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المستخمص

اف معظـ الوحدات االقتصادية المحمية تطبؽ االساليب التقميدية في حساباتيا اليومية واالسبوعية والشيرية

والسنوية وذلؾ لعدـ معرفتيا باالساليب الحديثة ومنيا اسموب المحاسبة الرشيقة وبالتالي ال تمتمؾ القدرة عمى تطبيؽ

تمؾ االساليب وليذا فيي بحاجة اوالً عمى التعرؼ عمى تمؾ االساليب الحديثة ومف ثـ عمى كيفية تطبيقيا وذلؾ
بسبب االختالؼ بالتطبيؽ بيف االساليب التقميدية والرشيقة (كؿ مف محاسبة المالية والكمفة واالدارية) مف خالؿ

التعرؼ عمى كيفية اعداد الكشوفات المالية والتقارير االدارية وكيفية احتساب التكاليؼ بموجب جداوؿ اعدت مف
 والتي تكوف،قبؿ شركات قامت بتطبيؽ ىذا االسموب ومقارنتيا مع ما مطبؽ حالياً بموجب المحاسبة التقميدية
.واضحة وسيمة االستعماؿ مف قبؿ الجيات الداخمية والخارجية في حالة تطبيؽ المحاسبة الرشيقة

واىـ االستنتاجات التي توصؿ الييا البحث ىو اف التطور في استخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة يساعد في الجانب
الرقابي واالستراتيجي لموحدات االقتصادية وتكوف كشوفاتو المالية وتقاريره االدارية والكمفوية ذات اسموب مختصر

ويمكف فيمو مف قبؿ الجميع وجاىز عند الطمب في اي وقت مف قبؿ االدارات العميا وغيرىا مف الممارسات التي
.تساعد في اتخاذ الق اررات
 توصيؿ،  صندوؽ االداء،  االنتاج السميـ مف اوؿ مرة،  تيار القيمة،  المحاسبة الرشيقة: الكممات المرشدة
) مف رصيؼ الى رصيؼ (االستالـ الى التجييز، الطمبات في الوقت المحدد

Abstract:
Most of the local economic units apply traditional methods in calculation for daily,
weekly, monthly and annual because of the lack of knowledge about modern methods,
such as the lean accounting method. And they don’t have the ability to apply these
methods. they first need to know these modern methods and then how to implement
them because the variation application of traditional methods and lean (for each finance,
cost and management accounting) through know prepare financial statements and
administrative reports and how to calculate costs according schedules prepared by
companies that applied this method and compare with is currently applied under
traditional accounting, which is clear and easy to use by internal and external entities in
the case application lean accounting.
The most important conclusions the research reached is the development in the use of
lean accounting helps in the control and strategic making of economic entity and
financial and cost statements and administrative reports and with abbreviated and
understandable by everyone and ready upon request by the Supreme departments and
other practices that help in decision-making.
Box Score ، First Time through ، Value stream ،Lean accounting :key words
Deck – To-Deck ،On – Time – Delivery (shipment)
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المبحث االول  -:منهجية البحث
المقدمــــة -:

بسبب التطورات الحديثة في العمميات االنتاجية واستخداـ اساليب حديثة في االنتاج (االنتاج الرشيؽ) اصبح

مف الصعب عمييا بالبقاء عمى استخداـ االساليب التقميدية في االنتاج التي ال تواكب ىذا التطور وتحقؽ خسارة في

االيرادات والحصة السوقية ،لذلؾ يستوجب عمى الوحدات االقتصادية اتباع اساليب جديدة في المحاسبة التي تتوافؽ

مع التطور في العمميات االنتاجية بسبب اف المحاسبية التقميدية المتبعة حالياً التتالئـ مع طرؽ االنتاج الحديثة
وليذا ظير اسموب جديد في المحاسبة ىو اسموب المحاسبة الرشيقة ليواكب ىذا التطور.
وليذا فاف اتباع اسموب المحاسبة الرشيقة يوفر كشوفات وتقارير سيمة وبسيطة الفيـ لكؿ مف المستخدـ الداخمي
والخارجي وكذلؾ توفر المعمومات بصيغة واضحة وسيمة وفي الوقت المناسب وذات فائدة في الرقابة وصنع

الق اررات وتخفض التكاليؼ وتقمؿ الضياعات وانشاء وتوفير الطاقات وتكوف واضحة ومختصرة استناداً الى تيار
القيمة وصندوؽ االداء.

اف معظـ الوحدات االقتصادية المحمية ليس لدييا عمـ عف كيفية استخداـ ىذا االسموب (المحاسبة الرشيقة) كونو
يختمؼ كؿ االختمؼ في التطبيؽ عف المحاسبة التقميدية وليذا فيي بحاجة الى معرفة كيفية تطبيؽ اسموب المحاسبة

الرشيقة في كؿ مف المحاسبة المالية ومحاسبة الكمفة واالدارية في حالة تحوليا مف االسموب التقميدي الى االسموب

الرشيؽ .لذا جاء ىذا البحث لمتعرؼ عمى كيفية تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة.
 - 1مشكمة البحث

تواجو الوحدات االقتصادية مشاكؿ االنتاج والحصوؿ عمى الحصة السوقية بسبب استخداميا االساليب التقميدية

في االنتاج مما ٌؤدي الى زٌادة فً الضٌاعات وتكلفة االنتاج،إن عدم معرفتها باالسالٌب الحدٌثة باالنتاج وكذلك عدـ قدرتيا
عمى تطبيؽ تمؾ االساليب ومنيا اسموب المحاسبة الرشيقة وكيفية اعداد الكشوفات المالية والتقاريراالدارية

والحسابات الكمفوية الخاصة بيا كوف تطبيقيا يختمؼ عف اسموب المحاسبة التقميدية المستخدمة حالياً.
 -2هدف البحث
ييدؼ البحث الحالي الى تحقيؽ االىداؼ االتية-:

 -1دراسة واقع الوحدات االقتصادية الحالية مف حيث تطبيقيا االسموب التقميدي في المحاسبة.

 -2كيفية تطبيؽ االسموب الحديث (المحاسبة الرشيقة) في حالة التحوؿ في التطبيؽ مف االسموب التقميدي الى
االسموب الحديث (الرشيؽ).

 -3بياف الفرؽ في التطبيؽ بيف االسموب التقميدي والرشيؽ.
 -3فرضية البحث

استناداً الى مشكمة البحث فأف فرضية البحث تنص عمى االتي-:
 -1التعرؼ عمى كيفية تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة في الوحدات االقتصادية التي تتحوؿ الى الرشاقة لعدـ
معرفتيا بو كونو اسموباً حديثاً
 -2اف تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة في الوحدات االقتصادية يوفر معمومات اكثر نفعاً في اتخاذ الق اررات
المتبعة حالياً.
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 -4اهمية البحث

يعتبر اسموب المحاسبة الرشيقة مف االساليب المتطورة والحديثة في مجاؿ المحاسبة وىناؾ بعض الممارسات

لممحاسبة الرشيقة يصعب عمى الوحدات االقتصادية فيميا وكيفية تطبيقيا وذلؾ الستخداميا االساليب التقميدية في

التطبيؽ  ،وتكمف اىمية البحث في التعرؼ عمى كيفية تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة وتوضيح التساؤالت التي

تطرحيا الجيات التي تتييء ل تطبؽ ىذا االسموب الحديث ولتمكينيا مف تطبيقو ومقارنة المعمومات التي يوفرىا
االسموب التقميدي مع المحاسبة الرشيقة .
 -5منهج البحث

اعتمد الباحث في استخداـ المنيج الوصفي والتطبيقي في تحقيؽ ىدؼ البحث ىو معرفة كيفية تطبيؽ اسموب

المحاسبة الرشيقة وطبيعة االختالؼ بيف االسموبيف القديـ والحديث.
 -6حدود البحث

اعتمد الباحث في بحثو عف بيانات الشركة  Rockwell Inc.االجنبية لعاـ . 2012

المبحث الثاني  /الجانب النظري

أهمية المحاسبة الرشيقة:

إف لممحاسػػبة الرشػػيقة اىميػػة كبي ػرة بالنسػػبة لمشػػركات التػػي تطبػػؽ نظػػاـ ا نتػػاج الرشػػيؽ وتحقػػؽ الكثيػػر مػػف

الفوائد وتتمثؿ باآلتي :وذلؾ بحسب كؿ مف )( Mashell,2012,2-6
)(Maskell,2011,1-6)(Maynard, 2007,2) (Davis and Davis, 2012, 340
 -1تزودنا بالمعمومات الواضحة والصػحيحة فػي الوقػت المناسػب والتػي يمكػف اسػتخداميا مػف قبػؿ المػديريف ورجػاؿ
البيػػع ومػػديري العمميػػات وفريػػؽ التحسػػيف الرشػػيؽ وزخػػروف وذلػػؾ لزيػػادة قيمػػة الزبػػوف  ،والنمػػو ،والربحيػػة  ،وتػػدفؽ

القيمة.
 -2األمتثاؿ الكامؿ لممبادىءالمحاسبية المقبولة قبوالً عاماً)(GAAPفيما يتعمؽ بإعداد التقارير الداخمية والخارجية.
 -3التخمص مف نظاـ التكاليؼ المعيارية الذي يحتوي عمى الضياعات عند استخدامو.

 -4تزويد ا دارة بالمعمومات المالية والتشغيمية عف الشركة والتي تساعد عمى قياس أداء الشركة وتساعد ا دارة فػي
عممية التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات.

 -5تسػاعد فػػي الحػد وتقميػػؿ الضػياع فػػي العمميػات المحاسػػبية وبالشػكؿ الػػذي يحػرر الوقػػت المتعمػؽ بػػاألفراد المػػالييف
والتشغيميف ويمكنيـ مف أف يكونوا أكثر فعالية ونشاط بمساعدة الشركات في تحقيؽ إستراتيجياتيا.

 -6دعـ الثقافة الرشيقة مف خالؿ تحفيز العامميف وتوافر المعمومات المالئمػة والتشػجيع عمػى التحسػيف المسػتمر فػي
كؿ مستويات الشركة.

 -7المحاسبة الرشيقة تزيد المبيعات ألنيا توفر أفضؿ المعمومات لصنع القرار مثؿ ق اررات وصػنع  /شػراء ،وقػ اررات
االنتاج ،واستثمارات رأس الماؿ ،وتقديـ منتجات جديدة .الشركات الرشػيقة تحتػاج الػى ادوات افضػؿ مثػؿ تكػاليؼ

تيارات القيمة لصنع الق اررات الرشيقة.
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 -8المحاسبة الرشيقة تشخص بشكؿ واضح التاثير المالي لمتحسينات الرشيقة في حيف اغمب الشركات تستخدـ
كأنيا
التكاليؼ التقميدية لتقييـ منافع التحسيف الرشيؽ وعدة شركات تنظر إلى تخفيض التكاليؼ قصيرة األجؿ ّ
نتيجة لمتغيير الرشيؽ وىذه الشركات غالبا ما تخيب االماؿ  .ولكف األشخاص الماليوف ليس لدييـ طريقة أخرى

لتقييـ التاثير المالي لمتحسف الرشٌق.ان المحاسبة الرشٌقة تتعرف التاثٌر األولً للقضاء على الضٌاع وإلنشاء وتوفٌر

الطاقة  .والتقييـ المالي لمتحسيف الرشيؽ غالبا ما يعتمد عمى مدخؿ ماذا نعمؿ مع الطاقات المتاحة الجديدة .إذ

ىؿ باالمكاف تسريح العامميف اوزيادة المبيعات ونمو االعماؿ او استخداـ الطاقات في طرؽ اخرى ولكف يجب
إف طرؽ المحاسبة الرشيقة تجعؿ تمؾ
اف تكوف تمؾ االستراتيجية لصنع الماؿ مف التغييرات الرشيقة إذ ّ
االستخدامات واضحة جداً.

 -9المحاسبة الرشيقة تػوفر المػاؿ وتخفػض التكػاليؼ ،معظػـ الشػركات لػيس لػدييا فكػرة مػا ىػي تكػاليفيـ بسػبب عػدـ
وجػود اشػخاص اختصػاص فػي قسػـ التكػاليؼ وأعتمادىػا كثيػ اًر عمػى عمميػات الشػركة .الوحػدات االقتصػادية التػي
بػػدأت بتطبيػػؽ المحاسػػبة الرشػػيقة مػػف الممكػػف اف تمغػػي االالؼ مػػف المعػػامالت والتقػػارير والمقػػابالت وىػػذا ضػػياع

ويجعؿ ا لعمميات تحت الرقابة التشغيمية ويجعميا التمكف مف القضاء عمى معظـ المحاسػبة التقميديػة ونظػـ الرقابػة
والمتطمبات التقميدية .اف استخداـ تكاليؼ تيار القيمة والمغة السيمة لكشوفات المحاسبة المالية يجعؿ مف التقارير

المالية سيمة وجاىزة وأقؿ جيداً (لممالييف واالشخاص الذيف يستخدمونيا ).

 -10توفر المحاسبة الرشيقة تحفيز طويمة االجؿ لمتحسينات الرشيقة مف خالؿ ترشيؽ المعمومات

الميمة

والقياسات  :فقياسات األداء الرشيؽ ىي حجر الزاوية لمرؤية االدارية والرقابة عمى خاليا االنتاج الرشيؽ وتيارات

القيمة لكؿ ا لشركات .إف قياس االداء ىو شكؿ مف أشكاؿ التحفيز مف خالؿ اسموب الرشاقة وىو مف

ألتحسينات المستمرة في كؿ مستويات المنظمة .حيث تعتمد المحاسبة الرشيقة عمى عنصريف اساسييف ىما تيار
القيمة وصندوؽ االداء في اعداد الكشوفات والتقارير المالية واالدارية والكمفوية.
تكاليف تيار القيمة Value stream cost
اشار)(mashell and Baggaley,2004, p 133 - 147الى اف مفيوـ تيار القيمة ىو يستخدـ لتقميؿ
الضياعات وتقميؿ المخزوف وتخفيض التكاليؼ مف خالؿ مقاييسو التي تبيف المبيعات خالؿ فترة (اسبوعبة او
شيرية) وتسميـ الطمبيات في الوقت المحدد والوقت المستغرؽ في االنتاج(مف استالـ المواد االولية لحيف تسميـ
المنتج) مع االخذ بنظر االعتبار عدـ وجود معيب في المنتج وتخفيض تكمفة الوحدة الواحدة .
يشير)(mashell and Baggaley,2004,133-147ألى أف أستخداـ تكاليؼ تيارات القيمة بدأعندما بدأت
شركات التصنيع الرشيؽ بالنضوج،إذ إنيا تقمؿ مف الضياع ألنيا توفر المعمومات ذات الصمة في الوقت المناسب
اف يفيـ مف ايف اتت المعمومات المالية وماذا تعني وىي
لفريؽ واعضاء تيارالقيمة وىي بسيطة ويمكف لكؿ شخص ْ
ألف جميع البيانات المالية واالبالغ عنيا يتـ بشكؿ موجزلكؿ تيار قيمة ليس لكؿ
ال تتطمب التتبع المعقد لممعمومات ّ
وظيفة انتاج اومنتج خالفاً لمتكاليؼ المعيارية واف تقاريرتيارات القيمة تقدـ كؿ اسبوع بأستخداـ احدث معمومات
التكمفة .ويتـ حساب تكاليؼ تيار القيمة اسبوعياً بعد االخذ بالحسباف حساب جميع التكاليؼ في تيار القيمة وال يتـ
التمييز بيف التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة ألف جميع التكاليؼ في تيار القيمة تعد تكاليؼ مباشرة .والتكاليؼ
خارج تيار القيمة ال تضمف في تكاليؼ تيار القيمة.
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وفي ضوء ما تقدـ فإف تكاليؼ تيار القيمة يتضمف تكاليؼ اليد العاممة المباشرة وغير المباشرة  ،وتكاليؼ
الموظفيف العامميف في تيار القيمة تتضمف كؿ مف  :مناولة المواد وتصميـ المنتج والحفاظ عمى االالت وخطة
االنتاج والقياـ بالمبيعات او العمؿ المحاسبي .
تـ شراؤىا لتيار القيمة خالؿ االسبوع وفي كؿ
اما تكاليؼ مواد االنتاج تحسب بشكؿ عاـ مف كمية المواد التي ّ
مرة تجمب منيا المواد الى الشركة يتـ تعييف التكاليؼ الى تيار القيمة واف اجمالي تكاليؼ مواد تيار القيمة ىو
مجموع كؿ شيء تـ شراءه خالؿ االسبوع  ،وىذه التكاليؼ يجب اف تتضمف المواد االولية ومخزوف إنتاج تحت
التشغيؿ الذي يجب أف يكوف منخفضاً وتحت الرقابة الجيدة  ،فاذا كاف المخزوف منخفضاً فاف المواد المشتراة خالؿ
االسبوع سوؼ تستخدـ بسرعة وسوؼ تعكس بدقة تكمفة المواد لممنتجات المصنعة خالؿ االسبوع .
أما التكاليؼ الساندة او (الداعمة) تشمؿ قطع الغيار واألدوات الدقيقة التي تشترى لتيار القيمة وباستخداـ بطاقة
االئتماف (أحد الوسائؿ الرئيسة) لشراء المواد المخصصة لتيار القيمة لذلؾ سوؼ يتـ تخصيص التكاليؼ مباشرة
أما تكاليؼ المواد المستيمكة والموازـ وغيرىا مف المصاريؼ اليومية
عمى مركز الربحية لتكاليؼ تيار القيمةّ ،
المشابيو يتـ تخصيصيا لتيار القيمة والتخصيص يكوف عمى أساس القدـ المربع (او متر مربع ) عادة والسبب في
ذلؾ ىو لتحفيز أعضاء فريؽ تيار القيمة لمتقميؿ مف حجـ المساحة المستخدمة بواسطة تيار القيمة .أما االقداـ
المربعة التي يشغميا تيار القيمة تشمؿ مجاؿ االنتاج ومساحة المخزف ومساحة المكاتب التي تستخدـ االشخاص
الذيف يعمموف في تيار القيمة.
وتضـ ما يحدث بالفعؿ في
ويتبيف مف ذلؾ أف المعمومات الواردة في كشؼ الدخؿ لتيار القيمة ىي حقيقية
ّ
السبوع او الشير .اما ا يرادات فيي المبالغ الحقيقية لفواتير المنتجات المصنعة في تيار القيمة .
أما االشخاص غير العامميف في تيار القيمة فيـ األشخاص الذيف ال يمارسوف عمميـ في تيارات القيمة مثؿ
ّ
األشخاص العامميف في الموارد البشرية أو المحاسب المالي ومدير المصنع والشعب المرافقة .
أما األشخاص الذيف يساندوف تيار القيمة وتربط معيـ تيارات القيمة مثؿ االشخاص العامميف في تكنولوجيا
المعمومات العامميف عمى أجيزة الحاسوب .
اما االشخاص الذيف عمميـ يتداخؿ مع تيار القيمة فيـ العامموف في  ISO 9000و ( ISO 14000عدا
الدخؿ.أما تكاليؼ خارج تيارالقيمة فقد بيف( ( Mashell & Baggaley ,
المدراء) فتظير تكاليفيا في كشؼ
ّ
 2004, 135 ,191انو يتـ توزيعيا عمى التكاليؼ االدارية غير المباشرة بوصفيا تكاليؼ داعمة وىي التكاليؼ
إي سبب الستيعاب ىذه التكاليؼ في تيارات القيمة
ا دارية مثؿ تكنولوجيا المعمومات والموارد البشرية إذ اليوجد ّ
وىذه التكاليؼ تكوف ضمف تقارير االرباح والخسائر لممنشاة .
مف جانب أخر أضاؼ كؿ مف ) (Wang & Qingmin, 2009, 2التكاليؼ التسويقية الى تكاليؼ
اليدالعاممة .واشار الى اف تكمفة المواد ىي التي تباع في تيار القيمة خالؿ االسبوع بدالً مف تكمفة المواد مف
المنتجات في عمميات ا نتاج فقط  .اما بالنسبة الى التكاليؼ الساندة فتتضمف قطع الغيار واالدوات واستيالؾ
الطاقة والنفقات اليومية .وىذه النفقات تحمؿ مباشرة الى تيار القيمة .
أما ) (Frances & Brian, 2006, 8فقد أشا ار إلى أف تيار القيمة تتضمف تكاليؼ التشغيؿ ،والطاقة
ّ
الكيربائية ،والضرائب وتقاس استنادا الى المساحة وبالمتر المربع المستخدـ فعمياً.
صندوق االداء -: Box score
أشػار )  ( mashell and Baggaley,2004, p 147-155اف مفيومػو ىػو تقػديـ معمومػات تيػار القيمػة وىػو
مفيػػوـ يعجػػب الزبػػائف النػػو يقػػدـ بطريقػػة مػػوجزة األىػػداؼ الرشػػيقة فض ػالً عػػف المعمومػػات الرئيسػػة التػػي تتػػيح لمجميػػع
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ألف عػرض األىػداؼ والغايػات فػي
معرفة ما اذا كاف تيار القيمة يسير بالطريقة الصحيحة نحو تحقيؽ ىذه االىداؼ ّ
الشكؿ نفسو يتيح لجميع مستويات المنظمة الرشيقة فيـ فعالية الرشاقة وما يجب القياـ بو نشاء التحسينات.
ىػػو (صػػندوؽ االداء) تقريػػر يمخػػص التػػأثيرات التشػػغيمية والماليػػة والطاقػػة المتعمقػػة بتيػػار القيمػػة ويمخػػص التقػػارير
األسػػبوعية المتعمقػػة بتيػػار القيمػػة الخاصػػة بػػاألداء واتخػػاذ الق ػ اررات والتحسػػينات الرشػػيقة .ويبػػيف صػػندوؽ االداء تػػأثير
التغيرات الرشيقة عمػى النتػائج الماليػة المسػتقبمية والتػي يػتـ قياسػيا إسػتناداً إلػى التػأثيرات التشػغيمية وتػأثيرات أسػتغالؿ
الطاقة)Woehrle & Shady, 2010, 839) .
يشػير ) ( mashell and Baggaley,2004, 130الػى اف صػندوؽ االداء يتضػمف ممخػص لنتػائج أداء تيػار
القيمة ،عادةً ما يستخدـ ويتـ تحديثو بشكؿ اسبوعي بالمعمومات التشغيمية والمالية لمحصػوؿ عمػى نتػائج أداء وربحيػة
التيار ،اما طاقة تيار القيمة فتحدث فقط عندما يتـ أجراء تغييػر كبيػر فػي تيػار القيمػة وعنػد وجػود خػرائط تػدفؽ قيمػة
جديػػػدة واسػ ػػتكماؿ تحمػ ػػيالت التكمف ػػة ،وىنػ ػػاؾ اسػ ػػتخدامات ع ػػدة لصػ ػػندوؽ االداء مثػ ػػؿ تقػ ػػديـ المعمومػ ػػات عػ ػػف األداء
األسبوعي التي يستخدميا مدير تيار القيمة وفريقو لمراقبة العممية وانشاء التحسينات.
إف صػػندوؽ االداء يمكػػف أي شػػخص مػػف تقػػويـ أداء تيػػار القيمػػة فػػي أيػػة لحظػػة ،ويسػػيؿ مػػف عمميػػة التحسػػيف
المسػػتمر ،ويسػػتخدـ صػػندوؽ االداء مػػف قبػػؿ مػػدير تػػدفؽ القيمػػة وفريػػؽ التحسػػيف المسػػتمر لمراقبػػة وانش ػاء التحسػػيف
ضمف تيار القيمة ).(Bahadir, 2011, 29
يتألؼ صندوؽ االداء مف ثالثة أبعاد تمثؿ المنظور المالي والمنظور التشغيمي ومنظور الطاقة ،ويجمع ىذه
المناظير الثالثة في تقرير واحد ،يبيف كيفية أستغالؿ موارد تيار القيمة بطريقة يمكف مف خالليا النظر إلى
المناظير الثالثة في الوقت نفسو وبالشكؿ الذي يتمكف المديروف مف خاللو مف التخطيط واتخاذ الق اررات وتقويـ
النتائج الرشيقة التي ليا تأثير في النتائج المالية والتشغيمية )(Maskell and Baggaley, 2004, 33

إف صندوؽ االداء يتألؼ مف المناظير اآلتية )(Hansen and Mowen, 2007, 738
 -1المنظور التشغيمي Operational perspective :
يتضمف المنظور التشغيمي في صندوؽ االداء المقاييس المتعمقة بتدفؽ القيمة والتي تتمثؿ فػي المبيعػات لمشػخص
الواحػػد ،التسػػميـ فػػي الوقػػت المحػػدد ،مػػف رصػػيؼ االسػػتالـ الػػى رصػػيؼ التسػػميـ،اوؿ الوقػػت مػػف خػػالؿ ،معػػدؿ تكمفػػة
الوحدة الواحدة ،المدينوف ،المساحة )(Maskell, 2011, 7
 -2منظور الطاقة Capacity Perspective :

تركػػز الرشػػاقة عمػػى مقػػدار الطاقػػة المتاحػػة لئفػراد والمكػػائف التػػي تحتاجيػػا الشػػركة لتحقيػػؽ أىػػدافيا وعنػػدما تطبيقيػػا

برامج الرشاقة فإنيػا سػتتعامؿ مػع مقػدار كبيػر مػف الطاقػة المتحػررة  ،والتػي مػف خالليػا سػيكوف أمػاـ الشػركة خيػاريف

األوؿ ىوأستغالؿ الطاقة المتحررة لنمواألعماؿ والثاني ىوالتخمص مف المواردالمتحررة(Guan et.al,2009,418) .
ولذلؾ فإف الطاقة يتـ تقسيميا عمى ثالثة أصناؼ تتمثؿ باآلتي( :النعيمي)140 ،2013 ،
أ -ا نتاجية (الوقت المنتج)

وىي تمثؿ وقت العمؿ أو وقت المكائف المنفؽ لتوليػد القيمػة عنػد تنفيػذ طمػب الزبػوف  ،واسػتناداً إلػى الرشػاقة
فميست ىناؾ إنتاجية في تصنيع المنتوج  ،وانما ا نتاجية تكوف فقط في خمؽ القيمة لمزبوف.
ب -ػ د ا نتاجيةُددل (ن ىيددا مُدد) ن هيددجث) :وتددٍ مه د ويددا ن ؼه د نو ويددا ن هطدديير ن هي د ػ ددً ن ا د ل مُدد)
ن هضُ ل قُهل  ،م ن ىيا ن هي ػ دً ن جيُُد)نا ن ط ُدل  ،ونػديلت ن ج،ديُغ ،وا)مدل ن هدىنل  ،ون ج،د ُ ،
ون ُ،يال ،وناجظدير ن هدىنرل  ،ون د و دل  ،ون جي دُظ ،ونصدج)نال ن ؼهدي ، ،ومؼد مد تدألن ن ا د ل نا د ل
مُ) مضُ ل قُهل ومه ت رنً وضُيػي ً فٍ مىنرل ن )مل
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جـ -الطاقة المتاحة (غير المستغمة) Available

وىػػي تمثػػؿ الوقػػت الكمػػي الػػالزـ لمعمػػؿ المتعمػػؽ بػػاألفراد العػػامميف والمكػػائف فػػي تػػدفؽ القيمػػة مطروحػاً منػػو الوقػػت
المنتج والوقت غير المنتج  ،أي انيا تمثؿ الوقت المتبقي بعد إحتساب الوقت المنتج وغير المنتج.

 - 3المنظور المالي Financial Perspective :

المعمومػ ػػات الماليػ ػػة ضػ ػػمف صػ ػػندوؽ االداء تبػ ػػيف تػ ػػأثيرات التغي ػ ػرات الرشػ ػػيقة عمػ ػػى النتػ ػػائج الماليػ ػػة  ،والمعمومػ ػػات

المستخدمة لتقويـ التأثيرات المالية المتعمقة بالرشاقة ويتـ الحصوؿ عمييا عػف طريقػة تكػاليؼ تيػار القيمػة  ،ويتضػمف

المنظور المالي لصندوؽ النقاط االيرادات،والتكاليؼ،وربح تيار القيمة،والعائدعمى المبيعات)(Maynard, 2008: 3
الحاجة الى تقارير مالية مبسطة

يشير ) )Mashell,2008,1-3اف الوحدات االقتصادية قبؿ اف تبدأ بتطبيؽ الرشاقة يجب عمييا اف تعرؼ ىؿ

اف البيانات المالية عمى اساس التكاليؼ المعيارية توفر معمومات مفيدة وفعالة وىؿ قالبة لمتنفيذ؟ لذا يجب معرفة

تمؾ االسئمة قبؿ الذىاب الى تطبيؽ الرشاقة وما ىي اسبابيا؟

الكشوفات المالية ع مى اساس التكاليؼ المعيارية ىي ثمرة االنتاج الواسع واف محاسبة التكاليؼ يعود تأريخيا

الى التكاليؼ المعيارية والتي اشار الييا كؿ مف توماس جونسف وروبرت كابمف ،اف ىذه المفاىيـ كانت منذ عاـ

 1925مف قبؿ فريدريؾ تايمور(افضؿ طريقة لالنتاج)،بأنيا أحد افضؿ وسائؿ االنتاج في حساب تكاليؼ(المواد

واالجور والتكاليؼ الصناعية)والموازنات (النقدية والدخؿ ورأسمالية)والموازنات المرنة المتمثمة بتنيؤ المبيعات واسعار

التحويؿ ومقاييس االداء .ومنذ ذلؾ الوقت لـ يتغير الكثير بسبب التطور القميؿ في االساليب المحاسبية.ويعتقد

البعض اف ىناؾ حافز لتطوير اساليب المحاسبة نظ اًر الستمرار الوحدات االقتصادية والتصنيع بالتطور خالؿ تمؾ
السنوات.
واصبحت التغيرات في عرض المنتجات وتحسيف جودة التصميـ في التصنيع والتوزيع حيث كانت المنتجات

والعمميات بسيطة نسبياً في أوائؿ القرف العشريف وبدأ الزبائف بطمبات متنوعة وجاء النمو في النفقات العامة
وتوظيؼ المزيد مف العامميف في مجاؿ المعرفة لمعالجة التعقيدات ومع ذلؾ بقيت المعمومات المحاسبية كما كانت
وكاف المحاسبوف واالدارييف اليزالوف يستخدموف نيج التكاليؼ المعيارية (لالجور المباشرة أو ساعات المكائف)

الستيعاب النفقات ال عامة .فالتقارير االدارية قميمة لمساعدة مدراء التشغيؿ لتقميؿ التكاليؼ وتحسيف االنتاجية وفشمت
في توفير التدابير التي تعكس التكنموجيا والعمميات والمنتجات والبيئة التنافسية واعتمادىا عمى البيانات المالية فقط.

ماتبعو حؿ ليذه المشكمة في محاسبة التكاليؼ عمى اساس االنشطة ( )ABCوتـ تقديـ مسار وادوات جديدة ولكنيا

لـ تدـ طويالً ،فقط اضافة تعقيد الى الوظائؼ المحاسبية ). )Mashell,2008 ,1-3
أما ( )Mashell,2013,1,part 6اف واحد مف اىـ مياـ المحاسبة الرشيقة ىو تقديـ تقارير مالية وكذلؾ عف
االشخاص العامميف بالوحدات االقتصادية والغرض مف ىذه المعمومات ىو تمكيف مسؤولي تيار القيمة السيطرة عمى
التكاليؼ واالرباح وتحسينيا وىذه التقارير تقدـ لموحدة االقتصادية ما يمي -:

 -1تقديـ المعمومات في الوقت المناسب -:

إذ اف في المحاسبة التقميدية يستوجب عمينا االنتظار حتى نياية الشير لمحصوؿ عمى تمؾ المعمومات اما في

المحاسبة الرشيقة فاف التقارير اسبوعية أو حتى يومية.
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 -2تقديـ معمومات واضحة ومفيومة -:

تستخداـ التقارير المالية لغة ومصطمحات محاسبية متخصصة مثؿ ىامش او عائد المساىمة وتحميؿ

االنحرافات وتكاليؼ غير مباشرة وىذه المصطمحات يحتاج فيميا الى امتالؾ قدر مف المعرفة ومفيومة مف قبؿ
المحاسبيف فقط .أما في المحاسبة الرشيقة تستخدـ لغة واضحة في تقاريرىا المالية وتكوف مفيومة وواضحة

لمجميع مف داخؿ وخارج الوحدة االقتصادية.

 -3تقديـ معمومات تفيد في الرقابة المالية-:

واحد مف اىـ االسباب ا لرئيسية العداد التقارير المالية ىو اجراء رقابة مناسبة عمى دخؿ الشركة واالنفاؽ
واالرباح وراس الماؿ ويتـ تحقيقيا في المحاسبة الرشيقة مف خالؿ -:
 تقارير بسيطة تفيـ مف قبؿ الجميع.

 تقارير تكوف كثيرة (يتـ اعداد تقارير يومية لساعات العمؿ واسبوعية وشيرية) ولكف يعرض المعمومات
الحالية المفيدة منيا فقط.

 التقارير النيائية تكوف في ورقة واحدة ،وليس في مجموعة كبيرة مف االوراؽ والتي يتـ الرجوع الييا في
حاؿ الحاجة الييا فقط.

 يعمؿ االشخاص المسؤوليف داخؿ تيار القيمة معاً في كثير مف االحياف وتخرج المعمومات بشكؿ منسؽ
بينيـ وميمتيـ جعؿ االنفاؽ واالرباح تحت السيطرة ومف ثـ تحسينيا.
 يكوف مدير تيار القيمة ىو المسؤوؿ عف المعمومات المالية.
التقارير(المذكورة اعاله) تكوف مفيدة لصنع الق اررات ،ويحتاج فريؽ تيار القيمة جميع انواع الق اررات والتي تتضمف

(التسعير،قبوؿ االوامر مثؿ التصنيع اوالشراء،المشتريات،وتحديداولويات مياـ التحسيف،المعدات الراسمالية ،متطمبات
العمؿ..الخ) .وفي حاؿ استخداـ التكاليؼ المعيارية التخاذ مثؿ ىذه الق اررات سيؤدي الى االتجاه الخاطيء في اغمب

االحياف (Patxi&Jordi,2010,P578-(579و)(Cooper,2000,4و).(Bruce,2004,1ومف ىذه االجراءات-:
أوالً  :االجراءات المالية

وىي مجموعة مف الكشوفات تعداساساً الى مفيوـ الفترة المالية(الدورية)لتحقيؽ اىداؼ معينة ،وتمثؿ ىذه القوائـ
مخرجات نظاـ المعمومات المحاسبي التي يتـ اتخاذىا مف قبؿ المستخدميف كأساس لق ارراتيـ،وبالتالي تمثؿ مخرجات

المعالجة المحاسبية لمكـ اليائؿ مف المعمومات المالية التي حصمت في المنشأة(جعارات واخروف2009،33و)359
ومنيا:

كشف الدخل  :وىي قائمة يتـ فييا مقابمة االيرادات بالمصروفات ويتـ اعدادىا لمتعرؼ عمى نتيجة االعماؿ مف ربح

او خسارة(االداء المالي لموحدة االقتصادية)عف فترة مالية معينة ،وتعتمد معادلة الربح(الخسارة)التالية(-:د .حناف
رضواف حموة واخروف)86 ، 2004،
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الربح (الخسارة) = ايرادات الفترة – مصروفات الفترة
أما عرض التقارير المالية (لممحاسبة الرشيقة) لتيارات القيمة لنتائج العمميات لكؿ تيار قيمة (واحد) داخؿ المصنع
خالفا لمتقارير المالية التقميدية والقائمة عمى محاسبة التكاليؼ المعيارية ،حيث توفر التقارير الرشيقة صورة واضحة
عف تيار القيمة خالؿ ىذه الفترة والوقت الالزـ التخاذ االجراءات الالزمة ليا .التقارير المالية لتيار القيمة تستخدـ
لغة سيمة لتوصيؿ النتائج المالية بشكؿ واضح ويمكف استخداميا كذلؾ مف قبؿ االشخاص غير المالييف .
في كشؼ الدخؿ لممحاسبة الرشيقة تكوف البيانات لكافة الفئات واضحة وبسيطة وسيمة الفيـ ولكافة المستويات ،واف
افضؿ طريقة لتقارير التكاليؼ اف تكوف متسمسمة }شراء المواد  ،تحويميا (عف طريؽ التصنيع) ومف ثـ تسويقيا الى
الزبائف{ .او تكوف الكشوفات والتقارير مف اوامر الشراء ( تحويؿ  ،توزيع) ويجب معرفة كمؼ المواد وكمؼ تحويميا
الى منتج نيائي أو ما ىي الكمؼ لمحصوؿ عمى منتج نيائي لمزبائف .وبتوزيع تمؾ التكاليؼ والتي تشمؿ تكاليؼ
الخدمات (التخزيف  ،النقؿ  ،الفواتير .....الخ) وتكاليؼ بيع وتسويؽ المنتجات .واف استخداـ الشركة البيع المباشر
تعتبر ميزة تنافسية ليا كونو تخفيض التكاليؼ المنتج النيائية التي يحصؿ عمييا المستيمؾ ،ولتثبيت حصتيا
السوقية بيف المنافسيف.أما تكاليؼ الدعـ او الساندة تمثؿ تكاليؼ االعماؿ (المدير والموظفيف) التي يتـ تخصيصيا
لمشركة وتستخدـ لدعـ انشطة القيمة المضافة.أما النفقات العامة الخارجية ىي التكاليؼ التي تحصؿ لموحدة
االقتصادية خالؿ الشير وغير المتوقعة ويتـ تخصيصيا كنسبة مؤية مف المبيعات .وحالياً الحاجة لمقياـ بذلؾ
التخصيص العشوائي مف النفقات العامة لموحدة االقتصادية ،ولكف معظـ الوحدات االقتصادية تتبع ىذا االسموب.
أما التغير في المخزوف ،فإف مفيومو في الرشاقة ىو اختصار الوقت مف اجؿ تسميـ المنتج الى الزبوف في الوقت
المحدد .فالمصاريؼ التي تحصؿ في تمؾ الفترة المحاسبية يجب اف تكوف متعمقة بمبيعات نفس الفترة ويجب اف
تكوف قميمة جداً وتكوف نسبو مف التكاليؼ الشيرية وانيا قميمة وفي ىذه الحالة تسجؿ في مخزوف اخر المدة ويمكف
تجاىميا .معظـ الشركات (حتى معظـ الشركات الرشيقة) ال يمكنيا تحقيؽ مخزوف صفري  ،ونكوف بحاجة اف نبيف
اثرىا في الفترة (مخزوف اخر المدة).)Mashell, 2008, 1-3( .
وفيما يمي الفرؽ بيف كشؼ الدخؿ التقميدي والرشيؽ-:
خذول سلى (  ) 1كشف انذخم انرمهُذٌ وانششُك
كشف انذخم انرمهُذٌ
االَشاد
نَ)نل ن ج،يُغ نالص ُل
نَ)نلنا نالاظهل
مدهىع نالَ)نلنا
م ل ن بضيػل ن هبيػل
نةهي ٍ ن )ب
مضىَيا
ناح)نف صؼ) ن )نء
ناح)نف ن هىنل
ناح)نف نالةىر
ناح)نف ا ص ؽ ا
نخ)ي
صيفٍ ن )ب

كشف انذخم نهًساسثح انششُمح
انفرشج يٍ-انً
ذفاطُم
نالَ)نلنا نالص ُل
نَ)نلنا ن هيظهل
ن هدىع
مىنل
نةىر مبيش)ت
نةىر نضيفُل
مطيير
ػه ُيا خيرةُل
مضهُالا
م،يرَف نخ)ي
نالةهي ٍ
نةهي ٍ ن )ب
مضىَل ن هيزون
مي،ُ،يا ن )مل
صيفٍ ن )ب

انفرشج يٍ-انً

ن ه ،رLean Accounting & Traditional Accounting Compared Part 2 – Cost Accounting Posted :
on December 28, 2012 by Maskell
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ثانياً  :االجراءات االدارية والكمفوية

 -1أثر التحسين المستمر (كايزن)

في الشركات التي تستخدـ النظاـ التقميدي (المحاسبة التقميدية) ،التحسينات ينبغي اف تحقؽ وفورات بالتكاليؼ

وىذا يقود الى تحميؿ مالي بسيط ( تحديد كـ مف الوقت يتـ توفيره وبضربو في معدؿ االجور بيذا يتـ تحديد االثر
المالي لمتحسيف) .اف ضعؼ ىذا التحميؿ يظير عند عدـ تحقيؽ وفورات في التكاليؼ يؤدي الى احباط لكؿ مف
المدير التنفيذي وقيادي التحسيف المستمر.
واف استخداـ الطاقات المتاحة لتقديـ قيمة الى الزبوف او تحسيف االنتاجية وبنفس الوقت ليس لو تأثير مالي
مباشر عمى التكاليؼ بسبب عدـ تغير مستوى الموارد ويتـ صرؼ نفس المبالغ.

التحسيف المستمر لممشاريع يجب اف يكوف عمى اساس التغيير في االنفاؽ الحقيقي في تيار القيمة .اف تحسيف

االجراءات التي تؤثر عمى االنتاج مثؿ تحقيؽ الجودة وربما يكوف ليا اثر مباشر في انفاؽ المواد وتركز عمى
العمميات مف حيث تقميؿ وقت التنصيب االالت والمعدات .االثر المالي الحقيقي لتمؾ االجراءات يعتمد عمى ما تـ
عممو مع انشاء طاقات جديدة .ىنالؾ ثالثة اشياء يمكف اف تحدث لموحدات االقتصادية .االولى يمكف استخداـ
الطاقات الى زيادة الطمب مف خالؿ تيار القيمة وفي ىذه الحالة االثر المالي ىو زيادة االيراد واالماف .والثانية

يمكف اعادة تعييف الطاقات المتاحة لتيار القيمة اخر ،والتي تقمؿ مف تكاليؼ االنتاج الحقيقية في احدى تيارات
القيمة و تزيد في االخرى .الخيار االخير ىو خفض المستوى الفعمي لمموارد بواسطة القضاء عمى الطاقات المتاحة
الفائضة مما يقمؿ مف التكاليؼ الفعمية.يمكف اف تؤدي التحسينات الرشيقة الى وفورات في التكاليؼ العامة فقط اذا

كاف فعالً ىو انخفاض مستوى الموارد .ولكف التركيز الحقيقي لمتحسينات الرشيقة ىو توليد طاقة لمحصوؿ عمى
افضؿ طمب ونمو بااليرادات (. )N Katko,2013, 4-5

خذول ( )2طُذوق االداء َثٍُ انؼًم انسانٍ وانرخطُط نهًسرمثم (كاَضٌ) نهًساسثح انششُمح
انسانح
انرسسٍُ
انسانح
انرفاطُم  /شهشَا
انًسرمثهُح
انًسرًش /كاَضٌ
انسانُح
نالاجيةُل ( يص فٍ مُير ن قُهل)
ن حر فٍ ن ىيا ن هح ل  ( /هج بيا ن زبيير)
نَيا ن يزن
يُيس نلنء
مُير ن قُهل
ن دىلت نالو ُل
مجىصظ م ل نالاجيج
م يرمل ن هىظ ُر فٍ مُير ن قُهل
ويا نالاجيج
طيييا مُير
ويا مُ) نالاجيج
ن قُهل
ن ىيا ن هجيح
نالَ)نلنا
م ل ن هىنل
م ل نالةىر
مُير ن قُهل
م ل نالالا
ن هي ٍ
مطي ُف نخ)ي
ن )ب
ن ؼيي ػ ً نالَ)نل
ن ه ،رN Katko,2013,4 - http://blog.maskell.com/?p=1120 :
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 -2قيــــــاس االداء المالي االستراتيجي ( التخطيط لممستقبل)
لمتخمص مف نظاـ التكاليؼ المعيارية ونظاـ رقابة العمميات التشغيمية ،فالبد مف استبدالو بنظاـ رقابي رشيؽ وذلؾ
بإستخدـ صندوؽ االداء والذي يقارف تنفيذ الطاقات والمقاييس المالية الحالية مع االداء االسبوعي السابؽ ومع
المستقبؿ المنشود وكما في الجدوؿ ادناه ،اف قياس االداء التشغيمي المتمثمة بالوحدات المباعة لمشخص الواحد ىو
مقياس جزئي مف انتاجية العامؿ وكفاءتو .أما مف رصيؼ (الميناء) الى رصيؼ ىو الوقت المستغرؽ لممنتج الذي
يتـ تصنيعو مف لحظة وصوؿ المواد االولية الى رصيؼ الميناء (استيراد او شراء المواد االولية) ولغاية االنتياء مف
تصنيع المنتج وتسويقو الى رصيؼ الشحف (الميناء لمتصدير) .أوؿ مرة مف خالؿ ( )first time throughىو
قياس لمجودة ويعني نسبة المنتجات المنتجة دوف اف تكوف ىنالؾ وحدات معيبة (وبيذا النحتاج الى رفضيا اواعادة
تصنيعيا) .أما الطاقات فيي االنتاجية وغير االنتاجية والمتاحة (غير مستخدمة) .أما الجانب المالي فيبيف امكانية
زيادة المبيعات وتحقيؽ زيادة في االيرادات واالرباح.
ويتمثؿ ذلؾ في جدوؿ يوضح الجوانب (التشغيمي والطاقات والمالي) لمتخطيط لممستقبؿ لموحدات االقتصادية
باالعتماد عمى اسموب المحاسبة الرشيقة )-:(Baggaley & Mashell,2003,24-30
خذول ( )3طُذوق انُماط نمُاط االداء انًانٍ وانرخطُط نهًسرمثم نهىزذج االلرظادَح
انرخطُط نهًسرمثم
االسثىع انزٌ
االسثىع انمادو
هزا االسثىع 2/10
االسثىع
انرفاطـــــــُم
6/30
تؼذِ
انًاضٍ
ناللنء ن ج ـــــــيُ ٍ
ن ــييـــــــــيا
ن هـــــــي ـــــٍ
ن ه ،ر)Baggaley & Mashell,2003,27 ) :

 -3احتساب تكاليف االنتاج االجمالية

يتـ احتساب اجمالي التكاليؼ وكمفة الوحدة الواحدة بموجب الطرؽ المحاسبة التقميدية ومنيا احتساب التكاليؼ

معيارياً "وىي تكاليؼ نمطية محددة مسبق ًا عمى اساس أما البحوث او التجارب في ظؿ ضروؼ معينة لتمكف االدارة

مف قياس فاعمية ادائيا".وعمى ضوئيا يتـ تحديد كمفة الوحدة الواحدة ومف ثـ تحديد االنحرافات المفضؿ اوغير
المفضؿ (أبو معيمؽ.)2005،19 ،

حيث يقوـ ىذا النظاـ بتخصيص الكمؼ الى المنتجات مثؿ الكمؼ المباشرة (المواد واالجور) حيث تتنسب
مباشرة الى المنتج والتكاليؼ الصناعية غير المباشرة تخصص بطريقة اعتباطية باالعتماد عمى ساعات العمؿ
المباشرة ،اجور العمؿ ،ساعات اشتغاؿ المكائف ،المبيعات ...الخ.

أماالتكاليؼ عمى اساس االنشطة الذي يعرؼ عمى انو"اسموب لقياس التكمفة واداء النشاط واغراض التكمفة" وبموجبو
يتـ تخصيص التكاليؼ عمى االنشطة باالعتماد عمى استخداميا مف مصادر الكمؼ،وتخصيص الكمؼ الى اغراض
الكمفة باالعتمادعمى االستخداـ مف االنشطة،فيي العالقة المسببة بيف الكمفة الى االنشطة (السميـ.)2007،30،
أما في المحاسبة الرشيقة فيتـ احتساب التكاليؼ عمى اساس تيار القيمة وذلؾ بأخذ تكاليؼ المواد والتكاليؼ
الخارجية واالجور وتكاليؼ االالت وكافة التكاليؼ االخرى لكؿ مفردة مف مفردات تيار القيمة وبجمعيا مع بعضيا
لموصوؿ الى الكمفة الكمية.
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جدول ( )4أحتساب التكاليف استناداً الى تيار القيمة (المحاسبة الرشيقة)
انرفاطُم

كهفح انًىاد

ذكانُف خاسخُح
(ذكانُف يظشوفح خاسج انًُشاج)

اخىس

كهفح
االالخ

ذكانُف
اخشي

يدًىع
انركانُف

خ مل ن زبيير
م ج)َيا
مطي ىةُي م)مُب
اق بي ُ
نالخجبير ونػيلت ن ؼه
مدهُغ
اق بح)ٌ
ضهين ن دىلت
تي صل ن ج،يُغ
صُيال
محيصبل
اظم مؼ ىميا
م،هُم تي صٍ
مدهىع
ن ه ،ر Mashell , 2004, figure 9,3 :

 -4التكاليف المالئمة التخاذ الق اررات قصيرة االجل

أ -المحاسبة التقميدية في اتخاذ الق اررات قصيرة االجل-:

يشير كؿ مف (د.الرحيـ ،د.العادلي )Guan et al. 2009, 639-651) (645-632 ،1990 ،و Garrison et

) )al.2010 ,589-599الى وجود بعض المفاىيـ والتطبيقات المتعمقة بتحميؿ وتحديد البيانات (التكاليؼ) لغرض
ال وتتفاوت مف بديؿ الى اخر
اتخاذ الق اررات قصيرة االجؿ عف طريؽ التكاليؼ المالئمة وىي المتوقع حدوثيا مستقب ً
وحسب نوع القرار ،وىي تمؾ التكاليؼ التي تعتبر تكاليؼ تفاضمية ويطمؽ عمييا بالتحميؿ التفاضمي.

وتشمؿ تمؾ التكاليؼ التفاضمية كافة انواع التكاليؼ وحسب نوع البديؿ الذي يتـ اختياره سواء كانت تكاليؼ متغيرة

اـ ثاب تة .اف التكاليؼ الثابتة المرتبطة بالق اررات التشغيمية قصيرة االجؿ التعتبر تفاضمية في الحالة التي ال تتأثر بيا
الطاقة االنتاجية وبذلؾ ال يرتبط بيا مف اعباء ثابتة ويجب تحميؿ التكاليؼ الثابتة في الق اررات التي تتطمب تغيي اًر
في الطاقات االنتاجية بسبب اف اجمالي التكاليؼ الثابتة قد تتغير مف بديؿ الخر .وذلؾ بموجب الطرؽ والجداوؿ
التقميدية التي تستخدـ في كؿ نوع مف انواع الق اررات قصيرة االجؿ وعف طريؽ التحميؿ التفاضمي ليا.
ب  -المحاسبة الرشيقة في اتخاذ الق اررات قصيرة االجل ومقارنتها مع المحاسبة التقميدية -:
 االستعانة بمصادر خارجية ( المقارنة بين مجموعة بدائل واختيار افضل بديل )

الشركات التقميدية عادةً ما تستخدـ التكاليؼ المعيارية وتركز عمى االستعانة بمصدر خارجي وتعتقد بأنو مفضؿ ليا
النيا توفر الماؿ بسبب انخفاض االنتاج ،ولكف ىذا لف يكوف بالضرورة صحيح .فأف لـ تستخدـ الطاقات المتاحة
لتمبية الطمبات (االيرادات) ولف تكوف ىناؾ زيادة في الربح .فاذا كاف لمشركة القدرة عمى انتاج منتج وبجودة عالية

لذلؾ عمييا انتاجو لدييا .فاف استخداـ الطاقات بسبب التحسينات الرشيقة مف شأنيا تحسيف القدرات وتقديـ قيمة

لمزبوف وتقميؿ التكاليؼ.
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وفيما يمي جدوؿ يظير كيفية اختيار أفضؿ البدائؿ ومقارنة بينيا بأستخداـ صندوؽ االداء وىو يظير بوضوح تأثير

االستعانة بمصدر خارجي في تيار القيمة .اف الشركة تأخذ بنظر االعتبار تصنيع المنتج لدييا وىذا ما يتطمب

عمميات انتاجية جديدة ،ويجب االخذ بنظر االعتبار المورديف الخارجيف االوؿ مف اسيا (الصيف مثالً) والثاني

محمي ،فأف صندوؽ االداء يظير تأثير كمي عمى اداء تيار القيمة .التغير في كمفة المواد مف السيؿ حسابو ،ولكف
القياـ بحساب القيمة التي نتمقاىا مف االستعانة بمصادر خارجية فيذا ما ينعكس في مقاييس االداء ففي حالة المورد

الخارجي سوؼ لف تتمقى تحسيف في التسميـ في الوقت المحدد أو الجودة ،ويزيد مف المخزوف ،فأفضؿ حاؿ لمشركة
تشغيمياً ومالياً ىو االنتاج في الشركة وكما مبيف ادناة (:) N Katko 2013,2
جدول ( ) 5يظهر صندوق االداء لممفاضمة بين عدة بدائل
صي وق اقيط مُير ن قُهل

ن حي ل
ن حي ُل

م،يُغ ن هيجث

نالصجؼيال به،يلر خيرةُل
(ن ُ،ر م الً)

نالصجؼيال به،يلر خيرةُل
مح ُل

يُيس نلنء مُير ن قُهل
طيييا مُير ن قُهل
مطي ُف مُير ن قُهل

م ،ر https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/59/Box_Score_22.gif /
 قرار أستبعاد او اضافة خط انتاجي -:

عندما نكوف بصدد اتخاذ قرار اضافة او اسػتبعاد خػط انتػاجي فػاف المعمومػات التػي يوفرىػا صػندوؽ األداء لممسػاعدة

فػػي إتخػػاذ الق ػرار سػػتكوف إضػػافة منتوجػػات جديػػدة أو الػػتخمص مػػف المنتوجػػات ذات اليػػامش األقػػؿ أو االبقػػاء عمػػى
الحالة الحالية (النعيمي.)161 ،2013 ،
إف ربحية تدفؽ القيمة ترتبط مباشرة بالطمب واألداء التشغيمي وطاقة تدفؽ القيمة  ،وتكاليؼ ا نتاج األساسية لتدفؽ

القيمػػة المتمثمػػة بػػاألجور وعمػػؿ المكػػائف والتسػػييالت والتػػي تعكػػس كميػػة الطاقػػة التػػي تػػـ إسػػتخداميا  ،وتػرتبط كميػػة
الطاقػػة المطموبػػة داخػػؿ تػػدفؽ القيمػػة بمقػػدار الطمػػب وبثبػػات العمميػػات ،إذ إف ثبػػات العمميػػات فػػي تػػدفؽ القيمػػة يسػػمح
بالوحػدة ا قتصػادية مػف إسػتخداـ طاقػة أكثػر لمقابمػة طمػب الزبػائف  ،بػدالً مػف األنشػطة غيػر المضػيفة لمقيمػة  ،ومػف

منظور تدفؽ القيمة فإف ا يرادات ترتبط بطمب الزبوف وادارة التكمفة ىي دالة لكمية الطاقة المطموبة وثبات العمميػات

وكؿ المظاىر الثالثة ألداء تدفؽ القيمة (التشغيمي ،والطاقة ،والمالي) يجب أف تؤخذ بنظر العناية عند إتخػاذ قػ اررات

األعماؿ الترشيقية.
عند تحميؿ تأثير الق اررات ،فإنو يجب النظر إلى أرباح أو خسائر تدفؽ القيمة الفعمية خالؿ مدة زمنية معينة (اسبوع،
شير،سػنة)بدالً مػػف النظػػر إلػػى أسػػاس ربػػح أو خسػػارة الوحػػدة الواحػدة ،ثػػـ بعػػد ذلػػؾ يػػتـ إحتسػػاب االيػرادات والتكػػاليؼ
الفعمية التفاضمية الناتجة مف إتخاذ القراروتحديد التاثير الكمي لربحية تدفؽ القيمة.(Maskell et.al. 2007: 68).
خذول ( )6إذخار انمشاساخ (اسرثؼاد او اضافح خط اَراخٍ) تًىخة طُذوق األداء
يُرىج ياطىس يثشداخ انهىاء
يُرىج انسخاَاخ
انسانح انسانُح نرذفك انمًُح
انرفاطُم
ن ؼه ُيا جُير ن قُهل-:
ن ييل-:
ن هي ٍ-:
)(Source: Maskell; et al. 2007: 67
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قرار قبول او رفض طمبية خاصة -:

تواجو الوحدات االقتصادية ىذا النوع مف الق اررات عندما تتوفر طاقات انتاجية عاطمة .أي اليغطي البرنامج
االنتاجي الخاص بيا كامؿ طاقتيا االنتاجية ويبقى جزء مف الطاقة عاطؿ ،عندما تواجو الوحدة االقتصادية مشكمة
تسعير الطمبية تؤدي الى استغالؿ طاقتيا االنتاجية كاممة وتضع حدود سعرية تسمح ليا بالمفاضمة بيف بديميف أما
قبوؿ او رفض الطمبية الخاصة .ويجب توفر عدد مف الشروط-:
 -1توفر الطاقة عاطمة عف العمؿ في االجؿ القصير.
 -2تجاىؿ التكاليؼ الثابتة التي ال تتفاوت مف بديؿ الخر
 - 3عدـ تاثير سعر الطمبية الخاص سمبيا عمى السعر

 -4اف يغطي سعر البيع الطمبية الخاص عمى االقؿ التكاليؼ المالئمة

ن ج يصُ (نالرييا شه)َل)

خذول (  ) 7طُذوق االداء نمشاس طهثُح خاطح
ن جىزَغ ن د َ (نالم) بضؼ) $15
ن حي ل ن حي ُل
ىا ت  14000وا ت)

فٍ اي ل ن ضؼ)  $12ونضيفل
مبُؼيا  28000وا ت

يُيس نلنء مُير ن قُهل
طيييا مُير ن قُهل
مُير ن قُهل ن هي ٍ
ن ه ،رhttp://blog.maskell.com/?p=1198 )Mashell,2013,3) :

 -5الق اررات طويمة االجل الموازنات االستثمارية (الرأسمالية)

أ -المحاسبة التقميدية في الموازنات االستثمارية
َ ُ) م مر ( )J.Keown,& F.Scott, 2008, 292-310و )  )W.Noreen et al ,2011,498-507و
( )Needles,& Crosson, 2011, 257-262ن ً نن -:
االنفاق الرأسمالي  :ىو قرار مف الوحدات االقتصادية بأستثمار االمواؿ بطريقة مثالية في نشاط طويؿ االجؿ يتوقع
تدفؽ عوائد مستقبمية منيا تستمر لعدة سنيف .اىـ المعمومات االساسية الواجب توفرىا في اتخاذ ىذا القرار ىي-:
 -1كمفة التدفقات النقدية الخارجية  :ويقصد بو كافة االستثمار المبدئي باالضافة الى كمؼ التشغيؿ.
 -2العوائد النقدية السنوية  :ىي صافي التدفقات النقدية خالؿ سنوات عمر المشروع.

 -3العمر االنتاجي لممشروع  :الفترة الزمنية الالزمة أو المخططة لالحتفاظ بالمشروع.

 -4كمفة االمواؿ :نسبة مئوية تستخدـ كمقياس لمحكـ عمى جدوى المشروعات االستثمارية.

ىناؾ عدة طرؽ في تقييـ والمفاضمة بينالمشاريع االستثمارية وتمعب المحاسبة الدارية دوررئيسي فييا ومف اىميا -:
 -1طريقة فترة االسترداد.

تقوـ ىذه الطريقة بتحديد المدة الزمنية الالزمة السترداد كمفة االستثمار المبدئي عف طريؽ االيرادات النقدية المنتظر
أف يجمبيا ذلؾ االستثمار  ،وكمما كانت مدة االستثمار قصيرة كمما كاف ذلؾ دليؿ عمى انخفاض درجة المخاطر

المترتية عمى االستثمار .وتحتسب بالمعادلة التالية -:
في حالة التدفقات النقدية منتظمة
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فترة االسترداد = كمفة االستثمار ÷ صافي التدفق النقدي السنوي

اما في حالة التدفقات النقدية غير المنتظمة فيتـ احتسابيا عمى اساس التجميعي لمتدفقات النقدية السنوية.
 -2طريقة معدؿ العائد المحاسبي.

يتـ بموجب ىذه الطريقة المفاضمة بيف البدائؿ المتاحة ( الفرصة االستثمارية) مف خالؿ المفاضمة بيف نسبة العائد
الى كمفة كؿ فرصة استثمارية أو بديؿ  ،والبديؿ الذي يحقؽ عائد اكبر يكوف ىو األفضؿ.
العائد المحاسبي = متوسط صافي الربح المحاسبي السنوي ÷ كمفة االستثمار

معدل العائد المحاسبي = صافي الربح المحاسبي السنوي ÷ متوسط كمفة االستثمار
حيث ان متوسط كمفة االستثمار = (الكمفة المبدئية (االولية) لالستثمار  +االنقاض) ÷ 2

 -3طريقة صافي القيمة الحالية .

تعد ىذه الطريقة مف الطرؽ المتطورة التي تستخدـ في تقييـ الق اررات االستثمارية النيا تراعي القيمة الزمنية لمنقود.

وصافي القيمة الحالية ىو الفرؽ بيف القيمة الحالية لمتدفقات النقدية الداخمة (االيرادات) التي تستمـ مستقبالً مف

مشروع استثماري والقيمة الحالية لمتكمفة المبدئية لالستثمار.
 -4طريقة معدؿ العائد الداخمي عمى االستثمار .

تستخدـ ىذه الطريقة فكرة القيمة الحالية والتي تحتاج الى تحديد سعر الفائدة لغرض احتساب قيمتيا الحالية  .ويحدد

سعر الفائدة بموجب ىذه الطريقة باالعتماد عمى التجربة والخطأ.

ب  -المحاسبة الرشيقة في الق اررات طويمة االجل الموازنات االستثمارية (الرأسمالية)
 -قرار شراء مكائن جديدة -:

يشير ( )N. Katkoالشركات التي تستخدـ االساليب التقميدية في المحاسبة تستند عمى تحميؿ المشتريات الرأسمالية
عمى عدة طرؽ مثؿ العائد عمى االستثمار وفترة االسترداد أو معدؿ العائد الداخمي او صافي القيمة الحالية
لالستثمار وغيرىا  ،فيؿ ىذا ىو الطريؽ الصحيح لتحميؿ المشتريات الرأسمالية لممشتريات الرشيقة ؟ الجواب يكمف
في كيفية حساب الربحية أو الوفورات (العائد) لالستثمار.

في شركات التصنيع التقميدية يتـ التركيز عمى تحميؿ الكفاءة عادةً الستيعاب او استخداـ التحسينات لتحديد مستوى
ووفورات التكاليؼ المعيارية او زيادة الربح .أما في منظور الرشاقة فاف التحاليؿ السابقة ليست صحيحة دائما الف
ىذه االنواع مف مقاييس التكاليؼ المعيارية ال تبيف الوفورات في التكاليؼ ،وصندوؽ االداء الرشيؽ يوفر طريقة
اسيؿ النو يبيف االثر التشغيمي اوالً ثـ معرفة االثر المالي ايضاً.

القرار لشراء ماكنة مثالً يعني اف تقوـ الماكنة المشتراة بتوفير طاقة اضافية .وىذا يعني مشروع صندوؽ االداء (قبؿ

شراء الماكنة) يجب اف يظير عدـ وجود طاقة كافية لتمبية الطمب المتوقع .وقد يكوف ىناؾ اسباب اخرى لشراء

الماكنة مثؿ تحسيف الجودة ،التسميـ في الوقت المحدد ،الوقت المتاح او التدفؽ ،قياس اداء تيار القيمة المتوقعة في
صندوؽ االداء التي تعكس ىذه التحسينات.
اما الجزء المالي لصندوؽ االداء ،يعد معرفة االسباب التشغيمية لشراء الماكنة يتـ تقييـ الثر المالي مباشرةً ،وعند
شراء الماكنة فاف تكاليؼ انتاج تيار القيمة سوؼ تزداد حيث سيزداد االندثار وربما الصيانة .وفي حالة شراء ماكنة
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جديدة بسبب زيادة الطمب المتوقع عمى المنتج ففي ىذه الحالة صندوؽ االداء سيظير الزيادة التوقعة في االيرادات
وتكاليؼ المواد واي تحسينات في اداء التشغيؿ ليا اثر مباشر في تكاليؼ تيار القيمة .في الحالة المستقبمية تيار
القيمة لصندوؽ االداء يجب االخذ بنظر االعتبار حساب كامؿ المبالغ واثرىا عمى المشتريات وبعد ذالؾ ينبغي

حساب كؿ مف فترة االسترداد،معدؿ العائد الداخمي عمى االستثمار ،صافي القيمة الحالية()N Katko,2013, 1-3
جدول ( )8قرار استثمار طويل االجل /شراء ماكنة باستخدام صندوق االداء
انرفاطُم

ػًهُح
َذوَح

يساػذج

شثح
اوذىياذُك

انركُهىخُا
انسانُح

ذكُهىخُا
ػانُح

ذذفك
ويكاٌ
االذًرح

اذًرح
كايهح

ناللنء جُير ن قُهل
ن يييا
ناللنء ن هي ٍ

ن ه ،رBMA Inc 2013 All Right Reserved. Contact: nkatko @mashell.co :

المبحث الثالث  /الجانب العممي

أولً  :االجراءات المالية  /كشف الدخل

كشف الدخل التقميدي  -:حيث يتـ اعداد ىذا الكشؼ كما مبيف ادناه

خذول ( )9كشف انذخم انرمهُذٌ نششكح  Rockwellنؼاو 2012
انفرشج 1/
االَشاد
113883378
نَ)نل م،يُغ ن هؼ نا نالص ُل
114281124
نَ)نلنا نالاظهل
228164502
مدهىع نالَ)نلنا
184813266
م ل ن بضيػل ن هبيػل
43351236
نةهي ٍ ن )ب
مضىَيا
)(6893124
ناح)نف صؼ) ن )نء
10776762
ناح)نف ن هىنل
)(2247852
ناح)نف نالةىر
4370874
ناح)نف ا ص ؽ ا
14807346
نخ)ي
22537230
صيفٍ ن )ب

انفرشج 2/
118496160
115054044
233550204
192409200
41141004
)(6779238
11027562
)(10704030
20813778
15414510
11368422

ن ه ،ر :مر نػ نل ن بياث بيالػجهيل ػ ً بُيايا ن )مل
التقرير المالي اعاله ال يعتبر سيؿ ،ويصعب فيمو ويجب اف يعرض عمى االدارة العميا  ،انو دقيؽ مف وجية نظر
المحاسبة ولكف ىؿ ىو انسب الى االدارة ومف ايف وكيؼ جائت تمؾ االرقاـ مثال اجمالي الربح لمفترة الثانية

) ،(11368422وىذا الرقـ يتطمب محاسب لتحميمو وبياف االنحرافات لمحصوؿ عمى مجمؿ ربح .وماذا تعني كممة
البضاعة المباعة  .....الخ.
ولكف باستخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة وبالكشوفات المالية لتيار القيمة يمكف االجابة عف كؿ تمؾ االسئمة
والقضايا المتعمقة بيا ،والتالي مثاؿ الستخداـ كشؼ الدخؿ لتيار القيمة بنفس بيانات الكشؼ التقميدي لمشركة اعاله
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خذول ( )10كشف انذخم نرُاس انمًُح (انًساسثح انششُمح) نششكح  Rockwellنؼاو 2012
ذفاطُم
نالَ)نلنا نالص ُل
نَ)نلنا ن هيظهل
ن هدىع
مىنل
نةىر مبيش)ت
نةىر نضيفُل
مطيير
ػه ُيا خيرةُل
مضهُالا
م،يرَف نخ)ي
نالةهي ٍ
نةهي ٍ ن )ب
مضىَل ن هيزون
مي،ُ،يا ن )مل
صيفٍ ن )ب

انفرشج 1/
113883378
114281124
228164502
94612704
34857438
426387930
15260268
6844902
4588500
1369026
194040768
34123734
)(4741602
6844902
22537230

انفرشج 2/
118496160
115054044
233550204
96845964
35680176
39035994
13286700
6125334
4696800
1101696
196772664
36777540
)(18402564
7006554
11368422

ن ه ،ر :مر نػ نل ن بياث بيالػجهيل ػ ً بُيايا ن )مل
فٍ تألن ن حي ل َهطر الٌ شيص نالةيبل ػر نصبيب ناي يض نالربيح ن ً  11368422فٍ ن ج)ت ن ياُل ومر نَر
ةييا م ك نالرييا ونصبيب ميُ)تي  .ذ ك ونض بضبب ن هيزون فٍ اُر ناي ضا ن جطي ُف  .ونٌ م َ) فٍ مُير ن قُهل ييلر
ػ ً بُين ذ ك وصيغ ن ق)نرنا ن د َ ت ون هاليهل ومي محجيج ن ً ميُُ).
نن مطي ُف مُير ن قُهل مىف) فٍ ن )ميا ن )شُقل نفض ن هؼ ىميا ن هجيال ه رنء ،يغ ن ق)نرنا ون قضيء ػ ً ن ضُيػيا
وم،ب نم ) ناجيةُل ومؼه بض)ػل وضُيػيا ني ومىفُ) يُهل زبيير ن )مل ومق ا ن هزَ مر نالمىن .،ن )ميا ن )شُقل
مضؼً بيصجه)نر ن ً ن بضيطل ون يفُل ػ ً ن ؼطش مر اظيا محيصبل ن جطي ُف ن هؼُيرَل اُث ن جؼقُ نا ومي أ ن ضُيػيا وال
مضُف يُهل ن ً ن )شييل.
خذول ( )11كشف انذخم فٍ انششكاخ انظُاػُح اسرُادا انً ذُاس انمًُح (انًساسثح انششُمح)
انًثانغ
3685848000
)(18468000
3667380000

االَشاداخ
نةهي ٍ ن هبُؼيا
ن جضىَيا
ن هبُؼيا
ن جطي ُف ن هجيُُ)ت :
ػهى ل مي وب ن هبُؼيا
ن هىنل ن ه ج)نا
ػيي ن هضيتهل
ن جطي ُف ن يبجل :
نالةىر وم حقيمهي
مضج زميا ونلونا
نالا ثير
نض)
خ ميا خيرةُل
خ ميا نفج)نضُل
صط)نب
نَدير
نػالن
مطي ُف طىػُل
خ ميا
مطي ُف محىَ ُل نخ)ي
مطي ُف صيا ت نخ)ي
مدهىع
صيفٍ ن )ب ن ج يُ ٍ

276792000
895242000
2495346000
1246020000
173622000
53010000
18012000
177156000
10944000
53352000
13452000
3078000
3192000
28158000
2964000
228000
1780110000
715236000

ن ه ،ر :نػ نل ن بياث.
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يتـ استعماؿ نموذج كشؼ الدخؿ لمشركات الصناعية عمى اساس التكاليؼ المعيارية كما مبيف ادناه يبدو بسيطاً
مع فئاتو القميمة ولكف معظـ المستخدموف اليفيموف ىذا الكشؼ ورغـ ذلؾ اليمكنيـ التخمي عنو بسبب اعتادوا

عمى استخدامو لسنيف .
خذول سلى ( )12كشف انذخم ػهً اساط انركانُف انًؼُاسَح انرمهُذَح
انفرشج 2 /
انُسثح
انفرشج 1/
انرفاطُم
399000000
337033590
ن هبُؼيا
268926000
%65.7
221429040
مطي ُف ن هبُؼيا *
130074000
%34.3
115604550
نةهي ٍ ػيي ن هضيتهل
)(65623986
%10.1
)(34007568
ن جضىَيا
64450014
%24.2
81596982
صيفٍ ن ؼيي ن ج يُ ٍ
ن ه،يرَف ناللنرَل ون ج يُ ُل

13957704

%4.1

%0
0
م،يرَف نخ)ي
%20.1
67639278
صيفٍ ن )ب
*مطي ُف ن هبُؼيا مه مطي ُف مؼُيرَل الاجيج خال ،ن ج)ت.
المصدر :اعداد الباحث

انُسثح
%67.4
%32.6
%16.4
%16.2

11893962

%3.0

93708
52462344

%1
%13.1

استناداً الى الكشؼ اعاله نالحظ اف االرباح قبؿ الضريبة قد انخفض مف%20.1الى  %13.1وبنفس الوقت ولتمؾ

الفترة ارتفعت المبيعات بمايقارب%16وكذلؾ انخفاض عائد المساىمة مف%34.3الى %32.6في الفترة الثانية .

اف اسباب االنخفاض كثيرة منيا االرتفاع بالتكاليؼ المعيارية  ،أو لزيادة الطاقة الفائضة في النفقات العامة
المعيارية  ،اـ السبب ارتفاع المواد واالجور او الزيادة في النفقات العامة  ،أو بسبب حسابات التكاليؼ أو مدير

االنتاج .ولمحصوؿ عمى االسباب يجب مراجعة القوائـ المالية لمتوصؿ الى اسباب التغيرات مف فترة الى اخرى،
وىي ليست ميمة سيمة اليجاد االجابة وكيؼ يمكف استعماؿ ىذه المعمومات لتحسيف االنتاج .كؿ ىذا ىو مف
سموكيات المحاسبة المعيارية.واالف يمكف صياغة كشؼ الدخؿ بنفس االرقاـ اعاله ولكف بطريقة اخرى وىو باسموب

المحاسبة الرشيقة ( )Lean Accountingوكما يمي :

خذول سلى ( )13كشف انذخم ػهً اساط انًساسثح انششُمح
انفرشج انثاَُح
انُسثح
انفرشج االونً
انرفاطُم
399000000
337033590
ن هبُؼيا
39501000
%9.2
31007088
م ل ن ه ج)َيا
264138000
%65.0
219071862
ن جطي ُف ن ضيا ت
27531000
%7
23592300
مطي ُف ن جىزَغ
4069800
%1.3
4313988
مطي ُف ن جدهُز
335239800
%82.5
2779855572
نةهي ٍ ن جطي ُف
63760200
%17.5
59048238
ػيي ن هضيتهل
22547490
%5.7
19045752
مطي ُف مُ) مبيش)ت خيرةُل
)(11249634
%8.2
)(27636792
ن جيُ) فٍ ن هيزون
52462344
%20.1
67639278
ن )ب يب ن ض)َبل
ن ه ،ر  :ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

انُسثح
%9.9
%66.2
%6.9
%1
%84
%16
%5.7
%2.8
%13.1

في الكشؼ اعاله تـ تسجيؿ مخزوف اخر المدة وتـ اظيار تغير المخزوف بشكؿ منفصؿ ،فإنو مف السيؿ جداً القوؿ

اف المخزوف قد زاد أو قؿ سواء كاف ذلؾ زيادة مستوى االنتاج لتمبية الطمب الموسمي او زيادة لتحسيف االنتاج واثره
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عمى ارباح الشركة لتمؾ الفترة .فاف االنتقاؿ الى الرشاقة وتقميؿ او الحد مف المخزوف وبذلؾ يمكف تحديد االرباح

بشكؿ واضح .حيث ال يمكف اف نجد ىذا التغيير في كشوفات االرباح التقميدية .فاؿ شركات المستخدمة التصنيع
الرشيؽ تخفض المخزوف بشكؿ كبير ويكوف بشكؿ تدريجي ويؤثر ذلؾ عمى االرباح .كما مبيف اف الجزء االكبر مف
التغيير في العائد عمى المبيعات ىوالتغييرفي المخزوف بسبب تاجيؿ شحف المواد مف الفترة االولى الى الفترة الثانية.
صندوؽ النقاط يظير تاثيره عمى المستقبؿ استنادا الى خطط كايزف.
خذول ( )14طُذوق االداء َثٍُ انؼًم انسانٍ وانرخطُط (كاَضٌ) وانسانح انًسرمثهُح
ن جحضُر ن هضجه)/
ن ج يصُ  /شه)َي ً
ن حي ل ن هضجقب ُل
ن حي ل ن حي ُل
ميَزن
2631918
0.00
2631918
نالاجيةُل ( يص فٍ مُير ن قُهل)
ن حر فٍ ن ىيا ن هح ل  ( /هج بيا
% 91
%9
%82
يُيس
ن زبيير)
نلنء
8
()6
14
نَيا ن يزن
مُير
% 96
%8
% 88
ن دىلت نالو ُل
ن قُهل
15.62
() 0.35
15.97
مجىصظ م ل نالاجيج
% 35
%2
%33
م يرمل ن هىظ ُر فٍ مُير ن قُهل
% 54
(%(15
%69
ويا نالاجيج
طيييا
% 26
(% )6
% 32
ويا مُ) نالاجيج
مُير
ن قُهل
% 20
% 21
(% )1
ن ىيا ن هجيح
160522602
0
160522602
نالَ)نلنا
84593700
)(2616300
87210000
م ل ن هىنل
30444612
0
30444612
م ل نالةىر
مُير
6775362
0
6775362
م ل نالالا
ن قُهل
ن هي ٍ
8208684
)(253878
8462562
مطي ُف نخ)ي
30500244
2870178
27630066
ن )ب
%19
0
%17
ن ؼيي ػ ً نالَ)نل
ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

صندوق االداء االسبوعي لتقارير االداء  /الكمفة المستهدفة

صندوؽ االداء االسبوعي يظير الوقت االضافي الداء تيار القيمة .تظير تأثير التغييرات والتحسينات في صفحة

واحدة لمجوانب الثالثة لتيار القيمة وتحديد النتائج ليا.
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خذول ( )15طُذوق انُماط نرماسَش االداء االسثىػُح نهىزذج االلرظادَح

ذُاس انمًُح انًانٍ طالاخ ذُاس انمًُح

لُاط اداء ذُاس انمًُح

انرفاطُم  /اسثىػُا
نالاجيةُل
( يص فٍ مُير
ن قُهل)
ن حر فٍ ن ىيا
ن هح ل
نَيا ن يزن
ن دىلت نالو ُل
مجىصظ م ل
نالاجيج
م يرمل ن هىظ ُر
فٍ مُير ن قُهل
ويا نالاجيج %
ويا مُ) نالاجيج %

ن ىيا ن هجيح %
نالَ)نلنا
م ل ن هىنل
م ل نالةىر
م ل نالالا
مطي ُف نخ)ي
ن )ب
ن ؼيي ػ ً نالَ)نل
ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

1-7

1-14

1-21

1-28

2-4

2-11

2-18

انهذف

634068

542868

670548

724584

653220

700188

630078

661200

%82

%92

%81

%82

%85

%89

%92

%96

14
%88

13
%78

12
%85

19
%73

16
%85

14
%88

12
%88

10
%95

15.38

16.91

15.18

16.13

15.76

15.46

15.71

14.86

%28

%28

%28

%35

%35

%35

%35

%42

%69
%32
)%)1

%59
%27
% 13

%73
%34
)%(7

%68
%32
%0

%62
%29
%10

%66
%31
%3

%59
%28
%13

%60
%28
%12

38679288

43431492

40902516

51445008

46375314

49712094

44734854

52896000

19291080

17401986

20946360

24365220

20534250

21437472

18151080

20564460

8778342
1632594
2039118
6937014

7095474
1632594
2001042
3899484

8899524
1632594
2051430
7372608

9125016
1632594
2071380

8538714
1632594
2046984

9320412
1632594
2063058

8538714
1632594
2039118

9621030
1632594
2068530

14250798

13622772

15258558

13233234

19009272

%18

%12

%18

%28

%29

%31

%30

%36

خذول ( )16طُذوق انُماط نمُاط االداء انًانٍ وانرخطُط نهًسرمثم نهىزذج االلرظادٌ
انرفاطـــــــُم
انرشـــــــغُهٍ
وزذج نكم شخض
ذىطُم انطهة فٍ انىلد
انًسذد
يٍ سطُف االسرالو انً
سطُف انرسهُى
اول انىلد يٍ خالل
يرىسط ذكهفح انًُرح
انسساتاخ انًذَُح
انطــالـــــــــاخ
االَراخُح
غُش االَراخُح
انًرازح
انًـــــــانـــــٍ
انًثُؼاخ االسثىػُح
ذكانُف انًىاد االسثىػٍ
ذكانُف ذسىَهُح اسثىػُح
استاذ ذُاس انمًُح االسثىػٍ
ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

االسثىع انًاضٍ

هزا االسثىع 2/10

4122.24
%98

4793.7
%94

5858.46
%98

2688.12

2337

1881

%46
$44286.72
34.5

%42
$ 39747.24
37

%50
$ 36127.74
35

%9.3
%63.7
%27

%10.8
%54.8
%34.4

%11.9
%49.3
%38.8

125530416
52722720
28549590
$44257992

145965600
58386240
26434776
$61144584

160562160
61013598
23791344
$75757218
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انرفاطُم
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خذول ( )17أزرساب انركانُف اسرُادا انً ذُاس انمًُح (انًساسثح انششُمح)
ذكانُف
ذكانُف اخشي
كهفح االالخ
اخىس
كهفح انًىاد
خاسخُح
0
0
1380312
0
0
0
0
1840530
0
0

خ مل ن زبيير
م ج)َيا
مطي ىةُي
40870368
م)مُب ن ض
2919312
اق بي ُ
نالخجبير ونػيلت
0
ن ؼه
14596560
مدهُغ
0
اق بح)ٌ
0
ضهين ن دىلت
0
تي صل ن ج،يُغ
0
صُيال
0
محيصبل
0
اظم مؼ ىميا
0
م،هُم تي صٍ
58386240
مدهىع
ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

يدًىع انركانُف
1380312
1840530

0

1947120

1932984

2280000

47030472

0

2677290

229824

0

5826426

0

1947120

402192

0

2349312

0
0
0
0
0
0
0
884640
884640

1216950
304266
920322
920322
920322
920322
460104
460104
15915084

0
0
0
0
0
0
0
0
2565000

0
0
0
0
0
0
0
0
2280000

15813510
304266
920322
920322
920322
920322
460104
1344744
80030964

خذول (َ )18ظهش طُذوق االداء نهًفاضهح تٍُ ػذج تذائم
طُذوق َماط ذُاس انمًُح
يُيس
نلنء
مُير
ن قُهل

طيييا
مُير
ن قُهل
مطي ُف
مُير
ن قُهل

نالاجيةُل (لَيير يص فٍ
مُير ن قُهل)
ن ىيا ن ه ىب مر ن حر
ن ً ن زبىن
نَيا ن يزن
ن دىلت
مجىصظ م ل ن ىا ت ن ىنا ت
م يرمل ن هىظ ُر
ويا نالاجيج %
ويا مُ) نالاجيج %
ن ىيا ن هجيح
نالَ)نلنا
ن هىنل
مطي ُف محىَ ُل
رب مُير ن قُهل
ن ؼيي ػ ً نالَ)نل

االسرؼاَح
تًظادسخاسخُح
(انظٍُ)
3341.34

االسرؼاَح
تًظادس خاسخُح
يسهُح
3341.34
%96
10.21
%60
12843.24
%35
%31
%56
%13
207645984
76641744
57256956
73747284
%35.52

انسانح انسانُح

ذظُُغ انًُرح

334134

2969.7

%97.2

%98

%95.7

8.9
%54
12738.36
%35
%31
%56
%13
183705984
55893744
56764362
71047878
% 38.67

8.5
%63
12893.4
%35
%35
%62
%3
207645984
66837744
60082104
68642136
%38.88

16.28
%52
12984.6
%35
%31
%56
%13
207645984
65583744
62236362
79825878
%38.44

مصدر  /اعداد الباحث
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خذول ( )19إذخار انمشاساخ (اسرثؼاد او اضافح خط اَراخٍ) تًىخة طُذوق األداء
انسانح انسانُح نرذفك
انًُرىج انثاٍَ
انًُرىج االول
انرفاطُم
انمًُح نهششكح
ن ؼه ُيا-:
ن هبُؼيا ط شيص
ن جض ُم فٍ ن ىيا ن هح ل
ن ىيا مر ن )صُف إ ً ن )صُف
خال ،ن ىيا ن و،
مؼ  ،مط ل ن ىا ت ن ىنا ت/لَيير
اضيبيا ن ه َيُر مُ) ن هضج هل
مضيال نالرضُل  /مج) م)ب
ن ييل-:
نتاجيةُل
مُ) نتاجيةُل
ن هجيال
ن هي ٍ-:
ن هبُؼيا
م ل ن هىنل
مطي ُف ن ج طُ
رب م ف ن قُهل
ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

1097.82
% 17
َ 102ىا
%79.4
ػ ت ميجديا
ص)
9136

237.12
% 12
َ 47ىا
%90.8
79112
ص)
300

324.216
% 15
َ 56ىا
%73.34
133203
ص)
593.8

% 24.9
% 11.3
% 63.8

%12.2
%0.8
% 87

% 35.3
% 21.4
% 43.3

4075650480
4550577900
6103541190
))6578468610

798000000
431005500
1099746030
)(732751530

1225500000
1844263500
1952024508
)(2570788008

خذول ( )20طُذوق االداء نمشاس طهثُح خاطح
فٍ زانح انسؼش
 $12واضافح
انرىصَغ اندذَذ (االيش تسؼش
انسانح انسانُح
انرفاطُم (االسلاو شهشَح)
يثُؼاخ 28000
 $15نهىزذج  14000وزذج)
وزذج
2726196
3339858
2947356
نالاجيةُل ( يص فٍ مُير ن قُهل)
%89
%91
%82
ن حر فٍ ن ىيا ن هح ل
8
8
14
نَيا ن يزن
يُيس نلنء
مُير ن قُهل
%78
%78
%78
ن دىلت نالو ُل
16.34
16.68
17.92
مجىصظ م ل نالاجيج
%35
%35
%33
م يرمل ن هىظ ُر فٍ مُير ن قُهل
%52
%59
%49
ويا نالاجيج
طيييا
%35
%39
%46
ويا مُ) نالاجيج
مُير ن قُهل
%13
%2
%5
ن ىيا ن هجيح
218093400
203729400
179789400
نالَ)نلنا
124615680
112932960
97356000
م ل ن هىنل
39927360
31240332
30444612
م ل نالةىر
مُير ن قُهل
9034272
6775704
6775704
م ل نالالا
ن هي ٍ
9008622
8735022
8461422
مطي ُف نخ)ي
35507466
44045382
36751662
ن )ب
%16
%22
%20
ن ؼيي ػ ً نالَ)نل
مالاظل  -:بحيةل ن ً ( )12م ي نضيفٍ و()2مي ظ.ش)نء()6مطيييد َ ت.مطي ُف ن هىنل مق بهق نر ( .%)5ن ه ،ر:
نػ نل ن بياث
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وفيما يمي عدة بدائؿ مختمفة الحدى الشركات عندما تقرر شراء ماكنة فاف صندوؽ االداء يضع البدائؿ ليا ( N
.)Katko,2013, 1-3
انرفاطُم
نالاجيةُل

خذول ( )21لشاس اسرثًاس طىَم االخم ( ششاء ياكُح ) تاسرخذاو طُذوق االداء
ذذفك ويكاٌ
ذكُهىخُا
انركُهىخُا
شثح
يساػذج
ػًهُح َذوَح
االذًرح
ػانُح
انسانُح
اوذىياذُك
8.88
7.94
7.01
7.05
7.05
6.34
%8
%15
%8
%8
%20
%22
69
63
75
92
50
92

اندىدج
يذج انثماء –
دلُمح
سضا انضتىٌ
يرىسط انكهفح
ولد االَراج
ولد ػذو
االَراج
انطالح انًرازح

يُ
322.78
%55

يُ
324
%52
%40

ػي ٍ
342.37
%58
%22

يُ
338.57
%64
%18

مجىصظ
287.26
%55
%37

%27

%17

%8

%20

%18

%8

%17

االَشاداخ

555649566

555649566

555649566

615020310

615020310

688092030

ذكانُف
االشخاص

188026812

169109424

169109424

188026812

166184868

166184868

ذكانُف االالخ

1481202

6718362

14322162

16023042

23785530

55556190

انردهُضاخ و
انسهغ

37260216

45492270

55625616

61569120

68681124

68385978

ذكانُف االخشي

16364814

13742016

14337552

21599124

20797362

38760000

92633778

101980524

102753216

102612654

51301254

27320670

219882744

218606970

199501596

225189558

284270172

331884324

%39

%36

%37

%46

%48

انرسهُالخ
اخًانٍ
انركانُف
انشتر

%28

%40
ن ه ،ر :نػ نل ن بياث

اذًرح
كايهح
7.41
%3
42

ػي ٍ
276.52
%56

مجىصظ
406.66
%48
%43
%9
6880920
30
1990497
00
1140290
70
1352432
16
3876000
0
3677263
8
1642374
06

%24

المبحث الرابع  /االستنتاجات والتوصيات
اوالً  :االستنتاجات -:

 -1اف الكشوفات والتقارير التي يقدميا اسموب المحاسبة الرشيقة تكوف بشكؿ يومي او اسبوعي او شيري (حسب
طبيعة العمؿ) وتكوف ذات تفاصيؿ اوسع وفيما يخص االيرادات والمصروفات تكوف خالية مف الغموض وبذلؾ

تكوف جاىزة في حاؿ الطمب االدارة العميا اي تقرير او موقؼ وفي الوقت المحدد عمى عكس ما تقدمة المحاسبة

التقميدية.

 -2التقارير االدارية والكشوفات المالية باستخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة تكوف واضحة وسيمة الفيـ مف قبؿ كافة
مستويات الوحدة االقتصادية كونيا تستخدـ عبارات واضحة وسيمة ومفيومة.
 -3بعد اف يتـ تطبيؽ اسموب التصنيع الرشي ؽ في الوحدات االقتصادية والتي كانت قد طبقت المحاسبة التقميدية يجب عمييا

اف تتحوؿ الى تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة وذلؾ بسبب عدـ مالئمة االساليب القديمة (التقميدية) مع االساليب

الحديثة.

351

انؼذد انساتغ وانخًسىٌ 2019

يدهح كهُح تغذاد نهؼهىو االلرظادَح اندايؼح

 -4تقارير المحاسبة الرشيقة توفر المعمومات لمق اررات المؤثرة وتقدـ مفيوـ حقيقي لمتكاليؼ وتحسيف التدفقات النقدية واالرباح
وتكوف التقارير غالباً مختصر ومفيومة وفي صفحة واحدة عمى العكس مف محاسبة التكاليؼ والمالية المعيارية تكوف

مطولة وعمى عدة صفحات.

 -5تكوف تسعيرة المنتجات عمى اساس تيارات القيمة وقيمة الزبوف في اسموب المحاسبة الرشيقة اما المحاسبة التقميدية
تستخدـ التكالؼ (الكمفة والسعر).

 -6الرقابة تكوف فعالة وفي كافة االوقات في المحاسبة الرشيقة بسبب التوقيتات والكماؿ ورؤية االدارة لكؿ تيار قيمة في وقت
واحد عمى عكس المحاسبة التقميدية التي تعتمد موازنات ال تنفع لمرقابة المالية وتحتاج الى فترة بسبب الدورة المحاسبية.

 -7تحفز المحاسبة الرشيقة عمى خفض المخزوف والتوصيؿ في الوقت المحدد عمى اساس الممارسات والتفكير الرشيؽ بعكس
المحاسبة التقميدية التي تركز عمى مخزوف كبير ومصممة لالنتاج الواسع.

 -8امكانية الوحدات االقتصادية االعتماد عمى اجراءات تطبيؽ اسموب المحاسبة الرشيقة في كؿ مف الجانب المالي واالداري
والكمفوي عند تحوليا مف االسموب التقميدي الى االسموب الحديث.

ثانياً  :التوصيات -:

 -1نوصي باستعماؿ المحاسبة الرشيقة مف قبؿ الوحدات االقتصادية في اعداد التقارير والكشوفات المالية النيا
تكوف جاىزة في اي وقت وعند الطمب مف قبؿ االدارة العميا.

 -2نوصي استعماؿ المحاسبة الرشيقة كونيا تؤدي الى اصدار تقارير وكشوفات مفيومة مف قبؿ الجيات الداخمية
والخارجية لخموىا مف المصطمحات الغامضة التي اليفيميا اال المحاسبيف.

 -3نوصي بالتحوؿ الى اسموب المحاسبة الرشيقة لموحدات التي تطبؽ اسموب التصنيع الرشيؽ كوف اسموب
المحاسبة التقميدية ال يتناسب اسموب التصنيع الرشيؽ.

 -4نوصي باستخداـ اسموب المحاسبة الرشيقة كوف تقاريرىا قصيرة ذات صفحة واحدة وواضحة ومفيومة مف قبؿ
كافة مستويات الوحدات االقتصادية.
 -5نوصي باستخداـ المحاسبة الرشيقة بتسعيرة المنتجات الستخداميا تيار القيمة الذي يظير الكمؼ الحقيقية لممنتح.

 -6نوصي استخداـ المحاسبة الرشيقة كونيا تحقؽ رقابة افضؿ لكوف تقاريرىا يومية واسبوعية.

 -7نوصي استخداـ المحاسبة الرشيقة كونيا تقمؿ (تخفض) المخزوف الى ادنى حد وكذلؾ تقمؿ مف التكاليؼ
والضياعات في االنتاج.
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