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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف
في شركة فاين للورق الصحي  ،وكان منهج الدراسة المستخدم هو المنهج التجريبي الختبار تأثير
أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف في شركة فاين للورق الصحي  ،إذ تم استخدام
سلسلة القيمة لعرض أنشطة اإلنتاج بتفاصيلها وتحديد أماكن الهدر و الضياع هذا من جانب ،
ومن جانب أخر تم مقارنة منتجات الشركة بالمنتجات المنافسة عن طريق استخدام الكلفة
المستهدفة  ،وعدم تجاوز الحد األعلى للتكلفة المسموح بها  ،والبحث عن أساليب جديدة لتخفيض
تكلفة اإلنتاج .
كما تناولت الدراسة أساليب أخرى لتحقيق أهدافها  ،ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها
الدراسة ومنها استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة ( سلسلة القيمة  ،الكلفة المستهدفة ،تخفيض
المخزون ) لها اثر في تخفيض التكاليف بشكل مباشر وغير مباشر على المدى البعيد  ،كما
توصلت الدراسة إلى توصيات أبرزها  :ضرورة االلتزام بتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة التي
تم اختبارها على الشركة لما لها اثر في تخفيض التكاليف ،تخفيض المخزون االحتياطي  ،تطبيق
أسلوب سلسلة القيمة لما له اثر مباشر في خفض التكاليف وتحديد أماكن الهدر والقضاء عليه،
استخدام آالت احدث لزيادة كمية اإلنتاج بوقت اقل وطاقة اقل  ،توعية العاملين باألساليب المعنية
بتخفيض التكاليف  ،االلتزام بأداة الكلفة المستهدفة وجمع المعلومات المناسبة عن المنافسين

وادخال التعديالت المطلوبة في الوقت المناسب .
الكلمات المفتاحية :المحاسبة الرشيقة ،تخفيض التكاليف ،شركة فاين للورق الصحي
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Abstract
This study aimed to show the role of the Lean accounting tools in reducing costs of
(FINE) Company for Hygienic Papers . The study methodology used is the
experimental method to test the impact of the Lean accounting tools on reducing costs
of (FINE) Company for Hygienic Paper. Value chain has been used to show
production activities in details and determine the places of loss and waste. On the
other side, the company’s products are were compared with competitive products by
using target cost without exceeding the maximum level of the permitted cost and
looking for new methods in order to reduce production cost. This study used other
methods to achieve its aims. The most prominent results that study find out are the
following: using the Lean accounting tools ( value chain, target cost, and inventory
reduction) affect reducing costs directly and indirectly on the long-term. The study
finds out many recommendations which are: commitment in implementing the Lean
accounting tools which are examined on the company and which have a direct impact
on reducing costs, the spare inventory reduction, applying the value chain method
which has a direct impact in reducing costs and determining the places of waste, using
newer machines to increase production quantity in less time and energy, providing an

ن
awareness and knowledge to workers about certain methods to reduce costs,
commitment in target cost tool and gathering suitable information about competitors
and making the required modifications in the suitable time.

Keywords : Lean accounting , Cost Reduction , Fine Company For Hygienic Papers
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
 1-1مقدمة:
مع ظهور المحاسبة الرشيقة ) ،(Lean Accountingوما أظهرته من منافسةة شةديدة فةي ظةل
التط ةةورات التكنولوجي ةةة م ةةن الق ةةرن الماض ةةي م ةةن تغيية ةرات ف ةةي ش ةةتا المج ةةاالت االقتص ةةادية للنظ ةةام
اإلنتةةاجي الرشةةيق ،الةةذي يتعامةةل مةةع القضةةايا الرئيسةةة التةةي تعةةد مةةن المبةةادئ األساسةةية لهةةذا النظةةام
وهي تقليل الهدر ،والتحسين المستمر.
فالمحاسةةبة والرقابةةة والقيةةاا واإلدارة كلهةةا طةةرق تظهةةر التفكيةةر واإلنتةةاج الرشةةيد للمحاسةةبة
الرشةةيقة ،التةةي تجعةةل عمليةةة اتخةةاذ الق ةرار ممكنةةة وسةةهلة مةةن خةةالل تقةةديم البيانةةات وامكانيةةة فهمهةةا
للمعلومة ة ة ةةات ،والغة ة ة ةةاء الحة ة ة ةةاالت لية ة ة ةةر الضة ة ة ةةرورية المتعلقة ة ة ةةة بالمحاسة ة ة ةةبة التقليدية ة ة ةةة ،وقة ة ة ةةد وردت
عبةةارة )(diligentفةةي بعةةض الد ارسةةات علةةا أنهةةا رشةةيقة ،وأخةةر وردت كلمةةة ( )leanعلةةا أنهةةا
رشيقة وتم البحث في الدراسات لمعرفة أيهما أقرب للرشاقة المعنية بالدراسة الحالية وتم اعتماد كلمة
( (leanعلا أنها رشيقة وكونها معتمدة في دراسات سابقة عربية .
فالمحاسبة الرشيقة من الناحية المحاسبية تعني الرقابة والقياا واألساليب اإلداريةة التةي
تعكةةا حقيقةةة التفكيةةر الرشةةيد والممارسةةات الصةةحيحة ،وأنهةةا تصةةنع أفضةةل الق ة اررات بواسةةطة أدواتهةةا
المحكمة  ,والمفهومةة  ,وصةحة ,و موثوقيةه المعلومةات  ,كمةا أنهةا تعمةل علةا تةوفير الوقةت والمةال
من خالل القضاء علا أللب الضياعات المقترنة بالمحاسةبة التقليديةة ,فالمحاسةبة كانةت مةن ضةمن
هةةذا المتغي ةرات  ,األمةةر الةةذي دع ةا جميةةع المهتمةةين فةةي مجةةال محاسةةبة التكةةاليف إلةةا العمةةل علةةا
تطوير األساليب التقليدية في المحاسبة بشكل خاص  ،فالهدف األساسي مةن المحاسةبة الرشةيقة هةو
القضاء علا الضياع الذي يصاحب عمليات اإلنتاج ,والتشةغيل ,وتسةريع العمليةات ,والحةد مةن وقةوع
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األخطةةاء ,والسةةرعة فةةي تلبيةةة متطلبةةات الزبةةائن والسةةوق و ومةةن ثةةم تقليةةل التكةةاليف

(okpala,

).2013

ومةةع ظهةةور هةةذا النةةوع مةةن المحاسةةبة فإنهةةا تتبةةع مةةنهج جديةةد ,يعمةةل علةةا زيةةادة الفائةةدة مةةن
خالل اتصالها بثقافة الترشيد ,والعمل علا قياا األثر المالي من أجل تحسين الوحدات االقتصادية
ف ةةي النظ ةةام اإلنت ةةاجي ,وم ةةا ت ةةوفرا م ةةن ت ةةدفقات للقيم ةةة  ،فإنه ةةا تع ةةد الطريق ةةة الجدي ةةدة ف ةةي احتس ةةاب
التكةةاليف ,وذلةةع علةةا أسةةاا القيمةةة ومةةن خالله ةا يكةةون هةةدف التكلفةةة هةةو التةةدفق للقيمةةة بةةدالً مةةن
المنتجات ،حيث أنها تدفع نحو التحسن الطويل األجةل بواسةطة إعةداد القياسةات وتقةارير المعلومةات
بشكل كامل ،والمتضمنة تخفيض التكاليف من أجل إنتاج خالي من الضةياع و الهةدر  ,و للوصةول
له ةةذا الن ةةوع م ةةن اإلنت ةةاج فإنه ةةا تق ةةوم ف ةةي تطبيقه ةةا للعملي ةةات المالي ةةة م ةةن خ ةةالل م ةةا تتض ةةمنه تك ةةاليف
الش ة ةةركات لتي ة ةةار القيم ة ةةة والمخ ة ةةزون وتع ة ةةديلها للقة ة ةوائم المالي ة ةةة لتتض ة ةةمن معلوم ة ةةات لي ة ةةر المالي ة ةةة.
).(Stephen & Louay, 2010
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 5-1مشكلة الدراسة وأسئلتها :
كثية اًر مةا ي ارفةق تطبيةق المحاسةبة التقليديةة مةن القصةور فيمةا تقدمةة مةن معلومةات مةن خةالل
مقاييا األداء المالي ,والحد من الضياع و الهدر في الموارد ,والوقت  ,و مع تطور نظةم اإلنتةاج و
أسةةاليبه  ,توج ةةب إيج ةةاد نظ ةةم وط ةةرق محاس ةةبية تواك ةةب ذلةةع التط ةةور لي ةةتالءم م ةةع م ةةا تتبن ةةاا (الوح ةةدة
االقتصادية ) من نظةام إنتةاجي جديةد ورشةيق  ,وذلةع لتمكةين الشةركة مةن تقةديم معلومةات تسةهم فةي
احتساب اإليراد المالي  ،وتسهم كذلع بشكل أساسي في الحد من الضياع والهةدر فةي المةوارد ،وهةذا
ما يمكن أن تسهم به وتقدمه المحاسبة الرشيقة في خفض التكةاليف ,مةن خةالل أسةاليبها المسةتخدمة
المتضةمنة فةي أسةئلة الد ارسةة ولتحقيةق ذلةع يمكةن حةل المشةكلة مةن خةالل اإلجابةة عةن سةاال رئةيا
مفادا :
(ه ةةل أن اس ةةتخدام أدوات المحاس ةةبة الرش ةةيقة ي ةةادي إل ةةا تخف ةةيض التك ةةاليف ف ةةي ش ةةركة ف ةةاين لل ةةورق
الصحي؟ )
ويتفرع من هذا الساال ثالثة أسئلة فرعية كما مبين أدناا:
 -6هل أن استخدام سلسلة القيمة يادي إلا تخفيض التكاليف في شركة فاين للورق الصحي؟
 -2هل أن استخدام الكلفة المستهدفة يادي إلا تخفيض التكاليف في شركة فاين للورق الصحي؟
 -3هةةل أن اسةةتخدام الحجةةم األمثةةل للمخةةزون يةةادي إلةةا تخفةةيض التكةةاليف فةةي شةةركة فةةاين للةةورق
الصحي؟
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 0-1أهداف الدراسة:
من خالل الدراسة الحالية يتوخا الباحث تحقيق األهداف التالية:
 .6ع ةةرض المف ةةاهيم و المب ةةادئ األساس ةةية الت ةةي تق ةةوم عليه ةةا نظ ةةم المحاس ةةبة الرش ةةيقة بالمقارن ةةة م ةةع
المحاسبة التقليدية .
 .2عرض وتحليل خطوات تطبيق نظام المحاسبة الرشيقة كأداة لتخفيض التكاليف.
 .3تقةةديم أمثلةةة مستخلصةةة مةةن الممارسةةة المهنيةةة علةةا كيفيةةة االسةةتفادة مةةن تطبيةةق نظةةام المحاسةةبة
الرشةةيقة فةةي خفةةض التكةةاليف وتحسةةين األداء ،مةةن خةةالل تطبيةةق ذلةةع علةةا شةةركة فةةاين للةةورق
الصحي .
 .5محاولة بيان كيفية تقليل الفاقد والهةدر فةي المةوارد والوقةت المسةتنفذين فةي العمليةة اإلنتاجيةة بمةا
يحقةةق االسةةتخدام األمثةةل للم ةوارد واإلمكانةةات ،مةةن خةةالل تطبيةةق ذلةةع علةةا شةةركة فةةاين للةةورق
الصحي .

 8-1أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أن التحول من استخدام األساليب التقليدية في تخفيض التكاليف إلا
اس ةةتخدام مفه ةةوم المحاس ةةبة الرش ةةيقة م ةةن خ ةةالل بع ةةض أدواته ةةا كسلس ةةلة القيم ةةة ،والكلف ةةة المس ةةتهدفة
وتخفةيض المخةةزون ؛ وذلةةع مةةن أجةل توجيةةه المةوارد المتاحةة بشةةكل فعةةال وكفةا ,والتقليةةل مةةن الفاقةةد
والهةةدر مةةن الم ةوارد ,و رفةةع أداء العمليةةات اإلنتاجيةةة بمةةا يةةنعكا علةةا تخفةةيض تكةةاليف اإلنت ةاج ,
وتةوفير معلومةةات سةريعة لكافةةة المسةةتويات اإلداريةةة فةةي الشةةركات الصةةناعية ,وبةةاألخص شةةركة فةةاين
للورق الصحي  ,فضال عن توفير طريقة جديدة في احتساب التكةاليف وحسةب التوسةع فةي األنشةطة
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اإلنتاجيةةة  ,لتشةةمل أنشةةطة الم ةوارد والمخةةزون وتهيئةةة متطلبةةات الجةةودة بمةةا يةةادي إلةةا تحقيةةق رض ةا
الزبون والعاملين.

 5-1فروض الدراسة -:
يس ةةتند البح ةةث إل ةةا فرض ةةية رئيس ةةة مفاده ةةا (( :إن تطبي ةةق أدوات المحاس ةةبة الرش ةةيقة ي ةةادي إل ةةا
تخفيض التكاليف في شركة فاين للورق الصحي ))  ،وتتفرع من هذا الفرضية ثالث فرضيات كمةا
مبين أدناا :
 -6إن تطبيق سلسلة القيمة علا شركة فاين للورق الصحي يادي إلا تخفيض التكاليف .
 -2إن تطبيق الكلفة المستهدفة علا شركة فاين للورق الصحي يادي إلا تخفيض التكاليف .
 -3إن تطبيق الحد األمثل للمخزون علا شركة فاين للورق الصحي يادي إلا تخفيض التكاليف .

 0-1حدود الدراسة:
 1-0-1الحــدود المكانيــة :ستقتصةةر هةةذا الد ارسةةة علةةا شةةركة فةةاين لصةةناعة الةةورق الصةةحي
والتي تختص بإنتاج الورق الصحي والعمليات التحويلية إلنتاج المناديل.
 5-0-1الحدود الزمنية  :تم تطبيق هذا الدراسة في عام .2264
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 7-6محددات الدراسة:
الصعوبات التي واجهها الباحث في جمع بعض البيانات المالية التي تخص
شركة فاين للورق الصحي ،وأن الشركة لير مدرجة في بورصة عمان .
 4-1تعريفات الدراسة :
 1-4-1المحاسبة الرشيقة:
هي مجموعة من المبادئ والطرق لتقليل التكلفة من خالل تبسيطها لإلجراءات والعمليةات
وتحديةةدها لألنشةةطة (عديمةةة الفائ ةةدة) التةةي ال تضةةيف قيم ةةة ،ومةةن ثةةم حةةذفها بم ةةا يةةوفر مةةن الجه ةةد
والكلفة. (Blackstone & James 2005) .
ويعةةرف ) (Solomon& Fullerton.2007المحاسةةبة الرشةةيقة علةةا أنهةةا نظةةام محاسةةبة
لتقليل استهالع الموارد التي ال تضيف قيمة للمنتج أو للخدمات من وجهة نظر الزبون.

 5-4-1تخفيض التكاليف
ويقصةةد بتخفةةيض التكةةاليف االنتقةةال مةةن مسةةتو تكةةاليف حةةالي إلةةا مسةةتو أقةةل منةةه (علةةا
سةةبيل المثةةال جلةةة جديةةدة تةةادي نفةةا العمليةةات بتكلفةةة أقةةل ،أو تعطةةي إنتةةاج أكبةةر بةةنفا التكلفةةة .أو
عندما يستخدم في اإلنتاج مادة خام جديدة ذات تكلفة أقل من تكلفةة المةادة المسةتخدمة مةن قبةل .أو
عن طريق تغيير نظام العمةل كوسةيلة للقضةاء علةا الوقةت الضةائع ،أو لتخفةيض تكلفةة وقةت العمةل
اإلضةةةافي ،أو عنةةةدما تعةةةد جةةةداول صةةةيانة منتظمةةةة لص ةةيانة ا الت والمعة ةةدات)
)Chapman, 2008

.

&

(Arnold,
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 0-4-1سلسلة القيمة:
مجموعة من األنشطة والوظائف المتتالية التةي يةتم مةن خاللهةا إضةافة قيمةة ،أو منفعةة إلةا
المنتجات ,أو الخدمات من البداية عندما كانت مجرد أفكار والا النهاية عندما تستهلع من العمةالء
ر بالتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع) Horngren : 2000) .
,و مرو اً

.

 8-4-1الكلفة المستهدفة:
ةاء علة ةةا سة ةةعر البية ةةع التنافسة ةةي ,
أداة لتخطة ةةيط ال ة ةربا وادارة التكلفة ةةة وتحدية ةةد التكة ةةاليف بنة ة ً
وتخفةيض التكةةاليف مةةن خةةالل الد ارسةةة والتحليةةل لخصةائص المنةةتج والوظةةائف األكثةةر أهميةةة بالنسةةبة
للزبون . ( Coskun . 2001).
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة

 1-5مفهوم المحاسبة الرشيقة وتعريفها:
تعةةد المحاسةةبة الرشةةيقة أفضةةل برنةةامج للتحسةةين المسةةتمر ,والةةذي أصةةبا معروف ةاً فةةي مجةةال
األعمةةال فةةي السةةنوات األخي ةرة ،فةةإن مصةةطلا الرشةةاقة مةةن الناحيةةة المحاسةةبية تعنةةي مجموعةةة مةةن
األدوات التي تساعد في تحديد الضةياع والقضةاء عليةه ،إذ ال يضةيف الضةياع قيمةة للعمةل وتحسةين
النوعية ,في حين تعمل المحاسبة الرشيقة علا تخفيض وقت اإلنتاج والتكلفةة ,وقةد تبنةت العديةد مةن
الشةةركات تقنيةةة المحاسةةبة الرشةةيقة ،التةةي تختلةةف عةةن بةةاقي تقنيةةات المحاسةبة مةةن خةةالل الفوائةةد التةةي
تقدمها  ,ومن خالل مةا تتبنةاا الشةركات هةو إيجةاد نظةام للتطةوير والتحسةين فةي مجةال العمةل ,وذلةع
وفقاً لما تعمل عليه نظرية اإلدارة ,و وجود نظام عملي يساعد علا التقليل في التكلفة وهدر الوقت
مةةن أجةةل إرضةةاء العمةةالء فةةإن تبنةةي الشةةركات لنظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة هةةو العمةةل علةةا التحسةةين
المستمر من أجل التسويق والبيع ،والمشتريات ).(Maskell & Frances, 2007
كمةةا أن الشةةركات التةةي تسةةتخدم وتطةةور نظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة الةةذي أصةةبا مفض ةالً مةةن
خالل ما يقوم عليه من تغييرات مطلوبة لمواكبة التحوالت والتغيرات التي تحدث في نظام المحاسةبة
والت ةةي ق ةةد تص ةةبا لي ةةر مناس ةةبة ،و تبح ةةث بع ةةض الش ةةركات خصوص ةةا بع ةةد فهمه ةةا للتكلف ةةة المتعلق ةةة
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بالعمليةةات وتيةةار القيمةةة عةةن نظةةام يسةةاعد علةةا تحقيةةق أهةةدافها ،وهةةذا ال يمكةةن دعمةةه إال مةةن خةةالل
المحاسبة الرشيقة ).(Grattan, & Swartz, 2011
وهةةي جةةزء مةةن نظةةام متكامةةل وأسةةلوب إداري أصةةبا شةةائعاً فةةي مجةةال العمةةل فةةي السةةنوات
األخيرة ،وهو نظام يجب أن يقلل الحاجة إلا التقارير وتحليل القةيم التةي تكةاد تةذكر ،وهةذا يعنةي أن
فروق التكاليف في (اإلنتاج ،العمليات ،التوظيف ،المعدات) سوف تنخفض (Richard E. & Karen
)Main, 2007

وممةةا تقةةدم فالمحاسةةبة الرشةةيقة بنظةةر الباحةةث هةةي أسةةلوب عمةةل مةةنظم يعتمةةد علةةا أدوات
وتقنيةةات تسةةتخدم مةةن اجةةل تقليةةل الفاقةةد والهةةدر فةةي المةوارد الماليةةة ،والجهةةود البشةرية ،ومةةن ثةةم فهةةي
تسةةهم فةةي تقةةديم معلومةةات ذات قيمةةة للشةةركة تمكنهةةا مةةن المنافسةةة فةةي األسةواق ممةةا يةةادي ذلةةع إلةةا
تخفيض التكاليف.

 5-5هدف المحاسبة الرشيقة:
إن الهةةدف األساسةةي للمحاسةةبة الرشةةيقة هةةو خلةةق قيمةةة للزبةةون عةةن طريةةق رسةةم تةةدفقات القيمةةة لتلبيةةة
احتياجةةات الزبةةائن ,حيةةث تتةةألف تةةدفقات القيمةةة مةةن عمليةةات ذات صةةلة ببعضةةها ,تبةةدأ م ةن طلةةب
الزبون وتنتهي عند استالمه للطلبية  ,والتركيةز علةا تقليةل الهةدر فةي الوقةت والمةوارد التةي تصةاحب
هة ةةذا العملية ةةة ,وتعة ةةد نظة ةةام المحاسة ةةبة الرشة ةةيقة نظام ة ةاً لتنظة ةةيم وادارة وتطة ةةوير اإلنتة ةةاج  ,والعملية ةةات
والم ةةوردين  ،أرض ةةاء الزب ةةائن بحي ةةث ت ةةتم عملي ةةة اإلنت ةةاج بأق ةةل تك ةةاليف ووق ةةت Burcher.2221( .
&)Bhasin
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 0-5مستقبل المحاسبة الرشيقة:
تعد المحاسبة الرشيقة في مراحلها األولا ويصةعب توقةع مةا إذا كانةت ستسةتقر بةذلع وتبقةا
كمةةا هةةي أو أنهةةا سةةتتغير ،وألنةةه ليةةر واضةةا مةةا إذا كانةةت قةةد عرض ةت بشةةكل كةةافي أم ال ،وذلةةع
العتبارها نظام حديث أو أنها نظةام قةديم ،وأنةه مةن المحتمةل أن يتسةم قبةول نظةام المحاسةبة الرشةيقة
بشكل أوسع من قبل الشركات التي تبنةت هةذا النظةام أم ال ،مةع العلةم بةأن أنظمةة المحاسةبة األخةر
سوف يستمر استخدامها في الشركات علا األقل في المد القريب.
وقد ظهر ساالين رئيسيين عن مستقبل المحاسبة الرشيقة:
 -6هل من الضروري أن تتبنا جميع الشركات نظام المحاسبة الرشيقة لتحقيق الفائدة؟
 -2هةةل مةةن الضةةروري أن يتخلةةا المحاسةةبين عةةن نظةةام المحاسةةبة التقليديةةة ،وتبنةةي نظةةام جخةةر ليةةتم
استخدامه في التخطيط ،قياا األداء ،التسعير والتحسين(Johnson & Tomas, 2006) .
و أن الجهةةود يجةةب أن توجةةه لتخفةةيض تكلفةةة العناصةةر و لتحقيةةق ثةةروة أكبةةر وأن المحاسةةبة
الرش ةةيقة تواج ةةه نف ةةا االختب ةةار ،و أن عملي ةةة التحس ةةين والتط ةةوير والقي ةةاا وكتاب ةةة التق ةةارير واعط ةةاء
نتائجهةةا يمكةةن أن تتسةةم باسةةتخدام أنظمةةة أخةةر  ,ومةةن خةةالل هةةذا التحسةةينات التةةي يمكةةن إجرااهةةا
مبكة ة اًر أن تح ةةول إل ةةا الرش ةةاقة؛ وذل ةةع م ةةن أج ةةل فس ةةا المج ةةال لألش ةةخاص المحاس ةةبين للعم ةةل عل ةةا
تغييرات أخر للمحاسبة الرشيقة ،ومما ال شع فيه أن المشاريع المبكرة تحسن العمليات التةي سةوف
يتةةأخر اسةةتبعادها ،ولكنهةةا تعةةد بدايةةة جديةةدة إلدخةةال المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي األعمةةال التجاريةةة ,و أن
بإمكةةان المةةدراء البقةةاء واالسةةتمرار والتحسةةين والتطةةوير بةةدون أنظمةةة المحاسةةبة ولكةةن باالعتمةةاد علةةا
معرفتهم كما كانوا في السابق (Johnson & Tomas, 2006).
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 8-5دوافع المحاسبة الرشيقة:
م ة ةةن خ ة ةةالل التط ة ةةور الكبي ة ةةر الحاص ة ةةل ف ة ةةي كاف ة ةةة النة ة ةواحي االقتص ة ةةادية و االجتماعي ة ةةة و
التكنولوجية  ,يمكن القول أنه أصبحت أنظمة المحاسبة الحالية لير كافيةة ,وأصةبا مةن الضةروري
إيجاد نظام محاسبة جديد للشركات يعمل علةا تحسةين  ,وتطةوير وزيةادة الكفةاءة للشةركة  ,مةن أجةل
العمةةل علةةا إيجةةاد تحسةةينات فةةي جةةودة اإلنتةةاج  ,وسةةرعة التسةةليم وتخفةةيض التكلفةةة ،يتوجةةب علةةا
الشركة االعتماد علا نماذج أخر في التصنيع ,ومنها التصةنيع الرشةيق مةن أجةل عمةل التحسةينات
فةةي اإلنتةةاج والجةةودة وأشةةكال التوصةةيل ،لةةذا يتطلةةب االنتقةةال مةةن الطةةرق التقليديةةة القديمةةة( ،الةةدفع
واالسةةتثمار) ،إل ةةا ط ةةرق جدي ةةدة  ،تتمث ةةل ف ةةي ت ةةدفق تيةةار القيم ةةة ،ويتطل ةةب أيضة ةاً التح ةةول م ةةن عق ةةد
الصفقات والمعامالت إلا تنفيذ العمليات.(Blackstone & Cox, 2005) .

 2-5أختالف المحاسبة التقليدية عن المحاسبة الرشيقة:
ترتبط المحاسبة التقليدية بشكل طبيعي باإلنتاج الواسع علا أساا مبدأ ما توفرا الزيادة في
اإلنتاج من أمان للشركة من أجل تلبية احتياجات الزبائن ,وهذا يعد ماشر تهديد الستم اررية الشةركة
(المنظمةةة) وهةةذا نقةةيض للمنظمةةة ؛ وذلةةع مةةن خةةالل اسةةتخدام الحصةةص الكبيةرة فةةي اإلنتةةاج لغةةرض
تحقيق أهدافها التي تتضمن خدمة الزبون عن طريق توفير مستويات تجهيز عالية ،وتوفير هةوام
كبيةرة لالسةةتغالل األمثةةل ،واجةراء الحسةةابات التفصةةيلية المرتبطةةة بالتكةةاليف الفعليةةة لكةةل مركةةز كلفةةة،
ومتابعة تكاليف المنتج المعياريةة ومحاولةة إنجازهةا ،والعمةل علةا تخصةيص التكةاليف ليةر المباشةرة
باستخدام ساعات القو العاملة الضرورية لصنع المنتج ).(Gamble & Wilkinson, 2004
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وتعد المحاسبة الرشيقة هي انعكاا اإليرادات الفعلية بشكل أصدق من المحاسةبة التقليديةة،
ونظام تخفيض التكاليف علا عكا المحاسبة التقليدية ،فهي تهدف بشكل عام لتقليةل التكةاليف فةي
جمية ةةع مفاصة ةةل الشة ةةركة لزية ةةادة ربحيتهة ةةا ،فالنظة ةةام المحاسة ةةبي التقلية ةةدي قة ةةد ية ةةادي إلة ةةا التشة ةةويهات
واالنحرافات حيث هناع العديد من الدراسات أثبتت أن المحاسبة التقليدية توفر معلومات لير دقيقةة
وال تاثر في توفير أجواء مناسبة للتحسين المستمر ).(Abdel Maksoud at,al 2005
كما إن نظام المحاسبة التقليدية ال يوفر أساليب لدعم اإلدارة والمعلومات المقدمة من خالله
تكةةون ليةةر كافيةةة للتعامةةل مةةع العمليةةات المعقةةدة  ,هةةذا األسةةاليب والتقةةارير تكةةون مناس ةبة فقةةط فةةي
عمليةةات اإلنتةةاج الضةةخمة ,عةةالوة علةةا ذلةةع فةةان أسةةاليب المحاسةةبة التقليديةةة تقةةدم معلومةةات ليةةر
واضةةحة متعلقةةة بعمليةةة اإلنتةةاج والبيةةع ,وهةةذا مةةا يفسةةر قيةةام العديةةد مةةن الشةةركات فةةي الةةدول المتقدمةةة
صناعياً باالنتقال من نظام المحاسبة التقليدية ,إلا نظام المحاسبة الرشيقة ،ألنها تعد نظام واضةا
ومفهةةوم ويسةةهل القيةةام بالعمليةةات المحاسةةبية المتعلقةةة بالتكلفةةة وتحقيةةق القيمةةة للزبةةون.

(Okpala,

).2013
وعلةةا الةةرلم مةةن االختالفةةات بةةين المحاسةةبة الرشةةيقة والتقليديةةة أالنةةه هنةةاع العديةةد مةةن أوجةةه
الشبة بين طرق المحاسبة التقليدية والمحاسبة الرشيقة وكما ذكرها ( )Maskellفي أدناا:
 التركيز علا األداء الصحيا. تحضير تلخيص صغير عن التكلفة المستهدفة لتيار القيمة. تمكين عملية اتخاذ القرار وعمل التقارير باالعتماد علا صندوق النقاط )  )Box Scourالةذييظهر الحالة الفعلية للشركة عبر تقاريرا وايضاحاته األسبوعية .
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 القيام بأعداد تقارير مالية في األوقات المحددة من قبل الشركة سهلة الفهم للجميع. تحديد الميزانية التقليدية من خالل المبيعات الشهرية. االعتماد علا التكلفة كأساا للتسعير. (Maskell, 2000( .خالصة لما ذكر أعالا :
يةةر الباحةةث ممةةا تقةةدم أن المحاسةةبة التقليديةةة تشةةترع مةةع المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي أوجةةه عديةةدة فيمةةا
يخةةص القيةةام بإعةةداد التقةةارير الماليةةة والميزانيةةة و عمليةةة تقةةيم األداء أال انةةه مةةع التقةةدم و التطةةور و
المنافسةةة بةةين الشةةركات نالحةةظ ت ارجةةع للوسةةائل التقليديةةة فةةي التقيةةيم و القيةةاا وهةةذا مةةا سيوضةةا فةةي
الفقرة الالحقة .

 0-5خطوات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات:
ويةةر ( (Huntzingerانةةه بةةالرلم مةةن االختالفةةات الموجةةودة بةةين المشةةاريع إال أن هنةةاع
بعض الخطوات لتطبيق المحاسبية وهي كا تي:
 ربط تدفق القيمة مع األهداف االستراتيجية. تطوير وتحسين التسعير لتدفق القيمة والربا وتحديد أماكن فقدان تدفق القيمة. تعلةةيم المةةدير والطةةاقم المةةالي اسةةتراتيجية تةةدفق القيمةةة مةةن أجةةل عمليةةة اتخةةاذ الق ةرار باسةةتخدامأدوات المحاسبة الرشيقة.
 -تحليل بيانات التكلفة لدعم العمليات المحاسبية الرشيقة.
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 حذف المعامالت المعقدة من العمليات المالية. يعتمد التسعير علا حساب التكاليف وتحديد نقطة التعادل واألسواق المنافسة. تعليم جميع أفراد الطاقم في جميع المستويات للمشاركة في العمليات الصعبة. -تدريب وتطوير قادة الماسسة علا نظام المحاسبة الرشيقة.(Huntzinger, JR, 2007) .

 7-5فوائد المحاسبة الرشيقة:
هناع العديد من الفوائد للمحاسبة الرشيقة:
فنظام المحاسبة الرشيقة صمم لجمع المعلومات من خالل تيار القيمةة ،فةي حةين أن أنظمةة
المحاسبة األخر تقوم بجمع البيانات من خالل األقسام وهذا األقسام لديها كيانات وظيفية ،وقامةت
المحاسبة الرشيقة بتسليط الضوء علا مشكلتين رئيستين:
 -6التأثير السلبي لتخفيض حجم المخزون.
 -2توفير الطاقة الزائدة.
واذا تةةم تنظةةيم األقسةةام مةةن خةةالل تيةةار القيمةةة ،سةةوف يصةةبا باإلمكةةان ألنظمةةة المحاسةةبة
األخر جمع معلومات التكلفة مفصلة.


وقد ساهمت المحاسبة الرشةيقة بةأن تكةون تقةارير المحاسةبة أكثةر وضةوحاً لةيمكن فهمهةا بشةكل
أكب ةةر ،حي ةةث يق ةةدم نظ ةةام المحاس ةةبة الرش ةةيقة معلوم ةةات أكث ةةر دق ةةة للم ةةدراء ،وأن عملي ةةة تكة ةرار
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التقارير متاحة ألي نظام محاسبة يريد القيام بها ،والمشةكلة ليسةت فةي سةرعة القيةام بالعمليةات
الحسابية وانما بالحصول علا النتيجة الفعلية ،كما وتستخدم المحاسبة الرشيقة
كماشةةرات أداء رئيسةةي ) (Key Performance Indicatorsوالتةةي تحتةةوي علةةا مقيةةاا أكثةةر
وضوحاً للمدراء ،حيث أشار ) (Maskellإلا أن شركات الصناعية تحتاج إلةا قياسةات األداء فةي
ثةةالث مسةةتويات مختلفةةة علةةا األقةةل :قياسةةات خليةةة اإلنتةةاج ،قياسةةات تيةةار القيمةةة ،قياسةةات مسةةتو
الشركة وخطتها ).(Maskell & Baggaley, 2006


ويعمل نظام المحاسبة الرشيقة علا تقليةل الحاجةة إلةا التقةارير ,و مقةاييا التحليةل للقةيم التةي
تك ةةاد إن ال ت ةةذكر ،وه ةةذا يش ةةير إل ةةا أن العملي ةةات أص ةةبحت أص ةةغر وأن ةةه ال يوج ةةد ف ةةروق ف ةةي
تك ةةاليف اإلنت ةةاج  ,العملي ةةات ،الم ةةوظفين ،المع ةةدات والطل ةةب ,وبالنتيج ةةة ف ةةإن نظ ةةام المحاس ةةبة
الرشةةيقة تعمةةل علةةا تقليةةل الهةةدر والضةةياع فةةي الم ةوارد و األنشةةطة التةةي ال تضةةيف أي قيمةةة
للعملية اإلنتاجية  ,كما عمل النظام علا توفير مساحة أكبر للعمل ،و علا زيادة اإلنتاجية و
تحسين ورفع قيمةة وجةودة المنةتج ,ويتوقةع مةن الشةركات التةي تسةتخدم نظةام المحاسةبة الرشةيقة
تقليل وقت تجهيز الطلبات  ،و تقليل التالف في العملية اإلنتاجية  ،و زيادة احتمالية استخدام
الم ةوارد ،تحسةةين قيمةةة المنةةتج ،زيةةادة اإلنتاجيةةة ،تقليةةل الكلفةةة ,وقةةد أشةةارت الد ارسةةات إلةةا إن
استخدام نظام المحاسبة الرشيقة قد يةوفر عةدة إيجابيةات ومنهةا  %12تةوفير الوقةت ،و %52
مكان أفضل لالستخدام %42 .انخفاض نسبة الوقةوع بالخطةأ %42 .تحسةين الجةودة%22 .
زيادة اإلنتاج ).(Evans & Lindsay, 2008
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كمةةا ويعمةةل نظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة علةةا تحقيةةق رضةةا العمةةالء ،وتشةةجيع وتحفيةةز المةةوظفين،
وتحسين بيئة العمل وخفض التكلفة ،وتحقيق ردود فعل ايجابيةة فةي السةوق ،وتأسيسةا علةا مةا
تقدم يمكننا القول بأن نظام المحاسبة الرشيقة يعمل علا تقليل الوقت بين طلب العميل
ووقت تنفيذ ذلع الطلب ،تحديد وتخفيض نسبة الوقوع بالخطأ ويصبا هناع مرونة أكثر للعمل،
ورفةةع كفةةاءة العمةةال ،وأن تبنةةي الشةةركات لنظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة قةةد يعةةود بفوائةةد تسةةاعد علةةا
تطوير عمل الشركة من خالل أوجه عديدة منها :

 التركيز علا الماثرات ،والتي تعطي صورة أوضا لجميع المستويات والعمليات للشركة. سهولة تحديد احتمالية تطوير جميع المجاالت. تسهيل وتبسيط التقارير والحد من الوقوع في الخطأ وتخفيض التكاليف. الوضوح وسهولة الفهم من قبل أي شخص. الرقابة المالية علا تيار القيمة. إستراتيجية تحديد األسعار ،والتي تبدأ من قيمة المنتج وصوالً للعميل. وصةةول المعلومةةات الض ةةرورية والحصةةول عليه ةةا فةةي الوقةةت المناس ةةب بمةةا يقل ةةل الكلفةةة والجه ةةدوالوقت .(Evans & Lindsay, 2008) .
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 4-5مبادئ المحاسبة الرشيقة:
إن من أهم المبادئ الرئيسية للمحاسبة الرشيقة ،هو تحديد القيمة لكل منتج أو خدمة ،والتخلص من
الخط ةوات ليةةر الضةةرورية فةةي كةةل مرحلةةة مةةن م ارحةةل تةةدفق القيمةةة ،وللمحاسةةبة الرشةةيقة العديةةد مةةن
المبادئ المهمة التي لها دور كبير في تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج وكما بينها كل من
( (Richard ,1996و ( )Karlsson & Ahlstrom, 1996أدناا :
 تحديد قيمة المنتج من وجهة نظر العميل. خلق فرص مناسبة لنشاطات ذات قيمة. تحسين العمليات لتحقيق أعلا قيمة ممكنة وبدون خسائر. الحد والقضاء علا الوظائف والمنتجات لير الضرورية. المخزون الصفري من خالل استخدام نظام . JIT تقليل الروتين في العمل لتحسين عملية االتصال بين األقسام . تقليل روتين العمل لتحسين عملية االتصال. التقليل من وقت التصنيع والتصميم. تحسين جودة المنتج. -التقدم المستمر إلنتاج منتجات جديدة.(Richard, 1996) . .
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 القضاء علا العناصر التي ليا لها قيمة. عملية التحسين المستمر. تعدد مراكز الرقابة لسهولة السيطرة علا العمل . ق اررات لير مركزية لمرونة اكبر في العمل . وظائف تكاملية لتقليص حلقة العمل . نظام المعلومات (العامودي  /الرأسي).(Karlsson & Ahlstrom, 1996) .وتعتب ةةر ه ةةذا المب ةةادئ جميعه ةةا والت ةةي تمث ةةل مجموع ةةة األفع ةةال والت ةةي يج ةةب أن تاخ ةةذ بع ةةين
االعتبار عند تنفيذ نظام المحاسبة الرشيقة.

 9-5خصائص وصفات المحاسبة الرشيقة:
وهي كما بينها ): (Maskell & Baggaley, 2003
 تقديم معلومات دقيقة لتسهيل عملية اتخاذ الق اررات. تخفيض التكلفة ،الوقت والحد من المنتجات عديمة الفائدة. تحديد الوفرات المالية للمحاسبة الرشيقة والتركيز علا اإلستراتيجية التي تتطلب إدراع الفوائد. التشجيع علا عملية تحسين المحاسبة الرشيقة علا المد البعيد. -تقديم الدعم األفضل للزبون .
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 تشجيع الشركة للتركيز علا قياا القيمة للعمالء . قياا أداء اإلدارة في العوامل الداخلية والخارجية. التشجيع والتحفيز من خالل التحدي ونقل المساولية داخل المنظمة. االنتباا للشخص الذي يقوم باتخاذ الق اررات والشخص الذي يتحمل المساولية. االعتماد علا طلب واحتياجات العميل لتحقيق الرضا له . -إنشاء لوحة عن نظام المعلومات.(Maskell & Baggaley, 2003) .

 13-5معوقات تطبيق أساليب المحاسبة الرشيقة:
واجه ةةت المحاس ةةبة الرش ةةيقة العدي ةةد م ةةن المعوق ةةات الت ةةي ل ةةم يلحظه ةةا الم ةةدراء ؛ ألنه ةةم ك ةةانوا
يتطلع ةةون إل ةةا معلوم ةةات أفض ةةل لتنظ ةةيم عملي ةةاتهم ،بغ ةةض النظ ةةر ع ةةن أي ش ةةيء جخ ةةر وم ةةن ه ةةذا
المعوقات التي واجهة المحاسبة الرشيقة وكما بينها ): (Richard & Karen, 2007
 الحص ةةول عل ةةا قب ةةول م ةةن قبة ةل الهيئ ةةات المحاس ةةبية ومنه ةةا مجل ةةا المع ةةايير الحاس ةةبية المالي ةةة( )FASBإذ لم تحصل الموافقة عليها .
 تكلفة التحول إلا نظام المحاسبة الرشيقة . الحصول علا قبول من قبل الجمهور المستثمر ،وخصوصاً الشركات العامة إذا كانت التغيراتشفافة ومعلنة .
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 قد تتعارض التغيرات مع سياسة الشركات الصناعية . يجةةب علةةا المحاسةةبين تعلةةم نظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة ،ألنةةه يعتبةةر متطلةةب أساسةةي لالحت ةراف،ليبقوا علا معرفة ومتابعة التغيرات التي تهدف في مجالهم.
 أصبا هناع الحاجة إلا أنظمة تقارير داخلية وخارجية بشكل اكبر . من المحتمل تغيير هيكل الشركة وثقافتها في التحول من الصفقات إلا التوجهات العملية. ع ةةدم قي ةةام المحاس ةةبين بتق ةةديم النص ةةا واالستش ةةارات إل ةةا الم ةةدراء مة ةن أج ةةل فه ةةم األخي ةةر ألث ةةارالعمليات المحاسبية .(Richard & Karen, 2007) .

 11-5أدوات المحاسبة الرشيقة:
إن المحاسبة سواء أكانت التقليدية أم ال ,فال بد من وجود أدوات ووسائل تقوم علا أساسها
عملية القياا ,و اإلفصاح واتخاذ الق اررات و المحاسبة الرشيقة ال تختلف عن ليرها في استخدامها
للوسائل و األدوات ومن هذا األدوات و الوسائل التي استخدمت في الدراسة الحالية وطبقت في
مصنع فاين للورق الصحي :

سلسلة القيمة :
لقد عرف ( )Horngrenسلسلة القيمة علا أنها (مجموعة من األنشطة والوظائف
المتتالية التي يتم من خاللها إضافة قيمة أو منفعة إلا المنتجات أو الخدمات من البداية عندما
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كانت مجرد أفكار والا النهاية عندما تستهلع من قبل العمالء و مرو اًر بالتصميم واإلنتاج والتسويق
والتوزيع) .)Horngren : 2000) .
إما ( )Blocherفقد عرفها أنها ( أداة التحليل االستراتيجي المهمة التي تستخدمها إدارة
الشركة من تشخيص مجاالت المنفعة ,أو القيمة بالنسبة للعمالء وعملها علا تخفيض كلف
المنتجات طوال دورة حياتها من أجل الحصول علا فهم أفضل للميزة التنافسية للشركة وروابطها
مع مجهزيها وعمالئها).(Blocher , 2010) .
كما وضحها ( )Macmillan & Tampoeعلا أنها تعرض الكيفية التي يتحرع بها المنتج ,من
مرحلة المواد األولية ,إلا إن يصبا منتجا نهائياً  ,لذلع تقسم المنظمة إعمالها إلا مجموعات من
األنشطة  ,وكل جزء من أنشطة سلسلة القيمة يساهم  ,في تحقيق القيمة الكلية المقدمة للزبون ,و
كذلع يسهم في جزء من اإلرباح الكلية  ,الن المفهوم األساسي لسلسة القيمة هو إضافة اكبر قيمة
ممكنة بأقل كلفة ممكنة  ,و قياا مقدار المساهمة في القيمة المقدمة و الربا لكل جزء في السلسلة
(. )Macmillan & Tampoe,2000
وير الباحث مما تقدم ،إن سلسلة القيمة تساهم في فهم طبيعة المنظمة ،وامكاناتها ،واستخدام موارد
المنظمة في عملياتها التشغيلية واالستثمارية لتصحيا نقاط الضعف ودعم نقاط القوة بالشكل الذي يادي
إلا إضافة اكبر قيمة ممكنة ،بأقل كلفة ممكنة للمساعدة في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة.
وكما يوضحها الشكل التالي في أدناا :
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خدمات
الزبائن

التوزيع

التسويق

عملية االنتاج

التصميم

المواد االولية

الشكل رقم ( )0المصدر ( )Horngren et .al,1997
وظائف سلسلة القيمة:
هناع العديد من الوظائف األساسية التي تتضمن سلسلة القيمة المتتابعة للنشاط  ,وهي كما
ذكرها عدد من الكتاب والباحثين المهمين ومنهم نذكر ) (Drury, 2001و)(Blocher, 2010
بأنها البحث والتطوير وتصميم المنتجات والعمليات واإلنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة العمالء.
حيث يوضا ) (Blocher, 2010علا أن سلسلة القيمة تتضمن التحليل لكل وظيفة أساسية من
وظائف أي شركة إلا األنشطة المكونة لها ،وكل نشاط إلا العمليات التشغيلية الفرعية الخاصة به
بهدف تحديد المنفعة أو القيمة المضافة للعميل من المنتج.
فاستبعاد أي نشاط ال يضيف قيمة تسما للشركة بتوفير في الموارد دون تخفيض القيمة
بالنسبة للعمالء ,وعليه فإن سلسلة القيمة تقوم بمساعدة الشركة علا أن تدرا بعناية كل عملية
جزئية من الوظائف الرئيسة لها من أجل مساهمتها في العمليات التي يمكن أن تضيف من قيمة
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للعمالء ومن ثم يعود علا الشركة باألرباح وتحسين قدرتها التنافسية ،وياكد ) (Hilton, 2011انه
من أجل أن تحقق الشركة ميزة تنافسية مستدامة يجب عليها أن تعمل علا تنفيذ نشاط أو أكثر في
سلسلة القيمة بنفا المستو من الجودة لمنافسيها ولكن بكلفة أقل ،أو تنفيذ بمستو جودة أعلا
من منافسيها ولكن بدون كلفة أضافية .
أهداف سلسلة القيمة :هناك العديد من األهداف لسلسة القيمة منها :
ابتداء
 -6التركيز علا زيادة مصلحة كل األطراف العاملة عن طريق أدارة وربط نشاطات السلسلة
ً
انتهاء بالمستخدمين النهائيين .
من مجهزي المواد األولية و ً
 -2أن العمل ضمن سلسلة القيمة لصناعة ما  ,يادي إلا تطوير سالسل قيم تنافسية تعود بنتائج
ايجابية األقسام المشتركة ضمن السلسلة .
 -3إعةةداد منه ةةاج عم ةةل مشةةترع للعم ةةل م ةةع المجه ةزين والزب ةةائن  ,مم ةةا يسةةاعد ف ةةي اتخ ةةاذا القةة اررات
اإلداريةةة التةةي تسةةاعد علةةا انجةةاز النشةةاطات التةةي تةةادي إلةةا إنتةةاج المنتجةةات التةةي تحقةةق حاجةةات
المسةتهلع ,وتحديةد الجهةات التةي سةيتم العمةل معهةةا بشةكل متواصةل عةن طريةق تنظةيم عمليةةات ذات
أنشةطة فعالةةة واسةةتخدام تكنولوجيةا المعلومةات لةةدعم العالقةةات بةةين اإلطةراف المترابطةةة ضةةمن سلسةةلة
القيمة)Gereffi.1999( .
أهمية تحليل سلسلة القيمة :
إن تحليل سلسلة القيمة له األثر الكبير علا خفض التكاليف و ترتيب العمليات اإلنتاجية
في الشركة ،كما و له اثر بتحديد المجاالت التي يمكن تطويرها في الشركة ومساعدتها بتحديد
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ماشرات األداء ألنظمة المعلومات اإلدارية فيها ،ومن ثم يكون أثرا علا تصويب ق اررات اإلدارة
()Kaplan,1998
الكلفة المستهدفة:
هي أسلوب أو نظام يهدف إلا إدارة التكاليف و اإلرباح المخططة عن طريق القيام بإجراء
دراسة للسوق و تحديد للسعر و معرفة رلبات العميل للوصول إلا ما يرضيه فضالً عن إدارة
التكلفة خالل مرحلة التخطيط و التصميم و التطوير للمنتج أي إن تمارا من خالل دورة حياة
المنتج ( .المطارنة )2118,
وحيث أن ظهور مدخل التكلفة المستهدفة في اليابةان أوالً فأنةه مةن المناسةب عةرض تعريةف
جمعية المحاسبين اليابانيين للتكلفة المستهدفة حيث عرفتها بأنها :
عب ةةارة ع ةةن عملي ةةة إلدارة األرب ةةاح بص ةةفة عام ةةة؛ وذل ةةع ع ةةن طري ةةق تحدي ةةد مس ةةتويات ج ةةودة
المنةةتج ،والتةةي تمكةةن المنظمةةة مةةن تحقيةةق إسةةتراتيجيتها لل ةربا علةةا أن يةةتم تحقيةةق تلةةع المسةةتويات
الم ةةذكورة ف ةةي م ارح ةةل التخط ةةيط للمن ةةتج وك ةةذلع تط ةةويرا للمسة ةتو ال ةةذي يقاب ةةل تطلع ةةات واحتياج ةةات
العمالء( .الرفاعي وجخرون)2221 ,
لفهم كيف تخلق الشركة القيمة للعميل ،وما الذي يجب القيام به لخلق قيمة أكبر ،سيتم
استخدام أداة الكلفة المستهدفة ،في مراحل التصميم وانتاج المنتج الجديد ،حيث يوفر سهولة لفريق
تيار القيمة لفهم التغييرات المطلوبة لزيادة القيمة للعميل ).(Cooper & Slagmulder, 1997
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وهناع العديد من التعريفات التي أوردها الباحثون في المجال العلمي للبحث ،فهناع من
عرفها علا أنها األسلوب األمثل في تحديد كلفة المنتج ،وذلع وفقاً لعوامل أو قو السوق
واستراتيجية إدارة العمليات لتخفيض التكاليف في مرحلة مبكرة كمرحلة التخطيط والتصميم والتي
تبدأ بتحديد حاجات الزبائن (الجودة ،الكلفة ،الوظائف ،الوقت) .وأيضاً سعر البيع المستهدف للمنتج
).(EL, Kelety, 2006
وير ) (Kaplan & Atkinson, 1998بان الكلفة المستهدفة أحد األدوات في إدارة
التكلفة ،والتي يستخدمها المخططون من خالل مراحل التصميم واإلنتاج للمنتج من أجل إضافة
التحسينات التي تهدف إلا تقليل التكاليف المستقبلية للمنتج.
وير الباحث مما تقدم يمكن تعريف التكلفة المستهدفة علا أنها" :إحد أساليب المحاسبة
اإلدارية للشركة ،والتي تقوم بالتركيز علا ما يسما باستراتيجية التميز السعري ،وذلع من خالل
وصول التكلفة التي تناسب السعر المنافا ،والحفاظ علا الجودة لرضا العمالء .
فالتكلفة المستهدفة وما تتمتع به بالعديد من الخصائص التي لخصها (الداعور)2002 ،
علا ما يلي:
 -1يطبق هذا األسلوب فيما يعرف بمرحلة التطوير والتصميم ،وبأنها تختلف عن نظم المراقبة في
التكاليف المعيارية المتعارف علا تطبيقها في مرحلة اإلنتاج.
 -2إن ما يتم استخدامه من بعض أساليب علم اإلدارة من أجل تحديد التكلفة المستهدفة ،وما
تتضمنه األهداف اإلدارية المستهدفة من أساليب فنية من خالل تطوير وتصميم المنتج.
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 -3تعاون كافة اإلدارات في الشركة من اجل تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة مما يعود علا
الشركة بالفائدة المرجوة وتحقيق مبدأ المشاركة في اتخاذ الق اررات .
عالقة الكلفة المستهدفة بسلسلة القيمة:
إن ارتباط الكلفة المستهدفة بسلسلة القيمة هي عالقة تكاملية  ،أي أن كال هذين المدخلين
يكملوا بعضهم البعض؛ وذلع من أجل تحقيق أهداف الشركة المنشودة ,فالكلفة المستهدفة تأخذ
بنظر االعتبار جميع كلف المنتج الكلية خالل دورة حياته؛ ألن الهدف هو تخفيض الكلفة
اإلجمالية للمنتج طوال الوقت؛ ومن هنا فإن الكلفة المستهدفة للوحدة من المنتج يمكن أن تكون أقل
من كلفتها الفعلية (الحالية) ,ولذلع يتوجب علا الشركة العمل علا تخفيض الكلف ,وذلع من
خالل دراسة وتحليل جميع وظائف سلسلة القيمة من البحث والتطوير مرو اًر بالتصميم واإلنتاج
انتهاء بخدمة العمالء وفي الوقت نفسه المحافظة علا الجودة ).(Horngren , et al, 2012
و ً
أسباب االتجاه إلى منهج التكلفة المستهدفة:
أن سبب االتجاا إلا منهج التكلفة المستهدفة؛ هو القصور الذي شاب نظام التكلفة
التقليدية وهذا القصور أد

إلا التفكير في صرف النظر عن هذا النظم نسبياً ،و التفكير في

أساليب ونظم حديثة تعالج ذلع القصور ،ومن أهم نقاط الضعف التي واجهت نظام التكلفة التقليدي
انه ال يحدد سعر البيع أوالً ،بل يقوم بتحديد التكلفة واضافة هام

الربا المناسب  ،فإذا كان هذا

السعر أعلا من سعر السوق أو أن الشركة ال تستطيع البيع بهذا السعر  ,فيتم تخفيض سعر البيع
إلا اقل قدر ممكن ،في حين نر إن نظام التكلفة المستهدفة قد عالج هذا األمر عن طريق تحديد
سعر السوق أوال من خالل دراسة للسوق والمنافسين ثم تحديد هام

الربا المخطط تحقيقه و
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الفرق بين سعر السوق والربا والمخطط يمثل التكلفة المسموح بها (النابلسي  , )2225 ,أي أن
الفرق بين السعر و الربا المخطط هي مسافة الكلفة التي يمكن التحرع خاللها إلتمام العمل و
الوصول إلا الهدف وهو تقديم منتج ذات جودة منافسة وبكلف اقل .
تخفيض تكلفة المخزون:
عرفة (البلخي وجخرون .)2224 ،هو التقليل في هدر الموارد وتخفيض تكلفة التخزين وفقا
لمتطلبات التخزين التي تحقق تجنب تكلفة التالف والمخزون المعاد ،حيث يتم االحتفاظ بالمواد
المخزونة والمحافظة عليها بحالتها ،أو عمل التغيير المطلوب عليها ،وضرورة توفر هذا المواد عند
الحاجة إليها من قبل العميل.

أهمية المخزون بالنسبة للشركات الصناعية:
أللب الشركات تحتفظ ببضائع ومواد تساعدها علا االستمرار بنشاطاتها دون توقف،
واألمر الذي يتطلب وجود مخزون وتظهر أهمية المخزون في النقاط التالية:
 -0يحتل المخزون نسبة عالية من أجمالي رأا المال المستثمر في مشاريع الشركات.
 -2نظ اًر للحجم الكبير الذي يحتله المخزون من أجمالي رأا المال المستثمر ،فانه ياثر
علا اقتصاديات المشروع ،كون تكلفة االحتفاظ بالمخزون تمثل نسبة عالية ال يمكن
تجاهلها.
 -1بوجود سياسة واضحة للمخزون ،و ماسسة علا أسا علمية ،فان هذا يادي إلا
تقليل حجم االستثمارات في موجودات المخازن إلا الحد الذي يسما باستمرار نشاط
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الشركة وال يكون هناع فائض في المخزون ،أي تحقيق التوازن بين متطلبات العملية
اإلنتاجية وبين ما هو موجود في المخازن.
 -4نظ اًر لالرتباط أدارة المخزون باإلدارات األخر

الموجودة في الشركة فأن حجم

المخزون وارتفاع تكاليف االحتفاظ به ينعكا علا مجمل التكاليف الكلية لعملية
اإلنتاج ،ومن ثم علا تكلفة المنتج النهائية الجاهز للبيع وعلا سعرا النهائي  ,األمر
الذي ياثر علا استمرار االحتفاظ بزبائن المشروع .
 -5تعد الموسمية سبباً للتخزين ،ألن بعض احتياجات المشروع تتوفر في موسم معين
بينما يتم استخدامها في عملية اإلنتاج طول العام األمر الذي يوجب علا الماسسة
تخزين متطلبات اإلنتاج طوال العام ،هذا من جانب ومن جانب أخر قد يتم اإلنتاج
خالل فترة معينة ،أو موسم معين بينما يحتاج السوق إلا هذا المنتجات طوال العام
مما يتطلب تخزين هذا المنتجات طوال العام لتوفير احتياجات السوق.
 -6الن المخزون أقل األصول سيولة فان األخطاء المتعلقة بإدارته ال يمكن تفاديها بسرعة
 ,وسوء اإلدارة أذا زاد عن حدا في هذا المجال يادي إلا نهاية للمشروع حتمية .
 -7يمثل المخزون األمان الستمرار عملية اإلنتاج بالمشروع ،كونه يكفل أرصدة المواد
والسلع وقطع الغيار التي تحقق األمان الستمرار عملية اإلنتاج( .مرجان )2112.
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المنافع المتحققة من تخفيض المخزون:
 -0تقليل األموال المجمدة في المخزون ألقل حد مسموح به.
 -2تقليل التلف الناتج عن التخزين ومن ثم تخفيض التكاليف .
 -1تعزيز جودة المنتج من خالل أدارة الجودة الشاملة .
 -4تخفيض تكاليف إعادة التصنيع أو إلغاءها (Weygandt et al, 2002) .
ولتحقيق ذلع يتم استخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد ) )Just-in-Timeوكما بينه
(نصار  )2110,أن أتباع أدارة المنشأة أسلوباً لتنظيم أدارة الوقت وادارة الموارد في اإلنتاج والتخزين
نظام الة( , )Just-in-Timeبمعنا شراء المواد الالزمة إلنتاج الوحدات المطلوبة من قبل الزبائن
يادي إلا إلغاء تكاليف األنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج مثل تقليل حجم المخزون  ,ومن ثم
زيادة األرباح .
وعةرف نظةام  JITبأنةةه فلسةفة شةةاملة إلدارة الخةزين تركةةز علةا سياسةةات واجةراءات ومواقةةف
من قبل المدراء ينتج عنها اإلنتاج الكفوء لسلع عالية الجودة مع المحافظة علا أدنا مستو ممكةن
من الخزين(Morse et al, 2003) .

مخزون األمان :

هةو احتيةاطي المخةةزون الةذي يجةب علةةا المنظمةة االحتفةاظ بةةه لمواجهةة الظةروف الطارئةةة،

بمعنا أنه ال يجب السحب من رصيد االحتياطي لمواجهة حاجات االستخدام العادية أو المتوقعة
(عامر)0115،
وعرفة (ماضي )2111,علا انه جزء زائد من المخزون يتم االحتفاظ به لمواجهة الطلب الغير
متوقع خالل فترة التوريد في حالة زيادة معدل االستخدام خالل تلع الفترة عن متوسط االستخدام
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المتوقع ،أو بسبب تأخر التوريد عن موعد التوريد المتفق عليه ،ويعرف بالحد األدنا للمخزون،
مخزون الحماية ،إحتياطي المخزون ،أو مخزون مواجهة التقلبات.

نقطة إعادة الطلب:
وهي مقدار الكمية من صنف معين التي تتطلب حين وصول المخزون إليها بتنظيم طلب جديد
للصنف كي تضمن وصولها قبل أن يصل المخزون إلا حد األمان  ,و يزيد المخزون عند نقطة
إعادة الطلب عن الحد األدنا للمخزون بمقدار احتياجات السحب من الصنف خالل فترة إعادة
الطلب بمقدار احتياجات الصنف خالل تلع الفترة ,فنجد أن نقطة إعادة الطلب تساوي الحد األدنا
للمخزون زائد احتياجات السحب خالل فترة إعادة الطلب ,وهذا األخيرة هي معدل السحب اليومي
مضروبة في فترة إعادة الطلب باأليام ,األسابيع ,الشهور(.الزلبي)2111,
تيار القيمة:
وهي التقنية التي استخدمت لتحليةل تةدفق المعلومةات والمةواد والتةي تتطلةب تةوفير المنةتج أو
الخدمة للعميل ،وتعرف خارطة تيار القيمة باسم "خريطة تةدفق المعلومةات والمةواد" ،ويمكةن تطبيقهةا
ألي سلسلة قيمة والمقياا الرئيا المتعلق بخارطة تيار القيمة هو الوقت ،وخارطة تيار القيمة مهةم
جداً ألن األنشطة المتعلقة باألعمال المحاسبية الرشيقة تهدف إلةا خفةض الوقةت فةي أي عمليةة يةتم
القيام بها.(Gardon, 2010) .
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أهمية تيار القيمة:
يعد تيار القيمة من أفضل الطرق التي تساعد علا تسهيل القيام بالعمليةات ومةن ثةم تسةاعد
الشركة علا تحقيق وانجاز األفضل ،وهي طريقةة تسةاعد الشةركة لمعرفةة كيةف يمكنهةا تحسةين قيمةة
أكبةةر للعميةةل وجلةةب المنفعةةة لصةةالحها  ,وتةةتلخص وظيفةةة تيةةار القيمةةة بالحفةةاظ علةةا التركيةةز أثنةةاء
القيام بالعمليات اإلنتاجية ،وأنه يعمل علا تسهيل وتبسيط األداء والقيام بعمل التقةارير ،بوجةود مثةل
تيةةار القيمةةة تةةتم المراقبةةة علةةا العمليةةات بشةةكلها السةةليم وبدقةةة عاليةةة ,وان مةةن متطلباتهةةا تيةةار القيمةةة
وجود أدارة للقيام بتنسيق جميع ما يتم القيام به بالماسسة ؛ألن بطبيعة الحةال جميةع األقسةام تحتةاج
إلةةا تنسةةيق ،وتقةةع المسةةاولية كاملةةة علةةا المةةدير لقيةةادة المةةوظفين داخةةل تيةةار القيمةةة .ومةةن األفضةةل
استخدام تيار القيمة في المراحل األولا المبكرة ،ألن ذلع يساعد علا فهم ما يحصل داخةل الشةركة
وتحديد ما يحتاجه العميل ،وذلع من خالل القيام بجمةع المعلومةات .ويةتم ذلةع مةن خةالل الخطةوات
التالية:
أ-

تنظ ةةيم أه ةةداف المحاس ةةبة الرش ةةيقة :عل ةةا جمي ةةع الم ةةدراء االجتم ةةاع والمناقش ةةة ح ةةول األه ةةداف
والخطط التي تدعم الماسسة ،ومعرفة أهم استراتيجية األهداف للتركيز عليها.

ب -مقياا األداء :وظيفته هي التأكد مةن أن جميةع العمليةات تةتم بشةكل صةحيا وفقةاً إلسةتراتيجية
األهداف ومن الضروري التركيز علا تحفيز التحسين المستمر.
ت -التخطةةيط ووضةةع الميزانيةةة :يقةةوم مقيةةاا تيةةار القيمةةة فيمةةا يتعلةةق بةةالتخطيط ووضةةع الميزانيةةة
عمليةات البيةع ،قبةول الطلةب ،وتةدفق البيانةات مةن العميةل(Maskell & Baggaley, .
). 2003
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دعم التغيرات التي تحصل في المحاسبة الرشيقة:
يجةةدر علةةا المحاسةةبين فهةةم تةةأثير تيةةار القيمةةة علةةا األداء وعمليةةة التحسةةين وكيفيةةة تحقيةةق
األهداف.
إدارة أعمال المحاسبة الرشيقة:
يعتبر تيةار القيمةة أداة فعالةة فةي عمليةة التحسةين المسةتمر ،وهةي تمثةل اهتمةام اإلدارة بقيمةة
العميل لخلق التحسين .وقد صممت معظم العمليات المالية إلنجاز األهداف المرجوة & (Maskell
).Baggaley, 2003

الهدف من تيار القيمة:
الهدف األساسي من تيار القيمة هو زيادة نسبة األرباح ،وتطوير العمل ،وتحقيق فوائد أكبر للشةركة
ويمثةةل جميةةع اإلعمةةال التةةي تقةةوم بهةةا الشةةركة مةةن اجةةل إعطةةاء القيمةةة للعميةةل
).Baggaley, 2003

& (Maskell
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 15-5الدراسات السابقة:
مةةن خةةالل اإلطةةار النظةةري للد ارسةةة سةةوف يةةتم اسةةتعراض عةةدد مةةن الد ارسةةات السةةابقة ذات
الصلة بموضوع الدراسة وبيان االستفادة وما يميز هذا الدراسة عن الدراسات السابقة.

 -1دراسة ) (Brain and Bruce, 2005بعنوان )(Lean Accounting Summit
ه ةةدفت ه ةةذا الد ارس ةةة إل ةةا مراجع ةةة مب ةةادئ وممارس ةةات وأدوات المحاس ةةبة الرش ةةيقة والت ةةي ت ةةم
تطويرها من قبل مجموعة من المساولين عن المحاسبة الرشيقة.
فقد توصلت الدراسة إلا أن المحاسبة الرشيقة ما ازلةت فعالةة فةي بعةض العمليةات ،و هنةاع
اتفاق بين الخبراء علا أنها ستصبا نهج موحد للمحاسبة و الرقابة والقياا ،ومن أهم النتائج التي
توصلت إليها الدراسة أن مبادئ وأدوات المحاسبة الرشيقة قد نفذت في مجةال واسةع فةي الشةركات و
فةةي م ارحةةل مختلفةةة ،وأن اسةةتخدام الشةةركات لنظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة قةةد يحقةةق لهةةا فرصةةة التخةةاذ
الق اررات بشكل أفضل ويكون لديها تقارير واضحة ومفهومة مةن قبةل أي شةخص فةي الشةركة  ،وهةذا
ما يساعد الشركة علا التطور واعطاء قيمة أكبر للزبائن ،وتقبل التكاليف من قبل المالكين.
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-2دراسـة ) (Richard & Karen, 2007بعنـوان

(Lean Accounting Fad or

)Fashion
هةةدفت هةةذا الد ارسةةة إلةةا تقةةديم برنةةامج لتحسةةين المحاسةةبة الرشةةيقة المسةةتمر والةةذي أصةةبا
شةائعاً فةةي مجةال العمةل فةي السةةنوات األخيةرة ،وقةةد طةور بعةةض المحاسةبين اإلداريةةين طريقةة وأطلقةوا
عليهةةا اسةةم المحاسةةبة الرشةةيقة ،وهةةذا الد ارسةةة توضةةا كيةةف تختلةةف المحاسةةبة الرشةةيقة عةةن التقنيةةات
المحاسبية األخر  ،وما الفوائد التي تقدمها والقضايا التي تتعلق ببيئتها ،والتنبا عن مستقبلها.
كما وهدفت الدراسة إلا تخفيض التكلفة فةي جميةع المصةادر بمةا فيهةا الوقةت ،وقةد توصةلت
الدراسة إلةا أن نظةام المحاسةبة الرشةيقة يجةب أن يقلةل الحاجةة إلةا التقةارير وتحليةل القةيم التةي تكةاد
تذكر وهذا يعني أن فرص التكاليف (اإلنتاج ،العملية ،التوظيف ،المبيعات) سوف تنخفض.
-0دراسة (محمد )5310 ،بعنوان استعمال أدوات المحاسبة في تخفيض التكاليف بحث تطبيقـي
في الشركة العامة للصناعات الكهربائية.
هةةدفت هةةذا الد ارسةةة إلةةا إمكانيةةة تطبيةةق أسةةلوب المحاسةةبة الرشةةيقة لغةةرض تحديةةد األسةةباب
الرئيسة والمشاكل والمزايا واإلمكانات المتوافرة في هذا الشركات .عن طريق مجموعة من األدوات.
فقد توصلت الدراسة إلا أبرز النتائج في احتساب تكاليف اإلنتاج وتحقيق وفورات كبيرة في
التكاليف ووقت دورة اإلنتاج وتقليل أوقات االنتظةار والتحويةل وتقليةل مخةزون المةوارد األوليةة وانتةاج
تحةةت التش ةةغيل والت ةةام ،وليره ةةا م ةةن المن ةةافع المادي ةةة ولي ةةر المادي ةةة المتحقق ةةة عب ةةر اس ةةتخدام أس ةةلوب
المحاسبة الرشيقة.
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ومن أهم النتةائج التةي توصةل إليهةا البحةث تطبيةق أدوات المحاسةبة الرشةيقة لهةا القةدرة علةا
تحديةةد التكةةاليف الفعليةةة لإلنتةةاج والقضةةاء علةةا الضةةياع فةةي العمليةةات اإلنتاجيةةة واإلداريةةة وامكانيةةة
توفير المعلومات الدقيقة والسريعة لكل الجهات المستفيدة.
-5دراسة ( ) Okpala .2263بعنوان Lean Accounting and Lean Business
Philosophy in Nigeria: An Exploratory Research
هدفت هذا الدراسة إلا تحقيق جودة المنتج ورضا العمالء عن طريق تطبيق فلسفة المحاسبة
الرشيقة واإلعمال الرشيقة ،حيث حاولت هذا الدراسة بتطبيق المحاسبة الرشيقة كاستراتيجية،
لتحقيق فلسفة العمل الرشيق في شركات التصنيع في نيجيريا ،ويتكون مجتمع الدراسة من 43
شركة صناعية ،مدرجة في بورصة نيجيريا ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،إن
المحاسبة الرشيقة ترتبط إيجابياً مع قطاع اإلعمال ،وكانت أهم توصيات الدراسة ،تطبيق ثقافة
اإلعمال الرشيقة ،والمحاسبة الرشيقة ،للحصول علا نتائج أفضل.
-4دراسة (عباا  )2265.بعنوان استخدام خارطة تدفق القيمة في إعـادة تصـميم الخدمـة –
دراسة حالة في مستشفى الديوانية التعليمي.
هةةدفت هةةذا الد ارسةةة إلةةا بنةةاء إطةةار معرفةةي وفلسةةفي للتصةةنيع الرشةةيق باسةةتخدام إحةةد أهةةم
أدواته وهي خارطة تدفق القيمة في القطاع الصحي لنشر الةوعي واإلدراع بأهميتهةا وتوجيةه
االهتمةةام نحوهةةا للنهةةوض بهةةذا القطةةاع الحيةةوي ،والتعةةرف علةةا واقةةع أنشةةطة العمليةةات فةةي
المنظمة مدار البحث واإلمكانيات المتاحة ومد إمكانية تطبيق هةذا األداة فيهةا .وتوصةلت
الد ارسةةة إلةةا نتةةائج وتوصةةيات مةةن أهمهةةا ضةةرورة اتخةةاذ اإلجةراءات الكفيلةةة بصةةالح األجهةزة
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مثةةل (السةةونار ،المف ةراا  ،جهةةاز ال ةرنين المغناطيسةةي ) و إنشةةاء عيةةادات خارجيةةة بجانةةب
شعبة الطوارئ لتخفيف الضغط وازالة أو تخفيف االختناقات وتقليةل فتةرات االنتظةار والجهةد
علا الكوادر الطبية .
-1دراسة (كاظم  )2265.بعنوان أنموذج مقتـرح لتطبيـق المحاسـبة الرشـيقة فـي الشـركة
العامة للصناعات الكهربائية.
هدفت الدراسة إلا التخلص من الهدر والضياع في العمليات التشغيلية لير الضةرورية ممةا
يحقةةق الوصةةول نظةةام إنتةةاجي رشةةيق وبيةةان مجةةاالت اسةةتخدام أدوات المحاسةةبة الرشةةيقة ال
سةةيما فةةي مجةةال التحليةةل المةةالي وليةةر المةةالي باسةةتخدام مجموعةةة مةةن األدوات مثةةل خارطةةة
تيةةار القيمةةة وصةةندوق النقةةاط وليرهةةا ،والمقارنةةة بةةين المحاسةةبة الرشةةيقة والمحاسةةبة التقليديةةة
من حيث القدرة علا للقضاء علا الضياع و الهدر في اإلنتاج والتشغيل وخفض التكاليف،
وتوصةةلت الد ارسةةة إلةةا نتةةائج أبرزهةةا إن نظةةام المحاسةةبة التقليةةدي يةةتالءم مةةع نظةةم اإلنتةةاج
الواسةةع  ،وان المحاسةةبين والمنتجةةين يقفةةون عقبةةة إمةةام التحةةول نحةةو الترشةةيق داخةةل الوحةةدة
االقتص ةةادية  ،وان تطبي ةةق أدوات المحاس ةةبة الرش ةةيقة ف ةةي الش ةةركة عين ةةة البح ةةث ي ةةادي إل ةةا
تحقيق الميزة التنافسةية لهةا وتحسةين كفةاءة المنةتج  .ومةن أهةم التوصةيات التةي توصةلت لهةا
الد ارسةةة كانةةت ضةةرورة تعزيةةز مسةةتو األداء التشةةغيلي والمةةالي للشةةركة مةةن خةةالل تطبيةةق
أدوات المحاسةبة الرشةيقة ،اسةتخدام أدوات المحاسةبة الرشةيقة ألنهةا تعطةي الصةورة الواضةةحة
عن أداء الوحدات االقتصادية وتساعدها في عملية التقويم وتحقيق أهدافها االستراتيجية.
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-7دراسة (الموسوي والغرباوي )5312 .بعنـوان اسـتعمال أدوات المحاسـبة الرشـيقة فـي
دعم نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية.
هةةدفت هةةذا الد ارسةةة إلةةا تحديةةد اثةةر و أهميةةة اسةةتعمال أدوات المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي تةةوفير
المعلومةةات المالئمةةة لتقةةيم األداء فةةي ظةةل اعتمةةاد نظةةام اإلنتةةاج الرشةةيق مةةن قبةةل الوحةةدات
االقتصةةادية  ,فض ةالً عةةن تحليةةل تةةأثير المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي دعةةم األداء الرشةةيق للوحةةدات
االقتص ةةادية  ،ود ارس ةةة وتحلي ةةل مق ةةاييا تق ةةيم األداء ف ةةي ظ ةةل اعتم ةةاد المحاس ةةبة الرش ةةيقة ،
ولغ ةةرض اختب ةةار الفرض ةةيات األساس ةةية للبح ةةث ت ةةم اعتم ةةاد د ارس ةةة حال ةةة علمي ةةة ف ةةي ش ةةركة
صةةناعية  ،تةةم مةةن خاللهةةا اسةةتبيان تةةأثير تبنةةي نظةةم المحاسةةبة الرشةةيقة علةةا تحسةةين واقةةع
عمليةةة تقيةةيم األداء فيهةةا  ،ومةةن أهةةم االسةةتنتاجات التةةي توصةةلت إليهةةا الد ارسةةة  ،أن أدوات
المحاسةةبة الرشةةيقة تةةوفر ط ارئةةق مالئمةةة الحتسةةاب تكةةاليف اإلنتةةاج مةةن خةةالل التركيةةز علةةا
تةةدفق القيمةةة بةةدال مةةن التركيةةز علةةا المنتجةةات  ،وان أدوات المحاسةةبة الرشةةيقة تةةدعم عمليةةة
تقيةةيم أداء الوحةةدات االقتصةةادية أداء علةةا مسةةتو الخليةةة وتةةدفق القيمةةة للوحةةدة االقتصةةادية
ككل .ومن أهم التوصةيات التةي توصةلت إليهةا الد ارسةة أهميةة تةوفير مقومةات تطبيةق أدوات
المحاسةةبة الرشةةيقة لتمكةةين عمليةةة دعةةم اإلنتةةاج الرشةةيق التةةي تتمثةةل باسةةتبدال نظةةم اإلنتةةاج
الواسع بنظةام اإلنتةاج الرشةيق ،لتقليةل الهةدر فةي المةوارد االقتصةادية ،واعتمةاد تكةاليف تةدفق
القيمة كأساا العتماد وتطبيق المحاسبة الرشيقة.
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 10-5ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
كم ةةا أوض ةةحت الد ارس ةةات الس ةةابقة أن المحاس ةةبة الرش ةةيقة له ةةا فاعلي ةةة كبية ةرة ف ةةي تخف ةةيض التك ةةاليف
وتصةةويب الق ة اررات لةةذلع جةةاءت هةةذا الد ارسةةة متممةةه لمةةا سةةبقها فةةي الوقةةوف علةةا أهميةةة المحاسةةبة
الرشةةيقة ف ةةي تخفةةيض التك ةةاليف فةةي الش ةةركات الصةةناعية ،وق ةةد تميةةزت ه ةةذا الد ارسةةة ع ةةن الد ارس ةةات
السابقة كونها دراسة ميدانيةة ،كمةا الحةظ الباحةث اخةتالف البيئةة التةي طبقةت فيهةا الد ارسةات السةابقة
جميعها عن البيئة التي طبقت بها هذا الدراسة (األردن).
إضةةافة لةةذلع اخةةتالف عينةةات التةةي تةةم تطبيةةق الد ارسةةات السةةابقة عليهةةا حيةةث لةم تطبةةق أي مةةن هةةذا
الدراسات علا شركة لصناعة الورق الصحي.
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الفصــل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1-0منهج الدراسة:
 5-0مجتمع الدراسة :
 0-0عينة الدراسة :
 8-0أدوات الدراسة :
 2-0متغيرات الدراسة :
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفا للمنهجية التي سوف تستخدم في إجراءات هذا الدراسة ،إذ يتضمن
منهج الدراسة المستخدم ومجتمعها وعينتها ،وكذلع أداة جمع البيانات وكما يتضمن الطرق المتبعة
في جمع البيانات.

 1-0منهج الدراسة:
تتبةةع الد ارسةةة المةةنهج التجريبةةي القةةائم علةةا د ارسةةة اختباريةةه مةةن دوافةةع عمةةل الشةةركة مجةةال
الدراسة ،وهي شركة فاين لصناعة الورق الصحي  /األردن

 5-0مجتمع الدراسة:
باعتبار إن الدراسة هي دراسة حالة فان مجتمع الدراسة يتمثل بشركة فاين لصناعة الورق الصحي
/األردن.

 0-0عينة الدراسة :تم اختيار شركة فاين لصناعة الورق الصحي كونها شةركة صةناعية يمكةن
تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة عليها.
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 8-0أدوات الدراسة:
تمت الدراسة علا شركة فاين للورق الصحي ومن خالل المتابعة الفعلية للعمليات ،ومن خالل
التطبيق العملي لمتغيرات الدراسة علا الشركة أعالا واستخراج النتائج علا ضوء ذلع .من خالل
استخدام أداة سلسلة القيمة ،والكلفة المستهدفة وليرها مما ذكر في الدراسة.

 2-0متغيرات الدراسة
من خالل مشكلة الدراسة ،تم بناء األنموذج علا النحو ا تي:
المتغيرات المستقلة
أدوات المحاسبة الرشيقة

المتغير التابع

 .1سلسلة القيمة
 .5الكلفة المستهدفة
 .0الحجم األمثل للمخزون

الشكل رقم ( )1إعداد الباحث

تخفيض التكاليف
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الفصــل الرابع
الجانب العملي
تمهيد:
 1-8نبذة تعريفية عن شركة فاين.
 5-8إدارة تكلفة مناديل الوجه (عينة الدراسة) .
 0-8تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة المستخدمة في الدراسة على الشركة فاين
للورق الصحي .

45

الفصل الرابع
الجانب العملي
تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في شركة فاين للورق الصحي
تمهيد:
من خالل ما تناوله هذا الفصل من أهم الجوانب الواقعية المتعلقة بحسابات إدارة التكلفة
ونبذة تاريخية عن شركة فاين وبيان سير وخصائص العملية اإلنتاجية في شركة فاين الواقعة في
منطقة سحاب وهي إحد

الشركات الرائدة في صناعة الورق الصحي .تم اختيار أحد منتجات

الشركة وهو (مناديل الوجه) الذي يعد منتجاً رئيساً فيها ،ولمعرفة مد

إمكانية استعمال أسلوب

المحاسبة الرشيقة في شركة فاين لصناعة الورق الصحي التي تنتج هذا المنتج من خالل محاولة
القضاء علا الضياع في النشاطات والمهام المختلفة ومن ثم تخفيض التكاليف.
 1-8نبذة تعريفية عن شركة فاين
تأسست شركة فاين لصناعة الورق الصحي ذ.م.م(.ذات مساولية محدودة) عام 6445
وتقع في المدينة الصناعية في سحاب – مدينة الملع عبد اهلل الثاني بن الحسين ،وتنتج الشركة
المنتجات التالية :الورق الصحي والعمليات التحويلية إلنتاج المناديل و حفاظات األطفال والفوط
النسائية وورق التواليت وبشاكير المطبخ ومناديل المائدة ،باإلضافة للمصاص وقواعد الكاسات
(كوسترز) والمناديل المعطرة ،حيث تعد صناعة الورق من الصناعات الهامة والحساسة والتي
تتصف بمواصفات محددة ولها ما يميزها عن الصناعات األخر فإن شركة فاين لصناعة الورق
الصحي من الشركات الرائدة في القطاع الصناعي التابعة لمجموعة شركات نقل الصناعية ،
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أهداف الشركة:
أوالً :إنتاج الورق الصحي والمتميز حسب أدق المواصفات العالمية إلنتاج الورق الصحي.
ثانياً :العمل علا تحقيق االكتفاء الذاتي وبأسعار في متناول جميع الزبائن.
ثالثاً :العمل علا تشغيل أكبر عدد ممكن من الخبرات األردنية في مجال صناعة الورق الصحي
واالرتقاء بمستواهم.
رابعاً :العمل علا إرساء دعائم الصناعة الوطنية ودعم االقتصاد القومي وذلع عن طريق فتا
أسواق جديدة بالخارج لمنتجات الشركة.
خامساً :االعتماد علا الصناعات الوطنية لمستلزمات اإلنتاج مساهمة ودعماً للصناعات األردنية
وامكانية االستغناء عن الصناعات األجنبية ،إضافة إلا تخفيض التكلفة.
إستراتيجية الشركة:
تقوم الشركة علا إستراتيجية من أجل تحقيق رسالتها علا العناصر التالية:
 التوعية المستمرة للفوائد البيئية إلعادة تصنيع المخلفات الورقية. التوعية المستمرة للفوائد الصحية الستخدام الورق الصحي. التطوير المستمر في جودة المنتجات. البحث عن وفورات التكاليف في اإلنتاج والتسويق واإلدارة. االستثمار المستمر في تكنولوجيا اإلنتاج والخدمات والمعدات. -االستثمار طويل األجل في القو العاملة ،خاصة األردنية منها.

47

 5-8إدارة تكلفة مناديل الوجه (عينة الدراسة):
يعد خط إنتاج مناديل الوجه ا لي ،مثاالً للتطورات التقنية ذات المستو العالي في هذا
المجال ،حيث يتفرع إلا ثالثة إحجام (علبة  222سحبة) و (علبة  642سحبة) و (علبة 622
سحبة) ويحتوي خط اإلنتاج هذا علا وظائف التهيئة والتنعيم والتعقيم والتقطيع والمراقبة والنقل
ا لي والشحن ا لي والغلق ا لي ،مما يجعل عملية اإلنتاج جلية بالكامل .يتميز خط اإلنتاج هذا
بسهولة التشغيل والكفاءة اإلنتاجية العالية والحفاظ علا ثبات المنتجات النهائية.

المنتجات والعالمات التجارية
تعمل الشركة علا إنتاج العديد من األنواع المتعددة من المنتجات الورقية االستهالكية
تحت العالمات التجارية التالية التي تملكها الشركة والمسجلة بالمملكة األردنية الهاشمية "فاين
للورق الصحي" "المناديل وحفاظات األطفال" "والفوط النسائية" "وورق التواليت" "وبشاكير المطبخ"
"ومناديل المائدة"" ،المصاص" "قواعد الكاسات (كوسترز) "والمناديل المعطرة" ،ويتم تسويقها من
خالل قنوات توزيع تشمل محالت الجملة والتجزئة .وتتمثل أهمية العالمات التجارية في معرفة
المستهلع بنوعية المنتج وتميزا عن ليرا من المنتجات المنافسة.
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المزايا التنافسية:
تشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
التكامل في اإلنتاج:
تتميز شركة فاين لصناعة الورق الصحي بكونها وحدة إنتاج متكاملة لديها القدرة علا
توفير منتجاتها إلا عمالئها المستهلكين ،حيث تعمل علا االستفادة من مخلفات الورق وانتاج
لفات الورق الصحي الكبيرة ومن ثم تحويلها إلا تشكيلة من بعض منتجاتها.
فريق اإلدارة:
تعمل الشركة مع فريق محترف لديهم الخبرة الكبيرة في صناعة الورق ،وقد نجحت اإلدارة
بإنشائها لنموذج عمل متميز خالل مدة زمنية قصيرة نسبياً باإلضافة إلا تأسيا عالقات متميزة
ومتينة مع الموردين والعمالء ،وحرصت الشركة علا تعزيز قدرات الكادر الوظيفي ببرامج التوعية
والتدريب المستمر بما يكفل مشاركتهم وتنفيذهم الفعال ألنظمة الشركة مع العلم إن الشركة لديها
أكثر من  6222موظف ذوي خبرة وممارسة وتنقسم بين مهندسين وفنين وعمال.
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انخفاض تكلفة اإلنتاج:
تتميز الشركة بكونها وحدة إنتاج متكاملة مما يوفر لها تكلفة منخفضة ويعطيها مرونة
تنويع منتجاتها وستقتصر هذا الدراسة علا خط اإلنتاج لمناديل الوجه لير المعطرة لإلحجام علبة
( 222سحبة) وعلبة (642سحبة) و (622سحبة) وكما مبينة تكاليف صنعها في الجداول التي
سيتم استعراضها أدناا- :
جدول ()1
سعر علبة مناديل الوجه لثالثة أحجام ( 533 ،123 ،133حبة)
التسلسل

اسم

6

مناديل

الصنف

الحجم

السعة

كبير

222

2

3

وجه فاين

( )13علب

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

فلس

دينار

142

-

422

-

-

4

222

6

سحبة
وسط

وجه فاين
مناديل

بالجملة
(علبة)

وجه فاين
مناديل

تكلفة العلبة

سعر البيع

جملة للبالة

مستهلك

642

542

-

442

-

422

4

142

-

سحبة
صغير

622

342

-

522

-

سحبة

المصدر  :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام 2265

-

5

422

-
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وفيما يتعلق بحسابات التكلفة سيتم تحديد تكلفة العلبة سعة ( )622 ،642 ،222سحبة
إحد

اإلحجام التي أنتجتها شركة فاين خالل مدة إجراء البحث من تتبع عمليات اإلنتاج وتحديد

تفاصيل صرف المواد ،مع العلم إن الشركة امتنعت عن تزويدنا بمبالغ تكاليف التقطيع والتنعيم
والتعقيم واالستهالع ألسباب خاصة بها ،لذا اضطررنا إن نعتمد علا المبالغ اإلجمالية دون
التفصيل علما بان التفاصيل كانت ستمنحنا اإلمكانية للدراسة بشكل أكثر فائدة .ويوضا الجدول
( )2و ( )3و ( )5معدل صرف هذا المواد وأسعار المواد والسعر الكلي علا النحو ا تي:
جدول ()5
تكلفة علبة مناديل الوجه لحجم ( 533سحبة) استناداً لحسابات تكلفة شركة فاين
المادة

التسلسل

معدل المواد للطن

السعر الكلي
فلس

6

العجينة ألياف خاصة

طن واحد

دينار
6222

2

تقطيع

---

---

3

تنعيم الورق

---

---

5

التغليف الباكيت

4

استهالع معدات

1

مصاريف إتمام عملية التصنيع

سعر الباكيت

662

الواحد( )4قرو

التكلفة النهائية ل  2222علبة ( 222سحبة)
المصدر  :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام  2265ملحق رقم ()3

622
6532
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جدول ()0

تكلفة علبة مناديل الوجه لحجم ( 123سحبة) استناداً لحسابات تكلفة شركة فاين
المادة

التسلسل

معدل المواد للطن

السعر الكلي
فلس

6

العجينة ألياف خاصة

طن واحد

دينار
6222

2

تقطيع

---

---

3

تنعيم الورق

---

---

5

التغليف الباكيت

4

استهالع معدات

1

مصاريف إتمام عملية التصنيع

سعر الباكيت الواحد

655.4

( )5.4قر

التكلفة النهائية ل  3322علبة ( 642سحبة)
المصدر  :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام  2265ملحق رقم ()3

631.4
6554
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جدول ()8

تكلفة علبة مناديل الوجه لحجم ( 133حبة) استناداً لحسابات تكلفة شركة فاين
المادة

التسلسل

السعر الكلي

معدل المواد للطن

فلس
6

العجينة ألياف خاصة

طن واحد

دينار
6222

2

تقطيع

---

---

3

تنعيم الورق

---

---

5

التغليف الباكيت

4

استهالع معدات

1

مصاريف إتمام عملية التصنيع

سعر الباكيت الواحد

671

( )5قر

التكلفة النهائية ل  5522علبة ( 622سحبة)

615
6452

المصدر  :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام  2265ملحق رقم ()3
 مالحظة  :عند المشاهدات اليومية وساال المسئولين عن العمل تبين وجد علا كل ماكينة
خمسة موظفين .
إجمالي مصاريف التكلفة والتشغيل لخطوط اإلنتاج:
مجمل تكاليف إنتاج مناديل الوجه للعام  2265حسب القوائم المالية الخاصة بالشركة
 4875723دينار وهي وموزعة حسب الجدول رقم ( )4حيث أن الشركة تقوم بإنتاج التفاصيل
المذكورة في الجدول وبجميع المصاريف الخاصة بالتشغيل مباشرة علا اإلنتاج.
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فيما يتعلق باإليرادات التي تحققت من بيع مناديل الوجه المنتجة لعام  2265فأن الجدول
( )4يوضا عدد الوحدات المباعة ويتم احتساب تكاليفها استناداً للجداول المذكورة أعالا لكل خط
إنتاج احتساب اإليرادات المتحققة من عملية البيع .والجدول أدناا يبين الخطة السنوية إلنتاج
المناديل بإحجامها المختلفة.
جدول رقم ()2
الخطة السنوية إلنتاج مناديل الوجه ( 533سحبة و  123سحبة و  133سحبة) لعام 5318
ت

الشهر

علبة  533سحبة

.6

الشهر األول

 622طن

653222

.2

الشهر الثاني

 622طن

653222

 642طن

.3

الشهر الثالث

 662طن

647322

 632طن

643242

.5

الشهر الرابع

 624طن

675742

652طن

217322

 222طن

.4

الشهر الخاما

 42طن

625722

 652طن

227422

 652طن

277222

.1

الشهر السادا

 622طن

653222

 642طن

222742

 222طن

325222

.7

الشهر السابع

 622طن

653222

 642طن

222742

 222طن

325222

.5

الشهر الثامن

 622طن

653222

 642طن

222742

 222طن

325222

.4

الشهر التاسع

 622طن

653222

 642طن

222742

 222طن

325222

.62

الشهر العاشر

 612طن

225522

 652طن

217322

 222طن

335522

.66

الشهر الحادي عشر

 652طن

222222

 672طن

242542

 232طن

345222

.62

الشهر الثاني عشر

 632طن

654422

 612طن

237122

 234طن

316422

المجموع

1022

1907023

1403

5705133

5823

0770333

التكلفة اإلجمالية لخطوط اإلنتاج الثالثة

الكلفة الفعلية

علبة 123

الكلفة الفعلية

علبة 133

الكلفة الفعلية

لإلنتاج

سحبة

لإلنتاج

سحبة

لإلنتاج

 642طن

222742

 222طن

325222

222742

 222طن

325222

 614طن

245622
335522

4875723

المصدر  :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام  2265ملحق رقم ()6
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نتيجة خط اإلنتاج لمناديل الوجه لعام 5318
من خالل ما تم التوصل إليه في الجدول السابق يبين لنا أن خط اإلنتاج وفر أرباحاً كما
مبين بالجدول أدناا -:
جدول رقم ( )1يبين تفاصيل التكلفة اإلجمالية وسعر البيع واإلرباح المتحققة لعام 2265
نوع خط

التكلفة اإلجمالية للتصنيع

*سعر البيع

صافي الربا

اإلنتاج

()6

()2

()2-6

( )222سحبة

6437142

2152422

754242

( )642سحبة

2712622

3374422

163522

( )622سحبة

3773222

5362222

434222

المجموع

4875723

13073433

1494323

المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام 2265
* تم استنتاج سعر البيع للطن من خالل الرجوع إلا الجدول رقم ()6
هذا اإلرباح يمكن زيادتها حسب رأي الباحث باستخدام أدوات المحاسبة الرشيقة التي سيتم
تطبقها في أدناا.
اإليرادات المتحققة من إنتاج علب مناديل الوجه بأحجامها أعاله لعام 5318
فيما يتعلق باإليرادات التي تحققت من بيع علب مناديل الوجه بأحجامها أعالا المنتجة
لعام  2265فإن الجدول ( )1يوضا عدد الوحدات المباعة وأسعار البيع واإليرادات المتحققة من
عملية البيع ،وان اإليرادات المتحققة من إنتاج علب مناديل الوجه المختلفة استناداً إلا حسابات
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الشركة لعام  2265بلغت  1494323دينار ،وسيتم تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة (سلسة
القيمة ،الكلفة المستهدفة ،تخفيض المخزون) لمعرفة مد قدرتها علا تخفيض تكاليف اإلنتاج.
حساب تكاليف علب مناديل الوجه بأحجامه المختلفة
لغرض السير في توجيه مسار البحث وتحقيق الهدف المطلوب فقد تم تحديد تكاليف علب
مناديل الوجه سعة ( 622 ،642 ،222سحبة)  ،2265كما هو موضا في الجداول السابقة أعالا
رقم ( .)5 ،3 ،2أعالا.
مراحل تصنيع مناديل الوجه:
فيما يلي مراحل تصنيع مناديل الوجه ( 622 ،642 ،222سحبة) وقد تم احتساب وقت
العمليات بشكل إجمالي لمرحلة اإلنتاج وبأشراف مسئولين المعمل واستناداً إلا المشاهدات اليومية
لسير العمليات اإلنتاجية ،حيث بلغ إنتاج المعمل ( )52علبة مناديل لكل خط إنتاج في الدقيقة
بصورة إجمالية ،حيث يتم إعادة برمجة ا الت لتتوافق مع المنتج حسب خط اإلنتاج المراد إنتاجه.

 0-8تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في شركة فاين للورق الصحي.
من خالل هذا الفصل سأتطرق لدور المحاسبة الرشيقة التي تم شرحها في الفصل الثاني
أعالا في شركة فاين للورق الصحي التي تم ذكرها وشرحها في الفصل الثاني وسيتم في أدناا
التركيز في إحد

منتجات الشركة وهي مناديل الوجه لير المعطرة من األحجام ( 622سحبة

و 642سحبة و 222سحبة) التي تمت متابعة إنتاجه في مشاهدات يومية كما مبين في أدناا- :
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رسم سلسلة تيار القيمة
لرسم خارطة تيار القيمة تم جمع البيانات حول المجاالت ا تية:

خدمات
الزبائن

التوزيع

التسويق

عملية االنتاج

التصميم

المواد
االولية

اختيار خط اإلنتاج:
تم اختيار خط إنتاج مناديل الوجه لير المعطرة باإلحجام ( 222سحبة  642,سحبة
 622,سحبة) لوجود طلب شبة دائم علا هذا المنتج من الزبائن والذي يتم إنتاجهُ كامالً في
الشركة .حيث قام الباحث بجمع البيانات المرتبطة بالمصروفات المالية من تكاليف وكمية اإلنتاج
فضالً عن المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل المشاهدات الميدانية لسير العملية
اإلنتاجية من طلب المواد األولية وعملية اإلنتاج والتغليف ووصوال إلا المنتج النهائي (تام الصنع)
وكذلع من خالل اللقاءات التي أجريت مع الفنين في المصنع واإلداريين والبيانات التي تم الحصول
عليها من المشرفين علا سير عملية اإلنتاج من حيث الوقت اإلجمالي لإلنتاج واإلنتاجية المتحققة
للطن الواحد للعجينة الخام.
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تدفق المعلومات:
تبدأ عملية اإلنتاج وذلع من خالل طلب الزبائن لهذا المنتج أو من خالل التنبا بحدوث
طلب علا المنتج من قبل قسم التسويق أو وجود جدولة علا اإلنتاج.

المواد األولية:
استناداً إلا جدولة اإلنتاج يتم استالم المواد األولية من المخزن ونقلها إلا داخل األقسام
لتمر بالمراحل اإلنتاجية حيث يتم معالجة العجينة الخام ومن ثم عملية تنعيم الورق وتعقيمه
وتقطيعه ومن ثم التغليف ومنها إلا المخازن ومن ثم توريدها إلا العالء .وان حجم الدفعة يعتمد
علا حجم الطلب ونوعيته.

أدوات المحاسبة الرشيقة -:
أوالً :سلسلة القيمة:
من خالل رسم سلسلة القيمة والبيانات والمعلومات الناتج عنها ومواقع الضياع في العملية
استناداً إلا األدوات المستخدمة للمحاسبة الرشيقة التي تم تطيقها من قبل الباحث في شركة فاين
لصناعة الورق الصحي ،إذ يتم تحديد الطاقات المتاحة للعمل ونسبة استغالل الطاقة المتاحة وعدد
العمال المطلوبين لكل خط أنتاج وبيان الطاقات الفائضة إن وجدت ،وكما
مبين في الجدول رقم ( )4يوضا الخطة السنوية إلنتاج مناديل الوجه مدار البحث بحسب األشهر.
وان عدد الماكينات المستخدمة في خط اإلنتاج الواحد  5ماكينات وهي علا النحو ا تي:
ماكينة معالجة العجينة من أجل جعلها جاهزة للتقطيع.
ماكينة التنعيم والتعقيم
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ماكينة التقطيع
ماكينة التغليف
الطاقة المتاحة للعمل = الوقت الكلي المتاح لإلنتاج × الوقت المطلوب إلنتاج الطن الواحد
=  22عامل  12دقيقة ×  52باكيت =  2522في الساعة ÷  622 = 22باكيت إنتاجية كل
عامل في الساعة.
* ي ةةتم برمج ةةة س ةةرعة الماكين ةةات حس ةةب المن ةةتج المة ةراد إنتاج ةةه ( 222س ةةحبة  642,س ةةحبة 622 ,
سحبة) بحيث تكون الطاقة المتاحة للعمل نفا الطاقة في خطوط اإلنتاج مدار البحث.
وبعد المداولة مع الفنين والمشةرفين علةا العمةل قامةت الشةركة بتطبيةق مقتةرح تخفةيض عةدد
العمةةال عةةن طريةةق التجربةةة والمشةةاهدة وقيةةاا كميةةة اإلنتةةاج وبيةةان إثةةر التخفةةيض إذا كةةان سةةلبي أو
بدون إثر سلبي ومع االختبار والمشاهدة الدقيقة وبإشراف الفنةين بشةكل دقيةق تةم التوصةل إلةا العةدد
األمثل للعمال بحيث ال يادي إلا عرقلة العمل أو التأثير علا كمية اإلنتاج وعلا النحو ا تي:
تم تخفيض عدد العمال في كل ماكينة حسب الجدول ا تي:
جدول ()7
تخفيض عدد العاملين حسب أدوات المحاسبة الرشيقة
عدد العمال

عدد العمل بعد

الفرق

المكائن

التسلسل
.6

ماكينة معالجة العجينة

4

3

2

.2

ماكينة التنعيم والتعقيم

4

3

2

.3

ماكينة التقطيع

4

3

2

.5

ماكينة التغليف

4

5

6

المجموع

22

63

7

المصدر  :إعداد الباحث استناداً للمشاهدات اليومية

التخفيض
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ومن خالل النتائج المبينة في الجدول أعالا يتبين لنا أنه لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج تحتاج إلا
ثالثة أو أربعة عمال حسب المشاهدات اليومية للباحث وكذلع من أجل تكليفهم بأعمال أخر
إلنجاز ما تحتاجه الشركة من المهام وهو معتمد في الشركات العالمية في اليابان كما هو معروف،
فالعامل في الشركات العالمية يمكنه إنجاز مهام مختلفة ،ويكون ماهالً لسد النقص بخط أنتاج
أخر.
والهدف األساسي من رسم خارطة سلسلة القيمة لمناديل الوجه وذلع من أجل تمكين
الشركة من توثيق الوقت الرئيا الحالي ومستو الخزين وأوقات دورة اإلنتاج ووقت انتظار اإلنتاج
الكلي للمنتج عينة الدراسة ،وعلا ذلع فإن الشركة تكون قد وفرت مبلغ  2542دينار من كلفة
اإلنتاج الكلي ،كون العمال الذين تم استبعادهم عن خط اإلنتاج ال يضيفون قيمة لإلنتاج وان عدد
العمال الذين تم استبعادهم ( )7وان معدل رواتبهم تصل  342بالشهر وبذلع يتم استبعادهم من
خط اإلنتاج مدار البحث وتكليفهم بمهام أخر تخدم الشركة.
والختبار تخفيض عدد العمال ومد

تأثيرا علا سير العمل تم تطبيقها علا الربع الثاني

من سنة ( 2264للتجربة) وستتم مقارنته بالربع الثاني من سنة  2265لبيان فاعلية المقترح من
عدمه وكما يلي:
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جدول رقم ( )4الربع الثاني لسنة 5318
الربع الثاني لسنة 2265
خط اإلنتاج

عدد العمال

أجور العمال

إنتاجية الربع الثاني

تكلفة اإلنتاج

مجمل التكلفة

تكلفة الطن الواحد

 222سحبة

22

26222

 364طن

524542

542542

6532

 642سحبة

22

26222

 572طن

171442

147442

6554

 622سحبة

22

26222

 122طن

423222

425222

6452

المصدر :إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة ملحق رقم ()6
في الجدول أعالا نالحظ كمية اإلنتاج بنفا عدد العمال الذي تستخدمه الشركة دون تغير للربع
الثاني من سنة  ،2265وفي الجدول أدناا تم تخفيض عدد العمال بالعدد الذي تم اقتراحه علا
الشركة الختبار مد تأثير التخفيض علا كمية اإلنتاج.
جدول ( )9الربع الثاني لسنة 5312
الربع الثاني لسنة 2264
خط اإلنتاج

عدد العمال

أجور العمال

إنتاجية الربع الثاني

تكلفة اإلنتاج

مجمل التكلفة

تكلفة الطن الواحد

 222سحبة

63

63142

 322طن

525442

522152

6525.5

 642سحبة

63

63142

 574طن

155652.4

147742.4

6514

 622سحبة

63

63142

 124طن

462424

425674

6427.4

المصدر :إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة ملحق رقم ()2
من الجدول أعالا يتبن لدينا انخفاض التكلفة بعد تطبيق المقترح بتخفيض عدد العمال ولبيان
الوفرات المتحققة بتكلفة إنتاج الطن سيتم مقارنة التكاليف كما مبين بالجدول أدناا_ :
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جدول رقم ( )13مقارنة التكاليف
خط اإلنتاج

تكلفة إنتاج الطن لسنة تكلفة إنتاج الطن لسنة

الوفرات

2265

2264

المتحققة

 222سحبة

6532

6525.5

26.2

 642سحبة

6554

6514

61

 622سحبة

6452

6427.4

62.4

مجمل الوفرات المتحققة

54.7

المصدر :إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة

من الجدول أعالا نالحظ تم تخفيض عدد العمال إلا ( )63عامل ولم يتأثر اإلنتاج وتم
إنتاج الطلبيات في وقتها المحدد دون تأخير ،وان الفرق القليل الحاصل هو نتيجة الختالف كمية
الطلبيات ،واستنادا إلا ذلع تكون إنتاجية العامل الواحد قد ارتفعت وكما مبين بالمعادلة التالية:
=  63عامل  12دقيقة ×  52باكيت =  2522في الساعة ÷  655.1 = 63باكيت
إنتاجية كل عامل في الساعة
وبالمقارنة مع المعادلة السابقة وهي:
=  22عامل  12دقيقة ×  52باكيت =  2522في الساعة ÷  622 = 22باكيت إنتاجية
كل عامل في الساعة
يكون الفرق  15.1 = 622 – 655.1باكيت
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وهو معدل الزيادة بإنتاجية كل عامل حيث تم استغالل الطاقة المتاحة بشكل أكبر.
وتم تتبع مراحل اإلنتاج بتفاصيلها الدقيقة للوقوف علا أماكن الهدر بالوقت ومحاولة
الباحث اختصار مراحله أو استبعاد المراحل التي يمكن اختصارها من عمليات سير اإلنتاج لكن
اتضا إن كل المراحل أساسية وال يمكن اختصار مرحلة من المراحل حيث ذلع ياثر سلبا علا
سرعة اإلنتاج وجودته لذلع اكتفا الباحث بمقترح تقليل عدد العمال علا كل مكانة كما تم شرحه
أعالا.

ثانياً :الكلفة المستهدفة:
تعتبر الكلفة المستهدفة هي أقصا كلفة مسموح بها لكي تحقق نمواً في المبيعات وتحقق
ربحاً وأنها موجهة نحو الزبون بصورة خاصة.
ففي ضوء المشاهدات والجوالت واللقاءات الميدانية مع أصحاب مراكز التوزيع والبيع
لالطالع علا منتجات المنافسة للشركة والنوعية والسعر والجودة وذلع من خالل إجراء المقارنة
بين ما تنتجه شركة فاين وما هو موجود في األسواق المحلية بهدف تحديد السعر المستهدف .وذلع
من خالل ما يوضحه الجدول أدناا من مقارنة بأسعار مناديل الوجه المنتجة في شركة فاين
لصناعة الورق الصحي ومناديل الوجه المتوفرة في األسواق المحلية.
المستوردة من الخارج).

(المصنعة محلياً أو
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جدول ()11
عرض المنتجات المنافسة في األسواق المحلية
نوع مناديل الوجه

التسلسل

سعر  533سحبة

سعر 123سحبة

دينار

دينار

بسعر الجملة

فلس

بسعر الجملة

فلس

سعر 133

سحبة بسعر
الجملة

فلس

6

إنتاج الشركة

422

442

522

2

إنتاج محلي

552

462

372

3

مستورد

432

452

524

دينار

المصدر :إعداد الباحث استناداً إلا األسواق المحلية
من خالل الجدول أعالا نالحظ أن األسعار لمناديل الوجه ( 222سحبة و 642سحبة
و 622سحبة) موضوع البحث يكون أعلا في المنتج المستورد منه في الشركة ويكون أقل بالمنتج
المحلي كما هو م بين في الجدول أعالا وعند المقارنة والبحث تبين أن سبب االرتفاع في سعر
الشركة عن المنتج المحلي هو الجودة المستخدمة في شركة فاين والسبب في ارتفاع سعر المستورد
هو تكاليف النقل والرسوم الجمركية وتكاليف االستيراد.
من خالل ما تم عرضه أعالا يمكن للشركة الحفاظ أو تقليل كلفة المواد األولية التي
تستخدمها أو زيادة اإلنتاجية بنفا الوقت المتاح للعمل لخفض التكاليف الثابتة ،ومن ثم تخفيض
القيمة اإلجمالية لعلبة مناديل الوجه المنتج وتوفير مبالغ أكثر منافسة في األسواق وكما يأتي:
أ .إن أهم ما يميز الشركة ومن مسيرتها الطويلة في هذا المجال هو جودة المنتج وبذلع تكون
لها كمية من الزبائن شبه ثابتة( .الوالء للمنتج) ولهذا ال يمكن تخفيض التكاليف علا
حساب الجودة.
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ب .يمكن للشركة استخدام ماكينة طراز حديث لتوفير الوقت وكمية اإلنتاج وتقليل نسبة التالف
المسموح بها باإلنتاج وتكون تكلفة الماكينة ( )34222دينار وان جلة تغليف المناديل الوجه
 CDH-236هي عبارة عن جهاز مساعد مفضل عند تصنيع مناديل الوجه ومن مميزات
هذا ا لة أنها تعمل علا جعل المنتج بشكل جميل حيث أنه يستهلع أقل طاقة ،وستبين
نسبة التوفير بالطاقة المستهلكة علا المد

البعيد وبذلع تحقق ا لة جودة أفضل في

التغليف وبألوان مناسبة ذات جاذبية من الزبائن ،حيث تتيا للشركة التحكم بتدريجات
األلوان كافة والنقشات بسهولة عالية كما يمكن تغيير هذا النقشات باستمرار مع مبدأ
التجديد لتلبية أذواق الزبائن.
 استخدام جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة فا لة عندها القدرة علا أتمام تغذية الورقوفتا العلبة وملء الورق وليرها من العمليات بشكل جلي ،وهي عبارة عن معدات التعبئة
والتغليف لعلبة المناديل األوتوماتيكية بشكل كامل.
 حيث أن جلة تغليف مناديل الوجه بالعلبة توفر أداء ختم ،تعبئة وتغليف مستقر بطريقة ذاتفاعلية عالية.
 إن استخدام هذا ا لة إلتمام عملية اإلنتاج له أثر إيجابي في سرعة اإلنتاج بالعلبة ،حيثيصل اإلنتاج النهائي باستخدام هذا ا لة إلا  53علبة في الدقيقة ،حسب رأي المختصين من
الشركة نفسها بعد اطالعهم علا المواصفات الفنية للماكينة ،تحت ظروف تشغيل مستقرة،
والقدرة علا التعامل مع العديد من علب المناديل.
 يمكن استخدام هذا ا لة بتغليف عدة مقاسات حيث يمكن تعديل اإلعدادات لجعل ا لةالتابعة لخط إنتاج ثاني جاهزة خالل  22-62دقيقة من أجل مواصفات أخر لعلب مناديل
الوجه.
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 إن استخدام هذا ا لة ضمن المواصفات يمكن أن يوفر في كل دقيقة ما يعادل ثالثة علبمن مناديل الوجه ،فنسبة اإلنتاج الحالية تصل إلا ( )52علبة في الدقيقة وعند استخدام هذا
ا لة تصل إلا ( )53علبة في الدقيقة في الظروف االعتيادية.
*تم الوصول إلا هذا النتيجة بمساعدة الفنين بحكم خبرتهم في العمل.
من خالل ما تقدم فإن جلة التغليف والتعبئة تعمل علا توفير الوقت والجهد.
وتم البحث في األسواق عن ا الت المشابهة لآلالت المستخدمة في الشركة في المراحل
األولا والثانية والثالثة التي يمكنها أن تنتج إنتاج أكبر من المستخدمة في شركة فاين وتبين أن
ا الت المستخدمة الحالية تعتبر األعلا إنتاجاً في األسواق ،عدا ما تنتجه جلة التغليف وكما مبين
أعالا المقترحة من إمكانيات وسرعة في التغليف وتوفير الجهد والوقت.
وسيتم عرض الطاقة المتاحة إذا تم استخدام ا لة المقترحة وكما مبين أدناا- :
الطاقة المتاحة للعمل = الوقت الكلي المتاح لإلنتاج × الوقت المطلوب إلنتاج الطن الواحد
=  22عامل  12دقيقة ×  53باكيت =  2452في الساعة ÷  624 = 22باكيت إنتاجية كل
عامل في الساعة.
لو طبقت الشركة أداة المحاسبة الرشيقة وكما هو مبين في المقترح أعالا في األداة ثانياً
سيتم توفير ( )4باكيت إلنتاجية العامل في الساعة وهذا يبين أن استخدام ا لة وتوفيرها في أسرع
وقت له أثر في زيادة اإلنتاج وبالتالي تخفيض التكاليف الثابتة واستيفاء سعر ا لة من الزيادة
الناتجة باإلنتاج وبالتالي زيادة األرباح.
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ثالثاً :تخفيض المخزون:
يلعب المخزون دور بالغ األهمية في المشروعات التجارية والصناعية ويقل دورة أهمية في
مشروعات الخدمات والمنافع العامة ،ويشكل المخزون مكوناً رئيسياً من األصول المتداولة حيث
يشمل جميع المواد األولية التي يحتفظ بها لغرض سير عملية اإلنتاج بكل الظروف حيث تشكل
نسبة المخزون  %24من أصول الشركات فرفع هذا المعدل يعنا رأا مال عامل أقل ،أي أن
رفعه مع تثبيت حجم المبيعات معناا زيادة كفاية استخدام رأا المال العامل مما يادي إلا زيادة
األرباح.
تحديد حجم المخزون األمثل يتأثر بعدد من العوامل أهمها تكلفة االحتفاظ بالمخزون وتكلفة
فرصة فقدان مبيعات بسبب انخفاض الطلب.
أهمية إدارة المخزون:
تفضل منشآت األعمال االحتفاظ بمخزون في حدا األدنا (كمية المخزون من المواد
األولية التي تغطي احتياجات التصنيع خالل فترة التجهيز بالمواد األولية) ليقابل الطلب علا
البضائع وفق التوقيتات المجدولة بدقة ( JITاإلنتاج في الوقت المحدد) ،وتنبع أهمية المخزون من
حقيقة إن ربا المنشأة يتأثر بمستواا كما يلي- :
 إذا كان أكثر من الالزم ينتج عنه زيادة لير ضرورية في التكاليف. إذا كان أقل من الالزم تعمل المنشأة بطاقة أقل بسبب العطل الناتج عن نفاذ المخزون. -وسيتم تطبيق هذا األداة علا المخزون المواد األولية.
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الكلف المرتبطة بإدارة المخزون:
الهدف من إدارة المخزون هو توفير المخزون المطلوب الذي يساعد في استمرار نشاط
المنشأة بأقل تكلفة ممكنة.
والجدول التالي يبن تكاليف الخزن-:
جدول ()15
تكاليف الخزن بالنسبة المئوية من التكلفة
نوع التكلفة

نسبتها من قيمة المخزون

تكاليف التخزين والمناولة

%3.2

تكلفة التأمين على المخزون

%3.2

التلف

%5

مجموع تكلفة االحتفاظ

%0

المصدر :من إعداد الباحث استناداً إلا حسابات الشركة لعام  2265ملحق رقم ()5
الجدول أدناا يبين كمية المخزون حسب حسابات الشركة لمدة أربع سنوات وكما مبين:
جدول ()10
نسبة المخزون لسنة ()5318-5310 – 5315 – 5311
التسلسل

السنة

النسبة المئوية

المواد بالطن

1

5311

%52

1094.72

5

5315

%52

1813.23

0

5310

%52

1853.33

8

5318

%52

1810.52

المصدر  :إعداد الباحث استناداً علا حسابات الشركة
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يتضا من الجدول السابق أن النسبة المئوية للمخزون االحتياطي للسنوات األربعة المدرجة
في الجدول أعالا ثابتة لم تتغير بينما اختلفت تكلفة المواد المخزونة باختالف نسبة كمية اإلنتاج
حسب السنوات (.)2265-2266
والجدول التالي يبين تفاصيل وتكاليف محتو جدول ()63
جدول ( )65تفاصيل المواد المخزونة كاحتياطي بنسبة ()%24
السنة

مخزون فئة ()533

مخزون فئة ( )123سحبة

مخزون فئة ( )133سحبة

مجموع التكاليف الكلي

سحبة
5311

5315

5310

5318

=1311x221.35
205511
=1.12x205511
11035
=1311x225
513111
=1.12x513111
13171
=1311x22..55
517511
=1.12x517511
13105
=1311x22..55
517511
=1.12x517511
13105

للمخزون
550111=1311x555.5

523111=1311x711

17551=1.12x550111

31071=1.12x523111

50355

=1311x572.55
557511
17705=1.12x557511

525111=1311x711.55

23774

=1311x557.35
525511
17175=1.12x525511

52.111=1311x715

33151=1.12x52.111

23833

55.111=1311x575

525111=1311x713.5

17551=1.12x55.111

33151=1.12x525111

33132=1.12x525111

23942
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ولمعرفة إمكانية تخفيض المخزون من عدمه يجب استخراج نقطة إعادة الطلب وسيتم باستخدام
المعادلة التالية:
نقطة إعادة الطلب لسنة  = 2266متوسط االستهالع  xفترة االنتظار  +مخزون األمان
متوسط االستهالع = كمية االستهالع ÷ عدد األيام
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متوسط االستهالع =  64.3 = 314 ÷ 4444طن
فترة االنتظار =  42يوم
نقطة إعادة الطلب لسنة 0118.75+ 51 x 64.3 = 2266
=  2061.75طن

نقطة إعادة الطلب لسنة  = 2102متوسط االستهالع  xفترة االنتظار  +مخزون األمان
متوسط االستهالع =  05.4 = 165 ÷ 5642طن
فترة االنتظار =  42يوم
نقطة إعادة الطلب لسنة 0401.51 + 51 x 05.4 = 2102
= 2081.5طن

نقطة إعادة الطلب لسنة  = 2101متوسط االستهالع  xفترة االنتظار  +مخزون األمان
متوسط االستهالع =  05.56 = 165 ÷ 4152طن
فترة االنتظار =  42يوم
نقطة إعادة الطلب لسنة 0421+ 51 x05.56 = 2101
=  2228طن
نقطة إعادة الطلب لسنة  = 2265متوسط االستهالع  xفترة االنتظار  +مخزون األمان
متوسط االستهالع = كمية النتاج ÷ عدد األيام
متوسط االستهالع =  64.4 = 314 ÷ 4114طن
فترة االنتظار =  42يوم
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نقطة إعادة الطلب = 6561.24 + 42 x 64.4
=  2646.24طن
نالحظ من النتائج أعالا إن نقطة إعادة الطلب متقاربة بين السنوات األربعة ولتوضيا ذلع أكثر
من خالل الرسم البياني لنقطة إعادة الطلب للسنوات ( )2266,2262,2263,2265أدناا:
 4114الكلي

2646.24

إعادة الطلب

6561.24
كمية المخزون 6561.24
رسم رقم ( )6لمخزون سنة 2265

 4152الكلي

2225

كمية المخزون 6522
رسم رقم ( )2لسنة 2263

إعادة الطلب
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 4152الكلي

2652.4

إعادة الطلب

كمية المخزون 6562.42
رسم رقم ( )3لسنة 2262
 4444الكلي

2613.74
إعادة الطلب

كمية المخزون 6345.74
رسم رقم ( )5لسنة 2266
وتأسيسا علا ما جاء في أعالا نالحظ استقرار فترة االنتظار في السنوات األربعة المعروضة وعدم
انخفاض المخزون المخطط له ويعود السبب الستقرار اإلنتاج نسبيا وعدم التغير في فترة االنتظار
لذلع تم االقتراح علا الشركة بتخفيض كمية المخزون دون المساا بالحد األدنا للمخزون والذي
يساوي:
الحد األدنا للمخزون لسنة  = 2265فترة االنتظار × معدل االستهالع في اليوم
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=  774 = 64.4 × 42طن
الكمية التي يمكن إجراء التخفيض عليها =  156.24 = 774-6561.24طن
كمية التخفيض المقترحة علا الشركة من  %24إلا  %22علا كمية المخزون وكاالتي:
الكمية قبل التخفيض – الكمية بعد التخفيض =
 253.24 = 6633-6561.24طن الكمية التي سيتم تخفيضها من المخزون
وبطرح الكمية التي سيتم تخفيضها من الكمية التي يمكن إجراء التخفيض عليها وكما يلي
 345 = 253.24 – 156.24طن هذا الناتج يبين الكمية التي تمثل مرونة للشركة دون المساا
بالحد األدنا للمخزون.
ومن ذلع نستنتج يمكن تخفيض المخزون بنسبة من المخزون لير المستخدم وتم
االقت ةراح علةةا الشةةركة بتخفةةيض نسةةبة المخةةزون مةةن ( )%24إلةةا ( )%22وجعلهةةا تحةةت االختبةةار
لمدة (سنة) وبيان تأثيرها والجدول التالي يوضا نسبة المخزون بعد التخفيض:
وم ةةن خ ةةالل التفاص ةةيل الم ةةذكورة ف ةةي الج ةةدول رق ةةم ( )65س ةةوف ي ةةتم احتس ةةاب نس ةةبة المخ ةةزون بع ةةد
التخفيض في كمية االحتياطي وكما يلي -:
جدول ()12
نسبة المخزون لسنة ( )5318-5310 – 5315 – 5311حسب كمية اإلنتاج بالطن
التسلسل

السنة

النسبة المئوية

كمية المخزون بالطن

1

5311

%53

1119

5

5315

%53

1154.8

0

5310

%53

1100

8

5318

%53

1100
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71

يتضا من الجداول السابقة أن النسبة المئوية للمخزون االحتياطي للسنوات األربعة
المدرجة في الجدول أعالا ثابتة لم تتغير وان فترة االنتظار ثابتة ومستو اإلنتاج شبة ثابت ولذلع
لو تم تطبيق المقترح بتخفيض نسبة االحتياطي من ( )%24إلا ( )%22النخفضت المواد
المخزونة بتكاليفها المذكورة في الجداول أعالا.
وبالتالي انخفاض تكاليف التخزين وتوفير مساحة يمكن االستفادة منها بأمور أخر تعود بالنفع
علا الشركة وكما مبين بالجدول التالي- :
ولبيان التفاصيل المذكورة بالجدول ( )64سيتم تفصيل كما يلي
جدول ()10
تفاصيل المواد المخزونة كاحتياطي بنسبة ()%53
السنة

مخزون فئة ()533

مخزون فئة ()123

مخزون فئة ()133

مجموع التكاليف الكلي

5311

=1311x375
21.111
=1.12x21.111
0551
=1311x37.
231711
=1.12x231711
075.
=1311x351
235311
=1.12x235311
0557
=1311x351
235311
=1.12x235311
0557

520311=1311x277

5.5711=1311x5..

83548

555311=1311x251

=1311x5.0.5
5.53.1
=1.12x5.53.1
1571..5
501511=1311x503

83055.8

83053

557511=1311x253

5..111=1311x501

83744

5315

5310

5318

سحبة

سحبة

=1.12x520311
12157

=1.12x555311
12257
53.511=1311x255
=1.12x53.511
13.53

=1.12x557511
12203

سحبة

=1.12x5.5711
1557.

=1.12x501511
15513
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=1.12x5..111
15751

للتخزين
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نالحظ في الجدول أعالا تم تخفيض المخزون بنسبة  %4ودون المساا بالحد ألدنا للمخزون
والحفاظ علا مخزون أمان يوفر للشركة القدرة علا مواجه األزمات بمرونة تامة وهذا النسبة قابلة
للتخفيض بعد اختبارها لمدة سنة ولمعرفة الوفورات المتحققة في حالة إتباع الشركة ألداة المحاسبة
الرشيقة تخفيض المخزون يظهر بالمقارنة ا تية -:
جدول رقم ()17
مقارنة بين تكاليف التخزين قبل وبعد استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة
تكاليف التخزين

تكاليف التخزين

الوفورات المتحققة

السنة

بالدينار قبل

التخفيض ()1

بالدينار بعد التخفيض
()5

()5(-)1

5311

50355

83548

13371

5315

23774

83055.8

13122.0

5310

23833

83053

13833

5318

23942

83744

13197
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وكما مبين بالجدول رقم ( )67الوفورات المتحققة لو طبق أدوات المحاسبة الرشيقة
بالسنوات المذكورة بالجدول أعالا وتخفيض المخزون بالكمية التي تم اقتراحها علا الشركة  ,كون
كمية المخزون المقترح تخفيضها وكما تم إثباتها في المعادالت السابقة ال تاثر علا سير عملية
اإلنتاج .
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الوفرات المتحققة من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة-:
من خالل الجداول التي تم استعراضها في أعالا تبين إن ألدوات المحاسبة الرشيقة إثر
مباشر ولير مباشر في تخفيض التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة منها بشكل ملموا
ومنها علا المد البعيد وكما مبين في الجدول رقم ( )65أدناا:
األداة المستخدمة

األثر المتحقق من

تأثير األداة

الوفرات النقدية المتحققة

استخدام األداة
سلسلة القيمة

تخفيض عدد العمال

تأثير مباشر

 55222في السنة

الكلفة المستهدفة

تطوير المكائن

علا المد البعيد

علا المد البعيد

الحجم األمثل

تخفيض المخزون من

تأثير مباشر

للمخزون

 %24إلا %22

62647

(من هذا الجدول نستنتج إن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة يؤدي إلى تخفيض التكاليف ).
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الفصــل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
أوالً النتائج :

ثانياً التوصيات :
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
أوالً النتائج :
من أهم نتائج الدراسة
-6

إن استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة له دور في تخفيض التكاليف في الشركات الصناعية.

-2

تم استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة مدار البحث وتبين اثر بعضها بشكل مباشر في
تخفيض تكاليف التصنيع حسب عينة الدراسة وان استخدام هذا األدوات لها اثر مباشر
وملموا مثل سلسلة القيمة والحجم األمثل للمخزون والبعض األخر لها اثر مستقبلي
علا المد البعيد مثل الكلفة المستهدفة.

-3

بعض هذا األدوات أثرها يكون بتخفيض تكاليف التصنيع وبالتالي زيادة الربا مثل سلسلة
القيمة (تخفيض عدد العمال) والبعض األخر يكون أثرة علا سعر البيع بحيث يكون
سعر منافا مثل الكلفة المستهدفة

-5

إن تخفيض عدد العمال المستخدمين في عملية اإلنتاج اللذين يمكن االستغناء عنهم لتقليل
الرواتب المدفوعة إلتمام عملية اإلنتاج أو يتم االستفادة منهم في إعمال ذات قيمة
أكبر إلنتاجية الشركة.

-4

أن استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة له أثر في القضاء علا الهدر والضياع ويتم معرفة
األداة المالئمة التي لها فاعلية بتحقيق أهداف المحاسبة الرشيقة عن طريق التطبيق
(التجربة) علا العينة مدار البحث
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-1

بعض أدوات المحاسبة الرشيقة قد تكون ذات فاعلية واثر ايجابي إذا ما طبقت علا عينة
معينة دون أخر والعكا صحيا ،حيث تختلف ظروف التصنيع أو الخطة التصنيعية
باختالف العينة وطبيعة أنتاجها

-7

ال يمكن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة علا حساب الجودة فيجب إن تكون الجودة في
المقام األول كون الزبون يهتم بجودة المنتج.

-5

إن أدوات المحاسبة الرشيقة ال تقتصر علا األدوات التي تم استعراضها في هذا الدراسة
حيث إن أي طريقة يمكن إن تستخدم في تقليل الهدر والضياع في الوقت والموارد
يمكن إن تدعم تطبيق المحاسبة الرشيقة كون إن الشركة في تطور مستمر في أساليب
اإلنتاج وخطط التصنيع لذلع ال يمكن حصر عدد من األدوات واعتبارها أدوات
المحاسبة الرشيقة

-4

مع تطور العمل يمكن إن يتم اكتشاف أدوات جديدة تعمل علا تدعيم عمل المحاسبة
الرشيقة.
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ثانياً التوصيات:

من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي القائمين علا إدارة الشركة

مدار البحث بالتوصيات ا تية-:
 .6تبين من نتائج الدراسة ضرورة االلتزام بأدوات المحاسبة الرشيقة التي تم اختبارها علا الشركة
لما له من اثر مباشر في خفض التكاليف.
 .2ضرورة تثقيف العاملين والمشرفين علا عملية اإلنتاج بطرق تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.
 .3تطبيق أسلوب سلسلة القيمة لما له اثر مباشر في خفض التكاليف وتحديد أماكن الهدر
والقضاء عليه.
 .5االلتزام بأداة الكلفة المستهدفة وجمع المعلومات المناسبة عن المنافسين وادخال التعديالت في
الوقت المناسب.
 .4تطبيق هذا األدوات بشكل تدريجي مع االختبار ومعرفة مالئمة مع كل أداة حسب خط اإلنتاج
المستهدف ومقارنة النتائج.
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قائمة المراجع:
أ  :المراجع باللغة العربية:
 البلخي  ،زيد تميم .وتةاج  ،لطفةي عبةد القةادر .و بونخةل  ،مسةعود احمةد )2224( .مـدخل إلـى
نظم ضبط و مراقبة المخزون  .الرياض :جامعة الملع سعود ،ط.6
 الداعور ،جبر إبةراهيم " 2222 ،محاسـبة التكـاليفك كليـة اإلقتــصاد والعلــوم اإلداريــة ،جامعةة
األزهر-لزة.ط2
 الرفاعي  ,فرج لطفي و جبالي ،محمةد مصةطفي  " 2221 ،نظـام التكلفـة حسـب األنشـطة فـي
المشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة الحجـــم" ،النش ةةر العلم ةةي والمط ةةابع ،جامع ةةة المل ةةع س ةةعود،
المملكة العربية السعودية,ط. 6
 الزلب ةةي ،هي ةةثم  , 2222.إدارة المـــوارد  ,دار الفك ةةر العرب ةةي للطباع ةةة والنش ةةر والتوزي ةةع  ,الع ةةدد
الثاني .مصر .ط6
 عبةةاا .طةةاهر حميةةد  . 2265.اســتخدام خارطــة تــدفق القيمــة فــي إعــادة تصــميم الخدمــة –
دراســة حالـــة فــي مستشـــفى الديوانيــة التعليمـــي ( .رسةةالة ماجسةةتير) جامعةةة القادسةةية  ،كليةةة
اإلدارة واالقتصاد  ,العراق .
 عامر  ،أماني محمد . 6444 .إدارة وتنظيم الشراء و التخزين  .جامعة نبها ،العدد,2مصر
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 كاظم .حاتم كريم  2265 ,بعنوان أنمةوذج مقتةرح لتطبيةق المحاسةبة الرشةيقة فةي الشةركة العامةة
للصناعات الكهربائية ،جامعة الكوفة ،كلية اإلدارة والقتصاد .مجلة مركز دراسات الكوفة ،العدد
34
 ماضي ،إسماعيل السيد . 2222 .إدارة الموارد و اإلمداد ،الدار الجامعية ،العدد, 6مصر
 المطارنةةة ،لسةةان فةةالح .)2225( ،متطلبةةات و معوقةةات تطبيةةق مةةدخل التكلفةةة المسةةتهدفة فةةي
الش ةةركات الص ةةناعية المسة ةاهمة العام ةةة األردني ةةة ،بح ةةث محك ةةم ،مجل ةةة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم
االقتصادية و القانونية ،مجلد  ،25عدد. 2
 محمد ،رائد مجيد .)2263( ،اسـتعمال أدوات المحاسـبة فـي تخفـيض التكـاليف بحـث تطبيقـي
فــي الشــركة العامــة للصــناعات الكهربائيــة ،جامعةةة بغةةداد ،المعهةةد العةةالي للد ارسةةات المحاسةةبية
والمالية ،بغداد ،العراق.
 مرجان ،سليمان محمد )2222( .بحوث العمليات  ,دار الكتب الوطنية  ,ط , 6بنغازي ,ليبيا
 الموسةةةوي .عبة ةةاا ن ة ةوار .و الغربة ةةاوي  ,سة ةةجاد مهة ةةدي  . )2264(.اسة ةةتعمال أدوات المحاسة ةةبة
الرشةةيقة فةةي دعةةم نظةةم اإلنتةةاج الرشةةيق وتقةةيم األداء الوحةةدات االقتصةةادية .مجلةةة الكــوت للعلــوم
االقتصادية واإلدارية .جامعة واسط ،العدد (.)67
 النابلسةةي ،طةةارق تيسةةير )2225( .إمكانيــة تطبيــق مــدخل التكلفــة المســتهدفة فــي الشــركات
الصناعية األردنية ،جامعة الحسين بن طالل.
 نصةةار ،محمةةد احمةةد . )2226( .تنميــة مهــارات وتحليــل المخــزون .القةةاهرة .العةةدد :3اتي ةرال
للنشر و التوزيع.
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الملحق رقم ()1
الطاقة اإلنتاجية لشركة فاين للورق الصحي لخطوط إنتاج مناديل الوجه ( 311سحبة
 151 ,سحبة  111 ,سحبة) لعام 3115

ت

الشهر

علبة  533سحبة

علبة  123سحبة

علبة  133سحبة

6

الشهر األول

 622طن

 642طن

 222طن

2

الشهر الثاني

 622طن

 642طن

 222طن

3

الشهر الثالث

 662طن

 632طن

 614طن

5

الشهر الرابع

 624طن

652طن

 222طن

4

الشهر الخاما

 42طن

 652طن

 652طن

1

الشهر السادا

 622طن

 642طن

 222طن

7

الشهر السابع

 622طن

 642طن

 222طن

5

الشهر الثامن

 622طن

 642طن

 222طن

4

الشهر التاسع

 622طن

 642طن

 222طن

62

الشهر العاشر

 612طن

 652طن

 222طن

 66الشهر الحادي عشر

 652طن

 672طن

 232طن

الشهر الثاني عشر

 632طن

 612طن

 234طن

المجموع

1022

1403

5823

62
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الملحق رقم ()3
الطاقة اإلنتاجية لشركة فاين للورق الصحي لخطوط إنتاج مناديل الوجه ( 311سحبة
 151 ,سحبة  111 ,سحبة) لعام  3115الربع الثاني

ت

الشهر

علبة  533سحبة

علبة  123سحبة

علبة  133سحبة
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654طن
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الشهر الخاما

 622طن

 634طن
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الشهر السادا
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 644طن
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المصدر  :استناداً إلى حسابات الشركة لعام 5312

88

الملحق رقم ()2
تكاليف اإلنتاج لمناديل الوجه حسب خطوط اإلنتاج ( 311سحبة  151 ,سحبة 111 ,
سحبة) للطن الواحد من المواد الخام

خط اإلنتاج
علبة  200سحبة
علبة  150سحبة
علبة  100سحبة

تسلسل
1
2
3

تكلفة اإلنتاج للطن
 1330دينار
 1345دينار
 1530دينار
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عدد العلب المنتجة من مناديل الوجه بالطن الواحد من المواد الخام (العجينة )

التسلسل

خط اإلنتاج

1
2
3

 200سحبة
 150سحبة
 100سحبة

عدد العلب المنتجة من طن
العجين الخام
 2200علبة
 3300علبة
 3300علبة
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الملحق رقم ()5
الموارد البشرية لخطوط اإلنتاج ( 311سحبة  151 ,سحبة  111 ,سحبة)
التسلسل
1
2
3

خط اإلنتاج
 200سحبة
 150سحبة
 100سحبة

عدد العمال
 20عامل
 20عامل
 20عامل

تكلفة الخزن للمواد األولية في شركة فاين للورق الصحي

نوع التكلفة

نسبتها من قيمة المخزون

تكاليف التخزين والمناولة

%2.4

تكلفة التأمين علا المخزون

%2.4

التلف

%2

مجموع تكلفة االحتفاظ

%3
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الملحق رقم ()5

نسبة المخزون لسنة ( )5318-5310 – 5315 – 5311من الخطة السنوية لإلنتاج
التسلسل

السنة

النسبة المئوية

المواد بالطن

1

5311

%52

1094.72

5

5315

%52

1813.23

0

5310

%52

1853.33

8

5318

%52

1810.52
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