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 طار مقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية إ
 فى مصر  ىقطاع الصناعالعمى  دراسة نظرية تطبيقية 

 1د. احمد محمود حفنى مصطفى 
 : البحثممخص 

فى نظم االنتاج االنسيابى  ىذه الدراسة الى وضع اطار لممحاسبة االدارية يتوافق ويتكامل مع مفاىيم  تيدف
الصعوبات يتغمب عمى ، و نظم االنتاج االنسيابى  الشركات الصناعية المصرية ، يساعد فى تحقيق متطمبات 

.ولتحقيق اىداف الدراسة االنسابيةاالنتاج  الى بيئةمن بيئة االنتاج التقميدية التى تقابل تحول الشركات الصناعية 
تم مراجعة اىم ماورد  بالفكر المحاسبى ، لموصول الى االطار المفاىيمى لممحاسبة االدارية االنسيابية ، وفى 

استمارة استقصاء وزعت عمى مجتمع الدراسة المكون من القطاع  521الجانب التطبيقى من الدراسة تم تصميم  
(  SPSSاستمارة منيا ، وقام الباحث باستخدام البرنامج االحصائى ) 86، وتم استرجاع المصرى   ىالصناع

وقد اظيرت نتائج الدراسة انو فى تحميل البيانات واختبار الفرضيات   T-Testومعامل الفا كرونباخ  واختبار 
، فى الشركات الصناعية نسيابى نظم االنتاج اال محاسبة االدارية ومفاىيم لم النظم التقميدية   اليوجد توافق بين
كذلك اوضحت نتائج  .نظم االنتاج االنسيابى  نظم المحاسبة االدارية اذا تم التحول الىى بتعديالت والبد من اجراء 
التكمفة  –) تكاليف تدفق القيمة المقترح اطار المحاسبة االدارية االنسيابية  ادوات  توافق بين الدراسة انو يوجد

وكان من اىم  فى الشركات الصناعية المصرية .نظم االنتاج االنسيابى  االنتاج الفورى ( وبين  –المستيدفة 
ممحاسبة االدارية الى االطار التقميدية ل نظمالضرورة تحول الشركات الصناعية المصرية من توصيات الدراسة 

استخدام الشركات الصناعية المصرية ادوات المحاسبة االدارية االنسيابية  و‘ النسيابية المقترح لممحاسبة االدارية ا
فى عممية التخطيط والرقابة لإلنتاج لمتقميل من تكاليف االحتفاظ بالمخزون ، وزيادة المرونة االنتاجية ، والتحسين 

 المستمر لعمميات الشركة .
 

نظام   تكاليف  -المحاسبة االنسيابية –المحاسبة االدارية  –بى نظم االنتاج االنسيا : الكممات المفتاحية 
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A framework of lean managerial accounting-Atheoretical 

and empirical study on the Industrial sector in Egypt  

Abstract 
The study aims at setting a framework for Lean Managerial Accounting in the 

Egyptian industrial companies that helps in meeting the requirements of  the lean 

systems, and facing the difficulties that impede the transformation of the Egyptian 

industrial companies to shift into the lean production environment. To achieve the 

objectives of this study, the theoretical background focused on the conceptual 

framework for lean Managerial Accounting, the tools of accounting for lean 

production, and managerial accounting strategies and tactics will be studied. On the 

practical side the study designed 120 surveys, of which 86 were filled, and distributed 

them on the sample of the study which is consisting of employees of the Egyptian 

industrial companies. Using the statistical program (SPSS), alpha Cronbach and a 

sample T-Test to analyze the data and test the hypotheses, the results of the study 

showed that traditional managerial accounting methods are inappropriate for the basis 

of lean production, and that companies and business organizations are required to 

change and adjust their current regulations, policies and work rules when they need to 

adopt lean production. Also, it was observed that the Lean Managerial Accounting 

methods involved in the study (value stream costing, target cost and just in time) are in 

line with lean systems in Egyptian industrial companies. The study recommended that 

Egyptian industrial companies need to shift from the traditional Managerial accounting 

to lean Managerial Accounting, as well as the need to use a framework for Lean 

Managerial Accounting in the process of planning and controlling production to 

reduce the cost of holding inventory and increase the production flexibility and 

continuous improvement of companies’ operations. 

  

Keywords: Lean Production, Managerial Accounting, Lean Accounting, Value 

Streem Costing (VSC) ,TargetCosting (TC), Just in Time(JIT)   
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 طبيعة المشكمةاوال : 
تواجهههو المنشهههتت االقتصهههادية فهههه الوقهههت الهههراىن العديهههد مهههن التحهههديات سهههواء الخارجيهههة وفهههه مقهههدمتيا حهههدة 
وعالميههة المنافسههة أو الداخميههة وفههه مقههدمتيا نظههم التصههنيع الحدي ههة. ولكههه تههتمكن ىههذه المنشههتت مههن مواجيههة تمههك 

 ممارسههات جيههة الحدي ههة والتههه فههه مقههدمتيا التحههديات كههان لزامههًا عمييهها اتبههاع مجموعههة مههن ا سههاليب ا داريههة وا نتا
 وذلك بيدف تحسين ا داء.نظم االنتاج االنسيابى 

عمهى ا داء، تشهير نتهائج العديهد مهن الدراسهات  2ممارسهات الهنظم االنسهيابيةوفه محاولة لدراسة أ ر تطبيق 
إلى وجود أ ر إيجابه عمى تحسين ا داء سواء عمى المستوى التشغيمه أو عمى المستوى التنظيمهه. فعمهى مسهتوى 

تعمههل عمههى زيههادة الجههودة، زيههادة نظههم االنتههاج االنسههيابى  ممارسههات ا داء التشههغيمى أشههارت عههدة دراسههات إلههى أن 
 ,Cua, MeKone)ة المرونههة، تخفههيض وقههت ا نتههاج، تخفههيض المخههزون، وتخفههيض التكههاليف ا نتاجيههة، زيههاد

Schroeder, 2001; Furlan, Vienli, & Pont, 2011; Shah & Ward, 2003) أمها عمهى مسهتوى ،
يادة تعمل عمى زيادة الربحية، ز نظم االنتاج االنسيابى  ممارسات ا داء التنظيمه فقد أشارت عدة دراسات إلى أن 

 ,Elshahat, 2012; Fullerton & Wempe)حجهم المبيعهات، زيهادة الحصهة السهوقية، وزيهادة رضها العمهالء 

2009; Furlan, Vienli, & Pont, 2011). 

نظههم االنتههاج  ممارسههات وعمههى الههرنم مههن تعههدد الدراسههات التههه جههاءت نتائجيهها مؤيههدة لوجههود أ ههر إيجههابه ل
أن ىنهاك دراسهات أخهرى أ بتهت فشهل ىهذه الممارسهات فهه  نيرمه والتنظيمه، عمى كل من ا داء التشغياالنسيابى 

، كذلك جاءت نتائج دراسات أخرى تشير إلى أن أ هر (Bhasin, 2012)تحقيق أ ر إيجابه عمى ا داء التشغيمه 
 & Tillema. ويؤكهد ذلهك (Sale & Inman, 2003)ىذه الممارسات عمى ا داء الماله يعهد أ هرًا نيهر جوىريهًا 

Van der Steen ,2015))  واالبتكهارات  االنسهيابى الهذي يشهير إلهى وجهود أدلهة حاسهمة عمهى أن تطبيهق ا نتهاج
المشابية ال ينجح دائمًا. ىذا وقد ذكرت الدراسات مجموعة مهن ا سهباب المحتممهة وراء اخهتالف النتهائج بشه ن أ هر 

، نظههم نظههم االنتههاج االنسههيابى  الجزئههه لممارسههات عمههى ا داء منيهها التطبيههق نظههم االنتههاج االنسههيابى  ممارسههات 
 ,Fullerton & Wempe)الرقابهة ا داريهة التقميديهة والتهه تعهد ممارسهات المحاسهبة ا داريهة العمهود الفقهري ليها 

2009; Tillema & Van der Steen, 2015). 

مهههع ممارسهههات نسهههيابى نظهههم االنتهههاج اال ممارسهههات تشهههير العديهههد مهههن الدراسهههات إلهههى أن التطبيهههق المتهههزامن ل
 synergisticىهههو الهههذي يهههؤدي إلهههى تحسهههين ا داء كنتيجهههة لت هههر التضهههافري أو التعهههاونه المحاسهههبة االداريهههة ،

effects  فيما بينيا، وذلك نظرًا لمعالقة االعتمادية فيما بين ىذه الممارسات وبعضيا البعض(Furlan, Vienli, 

& Pont, 2011; Shah & Ward, 2003; Hofer, Efoglu, & Hofer, 2012; Nawanir, Teong, & 

                                           
منيا المرن ، الخالى من الفاقد ، بدون فاقد ، ترشيد الفاقد ، الرشيق    Leanاطمقت الدرسات العربية عدة مسميات كمرادف لمصطمح  2

،االنسيابى ، ويفضل الباحث استخدام المرادف االخير نظرا لقدرتو عمى عكس واظيار جوىر وىدف ىذه المنيجية ، وعمية سيقوم 
او النظم االنسيابية  عن   سمى االنتاج االنسيابى، وم  Lean Thinkingالباحث ياستخدام مسمى التفكير االنسيابى لمتعبيىر عن مصطمح 

Lean Production   ،Lean Manufacturing  . 
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Othman, 2013) المحاسههبة نظههم تطبيههق  دون نظههم االنتههاج االنسههيابى  ممارسههات . وبالتههاله فهتن تطبيههق بعههض
 قد يحد من قدرتيا عمى تحسين ا داء. االدارية المناسبو ليا 

محاسهبة ا داريهة التقميديهة تعههوق التقميديههة لم نظمالهإلهى أن ومهن حيهث نظهم الرقابهة ا داريههة فتشهير الدراسهات 
إلهى أن ىهذه الهنظم تعهد  Johnson (2006)، لدرجهة يشهير معيها نظم االنتهاج االنسهيابى  نجاح تطبيق إستراتيجية 
إلهى أن  Abdel-Maksoud, Dugdale, & Luther (2005). كهذلك يشهير االنسهيابى العدو رقم واحد لإلنتاج 

قميدية لقياس ا داء المالى لم تعد تفه بمتطمبات البيئة الصهناعية الحدي هة، وأنهو يجهب التوسهع فهه مقهاييس النظم الت
 & Carnes)ا داء لتشههمل المقههاييس نيههر الماليههة. ىههذا وقههد تعرضههت تمههك الههنظم لمعديههد مههن االنتقههادات منيهها 

Hedin, 2005: Kennedy & Prewer, 2005; Maskell & Kennedy, 2007): 

يقههدم نظهههام التكهههاليف المعياريهههة تقههارير انحرافهههات متههه خرة، ممههها يفقهههدىا منفعتيهها فهههه اتخهههاذ القهههرارات التحسهههينية  -
الفورية. كذلك قد تدفع انحرافات الحجم المديرين إلى اتخاذ قرارات تؤدى إلى زيادة ا نتاج وتكدس المخزون، 

 وىو ما يتعارض مع فمسفة النظام اآلنه.
عمى تقديم معمومات حول تكاليف المنتجات، فهه حهين تقهوم الشهركات ية لممحاسبة االدارية النظم التقميدتركز  -

بتنظههيم عممياتيهها فههه شههكل مسههارات لمقيمههة، ولههذلك فيههى تركههز  نظههم االنتههاج االنسههيابى  التههه تتبههع منيجيههة 
 .اىتماميا عمى تكاليف مسارات القيمة 

يم اسهتغالل الطاقهة القصهوى المتاحهة قهد يتعهارض مهع فمسهفة عمى تعظالنظم التقميدية لممحاسبة االدارية  تركز -
 الخاصة بتخفيض المخزون إلى أدنى حد لو. نظم االنتاج االنسيابى  منيجية 

التركيههز عمههى ا نشههطة الداخميههة مههع عههدم االىتمههام الكههافه بعالقههات الشههركة الخارجيههة والتههه تعتبههر موضههوع  -
 .نظم االنتاج االنسيابى  سات اىتمام كبير بالنسبة لمشركات المطبقة لممار 

عمى قيهاس ا  هر المهالى لمتحسهينات التشهغيمية المصهاحبة لتطبيهق النظم التقميدية لممحاسبة االدارية عدم قدرة  -
 .نظم االنتاج االنسيابى  ممارسات 

عمههى  عمههى تخفههيض التكههاليف بههداًل مههن خمههق قيمههة لمعميههل، والتركيههزالههنظم التقميديههة لممحاسههبة االداريههة تركيههز  -
ا داء المههاله بصههورة أكبههر مههن ا داء نيههر المههاله فههه الوقههت الههذي يعههد فيههو ا داء نيههر المههاله ىههو المحههرك 

 الرئيس لتداء الماله.
المحاسهههبة ا داريهههة أحهههد ركهههائز البنيهههة التحتيهههة التهههه تعتمهههد عمييههها الشهههركات فهههه تهههوفير  نظهههم ونظهههرًا لكهههون 

(، فقهد حاولهت العديهد مهن الدراسهات اختبهار العديهد مهن ىهذه 2118شهينى، المعمومات الالزمة التخهاذ القهرارات )الشي
اطههار ، واقتههراح نظههم االنتههاج االنسههيابى  الممارسههات لمتعههرف عمههى مههدى توافقيهها مههن عدمههو مههع مبههادئ وممارسههات 

 (.2118)زنمول،  نظم االنتاج االنسيابى  توافق مع ي لممحاسبة االدارية االنسيابية 
 العرض السابق الستخالص مشكمة البحث عمى النحو التالي:ىذا ويمكن تمخيص 

عمههى مسههتوى ا قسههام نظههم االنتههاج االنسههيابى  ىنههاك فجههوة كبيههرة فههه أداء المنشههتت الصههناعية التههه طبقههت 
كتستراتيجية شهاممة تعتقنيها المنشه ة ككهل  نظم االنتاج االنسيابى  ا نتاجية فقط وبين تمك الته قامت بتطوير  قافة 
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(Aberdeen Group, 2006) وجههود اطههار  يسههتمزم نظههم االنتههاج االنسههيابى  . وىههو مهها يعنههى أن نجههاح تطبيههق
 & Maskell) نظهم االنتهاج االنسهيابى  مناسهب لبيئهة  ) المحاسهبة االداريهة االنسهيابية (ممحاسهبة ا داريهةل مقترح 

Kennedy, 2007) الههنظم التقميديههة لممحاسههبة  م نظهه، نيههر أن ىنههاك العديههد مههن الشههركات مازالههت تعتمههد عمههى
فه تحسهين نظم االنتاج االنسيابى  ، وىو ما قد يحد من فعالية (Tillema & van der Steen, 2015)االدارية 

ا داء التشغيمه والتنظيمه. كذلك فعمى المستوى التطبيقه لم تتمكن العديد من الشركات فه محاوالتيا لتطبيهق كهل 
الخاصهة االدوات عهدد فييها تالتهى ت) االسهتراتيجية  المحاسبة ا دارية نظم أو نظم االنتاج االنسيابى  ممارسات من 

 وضههع اطههار مقتههرح لممحاسههبة االداريههة االنسههيابية  ( مههن تحقيههق النجههاح المتوقههع منيهها، وىههو مهها يههدعوا إلههى بالقيههاس 
 .نظم االنتاج االنسيابى  يتوافق ويتكامل مع 
نظم االنتاج عمى النظم التقميدية لممحاسبة االدارية ا  ر السمبه لممارسات  كمة البحث تتمثل فيوبالتالى فإن مش

المحاسبة ا دارية  إطار مقترح عن وا داء التشغيمه والتنظيمه. وىو ا مر الذي يدعو لمبحث االنسيابى 
وىو ما لم  ،لتحسين أداء الشركات الصناعية نظم االنتاج االنسيابى  ممارسات فه زيادة فعالية يسيم  االنسيابية 

 صريةلمتتناولو الدراسات السابقة فه البيئة ا
 ولذلك يمكن بمورة مشكمة البحث فى االجابو عن التسؤالت التالية :

فه الشركات الصناعية نظم االنتاج االنسيابى  مع مفاىيم  النظم التقميدية لممحاسبة االدارية ىل تتوافق أساليب -5
 المصرية  ؟ 

 االنسيابية فه الشركات الصناعية المصرية  ؟ االدارية محاسبة ماالطار المقترح لما ىه متطمبات تطبيق -2
 أىمية الدراسة ثانيا : 

 من خالل االتى :تنبع أىمية الدراسة من الناحية االكاديمية والتطبيقية   
الحدي ة واليامة فه أدبيات المحاسبة ا دارية فه البيئة الصناعية المصرية  تتناول  الدراسة احد المواضيع  -5
. 
نظم االنتاج مساعدة  الشركات  الصناعية فه ظل البيئة الصناعية التنافسية  مكانية تطوير أعماليا وتبنى  -2

 .االطار المقترح ادوات االنسيابى وتطبيق 
  أىداف الدراسةثالثا :

 توافق مع متطمبات ييتم ل  اليدف الرئيسه من ىذه  الدراسة فى تقديم اطار مقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية 
 ويتم تحقيق اليدف الرئيسه  من خالل  تحقيق  ا ىداف الفرعية التالية لمدراسة :   نظم االنتاج االنسيابى 

نظم  ممحاسبة ا دارية  التقميدية  مع مبادئ ومتطمبات التقميدية ل نظماساليب ال دراسة مدى  توافق  -5
 .االنتاج االنسيابى 

فه  نظم االنتاج االنسيابى متطمبات  يتوافق مع إعداد إطار  مقترح لممحاسبة ا دارية االنسيابية   -3
 .   الشركات الصناعية
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 الدراسة فرضيات رابعا : 

استناد الى طبيعة المشكمة محل الدراسة وفى اطار اليدف من ىذه الدراسة واىميتيا يمكن صيانة 
 الدراسة قيما يمى :  فرضيات 

 الفرضية األولى: 
Ho1 :"  وبين  المفاىيم النظم التقميدية لممحاسبة االدارية ال يوجد توافق ذو داللة  إحصائية  بين أساليب

 "   في الشركات الصناعية المصريةنظم االنتاج االنسيابى  التي تقوم  عمييا 
 الفرضية الثانية:  

Ho 2تطبيقيا يجب عمى الشركة  النظم التقميدية لممحاسبة االدارية  اساليبب : ال توجد متطمبات وتعديالت 
   .في الشركات الصناعية المصرية نظم االنتاج االنسيابى  إذا تم التحول إلى 

 :   الثالثةالفرضية 
Ho3 وبين  االنسيابية  المحاسبة اإلدارية االطار المقترح  ادوات : ال يوجد توافق ذو داللة  إحصائية  بين

  "  في الشركات الصناعية المصرية نظم االنتاج االنسيابى  المفاىيم  التي تقوم  عمييا
   وتنبثق من ىذه الفرضية الثالثة الفرضيات الفرعية التالية:

Ho3-1   : كأداة من ادواتال يوجد توافق ذو داللة إحصائية  بين نظام  تكاليف  تدفق القيمة( 
في الشركات  الصناعية  نظم االنتاج االنسيابى  وبين المفاىيم التي تقوم عمييا  المقترح (اإلطار  

  المصرية  .
Ho3-2  :  كأداة من ادواتال يوجد توافق ذو داللة إحصائية  بين مدخل  التكمفة المستيدفة( 
في الشركات الصناعية  نظم االنتاج االنسيابى  وبين المفاىيم التي تقوم عمييا  المقترح ( ، اإلطار  

 المصرية. 
Ho3-3 اإلطار   ادوات )كأداة من : ال يوجد توافق ذو  داللة إحصائية  بين نظام اإلنتاج الفوري
في الشركات الصناعية المصرية  نظم االنتاج االنسيابى  وبين المفاىيم  التي تقوم عمييا   المقترح (

.  
 حدود  الدراسة خامسا : 

 تم اجراء ىذه الدراسة فى ضوء الحدود التالية لضمان تحقيق اىداف الدراسة :
 الحدود االكاديمية : 

  .) مدخل االنتاج الخالى من الفاقد ( نظم االنتاج االنسيابى يقصد الباحث ب  -
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التكمفة  –االنتاج الفورى  –)تدفق القيمة االطارالمقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية  ادوات يعتبر التكامل بين  -
 بم ابة اوجة االتفاق واالختالف وفقا لما ورد باالدب المحاسبى . المستيدفة (

ت النظام المحاسبى لالطار المقترح لتطوير اداء نظم المحاسبة االدارية من ة مخرجالن تتناول الدراس -
 معمومات محاسبية وىذا يكون مقترحا لمبحوث المستقبمية .

تم تصميم استمارة  استقصاء  لإلجابة  عمى أسئمة  الدراسة واختبار  فرضيات  الدراسة باالضافة الى أسموب   -
 لمشركات قيد الدراسة .  عند زياره  مالحظات  الشخصيةالالمقابالت  الشخصية  و 

 :  الحدود المكانية
نظم االنتاج االنسيابى  التى تطبق عينة من الشركات  الصناعية المصرية   عمىسيتم  تطبيق  ىذه الدراسة 

 كميا او جزئيا .
 الحدود الزمنية : 

 2155 -2152ستطبق ىذه الدراسة فه الفترة الواقعة بين عامه 
 منيجية الدراسة سادسا :

 -لتحقيق اىداف الدراسة اعتمد الباحث عمى :
من خالل استقراء الفكر المحاسبى بيدف تقييم وتحميل الدراسات السابقة فى مجال الدراسة ، المنيج االستقرائى : 

 باالضافة الى تقديم اطار نظرى لممحاسبة االدارية االنسيابية .
استنباط اطار مقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية من خالل تفعيل ادوات االطار  من خالل المنيج االستنباطى :

 المقترح .
 خطة الدراسة سابعا : 

 عمى النحو التالى : اقسام قام الباحث بتقسيم الدراسة الى ستو 
 الدراسات السابقة .القسم االول :

 .ونظم المحاسبة االدارية نظم االنتاج االنسيابى  مدى التوافق بين القسم الثانى : 
 االطار المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية .: القسم الثالث 
 .الدراسة الميدانية  القسم الرابع :

 نتائج وتوصيات الدراسة .:لقسم الخامس ا
 :  الدراسات السابقةالقسم االول 

نظم االنتاج  ارسات مميتناسب مع   االنسيابية ممحاسبة ا دارية وضع اطار مقترح ل تيدف ىذه الدراسة الى 
وآ ارىما عمى كل من ا داء التشغيمه وا داء التنظيمه ، ولذلك يمكن تقسيم الدراسات السابقة المرتبطة االنسيابى 

 بموضوع البحث إلى أربعة مجموعات يعرض الباحث أم مة لكل منيا عمى النحو التاله:
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ــ ــى: الدراســات الت ــة بــين ممارســات المجموعــة األول ــت العالق ــاج االنســيابى  ي تناول نظــم االنت
 واألداء:

 & Fullerton)واالداء  نظهم االنتهاج االنسهيابى  أظيهرت الدراسهات النظريهة والعمميهة  العالقهة بهين ممارسهات 
Wempe (2009) ،Furlan, Vinelli, & Pont (2011) ، ،Hofer, Eroglu, & Hofer (2012)  ،

Nawanir, Teong, & Othman (2013) ،Khanchanapong, Prajogo,       ،Sohal, Cooper, 
Yeung, & Cheng (2014) ): وكان من اىم نتائج تمك الدراسات مايمى 

الصناعية ومقاييس ا داء الصهناعية نيهر  نظم االنتاج االنسيابى  ىناك عالقة مباشرة بين كل من ممارسات  -5
 المالية وتحسين ا داء الماله.

 إلى تحسين ا داء التشغيمه. نظم االنتاج االنسيابى  يؤدى زيادة نطاق تطبيق ممارسات -2
 إلى تحسين ا داء التنظيمى. نظم االنتاج االنسيابى  يؤدى زيادة نطاق تطبيق ممارسات -3
داء بصهههورة إيجابيهههة عمهههى أبعهههاد ا  نظهههم االنتهههاج االنسهههيابى  كهههل مهههن تكنولوجيهههات ا نتهههاج وممارسهههات  تهههؤ ر-4

 التشغيمه.
 تحسن ا داء التشغيمه لمشركات الته بدأت التحول إلى ا نتاج االنسيابى وتم ل ذلك فه خفض التكمفة.-5
وا داء المههاله، ويتم ههل  نظههم االنتههاج االنسههيابى  يمعههب ترشههيد المخههزون دور وسههيط فههه العالقههة بههين ممارسههات -6

 السبب الرئيسه وراء ذلك فه تخفيض التكاليف.
ختمهههف تمامهههًا عهههن ا نتهههاج الضهههخم السهههابق وأنشههها فهههه بيئهههة مختمفهههة تمامهههًا، ونظهههم تنظهههم االنتهههاج االنسهههيابى   -7

 .االنسيابيةالتكاليف التقميدية ال تمبه متطمبات التحول إلى 
نظام التكمفة عمى أساس النشاط يمكن من حسهاب الفاقهد وزمهن االنتظهار والتحسهينات فهه العمميهات التشهغيمية. - 8

 نشطة الته ال تضيف قيمة وتعتبر مضيعة لمموارد وأ ر ذلك عمى التكمفة وعمى المنتج.وا 
أدى إلى خفض تكاليف االنتظار والجهرد وتكهاليف المخهزون. كمها أدى إلهى االنسيابى  ا نتاج نظم التحول إلى -9

 تحديد الطاقة نير المستغمة وعدم تحميميا لممنتجات.
 تي تناولت العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلدارية واألداءالمجموعة الثانية: الدراسات ال

ــك المجموعــة مــن الدراســات اثــر  ، 2009، دراســة الزمــر المحاســبة االداريــة عمــى االداء ) نظــم وتناولــت تم
Tsamenyi, Sahadev, & Qiao ,2011،) : وكان من اىم نتائج تمك الدراسات مايمى 

الشههركات التههه تطبههق فمسههفة التوجههو السههوقه وأسههاليب التصههنيع المتقدمههة تميههل إلههى تطبيههق أسههاليب المحاسههبة .5
 الحدي ة ولكن تعددىا يقمل من اىميتيا .ا دارية 

وتحسهههن كهههل مهههن المقهههاييس الماليهههة االسهههتراتيجية اىنهههاك عالقهههة قويهههة بهههين تطبيهههق أسهههاليب المحاسهههبة ا داريهههة .2
 المالية.والمقاييس نير 

وتهدعيم إسهتراتيجيتى تمييهز المنهتج وزيهادة االستراتيجية اىناك عالقة قوية بين تطبيق أساليب المحاسبة ا دارية .3
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 التكمفة.
ىنهههاك أ هههر إيجهههابه قهههوى لهههنظم الرقابهههة ا داريهههة الماليهههة عمهههى ا داء فهههه الشهههركات التهههه تتبهههع إسهههتراتيجية زيهههادة .4

 التكمفة.
لنظم الرقابة ا دارية نيهر الماليهة عمهى ا داء فهه الشهركات التهه تتبهع إسهتراتيجية تمييهز ىناك أ ر إيجابه قوى .5

 المنتج.
 
 

نظـم  المحاسـبة اإلداريـة وممارسـات  نظمالمجموعة الثالثة: الدراسات التي تناولت العالقة بين 
 :االنتاج االنسيابى 

Fullerton, Kennedy, & Widener ,2014; Tillema & van der Steen ,2015 ; Moores 

& Yuen ,2001 ; Kallunki & Silvola ,2008 ، 8002 ،السيذ، 8000 ، شاهين، 8002  )خطاب، 

  8002الميتىني، 

 ،، ونظـم االنتـاج االنسـيابى  المحاسـبة اإلداريـة نظـم الدراسـات العالقـة بـين المجموعـة مـن  تمـك توقد تناول
 وكان من اىم نتائج تمك الدراسات مايمى :

اسههههتخدام  ههههالث ممارسههههات لممحاسههههبة ا داريههههة المرشههههدة لمفاقههههد نظههههم االنتههههاج االنسههههيابى  يههههرتبط نطههههاق تطبيههههق.5
، المحاسهبة عهن تكهاليف تهدفق القيمهة، والمقهاييس االنسهيابية )ممارسات المحاسبة ا دارية المبسطة والموجية ب

 المرئية لتداء(.
 ا داء التشغيمه وبالتاله ا داء الماله. عمىبشكل مباشر  نظم االنتاج االنسيابى  يؤ ر تطبيق ممارسات .2
أن نظم الرقابة التقميدية )يعد نظهام المحاسهبة ا داريهة العمهود الفقهري ليها( مازالهت تسهتخدم جنبهًا إلهى جنهب مهع .3

 . وىذا يقمل من فاعميتيا  االنسيابيةنظم 
أن المسههتويات ا داريههة العميهها مازالههت تفضههل االعتمههاد عمههى نظههم الرقابههة التقميديههة، وىههو مهها يفههرض قيههودًا عمههى .4

 .نظم االنتاج االنسيابى  ممارساتتحول الشركات إلى 
إحههداث بعههض التعههديالت فههه نظههم المحاسههبة  يتطمههب  نظههم االنتههاج االنسههيابى  إن التحههول إلههى تطبيههق مههنيج .5

 بقة داخل الشركة ومنيا أساليب قياس ا داء، وأساليب تحميل التكاليف.ا دارية المط
 2008الشيشــينى  FElshahat, 2012الدراســات التــى طبقــت فــى البيئــة المصــرية ) :المجموعــة الرابعــة

ــول ‘ ــة ( 2008دراســة زوم ــى البيئ ــاج االنســيابى ف ــق نظــم االنت ــك المجموعــة مــن الدراســات تطبي ــت تم ، تناول
 ،  وكان من اىم نتائج تمك الدراسات مايمى :الصناعية المصرية 

بشههكل جزئههه نيههر مباشههر )مههن خههالل تطبيههق  نظم االنتههاج االنسههيابى لهه النسههيج بمصههرالغههزل و تطبيههق شههركات .5
 ممارسة أو أك ر من تمك الممارسات(.

اتجاىهههات ىهههى: تخفهههيض  عهههدةإلهههى تحسهههين ا داء المهههالى مهههن خهههالل  نظهههم االنتهههاج االنسهههيابى  يهههؤدي تطبيهههق.2
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 التكاليف، التخمص من الفاقد، تحسين ا نتاجية، تحسين الجودة، وزيادة رضا العميل.
ة المصهرية فهى البيئهة الصهناعي نظم االنتاج االنسهيابى  ىناك عدة عوامل تساعد عمى نجاح تطبيق ممارسات .3

 وىى دعم ا دارة العميا، إستراتيجية الشركة، قيم ومعتقدات الشركة.
  .نظم االنتاج االنسيابى نظام التكاليف المعيارية والفمسفة الته تقوم عمييا بيئة إنتاج عدم توافق .4
نظهههم االنتهههاج  نظهههام قيهههاس وتقهههويم ا داء التقميهههدي القهههائم عمهههى المقهههاييس الماليهههة مهههع ممارسهههات عهههدم توافهههق .5

 .االنسيابى
ىناك عالقة إيجابية قوية بين آلية ىندسة القيمة  سموب التكمفة المستيدفة وبين الفمسفة الته تقوم عمييها بيئهة .6

 نظم االنتاج االنسيابى  إنتاج 
تدفق القيمة يعد بهدياًل مالئمهًا لهنظم التكهاليف عمهى أسهاس النشهاط فهه تهدعيم  تكاليف أن نظام المحاسبة عن .7 

 .نظم االنتاج االنسيابى  مفاىيم بيئة 
يهذه ا نظمهة: نظهام الشهراء بيتطمب من إدارة المنشه ة أن تكهون عمهى وعهه  نظم االنتاج االنسيابى  إن تطبيق .8

، نظريهة القيهود، نظهام الرقابهة عمهى الجهودة المهواردك ، نظام السحب، نظام محاسبة اسهتيالالفورى وا نتاج ا
 الشاممة، نظام تكنولوجيا التصنيع.

تعطههه نتهائج أفضههل لمشههركات فههه بيئههة الصهناعة التههه تتسههم بالمنافسههة. وأن البيئههة االنسههيابى  بيئهة ا نتههاج ان .9
 .نظم االنتاج االنسيابى  الصناعية المصرية الحالية ميي ة إلى حد ما لتقبل مبادئ ومتطمبات 

يمكـن تصـنيف تمـك الدراسـات  نظم االنتاج االنسيابى بألىم الدراسات ذات الصمة  الباحث  من خالل استعراضو 
 :عنيا  الدراسة الحالية  زمن حيث الدراسات النظرية والتطبيقية وما يمي

 :(  يمكن تصنيف الدراسات السابقة إلى مجموعتين1)
والمزايههها التهههه يمكهههن أن يقهههدميا ىهههذا المهههدخل مقارنهههة االنسهههيابية  لمهههنظم دراسهههات اسهههتيدفت الت صهههيل النظهههري  -أ 

بالمدخل التقميدي لممحاسبة ا دارية، وبالرنم من منطقيهة التحميهل النظهري الهذي اسهتندت عميهو ىهذه الدراسهات 
 ت.إال أنيا افتقرت إلى الدليل العممه الذي يؤكد سالمة ىذه التحميال

فهههه بعهههض منظمهههات ا عمهههال مهههن خهههالل عهههدد مهههن  االداريهههة محاسهههبة انظهههم دراسهههات شهههرحت كيفيهههة تطبيهههق  -ب 
الحههاالت االفتراضههية وا م مههة العمميههة وأ ههر ذلههك عمههى دقههة أرقههام التكمفههة ومسههارات تههدفق القيمههة، وبههالرنم مههن 

لتكمفة وتدنية الفاقهد إال أنيها ت كيد ىذه الدراسات عمى وجود عالقة إيجابية بين تطبيق ىذا المدخل وتخفيض ا
 لم تقدم معيارًا ي بت صحة ىذه الت كيدات.

 فيما يمى:االنسيابية  النظم ( تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي تناولت 2)
فههه حههين ركههزت الدراسههات السههابقة عمههى المفههاىيم النظريههة أو قههدمت عههددًا مههن الحههاالت االفتراضههية وا م مههة  -أ 

 يتوافههق مههع نظههم  االنسههيابية المحاسههبة ا داريههة  تقههديم اطههار مقتههرح ركههزت الدراسههة الحاليههة عمههى  فقههدالعمميههة. 
 .االنسيابية  لمنظم وتحديد ا ساليب المدعمة االنسيابه ا نتاج 
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عمى كل مهن ا داء نظم االنتاج االنسيابى  ممارسات ىناك ندرة نسبية فه الدراسات الته تناولت أ ر تطبيق  -ب 
. كهذلك فينهاك نهدرة (Hofer, Eroglu, & Hofer 2012)التشهغيمه وا داء التنظيمهه فهه نفهس الوقهت، 

وبههين كههل مههن ا داء التشههغيمه  المحاسههبة ا داريههةنظههم نسهبية فههه الدراسههات التههه اىتمههت بدراسههة العالقههة بهين 
 وا داء التنظيمه.

 والحدي هههةالهههنظم التقميديهههة عمهههى الهههرنم مهههن تعهههدد الدراسهههات ا جنبيهههة التهههه تناولهههت بالبحهههث والدراسهههة تطبيهههق  -ج 
فهه دول متعههددة، ولكهن تبقهى المشهكمة فههه نهدرة الدراسهات التهه اىتمههت بيهذا الموضهوع فههه لممحاسهبة االداريهة 

، عالوة عمى أن م ل ىذه الموضوعات تحتهاج إلهى مزيهد مهن البحهث عمهى المصرية ة بيئة الشركات الصناعي
فتهههرات مختمفهههة لموقهههوف عمهههى التطهههورات فهههه كهههل مهههن أسهههاليب المحاسهههبة ا داريهههة المطبقهههة ومهههدى مالءمتيههها 

 ;Abdel-Kader & Luther, 2006 2152)طعيمهة، المصهرية  لمتغيرات الته تحدث فه بيئهة التصهنيع 
2008)). 

نظهم االنتهاج االنسهيابى  ممارسهات المحاسهبة ا داريهة و  نظهمالرنم من وجود عالقهة تبادليهة بهين كهل مهن  عمى -د 
 Fullerton, Kennedy, & Widenerإال أن ىنهاك نهدرة نسهبية فهه ا بحهاث التهه تناولتيها، حيهث يشهير 

إلى أن أحد المجاالت البح يهة التهى لهم يطسهمط عمييها الضهوء بالشهكل الكهافه ىهو الهدور الهذي يمكهن  ((2014,
 Carnes & Hedin)، وىو ما يؤكد عميو نظم االنتاج االنسيابى  أن تمعبو المحاسبة ا دارية فه ظل بيئة 

مههن  االنسههيابى نتههاج والههذى يشههير إلههى أنههو عمههى الههرنم مههن تعههدد الدراسههات التههه تعرضههت لنظههام ا  (2005,
 ن ىنهاك نههدرة نسهبية فهه الدراسهات التهه تناولهت ىهذا النظههام فهمنظهور إدارة العمميهات أو مهن منظهور ىندسهه، 

لكهه تهتالءم مهع بيئهة  المحاسهبة االداريهة من منظور الفكر المحاسهبه، والسهيما فيمها يتعمهق بمهدى تكيهف نظهم 
 (.2118)زنمول،  االنسيابى ا نتاج 

المحاسههبة ا داريههة مههن نظههم ، و نظههم االنتههاج االنسههيابى  تنههاول العالقههة بههين كههل مههن ممارسههات ىنههاك حاجههة ل -ه 
تت االقتصهادية منظور شامل ، وذلك بما يساعد عمى تحسين ا داء التشغيمه ومن  م ا داء التنظيمه لممنشه

 الدراسة الحالية .، وىذا ىو محور فه البيئة المصرية، ووضع اطار لممحاسبة االدارية االنسيابية 
  نظم المحاسبة االدارية نظم االنتاج االنسيابى والقسم الثانى : مدى التوافق بين 

إطارًا مفاىيميًا يعتمد عمى مجموعة من المبادئ والفنيات، البعض منيا يؤ ر   3نظم االنتاج االنسيابية تم ل
 ,Martinez & Manuela)ئف بالمنش ة بصورة مباشرة عمى الوحدات ا نتاجية، واآلخر يندمج مع عدة وظا

من الطرق المستخدمة لتخفيض الفاقد والتكاليف والتعقيد فه العمميات ويحتوى عمى مجموعة  .(2001
                                           

يمكن  تيالمزيد من التفاصيل حول مفاىيم ومصطمحات ومبادىء نظم االنتاج االنسيابية  ومتطمبات تطبيق 3
 ,Camargo, 2006, Parry. Et. Al., 2010الرجوع الى العديد من الدراسات منيا عمى سبيل الم ال )

Womack & Jones. 2003- Baggaley, 2006 Kennedy & Sally, 2008- Daly & Dan, 2009- 

Manuele, 2007, - Army Logistician, 2006,  ،2118خطاب) 



 
 أحمد محمود حفنى مصطفىد/                        AUJAAمجمة المحاسبة والمراجعة ــ 

 
 

 

 

566 

 

وييدف الى التخمص من الفاقد ) ,Manuele, 2007)التصنيعية وتحقيق أفضل وأسرع مخرجات مع أقل فاقد 
  .(Shah & Peter, 2007)من خالل التخفيض المتزامن لمتغير الموردين، العمالء، وكافة المتغيرات الداخمية 

عههن بيئههة ا نتههاج التقميههدي االنتههاج االنسههيابى ت ههار العديههد مههن التسههاؤالت عههن أىههم الفههروق التههه تميههز بيئههة و 
. ويهههرى االنتهههاج االنسهههيابى ات عنهههد التحهههول مهههن الهههنظم التقميديهههة إلهههى مهههنيج المطبهههق حاليهههًا فهههه الك يهههر مهههن الشهههرك

(Thomas &, Johnson 2006)  يوضههحو االنتههاج االنسههيابى أن ىنههاك اختالفههات بههين بيئههة ا نتههاج التقميديههة و
 الجدول التاله:
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 االنسيابى (: االختالفات بين بيئة اإلنتاج التقميدية وبيئة اإلنتاج 1جدول )

نظامًا يعتمد عمى تعظيم القيمة وتدنه الفاقد فه كافة العمميهات نظام االنتاج االنسيابى  مما سبق يتضح ان
ا نتاجيههة والتسههويقية وا داريههة الخاصههة ب نشههطة الشههركة، حيههث يقههوم عمههى تنظههيم العالقههات بههين الشههركة وموردييهها 

م كبيهرة ، أمها وعمالئيا لتمبية احتياجات العمالء مقارنة بنظام ا نتاج التقميدي الذي يعتمد عمى إنتاج دفعات وأحجا
فيههتم وفقههًا لمههدخل الجههذب ممهها يعنههى عههدم ا نتههاج إال إذا وجههدت مسههببات قادمههة مههن نظههام االنتههاج االنسههيابى فههه 

 االنتاج االنسيابى بيئة اإلنتاج  بيئة اإلنتاج التقميدي المقارنةأوجو 
تحقيق رنبات 

 العميل
إنتههههههههاج مهههههههها يريههههههههده الميندسههههههههون 
بكميهههات كبيهههرة بمسهههتويات جهههودة 

 مقبولة إحصائياً 

إنتاج ما يريده العمالء مع عدم وجود عيوب 
 عندما يريدونو وبالكميات التى يطمبونيا.

مهههههههههن خهههههههههالل القيهههههههههادة والريهههههههههادة  القيادة
 ا جراءات التنفيذية والتحكم

القيههادة والريههادة مههن خههالل الههرؤى المسههتقبمية 
 والمشاركة الواسعة.

يتسههههههههههههههم بالفرديههههههههههههههة والنمههههههههههههههوذج  تنظيم الشركة
البيروقراطه العسكري فهه إطهار 

 فردي

أداء العمميهههههههات يعتمهههههههد عمهههههههى وجهههههههود فريهههههههق 
Team مع وجود تنظيمات درجية أفقية 

العالقات 
 الخارجية

 تعتمد عمى عالقات طويمة ا جل تعتمد عمى السعر

إدارة 
المعمومات 
 ال قافية

إدارة ضهههعيفة لممعمومهههات تعتمهههد 
عمههى تقههارير منخفضههة يههتم  قافههة 

طاعة وتنفيذ ا وامر  الوالء وا 

إدارة ننيهههههة بالمعمومهههههات تعتمهههههد عمهههههى نظهههههم 
الرقابة عمى أساس المالحظهة المباشهرة  قافهة 

ى التطههوير طويههل متنانمههة لمتههدخل تعتمههد عمهه
 ا جل لمموارد البشرية

تنظههههههيم المصههههههنع عمههههههى أسههههههاس  ا نتاج 
الوظهههههههائف، ميهههههههارات محهههههههدودة، 
معهههدالت إنتهههاج عاليهههة، مخهههزون 

 بكميات كبيرة

 Cellsتنظههيم المصهههنع عمهههى أسهههاس الخاليههها 
 ميارات متعددة، ال يوجد مخزون

الصههيانة عههن طريههق متخصههص  الصيانة 
 الصيانة

طريههق ا نتههاج والصههيانة إدارة المعههدات عههن 
 واليندسة

نمههههههههوذج مفههههههههرد مههههههههع مههههههههدخالت  اليندسة
بسهههههههههيطة مهههههههههن العمهههههههههالء وقمهههههههههة 

 التقارير عن حقائق ا نتاج

نمهههههوذج يعتمهههههد عمهههههى الفريهههههق مهههههع مهههههدخالت 
عالية من العمالء مع تطهوير متهزامن لممنهتج 

 وتصميم عمميات ا نتاج



 
 أحمد محمود حفنى مصطفىد/                        AUJAAمجمة المحاسبة والمراجعة ــ 

 
 

 

 

568 

 

 (.2118العمالء عن النظام ا نتاجه لمشركة )شاىين،  رتب عميو تخفيض العيوب وزيادة رضاا سواق مما يت
والسؤال الذى يطرحة الباحث االن ىل ىذا االختالف الجوىرى بين نظم االنتاج االنسيابية ونظم االنتاج 

 االتى :الباحث جابة عمى ىذا التساؤل يتناول لألنظم المحاسبة االدارية ، و عمى  ؤثريالتقميدية 
 :النظم التقميدية لممحاسبة االدارية  -1
االنتاج االنسيابية تتطمب اعادة النظر فى نظم المحاسبة االدارية التقميدية من ان نظم العديد من الدراسات  تا بت

 اىميا االتى :
عدم توافق طرق الرقابة والقياس التى تتنيجيا النظم التقميدية لممحاسبة االدارية مع نظم االنتاج االنسيابى  -

ييس المالية بدال من التركيز عمى ، حيث تركز تمك الطرق عمى االنتاج بدفعات كبيرة ، التركيز عمى المقا
االنتاج فى الوقت االداء التشغيمى ، بينما يكون االىتمام فى نظم االنتاج االنسيابى عمى 

 ( .Carnes,Hedin,2005المناسب)
ارية اليتواكب مع نظم االنتاج االنسيابى ،حيث يشجع عمى االنتاج بكميات كبيرة ينظام التكاليف المع -

ر طمبات العمالء مما يتطمب وجود حجم كبير من المخزون ، باالضافة الى اختفاء ،الي خذ فى االعتبا
الفاقد فى نظام التكاليف المعيارية ، وذلك عكس  نظم االنتاج االنسيابى الذى يخطط لالنتاج بطريقة 

 .( 2118، خطاب ، 2118، زنمول ،  2152تضمن عدم حدوث فاقد )يس، 
االنتاج االنسيابى يم ل خطوة إيجابية نظرًا لممزايا العديدة والمنافع  ويرى الباحث إن التوجو إلى نظام –

المتوقعة الته يحققيا ىذا النظام خاصة فه ظل التطور المستمر فه البيئة الصناعية الحدي ة ومناخ 
ة المنافسة السائد عمى العكس من نظم ا نتاج التقميدية التى تستخدم التكاليف المعيارية والته تكون مضمم

مما  ، عندما يتم صنع القرارات المتعمقة با يراد والربحية وتحديد المصدر والصنع والشراء وترشيد المنتج
.ولذلك يجب ان النظم التقميدية لممحاسبة االدارية ال تمبى متطمبات نظم االنتاج االنسيابىسبق يتضح 

اداة تكاليف تدفق القيمة يقترح الباحث االنسيابى و البحث عن اداة  لمقياس التكاليفى تتناسب مع نظم االنتاج 
 (Value Stream Costing  (  والتى تعد احد دعائم الممارسات الرقابية واالدارية التى تتطمبيا نظم ،

 االنتاج االنسيابى ، وىذا ما سيتم تناولة عند تناول ادوات االطار المقترح .

 االنسيابى تدعم بيئة ا نتاج االستراتيجية يمكن ان تساىم او  ية المحاسبة ا دار نظم  إال أن ىناك العديد من
بما يتالءم مع ىدف ىذه البيئة ويساىم فه تحقيق التحسينات المستمرة لمتخمص من الفاقد واليدر فه العممية 

 نظام .ولذلك يجب االعتماد عمى اساليب نظم المحاسبة االدارية االستراتيجية لمتوافق مع ذلك ال ، ا نتاجية
ذات الصمة االستراتيجية  المحاسبة ا داريةنظم  ولمتكيف مع ىذا اليدف سيتم اختيار عدد من أساليب

والسؤال الذى يطرحة ،  بالموضوع ومعرفة مدى ت  يرىا عمى بيئة ا نتاج االنسيابى بالشركات الصناعية
 االنسيابى ؟ الباحث ماىى اساليب المحاسبة االدراية التى تتوافق مع نظم االنتاج
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 ولإلجابة عمى ىذا السؤال سيقوم الباحث باستعراض اساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية المتوافقة مع 
المحاسبة اساليب  -1الختيار ادوات االطار المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية  نظم االنتاج االنسيابى 
 :نتاجى االنسيابى ومدى توافقيا مع نظم اال  االدارية االستراتيجية

فههههه ال مانينههههات مههههن القههههرن الماضههههه عمههههى يهههههد   االسههههتراتيجية بههههدأ ظيههههور مصههههطمح المحاسههههبة ا داريههههة 
(Simonds)  حين استخدم ىهذا المصهطمح لإلشهارة إلهى المهدخل ذي التوجهو الخهارجه الهذي يقهوم 5985فه عام ،

 & Roslender)عمى تحميل بيانات المحاسبة ا دارية عن الشركة ومنافسييا لتطوير ومتابعة إستراتيجية الشركة 
Hart, 2003). ريهة االسهتراتيجية )وىناك العديد من الدراسات  التى تناولهت تعريهف المحاسهبة االداRoslender 

& Hart, 2003, Cadez & Guilding, 2008, Tillman & Goddard, 2008,)    وعمى ضوء ماورد بيها ،
أن قصور أنظمة المحاسبة ا دارية يرجع إلى اىتمهام ىهذه ا نظمهة بمعمومهات ا داء الهداخمه دون  الباحث  يرى و 

لخارجيههة المحيطههة عمههى أداء المنشهه ة، ففههه ظههل متغيههرات البيئههة الصههناعية متابعههة أداء المنافسههين ومتغيههرات البيئههة ا
الحدي ههة ومهها فرضههتو مههن ضههغوط عمههى الشههركات، يسههاىم فههه الحههد مههن أوجههو القصههور مههن خههالل تطبيههق أسههاليب 

 الته تعتمد عمى تحميل بيانات المنش ة والبيئة الخارجية والمنافسين.  االستراتيجية المحاسبة ا دارية 
إال أنههو ال يوجههد حتههى اآلن   االسههتراتيجية عمههى الههرنم مههن اىتمههام العديههد مههن البههاح ين بالمحاسههبة ا داريههة 

مهن أدوات وأسهاليب، فقهد اختمهف البهاح ون فيمها بيهنيم فهه   االستراتيجية إطار شامل لما تحتويو المحاسبة ا دارية 
 .(El-Dyasty, 2006)  االستراتيجية اسبة ا دارية عدد ىذه ا ساليب، والجدول التاله يبين أىم أساليب المح

  االستراتيجية ( أساليب المحاسبة اإلدارية 2جدول )
 التعريف األداة

 Theory ofنظرية القيود 

constraints 
 وسيمة لتحسين معدل تحويل المواد الخام إلى منتج نيائه وعالج نقاط االختناق

المقارنة المرجعية 
Benchmarking 

عممية تحديد العوامل الضرورية لنجاح المنش ة ودراسة الممارسات ا فضل 
 لممنشتت المنافسة لتحسين العمميات والسيطرة عمى السوق.

تحميل نقاط القوة، الضعف، 
 Swotالفرص، التحديات 

Analysis 

عمميههة منظمههة لتحديههد عوامههل نجههاح المنشهه ة عههن طريههق تحديههد نقههاط القههوة الداخميههة 
الضعف التهه تهؤ ر عمهى الموقهف التنافسهه لمشهركة وتحديهد العوامهل والفهرص ونقاط 

الخارجيههة التههه تتطمههب اسههتغالل نقههاط القههوة الداخميههة والههتخمص مههن نقههاط الضههعف 
 لمواجية التحديات والتيديدات الخارجية.

كههههاليف إضههههافة قيمههههة  صههههحاب المصههههالح مههههن خههههالل سمسههههمة القيمههههة وتخفههههيض الت value chainسمسمة القيمة 
 وتحسين الجودة.

تحميل الميزة التنافسية 
Competitive Advantage 

Analysis 

التهه سههوف تتبعيهها الشهركة لمتفههوق عمهى منافسههييا "إسههتراتيجية   االسههتراتيجية تحديهد 
قيادة التكمفة، إسهتراتيجية التميهز السهمعه، إسهتراتيجية التركيهز عمهى قطهاع معهين مهن 

 السوق".
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 Targetمدخل التكمفة المستيدفة 

costing 
أداة إداريهههة لتخفهههيض تكمفهههة المنهههتج خهههالل دورة حيهههاة المنهههتج ويعتمهههد مهههدخل التكمفهههة 
المسههههتيدفة عمههههى البههههدء بتحديههههد سههههعر البيههههع المسههههتيدف الههههذي يطههههرح منههههو الههههربح 

 المستيدف لموصول إلى التكمفة المسموح بيا )التكمفة المستيدفة(.
المنتج  تكاليف دورة حياة

Product life cycle costing 
آليههة تسههمح بههالتقييم المقههارن لمتكههاليف التههه سههوف تمتههزم بيهها المنشهه ة فههه فتههرة معينههة 
آخذة فه االعتبار جميع العوامل االقتصادية الته تتعمق بكل مهن التكهاليف المبدئيهة 

 وتكاليف العمميات المستقبمية بيدف الوصول إلى ا داء ا م ل لممنتج.

-Just-inنظم ا نتاج الفوري 

time 
نظهههم تعمهههل عمهههى خفهههض مسهههتويات مخهههزون المهههواد الخهههام ومخهههزون الوحهههدات تحهههت 
ا نتههاج ومخههزون الوحههدات المنتجههة، وبالتههاله تحسههين كفههاءة وجههودة ا نتههاج وتحسههين 

 الربحية.
 Lean االنسيابى نظم ا نتاج 

production 
فههه المههوارد وتسههييل تههدفق المههواد لمههتخمص مههن وتيههتم ىههذه الههنظم بتقميههل الفاقههد واليههدر 

 وقت االنتظار بيدف تحسين ا نتاجية والجودة.
 Totalإدارة الجودة الشاممة 

quality management 
أداة إداريهههة تيهههتم برضهههاء العمهههالء وتتطمهههب مشهههاركة فعالهههة مهههن جميهههع العهههاممين فهههه 

عمميههات التشههغيمية المنظمههة عمههى جميههع المسههتويات لههيس فقههط ا نتههاج ولكههن جميههع ال
لتحسههههين الجههههودة وخفههههض التكههههاليف  رضههههاء العمههههالء. وتقههههوم عمههههى مجموعههههة مههههن 
الممارسههههات التههههه تركههههز عمههههى جههههودة أداء العمميههههات التشههههغيمية بمواصههههفات ومعههههايير 

 محددة.
منيجيههة إداريههة تقههوم عمههى مبههدأ حههازم يسههعى إلههى ترجمههة مشههكمة الجههودة إلههى مشههكمة  Six sigmaسيجما  6مدخل 

ائية واسهتخدام ا دوات الرياضهية وا حصهائية لحهل ىهذه المشهكمة  هم ترجمهة ىهذه إحص
النتائج مرة أخهرى إلهى أفعهال عمميهة تعمهل عمهى تركيهز الجيهد والتكمفهة لمحصهول عمهى 
منتجههات وخههدمات تقتههرب إلههى حههد كبيههر مههن أقصههى درجههات الجههودة وا تقههان وب قههل 

 تكمفة وفه وقت مناسب.
لموارد المحاسبة عن استيالك ا

Resource consumption 

accounting 

وىو مدخل متكامل ومك ف  دارة التكمفة يعتمد عمى  ال ة عناصر أساسية، تصهنيف 
مدخل كمه لتصنيف التكاليف، ويؤ ر ىذا النظام  –تحديد طبيعة التكاليف  –الموارد 

 عمى جميع عمميات المنظمة.
نظام التحسين المستمر لمتكمفة 

Kaizen costing 
نظام ييدف إلهى المحافظهة عمهى مسهتويات التكمفهة الحاليهة  نتهاج المنهتج دون حهدوث 
ارتفاع، مع العمل بطريقة مستمرة ومنتظمهة عمهى خفهض التكهاليف إلهى مسهتويات أقهل 
ممهههها ىههههى عميههههو لههههذلك فيههههو أيضههههًا نظههههام  دارة التكمفههههة. ويههههتم جعههههل ا ولويههههة دائمههههًا 

جو الخصهوص تمهك المرتبطهة بالتكمفهة وخمهق القيمهة، لمتحسينات ا ك ر أىمية وعمى و 
خاصهة إذا مهها االنسهيابى  ا نتهاج لهنظم مهدعم جيههد  Kaizenوىهذا يجعهل مهن أسهموب 

 تم توجيو التحسينات المستمرة باتجاه إزالة عوائق تدفقات القيمة.
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 (.الباحث مع إجراء إضافات من قبل  El-Dyasty, 2006)المصدر: 
ونيرىها مهن اساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية ومدى توافقيها مهع نظهم االنتهاج االنسهيابية فمن خالل استعراض 
لمها ليها مهن   االستراتيجية لممحاسبة ا دارية  ادواتعمى اداتين من االعتماد يقترح الباحث  الدراسات ذات الصمة 
، وقهههد تهههم  (JIT)، ونظهههام ا نتهههاج الفهههوري (TC)التكمفهههة المسهههتيدفة  نظهههاموىهههى االنسهههيابى  صهههمة و يقهههة با نتهههاج

 مبررات التالية :ماختيارىما ل
 مبادىء نظم االنتاج االنسيابى .مبادىء نظام التكمفة المستيدفة مع توافق  -
اعتماد منيج قياس التكمفهة المسهتيدفة عمهى عمهى دراسهة السهوق وتفضهيالت القيمهة لمعمهالء  بمها يسهاعد عمهى  -

 (.2119تقميل الفاقد )السيد ،
 التوجة نحو العمالء وتمبية مايحقق رضاىم من االبعاد االساسية لنظام التكمفة المستيدفة . -
 المستيدفة اساس الرقابة الفعالة بما يضمن تحقيق الربح المستيدف . يعتبر نظام التكمفة -

أسموب تصحيح ا خطاء 
Mistake proofing 

ظيهوره قبهل ذلهك وىهو ييهتم بهالجودة عدم تكرار الخطه  مهن ناحيهة والحهرص عمهى عهدم 
والته تم تصميميا خالل العممية والمنهتج كمها أنهو يضهمن أن المنهتج الهذي يهذىب إلهى 

%، الشهههكل ا ك هههر واقعيهههة لتصهههحيح 511العميهههل سهههيكون خاليهههًا مهههن العيهههوب بنسهههبة 
تجارب الخط  يتم عممهو فهه تصهميم المنهتج مهن خهالل التركيهز عمهى تجميهع العمميهات 

سمة تمنهع أداءىها بشهكل خهاطا  هم محاولهة تصهحيح أي خطه  يظيهر واقعيهًا بطريقة سم
 وعدم تكراره مرة أخرى.

التكاليف عمى أساس ا نشطة 
Activity based costing 

نظام تكاليف لزيادة الدقة فه حساب تكمفة كل منهتج وتحديهد طمهب ا نشهطة المختمفهة 
لمباشهههرة عمهههى أسهههاس تنهههوع عمهههى مهههوارد الشهههركة، وبالتهههاله تخصهههيص التكهههاليف نيهههر ا

المنتجههات واخهههتالف درجهههة تعقيهههدىا وتشهههكيمة العمههالء ولهههيس فقهههط عمهههى أسهههاس حجهههم 
 ا نتاج.

ا دارة عمى أساس ا نشطة 
Activity based 

management 

ات التسعير وتشكيمة المنتجهات رار نظام  رضاء العمالء وتحسين الربحية عن طريق ق
يجاد طهرق لتخفهيض وكيفية تخفيض التكاليف وتحسين  العمميات وتصميم المنتجات وا 

اسههتيالك المههوارد بههالتخمص مههن ا نشههطة نيههر المضههيفة لمقيمههة وتقميههل ا ىههدار فههه 
 الموارد.

 Theالقياس المتوازن لتداء 

balanced scorecard 
مقياس يتكون من مجموعة شاممة من مقاييس ا داء المالية والغيهر ماليهة تهم تطويرىها 

منظهور العمميهات  –منظهور العمهالء  –منظهور مهاله )حول خمسة منظهورات أساسهية 
. ويعتبهر مقيهاس ا داء (منظهور البعهد االجتمهاعه –منظور التعمم والنمو  –التشغيمية 

سهههتراتيجيات والعمميههات بمهها يحقهههق التههوازن بهههين المتههوازن إطههار متكامهههل يههربط بههين ا 
 حاجات ا طراف أصحاب المصالح.
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عدم قدرة الشركات السيطرة والتحكم فى االسعار ولذلك البد من اخذ السهوق فهى االعتبهار عنهد تحديهد التكمفهة  -
 المستيدفة.

ية وىهو مايحققهة التطورات التقنية والتغيرات المستمرة فى السوق فرضت عمى الشركات تبنى اسهتراتيجية تنافسه -
 (. 2117نظام التكمفة المستيدفة )الذىبى، الغبان 

 نظهرا العتمهاد ىهذا النظهام عمهى عهدم وجهود كميهات ان تقييم المخزون فى اخر الفترة اليتطمبة نظام االنتاج االنسهيابى -
االنتهاج ،ممها يعنهى ة التسهويق قبهل والتهى تقضهى بتسهتخدام سياسه JITولهذلك يهتم اسهتخدام نظهام من المخزون ، قميمة 

 (.2155تضاءل دور المخزون السمعى فى تصميم نظم التكاليف ) سعيد ،
العمميهات نيههر ضهرورية والتههى التضهيف قيمههة لمعميهل بمها اليههؤ ر عمهى جههودة المنهتج باسههتخدام نظهام االنتههاج اسهتبعاد  -

 . JITالفورى 
يركهههز الباحهههث عمهههى  ال هههة ادوات مهههن نظهههم المحاسهههبة ا داريهههة لمههها ليههها مهههن صهههمة و يقهههة باالنتهههاج  وفهههى ضهههوء مههها تقهههدم 

الهذي  (VSC)ونظام تكاليف تدفق القيمة  (JIT)، ونظام ا نتاج الفوري (TC)االنسيابى وىى مدخل التكمفة المستيدفة 
 يركز عمى العمميات ا نتاجية داخل المصنع فه الشركات الصناعية

 االطار المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية :الثالثالقسم 
يعتمد بناء االطار المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية عمى مجموعة من المقومات التى تم ل البنية االساسية 

 المقترح : االطارالتى يعتمد عمييا نجاح 
 االساس الفمسفى لإلطار المقترح اوال : 

 لممحاسبة االدارية االنسيابية الى التوافق بين نظم االنتاج االنسيابى واداوتة ،ييدف االطار المقترح 
يم ل االطار المقترح مرحمة جديدة من مراحل تطور نظم المحاسبة االدارية . حيث ييدف ىذا االطار الى تفعيل 

ارية االنسيابية ) نظم منظومة  ال ية االبعاد ك تجاة من ضمن االتجاىات المتعددة لتطبيق نظم المحاسبة االد
نظم االنتاج الفورى (وتبرز االىمية العممية لتطبيق االطار –نظم التكاليف المستيدفة  –تكاليف تدفق القيمة 

 المقترح فى النقاط التالية :
 .نظم االنتاج االنسيابى  توجية مسار الشركات الصناعية نحو تطبيق    -
 .، بما يحقق لتمك النظم الكف ة المستيدفة يابى نظم االنتاج االنس تدعيم واستكمال مقومات  -
 Valueالتركيههز عمههى إعههادة تصههميم كافههة عمميههات المنشهه ة لتحسههين التههدفق الكمههه لممنههتج )مسههار تههدفق القيمههة  -

Stream بههداًل مههن تحسههين كههل قسههم أو خطههة أو جههزء بالمنشهه ة بصههورة منفصههمة فههه دورتيهها الخاصههة منههذ تههدفق )
 النيائه. المواد الخام إلى العميل

من تحسين مدى االعتماد  Value Stream Mappingاالستفادة مما توفره منيجية خرائط تدفق القيمة  -
 واالستجابة لكافة خطوات العمميات لمتتابع الزمنه المتسمسل وفقًا لطمبات العمالء.

 السموكية .تطبيق حزمة متطورة من أدوات الرقابة التشغيمية تشمل الرقابة عمى المخرجات والرقابة  -



 
 أحمد محمود حفنى مصطفىد/                        AUJAAمجمة المحاسبة والمراجعة ــ 

 
 

 

 

573 

 

،  ن االنسهيابى ىناك عالقة إيجابية قوية بين آلية ىندسة القيمة  سموب التكمفة المستيدفة وفمسفة بيئهة ا نتهاج  -
التكامهههل بيهههنيم يحقهههق مزيهههدًا مهههن التحسهههينات المسهههتمرة كتليهههات لخفهههض التكمفهههة فهههه بيئهههة العمهههل الخاصهههة بمفيهههوم 

Lean. 
 بالتركيز عمى ا نشطة ذات القيمة. Reducing Wasteتخفيض كافة أنواع الفاقد  -
 الوفاء بكافة احتياجات المستيمكين من حيث المواصفات، والجودة، وخدمات ما بعد البيع... إلخ. -
 .Cost Leadershipالسعه الدائم نحو تخفيض تكمفة الوحدة، ويم ل أساس متوازن لقيادة التكمفة  -
 Leanوفقهًا لمفيهوم  االداريهة محاسهبة الونظهم  Lean Production نظهم االنتهاج االنسهيابى  الهربط بهين مفيهوم  -

Accounting. 

   عمى أىمية ترسيخ  قافة التغيير وا بداع داخل المنش ة.التى تركز  Leanتطبيق مبادئ  -
يتم تحقيقو بواسهطة قياسهات ا داء العينهه عنهد مسهتوى العمهال ومسهتوى التهدفق لمقيمهة قياس األداء المرئي:  

القيههاس يزيههل الحاجههة إلههى تعقههب العمالههة والتقههارير المتنوعههة المفضههمة بواسههطة أنظمههة محاسههبة التكههاليف وىههذا 
 التقميدية.

يتم الحث عميو وتتبعو باستخدام عناصر أداء التدفق ويتم تحديث ىذه العناصر أسهبوعيًا التحسين المستمر:  -
 رف عمى مناطق التحسين.واستخداميا بواسطة فريق التحسين المستمر لتدفق القيمة لمتع

: حيهث يهتم عمهل تقهارير الربحيهة والتكمفهة باسهتخدام تقهدير تكمفهة تهدفق القيمهة وتقهدر تقدير تكمفة تدفق القيمـة -
التكمفهههة ممخصهههة وبسهههيطة لتهههدفقات القيمهههة ويهههتم تجميعيههها أسهههبوعيًا وىنهههاك توزيهههع قميهههل أو قهههد ال توجهههد نفقهههات 

 ميا بوضوح بواسطة كل شخص فه تدفق القيمة.إضافية، وىذا يمد بمعمومات مالية يمكن في
تقههدير التكمفههة المسههتيدفة ىههى الوسههيمة أو ا داة لفيههم كيفيههة خمههق المنشهه ة لمقيمههة تحديــد األســعار المســتيدفة:  -

بالنسهبة لمعمهالء، وتقهدير التكمفهة المسهتيدفة يهتم اسهتخدامو عنهدما يهتم تصهميم منتجهات جديهدة أو عنهدما يكهون 
 حتاج إلى فيم التغيرات المطموبة لزيادة القيمة بالنسبة لمعمالء.فريق تدفق القيمة ي

ىههذه تشههمل المبيعههات والتسههويق، وتصههميم المنههتج، عمميههات الشههؤون ا داريههة، والعمميههات مبــادرات التحســين:  -
 ا دارية داخل الشركة.

 االفتراضات االساسية لالطار المقترح ثانيا :
المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية يستمزم مجموعة من االفتراضات ان نجاح  التطبيق العممى لالطار 

 :الجوىرى فى تحقيق اىداف ىذا االطار  التأثير ذات ا
 . يجب أن تعكس مقاييس ا داء مبادئ محاسبة االدارية االنسيابية 
 .يجب أن تقود مقاييس ا داء إلى التحسينات المرتبطة بنتائج مسارات تدفق القيمة 
  سهتراتيجيات تنظهيم ا عمهال يجب عمى مقاييس ا داء ربط خاليا العمل ومسارات تدفق القيمة مع أىداف وا 

 ككل.
 .يجب عمى مقاييس ا داء أن تراقب مدى ا لتزام بالمعايير فه خاليا العمل 
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  والتكهاليف تطبيق تحسينات مستمرة لكل مسار تدفق لمقيمهة مهن خهالل تحميهل ودراسهة الهروابط بهين ا نشهطة
 المرتبطة بيا، وتقييم مقاييس أداء تمك المسارات أواًل ب ول.

  االنسيابى تعظيم القيمة المقدمة لمعميل فه إطار بيئة ا نتاج. 
 .التخمص من الشبكة المعقدة لحركة إنتاج المنتج القائم عمى أساس الدفعات ا نتاجية 
  المستغمة وتحسين جودة المنتج ومسار تدفقو.خفض التكمفة من خالل وفورات الوقت والمساحات 
  إمكانية تصميم شبكة من مسارات تدفق قيمة أخرى متوقعة خارج الحدود التنظيمية لممنشه ة لتعظهيم العالقهة

 بين إنتاج المنش ة والموردين والموزعين.
البيانهات والمعمومهات نظهام إنتهاجه لهو انعكهاس محاسهبه البهد مهن تهوفير  تم هل  Leanاالنسهيابى أن بيئة ا نتهاج 

المالئمههة لمعمميههات التشههغيمية فههه ىههذه البيئههة، وعمههى ىههذا ا سههاس ىنههاك مجموعههة مههن المالمههح ا ساسههية لنظههام 
والنظههام المحاسههبه الههذي االنتههاج االنسههيابى المحاسههبة ا داريههة التههه تبههرز العالقههة التبادليههة الواضههحة بههين النظههام 

 - ل أىميا فه:يخدم نتائج ىذا النظام ا نتاجه يتم
 .دعم خفض تكمفة المنتج 
 . دعم خريطة تدفق القيمة 
 .دعم إدارة مسار تدفق القيمة 
 . االعتماد عمى نظم االنتاج الفورى فى كافة المراحل التشغيمية 
 . تطبيق نظم التكاليف المستيدفة 
 .دعم المقاييس التشغيمية 
 .دعم عممية خمق القيمة لمعميل 
  المستمرةدعم عممية التحسينات 

 ثالثا اوجة التكامل بين ادوات االطار المقترح 
 Vediumتعتمد فمسفة  نظم االنتاج االنسيابى عمى مجموعة من المقومات او االسس اىميا االتى: )

K.,2010- Zimmer 1998-Abscom.com-Activplant.com )) 

المقدم من العمالء بدال من التوجة نحو العميل حيث تستند نظم االنتاج االنسيابى عمى الطمبات  -
 . وىذا ما يحققة نظام التكمفة المستيدفة  التنبؤات

ع التقميدى الذى يستند الى االقسام يبخالف التصنيستند الترتيب الداخمى لممصنع الى كيفية تدفق المنتج  -
تكاليف تدفق القيمة من خطوات تطبيق نظم  تدفق القيمة خطوة أساسية وتعتبر خريطة  والوظائف .

دارة المعمومات   وتتم ل فه إيجاد حل لمشاكل التصميم عند بداية ا نتاج، وا 
تحقق من خالل نظم االنتاج وىذا ما ي تتسم النظم االنتاجية االنسيابية بقمة التخزين بانواعة ال ال ة -

 الفورى.
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وتحقق مقومات نظم االنتاج االنسيابية من خالل تكامل ادوات االطار المقترح ويوضح الجدول التالى 
 ىذا التكامل . يوضح اوجو 

 
 االداة الوظيفة

 نظم تدفق تكاليف القيمة . القياس 
 نظم التكاليف المستيدفة . تخفيض التكاليف 
 نظم االنتاج الفورى . التحسين المستمر 

ىداف و مقومات  فيما يمى شرح مختصر  وبعد ان دلل الباحث عمى تكامل ادوات االطار المقترح ، 
 كل اداة من ادوات االطار المقترح بما يحقق التكامل بينيما :

 ق القيمة:فنظام تكاليف تداالداة االولى : 
 اىداف نظم تكاليف تدفق القيمة 

يتمثــل اليــدف األساســي لنظــام تكــاليف تــدفق القيمــة فــي تــوفير المعمومــات التكاليفيــة التــي تتســم بالدقــة 
والمالءمة والفيم في إدارة وتحسين العمميات التشغيمية داخل مسار تدفق القيمـة، وتتمثـل األىـداف الفرعيـة فـي 

 :(Maskell & Baggaly, 2006)التالي 
 إطار ا سس الته يقوم بيا نظام تكاليف تدفق القيمة.قياس تكاليف تدفقات القيمة فه  -أ 
توفير معمومات تكاليف تدفقات القيمة المالئمة  نهراض اتخهاذ القهرارات المختمفهة كقهرار الشهراء أو الصهنع  -ب 

 أو قرار إعداد الموازنة الرأسمالية.
حهههدوث الفاقهههد ودراسهههة الرقابهههة عمهههى تكهههاليف تهههدفقات القيمهههة بمههها يمكهههن ا دارة مهههن التعهههرف عمهههى مسهههببات  -ج 

 البدائل المتاحة لمتحسين المستمر لمعمميات وتقميل التكاليف.
تهههوفير مقهههاييس ا داء المناسهههبة عهههن أداء تهههدفقات القيمهههة بمههها يمكهههن مهههن تحسهههين ا داء التشهههغيمه والمهههاله  -د 

 لتدفقات القيمة.
قيمة وبيان كيفية استخدام تمك توفير المعمومات المناسبة عن كيفية استغالل الموارد المتاحة داخل تدفق ال -ه 

 المعمومات فه التحسين المستمر لعمميات التشغيل.
أن نظام تكاليف تدفق القيمة يوفر مجموعة من األىداف المتكاممـة التـي تـؤدي إلـى تـوفير ويرى الباحث 

 معمومات تكاليفية دقيقة لتحسين العمميات التشغيمية في مسارات تدفق القيمة.
 ف تدفق القيمة:مقومات نظام تكالي

 يتم تبويب عناصر التكاليف حسب ا نشطة داخل مسار تدفق القيمة. .5
تعد جميع عناصر التكاليف الناتجة عن الموارد المستيمكة بواسطة أنشهطة مسهار تهدفق القيمهة تكهاليف مباشهرة  .2

 بالنسبة لمسار تدفق القيمة.
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 التكاليفه.يعد مسار تدفق القيمة ىو وحدة التكمفة أو موضوع القياسه  .3
 يتم تحديد عناصر التكاليف عمى أساس الموارد بالقدر المستخدم وليس الموارد بالقدر المتاح. .4
تعهد تكهاليف المهوارد المسهتيمكة التهه تخهدم أك هر مهن مسهار لتهدفق القيمهة تكهاليف نيهر مباشهرة ال يهتم تضهمينيا  .5

ر تههدفق القيمههة، ويههتم معالجتيهها عمههى ضههمن تكههاليف مسههار تههدفق القيمههة باعتبارىهها ال تتعمههق بمههوارد تخههص مسهها
 أنيا تكاليف دعم تنظيم ا عمال ككل وتوجو محاسبيًا إلى مرحمة  انية فه قائمة الدخل.

 تعد البيانات والمعمومات التكاليفية عمى أساس فترة زمنية تتراوح بين أسبوع وشير. .6
 ئية.يتم عرض المعمومات التكاليفية والمقاييس باستخدام أدوات العرض المر  .7

أن تطبيق نظام تكاليف تدفق القيمـة سـيؤدي إلـى سـرعة إعـداد القـوائم الماليـة فـي نيايـة  ويرى الباحث 
  .) ىو يمثل القياس الفعمى ( نظم االنتاج االنسيابيةالفترة بما يتالئم مع متطمبات 

 نظام التكاليف المستيدفة  االداة الثانية :
 :)Smeth, 1994 Dekker &(التكمفة المستيدفة  نظام أىداف 

 تخفيض تكاليف المنتج أ ناء مرحمة التصميم )ىدف رئيسه(. .5
 ت كيد جودة المنتج مع خفض تكاليفو. .2
 تطوير المنتج دائمًا لجذب المستيمكين. .3
 تخفيض تكاليف المنتجات الحالية والمستقبمية. .4
التنافسهية المسهتمدة مهن واقهع  يساعد مهدخل التكمفهة المسهتيدفة فهه تحديهد تكهاليف المنهتج المسهتيدفة أي التكمفهة .5

 السوق الخارجه ومقارنتيا بتكمفة المنتج.
مههع أىههداف التكمفههة المسههتيدفة التههه تسههعى إلههى تخفههيض  مقومههات نظههم االنتههاج االنسههيابية تههتالئم أن  يههرى الباحههث 

 .الحقاً  الدراسة الميدانية تكاليف المنتج أ ناء مرحمة التصميم، وىذا ما ستتم مناقشتو فه 
 مات نظام التكمفة المستيدفة:مقو 

يههتم تحديههد التكمفههة المسههتيدفة لممنههتج خههالل مرحمههة تطههوير وتصههميم المنههتج وقبههل البههدء فههه تصههنيعو  ههم تههتم متابعههة 
إجراء التحسين المستمر خالل المراحل التالية من دورة حياة المنتج، وبعد الدخول فه مرحمة ا نتاج. وعميهو تنقسهم 

 (.2115رة التكمفة المستيدفة إلى )عبد الدايم، المراحل ا ساسية  دا
تحديههد التكمفههة المسههتيدفة لممنههتج مههن خههالل بحههث سههوقه لمسههتوى جههودة  مرحمــة تخطــيط التكمفــة المســتيدفة: .5

المنههتج التههه يمكههن أن تجههذب العمههالء المتههوقعين والسههعر المتوقههع الههذي يمكههن المنههتج فههه ظمههو أن يكههون أك ههر 
 عكس السعر ظروف المنتج المستقبمية وليست الحالية.جاذبية لمعمالء. عادة ما ي

تحقيق التكمفة المستيدفة باستخدام تحميهل ىندسهة  مرحمة تحقيق التكمفة المستيدفة باستخدام ىندسة القيمة: .2
. والتههه تعهههرف ب نيههها التقههويم المهههنظم متعهههدد االختصاصههات والموجهههو نحهههو (Value Engineering)القيمههة 

غهههرض تحسهههين القيمهههة لمعميهههل، ودعهههم عمميهههة تخفهههيض التكمفهههة مهههن خهههالل مرحمتهههه تحميهههل وظهههائف المشهههروع ب
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ذا كانت التكمفة المستيدفة ىى اليهدف الهذي ينبغهه أن تحققهو (Nicolini, 2000)تصميم وتطوير المنتج  . وا 
ط المنشهه ة لمقابمههة أىههدافيا ا سههتراتيجية، فههتن مههدخل ىندسههة القيمههة يخههتص بتحقيههق ىههذه التكمفههة أ نههاء التخطههي

والتطههوير والتصههميم لممنههتج. فههتذا تبههين أن التكمفههة المقههدرة لتنفيههذ المنههتج تزيههد عمههى التكمفههة المسههموح بيهها تبههدأ 
أنشهههطة ىندسهههة القيمهههة بتعهههديل التصهههميم ليمبهههه احتياجهههات العمهههالء ويحقهههق التكمفهههة المسهههتيدفة تحقيقهههًا لمسهههعر 

 (.2115المستيدف والربح المستيدف )عبد الدايم، 
ــة باســتخدام أســموب التحســين المســتمر  .3 ــدائم لمتكمف ــيض ال ــة التحســين المســتمر والتخف  Kaizen)مرحم

Costing Approach):  وىهى تم هل المرحمهة والخطهوة ا خيهرة فهه تطبيهق مهدخل التكمفهة المسهتيدفة. وذلهك
لتكمفهة عمها ىهو من خالل االستمرار فه إجراء التحسينات عمى المنتج ومراحل إنتاجو. مما يؤدي إلى خفض ا

متوقهههع عنهههد تصهههميم المنهههتج، ويشهههار إلهههى قيمهههة الخفهههض فهههه التكمفهههة النهههاتج عهههن التحسهههين المسهههتمر "بالتكمفهههة 
ىههههى مصهههطمح يابههههانه يعنههههه إجههههراء تحسههههينات لمعمميههههة  (Kaizen)المطهههورة". وتجههههدر ا شههههارة إلههههى أن كممههههة 

نشهطة التحسهينات المسهتمرة الصهغيرة ا نتاجية الحالية بغرض تخفيض التكمفة مهن خهالل إجهراء مجموعهة مهن أ
 المتراكمة.

حيهث  نظهم االنتهاج االنسهيابى أن مدخل التكمفة المستيدفة يم ل أحد الدعامات ا ساسية فهه ويرى الباحث 
يههتم اسههتبعاد الفاقههد عبههر مسههارات تههدفق القيمههة وبالتههاله تخفههيض تكمفههة المنتجههات إلههى الحههد المطمههوب. ويههتم تحديههد 

من خالل دراسة السوق والعمهالء المتهوقعين لممنهتج والمنتجهات المنافسهة لهو  هم يخصهم منهو الهربح  التكمفة المستيدفة
لميندسهه التصهميم يمكهن  التحسينالمستيدف لموصول إلى التكمفة المطموبة، ومن خالل ىندسة القيمة والمحاوالت 

نتج فهه المراحهل المبكهرة مهن دورة حيهاة لتخفيض تكاليف الم نظامتحقيق التكمفة المستيدفة، فالتكمفة المستيدفة ىى 
 .) وىو يم ل القياس المسبق(المنتج. أي أنيا تخطيط لمتكمفة وليست رقابة عمى التكمفة

 االداة الرابعة :نظام االنتاج الفورى 
 أىداف نظام اإلنتاج الفوري:

 (:2112والعالق، ييدف نظام ا نتاج الفوري إلى تخفيض التكمفة فه المجاالت التالية )الصيرفه 
 القضاء عمى ا نتاج الفائض، فا نتاج يكون بحسب الطمب. -5
عادة التشغيل. -2  القضاء عمى وقت ا نتظار وتخفيض وقت التييئة وا 
 التخمص تمامًا من ا نتاج المعيب. -3
 تخفيض المخزون إلى حده ا دنى. -4

 المقومات األساسية لنظام اإلنتاج الفوري:
ا نتههاج الفههوري يتطمههب تههوافر مجموعههة مههن المقومههات ا ساسههية والضههرورية ويمكههن إن نجههاح تطبيههق نظههام 

 توضيحيا فيما يمه:
 :Produce – to – Orderربط اإلنتاج بالطمب   -1
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انطالقهًا مهن نظهام ا نتهاج الفهوري ال يههتم ا نتهاج إال بنهاء عمهى طمبهات العمههالء فمنهذ تمقهه أوامهر الشهراء يههتم 
 هم تسهميميا إلهييم دون المهرور بعمميهة التخهزين وبالتهاله نهتخمص نيائيهًا مهن تكهاليف التخهزين.  البدء فه إنتاجيا فوراً 

وينبغه أن تكهون كميهات ا نتهاج صهغيرة نسهبيًا مهن المنهتج أواًل به ول بمها يفهه الطمبيهات الفعميهة، وىهذا يتطمهب اتبهاع 
اجه مهن خهالل عهدة آالت متنوعهة التخصهص سياسة المراكز ا نتاجيهة المتعهددة الميهام حتهى يسهتطيع المركهز ا نته

فه إتمام عمميات مختمفة من المنتج وال شك أن تحقيق ىهذا يتطمهب ترتيهب معهين لتليهات داخهل المصهنع بحيهث ال 
تتحرك وحدات ا نتاج نير التامة من مكان إلى آخر فه المصهنع ممها يتهيح لمعهاممين تركيهز جيهودىم عمهى المنهتج 

 (.2118الصغير، من البداية إلى النياية )
 :Continuous Product Flow Improvementانسيابية تدفق اإلنتاج   -2

زاحهة أيهة قيهود أو اختناقهات قهد تحهدث أ نهاء  يتطمب تطبيهق نظهام ا نتهاج الفهوري العمهل الهدائم عمهى تهذليل وا 
تعيهق التشهغيل والبحهث  أداء العمميات ا نتاجية المختمفة وتقميص وتصفية ا نشطة وا عمهال نيهر الضهرورية التهه

عن حمول ومعالجات مناسبة لتحقيق التهدفق االنسهيابه لمعمميهات وتقمهيص وقهت ا نتهاج والهذي يعبهر عنهو بالمعادلهة 
 التالية:

 وقت اإلنتاج = وقت التشغيل + وقت التفتيش + وقت التنقل + وقت االنتظار
وقت التفتيش ىو الوقت الذي يتم فيو الت كد ووقت التشغيل ىو الذي يتم فيو العمل الفعمه لصالح المنتج. و 

من أن المنتج ذو جودة عالية، أما وقهت التنقهل فيهو الوقهت الهالزم لتحريهك المهواد أو ا جهزاء نيهر التامهة مهن نقطهة 
إنتاج إلى أخرى، ووقت االنتظار ىو الوقت الذي يستغرقو المنتج انتظارًا لمعمل عميو أو تحريكهو أو وقهت االنتظهار 

خزن حتى الشحن والنشاط الوحيد الذي يضيف قيمة لممنتج فه كل ىذه ا نشطة ىهو وقهت التشهغيل، ولهذلك فه الم
 (.2113يجب تقميص مختمف ا نشطة ا خرى إلى أدنى حد ممكن )أبو الفتوح، 

 :Limited Number of Suppliersالتركيز عمى عدد محدود من الموردين   -3
مهن تطبيهق نظهام ا نتهاج الفهوري عمييها التوافهق مهع  قافهة العهدد المحهدود  حتى تحقق الشركة نجاحًا ممحوظاً 

مههن المههوردين المسهههتعدين لتوريههد كميههات صهههغيرة وعمههى دفعههات متكهههررة فبههداًل مههن توريهههد احتياجههات الشههير كمهههو أو 
عد فههه ا سههبوع كمههو يجههب أن يكههون المههورد مسههتعدًا لمتوريههد بشههكل يههومه وبالكميههات المطموبههة منههو بالضههبط. ويسهها

تحقيق ذلك إقامة عالقات عمل و يقة مع ىؤالء الموردين وبشكل يضمن الحصول عمهى خهدمات سهريعة مهن ىهؤالء 
(. وبنهاء عمهى ذلهك يعفهه المهوردين الهذين تهم اختيهارىم مهن 2118الموردين الهذي يمكهن االعتمهاد عمهييم )الصهغير، 

م وعنههايتيم عمههى تنفيههذ جههداول التسههميم طويههل وقصههير إجههراءات المناقصههات والتعاقههد الالزمههة والروتينيههة وتركيههز وقههتي
 (.2118 جل الته أعدتيا الشركة )الصغير، 

ويحقق ىذا النظام فوائد لكل من الشركة والموردين فعمى صعيد الشركة تتمكن من استالم المواد فه الوقهت 
يخفههض تكهاليف التخههزين  المحهدد ممهها يجعهل الحاجههة إلهى االحتفههاظ بكميهات كبيههرة مهن المخههزون نيهر ضههرورية ممها

والمناولههة، أمهها عمههى صههعيد المههوردين فيههم يحصههمون عمههى عقههود توريههد طويمههة ا جههل والتههه تضههمن اسههتمرار عمميههم 
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 (.2118طالما أنيم يحققون شروط التسميم المتفق عمييا مع الشركة )الصغير، 
 :Effective Preventive Maintenanceتحسين برامج الصيانة الوقائية   -4

تخدم نظام ا نتاج الفوري برامج الصيانة الوقائية الته تقمل العطالت وبنسبة كبيرة، وىى مهن المتطمبهات يس
الضههرورية لمتطبيههق الكههفء لنظهههام ا نتههاج الفههوري، حيهههث إن بههرامج الصههيانة الوقائيههة تمنهههع حههدوث أي عطههل فهههه 

ر فتكهون اآلالت عمهى درجهة مهن المرونهة اآلالت حتى ال تتضارب مواعيهد التسهميم إلهى العمهالء أو يحهدث بيها ته خي
 .(Kumar, 2010)بما يسمح باستخداميا  نجاز ميام متعددة وبالتاله وجود عدة منتجات فه الخط ا نتاجه 

 :Total Quality Controlرقابة الجودة الشاممة   -5
لشهاممة عمهى قطهع حتى يعمل نظام ا نتاج الفوري بنجاح يجب عمى الشهركة أن تنشها نظهام رقابهة الجهودة ا

الغيار والخدمات والمنتجات التامة بحيث ال يمسح بوجود أية عيوب فه أي من ىهذه العناصهر، وتبهدأ عمميهة رقابهة 
الجههودة مههن المههوردين والمههورد الههذي يفشههل فههه تسههميم بضههاعة خاليههة مههن العيههوب يسههتبعد ويحههل محمههو آخههر يمكنههو 

وفييههها يقهههوم  Continuous Monitoringراقبهههة المسهههتمرة مقابمهههة معهههايير الجهههودة وكهههذلك تطبيهههق مههها يعهههرف بالم
العاممون بهدور الفاحصهين واكتشهاف أيهة عيهوب، بهل أحيانهًا يهتم تطبيهق عمميهة الرقابهة ىهذه بشهكل مؤقهت حيهث تقهوم 
آالت الهتحكم الراميههة أو الروبههوت بفحههص ا نتهاج عنههد تحركههو مههن خميههة إلهى أخههرى أي تبههرمج اآلالت لتقههوم بعمميههة 

 (.2118ء من عممية التصنيع، والسعه نحو الوصول إلى مستوى انعدام المعيب )الصغير، الفحص كجز 
ا نتههاج الفههوري يم ههل أداة ىامهة لتخفههيض التكمفههة والمحافظههة عمههى المركههز التنافسههه نظههام  أن ويهرى الباحههث

وتحسهههين جهههودة لمشهههركة ويهههؤدي إلهههى التحسهههين فهههه كهههل مهههن ا داء المهههاله ونيهههر المهههاله وارتفهههاع نسهههبة المبيعهههات، 
المنتجات وتزويد المنتجات لمعمالء فه الوقت المحدد ا مر الذي يؤدي إلى تحسين الربحية وىذا ما ستتم مناقشتو 

 الحقًا من الناحية العممية
 المتطمبات العممية لتطبيق االطار المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية ::  رابعا

 متطمبات فكرية :
 .نظم االنتاج االنسيابى  تطبيق مبادىء  -
 التكمفة المستيدفة  لمدخل تطبيق االجراءات العممية  -
تطبيق نظم تكاليف تدفق القيمة   لتوفير معمومات مالئمة واحداث تكامل بين اسموب االنتاج الفورى  -

 والتكاليف المستيدفة .
 الفعال فى القظاء عمى المخزون الى ادنى درجاتو . PULLتطبيق نظام  سحب االنتاج  -
 تخفيض كافة انواع الفاقد واالخطاء االنتاجية . -

 متطمبات محاسبية :
بالمرونو وتطبيق احدث اساليب المحاسبة االدارية واعداد االنسيابية تميز  نظم معمومات المحاسبة االدارية 

 طار المقترح.تقارير الكافية المرتبطة بالمنظومة ال ال ية لال
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 متطمبات ادارية :
 تدعيم االدارة العميا لالطار المقترح .

 تنظيم بيئة العمل لضمان انسيابية العمل .
 تحديد مراكز المسئولية داخل الوحدة االقتصادية .

 .نظم االنتاج االنسيابى  التعميم والتدريب المستمر عمى 
 

 الدراسة الميدانية  الرابع  القسم
بيها مهن أجهل تحقيهق أىهداف الدراسهة، مهن حيهث  قهام الباحهث الطريقهة وا جهراءات التهه القسهم يتضمن ىهذا 

جهههراءات تصهههميم وتطبيهههق ا داة وفحهههص مصهههداقيتيا و باتيههها ومهههدى صهههالحيتيا  تحديهههد مجتمهههع الدراسهههة وعينتيههها، وا 
تبههار فرضههيات الدراسههة إلههى النتههائج، باالضههافى الههى اخ لمتطبيههق، والمعالجههة ا حصههائية لبيانههات الدراسههة لموصههول

 وتحميل النتائج التى تم التوصل الييا .
  اوال : منيجية الدراسة الميدانية

 مجتمع الدراسة الميدانية : 
التهى تحهاول تطبيهق نظهم االنتهاج االنسهيابى كميها او جزئيها  وذلهك  4الصهناعية يتم ل مجتمع الدراسة فهه الشهركات  

وىذا ما شركة موزعة عمى القطاع الصناعى  28خالل فترة الدراسة الموضحة بحدود البحث ، وتكونت العينة من 
 يوضحة الجدول التالى :

 ( توزيع شركات العينة عمى قطاع الصناعة4جدول رقم )

 والمهراجعيين  الهداخميين،محاسبه التكاليف، ورؤساء أقسام المحاسبة، والمديرين الماليين،  فه وحده المعاينةتتم ل 
ه تطبهق مفهاىيم ومهديري العمهوم فهه الشهركات الصهناعية المصهرية  الته ومديرى االنتاج والمخازن وخدمة العمهالء ،

 .النظم االنسيابىة
                                           

ي ته قطاع الصناعة فه مقدمة القطاعات االقتصادية بمصر من حيث مساىمتو فه الناتج المحمى ا جماله ، وارتباطو   4

 .و يق بالعديد من القطاعات ا نتاجية والخدمية ال

 عذد الشركات القطاع الصناعى
 6 الصناعات الهنذسية وااللكترونية والكهربائية

 3 صناعة السيارات 

 4 صناعات الغسل والنسيج

 3 الصناعات الخشبية

 3 الصناعات السيراميك 

 6 بترول وتكريره وغاز

 3 صناهة االدوية 
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 عينة الدراسة:
( موظفًا يعممون فه الشركات الصناعية فه مصر  والته تطبق مفاىيم نظم االنتاج 86تكونت عينة الدراسة من )

مكانية خدمة أىداف ىذه الدراسة،  االنسيابى  تم اختيارىم بطريقة عشوائية إستنادًا إلى طبيعة عمل تمك الشركات وا 
 ( استمارة منيا،  م تم إستبعاد96(  استمارة استقصاء  عمى مجتمع الدراسة وتم إسترجاع )521حيث تم توزيع )

 ( ستمارات امنيا لعدم صحتيا.51) 
تكونت من قسمين، تضمن القسم ا ول معمومات عامة عن أفراد  استمارة استقصاء بتصميم قام الباحث 

االطار المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية لتقييم   الث محاور رئيسية عينة الدراسة، بينما تضمن القسم ال انه: 
 فه الشركات الصناعية مع نظم االنتاج االنسيابى  ومدى توافقة 

 ة لقائمة االستقصاء :المحاور الرئيسي 
 االنسيابية .االنتاجية  مع النظمالنظم التقميدية لممحاسبة االدارية محور توافق أساليب  .5
يجهب عمهى الشهركة  تبنييها إذا تهم التحهول  النظم التقميديهة لممحاسهبة االداريهة بهمحور متطمبهات وتعهديالت  .2

 فه الشركات الصناعية المصرية  . نظم االنتاج االنسيابى  إلى 
المحاسبة ا دارية االنسيابية  والمفاىيم التى تقوم عمييا النظم  االطار المقترح محور  التوافق بين ادوات   .3

 االنسيابية ويحتوى ىذا المحور عمى  الث محاور فرعية : 
I.  االنسـيابية وبـين مفـاىيم االـنظم  توافق نظام تكاليف تدفق القيمة كأحـد ادوات المحاسـبة االداريـة

 االنسيابية.
II.  توافـــق نظـــام التكمفـــة المســـتيدفة(TC)  كأحـــد ادوات المحاســـبة االداريـــة االنســـيابية  ومفـــاىيم

 المحاسبة االنسيابية.
III.  توافق نظام اإلنتاج الفوري(JIT)   كأحد ادوات المحاسـبة االداريـة االنسـيابية مـع مفـاىيم الـنظم

 االنسيابية
 تطبيق الدراسة:جراءات ا

 لغايات تحقيق أىداف الدراسة تم إتباع ا جراءات والخطوات التالية:
بهها طالع عمههى ا دب التربههوي والدراسههات السههابقة ذات العالقههة،  ههم قامههت بتصههميم أداة  قههام الباحههث  -5

 الدراسة واستخراج دالالت صدقيا و باتيا.
( موظفههًا 86مم مههة لمجتمهع الدراسهة تكونههت مهن )بتحديههد مجتمهع الدراسهة  ههم اختيهار عينهة  قهام الباحهث  -2

كميها أو جزئيها  الهنظم االنتهاج االنسهيابية والته تطبهق مفهاىيم  فى مصر ة يصناعاليعممون فه شركات 
.  

بتوزيع أداة الدراسة عمى أفهراد العينهة لغايهات جمهع البيانهات، وتهم توضهيح طريقهة ا جابهة،  قام الباحث  -3
وبيان جميع المعمومات المتعمقة بذلك، والت كيد  فراد العينة عمهى أن اسهتجاباتيم عمهى أداة الدراسهة لهن 
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 تستخدم إال  نراض البحث العممه فقط.
نهههة الدراسهههة، والت كهههد مهههن صهههالحيتيا  نهههراض التحميهههل مهههن أفهههراد عي االستقصهههاء بجمهههع  قهههام الباحهههث  -4

لممعالجهات ا حصهائية  (SPSS)ا حصائه، وتم استخدام برنامج التحميل ا حصائه لمعموم ا نسانية 
 الستخراج النتائج وا جابة عن أسئمة الدراسة.

 
 

 المعالجة اإلحصائية:
م الباحهث باسهتخدام ا سهاليب ا حصهائية بغهرض اسهتخراج النتهائج والتحقهق مهن صهحة فرضهيات الدراسهة قها

 التالية:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجاالت أداة الدراسة. -5
 الدراسة. محاورعمى  (One Samples T-Test)تطبيق اختبار  -2

 ثانيا : اختبارات الفروض وتحميل النتائج  
 الفرضية األولى:اختبار 

Ho1-  وبين المفاىيم النظم التقميدية لممحاسبة االدارية "ال يوجد توافق ذو داللة إحصائية بين أساليب
  "المصريةفي الشركات الصناعية  نظم االنتاج االنسيابى  التي تقوم عمييا 

 One)لمتحقهههق مهههن صهههحة الفرضهههية تهههم حسهههاب المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافهههات المعياريهههة وتطبيهههق اختبهههار 

Samples T-Test)  االنسيابية  النظم مع النظم التقميدية لممحاسبة االدارية توافق أساليب  محور لجميع فقرات ،
 ( يوضح ذلك.5جدول )

 ( 5جدول )
 مع النظم التقميدية لممحاسبة االدارية توافق أساليب  محور لفقرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 نظم االنتاج االنسيابى 
 المتوسط الفقرة م

 حسابيال
نحراف اال 
 معيارىال

نفهههال الجوانهههب نيهههر  5 تركهههز الهههنظم التقميديهههة عمهههى الجوانهههب الماليهههة فقهههط وا 
 المالية "التشغيمية" وبالتاله ال يمكن تحديد نقاط ضعف المنش ة

4.59 5.51 

رتبط تهههالعميهههل و تتضهههمن الهههنظم التقميديهههة مؤشهههرات لقيهههاس الجهههودة ورضهههى  2
 بعممية التحسين المستمر لمعممية ا نتاجية

2.74 5.53 

 5.53 3.11تسههههاعد الههههنظم التقميديههههة عمههههى تقههههديم المعمومههههات الالزمههههة التخههههاذ القههههرارات  3
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 المتوسط الفقرة م
 حسابيال

نحراف اال 
 معيارىال

 االقتصادية من حيث إدارة ا نشطة والتنبؤ با داء المستقبمه
كميههات ضههخمة تحتههوي الههنظم التقميديههة عمههى أنشههطة نيههر مفيههدة، وتتطمههب  4

 من العمميات ال تضيف قيمة المنش ة.
3.26 5.29 

تحفهههز الهههنظم التقميديهههة عمهههى ا نتهههاج بكميهههات كبيهههرة واالحتفهههاظ بمسهههتويات  5
 كبيرة من المخزون

3.17 5.22 

 5.44 3.12 تساعد النظم التقميدية عمى القياس الصحيح لتكاليف المنتجات 6
 5.44 3.12 الفعالة عمى التكاليف. تساعد النظم التقميدية عمى الرقابة 7
تركههههز الههههنظم التقميديهههههة عمههههى البيئههههة الداخميهههههة فقههههط دون االىتمههههام بالبيئهههههة  8

الخارجيهههههة م هههههل تعهههههديالت عمهههههى القهههههوانين والظهههههروف االقتصهههههادية )محميهههههًا 
 وعالميًا(.

2.35 5.56 

تركههههز الههههنظم التقميديههههة عمههههى حجههههم ا نتههههاج كمسههههبب وحيههههد لمتكمفههههة وعههههدم  9
 بتعدد مسببات التكمفة )محركات التكمفة(. االىتمام

2.67 5.44 

 5.31 33.3 تتجاىل النظم التقميدية تكاليف الجودة وتقديم  التقارير بيا. 51
 5.24 3.55 تيتم النظم التقميدية بتحميل وقياس التكمفة خالل دورة حياة المنتج 55

 1.64 3.55 االجمالى
( والته 5لمفقرة رقم ) ( كان أبرزىا2.35 -4.59الحسابية تراوحت بين )أن المتوسطات  (5يظير من الجدول )

وبالتاله ال  تركز النظم التقميدية عمى الجوانب المالية فقط وا وفال الجوانب وير المالية "التشغيمية"تنص عمى "
والته تنص عمى ( 55يمكن تحديد نقاط ضعف المنش ة وبدرجة مرتفعة،  م جاءت فه المرتبة ال انية الفقرة رقم )

(،  م جاءت فه 3.55بمتوسط حسابه ) تيتم النظم التقميدية بتحميل وقياس التكمفة خالل دورة حياة المنتج""
 "تتجاىل النظم التقميدية تكاليف الجودة وتقديم التقارير بيا"( والته تنص عمى 51المرتبة ال ال ة الفقرة رقم )

سطة، أما أقل المتوسطات الحسابية فقد حصمت عمييا الفقرة ( وبدرجة متو 3.33وحصمت عمى متوسط حسابه )
تركز النظم التقميدية عمى البيئة الداخمية فقط دون االىتمام بالبيئة الخارجية مثل ( والته تنص عمى "3رقم )

 وبدرجة متوسطة. تعديالت عمى القوانين والظروف اإلقتصادية )محمياً وعالمياً("
النظم التقميدية توافق أساليب  محور عمى  (One Sample T-Test)ر ( نتائج تطبيق اختبا6جدول )

  نظم االنتاج االنسيابى مع لممحاسبة االدارية 
 الداللة اإلحصائية T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور ال
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النظم التقميدية توافق أساليب 
مع نظم  لممحاسبة االدارية

  االنتاج االنسيابى 
3.55 1.64 5.185 1.12  

=  αعند مستوى الداللة ) وً لة إحصائيذى دال( وىى قيمة نير 5.185بمغت ) (T)( أن قيمة 6يظير من جدول )
عدم وجود عالقة ذات (، وىذا يدل عمى 3.55(، حيث بمغ المتوسط الحسابه )3( والعالمة المعيارية )1.15

نظم االنتاج  وبين المفاىيم التي تقوم عمييا النظم التقميدية لممحاسبة االدارية داللة إحصائية بين أساليب 
 ، وبالتالي تقبل الفرضية األولي في الدراسة.االنسيابى 

ويتضههح مههن  النتههائج عههدم وجههود توافههق ذي داللههة إحصههائية بههين الههنظم التقميديههة لممحاسههبة ا داريههة وبههين 
  Stojanovic)المفهههاىيم التهههه تقهههوم عمييههها نظهههم االنتهههاج االنسهههيابى ، وىهههذا تتوافهههق نتهههائج الدراسهههة مهههع دراسهههة 

Radojevic, 2006) صيصًا لدعم نظهم االنتهاج  التقميهدي، تبين أن المحاسبة التقميدية وأساليب ا دارة وضعت خ
عمى فكرة ا نتاج الشامل، أمها نظهم االنتهاج االنسهيابى  فيهو يكسهر ىهذه القاعهدة، ويهؤدي إلهى اتخهاذ قهرارات  المستند

، كما أنو يهوفر الوقهت والمهال بتزالهة معظهم اليهدر المهرتبط  أفضل من خالل التزويد بتكمفة مفيومة ودقيقة وصالحة
لتقميدي ، وبالتاله فتن نظهم المحاسهبة التقميديهة وأسهاليب ا دارة  التقميديهة نيهر مناسهبة ونيهر متوافقهة بنظم االنتاج ا

 .نظم االنتاج االنسيابى مع 
وتجدر ا شارة إلهى أن المعهايير التهه تعمهل فهه ظميها  نظهم االنتهاج االنسهيابى ال تم هل موازنهات تقديريهة أو 

ائية ولكنيا تعكس تدفقًا قائمًا عمى أساس معدل السهحب الهذي يحهدده العميهل أداء متوقعًا بناء عمى احتماالت إحص
مهن خهالل الطمهب. وبالتهاله فهتن عمميهة القيهاس تتسهم بدرجههة عاليهة مهن الدقهة فهه قيهاس المعهدالت المتعمقهة بالتههدفق 

إلهى  (Karuppuchamy, 2005)والسهحب. بالمقارنهة مهع النظهام التقميهدي. وىهذا يتفهق مهع مها أشهارت إليهو دراسهة 
أن العديد من تطبيقات مبادئ المحاسبة عن ا نتاج االنسيابى سوف يؤدي إلى تخفيض زمهن دورة ا نتهاج، والهذي 
فههه النيايهههة سهههوف يههؤ ر عمهههى خفهههض تكمفههة المنهههتج، كمههها أن نصههيب التكهههاليف نيهههر المباشههرة يمكهههن أن يخصهههص 

دي إلههى اسههتجابة سههريعة مههن العمههالء والمزيههد مههن اسههتنادًا عمههى زمههن دورة ا نتههاج فههه تههدفق القيمههة، وىههذا سههوف يههؤ 
 المرونة والقدرة عمى تقديم منتجات جديدة من مركز معين أو محدد.

 الفرضية الثانية:اختبار 
Ho 2 إذا  تطبيقيـايجب عمـى الشـركة  النظم التقميدية لممحاسبة االدارية اساليب ب: ال توجد متطمبات وتعديالت

 ".  في الشركات الصناعية المصرية نظم االنتاج االنسيابى  تم التحول إلى 
 One)لمتحقهههق مهههن صهههحة الفرضهههية تهههم حسهههاب المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافهههات المعياريهههة وتطبيهههق اختبهههار 

Samples T-Test)  عمى النظم الداخميهة لمشهركات  أجرؤىاالمتطمبات والتعديالت الته يجب محور لجميع فقرات
 ( يوضح ذلك.7، جدول )نظم االنتاج االنسيابى  الصناعية إذا تم التحول إلى 

 ( 7جدول )
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتطمبات والتعديالت التي يجب عمميا إذا تم التحول إلى 
 نظم االنتاج االنسيابى 

متوسط ال الفقرة م
 حسابيال

 االنحراف 
 المعيارى 

 الرتبة

 1 1.72 4.42 يتم تعديل عممية تخصيص التكاليف الصناعية نير المباشرة. 1
 7 1.01 3.70 البد من تعديل عممية الرقابة وقياس ا داء 2
ىنههههاك اىتمههههام بالمقههههاييس التههههه تظيههههر الفاقههههد وتحسههههين االسههههتخدام  3

 لممصنع لمموارد وتخفيض الوقت فه التشغيل الداخمه
3.81 1.12 4 

نظهههههم االنتهههههاج  يوجههههد منهههههاخ لتحفيههههز المهههههوارد البشههههرية ونشهههههر  قافههههة  4
 بين مختمف ا نشطة الرئيسية والمساعدة الداعمة ليا. االنسيابى 

3.19 1.10 18 

 14 1.45 3.49 تدعيم نظم االتصال ا ستراتيجه ونشر السياسات. 5
 10 1.88 3.58 عمى ىيكل التكمفةالتركيز عمى تحميل النشاط وانعكاس ذلك  6
دعههم خفههض تكمفههة المنههتج مههن خههالل قيههاس ا داء والرقابههة والتغذيههة  7

 الراجعة
3.53 1.39 13 

 15 1.23 3.37 التخمه عن نظام التكاليف المعيارية 8
 16 1.00 3.35 دعم مقاييس ا داء التشغيمية وتطبيق سياسة ال واب والعقاب 9
الرقابهههههة االجتماعيهههههة والرقابهههههة الالزمهههههة لتوجيهههههو  الت كيهههههد عمهههههى أدوات 10

 السموك
3.33 1.11 17 

 12 1.24 3.56 دعم عممية التحسين المستمر 11
دعههههههم ا دارة المرئيههههههة )إدارة ا حههههههداث اليوميههههههة فههههههه زمههههههان ومكههههههان  12

 وقوعيا(
3.58 1.20 10 

تقهوم الشههركة بوضههع مخطهط تههدفق ا نشههطة المختمفهة والوقههت الههالزم  13
 نشاطلكل 

3.93 1.03 2 

تعمههل الشههركة عمههى تحديههد ا نشههطة وتقسههيميا إلههى أنشههطة تضههيف  14
 قيمة لممنتج وأنشطة ال تضيف قيمة لممنتج

3.63 1.20 9 

فه العمميهة  الفاقد التخمص من العيوب فه المنتجات، وتقميل نسب  15
 ا نتاجية

3.93 1.08 2 

 6 1.92 3.74العمهههل عمهههى تخفههههيض المخهههزون الراكههههد والنهههاتج عههههن سهههوء تخطههههيط  16
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متوسط ال الفقرة م
 حسابيال

 االنحراف 
 المعيارى 

 الرتبة

 االحتياجات من المواد ا ولية
تعمل الشركة عمى تخفيض والحد من ا نشطة التهه تضهيف لممنهتج  17

 م ل تكاليف التخزين والمناولة
3.81 1.37 4 

الههههتخمص مههههن وقههههت ا نتظههههار الههههذي يقضههههيو العامههههل وىههههو ينتظههههر  18
 الماكينة لتنتيه من تشغيل جزء ما

3.67 1.51 8 

  0.53 3.65 االجمالى 
( والتهه 5( كهان أبرزىها لمفقهرة رقهم )3.59 – 4.42( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بهين )7يظير من الجدول )

،  م جهاءت فهه المرتبهة ال انيهة الفقرتهان يتم تعديل عممية تخصيص التكاليف الصناعية وير المباشرة"تنص عمى "
 "تقوم الشركة بوضع مخطط تدفق األنشطة المختمفة والوقت الالزم لكـل نشـاط"،( وتنصان عمى 55، 53) ارقام 

(،  هم 3.93بمتوسهط حسهابه ) فـي العمميـة اإلنتاجيـة" الفاقـد "التخمص من العيـوب فـي المنتجـات، وتقميـل نسـب 
ىناك اىتمام بالمقاييس التي تظيـر الفاقـد ( والمتان تنصان عمهى "57، 3قام )أر لفقرتان جاءت فه المرتبة ال ال ة ا

لشـركة عمـى تخفـيض والحـد ل ا"تعمـ "وتحسين االستخدام لمموارد وتخفيض الوقت في التشـغيل الـداخمي لممصـنع
ــة". ــاليف التخــزين والمناول ــل تك ــتج مث ــي ال تضــيف قيمــة لممن حسههابه  وحصههمت عمههى متوسههط مــن األنشــطة الت

( والته تنص عمى 4( وجميعيا بدرجة مرتفعة، أما أقل المتوسطات الحسابية فقد حصمت عمييا الفقرة رقم )3.85)
بــين مختمــف األنشــطة الرئيســية  نظــم االنتــاج االنســيابى  تحفيــز المــوارد البشــرية ونشــر ثقافــة  منــاخ يوجــد "

 وبدرجة متوسطة. والمساعدة الداعمة ليا"
 (8جدول )

المتطمبات والتعديالت التي يجب عمى الشركة  محور عمى  (One Sample T-Test)نتائج تطبيق اختبار  
  نظم االنتاج االنسيابى تبنييا إذا تم التحول إلى 

 T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور ال
الداللة 
 اإلحصائية

النظم التقميدية بمتطمبات وتعديالت ال
يجب عمى  لممحاسبة االدارية 

 إذا تم التحول إلى  تطبيقياالشركة  
في الشركات  نظم االنتاج االنسيابى

   الصناعية المصرية

3.65 1.53 7.997 1.11 
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( α =1.15( وىهى قيمهة دالهة إحصهائيًا عنهد مسهتوى الداللهة )7.997بمغهت ) (t)( أن قيمهة 8يظير من جهدول )
(، وىهذا يهدل عمهى وجهود متطمبهات وتعهديالت يجهب 3.65(، حيث بمهغ المتوسهط الحسهابه )3والعالمة المعيارية )

، وبالتهاله تهرفض الفرضهية العدميهة وتقبهل  نظهم االنتهاج االنسهيابى عمميا عمى النظم الداخمية إذا تم التحول إلى 
ــنظم  الفرضههية البديمههة " ــات وتعــديالت ب ــة توجــد  متطمب ــة لممحاســبة االداري ــنظم التقميدي ــى الشــركة   ال يجــب عم

فــي الشــركات  نظــم االنتــاج االنســيابى  تبنييــا عمــى الــنظم الداخميــة لمشــركات الصــناعية إذا تــم التحــول إلــى 
 .الصناعية المصرية  

نظم  ول إلى عمى النظم الداخمية إذا تم التحادخاليا أظيرت النتائج وجود متطمبات وتعديالت يجب عمى الشركة 
 ,Lopez)فه الشركات الصناعية المصرية ، وت ته الدراسة الحالية متوافقة مع دراسة  االنتاج االنسيابى 

Santos, 2010)  نظم االنتاج االنسيابى  بحيث أن تحسن ا داء التشغيمه لمشركات الته بدأت التحول إلى 
ن كل منتج لو تدفق يميزه عن المنتجات ا خرى، وانعكس ذلك فه خفض التكمفة، وجعل إدارة التكمفة أسيل  

 نظم االنتاج االنسيابى  وليست ىناك اختالفات كبيرة من وقت إلى آخر فه عممية ا نتاج، كما أن التحول إلى 
تكاليف االنتظار والجرد وتكاليف المخزون، كما أدى إلى تحديد الطاقة نير المستغمة وعدم  تخفيضأدى عمى 

 .(2118خطاب،  ،2118)شاىين، جاتتحميميا لممنت
 الفرضية الثالثة: اختبار 

Ho3 ممحاسـبة اإلداريـة االنسـيابية  وبـين االطـار المقتـرح ل :" ال يوجد توافق ذو داللة  إحصائية  بين ادوات
لمتحقهق مهن صهحة الفرضهية  " في الشركات الصـناعية المصـرية نظم االنتاج االنسيابى  المفاىيم  التي تقوم  عمييا  

 محهور لجميع فقرات  (One Samples T-Test)تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتطبيق اختبار 
( يوضح 9، جدول )نظم االنتاج االنسيابى  والمفاىيم الته تقوم عمييا  االنسيابية المحاسبة ا دارية  ادوات العالقة بين 

 ذلك.
 (9جدول )  

ممحاسبة االطار المقترح ل ادوات  التوافق بين محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  
 نظم االنتاج االنسيابى  والمفاىيم التي تقوم عمييا  االنسيابية اإلدارية 

متوسط ال الفقرة م
 حسابي

االنحراف 
 المعيارى 

 الرتبة

عمهههى زيهههادة المرونهههة  االنسهههيابية المحاسهههبة ا داريهههة  أدوات تسهههاعد  1
 ا نتاجية والتحسين المستمر لعمميات الشركة.

4.21 1.10 1 

وضهههع الخطههههط  فههههه االنسهههيابية المحاسهههبة ا داريههههة  أدوات تسهههاىم  2
 والسياسات العامة لمشركة

3.93 1.06 2 

 4 1.09 3.77فهههه تقميهههل تكهههاليف  االنسهههيابية المحاسهههبة ا داريهههة  أدوات تسهههتخدم  3



 
 أحمد محمود حفنى مصطفىد/                        AUJAAمجمة المحاسبة والمراجعة ــ 

 
 

 

 

588 

 

( والتهه 5( كهان أبرزىها لمفقهرة رقهم )3.71 – 4.25( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بهين )9الجدول )يظير من 
عمــى زيــادة المرونــة اإلنتاجيــة والتحســين المســتمر  االنســيابية المحاســبة اإلداريــة  أدوات تســاعد تههنص عمههى "

المحاسبة اإلداريـة  ادوات  "تساىمعمى ( والته تنص 2،  م جاءت فه المرتبة ال انية الفقرة رقم )لعمميات الشركة"
(،  م جاءت فه المرتبهة ال ال هة 3.93بمتوسط حسابه ) في وضع الخطط والسياسات العامة لمشركة". االنسيابية 
فـــي زيـــادة ربحيـــة الشـــركات  االنســـيابية المحاســـبة اإلداريـــة  ادوات  تســـاىم( والتهههه تهههنص عمهههى "5الفقهههرة رقهههم )
( وجميعيههها بدرجهههة مرتفعهههة، أمههها أقهههل المتوسهههطات 3.79وحصهههمت عمهههى متوسهههط حسهههابه )" المصـــرية الصـــناعية 

المحاســــبة اإلداريــــة  ادوات"تســــتخدم الشــــركة ( والتهههه تههههنص عمههههى 4الحسهههابية فقههههد حصههههمت عمييهههها الفقههههرة رقههههم )
 وبدرجة مرتفعة.في عممية التخطيط والرقابة لإلنتاج"  االنسيابية 

 
 
 

 (10جدول )
المحاسبة اإلدارية  ادوات العالقة بين  محور عمى  (One Sample T-Test)نتائج تطبيق اختبار 

 نظم االنتاج االنسيابى والمفاىيم التي تقوم عمييا  االنسيابية 

المتوسط  محور ال
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة اإلحصائية T المعياري

االطار  ادوات التوافق بين   
ممحاسبة اإلدارية المقترح ل

والمفاىيم التى  االنسيابية 
نظم االنتاج  تقوم عمييا

  االنسيابى 

3.88 1.68 8.475 1.11 

عند مستوى الداللة  وً إحصائي ذات داللو ( وىى قيمة 8.475بمغت ) (T)( أن قيمة 51يظير من جدول )

 بالمخزوناالحتفاظ 
فهههه عمميهههة  االنسهههيابية المحاسهههبة ا داريهههة  أدوات تسهههتخدم الشهههركة  4

 التخطيط والرقابة لإلنتاج
3.70 1.08 5 

فهههههه زيهههههادة ربحيهههههة  االنسهههههيابية المحاسهههههبة ا داريهههههة  أدوات تسهههههاىم  5
 المصرية الشركات الصناعية 

3.79 1.06 3 

  0.68 3.88 االجمالى 
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(α  =1.15( والعالمة المعيارية )وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات 3.88(، حيث بمغ المتوسط الحسابه )3 ،)
، نظم االنتاج االنسيابى  وبين المفاىيم الته تقوم عمييا  االنسيابية المحاسبة ا دارية  ادوات  داللة إحصائية بين

االطار  يوجد توافق ذو داللة  إحصائية  بين ادوات "وبالتاله ترفض الفرضية العديمة وتقبل الفرضية البديمة 
في الشركات  نظم االنتاج االنسيابى  ممحاسبة اإلدارية االنسيابية  وبين المفاىيم  التي تقوم  عمييا  المقترح ل

 .الصناعية المصرية  "
ريههة االنسههيابية  وبههين ممحاسههبة ا دااالطههار المقتههرح لأظيههرت النتههائج وجههود توافههق ذو داللههة إحصههائية بههين أدوات 

 المفاىيم الته تقوم عمييا النظم  االنسيابية  فه الشركات الصناعية المصرية .
إن النظم  االنسيابية  ىى إستراتيجية تشغيمية تدعم بشكل أساسه تميز المنتج من أجل إضافة قيمهة لمعميهل، ومهن 

 ندسة القيمة.ناحية أخرى تعتمد عمى إستراتيجية خفض التكمفة باستخدام آلية ى
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن الفرضية الفرعية األولى:

Ho3-1- اإلطــار   ال يوجــد توافــق ذو داللــة إحصــائية  بــين نظــام  تكــاليف  تــدفق القيمــة )كــأداة مــن ادوات
 في الشركات  الصناعية المصـرية  . نظم االنتاج االنسيابى  المقترح (وبين المفاىيم التي تقوم عمييا  

 One)لمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة وتطبيهق اختبهار 

Samples T-Test)  نظههم االنتههاج  توافههق نظههام تكههاليف تههدفق القيمههة وبههين مفههاىيم  محههور لجميههع فقههرات
 ( يوضح ذلك.55، جدول )االنسيابى 

 ( 11جدول )
نظم االنتاج  توافق نظام تكاليف تدفق القيمة وبين  محور  اتالمعيارية لفقر المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 االنسيابى 
متوسط ال الفقرة م

 حسابيال
 االنحراف
 المعيارى 

 الرتبة

يعههد نظههام تكههاليف تههدفق القيمههة أداة إداريههة تتعامههل مههع نظههام الرقابههة ا داريههة  5
 لتحقيق أىداف المنش ةمتكامل حيث يتم دمج موارد المنش ة وعممياتيا معًا 

3.74 5.21 4 

ييهههدف نظهههام تكهههاليف تهههدفق القيمهههة إلهههى تعزيهههز ومسهههاندة خمهههق القيمهههة لحممهههة  2
 ا سيم وبما ال يتعارض مع أصحاب المصالح ا خرى

3.63 5.19 6 

ييدف نظام تدفق القيمة إلى توليد صافه قيمة متزايدة من خهالل التخصهيص  3
 وتوجيييا إلى االست مارات ذات القيمة المرتفعة.الكفء لمموارد الموجودة 

3.47 5.31 8 

يتكامهههل نظهههام تكهههاليف تهههدفق القيمهههة مهههع ا دوات الحدي هههة  دارة التكمفهههة التهههه  4
 ضمن بيئة التصنيع الحدي ة.االنسيابية تتبناىا المحاسبة ا دارية 

4.65 4.22 5 

اتخاذ القرارات االقتصادية يساعد نظام تكاليف تدفق القيمة إدارة شركتك عمى  5
 المالئمة

3.65 5.53 5 
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متوسط ال الفقرة م
 حسابيال

 االنحراف
 المعيارى 

 الرتبة

ييدف نظام تكاليف تدفق القيمة إلى تحديد ا ستراتيجيات وكيفية إنجازىا مما  6
 يؤدي إلى خمق القيمة حيث أن القيمة أداة ىامة لقياس ا داء.

4.17 3.56 3 

وأنظمههههة ييههههدف نظههههام تكههههاليف تههههدفق القيمههههة عمههههى تبنههههه العمميههههات ا داريههههة  7
المعمومههات التههه تسههاعد عمههى تخصههيص المههوارد المتاحههة واسههتخداميا بكفههاءة 

 وفعالية

4.52 3.16 2 

ييهههدف نظهههام تكهههاليف تهههدفق القيمهههة إلهههى تصهههميم أنظمهههة قيهههاس ا داء وربهههط  8
 الحوافز با داء

3.56 5.58 7 

اطهار المحاسهبة االداريهة يساىم أسهموب إدارة تكهاليف تهدفق القيمهة فهه تطبيهق  9
مههن خههالل تههوفير معمومههات تكاليفيههة مفيههدة لمجموعههات المنتجههات،  االنسههيابية 

 تبدأ من خالل عممية التجميع حتى تسممو لمعميل

3.47 5.22 8 

  1.85 3.82 االجمالى 

( 4( كههان أبرزىهها لمفقههرة رقههم )3.47 – 4.65( أن المتوسههطات الحسههابية تراوحههت بههين )55يظيههر مههن الجههدول )
"يتكامـل نظـام تكـاليف تـدفق القيمـة مـع األدوات الحديثـة إلدارة التكمفـة التـي تتبناىـا المحاسـبة والته تنص عمى 

ييـدف نظـام ( والته تنص عمهى "7 م جاءت فه المرتبة ال انية الفقرة رقم ) اإلدارية ضمن بيئة التصنيع الحديثة"،
تكاليف تدفق القيمة إلى تبني العمميات اإلدارية وأنظمة المعمومات التي تساعد عمى تخصـيص المـوارد المتاحـة 

( والتهه تهنص 6(،  هم جهاءت فهه المرتبهة ال ال هة الفقهرة رقهم )4.52، بمتوسط حسهابه )واستخداميا بكفاءة وفعالية"
ييـدف نظـام تكـاليف تـدفق القيمـة إلـى تحديـد اإلسـتراتيجيات وكيفيـة إنجازىـا ممـا يـؤدي إلـى خمـق القيمـة عمى "

( وجميعيا بدرجة مرتفعة، أما أقل 4.17وحصمت عمى متوسط حسابه ) حيث أن القيمة أداة ىامة لقياس األداء"
ييدف نظـام تـدفق القيمـة إلـى ( والته تنصان عمى "9، 3)المتوسطات الحسابية فقد حصمت عمييا الفقرتان أرقام 

توليد صافي قيمة متزايدة من خالل التخصيص الكفء لمموارد الموجودة وتوجيييا إلـى االسـتثمارات ذي القيمـة 
مــن خــالل تــوفير  نظــم االنتــاج االنســيابى  المرتفعــة" "يســاىم أســموب بــإدارة تكــاليف تــدفق القيمــة فــي تطبيــق 

وبدرجهة يفية مفيدة لمجموعات المنتجات، تبدأ من خـالل عمميـة التجميـع حتـى تسـممو إلـى لعميـل" معمومات تكال
 متوسطة.
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 ( 12جدول )
)كأحد ادوات  دعم نظام تكاليف تدفق القيمة محور عمى  (One Sample T-Test)نتائج تطبيق اختبار 

 نظم االنتاج االنسيابى  تطبيق  المحاسبة االدارية االنسيابية (
 الداللة اإلحصائية T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور ال

توافق نظام تكاليف تدفق 
كأحد ادوات المحاسبة القيمة 

وبين االدارية االنسيابية 
  نظم االنتاج االنسيابى مفاىيم 

3.82 1.85 6.576 1.11 

=  α( وىى قيمة دالهة إحصهائيًا عنهد مسهتوى الداللهة )6.576بمغت ) (T)( أن قيمة 52يظير من جدول )
(، وىهذا يههدل عمههى وجههود توافههق بههين تكههاليف 3.82(، حيههث بمههغ المتوسههط الحسههابه )3( والعالمهة المعياريههة )1.15

قبههل ، وبالتههاله تههرفض الفرضههية العدميههة وتنظههم االنتههاج االنسههيابى  تههدفق القيمههة وبههين المفههاىيم التههه تقههوم عمييهها 
اإلطــار  يوجــد توافــق ذو داللــة إحصــائية  بــين نظــام  تكــاليف  تــدفق القيمــة )كــأداة مــن ادوات "الفرضههية البديمههة 

 في الشركات  الصناعية المصرية  ". نظم االنتاج االنسيابى  المقترح ( وبين المفاىيم التي تقوم عمييا  
نظههم االنتههاج  بههين المفههاىيم التههه تقههوم عمييهها أظيههرت النتههائج وجههود توافههق بههين نظههام تكههاليف تههدفق القيمههة و 

فه الشركات الصناعية المصهرية ، حيهث إن تكهاليف تهدفق القيمهة يقهوم عمهى خصهائص المنتجهات التهه  االنسيابى 
االنسهيابى ويعتمهد نظهام تكهاليف تهدفق القيمهة عمهى  مهدخلالتصنع فهه مسهار تهدفق القيمهة فهه المنشهتت التهه تطبهق 

إلى خاليا عمل فه كل خمية مجموعة من ا جزاء المتشهابية مهن منهتج معهين أو مجموعهة مهن فكرة تقسيم المصنع 
المنتجات المتشابية من حيث طريقة ا نتاج وتسير ىذه ا جزاء أو المنتجات المتشابية فه مسهارات تهدفق تضهيف 

وارد أخرى يتم إنفاقيا من فه كل تدفق قيمة لمعميل، ويجب تحديد التكاليف الخاصة بكل تدفق من مواد وعمالة وم
أجل إدخال قيمة لتجزاء داخهل مسهار تهدفق القيمهة، حيهث إن ا دارة مهن خهالل مسهار تهدفق القيمهة تنهتج معمومهات 

 محاسبية تستخدم التخاذ القرارات الداخمية الته توفر معمومات أك ر دقة وحدا ة.
ريههة تتعامههل مههع نظههام الرقابههة ا داريههة بشههكل وتجههدر ا شههارة إلههى أن نظههام تكههاليف تههدفق القيمههة يعههد أداة إدا

متكامل حيث يتم دمج مهوارد المنشه ة وعممياتيها معهًا لتحقيهق أىهداف المنشه ة، وبالتهاله يهؤدي إلهى وجهود عالقهة بهين 
 .  (Karuppuchamy, R., 2005) االنسيابية لنظم تكاليف تدفق القيمة وبين المفاىيم الته تقوم عمييا ا

 باإلجابة عن الفرضية الفرعية الثانية:النتائج المتعمقة 
Ho3-2-ــأداة مــن ادوات ــة المســتيدفة )ك ــين مــدخل  التكمف ــة إحصــائية  ب ــق ذو دالل اإلطــار   : " ال يوجــد تواف

فـي الشـركات الصـناعية المصـرية  نظم االنتاج االنسيابى  المقترح ( ، وبين المفاىيم التي تقوم عمييا  
لمتحقههق مهههن صههحة الفرضهههية تههم حسهههاب المتوسههطات الحسهههابية واالنحرافههات المعياريهههة وتطبيههق اختبهههار ، " 



 
 أحمد محمود حفنى مصطفىد/                        AUJAAمجمة المحاسبة والمراجعة ــ 

 
 

 

 

592 

 

(One Samples T-Test)  توافهق نظهام التكمفهة المسهتيدفة  محهور لجميهع فقهرات(TC)  نظههم ومفهاىيم
 ( يوضح ذلك.51، جدول ) االنتاج االنسيابى 

 (13جدول )
 مفاىيم مع  (TC)توافق نظام التكمفة المستيدفة  محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  

 نظم االنتاج االنسيابى 
متوسط ال الفقرة م

 حسابيال
 النحراف 
 المعيارى 

 الرتبة

تحقيههههق الك يههههر مههههن الوفههههورات التكاليفيههههة عههههن طريههههق إدارة تشههههكيمة  5
 . الخاصة بالمنش ةأنشطة سمسمة القيمة 

3.44 5.21 7 

يعمههل نظههام التكمفههة المسههتيدفة عمههى تنميههة روح الفريههق مههن مختمههف  2
المسههتويات ا داريههة بالشههركة وخصوصههًا بههين أنشههطة البيههع وا نتههاج 

 .والشراء

3.79 5.23 3 

دعهههم عمميهههة تخفهههيض التكمفهههة مهههن خهههالل مرحمتهههه تصهههميم وتطهههوير  3
 المنتج.

4.11 5.61 2 

التحسين المستمر والخفهض الهدائم لمتكمفهة فهه جميهع مراحهل العمميهة  4
 .ا نتاجية

4.12 5.58 5 

التكمفههة المسهتيدفة إلههى تقههديم منتجههات أو خههدمات نظههام يهؤدي إتبههاع  5
 .مرنوبة من قبل العميل ويساىم فه تحقيق أرباح لمشركة

3.74 5.58 4 

التكمفههة المسههتيدفة عمههى تخفههيض التكههاليف قبههل حههدو يا  نظههاميههؤدي  6
 أي أ ناء مرحمة التصميم لصعوبة الت  ير عمى التكمفة بعد حدو يا.

3.72 5.18 6 

يهتم التركيهز وفههق أسهموب التكمفههة المسهتيدفة عمهى العمههالء حيهث أنههو  7
البههد مههن االىتمههام بمتطمبههات العمههالء مههن ناحيههة الجههودة، والسههعر، 

 المناسب لمحصول عمى المنتجوالوقت 

3.74 5.54 4 

  0.88 3.78 االجمالى 
( والته 4( كان أبرزىا لمفقرة رقم )3.44 – 4.12( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )53يظير من الجدول )

 م جاءت فهه المرتبهة  "التحسين المستمر والخفض الدائم لمتكمفة في جميع مراحل العممية اإلنتاجية"،تنص عمى 
 "دعم عممية تخفيض التكمفة من خالل مرحمتـي تصـميم وتطـوير المنـتج"،( والته تنص عمى 3ال انية الفقرة رقم )
"يعمــل نظــام التكمفــة ( والتههه تههنص عمههى 2(،  ههم جههاءت فههه المرتبههة ال ال ههة الفقههرة رقههم )4.11بمتوسههط حسههابه )
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لمستويات اإلدارية بالشركة وبخاصة بين أنشطة البيع واإلنتـاج المستيدفة عمى تنمية روح الفريق من مختمف ا
( وجميعيهها بدرجههة مرتفعههة، أمهها أقههل المتوسههطات الحسههابية فقهههد 3.79، وحصههمت عمههى متوسههط حسههابه )والشــراء"

نتــائج تحقيــق الكثيــر مــن الوفــورات التكاليفيــة عــن طريــق إدارة ( والتههه تههنص عمههى "5حصههمت عمييهها الفقههرة رقههم )
 وبدرجة متوسطة. شطة سمسمة القيمة الخاصة بالمنشأة"تشكيمة أن

 (14جدول )
كأحد  (TC)توافق نظام التكمفة المستيدفة  محور عمى  (One Sample T-Test)نتائج تطبيق اختبار  

  نظم االنتاج االنسيابى  ومفاىيمادوات المحاسبة االدارية االنسيابية 
 الداللة اإلحصائية T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي محور ال

توافق نظام التكمفة المستيدفة   
(TC) االطار  كأحد ادوات

ممحاسبة االدارية المقترح ل
نظم االنتاج ومفاىيم االنسيابية  
  االنسيابى 

3.78 1.88 5.852 1.11 

=  α( وىهههى قيمهههة دالهههة إحصهههائيًا عنهههد مسهههتوى الداللهههة )5.852بمغهههت ) (T)( أن قيمهههة 54يظيهههر مهههن جهههدول )
(، وىههذا يههدل عمههى وجههود عالقههة بههين نظههام 3.78(، حيههث بمههغ المتوسههط الحسههابه )3( والعالمههة المعياريههة )1.15

، وبالتاله ترفض الفرضية وتقبل الفرضهية البديمهة االنسيابية  النظم تكمفة المستيدفة وبين المفاىيم الته تقوم عمييا 
المقتـرح ( ، وبـين اإلطـار   المسـتيدفة )كـأداة مـن ادوات يوجد توافق ذو داللة إحصـائية  بـين مـدخل  التكمفـة "

 ".  في الشركات الصناعية المصرية نظم االنتاج االنسيابى  المفاىيم التي تقوم عمييا  
نظهههم االنتهههاج  أظيهههرت النتهههائج وجهههود توافهههق بهههين نظهههام التكمفهههة المسهههتيدفة وبهههين المفهههاىيم التهههه تقهههوم عمييههها 

فه الشركات الصناعية المصرية ، حيث أن نظام التكمفة المستيدفة يم ل أحهد الهدعامات ا ساسهية فهه  االنسيابى 
 االنسيابى حيث يتم استبعاد الفاقد عبر تدفقات القيمهة بالتهاله تقهل تكمفهة المنتجهات إلهى الحهد المطمهوب بيئة ا نتاج

 . (2151، السيد ، 2118 المطارنة، )
التكمفهههة المسهههتيدفة يعتبهههر أداة  دارة التكمفهههة بيهههدف تخفهههيض تكمفهههة المنهههتج أ نهههاء مرحمهههة التخطهههيط  نظهههام و 

والتطوير والتصميم، وأن ىذه ا داة تحاول تخفيض التكمفة عنهد مرحمهة التصهميم لسهرعة وكبهر حجهم الوفهورات التهه 
لحفاظ عمى جودة المنهتج والقهدرات الوظيفيهة يمكن تحقيقيا عند تمك المرحمة عنيا فه المراحل التالية ليا وذلك مع ا

التكمفههة المسههتيدفة وبههين المفههاىيم التههه تقههوم  نظههاملههو ودرجههة ال قههة فيههو مههن جانههب العمههالء، لههذلك ىنههاك عالقههة بههين 
 .نظم االنتاج االنسيابى  عمييا 
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 : الثالثةالفرعية  النتائج المتعمقة باإلجابة عن الفرضية
Ho3-3- " المقتـرح ( اإلطـار   داللة إحصائية  بين نظام اإلنتاج الفوري )كـأداة مـن ادوات  ال يوجد توافق ذو

 ".في الشركات الصناعية المصرية   نظم االنتاج االنسيابى  وبين المفاىيم  التي تقوم عمييا  
 One)لمتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسطات الحسهابية واالنحرافهات المعياريهة وتطبيهق اختبهار 

Samples T-Test)  توافهق نظههام ا نتهاج الفههوري  محههور لجميههع فقهرات(JIT)  نظههم االنتهاج االنسههيابى  تطبيهق ،
 ( يوضح ذلك.52جدول )

 (15جدول )
كأحد ادوات  (JIT)توافق نظام اإلنتاج الفوري  محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  

 نظم االنتاج االنسيابى  ومفاىيم المحاسبة االدارية االنسيابية 

( والته 2( كان أبرزىا لمفقرة رقم )3.44 – 4.49( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )55يظير من الجدول )
( 5،  هم جهاءت فهه المرتبهة ال انيهة الفقهرة رقهم )باإلنتـاج" الفاقد أعباء التوقف واألعطال و التخمص من تنص عمى "

، بمتوسهط "استبعاد األنشطة التي ال نضـيف قيمـة لمشـركة عمومـاً والنشـاط اإلنتـاجي خصوصـاً"والته تنص عمى 
"الوصـول بـالمخزون ن عمهى ( والمتهان تنصها8، 4)ارقهام  (،  هم جهاءت فهه المرتبهة ال ال هة الفقرتهان 3.86حسابه )

إلــى أدنــى حــد ممكــن بيــدف تخفــيض تكــاليف التخــزين إلــى المســتوى الصــفري" "إعــادة ىندســة عمميــات اإلنتــاج 
ـــاً".  ( وجميعيههها بدرجهههة مرتفعهههة، أمههها أقهههل المتوسهههطات الحسهههابية فقهههد 3.74وحصهههمت عمهههى متوسهههط حسهههابه )دوري

متوسط ال الفقرة م
 حسابيال

النحراف 
 المعيارى 

 الرتبة

اسههههههتبعاد ا نشههههههطة التههههههه ال تضههههههيف قيمههههههة لمشههههههركة عمومههههههًا والنشههههههاط  5
 ا نتاجه خصوصاً 

3.86 5.15 2 

 5 4.28 4.49 با نتاج الفاقد التخمص من أعباء التوقف وا عطال و  2
 7 5.32 3.49 المواصفات الموحدة والتسميم فه وقت الطمب ا نتاج المتجانس ذو 3
الوصههههول بههههالمخزون إلههههى أدنههههى حههههد ممكههههن بيههههدف تخفههههيض تكههههاليف  4

 التخزين إلى المستوى الصفري
3.74 5.11 3 

 6 5.15 3.61 تناسق حجم الموارد المتاحة بالتوافق مع المتطمبات التشغيمية 5
 5 5.25 3.65 خفض زمن التشغيل 6
 8 5.24 3.44 تنظيم تدفق الموارد والمنتجات داخل العممية ا نتاجية 7
 3 5.21 3.74 إعادة ىندسة عمميات ا نتاج دورياً  8

  1.95 3.75 االجمالى 
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وبدرجهة  الموارد والمنتجات داخـل العمميـة اإلنتاجيـة". "تنظيم تدفق( والته تنص عمى 7حصمت عمييا الفقرة رقم )
 متوسطة.

 (16جدول )
كأحد ادوات  (JIT)توافق نظام اإلنتاج الفوري  محور عمى  (One Sample T-Test)نتائج تطبيق اختبار  

  نظم االنتاج االنسيابى مع مفاىيم المحاسبة االدارية االنسيابية 

المتوسط  محور ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
الداللة 
 اإلحصائية

توافق نظام اإلنتاج الفوري  محور 
(JIT)  كأحد ادوات المحاسبة االدارية

نظم االنتاج مع مفاىيم االنسيابية 
  االنسيابى 

3.75 1.95 5.865 1.11 

=  α) ( وىى قيمة دالة إحصهائيًا عنهد مسهتوى الداللهة5.865بمغت ) (T)( أن قيمة 56يظير من جدول )
(، وىههذا يههدل عمههى وجههود عالقههة بههين نظههام 3.75(، حيههث بمههغ المتوسههط الحسههابه )3( والعالمههة المعياريههة )1.15

ا نتههاج الفههوري وبههين المفههاىيم التههه تقههوم عمييهها محاسههبة ا نتههاج الخههاله الفاقههد، وبالتههاله نههرفض الفرضههية العمديههة 
اإلطــار   ية  بــين نظــام اإلنتــاج الفــوري )كــأداة مــن ادواتيوجــد توافــق ذو  داللــة إحصــائ"  وتقبههل الفرضههية البديمههة

 ".في الشركات الصناعية المصرية   نظم االنتاج االنسيابى  المقترح ( وبين المفاىيم  التي تقوم عمييا  
 نظم االنتاج االنسيابى  أظيرت النتائج وجود توافق بين نظام ا نتاج الفوري وبين المفاىيم الته تقوم عمييا 

االنسهيابية  يهتم العمهل وفهق نظهام ا نتهاج فهه الوقهت المحهدد،   ظم ناله، ففهه ظهل المصهرية فه الشهركات الصهناعية 
حيههث الطمبههات تقههوم عمههى أسههاس أن المههواد الخههام تتحههرك بمعههدل  ابههت خههالل العمميههة ا نتاجيههة وبههدون توقههف مههن 

صهيمو إلهى العميهل فهه الوقهت المحهدد، وبهالتزامن لحظة استالم أمر العميل وحتى تصبح إنتاجًا تام الصنع لحظة تو 
نظامههًا لمسههحب ويتم ههل فههه الطمبههات المقدمههة مههن العمههالء. لههذلك  االنسههيابى مههع نظههام التههدفق تجسههد بيئههة ا نتههاج 

يالحههظ وجههود انسههجام تههام بههين نظههام التههدفق ونظههام السههحب، أي أن معههدل التههدفق يتحههدد بنههاء عمههى المعههدل الههذي 
 ل بطمب أي سحب لممنتجات.بموجبو يقوم العمي

( بحيث إن تبنه فمسفة نظام ا نتاج الفهوري يمكهن 2113وال تختمف الدراسة الحالية عن دراسة )الميتونه، 
أن يحقق فوائد ووفورات اقتصادية عندما يكون النظام فهه المراحهل ا ولهى فهه عمميهة التطبيهق، أو عنهدما ال تتهوفر 

 )نظهام ا نتهاج الفهوري( فهه بيئهة الصهناعة  (JIT)ق، كما يمكن استخدام نظام كل مستمزمات تطبيقو فه بيئة التطبي
فههى بههالرنم مههن عههدم تههوفر كههل معطيههات التطبيههق فييهها، وىنههاك فرصههة لزيههادة ا داء التشههغيمه إذا تههوفرت  المصههرية 

المسهتقرة والتهه تمتهاز بوجهود عنهد كهافل مهن المهوردين، والقهدرة لمصهناعات عمهى تجييهز  المصرية  البيئة الصناعية 
 المواد فه الوقت المحدد وقوى عاممة متعددة الميارة.
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نظههم االنتههاج  وتجههدر ا شههارة إلههى أن العالقههة بههين نظههام ا نتههاج الفههوري وبههين المفههاىيم التههه تقههوم عمييهها ا
ن كميهههات ا نتهههاج صهههغيرة نسهههبيًا مهههن المنهههتج أواًل بههه ول بمههها يفهههه الطمبيهههات ، تقهههوم عمهههى وجهههوب أن تكهههو االنسهههيابى 

الفعمية، وىذا يتطمب إتباع سياسة المراكز ا نتاجية المتعددة الميام، حتى يستطيع المركز ا نتاجه من خالل عدة 
معهين لهالالت  بًا آالت متنوعة التخصص فه إتمام عمميات مختمفة من المنتج، وال شك أن تحقيق ىذا يتطمب ترتي

داخههل المصههنع بحيههث ال تتحههرك وحههدات ا نتههاج نيههر التامههة مههن مكههان إلههى آخههر فههه المصههنع ممهها يتههيح لمعههاممين 
 الفاقهههد تركيهههز جيهههودىم عمهههى المنهههتج مهههن البدايهههة إلهههى النيايهههة، وبالتهههاله الهههتخمص مهههن أعبهههاء التوقهههف وا عطهههال و 

عهادة با نتاج، والوصول بالمخزون إلى أدنى حد ممكن بي دف تخفهيض تكهاليف التخهزين إلهى المسهتوى الصهفري، وا 
النظههر فههه عمميههات ا نتههاج بشههكل دوري، وبالتههاله يوجههد توافههق بههين نظههام ا نتههاج الفههوري وبههين المفههاىيم التههه تقههوم 

 .نظم االنتاج االنسيابى  عمييا 
ابية يحاسبة االدارية االنسالم االطار المقترح  من العرض السابق يتضح ان ىناك تكامل وتوافق بين ادوات

 .نظم االنتاج االنسيابى  لممحاسبة االدارية االنسيابية و المقترح التى تمثل العناصر االساسية لالطار 
 الدراسة  وتوصيات نتائج  :الخامسالقسم 
 النتائج أوال: 

 :التاليةفي ضوء مناقشة النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة يمكن وضع االستنتاجات 
  نفال الجوانب نير المالية "التشغيمية" وبالتاله ال يمكن تركز النظم التقميدية عمى الجوانب المالية فقط وا 

 تحديد نقاط ضعف المنش ة.
  تحتوي النظم التقميدية عمى أنشطة نير مفيدة، وتتطمب كميات ضخمة من العمل الته ال تضيف قيمة

 ديم التقارير المتعمقة بيا.لممنش ة، وتتجاىل تكاليف الجودة وتق
  يعتمد االطار  المقترح لممحاسبة االدارية االنسيابية  عمى  الث ادوات رئيسية ) نظام تكاليف تدفق القيمة

التكمفة المستيدفة ونظام ا نتاج الفوري( وفه المقابل تواجو مجموعة من المعوقات أىميا المعوقات  نظام و 
 الته تعيق انتشار وتطبيق  قافة النظم  االنسيابية .التنظيمية والتعميمية والشخصية 

  يعد نظام تكاليف تدفق القيمة أداة إدارية تتعامل مع نظام الرقابة ا دارية بشكل متكامل حيث يتم دمج موارد
 المنش ة وعممياتيا معًا لتحقيق أىداف المنش ة.

 والخفض الدائم لمتكمفة ، والقياس المسبق لمتكاليف  ، التكمفة المستيدفة عمى التحسين المستمر نظام  يعمل
 فه جميع مراحل العممية ا نتاجية، وخفض التكمفة من خالل مرحمته تصميم وتطوير المنتج.

  التكمفة المستيدفة عمهى تنميهة روح الفريهق مهن مختمهف المسهتويات ا داريهة فهه الشهركة وبخاصهة  نظام يعمل
 شراء.بين أنشطة البيع وا نتاج وال

  يعمههل نظههام ا نتههاج الفههوري(JIT)  عمههى الههتخمص مههن أعبههاء التوقههف وا عطههال والفاقههد  با نتههاج، والوصههول
 بالمخزون إلى أدنى حد ممكن بيدف تخفيض تكاليف التخزين إلى المستوى الصفري.
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 الههى نظهههم  مههن أىههم التعهههديالت التههه يمكههن إجراؤىههها عمههى الههنظم الداخميهههة لمشههركات الصههناعية إذا تهههم التحههول
االنسههيابية  ىههو الههتخمص مههن العيههوب فههه االداريههة ممحاسههبة االطههار المقتههرح ل االنتههاج االنسههيابى  واسههتخدام 

فههه العمميههة ا نتاجيههة، وتخفههيض الحههد مههن ا نشههطة التههه ال تضههيف قيمههة  الفاقههد المنتجههات، وتقميههل نسههب 
 لممنتج م ل تكاليف التخزين والمناولة.

 تههههوفير عمههههى  المصههههرية لههههدى الشههههركات الصههههناعية  االنسههههيابية ممحاسههههبة ا داريههههة لاالطههههار المقتههههرح سههههاعد ي
زيهادة المرونهة ا نتاجيهة والتحسهين المسهتمر لعمميهات الشهركة، وتسهاىم أيضهًا فهه زيهادة معمومات تساعد عمهى 
 ربحية ىذه الشركات.

 ثانيا: التوصيات:
 بما يمي: الباحث وصي يباالعتماد عمى النتائج التي تم التوصل إلييا، واستنتاجات الدراسة، 

  اطارإن وجدت إلى النظم التقميدية لممحاسبة االدارية من أساليب  المصرية ضرورة تحول الشركات الصناعية 
 االنسيابية .االدارية المحاسبة 

  تفعيل دور العمال بالمشاركة الفعمية فه العممية ا نتاجية وزيادة التدريب المستمر ليم من أجل إنتاج خهال مهن
 .نظم االنتاج االنسيابى  العيوب وتقبل وفيم 

  فههههه عمميههههة  االنسههههيابية ممحاسههههبة ا داريههههة االطههههار المقتههههرح لالمصههههرية ضههههرورة اسههههتخدام الشههههركات الصههههناعية
لإلنتاج لمتقميل من تكاليف االحتفهاظ بهالمخزون، وزيهادة المرونهة ا نتاجيهة والتحسهين المسهتمر التخطيط والرقابة 
 لعمميات الشركة.

  فههه سياسههة الوفههورات التكاليفيههة عههن طريههق إدارة تشههكيل  المصههرية إعههادة النظههر مههن قبههل الشههركات الصههناعية
 يا أي أ نههاء مرحمههة التصههميم لصههعوبة أنشههطة سمسههمة القيمههة الخاصههة بالمنشهه ة، وتخفههيض التكههاليف قبههل حههدو 

 الت  ير عمى التكمفة بعد حدو يا.
  عمهى العمهالء حيهث أنهو البهد مهن االىتمهام بمتطمبهات العمهالء مهن  المصهرية وجوب تركيز الشهركات الصهناعية

 ناحية الجودة، والسعر، والوقت المناسب لمحصول عمى المنتج، وبما يتوافق مع أسموب التكمفة المستيدفة.
  االنسهيابية  وبمها يهؤدي إلهى تطبيقيها بشهكل كامهل ولمعديهد  الهنظم ضرورة إقامة النهدوات والمهؤتمرات لنشهر  قافهة

 .المصرية من الشركات الصناعية 
  المحاسهههبة  اطهههارضهههرورة عمهههل دراسهههات مسهههتقبمية لمقارنهههة نسهههب الفاقهههد وتكهههاليف المنتجهههات قبهههل وبعهههد تطبيهههق

 .نظم االنتاج االنسيابى  التقميدية إلى  النظم صناعية الته تحولت من فه الشركات ال االنسيابية ا دارية 
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 ع :ــــالمراج
 أوال: المراجع العربية:

مؤسســة االنسههيابية  والههنظم وا سههاليب"،  –، "المههدخل اليابههانه إلههى إدارة العمميههات 2114 ،نجههم، عبههود نجههم -
 .، عمان، ا ردناق، الطبعة األولىالور 

مجمــة فههه بيئههات مختمفههة"،  (JIT)"الوفههورات المتحققههة مههن اسههتخدام نظههام  ،2113أحمههد، الميتههونه، محمههد  -
 .93، العدد 25السنة  عمان، –اإلداري 

، "متطمبهههات ومعوقهههات مهههدخل التكمفهههة المسهههتيدفة فهههه الشهههركات الصهههناعية 2118المطارنهههة، نسهههان فهههالح،  -
، العدد ال انه، ق لمعموم االقتصادية والقانونيةمجمة جامعة دمشالمساىمة العامة ا ردنية )دراسة ميدانية("، 

 ا ردن.
، 2117سبتمبر،  51، "أسموب ا نتاج الخالص من اليدر السريع )المقتصد("، 2117عبد اهلل جاد ، فودة ، -

www.umranyat.blogspot.com. 
تكمفة المسهتيدفة فهه مجهال رقابهة وخفهض التكمفهة كيهدف إسهتراتيجه ، "مدخل ال2118عبد الرحمن، عاطف،  -

 .28، العدد كمية التجارة، جامعة أسيوط –المجمة العممية لتدعيم القدرة التنافسية لمشركات المصرية"، 
المجمـة ، "نحهو إطهار مقتهرح  دارة التكمفهة المسهتيدفة فهه بيئهة التصهنيع الحدي هة"، 2115عبد الدايم، صهفاء،  -

 ، العدد ال الث.مية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمسالعم
بطاقهة ا داء  (Lean & Sigma)، "مهدخل محاسهبه مقتهرح لتكامهل أسهموبه/ 2112عادل، طو أحمهد فايهد،  -

مجمة الدراسات والبحـوث المتوازن لإلرتقاء بمستويه الكفاءة والجودة"، )مع دراسة حالة لتقويم مناخ التطبيق، 
 . ، العدد ا ولالتجارة، جامعة بنيا التجارية، كمية

 (JIT)، "إطههار مقتههرح لتحقيههق التكامههل بههين فمسههفة التوقيههت المنضههبط 2118الصههغير، محمههد السههيد محمههد،  -
مجمـــة البحـــوث التجاريـــة المعاصـــرة،  نهههراض خفهههض التكمفهههة وتحسهههين ا يجهههاز"،  (TOC)ونظريهههة القيهههود 
 ، العدد ال انه.جامعة سوىاج

، ممارسات المحاسبة ا دارية: العوامل المؤ رة عمييا وأ رىها عمهى 2118 ،محمد عبد الرؤفالشيشينه، حاتم  -
( الجهزء 75، العهدد )مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، كميـة التجـارة، جامعـة القـاىرةمستوى أداء الشهركات، 

(5). 
ج الترشهههيد... دراسهههة ، "العوامهههل المهههؤ رة فهههه تحهههول الشهههركات إلهههى تطبيهههق مهههني2118شهههاىين، محمهههد أحمهههد،  -

، ىرةمجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، كمية التجارة، جامعة القاميدانية فه الشركات الصناعية المصرية "، 
 .العدد السبعون، الجزء ا ول

المجمـة ، "التوافق والتكامهل بهين نظهم إدارة التكمفهة ونظهام ا نتهاج االنسهيابه"، 2151السيد، عماد سيد قطب،  -
 .لقطاع كمية التجارة، جامعة األزىرالعممية 

http://www.umranyat.blogspot.com/
http://www.umranyat.blogspot.com/
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، "المحاسبة ا دارية االنسيابية  ... مدخل معاصر لدعم القرار فه البيئة 2111سمير أبو الفتوح ، صالح ،  -
 .بدون ناشرالتنافسية"، 

، دراسة تحميمية تطبيقية لمدى ته  ير تطبيهق أسهاليب المحاسهبة ا داريهة االنسهيابية  2119 ،الزمر، عماد سعيد -
مجمة المحاسـبة واإلدارة والتـأمين، كميـة عمى ا داء التنظيمه ودعم االنسيابية  التنافسية لشركات ا عمال. 

 .(5(، الجزء )73) العدد، التجارة، جامعة، القاىرة
، إطههار مقتههرح الختبههار مههدى تكيههف ممارسههات المحاسههبة ا داريههة مههع   2118 زنمههول، جههودة عبههد الههرءوف، -

، المجمــة العمميــة، التجــارة والتمويــل، كميــة التجــارة، جامعــة طنطــامتطمبههات بيئههة ا نتههاج الخاليههة مههن الفاقههد، 
 (.2(، المجمد )2العدد )

اليف وتطهوير المنتجهات"، ، "دور التكهاليف المسهتيدفة فهه تخفهيض التكه2112راجحان، ميساء بنهت محمهود،  -
رســالة ماجســتير، جامعــة الممــك عبــد العزيــز، دراسههة ميدانيههة عمههى المشههروعات الصههناعية فههه مدينههة جههدة، 

 جدة، السعودية.
، "مههدى مالئمههة نظههام تكههاليف تههدفق القيمههة لبيئههة ا عمههال المصههرية: 2118خطههاب، خطههاب محمههد شههحاتة،  -

، العهدد مجمة العممية لمتجارة والتمويل، كمية التجارة، جامعة طنطـاالمدخل الخمو من الفاقد، دراسة ميدانية،" 
 ال انه.

، "ا دارة الصههناعية اليابانيههة فههه نظههام ا نتههاج اآللههه: مقارنههة 2112الحههدي ه، رامههه حكمههت، وفههايز البيههاته،  -
 عمان.، دار وائل لمنشر، مع النظم الصناعية الغربية"، الطبعة ا ولى

، "دراسهة اختياريهة لمهدى تكيهف أسهاليب المحاسهبة ا داريهة مهع متطمبهات 2119 ،وفجودة عبد الهرءزنمول ،  -
 ، العدد ا ول.المجمة العممية لمتجارة والتمويل، كمية التجارة، جامعة طنطاالتحول إلى بيئة االنسيابية "، 

، 5، "إدارة التكمفهههههة  نهههههراض القيهههههاس والتخطهههههيط والرقابهههههة"، ط2115الجمهههههال، محمهههههد رشهههههيد ونهههههور الهههههدين،  -
 .الدار الجامعية لمطباعة والنشرا سكندرية: 

، "محاسبة التكاليف ا صالة والمعاصرة: المحاسبة والرقابة عمى عناصر 2112باسيمه، مكرم عبد المسيح،  -
 .مصر التكاليف،
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