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 الملخص 

هدفت الدراسة إلى تحدید أثر تطبیق المحاس�ة الهندس�ة  مقاسا بتقن�ة التكلفة المستهدفة على  االستدامة 

المال�ة في الشر�ات الصناع�ة األردن�ة المدرجة في بورصة عّمان، ولتحقیق أهداف الدراسة تم إجراء الدراسة على عینة 

شر�ة صناع�ة، وتم جمع  60شر�ة صناع�ة مدرجة في بورصة عمان من مجتمع الدراسة ال�الغ عدده   27مكونة من  

الب�انات من خالل تصم�م است�انة تم توز�عها على المدیر�ن والعاملین في الشر�ات الصناع�ة، وتوصلت الدراسة إلى  

ة التكلفة المستهدفة على االستدامة المال�ة من وجود أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة  �استخدام  تقن�

الصناع�ة  الشر�ات  الملك�ة، والعائد على االسهم) في  العائد على حقوق  العائد على االصول،  الر�ح،  خالل (هامش 

 األردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.

�ساع الذي  األمر  الهندس�ة،  المحاس�ة  تطبیق  بتوس�ع  الدراسة  إدارة  وأوصت  تساعد  معلومات  توفیر  د على 

 الشر�ات في تعظ�م �فاءتها وفاعلیتها في اتخاذ القرارات المختلفة وتعظ�م األر�اح.
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Abstract 

The study aimed to determine the impact of Engineering Accounting  application    

measured rby target cost technique on the financial sustainability of the Jordanian industrial 

companies listed on the Amman Stock Exchange. The data was collected by designing a 

questionnaire that was distributed to managers and employees in industrial companies. The 

study found a statistically significant impact of applying engineering accounting using the 

target cost technique on financial sustainability through (profit margin, return on assets, return 

on equity, and return on shares) in Jordanian public shareholding industrial companies listed 

on the Amman Stock Exchange . 

The study recommended expanding the application of engineering accounting, which 

helps to provide information that helps corporate management in maximizing their efficiency 

and effectiveness in taking various decisions and maximizing profits . 

Keywords: engineering accounting, target cost, profit margin, return on assets, 

return on equity and return on shares, industrial joint stock companies 

 مقدمة  

كان للتداع�ات االقتصاد�ة والس�اس�ة الراهنة أثر على قوى االسواق وعلى أذواق المستهلكین ورغ�اتهم وحاجاتهم  

القدره   التغیرات وأص�ح هناك ضرورة وعلى  قادرة على مواك�ة  التقلید�ة  المحاسب�ة  التنافس�ة للشر�ات. ولم تعد االسالیب 

و�عتبر أسلوب المحاس�ة الهندس�ة أحد االسالیب الحدیثة  استخدام أسالیب محاسب�ة حدیثة تسعى لتحقیق أهداف الشر�ات،

 في تحقیق االهداف االسترات�ج�ة للشر�ات.

حاس�ة الهندس�ة الى التكامل بین الكم الهائل من المعلومات المال�ة وغیر المال�ة والفهم العمیق لهذه وتستند الم

الب�انات ور�طها �شكل �حقق االهداف االسترات�ج�ة للشر�ات، من خالل التكامل مع الخبرة المتخصصة في المجال الهندسي 

الم اذ تعمل  المحاسب�ة ،  التكلفة وأداء والب�انات واالسالیب والخبرة  بین  إ�جاد أفضل توازن وظ�في  الهندس�ة على  حاس�ة 

المشروع  وتنطوي المحاس�ة الهندس�ة على تطبیق الممارسات واالجراءات المنهج�ة للحصول على النتائج المرجوة وتلب�ة 

 Tingey.et al, 2014  حاجات �سعى الز�ون للحصول علیها و�الكلفة والجودة المناسبین والتصم�م والتطو�ر المرجو�ن ( (

 مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في معرفة أثر تطبیق المحاس�ة الهندس�ة مقاسا بتقن�ة التكلفة المستهدفة على االستدامة المال�ة   

القطاع الهام الذي �سهم  ب  في الشر�ات الناتج المحلي   41الصناع�ة االردن�ة المدرجة في بورصة عمان، هذا  %من 

.) وفي ضوء ما تقدم 2021%من اجمالي الصادرات الوطن�ة (غرفة صناعه عمان    61االجمالي، اضافة الى أنه �سهم ب  

 تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال التالي 
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لتطبیق المح   أثر  المال�ة في الشر�ات  هل هناك  المستهدفة على االستدامة  التكلفة  بتقن�ة  الهندس�ة مقاسا  اس�ة 

 الصناع�ة االردن�ة المدرجة في بورصة عمان ؟ 

 هم�ة الدراسة: أ

 تتمثل أهم�ة الدراسة في النقاط التال�ة

مل بین االسالیب تعتبر المحاس�ة الهندس�ة من الموضوعات المحاسب�ة الحدیثة، ذلك أنها تسعى ال�جاد تكا-  

   حسب طب�عتها وحاجاتها.للتخط�ط للمشار�ع    خاصةالمحاسب�ة ومتطل�ات العمل ال

هناك العدید من الجهات التي تخدمها الدراسة وتستفید منها، مثل الشر�ات نفسها ممثلة �إدارتها حیث تساعد في  -

التنافسي وتحقیق رغ�ات الز�ائن وز�ادة االر�اح، �ذلك فان المستهلك اتخاذ القرارات الالزمة لتخف�ض التكال�ف وتعز�ز المر�ز  

 �ستفید من نتائج تطبیق المحاس�ة الهندس�ة من خالل حصوله على المنتجات أو الخدمات �الجودة المطلو�ة و�أقل سعر

 أهداف الدراسة :   

 تهدف الدراسة الى تحقیق  ما یلي: 

 هوم والمحتوى لمفالتعرف على المحاس�ة الهندس�ة من حیث ا -

معرفة أثر تطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام التكلفة المستهدفة على االستدامة المال�ة في الشر�ات الصناع�ة  -

 ااالردن�ة المدرجة في بورصة عمان

 لجم�ع القطاعات.الوصول الى نتائج وتوص�ات من الممكن أن تعمل على تحسین االداء وتحقیق االهداف  -

 التعر�فات االجرائ�ة   

:حقل متخصص في تطبیق الممارسات واالجراءات المنهج�ة في تحدید وق�اس وتقی�م وتفسیر    المحاس�ة الهندس�ة   

ل التت�ع والتقر�ر  الهندس�ة الالزمة لتحقیق االهداف والنتائج المرجوة من خ التكال�ف الالزمة و��صال المعلومات المال�ة وال

 Tingey, et  �ة التقلید�ة والتقار�ر الهندسي(للموارد المستخدمة �جم�ع انواعها وذلك لتحقیق التكامل ما بین التقار�ر المال

al , 2014 ( 

هي طر�قة منتظمة الدارة تكلفة المنتج المناس�ة وذلك من خالل تصم�م المنتج و�نشاء سعر  التكلفة المستهدفة :  

ب�ع سوقي وهامش ر�ح مستهدف وتخف�ض التكال�ف الكل�ة للمنتج ضمن دوره ح�اته، �حیث یتم تجر�ة جم�ع االفكار لتخف�ض 

التكلفة لمستهدفة وفقا للمعادلة التال�ة: التكلفة التكال�ف في التخط�ط للمنتج وفي إجراءات ال�حث والتطو�ر، و�تم احتساب  

 ) Fell, et al ,2004الر�ح المستهدف(    -المستهدفة = سعر الب�ع المستهدف  
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هي مز�ج من استرات�ج�ات إدارة اإلیرادات والمصروفات التي تمكن المنظمة من متا�عة مهمتها  :  االستدامة المال�ة  

تمال ق�ام منظمة ما بتحسین استدامتها المال�ة �قدرتها على العمل �شكل استرات�جي  وتفو�ضها على المدى الطو�ل. یتأثر اح

 ).  Kristin, 2014(    استجا�ًة للعوامل الخارج�ة والداخل�ة ، واالبتكار ، وزراعة و / أو جذب ق�ادة قو�ة 

 :  المحاس�ة الهندس�ة

الشر�ة من أجل اتخاذ القرارات االقتصاد�ة، و�ان واجهت الشر�ات صعو�ات في دمج المعلومات لجم�ع أقسام  

من أهم هذه الصعو�ات التعقیدات في استخدام الجانب الهندسي في القرارات االقتصاد�ة والمال�ة، االمر الذي دعى للحاجة 

شروع، فالتطور  إلى االعتراف �مفهوم "المحاس�ة الهندس�ة " التي تعمل على إ�جاد أفضل توازن وظ�في بین التكلفة وأداء الم

المستمر في مجاالت الصناعة والتقن�ة وتوسع الشر�ات والتعامل مع م�الغ مال�ة ضخمة وغیرها من العوامل زادت من أهم�ة 

هذا التخصص حیث أن الدقة في النتائج أص�حت تشكل فرقا �بیرا في قرارات الكثیر من إدارات الشر�ات والمنظمات. حیث  

اسب�ة حول العالم لإلستجا�ة إلى نداءات التطور في قطاعات االعمال وتدعو إلى توس�ع حدود تسعى الهیئات المهن�ة المح

 ,Tingeyالتدر�ب واالسالیب والممارسات المحاسب�ة الحدیثة والتغلب على صعو�ات دمج جم�ع جوانب البیئة االقتصاد�ة (

et al ,2014 .( 

عرفت معظم الدراسات السا�قة المحاس�ة الهندس�ة على أنها حقل متخصص في تطبیق الممارسات واالجراءات  

المنهج�ة ونطاق عمل المشار�ع وتحدید وق�اس وتقی�م وتفسیر التكال�ف الالزمة و��صا المعلومات المال�ة والهندس�ة الالزمة 

�ما عرفت �أنها تخصص �عنى �ال�حث والتطو�ر والتصم�م )،  Tingey et al., 2014(  لتحقیق االهداف والنتائج المرجوة 

لتحقیق التكال�ف الهندس�ة وتقدیرها والتحكم بها �استخدام أسالیب محاسب�ة وعلم�ة وهندس�ة للعمل على استغالل الموارد 

فاالعتماد على المحاس�ة الهندس�ة یز�د من المتاحة سع�ا لتحقیق االستدامة للشر�ات وتحقیق أعلى عائد و�أقل �لفة ممكنة،  

 ).Power ,1997االدارة على تلب�ة مطالب وتوقعات أصحاب المصالح �العمالء والهیئات المهن�ة(    قدرة

تجسد المحاس�ة الهندس�ة التعل�م والتدر�ب على الكفاءة التقن�ة، ودعم المصلحة العامة الصحاب المصالح، وهي 

ل وتفسیر المعلومات التنظ�م�ة واالبالغ عنها ل�س فقط الغراض التدقیق والمراجعة بل لغرض نظام لق�اس وتقی�م وتسجی

بتوفر �عنى  �كثیر  المختلفةالمعل  أوسع  واالقسام  لإلدارات  قسم  ومات  واالدارة   مثل  البیئ�ة  واالدارة  والتسو�ق  االنتاج 

 .) Tingey et al., 2017العل�ا(

 التكلفة المستهدفة  
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عرفت التكلفة المستهدفة في أدب�ات المحاس�ة تعر�فات عدیدة وردت في ال�حوث العلم�ةً  �اختالف مصادرها، إذ  

یالحظ أن العدید من المدارس ال�ا�ان�ة ال توافق على إعطاء معنى محددا لمفهوم التكلفة المستهدفة، لذا فهناك العدید من 

(الموسوي،   الموسوي  قسمها  فقد  التكلفة   2008التعر�فات.  تحدید  �عمل�ة  أالولى  المجموعة  فیها  تعنى  مجموعتین  )إلى 

 والمجموعة الثان�ة تعنى �اعت�ار التقن�ة أداة الدارة التكلفة، وهي �ما یلي:  

أسلوب لتحدید التكلفة: فقد عرفت �أنها أسلوب لتحدید تكلفة المنتج وفقا لعوامل أو قوى السوق    –المجموعة االولى

ارة العمل�ات لتخف�ض التكال�ف في مرحلة م�كرة بدً ءا �مرحلة التخط�ط والتصم�م وتبدأ بتحدید حاجات الز�ون و�سترات�ج�ة اد

وهي التكلفة المتوقعة في المدى الطو�ل للوحدة الواحدة من   )،El Kelety,  2006(وتقدیر سعر الب�ع المستهدف للمنتج  

 ,2012التشغیلي المستهدف للوحدة عند ب�عها �السعر المستهدف (  المنتج أو الخدمة التي تمكن الشر�ة من تحقیق الدخل

Horngren,etal  ( وهي عمل�ة لتحدید أعلى تكلفة مسموح بها سواء �انت للمنتجات الجدیدة أو تطو�ر المنتج االصلي لكي

 �حقق ر�حا و��اع �سعر �فوق الحد االقصى للتكلفة المستهدفة 

المستهدفة هو أداة الدارة التكلفة: حیث عرفت �أنها أسلوب تكال�في الدارة أر�اح أسلوب التكلفة    – المجموعة الثان�ة  

وهي تخط�ط شامل   ،),1997Slagmulder and Cooper(الشر�ة المستقبل�ة واستخدامها في عمل�ة تطو�ر المنتجات  

المطروح في السوق مع التأكید على الجودة للكلف خالل المراحل الم�كرة لتصم�م المنتج والتأثیر على ه�كل تكلفة المنتج  

).Horvath,1993 ما عرفها� (Sakurai   إحدى أدوات إدارة التكلفة التي تستخدم لتخف�ض تكال�ف المنتجات �شكل عام�

والمحاس�ة  والتسو�ق  والتطو�ر  وال�حث  والهندسة  االنتاج  أقسام  لجهود  إشراكها  طر�ق  عن  وذلك  ح�اتها  دورة  مدى  على 

)1989  ,Sakurai     ,أماOkana & Bonzemba,1998   َّفقد أشار إلى ال�عد االسترات�جي والتداخل مع البیئة �أن (

"مدخل االرة التكلفة االسترات�ج�ة والتي تمثل الخارج�ة أسلوب التكلفة المستهدفة، إذ عرفها �انهاً  نظاما مفتوحا �قوم بر�ط 

العمل�ة   بدا�ة  منذ  والخارج�ة  الداخل�ة  والوقت العوامل  والنوع�ة  (التكلفة  االساس�ة  النجاح  عناصرً   ن  أ َّ �ما   ، االنتاج�ة 

 والتجدید) للمنتج یتم أخذها في هذا االعت�ار عند مرحلتي التطو�ر والتصم�م.

 االستدامة المال�ة  

االستدامة  اص�حت االستدامة �لمة مقبولة على نطاق واسع في �ل من الشر�ات والمجتمع �كل. ومع ذلك ، فإن  

من خالل قوانین   -في معظم البلدان الصناع�ة    - ل�ست مجرد �الم روتیني. لقد أص�ح الهدف الرئ�سي لإلدارة ، �ما یتضح  

حو�مة الشر�ات التي تعبر عن "الحكم الرشید" ، على الرغم من اختالفات التنفیذ بین البلدان للحصول على نظرة عامة 

 . ةدول�
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القدرة على تكرار االداء في المستقبل و هي تت�ح االستمرار�ة و تقد�م الخدمات التمو�ل�ة  واالستدامة المال�ة  هي  

للز�ائن. تطور قطاع التمو�ل في أواخر الس�عین�ات ، واعتمدت المؤسسات على النظام المالي العالة نفسها �سبب عدم وجود 

 )Chikaza, 2015, p8دعم من منظمات حكوم�ة او غیر حكوم�ة.   (

رف االستدامة المال�ة على انها  تلك الحالة التي تكون فیها الدولة قادرة على االستمرار في س�اسات االنفاق  وتع

فاء �التزاماتها المال�ة لو واالیرادات على المدى الطو�ل دون خفض مالئتها المال�ة او التعرض لمخاطر االفالس او عدم ا

 .المستعملة

ي في تعر�ف االستدلمة المال�ة على تثبیت نس�ة الدین العامة الى الناتج المحلي  وتعتمد منهج�ة صندوق النقد الدول  

االجمالي عند مستوى معین او تحدید نس�ة معینة یتم استهدافها و�عد هذا سینار�و اساسي یبنى عل�ه توقع المستقبل في  ظل  

 .س�اسات یتوافق عل�ه لفترة معینة 

إلى قدرة المسؤولین على الحفاظ على مؤسسة على المدى الطو�ل.  ان االستدامة تشیر     Bowman (2011یرى (

ومع ذلك ، و�مكن ان �ختلف تعر�ف االستدامة المال�ة �شكل �بیر بین المنظمات الر�ح�ة والمنظمات غیر الر�ح�ة  اعتماًدا 

ظمة القدرة على اغتنام الفرص على ه�كل العمل أو الهدف الشامل للمنظمة. تتكون القدرة المال�ة من الموارد التي تمنح المن

 والرد على التهدیدات غیر المتوقعة مع الحفاظ على العمل�ات العامة للمؤسسة " 

 الدراسات السا�قة

) هدفت الدراسة إلى دراسة الكلفة المستهدفة وسلسلة الق�مة والعالقة التكامل�ة  2013دراسة  مصاروة والخفاجي،  (

المنتجات وتلب�ة رغ�ات العمالء وتحقیق میزة تنافس�ة استرات�ج�ة للشر�ات الصناع�ة استجا�ة منها  بینهما في تخف�ض �لف  

 لمواجهة المنافسة العالم�ة والتطورات التقن�ة والتوقعات المتغیرة للعمالء على الدوام .

في القطاع الصناعي   وقد تم جمع الب�انات بواسطة است�انة تم توز�عها على عینة من الشر�ات المساهمة العامة

في األردن. وتشیر النتائج �شكل اجمالي الى أن الشر�ات عینة الدراسة تمتلك البیئة المناس�ة لتطبیق مدخل الكلفة المستهدفة،  

المذ�ورة، وأن مدخلي التكلفة المستهدفة وسلسلة الق�مة   وأن هناك دور للمدخل المذ�ور في تخف�ض التكال�ف في الشر�ات

 تكامل�ة بین المدخلین المذ�ور�ن  ة التصن�ع الحدیثة، وهنالك عالقةیالئمان بیئ

لتنفیذ مشروع من قبل جامعة استرال�ا     Tingey- Holyoak and others) ،2014دراسة ( الدراسة  هدفت 

�ل من   الجنو��ة و تمو�له من قبل معهد المحاسبین االسترالیین ولتحقیق  اهداف الدراسة تم عمل ثالثة مقابالت مع قادة

�ما استخدمت الدراسة االستب�ان وتوصلت الدراسة الى وجود حاجة له�كل مشترك قوي ورسمي    الفكر الهندسي والمحاسبي،
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�أساس  الهندس�ة  التقن�ة  للمعرفة  ممارس  تفضیل  إلى  أ�ضا  النتائج  وتشیر  الهندس�ة،  المحاس�ة  في  للشر�ة  ومتخصص 

 سطة الحجم ول�س فقط �بیرة الحجم،ل تزاید الطلب من قبل الشر�ات المتو للمحاس�ة الهندس�ة، وتدر�ب هیئة مهن�ة في ظ

 . ل�ة والدول�ة من الخدمات المهن�ةوأوصت الدراسة أنه من أجل استفادة االسواق المح

هٌدفت إلى ب�ان العوامل التي تساعد على تحقیق االستدامة المال�ة للسلطة الفلسطینى�ة  )     2014دراسة الر�في (

خفض عجز الموازىة وتقل�ص   2013-1996  العوامل في الفترةمساهمة هذه  دى  معدة ىماذج ق�اس�ة تحدد    خدامستوذلك �ا

المحل�ة الذات�ة. استخدم ال�احث المنهج  الوصفي �ما    ف إعطاء دور للموارد عاالعتماد على المساعدات الخارج�ة �ما �ض

 �مكن اهمالها لعدد من االمتغیراتو�ة ال  نالتقدیر الق�اس�ة وجود أثار معتائج  نٍرت  استخدم المنهج التحلیلي الق�اسي، واظه

�ضرورة اىتٍاج س�اسة رشیدة إلدارة الىفقات العامة والس�ما    �ال على حدة واوصت الدراسة     المستقلة على المتغیرات التا�عة

 ت الجدیدة �استثىاء التوظ�فات الضرور�ة,  جموعة من اإلجراءات التي تضمن وقف التوظ�فاممن خالل    فاتورة الرواتب واألجور

) هدفت الى ال�حث في ��ف�ة تحقیق المنظمات غیر الر�ح�ة لالستدامة المال�ة. یتم تعر�ف  Kristin, 2014دراسة (

االستدامة المال�ة هنا على أنها مز�ج من استرات�ج�ات إدارة اإلیرادات والمصروفات التي تمكن المنظمة من متا�عة مهمتها  

تجتوي  �ة مختلفة غیر ر�ح�ة تعمل في �ندا.  وتفو�ضها على المدى الطو�ل. �فحص ال�حث عن �ثب خمس منظمات مجتمع

، والطر�قة التي یدیرون بها نفقاتهم، والمعتقدات واإلجراءات وممارسات صنع القرار هذه المنظماتعلى مراجعة لمصادر دخله

ستدامة التي تكمن وراء قدراتهم للحفاظ على سعیهم لمهمتهم �قوة وتصم�م. الموضوعات السائدة في األدب�ات �مساهمة في اال

والتخط�ط االسترات�جي والتفكیر، والقدرة على االبتكار.     ،المال�ة تشمل: الممارسات المال�ة السل�مة، وتطو�ر األموال النشط 

لتلب�ة الطل�ات الجدیدة للخدمة. فالق�ادة   جم�ع المنظمات وصفت �ان لدیها تحفظات �شأن النموان  وتوصلت الدراسة الى  

مخاوف من هذه المخاطر المال�ة تلقي بثقلها  ك  هنامخاطر االستثمار في المز�د من القدرات.  وان    فيفي �ل منظمة تكافح  

 حالة  ز�ادة ، حتى لو �ان االستثمار قد یؤدي إلى  رادات غیر متوقعة أو قصیرة األجلعلى المنظمات التي تعتمد على إی

 االستدامة المال�ة.مالي أو  االستقرار ال

  ) الشر�ات  Atieh, 2014دراسة  في  المستهدفة  التكال�ف  أسلوب  واعتماد  استخدام  لمناقشة  الدراسة  هدفت   (

التسو�ق  ومدیري  المالیین  المدیر�ن  على  توز�عه  تم  استب�ان  تصم�م  تم  الدراسة  هدف  تحقیق  ولغا�ة  االردن�ة  الصناع�ة 

ار�ین ومدیري تصم�م وتطو�ر االنتاج في الشر�ات. وخلصت الدراسة إلى أن الشر�ات الصناع�ة في االردن والمحاسبین االد 

تقوم بتطبیق متطل�ات أسلوب التكال�ف المستهدفة، وأن من أهم فوائد تطبیق هذا االسلوب هي تخف�ض التكال�ف وتحقیق  

 . ةرضا الز�ائن والرقا�ة على الجودة واتخاذ قرارات تسعیر فعال
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)  هدفت الى مناقشة االستدامة المال�ة لتعاون�ات االدخار واالئتمان  Nyankomo nd Meshach , 2015دراسة (

. تم تقدیر األداء 2011لعام    SACCOالتنزان�ة واستخدمت الدراسة الب�انات المأخوذة من التقار�ر المال�ة المدققة لشر�ة  

االستدامة المال�ة �استخدام نس�ة إجمالي المصروفات إلى اجمالي الر�ح. ) وتم تقدیر  ROA�استخدام العائد على األصول ( 

٪ من عینة  61تم استخدام االنحدار الخطي للتحقیق في محددات االستدامة المال�ة.  وتوصلت الدراسة  الى أن حوالي  

SACCO    تشغیل�ة والمال�ة. �ان متوسط ٪ من العینة اإلجمال�ة مستدامة من الناح�ة ال51مستدامة من الناح�ة التشغیل�ة وأن

في المائة. في المتوسط ، ان نتائج الر�ح�ة (المقاسة حسب العائد على األصول) أعلى من �عض    127درجة االستدامة  

  .-من حیث االستدامة  - النتائج المبلغ عنها للتمو�ل األصغر الق�اسي في المنطقة والعالم

إلى تحلیل مؤشرات  االستدامة وتطو�رها �ما �خدم فلسفة االستدامة    ) هدفت الدراسة2016دراسة ابو زر والعتوم (  

�ة الكبرى في دول المحاسب�ة والمال�ة للشر�ات. ولتحقیق ذلك، تم مراجعة وتحلیل الب�انات المال�ة الفعل�ة للشر�ات الصناع

وتوصلت الدراسة  إلى أن معظم شر�ات دول الخل�ج لدیها خطط استرات�ج�ة  وتخط�ط مالي، ولكن �عضها    الخل�ج العر�ي،

قد تحّمل مخاطر اكبر من غیرها في ا�جاد مصادر مال�ة بدیلة. وعملت معظم الشر�ات الصناع�ة على تولید الدخل الذاتي، 

ین في قدرتها على االستدامة المال�ة والمحاسب�ة. وتفاوتت  واختلفت في قدرتها على استثمار مواردها، من هنا حصل الت�ا

الدار�ة من وت�اینت النس�ة المتعلقة �النفقات ا  مسؤولیتها االجتماع�ة والبیئ�ة،الشر�ات في تقد�مها للخدمات والسلع ضمن  

 . مجمل االنفاق للشر�ات

امة المال�ة وال�حث في امكان�ة تطبیق ) هدفت الى تحلیل االطار المفاه�م�ة لالستد 2018دراسة النع�مي وعادل(

االستدامة المال�ة والتحقق من اثر استعمال االستدامة المال�ة في الحد من مشاكل اعداد الموازنة العامة للدولة وتوصلت 

 الدراسة الى ان تحقیق االستدامة  المال�ة مرت�ط �القدرة على سداد الدیون والمرت�ط بنوع�ة االیرادات  والنفقات 

) هدفت  لالجا�ة على التساؤل التالي : ما مدى مساهمة السالمة المال�ة  2021اسة عبد العالي  وعبد الغني (  در 

درة  على تنو�ع اعتمادا على  المنهج الوصفي وتوصلت الدراسة الى ان الجزائر قا؟  تنم�ة المستدامة في الجزائرالفي تحقیق  

ى ان  الجزائر  قادرة على تنو�ع وتحفیز اإلیرادات الحكوم�ة لتنمو �معدل الحكوم�ة وتوصلت الدراسة ال   وتحفیز ایراداتها 

 . أسرع من اإلنفاق الحكومي مما یؤدي إلى سداد العجز واحتواءه من أع�اء الدیون، من أجل تحقیق شرط االستدامة المال�ة

 منهج الدراسة 

التي تهدف إلى وصف ظواهر أو أحداث معینة وجمع   Method Descriptiveتتبنى الدراسة الطر�قة الوصف�ة  

بتقر�ر ما ین�غي أن تكون التها �ما توجد عل�ه في الواقع،  الحقائق والمعلومات عنها ووصف الظروف الخاصة بها وتقر�ر ح
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الیب التي عل�ه الظواهر أو االحداث التي یتناولها ال�حث. وذلك في ضوء ق�م أو معاییر معینة، واقتراح الخطوات أو االس 

 �مكن أن ُتت�ع للوصول بها إلى الصورة التي ین�غي أن تكون عل�ه في ضوء هذه المعاییر أو الق�م

 مجتمع الدراسة    

یتكون مجتمع الدراسة من �افة الشر�ات الصناع�ة المساهمة العامة المدرجة والمتداولة في بورصة عمان ، و�لغ 

الدراسة( التي أجر�ت علیها  الشر�ات  )()27عدد  بنس�ة  اللاللكتروني   45شر�ة، أي  (الموقع  المجتمع االصلي.  %) من 

 .) .2021مان لشهر إذار عام  الرسمي لبورصة ع

 عینة الدراسة 

شملت عینة الدراسة  المدیر�ن المالیین، المحاسبین الرئ�سیین ومدیري التكال�ف ومدیري االنتاج  العاملین في تلك 

% )من االست�انات الموزعة، وتم 77.1)إست�انه و�ما نسبته (  117)إست�انه وتم استرداد (  152الشر�ات. وقد تم توز�ع (

اخت�ار الشر�ات �استخدام أسلوب العینةً  حسب جداو س�كران الط�ق�ة العشوائ�ة المتناس�ة لضمان تمثیل جم�ع الصناعات 

 . الواحدة في القطاع الصناعي �كل  حسب عدد شر�ات الصناعة 

 راسةث�ات أداة الد

،حیث �انت النتائج �ما یلي: قم معامل    Alpha s’Cronbachم احتساب معامل االتساق الداخلي �رون�اخ ألفا  ت

 0.784االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة   

 

 

 صدق أداة اّلدراسة: 

الجامعیین في تخصص     الدراسة من خالل عرضها على عدد من االساتذة  أداة  التأكد من صحة وسالمة  تم 

المحاس�ة والهندس�ة في الجامعات االردن�ة، والذین یتمتعون �المؤهالت والخبرة العلم�ة والمعرفة الكاف�ة، وقد قاموا �إبداء 

 وصول إلى الشكل النهائي لالست�انة. الرأي والمقترحات، وتم إجراء التعدیالت المطلو�ة لل 

 مصادر الب�انات

تعتمد الدراسة على مصدر�ن رئ�سیین لجمع الب�انات، وهمااالول : �شمل االدب�ات التي عالجت موضوع الدراسة،  

حاس�ة وذلك من خالل الرجوع إلى المراجع العلم�ة العر��ة واالجنب�ة مثل الكتب والدراسات السا�قة الذي تناولت موضوع الم

الب�انات االول�ة التي تم جمعها �االعتماد  -الهندس�ة والثاني: �شتمل على الب�انات من مصادرها الرئ�س�ة، و�قسم إلى قسمین:  



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

25 

على است�انه تم تصم�مها وتضم المتغیر المستقل �ما تم استخدام التقار�ر المال�ة السنو�ة المدرجة في بورصة عمان والخاصة 

للحصول على الب�انات المتعلقة �المتغیر التا�ع الذي �مثل االستدامة المال�ة في الشر�ات الصناع�ة �الشر�ات الصناع�ة،  

 . المدرجة في بورصة عمان  

 االسالیب االحصائ�ة المستخدمة في تحلیل الب�انات

تم تحلیل ب�انات الدراسة من خالل استخدام أدوات التحلیل االحصائي المالئمة، من خالل االستعانة �البرنامج  

 ،وتم استخدام االخت�ارات االحصائ�ة التال�ة  SPSS 20اإلحصائي  

 االحصاءات الوصف�ة متمثلة �الوسط الحسابي واالنحراف المع�اري، والنسب المئو�ة،  -

 اخلي (كرون�اخ ألفا)، لتحدید مدى موثوق�ة الب�انات التي تم جمعها عن طر�ق االستب�ان.معامل االتساق الد -

،وذلك لق�اس أثر المتغیرات المستقلة مجتمعة على    Multiple linear regressionتحلیل االنحدار المتعدد  -

 المتغیرات التا�عة.

 فرض�ات الدراسة  

 استنادا إلى مشكلة الدراسة وأهدافها تم ص�اغة فرض�ات الدراسة التال�ة 

H01 ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على هامش :

 الر�ح في الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.

H0-2 أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على العائد    : ال یوجد

 على األصول في الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 

H03هدفة على العائد : ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المست

 على حقوق الملك�ة الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 

H04 ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على العائد :

 في بورصة عمان للسهم الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة  

وصف خصائص عینة الدراسة لب�ان وصف خصائص عینة الدراسة، تم إ�جاد التكرارات والنسب المئو�ة للمتغیرات  

 الد�موغراف�ة الفراد عینة الدراسة على النحو التالي:  

 توز�ع عینة الدراسة وفقا للمعلومات الد�موغراف�ة  )1جدول (
 لنسبة ا التكرار  الفئة  المتغیر 
 15 16 مدیر مالي  الوظیفة 

 1.9 2 مدیر اداري 
 39.5 39 محاسب رئیسي 
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 19.6 11 مدیر تكالیف 
 26 28 مدیر انتاج 

 1 1 اخرى 
 42 45 محاسبة  التخصص العلمي 

 11 12 تمویل 
 10 11 ادارة اعمال 

 9 10 نظم معلومات محاسبیة 
 4 4 نظم معاومات اداریة 

 13 14 ھندسة صناعیة 
 11 11 اخرى 

 14 15 كلیة مجتمع  المؤھل العلمي 
 77 82 بكالوریوس 
 7 8 ماجستیر 
 2 2 دكتوراه 

 11 12 سنوات  5اقل من   سنوات  الخبرة 
 65 69 10الى اقل من 5
 14 15 15الى اقل من  10

 10 11 فاكثر  15

الوظ�فة الحال�ة هم محاسب رئ�سي وثم یلیهم مدراء  �شیر  الجدول إلى أن أكثر من ثلث أفراد العینة من حیث  

االنتاج وثم التكال�ف والمدراء المالیین، وهذا قد �عود الستهداف وتر�یز ال�احثة لهذه الفئات لتشكیل وحدة التحلیل حیث أن 

شكلت غالب�ة العینة، هذه الوظائف قادرة على تقد�م المعلومات المالئمة اما �النس�ة للتخصص العلمي أن فئة المحاسبین قد  

، وهذا مؤشر إ�جابي في أن الم�حوثین لدیهم المعرفة المالئمة للتعامذ مع أسالیب المحاس�ة )%46و�نس�ة بلغت حوالي (

) وهم بذلك �شكلون غالب�ة العینة، مما    22الهندس�ة و�خصوص المؤهل العلمي فان نس�ة حملة شهادة ال�كالور�وس هي (% 

ع�ة هم من أصحاب المؤهالت العلم�ة، وهو مؤشر �شیر إلى أن العاملین في االدارات العل�ا والوسطى في الشر�ات الصنا

جید أ�ضا على قدرة الم�حوثین على إجا�ة أسئلة االست�انة �صورة صح�حة اما سنوات الخبرة ف�شیر الجدول أن فئة سنوات 

ین ) و�دل ذلك على أن الم�حوث  65سنوات) قد شكلت الفئة الكبرى، والتي بلغت نسبتها (%  10الى اقل من  -5الخبرة (من  

 یتمتعون �الخبرة الواسعة في مجال عملهم مما ینعكس على إجا�اتهم و�ز�د من موثوق�ة النتائج.  

 اخت�ار الفرض�ات  

 نتائج اخت�ار الفرض�ة  األولى 

   H01 ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على هامش :

 ت الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان.الر�ح في الشر�ا 

نتائج اخت�ار أثر  تطبیق المحاس�ة الهندس�ة  �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على  هامش الر�ح في الشر�ات المساهمة    )2جدول ( 
 المدرجة في بورصة عمان 

 المعامالت 
Coefficients 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 النموذج ملخص 
Model summery 

Sig T  بیتا الخطأ المعیاري Beta Sig F F R Square R 
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0.000 5.674 .4.98 2.326 0.000 32.198 0. 563 0.750 

) ، وهذا �عني أن هناك عالقة قو�ة بین تطبیق المحاس�ة R = 0.750)  الى  أن ق�مة(2تشیر نتائج الجدول (

) ، وهذا �عني أن تطبیق R2= 0.563المستهدفة وهامش الر�ح  و�تبین أن ق�مة معامل التحدید (الهندس�ة �استخدام  التكلفة  

%من الت�این فیهامش الر�ح مع �قاء العوامل األخرى   56.3المحاس�ة الهندس�ة �استخدام التكلفة المستهدفة  فسر ما مقداره   

) وهذا یؤ�د معنو�ة االنحدار عند Sig = 0.000ثقة (عند مستوى     32.198) قد بلغت   Fثابتة.  �ما یتبین أن ق�مة (

) عند مستوى ثقة  t= 5.674) وأن ق�مة (β=(  2.826.) �ما یتبین من جدو المعامالت أن ق�مة    α ≤ 0.05مستوى (  

)Sig = 0.000:یوجد أثر ذو داللة (    ) . و�ناء عل�ه، نرفض الفرض�ة العدم�ة األولى ونقبل الفرض�ة البدیلة التي تنص" 

إحصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على هامش الر�ح في الشر�ات الصناع�ة األردن�ة 

 . )  المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

 اخت�ار الفرض�ة الثان�ة

H02المستهدفة على العائد   : ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة

 على األصول في الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 

نتائج اخت�ار أثر  تطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على   العائد على االصول في الشر�ات   )3جدول رقم (
 عمان المساهمة  المدرجة في بورصة  

 المعامالت  
 Coefficients 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 ملخص النموذج 
Model summery 

Sig T  بیتا الخطأ المعیاري Beta Sig F F R Square R 
0.000 7.139 .2.98 2.129 0.000 50.959 0. 653 0.819 

 

عالقة قو�ة بین تطبیق المحاس�ة  ) ، وهذا �عني أن هناك  R = 0.819)  الى  أن ق�مة (3تشیر نتائج الجدول (

) ، وهذا �عني  R2= 0.653الهندس�ة �استخدام  التكلفة المستهدفة والعائد على االصول  و�تبین أن ق�مة معامل التحدید(

%من الت�این في  العائد على االصول   56.3أن تطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام التكلفة المستهدفة  فسر ما مقداره    

) وهذا یؤ�د Sig = 0.000عند مستوى ثقة (   50.959) قد بلغت   Fالعوامل األخرى ثابتة.  �ما یتبین أن ق�مة (  مع �قاء

 =t) وأن ق�مة (β=(  2.129.) �ما یتبین من جدول المعامالت أن ق�مة    α ≤ 0.05معنو�ة االنحدار عند مستوى (  

(   نرفض الفرض�ة العدم�ة اونقبل الفرض�ة البدیلة التي تنص:)  و�ناء عل�ه،  Sig = 0.000) عند مستوى ثقة (7.139

یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على العائد على االصول في 

 .)الشر�ات الصناع�ة األردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان
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 اخت�ار الفرض�ة الثالثة 

H0-3  ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على العائد :

 على حقوق الملك�ة الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان 

التكلفة المستهدفة على  العائد على حقوق الملك�ة  في  نتائج اخت�ار أثر  تطبیق المحاس�ة الهندس�ة  �استخدام تقن�ة  ) 4جدول ( 
 الشر�ات المساهمة  المدرجة في بورصة عمان 

 المعامالت 
Coefficients 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 ملخص النموذج 
Model summery 

Sig T   بیتا الخطأ المعیاري Beta Sig F F  R Square R 

0.000 4.134 .674 2.785 0.000 17.087 0.406 0.637 

) ، وهذا �عني أن هناك عالقة قو�ة بین تطبیق المحاس�ة R = 0.637)  الى  أن ق�مة(4تشیر نتائج الجدول (

) R2 (R2= 0.406الهندس�ة �استخدام   تقن�ة التكلفة المستهدفة والعائد على حقوق الملك�ة  و�تبین أن ق�مة معامل التحدید 

%من الت�این في  العائد   40.6المحاس�ة الهندس�ة �استخدام التكلفة المستهدفة  فسر ما مقداره   ، وهذا �عني أن تطبیق  

 = Sigعند مستوى ثقة (17.087) قد بلغت   Fعلىحقوق الملك�ة مع �قاء العوامل األخرى ثابتة. �ما یتبین أن ق�مة (

) β=(  2.785بین من جدول المعامالت أن ق�مة  .) �ما یت  α ≤ 0.05) وهذا یؤ�د معنو�ة االنحدار عند مستوى (  0.000

) . و�ناء عل�ه، نرفض الفرض�ة العدم�ة اونقبل الفرض�ة البدیلة Sig = 0.000) عند مستوى ثقة   (t= 4.334وأن ق�مة (

العائد على یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على  (    التي تنص:

 .)مة العامة المدرجة في بورصة عمانحقوق الملك�ة في الشر�ات الصناع�ة األردن�ة المساه

 اخت�ار الفرض�ة الرا�عة  

Ho-4    ال یوجد أثر ذو داللة احصائ�ة لتطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على العائد

 اهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للسهم الشر�ات الصناع�ة االردن�ة المس

نتائج اخت�ار أثر  تطبیق المحاس�ة الهندس�ة  �استخدام تقن�ة التكلفة المستهدفة على  العائد على االسهم  في الشر�ات   ) 5جدول ( 
 المساهمة  المدرجة في بورصة عمان 

 المعامالت 
Coefficients 

 تحلیل الت�این 
ANOVA 

 ملخص النموذج 
Model summery 

Sig T  بیتا الخطأ المعیاري Beta Sig F F R Square R 

0.000 3.732 .751 3.732 0.000 24.679 0.497 0.705 

) ، وهذا �عني أن هناك عالقة قو�ة بین تطبیق المحاس�ة  R = 0.705)  الى  أن ق�مة (5تشیر نتائج الجدول (

) ، وهذا R2= 0.497المستهدفة والعائد على االسهم  و�تبین أن ق�مة معامل التحدید (الهندس�ة �استخدام   تقن�ة التكلفة  

%من الت�این في  العائد على االسهم    49.7�عني أن تطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام التكلفة المستهدفة  فسر ما مقداره   



مجلة اتحاد ا��كاديميين  
 اء العرب ــــــــــــــــــوالعلم

 مجلة علمية محكمة تصدر في س��سل متخصصة 

 ا��دارية وا��قتصادية سلسلة العلوم  
Administrative and Economic Sciences Series 

Journal of The Arab Academics 
and Scientists Union 
Scientific Journal Published in a Specialized Series 

 No. 1,2022  2022، 1العدد
 

 

29 

)  وهذا یؤ�د Sig = 0.000عند مستوى ثقة (  24.679) قد بلغت   Fمع �قاء العوامل األخرى ثابتة. �ما یتبین أن ق�مة (

 =t) وأن ق�مة (β=(3.732.) �ما یتبین من جدول المعامالت أن ق�مة    α ≤ 0.05معنو�ة االنحدار عند مستوى (  

(    ) . و�ناء عل�ه، نرفض الفرض�ة العدم�ة اونقبل الفرض�ة البدیلة التي تنص:Sig = 0.000) عند مستوى ثقة   (3.732

أث في  یوجد  االسهم  العائد على  المستهدفة على  التكلفة  تقن�ة  �استخدام  الهندس�ة  المحاس�ة  لتطبیق  داللة إحصائ�ة  ذو  ر 

 .)الشر�ات الصناع�ة األردن�ة المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

 النتائج والتوص�ات:

التكال�ف المستهدفة تؤثر على هامش الر�ح والعائد افادت النتائج ان تطبیق المحاس�ة الهندس�ة �استخدام تقن�ة  

على االصول والعائد على حقوق الملك�ة والعائد على االسهم وهذا بدوره �مثل تأثیر المحاس�ة الهندس�ة �استخدام  تقن�ة 

في بورصة عمان  التكلفة المستهدفة على االستدامة المال�ة. واوصت الدراسة ان  تقوم الشر�ات الصناع�ة األردن�ة المدرجة  

بتطبیق أسالیب المحاس�ة الهندس�ة، وتكو�ن فر�ق عمل للمحاس�ة الهندس�ة �عمل على ا�جاد مخطط العمل مع االخذ  �عین 

االعت�ار االستغالل األمثل للموارد المتاحة والتحكم �التكال�ف و�ذلك الق�ام بتنفیذ التوجیهات والخطط والجداول المخطط لها 

 المحاس�ة الهندس�ة.من قبل فر�ق عمل  

 المراجع
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