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:المستخمص
، ىو موضوع المحاسبة الرشيقة،تناول البحث أحد موضوعات المحاسبة اإلدارية المعاصرة
.ودراسة إمكانية تطبيق تدفق تكاليف تيارات القيمة في الشركات الصناعية في العراق
،تطرق الباحث إلى مفيوم التفكير الرشيق األساس الذي يعد حجر الزاوية لمتصنيع الرشيق
والتعرف عمى نظام المحاسبة الرشيقة ذلك النظام الذي يناسب بيئة التصنيع الرشيق موضحاً أىمية
 متطمبات، عناصرىا، كما تم تعريف تيارات القيمة وبيان أنواعيا. ممارساتو وأدواتو، مبادئو،النظام
. وخارطة تيا ارت القيمة، مقاييس أدائيا،تطبيقيا
أعتمد البحث عمى فرضية مفادىا " تتوفر في معمل تعبئة الغاز اليدوي في مدينة كركوك
 فيتحقق عن تطبيقيا استخداماً امثالً لمموارد،البيئة المالئمة لتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة
."واستبعاداً لميدر والضياع في الوقت مما يؤدي الى خفض الكمف
.أما الجانب التطبيقي لمبحث فتمثل بدراسة حالة لممعمل اليدوي لتعبئة الغاز في مدينة كركوك
 مؤشرات، تيار القيمة، المحاسبة الرشيقة، التصنيع الرشيق، التفكير الرشيق:الكممات المفتاحية
.تيار القيمة

Abstract
Research one of the topics dealt with contemporary management
accounting, is the subject of lean accounting, and study the possibility of
application of the flow of value stream costing in the industrial companies
in Iraq. The researcher discussed the concept of lean thinking the corner
stone of the lean Manufacturing, and learn about the lean accounting
system, which fits the lean manufacturing environment, explaining the
importance of the rules, principles, practices and tools. As the definition of
the value streams and their types, elements, the requirements of the
application, performance indicators, and the value stream mapping.
The research was adopted on the premise that " available in the
manaual gas plant in the city of Kirkuk, an appropriate environment for the
application of the lean accounting tools, it allows for the best use of
resources, eliminating wastage and idle time, which will lead to the
reduction of costs".
The Applied Research is the case study of the manual gas plant in the
city of Kirkuk.
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Key words: Lean Manufacturing, Lean Thinking, Lean accounting, Value
stream, Value stream indicators.

المقدمة:
شيد العالم خالل القرن األخير العديد من التغيرات والتحوالت التي كان ليا تأثير مباشر وغير
مباشر عمى كافة المستويات ،وشممت جميع المنظمات اإلنتاجية منيا وغير اإلنتاجية ،مما دفعيا
إلى ضرورة تبني أسموبا حديثاً يتوائم وتمك التطورات .وتعد المحاسبة الرشيقة إحدى أساليب
المحاسبة اإلدارية المعاصرة َّ
ألنيا تساىم في القضاء عمى الضياع واليدر في عمميات اإلنتاج
والتشغيل بشكل مستمر ،واعادة ترتيب العاممين بفرق وظيفية متقاطعة االختصاصات لتنفيذ ىذا
األمر ولغرض إجراء التحسين المستمر لممنتجات والعمل عمى تطوير األداء بأقل التكاليف من
خالل استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة لمزبون ،وترتيب تمك التي تضيف قيمة في كل نشاط
لضمان الحصول عمى تدفق مستمر لمنشاط وتقديم منتجات ذات جودة عالية لكسب رضا الزبون.
متميز لمعاممين في المنظمة والذي اصبح معيا اًر
اداء
ٌ
ان ما سبق ذكره لن يحصل مالم يكن ىنالك ٌ

أساسياً لتقييم منظمات األعمال وتفوقيا خصوصا في القطاع الصناعي الذي لو قدر لو أن يتأىل

لساىم بشكل فعال في بناء االقتصاد الوطني .لذلك أصبح من الضروري االىتمام بتطوير األداء
في ىذا القطاع الحيوي لموصول إلى األداء المتميز.
المبحث األول :منهجية البحث ودراسات سابقة

أولً :منهجية البحث
مشكمة البحثَّ :
إن تفاقم حالة اليدر والضياع في موارد المنظمة والتشتت في مسار العممية
اإلنتاجية فضالً عن عدم إمكانية التحكم باألنشطة التي تضيف قيمة لممنتج من غيرىا استوجبت
التفكير الرشيق بطريقة اإلنتاج الرشيق الذي دفع المحاسبين إلى البحث عن أساليب تعمل عمى
تحقيق ذلك فبرزت مفاىيم المحاسبة الرشيقة أحد أىم األساليب التي تؤمن توفير المعمومات التي
تدعم متخذ القرار في تلك المنظمات التخاذ القرارات التي تعمل على تصحيح ذلك .عميو فإ َّن
مشكمة البحث تكمن في كيفية تحقيق االستفادة من أدوات المحاسبة الرشيقة "تيار القيمة" لتحقيق
أىداف المنظمات الصناعية بشكل يساىم في تطوير أداء تمك المنظمات ويزيد من كفاءتيا
وفاعميتيا .واألسئمة اآلتية تحدد طبيعة مشكمة البحث:
 -1ما مفيوم المحاسبة الرشيقة وما ىي أدواتيا؟
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 -2ما ىي البيئة المالئمة لتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة؟
 -3ىل يساعد تطبيق المحاسبة الرشيقة عمى توفير معمومات تساعد متخذ القرار عمى تصحيح
مسار العممية اإلنتاجية أو التخمص من النشاط الذي ال يضيف قيمة لمزبون أو (المنتج) أو
تأمين االستخدام األمثل لموارد المنظمة؟
أهمية البحث:
تتجسد أىمية البحث في إظياره لماىية المحاسبة الرشيقة كنظام لخفض الكمف من خالل
أدواتيا التي تستند إلى استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة لمعاممين في المعمل أو لزبائن
المعمل ،وكذلك استبعاد أي ىدر في الموارد ،واعتماد البساطة في اإلجراءات.
أهداف البحث:
ييدف البحث إلى تحقيق اآلتي:
 -1توضيح مفيوم المحاسبة الرشيقة وأىميتيا ومجاالت استخداميا ومدى إمكانية تطبيقيا في
الشركات الصناعية في العراق.
 -2التعريف بتدفق تكاليف تيارات القيمة ،ومحاولة إيجاد بيئة مالئمة لتطبيق مؤشرات تيار القيمة
واالستفادة منيا في تحقيق خفض في التكاليف.
 -3توضيح اإلجراءات الالزمة لتطبيق تكاليف تيارات القيمة في المعمل عينة الدراسة.
فرضية البحث:
يستند البحث عمى الفرضية اآلتية:
" تتوفر في معمل تعبئة الغاز اليدوي في مدينة كركوك البيئة المالئمة لتطبيق أدوات المحاسبة
الرشيقة ،فيتحقق عن تطبيقيا استخداماً أمثالً لمموارد واستبعاداً لمضياعات واليدر في المواد والوقت
مما يؤدي إلى خفض الكمف".
منهج البحث:
لغرض تحقيق أىداف البحث وفرضياتو تم االعتماد عمى المنيجين االستنباطي واالستقرائي
في التأسيس النظري لمبحث وذلك من خالل االستعانة بالكتب والبحوث واألطاريح والرسائل
الجامعية وشبكة االنترنيت ذات الصمة بموضوع البحث .أما الجانب التطبيقي فقد تمت دراسة واقع
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حال المعمل اليدوي لتعبئة الغاز في مدينة كركوك التابع لمشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية
والوقوف عمى إمكانية تبني نظام تكاليف تيارات القيمة.
حدود البحث:
الحدود المكانية :تم اختيار المعمل اليدوي لتعبئة الغاز في مدينة كركوك مجاال لمتطبيق الميداني
لمدراسة.
الحدود الزمانية :تم اعتماد بيانات سنة .6102
ثانياً .دراسات سابقة:
 -1دراسة إسراء عبدالسالم محسن " ،6102 ،مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق
ميزة تنافسية في ظل إدارة الجودة الشاممة  /دراسة حالة لبنك فمسطين".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة التي تيدف إلى تخفيض
التكمفة ،مثل التكمفة المستيدفة ،وادارة الجودة الشاممة؛ لتحقيق ميزة تنافسية ،وتحديد التحسين
المستمر لمخدمات المصرفية .وكذلك ىدفت إلى تحديد منافع ومعوقات تطبيق نظام المحاسبة
الرشيدة ،وتحميل العالقة بين تطبيق أدوات المحاسبة الرشيدة وتحقيق الميزة التنافسية.
ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي َّ
أن استخدام مصرف فمسطين لخرائط تيار القيمة
في تحقيق القيمة التنافسية من خالل القضاء عمى المشكالت وعدم ىدر الوقت والجيد لمموارد
البشرية والتكنولوجية لديو األمر الذي يعزز ويحقق ميزة تنافسية لممصرف.
 -2دراسة زاىر حسني قاسم المشيراوي "2115 ،استخدام أنموذج قياس تكاليف تيار القيمة
ألغراض تدعيم إستراتيجية االستدامة في ظل بيئة التصنيع المرشد ،دراسة تطبيقية".
ىدفت الدراسة إلى قياس العالقة بين تطبيق أنموذج تكاليف تيار القيمة في ظل بيئة التصنيع
الرشيقة وبين تحقيق إستراتيجية االستدامة متمثمة بتحسين جودة اإلنتاج واالستغالل األمثل
لموارد الشركة .وتوصمت إلى َّ
أن تطبيق النموذج السابق يؤدي إلى تحقيق متطمبات إستراتيجية
االستدامة من خالل؛ تحسين جودة اإلنتاج ،االستغالل األمثل لمموارد المتاحة ،تحقيق رضا
العاممين وكسب والئيم ،جذب الزبائن والمحافظة عمييم ،وتحسين معدالت النمو لمشركة.
 -3دراسة رائد مجيد عبد محمد" ،2113 ،إمكانية استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة في تخفيض
التكاليف ،دراسة تطبيقية في عينة من شركات و ازرة الصناعة".
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ىدفت الدراسة إلى بيان تأثير التحول من األساليب التقميدية في تخفيض التكاليف التي طبقت
في القرن العشرين إلى أسموب جديد ىو أسموب المحاسبة الرشيقة باستخدام عدد من أدواتيا
التي تساعد في توجيو الموارد المتاحة لمشركة بشكل فعال وكفوء والقضاء عمى اليدر(الضياع)
في الوقت وأداء العمميات والمنتجات مع الحفاظ عمى العمميات الرقابية وتوفير معمومات دقيقة
وسريعة لكل المستويات اإلدارية في الشركة من خالل معرفة تقنيات وأدوات المحاسبة الرشيقة
وتحديد خطوات تطبيقيا لتخفيض التكاليف ويتحقق ذلك عبر ممارسات وأدوات المحاسبة
الرشيقة التي تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وتقميل التكاليف واستبعاد األنشطة غير المضيفة
لمقيمة.
 -4دراسة آرينا مصطفى فرج" 2113،التكامل بين المحاسبة الرشيقة والستة سيجما الرشيقة
ودورىما في خفض التكاليف ،دراسة استطالعية آلراء عينة من الموظفين في شركة بازيان
لصناعة االسمنت في السميمانية".
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى كل من المحاسبة الرشيقة والستة سيجكما الرشيقة من
حيث المفيوم والمبادئ واألىداف والمتطمبات ،وتحقيق الترشيق من خالل التكامل بين
التقنيتين.
ومن أىم ما توصمت إليو الدراسة ىو َّ
أن المحاسبة الرشيقة ال يمكن تطبيقيا دون
االعتماد عمى الجودة إلزالة كل مصادر حدوث العيوب في اإلنتاج والسرعة في تجييز
الطمبات ومعدل تكمفة الوحدة والحسابات اليومية المدينة المستحقة وأي نشاط ال يضيف قيمة
من عناصر المحاسبة الرشيقة وذلك من خالل تطبيق أدوات تيار القيمة.
-4دراسة

")"Lean accoun, a new global approach (Cretu Laura, 2010:1510

ىدفت الدراسة إلى مساعدة الشركات الراغبة بالتحول إلى منشآت رشيقة ،وتوضيح الكيفية التي
سوف تتكيف فييا المحاسبة مع التغيرات لغرض توفير معمومات إدارية مالئمة ،دقيقة ،مفيومة
وفي الوقت المحدد .توصمت الدراسة إلى إَّنو في المراحل األولى من المحتمل أن يكون ىناك
إقبا ٌل واسعٌ من قبل الشركات لتطبيق التصنيع الرشيق في الوقت الذي يسعى فيو المحاسبون
المينيون إليجاد وتعمم طريقة ترجمة التأثير المالي لتبني المبادئ الرشيقة في القوائم المالية.
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Exploring the role of standard costing in lean

""manufacturing enterprises
ىدفت الدراسة إلى توضيح مدى إمكانية استخدام محاسبة الكمفة المعيارية في المنشآت
الصناعية الرشيقة .توصمت الدراسة إلى َّ
أن ىناك عدة عوامل يكون فييا احتمال تطبيق محاسبة
الكمفة المعيارية مرتفعا من أىميا؛ عندما يكون حجم المخزون كبي اًر ،وفي المنشآت التي تصنف
مراكز المسؤولية كمراكز كمفة ...وغيرىا .أما إذا كان سجل األستاذ العام معدال ليستجيب
لمتطمبات اإلنتاج الرشيق ،وكذلك في المنشآت التي تطبق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد
) ... (JITوغيرىا َّ
فإن نظام المحاسبة الرشيقة ىو األفضل .وقد بينت الدراسة أفضمية المحاسبة
الرشيقة بشكل عام.
لقد تميزت الدراسة الحالية عن سابقاتيا في كونيا تطبق في بيئة يتوفر فييا الغاز بشكل
يسمح بقيام مصانع عمالقة تستند عمى التفكير الرشيق الذي ينتج عنو خفضا لمكمف ،وزيادة
لألرباح وتحسين لمموقف التنافسي لمشركات العاممة في ىذا المجال من التصنيع ،وتوسيع سوق
بيع المنتجات لكي تتجاوز حدود العراق.

المبحث الثاني:
التأسيس النظري لمفهوم التفكير الرشيق ،التصنيع الرشيق والمحاسبة الرشيقة
أولً -التفكير الرشيق:
قبل الخوض في موضوع التصنيع الرشيق والمحاسبة الرشيقة البد لنا أن نتعرف عمى
مصطمح الرشاقة  Leanالذي يتردد في ىذا البحث .فيو مصطمح يشير إلى "استعمال أقل
لممدخالت لتوليد نفس المخرجات التي يمكن الحصول عمييا عن طريق اإلنتاج الواسع
التقميدي" ).( Fawaz,2003:7
عرف التفكير الرشيق َّ Lean Thinking
بأنو "نظام لإلنتاج الرشيق الخالي من الفاقد ألنَّو
يوفر وسيمة لعمل المزيد والمزيد باألقل واألقل ،جيد بشري اقل ،ومعدات أقل ،ووقت أقل ،ومساحة
أقل والسعي لتقديم األكثر و األكثر لما يريده الزبائن بالضبط" )(Womack Jones, 2003: 15
ومصطمح التفكير الرشيق ( )Lean Thinkingاستخدم ألول مرة بكتاب (اآللة التي غيرت العالم)
المؤلف من قبل  Womack & Jonesسنة 0991م (.)www.wikipedia.com
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ثانياً -مفهوم التصنيع الرشيق :Lean manufacturing concept
استمد التصنيع الرشيق فمسفتو من رواد التصنيع في شركة تويوتا وىم" Taichi Ohno
و " Sakichi Toyodaمن خالل تطوير نظام ) Just In Time (JITوالكايزن ونظام الجودة
الشاممة  ...وغيرىا .وىذا النظام ىو امتداد لما عرف في حينو "Toyota production system
"إذ اكتشف إن األحجام الصغيرة أقل كمفة من اإلنتاج الواسع َّ
ألنو يتم خفض كل من تكاليف
التخزين وتقميل العوادم "الفاقد" في العمميات .إذن ماذا يقصد بالتصنيع الرشيق؟
التصنيع الرشيق ىو" فمسفة شاممة ومتكاممة إلدارة اإلنتاج والعمميات تيدف إلى استبعاد اليدر
واالستخدام الكفوء لمموارد من خالل استخدام أدوات وأساليب متقدمة لتحقيق ذلك ،وينتج عنيا منافع
عديدة وتجعل النظام في حالة تحسين مستمر" (االسدي.)33 :6106 ،
ثالثاً -المحاسبة الرشيقةLean Accounting :
في سنة  0991أوضح  Johnson & Kaplanفي كتابيما "األىمية المفقودة  ،صعود
وىبوط المحاسبة اإلدارية" َّ
إن المحاسبة اإلدارية التقميدية أصبحت غير كافية في بيئة األعمال اليوم
وليس أدل عمى ذلك من محاولة الشركات من التوجو إلى تبني المحاسبة الرشيقة مطمع القرن
العشرين ).(Fiume, 2002: 6
عرفت المحاسبة الرشيقة بأنيا" طريقة لحساب التكاليف تدعم خمق قيمة لمزبون من خالل
حساب كمفة تيار القيمة لتمييزىا وليس من خالل حساب كمف منتج معين أو قسم إنتاجي وذلك
باستبعاد اليدر في العممية المحاسبية" ).(Horngren, et al, 2012: 749
وعرفيا محفوظ بأنيا" نظام عمل يسعى إلى تنظيم وادارة كل مجاالت اإلنتاج ،تصميم
المنتجات ،العمميات التشغيمية ،العالقات مع الموردين والعمالء  ...وغيرىا من خالل التخمص من
الفاقد وتقميل الوقت والجيد البشري بيدف االستجابة السريعة لطمبات العمالء وتقديم منتجات عالية
الجودة بأفضل كفاءة ممكنة" ( محفوظ.)21: 6100 ،
فالمحاسبة الرشيقة إذن ىي طريقة تدعم إضافة قيمة لمزبون من خالل حساب الكمفة الكمية
لتيار القيمة وليس حساب كمفة منتج معين أو قسم ما وبذلك ستعمل عمى إزالة كل أنواع اليدر في
األنشطة.
أ -أهمية المحاسبة الرشيقة :يحقق تبني المحاسبة الرشيقة تحقيق اآلتي (مقمد:)9 :6101 ،
 -1خفض الوقت والتكاليف والتخمص من اليدر عن طريق التخمص من العمميات الغير ضرورية.
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 -2تحديد المنافع المالية المتوقعة من تطبيق فكر التصنيع الرشيق والتركيز عمى االستراتيجيات
التي تحقق ىذه المنافع.
 -3تشجيع التحسينات عن طريق تقديم المعمومات واإلحصائيات.
 -4التركيز عمى قيمة الزبون عن طريق الربط بين قياس األداء وبين مسببات خمق القيمة وذلك
لتعظيم قيمة الزبون.
 -5زيادة المبيعات من خالل توفير أفضل معمومات التخاذ الق اررات.
 -6تحدد المحاسبة الرشيقة بوضوح التأثير المالي لمتحسينات الرشيقة.
 -7المحاسبة الرشيقة تحفز التحسينات طويمة األمد من خالل المعمومات والقياسات التي تركز
عمى الرشاقة.
ب -مبادئ ممارسات وأدوات المحاسبة الرشيقةPrinciples,practices, and Tools of :
lean accounting
تعتمد المحاسبة الرشيقة عمى عدد من المبادئ منيا(Maskell & Baggaley, 2006: 36):
 -1ترشيق وتبسيط لممحاسبة في األعمال.
 -2العمميات المحاسبية التي تدعم التحوالت الرشيقة وتشمل :قياس األداء المرئي ،التحسين
المستمر ،حساب كمفة تيار القيمة ،الكمفة المستيدفة ،وتوصيل المعمومات بشكل واضح وفي
الوقت المناسب.
 -3التخطيط والموازنة من منظور الرشاقة.
 -4تقوية الرقابة الداخمية المحاسبية.
والشكل اآلتي يوضح مبادئ وممارسات وأدوات المحاسبة الرشيقة.
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أدوات المحاسبة الرشيقة

الممارسات

أ -خارطة مجرى القيمة.

 .1استبعاد مستمر لميدر من العمميات،
التقارير ،والطرق المحاسبية األخرى.

.1التحسين المستمر والرقابة اإلدارية

ب -التحسين المستمر

ج -حل المشاكل باستخدام (خطط – اعمل -افحص – قرر)
أ.مخطط ربط مقياس األداء؛ مصفوفة الربط لمخمية /العممية ،تيار القيمة ،المعمل وتقارير
الشركة إلستراتيجية األعمال ،الكمف المستيدفة ،والتحسين الرشيق.
ب -لوحات تدفق تيارات القيمة والتحسين المستمر.
ج -صندوق أداء يظير أداء تيار القيمة.

ثانيا -العمميات المحاسبية التي تدعم الرشاقة.
أ .حساب كمفة تيار القيمة

 .2إدارة الكمفة

ب .كشوفات دخل تيار القيمة

 .3إدارة الكمفة والقيمة لممورد والزبون

أ .الكمفة المستيدفة
أ .الكشوفات المالية

 .1إعداد التقارير المالية
 .2إعداد تقارير مرئية لمقاييس األداء المالية
ثالثا -معمومات اتصال واضحة وفي الوقت المناسب

وغير المالية

 .3اتخاذ الق اررات

ب.محاسبة واضحة وعمى األساس النقدي
أ.إعداد تقارير أولية باستخدام لوحات األداء المرئية عمى أساس القسم والمعمل وتيار القيمة
وعمميات اإلنتاج وخالياه وتصميم المنتج وادارة المبيعات.

أ.الكمف اإلضافية وتحميل الربحية باستخدام كمفة تيار القيمة وصندوق األداء.
أ .نشر سياسة *Hoshin

 .1التخطيط والموازنة

رابعا -التخطيط من منظور الرشاقة.

ب .المبيعات ،العمميات ،والتخطيط المالي
أ .كمفة تيار القيمة وتحميل الطاقة

 .2تأثير التحسينات الرشيقة

ب .خرائط تيار القيمة الحالية والمستقبمية

 .3تخطيط رأس المال

أ .التأثير اإلضافي لمنفقات الرأسمالية عمى صندوق أداء تيار القيمة

 .4االستثمار البشري

 .1الرقابة الداخمية عمى أساس الرقابة
التشغيمية الرشيقة

ج .صندوق أداء يبين التغييرات التشغيمية والمالية وفي الطاقة من التحسين الرشيق
أ .مقاييس األداء التي تتبع التحسينات المستمرة ،رضا العاممين والتدريب
ب .تقاسم األرباح

أ.مصفوفة استبعاد العمميات

ب.خرائط العممية توضح الرقابة ومخاطر أنظمة ساربنز اوكسمي**

خامسا -تقوية الرقابة المحاسبية الداخمية
أ.طريقة بسيطة لتقييم المخزون بدون الحاجة لمجرد المستمر ويمكن استخدام كمف المنتج

 .2تقييم المخزون

عندما يكون المخزون منخفضا وتحت الرقابة المرئية.

شكل رقم ()1
مبادئ ،ممارسات وأدوات المحاسبة الرشيقة
Source: Maskell and Baggaley , lean Accounting Summit what ; Lean Accounting All About ? Appeared
in Association four Manufacturing Excellences ( AME ) , 2006: 37.
*سياسة هوشه مصطلح ياباوي يعىي اإلدارة بالسياسات ** .قاوون أمريكي لحماية المستثمر مه االحتيال.
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متطمبات تطبيق المحاسبة الرشيقة:
يستمزم

تطبيق

المحاسبة

الرشيقة

عدد

من

المتطمبات

نذكر

منيا

اآلتي

): (Ahakchi, 2012: 1040-1045
 -1إنشاء مؤشرات وظيفية وتقارير معمومات حول إدارة الترشيق.
 -2ربط المؤشرات وتيارات القيمة باألىداف اإلستراتيجية لمشركات.
 -3تدريب المديرين ومسؤولي اإلدارة المالية عمى تدفق القيمة لكي يستطيعون اتخاذ ق اررات رشيقة.
 -4تحميل الكمف وتصنيفيا بما يعزز عمميات الترشيق.
 -5استبعاد المعامالت الزائدة من العمميات المالية التي ال تضيف قيمة لمزبون.
 -6اعتماد تقنية الكمفة المستيدفة لتسعير المنتجات.
 -7مساىمة جميع العاممين في الشركة في تبني منيج الترشيق.
األدوات المستخدمة في المحاسبة الرشيقة:
من أىم األدوات المستخدمة في المحاسبة الرشيقة نذكر اآلتي:
 .1بطاقة األداء  :Box Scoreتستخدم ىذه البطاقة في تخطيط أداء الشركة لالستعاضة عن
نظام التكاليف المعيارية الذي ال يعمل مع المحاسبة الرشيقة وما يتبعو من رقابة تشغيمية،
وكانت ىذه البطاقة أداة لمتخطيط والرقابة تعمل عمة مقارنة األداء الحالي باألداء السابق
واألداء المخطط في المستقبل ويستخدم لذلك مزيج من المقاييس المالية وغير المالية .والشكل
( )2نموذج لبطاقة األداء.
 .2الكمفة المستهدفة  :Target Costingتيدف ىذه التقنية إلى البدء بتحديد سعر بيع المنتج
المستيدف في السوق يطرح منو ىامش الربح المستيدف لموصول إلى الكمفة المستيدفة التي
يتم مقارنتيا مع الكمفة األولية  Initial Costلتحديد فجوة التكمفة  Cost Gapوتتضمن ىذه
الفجوة كمفاً يمكن تخفيضيا وأخرى ال يمكن تخفيضيا ،واستنادا إلى ذلك تحدد الكمفة المسموح
بيا .وتمتقي المحاسبة الرشيقة مع تقنية الكمفة المستيدفة في أنيما يسعيان إلى خفض الكمفة
واضافة قيمة لمزبون.
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بطاقة أداء تيار القيمة لألسبوع المنتيي في .....
مخطط

األسبوع الحالي

األسبوع الماضي

مقاييس األداء التشغيمي
إنتاجية العامل

وحدة

وحدة

وحدة

الشحن في الوقت المحدد

%

%

%

المدة بين استالم أمر اإلنتاج وشحنو

يوم

يوم

يوم

نسبة اإلنتاج السميم من أول مرة

%

%

%

متوسط كمفة الوحدة

دينار

دينار

دينار

أيام الذمم المدينة

يوم

يوم

يوم

مقاييس أداء الطاقة
طاقة مستغمة منتجة

%

%

%

طاقة مستغمة غير منتجة

%

%

%

طاقة غير مستخدمة

%

%

%

مقاييس األداء المالي
المبيعات األسبوعية

وحدة

وحدة

وحدة

التكمفة األسبوعية لممواد

دينار

دينار

دينار

تكمفة التحويل األسبوعية

دينار

دينار

دينار

الربح األسبوعي لتيار القيمة

دينار

دينار

دينار

العائد عمى المبيعات

%

%

%

تستخدم البطاقة لمتقرير عن األداء األسبوعي لتيار القيمة

توضع األىداف من خارطة الحالة المستقبمية لتيار القيمة

شكل رقم ()2
بطاقة األداء Box Score
المصدر :المشيراوي ،زاىر حسني قاسم ،استخدام نموذج قياس تكاليف تيار القيمة ألغراض تدعيم إستراتيجية االستدامة في ظل بيئة
التصنيع المرشد /دراسة تطبيقية ،أطروحة دكتوراه منشورة  ،مقدمة إلى كمية التجارة ،جامعة عين شمس .10 :6102،بتصرف.

 .3اإلدارة المرئية  :Visual Managementتتبنى المحاسبة الرشيقة عرضاً مرئياً لممقاييس
المالية وغير المالية ،وتستخدم لذلك بطاقة األداء التي تظير األداء التشغيمي والمالي
والطاقة.
والشكل ( )3يوضح أدوات المحاسبة الرشيقة.
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ج -تيار القيمة :Value Stream
يعد تيار القيمة أحد المبادئ األساسية لمتفكير الرشيق ويقصد بتيار القيمة " جميع األنشطة

االقتصادية المطموبة لتحقيق العممية اإلنتاجية بدءاً من تصميم المنتج ،طمب الزبون ،اإلنتاج،
وتسميم المنتج لمزبون .فالقيمة تحدد من خالل الزبون وتتمثل بمجموعة خصائص المنتج التي تجعل

الزبون مستعدا لمدفع مقابل الحصول عمييا" (الغرباوي والموسوي.)8 :2115 ،
د -أنواع تيارات القيمة:

إن تحديد تيارات القيمة والعمميات التي يتضمنيا كل تيار يعد من الصعوبات التي تواجو
نحو التصنيع الرشيق .ويمكن بشكل عام تشخيص ثالثة أنواع من تيارات القيمة ىي:

ابتداء من
 .1تيار قيمة تجهيز أوامر الزبائن :ويشمل توفير المنتجات الحالية لمزبائن الحاليين
ً
انتياء بتسميم المنتج لمزبون وما يتبعيا من استالم مواد ونقميا وتحويميا..
استالم أوامر الشراء و ً
وغير ذلك .وىو من أكثر أنواع تيار القيمة استخداماً.
التحسين
المستمر

إدارة تيار
القيمة

اإلدارة
المرئية

مقاييس تيار القيمة

قياس أداء الخلية

بطاقة األداء
المنافع المالية من
التغيرات الرشيقة

استبعاد العمليات غير
المضيفة للقيمة

كلفة وطاقة تيار القيمة
حساب كلفة تيار القيمة

خصائص ومميزات
الكلفة
الكلفة المستهدفة

مبررات إنشاء
المشروع الرأسمالي

الكشوفات المالية

اتخاذ قرارات رشيقة

المبيعات ،العمليات
والخطة المالية

كلفة دورة حياة المنتج

شكل رقم ()3

أدوات المحاسبة الرشيقة
http://www.maskell.com/leanAcctg.htm.,p2
بتصرف

?Source: Maskell, Brian H., what is lean accounting
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 .2تيار قيمة تطوير منتجات جديدة :ويركز عمى إنتاج منتجات جديدة لزبائن جدد وما يتطمبو من
البحث عن مسوقين ومصممين جدد وميندسين لمعمميات اإلنتاجية.

 .3تيار قيمة المبيعات :ويتضمن تقديم المنتجات الحالية والجديدة لمزبائن الحاليين والجدد.

َّ
إن تيار القيمة المثالي يحتوي عمى مجموعة عائمية من المنتجات ،وتستخدم مصفوفة تدفق

اإلنتاج  Production Flow Matrixإذ يتم جمب المنتجات التي تتشابو خطوات إنتاجيا في
تيار قيمة خاص بعائمة من المنتجات.
ذ -عناصر تكاليف تيار القيمة:
تتمثل عناصر تيار القيمة باآلتي:
 .1كمفة المواد وتشمل كمفة المواد الفعمية المستخدمة من قبل تيار القيمة سواء كمفة المواد المشتراة
إذا كان مستوى المخزون منخفضاً ،أو كمفة المواد المصروفة عند مستوى المخزون عالياً.

 .2كمفة الموظفين فأجور الموظفين العاممين عمى تيار القيمة تخصص لذلك التيار وتعد كمفتو
مباشرة عمى ذلك التيار ،أما كمف موظفي الشركة فيتم تخصيصيا عمى تيارات القيمة.

 .3كمفة المكائن وتشمل اندثار المكائن لكل تيار قيمة ومصروفات تصميحيا وصيانتيا.
 .4الكمف الخارجية وتتضمن كمف األعمال التي تنجز من قبل جيات خارجية.

 .5كمفة التسييالت وتتضمن إيجار بناية المصنع أو اندثاره أو صيانتو وأجور الحراسات ورجال
األمن وغيرىا .ويتم تخصيص تمك الكمف عمى تيار القيمة وفقا لممساحة.

ر .كمف أخرى مثل الكمف المكتبية:

األدوات والمعدات ،قطع الغيار ،اإليفاد والسفر وغيرىا من الكمف الخاصة بكل تيار قيمة.

والشكل ( )4يوضح عناصر كمف تيار القيمة.
كمفة المواد

كمفة المكائن

كمفة الموظفين

تيار القيمة
الكمف الخارجية

كمف اخرى

كمف التسهيالت

الشكل رقم()4

عناصر كمف تيار القيمة
Source: Maskell, Brian H and Baggaley, Bruce, Practical Lean Accounting : A Proven System For
.بتصرف USA,2004

Measuring and Managing the Lean Enterprise , figure 9.1 , New York ,
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ز -مخطط تدفق تيار القيمة  :Value Stream Mappingىو عبارة عن خارطة مصورة
انتياء بتسميم المنتج لمزبون .فيو
لسير عمميات وبيانات الشركة
ابتداء من توريد المواد األولية و ً
ً
يشمل تمك األنشطة التي تضيف قيمة لمزبون واألخرى التي ال تضيف قيمة لو ،كما تشمل

أوقات أداء كل نشاط والزمن الكمي المطموب إلنجاز العمل .وتتمثل أىمية المخطط في كونو
يوضح تدفق المنتج والمعمومات في الشركة ،وانو يستخدم لمتعرف عمى اليدر وفرص التحسين
بشكل مرئي ،ويستخدم أيضاَ لمقارنة الوقت الذي يضيف قيمة بإجمالي الوقت المتاح لمشركة.
ز -مقاييس أداء تيارات القيمة :فيما يأتي أىم مقاييس أداء تيارات القيمة:
 -1المبيعات لمشخص الواحد  :Sales per personوتحسب بموجب المعادلة اآلتية:
مبيعات الشخص الواحد = أجمالي مبيعات تيار القيمة ÷ عدد األشخاص العاممين في التيار

 -2من سمة إلى سمة  :Dock – To – Dockويقيس سرعة تدفق المواد األولية خالل تيار
القيمة أي سرعة تحول المواد إلى منتجات نيائية .ويحسب بالمعادلة اآلتية:
سمة إلى سمة = مخزون مواد أولية  +مخزون منتجات تحت الصنع  +مخزون اإلنتاج التام × الوحدات
المشحونة خالل اليوم (األسبوع) ÷ ساعات العمل في اليوم (األسبوع)

ىذا النوع غير موجود في المعمل عينة الدراسة.
 -3الشحن في الوقت المحدد  :On – Time Shipmentيقيس نسبة األوامر التي تم شحنيا
إلى الزبائن في الوقت المحدد (الوقت الذي يطمب الزبون فيو المنتج) ،ويحسب بموجب
المعادلة اآلتية:
نسبة األوامر التي تم شحنها = عدد الوحدات المشحونة ÷ عدد الوحدات المطموب شحنها ذلك اليوم (األسبوع)

 -5الجودة منذ المرة األولى  :First Time Qualityويقيس القدرة عمى إنتاج وحدات سميمة
منذ المرة األولى في تيار القيمة ،ويحسب بموجب المعادلة اآلتية:
الجودة منذ المرة األولى = إجمالي عدد الوحدات المنتجة في تيار القيمة – عدد الوحدات المرفوضة أو المعادة
لإلنتاج ÷ إجمالي عدد الوحدات المنتجة

 -6متوسط كمفة الوحدة  :Average Cost Per Unitويحسب المتوسط بموجب المعادلة:
متوسط كمفة الوحدة = إجمالي كمفة تيار القيمة ÷ عدد الوحدات المشحونة لمزبائن

لقد اختمف المختصون في تضمين إجمالي كمفة تيار القيمة كمفة المواد األولية فبعضيم يرى
ضرورة تضمينيا إذا كانت كمف المواد متشابية أما إذا كانت كمف المواد غير متشابية فعندئذ
تستخدم كمف التحويل أساسا لحساب المتوسط.
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 -7متوسط مدة التحصيل  :A/R Days Outstandingيقيس سرعة استحصال النقد من الزبائن.

فالشركات الرشيقة تيتم بالتدفق النقدي أكثر من الربحية ،وان الربحية تتحسن عندما يزداد
تدفق المواد والمعمومات .ويحسب متوسط مدة التحصيل بموجب المعادلة اآلتية:
متوسط مدة التحصيل = رصيد المدينون ÷ ( إجمالي المبيعات  /عدد األيام)

جدول رقم ()1

كشف دخل وفقا لتكاليف تيار القيمة.
×××

اإليرادات (دينار عراقي)
تطرح الكمف اآلتية:

××

كمفة المواد األولية

كمفة العمميات الخارجية

××

كمفة مكائن إضافية

××

××

كمفة عمل إضافي

××

كمف التسييالت

إجمالي التكاليف
أرباح تيار القيمة

(××)
×××
%

العائد عمى تيار القيمة

& Source: Stenzel, Joe, Lean accounting – Best practices for sustainable integration, John Wiley
Sons,Inc. 2007,p 173.

المبحث الثالث
الجانب التطبيقي :طبيعة العمل في المعمل والنظام المحاسبي فيه
أولً -نبذة عن المعمل :جرت الدراسة في معمل تعبئة الغاز اليدوي في مدينة كركوك ،وىو أحد
معامل الشركة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية ،وقد وقع االختيار عمى ىذا المعمل كونو
المعمل الحكومي األحدث في محافظة كركوك إذ تم تأسيسو سنة  ،0991فضالً عن تعدد
األنشطة التي تؤدي في ىذا المعمل فيو يقوم بنقل الغاز من الشركة العامة لغاز الشمال،
تعبئة اسطوانات الغاز العائمية زنة  06كغم ،باستخدام  60مقياس يعمل عمييا أربعة عشر
عامالً ،تعبئة اسطوانات الغاز زنة  02كغم .يعبئ ىذا النوع عند الحاجة إليو من قبل
المستشفيات والجيات األخرى ،شحن السيارات بعد تحميميا بالطمبية ،تعبئة خزانات السيارات
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التي تعمل بالغاز السائل بكمية قدرىا  02كغم لمسيارة الواحدة ،وبيع اسطوانات الغاز الفارغة
وبعض المواد االحتياطية مثل :منظمات الغاز بنوعين وخراطيم الغاز ..وغيرىا.
الطاقة التصميمية لممعمل( )00211طن سنوياً .وىو ال يغطي حاجة المحافظة بل َّ
أن ىناك

معمالً حكومياً آخر يقع خارج المدينة ،فضال عن ٍ
عدد من المعامل األىمية.

قام الباحث بزيارة المعمل أكثر من مرة لموقوف عمى العمميات التي تجري فيو ،كما تم المقاء
مع المعنيين من الفنيين والمحاسبين لمحصول عمى البيانات الضرورية إلنجاز البحث.
ثانياً -اآللية الحالية إل نجاز العمل في المعمل :ينقل الغاز إلى المعمل من الشركة العامة لغاز
الشمال بسيارات حوضية سعة الخزان الواحد  61طناً ،يسحب معدل  0111طن شيرياً
استنادا إلى توقعات اإلنتاج ،وىو يكفي لتعبئة  93111اسطوانة شيريا ولدى المعمل خزانات
سعتيا  21طن .يقوم عمال من الشركة المجيزة لمغاز بتعبئة السيارات وتسدد كمف الغاز من
قبل شركة توزيع المنتوجات النفطية ،يقتصر عمل المعمل بإرسال استمارات القطوعات إلى
مقر الشركة العامة لممنتوجات النفطية في بغداد.
تتم عمميات القطع من قبل الوكالء في دائرة توزيع المنتوجات النفطية  /فرع كركوك  -وىي
الدائرة التي يتبع ليا المعمل -وتستمم المبالغ من قبل الدائرة المذكورة.
يجمب الوكالء قطوعاتيم إلى المعمل فيتم تجييزىم بالطمبية .ويقتصر عمل المعمل بتثبيت
الكميات التي تم شحنيا يومياً .أما القطع لدوائر الدولة فيتم في المعمل وكذلك تجري عممية القطع
لمكميات الفل التي تجيز بيا المعامل األىمية.
يسحب الغاز من الخزانات بواسطة مضخة مخصصة ليذا الغرض إلى مضخات التعبئة
وعددىا  60مضخة يعمل عمييا  2عمال لمتعبئة والكبس و 9عمال لتفريغ االسطوانات من
أما بقية
السيارات وتحميميا بالكميات حسب القطع ،تدخل أربع سيارات كل وجبة إلى منصة التعبئة َّ
السيارات فتنتظر خارج المعمل.
أما في مضختي التحوير كما يسمونيا وىي مضخات تعبئة السيارات فيعمل أكثر من أربعة
عشر عامالً حاليا في الوقت الذي يكفي فيو أربعة فقط اثنان لتنظيف الخزانات واثنان لتعبئتيا .زنة
خزان السيارة من الغاز  02كغم.
إن النظام المحاسبية المعمول بو في المعمل حاليا ىو النظام المحاسبي الموحد الذي يعتمد
في جميع الشركات اإلنتاجية في العراق ،وان حسابات الكمفة تقوم بتحميل جميع الكمف اإلنتاجية
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وخدمات اإلنتاج عمى مركز الكمفة رقم ( )2وليس ىنالك فصل لكمف المراكز اإلنتاجية عن كمف
مراكز خدمات اإلنتاج والمراكز البيعية واإلدارية والتمويمية.
ثالثاً -الوقت المستغرق حاليا لمعمميات التشغيمية هو كاآلتي:
 -1الوقت المستنفذ لتعبئة وشحن اسطوانات الغاز العائمي:
أ -الوقت المستنفذ لنقل االسطوانة:
النقل من المورد إلى المعمل يستغرق أكثر من ساعتين مع َّ
أن المسافة بينيما ال تزيد عن
21كم ولكن توجد أكثر من نقطة تفتيش وكثي اًر ما تكون فييا اختناقات مرورية.
ويستغرق زمن العممية الواحدة ) Cycle Time (C/Tكاآلتي:
استالم الصهريج الواحد  2ساعة ( 0077ثانية) ،حمولة السيارة  07طناً × ( 38الطن  38اسطوانة) =  0667اسطوانة

إذن

وقت

عممية

النقل

لالسطوانة

الواحدة

يستغرق

حوالي

3

و0

ثانية

( 1611ثانية ÷  0221اسطوانة).
ب -الوقت المستنفذ لتفريغ الغاز في مخازن المعمل لالسطوانة:
زمن عممية تفريغ الغاز في مخازن المعمل  C/Tتستغرق ساعة ( 3211ثانية) ÷ 0221
اسطوانة =  6و 6ثانية /اسطوانة
ج -الوقت المستنفذ لتعبئة االسطوانة:
زمن عممية تعبئة االسطوانة مع وقت تفريغ السيارات وتحميميا =  012ثانية /اسطوانة
تقريبا حسبت كاآلتي:
معدل عدد االسطوانات المعبئة في اليوم ىو  3361اسطوانة ( 01طن ×  93إسطوانة لمطن)
عدد عمال التعبئة والكبس ( 06عامالن لكل مضختين)  60211ثانية وقت العمل اليومي المتاح
لعامل التعبئة =  629611ثانية
عدد عمال تفريغ السيارات وتحميميا ىو  9عامل ×  60211ثانية وقت العمل اليومي المتاح
لعامل التفريغ والتحميل =  016911ثانية
وجود عامل عمى المضخة التي تقوم بسحب الغاز من الخزانات لرقابة أداء تمك المضخة يتحقق
عنو الزمن اآلتي:
 0يوم ×  6ساعات عمل ×  3211ثانية =  60211ثانية
إجمالي زمن التعبئة =  629611ثانية  016911 +ثانية =  036111ثانية
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زمن التعبئة لالسطوانة الواحدة=  036111ثانية ÷  3361اسطوانة يوميا =  031ثانية /
اسطوانة
الزمن الخاص لسطوانة من عمل العامل=  00011ثانية ÷  3361اسطوانة=  0. 3ثانية/
اسطوانة
الوقت الحالي لمتعبئة =  3و 6 + 0و 3 + 031 + 012 + 6و9 = 0و 602ثانية /اسطوانة
ويشمل ىذا الوقت الالزم لتعبئة االسطوانات  02كغم  -يكون الطمب عمييا حسب الحاجة وليس
بشكل مستمر يومياً -إذ يستغرق تعبئة االسطوانة حوالي  966ثانية.
ولو استبدل نظام نقل الغاز بواسطة أنابيب ناقمة من المورد إلى المعمل لتحمل المعمل كمف
مد األنابيب بطول  01كم لقاء توفير الكمف اآلتية:
أ -االستغناء عن السيارات الحوضية وعددىا أربع سيارات وما يترتب عنو من رواتب السواق
وكمف الصيانة والتصميح والوقود والتزييت  ....وغيرىا.
ب -االستغناء عن وقت نقل الغاز وىو  3و 0ثانية لالسطوانة الواحدة ( 06كغم) ،وكذلك وقت
تفريغو في المخازن وأمده  6و 6ثانية/اسطوانة.
َّ
إن مجرد تغيير نظام توريد الغاز قد وفر في الوقت الالزم لتعبئة االسطوانة وتحميميا ،إذ يصبح
كاآلتي:
الوقت الذي يضيف قيمة لممنتج = 3 + 031 + 012و3= 0و 639ثانية/اسطوانة
الوقت الموفر في إنتاج االسطوانة الواحدة = 9و3 – 602و2 = 639و 2ثانية اسطوانة
 -2الوقت المطموب لتعبئة خزان السيارة:
أ -الوقت المطموب لتنظيف الخزان  6دقيقة ×  21ثانية =  061ثانية
ب -الوقت المطموب لتعبئة الخزان  2دقيقة ×  21ثانية =  311ثانية
مجموع الوقت المطموب لتعبئة السيارة =  061ثانية وىو وقت مضيف لمقيمة
الوقت المضيف لمقيمة في ىذه المحطة يوميا =  21سيارة ×  061ثا /سيارة =  21111ثانية
الوقت الحالي لمعاممين في المحطة =  01عامل ×  2ساعات × 3211ثانية =  602111ثانية
الوقت غير المضيف قيمة لممنتج =  195111 = 21111 – 216111ثانية
 -3الوقت المطموب لتعبئة السيارات الحوضية بالغاز الفل المباع لمحافظات إقميم كردستان/
العراق:
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وقت نقل الغاز من الشركة العامة لغاز الشمال إلى معمل تعبئة الغاز اليدوي ليس ثابتا فيو
يتبع االختناقات المرورية في نقاط التفتيش ،وىو حوالي  6ساعة لمسيارة الواحدة حمولة  21طناً.
ويستغرق وقت تفريغيا وشحنيا في السيارات التي تقمو إلى اإلقميم بحدود ساعتان .فمو تم استالم
الغاز عن طريق األنابيب فانو يمكن توفي  %21من الوقت.
رابعاً -تقييم العمميات التشغيمية والرتقاء باألداء:
اآلتي تقييمنا لألداء الحالي لممعمل واقتراح تحسينو:
 -1ىناك تشتت في عمميات تدفق المعمومات حاليا إذ َّ
إن عمميات القطع تتم في دائرة لتوزيع
المنتوجات النفط والغاز فرع كركوك .فضالً عن إجراءات القطع تسديد كمفة الغاز من قبل
مركز الشركة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز .إن اإلجراءات السابقة ينجم عنيا كثرة
المكاتبات فضال عن تحميل الدولة مصروفات اإليفاد والنقل الخاصة بمعتمدي الدوائر المعنية
وا َّن إنشاء نظام محاسبي خاص بالمعمل يتحقق عنو استبعاداً لتمك المصروفات التي تكون
بعيدة عن الرقابة كونيا تتوزع عمى أكثر من جية.
 -2يعمل عمى مضختي تعبئة السيارات من الغاز عشرة عمال في الوقت الذي تكون الحاجة
الفعمية إلى عاممين .أي أن ىنالك وقتاً غير مضيف لمقيمة وان استبعاده يخفض كمفة
العمميات .فضالً عن ذلك فإ َّن عممية تعبئة السيارات لم يعمن عنيا بوسائل اإلعالم لذلك فميس
ىناك إقبال عمى ىذه الخدمة عمى الرغم من كونيا أرخص ثمناً وأقل تأثي اًر عمى البيئة.
 -3ينجم عن إجراءات نقل الغاز الحالية ضياعا لموقت بسبب وجود سيطرات عمى الطريق الفاصل
بين المعمل والجية المجيزة لمغاز ،ويتحقق عن استبعاد الوقت غير المضيف لمقيمة في النقل
إلى خفض في كمف العمميات.
 -4يستخدم المعمل حاليا مقاييس يدوية ينجم عنيا ضياع لموقت وضياع لمغاز ،فمو تم استبداليا
بمقاييس الكترونية لساىم األمر في خفض كمف الضياع لموقت واليدر في الغاز .فضالً عن
توفير وقت العامل المخصص لمتابعة مضخة سحب الغاز من الخزانات.
خامساً -كشف دخل تيار القيمة في المعمل:

334

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

النظام المطبق حاليا في المعمل ىو النظام المحاسبي الموحد كما سبق وان ذكرنا إال أن
تطبيقو ليس كامال إذ ان البيانات الالزمة لتطبيقو مشتتة عمى أكثر من جية .أما كشف دخل
تيار القيمة السنوي فيو كما في الجدول (.)2
جدول رقم ()2
كشف دخل تكاليف تيار القيمة عن السنة المنتيية في .......
التفاصيل

تعبئة الغاز العائمي

بيع الغاز الفل

إيراد المبيعات (دينار)

0991111111

0211111111

بيع االسطوانات والمواد
االحتياطية
9111111

شحن السيارات

االجمالي

02912111

9232912111

تطرح:
كمفة الغاز /المواد (دينار)

0996111111

6111111111

311111

09121111

0100121111

أجور ورواتب

021111111

16111111

1611111

00011111

203211111

صيانة اآلليات

21111111

0911111

-

0111111

29911111

انثار اآلليات

0111111

0111111

-

611111

9611111

كمف األبنية

2111111

-

-

-

2111111

كمف خارجية

60111111

66111111

-

-

02111111

كمف التسييالت

32111111

30111111

-

11111111

إجمالي الكمف (دينار)

6229111111

6033911111

1211111

30321111

0103221111

أرباح تيار القيمة(دينار)

6006111111

6322611111

0211111

06262111

0196662111

نسبة العائد عمى المبيعات

0و%09

2و%26

1و%02

1و%62

3و%21

المصدر :من إعداد الباحث.

يبدو من مالحظة الكشف السابق ،انو يبدو عميو البساطة في عرض البيانات التي نتج عنيا
تقميص في الوقت والجيد وخفض في الكمف ،كما تضمن أربع تيارات لمقيمة واآلتي بعض

المالحظات عمى الكمف التي تضمنيا الكشف:

 -1تشمل كمف الغاز في المنتجات اآلتية:
أ -االسطوانات زنة 12كغم.

ب -االسطوانات زنة 45كغم مع ان الطمب عمييا غير مستمر.
ج -كمف نقل الغاز إذ َّ
إن تيار النقل ال يحقق إيراداً بذاتو.
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 -2كمف الغاز لتعبئة خزانات السيارات التي تستوعب غاز زنتو 45كغم لمخزان الواحد.

 _3أما باقي الكمف غير المذكورة في الكشف السابق فتعد كمفا غير مباشرة ل تحمل عمى تيار القيمة.

سادساً -بطاقة الداء :Box Score

تتضمن البطاقة ثالث جوانب هي؛ الجانب التشغيمي ،والطاقة ،والجانب المالي .ويمثل الشكل ()5

نموذجاً لبطاقة أداء تيار القيمة في المعمل.

سابعاً -العمميات التشغيمية وامكانية تطوير أداء المعمل:

يمكن تطوير أداء المعمل عينة البحث من خالل اآلتي:

َّ -1
أما عمى المدى البعيد فإنَّو
إن المعمل الحالي يدوي يمكن االستفادة منو عمى المدى القريبَّ ،
باإلمكان استبدالو بمعمل حديث آلي التشغيل يسحب الغاز من مخازن الشركة العامة لغاز

الشمال بواسطة أنابيب تثبت عمييا أجيزة ومقاييس دقيقة الستبعاد أي ىدر في الوقت وفي

كميات الغاز.

 -2يخصص إنتاج المعمل السابق بعد تحديثو لسد حاجة أقضية ونواحي محافظة كركوك
والمحافظات األخرى .أما مدينة كركوك فيمكن ربطيا بشبكة أنابيب إليصال الغاز إلى الدور
السكنية والمحالت وبذلك نستطيع تجاوز اليدر بسبب استخدام نظام التسويق الحالي.

 -3تزويد محطات تعبئة المشتقات النفطية حاليا بمضخات لمغاز لغرض تعبئة السيارات بالغاز
بدال من االعتماد عمى البنزين مما يحقق وفورات ناتجة عن قمة كمفة الغاز قياسا بالبنزين

فضال عن حماية البيئة التي تتموث حاليا بسبب الغازات المتولدة عن حرق البنزين.

 -4يشغل المعمل مساحة كبيرة لم تستغل إال بحدود  %11حاليا وان استغالليا بنسبة أعمى يقمل
اليدر الناجم عن عدم استغالل األرض المخصصة لممعمل.
الوضع الحالي قبل

الوضع بعد الترشيق

الوضع المستقبمي بعيد

525235

*711313

‡15111

معدل كمفة الوحدة (دينار)

3441

3441

2811

إيراد الدفعة األولى

%61

%71

%91

الوقت الموجو (دقيقة)

5و24

4و16

5

منتجة

%81

%85

%95

غير منتجة

%15

%12

%3

المتاحة

%5

%3

%2

اإليراد األسبوعي(دينار)

178797656

198664163

297996194

كمفة تيارات القيمة األسبوعي(دينار)

92974781

98826142

111431814

ربح تيار القيمة األسبوعي(دينار)

85822875

99838121

196565291

عائد تيار القيمة عمى المبيعات

%48

%51

%66

الترشيق

المبيعات لمشخص الواحد /يوم (دينار)
التشغيمي

الطاقة

المالي
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شكل رقم ()5
بطاقة األداء توضح المنافع المالية من التحسين الرشيق
المصدر :من إعداد الباحث

* ترشيق في عدد العاممين عمى المضخة المخصصة لتعبئة السيارات من  11عمال إلى عاممين.
‡ ترشيق كبير في عدد العاممين وزيادة في الطاقة اإلنتاجية والبيعية ناجم عن تحديث المعمل وربطو
بأنابيب مع المورد(الشركة العامة لغاز الشمال).

َّ
إن ما سبق عرضو يدعم فرضية البحث ومفادىا" تتوفر في معمل تعبئة الغاز اليدوي في
مدينة كركوك البيئة المالئمة لتطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة ،فيتحقق عن تطبيقيا استخداماً أمثالً

لمموارد واستبعاداً لمضياعات واليدر في الوقت والمواد مما يؤدي إلى خفض الكمف".

المبحث الرابع :الستنتاجات والتوصيات.
أولً -الستنتاجات:
 -1يعد التفكير الرشيق أحد إف ارزات بيئة الشركات الصناعية المعاصرة ،وىو فكر جديد في اإلدارة
ركز عمى إضافة قيمة لمزبون ،وعمى التدفق السيل لمعمميات واإلجراءات داخل الشركة وتنفيذ
األنشطة التي تضيف قيمة واستبعاد تمك التي ال تضيف قيمة .وقد نتج عن التفكير الرشيق
والدة التصنيع الرشيق.
 -2لقد فرض التصنيع الرشيق عمى الشركات تبني نظام المحاسبة الرشيقة ،ذلك النظام الذي
اعتمد حساب التكاليف من خالل تدفق تيارات القيمة وليس عمى أساس المنتوج أو األقسام
اإلنتاجية.
َّ -3
إن كميات كبيرة من الغاز المصاحب لمنفط تيدر في مدينة كركوك يومياً بسبب احتراقيا ،وىي
بذلك تعد ثروة وطنية يمكن استثمارىا بما يسد حاجة المحافظة ومحافظات العراق األخرى من
الغاز السائل.
 -3ىناك مجال كبير لخفض الكمف في المعمل اليدوي لتعبئة الغاز في مدينة كركوك وذلك من
خالل استبعاد الوقت الضائع المتمثل بزيادة في عدد العمال الذي ال يؤثر نقميم إلى مكان
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آخر عمى أداء المعمل .فضالً عن استبعاد اليدر في الغاز الذي يتسبب عن تعبئة السيارات
الحوضية وتفريغيا.
 -5ىناك تشتت في عمميات تدفق المعمومات حاليا إذ َّ
إن عمميات القطع تتم في دائرة توزيع
المنتوجات النفطية /فرع كركوك ،كما َّ
أن تسديد كمفة الغاز يتم من قبل مركز الشركة العامة
لتوزيع المنتوجات النفطية والغازَّ .
إن اإلجراءات السابقة ينجم عنيا كثرة المكاتبات فضال عن
تحميل الدولة مصروفات اإليفاد والنقل الخاصة بمعتمدي الدوائر المعنية وان اعتماد نظام
المحاسبة الرشيقة يمكنو أن يرشق في اإلجراءات ويخفض في كمف أداء العمميات ويوفر رقابة
أفضل إذ إن األعمال تتوزع عمى أكثر من جية.
 -6ىنالك وقت غير مضيف لمقيمة قدره 5و 6ثانية السطوانة الغاز الواحدة ،وان ىنالك ىد ار في
وقت شحن السيارات بالغاز قدره  195111ثانية باليوم ،وذلك نتيجة لزيادة عدد العاممين عن
الحاجة في ىذه المحطة .كما يمكن لممعمل تقميص وقت تعبئة الصياريج بالغاز الفل بمقدار
 %51عند استالم الغاز عن طريق األنابيب.
 -7يبدو َّ
أن المعمل لم يعر عممية تعبئة السيارات بالغاز أىمية ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قمة
السيارات التي تعمل بالغاز وعدم وجود ترويج ليذه الخدمة في العراق عموماً وفي محافظة
كركوك عمى وجو الخصوص.
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ثانياً -التوصيات:
 -1ضرورة أن تسعى إدارة المعمل إلى تطبيق نظام اإلنتاج الرشيق الذي يعمل عمى تشذيب
العمميات اإلنتاجية من األنشطة غير المضيفة لمقيمة لممنتوج ولمزبون.
 -2عمى إدارة الشركة بعد اقتناعيا بأىمية تطبيق النظام المحاسبي الرشيق أن تنشر مفاىيم
وممارسات ومبادئ ىذا النظام بين العاممين والعمل بشكل جماعي الستبعاد كل األنشطة غير
المضيفة لمقيمة.
 -3عمى إدارة المعمل تقميص عدد العاممين في محطة تعبئة الغاز لمسيارات ،أو تطوير أداء
المحطة من خالل التوجيو باستيراد السيارات التي تعمل بالغاز.
 -4زج الكادر المحاسبي الحالي لممعمل في دو ارت من أجل تطوير قابمياتو ولكي يأخذ عمى عاتقو
تطبيق نظام المحاسبة الرشيقة وتيار القيمة.
 -5ىنالك دعوة مخمصة من الباحث يدعو إلى استثمار الغاز الذي يحترق حاليا دون أن يستفاد
العراق من ىذه الثروة الوطنية.
 -6من الضروري وكإجراء عمى المدى القصير أن يتم سحب الغاز من الشركة العامة لغاز
الشمال بأنابيب مسيطر عمييا الكترونيا من أجل التخمص من الوقت الضائع الناجم عن
االختناقات وكذلك من اليدر في الغاز.
 -7ندعوا الحكومة المحمية إلى ضرورة التفكير الجدي بإنشاء معمل حديث لتعبئة الغاز بطاقة
إنتاجية عالية تكفي إليصال الغاز إلى المنازل عبر شبكة من األنابيب بدالً من نظام
االسطوانات الحالي ،وانتاج االسطوانات لسد حاجة األقضية والنواحي والمحافظات األخرى.
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المصـــــــادر
أولً :العربيـــة
 -1االسدي ،معتصم عمي لفتة ،تطبيق بعض أدوات اإلنتاج الرشيق في معمل ( )1في الشركة
العامة لمصناعات الجمدية ،دراسة حالة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى كمية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد.6106 ،
 -2كاظم ،حاتم ،أنموذج مقترح لتطبيق المحاسبة الرشيقة في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية
في بغداد ،مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية ،العدد  ،32كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
الكوت.6100 ،
 -3محسن ،إسراء عبد السالم ،مدى استخدام أدوات المحاسبة الرشيدة في تحقيق ميزة تنافسية في
ظل إدارة الجودة الشاممة – دراسة حالة في بنك فمسطين -رسالة ماجستير منشورة مقدمة إلى
كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة األزىر ،غزة.2116 ،
 مقمد ،محمد محسن عوض ،نظام المحاسبة المالية الخالي من الفاقد ،أطروحة دكتوراه غيرمنشورة ،كمية التجارة.2111 ،
 -4محفوظ ،كامل محمد عمي ،مدى إمكانية تطبيق مدخل محاسبة ترشيد الفاقد كأحد متطمبات
إعادة ىندسة نظم المحاسبة اإلدارية  /دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير منشورة مقدمة إلى كمية
التجارة /الجامعة اإلسالمية ،غزة.2114 ،
 -4الغرباوي ،سجاد ميدي والموسوي ،عباس نوار ،استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة في دعم
نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية ،مجمة الكوت لمعموم االقتصادية
واإلدارية ،العدد ،01كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الكوت.2115 ،
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