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ملخص
 هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف

باحثان بإجراء  بهدف ترشيد اتخاذ القرارات، ولتحقيق اهداف الدراسة قام ال
 دراسة حالة تطبيقية على شركة الحلقاوي أحدى شركات المقاوالت العاملة

 في قطاع غزة بفلسطين مستخدمين المالحظة والمقابلة الشخصية وحسابات
 الشركة عينة الدراسة كأدوات للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام
 أدوات المحاسبة الرشيقة )سلسة القيمة – التكلفة المستهدفة( لها دورا

 مباشرا في تخفيض التكاليف وتقليل الهدر والضياع في الوقت والموارد للشركة
 عينة الدراسة، وأوصت الدراسة على الشركة عينة الدراسة أن تقوم تطبيق أدوات
 المحاسبة الرشيقة )سلسة القيمة – والتكلفة المستهدفة( بدالً من استخدام
 نظام التكلفة المعيارية نظراً لسهولته وبساطته إلى جانب توفيرها معلومات

                                               .فعلية عن تكاليف كل تيار للقيمة، وتحديد أماكن الهدر والضياع والقضاء عليه
 الكلمات االفتتاحية: المحاسبة الرشيقة،تخفيض التكاليف، ترشيد اتخاذ

              .القرارات

Abstract
The study aimed to identify the role of graceful accounting in reducing and 
costs in order to rationalize decision-making. To achieve the objectives of 
the study, the researchers conducted an applied case study on Al-Halawi 
Company, one of the contracting companies operating in the Gaza Strip in 
Palestine using the observation and personal interview and the company's 
accounts as study tools. The use of flexible accounting tools )value chain - 
target cost( has a direct role in reducing costs, reducing waste and loss of 
time and resources for the sample company. The study recommended that 
the company sample the study to implement the tools )Value chain - and 
target cost( rather than using the standard cost system because of its ease 
and simplicity, as well as providing real information on the costs of each 
stream of value, locating and eliminating waste and loss.
Key words: Graceful accounting, cost reduction, rationalization of decision 
making.
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مقدمة :
 إن التطور الكبير الذي حدث في السنوات األخيرة في كافة النواحي االقتصادية
لتعامل مع  واالجتماعية والتكنولوجية, جعل أنظمة المحاسبة الحالية غير كافية ل
 العمليات المعقدة, وأصبح من الضروري تطبيق نظام محاسبي جديد يعمل على
 تحسين وتطوير وزيادة الكفاءة, من أجل زيادة جودة اإلنتاج، وسرعة التسليم
 وتخفيض التكلفة، حيث يتوجب على المنشآت االعتماد على نماذج أخرى في
 التصنيع, ومنها التصنيع الرشيق من أجل عمل التحسينات في اإلنتاج والجودة،

.وذلك يتطلب االنتقال من الطرق التقليدية إلى طرق جديدة
للتقدم      ويعتبرمفهومالمحاسبةالرشيقةمنالمفاهيمالحديثةوتعدمفتاحاً
 والتغلب على مشاكل المحاسبة التقليدية،وتنبعالمحاسبة الرشيقة منالتصنيع
 الرشيقالذيهوفياألصلمنهج ياباني طبقته شركة )تويوتا( لصناعة السيارات على
 نظامها اإلنتاجي كامالً من خالل النظرة المتكاملة للشركة في شكل سلسلة قيمة
 ممتدة تضم األطراف خارج إطار الشركة من الموردين والعمالء، وإجراءاتالمحاسبة،
يباإلداريةالتيتعكسحقيقةالتفكيروالممارساتالرشيقة .والرقابة،والقياس، واألسال

، ت ا ر ا لقر فضال أ عة  فيصنا شيقة  لر ا سبة  لمحا ا عد تسا  و
وغير المالية  تقاريرالمعلومات  إعداد   والتحسينالرشيدطويالألجلبواسطة 
 الماليةبشكلكامل، لتوفير معلومات مفيدة للمدراء والعاملين في المنشأة التخاذ
 القرارات الرشيقة بواسطة أدواتها المحكمة التي تعمل على القضاء على الفاقد
 والضياع والتكاليف الزائدة المتعلقة بالمحاسبة التقليدية، وتركز أدوات المحاسبة
 الرشيقة على تحقيق قيمة للعمالء ومتطلباتهم والتحسين المستمر، وتؤدى هذه
.القرارات إلى تخفيض وقت اإلنتاج والتكلفة، وتحسين التسعير واإليرادات والربحية

مشكلة الدراسة:
 كثيرا ما يرافق تطبيق المحاسبة التقليدية قصور في المعلومات عن التكاليف   
 بهدف ترشيد اتخاذ القرارات، وذلك الحتوائها على عدد كبير من الفاقد والهدر،
 ووجود بعض القصور في عملياتها، ومع التطورات الحديثة في اإلنتاج توجب على
 المنشآت ايجاد طرق محاسبية تالئم تلك التطورات، وتسعى إلى تطوير العمليات
 اإلنتاجية، والقضاء على الفاقد والهدر في الموارد من خالل تبني المحاسبة الرشيقة
.وما ستقدمه من تخفيض للتكاليف بهدف ترشيد القرارات المتعلقة بعمليات اإلنتاج

:ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس اآلتي    
ما هو دور المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ القرارات؟ 

ويتفرع منة االسئلة التالية:
ما هو دور أداة سلسلة القيمة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ القرارات؟ :1
 ما هو دور أداة التكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ :2

القرارات؟
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 أهداف الدراسة: 
 تهدف الدراسة إلى التعرف على دور المحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف

 :بهدف ترشيد اتخاذ القرارات من خالل اآلتي
-التعرف على المحاسبة الرشيقة من حيث المفهوم والمبادئ واألهداف والمتطلبات

-معرفة تقنيات وأدوات المحاسبة الرشيقة.
-تحديد خطوات تطبيق المحاسبة الرشيقة لتخفيض التكاليف.

 التعرف على دور أدوات المحاسبة الرشيقة )سلسة القيمة – التكلفة المستهدفة(
في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ القرارات

أهمية الدراسة:
 تبرز أهمية الدراسة في استخدام المحاسبة الرشيقة وأدواتها كسلسة القيمة    
 والتكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد القرارات لتقديم معلومات
 دقيقة عن كافة العمليات التي تتم داخل الشركة عينة الدراسة ولكافة المستويات

.اإلدارية بهدف اتخاذ القرارات
 فرضية الدراسة:

:بناءً على مشكلة وأهداف الدراسة يمكن صياغة فرضيات الدراسةعلى النحو التالي
 الفرض الرئيس: يوجد دور للمحاسبة الرشيقة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد

.اتخاذ القرارات
تالية  :ويتفرع من الفرض الرئيس الفرضيات الفرعية ال
 الفرض األول: يوجد دور ألداة سلسلة القيمة في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد

.اتخاذ القرارات
 الفرض الثاني: يوجد دور ألداة التكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف بهدف

.ترشيد اتخاذ القرارات
هيكل الدراسة:

 لتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى ثالثة محاور، حيث تعرض المحور األول    
 إلى الدراسات السابقة واإلطار النظري، والمحور الثاني يتناول اإلطار العملي الذي
   .تم فيه اختبار الفرضيات، والمحور الثالث تم تخصيصه لعرض النتائج والتوصيات
 متغيرات الدراسة: انسجاماً مع أهداف وأهمية وفرضيات الدراسة، فقد تم صياغة

:متغيرات الدراسة على النحو اآلتي

 

 المحاسبة الرشیقة تخفیضالتكالیفبهدفترشیداتخاذالقرارات

 المتغير المستقل المتغير التابع
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الدراسات السابقة:
أوالً: الدراسات العربية:

-1 دراسة )شجاع، 2015(:
   هدفت الدراسة إلى بيان دور أدوات المحاسبة 
الرشيقة في تخفيض التكاليف في شركة فاين 
نتائج التي توصلت إليها  للورق الصحي، ومن أبرز ال
الدراسة استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة وهي 
المستهدفة، تخفيض  الكلفة  القيمة،  )سلسلة 
المخزون(، لها أثر في تخفيض التكاليف بشكل 

مباشر وغير مباشر على المدى البعيد.
-2 دراسة: )الغرباوي،  والموسوي، 2015(:

   هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير وأهمية 
توفير  في  الرشيقة  المحاسبة  أدوات  استعمال 
المعلومات المالئمة لتقييم األداء في ظل اعتماد 
نظام اإلنتاج الرشيق من قبل الوحدات االقتصادية، 
اعتماد  ودراسة وتحليل مقاييس األداء في ظل 
أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الرشيقة،  المحاسبة 
تقييم  عملية  تدعم  الرشيقة  المحاسبة  أدوات 
أداء الوحدات االقتصادية من خالل توفير مقاييس 
األداء على مستوى الخلية وتدفق القيمة للوحدة 

االقتصادية ككل.
-3 عيسى، و محسن. )2015(:

    هدفت الدراسة إلى بيان ما يتطلب من المنشآت 
التفكير  ومبادئ  مفاهيم  تتبنى  التي  الصناعية 
الرشيق لنظم جديدة إلدارة التكاليف والمحاسبة، 
وتوصلت نتائج الدراسة أن يتطلبتطبيقمبادئالتف
كيرالرشيقتقسيمالمنشآتالصناعيةعليأساستيار
اتالقيمة وليسعلياألساسالوظيفي، وتياراتالقيمة 
تشمل جميعماتقومبهالمنشأةالصناعيةمن أجل 
يالهيكل التنظيميالتقلي تال ال خلق قيمةلعمالئهاوب
يتغييركبير وعندها سنحتاجإليمقاييس دييحتاجإل
ينظاممحاسبيجديدلقياستك جديدةلقياساألداءوإل

اليف وإيرادات تياراتالقيمة.
-4 دراسة )كاظم، 2014(:

المحاسبة  بين  المقارنة  إلى  الدراسة  هدفت   
التقليدية والمحاسبة الرشيقة من حيث القدرة 
اإلنتاج  في  والهدر  الضياع  على  للقضاء  على 

والتشغيل وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة، 
وكمية المخزون، وزيادة الجودة، وسرعة االستجابة 
للزبون، وتحقيق رضاه، وتقليل الضياع، وإدارة تدفق 

القيمة. 
-5 دراسة )شالش، و الحسناوي، 2014(:

    هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التوافق بين أبعاد 
اإلنتاج الرشيق وأبعاد أداء العمليات في الشركة 
المبحوثة، وتوصلت الدراسة أنأداءالعملياتيؤدي 
إليقدرةالشركةلالرتقاءبمستويأدائهاللعملياتبكف
اءة، وفاعليةمنأجلتحقيقأبعادهابأقلتكلفةممكنة
وبالجودةالعاليةوالمرونةالمناسبةوالدقة والسرع

بقاءفيدائرةالمنافسة. ةفيالتسليموال
-6 دراسة )النعيمي، و البكري، 2013(:

    هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم تدفق 
القيمة وخارطة تدفق القيمة، واحتساب تكاليف 
المنتوجات في ظل طريقة تكاليف تدفق القيمة 
التي تمثل أحد أدوات المحاسبة الرشيق، وتوصلت 
الدراسة إلى أن المحاسبة الرشيقة توفر طريقة 
جديدة في احتساب تكاليف اإلنتاج تتمثل بطريقة 
تكاليف تدفق القيمة التي تركز على تدفق القيمة 
بدالً من المنتوجات، ويتم احتسابها وفق طريقتين 
همما طريقة متوسط التكلفة الموحدة الواحدة، 
هذه  وتساعد  والمميزات،  الخصائص  وطريقة 
الطريقة على تخفيض تكاليف اإلنتاج وذلك من 
خالل استبعاد التكاليف التي ال يكون تدفق القيمة 

مسؤوالً عنها.
-7  دراسة )محمد، و المعيني، 2013(:

   هدفت الدراسة إلى إمكانية تطبيق المحاسبة 
الرشيقة لغرض تحديد األسباب الرئيسة والمشاكل 
والمزايا واإلمكانات المتوافرة في هذه الشركات عن 
طريق مجموعة من األدوات، وتوصلت الدراسة أن 
تطبيق أدواتالمحاسبةالرشيقةلهاالقدرةعليتحدي
يفالفعليةلإلنتاجوالقضاءعلى الضياعفيالع دالتكال
ملياتاإلنتاجيةواإلداريةوإمكانيةتوفيرالمعلوماتالد

قيقةوالسريعة لكل الجهاتالمستفيدة.
ياً: الدراسات األجنبية: ثان

:celik, 2016(( 1 دراسة-



ذخائر

47

     هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام 
األساليب الرياضية واإلحصائية لتطبيق المحاسبة 
الرشيقة وما تحققه من القضاء على التكاليف غير 
الضرورية في الشركات التي تعمل في صناعة 
بناء والتشييد، وتوصلت الدراسة إلى أن على  ال
الشركات قبول المحاسبة الرشيقة وتطبيقها ألنها 
تلبي احتياجات الشركات الحديثة التي تسعى إلى 
أن تكون مرنة، وتعمل على تخفيض مستويات 
المخزون، والقضاء على الفاقد وتجنب اإلجراءات 
غير الضرورية، وتقليل الطاقة العاطلة، وتوصلت 
بناء  أيضاً إلى أن مجموعة واسعة من شركات ال
والتشييد ال تزال تستخدم المحاسبة التقليدية 

إلى حد كبير.
:)Dimi.O., 2016( 2 دراسة-

    هدفت الدراسة إلى تطبيق المحاسبة الرشيقة في 
صناعة األحذية الرومانية ألنها تمثل أكثر األنشطة 
التنافسية للصناعة الرومانية، وتوصلت الدراسة 
إلى أن شركات صناعة األحذية الرومانية لها القدرة 
على تطبيق المحاسبة الرشيقة لما تحققه من 
فوائد كبيرة من بينها تخفيض التكاليف، والقضاء 
على الفاقد في العملية اإلنتاجية، كما أن هذه 
الشركات لها قدرة كبيرة على المنافسة لما يتمتع 

إنتاجها بجودة عالية وثقة العمالء بها.
:)Timm, 2015( 3 دراسة-

    هدفت الدراسة إلى استخدام نظام تكاليف تيار 
القيمة للتكلفة والعوامل التي تؤثر على اعتماد 
المحاسبة الرشيقة من قبل الشركات المصنعة في 
الواليات المتحدة التي تستخدم تقنية التصنيع 
الرشيق وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق نظام 
تكاليف تيار القيمة يؤدي إلى تخفيض التكاليف 
استبعاد  خالل  من  وذلك  بالمنتجات  المتعلقة 
التكاليف غير المرتبطة بتدفق القيمة واعتبارها 
تكاليف عامة تظهر في كشف الدخل المعد على 

مستوى المنشأة.
 Ofileanu, D. and Topor, D.( 4 دراسة-

:)I., 2014
    هدفت الدراسة إلى تقديم مفهوم جديد في 

المحاسبة وهو المحاسبة الرشيقة التي لها فوائد 
لتغلب  ل المصانع  في  اإلنتاج  نظام  على  تعود 
وتخفيض  العمليات،  من  والفاقد  الضياع  على 
تطبيق  أن  الدراسة  نتائج  وتوصلت  التكاليف، 
المحاسبة الرشيقة في المصانع التي يوجد بها 
فاقد من اإلنتاج يؤدي إلى تخفيض التكاليف، 
وسرعة اإلنتاج بكميات كبيرة في أقل وقت وجهد 

ومساحة، والمحافظة على قيمة العمالء. 
:)Lopez, Patxi R., 2013( 5 دراسة-

   هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أسباب 
قيام الشركات المطبقة للتصنيع الرشيق وحاجتها 
القيمة  تيار  أداة  واستخدام  بديلة  طرق  إلى 
التصنيع  يحققه  ما  معرفة  التكاليف،  لحساب 
والتخلص  التكاليف،  لخفض  كأسلوب  الرشيق 
من الفاقد والضياع، وزيادة التحسين المستمر، 
وتوصلت الدراسة أن تطبيق أداة تيار القيمة أدى 
إلى تحسين في العمليات التشغيلية، وساعد في 
بعيد،  تقييم األداء في المدى القصير والمدى ال

وتحسين التدفق النقدي واالرباح.
المحور األول: اإلطار النظري للدراسة:

أوالً: مفهوم المحاسبة الرشيقة:
بأنها:  الرشيقة  المحاسبة  تعرف      
والرقابة  المحاسبة  "التغيراتالالزمةفينظام 
الرشيق. والتفكير  التصنيع  لدعم  والقياس 

Maskell, Baggelay, 2004: 12((
    كما عرفتبأنها: "منهج محاسبي جديد يؤدي 
إلى زيادة العمل من خالل تبني ثقافة الترشيق 
والعمل على قياس األثر المالي لتنفيذ إجراءات 
Ste- )التحسين الرشيق للوحدات االقتصادية".)

phen, Loyay, 2010: 71
ياً: أبعاد المحاسبة الرشيقة: ثان

هناك بعدان للمحاسبة الرشيقة وهما:  
المفاهيم  تطبيق  إلى  يشير  األول:  البعد   –  1
الرشيقة في إجراءات النظام المحاسبي كالرقابي 
وفي عملية القياس، والهدف هو التخلص من الفاقد 
كتسريع  المستمر،  التحسين  وزيادة  والضياع، 
اإلجراءات، وإزالة األخطاء، وجعل اإلجراءات واضحة 
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)Lopez, Patxi R., 2013, 3( .ومفهومة
2 – البعد الثاني:يشير إلى إجراءات تغيرات جذرية 
في نظام المحاسبة كالرقابة والقياس التقليدية، 
وتوجيه هذه التغييرات باتجاه تحقيق المفاهيم 
الرشيقة، وذلك من أجل أن تكون أكثر مالءمة 
لبيئة الرشيقة، وبالشكل الذي يؤدي إلى توفير  ل
معلومات مالئمة التخاذ القرارات كالرقابة، لتعطي 
صورة واضحة عن قيمة العمالء، وتكون بسيطة 
وواضحة ومرئية لكافة المستويات داخل المنشأة 

Wempe, 2011: 42((.الصناعية
ثاً: مبادئالمحاسبةالرشيقة: ثال

يوجد مبدأينمن المبادئاألساسيةللمحاسبةالرشيقة 
وهما:

قياساتالمحاسبةالرشيقة  القياس:  مبدأ  1-
من  بية يجا سبإ هيمكا و

خالاللشروعفيالبدائاللرشيقةبعدة طرق منها:
أ- تخفيضالمخزون.

ب- تقليل وقتدورةاإلنتاج.
جـ- تحسيناإلنتاج.

يالطاقات المتاحة. د- زيادةإجمال
-2 مبدأ التحفيز: فالمحاسبةتعمل عليتحفيزالش
ركاتعليمواصلةتعزيزمبادراتهمالرشيقةبدالمنتقد
يم أرقام كما هو معمول في المحاسبة التقليدية، 
إن ذلك ليس بالضرورة هو انعكاس دقيق لربحية 
الشركات كما هو الحال مع محاولة مقابلة كفاءة 
اآلالت من خالل كثرة اإلنتاج من المخزون غير 

الضروري.)محمد، و المعيني، 2013:294(.
رابعاً: أهمية المحاسبة الرشيقة:

-1 تخفيض التكاليف للتخلص من الفاقد عن من 
العمليات غير الضرورية في المنشأة.

-2 تحديد المنافع المالية من خالل تطبيق الفكر 
اإلنتاجي الخالي من الفاقد والضائع والتركيز على 
التي  الرشيقة  المحاسبة  تطبيق  استراتيجيات 

تحقق هذه المنافع.
الرشيدة  القرارات  المعلومات التخاذ  -3 توفير 
التي تؤدي إلى تخفيض التكلفة وزيادة اإليرادات 

واألرباح. 

-4 التركيز على تعظيم قيمة العميل وذلك من 
خالل الربط بين قياس األداء وبين مسببات خلق 

)Wempe, 2011: 50( .القيمة
خامساً: فوائد المحاسبة الرشيقة:

المناسب  الوقت  في  دقيقة  معلومات  توفر   .1
وتكون مفهومة، لكي تدفع مسيرة المنشأة نحو 
التحول الرشيق، مما يؤدي إلى اتخاذ القرارات 

الخاصة بالتسعير والربحية والتدفقات النقدية.
2. استخدام أدوات المحاسبة الرشيقة للقضاء 
لقيام  ل المحاسبية  العمليات  من  الضياع  على 
الطاقة  وتقليل  المالية بشكل مستمر،  بالرقابة 

celik, 2016, 10( (العاطلة
المقبولة  المحاسبة  بالمبادئ  التام  التقيد   .3
التقارير  بإعداد  يتعلق  فيما   )GAAP( عموما

الداخلية والخارجية.
4. دعم الثقافة من خالل تحفيز الموارد البشرية 
العاملة في المنشأة، وتوفير المعلومات المالئمة، 
وتشجيع التحسن المستمر في كل مستويات 

  )Aghdaei, 2012: 2( .المنشاة
وتخفض  المال  الرشيقة  المحاسبة  توفر   5-
خطة  لديها  ليس  الشركات  فمعظم  التكاليف، 
بأنشطة  انشغالها  بسبب  التكاليف  لتخفيض 
محاسبي  نظام  وجود  وعدم  المتنوعة،  الشركة 
كفء، فاستخدام المحاسبة الرشيقة من شأنه أن 
يستبعد الضياع من المعامالت وتخفيض التكلفة. 
استخدام  على  الرشيقة  المحاسبة  تحفز   6-
التحسين والتصنيع الرشيق في المدى الطويل 
من خالل اتباع مقاييس الترشيق، مثل مقاييس 

األداء الرشيق لإلدارة للرقابة على خاليا اإلنتاج.
المالي  األثر  الرشيقة  المحاسبة  تحدد   7-
بوضوح لتحسينات الرشيقة، فكثير من الشركات 
التكاليف،  لتخفيض  التقليدية  النظم  تستخدم 
ولكن استخدام المحاسبة الرشيقة يقضي على 
الهدر والضياع لموارد المنشأة، وتوفير الطاقة، 
اَ ما يعتمد على المحاسبة  ب والتقييم المالي غال
 Maskell, Brian,( .الرشيقة لتحسين األداء

)2010: 20
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سادساً: خطواتاستخدامالمحاسبةالرشيقة:
    يوجد هناك خطواتهامة الستخدامالمحاسبة 

الرشيقة وهي كالتالي:
-1 ربطتدفقالقيمةمعاألهدافاالستراتيجية.

العمليات  لدعم  التكلفة  بيانات  تحليل   2-
المحاسبة الرشيقة.

-3 حذف المعامالت المعقدة من العمليات المالية.
-4 تطويروتحسينالتسعيرلتدفقالقيمةواألرباحوت

حديدأماكنفقدانتدفقالقيمة.
-5 يعتمد التسعير على حساب التكاليف وتحديد 
نقطة التعادل واألسواق المنافسة.)شجاع، 2015: 

)14-15
-7 تعليمجميع العاملين فيجميعالمستوياتللم

ياتالمنشأة. شاركةفيعمل
على  المنشأة  في  تدريبوتطويرالمسئولين   8-

نظامالمحاسبةالرشيقة.
-9 تعليم المدير والطاقم المالي استراتيجية تدفق 
القرار باستخدام  القيمة من أجل عملية اتخاذ 
 Huntzinger, JR,( أدوات المحاسبة الرشيقة

. ) 2007: 10-320
سابعاً: مجاالتاستخدامالمحاسبةالرشيقة:

يوجد أربعة مجاالت الستخدام المحاسبة   
الرشيقة وهي:

1- ممارساتالتصنيع :
إنممارساتالتصنيعالرشيقيجبأنتتغيروفق      
يتدفق  الدفعإل تغيراإلنتاجعليشكلدفعاتوجدولة 
اإلنتاجوجدولةالسحب، واالتجاهالرئيسالذييمثل 
التحول الرشيق للقضاءعليالضياعالذييتطلبتفكير 
رشيق، والعمليجبأن يصنفضمناألنشطةالتيتضي
فقيمةواألنشطةالتيالتضيفقيمةوبشكل جاد من 
المالية  الحسابات  موظفي  إن  العملي،  منظور 
اً ما ينظرون إلى العوامل المؤثرة في قياس  ب غال
اإلنتاجية والتي عرفت في تعبير الرشاقة العالقة 
بين كمية المخرجات وكمية المواد المستهلكة، 
وتقاس اإلنتاجية عادةً بالمبيعات والمواد واألجور 

والتكاليف غير المباشرة .
-2 قياسات األداء: 

بيئة الرشيقة يجب أن تعكس قياسات      في ال
الرشيقة، ويجب أن تكون  األداء االستراتيجية 
أغلب  ألن  الفهم  وبسيطة  سهلة  المقاييس 
المستفيدين غير ماليين، ويجب أن تكون في 
الوقت المناسب ومن المفضل أن تكون بعض 
القياسات تتضمن خدمات الزبائن ووقت الدورة 
والحد من الخلل.)محمد، والمعيني: 296-297( 

3-  الممارساتالمحاسبية : 
هناك مجاالترئيسةلممارساتالمحاسبيةهيالعمل
ية، إنالع يفوالرقابة المال ياتالمحاسبيةوإدارةالتكال
نتائج ملياتالمحاسبيةيجبأنتركزفيالعملياتوليسال
ياتالتيالتضيفقيمةمعا يالعمل والعملعلى القضاءعل
لمحاسبةالرشيقةمعمنافعإضافيةللمهام أقلتعقي
داوالحاجةلبعضاألشخاصألداءتلكالمهام، وتعتبر 
محاسبةالتكاليف في حقيقــة األمرهي إدارةالتك
يفالتخطيطوالرقابةوالمحاسبة،و اليفوتتضمنتكال
إدخال مفهومتطوير وظيفةالجودة )QFD(  ومش
اركةالعمالءفيتطويرالمنتجاتالجديدةإن كل هذه  
الممارساتالجديدةتحدثلجعاللعملياتالمحاسبية 

أكثر كفاءة .
4- إدارةاالستثمار:

يإعادةهيكليةجذريةللم ل لرشاقةتسعيإ ا رة دا إ
بهدف  وذلك  تياراتالقيمة،  طريق  نظمةعن 
لتحس ليحدكبير  إ رية لتجا تا يا لعمل تبسيطا
لرب ا و ة ء لكفا تحسينا يضا أ ئنو با لز ا مة ينخد
لنهائيللمحاسبة  لبعدا ا إن  ثم  ومن  حية، 
الرشيقة هو إدارةاالستثمار،ويشمل ذلكأكثرمن 
ر  ستثما ال ا همية عليأ يد لتشد ا و مة عا خطة
باألشخاصوتخصيصالموارد يتطلب معاستراتيجية 
سس  مأ ا ستخد عليا و تها يا لو و أ و كة لشر ا
متعددةلتقييمإدارةاألداء الرشيق، والهدف هو عدم 
 Mishra&Pradhan,.تحقيق األداء المعياري

.))2009: 1-10
ثامناً: أدوات المحاسبة الرشيقة:

تستخدمها  التي  األدوات  يبين  التالي  الجدول 
المحاسبة الرشيقة وهي كالتالي:
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من  أداتان  الدراسة  هذه  في  باحثان  ال وتناول 
هذه األدوات وهما التكلفة المستهدفة وسلسة 
القيمة ألنهما تناسب الشركة عينة الدراسة ألنها 
ذات طاقة إنتاجية صغيرة، وتؤدي إلى تحسين 
ة المنتجات بشكل  جودة المنتج وتخفيض تكلفَ
ملحوظ كهدف واضح إلى جانب األخذ في االعتبار 
جودة المنتج، كما تعمالن على ترابط األقسام 
الداخلية للشركة كفريق واحد يأخذ على عاتقه 
طوير وتصنيع وبيع  مسئولية تسويق وتخطيط وتَ
وزيع وتركيب المنتج، وكذلك مشاركة العمالء  وتَ
جِ الصحيحِ ومعرفة ما  تَصميم المنتَ والموردين ل
يتوقعه العمالء والمستهلكون من المنتج الخاص 
المنافسة والبديلة،  المنتجات  بالشركة أو من 

ويمكن التعرف على هاتن االداتان كما يلي:-
-1 أداة التكلفةالمستهدفة:

ويمكن تعريف التكلفة المستهدفة بأنها:   
"ويمكن تعريف أسلوب التكاليف المستهدفة 
بأنها نظام لتخطيط األرباح وإدارة التكلفة يعتمد 
بيع والتركيز على العميل وتصميم  على سعر ال
المنتج ووجود فريق عمل متكامل ملتزم بتطبيق 
النظام، ويتيح تطبيق نظام التكاليف المستهدفة 
ممارسة إدارة التكلفة في المراحل المبكرة لتطوير 
المنتج، وتستمر تلك الممارسات خالل دورة حياة 
المنتج وذلك من خالل التعامل النشط مع سلسلة 

القيمة الكلية".)عيسى، 2010: 156(
يتقديممنتجأوخد ل إ لمستهدفة لتكلفةا تهدفا
لعمالء  لذييرضيا لسعرا وا لجودة لتكلفةوا مةبا

باإلضافةإليتحقيقربحمناسبللشركة.
ويعتبر أسلوب التكلفة المستهدفة األداة الالزمة 
تلبية احتياجات العمالء وزيادة القيمة المقدمة  ل
لفهم  المستهدفة  التكلفة  وتستخدم  إليهم، 
رات الواجب إجراؤها  متطلبات العمالء وتحديد التغيُّ
من أجل زيادة القيمة المقدمة للعميل، وتتضمن 
التكلفة المستهدفة مجموعة من الخطوات تبدأ 

من مرحلة فكرة تطوير منتج جديد مرورًا بكافة 
حتى  والتسويق  واإلنتاج  كالتصميم  المراحل 
تقديم المنتج إلى العميل بالجودة والمواصفات 
والسعر المناسب، ويالحظ أن هذا األسلوب يركز 

على حاجات العمالء والتحسين المستمر.
ويبدأتطبيقنظامالتكلفةالمستهدفةمنخاللتح
ديدالسعرالذييقودالسوق باعتبارهالسعرالمس
تهدف،وبناءعليهيتمتحديدالتكلفةالمستهدفة 
من خالل طرح الربحالمستهدفمنالسعرالمست
هدف،وبمقارنةالتكلفةالمستهدفةبالتكلفةاألول
ية يتبين أن هناك فجوة التكلفة، وتتضمنفجوة
التكلفةجزءيمكنتخفيضه،وآخراليمكنتخفيضه، 
وبناء على ذلك يتم تحديد التكلفة المسموح 
بها، وتتمثلعالقةاالرتباطبيننظام التكلفةالمس
تهدفةومحاسبةالترشيدفيأنمحاسبةالترشيد
لمستهدفةألنهيتضمن  لتكلفةا تستخدمنظاما
وهندسة  مجموعةمناألدواتمثلسالساللقيمة، 
المتزامنة  والهندسة  التصميم،  وإعادة  القيمة، 
يالتكلف والتيتعملعليسد فجوةالتكلفةوالوصوإلل

ةالمسموحبها. )المشهراوي، 2015: 58(
-2 أداة سلسة القيمة:

التحليل  "أداة  بأنها:  القيمة  سلسة  عرفت 
االستراتيجي المهمة التي تستخدمها إدارة من 
تشخيص مجاالت المنفعة، أو القيمة بالنسبة 
للعمالء وعملها على تخفيض كلف المنتجات 
طوال دورة حياتها من أجل الحصول عال فهم 
للشركة وروابطها مع  التنافسية  للميزة  أفضل 
)Blocher , 2010: 27(."مجهزيها وعمالئه
يللكلوظيفةأساسية وتتضمنسلسلةالقيمةالتحل
من وظائفأيشركةإالاألنشطةالمكونةلها،وكلنشا
ياتالتشغيليةالفرعيةالخاصةبه بهدفت طإالالعمل
حديدالمنفعةأوالقيمةالمضافةللعميلمنالمنتج.

)شجاع، 2015: 24-25(
كما تعد سلسلة القيمة من األساليب الحديثة 
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احتساب  خاللها  من  يتم  التكاليف  لتخفيض 
منها  الرئيسة  األنشطة  أساس  التكاليف على 
والفرعية من خالل اعادة هيكلة األنشطة بهدف 
تعظيم قيمة تلك األنشطة بدءاً من عملية شراء 
المواد األولية ولغاية تسليم المنتج للمستهلك، 
وأن عملية تحليل تكلفة األنشطة يساعد اإلدارة 
في التعرف على مقدار ما تمثله تكلفة كل نشاط 
ا بالكلفة اإلجمالية وبالتالي يتم التركيز على  قياسً
األنشطة ذات التكلفة المرتفعة قياسا باألنشطة 
االخرى، وبالتالي يتم البحث عن كل السبل التي 
وبالشكل  التكاليف  تلك  تخفيض  الى  تؤدي 
الذي يؤدي الى الحفاظ على نوعية المنتجات أو 
الخدمات الم قدمة، وبما يكفل لها تحقيق سلسلة 
القيمة ومنافسة المنشآت األخرى ، وكل ذلك 
ا عن االنشطة المراد  يتطلب خبرة وفهما واسعً
تخفيض كلفها فضالً عن ذلك فاألمر يتطلب 
المزيد من المعلومات للنظر في وضع المنشأة 
وماهي عالقاتها الداخلية والخارجية وكذلك األمر 
يتطلب قيام المنشأة بمقارنة تكاليف أنشطتها 
المماثلة لغرض  المنشآت  مع تكاليف أنشطة 

تحقيق الميزة التنافسية.
 ويمكن القول أن أسلوب تحليل سلسلة القيمة 
من أساليب إدارة التكلفة االستراتيجية الفعالة 
ميزة  تحقيق  على  الشركة  إدارة  تساعد  التي 
تنافسية من خالل التركيز على النواحي الخارجية 
والداخلية، وتحقيق التفاعل بينهما مما يمكن 
الشركة من مقارنة وضعها التنافسي مع مثيالتها 

من الشركات.)يوسف، 2009: 6(
تاسعاً: معوقات استخدام المحاسبة الرشيقة:

استخدام  دون  تحول  معوقات  عدة  يوجد 
يلي )كاظم،  ما  بينها  الرشيقة من  المحاسبة 

:)229 :2014
-1 االفتقارلعملية التدريب وعد فهم عمليات 
اإلنتاج، أن الوضع الحالي للعمليات التشغيلية 
سريعة التغير تتطلب من المحاسبين أن يجمعوا 

كل المهارات المحاسبية الصحيحة لغرض فهم 
العمل والقدرة على كسب المعرفة التامة للعمليات 
وهذه  التجارية  اإلصدارات  كل  ومتابعة  األولية 
النظرة هي أوسع من نظرة المحاسبة التقليدية. 
لتقريببيناألقسامالمختلفة؛فالعدي -2 االفتقار ل
دمنالشركاتتحددمواقعوظائفالمحاسبةالمالية
على مساحةبعيدةعنمواقعاإلنتاج،وأنتياراتالقي
مةتستبعداألقسامالوظيفيةالتقليديةبإلنمعظم
الشركاتال تجعاللمحاسبينيتفاعلونمعالعاملين 

بأقساماإلنتاج.
-3 يتطلبمنالمحاسباإلداريربطكالألرقامالتييح
صلعليهابالكشوفاتالماليةوتركعمليةالتكلفة الت
اريخيةفيإعدادقوائمهاالماليةالخاصةبالمنظمة.
بعض  تقوم  اذ  المهني  بالتفوق  الشعور   4-
المؤسسات المهنية الخاصة بالمحاسبة اإلدارية 
لنشر  الضرورية  والتقارير  المعلومات  بحجب 

ثقافة المحاسبة الرشيقة.
باً ما يكون وظائف المحاسبة والمالية في  -5 غال
النظم التقليدية ال ترتبط بالمنافع المتوقعة في 
صافي الدخل وهذا ال يحفز طرق تشغيلية جديدة.

Carnes & Hedin,2005: 31-32( (
-6 هناكافتقارللدعمواإلسنادالبحثيوالتعليميلم
نهجياتالمحاسبةالجديدة؛لذلكفإنإدارةاإلنتاجت
ستجيب لتطورالتقنياتالجديدةفياإلنتاج،ويكون
أقلدافعيةللمحاسبين؛لوضعخطواتاإلسنادوالد

عملهذهالتقنيات.
-7 هناك مبدأ أساسي في التصنيع الرشيق أي 
شيء ال يضيف قيمة ويحسنها ينبغي استبعاده، 
بيانات والمعامالت  وهذا يتضمن العديد من ال

والتقارير المتولدة من قبل المحاسبين.
التقليدية  المحاسبة  بين  االختالف  عاشراَ: 
والمحاسبة الرشيقة:)كاظم،2014: 231(،.
 Qingmin, y, Wang L., 2009: 3((،

))Cable, 2009: 27
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المحور الثاني: اإلطار العملي للدراسة:
- منهجية الدراسة: 

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضية الدراسة 
تم استخدام المنهج االستقرائي التطبيقي وذلك 

باتباع ما يلى:
المنهج االستقرائي: لتوضيح اإلطار النظري   1-
للمحاسبة الرشيقة وعالقتها بتخفيض التكاليف 
بهدف ترشيد اتخاذ القرارات، وتحديد متغيرات 
الدراسة باالستعانة بالمراجع والدراسات السابقة 

المتعلقة بالموضوع.
-2  المنهج التطبيقي:من خالل دراسة حالة 
شركات  الحلقاويإحدى  شركة  على  تطبيقية 
المقاوالت العاملةبقطاع غزة بفلسطين مع المشاركة 
الفعالة في مناقشة المسؤولين في تلك الشركة.

- مجتمع وعينة الدراسة:
   باعتبار أن الدراسة هي دراسة حالة فإن مجتمع 
المقاوالت  شركات  جميع  من  يتكون  الدراسة 
بفلسطين، أما عينة الدراسة فقد تم اختيار شركة 
الحلقاويإحدى شركات المقاوالت العاملة في قطاع 
بناء  غزة التي تعمل في مجال الصناعة والتجارة وال
ويمكن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة عليها. 

دراسة الحالة التطبيقية:
على  تطبيقية  حالة  دراسة  بإجراء  باحثان  ال قام 
العاملة  المقاوالت  الحلقاويإحدى شركات  شركة 
في قطاع غزة للتعرف على دور المحاسبة الرشيقة 
في تخفيض التكاليف بهدف ترشيد اتخاذ القرارات 

تالية: في الشركة وذلك باستخدام األدوات ال
-1 المالحظة والمقابالت الشخصية.

-2 بيانات وحسابات الشركة عينة الدراسة.
-3 أداةسلسة القيمة.

-4 أداةالتكلفة المستهدفة.
أوالً: المالحظة والمقابالت الشخصية:

التعريف بالشركة وطبيعة عملها:
المقاوالت    شركة الحلقاوي هي إحدى شركات 
تقع في محافظة رفح بقطاع غزة بفلسطين، وقد 
قانون  بمقتضي   1985 سنة  الشركة  تأسست 
الشركات لسنة 1929 وتعديالته، وهي عضو في 
اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وتعمل في مجال 
بلوك والباطون، ويتألف رأسمال الشركة  تصنيع ال
من )400000 $( أربعمائة ألف دوالر أمريكي 
مقسوما على )400000 سهم( أربعمائة ألف 
سهم، وقد قامت الشركة المذكورة بتنفيذ العديد 
من المشاريع خالل الفترة السابقة بقيمة تزيد عن 
)$10000000( عشرة ماليين دوالر أمريكي، 

 )www.wikimapia.org( :ومن غايات الشركة
والتعهدات  المقاوالت  مجال  في  العمل   1-
والخاصة  العامة  المشاريع  وتنفيذ  واإلنشاءات، 
ومقاوالت األبنية واإلسكان واإلعمار، والدخول في 

المناقصات بما يحقق هذه الغاية.
والمباني  العقارات  واستئجار  امتالك    2-
والمعدات واآلالت واألجهزة ووسائل النقل واآلليات 

الالزمة لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها.
بيع  العامة من  التجارة  العمل في مجال   3-

وشراء واستيراد وتصدير البضائع بوجه عام.
العمل في مجال الصناعة واإلنتاج بما يحقق   4-

مصلحة الشركة ومنفعتها.
باحثان بعدة زيارات ميدانية إلى مقر  وقد قام ال
الشركة كما قاما بإجراء مقابالت شخصية مع بعض 
ومسؤول  التنفيذي،  المسؤول  وهم:  المسؤولين 
على  التعرف  بغرض  المالي  والمسؤول  اإلنتاج، 
المحاسبي  المستوى  على  الشركة  عمل  طبيعة 
واإلنتاجي ومدى توافق العمل مع نظام المحاسبة 

الرشيقة.
باحثان ما يلي: وقد الحظ ال

-1 إن أنشطة الشركة تصنف في ثالثة مجاالت 
كالتالي:

أ- مجال المقاوالت: يتم الدخول في مناقصات لعمل 
مباني ووحدات سكنية وإنشاءات.

لبلوك  ب- مجال اإلنتاج: يوجد بالشركة مصنع ل
اإلسمنتي.

بناء المختلفة.  ج- مجال المتاجرة: بمواد ال
-2 يوجد عدة معوقات تعمل على تعطيل سير 
العمل بالشركة معظمها مرتبطة بالظروف السياسية 
كالحصار وأغالق المعابر التي تفرضه قوات االحتالل 
تيار الكهربائي  على قطاع غزة منذ 2006 وانقطاع ال

المستمر على قطاع غزة.
بلوك  ال اإلنتاج  خط  على  الدراسة  تقتصر   3-
المختلف   بأحجامه  العاديّ  أو  المفرغ  اإلسمنتي 

كبير، وسط ، صغير. 
   انخفاض تكلفة اإلنتاج:

   تتميز الشركة بكونها وحدة إنتاج متكاملة مما 
يوفر لها تكلفة منخفضة ويعطيها مرونة تنويع 
منتجاتها، وتقصر الدراسة على خط اإلنتاج بلوك 
كبير ووسط وصغير وكما هو مبين تكاليف صنعها 
في الجداول أدناه، علماً أن جميع المبالغ بعملة 
اً  ي الشيكل )اإلسرائيلية( وهي العملة المتداولة محل
في قطاع غزة بفلسطين (الدوالر = 3.7 شيكل (.

وفيما يلي بيانات التكاليف واألسعار كالتالي:
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ويوضح الجدول 2 ، 3 ، 4 معدل صرف المواد وأسعار المواد والسعر الكلى كالتالي:
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مصاريف التشغيل لخطوط اإلنتاج:
بلوك لعام 2016 حسب القوائم المالية للشركة بلغت 1233500 شيكل وهي  مجمل تكاليف إنتاج ال
موزعة حسب الجدول رقم )5( حيث تقوم بإنتاج التفاصيل المذكورة في الجدول وبجميع المصاريف الخاصة 

بالتشغيل مباشرة على اإلنتاج.
بلوك لعام 2016 فإن الجدول رقم )5( عدد الوحدات المباعة ويتم  أما اإليرادات التي تحققت من بيع ال

بيع. احتساب اإليرادات المتحققة من عملية ال
بلوك بأحجامه المختلفة. والجدول أدناه يبين الخطة السنوية إلنتاج ال  
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بلوك أحجام كبير،  متوسط، صغير  لعام 2015 نتيجة أعمال إنتاج ال
بيع واألرباح المتحققة لعام 2015 كالتالي: يبين الجدول التالي التكلفة اإلجمالية وسعر ال

باحثان  هذه األرباح يمكن زيادتها حسب رأى ال
باستخدام أدوات المحاسبة الرشيقة التي يتم 

تطبيقها كالتالي:
بلوك بأحجامه  - اإليرادات المتحققة من إنتاج ال

المختلفة لعام 2016 :
يوضح الجدول رقم)6( عدد الوحدات المباعة 
بيع واإليرادات المتحققة من عملية  وأسعار ال
بلوك  بيع وأن اإليرادات المتحققة من إنتاج ال ال
حسابات  إلى  استنادا  المختلفة  بأحجامه 
الشركة لعام 2016 بلغت 124250 شيكل 
ويتم تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة )سلسلة 

القيمة(.
- مراحل صناعة الطوب اإلسمنتيّ:

بلوك أحجام كبير،         فيما يلي مراحل تصنيع ال
متوسط، صغير وتم احتساب وقت العمليات 
وبإشراف  اإلنتاج  لمرحلة  إجمالي  بشكل 
المسؤولين واستنادا إلى المشاهدات اليومية 
إنتاج  بلغ  حيث  اإلنتاجية  العمليات  لسير 

المصنع كالتالي:
بلوك كبير 20/20 = 3.3 بلوك في   -

الدقيقة
في  بلوك   5  = 15/20 بلوك وسط   -

الدقيقة.
بلوك صغير 10/20 = 6.7 بلوك في   -

الدقيقة.
مع  لتتوافق  اآلالت  برمجة  اعادة  يتم  حيث 

المنتج حسب خط اإلنتاج المراد إنتاجه.
الجودة،  اإلسمنتي  الطوب  صنع  ويتطلب 
والمتانة، ولضمان ذلك يمرّ بعدّة مراحل، وهي:

اختيار المكوّنات: ينتج الطوب اإلسمنتيّ   1-
ها: اإلسمنت، والماء،  من خلط عدّة مواد وأهمّ

والرمل، والحصمة السمسمية.
وضع  قبل  الخرسانة:  مكوّنات  خلط   2-
المكوّنات في الخالط يجب التأكد من أن تكون 
المقادير مطابقةً لمواصفات الطوب اإلسمنتي 
تالية تكفي  بناء، والمقادير ال المستخدم في ال
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لصنع 50 بلوك متوسط، وزن كلّ واحدةٍ 12 
كيلوغراماً.
 المقادير:

- 220 كيلو من رمل سافية.
- 50 كيلو من اإلسمنت.)1 كيس(.

 - 330  كيلو من الحصمة السمسمية.
- ماء بمقدار 500 لتر في الصيف 300 لتر 

في الشتاء. 
في  المقادير  هذه  توضع  الطريقة:   3-
الخالط الكهربائيّ وهو عبارةٌ عن حوضٍ يشبه 
السلة بقطر1.5مترٍ، ويحتوي على أذرعِ خلطٍ 
ى تخلط جميع المواد جيدًا لتصبح  بداخله حتّ

متماسكة.
الخلطة  بعد تشكل  الطوب:  تشكيل   4-
ة، 

ّ
اإلسمنتية يتمّ نقلها بواسطة العربات اليدوي

بدورها  والتي  ماكنة  في  الخلطة  توضع  ثمّ 
تصبها في قوالب معدنيةٍ، وبعد سكب المادة 
ى يخرج متماسكاً  يتمّ كبس القالب جيداً حتّ

حسب المواصفات المطلوبة. 
تجفيف الطوب: تحتاج الطوبة الواحدة   5-
بعد إخراجها من القالب إلى مدّة ثالث ساعات 

ى تجفّ، وبعد أن تجف تسقى بالماء ثالث  حتّ
نقل الطوب 

ُ
مرات في اليوم مدّة يومين فقط، ثمّ ي

يتم ربطه  على قواعد خشبية )طبالي خشب( ل
بناء. وشحنه إلى مكان ال

*معلومات عامة:
 - عند إنتاج الطّوب اإلسمنتي ال يستخدم في 

بناء إالّ بعد سبعة أيام من إنتاجه وجفافه. ال
الطوب  تشكيل  لماكنة  صيانة  عمل  يتمّ    -

وكبسه كلّ ستة شهور 
من  صناعتها  يتم  التي  الطوب  أنواع  من   -

الخرسانة، وهي األكثر انتشاراً:
بلديّ.  - الطوب ال

- الطوب المفرغ أو العاديّ.
- طوب األسقف. 
- طوب الديكور.

تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة في الشركة 
عينة الدراسة:

أوال- سلسلة تيار القيمة: 
بيانات حول  لرسم خارطة تيار القيمة تم جمع ال

تالية: المجاالت ال



60

العملية  لسير  اليومية  المشاهدات  من خالل 
اإلنتاجية وبالتعاون مع المسؤولين في األقسام 
بلوك  ال وهو  الشركة  منتجات  أحد  اختيار  تم 
اإلسمنتي الذي يعتبر منتجا رئيسيا فيها وتم 
بلوك  متابعة اإلنتاج وتبين أن عملية اإلنتاج ال

اإلسمنتي تمر بعدة مراحل كالتالي:
-1 اختيار خط اإلنتاج:

بلوك  ال وهو  الشركة  منتجات  أحد  اختيار  تم 
اإلسمنتي الذي يعتبر منتجا رئيسيا فيها لوجود 
العمالء  المنتج من  دائم علي هذا  طلب شبة 
والذى يتم إنتاجه كامال في الشركة، حيث قام 
بيانات المرتبطة بالمصروفات  باحثان بجمع ال ال

واإليرادات وسير عملية اإلنتاج.
-2 تدفق المعلومات:           

العمالء  طلب  خالل  من  اإلنتاج  عملية  تبدأ 
والشركة لهذ المنتج أو من خالل التنبؤ بحدوث 
طلب على المنتج أو من قبل قسم التسويق أو 

وجود جدولة على اإلنتاج.
-3 المواد األولية:

استناداً إلى جدولة اإلنتاج يتم استالم المواد 
يتم خلط مكوّنات الخرسانة  الخام من المخزن ل
المقادير في  وفق مقادير محددة توضع هذه 
الخالط الكهربائيّ ثم يتمّ نقلها بواسطة العربات 
ة، لتوضع الخلطة في ماكنة والتي بدورها 

ّ
اليدوي

يةٍ، وبعد سكب المادة  تصبها في قوالب معدن
ى يخرج متماسكاً  يتمّ كبس القالب جيداً حتّ

حسب المواصفات المطلوبة. 
 سلسة قيمة البلوك:

بيانات  وال القيمة  تيار  خارطة  رسم  من خالل 
الضياع  ومواقع  عنها  الناتج  والمعلومات 
المحاسبة  أدوات  إلى  واستناداً  العملية  في 

الرشيقة التي تم تطبيقها في شركة الحلقاوي 
للمقاوالت- عينة الدراسة -تم  تحديد الطاقات 
المتاحة للعمل ونسبة االستغالل المتاحة وعدد 
وبيان  إنتاجي  خط  لكل  المطلوبين  العاملين 
الطاقات الفائضة إن وجدت، أن عدد الماكينات 
المستخدمة في خط اإلنتاج 2 ماكنة على النحو 

التالي:
- ماكنة الخلط.

- ماكنة الكبس.   
- التجفيف.

- النقل .
* الطاقة المتاحة للمصنع = الطاقة اإلنتاجية 

/ الوقت الكلي المتاح لإلنتاج.
* الطاقة اإلنتاجية = 2071 بلوك كبير وسط 
وصغير يوميا حسب اإلنتاج الفعلي سنة 2016.
* الوقت الكلى المتاح لإلنتاج  = 8 عمال * 7 

ساعة *  60 دقيقة = 3360 دقيقة.
بلوك   0.62  = دقيقة   3360  /  2071=
إنتاجية كل عامل في الدقيقة بواقع 37 بلوك 

في الساعة
    وبعد المداولة مع الفنيين والمشرفين على 
العمل قامت الشركة بتطبيق مقترح تخفيض 
والمشاهدة  التجربة  طريق  عن  العمال  عدد 
وقياس كمية اإلنتاج وبيان أثر التخفيض إذا 
االختبار  ومع  سلبي  أثر  بدون  بياأو  سل كانت 
الفنيين بشكل  الدقيقة وبإشراف  والمشاهدة 
دقيق تم التوصل إلى العدد األمثل للعمال بحيث 
ال يؤدى إلى عرقلة العمل أو التأثير على كمية 

اإلنتاج وعلى النحو التالي:
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بلوك، وتخفيض عدد العمال في كل ماكينةلسنة 2016 كالتالي: والجدول التالي يبين ملخص لتكاليف ال

نتائج المبينة في الجدول أعاله يتبين  من خالل ال
أنه لكل مرحلة من مراحل اإلنتاج تحتاج إلى عمال 
لباحثين  عدد 2 أو 3 حسب المشاهدات اليومية ل
بأعمال أخرى داخل  تكليفهم  وكذلك من أجل 

الشركة أو لسد العجز بخط إنتاج اخر.
القيمة  تيار  والهدف األساسي من رسم خارطة 
بلوك وذلك من أجل تمكين الشركة من توثيق  ال
الوقت الرئيس الحاليومستوي المخزون وأوقات 
دورة اإلنتاج ووقت انتظار اإلنتاج الكلي للمنتج 
عينة الدراسة. وبذلك فإن الشركة تكون قد وفرت 
مبلغ 2500 شيكل من كلفة اإلنتاج الكلي، كون 

اإلنتاج  استبعادهم على خط  تم  الذين  العمال 
ال يضيفون قيمة لإلنتاج وأن عدد العمال الذين 
تم استبعادهم )2( وأن معدل رواتبهم 1250 
شيكل بالشهر وبذلك يتم استبعادهم من خط 
اإلنتاج مدار البحث وتكليفهم بمهام أخرى تخدم 

الشركة. 
والختبار تخفيض عدد العمال ومدى تأثيره على 
سير العمل تم تطبيقها على الربع الثاني من سنة 
2016 للتجربة وتم مقارنته بالربع األول من سنة 
بيان مدى فاعلية المقترح من عدمه كما  2015 ل

يلي:
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والجدول التالي يبين تكلفة الطن الواحد:
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في الجدول أعاله نالحظ كمية اإلنتاج بنفس عدد العمال دون تغيير للربع األول من 
سنة 2016 وفي الجدول أدناه تم تخفيض عدد العمال بالعدد الذي تم اقتراحه على 

الشركة الختبار مدى تأثير التخفيض على كمية اإلنتاج.

في الجدول أعاله نالحظ كمية اإلنتاج بنفس عدد العمال الذي تستخدمه الشركة دون تغيير 
للربع الثاني من سنة 2015 وفى الجدول أدناه تم تخفيض عدد العمال بالعدد الذي تم اقتراحه 

على الشركة الختبار مذي تأثير التخفيض على كمية اإلنتاج.
بيان  من الجدول أعاله يتبين لدينا انخفاض التكلفة بعد تطبيق المقترح بتخفيض عدد العمال، ول

الوفورات المتحققة بتكلفة اإلنتاج تم مقارنة التكاليف كما مبين بالجدول أدناه:
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من الجدول أعاله نالحظ تم تخفض عدد العمال إلى 6 عمال ولم يتأثر اإلنتاج وتم إنتاج الطلبيات في وقتها 
المحدد دون تأخير، واستنادا إلى ذلك تكون مجمل الوفورات المتحققة للشركة قد زادت.

باحثان مراحل اإلنتاج بتفاصيلها الدقيقة للوقوق على أماكن الهدر بالوقت ومحاولة اختصار  وبعد تتبع ال
مراحله أو استبعاد المراحل التي يمكن اختصارها من عمليات سير اإلنتاج، اتضح أن كل المراحل أساسية 
باحثان  وال يمكن اختصار مرحلة من المراحل حيث يؤثر سلبا على سرعة اإلنتاج وجودته، لذلك اكتفى ال

بمقترح تقليل عدد العمال كما تم شرحه أعاله.
اختبار الفرض األول: تم قبول الفرض األول "يوجد دور ألداة سلسلة القيمة في تخفيض التكاليف بهدف 
ترشيد اتخاذ القرارات" ولكن الشركة ال تقوم بتطبيق أداة سلسة القيمة، ويمكن لشركة الحلقاويللمقاوالت- 
عينة الدراسة القيام بتطبيقها نظراً إلمكانية تقسيم الشركة إلى تيارات قيمة محددة بحسب المنتجات 
التي تنتجها والتي تشمل كافة الخطوات والعمليات الالزمة لتوصيل المنتج النهائي ليد المستهلك.                                                          

ثانيا: التكلفة المستهدفة:
تعتبر التكلفة المستهدفة هي اقصى تكلفة مسموح بها لكي تحقق نموا في المبيعات وتحقق ربحا 
بلوك  وأنها موجهة نحو العميل بصورة خاصة. ومن خالل المشاهدات واللقاءات مع أصحاب شركات بيع ال
لالطالع على المكونات والنوعية والسعر وإجراء مقارنة بين ما تنتجه الشركة عينة الدراسة وما هو موجود 
في األسواق المحلية بهدف تحديد السعر المستهدف تبين أن هناك اختالف في أسعار بيع المنتجات كما 
في جدول رقم ) 12 ( وأن سبب االختالف نوعية المواد األولية من قبل الشركة كونها ذات مواصفات أعلى.                                                           
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ية التي تستخدمها وتكاليف  ويمكن للشركة عينة الدراسة تتبع اإلجراءات اآلتية لتقليل تكلفة المواد األول
ثابتة ومن ثم تخفيض القيمة  النقل أو زيادة اإلنتاجية بنفس الوقت المتاح للعمل على خفض التكاليف ال

لبلوك وتوفير مبالغ وتكون منافسة في األسواق كما يلي:               ية ل اإلجمال
-1 إنأهم ما يميز الشركة عينة الدراسة هو جودة المنتج ولهذا ال يمكن تخفيض التكاليف على حساب الجودة.                                                            
-2 يمكن توفير التكاليف باستخدام إسمنت بورتالندى بسعر 780 شيكل للطن بدال من إسمنت نيشرأو 
تركى بسعر 800 شيكل للطن  وبنفس الجودة حسب رأي الفنيين في الشركة وبذلك يمكن توفير 20 

شيكل للطن الواحد بواقع 600 طن الطاقة اإلنتاجية * 20 = 12000 شيكل.               
-3 يمكن للشركة استخدام ضاغط هواء )كمبريسور( يعمل بالوقود أو الكهرباء لتالفي التوقفات الناتجة 

تيار الكهربائي وبذلك تزيد الطاقة اإلنتاجية وزيادة المبيعات. عن انقطاع ال
الوفورات المتحققة من تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة.                                         

من خالل الجدول التي تم استعراضها في الدراسة تبين ان ألدوات المحاسبة الرشيقة أثر مباشر وغير مباشر 
في تخفيض التكاليف كما هو مبين في الجدول التالي:                            
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من هذا الجدول نستنتج أن تطبيق أدوات المحاسبة 
الرشيقة تؤدي إلى تخفيض التكاليف بهدف ترشيد 

القرارات.
اختبار الفرض الثاني: تم قبول الفرض الثاني "يوجد 
دور ألداة التكلفة المستهدفة في تخفيض التكاليف 
بهدف ترشيد اتخاذ القرارات"،ولكن الشركة ال تدرك 
أهمية أداة المحاسبة الرشيقة )التكلفة المستهدفة( 
والدور المباشر التي تقوم به في تخفيض التكاليف في 
شركات المقاوالت بهدف ترشيد القرارات وتقليل الهدر 
والضياع في الوقت والموارد، ويمكن للشركة عينة 
الدراسة أن تقوم بتطبيقها نظراً لسهولتها وبساطتها 
إلى جانب توفيرها معلومات فعلية عن تكاليف كل 

تيار للقيمة.
تالية: نتائج ال باحثان إلى ال نتائج والتوصيات: توصل ال ال
نظام  باستخدام  تقوم  الدراسة  عينة  الشركة   1-
التكلفة المعيارية التقليدي وال تقوم بتطبيق المحاسبة 
المحاسبة  بأهمية  إدراكها  لعدم  وذلك  الرشيقة، 
الرشيقة لما لها دور مباشر في تخفيض التكاليف 
في شركات المقاوالت بهدف ترشيد القرارات وتقليل 

الهدر والضياع في الوقت والموارد.
-2 يمكن تطبيق أدوات المحاسبة الرشيقة )سلسة 
القيمة – والتكلفة المستهدفة(  بالشركة عينة الدراسة 
نظراً إلمكانية تقسيم الشركة إلى تيارات قيمة محددة 
بحسب المنتجات التي تنتجها والتي تشمل كافة 
الخطوات والعمليات الالزمة لتوصيل المنتج النهائي 
ليد المستهلك.                                                          

التوصيات:
يه الدراسة من نتائج يوصى  من خالل ما توصلت إل
باحثان القائمين على إدارة الشركة عينة الدراسة  ال

بالتوصيات اآلتية:
تطبيق  تقوم  أن  الدراسة  عينة  الشركة  على   1-
أدوات المحاسبة الرشيقة )سلسة القيمة – والتكلفة 
المستهدفة(  بدالً من استخدام نظام التكلفة المعيارية 
نظراً لسهولته وبساطته إلى جانب توفيرها معلومات 
أماكن  للقيمة،وتحديد  تيار  فعلية عن تكاليف كل 

الهدر والضياع والقضاء عليه.
المحاسبة  العمل على استخدام أدوات  -2 ضرورة 
الرشيقة وخاصة سلسلة القيمة والتكلفة المستهدفة 
لما لها دور مباشر في تخفيض التكاليفوترشيد اتخاذ 
الوقت  التقارير بوضوح وسهولة في  القراراتوإعداد 
المناسب، كما تساعدها في عملية التقويم وتحقيق 

أهدافها االستراتيجية.
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