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 امللخص 

 ملدخل محاسبة اإل التعرف على إمكانية تقي تهدف الدراسة الحالية إلى
ً
 (Throughput Accounting) نجازيم االداء وفقا

الدراسة، وتصميم استبانة  ةاالسمنت. ولتحقيق هدف الدراسة تم صياغة فرضي قطاع العاملة في بالشركات الصناعية الليبية

ليتم تحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي العاملتين في غرب ليبيا  شركتينوزعت على مدراء اإلدارات املالية واملحاسبين بال

(SPSSوقد استخدم مقياس ليكرت ذو الخمس درجات ،) واختبار املرجح، ت واملتوسط الحسابيالنسب املئوية والتكرارا، و 

( الختبار فرضية الدراسة وتحليل النتائج. خلصت الدراسة بشكل عام إلى إمكانية تقييم األداء Wilcoxon-Test) لكوكسنيو 

وفقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز بالشركات الصناعية الليبية. لذلك يوص ي الباحث بضرورة االهتمام بتطبيق محاسبة اإلنجاز 

واملهنيين من خالل  ن، ودعم التعاون ما بين االكاديمييدخل لقياس وتقييم األداء في ظل التنافسية العالية املحلية والعامليةكم

 اقامة الدورات والبرامج التدريبية، ومتابعة املستجدات التكنولوجية الحديثة لتوعية االدارة العليا .

 األداء ، قطاع االسمنتنجاز ، تقييم محاسبة اإل الكلمات املفتاحية : 
ABSTRACT 

Th current study aims to identify and possibility of the adoption and implementation of the Throughput Accounting (TA) approa ch 

to evaluate the companies’ performance in the Libyan cement industry (LCS). To achieve this objective, hypothesis was formulated and a 

review of relevant literature was employed. In order to generate the necessary data for this study, two sets of population were considered. 

These were practicing accountants and chief accountants of only two companies manufacturing cement in the western region  of  Libya. The 

questionnaire was the major instrument used for data collection. The Wilcoxon-Test tool was employed by researchers in the testing the only 

hypothesis stateded in this study. In general, the findings show that information provided by TA helps in evaluate the performance in cement 

industry. The study recommended a set of points including: Libyan industrial companies should adopt the concept of Throughput Accounting 

if there must promote their competitiveness within the local and global market, as well as support cooperation between academics  and 

practitioners by specialized training sessions on the importance of using TA in New Manufacturing  Environment.  

Keywords: Throughput Accounting, Performance Assessment, Libyan Cement Industry.  
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 املقدمة . 1

 لدى املسؤولين وخاصة صانعي ومتخذي ا يعتبر
ً
 كبيرا

ً
لقرار. ومع التقدم األداء من املواضيع الهامة التي تأخذ حيزا

التكنولوجي في بيئة التصنيع الحديثة وما صاحبها من تزايد حاجات املجتمع، وندرة املوارد وازدياد حدة املنافسة املحلية والعاملية، 

ذي دفع الوحدات االقتصادية إلى االهتمام بموضوع تقييم االداء، وما زاد أيضا من هذا االهتمام هو الرغبة في تحسين األداء ال

 جوهريا لبقائها وعدم زوالها. 
ً
 لم يعد اختياريا تلجأ إليه اإلدارة ولكنه أصبح شرطا

 وكان من أهم املداخل واألساليب املقترحة مدخل محاسبة االنجاز، والذي ظهر نتيجة التطورات الحديثة لنظرية القيود

(Theory of Constraint،) زمة لدعم وتطبيق مفاهيم التطوير املستمر والتنمية الال  اتوملواجهة احتياجات االدارة من املعلوم

لقد فرضت البيئة الحديثة في مجال االنتاج على الوحدات الصناعية حسن استغالل الفرص  املستدامة التي تبنتها النظرية.

ؤثرة على األداء بشكل املتاحة واملوارد، وهذا ال يتم بدون نظام فعال ودقيق وشامل لتقييم األداء يأخذ في اعتباره العوامل امل

 من دوره في توفير االساس األمثل للبيانات واملعلومات لتحقيق  أساس ي.
ً
وجاء التركيز على تقييم أداء الشركات واملصانع انطالقا

 . في هذا اإلطار وبالنظر إلى واقع قطاع صناعة اإلسمنت في ليبيا من حيث كبر حجم املصانع وضخامة األموالالتنمية املستدامة

(، وفي ظل مستقبل واعد ونمو متزايد شجعت الحكومة الليبية القطاع الخاص واملستثمرين 2019ليبيا أوبزرفر، املستثمرة بها )

 .( ;2013GCMElbah 2005 ,)في مصانع مختلفة من أجل زيادة االنتاج وتحسين الجودة وتخفيض التكاليف  األجانب لالستثمار

وألن أنظمة وأساليب املحاسبة االدارية التقليدية تواجه مشاكل وصعوبات أدت الى قصورها على املستويين النظري والعملي 

كما غاب استخدام املداخل املستحدثة في بيئة  .(Copuroglu & Korkmaz, 2018؛ 2007؛ الشقاحين،1999)الدرويش، 

التصنيع الحديثة والتي من أهمها مدخل محاسبة اإلنجاز في الشركات الصناعية الليبية، كما هو مثبت في الدراسات السابقة 

 (.2013؛ الصقع،  2013)السريتي، 

ة اإلنجاز في البيئة املحلية لتقييم األداء في بيئة التصنيع تطبيق مدخل محاسب ستكشاف مدى إمكانيةال هدفت الدراسة الحالية 

الحديثة، والتعرف على مدى قدرة اإلدارة بالشركات الصناعية الليبية على تطبيق مدخل محاسبة اإلنجاز بغرض االستفادة منه 

تقييم األداء طبقا ملفهوم محاسبة  تتوافر في التالية : في تقييم األداء. ولتحقيق االهداف املذكورة أعاله، تم صياغة الفرضية

  .اإلنجاز مجموعة من املعايير تعكس خواص األداء

  الجانب النظري . 2 

 الدراسات السابقة 1.2

إلى ابراز  هدفت  "بعنوان: "مدى فعالية املحاسبة عن اإلنجاز في ضوء بيئة التصنيع الحديثة (2004دراسة )مؤمنة، - 

لتصنيع الحديثة، وتقييم مدى فاعليته في توفير املعلومات الالزمة لتقييم االداء، واستكشاف وتشخيص أهم املستجدات في بيئة ا

إمكانية تطبيق املحاسبة عن اإلنجاز كأداة لتقييم األداء باملنشآت الصناعية السعودية والوقوف على أهم معوقات التطبيق 

اعتماد الشركات الصناعية على أنظمة وتقنيات التصنيع املتقدمة  توصلت الدراسة الى جملة من النتائج كان من أبرزهاو  وتحليلها.

 مدخل املحاسبة عن اإلنجاز في السعودية 
ً
املرنة واملتكاملة، كما أوضحت ان نسبة كبيرة من املنشآت الصناعية طبقت فعال

القيود التي تعوق العمليات  بهدف التطوير والتحسين املستمر لألداء، كما عكست نتائج الدراسة امليدانية وجود العديد من

 .اإلنتاجية والتي تؤثر على معدل اإلنجاز الكلي في الشركات السعودية

 Century Management Accounting Systems and Work Processبعنوان: " (Kulesza et al.,2011دراسة ) -

Theories " ة التصنيع الحديثة ملساعدة االدارة على اتخاذ هدفت إلى البحث عن أدوات حديثة لتطوير املحاسبة االدارية في بيئ
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القرارات، وتحسين العمليات التشغيلية واالدارية لزيادة املبيعات، وتحقيق أقص ى درجات الربحية. كان من أبرز نتائجها أن نظرية 

ومعرفة أوجه القصور في  ( ركزت على تحسين االنتاجية وادارة املخزون ألنها جزء ال يتجزأ من الكفاءة االنتاجية،TOCالقيود )

نظم االنتاج والتكاليف التقليدية، إضافة الى تحديد وقياس القيود التي تعوق العملية االنتاجية من تحقيق الكفاءة املثلى 

 وتعظيم اإلنجاز معتمدة على الوقت كعامل أساس ي في تقييم األداء.

سبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات بيئة التصنيع بعنوان: "مدى إمكانية تطبيق مدخل املحا (2011دراسة )العجلة،  -

هدفت إلى بيان واستكشاف إمكانية تطبيق املحاسبة عن اإلنجاز في ضوء املستجدات الحديثة في بيئة التصنيع  "الحديثة 

الى  توصلت الدراسةو  بهدف ترشيد القرارات باملنشآت الصناعية في قطاع غزة والوقوف على أهم معوقات التطبيق وتحليلها.

أن معظم الشركات الصناعية لديها مقومات تطبيق مدخل املحاسبة على اإلنجاز، ولكن ال تقوم بتطبيقه ألسباب عديدة تتمثل 

في الظروف السياسية واالقتصادية السائدة، وعدم رغبة الشركات في التغيير وسهولة إعداد القوائم املالية والتكاليفية في ظل 

 دية والرضا بما تقدمه من معلومات.املداخل املحاسبية التقلي

بعنوان: "مدخل محاسبة االنجاز لتطوير نظم التكاليف في ضوء االتجاهات الحديثة للمحاسبة  (2015دراسة )عابدين،  -

" هدفت الى دراسة استخدام محاسبة االنجاز كمدخل لتطوير نظم التكاليف في ضوء االتجاهات الحديثة للمحاسبة االدارية 

توصلت الدراسة و  والى دراسة أهمية استخدام محاسبة االنجاز في قياس وتقييم أداء الشركات الصناعية الفلسطينية.االدارية، 

إلى جملة من النتائج كان أهمها ان إدارة الشركات تعمل على تحقيق التكامل بين نظم التكاليف ومحاسبة اإلنجاز، بغرض تطوير 

 ئمة ألغراض التخطيط والرقابة و تقييم وقياس االداء. تلك النظم، ولتوفير معلومات كافية ومال 

هدفت الدراسة إلى تطوير  " Throughput Accounting: A Case Studyبعنوان: " (Anwarul Islam, 2015دراسة ) -

بيق (، وتناولت احتمالية تغيير املمارسات املحاسبية عند تطTOCأشكال مختلفة ملحاسبة اإلنجاز مستمدة من نظرية القيود)

 محاسبة اإلنجاز، واستخالص األدلة على هذا التغيير من خالل دراسة حالة إلحدى شركات صناعة الغزل والنسيج الهندية.

 خاصة في ظل الظروف الصعبة  وتوصلت الدراسة الى أن تغير املنشآت نحو نظام محاسبي يعتمد على اإلنجاز هو
ً
األكثر احتماال

 تمثلة في املنافسة الحادة .التي تواجه غالبية املنشآت، وامل

" قدمت الدراسة بهدف بعنوان: "أثر تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد القرارات االدارية  (2017دراسة )أبورحمة، -

التعرف على أثر تطبيق محاسبة االنجاز كأداة لترشيد القرارات االدارية في املنشآت الصناعية الفلسطينية من خالل أثره على 

ومن ضمن لتكلفة وترشيد قرارات تخطيط الربحية، وترشيد قرارات االستثمار في اآلالت واجراء التحسينات على املراحل.قياس ا

ى التوصل للمستوى األمثل دوات واألساليب التكاملية والساعية إلتعتبر من األ أن محاسبة اإلنجاز إلى الدراسة إليه  ما توصلت

 .لإلنجاز

" تهدف الى التعرف على واقع بعنوان: "دور محاسبة اإلنجاز في تفعيل نظام التكاليف (2017الي، دراسة )الشعباني & الحي -

نظام التكاليف القائم، وتقييم مدى تفعيل مفهوم محاسبة اإلنجاز ألنظمة التكاليف القائمة عن طريق توفير املعلومات املالئمة 

محاسبة اإلنجاز توصلت الدراسة الى أن و  الشركة العامة لصناعة األدوية.لإلدارة، وتطبيقه في حدود قياس تكلفة وحدة املنتج في 

توفر مقاييس أفضل ومعلومات أكثر دقة حيث تظهر الخسائر التي تتحملها الشركة خالل الفترة، فضال عن أن نسبة هامش 

 اإلنجاز والتي تشير إلى ضعف كبير في أداء الشركة وانخفاض شديد إلنجازها. 

" هدفت إلى توضيح دور محاسبة بعنوان: "محاسبة االنجاز في قياس الكفاءة التشغيلية (2019& حسن،  يهيدراسة )ابر - 

توصلت الدراسة الى   الى توضيح بعض القيود ومسبباتها.و االنجاز في قياس الكفاءة التشغيلية لشركة مصافي الوسط باإلضافة
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تساعد في قياس الكفاءة التشغيلية مثل )هامش االنجاز، معدل استنتاجات من اهمها أن محاسبة االنجاز توفر مؤشرات 

 االنجاز(، والتي بناًء عليها تحدد القيود )نقاط الضعف( بالشركة.

 Using Throughput Accounting for Cost Managementبعنوان: " (Kadhim, Najm & Kadhim, 2020دراسة ) -

and Performance Assessment: Constraint Theory Approach"  هدفت إلى استخدام محاسبة اإلنجاز كمدخل لتطوير

توصلت الدراسة الى ان املعلومات و  أنظمة محاسبة التكاليف في بيئة التصنيع الحديثة وتقييم أداء الوحدات االقتصادية.

ادية في تطبيق مبدأ القيود فة وفي تقييم كفاءة وفعالية أداء الوحدة االقتصلاملقدمة من محاسبة اإلنجاز تساعد في قياس التك

 ومالءمته لبيئة األعمال الحالية.  

 : من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح بشكل عام أنها:التعليق على الدراسات السابقة 

اتفقت على القصور والتقادم الذي يعتري نظم املحاسبة اإلدارية التقليدية وأساليب تقييم االداء التقليدية في ظل بيئة  -

 لتصنيع الحديثة .ا

كثرة الدراسات التي تناولت األساليب واألدوات الحديثة إلدارة التكلفة وندرة في الدراسات التي تناولت األساليب واألدوات  -

 املناسبة لبيئة التصنيع الحديثة واالستفادة منها في العمليات االدارية ألغراض قياس وتقييم االداء.

بية أهمية االستفادة من استخدام املداخل الحديثة للمحاسبة اإلدارية في التحسين أغفلت الدراسات في البيئة اللي -

 املستمر وتعظيم اإلنجاز وزيادة الربحية في ظل بيئة انتاجية ذات اختناقات تعتمد على الوحدات املنتجة في تقييم االداء.

مع إهمال عناصر أخرى في غاية األهمية مثل ركزت الكتابات املحاسبية على عنصرين رئيسين فقط وهما التكلفة والجودة  -

 الوقت واملرونة في املزيج االنتاجي ورقابة املخزون. 

 : وعليه فإن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي

 اعتمدت على اجراء دراسة ميدانية لبيئة صناعية محلية محددة املعالم تختلف عن البيئات الصناعية األخرى املتقدمة-

.
ً
 ومحاسبيا

ً
 ومعلوماتيا

ً
 تكنولوجيا

تعميق فكرة استخدام محاسبة اإلنجاز كأحد مداخل نظرية القيود ملساعدة اإلدارة في القيام بوظائفها: التخطيط والرقابة -

 وتقييم االداء.

املخزون ومقاييس  ركزت الدراسة الحالية على مقاييس األداء غير املالية )التشغيلية( وهي مقاييس مرتبطة بالرقابة على-

املرونة االنتاجية ومقاييس مرتبطة بالزمن )أداء التسليم(، وتجاهلت مقاييس أخرى كمقاييس جودة املنتج واالنتاجية كونها 

 عناصر مرتبطة بامليزة التنافسية. 

 تقييم األداء في بيئة التصنيع الحديثة 2.2

مجموعة من املقاييس وقسمها إلى قسمين: مؤشرات تقييم األداء  طرح الفكر املحاسبي واملالي إلجراء عملية تقييم االداء

(. عملت األدوات التقليدية لتقييم األداء 2018؛ سعودي، 2013املالية )التقليدية(، ومؤشرات تقييم األداء غير املالية )السريتي، 

التكاليف املعيارية( بنجاح في بيئة ميزها التوسع الشامل للوحدة االقتصادية )مقاييس التحليل املالي، التقارير، مراقبة املوازنات و 

في القدرات اإلنتاجية وإدارة العمليات من أجل الرقابة على التكاليف التي كانت الشغل الشاغل في تلك الفترة لجميع الوحدات 

االجراءات التصحيحية االقتصادية، وساهمت في تحديد األسباب واملسؤولين عن االنحرافات الواردة في االداء الفعلي وايجاد 

(. وعندما أصبحت البيئة سريعة التغير في متطلباتها 2018املناسبة )مؤشرات طغى عليها الطابع املالي واملدى القصير( )سعودي، 

ومواردها، وازدياد االعتماد على التقنيات واملفاهيم الحديثة في مجاالت االدارة والتسويق واملحاسبة جعل أساليب تقييم االداء 
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التقليدية موطنا للعديد من االنتقادات التي أظهرت قصور عملية قياس وتقييم األداء، كإغفالها للنتائج طويلة األجل عند تقييم 

األداء التي تبدو في الوقت الحاضر أكثر أهمية في ظل فرض استمرارية الوحدة االقتصادية. كما أن مؤشرات التقييم التقليدية 

لة على انتاج كميات كبيرة تؤدي إلى زيادة املخزون، ليس هذا فقط بل فشلت مؤشرات األداء التقليدية تشجع مؤشرات الكفاءة لآل

 ( .2013في التقرير عن بعض االمور الجوهرية مثل الجودة وزمن االنتاج الكلي واملرونة اإلنتاجية )السريتي، 

قد تم استحداث أساليب حديثة تسمح بإحداث وكانعكاس لالنتقادات التي واجهت أساليب تقييم األداء التقليدية ف

التكامل في عملية تقييم أداء الوحدات االقتصادية وجعلها غير مقتصرة على قياس األحداث املالية لتتعداها إلى قياس األحداث 

التصنيع الحديثة غير املالية املؤثرة في األجلين  القصير والطويل. وخاصة في ضوء املداخل املحاسبية الجديدة وفي نطاق بيئة 

أخذت مقاييس األداء التشغيلية )غير املالية( أهمية كبيرة لم تشهد لها مثيل من قبل، وخاصة أن الهدف األهم هو التركيز على 

 التحسين املستمر لكل نشاط أو فعالية.

ام تخطيط موارد التصنيع لقد أفرزت الكتابات في املحاسبة اإلدارية عن تصنيف بيئة التصنيع الحديثة إلى بيئتين هما: نظ

Manufacturing Resource Planning  ( ونظرية القيود ،TOC( حيث يمثل نظام تخطيط موارد التصنيع ،)MRP)  منهج

التصنيع املعتمد على التخطيط التشغيلي واملالي للوحدة الصناعية مع محاكاة النظم الفرعية املترابطة من خالل اإلجابة على 

( على إدارة القيود من خالل خمسة خطوات للتحسين TOC( ، بينما تركز نظرية القيود )Vollmann et al.,1997أسئلة ماذا لو )

(تحديد كيفية استغالل 2( تحديد قيود النظام )1(، ذكرها جولدريت في كتابه الهدف هي: )Goldratt & Cox, 1992)املستمر

( لتجنب الخمول 1( الرجوع إلى الخطوة )5( رفع قيود النظام )4) 2( إخضاع جميع العمليات للخطوة رقم 3قيود النظام )

 .(Kadhim et al., 2020:765( )1والكسل، كما بينه الشكل رقم )

 نظرية القيود ومحاسبة اإلنجاز ومالءمتهما لبيئة التصنيع الحديثة  2-3

بتكنولوجيا ثابتة وبسيطة إن نظم التكاليف التقليدية صممت للوفاء باحتياجات ومتطلبات بيئة صناعية تتسم 

خالل الثمانينات من القرن  New Manufacturing  Environment (NME)ومستقرة، ومع ظهور بيئة التصنيع الحديثة

 نتاجية،ول لإل نها العدو األ أووجهت لها االنتقادات ووصفت بالعشرين، تبين عدم الدقة والقصور في مداخل التكلفة التقليدية، 

استخدام ما استحدث في ظل بيئة التصنيع الحديثة من مداخل وأدوات حديثة إلدارة   اإلنتاجية البد منولكي يمكن تحسين 

التكلفة، من أهمها نظرية القيود وما نتج عنها من محاسبة اإلنجاز، والتي تقدم مجموعة من مقاييس األداء التشغيلية، وتعطي 

 ; 2013الصقع،  ; 2004ات بدال من التركيز على تحليل التكاليف )مؤمنة، أولوية لهامش اإلنجاز املتحقق كأساس التخاذ القرار 

 (.2019ابريهي و حسن، 

( Goldratt & Cox, 1984( األداة املالءمة لتقييم نتائج العمليات قبل وأثناء وبعد التشغيل )TOCتوفر نظرية القيود )

(، Anwarul Islam, 2015للظروف املحيطة باملنشأة )وتستخدم مؤشرات وسيطة تسمح بإجراء التصنيع بشكل متزامن ومدرك 

،  Throughputاألداء التشغيلي من خالل مجموعة من املؤشرات مثل اإلنجاز واعتمدت نظرية القيود على قياس

. ولتحقيق زيادة اإلنتاجية للعمليات الصناعية يتطلب Operating Expenses ، ومصروفات التشغيل Inventoryواملخزون

لحاجة إلى تخفيض مستويات املخزون مع مرونة أكثر في االنتاج وتدفق أسرع في خطوط االنتاج وتجنب االنقطاعات أو األمر ا

  املعوقات في العمليات االنتاجية.

املحاسبة اإلدارية، حيث اهتمت املحاسبة اإلدارية بالبحث عن أساليب تساعد في عملية لها عالقة بنظرية القيود 

لعمل النظام، بينما استخدمت نظرية القيود وما نتج عنها من البحث حول قيود النظام ومحاولة التخلص التحسين املستمر 
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 ,Corbett) منها كأسلوب إداري مبتكر لحل املشاكل داخل خطوط التشغيل بالنظام من أجل تحقيق تحسين مستمر لألداء

1988.)   

حيث ركزت نظرية القيود على أهمية الزمن واملتمثل في سرعة اما عن أهمية الزمن لنظرية القيود ومحاسبة اإلنجاز، 

االستجابة لطلبات العمالء من خالل تخفيض زمن دورة التصنيع والشحن للمنتج فطلب العمالء يتطلب وقت تنفيذ أقصر، 

 عل اإلنجاز كمعدل لتوليد النظام لألموال )
ً
يتم من خالل: تخفيض  (، وتعظيم اإلنجاز قدKroll, 1998ونظرية القيود تركز أيضا

وعن أهمية  (.Kee,1995) وتخفيض املخزون، وتحسين االنتاجية والجودة وتخفيض زمن دورة التشغيل، وقت التنفيذ الكلي،

في الوقت الالزم لتحويل املواد  الزمن بالنسبة ملحاسبة اإلنجاز يعتبر أحد الدعائم الرئيسية ملحاسبة االنجاز، ويتمثل زمن اإلنجاز

الى منتجات تامة الصنع مباعة وقد قسم زمن االنجاز إلى : وقت التشغيل، وقت الفحص، وقت التحريك، وقت االنتظار، الخام 

(، حيث يمكن تخفيض وقت التنفيذ الكلي من خالل االقتصار على إنتاج املنتجات التي 2012)محمد، الفيومي، وقت التخزين

لخروج من نقطة االختناق وتحويل كامل الطاقة لتلك املنتجات والتوقف عن إنتاج تلبي طلبات العمالء مع التركيز على الجودة وا

وعليه تتناسب بيئة عمل املحاسبة  .(Goldratt & Fox,1993نقالعن  Ifandoudas & Gurd, 2010) منتجات أو أجزاء معيبة

 قتصادية في الوقت الحالي.عن اإلنجاز مع بيئة التصنيع الحديثة التي تمثل الواقع العملي لجميع الوحدات اال

 أساليب وأدوات القياس في محاسبة اإلنجاز 2-4

جولدريت وكوكس  التي وضعها (TOCتنبع فكرة محاسبة اإلنجاز من فلسفة التصنيع التي قامت على نظرية القيود )

(Goldratt & Cox, 1984من خالل ثالثة مقاييس تشغيلية هي: اإلنجاز )Throughput د النظام لألموال عن يمثل سرعة تولي

 ما تتضمن تكلفة املواد املباشرة فقط إال أنها قد تشمل
ً
 طريق املبيعات وهو الفرق بين سعر البيع املنتج وتكلفته املتغيرة التي غالبا

(، Myrelid & olhager, 2015تكاليف العقود من الباطن والعموالت والرسوم الجمركية وتكاليف نقل الخامات )

(، 2018الذي يمثل جميع املوارد املالية التي تستثمر في شراء مدخالت العملية االنتاجية )خطاب،   Inventoryواملخزون

تضم تكاليف العمل والتكاليف اإلضافية  -التي تشمل جميع املوارد املالية Operating Expense ومصروفات التشغيل 

مة لتحويل املواد الخام إلى عائد إنجاز يغطي تلك املصروفات التي تحدث الالز  -الصناعية باإلضافة الى التكاليف البيعية واإلدارية

خالل الفترة، وكلها تعامل معاملة التكاليف الدورية التي تحمل على الفترة املحاسبية التي أنفقت فيها وال تخصص على املنتجات 

(Sheu, Chen &  Kovar,2003 ). 

قاييس التشغيلية مجموعة أخرى من املقاييس املالية هي: صافي الربح على تلك امل (Goldratt & Fox, 1986ثم أضاف )

Net Profitالعائد على االستثمار ،Return on Investment (ROI)التدفقات النقدية ،Cash Flow إال أن ، Bragg  اكتفى

ايير والقواعد املحاسبية، بينما بمقياسين هما: االستثمارات وصافي الربح على أساس أن االستثمارات تعرف بنفس ما ورد في املع

 منه التكاليف املتغيرة والتكاليف التشغيلية األخرى، وال تعد املنتجات التي لم 
ً
يعرف صافي الربح على أنه عائد اإلنجاز مطروحا

أما  (.Bragg, 2012تباع وتبقى كمخزون بمثابة عائد لإلنجاز إال بعد بيعها، وال يتضمن املخزون سوى تكلفة املستهلك من املواد )

 :شرات قياس اإلنجاز فهي مستمدة من مجموعة من املفاهيم األساسية لتطبيق محاسبة اإلنجاز: فيما يلي إيجاز لهامؤ  عن

: هامش اإلنجاز وتعظيم القيمة 
ً
 أوال

 ملدخل محاسبة اإلنجاز املبيعات فقط هي التي تضيف قيمة للوحدة االقتصادية، ويجب التركيز واالهتمام
ً
باملبيعات  طبقا

كأساس لقياس وتقييم مدى كفاءة وفعالية إدارة الوحدة االقتصادية بصفة عامة واملوارد املقيدة بصفة خاصة )عابدين، 

(. يرى مؤيدو اإلنجاز أن هامش اإلنجاز للوحدة االقتصادية ينتج من سلسلة القيمة التي تضاف للمواد املباشرة بتحويلها 2015
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بأنها اإليرادات ناقص تكاليف املواد املباشرة للبضاعة املباعة )عنصر  (Horngren(، ويعرفها )2013إلى منتج مباع )الجبلي، 

 التكلفة املتغيرة الوحيد(.

وبناًء على هامش اإلنجاز يمكن الحكم على الكثير من املسائل املتعلقة بالعمليات التشغيلية في الوحدة االقتصادية واتخاذ 

 ,Horngren, 2009التصنيع وتحديد مزيج املنتجات الذي يحقق الربحية العالية للوحدة االقتصادية ) القرارات املتعلقة بعملية

p540.) 

( ان معادلة هامش اإلنجاز تختلف من ميدان آلخر حيث تعتمد على نسبة املواد املباشرة في 2019ويرى ابريهي و حسن )

املواد املباشرة نسبة كبيرة من تكاليف االنتاج بينما في وحدات  تكاليف االنتاج. ففي بعض الوحدات االقتصادية تشكل نسبة

اقتصادية أخرى ال تشكل تلك األهمية، وبالتالي ال يمكن الحكم عليها في اإلنجاز، وبناًء على ما تقدم فإن معادلة هامش اإلنجاز 

 :تصبح كاآلتي

 

 

 

ين اإلنجاز املحقق من كل منتج وبين ما استنفذه من تكلفة املورد وبالرجوع إلى أن محاسبة اإلنجاز تؤسس على محاولة الربط ب     

وذلك بهدف ترشيد القرارات اإلدارية املتعلقة باختيار تشكيلة  ملنتجات حسب الربحية النسبية لها،املقيد حتى يمكن ترتيب ا

 ( نسبة هامش اإلنجاز وذلك كما يلي:2013املنتجات املثلى، بينما حدد الكومي )

 

 

 

( إلى أن هامش اإلنجاز يعبر عن دالة مكونة من أربعة عناصر وهي سعر البيع، سعر شراء املواد الخام، 2013كما اشار الكومي )    

 معدل استخدام املواد الخام، ومقدار اإلنجاز املحقق.

  ثانيا: معدل اإلنجاز كمقياس إلدارة القيود

 ملدخل محاسبة اإلنجاز يكون الترك
ً
، وتفترض محاسبة اإلنجاز أن األداء الفعال في القيود واالختناقات يز على إدارةوفقا

( . كما ينظر إلى معدل اإلنجاز على أنه مقياس 2013قياس وتطوير مستوى اإلنجاز هو تحديد معدل اإلنجاز لكل قيد )الكومي، 

ء من التصنيع واتمام املنتج سواء كان هذا لسرعة دوران األموال في الوحدة االقتصادية، أي منذ بداية عملية اإلنتاج الى االنتها

 أطول 
ً
الوقت يضيف أو ال يضيف قيمة للمنتج. مما يساعد إدارة الوحدة االقتصادية في التعرف على األنشطة التي تستغرق وقتا

علي، والتي وتكلفة أكبر، واألنشطة التي تعوق التدفق الطبيعي لإلنتاج بدال من االقتصار فقط على عمل معدالت التشغيل الف

(. ويمكن 2013قد تخفي كفاءة استغالل الوقت الكلي كأحد املوارد الهامة، ومستوى جودة األداء في العملية اإلنتاجية )الكومي ، 

 حساب معدل اإلنجاز كما يلي:

 

 

 

 

 هامش االنجاز لكل ساعة تشغيل في املورد املقيدنسبة هامش اإلنجاز ألي منتج= 

 التكلفة لكل ساعة تشغيل في املورد املقيد                                            

 عدد الوحدات الجيدة املباعة×  وقت التشغيل الفعلي×  عدد الوحدات املنتجةل اإلنجاز= معد

   وقت التشغيل الفعلي      وقت التصنيع الكلي        عدد الوحدات املنتجة                    

 تكلفة املواد املباشرة )في شركات معينة( –هامش اإلنجاز = إيراد املبيعات 

 ركات أخرى(تكلفة االنتاج املتغيرة )في ش –هامش اإلنجاز= إيراد املبيعات 
 

 نسبة الناتج الجيد املباع× كفاءة دورة التصنيع× معدل اإلنجاز = معدل التشغيل الفعلي
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 :معدل اإلنجاز باملعادلة التالية ( إمكانية حساب32، ص  2014كما بين عابدين )

 

 

 

 

: املخزون
ً
  ثالثا

يعتبر املخزون في محاسبة اإلنجاز غير معبر عن قيمة اإلنجاز، بل هو تعطيل لتدفق االيرادات داخل الوحدة االقتصادية، 

 يمكن القول ان الربح 
ً
كما أن زيادة املخزون تؤدي إلى زيادة الزمن الالزم للتصنيع، وهذا يؤدي إلى انخفاض األرباح النهائية، إذا

 املخزون، ويمكن التعبير عن ذلك باملعادلة التالية: يتناسب عكسيا مع مستوى 

 

 

ويمكن إيضاح املقصود بالزمن الالزم للتصنيع بأنه الزمن الالزم لتغيير املادة الخام إلى منتج نهائي من خالل دورة الزمن املتعلقة 

 باملخزون وتشمل كل من:

 معدل دوران املخزون في كل منتج. -

 من أنواع املواد الخام. معدل دوران املخزون في كل نوع -

 فترة )مدة( التخزين.  -

: تكاليف التشغيل في ظل محاسبة االنجاز
ً
 رابعا

تستند محاسبة اإلنجاز على تبويب عناصر التكاليف إلى نوعين: األول هو عنصر املواد املباشرة والثاني هو عنصر      

ة لتحويل املواد الخام إلى إنجاز لتوليد االموال، إذ أنَّ هذه تكاليف التشغيل، وهي كل األموال التي تنفقها الوحدة االقتصادي

( تضم هذه التكاليف Goldrattالتكاليف ضرورية وبدونها ال تتمكن الوحدة من تنفيذ مهامها، وحسب وجهة نظر جولدريت )

دينة، وتعد تكاليف ثابتة في األجل األجور املباشرة والتكاليف الصناعية غير املباشرة واملوارد والتعاقدات الخارجية والفوائد امل

 (.2017القصير، وتحمل على الفترة وليس على املنتجات )الشعباني& الحيالي، 

: معدل استغالل اآلالت: 
ً
 خامسا

يتم الربط بين مقدار هامش اإلنجاز املتحقق وبين ما استنفذه من تكلفة املورد املقيد، حتى يمكن ترتيب املنتجات        

(. واملزيج األمثل للمنتجات يتحقق من خالل توافر 2017القرارات املتعلقة باملزيج األمثل للمنتجات )أبورحمة، بهدف ترشيد 

 املرونة في استخدام اآلالت باملتغيرات التالية:

 القدرة على تغيير املزيج اإلنتاجي بسرعة. -

 زمن تجهيز اآلالت. -

 زمن توقيت اآلالت. -

 

 

 الزمن الالزم للتصنيع× زمن اإلنجاز = قيمة اإليرادات 

 العائد لكل وحدة زمن )ساعة عمل(معدل اإلنجاز = 
 وحدة زمن )ساعة عمل(التكلفة لكل                          
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: وقت االنجاز
ً
 سادسا

ت )الزمن( يعتبر أحد الدعائم املستحدثة ملدخل محاسبة اإلنجاز، واملقصود بالزمن هنا وقت اإلنجاز عنصر الوق

Throughput Time  وهو عبارة عن الوقت املستنفد في تحويل املواد الخام إلى منتجات تامة الصنع مباعة. ويرى الشعباني

ن املخزون ونتخلص من النفايات في الخطوط االنتاجية، ( لتحسين )تخفيض( وقت اإلنجاز يجب أن نحد م2017والحيالي )

فالحد من املخزون يسمح لفريق العمل للتركيز على ما يحتاجه العمالء، وهذا يتوافق مع تخفيض التكاليف التشغيلية بتخفيض 

 كمية الوقت والجهد.

هو وقت التشغيل، ووقت ال يضيف ( إلى أهمية تبويب عناصر وقت اإلنجاز إلى وقت يضيف قيمة و 2011ويشير العشماوي )

قيمة وهو وقت الفحص واملرور واالنتظار والتخزين، وليتم تعظيم إنجاز القيد  يجب تجاوز جميع األوقات التي تعد ضائعة، 

 وبالتالي فإن وقت االنجاز يحسب وفق املعادلة اآلتية:

 

 

 (81،  ص 2012ويتكون هذا الوقت من العناصر التالية : )محمد، 

 التشغيل: يمثل الوقت الفعلي لغرض تصنيع املنتج.وقت  -1

 وقت الفحص: يمثل وقت الفحص الالزم  للتأكد من مطابقة املنتج للمواصفات. -2

وقت التنـقل بين األقسام االنتاجية: يمثل الوقت الالزم النتقال املواد أو األجزاء املكملة للمنتج فيما بين األقسام  -3

 اجية لحين إكمال املنتج.االنتاجية أو مراحل العمل االنت

وقت االنتظار: يمثل مقدار الوقت الذي يقضيه املنتج في انتظار التشغيل أو الفحص أو االنتقال أو الشحن في القسم  -4

 االنتاجي.

وقت التخزين: يمثل الوقت الذي تبقى فيه الخامات أو الوحدات تحت التشغيل، أو املنتجات التامة داخل املخازن قبل  -5

 في االقسام اإلنتاجية.استخدامها 

 ومن املعادلة السابقة يمكن إيجاد معدل كفاءة دورة التصنيع كالتالي:

 

 

  منهجية الدراسة. 3
ي اإلطار النظري بالرجوع إلى الكتب واألبحاث    

ّ
ط

ُ
اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، بحيث غ

ي الجانب العملي من خالل استخدام االستبانة واملقاالت العلمية باإلضافة إلى الرس  
ّ
ط

ُ
ائل العلمية التي تخص موضوع الدراسة. غ

 الختبار فرضية الدراسة وإنجاز أهدافها والوصول إلى النتائج والتوصيات.  في عملية جمع البيانات

 مجتمع وعينة الدراسة 3-1

طاع االسمنت باملنطقة الغربية، ونظرا لصعوبة يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية الليبية العاملة بق

استخدام طريقة الحصر الشامل لجمع البيانات، والعتبارات تتعلق بالوقت والجهد والتكاليف املالية، تم اختيار عينة الدراسة 

ء املاليين ورؤساء ، وتم توزيعها على املدرا2020إلى شهر يوليو  2020استمارة خالل الفترة املمتدة من شهر ابريل  60بتوزيع 

األقسام املالية واملحاسبين العاملين بالدوائر واألقسام املالية بهذه الشركات واملصانع التابعة لها ممثلة بالشركة األهلية 

 وقت اإلنجاز = وقت التشغيل )يضيف قيمة( + وقت ضائع )ال يضيف قيمة(

 زمن اإلنجاز الكلي÷ كفاءة دورة التصنيع = زمن التشغيل 
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مصنع زليتن وتم استثناء مجمع سوق الخميس لإلسمنت لوقوعه في مناطق  -مصنع املرقب -لإلسمنت وتضم: مصنع لبدة

 التحاد العربي للمقاوالت ممثلة بمصنع البرج لإلسمنت.االشتباكات، وشركة ا

 أداة جمع البيانات  3-2

سبق اإلشارة إلى املنهج الوصفي كمنهج علمي في هذه الدراسة ، وبناء عليه تم اختيار االستبانة لجمع البيانات الالزمة 

موضوع محاسبة االنجاز وتقييم االداء )مؤمنة،  ألغراض الدراسة ، وهي أداة علمية استخدمت في كثير من الدراسات التي تناولت

لتقدير  Likert Scale( ، واسُتخدم مقياس ليكرت الخماس ي Ekwueme, Akenbor & Attah, 2010؛ 2015؛ عابدين 2004

 درجة إجابة املستجوبين عن أسئلة االستبانة. 

 نة إلى قسمين على النحو التالي.الدراسة تم تقسيم االستبا البيانات الالزمة الختبار فرضية وللحصول على

 القسم األول: يتعلق باملعلومات الشخصية ويتكون من ستة أسئلة . 

 القسم الثاني: يضم ثمان فقرات تتعلق بمعايير تقييم االداء وفقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز.

، ةبين حول أسئلة االستبانجابة املستجو إلتقدير درجة   Likert Scale Five-pointتم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي

، 2، أعارض=1=عارض بشدة، أ من أعارض بشدة إلى موافق بشدة. وأعطي وزن لكل إجابة ابتداءً  5إلى  1حيث كانت الدرجات من 

فهو يشير إلى  3(. فإذا كان متوسط اإلجابة 3. بالتالي يكون متوسط هذه االجابات يساوي )5= أوافق بشدة ،4، أوافق= 3محايد=

فهو يشير إلى أن اإلجابة كانت باملوافقة، أما إذا كان متوسط اإلجابة  3جابة كانت بالحياد، وإذا كان متوسط اإلجابة أكبر من إن اإل 

أم  3فهذا يشير إلى أن اإلجابة كانت باالعتراض. وبالتالي سوف يتم اختبار ما إذا كان متوسط درجة اإلجابة تختلف عن  3أقل من 

 SPSS (Statistical Package forن ترميز االجابات وإدخال البيانات باسـتخدام حزمة البرمجيات الجاهزة ال. وبعد اإلنتهاء م

Social Science) واختبار الفرضية. تم استخدام هذه الحزمة في تحليل البيانات 

عرضها على بعض  وقد قام الباحثان قبل توزيع االستبانة على املشاركين في الدراسة بالتحقق من صدقها، من خالل

 أساتذة املحاسبة املتخصصين والعرض املبدئي على اإلدارات املالية واملحاسبين العاملين بالقطاع. 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في تحليل البيانات  3-3

ليها، بيانات املتحصل عللالنسب املئوية والتكرارات واملتوسط الحسابي: يستخدم بشكل أساس ي في التحليل الوصفي  -1

 الباحث في وصف عينة الدراسة . دوتفي

( من االختبارات اإلحصائية αللصدق والثبات: يعتبر اختبار كرونباخ ألفا ) (Cronbach’s Alphaإختبار كرونباخ ألفا ) -2

ة ( الختبار مدى  مصداقية إجابات أفراد العينة على أسئلαاملهمة لتحليل بيانات االستبانة، تم استخدام اختبارألفا )

 االستبانة.  

( يستخدم ملعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي (Kolmogorov- Smirnov سميرنوف -كوملوغوروف اختبار -3

 ، ومن تم يمكن استخدام اختبار معلمي أو ال معلمي.

 من محاور الدراسة محور درجات املوافقة على درجة تأثير كل الختبار يستخدم   :( Wilcoxon -Test) لكوكسنياختبار و  -4

 كمية وحجم العينة صغير، أو إذا كانت البيانات وصفية قابلة للترتيب الذى سحبت منه العينة املتعلقة بمتوسط املجتمع

 . وال تتبع التوزيع الطبيعي

 واملناقشةالنتائج . 4

 (Normality Distribution Test )اختبار التوزيع الطبيعي 4-1
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( ملعرفة ما إذا كانت البيانات لها توزيع الطبيعي (Kolmogorov- Smirnovسميرنوف  -وروفكوملوغ تم استخدام اختبار

 من عدمه ، ومن تم يمكن استخدام اختبار معلمي أو ال معلمي. وكانت النتائج كماهي مبينة في الجدول التالي:

 

 
 ختبار التوزيع الطبيعيانتائج  (1)جدول 

 لقرارا P-Value احصائي االختبار املحور  م

 قبول  0.000 0.340 تقييم االداء طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز 1

( وحيث أن مستوى املعنوية املشاهدة 0.340( أن قيم االختبار االحصائي للمحور كانت )1يتضح من النتائج الواردة في الجدول )

(0.00=P-Value ملحور الدراسة كانت  )0.05صغر من مستوى الداللة أ =α  نر 
ً
فض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية . إذا

جابة البديلة ، وهذا يعني أن توزيع البيانات ملحور الدراسة ال تتبع التوزيع الطبيعي، لذلك تم استخدام اختبارات غير معلمية لإل 

 الدراسة. ةعلى فرضي

 جمع البيانات  4-2

استبانة، بعد الفحص واملعاينة تبين أن منها  55 استبانة ، وكان عدد االستبانات املرجعة 60بلغت االستبانات املوزعة  

 استبانة واحدة غير صالحة ليتم استبعادها.
 املوزعة واملتحصل عليها ونسبة الفاقد منها ات( يبين عدد االستبان2جدول رقم )

 نسبة االستجابة % الخاضع للدراسة املستبعد الفاقد منها املتحصل منها املوزعة باناتاالست

60 55 5 1 54 95 

% من 95( أن نسبة استجابة االفراد املستهدفين بالدراسة عالية حيث بلغت 2) ح من النتائج املبينة في جدول يتض  

 املشاركين.

 صدق وثبات االستبانة: 4-3

 من صدق وثبات االستبانة من خالل املراحل التالية: انتحقق الباحث 

ا على بعض أعضاء هيئة التدريس بقسم املحاسبة بالجامعة األسمرية صدق املحكمين: عرض الباحث االستبانة بعد إعداده (أ

 
ً
االسالمية لتحكيمها، باإلضافة إلى العرض املبدئي على اإلدارات املالية واملحاسبين العاملين بالقطاع، وقد استفاد الباحث كثيرا

 نهائية.من اآلراء واملقترحات واملالحظات التي نقحت االستبانة وأخرجتها في صورتها ال

، والذي يعني إعطاء االستبانة نفس النتائج إذا اعيد (Reliability)ثبات االستبانة  استخدم الباحثان  صدق املقياس:ب(

من ثبات استبانة الدراسة ببيان  انتطبيقها في ظل الظروف ذاتها وعلى نفس مفردات العينة في فترة الحقة، وقد تحقق الباحث

 كانت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:(. و αمعامل كرونباخ ألفا )

 (  نتائج اختبار كرونباخ ألفا3جدول رقم )

 (αقيمة معامل ألفا ) عدد الفقرات املحور  م

 0.634 8 تقييم االداء طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز 1

( وهي نسبة مفضلة تؤكد ثبات 0.634( ملحور االستبانة )α( ان قيمة )3يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )  

 .ختبار الفرضياتاالستبانة وصالحيتها في تحقيق أهداف الدراسة وا
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لالستبانة عن طريق حساب الجدر التربيعي ملعامل الثبات  (Internal Validity) كما قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 

 :. وكانت النتائج كماهي مبينة في الجدول التالي(αاملتمثل في )

 معامل االتساق الداخلي( 4جدول رقم )

 القرار حول االتساق معامل االتساق املحور  م

 متسق 0.796 تقييم االداء طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز 1

( مما يدل على ان االستبانة صادقة 0.796كانت درجة االتساق عالية )( حيث 4يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم )

 .اسهملا وضعت لقي

 واختبار الفرضية تحليل البيانات 4-4

 قام الباحثان بتقسيم البيانات املجمعة عند تحليلها إلى قسمين على النحو التالي: 

العوامل الديموغرافية )املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي، مجال التخصص، خصائص مجتمع الدراسة  وتعرف بالقسم األول: 

 دول اآلتي:مدة الخبرة( وذلك كما يظهرها الج

 
 توزيع املشاركين حسب املؤهل العلمي واملسمى الوظيفي و التخصص ومدة الخبرة  (5جدول )
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 يحملون شهادة املاجستير، وأن ما نسبته 15( أن نسبة 5يتضح من الجدول رقم )
ً
% من 56% من املشاركين تقريبا

 يحملون شهادة البكالوريوس، ونسبة 
ً
 من املشاركين حاصلين على شهادة دبلوم عالي، ونسبة  %22املشاركين تقريبا

ً
% من 7تقريبا

 حاصلين على شهادة دبلوم تجاري، في حين ال يوجد مشارك يحمل شهادة الدكتوراه. كذلك يبين الجدول أن 
ً
املشاركين تقريبا

 يتقلدون مناصب  مدير إدارة مالية في حين ما نسبته 15نسبة 
ً
% 59، من املشاركين رؤساء أقسام% 26% من املشاركين تقريبا

 تخصصهم محاسبة، وأن حوالي 80من املشاركين محاسبين. أما بالنسبة ملجال التخصص فنسبة 
ً
% تقريبا مجال 9% تقريبا

 من املشاركين مجال تخصصهم مالية ومصرفية. أما بالنسبة لسنوات الخبرة فنسبة 7تخصصهم إدارة، في حين نجد 
ً
% تقريبا

 10سنوات و  5% من املشاركين تتراوح مدة خبرتهم بين 31.5سنوات، وان حوالي  5املشاركين تقل مدة خبرتهم عن % تقريبا من 4

 تزيد مدة خبرتهم عن 65سنوات، في حين نجد 
ً
 سنوات. 10% تقريبا

من املشاركين  مما تقدم نجد أن غالبية املشاركين في الدراسة مجال تخصصهم محاسبة، باإلضافة الى أن األغلبية التالية

 ويدعم الثقة في املعلومات املستمدة من شريحة مؤهلة 
ً
 إيجابيا

ً
ال يقل مؤهلهم العلمي عن درجة البكالوريوس. وهذا يعطي مؤشرا
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، خاصة وأن املشاركين الذين لديهم سنوات خبرة تزيد عن خمس سنوات وإحدى عشرة سنة وستة عشرة سنة تصل 
ً
 ومهنيا

ً
علميا

 % من إجمالي املاليين املشاركين في الدراسة.20.4% ،44.4% ، 31.5لي نسبتهم على التوا

 ، والتي صيغت كما يلي :القسم الثاني: تحليل األسئلة الواردة باالستبانة، والتي تهدف إلى إثبات فرضية الدراسة

 ألداء "الفرضية الرئيسية "تتوافر في تقييم األداء طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز معايير تعكس خواص ا

 انقام الباحث املستجوبيننجاز من وجهة نظر داء وفق مفهوم محاسبة اإل عاله متوافرة في تقييم األ أي من املعايير املذكورة أملعرفة 

 يلي:نجاز النتائج كما داء وفق مفهوم محاسبة اإل ملعايير تقييم األ   باستخدام اختبار ويلكوكسن حول املتوسط الفرض ي  
 اإلنجازاختبار ويلكوكسن معايير تقييم االداء وفق مفهوم محاسبة  نتائج (6جدول )

 بالعينة قيد البحث قد بينوا مدى توافر املستجوبين( نالحظ أن 6رقم ) الجدول  نتائج من خالل

 نجاز كما يلي :داء وفقا ملفهوم محاسبة اإل ملخزون( في تقييم األ رقابة ا -املرونة -املعايير املرتبطة )الزمن

، وكانت حور من أصل ثمانية في هذا امل ينساداء املرتبطة بالزمن تتضمن مقيبالنسبة ملقاييس األ  -1

(، وقد جاءت املوافقة بدرجات متفاوتة 3.82إجابات املشاركين تفيد املوافقة بدرجة كلية متوسطها  )

ولى نجاز الكلي" في املرتبة األ كفاءة دورة التصنيع= زمن التشغيل الفعلي / زمن اإل فكان املقياس " 

وهو يعبر على أن املستجوبين يوافقون على مقياس كفاءة دورة التصنيع  (،4.06بمتوسط حسابي )

ر طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز.حد مقاييس األ أك 
َّ
تبط وجاء مقياس األداء املر  داء املرتبط بالزمن  متوف

" في املرتبة نتظارنجاز الكلي= زمن التشغيل + زمن الفحص + زمن النقل + زمن اال زمن اإل  بالزمن "

30 

 املتوسط مقاييس األداء
إحصائي 

 االختبار

P-

Value 
 الترتيب

على القرار 

افرها  تو

ن
زم

بال
ة 

ط
رتب

امل
 

زمن +االنجازكلي= زمن التشغيل زمن

 زمن االنتظارالفحص+زمن النقل+
افقة 2 0.000 5.653- 3.93  مو

 نيع = زمن التشغيل الفعليكفاءة دورة التص

  زمن االنجاز الكلي÷ 
افقة 1 0.000 6.471- 4.06  مو

افقة 0.000 6.075- 3.82 الدرجة الكلية للزمن  مو

نة
و ر

امل
ة ب

ط
رتب

امل
 

افقة 3 0.028 2.204- 3.02 القدرة على تغيير املزيج اإلنتاجي بسرعة  مو

افقة 1 0.000 5.800- 3.89 زمن تجهيز اآلالت  مو

افقة 2 0.000 3.676- 3.43 توقيت اآلالت زمن  مو

افقة 0.028 2.204- 3.32 الدرجة الكلية للمرونة  مو
ة 

قاب
بر

ة  
ط

رتب
امل

 

ون
خز

امل
 

افقة 2 0.000 5.663- 3.83 معدل دوران املخزون من كل منتج  مو

معدل دوران املخزون من كل نوع من أنواع 

 املواد الخام
افقة 1 0.000 5.919- 3.85  مو

افقة 3 0.000 5.039- 3.74 دة التخزينم  مو

افقة 0.000 5.498- 3.81 الدرجة الكلية للمخزون  مو

افقة 0.000 6.120- 3.76 الدرجة الكلية  مو
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 3.93الثانية بمتوسط حسابي )
ً
ر طبقا

َّ
(، وأن املستجوبين يرون ان مقياس زمن اإلنجاز الكلي متوف

 ملفهوم محاسبة اإلنجاز.

( ومستوى املعنوية 3.82تبطة بالزمن )عليه وبالنظر لقيمة املتوسط الحسابي للمقاييس املر 

داء املرتبطة بالزمن متوافرة وفقا ملفهوم ن مقاييس األ أ( له. يمكن الجزم بP-Value=0.00املشاهد )

 نجاز.محاسبة اإل 

، وكانت ملحور س من أصل ثمانية في هذا ااييمق ثالثة تتضمن رونةداء املرتبطة باملبالنسبة ملقاييس األ  -2

زمن تجهيز ، كما تحصل كل من "(3.32فيد املوافقة بدرجة كلية متوسطها )إجابات املشاركين ت

(، 3.43، ) (3.89" ، "زمن توقيت اآلالت" على املرتبة األولى والثانية على التوالي بمتوسط حسابي )اآلالت

 ملف
ً
ران وفقا

َّ
هوم وأن املستجوبين يرون أن مقياس زمن تجهيز اآلالت ، ومقياس زمن توقيت اآلالت متوف

" في املرتبة القدرة على تغيير املزيج اإلنتاجي بسرعةمقياس " على، وجاءت املوافقة  محاسبة اإلنجاز

القدرة بسرعة على تغيير (، وهو يعبر على أن املستجوبين يوافقون على 3.02بمتوسط حسابي ) ثالثةال

ر طبقا ملفهحد مقاييس األ أك  املزيج اإلنتاجي
َّ
 وم محاسبة اإلنجاز.داء املرتبط بالزمن متوف

( ومستوى املعنوية 3.32) رونةعليه وبالنظر لقيمة املتوسط الحسابي للمقاييس املرتبطة بامل

  رونةداء املرتبطة باملن مقاييس األ أ( له. يمكن الجزم بP-Value=0.00املشاهد )
َّ
رة وفقا ملفهوم متوف

 نجاز.محاسبة اإل 

مقاييس من أصل ثمانية في هذا املحور،  ثالثةتتضمن خزون بالنسبة ملقاييس األداء املرتبطة برقابة امل -3

(، وقد جاءت املوافقة بدرجات 3.81وكانت إجابات املشاركين تفيد املوافقة بدرجة كلية متوسطها )

ولى " في املرتبة األ معدل دوران املخزون من كل نوع من أنواع املواد الخاممتفاوتة فكان املقياس " 

دوران املخزون  معدل على أن املستجوبين يوافقون على مقياس وهو يعبر (،3.85بمتوسط حسابي )

ر طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز. رقابة املخزونب ةداء املرتبطحد مقاييس األ أك  مواد الخام
َّ
جاء  متوف

" في املرتبة الثانية بمتوسط معدل دوران املخزون من كل منتج"  رقابة املخزونداء املرتبط بمقياس األ 

 ملفهوم  دوران املخزون لكل منتجن مقياس أ(، وأن املستجوبين يرون 3.83ابي )حس
ً
ر طبقا

َّ
متوف

(، 3.81" على املرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )مدة التخزين" مقياستحصل  كما نجاز.محاسبة اإل 

 ملفهوم محاسبة اإل مدة التخزين وأن املستجوبين يرون أن مقياس 
ً
ر وفقا

َّ
 نجاز.متوف

( ومستوى املعنوية 3.81لنظر لقيمة املتوسط الحسابي للمقاييس املرتبطة برقابة املخزون )منه وبا

 ( له. يمكن التأكيد على ان مقاييس األ P-Value=0.00املشاهد )
َّ
 داء املرتبطة برقابة املخزون تتوف

ً
ر طبقا

 نجاز.ملفهوم محاسبة اإل 

( ومستوى املعنوية املشاهد 3.76داء )األ سبق وبالنظر لقيمة املتوسط الحسابي ملقاييس  من كل ما

(0.00= (P-Value برقابة املخزونو  باملرونةو  داء املرتبطة بالزمننه تتوافر في مقاييس األ أيمكن القول ب 

 ملفهوم محاسبة االنجا
ً
تتوافر في تقييم األداء طبقا  ز، وبذلك يتم قبول فرضية الدراسة والتي مفادهاطبقا

( حول 2004معايير تعكس خواص األداء. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة هبة ) ملفهوم محاسبة اإلنجاز

أهم معايير تقييم األداء طبقا ملفهوم محاسبة اإلنجاز، والتي تهتم بها الوحدات االقتصادية إال أن 
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لى، الدراسة الحالية اختلفت في ترتيب املعايير حيث كانت مقاييس األداء املرتبطة بالزمن في املرتبة األو 

يليه مقاييس األداء املرتبطة باملخزون، يأتي بعد ذلك مقاييس األداء املرتبطة باملرونة في إشارة إلى أهمية 

كما أن هذه النتيجة  إدارة الوقت حيث أن االستخدام الفعال للوقت يفسر الفرق بين اإلنجاز والفشل.

(، ودراسة )ابريهي و حسن، 2015(، ودراسة عابدين )Anwarul, 2015تتفق مع ما توصلت له دراسة )

( والالتي بينت أن استخدام محاسبة اإلنجاز في تقييم األداء يتالءم مع االتجاهات الحديثة 2019

 للمحاسبة االدارية، ويدعم مفاهيم التطوير املستمر التي تبنتها نظرية القيود. 

 الخاتمة . 5

 حو اآلتي:خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن بيانها على الن

ر ووجود العديد من معايير قياس وتقييم األداء التي تستند عليها  -1
َّ
عكست الدراسة امليدانية توف

 محاسبة اإلنجاز، وفيما يلي تفصيل للنتائج املتحصل عليها:

تهتم الشركات واملصانع بمقاييس االداء املرتبطة بالزمن مثل كفاءة دورة التصنيع وزمن اإلنجاز  -أ

 قاييس أداء مرتبطة بالزمن.الكلي وكلها م

تعطي الشركات واملصانع في بيئة التصنيع الحديثة أهمية ملعدل دوران املخزون لكل نوع من املواد   -ب

 الخام واملنتجات التامة، ومدة التخزين وكلها مقاييس أداء مرتبطة برقابة املخزون.

عند اتخاذ القرارات الخاص بتغيير كما تعطي أهمية ملقاييس االداء املرتبط باملرونة االنتاجية  -جـ

 املزيج االنتاجي بسرعة.

تبين للباحثان عند توزيعهما لصحيفة لالستبانة على عينة الدراسة مع توضيحهما ملصطلحات  -2

االستبانة اتضح أن هناك صعوبات ومعوقات تحول دون تطبيق محاسبة االنجاز في تقييم األداء في 

اثة األسلوب وعدم اإلملام الكافي به، وعدم توافر الخبرات قطاع صناعة االسمنت في ليبيا، كحد

 والكفاءات العلمية.

 بناء على النتائج السابقة يوص ي الباحثان بما يلي:

حث الشركات الصناعية في ليبيا على تطبيق محاسبة اإلنجاز، بما يحقق العديد من األهداف مثل  -1

اإلدارية. حيث إن تطبيق محاسبة اإلنجاز في التطوير والتحسين املستمر لألداء وترشيد القرارات 

الشركات الصناعية يوفرمعلومات تساعد على رفع كفاءة إدائها، ويقدم مقاييس جديدة لغرض تقييم 

األداء مثل زمن اإلنجاز وكفاءة دورة التصنيع وزمن تجهيز وتوقيت اآلالت، ومعدل دوران املخزون ومدة 

 التخزين. 

التعاون بين إدارات الشركات واملصانع مع األكاديمين واملتخصصين يوص ي الباحثان على أهمية  -2

 بالجامعات الليبية بهدف متابعة أداء القطاعات الصناعية املختلفة من خالل :

إعداد برامج ودورات علمية بهدف توجيه نظر الشركات واملصانع نحو املنافع والوفورات التي  -

 ة.تتحقق من تطبيق األساليب اإلدارية الحديث

184



 
ي األول ارب 

ر الدولي المغ 
 
اب المؤت دام كت  مي ة المست 

ن 
 
دات الت ج 

 
مست

ةل  

 

 
 

 

توضيح ومتابعة أهم التطورات التكنولوجية املتالحقة في البيئة الصناعية الحديثة في العالم  -

 املتقدم.

 وفي ضوء ما سبق يمكن استخالص موضوع لدراسة مستقبلية على النحو التالي:

الصعوبات التي تعيق تطبيق محاسبة االنجاز في الشركات الصناعية، والتعرف على طبيعتها من  -

 نها داخلية أم خارجية وإقتراح الحلول املناسبة لها.حيث كو 

 املراجع .7
 املؤلفات

دار اليازوري للنشر والتوزيع،  )عمان،محاسبة التكاليف املنظورين التقليدي والحديث. (. 2011العشماوي، محمد عبدالفتاح ) -

 (1ط

 (1التعليم الجامعي، ط ردا. )اإلسكندرية، مصر: املحاسبة االستراتيجية(. 2012محمد، الفيومي محمد ) -

 االطروحات

، مدى إمكانية تطبيق مدخل املحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة(. 2011العجلة، عبدالعزيزعرفات ) -

 كلية التجارة، الجامعة االسالمية غزة(. –)رسالة ماجستير

، اقبة التسييرفي قياس وتقييم   اداء البنوك التجارية الجزائريةمدى استخدام االساليب الحديثةملر (. 2018سعودي، نادية ) -

 املسيلة(.-كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف –)رسالة دكتوراه

، داريةمدخل محاسبة االنجاز لتطوير نظم التكاليف في ضوء االتجاهات الحديثة للمحاسبة اال (. 2015عابدين، محمد حسني )-

 .كلية التجارة، الجامعة االسالمية غزة( –)رسالة ماجستير

 -، )رسالة ماجستيرمدى فعالية املحاسبة عن االنجاز في ضوء مستجدات بيئة التصنيع الحديثة(. 2004مؤمنة،هبة محمود ) -

 كلية االقتصاد والتجارة، جامعة امللك عبد العزيز(.

 املقاالت

. مجلة دراسات (. محاسبة اإلنجاز وأثرها في قياس الكفاءة التشغيلية2019وفاء عبداألمير ) ابريهي،أسامة احمد ؛ حسن، -

 .93-81(،ص ص46)14( ،JAFSمحاسبية ومالية)

مجلة الدراسات املالية ( . أثر تطبيق محاسبة اإلنجاز كأداة لترشيد القرارات االدارية. 2017أبورحمة، محمد عبدهللا )ديسمبر،  -

 .611-586(، ص ص 8)االدارية،واملحاسبية و 

(. مدى إمكانية إستخدام مؤشرات تقييم االداء في بيئة التصنيع الحديثة في القطاع الصناعي الليبي. 2013السريتي، املهدي مفتاح ) -

 . 216-181(، ص ص 15)3كلية االقتصاد،  -مجلة جامعة مصراته 

(. دور محاسبة اإلنجاز في تفعيل نظام التكاليف في الشركة العامة 2017الشعباني،صالح ابراهيم ؛ الحيالي،احمد محمد )مايو،  -

 .841- 805(، ص ص2)8. مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية  واالقتصادية ،لصناعة االدوية

 االنشطة في الشركات الصناعية ىالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام التكاليف املبني عل .(2005الشقاحين، رياض مصلح ) -

 . 209-159، ص ص(3جامعة عين شمس،) -املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة ، كلية التجاريةاالردنية. 

مجلة العلوم (. الصعوبات التي تواجه تطبيق مدخل تخصيص التكاليف على أساس األنشطة . 2013الصقع، محمد سالم ) -

 .507-435ص ص (، 2، )زليتن –االقتصادية والسياسية، كلية االقتصاد والتجارة 

(. أثر استخدام مدخل محاسبة االنجاز في تطوير جودة الخدمات املصرفية في ظل منهجية سيجما 2013الكومي، امجاد محمد ) -

 .634-549( ، ص ص 3) 17مصر،  -مجلة الفكر املحاسبيى ستة. 

عائد العمليات الداخلية في تحسين (. دور مدخل املحاسبة عن الخلو من الفاقد واملحاسبة عن 2018خطاب، محمد شحاته ) -

     .   408 -365(، ص ص 3)22الفکر املحاسبى  .تدفقات القیمة/اإلختناقات  : املعلومات التكاليفية ببيئة التصنيع الحديثة

 موقع االنترنت
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االسترجاع من موقع  تم .املحاسبة عن االنجاز املفهوم واالبعاد. مدونة وليد الجبلي لالبحاث والدراسات (.2013الجبلي، وليد )-

post_6253.html-https://maisamir77.blogspot.com/2013/04/blog 

 من:  خبر صحفي]اقتبس في نالوت [ لالسمنت مصنع إنشاء (.التعاقدعلى2019ليبيا أوبزرفر.)فبراير، -

http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=292060 
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