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 لمحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف ا دور

 دراسة تطبيقية على شركة فاين للورق الصحي

 مخلد فؤاد شجاع إعداد:
 الدكتور علي عبد الغني الاليذ إشراف:

 الملخص
 
تكاليف هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض ال 

ة المستخدم هو المنهج التجريبي الختبار تأثير وكان منهج الدراس ،في شركة فاين للورق الصحي 

تم استخدام  إذ ،شركة فاين للورق الصحي  في تخفيض التكاليففي  أدوات المحاسبة الرشيقة

 ،هذا من جانب  سلسلة القيمة لعرض أنشطة اإلنتاج بتفاصيلها وتحديد أماكن الهدر و الضياع 

ت المنافسة عن طريق استخدام الكلفة تم مقارنة منتجات الشركة بالمنتجا ومن جانب أخر

لتخفيض  أساليب جديدةوالبحث عن  ، الحد األعلى للتكلفة المسموح بهاتجاوز  وعدم ،المستهدفة 

 . اإلنتاجتكلفة 

 إليهاالتي توصلت  النتائجومن ابرز  ،أساليب أخرى لتحقيق أهدافها تناولت الدراسة كما    

تخفيض  ،الكلفة المستهدفة ،بة الرشيقة ) سلسلة القيمة استخدام أدوات المحاسومنها الدراسة 

 كما  ،غير مباشر على المدى البعيد وبشكل مباشر تكاليف الالمخزون ( لها اثر في تخفيض 

ضرورة االلتزام بتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة التي : توصلت الدراسة إلى توصيات أبرزها 

تطبيق  ،تخفيض المخزون االحتياطي  ،تخفيض التكاليفتم اختبارها على الشركة لما لها اثر في 

 ،أسلوب سلسلة القيمة لما له اثر مباشر في خفض التكاليف وتحديد أماكن الهدر والقضاء عليه

توعية العاملين باألساليب المعنية  ،مية اإلنتاج بوقت اقل وطاقة اقل استخدام آالت احدث لزيادة ك

ة الكلفة المستهدفة وجمع المعلومات المناسبة عن المنافسين االلتزام بأدا،  بتخفيض التكاليف

دخالو   . في الوقت المناسب المطلوبة التعديالت ا 

 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.  

  

apersP ygienic H orF Company ineF, eduction R ostC,  Lean accounting:  Keywords 
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 الفصل األول
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 مقدمة:  1-1

فسةة شةديدة فةي ظةل من منا أظهرته وما ،(Lean Accounting) مع ظهور المحاسبة الرشيقة

رات فةةةي شةةةتا المجةةةاالت االقتصةةةادية للنظةةةام يةةةالتطةةةورات التكنولوجيةةةة مةةةن القةةةرن الماضةةةي مةةةن تغي

لهةةذا النظةةام  األساسةةيةمةةن المبةةادئ  تعةةد التةةي سةةةالةةذي يتعامةةل مةةع القضةةايا الرئي ،الرشةةيقاإلنتةةاجي 

 .وهي تقليل الهدر، والتحسين المستمر

للمحاسةةةبة  لرشةةيداإلنتةةاج االتفكيةةر و تظهةةر  طةةرقكلهةةا رة فالمحاسةةبة والرقابةةة والقيةةاا واإلدا 

مكانيةةة  البيانةةاتتجعةةل عمليةةة اتخةةاذ القةةرار ممكنةةة وسةةهلة مةةن خةةالل تقةةديم  الرشةةيقة، التةةي  فهمهةةاوا 

لغةةةةةةةةةاء الحةةةةةةةةةاالت ليةةةةةةةةةر الضةةةةةةةةةرورية المتعلقةةةةةةةةةة بالمحاسةةةةةةةةةبة  للمعلومةةةةةةةةةات،  توقةةةةةةةةةد ورد التقليديةةةةةةةةةة،وا 

 أنهةةا( علةةا leanكلمةةة )وردت  وأخةةر  رشةةيقة، أنهةةابعةةض الدراسةةات علةةا  فةةي (diligent)عبةةارة

للرشاقة المعنية بالدراسة الحالية وتم اعتماد كلمة  أيهما أقربرشيقة وتم البحث في الدراسات لمعرفة 

( (lean وكونها معتمدة في دراسات سابقة عربية رشيقة  أنهاعلا. 

اا واألساليب اإلداريةة التةي تعني الرقابة والقي  فالمحاسبة الرشيقة من الناحية المحاسبية   

فضةةل القةةرارات بواسةةطة أدواتهةةا أتصةةنع وأنهةةا  ،الصةةحيحةوالممارسةةات  دشةةيالر تعكةةا حقيقةةة التفكيةةر 

كمةا أنهةا تعمةل علةا تةوفير الوقةت والمةال ,  المعلومةات هموثوقية و , وصةحة, والمفهومةة , المحكمة 

فالمحاسةبة كانةت مةن ضةمن  ,قليديةةالقضاء علا أللب الضياعات المقترنة بالمحاسةبة الت من خالل

إلةةا العمةةل علةةا   فةةي مجةةال محاسةةبة التكةةاليف جميةةع المهتمةةين ااألمةةر الةةذي دعةة, تغيةةرات مهةةذا ال

شكل خاص ، فالهدف األساسي مةن المحاسةبة الرشةيقة هةو تطوير األساليب التقليدية في المحاسبة ب

والحةد مةن وقةوع ,تسةريع العمليةات و  ,والتشةغيل,عمليات اإلنتاج ذي يصاحب الضياع الالقضاء علا 
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 ,okpala)تقليةةةل التكةةةاليف ومةةةن ثةةةم و والسةةةرعة فةةةي تلبيةةةة متطلبةةةات الزبةةةائن والسةةةوق ,األخطةةةاء 

2013). 

 

مةةن زيةةادة الفائةةدة يعمةةل علةةا  ,فإنهةةا تتبةةع مةةنهج جديةةد هةةذا النةةوع مةةن المحاسةةبة ومةةع ظهةةور

لوحدات االقتصادية امن أجل تحسين  والعمل علا قياا األثر المالي, الترشيدخالل اتصالها بثقافة 

الطريقةةةةة الجديةةةةدة فةةةةي احتسةةةةاب  تعةةةةد، فإنهةةةةا  لقيمةةةةةلتةةةةدفقات  مةةةةنومةةةةا تةةةةوفرا ,فةةةي النظةةةةام اإلنتةةةةاجي 

قيمةةة بةةداًل مةةن يكةةون هةةدف التكلفةةة هةةو التةةدفق لل اوذلةةع علةةا أسةةاا القيمةةة ومةةن خاللهةة ,التكةةاليف

رير المعلومةات قةاتو  القياسةات إعةدادة تدفع نحو التحسن الطويل األجةل بواسةط، حيث أنها المنتجات

و الهةدر , و للوصةول من الضةياع  من أجل إنتاج خالي بشكل كامل، والمتضمنة تخفيض التكاليف

تقةةةوم فةةةي تطبيقهةةةا للعمليةةةات الماليةةةة مةةةن خةةةالل مةةةا تتضةةةمنه تكةةةاليف لهةةةذا النةةةوع مةةةن اإلنتةةةاج فإنهةةةا 

 تتضةةةةةةمن معلومةةةةةةات ليةةةةةةر الماليةةةةةةة. ليةةةةةةة الشةةةةةةركات لتيةةةةةةار القيمةةةةةةة والمخةةةةةةزون وتعةةةةةةديلها للقةةةةةةوائم المال

(Stephen & Louay, 2010) . 
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 :وأسئلتها  مشكلة الدراسة 1-5

فيمةا تقدمةة مةن معلومةات مةن خةالل يرافةق تطبيةق المحاسةبة التقليديةة مةن القصةور  كثيةرًا مةا

و  اجاإلنتة نظةمو مع تطور  , الوقتو  د,والحد من الضياع و الهدر في الموار ,المالي  األداءمقاييا 

مةةةع مةةةا تتبنةةةاا )الوحةةةدة  مءليةةةتالق محاسةةةبية تواكةةةب ذلةةةع التطةةةور نظةةةم وطةةةر  إيجةةةاد, توجةةةب  هأسةةةاليب

فةي  سةهمنتةاجي جديةد ورشةيق , وذلةع لتمكةين الشةركة مةن تقةديم معلومةات تإاالقتصادية ( من نظةام 

هةذا و  ،فةي المةواردساسي في الحد من الضياع والهةدر أبشكل  هم كذلعوتس ، المالي اإليراد حتسابا

المسةتخدمة  أسةاليبهامةن خةالل  ,المحاسبة الرشيقة في خفض التكةاليف هوتقدم تسهم بهن أما يمكن 

سةاال رئةيا  عةن اإلجابةةمةن خةالل  ةالدراسةة ولتحقيةق ذلةع يمكةن حةل المشةكل أسةئلةالمتضةمنة فةي 

 :مفادا 

ين للةةةورق فةةةي شةةةركة فةةةا )هةةةل أن اسةةةتخدام أدوات المحاسةةةبة الرشةةةيقة يةةةادي إلةةةا تخفةةةيض التكةةةاليف

 ( ؟الصحي

 أدناا:أسئلة فرعية كما مبين  ثالثةهذا الساال  من تفرعيو 

  ؟في شركة فاين للورق الصحي تخفيض التكاليف إلا استخدام سلسلة القيمة يادي نأ هل -6

 ؟في شركة فاين للورق الصحي استخدام الكلفة المستهدفة يادي إلا تخفيض التكاليف أن هل -2

فةةي شةةركة فةةاين للةةورق  يةةادي إلةةا تخفةةيض التكةةاليف لمخةةزونثةةل لالحجةةم األماسةةتخدام  نأ هةةل -3

 ؟الصحي
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 الدراسة: فاهدأ 1-0

  التالية: األهدافتحقيق  الباحث وخايتمن خالل الدراسة الحالية 

عةةةرض المفةةةاهيم و المبةةةادئ األساسةةةية التةةةي تقةةةوم عليهةةةا نظةةةم المحاسةةةبة الرشةةةيقة بالمقارنةةةة مةةةع  .6

 المحاسبة التقليدية . 

 التكاليف. لتخفيض الرشيقة كأداةتحليل خطوات تطبيق نظام المحاسبة عرض و  .2

تقةةديم أمثلةةة مستخلصةةة مةةن الممارسةةة المهنيةةة علةةا كيفيةةة االسةةتفادة مةةن تطبيةةق نظةةام المحاسةةبة  .3

مةةن خةةالل تطبيةةق ذلةةع علةةا شةةركة فةةاين للةةورق  األداء،الرشةةيقة فةةي خفةةض التكةةاليف وتحسةةين 

  الصحي .

بمةا  اإلنتاجيةةوالهةدر فةي المةوارد والوقةت المسةتنفذين فةي العمليةة  الفاقدتقليل محاولة بيان كيفية  .5

مةةن خةةالل تطبيةةق ذلةةع علةةا شةةركة فةةاين للةةورق  ،واإلمكانةةات األمثةةل للمةةوارديحقةةق االسةةتخدام 

  الصحي .

 

 أهمية الدراسة: 1-8

إلا  تنبع أهمية الدراسة من أن التحول من استخدام األساليب التقليدية في تخفيض التكاليف

اسةةةتخدام مفهةةةوم المحاسةةةبة الرشةةةيقة مةةةن خةةةالل بعةةةض أدواتهةةةا كسلسةةةلة القيمةةةة، والكلفةةةة المسةةةتهدفة 

الفاقةةد  مةةنوالتقليةةل  ,وذلةةع مةةن أجةل توجيةةه المةةوارد المتاحةة بشةةكل فعةةال وكفةا ؛ وتخفةيض المخةةزون

 , اجأداء العمليةةةات اإلنتاجيةةةة بمةةةا يةةةنعكا علةةةا تخفةةةيض تكةةةاليف اإلنتةةةرفةةةع  و,المةةةوارد  مةةةنوالهةةةدر 

شةةركة فةةاين  وبةةاألخص,الشةةركات الصةةناعية  وتةوفير معلومةةات سةةريعة لكافةةة المسةةتويات اإلداريةةة فةةي

توفير طريقة جديدة في احتساب التكةاليف وحسةب التوسةع فةي األنشةطة فضال عن  , للورق الصحي
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ا تحقيةةق رضةةبمةةا يةةادي إلةةا لتشةةمل أنشةةطة المةةوارد والمخةةزون وتهيئةةة متطلبةةات الجةةودة , اإلنتاجيةةة 

 الزبون والعاملين.

 

  -الدراسة : فروض 1-5

 إلةةةا)) إن تطبيةةةق أدوات المحاسةةةبة الرشةةةيقة يةةةادي  :فرضةةةية رئيسةةةة مفادهةةةا إلةةةايسةةةتند البحةةةث    

وتتفرع من هذا الفرضية ثالث فرضيات كمةا  ،((  في شركة فاين للورق الصحي  تخفيض التكاليف

 مبين أدناا :

 فاين للورق الصحي يادي إلا تخفيض التكاليف .إن تطبيق سلسلة القيمة علا شركة  -6

 إن تطبيق الكلفة المستهدفة علا شركة فاين للورق الصحي يادي إلا تخفيض التكاليف . -2

 لمخزون علا شركة فاين للورق الصحي يادي إلا تخفيض التكاليف .الحد األمثل لإن تطبيق  -3

 

 حدود الدراسة:  1-0 

ــة: 1-0-1 فةةاين لصةةناعة الةةورق الصةةحي صةةر هةةذا الدراسةةة علةةا شةةركة ستقت الحــدود المكاني

 .لالمنادي إلنتاجالورق الصحي والعمليات التحويلية  بإنتاجتختص  التيو 

 .2264 عامم تطبيق هذا الدراسة في ت: الزمنية الحدود  1-0-5
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 محددات الدراسة:  6-7

خص في جمع بعض البيانات المالية التي تالصعوبات التي واجهها الباحث 

 . ن الشركة لير مدرجة في بورصة عمان أو  الصحي،شركة فاين للورق 

 :   تعريفات الدراسة 1-4

 :  المحاسبة الرشيقة 1-4-1

مجموعة من المبادئ والطرق لتقليل التكلفة من خالل تبسيطها لإلجراءات والعمليةات هي   

ا بمةةةا يةةةوفر مةةةن الجهةةةد ومةةةن ثةةةم حةةةذفه ،قيمةةةة)عديمةةةة الفائةةةدة( التةةةي ال تضةةةيف  لألنشةةةطةوتحديةةةدها 

 .  (Blackstone & James 2005)والكلفة. 

المحاسةةبة الرشةةيقة علةةا أنهةةا نظةةام محاسةةبة  (Solomon& Fullerton.2007)ويعةةرف 

 لتقليل استهالع الموارد التي ال تضيف قيمة للمنتج أو للخدمات من وجهة نظر الزبون. 

 تخفيض التكاليف  1-4-5

علةةا منةةه )تقةةال مةةن مسةةتو  تكةةاليف حةةالي إلةةا مسةةتو  أقةةل ويقصةةد بتخفةةيض التكةةاليف االن

أو  .سةةبيل المثةةال جلةةة جديةةدة تةةادي نفةةا العمليةةات بتكلفةةة أقةةل، أو تعطةةي إنتةةاج أكبةةر بةةنفا التكلفةةة

ذات تكلفة أقل من تكلفةة المةادة المسةتخدمة مةن قبةل. أو  خام جديدةعندما يستخدم في اإلنتاج مادة 

لة للقضةاء علةا الوقةت الضةائع، أو لتخفةيض تكلفةة وقةت العمةل عن طريق تغيير نظام العمةل كوسةي

 & ,Arnold)اإلضةةةةافي، أو عنةةةةدما تعةةةةد جةةةةداول صةةةةيانة منتظمةةةةة لصةةةةيانة ا الت والمعةةةةدات( 

Chapman, 2008) . 
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 سلسلة القيمة: 1-4-0

منفعةة إلةا  قيمةة، أومجموعة من األنشطة والوظائف المتتالية التةي يةتم مةن خاللهةا إضةافة 

 الخدمات من البداية عندما كانت مجرد أفكار والا النهاية عندما تستهلع من العمةالء  أو,ت المنتجا

 . ((Horngren : 2000  . و مرورًا بالتصميم واإلنتاج والتسويق والتوزيع,

 الكلفة المستهدفة:  1-4-8

دارة التكلفةةةةةة وتحديةةةةةد التكةةةةةاليف بنةةةةةاًء علةةةةةا سةةةةةعر البيةةةةةع التنافسةةةةةي  , أداة لتخطةةةةةيط الةةةةةربا وا 

وتخفةيض التكةةاليف مةةن خةةالل الدراسةةة والتحليةةل لخصةائص المنةةتج والوظةةائف األكثةةر أهميةةة بالنسةةبة 

 .(Coskun . 2001 ) للزبون  .
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

 

 :  وتعريفها مفهوم المحاسبة الرشيقة 5-1

والةةذي أصةةبا معروفةةًا فةةي مجةةال  ,تعةةد المحاسةةبة الرشةةيقة أفضةةل برنةةامج للتحسةةين المسةةتمر

مجموعةةةة مةةةن تعنةةةي فةةةإن مصةةةطلا الرشةةةاقة مةةةن الناحيةةةة المحاسةةةبية األعمةةةال فةةةي السةةةنوات األخيةةةرة، 

األدوات التي تساعد في تحديد الضةياع والقضةاء عليةه، إذ ال يضةيف الضةياع قيمةة للعمةل وتحسةين 

وقةد تبنةت العديةد مةن  والتكلفةة,علا تخفيض وقت اإلنتاج  في حين تعمل المحاسبة الرشيقة ,النوعية

بة مةةن خةةالل الفوائةةد التةةي الشةةركات تقنيةةة المحاسةةبة الرشةةيقة، التةةي تختلةةف عةةن بةةاقي تقنيةةات المحاسةة

وذلةع ,ومن خالل مةا تتبنةاا الشةركات هةو إيجةاد نظةام للتطةوير والتحسةين فةي مجةال العمةل  تقدمها ,

يساعد علا التقليل في التكلفة وهدر الوقت  و وجود نظام عملي, وفقًا لما تعمل عليه نظرية اإلدارة 

مةةن أجةةل إرضةةةاء العمةةالء فةةةإن تبنةةي الشةةةركات لنظةةام المحاسةةبة الرشةةةيقة هةةو العمةةةل علةةا التحسةةةين 

 .(Maskell & Frances, 2007)المستمر من أجل التسويق والبيع، والمشتريات 

فضةةاًل مةةن م كمةةا أن الشةةركات التةةي تسةةتخدم وتطةةور نظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة الةةذي أصةةبا

التي تحدث في نظام المحاسةبة  التغيراتمطلوبة لمواكبة التحوالت و يرات تغيخالل ما يقوم عليه من 

تبحةةةث بعةةةض الشةةةركات خصوصةةةا بعةةةد فهمهةةةا للتكلفةةةة المتعلقةةةة  و ،مناسةةةبةوالتةةةي قةةةد تصةةةبا ليةةةر 
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مةةن خةةالل  وهةةذا ال يمكةةن دعمةةه إال ،أهةةدافهابالعمليةةات وتيةةار القيمةةة عةةن نظةةام يسةةاعد علةةا تحقيةةق 

 .(Grattan, & Swartz, 2011)المحاسبة الرشيقة 

مةةن نظةةام متكامةةل وأسةةلوب إداري أصةةبا شةةائعًا فةةي مجةةال العمةةل فةةي السةةنوات  جةةزءوهةةي 

وهةذا يعنةي أن  ،تةذكروهو نظام يجب أن يقلل الحاجة إلا التقارير وتحليل القةيم التةي تكةاد  األخيرة،

 Richard E. & Karen)لتوظيف، المعدات( سوف تنخفض فروق التكاليف في )اإلنتاج، العمليات، ا

Main, 2007)  

 أدواتعمةةةل مةةةنظم يعتمةةةد علةةةا  أسةةةلوبهةةةي الباحةةةث  بنظةةةر الرشةةةيقةفالمحاسةةةبة  وممةةةا تقةةةدم

فهةةي ومةةن ثةةم  ،والجهةةود البشةةريةالماليةةة، المةةوارد  والهةةدر فةةيوتقنيةةات تسةةتخدم مةةن اجةةل تقليةةل الفاقةةد 

 إلةةاممةةا يةةادي ذلةةع  األسةةواقلشةةركة تمكنهةةا مةةن المنافسةةة فةةي فةةي تقةةديم معلومةةات ذات قيمةةة لتسةةهم 

 التكاليف.تخفيض 

 هدف المحاسبة الرشيقة:  5-5

إن الهةةدف األساسةةي للمحاسةةبة الرشةةيقة هةةو خلةةق قيمةةة للزبةةون عةةن طريةةق رسةةم تةةدفقات القيمةةة لتلبيةةة 

ن طلةةةب مةةة تبةةةدأ ,حيةةةث تتةةةألف تةةةدفقات القيمةةةة مةةةن عمليةةةات ذات صةةةلة ببعضةةةها,احتياجةةةات الزبةةةائن 

, والتركيةز علةا تقليةل الهةدر فةي الوقةت والمةوارد التةي تصةاحب  ةلزبون وتنتهي عند استالمه للطلبيا

دارةنظةةةةام المحاسةةةةبة الرشةةةةيقة نظامةةةةًا لتنظةةةةيم  ,وتعةةةةدهةةةةذا العمليةةةةة  , والعمليةةةةات  اإلنتةةةةاجوتطةةةةوير  وا 

 Burcher.2221)  أرضةةةةاء الزبةةةةائن بحيةةةةث تةةةةتم عمليةةةةة اإلنتةةةةاج بأقةةةةل تكةةةةاليف ووقةةةةت . ،المةةةةوردين و 

&Bhasin) 
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 مستقبل المحاسبة الرشيقة:  5-0

المحاسبة الرشيقة في مراحلها األولا ويصةعب توقةع مةا إذا كانةت ستسةتقر بةذلع وتبقةا  تعد

بشةةةكل كةةةافي أم ال، وذلةةةع  تكمةةةا هةةةي أو أنهةةةا سةةةتتغير، وألنةةةه ليةةةر واضةةةا مةةةا إذا كانةةةت قةةةد عرضةةة

ن المحتمةل أن يتسةم قبةول نظةام المحاسةبة الرشةيقة العتبارها نظام حديث أو أنها نظةام قةديم، وأنةه مة

مةع العلةم بةأن أنظمةة المحاسةبة األخةر   ال،ركات التي تبنةت هةذا النظةام أم بشكل أوسع من قبل الش

  شركات علا األقل في المد  القريب.سوف يستمر استخدامها في ال

 وقد ظهر ساالين رئيسيين عن مستقبل المحاسبة الرشيقة: 

  ؟ة الرشيقة لتحقيق الفائدةي أن تتبنا جميع الشركات نظام المحاسبهل من الضرور  -6

وتبنةةي نظةةام جخةةر ليةةتم  التقليديةةة،هةةل مةةن الضةةروري أن يتخلةةا المحاسةةبين عةةن نظةةام المحاسةةبة  -2

 (Johnson & Tomas, 2006) .استخدامه في التخطيط، قياا األداء، التسعير والتحسين

أن المحاسةةبة و العناصةةر و لتحقيةةق ثةةروة أكبةةر  أن الجهةةود يجةةب أن توجةةه لتخفةةيض تكلفةةة و

عطةةةاء  والرشةةةيقة تواجةةةه نفةةةا االختبةةةار،  أن عمليةةةة التحسةةةين والتطةةةوير والقيةةةاا وكتابةةةة التقةةةارير وا 

ومةةن خةةالل هةةذا التحسةةينات التةةي يمكةةن إجرااهةةا  , نتائجهةةا يمكةةن أن تتسةةم باسةةتخدام أنظمةةة أخةةر 

لألشةةةخاص المحاسةةةبين للعمةةةل علةةةا  المجةةةال فسةةةاوذلةةةع مةةةن أجةةةل  ؛مبكةةةرًا أن تحةةةول إلةةةا الرشةةةاقة

تغييرات أخر  للمحاسبة الرشيقة، ومما ال شع فيه أن المشاريع المبكرة تحسن العمليات التةي سةوف 

و أن  ,سةةبة الرشةةيقة فةةي األعمةةال التجاريةةةيتةةأخر اسةةتبعادها، ولكنهةةا تعةةد بدايةةة جديةةدة إلدخةةال المحا

والتطةةوير بةةدون أنظمةةة المحاسةةبة ولكةةن باالعتمةةاد علةةا بإمكةةان المةةدراء البقةةاء واالسةةتمرار والتحسةةين 

 (Johnson & Tomas, 2006) .معرفتهم كما كانوا في السابق 
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 دوافع المحاسبة الرشيقة:  5-8

االقتصةةةةةادية و االجتماعيةةةةةةة و  مةةةةةن خةةةةةالل التطةةةةةور الكبيةةةةةر الحاصةةةةةةل فةةةةةي كافةةةةةة النةةةةةواحي

وأصةبا مةن الضةروري   ,كافيةةلية لير أنه أصبحت أنظمة المحاسبة الحا يمكن القول , ةالتكنولوجي

مةن أجةل وتطةوير وزيةادة الكفةاءة للشةركة ,  , نإيجاد نظام محاسبة جديد للشركات يعمل علةا تحسةي

علةةةا  يتوجةةبالتكلفةةةة، تخفةةيض م و يوسةةرعة التسةةةل , اإلنتةةةاج جةةودة العمةةل علةةا إيجةةةاد تحسةةينات فةةةي

التحسةينات  عمةلالرشةيق مةن أجةل  عومنها التصةني ,في التصنيع نماذج أخر الشركة االعتماد علا 

الةةةدفع )الطةةةرق التقليديةةةة القديمةةةة،  االنتقةةةال مةةةنفةةةي اإلنتةةةاج والجةةةودة وأشةةةكال التوصةةةيل، لةةةذا يتطلةةةب 

تةةةدفق تيةةةار القيمةةةة، ويتطلةةةب أيضةةةًا التحةةةول مةةةن عقةةةد  تتمثةةةل فةةةي ، ، إلةةةا طةةةرق جديةةةدة(واالسةةةتثمار

 . (Blackstone & Cox, 2005)الصفقات والمعامالت إلا تنفيذ العمليات.  

   الرشيقة:ختالف المحاسبة التقليدية عن المحاسبة أ 5-2

ترتبط المحاسبة التقليدية بشكل طبيعي باإلنتاج الواسع علا أساا مبدأ ما توفرا الزيادة في 

ماشر تهديد الستمرارية الشةركة ,وهذا يعد  اإلنتاج من أمان للشركة من أجل تلبية احتياجات الزبائن

وذلةةع مةةن خةةالل اسةةتخدام الحصةةص الكبيةةرة فةةي اإلنتةةاج لغةةرض  ؛ ا نقةةيض للمنظمةةةوهةةذ )المنظمةةة(

أهدافها التي تتضمن خدمة الزبون عن طريق توفير مستويات تجهيز عالية، وتوفير هةوام   تحقيق

جةةراء  التفصةةيلية المرتبطةةة بالتكةةاليف الفعليةةة لكةةل مركةةز كلفةةة،  الحسةةاباتكبيةةرة لالسةةتغالل األمثةةل، وا 

التكةاليف ليةر المباشةرة  ليف المنتج المعياريةة ومحاولةة إنجازهةا، والعمةل علةا تخصةيصومتابعة تكا

 . (Gamble & Wilkinson, 2004)باستخدام ساعات القو  العاملة الضرورية لصنع المنتج 
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المحاسبة الرشيقة هي انعكاا اإليرادات الفعلية بشكل أصدق من المحاسةبة التقليديةة،  تعدو 

هدف بشكل عام لتقليةل التكةاليف فةي ت يفه التقليدية،علا عكا المحاسبة ليف تخفيض التكاونظام 

فالنظةةةةام المحاسةةةةبي التقليةةةةدي قةةةةد يةةةةادي إلةةةةا التشةةةةويهات  ربحيتهةةةةا،يةةةةادة لز  مفاصةةةةل الشةةةةركة جميةةةةع

واالنحرافات حيث هناع العديد من الدراسات أثبتت أن المحاسبة التقليدية توفر معلومات لير دقيقةة 

 . (Abdel Maksoud at,al 2005) لتحسين المستمرأجواء مناسبة ل فيرفي تو وال تاثر 

المقدمة من خالله معلومات الأساليب لدعم اإلدارة و ال يوفر نظام المحاسبة التقليدية  كما إن

بة فقةةط فةةي والتقةةارير تكةةون مناسةة األسةةاليبهةةذا  , العمليةةات المعقةةدة للتعامةةل مةةع ليةةر كافيةةةتكةةون 

المحاسةةبة التقليديةةةة تقةةدم معلومةةات ليةةةر  أسةةاليبعةةةالوة علةةا ذلةةع فةةةان  ة,عمليةةات اإلنتةةاج الضةةخم

فةةي الةةدول المتقدمةةة  مةةن الشةةركات وهةةذا مةةا يفسةةر قيةةام العديةةد ,واضةةحة متعلقةةة بعمليةةة اإلنتةةاج والبيةةع

نظام واضةا  نظام المحاسبة الرشيقة، ألنها تعد إلا, نظام المحاسبة التقليدية  باالنتقال من صناعياً 

 ,Okpala). يسةةهل القيةةام بالعمليةةات المحاسةةبية المتعلقةةة بالتكلفةةة وتحقيةةق القيمةةة للزبةةونومفهةةوم و 

2013) . 

هنةةاع العديةةد مةةن أوجةةه  والتقليديةةة أالنةةهوعلةةا الةةرلم مةةن االختالفةةات بةةين المحاسةةبة الرشةةيقة 

 : في أدناا (Maskellوكما ذكرها ) والمحاسبة الرشيقةالشبة بين طرق المحاسبة التقليدية 

  .الصحيالتركيز علا األداء ا -

 تحضير تلخيص صغير عن التكلفة المستهدفة لتيار القيمة.  -

( الةذي Box Scour  (تمكين عملية اتخاذ القرار وعمل التقارير باالعتماد علا صندوق النقاط -

يضاحاته األسبوعية   . يظهر الحالة الفعلية للشركة عبر تقاريرا وا 
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  للجميع.من قبل الشركة سهلة الفهم  المحددة األوقاتتقارير مالية في  بأعدادالقيام  -

 تحديد الميزانية التقليدية من خالل المبيعات الشهرية.  -

 .  Maskell, 2000)) للتسعير.االعتماد علا التكلفة كأساا  -

 : أعالاخالصة لما ذكر 

عديةةدة فيمةةا  أوجةةهالمحاسةةبة التقليديةةة تشةةترع مةةع المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي  أنممةةا تقةةدم  يةةر  الباحةةث

انةةه مةةع التقةةدم و التطةةور و  أال األداءالتقةةارير الماليةةة والميزانيةةة و عمليةةة تقةةيم  بإعةةداديخةةص القيةةام 

و القيةةاا وهةةذا مةةا سيوضةةا فةةي  مالتقيةةيالمنافسةةة بةةين الشةةركات نالحةةظ تراجةةع للوسةةائل التقليديةةة فةةي 

 . ةالالحقالفقرة 

 خطوات تطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركات:  5-0

مةةن االختالفةةات الموجةةودة بةةين المشةةاريع إال أن هنةةاع بةةالرلم  انةةهHuntzinger) ويةةر  )

 تطبيق المحاسبية وهي كا تي: لبعض الخطوات 

 . االستراتيجيةربط تدفق القيمة مع األهداف  -

 فقدان تدفق القيمة.  تحديد أماكنتطوير وتحسين التسعير لتدفق القيمة والربا و  -

تةةةدفق القيمةةةة مةةةن أجةةةل عمليةةةة اتخةةةاذ القةةةرار باسةةةتخدام  اسةةةتراتيجيةالمةةةالي  تعلةةةيم المةةةدير والطةةةاقم -

 أدوات المحاسبة الرشيقة. 

 التكلفة لدعم العمليات المحاسبية الرشيقة. بيانات تحليل  -



06 

 

 حذف المعامالت المعقدة من العمليات المالية.  -

  فسة.المناالتعادل واألسواق  وتحديد نقطةحساب التكاليف يعتمد التسعير علا  -

 تعليم جميع أفراد الطاقم في جميع المستويات للمشاركة في العمليات الصعبة.  -

 . (Huntzinger, JR, 2007)تدريب وتطوير قادة الماسسة علا نظام المحاسبة الرشيقة.  -

 فوائد المحاسبة الرشيقة:  5-7

 هناع العديد من الفوائد للمحاسبة الرشيقة:

حةين أن أنظمةة  ع المعلومات من خالل تيار القيمةة، فةيفنظام المحاسبة الرشيقة صمم لجم

المحاسبة األخر  تقوم بجمع البيانات من خالل األقسام وهذا األقسام لديها كيانات وظيفية، وقامةت 

 بتسليط الضوء علا مشكلتين رئيستين:  الرشيقةالمحاسبة 

  .المخزونحجم التأثير السلبي لتخفيض  -6

  .الزائدةتوفير الطاقة  -2

ذا  تةةةم تنظةةةيم األقسةةةام مةةةن خةةةالل تيةةةار القيمةةةة، سةةةوف يصةةةبا باإلمكةةةان ألنظمةةةة المحاسةةةبة وا 

  مفصلة. األخر  جمع معلومات التكلفة

  تقةارير المحاسةبة أكثةر وضةوحًا لةيمكن فهمهةا بشةكل  ن تكةونأبة المحاسبة الرشةيقة ساهمتوقد

تكةةةرار  مليةةةةوأن ع للمةةةدراء،أكبةةةر، حيةةةث يقةةةدم نظةةةام المحاسةةةبة الرشةةةيقة معلومةةةات أكثةةةر دقةةةة 
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التقارير متاحة ألي نظام محاسبة يريد القيام بها، والمشةكلة ليسةت فةي سةرعة القيةام بالعمليةات 

نما بالحصول علا النتيجة الفعلية، كما وتستخدم المحاسبة الرشيقة   الحسابية وا 

حتةةوي علةةا مقيةةاا أكثةةر ت التةةيو  (Key Performance Indicators)أداء رئيسةةي  اتكماشةةر 

تحتاج إلةا قياسةات األداء فةي  الصناعيةإلا أن شركات  (Maskell)حيث أشار  مدراء،للوضوحًا 

ثةةالث مسةةتويات مختلفةةة علةةا األقةةل: قياسةةات خليةةة اإلنتةةاج، قياسةةات تيةةار القيمةةة، قياسةةات مسةةتو  

 . (Maskell & Baggaley, 2006) الشركة وخطتها

 التحليةل للقةيم التةي  امقةايي و ,اريرويعمل نظام المحاسبة الرشيقة علا تقليةل الحاجةة إلةا التقة

تةةةذكر، وهةةةذا يشةةةير إلةةةا أن العمليةةةات أصةةةبحت أصةةةغر وأنةةةه ال يوجةةةد فةةةروق فةةةي  إن التكةةةاد 

وبالنتيجةةةةة فةةةةإن نظةةةةام المحاسةةةةبة  والطلةةةةب,مليةةةةات، المةةةةوظفين، المعةةةةدات تكةةةةاليف اإلنتةةةةاج , الع

 تضةةيف أي قيمةةةاألنشةةطة التةةي ال الهةةدر والضةةياع فةةي المةةوارد و عمةةل علةةا تقليةةل تالرشةةيقة 

علا توفير مساحة أكبر للعمل، و علا زيادة اإلنتاجية و  النظامكما عمل  ,للعملية اإلنتاجية 

ويتوقةع مةن الشةركات التةي تسةتخدم نظةام المحاسةبة الرشةيقة  ,تحسين ورفع قيمةة وجةودة المنةتج

تمالية استخدام زيادة احو  ،تقليل التالف في العملية اإلنتاجية و ، تجهيز الطلبات تقليل وقت 

 إن إلةةةاالدراسةةةات  أشةةةارتوقةةةد المةةةوارد، تحسةةةين قيمةةةة المنةةةتج، زيةةةادة اإلنتاجيةةةة، تقليةةةل الكلفةةةة, 

 %52تةوفير الوقةت، و  %12عةدة إيجابيةات ومنهةا  قد يةوفراستخدام نظام المحاسبة الرشيقة 

 %22تحسةين الجةودة.  %42انخفاض نسبة الوقةوع بالخطةأ.  %42مكان أفضل لالستخدام. 

 . (Evans & Lindsay, 2008)ادة اإلنتاج زي
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  ،كمةةا ويعمةةل نظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة علةةا تحقيةةق رضةةا العمةةالء، وتشةةجيع وتحفيةةز المةةوظفين

مةا  وتأسيسةا علةا ،السةوق ايجابيةة فةيوتحسين بيئة العمل وخفض التكلفة، وتحقيق ردود فعل 

 ل الوقت بين طلب العميليمكننا القول بأن نظام المحاسبة الرشيقة يعمل علا تقلي تقدم

، تحديد وتخفيض نسبة الوقوع بالخطأ ويصبا هناع مرونة أكثر للعمل، تنفيذ ذلع الطلبووقت 

بفوائةةد تسةةاعد علةةا  قةةد يعةةود ن تبنةةي الشةةركات لنظةةام المحاسةةبة الرشةةيقةأو  العمةةال،ورفةةع كفةةاءة 

 :أوجه عديدة منها  الشركة من خالل عمل تطوير

 لجميع المستويات والعمليات للشركة. صورة أوضا التي تعطي و  ،الماثراتالتركيز علا  -

 تحديد احتمالية تطوير جميع المجاالت.  سهولة -

 تسهيل وتبسيط التقارير والحد من الوقوع في الخطأ وتخفيض التكاليف.  -

 الوضوح وسهولة الفهم من قبل أي شخص.  -

 الرقابة المالية علا تيار القيمة.  -

 ر، والتي تبدأ من قيمة المنتج وصواًل للعميل. إستراتيجية تحديد األسعا -

بمةةةا يقلةةةل الكلفةةةة والجهةةةد  وصةةةول المعلومةةةات الضةةةرورية والحصةةةول عليهةةةا فةةةي الوقةةةت المناسةةةب -

 .(Evans & Lindsay, 2008). والوقت 
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 مبادئ المحاسبة الرشيقة:  5-4

والتخلص من  خدمة، أوج هو تحديد القيمة لكل منت الرشيقة،المبادئ الرئيسية للمحاسبة  أهممن  إن

العديةةد مةةن  وللمحاسةةبة الرشةةيقة القيمةةة،الخطةةوات ليةةر الضةةرورية فةةي كةةل مرحلةةة مةةن مراحةةل تةةدفق 

 وكما بينها كل من المبادئ المهمة التي لها دور كبير في تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج 

(  (Richard ,1996( وKarlsson & Ahlstrom, 1996 أدناا  ) :  

 قيمة المنتج من وجهة نظر العميل.  تحديد -

 خلق فرص مناسبة لنشاطات ذات قيمة.  -

 تحسين العمليات لتحقيق أعلا قيمة ممكنة وبدون خسائر. -

 الحد والقضاء علا الوظائف والمنتجات لير الضرورية.  -

 .  JIT المخزون الصفري من خالل استخدام نظام -

 بين األقسام .تقليل الروتين في العمل لتحسين عملية االتصال  -

 لتحسين عملية االتصال.  روتين العمل تقليل -

 التقليل من وقت التصنيع والتصميم.  -

 تحسين جودة المنتج.  -

 . (Richard, 1996)التقدم المستمر إلنتاج منتجات جديدة. .  -
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 اء علا العناصر التي ليا لها قيمة. ضالق -

 عملية التحسين المستمر.  -

 . سيطرة علا العمل لسهولة التعدد مراكز الرقابة  -

 .  لمرونة اكبر في العمل قرارات لير مركزية -

 . لتقليص حلقة العمل  وظائف تكاملية -

 . (Karlsson & Ahlstrom, 1996)نظام المعلومات )العامودي / الرأسي(.  -

وتعتبةةةر هةةةذا المبةةةادئ جميعهةةةا والتةةةي تمثةةةل مجموعةةةة األفعةةةال والتةةةي يجةةةب أن تاخةةةذ بعةةةين 

 نظام المحاسبة الرشيقة. االعتبار عند تنفيذ 

 خصائص وصفات المحاسبة الرشيقة:  5-9

 : (Maskell & Baggaley, 2003)وهي كما بينها 

 لتسهيل عملية اتخاذ القرارات.  دقيقة تقديم معلومات -

 تخفيض التكلفة، الوقت والحد من المنتجات عديمة الفائدة.  -

 لا اإلستراتيجية التي تتطلب إدراع الفوائد. المالية للمحاسبة الرشيقة والتركيز ع الوفراتتحديد  -

 التشجيع علا عملية تحسين المحاسبة الرشيقة علا المد  البعيد.  -

 تقديم الدعم األفضل للزبون .  -
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 . عمالءلالقيمة لتشجيع الشركة للتركيز علا قياا  -

 قياا أداء اإلدارة في العوامل الداخلية والخارجية.  -

 تحدي ونقل المساولية داخل المنظمة. التشجيع والتحفيز من خالل ال -

 االنتباا للشخص الذي يقوم باتخاذ القرارات والشخص الذي يتحمل المساولية.  -

 . له لتحقيق الرضا   االعتماد علا طلب واحتياجات العميل -

 .(Maskell & Baggaley, 2003)إنشاء لوحة عن نظام المعلومات.  -

 

 شيقة: المحاسبة الر  تطبيق أساليب معوقات 5-13

كةةةانوا  ألنهةةةم ؛ المةةةدراء يلحظهةةةاواجهةةةت المحاسةةةبة الرشةةةيقة العديةةةد مةةةن المعوقةةةات التةةةي لةةةم 

يتطلعةةةةون إلةةةةا معلومةةةةات أفضةةةةل لتنظةةةةيم عمليةةةةاتهم، بغةةةةض النظةةةةر عةةةةن أي شةةةةيء جخةةةةر ومةةةةن هةةةةذا 

 :  (Richard & Karen, 2007)وكما بينها ة المحاسبة الرشيقة المعوقات التي واجه

الماليةةةةة مجلةةةةا المعةةةةايير الحاسةةةةبية  الهيئةةةةات المحاسةةةةبية ومنهةةةةا لالحصةةةول علةةةةا قبةةةةول مةةةةن قبةةةة -

(FASB ) لم تحصل الموافقة عليها  إذ . 

 . تكلفة التحول إلا نظام المحاسبة الرشيقة  -

الحصول علا قبول من قبل الجمهور المستثمر، وخصوصًا الشركات العامة إذا كانت التغيرات  -

 . ومعلنة  شفافة
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 سياسة الشركات الصناعية .مع التغيرات  تتعارضقد  -

يجةةب علةةا المحاسةةبين تعلةةم نظةةام المحاسةةبة الرشةةيقة، ألنةةه يعتبةةر متطلةةب أساسةةي لالحتةةةراف،  -

 ليبقوا علا معرفة ومتابعة التغيرات التي تهدف في مجالهم. 

 . بشكل اكبر  أصبا هناع الحاجة إلا أنظمة تقارير داخلية وخارجية -

 تها في التحول من الصفقات إلا التوجهات العملية. من المحتمل تغيير هيكل الشركة وثقاف -

 ألثةةةار األخيةةةرجةةةل فهةةةم أن مةةة المةةةدراء إلةةةاعةةةدم قيةةةام المحاسةةةبين بتقةةةديم النصةةةا واالستشةةةارات  -

 . (Richard & Karen, 2007). العمليات المحاسبية 

 

 أدوات المحاسبة الرشيقة:  5-11

 أساسهاووسائل تقوم علا  أدواتوجود ال بد من ال ,ف أمكانت التقليدية أالمحاسبة سواء  نإ

تختلف عن ليرها في استخدامها  واتخاذ القرارات و المحاسبة الرشيقة ال اإلفصاحو ,عملية القياا 

في في الدراسة الحالية وطبقت  تو الوسائل التي استخدم األدواتومن هذا  األدوات للوسائل و

 : مصنع فاين للورق الصحي 

 سلسلة القيمة :

مجموعة من األنشطة والوظائف ( سلسلة القيمة علا أنها )Horngren) لقد عرف

الخدمات من البداية عندما  أوالمتتالية التي يتم من خاللها إضافة قيمة أو منفعة إلا المنتجات 
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العمالء و مرورًا بالتصميم واإلنتاج والتسويق قبل كانت مجرد أفكار والا النهاية عندما تستهلع من 

 (.(Horngren : 2000 .( والتوزيع

أداة التحليل االستراتيجي المهمة التي تستخدمها إدارة  ) (  فقد عرفها أنهاBlocherإما )

للعمالء وعملها علا تخفيض كلف  أو القيمة بالنسبة ,الشركة من تشخيص مجاالت المنفعة

ركة وروابطها المنتجات طوال دورة حياتها من أجل الحصول علا فهم أفضل للميزة التنافسية للش

 . (Blocher , 2010). (مع مجهزيها وعمالئها

من ,تعرض الكيفية التي يتحرع بها المنتج  أنهاعلا ( Macmillan & Tampoeوضحها )كما 

مجموعات من  إلا إعمالهايصبا منتجا نهائيًا , لذلع تقسم المنظمة  إن ,إلا األوليةمرحلة المواد 

و  ,في تحقيق القيمة الكلية المقدمة للزبون , القيمة يساهم سلسلة أنشطة, وكل جزء من  األنشطة

اكبر قيمة  إضافةلسلسة القيمة هو  األساسيالن المفهوم  , الكلية اإلرباحكذلع يسهم في جزء من 

 و قياا مقدار المساهمة في القيمة المقدمة و الربا لكل جزء في السلسلة , ممكنة بأقل كلفة ممكنة

(Macmillan & Tampoe,2000) . 

مكاناتها،و  ،المنظمةفي فهم طبيعة  القيمة تساهمسلسلة  إن ،تقدموير  الباحث مما  واستخدام موارد  ا 

نقاط الضعف ودعم نقاط القوة بالشكل الذي يادي  واالستثمارية لتصحياالمنظمة في عملياتها التشغيلية 

 للمنظمة.ميزة تنافسية  بأقل كلفة ممكنة للمساعدة في تحقيق ،ممكنةإلا إضافة اكبر قيمة 

 : أدنااوكما يوضحها الشكل التالي في 
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 (Horngren et .al,1997) المصدر ( 0الشكل رقم )

 وظائف سلسلة القيمة: 

كما  وهي ,للنشاط هناع العديد من الوظائف األساسية التي تتضمن سلسلة القيمة المتتابعة 

  (Blocher, 2010)و (Drury, 2001)ب والباحثين المهمين ومنهم نذكر ذكرها عدد من الكتا

 بأنها البحث والتطوير وتصميم المنتجات والعمليات واإلنتاج والتسويق والتوزيع وخدمة العمالء. 

علا أن سلسلة القيمة تتضمن التحليل لكل وظيفة أساسية من  (Blocher, 2010)حيث يوضا 

وكل نشاط إلا العمليات التشغيلية الفرعية الخاصة به  ،لهاة المكونة وظائف أي شركة إلا األنشط

 . بهدف تحديد المنفعة أو القيمة المضافة للعميل من المنتج

توفير في الموارد دون تخفيض القيمة بفاستبعاد أي نشاط ال يضيف قيمة تسما للشركة 

ة علا أن تدرا بعناية كل عملية وعليه فإن سلسلة القيمة تقوم بمساعدة الشرك ,بالنسبة للعمالء

تضيف من قيمة  أنيمكن  جزئية من الوظائف الرئيسة لها من أجل مساهمتها في العمليات التي

خدمات  عملية االنتاج التصميم المواد االولية

 الزبائن

 التسويق التوزيع



25 

 

انه  (Hilton, 2011)وتحسين قدرتها التنافسية، وياكد  رباحألبا يعود علا الشركة ومن ثمللعمالء 

أن تعمل علا تنفيذ نشاط أو أكثر في من أجل أن تحقق الشركة ميزة تنافسية مستدامة يجب عليها 

ولكن بكلفة أقل، أو تنفيذ بمستو  جودة أعلا  لمنافسيهاسلسلة القيمة بنفا المستو  من الجودة 

 . أضافية من منافسيها ولكن بدون كلفة 

 :أهداف سلسلة القيمة: هناك العديد من األهداف لسلسة القيمة منها 

 ابتداءً سلسلة الراف العاملة عن طريق أدارة وربط نشاطات التركيز علا زيادة مصلحة كل األط -6

 المستخدمين النهائيين .ب وانتهاءً من مجهزي المواد األولية 

تعود بنتائج تطوير سالسل قيم تنافسية  إلايادي  ما , أن العمل ضمن سلسلة القيمة لصناعة -2

 . السلسلةاألقسام المشتركة ضمن  ايجابية

شةةةترع للعمةةةل مةةةع المجهةةةزين والزبةةةائن , ممةةةا يسةةةاعد فةةةي اتخةةةاذا القةةةرارات منهةةةاج عمةةةل م إعةةةداد -3

التةةي تحقةةق حاجةةات  تالمنتجةةا إنتةةاجالتةةي تسةةاعد علةةا انجةةاز النشةةاطات التةةي تةةادي إلةةا اإلداريةةة 

وتحديةد الجهةات التةي سةيتم العمةل معهةةا بشةكل متواصةل عةن طريةق تنظةيم عمليةةات ذات ,المسةتهلع 

المعلومةات لةةدعم العالقةةات بةةين اإلطةراف المترابطةةة ضةةمن سلسةةلة  اجيةةأنشةطة فعالةةة واسةةتخدام تكنولو 

 (Gereffi.1999) القيمة.

 تحليل سلسلة القيمة : أهمية

 اإلنتاجيةكبير علا خفض التكاليف و ترتيب العمليات ال األثرله تحليل سلسلة القيمة  إن

بتحديد  ومساعدتها ركةاثر بتحديد المجاالت التي يمكن تطويرها في الش كما و له الشركة،في 
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 اإلدارةعلا تصويب قرارات  أثرايكون  ومن ثم فيها، اإلداريةالمعلومات  ألنظمة األداءماشرات 

(Kaplan,1998) 

 الكلفة المستهدفة: 

هي أسلوب أو نظام يهدف إلا إدارة التكاليف و اإلرباح المخططة عن طريق القيام بإجراء 

رلبات العميل للوصول إلا ما يرضيه فضاًل عن إدارة  دراسة للسوق و تحديد للسعر و معرفة

التكلفة خالل مرحلة التخطيط و التصميم و التطوير للمنتج أي إن تمارا من خالل دورة حياة 

 ( 2118. )المطارنة , المنتج

فأنةه مةن المناسةب عةرض تعريةف  أوالً  وحيث أن ظهور مدخل التكلفة المستهدفة في اليابةان

 للتكلفة المستهدفة حيث عرفتها بأنها : يينليابانجمعية المحاسبين ا

وذلةةةع عةةةن طريةةةق تحديةةةد مسةةةتويات جةةةودة  ؛ألربةةةاح بصةةةفة عامةةةةا إلدارةعبةةةارة عةةةن عمليةةةة 

ن يةةتم تحقيةةق تلةةع المسةةتويات أللةةربا علةةا  إسةةتراتيجيتهاتمكةةن المنظمةةة مةةن تحقيةةق  المنةةتج، والتةةي

تو  الةةةذي يقابةةةل تطلعةةةات واحتياجةةةات وكةةةذلع تطةةةويرا للمسةةة التخطةةةيط للمنةةةتجالمةةةذكورة فةةةي مراحةةةل 

 (2221الرفاعي وجخرون, ) العمالء.

لفهم كيف تخلق الشركة القيمة للعميل، وما الذي يجب القيام به لخلق قيمة أكبر، سيتم 

نتاجفي مراحل التصميم استخدام أداة الكلفة المستهدفة،  حيث يوفر سهولة لفريق  الجديد،المنتج  وا 

 . (Cooper & Slagmulder, 1997)ييرات المطلوبة لزيادة القيمة للعميل لفهم التغ تيار القيمة

 



27 

 

فهناع من  للبحث،من التعريفات التي أوردها الباحثون في المجال العلمي  وهناع العديد

وذلع وفقًا لعوامل أو قو  السوق  المنتج،األسلوب األمثل في تحديد كلفة عرفها علا أنها 

لتخفيض التكاليف في مرحلة مبكرة كمرحلة التخطيط والتصميم والتي  ستراتيجية إدارة العملياتا  و 

تبدأ بتحديد حاجات الزبائن )الجودة، الكلفة، الوظائف، الوقت(. وأيضًا سعر البيع المستهدف للمنتج 

(EL, Kelety, 2006) . 

أحد األدوات في إدارة  بان الكلفة المستهدفة (Kaplan & Atkinson, 1998)وير  

والتي يستخدمها المخططون من خالل مراحل التصميم واإلنتاج للمنتج من أجل إضافة  ،التكلفة

 التحسينات التي تهدف إلا تقليل التكاليف المستقبلية للمنتج. 

المحاسبة  أساليبعلا أنها: "إحد   يمكن تعريف التكلفة المستهدفة وير  الباحث مما تقدم

من خالل  السعري، وذلعالتميز  باستراتيجيةلا ما يسما تقوم بالتركيز ع للشركة، والتياإلدارية 

 .  الجودة لرضا العمالء علا والحفاظالمنافا،  وصول التكلفة التي تناسب السعر

( 2002تمتع به بالعديد من الخصائص التي لخصها )الداعور، تفالتكلفة المستهدفة وما 

 علا ما يلي: 

ر والتصميم، وبأنها تختلف عن نظم المراقبة في يطبق هذا األسلوب فيما يعرف بمرحلة التطوي -1

 التكاليف المعيارية المتعارف علا تطبيقها في مرحلة اإلنتاج. 

إن ما يتم استخدامه من بعض أساليب علم اإلدارة من أجل تحديد التكلفة المستهدفة، وما  -2

 منتج. تتضمنه األهداف اإلدارية المستهدفة من أساليب فنية من خالل تطوير وتصميم ال
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التكلفة المستهدفة مما يعود علا  أسلوبفي الشركة من اجل تطبيق  اإلداراتتعاون كافة  -3

 بالفائدة المرجوة وتحقيق مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات . الشركة

 عالقة الكلفة المستهدفة بسلسلة القيمة: 

ذين المدخلين كال ه ، أي أن إن ارتباط الكلفة المستهدفة بسلسلة القيمة هي عالقة تكاملية

فالكلفة المستهدفة تأخذ  ,وذلع من أجل تحقيق أهداف الشركة المنشودة يكملوا بعضهم البعض؛

ألن الهدف هو تخفيض الكلفة  ؛بنظر االعتبار جميع كلف المنتج الكلية خالل دورة حياته

ج يمكن أن تكون أقل ومن هنا فإن الكلفة المستهدفة للوحدة من المنت ؛اإلجمالية للمنتج طوال الوقت

وذلع من ,ولذلع يتوجب علا الشركة العمل علا تخفيض الكلف ,من كلفتها الفعلية )الحالية( 

خالل دراسة وتحليل جميع وظائف سلسلة القيمة من البحث والتطوير مرورًا بالتصميم واإلنتاج 

 . (Horngren , et al, 2012)لمحافظة علا الجودة  االعمالء وفي الوقت نفسه  بخدمة وانتهاءً 

 المستهدفة:أسباب االتجاه إلى منهج التكلفة 

 التكلفةهو القصور الذي شاب نظام  ؛أن سبب االتجاا إلا منهج التكلفة المستهدفة

و التفكير في  ،التقليدية وهذا القصور أد  إلا التفكير في صرف النظر عن هذا النظم نسبياً 

نظام التكلفة التقليدي  من أهم نقاط الضعف التي واجهتو ، أساليب ونظم حديثة تعالج ذلع القصور

ضافة هام  الربا المناسب يبل  ،حدد سعر البيع أوالً يال انه  فإذا كان هذا  ،قوم بتحديد التكلفة وا 

خفيض سعر البيع السعر أعلا من سعر السوق أو أن الشركة ال تستطيع البيع بهذا السعر , فيتم ت

نظام التكلفة المستهدفة قد عالج هذا األمر عن طريق تحديد  إننر  في حين  إلا اقل قدر ممكن،

ثم تحديد هام  الربا المخطط تحقيقه و من خالل دراسة للسوق والمنافسين  سعر السوق أوال 
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, أي أن ( 2225الفرق بين سعر السوق والربا والمخطط يمثل التكلفة المسموح بها )النابلسي , 

لمخطط هي مسافة الكلفة التي يمكن التحرع خاللها إلتمام العمل و الفرق بين السعر و الربا ا

 الوصول إلا الهدف وهو تقديم منتج ذات جودة منافسة وبكلف اقل .

 المخزون:  تكلفة تخفيض

وفقا التخزين تخفيض تكلفة التقليل في هدر الموارد و  وه (.2224)البلخي وجخرون، عرفة 

بالمواد يتم االحتفاظ  حيث المعاد،والمخزون التالف  كلفةتجنب تالتخزين التي تحقق  لمتطلبات

والمحافظة عليها بحالتها، أو عمل التغيير المطلوب عليها، وضرورة توفر هذا المواد عند  المخزونة

  .من قبل العميل الحاجة إليها

 الصناعية:المخزون بالنسبة للشركات  أهمية

 توقف،ا االستمرار بنشاطاتها دون عل ومواد تساعدهاللب الشركات تحتفظ ببضائع أ

 التالية:المخزون في النقاط  أهميةالذي يتطلب وجود مخزون وتظهر  واألمر

 الشركات.المال المستثمر في مشاريع  رأا أجمالييحتل المخزون نسبة عالية من  -0

فانه ياثر  ،المستثمرالمال  رأا أجماليالمخزون من  يحتلهللحجم الكبير الذي  نظراً  -2

كون تكلفة االحتفاظ بالمخزون تمثل نسبة عالية ال يمكن  ،المشروعتصاديات علا اق

 تجاهلها.

 إلافان هذا يادي  علمية، أساماسسة علا  و ،للمخزون ةواضحبوجود سياسة  -1

الحد الذي يسما باستمرار نشاط  إلاتقليل حجم االستثمارات في موجودات المخازن 
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أي تحقيق التوازن بين متطلبات العملية  المخزون،وال يكون هناع فائض في الشركة 

 المخازن.هو موجود في  وبين ما اإلنتاجية

ن حجم ألالرتباط أدارة المخزون باإلدارات األخر  الموجودة في الشركة ف نظراً  -4

المخزون وارتفاع تكاليف االحتفاظ به ينعكا علا مجمل التكاليف الكلية لعملية 

 األمرالنهائي ,  سعراللبيع وعلا النهائية الجاهز تكلفة المنتج  علا ومن ثم اإلنتاج،

 الذي ياثر علا استمرار االحتفاظ بزبائن المشروع .

ن بعض احتياجات المشروع تتوفر في موسم معين أل للتخزين،الموسمية سببًا  تعد -5

سة الذي يوجب علا الماس األمرطول العام  اإلنتاجعملية  بينما يتم استخدامها في

 اإلنتاجقد يتم  أخرهذا من جانب ومن جانب  العام،طوال  اإلنتاج تخزين متطلبات

هذا المنتجات طوال العام  إلاموسم معين بينما يحتاج السوق  أو معينة،خالل فترة 

 السوق.مما يتطلب تخزين هذا المنتجات طوال العام لتوفير احتياجات 

ال يمكن تفاديها بسرعة  هبإدارتالمتعلقة  األخطاءسيولة فان  األصولقل أالن المخزون  -6

 حتمية .   نهاية للمشروع إلافي هذا المجال يادي  زاد عن حدا أذا اإلدارة, وسوء 

كونه يكفل أرصدة المواد  بالمشروع، اإلنتاجيمثل المخزون األمان الستمرار عملية  -7

 (2112مرجان .)اإلنتاج. التي تحقق األمان الستمرار عملية  وقطع الغياروالسلع 
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 المخزون:افع المتحققة من تخفيض المن
 
 به.األموال المجمدة في المخزون ألقل حد مسموح تقليل  -0

 التكاليف . تخفيض ومن ثمتقليل التلف الناتج عن التخزين  -2

 تعزيز جودة المنتج من خالل أدارة الجودة الشاملة . -1

 (Weygandt et al, 2002) إلغاءها . أوتخفيض تكاليف إعادة التصنيع  -4

 ه( وكما بين(Just-in-Timeذلع يتم استخدام نظام اإلنتاج في الوقت المحدد  ولتحقيق

دارة الموارد في اإلنتاج والتخزين 2110)نصار , ( أن أتباع أدارة المنشأة أسلوبًا لتنظيم أدارة الوقت وا 

ئن ( , بمعنا شراء المواد الالزمة إلنتاج الوحدات المطلوبة من قبل الزباJust-in-Timeنظام الة)

 ومن ثمالمخزون ,  حجم للمنتج مثل تقليلال تضيف قيمة  التي نشطةاأليادي إلا إلغاء تكاليف 

 .زيادة األرباح 

جةراءات ومواقةةف خةشةةاملة إلدارة ال بأنةةه فلسةفة JIT نظةاموعةرف  زين تركةةز علةا سياسةةات وا 

مستو  ممكةن  أدناالمحافظة علا من قبل المدراء ينتج عنها اإلنتاج الكفوء لسلع عالية الجودة مع 

 (Morse et al, 2003) .الخزينمن 

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

 بمعنا أنه ال يجب السحب من رصيد االحتياطي لمواجهة حاجات االستخدام العادية أو المتوقعة

 (0115،)عامر

من المخزون يتم االحتفاظ به لمواجهة الطلب الغير جزء زائد انه  ( علا2111,ماضيوعرفة )

متوقع خالل فترة التوريد في حالة زيادة معدل االستخدام خالل تلع الفترة عن متوسط االستخدام 
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 للمخزون،األدنا  ويعرف بالحد   عليه،يد المتفق بسبب تأخر التوريد عن موعد التور  المتوقع، أو

 .التقلباتأو مخزون مواجهة  المخزون،اطي إحتي الحماية،مخزون 

 الطلب: إعادةنقطة 

ل المخزون إليها بتنظيم طلب جديد و صو مقدار الكمية من صنف معين التي تتطلب حين  وهي

و يزيد المخزون عند نقطة  , للصنف كي تضمن وصولها قبل أن يصل المخزون إلا حد  األمان

ار احتياجات السحب من الصنف خالل فترة إعادة إعادة الطلب عن الحد األدنا للمخزون بمقد

ساوي الحد األدنا تالطلب بمقدار احتياجات الصنف خالل تلع الفترة, فنجد أن نقطة إعادة الطلب 

للمخزون زائد احتياجات السحب خالل فترة إعادة الطلب, وهذا األخيرة هي معدل السحب اليومي 

 (2111.)الزلبي,ابيع, الشهورمضروبة في فترة إعادة الطلب باأليام, األس

 تيار القيمة: 

المنةتج أو  تةوفيرتقنية التي استخدمت لتحليةل تةدفق المعلومةات والمةواد والتةي تتطلةب ال يهو 

ويمكةن تطبيقهةا  "،"خريطة تةدفق المعلومةات والمةوادالخدمة للعميل، وتعرف خارطة تيار القيمة باسم 

وخارطة تيار القيمة مهةم  ،الوقترطة تيار القيمة هو ألي سلسلة قيمة والمقياا الرئيا المتعلق بخا

الوقةت فةي أي عمليةة يةتم  ضخفةجدًا ألن األنشطة المتعلقة باألعمال المحاسبية الرشيقة تهدف إلةا 

 .(Gardon, 2010)القيام بها. 
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 تيار القيمة: أهمية 

تسةاعد  مةن ثةمو تيار القيمة من أفضل الطرق التي تساعد علا تسهيل القيام بالعمليةات يعد 

نجاز األفضل، وهي طريقةة تسةاعد الشةركة لمعرفةة كيةف يمكنهةا تحسةين قيمةة  الشركة علا تحقيق وا 

حفةةاظ علةةا التركيةةز أثنةةاء بالوتةةتلخص وظيفةةة تيةةار القيمةةة  كبةةر للعميةةل وجلةةب المنفعةةة لصةةالحها , أ

بوجةود مثةل ل التقةارير، عمل علا تسهيل وتبسيط األداء والقيام بعميالقيام بالعمليات اإلنتاجية، وأنه 

 تيةةار القيمةةة تيةةار القيمةةة تةةتم المراقبةةة علةةا العمليةةات بشةةكلها السةةليم وبدقةةة عاليةةة, وان مةةن متطلباتهةةا

ألن بطبيعة الحةال جميةع األقسةام تحتةاج ؛للقيام بتنسيق جميع ما يتم القيام به بالماسسة  أدارةوجود 

دة المةةوظفين داخةةل تيةةار القيمةةة. ومةةن األفضةةل إلةةا تنسةةيق، وتقةةع المسةةاولية كاملةةة علةةا المةةدير لقيةةا

استخدام تيار القيمة في المراحل األولا المبكرة، ألن ذلع يساعد علا فهم ما يحصل داخةل الشةركة 

ويةتم ذلةع مةن خةالل الخطةوات  المعلومةات.وتحديد ما يحتاجه العميل، وذلع من خالل القيام بجمةع 

 التالية:

االجتمةةةاع والمناقشةةةة حةةةول األهةةةداف  المةةةدراءلةةةا جميةةةع أهةةةداف المحاسةةةبة الرشةةةيقة: عتنظةةةيم  -أ

 عليها.األهداف للتركيز  استراتيجيةوالخطط التي تدعم الماسسة، ومعرفة أهم 

مقياا األداء: وظيفته هي التأكد مةن أن جميةع العمليةات تةتم بشةكل صةحيا وفقةًا إلسةتراتيجية  -ب

 المستمر.األهداف ومن الضروري التركيز علا تحفيز التحسين 

التخطةةيط ووضةةع الميزانيةةة: يقةةوم مقيةةاا تيةةار القيمةةة فيمةةا يتعلةةق بةةالتخطيط ووضةةع الميزانيةةة  -ت

 ,Maskell & Baggaley) عمليةات البيةع، قبةول الطلةب، وتةدفق البيانةات مةن العميةل. 

2003)  . 



14 

 

 دعم التغيرات التي تحصل في المحاسبة الرشيقة: 

ألداء وعمليةةة التحسةةين وكيفيةةة تحقيةةق يجةةدر علةةا المحاسةةبين فهةةم تةةأثير تيةةار القيمةةة علةةا ا

 األهداف.

 إدارة أعمال المحاسبة الرشيقة: 

أداة فعالةة فةي عمليةة التحسةين المسةتمر، وهةي تمثةل اهتمةام اإلدارة بقيمةة  يعتبر تيةار القيمةة

 & Maskell)العميل لخلق التحسين. وقد صممت معظم العمليات المالية إلنجاز األهداف المرجوة 

Baggaley, 2003). 

 

 الهدف من تيار القيمة: 

 نسبة األرباح، وتطوير العمل، وتحقيق فوائد أكبر للشةركةزيادة  القيمة هوالهدف األساسي من تيار 

 & Maskell) القيمةةةة للعميةةل إعطةةاءالتةةةي تقةةوم بهةةا الشةةركة مةةةن اجةةل  اإلعمةةالويمثةةل جميةةع 

Baggaley, 2003). 
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 الدراسات السابقة:  5-15 

النظةةري للدراسةةة سةةوف يةةتم اسةةتعراض عةةدد مةةن الدراسةةات السةةابقة ذات  مةةن خةةالل اإلطةةار

 الصلة بموضوع الدراسة وبيان االستفادة وما يميز هذا الدراسة عن الدراسات السابقة. 

 

  (Lean Accounting Summit)بعنوان  (Brain and Bruce, 2005)دراسة  -1

المحاسةةةبة الرشةةةيقة والتةةةي تةةةم  ممارسةةةات وأدواتو  هةةةدفت هةةةذا الدراسةةةة إلةةةا مراجعةةةة مبةةةادئ

 تطويرها من قبل مجموعة من المساولين عن المحاسبة الرشيقة. 

هنةاع فقد توصلت الدراسة إلا أن المحاسبة الرشيقة ما زالةت فعالةة فةي بعةض العمليةات، و 

والقياا، ومن أهم النتائج التي  الرقابةأنها ستصبا نهج موحد للمحاسبة و  اتفاق بين الخبراء علا 

توصلت إليها الدراسة أن مبادئ وأدوات المحاسبة الرشيقة قد نفذت في مجةال واسةع فةي الشةركات و 

فرصةةةة التخةةةاذ  يحقةةةق لهةةةافةةةي مراحةةةل مختلفةةةة، وأن اسةةةتخدام الشةةةركات لنظةةةام المحاسةةةبة الرشةةةيقة قةةةد 

القرارات بشكل أفضل ويكون لديها تقارير واضحة ومفهومة مةن قبةل أي شةخص فةي الشةركة ، وهةذا 

عطاء قيمة أكبر للزبائن، وتقبل التكاليف  ما  لمالكين.من قبل ايساعد الشركة علا التطور وا 
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 Lean Accounting Fad or)بعنـوان   (Richard & Karen, 2007)دراسـة -2

Fashion)  

هةةةدفت هةةةذا الدراسةةةة إلةةةا تقةةةديم برنةةةامج لتحسةةةين المحاسةةةبة الرشةةةيقة المسةةةتمر والةةةذي أصةةةبا 

ل فةي السةةنوات األخيةرة، وقةةد طةور بعةةض المحاسةبين اإلداريةةين طريقةة وأطلقةةوا شةائعًا فةةي مجةال العمةة

عليهةةا اسةةم المحاسةةبة الرشةةيقة، وهةةذا الدراسةةة توضةةا كيةةف تختلةةف المحاسةةبة الرشةةيقة عةةن التقنيةةات 

 تها، والتنبا عن مستقبلها. ئيي تقدمها والقضايا التي تتعلق ببالمحاسبية األخر ، وما الفوائد الت

الدراسة إلا تخفيض التكلفة فةي جميةع المصةادر بمةا فيهةا الوقةت، وقةد توصةلت كما وهدفت 

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.

( بعنوان استعمال أدوات المحاسبة في تخفيض التكاليف بحث تطبيقـي 5310، دراسة )محمد-0

  .الكهربائيةفي الشركة العامة للصناعات 

هةةدفت هةةذا الدراسةةة إلةةا إمكانيةةة تطبيةةق أسةةلوب المحاسةةبة الرشةةيقة لغةةرض تحديةةد األسةةباب 

 ة من األدوات. الرئيسة والمشاكل والمزايا واإلمكانات المتوافرة في هذا الشركات. عن طريق مجموع

فقد توصلت الدراسة إلا أبرز النتائج في احتساب تكاليف اإلنتاج وتحقيق وفورات كبيرة في 

نتةاج  التكاليف ووقت دورة اإلنتاج وتقليل أوقات االنتظةار والتحويةل وتقليةل مخةزون المةوارد األوليةة وا 

ققةةةة عبةةةر اسةةةتخدام أسةةةلوب تحةةةت التشةةةغيل والتةةةام، وليرهةةةا مةةةن المنةةةافع الماديةةةة وليةةةر الماديةةةة المتح

 المحاسبة الرشيقة. 
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ومن أهم النتةائج التةي توصةل إليهةا البحةث تطبيةق أدوات المحاسةبة الرشةيقة لهةا القةدرة علةا 

مكانيةةة  تحديةةد التكةةاليف الفعليةةة لإلنتةةاج والقضةةاء علةةا الضةةياع فةةي العمليةةات اإلنتاجيةةة واإلداريةةة وا 

 ت المستفيدة. توفير المعلومات الدقيقة والسريعة لكل الجها

 Lean Accounting and Lean Business( بعنوان  Okpala. 2263دراسة )-5

Philosophy in Nigeria: An Exploratory Research 

عن طريق تطبيق فلسفة المحاسبة  ورضا العمالءهدفت هذا الدراسة إلا تحقيق جودة المنتج 

 كاستراتيجية،تطبيق المحاسبة الرشيقة بهذا الدراسة  حاولتحيث  ،واإلعمال الرشيقةالرشيقة 

 43ويتكون مجتمع الدراسة من  نيجيريا،لتحقيق فلسفة العمل الرشيق في شركات التصنيع في 

إن  الدراسة،النتائج التي توصلت إليها  ومن أهم نيجيريا،مدرجة في بورصة  صناعية،شركة 

الدراسة، تطبيق ثقافة هم توصيات وكانت أ اإلعمال،يجابيًا مع قطاع إالمحاسبة الرشيقة ترتبط 

 أفضل.للحصول علا نتائج  الرشيقة،والمحاسبة  الرشيقة،اإلعمال 

 –تصـميم الخدمـة  إعـادةستخدام خارطة تدفق القيمة في بعنوان ا (2265دراسة )عباا .-4

 .التعليميدراسة حالة في مستشفى الديوانية 

أهةةم  إحةةد الرشةةيق باسةةتخدام  صةةنيعوفلسةةفي للتمعرفةةي  إطةةاربنةةاء  إلةةاهةةدفت هةةذا الدراسةةة 

وتوجيةه  واإلدراع بأهميتهةاوهي خارطة تدفق القيمة في القطاع الصحي لنشر الةوعي  أدواته

العمليةةات فةةي  أنشةةطةوالتعةةرف علةةا واقةةع  الحيةةوي،نحوهةةا للنهةةوض بهةةذا القطةةاع  االهتمةةام

وتوصةلت  فيهةا. األداةتطبيق هةذا  إمكانيةومد   واإلمكانيات المتاحةالمنظمة مدار البحث 

 األجهةةزةالكفيلةةة بصةةالح  اإلجةةراءاتضةةرورة اتخةةاذ  أهمهةةانتةةائج وتوصةةيات مةةن  إلةةاالدراسةةة 
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عيةةةادات خارجيةةة بجانةةةب  إنشةةاءجهةةاز الةةةرنين المغناطيسةةي ( و  ، المفةةةراا السةةونار،مثةةل )

زالةلتخفيف الضغط  الطوارئشعبة  تخفيف االختناقات وتقليةل فتةرات االنتظةار والجهةد  أو وا 

 الكوادر الطبية .علا 

مقتـرح لتطبيـق المحاسـبة الرشـيقة فـي الشـركة  أنموذجبعنوان ( 2265دراسة )كاظم .-1

 الكهربائية.العامة للصناعات 

الضياع في العمليات التشغيلية لير الضةرورية ممةا التخلص من الهدر و  إلاالدراسة  هدفت

المحاسةةبة الرشةةةيقة ال  أدواترشةةيق وبيةةةان مجةةاالت اسةةةتخدام  إنتةةةاجييحقةةق الوصةةةول نظةةام 

مثةةل خارطةةة  األدواتسةةيما فةةي مجةةال التحليةةل المةةالي وليةةر المةةالي باسةةتخدام مجموعةةة مةةن 

 والمقارنةةة بةةين المحاسةةبة الرشةةيقة والمحاسةةبة التقليديةةة يةةار القيمةةة وصةةندوق النقةةاط وليرهةةا،ت

ليف، والتشغيل وخفض التكا اإلنتاجمن حيث القدرة علا للقضاء علا الضياع و الهدر في 

 اإلنتةةةاجمةةع نظةةةم  يةةةتالءمنظةةةام المحاسةةةبة التقليةةدي  إن أبرزهةةانتةةةائج  إلةةاوتوصةةلت الدراسةةةة 

التحةةول نحةةو الترشةةيق داخةةل الوحةةدة  إمةةاموان المحاسةةبين والمنتجةةين يقفةةون عقبةةة ، الواسةةع 

 إلةةةاالمحاسةةةبة الرشةةةيقة فةةةي الشةةةركة عينةةةة البحةةةث يةةةادي  أدواتوان تطبيةةةق  ،االقتصةةةادية 

التوصةيات التةي توصةلت لهةا  أهةمتنافسةية لهةا وتحسةين كفةاءة المنةتج . ومةن تحقيق الميزة ال

التشةةةغيلي والمةةةالي للشةةةركة مةةةن خةةةالل تطبيةةةق  األداءالدراسةةةة كانةةةت ضةةةرورة تعزيةةةز مسةةةتو  

تعطةي الصةورة الواضةةحة  ألنهةاالمحاسةبة الرشةيقة  أدواتاسةتخدام  الرشةيقة،المحاسةبة  أدوات

  .االستراتيجية أهدافهاها في عملية التقويم وتحقيق الوحدات االقتصادية وتساعد أداءعن 
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المحاسـبة الرشـيقة فـي  أدواتاسـتعمال ( بعنـوان 5312 والغرباوي.دراسة )الموسوي -7

 االقتصادية.الرشيق وتقييم أداء الوحدات  اإلنتاجدعم نظم 

المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي تةةوفير  أدواتاسةةتعمال  أهميةةةتحديةةد اثةةر و  إلةةاالدراسةةة  اهةةدفت هةةذ

الرشةةيق مةةن قبةةل الوحةةدات  اإلنتةةاجفةةي ظةةل اعتمةةاد نظةةام  األداءالمعلومةةات المالئمةةة لتقةةيم 

الرشةةيق للوحةةدات  األداءاالقتصةةادية , فضةةاًل عةةن تحليةةل تةةأثير المحاسةةبة الرشةةيقة فةةي دعةةم 

 ،لرشةةةةيقة ودراسةةةة وتحليةةةةل مقةةةاييا تقةةةةيم األداء فةةةي ظةةةل اعتمةةةةاد المحاسةةةبة ا ،االقتصةةةادية 

ولغةةةرض اختبةةةةار الفرضةةةةيات األساسةةةةية للبحةةةةث تةةةةم اعتمةةةاد دراسةةةةة حالةةةةة علميةةةةة فةةةةي شةةةةركة 

تبنةةي نظةةم المحاسةةبة الرشةةيقة علةةا تحسةةين واقةةع  تةةأثيرتةةم مةةن خاللهةةا اسةةتبيان  ،صةةناعية 

 أدوات أن ،الدراسةةة  إليهةةااالسةةتنتاجات التةةي توصةةلت  أهةةمومةةن ، فيهةةا  األداءعمليةةة تقيةةيم 

مةةن خةةالل التركيةةز علةةا  اإلنتةةاجتةةوفر طرائةةق مالئمةةة الحتسةةاب تكةةاليف  المحاسةةبة الرشةةيقة

المحاسةةبة الرشةةيقة تةةدعم عمليةةة  أدواتوان  ،تةةدفق القيمةةة بةةدال مةةن التركيةةز علةةا المنتجةةات 

أداء علةةا مسةةتو  الخليةةة وتةةدفق القيمةةة للوحةةدة االقتصةةادية الوحةةدات االقتصةةادية  أداءتقيةةيم 

لت إليهةا الدراسةة أهميةة تةوفير مقومةات تطبيةق أدوات ككل. ومن أهم التوصةيات التةي توصة

المحاسةةبة الرشةةيقة لتمكةةين عمليةةة دعةةم اإلنتةةاج الرشةةيق التةةي تتمثةةل باسةةتبدال نظةةم اإلنتةةاج 

تةدفق  واعتمةاد تكةاليف االقتصةادية،الهةدر فةي المةوارد  الرشةيق، لتقليةلالواسع بنظةام اإلنتةاج 

 قة.الرشي وتطبيق المحاسبةالقيمة كأساا العتماد 

 

 



41 

 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 5-10

المحاسةةةةبة الرشةةةةيقة لهةةةةا فاعليةةةةة كبيةةةةرة فةةةةي تخفةةةةيض التكةةةةاليف  أنكمةةةةا أوضةةةةحت الدراسةةةةات السةةةةابقة 

المحاسةةبة  أهميةةةهةةذا الدراسةةة متممةةه لمةةا سةةبقها فةةي الوقةةوف علةةا  جةةاءتلةةذلع وتصةةويب القةةرارات 

تميةةةزت هةةةذا الدراسةةةة عةةةن الدراسةةةات  وقةةةد الصةةةناعية،ت الرشةةةيقة فةةةي تخفةةةيض التكةةةاليف فةةةي الشةةةركا

كمةا الحةظ الباحةث اخةتالف البيئةة التةي طبقةت فيهةا الدراسةات السةابقة  ميدانيةة،السابقة كونها دراسة 

 (.األردنجميعها عن البيئة التي طبقت بها هذا الدراسة )

م تطبةةق أي مةةن هةةذا لةةذلع اخةةتالف عينةةات التةةي تةةم تطبيةةق الدراسةةات السةةابقة عليهةةا حيةةث لةة إضةةافة

 .الصحيالدراسات علا شركة لصناعة الورق 
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 ل الثالثــالفص
 واإلجراءاتالطريقة 

 :  منهج الدراسة 0-1

 مجتمع الدراسة : 0-5

 عينة الدراسة :  0-0

 أدوات الدراسة : 0-8

 متغيرات الدراسة : 0-2

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

 

يتضمن  إذ الدراسة،هذا  اتإجراءفي  تستخدموف س التيفا للمنهجية يتضمن هذا الفصل وص

الطرق المتبعة  وكما يتضمنجمع البيانات  أداةوكذلع  ومجتمعها وعينتها،منهج الدراسة المستخدم 

 البيانات.في جمع 

  

 :  منهج الدراسة 0-1

الشةةركة مجةةال افةةع عمةةل و القةةائم علةةا دراسةةة اختباريةةه مةةن دالتجريبةةي المةةنهج  تتبةةع الدراسةةة

 وهي شركة فاين لصناعة الورق الصحي / األردن ،الدراسة

  

 الدراسة:مجتمع  0-5

 الورق الصحي لصناعةالدراسة هي دراسة حالة فان مجتمع الدراسة يتمثل بشركة فاين  إنباعتبار 

 األردن./

 

يمكةن كونها شةركة صةناعية  فاين لصناعة الورق الصحيتم اختيار شركة  الدراسة:عينة  0-0

  عليها. الرشيقةالمحاسبة  أدواتتطبيق 
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 الدراسة: أدوات 0-8

 ومن خالل لعمليات،لالفعلية  ةالمتابعلدراسة علا شركة فاين للورق الصحي ومن خالل ا تمت

من خالل  لع.ذواستخراج النتائج علا ضوء  أعالاالشركة  علا لمتغيرات الدراسةالتطبيق العملي 

 الدراسة.المستهدفة وليرها مما ذكر في  والكلفة مة،القيسلسلة  أداةاستخدام 

 تغيرات الدراسة م 0-2

 نموذج علا النحو ا تي: األبناء تم  الدراسة،من خالل مشكلة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ( إعداد الباحث1الشكل رقم )
 
 
 
 

 المتغيرات المستقلة 
 أدوات المحاسبة الرشيقة 

 

 سلسلة القيمة  .1
 
 الكلفة المستهدفة  .5

 
 الحجم األمثل للمخزون  .0

 

 

 

 المتغير التابع 

 

 
 
 
 
 
 

 تخفيض التكاليف 
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 الفصــل الرابع

 الجانب العملي

 : تمهيد

   .فاين شركةتعريفية عن  نبذة 8-1

 . )عينة الدراسة( تكلفة مناديل الوجه إدارة 8-5

فاين المستخدمة في الدراسة على الشركة المحاسبة الرشيقة  أدواتتطبيق  8-0

 .للورق الصحي 
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 الفصل الرابع

 الجانب العملي 

 تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في شركة فاين للورق الصحي

 : تمهيد

التكلفة  إدارةلجوانب الواقعية المتعلقة بحسابات ا أهممن خالل ما تناوله هذا الفصل  من

فاين الواقعة في  شركةفي  اإلنتاجيةسير وخصائص العملية  وبيانفاين  شركةعن  اريخيةونبذة ت

منطقة سحاب وهي إحد  الشركات الرائدة في صناعة الورق الصحي. تم اختيار أحد منتجات 

 أسلوباستعمال  إمكانيةيسًا فيها، ولمعرفة مد  يعد منتجًا رئ الذي( الوجه مناديلالشركة وهو )

المنتج من خالل محاولة  هذاتنتج  لتيناعة الورق الصحي اصفاين ل شركةالمحاسبة الرشيقة في 

  التكاليف.القضاء علا الضياع في النشاطات والمهام المختلفة ومن ثم تخفيض 

   فاين شركةتعريفية عن  نبذة 8-1

  6445عام  )ذات مساولية محدودة(.ذ.م.م الورق الصحيشركة فاين لصناعة تأسست 

وتنتج الشركة مدينة الملع عبد اهلل الثاني بن الحسين،  –في المدينة الصناعية في سحاب وتقع 

حفاظات األطفال والفوط  الصحي والعمليات التحويلية إلنتاج المناديل و الورقالمنتجات التالية: 

المطبخ ومناديل المائدة، باإلضافة للمصاص وقواعد الكاسات  كيرالنسائية وورق التواليت وبشا

صناعة الورق من الصناعات الهامة والحساسة والتي  تعد، حيث )كوسترز( والمناديل المعطرة

شركة فاين لصناعة الورق تتصف بمواصفات محددة ولها ما يميزها عن الصناعات األخر  فإن 

 ، الصناعية لمجموعة شركات نقلصناعي التابعة الصحي من الشركات الرائدة في القطاع ال

 



46 

 

 أهداف الشركة: 

 أواًل: إنتاج الورق الصحي والمتميز حسب أدق المواصفات العالمية إلنتاج الورق الصحي. 

 الذاتي وبأسعار في متناول جميع الزبائن.  ءكتفااالثانيًا: العمل علا تحقيق 

لخبرات األردنية في مجال صناعة الورق الصحي ثالثًا: العمل علا تشغيل أكبر عدد ممكن من ا

 واالرتقاء بمستواهم. 

رابعًا: العمل علا إرساء دعائم الصناعة الوطنية ودعم االقتصاد القومي وذلع عن طريق فتا 

 أسواق جديدة بالخارج لمنتجات الشركة. 

صناعات األردنية عمًا للدخامسًا: االعتماد علا الصناعات الوطنية لمستلزمات اإلنتاج مساهمة و 

مكانية االستغناء عن الصناعات األجنبية، إضافة إلا تخفيض التكلفة.   وا 

 : لشركةا إستراتيجية

 من أجل تحقيق رسالتها علا العناصر التالية:  إستراتيجيةالشركة علا  تقوم

 المستمرة للفوائد البيئية إلعادة تصنيع المخلفات الورقية.  التوعية -

 لفوائد الصحية الستخدام الورق الصحي. المستمرة ل التوعية -

 المستمر في جودة المنتجات.  التطوير -

 واإلدارة.  قعن وفورات التكاليف في اإلنتاج والتسوي البحث -

 المستمر في تكنولوجيا اإلنتاج والخدمات والمعدات.  االستثمار -

 طويل األجل في القو  العاملة، خاصة األردنية منها.  االستثمار -
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 :)عينة الدراسة( تكلفة مناديل الوجه رةإدا 8-5

مثااًل للتطورات التقنية ذات المستو  العالي في هذا  ا لي،خط إنتاج مناديل الوجه  يعد

 622سحبة( و )علبة  642و )علبة  سحبة( 222)علبة  إحجامثالثة  إلاحيث يتفرع  المجال،

والنقل  المراقبةو  التقطيعو  التعقيمو  التنعيمو  التهيئةوظائف  ااإلنتاج هذا عل ويحتوي خط سحبة(

ا لي والشحن ا لي والغلق ا لي، مما يجعل عملية اإلنتاج جلية بالكامل. يتميز خط اإلنتاج هذا 

 ثبات المنتجات النهائية.  علابسهولة التشغيل والكفاءة اإلنتاجية العالية والحفاظ 

 والعالمات التجارية  المنتجات

العديد من األنواع المتعددة من المنتجات الورقية االستهالكية الشركة علا إنتاج  تعمل

فاين تحت العالمات التجارية التالية التي تملكها الشركة والمسجلة بالمملكة األردنية الهاشمية "

المطبخ"  وبشاكيرالتواليت" " وورقالنسائية" " والفوطوحفاظات األطفال" " المناديلالصحي" " لورقل

المعطرة"، ويتم تسويقها من  والمناديلالكاسات )كوسترز( " قواعد" "لمصاص"ا ،ة"المائد ومناديل"

خالل قنوات توزيع تشمل محالت الجملة والتجزئة. وتتمثل أهمية العالمات التجارية في معرفة 

  .المنافسةج وتميزا عن ليرا من المنتجات نتالمستهلع بنوعية الم



48 

 

 التنافسية:  المزايا

 ما يلي:  للشركةتنافسية المزايا ال تشمل

 في اإلنتاج:  التكامل

شركة فاين لصناعة الورق الصحي بكونها وحدة إنتاج متكاملة لديها القدرة علا  تتميز

نتاج  توفير منتجاتها إلا عمالئها المستهلكين، حيث تعمل علا االستفادة من مخلفات الورق وا 

  منتجاتها. بعض لة منلفات الورق الصحي الكبيرة ومن ثم تحويلها إلا تشكي

  اإلدارة:  فريق

في صناعة الورق، وقد نجحت اإلدارة  كبيرةالشركة مع فريق محترف لديهم الخبرة ال تعمل

متميزة بإنشائها لنموذج عمل متميز خالل مدة زمنية قصيرة نسبيًا باإلضافة إلا تأسيا عالقات 

قدرات الكادر الوظيفي ببرامج التوعية تعزيز علا  وحرصت الشركة ،والعمالءمع الموردين  ومتينة

 الشركة لديها إنمع العلم  والتدريب المستمر بما يكفل مشاركتهم وتنفيذهم الفع ال ألنظمة الشركة

 وعمال.ذوي خبرة وممارسة وتنقسم بين مهندسين وفنين  موظف 6222من  أكثر
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 تكلفة اإلنتاج:  انخفاض

ملة مما يوفر لها تكلفة منخفضة ويعطيها مرونة وحدة إنتاج متكا كونهاالشركة ب تتميز

معطرة لإلحجام علبة ال لير الوجهلمناديل  اإلنتاجوستقتصر هذا الدراسة علا خط  تنويع منتجاتها

سحبة( وكما مبينة تكاليف صنعها في الجداول التي 622سحبة( و )642وعلبة )سحبة(  222)

 -: اأدناسيتم استعراضها 

 (1) جدول

 حبة( 533، 123، 133أحجام ) لثالثةاديل الوجه من علبة سعر

 اسم التسلسل
 الصنف

البيع  سعر تكلفة العلبة  السعة  الحجم
بالجملة 
 )علبة(

 للبالة جملة
 ( علب13)

 مستهلك

  دينار  فلس دينار  فلس  دينار  فلس دينار  فلس

 مناديل 6

 وجه فاين 

 222  كبير

  سحبة

142 - 422 - - 4 222 6 

 اديلمن 2

 وجه فاين 

 642  وسط

  سحبة

542 - 442 - 422 4 142 - 

 مناديل 3

 وجه فاين 

 622  صغير

  سحبة

342 - 522 - - 5 422 - 

 2265لعام المصدر : من إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة 
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 ة( سحب622، 642 ،222سعة ) العلبةيتعلق بحسابات التكلفة سيتم تحديد تكلفة  وفيما

وتحديد  اإلنتاجالبحث من تتبع عمليات  إجراءفاين خالل مدة  شركة أنتجتهاالتي  اإلحجام  حدإ

الشركة امتنعت عن تزويدنا بمبالغ تكاليف التقطيع والتنعيم  إنمع العلم  تفاصيل صرف المواد،

نعتمد علا المبالغ اإلجمالية دون  إنلذا اضطررنا  بها،والتعقيم واالستهالع ألسباب خاصة 

يوضا الجدول و  فائدة.لتفصيل علما بان التفاصيل كانت ستمنحنا اإلمكانية للدراسة بشكل أكثر ا

 معدل صرف هذا المواد وأسعار المواد والسعر الكلي علا النحو ا تي:  (5( و )3و ) (2)

 (5) جدول

 فاين  شركة( استنادًا لحسابات تكلفة سحبة 533علبة مناديل الوجه لحجم ) تكلفة

 الكلي السعر المواد للطن  معدل  المادة لالتسلس

 دينار فلس

 6222  طن واحد ألياف خاصة  العجينة 6

 --- ---   تقطيع 2

 --- ---  الورق  تنعيم 3

سعر الباكيت  الباكيت التغليف 5

 ( قرو 4الواحد)

 662 

    استهالع معدات 4

 622   عملية التصنيع إتماممصاريف  1

 6532  سحبة( 222علبة ) 2222ئية ل التكلفة النها

 (3ملحق رقم ) 2265لعام  المصدر : من إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة
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 (0) جدول
 ( استنادًا لحسابات تكلفة شركة فاين سحبة 123علبة مناديل الوجه لحجم ) تكلفة

 الكلي السعر المواد للطن  معدل  المادة التسلسل

 دينار فلس

 6222  طن واحد ألياف خاصة  العجينة 6

 --- ---   تقطيع 2

 --- ---  الورق  تنعيم 3

سعر الباكيت الواحد  الباكيت التغليف 5

 ( قر 5.4)

 655.4 

    استهالع معدات 4

 631.4   عملية التصنيع إتماممصاريف  1

 6554 سحبة( 642علبة ) 3322التكلفة النهائية ل 

 (3ملحق رقم ) 2265لعام  الباحث استنادًا إلا حسابات الشركةالمصدر : من إعداد 
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 (8) جدول
 حبة( استنادًا لحسابات تكلفة شركة فاين  133علبة مناديل الوجه لحجم ) تكلفة

 الكلي السعر المواد للطن  معدل  المادة التسلسل

 دينار فلس

 6222  طن واحد ألياف خاصة  العجينة 6

 --- ---   تقطيع 2

 --- ---  الورق  تنعيم 3

سعر الباكيت الواحد  الباكيت التغليف 5

 ( قر 5)

 671 

    استهالع معدات 4

 615   عملية التصنيع إتماممصاريف  1

 6452 سحبة( 622علبة ) 5522التكلفة النهائية ل 

 (3ملحق رقم ) 2265لعام  المصدر : من إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة

 ةماكينوجد علا كل : عند المشاهدات اليومية وساال المسئولين عن العمل تبين  الحظةم 

 .خمسة موظفين 

 إجمالي مصاريف التكلفة والتشغيل لخطوط اإلنتاج: 

حسب القوائم المالية الخاصة بالشركة  2265مجمل تكاليف إنتاج مناديل الوجه للعام 

( حيث أن الشركة تقوم بإنتاج التفاصيل 4)دينار وهي وموزعة حسب الجدول رقم  4875723

 المذكورة في الجدول وبجميع المصاريف الخاصة بالتشغيل مباشرة علا اإلنتاج. 
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فأن الجدول  2265فيما يتعلق باإليرادات التي تحققت من بيع مناديل الوجه المنتجة لعام  

لكل خط  أعالاداول المذكورة تكاليفها استنادًا للج ويتم احتساب( يوضا عدد الوحدات المباعة 4)

 إلنتاجيبين الخطة السنوية  اأدنا البيع. والجدولاحتساب اإليرادات المتحققة من عملية  إنتاج

 المختلفة.المناديل بإحجامها 

 

 (2جدول رقم )

 5318سحبة( لعام  133سحبة و  123سحبة و  533الخطة السنوية إلنتاج مناديل الوجه )

الكلفة الفعلية  سحبة 533علبة  الشهر ت
 لإلنتاج

 123علبة 
 سحبة

الكلفة الفعلية 
 لإلنتاج

 133علبة 
 سحبة

الكلفة الفعلية 
 لإلنتاج

 325222 طن  222 222742 طن  642 653222 طن  622 الشهر األول   .6
 325222 طن  222 222742 طن  642 653222 طن  622 الشهر الثاني   .2
 245622 طن  614 643242 طن  632 647322 طن  662 الشهر الثالث   .3
 335522 طن  222 217322 طن 652 675742 طن  624 الشهر الرابع   .5
 277222 طن  652 227422 طن  652 625722 طن  42 الشهر الخاما  .4
 325222 طن  222 222742 طن  642 653222 طن  622 الشهر السادا   .1
 325222 طن  222 222742 طن  642 653222 طن  622 الشهر السابع   .7

 325222 طن  222 222742 طن  642 653222 طن  622 الشهر الثامن   .5

 325222 طن  222 222742 طن  642 653222 طن  622 الشهر التاسع   .4

 335522 طن  222 217322 طن  652 225522 طن  612 الشهر العاشر   .62
 345222 طن  232 242542 طن  672 222222 طن  652 الشهر الحادي عشر  .66
 316422 طن  234 237122 طن  612 654422 طن  632 الشهر الثاني عشر   .62

 0770333 5823 5705133 1403 1907023 1022 المجموع  
 4875723 الثالثة اإلنتاجلخطوط  اإلجماليةالتكلفة 

 (6ملحق رقم ) 2265لعام  المصدر : من إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة
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 5318تاج لمناديل الوجه لعام نتيجة خط اإلن

من خالل ما تم التوصل إليه في الجدول السابق يبين لنا أن خط اإلنتاج وفر أرباحًا كما 

 -: أدناا بالجدول مبين

 2265( يبين تفاصيل التكلفة اإلجمالية وسعر البيع واإلرباح المتحققة لعام 1جدول رقم )

نوع خط 

 اإلنتاج

 للتصنيع اإلجماليةالتكلفة 

(6) 

 *سعر البيع

(2) 

 صافي الربا

(6-2) 

 754242 2152422 6437142 ( سحبة 222)

 163522 3374422 2712622 ( سحبة642)

 434222 5362222 3773222 ( سحبة622)

 1494323 13073433 4875723 المجموع

 2265لعام  من إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة المصدر:

   (6الجدول رقم ) إلابيع للطن من خالل الرجوع * تم استنتاج سعر ال

التي سيتم المحاسبة الرشيقة  أدواتزيادتها حسب رأي الباحث باستخدام  يمكن اإلرباحهذا 

 أدناا.تطبقها في 

 5318 مالعأعاله  بأحجامهامناديل الوجه  علب إنتاجالمتحققة من  اإليرادات

 المنتجةمناديل الوجه بأحجامها أعالا  لبعالتي تحققت من بيع  باإليراداتيتعلق  فيما 

( يوضا عدد الوحدات المباعة وأسعار البيع واإليرادات المتحققة من 1) الجدول فإن 2265لعام 

حسابات  إلااستنادًا  المختلفةمناديل الوجه  علب إنتاجاإليرادات المتحققة من  وانعملية البيع، 
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المحاسبة الرشيقة )سلسة  أدواتتم تطبيق وسي ،دينار 1494323 بلغت 2265الشركة لعام 

 اإلنتاج.لمعرفة مد  قدرتها علا تخفيض تكاليف  المخزون(تخفيض  المستهدفة،الكلفة  القيمة،

 مناديل الوجه بأحجامه المختلفة  علبتكاليف  حساب

 علبالسير في توجيه مسار البحث وتحقيق الهدف المطلوب فقد تم تحديد تكاليف  لغرض

السابقة أعالا  الجداولهو موضا في  كما ،2265سحبة(  622، 642، 222جه سعة )مناديل الو 

 (. أعالا. 5، 3، 2) رقم

 الوجه: مناديلمراحل تصنيع 

وقت تم احتساب  وقدسحبة(  622، 642، 222الوجه ) مناديليلي مراحل تصنيع  فيما

المشاهدات اليومية  إلانادًا المعمل واست مسئولين وبأشراف نتاجاإل ةمرحلل إجماليالعمليات بشكل 

في الدقيقة  إنتاج( علبة مناديل لكل خط 52المعمل ) إنتاجحيث بلغ  اإلنتاجية،لسير العمليات 

 إنتاجه.حسب خط اإلنتاج المراد  لتتوافق مع المنتج برمجة ا الت إعادةحيث يتم  إجمالية،بصورة 

 الصحي.  لورقلأدوات المحاسبة الرشيقة في شركة فاين  تطبيق 8-0

من خالل هذا الفصل سأتطرق لدور المحاسبة الرشيقة التي تم شرحها في الفصل الثاني 

لورق الصحي التي تم ذكرها وشرحها في الفصل الثاني وسيتم في أدناا لفي شركة فاين  أعالا

سحبة  622معطرة من األحجام )ال ليرالتركيز في إحد  منتجات الشركة وهي مناديل الوجه 

  -أدناا: ( التي تم ت متابعة إنتاجه في مشاهدات يومية كما مبين في سحبة 222و بةسح 642و
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 رسم سلسلة تيار القيمة  

 لرسم خارطة تيار القيمة تم جمع البيانات حول المجاالت ا تية:

 
  اختيار خط اإلنتاج: 

سحبة  642سحبة , 222) باإلحجاملير المعطرة  الوجهمناديل  إنتاجخط  تم اختيار

لوجود طلب شبة دائم علا هذا المنتج من الزبائن والذي يتم إنتاجُه كاماًل في  سحبة( 622,

 اإلنتاجمن تكاليف وكمية بجمع البيانات المرتبطة بالمصروفات المالية  قام الباحثالشركة. حيث 

دات الميدانية لسير العملية فضاًل عن المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل المشاه

 المنتج النهائي )تام الصنع( ووصوال إلاوالتغليف  اإلنتاجوعملية  األوليةمن طلب المواد  اإلنتاجية

وكذلع من خالل اللقاءات التي أجريت مع الفنين في المصنع واإلداريين والبيانات التي تم الحصول 

المتحققة  واإلنتاجية لإلنتاج اإلجماليث الوقت من حي اإلنتاجعليها من المشرفين علا سير عملية 

 .الخامللطن الواحد للعجينة 

 

المواد 

 االولية

خدمات  عملية االنتاج التصميم

 الزبائن

 التسويق التوزيع
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 تدفق المعلومات:

تبدأ عملية اإلنتاج وذلع من خالل طلب الزبائن لهذا المنتج أو من خالل التنبا بحدوث                                     

 .اإلنتاجا طلب علا المنتج من قبل قسم التسويق أو وجود جدولة عل

  

 المواد األولية:

استنادًا إلا جدولة اإلنتاج يتم استالم المواد األولية من المخزن ونقلها إلا داخل األقسام 

وتعقيمه حيث يتم معالجة العجينة الخام ومن ثم عملية تنعيم الورق  لتمر بالمراحل اإلنتاجية

ا إلا العالء. وان حجم الدفعة يعتمد ثم التغليف ومنها إلا المخازن ومن ثم توريده وتقطيعه ومن

 .ونوعيتهعلا حجم الطلب 

 -: المحاسبة الرشيقة أدوات

 أواًل: سلسلة القيمة: 

من خالل رسم سلسلة القيمة والبيانات والمعلومات الناتج عنها ومواقع الضياع في العملية 

بل الباحث في شركة فاين استنادًا إلا األدوات المستخدمة للمحاسبة الرشيقة التي تم تطيقها من ق

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 

 األشهر. ( يوضا الخطة السنوية إلنتاج مناديل الوجه مدار البحث بحسب4مبين في الجدول رقم )

 ماكينات وهي علا النحو ا تي:  5وان عدد الماكينات المستخدمة في خط اإلنتاج الواحد  

 ماكينة معالجة العجينة من أجل جعلها جاهزة للتقطيع. 

  ماكينة التنعيم والتعقيم 



58 

 

 ماكينة التقطيع 

 ماكينة التغليف 

 ت المطلوب إلنتاج الطن الواحد الوق× الطاقة المتاحة للعمل = الوقت الكلي المتاح لإلنتاج 

باكيت إنتاجية كل  622=  22÷ في الساعة  2522باكيت =  52× دقيقة  12عامل  22= 

 عامل في الساعة.

 622سةةةةحبة ,  642سةةةةحبة , 222* يةةةتم برمجةةةةة سةةةةرعة الماكينةةةةات حسةةةةب المنةةةتج المةةةةراد إنتاجةةةةه )

 البحث.إلنتاج مدار بحيث تكون الطاقة المتاحة للعمل نفا الطاقة في خطوط اسحبة( 

عةدد تخفةيض مع الفنين والمشةرفين علةا العمةل قامةت الشةركة بتطبيةق مقتةرح  المداولةوبعد 

 أوكةةان سةةلبي  إذاالتخفةةيض  إثةةروبيةةان وقيةةاا كميةةة اإلنتةةاج عةةن طريةةق التجربةةة والمشةةاهدة  العمةةال

التوصةل إلةا العةدد  بشةكل دقيةق تةم وبإشراف الفنةينومع االختبار والمشاهدة الدقيقة سلبي  إثربدون 

 ا تي: وعلا النحو األمثل للعمال بحيث ال يادي إلا عرقلة العمل أو التأثير علا كمية اإلنتاج  

 تم تخفيض عدد العمال في كل ماكينة حسب الجدول ا تي: 

 (7جدول )

 تخفيض عدد العاملين حسب أدوات المحاسبة الرشيقة

د عدد العمل بع عدد العمال  المكائن التسلسل
 التخفيض

 الفرق 

 2 3 4 ماكينة معالجة العجينة   .6
 2 3 4 ماكينة التنعيم والتعقيم   .2
 2 3 4 ماكينة التقطيع   .3
 6 5 4 ماكينة التغليف   .5

 7 63 22 المجموع  
 المصدر : إعداد الباحث استنادًا للمشاهدات اليومية
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مرحلة من مراحل اإلنتاج تحتاج إلا  خالل النتائج المبينة في الجدول أعالا يتبين لنا أنه لكل نوم

وكذلع من أجل تكليفهم بأعمال أخر  حسب المشاهدات اليومية للباحث عمال  أربعةثالثة أو 

إلنجاز ما تحتاجه الشركة من المهام وهو معتمد في الشركات العالمية في اليابان كما هو معروف، 

ويكون ماهاًل لسد النقص بخط أنتاج  ،مختلفةفالعامل في الشركات العالمية يمكنه إنجاز مهام 

  أخر.

والهدف األساسي من رسم خارطة سلسلة القيمة لمناديل الوجه وذلع من أجل تمكين 

ين وأوقات دورة اإلنتاج ووقت انتظار اإلنتاج خز الشركة من توثيق الوقت الرئيا الحالي ومستو  ال

دينار من كلفة  2542قد وفرت مبلغ الكلي للمنتج عينة الدراسة، وعلا ذلع فإن الشركة تكون 

اإلنتاج الكلي، كون العمال الذين تم استبعادهم عن خط اإلنتاج ال يضيفون قيمة لإلنتاج وان عدد 

بالشهر وبذلع يتم استبعادهم من  342( وان معدل رواتبهم تصل 7العمال الذين تم استبعادهم )

 شركة.الأخر  تخدم  وتكليفهم بمهاممدار البحث  اإلنتاجخط 

الثاني الربع علا سير العمل تم تطبيقها علا  تأثيراوالختبار تخفيض عدد العمال ومد  

لبيان فاعلية المقترح من  2265سنة بالربع الثاني من  مقارنتهوستتم )للتجربة(  2264من سنة 

 يلي:وكما  عدمه
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 5318الربع الثاني لسنة  (4جدول رقم )

 2265الربع الثاني  لسنة 

 تكلفة الطن الواحد مجمل التكلفة اإلنتاجتكلفة  الربع الثاني إنتاجية العمال أجور عدد العمال نتاجاإلخط 

 6532 542542 524542 طن 364 26222 22 سحبة 222

 6554 147442 171442 طن 572 26222 22 سحبة 642

 6452 425222 423222 طن 122 26222 22 سحبة 622

 (6ملحق رقم ) حسابات الشركة إلادًا الباحث استنا إعداد المصدر:

نالحظ كمية اإلنتاج بنفا عدد العمال الذي تستخدمه الشركة دون تغير للربع  أعالافي الجدول 

وفي الجدول أدناا تم تخفيض عدد العمال بالعدد الذي تم اقتراحه علا  ،2265الثاني من سنة 

 اإلنتاج.التخفيض علا كمية  تأثيرالشركة الختبار مد  

 5312( الربع الثاني لسنة 9جدول )

 2264 الثاني لسنةالربع 

 تكلفة الطن الواحد مجمل التكلفة اإلنتاجتكلفة  الربع الثاني إنتاجية العمال أجور عدد العمال اإلنتاجخط 

 6525.5 522152 525442 طن 322 63142 63 سحبة 222

 6514 147742.4 155652.4 طن 574 63142 63 سحبة 642

 6427.4 425674 462424 طن 124 63142 63 سحبة 622

 (2ملحق رقم ) حسابات الشركة إلاالباحث استنادًا  إعداد المصدر:

ولبيان يتبن لدينا انخفاض التكلفة بعد تطبيق المقترح بتخفيض عدد العمال  أعالامن الجدول 

 _أدناا: الجدول سيتم مقارنة التكاليف كما مبين ببتكلفة إنتاج الطن الوفرات المتحققة 
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 ( مقارنة التكاليف13جدول رقم )

الطن لسنة  إنتاجتكلفة  اإلنتاجخط 

2265 

الطن لسنة  إنتاجتكلفة 

2264 

الوفرات 

 المتحققة

 26.2 6525.5 6532 سحبة 222

 61 6514 6554 سحبة 642

 62.4 6427.4 6452 سحبة 622

 54.7 مجمل الوفرات المتحققة

 حسابات الشركة إلااستنادًا  الباحث إعداد المصدر:

 

وتم  اإلنتاج يتأثر( عامل ولم 63) إلانالحظ تم تخفيض عدد العمال  أعالامن الجدول 

وان الفرق القليل الحاصل هو نتيجة الختالف كمية  تأخير،طلبيات في وقتها المحدد دون ال إنتاج

 التالية:عت وكما مبين بالمعادلة العامل الواحد قد ارتف إنتاجيةذلع تكون  إلاواستنادا  الطلبيات،

باكيت  655.1=  63÷ في الساعة  2522باكيت =  52× دقيقة  12عامل  63= 

 إنتاجية كل عامل في الساعة

 وهي:وبالمقارنة مع المعادلة السابقة 

باكيت إنتاجية  622=  22÷ في الساعة  2522باكيت =  52× دقيقة  12عامل  22= 

 كل عامل في الساعة

 باكيت 15.1=  622 – 655.1لفرق يكون ا
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 أكبر.كل عامل حيث تم استغالل الطاقة المتاحة بشكل  ةوهو معدل الزيادة بإنتاجي

وتم تتبع مراحل اإلنتاج بتفاصيلها الدقيقة للوقوف علا أماكن الهدر بالوقت ومحاولة 

لكن  اإلنتاجر استبعاد المراحل التي يمكن اختصارها من عمليات سي أوالباحث اختصار مراحله 

وال يمكن اختصار مرحلة من المراحل حيث ذلع ياثر سلبا علا  أساسيةكل المراحل  إناتضا 

اكتفا الباحث بمقترح تقليل عدد العمال علا كل مكانة كما تم شرحه  وجودته لذلعسرعة اإلنتاج 

  أعالا.

 ثانيًا: الكلفة المستهدفة: 

وح بها لكي تحقق نموًا في المبيعات وتحقق تعتبر الكلفة المستهدفة هي أقصا كلفة مسم

 ربحًا 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 

وذلع  .المستهدفجه شركة فاين وما هو موجود في األسواق المحلية بهدف تحديد السعر بين ما تنت

من خالل ما يوضحه الجدول أدناا من مقارنة بأسعار مناديل الوجه المنتجة في شركة فاين 

لصناعة الورق الصحي ومناديل الوجه المتوفرة في األسواق المحلية.  )المصنعة محليًا أو 

 ارج(. المستوردة من الخ
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 (11جدول )

 عرض المنتجات المنافسة في األسواق المحلية 

سحبة  533سعر  نوع مناديل الوجه  التسلسل
 بسعر الجملة 

ة سحب123سعر 
 بسعر الجملة 

 133سعر 
سحبة بسعر 
 الجملة 

 دينار  فلس دينار فلس دينار فلس
  522   442   422 إنتاج الشركة  6

  372  462  552 إنتاج محلي  2

  524  452  432 مستورد  3

 المحلية األسواق إلاالباحث استنادًا  إعداد المصدر:

 سحبة 642وسحبة  222من خالل الجدول أعالا نالحظ أن األسعار لمناديل الوجه )

( موضوع البحث يكون أعلا في المنتج المستورد منه في الشركة ويكون أقل بالمنتج سحبة 622و

بين في الجدول أعالا وعند المقارنة والبحث تبين أن سبب االرتفاع في سعر المحلي كما هو م

الشركة عن المنتج المحلي هو الجودة المستخدمة في شركة فاين والسبب في ارتفاع سعر المستورد 

 هو تكاليف النقل والرسوم الجمركية وتكاليف االستيراد. 

تقليل كلفة المواد األولية التي من خالل ما تم عرضه أعالا يمكن للشركة الحفاظ أو 

ومن ثم تخفيض  الثابتة،بنفا الوقت المتاح للعمل لخفض التكاليف  اإلنتاجيةزيادة  أو تستخدمها

 القيمة اإلجمالية لعلبة مناديل الوجه المنتج وتوفير مبالغ أكثر منافسة في األسواق وكما يأتي: 

ذا المجال هو جودة المنتج وبذلع تكون إن أهم ما يميز الشركة ومن مسيرتها الطويلة في ه .أ

لها كمية من الزبائن شبه ثابتة. )الوالء للمنتج( ولهذا ال يمكن تخفيض التكاليف علا 

 الجودة.حساب 
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يمكن للشركة استخدام ماكينة طراز حديث لتوفير الوقت وكمية اإلنتاج وتقليل نسبة التالف  .ب

ل الوجه يمنادالجلة تغليف  وان( دينار 34222المسموح بها باإلنتاج وتكون تكلفة الماكينة )

CDH-236  هي 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 

ة أفضل في وبذلع تحقق ا لة جودنسبة التوفير بالطاقة المستهلكة علا المد  البعيد 

 تالتغليف وبألوان مناسبة ذات جاذبية من الزبائن، حيث تتيا للشركة التحكم بتدريجا

األلوان كافة والنقشات بسهولة عالية كما يمكن تغيير هذا النقشات باستمرار مع مبدأ 

 التجديد لتلبية أذواق الزبائن. 

القدرة علا أتمام تغذية الورق  فا لة عندها از التحكم المنطقي القابل للبرمجةاستخدام جه - 

وفتا 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 ذات  -

  .عاليةفاعلية 

إن استخدام هذا ا لة إلتمام عملية اإلنتاج له أثر إيجابي في سرعة اإلنتاج بالعلبة، حيث  -

حسب رأي المختصين من  علبة في الدقيقة، 53يصل اإلنتاج النهائي باستخدام هذا ا لة إلا 

تحت ظروف تشغيل مستقرة،  للماكينة،الشركة نفسها بعد اطالعهم علا المواصفات الفنية 

 درة علا التعامل مع العديد من علب المناديل. والق

يمكن استخدام هذا ا لة بتغليف عدة مقاسات حيث يمكن تعديل اإلعدادات لجعل ا لة  -

دقيقة من أجل مواصفات أخر  لعلب مناديل  22-62التابعة لخط إنتاج ثاني جاهزة خالل 

 الوجه. 
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فر في كل دقيقة ما يعادل ثالثة علب إن استخدام هذا ا لة ضمن المواصفات يمكن أن يو  -

( علبة في الدقيقة وعند استخدام هذا 52من مناديل الوجه، فنسبة اإلنتاج الحالية تصل إلا )

 ( علبة في الدقيقة في الظروف االعتيادية. 53ا لة تصل إلا )

 العمل.هذا النتيجة بمساعدة الفنين بحكم خبرتهم في  إلا*تم الوصول 

 والجهد.فإن جلة التغليف والتعبئة تعمل علا توفير الوقت  من خالل ما تقدم

وتم البحث في األسواق عن ا الت المشابهة لآلالت المستخدمة في الشركة في المراحل 

يمكنها أن تنتج إنتاج أكبر من المستخدمة في شركة فاين وتبين أن  والثالثة التيوالثانية  األولا

ألعلا إنتاجًا في األسواق، عدا ما تنتجه جلة التغليف وكما مبين ا الت المستخدمة الحالية تعتبر ا

 أعالا المقترحة من إمكانيات وسرعة في التغليف وتوفير الجهد والوقت. 

 -: اأدناالمقترحة وكما مبين  ا لةتم استخدام  إذاوسيتم عرض الطاقة المتاحة 

 قت المطلوب إلنتاج الطن الواحد الو × الطاقة المتاحة للعمل = الوقت الكلي المتاح لإلنتاج 

باكيت إنتاجية كل  624=  22÷ في الساعة  2452باكيت =  53× دقيقة  12عامل  22= 

 عامل في الساعة. 

لو طبقت الشركة أداة المحاسبة الرشيقة وكما هو مبين في المقترح أعالا في األداة ثانيًا 

ذا يبين أن استخدام ا لة وتوفيرها في أسرع وه الساعة( باكيت إلنتاجية العامل في 4سيتم توفير )

وقت له أثر في زيادة اإلنتاج وبالتالي تخفيض التكاليف الثابتة واستيفاء سعر ا لة من الزيادة 

  األرباح.الناتجة باإلنتاج وبالتالي زيادة 
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 ثالثًا: تخفيض المخزون: 

في  أهمية ويقل دورةاعية يلعب المخزون دور بالغ األهمية في المشروعات التجارية والصن

المتداولة حيث  األصوليشكل المخزون مكونًا رئيسيًا من ، و مشروعات الخدمات والمنافع العامة

 حيث تشكلبكل الظروف  اإلنتاجسير عملية التي يحتفظ بها لغرض  األوليةالمواد يشمل جميع 

امل أقل، أي أن من أصول الشركات فرفع هذا المعدل يعنا رأا مال ع %24 نسبة المخزون

زيادة  إلارفعه مع تثبيت حجم المبيعات معناا زيادة كفاية استخدام رأا المال العامل مما يادي 

 األرباح. 

مثل يتأثر بعدد من العوامل أهمها تكلفة االحتفاظ بالمخزون وتكلفة تحديد حجم المخزون األ

 الطلب.بسبب انخفاض فرصة فقدان مبيعات 

 أهمية إدارة المخزون: 

)كمية المخزون من المواد  األدنااالحتفاظ بمخزون في حدا  األعمالتفضل منشآت 

ليقابل الطلب علا  (األوليةالتي تغطي احتياجات التصنيع خالل فترة التجهيز بالمواد  األولية

المخزون من  أهميةتنبع ، و المحدد(في الوقت  اإلنتاج) JIT البضائع وفق التوقيتات المجدولة بدقة

 -يلي: ربا المنشأة يتأثر بمستواا كما  إن حقيقة

 من الالزم ينتج عنه زيادة لير ضرورية في التكاليف. أكثركان  إذا -

  قل من الالزم تعمل المنشأة بطاقة أقل بسبب العطل الناتج عن نفاذ المخزون.أكان  إذا -

  األولية.وسيتم تطبيق هذا األداة علا المخزون المواد  -

 



67 

 

 ارة المخزون: الكلف المرتبطة بإد

المخزون هو توفير المخزون المطلوب الذي يساعد في استمرار نشاط  إدارةالهدف من 

 ممكنة.تكلفة  بأقلالمنشأة 

 -الخزن:والجدول التالي يبن تكاليف 

 (15جدول )

 من التكلفة ةويئالمتكاليف الخزن بالنسبة 

 نسبتها من قيمة المخزون نوع التكلفة
 %3.2 ولةتكاليف التخزين والمنا

 %3.2 تكلفة التأمين على المخزون
%5 التلف   

 %0 مجموع تكلفة االحتفاظ
 (5ملحق رقم ) 2265لعام  حسابات الشركة إلاالباحث استنادًا  إعدادمن  المصدر:         

 مبين:سنوات وكما  أربعيبين كمية المخزون حسب حسابات الشركة لمدة  أدنااالجدول  

 (10جدول )

   ( 5318-5310 – 5315 – 5311خزون لسنة )نسبة الم

 المواد بالطن  النسبة المئوية  السنة  التسلسل
1 5311 52% 1094.72 
5 5315 52% 1813.23 
0 5310 52% 1853.33 
8 5318 52% 1810.52 

 المصدر : إعداد الباحث استنادًا علا حسابات الشركة 
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المدرجة  األربعةللمخزون االحتياطي للسنوات يتضا من الجدول السابق أن النسبة المئوية 

في الجدول أعالا ثابتة لم تتغير بينما اختلفت تكلفة المواد المخزونة باختالف نسبة كمية اإلنتاج 

 (. 2265-2266حسب السنوات )

 (63والجدول التالي يبين تفاصيل وتكاليف محتو  جدول )

 (%24بة )( تفاصيل المواد المخزونة كاحتياطي بنس65جدول )

( 533مخزون فئة ) السنة 
 سحبة 

مجموع التكاليف الكلي  ( سحبة133مخزون فئة ) ( سحبة123مخزون فئة )
 للمخزون 

5311 221.35x1311=
205511 

205511x1.12=
11035 

555.5x1311=550111 
550111x1.12=17551 

711x1311=523111 
523111x1.12=31071 

50355 

5315 225x1311=
513111 

513111x1.12=
13171 

572.55x1311=
557511 

557511x1.12=17705 

711.55x1311=525111 
525111x1.12=33132 

23774 

5310 22..55x1311=
517511 

517511x1.12=
13105 

557.35x1311=
525511 

525511x1.12=17175 

715x1311=52.111 
52.111x1.12=33151 

23833 

5318 22..55x1311=
517511 

517511x1.12=
13105 

575x1311=55.111 
55.111x1.12=17551 

713.5x1311=525111 
525111x1.12=33151 

23942 

 المصدر: إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة 

 

الطلب وسيتم باستخدام  إعادةيجب استخراج نقطة  هتخفيض المخزون من عدم إمكانيةولمعرفة 

 التالية:المعادلة 

 األمانفترة االنتظار + مخزون  xمتوسط االستهالع  = 2266الطلب لسنة  إعادةنقطة 

 عدد األيام÷ متوسط االستهالع = كمية االستهالع 
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 طن 64.3=  314÷  4444متوسط االستهالع = 

 يوم 42فترة االنتظار = 

 x 51 +0118.75 64.3=  2266الطلب لسنة  إعادةنقطة 

 طن 2061.75= 

 

  األمانفترة االنتظار + مخزون  xتهالع = متوسط االس 2102الطلب لسنة  إعادةنقطة 

 طن 05.4=  165÷  5642متوسط االستهالع = 

 يوم 42فترة االنتظار = 

 x 51  +0401.51 05.4=  2102الطلب لسنة  إعادةنقطة 

 طن 2081.5=

 

 األمانفترة االنتظار + مخزون  xمتوسط االستهالع =  2101الطلب لسنة  إعادةنقطة 

 طن 05.56=  165÷  4152متوسط االستهالع = 

 يوم 42فترة االنتظار = 

 05.56x 51 +0421=  2101الطلب لسنة  إعادةنقطة 

 طن 2228= 

  األمانفترة االنتظار + مخزون  x= متوسط االستهالع  2265لسنة  الطلب إعادةنقطة 

 عدد األيام÷ متوسط االستهالع = كمية النتاج 

 نط 64.4=  314÷  4114متوسط االستهالع = 

 يوم 42فترة االنتظار = 
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 x 42  +6561.24 64.4الطلب =  إعادةنقطة 

 طن 2646.24= 

 أكثرولتوضيا ذلع  األربعةالطلب متقاربة بين السنوات  إعادةنقطة  إن أعالانالحظ من النتائج 

 أدناا: (2266,2262,2263,2265لسنوات )الطلب ل إعادةمن خالل الرسم البياني لنقطة 

   الكلي 4114 

  

 الطلب إعادة 2646.24 

 

  6561.24 

 6561.24كمية المخزون  

 2265( لمخزون سنة 6رسم رقم )

 

 الكلي 4152 

 

 الطلب إعادة 2225                                                            

  

 

 6522كمية المخزون                     

 2263( لسنة 2رسم رقم )
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 الكلي 4152 

 

 الطلب إعادة 2652.4                                                           

 

 

 6562.42كمية المخزون                                           

 2262( لسنة 3رسم رقم )
 
 الكلي 4444 
 
 

                                                           2613.74 
 الطلب إعادة                                           

                
 

 6345.74كمية المخزون 
 

 2266( لسنة 5رسم رقم )
 

المعروضة وعدم  األربعةنالحظ استقرار فترة االنتظار في السنوات  وتأسيسا علا ما جاء في أعالا

 نسبيا وعدم التغير في فترة االنتظار اإلنتاجالستقرار  ويعود السبب لهانخفاض المخزون المخطط 

للمخزون والذي  األدنالذلع تم االقتراح علا الشركة بتخفيض كمية المخزون دون المساا بالحد 

 يساوي:

 معدل االستهالع في اليوم× = فترة االنتظار  2265للمخزون لسنة  األدناالحد 
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 طن 774=  64.4×  42=                       

 طن 156.24=  774-6561.24التخفيض عليها =  إجراءالكمية التي يمكن 

 وكاالتي:علا كمية المخزون  %22 إلا %24من  كمية التخفيض المقترحة علا الشركة

 الكمية بعد التخفيض =  –الكمية قبل التخفيض 

 التي سيتم تخفيضها من المخزون طن الكمية 253.24=  6561.24-6633

 التخفيض عليها وكما يلي  إجراءية التي سيتم تخفيضها من الكمية التي يمكن وبطرح الكم

المساا  الناتج يبين الكمية التي تمثل مرونة للشركة دون طن هذا 345=  253.24 – 156.24

 للمخزون. األدنابالحد 

 وتم ومن ذلع نستنتج يمكن تخفيض المخزون بنسبة من المخزون لير المستخدم

االختبةةار  تحةةتجعلهةةا و ( %22( إلةةا )%24الشةةركة بتخفةةيض نسةةبة المخةةزون مةةن )االقتةةراح علةةا 

 التخفيض:بعد لمدة )سنة( وبيان تأثيرها والجدول التالي يوضا نسبة المخزون 

( سةةةوف يةةةتم احتسةةةاب نسةةةبة المخةةةزون بعةةةد 65ومةةةن خةةةالل التفاصةةةيل المةةةذكورة فةةةي الجةةةدول رقةةةم )

 -التخفيض في كمية االحتياطي وكما يلي :

 (12ل )جدو

 ( حسب كمية اإلنتاج بالطن5318-5310 – 5315 – 5311نسبة المخزون لسنة )

 كمية المخزون بالطن النسبة المئوية  السنة  التسلسل
1 5311 53% 1119 
5 5315 53% 1154.8 
0 5310 53% 1100 
8 5318 53% 1100 

 المصدر : إعداد الباحث استنادًا إلا حسابات الشركة
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 األربعةأن النسبة المئوية للمخزون االحتياطي للسنوات  ةالسابقول اديتضا من الج

 ولذلعثابت شبة  ومستو  اإلنتاجوان فترة االنتظار ثابتة  المدرجة في الجدول أعالا ثابتة لم تتغير

( النخفضت المواد %22( إلا )%24لو تم تطبيق المقترح بتخفيض نسبة االحتياطي من )

 ول أعالا. اذكورة في الجدالمخزونة بتكاليفها الم

تعود بالنفع  أخر  بأموروبالتالي انخفاض تكاليف التخزين وتوفير مساحة يمكن االستفادة منها 

  -التالي: علا الشركة وكما مبين بالجدول 

 ( سيتم تفصيل كما يلي64تفاصيل المذكورة بالجدول )الولبيان 

 (10جدول )

 (%53) تفاصيل المواد المخزونة كاحتياطي بنسبة

( 533مخزون فئة ) السنة
 سحبة

( 123مخزون فئة )
 سحبة

( 133مخزون فئة )
 سحبة

مجموع التكاليف الكلي 
 للتخزين

5311 375x1311=
21.111 

21.111x1.12=
0551 

277x1311=520311 
520311x1.12=

12157 

5..x1311=5.5711 
5.5711x1.12=

1557. 

83548 

5315 37.x1311=
231711 

231711x1.12=
075. 

251x1311=555311 
555311x1.12=

12257 

5.0.5x1311=
5.53.1 

5.53.1x1.12=
1571..5 

83055.8 

5310 351x1311=
235311 

235311x1.12=
0557 

255x1311=53.511 
53.511x1.12=

13.53 

503x1311=501511 
501511x1.12=

15513 

83053 

5318 351x1311=
235311 

235311x1.12=
0557 

253x1311=557511 
557511x1.12=

12203 

501x1311=5..111 
5..111x1.12=

15751 

83744 

 حسابات الشركة . إلاالباحث استنادًا  إعدادالمصدر : 
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للمخزون  ألدناودون المساا بالحد  %4تم تخفيض المخزون بنسبة  أعالانالحظ في الجدول 

وهذا النسبة قابلة بمرونة تامة  األزمات مواجهمخزون أمان يوفر للشركة القدرة علا  والحفاظ علا

المحاسبة  ألداةالشركة  إتباعفي حالة  المتحققةولمعرفة الوفورات للتخفيض بعد اختبارها لمدة سنة 

 -: ا تيةالرشيقة تخفيض المخزون يظهر بالمقارنة 

 (17جدول رقم )

 مقارنة بين تكاليف التخزين قبل وبعد استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة

ن تكاليف التخزي السنة
بالدينار قبل 
 (1التخفيض )

 تكاليف التخزين
 بالدينار بعد التخفيض

(5) 

 الوفورات المتحققة
(1)-(5) 

5311 50355 83548 13371 
5315 23774 83055.8 13122.0 
5310 23833 83053 13833 
5318 23942 83744 13197 

 حسابات الشركة  إلاالباحث استنادًا  إعدادالمصدر :  

 

( الوفورات المتحققة لو طبق أدوات المحاسبة الرشيقة 67بالجدول رقم )وكما مبين 

وتخفيض المخزون بالكمية التي تم اقتراحها علا الشركة , كون بالسنوات المذكورة بالجدول أعالا 

تاثر علا سير عملية  في المعادالت السابقة ال إثباتهاكمية المخزون المقترح تخفيضها وكما تم 

 .  اإلنتاج
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 -الرشيقة:المحاسبة  أدواتمن تطبيق  المتحققةلوفرات ا

 إثرالمحاسبة الرشيقة  ألدوات إنتبين  أعالامن خالل الجداول التي تم استعراضها في 

مباشر ولير مباشر في تخفيض التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة منها بشكل ملموا 

 أدناا: (65قم )ر  وكما مبين في الجدولومنها علا المد  البعيد 

المتحقق من  األثر األداة المستخدمة

 األداةاستخدام 

 الوفرات النقدية المتحققة األداة تأثير

 في السنة 55222 مباشر تأثير تخفيض عدد العمال سلسلة القيمة

 علا المد  البعيد علا المد  البعيد تطوير المكائن الكلفة المستهدفة

الحجم األمثل 

 للمخزون

مخزون من تخفيض ال

 %22 إلا 24%

 62647 مباشر تأثير

 

 .(تخفيض التكاليف  إلىالمحاسبة الرشيقة يؤدي  أدواتتطبيق  إنمن هذا الجدول نستنتج )
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 ل الخامســالفص  
  والتوصيات النتائج مناقشة 

 أواًل النتائج :
 ثانيًا التوصيات :
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 الفصل الخامس

  والتوصيات النتائج مناقشة 

 النتائج : أوالً 
 

 نتائج الدراسة أهممن 

 الصناعية.تخفيض التكاليف في الشركات  له دور فيالمحاسبة الرشيقة  أدواتاستخدام  إن -6

تم استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة مدار البحث وتبين اثر بعضها بشكل مباشر في  -2

 لها اثر مباشر األدواتذا وان استخدام هتخفيض تكاليف التصنيع حسب عينة الدراسة 

اثر مستقبلي  لها األخرللمخزون والبعض  األمثلمثل سلسلة القيمة والحجم ملموا و 

 المستهدفة.مثل الكلفة علا المد  البعيد 

مثل سلسلة بتخفيض تكاليف التصنيع وبالتالي زيادة الربا  أثرها يكون األدواتبعض هذا  -3

سعر البيع بحيث يكون  أثرة علار يكون والبعض األخ العمال(القيمة )تخفيض عدد 

 مثل الكلفة المستهدفة  سعر منافا

تقليل لاللذين يمكن االستغناء عنهم  اإلنتاجتخفيض عدد العمال المستخدمين في عملية  إن -5

ذات قيمة  إعماليتم االستفادة منهم في  أو اإلنتاجعملية  إلتمامالرواتب المدفوعة 

 .الشركة إلنتاجية أكبر

القضاء علا الهدر والضياع ويتم معرفة  في أثرله المحاسبة الرشيقة  أدواتخدام استأن  -4

المحاسبة الرشيقة عن طريق التطبيق  أهدافالمالئمة التي لها فاعلية بتحقيق  األداة

 )التجربة( علا العينة مدار البحث
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ا عينة ما طبقت عل إذاالمحاسبة الرشيقة قد تكون ذات فاعلية واثر ايجابي  أدواتبعض  -1

الخطة التصنيعية  أوحيث تختلف ظروف التصنيع  صحيا،والعكا  أخر معينة دون 

 وطبيعة أنتاجها باختالف العينة

تكون الجودة في  إنالمحاسبة الرشيقة علا حساب الجودة فيجب  أدواتال يمكن تطبيق  -7

 المنتج.جودة بكون الزبون يهتم  األولالمقام 

التي تم استعراضها في هذا الدراسة  األدواتقتصر علا المحاسبة الرشيقة ال ت أدوات إن -5

تستخدم في تقليل الهدر والضياع في الوقت والموارد  إنأي طريقة يمكن  إنحيث 

 أساليبالشركة في تطور مستمر في  إن كونالرشيقة تدعم تطبيق المحاسبة  إنيمكن 

 أدواتها واعتبار  األدواتيمكن حصر عدد من  وخطط التصنيع لذلع ال اإلنتاج

 المحاسبة الرشيقة

جديدة تعمل علا تدعيم عمل المحاسبة  أدواتيتم اكتشاف  إنمع تطور العمل يمكن  -4

 .الرشيقة
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 التوصيات:ثانيًا 
الشركة  إدارةمن خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي القائمين علا 

 -ا تية:مدار البحث بالتوصيات 

المحاسبة الرشيقة التي تم اختبارها علا الشركة  بأدواتالدراسة ضرورة االلتزام  تبين من نتائج .6

 .اثر مباشر في خفض التكاليفمن لما له 

  .المحاسبة الرشيقة أدواتبطرق تطبيق  اإلنتاجالعاملين والمشرفين علا عملية  ضرورة تثقيف .2

وتحديد أماكن الهدر  سلسلة القيمة لما له اثر مباشر في خفض التكاليف أسلوبتطبيق  .3

 .والقضاء عليه

دخالالكلفة المستهدفة وجمع المعلومات المناسبة عن المنافسين  بأداةااللتزام  .5 التعديالت في  وا 

 .الوقت المناسب

 اإلنتاجحسب خط  أداةبشكل تدريجي مع االختبار ومعرفة مالئمة مع كل  األدواتتطبيق هذا  .4

  .المستهدف ومقارنة النتائج
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 قائمة المراجع:
 

 أ : المراجع باللغة العربية: 

 : األجنبيةب : المراجع باللغة 
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 قائمة المراجع: 
 
 : المراجع باللغة العربية: أ 

 إلـىمـدخل ( 2224مسةعود احمةد. ) ، و بونخةل لطفةي عبةد القةادر. ، زيد تميم. وتةاج ، البلخي 

 .6ط، لملع سعود. الرياض: جامعة ا نظم ضبط و مراقبة المخزون

  ،جامعةة محاسـبة التكـاليفك كليـة اإلقتــصاد والعلــوم اإلداريــة"  2222الداعور، جبر إبةراهيم ،

 2ط.لزة-األزهر

  نظـام التكلفـة حسـب األنشـطة فـي "  2221جبالي، محمةد مصةطفي ، الرفاعي , فرج لطفي و

الملةةةع سةةةعود،  " ،النشةةةر العلمةةةي والمطةةةابع، جامعةةةةالمشـــروعات الصـــغيرة والمتوســـطة الحجـــم

 . 6,طالمملكة العربية السعودية

 العةةةدد , دار الفكةةةر العربةةةي للطباعةةةة والنشةةةر والتوزيةةةع ,  المـــوارد إدارة,  2222هيةةةثم .، الزلبةةةي

 6. طمصرالثاني .

 تصــميم الخدمــة  إعــادةاســتخدام خارطــة تــدفق القيمــة فــي .  2265حميةةد . عبةةاا. طةةاهر– 

كليةةةة  ، . )رسةةالة ماجسةةتير( جامعةةةة القادسةةية مـــيدراســة حالـــة فــي مستشـــفى الديوانيــة التعلي

 واالقتصاد , العراق . اإلدارة

 مصر2نبها، العددجامعة وتنظيم الشراء و التخزين .  إدارة. 6444محمد .  أماني ، عامر, 
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 أنمةوذج مقتةرح لتطبيةق المحاسةبة الرشةيقة فةي الشةركة العامةة  بعنوان 2265كريم ,  كاظم. حاتم

العدد  ،الكوفةمجلة مركز دراسات  والقتصاد.اإلدارة  الكوفة، كليةجامعة  ،ئيةالكهرباللصناعات 

34 

 ،مصر, 6دالجامعية، العدالدار  ،اإلمدادالموارد و  إدارة.  2222 السيد. إسماعيل ماضي 

 ،متطلبةةات و معوقةةات تطبيةةق مةةدخل التكلفةةة المسةةتهدفة فةةي  (.2225) فةةالح،لسةةان  المطارنةةة

ـــوم مجلةةةة  محكةةةم،بحةةةث  األردنيةةةة،اهمة العامةةةة الشةةةركات الصةةةناعية المسةةة ـــة دمشـــق للعل جامع

 . 2عدد ،25مجلد  ،القانونيةاالقتصادية و 

 اسـتعمال أدوات المحاسـبة فـي تخفـيض التكـاليف بحـث تطبيقـي (. 2263رائد مجيد، ) ،محمد

المعهةةد العةةالي للدراسةةات المحاسةةبية  ،بغةةدادجامعةةة  ،الكهربائيــةفــي الشــركة العامــة للصــناعات 

 العراق. ،بغداد والمالية،

 ،بنغازي, ليبيا 6دار الكتب الوطنية , طبحوث العمليات , ( 2222)محمد. سليمان  مرجان , 

  المحاسةةةةبة  أدوات( . اسةةةةتعمال 2264و الغربةةةةاوي , سةةةةجاد مهةةةةدي .) نةةةةوار.الموسةةةةوي. عبةةةةاا

لكــوت للعلــوم ا االقتصةةادية. مجلةةةالوحةةدات  األداءالرشةةيق وتقةةيم  اإلنتةةاجالرشةةيقة فةةي دعةةم نظةةم 

 (.67العدد ) واسط،جامعة  واإلدارية.االقتصادية 

 ،ــة (2225تيسةةير. )طةةارق  النابلسةةي ــي الشــركات  إمكاني ــة المســتهدفة ف ــق مــدخل التكلف تطبي

 طالل.جامعة الحسين بن  األردنية،الصناعية 

 اتيةةرال 3القةةاهرة. العةةدد .المخــزونتنميــة مهــارات وتحليــل ( . 2226) احمةةد. نصةةار، محمةةد :

 التوزيع.لنشر و ل
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 (1الملحق رقم )

 

سحبة  311الطاقة اإلنتاجية لشركة فاين للورق الصحي لخطوط إنتاج مناديل الوجه )

3115سحبة( لعام   111سحبة ,  151,   

 

 

 5318المصدر : استنادًا إلى حسابات الشركة لعام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سحبة 133علبة  سحبة 123علبة  سحبة 533علبة  الشهر ت
 طن  222 طن  642 طن  622 الشهر األول  6
 طن  222 طن  642 طن  622 الشهر الثاني  2
 طن  614 طن  632 طن  662 الشهر الثالث  3
 طن  222 طن 652 طن  624 الشهر الرابع  5
 طن  652 طن  652 طن  42 الشهر الخاما 4
 طن  222 طن  642 طن  622 الشهر السادا  1
 طن  222 طن  642 طن  622 الشهر السابع  7
 طن  222 طن  642 طن  622 الشهر الثامن  5
 طن  222 طن  642 طن  622 الشهر التاسع  4
 طن  222 طن  652 طن  612 الشهر العاشر  62
 طن  232 طن  672 طن  652 الشهر الحادي عشر 66
 طن  234 طن  612 طن  632 ر الثاني عشر الشه 62

 5823 1403 1022 المجموع  
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(3الملحق رقم )  

 

سحبة  311الطاقة اإلنتاجية لشركة فاين للورق الصحي لخطوط إنتاج مناديل الوجه )

نيالربع الثا 3115سحبة( لعام  111سحبة ,  151,   
 

 

 

 

  

 

 

2531المصدر : استنادًا إلى حسابات الشركة لعام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 سحبة 133علبة  سحبة 123علبة  سحبة 533علبة  الشهر ت

 طن  222 طن 654 طن  622 الشهر الرابع  1

 طن  642 طن  634 طن  622 الشهر الخاما 2

 طن  264 طن  644 طن  52 الشهر السادا  3

 طن 124 طن 574 طن 322 المجموع
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(2الملحق رقم )  

 

 111سحبة ,  151سحبة ,  311حسب خطوط اإلنتاج )تكاليف اإلنتاج لمناديل الوجه 

 سحبة( للطن الواحد من المواد الخام
 

 

 

  

 تكلفة اإلنتاج للطن خط اإلنتاج تسلسل

 دينار 1330 سحبة 200علبة  1

 دينار 1345 سحبة 150علبة  2

 دينار 1530 سحبة 100علبة  3
 

 المصدر : استنادًا إلى حسابات الشركة 
 

 

 

 

 

 عدد العلب المنتجة من مناديل الوجه بالطن الواحد من المواد الخام )العجينة (
 

 

 

عدد العلب المنتجة من طن  خط اإلنتاج التسلسل 
 العجين الخام

 علبة 2200 سحبة 200 1

 علبة 3300 سحبة 150 2

 لبةع 3300 سحبة 100 3
 

 المصدر : استنادًا إلى حسابات الشركة
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(5الملحق رقم )  
 

سحبة( 111سحبة ,  151سحبة ,  311الموارد البشرية لخطوط اإلنتاج  )  

 

 التسلسل خط اإلنتاج عدد العمال

سحبة 200 20 عامل  1 

سحبة 150 20 عامل  2 

سحبة 100 20 عامل  3 
  

 

 

 

لية في شركة فاين للورق الصحيتكلفة الخزن للمواد األو  

 

 

 

  

 نسبتها من قيمة المخزون نوع التكلفة
 %2.4 تكاليف التخزين والمناولة
 %2.4 تكلفة التأمين علا المخزون

%2 التلف   
 %3 مجموع تكلفة االحتفاظ

 

 المصدر : استنادًا إلى حسابات الشركة
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(5الملحق رقم )  

 

 

 

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

 المواد بالطن  النسبة المئوية  السنة  التسلسل
1 5311 52% 1094.72 
5 5315 52% 1813.23 
0 5310 52% 1853.33 
8 5318 52% 1810.52 

 

 المصدر : استنادًا إلى حسابات الشركة 
 

 

 

 

 

 

 

  


