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المستخمص

أف التطورات الحديثة المتسارعة في العموـ التكنموجية والتغيرات السريعة في البيئة وزيادة عديد

الدوؿ الصناعية واختالؼ رغبات ومتطمبات الزبائف  ،أفضت الى أف يكوف انتاج كميات
كبيرة غير ٍ
مجد بسبب التغيرات الواردة آنفاً فضالً عف الحاجة الى تنوع المنتجات والتغير في
اذواؽ ورغبات المستيمؾ  ،أدى ذلؾ كمو الى عدـ تمكف الشركات مف تصريؼ منتجاتيا في
حالة االنتاج الواسع وأوجد الحاجة الى ابتكار طرؽ واساليب جديدة تتناسب مع الوضع
الحالي  ،ومف الناحية المحاسبية لـ تعد نظـ المحاسبة التقميدية قادرة عمى تمبية المتطمبات

التي تحتاجيا الشركات التخاذ الق اررات ومعرفة مكاف اليدر والضياع في الموارد مما أدى الى

أبتكار أسموب جديد بعيداً عف االساليب التقميدية المتبعة حالياً ىو اسموب المحاسبة الرشيقة

) (Lean Accountingليواكب التطورات الحديثة  .وعمى ىذا االساس تتمحور مشكمة
البحث حوؿ إمكانية إستخداـ أدوات المحاسبة الرشيقة في الشركة العامة لمصناعات

الكيربائية وفي ظؿ بيئتيا الداخمية والخارجية  .وىدؼ البحث الى أمكانية تطبيؽ اسموب
المحاسبة الرشيقة لغرض تحديد االسباب الرئيسة والمشاكؿ والمزايا واالمكانات المتوافرة في

أما أبرز نتائج البحث فيي احتساب
ىذه الشركات .عف طريؽ مجموعة مف األدوات ّ .
تكاليؼ االنتاج وتحقيؽ وفورات كبيرة في التكاليؼ ووقت دورة االنتاج وتقميؿ أوقات االنتظار

والتحويؿ وتقميؿ مخزوف المواد االولية وانتاج تحت التشغيؿ والتاـ  ،وغيرىا مف المنافع

إف
المادية وغير المادية المتحققة عبر استخداـ أسموب المحاسبة الرشيقة .وأستنتج البحث ّ
 بحث مستل من البحث الموسوم " امكانية استخدام ادوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف – بحث تطبيقي في الشركةالعامة للصناعات الكهربائية " المقدم الى مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية – جامعة بغداد .
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تطبيؽ أدوات المحاسبة الرشيقة ليا القدرة عمى تحديد التكاليؼ الفعمية لالنتاج والقضاء عمى

الضياع في العمميات االنتاجية واإلدارية وامكانية توفير المعمومات الدقيقة والسريعة لك ّؿ
.  لذا يوصي الباحث بإستخداـ ىذه األدوات والعمؿ بالتوصيات المقترحة. الجيات المستفيدة

Abstract The developments accelerated in technology and rapid changes in the
environment and increase numbers industrial countries and different desires and
requirements of customers, lead to be produced in large quantities is not feasible
due to changes listed above as well as the need to product variety and change in
tastes and desires of consumers, all above led not to enable companies to

discharge their products in the case of mass production and created the need to
devise ways and new methods fit with the current situation, and accounting point
no longer the traditional accounting systems able to meet the requirements
needed by the companies to make decisions and know where waste and loss of
resources resulting to invent new style away from the conventional methods

currently used is accounting graceful style (Lean Accounting) to keep a place
mentioned with modern developments .
On this basis, centered research problem about the possibility of using lean
accounting tools General Company for Electric Industries that fit with its
production and under its internal and external environment.

The objective of this research is to the possibility of applying the tools of Lean
accounting in a sample of companies .By using set of tools.
The main results are to calculate production costs and achieve significant cost
savings and time cycle of production (working time) and reduce waiting times and

conversion and seeking to reduce inventory of raw materials and work in process
& finished goods, and other tangible and intangible benefits achieved by using
Lean accounting methods.
The research conclude that applying lean accounting tools have high capacity to
determine the actual cost of production and the elimination of loss in production

processes and administrative feasibility of providing accurate and quick
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information to all users . So the researcher recommends using these tools and
recommendations that have been proposed .

المـقـدمـــــــــة

في ظؿ التطورات الحديثة لمقرف الحالي ومع تنوع طمب الزبائف والعولمة وشدة المنافسة بيف

الشركات لمبحث عف ميزة تنافسية أصبحت األساليب التقميدية لتحديد التكاليؼ غير كافية
لمعالجة متطمبات االوضاع الحالية لكوف كؿ منيا يعالج جانباً مف جوانب ادارة التكمفة ومف
ثـ عدـ مالءمتيا لمتطورات الحالية والسيما عند استخداـ اساليب الصناعة الرشيقة مما أدى

الحاجة الى ظيور ممارسات وأدوات جديدة لممحاسبة اطمؽ عمييا أدبيات محاسبة الكمفة
واالدارية اسـ المحاسبة الرشيقة ( )Lean Accountingلدعـ تمؾ التطورات في الصناعة

أف نظـ المحاسبة التقميدية ال
و ّ
السيما في التصنيع الرشيؽ  .وقد وجدت كثير مف الشركات ّ
تمبي مطالبيا النيا تكوف مكمفة وتستغرؽ وقتاً طويالً في الحصوؿ عمى النتائج المطموبة أو
أنيا ال تأخذ بعيف االعتبار تكاليؼ وقت االنتظار والتحويؿ لالنتاج وتكاليؼ مخزوف انتاج
تحت التشغيؿ  ،ويكتنؼ تمؾ االساليب قدر كبير مف الضياع في وقت تدفؽ العمميات

االنتاجية والموارد والتي لـ تستطع معالجتيا عمى وفؽ األساليب التقميدية .

لذلؾ فاف اليدؼ مف المحاسبة الرشيقة ىو القضاء عمى الضياع في عمميات االنتاج

والتشغيؿ وتقميؿ وقت تدفؽ العمميات االنتاجية وتوفير معمومات دقيقة وسريعة وتحسيف

الجودة في المنتجات ومرونة أكبر وسرعة لتمبية متطمبات الزبائف والسوؽ وذلؾ بيدؼ تقميؿ

التكاليؼ وذلؾ مف خالؿ استخداـ مبادئ واىداؼ وادوات المحاسبة الرشيقة مثؿ تيار القيمة
عد جوىر المحاسبة الرشيقة وصندوؽ النقاط )(Box Scour
( )Value Streamالذي ُي ّ
الذي ُيظير الحالة الفعمية لمشركة عبر تقاريره وأيضاحاتو األسبوعية .
أهمية البحث :

تتركز اىمية البحث في التحوؿ مف األساليب التقميدية في تخفيض التكاليؼ التي طبقت في

القرف العشريف الى اسموب جديد ىو اسموب المحاسبة الرشيقة )(Lean Accounting
باستخداـ عدد مف أدواتيا التي تساعد في توجيو الموارد المتاحة لمشركة بشكؿ فعاؿ وكفوء
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والقضاء عمى الضياع (الفاقد) في الوقت واداء العمميات والمنتجات

مع الحفاظ عمى

العمميات الرقابية وتوفير معمومات دقيقة وسريعة لك ّؿ المستويات االدارية في الشركة .
ومف الناحية العممية تندرج أىمية البحث في امكانية تطبيقيا عمى ك ّؿ انشطة الشركة إ ْذ إف
التخفيض ال يقتصر عمى األنشطة اإلنتاجية فحسب وانما يتوسع ليشمؿ أنشطة إدارة الموارد
والمخزوف وتييئة متطمبات الجودة وتحقيؽ رضا الزبوف والعامميف .

مشكمة البحث :

ظيرت في العقديف االخيريف مف القرف الماضي أساليب تقميدية متعددة إلدارة الكمفة يعالج كؿ

منيا جانباً مف جوانب الكمفة أآل أف بعضيا غير مالئـ لمتطبيؽ في تحقيؽ اىداؼ الشركات
في ظؿ التطورات الحالية لالنتاج والسيما مع عمميات االنتاج الرشيؽ ونتيجة لمضعؼ في

ثـ تخفيض
توجيو الموارد بشكؿ كفوء وفعاؿ والقضاء عمى الضياع في الموارد والوقت ومف ّ
التكاليؼ اإلجمالية لممنتجات .
وفي ضوء ما تقدـ فاف مشكمة البحث تتركز في ( عدـ مالءمة االساليب التقميدية في القضاء
عمى الضياع في الوقت والموارد وأداء العمميات في ظؿ التطورات الحديثة لالنتاج ومدى

توفر الحاجة والقدرة الستبداليا باسموب المحاسبة الرشيقة ).

ويمكف صياغة عناصر المشكمة في ضوء التساؤالت اآلتية -:

 ىؿ إف أساليب تخفيض التكاليؼ في ظؿ (المحاسبة الرشيقة) تختمؼ عنيا في(أدارة الكمفة التقميدية) ؟

 -2ما ىي المحاسبة الرشيقة ؟ وما ىي تطبيقاتيا وادواتيا  ،وىؿ إف أسموب المحاسبة
الرشيقة يمغي االساليب التقميدية او ىو بديؿ عنيا او انو مكمؿ لتمؾ االساليب

ويستفيد مف بعض الجوانب التي عولجت ضمف االساليب التقميدية ؟

 -3كيؼ يمكف االستفادة مف اسموب المحاسبة الرشيقة في توجيو الشركات العراقية نحو
األستخداـ االمثؿ لمموارد وتقميؿ الضياعات في الوقت واداء العمميات وتخفيض

التكاليؼ ؟

فرضية البحث :
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يستند البحث الى فرضية رئيسة مفادىا (( أستخداـ أدوات المحاسبة الرشيقة يؤدي الى

تقميؿ الضياع في الموارد والوقت وتخفيض التكاليؼ )) .

أهداف البحث :

ييدؼ البحث بصورة رئيسية الى الوصوؿ الى ما يأتي -:

ٔ -التعرؼ عمى المحاسبة الرشيقة مف حيث المفيوـ والمبادئ واالىداؼ والمتطمبات .
ٕ -معرفة تقنيات وادوات المحاسبة الرشيقة .

ٖ -تحديد خطوات تطبيؽ المحاسبة الرشيقة لتخفيض التكاليؼ .
ٗ -تحديد الفرؽ بيف المحاسبة التقميدية والمحاسبة الرشيقة .

٘ -تحديد اإلجراءات العممية لتطبيؽ المحاسبة الرشيقة في الشركات العراقية .

أسموب أو منهج البحث :

سيتـ اتباع المنيج االستنباطي واالستقرائي وذلؾ مف خالؿ الكتب والدوريات والبحوث

والمجالت ذات الصمة بموضوع البحث  .الذي يعتمد عمى التحميؿ المنطقي لمبيانات المالية
وغير المالية واالفتراضات التي يمكف تطبيقيا عمى المحاسبة الرشيقة.

مجال تطبيق ( موقع وعينة ) البحث :

اختير معمؿ السخانات الكيربائية العائد الى الشركة العامة لمصناعات الكيربائية الكائنة في
الوزيرية الصناعية .وجاء أختيار الشركة إلف المسوحات األولية

ٕ

لمباحث اظيرت وجود ىدر

كبير في الموارد وضياع في الوقت والعمميات االنتاجية بشكؿ واسع وىي المشكمة التي تعاني

منيا معظـ الشركات الصناعية في القطاع العاـ  ،ومف ذلؾ فإف اختيار امكانية تطبيؽ ادوات
المحاسبة الرشيقة يمكف أف تخضع ليا جميع الشركات .

الحدود المكانية والزمانية:

أختيرت الشركة العامة لمصناعات الكيربائية الكائنة في بغداد – الوزيرية مجاالً تطبيقياً

البحث  .وتعد المدة (مف شيرتموز لغاية أيموؿ  ) ٕٕٓٔ /اساساً لجمع البيانات التي تتعمؽ
باالنشطة الخاصة بالجانب العممي مف الناحية الزمانية .

مصادر الحصول عمى البيانات :

 2تمت المسوحات األولية من خالل قيام قيام الطالب بأنجاز متطلبات التدريب للسنوات  2002و
العامة للصناعات الكهربائية  ،وفي عام  2002في الشركة العامة لصناعة البطاريات .
284

 20في الشركة

مجلة دراسات محاسبية و مالية _ المجلد الثامن _ العدد  _ 25الفصل
الرابع _ لسنة 2102
أستعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف

اف وسائؿ جمع البيانات تضـ االعتماد عمى المراجع المختمفة (االجنبية عمى وجو

الخصوص) لمحصوؿ عمى متطمبات البحث  ،فضالً عف االعتماد عمى الشبكة العنكبوتية
لممعمومات ) ) Internetلتعزيز تمؾ المعمومات  ،أما البيانات الخاصة بالشركات عينة
البحث فإنيا أُخذت مف خالؿ المقابالت الشخصية مع مديري األقساـ والعامميف والمعايشة
الميدانية والمشاىدات واالطالع عمى العمميات االنتاجية لمشركات وتشخيص نقاط الضعؼ

والمشاكؿ التي تواجييا وجمع البيانات الخاصة بيا  ،كذلؾ مف الوثائؽ والسجالت والتقارير

الخاصة بالمعامؿ .

الدراسات السابقة

استكماالً لالطار النظري الخاص بالبحث نستعرض عدد مف الدراسات االجنبية السابقة ذات
الصمة بموضوع البحث  ،وبياف مجاالت االستفادة منيا  ،وتحديد تميز البحث الحالي عف

الدراسات السابقة

 دراسة  Mashell Brian & Baggaley Bruce 2006بعنوان ( كل شئ عنماهية المحاسبة الرشيقة ) ?What is Lean Accounting All about

ركزت مشكمة الدراسة في اف االنظمة التقميدية التتوافؽ مع عمميات االنتاج الرشيؽ مع تساؤؿ

يبحث في القدرة عف توثيؽ المبادئ والممارسات وادوات المحاسبة الرشيقة .

وىدفت الدراسة ألى بياف أو تحميؿ مجاالت استخداـ ادوات المحاسبة الرشيقة السيما التحميؿ

يعد احد التقنيات العامة  .وتوصؿ الباحث
المالي وغير المالي باستخداـ صندوؽ النقاط الذي ّ
الى استنتاج رئيس ىو اف تطبيؽ المحاسبة الرشيقة تخفض الضياع والرؤيا وتحرير الماؿ
والمحاسبة واوقات العامميف  .واوصت الدراسة بأف المحاسبة الرشيقة توفر أفضؿ المعمومات
التخاذ الق اررات ولدييا تقارير في الوقت المناسب وتكوف واضحة وسيمة ومفيومة .
 -2دراسة

 Wang & Yuan 2009بعنواف ( المحاسبة الرشيقة عمى اساس

االنتاج الرشيق )

ركزت مشكمة الدراسة إلى عدـ إمكانية تطبيؽ المحاسبة التقميدية عمى االنتاج الرشيؽ وذلؾ

الحتوائيا عمى عدد كبير مف الضياعات  ،وكيفية تحقيؽ الميزة التنافسية  .ىدفت الدراسة الى
المقارنة بيف المحاسبة التقميدية والمحاسبة الرشيقة  ،واستخداـ تيار القيمة ىو القضاء عمى
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الضياع في عممية االنتاج والتشغيؿ وخفض التكاليؼ وتحسيف الجودة  .وتوصؿ البحث الى
اف تطبيؽ المحاسبة الرشيقة يحقؽ الميزة التنافسية لمشركات وتحسيف كفاءة االنتاج .

وأوصى الباحث باف المحاسبة الرشيقة تعزز مف مستوى االدارة واألداء التشغيمي واالداء

المالي لقطاع الصناعات التحويمية وزيادة الثروة .

 -3دراسة  Mishra P K & Pradhan B B 2010بعنواف ( المحاسبة الرشيقة :
التطورات الحديثة في عمم االدارة) Lean Accounting: A Recent
Development in Management Science

تتركز مشكمة الدراسة ىو زيادة المنافسة بيف الشركات والبحث عف ميزة تنافسية مما ادى الى
إعادة النظر في استراتيجيات الشركات وىي استراتيجيات تعد غير مناسبة لواقعيا والحاجة
الى ادارة جديدة كوف االدارة الحالية غير مناسبة  .وىدفت الدراسة الى اعادة النظر في
المحاسبة واستبداؿ نظـ المحاسبة التقميدية لمحاسبة التكاليؼ واإلدارية بالمحاسبة الرشيقة ،

والقضاء عمى الضياعات وخفض التكاليؼ والجودة في المنتجات والمرونة في تمبية متطمبات

السوؽ  .وتوصؿ الباحث الى اف المحاسبة الرشيقة تؤدي الى صنع أفضؿ الق اررات وتكوف
تمؾ الق اررات دقيقة ومفيومة وقابمة لمتنفيذ  ،واف المحاسبة الرشيقة تقضي عمى الضياع

بأف تطبيؽ مفاىيـ المحاسبة الرشيقة تعكس
المرتبط بالمحاسبة التقميدية  .وأوصى البحث ّ
بشكؿ أفضؿ عف االداء المالي لمشركة .
 -4دراسة  Patxi and Others 2010بعنواف ( النظام المحاسبي لدعم تحسين
العمميات  :التحول نحو المحاسبة الرشيقة )

ثـ
تتمخص مشكمة الدراسة في فشؿ نظـ التكاليؼ التقميدية لتقييـ التحسينات التشغيمية ومف ّ
البحث عف طرؽ جديدة لمحاسبة التكاليؼ  .وىدفت الدراسة إلى تقديـ حالة مف بيف أحدث
تقنيات استخداـ الكمؼ لتقييـ التحسينات العممية  ،والبحث عف تحسينات في االنتاج والجودة

أف اعتماد إنموذج التصنيع الرشيؽ
والمرونة وسرعة التسميـ والتكمفة  .وتوصؿ الباحث إلى ّ
يجم ب تحسينات في االنتاج والجودة واشكاؿ توصيؿ الطمبات  ،ولذا نجد أف عدد مف
باف محاسبة التكاليؼ التقميدية ال
الشركات تنفذ تقنيات التصنيع الرشيؽ  .وأوصى الباحث ّ
تمبي متطمبات التصنيع الرشيؽ وبذلؾ يجب االعتماد عمى االساليب الحديثة لممحاسبة .
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مسارات الدراسات والبحوث السابقة ومدى االفادة منها
مف خالؿ ما تقدـ مف عرض مبسط لمدراسات السابقة نرى بأنيا قد ركزت عمى المفاىيـ التي

تعكس افضؿ أداء مالي لمشركات فضالً عف أدوات المحاسبة الرشيقة  .وكيفية استخداميا
وتاثيرىا في المحاسبة وامكانية تطبيقيا الذي يقمؿ الضياع في الوقت والموارد الى ادنى حد

ممكف وتاثيرىا في تخفيض تكاليؼ االنتاج .

وبذلؾ استفيد مف الدراسات والبحوث السابقة في التعرؼ عمى متطمبات المحاسبة الرشيقة .

والتعرؼ عمى ادوات المحاسبة الرشيقة الختبارىا وتطبيقيا في الشركات المحمية  .وتطبيؽ

اىميا (مقاييس أداء الخمية  .مقاييس تيار القيمة  .صندوؽ
ادوات المحاسبة الرشيقة ومف ّ
النقاط )وفتحت المجاؿ اماـ الباحث في الجانبيف الجانب النظري والعممي.
خصوصية الدراسة الحالية :

تعد ىذه الدراسة مقدمة لمدخوؿ في اسموب جديد لممحاسبة وىو اسموب المحاسبة الرشيقة .

فضالً عف ذلؾ فأف ىذه الدراسة تتناوؿ الصعوبات الخاصة بتطبيؽ المحاسبة الرشيقة في

الشركات الصناعية العراقية مباشرةً  ،ولكوف إحدى متطمبات تطبيؽ المحاسبة الرشيقة ىو
وصوؿ تمؾ الشركات الى تطبيؽ التصنيع الرشيؽ وبذلؾ سيتـ بياف وتوضيح مبادئ
يتـ التوجو الى تطبيؽ المحاسبة الرشيقة .
وفرضيات وأىداؼ وادوات التصنيع الرشيؽ لكي ّ
ونظ اًر لكثرة ادوات المحاسبة الرشيقة فقد تـ اختبار وتطبيؽ االدوات التي تتالءـ مع حاالت
ومشاكؿ الشركة موضوع البحث وتطبيؽ تمؾ االدوات الخاصة بالمحاسبة الرشيقة لموصوؿ

الى افضؿ النتائج.
المبحث االول

 -مفهوم التصنيع الرشيق Concept Of Lean Manufacturing

اف كممة  Leanتعني بالمغة العربية الرشيؽ او اليزيؿ او العجاؼ او النحيؿ او الخالي مف
الدسـ او الشحوـ كما انيا تعني الفقر وىذا قد يسبب سوء الفيـ لمصطمح  Leanالف المغزى

الحقيقي منو ىو االستفادة القصوى مف جميع الموارد المتوفرة  .فالرشيؽ  Leanيعني

استخداـ أق ّؿ شيء مقارنة باإلنتاج الواسع  ،ونصؼ جيد اإلفراد في المعمؿ ،ونصؼ مساحة
التصنيع  ،ونصؼ االستثمار في العدد والمكائف  ،ونصؼ ساعات اليندسة لتطوير منتج
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جديد في نصؼ الوقت  .كذلؾ يتطمب أق ّؿ مف نصؼ المخزوف في الموقع والمخرجات بعدد
قميؿ مف العيوب وينتج عنو أنواع كبيرة ومتنامية مف المنتجات [ٔ] .
وفي ضوء ذلؾ يكوف مصطمح الرشيؽ ( (Leanمشتقاً مف تقميؿ استخداـ الموارد وعدـ

التبذير فييا  ،بمعنى تحقيؽ الكفاءة العالية في استخداميا  ،إ ْذ يدور محتوى النظاـ الرشيؽ
بشكؿ عاـ حوؿ تحقيؽ إنجاز ٍ
ٍ
عاؿ مع التقميؿ مف استخداـ الوقت  ،التخزيف  ،العمؿ (جيد
ورس الماؿ  .ويرى الباحث اف ما تقدـ يرتبط بشكؿ مباشر مع الكفاءة مف حيث
العامميف) أ
أف الرشاقة ىي تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف المخرجات
المدخالت والمخرجات إذ يرى [ٕ] ّ
باستخداـ اقؿ ما يمكف مف المدخالت .

إذ يشير مصطمح " الرشيؽ " إلى النظاـ الذي يستغؿ المدخالت لتوليد المخرجات نفسيا التي
يتـ تكوينيا بنظاـ اإلنتاج الواسع التقميدي فيو يستخدـ موارد بشرية قميمة في المصنع وطاقة

المعدات ووقت اقؿ لتطوير المنتج الجديد ،ووقت أقؿ لإلنتاج
تصنيعية قميمة واستثمار أقؿ في
ّ
 ،أضؼ إلى ذلؾ أف قائمة المواد المطموبة أقؿ مف اإلنتاج الواسع .أما المخرجات فتتضمف
تنوعاً كبي اًر في المنتجات وعدد قميؿ مف العيوب [ٖ]  .ويتفؽ في ذلؾ [ٗ] إذ يشير إلى أف

الرشيؽ ىو الفعؿ األكثر بأقؿ :وقت ،خزيف ،مساحة ،عمؿ ،ماؿ ،فالتصنيع الرشيؽ ىو

اختزاؿ لغرض الوصوؿ الى استبعاد اليدر ،وتبسيط اإلجراءات والسرعة في اإلنتاج .إف "

الرشيؽ " يركز في القضاء عمى الضياع (اليدر) ( )Wasteوفي تعظيـ االستغالؿ الكمي
لألنشطة التي تضيؼ قيمة مف وجية نظر الزبوف .

أف مفيوـ التصنيع الرشيؽ يمثؿ قيمة السمعة أو الخدمة مف
وذكر (ّ )Badurdeen,2005:5
منظور الزبوف .إ ْذ إف الزبائف غير معنييف بتفاصيؿ العمؿ أو التقنية المستخدمة أو كمؼ

العيوب أو أية تكاليؼ غير مسوغة  .إذ إنيـ يقيموف السمعة أو الخدمة عمى أساس أدائيا واذا
ما كانت ىذه السمعة أو الخدمة تشبع احتياجاتيـ ورغباتيـ أـ ال .

ومف ناحية العمميات يعرؼ [٘] االنظمة الرشيقة بانيا انظمة العمميات التي تعظـ القيمة

المضافة لكؿ انشطة الشركة عف طريؽ ازالة الضياع والتاخير الناتج عنيا .

تقدـ تبيف لمباحث باف التصنيع الرشيؽ ىو إمكانية إدارة اإلنتاج
واستناداً الى ما ّ
والعمميات باستخداـ اقؿ ٍ
لكؿ مف جيد العامميف وطاقات المعدات والوقت ومساحة المصنع
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والمخزوف الى أدنى حد  ،وبعطاء اكبر وتدفؽ مستمر باالعتماد عمى التحسيف المستمر

واالستجابة الى طمبات الزبوف وذلؾ مف خالؿ تقميؿ الضياع والتأخير وازالة النشاط الذي ال
يضيؼ قيمة لمحصوؿ عمى افضؿ المخرجات وبتكمفة أق ّؿ .
 2خصائص التصنيع الرشيق Characteristics of Lean Manufacturingٍ
بعدد مف الخصائص والجؿ الوصوؿ الى تطبيؽ مدخؿ التصنيع
تتسـ األنظمة الرشيقة

الرشيؽ ىنالؾ عدد مف الخصائص التي يتسـ بيا ويمكف اختصارىا بالنقاط االتية استناداُ الى

[ٕ] [- : ]ٛ[ ]ٚ[ ]ٙ

صنع في الوقت المحدد عند
ٔ -إف الزبوف ىو الذي يقود النظاـ اإلنتاجي  ،لذا فاف المنتجات تُ ّ
طمب الزبوف .
ٕ -يتوجب تخطيط كؿ النشاطات الالزمة لتصميـ وانتاج المنتج وفيميا بشكؿ كامؿ .

ٖ -تدار كؿ األنشطة والعمميات مف خالؿ اإلدارة وفريؽ العمؿ بشكؿ أفقي  ،في حيف اف
التوجيو مف قبؿ اإلدارات يكوف بشكؿ عمودي .
ٗ -يعتمد نظاـ ِ
الف َرؽ المخولة وىي فرؽ االنتاج المسؤولة عف اتخاذ ق ارراتيا الخاصة  ،مثؿ
إيقاؼ الخط اإلنتاجي في حالة حدوث عيوب .
٘ -تستخدـ اإلدارة المرئية (  )Visualلتعقب ومراقبة االداء بحيث يتيح لكؿ شخص التأكد مف

عدة كاأللواح البيضاء
كيفية عمؿ المصنع  ،ويتـ عرض المعمومات باستخداـ وسائؿ ّ
واإلشارات البدنية وغيرىا .

 -ٙيعتمد النظاـ اإلنتاجي عمى حجوـ إنتاجية ثابتة ومستقرة  ،مع درجة مرونة عالية في
تحقيؽ المزيج االنتاجي .

 -ٚيعد كؿ نشاط ال يحقؽ قيمة ىد اًر ( . )Wasteفمثالً نقؿ المنتج مف دوف غرض يمثؿ ىد اًر
 ،وتجمع العامميف ىو ىدر  ،واألكواـ الضخمة مف المواد التي تنتظر لممرحمة القادمة

ىي أيضا تشكؿ ىد اًر ...وىكذا .

 -ٛيستند الترتيب الداخمي الى تدفؽ المنتج  ،عمى خالؼ التصنيع التقميدي الذي يستند عمى
األقساـ أو الوظائؼ .
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 -ٜيسمح اإلعداد السريع لممكائف والمعدات بإنتاج منتجات متنوعة مع تدفؽ لقطعة واحدة
وبدفعات صغيرة .

ٓٔ -يتسـ بقمة التخزيف وبأنواعو الثالثة  ،خزيف المواد الخاـ ( ، )RMوالخزيف تحت الصنع
( ، )WIPوخزيف السمع تامة الصنع ( ، )FGبعكس األسموب التقميدي الذي يعمؿ عمى بناء
المخزوف.

ٔٔ -يستند اإلنتاج إلى الطمبات بدالً مف التنبؤات  ،لقصر أوقات دورة الطمب عمى المنتجات .

ٕٔ -تتـ الرقابة الشاممة لمجودة بالمشاركة الفعمية لمعامميف في حؿ المشاكؿ  ،مف اجؿ تحسيف
الجودة وازالة الضياع .

ٖٔ -يتـ التكامؿ القوي لسمسمة القيمة الكمية مف المادة الخاـ الى السمع المنتيية  ،مف خالؿ
العالقات المشتركة الموجية مع المجيزيف والمورديف .

ٗٔ -السعي المتواصؿ نحو التقرب مف المثالية ( ، )Perfectإذ ال توجد ىناؾ نقطة نياية لكف
عممية التحسيف مستمرة

٘ٔ -يرسخ المنتج الرشيؽ لدى العامميف قناعات تتمثؿ في عدـ انتاج أجزاء معيبة  ،وانو ال
حاجة لخزيف  ،واف تزاؿ كؿ اإلجراءات والخصائص التي ال تضيؼ قيمة إلى المنتج النيائي.
 3-أهداف ومنافع التصنيع الرشيق

manufacturing

Objective and benefits of lean

اف االىداؼ الرئيسية لمتصنيع الرشيؽ ىي اإلزالة المستمرة لجميع الضياعات في عمميات
االنتاج عف طريؽ التحسيف المستمر لغرض تخفيض تكاليؼ االنتاج وزيادة مخرجات  ،فضال

عف ذلؾ وجود أىداؼ أخرى []ٜ

Reducing Wastages & Defects

ٔ -تقميل الفاقد والمعيبات

ييدؼ التصنيع الرشيؽ الى تقميؿ المعيبات والضائعات المادية غير الضرورية ،

وتتضمف اإلفراط في استخداـ المدخالت مف المواد الخاـ  ،ومنع المعيبات بقدر االمكاف ،

والكمؼ (الخسارة) المرتبطة بالمواد المعابة الراجعة  ،وخصائص المنتج غير الضرورية التي
لـ تكف مطموبة أصالً مف الزبائف .

ومدد االنتظار
ٕ -تخفيض أوقات دورة االنتاج ُ
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ويتـ تخفيض أوقات دورة االنتاج ومدد انتظار اإلنتاج  ،مف خالؿ تخفيض أوقات
ّ
االنتظار بيف المراحؿ لممعالجة  ،فضالً عف تخفيض أوقات التحضير(اإلعداد) لمعممية

اإلنتاجية ،وتخفيض أوقات تغيير نموذج المنتج (. )Model

ٖ -تخفيض مستويات التخزين Inventory Levels

Reducing

ييدؼ التصنيع الرشيؽ الى تخفيض مستويات التخزيف في جميع مراحؿ العممية

السيما المخزوف تحت الصنع ( )WIPبيف مراحؿ االنتاج  ،فضالً عف تخفيض
اإلنتاجية ،و ّ
المخزونات االخرى  ،وتخفيض معدؿ متطمبات رأس الماؿ العامؿ .
ٗ -تحسين إنتاجية العامل

Improving Labor Productivity

يتـ تحسيف إنتاجية العامؿ مف خالؿ العمؿ عمى تقميؿ ُمدد توقفات العامميف عف العمؿ ،
وضبط وقت اشتغاؿ العامميف  .بمعنى ىؿ أنيـ يستخدموف كؿ جيدىـ لزيادة اإلنتاجية قدر

االمكاف ؟  ،فضالً عف التأكد مف عدـ وجود أي عمؿ يحوي عمى مياـ أو حركات غير

ضرورية او غير مستغؿ

 -5االستخدام الكفء لممعدات والمكان Efficient utilization of equipment and

spacإف االستخداـ الكفوء لممعدات واستغالؿ حيز العمؿ  ،يتـ مف خالؿ إزالة االختناقات ،

وتعظيـ معدؿ اإلنتاجية لممعدات الحالية ،وتقميؿ توقفات المكائف .
 -6المرونة

Flexibility

وتعني امتالؾ القابمية عمى انتاج تشكيمة مف المنتجات بمرونة عالية  ،مع العمؿ عمى تقميؿ
وقت التغيير أو اإلبداؿ( )Changeoverوتقميؿ الكمؼ الناتجة عنو  .عف طريؽ االنتاج

بالسحب واستخداـ (  ) JITالذي يقمؿ المخزوف ومتطمبات راس الماؿ .
 -ٚزيادة المخرجات

Increased Output

مخفضة  ،وبعبارة أخرى كمما كاف عدد دورات االنتاج
طالما أف أوقات دورة االنتاج تكوف ّ
متزايد  ،فاف ذلؾ يسيـ في زيادة إنتاجية العمؿ وفي القدرة عمى ازالة كؿ مف االختناقات
ٍ
بشكؿ
أف تزيد مف مخرجاتيا
وتوقفات الماكنة  ،وعموماً فاف المنظمات يكوف باستطاعتيا ْ
ممحوظ عبر استخداـ تسييالتيا المتاحة نفسيا .
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 4-أدوات اإلنتاج الرشيق

Lean Production Tools

سيتـ عرض ادوات االنتاج الرشيؽ التي تساعد الشركة في حؿ مشاكؿ الضياع وازالتو وذلؾ

ثـ الى زيادة القيمة وربحية الشركة وقد بيف [ٓٔ]
لتحقيؽ اىدافيا في تخفيض التكاليؼ ومف ّ
أىـ تمؾ االدوات

ٔ -أدوات تنظيـ االنتاج  :وتشمؿ كؿ مف  :السينات الخمسة وىو أسموب تنظيـ وادارة العمؿ
لتحسيف الكفاءة وتقميؿ الضياع  .وصغر حجـ الدفعة الف الدفعات الكبيرة تؤدي الى مشاكؿ

منيا زيادة المخزوف والجودة التي ال تكتشؼ إال بعد وقت طويؿ  .وتسوية او تجانس االنتاج
وذلؾ عف طريؽ جدولة االنتاج بتوزيع تشكيمة المزيج بكميات متساوية عمى المدة الزمنية

ليصبح المزيج متساوياً ومتوازناً عبر الوقت  .والعمؿ القياسي أي اف االنتاج يكوف محدد
وبشكؿ واضح  .وموقع العمؿ المرئي وىو المكاف الذي يمكف اف نعرؼ كؿ ما يخص
عمميات التشغيؿ بمجرد الوصوؿ الى مكاف العمؿ بأستخداـ حاسة البصر .

ٕ-أدوات الجودة  :وتشمؿ كؿ مف  :أدارة الجودة الشاممة وىي مجموعة مف المفاىيـ

واالدوات التي تيدؼ الى اشراؾ المدراء والعامميف لتحقيؽ التحسيف المستمر في االداء .

والتحسيف المستمر وىي التحسينات التي ال تتوقؼ بعممية تحويؿ المدخالت الى مخرجات .

والصيانة االنتاجية الشاممة وتعني الصيانة المستمرة والتي ليس ليا اثار عمى عممية االنتاج

والمشاركة لكافة العامميف  .والجودة عند المصدر وتعني تصحيح الخطأ حاؿ اكتشافة .

ٖ-أدوات تنظيـ العمميات  :وتشمؿ خارطة تيار القيمو وىي اداة لمتحسينات وتخفيض

التكاليؼ  .والتصنيع الخموي وىي االجزاء التي ليا خصائص متشابية ويخصص النتاجيا
مكائف عمى أساس الشكؿ او الحجـ  .وتخصيص وقت التنصيب وىو الوقت الذي تستغرقة
عممية التغيير لمعمميات مف الدفعة السابقة الى الدفعة الالحقة  .وفي الوقت المحدد  JITوىي

التي يكوف فييا المخزوف قميؿ جداً عمى وفؽ نمط االنتاج مف اليد الى الفـ .

المبحث الثاني
-2

مفهوم المحاسبة الرشيقة Concept Of Lean Accounting - :

اف مصطمح الرشاقة ) (Leanمف الناحية المحاسبية يمكف تعريفو عمى ّأنوُ مجموعة مف
األدوات التي تساعد في تحديد ألضياع والقضاء ِ
ِ
لمعمؿ
عميو  ،إ ْذ ال يضيؼ ألضياع قيمة
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ِ
وتحسيف النوعية في حيف تعمؿ المحاسبة الرشيقة عمى تخفيض وقت االنتاج والتكمفة .اما

نتائج تنفيذ الرشاقة ىو الحصوؿ عمى األمور في نصابيا الصحيح وفي المكاف الصحيح وفي

الوقت المناسب والكمية الصحيحة لتحقيؽ الكماؿ مع التقميؿ مف الضياع مع المرونة والقدرة

أف تصبح قوية مف خالؿ
عمى التغيير .اما فمسفة الرشاقة فقد بيف [ٔٔ] ّأنيا تسمح لممنظمة ْ
عمميات مستقرة تمكنيا مف تقديـ ما يحتاجو العمالء بدقة وبسرعة وكفاءة مع ادنى حد مف
التكاليؼ .

ويمكف تحديد برنامج ومتطمبات تنفيذ الرشاقة بما يأتي -:
ٔ -موافقة اإلدارة العميا ومناقشة رؤيتيـ لمرشاقة .

ٕ -إدارة العصؼ الذىني لتحديد قائد لممشروع وتحديد األىداؼ .
ٖ -خطة تواصؿ ورؤيا لمقوى العاممة .

ٗ -متطوعيف لتشكيؿ فريؽ تنفيذ الرشاقة ( يكوف مف  7-5مف العامميف الجيديف ومف
مختمؼ اإلدارات ) .

٘ -تعييف اعضاء الفريؽ لتنفيذ الرشاقة .

 -ٙتدريب فريؽ التنفيذ بمختمؼ أدوات الرشاقة .
 -ٚتحديد مشروع تجريبي لمتنفيذ .

 -ٛتشغيؿ تجريبي لمدة ٕ ٖ-شير ( تقييـ ومراجعة وتعمـ مف األخطاء ) .
 -ٜبدأ التنفيذ .

ٓٔ -تقييـ النتائج وتشجيع ردود األفعاؿ .

ٔٔ -تحقيؽ المشرفيف األستقرار في النتائج االيجابية ]ٕٔ[.

اما المحاسبة الرشيقة  Lean Accountingفيي مفيوـ جديد في المحاسبة لـ يعرؼ إآل
عد مفتاح التقدـ  .وتنبع المحاسبة الرشيقة مف التصنيع الرشيؽ الذي ىو
قبؿ سنوات قميمة وتُ ّ
اصالً منيج ياباني .
فإنيا تعني الرقابة والقياس واألساليب
اما ما يتعمؽ بالمحاسبة الرشيقة ّ Lean Accounting
االدارية التي تعكس حقيقة التفكير الرشيؽ والممارسات الرشيقة  .وتصنع المحاسبة الرشيقة

أفضؿ الق اررات بواسطة أدواتيا المحكمة والمفيومة وتفعيؿ التكاليؼ والمعمومات المربحة .
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كما ّأنيا توفر الوقت والماؿ بواسطة القضاء عمى أغمب الضياعات المقترنة بالمحاسبة
التقميدية ونظـ الرقابة  .فضالً عف ذلؾ تدفع المحاسبة الرشيقة نحو التحسيف الرشيؽ طويؿ
األجؿ بواسطة تجييز القياسات وتقارير المعمومات بشكؿ كامؿ  ،وذلؾ مف خالؿ عدة ادوات

التي تركز عمى قيمة الزبوف والتحسيف المستمر لنمو االعماؿ والقضاء عمى التكاليؼ الزائدة

وتحسيف الربحية [ٖٔ] .

وقد اشار [ٗٔ] اف المحاسبة الرشيقة مجموعة مف الميارات سيتـ الطمب عمييا ويستغميا

اإلداريوف بوصفيا فرصة.

كما اشار بحث [٘ٔ] عف دراسة ) Mashall and Baggley (2004اف المحاسبة الرشيقة
تزود المدراء بالمعمومات المالئمة التي تدعـ االنتاج الرشيؽ .

ويرى ك ّؿ مف [ ]ٔٙالمتضمنة تخفيض التكاليؼ في المحاسبة الرشيقة ينظراف الى أف المعنى
المقصود مف مصطمح المحاسبة الرشيقة ىو أنيا مفيومات مصممة لتعكس أداء مالي افضؿ

عف الشركة التي تقوـ بتطبيؽ تمؾ المفاىيـ في العمميات الصناعية لمحصوؿ عمى إنتاج
ٍ
وخاؿ مف الضياع كما ّأنيا تتضمف تكاليؼ الشركة مف خالؿ تيار القيمة (value
رشيؽ
) streamوأساليب تقييـ المخزوف وتعديؿ القوائـ المالية لتتضمف معمومات غير مالية .

وبموجب المفاىيـ في أعاله يمكف تعريؼ المحاسبة الرشيقة عمى انيا عبارة عف سمسمة مف
األساليب (االدوات) التي توفر المساءلة والرقابة والقياس داخؿ الشركة .

 2-2مبادئ المحاسبة الرشيقة Lean Accounting Principles
اف أىـ مبادئ األساسية المحاسبة الرشيقة ىي القياس والتحفيز  .قياسات المحاسبة الرشيقة
ىي مكاسب ايجابية مف خالؿ الشروع في البدائؿ الرشيقة بطرؽ عدة مثؿ تخفيض المخزوف

ثـ زيادة إجمالي الطاقات  .ومف ناحبة اخرى
وتقميؿ وقت دورة االنتاج وتحسيف اإلنتاج ومف ّ
فالمحاسبة تعمؿ عمى تحفيز الشركات عمى مواصمة تعزيز مبادراتيـ الرشيقة بدال مف تقديـ
إف ذلؾ ليس بالضرورة ىو انعكاس دقيؽ لربحية
أرقاـ ( كما تعمؿ المحاسبة التقميدية ) ّ
الشركات كما ىو الحاؿ مع محاولة مقابمة كفاءة المكائف مف خالؿ كثرة اإلنتاج مف المخزوف
غير الضروري .
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وعمى وفؽ [ٔٔ] ىنالؾ خمسة مبادئ رشيقة ميّمة  :تحديد قيمة كؿ منتج معيف بدقة في
نظر كؿ زبوف نيائي  ،وتحديد تيار قيمة كؿ منتج  ،وجعؿ تيار القيمة مسػتمر  ،وقيمة نظاـ
السػحب لمزبوف مػف المصنع  ،والبحث عف الكماؿ.

أىـ المبادئ وممارسات المحاسبة الرشيقة تتمخص فيما يأتي -:
وقد أشار كؿ مف [ّ ]ٔٚ
أف ّ
 األعمال المحاسبية الرشيقة والبسيطة Lean & Simple Business :Accounting

يمكف اف تكوف حالة مثؿ" تطبيؽ أساليب الرشاقة في العمميات المحاسبية " بعض العمميات
المحاسبية تحتوي عمى المودا ) ( mudaنوع( ٔ/وىو الضياع الذي ال يمكف القضاء عمييا

في لحظة ) ولكف معظـ العمميات المحاسبية ىي مودا نوع( ٕ/الضياع الذي يمكف القضاء
عميو) وأدوات الرشاقة يجب اف تكوف دقيقة تطبؽ عؿ الرقابة وعمميات القياس وحتى الضياع.
ومف خالؿ القضاء عمى الضياع بشكؿ مستمر مف خالؿ عمميات المعامالت والتقارير
واألساليب المحاسبية في كؿ مكاف بالمنظمة .

وىذه التحسينات يمكف إجراؤىا مبك ار مف التحوؿ الى الرشاقة وسوؼ يفتح الوقت لألشخاص

أف المشاريع المبكرة
المحاسبيف لمعمؿ عمى تغييرات اخرى لممحاسبة الرشيقة  ،ومما الشؾ فيو ّ
عد بداية جديدة إلدخاؿ المحاسبة
تحسف العمميات التي سوؼ يتأخر استبعادىا  ،ولكنيا انيا تُ ّ

الرشيقة في اإلعماؿ التجارية .

ٕ -العمميات المحاسبية التي تدعم التحول الى الرشاقة - :

Accounting Processes that support the Lean Transformation
التقارير المحاسبية واألساليب الرشيقة تدعـ نشاط التحوؿ الرشيؽ ،وىذه المعمومات ىي
موجيات لمتحسيف المستمر  .والتقارير المالية وغير المالية تعكس القيمة االجمالية لتدفؽ

جداوؿ القيمة  .والمنتجات غير الفردية (متنوعة) والوظائؼ او العمميات  .والمحاسبة الرشيقة
تركز في قياس وفيـ وخمؽ قيمة لمزبائف وتستخدـ ىذه المعمومات لتعزيز العالقة مع الزبائف

وتصميـ وتسعير المنتجات والتحسيف الرشيؽ .
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 3-2اهداف المحاسبة الرشيقة Aims of lean accounting -:
تيدؼ المحاسبة الرشيقة الى تكويف ثقافة تنظيمية يشارؾ فييا جميع الموظفيف ،وتركز

الحد مف جميع انواع الضياع الموجودة في العمميات مثؿ وقت االنتظار
باستمرار في
ّ
والمخزوف والنقؿ  ..الخ  ،اف فمسفة الرشاقة دائما تجعؿ المنظمة قوية وعممياتيا مستقرة ومف

الحد األدنى مف التكاليؼ .
ثـ تتمكف تقديـ ما يحتاجو العمالء بدقة وبسرعة وكفاءة مع ّ
ّ
إف المحاسبة الرشيقة وكذلؾ تدعى تيار القيمة لممحاسبة االدارية لتحقؽ عدة أىداؼ وىي
ّ

[ٔٔ] -:

 إعداد تيار القيمة واضحة وتقارير األرباح والخسائر .
 تطوير مدراء تيار القيمة لفيـ التقارير المالية .

 مجموعة مف مقاييس األداء والمؤشرات لمدراء تيار القيمة .

 قياسات تيار القيمة لتربط بيف إستراتيجية الشركات والتقارير اإلدارية .
 مرحمة تقميؿ التقارير المالية المتضمنة المخزوف والمدفوعات لممجيزيف وأوامر العمؿ
وأوامر الشراء .

 تطبيؽ مبادئ الرشاقة مف المياـ المالية لمحد مف التعقيدات والضياعات .
 اشراؾ مدراء تيار القيمة في التخطيط المالي وعمميات الموازنة .
 تدريب مدراء تيار القيمة واخروف في صنع الق اررات المالية .

 تطبيؽ متقدـ الدوات المحاسبة الرشيقة في مستوى تيار القيمة .

Using of lean accounting

 4-2مجاالت استعمال المحاسبة الرشيقة

اوضح [ٔٔ] عف ) )Orest Fiumeىناؾ أربعة مجاالت أو ابعاد رئيسة لممحاسبة الرشيقة
وتشمؿ ممارسات التصنيع  ،وقياسات األداء  ،والممارسات المحاسبية  ،وادارة االستثمار .
ٔ-

Manufacturing Practices

ممارسات التصنيع -:

اف ممارسات التصنيع الرشيؽ يجب اف تتغير مف اإلنتاج عمى شكؿ دفعات وجدولة

التحوؿ
الدفع الى تدفؽ االنتاج وجدولة السحب  .واالتجاه الرئيس الذي يمثؿ ىذا
ّ
الرشيؽ ىو القضاء المطمؽ عمى الضياع الذي يتطمب عقمية جديدة والعمؿ يجب اف

يصنؼ ضمف األنشطة التي تضيؼ قيمة واألنشطة التي ال تضيؼ قيمة وبشكؿ صارـ
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مف منظور العميؿ  ،إف موظفي الحسابات المالية غالباً ما ينظروف الى العوامؿ المؤثرة
في قياس اإلنتاجية والتي عرفت في تعبير الرشاقة العالقة بيف كمية المخرجات وكمية

المواد المستيمكة  ،وتقاس اإلنتاجية عادةً بالمبيعات والمواد واألجور والتكاليؼ غير
المباشرة .
 -2قياسات األداء :

Performance Measurements

في البيئة الرشيقة قياسات األداء يجب اف تعكس اإلستراتيجية الرشيقة ،المقاييس يجب اف
ممف ال يممكوف معرفة
تكوف سيمة وبسيطة الفيـ الف اغمب المستفيديف ىـ غير مالييف (ىـ ّ
في الجانب المالي ) ويجب اف تكوف في الوقت المناسب ومف المفضؿ اف تكوف بعض
الحد مف الخمؿ .
القياسات تتضمف خدمات الزبائف ووقت الدورة و ّ
Accounting Practices
 -3الممارسات المحاسبية :
ىناؾ مجاالت رئيسة لمممارسات المحاسبية ىي العمميات المحاسبية وادارة التكاليؼ والرقابة

أف تركز في العمميات وليس النتائج والتشديد عمى
إف العمميات المحاسبية يجب ْ
المالية ّ .
القضاء عمى العمميات التي ال تضيؼ قيمة مع المحاسبة الرشيقة مع منافع إضافية لممياـ
اقؿ تعقيدا والحاجة لبعض األشخاص ألداء تمؾ المياـ  .اف محاسبة التكاليؼ ىي في

الحقيقة إدارة التكاليؼ وتتضمف تكاليؼ التخطيط والرقابة والمحاسبة  .وادخاؿ مفيوـ تطوير

إف كؿ ىذه
وظيفة الجودة )  ( QFDومشاركة العمالء في تطوير المنتجات الجديدة ّ
الممارسات الجديدة تحدث لجمب كفاءة في العمميات المحاسبية .
Investment Management

 -4إدارة االستثمار :

إدارة الرشاقة تسعى الى إعادة ىيكمية جذرية لممنظمة عف طريؽ تيارات القيمة (بدال مف

األقساـ الوظيفية ) وذلؾ بيدؼ تبسيط العمميات التجارية الى حد كبير (لمتصنيع والخدمات )
إف البعد النيائي لممحاسبة
لتحسيف خدمة الزبائف وأيضا تحسيف الكفاءة والربحية ومف ثـ ّ
الرش يقة ىو إدارة االستثمار ويشمؿ ذلؾ اكثر مف خطة عامة والتشديد عمى أىمية االستثمار
باألشخاص وتخصيص الموارد يتطابؽ مع إستراتيجية الشركة وأولوياتيا وعمى استخداـ أسس

متعددة لتقييـ إدارة األداء الرشيؽ  ،واليدؼ ىو عدـ تحقيؽ األداء المعياري .
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5-2

مجاالت تطبيق ومنافع المحاسبة الرشيقة

Appling Lean Accounting

Aspects and Benefits of

وضعت معظـ الطرؽ الرشيقة لممحاسبة الرشيقة لدعـ شركات التصنيع وتنفيذ المحاسبة

أما االف فاالساليب الرشيقة تتحرؾ في مجاالت
الرشيقة التي تتـ إطار شركات التصنيع ّ .
أخرى مثؿ الخدمات المالية والرعاية الصحية والحكومية والتعميـ .
وبذلؾ يمكف تطبيؽ عمميات المحاسبة الرشيقة في مراحؿ مبكرة ومف الميـ تطبيؽ التحسيف

الرشيؽ في جميع أنحاء الشركة وليس ىنالؾ مكاف اكثر مالءمة لمعمميات المحاسبية وىذا
يتضمف غمؽ حسابات نياية الشير والحسابات المدينة والحسابات الدائنة والرواتب وحسابات

التكاليؼ وتقديـ التقارير .

وىنالؾ ثالثة اسباب لتطبيؽ أساليب لمتحسيف الرشيؽ لمعمميات المحاسبية -:
ٔ -تحسيف العمميات وعمميات الشركة بشكؿ افضؿ .

ٕ -حث االشخاص عمى تعمـ الطرؽ الرشيقة وأكتساب الخبرة العممية بشأنيا  ،إذ إفّ
أكثر أألشخاص ال يتعمموف الطرؽ الرشيقة مف الكتب ولكف عف طريؽ الخبرة الفعمية

والعممية .

ٖ -ازالة الضياع سوؼ يحرر الوقت لتمويؿ االشخاص لمعمؿ عمى تقدـ المحاسبة
الرشيقة .

أما بالنسبة الى منافع المحاسبة الرشيقة فقد اشار [ٖٔ] ألى أف ىنالؾ عدة منافع لممحاسبة
ّ
الرشيقة وذلؾ مف خالؿ استخداـ ادواتيا لتكويف الرقابة واإلدارة لمشركات الرشيقة .
واىـ منافع المحاسبة الرشيقة ىي -:

ٔ -المحاسبة الرشيقة تزيد مف المبيعات ألنيا توفر أفضؿ المعمومات لصنع القرار  .فعند
استخداـ معمومات التكاليؼ المعيارية لمق اررات المتعمقة مثال بالتسعير  ،واالرباح ،

وصنع  /شراء  ،وانتاج  ،واستثمارات رأس الماؿ  ،وتقديـ منتجات جديدة  ،غالبا ما
توضع ق اررات خاطئة  .التكاليؼ المعيارية تضع خطة خاطئة ليذا النوع مف الق اررات
 ،الشركات الرشيقة تحتاج الى ادوات افضؿ مثؿ تكاليؼ تيارات القيمة لصنع الق اررات

الرشيقة .
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ٕ -المحاسبة الرشيقة تشخيص واضح لمتاثير المالي لمتحسينات الرشيقة اغمب الشركات
تستخدـ التكاليؼ التقميدية لتقييـ منافع التحسيف الرشيؽ وعدة شركات تنظر إلى

كأنيا نتيجة لمتغيير الرشيؽ وىذه الشركات غالبا ما
تخفيض التكاليؼ قصيرة األجؿ ّ
تخيب االماؿ  .ولكف األشخاص الماليوف ليس لدييـ طريقة أخرى لتقييـ التاثير المالي

لمتحسف الرشيؽ  .اف المحاسبة الرشيقة تتعرؼ التاثير األولي لمقضاء عمى الضياع

وإلنشاء وتوفير الطاقة  .والتقييـ المالي لمتحسيف الرشيؽ غالبا ما يعتمد عمى مدخؿ
ماذا نعمؿ مع الطاقات المتاحة الجديدة  .إذ باالمكاف تسريح العامميف او زيادة

المبيعات ونمو االعماؿ او استخداـ الطاقات في طرؽ اخرى ولكف يجب اف تكوف تمؾ

إف طرؽ المحاسبة الرشيقة تجعؿ
االستراتيجية لصنع الماؿ مف التغييرات الرشيقة إذ ّ
تمؾ االستخدامات واضحة جداً .

ٖ -المحاسبة الرشيقة توفر الماؿ وتخفض التكاليؼ  ،فمعظـ الشركات ليس لدييا فكرة ما
ىي تكاليفيـ بسبب انيـ أعتمادىا كثي اًر عمى عمميات الشركة .مثال نضوج الشركات
مع المحاسبة الرشيقة مف الممكف ترتيبيا والقاء عمى االالؼ مف المعامالت والتقارير

والمقابالت  ،وكؿ ىذا ضياع ويجعؿ العمميات تحت الرقابة التشغيمية ويجعؿ التمكف

مف القضاء عمى معظـ المحاسبة التقميدية ونظـ الرقابة والمتطمبات التقميدية ٍ .اف

استخداـ تكاليؼ تيار القيمة والمغة السيمة لكشوفات المحاسبة المالية يجعؿ مف

التقارير المالية سيمة وجاىزة وأقؿ عمالً ( لممالييف واالشخاص الذيف يستخدمونيا ).

ٗ -المحاسبة الرشيقة تحفيزات طويمة االجؿ لمتحسينات الرشيقة مف خالؿ ترشيؽ

المعمومات الميمة والقياسات  :فقياسات األداء الرشيؽ ىي حجر الزاوية لمرؤية
االدارية والرقابة لخاليا االنتاج الرشيؽ وتيارات القيمة لكؿ الشركات  .قياسات االداء

متشابية وىي تستخدـ في الخاليا غير االنتاجية والعمميات  .إف قياس االداء ىو مف

أشكاؿ التحفيز مف خالؿ اسموب الرشاقة وىو مف ألتحسينات المستمرة في كؿ
مستويات المنظمة .
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 6-2أدوات ألمحاسبة ألرشيقة Lean Accounting Tools
نستعرض في ىذا المبحث أدوات وتقنيات المحاسبة الرشيقة إ ّذ إف ىنالؾ عدة ادوات تتضمنيا

المحاسبة الرشيقة كمّيا تعمؿ مع بعضيا لتكويف الرقابة واالدارة لمشركات الرشيقة واف تمؾ
االدوات تنبع مف مبادئ وممارسات المحاسبة الرشيقة التي تـ ذكرىا سابقاً  ،وقبؿ الخوض

في تفاصيميا سيتـ عرضيا ضمف جدوؿ ممخص  ،إذ تتمثؿ المبادئ في االطار العاـ

أما األدوات فيي وسائؿ
لممحاسبة الرشيقة  .وتتماشى الممارسات مع أىداؼ أدارة الكمفة ّ ،
تطبيؽ الممارسات وكما موضح في الجدوؿ (ٔ).
جدوؿ (ٔ) مبادئ وممارسات وأدوات المحاسبة الرشيقة

خ
1

الوثادئ
االػًال انًحاضثٍح
انرشٍوح انثطٍطح

2
انؼًهٍاخ انًحاضــثٍح
انرً ذذػى انرحىل
انى انرشاهح

3
ذىطٍم انًؼهىياخ
كـــً
انىاضحــح
انىهد انًُاضة
4
انرخطٍظ
انًُظىر انرشٍن

5

3

يٍ

انرهاٌح
ذؼسٌس
انذاخهٍح نهًحاضثح

األدواخ
الووارصاخ
 -1انوضاء ػهى انضٍاع تشكم يطرًر يٍ  1خرائظ ذذكن انوًٍح انحانٍح وانًطروثهٍح . 3
يؼايالخ انؼًهٍاخ وانروارٌر وؿٍرها يٍ  2كاٌسٌ  ( Kaizenانرحطٍٍ انًطرًر انرشٍن ) .
 3خطح ،ػًم ،كحض ،هرار )(PDCA
األضانٍة انًحاضثٍح .
 1يخطظ هٍاش االداء  ،رتظ يظلىكح انخهٍح  /انؼًهٍاخ
 -1انرهاتح االدارٌح وانرحطٍٍ انًطرًر.
 ،ذذكواخ انوًٍح  ،انخطح وذوارٌر انشركح انى إضرراذٍدٍح
االػًال وانركانٍق انًطرهذكح وانرحطٍٍ انرشٍن .
 2أداء نىحاخ ذٍار انوًٍح كٍها يراتؼح انرىهق ويشارٌغ
انرحطٍٍ انًطرًر .
 3طُذوم انُواط ٌظهر اداء ذٍار انوًٍح
 1كهلح ذٍار انوًٍح .
 -2ادارج انركهلح .
 2كشق دخم ذٍار انوًٍح .
 1انكهلح انًطرهذكح .
 -3انستائٍ وهًٍح انًدهسٌٍ وادارج انكهلح
 1انهـح انىاضحح نهكشىف انًانٍح .
 1انروارٌر انًانٍح
 2ضهم انى حذ كثٍر  ،ػهى اضاش انًحاضثح انُوذٌح .
 2هٍاش أداء انروارٌر انًرئٍح انًانٍح  1انروارٌر األونٍح تاضرخذاو نىحاخ االداء انثظري .
وؿٍر انًانٍح
 1انركانٍق انسائذج وذحهٍم انرتحٍح تاضرخذاو ذٍار انوًٍح
 3طُغ انورار
وطُذوم االداء .
َ 1شر ضٍاضح هىشٍٍ Hoshin
 1انرخطٍظ وانًىازَاخ
 2يثٍؼاخ ،ػًهٍاخ ،ذخطٍظ يانً)(sofp
 1ذكانٍق ذٍار انوًٍح وذحهٍم انطاهح
 2اثر ذحطٍٍ انرشاهح
 2خرائظ ذذكن انوًٍح نهحانح انحانٍح وانًطروثهٍح .
 3طُذوم االداء .
 1أضرخذاو َهح . 3P
 3انخطظ انراضًانٍح
 1ارضاء انًىظلٍٍ .
 4االضرثًاراخ تاالشخاص
 2ذوطٍى االرتاذ .
 1انرهاتح انذاخهٍح ػهى اضاش رهاتح  1يظلىكح ذؼايم نهوضاء ػهى انضٍاع
 2انرهاتح وانًخاطر )( SOX
انؼًهٍاخ انرشٍوح
 1طرم تطٍطح .
 2ذوٍٍى انًخسوٌ

مالحظة  :لتبسيط الجدول نذكر فقط ما تحتها خط الننا سنقوم بتقديمها بالتفصيل الحقا ً .
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Source : Maskell and Baggaley , 2006 , lean Accounting Summit what ; Lean
( Accounting All About ? Appeared in Association four Manufacturing Excellences
AME ) , 2006,37

أدوات المحاسبة الرشيقة الحالية هي كاألتي - :

Value Stream Mapping

خرائط تيار القيمة

Target Cost

الكمفة المستيدفة

Kaizen

كايزف ( التحسيف المستمر )
مخطط ربط قياس االداء

Performance Measurement Linkage Chart

Value Stream

تيارات القيمة

صندوؽ النقاط ( اداء تيار القيمة )
لوحات اداء تيار القيمة

لغة واضحة وسيمة

Box Scores

Value Stream Performance Boards

Simple and plain English

سياسة ىوشيف

مبيعات وعمميات وتخطيط مالي
تخفيض المخزوف

Hoshin policy

Sales,Operation and financial planning
Low inventory

صفوفة القضاء عمى المعامالت

نيج 3P

خطة  ،عمؿ  ،فحص  ،قرار

تقاسـ االرباح

ارضاء الموظفيف والتدريب

Transaction elimination matrix

3P approaches

) Plan - Do – Check – Act (PDCA
profit sharing

employee satisfaction and cross-training
) Sarbanes Oxley risks ( sox

مخاطر ساربنز اوكسمي

وفيما يأتي عرض موجز لبعض أدوات المحاسبة الرشيقة التي سيتـ تطبيقيا -:

أوالً  -خرائط تيار القيمة

Value Stream Mapping

اف خرائط تيار القيمة ىي أداة رئيسة في التصنيع الرشيؽ والمؤسسات الرشيقة الغرض مف

خرائط تيار القيمة ىو تمكننا مف مشاىدة تدفؽ المواد والمعمومات وبعض االحياف النقد مف
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خالؿ تدفؽ القيمة  .والشركات التقميدية غالبا ليا فيـ قميؿ حوؿ تدفؽ المواد او المعمومات

مف خالؿ عممياتيا وذلؾ الف الطرؽ التي اتخذتيا المنتجات والعمميات ممتوية ويصعب فيميا

 ،وخرائط تدفؽ القيمة ىي نقطة االنطالؽ لمتصنيع الرشيؽ وكذلؾ ىي نقطة االنطالؽ

لممحاسبة الرشيقة ]ٔٛ[ .

وىي تتيح لالشخاص رؤية وفيـ تدفؽ االنتاج وترى كيفية تدفؽ االنتاج والعمميات  .وبدء

المحاسبة الرشيقة مع خرائط تيار القيمة لمشركة وانيا تشير الى مستوى المعمومات المالية

والتشغيمية المطموبة والى مكاف وجود الضياع في العمميات الرئيسية وانيا تصؼ حجـ
وتعقيدات المنظمة وكيفية تدفؽ المعمومات مف كياف الى آخر  ،ويتـ جمع التكاليؼ في تيار

القيمة فمف الضروري أف تكوف واضحة المعالـ في خرائط تيار القيمة وتأخذ في نظر االعتبار
كؿ الخطوات واالشطة داخؿ تيار القيمة وليس مجرد خطوات االنتاج .
ثانياً  -تحديد الكمفة المستهدفة

)Target Costing (TC

تناوؿ العديد مف الكتاب والباحثيف مفيوـ التكمفة المستيدفة ) (TCفقد عرفيا [ ]ٜٔانيا

عممية تحديد اقصى تكمفة مسموح بيا لممنتج الجديد او تطوير المنتج االصمي لكي يحقؽ
نمواً في المبيعات مف اجؿ توليد ربح يزيد عمى اقصى رقـ لمتكمفة المستيدفة .

في حيف عرفيا آخروف بانيا طريقة لتخطيط الربح وادارة التكمفة  ،ىدفيا تخفيض تكاليؼ

ابتداء مف مرحمة البحث والتطوير واليندسة التي تكوف فييا فرص التخفيض أكثر مف
المنتج
ً
مرحمة التصنيع خالؿ دورة الحياة الكمية لممنتج فضالً عف اف عممية تحديد التكاليؼ

تعد مثاالً مالئماً لكيفية التصميـ الجيد التي يمكف استعماليا الغراض
المستيدفة )ّ (TC
إستراتيجية ومقاييس حاسمة ألداء سمسمة القيمة لمشركات [ٕٓ].
أما [ٕٔ] فقد عرفيا بانيا تقنية موجية بواسطة الزبوف وتستخدـ أداةً الدارة التكمفة في
ّ
تحسيف ق اررات التسعير وتخفيض التكاليؼ .
ثالثاً  -مخطط ربط قياس األداء

Performance Measurement Linkage Chart

تقسـ مقاييس األداء الى نوعيف ىما مقاييس أداء الخمية ومقاييس اداء تيار القيمة كما مبيف

في أدناه-:
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أ -مقاييس أداء الخمية

Cell Performance Measurements

لقد بيف ك ّؿ مف [ ]ٔٛاف التصنيع والعمميات الرشيقة تحتاج الى مقاييس اداء مختمفة .
والخاليا الرشيقة تركز في بطاقة وقت الزبوف ومعدؿ التدفؽ وفعالية عمؿ موحدة واستقرار
نظاـ السحب وتدفؽ قطعة واحدة .

إف المقاييس التقميدية تركز في الكفاءة واستخداـ االالت واستيعاب النفقات العامة  .التدريب

عمى الرشاقة يرّكز في بطاقة الوقت في حيف المقاييس التقميدية تركز في كسب الساعات ،
وعند خمط المقاييس القديمة مع العمميات الرشيقة التغيرات الرشيقة تفشؿ في تحقيؽ اىدافيا .
الف المقاييس التقميدية يكتنفيا كثير مف المشكالت وىي - :
 دفعات كبيرة وزيادة المخزوف .

 القياسات تأتي بعد فوات االواف .

 القياسات تضيع الوقت بجمع البيانات وتقديـ التقارير .
أما مقاييس أداء الخمية فإنيا تتميز بػ - :

 قياساتيا قميمة تركز في التصنيع الرشيؽ لتحقيؽ أىداؼ الشركة .
 يتـ جمع المعمومات واستخداميا في الخمية وتقدـ مرئية ويتـ الحصوؿ عمى
المعمومات في الوقت المناسب.

 جمع البيانات سريع وسيؿ مف الخاليا .
 تضع القياسات مف إستراتيجية اعماؿ الشركة .

مكونات مقاييس أداء عمميات الخمية

تشمؿ مقاييس أداء الخمية عمى أربعة مقاييس ىي - :
 -التقرير اليومي بالساعات

Day – By – The – Hour Report

أغمب المقاييس الرئيسة الداء الرشاقة ىو التقرير اليومي بالساعات الذي يتابع نجاح الخمية

في تحقيؽ وقت االتماـ إ ْذ صممت الخاليا الرشيقة لتحقيؽ زمف الدورة المحددة سمفاً لممنتجات

المصنعة  ،ويتـ تحديد وقت دورة الخمية في وقت اإلتماـ عمى اساس الطمب مف الزبائف .

ويمثؿ وقت االتماـ معدؿ طمب الزبائف عمى المنتجات  ،فاذا احتاج الزبائف المنتج كؿ خمس
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دقائؽ عمى سبيؿ المثاؿ فاف اوقات الدورة لكؿ الخميا المشاركة بتصنيع المنتج مطابقة لشرط

مدة خمس دقائؽ .

فإف التقرير اليومي بالساعة يتعقب قدرة الخمية في تحقيؽ وقت االتماـ ويوفر
فضالً عف ذلؾ ّ
التغذية العكسية السريعة عندما تنشأ المشاكؿ  .عادةً يكوف تقرير اليومي بالساعات ويوضع
عمى لوحة بيضاء ويعرض داخؿ الشركة  ،وداخؿ الخمية توضح كمية االنتاج الالزمة لدعـ

كؿ ساعة في وقت االتماـ لمزبائف  .وفي نياية ك ّؿ ساعة يقوـ أحد االشخاص بكتابة الكمية
الفعمية التي تحققت في تمؾ الساعة والكمية التراكمية التي تحققت ليذه الوجبة او ليذا اليوـ .
 -2اول الوقت من خالل ) First Time Through ( FTT

الغرض مف تقرير أوؿ الوقت مف خالؿ ) (FTTوىو رصد عمؿ الخمية في المرة االولى اذا
كانت تعمؿ بشكؿ صحيح  ،ويرى بعض المختصيف أف ىذا ىو مقياس جودة ألنو يتتبع

االنقاض واعادة الصيانة واالصالح وأفضؿ طريقة لمنظر الى ) (FTTىو بمثابة قياس مدى
فعالية العمؿ الموحد لمخاليا فالعمؿ الموحد ىو سمة رئيسة مف سمات التصنيع الرشيؽ .

يتـ تحديد طريقة دقيقة لمصنع وخطوات ومراحؿ اإلنتاج وكيفية
وعندما يتـ تصميـ الخمية ّ
تنفيذىا ويبيف تسمسؿ دقيؽ وتوقيت عممية االنتاج  .فينا غرضاف رئيساف لمعمؿ الموحد ىو
لضماف أف يكوف المنتج بشكؿ صحيح واآلخر ىو دورة وقت انتاج الخمية .

 -3تقرير انتاج تحت التشغيل الفعمي الى إنتاج تحت التشغيل المعياري WIP-TO-
SWIP

وتقرير  WIP-TO-SWIPيظير مستويات المخزوف في الخاليا  .إذ يظير WIPمستوى
التقدـ في العمؿ و  SWITىو معيار التقدـ في العمؿ  ،وصممت الخاليا لتحتوي عمى كمية
يحدد بواسطة أعداد كانباف )  ( Kanbansالذي
معينة مف المخزوف وىذا المخزوف غالبا ما ّ
يبيف مراكز خاليا العمؿ والغرض مف

) (Kanbansتخفيض عمميات االنتاج داخؿ الخمية

ضد التأخير او المشاكؿ وكذلؾ لتحريؾ اإلنتاج وادامة تدفؽ قطعة واحدة تمو االخرى .

وطريقة  Kanbanفي مختمؼ أشكاليا ىي العمود الفقري لنظاـ السحب الرشيؽ فإذا أنحرؼ
 Kanbanفإف نظاـ السحب داخؿ تيار القيمة يفشؿ دورة االنتاج تمتد  ،ومعدالت االنتاج
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تنخفض  ،والعمميات تصبح غير مستقرة فمف الضروري الحفاظ عمى نظاـ السحب عمى نحو

فعاؿ .
ّ
وبذلؾ يكوف مف الضروري استخداـ  WIP-TO-SWIPالنو يقيس نجاح نظاـ السحب ،
فإذا كاف المخزوف الفعمي في الخمية مشابو الى المخزوف تحت التشغيؿ المعياري المصمـ

فإف نظاـ السحب يعمؿ بشكؿ صحيح واذا كاف المخزوف يذىب باتجاىات أعمى أو
لمخمية ّ
اقؿ بكثير مف المصمـ فاف نظاـ السحب يصبح فاشالً .
 -4الفاعمية التشغيمية لممكائن ( Operational Equipment Effectiveness
) OEE

المقاييس الثالثة التي ذكرت سابقا ىي لمعالجة التشغيؿ اليدوي لمخمية  .أما فاعمية التشغيؿ
لممكائف ) (OEEفيو مقياس يتناوؿ المكائف داخؿ الخمية وتتبع قدرتيا عمى جعؿ المنتج
متاح في الوقت المحدد وبنوعية جيدة  ،ففي العديد مف العمميات يتـ تحديد وقت دورة الخمية

بواسطة قابمية الماكنة لمعمؿ منسوبة الى دورة الوقت  ( OEE ) ،يتتبع ىذا وأسبابو ومشاكمو.
أف الغرض مف ىذه القياسات ىو توفير المعمومات التي يحتاج الييا أعضاء الخمية لتمبيبة

احتياجات الزبائف اليومية والحصوؿ عمى ما يجب القياـ بو يومياً  ،فاذا ساءت األمور فاف
ىذه القياسات تؤدي الى اتخاذ اجراء لتصحيح المشاكؿ التي حدثت .

ولحساب )  ( OEEيتطمب عدد مف البيانات  :الوقت المتاح لمماكنة  ،واداء الماكنة ،
وجودة المنتجات .

Value Stream Performance

ب – مقاييس اداء تيار القيمة
Measurements

لقد استعرضنا سابقا قياس أداء الخاليا ونتناوؿ االف مقاييس االداء المطموبة لتيار القيمة كميا

-:

أشار [ ]ٔٛإلى أف قياسات األداء عمى مستوى الخمية تفيد باعداد تقارير الساعة واليوـ وتفيد
قياسات اداء تيار القيمة باعداد التقارير االسبوعية واظيار كيؼ يمكف لتيار القيمة تحقيؽ

االداء .
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اف الغرض مف قياس أداء الخمية ىو لمساعدة فريؽ الخمية لخدمة الزبائف اليومية أما الغرض

مف قياسات تيار القيمة فيو البدء بالتحسيف المستمر في تيار القيمة .

وبيدؼ قياس أداء تيار القيمة الى دفع الفريؽ الجراء تغييرات في تيار القيمة مف خالؿ رصد

المؤشرات الرئيسة لفعالية الرشاقة نسبة الى التوقعات ويجب اف تؤدي ىذه التغيبرات الى زيادة

القيمة وتقميؿ الضياع وتدفؽ التحسينات وتحقيؽ ربحية أعمى  .وتضـ تيارات القيمة فريقاً أو

أكثر لمتحسيف المستمر )  ، ( CIويقوـ الفريؽ بدراسة قياس اداء تيار القيمة ك ّؿ اسبوع
واعداد خطة لجعؿ تمؾ الخطوة تذىب باالتجاه الصحيح في ك ّؿ اسبوع .

صندق النقاط

) Box Scores ( B S

صندوؽ النقاط ممخص لنتائج أداء تيار القيمة  ،عادةً ما يستخدـ ويحدث اسبوعياً بالمعمومات
التشغيمية والمالية لمحصوؿ عمى نتائج أداء وربحية التيار  ،اما طاقة تيار القيمة فتحدث فقط
عندما يتـ أجراء تغيير كبير في تيار القيمة وعند وجود خرائط تدفؽ قيمة جديدة واستكماؿ

تحميالت التك مفة  ،وىناؾ استخدامات عدة لصندوؽ النقاط مثؿ تقديـ المعمومات عف األداء

األسبوعي التي يستخدميا مدير تيار القيمة وفريقو لمراقبة العممية وانشاء التحسيف .
مقاييس تيار القيمة Value Stream Measures :

تتركز المقاييس المستخدمة في تيار القيمة في ستة مقاييس  ،تتمثؿ في المبيعات لمشخص

الواحد  ،وتوصيؿ الطمبات في الوقت المحدد  ،ومعدؿ تكمفة الوحدة الواحدة وغيرىا وفيما يأتي

توضيح موجز لكؿ منيا - :

 -المبيعات لمشخص الواحد Sales Per person

ىذا المقياس يقيس القيمة الناجمة عف انتاجية تيار القيمة ومف الميـ القوؿ أف انتاجية تيار

القيمة تزداد بشكؿ طردي مع مرور الزمف  ،إذ تزداد االنتاجية مف خالؿ بيع المزيد مف
المنتجات وباستخداـ الموارد نفسيا وبازدياد االنتاج تزداد قيمة التيار .

ولقياس المبيعات لمشخص الواحد يجب اف نعرؼ مبيعات التيار وعدد االشخاص القائميف
عميو ،

فالمبيعات ىي قيمة المبيعات مف المنتجات المصنعة في تيار القيمة  ،ومف

الضروري معرفة اوامر البيع او المنتجات المرتبطة بتيار القيمة  ،أما عدد االشخاص فيو كؿ

مف يعمؿ في تيار القيمة بشكؿ دائـ  ،أما االشخاص الذيف يعمموف بدواـ جزئي أو مؤقت
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داخؿ تيار القيمة فيتـ تضمينيـ بما يعادؿ دواماً كامالً  ،ومع ذلؾ يجب المجوء الى ىذا
االسموب لمدة قصيرة ألف ذلؾ يوثر عمى النتائج بسيولة  ،ويتـ االستغناء عف العامميف

المؤقتيف مف خالؿ تدريب فريؽ القياس بشكؿ مستمر .

كما يمكف القياس بواسطة الوحدات لمشخص الواحد بدالً مف قيمة المبيعات لمشخص الواحد
بسبب سيولة فيميا غير أنو يجب اف تكوف المنتجات متشابية جداً  ،اما اذا كانت المنتجات
متعددة واالسعار والعمميات والمواد مختمفة فاف قيمة المبيعات لمشخص الواحد تكوف اكثر

فائدة .

 -2التسميم في الوقت المحدد

) On-Time-Delivery( Shipment

التسميـ في الوقت المحدد ىو مقياس لنسبة الطمبات التي يتـ شحنيا الى الزبائف في الوقت

المحدد ويقيس مستوى الرقابة داخؿ تيار القيمة  .فاذا كاف تيار القيمة تحت السيطرة او

مسيطر عميو يكوف شحف الطمبية في الوقت المحدد عالياً اما اذا كانت عمميات تيار القيمة
خارج نطاؽ السيطرة فإف الشحنات في الوقت المحدد تكوف منخفضة .

ويقاس التسميـ في الوقت المحدد بنسبة مف طمبات الزبائف التي يتـ شحنيا في تاريخ استحقاؽ

الشحف ،وىنالؾ اساليب مختمفة لحساب ىذا القياس بعضيا يتعقب عدد الوحدات التي يتـ
شحنيا الى عدد الوحدات الالزمة واخرى تتعقب عدد مف خطوط النظاـ التي يتـ شحنيا
بالكامؿ  ،وغيرىا تتعقب عدد االوامر كاممة الشحف في الوقت المحدد واوامر تتبع تاريخ

الشحف الى تاريخ موعد الشحف الى الزبائف .

 -3من رصيف الى رصيف (االستالم الى التجهيز) (Dock-to-Dock Time (DTD
ىذا المقياس يقيس تدفؽ المواد مف خالؿ تيار القيمة  .وىو الوقت الذي يستغرقو لمكوف منتج
معيف او لممواد الخاـ لالنتقاؿ مف رصيؼ االستالـ الى رصيؼ التجييز خالؿ االنتاج  ،والى

شحنيا مف رصيؼ االستالـ الى رصيؼ التجييز لمشحف  ،وىو سرعة تحوؿ المواد االولية

الى المنتج النيائي ضمف ىذا التيار .

وىذا المقياس يستخدـ لتحفيز تحسف المواد باليوـ او بالساعة فاذا انخفض ىذا المقياس فاف

معدؿ تدفؽ ىذه المواد يزداد ويؤدي الى انخفاض في مستوى المخزوف في تيار القيمة .

307

مجلة دراسات محاسبية و مالية _ المجلد الثامن _ العدد  _ 25الفصل
الرابع _ لسنة 2102
أستعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف

ويمكف قياس ) (DTDمف رصيؼ االستالـ الى رصيؼ التجييز وذلؾ عف طريؽ حساب
مجموع المخزوف داخؿ تيار القيمة وتقسيمو عمى متوسط المنتجات التي تـ شحنيا .

ٗ -اول مرة من خالل

)First Time Through (FTT

ّأوؿ مرة مف خالؿ ) (FTTيقيس نسبة المنتجات المصنعة في تيار القيمة مف دوف إعادة
تركيب او إصالح او إعادة اختبار او سكراب  ،في حيف ينظر اليو بعض المختصيف عمى

انو مقياس لجودة االنتاج  ،ولزيادة ) (FTTلتيار القيمة يجب معالجة جميع العمميات داخؿ
تيار القيمة والقضاء عمى التبايف داخؿ العمميات (FTT) .

لدرجة توحيد أسايب العمؿ داخؿ الشركة.

يعد مقياسا
يمكف ايضا اف ّ

اما قياس ) (FTTلقد تـ قياسو في مقاييس خاليا االنتاج ويتـ حسابو لتيار القيمة عف طريؽ
ضرب كؿ مف  FTTSلمخاليا داخؿ تيار القيمة  .وقد تكوف ىذه خاليا إنتاجية ويمكف اف
تكوف ىناؾ خاليا غير إنتاجية مثؿ اوامر الفواتير ومواصفات المنتج وغيرىا  ،في أي وقت

أداء العمميات يكوف ىنالؾ فرصة لمخطأ دائماً ويستخدـ ) (FTTلممساعدة في القضاء عمى
ىذه األخطاء وبشكؿ منتظـ عف طريؽ تحديد والسماح لفريؽ التحسيف المستمر لمعثور عمى

جذور واسباب المشاكؿ وايجاد ح ّؿ دائـ ليا .
اف الغرض مف قياس ) (FTTلتيار القيمة ىو تسميط الضوء عمى مستوى الرقابة داخؿ

عمميات فريؽ التحسيف المستمر ومدير تيار القيمة ىؤالء األشخاص يمكف اف يعمموا بشكؿ

منيجي لتوحيد العمؿ وتجنب االختالفات .

 -5معدل التكمفة لموحدة الواحدة Average cost per unit
ىنالؾ وجية نظر تشي ارلى أنوُ باإلمكاف عدـ عمؿ تقرير تكاليؼ االنتاج الى مدير وفريؽ تيار
القيمة ولكف التجارب تشير الى أف أغمب مدراء تيار القيمة وجدوا أف معدؿ التكاليؼ لكؿ بند

ميماً لمتحسيف العاـ لعمميات تيار القيمة .
يكوف مؤش اًر ّ
ويتـ قياس معدؿ تكاليؼ الوحدة الواحدة مف خالؿ جمع ك ّؿ التكاليؼ لتيار القيمة ولمدة اسبوع
تـ شحنيا الى الزبائف في ذلؾ االسبوع  .واستخدمت
وقسمتو عمى كميات الوحدات التي ّ
تيارات القيمة معدؿ إجمالي تكاليؼ تيارالقيمة (بما في ذلؾ تكاليؼ المواد األولية ) وبغض

النظرعف استخداـ معدؿ تكاليؼ التحويؿ  Conversion costلموحدة الواحدة ( تكاليؼ
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التحويؿ ىي اجمالي تكاليؼ القيمة مطروحا منو تكاليؼ المواد االولية ) ويحسب اجمالي

تكاليؼ تيار القيمة بجمع كؿ تكاليؼ تيار القيمة والتي تتضمف ك ّؿ مف تكاليؼ المواد األولية
والمكائف والعمؿ والتسييالت والتكاليؼ األخرى مثؿ المجيزيف واألدوات  ،عندما تدار الشركة

بواسطة تيار القيمة يصبح مف السيؿ جمع ك ّؿ ىذه التكاليؼ مع التكاليؼ المباشرة لتيار
القيمة والشكؿ (ٔ) يبيف تكاليؼ تيار القيمة .
شكؿ (ٔ) التكاليؼ التي تتضمنيا تكاليؼ تيار القيمة

اجور (عمؿ االنتاج) مواد اولية لالنتاج لوازـ االنتاج أستخداـ األالت والمعدات
تيار القيمة

العمميات المساندة االدامة والصيانة التكاليؼ االخرى لتيار القيمة
Mashell Brian H and Baggaley Bruce , 2004 , Practical Lean Accounting : A

Proven System For Measuring and Managing the Lean Enterprise , figure 9.1 ,
New York , USA

 -ٙالحسابات اليومية المدينة المستحقة Accounts Receivable (A\R)Days
outstanding

يستخدـ بشكؿ عاـ ىذا المقياس لقياس السرعة النقدية المستممة مف الزبائف  ،فالمصنعوف

الرشيقوف قمقوف بشأف التدفؽ النقدي  .ألف الحسابات المدينة عنصر ميـ مف التدفؽ النقدي .

إف تركزالعديد مف المنظمات الرشيقة في التدفؽ النقدي يؤثرفي الربح ألنيا تدرؾ أف المواد
إذ ّ
وزيادة تدفؽ المعمومات يحسف التدفؽ النقدي  .وتقاس الحسابات المدينة المستحقة بقسمة
رصيد الحسابات المدينة  A/Rعمى متوسط كمية المبيعات اليومية .
رابعاً  -تيار القيمة Value Stream

تكاليف تيارات القيمة

)Value Stream Coast (VSC

اشار [ ]ٔٛألى أف أستخداـ تكاليؼ تيارات القيمة بدأ عندما بدأت شركات التصنيع الرشيؽ
بالنضوج  ،إذ إنيا تقمؿ مف الضياع ألنيا توفر المعمومات ذات الصمة في الوقت المناسب
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اف يفيـ مف ايف اتت المعمومات
لفريؽ واعضاء تيار القيمة وىي بسيطة ويمكف لكؿ شخص ْ
ألف جميع البيانات المالية واالبالغ
المالية وماذا تعني ال تتطمب التتبع المعقد لممعمومات ّ
عنيا بشكؿ موجز لكؿ تيار قيمة متوافرة  ،ليس لكؿ وظيفة انتاج او منتج خالفاً لمتكاليؼ
المعيارية واف تقارير تيارات القيمة تقدـ كؿ اسبوع بأستخداـ احدث معمومات التكمفة .

ويتـ حساب تكاليؼ تيار القيمة اسبوعياً بعد االخذ بالحسباف حساب جميع التكاليؼ في تيار
ّ
القيمة وال يتـ التمييز بيف التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة ألف جميع التكاليؼ في تيار القيمة
تعد تكاليؼ مباشرة  .والتكاليؼ خارج تيار القيمة ال تضمف في تكاليؼ تيار القيمة والشكؿ

يبيف التكاليؼ يشكؿ إجمالي تكاليؼ تيار القيمة .
التالي ّ
خامساً  -صندوق النقاط ( وهو اداء تيار القيمة )

Box Scores

أشار [ ]ٔٛالى ّأنوُ يمكف اف تقدـ معمومات تيار القيمة في صندوؽ النقاط وىو مفيوـ يعجب
الزبائف النو يقدـ بطريقة موجزة األىداؼ الرشيقة فضالً عف المعمومات الرئيسة التي تتيح
ألف
لمجميع معرفة ما اذا كاف تيار القيمة يسير بالطريقة الصحيحة نحو تحقيؽ ىذه االىداؼ ّ
عرض األىداؼ والغايات في الشكؿ نفسو يتيح لجميع مستويات المنظمة الرشيقة فيـ فعالية
الرشاقة وما يجب القياـ بو إلنشاء التحسينات .

ويستخدـ صندوؽ النقاط داخؿ الشركات الرشيقة والجميع تقريباً في تيار القيمة ىذا الصندوؽ

إذ يعطي ك ّؿ شخص وجية نظر مشتركة ولغة لمحديث عف األداء الرشيؽ -:
 يستخدـ مدراء تيار القيمة صندوؽ النقاط لتخطيط وتقييـ التحسينات الرشيقة .

 يستخدـ فريؽ التحسيف المستمر لتيار القيمة صندوؽ النقاط لتصميـ برامج التحسيف
واحداث تحسينات تدريجية (كايزف) التي سيكوف ليا االثر الكبير في النتائج المالية

والتشغيمية .

 يستخدـ مدراء المصنع واألقساـ صندوؽ األداء لفيـ خطط التحسيف لتيار القيمة
وتقييـ االداء.

 يستخدـ المدراء التنفيذيوف صندوؽ النقاط أساس لمحاكاة االثار المحتممة لسوؽ
المنتجات وخطط استثمار رأس الماؿ  .إف الغرض الرئيس مف تقرير صندوؽ النقاط
االسبوعي ىو تركيز اىتماـ فريؽ تيار القيمة عمى المجاالت التي يمكف اف تستفيد
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ِ
بوصفو
مف جيود التحسيف المستمر ويمكف تتبع تحسيف نتائج تيار القيمة االسبوعي

مؤش اًر لفعالية جيود التحسيف المستمر .

سادساُ  -تخفيض المخزون والرقابة المرئية

Low Inventory and Visual Control

اف التكاليؼ المعيارية غير مطموبة لتقييـ المخزوف بؿ يتـ التركيز عمى توفير مستويات

منخفضة لممخزوف ويكوف قابؿ لمسيطرة  ،وعندما يتـ ادخاؿ التصنيع الرشيؽ في تيار القيمة

فإف
مستوى المخزوف ينخفض الى حد كبير فاذا كاف مستوى المخزوف منخفضاً الى ىذا الحد ّ
يعد ذا أىمية عف العكس مف ذلؾ عندما يكوف المخزوف ذا مستوى عاؿ ،
تقييـ المخزوف ال ّ
عمى سبيؿ المثاؿ اذا كاف تيار القيمة يعمؿ لثالثة اشير لمخزوف طمب الزبائف فمف

أما اذا كاف
الضروري جدا تقييـ ىذا المخزوف بطريقة مفصمة مثؿ استخداـ التكاليؼ المعيارية ّ
المخزوف يخطط القؿ مف خمسة اياـ مف طمب الزبائف فاف األىمية النسبية لقيمة المخزوف

لحساب ارباح الشركة ومركزىا المالي تصبح منخفضة جداً [. ]ٔٛ

المبحث الثالث

تطبيق ادوات المحاسبة الرشيقة في الشركة العامة لمصناعات الكهربائية
يتناوؿ ىذا المبحث أىـ الجوانب الواقعية المتعمقة بحسابات ادارة التكمفة

وبياف سير

وخصائص العممية االنتاجية في معمؿ الوزيرية وىو احد معامؿ الشركة العامة لمصناعات

الكيربائية  ،وذلؾ مف خالؿ المشاىدات اليومية لسير العممية االنتاجية وبالتعاوف مع مسؤولي

االقساـ  .تـ اختيار أحد منتجات الشركة وىو السخاف الكيربائي سعة (ٕٓٔ) لتر الذي يعد

منتجاً رئيساً فييا  ،ولمعرفة مدى امكانية استخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة في المعمؿ الذي
ينتج ىذا المنتج مف خالؿ محاولة القضاء عمى الضياع في النشاطات والمياـ المختمفة ومف

ثـ تخفيض التكاليؼ .

 -3مناقشة واقع االنتاج في معمل السخانات الكهربائية لمشركة .
ادارة تكمفة السخانات الكهربائية - :

يعد السخاف الكيربائي احد منتجات الشركة العامة لمصناعات الكيربائية إذ يتـ انتاجوُ بشكؿ
كامؿ داخؿ معامؿ الشركة ويكوف عمى ثالثة أحجاـ وىو الحجـ الكبير ذو سعة (ٕٓٔ) لتر
والمتوسط ذو سعة (ٓ )ٛلتر والصغير ذو سعة (ٓٗ) لتر ويتـ تصنيعوُ مف المواد األولية
311

مجلة دراسات محاسبية و مالية _ المجلد الثامن _ العدد  _ 25الفصل
الرابع _ لسنة 2102
أستعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف

(المستوردة) التي تشترى مف االسواؽ المحمية .وفيما يتعمؽ بحسابات التكمفة سيتـ تحديد
تكمفة السخاف سعة ٕٓٔ لتر أحدى الحجوـ التي انتجتيا الشركة خالؿ مدة اجراء البحث مف
تتبع عمميات االنتاج وتحديد تفاصيؿ صرؼ المواد  ،إذ يوضح الجدوؿ ( ٕ ) معدؿ صرؼ

ىذه المواد وأسعار المواد والسعر الكمي .

جدوؿ ( ٕ )تكمفة السخاف حجـ (ٕٓٔ لتر) بالدينار استناداً الى حسابات تكمفة الشركة
خ
1
2
3
4
5
6
0
8
0
15
11
12
13
14
15
16
10
18
10
25

الوادج
هٍرر ضخاٌ كهرتائً
ػاليح انطخاٌ
يطًار ذىَك
طىف طخري
ذلهىٌ
تىري  4/3اَح
تىشح  4/3اَح
تىشح هٍرر
نخساٌ
تهٍد2555×1555×1.5
انًاء
تهٍد 1655×1555×1.2نهواػذج
تهٍد 2555×1555×5.48انخارخً
(تالضرك) Polyamide
كٍثم ثالثً
Wedding electrode
( Screw 4.2*13ترؿً)
 ( Pilot lightيظثاذ)
ػاليح خروج انًاء
ػاليح دخىل انًاء
طثؾ
ذهىٌٍ (يخلق اطثاؽ)
الوجوىع

الوىاد للضخاى  021لرز
1
1
11
 1.45و
2و
 5.3و
2
1
 22.60كـى
 2.4كـى
 0كـى
 5.525كـى
 1.5و
 5.830كـى
12
1
1
1
 1نرر
 5.5نرر

صعز الوفزد
15612
55
155
3555
05
3555
385
1555
1445

الضعز الكلي
15612
55
1155
5505
155
055
065
1555
32645

4155

0845

1255
1351
1061
010
31
155
55
55
8555
1102

8055
34
2642
060
302
155
55
55
8555
506
00111

المصدر  :سجالت الشركة

تكاليف المواد االجور والتكاليف الصناعية غير المباشرة
تعتمد الشركة نظاـ التكاليؼ المرتبطة مع النظاـ المحاسبي الموحد لتوزيع التكاليؼ واألجور
والمواد والتكاليؼ األخرى  ،وتقسـ مراكز التكمفة بحسب الدليؿ الذي اقترحو النظاـ المحاسبي

الموحد .
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ويوضح الجدوؿ (ٖ) توزيع حسابات االستخدامات (ح )ٖ/عمى مراكز التكمفة االنتاجية
والخدمية والتسويقية واالدارية خالؿ عاـ ٕٔٔٓ  .وعمى وفؽ تكمفة قسـ السخانات الكيربائية

مف خالؿ تكمفة القسـ وتوزيع االستخدامات يكوف اجمالي التكمفة لعاـ ٕٔٔٓ .

جدوؿ (ٖ)تكمفة السخانات التي انتجت استناداً الى مراقبات الحسابات لعاـ ٕٔٔٓ

رقن واصن الحضاب

 31انرواذة واالخىر
 32يطرهسياخ ضهؼٍح
 31يطرهسياخ خذيٍح
 333دػاٌح وطثغ
وضٍاكح
 306طٍاَح اثاز
واخهسج
يدًىع

هزاقثح5/

هزاقثح0/

الوجوىع

هزاقثح6/

هزاقثح7/

13141555
5
8186331
6501555
---------

44525526
8
5024645
20003255
200000

1230000
158555
324555
-----

053401050 18564640
1
15121221 052255
55140155 25045855
200000
------

---------

5764572

-------

5764572

11529144

145687331

479687730

1662000

208254163

835291224

المصدر  :إعداد الباحث استناداً الى سجالت الشركة
نتيجة النشاط لمسخان الكهربائي لعمم

21

فيما يتعمؽ بااليرادات التي تحققت مف بيع السخانات المنتجة لعاـ ٕٔٔٓ واستناداً الى

حسابات الشركة  ،إذ بمغت اإليرادات المتحققة مف انتاج السخانات المختمفة ٖٓٓٓٓٔٓٓٛ
دينار  .أما مصاريؼ الشركة لقسـ السخانات الكيربائية ( ٕٕٗٔ ، ) ٖٕٜٛ٘وبيذا يتبيف أف
ىذا النشاط قد حقؽ خسارة قدرىا (ٕٕٗٔٔ )ٖٜٚٗدينار لعاـ ٕٔٔٓ

حساب تكاليف السخان الكهربائي  21لتر

لغرض السير في توجيو مسار البحث وتحقيؽ اليدؼ المطموب منو فقد تـ تحديد تكاليؼ

السخاف الكيربائي ٕٓٔ لتر لشير تموز ٕٕٔٓ  ،لوجود طمبية خاصة النتاج ٓ٘ سخاف ،
يوضح الجدوؿ (ٗ) توزيع حساب االستخدامات عمى مراكز التكمفة الخاصة بيذا السخاف .
جدوؿ ( ٗ ) تكاليؼ السخاف الكيربائي ٕٓٔ لتر لشير تموز مف عاـ ٕٕٔٓ
رقن الحضاب واصوه

هزاقثح5/

0256555
 / 311انرواذة واالخىر
1503555
 / 32يطرهسياخ ضهؼٍح
045555
 / 33يطرهسياخ خذيٍح
/ 30طٍاَح أثاز واخهسج ـــــ
يكرثٍح

هزاقثح6/

هزاقثح0/

الوجوىع

18534008
223555
1025555
286255

14455513
223555
400555
286255

45246511
2510555
2030555
502555
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0560555

انًدًىع

25064248

45004511

15441263

المصدر  :مف سجالت الشركة .
سخاناً
عدد الوحدات المنتجة خالؿ الشير = ٓ٘ ّ

تكمفة السخاف الواحد = ٔٔ٘ٗ ٜٜٔ٘ٗٓ = ٘ٓ ÷ ٗ٘ٚٚدينا اًر لشير تموز ٕٕٔٓ

ومف خالؿ المشاىدات لسير العممية االنتاجية لممعمؿ مف الممكف ايجاد أوقات التنصيب
والعمؿ ووقت دورة االنتاج لالقساـ الخاصة بإنتاج السخاف الكيربائي وكما مبيف بالجدوؿ (٘)

جدوؿ ( ٘ ) أوقات التنصيب والعمؿ لمسخاف الواحد استناداً الى المعامؿ
الوعول

ذٌصية/ثاًيح

عول/ثاًيح

انوطغ انثارد (انوطغ+انكثص)
انخراطح (ذثوٍة+هطغ انسوائذ)

129.6
18.0
6.0
ــــــ
ــــــ
ــــــ
153.6

136.0
158.2
60.0
36.0
2100.0
1320.0
3810.2

انهحاو انؼاو ( هطغ دائري+دركهح)

انظثاؿح
نحاو انطخاَاخ
انردًٍغ
انًدًىع

الوجوىع الىقد C/T

تالثاًيح
265.6
176.2
66.0
36.0
2100.0
1320.0
3963.8

تالذقيقح
4.42
2.03
1.15
5.65
35.55
22.55
66.55

وقد الرحىيل
 C/Oتالذقيقح

عذد
العاهليي

5
15
10
255
125
ــــــــــــــ
452

12
0
3
4
5
12
45

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى المشاىدات العينية .

حيث إف اجمالي الوقت يساوي ( )3963.8ثانية اي ما يعادؿ ( )66دقيقة ويساوي

(  ) .ساعة
2-3

اختبار امكانية تطبيق ادوات المحاسية الرشيقة في الشركة العامة لمصناعات

الكهربائية

يركز ىذا المبحث في امكانية استخداـ ادوات المحاسبة الرشيقة وسيتـ في أدناه التركيز في

تمت متابعة انتاجو في المبحث
احدى منتجات الشركة وىو السخاف الكيربائي ٕٓٔ لتر الذي ّ
السابؽ مف ىذا الفصؿ كما مبيف في أدناه - :
 -2-3رسم خارطة تيار القيمة

)Value Stream Mapping (VSM

لرسـ خارطة تيار القيمة تـ جمع البيانات حوؿ المجاالت اآلتية - :
ٔ -أختيار عائمة المنتوج
الموارد

٘-

(جدوؿ ٘)

ٕ -اختيار المنتج

المتطمبات اليومية

ٖ -تدفؽ المعمومات

ٗ -تدفؽ

 -ٙمعمومات عف عمميات داخؿ تيار القيمة

 -ٚوقت اإلنتاج المتاح (جدوؿ -ٛ )ٙ/نسبة الوقت المتاح لمعمؿ
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(جدوؿ)ٙ/

 -ٜوقت التتابع ( التواتر)

التشغيؿ ٔٔ -وقت انتظار االنتاج

ٓٔ -مخزوف انتاج تحت

ٔٔ -وقت دورة االنتاج الكمية .

جدوؿ ( )ٙوقت االنتاج المتاح ونسية وقت االنتاج المتاح ( بالدقائؽ)
انًؼًم

وهد االَراج

ػذد انؼايهٍٍ

انوطغ انثارد
خراطح
انهحاو انؼاو
انظثاؿح
نحاو انطخاَاخ
انردًٍغ

355
355
355
355
355
355

12
0
3
4
5
12

وهد االَراج وهد
انرحىٌمc/o
انًراذ
5
3655
15
2055
10
055
255
1255
125
1555
5
3655

َطثح وهد االَراج
انًراذ
%00.86
%00.63
%08.11
%00.10
%02.55
%155.5

المصدر  :اعداد الباحث باالعتماد عمى المشاىدات العينية
وفيما يمي توضيح بسيط عف بعض مكونات خارطة تيار القيمة وكما يمي - :

 نسبة الوقت المتاح لمعمؿ = [(وقت االنتاج المتاح – وقت التحويؿ )  /وقت االنتاج
المتاح ]×ٓٓٔ

 وقت التتابع(التواتر) :حدد وقت التتابع لكؿ معمؿ بقسمة وقت االنتاج (ٖٓٓ) دقيقة في
اليوـ عمى الكمية المطموبة في اليوـ نفسو وينتج عنو الوقت المتاح لكؿ منتج ( وقت

التتابع)  ،وحالياً مطموب انتاج (ٓ٘) سخاف خالؿ اسبوع وبقسمة ىذه الكمية عمى أياـ
العمؿ الفعمية (٘) أياـ عمؿ فإف الكمية المطموبة باليوـ الواحد ىي (ٓٔ) سخاف فاف
وقت التتابع = ٖٓٓ÷ٓٔ=ٖٓ دقيقة الوقت المتاح لالنتاج لجميع المراحؿ.

 مخزوف انتاج تحت التشغيؿ  :مف خالؿ المعايشة الميدانية والمشاىدات المتكررة استطاع

الباحث مف تحديد انتاج تحت التشغيؿ في معامؿ انتاج السخاف الكيربائي وكاالتي - :

ماكنة الكبس  /مخزوف انتاج تحت الشغؿ ىو (ٕٔٔ) غطاء عموي لمفريـ مثقب جاىز

لمكبس وغير مثقب (ٖٗ )ٚغطاء .

لحاـ السخاف/خزاف ماء مدرفؿ ،٘/فريـ مدرفؿ،ٗٔ /غطاء خزاف ماء عموي،ٜٕ /قاعدة
سخاف  ،ٕٕ /غطاء خزاف ماء سفمي  . ٚٗ /قسـ التجميع  )ٛ( /غطاء ىيتر مصبوغ ،

 )ٔٓ٘( ،غطاء عموي لمفريـ غير مصبوغ  )ٛ( ،غطاء عموي لمفريـ مصبوغ.

 وقت انتظار االنتاج  :يشمؿ وقت انتظار االنتاج اوقات النقؿ والفحص واعادة العمؿ
والتوقفات غير المتوقعة ووقت انتظار انتاج تحت التشغيؿ ويبدأ حسابو مف استالـ المواد
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ولغاية تسميـ المنتوج الى مخازف اإلنتاج التاـ الصنع  .وقت االنتظار = ٕ٘+ ٗ+ ٔ.

 ٜ.٘ = ٕ +يوـ .

 اما الطاقة المطموبة ( عامؿ او ماكنة ) = [وقت المعالجة لمعامؿ(وقت الدورة) × الكمية
المطموبة باليوـ] ÷ [الوقت المتاح لوحدة طاقة واحدة (عامؿ،ماكنة)  /يوـ بعد خصـ
احتياطي الطاقة]  ،تـ تحديد الطاقة الفائضة بمقدار  % 20لمقابمة التوقعات غير
المخططة والمعيب وغياب العامميف وعطالت المكائف وتأخير تجييز المواد أو أي
تأخيرات اخرى غير مخططة .

إن اليدؼ الرئيس مف رسـ خارطة تيار القيمة لمسخاف الكيربائي ىو تمكيف المعمؿ او
الشركة مف توثيؽ الوقت الرئيس الحالي ومستوى الخزيف وأوقات دورة االنتاج ووقت انتظار

االنتاج الكمي لعائمة المنتوج عينة البحث .

شكؿ (ٕ) خارطة تيار القيمة لمعمؿ السخانات الكيربائية

المصدر  :اعداد الباحث

 2-2-3الكمفة المستهدفة

)Target Cost (T C

وىي اقصى كمفة مسموح بيا لكي تحقؽ نمواً في المبيعات وتحقؽ ربحاً وانيا موجية نحو

الزبوف بصورة خاصة  .فمف خالؿ المشاىدات والجوالت والمقاءات مع أصحاب محاؿ بيع

السخانات الكيربائية لالطالع عمى مكونات السخاف والنوعية والسعر واجراء المقارنة بيف ما
تنتجو الشركة العامة لمصناعات الكيربائية وما موجود في األسواؽ المحمية بيدؼ تحديد
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السعر المستيدؼ  Target Priceتبيف إف ىنالؾ إختالؼ في أسعار بيع المنتوج كما في

جدوؿ ( )ٚواف سبب االختالؼ نوعية المواد االولية المستخدمة مف قبؿ الشركة كونيا ذات
مواصفات أعمى .

جدوؿ (  ) ٚاسعار السخانات الشركة والمنتجة محمياً والمستوردة
خ

ًىع الضخاى

1
2
3
4

اَراج انشركح
اَراج يحهً
يطرىرد اياراذً /زٌٍ
يطرىرد ضىري

صعزصخاى021/
( ديٌار )
145555
125555
135555
105555

صعز صخاى01/
( ديٌار )
05555
155555
155555
155555

صعز صخاى41/
( ديٌار )
65555
85555
85555
125555

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسعار الشركة والسوؽ المحمي .
إف الشركة بإمكانيا اف تتبع االجراءات االتية لتقميؿ كمفة المواد االولية التي تستخدميا ومف

ثـ تخفيض القيمة أإلجمالية لمسخاف وتوفير مبالغ وتكوف اكثر منافسة في االسواؽ وكما يأتي
ٔ -الجودة ىي عنواف السمعة وبذلؾ تكوف أعمى سع اًر .

ٕ -سعر الطالء السائؿ استناداً الى جدوؿ تكاليؼ الشركة ىو ٓٓ٘ ٛصبغ ٜٕٔٔ+
مخفؼ = ٕ ٜٜٙدينار  .حيث يمكف استبدالو بالطالء الباودر الذي يستخدـ في الصبغ

الحراري ذو نوعية افضؿ واكثر تجانساً مف الطالء السائؿ والذي تكوف تكمفتو ٓٓ٘ٗ

دينار وبذلؾ يكوف التوفير ٕ ٜ٘ٔدينا اًر لكؿ سخاف .

ٖ -وىنالؾ بديؿ أخر إذ يمكف االستغناء عف الطالء كوف الشركة تستخدـ البميت المغموف
او الفافوف لتصنيع الفريـ (الغالؼ الخارجي) لمسخاف وىو ذو لوف فضي وغير قابؿ

لمصدأ عمى عكس البميت المستخدـ في السخانات المتوفرة في االسواؽ المحمية التي
تصنع مف البميت العادي القابؿ لمصدأ مما يحتـ صبغيا  ،وبيذا يتـ توفير جميع تكاليؼ

الصبغ والبالغة (ٕ )ٜٜٙدينار لكؿ سخاف .

ٗ -طوؿ كيبؿ الكيرباء (٘ )ٔ.متر باالمكاف تقميمو الى (٘ )ٓ.متر الف طوؿ السمؾ ال
يضيؼ قيمة الى المنتج الف الزبوف يحتاج الى قياس خاص يالئمو يضيفو الى الكيبؿ

االصمي باالمكاف توفير (ٔ )ٔٚٙدينار عف كؿ متر الكيبؿ ولكؿ سخاف.

٘ -االستغناء عف أنبوب الماء السفمي كونو يؤدي الى حدوث اضرار عند النقؿ والخزف

إف السخانات
وحدوث خدوش في صبغ السخانات االخرى فضالً عف االنبوب العموي إذ ّ
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المستوردة والجزء األكبر مف المحمي ال تحتوي عمى تمؾ االنابيب وبذلؾ يتـ توقير

(ٓٓ )ٜدينار لكؿ سخاف مع متر تفموف بسعر (٘ )ٚدينار .

 -ٙنوع البميت المستخدـ في تصنيع قاعدة السخاف ىو ٕ ٔ.ممـ باالمكاف استخداـ نفس

البميت المستخدـ في صناعة خزاف الماء المغموف ٘ ٔ.ممـ عمماً نحتاج الى ٖ كغـ بدالً

مف ٗ ٕ.كغـ  ،وبذلؾ يتـ تخفيض التكاليؼ بمقدار - :

ٕ ٖٔٗٗٛ = ٕ٘٘ٓ + ٚ٘ + ٜٓٓ + ٔٚٙٔ+ ٜ٘ٔدينا اًر لممواد األولية لمسخاف

الواحد .

 4-2-3مخطط ربط مقاييس االداء Chart

Linkage

اوالً – مقاييس اداء الخاليا

Performance Measurement

Cell Performance Measurements

 -التقرير اليومي بالساعات Day – By – The Hour Report

اف الغرض مف ىذا ال مقياس ىو بياف الزيادة في الوقت عف وقت الدورة االنتاجية مما يساعد
في نمو المبيعات ومف ثـ زيادة في التدفقات النقدية .

يعتمد التقرير اليومي بالساعات عمى وقت التتابع ) (Tact Timeكما تـ ذكره في رسـ

خارطة تدفؽ القيمة والذي كاف يساوي ٖٓ دقيقة النتاج سخاف في جميع المراحؿ (كؿ

المعامؿ ) في اليوـ .

وقت دورة االنتاج  ٙٙ :دقيقة (مف جدوؿ ) ٘/
وقت التتابع :

ٖٓ دقيقة

الفرؽ

 ٖٙدقيقة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

زيادة في وقت دورة االنتاج

فعمى ادارة معمؿ السخانات اتخاذ االجراءات الالزمة كي توازف ( تساوي ) بيف دورة االنتاج
ووقت التتابع وذلؾ بتقميؿ وقت دورة اإلنتاج في كؿ مف معمؿ لحاـ السخانات والبالغ ٖ٘

تعداف عنؽ الزجاجة لإلنتاج في الوقت الحالي .
دقيقة والتجميع والبالغ ٕٕ دقيقة والمتيف ّ
عماؿ فقط اما
استناداً الى جدوؿ ( )ٛالخاص بعدد العامميف ّ ،
فإف المعمؿ بحاجة الى ٖ ّ

عماؿ يمكف االستفادة منيـ بمعدؿ ٕ
عماؿ اي اف ىناؾ أوقات ٗ ّ
فعمياً فأنيا تعمؿ بمقدار ّ ٚ
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عامميف في معمؿ لحاـ السخانات وٕ والعامالف االخراف في قسـ التجميع وبيذا يكوف وقت

دورة االنتاج كاألتي :

ٖ٘ ÷  ٔٓ.ٕٔ = ) ٕ + ٔ.ٗٙ( ٖ.ٗٙدقيقة وقت االنتاج في معمؿ لحاـ السخانات
ٕٕ ÷ ٕ ٚ.ٖ٘ = ) ٕ + ٓ.ٜٕ ( ٕ.ٜدقيقة وقت االنتاج في تجميع السخانات

جدوؿ ( ) ٛ

عديد العامميف الفائضيف وفقاً لتطبيؽ المحاسبة الرشيقة
وقد
الوعالجح/الذور
ج

الوعول

4.43

انوطغ انثارد
انخراطح
انهحاو انؼاو
انظثاؿح
نحاو انطخاَاخ
انردًٍغ
انًدًىع

2.05
1.1
5.6
35
22

الوطلىتح الىقد الوراح تعذ عذد العاهليي الرقزية العذد
الكويح
الحالي
احرياطي في الزشيقح
خصن
تاليىم
(ٌ5÷55ىو
الطاقح %21
تاالضثىع)
12
1
5.18 %85×355(245
15
)
0
1
5.12
245
15
3
1
5.54
245
15
4
1
5.53
245
15
5
2
1.46
245
15
12
1
5.02
245
15
45
0
2.05

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة .

بموجب التسويات والجدوؿ اعاله يمكف لممعمؿ القياـ بميامة بالرغـ مف كاف وجود عائؽ اماـ

تنفيذ االمر االنتاجي فضالً الى ذلؾ حدوث فائض مف الوقت بمقدار  ٖ.ٕٚدقيقة بعد أف

كاف ىنالؾ عجز بمقدار  ٖٙدقيقة  .كما في جدوؿ (. )ٜ

جدوؿ (  ) ٜدورة العمؿ مف خالؿ االستفادة مف العامميف المذيف لدييـ اوقات فراغ
خ
1
2
3
4
5
6

الوعول
انوطغ
خراطح
انهحاو انؼاو
طثاؿح
نحاو انطخاَاخ
ذدًٍغ
انًدًىع

وقد دورج االًراج
4.43
2.05
1.1
5.6
15.12
0.53
26.03

وقد الرراتع

الفزق

35

3.20

35

3.20

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة .

 -2االنتاج السميم من المرة االولى )First Time Through (FTT
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الفزق

11
8
2
3
3
11
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)( = (FTTاجمالي الوحدات المنتجة – الوحدات المعادة) ÷ اجمالي الوحدات المنتجة

مف نتائج  FTTنحصؿ عمى اف خمية لحاـ السخانات ىي االكثر حرجاً مف بقية الخاليا

والتي بحاجة الى اكثر تركيز وتدريب لمعامميف لتجاوز المشاكؿ التي تحدث اثناء االنتاج .
ومع ذلؾ فاف العمؿ موحد ومتشابو تقريباً في جميع الخاليا بالعممية االنتاجية وفي كؿ اوقات

االنتاج .

 -3األنتاج تحت التشغيل الى االنتاج تحت التشغيل المعياري

WIP-TO-SWIP

االنتاج تحت التشغيؿ الى االنتاج تحت التشغيؿ المعياري )=(WTSWاجمالي المخزوف في

الخمية÷المخزوف المعياري لمخمية

واف افضؿ نتيجة يمكف الحصوؿ عمييا تساوي واحد فقط (ٓٓٔ )%وما زاد او نقص عنو

فيو غير مرغوب بو .

مف المعادلة في اعاله  :اف مخزوف انتاج تحت التشغيؿ المعياري يختمؼ مف وقت الى آخر
وذلؾ استناداً الى كمية االنتاج المطموبة ووقت دورة االنتاج ،

Operational Equipment Effectiveness

 -4فاعمية تشغيل المعدات
)(OEE

ىذا المقياس يتناوؿ االالت وتعقب قدرة االلة  ،ويستخدـ ) (OEEفي اماكف عنؽ الزجاجة .
وسيتـ بياف فاعمية التشغيؿ عمى االالت المستخدمة في العممية االنتاجية  ،عمى الرغـ مف

عدـ وجود ماكنة تمثؿ عنؽ الزجاجة خالؿ العممية االنتاجية في الوقت الحاضر استناداً الى

كمية االنتاج الحالية .

فاعمية تشغيؿ المعدات = المتاح ( الوقت المتاح ) × كفاءة اداء الماكنة × جودة المنتج

Quality

*

Efficiency

Performance

*

Availability

=OEE

ويمكف تمثيؿ النتائج في أعاله الخاصة بفاعمية تشغيؿ االالت بالجدوؿ ارقـ (ٓٔ) .

جدوؿ ( ٓٔ ) الوقت المتاح والكفاءة والجودة لممكائف مع فاعمية التشغيؿ
خ
1
2
3
4

ًىع الواكٌح
انوطغ
انكثص
انرثوٍة
هطغ انسوائذ

الىقد الوراح للواكٌح
5.080
5.006
5.006
5.000

كفاءج اداء الواكٌح
5.526
5.511
5.534
5.515
320

الجىدج
5.08
5.08
1
1

فاعليح الرشغيل
5.525
5.515
5.534
5.550
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5
6
0

انذركهح
انوطغ انذائري
طثاؿح

5.000
5.000
1.555

1
1
5.08

5.558
5.558
5.515

5.550
5.550
5.550

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة .

يتضح مف النتائج والشكؿ في اعاله اف كؿ مف الوقت المتاح والجودة يتمتعاف بنتائج جيدة

مما اثر في فاعمية االداء لممكائف .
جداً اما كفاءة االداء لممكائف منخفض جداً ّ
Value Stream Measures
ثانياً  :مقاييس تيار القيمة
 -المبيعات لمشخص الواحد Sales Per Person

يقيس المبيعات لمشخص الواحد القيمة الناجمة عف تيار القيمة (االنتاجية لتيار القيمة ) فمف

الميـ زيادة أنتاجية تيار القيمة بشكؿ طردي مع مرور الوقت  ،وعندما تزداد االنتاجية ،فأف
تيار القيمة يعمؿ ويبيع المزيد مف المنتجات مع الموارد نفسيا ومف ثـ فإف تيار القيمة تزداد

قيمتو .

وتحسب المبيعات لمشخص الواحد وفؽ المعادلة االتية - :

المبيعات لمشخص الواحد /تموزٕٕٔٓ = مبمغ المبيعات الشيري ÷ عدد االشخاص في تيار
القيمة

يمكف االستفادة مف النتائج في اعاله لممقارنة بيف المبيعات لمعامميف اسبوعياً ولمعرفة أداء

فإف وحدات
الف المنتج موسمي ّ
العامميف ومدى ما تـ اح ارزه مف تقدـ أو تأخر في االداء  .و ّ
التصنيع لمشخص الواحد اكثر كفاءة مف المبيعات لمشخص الواحد كوف المنتج يكوف الطمب

عميو اكثر في فصؿ الشتاء وحالياً ( وقت البحث ) صيؼ ( شير تموز ) وبيذا يكوف - :

الوحدات المصنعة لمشخص الواحد لشير تموز ٕٕٔٓ= الوحدات المصنعة خالؿ الشير ÷
عدد اشخاص تيار القيمة

عدد اشخاص تيار القيمة ( العامميف ) تـ حسابيـ بالجدوؿ (ٔٔ) .اف الغرض مف ىذا

المقياس ىو زيادة القيمة باستخداـ الموارد نفسيا او موارد أق ّؿ (الموارد ىنا الموارد البشرية ).
جدوؿ ( ٔٔ ) عدد افراد تيار القية استناداً الى المحاسبة التقميدية والرشيقة

خ
1
2
3
4

الرفاصيل
خذيح انستائٍ
انًشررٌاخ
االَراج
انًثٍؼاخ  /ذطىٌن

الوحاصثح الرقليذيح
3
1
33
4
321

الوحاصثح الزشيقح
1
1
6
2

الفزق
2
طلر
20
2
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انردًٍغ
ػايم َوم تانراكؼح
يطؤول ضًاٌ اندىد
هُذضح انرظٍُغ
طٍاَح
يحاضة رو ػالهح
َظى يؼهىياخ
ذظًٍى هُذضً
حارش أيٍ
ػايم خذياخ
ػايم كهرتاء(يىنذج)
انًدًىع

5
6
0
8
0
15
11
12
13
14
15

1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
24

12
1
1
4
0
6
2
3
8
5
1
03

11
طلر
طلر
3
0
5
1
2
6
3
طلر
60

المصدر  :اعداد الباحث باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة .

واستناداً الى أساسيات المحاسبة الرشيقة فإف نسبة  ٕ.ٓٛتعد جيدة فيي تتراوح بيف (٘– ٔ.

ٕ  )%وذلؾ مف خالؿ تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة .

الوحدات المصنعة لمشخص الواحد لشير تموز  ٓ.٘ٗ = ٜٖ ÷ ٘ٓ = ٕٕٓٔ /وحدة لكؿ

عامؿ

تعد نسبة غير جيدة استناداً الى النسب
عند مقارنة نتائج المحاسبة التقميدية والبمغة ٗ٘ ٓ.إ ْذ ّ
في اعاله مع نتائج المحاسبة الرشيقة .
 -2توصيل الطمبات في الوقت المحدد )On – Time – Delivery (shipment

ىو مقياس لنسبة الطمبات التي تـ شحنيا الى الزبائف في الوقت المحدد وتدابير مستوى
الرقابة داخؿ تيار القيمة  ،فإذا كانت القيمة عالية فأف تيار القيمة تحت السيطرة واذا كانت

القيمة منخفضة فإف تيار القيمة خارج السيطرة .

والغرض مف ىذا المقياس ىو جمب جميع العمميات لجعميا تحت السيطرة داخؿ تيار القيمة

وتحسب عمى وفؽ المعادلة االتية - :

الطمبية في الوقت المحدد  /خالؿ اسبوع = (عدد الوحدات التي تـ شحنيا (بتأريخ

التسميـ)÷العدد الكمي)× ٓٓٔ

= (صفر ÷ ٓ٘) × ٓٓٔ = صفر %

ولكوف الطمبية يجب اف تسمـ خالؿ اسبوع لكف تـ شحنيا في االسبوع الالحؽ لوقت التسميـ ،

فإف ىذا يد ّؿ الى عدـ امكانية الشركة تسميـ الطمبية أو حتى جزء منيا في الوقت المحدد .
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 -3من رصيف الى رصيف (االستالم الى التجهيز)

Dock – To – Dock

ىذا المقياس يقيس تدفؽ المواد مف خالؿ تيار القيمة وىو الوقت الذي يستغرقو مف استالـ

المواد الخاـ وسرعة تحويميا الى منتج نيائي ثـ تحويميا الى الزبوف  ،إ ْذ كمما زادت سرعة
تدفؽ المواد فإف المخزوف ينقص (يقيس المخزوف اليومي وزيادة معدؿ تدفؽ المواد مف خالؿ

تيار القيمة ).

مخزون المواد اولية  +مخزون االانتاج تحت التشغيل  +مخزون انتاج تام (بالوحدات)

من رصيف الى رصيف = ----------------------------------------
(االستالـ الى التسميـ) ( المنتجات التي تم شحنها باالسبوع (بالوحدات)÷ عدد الساعات باالسبوع)

وال يمكف تطبيؽ ىذا المقياس عمى الشركة النيا تتبع االسموب التقميدي في شراء المواد

االولية فضالً عف ونوعية وطبيعة المجيزيف وكمية المواد الموجودة في المخازف وكذلؾ
كميات االنتاج تحت التشغيؿ الموجودة في المعامؿ كما تـ توضيحو في نسبة االنتاج تحت

التشغيؿ الى االنتاج تحت التشغيؿ المعياري .

في حالة تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة عمى بيانات الشركة فإنو يكوف -:
ٓٓٔٚ + ٘ + ٛ

مف وصيؼ الى رصيؼ (االستالـ الى التجييز) = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = ٕٖٓ ٜٗساعة عمؿ مخزوف داخؿ تيار
( خالؿ اسبوعيف )

القيمة لدى الشركة

(ٓ٘ ÷ ٖٓٓٓ)

أف الشركة لدييا مخزوف كبير يغطي انتاجيا السنوي .
ىذا يدؿ عمى ّ
 -4االنتاج السميم من المرة االولى ) First Time Through ( FTT
لقد تـ ذكر ىذا المقياس في مقاييس أداء الخمية ومف حاصؿ ضرب ) (FTTكؿ خمية مف
الخاليا االنتاجية مع بعضيا البعض يمكف الحصوؿ عمى ) (FTTلتيار القيمة  ،واف الغرض

الرئيسي مف ىذا المقياس ىو لجعؿ العمؿ موحداً في كؿ مرة وفي كؿ مكاف مف عمميات تيار

القيمة فضالً عف قياس نسبة المنتجات المصنعة وبدوف اعادة اصالح  .ويمكف اعتباره
مقياس لدرجة توحيد أساليب العمؿ داخؿ الشركة وألى اي مدى ىو عمؿ موحد .
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اذف اجمالي = %ٔٓٓ×%ٜٙ× %ٜٚ× %ٔٓٓ× % ٔٓٓ × % ٜٛ.٘ ×%ٜٜ = FTT
ْ
% ٜٓ.ٛ
 -5معدل تكمفة الوحدة الواحدة

Average Cost Per Unit

إف الغرض مف ىذا المقياس ىو التخفيض المستمر لكمية المواد الالزمة لتصنيع المنتجات
ّ
ومف ثـ تخفيض اسعار بيع المنتجات لجعميا اكثر تنافسية .
باالعتماد عمى حسابات الشركة العامة لمصناعات الكيربائية (التقميدية) لعاـ ٕٓٔٔ /وعمى

جداوؿ المواد المصروفة وتوزيع المصروفات (االستخدامات) الخاصة بالشركة يكوف معدؿ

تكمفة الوحدة الواحدة كما ياتي - :
إجمالي تكمفة االنتاج خالؿ العاـ

عدد الوحدات المنتجة خالؿ العاـ

معدؿ تكمفة الوحدة الواحدة

ٕٕٖٕٜٗٔٛ٘

ٛٔٚ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٕٓٗٗٗٓٔ

دينار

ولغرض حساب تكمفة االنتاج وتكمفة الوحدة الواحدة استناداً الى المحاسبة الرشيقة باالعتماد

عمى جداوؿ حسابات تكمفة تيارالقيمة  .يمثؿ جدوؿ (ٕٔ) النتائج التي توصؿ الييا البحث في
ىذا المجاؿ

جدوؿ ( ٕٔ )تكمفة السخاف في ظؿ ك ّؿ مف المحاسبة التقميدية لشير تموز ٕٕٔٓ
والمحاسبة الرشيقة  /النتاج ٓ٘ سخاف
إجوالي كلفح إجوالي ذكاليف
ذحىيليح
الوىاد

خ

ذفاصيل

1

انكهق كً ظم انًحاضثح انروهٍذٌح
اضرُاداً انى حطاتاخ انشركح
انكهق كً ظم انًحاضثح انرشٍوح
3085055
اضرُاداً انى االخىر انشهرٌح
انكهق كً ظم انًحاضثح انرشٍوح
3085055
اضرُاداً انى ضاػاخ انؼًم

2
3

4455555

الوجوىع

كلفح الىحذج الىاحذج

40001555

52221555

0144421

15805301

10606141

303523

0646805

13420645

260553

المصدر  :إعداد الباحث  -باإلعتماد عمى سجالت الشركة وحسابات المحاسبة الرشيقة .
 -6عدد أيام تحصيل حسابات المدينون

Accountis Receivable Days

الغرض مف ىذا المقياس ىو لقياس كمية المبالغ المدينة اليومية لغرض السيطرة عمى تمؾ

الحسابات ومتابعتيا.
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صفر

حسابات المدينوف

عدد اياـ تحصيؿ حسابات المدينوف = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = صفر

( المبيعات الشيرية ÷ عدد اياـ البيع بالشير)

ٕٓٓٓٓ٘ٔٙ

اف النتيجة الظاىرة ( صفر ) تعبر عمى اف الشركة ال تتعامؿ بالمبيعات االجمة .

 5-2-3تكمفة تيار القيمة )Value stream Costing (VSC

تـ حساب التكاليؼ استناداً الى جدوؿ تيار القيمة عمى اساس انتاج (ٓ٘) سخاف سعة ٕٓٔ

لت اًر والذي انتجت خالؿ شير تموز ٕٕٓٔ/واحتسبت كؿ مف أجور العامميف وتكاليؼ االالت

والمصاريؼ االخرى عمى أساس ما تـ دفعو فعالً خالؿ الشير في اعاله وعمى وفؽ تيار

القيمة ( خدمة الزبائف  ،المشتريات  ......... ،ألخ ) وعمى وفؽ عناصر التكاليؼ ( المواد
 ،واالجور  ...... ،ألخ ) وكما في جدوؿ (ٖٔ) .

جدوؿ ( ٖٔ ) تكاليؼ تيار القيمة استناداً الى تصنيع ٓ٘ سخاف ٕٔٓ /لتر لشير تموز

ٕٕٓٔ/

ذكلفح الوىاد

خ

الرفاصيل

1
2
3
4
5
6
0
8
0
15
11
12
13
14

ـــــ
خذيح انستائٍ
ـــــ
انًشررٌاخ
2632555
االَراج
ـــــ
انُوم انٍذوي
ـــــ
يثٍؼاخ/ذطىٌن
ـــــ
انلحض
1148255
انردًٍغ
ـــــ
َوم /راكؼح
ـــــ
ضًاٌ اندىدج
ـــــ
هُذضح انرظٍُغ
ـــــ
انظٍاَح
اػًال انًحاضثح ـــــ
ـــــ
َظى انًؼهىياخ
انرظًٍى انهُذضً ـــــ
3085055
انًدًىع

الركاليف
الخارجيح
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ

ذكاليف
االجىر
االالخ
ـــــ
660056
ـــــ
852464
133333 3655400
ـــــ
ـــــ
 1485541ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
561060
55555
553102
ـــــ
064352
 1528045ـــــ
 1400568ـــــ
ـــــ
856653
ـــــ
000461
ـــــ
080423
183333 13885546

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة .
تكمفة الوحدة الواحدة لالنتاج باالعتماد عمى تكاليف تيار القيمة
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ذكاليف
اخزي
ـــــ
ـــــ
1825080
ـــــ
ـــــ
ـــــ
525
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
1826512

الوجوىع
660056
852464
8240360
ـــــ
1485541
ـــــ
1015402
653102
064352
1528045
1400568
856653
000461
080423
10606141
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مجموع تكاليؼ تيار القيمة ٜٔٗٔٔٙٚٙ

تكمفة الوحدة الواحدة = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ = ٖٕٖ٘ ٖٜدينار
عدد الوحدات المتنجة ٓ٘

ما في حالة احتساب التكاليؼ استناداً الى ساعات العمؿ كوف اف االنتاج قد استغرؽ ()ٙٙ

دقيقة لمسخاف الواحد استناداً الى جدوؿ رقـ (  ) ٚوجدوؿ تكاليؼ تيار القيمة فإف الوقت
الكمي النتاج ٓ٘ سخاناً يكوف  ٙٙدقيقة × ٓ٘ = ٖٖٓٓ دقيقة عمؿ  ،وكما يأتي - :
تكاليؼ المواد  ٖٚٛٓٚ٘ٓ :دينار

تكاليؼ االجور ٖٔٛٛ٘٘ٗٙ :شيرياُ (ٓٓٓ ٙدقيقة) أما يعادؿ ٖٖٓٓ دقيقة  /وقت االنتاج

الكمي = ٖٓ٘ٓٚٙٚ

تكاليؼ االالت ٖٖٖٖٔٛ :

التكاليؼ االخرى ٕٕٔٛٙ٘ٔ :

أجمالي التكاليؼ التحويمية = ٜٜ٘ٙٗٙٛ
مجموع التكاليؼ = ٘ٗ ٖٕٔٗٚٙدينار

تكمفة الوحدة الواحدة = ٘ٗ ٘ٓ ÷ ٖٕٔٗٚٙسخاف = ٖ٘٘ ٕٙٛدينار

وتكوف تكمفة السخاف في ظؿ ك ّؿ مف المحاسبة التقميدية لشير تموز ٕٕٔٓ والمحاسبة
الرشيقة  /النتاج ٓ٘ سخاف كما في جدوؿ (ٕٔ) .
 6-2-3صندوق النقاط Box Scores

اف صندوؽ النقاط يوفر اطار لتقييـ االثار التشغيمية والمالية وبطريقة منظمة لعرض نتائج
تيار القيمة  Value Streamوسيعرض صندوؽ النقاط ابالغ الحالة الحالية ( االسبوعية)
عف اداء تيار القيمة والذي يظير النتائج االسبوعية الخاصة بتيار القيمة .

وكذلؾ يعرض الحالة لالسابيع االحقة وبيذا يمكف الحصوؿ عمى مجموعة مف النتائج
والتقارير االسبوعية التي يستفاد منيا لبياف نشاط الشركة ومدى التقدـ الذي احزتة في عمميا
وكذلؾ لوضع الخطط المستقبمية لمشركة  ،وتكوف تمؾ النتائج متوفرة في اي وقت عند طمبيا

مف قبؿ الجيات العميا لالداة او مف جيات خارجية التي تكو ف واضحة وسيمة الفيـ مف

جميع المستويات ويتـ احتسابو كما في جدوؿ (ٗٔ) .
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جدوؿ ( ٗٔ ) صندوؽ النقاط ألغراض االبالغ االسبوعي عف أداء تيار القيمة
الرفاصيل

األداء
انرشـٍهً

انطاهح

االداء انًانً

االصثىع القادم

الحالح الحاليح

االصثىع الذي
يليه

ػذد انىحذاخ نهشخض انىاحذ 2.58
طلر %
انرحًٍم كً انىهد انًحذد
يٍ رطٍق أنى رطٍق 40325
(االضرالو انى انردهٍس)
% 05.8
اول يرج يٍ خالل
268553
يؼذل ذكهلح انًُرح
طلر
انحطاتاخ انًذٌُح
 355يرر يرتغ
انًطاحح
% 12.2
انطاهح االَراخٍح
% 5.8
انطاهح ؿٍر االَراخٍح
انطاهح انلائضح (ؿٍر يطرـهح) % 80
0555555
االٌراداخ
3085055
ذكهلح انًىاد
0646805
انركانٍق انرحىٌهٍح
()6420645
ارتاذ ذٍاراخ انوًٍح

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة .

ونعرض ادناه الحسابات التي اجريت في كؿ مف االداء التشغيمي والطاقات واالداء المالي
لموصوؿ الى االرقاـ المعروضة في صندوؽ االداء وكما يأتي - :

أوالً  :االداء التشغيمي  :استيقت معمومات ىذا الجزء مف صندوؽ النقاط مف تكمفة تيار
القيمة.

ثانياً  :الطاقات

الطاقة المتاحة السبوعيف = ٓٔ يوـ × ٖٓٓ دقيقة باليوـ = ٖٓٓٓ× ٜماكنة =ٕٓٓٓٚ
دقيقة باالسبوعيف
ٔ -الطاقة

االنتاجية

=

(وقت

الدورة

المتاحة)×ٓٓٔ=((%ٕٔ.ٕ=ٔٓٓ×)ٕٚٓٓٓ÷)٘ٓ×ٙٙ

÷

ٕ -الطاقة غير االنتاجية = (االوقات غير االنتاجية ÷ الطاقات المتاحة) × ٓٓٔ
وقت االنتظار ( ٘ ٜ.يوـ × ٘ باليوـ × ٓ ٙدقيقة )  ( ٕٗٓ +وقت التحويؿ )

= ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ×ٓٓٔ = ٕٔ %
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ٕٓٓٓٚ

ٖ -الطاقة الفائضة = ٓٓٔ – (ٕ% ٚ٘.ٛ = ) ٕٔ+ٕٔ.
ويمكف تجنب وقت الطاقات غير االن تاجية وذلؾ عف طريؽ تجنب وقت االنتظار بيف الخاليا

والبالغ ٓ٘ ٕٛدقيقة  ،وكذلؾ تقميؿ وقت التحويؿ الى النصؼ لكؿ مف معمؿ الصباغة ولحاـ

السخانات إ ْذ كانت تنقؿ بواسطة حاويات صغيرة وتسحب مف قبؿ العامميف فباالمكاف اما اف
يتـ نقميا بالرافعة او بكمييما ٕٓ٘ ٔٛ٘ = ٕ ÷ ٖٚٓ = ٕٔٓ +
نتقؿ بحاويات اكبر او ْ
أف ّ
دقيقة وبذلؾ يكوف وقت الطاقات غير االنتاجية يساوي ٕٕٖ٘ – ٕٓ٘ٔٚ = ٔٛ٘ - ٕٛ

( ٘ ) ٙٓ+ٕٔ٘ +ٔٚ +ٔٓ+ويكوف استخداـ الطاقات بالشكؿ اآلتي - :
الطاقات االنتاجية = ٕ% ٕٔ.

الطاقات غير االنتاجية

= (% ٓ.ٛ = ٔٓٓ × ) ٕٚٓٓٓ ÷ ٕٔٚ

الطاقات الفائضة = % ٛٚ

في ىذه الحالة ىناؾ طاقات فائضة يمكف استخداميا في نشاطات اخرى مف اجؿ التقدـ

والنمو او حتى يمكف الغاء تمؾ الطاقات في حالة عدـ وجود استخداـ امثؿ ليا .

 7-2-3النتائج المستخمصة من استعمال المواد االولية لمسخان الكهربائي
 -3-3مقارنة بين التكاليف السابقة والالحقة لممواد االولية لمسخان

لتحقيؽ الميزة التنافسية وجذب الزبوف لشراء السمع يتطمب مف الشركة تخفيض تكاليؼ المواد

االولية المستخدمة في صناعة السخانات الكيربائية مع االحتفاظ بمستوى الجودة لتمؾ السمع
جدوؿ ( ٘ٔ ) مقارنة بيف التكمفة السابقة والالحقة لممواد المستخدمة في انتاج السخاف
خ
1
2
3
4
5
6
0

الوادج
كٍثم 3×255
اَثىب ياء
انظثؾ
هاػذج انطخاٌ
انظىف انحراري
انهٍرر
تهٍد انخساٌ
انًدًىع

الركلفح الضاتقح
2642
055
0602
0845
5505
15612
32645
06456

الركلفح الالحقح
885
ـــــ
4555
3140
3856
12555
20034
54560

المصدر  :اعداد الباحث باالعتماد عمى اسعار السوؽ
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الفزق
1062
055
5102
6601
1260
3112
2011
20037

ذفضيز
ذوهٍم يٍ طىل انكٍثم يٍ  1.5انى  5.5يرر
االضرـُاء ػٍ االَاتٍة
انرحىل يٍ انظثؾ انطائم انى انظثؾ انحراري
انرحىل يٍ تهٍد 5.48انى  1.5يهى
انرـٍر كً ضؼر انطىم (انًىاطلاخ َلطها)
انرـٍر كً ضؼر انطىم (انًىاطلاخ َلطها)
انرـٍر كً ضؼر انطىم (انًىاطلاخ َلطها)
هقذار الرخفيض
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يعرض الجدوؿ (٘ٔ) مقارنة بأسعار المواد التي تـ تخفيضيا عبر استخداـ ادوات المحاسبة

تـ تخفيض أسعارىا مف خالؿ الحصوؿ عمى اسعار جديدة مف األسواؽ
الرشيقة ومواد اخرى ّ
وبأفضؿ نوعية ومواصفات عالية ومنشأ جيد  ،ومقدار الفرؽ بيف التكمفة القديمة لممواد األولية

لمشركة العامة لمصناعات الكيربائية والتكمفة الحالية .

بالعودة الى إجمالي تكمفة المواد الموضحة في جدوؿ (ٕ) والبالغة (ٓٓٓ ) ٜٛدينار .

فأف تكمفة المواد االولية تكوف  67 63 = ٕٖٔٛٚ – ٜٛٓٓٓ :دينار
وأف نسبة التخفيض = % ٕٗ.٘ = ٜٛٓٓٓ ÷ ٕٖٔٛٚ

 2-3-3مقارنة بين تكاليف بعض المواد لسخان الشركة والسخان المنتج محمياً

وكذلؾ يمكف اجراء مقارنة مرجعية ( موجزة ) بيف بعض المواد المستخدمة في صناعة
السخاف مف الشركة العامة لمصناعات الكيربائية والمواد المستخدمة الفضؿ نوعية سخاف

مصنعة محمياً (الطحاف وااليماف) والمتوافرة حالياً في األسواؽ المحمية وكما في جدوؿ (.)ٔٙ

جدوؿ (  ) ٔٙمقارنة بيف تكاليؼ سخاف الشركة وسخاف المنتج محمياً

خ

كلفح
صخاًاخ الشزكح
الوىاد
االوليح
15612
هٍرر َىع ذركً
2642
كٍثم تطىل  1.5يرر
055
ٌحرىي ػهى اَاتٍة ياء
1312
ؿطاء انهٍرر يؼذًَ
تهٍد خساٌ انًاء يـهىٌ 32645 1.5
يهى

6

انلرٌى ( انـالف انخارخً) 8055
يـهىٌ
 0كـى × 1255
انظىف انسخاخً (انؼازل 5505
انحراري) ذركً  2أَح يغ
ضهىكٍٍ
ال ٌحرىي ػهى يوٍاش ـــــ
نهحرارج
ؿٍر يـهق تانُاٌهىٌ ػُذ ـــــ
ذطىٌوه
66036
يدًىع انركهلح

1
2
3
4
5

0
8
0

الضخاًاخ الوصٌعح هحليا

الضعز
15555
ـــــ
ـــــ
455
23004

هٍرر طًٍُ  /يىدٌم اٌطانً
ال ٌحرىي ػهى كٍثم
ال ٌحرىي ػهى اَاتٍة ياء
ؿطاء انهٍرر تالضرك
تهٍد خساٌ انًاء يـهىٌ  1.2يهى
 18.14كـى ×  1312تطؼر انطىم
انحانً
انلرٌى يـهىٌ وتؼض االحٍاٌ ٌطرخذو ؿٍر 0555
يـهىٌ  1255 × 5.6دٌُار
انظىف انسخاخً ذركً  1اَح وتذوٌ 1444
ضهىكٍٍ
ٌحرىي ػهى يوٍاش نهحرارج

555

يـهق تانُاٌهىٌ انشلاف

442
43685

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسعار الشركة واسعار السوؽ لمسخاف المنتج محمياً .
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يظير مف الجدوؿ فروقات تكمفة تبمغ ٕٖٕ٘ٙ = ٖٗٙٛٓ – ٜٖٙٙٙ

وقد انعكست ىذه الفروقات عف اسعار بيع المنتج  ،إذ يباع منتج الشركة بسعر ٓٓٓٓٗٔ
ْ
دينار في حيف يباع المنتج المصنع محمياً بمبمغ ٕٓٓٓ٘ٔ دينار .
 3-3-3تكاليف تطبيق اسموب المحاسبة الرشيقة

يستمزـ تطبيؽ أي نظاـ مجموعة مف التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة  ،ولعؿ تطبيؽ أسموب

المحاسبة الرشيقة يعتمد بصورة رئيسة فيما اذا كاف التطبيؽ يتـ في شركة بدأت نشاطيا لمتو

 ،أو تحوؿ تطبيقات الشركة التقميدية نحو عمميات االنتاج الرشيؽ .

وبما اف موضوع البحث الشركة العامة لمصناعات الكيربائية ىي شركة قائمة فأف التكاليؼ
تقتصر فقط عمى تكاليؼ التحوؿ نحو الرشاقة لكوف الشركة لدييا البنية التحتية مف اآلآلت

ومعدات وادوات ومباني التي يمكف استخداميا في تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة وفؽ

الجدوؿ (. )ٔٚ

جدوؿ (  ) ٔٚتكاليؼ تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة
خ
1
2
3

الرفاصيل
دوراخ ذذرٌثٍح
نىحاخ االداء
يطرهسياخ ػايح
انًدًىع

الوثلغ
4655555
3555555
6555555

الوذج
3
5
3

ذكلفح الضٌح الىاحذج
1533333
655555
2555555
4133333

الركلفح تالشهز
120008
55555
166660
344445

المصدر  :إعداد الباحث

 4-3-3الوفورات بالنقد والوقت من جراء استخدام اسموب المحاسبة الرشيقة

اوالً  :تحقيق وفورات من االنتاج تحت التشغيل

يستند أسموب المحاسبة الرشيقة عمى االنتاج بحسب الطمب وال يتالءـ مع إنتاج كميات كبيرة

والقياـ بخزف جزء منيا  ،وقد تـ احتساب االنتاج تحت التشغيؿ المعياري بػ ( )ٜوحدات

استناداً الى طمبية االنتاج البالغة ٓ٘ سخاناً  .وأف اية زيادة في الخزيف يعد ضياعاً في المواد
االولية لمشركة والسيما المواد القابمة لمتمؼ والمواد التي تتعرض لمصدأ او التي تفقد قابميتيا او

لمكسر اثناء المناولة والحفظ  ،فضالً عف تعرضيا لمعبث او السرقة او التبديؿ  ،وتـ احتساب
الوفورات بموجب جدوؿ (. )ٔٛ

ثانياً  :تحقيق الوفورات من خالل القضاء عمى وقت االنتظار والتحويل ( المناولة )
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وتعد ىذه
اف مجموع وقت االنتظار )  ( Lead Timeمف خارطة تدفؽ القيمة كاف ٘ ٜ.يوـ ّ
االياـ ضياعاً باالنتاج ويمكف حساب تكمفة تمؾ االياـ كاألتي - :
٘ ٜ.يوـ × ٕٖٖٓٓ دينار باليوـ =  3 5411دينار عف اياـ االنتظار

اما بالنسبة الى اوقات التحويؿ فقد كانت ٕٓٗ دقيقة ومف خالؿ تطبيؽ اسموب المحاسبة

الرشيقة اصبحت  ٕٔٚدقيقة اي اف ىناؾ ٘ ٔٛضياع وبما يعادؿ -:
٘ ٔٔٔ × ٔٛدينار بالدقيقة =  21535دينارعف اوقات التحويؿ

مجموع الوفورات  335935 = ٕٖٓ٘٘ + ٖٔ٘ٗٓٓ :دينار

ثالثاً  :تحقيق الوفورات من خالل التكمفة المستهدفة

لقد بينا (التكمفة المستيدفة) ّأنوُ باإلمكاف تحقيؽ تخفيض في المواد االولية الداخمة في تصنيع
السخاف وكاف المبمغ قدره  ٜٕٚٛدينار عف كؿ سخاف فيكوف اجمالي الوفورات المالية ِ
ليذه

الوجبة ىو ٜٕٚٛ - :دينار× ٓ٘ سخاف =  396411دينار ليذه الوجبة

رابعـاً  :تحقيق وفورات من خالل الفرق بين وقت التتابع ( التواتر) ووقت دورة االنتاج

مف خالؿ الجدوؿ ( )ٚيتضح لنا اف وقت دورة االنتاج الحالي ىو  ٙٙدقيقة ومف جدوؿ ()ٜ
فأف وقت التتابع ( التواتر ) بأسموب المحاسبة الرشيقة ىو ٖ ٕٙ.ٚدقيقة  ،وبذلؾ يكوف ىناؾ

فرؽ بينيما يساوي  ٖٜ.ٕٚدقيقة .

 ٖٜ.ٕٚدقيقة× ٔٔٔدينار لمدقيقة =  ٖٜٗ٘دينار لمسخاف الواحد ×ٓ٘ سخاف = ٕٜٓ٘ٔٚ

دينار

خامســاً  :تحقيق الوفورات من خالل عديد العاممين

مف الجدوؿ الخاص بالفرؽ بيف عديد العامميف في المحاسبة التقميدية والمحاسبة الرشيقة فإف

ىنالؾ  ٜٙعامالً فائضاً  ،استناداً الى جدوؿ (ٔٔ) الخاص بتكاليؼ تيار القيمة وجداوؿ
الراتب يتـ التخفيض كما في جدوؿ (. )ٜٔ

مف الجدوؿ يتبيف اف التخفيض بمبمغ  38683251دينار عف الفرؽ بيف رواتب العامميف في

المحاسبة التقميدية والمحاسبة الرشيقة .
جدوؿ (  ) ٜٔالفرؽ بيف رواتب العامميف لكؿ مف المحاسبة التقميدية والمحاسبة الرشيقة
االقضام
يذٌر ذٍار انوًٍح
يشركٍٍ ذٍار انوًٍح

االجىر الرقليذيح
ـــــ
ـــــ

العذد
ــــ
ـــــ

االجىر الزشيقح
2114351
3811528
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1
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3
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خذيح انستائٍ
انًشررٌاخ
االَراج
انًثٍؼاخ وانرطىٌن
انردًٍغ
ضائن راكؼح
ضًاٌ اندىدج
هُذضح انرظٍُغ
انظٍاَح
انًحاضثح
َظى انًؼهىياخ
انرظًٍى انهُذضً
حارش االيٍ
ػايم خذياخ
ػايم يىنذج
انًدًىع

2553268
852464
25155244
2861185
6041254
553102
064352
4115065
6030556
5130018
1415000
2068260
3855648
1015625
468515
65680500

3
1
33
4
12
1
1
4
0
6
2
3
8
5
1
05

660056
852464
3655400
1485541
561060
553102
064352
1528045
1400568
856653
000461
080423
062662
064255
468515
22556340

1
1
6
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
28

1335512
ـــــ
16440045
1385630
6100430
ـــــ
ـــــ
3586825
5241488
4283265
638516
1008846
2880086
1146305
ـــــ
38683255

المصدر  :إعداد الباحث باإلعتماد عمى قوائـ الراتب لمشركة وحسابات المحاسبة الرشيقة
سادساً  :الوفورات من خالل اعادة ترتيب المكائن

اف وجود ماكنة القطع الدائري وماكنة الدرفمة في معمؿ المحاـ العاـ غير ذي فائدة لكوف

المحاـ العاـ ال يستفيد مف تمؾ المكائف وليست مف اختصاص عممو لذلؾ مف المقترح نقؿ تمؾ
المكائف الى معمؿ الخراطة التماـ م ارحؿ العممية االنتاجية  ،بذلؾ يقضي عمى الحاجة الى

نقؿ المواد نصؼ المصنعة الى المعمؿ واعادتيا مرة اخرى وبذلؾ يتـ توفير وقت التنقؿ وكما

يأتي - :

وقت التحويؿ مف معمؿ الخراطة الى معمؿ المحاـ العاـ = ٓٔ دقائؽ ومنو الى معمؿ

الخراطة = ٓٔ دقائؽ

فيكوف مجموع الوقت يساوي ٕٓ دقيقة  ،واف راتب سائؽ الرافعة التي تنقؿ المواد ٕٖ٘٘ٔٚ

دينار ما يعادؿ ٕ ٜٕ.دينار بالدقيقة .

الوفورات عف ترتيب المكائف  ٕٓ :دقيقة × ٕ ٜٕ.دينار =  844دينار

سابعـاً  :تحقيق الوفورات من خالل اختيار افضل المجهزين

إف أحد شروط تحقيؽ الميزة التنافسية ىو تخفيض في تكاليؼ المواد االولية المستخدمة في
ّ
صناعة السخانات الكيربائية لموصوؿ الى أسعار السوؽ أو أقؿ منيا وفي الوقت نفسوُ البقاء
عمى عنصر الجودة في تمؾ السمع .
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ومف ىذه الميزات شراء المواد االولية باالعتماد عمى المجيزيف ومدى موثوقية الشركة

بالمجيزيف ومدى امكانية المجيزيف بتجييز الكميات المطموبة في الوقت المحدد وبأقؿ
االسعار وافضؿ نوعية .

ومف خالؿ المشاىدات السعار السوؽ لممواد المستخدمة في تصنيع السخاف فمف الممكف

تغيير المجيزيف إ ْذ إف ىنالؾ فروقات بيف تمؾ االسعار وكما مبيف في جدوؿ (ٕٓ)  .وانو
باالمكاف تخفيض  ٚٙٚٚدينار مف قيمة كؿ سخاف وبيذا يكوف اجمالي التخفيض لموجبة

كما يمي  383851 = ٘ٓ × ٚٙٙٚ :دينار عف اختيار افضؿ المجيزيف .
جدوؿ ( ٕٓ ) المبالغ التي يمكف توفيرىا مف خالؿ تبديؿ المجيزيف
خ
1
2
3
4

الضعز القذين
15612
5505
32645

الكويح
الوادج
1
هٍرر انطخاٌ  /ذركً
 1.45و
انظىف انسخاخً تانطهلىٌ
انثهٍد انًـهىٌ  1.5يهى نخساٌ  22.60كـى
انًاء
هاػذج انطخاٌ( كً حانح اضرخذاو  3كـى تذالً يٍ 4325
 2.4كـى
 1.5يهى تذالً يٍ  1.2يهى )
50652
انًدًىع

الضعز الجذيذ
12555
3856
20034

الىفىراخ
3112
1260
2011

3035

385

40005

0600

المصدر  :إعداد الباحث باالعتماد عمى اسعار السوؽ .

من خالل الوفورات اعاله الخاصة بتحقيؽ الوفورات المالية التي تـ تحقيقيا مف خالؿ
استخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة لموجبة الواحدة ( ٓ٘ ) سخاناً كيربائياً سعة ٕٓٔ لت اًر

لشير تموز  ٕٕٓٔ /والتي تـ انجازىا خالؿ (ٓٔ) ّأياـ مف الشير  ،يمكف تمخيصيا بالجدوؿ
(ٕٔ) .
جدوؿ (ٕٔ) الوفورات المالية المتحققة مف خالؿ استخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة لوجبة العمؿ
خ
1
2
3
4
5
6
0

اهاكي الىفىراخ الواليح
االَراج ذحد انرشـٍم
االَرظار وانرحىٌم
انركهلح انًطرهذكح
انلرم تٍٍ وهد انرراتغ (انرىاذر) ووهد دورج االَراج
اػذاد انؼايهٍٍ كً االَراج وانًحاضثح انرشٍوح نرٍار انوًٍح
اػادج ذرذٍة انًكائٍ
اخرٍار أكضم انًدهسٌٍ
الوجوىع

الوثلغ
2331428
335035
306455
210055
38683255
1844
383855
42351657

المصدر  :إعداد الباحث – باإلعتماد عمى أدوات المحاسبة الرشيقة
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مف خالؿ تطبيؽ أدوات المحاسبة الرشيقة يتبيف مدى التوفير الكبير والمنافع لممعمؿ والشركة

باالضافة الى المنافع المادية وغير المادية التي سوؼ تتحقؽ إ ْذ تـ توفير مبمغ قدره

( )ٕٖٗ٘ٓٙ٘ٚدينار عف الضياع في العمميات االنتاجية خالؿ شير تموز ٕٕٔٓ النتاج
(ٓ٘) سخاناً كيربائياً  .فضالً عف ذلؾ لقد تـ احتساب تكمفة تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة
بموجب الجدوؿ ( )ٔٚوالبالغ (ٖ٘ٗٗٗٗ ) دينا اًر شيرياً مبمغ الوفورات الشيري -:

 ٕٖٗ٘ٓٙ٘ٚالوفورات – ٖ٘ٗٗٗٗ مصاريؼ تطبيؽ االسموب =  421162 2دينار
الوفورات المالية مف تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة عمى عمؿ لطمبية ٓ٘ سخاناً ٕٓٔ لت اًر

لشير تموز ٕٕٔٓ .

أما خالؿ السنة مف المحتمؿ اف يكوف  514174544 = ٕٔ × ٕٕٕٗٓٓٙٔ :دينا اًر

سنويا

المبحث الرابع

 -4اإلستنتاجات - :
ٔ -عدـ مالءمة أسموب التكمفة عمى اساس االنشطة ) (ABCمع المحاسبة الرشيقة ،
النو ال توضح العالقة بيف االنشطة ورضا الزبوف  ،وال يراعي التكاليؼ الخاصة

بالتسويؽ واالعالف وخدمات ما بعد البيع وىندسة االنتاج  ،فضالً عف التعقيد الذي
يحدثو في العمميات المحاسبية والكمفة العالية التطبيؽ .

ٕ -يستفاد مف خارطة تيار القيمة في مراقبة تدفؽ االنتاج والتعبير عف كؿ خطوة مف
خطوات تيار القيمة والتي تتضمف دورة االنتاج بالوقت وأوقات التحويؿ وأماكف وجود

الضياع في العمميات الرشيقة وكيفية تدفؽ المعمومات والموارد مف مكاف الى آخر ،
فضالً عف المعمومات الضرورية عف تقييـ تحسيف التدفؽ عبر تيار القيمة التي تؤدي
جميعيا الى أزالة اليدر والضياع وتقميؿ التكاليؼ .

ٖ -يمكف استخداـ أدوات المحاسبة الرشيقة لمشركات عينة البحث مف تخفيض التكاليؼ
 ،فقد تـ تحقيؽ وفورات مالية لمشركة العامة لمصناعات الكيربائية بمقدار

( ٕٖٗ٘ٓٙ٘ٛدينار لوجبة انتاج واحدة ) وزيادة سرعة االستجابة والمرونة والجودة
وتمبية طمبات الزبوف وتخفيض تكاليؼ المخزوف لألنتاج التاـ والمخزوف لألنتاج تحت
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التشغيؿ وتقميؿ مف وقت االنتظار والتحويؿ وتقمؿ الضياع وأختيار أفضؿ المجيزيف

لمتجييز بالكميات المطموبة وبجودة عالية وفي الوقت المحدد .
ٗ -تبيف إف السبب األخر الرتفاع

تكاليؼ االنتاج في الشركة العامة لمصناعات

الكيربائية ىو صغر حجـ الوجبة الواحدة ( يتـ انتاج ٓ٘ سخاف لموجبة ) مما يؤدي

الى تكرار وقت التنصيب والتنقؿ ومف ثـ الى زيادة في التكاليؼ .

٘ -مف مالحظة نتائج أوؿ مرة مف خالؿ ) (FTTولتقرير اليومي بالساعات يتبيف لنا

بأف قسـ لحاـ السخانات لمعمؿ الشركة العامة لمصناعات الكيربائية ىو االقسـ

األكثر حرجاً في صناعة السخاف الكيربائي بسبب أعتماده عمى المحاـ اليدوية وليس
الميكانيكية وكذلؾ الوقت الطويؿ المستغرؽ في عممية المحاـ عند مقارنتو مع بقية

االقساـ وبذلؾ يمثؿ عنؽ الزجاجة بالنسبة لالنتاج .

 -ٙأظير أستخداـ أداة توصيؿ الطمبات في الوقت المحدد ) ( OTDاف الشركة العامة
لمصناعات الكيربائية لـ تتمكف مف اكماؿ الطمبية خالؿ اسبوع ( )ٚيوـ فقد أستغرؽ

الوقت الى ٘ٔ يوماً وذلؾ بسبب أوقات االنتظارالخاص بنقؿ المنتجات نصؼ
المصنعة بيف المعامؿ ألكماؿ مراحؿ أألنتاج والذي بمغ ٘ ٜ.يوـ .

 -ٚعمى الرغـ مف قدـ مكائف االنتاج لمعمؿ السخانات العائد الى الشركة العامة
لمصناعات الكيربائية باالمكاف السيطرة عمى االنتاج واستمرار تشغيؿ االالت
والمعدات الخاصة بيا وجعميا تحت السيطرة في جميع مراحؿ االنتاج وبتناسؽ الوقت
بيف تمؾ المراحؿ مع عدـ توقؼ مكائف خالؿ العممية االنتاجية ومف خالؿ نتائج اوؿ

مرة مف خالؿ )  ) FTTالتي كانت تساوي  % ٜٓ.ٛفعالية تشغيؿ المعدات

). (OEE

 2-4التوصيات - :
بناء عمى ما ورد مف استنتاجات يعرض ىذا المبحث ألىـ التوصيات لمشركات (عينة البحث)
ً
فضالً عف أألقتراحات بإجراء بعض الدراسات المستقبمية ضمف توجيات ىذا البحث وكاالتي

-:
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ٔ -عمى الشركات بصورة عامة والشركات قيد البحث بصورة خاصة التفكير بالتحوؿ الى

االنتاج الرشيؽ بسبب تعدد احتياجات الزبائف وتغير اشكاؿ ومنافع المنتجات إذ ال

يسمح بإنتاج منتجات نمطية وبكميات واسعة  ،واف ذلؾ يستدعي التطمع نحو أقامة
نظـ وأدوات حديثة مثؿ التصنيع الرشيؽ والمحاسبة الرشيقة حتى تتمكف تمؾ

الشركات بمنتجاتيا مف منافسة السمع المنتجة محمياً والمستوردة مف الخارج .

ٕ -االىتماـ بخارطة تيار القيمة مف خالؿ نظاـ يظير فيو كافة االنشطة والخطوات

واالجراءات التي تتضمنيا كؿ دورة مف دورات العمؿ والتي تتضمف اعداد العامميف

والمكائف ووقت الدورة وأوقات التحويؿ والوقت المتاح لمعمؿ في شكؿ مخططات

أنسيابية تسيؿ فيميا مف قبؿ المستخدميف الداخمييف والخارجييف .

ٖ -االىتماـ بإعادة الترتيب الداخمي لمصنع الشركة العامة لمصناعات الكيربائية وذلؾ
لتقميؿ أوقات التحويؿ داخؿ القسـ أو بيف األقساـ المختمفة لتحقيؽ أفضؿ أنسياب

داخؿ المصنع  .وذلؾ عف طريؽ تحويؿ المكائف الموجودة في معمؿ المحاـ ( ماكنة
القطع الدائري وماكنة الدرفمة ) الى معمؿ الخراطة وبذلؾ يتـ توفير وقت ارساؿ

الصفائح الى معمؿ المحاـ واعادتيا الى معمؿ الخراطة .

ال سيما اف تمؾ المكائف

تعد مكممة
ىي ليست مف اختصاص معمؿ المحاـ العاـ بسبب طبيعة عمميا والتي ّ
الى معمؿ الخراطة حيث أظير البحث أمكانية تخفيض ٕٓ دقيقة عف كؿ وجبة

عمؿ .

ٗ -نوصي الشركة العامة لمصناعات الكيربائية باستخداـ الصبغ الباودر لمسخاف
الكيربائي بدالً مف الصبغ السائؿ  ،أذ يؤدي ذلؾ الى تخفيض ٓ٘  %مف كمفة

الصبغ  ،فضالً عف تحسيف الجودة التي يحدثيا ىذا البديؿ مف جانبي المطابقة
والمظير  .أو اف استخداـ انواع البميت المغموف او الفافوف يمكف اف يكوف البديؿ
عف صبغ الغالؼ الخارجي لعدـ تعرضو الى الصدأ والذي يكوف ذا لوف فضي ،
بعكس االنواع االخرى التي تحتاج الى صبغ  ،وبذلؾ يتـ تخفيض تكاليؼ الصبغ

كميا .
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ً تعمؿ الشركة العامة لمصناعات الكيربائية عمى وفؽ خطة سنوية بانتاج ٓ٘ٔ سخانا-٘
ٕٔ كيربائياً ويتـ توزيع االنتاج عمى شكؿ خطط شيرية وبذلؾ يتـ تنصيب المكالئف
 اما في السنة، ٕٔ دقيقة لكؿ وجبةٛ مرة مما يؤدي الى ضياع في الوقت بما يعادؿ

 وبالرغـ مف أف الشركة بأمكانيا مف انتاج. ٓٗٔ دقيقة سنوياٛ = ٔٔ × ٕٔٛ

ٓ٘ٔ سخاف ( الخطة السنوية بأكمميا) مف خالؿ وجبة واحدة وبذلؾ تتفادى الضياع
. في الوقت أعاله
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