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 الشكر والتقدير

مـن نعـم ل تعـد ول تحصـى, بعـد  عمـى مـا تف ـل بـو عمـي   خـراً آو  الشكر هلل سبحانو وتعالى أولً      

اعترافـا بف ــل  ؛صـحابوأكممـت الرسـالة فــي صـورتيا النيائيـة, ومــن الواجـب أن أرد الف ـل إلــى أأن 

كتور فؤاد أحمد العفيـري الـذي ستاذ الد, وأول من أتوجو إليو بالشكر والمتنان األعمي  كل ذي ف ل 

شـــرفني بقبولـــو ليكـــون مشـــرفا عمـــى رســـالتي, وطـــوقني ب ف ـــالو فكـــان لتوجيياتـــو الصـــائبة ومتابعتـــو 

ومـن دواعـي  .حتى أصبح حقيقة تسطر ىذه الصـفحات ؛خراج ىذا العملإالمستمرة عظيم األثر في 

العرفان أن أتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الجامعـة األسـتاذ الـدكتور احمـد محمـد برقعـان, وعميـد كميـة 

لألسـاتذة  خـالص شـكري وعظـيم امتنـانيالدراسات العميـا السـتاذ الـدكتور يحيـى عبـد الـرزاق قطـران, 

, لســد مناقشــة ىــذه الرســالةبقبــول بجميــل تف ــميم  اعترافــاً األكــارم رئــيس لجنــة المناقشــة وأع ــائيا, 

ناتيم, وجعميـم عنـي خيـر الجـزاو, وجعـل ذلـك فـي ميـزان حسـ اهلل فجـزاىم ؛نقصيا, وتقويم اعوجاجيـا

الســمحي الــذي لــم يبخــل  حمــود لــدكتور محمــدلألســتاذ ا بالشــكر والتقــدير, وأتقــدم ذخــرا لطــالبي العمــم

رشاداتو األثر العميق فمو خالص الش وممبععمى   .كر وجميل العرفانوكان لنصائحو وا 

رة األدوية, وأخص بالذكر مشركة اليمنية لصناعة وتجالأجزلو لجميع األفراد المنتسبين  والشكر

الحسابات,  ةدار إ: محمد الجعفري؛ مدير ستاذ, والي؛ مدير ادارة المبيعات: نبيل الكحالنالدكتور

  .لتعاونيما ومساعدتيما بإمدادي بالبيانات والمعمومات الخاصة, وبف ميما سيمت الدراسة التطبيقية

ن لم يكن فحسبي  عفي وال عف فطرة والكمال هلل وحده والحمد ا  و  ,فإن كان ما أردت فيذا حسبي

 ع بالتوفيق والسداد.اعيا لمجميلتمس العذر ممن فاتني ذكره ولم يفتني شكره, دأوأخيرا  خرا.آو  هلل أولً 

 ىذا ومن اهلل التوفيق
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 الممخص

 داءفي الرقابة عمى األ سؤوليةمحاسبة المنظام  دور

 (الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية " يدكو" في دراسة حالة)

 نياالسعد سعيد إعداد الطالب: محي الدين أمين

دور نظام محاسبة المسؤولية في تحقيق الرقابة عمى األداو في إلى ىدفت الدراسة إلى التعرف 

وذلك  ,واعتمدت الدراسة عمى المنيا الوصفي التحميمي ؛يدكو(اليمينة لصناعة وتجارة األدوية )الشركة 

 أداة لجمع البيانات الفعمية عن الشركة. بوصفيا باستخدام بيانات فعمية

سس أفر اتو إلى  يعزى ذلك ؛في الرقابة عمى األداو اً ر توصمت الدراسة إلى أن لمراكز التكمفة دو 

في حسابات تكاليف  اً ما يعكس تقدم؛ , والمباعج التامنتا, واإلتكمفة عناصر التكاليف التشغيمية قياس

ليس لمراكز الربحية إلى أنو  توصمت الدراسةكما  .اد موازنات دقيقة إلنتاج األدويةتؤىل إلعد ,المركز

مفة في  وو أن عدم الرتباط الكامل لمراكز البيع بمراكز التك إلى يعزى ذلك ,المسؤوليةارتباط بمراكز 

. كما تراكم الديون عند العمالوعن  ف ال متراكمة وارتفاع الفوائد المستحقة,الشركة تحقق خسائر 

يعزى إلى استغالل المبالغ المتوفرة المحصمة في  ,لمراكز الستثمار اً وا ح اً ىناك دور إلى أن  توصمت

 .ة الالحقة ألداو مراكز المسؤوليةاستثمارات رئيسة وفرعية استنادا إلى الرقاب

 :, فإن الدراسة توصي بما ي تيلييا وو النتائا التي تم التوصل إ وفي 

النشاط الحقيقي  بحيث تحقق ؛وعادلعيل دور مراكز التكمفة بشكل كبير عمى الشركة أن تقوم بتف (1

 .سس اعتماد وا حةأفي  وو  ةلمراكز الكمف
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 س  
 

التزام إدارة التحصيل بتفعيل وربطيا بمراكز التكمفة,  ف ال عن   رورة التركيز عمى مراكز الربحية (1

ـــــرادات أولً  ـــــى  دورىـــــا لتحصـــــيل الي ـــــة عم ـــــى الرقاب ـــــي تؤســـــس عم ـــــدعيم مراكـــــز الربحيـــــة الت بـــــ ول لت

 المحاسبي(.)األداو

نتاج األدوية ة إلمحصمة في مراكز استثماريالغير يرادات رباح من اإلالل صافي األ رورة استغ (1

 .من النباتات في المحمية الطبيعية

 



 

 

 

 

 

 لوالفصل ال 

 , والدراسات السابقةمدخل الدراسة
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 المقدمة  1.1.1

ظيكر الشركات مثمت في ت ميمة؛ ةاقتصادي اتتطكر  ذ الحرب العالمية الثانيةمن شيد العالـ         

كتستخدـ  ,دكالراتبمميارات ال التي تمتمؾ رؤكس أمكاؿ كاستثمارات تقدر الضخمةكالمنشآت 

كشركة  (زكتكر م دكر ف)الحاؿ مع شركة يكما ى ,الؼ مف المكظفيفحيانا مئات اآلأبؿ  ؛الؼاآل

 أثر في جعؿ  في المشركعات الكبير متكسعل كافك  .(485 :2003أبك نصار, )(, أم بي أـ)

 إلىالحاجة  تكلذلؾ ظير  ؛حكاـ الرقابة كالسيطرة عمى األنشطة المختمفةإقادرة عمى  دارة ييراإل

لمتعمقة ا اإلداريةالمختمفة سمطة اتخاذ القرارات  اإلداريةفراد في المستكيات تفكيض بعض األ

ليات نظاـ محاسبة المسؤكلية عمى تحديد المسؤك  كيقـك. (24 :2009, ة؛ كالشيخ) جكد بأقساميـ

أساسا لمتفكيض  ا جعؿ المساءلة كالمحاسبةعمى مراكز المسؤكلية؛ مكتفكيض الصالحيات المناسبة 

الفعمي  األداءمقارنة المناطة بكؿ مركز مف مراكز المسؤكلية المحددة, مف خالؿ ليات كالمسؤك 

. (, Owino & other 2016)األداء إحكاـ الرقابة عمى  إلىبالمخطط كتحميؿ االنحرافات, بما يؤدم 

 لية فيلدعـ محاسبة المسؤك  تقنيات المختمفة كالمتكاممةاإلدارية استناد إلى الالمحاسبة  نظاـ عمؿكي

اإلدارية المختمفة كاتخاذ القرارات )جاريسكف؛ كنكريف, تقديـ المعمكمات المحاسبية في أداء الكظائؼ 

قطاعات  األداء أمر مطمكب في مؤسسات كمنظماتإحكاـ الرقابة عمى  (. إف613: 2002

تعمؿ كالشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية )يدكك( ليست استثناء كال , عمى اختالفيا األعماؿ

حجـ الكحدات  نتيجة لتكسعك  ؛بمعزؿ عف مختمؼ منظمات قطاعات األعماؿ المحمية أك العالمية

التخصص في القياـ بأنشطتيا المختمفة, ككذا زيادة  إلىاالقتصادية كلجكء إدارات ىذه الكحدات 

كضكعية اتخاذ قرارات سميمة مبنية عمى معمكمات مإلى الماسة  حدة المنافسة فيما بينيا كحاجتيا

رقابي فعاؿ يقـك كجكد نظاـ  ضركرة ىذا األمر فقد استدعى كتفصيمية عف انشطتيا المختمفة,
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ا يعرؼ بنظاـ كىك م كفؽ الصالحيات المخكلة لو المسؤكليف عف األداء كالن عمىلة بمتابعة كمساء

 (.164: 2008 ,باسردةمحاسبة المسؤكلية )

االقتصادية مف خالؿ الكحدات المحاسبية التي تمتمؾ مراكز إف الرقابة عمى أداء الكحدات        

مسؤكلية في ضكء ىيكؿ تنظيمي كاضح المالمح كقكانيف القطاع تأتي لغرض خدمة كظيفة الرقابة, 

 كتسعى لتحقيؽ اىداؼ المنشأة في المحافظة عمى أصكليا كتحقيؽ ما يضمف ليا الكفاءة.

  الدراسة  مشكمة 1.1.1

الدراسة في ضعؼ اليياكؿ التنظيمية في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة تكمف مشكمة       

األدكية؛ مما جعميا يير قادرة عمى إحكاـ الرقابة عمى أداء الكحدات المحاسبية مف خالؿ مراكز 

ا تقدـ يمكف ممك  مسؤكلية تضمف المحافظة عمى األصكؿ كالمكارد كتحقيؽ ما يضمف ليا الكفاءة.

محاسبة المسؤكلية في الرقابة عمى  نظاـ ما دكر :اآلتي ة بالسؤاؿ الرئيسية مشكمة الدراسصيا

التساؤالت  مف السؤاؿ الرئيسع تفر كي ؟في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"  األداء

 :تيةالفرعية اآل

في الشركة اليمنية  األداءلية في الرقابة عمى نظاـ محاسبة المسؤك كز التكمفة في ادكر مر  ام  -

 ؟لصناعة كتجارة األدكية " يدكك" 

في الشركة اليمنية  األداءلية في الرقابة عمى المسؤك نظاـ محاسبة في  لربحيةكز اادكر مر  ما  -

 ؟ لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"

في الشركة اليمنية  األداءكلية في الرقابة عمى نظاـ محاسبة المسؤ في  ستثماركز االادكر مر  ما  -

 ؟ لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"
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 أىمية الدراسة  1.1.1

 تنبع أىمية الدراسة مف اآلتي:       

في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة  األداءفي الرقابة عمى الحاجة الماسة لفيـ دكر مراكز التكمفة  -

 .األدكية " يدكك"

في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة  األداءفي الرقابة عمى الحاجة الماسة لمعرفة دكر مراكز الربحية  -

 .األدكية " يدكك"

في الشركة اليمنية لصناعة  األداءفي الرقابة عمى الحاجة الماسة لمعرفة دكر مراكز االستثمار  -

 .كتجارة األدكية " يدكك"

 أىداف الدراسة 1.1.1

في الرقابة عمى  ؤكليةدكر نظاـ محاسبة المس إلى عرؼالت إلى -في األساس -تيدؼ الدراسة     

 .ة لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"في الشركة اليمني األداء

 : و تتحقؽ األىداؼ الفرعية اآلتيةخاللكمف 

في الشركة  األداءكلية في الرقابة عمى ي نظاـ محاسبة المسؤ كز التكمفة فادكر مر  التعرؼ إلى  -

 ." يدكك"اليمنية لصناعة كتجارة األدكية 

في الشركة  األداءكلية في الرقابة عمى محاسبة المسؤ  ي نظاـف ربحيةال كزادكر مر  التعرؼ إلى -

 .ة لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"اليمني

في الشركة  األداءفي الرقابة عمى ي نظاـ محاسبة المسؤكلية ف االستثماركز ادكر مر إلى  التعرؼ -

 .يدكك"ة لصناعة كتجارة األدكية " اليمني



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

6 
 

 الدراسة ودحد 1.1.1

 تتمثؿ حدكد الدراسة في:     

 .ة لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"في الشركة اليمني تتمثؿ الحدكد المكانية لمبحث الحدكد المكانية: -

 .2018لى إ2017 مفترة مف ل لمبحث الزمانية: تتمثؿ الحدكد الزمانيةالحدكد  -

متمثمة بمراكز المسؤكلية ) تكمفة, ربحية, تعدد المتغيرات التي شممتيا الدراسة ال الحدكد المكضكعية: -

 .استثمار( كالرقابة عمى األداء

 ىيكل الدراسة  1.1.1

  –:تياآلتتككف الدراسة مف خمسة فصكؿ؛ ىي عمى النحك         

 .كالدراسات السابقة لدراسةمدخؿ ا كؿ:الفصؿ األ 

 األداء.دكر نظاـ محاسبة المسؤكلية في الرقابة عمى : الفصؿ الثاني

 يدكك(.) األدكيةالدراسة التطبيقية في الشركة اليمينة لصناعة كتجارة : ثالثالفصؿ ال

 الفصؿ الرابع: عرض البيانات اإلحصائية.

   .كصياتالتك نتائج ال: خامسال الفصؿ
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة, فرضيات الدراسة

 

 الدراسات السابقة  1.1.1

 النموذج المعرفي لمدراسة 1.1.1

 التعريفات اإلجرائية 1.1.1

 فرضيات الدراسة 1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

8 
 

 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة 1.1.1

يستعرض الباحث في ىذا المبحث بعض الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت بطريقة      

 .نظاـ محاسبة المسؤكلية في الرقابة عمى األداءمباشرة أك يير مباشرة دكر 

 (1الجدول رقم )
 الدراسات العربية:  1.1.1.1
 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث

الجػػػػػػػػػزار, 

 دنيا,

(1989) 

نظػػػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػػػبة 

كػػػػػػأداة  المسػػػػػػؤكلية

لتحقيػػػػػػػػػؽ فاعميػػػػػػػػػة 

الرقابػػة كتشػػخيص 

مشكالت التطبيػؽ 

 ساليب العالج.أك 

 التعرؼ إلىىدفت الدراسة  

 بعض مشاكؿ تطبيؽ إلى 

 محاسبة المسؤكلية في 

 بعض الكحدات 

 االقتصادية, كما 

 قامت بالربط بيف الجانب

 النظرم لنظاـ محاسبة 

 المسؤكلية كمشاكؿ 

 التطبيؽ. 

 النتائج :
كجػػػػػػػكد مشػػػػػػػاكؿ تنظيميػػػػػػػة تعيػػػػػػػؽ  -

تطبيػػػؽ نظػػػاـ محاسػػػبة المسػػػؤكلية 

تتمثػػػػؿ فػػػػي عػػػػدـ كضػػػػكح خطػػػػكط 

 ة.السمطة كالمسؤكلي

نظمة المحاسبية في ألعدـ كفاية ا -

تمبية احتياجات المسؤكليف إلجراء 

 .األداءالرقابة عمى 

عػػػػػػػػػدـ مسػػػػػػػػػاءلة مػػػػػػػػػديرم مراكػػػػػػػػػز  -

المسػػػػػػػؤكلية عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ ارتبػػػػػػػاط 

المسؤكليف باألىداؼ عمى مستكل 

 ىذه المراكز.
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
 المنيػػؼ, 

 عبد اهلل,

(1993) 

مػػػػػػػػػػػػدل امكانيػػػػػػػػػػػػة 

تطبيػػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الحككميػة األجيػزة 

فػػػػػػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .العربية السعكدية

 إلػػػػػىىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة  

تقيػػػػػػػػػػيـ نظػػػػػػػػػػاـ المعمكمػػػػػػػػػػات 

المحاسػػػػػػػبي الحكػػػػػػػكمي فػػػػػػػي 

المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية 

مف حيث مالءمتو أليراض 

 .األداءالرقابة كتقييـ 

 النتائج :

سػػتعانة بػػأدكات محاسػػبة ضػػركرة اال -

التكػػػػػػػاليؼ كالمحاسػػػػػػػػبة اإلداريػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 .ميالمجاؿ الحكك 

ضػػػركرة تقسػػػيـ الكحػػػدات الحككميػػػة  -

 ؛يػػػػػرادإإلػػػػػى مراكػػػػػز تكػػػػػاليؼ, كمراكػػػػػز 

أىميػػػة كجػػػكد ارتبػػػاط بػػػيف  عػػػف فضػػػالن 

أم  ؛مرحمػػػة التخطػػػيط كمرحمػػػة الرقابػػػة

بػػػػيف مرحمػػػػة إعػػػػداد المكازنػػػػة كتنفيػػػػذىا 

ف يكػػػػكف التقيػػػػيـ عمػػػػى أكتقيػػػيـ األداء ك 

مسػػػتكل المراكػػػز كلػػػيس عمػػػى مسػػػتكل 

 .اإلجمالي

الطحػػػاف, 

 محمد

(1995) 

تطػػػػػػػكير الرقابػػػػػػػة  

عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أداء 

الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

الحككميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 

دكلػػػػػػػػػة اإلمػػػػػػػػػػارات 

العربيػػػػػػػة المتحػػػػػػػدة 

 إلى ىدفت الدراسة    -

تقيػػػػيـ نظػػػػاـ المعمكمػػػػات   - -

المحاسػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػػػػػة 

اإلمػػػػػارات مػػػػػف حيػػػػػث مػػػػػدل 

مالءمتػػػػػو أليػػػػػراض الرقابػػػػػة 

 .األداءعمى 

 النتائج :

أف رقابػػػة األداء الػػػػذم اتضػػػح أنػػػػو   -

يكػػػػػاد يكػػػػػكف منعػػػػػدما طبقػػػػػا لمدراسػػػػػات 

السػػػػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػػاؿ؛ ألف 

مخرجاتو تفتقد خاصيتيف أساسػيتيف ال 

ينػػػػػػػػػى عنيمػػػػػػػػػا لرقابػػػػػػػػػة األداء كىمػػػػػػػػػا 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
باسػػػتخداـ أسػػػمكب 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 المسؤكلية.

اقتػػراح نظػػاـ لمرقابػػة عمػػى  -

ألداء كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكب ا

 محاسبة المسؤكلية. 

 الشمكؿ كالمالءمة.

يمكػػػف تطبيػػػؽ محاسػػػبة المسػػػؤكلية   -

فػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ النظػػػػػػػاـ القػػػػػػػائـ لممحاسػػػػػػػبة 

, إال أنػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػكافر الحككميػػػػػػػػػػة

 المقكمات الالزمة لمتطبيؽ.

فخػػػػػػػػػػػػػر,  

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؼ 

(1998) 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 –المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكلية 

كالظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ 

المالئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لتطبيقيا.

إلقػػػػػاء  إلػػػػػىالدراسػػػػػة ىػػػػػدفت 

الضكء عمى مفيكـ محاسػبة 

المسػػػػػػؤكلية, كأنػػػػػػكاع مراكػػػػػػز 

كالتعريػػػػػػؼ بيػػػػػػا,  المسػػػػػػؤكلية

كالعكامػػػػػؿ التػػػػػي تػػػػػتحكـ فػػػػػي 

تقسػػػػػيـ الكحػػػػػدة االقتصػػػػػادية 

مراكػػػػػػػػػػػػز مسػػػػػػػػػػػػؤكلية,  إلػػػػػػػػػػػػى

كتحديػػػد الشػػػػركط كالظػػػػركؼ 

المناسػػػػػػػػػػػػػبة لبنػػػػػػػػػػػػػاء نظػػػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػي 

 إطار مراكز المسؤكلية.

 :النتائج 

تعد محاسبة المسػؤكلية أداة تحميميػة  -

كرقابية ىامة, تيدؼ إلى تحقيؽ رقابة 

عناصػػػػػر التكػػػػػاليؼ فػػػػػي  إداريػػػػػة عمػػػػػى

 نطاؽ مراكز المسؤكلية.

محاسػػبة المسػػؤكلية ىػػي المحاسػػبة   -

التي تنظـ فػي إطػار مراكػز المسػؤكلية 

كتتنػػػػاكؿ المػػػػدخالت كالمخرجػػػػات لكػػػػؿ 

 مركز مسؤكلية عمى حدة.

-  

 ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة,

إبػػػػػػػػراىيـ, 

(2003)  

نظػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػبة  

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات 

بػػػراز إ إلػػػىىػػػدفت الدراسػػػة   

مقكمػػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية مػػػػػػػػػف 

 النتائج :

ـ كجكد تضيؽ كتحميؿ لمتكػاليؼ عد -

عمػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتكل مراكػػػػػػػػػز  يػػػػػػػػػراداتكاإل
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
المسػػػػاىمة العامػػػػة 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية 

كاقػػػػػػػػع ردنيػػػػػػػػة " األ

 .كتطمعات

دارم حيػػػػػػػػػػػػػػػث التنظػػػػػػػػػػػػػػػيـ اإل

كالمكازنػػػػػػػػػػػػػػات التخطيطيػػػػػػػػػػػػػػة 

لمراكػػػػز المسػػػػؤكلية, كقيػػػػاس 

الفعمػػػػػػػػػػػػػػي كمقارنتػػػػػػػػػػػػػػو  األداء

بالمكازنػػػػػػػػػػػػػػات التخطيطيػػػػػػػػػػػػػػة 

لمراكػػػػػػػػػػػػػػػػػز  األداءكتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

المسػػػػػػػػػؤكلية كتػػػػػػػػػكافر نظػػػػػػػػػاـ 

 .حكافز العمؿ

يياكػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػة لم ان المسػػػػػػؤكلية كفقػػػػػػ

 .لمشركات المساىمة الصناعية

ف الشػػركات المسػػاىمة الصػػناعية أ  -

ال تقػػػػػػػـك بالرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػى أداء مراكػػػػػػػز 

المسؤكلية عف طريؽ الربط بيف األداء 

الفعمػػػػػي كاألداء المخطػػػػػط لكػػػػػؿ مركػػػػػز 

 ة.عمى حدمسؤكلية 

محاسػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػؤكليف عػػػػػػػػف  عػػػػػػػػدـ -

االنحرافػػات الناتجػػة عػػف المقارنػػة بػػيف 

 األداء الفعمي كاألداء المخطط. 

الربيعػػػػػي؛

عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك 

, المطمػػػب

(2005) 

دكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  
المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

كفػػػػػػػػػػػػػػاءة  قيػػػػػػػػػػػػػػاس
المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكيات 

المختمفػػػة  اإلداريػػػة
" بحػػػػػػػث تطبيقػػػػػػػي 
فػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػركة 
الكطنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعات 

 ". الغذائية

بيػػػػػػاف  إلػػػػػىىػػػػػدفت الدراسػػػػػة 

أىميػػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػػـ محاسػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػي تشػػػػػػػخيص 

المالئمػػػػة كييػػػػر  االنحرافػػػػات

المالئمػػة عػػػف طريػػؽ مراكػػػز 

التكمفػػػػػػػػػة كتحديػػػػػػػػػد المراكػػػػػػػػػز 

شػػػػػػمة اعتمػػػػػػاد لفااالناجحػػػػػػة ك 

 .عمى مراكز الربحية

 النتائج :

يسػاعد  لمسػؤكليةا نظاـ محاسبة أف -

يـ األداء الفعمػػػػي يػػػػالعميػػػا فػػػػي تق دارةاإل

اكػػػػػػز التكمفػػػػػػػة كالمسػػػػػػػؤكلية لتحديػػػػػػػد لمر 

 .االنحرافات المالئمة كيير المالئمة

 ,يحدد المراكز الناجحػة مػف ألفاشػمة -

 .كىذا يساعد في اتخاذ القرار المالئـ
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
الػػػػػػػػػػػػرزم, 

 دياال,

(2007) 

مقكمػػػػػػات تطبيػػػػػػػؽ  د 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات 

الصػػػػػػػػػػناعية فػػػػػػػػػػي 

قطاع يػزة" دراسػة 

 تطبيقية.

 

بػػػػراز إ إلػػػػىق  ىػػػػدفت الدراسػػػػة 

مقكمػػػػػػات تطبيػػػػػػؽ محاسػػػػػػبة 

 المسػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػركات

الصػػػػػػػػػناعية بقطػػػػػػػػػاع يػػػػػػػػػزة, 

المعكقات التي  كالتعرؼ إلى

بػػراز إتعتػػرض تطبيقيػػا, مػػع 

مية تطبيؽ نظػاـ محاسػبة أى

 .المسؤكلية

 النتائج :

تكفر مقكمات تطبيؽ نظاـ محاسبة  -

المسؤكلية؛ حيث يتكفر ىيكؿ تنظيمي 

أنػػػػػػػػو ال يكجػػػػػػػػد سياسػػػػػػػػات كاضػػػػػػػػح إال 

 مكتكبة لتطبيؽ محاسبة المسؤكلية.

تطبيؽ نظاـ المكازنات التخطيطية,  -

 لكنيا ال تشرؾ العامميف في إعدادىا.

, محمػػػػػػػػد 

, ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(2007) 

دكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

 األداءتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ 

بالمنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأة 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية  " 

بػػػػػػػػػالتطبيؽ عمػػػػػػػػػى 

 مصػػػػػػػػػػػػػنع سػػػػػػػػػػػػػكر

 .الجنيد

إلػػػػى معرفػػػػة الدراسػػػػة  ىػػػػدفت

دكر محاسػػػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػػػؤكلية 

 . األداءأثرىا في تقكيـ ك 

 النتائج :

تقسػػيـ المنشػػأة إلػػى كحػػدات كمراكػػز  -

مسؤكلية مع كضػكح الييكػؿ التنظيمػي 

كليات كالصػالحيات مػف ؤ كتحديد المسػ

أىـ أساسيات التطبيؽ السميـ لمحاسبة 

 .المسؤكلية

كلية معمكمػػات ؤ تػػكفر محاسػػبة المسػػ -

لية ؤك األداء كتحديػػػػد مسػػػػتقػػػػكيـ لدقيقػػػة 

جػػػػػػػػػػػػراء المحاسػػػػػػػػػػػػبة ا  عمػػػػػػػػػػػػاؿ ك أداء األ

 .خطاءكالمساءلة عف األ

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
, البمكلػػػػػػػػػػة

 ,جكدات

(2007) 

دكر نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  د 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الرقابػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى 

الػػػػػػػػػػنظـ " دراسػػػػػػػػػػة 

حالػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػركة 

الصػػػػػػػػم  العربػػػػػػػػي 

 .المحدكدة

 

 إلى: الدراسة ىدفت

معرفػػػػػػػػػػػػػة دكر محاسػػػػػػػػػػػػػبة  -

المسػػػؤكلية فػػػي رقابػػػػة األداء 

بشػػػػػػػػػػركة الصػػػػػػػػػػم  العربػػػػػػػػػػي 

 .المحدكد

معرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دكر نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  -

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػي 

تحفيز مراكػز المسػؤكلية فػي 

 .ىدافيـأتحقيؽ 

 النتائج :

تطبيػػػػػػػؽ محاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػي  -

الشػػػػركة الصػػػػم  العربػػػػي يتطمػػػػب مػػػػف 

سػػػػػػػػػػػمطاتيـ  المػػػػػػػػػػػديريف مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ

ف يبػػذلكا قصػػارة جيػػدىـ أكمسػػؤكلياتيـ 

 .كزىـلتحسيف أداء مرا

كضػػكح خطػػكط السػػمطة كالمسػػؤكلية  -

بػػػيف دكائػػػر النشػػػاط المختمفػػػة بالشػػػركة 

 كرقابة كمتابعة األداء.

الجدبػػػػة,  

 ,عمي

(2007) 

قيػػػػػػػػاس إمكانيػػػػػػػػة  

تطبيػػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػؤكلية كػػػػػػأداة 

لمرقابػػػػػػػػػػػة كتقيػػػػػػػػػػػيـ 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  األداء

 االجيػزة الحككميػة

      الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطينية 

 ."" دراسة ميدانية

 لقػػػػاءإ إلػػػػىالدراسػػػػة ىػػػػدفت  

الضػػػػكء عمػػػػى أنػػػػكاع مراكػػػػز 

يما فػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػؤكلية ال سػػػػػػػػػ

القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع الحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي 

, مػػع بيػػاف أىميػػة الفمسػػطيني

نظػػػػػػاـ محاسػػػػػػبة المسػػػػػػؤكلية 

 ه, كبيػػػػػػػػػػػػػػػاف دكر وكمقكماتػػػػػػػػػػػػػػػ

لمرقابػػػػػػػػػػة كتقيػػػػػػػػػػيـ  أسػػػػػػػػػػاسك

 .األداء

 النتائج :

لػػػيس ىنػػػاؾ إمكانيػػػة لتطبيػػػؽ نظػػػاـ  -

جيػػػػػػػػػزة محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػي األ

الحككميػػػػػة الفمسػػػػػطينية  فػػػػػي كضػػػػػعيا 

فر فييػػػػا جميػػػػع احيػػػػث ال تتػػػػك  ؛الحػػػػالي

 .المقكمات الرئيسة لتطبيقو

ال يكجػػػػد تفػػػػكيض كاضػػػػح لسػػػػػمطة   -

لية فػػػي مراكػػػز اتخػػػاذ القػػػرارات لممسػػػؤك 

 .المسؤكلية المختمفة



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
ال يػػػػػػػػػتـ ربػػػػػػػػػط تكػػػػػػػػػاليؼ المراكػػػػػػػػػز   - 

؛ باألشػػخاص الػػػذيف خضػػػعت لرقػػػابتيـ

مػػا يضػػعؼ مػػف عمميػػة المسػػاءلة عػػف 

االنحرافػػػػػػػػات التػػػػػػػػي قػػػػػػػػد تحػػػػػػػػدث فػػػػػػػػي 

 .لتكاليؼا

باسػػػػػػػػردة, 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػي,

(8200) 

دكر نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الرقابػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى 

عناصػػر التكػػاليؼ 

فػػػػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػػػػة 

يػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة اليمن

لصػػناعة كتسػػكيؽ 

دراسػػػػة  اإلسػػػػمنت"

 ."تطبيقية

 إلػػػػػػػػػػػػىالدراسػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػدفت  

نظػػاـ محاسػػبة  رؼ إلػػى التعػػ

المسػػػػػػػػػػػؤكلية كدكرىػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي 

الرقابػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى عناصػػػػػػػػػػػػر 

 التكاليؼ.

 النتائج :

نظػػاـ التكػػاليؼ بالمصػػنع ال ييػػدؼ  -

بدرجػػػػػػػة أساسػػػػػػػية إلػػػػػػػى الرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

عناصػػػر التكػػػاليؼ بػػػؿ تحديػػػد التكمفػػػة 

 لمكحدة المنتجة.

أف تقػػػارير الرقابػػػػة عمػػػػى التكػػػػاليؼ   -

فػػي المصػػنع ال يػػتـ إعػػدادىا أليػػراض 

نمػػػػػػا تعػػػػػػد لحصػػػػػػر جميػػػػػػع  الرقابػػػػػػة, كا 

 عناصر التكاليؼ.

كامػػػػػػػػػػؿ,  

 ,زىيػػػػػػػػػػػػػػػػر

(2009) 

مػػػػػػػػػػػػػػدل تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ  د 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الشركات اليمنية " 

معرفػػػػة  إلػػػػىالدراسػػػػة ىػػػػدفت    

مػػدل تػػكفر مقكمػػات تطبيػػؽ 

نظاـ محاسبة المسؤكلية في 

الشػػػػػػػركات اليمنيػػػػػػػة ككػػػػػػػذلؾ 

 النتائج :

يكجػػػػػػػػػػػد تحديػػػػػػػػػػػد كاضػػػػػػػػػػػح لمراكػػػػػػػػػػػز  -

المسػػػؤكلية فػػػػي اليياكػػػؿ التنظيميػػػػة أف 

أيمػػب مراكػػز المسػػؤكلية فػػي الشػػركات 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
دراسػػػػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػػػػة 

عمػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػركات 

التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

كالصػػػػػػػػناعية فػػػػػػػػي 

 الحديدة.

 

الصػػػػػػػػعكبات التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػى 

مػػف تطبيػػؽ نظػػاـ  التػػي تحػػد

 .كليةمحاسبة المسؤ 

 

اليمنيػػػػػػػة بالحديػػػػػػػدة ال تعتمػػػػػػػد أسػػػػػػػمكب 

التكمفػػة المعياريػػة فػػي إعػػداد المكازنػػات 

التخطيطيػػػة فضػػػالن عػػػف كجػػػكد تقػػػارير 

فػػػػي مراكػػػػز المسػػػػؤكلية كلكنيػػػػا ال تػػػػتـ 

 بشكؿ دكرم.

عػػػدـ كجػػػكد نظػػػاـ حػػػكافز فػػػي ىػػػذه  -

 الشركات يمبي متطمبات العمؿ.

الحػػػػػػػػػػػاج, 

 ,نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل

(2010) 

دكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة   د 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

 األداءتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ 

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي 

بالمؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .الحككمية "

 

التعػػرؼ  إلػػىالدراسػػة ىػػدفت 

عمػػػػػى مػػػػػدل أىميػػػػػة تطبيػػػػػؽ 

 نظاـ محاسبة المسؤكلية في

 إلػػػى المؤسسػػػات الحككميػػػة,

معرفػػػػة الػػػػدكر الػػػػذم  جانػػػػب

تقػػكـ بػػو محاسػػبة المسػػؤكلية 

 .المالي األداءفي تقكيـ 

 النتائج :

تقسػػػػػػػػػيـ المؤسسػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػى إدارات   -

عػػػػػػػػػداد تقػػػػػػػػػارير  كمراكػػػػػػػػػز مسػػػػػػػػػؤكلية كا 

 منفصمة عنيا كعف األداء.

طات إلػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػدراء متفػػػػػػػػػكيض السػػػػػػػػػ -

داء أدارات كمحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإل

 .إدارتيـ

؛ةالغرايبػػػػػػ

كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

نصػػػػػػػػػػار؛ 

كالػػػػدبعي, 

(2011) 

مػػػػػػػػػػػػػػدل تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ   د

مقكمػػػات محاسػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

ردنيػػة الشػػركات األ

المسػػػػاىمة العامػػػػة 

 إلػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػػة       

معرفة مدل تطبيؽ مقكمػات 

محاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكلية لػػػػػػػػدل 

الشػػػركات المسػػػاىمة العامػػػػة 

الصػػػػػناعية كأثػػػػػر ذلػػػػػؾ فػػػػػػي 

 النتائج :

ردنيػػػػة تمػػػػارس يالبيػػػػة الشػػػػركات األ -

ييكػػؿ التنظيمػػي كبدرجػة كبيػػرة تقسػػيـ ال

 .إلى مراكز مسؤكلية

يػػػػػػػػػػػػتـ تفػػػػػػػػػػػػكيض مػػػػػػػػػػػػديرم مراكػػػػػػػػػػػػز  -



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
الصػػػػػػػناعية كأثػػػػػػػره 

حية الشػركة  في رب

ككفاءتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .التشغيمية

 

 

الشػػػػػػػػركة ككفاءتيػػػػػػػػا ربحيػػػػػػػػة 

 .التشغيمية

 

المسػػػػػؤكلية بصػػػػػالحيات كاضػػػػػحة فػػػػػي 

عمميػػػػػػػػػػة اتخػػػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػػػػػة 

 .بأقساميـ

يػػػػػػتـ تبكيػػػػػػب التكػػػػػػاليؼ كاإليػػػػػػرادات  -

إمكانيػػػة الػػػتحكـ فييػػػا مػػػف قبػػػؿ حسػػػب 

 مراكز المسؤكلية في الشركات العينة.

 مكسػػػػػى, 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس, 

(2011) 

دكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة ( د

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

إحكػػػػػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػػػػة 

     األداءكتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيـ 

 ."" دراسة ميدانية

". 

 

إلػى التعػرؼ الدراسة  ىدفت 

مقكمػػػػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػػػؽ  إلػػػػػػػػػػػػػى

 .محاسبة المسؤكلية

 النتائج :

المجتمػػع % مػػف عينػػة 78أف نسػػبة  -

تكافؽ عمى تكفر مقكمات تطبيؽ نظاـ 

 .محاسبة المسؤكلية

% تؤكػػػػػػػد أنػػػػػػػو تكجػػػػػػػد 61نسػػػػػػػبة فأ -

صػػػػعكبات فػػػػي التطبيػػػػؽ منيػػػػا ييػػػػاب 

الخمفية كالدراسات العممية كالنقص في 

  .الخبرة

% مػػػػف العينػػػػة تكافػػػػؽ 92أف نسػػػػبة  -
عمػػػػػػػػػػى أف تطبيػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػػػبة 
المسػػػػؤكلية يػػػػؤدم إلػػػػى إحكػػػػاـ الرقابػػػػة 

كتقػػػػػػكيـ األداء فػػػػػػي منظمػػػػػػة اإلداريػػػػػػة 
 الييئة السكدانية.

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
المطيػػػػرم

 نػػػػػكاؼ, ,

(2011) 

 

أثػػػػػػػػػػػػػػر محاسػػػػػػػػػػػػػػبة  د 

المسػػػػػػػؤكلية عمػػػػػػػى 

ربحيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػركات 

   لػػػػػػػػػػنفط الككيتيػػػػػػػػػػة ا

 .""دراسة ميدانية

 

إلػػى التعػػرؼ الدراسػػة  ىػػدفت

محاسػػبة المسػػؤكلية  أثػػر إلػػى

كات الػػػنفط عمػػػى ربحيػػػة شػػػر 

الككيتيػػػػػة كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ   

النظػػػػػػػػاـ , اإلدارمالتنظػػػػػػػػيـ )

 المحاسػػػػبي, اتخػػػػاذ القػػػػرارات

 (.األداءرقابة ك 

 النتائج :

كجػػػػػػػكد أثػػػػػػػر لمحاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكلية  -

, اإلدارمالتنظػػػػػيـ المرتبطػػػػػة بكػػػػػؿ مف)

النظػػػػػػاـ المحاسػػػػػػػبي, اتخػػػػػػػاذ القػػػػػػػرارات 

( عمػػػػػى ربحيػػػػػة شػػػػػركات رقابػػػػػة األداءك 

 النفط الككيتية.

 

 السػػػػػػػػػتار,

رجػػػػػػػػػػػػػػػاء,   

(2013) 

اسػػػػػػػػػتعماؿ نظػػػػػػػػػاـ  د 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

داء مراكػػػز أتقػػػكيـ 

الػػػػػػػػػػربح بالشػػػػػػػػػػركة 

العامػػػػػة لمصػػػػػناعة 

 .الجمدية "

 إلػػػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػػػػػة  

اسػػػػػػػػتعماؿ نظػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػبة 

داء أالمسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي تقػػػػػػكيـ 

مراكػػػػػػػز الػػػػػػػربح مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ 

تحديػػد مراكػػز المسػػؤكلية فػػي 

 .الشركة

 
 

 النتائج :

عػػػػػػػػػدـ اسػػػػػػػػػتعماؿ نظػػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػػبة  -

مراكػػػػز الػػػػربح لمشػػػػركة المسػػػػؤكلية فػػػػي 

عينػػة البحػػث باالعتمػػاد عمػػى محاسػػبة 

المسؤكلية في تحديػد مراكػز المسػؤكلية 

 .بالشركة

عػػدـ كجػػكد نظػػاـ سػػميـ يعتمػػد عميػػو  -

 .داء مراكز الربح في الشركةألتقكيـ 

ابػػػػػػػػراىيـ, 

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 

(2014) 

دكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػبة  "د( 

المسػػػػػػؤكلية كػػػػػػأداة 

لمرقابػػػػػػػػػػػة كتقيػػػػػػػػػػػيـ 

  " دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة األداء

بيػػػػػػاف  إلػػػػػىالدراسػػػػػة  ىػػػػػدفت

مقكمات كمزايا تطبيؽ نظػاـ 

محاسػػػبة المسػػػؤكلية, فضػػػال 

عػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػاف دكره  كػػػػػػػػػػػأداة 

 النتائج :

أف تطبيػػػػػػػػػػػػؽ مفيػػػػػػػػػػػػكمي محاسػػػػػػػػػػػػبة  -

المسػػػػػػػؤكلية كالرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػى التكػػػػػػػاليؼ 

 يعتبػػراف ضػػركرياف لتحميػػؿ كػػؿ مركػػز



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
 طبيقيػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػيت

الشػػػػػركات العامػػػػػة 

لتسػػػػػػكيؽ األدكيػػػػػػة 

كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمزمات 

 ".الطبية

 

لمرقابػػػػػػػة كتقيػػػػػػػيـ األداء فػػػػػػػي 

 الكحدات االقتصادية.

بالتكاليؼ التي تػدخؿ فػي نطػاؽ رقابػة 

فضػػػال عمػػػى أف الرقابػػػة  ,ىػػػذا المركػػػز

مػػػف خػػػالؿ محاسػػػبة المسػػػؤكلية يػػػؤدم 

 .إلى سيكلة إعداد تقارير األداء

مػف الناحيػة التطبيقيػة تبػيف أنػو لػػيس -

ىنػػػاؾ إمكانيػػػة لتطبيػػػؽ نظػػػاـ محاسػػػبة 

المسػػػػػؤكلية, فضػػػػػال عػػػػػف عػػػػػدـ تقسػػػػػيـ 

الييكػػػؿ التنظيمػػػي لمشػػػركة إلػػػى مراكػػػز 

 .مسؤكلية محددة

الجنػػػػابي؛

مالجبػػكر ك 

(2014) 

د(  مػػػػػػػػػػػدل تطبيػػػػػػػػػػػؽ 

نظػػػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػػػبة 

المسػػؤكلية كدكرىػػا 

"  األداءفػػي تقػػكيـ 

 دراسة تحميمية ".

 

بػػػػػراز إ إلػػػػػىالدراسػػػػػة  ىػػػػػدفت

أىميػػػػػػػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػػػاـ 

مسػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػبية ال

ة منظمػػات الخػػدمات الصػػحي

 األداءكانعكاسػػػػػػػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػػػػػػػى 

كمعرفػػػة مػػػدل تطبيػػػؽ نظػػػاـ 

 .محاسبة المسؤكلية

 النتائج :

أف نظػػػاـ محاسػػػبة المسػػػؤكلية يحػػػدد  -

لػػادارة العميػػا مركػػز المسػػؤكلية النػػاجح 

كمػػػػف ثػػػػـ  ,كمركػػػػز المسػػػػؤكلية ألفاشػػػػؿ

 .يمكف اتخاذ القرار المالئـ

تػػتمكف تقػػارير األداء التػػي تعػػد لكػػؿ  -

مػػػػػػػف  دارةمركػػػػػػػز مسػػػػػػػؤكلية تمكػػػػػػػف اإل

التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى كفػػػػػػػػػاءة إدارة مركػػػػػػػػػز 

المسػػػؤكلية فػػػي اسػػػتخداـ الػػػنظـ الكفػػػكة 

 .كالقدرة عمى تخفيض التكاليؼ



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
 , يكسػػػػؼ 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ,

(2015) 

دكر نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   د

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

تقػػػػػكيـ جػػػػػكدة أداء 

الكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

الحككمية " دراسػة 

حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كزارة 

الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ."السكدانية

 

معرفػػػػة  إلػػػػىالدراسػػػػة  ىػػػػدفت   

تقػػػكـ عمييػػػا  التػػػي اتمػػػك قالم

فضػػػالن , محاسػػػبة المسػػػؤكلية

دكر محاسبة المسػؤكلية  عف

ابػػػػػػة عمػػػػػػى المػػػػػػكارد فػػػػػػي الرق

 .المالية البشرية

 

 النتائج :

تطبيػػػػػؽ نظػػػػػاـ محاسػػػػػبة المسػػػػػؤكلية  -

يمكف مف قياس كتقػكيـ كفػاءة كفاعميػة 

 .نشطة كالبرامجاأل

البػػػػػػػد مػػػػػػػف كجػػػػػػػكد نظػػػػػػػاـ تقػػػػػػػارير   -

متكامؿ طبقا لمييكؿ التنظيمي كمراكز 

ف أالمسػػػؤكلية لضػػػماف متابعػػػة األداء ك 

مقارنػػػػة  عبػػػػرعمميػػػة تقػػػػكيـ األداء تػػػػتـ 

معػػايير األداء المقدمػػة مسػػبقا كالنتػػائج 

 .الفعمية

 كنػػػػػػػػػػػػػػػزة, 

بػػػػػػػػػػاعمي,   

(2015) 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  د 

المسػػػػػػؤكلية كػػػػػػأداة 

, لمراقبػػػػػة التسػػػػػيير

دراسػػػػػػػػػػػػػػػة حالػػػػػػػػػػػػػػػة 

ني ك االمؤسسػػػة تعػػػ

الحبػػكب كالخضػػر 

" CCL.Sالجافػػػػػة 

 .كرقمة

 

إلػػػػػػػػػػػػى الدراسػػػػػػػػػػػػة  ىػػػػػػػػػػػػدفت     
ة بػراز دكر محاسػػبإكلػة  امح

المسػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػة 
لػة ك اأداة فعالػة كمح كصفياب

إبػػػػػػػػػػػػػراز مياميػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػدل 
سػػػياميا فػػػي تفعيػػػؿ النظػػػاـ إ

التخطيطػػػػػػػي كالرقػػػػػػػابي فػػػػػػػي 
المؤسسػػػػػة كالتحقػػػػػؽ مػػػػػف أف 
كػػػػؿ نشػػػػاط فػػػػي كػػػػؿ مركػػػػز 

كفقػػا لمػػا ىػػك  مخطػػط يسػػير 
 .لو

 النتائج :

يحػػػدد  ان تنظيميػػػ أف لممؤسسػػػة ىػػػيكالن  -

فضػػػػػالن تقسػػػػػيمات مراكػػػػػز المسػػػػػؤكلية, 

محاسػبة المسػؤكلية تسػيؿ مػف  عػف أف

يكػػػكف كػػػؿ مسػػػؤكؿ ؛ إذ عمميػػػة الرقابػػػة

مسػػؤكال عػػف االنحرافػػات المكجػػكدة فػػي 

 .مركز مسؤكليتو
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 الخالػػدم,

معتصػػػػـ,  

(2015) 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة دكر 

فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػؤكلية لما

 الميػػػػػػػػػػػػزة تحقيػػػػػػػػػػػػؽ

 التنافسػػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػي

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات ال

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية 

        عكديةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 ."دراسة ميدانية "

التعػػرؼ  إلػػىىػػدفت الدراسػػة 

عمى دكر تأثير مراكز نظػاـ 

محاسػػبة المسػػؤكلية الرئيسػػية 

ة, مركػز كىي ) مركز التكمف

( الربحيػػػة, مركػػػز االسػػػتثمار

فػػػي تحقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية 

عية فػػي فػي الشػػركات الصػػنا

 .المممكة العربية السعكدية

 النتائج :

ىنالؾ دكر إيجابي لمحاسػبة مراكػز  -

المسػػؤكلية فػػي تحقيػػؽ الميػػزة التنافسػػية 

فػػػي الشػػػركات الصػػػناعية فػػػي المممكػػػة 

 .العربية السعكدية

تحقيػػػػػػػػػػػؽ الميػػػػػػػػػػػزة التنافسػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػي  -

الشػػركات يػػتـ مػػف خػػالؿ التكامػػؿ بػػيف 

فػع ر مراكز المسؤكلية التي تعمؿ عمػى 

 اء الشركة.كفاءة أد

 سػػػػػػػػماره, 

 محمػػػػػػػكد,

(2015) 

أثػػػػػػػػػػػػػػػػػر تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  د 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػؤكلية عمػػػػػػػى 

 األداءكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة 

كالرقابػػػػػة " دراسػػػػػػة 

تطبيقيػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى 

الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناعية 

المسػػػػاىمة العامػػػػة 

 .ردنيةاأل

إلقػػػػاء  إلػػػػىالدراسػػػػة  ىػػػػدفت 

الضػػػػكء عمػػػػى كاقػػػػع تطبيػػػػؽ 

محاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكلية عمػػػػػػػى 

األداء الرقابػػػػػة كرفػػػػػع كفػػػػػاءة 

 .الشركات الصناعيةلقطاع 

 النتائج :

مػػف الرقابػػة فػػي  كجػػكد مسػػتكل عػػاؿو  -

إلػػػػػػػى ردنيػػػػػػػة الشػػػػػػػركات الصػػػػػػػناعية األ

مػف الكفػاءة  كجػكد مسػتكل عػاؿو  جانب

 .في األداء في الشركات الصناعية

كجػػكد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية   -

لمحاسػػػبة المسػػػؤكلية بشػػػكؿ عػػػاـ عمػػػى 

 عمى األداء. الرقابة
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
 المػػكمني,

 محمػػػػػػػػػػػػػد,

(2016) 

مدل تطبيؽ نظػاـ  د(

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػؤكلية كػػػػػػأداة 

لمرقابػػػػػػػػػػػة كتقيػػػػػػػػػػػيـ 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  األداء

البمػػػػديات " دراسػػػػة 

 ميدانية.

 

معرفػة  إلػىالدراسػة  ىدفت  

مػػدل تطبيػػؽ نظػػاـ محاسػػبة 

أداة بكصػػػػػػػػػػػػفيا  المسػػػػػػػػػػػػؤكلية

فػػػػػػػي  األداءلمرقابػػػػػػػة كتقيػػػػػػػيـ 

يـ الشػػػػػماؿ فػػػػػي أقمػػػػػبمػػػػػديات 

 .المممكة األردنية الياشمية

 النتائج :

يكجد لدل البمديات ىيكػؿ تنظيمػي   -

إدارم تقميػػدم, يبػػيف مراكػػز المسػػؤكلية 

 فييا.

أف البمػػػػػػديات تسػػػػػػتخدـ المكازنػػػػػػات   -

التخطيطيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تخطػػػػػػػػيط إيراداتيػػػػػػػػا 

 كنفقاتيا عمى المستكل الكمي.

يكجػػػد نظػػػاـ لمتقػػػارير فػػػي البمػػػديات   -

تسػػػػػػػيـ بتػػػػػػػكفير البيانػػػػػػػات لممسػػػػػػػؤكليف 

كنظػػػػػػػاـ لممعرفػػػػػػػة المحاسػػػػػػػبية كنظػػػػػػػاـ 

 لمحكافز.

ابكػػػػػػػػػػػػػر؛  

اليػػػػػػػدم, ك 

(2016) 

دكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة   د

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

الرقابػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى 

المكازنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

      التخطيطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ."" دراسة ميدانية

ظيػػار إ إلػػىالدراسػػة  ىػػدفت 

دكر محاسػػبة المسػػؤكلية فػػي 

الرقابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى المكازنػػػػػػػػػات 

التخطيطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 .نحرافاتاال

 النتائج :

أف نظػػاـ محاسػػبة المسػػؤكلية يمكػػف  -

المنشأة مػف اسػتغالؿ مكاردىػا المتاحػة 

بأقصػػػى كفػػػاءة ممكنػػػة, ككػػػذلؾ يعمػػػؿ 

عمػػى ترقيػػة أداء المنشػػآت؛ مػػا يسػػاعد 

 .في تحقيؽ أىدافيا
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 ىـ النتائجأ ىدف الدراسة عنكاف الدراسة الباحث
 جبػػػػػػػػػػػػػػارة,

 بالؿ,

(2016) 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػبة دكر " 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

عمػػى  األداءتقػػكيـ 

اسػػتراتيجي  أسػػاس

اسػػػػػػة ميدانيػػػػػػة " در 

عمػػى شػػركة سػػكر 

 .عسالية

 

معرفػػػػة  إلػػػػىالدراسػػػػة ىػػػػدفت 

أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػة كدكر محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 األداءالمسػػػؤكلية فػػػي تقػػػكيـ 

 األداءسػػػػػػاليب أمػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

االستراتيجية الحديثة, فضالن 

المقكمػػات  عػػف التعػػرؼ إلػػى

ية كمطمكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأل

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية مػػػػػػػػػف 

 .المنظكر االستراتيجي

 النتائج :

تتػػػػػػػػػكفر مقكمػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػاـ  -

محاسػػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػػؤكلية لػػػػػػػػػػدل شػػػػػػػػػػركة 

 عسالية.

أنيػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػـك بتطبيػػػػػػػػػػؽ األسػػػػػػػػػػاليب  -

االسػػتراتيجية الحديثػػة لمتكمفػػة, كتتمثػػػؿ 

ىػػػػذه األسػػػػاليب فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف أسػػػػمكب 

القيػػػػاس الرجعػػػػي... كأسػػػػمكب التحسػػػػف 

يـ أداء مراكػػز المسػػؤكلية المسػػتمر لتقػػك 

 .بالشركة

كداعػػػػػػػػػػػػػػػة 

اهلل, 

 أخطػػػػػػػػاب

(2016) 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػؤكلية كأثرىػػػػا 

فػػػػػػػػػػػػػػي تخفػػػػػػػػػػػػػػيض 

تكػػػػػػػاليؼ اإلنتػػػػػػػاج 

فػػػػػػػػػػػػػػػػي المنشػػػػػػػػػػػػػػػػأة 

 .ناعيةالص

بيػػػػػػاف ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى 

تطبيػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػاـ  متطمبػػػػػػػػػػات

فػػػػػػػػػػػػػي المنشػػػػػػػػػػػػػأة ة محاسػػػػػػػػػػػػػب

 ,الصناعية بصكرة صػحيحة

كبيػػػػػػػػػػػػػػػاف أثػػػػػػػػػػػػػػػر محاسػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػؤكلية عمػػػػػػػػى تكػػػػػػػػاليؼ 

 اإلنتاج.

 النتائج :

محاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكلية تسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي  -

 تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية.

محاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكلية تسػػػػػػػاعد فػػػػػػػي  -

 ترشيد تكاليؼ اإلنتاج.
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 :الدراسات االجنبية 1.1.1.1

 أىـ النتائج ىدف الدراسة عنوان الدراسة الباحث
   COX & 

Other 

(1989) 

 

"Responsibility 

Accounting 

and operational 

control for 

Governmental 

units". 

 "محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة

المسؤكلية كالرقابة 

التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيمية 

لمكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات 

 الحككمية".

 التعرؼ إلىىدفت الدراسة  

 بعض مشاكؿ تطبيؽ إلى 

 محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػي

 بعض الكحدات

قامػػػػػػػػت  كمػػػػػػػػااالقتصػػػػػػػػادية, 

بػػػػػػػػػػػػػػالربط بػػػػػػػػػػػػػػيف الجانػػػػػػػػػػػػػػب 

النظػػػػػػػػػرم لنظػػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكلية كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ 

 التطبيؽ.

 النتائج :
كجػػػػػػكد مشػػػػػػاكؿ تنظيميػػػػػػة تعيػػػػػػؽ  -

تطبيػػؽ نظػػاـ محاسػػبة المسػػؤكلية 

تتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ كضػػػكح خطػػػكط 

 السمطة كالمسؤكلية.

نظمػػػػة المحاسػػػػبية ألعػػػدـ كفايػػػػة ا -

فػػػي تمبيػػػة احتياجػػػات المسػػػؤكليف 

 .األداءإلجراء الرقابة عمى 

عػػػػػػػدـ مسػػػػػػػػاءلة مػػػػػػػديرم مراكػػػػػػػػز  -

المسػػػػػؤكلية عػػػػػػف طريػػػػػػؽ ارتبػػػػػػاط 

المسػػػػػػػػػػؤكليف باألىػػػػػػػػػػداؼ عمػػػػػػػػػػى 

 مستكل ىذه المراكز.

Jarvie 

& 

Deborah, 
   (2002)  

"The Effect  Of 

Responsibility 

Centre 

Budgeting/ 

Responsibility 

Centre    

Management 

On the Role 

OF Academic 

Deans In a 

تقيػػػػيـ  إلػػػػىالدراسػػػػة  ىػػػػدفت 

نظػػاـ المعمكمػػات المحاسػػبي 

الحكػػػػػػػػػػػكمي فػػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػػة 

العربيػػة السػػعكدية مػػف حيػػث 

مالءمتػػػػػو أليػػػػػراض الرقابػػػػػة 

 .األداءكتقييـ 

 النتائج :

ستعانة بأدكات محاسػبة ضركرة اال -

التكػػػػػػاليؼ كالمحاسػػػػػػبة اإلداريػػػػػػة فػػػػػػي 

 .المجاؿ الحككمي

ضػػركرة تقسػػيـ الكحػػدات الحككميػػة  -

 ؛يػػػػرادإ إلػػػػى مراكػػػػز تكػػػػاليؼ, كمراكػػػػز



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 أىـ النتائج ىدف الدراسة عنوان الدراسة الباحث
Public 

University".   

أثػػػػػػػػػػػػػر كجػػػػػػػػػػػػػكد "     

مراكػػػػز المسػػػػؤكلية 

كالمكازنػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى 

أداء عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 

الكميػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػي 

الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 ".الحككمية

أىميػػة كجػػكد ارتبػػاط بػػيف  عػػف فضػػالن 

أم  ؛مرحمػة التخطػيط كمرحمػة الرقابػػة

بػػػيف مرحمػػػة إعػػػداد المكازنػػػة كتنفيػػػذىا 

ف يكػػكف التقيػػيـ عمػػى أكتقيػػيـ األداء ك 

مسػػتكل المراكػػز كلػػيس عمػػى مسػػتكل 

 .اإلجمالي

Lin  &  

Yu,  

(2002) 

"Responsibilit

y cost control 

system in 

China: a case 

of management 

accounting 

application" . 

نظػػػػػػػػػػػػػاـ مراقبػػػػػػػػػػػػػة "

 تكمفػػػػػة المسػػػػػػؤكلية 

فػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

حالػػػػػػػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػػػػػػػؽ 

المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

  اإلدارية".

 إلى ىدفت الدراسة -

تقيػػػػيـ نظػػػػاـ المعمكمػػػػات   - -

المحاسػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػػػػػة 

اإلمػػػػػارات مػػػػػف حيػػػػػث مػػػػػدل 

مالءمتػػػػػو أليػػػػػراض الرقابػػػػػة 

 .األداءعمى 

اقتػػراح نظػػاـ لمرقابػػة عمػػى  -

األداء كفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكب 

 محاسبة المسؤكلية. 

 النتائج :

أف رقابػػة األداء الػػذم اتضػػح أنػػو   -

يكػػػػاد يكػػػػكف منعػػػػدما طبقػػػػا لمدراسػػػػات 

السػػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػاؿ؛ ألف 

مخرجاتػػو تفتقػػد خاصػػيتيف أساسػػػيتيف 

ال ينػػػػى عنيمػػػػػا لرقابػػػػة األداء كىمػػػػػا 

 الشمكؿ كالمالءمة.

يمكػػف تطبيػػؽ محاسػػبة المسػػؤكلية   -
فػػػػػػي ظػػػػػػؿ النظػػػػػػاـ القػػػػػػائـ لممحاسػػػػػػبة 

, إال أنػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػكافر الحككميػػػػػػػػػة
 المقكمات الالزمة لمتطبيؽ.



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)
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 أىـ النتائج ىدف الدراسة عنوان الدراسة الباحث
Rowe 

&  

Birnberg 

& 

Shields, 

(2008) 
 

 

  

"Effects of 

organizational 

process change 

on 

responsibility 

accounting and 

managers’ 

revelations of 

private 

knowledge " 

أثػػػػػػػػػػػػػػػر تغييػػػػػػػػػػػػػػػر  "

العمميػػة التنظيميػػة 

عمػػػػػػػى المسػػػػػػػؤكلية 

كالمحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

كالمػػديريف الكشػػؼ 

عػػػػػػػػػػػػػػف المعرفػػػػػػػػػػػػػػة 

 الخاصة".

إلقػػػػػاء  إلػػػػػىالدراسػػػػػة ىػػػػػدفت 

الضكء عمى مفيكـ محاسػبة 

المسػػػػػػؤكلية, كأنػػػػػػكاع مراكػػػػػػز 

المسػػػػػػؤكلية كالتعريػػػػػػؼ بيػػػػػػا, 

كالعكامػػػػػؿ التػػػػػي تػػػػػتحكـ فػػػػػي 

االقتصػػػػػادية تقسػػػػػيـ الكحػػػػػدة 

مراكػػػػػػػػػػػػز مسػػػػػػػػػػػػؤكلية,  إلػػػػػػػػػػػػى

كتحديػػػد الشػػػػركط كالظػػػػركؼ 

المناسػػػػػػػػػػػػػبة لبنػػػػػػػػػػػػػاء نظػػػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػي 

 إطار مراكز المسؤكلية.

 :النتائج 

تعػػػػػػػػػػػد محاسػػػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػػػؤكلية أداة  -

تحميميػػػػة كرقابيػػػػة ىامػػػػة, تيػػػػدؼ إلػػػػى 

تحقيػػػػؽ رقابػػػػة إداريػػػػة عمػػػػى عناصػػػػر 

التكػػػػػػػػػػػػػاليؼ فػػػػػػػػػػػػػي نطػػػػػػػػػػػػػاؽ مراكػػػػػػػػػػػػػز 

 المسؤكلية.

محاسبة المسؤكلية ىي المحاسبة   -

التػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنظـ فػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػار مراكػػػػػػػػػػز 

المسػػػػػػػػػػػػؤكلية كتتنػػػػػػػػػػػػاكؿ المػػػػػػػػػػػػدخالت 

كالمخرجات لكؿ مركز مسؤكلية عمى 

 حدة.

-  

Debashis 

& 

Bruce   

(2010) 

"  " introduction 

of concept of 

cost center 

management in 

public Hospital 

in south 

Africa'' . 

" تحديػػػػػػػػد مراكػػػػػػػػػز 

التكمفػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

بػػػػػراز إ إلػػػػػىىػػػػػدفت الدراسػػػػػة 

مقكمػػػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػاـ 

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية مػػػػػػػػػف 

دارم حيػػػػػػػػػػػػػػػث التنظػػػػػػػػػػػػػػػيـ اإل

كالمكازنػػػػػػػػػػػػػػات التخطيطيػػػػػػػػػػػػػػة 

لمراكػػػػز المسػػػػؤكلية, كقيػػػػاس 

 النتائج :

عػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػكد تضػػػػػػػػػػيؽ كتحميػػػػػػػػػػؿ  -

عمػػػػػى مسػػػػػتكل  يػػػػػراداتلمتكػػػػػاليؼ كاإل

يياكػػػػػػػػػؿ لم ان مراكػػػػػػػػػز المسػػػػػػػػػؤكلية كفقػػػػػػػػػ

التنظيميػػػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػػػركات المسػػػػػػػػػػػػاىمة 

 .الصناعية
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 أىـ النتائج ىدف الدراسة عنوان الدراسة الباحث
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

المستشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيات 

الحككميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 

 جنكب افريقيا.

 

الفعمػػػػػػػػػػػػػػي كمقارنتػػػػػػػػػػػػػػو  األداء

بالمكازنػػػػػػػػػػػػػػات التخطيطيػػػػػػػػػػػػػػة 

لمراكػػػػػػػػػػػػػػػػػز  األداءكتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

المسػػػػػػػػػؤكلية كتػػػػػػػػػكافر نظػػػػػػػػػاـ 

 .حكافز العمؿ

ف الشركات المساىمة الصناعية أ  -

ال تقػػػػػػـك بالرقابػػػػػػة عمػػػػػػى أداء مراكػػػػػػز 

الػػػػػربط بػػػػػيف المسػػػػػؤكلية عػػػػػف طريػػػػػؽ 

األداء الفعمػػػػي كاألداء المخطػػػػط لكػػػػؿ 

 ة.مركز مسؤكلية عمى حد

محاسػػػػػػػبة المسػػػػػػػؤكليف عػػػػػػػف  عػػػػػػػدـ -

االنحرافات الناتجػة عػف المقارنػة بػيف 

 األداء الفعمي كاألداء المخطط. 

Okoye, 

Amma, 

(2011). 

"Improvement 

of Managerial 

Performance in 

Manufacturing 

Organizations - 

An Application 

of Responsibility 

Accounting". 

مػػػػػػػػػػػػػػػدل تػػػػػػػػػػػػػػػأثير "
تطبيػػػػػػػؽ محاسػػػػػػػبة 
المسػػػػؤكلية كأثرىػػػػا 

 األداءعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
اإلدارم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات 
 الصػػػػػػػػػػناعية فػػػػػػػػػػي

 ".انيجيري

بيػػػػػػاف  إلػػػػػىىػػػػػدفت الدراسػػػػػة 

أىميػػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػػـ محاسػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػي تشػػػػػػػخيص 

المالئمػػػػة كييػػػػر  االنحرافػػػػات

المالئمػػة عػػػف طريػػؽ مراكػػػز 

المراكػػػػػػػػػز التكمفػػػػػػػػػة كتحديػػػػػػػػػد 

شػػػػػػمة اعتمػػػػػػاد لفااالناجحػػػػػػة ك 

 .عمى مراكز الربحية

 النتائج :

 لمسػػػػػػػػػػؤكليةا نظػػػػػػػػػػاـ محاسػػػػػػػػػػبة أف -

يـ األداء يػػالعميػػا فػػي تق دارةيسػػاعد اإل

الفعمػػػػػي لمراكػػػػػز التكمفػػػػػة كالمسػػػػػؤكلية 

لتحديػػػػد االنحرافػػػػػات المالئمػػػػة كييػػػػػر 

 .المالئمة

يحػػػػػػػػػػدد المراكػػػػػػػػػػز الناجحػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف  -

لقرار كىذا يساعد في اتخاذ ا ,ألفاشمة

 .المالئـ
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 أىـ النتائج ىدف الدراسة عنوان الدراسة الباحث
Fowzia, 

Rehana, 

(2011) 

"Use of 

Responsibility 

Accounting 

and Measure 

the Satisfaction 

Levels of 

Service 

Organizations 

in Bangladesh. 

" اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػؤكلية كقيػػاس 

مسػػػػػػػتكيات رضػػػػػػػا 

منظمػػات الخدميػػة 

 في بنغالديش".

بػػػػراز إ إلػػػػىق  ىػػػػدفت الدراسػػػػة 

مقكمػػػػػػات تطبيػػػػػػؽ محاسػػػػػػبة 

 المسػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػركات

الصػػػػػػػػػناعية بقطػػػػػػػػػاع يػػػػػػػػػزة, 

المعكقات التي  كالتعرؼ إلى

بػػراز إتعتػػرض تطبيقيػػا, مػػع 

مية تطبيؽ نظػاـ محاسػبة أى

 .المسؤكلية

 النتائج :

تػػػػػػػػػكفر مقكمػػػػػػػػػات تطبيػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػاـ  -

محاسػػػػػػبة المسػػػػػػؤكلية؛ حيػػػػػػث يتػػػػػػكفر 

ىيكػػػػػػؿ تنظيمػػػػػػي كاضػػػػػػح إال أنػػػػػػو ال 

لتطبيػػػػػػػػؽ يكجػػػػػػػػد سياسػػػػػػػػات مكتكبػػػػػػػػة 

 محاسبة المسؤكلية.

تطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ المكازنػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -

التخطيطية, لكنيا ال تشػرؾ العػامميف 

 في إعدادىا.

Jaradat 
& other         

(2012) 

'' The Availability 

of Components 

Accounting 

Responsibility 

in Industrial 

Companies in 

Aqaba City ''. 

"التعػػػػػػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػػػػػػى 
تػػػػػػػػػكافر مككنػػػػػػػػػات 
المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 
المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات 

إلػػػػى معرفػػػػة الدراسػػػػة  ىػػػػدفت

دكر محاسػػػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػػػؤكلية 

 . األداءأثرىا في تقكيـ ك 

 النتائج :

تقسيـ المنشأة إلى كحدات كمراكػز  -

مسػػػػػػػػػػػؤكلية مػػػػػػػػػػػع كضػػػػػػػػػػػكح الييكػػػػػػػػػػػؿ 

كليات ؤ التنظيمػػػػػػػػػػػي كتحديػػػػػػػػػػػد المسػػػػػػػػػػػػ

مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ أساسػػػػػػػيات كالصػػػػػػػالحيات 

 .التطبيؽ السميـ لمحاسبة المسؤكلية

كلية معمكمػات ؤ تكفر محاسبة المس -

لية ؤك تقػػكيـ األداء كتحديػػد مسػػلدقيقػػة 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

28 
 

 أىـ النتائج ىدف الدراسة عنوان الدراسة الباحث
الصػػػػػػػػػػناعية فػػػػػػػػػػي 

 مدينة العقبة". 
جػػػػػػػػػػراء المحاسػػػػػػػػػػبة ا  عمػػػػػػػػػػاؿ ك أداء األ

 .خطاءكالمساءلة عف األ

Al 

Hanini, 

Eman, 

(2013) 

''The Extent of 

Implementing 

Responsibility 

Accounting 

Features in the 

Jordanian 

Banks '' 

" 

" نطػػػػػػػػػػػػاؽ تنفيػػػػػػػػػػػػذ 

محاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

المسػػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػػي 

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 

 األردنية".

 إلى: الدراسة ىدفت

معرفػػػػػػػػػػػػػة دكر محاسػػػػػػػػػػػػػبة  -

المسػػػؤكلية فػػػي رقابػػػػة األداء 

بشػػػػػػػػػػركة الصػػػػػػػػػػم  العربػػػػػػػػػػي 

 .المحدكد

معرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دكر نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  -

محاسػػػػػػػػػبة المسػػػػػػػػػؤكلية فػػػػػػػػػي 

تحفيز مراكػز المسػؤكلية فػي 

 .ىدافيـأتحقيؽ 

 النتائج :

تطبيػػػػػؽ محاسػػػػػبة المسػػػػػؤكلية فػػػػػػي  -

الشػػػركة الصػػػم  العربػػػي يتطمػػػب مػػػف 

سػػػػػػػػػػمطاتيـ  المػػػػػػػػػػديريف مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ

ف يبذلكا قصارة جيدىـ أكمسؤكلياتيـ 

 .كزىـلتحسيف أداء مرا

كضكح خطكط السمطة كالمسؤكلية  -

ة بالشػػركة دكائػػر النشػػاط المختمفػػبػػيف 

 .كرقابة كمتابعة األداء
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 يز الدراسة عن الدراسات السابقة ما يم 1.1.1.1

التي األداء باختالؼ البيئية لت معظـ الدراسات دكر محاسبة المسؤكلية في تقكيـ اك : تنأكالن       

(, كدراسة ندل عبد الرزاؽ 2007لتو دراسة كؿ مف محمد )اك , كىذا ما تنأجريت الدراسة فييا

 Okoye (2011), كدراسة (2011, كدراسة مكسى )(2015عمر )ك , كدراسة يكسؼ؛ (2010)

 .Jarvie & Deborah (2002)كدراسة 

ىدؼ الرقابة, كىذا  لت بعض الدراسات دكر محاسبة المسؤكلية في الرقابة باختالؼاك : تنثانيان      

 دراسةك  (2008) باسردة(, دراسة 2007(, كدراسة البمكلة )2011تناكلتو دراسة كؿ مف كنزة )ما 

(2008 )Rowe & Birnberg & Shields. 

, كىذا ما يئية التي أجريت فييا الدراسات: مدل تطبيؽ محاسبة المسؤكلية باختالؼ البثالثان       

(, كدراسة 1993(, كدراسة المنيؼ )2009(, دراسة كامؿ )2007مف الجدبة )لتو دراسة كؿ اك تن

 Lin  &  Yu (2002) , كدراسة(2007)(, كدراسة دياال 2011) الغريبة؛ كأبك نصار؛ كالدبعي

 .Al Hanini 2013)) كدراسة ,Others  &Jaradat (2012) كدراسة

  .(2013لتو دراسة الستار )اك : استعماؿ نظاـ محاسبة المسؤكلية في تقكيـ أداء مراكز الربح تنرابعا            

أك تخفيض التكاليؼ,  الميزة التنافسية أك: دكر محاسبة المسؤكلية في تحقيؽ الربحية خامسا      

, كدراسة كداعة اهلل (2015), كدراسة الخالدم (2011)المطيرم  يا عمى التكالي, دراسةلتاك تن كقد

(2016). 

محاسبة المسؤكلية,  سمكبأ داء الكحدات الحككمية باستخداـتطكير الرقابة عمى اأثر  سادسا:     

 (.1995لت ىذه الدراسة دراسة الطحاف )اك تن
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كمتغيرات ضمف  ان لت أبعاداك فإف ما يميز ىذه الدراسة عف سابقاتيا أنيا تن ,كبناء عمى ما سبؽ     

 األداءمف خالؿ مقارنة  األداءكىي مراكز المسؤكلية كدكرىا في رقابة  ,بعاد محاسبة المسؤكليةأ

ت االستبانة أداة لجمع لاك الدراسات السابقة تن كما أف أيمب .باألداء اإلجماليلفعمي لكؿ مركز ا

 .ية فعمية لمراكز المسؤكلية لشركة, بينما ىذه الدراسة أخذت بيانات رقمالبيانات

 النموذج المعرفي  1.1.1

تـ  –يير مباشرعمقة بمكضكع الدراسة بشكؿ مباشر أك مف خالؿ الدراسات السابقة المت     

إلى جانب المكائح كالتعميمات  –عرضيا في الجزء الخاص بالدراسات السابقة مف ىذا البحث

تـ تحديد المتغيرات المستقمة لمدراسة  لعمؿ الشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية )يدكك(؛ المنظمة

دد بالرقابة عمى محفالتي تمثمت بمراكز التكمفة, مراكز الربحية, مراكز االستثمار, أما المتغير التابع 

 النمكذج المعرفي لمدراسة: ط الكرككي لممتغيرات مخطيكضح ال اآلتي . كالشكؿاألداء

 

 

    

   

 

 يكضح متغيرات النمكذج المعرفي لمدراسة  (1رقـ) الشكؿ

 

 

  على األداءرقابة ال

 

  التابع المتغير المتغيرات المستقلة 

 مراكز التكلفة 

 مراكز الربحٌة 

 مراكز االستثمار
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 الدراسة  متغيراتاإلجرائية ل التعريفات 1.1.1

 –أىميا: ـك الدراسة عمى جممة مف المتغيراتتق    

رقابة , ركز استثمار(م ,ربحيةمركز , مركز تكمفةمراكز المسؤكلية ) – محاسبة المسؤكليةنظاـ        

 -النحك اآلتي:. كىي تحتاج إلى ايضاح عمى األداء

  النظاـ الذم يقكـ عمى تقديـ ذلؾ  محاسبة المسؤكلية بأنونظاـ ييعرؼ  :محاسبة المسؤوليةنظام

معمكمات محاسبية تقـك عمى أساس تقسيـ أنشطة األداء المحاسبي المختمفة )المدخالت, العمميات, 

مركز االستثمار( القائـ المخرجات( عمى أساس مراكز المسؤكلية )مركز التكمفة, مركز الربحية, 

 عمى المسؤكلية كفقا لالمتثاؿ لمييكؿ التنظيمي المحدد لمسمطات كالمسؤكليات في كؿ مركز.

 ىي كحدة األداء المحاسبي في نظاـ محاسبة المسؤكلية القائـ عمى أساس : المسؤولية مراكز

 أك الربحية أك االستثمارات.االمتثاؿ التنظيمي كفقا لمسمطات كالمسؤكليات المناطة بالمراكز التكمفة 

 كحدة نشاط األداء المحاسبي القائـ عمى أساس رقابة عناصر تكاليؼ األداء إلى مركز التكمفة :

 .إجمالي التكاليؼ, كفقا لمسمطات كالمسؤكليات المحددة في ىذا المركز

 إلى  ك كحدة نشاط األداء المحاسبي القائـ عمى أساس رقابة مراكز الربحيةى: الربحية مركز

إجمالي)الربح/الخسارة (,)ىامش الربح, مجمؿ الربح, صافي الربح التشغيمي, صافي الربح النيائي( 

 كفقا لمسمطات كالمسؤكليات المحددة في ىذه المراكز.

 نشاط األداء المحاسبي القائـ عمى أساس رقابة مراكز االستثمار  كحدة تمثؿ في: يمركز االستثمار

 مف خالؿ مؤشرات ناتجة مف قسمة مراكز الربحية إلى إجمالي المكجكدات.

 فحص جميع عمميات المنظمة لمتأكد مف كفاءتيا كفعاليتيا كاقتصاديتيا, كأنيا مطابقة  :رقابة الداء

 ات كالمكائح المقررة.لمسياس
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 الدراسة  فرضيات 1.1.1

تـ  كالدراسات السابقة, في ضكء النمكذج المعرفي لمدراسةك أىدافيا بناءن عمى تساؤالت الدراسة ك        

 –:عمى النحك اآلتي صياية فرضيات الدراسة

 في الشركة األداءعمى رقابة في المسؤكلية ال مراكز التكمفة في نظاـ محاسبةلدكر ليس ىناؾ  -

 .اليمنية لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"

 في الشركة األداءعمى رقابة في المسؤكلية ال ليس ىناؾ دكر لمراكز الربحية في نظاـ محاسبة -

 .اليمنية لصناعة كتجارة األدكية " يدكك"

 في الشركة األداءعمى رقابة في المسؤكلية ال ليس ىناؾ دكر لمراكز االستثمار في نظاـ محاسبة -

 اليمنية لصناعة كتجارة األدكية " يدكك".
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  الفصل الثاني 

 بة عمى الداء الرقافي  ليةدور نظام محاسبة المسؤو 
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 لوالمبحث ال 

 نظام محاسبة المسؤولية

 المقدمة 1.1.1

اإلدارة العميا إدارتيا؛ نظرا لكبر حجـ الكحدات االقتصادية, كتعقد أعماليا فمف الصعب عمى      

لذلؾ ظيرت الحاجة إلى تقسيـ المنشأة إلى مراكز مسؤكلية بما يتالءـ مع طبيعة نشاطيا؛ ألف ذلؾ 

المسؤكلية المختمفة عف بنكد التكاليؼ كاإليرادات مراكز  يحقؽ مساءلة رئيس كؿ مركز مف

المنطمؽ ظيرت الحاجة إلى كاالستثمارات؛ كمف ىنا يمكف التحكـ بيا كالرقابة عمييا. كمف ىذا 

نظاـ محاسبة المسؤكلية عمى األداء مف خالؿ تقسيـ الكحدة االقتصادية إلى مراكز مسؤكلية, سعيان 

لتحقيؽ الدكر الرقابي لممحافظة عمى أصكؿ الشركات كمكاردىا كليذا؛ سيتناكؿ ىذا المبحث مفيـك 

 عف دكرىا في الرقابة عمى األداء مف نظاـ محاسبة المسؤكلية كنشأتيا, كأىدافيا كمقكماتيا؛ فضالن 

خالؿ الكحدات الحسابية التي تتضمف مراكز مسؤكلية قادرة عمى تقديـ بيانات كمعمكمات محاسبية 

دقيقة لمكصكؿ إلى حقيقة الرقابة عمى األداء ككشؼ االنحرافات كمعالجتيا في ضكء التنكع 

نكاعيا المختمفة لممحافظة عمى تطكر أداء المحاسبي لتطكير األداء المحاسبي مف خالؿ الرقابة بأ

 المؤسسات.

 نشأة نظام محاسبة المسؤولية 1.1.1

إف فكرة محاسبة المسؤكلية في حقيقة األمر مرتبطة باإلنساف الذم يكمؼ بأداء عمؿ معيف؛    

كمف ثـ يتـ محاسبتو عمى نتيجة أداء ىذا العمؿ, كالدليؿ عمى ذلؾ: أف فكرة المساءلة كرد ذكرىا 
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ې    ېې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېچ  :سنة النبكية؛ إذ يقكؿ اهلل تعالىالكريـ كالفي القرآف 

 ".105اآلية –التكبة  چ وئ     ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ

-"النجـ چمت  ىت  يت  جث  مث  ىب  يب  جت   حت  خت  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب   چ  كقكلو تعالى:

 .41-39اآلية 

كيحث اليدل النبكم عمى ككف اإلنساف مسؤكال عف أعمالو كعف األشخاص الذيف يقعكف        

, ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو (( )النككم,  تحت رعايتو؛ قاؿ رسكؿ اهلل صمى عميو كسمـ )) كمكـ راعو

1992 :239.) 

اإلدارية؛ لمحاسبة كمع أف بعضيـ يرل أف فكرة محاسبة المسؤكلية بدأت أسمكب مف أساليب ا     

محاسبي( لمرقابة عمى األداء, كتقييمو عف طريؽ تحديد مسؤكلية العامميف في  –إدارمفإنيا أسمكب )

ه عمى كفاءة كؿ مركز مسؤكلية الكحدة االقتصادية لممستكيات اإلدارية المختمفة؛ ما ينعكس أثر 

فركع  شأنيا شأف بقية -(. كتمثؿ محاسبة المسؤكلية423-422:  2002كحالة؛ كحناف,)

مف الرقابة عمى األداء  – مف خالؿ تطبيقيا –كسيمة ال ياية؛ ككنيا تمكف اإلدارة  -المحاسبة

كاالرتقاء بأداء العامميف كتحسف نكعية الخدمات كالسمع المقدمة, كما يمكف عدىا عممان مف العمـك 

األنظمة  في االجتماعية؛ ككنيا ظيرت كتطكرت بكصفيا ضركرة ممحة لتمبية احتياجات التقدـ

يشير آخركف إلى أف ظيكر مفيكـ محاسبة بينما  (.22:  2007مرتجي,المالية كاإلدارية )

المسؤكلية بكصفيا نظامان لو دكره في المؤسسة في بداية الخمسينات؛ فقد استخدمت شركة )آرثر 

 اندرسكف( ىذا المفيـك في عمميات تدقيقيا لمشركات ذات المنظمة العامة.

بأسمكب عممي  –في مقالة  –( مفيكـ محاسبة المسؤكليةHiggings, 1962:121)كقد تناكؿ     

ـ تحت عنكاف: محاسبة المسؤكلية ىذه المقالة تعد؛ أكؿ مقالة عممية لنظاـ 1952متكامؿ في عاـ 
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محاسبة المسؤكلية. إذ أكضح أف محاسبة المسؤكلية ليست تغيران لمنظرية المحاسبية أك مبادئيا؛ 

نما ىي أداة :  2009جكدة؛ كالشيخ,االعتماد عمى قاعدة مف فعؿ ذلؾ )لمرقابة عمى التكاليؼ ب كا 

, كانكا يشيركف دائما لمبصمة مقاالت كأبحاث عديده لكتاب آخريف( Higgings(. كتبع مقالة )8

 التي تركيا ىذا الكاتب في تطكير نظاـ محاسبة المسؤكلية. 

المسؤكلية مكجكد منذ القدـ, كبتطكير عمـ اإلدارة  كفي ضكء ما سبؽ؛ يتبيف أف مفيكـ محاسبة     

, كأصبح عممان مف عمكـ المحاسبة اإلدارية.  كالمحاسبة تطكر ىذا المفيـك

  المسؤوليةمفيوم نظام محاسبة  1.1.1

ية لمحاسبة المسؤكلية في ضكء الدراسات التي ساسؿ العديد مف الباحثيف المفاىيـ األاك تن   

  تسعى لتحقيؽ أىدافيا.

فعرفت محاسبة المسؤكلية بأنيا" أسمكب مف أساليب المحاسبة اإلدارية ييدؼ بالدرجة األكلى       

إلى تدعيـ الرقابة عمى األداء مف خالؿ ربط المسؤكلية عف اإلنفاؽ كالدخؿ بالمستكيات اإلدارية 

المختمفة في الييكؿ التنظيمي في ظؿ برنامج أك مكازنة تخطيطية مسبقة بحيث يمكف إصدار 

تقارير الرقابية عف األداء الفعمي مقارنا بالمخطط لكؿ مركز مف مراكز المسؤكلية؛ ما يمكف مف ال

          تحديد المسؤكلية عف االنحرافات تحديدا دقيقا كمعالجتيا بكفاءة كفي الكقت المناسب" 

(42 Cox & Other 1989,.) ـ كذلؾ عرفت " بأنيا أسمكب إدارم محاسبي ييدؼ إلى تصميـ نظا

محاسبي لتحقيؽ الرقابة عمى األداء عف طريؽ الربط المباشر بيف التقارير المحاسبية مف جية كبيف 

األشخاص مف جية ثانية, كذلؾ مف خالؿ تحديد األداء المخطط كاألداء الفعمي كمقارنتيا لتحديد 

)سماره, كالمكافأة  ية أك قرارات المساءلةالمسؤكلية التخاذ القرارات العديدة, سكاء القرارات التصحيح

  Rani, 2015:185).) (؛ لذلؾ تعد محاسبة المسؤكلية " تقنية مراقبة التكاليؼ اإلضافية"9: 2015
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كما تعرؼ محاسبة المسؤكلية بأنيا "أسمكب يربط النظاـ المحاسبي بالتنظيـ اإلدارم القائـ        

في الكحدة االقتصادية كيركز عمى تقسيـ الكحدة االقتصادية إلى مراكز مسؤكلية ترتبط بالمستكيات 

أساس اإلدارية في الييكؿ التنظيمي, كمف ثـ ربط عناصر النشاط المختمفة بالمسؤكليف عنيا عمى 

 (.126: 2009إمكانية التحكـ فييا كالرقابة عمييا" ) كامؿ, 

تؤكد التعاريؼ السابقة عمى أف محاسبة المسؤكلية ىي أسمكب محاسبي يرتبط بالييكؿ       

التنظيمي لمكحدة االقتصادية, كذلؾ مف خالؿ تحديد مراكز المسؤكلية كفقا لمستكيات المسؤكلية 

قيؽ أىداؼ معينة, كمف ثـ اصدار التقارير عف ىذه المراكز لتقييـ المختمفة؛ التي تعمؿ عمى تح

 كفاءة أدائيا كفقا لمسؤكلياتيـ.

بينما عرؼ حسيف محاسبة المسؤكلية بأنيا" نظاـ يختص بتجميع بيانات النشاط لكؿ كحدة       

د تككف في أدنى مستكل في التسمسؿ التنظيمي كالتي يطمؽ عمييا كحدات أك مراكز المسؤكلية, كق

فردان كتمؾ عادة يتككف مركز المسؤكلية مف إدارة أك قسـ لو رئيس أك مدير, كيعمؿ مف عدد مف 

(. كيشير ىذا المفيكـ إلى أف النظاـ يعمؿ عمى جمع 86: 1998األفراد تحت إشرافو" )حسيف, 

إال أنو لـ  البيانات مف مصادرىا المختمفة عمى أساس مراكز المسؤكلية المرتبطة بالييكؿ التنظيمي,

 يكضح كيفية قياس األداء.

كذلؾ عرفت محاسبة المسؤكلية بأنيا " ذلؾ النظاـ الذم يقكـ عمى أساس تقسيـ المنشأة إلى        

مراكز قرارات ثـ ربط التكاليؼ أك اإليرادات باألفراد المسؤكليف عف اتخاذ القرارات المتعمقة بيذه 

تفكيض بعض الصالحيات مع االحتفاظ لنفسيا بحؽ مساءلة المراكز, مما يدفع اإلدارة العميا إلى 

 (.59: 2016جبارة, ات التي تحدث في تممؾ المراكز" )كمحاسبة المسؤكليف عف التقصير كاالنحراف
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 -بحد ذاتو -كىذا المفيـك يؤكد عمى أىمية الربط بيف القرارات باألشخاص المسؤكليف, كىذا    

اتجاه حديث نسبيا في المحاسبة؛ بحيث يحقؽ الرقابة الفعالة عمى األداء نتيجة لربط المسؤكلية 

 باألشخاص, إال أنو اقتصر عمى مراكز التكاليؼ كمراكز الربحية دكف مراكز االستثمار. 

إلى أف نظاـ محاسبة المسؤكلية " جزء مف نظاـ تقييـ  Zimmerman,1995: 163)كأشار)       

األداء المستخدـ لقياس نتائج العمميات لمراكز المسؤكلية". كبيذا يشير ىذا المفيكـ إلى تقييـ األداء 

 الفعمي لمراكز المسؤكلية, لكنو لـ يحدد الكيفية التي يتـ فييا التقييـ.

ت محاسبة المسؤكلية بأنيا " نظاـ محاسبي ييدؼ إلى تحقيؽ الرقابة عمى األداء كما عرف      

عف طريؽ ربط المسؤكليف عف االنفاؽ بالمستكيات اإلدارية المختمفة بالييكؿ التنظيمي لمكحدات 

االقتصادية بيدؼ اصدار تقارير لكؿ مركز مف مراكز المسؤكلية كبذلؾ تحدد المسؤكلية" )السيدية, 

(. كذلؾ عرفت محاسبة المسؤكلية أنيا نظاـ المحاسبة الذم يقكـ بجمع 320-321: 1987

البيانات عف اإليرادات كالتكاليؼ مف مناطؽ المسؤكلية, كيقدـ تقارير بيا, كتخطيط مثؿ ىذا النظاـ 

يقكـ عمى افتراض أنو يتعيف عمى المدراء أف يتحممكا المسؤكليف عف تصرفاتيـ الخاصة, كأفعاؿ 

 ,Safa, كتصرفات مف ىـ في عيدتيـ, كعف أية أنشطة أجريت في مركز مسؤكليتيـ )مرؤكسييـ

2012: 161.) 

كنظرا لتعدد تعريفات محاسبة المسؤكلية في أدبيات المحاسبة اإلدارية التي سبؽ سردىا؛ فقد       

كجد الباحث أف مفيكـ نظاـ محاسبة المسؤكلية نظاـ يقـك عمى تقديـ معمكمات محاسبية تقكـ عمى 

أساس تقسيـ أنشطة األداء المحاسبي المختمفة )المدخالت, العمميات, المخرجات( عمى أساس 

اكز المسؤكلية )مركز التكمفة, مركز الربحية, مركز االستثمار( القائمة عمى المسؤكلية كفقا مر 
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لالمتثاؿ لمييكؿ التنظيمي المحدد لمسمطات كالمسؤكليات في كؿ مركز, كالشكؿ اآلتي يكضح أىـ 

 جكانب المفيكـ.

 

 

 

 

 

 ( يكضح تعريؼ نظاـ محاسبة المسؤكلية2الشكؿ رقـ )

  أىمية نظام محاسبة المسؤولية 1.1.1

تتمثؿ أىمية نظاـ محاسبة المسؤكلية في ككنيا عنصران مف عناصر الرقابة الداخمية؛ حيث        

تشارؾ في رسـ الخطط لمراكز المسؤكلية المختمفة, كتعمؿ عمى رقابة المكارد المستخدمة في الكحدة 

كما  االقتصادية لتحقيؽ الكفاءة في استخداميا؛ ما ينعكس في زيادة اإلنتاجية كاألرباح المحققة,

تعمؿ عمى تقييـ أداء مراكز المسؤكلية كفقان لمخطط المكضكعية لمحاسبة أفراد كؿ مركز مسؤكلية 

(. كىذا ينعكس في تقميص حكادث العمؿ كمشاكمو 27: 2007عمى أدائيـ لكاجباتيـ )مرتجي, 

.  (37: 2012داخؿ مراكز المسؤكلية؛ ما يسبب في رفع الكفاءة اإلدارية كاإلنتاجية ) القطب, 

كما تنبع أىمية نظاـ محاسبة المسؤكلية مف ككنيا جزءان ال يتجزأ مف النظاـ الرقابة الذم يكظؼ 

لخدمة عمميات التخطيط كالرقابة عمى المكارد المستخدمة في الكحدة االقتصادية لتحقيؽ الكفاءة 

صادية, كما تعد مف كالفعالية في استخداميا ككذلؾ في تقييـ أداء األقساـ كاالدارات في الكحدة االقت

خطة المنظمة 

 موازنة تخطٌطٌة()
 تقارٌر الرقابة على األداء

 

 المخرجات المدخالت

مراكز 

 المسؤولٌة

 العملٌات
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األدكات المحاسبية التي تساعد اإلدارة في التعرؼ إلى مدل إسياـ كؿ مركز مسؤكلية في تحقيؽ 

أحدىما  :أنو يجمع بيف نظاميف (.؛ فضالن عف20: 2008كالب, )أىداؼ الكحدة االقتصادية ككؿ 

 كالمحاسبة. دارةلذلؾ فيك يعمؿ عمى تفعيؿ الجانب التطبيقي في اإل ؛إدارم كاآلخر محاسبي

 أىداف نظام محاسبة المسؤولية  1.1.1 

يعد نظاـ محاسبة المسؤكلية أحد األنظمة المحاسبية الميمة في التخطيط كالرقابة كالتقييـ       

عمى أداء الكحدات االقتصادية مف خالؿ المراكز التي تعتمد عمييا, كفي ضكء ذلؾ أمكف التكصؿ 

-248: 2003ة لنظاـ محاسبة المسؤكلية ىي )الفضؿ؛ كشعباف, إلى مجمكعة مف األىداؼ العام

250 :) 

إيجاد عالقة مباشرة بيف التكاليؼ كاإليرادات كاألشخاص المسؤكليف عنيا عمى أساس إمكانية  -

 التحكـ كالقابمية لمرقابة, لتتبع المسؤكلية عف ىذه التكاليؼ كاإليرادات.

المستكيات اإلدارية, كالتعرؼ إلى اإلنحرافات تساعد في تقييـ األداء الخاص لكؿ مستكل مف  -

 كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتكصؿ إلى الحمكؿ المناسبة.

تسييؿ عمميات الرقابة عمى األنشطة كتقييـ األداء مف خالؿ تعامؿ محاسبة المسؤكلية مع التقرير  -

 عف المعمكمات.

ة, كالمسؤكلية عف كحدات اإلشراؼ تمكيف المستكيات اإلدارية المختمفة بالييكؿ التنظيمي لممنظم -

 كالمسؤكليف عف الرقابة عمى عناصر التكاليؼ كاإليرادات.

يمثؿ أسمكب محاسبة المسؤكلية مدخالن حديثان لتطكير المحاسبة كالتقارير الرقابية؛ حيث يتطمب  -

ارم في تطكير النظاـ المحاسبي القائـ, كنظاـ التقارير مف خالؿ عممية ربط مباشرة مع الييكؿ اإلد

 المنظمة.



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

42 
 

( تخفيؼ العبء عمى اإلدارة العميا, مف خالؿ اعتماد محاسبة 20:  2008باسردة,)اضاؼ  كما -

 المسؤكلية مفيـك اإلدارة باالستثناء في إعداد التقارير الرقابية, كالتركيز عمى االنحرافات الجكىرية.

 نظام محاسبة المسؤولية تطبيق مقومات 1.1.1

نظاـ محاسبي ىي األسس كاألدكات كاإلجراءات, التي يرتكز عمييا ىذا إف مقكمات أم        

النظاـ المحاسبي في التطبيؽ العممي, كعمى الريـ مف خصكصية تطبيؽ كؿ نظاـ محاسبي في 

الحياة العممية تبعا لطبيعة تنظيـ الكحدة االقتصادية, كأسمكب إدارتيا كعمميا, فإف ىناؾ مقكمات 

 ـ لمحاسبة المسؤكلية.رئيسة مشتركة في أم نظا

ؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية كبالرجكع إلى الدراسات السابقة حكؿ مكضكع تحديد مقكمات تطبي     

المكازنات التخطيطية  ,مراكز المسؤكلية, نظاـ المعمكمات المحاسبي, الييكؿ التنظيمي)باآلتي

 :الحكافز( نظاـ التقارير الرقابية,, لمراكز المسؤكلية

 يكل التنظيمي الي 1.1.1.1

بحيث تتضح في الييكؿ التنظيمي األىداؼ العامة لمكحدة االقتصادية كالمراكز التي تتألؼ       

منيا ككذلؾ المياـ كمعالـ الصالحيات كالمسؤكليات, إلى جانب كضكح السياسات كاإلجراءات 

التنظيـ اإلدارم بأنو " (. كلقد عرؼ 323: 2003ميدة, مف ناحية المتطمبات التنظيمية ) السياسية

اإلطار الذم يضـ القكاعد كالمكائح كالصالحيات بيف األفراد, كيحدد سمطات العامميف كمسؤكلياتيـ 

: 2000زكيمؼ, ميع أكجو النشاط الالزمة لذلؾ" )ككاجباتيـ لتحقيؽ أىداؼ الخطة, بعد ما تـ تج

إلى تحديد مراكز المسؤكلية بكصفيا (. كيعد الييكؿ التنظيمي بمثابة العمكد الفقرم الذم يؤدم 45

. كيساعد كذلؾ في إلغاء (7: 2015عقؿ؛ كعزريؿ؛ كزىد, ) إحدل المقكمات األساسية ليذا النظاـ

التعارض في األىداؼ كاالستخداـ األمثؿ لممكارد كاألخذ باإلجراءات المثمى. كيعتمد نظاـ محاسبة 
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تنظيـ داخمي سميـ كخريطة مسؤكلية تعمؿ عمى المسؤكلية بكصفيا أحد أنظمة الرقابة عمى كجكد 

تكضيح السمطات التي يتـ تفكيضيا لكؿ فرد أك مستكل إدارم أك مركز المسؤكليات التي تقع عمى 

عاتقة؛ فضالن عف كجكد تخطيط سميـ كذلؾ مف خالؿ تحديد األىداؼ ككضع المعايير التي في 

ح كظيفة الرقابة ال تقؿ أىمية عف دكر ضكئيا تتـ الرقابة, فإف التنظيـ يمعب دكرا في إنجا

التخطيط. كيعد اليدؼ الرئيس في الشركة ىك تحديد اإلدارات كاألقساـ كاختصاصات كؿ منيا, 

فضالن عف مسؤكليات األشخاص كالعالقات بينيما, كيتكقؼ نكع الييكؿ التنظيمي عمى طبيعة 

 (. 35: 2007الرزم, في ليا )ظيمية, كاالنتشار الجغراالشركة كحجميا كعدد المستكيات التن

  مراكز المسؤولية 1.1.1.1

بعد تحديد الييكؿ التنظيمي كتحديد السمطات كالمسؤكليات بكضكح؛ يتطمب األمر تحديد       

كحدات المسؤكلية, كيتـ ذلؾ عف طريؽ تقسيـ الييكؿ التنظيمي إلى كحدات تنظيمية صغيرة مكزعة 

عمى مختمؼ المستكيات اإلدارية يطمؽ عمييا مراكز المسؤكلية, كأف تحديد مراكز المسؤكلية لألقساـ 

إلنتاجية كالخدمية مف أجؿ تحقيؽ الرقابة عمى تمؾ المراكز كترشيدىا, ال يفي بالغرض المطمكب ا

في تحقيؽ أىداؼ اإلدارات العميا في التخطيط كالرقابة عمى المدل البعيد, ما لـ يكف ذلؾ مقركنا 

أف : ب.ص(؛ األمر الذم يعني 2005بكجكد نظاـ محاسبة المسؤكلية )الربيعي؛ كعبد المطمب, 

زامؿ, ـ المنشأة إلى مراكز المسؤكلية )محكر تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية يرتكز حكؿ تقسي

(, بحيث يتطمب إجراء عممية حصر تاـ لمتكاليؼ كاإليرادات كاإلنتاج كالخدمات كيير 51: 2000

(. كتساعد عممية 31: 2016كداعة اهلل, شاط الكحدة أك مراكز المسؤكلية )ذلؾ مف متطمبات ن

 -(:328: 2003ميده, ابقة في تحقيؽ عدة أىداؼ؛ منيا )لحصر السا

 الرقابة عمى تكاليؼ اإلنتاج كاستخداـ عكامؿ اإلنتاج عمى مستكل اإلشراؼ كالمسؤكلية. -
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تكفير البيانات كالمعمكمات المحاسبية بالصكرة التي تتطمبيا المكازنة التخطيطية طبقا لمراكز  -

 المسؤكلية كمراكز التكاليؼ.

 مساعدة اإلدارة في رسـ السياسات كاتخاذ القرارات المختمفة. -

كتعرؼ مراكز المسؤكلية بأنيا" نقاط رقابة عمى عمميات المنشأة كيجب أف تطابؽ مع التنظيـ في 

 (. Smith & other, 1986: 329الكحدات االقتصادية" )

كما تعرؼ مراكز المسؤكلية بأنيا " مكقع في المنظمة لو سمطة الرقابة كالتحكـ في التكاليؼ أك      

(. كمف 639:  2002جاريسكف؛ كنكريف,في استخداـ األمكاؿ المستثمرة ")في تحقيؽ اإليرادات أك 

يرادات خالؿ التعريؼ السابؽ؛  يتضح أف مركز المسؤكلية قد يككف نقطة لمرقابة عمى التكاليؼ كاإل

كرأس الماؿ المستثمر مجتمعة أك منفصمة؛ بحسب نكعية النشاط الذم يمارسو مركز المسؤكلية. 

 كسكؼ نتناكلو في المبحث الثالث.

 نظام المعمومات المحاسبي 1.1.1.1

ترتكز فكرة نظاـ المعمكمات بشكؿ عاـ عمى كجكد مجمكعة مف المتغيرات؛ تمثؿ استخدامات      

مدخالتو, كعمى كجكد مجمكعة مف العمميات التي يقكـ النظاـ بأدائيا عمى ىذه لمنظاـ أك 

المدخالت في ظؿ ظركؼ بيئية معينة كمعايير أداء محددة, كمجمكعة مف النتائج التي تمثؿ 

 اإلنتاج النيائي لمنظاـ, كبذلؾ يقـك أم نظاـ عمى ثالثة أركاف أساسية ىي:

مدخالت في المكارد المخصصة لالستخداـ داخؿ ذلؾ مجمكعة مدخالت النظاـ: تتمثؿ تمؾ ال -

 المركز لتحقيؽ ىدؼ محدد خالؿ فترة محددة.

مجمكعة العمميات: ىي العمميات التي يقكـ النظاـ بأدائيا كالظركؼ البيئية المحيطة باألداء  -

 كعمميات التشغيؿ.
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ـ عرضيا لمبيع في مجمكعة مخرجات النظاـ: تتمثؿ المخرجات في كحدات المنتج النيائي التي يت -

أم بمثابة  -السكؽ, أك كحدات اإلنتاج تحت التشغيؿ التي تستخدـ مدخالت لمراكز مسؤكلية أخرل

 . (35: 2009, )أبك محسف سمع كسيطة لتمؾ المراكز

 كيمكف إيضاح حركة المدخالت كالمخرجات كما في الشكؿ اآلتي:

 

  

 

 ( يكضح حركة المدخالت كالمخرجات لمراكز المسؤكلية3الشكؿ رقـ )

 (510: 2000المصدر: )زامؿ, 

 حيث تمثؿ مراكز المسؤكلية في المنشاة االقتصادية القاعدة األكلى لجمع البيانات المحاسبية      

ترميزىا كفقان لمنظاـ كتصنيفيا كترتيبيا إذ تعد مدخالت النظاـ المحاسبي, كيتـ تكصيؼ الحسابات ك  

(. كيمثؿ النظاـ المحاسبي كالييكؿ التنظيمي لمكحدة االقتصادية  29: 2004الحارس, المحاسبي )

رقابة  أداء أمريف متكامميف يكمؿ أحدىما اآلخر في تمكيف محاسبة المسؤكلية مف أداء مياميا في 

مرتجي, كاإليرادات بكحدة ادارية معينة )األقساـ كالمراكز كتقييميا مف خالؿ ربط بنكد التكاليؼ 

ي, تكاليفي, (؛ لذلؾ يتطمب تطبيؽ محاسبة المسؤكلية تكافر نظاـ محاسبي ] مال52: 2007

دية حدة االقتصا[ مالئـ كفعاؿ يساعد في قياس نتيجة األداء الفعمي لمختمؼ األنشطة في الك إدارم

(. لذلؾ فإف نظاـ محاسبة المسؤكلية يعتمد 334: 2003ميدة, عمى مستكل كؿ مركز مسؤكلية )

بشكؿ أساسي عمى النظاـ المحاسبي التكاليفي مف خالؿ ربط عناصر التكاليؼ بشخص معيف في 

مسؤكلية  التنظيـ بيدؼ المساءلة كتقييـ األداء, معتمدا في ذلؾ عمى تقسيـ المنشأة إلى مراكز

كحصر عناصر التكاليؼ كتحديدىا كتكضيح عالقتيا بيذه المراكز, كالتقرير عنيا كفقا لخضكعيا 

الموارد المختلفة 

 المتاحة

مركز 

 المسؤولٌة

 تامة منتجات

 أو 

 خدمات

 سلع وسٌطة

منتجات تامة 

 الصنع
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كيظير دكر نظاـ المعمكمات المحاسبية مف خالؿ النظاـ المحاسبي التكاليفي في لمرقابة كالتحكـ. 

 :محاسبة المسؤكلية مف خالؿ اآلتي قامة نظاـإ

 المسؤوليةفي تحقيق أىداف مراكز االىتمام  -1

 ؛ فيناؾ أىداؼ تسعى المنشأة إلىتحقيؽ نكعيف مف األىداؼ إلىة اقتصادية ة منشأتسعى أي     

خر يسمى باألىداؼ آكىناؾ نكع  ,كتسمى باألىداؼ االستراتيجية ,تحقيقييا عمى المدل الطكيؿ

تكفير  عمىتعمؿ األىداؼ االستراتيجية حيث  ؛التشغيمية التي يتـ تحقيقييا عمى المدل القصير

ما يتعمؽ باألىداؼ  معمكمات عف الكضع التنافسي لممنشأة داخؿ السكؽ كمعرفة المركز المالي, أما

عة( المتنك ات ككذلؾ المصركف كاجكر ,مكادكفر معمكمات عف عناصر التكاليؼ )ت التشغيمية فإنيا

عند عممية  إال أف دكر المعمكمات المحاسبية ال يقتصر فقط(. 64 :2002)مكسككؼ؛ كسميكف, 

ىداؼ لكؿ مركز مسؤكلية مف أيضا بشكؿ كاضح في تحقيؽ ىذه األ بؿ يسيـ ؛تحديد األىداؼ

 .؛ حتى ال يككف ىناؾ تعارضخالؿ التنسيؽ بيف احتياجات كؿ مركز مف المعمكمات

 ر معمومات عن أداء مراكز مسؤوليةتوفي  -1

جمة الفعمية لتحقيؽ تبدأ عممية التر  ,مسؤكليةالتـ تحديد أىداؼ كؿ مركز مف مراكز ي بعد أف      

أنو  إلى, كذلؾ عف طريؽ استخداـ مكارد المنشأة لبمكغ تمؾ األىداؼ. كىنا يشير زامؿ تمؾ األىداؼ

مف كاقع استخداـ ىذه المكارد, تجميع نتائج التنفيذ الفعمي دكر نظاـ التكاليؼ مف خالؿ  يظير

البيانات الفعمية الضركرية  المختمفة, كمف ىنا تتكافرتجييزات ككذا ال ,طة الحسابات كالدفاتربكاس

نفسو يتـ استخداـ تمؾ  الكقتير المالية, لمكفاء باحتياجات األطراؼ الخارجية, كفي التقار  عدادإل

 :2000زامؿ, التنفيذ الفعمي مع ما ىك مخطط ) أداة رقابية تظير مدل تكافؽ التقارير بكصفيا

نجاح المساءلة إيسيـ بشكؿ فعاؿ في ـ المحاسبي التكاليفي كمما تقدـ يتبيف أف النظا(. 61
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المحاسبية مف خالؿ مخرجات النظاـ مف المعمكمات التي تككف بمثابة أداة رقابية تظير مدل 

كذلؾ مف خالؿ قياـ النظاـ بتقديـ تقارير عف أداء  ؛المختمفة ألىدافيا اإلداريةتحقيؽ المستكيات 

بدكف ىذه المعمكمات التي يقدميا نظاـ  ؿ عمى تصحيحيا, إذ إنوالفعمي كالعم مراكز المسؤكلية

العميا التحقؽ مف مدل كفاءة مراكز المسؤكلية في استخداـ عناصر  دارةالتكاليؼ يصعب عمى اإل

 (.108 :1981خطيب, اليتيا في تحقيؽ األىداؼ المطمكب )ككذا مدل فعال ,التكاليؼ

 سؤوليةالموازنات التخطيطية لمراكز الم 1.1.1.1

حتى يمكف تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية بشكؿ سميـ في أية مؤسسة, سكاء كانت مؤسسة      

عامة أـ مختمطة, صناعية كانت أـ خدمية؛ يجب أف يتـ إعداد مكازنات تخطيطية تسيـ في رسـ 

الطريؽ مف خالؿ تحديد أىداؼ مراكز المسؤكلية كرسـ سياساتيا, كمف ثـ يتـ تفصيؿ الخطة 

بحسب ىذه المراكز؛ بحيث يككؿ تنفيذ كؿ جزء منيا إلى شخص محدد؛ كبيذا  الشاممة لممنشأة

تككف أرقاـ المكازنة بمثابة مجمكعة مف األىداؼ المعيارية مكزعة عمى حسب المسؤكليف عف 

تنفيذىا؛ أم إف ىذه التقديرات تعبر عف مسؤكليات مديرم مراكز المسؤكلية؛ كذلؾ أف المكازنة تعد 

األىداؼ التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقيا خالؿ فترة العمؿ المقبمة, كحتى تقـك تعبيران كميان عف 

شراؼ كاتخاذ  اإلدارة بالقياـ بكاجباتيا فإف عمييا تنفيذ كظائفيا المختمفة مف تخطيط كرقابة كتنظيـ كا 

عمى (. فمحاسبة المسؤكلية ال تقؼ عند الرقابة 52: 2007الجدبة, القرارات اإلدارية بطريقة كفؤة )

نما تتعداىا لتصؿ إلى المسؤكليف عنيا, كىذا ال يتحقؽ إال إذا تـ ربط  التكاليؼ كاإليرادات كا 

المعايير المحددة سمفا بمركز المسؤكلية المتسبب فييا, كتسعى الكحدة االقتصادية لتحقيؽ أىدافيا 

جكدة؛ كالشيخ, )مف خالؿ إعداد الخطط الالزمة لذلؾ, كذلؾ عف طريؽ إعداد المكازنات التخطيطية

(. إف نجاح نظاـ المكازنات التخطيطية كفاعميتو بالتطبيؽ العممي؛ يعتمد عمى مدل 9: 2009



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

48 
 

استخداـ المديريف المسؤكليف عف تنفيذ المكازنات لبيانات المكازنات كالتقارير الدكرية, كمدل 

دارة العميا لتشجيع إشراكيـ في إعدادىا ككاقعية تنفيذىا؛ لذلؾ تعد المكازنات أداة تستخدميا اإل

الرقابة الذاتية لممديريف المسؤكليف عف تنفيذ المكازنة, كأساسان تقارف بو األنشطة الفعمية مع 

(. 21: 2016المكمني, ككذلؾ يتـ ربطيا بنظاـ الحكافز) المخططة بما يحقؽ الرقابة خالؿ التنفيذ,

ي أف تسعى اإلدارة في كؿ مركز إف أساس إعداد المكازنات التخطيطية لمراكز المسؤكلية تكمف ف

إلى تحقيؽ أىداؼ الكحدة االقتصادية, كأف يتـ ربط تقديرات المكازنة بالتنظيـ اإلدارم لمكحدة 

الجنابي؛ االقتصادية؛ كذلؾ مف خالؿ جعؿ كؿ كحدة إدارية في التنظيـ اإلدارم مركزا لممسؤكلية )

 (.135: 2014كالجبكرم, 

 نظام التقارير الرقابية  1.1.1.1

كنقؿ المعمكمات إلى رؤساء  كسيمة لمعرض -في ظؿ نظاـ محاسبة المسؤكلية -تعد التقارير      

المسؤكلية بالمستكيات اإلدارية المختمفة بالكحدة االقتصادية, كالغرض مف ىذه التقارير ىك مراكز 

رقابة حددة مقدما, كىذا بدكره يحقؽ الالتعرؼ إلى أسباب انحرافات األداء الفعمي عف المعايير الم

(. كتعرؼ تقارير األداء " بأنيا كسيمة اتصاؿ بيف المستكيات 26: 2015الخالدم, عمى األداء )

اإلدارية داخؿ الكحدة االقتصادية, تتضمف بيانات ممخصة لما جاء في السجالت كالحسابات, 

ي تتابعة؛ بيدؼ مساعدة اإلدارة فكمعدة بطريقة مكضكعية في ضكء مقكمات معينة كبمستكيات م

(. كقد ارتبطت محاسبة المسؤكلية بنظاـ التقارير؛ حيث عرفت أنيا: 235: 1986ىاشـ, الرقابة" )

نظيمي حسب المستكل " نظاـ إلعداد تقارير عف اإليرادات كالتكاليؼ, مفصمة عمى الييكؿ الت

فيناؾ تقارير مف  -كفقا لميدؼ منيا -(. كتعدد أنكاع التقارير3:  1993) بسيكني,المسؤكؿ عنيا"

ناحية الجية المستفيدة منيا تقارير خارجية كأخرل داخمية, أما األكلى فمكجية إلى المستخدميف 
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الخارجيف؛ كالمستثمريف, كالجيات الحككمية كالبنكؾ, أما األخرل فمممستخدميف الداخمييف في 

إلى كمية كقيمية, أما الكمية فيي تمؾ التقارير  -حسب المحتكل-لتقارير اإلدارة. كما يمكف تقسيـ ا

التي تحتكل عمى معمكمات كمية عف أحجاـ اإلنتاج كالمبيعات أك عمى كمية عناصر اإلنتاج, أما 

: 1993التقارير القيمية فيي تحتكل عادة عمى ترجمة نقدية لممعمكمات الكمية. كجمع )الصكاؼ, 

كأجكر كمصركفات  ,الكمية كالقيمية؛ أم تحتكل عمى عناصر التكاليؼ مف )مكاد( بيف التقارير 95

أخرل( لمنتج معيف. كما أف ىناؾ تقارير تيدؼ إلى تقييـ أداء األفراد داخؿ المستكيات اإلدارية؛ 

( عمى أف االتجاه الحديث في إعداد تقارير 199: 1987تسمى تقارير األداء, كيؤكد )فراج, 

يدؼ إلى التقرير عف أنشطة مراكز المسؤكلية بالمنشأة تبعا لألشخاص المسؤكليف الرقابة الذم ي

عف تنفيذ ىذه األنشطة؛ حيث إنو يجب عند إعداد تقارير األداء؛ مراعاة قكاعد يجب أف يتـ االلتزاـ 

بيا؛ حتى تككف فاعمة في الرقابة عمى األداء كتقييمو, كمف ىذه القكاعد ما يأتي ) كحالة؛ كحناف, 

2002 :443:) 

التقرير كفؽ المستكيات اإلدارية: يجب اعداد التقارير كفقان لممستكيات اإلدارية المنبثقة عف  -1

الييكؿ التنظيمي لممنشأة, أم كفقان لخطكط السمطة كالمسؤكلية بحيث تغطي التقارير البيانات 

 كالمعمكمات الخاصة بنشاط كؿ مركز مف مراكز المسؤكلية.

ير لممستكل اإلدارم: بحيث أف يككف مضمكف التقارير كمستكل التفاصيؿ الكاردة مالءمة التقر  -2

 فييا مالئمة أك يير مالئمة أك يير ضركرية الحتياجات المستكل اإلدارم المعني باتخاذ القرارات.

التكاليؼ كااليرادات القابمة لمتحكـ: حتى تككف محاسبة مدير المركز المسؤكؿ مكضكعية ينبغي  -3

 ر التقرير عمى التكاليؼ كااليرادات الخاضعة لرقابتو كتحكمو.اقتصا
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ثبات شكؿ كعناصر التقرير: يتطمب الثبات تصميـ نمكذج ثابت لشكؿ التقرير كما يجب أف  -4

 يتضمنو مف بيانات بما يالئـ نشاط مركز المسؤكلية.

ىما مطمباف أساسياف السرعة كالدقة في تقديـ التقرير: السرعة كالدقة في تقديـ المعمكمات  -5

 ليتمكف متخذ القرار مف ممارسة الرقابة كاتخاذ القرارات الالزمة لتحقيؽ اليدؼ المكضكع.

 الحوافز 1.1.1.1

يعد نظاـ الحكافز الفعاؿ مف المقكمات الميمة الالزمة لتطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية كيرتبط      

بنتائج مراكز المسؤكلية؛ ككف الحافز يدفع األشخاص لمقياـ بالعمؿ, كيعطى مكافاة لألداء المتميز 

لمكمني, في تنفيذ العمؿ كيخمؽ المنافسة؛ ما ينعكس إيجابيا عمى أداء الكحدة االقتصادية )ا

(؛ لذلؾ فالحكافز تعد " اإلمكانيات المتاحة التي تكفرىا البيئة المحيطة بالفرد التي 24: 2016

يمكف الحصكؿ عمييا كاستخداميا لتحريؾ دكافعو نحك سمكؾ معيف كأدائو لنشاط أك مجمكعة 

فو نشاطات معينة بالشكؿ أك األسمكب الذم يشبع ريباتو أك حاجاتو أك تكقعاتو كيحقؽ أىدا

(. كمف التعريؼ السابؽ؛ نجد أف ىناؾ فرقان بيف الحافز كالدافع؛ فالحافز 151: 1995)العديمي, 

شيء خارجي, يكجد في البيئية تعمؿ إدارة الكحدة عمى تكفيره لمعامميف فييا إلثارة حاجاتيـ ثـ 

, شاكيشف الفرد لمكصكؿ إلى حاجة معينة )دكافعيـ في حيف أف الدافع شيء داخمي نابع م

(. إف أية كحدة اقتصادية تريب في أف يتكافر لدييا نظاـ حكافز فعاؿ ينبغي أف 208: 2000

تستند إلى نظاـ يشمؿ التعرؼ إلى دكافع كافة أفراد التنظيـ كتحديد أكلكيات ىذه الدكافع مف جية 

ؤكلية (. كىذا بدكره يساعد عمى تطبيؽ نظاـ محاسبة المس28: 2015نظر أفراد التنظيـ )الخالدم, 

في إطاره المتكامؿ كبصكرة فاعمة. كفي ضكء ما سبؽ؛ يجب عمى المؤسسات البحث عف آلية 

لتفعيؿ الحافزية في أجزاء العمؿ؛ األمر الذم يدفع العامميف إلى تحسيف إنتاجيتيـ بشكؿ إدارم 
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سيؤثر كدكف الحاجة إلى فرض أكامر إدارية ركتينية قد تؤثر عمى الجانب اإلنساني لمعامميف ككما 

كمف خالؿ االستعراض السابؽ لمقكمات نظاـ محاسبة المسؤكلية؛ يمكف لمباحث  سمبا عمى العمؿ.

 ( اآلتي:4أف يقدـ أنمكذجان إلمكانية تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية, كذلؾ مف خالؿ الشكؿ رقـ )
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 في الرقابة اكدكرى ( يكضح مقكمات تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية4الشكؿ رقـ )

 المصدر: إعداد الباحث بتصرؼ مف دراسة باسردة

 
الهٌكل 
 التنظٌمً

 

 
مراكز 
 المسؤولٌة

 
النظام 
 المحاسبً

 
الموازنة 
 التخطٌطٌة

 
تقارٌر 
 رقابٌة

 
 الحوافز

 أىداؼ اإلدارة العميا

) األىداؼ العامة(

لتطبيؽ نظاـ تييئة الكحدة االقتصادية 
 المسؤكلية محاسبة

هل مقومات نظام محاسبة 

 المسؤولٌة متوافرة ؟

الالزمة تحديد أىداؼ مراكز المسؤكلية كرصد المكارد 
 لتحقيقيا

 الرقابة عمى األداء

هل األداء ٌحقق 

 ما خطط له ؟

منح حوافر مع حدوث تطور مستمر 

 للوحدة االقتصادٌة

إجراء 

 المساءلة

هل 

 االنحرافات

 جوهرٌة ؟
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لنجاح ىذا النظاـ مف  ساسمباحث أف مقكمات تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية ىي األكيبدك ل      

كفي ضكء تطبيؽ ىذا النظاـ يمكف  ,تحديد لمراكز المسؤكلية كتقسيـ لممياـ في كؿ مركز مسؤكلية

ىدافيا التي تتمثؿ في أىداؼ المنشأة ككؿ مف خالؿ تحديد معايير محددة أتحقيؽ  لادارة العميا

كمعرفة مدل كفاءة كفاعمية كاقتصادية كؿ قسـ. إف  األداءألداء كؿ قسـ كسيكلة الرقابة عمى 

مقكمات نظاـ محاسبة المسؤكلية تكمف في جكدة الييكؿ التنظيمي كتحديد المسؤكلية كالسمطات لكؿ 

مكحد لجميع مراكز المسؤكلية, ككذلؾ مكازنات تخطيطية  نظاـ محاسبي كجكدمركز مسؤكلية مع 

 فر نظاـ عادؿ كفعاؿ لمحكافر.اكتصميـ نظاـ لمتقارير لمرقابة لمعرفة نتائج مراكز المسؤكلية مع تك 

 مزايا تطبيق نظام محاسبة المسؤولية   1.1.2

إف نظـ الرقابة التقميدية التي كانت متبعة في الكحدات االقتصادية لـ تمب احتياجات اإلدارة        

العميا بشكؿ كامؿ في إحكاـ الرقابة عمى استخداـ المكارد االقتصادية في الكجكد المحددة ليا, ككذا 

لجبالي, المساعدة في تحقيؽ أىدافيا, بؿ ظمت تعاني مف جكانب قصكر؛ مف أىـ ىذه الجكانب )ا

1998 :214-216:) 

يفاؿ المتطمبات األساسية لتحسيف  -1 عدـ اىتماـ اإلدارة العميا برقابة أداء العنصر البشرم كا 

 األداء.

ضعؼ التكصيؼ لمكظائؼ داخؿ الييكؿ التنظيمي, ككذا االزدكاجية في تنفيذ األعماؿ  -2

الرقابة, مف خالؿ عدـ قدرة  كاألنشطة المختمفة في الكحدات االقتصادية, أضعؼ مف دكر كظيفة

 أخصائي الرقابة عمى تحديد المسؤكلية عف أية أخطاء أك انحراؼ بشكؿ كاضح.

تركيز أنظمة الرقابة التقميدية عمى رقابة عناصر التكاليؼ بيدؼ الحصكؿ عمى تكمفة اإلنتاج,   -3

 .كعدـ االىتماـ بشكؿ أكبر عمى مساعدة اإلدارة في القياـ بكظائفيا المختمفة
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ضعؼ بعض أساليب ككسائؿ الرقابة المستخدمة في بعض الكحدات االقتصادية؛ مثؿ  -4

االعتماد عمى خطط إجمالية لمنفقات كاإليرادات, كعدـ تفصيؿ ىذه الخطط كفقا لألنشطة كالمراكز 

 المختمفة؛ حتى يتـ تحديد نقاط الضعؼ كالقصكر بشكؿ كاضح كدقيؽ.

دكر الرقابة, مف خالؿ عدـ كجكد السمطة الكافية لممستكيات مركزية اإلدارة أسيـ في إضعاؼ  -5

 اإلدارية األدنى في إدارة كتنفيذ األنشطة المكمفيف بيا؛ ما حدا بيـ إلى التممص مف تحمؿ المسؤكلية.

استخداـ اإلدارة العميا لمرقابة في تتبع عثرات األفراد كمف ثـ محاسبتيـ, بدال مف إشعارىـ  -6

 ىذه الكظيفة كىك تحسيف أدائيـ كتحفيزىـ عمى تجاكز الصعكبات. باليدؼ األساسي مف

المسؤكلية يحقؽ العديد مف المزايا التي تعكد عمى الكحدة  فإف نظاـ محاسبة القصكر؛ ذلؾكنتيجة ل   

 (:33: 2004خشارمة؛ كالعمرم, تي )فييا, كىي عمى النحك اآلاالقتصادية في حاؿ تطبيقو 

ية إلى قياس التكمفة عمى مستكل األقساـ كالمراكز بدال مف قياسيا عمى يؤدم نظاـ محاسبة المسؤكل -

مستكل إجمالي؛ ما يساعد في قياس تكمفة الخدمات العامة حسب نكعيا كحسب األقساـ التي تؤثر 

 بيا.

 يؤدم إلى اإلفصاح عف التكزيع الجغرافي لانفاؽ؛ األمر الذم يساعد في التخطيط العاـ كالمساءلة. -

تقييـ أداء الكحدة االقتصادية مف القاعدة إلى القمة عف طريؽ استخداـ معايير تقييـ يساعد في  -

 األداء.

يجعؿ العامميف بالكحدة مدركيف ألىمية المعمكمات في قراراتيـ, كمف ضمنيا ترشيد اإلنفاؽ كاحتكاء  -

 التكاليؼ سكاء كانت ضمف مسؤكلياتيـ أـ خارج مسؤكلياتيـ.

فصيمية, كما أنو يمكف معرفة اإلنفاؽ الفعمي حسب المراكز التي أعدت يساعد في إعداد مكازنات ت -

 عمى أساسيا المكازنات.
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يمكف مف إتاحة معمكمات أداء األقساـ في الكقت المناسب لممستفيديف منيا لممساعدة في تحسيف  -

 أداء األقساـ باتخاذ اإلجراءات المناسبة.

المشرفيف المناسبيف لتكلي مراكز كمسؤكليات ( تكضح لادارة 63: 1988عطية, )اضاؼ كما -

 أكبر, فضالن عف معرفة كفاءتيـ في تحقيؽ أىداؼ مراكزىـ كارتباطيـ باألىداؼ العامة.

مراكز  تسييؿ رقابة النشاط في الكحدة االقتصادية بتقسيميا إلى( 126: 2009كامؿ,)كما اضاؼ -

 مسؤكلية.
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 المبحث الثاني

 الداءالرقابة عمى 

 المقدمة  1.1.1

أيا كاف مكقعو داخؿ  دارةاىتماـ رجؿ اإلعمى  األداءلقد استحكذ مكضكع الرقابة عمى       

 ,فالرقابة تمثؿ نظاما جكىريا ؛لمربح ؛ حككمية أك يير حككمية, ىادفة لمربح أك يير ىادفةالمنشأة

 (. 6 :2000زامؿ, ـ أركانو )ى كؿ إدارة رشيدة أف تقيينبغي عم

ال يتجزأ مف الرقابة المالية الحديثة؛ فالرقابة المالية التقميدية تيدؼ  كأصبح تقييـ األداء جزءان       

لمتأكد مف حسف إدارة المكارد المالية دكف تبذير أك إسراؼ؛ بينما الرقابة المالية الحديثة تعمؿ عمى 

عمى  تقييـ األداء كدراسة الفاعمية, كالكفاءة لمبرامج, كذلؾ لمتأكد مف حسف استخداـ الماؿ؛ فالرقابة

األداء ىي أكثر مجاالت الرقابة اتساقا؛ ألنيا تستكعب اشتراؾ كؿ العامميف في مراكز المسؤكلية 

السيدية, عمى حد سكاء كؿ قدر ما خصص لو ) المختمفة في المستكل األعمى كالمتكسط كاألدنى

(, كتيدؼ إلى تسميط الضكء عمى الكفاءة كاالقتصادية كالفاعمية في استغالؿ 337: 1987

(. كبصفة عامة؛ يمكف القكؿ: إف 226: 2001, كآخركف المنظمة لممكارد المتاحة ليا.) األصـ

فكرة الرقابة لـ تكف ميممة في يكـ ما؛ ألنيا انبثقت مف طبيعة مياـ اإلدارة؛ فكؿ مدير مسؤكؿ عف 

إدارة يستخدـ مف الكسائؿ التي تكفؿ لو تتبع مرؤكسيو كمراجعة أعماليـ كالحكـ عمى أدائيـ, لمتأكد 

 مة كصكال إلى األىداؼ المنشكدة. مف سالمة تنفيذ الخطط في ضكء السياسات المرسك 
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 الداءمفيوم الرقابة عمى  1.1.1 

ا في القطاع الحككمي أساسكطبؽ  ,في الكاليات المتحدة األمريكية األداءمفيكـ رقابة  ساد      

" فحص جميع عمميات المنظمة لمتأكد مف كفاءتيا كفعاليتيا كاقتصاديتيا, كأنيا مطابقة  :كيقصد بو

 (. 113: 1995الطحاف, ) "لمكائح المقررةلمسياسات كا

التأكد مف كفاءة استخداـ المكارد المتاحة أفضؿ استخداـ لتحقيؽ " األداء تعني:ف رقابة إ     

كاتخاذ القرارات التصحيحية إلعادة تكجيو  األداء,األىداؼ المخططة, مف خالؿ دراسة مدل جكدة 

كيرل الباحث أف ىذا  (. 2003:274حسف, ) "مسارات األنشطة في المنظمة بما يحقؽ األىداؼ

 المفيكـ يركز عمى رقابة استخداـ المكارد المتاحة لممنشأة كفقان لما خطط ليا.

التخطيط, ظيفة الرابعة مف كظائؼ اإلدارة )في حيف يرل البعض اآلخر أف الرقابة ىي الك      

ة كاالتصاالت كالزيارات الميدانية, أك التنظيـ, التكجيو, الرقابة(. كالرقابة إما أف تتـ بصكرة مباشر 

(, فضالن عف أنيا عممية تقييـ 125: 2001الكسـ, ر مباشرة عف طريؽ تقييـ األداء )بصكرة يي

النشاط اإلدارم الفعمي كمقارنتيا بالنشاط االدارم المخطط, كبعد ذلؾ يتـ تحديد االنحرافات بطريقة 

 االنحرافات.كصفية أك كمية مف أجؿ اتخاذ الالـز لمعالجة 

أما آخركف فيركف أف مفيكـ الرقابة في المنظمات يتمثؿ بثالثة اتجاىات فكرية, الفكر       

الكالسيكي الذم تعني الرقابة عنده " أنيا عبارة عف تفتيش أك تيديد لممخالفيف مف العامميف كاألفراد 

ني فيك مفيكـ المدرسة السمككية عند ارتكابيـ أم خرؽ لمتعميمات كالمكائح السارية, أما االتجاه الثا

الذم يعد الرقابة " عبارة عف عممية التأثير في سمكؾ األفراد نحك تحقيؽ النتائج المرجكة, أما 

التطبيقي( الذم يركز عمى النكاحي التطبيقية لمرقابة كذلؾ مف جاه الثالث فيك االتجاه العممي )االت
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نتائج متحقؽ الفعمي, كمف ثـ تصحيح الفرؽ بيف الخالؿ كضع المعايير, كقياس األداء كمقارنتو بال

 (.  258: 1999منصكر, الفعمية كالخطط المكضكعة )

تنطػػكم عمػػى عمميػػة منتظمػػة كدكريػػة كتػػتالءـ مػػع  األداءأف عمميػػة الرقابػػة عمػػى  كعمػػى اعتبػػار      

تحديػػد أىػػداؼ المؤسسػػة ككحػػداتيا الكظيفيػػة, كىػػي تتطمػػب  إلػػىنشػػاطات عمػػؿ كػػؿ مؤسسػػة تيػػدؼ 

مكضػكعي  أسػاسحتػى يػتـ الحكػـ عمػى كفاءتيػا عمػى  ؛مراقبة كمالحظػة أداء الشػركة بشػكؿ مسػتمر

قيػػػػػػػػؽ تحلالتػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكف عنػػػػػػػػدىا المسػػػػػػػػتكيات مقبكلػػػػػػػػة  األداءتحديػػػػػػػػد معػػػػػػػػدالت ان, كلػػػػػػػػيس شخصػػػػػػػػي

(. إف المتتبع لعمميػة ممارسػة الرقابػة بكصػفيا كظيفػة إداريػة يالحػظ 35: 2011المطيرم, األىداؼ)

جكانػػب كميػة( إلػػى التركيػز بدرجػة رئيسػػة عمػى رقابػػة الرقابػة عمػػى اسػتخداـ المػكارد )ف أنيػا انتقمػت مػػ

أداء العنصػػػر البشػػػرم عنػػػد اسػػػتخدامو لمػػػكارد المنشػػػأة؛ أم التركيػػػز عمػػػى ممارسػػػة األفػػػراد لألنشػػػطة 

أبػػك ا المفيػـك كػؿ مػػف كػكنتر كأدكنيػؿ )المختمفػة كليسػت رقابػة األنشػػطة فػي حػد ذاتيػػا؛ حيػث أكػد ىػػذ

(. عمى أف مفيـك الرقابػة أصػبح أكثػر اتسػاعا كعػزت األدكات الكالسػيكية ييػر 263ب.ت: الخير, 

قادرة عمى القياـ بدكر فاعؿ في الحياة العممية؛ فالقكائـ المالية مثال لـ تعد قادرة عمى إعطػاء صػكرة 

ييرىػػا؛ لػػذا فػػإف أيمػػب المختصػػيف يتجيػػكف إلػػى آليػػات العمػػؿ المعرفػػي كالصػػناعي أك كاضػػحة عػػف 

ضػػػػػؿ أداة لمقيػػػػػاـ بعمميػػػػػة تقػػػػػكيـ األداء كذلػػػػػؾ؛ عػػػػػف طريػػػػػؽ التحميػػػػػؿ المػػػػػالي, كفػػػػػي أكاخػػػػػر القػػػػػرف أف

رقابػة األداء(؛ إذ ذىػب بعػض المختصػيف إلػى اعتبػار بمكر مفيػكـ الرقابػة عمػى األداء )المنصرؼ, ت

فضػؿ الرقابة عمى األداء تمثؿ مدل معرفػة قػدرة اإلدارة عمػى القيػاـ بأفضػؿ اسػتخداـ لممػكارد كتقػديـ أ

 (.5: 7719ساطي, اليتأتى عف طريؽ مراكز المسؤكلة ) منفعة, كىذا الدكر
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 أىمية الرقابة عمى الداء  1.1.1

إف أىمية الرقابة تأتي مف قدرة المنشأة عمى الكصكؿ إلى نتائج التقييـ لمعمؿ مف خالؿ مراكز      

عمى األداء إلى كترجع أىمية الرقابة  المسؤكلية في ضكء رؤية كاضحة, تعكس حقيقة الخطة,

 (:79-78: 2004حامد, األسباب اآلتية )

إف عممية الرقابة عمى األداء تساعد في تكجيو نظر اإلدارة العميا إلى مراكز المسؤكلية التي تككف  -

 أكثر حاجة لاشراؼ, كحيث يككف اإلشراؼ سكؼ تككف الرقابة أكبر.

؛ حيث يتـ إبراز مستقبال شيد الطاقة البشرية في الشركةإف الرقابة عمى األداء تعمؿ عمى تر  -

العناصر الناجحة كتنميتيا, ككذلؾ العناصر يير المنتجة مف أجؿ االستغناء عنيا, أك محاكلة 

 إصالحيا بيدؼ زيادة كفاءتيا؛ إذ إف تقييـ األداء يتطمب أساسا مكضكعيا لكضع أنظمة الحكافز.

القرارات التي تحقؽ أىداؼ الشركة؛ كذلؾ مف خالؿ تكجيو تساعد رؤساء األقساـ عمى اتخاذ  -

 نشاطيـ نحك المجاالت التي سكؼ تخضع لمقياس كالحكـ.

تساعد في كجكد نكع مف االقتناع الكظيفي؛ إذ تعمؿ عمى تعريؼ المدير بكيفية أداء العمؿ الذم  -

مدل الذم يتحقؽ عند سيتكلى ميامو مقدما, كما أف عممية الرقابة عمى األداء تسيـ في تحديد ال

 تحمؿ المسؤكلية اإلدارية.

إف عممية الرقابة عمى األداء تعطي األساس الذم يتـ كفقا لو إجراء المقارنة بيف الكحدات المختمفة  -

 لمشركة.

إف معايير األداء تساعد المستكيات اإلدارية في معرفة أسباب االنحرافات التي تـ اكتشافيا حتى  -

 الالزمة لتالفييا. يمكف اتخاذ اإلجراءات
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 الداءأىداف الرقابة عمى  1.1.1

عمى الكفاءة كالفعالية كاالقتصادية في األداء تيدؼ إلى تسميط الضكء إف الرقابة عمى       

        األداء ما يأتيكتشمؿ الرقابة عمى  ,(164 :2016جبارة, )غالؿ المكارد المتاحة بالمنظمة است

  : (663: 1995الطحاف, )

لمتحقؽ مف أف المدخالت لكؿ مركز مسؤكلية تستخدـ لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف فحص الكفاءة  -

المخرجات, كفي ىذا المجاؿ يجب عمى اإلدارة أف تتبنى مقاييس كفاءة كقكاعد معمكمات مفيدة لتقكيـ 

االعتبار  أداء المديريف أنفسيـ كمجمكعة العامميف كزيادة دكافعيـ لمعمؿ. كما يجب عمييا أف تضع في

نما اليدؼ منو تحسيف الكفاءة كتطكير األداء.  أف قياس الكفاءة ليس ياية في حد ذاتو كا 

فحص الفعالية لمتحقؽ مف مدل إنجاز األىداؼ المقررة لمراكز المسؤكلية كتيتـ رقابة الفعالية بثالثة  -

 جكانب:

ؼ السمطة التشريعية تحميؿ اليدؼ: بمعنى التأكد مف قدرة الكحدات المنفذة عمى ترجمة أىدا ( أ

 إلى إجراءات عممية فعالة.

فحص العمميات: بمعنى التأكد مف أف المصادر أك المدخالت قد تـ استغالليا عمى أفضؿ   ( ب

 كجو, كأف المخرجات تتعمؽ بالحاجات المطمكبة طبقا لألىداؼ المقررة.

 فحص األنظمة: لمتأكد مف مركنتيا كفعاليتيا في مكاجية التغيرات.  ( ج

 فحص االقتصادية: لمتحقؽ مف أف الخدمات تؤدل بأدنى تكمفة ممكنة.  -

إف الدكر الرقابي في ىذا المجاؿ يشمؿ فحص العالقة بيف المدخالت كالسكؽ لمتأكد مف أف      

المدخالت طبقا لممكاصفات المطمكبة, كأنو قد تـ الحصكؿ عمييا بأفضؿ األسعار. كبمعنى أكسع 

تعني: أف اإلدارة ينبغي عمييا أف تضع تعميمات داخمية لمقكاعد المعمكؿ  ةاالقتصاد عمميفإف رقابة 

 بيا في كؿ المستكيات اإلدارية كتقرر أف التكمفة كالجكدة مظيراف التقدـ بالعمؿ بشكؿ اقتصادم.
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يرل الباحث أف القياـ بعممية الرقابة مف خالؿ نظاـ محاسبة المسؤكلية الذم يعزل إلى تقسيـ       

الكحدة االقتصادية عمى مراكز مسؤكلية تسيـ في التعرؼ إلى االنحرافات كمسبباتيا كتحديد 

الشخص المسؤكؿ عف الخطأ, إلى جانب تكفير المعمكمات التي تيدؼ إلى مساعدة المسؤكؿ في 

 اءة األداء كفاعميتو كاقتصاديتو.رفع كف

 الداءالرقابة عمى  عناصر 1.1.1 

إف ثمػػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف العناصػػػػر كالعكامػػػػؿ الميمػػػػة التػػػػي تػػػػؤثر فػػػػي كظيفػػػػة الرقابػػػػة عمػػػػى أداء      

الكحػدات مػف خػػالؿ تقسػيـ األىػػداؼ إلػى خطػػط كبػرامج كأنشػػطة المصػنع أمػػاـ مسػؤكليتيـ كميػػاميـ, 

 كحتػػػػػػػى تحقػػػػػػػؽ رقابػػػػػػػة األداء بمفيكميػػػػػػػا الشػػػػػػػامؿ البػػػػػػػد مػػػػػػػف تػػػػػػػكافر عػػػػػػػدة مقكمػػػػػػػات كمػػػػػػػا حػػػػػػػددىا 

(Glynn, 1985 :23.) 

تحديد أىداؼ كاستراتيجيات كاضحة لكؿ برنامج أك نشاط؛ فاألىداؼ الكاضحة تمكف مف   -1

قياس فعالية الكحدة االقتصادية إذا ما أمكف كضع األىداؼ عمى عدة مستكيات؛ تتدرج مف أعمى 

 إلى أسفؿ كما يأتي:

 .أك كميةأىداؼ عامة  -

 تندرج مف متكسطة المدل إلى قصيرة المدل. ؛أىداؼ جزئية -

 أىداؼ كمية؛ يجب أف تنجز عمى مراحؿ خالؿ السنة. -

كيظير لمباحث أف التحديد الدقيؽ ألىداؼ الكحدة االقتصادية يتمثؿ في ترجمة أىداؼ تمؾ     

الكحدة إلى عدد مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية التي تعبر عف أكجو النشاط الرئيسة بدقة 

 كبطريقة عممية.
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ية: يمكف تعريؼ مركز المسؤكلية في أم تنظيـ بأنو الكحدات التنظيمية تحديد مراكز المسؤكل  -2

المختصة بأداء كظيفة معينة كليا سمطة اتخاذ القرارات الكفيمة بالرقابة عمى أداء ىذا النشاط في حدكد 

 المكاد اإلنتاجية المكضكعة تحت تصرفيا.

قابة األداء تكفير أنظمة المعمكمات تكفير أنظمة المعمكمات الكفؤءة: مف الدعائـ األساسية لر   -3

الكفكءة التي تسيـ في تكفير البيانات التفصيمية كالصحيحة كالكقت المناسب, كتتأثر فاعمية رقابة 

األداء ككفاءتو بفعالية أنظمة المعمكمات ككفاءتيا؛ فإذا تـ تكفير معمكمات يير صحيحة, فإف ذلؾ 

ثقة بيذه النتائج؛ كعميو تصبح الرقابة يير اقتصادية مف سيؤدم إلى عدـ دقة النتائج, كمف ثـ درجة ال

خالؿ مقارنة منافعيا بتكاليفيا. أما إذا تكافرت المعمكمات بشكؿ ناقص, فإف ذلؾ سيكثر عمى نطاؽ 

عممية الرقابة كمحدكدية النتائج التي تـ الكصكؿ إلييا, أما إذا تكافرت المعمكمات بشكؿ متأخر فإف 

مراحؿ تنفيذ ىذا النكع مف الرقابة, كمف ثـ تصبح الفائدة مف نتائج عممية ذلؾ سيؤدم إلى تأخير 

النظاـ المحاسبي, المكازنات المعمكمات التي يمكف استخداميا )الرقابة يير مجدية, كمف أنظمة 

 التخطيطية, دراسة الجدكل(.

الناحيتيف الكمية إعداد مكازنة تخطيطية شاممة تمد اإلدارة بكسائؿ لمحكـ عمى أداء الخدمة مف  -4

 كالنكعية, كتكفر معمكمات عف تكاليؼ األنشطة التي تتحكـ فييا اإلدارة.

استخداـ مقاييس لألداء تتكافر فييا المكضكعية كالدقة في التعبير الكمي عف األىداؼ, كتعد  -5

 اإلدارية.مقايس األداء أدكات تحميمية مفيدة في البحث كالتحرم عف عائد اإلنفاؽ المالي أك الرقابة 

كجكد ىيئة إدارية قكية لمتأكد مف مكاصمة تطكير رقابة األداء؛ بحيث إنو كمما كاف الييكؿ  -6

 التنظيمي كاضحا كدقيقا أمكف تكافر قكاعد لممساءلة كالضبط كقت حدكث االنحرافات.
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إلنفاؽ, كجكد نظاـ فعاؿ لمحكافز: فاإلدارة العميا مسؤكلة عف خمؽ الدافع مف أجؿ إنجاز عائد ا -7

ذا ما تكافر نظاـ فعاؿ لمحكافز في الكحدات االقتصادية؛ فإف نتائج األداء ستككف مبيرة كاإلبداع  كا 

 كاالبتكار سيسكد في مناخ العمؿ؛ ما ينعكس أثره عمى األداء.

   مقاييس أداء مراكز المسؤولية 1.1.1

يركز عمى جكدة تكصيؿ الخدمة عمى األداء الذم  التطكر التالي لمرقابةداء ىك إف قياس األ      

ذا لـ تستطكتحقيؽ النتائج التي تسعى ال ع المؤسسة قياس نشاطيا ال يمكنيا مؤسسة إلى تحقيقيا, كا 

قرارات سميمة.  ةتخاذ أياالرقابة عميو, كما ال يمكف رقابتو ال يمكف إدارتو كبدكف القياس ال يمكف 

نظمة لتقييـ المدخالت كالمخرجات كالعمميات كيمكف تعريؼ قياس األداء بأنو " تمؾ الطريقة الم

س (. كتأتي أىمية قيا8 :2011عريكة, )لمؤسسات الصناعية كيير الصناعية" في ا اإلنتاجية

تاج لقياس أدائيا لألسباب فإف المؤسسة تح؛ لذلؾ قرارات سميمة األداء في ككنيا تساعد في صناعة

 (:29 :2000جمعة, )اآلتية

 ألداء في تقميؿ االنحرافات التي تحدث أثناء العمؿ.: يساعد قياس االرقابة -

المستمر: يستخدـ قياس االداء لتحديد مصادر العيكب كاتجاىات العمميات التشغيمية التحسيف  -

 .فعاليتياك  كمنبع األخطاء كتحديد كفاءة العمميات

 .المضافة ألىدافياأف تحقؽ القيمة مف  ياس األداء ال يكجد طريقة لمشركة: بدكف قتقييـ األداء -

 خطيطية, المكازنات المعيارية, اإلدارةالمكازنات التس األداء التقميدية )يإف االعتماد عمى مقاي      

 ىذه المقاييس ألف ؛داءتياجات الشركة في مجاؿ رقابة األاح ةتمبيتعاني مف قصكر في  ( باألىداؼ

في الفترة السابقة كقياس األداء بعد حدثت كاألنشطة التي  األداء التاريخي لمشركة عمى تستند

, كىذا دـ تحقيؽ فكرة التكازف في القياسداء فترة ماضية كعأما يجعميا مقتصرة عمى تقييـ إتمامو؛ 
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يا تركز عمى األداء في األجؿ أنسب لبيئة الشركة خصكصا الصناعية, فضال عف يير منا

إذ  ؛لتقميدية ال تضيؼ قيمة لمعمؿيؤكد أف مقاييس األداء ا كىذا .(329: 2011صالح, )القصير

 ات كمعرفة أسبابيا كطرؽ معالجتيا؛ىدفيا مقارنة المخطط مع المنجز بيدؼ تحديد االنحرافإف 

تسمح  ,ساليب كمؤشرات لألداءأتتطمب البحث عف مناسب لقياس أداء الشركة كالتي  كىذا يير

في كشؼ حاالت  عدـ فعاليتيا (. فضال عف12: 2000ىمت, ) بإضافة قيمة لألعماؿ المؤدة

عدـ قدرتيا عمى مساعدة ي قد تتعرض ليا الشركة, عالكة عمى التالتعثر المالي كاإلفالس 

كذلؾ بسبب ارتكاز المقاييس  ؛المستثمريف الحاليف كالمرتقبيف في تحديد قرارتيـ االستثمارية السميمة

, جبارةيـ التاريخية )اس االستحقاؽ كالقأسالتقميدية لألداء عمى المعمكمات المحاسبية المعدة عمى 

2016: 121) 

يتـ مف خالؿ قياس كؿ مركز ة األداء الذم رقابالذكر؛ فإف مقياس  كنتيجة لمعيكب سابقة       

أثناء تنفيذ  كحميا المشاكؿ , نظرا لقدرتو عمى اكتشاؼأفضؿ مسؤكلية إلى المستكل الكمى لمكحدة

تقارير األداء  إعدادحتى يتـ  ؛عدة أياـاجة لالنتظار قت حدكثيا دكف الحعممية التصحيح ك 

أداء مراكز كالرقابة عمى (. 2003حامد, ك ؛ 2000أبك الفتكح, )كىذا ما أكدتو دراستا  ,كتسميميا

أف تكمفة اإلنتاج عمى اعتبار المسؤكلية تعتمد عمى مؤشرات عناصر التكاليؼ كربطيا بتكمفة 

كؿ عنصر مف عناصر التكاليؼ كمقارنتو بالمعايير المعتمدة داء أساس عممي لقياس أىي  اإلنتاج

في تحديد المسؤكليات  عتمد عميو؛ لذلؾ فإف مراكز المسؤكلية ىي األساس العممي الذم يعالميا

داء المقارف لممراكز في ضكء رؤية كاضحة كعممية كرقمية كمراقبة األداء كاستمراره  لمكصكؿ إلى األ

 رقابة األداء بالنسبة ألداء مراكز المسؤولٌة ٌتم على النحو اآلتً : من ثم فإن منظوركلممنتج. 

في ضكء الدراسة المتخصصة لقياس أداء مراكز المسؤكلية في ظؿ الرقابة عمى األداء التي        

 بمراكز التكمفة, كمراكز الربحية كمراكز االستثمار(.عمى مراكز المسؤكلية فقد حددت ) تعتمد
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 الرقابة عمى أداء مراكز التكمفةس مقاي 1.1.1.1

رأل معظـ الباحثيف أف قياس أداء مراكز التكمفة يعتمد بالدرجة األكلى عمى تكمفة اإلنتاج      

انطالقا مف تحديد النشاط الذم تقدمو الشركة صناعية أك خدمية بدقة. كعمى الريـ مف األىمية 

اختالؼ نكعية المقاييس كطرؽ تكقيت  الكبيرة لقياس تكمفة المنتج في المنشأة الصناعية كمع

استخداميا, فيالحظ أف عناصر التكاليؼ في الكقت الحاضر تتمثؿ في تكاليؼ المكاد كالقكل 

المحركة كالتكاليؼ األخرل, كما داـ الحديث يقتصر عمى الشركات الصناعية فيمكف القكؿ: إف 

طرة عمى ثالث مراكز عمى مستكل مراكز التكمفة ميمة جدا, كتظير مراكز التكمفة مف خالؿ السي

 األقساـ كاألنشطة, ىذه المراكز ىي:

: ىذا المراكز تعد أساسا في قياس أداء التشغيؿ, كمف قبمو التخزيف مراكز تكمفة المواد المباشرة

الذم يهعنى بتقييـ المحافظة عمى عنصر المكاد المباشرة؛ إذ يتـ قياس تكمفة المكاد المصركفة إلى 

المكاد بما يتضمنيا مف المخزكف, كذلؾ لمعرفة كفاءة استخداـ المكاد كمعرفة التالؼ  إجمالي تكمفة

كالفاقد كالمحاسبة عميو لمعرفة المسؤكؿ المباشر عف حدكث الخطأ, كيتـ تقيـ ذلؾ الخطأ مقارنة 

 بإجمالي التكمفة في ظؿ أداة مخازف جيدة.

يعتمد في الرقابة عمى أداء مراكز المسؤكلية  ساسان مركز تكمفة المكاد المباشرة يعد أ إف      

لذلؾ تعد كفاءة  ؛مخرجاتبكصفيا  لمسمعة النيائية لمتقييـ الرئيس ساسان أباعتبار المكاد المباشرة 

كمف ثـ يتـ قياسيا  ,جمالي تكمفة المكادة المكاد المباشرة الصناعية إلى إالمكاد المباشرة لقياس تكمف

 .األدكيةستنادا إلى معايير دقيقة لمصناعة مثؿ صناعية ا اإلنتاجعمى مستكل تكمفة 

لتصنيؼ الرئيس لألجكر؛ مف حيث األجر األساس كتعتمد عمى ا ؛قياس تكمفة مراكز الجور

شكؿ نسبة كبيرة اعتباره ضافي لمسيطرة عمى عنصر األجكر بؿ اإلات العمك كعال ,ضافيكاألجر اإل

تكمفة األجكر المباشرة الكمي لألتمتة؛ لذلؾ يتـ قياس  في ظؿ صناعة األدكية؛ نظران لعدـ التحكيؿ
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أك نظاـ الكرت اإللكتركني تعتمد البصمة  ,خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي استنادا إلى مقاييس دقيقة

نجاز بكصفيا أساسان عمميان لمرقابة لذلؾ تظير محاسبة اإل ؛نجاز المتحقؽلمراقبة أداء العامؿ كاإل

لحقيقي لذلؾ العنصر, كيتـ التقييـ النيائي ا ؛نجازفي محاسبة المسؤكلية باعتبار اإل داءعمى األ

جمالي التكاليؼ لمعرفة الكفاءة في الكقت المستخدـ لانجاز تقييـ عنصر األجكر استنادا إلى إ

مفة بدقة في ضكء نجاز لمراكز التكحصكؿ عمى تقرير إكي تضمف ال ؛ككذلؾ الكقت يير المسمكح

 .مية دقيقةأسس عم

ألنيا تركز عمى الطاقة التشغيمية مقارنة  ؛كىي مف أىـ مراكز التكمفة مراكز تكمفة إضافية: 

ف استخداـ عمى األداء المباشر الناتج ع بالطاقة المتاحة لمعرفة مقدار اليدر مف منظكر الرقابة

رة لمعرفة مؤشر كؿ تكمفة ضافية الثابتة كالمتغيعد إجراء الفصؿ لمتكاليؼ اإلكالتقييـ ىنا ب ,الطاقة

نشطة ة ىي التي تحدد مقدار استيالؾ األأف الطاقة الفعمي؛ ذلؾ كتأثيره عمى تكمفة الطاقة الفعمية

مف  اإلنتاجيةمع معرفة القدرة  اإلنتاجلمتكاليؼ كاالبتعاد عف اليدر الذم قد يسبب تكقؼ خطكط 

الذم يؤثر عمى القدرة التشغيمية ىالكيا السنكم ة كا  خالؿ نكعية اآلالت كالمعدات المستخدم

 لممصنع.

  الرقابة عمى أداء مراكز الربحيةمقايس  1.1.1.1

المؤسسات مف أجؿ تنمية ثركاتيا التي تترجـ إلى تحقيؽ األرباح مع المدل القصير, تعمؿ      

كمف  ليس مستغربا أف تككف األرباح كالربحية ىي االىتماـ المركزم لقياس األداء لكؿ مركز ربحية,

يكجد العديد مف المقاييس لألرباح التي يمكف استخداميا ليذا الغرض, كمف الميـ أف  ؛ناحية أخرل

رباح كاعتمادا عمى قائمة لأل ان يككف الغرض المستخدـ ليذا القياس كاضحان, كمقاييس األداء كفق

 (.472-459: 2013ميالني, )ىي كما يأتيأربعة  الدخؿ
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الفرؽ بيف إجمالي إيراد المبيعات لممركز كالمصركفات المتغيرة؛ إذ يتـ تحديد  يمثؿ :ىامش الربح

المراكز الخاصة بالشركة, كبعدىا يتـ تحديد اإليرادات المتكلدة مف المراكز الخاصة بالشركة, كقد 

المخرجات(, إال أنو ظرة عميقة لمعالقة بيف التكاليؼ)المدخالت( كاألرباح )يككف مفيدا لتككيف ن

 اب عميو أنو يأخذ في الحسباف التكاليؼ المتغيرة فقط, كيتجاىؿ التكاليؼ الثابتة.يع

: يأخذ ىذا المقياس التكاليؼ المتغيرة كالثابتة لغرض قياس األداء, كيرل العديد مف مجمل الربح

الباحثيف أف ىذا المقياس ىك األفضؿ لقياس أداء مديرم المراكز؛ حيث إنيـ سيككنكف في المكقع 

 م يمكنيـ مف تحديد مستكل المصركفات التي تحدث.الذ

يأخذ ىذا المقياس جميع مصركفات القسـ التي يمكف التحكـ فييا كيير  :صافي الربح التشغيمي

الممكف التحكـ فييا كيفيد ىذا المقياس في تحديد مساىمة كؿ قسـ في األرباح اإلجمالية لممؤسسة. 

في الربح النيائي في القسـ بعد خصـ جميع يتـ الحصكؿ عمى صا صافي الربح النيائي:

المصركفات التي حدثت خالؿ الفترة, كىذه المصركفات قد تشتمؿ عمى مصركفات التسكيؽ 

 كمصركفات اإلدارة. 

لقد أصبحت أرباح األقساـ في حد ذاتيا مقاييس يير كافية لقياس أداء المراكز, كىذا ما جعؿ      

المكجكدات( األداء؛ ألنيا تركز عمى األصكؿ) ستثمار لقياسبعض الباحثيف يسعكف نحك مراكز اال

الالزمة لتكليد تمؾ األرباح. كيحاكؿ الباحث اعتماد المقاييس السابقة في الجانب العممي مف ىذا 

 .البحث
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 قابة عمى أداء مراكز االستثمارمقايس الر  1.1.1.1

ينظر إلى مراكز االستثمار عمى أنيا تطكير لمراكز الربحية؛ إذ ال يقتصر قياس األداء عمى    

نما ييتـ بتتبع رأس الماؿ  تتبع التكاليؼ كاإليرادات فقط؛ كما ىي الحاؿ في مراكز الربحية, كا 

كدات( المستثمر, كألف الكثير مف األقساـ في المؤسسات الصناعية الكبيرة تعتبر األصكؿ )المكج

جكىر عممية التصنيع, كأف قاعدة أصكليا يجب أف تصنع في تقييـ أدائيـ يير أنيا يير كافية 

ي مراكز االستثمار, كذلؾ لمتركيز فقط عمى األرباح, فميذا يجب استخداـ مؤشرات قياس األداء ف

الي ىامش الربح, مجمؿ الربح, صافي الربح التشغيمي, صافي الربح النيائي( إلى إجمبحساب )

 المكجكدات.
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 المبحث الثالث

 الداءدور نظام محاسبة المسؤولية في الرقابة عمى 

 المقدمة  1.1.1

المتقدمة  را ال بأس بو مف النجاح في الدكؿعمى الريـ مف أف الرقابة عمى األداء قد حققت مقدا    

بسبب النضج اإلدارم كتحديد معايير كقكاعد المساءلة عف األداء كتكفير نظاـ لمتقارير يكفر 

المعمكمات المالئمة عف أداء المستكيات اإلدارية المختمفة, فإف األمر ليس كذلؾ في كثير مف 

مالية إجمالية عمى  الدكؿ النامية, كمنيا الجميكرية اليمنية؛ إذ يتركز االىتماـ عمى تكفير معمكمات

مستكل كؿ كحدة إدارية أليراض رقابة األداء, كنتيجة لذلؾ فإف الدكر الذم يمعبو نظاـ محاسبة 

مراكز التكمفة, سيـ المؤسسة إلى مراكز مسؤكلية )المسؤكلية في الرقابة عمى األداء مف خالؿ تق

(؛ بحيث يعد 220: 2011 مراكز الربحية, مراكز االستثمار(,)الغرايبة؛ كأبك نصار؛ كالدبعي,

تقسيـ المؤسسة إلى مراكز مسؤكلية نقطة االرتكاز التي تؤدم إلى تحقيؽ الرقابة المستيدفة عف 

(؛ بحيث تسجؿ فييا كؿ 325: 1987السيدية, كاليؼ كاإليرادات بيذه المراكز ) طريؽ ربط الت

مكازنات التخطيطية(, ككما عناصر التكمفة التي يككف مدير المركز مسؤكال عنيا بشكؿ معيارم ) ال

يتـ اإلثبات الفعمي لمتكاليؼ الناشئة في ىذا المركز مف كاقع سجالت نظاـ المحاسبة المالية. كمف 

ثـ فيك نظاـ يقدـ معمكمات تعكس مدل الفعالية كالكفاءة كاالقتصادية لمراكز المسؤكلية في المنظمة 

مر عمى ظمة؛ بيدؼ دعـ جيكد التحسيف المستكالعمميات كتقكيـ أداء المراكز المختمفة داخؿ المن

 (.8:  2008قاسـ,مستكل المراكز كاألقساـ )
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  الداءأىمية نظام محاسبة المسؤولية من حيث عمميات الرقابة عمى  1.1.1

تأتي أىمية نظاـ محاسبة المسؤكلية مف حيث الرقابة عمى األداء مف خالؿ ما تقكـ بو مف      

إجراءات؛ يتـ بمكجبيا متابعة األداء الفعمي في إطار األداء المخطط؛ بمعنى: أف الرقابة تبدأ مف 

بداية التنفيذ الفعمي كتستمر معو, كذلؾ بغرض الكشؼ عف االنحرافات كتحديد االشخاص 

ليف عنيا كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحيا في الكقت المناسب, ثـ تحديد أسباب المسؤك 

حدكثيا, كأخيرا إعداد التقارير عنيا لممستكيات اإلدارية المختمفة التخاذ القرارات المناسبة بصددىا؛ 

مية (. كيبدك لمباحث أف أى326: 2003فالرقابة ىي نتيجة حتمية لنظاـ محاسبة المسؤكلية) ميدة, 

نظاـ محاسبة المسؤكلية تكمف في الرقابة عمى األداء؛ كذلؾ ألنيا تعد اإلدارة الرئيسة لمرقابة التي 

مبدأ تقسيـ  تساعد في زيادة فعالية الرقابة, كتسييؿ عممية التدقيؽ, كيعزل ذلؾ إلى اعتمادىا عمى

 .أجزاء(؛ لتصبح ىذه مراكز أكثر مكضكعية كدقة كعدالةالمنشأة إلى مراكز )

 في ظل نظام محاسبة المسؤولية الداءمقومات الرقابة عمى  1.1.1

إف الرقابة عمى األداء في ظؿ نظاـ محاسبة المسؤكلية تتدرج بالصعكد مف المستكيات       

اإلدارية الدنيا في الييكؿ التنظيمي؛ حتى تصؿ إلى أعمى مستكل في المشركع أك المنظمة, كيزداد 

كاإليرادات التي يمكف عدىا خاضعة لمرقابة كمما ارتفعنا في المستكيات اإلدارية, عدد بنكد التكاليؼ 

كىذا يعكس الشكؿ المتصاعد لمرقابة مف أدنى المستكيات االدارية إلى أعالىا كاستنادا إلى رام 

 الباحثيف فإف نمكذج الرقابة عمى األداء يتأسس عمى المقكمات اآلتية:

كلية كتحديد مسؤكلية كؿ شخص في كؿ مركز مسؤكلية؛ فالرقابة ال تقسيـ المنشأة إلى مراكز مسؤ  -

تنصب عمى عناصر التكاليؼ كاإليرادات؛ بؿ عمى تصرفات األفراد في إنشاء ىذه التكاليؼ 

 كاإليرادات.
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كضع معايير أداء لعناصر التكاليؼ كاإليرادات؛ كذلؾ عمى صعيد كؿ مركز مسؤكلية باستخداـ  -

 طية أك نظاـ التكاليؼ المعيارية.أسمكب المكازنات التخطي

تقييـ األداء في كؿ مركز مسؤكلية مف خالؿ المقارنة بيف األداء المخطط كالفعمي كتحديد  -

 االنحرافات كتحميمييا.

في القياـ بإجراءات تصحيحية لالنحرافات التي تـ التكصؿ إلييا في الخطة اآلتية؛ كذلؾ بغرض تال -

: 2008,مبارؾ؛ كعثماف؛ كمحـر(,)417: 2002لة؛ كحناف, كحاتمؾ االنحرافات في المستقبؿ )

171.) 

كما أف لنظاـ محاسبة المسؤكلية دكران في بناء األنظمة الرقابة سكاء في المؤسسات الخدميػة أـ      

ط اآلتيػػػػػػة: كىػػػػػػذا مػػػػػػا أكدتػػػػػػو دراسػػػػػػة اإلنتاجيػػػػػػة أك القطػػػػػػاع الصػػػػػػناعي المخػػػػػػتمط مػػػػػػف خػػػػػػالؿ النقػػػػػػا

براىيـ,2007مرتجي,)  (.2007؛ كالجدبة, 2014؛ كا 

يعمؿ نظاـ محاسبة المسؤكلية عمى تقسيـ الكحدة االقتصادية لمجمكعة مف مراكز المسؤكلية   -

دارة نشاطو, كيزيد ذلؾ مف فاعمية عممية الرقابة.  ككضع شخص مسؤكؿ عف إدارة ىذا المركز كا 

ه األىداؼ يتـ يتطمب تطبيؽ نظاـ محاسبة المسؤكلية كجكد أىداؼ محددة لكؿ مركز مسؤكلية, ىذ -

كضعيا بمكجب عمميات التخطيط, كبعد تنفيذ ىذه الخطط تبدأ عممية الرقابة, كبذلؾ فإف تكفير 

متطمبات عممية الرقابة يتطمب كجكد نظاـ لمحاسبة المسؤكلية؛ يحدد الخطط كاألىداؼ التي تسعى 

 إلى تنفيذىا.

مدراء مراكز المسؤكلية؛ لكي  في ظؿ نظاـ محاسبة المسؤكلية؛ تكضع األىداؼ بعد مناقشتيا مع -

تككف ىذه األىداؼ كاقعية كقابمة لمتنفيذ مف قبميـ, كىذا يسيـ في تطبيؽ مفيكـ الرقابة عمى مدراء 

 مراكز المسؤكلية.
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  الداءعمى دور مراكز المسؤولية في الرقابة  1.1.1

س التحديد الكاضح تعرضنا في المبحث األكؿ إلى أف نظاـ محاسبة المسؤكلية يقـك عمى أسا      

لمسمطات داخؿ الييكؿ التنظيمي كحتى يتـ تحديد المسؤكليات المترتبة عمييا, فإنو يجب تقسيـ 

 المنشأة إلى كحدات إدارية تسمى مراكز مسؤكلية.

 تناكؿ العديد مف الباحثيف المفاىيـ األساسية لمراكز المسؤكلية في ضكء أىداؼ الدراسة. 

عرفت مراكز المسؤكلية " بأنيا مراكز المسؤكلية يتـ تحديدىا عمى أساس كظيفي) إنتاجي,      

(. بينما ذىب البعض إلى أف مراكز المسؤكلية ىي 2009:281تسكيقي, إدارم(,) العامرم, 

كحدات إدارية فرعية يالبا ال مركزية في التنظيـ تقع تحت إشراؼ أك مسؤكلية شخص إدارم 

مركز مجاؿ نشاط فني أك إدارم يتـ تنفيذه كفقان لمكازنة كخطة محددة كتحت  مسؤكؿ, كيمثؿ كؿ

إشراؼ مسؤكلية محددة. كقد يككف مركز المسؤكلية فرعا مستقال أك إدارة فرعية أك مصنعا أك قسما 

(. كلذلؾ تعتبر مراكز المسؤكلية 416: 2002أك مركز تكمفة إنتاجية أك ضمنية ) كحالة؛ كحناف 

تنظيمية صغيرة في الييكؿ التنظيمي لممنشأة يشرؼ عمييا شخص مسؤكؿ, كيحاسب  بمثابة كحدة

 عف مدل التزاـ أدائو الفعمي بأدائو المخطط.

 نستنتج مف التعاريؼ السابقة ما يأتي:

 أف مراكز المسؤكلية تعد مراكز سمطة التحكـ بقرارات التكاليؼ كاإليرادات كاالستثمارات. -

 تحديدىا عمى أساس كظيفي.أف مراكز المسؤكلية يتـ  -

 أف ىذه الكحدات اإلدارية الفرعية الالمركزية في التنظيـ يشرؼ عمييا شخص مسؤكؿ بشكؿ مباشر -

 كتخضع لرقابتو.
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كمما كبر حجـ المشركع زادت الحاجة إلى تفكيض بعض السمطات لممستكيات اإلدارية كظيكر  -

 العديد مف مراكز المسؤكلية.

المحاسبي  ج أعاله, يعرؼ الباحث مراكز المسؤكلية بأنيا كحدات األداءكبناء عمى االستنتا      

في نظاـ محاسبة المسؤكلية القائـ عمى أساس االمتثاؿ التنظيمي كفقا لمسمطات كالمسؤكليات 

المناطة بالمراكز التكمفة أك الربحية أك االستثمارات. أم إف الغرض الرئيس مف مراكز المسؤكلية 

فضالن عف أف  (؛318 2001:باسيمي, ك حجاج؛ ) ىك تحقيؽ الرقابة عمى أداء األفراد في المراكز

خرل لعممية تقسيـ المنشأة عمى مراكز مسؤكلية؛ منيا: تحقيؽ الديناميكية في اتخاذ أىناؾ أىدافان 

القرارات؛ ما يساعد عمى تالفي أسباب الخمؿ في حينو, كتقييـ األداء بشكؿ مكضكعي مف خالؿ 

سب أسبابيا كالمسؤكلية المقارنة بيف األداءات التخطيطية كالفعمية ككشؼ االنحرافات كتحميميا بح

(. كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف االعتبارات التي يجب 103 :1998فخر, )عنيا 

مراعاتيا عند تقسيـ المنشأة إلى مراكز المسؤكلية؛ منيا: ضركرة التحديد الكاضح لسمطة اتخاذ 

اكز المختمفة؛ بمعنى: القرارات في كؿ مركز مسؤكلية, كضركرة تجنب المسؤكلية المشتركة بيف المر 

أف تككف خطة التنظيـ مبنية عمى أساس الفصؿ بيف مراكز المسؤكلية, كاستغالؿ كؿ منيا؛ حتى ال 

يككف ىناؾ مجاؿ لمتيرب مف المساءلة, كضركرة تكافر سياسات عامة عمى مستكل المنشأة ككؿ؛ 

تمؾ المراكز ال يعني  ما يضمف التنسيؽ كالتكامؿ بيف مراكز المسؤكلية المختمفة؛ فالفصؿ بيف

مطمقا انعداـ التنسيؽ بينيا؛ إذ إنو يجب أف تعمؿ جميع المراكز بشكؿ متكامؿ دكف تعارض كصكال 

المكضكعي لانتاج تضمف التسعير  , كأخيرا ضركرة كضع قكاعد محددة,أىداؼ المنشأة إلى

تعد مراكز  (. كبيذا511 :2000المحكؿ مف مركز مسؤكلية إلى آخر داخؿ المنشأة) زامؿ, 

المسؤكلية مف أىـ المقكمات التي يعتمد عمييا نظاـ محاسبة المسؤكلية في تحقيؽ أىدافو؛ لذلؾ 

يجب تصميميا كبناؤىا بالطريقة التي تسيؿ تحديد المسؤكلية عف أكبر قدر ممكف مف عناصر 
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تحقيؽ التكاليؼ, كال يعني ذلؾ: أنو يجب عمينا تخفيض عددىا إلى أقؿ عدد ممكف, كلكف يجب 

 ؛مرعيرقابة عمى التكاليؼ بشكؿ مالئـ )التكازف بيف كؿو مف عدد المراكز كبيف إمكانية تحقيؽ ال

 (. 430 : 1993,عطيةك  ؛كمبارؾ

 ودورىا في الرقابة عمى الداء أنواع مراكز المسؤولية 

الرقابة عمى أداء مما ال شؾ فيو أف مراكز المسؤكلية تقدـ األساس الذم يعتمد عميو في إحكاـ      

المسؤكليف في ضكء األنشطة كالفعاليات التي تقكـ بيا أية كحدة اقتصادية في القطاعات المختمفة, 

كلعؿ أحد األسباب الميمة لكجكدىا ىك المحافظة عمى استمرارية لنشاطات المؤسسة في ضكء 

 ك اآلتي:األىداؼ كالخطط كفي ضكء ذلؾ فإف الشركة  تقسـ مراكز المسؤكلية عمى النح

 الداءتكمفة ودورىا في الرقابة عمى المركز  1.1.1.1 

محاسبة المسؤكؿ عنيا عما  يعرؼ مركز التكمفة: " بأنو عبارة عف دائرة النشاط التي يتـ      

ىتتجر؛ نطاؽ تحكمو كرقابتو كمسؤكليتو" )مف تكاليؼ فقط, بحيث تدخؿ في يترتب عنيا 

اعتبار" أنيا تجميع عناصر التكمفة أليراض الرقابة بحيث يتـ (. عمى 458:  1988كماتكلتش,

(. كتعد مراكز 45 :2002 ,عطيةك  ؛كمبارؾ") مرعي؛ لؾ عمى أساس مراكز مسؤكلية محددةذ

التكمفة أصغر مراكز المسؤكلية حجما في الشركة, كتختمؼ عف بعضيا مف حيث القدرة عمى ربط 

مركز التكمفة قسمان صغيران بعدد محدكد مف العماؿ,  مراكز التكمفة بالمخرجات, كيمكف أف يككف

كيقكـ بعدة عمميات بسيطة عمى المنتج. كما يمكف أف يككف المصنع كمو مركز تكمفة إذا اقتصرت 

مسؤكلية مدير ىذا المصنع عمى التكاليؼ فقط دكف تحممو أية مسؤكلية عف المبيعات, كما يمكف 

(؛ 88-87:  1998حسيف,ـ أصغر )راكز التكمفة بحجأف يشمؿ مركز تكمفة معيف عمى عدد مف م

محاسبة المسؤكلية سؤكلية, يككف الغاية األساسية مف حيث إف ربط مراكز التكمفة مع محاسبة الم
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في ىذه الحالة, الرقابة عمى مراكز التكمفة فيما يتعمؽ بالتكاليؼ التي تصرؼ مف خالؿ ىذه المراكز 

لدييا, كذلؾ مف خالؿ مقارنة التكاليؼ الفعمية مع التكاليؼ  لمتأكد مف عدـ كجكد إسراؼ أك تبذير

(. بمعنى: مقارنة بيف المدخالت الفعمية المستخدمة 489: 2014المعيارية )أبك نصار, 

 ,Raniكالمدخالت المدرجة مسبقا في الميزانية؛ كذلؾ لتحديد الفركؽ التي تمثؿ كفاءة مركز التكمفة )

2015 :187 ). 

كيرل الباحث أف تحديد مراكز التكمفة يرفع بشكؿ كبير مف كفاءة عممية الرقابة عمى        

التكاليؼ؛ ألف تحديد مراكز الكمفة يحكليا إلى كحدات حسابية متكاممة بيدؼ إيجاد المياـ كالرقابة 

عمى األعماؿ في ضكء خطط كبرامج كاضحة تعكس رؤية اإلدارة, كتعطى عف ذلؾ المركز الذم 

مسؤكليتو في ذلؾ المركز دكف ييره؛ فال تشتت لتحديد المسؤكؿ عف كؿ مركز كسمطاتو تتمحكر 

 كصالحياتو كميامو كتعكس مسؤكلياتو الحقيقية في المنشأة. 

 الداءمركز الربحية ودورىا في الرقابة عمى  1.1.1.1

حدث فييا مف إف مركز الربحية يعد " دائرة النشاط التي يتـ محاسبة المسؤكؿ عنيا عما ي      

يراداتيا  تكاليؼ كما تحققو مف إيرادات", ككأف مركز الربحية يعد منشأة مستقمة, ليا تكاليفيا كا 

(. إال أنيا ال تتمتع 459:  1988ىتجر؛ كماتكلتش,الكحدة االقتصادية األصمية")المستقمة داخؿ 

التعريؼ السابؽ فإف نكعية كحجـ االستثمار المستخدـ في المركز, كمف خالؿ  بصالحية تحديد

مسؤكليات كصالحيات لمدراء ىذه المراكز تككف عمى بنكد اإليرادات كالتكاليؼ الخاصة بالمركز, 

القرارات الخاصة باالستثمارات  مع إعطاء اإلدارة العميا كليس مدراء ىذه المراكز صالحيات اتخاذ

عيا, كيقصد بمركز الربحية (. كقد يككف مركز الربحية طبيعيا أك اصطنا490: 2014أبك نصار, )

الطبيعية: ذلؾ المركز الذم يبيع إنتاجو أك خدماتو إلى أطراؼ خارج المنظمة, فيحقؽ إيراداتو كما 

. أما مركز الربحية االصطناعي فيك ذلؾ المركز الذم دة اقتصادية مستقمة قائمة بذاتيالك أنو كح
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حدة االقتصادية نفسيا, كيطمؽ عمى يحكؿ إنتاجو أك خدماتو أساسا إلى أقساـ أخرل داخؿ الك 

(. كاليدؼ مف تحديد مركز 88: 1998حسيف, )أسعار البيع في ىذه الحالة اسـ سعر التحكيؿ

 (:27: 2015سماره, ية كربطو بمسؤكؿ مشرؼ ىك اآلتي )الربح

 الرقابة عمى التكمفة كاإليرادات الخاصة بكؿ مركز ربحية. -

 قياس ربحية كؿ مركز مف مركز الشركة. -

 ياس مدل مساىمة مركز الربحية بالنسبة إلى إجمالي ربح الشركة ككؿ.ق -

 المساعدة في تكزيع المصادر المتاحة عمى الكحدات الفرعية. -

 إعطاء أقصى قدر ممكف مف االستقاللية لكؿ كحدة فرعية عمى حدة. -

 بالتكاليؼالمخرجات( حية يتـ مقابمة نتيجة اإليرادات)كمف أجؿ قياس أداء مراكز الرب     

المدخالت(؛ أم الربح المتحقؽ مف النشاط, كبذلؾ يعد صافي ربح المركز مقياس أداء العامميف )

فيو, كيراعي عند إعداد تقرير أداء مراكز الربحية الفصؿ بيف اإليرادات كالتكاليؼ الخاضعة لرقابة 

 (.506: 2010, الفضؿ؛ كنكر؛ كالراكمة لرقابتو )المركز, كتمؾ يير الخاضع

 ودورىا في الرقابة عمى الداءمركز االستثمار  1.1.1.1

إف مركز االستثمار يعد" دائرة نشاط يككف مديرىا مسؤكال أساسا عما يحققو مف إيراد كيسببو        

مف تكاليؼ كمصركفات إضافة إلى مراعات ما تـ استثماره مف مكارد كأصكؿ في مركز المسؤكلية 

دائرة النشاط التي يتـ محاسبة المسؤكؿ  عمى اعتبار أنو يعد " (.420: 2002") كحالة؛ كحناف, 

(. كفقان لمفيـك 9: 2015) باعمي, ى ما تـ استثماره بيا مف مكارد "عنيا )المدير( عف العائد عم

مركز االستثمار؛ يتحكؿ مقياس كفاءة األداء مف مؤشر صافي الربح الذم يعكس العالقة بيف 

إلى مؤشر العائد عمى  –كما ىي الحاؿ في مراكز الربحية  -ركزاإليرادات كالتكاليؼ في الم



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

78 
 

(. كبيذا؛ فإف عممية الرقابة عمى األداء في مراكز 491: 2002كحالة؛ كحناف, )االستثمار

 االستثمار تتـ مف خالؿ العائد عمى االستثمار في ىذه المراكز.

 المسؤكلية السابقة الذكر.( يبيف العالقة بيف مراكز 6كنعرض فيما يأتي الشكؿ رقـ)

 

 

 

         

    

 

 ( يكضح العالقة بيف مراكز المسؤكلية5الشكؿ رقـ)

 (1988:107المصدر:) فخر, 

كبصفة عامة؛ ال تكجد قاعدة معينة يمكف استخداميا في تحديد أنكاع مراكز المسؤكلية في       

الشركات؛ فكؿ شركة تعد حالة خاصة, تحتاج إلى عدد مف مراكز المسؤكلية ال يتناسب مع 

العمميات كفمسفة  اصفاتالشركات األخرل التي تختمؼ معيا مف حيث: الحجـ, نكع الصيانة, مك 

(. كبيذا؛ فإف عدد مستكيات كمراكز المسؤكلية يختمؼ مف شركة إلى 88: 1998حسيف, اإلدارة )

 (.614: 2002جاريسكف؛ كنكريف يكؿ التنظيمي كاحتياجات الشركة )أخرل حسب الي

 مركز االستثمار 

مركز 

 تكلفة 

مركز 

 تكلفة 
مركز 

 تكلفة 

مركز 

 تكلفة 

 مركز الربحٌة  مركز الربحٌة

مركز 

 تكلفة 

مركز 

 تكلفة 
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ـ كيتضح مف خالؿ ىذا المبحث: أف تقسيـ الشركة إلى مراكز مسؤكلية تعد أىـ مقكمات نظا      

محاسبة المسؤكلية كدكرىا في الرقابة عمى األداء, مف خالؿ الحصر كالتخصيص لتحميؿ كحدات 

مجاؿ المسؤكلية اإلدارية بالكمؼ كاإليرادات التي تخضع لرقابة المسؤكؿ؛ بمعنى: ربط الكمؼ 

رية كاإليراد بمسؤكؿ معيف. كيبدك لمباحث أف تقسيـ المنشأة إلى مراكز مسؤكلية مف الناحية اإلدا

يعني: تقسيمان لممياـ كالمسؤكليات, كمف ناحية محاسبية: تبكيب اإليرادات لمعناصر أك البنكد 

الخاصة بالحسابات كبنكد التكاليؼ كبنكد اإليرادات كبنكد االستثمارات, كبيذا؛ تسيؿ عممية الرقابة 

 عمى األداء كتحديد المسبب لحدكث أية عممية يير طبيعية.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

81 
 

 

 

 

 

 

 

   الفصل الثالث

 يدكو() الشركة اليمينة لصناعة وتجارة الدويةالدراسة التطبيقية في 
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 المبحث الول

 نبذة تاريخية عن الشركة

 

 المقدمة 1.1.1

 منيجية الدراسة 1.1.1

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة 1.1.1

 يدكو() الدويةنبذة تاريخية عن الشركة اليمينة لصناعة وتجارة  1.1.1

 الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الدويةالنظام المحاسبي التكاليفي في  1.1.1
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 المبحث الول

 المقدمة 1.1.1

النظاـ ك )يدكك(,  األدكيةؿ ىذا الفصؿ نبذة تاريخية عف الشركة اليمينة لصناعة كتجارة اك يتن      

في ىذا الجانب,  , كقبؿ الخكضاألدكيةالشركة اليمنية لصناعة كتجارة المحاسبي التكاليفي في 

لزاـ استعراض منيجية الدراسة كأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات كاف 

 الرقمية.

 منيجية الدراسة 1.1.1

حميمي بجانبيو النظرم مف خالؿ جمع البيانات مف المنيج الكصفي التاعتمدت الدارسة       

المتمثمة بالدراسات السابقة التي يزخر بيا األدب المحاسبي المتعمقة بمكضكع مصادرىا الثانكية 

الدراسة بشكؿ مباشر أك يير مباشر لتككيف إطار نظرم لمدراسة. إلى جانب إجراء دراسة تحميمية 

( كدكرىا في الرقابة عمى األداء؛ تكمفة, ربحية, استثمارؤكلية )تتناكؿ مؤشرات مالية في مراكز المس

باالعتماد عمى بيانات فعمية لشركة اليمنية لصناعة تجارة األدكية )يدكك(, فضالن عف إجراء  كذلؾ

المقابالت الشخصية مع عدد مف المختصيف كالمسؤكليف في الشركة لمحصكؿ عمى المعمكمات 

جراء  الضركرية, التي ستفيد أثناء الدارسة, في ربط التحميؿ مع اإلطار النظرم كالمعرفي لمبحث, كا 

اإلسقاطات الالزمة, كاالستدالؿ المنطقي المطمكب, كأخيرا البرىاف كاالستدالؿ عمى صحة الفركض 

 االستنتاجات كالتكصيات الالزمة. أك عدميا, كمف ثـ تقديـ
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 المعالجة اإلحصائية المستخدمة 1.1.1

 اسػػتخدـ الباحػػث األسػػػاليب ؛لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة كاإلجابػػة عػػف أسػػئمتيا كاختبػػار فرضػػياتيا     

 :اآلتية اإلحصائية

(, لمتأكد مف ثبات االتساؽ بيف بيف متغيرات الفرضيات؛ استخدـ Cronbach's Alpha )معامؿ -

  .الباحث اسمكب كركنباخ ألفا

يتـ تطبيؽ اختبار ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov) التكزيع الطبيعياختبار  -

 .لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي أـ ال سمرنكؼ –ككلمجركؼ 

 .أحد مقاييس النزعة المركزية() (Mean)المتكسط الحسابي -

 (.مقاييس التشتت)أحد ( Standard Deviation)االنحرافات المعيارية -

 .كالثانيةالختبار الفرضية األكلى  (Wilcoxon signed ranks test) اختبار -

 الختبار الفرضية الثالثة. ( Friedman test) اختبار -

 نبذة تاريخية عن الشركة 1.1.1

( (96يدكك( بمكجب القرار الجميكرم رقـ األدكية )تأسست الشركة اليمنية لصناعة كتجارة      

قطاع مساىمة يمنية ) شركةبكصفيا , 1970( لعاـ 2ـ كالقرار الجميكرم رقـ )1964لعاـ 

تكفير الدكاء كالمستحضرات الطبية كأيذية األطفاؿ كتسكيقيا داخؿ تمارس مياـ مختمط(؛ 

كما يتبع الشركة  -مذبح –مانة العاصمة صنعاء أيرب إدارة الشركة , كتقع الجميكرية كخارجيا

, كيعمؿ كؿ منيا بصكرة مستقمة إلى جانب ت(مصنع العبكاة مصانع إنتاجية ككحدة الطابعة )ثالث

 لألدكيةؿ مصنع أك ـ أنشأت الشركة 1982كفي عاـ  لتابعة ليا,اإلدارة العامة كالفركع ا

ـ 1983كفي عاـ  ؿ شركة يمنية تدخؿ مضمار سكؽ الدكاء,أك كالمستحضرات الصيدالنية بصفتيا 
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 أنشأت مصنع العبكات الدكائية لسد احتياجات مصنع األدكية مف النشرات كالعبكات الدكائية, يميو

الذم , (صنع الكحيد في الجميكرية اليمنيةالمالمحاليؿ الكريدية ) نشاء مصنعإفي بداية التسعينات 

يكفر مصنع المحاليؿ الكريدية احتياجات إذ  ؛ضافة نكعية في مجاؿ الصناعة الدكائيةإمثؿ 

لجديد مف شركة بمرماف ي اأف أدخمت الشركة خطيا اإلنتاجكمتطمبات سكؽ الدكاء, خاصة بعد 

لعدد  –% تقريبا 100مف أرقى خطكط احتياجات كمتطمبات سكؽ الدكاء بنسبة  األلمانية الذم يعد

سبأ نت, مكقع )ثمانية أصناؼ مف المحاليؿ الكريدية االستراتيجية لكؿ مف القطاعيف العاـ كالخاص 

دارم,كلمشركة شخصية معنكية ذات استقالؿ مالي ك  إخبارم(. كنظاـ مالي كحسابي خاص يقره  ا 

 لمرقابة رقابة الجياز المركزم, كىي خاضعة لاعي فيو النظاـ المحاسبي المكحدير  ؛مجمس إدارتيا

 (.2018, 11حالني, مقابمة, فبرايرالكلمحاسبة )كا
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 الييكل التنظيمي لشركة اليمنية لصناعة وتجارة الدوية)يدكو(  1.1.1.1

 يدكك(, كذلؾ مف خالؿ الشكؿ اآلتي:)األدكيةاليمنية لصناعة كتجارة  ةيمكف استعراض الييكؿ التنظيمي لمشرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٌدكونٌة لصناعة وتجارة األدوٌة)( ٌوضح الهٌكل التنظٌمً للشركة الٌم6الشكل)

 (ٌدكو) األدوٌةالشركة الٌمٌنة لصناعة وتجارة  إدارةالمصدر: 

 رئٌس مجلس اإلدارة

 اإلدارة المالٌة

 

 نائب الرئٌس  إدارة الموارد البشرٌة

نائب المدٌر العام للشؤون 

 التسوٌق
نائب المدٌر العام للشؤون 

 التقنٌة

 المدٌر العام مدٌر تأكٌد الجودة

 مدٌر التصنٌع
 مدٌر الصٌانة

مدٌر 

 المبٌعات

مدٌر 

 التسوٌق

نائب المدٌر العام 

 للتخطٌط

مدٌر ضبط 

 الجودة

مدٌر البحوث 

 والتطوٌر

مدٌر 

 التخطٌط

مدٌر انتاج 

 البنسلٌنات
مدٌر مصنع 

 إلنتاج العاما

مدٌر انتاج 

 السوائل
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يتضح مف خالؿ الييكؿ التنظيمي أف ككف اإلدارة المالية بيد نائب رئيس مجمس اإلدارة معناه       

مراقب إدارم, كىذا الييكؿ ال يخدـ مراكز المسؤكلية؛ بؿ الكظائؼ اإلدارية؛ كبذلؾ فإف ىيكؿ 

الدراسة يتطمب منو رؤية كاضحة ألداء كظائؼ األعماؿ, أما التكصيؼ بحسب المكائح كالنظـ 

 –)التكاليؼ  كلىتتقرة, فيعطي اإلدارة العميا دكران بارزان في تقسيـ المؤسسة إلى مراكز مسؤكلية الم

االستثمارات( بكصفيا مراقبان إداريان كذلؾ لـ تركز ال عمى التخطيط بكصفو كظيفة  -اإليرادات

رة المالية, إلعداد الخطط, كلـ تركز عمى المكازنات؛ فإذا ركزت عمى المكازنات أصبحت تحت اإلدا

كال يكجد إدارة مراجعة حسابات, كحسابات الربط الكزارم كالحسابات الجارية المرتبطة باإليرادات 

كالمصركفات أكالن بأكؿ؛ لذلؾ تصبح األعماؿ في ىذا الدكر لبناء المراكز, كيؤثر ذلؾ عمى حساب 

كتحقيؽ خسائر متتالية الكظيفة المالية؛ حتى يعيد إلييا اإلصالح ككضع الشركة في ظؿ اإلخفاؽ 

مف قبؿ المنشاة, كذلؾ كمو في ضكء ظركؼ التأثير لمعرفة احتياجات الشركة لمعايير معالجة 

داء مراكز المسؤكلية المحاسبية الخسائر المتراكمة كتحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ الرقابة عمى أ

القتصادية التي تركز عمى مدل مالية(, كىنا تكضح المقاييس أداء الكفاءة كالفاعمية كا -تكاليفية)

حقيؽ األىداؼ في ضكء السمطة بالمدخالت لقياس الكفاءة كتكمقارنتو  تحقيؽ مخرجاتيا

كالصالحيات المتاحة لقياس الفاعمية, ككذلؾ مقارنة العائد بالتكاليؼ لمراكز المسؤكلية لتحديد حجـ 

احث أماـ القرار اإلدارم الذم االستثمارات التي يعتمد في محاضر مجمس اإلدارة. كىنا يقؼ الب

يحكـ فيو الييكؿ المعتمد دكف منح صالحيات كاممة كمسؤكلية؛ بؿ كافية لتسير الدكرة المستندية 

تعميمات الكادر لمراكز المنشأة في التحديات في ضكء النظاـ المحاسبي لبالنظاـ القديـ كفقان 

 المكحد. 

سؤكلية يتطمب كجكد ىيكؿ تنظيمي سميـ, مما سبؽ؛ يتضح أف تطبيؽ نظاـ محاسبة الم     

 يستكعب كجكد مراكز المسؤكلية مف شأنو تحقيؽ رقابة عمى األداء تخدـ ذلؾ.
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 الدويةالنظام المحاسبي التكاليفي في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة  1.1.1

تابعة لمشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية, كالمحاليؿ, كالمضادات, كالعبكات مصانع مصنع  يعد

بتطبيؽ النظاـ  ةلذا فيي ممزم الدكلة كالقطاع الخاص؛ –التي تؤكؿ ممكيتيا لمقطاع المختمط  األدكية

 إلى يتعرض كما ىك معمـك أف النظاـ المحاسبي المكحد لـك (. 35 :1997 ,الربيدمد )المحاسبي المكح

يالحظ  ذلؾ مف خالؿ دليؿ  ؛ إذكاقتصر فقط عمى النظاـ المحاسبية المالية ,حسابات التكاليؼ

كالربحية كاالستثمار لممصنع مف خالؿ أنكاع ىذه  تحديد عناصر التكاليؼ إلىالحسابات الذم ييدؼ 

االستثمار(, أك بحسب المراحؿ اإلنتاجية,  ,التكمفة, الربحية, كليس بحسب مراكز المسؤكلية )الحسابات

جكر يتـ إجمالي مثال بند المرتبات كاألنو كفقا ليذا الدليؿ يتـ تحديد بنكد االستخدامات بشكؿ إإذا 

 اإلنتاجيةقساـ المصنع مف دكف تفصيؿ لمكظفي كعماؿ الكظيفة أدارات ك إلجميع  إجماليتحديده كبشكؿ 

  األدكيةتجارة ك صناعة , كتالفيا لذلؾ قامت الشركة اليمنية لاإلداريةعف  فضالن  ,عف الكظيفة التسكيقية

 :ة, ربحية, استثمار( ىيتكمفمراكز مسؤكلية )بستة  عمؿ دليؿ لمراكز التكمفة حيث حددت( ب)يدكك

 مراكز المسؤكلية في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية (2الجدكؿ رقـ ) 

 (.2مشركة . الممحؽ رقـ )لالمالية  دارةالمصدر: اإل

 الرمز المركز

 11 اإلدارة العامة

 12 مصنع الدوية

 13 مصنع المحاليل

 14 المضاداتمصنع 

 15 مصنع العبوات

 16 مركز خدمات عامة
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 دليل عناصر التكاليف  1.1.1.1 

سبي المكحد في يتـ حصر عناصر التكاليؼ في المصنع كفقا لدليؿ حسابات النظاـ المحا     

 :عمى الحسابات اآلتيةالذم يقسـ كفقا ليذا لدليؿ حساب االستخدامات 

  -:(31المرتبات والجور )ح/

شكؿ مف جانب عائدا ألنيا تكقياسيا  إلى متابعة األجكرتسعى األجيزة التخطيطية في الدكلة      

يمكف تعريؼ المرتبات كاألجكر" بأنيا عبارة عف  ؛كبشكؿ عاـ .ألحد عكامؿ اإلنتاج األربعة)العمؿ(

نتاج عينا مقابؿ إسياميـ في إليـ نقدا أك  قيمة قكة العمؿ المبذكلة مف قبؿ العامميف كالمدفكعة

( يبيف أنكاع الحسابات 2في الكحدات االقتصادية. كبيذا؛ فإف الممحؽ رقـ )السمع كالخدمات 

 .ممرتبات كاألجكرالمساعدة ل

 -(:32ح/  (السمعية المستمزمات

مجمكعة مف السمع لتمكينيا مف أداء  إلى -بمختمؼ أنشطتيا -تحتاج الكحدة االقتصادية       

ل مدخالت العممية حدقيؽ األىداؼ المرسكمة ليا. كتعد ىذه السمع إكتح اإلنتاجيةالعمميات 

يمكف ك  ية أخرل.مخرجات لعمميات انتاج ونفس في الكحدة المستفيدة, كىي في الكقت اإلنتاجية

تي ال ال اإلنتاجيةتعريؼ المستمزمات السمعية "بأنيا مجمكعة مف المكاد المستخدمة في العمميات 

نما كذلؾ تستخدـ في نشاطات كؿ مف مركز الخدمات  تقتصر تحديدا عمى مراكز اإلنتاج كا 

فيا , كذلؾ أليراض تأدية ىذه األقساـ كظائاإلداريةكالتسكيقية كالخدمات  اإلنتاجية

( يبيف أنكاع الحسابات المساعدة لممستمزمات 2, كالممحؽ رقـ ).(90 :2009, العامرم)ساسية"األ

 السمعية.
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 -(:33ح/ ) المستمزمات الخدمية

مجمكعة مف الخدمات لتمكينيا مف أداء  إلى -بمختمؼ أنشطتيا -تحتاج الكحدة االقتصادية     

مدخالت  ليا. كتعد ىذه الخدمات المستخدمة إحدل قيؽ األىداؼ المرسكمةكتح اإلنتاجيةالعمميات 

 نتاجية أخرل.إمخرجات لعمميات و الكقت نفسمستفيدة, كىي في في الكحدة ال اإلنتاجيةالعممية 

 اإلنتاجيةيقصد  بالمستمزمات الخدمية " بأنيا قيمية الخدمات التي يقدميا الغير كالالزمة لمعمميات ك 

 2010,الربيدم؛ كاألديمي؛ كخالد ) االقتصادية اقساـ الكحدةي في اإلنتاجكالمرتبطة بالنشاط 

 ( يبيف أنكاع الحسابات المساعدة لممستمزمات الخدمية.2(. كالممحؽ رقـ )97:

 -(:34المشتريات بغرض البيع )ح/ 

تقكـ بعض الكحدات االقتصادية بشراء السمع الجاىزة لغرض االتجار فييا دكف إجراء أية      

( يبيف أنكاع الحسابات المساعدة 2كالممحؽ رقـ ) .إنتاجيةإدخاليا في عمميات  أكتعديالت عمييا 

 لممشتريات بغرض البيع. 

 -(:35المصروفات الجارية التحويمية )ح/

اكيتيف األكلى: المصركفات الجارية, كىي تعبر عف تمؾ المصركفات يمكف النظر إلييا مف ز       

التي تمت بغرض تكليد اإلنتاج عمى مستكل الكحدة االقتصادية كالمرتبطة بالنشاط خالؿ الفترة 

رسـك الجارية كالالزمة لو. الثانية: المصركفات التحكيمية المتمثمة في الضرائب يير المباشرة كال

 ( يبيف أنكاع الحسابات المساعدة لممصركفات2)(. كالممحؽ رقـ 125 :2010 ,خركفآك  الربيدم)

 .الجارية التحكيمية
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 -(:36)ح/  المصروفات المخصصة

تتمثؿ بالمصركفات المخصصة في األعباء التي تتحمميا الكحدة االقتصادية دكف أف يرد      

كعميو فإف ىذه األعباء اعتبرت  مقابميا سمع كخدمات؛ لذلؾ ال تدخؿ ضمف النشاط الجارم لمكحدة,

( 2مصركفات إال أنيا ال تعد ضمف تكاليؼ اإلنتاج أك النشاط لمكحدة االقتصادية. كالممحؽ رقـ )

 يبيف أنكاع الحسابات المساعدة لممصركفات المخصصة.

  اإليراداتدليل عناصر  1.1.1.1

جممة أىداؼ جكىرية, كمف أبرزىا تسعى الشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية إلى تحقيؽ      

الحصكؿ عمى إيرادات مف نشاطيا الجارم بصفة مستمرة كدكرية؛ كذلؾ بيدؼ تغطية تكاليفيا 

, كما أف إيرادات الشركة ال  كالحصكؿ عمى أرباح كمف ثـ مكاصمة النشاط إلى أجؿ يير معمـك

مصادر متعددة ليست  تقتصر عمى اإليرادات الجارية؛ بؿ يمكف أف تحصؿ عمى مكارد أخرل مف

يتـ حصر عناصر ليا عالقة بنشاطاتيا الجارية, يكلدىا كاقع كظركؼ تككيف تمؾ الشركة. ك 

الذم يقسـ اسبي المكحد في حساب المكارد كفقا لدليؿ حسابات النظاـ المحاإليرادات في المصنع 

 :اآلتيةالحسابات  عمىكفقا ليذا لدليؿ 

 -(:41إيرادات النشاط الجاري)ح/

يقصد بإيرادات النشاط الجارم: " قيمة السمع التي تنتجيا الشركة كقيمة الخدمات التي تؤدم      

لمغير, كتتككف ىذه اإليرادات مف عدة عناصر تختمؼ مف كحدة اقتصادية ألخرل تبعا لنكع النشاط 

 .مالجار  ( يبيف أنكاع الحسابات المساعدة النشاط3االقتصادية الذم تزاكلو الكحدة" كالممحؽ رقـ )
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 -(:42)ح/ اإليرادات المتنوعة

ىي اإليرادات التي تحصؿ عمييا الشركة, ليس ليا عالقة بالنشاط الجارم لمشركة مثؿ إيرادات      

 ( يبيف تمؾ األنكاع .3العمكالت. كالممحؽ رقـ )

 -(:43)ح/  اإليرادات الجارية التحويمية

ارتباطا مباشرا بالنشاط الجارم لمكحدة االقتصادية؛ أم ىي اإليرادات العرضية التي ال ترتبط      

( يبيف أنكاع الحسابات 3كالممحؽ رقـ ) إنيا ال تككف ناتجة عف ممارسة النشاط الرئيسي لمشركة.

 المساعدة إليرادات النشاط الجارم التحكيمي.
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 المبحث الثاني

 التعديالت المقترحة لمراكز المسؤولية

 

 الدويةنموذج محاسبة مراكز التكمفة في الشركة اليمينة لصناعة وتجارة  1.1.1

 الدويةنموذج محاسبة مراكز الربحية في الشركة اليمينة لصناعة وتجارة  1.1.1

 الدويةنموذج محاسبة مراكز االستثمار في الشركة اليمينة لصناعة وتجارة  1.1.1
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 المبحث الثاني

 التعديالت المقترحة لمراكز المسؤولية  

 الدويةنموذج محاسبة مراكز التكمفة في الشركة اليمينة لصناعة وتجارة  1.1.1

 -اآلتي: تيدؼ ىذه المرحمة لقياس 

 : اآلتيةالتي تتككف مف العناصر اإلنتاج ىي مجمكعة تكاليؼ مراكز : تكمفة اإلنتاج  ( أ

مراكز تكمفة( التكاليؼ عمى مراكز المسؤكلية ) األنكاع مفحيث يتـ تكزيع ىذه : مرتبات وأجور  (1

بشكؿ يحدد  ؛كشكؼ المرتبات كاألجكر كالتأمينات االجتماعية إعدادفعمي, كيراعي  أساسعمى 

بكضكح كؿ مركز مف مراكز التكمفة, لكف قد يصعب تطبيؽ التكزيع الفعمي عمى بند المزايا 

يتخذ عدد النسب( في تكزيع المزايا, كيمكف أف معدالت )طريقة ال إلىلذلؾ يمكف المجكء  ؛العينية

 (.288 :2009العامرم, ) المزايا العينية لتكزيع العامميف في كؿ مركز أساسان 

فعمي,  أساسيتـ تكزيع أيمب بنكد المستمزمات السمعية المستخدمة عمى  :المستمزمات السمعية (2

ما أؼ ىذه المستمزمات مف المخازف, كيتطمب ذلؾ تثبيت اسـ المركز المستفيد عمى مستند صر 

فيتـ  ؛نارة كالمياهكيرباء( كاإلثؿ القكات المحركة )بالنسبة لبعض أنكاع المستمزمات السمعية م

 .تفادة كؿ مركز مف ىذه المستمزماتمعدؿ اس أساستكزيعيا عمى 

كلذلؾ يتعيف  ؛فعمي أساس( عمى يتـ تكزيع ىذه المستمزمات )المصركفات المستمزمات الخدمية: (3

 أف يثبت اسـ المركز المستفيد عمى مستند صرؼ قيمة المستمزمات الخدمية.

التغير في المخزكف  ± اإلنتاج= تكمفة اإلنتاج التاـف تكمفة إحيث : تكمفة اإلنتاج التام  ( ب

 اإلنتاجتحت التشغيؿ = مخزكف  التغير في المخزكف اإلنتاجكيقصد باإلنتاج تحت التشغيؿ. 

ؿ المدة. ذلؾ أف الشركة تتبع نظاـ أك تحت التشغيؿ  اإلنتاجمخزكف  -خر المدةآؿ تحت التشغي



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

94 
 

, 15, فبراير, مقابمةمالجعفر تحت التشغيؿ ) اإلنتاجالجرد الدكرم في اثبات كمراقبة مخزكف 

2018.) 

مع تكجيات المحاسبة تنسجـ  ؛استحدث النظاـ المحاسبي المكحد معالجة جديدة لممخزكف     

إظيار التغير في المخزكف حسب نكعو في القكائـ المالية  أساسالمعالجة تقـك عمى  كىذهالقكمية. 

حكاؿ يقفؿ ؛ ففي كؿ األسالبا أك, كقد يككف التغير مكجبا خزكف أكؿ المدة كآخرىابدال مف إظيار م

 .(64: 1982,)يمكب, (59 :2009العامرم, ) كىذا ما أكدتو دراستا ميات الجاريةمفي حساب الع

التغير في المخزكف  ±التاـ  اإلنتاجف تكمفة البضاعة المباعة = تكمفة : إتكمفة البضاعة المباعةج( 

 اإلنتاجالتغير في المخزكف  إف حيث؛ التاـ + تكمفة البضاعة المباعة مف البضاعة الجاىزة اإلنتاج

. ذلؾ أف الشركة تتبع نظاـ أكؿ المدةالتاـ  اإلنتاجمخزكف  -خر المدةآالتاـ  اإلنتاجالتاـ = مخزكف 

كرصيد  (. 2018, 15, فبراير, مقابمةمالجعفر ) التاـ اإلنتاجثبات كمراقبة مخزكف إالجرد الدكرم في 

      ثانية قائمة الدخؿالمرحمة ال إلىيتـ ترحيميا  عف تكمفة البضاعة المباعة, التي ىذه المرحمة يعبر

 قائمة تكمفة البضاعة المباعة: يكضح  اآلتي (7. كالشكؿ رقـ )مراكز ربحية()

 مرتبات كأجكر 
 مستمزمات سمعيةيضاؼ : 
 مستمزمات خدميةيضاؼ : 

 التغير في المخزكف تحت التشغيؿ=                                تكمفة اإلنتاج                     
 مخزكف تحت التشغيؿ آخر المدة                                                                           

  مخزكف تحت التشغيؿ أكؿ المدة                            -              في المخزكف تحت التشغيؿ       يضاؼ أك يطرح التغير 
  

 التغير في المخزكف التاـ =مخزكف              تكمفة بضاعة تامة الصنع                                  
  مخزكف أكؿ المدة تاـ                –آخر المدة تاـ         المخزكف التاـ                  يضاؼ أك يطرح التغير في 

 التغير في المخزكف الجاىزة =مخزكف آخر  تكمفة البضاعة المباعة مف عممية التصنيع             

 مخزكف أكؿ المدة جاىز –المدة جاىز  .  ت الجاىزة بغرض البيع: تكمفة المشتريايضاؼ 
    يضاؼ أك يطرح التغير في الضباعة الجاىزة 
  تكمفة البضاعة المباعة  
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 (3الجدول رقم )

 مراكز التكلفة فً الشركة الٌمنٌة لصناعة وتجارة األدوٌة

مصنع  مراكز التكمفة
 العبوات

مصنع 
 المحاليل

مصنع 
 الدوية

مصنع 
 المضادات

اإلدارة 
 العامة

إجمالي 
 االستخدام

       المرتبات كاألجكر
       المستمزمات السمعية
       المستمزمات الخدمية

       تكمفة اإلنتاج
نتاج إالتغير في مخزكف 
       تحت التشغيؿ

       تكمفة بضاعة تامة الصنع
       التغير في المخزكف التاـ

المباعة مف تكمفة البضاعة 
       عممية التصنيع

 تكمفة المشتريات الجاىزة
       بغرض البيع

التغير في  البضاعة 
       الجاىزة

       تكمفة البضاعة المباعة
 

 ة اليمينة لصناعة وتجارة الدويةنموذج محاسبة مراكز الربحية في الشرك 1.1.1

 -:ف مراكز الربحية تتمثؿ في اآلتيفإ  (4مف خالؿ النمكذج المقترح في الجدكؿ رقـ)     

القطاع( كتكاليفو في الحجـ مع بقاء طاقة المصنع ) يبيف الربح الناتج عف التغير :ىامش الربح

 الثابتة عمى ما ىي عميو؛ لذلؾ فإف ىامش الربح لو أىمية خاصة لمقرارات قصيرة األجؿ المتعمقة

(. كلكي يتمكف المدير عف  2002:607ف, جاريسكف؛ كنكريباالستخداـ قصير األجؿ لمطاقة )
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القطاع( في اتخاذ القرارات قصيرة األجؿ التي تحقؽ أقصى مساىمة المصنع )طريقيا إظيار مدل 

ىامش الربح = استخداـ فعاؿ لمطاقة المتاحة, كمف ثـ تحقيؽ أقصى ربح ممكف. كبيذا؛ فإف 

 .بالتكاليؼ الصناعية المباشرة تكمفة البضاعة المباعة, كبذلؾ فيك متحكـ –صافي المبيعات 

تكاليؼ  –حيث يعد مجمؿ الربح المتحكـ بالطاقة اإلنتاجية المكحدة لدل الشركة مجمل الربح: 

. بالنظر إلى أجزاء ىذا النكع مف المصركفات -صناعية مباشرة كتكاليؼ صناعية يير مباشرة 

أعباء تتحمميا الكحدة مصركفات, كتعني:  :ؿيالحظ أنو يتككف مف ثالثة مصطمحات األك 

مف ىذه  االقتصادية كليا عالقة بالعممية اإلنتاجية, كالمصطمح الثاني: جارية, كيعني: أف قسمان 

الحالية أك النشاط الجارية لمكحدة تحمؿ بالكامؿ عمى الدكرة المالية المصركفات يجب أف 

ذه المصركفات ال يتعمؽ أما المصطمح الثالث: التحكيمية فيقصد بو أف قسمان مف ى االقتصادية.

بند اىتالؾ كنتيجة لما سبؽ فقد تـ اعتبار  االقتصادية.بالدكرة الحالية أك النشاط الجارم لمكحدة 

الذم يعد مف التكاليؼ الزمنية, كحيث إف ىذه التكمفة ال تنشأ بقرارات  351المكجكدات الثابتة ح/

نما تنشأ بقرار م ف المدير العاـ لممصنع, فإف مدير المصنع القسـ الخاص باإلنتاج بصكرة مباشرة كا 

يمثؿ الجية الكحيدة داخؿ المصنع القادرة عمى التأثير في نكعية األصكؿ المستخدمة, لذا تـ 

اعتبارىا تكاليؼ ثابتة, فضالن عف الضرائب كالرسكـ يير المباشرة. كحيث إف تكزيع ىذه التكاليؼ 

مجمؿ الربح = بح يتحقؽ كفقا لممعادلة اآلتية: يتـ عمى أساس التكاليؼ الفعمية, فإف مجمؿ الر 

مصركفات جارية تحكيمية. أما تكاليؼ العمكالت كفكائد العمكالت فيي تكاليؼ  –ىامش الربح 

تضـ التكاليؼ الصناعية  –الذم يعد تكاليؼ تشغيمية  صافي الربح التشغيميتمكيمية تحمؿ عمى 

- عف التكاليؼ الصناعية يير المباشر المساعدةالمباشرة كالتكاليؼ الصناعية يير المباشرة فضالن 

, ككما أنو يتـ إضافة إلية اإليرادات المتنكعة إليو مف أجؿ الحصكؿ عمى صافي الربح التشغيمي 

 العمكالت + اإليرادات المتنكعة. –مف المعادلة اآلتية: صافي الربح التشغيمي = مجمؿ الرح 
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صركفات المخصصة كاإليرادات التحكيمية؛ بتمؾ الم حميموفإنو يتـ ت صافي الربح النيائيأما      

ألنيا تمنح  ؛ياإلنتاجلى بمثابة مصركفات إدارية تخرج عف نطاؽ تحكـ كرقابة القسـ ك األ حيث تعد

تخضع لرقابة المدير العاـ لممصنع,  ي كعماؿ المصنع بشكؿ عاـ كبذا؛مف قبؿ المدير العاـ لمكظف

ىذه المصركفات ال تدخؿ ضمف تكمفة  ؛ ألفكلذلؾ ال يجرل تكزيعيا عمى المراكز بصكرة مباشرة

 إلىعماؿ بغرض الكصكؿ ؛ بؿ تحمؿ عمى نتائج األالنشاط التشغيمي الجارم لمكحدة االقتصادية

 .ية ال ترتبط بالنشاط كبصكرة مباشرة, أما الثانية تعد بمثابة إيرادات عرضصافي الربح النيائي

المصركفات المخصصة +  –كإليجاد ذلؾ فإف صافي الربح النيائي = صافي الربح التشغيمي 

أف عناصر التكاليؼ الخاضعة لمرقابة في تقرير  اإليرادات التحكيمية. كتجدر اإلشارة ىنا إلى

  .ية المدير العاـ لممصنعرير مسؤكلفي تق إجماليمسؤكلية كدائرة معينة سكؼ تظير بشكؿ 

 قائمة الدخل  في المنشأة الصناعية
 المبيعات 
 ناقصا: تكمفة البضاعة المباعة 

 = المبٌعاتهامش الربح             ىامش الربح                                                 

                                       تكمفة المبيعات -               ناقصا: مصركفات جارية                                                                                              
                                                                                               –مجمؿ الربح= ىامش الربح                                            مجمؿ الربح          

 مصروفات جارٌة                                                                          

 إيرادات متنكعة                                                                                       ربح التشغيمي= مجمؿ الربحصافي ال         : إيرادات متنكعة               يضاؼ + 
                     مصركفات العمكالت كالفكائد -             ناقصا: مصركفات العمكالت كالفكائد 

 ي = صافي الربح التشغيميصافي الربح النيائ التشغيمي                    صافي الربح  
  :كيميةتح مصركفات مخصصة+ إيرادات – المصركفات المخصصة              ناقصا 
 الجارية التحكيمية                           اإليرادات: يضاؼ 

 

  صافي الربح النيائي

 

 ( يبيف قائمة الدخؿ8الشكؿ رقـ )
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 (4الجدكؿ رقـ )

 األدكيةمراكز الربحية في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة 

 
 البيان

مصنع 
 العبوات

مصنع 
 المحاليل

مصنع 
 الدوية

مصنع 
 المضادات

 دارةاإل
 العامة

 إجمالي
 االستخدام

       صافي المبيعات
       البضاعة المباعة تكمفة

       ىامش الربح
       مصركفات جارية
       مجمؿ الربح

       متنكعة إيرادات
الت العمك ت مصركفا

       ئدكالفكا
       صافي الربح التشغيمي

 المصركفات
       المخصصة

       تحكيميةال اإليرادات
       صافي الربح النيائي

 

 الدوية.نموذج محاسبة مراكز االستثمار في الشركة اليمينة لصناعة وتجارة  1.1.1

 ؛جاريسكفأساس مؤشرات)كلكف عمى  ,أداء مراكز االستثمار مف خالؿ قكائـ الدخؿيتـ رقابة       

؛ لكي تتمكف اإلدارة الرئيسة أف تقرر أم مراكز تحتاج إلى أمكاؿ استثمارية (615: 2002نكريف, ك 

منيا يككف استخداميا أكثر ليا ربحية. كيتـ ذلؾ مف خالؿ المؤشرات المكضحة في  تكفرىا كأيأ

 (.4الجدكؿ رقـ )
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مستثمر في كؿ لاير  مدلكالن عمى قدرة : إف ىذا المؤشر يعطى/ إجمالي األصكؿىامش الربح

 المصنع في تحقيؽ ىامش ربح.

مستثمر في  لايردرة كؿ : إف ىذا المؤشر يعطى مدلكالن عمى ق/ إجمالي الصولمجمل الربح

 المصنع في تحقيؽ مجمؿ ربح.

عمى قدرة كؿ لاير مستثمر  : إف ىذا المؤشر يعطى مدلكالن صافي الربح التشغيمي/ إجمالي الصول

 تحقيؽ صافي ربح تشغيمي. في المصنع في

 إف ىذا المؤشر يعطى مدلكالن عمى قدرة كؿ لاير مستثمر :صافي الربح النيائي/ إجمالي الصول

 .النيائي في المصنع في تحقيؽ صافي ربح

 فً الشركة الٌمنٌة لصناعة وتجارة األدوٌة ( مراكز االستثمار5الجدكؿ رقـ )

 مراكز االستثمار
مصنع 
 العبكات

مصنع 
 المحاليؿ

 مصنع األدكية
مصنع 
 المضادات

اإلدارة 
 العامة

 اإلجمالي

       ىامش الربح / إجمالي األصكؿ
       إجمالي األصكؿمجمؿ الربح / 

صافي الربح التشغيمي/ إجمالي 
       األصكؿ

صافي الربح النيائي/ إجمالي 
       األصكؿ

  

) التكمفػػة, انػػات الشػػركة حسػػب مراكػػز المسػػؤكليةكنظػػرا لمػػا تقػػدـ؛ فقػػد قػػاـ الباحػػث بػػإجراء تحميػػؿ لبي 

عمػى  2007,2008الشركة لسنتيف الربحية, االستثمار( باالعتماد عمى ما أمكف تكفره مف قبؿ إدارة

 التكالي, كىذا ما يتـ في الفصؿ الرابع مف الدراسة.
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات واختبار الفرضيات
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 المقدمة 1.1

قة لمكصكؿ الذم يعرؼ بأنو طري تـ استخداـ المنيج التحميمي ؛مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث     

بيدؼ معرفة  المحاسبي لتصميـ البيانات كتحميميا لمدراسة كالقياسممارسات مكجكدة متاحة إلى 

كذلؾ  األدكية؛في الشركة اليمنية لصناعة كتجارة  األداءدكر مراكز المسؤكلية في الرقابة عمى 

أليراض مف الشركة مكضكع الدراسة التي تـ الحصكؿ عمييا  الالزمة باالعتماد عمى البيانات

 .العممي فقط البحث

 حميل بيانات مراكز التكمفة ت  1.1

 اختبار ثبات أداة الدراسة  4.1.1

؛ استخدـ الباحث اسمكب كركنباخ لىك بيف متغيرات الفرضية األلمتأكد مف ثبات االتساؽ بيف 

 ( يبيف معامؿ الثبات. 6(, الجدكؿ رقـ )Cronbach's Alphaألفا)

 (6الجدكؿ رقـ )

 ألفاالثبات باستخداـ كرنباخ  يبيف معامؿ

 معامؿ كركنباخ ألفا الفعمي معامؿ كركنباخ ألفا المعيارم عدد مراكز التكاليؼ

10 0.945 (0.14) 

(: أف مستكل الثبات كاالتساؽ كاف منخفضان جدا بيف متغيرات 6اتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )    

كىذا  لمجمكع مركز التكمفة,1%( 0.14الفرضية األكلى؛ حيث بم  معامؿ كركنباخ ألفا الفعمي )

 يجعمنا نستبعد المراكز ذات التأثير مف خالؿ الجداكؿ اآلتية.

                                                           
1
 رغم استخدام القوسٌن )( ألغراض آخري, فإن ما أعنٌه فً صفحات هذا الفصل ٌنصب على اإلشارة السالبة.   
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 (7الجدكؿ رقـ )
 ألفاالثبات باستخداـ كرنباخ يبيف معامؿ 

 معامؿ كركنباخ ألفا الفعمي معامؿ كركنباخ ألفا المعيارم عدد مراكز التكاليؼ

9 0.97 0.91 

 

بيف متغيرات  كاالتساؽ كاف عاليان  ( أف مستكل الثبات7اتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )     

ناء مركز ثباست % لمجمكع مراكز التكمفة91ألفا الفعمي حيث بم  معامؿ كركنباخ ؛لىك الفرضية األ

االتساؽ الداخمي لبيانات كمعمكمات مف كاقع سجالت  كىذ دليؿ عمى ,2008لعاـ  المحاليؿ

 .التكاليؼ المؤثرة عمى إجمالي تكاليؼ اإلنتاج مف خالؿ مراكز المسؤكلية

 (8الجدكؿ رقـ )
 ـ2007-2008معامؿ كركنباخ ألفا في حالة استبعاد مركز التكمفة لمعاميف 

 2007-2008مراكز التكمفة لعاـ 
متكسط المقياس عند حذؼ 

 المركز

معامؿ االرتباط المصحح بيف كؿ مركز 

 كالدرجة الكمية لممقياس

 (014.) 3575102.09 العبكات مركز
 (009.) 3457812.55 المحاليؿ مركز
 (011.) 3442919.45 األدكية مركز
 (011.) 3522295.73 المضادات مركز
 (017.) 3497424.82 العامة دارةاإل مركز

 (014.) 3568989.09 العبكات مركز
 910. 728716.64 المحاليؿ مركز
 (013.) 3445049.09 األدكية مركز



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

013 
 

 2007-2008مراكز التكمفة لعاـ 
متكسط المقياس عند حذؼ 

 المركز

معامؿ االرتباط المصحح بيف كؿ مركز 

 كالدرجة الكمية لممقياس

 (013.( 3536354.00 المضادات مركز
 (014.) 3453275.36 العامة دارةاإل مركز

 )تـ تقريب األرقاـ العشرية ألقرب رقمييف(

 

يزداد عند استبعاد مركز المحاليؿ لعاـ  ألفاأف معامؿ كركنباخ  :(8يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

ية الشركة مف ما حصمت عمع ةالناجم ,ـ نظرا لزيادة التبايف في البيانات المالية الفعمية2008

% عف 8ت كمعدات لمصنع المحاليؿ مضافا إلييا فكائد محتسبة بمعدؿ قرض لتمكيؿ شراء آال

البيانات الرقمية لمراكز التكمفة, ضعاؼ معامؿ الثبات في إل أدلما ؛ سنكات10مبم  القرض لمدة 

, كأف استبعاد بيانات المركز يؤدم اخمي لمبيانات في ضكء رؤية كاضحةأثر عمى االتساؽ الدكبيذا 

 صحة السجالت.ثبات يار البيانات إلظإارتفاع معامؿ الثبات لالتساؽ الداخمي الذم يؤثر في  إلى

 واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  1.1.1

 (9الجدكؿ رقـ )

 ـ 2007الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمراكز التكمفة  المتكسطات

 أقل قيمة أكبر قيمة الوسيط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مراكز التكمفة
 (506) 12970 4180 6062 5780 العبوات
 (21244) 283948 32764 138092 123069 المحاليل
 (11659) 310092 69297 144378 137962 الدوية

 (8046) 132142 15277 65311 58586 المضادات
 (53858( 229338 94171 87302 83457 اإلدارة العامة

 (53858) 937488 235212 419692 408856 اإلجمالي

 ؼ الرياالت() األرقاـ باألآل      
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حسػػابي لمراكػػز التكمفػػة ىػػك مركػػز األدكيػػة بمتكسػػط ( إلػػى أف أعمػػى  متكسػػط 9يشػػير الجػػدكؿ)     

بػػػػػيف أعمػػػػػى قيمػػػػػة كأدنػػػػػى  144378, بينمػػػػػا بمػػػػػ  االنحػػػػػراؼ المعيػػػػػارم لممركػػػػػز 137962حسػػػػػابي

اعتمػاد  متكسػط كىػك دليػؿ عمػى يدؿ عمى أف التبايف لمعػدؿ التكمفػة ؛ ما 310092 (11659)قيمة

الشػػػركة عمػػػى التكػػػاليؼ الفعميػػػة لػػػثالث سػػػنكات لتقػػػدير مكازنػػػات تكػػػاليؼ اإلنتػػػاج, بينمػػػا بمػػػ  مصػػػنع 

قيمػة  أدنػىقيمػة ك بػيف أعمػى  138092( , كبانحراؼ معيارم (123069المحاليؿ بمتكسط حسابي 

األداء؛ خصكصػػػػا أف تركيػػػػز الشػػػػركة فػػػػي الرقابػػػػة عمػػػػى  إلػػػػى كيعػػػػزل ذلػػػػؾ (,21244) ,283948

فػػي ىػػذيف المركػػزيف؛ ألنيمػػا يمػػثالف أسػػاس األنشػػطة فػػي صػػر الداخمػػة فػػي تكمفػػة اإلنتػػاج يػػزداد العنا

العامػػػة؛ حيػػػث بمػػػ  المتكسػػػط الحسػػػابي ليػػػذا المركػػػز  الشػػػركة, يميػػػو فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة مركػػػز اإلدارة

بػػػػػػػػػػػػػيف أعمػػػػػػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػػػػػػة كأدنػػػػػػػػػػػػػى  87302كػػػػػػػػػػػػػاف فليػػػػػػػػػػػػػا , أمػػػػػػػػػػػػػا االنحػػػػػػػػػػػػػراؼ المعيػػػػػػػػػػػػػارم 83457

أمػػا المرتبػػة الرابعػػة فتمثمػػت بمركػػز المضػػادات؛ حيػػث بمػػ  المتكسػػط ,  229338,(53858)قيمػػة

 أدنػػىقيمػػة ك  أعمػػىبػػيف  65311أمػػا االنحػػراؼ المعيػػارم ليػػا فكػػاف  85865الحسػػابي ليػػذا المركػػز 

كانحػراؼ معيػارم   5780متكسػط بمػ  أقػؿمركػز العبػكات عمػى كحصػؿ  ,132142 (8046)قيمػة 

كىػػذا يعكػػس تشػػتت بيانػػات , 12970 ,(506)بػػيف أعمػػى قيمػػة كأدنػػى قيمػػة   6062لممركػػز نفسػػو

بػالمراكز األخػرل, كفػي ضػكء المتكسػط  فػي ىػذا المركػز مقارنػة األداءما يضعؼ مف رقابة ؛ الشركة

قيمػة  أعمػىبػيف  419692كبانحراؼ معيارم بم   408855.8( بم  9الكمي كما في الجدكؿ رقـ )

, كىذا يشير إلى أف البيانات تعكس الكاقع الفعمػي لمشػركة, يككػد (53858, )937488 قيمة أدنىك 

 صحة الفرضية البديمة التي تشير إلى كجكد دكر لمراكز التكمفة في الرقابة عمى األداء.
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 (10الجدكؿ)

 2008المتكسطات الحسابي كاالنحرافات المعيارية لمحكر مراكز التكمفة  

 المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

 أقل قيمة أكبر قيمة الوسيط

 0 26402 10409 12024 11893 العبوات
 (34548( 30491919 196828 9161424 2871326 المحاليل
 (22465( 393565 91466 182896 168503 الدوية

 (11414) 128332 19074 61392 55156 المضادات
 (41756) 325022 115569 125758 127606 اإلدارة العامة

 (67834) 1043745 263199 476798.7 465267 اإلجمالي

 الرياالت ( باألآلؼ) األرقاـ 

( إلى أف أعمى متكسط حسابي لمراكز التكمفة, ىك مركز المحاليؿ بمتكسط 10يشير الجدكؿ)     

قيمة  أعمىبيف  ,9161424لممركز نفسو , بينما بم  االنحراؼ المعيارم  2871326حسابي

كبانحراؼ  ,168503 بمتكسط حسابي األدكيةمصنع , يميو ((34548 ,30491919قيمة  أدنىك 

, يعزل ذلؾ إلى أف تركيز (22465, )393565قيمة  أدنىقيمة ك  أعمى, بيف 182896معيارم 

الشركة في الرقابة عمى األداء يزداد في ىذا المركز؛ ألنو يمثؿ مرتكز األنشطة في الشركة, يميو 

, أما 127606في المرتبة الثالثة مركز اإلدارة العامة؛ حيث بم  المتكسط الحسابي ليذا المركز 

, كجاء (41756, )325022 قيمة أدنىقيمة ك  أعمىبيف   125758االنحراؼ المعيارم ليا فبم 

كبانحراؼ  55156في المرتبة الرابعة مركز المضادات؛ حيث بم  المتكسط الحسابي ليذا المركز

, كحصؿ مركز العبكات (11414, )128332 قيمة أدنىقيمة ك  أعمىبيف  61392معيارم بم  

 أدنىقيمة ك  أعمىبيف  12024كانحراؼ معيارم لممركز نفسو  11893عمى أقؿ متكسط بم  
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رقابة  ضعؼ مفلسنتي المقارنة المتكافرة؛ ما أ , كىذا يعكس تشتت بيانات الشركة0, 26402قيمة

األخرل, كفي ضكء المتكسط الكمي كما في الجدكؿ رقـ األداء في ىذا المركز مقارنة بالمراكز 

,  1043745بيف أعمى قيمة كأدنى قيمة 476798.7كبانحراؼ معيارم بم   465267( بم  10)

(, كىذا يشير إلى أف البيانات تعكس الكاقع الفعمي لمشركة, كىذا يككد صحة الفرضية (67834

 البديمة التي تشير إلى كجكد دكر لمراكز التكمفة في الرقابة عمى األداء.

 (11) رقـ  الجدكؿ 

 متكسط تكمفة المراكز إجمالي إلىمقارنة متكسط تكمفة المركز 

 المركز
 ـ2008 ـ2007 المؤشر

 النسبة المتكسط الحسابي النسبة المتكسط الحسابي 

 العبكات مركز

الي
جم
ى إ

ز إل
مرك

ة ال
كمف
ط ت

كس
مت

 

كز
مرا
ة ال

كمف
ط ت

كس
مت

 
5780 2% 11893 0.37% 

 %89.9 2852165 %30 123069 المحاليؿ مركز

 %4.33 135833 %34 137962 األدكية مركز

 %1.4 44528 %14 58586 المضادات مركز

 %4 127606 %20 83457 العامة مركز اإلدارة

 %100 3172026 %100 408855 مجمكع متكسط المراكز

 الرياالت (باألآلؼ  )األرقاـ

 -: ما يأتي (11كيتضح مف الجدكؿ رقـ )

متكسط  إجمالي% مف 34بنسبة ـ 2007عاـ  األدكية كافمركز أف أعمى معدؿ حصؿ عميو      

, كعمى كجو التي ترصد في ظؿ متغير الزمفدليؿ كاضح عمى زيادة االحتياجات  كىذا ,التكمفة
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% مف 30 يؿ جاء في المرتبة الثانية بمعدؿ, بينما نجد أف مركز المحالالخصكص بنكد المكازنة

يمثالف المتطمبات كاالحتياجات  ى أف ىذيف المركزيف, كىذا يدؿ عمإجمالي متكسط التكمفة

% مف 2 كبمعدؿحصؿ عمييا مركز العبكات  في التكمفة نسبة أقؿنما نجد الضركرية لممجتمع, بي

 .إجمالي متكسط التكمفة ؛كىذا المعدؿ يدؿ عمى قمة تكاليؼ عناصر انتاج العبكات

حاليؿ في مركز الم أف أعمى في التكمفة معدؿ حصؿ عميوـ 2008 بينما نجد في عاـ       

التي ترصد في ظؿ متغير  نتيجة لالحتياجاتذا تبايف كاضح كى ,%89.9 بمعدؿ  2008عاـ

فضالن عف أف مركز المحاليؿ حصؿ عمى قرض لشراء كعمى كجو الخصكص بنكد المكازنة,  ,الزمف

مف %0.37 كبمعدؿ مركز العبكات معدؿ ىك ما حصؿ عميو أقؿبينما نجد  اآلت كبفائدة مرتفعة.

دلت عميو ياج المجتمع لذلؾ, كما انخفاض احتدؿ عمى المعدؿ يكىذا  ,الي متكسط التكمفةإجم

 (.11)نتائج االحتساب في الجدكؿ 

 (12الجدكؿ رقـ ) 

 ـ2007-2008بيف متكسط مراكز التكمفة لعاميف  مقارنة

 مراكز التكمفة

 فارؽ المتكسط ـ2008 ـ2007

 المتكسط الحسابي المتكسط الحسابي 

 6113 11893 5780 العبكات مركز

 2729096 2852165 123069 المحاليؿ مركز

 ((2129 135833 137962 األدكية مركز

 ((14058 44528 58586 المضادات مركز

 44149 127606 83457 العامة مركز اإلدارة

 2763171 3172026 408855 مجمكع متكسط التكمفة
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المحاليؿ بيف سنتيف ان في تكمفة مركز كاضح ان أف ىناؾ تباين :(12نالحظ مف الجدكؿ رقـ )       

ات نتيجة لتغير المتطمب كاف ف االختالؼ الجكىرم القائـ: إكيمكف القكؿ ـ,2008-2007

فضالن عف حصكلو عمى قرض لتمكيؿ شراء آالت كمعدات  ,كاالحتياجات الضركرية لممجتمع

بينما نالحظ مركز  % عف مبم  القرض لمدة عشر سنكات,8مضافا إلييا فكائد محتسبة بمعدؿ 

بسبب دخكؿ منافسيف سكاء عف  يو,عف قمة الطمب عم ان ناتجان كالمضادات يشيد تراجع ألدكيةا

 ,3172026ـ قد بمغت 2008كبشكؿ عاـ فإف متكسط التكمفة لعاـ  .أك االستيراد اإلنتاجطريؽ 

ـ 2007متكسط التكمفة بيف  فارؽ فإف ؛, كمف ثـ408855ـ 2007بينما بم  متكسط التكمفة لعاـ 

  .عف زيادة االحتياجاتكىك فرؽ ناتج ,  2763171بمغتـ 2008-

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي )  1.1.1

لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي  سمرنكؼ –يتـ تطبيؽ اختبار ككلمجركؼ      

أـ ال؟ كىك اختبار ضركرم في حالة اختبار الفرضيات؛ ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف 

يككف تكزيع البيانات طبيعيا, كلمعرفة معممية البيانات مف البيانات الالمعممية لتحديد األسمكب 

-2008ضكء ذلؾ تـ إجراء التحميؿ, كما في الجداكؿ لسنتي  اإلحصائي المناسب لمدراسة, كفي

    .ـ2007

 (13الجدكؿ رقـ  )

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 2007اختبار التكزيع الطبيعي  

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  الحسابي المتكسط المتغير

 555. 793. 5780 مركز العبكات

 318. 958. 123069 مركز المحاليؿ
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 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  الحسابي المتكسط المتغير

 497. 829. 137962 األدكيةمركز 

 306. 968. 58586 مركز المضادات

 984. 460. 83457 دارةمركز اإل

 626. 751. 408855 غيراتتجميع الم

 (باألآلؼ الرياالت )األرقاـ      

الجدكلية,   Zالمحسكبة لكؿ مركز أقؿ مف  Zقيـ(: أف 13اتضح مف بيانات جدكؿ رقـ )       

مما يدؿ عمى البيانات ال تتبع  0.05لكؿ محكر أكبر مف   sigفضالن عف أف قيمة مستكل الداللة 

التكزيع الطبيعي كىذا دليؿ عمى ضركرة استخداـ أسمكب إحصائي الختبار الفرضية األكلى 

لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة؛ استنادا لما أفردتو نتائج التحميؿ الكصفي لممتكسطات  الالمعممية

 .2007-2008كاالنحرافات المعيارية كما في جدكؿ المقارنة لمسنتيف

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 2008اختبار التكزيع الطبيعي  (14الجدكؿ رقـ  )

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  الحسابي المتكسط المتغير

 550. 796. 11893 مركز العبكات

 005. 1.728 2852165 مركز المحاليؿ

 335. 944. 135833 األدكيةمركز 

 271. 1.000 44528 مركز المضادات

 767. 666. 127606 دارةمركز اإل

 683. 717. 3172026 جميع المتغيرات
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المحسكبة  أقؿ مف الجدكلية كبمستكل   Z(: أف قيـ14رقـ ) 2008اتضح مف بيانات جدكؿ      

مستكل الداللة النظرية, كىذا مؤشر عمى أف البيانات ال تتبع  داللة يير معنكية, كىي أكبر مف

؛ ما يجعمنا كاثقيف مف 0.005التكزيع الطبيعي باستثناء مركز المحاليؿ بمستكل داللة معنكية بمغت 

لفرضية األكلى لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة؛ استنادا لما استخداـ أسمكب إحصائي الالمعممية الختبار ا

أفردتو نتائج التحميؿ الكصفي لممتكسطات كاالنحرافات المعيارية كما في جدكؿ المقارنة لمسنتيف 

.2008-2007 

 اختبار الفرضية الولى  1.1.1

األكلى التي الختبار نتائج الفرضية  (Wilcoxon signed ranks testتـ استخداـ أسمكب )         

في الشركة اليمنية  لمراكز التكمفة في الرقابة عمى الداءليس ىناك دور تنص عمى أنو: )

(. عند دراسة العالقات بيف مراكز التكمفة لكؿ مركز بإجمالي التكمفة لصناعة وتجارة الدوية

كما يأتي: ـ 2007لمراكز التكمفة لعاـ  Z( أف قيـ 15لمكضكع الدراسة؛ إذ اتضح مف جدكؿ رقـ )

أكبر مف القيـ الجدكلية  2(2.490المحسكبة لمراكز العبكات, كالمحاليؿ كالمضادات )  Zبمغت قيـ

ناتجة عف مقارنة تكمفة المركز بإجمالي التكمفة كىذا مؤشر عمى  0.013كبمستكل داللة معنكية 

المحسكبة لمركز األدكية   Zأف ليذه المراكز دكران في الرقابة عمى األداء, كما بمغت قيمة 

المحسكبة لمركز   Z, كما بمغت قيمة(0.016( أكبر مف القيمة الجدكلية كبمستكل داللة )2.401)

؛ ما يدؿ عمى أف لمراكز 0.015( أكبر مف القيمة الجدكلية كبمستكل داللة 2.431اإلدارة العامة )

 قارنة تكمفة المركز باإلجمالي.ـ دكران في الرقابة عمى األداء ناتجة عف م2007التكمفة لعاـ 

      

                                                           
2
 )( ألغراض آخري, فإن ما أعنٌه فً صفحات هذا الفصل ٌنصب على اإلشارة السالبة. رغم استخدام القوسٌن 
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  Z( اتضح: أف قيمة15ـ كما في الجدكؿ رقـ )2008بينما عند دراسة مراكز التكمفة لعاـ      

( 0.155(, كىي أقؿ مف الجدكلية بمستكل الداللة يير معنكية بمغت )1.423المحسكبة بمغت )

تكمفة المركز بإجمالي التكمفة ؛ ما  ( كىي ناتجة عف مقارنة16لمركز المحاليؿ في الجدكؿ رقـ )

ـ ليس لو دكر في الرقابة عمى األداء, بينما اتضح أف 2008يدؿ عمى أف مركز المحاليؿ لعاـ 

يالبية المراكز ذات داللة معممية بعالقة التكمفة باإلجمالي؛ ككنيا تؤثر تأثيرا كبيرا كترتبط بالمركز 

بسبب عدـ  2008كتـ استبعاد مركز المحاليؿ لسنة  اإلجمالي لمتكمفة كتخضع لمرقابة باستمرار,

خضكعو لمرقابة كضعؼ الرقابة العممية, بينما في العاـ السابؽ كانت الرقابة أقكل بدليؿ ارتباطيا 

بمراكز التكمفة عمى الريـ مف ارتفاع التكمفة في ظؿ الخسائر المتراكمة التي تمحؽ بالشركة في ظؿ 

أن ىناك دورًا ):قنيف مف قبكؿ الفرضية المثبتة التي تنص عمىالظركؼ الصعبة؛ ما يجعمنا متي

لمعامين  "يدكو" لمراكز التكمفة في الرقابة عمى الداء في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الدوية

كىذا كمو يعزل إلى تكافر مراكز تكمفة عمى الريـ مف الخسائر المتالحقة  ,(م2008-م2007

بالشركة كليا صالحية كاممة في تحديد المكازنات ككذلؾ الصرؼ الفعمي لعناصر التكاليؼ كتأثيرىا 

مع القرار الذم يؤثر بالمسؤكلية عمى الرقابة عمى األداء في ظؿ ظركؼ التشغيؿ يير العادية 

اقتصادم ميـ, تسعى لربط التكمفة بالنشاط كتفعيؿ دكر الرقابة عمى األداء مف لشركة ذات حجـ 

 (. 16,15منظكر نظاـ محاسبة المسؤكلية, كىذا ما دلت عميو نتائج االحتساب في الجداكؿ )
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 (15جدكؿ رقـ )

 .2007( لمفرضية األكلى لعاـ Wilcoxon signed ranks tes)نتائج اختبار 

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  التكمفة بإجمالي التكمفةعالقة  مركز 

 013. (2.490) مركز العبكات

 013. (2.490) مركز المحاليؿ

 016. (2.401) األدكيةمركز 

 013. (2.490) مركز المضادات

 015. (2.431) دارةمركز اإل

 0.07 (12.302) غيراتتجميع الم

 (16جدكؿ رقـ )

 .2008( لمفرضية األكلى لعاـ Wilcoxon signed ranks testنتائج اختبار ) 

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  عالقة  مركز التكمفة بإجمالي التكمفة

 016. (2.401( مركز العبكات

 155. (1.423) مركز المحاليؿ

 013. (2.401) األدكيةمركز 

 016. (2.401) مركز المضادات

 028. (2.194) دارةمركز اإل

 0.228 (10.82) غيراتتجميع الم
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 تحميل بيانات مراكز الربحية .  1.1

 اختبار ثبات بيانات الفرضية 4.2.1

ثانية؛ استخدـ الباحث اسمكب كركنباخ بيف متغيرات الفرضية اللمتأكد مف ثبات االلتساؽ     

 ( يبيف معامؿ الثبات. 17(, الجدكؿ رقـ )Cronbach's Alphaألفا)

 (17رقـ )الجدكؿ 

 ألفاالثبات باستخداـ كرنباخ يبيف معامؿ 

 معامؿ كركنباخ ألفا الفعمي معامؿ كركنباخ ألفا المعيارم عدد مراكز الربحية

10 971. .901 

 
 

بػػػيف متغيػػػرات  مسػػػتكل الثبػػػات كاالتسػػػاؽ كػػػاف عاليػػػان  أف :(17اتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ رقػػػـ )     

 % لمجمػػكع المراكػػز, كىػػذا يػػدؿ عمػػى تماسػػؾ90 ألفػػاكركنبػػاخ  فرضػػية الثانيػػة؛ حيػػث بمػػ  معامػػؿ ال

عمػػى اسػػتخداـ  , كىػػك دليػػؿمتغيػػرات الدراسػػة  كترابطيػػا خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة المحػػددة لسػػنتيف مقػػارنتيف

 دارة,استنادا لقرارات مجمػس اإل يراد المكزعةلمراكز التكمفة كاإل ان كاضح بكصفيا أساسان  مراكز الربحية

بما يػؤثر عمػى قػدرة البيانػات  ؛تحسيف كضعيا الربحيى معيؿ عمى قدرة الشركة كفي الكقت نفسو دل

 .القكائـ المالية كقكائـ التكاليؼعمى تطكير 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية   1.1.1

 (18الجدكؿ رقـ )

 ـ2007المتكسطات الحسابي كاالنحرافات المعيارية لمراكز الربحية  

 مراكز ربحية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة أقل قيمة أكبر الوسيط

 (12378) 2716 (1947) 6126 (5104) العبوات

 (261583) 308646 (2446) 131301 (4687) المحاليل

 (310092) 334795 (1201) 144943 (752) الدوية

 (124095) 139601 7 59313 4383 المضادات

 (368402) 229630 (33804) 194457 (103124( العامة دارةاإل

 (937488) 1015390 (67201) 474764 (109286) جمالياإل

 الرياالت(باألآلؼ  )األرقاـ    

بمتكسط  المضاداتىك مركز ( إلى أف أعمى متكسط حسابي لمراكز الربحية 18يشير الجدكؿ)     

كأعمى قيمة  قيمةبيف أدنى  , 59313اؼ المعيارم لممركز نفسور , بينما بم  االنح4383حسابي

, كبانحراؼ معيارم ((752بمتكسط حسابي  مصنع األدكية, يميو ,139601 124095))

أف تركيز  إلىيعزل السبب ك , 334795, 310092)) قيمة أعمىك  قيمةبيف أدنى   144943

يزداد في ىذيف المركزيف؛ ألنيما يمثالف اساس األنشطة في الشركة,  عمى األداءالشركة في الرقابة 

بم   انحراؼ معيارم لممركز نفسوب( ك 103124)متكسط بم   أقؿعمى  العامةكحصؿ مركز اإلدارة 

 كىذا يعكس تشتت بيانات الشركة .229630(,368402كأعمى قيمة) قيمةبيف أدنى  194457
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في ىذا المركز مقارنة بالمراكز األخرل, كقد  األداءما يضعؼ مف رقابة لسنتي المقارنة المتكافرة؛ 

معيارم بم  ( كبانحراؼ 109285) ـ2007لعاـ سط الحسابي إلجمالي مراكز الربحيةك متبم  ال

أف الشركة  عمى كىذا مؤشر 1015390,, (937488)قيمة أعمىك  قيمة أدنىبيف  536142

كالسنكات السابقة, كىذا يرجع إلى عدة أسباب؛ منيا  تستمر في تحقيؽ خسائر خالؿ ىذا العاـ

ناتجة عف تصرفات كقرارات تمت مف قبؿ اإلدارات المتعاقبة عمى تكلي مياـ إدارة الشركة منذ عاـ 

ـ, كاألضرار التي لحقت بالشركة جراء المخالفات كالتجاكزات القانكنية كاإلدارية التي كصمت 1993

 :تمرار في مزاكلة أنشطتيا ؛ كمنيااالسبالشركة إلى عدـ المقدرة عمى 

عدد كبير مف الككاالت لمشركات التصرؼ بالبيع كالتنازؿ عف ممتمكات الشركة كحقكقيا المرتبطة ب  (1

 ذلؾ مف خسائر. عف كما نجـ ,جنبيةاأل

االنخفاض الكبير في معدالت الطاقة التشغيمية الفعمية لممصانع كالكحدات اإلنتاجية التابعة لمشركة   (2

بالمقارنة مع الطاقة اإلنتاجية السنكية المتكقعة؛ نتيجة انخفاض ساعات التشغيؿ اليكمية الفعمية؛ 

 التكقؼ.فضالن عف تقادـ بعض اآلالت كالمعدات المتعمقة باإلنتاج كتعرضيا لألعطاؿ ك 

الفكائد السنكية الكبيرة التي تتحمميا الشركة مقابؿ التمكيالت الممنكحة ليا مف قبؿ المؤسسة   (3

( خالؿ عاـ 4الممحؽ رقـ ة عمى قائمة الدخؿ )االقتصادية اليمينة؛ حيث بمغت الفكائد المحمم

مع العكائد عبئا كبيرا عمى الشركة بالمقارنة  -حد ذاتيا -, كشكمت فيلاير 342751369ـ 2017

 % مف إجمالي خسارة الشركة.86المحققة مف تشغيؿ تمؾ, كما أف تمؾ الفكائد تمثؿ حكالي 
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 (19الجدكؿ)

 2008المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمحكر مراكز الربحية 

 

 مراكز الربحية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 أقل قيمة أكبر قيمة الوسيط

 (26402) 14668 (2718) 11167 (6451( العبوات

 (210776) 211575 (3436) 101196 (26446) المحاليل

 (359378) 349643 (14774) 160061 (19917) الدوية

 (116917) 98878 (6225) 49398 (10949) المضادات

 (471708) 419849 (34119) 271739 (55183) اإلدارة العامة

 (1038497) 1094615 (96933) 536420 (118950) اإلجمالي

 )األرقاـ باأللؼ الرياالت(

بمتكسط  العبكاتىك مركز ( إلى أف أعمى متكسط حسابي لمراكز الربحية 19يشير الجدكؿ)     

بيف أعمى قيمة كأدنى  11167 نفسو ممركزاؼ المعيارم لبينما بم  االنحر (, (6451بم   حسابي

, كبانحراؼ معيارم ((10949بمتكسط حسابي  المضادات, يميو مصنع (26402 ,) 14668قيمة

(. كيعزل ذلؾ إلى أف تركيز الشركة 116917 ,)98878أعمى قيمة كأدنى قيمة ( بيف 49398)

طة في الشركة, نشا يمثالف مرتكز األنيماألداء يزداد في ىذيف المركزيف؛ ألفي الرقابة عمى 

انحراؼ معيارم لممركز نفسو ب( ك 55183)متكسط بم   أقؿعمى  كحصؿ مركز اإلدارة العامة

(, كىذا يعكس تشتت بيانات 471708 ,)419849قيمة  أدنىة ك أعمى قيمبيف  271739

سط في ىذا المركز مقارنة بالمراكز األخرل, كقد بم  الك  األداءما يضعؼ مف رقابة ؛ الشركة

 ,593564م بم  كبانحراؼ معيار  ,(118949) ـ2008الحسابي إلجمالي مراكز الربحية لعاـ 
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كىذا مؤشر عمى أف الشركة تستمر  ,((1038497 1094615قيمة أعمى قيمة كأدنىكىذا بيف 

في تحقيؽ خسائر خالؿ ىذا العاـ كالسنكات السابقة, كىذا يعكد لألسباب سابقة الذكر, فضالن عف 

بأقؿ مف تكمفة أنو ال تكجد سياسة تكفؿ المكاءمة بيف التكمفة كأسعار البيع؛ ما يؤدم إلى البيع 

اإلنتاج, ناىيؾ عف الفكائد السنكية الكبيرة التي تتحمميا الشركة مقابؿ التمكيالت الممنكحة ليا مف 

خالؿ  (4الممحؽ رقـ قبؿ المؤسسة االقتصادية اليمينة؛ إذ بمغت الفكائد المحممة عمى قائمة الدخؿ )

عمى الشركة بالمقارنة  بيراعبئا ك -في حد ذاتيا -التي شكمت لاير  471708914ـ 2008عاـ 

% مف إجمالي 132مع العكائد المحققة مف تشغيؿ تمؾ التمكيالت, كما أف تمؾ الفكائد تمثؿ حكالي 

 خسارة الشركة.

 (20الجدكؿ رقـ )

 المراكز مقارنة متكسط) ربحية/ خسارة( المركز إلى إجمالي متكسط )ربحية/ خسارة(

 المركز

 ـ2008 ـ2007 المؤشر
 المتكسط  

 الحسابي
المتكسط  النسبة

 الحسابي
 النسبة

 العبكات مركز

كز 
مر
( ال
رة 
خسا

 ( 
حية

 رب
سط
متك

 إلى
سط
متك

 
الي
جم
إ

 
كز
مرا
ال

 
كز
مرا
( ال
رة 
خسا

 ( 
حية

 رب
سط
متك

 

(5104.5) 4.7% (6451.9) 5.4% 
 %22.3 (26446.2) %4.3 (4687.2) المحاليؿ مركز
 %16.7 (19917.8) %0.7 (752.8) األدكية مركز
 %9.2 (10949.8) (%(4 4383.2 المضادات مركز
 %46.4 (55183.8)  94.3% (103124.2( العامة دارةاإل مركز
  /متكسط)الربحيةمجمكع 

 خسارة(
)109285.5) 100% (118949.5) 100% 

 )األرقاـ باأللؼ الرياالت(
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 -ما يأتي: (20كيتضح مف الجدكؿ رقـ )

% مف 94.3 ـ بمعدؿ2007عاـ دارة العامة كاف حصؿ عمييا مركز اإل أف أعمى معدؿ     

عكد بشكؿ أف سبب الخسائر يكىذا دليؿ كاضح عمى , الشركةإجمالي متكسط الخسارة الذم لحؽ ب

 دارةقمة الكفاءة كالخبرة لدل اإل عف فضالن  ,داراتالقرارات التي تمت مف قبؿ اإلمتصرفات ك لكبير 

% مف إجمالي متكسط 4.7نجد أف مركز العبكات جاء في المرتبة الثانية كبمعدؿ العامة, بينما 

الخسارة, كىذا يدؿ عمى انخفاض احتياجات المصنع لتمؾ العبكات, خصكصا مع انخفاض اإلنتاج, 

إجمالي متكسط الخسارة, مف  (%4) مركز المضادات بمعدؿبينما نجد أقؿ معدؿ حصؿ عمييا 

إلى ما يؤدم ؛ التي يمتمكيا المصنع متيالكةكالمعدات  بعض اآلالت أف دؿ عمىي كىذا المعدؿ

 ـ أف أكبر معدؿ فيو حصؿ عميو2008. بينما نجد في عاـ تكقفيا أثناء إنتاج المضادات الطبية

كىذا , ـ2007عاـ نفسو الذم كاف كراء ذلؾ مسبب , كيعكد ل%46.4بنسبةدارة العامة مركز اإل

كىذا يعزل  لالحتياجات التي ترصد في ظؿ  ؛فة بيف العاميالعام ةدار تبايف كاضح بيف مركز اإل

المكازنة,  بينما نجد أقؿ معدؿ حصؿ عمييا مركز  متغير الزمف كعمى كجو الخصكص بنكد

, كىذا ما دلت عميو نتائج االحتساب في % مف إجمالي متكسط الخسارة5.4 العبكات كبمعدؿ

 .(20الجدكؿ رقـ )

 (21الجدكؿ رقـ )

  ـ2007-2008بيف متكسط مراكز الربحية  لعاميف  مقارنة

 مراكز الربحية
 فارؽ المتكسط ـ2008 ـ2007

 المتكسط الحسابي المتكسط الحسابي 
 ((1347.4 (6451.9) (5104.5) مركز العبكات
 ((21759 (26446.2) (4687.2) مركز المحاليؿ
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 (19165) (19917.8) (752.8) األدكيةمركز 
 (15333) (10949.8) 4383.2 المضاداتمركز 
 47940.4 (55183.8) (103124.2) العامة دارةاإل مركز

 ((9664 (118949.5( (109285.5) المجمكع

 الرياالت(باألآلؼ  األرقاـ)   

(: أف ىناؾ تباينان كاضحان في ربحية مركز المضادات؛ حيث 21نالحظ مف الجدكؿ رقـ )       

ـ, كيمكف القكؿ: 2008ـ إلى تحقيؽ خسارة خالؿ عاـ 2007انتقمت مف تحقيؽ أرباح خالؿ عاـ 

ـ كبفارؽ نسبة مئكية 2008إف سبب ىذا التراجع الممحكظ؛ يعزل إلى انخفاض المبيعات عاـ 

يكمف في عدـ السيطرة عمى التكاليؼ اإلضافية التي ظمت تتزايد مع قمة حجـ . لعؿ السبب 29%3

المبيعات؛ ما يؤثر عمى تسعير المركز لمنتجاتو مقارنة بالتكاليؼ اإلنتاجية فضالن عف زيادة حجـ 

المخزكف كتيالؾ اآلالت كمعدات التصنيع؛ حيث بم  مقدار التراجع مف ربح إلى خساره بمتكسط 

ذا فرؽ يجب عمى إدارة مركز المضادات أف تسعى إلى التخمص أك التقميؿ منو, , كى 15333بم 

مف خالؿ تحميؿ األنشطة كمسببات التكمفة, فضالن عف رقابة األداء, عالكة عمى تفعيؿ النشاط 

الشركات األجنبية التي ترتبط مع الشركة التسكيقي سكاء لمبضاعة الجاىزة التي يتـ استيرادىا مف 

نما نالحظ أف , بيت أك التي تقـك بإنتاجيا, فضالن عف إجراء صيانة آلالت التصنيعبعقكد ككاال

ـ مقارنة بالعاـ 2008في الخسائر بنسبة ممحكظة خالؿ عاـ  ان يشيد تراجعمركز اإلدارة العامة 

%, كيظير 83ـ بفارؽ نسبة مئكية 2008الماضي, كىذا ناتج عف زيادة صافي المبيعات عاـ 

ـ, فضالن عف استغالؿ األيدم 2007يكمف في تراجع المخزكف عما كاف في  لمباحث أف السبب

ـ مع كجكد فارؽ ضئيؿ في بند المرتبات 2007العاممة كزيادة ساعات التشغيؿ عما كاف عميو عاـ 

الخسائر, كيعزل ذلؾ إلى مقارنة بالزيادة باإلنتاج. أما مركز المحاليؿ فقد شيد زيادة ممحكظة في 
                                                           

3
 2117على  2117و 2118ناتجة من الفارق بٌن  
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عميو في السنة % عما كانت 45ة في تكمفة المستمزمات الخدمية كبفارؽ نسبة مئكية الزيادة المطرد

الماضية؛ فضالن عف حصكؿ المصنع عمى قرض كفكائد مرتفعة, كىذا كمو يعزل إلى عدـ تبني 

نما تعتمد عمى الزيادة المطردة مف فترة  مكازنة تخطيطية مالئمة لتحديد تكمفة المستمزمات الخدمية كا 

 ل.إلى أخر 

(, بينما بم  118949.5ـ قد بمغت)2008لعاـ  كبشكؿ عاـ؛ فإف المتكسط الكمي )خسارة(      

بيف  (, كمف ثـ فإف فارؽ متكسط الخسارة (109285.5ـ 2007لعاـ  المتكسط  الكمي )خسارة(

   (9664).ـ بمغت2008-ـ 2007

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي )  1.1.1

 (22الجدكؿ رقـ  )

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 2007اختبار التكزيع الطبيعي  

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  الحسابي المتكسط المتغير
 513. 819. (5104.5) مركز العبكات

 262. 1.008 (4687.2) مركز المحاليؿ
 159. 1.126 (752.8) األدكيةمركز 

 163. 1.120 4383.2 مركز المضادات
 376. 912. (103124.2) دارةمركز اإل

 1.473 4.985 (109285.5) جميع المتغيرات

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

020 
 

المحسكبة أقؿ مف الجدكلية كبمستكل داللة   Z( أف قيـ22اتضح مف بيانات جدكؿ رقـ )      

الختبار الفرضية الثانية  يير معنكية؛ ما يدؿ عمى ضركرة استخداـ أسمكب إحصائي الالمعممية

لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة؛ استنادا لما كشؼ عنو نتائج التحميؿ الكصفي لممتكسطات كاالنحرافات 

 .2007-2008المعيارية كما في جدكؿ المقارنة لمسنتيف 

 (23الجدكؿ رقـ  )

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 2008اختبار التكزيع الطبيعي

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  الحسابيالمتكسط  المتغير

 826. 627. (6451.9) مركز العبكات

 265. 1.005 (26446.2) مركز المحاليؿ

 116. 1.193 (19917.8) األدكيةمركز 

 206. 1.066 (10949.8) مركز المضادات

 931. 541. (55183.8) دارةمركز اإل

 2.344 4.432 (118949.5) جميع المتغيرات

 

المحسكبة أقؿ مف الجدكلية كبمستكل   Z( أف قيـ 23رقـ ) 2008اتضح مف بيانات جدكؿ      

داللة يير معنكية؛ ما يجعمنا متيقنيف مف استخداـ أسمكب إحصائي الالمعممية ألختبار الفرضية 

رافات الثانية لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة استنادا لما أفردتو نتائج التحميؿ الكصفي لممتكسطات كاالنح

 . 2008-2007المعيارية, كما في جدكؿ المقارنة لمسنتيف
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  ثانيةاختبار الفرضية ال 1.1.1

الختبار نتائج الفرضية الثانية التي تنص  (Wilcoxon signed ranks test) تـ استخداـ أسمكب         

اليمنية لصناعة ليس ىناك  دور لمراكز الربحية في الرقابة عمى الداء في الشركة أنو عمى ) 

 (."يدكو" وتجارة الدوية

( لمكضع الدراسة, ح/خسارةالربمراكز الربحية لكؿ مركز بإجمالي)كعند دراسة العالقات بيف      

ـ كما يأتي: بمغت 2007المحسكبة لمراكز الربحية لعاـ   Z( أف قيـ 24اتضح مف الجدكؿ رقـ )

(, كىي أقؿ مف القيمة (1.334المحسكبة لمراكز المحاليؿ, كاألدكية كالمضادات البالغة  Zقيـ 

, كىذا يؤكد أف ىذه المراكز ليس ليا دكر في الرقابة  0.182الجدكلية كبمستكل داللة يير معنكية

( على 0.968( ك)1.245المحسكبة لمركزم العبكات كاإلدارة )  Zعمى األداء, كما بمغت قيـ 

( 0.333( ك)2130.مف القيمة الجدكلية, كبمستكل داللة يير معنكية بمغت )الً, وهً أقل التو

ما يدؿ  عمى أف ىذيف المركزيف ليس ليما دكر في الرقابة عمى األداء؛ عمى التكالي, كىذا دليؿ

 ـ ليس ليا دكر في الرقابة عمى األداء الناتجة عف مقارنة ربحية2007عمى أف مراكز الربحية لعاـ 

المحسكبة بمغت  Zـ اتضح أف قيـ 2008بينما عند دراسة مراكز الربحية لعاـ , المركز باإلجمالي

  , 0.286(, كىي أقؿ مف الجدكلية بمستكل داللة يير معنكية, بمغت1.784 (,)1.067)

( كالناتجة عف 25العبكات, كاإلدارة عمى التكالي, كما ىي في الجدكؿ رقـ )لمركز  0.074

ة/خسارة( المراكز بإجمالي)الربح /الخسارة(؛ ما يدؿ عمى أف ىذيف المركزيف سابقي مقارنة)ربحي

ـ ليس ليما دكر في الرقابة عمى األداء, بينما اتضح أف بقية المراكز ليست دالة 2008الذكر  لعاـ 

م لٌس لها دور فً الرقابة على األداء من  2008وهذا ما ٌؤكد أن مراكز الربحٌة فً عام  معنكية,

كذلؾ عند دراسة عالقة مراكز الربحية بإجمالي عالقة مراكز الربحٌة بإجمالً اإلٌرادات, 

ـ كىك ما يؤكد قبكؿ فرضية العدـ التي 2008-ـ2007اإليرادات المحصمة فقط خالؿ العاميف 
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ليس ىناك دور لمراكز الربحية في الرقابة عمى الداء في الشركة اليمينة تنص عمى أنو )

عدـ استقرار مراكز الربحية بسبب تراكـ الديكف  إلى, كيعزل ذلؾ (" يدكو" ة الدويةلصناعة وتجار 

األداء, كجعميا ضعيفة تعتمد عمى المحصؿ الفعمي, كتؤكد ضعؼ الرقابة عمى ؛ ما ألدل العمالء

 ذلؾ التقارير الدكرية لممراجعيف الداخمييف كالخارجييف.

 (24جدكؿ رقـ )

 .2007( لمفرضية الثانية لعاـ Wilcoxon signed ranks testنتائج اختبار )

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  عالقة  مركز الربحية بإجمالي الربحية

 213. (1.245) مركز العبكات

 182. (1.334) مركز المحاليؿ

 182. (1.334) األدكيةمركز 

 182. (1.334) مركز المضادات

 333. (968.) دارةمركز اإل

 1.092 (6.215) المتغيراتجميع 
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 (25جدكؿ رقـ )

 .2008( لمفرضية الثانية لعاـ Wilcoxon signed ranks test)نتائج اختبار 

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  عالقة  مركز الربحية بإجمالي الربحية

 286. (1.067) مركز العبكات

 328. (978.) مركز المحاليؿ

 328. (978.) مركز األدكية

 328. (978.) مركز المضادات

 074. (1.784( مركز اإلدارة

 1.344 (5.785) جميع المتغيرات

 

 (25الجدكؿ رقـ)

 .ة( لمفرضية الثانيWilcoxon signed ranks testنتائج اختبار )  

 الداللة المعنكية   Zقيمة اختبار  عالقة مركز الربحية بإجمالي الربحية

 2.436 (12( جميع المتغيرات
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 ستثمارتحميل بيانات مراكز اال 1.1

 اختبار ثبات بيانات مراكز االستثمار  4.3.1

لمتأكػػػػػد مػػػػػف ثبػػػػػات االلتسػػػػػاؽ بػػػػػيف متغيػػػػػرات الفرضػػػػػية الثالثػػػػػة, اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث اسػػػػػمكب كركنبػػػػػاخ 

 ( يبيف معامؿ الثبات. 26(, كالجدكؿ رقـ )Cronbach's Alphaألفا)

 (26الجدكؿ رقـ )

 ألفاالثبات باستخداـ كرنباخ يبيف معامؿ 

 ألفا الفعميمعامؿ كركنباخ  ألفا المعيارممعامؿ كركنباخ  راك عدد المح
2 .977 .974 

 

عاليان بيف متغيرات  تساؽ كاف( أف مستكل الثبات كاال26رقـ ) اتضح مف خالؿ الجدكؿ      

كىذ دليؿ عمى % لمؤشرات االستثمار, 97الفرضية الثالثة؛ حيث بم  معامؿ ألفا كركنباخ الفعمي 

 كتعكس الكاقع الفعمي لمشركة. ,كأف البيانات المكفرة صحيحة ,قبكؿ متغيرات الدراسة

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي )  1.1.1

 (27الجدكؿ رقـ  )

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 2007اختبار التكزيع الطبيعي

 الداللة المعنكية Zقيمة اختبار  االنحراؼ المعيارم الحسابي المتكسط المتغير

 871. 595. 243476.59 (199167.0) مركز االستثمار

 0 0 00000 5853520.0 األصكؿ إجمالي

 867. 598. 4.15 (3.3925) النسبة المئكية
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المحسكبة أقؿ مف الجدكلية كبمستكل داللة يير  Z( أف قيـ 27اتضح مف بيانات جدكؿ رقـ )

معنكية, كىذا دليؿ عمى أف بيانات مراكز االستثمار ال تتبع التكزيع الطبيعي؛ ما يدؿ عمى ضركرة 

 استخداـ أسمكب إحصائي الختبار الفرضية الثالثة الالمعممية لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة.

 (28الجدكؿ رقـ)

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) 2008اختبار التكزيع الطبيعي 

الداللة  Zقيمة اختبار  االنحراؼ المعيارم الحسابي المتكسط المتغير
 المعنكية

 997. 397. 270242.55 (237593.8) مركز االستثمار

 0 0 0000 6892604.0 إجمالي األصكؿ

 947. 523. 4.25 (3.9) النسبة المئكية

 

المحسكبة أقؿ مف الجدكلية, كبمستكل داللة  Z( أف قيـ 28رقـ ) 2008اتضح مف بيانات جدكؿ 

يير معنكية؛ ما يجعمنا نثؽ في البيانات ال تتبع التكزيع الطبيعي, كىذا يبرر استخداـ أسمكب  

 الالمعممية  اإلحصائي الختبار الفرضية الثالثة لمكصكؿ إلى نتائج دقيقة. 

 اختبار الفرضية الثالثة  1.1.1 

, صافي الربح النيائي( مع التشغيمي )ىامش الربح, مجمؿ الربح, صافي الربحأرقاـ خداـ است     

ت الفرضية الثالثة التي تنص جعمنا نخضع بياناـ 2007-2008لنسبة المئكية لمعاميف مؤشرات ا

في الشركة اليمنية لصناعة  ليس ىناك دور لمراكز االستثمار في الرقابة عمى الداء )نو عمى أ

مف  حيث اتضح ؛الذم يقارف بيف الرقـ المطمؽ كالمؤشر. الختبار فريدماف )(وتجارة الدوية
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القيمة  مف أكبر قيمة كىي(  (Friedman test كفقا 9)كام تربيع( بمغتأف قيمة  (31الجدكؿ رقـ )

رضية المثبتة التي تنص عمى ؿ الفبقبك  ؛ ما جعمنا نثؽ029.0معنكية كل داللة الجدكلية كبمست

يوجد دور لمراكز االستثمار في الرقابة عمى الداء في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة )أنو

تخصيص مبال  عالية مف األرباح المحققة حتى في ظؿ كجكد خسائر  إلىذلؾ  , كيعزل(الدوية

لة اك لمختمط االقتصادم كمحئض لمقطاع األفالالستثمار في النشاط نفسو كاألنشطة الفرعية لزيادة 

, كيعكد سبب الخسائر المتراكمة في ظؿ مؤشرات االستثمار إلى التكاليؼ أقؿالخركج مف الخسائر ب

أف الشركة لـ يقـ باستعادة كقيـ األصكؿ الثابتة يير المكجكدة فعال سكاء المباعة أك المفقكدة 

ميزانية, فضالن أف رصيد حساب كالمنتيية منيا كاستنزاليا مف رصيد األصكؿ الظاىرة في ال

ـ كلـ يتـ إقفاليا أك تسكيتيا 1995المشاريع قيد التنفيذ يتضمف أرصدة مشاريع مدكرة منذ عاـ 

 لاير الذم استممت الشركة 164525887خصكصا مشركع مصنع اإلبر الميدانية البال  تكمفتيا 

كما زالت في الصناديؽ منذ ـ 1996جزءا مف آالت المصنع كمعداتو المتعمقة المذككرة في عاـ 

, كدؿ عمى لمرقابة د ضركرة اعتماد مراكز المسؤكلية أساسان كىذا يؤك ـ,2008كصكليا حتى عاـ 

ـ( في الجداكؿ 2007-2008ذلؾ متكسط الرتب االيجابية بيف متغيرم مراكز االستثمار لمعاميف )

 .(30,29اآلتية )

 (29جدكؿ رقـ )
 ـ2007( لعاـ Mean Rank) متكسط الرتب

 2007متكسط الرتب  المتغير

 1.50 مراكز االستثمار

 2.63 النسبة المئكية
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 (30جدكؿ رقـ )
 ـ2008( لعاـ Mean Rankمتكسط الرتب)

 
 
 
 
 
 

 (31جدكؿ رقـ )
 الثالثة.( لمفرضية Friedman Testنتائج اختبار )

  المتغير

Kendall's W .750 

 9.000 كاي تربٌع

 3 درجة الحرٌة

 مستوى الداللة المعنوٌة
.029 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ـ2008متكسط الرتب  المتغير

 مراكز االستثمار
4.00 

 النسبة المئكية
1.88 
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات
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 الفصل الخامس

 والتوصيات االستنتاجات 

الدراسة التطبيقية إلى  يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمناقشة أىـ االستنتاجات التي تكصمت إلييا      

جانب تقديـ مجمكعة مف التكصيات التي خرج بيا الباحث في ضكء نتائج الدراسة كمناقشتيا عمى 

 -النحك اآلتي:

 االستنتاجات 1.1

يعزل ذلؾ لتكافر أسس قياس تكمفة عناصر  األداء؛الرقابة عمى لمراكز التكمفة دكر في  (1

ما يعكس تقدمان في حسابات تكاليؼ المركز تؤىؿ التكاليؼ التشغيمية كاإلنتاج التاـ كالمباع؛ 

 إلعداد مكازنات دقيقة إلنتاج األدكية.

ليس لمراكز الربحية ارتباط بمراكز المسؤكلية كيعزل ذلؾ إلى عدـ االرتباط الكامؿ لمراكز البيع  (2

 بمراكز التكمفة؛ ككف الشركة تحقؽ خسائر متراكمة كارتفاع الفكائد المستحقة.

لمراكز االستثمار؛ يعزل إلى استغالؿ المبال  المتكافرة المحصمة في  ىناؾ دكر كاضح (3

 استثمارات رئيسة كفرعية استنادا إلى الرقابة الالحقة ألداء مراكز المسؤكلية. 

 التوصيات 1.1

 في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا؛ فإف الدراسة تكصي بما يأتي:

بشكؿ كبير كعادؿ؛ بحيث يعكس النشاط  عمى الشركة أف تقكـ بتفعيؿ دكر مراكز التكمفة -1

 الحقيقي لمراكز الكيمؼى في ضكء أسس اعتماد كاضحة.
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تكصي الدراسة بضركرة التركيز عمى مراكز الربحية كربطيا بمراكز التكمفة, فضالن عف التزاـ  -2

إدارة التحصيؿ بتفعيؿ دكرىا لتحصيؿ اإليرادات أكال بأكؿ لتدعيـ مراكز الربحية التي تؤسس 

 الرقابة عمى األداء) المحاسبي(. عمى

تكصي الدراسة بضركرة استغالؿ صافي االرباح مف اإليرادات يير المحصمة في مراكز  -3

 استثمارم إنتاج األدكية مف النباتات في المحمية الطبيعية.
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 قائمة المراجع والمصادر
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 قائمة المراجع والمصادر

  المراجع

 .الكريـالقرآف  -

 , دار المأمكف لمنشر, بيركت.3, طرياض الصالحين(, 1992النككم, زكريا)  -

  العربية المصادر

  " بحث تطبيقي في دور محاسبة المسؤولية كأداة لمرقابة وتقييم الداء(, 2014, ىدل خميؿ)إبراىيـ -

 , جامعة بغداد.يير منشكرة رسالة ماجستير ,الشركة العامة لتسكيؽ األدكية كالمستمزمات الطبية

 " دور محاسبة المسؤولية في الرقابة عمى الموازنة التخطيطية (, 2016اليدم, يكسؼ)ك أبكر, حمزة؛  -

 .124-94, 2, العدد مجمة الشرؽ لمدراسات كالبحكث العمميةدراسة تحميمية, 

 القاىرة., مكتبة عيف شمس, العممية اإلدارية والتطبيق اإلداري, ب ت(أبك الخير, كماؿ حمدم ) -

 , , المكتبة العصرية لمنشر3, طالمحاسبة اإلدارية االستراتيجية(, 2000أبك الفتكح, سمير صالح ) -

 اإلسكندرية, مصر.

 مدى تطبيق أساليب المحاسبية اإلدارية الحديثة في البنوك الوطنية (,2009)محمد أحمد أبك محسف, -

 .فمسطيف, , يزةسالميةالجامعة اإل, رسالة ماجستير يير منشكرة, العاممة بقطاع غزة 

 ,مافػػػػػػػػػػػ, عشرػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, دار كائ1, طبة اإلداريةـــــــــــاســــــــلمحا(, 2003)مدػػػػػػػػػػػػػػػػأبك نصار, مح -

 .فػػاالرد 

 االمارات العربية المتحدة, منشكرات, )ب ط(, إدارة الموازنة العامة(, 2001األصـ, مختار كآخركف ) -

 .جامعة االمارات 
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 محاسبة المسؤولية ودورىا في الرقابة عمى عناصر التكاليف في, (2008)باسردة, عمى محسف -

 ,رسالة ماجستير يير منشكرة, ) دراسة تطبيقية(,سمنتالمؤسسة اليمنية العامة لصناعة اإل 

 .جامعة عدف, اليمف 

  تحميل إمكانية استخدام مفاىيم نظرية المعمومات تطوير تقارير (, 1993الغني)بسيكني, محمد عبد  -

   , أطركحة دكتكراه يير منشكرة, محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية مع دراسة تطبيقية  

 جامعة اإلسكندرية. -كمية التجارة 

 الرقابة عمى النظم, دراسة حالةدور نظام محاسبة المسؤولية في (, 2007البمكلة, جكدات الشريؼ ) -

 , جامعة العمـك كالتكنمكجيا, السكداف.رسالة ماجستير يير منشكرة, شركة الصمغ  العربية 

 عصاـ محمد ,زيدأ, ترجمة 1, طالمحاسبة اإلدارية (,2002) اربؾ ,ديف نكرك , رم اتش؛ جاريسكف -

      .                            المممكة العربية السعكدية ,الديف, دار المريخ, الرياض 

 دور محاسبة المسؤولية في تقويم الداء عمى أساس استراتيجي " دراسة(, 2016)جبارة, بالؿ مبمكؿ  -

 , السكداف., جامعة أـ درمافأطركحة  دكتكراه يير منشكرة, " ميدانية في شركة سكر عساليد 

 حدوث التكمفة والعناصر المحركة لألداء فياستخدام العوامل المسببة ل(, 1998الجبالي, محمد ) -

 مجمة , صياغة نموذج موضوعي لتقييم الداء تحقيقا لىداف المشروعات اإلنتاجية الحديثة 

 ,3, العدد 8, كمية التجارة بني سكيؼ, جامعة القاىرة, المجمد الدارسات المالية كالتجارية

 .226-214ص ص 

 مكانية تطبيق محاسبة المسؤولية كأداة لمرقابة وتقييم الداء فيإقياس   (,2007)الجدبة, عمى حسف  -

 , سالمية, الجامعة اإلرسالة ماجستير يير منشكرة, جيزة الحكومية الفمسطينية )دراسة ميدانية(ال

 يزة, فمسطيف.

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

035 
 

 نظام محاسبة المسؤولية كأداة لتحقيق فاعمية الرقابة وتشخيص مشكالت(, 1989الجزار, دنيا محمد) -

 جامعة الزقازيؽ., كمية التجارة, رسالة ماجستير يير منشكرة, التطبيق وأساليب العالج 

 (.2018,)11, محمد, مقابمة, نكفمبر,الجعفرم -

 , دار المريخ لمنشر, الرياض, المممكة1ط ,الداء المالي لمنظمات العمال, (2000جمعة, سعيد) -

 العربية السعكدية. 

 مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية ودوره في تقويم(, 2014م )الجبكرم, ميدك الجنابي, جاسـ؛  -

 .160-127ص ص  ,45, العدد 11, المجمد المجمة العراقية لمعمـك اإلدارية, الداء 

 مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الفنادق الردنية "(, 2009الشيخ, عماد )ك جكدة, عبد الحكيـ؛  -

 ,2, العدد 9, جامعة الزرقاء األىمية, المجمد لمبحكث كالدراساتمجمة الزرقاء , "دراسة ميدانية 

 .49– 23ص ص  

 , دور محاسبة المسؤولية في تقويم الداء المالي واإلداري بالمؤسسات الحكومية(, 2010الحاج, ندل ) -

 , جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا, الخرطكـ, السكداف.رسالة ماجستير يير منشكرة

 كزيع,ػػػػػػػػػػػػشر كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػامد لمنػػػػػػػػػػػػالح , دار1, طاسبة اإلداريةــــــــــــــــــــــــالمح (,2004) أسامةالحارس,  -

  .ردفاأل ,عماف 

 محاسبة المسؤولية ودورىا في الرقابة وتقييم الداء " دراسة تحميمية ,(2003), حافظ حامدحامد -

  , جامعة أـ درماف رسالة ماجستير منشكرة ,"تطبيقية عمى الشركة السودانية لالتصاالت  

  .سالميةاإل

 ,امعة القاىرة, القاىرة, منشكرات ج1, ط المراجعة اإلدارية وتقييم الداء(, 2004حامد, منصكر ) -

 مصر. 
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)ك ؛ حجاح, أحمد -   -الرقابة –التخطيط  –المحاسبة اإلدارية  مدخل معاصر (, 2001باسيمي, مكـر

 , المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر, المنصكرة, مصر.3ط اتخاذ القرارات,

 , األميف  لمنشر كالتكزيع, صنعاء, اليمف.4, طنظم المعمومات المحاسبية(, 2014حجر, عبد الممؾ) -

 , دار كائؿ لمنشر, عماف, األردف.1, ط المحاسبة اإلدارية(, 2003حسف, ظاىر أحمد ) -

 نظم اإلنتاج -تقييم الداء -المحاسب اإلدارية المتقدمة " تسعير المنتجات(, 1998يف, أحمد )حس -

 , )ب.ط (, دار اإلشعاع لمطباعة كالنشر, اإلسكندرية, مصر.الحديثة" 

 دور محاسبة المسؤولية في تحقيق الميزة التنافسية في الشركات, (2015الخالدم, معتصـ مفضي ) -

 , األردف., جامعة جدارا, إربدرسالة ماجستير يير منشكرة, الصناعية السعودية " دراسة ميدانية" 

 قياس إمكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في الجيزة(, 2004العمرم, أحمد )ك خشارمة, حسيف؛  -

- 260, ص ص1, العدد 20, المجمد أبحاث مجمة اليرمكؾ, الحكومية الردنية, دراسة ميدانية 

287   . 

 مجمة, استخدام نظم المعمومات في تقييم الداء والمحاسبة بالمسؤولية(, 1981الخطيب, أحمد حممي ) -

 , الجمعية العربية لمتكاليؼ, القاىرة.التكاليؼ 

 ,)ب.ط( مكتبة الجيؿ الجديد, صنعاء, اليمف.النظام المحاسبي الموحد(, 1997)محمد ,الربيدم -

 بدكف ناشر,, 1(, النظاـ المحاسبي المكحد, ط2010) حميد ,منصكر؛ كخالدالربيدم, محمد؛ كاألديمي,  -

 اليمف.       

 دور نظام محاسبة المسؤولية في قياس كفاءة المستويات(, 2005عبد المطمب, ندل)ك الربيعي, جابر؛  -

 , عماف, األردف. اإلدارية المختمفة, بحث تطبيقي في الشركة الوطنية لمصناعة الغذائية 

 رسالة, مقومات محاسبة المسؤولية في الشركات الصناعية في قطاع غزة (,2007)الرزم, دياال جميؿ  -

 ., فمسطيفيزة ,سالميةالجامعة اإل , ماجستير يير منشكرة 
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 ,, معيد اإلدارة2, الجزء المحاسبة اإلدارية مع التطبيقات بالحاسب اآللي(, 2000, أحمد محمد)زامؿ -

 الرياض, المممكة العربية السعكدية. 

  عربية لمنشر كالتكزيع, عماف,, دار ال2, طالتنظيم والساليب واالستشارات(, 2000زكيمؼ, ميدم) -

 األردف.

 , ب.ط, ترجمة الفضؿ في تقرير لألمـ المتحدة, مجمة الرقابةرقابة الداء, (1977طارؽ ) الساطي,-

 .190-176, ص ص 1المالية, المجمكعة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية المحاسبية, العدد 

 /www.sabanews.not/ar , مكقع ككالة االنباء اليمنية سبأ, عمى الرابطنتسبأ  -

         news290873.htm . 

 استعمال محاسبية المسؤولية في تقويم أداء مراكز الربح بالشركة العامة(, 2013الستار, رجاء رشيد) -

 .290-272 ص ص ,22, العدد8, المجمد مجمة دراسات محاسبية كمالية, لمصناعات الجمدية 

 أثر تطبيق محاسبة المسؤولية عمى رفع كفاءة الداء والرقابة(, 2015سماره, محمكد عبد الحميد) -

 رسالة ماجستير يير ,"دراسة تطبيقية عمى الشركات الصناعية المساىمة العامة بالردن 

 , جامعة الشرؽ الكسط, األردف.منشكرة   

 مجمة تنمية , دور نظام محاسبة المسؤولية في رفع الكفاءة اإلنتاجية(, 1987السيدية, محمد عمي ) -

 .345-319, ص ص20, العدد9, المجمدالرافديف

 ؽ لمنشر كالتكزيع, عماف,, دار الشرك 3, طإدارة الموارد البشرية إدارة أفراد(, 2000مصطفى)شاكيش,  -

 .األردف 

 مجمس اإلدارة العامة -مذبح -, صنعاء, القكائـ المالية(2018) الشركة اليمنية لصناعة كتجارة األدكية -

 لمشؤكف المالية كالتكاليفية. 

 مجمة كمية التجارة, الشاممة عمى تقويم الداء المحاسبيأثر ممارسات الجودة (, 2011, عمي)صالح -

http://www.sabanews.not/ar/


 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

038 
 

 .333-320, ص ص1, العدد1, المجمد, جامعة المنصكرةكالتمكيؿ 

 دراسة فاعمية كفاية الداء باإلدارات الحكومية بالتطبيق عمى محافظة(, 1993الصكاؼ, محمد ماىر) -

 .4-3, العدد 5, اكاديمية السادات لمعمـك اإلدارية, المجمد مجمة البحكث اإلدارية, سوىاج 

 تطوير الرقابة عمى اداء الوحدات الحكومية في دولة اإلمارات(, 1995الطحاف, محمد أبك العالء) -

 , كميةالمجمة العممية لالقتصاد كالتجارة, العربية المتحدة باستخدام أسموب محاسبة المسؤولية 

 . 694-659, ص ص2شمس, العددالتجارة, جامعة عيف   

 , مكتبة1, طالنظام المحاسبي الموحد في الشركات العامة والمختمطة(, 2009) جايد , سعكدالعامرم -

 الصادؽ, الحديدة, اليمف. 

 ,العامة , معيد اإلدارةمنظور كمي مقارن –اني والتنظيميالسموك اإلنس(, 1995)العديمي, ناصر -

 الرياض.

 بطاقة الداء المتوازن في قياس وتقييم الداء المستدام بالمؤسسات دور(, 2011عريكة, محاد) -

 , جامعة فرحات عباس بسطيؼ,رسالة ماجستير يير منشكرة, المتوسطة لمصناعات الغذائية 

 الجزائر. 

 مجمة اإلدارة, دور نظام محاسبة المسؤولية في قياس كفاءة وفعالية اإلدارة(, 1988عطية, سميماف) -

 .92-57ص  , ص, الرياض57, العدد 27, مجمدالعامة 

 , مدى توفر مقومات تطبيق نظام محاسبة(2015) زىد, مركافك عزريؿ, أيمف؛ ك  ؛ساىرعقؿ,  -

 . 44- 1ص ص,2العدد,2, المجمددقيؽ, مجمة المحاسبية كالتالمسؤولية في البنوك العاممة في فمسطين

 مدى تطبيق مقومات محاسبة(, 2011) , مامكفالدبعيك أبك نصار, محمد؛ ك ؛ الغرايبة, فاتنة فالح -

 المسؤولية في الشركات االردنية المساىمة العامة الصناعية وأثرىا في ربحية الشركة وكفاءتيا 

 .235-201ص ص  ,1, العدد38, المجمد مجمة دراسات العمـك اإلدارية, التشغيمية 
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 يكرية العربية اليمينة " في(, فعالية إدارة المشركعات الصناعية في الجم1982يمكب, حسف أحمد ) -

 )ب.ط(, المعيد القكمي لادارة العامة لمنشر, صنعاء, اليمف.ظاـ المحاسبي المكحد"ضكء تطبيؽ الن      

 مجمة جامعة تشريف لمبحكث, محاسبة المسؤولية والظروف المالئمة لتطبيقيا(, 1998فخر, نكاؼ) -

 .120-99ص ص  ,1, العدد20, المجمدكالدراسات العممية 

 محاسبة المسؤولية لغراض الرقابة وتقييم الداء في ظل اإلدارة(, 1987فراج, عثماف محمد) -

 ,2, العددكمية التجارة سبكىاج, جامعة سيكط, مجمة البحكث التجارية المعاصرة, بالىداف 

 .207-187, ص ص1المجمد 

 ,في ترشيد القرارات في المنشأةالمحاسبة اإلدارية ودورىا (, 2003, عبد الكريـ )كشعباف؛ الفضؿ, مؤيد -

 األردف. , دار زىراف لمنشر, عماف,1ط 

 , دار2ط  ,المحاسبة اإلدارية (, 2010) ؛ كنكر, عبد الناصر؛ كالراكم, عبد الخالؽالفضؿ, مؤيد -

 االردف. ,, عمافالمسيرة لمنشر 

 آليات تحقيق التكامل بين نظام تكاليف النشطة ونظام محاسبة (, 2008قاسـ, عبد الرزاؽ ) -

 , دمشؽ, سكريا 1, العدد24, المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية المسؤولية,

 لحامد, دار ا1, طالخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية(, 2012القطب, محي الديف) -

 , األردف.لمطباعة كالنشر, عماف 

 (, مدى تطبيق محاسبة المسؤولية في الشركات اليمنية " دراسة ميدانية 2009)محمد  كامؿ, زىير -

 , المجمد ع,مجمة العمـك اإلدارية كاالقتصادية,  عمى الشركات التجارية والصناعية في الحديدة"

 .152-119, ص ص3العدد 

 المحاسبة اإلدارية " مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم(, 2002رضكاف)حناف, ك كحالة, جبرائيؿ؛  -

 , الدار العممية الدكلية كدار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.1, طالداء" 
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 , الساعة العاشر كنصؼ صباحا.2018, 11, مقابمة, نكفمبر,الكحالني, نبيؿ -

 , دار الرضا لمنشر,1, طاتيا في إدارة الشركاتمحاسبة التكاليف وتطبيق(, 2001) الكسـ, عبد الرحيـ -

 , سكريا.دمشؽ 

 مدى توفر مقومات تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في بنك فمسطين (,2008) كالب, يعرب جميؿ -

 .سالمية يزة, فمسطيف, كمية التقارير, جامعة اإلمذكرة ماجستير في المحاسبة كالتمكيؿ ,المحدود 

 ,"دراسة حالة عمى مؤسسة الحبوب"  التسييرمحاسبة المسؤولية كأداة لمرقابة (, 2015)كنزة, باعمي -

 . , جامعة قاصدم, مرياح, كرقمةالتسييرمذكرة ماجستير في المحاسبة كعمـك  

, زيناتمبارؾ, صالح -  محاسبة التكاليف المتقدمة لألغراض(, 2008)؛ كعثماف, األميرة؛ كمحـر

 , اإلسكندرية, مصر.الجامعية لمطباعة كالنشرلمطبكعة , دار ا, ب.طاإلدارية 

 , بالتطبيق عمىبالمنشأة الصناعية دور محاسبة المسؤولية في تقويم الداء(, 2007, ميا )محمد -

 السكداف. , جامعة العمكـ كالتكنمكجيا,رسالة ماجستير يير منشكرة, مصنع سكر الجنيد 

 الشركة وعالقتيا بتطبيقات إدارة الموارداالستراتيجية عمى مستوى (,2006) محمد, فيصؿ صالح -

 مجمة االقتصادم لمعمـك, "البشرية "دراسة ميدانية في منظمات القطاع الصناعي المختمط اليمني 

 .152-113ص ص  ,2, العدد2, المجمد االقتصادية 

  "مكانية تطبيق محاسبة المسؤولية في الجامعات الفمسطينيةإقياس   (,2007)مرتجي, أحمد رمضاف -

 ., جامعة يزة, فمسطيفرسالة ماجستير يير منشكرة, "دراسة ميدانية

 في مجال المتقدمة محاسبة التكاليف (,1993مرعي, عطية )ك  ؛كمبارؾ, صالحالحي؛  مرعي, عبد -

 , الدار الجامعية, اإلسكندرية, مصر.والرقابة التخطيط لغراضا 

 في مجال المتقدمة محاسبة التكاليف (,2002مرعي, عطية )ك  ؛كمبارؾ, صالحالحي؛  مرعي, عبد -

 , الدار الجامعية, اإلسكندرية, مصر.والرقابة التخطيط لغراضا 
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 رسالة  ,أثر محاسبة المسؤولية عمى ربحية الشركات النفطية الكويتية, (2011فخر ) المطيرم, نكاؼ -

 .ردفعماف, األ ,, جامعة الشرؽ األكسطماجستير يير منشكرة

 ,مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية في المنظمات الىمية الفمسطينية(, 2009) مكي, سالـ تكفيؽ -

 .سالمية يزة, فمسطيف, الجامعة اإليير منشكرة رسالة ماجستير 

 , القاىرة, مجمكعة النيؿ.مبادئ اإلدارة وأسس ومفاىيم(, 1999منصكر, عمى محمد) -

 محاسبة المسؤولية في الجيزة الحكوميةدراسة مدى إمكانية تطبيق نظام (, 1993المنيؼ, عبد اهلل) -

 .147-113ص ص, 77, مجمة اإلدارة العامة, العدد في المممكة  العربية السعودية 

 مفاىيم –سبية التخاذ القرارنظم المعمومات المحا(, 2002) سميكف, مارؾك مكسككؼ, ستيفيف؛  -

 لمنشر, الرياض., دار المريخ " ترجمة, كماؿ الديف سعيد؛ كحجاج أحمدوتطبيقات 

 دور محاسبة المسؤولية في إحكام الرقابة وتقويم الداء "دراسة حالة(,  2011مكسى, يس محمكد) -

 .معة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا, السكداف, جارسالة ماجستير يير منشكرة, منظمة الشييد" 

 في لمرقابة وتقييم الداءمدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية كأداة (, 2016)عبد اهلل المكمني, محمد -

 , مركز مجمة رماح لمبحكث كالدراسات", دراسة ميدانية لبمديات أقميم الشمال في الردنالبمديات " 

 .44-9, ص ص8, العدد, المجمد, األردفث كتطكير المكارد البشرية, رماحالبح

 مجمة جامعة, العامةنظام محاسبة المسؤولية في الشركات المساىمة (, 2003ميدة, إبراىيـ عمر) -

 .364 -317ص ص ,2العدد  ,19المجمد  ,دمشؽ 

, ب.ط , دار الكتب أساليب عممية -المحاسبة اإلدارية " اإلطار النظري, (1986) بسيكني أحمد, ىاشـ -

 كالنشر, جامعة المكصؿ, العراؽ. لمطباعة

 أحمد, دار, ترجمة: حجاج, , ب.طالمحاسبة اإلدارية(, 1988) ماتكلتش, سبرجك ؛ ىتجر, ليترال -

 المريخ لمطباعة كالنشر, الرياض. 
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 الرضا لمنشر, دمشؽ, سكريا. 

 , " دراسة ميدانية"محاسبة المسؤولية وأثرىا في تخفيض تكاليف اإلنتاج (, 2016, خطاب)كداعة اهلل -

 السكداف.رسالة ماجستير يير منشكرة, جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا, الخرطكـ, 

 دور نظام محاسبة المسؤولية في تقويم جودة الداء في الوحدات(, 2015)أحمد يكسؼ, كماؿ -

 , العدد 3, المجمد مجمة الدراسات العميا ," الحكومية " دراسة حالة وزارة الداخمية السودانية 

 . 191-154,ص ص 12
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 (1ملحق رقم )

 دليل مراكز المسؤولية:
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 1131    جنبيةالككاالت األ
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 1211    األدكيةمصنع  -قسـ الكبسكؿ

 1216    األدكيةمصنع  -ركاءقسـ محمكؿ اإل

 1213    األدكيةمصنع  -قسـ التحاميؿ

  122   األدكيةمصنع  -مراكز الخدمات

 1226     األدكيةب – اإلنتاجدارت إ

 1224    األدكيةمختبرات مصنع 
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 داريمركز المسؤولية بحسب المستوى اإل رقم مراكز المسؤولية

 الرابع الثالث الثاني لوال 

 1227    كحدة معالجة المياه

 1225    األدكيةدراسات كبحكث مصنع 

  123   نتاج المضادات الحيكية إكحدة 

 1231    قسـ المضادات الحيكية

   13  مصنع المحاليؿ
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 1322    مخازف المحاليؿ
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 1324    رة صيانة المحاليؿادإ

 1323    مختبرات المحاليؿ

 1321    مصنع المحاليؿ إدارة
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 داريمركز المسؤولية بحسب المستوى اإل رقم مراكز المسؤولية

 الرابع الثالث الثاني لوال 

 1411    قسـ الكبسكؿ بمصنع المضادات

 1412    قسـ الشراب الجاؼ مصنع المضادات

  142   مراكز الخدمات بالمضادات

 1421    بالمضادات اإلنتاج إدارة

 1423    المضاداتصيانة مصنع 

 1422    مخازف مصنع المضادات

 1424    مختبرات المضادات

   15  مركز مصنع العبكات 

  151   مركز مصنع العبكات

 1511    مركز مصنع العبكات

   16  مراكز خدمية عامة
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 (2)ممحق رقم 

 " يدكو" الدويةاليمنية لصناعة وتجارة دليل حسابات االستخدامات بالشركة 

 اسـ الحساب رقـ الدليؿ

31 

311 

312 

313 

314 

316 

 : المرتبات كاألجكرالن أك 

 المرتبات كاألجكر النقدية

 البدالت كالتعكيضات

 المزايا العينية

 آتالمكاف

 متممات الركاتب كاألجكر

32 

321 

322 

323 

324 

325 

 ثانيا: المستمزمات السمعية

 لية كالخاماتك المكاد األ

 الكقكد كالزيكت كالقكل المحركة كالمياه

 كالمكاـز قطع التبديؿ

 مكاد التعبئة كالتغميؼ

 القرطاسية كالمطبكعات

33 

331 

334 

335 

 ثالثا: المستمزمات الخدمية

 الصيانة كالتصميحات

 العالقات العامة كالدعاية 

 التنقالت كبدالت السفر كالمكاصالت
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 اسـ الحساب رقـ الدليؿ

336 

337 

338 

339 

 استئجار مكجكدات ثابتة

 الحككمية  دارةخدمات اإل

 الخدمات المتممة

 مستمزمات خدمية أخرل كمختمفة

34 

341 

342 

 رابعا: المشتريات بغرض البيع

 مشتريات محمية

 مشتريات خارجية

35 

351 

352 

353 

354 

355 

 : المصركفات الجارية التحكيميةخامسا

 اىتالؾ المكجكدات الثابتة

 الضرائب كالرسـك الغير مباشرة

 يجاراتاإل

 العمكالت كالفكائد البنكية 

 التمكيالتفكائد 

36 
362 
363 
364 
366 
367 
368 
369 

 : المصركفات المخصصةسادسا
 عانات كالمساعدات كالزكاةاإل

 تعكيضات كيرامات لمغير
 مصركفات سنكات سابقة
 أعباء مخصصات 

 ضرائب كرسـك مباشرة 
 يرادم المؤجؿنفاؽ اإلىالؾ اإلإ

 الرأسماليةالخسائر 
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 (3)ممحق رقم 

 )يدكو( الدويةاليمنية لصناعة وتجارة بالشركة  الموارددليل حسابات 

 اسم الحساب رقم الدليل

41 

4111 

4121 

4112 

4113 

4115 

4116 

4117 

 إيرادات النشاط الجارم: أكالن 

 مبيعات اإلنتاج التاـ

 مبيعات بضائع جاىزة

 مردكدات مبيعات

 بكانص كخصـ مسمكح بو

 عمكالت

 مصاريؼ البيع كالتكزيع 

 كالعينات المجانيةالدعايات 

42 

421 

427 

429 

 اإليرادات المتنكعةثانيا: 

 إيرادات بيع مستمزمات

 إيرادات العمكالت 

 إيرادات اخرل

44 

441 

443 

444 

 التغير في المخزكف ثالثا: 

 تغير في المخزكف التاـ

 التغير في المخزكف تحت التشغيؿ

 التغير في المخزكف البضائع الجاىزة
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 اسم الحساب رقم الدليل

45 

452 

453 

 اإليرادات الجارية التحكيميةرابعا: 

 إيجارات دائنة

 إيرادات سنكات سابقة 

 إيرادات رأسمالية

 المستردة مف المخصصات 

 إيرادات التسكيات
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 (4ممحق رقم )

 م2007يدكو()الدويةيبين مراكز التكمفة في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة  الجدول اآلتي

مصنع  البيان
 العبوات 

مصنع    الدويةمصنع  مصنع المحاليل 
 المضادات 

 إجمالي العامة  دارةاإل
 م 2007

 235212918 110087361 15277328 69297320 32764646 7786263 المرتبات والجور
 589540899 17508232 111090077 218167721 238594350 4180519 المستمزمات السمعية

 96271663 61428831 5692522 15557034 12589139 1004137 المستمزمات الخدمية
 921025480 189024424 132059927 303022075 283948135 12970919 تكمفة اإلنتاج

التغير في مخزون 
 نتاج تحت التشغيلإ

----- ----- ----- ----- (53858094) (53858094) 

تكمفة بضاعة تامة 
 الصنع

12970919 283948135 303022075 132059927 135166330 867167386 

التغير في المخزون 
 التام

(86400) )21244195) (11659504) 82289 ------ (32907810) 

تكمفة البضاعة 
المباعة من عممية 

 التصنيع

12884519 262703940 291362571 132142216 135166330 834259576 

تكمفة المشتريات 
 الجاىزة بغرض البيع

---- ----- ---- ----- 94171760 94171760 

التغير في  البضاعة 
 الجاىزة

)506225) (1120113) 18729622 (8046332) ----- 9056952 

تكمفة البضاعة 
 المباعة

12378294 261583827 310092193 124095884 229338090 937488288 

 

  

 

 

 



 ("يدكو"  الدوية وتجارة لصناعة اليمنية الشركة في حالة دراسة"  الداء عمى الرقابة في المسؤولية حاسبةم نظام دور)

 

055 
 

 م2008 يدكو()الدويةيبين مراكز التكمفة في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة  الجدول اآلتي

مصنع  البيان
مصنع  الدويةمصنع  مصنع المحاليل العبوات

 العامة دارةاإل المضادات
 إجمالي
 م2008

 263199891 109560193 19074563 91466763 30491919 12606453 المرتبات والجور
المستمزمات 

 السمعية
10409297 196828757 279886956 102588672 19951509 609665191 

المستمزمات 
 الخدمية

2793654 18195221 22212028 5981236 121698413 170880552 

 1043745634 251210115 127644471 393565747 245515897 25809404 تكمفة اإلنتاج
التغير في 

مخزون انتاج 
 تحت التشغيل

 (11225684) ػػ---- 687543 (11722399) (190828) ----

بضاعة تامة 
 الصنع

25809404 245325069 381843348 128332014 251210115 1032519950 

التغير في اإلنتاج 
 التام

 (67834864) ػػ---- (11414062) (22465347) (34548080) 592625

تكمفة البضاعة 
المباعة من 
 عممية التصنيع

26402029 210776989 359378001 116917952 251210115 964685086 

تكمفة المشتريات 
الجاىزة خالل 

 السنة

 115569187 115569187 ---- ---- ػ----  ----ػػ

التغير في 
مخزون البضائع 

 الجاىزة

---- ---- ---- ---- (41756524) (41756524) 

تكمفة البضاعة 
 المباعة

26402029 210776989 359378001 116917952 325022778 1038497749 
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 م2007يدكو( ) األدويتيبين مراكز الربحيت في الشركت اليمنيت لصناعت وتجارة  الجدول اآلتي

مصنع  الدويةمصنع  مصنع المحاليل مصنع العبوات البيان
 المضادات

 2007 جماليإ العامة دارةاإل

صافي 
 المبيعات

2716530 308646249 334795012 139601912 229630380 1015390083 

 تكمفة البضاعة
 المباعة

(12378294) (261583827) (310092193) (124095884) (229338090) (937488288) 

 77901795 292290 15506028 24702819 47062422 (9661764) ىامش الربح

مصروفات 
 جارية

(1947856) (70468838) (32283757) (6306356) (34096690) (145103497) 

 (67201702) (33804400) 9199672 (7580938) (23406416) (11609620) مجمل الربح

 8062595 7961123 7200 14400 22815 57057 متنوعة إيرادات

مصروفات 
العموالت 
 والفوائد

---- (57811) (100963) (33191) (342559404) (342751369) 

صافي الربح 
 التشغيمي

(11552563) (23441412) (7667501) 9173681 (368402681) (401890476) 

المصروفات 
 الخرى

(111602) (2446983) (1201099) (2005058) (9668505) (15433247) 

 اإليرادات
 الخرى

---- ---- ---- ---- 11845063 11845063 

صافي الربح 
 النيائي

(11664165) (25888395) (8868600) 7168623 (366226123) (405478660) 
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م8002يدكو( ) األدويتيبين مراكز الربحيت في الشركت اليمنيت لصناعت وتجارة  اآلتيالجدول   

 
 البيان

مصنع 
مصنع  الدويةمصنع  مصنع المحاليل العبوات

 2008 جمالياإل العامة دارةاإل المضادات

 1094615389 419849198 98878398 349643042 211575894 14668857 صافي المبيعات

البضاعة  تكمفة
 المباعة

(26402029) (210776989) (359378001) (116917952) (325022778) (1038497749) 

 56117640 94826420 (18039554) (9734959) 798905 (11733172) ىامش الربح

 (153051343) (36928795) (6225149) (35170379) (72008448) (2718572) مصروفات جارية

 (96933703) 57897625 (24264703) (44905338) (71209543) (14451744) مجمل الربح

 17305836 17210752 ---- ---- 40734 54350 متنوعةال اإليرادات

 مصروفات
 العموالت والفوائد

(16000) (39671) (64204) (24529) (471708914) (471853318) 

صافي الربح 
 التشغيمي

(14413394) (71208480) (44969542) (24289232) (396600537) (551481185) 

المصروفات 
 الخرى

(773396) (3436845) (14774655) (2639619) (34119959) (55744474) 

 249147479 249147479 ---- ---- ----ػػ ---- دات الخرىاير اإل

 صافي الربح
 النيائي

(15186790) (74645325) (59744197) (26928851) (181573017) (358078180) 
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 م2007يدكو( ) الدويةيبين مراكز االستثمار في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة  اآلتيالجدول 

 النسبة المئوية الصول إجمالي االستثمارمركز  االستثمارمراكز 

 1.3 5853520823 77901795 الصول إجماليىامش الربح / 

 (1.10) 5853520823 (67201702) الصول إجماليمجمل  الربح/ 

 (6.87) 5853520823 (401890476) الصول إجماليصافي الربح/ 

 إجماليصافي الربح النيائي/ 

 الصول
(405478660) 5853520823 (6.90) 

 

 

 م2008يدكو( ) الدويةيبين مراكز االستثمار في الشركة اليمنية لصناعة وتجارة  اآلتيالجدول 

النسبة  الصول إجمالي االستثمارمركز  االستثمارمراكز 
 المئوية

 ((0.80 6892604825 56117640 الصول إجماليىامش الربح / 

 (1.41) 6892604825 (96933703) الصول إجماليمجمل  الربح/ 

 (8.00) 6892604825 (551481185) الصول إجماليصافي الربح/ 

 (6.90) 6892604825 (358078180) الصول إجماليصافي الربح النيائي/ 
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 (5ممحق رقم )

 مذكره
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2.  It was necessary to focus on the profit centers and link them with the cost 

centers. However, the management of collection should enact its role in 

collecting revenues all the time so as to support the centers of profit established 

for overseeing the accounting performance. 

3. The net profits of non-collected revenues in the investment centers should be 

used to produce drugs from plants in the nature reserves.  
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Abstract 

The Role of Responsibility Accounting System in Control Of  

Performance:  

(Study   in The Case Of The Yemeni Company for The Pharmaceuntical 

Industry and Trade "YEDCO")  

Submitted by 

Mohyaddin Ameen Said Al-Sa'adani  

This study aimed to identify the role of responsibility accounting system in 

achieving Control  of the performance of The Yemeni Company For Pharmaceuntical 

Industry and Trade (YEDCO),The study on The descriptive and analytical methodology 

represented in using real data was used to collect the required data of the company.  

Based on the data analysis, the study found that the cost centers played a role in 

overseeing performance due to the availability of operational costs, full production, sold 

production which in turn reflected a progress in the center's cost-accounting that could 

be used for preparing careful balances for drug production.   

However, it was found that the profit centers had no relationship with the responsibility 

centers because there was no link between sale centers in the cost centers when the 

company gained accumulative losses, high accrued interests, and debt accumulation 

with customers. Moreover, it was found that there was a significant role for investment 

centers which was attributed to using the available collections for primary and 

secondary investments on the basis of post overseeing the performance of the 

responsibility centers.   

Finally, a number of recommendations were introduced of which the significant 

ones were: 

1.  The company should enact the role of cost centers as much and fair as possible 

in order to reflect the real activity of the cost centers based on clear adoption 

bases.       

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/accrued+interest
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