل لمموارد 

رورة إيجاد تطبيقات ومفاىيم مبتكرة تتناسب المتاحة من جية أخرى، مما فرض ض
والتقدم الكبير في نظم الحاسبات وارتباطيا بعمميات التصنيع األمر الذي صنف 
المنتجين إلى منتجين متميزين عالميًا، بالمقابل اختفاء البعض اآلخر، فأصبح 
ودة مصطمح التميز العالمي بمثابة فمسفة إدارية الغاية منيا إنتاج منتجات ذات ج

 .ٕعالية بتكمفة منخفضة وتقديميا لمعمالء بالوقت المحدد

                                                           
1
Davis , S. & Albright , (2004) "An Investigation of the Effect of BSC 

Implementation on Financial  Performance Management Accounting 
Research Vol 15 P140.  

، تطور نموذج لتحديد التكمفة من منظور استراتيجي يتالءم مع بيئة ٕٓٓٓأبو شناف، زايد سالم) -ٕ
العدد  -جامعة عين شمس -، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة(ام الحاسبالتصنيع المتكامل باستخد

 .ٖٖٙص  ٕٓٓٓ-األول
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لقد اتسمت البيئة التصنيعية الحديثة بمجموعة من الخصائص التي تواكب التطور 
الكبير الحاصل في مجال التكنولوجيا، فقد ظير نظام التصنيع المتكامل باستخدام 

، إال أن محاسبة التكاليف وأنظمتيا التقميدية بقيت موضع انتقاد CIMالكمبيوتر 
لمكثير من الباحثين في ىذا المجال األمر الذي يبين العديد من عدم مالءمة ىذه 

أنظمة المحاسبة  Kaplanاألنظمة لمبيئة التصنيعية الحديثة، فقد انتقدت دراسة 
ية والتقادم. واقترح الباحث ضرورة اإلدارية ومحاسبة التكاليف واعتبرتيا عديمة الفاعم

تجديد التفكير وتوجيو الطاقات لإلدارة العميا نحو الخارج  وعدم التركيز نحو الداخل 
وتطوير أنظمة المحاسبة اإلدارية، وأكد عمى ضرورة الربط بين ىذه األنظمة وبين 

منافسة البيئة التصنيعية الحديثة إذا أرادت منظمات األعمال أن تزدىر في مجال ال
 العالمية.

شيدت بيئة األعمال الحديثة تطورًا كبيرًا في عمميات اإلنتاج إْذ إن ىذه العمميات 
أصبحت تتم من خالل استخدام تكنولوجيا  الحاسبات اآللية في جميع المراحل والذي 
أثر بشكل كبير في مرونة عمميات اإلنتاج مثل مرونة التصميم ومرونة الحجم ومرونة 

 جات.مزيج المنت
كما شيدت ىذه البيئة تطورًا في مفيوم العمالء، بحيث أصبحت أولوية واىتمام 

منظمات األعمال يتوجو نحو آلية المحافظة عمى العمالء وكيفية كسب رضاىم بسبب 
التغير المستمر والسريع في رغباتيم وأذواقيم. وكذلك شيدت تطورًا في مجال 

ديدة وقابمة لمتجديد واالبتكار والتغير مع المنتجات من ناحية الحاجة إلى منتجات ج
الحاجة الممحة إلى ضرورة التنويع. وكذلك في مجال األسواق بحيث لم يعد األمر 
قاصرًا عمى األسواق الحالية وكذلك المحمية، بحيث تمتد إلى األسواق ذات الطابع 

إلى  العالمي واألسواق المستقبمية وكذلك في مجال المنافسة  وفي مجال الحاجة
التخفيض المستمر في المخزون بأنواعو الثالثة فظيرت فمسفة الشراء واإلنتاج في 

 .الوقت المحدد
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وأخيرًا فقد أصبحت المعمومات عنصرًا أساسيًا من عناصر اإلنتاج المطموب التقرير 
عنيا لمتخذي القرارات من خالل إنشاء قاعدة بيانات إال أن المعمومات التي توفرىا 

تقميدية قد تكون غير مفيدة في ظل البيئة التصنيعية الحديثة. كما أن األنظمة ال
التحميل التقميدي لمتكاليف القائم عمى فرضية السكون غير مالئم لمخصائص البيئية 

ن ىذا التحميل التقميدي لمتكاليف ييمل جزءًا كبيرًا من عناصر  الحديثة دائمة التغير. وا 
ة القيمة أو معالجتيا بطرق اجتيادية ووفقًا التكاليف التي تحدث وتؤثر في سمسم

لظروف كل منشأة عمى حده مثل تكاليف البحث والتطوير وتكاليف تخطيط وتصميم 
 المنتج وتكاليف خدمات ما بعد البيع.

إال أن أساليب أنظمة التكاليف التقميدية لمرقابة عمى التكاليف تتسم بانخفاض أىمية 
إلى تحقيق الجودة العالية حيث تقترب التكاليف تطبيقيا في الصناعات التي تسعى 

الفعمية من التكاليف المعيارية مما ينتج عنو تضاؤل االنحرافات بينيما. كما أن ىذه 
األساليب تيمل الرقابة عمى األنشطة في حين أنيا المسببة لمتكمفة وتكتفي بالرقابة 

ة دراسة السوق وأوضاع عمى ىذه التكمفة. كما أن ىذه األساليب تغفل العناية بأىمي
المنافسين. كما أنيا تيمل الرقابة عمى الجودة وزمن التسميم ومستويات الخدمة 

باإلضافة إلى رقابة األنشطة ومحركات األداء قبل وأثناء وبعد اإلنتاج وتركيزىا عمى 
فكرة تتبع التكاليف في مراكز المسؤولية مما يجعل الرقابة الحالية ال تحقق ىدف 

 تكمفة.تخفيض ال
 أهًٍح انتحىل حنى تطثٍك ادلذاخم واألعانٍة اإلداسٌح واحملاعثٍح احلذٌثح: -2

Hiromotoلقد انتقد
   أنظمة المحاسبة اإلدارية التقميدية المطبقة حاليًا في معظم

منظمات األعمال في العالم وأكد عمى ضرورة إدخال بعض التغييرات عمييا كيتتالءم 

                                                           
Hiromoto Toshiro, "Restoring  the relevance of management Accounting , 
Journal of management Research fall, Vol(3) (1991 ) P4.  
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يثة، بحيث تركز عمى الموضوعات الحديثة التالية في مجال مع البيئة التصنيعية الحد
 المحاسبة اإلدارية:

 مساعدة اإلدارة عمى التفاعل مع األسواق. -ٔ
 اعتماد مفاىيم واتجاىات تعتمد عمى فرق العمل. -ٕ
الربط بين االستراتيجيات وخطوات التنفيذ مع التركيز عمى خمق سموك محفز  -ٖ

 ومؤثر.
 االتجاىات الديناميكية.تبني المداخل و  -ٗ
 

)ويرى 
Nanni et.al

( أنو البد من إعادة ىيكمة أو تصميم أنظمة المحاسبة اإلدارية
 لكي تتوافق وتنسجم مع اإلدارة اإلستراتيجية لمشركة وذلك لألسباب التالية:

الضرورة الممحة إلعادة النظر في فمسفة أنظمة المحاسبة اإلدارية وربط مكوناتيا  -ٔ
 وخدمات وعمميات الشركة وليس مجرد المنتجات النيائية.بأنشطة 

 مواجية االحتياجات المتغيرة لبيئة التصنيع الحديثة. -ٕ
 التغير المستمر في البيئة المحيطة بأنظمة المحاسبة اإلدارية. -ٖ
 الحاجة إلى المقابمة والتوافق بين االستراتيجيات والقرارات وأساليب القياس. -ٗ

Bititci et.alركز 
  عمى ضرورة ربط نظام قياس وتقييم األداء بإستراتيجية المنظمة

باإلضافة إلى مواصفات أخرى يجب توفرىا في ىذا النظام كي يكون فعااًل ومنيا ما 
 يمي:
أن يساعد عمى شرح وتكوين إستراتيجية المنظمة وأن يمد اإلستراتيجية  -ٔ

 بالمدخالت.
                                                           

Nanni- jr. Alfred J. Robb Dixon, J , "Integrated performance measurement": 
Management Accounting to Support the new manufacturing . "Journal of 
Management Accounting Research" Fall ,vol, 4, 1992, p 1. 
Bititci, US.et.al (2005) Measuring and performance in Extended Enterprises, 
International Journal of Operation and Production Management Vol.25, No4, 
P340. 
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ل المنظمة بحيث يشرح األىداف أن يعمل عمى نشر اإلستراتيجية خال -ٕ
 اإلستراتيجية لكل األقسام األساسية في المنظمة.

 يجب وضع مقاييس أداء خاصة بكل وحدة أعمال في المنظمة. -ٖ
 أن يوضح مقاييس أداء خاصة بكل وحدة أعمال في المنظمة. -ٗ
 أن يوضح العالقات القائمة بين مقاييس األداء المتنوعة. -ٗ
 متوازنًا.أن يكون  -٘
 التركيز عمى األنشطة التي تضيف قيمو. -ٙ

جدواًل وضح فيو أوجو االختالف من ناحية قياس التكمفة بين الطريقة  Shankلقد قدم 
 أو المنيج التقميدي وبين الطريقة الحديثة من خالل اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة.

 اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفةجدول: قياس التكمفة وفق المنيج التقميدي مقارنة مع 
الطريقة) المنيج( التقميدي لقياس 

 التكمفة
 منيج اإلدارة اإلستراتيجية

تحميل التباين قائم عمى  السعر  -ٔ
 والحجم

االىتمام بالمورد الذي يمكن الوثوق بو  -ٔ
 –الكمية والجودة(  -من حيث )الموعد

 الشراء الفوري 
 التركيز عمى المقاييس غير المالية -ٕ التركيز عمى المقاييس المالية -ٕ
ال يوجد تركيز عمى تتبع ورصد  -ٖ

 لمدى قبول العميل لممنتج
التركيز عمى التحسين المستمر لمواكبة  -ٖ

 تحقيق رغبات الزبائن
ليس ىناك قياس وتحميل لتكاليف  -ٗ

 الجودة
تعتبر تكاليف الجودة بمثابة أداة  -ٗ

 ةتشخيصية ورقابية إلدارة المنشأ
تسمح بتكاليف مسموح بيا لمتمف  -٘

 والضياع
اليدف ىو تحقيق سياسة الخمو التام  -٘

 من العيوب
Source: Shank, J.K. and Govindorajan" Strategic Cost Management: The 

Value Chain Perspective. Journal of Management accounting Research Vol.4, 

1992, P275. 
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نستنتج بأن األساليب التقميدية لممحاسبة اإلدارية وأنظمة التكاليف أضحت مما سبق 
الحاجة ممحة لتطويرىا وتحديث أدوات القياس وتقييم األداء فييا لكي تواكب ظروف 

البيئة التصنيعية الحديثة وتتالءم مع التوجيات الحديثة نحو التحسين المستمر. بحيث 
القياس وتقييم األداء الذي يعتمد عمى مؤشرات تدعو الحاجة إلى أىمية تطبيق نظام 

كمية تحميمية غير مالية وذلك لقياس وتقييم نواحي األداء المختمفة في المنظمة بحيث 
 تغطي كافة جوانب األداء في المنشأة وعدم االقتصار عمى الجانب المالي فقط.

عمميات  وكذلك العمل عمى تطبيق مدخل المحاسبة عن اإلنجاز نظرًا ألىميتو في
قياس التكمفة وتقييم األداء واتخاذ القرارات. وكذلك تطبيق أسموب القياس المرجعي 

Benchmarking  وذلك من خالل المقارنة بين األداء التشغيمي لممنظمات بغرض
تحديد أفضل أداء. كما برز في ظل أنظمة المحاسبة اإلدارية الحديثة وأنظمة 

التكاليف المتطورة العديد من النماذج التي تتالءم وتنسجم مع البيئة التصنيعية الحديثة 
وأسموب قياس األداء  ABCمنيا نظام قياس وتقييم األداء عمى أساس األنشطة 

ومدخل تحميل  TCوالتكمفة المستيدفة  TQMونظام الجودة الشاممة  BSCالمتوازن 
 . وغيرىا من األساليب والمداخل الحديثة .VCAسمسمة القيمة 

إن تطبيق تمك النظم المتقدمة ) التصنيعية واإلدارية والتكاليفية( من شأنو أن يعمل 
تكاليف والخدمات ويحسن ويرفع من فعالية عممية تقييم عمى رفع جودة عممية قياس ال

األداء باالستناد إلى المقاييس غير المالية باإلضافة إلى المقاييس المالية، وكذلك 
سيسيم تطبيقيا بفاعمية في إفراز نوعيات معينة من المعمومات التي تحتاج إلى 

بناء آليات حديثة وفعالة أساليب معالجة متطورة تكفل ىذه األساليب والنظم اإلدارية 
في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية مما يحسن من جودة ىذه القرارات ويجعميا قرارات 
رشيدة تخدم اإلدارة في تحقيق أىدافيا اإلستراتيجية وتدعم مقدرتيا التنافسية عمى 

 Cost Leaderchipالمستويين المحمي والعالمي وتعمل عمى تحقيق ريادة التكمفة 

Strategy   من خالل العمل عمى جعل أداء المنظمة يفوق أداء المنافسين في إنتاج
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المنتجات أو الخدمات بأقل التكاليف في ضوء اإلمكانيات الداخمية المتاحة مع األخذ 
بالحسبان إمكانيات وتكمفة المنافسين. كما تعمل عمى تحقيق تمايز المنتجات من 

ات المزايا والخصائص الفريدة من وجية خالل تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذ
نظر المستيمك والتي يحصل عمييا بأسعار مقبولة كما تعمل عمى تحقيق إستراتيجية 

والتي تستند عمى ريادة التكمفة أو تمييز المنتجات أو  Focus Strategyالتركيز 
 السيطرة عمى مواقع تسويقية خاصة.

 ادلثحث انثانً
ونظشٌح انمٍىد يف انمٍاط وتمٍٍى األداء واختار انمشاساخ أهًٍح احملاعثح عن اإلجناص 

 االعرتاتٍجٍح
 يمذيح:

إن التطور الكبير الذي شيدتو بيئة التصنيع في اآلونة المعاصرة وما أفرزتو من 
تحديات كبيرة عمى إدارات منظمات األعمال بضرورة إعادة النظر باألنظمة واألساليب 

ا، بحيث تمبي متطمبات واحتياجات البيئة التصنيعية المحاسبية واإلدارية المطبقة فيي
المتطورة والتطور الكبير في أساليب وطرق اإلنتاج الحديثة، فظيرت فمسفات ومداخل 
دارية متطورة جاءت استجابة لتمك البيئة الحديثة ومنيا نظرية  وطرق ونظم محاسبية وا 

بيدف قيام المنظمة القيود وما نشأ عنيا من مدخل المحاسبة عن اإلنجاز وذلك  
باستخدام مواردىا المتاحة بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية، األمر الذي يؤدي 
إلى زيادة الربح الكمي لممنظمة ويدعم مقدرتيا التنافسية وبما يحقق ليا في نياية األمر 

 ضمان التطور والنمو المستمر.
ضرورية التي تكفل ليا دعم إن النمو المستمر في احتياجات اإلدارة لممعمومات ال

وتطبيق مبادئ التطوير والنمو المستمر التي قامت عمييا نظرية القيود ومن أجل 
توفير المزيد من المعمومات الضرورية برفع كفاءة األنشطة واألداء التشغيمي وذلك من 
خالل التركيز عمى نقاط االختناق وتخفيض وقت اإلنجاز ومحاولة الربط بين مقدار 
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از المتحقق والموارد المستنفذة وذلك لسد حاجة ومتطمبات اإلدارة من معمومات اإلنج
تكاليفية تمبي متطمبات واحتياجات بيئة التصنيع المتطورة وبيئة الموارد المفيدة 

ويساعدىا في عممية تقييم األداء باستخدام المؤشرات المالية وغير المالية وغيرىا من 
تصنيع الحديثة، ظيرت الحاجة إلى نشوء المحاسبة عن األبعاد التي تتطمبيا بيئة ال

والتي تقوم بدورىا عمى مبدأ رئيسي مفاده أن   Throughput Accountingاإلنجاز 
والتحول إلى  Cost Worldبيئة األعمال الحديثة تتطمب االنتقال من عالم التكمفة 

ي احتياجات فتأتي المحاسبة عن اإلنجاز لتمب Throughput Worldعالم اإلنجاز 
اإلدارة من المعمومات المالئمة لخصائص تمك البيئة التصنيعية المتطورة وبحيث 
تستطيع اإلدارة أن تستخدم تمك المعمومات في قياس مقدار اإلنجاز المتحقق عمى 
مستوى المنشأة ككل والتي تساعد بدورىا في قياس وتقييم األداء وترشيد القرارات 

 ق األىداف التشغيمية واإلستراتيجية.اإلدارية والتأكد من تحقي
 وفشوضها: Theory of Constraintsيفهىو نظشٌح انمٍىد  -1
 يفهىو نظشٌح انمٍىد: -أ

تعود بداية ظيور نظرية القيود إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي بواسطة 
EliyahoGoldratt  ثم قامCox &Goldratt  في منتصف الثمانينات بتطوير ىذه

النظرية من خالل تركيزىما  عمى السبل الكفيمة بتحسين األداء التشغيمي لمعمميات 
دارة العمميات المقيدة في حالة وجود قيد معين  يعيق التدفق  Constraintالصناعية وا 

 المستمر لإلنتاج.
 تيدف نظرية القيود إلى تعظيم الربحية الكمية لممنشأة.

نظرية القيود بأنيا "طريقة أو أسموب إداري ىدفو تحسين كفاءة  Hilton,et.alرفع
دارة ىذه القيود  العمميات اإلنتاجية من خالل قياس طاقة العممية وتحديد قيود العممية وا 

نظرية القيود بأنيا وصف وتحديد لمطرق  Horngrenبكفاءة وفعالية". وقد عرف 
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األرباح التشغيمية عند مواجية العمميات لبعض  واألساليب المستخدمة بيدف تعظيم
 االختناقات.
القيد بأنو أي عامل يمنع المنشأة من الحصول  Garrison & Noreenوقد عرف 

عمى  ما تريده وأن الموقف ىو العامل األساس الذي يمثل قيد عمى المنشأة وأن نظرية 
بين أن أكثر القيود مصادفة القيود تؤكد أن اإلدارة الفعالة لمقيد ىي أساس النجاح. و 

في الوقع العممي ىي القيود المتعمقة بالمال والوقت والقدرات الذاتية لمفرد أو المنشأة. 
وحيث أن ىذه القيود ىي التي تحد من إمكانيات وقدرات الشركات عمى تحقيق ىدفيا 

 ح المنشأة.فإن إدارة ىذه القيود بنجاح وكفاءة وفعالية يعتبر من العوامل الرئيسية لنجا
وبعد عرض العديد من التعريفات لنظرية القيود والتي عبر أصحابيا من خالليا عن 
وجية نظرىم بمفيوم ىذه النظرية وكذلك مفيوم القيد في إطار المفيوم العام لنظرية 

القيود، يمكن لمباحث التعبير عما ورد في ىذه التعريفات جميعيا بأن نظرية القيود ىي 
تعبر عن أداٍة راسخٍة يمكن استخداميا التخاذ القرارات المتعمقة بتحديد منيجية إدارية 

القيد أو مجموعة القيود والعمل عمى إيجاد آلية محددة إلدارة ىذه القيود بفعالية وكفاءة 
وذلك بغية التطوير والتحسين بصورة فعالة لعوامل النجاح الرئيسية لممنشأة، بحيث 

ستراتيجية بعد أن تتمكن من تحقيق أىدافيا التكتيكية تحقق ىذه األخيرة أىدافيا اإل
 وعمى رأسيا تعظيم األرباح التشغيمية.

وبقي أن نقول أن عدم إيالء فروض ومبادئ وسياسات نظرية القيود األىمية الالزمة، 
حال دون التوصل إلى تعريف كامل وتام ليذه النظرية وذلك عمى الرغم من وضوح 

تأتي أىمية إلقاء المزيد من الضوء عمى القيود في إطار نظرية مفيوم القيود. ومن ىنا 
 القيود ومن ثم البحث في الفروض التي تقوم عمييا ىذه النظرية.

 انمٍىد يف إطاس نظشٌح انمٍىد: -ب
بعد أن عرفنا فيما سبق القيد بأنو أي عامل يمنع المنشأة من الحصول عمى ما تريده 

 عتين رئيسيتين:يمكن تقسيم ىذه القيود إلى مجمو 



   Throughput Accountingدراست العوامل المؤثرة في تطبيق مدخل المحاسبت عن اإلنجاز 

 أ.د. إبراهيم ميدهو........ في ظل نظم التصنيع المتقدمت، 

 

221 
 

 Internal Constraintsاجملًىعح األوىل: انمٍىد انذاخهٍح: 
تشمل القيود الداخمية ثالثة أنواع من القيود، وىي القيود اإلنتاجية وقيود السياسات 

 وقيود المنافسة السوقية.
تتعمق القيود اإلنتاجية بالعممية اإلنتاجية والتي بدورىا إما أن تكون قيودًا مادية 

Physical  والتي يكون ليا وجود مادي ممموس يمكن كشفيا وتممسيا بسيولة ويسر
كطاقة اآلالت مثاًل. فإذا تبين لإلدارة بأن إحدى نقاط االختناق لدييا ىي الطاقة 

التشغيمية المحدودة ألحد خطوط اإلنتاج فييا، فإن ذلك سيؤدي في  إلى زيادة وقت 
انخفاض ىامش اإلنجاز والذي بدوره سيتمخض دورة اإلنتاج والذي بدوره سيؤدي إلى 

عنو انخفاض في أرباح المنشأة. وعندئذ يجب عمى اإلدارة  أن تتنبو وتوجو اىتماميا 
وجيودىا نحو ىذا القيد اإلنتاجي المحدد وىو الطاقة التشغيمية، بحيث يعمل عمى رفع 

 -Nonًا غير مادية الطاقة التشغيمية لذلك الخط اإلنتاجي. ويمكن أن تكون القيود قيود

Physical  نما يمكن أن تظير نتيجة . وىي قيود ليس ليا وجود مادي ممموس وا 
لوجود بعض العوامل الداخمية، فنقص المواد الخام مثاًل يمثل قيدًا إنتاجيًا غير مادي، 
والذي يمكن تممسو من خالل ضعف عممية الجدولة أو ندرة المواد أو من خالل وجود 

يات اإلنتاجية السابقة أو حدوث أعطال في تمك العمميات أو عدم كفاية توقف في العمم
 العمالة المؤىمة.

وتبرز قيود السياسات عندما ُيعد المديرون داخل المنظمة قيدًا عمى عممياتيا.  -
وتأخذ ىذه القيود أشكااًل متعددة منيا ما يطمق عميو قيود أسموب اإلدارة ومنيا ما 

يس ويظير نتيجة لتشجيع سموك االختالل الوظيفي لمموارد يطمق عميو قيود المقاي
البشرية ومنيا ما يطمق عميو قيود الطرق أو اإلجراءات وتعبر ىذه القيود عن الطريقة 

 التي يتم من خالليا ممارسة العمل.
أما قيود المنافسة والسوق فتنشأ نتيجة لعوامل داخمية تجعل المنشأة غير قادرة عمى  -

المنافسة وتتصل ىذه العوامل التي تسبب قيود المنافسة السوقية الصمود بوجو 
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 Leadبالتخطيط اإلستراتيجي لممنشأة، فقد تعجز اإلدارة عن تخفيض الوقت الضائع 

Time    مثاًل. أو االلتزام تجاه العمالء بتسميم البضائع في األوقات المحددة أو عدم
 ك.المقدرة عمى االلتزام بمعايير الجودة وغير ذل

 

 :External Constraintsاجملًىعح انثانٍح: انمٍىد اخلاسجٍح 
وىي القيود التي يكون منشؤىا من خارج حدود المنشأة نفسيا، أي تفرض عمييا من 
الخارج دون تأثير أي عامل من داخل المنشأة. فإذا كان عدم توفر المادة الخام ناجم 

فإن نقص ىذه المادة األولية أو عدم عن قيود تتجسد بمنع استيراد ىذه المواد الخام، 
توفرىا يعد قيدًا خارجيًا مفروضًا من خارج نطاق المنشأة. أو إذا كان ىناك انخفاضًا 

في الطمب عمى منتجات المنشأة مقارنة بعرض ىذه المنتجات مما أدى إلى وقوع عدم 
قيودًا توازن بين العرض والطمب، فإن قيود المنافسة تمك والمرتبطة بالسوق تمثل 

 خارجية.
 فروض نظرية القيود: -جـ

 تقوم نظرية القيود عمى خمسة فروض أساسية ىي:
يتجسد اليدف الرئيسي لمنظمات األعمال في تعظيم األرباح وتنمية األموال وذلك  -ٔ

من خالل تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنجاز. وتستطيع إدارة ىذه المنظمات التوصل 
من خالل ممارسة العديد من األنشطة التي من شأنيا أن  إلى ذلك اليدف اإلستراتيجي

تحقق تمبية متطمبات ورغبات الزبائن ورفع مستويات الجودة لممنتجات والخدمات 
وااللتزام بتسميم المنتجات إلى الزبائن بالتوقيت المتفق عميو والعمل عمى مواكبة 

 ص.التطورات التكنولوجية ومواجية المنافسة الشديدة بيذا الخصو 
كأساس لقياس األموال وتعظيم ىذا  Throughputاستخدام ىامش اإلنجاز:  -ٕ

اإلنجاز. ويمكن التعبير عن ىامش اإلنجاز بكمية المبيعات التي تمكن المنشأة من 
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تنمية األموال وتحقيق األرباح نتيجة عممية البيع تمك. أي دون األخذ باالعتبار 
 تحقق اإلنجاز وليس لعممية اإلنتاج. المخزون. فالعبرة ىنا لعممية البيع في

كما يمكن قياس ىامش اإلنجاز بالفرق بين إيرادات المبيعات والتكاليف المتغيرة 
وتشمل ىذه األخيرة وفق المحاسبة عن اإلنجاز تكاليف المواد والخدمات المشتراة 
أو ما  كالطاقة، في حين تعد تكمفة األجور المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة

يطمق عمييا في محاسبة التكاليف، تكاليف التحويل، تعد تكاليف ثابتة. وتجب اإلشارة 
 ىنا إلى أن تعظيم اإلنجاز يتم من خالل زيادة معدل المبيعات.

تواجو منظمات األعمال قيدًا واحدًا عمى األقل لكل منتج والذي يحد أو يعوقيا في  -ٖ
مات أن تعمل عمى الدوام وبشكل مستمر عمى تحقيق إيراداتيا. وأن عمى ىذه المنظ

التعاطي مع ىذه القيود من خالل خمس خطوات رئيسية تتجمى في تعريف القيد 
وتحديده والتقرير عنو والتبعية وتنشيط القيد ثم العودة لنقطة البداية وبحيث تقوم 
 د.المنشأة بتكرار ىذه الخطوات الخمس مرات متتالية حتى تتمكن من كسر ىذا القي

وقد سبق وذكرنا آنفًا بأن ىذه القيود قد تكون داخمية أو خارجية وأن إدارة ىذه القيود 
الداخمية والخارجية من شأنو أن يحقق زيادة في ىامش اإلنجاز مع األخذ باالعتبار 

 الحذر في االستثمار بزيادة المخزون والمبالغة في زيادة التكاليف التشغيمية .
يود واالختناقات تعد حجر األساس في المحاسبة عن اإلنجاز إن عممية إدارة الق -ٗ

وذلك بداًل من التركيز عمى تخفيض التكاليف كما ىو الحال في أنظمة التكاليف 
 Maximizing Throughputالتقميدية. وبذلك ستتمكن المنظمة من تعظيم اإلنجاز 

القيد يعد حافزًا إلدارة . ألن االختناق أو وبالتالي تعظيم الربحية الكمية لممنشأة
يجاد المبادرات الخالقة.  المنظمة لمسعي من أجل القيام بالتحسين والتطور المستمر وا 

                                                           
 ، المحاسبة اإلدارية المتقدمة، اإلسكندرية، كمية التجارة، صٕٓٓٓحسن، أحمد حسين عمي ،ٕٔٚ . 



   Throughput Accountingدراست العوامل المؤثرة في تطبيق مدخل المحاسبت عن اإلنجاز 

 أ.د. إبراهيم ميدهو........ في ظل نظم التصنيع المتقدمت، 

 

224 
 

العمل عمى توفير التدفق المتوازن لإلنتاج عبر حمقات لسمسمة متصمة وتتوقف  -٘
قدرتيا وطاقتيا عمى أضعف ىذه الحمقات ومن أجل تقوية ىذه السمسمة البد من تقوية 

زالة أو الحم قة األضعف وبذلك ستتمكن من زيادة ىامش اإلنجاز عن طريق معالجة وا 
التقميل عمى األقل من القيود أو نقاط االختناق. وذلك لضمان أقصى تدفق ممكن 

مكانية العممية التي تعاني من قيد أو أكثر وذلك كي تتفادى  لإلنتاج في حدود طاقة وا 
 زيادة كميات المخزون.

 يفهىيها وأعغها: –اإلجناص  احملاعثح عن -2
مع اتساع مفيوم نظرية القيود، بحيث أصبح يأخذ بعدًا يشمل التحسين المستمر لألداء 

إضافة إلى ترشيد القرارات التشغيمية من خالل حث اإلدارة عمى افتراض أن الطاقة 
المتاحة لمموارد المختمفة في األجل القصير ىي ثابتة وبصرف النظر عن مزيج 

ات التي تختارىا اإلدارة، بعد أن كان ىذا المفيوم مقتصرًا فقط عمى التركيز المنتج
عمى جدولة اإلنتاج. فإن ىذا االتساع لمفيوم نظرية القيود فرض عمى إدارة المنظمة 
استبدال عممية التركيز عمى سموك التكاليف وتصنيفاتيا بأولوية ىامش اإلنجاز الذي 

 تحققو كأساس التخاذالقرارات.
. Goldrattفي السبعينات إلى  Throughputود الفضل بظيور مفيوم اإلنجاز يع

وقد عرفو بأنو المعدل الذي تتحقق بو األموال بواسطة المبيعات في المنظمة. وعرف 
كذلك المحاسبة عن اإلنجاز بأنيا فمسفة تقوم عمى تعظيم اليدف االستراتيجي لممنشأة، 

ألجمين القصير والطويل، وذلك من خالل زيادة والذي يتم بحصوليا عمى األموال في ا
كل من كمية اإلنتاج المباع بأقصى درجة ممكنة وىو ما يعني زيادة اإلنجاز 

وتخفيض مستويات المخزون بنوعيو التام وتحت التشغيل إلى أدنى حد ممكن وكذلك 
تخفيض وضبط تكاليف التشغيل وذلك من أجل تخفيض اليدر والتمف وصواًل إلى 

 و نيائيًا وكذلك تخفيض زمن التصنيع.إزالت
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ونتيجة لمتطورات الحديثة في نظرية القيود التي حدثت مع بداية التسعينات ونتيجة 
لنمو احتياجات اإلدارة من المعمومات الضرورية لتنفيذ سياسات التطوير المستمر التي 

 الحتياجات.قامت عمييا نظرية القيود، فقد نشأت المحاسبة عن اإلنجاز لتمبية تمك ا
لقد حدد معيد المحاسبين اإلداريين القانونيين مفيوم المحاسبة عن اإلنجاز بأنيا 
"طريقة لقياس األداء. تقوم ىذه الطريقة عمى أساس بناء عالقات بين اإلنتاج 

والتكاليف والقدرة عمى اإلنجاز. وبناء عميو فإن تكمفة اإلنتاج في ظل المحاسبة عن 
المنتجات بالموارد الرئيسية التي تم التضحية بيا من أجل ىذه  اإلنجاز تقوم عمى ربط

 المنتجات وما سيؤدي ذلك إلى تحقيق اإلنجاز
لقد تبنى مطبقو وأنصار فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز العديد من المصطمحات 

 الرئيسية، من أجل تطبيقيا، يمكن إدراجيا كما يمي:
موال التي تحصل عمييا المنظمة : ويقاس اإلنجاز باألThroughputاإلنجاز  -ٔ

 تكمفة المواد الخام. -من عممية البيع وليس اإلنتاج ويساوي إيرادات المبيعات
 وذلك نظرًا ألن تكمفة المواد الخام ىي التكمفة المتغيرة الوحيدة.

: فيظل فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز يشمل مفيوم المخزون Inventoryالمخزون  -ٕ
اإلنتاج التام واإلنتاج تحت التشغيل، األصول التي بحوزة  باإلضافة إلى مخزون 

 المنظمة كاآلالت والمعدات والتجييزات.
: وىي أحد األسس التي تقوم عمييا Operating Expensesتكاليف التشغيل:  -ٖ

فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز. وتتكون من جميع عناصر التكاليف التي تتكبدىا 
لمخزون ) المواد األولية( إلى منتجات تامة مباعة ) المنظمة والالزمة لتحويل ا

 اإلنجاز( وبناًء عميو فإن الربح وفق ىذه الفمسفة يتحدد بالمعادلة التالية:
 تكاليف التشغيل –الربح = اإلنجاز 

والجدير بالذكر أن تكاليف التشغيل تشمل األجور المباشرة والتكاليف اإلضافية والتي 
تعتبرىا فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز تكاليفًا ثابتة في األمد القصير وذلك الرتباطيا 
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بالطاقة المتاحة لمموارد والتي اقتنتيا المنظمة وتفترضيا  ثابتة في األجل القصير مما 
تكاليف ثابتة في األجل القصير بصرف النظر عن كمية اإلنتاج  يستدعي اعتبارىا

ومزيجو. كما أنو وفي ظل البيئة التصنيعية المتطورة تميل تكمفة األجور المباشرة إلى 
نما االعتماد عمى العمالة  الثبات نتيجة االبتعاد عن التخصص في استخدام العمالة وا 

 متعددة الكفاءات والتخصصات والميارات.
سبق يستنتج الباحث أن فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز تقوم عمى عدد من األسس مما 

 والفروض. يمكن تمخيصيا باآلتي:
عندما تعمل اإلدارة عمى اتخاذ القرارات اإلدارية في المنظمة، فيحب عمييا أن  -ٔ

ترتب أولوياتيا بحيث يأتي عمى رأس ىذه األولويات تعظيم ىامش اإلنجاز ثم تخفيض 
ل المستثمرة في المخزون بأنواعو المختمفة ثم تخفيض تكاليف التشغيل. وأن ىذا األموا

الترتيب ألولويات المنظمة سيمكنيا من تعظيم أرباحيا اإلجمالية نتيجة تعظيم ىامش 
 اإلنجاز.

طالما أن فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز تعد تكاليف التشغيل تكاليفًا ثابتة في  -ٕ
نما تعدىا ىذه الفمسفة  األجل القصير، فال يجوز تحميل تمك التكاليف عمى اإلنتاج وا 

 تكاليف فترة.
إن اليدف الرئيسي واالستراتيجي لفمسفة المحاسبة عن اإلنجاز ىو تعظيم ربحية  -ٖ

المنظمة وذلك من خالل ثالث أدوات رئيسية وىي تعظيم كمية المبيعات إلى الحد 
م تخفيض المخزون إلى حده األدنى األقصى مما يعني تعظيم ىامش اإلنجاز ومن ث

وأخيرًا تخفيض تكاليف التشغيل. وبذلك ستتمكن المحاسبة عن اإلنجاز من حل مشكمة 
القيود التي أشارت إلييا نظرية القيود في تمك المنظمات العاممة في ظل البيئة 

 التصنيعية المتطورة وستحقق أخيرًا تعظيم ىامش اإلنجاز والربحية.
فح احملاعثح عن اإلجناص نمٍاط انتكهفح وتششٍذ انمشاساخ اعتخذاو فهغ -3

 اإلداسٌح)انتغعري(:
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 أوالً: اعتخذاو احملاعثح عن اإلجناص يف لٍاط انتكهفح:
إن تطبيق آليات قياس التكمفة وفق فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز بالمقارنة مع ما ىو 

 من القضايا. أىميا: متبع وفق نظم التكاليف التقميدية. يتطمب التركيز عمى عددٍ 
اعتماد تصنيف مختمف لعناصر التكاليف بالمقارنة مع ما ىو معتمد فيظل نظام  -ٔ

التكاليف التقميدي، فمن المعموم أن ىذا األخير يقوم عمى تصنيف التكاليف إلى مواد 
مباشرة وأجور مباشرة وتكاليف صناعية إضافية، وذلك ألغراض قياس التكمفة. أما 

بة عن اإلنجاز فتقوم عمى تصنيف التكاليف الصناعية بحسب سموكيا، فمسفة المحاس
إلى عنصر المواد الخام والتي تعتبرىا ىذه الفمسفة ىو العنصر المتغير الوحيد. وبقية 
عناصر التكاليف الصناعية األخرى والتي أطمق عمييا في ظل ىذه الفمسفة تكاليف 

 قصير.التشغيل، فتعتبرىا تكاليف ثابتة في األمد ال
ووفق ىذا التصنيف لعناصر التكاليف الذي تقوم عميو فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز 
ألغراض قياس التكمفة، فيكون بذلك قريب من المدخل المتغير لمتكاليف. باستثناء 

معالجة تكمفة العمالة التي تعتبرىا فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز تكمفة ثابتة بالمجمل. 
تشابيًا بين مفيوم ىامش المساىمة في ظل المدخل المتغير األمر الذي يجعل ىناك 

 لمتكاليف وبين ىامش اإلنجاز في ظل فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز.
دراسة االختناقات التي تعاني منيا اآلالت وخطوط اإلنتاج بسبب طاقاتيا  -ٕ

التي اإلنتاجية المحدودة والتي تؤدي إلى إعاقة تدفق اإلنتاج. وكذلك دراسة القيود 
تتجاوز حدود المنشأة وعممياتيا اإلنتاجية لتمتد إلى القيود الخارجية كاألسواق الخارجية 

والسياسات اإلدارية وغيرىا. ومن المعموم أن ىدف المحاسبة عن اإلنجاز في ىذا 
المجال ال يركز عمى تحديد نصيب الوحدة المنتجة من الموارد المستيمكة في عممية 

نما يركز عمى قياس قدرة ىذه الوحدة المنتجة عمى تحمل تمك التكمفة،  إنتاجيا، وا 
فالمنتج الذي يباع بسعر أعمى أو زمن تشغيمو أكبر تكون قدرتو أكبر عمى تحمل 

التكمفة مقارنة مع المنتج اآلخر الذي يباع بسعر أقل أو زمن تشغيمو أقل. ولذلك فإن 
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ية قياس التكمفة في ظل فمسفة عامل الزمن يعد من العوامل اليامة التي تؤثر في عمم
المحاسبة عن اإلنجاز. وتأتي أولوية إزالة أو معالجة االختناقات أو القيود التي سبق 
وأشرنا إلييا آنفًا عمى رأس األولويات خالل عممية القياس. فالزمن يعد في ظل مدخل 

المحاسبة عن اإلنجاز عنصرًا رئيسيًا في عممية تخصيص التكاليف الصناعية 
ضافية عمى ما تم إنتاجو من وحدات مصنعة. يطمق عمى الزمن ىنا مصطمح زمن اإل

ويقصد بو الزمن المستنفذ في عممية تحويل المواد  Throughput Timeاإلنجاز 
 األولية إلى منتج تام الصنع مباع. ويصنف ىذا الزمن إلى أنواع عديدة.

زم لتحويل المواد األولية زمن التشغيل: وىو عبارة عن وقت التشغيل الفعمي الال -أ
 إلى منتجات تامة ويشمل المراحل اإلنتاجية كافة.

زمن المناولة: وىو عبارة عن الزمن المستنفذ في عممية مناولة أو نقل المنتجات  -ب
 بين المراحل أو األقسام اإلنتاجية ومن ثم إلى مخازنيا.

نتاج أو األقسام زمن االنتظار: ويشمل وقت انتظار اإلنتاج عمى خطوط اإل -ج
اإلنتاجية بسبب الطاقات اإلنتاجية المحدودة ليذه الخطوط أو األقسام، أي بسبب 

 وجود اختناق إنتاجي.
زمن التخزين: وىو الوقت الذي يبقى خاللو اإلنتاج تام الصنع في مخازنو بانتظار  -د

ظار بدء شحنو إلى الزبائن، أو الخامات والمواد ومخزون اإلنتاج تحت التشغيل بانت
 عمميات اإلنتاج عمييا.

زمن الفحص: وىو الزمن المستغرق في عممية معاينة وفحص المنتج إلعطائو  -ىـ
 وصولو إلى الزبون. وحتى شيادة المطابقة لممواصفات والمقاييس أثناء عممية إنتاجو

إن أنظمة إدارة التكمفة المطبقة في ظل بيئة التصنيع المتطورة تقوم عمى تصنيف 
األنشطة، وبالتالي الزمن الالزم إلنجازىا إلى أنشطة مضيفة  لمقيمة وأنشطة ليست 
ن ىذه  لى زمن ال يضيف قيمة. وا  مضيفة لمقيمة، وبالتالي إلى زمن يضيف قيمة وا 

التشغيل الفعمي ىو الوقت الذي يضيف القيمة  األنظمة اإلدارية الحديثة تعتبر وقت
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وأما باقي أنواع الوقت فيعدىا أوقاتًا غير مضيفة لمقيمة. ولما كان مدخل المحاسبة 
عن اإلنجاز ىو أحد المداخل الحديثة، فإنو يعتبر زمن التشغيل فقط ىو الزمن 

المدخل في  المضيف لمقيمة وبقية األنواع غير مضيفة لمقيمة. وىنا تكمن أىمية ىذا
مواجيتو لمتحدي المتمثل في معالجة االختناقات ومحاولة إيجاد الحمول ليا مما 

سينعكس إيجابًا عمى زمن اإلنجاز وذلك من خالل تخفيض الزمن غير المضيف 
لمقيمة وصواًل بو إلى الصفر، وبحيث يصبح زمن اإلنجاز مساويًا لزمن التشغيل 

 الفعمي فقط.
 اط تكهفح ادلنتج يف ظم يذخم احملاعثح عن اإلجناص:اخلطىاخ ادلتثعح يف لٍ

ليس ىناك ثمة مشكمة في تحديد نصيب الوحدة المنتجة من عنصر التكمفة المتغير 
الوحيد فيظل مدخل المحاسبة عن اإلنجاز، وىو عنصر الخامات والمواد، وذلك بسبب 

تتجمى في  طبيعة سموك ىذا العنصر التكاليفي الذي يتسم بالتغير، لكن الصعوبة
عممية تخصيص بقية عناصر التكمفة األخرى وتتمثل في التكاليف التشغيمية عمى 

الوحدات المنتجة. إن عممية التخصيص تمك تتم وفق ىذا المدخل عمى أساس زمن 
اإلنجاز مرجحًا بسعر البيع أو كمية اإلنتاج المباع، أي وفق مقدرة المنتج عمى تحمل 

 :مية وفق المراحل التاليةتمك التكمفة. وتتم ىذه العم
تحديد زمن اإلنجاز لكل منتج مرجحًا بكميات اإلنتاج المباع وسعر البيع، حسب  -ٔ

 المعادلة التالية:

Vtx= Qx. Px. Tx 
 حيث:
Vtx يمثل زمن اإلنجاز لممنتج :x.الترجيح( بكميات اإلنتاج المباع وسعر البيع ( 
Qx كميات اإلنتاج المباع من المنتج :x. 

                                                           
Schemenner, R.1988, "Escaping the black Holes of Cost Accounting" Business 
Horizons, Jan-Feb 



   Throughput Accountingدراست العوامل المؤثرة في تطبيق مدخل المحاسبت عن اإلنجاز 

 أ.د. إبراهيم ميدهو........ في ظل نظم التصنيع المتقدمت، 

 

222 
 

Px:  سعر بيع الوحدة من المنتجx. 
Tx زمن اإلنجاز من المنتج :x. 
تحديد إجمالي قيمة زمن اإلنجاز والعائد لجميع منتجات المنشأة وذلك بعد ترجيحو  -ٕ

 بكميات اإلنتاج المباع وأسعار البيع.
احتساب الوزن النوعي لنسبة زمن إنجاز كل منتج ) بعد ترجيحو بكمية اإلنتاج  -ٖ

وسعر البيع(، إلى إجمالي قيمة زمن اإلنجاز لجميع منتجات المنشأة)بعد المباع 
ترجيحو بكميات اإلنتاج المباع وأسعار البيع(، وذلك لتحديد نصيب كل منتج من زمن 

 اإلنجاز المرجح.
تحديد نصيب كل منتج من التكاليف التشغيمية وذلك من خالل جداء إجمالي  -ٗ

( والتي تمثل نصيب ٖالتي تم الحصول عمييا في الخطوة )التكاليف التشغيمية بالنسبة 
 كل منتج من زمن اإلنجاز المرجح.

وأخيرًا نستطيع القول أنو وخالفًا لمبدأ نظام التكاليف التقميدي، فإن مدخل المحاسبة 
عن اإلنجاز يقوم بعممية قياس التكمفة من خالل الربط بين ىامش اإلنجاز المتحقق 

ا اإلنجاز من موارد من أجل تحقيقو فعميًا، وذلك عن طريق آلية وبين ما استمزمو ىذ
التخصيص التي اتبعيا والتي تجسدت بالتخصيص عمى أساس زمن اإلنجاز المرجح 

 بكميات اإلنتاج المباع وأسعار البيع لقياس المقدرة عمى التحمل بصورة دقيقة.
 إلداسٌح) انتغعري(:ثانًٍا: اعتخذاو احملاعثح عن اإلجناص يف تششٍذ انمشاساخ ا

يعتمد النموذج المحاسبي التقميدي في عممية قياس التكمفة ألغراض اتخاذ قرارات 
التسعير عمى عاممي التكمفة وىامش الربح، إْذ إن سعر البيع في ظل ىذا المدخل 
التقميدي يساوي التكمفة مضافًا إلييا ىامش الربح. أما مدخل المحاسبة عن اإلنجاز 

ة اتخاذ قرارات التسعير عمى تحديد االختناقات الرئيسية ) التي تعيق فيقوم في عممي
تدفق اإلنتاج( وكذلك القيود الخارجية المتمثمة في قيود األسواق، كما تعتمد ىذه اآللية 
عمى تخصيص التكاليف عمى المنتجات عمى أساس نصيب كل ساعة أو وحدة منتج 



   Throughput Accountingدراست العوامل المؤثرة في تطبيق مدخل المحاسبت عن اإلنجاز 

 أ.د. إبراهيم ميدهو........ في ظل نظم التصنيع المتقدمت، 

 

221 
 

صيص الربح المستيدف لكل ساعة أو من القيد أو االختناق وبنفس الطريقة يتم تخ
 وحدة من القيد أو االختناق.

وأخيرًا يتم جمع نصيب كل منتج من تكاليف التشغيل المخصصة والربح المستيدف 
 المخصص إلى تكمفة المواد والخامات لموصول إلى سعر البيع المستيدف.

عمل عمى تعظيم يتبين من ىذه اآللية التي يعتمدىا مدخل المحاسبة عن اإلنجاز أنو ي
مقدار اإلنجاز المتحقق في مرحمة االختناق ألن ىذا األخير ىو الذي يتحكم بصورة 

مباشرة في تحديد ىذا اإلنجاز في األجل القصير مع محاولة معالجة أو إزالة أو كسر 
ىذا االختناق من خالل معالجة أسباب حدوث ىذا االختناق كزيادة وتوسيع الطاقات 

 ة مثاًل.اإلنتاجية المتاح
 

 ادلثحث انثانث
 دساعح تطثٍمٍح عهى ششكح انششوق نهصناعاخ انغزائٍح ادلغاهًح انعايح األسدنٍح

اإلجراءات العممية التي تضمنيا مدخل المحاسبة عن  إلى تحديدتيدف ىذه الدراسة 
 اإلنجاز وكذلك نظرية القيود.. وذلك من خالل:

تكمفة المنتج في ظل مدخل المحاسبة التطبيق العممي لمخطوات المتبعة في قياس  -ٔ
 عن اإلنجاز في ىذه الشركة الصناعية المساىمة العامة األردنية.

التطبيق العممي لمخطوات المطبقة في اتخاذ قرارات التسعير بموجب مدخل   -ٕ
 المحاسبة عن اإلنجاز في ىذه الشركة الصناعية المساىمة العامة األردنية.

 ٍاط تكهفح ادلنتج وفك يذخم احملاعثح عن اإلجناص:أوالً: انتطثٍك انعًهً نم
شركة الشروق ىي إحدى الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية. تنتج ىذه 

 : ٕٕٔٓالشركة وتبيع ثالثة منتجات تفاصيميا كما يمي وعائدة لعام 
 zالمنتج  yالمنتج  xالمنتج  البيان
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 كمية اإلنتاج المباع
 سعر بيع الوحدة

 التشغيل الفعميزمن 
 زمن المناولة
 زمن االنتظار
 زمن التخزين
 زمن الفحص

 الخامات والمواد األولية

 وحدة ٓٓٓٓٔ
 دينار ٓٔ
 سا ٓٔ
 سا ٔ

 سا ٘.ٓ
 سا٘.ٓ
 ساعة ٔ

 دينار ٕٓٓٓٓ

 وحدة ٓٓٓ٘ٔ
 دينار ٘ٔ
 سا ٕٔ
 سا ٘.ٔ
 سا ٘.ٓ
- 
 ساعة ٔ

 دينار ٖٓٓٓٓ

 وحدة ٕٓٓٓٓ
 دينار ٕٓ
 سا ٘ٔ
 سا ٕ
 سا ٔ
 سا ٔ
 ساعة ٔ

 دينار ٓٓٓٓٗ
مع العمم أن تكاليف التشغيل التي تكبدتيا الشركة ككل من أجل عممية إنتاج المنتجات 

 ٓٓٓٓٓ٘بمغت :  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔالثالثة خالل السنة المالية المنتيية في 
كل منتج من منتجات الشركة الثالثة بشكل مستقل ولكن باستخدام آلة  دينارويصنع

 التصنيع نفسيا.
 ٓٓٓٓٛ٘لدى الشركة آلة تصنيع واحدة تبمغ الطاقة التشغيمية القصوى ليا ويتوفر 

 ساعة سنويًا.
ونظرًا ألن الشركة تعمل في ظل بيئة تصنيعية حديثة. فيي ترغب بالقيام بعممية قياس 

 تكمفة منتجاتيا وفق مدخل إداري حديث وقد اختارت مدخل المحاسبة عن اإلنجاز.
ىذه الشركة لموصول إلى تكمفة منتجاتيا وفق ما اختارتو إن الخطوات التي ستتبعيا 

 من مدخل إداري حديث )مدخل المحاسبة عن اإلنجاز( ستأخذ الترتيب التالي:
تحديد زمن اإلنجاز لكل منتج مرجحًا بكميات اإلنتاج المباع وسعر البيع. وفق  -ٔ

 المعادلة التالية:
Vtx= Qx. Px. Tx 

Vtx= 10000  x    10 x    * 13 = 1300000 

Vty= 15000  x 15   * 15 = 3375000 
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Vtz=  20000 x 20 x * 20 = 8000000 
 تم احتسابو وفق المعادلة التالية: xعممًا بأن زمن اإلنجاز من المنتج 

 Tx*وقت التشغيل الفعمي + الوقت غير المضيف لمقيمة =  
 ساعة 13 = 10 + 1 + 0.5 + 0.5 + 1 =

* Ty = 1 + 0.5 + 1.5 + 12 = 15 ساعة 

*Tz = 1 + 1 + 1+ 2 + 15 = 20 ساعة 

تحديد إجمالي قيمة زمن اإلنجاز والعائد لجميع منتجات الشركة وذلك بعد ترجيحو  -ٕ
 بكميات اإلنتاج المباع وأسعار البيع.

Vt= Vtx + Vty + Vtz 

= 1300000 + 3375000 + 8000000 = 12675000 

ة زمن إنجاز كل منتج إلى إجمالي قيمة زمن اإلنجاز احتساب الوزن النوعي لنسب -ٖ
 لجميع منتجات الشركة ) بعد الترجيح(.

%11.63
12675000

8000000

%63.26
12675000

3375000

%26.10
12675000

1300000







Z

Y

X

 

تحديد نصيب كل منتج من التكاليف التشغيمية وذلك من خالل جداء إجمالي ىذه  -ٗ
 (.ٖالتكاليف بالنسبة التي تم الحصول عمييا في الخطوة )

 ٖٓٓٔ٘% = ٕٙ.ٓٔ×  ٓٓٓٓٓ٘من التكاليف التشغيمية =  Xنصيب المنتج 
 دينار
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 ٖٖٓ٘ٔٔ% = ٖٙ.ٕٙ×  ٓٓٓٓٓ٘من التكاليف التشغيمية= Yنصيب المنتج 
 دينار

% = ٔٔ.ٖٙ×  ٓٓٓٓٓ٘من التكاليف التشغيمية=  Zنصيب المنتج 
 دينارٖٓ٘٘٘ٔ

تحديد تكمفة كل منتج من منتجات شركة الشروق وفق مدخل المحاسبة عن  -٘
 إلنجاز:ا

من التكاليف التشغيمية =  Xنصيب المنتج المباع 
10000

51300
13.5 دينار. 

= Xتكمفة الخامات والمواد لممنتج
10000

20000
2  

 دينار ٖٔ.ٚ=  ٕ+  ٖٔ.٘

من التكاليف التشغيمية =  Yنصيب المنتج 
15000

133150
87.8  

= Yتكمفة الخامات والمواد لممنتج 
15000

30000
2 دينار 

 دينار ٚٛ.ٓٔ=  ٕ+  ٚٛ.ٛ

من التكاليف التشغيمية =  Zنصيب المنتج المباع 
20000

50.3155
78.15  دينار 

= Zتكمفة الخامات والمواد لممنتج 
20000

40000
2  دينار 

 دينار ٛٚ.ٚٔ=  ٕ+ ٛٚ.٘ٔ
الشروق الثالثة وفق مدخل ثانيًا: التطبيق العممي لقرار تسعير منتجات شركة 

 المحاسبة عن اإلنجاز:
سياسة شركة الشروق في تسعير منتجاتيا بموجب فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز. تعتمد

 دينار ٓٓٓٓ٘أن الربح المستيدف لمشركة يبمغ ،عمماببإتباع الخطوات التالية
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من  ]دة) القيد( وىو يمثل الطاقات التشغيمية المحدو  [احتساب نصيب كل ساعة  -ٔ
 :التكاليف التشغيمية

نصيب الساعة من القيد = 
580000

500000
86.0    عة/ سادينار 

تحديد نصيب كل منتج من منتجات شركة الشروق الثالثة من التكاليف التشغيمية  -ٕ
 عمى أساس نصيب الساعة من القيد

X =ٓ.ٛٙ دينارX ٔٓ  = دينار ٙ.ٛساعة 
Y =ٓ.ٛٙ           X ٕٔ  =ٔٓ.ٖٕ دينار 
Z  =ٓ.ٛٙ           X ٔ٘  =ٕٔ.ٜ دينار 
 

 ٓٓٓٓ٘الربح المستيدف      
 /سادينار ٙٛٓ.ٓمقدار الربح المستيدف لكل ساعة من القيد = ـــــــــ = ــــــــ=  -ٖ

 ٓٓٓٓٛ٘عدد ساعات القيد        
( ٖة )تحديد نصيب كل منتج من الربح المستيدف من خالل ضرب ناتج الخطو   -ٗ

 في عدد الساعات المستنفذة من كل منتج من المورد النادر.
 دينار ٙٛ.ٓ=  ٓٔ×  ٙٛٓ.ٓمن الربح المستيدف =  Xنصيب 
 دينار ٖٓ.ٔ=  ٕٔ×  ٙٛٓ.ٓمن الربح المستيدف =  Yنصيب 
 دينار ٜٕ.ٔ=  ٘ٔ×  ٙٛٓ.ٓمن الربح المستيدف =  Zنصيب 

نصيب كل منتج من الربح المستيدف نصيب كل منتج من التكاليف التشغيمية +   -٘
 + نصيب الوحدة المنتجة من الخامات = سعر البيع المستيدف

X  =ٛ.ٙ  +ٓ.ٛٙ  +ٕ  =ٔٔ.ٗٙ دينار 
Y  =ٔٓ.ٖٕ  +ٔ.ٖٓ  +ٕ  =ٖٔ.ٖ٘ دينار 
Z =ٕٔ.ٜٙ  +ٔ.ٕٜ  +ٕ  =ٔٙ.ٜٔ دينار 
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 اننتائج:
دراسة العوامل المؤثرة في تطبيق مدخل  بعد إجراء الدراسة النظرية والتطبيقية حول

في ظل نظم التصنيع المتقدمة، فقد توصل الباحث إلى النتائج  المحاسبة عن اإلنجاز 
 التالية:

المساىمة  شركة الشروق لمصناعات الغذائيةكبيرًا لدى  وجد الباحث أن ىناك ميالً  -ٔ
حاسبية واإلدارية المتطورة، لالتجاه نحو استخدام وتطبيق األنظمة الم العامة األردنية،

 من تطور كبير في بيئة التصنيع الحديثة. األردنية وذلك استجابة لما تشيده الشركات
إن التطور الكبير الحاصل في البيئة التكنولوجية التي أصبحت تتصف بيا  -ٕ

أساليب اإلنتاج وطرقيا، أدى إلى ضرورة البحث عن آليات وطرق ومداخل حديثة 
دارتيا وتقييم األداء فييا واستخدام آليات حديثة في عممية اتخاذ لقياس التكمف ة وا 

القرارات اإلدارية كقرارات تسعير المنتجات واختيار مزيج المنتجات وتحديد معايير 
الجودة المطموبة وغيرىا... ومن ىنا وجد الباحث أن المحاسبة عن اإلنجاز تعد فمسفًة 

 ت والطرق الالزمة لتحقيق أىدافيا تمك.مناسبًة لتمك الشركات لتوفير اآلليا
وفروضيا وركز  TOCلقد تعمق الباحث في ىذه الدراسة بمفيوم نظرية القيود -ٖ

الداخمية التي تواجو اإلدارة  اتالبحث عمى التأكيد عمى أىمية التمييز بين االختناق
قيود يدة، وبين القوتحد من تدفق اإلنتاج وتخص الطاقات التشغيمية المحدودة والم

بقيود المنافسة واألسواق أو القيود  الخارجية التي تتجاوز حدود المنظمة وتتعمق
نظرية القيود وما تمخض عنيا من  اإلدارية والمالية وغيرىا. كما ربط الباحث بين

فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز من أجل العمل عمى التركيز عمى ىامش اإلنجاز 
 وتعظيم الربحية.

تطبيق مدخل المحاسبة عن اإلنجاز وبخالف نظم قياس التكمفة وجد الباحث أن  -ٗ
 إلى عالم Cost Worldالتقميدية مّكن من الخروج من عالم التكمفة 

كما تبين لمباحث أن نظرية القيود تقوم عمى العديد  Throughput Worldاإلنجاز
من الفروض وىي فرض وجود قيد أو أكثر يعيق من قدرة المنشأة عمى تحقيق مستوى 
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األداء المطموب األمر الذي يؤدي إلى تخفيض قيمة اإلنجاز اإلجمالي لممنشأة وفرض 
 تعظيم أرباح المنظمة وفرض استخدام ىامش اإلنجاز.

حث ووضح المفاىيم األساسية الالزمة لتطبيق مدخل المحاسبة عن كما بين البا
 اإلنجاز باآلتي:

 معدل اإلنجاز. -أ
 ىامش اإلنجاز. -ب
 المخزون. -جـ
 تكاليف التشغيل. -د
بين الباحث في الدراسة التطبيقية عمى شركة الشروق لمصناعات الغذائية   -٘

بالتأصيل العممي لألسس والمفاىيم المساىمة العامة األردنية أن ىناك ضرورة لمقيام 
 ،ومدخل المحاسبة عن اإلنجاز TOCواإلجراءات العممية التي تضمنتيا نظرية القيود 

وتمبية لذلك فقد أجرى الباحث تطبيقًا عمميًا وبين الخطوات المتبعة في قياس تكمفة 
 المنتج في ظل مدخل المحاسبة عن اإلنجاز في ىذه الشركة.

مدخل المحاسبة عن اإلنجاز ومفيوم نظرية القيود يضطمعان وجد الباحث أن  -ٙ
بأىمية بالغة في عممية اتخاذ القرارات اإلدارية ومنيا قرار التسعير. وذلك من خالل 
تطبيق ما يتضمنو مدخل المحاسبة عن اإلنجاز من مراحل وخطوات لتحديد واتخاذ 

المساىمة العامة قرار تسعير المنتجات في شركة الشروق لمصناعات الغذائية 
 األردنية.

 انتىصٍاخ:
يوصي الباحث بضرورة قيام منظمات األعمال باستخدام األساليب الضرورية  -ٔ

لمتغمب ومعالجة مختمف القيود اإلنتاجية التي تعيق تدفق اإلنتاج والتي تخص الطاقات 
من شأنيا اإلنتاجية المحدودة وعدم توفر المواد األولية وقيود األسواق وغيرىا  والتي 

أن تؤثر عمى ىامش اإلنجاز الكمي لممنظمة. ومن ىذه األساليب استخدام التقنيات 
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الحديثة وتحسين بيئة التصنيع وتخفيض وقت التشغيل وزيادة الطاقة اإلنتاجية لممورد 
 المقيد. األمر الذي سيمكن من زيادة معدل اإلنجاز وتعظيم الربحية الكمية لممنظمة.

ستجابة لما جاء في التوصية األولى بضرورة تطبيق األنظمة يوصي الباحث وا -ٕ
المحاسبية واإلدارية الحديثة الالزمة لقياس التكمفة وتقييم األداء واتخاذ القرارات اإلدارية 

الرشيدة وذلك كبديل عن أنظمة التكاليف التقميدية التي أصبحت ال تالئم البيئة 
 يثة مدخل المحاسبة عن اإلنجاز.التصنيعية الحديثة. ومن ىذه األنظمة الحد

دارة  -ٖ إن تطبيق فمسفة المحاسبة عن اإلنجاز كأحد األدوات والنظم الحديثة لقياس وا 
التكمفة في الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية ألغراض قياس التكمفة وتقييم 

يقة حول ربحية األداء واتخاذ القرارات اإلدارية، يمكن من مد اإلدارة بالمعمومات الدق
كل منتج عمى حده وربحية المنظمة ككل مما يساعد اإلدارة في إجراء تحميل ربحية 

الزبائن كأحد األدوات الضرورية لمكشف عن الزبائن األكثر ربحية واالىتمام بيا وتمبية 
 رغباتيا.

غير المطبقة لمطرق  يوصي الباحث الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية -ٗ
بضرورة استبدال الطرق التقميدية المتبعة في تسعير المنتجات واالنتقال إلى  ديثةالح

التسعير عمى أساس مدخل المحاسبة عن اإلنجاز ألن ذلك سيمكنيا من الربط بين 
الموارد واإلنجاز وكذلك الربط بين التكاليف التشغيمية والقيود واالختناقات التي تعاني 

يود اإلنتاجية المتعمقة بالطاقات اإلنتاجية المحدودة، منيا اإلدارة وبشكل خاص الق
موضوعية من جية ومن كسر تمك  أكثراألمر الذي يمكن من رسم سياسات تسعيرية 

مكن تمك تالقيود والتغمب عمييا وحث اإلدارة عمى إزالتيا من جية أخرى. كما 
 .Target Profitالسياسات من الربط بين السعر ومفيوم الربح المستيدف 

يوصي الباحث الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية بضرورة تبني فمسفة  -٘
المحاسبة عن اإلنجاز ألغراض تسعير المنتجات ألن ىذه السياسة وباعتمادىا عمى 

مفيوم الربح المستيدف ستمكنيا من تحقيق األىداف اإلستراتيجية من خالل التخطيط 
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مان عدم مواجية القيود واالختناقات في المستقبل  لمطاقات اإلنتاجية المستقبمية وض
 والعمل عمى تخطيط الربحية لتعظيميا كيدف إستراتيجي نيائي.
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