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Lean accounting and its rolls for calculated costs on value stream
اىَذرش اىذمزىر ٍقذاد أحَذ اىْؼٍَُ

األسزبر اىذمزىر رَبض حَسح اىجنرٌ

ميُخ األدارح واألقزصبد  /جبٍؼخ ثغذاد

اىَؼهذ اىؼبىٍ ىيذراسبد اىَحبسجُخ واىَبىُخ /جبٍؼخ ثغذاد

Abstract
At the last two decades , The environment has witnessed
tremendous changes in many fields with the huge competition ,
various technological development and customer satisfaction , that are
reflected in economic units a doption for lean production system .
Lean Accounting that has appeared as aresponse for changes
occurred of economic units adoption for lean accounting system
instead of wide production system : through it management of
economic units has been changed from management by top
departments into management by value flows : has provide new
method for accounting costs according to value flow instead of
products
المقدمة
لقد شيدت البيئة في العقدين األخيرين تغي اًر كبي اًر في الكثير من المجاالت نظ اًر لسوق

المنافسة الشديد والتطورات التكنولوجية اليائمة ورضا الزبون والتي انعكست عمى تبني
الوحدات اإلقتصادية لنظام اإلنتاج الرشيق ولم تكن المحاسبة بمعزل عن تمك التغيرات ،

األمر الذي دعا الميتمين في ىذا الحقل إلى ضرورة تطوير األساليب التقميدية في المحاسبة

و السيما في مجال محاسبة التكاليف والتي لم تعد توفر إجابة واضحة عن كيفية إستعمال

الوحدة اإلقتصادية لمواردىا وذلك بما يخدم اليدف من وجودىا ويؤدي إلى توافر المعمومات

المالئمة بالشكل والكيفية التي تساعد عمى إدارة الوحدات اإلقتصادية وتحقيق أىدافيا عمى

ضوء تمك المتغيرات.

لذلك فان المحاسبة الترشيقية التي ظيرت كإستجابة لمتغيرات في تبني الوحدات

اإلقتصادية لنظام اإلنتاج الرشيق بدالً من نظام اإلنتاج الواسع والذي بموجبو تغيرت إدارة
تمك الوحدات األقتصادية التي كانت تدار من قبل األقسام الوظيفية إلى األدارة من خالل
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تدفقات القيمة  ،توفر طريقة جديدة ألحتساب التكاليف عمى أساس تدفق القيمة والذي

بموجبو يكون ىدف الكمفة ىو تدفق القيمة بدالً من المنتوجات .

مشكمة البحث  :تتمثل مشكمة البحث في ان نظم محاسبة التكاليف التقميدية المصممة

لدعم نظم األنتاج التقميدية ال تتالئم وال توفر معمومات موضوعية مع تبني الوحدات

األقتصادية لنظام األنتاج الرشيق وإلدارة الوحدات األقتصادية من خالل تدفقات القيمة من
ناحية أحتساب تكاليف المنتوجات المصنعة في تدفقات القيمة .

هدف البحث  :ييدف البحث إلى التعرف عمى مفيوم تدفق القيمة وخارطة تدفق القيمة

والى التعرف إلى أحتساب تكاليف المنتوجات في ظل طريقة تكاليف تدفق القيمة التي تمثل

أحد أدوات المحاسبة الترشيقية .

فرضية البحث  :أن إستخدام طريقة تكاليف تدفق القيمة التي تمثل أحد ادوات

المحاسبة الترشيقية يساعد في توافر معمومات مالئمة وموضوعية إلحتساب تكاليف

المنتوجات المصنعة في تدفقات القيمة .

أهمية البحث  :تتجمى أىمية البحث في أن المحاسبة الترشيقية التي ظيرت كإستجابة

لتبني الوحدات اإلقتصادية لنظام اإلنتاج الرشيق توفر طريقية جديدة ألحتساب التكاليف عمى
أساس تدفق القيمة وبالشكل الذي يؤدي إلى تبسيط الطرق المتبعة في احتساب التكاليف

وذلك في حالة إدارة الوحدات األقتصادية من خالل تدفقات القيمة .

المبحث األول مفهوم تدفقات القيمة وأنواعها

أوالً  -تدفق القيمة Value Stream

يمثل تددفق القيمدة كدل االنشدطة (المضديفة لمقيمدة وريدر المضديفة لمقيمدة) المطموبدة لجمدب

مجموعددة المنتوجددات أو الخدددمات مددن نقطددة البدايددة (التصددميم ،وطمددب الزبددون ،واإلنتدداج) إلددى
تسميم المنتوجات أو الخدمات إلى الزبون  ،وبشكل أساس فان تددفق القيمدة ييددف إلدى خمدق

القيمة لمزبون (yu et.al., 2009:783) (Rother and Shook, 1999:9) .

وفي الوحدات اإلقتصادية التقميدية التي تطبق نظم االنتاج التقميدية فان ىيكميا التنظيمدي

يكددون مبنددي عمددى أسدداس األقسددام االنتاجيددة واألقسددام الخدميددة  ،إذ ان االنتدداج يددتم عمددى وفددق

الطريقة التقميدية بدفعات كبيرة وىذه الددفعات تنتقدل مدن قسدم ألخدر وبغدض النظدر عدن حاجدة
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القسددم األخددر وتسددتغرق وقتداً لمحركددة وأوقددات انتظددار وتددؤدي إلددى تدراكم مخددزون االنتدداج تحددت
التشددغيل أمددام األقسددام االنتاجيددة وكددل ىددذا يمثددل م دوارد ضددائعة ريددر مضدديفة لمقيمددة(Guan.
)et.al.,2009:409

وبالمقابددل تعتمددد الوحدددات اإلقتصددادية الرشدديقة التددي تتبنددى فمسددفة االنتدداج الرشدديق عمددى
تدفق القيمة بدال من األقسام االنتاجية والخدميدة والدذي يتضدمن كدل المتطمبدات الالزمدة لخمدق

رضا الزبون .

إن تحميل تدفق القيمة يساعد المديرين عمدى تحديدد الضدياع  ،وتقسدم االنشدطة فدي تددفق

القيمة إلى انشطة مضيفة لمقيمة وانشطة رير مضيفة لمقيمة  ،واالنشطة رير المضيفة تمثدل

موارد ضائعة وىي بطبيعة الحال تقسم إلى انشدطة يمكدن تجنبيدا فدي المددص القصدير وانشدطة
ال يمكن تجنبيا في المدص القصير وىي تعدود إلدى التقنيدة الحاليدة وط ارئدق االنتداج  ،إذ يمكدن
لموحدة اإلقتصادية التخمص بسرعة من االنشطة التدي يمكدن تجنبيدا فدي األجدل القصدير بينمدا

األنشطة التي ال يمكن تجنبيا في األجل القصير تحتاج إلى وقت اطول وجيد اكثر.
)(Hansen and Mowen, 2007:726

وفددي ظددل تدددفق القيمددة يددتم تقسدديم الوحدددة اإلقتصددادية عمددى عدددد مددن تدددفقات القيمددة وكددل

تدفق قيمة يتضمن مدير تدفق القيمة واألفراد العاممين في العممية االنتاجية واألفراد المساندين

لمعمميددة االنتاجيددة كدداإلداريين ومحاسددبين التكدداليف والتسددويقيين ومددوظفي المشددتريات والعدداممين

في مجال تأمين الجودة وكل األفراد األخرين الذين يشتركون في تددفق القيمدة أي بمعندى أخدر
ان كددل تدددفق قيمددة يتضددمن األف دراد العدداممين مددن نقطددة البدايددة المتعمقددة بتصددميم منددت جديددد
واسددتالم طمددب الزبددون إلددى تسددميم المنددت أو الخدمددة إلددى الزبددون ،وىددذا بطبيعددة الحددال يتطمددب

التغيير التدريجي في الييكل التنظيمي لموحدة اإلقتصادية من األقسام إلى تدفقات القيمة .

فعندددما تتبنددى الوحدددة اإلقتصددادية التفكيددر الرشدديق فددان الخطددوة األولددى ىددي إعددادة تنظدديم

الوحدددة اإلقتصددادية مددن خددالل تدددفقات القيمددة وكددل تدددفق قيمددة يكددون مسددؤوالً عددن انتدداج عدددد
معين من المنتوجات أو الخدمات التي تيدف إلى خمق القيمة واألبقاء عمدى التددفق والدتخمص

م ددن الض ددياع ويمك ددن تمثي ددل ت دددفق القيم ددة بوح دددة اقتص ددادية ص ددغيرة متكامم ددة داخ ددل الوح دددة
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اإلقتصددادية األم تتض ددمن ك ددل االنشددطة الالزم ددة م ددن نقط ددة البدايددة إل ددى تس ددميم المنتوج ددات أو

الخدمات إلى الزبائن وتكون مسؤولة عن تحقيق االرباح (Fullerton et al., 2010:10-11).

الس ؤال الذي يطرح ىنا في ىذا المجال ىو كم عدد تدفقات القيمة الذي يمكن ان تتكون

منيا الوحدة اإلقتصادية؟ فاذا كانت الوحدة اإلقتصادية تنت ( )51منتوجاً فيل ىذا يعني ان

لدييا ( )51تدفق قيمة  ،الجواب يمكن أن يكون (نعم) ويمكن أن يكون (ال) .ولإلجابة عن
ىذا السؤال فان  Baggalyو Maskellعرضا قواعد تتعمق بتدفق القيمة وىو ان كل تدفق

قيمة يجب ان يتراوح ما بين(  ) 150-25شخصاً ،اكثر من ىذا العدد أو اقل فان تدفق

القيمة يكون رير واضح.

وبعد ددد ان تقد ددوم الوحد دددة اإلقتصد ددادية بتحديد ددد تد دددفقات القيمد ددة  ،فد ددان الخطد ددوة التاليد ددة ىد ددي

تخصدديص األفد ارد عمددى مدوارد تدددفق القيمددة  ،إذ كددل تدددفق قيمددة يتددألف مددن فريددق يسددمى فريددق

ت دددفق القيم ددة )Team

Stream

 )Valueال ددذي يك ددون مس ددؤوالً ع ددن إجد دراء التط ددويرات

والتحس ددينات والنم ددو والربحي ددة ف ددي ت دددفق القيم ددة وى ددذا الفري ددق يت ددالف م ددن م دددير ت دددفق القيم ددة

وأعضدداء فريددق تدددفق القيمددة الددذين يتمثمددون بدداألفراد العدداممين فددي العمميددة اإلنتاجيددة والتسددويقية
والميندسددين وأف دراد المشددتريات وعمددال الصدديانة والمحاسددبين والعدداممين فددي المخددازن والعدداممين

األخد درين ال ددذين يعمم ددون ع ددن كث ددب م ددع اعض دداء فري ددق ت دددفق القيم ددة.
)Huntzinger, 2005:32

and

(Kenndy

ثانياً  -أنواع تدفقات القيمة The Kinds Of Value Stream

ىنالدك ثالثدة اندواع مدن تددفقات القيمدة والتدي تتمثدل بداالتي(Kennedy and Huntzinger, :

)2005:32

أ -تدفق القيمة لأل وامر المنجزة The Orders Fulfillment Value Stream :
يركز تدفق القيمة لألوامر المنجزة عمدى تزويدد منتوجدات حاليدة لزبدائن حداليين  ،ويتضدمن

دداء مددن الوقددت
ذلددك كددل الخطدوات الالزمددة لتزويددد المنتوجددات الحاليددة إلددى الزبددائن الحدداليين ابتد ً
الذي يتم فيو إستالم طمب الزبون وحتى الوقت الذي يتم فيو تجييز الزبون بتمك المنتوجات .

ب -تدفق القيمة لممنتوج الجديد The New Product Value Stream :
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وىددو يمثددل تدددفق القيمددة لتطددوير المنتوجددات الجديدددة لمزبددائن الجدددد والددذي يشددمل( ىندسددة

التص د د د ددميم ،وىندس د د د ددة االنت د د د دداج ،وىندس د د د ددة العممي د د د ددات ،والعممي د د د ددات التس د د د ددويقية ،والتك د د د دداليف
المستيدفة....الخ ))(Guan et.al.,2009:406

ج -تدفق القيمة لممبيعات والتسويقSales and Marketing Value Stream :

يركز ىذا الندوع مدن تددفقات القيمدة عمدى أكتسداب الزبدائن الجددد لممنتوجدات الحاليدة وعمدى
أكتساب الزبائن الحاليين لممنتوجات الجديدة .

ى ددذا وعم ددى ال ددررم م ددن ان ت دددفقات القيم ددة لممنتوج ددات الجدي دددة وت دددفقات القيم ددة لممبيع ددات

والتسددويق ىددي ال تمثددل تدددفقات قيمددة تخددص االنتدداج  ،إال ان القضددايا الترشدديقية نفسدديا يددتم
إتباعيا والتي تتمثل بخمق القيمة ،والتدفق ،والضياع ،وفريق العمل ،والمسؤولية ،والسعي نحو

الكمال (Guan et.al., 2009:406).

يتضح مما تقدم أن تدفق القيمة يمثل نقطة البداية األساسدية لتحدول الوحددات اإلقتصدادية

إلى االنتاج الرشيق وىو يمثدل نقطدة تحدول فدي الييكدل التنظيمدي لموحددة اإلقتصدادية التقميديدة

التددي قددد تكددون منقسددمة عمددى عش درات أو مئددات مددن الم اركددز االنتاجيددة والم اركددز الخدميددة إلددى
عدد قميل من تدفقات القيمة ،إذ ان كل تدفق قيمة يمكن تمثيمو بوحددة اقتصدادية فرعيدة داخدل
الوح دددة اإلقتص ددادية األم ،وى ددو يمث ددل مرك ددز ربحي ددة تتحق ددق في ددو األيد درادات والتك دداليف ويك ددون

مسؤوالً عن تزويد انواع معينة من المنتوجات والخدمات لمزبائن والتي تخمق قيمة ليم .

رابعاً  -كيف نحدد تدفقات القيمةHow do we Identify The Value Streams :

إن افضل مكان لمبدء بتحديد تدفقات القيمدة ىدو مدع تددفقات القيمدة النجداز األوامدر وذلدك

تعد اكثر تدفقات القيمة أىمية لموحدات اإلقتصدادية فدي مراحميدا المبكدرة لمترشديق  ،ففدي
النيا ّ
الوحدددات اإلقتصددادية التددي تتسددم عممياتيددا االنتاجيددة بعدددم التعقيددد فانددو يمكددن بسدديولة تحديددد

تدفقات القيمة الالزمة لخمق القيمة لمزبون  ،اما بالنسبة لموحدات اإلقتصادية التي تستخدم

عممي د ددات االنت د دداج المختمف د ددة والمعق د دددة ج د ددداً فاني د ددا تعتم د ددد اس د ددموب مص د ددفوفة ت د دددفق االنت د دداج
) (Production Flow Matrixالدذي يسدتخدم برندام جدولدة بسديط يدتم فيدو تحديدد خطدوات

العمميات االنتاجية لعوائل المنتوجات داخل تدفقات القيمة وكما موضح في الجدول اآلتي :

)(Kennedy and Huntzinger, 2005:33
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مددن خددالل ىددذا الجدددول يالحددظ أن مصددفوفة االنتدداج تتضددمن الخط دوات الالزمددة النتدداج

داء باعددداد الفدداتورة  ،إذ تتددالف المصددفوفة مددن
دداء مددن مرحمددة ادخددال الطمددب وانتيد ً
المنددت ابتد ً
محددورين ىمددا المحددور العمددودي الددذي يمثددل عوائددل المنتجددات التددي تصددنع فددي تدددفق القيمددة
والمحور االفقي الذي يمثل خطوات االنتاج (العمميات اإلنتاجية والخدمية).

 -5المشكالت والقضايا المرتبطة بتدفقات القيمة وحمها :

Problems And Issues Which Concern With Value Streams And Solving

Them:-

عندما تبدأ الوحدة اإلقتصادية بتطبيق االنتداج الرشديق وتتحدول مدن وحددة اقتصدادية تدنظم

عمى أساس األقسام إلى وحدة اقتصادية تنظم عمى أساس تدفقات القيمة فان عدد من

القضايا والمشكالت سوف تظير ،وبعض ىذه المشكالت يمكن ان تحل عمى المدص القصدير

والبعض األخر ال يمكن التعامل معو عمى المدص القصير وانما يتم ذلك عمى المددص البعيدد ،
ويمكن القول بأنو ليس من الضروري حل كدل المشدكالت لكدي يدتم أحدراز تقددم  ،إذ أن قاعددة
الترشيق ىي التقدم لألمام خطوة بخطوة  ،والمشكالت والقضايا المتعمقة بتدفقات القيمة تتمثل

باآلتي(Maskell .et al., 2012:131-134)-:
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جدول ()1

مصفوفة تدفق اال نتاج لتحديد تدفقات القيمة
ػىائو

اىَْزىجبد

أدخبه
أألٍر

اىجذوىخ

اىخزٌ

A

X

X

X

اىَنبئِ

ٍؼبٍيخ
حرارَخ

اىَؼبىجخ
اىخبرجُخ

اىفحص

X

X

اىزجَُغ
اىضبّىٌ
(أ)

اىزجَُغ
اىضبّىٌ
( ة)

اىزجَُغ
اىْهبئٍ
(أ)

اىزجَُغ
اىْهبئٍ
( ة)

اىشحِ
واىزؼجئخ

اىفبرىرح

X

X

X

االّزبط
X

B

X

X

C

X

X

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Source: (Kenndy, frances A; Huntzinger, jim, "Lean Accounting: Measuring and Managing The Value
)Stream", Cost Management , ABI, Inform Global, Vol 19, No5, 2005:33

األفراد في اكثر من تدفق قيمةPeople In More Than On Value Stream :

فددي الم ارحددل األولددى مددن الترشدديق يمكددن ان يكددون تخصدديص األفدراد عمددى تدددفقات القيمددة

ميمددة صددعبة وذلددك ألن ىندداك أف دراداً قددد يخدددمون اكثددر مددن تدددفق قيمددة واحددد فمددثالً قددد يكددون
ىناك ثالثة ميندسين والوحدة اإلقتصادية لدييا اربعة تدفقات قيمة ففي ىذه الحالة فدان ىدؤالء

الميندسين الثالثة يخدمون تدفقات القيمة األربعة أو قدد يكدون ىنداك افدراد قميمدون ذوي خبدرات
عاليددة يخدددمون اكثددر مددن تدددفق قيمددة  ،وىددذا يكددون عمددى المدددص القصددير  ،أمددا عمددى المدددص

البعيددد فانددو يمكددن حددل ىددذه المشددكمة عبددر التدددريب لتزويددد الميددارات والخب درات الالزمددة لألف دراد
العاممين في كل تدفق قيمة وبالشكل الذي يؤدي إلى تخصيص األفراد في كل تدفق قيمة .
أ -الممك العامMonuments :

إن الممك العام ىي المكائن التي تخدم أكثر من تدفق قيمة واحد  ،وىدي معددات كبيدرة ،
رالية الثمن مع دفعات كبيرة لالنتاج وأوقات انتظار طويمة وتغيير كمي بطئ  ،وعمى المدص

القريب فدان ىدذه األمدالك العامدة قدد تخددم أكثدر مدن تددفق قيمدة  ،أمدا عمدى المددص البعيدد فاندو
يمكددن أسددتبدال المكددائن ذات األسددتخدام العددام ) (Monumentsبمكددائن ذات احجددام صددغيرة
يتالئم حجميا مع حجم العمل المطموب ونسبة االنتاج المطموبة لكل تدفق قيمة .
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ج -المنافسة ما بين تدفقات القيمة Competition Value Streams :
إن مديري تدفقات القيمة واعضاء الفريق يجب ان يسعون إلى التحسين المسدتمر لمقداييس

ادائيم وذلك لن يحدث بشكل صحيح عندما تكون ىناك منافسة رير مرروبدة مدا بدين تددفقات
القيمددة إذ ان التعدداون ىددو مطمددوب مددا بددين أعضدداء تدددفقات القيمددة المختمفددة لتحقيددق االىددداف

العامة لموحدة اإلقتصادية.

د -األفراد المذين ليسوا هم في فرق تدفق القيمة:
The people Who Are Not In The Value Stream Teams

ىناك دائماً بعض األفراد ضمن المصنع أو الوحدة اإلقتصادية ليس ليدم دور فدي تددفقات

القيمة وىم يتمثمون باالتي-:

 -5األفدراد العدداممين الددذين ال يقدددمون ايددة قيمددة لتدددفقات القيمددة  ،مثددال ذلددك  ،اف دراد الم دوارد
البشرية ،والمحاسبين الماليين ،ومدير المصنع  ....الخ.

 -2األف دراد المددذين يدددعمون تدددفق القيمددة إال انيددم ال يمكددن تقسدديميم بسدديولة عمددى تدددفقات
) ، (Information Technologyمدددير

القيمددة مثددال ذلددك أف دراد تكنولوجيددا المعمومددات

ض ددمان الج ددودة  ،وان النتيج ددة النيائي ددة ى ددي أن الوح دددة اإلقتص ددادية فيي ددا رالبي ددة م ددن األفد دراد
يعممددون فددي تدددفقات القيمددة ،وبضددعة اقسددام نثريددة تدددعم عمميددات تدددفق القيمددة تددنظم بموجددب

الطريقة التقميدية أو تجمع في مركز تكمفة وحيد .

المبحث الثاني /احتساب التكاليف عمى وفق طريقة تكاليف تدفق القيمة

أ -تكاليف تدفق القيمة Value Stream Costs :

ت د دددفق القيم د ددة يمث د ددل اح د ددد المب د ددادئ االساس د ددية لمتفكي د ددر الرش د دديق ،إذ تق د ددوم الوح د دددات
اإلقتصددادية الرشدديقة بتحديددد تدددفقات القيمددة بالشددكل الددذي يمكنيددا مددن إدارة وتنظدديم األعمددال

لتعزيز القيمة لمزبائن  ،ولذلك فإن كشف الدخل يتم تنظيمو أيضاً عمى وفق تدفق القيمة.

وتبعددا لددذلك تعددرف تكدداليف تدددفق القيمددة عمددى انيددا العمميددة المتعمقددة بتخصدديص التكدداليف

الفعمية لموحدة اإلقتصادية عمى تدفق القيمة بدالً من تخصيصيا عمى المنتوجات أو الخدمات

أو االقسام(Wiinberg, 2010:15).

وتبدددأ عمميددة تحديددد تكدداليف تدددفق القيمددة مددع خارطددة تدددفق القيمددة التددي تقددوم بتوليددد

المعمومددات الضددرورية لتدددفق الم دواد وتخصدديص الم دوارد التددي يمكددن أن تطبددق عمددى تكدداليف
8
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تدفق القيمة  ،إذ يقوم تدفق المواد بتحديد أنواع المنتوجات التي تدفق خالل تدفق قيمدة معدين

 ،وكددذلك تق ددوم خارط ددة تدددفق القيم ددة بتحدي ددد كي ددف أن األف دراد  ،والمع دددات  ،والمس دداحات ي ددتم
استخداميا لكل من تددفقات القيمدة وبالشدكل الدذي يمكدن مدن خاللدو أحتسداب التكداليف الفعميدة

لكل تدفق قيمة  ،وتعد كل التكاليف ضمن تدفق القيمة تكاليف مباشرة إلى تدفق القيمدة  ،أمدا
التكاليف المنفقة خارج تدفق القيمة والتي ال يستفاد منيا تدفق القيمة فيي تمثل تكاليف رير
مباشرة ال يتم تحميميا عمى تدفقات القيمة ويتم التقرير عنيا بشدكل منفصدل فدي كشدف الددخل

المعد عمى مستوص الوحدة اإلقتصادية ،وتتم عممية اعدداد تكداليف تددفق القيمدة وكشدف الددخل
بشكل اسبوعي.

)(Stenzel and Senge, 2007: 158- 159) ( Sarah et al., 2011: 9

 -5عناصر تكاليف تدفق القيمة-:

أن عناصر تكاليف تدفق القيمة يمكن توضيحيا بالشكل االتي:
شكل ()1

عناصر تكاليف تدفق القيمة
ٍ٘اد
اإلّزبط

دػٌ
اإلّزبط

اع٘س
اإلّزبط

اىَنبئِ
ٗاىَؼذاد

رذفق اىقَُخ

اىؼَيٞبد
اىخبسعٞخ

دػٌ
اىؼَيٞبد

اىصٞبّخ
ٗاىزسٖٞالد

مو اىزنبىٞف
االخشٙ

(Source: Huntzinger, James R., "Lean Cost Management Accounting For
)Lean By Establishing Flow.", J.Ross Publishing, USA, 2007:254
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ويمكن توضيح عممية تخصيص عناصر التكاليف ضمن تدفق القيمة من خالل االتي-:

أ -تكاليف مواد تدفق القيمة Value Stream Material Costs :

ي ددتم احتس دداب تك دداليف المد دواد عم ددى أس دداس المد دواد الفعمي ددة المس ددتخدمة بواس ددطة ت دددفق
القيمددة ،ويمكددن أحتسدداب الم دواد الفعميددة المسددتخدمة بواسددطة تدددفق القيمددة عمددى أسدداس الم دواد
الفعمية المشتراة أو المواد الفعمية المستخدمة من قبل تدفق القيمة من مخزون المدواد األوليدة ،

والقرار الذي يخص أحتساب تكاليف المواد عمى أسداس المدواد الفعميدة المشدتراة أو المسدتخدمة

يكون أستناداً إلى الحاالت اآلتية (Bahadir, 2011:33) :

 -5إذا كانددت عمميددة األحتفدداظ بمخددزون الم دواد األوليددة ىددي لمدددة ) (03يوم داً أو اقددل ويكددون
المخددزون تحددت الرقابددة  ،عنددد ذلددك فددان المدواد الفعميددة المشددتراة تحمددل عمددى تدددفق القيمددة وىددذا
المبمغ يحتسب من خالل النقد المدفوع ) (Cash disbursementsعن حساب الدائنون .

 -2إذا كان مخزون المواد األولية مرتفعاً  ،عند ذلك فدإن تكداليف المدواد األوليدة لتددفق القيمدة
تحتسب عمى أساس المواد األولية المسدتخدمة (المصدروفة) مدن مخدازن المدواد األوليدة ويمكدن

احتسدابيا عمددى اسدداس مسددتندات الصددادر المخزنددي لممدواد إلددى اإلنتدداج أو مددن خددالل (مخددزون
المواد نيأية الشير  +المشتريات – مخزون نيأية الشير السابق).

ب -تكاليف أجور تدفق القيمةValue Stream Labor Cost :
تكاليف األجور تمثل مجموع األجور والمندافع المدفوعدة لمعداممين الدذين يعممدون فدي تددفق

القيمة  ،وتتضمن تكاليف األجور المبالغ المدفوعة لألفراد العاممين في عمميات اإلنتاج فضالً
ع ددن الع دداممين ال ددذين يعمم ددون باألنش ددطة الداعم ددة ض ددمن ت دددفق القيم ددة مث ددل تخط دديط اإلنت دداج

وخدددمات الزبددون والمبيعددات والتسددويق والمحاسددبة  ،وتددأمين الجددودة وىندسددة التصددميم  ،عمددى
وفددق طريق ددة تك دداليف ت دددفق القيم ددة إذ ال يك ددون ىن دداك تميي ددز م ددا ب ددين األج ددور المباشددرة وري ددر

المباش درة  ،إذ تعددد األجددور المنفقددة داخددل تدددفق القيمددة أجددو اًر مباش درة بغددض النظددر إن كانددت
مدفوعددة لألفدراد العدداممين فددي األنشددطة اإلنتاجيددة أو األنشددطة الداعمددة .

)Mowen, 2007: 733

(Hansen and

أمدا بالنسدبة إلدى األجدور المدفوعدة إلددى العداممين الدذين يعممدون خدارج تددفق القيمددة وال

يخدمون تدفق القيمة فإنيا تستبعد من تكاليف تدفق القيمة وتعامل كتكاليف مدة ضمن كشف
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الدخل المعدد عمدى مسدتوص اإلقتصدادية ،وفدي بعدض االحيدان قدد يكدون ىنداك عداممون يعممدون
بميام رير مرتبطة بتدفق قيمة (أي يقدمون خدماتيم ألكثدر مدن تددفق قيمدة) ففدي ىدذه الحالدة
يتم تخصيص أجورىم عمى تدفقات القيمة بحسب نسبة الوقت المنفق لكل تدفق قيمدة.

)(Bahadir, 2011: 33

ج -تكااليف العممياات راارج تادفق القيماةValue Stream Outside Processes :
Costs

ىن دداك بع ددض األفد دراد (الع دداممين) ف ددي الوح دددة اإلقتص ددادية ال يعمم ددون ض ددمن ت دددفقات

القيمة ويدؤدون ميدام ريدر مرتبطدة بتددفقات القيمدة عمدى سدبيل المثدال (المحاسدبون والمددققون)
أو يتم انفاق مبالغ معينة رير مرتبطة بتدفقات القيمة مثل التكاليف اإلدارية.

إن التكاليف والمصاريف المرتبطة مع ىذه الميام ريدر المضديفة لتددفق القيمدة ال يدتم

تخصيص د د د د دديا عم د د د د ددى ت د د د د دددفقات القيم د د د د ددة  ،إذ أني د د د د ددا تعام د د د د ددل كتك د د د د دداليف مس د د د د دداندة لمعم د د د د ددل
) (Sustaining Costs of Businessتكدون ليدا موازندة خاصدة ويدتم الرقابدة عمييدا ولكنيدا

ال تخصددص إلددى تكدداليف تدددفقات القيمددة  ،وبموجددب طريقددة )( )VSCتكدداليف تدددفق القيمددة)

ليسددت ىندداك حاجددة لتكدداليف األمتصدداص الكميددة ) ، (Full Absorption Costsإذ أن
الغددرض مددن تكدداليف تدددفق القيمددة ىددو تزويددد معمومددات كمفددة مالئمددة ودقيقددة ومفيومددة لألف دراد

الذين يديرون تدفقات القيمة  ،أما التكاليف خارج تدفق القيمة فيي ال تزود أي مساعدة إلدارة
أو تحسين عمميات تدفق القيمة  ،وبطبيعدة الحدال فدإن نسدبة ىدذه التكداليف تكدون قميمدة بسدبب

أن أرمب عمل الوحدة اإلقتصادية سوف يرتبط بتدفقات القيمة.

ويتم التقرير عن ىذه التكاليف بشدكل مسدتقل فدي كشدف الددخل المعدد عمدى مسدتوص الوحددة

اإلقتصادية(Gordon, 2010: 12) .

د -تكاليف التسهيالتThe Facility Costs :
تتض د د ددمن تك د د دداليف التس د د ددييالت (األيج د د ددار ،واألن د د دددثار ،وتك د د دداليف المن د د ددافع العام د د ددة
)Costs

 ،(Utilitiesوالص دديانة ،وخدددمات األمددن والحماي ددة ......الددخ) ى ددذه التكدداليف ي ددتم

تخصيصدديا إلددى تكدداليف تدددفق القيمددة عمددى أسدداس المتددر المربددع المسددتخدم مددن قبددل كددل تدددفق

قيمة ليشجع المديرين عمى إستخدام مساحات أقل لألحتفاظ بالمخزون.
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إن نصديب تدددفق القيمددة مدن تكدداليف التسددييالت المسدتخدمة = تكمفددة المتددر المربددع ×

عدد األمتار المربعة المستخدمة من قبل تدفق القيمة.

ويتضددمن القدددم المربددع المشددغول (المسددتخدم) مددن قبددل تدددفق القيمددة (منطقددة اإلنتدداج،

منطقة الخزن ،منطقة مساحة المكتب المستخدمة مدن قبدل االفدراد العداممين فدي تددفق القيمدة)،
وبموجددب طريقددة تكدداليف تدددفق القيمددة ال يددتم أمتصدداص كددل تكدداليف التسددييالت  ،فقددط المتددر
المربع المستخدم من قبل تدفق القيمة يتم تخصيص نصيبو من تكاليف التسييالت.
أمددا تكدداليف التسددييالت ريددر المسددتخدمة

 Unused Facility Costsفإنيددا ال

تخصص عمدى تددفقات القيمدة وتعامدل كتكداليف مسدتقمة يدتم التقريدر عنيدا فدي كشدف الددخل ،

ويسدداعد اسددتبعاد تكدداليف التسددييالت ريددر المسددتخدمة مددن تكدداليف تدددفق القيمددة عمددى زيددادة
الرؤيددة المتعمقددة بالطاقددة ريددر المسددتخدمة ويخمددق الح دوافز لتخفدديض ىددذه التكدداليف أو أيجدداد

البدائل إلستخدام ىذه الطاقة(Horngren et.al., 2012:727) .

فعنددد إسددتخدام تدددفق القيمددة مسدداحة أقددل (متددر مربددع) فددإن تدددفق القيمددة يسددتمم كمفددة أقددل ،

وذلددك سدديحفز المددديرين عمددى أيجدداد الط ارئددق التددي يددتم مددن خالليددا أسددتغالل مسدداحة أقددل مددن
المساحة المتاحة وأستغالل المساحات رير المستغمة ألرراض أخرص كأن يكون أنتاج خطوط

جديدة(Hansen and Mowen, 2007: 734) .

وقد تمجأ بعض الوحددات اإلقتصدادية إلدى عددم تضدمين (تحميدل) تكداليف التسدييالت

إل ددى تك دداليف ت دددفق القيم ددة ألني ددا ري ددر مس دديطر عميي ددا م ددن قب ددل ت دددفق القيم ددة وتق ددوم الوح دددة
اإلقتصادية بتحميل تكاليف التسييالت إلى تكاليف تدفق القيمة فقط في حالدة إذا كاندت تمثدل
نسبة ميمة مقارنة بأجمالي تكاليف تدفق القيمة ويمكن أن تؤثر وتتأثر بتدفق القيمة.

)(Maskell et.al.,, 2007: 178

مدن خدالل مددا تقددم يمكددن القدول أن تكداليف التسددييالت يدتم تخصيصدديا عمدى تكدداليف
تدددفق القيمددة فددي حالددة إذا كانددت تتددأثر بتدددفق القيمددة أو بمدددير تدددفق القيمددة ويددتم تخصيصدديا
عمى أساس المساحة المشغولة لممتر المربع من تدفق القيمة  ،أما تكاليف التسييالت التي ال

 اُ رنيفخ اىَزش اىَشثغ رؾزست ٍِ خاله قسَخ اعَبى ٜرنبىٞف اىزسٖٞالد اىَزؾققخ خاله اىَذح ػي ٚاالٍزبس اىَشثؼخ اىنيٞخ ىي٘ؽذح
اإلقزصبدٝخ .
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يمكددن أن تتددأثر وتددؤثر بتدددفق القيمددة فإنيددا تعددد تكدداليف ريددر مسددتغمة يددتم التقريددر عنيددا بفق درة

مستقمة في كشف الدخل المعد عمى مستوص الوحدة اإلقتصادية .

ها -تكاليف الدعم Support Costs :

تكاليف الدعم تتضمن (تجييزات المصدنع ،تجييدزات المكاتدب ،قطدع الغيدار ،األدوات

المسدتيمكة ،والتكداليف المتنوعدة االخدرص التدي تحدددث خدالل األسدبوع) ىدذه التكداليف تخصددص
عددادة مباشدرة إلددى تكدداليف تدددفق القيمددة ألنيددا يمكددن بسدديولة السدديطرة والمراقبددة عمييددا مددن قبددل

فريق تدفق القيمة(Maskell et.al., 2007: 38) .

و-

األمالك العامة Monuments :

األمالك العامة تمثل المكائن الكبيرة التي تشترك في خدمة أكثر مدن تددفق قيمدة  ،إذ
فددي الم ارحددل األولددى لعمميددة الترشدديق يددتم تخصدديص كمفددة األمددالك العامددة عمددى تدددفقات القيمددة
المستفيدة منيا عمى أساس نسبة مئوية تحدد لكل تددفق قيمدة يسدتفيد مدن تمدك األمدالك العامدة

ولكن بمرور الوقت فإن عمى الوحدة اإلقتصادية التخمص مدن ىدذه األمدالك العامدة واسدتبداليا
بمكائن صغيرة تخصص لكل تدفق القيمة(Maskell and Baggaley, 2012:182) .

 -2أهمية تكاليف تدفق القيمةThe Advantages of Value Stream Costing :
عنددد تطبيددق طريقددة تكدداليف تدددفق القيمددة فإنيددا تحقددق الكثيددر مددن الم ازيددا التددي تتمثددل فددي
اآلتددي(Maskell et.al., 2007: 40) (Stenzel And Senge, 2007: 163-164) -:
)(Liping,2010:375

أ -أستبعاد األنظمة المعقدة في أحتساب تكاليف المنتوجات  :ففي ظل محاسبة التكاليف
التقميدية يتم جمع التكاليف عند مستوص المنتوج وأوامر العمل ومن ثم يتم التقرير عن تمك

التكاليف في كشف الدخل  ،وىذا ما يتطمب نظام معقد لألحتساب ولألدارة بسبب تنوع وتعدد

المنتوجات والخدمات المقدمة  ،أما في ظل طريقة تكاليف تدفق القيمة فإنو يتم التخمص من
الحاجة لألحتفاظ بنظام التكاليف التقميدي المعقد ألحتساب تكاليف المنتوجات  ،ويتم ذلك

من خالل التخمص من الحاجة لمتقرير عن معامالت العمل عمى أساس أوامر العمل

وتخصيص العمل إلى أوامر محددة  ،وبشكل متشابو يتم التخمص من تتبع معامالت المواد
وذلك من خالل أن المواد ال تخصص عمى أوامر عمل محددة بسبب أنيا تحمل مباشرة إلى
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تدفق القيمة إستناداً إلى المدفوعات النقدية ) (Cash Disbursementsأو المواد االجمالية

المصروفة.
ب-

تخفدديض م اركددز التكمفددة :وذلددك مددن خددالل عدددم الحاجددة لتتبددع التكدداليف عمددى أسدداس

م ارك ددز تكمف ددة األقس ددام المتنوع ددة وعناص ددر التك دداليف المفص ددمة  ،أي ي ددتم جم ددع التك دداليف عن ددد
مسددتوص تدددفق القيمددة وتمخدديص التكدداليف إلددى بضددعة عناصددر تكدداليف مثددل الم دواد ،األجددور،

التسددييالت ،الدددعم،

ويددتم تخفدديض التكدداليف مددن خددالل الددتخمص مددن الضددياع باألعتمدداد

عمى التحسين المستمر الذي ينجز من خالل التركيز عمدى مقداييس أداء العمميدات التدي تركدز

عمى االنشطة الضائعة المسببة لخمق التكاليف.

ج -التخمص من الطرائق المعقدة لتخصيص التكاليف الصناعية رير المباشرة:
إذ أن التكد دداليف ريد ددر المرتبطد ددة بتكد دداليف تد دددفق القيمد ددة تعد ددد تكد دداليف مسد دداندة لألعمد ددال

) ، (Business – Sustainingوىدذه التكداليف يدتم التخطديط والرقابدة عمييدا ،وتدتم عمميدة
تخفيضيا من خالل تطبيق ممارسات التحسين المستمر (كايزن عمى سبيل المثال).

ان السبب في عدم تخصديص ىدذه التكداليف عمدى تددفق القيمدة يعدود إلدى أن تددفق القيمدة

اليراقب وال يسيطر وال يدير ىذه التكداليف والوحددات اإلقتصدادية الرشديقة ترردب فدي ان تركدز
عم ددى التخف دديض المباش ددر لمتك دداليف خ ددالل التحس ددين المس ددتمر  ،واذا ت ددم تخص دديص التك دداليف
المساندة لمعمل عمى تدفقات القيمة فإن الطريقدة الوحيددة لتخفديض ىدذه التكداليف ىدو تخفديض

نس ددبة التخص دديص وال ددذي يعن ددي نظامد داً تخصيصد داً ناقصد داً ب دددالً م ددن التركي ددز عم ددى األنش ددطة

المضيفة لمقيمة وتعزيز قيمة الزبون (Maynard, 2008:4) .

د -تزود المعمومات الدقيقة والمالئمة وفي الوقت المناسب إلى مديري واعضداء فريدق تددفقات
القيمة :إذ أن التقارير األسبوعية تزود رقابة ممتازة عمى التكاليف.

ىد د -تركيددز االنتبدداه عمددى قضددايا ومشددكالت وفددرص تدددفقات القيمددة  ،ممددا يددؤدي إلددى أج دراء
التحسينات في تدفقات القيمة.

و -المعمومات المالية تكون سيمة الفيم لجميع االفراد  ،إذ كل التكاليف الموضحة في كشدف

الدخل تكون حقيقية وال تحتوي عمى طرائق محاسبية معقدة.

ز -التخمص من تكاليف المنت المعيارية وطرق تكاليف األمتصاص الكاممة.
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ح -تقارير تكاليف تددفق القيمدة يدتم تطويرىدا وتحسدينيا أسدبوعياً مدن قبدل اعضداء فريدق تددفق

القيمة.

ط -تشجيع العاممين عمى استخدام مقاييس األداء المرئية.

ولكي يتم تطبيق تكاليف تدفق القيمة بفاعمية فإن عمى الوحدة اإلقتصادية إتبداع الخطدوات

اآلتية(Fullerton et.al., 2010:2) (Maskell and Baggaley, 2003: 30) :

أ -يجب أعداد التقارير عمى وفق تدفقات القيمة وليس تبعاً لألقسام.

ب -األف دراد العدداممون فددي الوحدددة اإلقتصددادية يجددب ان يددتم تخصدديص معظميددم عمددى تدددفقات
القيمة.

ج -يجب أن يكون ىناك عددد قميدل مدن األقسدام الخدميدة أو األمدالك العامدة التدي تشدترك فدي
خدمة تدفقات القيمة.

د -عمميات اإلنتاج يجب أن تكون إلى حد معقول تحت الرقابة وذات تغير منخفض.

ىد -يجب أن يكون ىناك تتبع شامل ورقابة لمعمميدات الخارجيدة التدي تكدون خدارج رقابدة تددفق

القيمة.

و -المخزون يجب أن يكون تحت الرقابة ومنخفض وثابت.
وفي المراحل المبكرة ألدارة تدفق القيمة فان ىذه المعايير قد ال يتم تطبيقيا كميا بل تطبدق

بالتدري وتحتاج إلى مدة معينة.

 -3أحتساب تكاليف المنتوجات في ظل تكاليف تدفق القيمة :

Calculate Production Costs under Value Stream Costing
بعد أن يدتم احتسداب تكداليف تددفق القيمدة  ،فدإن الخطدوة التاليدة تكدون أحتسداب تكمفدة
المنتوجدات التدي قدد تدم إنتاجيدا مدن قبدل كدل تددفق قيمدة  ،إذ أن كدل تددفق قيمدة يكدون مسددؤوالً
عددن إنتدداج تشددكيمة معينددة مددن عائمددة المنتوجددات  ،والجدددول اآلتددي يوضددح التكدداليف المتعمقددة

بإحدص تدفقات القيمة.
جذوه (/ )0رنبىُف رذفق اىقَُخ
االّشطخ
خذٍخ اىسثىُ
اىزشنُو
اىشراء

رنيفخ
اىَىاد

اىزنيفخ
اىخبرجُخ

األجىر
××
××
××
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رنيفخ
اىَنبئِ

اىزنبىُف
األخري

اجَبىٍ
اىزنبىُف
××
××
××
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ٍؼبىجخ
اىطيجبد
رخطُط اإلّزبط
هْذسخ
اىزصُْغ
اىحذَذ اىفىالر
اىَسزخذً
اىيحبً
اىزجَُغ
ربٍُِ اىجىدح
اىصُبّخ
اىَحبسجخ
اىَىارد
اىجشرَخ
ّظٌ
اىَؼيىٍبد
هْذسخ
اىزصٌَُ
اىفحص
اػذاد اىفبرىرح
اىشحِ
األجَبىٍ

××

××

××
××

××
××

××

××

××

××

××

××
××

-

××
××
××
××
××
-

××

××

××
××
××
××

-

-

-

××

××

-

-

-

-

××

××

××
××
××
××

××

-

××
-

××

××
××
××
××

Source: (Maskell, B; Baggaley, B, "Value stream for lean companies",
)cost management , volume 17, numbers, 2003:26
تددتم عمميددة إحتسدداب تكدداليف المنتوجددات فددي ظددل طريقددة تكدداليف تدددفق القيمددة وفددق الط ارئددق
اآلتية-:

أ -طريقاة متوساط التكمفاة لموحادة الواحادةMethod of the Average Cost per :

( Unitفي حالة إنتاج تدفق القيمة منتوجات متشابهة نسبياً)

عندما تقوم تدفقات القيمة بإنتاج منتوجدات متشدابية نسدبياً أو أنيدا تسدتيمك المدوارد بالنسدبة

نفس دديا تقريبد داً أو أن خم دديط المنتوج ددات ثاب ددت نس ددبياً  ،فف ددي ى ددذه الحال ددة ي ددتم أحتس دداب تكمف ددة

المنتوجات المنتجة في تدفق القيمة من خالل اآلتي-:
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-5

في حالة إذا كاندت المنتوجدات المنتجدة فدي تددفق القيمدة متماثمدة جددا (متشدابية جددا)

والمواد المستخدمة إلنتاج تمك المنتوجات متماثمة أيضاً  ،ففي ىذه الحالة يدتم أسدتخراج معددل

التكمفة االجمالي لموحدة الواحدة والذي يحتسب من خالل المعادلة اآلتية :

)(Merwe and Thomson, 2007:29

اىزنبىٞف اىنيٞخ ىزذفق اىقَٞخ خاله اىَذح
ٍؼذه اىزنيفخ االعَبى ٜىي٘ؽذح اى٘اؽذح = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػذد اى٘ؽذاد اىَشؾّ٘خ إى ٚاىضثبئِ خاله اىَذح

إذ أن معدددل التكمفددة االجمددالي لموحدددة الواحدددة يمثددل مجمددوع التكدداليف الكميددة المنفقددة

إلنتدداج المنتوجددات المتنوعددة (المتماثمددة جدددا) فددي تدددفق القيمددة خددالل المدددة مقسددوماً عمددى عدددد

الوحدددات المشددحونة إلددى الزبددائن خددالل تمددك المدددة ،وىددذه المدددة تمثددل مدددة اسددبوع واحددد ،إذ يددتم
أع ددداد تك دداليف ت دددفق القيم ددة والتق ددارير االخ ددرص بش ددكل اس ددبوعي  ،ويالح ددظ أن مع دددل التكمف ددة

األجمالية لموحدة الواحدة يعتمد في إستخراجو عمدى عددد الوحددات المشدحونة إلدى الزبدائن بددالً
م ددن األعتم دداد عم ددى الوح دددات المنتج ددة الفعمي ددة خ ددالل األس ددبوع وذل ددك لتحفي ددز الم ددديرين عم ددى

تخف دديض المخ ددزون  ،فف ددي حالد دة اذا كان ددت ع دددد الوح دددات المنتج ددة أكث ددر م ددن ع دددد الوح دددات
المشددحونة فددإن معدددل التكمفددة األجماليددة لموحدددة الواحدددة سدديزداد ألن تكدداليف اإلنتدداج المتعمقددة
بالوحددات المنتجدة وريدر المشدحونة ستضداف إلدى البسدط.

)2007: 99

-2

(Merwe and Thomson,

فددي حالددة إذا كانددت المنتوجددات المنتجددة فددي تدددفق القيمددة تسددتخدم مدواد أوليددة متنوعددة

ذات تك دداليف متباين ددة ولك ددن عممي ددات اإلنت دداج الالزم ددة إلنت دداج المنتوج ددات داخ ددل ت دددفق القيم ددة
متشابية ،ففي ىذه الحالة يتم احتساب تكاليف المنتوجات عمى وفق اآلتي -:

)(Hansen and Mowen, 2007: 735

 -5أستخراج تكمفة المواد األولية المتوسطة لموحدة الواحدة لكل منت في تدفق القيمة  ،والتدي

تحتسب من خالل مجموع تكاليف المواد األولية لكل منت يتم انتاجو في تدفق القيمة مقسوماً
عمى عدد الوحدات المشحونة لكل منت يتم إنتاجو في تدفق القيمة.

فمددثال إذا كددان تدددفق القيمددة ينددت منتوجددان ىمددا ) )B, Aوىددذا المنتوجددان يسددتخدمان م دواد

أولية متنوعة ذات تكاليف متنوعة  ،ففدي ىدذه الحالدة يدتم أسدتخراج معددل تكمفدة المدواد األوليدة
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لموحدددة الواحدددة مددن المنددت  Aمددن خددالل قسددمة مجمددوع تكدداليف المدواد األوليددة المنفقددة إلنتدداج

المنتددوج ( )Aعمددى عدددد الوحدددات المشددحونة مددن المنددت ) ،)Aوالطريقددة نفسدديا تسددتخدم مددع
المنت ). )B

 -2أستخراج تكاليف التشكيل التي تمثل مجموع تكاليف تدفق القيمة خالل األسدبوع مطروحداً
منيا تكاليف المواد األولية الكمية المنفقة لتدفق القيمة خالل األسبوع  ،وبعد إستخراج تكداليف

التش ددكيل لت دددفق القيم ددة ي ددتم إحتس دداب تكمف ددة التش ددكيل المتوس ددطة لموح دددة الواح دددة والت ددي تمث ددل

إجمددالي تكدداليف التشددكيل لتدددفق القيمددة خددالل األسددبوع مقسددوماً عمددى عدددد الوحدددات المشددحونة
خالل األسبوع.

ولغرض إحتساب تكمفة المنت ) )Aمثالً فإنيا = معدل تكمفة المواد األولية لموحدة الواحددة

من المنت  + Aمعدل تكمفة التشكيل لموحدة الواحدة.

إن تكمفة المنت المتوسطة مفيدة وذات أىمية في حالة إذا كاندت كدل المنتوجدات فدي تددفق

القيمة متماثمة أو إن المنتوجات في تدفق القيمة متباينة لكن مزي اإلنتاج ثابت نسبياً.

)(Maskell et.aL., 2012: 158

وفي ظل المحاسبة الترشيقية ال تكون ىناك حاجدة لمعرفدة تكمفدة المنتوجدات الفرديدة إذ يدتم

التركيز عمى تكمفة المنتوج المتوسطة و السيما في حالة إنتاج منتوجات متشابية تماماً أو أن
المنتوجات متباينة ولكن مزي اإلنتاج ثابت نسبياً إذ تقتدرب كمفدة المندت المتوسدطة مدن تكمفدة
المنت الفردي  ،وتكون أداة لقياس التغيرات في الكفاءة اإلقتصادية.

)(Hansen and Mowen, 2007: 735

إن المؤيدين لطريقة احتساب المتوسطة لموحدة الواحدة يسورون إستخداميا في اآلتي -:

 -5إن ىدف المحاسبة الترشيقية ليس المنت وانما تدفق القيمة أو مستوص تدفق القيمة.

 -2إن عدم احتساب التكاليف لممنتوجات الفردية لديس مشدكمة ألن معظدم القد اررات تتخدذ عندد
مسددتوص خددط المنددت ولدديس عنددد مسددتوص المنتددوج الفددردي  ،وان ق د اررات التسددعير تكددون مسددتندة

إلى اساس التكمفة المستيدفة لمزبون وليس إلى اساس تكاليف المنتوجات.

)(Horngren et.al., 2012: 727

 -0إن إعداد التقارير واتخاذ الكثير من الق اررات الميمة يكون عند مستوص تدفق القيمة وليس
عنددد مسددتوص المنددت الفددردي  ،كمددا ىددي الحددال فددي إتخدداذ قدرار الش دراء أو التصددنيع فإنددو يكددون
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باألعتماد عمى ربحية تدفق القيمة ككل ولديس المندت الفدردي ،كدذلك فإندو عنددما تقدرر الوحددة

اإلقتصادية تقديم منتوجات جديدة إلى تدفق القيمة فإن ذلك يتطمب تحميل لربحية تدفق القيمة
وفيمدا إذا كاندت ىنالدك طاقدة متاحدة ضدمن تددفق القيمدة(Maskell and Baggely, 2004: .

)184- 185

ب -طريقة الرصائص والمميزات(Method Of Features And Characteristics) :

(في حالة إنتاج منتوجات متباينة ذات تشكيمة متنوعة).

عندما تقوم تدفقات القيمة بإنتاج منتوجات تستيمك مواد مختمفة وذات مزي إنتداج مختمدف

وتمدر بم ارحدل مختمفدة ومتنوعددة وتتطمدب أوقدات مختمفددة فدي كدل مرحمدة  ،ففددي ىدذه الحالدة يددتم
األعتماد في أحتساب تكاليف المنتوجات عمدى طريقدة الخصدائص والمميدزات بددالً مدن التكمفدة

المتوسطة لموحدة.

إن المنتوجات التي ليا تدفقات إنتاج متماثمة تجمع إلى تدفق القيمة  ،ويكدون العامدل

األساس الذي يحدد عدد الوحدات المشحونة في تدفق القيمة ىو عدد الوحدات التي يمكن أن

تعددال فددي العمميددة المختنقددة أو فددي مرحمددة اإلنتدداج المختنقددة .وتعتمددد تكمفددة اإلنتدداج فددي ظددل
طريقددة تكدداليف تدددفق القيمددة عمددى سددرعة تدددفق اإلنتدداج خددالل تدددفق القيمددة ولدديس عمددى أسدداس
مقدار إستخداميا لمموارد  ،إذ أن الكثير من المنتوجات خالل تصنيعيا فدي تددفق القيمدة لديس

لي ددا أوق ددات ال دددورة نفس دديا خ ددالل العممي ددة أو المرحم ددة المختنق ددة  ،ف ددبعض المنتوج ددات تس ددتيمك
أوقات أكثر أو أقل من األخرص خالل العممية أو المرحمة المختنقة .

ولددذلك فددإن طريقددة تكدداليف الخصددائص والممي دزات تحتسددب تكمفددة المنتددوج باألعتمدداد

عمدى خصائصددو وممي ازتددو وتوضددح كيددف أن مميدزات المنتددوج تسددتخدم المدوارد المختنقددة بشددكل

مختمددف ،أي انددو يددتم تحديددد تكدداليف المنتددوج عمددى أسدداس الخصددائص والممي دزات التددي تتددأثر
بسرعة تدفق المنتوجات خالل العممية المختنقة (Guan et.al, 2009: 420) .

تعددرف تكدداليف الخصددائص والممي دزات عمددى أنيددا طريقددة تسددتخدم ألحتسدداب تكدداليف

المنتوجات الفرديدة عنددما تكدون المنتوجدات المنتجدة فدي تددفق القيمدة متبايندة وذلدك مدن خدالل
فيم التأثيرات الحقيقية لتكمفة المنت خالل تدفقو في تدفق القيمة  ،وبموجب ىذه الطريقدة فدإن
 رَضو اىَشؽيخ اىَخزْقخ ،اىَشؽيخ اىز ٜرؾزبط إىٗ ٚقذ امجش ٍِ ثقٞخ اىَشاؽو اىزَٝ ٜش ثٖب اىَْز٘ط ىغشض اّزبعٔ  ،أٗ اّٖب رَضو
أقو طبقخ ٍزبؽخ ىَشؽيخ ٍؼْٞخ ث ِٞاىَشاؽو.
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التكداليف المتعمقدة بددالمنت ال تتحددد مددن خدالل كميدة الوقددت المتعمدق بالعمددل (سداعات العمددل،

ووقددت عمددل المكددائن) الددذي يتطمددب لغددرض صددنع منددت معددين وانمددا يتحدددد مددن خددالل نسددبة
ت دددفق المندددت خدددالل الم د دوارد المختنقدددة فد ددي تددددفق القيم ددة وم ددن ث ددم فد ددإن نس ددبة ت دددفق المندددت

) (The Rate Flow Of Productتمثدل العامدل األسداس لتحديدد تكداليف التشدكيل  ،وتقدوم
طريقة الخصائص والمميزات بتحديد الخصائص والمميزات التي تؤثر في نسبة التدفق .

إن طريقة تكداليف الخصدائص والمميدزات تتضدمن خطدوات عددة يدتم تطبيقيدا لغدرض أحتسداب

تكمفددة المنددت الفددردي وكدداآلتي:

(Maskell et.al., 2012:207-217) (Guan et.al.,

)2009:419-421

 -5إحتساب تكاليف عوائل المنتوجات بإستخدام طريقة تكاليف تدفق القيمة.

 -2تحميدل الطاقدة المتاحددة  :إن تقييدد الطاقدة اإلنتاجيددة فدي تددفق القيمددة يحددد حجدم الوحدددات
المنتجددة  ،ولددذلك فددإن حجددم الوحدددات المشددحونة فددي تدددفق القيمددة يتحدددد بعدددد الوحدددات الددذي
يمكن أن تتدفق خالل األختناقات التي قد تحدث في العمميات أو الخاليا المختنقة  ،إذ تعتمد

تكمفددة المنددت عمدى وقددت الدددورة خددالل العمميددة المختنقددة ولدديس عمددى اسدداس وقددت الدددورة الكمددي
لتصنيع المنت  ،ولذلك تتم عممية تحميل الطاقة المتعمقدة بكدل مرحمدة يمدر بيدا المندت لغدرض

انتاجو سواءاً كانت العممية ىي إنتاجية أو خدمية ويتم تحميل الطاقة لكل عممية وفق االتي:

أ -الطاقة اإلنتاجية ) : (Productive Capacityوىي تمثل وقت الماكنة أو العمل المنفق
لخمق القيمة عند طمب الزبون.

ب -الطاقددة ريددر المنتجددة ) : (Non Productive Capacityوىددي تمثددل كددل الم دوارد
المتعمقة بالوقت المنفق في التغير الكمي إلعادة التصنيع والفحص وتحسدين المدوارد والتصدنيع

والصيانة ،وأوقات االنتظار ،والجدولة ،والتخطيط ....الخ.

ج -الطاقددة ريددر المسددتغمة

) : (Available Capacityوىددي تمثددل وقددت العمددل والمكددائن

المتبقي بعد احتساب الوقت المنت والوقت رير المنت .

 -0تحديد األختناقات االساسية ضمن تدفق القيمة :

تمثل األختناقات المتعمقة بالعممية أو الخمية اإلنتاجية ىي تمك العممية أو الخميدة اإلنتاجيدة

التي تحتاج إلى وقت اكثر من العمميدات أو الخاليدا األخدرص لغدرض تصدنيع المندت  ،أو انيدا
تمثل العمميدة أو الخميدة التدي ليدا طاقدة متاحدة أقدل مدن بقيدة العمميدات أو الخاليدا ضدمن تددفق
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القيمددة ،والتددي ال يمكددن زيددادة تمددك الطاقددة المتاحددة مددن خددالل زيددادة وقددت العمددل أو مددن خددالل
األستعانة بموارد العمميات أو الخاليا األخرص ،وتحدد العمميدة أو الخميدة المختنقدة مسدار تددفق

اإلنتاج فمذلك يجب أن تتم جدولة وتحسين العممية أو الخمية المختنقة.

 -4تحديد كيفية تأثير الخصائص والمميدزات فدي إسدتخدام األختناقدات  :فدي ىدذه الخطدوة يدتم
تحدي ددد كي ددف أن خص ددائص ومميد دزات المن ددت تح دددد (تقي ددد) الت دددفق خ ددالل العممي ددة أو الخمي ددة
المختنقة ضمن تدفق القيمة ،ولذلك ولغرض تحديد تكمفدة المندت فمدن الضدروري معرفدة كيدف
تستيمك خصائص ومميزات المنت موارد األختناقات  ،وتتطمب ىذه الخطوة إعداد مخططات

تخددص الممي دزات والخصددائص الخاصددة بالمنتوجددات التددي تددؤثر فددي نسددبة التدددفق خددالل تدددفق
القيمة  ،وىذه المخططات تحدد البدائل المتعمقة بعدد الوحدات التي يمكن انتاجيا بخصدائص

بناء عمى طمبات الزبون خالل العممية أو الخمية المختنقة خالل األسبوع.
ومميزات معينة ً
 -1إحتساب متوسط تكاليف التشكيل لموحدة الواحدة بإستخدام تأثير الخصائص والمميزات:
بعد أن يتم تحديد البدائل المتعمقة بعدد الوحدات التي يمكدن انتاجيدا بخصدائص ومميدزات

معينة خالل العممية المختنقة  ،يتم بعد ذلك أحتساب متوسط تكاليف التشكيل لموحددة الواحددة

التي يمكن أنتاجيا في العممية أو الخمية المختنقة خالل األسبوع لكل بديل يخص الخصائص
والمميزات التي يررب الزبون فييا ان تكون بالمنت  ،ويتم احتساب ذلك من خالل اآلتي:
رنبىٞف اىزشنٞو اىنيٞخ ىيَْزظ خاله األسج٘ع
ٍز٘سظ رنيفخ اىزشنٞو ىي٘ؽذح اى٘اؽذح = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػذد اى٘ؽذاد اىَْزغخ ف ٜاىخيٞخ اىَخزْقخ خاله األسج٘ع

إن ع دددد الوح دددات المنتج ددة خ ددالل األس ددبوع ف ددي الخمي ددة أو ف ددي العممي ددة المختنق ددة تس دداوي

ساعات العمل خالل األسبوع في الخمية أو العممية المختنقة مقسومة عمدى نسدبة التشدكيل فدي
العممية المختنقة.

 -6احتساب تكمفة المواد األولية لموحدة الواحدة من المنت :

ويتم ذلك من خالل التكمفة الفعمية لكل مادة تدخل في تصنيع المنت .

 -7احتساب تكمفة الوحدة الواحدة من المنتوج خالل تدفق القيمة-:

ان تكمفة الوحدة الواحدة المنتجة من المنت خدالل تددفق القيمدة = تكمفدة المدواد األوليدة لموحددة

الواحدة  +متوسط تكمفة التشكيل لموحدة الواحدة.
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ان طريقددة الخصددائص والممي دزات تسدداعد عمددى ربددط قيمددة المنددت بالسددوق مددن خددالل

مشاركة كل مدن التكمفدة والخصدائص والمميدزات فدي مسداعدة الوحددة اإلقتصدادية عمدى تطدوير
تصدداميم المنددت التددي تحسدن القيمددة فددي مندداطق القيمددة العاليددة وتخفددض التكدداليف فددي مندداطق

القيمة الواطئة.

يتضدح ممددا تقدددم أن تكدداليف تدددفق القيمددة تمثددل ممخصداً لتجميددع التكدداليف الكميددة لتدددفق القيمددة

خددالل األسددبوع  ،وبموجددب ىددذه الطريقددة فددإن ىندداك تخصدديص قميددل جددداً لمتكدداليف الصددناعية
ريددر المباشدرة  ،اذ ليسددت كددل التكدداليف التددي تنفقيددا الوحدددة اإلقتصددادية يددتم تخصيصدديا عمددى
تدددفقات القيمددة ،فقددط التكدداليف التددي تخددص تدددفق القيمددة والتكدداليف التددي تسددتفاد منيددا تدددفقات

القيم ددة ي ددتم تخصيص دديا عم ددى ت دددفقات القيم ددة فتك دداليف التس ددييالت والتك دداليف الخارجي ددة الت ددي
تستفاد منيا تدفقات القيمدة يدتم تخصديص كدل تددفق قيمدة منيدا عمدى اسداس المسداحة أو عمدى

اساس الوقت المنفق لكل تدفق قيمة

المبحث الثالث/أحتساب التكاليف وفق طريقة تكاليف تدفق القيمة في الشركة العامة
لمصناعات الكهربائية – معمل محرك مبردة الهواء

يعد معمل محرك مبردة اليواء أحد المعامل التابعة لمشركة العامة لمصناعات الكيربائية
وقد تأسس في عام ( ، (5976ويقوم ىذا المعمل بإنتاج محرك مبردة اليواء وبقدرة (ربع

حصان ونصف حصان وثالثة أرباع حصان وواحد حصان )  ،وفي الوقت الحاضر يقوم

المعمل بإنتاج محرك مبردة ربع حصان فقط  ،ويعاني المعمل من مشكالت كثيرة تتمثل

بإنخفاض الطمب عمى منتوجاتو واألرتفاع الكبير بمخزون األنتاج بأنواعو كافو وفي التضخم

في القوص العاممة وارتفاع تكاليف األنتاج .

أوال  :المراحل التي يمر بها تصنيع محرك مبردة الهواء
يتم تقسيم المراحل التي يمر فييا تصنيع محرك المبردة عمى تسع م ارحدل وكدل مرحمدة تحتدوي

عمددى عدددد مددن المكددائن المتخصصددة إلنتدداج أجدزاء معينددة مددن محددرك المبددردة  ،إذ يددتم تجميددع
المكائن في ىذه المراحل بحسب التخصص وكذلك تتضمن ىذه المراحل مراحل يدوية بحسب
متطمبات العممية اإلنتاجية وبسبب تقادم وعطل بعض المكائن .

المرحمة األولى  :مرحمة الكابسات :
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تقددوم ىددذه المرحمددة بتصددنيع األجدزاء األساسددية الداخمددة فددي تصددنيع محددرك المبددردة وتتددألف

ىدذه المرحمدة مددن أربدع مكددائن ضدخمة كددل واحددة منيدا تتخصددص بتصدنيع جددزء معدين يختمددف
ىذا الجزء من ماكنة إلى أخرص ،وتتالف ىذه المرحمة من المكائن اآلتية :

 -1ماكنة تصنيع الييكدل (مكدبس قاعددة الييكدل) :يقدوم ىدذا المكدبس بتقطيدع الحديدد إلدى
قطع ذات حجم معين لغرض تصنيع ىيكل المحرك (بدن المحرك) .

 -2ماكنة تصنيع الستيتر (مكبس السدتيتر)  :يقدوم مكدبس تصدنيع السدتيتر بتقطيدع الحديدد

إلى شرائح رقيقة لغرض تصنيع الستيتر وىذه الشرائح تسمى صفائح الستيتر .

 -3ماكن ددة تص ددنيع الروت ددر (مك ددبس الروت ددر)  :يق ددوم مك ددبس الروت ددر بتقطي ددع الحدي ددد إل ددى

صفائح رقيقة لغرض تصنيع الروتر .

 -4ماكنة تصنيع رطاء الييكل (مكبس رطاء الييكل)  :يقوم مكبس رطاء الييكل بعمل

رطاء الييكل (رطاء المحامل) .

المرحمة الثانية  ( :لحام الهيكل وكبس الستيتر وعزله ) :
فددي ىددذه المرحمددة يددتم لحددام الييكددل (الف دريم) وكددبس ش درائح السددتيتر لتصددنيع السددتيتر
وأدخال المادة العازلة إلى الستيتر ،وتقوم ىذه المرحمة عمى ثالثة مكائن تتمثل باآلتي :
 -1ماكنة لحام الفريم :تقوم ىذه الماكنة بمحام الييكل (الذي يسمى الفريم) .

 -2ماكندة كدبس السدتيتر  :تقدوم ىدذه الماكندة بكددبس صدفائح السدتيتر التدي تسدمى (الدالم نيشددن)
لغرض تحويميا إلى قطعة ستيتر .

 -3ماكنة عزل الستيتر  :تقوم ىذه الماكنة بإدخال مادة العازل (البولستر) إلى داخل الستيتر
المرحمة الثالثة  :عممية التجفيف (الشمك)

فدي ىددذه المرحمددة يدتم نقددل الفدريم والسددتيتر بواسدطة حدزام ناقددل إلدى أحدواض التجفيددف التددي

تسمى (بأحواض الشمك) لتغميفو بمادة عازلة  ،إذ يتم أدخدال الفدريم والسدتيتر داخدل األحدواض
بحس ددب كمي ددات اإلنت دداج المخطط ددة  ،إذ تس ددتوعب ى ددذه األحد دواض أع ددداداً كبيد درة م ددن الس ددتيتر

والفدريم والتدي تبقدى فدي األحدواض لمددة ( )8سداعات ثدم يدتم نقميدا بواسدطة الحدزام الناقدل إلدى

المرحمة األخرص التي تتمثل بمرحمة المف والعزل.

المرحمة الرابعة  :سباكة الروتر
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تقدوم ىددذه المرحمدة بإسددتالم صددفائح (رقدائق) الروتددر مدن مرحمددة الكابسددات لكدي يددتم كبسدديا

وتغميفيا بمادة األلمنيوم وتتألف ىذه المرحمة من المكائن اآلتية :

 -5ماكنددة سددتاك :تقددوم ىددذه الماكنددة بكددبس رقددائق الروتددر التددي يددتم أسددتالميا مددن مرحمددة
الكابسات لغرض تصنيع الروتر

 -2ماكنة سباكة الروتر :تقوم ىذه الماكنة بتغميف رقائق الروتر (الحديد) بمادة األلمنيوم
النقية لغرض أعطاء الشكل النيائي لمروتر .

 -0ماكنة بريس تقطيع :تقوم ىذه الماكنة بتقطيع زوائد األلمنيوم الموجودة عمدى الروتدر
إذ يتم وضع قطع الروتر في قوالدب يدتم كبسديا إلعطداء الروتدر الشدكل النيدائي الدذي

ينقل بعدىا بواسطة الحزام إلى مرحمة الخراطة .

 -4ماكنة األرطية :تقوم ىذه الماكنة بعمل الغطداء األمدامي والخمفدي لممحدرك إذ إن كدل
محرك يحتاج إلى رطاء واحد أمامي وخمفي .

رامساً  :المرحمة الرامسة  :الرراطة

يتم في ىذه المرحمة خراطة الشفت الذي يتم إدخالو في الروتدر ويدتم خ ارطدة األرطيدة

األمامية والخمفية لممحرك وكذلك يدتم فدي ىدذه المرحمدة خ ارطدة السدتيتر والفدريم إلعطائيمدا

الشكل النيائي .وتتألف ىذه المرحمة من المكائن اآلتية :

 -1ماكنة خراطة الشفت :تقوم ىذه الماكنة بتقطيع الشفت الذي يأتي بشدكل قطدع طويمدة
 ،إذ تقوم ىذه الماكنة بخراطة الشفت وتقطيعو إلى قطع بقياسات معينة .

 -2شعبة مكائن الصقل :توجد في ىذه الشعبة ماكنتان ىما كاآلتي :

أ -ماكنة الصقل األولية  :تقوم ىذه الماكنة بصقل الشفت ألعطاء القياسات األولية .

ب -ماكنة الصقل النيائي  :تقوم ىذه الماكنة بصقل الشفت إلعطاءه القياسات النيائية .

 -3ماكنة الفريز :تقوم ىذه الماكنة بعمل مكان خاص لدخول الشفت بالروتر ،إذ يتم في
ىذه الماكنة إدخال الشفت بالروتر .

 -4ماكنددة السددميف  :تقددوم ىددذه الماكنددة بتصددنيع السددميف الددذي يسددتخدم لتثبيددت الروتددر
بالشفت ويحتاج كل محرك مبردة إلى  2قطعة سميف .
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 -5ماكن ددة خ ارطد ددة األرطي ددة  :تقدددوم ىدددذه الماكن ددة بخ ارطد ددة األرطي ددة األمامي ددة والخمفيدددة
لممحرك .

 -6ماكنة خراطة الستيتر :تقوم ىذه الماكنة بخراطة الستيتر إلعطائو الشكل النيائي .

 -7ماكنة خراطة الروتر :تقوم ىذه الماكنة بخراطة الروتر لتنقيتدو مدن الشدوائب وأعطائدو
الشكل النيائي .

 -8ماكندة خ ارطدة الفدريم :تقدوم ىدذه الماكندة بخ ارطدة الفدريم إلعطداءه الشدكل النيدائي وفددي
كل دقيقة تتم خراطة قطعة فريم واحدة .

سادساً :المرحمة السادسة (المف والعزل)

تق ددوم ى ددذه المرحم ددة بإدخ ددال المم ددف الد درئيس والث ددانوي داخ ددل الس ددتيتر وتق ددوم بتوس ددعة

الممفددات داخددل السددتيتر وكددذلك تقددوم بكددبس السددتيتر وربددط أسددالك التوصدديل إلددى السددتيتر
وفح ددص الس ددتيتر وادخ ددال الس ددتيتر داخ ددل الفد دريم (ال ددذي يمث ددل الغط دداء الخ ددارجي لمح ددرك

المبردة) وتتألف ىذه المرحمة من اآلتي :

 -5ماكن ددة الم ددف  :تق ددوم ى ددذه الماكن ددة بإدخ ددال الس ددتيتر ث ددم تق ددوم بإدخ ددال المم ددف الد درئيس
والممف الثانوي (الذي يكون بشكل أسالك نحاس) .

 -2ماكن ددة التوس دديع( :مك ددبس ف ددتح المم ددف) :تق ددوم ى ددذه الماكن ددة بتوس دديع الممف ددات داخ ددل
الستيتر.

 -0ماكنددة مكددبس التشددكيل :بعددد أدخددال السددتيتر داخددل ماكنددة التوسدديع يددتم نقددل السددتيتر
(ال ددذي بداخم ددو المم ددف الد درئيس والث ددانوي) بواس ددطة الحد دزام الناق ددل إل ددى ماكن ددة مك ددبس
التشكيل التي تقوم بكبس الستيتر واعطائو الشكل النيائي .

 -4شددعبة البندجددة :تعددد ىددذه المرحمددة مرحمددة يدويددة تتددألف مددن ) (7عمددال حيددث يقومددون
بربط أسالك التوصديل إلدى السدتيتر وبمحدام نيايدات األسدالك وبفحصديا إن كدان فييدا

قطع أو ال.

 -1شعبة فحص العازلية :تحتوي ىذه الشعبة عمى جياز يقوم بفحص الستيتر لمتأكد من
عدم وجود توصيل ما بين األسالك والستيتر .

 -6مكبس كبس الفريم :تقوم ىذه الماكنة بإدخال الستيتر داخل الفريم .
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 -7شعبة الفحص النيائي  :في ىذه الشعبة يتم إستالم الفريم الذي بداخمو الستيتر

بواسطة الحزام الناقل لغرض فحصو  ،إذ يوجد في ىذه الشعبة جياز يقوم بفحص

القطع والعازلية .

سابعاً :المرحمة السابعة  :التجميع (مرحمة يدوية)

تتم في ىذه المرحمة تجميدع محدرك مبدردة اليدواء  ،إذ يدتم إدخدال السدوي ثدم أدخدال قطعدة

برمويك لكل رطاء ويتم عمل ثقوب لمغطاء الخارجي ثم يتم ربط أسالك المف بالسوي ثم يتم
إضافة واشرات بجانب السميف األمامي والخمفي ثم يتم إضافة الروتر إلى داخل الفريم .

ثامناً  :المرحمة الثامنة  :الصباغة (مرحمة يدوية)
يتم في ىذه المرحمة صبارة بدن المحرك .

تاسعاً  :المرحمة التاسعة  :مرحمة السيطرة:

فددي ىددذه المرحمددة ىندداك جيدداز فحددص واحددد يددتم مددن خاللددو فحددص الفولتيددة والقدددرة وفحددص

التيار لمحرك مبردة اليواء .

ثانيا  :تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة الهواء :
المحاسبة الترشيقية تركز عمى تدفق القيمة بدالً من تركيزىا عمى المنتوجات  ،ولذلك

فإن عممية تطبيق المحاسبة الترشيقية في معمل محرك مبردة اليواء يمكن أن تتم في حالة

القيام باإلجراءات اآلتية :

أوالً -تحويل معمل محرك مبردة اليواء الى خاليا انتاجية.
ثانياً -إعداد تدفق قيمة مقترح لمحرك مبردة اليواء.

 -1تحويل معمل محرك مبردة الهواء إلى راليا انتاجية :

يتم ترتيب مكائن معمل محرك مبردة اليواء بحسب التخصص فالمكائن المتخصصة

في السباكة توضع في قسم واحد والمكائن المتخصصة في الخراطة توضع أيضا في قسم
واحد وىكذا  ،ويكون أسموب اإلنتاج المتبع في المعمل ىو أسموب اإلنتاج المستمر الذي

يعتمد عمى نظام اإلنتاج بالدفع  ،ولذلك فإن الخطوة األولى لتطبيق اإلنتاج الرشيق في معمل
محرك مبردة اليواء تتمثل بتحويل المعمل الى خاليا إنتاجية وتطبيق نظام السحب  ،وكل

خمية تكون مسؤولة عن إنتاج جزء معين من محرك مبردة اليواء.

ٗىزىل َٝنِ رقس ٌٞاألعضاء األسبسٞخ ىَؾشك ٍجشدح اىٖ٘اء اى ٚاألعضاء اٟرٞخ :
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 ٕٞنو اىَؾشك اىسزٞزش اىشٗرش اىشفذ ٗاىسيٞففضال ػِ رىل فئُ ْٕبك ٍشاؽو رشزشك فٖٞب ريل األعضاء ثبىؼَو فيزىل َٝنِ رقسٍ ٌٞؼَو ٍؾشك
ٍجشدح اىٖ٘اء اى ٚاىخالٝب اٟرٞخ :
أ -اىخالَب اإلّزبجُخ ورزضَِ اِرٍ :
 -1خيُخ هُنو اىَحرك  :رنُ٘ ٕزا اىخيٞخ ٍسؤٗىخ ػِ رصْٞغ ٕٞنو اىَؾشك (اىفشٗ )ٌٝػِ
رصْٞغ غطبء اىٖٞنو ٗػِ ىؾبً اىٖٞنو ٗػِ ػَو ٗخشاطخ أغطٞخ اىٖٞنو ٗػِ خشاطخ
اىفش( ٌٝاىٖٞنو) ٗ ،ىزىل فئُ ٕزٓ اىخيٞخ َٝنِ أُ رزأىف ٍِ اىَنبئِ اٟرٞخ :
ٍ -4بمْخ ىؾبً اىفش.ٌٝ
ٍ -2بمْخ ػَو اىٖٞنو (ٍنجس قبػذح
ٍ -5بمْخ األغطٞخ.
اىٖٞنو).
ٍ -6بمْخ خشاطخ األغطٞخ.
ٍ -3بمْخ ػَو غطبء اىٖٞنو (ٍنجس
ٍ -7بمْخ خشاطخ اىفش.ٌٝ
غطبء اىٖٞنو).
ة -خيُخ ػَو اىسزُزر  :رنُ٘ ٕزٓ اىخيٞخ ٍسؤٗىخ ػِ ػَو اىسزٞزش ٗرغَٞؼٔ ٗمجسٔ ٗىفٔ
ٗخشاطزٔ ٗفؾصٔ ٗ ،ىزىل فئُ ٕزٓ اىخيٞخ َٝنِ أُ رزأىف ٍِ اىَنبئِ اٟرٞخ :
ٍ -7بمْخ ٍنجس اىزشنٞو.
ٍ -1بمْخ ػَو اىسزٞزش (ٍنجس اىسزٞزش).
 -8اىجْذعخ (ػَيٞخ ٝذٗٝخ).
ٍ -2بمْخ مجس اىسزٞزش.
 -9فؾص اىؼبصىٞخ (ػَيٞخ ٝذٗٝخ).
ٍ -3بمْخ ػضه اىسزٞزش.
ٍ -11نجس مجس اىفش.ٌٝ
ٍ -4بمْخ خشاطخ اىسزٞزش.
 -11اىفؾص اىْٖبئ( ٜػَيٞخ ٝذٗٝخ).
ٍ -5بمْخ اىيف (ىف اىسزٞزش).
ٍ -6بمْخ اىز٘سٞغ (ٍنجس فزؼ اىَيف)
(ػذد اىَنبئِ اصْبُ).
جـ -خيُخ ػَو اىرورر :رنُ٘ ٕزٓ اىخيٞخ ٍسؤٗىخ ػِ ػَو اىشٗرش ٗسجبمزٔ ٗخشاطزٔ ٗ ،ىزىل فئُ
ٕزٓ اىخيٞخ َٝنِ أُ رزأىف ٍِ اىَنبئِ اٟرٞخ :
ٍ -4بمْخ ثشٝس رقطٞغ.
ٍ -1بمْخ ػَو اىشٗرش (ٍنجس اىشٗرش).
ٍ -5بمْخ خشاطخ اىشٗرش.
ٍ -2بمْخ سزبك.
ٍ -6بمْخ اىفشٝض.
ٍ -3بمْخ سجبمخ اىشٗرش.
د -خيُخ اىشيل (اىزجفُف).
هـ -خيُخ ػَو اىشفذ واىسيُف :رنُ٘ ٕزٓ اىخيٞخ ٍسؤٗىخ ػِ ػَو اىسيٞف ٗرقطٞؼٔ ٗصقئ ٗػِ ػَو
اىسيٞف ٗ ،ىزىل فئُ ٕزٓ اىخيٞخ َٝنِ أُ رزأىف ٍِ اىَنبئِ اٟرٞخ :
ٍ -3بمْخ اىصقو اىْٖبئ.ٜ
ٍ -1بمْخ خشاطخ اىشفذ.
ٍ -4بمْخ اىسيٞف.
ٍ -2بمْخ اىصقو األٗىٞخ.
و -خيُخ اىزجَُغ واىصجبغخ واىسُطرح-:
رنُ٘ ٕزٓ اىخيٞخ ٍسؤٗىخ ػِ رغَٞغ ٍؾشك اىَجشدح ٗصجبغزٔ ٗفؾصٔ ٗ ،ىزىل فئُ ٕزٓ اىخيٞخ َٝنِ
أُ رزضَِ اٟر-: ٜ
 -1اىزغَٞغ (ػَيٞخ ٝذٗٝخ).
 -2اىصجبغخ (ػَيٞخ ٝذٗٝخ).
 -3اىسٞطشح (عٖبص اىفؾص).
 -5رحذَذ األّشطخ اىَسبّذح ىإلّزبط (اىخالَب اىخذٍُخ) :
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إُ األّشطخ اىَسبّذح ىإلّزبط ف ٜاىششمخ اىؼبٍخ ىيصْبػبد اىنٖشثبئٞخ رزَضو ثبٟر: ٜ
أ -أّشطخ اىجحش واىزطىَر.
 -3ششاء اىَ٘اد.
ة -أّشطخ قجو اإلّزبط ورزضَِ اِرٍ:
 -4رخطٞظ اإلّزبط.
 -1إدخبه اىطيت.
ٍْ -5بٗىخ اىَ٘اد.
 -2اىغذٗىخ.
جـ -أّشطخ اصْبء اإلّزبط ورزضَِ اِرٍ :
 -3رأٍ ِٞاىغ٘دح.
ْٕ -1ذسخ اإلّزبط
 -4اىزفزٞش اىْٖذس.ٜ
 -2اىصٞبّخ ٗاىزٝ ٛزضَِ صٞبّخ
 -5اىسالٍخ اىصْبػٞخ
ٍٞنبّٞنٞخ ٗصٞبّخ مٖشثبئٞخ ٗرخطٞظ
اىصٞبّخ.
د -أّشطخ ٍب ثؼذ اإلّزبط ورزضَِ اِرٍ :
 -1اىَجٞؼبد ٗاىزس٘ٝق.
 -2إػذاد اىف٘ارٞش ٗرؾصٞو اىْقذ.
 -3خذٍخ اىضثُ٘.
هـ -أّشطخ إدارَخ وخذٍُخ ورزضَِ اِرٍ :
 -1اىشؤُٗ اىفْٞخ ٗاىْٖذسٞخ.
 -2اىزغبسٝخ .
 -3اىشؤُٗ اىقبّّ٘ٞخ.
 -4اىشقبثخ اىذاخيٞخ.
 -5اإلسزضَبس ٗرؼظ ٌٞاىَ٘اسد.
 -6إداسح اىَ٘اسد اىجششٝخ.
 -7اىشؤُٗ اىَبىٞخ.
 -8األٍْٞخ.
 -9اىطجبثخ.
 -11اىَشبسٝغ.
 -11اىجٞئخ.
 -12اىَخبصُ.
 -13اىَشاعو.
 -14اىنشاط.
 -15اٟىٞبد.
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ثالثا  :إعداد تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة الهواء:

بعد تحويل معمل محرك مبردة اليواء الى خاليا انتاجية فإن الخطوة التالية ىي إعداد

تدفق القيمة  ،وفي المراحل األولى لعممية الترشيق ال يمكن تخصيص كل األنشطة المساعدة

أو المساندة عمى تدفق القيمة  ،إذ ستبقى ىناك بعض األقسام واألنشطة المساندة التي تخدم

أكثر من تدفق قيمة وبمرور الوقت وكمما تقدمت الوحدة اإلقتصادية بمرحمة النض الترشيقي
ستقل تمك األقسام واألنشطة المساندة ويتم تخصيصيا عمى تدفق القيمة .

إن تدفق القيمة المقترح من قبل الباحث لمعمل محرك مبردة اليواء يمكن توضيحو من

خالل اآلتي :
 أدخبه األٍش اىغذٗىخ ششاء اىَ٘اد رخطٞظ األّزبط اىزصبٍٗ ٌٞاىجؾ٘س اىصٞبّخ ْٕذسخ اإلّزبط رأٍ ِٞاىغ٘دح اىَؾبسجخ ٗاإلداسٝخ خيٞخ ٕٞنو اىَؾشك خيٞخ ػَو اىسزٞزش خيٞخ ػَو اىشٗرش خيٞخ اىشيل خيٞخ ػَو اىشفذ ٗاىسيٞف خيٞخ اىزغَٞغ ٗاىصجبغخ ٗاىسٞطشح اىَجٞؼبد ٗاىزس٘ٝق أػذاد اىف٘ارٞش ٗرؾصٞو اىْقذ -اىَخضُ

راثؼب  :رنبىُف ٍؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء ػيً وفق األسيىة اىزقيُذٌ وإحزسبة رنبىُف
رذفق اىقَُخ ىزذفق اىقَُخ اىَقزرح ىَؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء-:
بعد إعداد تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة اليواء واعداد خارطة تدفق القيمة

المستقبمية  ،فإن الخطوة التالية ىي إعداد تكاليف تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة
اليواء إستناداً الى خارطة تدفق القيمة المستقبمية.

إن كشف تكاليف تدفق القيمة عمى وفق المحاسبة الترشيقية يتم إعداده بشكل أسبوعي ،

ولذلك سيتم إختيار البيانات الفعمية لمعمل محرك مبردة اليواء لشير نيسان ( )2012ويتم
تقسيم تكاليف ىذا الشير عمى اربعة لكي يتم إعداد تكاليف محرك مبردة اليواء األسبوعية

29

ٍجيخ دراسبد ٍحبسجُخ و ٍبىُخ_اىَجيذ اىضبٍِ _اىؼذد 52
_اىفصو اىراثغ_ىسْخ 5102
اىَحبسجخ اىرشُقخ ودورهب فٍ أحزسبة اىزنبىُف ػيً أسبش رذفق
اىقَُخ

عمى وفق األسموب التقميدي الذي تتبعو الشركة في إعداد كشوفاتيا المالية  ،ثم يتم إعداد
تكاليف تدفق القيمة عمى وفق تدفق القيمة المقترح من قبل الباحث وأخي ار ستتم مقارنة تكمفة

الوحدة الواحدة من محرك مبردة اليواء عمى وفق األسموب التقميدي المتبع من قبل الشركة
وعمى وفق تكاليف تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة اليواء  .إن ىذه الخطوات تتم

عمى وفق اآلتي :

ا  -إحتساب تكاليف معمل محرك مبردة الهواء عمى وفق األسموب التقميدي :
إن تكاليف معمل محرك مبردة اليواء لشير نيسان  2012والتكاليف األسبوعية يتم
إعدادىا من خالل الكشف اآلتي :
مشف ( )0رنبىُف ٍؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء ىشهر ُّسبُ ( )2012وفق األسيىة اىزقيُذٌ
اىزفبصٞو

اسج٘ػٜ

شٖشٛ

ٍشامض اإلّزبط:
125582111
اىشٗارت
65211111
اىَسزيضٍبد اىسيؼٞخ
751111
االّذصبساد
000255111
اىَجَىع
ٍشامض اىخذٍبد:
48416111
اىشٗارت
3496111
اىَسزيضٍبد اىسيؼٞخ
20005111
اىَجَىع
ٍجَىع ٍرامس اإلّزبط ٍ +رامس 552524111
خذٍبد اإلّزبط)
اىَشامض اىزس٘ٝقٞخ:
1911111
اىشٗارت
456111
ثقٞخ اىَصبسٝف
5244111
اىَجَىع
اىَشامض اإلداسٝخ:
11456111
اىشٗارت
2479111
ثقٞخ اىَصبسٝف
02022111
اىَجَىع
ـــــــــ
520727111
اىَجَىع اىنيٍ

31395511
16312751
187751
57664111
12113111
874111
05076111
41645111
477511
114111
200211
2864111
619751
2562721
ــــــــ
45020521

(اىَصذس  :شؼجخ اىزنبىٞف ثبألػزَبد ػي ٚمشف األسثبػ ٗاىخسبئش ىَؼَو ٍؾشك ٍجشدح اىٖ٘اء ىشٖش
ّٞسبُ )2112

من خالل الكشف المذكور أنفاً يالحظ اآلتي :

 -5إن تكاليف مراكز اإلنتاج تتمثل بالتكاليف المباشرة الفعمية التي تخص معمل محرك

مبردة اليواء وتتمثل المستمزمات السمعية بالتكاليف المصروفة عمى المواد األولية المصروفة

عمى اإلنتاج مضافاً الييا وقود وزيوت وأدوات احتياطية ولوازم وميمات وتجييزات العاممين

المتنوعة وقرطاسية ومياه وكيرباء.
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 -2المراكز الخدمية تتمثل المراكز الخدمية باآلتي :
 صٞبّخ مَٞٞبئٞخ رخطٞظ اىصٞبّخ اىطجبثخ اىزغبسٝخ اىَشبسٝغ اىسالٍخ اىَْٖٞخ اىجؾش ٗاىزط٘ٝش اىجٞئخ -االٍْٞخ

اىشؤُٗ اىفْٞخ ٗاىْٖذسٞخ.
 اىزصبٍ.ٌٞ اىزنْ٘ى٘عٞب. اىزخطٞظ. اىسٞطشح اىْ٘ػٞخ اىَشاعو اىنشاط اىَخبصُ -صٞبّخ ٍٞنبّٞنٞخ

ويرص الباحث وبعد أعداد تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة اليواء وتحميل العالقة

مابين التكاليف الخدمية ونسبة إفادة تدفق القيمة المقترح خالل شير نيسان من ىذه التكاليف
ومن خالل المقابالت الشخصية مع مدراء األقسام الخدمية ومسؤول شعبة التكاليف ومدير

معمل محرك مبردة اليواء فإن أرمب ىذه المراكز الخدمية عدا (الكراج و الطبابة و السالمة

المينية و األمنية) ال تخدم معمل محرك مبردة اليواء وال توجد عالقة سببية ما بين ىذه

التكاليف الخدمية ومعمل محرك مبردة اليواء خالل شير نيسان (. )2352

 -0المراكز التسويقية واإلدارية :وتتمثل بمقدار التكاليف المصروفة عمى األقسام التسويقية
واإلدارية.

وبالنسبة الى طريقة توزيع المراكز الخدمية والتسويقية واإلدارية فإنيا توزع عمى أساس

نسبة مئوية تمثل مجموع الرواتب الشيرية المدفوعة لمعمل محرك مبردة اليواء مقسومة عمى

إجمالي الرواتب الشيرية لمشركة ككل  ،وقد كانت عدد الوحدات المنتجة من محرك المبردة

خالل شير نيسان ( ) 5333( )2012وحدة  ،أي يتم أنتاج) )213محركاً أسبوعيا كمعدل ،
وبذلك فإن تكمفة الوحدة الواحدة لمحرك مبردة اليواء األسبوعية لشير نيسان = 2352

 64909213دينار ÷  213وحدة =  219717دينا اًر

 -2إعداد تكاليف تدفق القيمة المقترح وكشف الدرل لمعمل محرك مبردة الهواء :
بعد إعداد تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء فإن الخطوة التالية ىي إعداد تكاليف

وكشف الدخل تدفق القيمة لتدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة اليواء ويتم ذلك عمى

وفق الخطوات اآلتية :

أ -األنموذج المقترح لتكاليف تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة الهواء :
إن األنموذج المقترح لتكاليف تدفق تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء يمكن

توضيحو من خالل الجدول اآلتي :
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جذوه ()0
األَّىرط اىَقزرح ىزنبىُف رذفق اىقَُخ ىَؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء
األّشطخ
ٍذَر رذفق اىقَُخ
ٍؼبوُ ٍذَر رذفق اىقَُخ
اىسنرربرَخ
ادخبه اىطيت
اىجذوىخ
شراء اىَىاد وصرفهب ىإلّزبط
رخطُط اإلّزبط
اىصُبّخ
هْذسخ اإلّزبط
رأٍُِ اىجىدح
اىَحبسجخ واإلدارَخ
خيُخ هُنو اىَحرك
خيُخ ػَو اىسزُزر
خيُخ ػَو اىرورر
خيُخ اىشيل
خيُخ ػَو اىشفذ واىسيُف
خيُخ اىزجَُغ واىصجبغخ واىسُطرح
اىَجُؼبد واىزسىَق
إػذاد اىفىارُر ورحصُو اىْقذ
خذٍبد ٍب ثؼذ اىجُغ
اىَخبزُ
ػَبه اىْظبفخ
حصخ رذفق اىقَُخ ٍِ رنبىُف اىزسهُالد
حصخ رذفق اىقَُخ ٍِ اىزنبىُف اىخبرجُخ
ٍشرفى اإلّزبط ػيً مو خيُخ اّزبجُخ
اىزصبٌٍُ واىجحىس واىزطىَر
اىَجَىع

رنبىُف اىَىاد

××

××
××
××
××
××
××
××
××

رنبىُف االجىر
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××

رنيفخ اىَنبئِ

××
××
××
××
××
××

رنبىُف اىزسهُالد

اىزنبىُف اىخبرجُخ

××
××
××
××
××
××

××
××

××

××
××
××

××

××

××

(اىَصذس :إػذاد اىجبؽش)
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اجَبىٍ اىزنبىُف
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
××
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ٍِ خاله اىغذٗه اىَزم٘س أّفب ٝالؽع أُ رنبىٞف رذفق اىقَٞخ ىَؼَو ٍؾشك ٍجشدح
اىٖ٘اء َٝنِ أُ رزضَِ اىؼْبصش اٟرٞخ -:
أ -رنيفخ اىَ٘اد األٗىٞخ.
ة -رنيفخ أع٘س اىؼبٍي.ِٞ
ط -رنيفخ اىَنبئِ.
د -رنبىٞف اىزسٖٞالد :وىي تتمثل بتكاليف اإلندثار وتكاليف األمن والحماية وتكاليف المنافع
العامة واأليجار وىذه التكاليف يتم تخصيصيا عمى أساس المتر المربع المستخدم من

قبل تدفق القيمة أو عمى أساس عدد العاممين .

ىد -التكاليف الخارجية :وىي التكاليف التي تتمثل بالرواتب المدفوعة الى مدير ومعاوني
الشركة العامة لمصناعات الكيربائية والرواتب والمصاريف األخرص المتعمقة بالشئوون
الفنية والقانونية والرقابة الداخمية والتفتيش اليندسي واألستثمار وتعظيم الموارد وادارة
الشؤون البشرية وأنظمة المعمومات والبحث والتطوير ومشاريع الخطة األستثمارية

والسيطرة النوعية.

وىذه التكاليف يتم توزيعيا عمى تدفق القيمة بحسب نسبة إفادة تدفق القيمة من ىذه

األنشطة كأن يكون عمى أساس الوقت المنفق من قبل األفراد العاممين في تمك األنشطة
لخدمة تدفق القيمة  ،أما في حالة عدم وجود إفادة من قبل تدفق القيمة ليذه األنشطة

ففي ىذه الحالة ال يتم تخصيص تكاليف ىذه األنشطة عمى تدفق القيمة  ،إذ تعامل ىذه

التكاليف كتكاليف عامة  ،وبطبيعة الحال فإن جزءاً كبي اًر من ىذه األنشطة سيتم
تخصيصيا عمى تدفق القيمة بمرور الوقت من خالل تقدم الوحدة اإلقتصادية بمراحل

الترشيق .

ويمكن القول بأنو في حالة تطبيق تكاليف تدفق القيمة عمى معمل محرك مبردة

اليواء فإن مقدا اًر كبي اًر من التكاليف سيتم تخفيضيا ألن ىناك نسبة كبيرة من التكاليف
الخارجية المتعمقة باألنشطة الخدمية و اإلدارية والتسويقية يتم تخصيصيا عمى معمل

محرك مبردة اليواء عمى الررم من عدم وجود عالقة سببية ما بين المعامل اإلنتاجية

وتمك األنشطة.

إذ إن طريقة تكاليف تدفق القيمة تستخدم لتقميل وازالة الضياع من معظم المعامالت

المرتبطة برقابة اإلنتاج والمواد وتكاليف اإلنتاج .
Page 33

ٍجيخ دراسبد ٍحبسجُخ و ٍبىُخ_اىَجيذ اىضبٍِ _اىؼذد 52
_اىفصو اىراثغ_ىسْخ 5102
اىَحبسجخ اىرشُقخ ودورهب فٍ أحزسبة اىزنبىُف ػيً أسبش رذفق
اىقَُخ

 -2عدد العاممين المقترح لتدفق القيمة لمعمل محرك مبردة الهواء :
إن عدد العمال المقترح لتدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء بعد إعداد خارطة تدفق

القيمة المستقبمية يمكن توضيحو من خالل الجدول اآلتي -:

جذوه ()5
ػذد اىؼَبه اىَقزرح ىزذفق اىقَُخ ىَؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء
اىزفبصُو
ٍذَر رذفق اىقَُخ ىَؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء
ٍؼبوُ ٍذَر رذفق اىقَُخ
ٍىظفٍ اىسنرربرَخ
اىخالَب اإلّزبجُخ:
خيُخ هُنو اىَحرك
خيُخ ػَو اىسزُزر
خيُخ ػَو اىرورر
خيُخ اىشيل
خيُخ ػَو اىشفذ واىسيُف
خيُخ اىزجَُغ واىصجبغخ واىسُطرح
ٍشرفُِ اإلّزبط ػيً مو خيُخ اّزبجُخ
اىخالَب اىخذٍُخ:
ادخبه االٍر
اىجذوىخ
شراء اىَىاد
رخطُط اإلّزبط
اىزصبٌٍُ واىجحىس واىزطىَر
اىصُبّخ
هْذسخ اإلّزبط
ربٍُِ اىجىدح
اىَحبسجخ واإلدارَخ
اىَجُؼبد واىزسىَق
إػذاد اىفىارُر ورحصُو اىْقذ
خذٍبد ٍب ثؼذ اىجُغ
اىَخبزُ
ػَبه اىْظبفخ
اىَجَىع

ػذد اىؼبٍيُِ
0
0
5
4
05
4
5
5
2
4
5
5
2
2
2
5
5
2
2
5
5
5
5
5
ـــــ
65

( اىَصذس  :أػذاد اىجبؽش )
 _2إحتساب تكاليف تدفق القيمة المقترح لتدفق القيمة لمعمل محرك مبردة الهواء األسبوعية

لشهر نيسان (. )2112

إن تكاليف تدفق القيمة لتدفق القيمة المقترح لمعمل مبردة اليواء االسبوعية لشير نيسان

( )2012يتم إحتسابيا عمى وفق اآلتي :
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أ -كمفة المواد األولية والمستمزمات السمعية  :تبمغ تكمفة المواد األولية لموحدة الواحدة لمحرك
مبردة اليواء ( )32808دينا اًر ( المصدر  ،شعبة التكاليف ) ويبمغ عدد الوحدات المنتجة

خالل شير نيسان ( )1000( )2012وحدة  ،أي بمعدل ( )250وحدة اسبوعياً  ،وبذلك فإن
تكمفة المواد األولية االسبوعية =  32808دينار×  250وحدة = ( (8202000دينا اًر.

وبذلك فإن المستمزمات السمعية عدا المواد األولية = = 8202000 – 16302750

) (8100750دينا اًر  ،أما الوقود والغاز المصروف الى المكائن فقد بمغ لشير نيسان
( (500000دينا اًر أي أسبوعياً ) )125000دينا اًر ،وبذلك فإن المستمزمات السمعية األسبوعية
عدا المواد األولية و الوقود والغاز = ) )7975750دينا اًر .

ب -تكاليف األجور  :بمغت الرواتب المدفوعة لمعاممين في معمل محرك مبردة اليواء لشير
نيسان )  )2352مبمغ ( (521182333دينار  ،وبذلك فإن معدل الراتب األسبوعي لمعمل

محرك مبردة اليواء خالل شير نيسان يبمغ( ( 05091133دينا اًر ( . ) 4÷521182333

ىذا ويبمغ عدد عمال معمل محرك مبردة اليواء)  )570عامالً  ،وبذلك فإن معدل الراتب

الشيري لكل عامل لشير نيسان = ( 521182333دينا اًر ÷  570عامالً ) = )(721938

دينا اًر  ،إن عدد العمال المقترح لتدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء يبمغ ) )84عامالً ،
وبما أن معدل الراتب الشيري لكل عامل في معمل محرك مبردة اليواء يبمغ  721938دينا اًر،

فإن معدل الراتب األسبوعي لكل عامل =  721938دينا اًر ÷  4أسابيع = ()585477

دينا اًر ،وبذلك فإن إجمالي الرواتب األسبوعية المدفوعة لتدفق القيمة =  585477دينا اًر× 84
عامالً =(  )51244368دينا اًر .

جا -تكمفة المكائن  :تتمثل تكاليف المكائن بالوقود والغاز وأعمال الصيانة والقطع والغيار ،إن
أرمب مكائن معمل محرك مبردة اليواء تعمل بالكيرباء عدا اآلتي :
 -5خمية التجميع والصبارة والسيطرة :األجيزة المستخدمة في الصبارة تحتاج إلى وقود

الكاز وقد بمغ أجمالي الوقود المصروف خالل شير نيسان ( )300000دينا اًر ،أي مقدار مبمغ

الوقود األسبوعي المصروف يبمغ ) )75000دينا اًر.

Page 35

ٍجيخ دراسبد ٍحبسجُخ و ٍبىُخ_اىَجيذ اىضبٍِ _اىؼذد 52
_اىفصو اىراثغ_ىسْخ 5102
اىَحبسجخ اىرشُقخ ودورهب فٍ أحزسبة اىزنبىُف ػيً أسبش رذفق
اىقَُخ

 -2خمية عمل الروتر :عند تصنيع الروتر ىناك فرن خاص يدعى بفرن التخمير يستخدم

الغاز وقد بمغ إجمالي المبمغ المدفوع عمى الغاز لفرن التخمير خالل شير نيسان (200000

)دينا اًر ،اي ) )50000دينا اًر إسبوعياً.

د -تكاليف التسهيالت  :وىي تتمثل بتكاليف األندثارات وتكاليف األمن والحماية وتكاليف
المنافع العامة واأليجار .ويمكن توضيح تكاليف المراكز الخدمية خالل شير نيسان لسنة

( (2352من خالل الكشف اآلتي :
مشف ( )5مشف رنبىُف اىَرامس اىخذٍُخ ىشهر ُّسبُ 5105
اىَجبىغ /دْٝبس
اىزفبصٞو
21976591
اىشؤُٗ اىفْٞخ ٗاىْٖذسٞخ
62337311
اىزصبٌٍٞ
72183561
اىزنْ٘ى٘عٔٞ
41142341
اىزخطٞظ
94955341
اىسٞطشح اىْ٘ػٞخ
5555556
اىَشاعو
49264568
اىنشاط
48245311
اىَخبصُ
93617181
صٞبّخ ٍٞنبّٞنٞخ
36985396
صٞبّخ مَٞبئٞخ
11918311
رخطٞظ اىصٞبّخ
82731191
األٍْٞخ
12844551
اىطجبثخ
28312841
اىزغبسٝخ
2751185
اىَشبسٝغ
54514769
اىسالٍخ اىَْٖٞخ
42752711
اىجؾش ٗاىزط٘ٝش
7248175
اىجٞئخ
7427841
اىزفزٞش اىْٖذسٜ
8698551
األسزضَبساد
13673551
إداسح اىغ٘دح
(اىَصذس  :شؼجخ اىزنبىٞف  ،ثبألػزَبد ػي ٚمشف خالصخ ر٘صٝغ األسزخذاٍبد ػيٍ ٚشامض اىنيف ىشٖش ّٞسبُ
) 2112

وتتمثل تكاليف التسييالت التي يستفاد منيا تدفق القيمة المقترح لمعمل محرك مبردة اليواء

باآلتي:

 -5األندثار  :يبمغ األندثار الشيري لمكائن معمل محرك مبردة اليواء ) )751000دينا اًر ،
أي أن
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األندثار األسبوعي يبمغ ( )187750دينا اًر ( المصدر  ،شعبة التكاليف  ،كشف إعادة توزيع

المراكز الخدمية عمى اإلنتاجية ) .

 -2الكراج  :وىو نشاط خدمي يخص توافر خدمات النقل الالزمة لمعاممين في الشركة العامة
لمصناعات الكيربائية  ،وقد بمغت إجمالي تكاليف خدمات الكراج لشير نيسان ((49264568

دينا اًر ،أي أن تكاليف خدمات النقل االسبوعية تبمغ ) (12316142دينا اًر  ،وان أفضل أساس
لتوزيع خدمات النقل عمى تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء ىو عمى أساس عدد العاممين

 ،إذ يبمغ عدد العاممين في الشركة العامة لمصناعات ( (3600موظف (المصدر  :شعبة

الرواتب)  ،وبما أن عدد العمال المقترح لتدفق القيمة يبمغ ) (84عامالً  ،فإن حصة تدفق
القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء من تكاليف النقل =  12316142دينا اًر × ( 84

عامالً÷ 0633عامالً ) =  287077دينا اًر

 -3الطبابة  :وىو نشاط خدمي يخص توافر الخدمات الطبية الالزمة لألفراد العاممين في
الشركة العامة لمصناعات الكيربائية وقد بمغت إجمالي تكاليف خدمات الطبابة خالل شير

نيسان ( )12844550دينا اًر ،أي أن تكاليف خدمات الطبابة األسبوعية تبمغ ()3211138

دينا اًر وان أفضل أساس لتوزيع تكاليف خدمات الطبابة ىو عدد العاممين  ،وبذلك فإن حصة

تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء من تكاليف خدمات الطبابة =  3211138دينا اًر × (

 )74927( = )0633÷84دينا اًر .

 -4السالمة المهنية  :وىو نشاط خدمي يخص توافر إجراءات السالمة المينية لألفراد
العاممين في الشركة كتوافر المالبس واألحذية اآلمنة لألفراد العاممين وتوافر أجيزة أطفاء

الحريق لممعامل ومتابعة ذلك بشكل دوري  ،وقد بمغت تكاليف السالمة المينية خالل شير

نيسان ( )54514769دينا اًر  ،أي أن تكاليف السالمة المينية األسبوعية تبمغ ))13628692

دينا اًر ،وان أفضل أساس لتوزيع تكاليف السالمة المينية ىو عدد العمال  ،ولذلك فإن حصة

تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء من تكاليف السالمة المينية =  13628692دينا اًر ×

(84عامالً÷0633عامالً) = ( )058330دينا اًر .

 -5األمنية  :وىو نشاط خدمي يخص توافر إجراءات الحماية األمنية لمشركة ككل  ،وقد
بمغت تكاليف الخدمات األمنية خالل شير نيسان ( )82730090دينا اًر ،أي أن تكاليف
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الخدمات األمنية األسبوعية تبمغ ( )20682523دينا اًر  ،وان أفضل اساس لتوزيع تكاليف

الخدمات االمنية ىو المساحة إذ تبمغ مساحة الشركة العامة لمصناعات الكيربائية

213293م ،2أما مساحة معمل محرك مبردة اليواء فيبمغ 9136م ،2وبذلك فإن حصة تدفق

القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء من تكاليف األمنية =  20682523دينا اًر × ( 9506م÷ 2

250290م )885897( =) 2دينا اًر.

وبذلك فإن تكاليف التسييالت اإلجمالية األسبوعية لشير نيسان لتدفق القيمة لمعمل محرك

مبردة اليواء = + 187750

= 885897 + 318003 + 74927 + 287377

) )1753954دينا اًر.

( المصدر  :شعبة التكاليف  ،باألعتماد عمى كشف تكاليف المراكز الخدمية لشير نيسان
) 2352

ها -التكاليف الرارجية  :وىي تتمثل بالتكاليف المتبقية التي تخص مراكز خدمات اإلنتاج
والتكاليف اإلدارية والتكاليف التسويقية  ،وبعد إعادة ىيكمة معمل محرك مبردة اليواء لكي يدار

من خالل تدفق القيمة وتخصيص المالكات الالزمة المتعمقة بالخدمات اإلنتاجية والخدمات
التسويقية والخدمات اإلدارية وبعد دراسة عالقة السبب والنتيجة ما بين ىذه التكاليف وتدفق
القيمة والمقابمة مع مسؤول شعبة التكاليف السيد (محمد إبراىيم)  ،إستنت الباحث عدم وجود
لعالقة السبب والنتيجة ما بين ىذه التكاليف وتدفق القيمة ،ولذلك فإن ىذه التكاليف تعد

تكاليف عامة ال يتم تخصيصيا عمى تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء وتظير كتكاليف
عامة في كشف الدخل عمى مستوص الوحدة اإلقتصادية.

وبذلك فإن تكاليف تدفق القيمة األسبوعية لشير نيسان ) )2012لمعمل محرك مبردة اليواء

يمكن توضيحيا من خالل الجدول اآلتي :

جذوه ()2
رنبىُف رذفق اىقَُخ االسجىػُخ ىشهر ُّسبُ ((2012ىَؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء
اعَبى ٜاىزنبىٞف
رنبىٞف اىَ٘اد رنبىٞف االع٘س رنيفخ اىَنبئِ رنبىٞف
األّشطخ
اىزسٖٞالد
181477
181477
ٍذٝش رذفق اىقَٞخ
181477
181477
ٍؼبُٗ ٍذٝش رذفق
اىقَٞخ
362954
362954
ٍ٘ظف ٜاىسنشربسٝخ
362954
362954
ادخبه اىطيت
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اىغذٗىخ
األٗىٞخ 8202000
اىَ٘اد
ىإلّزبط
اىَصشٗفخ
ٗششاء اىَ٘اد
اىَسزيضٍبد اىسيؼٞخ 7975750
ػذا اىَ٘اد األٗىٞخ
ٗاى٘ق٘د ٗاىغبص
رخطٞظ اإلّزبط
اىصٞبّخ
ْٕذسخ اإلّزبط
رأٍ ِٞاىغ٘دح
اىَؾبسجخ ٗاإلداسٝخ
خيٞخ ٕٞنو اىَؾشك
خيٞخ ػَو اىسزٞزش
خيٞخ ػَو اىشٗرش
خيٞخ اىشيل
خيٞخ ػَو اىشفذ
ٗاىسيٞف
اىزغَٞغ
خيٞخ
ٗاىصجبغخ ٗاىسٞطشح
ٍششف ِٞاإلّزبط ػيٚ
مو خيٞخ اّزبعٞخ
اىَجٞؼبد ٗاىزس٘ٝق
اىف٘ارٞش
إػذاد
ٗرؾصٞو اىْقذ
خذٍبد ٍب ثؼذ اىجٞغ
اىَخبصُ
ػَبه اىْظبفخ
ؽصخ رذفق اىقَٞخ ٍِ
رنبىٞف اىزسٖٞالد
اىزصبٍٗ ٌٞاىجؾ٘س
ٗاىزط٘ٝش
16177751
اىَغَ٘ع

362954
8746431

362954
544431

7975751
544431
725918
725918
544431
917385
1188862
2177724
1188862
362954
725918
544431

544431
725918
725918
544431
917385
1188862
2177724
1138862
362954
725918

50000

619431

75000

1188862

1188862

725918
362954

725918
362954

362954
362954
362954

362954
362954
362954
1753954

1753954
544431
15244168

544431
125111

1753954

33311772

(اىَصذس :إػذاد اىجبؽش)
من خالل مالحظة اإلطار المقترح لتكاليف تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء

األسبوعي لشير نيسان ( (2012يالحظ بأن تكاليف تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء
تساوي ( (33300772دينا اًر ،وبما أن عدد الوحدات المباعة إسبوعياً لشير نيسان يبمغ

( )250وحدة  ،فأن متوسط التكمفة الفعمية لموحدة الواحدة لمحرك مبردة اليواء =
 00033772دينا اًر ÷  213دينا اًر = ) )500230دينا اًر .
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وبعد إعداد تكاليف تدفق القيمة لمعمل محرك مبردة اليواء األسبوعي لشير نيسان

) ، )2012فأن الخطوة التالية ىي إعداد كشف الدخل لتدفق القيمة لمعمل محرك مبردة
اليواء وكاآلتي:



مشف ()2
مشف اىذخو ىزذفق اىقَُخ اىَقزرح ىَؼَو ٍحرك ٍجردح اىهىاء االسجىػٍ ىشهر ُّسبُ
2012
اىزفبصٞو

اىَجبىغ  /دْٝبس

اىَجٞؼبد
اىزنبىٞف-:
رنبىٞف اىَ٘اد
اىَسزيضٍبد اىسيؼٞخ ػذا اىَ٘اد األٗىٞخ
ٗاى٘ق٘د ٗاىغبص
رنبىٞف األع٘س
رنبىٞف اىَنبئِ
ؽصخ رذفق اىقَٞخ ٍِ رنبىٞف اىزسٖٞالد

11751111

خسبسح رذفق اىقَٞخ:

سؼش اىجٞغ /رنيفخ اى٘ؽذح اىْسجخ ٍِ اىَجٞؼبد
اى٘اؽذح
ػذد اى٘ؽذاد اىَجبػخ
43000

)(8202000

32808

)(7975750
()15244168
)(125000
()1753954
ــــــ
()22551772

31903
61976
500
7016
ـــــ
()91213

رذفق اىْقذ:
اىَخضُٗ فّٖ ٜبٝخ األسج٘ع األٗه ٍِ 11789
ٍجشدح
ّٞسبُ



%76
%71
%121
%1.2
%16.3

ػذد اٝبً االؽزفبظ
ٍؾشك ثبىَخضُٗ غٞش ٍؾذدح

(اىَصذس  :إػذاد اىجبؽش)
من خالل ىذا الكشف يالحظ أن عمود النسبة من المبيعات يمثل تكمفة الوحدة الواحدة
من كل بند من بنود التكاليف مقسوماً عمى سعر البيع لموحدة  ،أما بالنسبة إلى المخزون

فيو يمثل المخزون في(  + 2012/1/1كمية اإلنتاج – المبيعات)  ،وبالتالي فإن كمية

المخزون =  53789 = 213 – 250 + 300 + 1000 + 600 + 8889محركاً

ويمكن توضيح التخفيض في التكاليف األجمالية والتخفيض في تكمفة الوحدة الواحدة

واألنخفاض في الخسائر في ظل المحاسبة الترشقية من خالل الجدول األتي :

 ػذد اى٘ؽذاد اىَجبػخ خاله شٖش ّٞسبُ ثيغ ٗ 1111ؽذح ٗثسؼش ثٞغ  43000دْٝبس ىي٘ؽذح اى٘اؽذح ،ا ٛاُ ػذد اى٘ؽذاد اىَجبػخ
ف ٜاالسج٘ع رجيغ ٗ 251ؽذح .
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جدول ( ) 4ترفيض التكاليف والرسائر األسبوعية لشهر نيسان  2112لمعمل محرك
مبردة الهواء في ظل المحاسبة الترشيقية

اىزفبصٞو

إؽزسبة اىزنبىٞف
األسج٘ػٞخ رقيٞذٝب

أعَبى ٜاىزنبىٞف ىَؼَو
ٍؾشك ٍجشدح اىٖ٘اء
رنيفخ اى٘ؽذح اى٘اؽذح ٍِ
ٍؾشك ٍجشدح اىٖ٘اء
صبف ٜخسبئش ٍؼَو
ٍؾشك ٍجشدح اىٖ٘اء

64939251

أؽزسبة اىزنبىٞف
األسج٘ػٞخ ف ٜظو
اىَؾبسجخ اىزششٞقٞخ
33311772

259757

133213

()54189251

()22551772

األّخفبض فّ ٜسجخ اىزخفٞط
اىزنبىٞف ٗاىخسبئش ف ٜاىزنبىٞف
ٗاىخسبئش
%49
()31638478
()126554

%49

()31638478

%58

( اىَصذس  :أػذاد اىجبؽش ٍِ خاله األػزَبد ػي ٚاىنشف (ٗ )5اىنشف (ٗ )7اىغذٗه () )47

من خالل ما تقدم يالحظ أن تكاليف تدفق القيمة تساعد عمى تخفيض التكاليف وذلك
من خالل إستبعاد التكاليف التي ال يكون تدفق القيمة مسؤوالً عنيا  ،إذ إن كل التكاليف التي
تتعمق بتدفق القيمة تعد تكاليف مباشرة  ،وبذلك فإن مسألة تبويب التكاليف الى متغيرة وثابتة

ومختمطة ال تمقى أىمية بالنسبة لطريقة تكاليف تدفق القيمة  ،فكل التكاليف الخاضعة لسيطرة

تدفق القيمة تعد تكاليف مباشرة عمى تدفق القيمة وبغض النظر عن كون ىذه التكاليف متغيرة

أو ثابتة أو مختمطة  ،أما التكاليف التي ال تخضع لسيطرة تدفق القيمة إال أن تدفق القيمة
يستفاد منيا فإنيا تخصص عمى تدفق القيمة عمى وفق أساس معين كأن يكون عدد العاممين
أو المساحة  ،ومن خالل ذلك يمكن أن يتم إضافة تبويب جديد لمتكاليف يضاف الى التبويبات
التقميدية وىو تبويب التكمفة عمى وفق عالقتيا بتدفق القيمة الى تكاليف مباشرة لتدفق القيمة

وتكاليف رير مباشرة لتدفق القيمة.
اإلستنتاجات :

اإلسزْزبجبد واىزىصُبد

-5ييدف اإلنتاج الرشيق إلى الحد وازالة اليددر والضدياع مدن العمميدات اإلنتاجيدة داخدل الوحددة
اإلقتصادية والى إزالة جميع العمميات التي ال تؤدي إلى اضدافة قيمدة ،مدع اإلفدادة القصدوص مدن

الموارد (المالية والبشرية والتكنولوجية) .

-2عندما تدار الوحدة األقتصادية من خالل تدفقات القيمة فدإن ذلدك سديؤدي إلدى تحدول الوحددة
األقتصادية من مئات مراكز التكمفة إلى عدد قميل من تدفقات القيمة وبعض األقسام المساندة ،
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وكل تدفق قيمة يمثل مركز ربحية يتضمن جميدع األفدراد العداممين المسدؤولين عدن أسدتالم طمدب

الزبون إلى تجييز السمع والخدمات إلى الزبائن وخدمات ما بعد البيع .

-0تدوفر المحاسدبة الترشديقية طريقددة جديددة فدي إحتسداب تكدداليف اإلنتداج تتمثدل بطريقدة تكدداليف
تدفق القيمة التي تركز عمى تدفق القيمة بددالً مدن المنتوجدات ويدتم إحتسداب تكداليف المنتوجدات

فددي ظددل طريقددة تكدداليف تدددفق القيمددة عمددى وفددق ط دريقتين ىمددا طريقددة متوسددط التكمفددة لموحدددة
الواحدددة وطريقددة الخصددائص والممي دزات ،وتسدداعد ىددذه الطريقددة عمددى تخفدديض تكدداليف اإلنتدداج

وذلك من خالل إستبعاد التكاليف التي ال يكون تدفق القيمة مسؤوالً عنيا .

التوصيات :

-5ضرورة قيام الوحدات اإلقتصادية بدإجراء التحدول فدي الييكدل التنظيمدي المبندي عمدى األقسدام

إلددى تدددفقات القيمددة  ،والددى إعددداد خارطددة تدددفق القيمددة فددي عممياتيددا اإلنتاجيددة والخدميددة وذلددك
لتحديد أماكن اليدر والضياع وتحديد األنشطة المضيفة لمقيمة واألنشطة رير المضيفة لمقيمة
-2ضددرورة تطبيددق طريقددة تكدداليف تدددفق القيمددة ألنيددا تددؤدي إلددى تخفدديض التكدداليف المتعمقددة
بالمنتوجات وذلك من خالل أستبعاد التكاليف رير المرتبطة بتدفق القيمة وعددىا تكداليف عامدة

تظير في كشف الدخل المعد عمى مستوص الوحدة اإلقتصادية .
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