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الميزة تحقيق موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد فى  تخطيط ماأثر التكامل بين نظ
 الصناعية: دراسة نظرية وميدانية منشآت األعمالالتنافسية المستدامة ل

 مستخلص
 م تخطيط موارد المنشأة ونظامابين نظ التكامل تحقيق أثرايضاح يهدف هذا البحث الى  

 دعمو  الموارد فى تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمنشآت األعمال الصناعيةمحاسبة استهالك 
تحديد دور كل من نظام تخطيط الموارد والمعلومات الناتجة عنه مع  من خالل التنافسية تهاقدر 

المعلومات الخاصة بنظام محاسبة استهالك الموارد وأنظمة المعلومات األخرى لتوفير نظرة 
عن تكاليف منتجاتها ومدى ارتباطها بكيفية استهالك مواردها في منشأة واقعية وواضحة إلدارة ال

 تناولت الدراسة . كذلكوزيادة قدراتها التنافسية التنافسية المستدامة وتحقيق الميزةدعم أدائها 
التركيز على الخصائص المستمدة من كل نظام لزيادة درجة الدقة والثقة والشفافية في المعلومات 

ولقد قام الباحث بعمل دراسة  تخاذ القرارات االتشغيلية واالستراتيجية.ا مما يدعم عمليةالتكاليفية 
المصرية مستخدما في ذلك استمارة استقصاء أعدت  المنشأت الصناعيةعلى عينة من  ميدانية

م االتكامل بين نظ تحقيق أنالميدانية الى  الدراسة نتائج شارتأ ولقدخصيصًا لهذا الغرض. 
فى تحقيق الميزة التنافسية يساهم تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد 

 .التنافسية تهاقدر  يدعمو  األعمال الصناعيةالمستدامة لمنشآت 
   

The Impact of Integration between Enterprise Resource Planning 

System and Resource Consumption Accounting System in Achieving 

Sustainable Competitive Advantage of Manufacturing Business 

Organizations: Theoretical and Field Study 

Abstract: 
  This study aimed to clarify the impact of integration between enterprise 

resource planning system and resource consumption accounting system in 

achieving the competitive competitive advantage of manufacturing business 

organizations and enhancing their competitiveness through determining the 

role of the enterprise resource planning system with information on the 

resource consumption accounting system, and other information systems To 

provide a realistic and clear view of the management of the enterprise about 

the costs of its products and how they relate to how their resources are used 

to support their performance and to achieve sustainable competitive 

advantage and increase their competitiveness. Furthermore, this study also 

focused on the characteristics derived from each system to increase the 

accuracy, confidence and transparency of the cost information, which 

supports the process of making operational and strategic decisions.The 

researcher conducted a field study on a sample of Egyptian industrial 

establishments using a questionnaire prepared specifically for this purpose. 

The results of the field study indicated that the integration of enterprise 
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resource planning and resource consumption accounting systems contributes 

to the sustainable competitive advantage of manufacturing business 

organizations and supports their competitiveness. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Resource Consumption 

Accounting, Competitive Advantage.                         
 

 مقدمة -1
التكاليف لمقابله احتياجات اإلدارة  ةزيادة الحاجة إلى المعلومات التي توفرها نظم محاسبمع   

ازداد االهتمام بتطوير األساليب المستخدمة في عمليه احتساب التكلفة والرقابة عليها، وضرورة 
وجود أنظمة تكاليف متطورة توفر بيانات تكلفه أكثر دقه ومالءمة التخاذ القرارات المختلفة، 

  (Tunji, et al., 2013) .نشأةاألمر الذى سيؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية للم
 البيانات توفر متطورة معلومات لنظم المنشآت استخدام ضرورة ومن جهة أخرى تطلب األمر

 أنظمةتطبيق  في تساعد حديثة إنتاجية أساليب إستخدامو ، ومتزامن فوري  بشكل والمعلومات
 تقديم الفاقد وبالتالي من حدتو  وتخفيضها التكاليف على الرقابة إحكام في بفاعلية تساهم تكاليف
  (Okutmus,2015) .السوق  في والبقاء راواإلستمر  المنافسة لضمان أقل بتكلفة المنتج

مع تصاعد   Enterprise Resource Planning المنشأة ولقد تزامن ظهور نظم تخطيط موارد
 بالرغم من تغيرلمداخل التكلفة التقليدية  منشآتال حدة االنتقادات الموجهة الستمرار تطبيق

 نظم ظهرت ولقد .طبيعة البيئة التي كان يصلح في ظلها تطبيق هذا النوع من نظم إدارة التكلفة
 المنشأة وظائف بين داخلي تكامل إحداث على قادرة متكاملة معلومات نظمك مواردال تخطيط
 العمالء مع المعلومات بمشاركة يسمح خارجي وتكامل ، المحاسبية الوظيفة ومنها المختلفة

 وتخفيض ،اإلنتاجية وتحسين ،البيانات ازدواجية تخفيض من ذلك يصاحب بما والموردين،
 كافة الستخدام السليم التخطيط على منشأةال قدرة زيادةأخيرا و  ،العمالء رضا وزيادة ،التكلفة

 بهدف الموارد م تخطيطانظ استخدام إلى منشآتال وتسعى .ممكن استخدام فضلأ مواردها
 )2008Doran,  andMahony ’Oوالتطور.) والتكامل تتميز بالكفاءة أعمال إلى الوصول

 م تخطيط الموارد سيضمن تخفيض الفاقد من اإلنتاج، وتوفير الوقت، ٕوادارةاإذ أن تطبيق نظ
العملية اإلنتاجية بشكل آلي، وتحسين مستوى األداء، ورفع كفاءة وفاعلية سلسلة التوريد من 

المخزون، وترتيب العمل، ٕواتمام عمليات الشراء المخطط لها مسبقًا، ٕوادارة النقل خالل إدارة 
 (Shatat & Udin, 2012) .واإلمداد

 معلومات من يوفره لما نظرا إلدارة التكلفة شامل نظام  الموارد استهالك محاسبة نظام ويعتبر 
 على بناءا مستقبلية نظرة ويقدم وبعضها البعض، الموارد بين المتبادلة العالقات عن جوهرية

  (Clinton and Webber, 2004) لرغبات العمالء. ووفقا الموارد، من األنشطة متطلبات
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 الجيد التنفيذ ويعد .نشأةالم موارد تخطيط نظم إمكانات مع بالتكامل بقوة منه االستفادة ويمكن 
 استهالك محاسبة لنظام الفعا برنامجا يبني أن يمكن الذي األساس المنشأة موارد تخطيط لنظام

نظام التكامل بين نظم تخطيط موارد المنشأة و  أثر يضاحإل الدراسة هذه جاءتلذا  الموارد
 المستدامة التنافسية يزةالم حقيقلت الصناعية منشآتال دعم أداء فى الموارد استهالك محاسبة

 .التنافسية تهاوزيادة قدر 
 

 :إطار البحث -2
 

 :البحث مشكلة 1|2

 أولوياتها تحديد منشآتال على أصبح والتكنولوجية، والبشرية المادية الموارد محدودية ظل في  
 السوق  نطاق أتساعفي  المتمثلةو  حديثةال األعمال بيئة أفرزتها التى للتغيرات لالستجابة التنافسية
 المتعددة، البدائل بين من واالختيار  ، ممنفعته تقييم وتعظيم علي العمالء قدرة وزيادة ، التنافسي

 المنتج، مواصفات وتحسين وتطوير واالبتكار من التجديد مزيد علي الحصول في العمالءرغبة و 
إنتاجه  يمكن ما تسويق من بدال تسويقه يمكن ما إنتاج أي بالسوق  التوجه مفهوم منشآتال تتبني

 قيمة مفهوم إلي التسويقي المفهوم من التحول تم ما سرعان أنه إال. التنافسية القدرة دعم بهدف
 علي تعتمد القيمة هذهو   .الربحية مصدر هي المنتج قيمة المنشأة أن فيه تري  مفهوم وهو المنتج،

 وموارد تاقدر  في دالة المواصفات تلك تعتبر المنتج، حيث لمواصفات اوتقييمه العمالء رؤية
 تصل أن المنشأة تستطيع ولكي .والتصنيعوالتصميم  المتخصصة التقنيات مناطق في المنشأة

 من لديها متاح هو ما كل تستغل المتاحة وأن قوتها نقاط جميع تستغل أن فعليها القيمة، هذه إلي
 وتوقعات رغبات تلبي منتجات جديدة لتطوير منافسيها عن بها تتميز تاوقدر  تاومهار  فكر

 تسويقية ببحوث تقوم أن عليها وأيضا السوق، في راواالستمر  النجاح لها يتحقق لكي العمالء
 والتي غيره عن للمنتج المميزة والمواصفات الخصائص وهي للمنتج القيمة ذات لتدرك الخصائص

 قيمة تحقيق عليها يترتب وتحقيقها الخصائص تلك فهم ألن ، المنشأة عمالء مع رغبات تتوافق
 (2003,عبد الرحمن) .قيمة للمنشأة تعظيم في األساسي وتعتبر العنصر للعمالء،

 تعمل على وجوب أساليبو  أدواتتبني وتطبق أن ت المنشآتفى هذا السياق يجب على و   
وتحديد تكلفتها بدقة، فضال عن توفير المعلومات والبيانات  واألنشطة العمليات تحسين وتطوير

م انظاألدوات ومن بين هذه ، المالية المالئمة للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وغير المالية
موجهة  مانظ وهف تهاوفاعلي تهالرفع كفاء أساسي ورئيسيعتبر عامل ي حيثموارد ال تخطيط

التنافسية من خالل تلبية متطلبات  تحقيق الميزة من ثم، و  المنشأةباألساس إلى تحسين أداء 
 (2015Chegini,  and Moghaddam( الجودة. عالية العمالء ضمن مواصفات
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 عملياتها من يعزز أن شأنه من الموارد تخطيط نظمل هاتبني أن تعتقد منشآت األعمال فمعظم  
 التكامل في الموارد تخطيط نظم إذ تساعد الضرورية، غير التكاليف وتقليل والقيمة، السرعة حيث
 بين بالمعلومات التشارك الفعال تحقيق خالل من المتنوعة، منشأةال وأنشطة سلسلة وظائف بين

 والمبيعات،  والعمليات، البشرية، والموارد والتمويل، مثل المحاسبة، ،منشآتلا وأنشطة أقسام
  ) ,2011Dezdar and Ainin(التوريد. وسلسلة والتسويق،

فى تكنولوجيا المعلومات وبصورة  كبيرةنحو إستثمار مبالغ  منشآتال العديد من لذلك اتجهت
متكاملة تغطى جميع جوانب موارد بإعتبارها تمثل نظم معلومات الخاصة فى نظام تخطيط 

 ( Venkataramanan andMabert,2001 (.منشأةالنشاط بال

تواجه عدة مشكالت في نظمها المالية  البيئة المعاصرةفي ظل  منشآتال ومما الشك فيه أن  
واإلدارية، مثل الموارد غير المخططة والمهدرة والقرارات الخاطئة الخاصة بالمنتجات، ونقص 

االهتمام بتخطيط التكاليف، كيفية المحاسبة عن تكاليف الطاقة العاطلة، باإلضافة الموارد، عدم 
كل هذه المشاكل تمثل القوة المحركة .تخاذ القراراتإلإلى عدم كفاية المعلومات لتقييم األداء و 

نظم تخطيط الموارد  ومن هذا المنطلق فإنللبحث عن مدخل جديد لحلها،  منشآتللالرئيسية 
واحدة من حزم البرمجيات األكثر استخداما في السنوات األخيرة، وتعد من أهم التطورات عتبر ت

لتكنولوجيا المعلومات باعتبارها مجموعة برمجيات متكاملة تساهم  في  منشآتال في استخدام
على االستخدام الفعال للموارد من خالل توفير مجموعه برمجيات متكاملة  منشآتال مساعدة إدارة

 (Dezdar, 2012. )المنشأة ة طلبات المعلومات فيلمعالج

 كيفية عن مالئمة معلومات توفر التكلفة إلدارة أداة  يعتبر محاسبة استهالك الموارد نظامو  
 اإلنتاجية زيادة في يساهم بما العاطلة الطاقات وتوظيف المتاحة، للموارد الكفء االستغالل

ا ومن ثم تتحدد مشكلة هذ التنافسي. هامركز  ودعم منشأةال أرباح زيادة وبالتالي التكلفة وخفض
مع المعلومات  والمعلومات الناتجة عنه نظام تخطيط الموارد كل من تحديد دور في البحث

وأنظمة المعلومات األخرى لتوفير نظرة واقعية وواضحة  نظام محاسبة استهالك المواردالخاصة ب
 ئهافي دعم أداعن تكاليف منتجاتها ومدى ارتباطها بكيفية استهالك مواردها منشأة إلدارة ال

وزيادة قدراتها التنافسية من خالل التركيز على الخصائص  وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة
الثقة والشفافية في المعلومات التكاليفية التى يتم و المستمدة من كل نظام لزيادة درجة الدقة 

واإلجابة على التساؤل التالي:هل يمكن  يها التخاذ القرارات االتشغيلية واالستراتيجية.اإلعتماد عل
حاسبة استهالك الموارد إلى دعم أداء مالتكامل بين نظام تخطيط موارد المنشأة ونظام يؤدى أن 

 ؟تحقيق الميزة التنافسية المستدامةو  الصناعية منشآت األعمال
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 :البحث هدف 2|2
م تخطيط موارد المنشأة انظ كل منبين التكامل أثر تحقيق  في إيضاح البحث هدف يتمثل  

 الصناعية منشآت األعمالل تحقيق الميزة التنافسية المستدامة فىونظام محاسبة استهالك الموارد 
   :وذلك من خالل قدراتها التنافسية دعمو 

تحقيق الميزة  فية نظام تخطيط موارد المنشأة كنظام إلنتاج المعلومات ودوره دراس  (1)
 .التنافسية المستدامة

تحقيق الميزة ودوره في  استهالك الموارد محاسبة نظامومقومات  عرض وتحليل مفهوم (2)
 .التنافسية المستدامة

استهالك م تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة االتكامل بين نظ إيضاح أثر تحقيق  (3)
 .الصناعية منشآت األعمالل تحقيق الميزة التنافسية المستدامة فى الموارد

تحقيق التكامل بين لدور  الصناعية عن فهمها وقناعتها منشآتال من ميدانيتقديم دليل  (4)
تحقيق الميزة التنافسية في م تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد انظ

 .الصناعية األعمالمنشآت ل المستدامة
 

 :البحث منهج 3|2

 يتمثل منهج البحث في:  
م تخطيط موارد المنشأة ونظام انظ لدور االستنباطي عند تناول اإلطار المفاهيمىلمنهج ا (أ)

 الشتقاق فروض البحث.و  تحقيق الميزة التنافسية المستدامة فيمحاسبة استهالك الموارد 
 من المتوقعة الفائدة مدى استقصاء طريق عن الفروض اختبار في االستقرائي المنهج (ب)

 فىم تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد ابين نظ التكامل تحقيق
وذلك كما يراها المشاركون فى  الصناعية منشآتلل تحقيق الميزة التنافسية المستدامة

 .الدراسة

  :فروض البحث 4|2
البحث يستخلص الباحث مجموعة من الفروض تتمثل من مشكلة البحث واألسئلة البحثية وهدف 

 في:
م تخطيط موارد انظممارسات معنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةت :الفرض األول

لرأى المشاركين فى  ا، وذلك طبقللمنشآت الصناعية تحقيق الميزة التنافسية المستدامةو المنشأة 
  .عينة الدراسة
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استهالك  نظام محاسبةممارسات بين معنوية ذات داللة إحصائية  وجد عالقةت الثاني:الفرض 
لرأى المشاركين فى  ا، وذلك طبقالصناعية منشآتلل تحقيق الميزة التنافسية المستدامةو الموارد 

  .عينة الدراسة
م تخطيط موارد االتكامل بين نظمعنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةتلثالث: الفرض ا

، الصناعية منشآتلل الميزة التنافسية المستدامة تحقيقو المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد 
 .لرأى المشاركين فى عينة الدراسة اوذلك طبق

 

 :البحث أمهية 5|2

 : إلىترجع أهمية هذه الدراسة 
موارد المنشأة  تخطيطم ابالرغم من وجود العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت نظ (أ)

والتي ربطت بين كل نظام منهما وبين مداخل أخرى إلدارة  الموارد ونظام محاسبة استهالك
التكامل  التكلفة إال أن هذا البحث يكتسب أهميته من عدم وجود دراسات قامت بدراسة أثر

التنافسية تحقيق الميزة  في الموارد ونظام محاسبة استهالكتخطيط موارد المنشأة بين نظام 
 تلعبه الذي والهام الحيوي  الدور إبرازو  الصناعية منشآتلل دعم القدرة التنافسيةو  المستدامة
 .وفاعلية بكفاءة قراراتها واتخاذ ، هاأعمال تسيير في من تحقيق التكامل المعلومات

 من المتوقع أن تؤدى نتائج هذا البحث إلى توفير دليل على الفوائد التي يمكن تحقيقها (ب)
 خفض منها قراريهمجاالت  في منشآت األعمال وتطلعات أهداف تحقيق في تساهم لعلها

 تدعم مستدامة تنافسية ميزة اهل يحققبما الوقت واستغالل األداء من العائد وتعظيم التكلفة
 األسواق. في اهاستمرار 

 

 :خطة البحث 6|2 
 الدراسة من المتبقية األجزاء تقسيم يمكن أنه الباحث يري  لهدفه، وتحقيقاً  البحث مشكلة ضوء في 

 : إلى عدة مباحث هي
  .الدراسات السابقة : أوال
 المفهوم والمتطلبات.المنشأة موارد  تخطيط مانظ  :ثانيا
 .الدعائم األساسيةو  األسسو  مفهومال نظام محاسبة استهالك الموارد : ثالثا
 الصناعية. منشآتامة للدالميزة التنافسية المست : رابعا

 فىم تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد اتحقيق التكامل بين نظ أثرخامسا:
 .الصناعية منشآتلل دعم القدرة التنافسيةو  تحقيق الميزة التنافسية المستدامة

 .ونتائجهثم يتبع ذلك خالصة البحث  ،الميدانيةدراسة ال :ساساد
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 الدراسات السابقة: -3
نظام محاسبة استهالك و  ، المنشأة موارد تخطيط نظم التي تناولت الدراسات من العديد أجريت
 وقدرتها الصناعية منشآتال في النظم هذه دور هذه الدراسات تناولت وقد كل على حده, الموارد
 الدراسات االقتصار علي يتم االستراتيجية ، وسوف التنافسية وتحقيق األهداف القدرة تعزيز على
 :التالي النحو علي استعراضها البحث والتي يمكن بموضوع الصلة وثيقة

 (Woo, 2007)دراسة ( 1)

 منشآتال في الموارد تخطيط نظام لتنفيذ الالزمة الحرجة العوامل تحديد إلى دراسة ال هدفت هذه 
 نظام تنفيذ لنجاح الحرجة عوامل النجاح أن إلى الدراسة وتوصلت  .الرائدة الصينية الصناعية

 إدارة الجماعي، العمل العليا، اإلدارة دعم تتمثل فى الصينية منشآتالفي  مواردال تخطيط
 الخصائص يضاف إليها الفعالة االتصاالت والتعليم، التدريب العمليات، المشروعات، تغيير

 .الثقافية
 (2007الكومي، ) دراسة( 2)
قد و  .محاسبة استهالك الموارد في إدارة الطاقة مدخلدراسة إلى تقويم استخدام هذه الهدفت   

يشكل إطار  ونظرية القيود استهالك الموارد توصلت الدراسة إلى أن التكامل بين مدخلي محاسبة
، كما تساعد النظرة الصناعية منشآتبالمحاسبيا أكثر شموال وذو جوهرية لمحاسبي التكاليف 

شأة في تحديد نقاط/ مواقع الطاقات غير المستغلة التكاملية بين المدخلين على زيادة قدرة المن
أوصت الدراسة باالهتمام بتغيير ثقافة و  .)الفائضة( وحجمها ودرجة تعقدها في الوقت المناسب

التنظيم بما يتالءم مع إدارة التكلفة واالتجاهات الحديثة، وتطوير األنظمة الداخلية المطبقة داخل 
 .منشآتال
 ( Al-Lawzi ،2008) دراسة( 3)
 األساسية والتحديات المخاطر وتوضيح الحرجة، تحديد عوامل النجاحهدفت هذه الدراسة الى  

 إلى الدراسة وتوصلت. موارد ال تخطيط نظام تطبيق عند الصناعية منشآتال مختلف تواجه التي
 وإجراءات  المنشأة تيجيةااستر  انسجام في تتمثل داخلية عوامل إلى تقسم المؤثرة العوامل أن

 المستخدمين دعم ،اتعو المشر  إدارة العليا، قواعد اإلدارة ماوالتز  دعم التغيير، قواعد العمل،
 اختيار عملية الخارجيين، دعم المستشارينفي  الخارجية العوامل , وتتمثلوالدعم التقني النهائيين،
 .مواردال تخطيط نظام ومزودي البائعين

 ( (Maleen and Michael, 2009دراسة (4)
والمحاسبة عن التكاليف على أساس  محاسبة استهالك الموارد نظامتقويم  ت هذه الدراسةتناول

كنماذج للتكاليف لنظم إدارة الجيل القادم. وقد ركزت الدراسة على المستند الي الوقت النشاط 
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من حيث االعتراف بالموارد العاطلة في مجمعات الموارد وكيفية المحاسبة عن  ظممزايا هذه الن
المحاسبة عن التكاليف نظام الطاقة العاطلة في ظل كل من نظام محاسبة استهالك الموارد و 

النشاط ، وقد تضمنت الدراسة اآلثار المترتبة على االعتراف بالموارد العاطلة زمن على أساس 
 نظام وقد توصلت الدراسة إلى أن وتبسيط عملية تحليل تكاليف الموارد. في كل من النظامين

يحاول التقاط التعقيدات التي تواجه األنشطة الصناعية المعاصرة وذلك  محاسبة استهالك الموارد
من خالل االعتراف بالعالقات المتشابكة المعقدة بين مجمعات الموارد وعناصر التكلفة وذلك 

امل مع نظام تخطيط موارد المنشأة وذلك إلدارة التعقيدات التي تواجه باالعتماد على التك
 .النموذج

  (Forslund, 2010) دراسة( 5)
 احتياجات ووصف ,مواردال نظم تخطيط استخدام من المتاحة القدرات تقييم دراسةال هذه تناولت  
 المقابالت على دراسةال اعتمدتو  .السوق السويدية في مواردال تخطيط لنظم الصناعية منشآتال

 .شركة سويدية (12)لمديرين المقابالت أجراء تم حيث المعلومات، كأداة لجمعالشخصية 
 كما . داءاأل على عام بشكل التأثير قدرة لديها مواردال تخطيط نظم أن الي الدراسة وتوصلت

 من داءاأل على ياإيجاب ينعكس مواردال تخطيط لنظم المستمر التطوير أنالدراسة  أثبتت نتائج
 .ت واإلمكانياتاالقدر  ناحية

   (Eshlaghi, et al, 2011) دارسة( 6)
الدراسة دور نظم تخطيط الموارد ومساهمته في تكامل المعلومات في سالسل  هذه تناولت  
وقد . والنظام  وريدسلسلة التفى سباب الضرورية للتكامل بين المعلومات األومناقشة  وريدالت

يزيد  ونظام تخطيط الموارد وريدبين كل من سلسلة الت إلى أن تكامل المعلومات توصلت الدراسة
النظم من خالل تكاملها مع  تلك التي تسعى لتطبيق منشآتال أنو التنافسية,  منشآتال من قدرات
دراسة اإلجراءات الحالية وأماكن الضعف بدقة وقدرة النظام على عليها يتوجب  وريدسالسل الت

 .إضافية لمثل هذا التطبيق ةكلفت منشأةلكي ال تتحمل الحل المشكالت 
 ( (Rahimi, et al,2014دراسة  (7)
 تهاعدم قدر و  المطبقة حاليا في المنشآتالمشاكل التي تواجهها نظم التكاليف تناولت هذه الدراسة  

محاسبة استهالك الموارد كنهج  نظام ظهور, كذلك أسباب فـي تلبيـة احتياجات نظـم إدارة التكلفة
ابتكاري في مجال المحاسبة اإلدارية يركز على المديرين بوصفهم المستخدمين الرئيسيين 

ينبغي أن وأوضحت الدراسة أن التركيز  للمعلومات ويوفر أفضل معرفة للمحاسبة اإلدارية.
از نواحي االختالف هدفت الدراسة إلى إبر و ينصب على الموارد واستهالكها في نظم التكاليف. 

المنشآت لتحقيق  بين نظام محاسبة استهالك الموارد ونظم التكاليف األخرى المطبقة حاليا في
. وأوضحت الدراسة أن نظام محاسبة إستهالك أهداف نظم إدارة التكلفـة فـي بيئة التصنيع الحديثة
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يمكـن وهذا  النشاط تكلفة علىنظام الو  نموذج التكلفة األلماني نهجين للتكلفة،مبين  جمعيالموارد 
 نظم إدارة التكلفة من تزويد المديرين بمعلومات أكثر ثقة واعتمادية التخاذ القرار.

 (Chepkoech and Noor, 2014) دراسة( 8)
 في التوريد سلسلة أداء في منشأةال موارد تخطيط أثر نظام على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 
عينة  وبلغت البيانات لجمع قائمة االستقصاء الدراسة هذه في واستخدمت الصناعية منشآتلا

 لنظم تخطيط الفّعال واالستخدام الناجح التنفيذ أن إلى الدراسة وتوصلت ( شركة.300) الدراسة
 العمليات تكامل منها، كثيرة مجاالت في سلسلة التوريد أداء تعزيز في يساهم أن يمكن الموارد

 والمرونة ،منشأةداخل ال المختلفة اإلدارات بين المعلومات تدفق وتعزيز التجارية الداخلية،
 .العمليات المخزون وتكاليف تخفيض وأخيراً  للعمالء، واالستجابة

 (Moghaddam and Chegini, 2015) دراسة( 9)
 واستخدمت ، منشآتلا في سلسلة التوريد إدارة في الموارد تخطيط نظم دراسة دورال هذه تناولت 

 من الدراسة مجتمع تكون , و منشآتلا من البيانات لجمع قائمة االستقصاء الدراسة هذه في
 عينة الدراسة التوريد، وبلغت وسلسلة منشأةال موارد تخطيط نظام مجال في المديرين والخبراء

 العامالن هما وعملية الرقابة اإلنتاج تخطيط أن هي الدراسة نتائج أهم وكانت . منشأة( 307)
 .التوريد سلسلة إدارة في تأثيرا األكثر

 (Spraakman,2015 )( دراسة 10)

 المحاسبة فاعلية على تحقيق الموارد نظم تخطيط أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 
الموارد يساهم بشكل كبير في توفير  نظم تخطيط تبنيّ  أن الدراسة نتائج وأوضحت اإلدارية،

 محركات على الموارد تشتمل تخطيط نظم أن كما القرار، اتخاذ عمليات تدعم معلومات دقيقة
 من اإلدارية المحاسبة وأنشطة وعمليات ناحية من الرأسمالية الموازنات لعمليات أعداد تغيير

 إدخال، معالجة، جمع، ألنشطة وأتمتها معايرتها خالل ومن تلك النظم تعمل حيث ناحية أخرى،
 الموازنات عمليات الموازنة، خصوصا المحاسبية العمليات جعل على المعلومات وتقرير تحليل،

 أكثر التكلفة عن األداء، والمحاسبة قياس التنبؤ، التشغيلية، المصروفات قوائم إعداد الرأسمالية،
 التنافسية تحسين القدرة كما تؤدى الي .التقارير وسرعة في إعداد تفصيلية، طبيعة وذات دقة،

 عالية العمل متطلبات تتوافق مع أفعال سريعة ردود امتالك على القدرة باتجاه نتيجة منشآتلل
 .والتعقيد التغيير

 and Tanis,2016)   (Ozyapiciدراسة( 11)
 اإلدارة الحديثة، متطلبات مواجهة عن نظام التكاليف التقليدى تناولت هذه الدراسة مشكلة عجز

 بحيث وأساليبها، أهدافها تطوير بغرض األنظمة هذه في النظر إعادة ضرورة ذلك على وترتب
هدفت الدراسة إلى إبراز نواحي االختالف بين نظام و . األولويات من خفض التكلفة هدف يكون 
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 حاليا في مجال الرعاية الصحية محاسبة استهالك الموارد وبين نظام التكاليف التقليدي المطبق
فـي تلبيـة احتياجات نظـم إدارة التكلفة وأنها تقف حائال أمام تزويد اإلدارة  تهمشكلة عدم قدر و 

نظام  على الدراسة ركزت وقد بالمعلومـات لتحقيق أهداف التميز التكاليفى للمنتجات| الخدمات.
 وكيفية الموارد مجمعات العاطلة في بالموارد االعتراف حيث من محاسبة استهالك الموارد

العاطلة وتوصلت الدراسة إلى أن أسلوب تخصيص التكاليف في ظل نظام  لطاقةا عن المحاسبة
 تحديد من تمكن ال التكاليف التقليدي على أساس الحجم ال يتناسب مع الظـروف الراهنة وأنها

دقيقة ، وأن تمييز الموارد العاطلة في نظام محاسبة استهالك الموارد  بصورة المنتجة الوحدة تكلفة
 دارة التكلفة من تزويد المديرين بمعلومات أكثر ثقة واعتمادية التخاذ القرار.يمكـن نظم إ

 

  السابقة الدراسات خالصة
 : يلى فيما السابقة الدراسات نتائج تلخيص يمكن 

 نظامم تخطيط الموارد على أثر تنفيذ تلك الاإقتصرت بعض الدراسات التي تناولت نظ 
تخطيط موارد المنشأة خاصة  نظامعلى األنشطة المحاسبية والمخاطر المرتبطة بتطبيق 

 ما يتعلق منها بأمن تلك النظم.
 على  تركز  معظم الدراساتالسابقة إال أن من اإلسهامات القيمة للدراسات  بالرغم

استخدام مدخل| نظام واحد دون غيره في سسبيل تخفيض التكلفة إقترانا بتحسين القدرة 
 استهالك ونظام محاسبة م تخطيط المواردانظ فى حين التكامل بين ,منشآتالتنافسية لل

 . ويزيد من قدرتها التنافسية للمنشآت الصناعيةالموارد قد يعزز من المزايا التنافسية 
  لإلدارة االستراتيجية  وأدوات معينة  م تخطيط المواردانظالسابقة بين  الدراساتلم تربط

تكامل العمليات  الى وبما يؤدى ،والرقابة  يساهم في فاعلية عمليات التخطيطمما  للتكلفة
دعم وبما يؤدى إلى  ،والمرونة واالستجابة للعمالء وتعزيز تدفق المعلومات ، الداخلية،

 المنشأة تعظيم قيمةلعلى المستوى اإلستراتيجى والتشغيلى فعال  نحو علىقرارات ال
  وتدعيم قدرتها التنافسية.

 م تخطيط الموارد اواالستخدام الفعال لنظ أوضحت بعض الدراسات أن التنفيذ الناجح
 التوريد إلدارة سلسلة يمكن انه أن يساهم في تعزيز أداء سلسلة التوريد وأظهرت يمكن

 .أدائها تحسين عمليات مع يتناسب م بمااالنظ اهذ تنفيذ عن الناتجة تاالتغير  مع التكيف
 التصنيع نظم يثة التى أفرزتها بيئةاإلدارية الحد تساعد األدوات واألساليب أن يجب 

 ميزة للمنشأة تحقق التي األفضل االستراتيجيات ووضع تحديد في المنشأة إدارة الحديثة
  .مستدامة تنافسية
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  منشآتلافي  اقصـور أنظمة التكاليف المطبقة حالي السابقة الدراساتتناولت بعض 
الحديثـة  المداخلفي توفير معلومات دقيقة عن تكلفة المنتج ، وأثر تطبيق  الصناعية

 .تـوفير معلومات دقيقة لمتخذي القرارو  ، رقابة وخفض التكلفة إلدارة التكلفة علـى
التكامل بين نظام تخطيط موارد  عالقة الى سوف تتطرق  أنها الحالية الدراسة يميز ما وأهم  

االستفادة من األثار اإليجابية لتلك العالقة في تلبيه و المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد 
تحقيق الميزة ل احتياجات اإلدارة من المعلومات التخاذ العديد من القرارات التشغيلية واالستراتيجية

 .وتدعيم قدرتها التنافسية الصناعية منشآتلل التنافسية المستدامة
 

 :املفهوم واملتطلباتختطيط موارد املنشأة  مانظ -4
  :مفهوم نظام ختطيط املوارد1|4
يعتبر نظام تخطيط الموارد من أهم النظم التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات بهدف الوصول إلى   

ة ويركز على النظم اإللية شأجميع األنشطة داخل المن على تكامل للمعلومات يحتوي منظام 
 كفاءة التشغيلية، وزيادة التكاليف خفض في ويساهم (Rajan and Baral, 2015). الحديثة

  وإحداث المناسب القرار التخاذ متكاملة وتقديم معلومات للعمالء، االستجابة وتحسين العمليات،
  التقارير. تسمح باستخراج متكاملة بيانات قاعدة وتوفير والخارجي، التكامل الداخلي

                                Ram, et al, 2013) WU and Wang, 2006 ;) 
على مجموعة برامج جاهزة تشكل فيما بينها برنامج واحد  نشأةم تخطيط موارد الماحتوي نظيو  

متكامل يهدف إلى رفع كفاءة أداء جميع األقسام بالمنشأة وبخاصة قسم اإلدارة المالية، وتسهيل 
 (Madapusia and D’Souza 2012) .عملية إعداد التقرير المالي عن عمليات المنشأة

 الوقت في السليمة القرارات بإتخاذ اإلدارة مساعدة إلى المنشأة موارد تخطيط مانظ هدفيو   
 من الرئيسية العمليات كافة لتحسين واإلجراءات، الممارسات أفضل تحديد خالل من المناسب

 األنظمة هذه أن حيث (Rashid and Patrick 2002,).والرقابة اإلدارة التنفيذ، التخطيط، حيث
 بيانات قاعدة في المتفرقة المعلومات وتجميع وتنسيق دمج خالل من التنافسية الميزة تحقق

  (Harrison ,(2004 المعلومات. على الحصول في والسرعة الدقة يحقق مما مركزية
 خالل من وكبير فعال بشكل اليومية المهام إنجاز في ساهمي أن الموارد تخطيط مالنظ ويمكن
 تقنين خالل ومن والجهد، والمال الوقت تستهلك أن يمكن التي األنشطة المتكررة تقليص

 التخطيط فاعلية، وتحسين أكثر بشكل الموارد إدارة في والمساعدة األساسية العمليات
زيادة المرونة في عملية إتاحة  لما سبقويضاف  (Business Software, 2010.)االستراتيجي

م االمعلومات وتحسين جودة التقارير والقوائم المالية كما يساعد تكامل التطبيقات الخاصة بنظ
على إنتاج معلومات فورية وبخاصة تلك المتعلقة باتخاذ القرارات والتي تخطيط موارد المنشأة 
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لمنشأة بل وعلى جميع عمليات سوف تؤثر بوضوح ليس فقط على نظم المعلومات المحاسبية با
 ىويوضح الشكل التالى اإلطار المفاهيم( Zafer Acar, 2015) Kocaoglu and المنشأة.

 موارد المنشأة.م تخطيط النظ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المنشأة م تخطيط مواردانظل المفاهيمى اإلطار( 1شكل رقم )
 (Rashid and patrick 2002,):  بتصرف المصدر

 في المعلومات نظم برمجيات فيه تتكامل الذي النظام المنشأة بأنه موارد تخطيط نظام ويعرف  
 نظام تخطيط الموارد كما يعرف ((Alballaa and Mudimigh,2011. موحدة بيانات قاعدة
 لخدمة وتصميمها تطويرها تم والتي النمطية، البرمجيات من حزمة على عتمدي تقنية مانظبأنه 
 من انطالقا لإلدارات المختلفة االحتياجات وخدمة للمنشأة األساسية والرئيسية العمليات جميع
 نظام هو شأةالمن موارد تخطيط نظامويرى الباحث أن  ((Farzaneh,2014.موحدة بيانات قاعدة

 جميع لخدمةواحدة  بيانات قاعدة في المعلومات نظم برمجيات فيه تتكامل متكامل، معلومات
 .اإلدارية والمستويات الوظيفية لإلدارات المختلفة واالحتياجات ةشأللمن الرئيسية العمليات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

تطبيقات 

 الخدمة

تطبيقات 

العمليات 

 الصناعية

تطبيقات 

 المخزون

تطبيقات ال

 المالية

 التقارير الشاملة

 للتطبيقات

إدارة الموارد 

 البشرية

 تطبيقات

المبيعات 

 والتوزيع

ن
دي

ور
لم

ا
ء 
ال

عم
ال

 

 المستخدمين

قاعدة البيانات 

 المركزية

المساهمين 

 والمديرون



506 

 

 ة: شأمتطلبات تطبيق نظام ختطيط موارد املن 2|4

فيما يتعلق بعمليات  منهجي ومسبق  تخطيط  شأةالمن موارد   تخطيط  نظام تنفيذ  يتطلب    
يتطلب   مواردالتخطيط  نظام باعتبار أن تطبيق االداراتاألقسام و ، والتنسيق بين مختلف شأةالمن

 أن عملية ، ذلك شأةإدارة المن إلى ووصوال باألفراد بدءا العمل تغييرا كبيرا في ممارسات وعالقات
قادرين على تدريب العاملين وتأهيلهم للتأقلم مع استخدام النظام   التغيير تحتاج إلى أفراد مؤهلين

متطلبات تطبيق نظام ويوضح الشكل التالي  ((Venkatraman and Fahd, 2016 .الجديد
 .التنافسية للمنشأة الميزةلتحقيق  شأةتخطيط موارد المن

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضوح األهداف 

 اإلستراتيجية

التوافق بين النظام 

 وهيكل المنشأة

 دعم اإلدارة العليا

كفاءة تنفيذ 

 المشروعات

 االتصاالت الفعالة

 دعم موردي النظام

إعادة هندسة والتغيير 

 العمليات

 تدريب وتعليم العاملين

فوائد نظام تخطيط 

 الموارد

 رضا العمالء
 المبيعات نمو زيادة
 السوقية الحصة زيادة
 المنتجاتجودة  زيادة

 رباحاأل نمو زيادة

 لتحقيق القدرة التنافسية للمنشأة المنشأة ( متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد2شكل رقم ) 
 السابقة الدراسات على بناءا من إعداد الباحث: المصدر                     

لتحقيق الميزة التنافسية  مواردالمتطلبات تطبيق نظام تخطيط  يتضح من الشكل السابق أن
 (  (Dezdar,2012تتمثل فى: للمنشأة
ويعني ذلك ضرورة تناسب  التوافق بني نظام ختطيط موارد املنشأة وعمليات املنشأة: )أوال(

، ومع جميع للمنشأة العمليات  المبنية  داخل نظام تخطيط الموارد مع الهيكل التنظيمي
الممارسات، وقدرتها على تلبية  الحاجة إلى التكامل بين جميع أقسام المنشأة من جهة، وبين 
جميع  الوظائف من جهة أخرى، وفي تحقيق التكامل بين جميع  الوظائف يجب أن تتوافق 
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لوقوف العمليات المبنية  داخل النظام مع احتياجات العملية الرقابية لتمكين أصحاب القرار من ا
 على نقاط الضعف والقوة في كل األنشطة واألعمال.

يعتمد نجاح تنفيذ نظام تخطيط موارد المنشأة على الدعم القوي  :العليا اإلدارة دعم )اثنيا(
والمستمر من قبل اإلدارة العليا، ألن هذا الدعم وااللتزام سوف تظهر نتائجه على كل المستويات 

مستوى االلتزام في المنشأة ككل. ومما يبرز الحاجة إلى دعم اإلدارية ، وسوف ينعكس على 
اإلدارة العليا أن تنفيذ نظام تخطيط موارد المنشأة ليست مسألة تغيير في نظم البرمجيات فقط، بل 
هي مسألة إعادة هيكلة المنشأة وتغيير في عملياتها، وهذا يتطلب توفير الدعم الكافي من قبل 

لنجاح تنفيذ نظام تخطيط موارد المنشأة. لذلك يجب علي اإلدارة العليا  كافة المستويات اإلدارية
العمل على تحقيق التكامل بين جميع الوظائف المعنية من جهة، والمشاركة خطوة بخطوة في 

 مراحل تطبيق النظام وتقييمه من جهة أخرى.
المشاكل التي قد تواجه يساعد االتصال على متابعة التنفيذ ومعالجة  :الفعال االتصال )اثلثا(

اإلدارية أو عبر  يعتبر االتصال الفعال سواء عبر المستوياتو  .المنشأةتخطيط موارد  تنفيذ نظام
تنفيذ إذ يعتبر من المتطلبات الواجب توفرها إلتمام ال المختلفة ضروري لنجاح المنشأةوظائف 

ت االتغير  وإحداث جعة،االتغذية الر ة وخططها، والحصول على شأرسالة المن عمليات التوجيه وفهم
االتصال لتحسين عملية لذلك يجب أن تدرك المنشأة أهمية  .تنفيذالحل االمطلوبة في جميع مر 

عمليات تطبيق نظام تخطيط الموارد من جهة، والعمل على توفير بنية تقنية سليمة تسمح  
 .م من جهة أخرى بالتواصل بين فريق نظام تخطيط الموارد والمستخدمين لهذا النظا

نظام   استخدام على المستخدمين تدريب يعد :التدريب على كيفية تطبيق نظام ختطيط املوارد )رابعا(
. لذلك يجب على المنشأة أن تعمل على النظام  لنجاح تنفيذ الجوهرية األمور تخطيط الموارد من

تولي هذه المهمة أفراد تدريب األفراد حول كيفية استخدام النظام من جهة، وان تعمل على 
وف متخصصين وذوي مستوى عال من الكفاءة من جهة أخرى، باعتبار أن العملية التدريبية س

 تساهم في تحسين مهارات وقدرات العاملين على إنجاز األعمال المتعلقة بتطبيق النظام.
Rajan and Baral, 2015)) 

 تنفيذ في ترغب التي منشآتال معظم :العملياتإجراء التغيريات املطلوبة وإعادة هندسة  )خامسا(
 فيها المستخدمة التنظيمية والهياكل األعمال عمليات تكون  أن جحر الم من مواردال تخطيط نظام
 المنشأة أن على يجب لذلك .مانظالقدمها ي التي المعلومات وأنواع وأدوات، هيكل، مع ةفقمتوا غير

التي تراها  القيام بكل التعديالت المنشأة على يجب  التغيير، حيث كيف يمكن لها إدارة  تعرف
 البرمجيات مع المنشأة عملياتوافق تف نظامال تطبيقمتطلبات  وافق معلتت ضرورية على العمليات

 (Madanhire and Mbohwa, 2016) .التنفيذ لنجاح األهمية بالغ ايعتبر أمر 
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 نه ضمان نجاحأإن اختيار المورد المناسب من ش :دعم موردي نظام ختطيط املوارد )سادسا(
في النجاح، إلى  النظام يساهم تطبيق في النظام مشاركة مورديو  الموارد، تخطيط نظام تنفيذ

بخطوة، السيما المراحل  ذلك فانه يجب على موردي النظام متابعة مراحل التنفيذ خطوة جانب
 الحد، عند هذا دعمهم يتوقف يجب أن وال النظام،ة في نشأالم ثقة يعززسوف  ذلك األولى الن

 لفائدة مستخدمي النظام. بل يجب عليهم تخصيص وتنظيم دورات تدريبية
بحجم الفوائد التي ستحصل عليها  النظام نجاح يقترن  :إدراك فوائد نظام ختطيط املوارد )سابعا(

 لمتطلبات االستجابة السريعةعلى تحقيق  قادر الموارد تخطيط نظام يكون  أن يجب المنشأة لذلك
مع المنشأة، كذلك  المتعاملين تحسين العالقات مع مختلف يساهم في والموردين وان العمالء

 المهام انجاز القرار وتسهيل يلمتخذجودة عالية  معلومات ذات يساعد المنشأة على توفير
 وتحقيق األهداف. وخفض الوقت الالزم ألدائها مما يضمن تحقيق االستغالل األمثل للموارد

 

 :األساسية ركائزالو  املفهوم واألسس نظام حماسبة استهالك املوارد -5
تتوقف نوعية المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي على نموذج التكلفة المستخدم في  

الممثلة تحليل وإدارة التكاليف للمساهمة في اتخاذ القرارات وتقييم األداء وتحقيق الكفاءة ل المنشأة
في زيادة القيمة للعمالء بأقل تكلفة، حيث تعبر إدارة التكلفة عن مجموعة من المفاهيم والنظم 
التي تستخدم إلمداد متخذي القرارات بمعلومات متصلة بالتكاليف، وذلك بغرض قياسها بصورة 

شأة دقيقة والرقابة على عناصرها وتخفيض تكلفه الموارد المستهلكة في إنجاز أنشطه المن
باإلضافة إلى تقييم األداء واتخاذ القرارات في ظل ظروف عالية المنافسة وضرورة إرضاء 
العمالء، وتحقيق ربحية في المدى القصير والحفاظ على المركز التنافسي في المدى الطويل، 
األمر الذى يساهم في تدينه التكاليف غير المستغلة التي ال يقابلها إيراد أو عائد سواء كانت 

 (2013,الدايم )عبدتكاليف تشغيلية أو رأسمالية مرتبطة بخلق وتشغيل الطاقة اإلنتاجية للمنشأة.
 

 :نظام حماسبة استهالك املوارد مفهوم 1|5
أسلوب من أساليب المحاسبة اإلدارية يمزج بين مزايا تركيز هو محاسبة استهالك الموارد نظام  

نظام قدمها الذى يعلى الموارد ومزايا الرؤية الخاصة باألنشطة/ العلميات لماني األ التكاليف نظام
، والتي تصاغ جميعا في نظام شامل لدعم قرارات المنشأة،  اطشالن أساس ليع التكاليف نظام

حيث أنه يقوم بتوفير نتائج دقيقة ومعلومات مفصلة تساعد متخذي القرارات في الحصول على 
 (Webber and Douglas, 2004) .منشأةيحتاجونها للوفاء باستراتيجيات الالمعلومات التي 

 نموذج يعكس حيث  Dynamic ديناميكي  نظام  الموارد  استهالك محاسبة نظام يعتبرو   
 حيث Integrated متكامل  ومدخل ، )في الوقت المناسب( حينه في البيئة في التغيرات  التكلفة
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 طريق عن للعمليات، متكامال اقتصاديا نموذجا ويوفر المالئمة  المنشأة  نظم  مع  يتكامل
  . عاطلة طاقة وموارد إنتاجية غير طاقة وموارد إنتاجية طاقة موارد إلى الموارد تصنيف طاقة

 منشأةأداة تدعم اتخاذ القرارات اإلدارية المتعددة في ال الموارد  استهالك  محاسبة ويعتبر نظام  
ويعظم استفادتها من نظم تخطيط الموارد من خالل قدرته علي حفظ وصيانة وتتبع وتجميع 

  (Okutmus, 2015) .المعلومات بشكل تفصيلي عن كافة نواحي النشاط التشغيلية والمالية
 يركز أنه في Comprehensive مدخل  شامل  الموارد  استهالك  محاسبة نظام  ويعتبر  

التكلفة  ، المتغيرة التكلفة ، النشاط أساس على التكلفة نفس الوقت يتضمن وفي الموارد على
الموارد  تخطيط  الثانوية  وأنظمة  التكاليف ، األولية التكاليف  ، المعيارية التكاليف  ، الكلية
 (Clinton and Keys, 2002) .النشاط أساس على

 بين جالدم نتيجة جاء الموارد كالاسته محاسبة مانظ ظهور أن حيتضالتالى  كلالش خالل ومن  
 ياامز  من االستفادة يمكن حيث اطشالن أساس ليع التكاليف ونظام لمانياأل التكاليف نظام

نظام شامل  والذى يمثل الموارد كالاسته محاسبة لنظام معاال طارإلا يال وصوللل النظامين
 .القرارات  اتخاذ  عملية تدعم التى  المعلومات المالئمةلإلدارة  روفي اإلدارية للمحاسبة

(Perkins and Stovall, 2011)  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموارد كالاسته محاسبة لنظام معاال طارإلا(:3شكل رقم)
 (Rahimi,et al,2014) :مع تصرف المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التركيز علي 
 المواردطاقة 

التركيز علي 
 األنشطة

 التركيز
 على

 استهالك
الموارد
GPK 

 على التركيز
 إدارة

 األنشطة
والعمليات
ABC 

RCA 

إدارة وتحليل 
 طاقة الموارد

 

إدارة وتحليل 
 العمليات



510 

 

 يركز أنه في Comprehensive مدخل  شامل  الموارد  استهالك  محاسبة نظام  ويعتبر 
 التكلفة ، المتغيرة التكلفة ، النشاط أساس على التكلفة نفس الوقت يتضمن وفي الموارد على
 الموارد تخطيط  الثانوية  وأنظمة  التكاليف ، األولية التكاليف  ، المعيارية التكاليف  ، الكلية
  (Clinton and Keys, 2002) .النشاط أساس على
 مزاياكما يوفر لإلدارة مزايا من منظور العمليات وبالتالي يكون تحليل وإدارة العمليات مالئما و    

 نظام فلسفه  وتقوم (2014،هالل) الطاقة مالئما. وبالتالي يكون تحليل وإدارة الموارد من منظور
وإن  الموارد، التكلفة هو استهالك  لحدوث  محاسبة استهالك الموارد على أن السبب األساسي

الموارد التكلفة تحدث ويتم مراقبتها على مستوى الموارد وليس األنشطة، ويتم تنظيم وتجميع هذه 
مجموعة من المخرجات   موارد مجمع   لكل يكون   بحيث  في مجمعات موارد متجانسة

  ((Ozyapici and Tanis,2017.ةتستخدمها موارد أخرى أو تستخدم إلنتاج المنتجات النهائي
 معلومات من ب ما يوفرهببس التكلفة، إلدارة فعالة أداة  المحاسبة استهالك الموارد نظام يمثلو  

 يمكن حيث.ةأو العاطل الفائضة ذلك الطاقات في كيفية استغالل الطاقة في المنشأة بما عن
 الطاقة أن ذلك ويترتب على القياس التكاليفى موضوعات القول إن طاقة الموارد تستهلك بواسطة

 فعالة إدارة إلى ستؤدى الطاقة قابلة للرقابة المباشرة أكثر من التكلفة وهذا يعنى أن إدارة تكون 
 (2013النشار &  الهلباوى )أفضل. بصورة للتكاليف

محاسبة  نظامن هناك مجموعة من األهداف التي يسعى أ القول ما سبق يمكن ضوء وفى
 (Grasso, 2005: )وهىاستهالك الموارد إلى تحقيقها 

مع تلك الموارد  ة وتكلف للموارد المتاحة   شاملة نظرة محاسبة استهالك الموارد نظام  وفري -
 لها. األمثلالتركيز على العالقات المتبادلة فيما بينها وكيفية االستغالل 

حيث يتم موارد العلى استخدام الفعالة الرقابة  فى محاسبة استهالك المواردنظام يساهم  -
تتبع كميات الموارد المستخدمة وكميات الموارد غير المستخدمة، وتحديد الطاقة غير 

في ترشيد تكاليف استهالك  هممستمر،مما يساو  دائمكل مورد بشكل لالفائضة( )المستغلة
 للموارد المتاحة.األفضل الموارد وتحقيق االستغالل 

المستخدمة  مدى تحقيق أهداف خفض تكاليف المواردمحاسبة استهالك الموارد نظام  قيسي -
رشيد تكاليفها الطاقة المستخدمة وت  وتنمية  العاطلة الطاقات تفعيل وغير المستخدمة بهدف

 ومن ثم زيادة قيمة العميل.
مبدأ السببية عند تحميل المنتجات بتكلفه الموارد محاسبة استهالك الموارد نظام يراعى  -

أكثر دقه  بصورة،مما يساعد في حساب تكلفة المنتج األنشطةالمستهلكة بواسطة 
 وموضوعية.
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 الءتحقيق قيمة مضافة للعممدى قدرة الموارد على محاسبة استهالك الموارد نظام  يظهر -
من خالل االستخدام األمثل للعالقات التبادلية بين الموارد بعضها البعض،وبين الموارد 

 واألنشطة.
 إلدارة التكلفة تنبع شامل كنظام محاسبة استهالك المواردنظام  تطبيق أن أهمية الباحث ويرى   
 الموارد  بعضها بين التبادلية العالقات كافة مراعاة من خالل جوهرية معلومات من يوفره لما

 بناءا على مستقبلية نظرة المتاحة, كما أنه يقدم للموارد أفضل استغالل يضمن البعض وبما
يكون لدى إدارة   حيث المنشأة قرارات  دعم في يساهم كما ، الموارد من األنشطة متطلبات

في كل المجاالت التشغيلية،  القرارات مالئمة التخاذ معلومات المنشأة القدرة على الحصول على
 دون فقد التبصر عن الرؤية األصلية للمنشأة. التكتيكية، واإلستراتيجية

 :حماسبة استهالك املواردنظام الركائز األساسية اليت يعتمد عليها  2|5
 أساسية تتمثل في : ركائزعلى ثالثة محاسبة استهالك الموارد نظام عتمد ي

 

 :للموارد ةاملالش النظرة)أوال( 
األنشطة  تساعد والتيبمفهومها الشامل  الموارد على محاسبة استهالك المواردنظام حيث يركز 

 وكذلك الطاقة المستخدمة عن للمديرين واضحة رؤية توفر وكذلك مخرجات إنتاج على والعمليات
 يهتم بالعالقات التبادلية بين كما (Ahmed and Moosa, 2011).الموارد استخدام كفاءة عن

الموارد بعضها البعض على اعتبار أن بعض الموارد تتواجد لخدمة موارد أخرى وبالتالي يجب 
توزيع تكلفتها لتلك لمورد، حيث إن المقصود بالموارد المستهلكة ليس الموارد المستهلكة بواسطة 

مما  ( ويتضح2010، الغرورى  ) رى.أيضا الموارد المستهلكة بواسطة موارد أخ ولكن فقطالنشاط 
 الذي االستثمار اتخاذ قرار من تبدأ الموارد استهالك محاسبة نظامل األولى الدعامة سبق أن

 هذا من الناتجة اإلضافية وتشكل الطاقة المنشأة ممتلكات تمثل موارد على عليه االستحواذ يترتب
 تعتبر التي موارد مجمعات في وضعها يتم التي الموارد في كدالة الطاقة دراسة ويتم القرار،
 ((Karaca and Kucuk, 2017. الطاقة إلدارة وسيلة

 :قائم على الكمية منوذجاستخدام )اثنيا( 
على مقاييس مخرجات قابلة للقياس الكمي لمجمعات محاسبة استهالك الموارد نظام  يعتمد

على تتبع التدفق العيني للموارد في صورة وحدات محاسبة استهالك الموارد نظام يركز و  .الموارد
كميه عند انتقالها من مجمع موارد إلى مجمع موارد آخر أو إلى موضوع القياس التكاليفى، حيث 
سيتم إجراء التتبع العيني للجزء المستخدم فقط كجزء من الطاقة النظرية، والجزء الذي ال يتنقل 

اس التكاليفى سيعتبر موارد غير مستخدمة يتم تقسيمها إلى مجمع موارد آخر أو إلى موضوع القي
إلى جزء غير مستخدم يمكن تخزينه وجزء غير مستخدم ال يمكن تخزينه يعتبر فاقد ثم يتم ترجمه 
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الكميات المستخدمة إلى تكلفه عن طريق استخدام التكلفة االستبداليه بالنسبة للجزء المستخدم 
 (Merwe and Keys, 2001)فقط.

 :التكلفة طبيعة)اثلثا( 
 التكاليف الثابتة بين الفصل هو محاسبة استهالك المواردنظام  األساسية التى يتميز بها السمة

 التكاليف من لكل مختلفة تحميل معدالت حساب ويتم للموارد،  مجمع كل في التناسبية والتكاليف
يعتبر استهالك الموارد هو سبب و ( Balakrishnan, et al., 2012) التناسبية. والتكاليف الثابتة

التكلفة، حيث أن للموارد طاقة غالبا ما يتم قياسها والتعبير عنها بوحدات المخرجات، والحصول 
نظام  ويفترض على هذه الطاقة بواسطة األنشطة )استهالك المورد( هو ما يسبب حدوث التكلفة.

 ثابت بشكل إما بها المرتبطة التكاليفمع  استهالكها يتم الموارد كل أن محاسبة استهالك الموارد
 .تناسبي بشكل أو

مستوى  مع تتنوع ال المستهلكة المدخالت كمية تكون  عندما :للموارد الثابت االستهالك
 .ثابتة تكاليف المدخالت تكاليف تعتبر لذلك التكاليفي، القياس موضوع أو المخرجات
 مستوى المخرجات مع تتنوع المستهلكة المدخالت كمية تكون  عندما :للموارد التناسيب االستهالك

 .تناسبية تكاليف المدخالت تكاليف تعتبر لذلك التكاليفي، القياس موضوع أو
   White, 2009)) :تنقسم التكاليف وفقا لعالقتها بمجمع تكلفه الموارد إلىو 

المجمع تكاليف أوليه وهي التكاليف التي تحدث داخل مجمع التكلفة ويمكن للمسئول عن  -
 التحكم فيها والرقابة عليها.

تكاليف ثانوية وهي التكاليف التي تحمل على مجمع تكلفه الموارد مقابل استفادته من  -
مجمع موارد أخر حيث تكون رقابة المسئول عن هذا المجمع محدودة على تلك التكاليف 

 إال بالقدر الذي يستهلكه هذا المجمع من موارد المجمعات األخرى.
 (Clinton and Webber, 2004:)هماطبيعة تكلفه الموارد الثانوية على بعدين أساسيين  ويعتمد
 :األول البعد

يمثل الطبيعة األولية والمتأصلة في التكاليف عند حدوثها مبدئيا والتي تكون إما ثابته أو تناسبيه 
 بالنسبة لنمط استهالك الموارد واستراتيجية المنشأة.

 :الثاني البعد
الطبيعة المحتملة للتكاليف التناسبية عند حدوث استهالك الموارد، وهي التي تفسر احتمال التغير 
التناسبي للتكاليف عند نقطه االستهالك، حيث ال تتغير الطبيعة األولية للتكاليف الثابتة مع 

أن تستهلك  نماذج استهالك الموارد، في حين أن الطبيعة األولية للتكاليف التناسبية تجعلها يمكن
 الستهالك.ابطريقه تتفق مع معاملة التكاليف الثابتة أو تظل متناسبة حسب نماذج 
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 :الصناعية منشآت األعمال يف املستدامة التنافسية امليزة -6
 وتحقق المنافسة، منشآتال من غيرها عن تميز المنشأة التي الخاصية إلى التنافسية الميزة تشير

 المنشأة فيه تتمتع مجال هي التنافسية الميزة نإ .المختلفة األطراف تجاه قويا لهذه المنشأة موقفا
 الميزة وتنبع التهديدات أثر من الحد أو الخارجية الفرص استغالل في من منافسيها أعلى بقدرة

 أو بالجودة التنافسية تتعلق الميزة قدو  ،المختلفة مواردها استغالل على قدرة المنشأة من التنافسية
 ألي ويمكن .والتطوير االبتكار أو التسويقية الكفاءة أو التكلفة على تخفيض القدرة أو التكنولوجيا

 تكون  أن هي على اإلطالق الطرق  هذه أهم ولكن عديدة بطرق  التنافسية الميزة منشأة أن تحقق
 الميزة  تكون  أن ويجب .منتجاتها يزيتم أن تكون قادرة على منخفضة أو تكاليف المنشأة ذات

 التي والنتائج األهداف مع استخدامها يتناسب وأن متجددة، مرنة، ومستدامة، مستمرة التنافسية
 مباشر بشكل التنافسية الميزة مفهوم ويرتبط والطويل. القصير في األجل بتحقيقها ترغب المنشأة

 أفضل أداء تظهر التي القدرات والعوامل من مجموعة وتشمل العميل، من المطلوبة بالقيمة
 بوضعها تهتم أن تنافسية عليها ميزة المنشأة تحقق لكي وبالتالي بالمنافسين، بالمقارنة للمنشأة

 (Ghatebi, et al., 2013) .الداخلية  وقدراتها الخارجى
 إشباع علي قادرة لعمالئها قيمة خلق علي القدرة تمتلك كانت إذا تنافسية ميزة المنشأة وتمتلك  

 مواجهة من وتمكن المنشأة وتميزها اختالفها تؤكد فعالة، تنافسية استراتيجية خالل من رغباتهم
 والنمو البقاء لها تضمن ربحية معدل وتحقق السوقية ، من الحصة وتزيد المنافسة منشآتال

 عن االستراتيجي التميز علي تحقيق ة المنشأتقدر  في التنافسية الميزة أهمية وتكمن واالستمرار.
 والكفاءات الموارد في التميز خالل من ، للعمالء المقدمة المنتجات أو الخدمات في المنافسين

االحتفاظ بحصة مناسبة للمنشأة في السوق و  ، السائدة المنافسة ظل في المطبقة واالستراتيجيات
 إال تحقيقها يمكن ال األهمية وهذه. تحقق لها ربحية عالية وتضمن لها البقاء والنمو واالستمرار

 والمهارات المتميزة الموارد وهما التنافسية للميزة أساسيين مصدرين علي االعتماد خالل من
 بالعمالء واالحتفاظ ، المتميزة الجودة علي الحصول بكفاءة استغاللهما والذى يؤدى المتميزة
مدى نجاح ويتوقف  .للسوق  الوصول وسرعة االستجابة سرعةو  ،التكلفة وخفض ،والئهم وضمان

في  المنشأة وقدرتها على االستمرار في المنافسة على مدى التحسين المستمر الذي تحققه
 األتية: مستويات األداء المتعلقة بالعوامل

يعتبر عامل التكلفة من العوامل الحاسمة في تحديد الموقف التنافسي للمنشأة  :التكلفة)أوال( 
حيث أصبحت الميزة التنافسية للمنشأة التي تستطيع تقديم منتجاتها إلى األسواق بأعلى مستوى 

 جودة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة.
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في أسرع وقت للتغيرات في يقصد بالمرونة قدرة المنشأة على االستجابة  :املرونة واالبتكار)اثنيا( 
احتياجات العمالء وتوقعاتهم. ويعتبر توافر المرونة متطلب أساسي الستراتيجية التصنيع في ظل 
ظروف المنافسة السائدة. أما االبتكار فيقصد به قدرة المنشأة واستمرارها في تقديم منتجات جديدة 

اح المنشأة وذلك لسببين زيادة حدة إلى األسواق. ويعتبر االبتكار متطلبا أساسيا الستمرار نج
المنافسة، سرعة تغير أذواق وتفضيالت العمالء مما أدى إلى قصر دورة حياة المنتجات والحاجة 

 إلى منتجات جديدة.
يقصد بالجودة مدى توافق المنتج في المواصفات واألداء مع المعايير المحددة له  :اجلودة)اثلثا( 

كبيرة لتحسين جودة منتجاتها مبكرا جدا عند مرحلة تصميم المنتج جهودا  منشآتال مقدما. وتبذل
 بدال من االنتظار وفحص الجودة بعد اإلنتاج.

يؤثر الوقت على نجاح المنشأة حيث تقع المنشأة تحت ضغط اإلسراع  :مواعيد التسليم)رابعا( 
ة والسرعة في في أداء الوظائف واألنشطة المختلفة حتى يمكنها الوفاء في المواعيد المحدد

 االستجابة لطلبات العمالء، والوفاء بمواعيد التسليم.
 

يف حتقيق ستهالك املوارد إموارد املنشأة ونظام حماسبة  ختطيط مالتكامل بني نظا أثر -7
 :امليزة التنافسية املستدامة

 العالية التقنيات على االعتماد المعلومات، وزيادة تكنولوجيا في مذهالا تطور  احالي العالم يشهد  
 التصنيع نظم بيئة في وسريعة كثيرة األخيرة تغيرات اآلونة في حدثت المجاالت، حيث جميع في

 الصناعية التقنيات أدى اختيار حيث المعلومات، تقنية في السريع كمردود للتقدم الحديثة،
الرقابة  طرق  وفي تكاليفها، وهياكل أدائها، وطرق  نوعية األنشطة، في هائلة تغيرات إلى المتقدمة
 تكاليف تخفيض في تكمن الصناعية أصبحت منشآتلل التنافسية المحددات فإن وبالتالي عليها،
 لتكون المحصلة السوق، في تكاليفها خفض في والريادة الصدارة نحو امتالك والسعي إنتاجها
 منشآتال ومما ال شك فيه أن .لبقائها واستمرارها وكافية معقولة ربحية معدالت تحقيق النهائية

 تسعى لتدعيم القدرة التنافسية التى تتمتع بها للحفاظ على الحصة السوقية لمنتجاتها في مواجهة
المنافسة من خالل االستخدام الكفء للموارد بهدف تخفيض األنشطة التي ليس لها  منشآتال

التكلفة، الوفاء بمواعيد التسليم, ومن قيمة مضافة ومن خالل التميز المتمثل في الجودة، المرونة، 
 خالل أساليب وأدوات تمكن إدارة المنشأة من تحقيق ذلك وبما يضمن أفضل قيمة للعمالء.

محاسبة استهالك الموارد من أهم الوسائل اإلدارية  نظامنظام تخطيط موارد المنشأة و ويعتبر 
. إذ أن نقطة البداية للوصول منشأةللوصول إلى مستوى تنافسي يساهم في رفع كفاءة وفاعلية ال

محاسبة استهالك الموارد ، من خالل إحداث التكامل الداخلي  نظام إلى هذا المستوى تتمثل بدعم
. مواردالتخطيط والتى يوفرها نظام  بين كافة المستويات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال
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تكامل جميع وظائف المنشأة بموارد الم تخطيط انظبكما يساعد تكامل التطبيقات الخاصة 
إنتاج معلومات فورية وبخاصة تلك المتعلقة باتخاذ القرارات والتي و ومشاركتها في قواعد البيانات 

م تخطيط اإطار التكامل بين نظ التالىشكل ويوضح ال سوف تؤثر على جميع عمليات المنشأة.
 .تحقيق الميزة التنافسية المستدامةالموارد في  موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك
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  :حتقيق امليزة التنافسية املستدامةيف موارد املنشأة  ختطيط نظام أثر 1|7
 الصناعية منشآتلل تحقيق الميزة التنافسية المستدامة فى أثر نظام تخطيط موارد المنشأةيتضح 

 من خالل دوره في تحقيق األتى: 
  :دور نظام ختطيط موارد املنشأة يف حتقيق رضا العمالء  )أوال(

، ويجعل إمكانية التواصل عمالئهاة قاعدة بيانات عن كل شأموارد للمنالظام تخطيط نيوفر   
 خالل منعمالء لل أعلى درجات الرضا تحقيق الحرص على  معهم أكثر مرونة ، وهو ما يعني

المقدمة لهم، كما أن هذا النظام يوفر قاعدة بيانات لكل الشكاوي المسجلة من طرف  الخدمات
ة، شأوالئه للمن به وزيادة االهتمام تعمل على معالجتها، وهو ما يعني شأة، مما يجعل المنالعمالء

خدمات  من جديد هو ما كل وتطوير ة من ابتكارشأإضافة إلى هذا فان النظام يمكن المن
 .عمالئها احتياجات وتوقعات لتقابل ومنتجات

  :جودة املنتجاتدور نظام ختطيط موارد املنشأة يف حتسني  )اثنيا(
 الوصولمن خالل إمكانية المحافظة على عالقاتها المتميزة  شأةمنللموارد اليوفر نظام تخطيط   

واإلتقان التي يوفرها نظام تخطيط  السرعة والدقة خالل من درجاتها أقصى إلىالمنتجات  بجودة
جودة المنتجات تحسين لمن إتباع الطرق الحديثة  نشأةمكن نظام تخطيط موارد الميكذلك موارد،ال

واألساليب الحديثة في تحسين اإلنتاج، والتي تقلل من هدر الوقت  من خالل اعتماد التكنولوجيا
 وجعلها هدفا أساسيا لها. منشآتالطاقة اإلنتاجية لل زيادةوتخفيض التكاليف، مما يعني 

 دور نظام ختطيط موارد املنشأة يف زايدة حجم اإلنتاج:  )اثلثا(
نظام تخطيط موارد المنشأة كل المعلومات التي من شانها رفع قدرة المنشأة بهدف االنتهاء يوفر   

من العملية اإلنتاجية في اقل وقت ممكن، باعتبار أن النظام يساهم كثيرا في تحسين طرق 
وأساليب اإلنتاج من خالل الرقابة على مراحله وتحسين جودته، وجدير بالذكر أن نظام تخطيط 

 Material Requirement من المواد االحتياجات تخطيط منشأة اوجد كامتداد لنظامموارد ال

Planning نظام تخطيط يساهم كذلك ، منشآتالذي كان موجه لتحسين آليات التصنيع في ال
ووضع حلول إبداعية  زيادة القدرة اإلنتاجية وتحسين إدارة الوظائف المختلفة،في موارد المنشأة 
 (2015Chegini,  and Moghaddam(.على العمليات اإلنتاجيةلتحقيق الرقابة 

 دور نظام ختطيط موارد املنشأة يف منو األرابح:  )رابعا(
 األمثل للموارد اإلستغاللإلى تدنية التكاليف من خالل  شأةنظام تخطيط موارد المنيسعى   

باعتباره نظاما متكامال، باإلضافة إلى ذلك فان النظام يعمل على زيادة استثمارات  المتاحة
 وهو ما يؤدي إلى تعظيم األرباح في النهاية. أنشطتهاة وتوسيع شأالمن
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 : العاملنية يف حتقيق رضا نشأدور نظام ختطيط موارد امل )خامسا(
بتحقيق التواصل فهو يمنح لألفراد الحرية للتعبير عن كل  نشأةيسمح نظام تخطيط موارد الم  

الصعوبات والعراقيل التي تواجههم أثناء تأدية مهامهم، كما أن النظام يسهل للفرد انجاز العمليات 
من العمل  المتعلقة بالمهام المكلف بها، خاصة انه يوفر له كل اإلمكانيات التي من شانها التقليل

كفاءته  ورفع ،قدراته وتنمية تطوير ضافة إلى هذا فان النظام يمكن الفرد منالروتيني التقليدي،إ
 من الفاقد تخفيض مما يساهم فى برامج التدريب الهادفة التي يتحصل عليها خالل منوفاعليته 
 .العمليات في الالزم الوقت وتقليل التكاليف، تقليل في اإلنتاج،

 

 :حتقيق امليزة التنافسية املستدامةيف  حماسبة إستهالك املوارد نظام أثر 2|7
 منشآتلل تحقيق الميزة التنافسية المستدامة فىمحاسبة إستهالك الموارد  نظامأثر يتمثل 

 :األتي من خالل دورة في تحقيق الصناعية
 المستمر البحث خالل من التكلفة خفض في المستمر والتطوير التحسين برامج هدف دعم )أوال(

 وتحسين اآلالت، إلعداد المطلوب الوقت وتخفيض منه، والحد العمليات أنشطة في الفاقد عن
 البدائل عن بيانات ويقدم التشغيلية لإلدارة بيانات يوفر كما التكلفة، وتخفيض الجودة والمرونة

 والتطوير. التحسين قبل التكلفة من خفض في تستخدم التي
استهالك الموارد دعما ألنظمة اتخاذ القرار  محاسبة نظام يوفر نموذج التكاليف في ظل )اثنيا(

يساعد في إتخاذ القرارات مثل قرار  إلستراتيجيفعلى المستوى ا على مختلف المستويات اإلدارية
يساعد في فهم طبيعة التغير في سلوك التكلفة  التكتيكيوعلى المستوى  ، إدخال أو إستبعاد منتج

يساعد مما  يساعد في إدارة الطاقة التشغيليالمستوى وعلى  ، وطبيعة قرارات الشراء أم التصنيع
 .في ترشيد تكاليف استهالك الموارد وتحقيق االستغالل الكفء للموارد المتاحة

                                                    (Benjamin and Simon, 2003) 
الموارد، وذلك من خالل الربط مباشرة بين م نموذجا للرقابة على التكاليف على مستوى يقدت )اثلثا(

الموارد وموضوعات القياس التكاليفي.كما أنه يركز على إنشاء نموذج للتكاليف يدعم القرارات 
اإلدارية من خالل التطبيق الواضح لمبدأ السببية والذي يساهم في بناء نموذج تشغيلي  للمنشأة ، 

 .تهلك في تحقيق أهداف اإلدارةوهذا يعنى رسم خرائط  تدفق للموارد وكيف تس
دعم فلسفة التوجه بالعميل من خالل اإلدارة السليمة للموارد المستثمرة وتوجيهها نحو  )رابعا(

األنشطة األساسية ذات القيمة للعميل بناء على تخطيط مسبق يراعي توجهات السوق وتقليل 
الفاقد وما يترتب على ذلك من األنشطة التي ال تضيف قيمة للعميل والتخلص من في االستثمار 

األنشطة األساسية ذات القيمة للعميل وتحقيق أعلى درجات من التوافق بين تكاليف  تحسين أداء
 وأنشطة المنشأة وتفضيالت القيمة بالنسبة للعمالء.
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ز على أفضل الحلول بدء من عملية التخطيط االستراتيجي حيث يتم تحويل الرؤية يركالت )خامسا(
واألهداف الى استثمار فى الموارد من حيث الكمية المطلوبة والجودة والتكنولوجيا والمهارة  والرسالة

وهذا يتطلب تحديد الطاقة المتوفرة, تحديد المهارات التكنولوجيا, مستوى التدريب, الخصائص 
 التشغيلية للموارد لتحقيق أهداف المنشأة ولتحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

تكلفة اإلحالل بدال من التكلفة التاريخية لتحديد وحساب اإلهالك حيث تعكس  ماتخدسإ )سادسا(
التكلفة التاريخية كمية األموال المضحى بها وقت االستحواذ أو الحصول على الموارد، ولكن مع 
التغيرات في األسعار فإن التكلفة التاريخية ال تعكس بدقة تكلفة الفرصة البديلة للموارد. أما تكلفة 

الل فتعكس كمية األموال المطلوبة إلحالل الطاقة بأسعار اليوم، مما جعل هذا المدخل معنى اإلح
 المنتجاتبالتنبؤ بالكميات واألسعار، واستخدام تكلفة اإلحالل يحقق دقة أكبر في تحديد تكاليف 

 .األمر الذي يتالءم مع قرارات االستعانة بمصادر خارجية
اد الموازنات التخطيطية ووضع الخطط التشغيلية الستخدام فعالية إعد فى ةساهمالم )سابعا(
 يمكن وبالتالي طيطيةخالت الموازنة ضمن ططخت انها حيث عاطلةال الطاقة لىع السيطرةو الموارد 
 .ةشأالمن أهداف دمخي بما الطاقة كتلل يملالس هالتوجي

المستخدمة بهدف قياس مدى تحقيق أهداف خفض تكاليف الموارد المستخدمة وغير  (اثمنا) 
 تفعيل الطاقات العاطلة وتنمية الطاقة المستخدمة وترشيد تكاليفها ومن ثم زيادة قيمة العميل.

 

موارد املنشأة ونظام حماسبة استهالك املوارد يف حتقيق  ختطيط ماأثر التكامل بني نظ 3|7
 :امليزة التنافسية املستدامة

التى تتمتع بها للحفاظ على الحصة السوقية لمنتجاتها الى تدعيم القدرة التنافسية  منشآتال تسعى 
 او تخفيض بهدف للموارد والكفء الفعال المنافسة من خالل االستخدام منشآتال في مواجهة

 في المتمثل التميز خالل ومن قيمة مضافة لها ليس التي األنشطة من والخروج الفاقد تجنب
 المنشأة إدارة تمكن وأدوات أساليب خالل ومن ،التسليمالوفاء بمواعيد التكلفة،  الجودة، المرونة،

أثر التكامل بين نظم تخطيط موارد يتضح و  للعمالء. قيمة أفضل يضمن وبما ذلك تحقيق من
الصناعية  منشآتلل المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة

 في تحقيق األتى:  مامن خالل دوره
يساهم التكامل بين نظام محاسبة إستهالك الموارد والمعلومات الناتجة عنه مع المعلومات  )أوال(

الخاصة بنظم تخطيط الموارد في المنشأة وأنظمة المعلومات األخرى فى توفير نظرة واقعية 
وواضحة إلدارة المنشأة عن تكاليف منتجاتها ومدى ارتباطها بكيفية استهالك الموارد ، حيث 
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جري فصل تكاليف الموارد غير المستغلة بإجراءات تكاليفية منفصلة عن المنتجات بالشكل الذي ي
 يضمن عدم تضمين تكاليف المنتجات أية تكاليف خاصة بالموارد المتعطلة.

محاسبة  نظامالمنشأة و  من نظام تخطيط موارد كلاالستفادة من المزايا التي يوفرها  )اثنيا(
وذلك بتوفير  ، الميزة التنافسية المستدامة للمنشأةفي مجال إدارة الموارد وتعزيز  إستهالك الموارد

 ،البيانات والمعلومات إلدارة المنشأة بشكل يمكنها من تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة
 واتخاذ العديد من القرارات التي ترتبط فاعليتها بمدى دقه تحديد وقياس التكلفة حيث يوفر هذا
المدخل معلومات تساعد على التحديد الدقيق لتكاليف مسار تدفق القيمة وبالتالي تكلفة المنتجات 

 التي يتم إنتاجها داخل المسار.
الصناعية في تطبيق األساليب الحديثة في مجاالت التحسين  منشآتال مساعدة إدارة )اثلثا(

، ووضع جداول  وأساليب التخطيطوإدارة القيود، وتخطيط االحتياجات من المواد،  المستمر
اإلنتاج بالشكل الذي يجعل محاسب التكاليف عنصرا رئيسيا وداعما من الدعامات األساسية 

 لنجاح عملية التحسين المستمر ألنشطة المنشأة.
يساهم التكامل بين نظام تخطيط موارد المنشأة ونظام المحاسبة عن استهالك الموارد من  (رابعا) 

اإليجابية لتلك العالقة في تلبيه احتياجات اإلدارة من المعلومات التخاذ العديد  األثاراالستفادة من 
 من القرارات التشغيلية واالستراتيجية.

يؤدي االعتماد علي الحاسبات اآللية إلي تخفيض الوقت الالزم التخاذ القرارات ومن ثم  (خامسا)
الخاصة بنظام محاسبة إستهالك الموارد خفض تكلفة األنشطة ، كما أن معظم البرامج الجاهزة 

 تهدف إلي المساعدة في فهم إدارة التكلفة االستراتيجية ، وأثرها علي خفض التكاليف.
في مساعدة إدارة المنشأة في الكشف عن الموارد غير المستغلة وتكلفتها يساهم التكامل  )سادسا(

وفي تحقيق الدقة  ،على االجل الطويل  مما يمكن من توفير أداة مناسبة إلدارة التكلفة وتخطيطها
في قياس تكلفة المنتجات، والخفض اإليجابي للتكلفة مع المحافظة على المستوى المالئم للجودة 

 لدعم القدرة التنافسية للمنتجات في ظروف المنافسة الحالية.
والمالية الفعلية فى يحقق التكامل إنشاء نظام مؤتمت وبناء عالقات البيانات التشغيلية  )سابعا(

والعالقات بين الموارد ومسببات التكلفة واغراض التكلفة تكون محدثة بشكل  ،نظام أعمال شامل
 .اوتوماتيكى وتلقائى

 

   الدراسة امليدانية -8
يتناول هذا الجزء العناصر االساسية للدراسة اإلستقصائية من حيث اهدافها وتحديد مجتمع وعينة 
 الدراسة ومنهجية وادوات واجراءات الدراسة واالساليب االحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات. 
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 الدراسة   و فروض اوال : هدف
 : تهدف هذه الدراسة الى

م اأثـر التكامـل بـين نظـالختبـار  المصـرية الصـناعية األعمال لبيئة استقصاء إلي الدراسة تهدف  
 ،تخطــيط مــوارد المنشــأة ونظــام محاســبة اســتهالك المــوارد فــي تحقيــق الميــزة التنافســية المســتدامة

 تجميعهـا والتـي تـم للباحـث، تـوافرت التي البيانات ضوء في وذلك ، للمنشأة التنافسية القدرة وزيادة
. كمـا الصـناعية المنشـآت مـديري  خـالل مـن وتجمعهـا تم توزيعهـا التي االستقصاءقوائم  خالل من

 تهدف الى اختبار الفروض اآلتية:
 الفرض األول:

تحقيق و م تخطيط موارد المنشأة انظ ممارسات معنوية ذات داللة إحصائية بين وجد عالقةت  
  .لرأى المشاركين فى عينة الدراسة اوذلك طبق للمنشآت الصناعية الميزة التنافسية المستدامة

  الثاني:الفرض 
تحقيق و استهالك الموارد  نظام محاسبةممارسات معنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةت  

  .لرأى المشاركين فى عينة الدراسة اوذلك طبق للمنشآت الصناعية الميزة التنافسية المستدامة
 لثالث:الفرض ا

م تخطيط موارد المنشأة ونظام االتكامل بين نظمعنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةت 
لرأى  اوذلك طبق للمنشآت الصناعية وتحقيق الميزة التنافسية المستدامةمحاسبة استهالك الموارد 

 .المشاركين فى عينة الدراسة
 اثنيا : قياس متغريات الدراسة

 تتمثل متغيرات الدراسة فى :        
   :المتغيرات المستقلة وتشمل  (أ)
 وزيادةالميزة التنافسية المستدامة التي تدعم تحقيق  م تخطيط موارد المنشأةانظممارسات  -

 .للمنشآت الصناعية التنافسية القدرة
 وزيادةالميزة التنافسية المستدامة محاسبة إستهالك الموارد التي تدعم تحقيق م انظممارسات  -

 .للمنشآت الصناعية التنافسية القدرة
 وتتمثل في :الميزة التنافسية المستدامة )ب( المتغير التابع: ويعبر عن 

 .تحسين الجودةو  خفض التكلفة -                 زيادة النصيب السوقي للمنشأة. -
  .كفاءة استغالل الموارد -          .التركيز على التحسين المستمر -
 .ابتكار منتجات جديدة -               .العمالءسرعة االستجابة لمتطلبات  -
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 اثلثا : اساليب مجع البياانت 
 اعتمد الباحث فى الحصول على البيانات االولية الالزمة للدراسة واختبار الفروض على :

 .قائمة اإلستقصاء كوسيلة أساسية لجمع البيانات -أ
لقوائم اإلستقصاء موضوع وفهم المتلقين  أسلوب المقابلة الشخصية لضمان سالمة  -ب

 وضمان سالمة الردود. ،مغزى األسئلة ،الدراسة
 

 رابعا : جمتمع وعينة الدراسة 
في مدينة العاشر من رمضان  الصناعية المصرية المنشآت يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة

 تم وقد ةيصناع منشأة 20 علىواشتملت عينة الدراسة والسادس من اكتوبر  ومنطقه برج العرب
 على االستمارات توزيع تم حيث الدراسة، محل المنشآت علي استقصاء استمارة 110 توزيع

. وأمكن الوصول اليهم لعمل مقابلة شخصية التكاليف وأقسام المالية واألقسام باإلدارات المديرين
للرد على بعض االستفسارات المرتبطة بقائمة االستقصاء كمرحلة اولى ، ثم استيفاء اجابات 

( قائمة استقصاء وقد بلغ عدد قوائم االستقصاء 96قائمة االستقصاء كمرحلة ثانية وتم استالم )
استقصاء لعدم اكتمال االجابات بها  ة( قائم11( قائمة استقصاء وتم استبعاد )85الصحيحة )

  .%77وقد بلغت نسبة الردود 
 

 خامسا : وصف قائمة االستقصاء
حيث تضمنت تغطى الجوانب المختلفة للدراسة  لجمع بياناتتم تصميم قائمة اإلستقصاء   

أن تكون األسئلة  روعيوقد أقسام  خمسةسؤااًل وقد تم تقسيم أسئلة االستقصاء إلى عشرون 
 من هذا البحث كاآلتي: النظري واضحة. وهذه األقسام تم ترتيبها وفقًا لترتيب الجزء 

الميزة التنافسية المستدامة تحقيق  مؤشراتلى يتضمن هذا القسم أسئلة للتعرف ع القسم األول :
 .للمنشآت الصناعية التنافسية القدرة وزيادة

تحقيق التي تدعم  استهالك الموارد نظام محاسبةممارسات يعبر هذا القسم عن  :القسم الثاني
 .للمنشآت الصناعية التنافسية القدرة وزيادةالميزة التنافسية المستدامة 

الميزة تحقيق التي تدعم  م تخطيط موارد المنشأةانظممارسات يعبر هذا القسم عن  لث:القسم الثا
 .للمنشآت الصناعية التنافسية القدرة وزيادةالتنافسية المستدامة 

( للتعبير عن 5الدرجات الخمسة مرتبا من الدرجة رقم ) ذيوقد تم استخدام مقياس ) ليكرت(  
عدم توفر المقياس بدرجة  عن ( للتعبير1توفر ذلك المقياس بدرجة عالية الى الدرجة رقم )

  عالية.
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 سادسا :  االساليب االحصائية املستخدمة 
تم استخدام برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية للقيام بعمل التحليل اإلحصائي    

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version (20)  وتم استخدام
 االختبارات االحصائية التالية:

 Reliability Analysisاختبار تحليل المصداقية    (1)
اسلوب و  , الختبار فروض الدراسة   Regression Analysis تحليل االنحدار   (2)

stepwise ة المتغيرات المستقلة فى التأثير على المتغير التابع.ترتيب أهميل 
 

 سابعا : نتائج الدراسة                 
 Reliability Analysisاختبار تحليل المصداقية    ( 1)

 ( نتائج تحليل المصداقية1يوضح الجدول رقم )             
 (1جدول رقم )

 N of Items Cronbach's Alpha المتغير

 873. 21 مجموعة المتغيرات المستخدمة ككل
 Y       (7Y  ، 1Y(  6 .915  للمنشأة التنافسية الميزة  

 1X  (17X  ، 11X ) 7 .854 استهالك الموارد نظام محاسبة
 2X   (27X  ,21X) 7 .825 استهالك الموارد نظام محاسبة

 

ن مــدى تجــانس بنــود المتغيــرات ابيــل Cronbach's Alpha خكــرو نبــا –يســتخدم اختبــار ألفــا   
ـــة ـــاس ظـــاهرة معين ـــوافر المصـــداقية ألداة جمـــع  ، المســـتخدمة فـــي قي ـــار تت وفـــى ضـــوء هـــذا االختب

مـن الواحـد Alpha  البيانات ويكون هناك تجانس و اتساق كبير بين المتغيرات كلما اقتربت قيمـة
والنسـبة المقبولـة  مـن الصـفر. Alpha الصحيح بينما يكون هنـاك عـدم تجـانس كلمـا اقتربـت قيمـة

( ان هنـاك درجـة عاليـة 1ويوضح الجـدول رقـم ) أكثر.ف %60بالدراسات اإلجتماعية لتلك النسبة 
بـين مجموعـة المتغيـرات المسـتخدمة ممـا يـدل علـى  Alphaمن التجـانس واالتسـاق تعكسـها قيمـة 

 حسن اختيار مجموعة متغيرات الدراسة.
 

 : الختبار فروض الدراسة مناذج االحندار – 2
 االولاختبار الفرض 

تحقيــق و م تخطــيط مــوارد المنشــأة انظــ ممارســات معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين وجــد عالقــةت 
 .لـــرأى المشـــاركين فـــى عينـــة الدراســـة اوذلـــك طبقـــ للمنشـــآت الصـــناعية الميـــزة التنافســـية المســـتدامة

 ( ملخص نتائج نموذج االنحدار.2ويوضح الجدول رقم )
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 (2جدول رقم )

 حيث تمثل :
    Y  للمنشآت الصناعية تحقيق الميزة التنافسية المستدامةتابع التمثل المتغير. 
  1X            تخطيط موارد المنشأة ماممارسات نظ المستقل تمثل المتغير. 
التحديد المستخدم معنوية النموذج حيث ان معامل  البسيطاوضحت نتائج نموذج االنحدار  

تحقيق الميزة والمتغير التابع ) (م تخطيط موارد المنشأةانظممارسات المتغير المستقل ) لنموذج
يعنى انه  مما )=sig.851.262F ,000( وأن ).2R Adj .=417(هي( التنافسية المستدامة

تحقيق الميزة التنافسية ( يمكن القول انه يوجد اثر ذو داللة احصائية بين %99وبمستوى ثقة )
معامل انحدار نموذج ان الكما اوضحت نتائج  . نظم تخطيط موارد المنشأة وممارسات المستدامة

 اقل من عند مستوى  معنويةوهى قيمة  .)1B=  )689 المتغير التابع على المتغير المستقل
نظم تخطيط موارد معنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةت بأنهقبول الفرض وهذا  (01.)

وذلك طبقا لرأى المشاركين فى  للمنشآت الصناعية تحقيق الميزة التنافسية المستدامةو المنشأة 
  .عينة الدراسة

 الثاينالفرض اختبار 
تحقيـق و  معنوية ذات داللة إحصائية بين ممارسات نظام محاسبة إستهالك المـوارد وجد عالقةت  

ــــــزة التنافســــــية المســــــتدامة ــــــ للمنشــــــآت الصــــــناعية المي لــــــرأى المشــــــاركين فــــــى عينــــــة  اوذلــــــك طبق
 ( ملخص نتائج نموذج االنحدار.3ويوضح الجدول رقم ).الدراسة

 (3جدول رقم )

 حيث تمثل : 
      Y              للمنشآت الصناعية تحقيق الميزة التنافسية المستدامةالتابع  المتغيرتمثل. 
   2X       ممارسات نظام محاسبة إستهالك الموارد تمثل المتغير المستقل. 

التحديــد المســتخدم معنويــة النمــوذج حيــث ان معامــل  البســيطاوضــحت نتــائج نمــوذج االنحــدار   
تحقيـق الميـزة والمتغيـر التـابع ) (ممارسات نظام محاسبة إستهالك المواردالمتغير المستقل) لنموذج

ممـا يعنـى  )000sig ., 956.921=F(وأن  ).2R  Adj .=870 (( هـى التنافسـية المسـتدامة

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج
B t Sig. 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

 

Sig. 

  

1 
 .297 1.399 .166  

.744 

 

.741 

 

226.851 

 

.000(a) 
1X .896 15.062 .000 

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج
B t Sig. 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

Sig. 

  

2 
 .107 .441 .66  

.712 

 

.708 

 

192.659 

 

.000(a) 
2X .924 13.880 .000 
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ـــه وبمســـتوى ثقـــة ) ـــين %99ان ـــر ذو داللـــة احصـــائية ب ـــه يوجـــد اث ـــق الميـــزة ( يمكـــن القـــول ان تحقي
نمـوذج ان الكمـا اوضـحت نتـائج   .وممارسات نظام محاسبة إستهالك المـوارد التنافسية المستدامة

عنـد  معنويـةوهـي قيمـة   .)B=  )492 2 معامـل انحـدار المتغيـر التـابع علـى المتغيـر المسـتقل
معنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةبأنه ت وهذا يعنى قبول الفرض (01.)اقل من  مستوى 

 للمنشـآت الصـناعية تحقيـق الميـزة التنافسـية المسـتدامةو  ممارسات نظـام محاسـبة إسـتهالك المـوارد
 .وذلك طبقا لرأى المشاركين فى عينة الدراسة

 الثالثاختبار الفرض 
م تخطــيط مــوارد المنشــأة ونظــام االتكامــل بــين نظــمعنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين  وجــد عالقــةت

لـرأى  اوذلـك طبقـ للمنشـآت الصـناعية وتحقيق الميزة التنافسية المستدامةمحاسبة استهالك الموارد 
 .المشاركين فى عينة الدراسة

 ( ملخص نتائج نموذج االنحدار.4يوضح الجدول رقم )و 
 (4جدول رقم )                                    

رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج

 

B 

 

t Sig. 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

Sig. 

 
3 

 

 .125  .609 .544 
 
 

.806 

 
 

.801 

 
 

159.747 

 
 

.000(a) 1X .541 6.104 .000 

2X .462 4.944 .000 

 يث تمثل :ح
Y                 للمنشآت الصناعية الميزة التنافسية المستدامة تحقيق التابعتمثل المتغير. 

    1X       م تخطيط موارد المنشأةانظ ممارساتتمثل المتغير المستقل األول. 
    2X    ممارسات نظام محاسبة إستهالك الموارد الثاني تمثل المتغير المستقل. 

التحديد معامل  المتعدد المستخدم معنوية النموذج حيث ان االنحداراوضحت نتائج نموذج 
ممارسات نظام محاسبة  ،م تخطيط موارد المنشأةانظ ممارساتالمتغيرات المستقلة ) لنموذج

 وأن ).2R Adj .=801(هي(تحقيق الميزة التنافسية المستدامة) التابع ( والمتغيرإستهالك الموارد
.000) (F=159.747, sig ( يمكن القول انه يوجد اثر ذو %99يعنى انه وبمستوى ثقة ) مما

 ،م تخطيط موارد المنشأةانظكل من  تكاملو  تحقيق الميزة التنافسية المستدامةداللة احصائية بين 
معامل انحدار المتغير التابع نموذج ان الكما اوضحت نتائج  . نظام محاسبة إستهالك الموارد

اقل من  عند مستوى  معنويةوهي قيم  .1B=   541. ، 2B= 462على المتغيرات المستقلة 
التكامل  تحقيقمعنوية ذات داللة إحصائية بين  وجد عالقةته وهذا يعنى قبول الفرض بان (01.)

 الميزة التنافسية المستدامةوتحقيق بين نظم تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد 
 .وذلك طبقا لرأى المشاركين فى عينة الدراسة للمنشآت الصناعية
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ترتيب الستبعاد األثر المشترك بين المتغيرين المستقلين و  stepwiseتم االعتماد على اسلوب و   
أن المتغير stepwise تهما فى التأثير على المتغير التابع. ولقد تبين من تطبيق أسلوب أهمي

تحقيق الميزة  ، على المتغير التابع( 1X) ممارسات نظام تخطيط موارد المنشأة ،األول المستقل 
حيث انه ظهر في يأتى فى المرتبة األولى للتأثير فى المتغير التابع ،  Y) التنافسية المستدامة )

المتغير التابع المتغير المستقل الثاني  فىالنموذج األول فقط . ثم يأتي في المرتبة الثانية للتأثير 
 النموذج الثاني في( حيث ظهر المتغيرين المستقلين 2Xممارسات نظام محاسبة استهالك الموارد)

( 5الجدول رقم ) فيكما يتضح من النتائج الواردة  .المتغير التابع فيوكل منهما معنوي التأثير 
 .stepwise اسلوب ملخص نتائج نموذج االنحدار

 (5جدول رقم )                                   
رقم 

 النموذج

متغيرات 

 النموذج

 

B 

 

t Sig. 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

Sig. 

النموذج 
 1X .896 15.062 .000 األول

 
.744 
 

 
.741 

  
226.851 

 
.000(a) 

 
النموذج 

 الثاني

 1X  

 
.552 6.239 .000 

 
 

.803 

 
 

.798 

 

 
157.272 

 

 
 

.000(a) 

2X  .451 4.815 .000 

 
 

 النتائج والتوصيات  -9
  النتائج –اوال 

 :من خالل الدراسة النظرية وقد توصل الباحث الى النتائج التالية 
 من االنتقال ادارة المنشآت على يفرض مثالية بصورةنظام تخطيط موارد المنشأة  تطبيقأن  -

 المنشأةوظائف  جوانب لكافة المنظم بالتقييم تعنى متقدمة الى انظمة النظم التقليدية تطبيق
المالية  غير والمقاييس المالية بالمقاييس واالهتمام فى ادارة التكلفةأدوات إدارة التكلفة  واستخدام

 .التصنيع عمليات أداء وطرق  أساليب وتحسين تطوير بهدف
ومدى قوة المركز التنافسي  ،تتأثر الميزة التنافسية للمنشأة بعاملين هما المنافسة التي تواجهها -

رفع   يساهما فى أنتخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة إستهالك الموارد م الها, ويمكن لنظ
قدرة  زيادةوبالتالى  كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين جودة المنتجات واالدارة الجيدة للتكلفة

 المنشأة التنافسية.
بميكنة وتكامل جميع وظائف المنشأة ومشاركتها في قواعد  نشأةم تخطيط موارد الماسمح نظي  -

زيادة مما يساهم في البيانات والحصول على معلومات التشغيل الفوري لنظم المعلومات 
 .الماليةالمرونة في عملية إتاحة المعلومات وتحسين جودة التقارير والقوائم 
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م تخطيط موارد المنشأة بهدف توفير ايعمل نظام المحاسبة عن استهالك الموارد جيدا مع نظ -
معلومات تشغيلية أكثر دقة تساعد في التحليل عند أدنى مستويات التشغيل لتحديد التكاليف 

 على نحو دقيق.
 التحسينالصناعية في تطبيق األساليب الحديثة في مجاالت  المنشآتمساعدة إدارة   -

 المستمر، وإدارة القيود، وتخطيط االحتياجات من المواد، وأساليب التخطيط، ووضع جداول
اإلنتاج بالشكل الذي يجعل محاسب التكاليف عنصرا رئيسيا وداعما لنجاح عملية التحسين 

 المستمر ألنشطة المنشأة.
استهالك الموارد من يساهم التكامل بين نظام تخطيط موارد المنشأة ونظام المحاسبة عن   -

االستفادة من األثار اإليجابية لتلك العالقة في تلبيه احتياجات اإلدارة من المعلومات التخاذ 
 العديد من القرارات التشغيلية واالستراتيجية.

ولهذا  المنشأة، وظائف كافة بين الربط وأداة  حلقة الوصل هو المعلومات تكنولوجيا قسم يعتبر  -
 سوف والكفاءة العالية بالجودة تميزيالذى  أةالمنش موارد تخطيط ماظن فأن تطبيق السبب
ة النجاح شأمستويات عالية من األداء وجودة المخرجات حتى تحقق المن تحقيق في يساهم

 .وتحافظ على ميزتها التنافسية
 :يلى ما تبين الفروض اختبارات نتائج ومن

م انظمعنوية ذات داللة إحصائية بين ممارسات  وجد عالقةتفي شأن الهدف األول للبحث  -1
لرأى  اوذلك طبق للمنشآت الصناعية تحقيق الميزة التنافسية المستدامةو تخطيط موارد المنشأة 

 :المشاركين فى عينة الدراسة
م تخطيط انظلممارسات توصل الباحث من خالل الدراسة التطبيقية الى انه يوجد تأثير معنوي  

تحقيق الميزة وإنها تؤثر بشكل إيجابي على  تحقيق الميزة التنافسية المستدامةعلى  موارد المنشأة
معنوية ذات  وجد عالقةتوهذا يعنى قبول الفرض بأنه  .للمنشأت الصناعية التنافسية المستدامة

 تحقيق الميزة التنافسية المستدامةو م تخطيط موارد المنشأة انظداللة إحصائية بين ممارسات 
 .وذلك طبقا لرأى المشاركين فى عينة الدراسة الصناعيةللمنشآت 

معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين ممارسـات  وجـد عالقـةتفي شأن الهـدف الثـاني للبحـث وهـو  -2
 اوذلـك طبقـ للمنشـآت الصـناعية تحقيق الميزة التنافسية المسـتدامةو  محاسبة إستهالك المواردم انظ

 :لرأى المشاركين فى عينة الدراسة
محاسـبة م انظـممارسـات توصل الباحث من خالل الدراسة التطبيقيـة الـى انـه يوجـد تـأثير معنـوي  

تحقيــق وإنهــا تــؤثر بشــكل إيجــابي علــى  تحقيــق الميــزة التنافســية المســتدامةعلــى  إســتهالك المــوارد
ية معنوية ذات داللـة إحصـائ وجد عالقةت. وهذا يعنى قبول الفرض بأنه الميزة التنافسية المستدامة
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للمنشــــآت  تحقيــــق الميــــزة التنافســــية المســــتدامةو  محاســــبة إســــتهالك المــــواردم انظــــبــــين ممارســــات 
 .وذلك طبقا لرأى المشاركين فى عينة الدراسة الصناعية

التكامــل بــين معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين  وجــد عالقــةتفــي شــأن الهــدف الثالــث للبحــث  -3
 وتحقيــق الميــزة التنافســية المســتدامةم تخطــيط مــوارد المنشــأة ونظــام محاســبة اســتهالك المــوارد انظــ

 :لرأى المشاركين فى عينة الدراسة اوذلك طبق للمنشآت الصناعية
م تخطيط موارد المنشأة انظتوصل الباحث من خالل الدراسة التطبيقية الى انه يوجد تأثير معنوي 

 الميــــزة التنافســــية المســــتدامةوإنهــــا تــــؤثر بشــــكل إيجــــابي علــــى  المــــواردونظــــام محاســــبة اســــتهالك 
معنويـة ذات داللـة إحصـائية بـين  وجـد عالقـةت. وهـذا يعنـى قبـول الفـرض بأنـه للمنشآت الصناعية

وتحقيــق الميــزة التكامــل بــين نظــم تخطــيط مــوارد المنشــأة ونظــام محاســبة اســتهالك المــوارد  تحقيــق
 .وذلك طبقا لرأى المشاركين فى عينة الدراسة للمنشآت الصناعية التنافسية المستدامة

 

   التوصياتاثنيا: 

فـي  أوسـع بصـورة المختلفـة وأدوات إدارة التكلفـةتخطيط موارد المنشأة م انظ تطبيق على العمل -
 خـالل لتحقيق متطلبـات الرقابـة مـن الالزمة المعلومات توفير في امهم دورا تلعب حيث المنشآت
 .المنافسة وهيكل التنافسية الميزة وعلى الخارجية األمور على تركيزها

فـى ادارة أدوات إدارة التكلفـة  ممارسـات بأهميـة الصـناعيةالمنشـآت  ى ير مـد ىلـد الـوعي تنميـة -
التخطـيط  عمليـة فـي والمسـاهمة رات القـرا المالئمـة التخـاذ المعلومـات تقـديم فـي ودورهـا التكلفـة

 .التنافسية الميزة تحقيق فيو والرقابة 
 قواعد التطبيقو  ثقافةو الحديثة لتحليل وإدارة التكلفة  دواتالمفاهيم واألب العاملينضرورة تأهيل  -

كبير القيمة النفعية لمعلومات التكاليف في مجال  بشكل مما يدعم م تخطيط المواردانظل السليم
وزيادة القدرة  التنافسية الميزة تعزيز في فعال ويساهم بشكل القرارات اإلدارية االستراتيجية

 .الصناعية منشآتللالتنافسية 
دعم استراتيجيات خفض التكلفة باألساليب العلمية لضرورة اهتمام المنشآت بتطوير نظم تكاليفها  -

 .الحديثة إلدارة التكلفة من أجل القضاء على مصادر اإلسراف والفاقد في اإلنفاق
 

  الدراسات املستقبلية: اثلثا
بإستخدام بطاقة  أداء منشأت األعمال الصناعية على المنشأة موارد تخطيط نظام تطبيق أثر -

 .القياس المتوازن لألداء
فى  (JIT)اإلنتاج في الوقت المحددم تخطيط موارد المنشأة ونظام ادراسة أثر التكامل بين نظ -

 لمنشآت الصناعية.لالتنافسية زيادة القدرة 
 .التوريد سلسلة أداء فى المنشأة موارد تخطيط نظام أثردراسة  -
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 ستقصاءاقائمة 

م ادراسة بعنوان " أثر التكامل بين نظ بإجراء خاص االستقصاء هذا بأن باإلحاطة أتشرف
تخطيط موارد المنشأة ونظام محاسبة استهالك الموارد فى تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 

 لمنشآت األعمال الصناعية: دراسة نظرية وميدانية "
يعتبر من أهم النظم التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات بهدف  المنشأة: نظام تخطيط موارد
ة ويركز على شأجميع األنشطة داخل المن على تكامل للمعلومات يحتوي مالوصول إلى نظام 
 وتحسين كفاءة العمليات، التشغيلية، وزيادة التكاليف خفض في ويساهم. النظم اإللية الحديثة

 بيانات قاعدة وتوفير ، المناسب القرار التخاذ تكاملةم وتقديم معلومات للعمالء، االستجابة
  التقارير. تسمح باستخراج متكاملة

المالئمة  المنشأة  نظم  مع   يتكامل حيث متكامل مدخل  : الموارد استهالك نظام محاسبة  
 معلومات من لما يوفره التكلفة، إلدارة فعالة أداة  هوو للعمليات،   متكامال اقتصاديا نموذجا ويوفر

 إنتاجية طاقة موارد إلى الموارد تصنيف طاقة طريق عن كيفية استغالل الطاقة في المنشأة عن
  . عاطلة طاقة وموارد إنتاجية غير طاقة وموارد

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتعبئة قائمة االستقصاء واعطائها االهمية المناسبة لما لها من تأثير 
ستقدمونها ، حيث انها سوف  التيعلى نتيجة الدراسة ، مع التأكيد على سرية المعلومات 

 . فقط العلميالبحث  ألغراضتستخدم 
 شاكرا لكم حسن تعاونكم                                                               
 د/هانىء احمد محاريق                                                                

 أستاذ المحاسبة المساعد                                                                
 
 

 اختيارية 2 ، 1ملحوظة: البيانات 
 السن:.......................... -2االسم:........................................      -1
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 )     ( التسويق    )     ( أخرى                                    
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 عنوان الشركة ....................................................................... -5
 ..................................................................نشاط الشركة طبيعة -6
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