تحسين المعلومات الكلفوية في ظل مدخل محاسبة ترشيد الفاقد
c

 ناطق جبار سالم، b حيدر عطا زبين، a* إسماعيل عباس منهل
 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة واسط
الملخص

معلومات المقالة

تهدف الدراسة الحالية الى دراسةة مالممةة المعلومةات الكلفويةة مةع المتطلبةات الحدي ةة للتصةنيع وانعكةاس لة
على فاعلية التصنيع المرشد فضال ً عن التعرف على اهم االنتقادات الموجهة الى نظام المحاسبة التقليةد وبالتةال
 حية ييةةتند البح ة الةةى فةةر،تطةوير وتحيةةين المعلومةةات الكلفويةةة ومةدا مالممتهةةا لبياةةة االعمةةال المعا ةةرة
رميس مفاده ان استعمال مدخل محاسةبة ترشةيد الفاقةد يمكةن ان يةلد الةى تحيةين المعلومةات الكلفويةة مةن خةالل
11  وقةد تةم تصةميم اسةتمارة اسةتبانة مكونةة مةن،توافر المعلومات المهمة لإلدارة لمواكبة بياة التصنيع المعا ةرة
سةلال تةم توجيههةا الةةى ماتمةع الدراسةة والمتكةةون مةن األكةاديميين المتخصصةين والعةةاملين فة ماةال المحاسةةبة
صةةا ْدي لة العراقيةة لتولةةيب الاانةق التطبيق ة الخةاد بالبح ة وقةد تو ةةل البحة الةةى
اإلقِتْ د
ْ واإلدارة فة الوحةدات
ماموعة من االستنتاجات لعل ابرزها ان تطبيق اسلوب محاسبة ترشيد الفاقد ييهم ف احتيةاب تكةاليا المنتاةات
 وقةةد او ةى البح ة بانةح علةةى الوحةةدات االقتصةادية العمةةل علةةى، و،مةن منظةةور تةدفق او ميةةار القيمةةة لكةل منةةت
تخفةةيا الهةةدر والفاقةةد والعمةةل علةةى دراسةةة وتحليةةل اسةةبابح وتقةةديم الحلةةول والمعالاةةات التةة تانةةق الوحةةدة
االقتصادية حدوث ل االسراف والفاقدو
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Improving cost information under of lean accounting approach
Ismael Abbas abu_Ragheef *a , Haider Atta Zbain b , Natiq Jabbar Salimc
Wasit University, College of Management and Economics
Abstract
The current study aims to investigate the relevance of cost information with modern requirements for
industrialization and its reflection on the effectiveness of lean manufacturing. In addition to identifying the most
important criticisms directed to the traditional accounting system and thus the development and improvement of cost
information and its relevance for the modern business environment. The research is based on a major hypothesis that
the use of lean accounting approach can lead to an improvement of cost information through the availability of
important information for management to keep pace with the modern manufacturing environment. A questionnaire
consisting of 14 questions has been designed and directed to the study community consisting of academic specialists
and workers in the field of accounting and management in the Iraqi economic entities to clarify the application side of
the research. The research has reached a set of conclusions, perhaps the most prominent of which is that the
application of lean accounting approach contributes to calculating the costs of products from the perspective of flow
or value path for each product. The research recommended that the economic units should work to reduce waste and
losing, and study and analyze its causes and provide solutions and remedies that avoid the economic unit the
occurring of extravagance and waste.
Keyward: Lean accounting, Information costing, Value stream.
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المقدمة
صةةةا ْديلة نتياةةة ة
اإل ِق ْت د
نظةةةراً الحتةةةدام المنافيةةةة بةةةين الوحةةةدات ْ
للتغيُّةرات فة البياةة المعا ةةرة ومةةا تبعهةا مةةن تغيُّةرات فة انظمةةة
التصةةنيع التقليةةد والواسةةع والمرشةةد وزيةةادة درجةةة التنةة و فةة
المنتا ات وقصر دورة حياة المنت  ،لةلل عملةت معظةم الوحة دات
صةا ْديلة فة البحة عةةن اسةةاليق جديةةدة تمكنهةةا مةةن البقة ا فة
اإل ِقتْ د
ْ
سوق المن افية وقةد ة احق هةلا التغيية رات تطةورات هاملةة فة
الفكر اإلدار من جانةق ،ومةن جانةق اخةر فةان انظمةة المحاسةبة
التقليةد قةةد تعةر الةةى انتقةادات عديةةدة علةى سةةبيل الم ةال تكةةون
طريقةةة ارسةةال المعلومةةات مةةن االدارة العليةةا الةةى المةةدرا ولةةيس
علةةى اسةةاس متةةواز بةةين المةةدرا فض ةالً عةةن ان عمليةةات التصةةنيع
معقدة وغير مرشدة ولييت لها اية قيمة وتتطلق اوقةات كبيةرة مةن
صا ْديلة ان تقوم بةدور منةاها
اإل ِقتْ د
العمل ،للا ينبغ على الوحدات ْ
لالسةةتراتيايات ف ة بياةةة التصةةنيع المتطةةورة وتحيةةين الاةةودة مةةن
اجةةل الةةدخول ف ة عةةالم المنافيةةة والمحافظةةة علةةى حصةةة الوحةةدة
صةا ْديلة فة اليةوق لةلا مةن المفتةر عليهةا ان تعة متطلبةات
اإل ِقتْ د
ْ
زبامنهةةةا واحتياجةةةاتهم وتصةةةميم العمليةةةات التةةة تناسةةةق تطلعةةةاتهم
وتتماشةةى مةةع ا واقهةةم لك ة تتماشةةى مةةع االسةةتراتيايات اإلداريةةة
الاديةةةدة  ،وممةةةا تقةةةدم يمكةةةن اسةةةتعرا منهايةةةة البحةةة بالشةةةكل
التال :
منهجية البحث
مشكلة البحث
صا ْديلة تنظةر إلةى المعلومةات الكلفويةة
اإل ِقتْ د
ان اغلق الوحدات ْ
على انها غير قادرة عل تلبية متطلباتها اوانها التتالمم مع اسةاليق
التصنيع الحدي ة ،والت ينظر إليها على انها غير كافيةة فة تحديةد
التكاليا بصورة عادلةة ،وان هةله األسةاليق تةوفر عمليةات معقةدة
وتتطلةق مقةدار مةن األنشةطة التة قةد التضةيا قيمةة للمنتاةات،
وبنا اً على ما تقدم فإن مشكلة البح تتم ل ف التياؤالت التالية:
 م ةا ميةةتوا تطبيةةق محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد ف ة
صا ْديلة العراقية؟
اإل ِق ْت د
ْ

الوحةةدات

 هةةةل ان انظمةةةة التكةةةاليا التقليديةةةة تنةةةت ،المعلومةةةات التكاليفيةةةة
المالممة لبياة التصنيع الحدي ة ؟
 مةةا ميةةتوا تةةا ير محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد فة
كلفوية اك ر مالممة لبياة التصنيع الحدي ة ؟

توليةةد معلومةةات

 دراسة مدا مالممة المعلومات الكلفويةة مةع المتطلبةات الحدي ةة
للتصةنيع وانعكةاس لة علةى فاعليةة التصةنيع المرشةد فة ةل
مدخل محاسبة ترشيد الفاقدو
 التعةةرف علةةى اهةةم االنتقةةادات الموجهةةة الةةى نظةةام المحاسةةبة
التقليد و
 تطةةةوير وتحيةةةين المعلومةةةات الكلفويةةةة ومةةةدا مالممتهةةةا لبياةةةة
االعمال المعا رة و
أهمية البحث
ان التغيُّةةرات المتيايةةدة والميةةتمرة ف ة بياةةة االعمةةال الحاليةةة
صةا ْديلة والتة لةم
اإل ِقتْ د
فضال عن زيادة حةدة المنافيةة بةين الوحةدات ْ
يصةةةاحبها ا تطةةةور يما ةةةل لتلةةة التغيُّةةةرات فةةة األسةةةاليق التةةة
ييةةتخدمها نظةةام المحاسةةبة التقليةةد لةةلل ينبغة االهتمةةام بتحيةةين
المعلومةةات الكلفويةةة وزيةةادة فاعليتهةةا ف ة ةةل المتغيُّةةرات الاديةةدة
المتم لة بمدخل محاسبة ترشيد الفاقد حتى ال يةتم اإلفصةاع عةن ايةة
معلومات غير مالممة لمتخل القرارو
فرضية البحث
ييةةةتند البحةةة الةةةى فةةةر رمةةةيس مفةةةاده ان اسةةةتعمال مةةةدخل
محاسةةةبة ترشةةةيد الفاقةةةد يمكةةةن ان يةةةلد الةةةى تحيةةةين المعلومةةةات
الكلفوية مةن خةالل تةوافر المعلومةات المهمةة لةإلدارة لمواكبةة بياةة
التصنيع المعا رة و
أسلوب البحث
اعتمةد الباحة علةى المةنه ،االسةتقرام لتغطيةة الاانةق
النظةةر لمولةةو البحة  ،و ل ة بةةاالطال علةةى الكتةةق
والةدوريات المتعلقةة بالمولةو  ،وتةم اسةتخدام المةنه ،الو ةف
التحليل لتوليب العالقة بةين متغيُّةرات البحة مةن خةالل تصةميم
استبانة لتاميع البيانات الالزمة والت تنيةام مةع مشةكلة الدراسةة
واهدافها بحي يمكن تفريغ محتوياتها وتحليلهةا باسةتخدام اسةاليق
احصامية مناسبة
مصادر جمع المعلومات
لقةةةد اسةةةتخدم الباحةةة اغلةةةق الدراسةةةات اليةةةابقة والمصةةةادر
والمراجةةةع لامةةةع البيانةةةات ال انويةةةة فةةة تعييةةةي االطةةةار النظةةةر
للبح وكةلل اسةتمارة االسةتبانة لامةع البيانةات المتعلقةة بالاانةق
العمل للبح .

هدف البحث
ييعى البح

الى تحقيق عدة اهداف لعل ابرزها:
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االطار النظري
ما هية مدخل محاسبة ترشيد الفاقد
اوالً :مفهوم مدخل ترشيد الفاقد
تتصةا بياةة األعمةال الحدي ةة بةالتطور الية ريع والتقة دم
التكنولةةوج الميةةتمر ،ممةةا ادا الةةى تعقي ة د إدارة الوحةةدات
صةا ْديلة وخصو ًةا فة ماةال اتخة ا القةرارات االداريةة ممةا
اإل ِقتْ د
ْ
دفع تل الوحدات البح عن افضل األ دسالْيق اإلنتاجيةة واإلداريةة
والم دحا ْسبية ،وتتطلق ميألة تحديد افضل تل االساليق تحليل كل
صةا ْديلة فة ةل
اإل ِقتْ د
اسةلوب منهةا وتحديةد مةدا مالممتةح للوحةدة ْ
دماِ موعدة من الع وامل البياية الدا ْخليَّة والخة ارجية التة تعمةل علةى
صةا ْديلة ،ومةن ام لةة العوامةل الداخليةة حاةم
اإل ِقتْ د
اساسها الوحةدات ْ
الوحدة و قافتها وتطورهةا ومةدا اسةتعداد المة درا والعةاملين بهةا
لقبةول افكةار جديةدة؛ امةا العوامةل الخارجيةةة فتتم ةل بميةتوا
المنافية و قافة الماتمع والميتوا التكنولوج  ،ا يعةرف ترشةيد
الفاقد بانح منه  ،يتضمن ماموعة من االجرا ات الت تهدف إلةى
ْإ ِس ْت ِب دعاد األنشطة غير المضةيفة للقيمةة و ْإسِة ْت ِب دعاد الفاقةد والضةيا
وتخفيا التكاليا وتبييط عمليات االنتاج وإلةافة قيمةة لليبةامن
صةةا ْديلة .ويقتةرع معة هد
اإل ِق ْت د
وتحقيةق ميايةا تدندافيةةية للوحةدات ْ
المح ة اسبين اإلداريةين مةن اجةل تقةديم منةت ،بأفضةل جةودة ممكنةة
وبأقل تكلفة ممكن فضالً عن االلتيام التام بمواعيد التيةليم تطبيةق
صةا ْديلة
اإل ِق ْت د
مدخل الترشيد ،الل يعتمد على تطوير ادا الوحدات ْ
مةن خةالل تحيةين كفةا ة اآلالت والعمليةات االنتاجيةة االمةر الةل
يلد إلى تخفيا اليمن الكل للصيانة باستخدام مفهوم التصةنيع
الم ة رشد ،وتحقيةق تكامةل جهةود العةاملين (المشةهراو :2019 ،
)20و وقةةد قةةدم الفكةةر المحاسةةب العديةةد مةةن التعريفةةات لمحاسةةبة
ترشيد الفاقد فقد عرفت "على انها نظةام ادار يهةدف الةى تحيةين
االدا مةن خةةالل التركيةي علةةى الوسةةامل والميةببات ولةةيس النتةةام،
والغايةةةات ،فتحيةةةين االدا ياةةةق ان اليكةةةون مةةةن خةةةالل تحيةةةين
النتةام ،الماليةة فقةةط ،وانمةا مةةن خةالل االلتةةيام بالمبةادص الصةةحيحة
التةةةةةةة تقةةةةةةةوم عليهةةةةةةةا بياةةةةةةةة االنتةةةةةةةاج الخةةةةةةةال مةةةةةةةن الفاقةةةةةةةد
) (Johnson and Thomas,2006: 7و
كمةا عرفةةت مةةن قبةل  Shah and Wondمحاسةةبة الترشةةيد
"علةةةةى انهةةةةا مةةةةدخل متعةةةةدد االبعةةةةاد يتضةةةةمن ماموعةةةةة متنوعةةةةة
ومتكاملةةة مةةن االسةةاليق والةةنظم واالدوات التة تتفاعةةل معةا ً لخلةةق
نظام ةا ً يتيةةم بالمرونةةة والفاعليةةة ويقةةدم منتا ةا ً يحقةةق اقصةةى قيمةةة
ممكنةةة لليبةةةون )( Shah and Wond,2003: 129و ومةةةن
منظةةةور اسةةةتراتيا عرفةةةت محاسةةةبة الترشةةةيد "علةةةى انهةةةا نظةةةام
متكامل للغاية تةدعم بشةكل اساسة اسةترتياية تمةايي المنةت ،والتة
تختلةةةا بشةةةكل والةةةب عةةةن اسةةةتراتياية قيةةةادة الكلفةةةة ويتضةةةمن
بالضرورة العديد من عمليات التصنيع النقية حية ان المرونةة فة

االسةةتاابة اليةةريعة الحتياجةةات اليبةةامن ه ة اليةةمة المميةةية لهةةلا
المدخل ) (Kennedy and Winder,2008: 304و
ثانياً :اهداف محاسبة ترشيد الفاقد
تتم ةةل اهةةداف محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد بةةاالت ( منصةةور:2010 ،
-: )101-100
1و تحيين الاودة مةن اجةل الةدخول فة عةالم المنافيةة والمحافظةة
صةةا ْديلة فة اليةةوق لةةلا علةةى الوحةةدات
اإل ِقتْ د
علةى حصةةة الوحةةدة ْ
صةةا ْديلة ان تعةةة متطلبةةةات زبامنهةةا واحتياجةةةاتهم وتصةةةميم
اإل ِقتْ د
ْ
العمليات الت تناسق تطلعاتهم وتتماشى مع ا واقهمو
2و التخلص من نواح الفاقد الى اقصةى حةد ممكةن والةتخلص مةن
جميةةةع العمليةةةات التةةة ال تضةةةيا قيمةةةة للمنةةةت ،مةةةع االسةةةتفادة
القصوا من الموارد المادية والبشريةو
0و توفير الو قت وتقليل التكلفة وتقليص الهدر بطرق اك ر فاعليةو
1و تخفةةةيا التكلفةةةة االجماليةةةة لالنتةةةاج وعةةةدم تخةةةيين المنتاةةةات
واالسرا ف تيليمها لليبامنو
9و بنا عالقات طويلة االمد مع الموردين والمحافظة عليهاو
6و زيادة القيمة المضافة لراس المال العامةل بالنيةبة للمشةروعات
الاديدةو
1و تخفيا االحتياجات المادية الميتخدمة ف مناطق العملو
وبنا ً على ما تقةدم اعةاله يتبةين ان محاسةبة ترشةيد الفاقةد تم ةل
استراتياية محاسةبية واداريةة تركةي علةى كفةا ة وفاعليةة العمليةات
التشةةةغيلية مةةةن خةةةالل رفةةةع ميةةةتوا األدا فضةةةالً عةةةن التحيةةةين
الميةتمر والحةةد مةن الفاقةةد لتلة العمليةات التة تقةوم بهةةا الوحةةدات
صا ْديلة بد اً من الماهي وانتها ً باليبون و
اإل ِق ْت د
ْ
ثالث اا ً  :اوجااا االخااتيف مااين محاساابة ترشاايد الفاقااد والمحاساابة
التقليدية
سرعان مةا ا ةبب والةحا ً ان نظةام المحاسةبة التقليديةة مةا هةو
اال نشاط مضاد للترشيد وكما مبين ادناه (عمار-:)69 :2019،
1و يوجةةد بهةةا عمليةةات معقةةدة وغيةةر مرشةةدة ولييةةت لهةةا ايةةة قيمةةة
فضالً عن انها تتطلق اوقات كبيرة من العملو
2و تةةوفر مقةةاييس وتقةةارير م ةةل كفةةا ة العمةةل وتخصةةيص النفقةةات
العامةةة الت ة تنفةةق بمقةةادير كبيةةرة بيةةبق انهةةا مصةةممة لخدمةةة
االنتةةةاج والمخةةةيون الكبيةةةر وهةةةلا يتطلةةةق المييةةةد مةةةن الاهةةةد
والوقت و
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0و ليس لديها وسةيلة جيةدة للتعةرف علةى اال ةار الماليةة للتحيةينات
صا ْديلةو
اإل ِقتْ د
الت تحدث ف جميع انحا الوحدة ْ
1و تيتخدم تكةاليا االنتةاج المعياريةة وقةد ا بتةت اغلةق الدراسةات
الحدي ة ان التكاليا المعيارية تكون مضللة
9و عنةةةد اتخةةةا القةةةرارات المتعلقةةةة باتيةةةعير والربحيةةةة والتوريةةةد
وقرارات الصنع او الشرا وترشيد االنتاجو

ممةةا تقةةدم اعةةاله يتبةةين ان هنةةاا قصةةوراً والةةحا ً فة التقةةارير
الماليةةة وفق ةا ً لمفهةةوم المحاسةةبة التقليديةةة ف ة تقةةديم معلومةةات تفيةةد
متخل القرار ف الوقت االن و
والاةةدول ( )1يبةةين اهةةم اوجةةح االخةةتالف بةةين المحاسةةبة التقليديةةة
ومحاسبة ترشيد الفاقدو

جدول ( )1االختالف بين المحاسبة التقليدية ومحاسبة ترشيد الفاقد
المحاسبة التقليدية

محاسبة ترشيد الفاقد

ارتفا حام االنتاج ف المخين الن االنتاج نمط

انخفا حام االنتاج ف المخين و ل الن االنتةاج يةتم حيةق
رغبة اليبون

طول دورة حياة المنت،

قصر دورة حياة المنت،

يتم ا دار التقارير بعد فوات االوان لتكون ات قيمة

يتم ا دار التقارير ف الوقت المناسق وبشكل مبيط

يتطلةةق االمةةر انظمةةة تفصةةيلية لةةدعم تقيةةيم المخةةيون والمةةواد لةيس هنةةاا حاجةةة لتتبةةع المةواد بشةةكل تفصةةيل و لة انخفةةا
الخام الن حام االنتاج كبير جداً
حام االنتاج ف المخين
االسةةةاس الميةةةتخدم فةةة تخصةةةيص التكةةةاليا غيةةةر المباشةةةرة االساس الميتخدم ف تخصيص التكاليا غير المباشةرة (تةدفق
القيمة)
(ساعات العمل المباشر)
يتم االعتماد على التكاليا المعيارية

ال يةةتم االعتمةةاد علةةى التكةةاليا المعياريةةة بيةةبق تعةةدد انمةةةاط
المنتاات

يكون هدف التكلفة هو المنت،

يكون هدف التكلفة هو تدفق القيمة

تيتخدم اسلوب التحليل التفالل ف اتخا القرارات

تيتخدم اسلوب كايين ف اتخا القرارات

تكون بياة االعمال ميتقرة واالنتاج كبير

تكون بياة االعمال تنافيية ومتغيُّرة

تكون طريقة ارسال المعلومات من االدارة العليا الى المدرا

تكون طريقة ارسال المعلومات بشكل متواز بين المدرا

المصةدر :الصةماد  ،ايهةاب محمةود " 2019 ،ا ةر تطبيةق ادوات المحاسةبة الرشةيقة علةى تخفةيا التكةاليا اإلنتاجيةة فة الشةركات
الصناعية المياهمة العامة األردنية  :دراسة تطبيقية " ،رسالة ماجيتير غير منشةورة ،جامعةة جةرك ،كليةة االقتصةاد والعلةوم اإلداريةة ،
األردن  ،د  22و
رامعا ً  :مبادئ محاسبة ترشيد الفاقد
اتفقت اغلق الدراسات على عدد مةن المبةادص لمحاسةبة ترشةيد
الفاقةةةد لعةةةةل ابرزهةةةةا )( ،(Grasso,2005: 18زغلةةةةول:2008 ،
-:)18-11
 .1تعريف القيمة وتعيين مسار تدفقها
يم ةةةل تعظةةةيم الحةةةد االقصةةةى للقيمةةةة المقدمةةةة لليبةةةون الهةةةدف
النهام لبياة االنتاج ف ل محاسةبة ترشةيد الفاقةد حية ان تحديةد

القيمةةة يحةةدد مةةن قبةةل اليبةةون باعتبةةارة ةةاحق الحةةق االول فةة
تعيةين قيمةة اليةةلع والخةدمات وان قيمةةة تلة اليةةلع ياةق ان تكةةون
اعلةةى مةةن القيمةةة مةةن وجهةةة النظةةر الشخصةةية لليبةةون والت ة تةةم
تحديةةةةدها علةةةةى اسةةةةاس جةةةةودة المنةةةةت ،وكفا تةةةةح ومظهةةةةره العةةةةام
واستاابتح للطموحات الداخليةة وغيرهةا مةن المالمةب والخصةامص
الت تقابل حاجات اليبةون التة ينشةدها مةن ورا اقتنةا المنةت ،او
الحصةةول علةةى الخدمةةة ،وباانةةق مفهةةوم القيمةةة مةةن وجهةةة نظةةر
اليبةةةون هنةةةاا ايضةةةا مفهةةةوم القيمةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةر العمليةةةات
التشغيلية الت تكون المنت ،وبالتال خلق قيمتح ومةن ةم فةان القيمةة
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التة تضةيفها العمليةات التشةغيلية تتبةةع مةن النظةر الةى هةله العمليةةة
كوحدة واحدة بحي ان بداية العملية تفة باحتياجةات نهايةة العمليةة
و ل فيما يتعلةق بكةل مةن ميةتوا الاةودة ودقةة التوقيةت  ،وهنةاا
ايضا مفهوم القيمة من وجهة نظر الميت مر او حامل اليةهم والتة
صةا ْديلة
اإل ِقتْ د
تم ل نقطة االنطالق االساسةية حية ان وجةود الوحةدة ْ
ف بياة االعمال المرشدة مرتبط اساسا ً بمةدا تحقيةق القيمةة لحملةة
االسهمو
 .2خرائط مجرى القيمة
تعمةل بياةة االنتةاج الخة ال مةن الفاقةد فة سةياق هيكةل تنظيمة
يقةةوم علةةى اسةةاس وحةةدات تنظيميةةة يطلةةق عليهةةا ميةةارات تةةدفق
القيمة والل يتضمن عمليات التشغيل التة يةتم تاديتهةا ،والتة يةتم
بموجبها تحويل االمر الميةتلم مةن اليبةون الةى سةلعة او خدمةة يةتم
ايصةةةالها فةةة الوقةةةت المحةةةدد لةةةلات اليبةةةون ،وال شةةة ان ازالةةةة
العوامق الت تةاخر انيةياب المنةت ،بيةرعة ا نةا عمليةات التشةغيل
عبر ميارات تيار القيمة تهدف الةى سةرعة مقابلةة طلبةات اليبةامن
ولةةيس بهةةدف بنةةا المخةةيون ،لةةلل فةةان هةةلا االمةةر سةةيلد الةةى
تحيين االرباع من خالل االت )-: (Maynard, 2008: 44

او تخفيا تكاليا المخيونو
بو ارتفا كبير ف التدفقات النقديةو
جو تعييي الميايا التنافيية من خالل االستاابة الم لى لليبونو
دو خلق مرونة عالية لمقابلة متطلبات اليبون و
هو خلق طاقة فامضة يمكن تيةتخدم فة تةوفير المييةد مةن المرونةة
لمقابلة االحتياجات الت يرغبها اليبونو
ا يعن ة مصةةطلب تةةدفقات القيمةةة جميةةع االنشةةطة التةة ياةةق
القيام بها للو ول الى القيمة المرغوب بها من قبل اليبامن ،حية
تقيةةم هةةله االنشةةطة الةةى الحصةةول علةةى طلبةةات اليبةةامن وانشةةطة
االنتةةةاج وانشةةةطة التخةةةيين وانشةةةطة التيةةةليم والتوريةةةد وتصةةةميم
المنتاةةات )(Woehrle and Abou-Shady, 2010:835
والشكل التال يولب ل و

شكل ( )1تدفق القيمة لشركة تويوتا

Source: http://www.toyota.com.
 .3نظامي السحب والدفع
تتم ةةل فكةةرة نظةةام الاةةلب علةةى ان المرحلةةة االخيةةرة لالنتةةاج
ترسةل اشةارة الةى نقطةة االنتةاج اليةابقة بكميةة المةواد او الوحةةدات
الالزمةة بالضةبط لاميةع المنتاةةات خةالل اليةاعات القادمةة ،حية
ان هةلة الكميةة مةةن المةواد او الوحةةدات هة التة يةةتم توفيرهةا فقةةط
وبنفس هلة االشةارة ترسةل للخلةا لكةل نقطةة انتةاج سةابقة وبشةكل
يحةةةافل علةةةى تةةةدفق وانيةةةياب المنتاةةةات بيةةةهولة وييةةةر وبةةةدون
مخيون عند اية نقطةة ،وبالنتياةة تتاةاوب جميةع نقةاط االنتةاج مةع
اليةةحق او الاةةلب الةةل تحد ةةة المرحلةةة االخيةةرة لالنتةةاج والتةة
بةدورها تتاةاوب مةع طلبةات اليبةامنو لةلل يعةد هةلا النظةام وسةيلة
اتصةةةال بةةةين مراحةةةل االنتةةةاج المختلفةةةة والتةةة تهةةةدف بالو ةةةول

بةةالمخيون بمختلةةا انواعةةح الةةى انةةى حةةد ممكةةن (الانةةد :2011،
)00-02و
 .4تمكين العاملين
ان تاهيةةل العنصةةر البشةةر يعتبةةر احةةد المبةةادص المهمةةة الت ة
تقةةةوم عليهةةةا محاسةةةبة ترشةةةيد الفاقةةةدمن اجةةةل مواجهةةةة المشةةةاكل
والتعةةرف علةةى اسةةبابها وفهمهةةا ،فةةال يوجةةد وقةةت كةةاف مةةن اجةةل
الحصول على تصريب مةن الميةتويات االداريةة العليةا بالتصةرف،
فالعاملين ياق ان تكون لديهم القدرة علةى مواجهةة المشةاكل وهةلا
ال يكةةةون اال بتفةةةويا الصةةةالحيات للعةةةاملين وتمكيةةةنهم مةةةن اجةةةل
اتخا القرارات المناسةبة والتعةرف علةى االخطةا وتحديةد اسةبابها
وسبل معالاتها والتاكد من عدم تكرارها ميتقبال لةلل ياةق علةى
الوحةدات االقتصةادية االسةتما لكافةةة االفكةار المطروحةة مةن قبةةل
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العةةاملين حةةول اجةةرا التحيةةين فة العمليةةات واشةةراكهم فة كافةةة
المااالت ) (Maskell,and Frances, 2006: 13و
 .5الكمال
يهةدف مةدخل الترشةةيد الةى الو ةول الةةى الكمةال وفقةا ً لمعةةايير
م الية من اجل تدنية الهدر وازالة الفاقةد فة سةبيل ارلةا اليبةون
والعمل على احداث تحيينات جوهرية وفاعلة باسةتمرار لتخفةيا
التكةةاليا وبالتةةال تحيةةين قيمةةة المنةةت ،مةةن وجهةةة نظةةر اليبةةون
ويتطلةةةق ممةةةا سةةةبق تحقيةةةق التةةةدفق االنيةةةياب الميةةةتمر لالنتةةةاج
وازالةةة القيةةود واالختناقةةات الت ة تحةةدث ا نةةا التشةةغيل وتخفةةيا
االنشطة الت ال تضيا اية قيمة للمنت ،وتقليص زمن االنتةاج وفقةا ً
للمعادلة التالية:

زمن االنتاج = زمن التشغيل  +زمن التفتيش  +زمن االنتظار
وفد اكدت اغلق الدراسةات ان النشةاط الةل يضةيا قيمةة مةن بةين
تلةة االنشةةطة هةةو زمةةن التشةةغيل ولةةلل ياةةق تقلةةيص االنشةةةطة
االخرا الى ادنى حد ممكن ) (Bralla, 2007:1-2و
ويةةةةةرا الباحةةةةة ان هةةةةةله المبةةةةةادا تعظةةةةةم قيمةةةةةة الوحةةةةةدات
االقتصةةادية وترشةةد انشةةطتها وعملياتهةةا وتخفةةيا حاةةم المخةةيون
وفق ةا ً ليياسةةة اليةةحق حيةة يةةتم االنتةةاج وفق ةا ً لمتطلبةةات اليبةةامن
وبالتال يوفر اطاراً متكامالً يهدف الى تحقيق قيادة التكلفةة وريةادة
القيمة ،والشكل التال يولب مبادص محاسبة الترشيد و

شكل ( )2مبادص محاسبة الترشيد

Source: Maskell, Brain H. and Kennedy, Frances A. (2006),“Lean Enterprise Fundamentals, Institute
of Management Accountants (a), PP.1-32, page 4.
خامساً :منافع محاسبة ترشيد الفاقد
تعمةل محاسةةبة ترشةةيد الفاقةد علةةى ولةةع خارطةة طريةةق لةةدعم
صةةا ْديلة فة عمليةةات التصةةنيع وتنفيةةل اليةةات محاسةةبة
اإل ِقتْ د
الوحةدات ْ
ترشةةيد الفاقةةد ف ة جميةةع انحامهةةا والعمةةل علةةى ازالةةة جميةةع انةةوا
الهدر وح العاملين على اكتياب المهارات الالزمة والةتعلم علةى
طرق ترشيد الفاقد ؛ ا ان ادوات محاسبة ترشيد الفاقةد تقةدم منةافع
صةةا ْديلة و وقةةد بةةين
اإل ِقتْ د
لتحيةةين الرقابةةة واالدارة داخةةل الوحةةدات ْ
) (Chopra,2013: 80-81ان هناا عةدة منةافع لمحاسةبة ترشةيد
الفاقد لعل ابرزها-:
1و دعةةم قافةةة ترشةةيد الفاقةةد مةةن خةةالل تحفيةةي االسةةت مار وتةةوفير
معلومةةات قابلةةةة للتنفيةةةل وتشةةةايع العةةاملين علةةةى تطبيةةةق تقنيةةةة
التحيةةةين الميةةةتمر فةةة كةةةل ميةةةتوا مةةةن ميةةةتويات الوحةةةدة
صةةا ْديلة فيمةةا يتعلةةق بعمليةةة اعةةداد التقةةارير الماليةةة بنوعيهةةا
اإل ِقتْ د
ْ
الداخلية والخارجيةو

2و تتفةةق متطلبةةات محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد مةةع المبةةادا المحاسةةبية
المقبولة قبوال عاماًو
0و اسةةتخدام ادوات محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد للقضةةا علةةى ماةةاالت
الهدر ف العمليات مع الحفا على الاودةو
1و تةةوفر محاسةةةبة ترشةةيد الفاقةةةد معلومةةات دقيقةةةة ومفهومةةة وفةةة
صةةا ْديلة مةن خةةالل
اإل ِقتْ د
الوقةت المحةةدد لاميةع ميةةتويات الوحةدة ْ
اسةتعمال مفةةاهيم هامةة للترشةةيد ويةتم تنظةةيم المعلومةات وقيةةاس
صةةةا ْديلة ،
اإل ِقتْ د
االدا فةة جميةةةع انحةةةا تيةةةارات القيمةةةة للوحةةةدة ْ
حية تم ةةل مقةةاييس االدا الرشةةيد حاةةر االسةةاس لةةإلدارة عةةن
طريق الرقابة على كافة خاليا االنتاج المرشد وتيار القيمةو
9و تعمةل محاسةبة ترشةيد الفاقةد علةةى تخفةيا التكةاليا مةن خةةالل
القضةةةةا علةةةةى العمليةةةةات المحاسةةةةية الفامضةةةةة  ،ا ان اغلةةةةق
صا ْديلة ليس لديها اية فكرة عن تخفةيا التكةاليا
اإل ِقتْ د
الوحدات ْ
ً
بيةةبق االنشةةغال فة عمليةةات التصةةنيع فضةال عةةن عةةدم وجةةود
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محاسةب كلفةة يتمتعةون بمهةارات عاليةة  ،ومةن خةالل اسةتخدام
مفهوم محاسبة ترشيد الفاقد يمكن الييطرة على كافةة العمليةات
صةا ْديلة وحةلف جميةع االنشةطة التة تضةيا
اإل ِقتْ د
داخل الوحدة ْ
قيمةو
6و تعمةةل محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد علةةى زيةةادة قيمةةة المبيعةةات النهةةا
تةةةوفر افضةةةل المعلومةةةات لمتخةةةل القةةةرارات ،فعنةةةد اسةةةتخدام
المعلومةةةات الناتاةةةة عةةةن اسةةةتخدام نظةةةام التكةةةاليا المعياريةةةة
الخا ةةة بالتيةةعير والصةةنع او الشةةرا واالسةةت مار فةةان اغلةةق
صةةا ْديلة الرشةةيدة
اإل ِقتْ د
القةرارات تكةةون غيةر ةةحيحة فالوحةدات ْ
تمتلةة ادوات جيةةةدة م ةةل تكلفةةةة تيةةار القيمةةةة لصةةنع القةةةرارات
الرشيدة و
1و يتم تحديد اال ر المال ف محاسبة ترشيد الفاقد بشةكل والةب ،
صا ْديلة تيتخدم اسةاليق تقليديةة لتقيةيم
اإل ِقتْ د
ا ان اغلق الوحدات ْ
منافعهاو
سادساً :اسس قياس التكلفة في ظل مدخل محاسبة ترشيد الفاقد
يتم قياس التكلفة ف ل مدخل محاسبة ترشةيد الفاقةد باسةتخدام
نظةةةةام تكةةةةاليا تةةةةدفق القيمةةةةة وفقةةةةا ً لالسةةةةس والخطةةةةوات التاليةةةةة
)-:(Maynard, 2008: 45
1و ان االيرادات تتم ل بقيمة االنتاج الفعلية الميلمة لليبامن خةالل
الفترة امةا اقيةام المخةيون فيةتم تااهلهةا و لة مةن اجةل تشةايع
فكرة الغا المخيون و
2و تكلفة المواد هة التكةاليا الفعليةة للمةواد الميةلمة لتةدفق القيمةة
او العملية االنتاجية خالل المدة سوا تةم اسةتعمالها فة االنتةاج
او الو
0و تكاليا االجور ه التكاليا الت تةم تحققهةا فعةالً خةالل الفتةرة
بمةا فة لة تكةةاليا العمةل االلةةاف وتكةةاليا االدارة الوقتيةةة
حي ينظر اليها على انها تكاليا ابتة ف االمد القصيرو
1و التكةةةاليا التةةة يمكةةةن ربطهةةةا مباشةةةرة بالعمليةةةة االنتاجيةةةة يةةةتم
تخصيصها على تل العملية او تخصص على تدفق القيمةو
9و يتم التركيي علةى التكةاليا التة يمكةن ادارتهةا فة تةدفق القيمةة
بمعنى اخر االهتمةا بعةر التكةاليا عنةد نشةومها والعمةل عةل
تحيين التدفقاتو
سامعا ً  :دور محاسبة الترشيد في تحسين المعلومات الكلفوية
تعتمد محاسةبة الترشةيد علةى تحديةد ماموعةة مةن المنتاةات او
الخةةدمات المتشةةابهة الت ة تضةةيا قيمةةة لليبةةامن وتفيةةد ف ة اعةةداد
تقةةةةةةةةةارير ا لربحيةةةةةةةةةة وباسةةةةةةةةةتخدام خةةةةةةةةةرامط تةةةةةةةةةدفق القيمةةةةةةةةةة
)  (Blocher, etal., 2016:و

ويم ةةل نظةةام تكةةاليا تةةدفق القيمةةة القلةةق الرميي ة والمنظةةور
االساسة لمةةدخل محاسةةبة ترشةيد الفاقةةد حية كةل تةةدفق قيمةةة البةةد
وان تكون لح تكلفة ومن م يمكن حياب ةاف الةربب او الخيةارة
لكل تدفق قيمة ،ا يختلا ميةار القيمةة اختالفةا ً والةحا ً لكةل منةت،
مةةن المنتاةةات و لةةة الن تةةدفق القيمةةةة لكةةل منةةةت ،مةةن المنتاةةةات
يتوقةةا علةةى كميةةة المةةوارد الميةةتهلكة فةة تحقيةةق تةةدفق القيمةةة،
وهناا عةدة عنا ةر يمكةن تحديةدها فة نظةام تكةاليا تةدفق القيمةة
لعل ابرزها )-: (Myrelid and Olhager,2015
 تكةاليا تةدفق القيمةة وتشةمل تكةاليا المةواد المباشةرة وتكةاليا
التشكيلو
 اربةاع تةدفق القيمةة وتتحةدد بةةالفرق بةين المبيعةات وتكلفةة تةةدفق
القيمةو
 نيبة هةامش اربةاع تةدفق القيمةة ويمكةن تحديةدها بقيةمة اربةاع
تدفق القيمة على المبيعاتو
وتشةةمل تكةةةاليا التشةةةكيل جميةةةع التكةةاليا االخةةةرا عةةةدا تكةةةاليا
المواد المباشرة والت تةرتبط باميةع االقيةام واالدارة والتة يمكةن
ان تيةةاهم فةةة احةةةداث تةةدفق قيمةةةة مةةةن اجةةور العةةةاملين وتكةةةاليا
االنةةد ارات وتكةةاليا الصةةةيانة وتيييةةت االالت وغيرهةةا الالزمةةةة
لتوليةد تةةدفق القيمةة )  (Maskell, etal., 2012و ومةةن الناحيةةة
النظريةةة يفضةةل تحديةةةد مةةورد لكةةةل تةةدفق قيمةةةة حتةةى ال يتعةةةر
لمشةةكلة التخصةةيص ف ة حةةين ان الواقةةع العمل ة يحةةتم ان المةةورد
الواحد يشترا فيح عده تدفقات للقيمة مما سةياعل التحميةل امةرا ال
بد منح ووفقا ً للمعادلة التالية ) (Ward, etal., 2003و
تكةةاليا تةةدفق القيمةةة = تكةةاليا المةةوارد ( مةةواد مباشةةرة ،اجةةور
مب اشةةرة ،تشةةغيل االالت واالدوات)  +تكةةاليا المةةوارد المشةةتركة
× (المراكي االنتاجية ومراكي دعم االنتةاج)  +التكةاليا الخارجيةة
للتعاقد مع الباطن
ويتم تحديد التكةاليا لكةل تةدفق قيمةة يةتم تحميلهةا علةى تكةاليا
المنتاةةات او الخةةدمات العةةداد قاممةةة الةةدخل التةة ياةةق ان تاخةةل
بنظةةر االعتبةةار التغييةةرات فة المخةةيون وهنةةاا عةةدة طةةرق بديلةةة
لمعالاة المخيون تتوقا علةى مةا ا ا كةان حاةم المخةيون ةغيراً
ام كبيراً ،فا ا كانت الوحدة االقتصادية تحتفل بمخةيون كبيةر فانهةا
سةةوف تتاةةح الةةى تقيةةيم المخةةيون بةةالطرق التقليديةةة امةةا ا ا كانةةت
تحةةتفل بمخةةيون مةةنخفا نيةةبيا ً فانهةةا سةةوف تيةةتخدم فةة تقيةةةيم
المخيون طرقا ً مبيطة والغرا تطبيق منه ،التحيةين الميةتمر
علةةةةى محاسةةةةبة ترشةةةةيد الفاقةةةةد ياةةةةق عليهةةةةا تخفةةةةيا ميةةةةتويات
المخيون )(Maskell, etal., 2012و
ويتطلةةةق تطبيةةةق مخةةةل محاسةةةبة ترشةةةيد الفاقةةةد ان يةةةتم اعةةةداد
التقارير الماليةة لكةل تةدفق قيمةة ولةيس لكةل قيةم كمةا وان عمليةات
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االنتةةاج ياةةق ان تكةةون تحةةت الرقابةةة بدرجةةة معقولةةة وان تقلباتهةةا
ياق ان تكون ف ادنى حد ممكن مع لةرورة تتبةع العمليةات التة
تحدث خارج ميار القيمة وياق ان يكةون المخةيون بكافةة اشةكالح
ف اقل ميتوا ) (Myrelid and Olhager,2015و
وتتضةةةةب اهةةةةم اجةةةةةرا ات المحاسةةةةبة الرشةةةةةيدة فةةةة تحيةةةةةين
المعلومات الكلفوية (عمار-:)12-11 :2019 ،
 .1تبسيط عمليات المحاسبة مان خايل اساتبعاد وحالف العملياات
غير المهمة
تيةةتخدم الوحةةدات االقتصةةادية نظةةام المحاسةةبة التقليةةد تعتمةةد
علةةى نظةةم المعلومةةات القاتمةةة علةةى المعةةامالت المعقةةدة م ةةل نظةةام
تخطيط المةوارد الصةناعية ونظةام تخطةيط مةوارد المصةنع للحفةا
علةةةى رقابةةةة وتشةةةغيل عملياتهةةةا ،امةةةا الوحةةةدات االقتصةةةادية التةةة
تيتخدم نظام محاسبة ترشيد الفاقد تضةع العمليةات التشةغيلية تحةت
الرقابةةةةة الفاعلةةةةة باسةةةةتخدام اسةةةةاليق الترشةةةةيد المتبعةةةةة والرقابةةةةة
وتخفةةةيا المخةةةيون والةةةوفر فةةة الوقةةةت والخطةةةوة االهةةةم تحديةةةد
االسباب الالرية باسلوب حيب وولع العمليةة المحاسةبية تحةت
اليةةيطرة لةةةلا مةةةن الضةةةرور فةةة ةةةل مةةةدخل محاسةةةبة الترشةةةيد
القضةةا علةةى العمليةةات المعقةةدة بصةةورة تدريايةةة ،وفة الوحةةدات
االقتصةةادية توجةةد الك يةةر مةةن اعةةداد الو ةةامق المرهقةةة والموجةةودة
لمن اوامر العمل التة تخةص االنتةاج فضةال عةن تتبةع المخةيون
علةةى جهةةاز الحاسةةوب والتة يةةتم القضةةا علةةيهم بواسةةطة اسةةاليق
الترشةةيد عةةن طريةةق تطبيةةق االدارة المرميةةة وهةةله الو ةةامق يمكةةن
القضا عليها وعلى االالف من العمليات المهدرة ،م ال علةى لة
احةةد اكبةةر مصةةنع الطةةامرات فة امريكةةا الشةةمالية اسةةتبعد ( ال ةةة
ترليةةون) اجةةرا فة اليةةنة باسةةتخدام مةةدخل محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد
حي ان النمةو ج العملة اليةة وحةدة اقتصةادية هةو ان يكةون لةديها
فقةةةط نةةةوعين مةةةن المعةةةامالت داخةةةل م ةةةل المصةةةارف والرعايةةةة
الصحية وشركات التامين وغير ل لديها عمليةات ات اجةرا ات
مرهقةةة والتة يمكةةن تبيةةيطها مةةن خةةالل اسةةتخدام اسةةاليق الرقابةةة
الرشيدة وغالبا يمكن لكل وحدة اقتصادية القضا الةى حةد مةا علةى
العمليةةةات الشةةةرامية المعقةةةدة لمنةةةع االسةةةراف والتعقيةةةد ،لةةةلا مةةةن
الضةةةةرور ان تعةةةةيز محاسةةةةبة ترشةةةةيد الفاقةةةةد اسةةةةلوب الرقابةةةةة
المحاسبية فضالً عن اقحام مدقق حيابات الوحةدة االقتصةادية فة
عمليةةةةةةةةةات المحاسةةةةةةةةةبة الرشةةةةةةةةةيدة فةةةةةةةةة المراحةةةةةةةةةل االولةةةةةةةةةى
)(Copper and Slagmoulder,1997: 304و
 .2التركيز على القيمة المحققة للزمائن
يتم التركيي على القيمة المحققة لليبامن مةن خةالل تبنة مفهةوم
التكلفةةةة الميةةةتهدفة والتيةةةعير علةةةى اسةةةاس القيمةةةة حيةةة تيةةةتخدم
التكلفةةة الميةةتهدفة عنةةدما ياةةر تصةةميم منتاةةات جديةةدة او عنةةدما

يحتةةاج فريةةق تيةةةار القيمةةة لفهةةم التغيةةةرات المطلوبةةة لييةةادة قيمةةةة
اليبةةامن حيةةة تعطةةة نتةةةام ،كبيةةةرة تم ةةةل سليةةةلة مةةةن المبةةةادرات
للتحقيق المييد من القيمة لليبون وتقديم تكاليا تتماشةى مةع حاجةة
الوحدة االقتصةادية لتحقيةق االسةتقرار المةال علةى المةدا القصةير
والطويةةل االجةةل ،حي ة تشةةمل هةةله المبةةادرات تحيةةين المبيعةةات
والتيةةةويق وتصةةةميم المنتاةةةات والعمليةةةات والخةةةدمات اللوجيةةةتية
والعمليات االدارية داخل الوحدة االقتصةادية ،امةا بالنيةبة للتيةعير
علةةى اسةةاس ا لقيمةةة ا ان تحقيةةق القيمةةة هةةو احةةد المبةةادص الخميةةة
للتفكيةر الرشةةيد حية يةةتم تعيةين اسةةعار المنتاةات والخةةدمات وفقةا ً
للقيمة المحققةة لليبةون وهنةاا عةدة اسةاليق لمحاسةبة ترشةيد الفاقةد
لحيةةاب مقةةدار القيمةةة التة تحققةةت للوحةةدة االقتصةةادية مةةن خةةالل
المنتاات والخدمات و
 .3تطبيق مقاييس االداء الرشيد
يةةةتم تحقيةةةق الرقابةةةة علةةةى عمليةةةات االنتةةةاج المنفةةةلة وغيرهةةةا
بواسةطة مقةةاييس ادا مرميةة علةةى ميةةتوا اقيةام ومراكةةي االنتةةاج
فضةةال عةةن مقةةاييس لتةةدفق القيمةةة حي ة تةةم ولةةع هةةله المقةةاييس
للقضةةا علةةى حاجةةة انظمةةة المحاسةةبة التقليديةةة الةةى تقةةارير االدا
ومقةاييس الةةدا هةله البةةد ان تكةون سةةهلة وبيةيطة الفهةةم و لة الن
الميةتفيدين منهةا علةةى االغلةق هةةم مةن غيةر المةةاليين وهنةاا ال ةةة
ميةةتويات مةةن مقةةاييس االدا التشةةغيلية وه ة امةةا علةةى الميةةتوا
الوحةةدة االقتصةةةادية ككةةةل او علةةةى ميةةةتوا تةةةدفق القيمةةةة او علةةةى
ميتوا العملية التشغيلية او الخلية و
ويةةةرا الباحةةة انةةةح فةةة المحاسةةةبة التقليديةةةة فةةةان هنةةةاا ميةةةةار
تكنولوج خاد لكل منةت ،داخةل الوحةدة االقتصةادية امةا فة ةل
مةةدخل محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد فيةةتم تاميةةع المنتاةةات ات التةةدفقات
المتما لةةة ف ة ميةةار قيمةةة واحةةد مةةن اجةةل تيةةهيل عمليةةة احتيةةاب
التكةةاليا وتحيةةين المعلومةةات الخا ةةة بةةالمنت ،بةةدالً مةةن احتيةةاب
تكةاليا االنتةةاج لكةةل منةةت ،علةةى حةده فموجةةح الكلفةةة لكةةل منةةت ،فة
تيار القيمة هو معدل تدفق المنت،و
االطار العملي
تعرفنا بالبح اليابق على ماهية محاسبة ترشيد الفاقةد وكيةا
تياهم ف تحيين ف تحيةين المعلومةات الكلفويةة مةن خةالل ابةرز
ادواتهةةةا اال وهةةة تةةةدفق القيمةةةة امةةةا فةةة هةةةلا المبحةةة سةةةوف يةةةتم
التحقق من فرل البح للاا تم تصميم اسةتمارة اسةتبيان مكونةة
من محورين ولكةل محةور  6اسةالة تةم توجيههةا الةى عينةة الدراسةة
والمتم ةل بالدارسةةين والمتخصصةةين فة ماةةال علةةم المحاسةةبة فة
صةةا ْديلة العراقيةة وكةةلل العةةاملين فة ديةةوان الرقابةةة
اإل ِقتْ د
الوحةدات ْ
الماليةة االتحةاد حية تةم توزيةع ( )10اسةةتبانة وكمةا مولةب فة
الادول التال و
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جدول ( )2االستبانات الموزعة والميتلمة
االستمارات الموزعة

االستمارات الميتلمة

االستمارات الميتبعدة والمفقودة

نيبة االستاابة

10

62

8

9و%88

اما بالنيبة لألسةاليق الميةتخدمة فة تحليةل البيانةات احصةاميا ً
فقد اعتمد الباح برنةام Spss ،وهةو احةد بةرام ،الحةيم الاةاهية
فة تحليةةل البيانةةات الت ة تةةم تاميعهةةا مةةن قاممةةة االسةةتبانة لتحقيةةق
اهداف البح مةن خةالل بدايةة باختبةار كرونبةاف (الفةا) الةل يهةتم
بتحديةةد مةةدا مصةةداقية قاممةةة االسةةتبانة ومةةا تتضةةمنح مةةن فقةةرات
االسةةالة وطبق ةا ً لهةةلا االختبةةار كلمةةا اقتربةةت قيمةةة الفةةا مةةن الواحةةد
الصةةةةحيب دل لةةةة علةةةةى التاةةةةانس وبالتةةةةال مصةةةةداقية فقةةةةرات
االستبانة وعلى العكس من ل كلما اقتربةت قيمةة الفةا مةن الصةفر
دل لةةة علةةةى عةةةدم التاةةةانس وبالتةةةال عةةةدم المصةةةداقية ،وكةةةلل

اختبةةةار ) (T- testللحكةةةم علةةةى مةةةدا امكانيةةةة قبةةةول او رفةةةا
فةرو البحة و لة بمقارنةةة  Tالمحيةوبة مةع ميةتوا المعنويةةة
(09و )0ف ة اختبةةار العينةةة وكةةلل اختبةةار كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات
االسةةتبانة لمعرفةةة الداللةةة المعنويةةة الدا االفةةراد المبحةةو ين لكةةل
فقرة من فقرات االستبانة فضالً عن االساليق االحصةامية االخةرا
كالوسط الحياب واالنحراف المعيةار  ،وقةد قةام الباحة باعتمةاد
مقيةاس ليكةرت الخماسة فة تفريةغ محتويةةات االسةتبانة وحيةةاب
التوزيةةةع التكةةةرار لاميةةةع فقةةةرات االسةةةتبانة وكمةةةا فةةة الاةةةدول
التال :

جدول ( )0تفريغ محتويات االستبانة
موافق

1

2

0

1

9

تقةةةدم الوحةةةدات االقتصةةةادية العراقيةةةة منتاةةةات 0
متميةةةية مةةةن حيةةة الاةةةودة التةةة يرغةةةق بهةةةا
0
اليبامن

2

11

20

20

الفقرة
المحةةةةور األول  :امكانيةةةةةة اسةةةةتعمال محاسةةةةةبة
ترشيد الفاقد ف الوحدات االقتصادية

1

غيةةةةةةةةةةةةةةر
غيةةةةةةةر
محايد
موافةةةةةةةةق
موافق
بشدة

موافةةةةةةةةق
االجمال
بشدة

0

2

تنظةةةةر الوحةةةةدات االقتصةةةةادية الةةةةى التحيةةةةين
الميتمر على انح جي ال يتاي من الاودة

0

تقةةوم الوحةةدات االقتصةةادية العراقيةةة بمراجعةةة 0
تصميم منتااتها بصورة ميةتمرة للقضةا علةى
0
االسراف

1

تتابع ادارة الوحدات االقتصةادية العمليةات التة
تم تنفيلها من اجل تانق المعيق ف االنتاج

9

تقةةةوم الوحةةةدات االقتصةةةادية العراقيةةةة بفحةةةص
المنت ،ا نا التشغيل

القةةةةرار
حةةةةةةةةول
الفقرة

62
الموافقة

%0

%20

%01

%01

%100

9

2

21

01

62
الموافقة

0

2

%8

%0

%01

%99

%100

2

9

08

11

62
الموافقة

%0

%8

%61

%21

%100

2

8

00

20

62
الموافقة

0

%0

%10

%18

%02

%100

1

2

0

01

19

62

0

%0

%9

%99

%01

%100

الموافقة
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6

امكانيةةةة الوحةةةدات االقتصةةةادية العراقيةةةة علةةةى
نظام الالب بدالً من نظام اليحق

1

تقةةةوم إدارة المصةةةنع بمتابعةةةةة النتةةةام ،اليوميةةةةة
لألنشطة

1

1

0

01

20

62
الموافقة

0

%6

%9

%90

%01

%100

0

1

19

02

8

62
الموافقة

0

%6

%21

%92

%10

%100

المحور ال ان  :تحيين المعلومةات الكلفويةة فة
الوحدات االقتصادية العراقية

1

النظةةام الةةداخل للوحةةدة االقتصةةادية قةةادر علةةى 0
انتةةاج معلومةةات تيةةاهم ف ة بنةةا نظةةام كلفةةو
0
اك ر مالممة للتطبيق ف بياة االنتاج الحالية

2

ان رسةةم خارطةةة تةةدفق القيمةةة قةةادر علةةى انتةةاج 2
معلومةةات تيةةاهم فةة بنةةا نظةةام كلفةةو اك ةةر
0
مالممة للتطبيق ف بياة االنتاج الحالية

0

ان اسةةةتعمال الروبةةةوت الصةةةناع قةةةادر علةةةى 9
انتةةاج معلومةةات تيةةاهم ف ة بنةةا نظةةام كلفةةو
0
اك ر مالممة للتطبيق ف بياة االنتاج الحالية

1

ان الحاسوب فة ماةال تصةنيع المنتاةات قةادر 2
علةةةى انتةةةاج معلومةةةات تيةةةاهم فةةة بنةةةا نظةةةام
كلفةةو اك ةةر مالممةةة للتطبيةةق ف ة بياةةة االنتةةاج
0
الحالية
0

9

يعكةةس التقريةةةر اليةةةوم باليةةاعة معةةةدل طلةةةق
اليبامن على المنتاات

6

يبين التقرير اليوم باليةاعة مقةدار الييةادة فة
الوقةةت عةةن وقةةت الةةدورة اإلنتاجيةةة ممةةا ييةةاعد
فة نمةةو المبيعةةات وبالتةةال تحيةةين المعلومةةات
0
الكلفوية

1

تحتةةاج عمليةةات التصةةنيع الرشةةيد إلةةى مقةةاييس
ادا مختلفة

0

2

00

21

62
الموافقة

%9

%0

%18

%09

%100

9

8

01

10

62
الموافقة

%8

%10

%99

%21

%100

1

8

29

16

62
الموافقة

%6

%10

%11

%26

%100

1

9

26

29

62
الموافقة

%6

%8

%12

%10

%100

2

9

21

01

62
الموافقة

0

%0

%8

%09

%90

%100

1

1

16

00

11

62

0

الموافقة
%6

%26

%18

%18

%100

1

2

29

21

62
الموافقة

0

%6

%0

%11

%11

%100

مةةةن خةةةالل الاةةةدول اعةةةاله ناةةةد ان االفةةةراد المبحةةةو ين فةةة
الوحةةةةدات االقتصةةةةادية العراقيةةةةة محةةةةل البحةةةة كانةةةةت اجابةةةةاتهم
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بالموافقةةة علةةى جميةةع فقةةرات االسةةةتبانة ممةةا يعنةة وجةةود حاجةةةة
لتحيةةين تةةةدفق معلومةةةات التكةةةاليا عةةةن طريةةةق محةةة اسبة ترشةةةيد
الفاقدو
 .1اختبار الفا كرونباخ Cronbach Alpha

واالتيةةاق الةةداخل لفقةةرات االسةةتبانة ومةةن خةةالل نتةةام ،التحليةةةل
االحصةةام وجةةد ان قيمةةة معامةةل الفةةا كرونبةةاف هة  %88ا انةةح
يمكةةةن االعتمةةةاد علةةةى نتةةةام ،اسةةةتمارة االسةةةتبانة واالطمانةةةان الةةةى
مصداقيتها ف تحقيق اهداف الدراسةة وكمةا مبةين فة الاةدول ()1
ادناهو

تةم اجةرا اختبةار الفةا كرونبةاف  Cronbach Alphaو لة
بهةةدف اختبةةار درجةةة المو وقيةةة  Reliabilityلقيةةاس مةةدا ال بةةات
جدول ( )1اختبار الفا كرونباف
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
14

 .2اختبار  Tللعينة الواحدة
تةم اسةتخدام اختبةةار  Tللعينةة الواحةدة لتحليةةل فقةرات االسةةتبانة
وتكةةةون الفقةةةرة اياابيةةةةة بمعنةةةى ان افةةةراد العينةةةةة يوافقةةةون علةةةةى
محتواهةةا ا ا كانةةت قيمةةة  Tالمحيةةوبة اكبةةر مةةن قيمةةة  Tالادوليةةة
والت ة تيةةاو 01و 2او القيمةةة المعنويةةة اقةةل مةةن  %9واالهميةةة
النيةةبية اكبةةةر مةةةن  %60وتكةةةون الفقةةةرة سةةةلبية بمعنةةةى ان افةةةراد
العينةةةة ال يوافقةةةون علةةةى محتواهةةةا ا ا كانةةةت قيمةةةة  Tالمحيةةةوبة

.880

ا ةةةغر مةةةن قيمةةةة  Tالادوليةةةة والتةةة تيةةةاو 01و 2او القيمةةةةة
المعنويةةة اك ةةر مةةن  %9واالهميةةة النيةةبية اقةةل مةةن  %60وقةةد تةةم
ييةةتند البحةة الةةى
ةةياغة فرلةةية الدراسةةة بالشةةكل التةةال
فر رميس مفاده ان استعمال مدخل محاسةبة ترشةيد الفاقةد يمكةن
ان يةةةلد الةةةةى تحيةةةين المعلومةةةةات الكلفويةةةة مةةةةن خةةةالل تةةةةوفير
المعلومات المهمة لةإلدارة لمواكبةة بياةة التصةنيع المعا ةرة وكمةا
مبين ف الاداول ( )9و( )6و

جدول ( )9االحصا ات الو فية لمتغيرات البح
الفقرة

المتوسةةةةةةةةةةةةةط االنحةةةةةةةةةةةةةةةراف الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
المعيار
المعيار
الحياب

المحةةةةةةةةةةةةةةور امكانيةةةةة اسةةةةتعمال محاسةةةةبة ترشةةةةيد الفاقةةةةد فةةةة
الوحدات االقتصادية
االول
x1

3.87

1.016

0.129

x2

4.35

0.889

0.113

x3

3.98

0.799

0.102

x4

3.97

1.008

0.128

x5

3.87

1.094

0.139

x6

4

1.008

0.128
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x7

3.61

0.964

0.122

المحةةةةةةةةةةةةةةور تحيةةةةةةين المعلومةةةةةةات الكلفويةةةةةةة فةةةةةة الوحةةةةةةدات
االقتصادية العراقية
ال ان
y1

4.05

1.062

0.135

y2

3.76

1.019

0.129

y3

3.74

1.159

0.147

y4

3.97

1.145

0.145

y5

4.35

0.77

0.098

y6

3.74

0.886

0.113

y7

4.27

0.813

0.103

يتضب من الادول اعاله ما يل :
1و ان جميةةةةع الفقةةةةرات يييةةةةد متوسةةةةطها الحيةةةة اب عةةةةن الوسةةةةط
الفرل ة البةةالغ ( )0وهةةله النتياةةة تةةدل علةةى موافق ة ة افةةراد
العينة على جميع الفق راتو
2و ان اهم فقرة مةن فقةرات المحةور االول هة ) (X2والمتم لةة بة
(تنظةةر الوحةةدات االقتصةةادية الةةى التحيةةين الميةةتمر علةةى انةةح
جي ال يتاي من الاةودة) ا بلةغ المتوسةط الحيةاب الجابةات
االفراد (09و )1وبانحراف معيار قةدره (889و ،)0تليهةا فة
المرتبةةةةةة ال انيةةةةةة ) (X6والمتم لةةةةةة بةةةةة (امكانيةةةةةة الوحةةةةةدات

االقتصادية العراقية على نظةام الاةلب بةدالً مةن نظةام اليةحق)
ا بلةةةغ المتوسةةةط الحيةةةاب الجابةةةات االفةةةراد ( )1وبةةةانحراف
معيار قدره (008و)1و
0و ان اقةل فق ة رة مةةن فقةةرات المحةةور االول هة ) (X7والمتم لةةة
بةة (تقةةوم إدارة الوحةةدات االقتصةةةادية بمتابعةةة النتةةام ،اليوميةةةة
لألنشةةةةطة ) ا بل ةةةة غ المتوسةةةةط الحيةةةةاب الج ةةةة ابات االفةةةةراد
المبحةةةةةو ين (61و )0وبةةةةةانحراف معيةةةةةار قةةةةةدره (961و)0و
والاةةدول التةةال يبةةين االهميةةة النيةةبية لكةةل فقةةرة مةةن فقةةرات
االستبانة فضالً عن ترتيق الفقرات حيق اهميتهةا النيةبية مةن
وجهة نظر اجابات االفراد وكما يل :

جدول ( )6االهمية النيبية لمتغيرات البح
الفقرة

المتوسط
الحياب

االنحراف
المعيار

الخطأ
المعيار

المحةةةةةةةةةةةةةور امكانية استعمال محاسبة ترشةيد الفاقةد فة الوحةدات
االقتصادية
االول
x1

3.87

1.016

0.129

x2

4.35

0.889

0.113

x3

3.98

0.799

0.102

x4

3.97

1.008

0.128
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x5

3.87

1.094

0.139

x6

4

1.008

0.128

x7

3.61

0.964

0.122

المحةةةةةةةةةةةةةور تحيين المعلومات الكلفوية ف الوحدات االقتصةادية
العراقية
ال ان
y1

4.05

1.062

0.135

y2

3.76

1.019

0.129

y3

3.74

1.159

0.147

y4

3.97

1.145

0.145

y5

4.35

0.77

0.098

y6

3.74

0.886

0.113

y7

4.27

0.813

0.103

ولغر التاكةد مةن مةدا قبةول الوحةدات االقتصةادية العراقيةة
ل قافة محاسبة الترشيد وانهةا سةوف تيةاهم فة تحيةين المعلومةات

الكلفوية فقد بينت نتام ،التحليةل االحصةام
الادول اناه-:

لة وكمةا مولةب فة

جدول ( )1اختبار  Tللمحور االول

الفقرة

t

df

Mean Sig. (2Difference
)tailed

95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

x1

30

61

0.000

3.871

3.61

4.13

x2

38.578

61

0.000

4.355

4.13

4.58

x3

39.24

61

0.000

3.984

3.78

4.19

x4

31.005

61

0.000

3.968

3.71

4.22

x5

27.869

61

0.000

3.871

3.59

4.15

x6

31.241

61

0.000

4

3.74

4.26

x7

29.505

61

0.000

3.613

3.37

3.86
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y1

30.004

61

0.000

4.048

3.78

4.32

y2

29.032

61

0.000

3.758

3.5

4.02

y3

25.433

61

0.000

3.742

3.45

4.04

y4

27.292

61

0.000

3.968

3.68

4.26

y5

44.516

61

0.000

4.355

4.16

4.55

y6

33.26

61

0.000

3.742

3.52

3.97

y7

41.386

61

0.000

4.274

4.07

4.48

ويتضب من نتةام ،الاةدول اعةاله علةى انةح ياةق قبةول فرلةية
الدراسة حية جةا ت جميةع متغيةرات الدراسةة عنةد ميةتوا داللةة
معنويةةة (000و )0وه ة اقةةل مةةن  %9وبهةةلا فةةان نتةةام ،االختبةةار
ةةحة فرلةية البحة والةل يةةدل لة علةةى ان
االحصةام تةلد
بياةةة التصةةنيع الحدي ةةة وتكنلوجيةةا التصةةنيع المعا ةةرة تحتةةاج الةةى
تحيين المعلومةات الكلفويةة مةن اجةل زيةادة فاعليةة الرقابةة واتخةا
القرارات االدرايةو
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
تو لت الدراسة الى ماموعة من االستنتاجات اهمها :
1و ان تبن ة الوحةةدات االقتصةةادية ألسةةلوب محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد
يتطلةةق منهةةا الةةوع الكامةةل باألسةةاليق الحدي ةةة والعمةةل علةةى
تغييةةةر االنظمةةةة التةةة تعةةةوق تحقيةةةق الفوامةةةد المتوقعةةةة جةةةرا
التطبيةةق وفةة مقةةدمتها عةةدم مالممةةة نظةةام المحاسةةبة التقليةةد
والل يعوق دون تحقيق المنافع و

التوصيات
بنةا ً علةةى االسةةتنتاجات تةةم التو ةل الةةى ماموعةةة مةةن التو ةةيات
اهمها :
1و علةى الوحةدات االقتصةادية تبنة اسةلوب محاسةبة ترشةيد الفاقةةد
مةةدعوما ً بأحةةد ادواتةةح الهامةةة كأسةةلوب تةةدفق القيمةةة للحصةةول
على ميايا متعددة و
2و علةى الوحةةدات االقتصةةادية العمةةل علةى تخفةةيا الهةةدر والفاقةةد
والعمل على دراسة وتحليل اسبابح وتقةديم الحلةول والمعالاةات
الت تانق الوحدة االقتصادية حدوث ل االسراف والفاقد و
0و لرورة اقامة الندوات والملتمرات لتشر اساليق ترشيد الفاقةد
وبمة ا يةةلد الةةى تطبيقهةةا مةةن قبةةل الوحةةدات االقتصةةادية بشةةكل
كامل و
1و علةةى الوحةةدات االقتصةةادية تةةدريق محاسةةب الكلفةةة واالداريةةة
عند العمل على اقامة عالقةات طويلةة االمةد مةع المةوردين لمةل
لح من دور فعال ف ادارة وتحيين التكالياو

2و ان تطبيةةق اسةةلوب محاسةةبة ترشةةيد الفاقةةد ييةةاهم ف ة احتيةةاب
تكاليا المنتاات من منظور تدفق او ميار القيمة لكل منت ،و
0و ان مقاييس االدا التقليدية التة تركةي علةى المقةاييس الماليةة ال
تتوافةةةق مةةةع بياةةةة محاسةةةبة ترشةةةيد الفاقةةةد االمةةةر الةةةل يتطلةةةق
ماموعة من المقاييس غير الماليةة الةى جانةق المقةاييس الماليةة
و
1و يعمةل اسةةلوب تةةدفق القيمةةة علةةى اجةةرا تغييةةرات فة االنشةةطة
داخل ميار تدفق القيمةة مةن خةالل الةافة انشةطة او حةلفها او
اجداث تغيير ف المنتاات دون ارباا ميار القيمة و

المصادر
اوالً  :المصادر العرمية
الانةد  ،نهةال احمةدو() 2011و إعةادة هندسةة نظةم المحاسةبة اإلداريةة
لتتوافق مع مدخل محاسبة ترشيد الفاقد  :دراسة تحليليةو بح
مقدم لمالة البحوث اإلدارية ،العدد (.)1
زغلول ،جودة عبد الرؤوفو()2008و إطار مقترع الختبار مدا تكيا
ممارسات المحاسبة اإلدارية مع متطلبات بياة اإلنتةاج الخاليةة
من الفاقدو مالة التاارة والتمويل ،كلية التاارة  -جامعة طنطا
 مصر ،العدد ()1والصماد  ،ايهاب محمودو()2019و ا ر تطبيق ادوات المحاسبة الرشيقة
علةى تخفةيا التكةاليا اإلنتاجيةة فة الشةركات الصةناعية
المياهمة العامةة األردنيةة  :دراسةة تطبيقيةة و رسةالة ماجيةتير
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for Measuring and Managing the Lean
Enterprise, 2nd ed., CRC Press, Baca Raton, FL.

،  كلية االقتصاد والعلةوم اإلداريةة، جامعة جرك،غير منشورة
األردنو

Maskell, Brain H. and Kennedy, Frances A.
(2006).“Lean
Enterprise
Fundamentals,
Institute of Management Accountants (a).

)و دور المحاسبة الرشيقة ف التحيين2019( فا محمد احمدو،عمار
 دراسة تطبيقيةو مالةة البحةوث: الميتمر لألدا الكل للمنشآت
)و1(  العدد،المالية والتاارية و مصر
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