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  ملخص البحث : 

واثـره فـي تخفـیض التكـالیف للشـركات الصـناعیة دراسـة  )JIT- ABCیهدف البحـث الموسـوم (التكامـل   بـین نظـام (

لوب تطبیــق نظــامي ـــــــة اســـــــــــــمصــنع نســیج الدیوانیــة) الــى دراس ركة العامــة للصــناعات النســیجیةـــــــــتطبیقیــة فــي الش

)JIT- ABC( ة تحقیــق التكامــل فیمــا بینهمــا وكــذلك یهــدف البحــث الــى تخفــیض التكــالیف وذلــك لمــا وبیــان امكانیــ

ع الحدیثـة ــــــــدیدة التي تتمیز بها بیئـة التصنیـــــــــركات الصناعیة من ارتفاع التكالیف في ظل المنافسة الشـــــــــــتعانیه الش

اك امكانیــة لتحقیـــق التكامــل بــین النظـــامین ـــــــكر منهــا ان هنتنتاجات نـــذـــــــــــل البحــث الــى مجموعـــة مــن االســـــــوتوص

)JIT- ABC ویـؤدي ذلـك الـى تحسـین االداء التشـغیلي للمعمـل وزیـاد القـدرة االنتاجیـة وكـذلك توصـل الباحثـان الـى (

مـع  )JIT(مـع وتحقیـق التكامـل  )ABC(مجموعة من التوصیات نـذكر منهـا ضـرورة قیـام المصـنع باتبـاع اسـلوب الــ 

راسة االنشطة الرئیسیة والمسـاعدة التـي التضـیف قیمـة بهـدف ازالتهـا وبالتـالي یمكـن لهـا تخفـیض التكـالیف الـى اقـل د

ما یمكن كذلك یمكن االستفادة من تجارب وخبرات الشركات المطبقة لهذا النوع من النظام وعلى المصـنع شـراء عـدد 

  وط االنتاجیة حیث یمكن التكامل بین النظامین .من المكائن الحدیثة ومن مناشئ عالمیة لغرض تأهیل الخط

 

Abstract  
   The research aims which is entitled  (integration between system (JIT-ABC) and its 
impact on reducing costs for industrial companies applied study in the General 
Company for Textile Industries (Diwaniya Textile Factory) to study the style of 
application systems (JIT-ABC) and the statement of the possibility of integration with 
each other as well as the research aims to reduce costs and that what suffer the  
industrial companies of rising costs in light of the intense competition that characterizes 
the modern manufacturing environment and research found to a set of conclusions, 
among them that there is a possibility to achieve integration between the two systems 
(JIT-ABC)  lead to improved operating performance of the plant and increase 
production capacity also the two researchers have  reach to a set of recommendations, 
among them the need for the plant following the style of the (ABC) and the integration 
with (JIT) with study the main and helping activities which is not add any  value in 
order to remove them and thus can reduce costs to the least  also can benefit from the 
experiences and expertise companies applied for this type of system and the factory 
should purchase a number of modern machines from international  origins for the 
purpose of rehabilitation of production lines where integration between the two systems. 

  

  :المقدمة 

ــادة التكــالیف  تمتــاز البیئــة الصــناعیة المعاصــرة بمجموعــة مــن الخصــائص المتمثلــة بزیــادة المنافســة العالمیــة وزی

ــ ا اإلنتــاج المتقدمــة علــى المســتوى العــالمي ممــا دفــع الشــركات الــى إیجــاد الطــرق والوســائل نتیجــة اســتعمال تكنولوجی

المناسبة لتخفیض التكـالیف مـن خـالل الدراسـات التـي قامـت بهـا بعـض الشـركات الیابانیـة وجـدت عـن االسـتثمار فـي 

ظـام التكــالیف بالوقـت المحــدد المخـزون وتكــالیف التخـزین والتلــف تمثـل نســبة كبیـرة مــن التكـالیف . فقــد جـاء اعتمــاد ن

)JIT كأحــد األنظمــة التــي تــؤدي الــى االســتغالل األمثــل لعناصــر اإلنتــاج وتخفــیض الكلفــة وتحســین النوعیــة ورفــع (
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) حیث ینسب هـذا التطـور فـي العملیـة APMكفاءة األداء من خالل االعتماد على مقابیس ومعاییر األداء المتقدمة (

) ثـم تبعهـا العدیـد ١٩٦٠ -١٩٥٠قاموا بتنفیـذه ألول مـرة فـي شـركة تویوتـا مـا بـین الفتـرة (االنتاجیة الى الیابان الذین 

  من الشركات الیابانیة األخرى . 

) بـدء تطبیقـه فـي الشـركات الصـناعیة االمریكیـة لمـا لـه مـن ABCكذلك تم ظهور نظام اخـر لتكـالیف االنشـطة (

) لغــرض تخفــیض JIT- ABCمكــن ان یــتم التكامــل بــین (مزایــا عدیــدة فــي تحدیــد تكلفــة المنتجــات او الخــدمات وی

    .التكالیف
  

  مشكلة البحث : 

ــادة حــدة المنافســة فــي األســواق فرضــت علــى  بســبب التطــورات التكنولوجیــة التــي صــاحبت العملیــة االنتاجیــة وزی

حـث عـن الوسـائل الشركات ضرورة تخفیض كلفة إنتاجها وتحسین نوعیتها وزیادة كفاءة أدائها . مما دفع الشركات للب

یتم من خاللها تقلیل المخزون الى الصفر بحیث ال تتحمل الشركة الصناعیة تكالیف التي خـزین مـن شـانها تزیـد مـن 

األعباء على الشركة وتفقد الشركة مكانتها في المنافسة بین الشركات الصناعیة وفي نفـس الوقـت یجـب علـى الشـركة 

الیف واألخـذ بنظـر االعتبـار عـدم التـأثیر علـى جـودة المنتـوج لـذلك ظهـرت التي تطبق مثـل هـذا النظـام فـي تقلیـل التكـ

) JIT- ABCالحاجـة الـى اسـالیب جدیـدة فـي تخفـیض التكـالیف وتطبیـق انظمـة جدیـدة للشـركات الصـناعیة وهمـا (

  ویمكن التكامل بینهما .
  

  أهمیة البحث : 

)  ودورهمـا فـي تخفــیض JIT- ABCنتـاج (تبـرز أهمیـة البحـث فـي إلقــاء وتسـلیط الضـوء علـى مفــاهیم انظمـة اإل

ـــد  ـــة وتحدی تكـــالیف اإلنتـــاج عـــن طریـــق إدارة المخـــزون وبیـــان تطبیـــق هـــذه االنظمـــة فـــي الشـــركات الصـــناعیة العراقی

األســباب التــي تحــول الــى عــدم تطبیقــه فــي الشــركات الصــناعیة العراقیــة ولتحقیــق التكامــل بینهمــا مــن خــالل دراســة 

قیمة واالنشطة التي التضیف قیمة مـن اجـل خفـض الكلـف وعـدم الضـیاع او االسـراف وتحلیل االنشطة التي تضیف 

  في جمیع عناصر التكالیف .

  

  هدف البحث : 

) وبیـان امكانیـة تحقیـق التكامـل فیمـا بینهمـا وكـذلك تخفـیض التكـالیف JIT- ABCیهدف البحث الى دراسة انظمة (

  في ظل المنافسة الشدیدة التي تتمیز بها بیئة التصنیع الحدیثة .لما تعانیه الشركات الصناعیة من ارتفاع التكالیف 

  

  فرضیات الدراسة : 

  تتركز فرضیة الدراسة على الفرضیات الرئیسیة التالیة : 

 ) .JIT- ABCهناك امكانیة لتحقیق التكامل بین انظمة ( .١

 ) سیؤدي الى تخفیق التكالیف .JIT- ABCان تحقیق التكامل بین انظمة ( .٢
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  ت البحث : محددا

ــــــناعات النســـــــیجیة مصــــــــنع نســـــــیج الدیوانیــــــــة / عینــــــــة  .١ ــــــاني : اختیـــــــار الشــــــــركة العامـــــــة للصــ   المحـــــــدد المكــ

 التطبیق . 

 .  ١/١٠/٢٠١٢ولغایة  ٢٠١٢/ ١/٤المحدد الزماني : تمثلت الفترة الزمانیة للبحث من  .٢

  

  أسلوب الدراسة : 

راجـع العربیـة والكتـب والبحـوث المنشـورة أمـا الجانـب أعتمد الباحـث فـي تناولـه الجانـب النظـري علـى مجموعـة مـن الم

  التطبیقي فقد استخدم الباحث مجموعة من الوسائل ومنها : 

  المالحظة والمشاهدة والزیارات المیدانیة .   .أ

 المقابلة الشخصیة مع موظفي المصنع .    .ب

الحالیـة حیـث تـم اسـتخدام مقیـاس  ج. استمارة االستبیان التي تم من خاللها جمع البیانات المطلوبـة ألغـراض الدراسـة

  خماسي لإلجابات بالتكالیف التالي : 

  

  ال اتفق كلیاً   ال اتفق  محاید  أتفق  اتفق تماما  اإلجابات

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الوزن 

  

  أسلوب التحلیل :  

ان ) واألوسـاط الحسـابیة وذلـك لبیـان نتـائج اإلجابـات علـى أسـئلة االسـتبیPercentgesتم اسـتخدام النسـب المئویـة (

وفق الخیارات الخمسة على كل سؤال أما األوساط الحسابیة فیوضـع تمركـز اإلجابـات علـى كـل سـؤال وفـق الخیـارات 

  الخمسة لإلجابات . 

  

  خطة البحث : 

وفــي  )  JITاســتجابة لهــدف البحــث فــأن هــذه الدراســة تضــمنت خمســة مباحــث تناولنــا فــي المبحــث االول نظــام (

) امـا المبحـث الرابـع JIT- ABC(المبحث الثالث امكانیة التكامل بـین النظـامین  ) وفيABCالمبحث الثاني نظام (

فكـــان دراســـة تطبیقیـــة فـــي مصـــنع نســـیج الدیوانیـــة امـــا المبحـــث الخـــامس فتناولنـــا فیـــه مجموعـــة مـــن االســـتنتاجات 

  والتوصیات .

  عینة البحث : 

  الــــذین تــــم توزیــــع االســــتبیان علــــیهم تمثلـــت عینــــة البحــــث فــــي مــــوظفي مصــــنع نســــیج الدیوانیــــة وكــــان عــــدد األفــــراد

) اســـتمارة صـــالحة للتحلیـــل اســـتخدمت  ٢٢) اســـتمارات لعـــدم صـــالحیتها فبقیـــت (   ١٣) فـــرد وتـــم اســـتبعاد ( ٣٥( 

  ألغراض استخراج النتائج .

  



 ٢٠١٤و الثالثون  تاسعدد الالع    مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة
  
 

٣٧٠  

  الجانب النظري للبحث  –المبحث األول 
  

  )JITأوًال // المفهوم نظام (

حـال  اإلنتـاجكـل عنصـر علـى خـط  إنتـاج بمقتضـاتنظام یتم  بأنه) JITدد (بالوقت المح اإلنتاجیعتبر نظام تكالیف 

) والعملیـات Cobb, 1992,P.42آلیـة . كمـا عـرف هـذا النظـام مـن قبـل ( اإلنتـاجحاجة الخطـوة التالیـة علـى خـط 

ـــــة داخـــــل المشـــــروع  ـــــرى  األمـــــرالخاصـــــة بعملیـــــة إنتاجیـــــة معین ـــــى تطورهـــــا وتخفـــــیض كلفتهـــــا . وی ـــــذي یـــــؤدي ال ال

)Schloeder, 1989 , P.487 المـواد  اسـتالم) إنه نظام تكالیف المخزون في الوقت المناسب الـذي یعمـل علـى

  في استخدامها في اإلنتاج وضبط توقیت االستالم المواد . عند البدء 

لعي (البنشـــاوي ، المطارنـــه ، ) مـــا هـــو إال ثـــورة فـــي نظـــم رقابـــة المخـــزون الســـJITوعلـــى هـــذا األســـاس فـــأن نظـــام (

  -:) ١٠٦،  ٢٠٠) لعل من أهمها (باسیلي ، JITوهناك مجموعة من األهداف التي حددت لنظام ( )٢٠٠٥،٧

  االستغناء عن كافة أنواع المخزون أو تخفیضه الى أدنى حد ممكن .  .١

 الحد من الهدر في الوقت والموارد في العملیات اإلنتاجیة .  .٢

 لكین في الوقت المناسب والجودة المناسبة.الشراء بالكمیات والوقت المناسب لتلبیة احتیاجات المسته .٣

 والعالقة بین الشركة ومجهزیها من خالل وضع أهداف طویلة األجل تؤدي الى ثقة متبادلة بینهما . الثقةتنمیة  .٤

 القضاء على اإلنتاج الفائض واإلنتاج یكون حسب الطالب .  .٥

 التخلص تمامًا من اإلنتاج المعیب .  .٦

 تخفیض المخزون الى الصفر .  .٧

المنتجــات  أونــوع محــدد مــن الوحــدات الصــناعیة  إنتــاجهدفــه الرئیســي  إنتــاجي) نظــام JITویمكــن ان نعــرف نظــام (

  ) . ١٤،  ٢٠٠٢المطلوبة في الوقت المحدد تمامًا وبالكمیات المطلوبة (حكمت وغازي ، 

  

  ثانیًا // العناصر الرئیسیة لنظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

    )٣١٤، ٢٠٠٨منافع وهي (الجبوري ، ي الوقت المحدد من مجموعة عناصر متكاملة تحقق الیتكون نظام اإلنتاج ف

) إن الوحدات االقتصادیة تحتفظ بـثالث انـواع Just –ln- Tlme lnventory(المخزون في الوقت المحدد : . ١

األنـواع لتـامین انسـیاب من المخزون وهي (المواد الخام ، اإلنتاج تحت التشغیل ، اإلنتاج التـام) وقـد وجـدت هـذه 

. لكن االحتفاظ بهـذا المخـزون یكـون مكلفـًا ونشـاطًا ال یضـیف واستمرار عملیات اإلنتاج حتى لو تأخر الموردون 

ادیة للمخـزون وتعـود الـى قیمه للوحدة او الزبـائن وهنـاك مجموعـة مـن األسـباب تـؤدي الـى احتفـاظ الوحـدة االقتصـ

  ما یلي: 

  أ. خطر نفاذ المخزون . 

  . عدم وجود تنسیق بین األقسام اإلنتاجیة وٕادارة المشتریات وبین األقسام اإلنتاجیة نفسها . ب 

  ج. فشل إدارة المبیعات في إیجاد وسائل تسویقیة واتصال فوري بإدارة اإلنتاج . 

  . اإلنتاج بدفعات كبیرة لغرض إیجاد وسائل تسویقیة . د

  هـ . أشغال العاملین . 
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٣٧١ 

إن مـدخل الوقـت المحـدد بالنسـبة لمشـتریات  )Llmitea num, of suppliers( :مـوردینعـدد محـدود مـن ال. ٢

المواد التي یركز المورد على خفیضها تعتمد على تخفیض عدد محدد من الموردین وذلك من خـالل وجـود عقـود 

وكــذلك التــزام  شــراء توریــد طویلــة األجــل وفقــًا لشــروط یلتــزم بهــا المــورد . والتوریــد یكــون بدفعــة صــغیرة ومتكــررة

مباشــرة بــدون فحــص  اإلنتــاجالمـوردین بضــمان جــودة المــواد او القطــع المسـتعملة فــي اإلنتــاج مــن المجهــزین الـى 

باعتبـــار ان نشـــاط الفحـــص ال یضـــیف قیمـــة وبـــذلك تكـــون مســـؤولیة المـــورد تزویـــد الوحـــدة االقتصـــادیة بـــالمواد 

  المطلوبة بالوقت المحدد والجودة المحددة بالعقد . 

) أحـد عناصـر اإلنتـاج فـي الوقـت المحـدد هـو improvlng the planl Layout(تحسـین ترتیـب المصـنع: . ٣

) والخلیـة work cellsخالیـا العمـل ( أو) Cellsالتمویـل او التغیـر مـن الترتیـب التقلیـدي للمصـنع الـى خالیـا (

دة واحـدة مـن المنتـوج التـام هي عبارة عـن خـط أنتـاجي یتكـون مـن المكـائن تكـون مسـؤولیة بالكامـل عـن إنتـاج وحـ

  ) . ٣١٧المصنع (الجبوري مصدر سابق 

) ان الطریقـة التقلیدیــة المتبعـة مــن قبـل الوحــدة Reduce setup Time. تخفـیض وقـت التهدئــة أو األعـداد: (٤

كـل االقتصادیة هي اإلنتاج بدفعات كبیرة وذلك لكونهـا أكثـر اقتصـادیًا بسـبب ان وقـت التهیئـة لمكـائن اإلنتـاج إن 

منتوج یكون لفترة طویلة قبل التوقیف واالسـتعداد إلنتـاج نـوع آخـر مـن المنتوجـات یخفـض مـن التكـالیف المرتبطـة 

بتهیئة المكـائن للتغیـر الـى المنتـوج الجدیـد وان الطریقـة المسـتخدمة لتخفـیض وقـت التهیئـة أو األعـداد هـي طریقـة 

  تخفیض وقت التهیئة . خالیا العمل واستخدام طرف اإلنتاج المؤتمنة تساعد في 

) ان احــد العناصــر األساســیة لنظــام اإلنتــاج فــي الوقــت Total Quality Control. رقابــة الجــودة الشــاملة: (٥

عیـوب او عـدم المطابقـة  د أيبوجـو المحدد هي رقابة الجودة الشـاملة وتشـمل رقابـة الجـودة الشـاملة بعـدم السـماح 

شركة خسائر في قیمـة الشـركة والزبـون . ونبـدأ رقابـة الجـودة بـالموردین للمواصفات في المواد واإلنتاج قد یحمل ال

أوًال أذ ان عقود التورید یجـب ان تتضـمن تسـلیم المـواد الخالیـة مـن العیـوب وتكـون عملیـة فحـص اإلنتـاج مسـتمرة 

إلنتاجیـة . وتكون عملیة الفحص على عمال اإلنتاج بدًال من وجود مفتش للرقابة على المنتوجات إنشـاء العملیـة ا

وفــي ظــل اإلنتــاج المــرن وبواســطة الحاســوب فــأن هــذه العملیــة تجــري بشــكل مؤقــت حیــث یقــوم اإلنســان اآللــي 

  بفحص اإلنتاج عند التدقیق بین المكائن . 

  

  ) : JITثالثًا // مزایا نظام (

  ) . ٢١٧،  ٢٠٠٤) حددها (جاربون ونورمن ،JITهناك مجموعة من المزایا لنظام (

  األعداد نتیجة إنتاج دفعات اصغر حجمًا واالستجابة األسرع الحتیاجات الزبائن. انخفاض زمن  .١

زیادة إنتاجیة العمال من خالل العمل كفریق واحد حیث یعملون على خطوط تدفق اإلنتاج التـي یـتم ترتیبهـا  .٢

 على شكل خالیا . 

وقــت االنتظــار بــین انخفــاض المخــزون بكافــة اشــكالة مــن خــالل رقابــة افضــل علــى المجهــزین وانخفــاض  .٣

 مراحل اإلنتاج . 
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زیادة كفاءة استخدام المسـاحة المسـتعملة فـي المصـنع حیـث تسـتخدم المسـاحات التـي كانـت مخصصـة مـن  .٤

 قبل لحفظ المخزون في أغراض فنیة أخرى . 

 توفیر رأس المال العامل المستثمر في المخزون واستخدامه في نواحي متعددة في الشركة .  .٥

  ) . ١٠٥،  ٢٠١٢بمجموعة من النقاط نذكر منها (مشكور ، جاسم ،  ) فتتمثلJITقنیة (لهذه الت أما المعارضة* 

  فوق المستوى المحدد .  أودون  أما. یكون التنبوء باحتیاجات المواد ١

  تحصل عطالت بالمكائن والمعدات بصورة مفاجئة .  أن. یتحمل ٢

  . . احتمال تغیب العمال او تحدث مخالفة للتوقیتات ٣

  طلبات والمجهزین . . احتمال حصول مشاكل في ال٤

  . تستغرق عملیة االدخال الالزمة والتنفیذ واالنتظار الطویل االمد . ٥

  ) الى تغیرات كاملة في الهیكل التنظیمي والترتیب الداخلي وهذا قد یصعب تحقیقه . JIT. یحتاج تطبیق التقنیة (٦

ـــــة فـــــي هـــــذه الت٧ ـــــل خاصـــــیة عـــــدم المرون ـــــة (. تمث ـــــرًا ومعـــــوق وذلـــــك لصـــــعوبة تغیـــــر تصـــــمیمJITقنی ـــــًا كبی   ) عیب

  المنتج .  

 

  ) : JITرابعًا // عیوب ومشاكل نظام تكالیف االنتاج الوقت المحدد لـ (

لهـا العدیـد مـن الدراسـات حیـث  أشارتإنه یواجه عدد من المشاكل والتي  إالبالرغم من المزایا التي حققها هذا النظام 

  . )٨،  ٢٠٠٥عدم تطبیق نظام تكالیف اإلنتاج في الوقت المحدد (بشتاوي ، مطارنه ،  أسبابل الدراسة حو  أشارت

  عدم مالئمة النظام لمنظمات التي یعمل لها .  .١

 التي یصعب تنفیذها .  واإلجراءاتان هذا النظام یحتاج لى الكثیر من العمل  .٢

 انه یمثل ضغط على اهتمامات المدیرین .  .٣

 ات المتوفرة عن هذا النظام داخل المنظمة . هناك نقص في المعلوم .٤

بــالتمول مــن الـنظم الحالیــة الــى نظــام تكـالیف االنتــاج فــي الوقــت المحـدد خوفــًا مــن عــدم  اإلدارة اقتنــاععـدم  .٥

 ضمان نتائج تطبیقیة . 

 ان بعض الشـركات الصـناعیة ال تطبـق فكـرة تطبیـق نظـام تكـالیف االنتـاج فـي الوقـت المحـدد بسـبب الكلفـة .٦

ولتغیـــر تعـــامالت فـــي بدایـــة تطبیـــق النظــام مـــن اعـــداد االداریـــن والعـــاملین  المنشـــاتلیــة التـــي تتكبـــدها الحا

 . الشركة من الموردین والعمالء 

یتطلــب النظــام ضــرورة تطــویر نظــم المحاســبة بصــفة عامــة والتكــالیف بصــفة خاصــة والمفــاهیم التــي یقــوم  .٧

 علیها نظام التكلیف بصفة عامة . 

عونًا كبیرًا من اإلدارة والعمـال وكـذلك بـین اإلدارة والمـوردین وال یمكـن تطبیـق هـذا النظـام  ان النظام یتطلب .٨

 بدون التعامل بین تلك األطراف . 
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  : اإلدارة أداء) في تقیم JITخامسًا // دور نظام  (

مختلفــــة لــــه ى الجوانــــب النظــــام مــــن العناصــــر الرئیســـیة فــــي التعــــرف علــــ ألي تقیمــــهتعتبـــر علیــــة قیــــاس األداء أو  

 وأصــبحتاالنتــاج  أنظمــةبــالتطور الحاصــل فــي  األداء) وتتــأثر مقــاییس ٧، المطارنــه ، مصــدر ســابق ، (النبشــاوي

 Garr Ison( اإلسـتراتیجیة اإلدارةللموازنـات والتكــالیف المعیاریـة ضـمن متطلبــات  األداءالمقـاییس تسـتخدم لتقــیم 

,1994 , P439كثــر تطــورًا وتقــدمًا لتلــك المتغیــرات والمتطلبــات التــي ) فــال بــد عــن البحــث عــن مقــاییس اخــرى ا

) وعلیـة فـأن االتجـاه نحـو تحسـین النوعیـة والجـودة Evan , 1993 ,P3تسـاعد فـي اتخـاذ القـرارات اإلسـتراتیجیة (

وخفـــض التكلفـــة أصـــبح مـــن األمـــور األكثـــر أهمیـــة بالنســـبة لـــإلدارة اإلســـتراتیجیة لمتابعتهـــا والســـیطرة علیهـــا وتقیمهـــا 

)Drury ,1990, P40) ویمكن أن نلخص أهم المقاییس المتقدمة لألداء ونذكر اهمها (Dqvldson , 1994 

,P570. (  

  . مقاییس السیطرة النوعیة . ١

  . مقاییس السیطرة على المواد . ٢

  . مقاییس السیطرة على المخزون . ٣

  . مقاییس اداء المكائن . ٤

  والتصنیع واألوامر غیر المنجزة ونسبة التصنیع الكلیة . . مقاییس اداء التسلم كوقت دورة التسلیم ٥

) حیـث یعمـل علـى خفـض JIT. مقـاییس االنتـاج لكـل مـن المـواد والعمـل ولكـل نشـاط حیـث یعمـل تطبیـق نظـام (٦

  الكلفة والسیطرة النوعیة الشاملة . 

  

  سادسًا // اثر الوقت المحدد في تحدید تكلفة الوحدة : 

)JIT Impact On Unit Costlng: تؤثر فلسفة الوقت المحدد في تحدید تكلفة الوحدة بما یأتي (-   

إن نظــام االنتــاج فــي القــوت المحــدد یســتبعد فــروق تكلفــة الوحــدة فــي ظــل  -االثـر فــي تحدیــد تكــالیف المراحــل :. ١

لغـرض  ) إذ ان هـاتین الطـریقتین وجـدتMA) وطریقة المعدل المـوزون (Fifoطریقتي الوارد أوًال یصرف أوًال (

) إذ انـه فـي ظـل ٣٢٣معالجة مشكلة المحاسبة عن مخزون اإلنتاج تحت التشغیل (الجبوري ، مصدر سابق ، 

االنتاج في الوقت المحدد تتسلم الماد في الوقت المحدد تمامًا لندخل االنتاج ویتم االنتهاء من أجـزاء المنـتج فـي 

 أمـاتحـت التشـغیل  واإلنتـاجان المخزون المواد الخـام الوقت المحدد لیصبح المنتوج تام الصنع ونتیجة لذلك في 

یسـمح بحـدوث أي نـوع  مسـتوى ممكـن . ففعـال ان اسـتخدام هـذا النظـام ال أدنـىالـى  تخفیضـهاو  إلغـاءهیتم  أن

وجـود  اشـتقاقفـي حالـة  ألنـهمن التلف فهو یستند على ان جمیع الوحدات یجـب ان تكـون مطابقـة للمواصـفات 

االنتاج فأن العملیة اإلنتاجیة تتوقف ویتم إصالح السبب بحیث ال یتكـرر حـدوث مثـل في إحدى وحدات معیب 

  هذا التلف . 

تسـتعمل نظـم التكـالیف االعتیادیـة والمعیاریـة فـي اثبـات القیـود المحاسـبیة  األثر فـي المعالجـات القیدیـة للنظـام : .٢

رة لمعـامالت لتنظـیم محاسـبة التكـالیف تمـر لمعامالت التكالیف الخاصة بنظـام اإلنتـاج فـي الوقـت المحـدد والـدو 

بأربعة مراحل بخالف المحاسبة المالیة التي تستند الى المباديء المحاسبیة المقبولة قبًال عامًا ان قسم مـن هـذه 
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٣٧٤  

المراحل ال یتوفر فیهـا شـروط مبـدأ تحقیـق المصـروفات واإلیـرادات وهـذه المراحـل للـدورة المحاسـبیة للتكـالیف قـد 

  )١رقم ( حددت بالشكل

  ) مراحل الدورة المحاسبیة للتكالیف١الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

وكل مرحلة من الدورة المحاسبیة تمثل نقطة حدث تتطلب فـتح حسـاب فـي سـجل األسـتاذ واثبـات المعـامالت فـي كـل 

   -حساب بواسطة القیود المحاسبیة وكما یلي : 

  التكالیف .  المرحلة  األولى // تفتح الحسابات التالیة في سجل أستاذ

  . حساب مراقبة مخزون المواد  

  األجورحساب مراقبة  . 

  . حساب مراقبة تكالیف الصنع غیر المباشرة الفعلیة 

  . حساب مراقبة تكالیف الصنع غیر المباشرة المحملة 

  . حسابات متنوعة لبنود تكالیف الصنع غیر المباشرة 

  كل مرحلة إنتاجیة أو لكل أمر إنتاجي . المرحلة الثانیة // تفتح الحسابات تحت التشغیل ل

  المرحلة الثالثة // یفتح حساب واحد وهو حساب مراقبة مخزون اإلنتاج التام . 

  البضاعة المباعة.  أوالمرحلة الرابعة //یفتح حساب لتكلفة اإلنتاج 

   -التالیة : ) في الوقت المحدد فأن حسابات التكالیف تكون متأثرة بالخصائصJITفي ظل نظام االنتاج (

الـى عـدم وجـود مخـزون إنتـاج تحـت التشـغیل فـي  باإلضـافةعدم وجود مخزون مواد في بدایة ونهایـة المـدة  .١

  بدایة ونهایة المدة . 

 تغیـر مباشـرة ویضـاف مــع  جعلــةهنـاك عنصـر واحـد مــن التكـالیف المباشـرة وهـو المــواد أمـا العمـل فبعـد  .٢

 ص غ م . 

معیــب فـي جمیــع عناصــر  أو إسـرافوقـت المحــدد بعـدم وجــود ضــیاع أو نظـرًا العتمــاد نظـام االنتــاج فــي ال .٣

یعنــي ان المفروقــات أو االنحرافــات بــین التكــالیف المعیــار والفعلیــة ســتكون اقــل ممــا یمكــن التكــالیف وهــذا 

انحـراف فـي ناهیـة الفتـرة یقفـل  وأيلذلك یتم األعمار علـى التكـالیف المعیاریـة فـي احتسـاب تكـالیف اإلنتـاج 

فــي الوقــت المحــدد علــى المعالجــات  )JITة البضــاعة المباعــة . لــذلك یكــون اثــر نظــام االنتــاج (فــي تكلفــ

  -القیدیة للتكالیف بناًء على الخصائص أدناه وهي :

 )٤مرحلة ( )٣مرحلة ( )٢مرحلة ( )١مرحلة (

لمواد شراء ا

الخام والعمل 

 والخدمات

البدء في االنتاج 

(صرف مواد وعمل 

 وخدمات )

إكمال االنتاج 

 التام

 بیع االنتاج التام
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٣٧٥ 

تسجل تكالیف المـواد المباشـرة خـالل الفتـرة المحاسـبیة وٕاثباتهـا فـي حسـاب المخـزون (مـواد وانتـاج تحـت  .١

  التشغیل) . 

 المتحققة فعًال خالل الفترة المحاسبیة وٕاثباتها في حساب مراقبة تكالیف التشكیل تسجل تكالیف التشكیل  .٢

 قیاس عدد الوحدات من االنتاج التام خالل الفترة المحاسبیة .  .٣

 تحدید التكلفة المعیاریة لالنتاج التام . .٤

 تام . تسجیل التكلفة المعیاریة لالنتاج التام خالل الفترة وٕاثباتها في حساب مراقبة إنتاج  .٥

 .  ها في حساب تكلفة االنتاج المباعتسجیل التكلفة المعیاریة لالنتاج المباع خالل الفترة المحاسبیة وٕاثبات .٦

 تسجیل انحرافات تكالیف التشكیل الفعلیة عن المحملة وٕاقفالها في حساب تكلفة االنتاج المباع .  .٧

  

     ) :JITلتطبیق نظام االنتاج ( األساسیةسابعًا // المستلزمات 

  . ) ٣٠٤،  ٢٠١٠) (الرواي ، JITهناك بعض المفاهیم الواجب أخذها بعین االعتبار عند التطبیق لنظام (

  القضاء على اإلسراف في أي نشاط ال یؤدي الى خلق أي قیمة مضافة للمنتج .  .١

العمـل االستعانة بأسـالیب الرقابـة المرئیـة فـي مواقـع العمـل بحیـث یمكـن لألفـراد ان یسـتوعب مـا یحـدث فـي  .٢

 بطریقة بسیطة وسریعة . 

 التعلم أثناء العمل من خالل بعض التجارب واألفكار .  .٣

 تنظیم موقع العمل .  .٤

 تصغیر حجم الطلبیة .  .٥

 تدني وقت اعداد اآللة للقیام بعملیة التشغیل المختلفة .  .٦

او تحســینات البــدء بتحســین العملیــات بالمعــدات المتاحــة والحالیــة وال یــتم طلــب او الحصــول علــى معــدات  .٧

 جدیدة اال بعد ان یتم تحدید المطلوب بشكل دقیق وباالعتماد على الخبرة . 

تقلیــل االنحرافــات واالختالفــات بــین وقــت العملیــة الفعلــي والوقــت المطلــوب أو المعیــاري وهــذا مــا یــتم عــن  .٨

 طریق : 

  التحسین المادي للعملیات لتقلیل المعیب وتقلیل الوقت .   .أ

 النحرافات والعمل على تعدیل هذه االنحرافات في أقصر وقت ممكن . عدم السماح بتراكم ا  .ب

ج. العمل على تدفق الخامات خالل وقنوات للتوزیع بشكل منسق ودون حـدوث أي تعـارض او تقـاطع ممـا 

  یؤدي الى تقصیر وقت اإلنتاج . 

  

  ) :   JITالرئیسیة لنظام االنتاج ( األهدافثامنًا // 

   -) :٢٠٤،  ٢٠٠١لهذا النظام نلخصها بالشكل التالي (حسین ، هناك مجموعة من األهداف 

  التخلص مباشرةً  من اإلنتاج المعیب .  .١

 القضاء على االنتاج الفائض فاإلنتاج یكون حسب الطلب .  .٢
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٣٧٦  

 التخلص تمامًا من اإلنتاج المعیب .  .٣

 تخفیض المخزون الى حد األدنى (الى الصفر) .  .٤

  ط والتقلیل من الحركات الغیر الضروریة . التركیز على العملیات المنتجة فق .٥

  

  ) :ABCالمبحث الثاني : المفهوم واالهمیة لنظام التكالیف على اساس االنشطة (

) فـي بدایـة عقـد الثمانینـات مـن القـرن الماضـي ویقـوم ABC( تحدید التكلفة علـى اسـاس االنشـطة أسلوبظهر 

ة اقتصــادیة یحتــاج ان تقـوم هــذه الوحـدة بأنشــطة تكلفــة او هـذا المفهــوم علـى اســاس ان انتــاج المنتوجـات فــي أي وحـد

تخصیصـها مباشـرة للمنتــوج  الجدیـد علــى اسـاس انـه یـتم تخصـیص التكــالیف التـي الیمكـن مـورد وتقـوم فكـرة االسـلوب

على االنشطة المتسببة فیها ومن ثم یسهل تكالیف تخصـیص كـل نشـاط علـى المنتـوج حسـب اسـتفادتها المتوقعـة مـن 

  )٢٨٨ط ( جبوري ، مصدر سابق ، ذلك النشا

  )ABCیبین تحدید التكلفة بموجب اسلوب () ١والشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢٨٩المصدر ( الجبوري ، مصدر سابق ، ص

) ان هـذا االسـلوب hORNGRENوقد تناول الباحث عدة تعاریف السلوب تحدید التكلفة على اساس االنشطة فقد (

تكلفـة بــالتركیز علــى االنشـطة كــاغراض كلفـة اولیــة واســتعمال كلـف هــذه االنشــطة هـو منهجــًا محـددًا لتحســین نظــام ال

   كاساس لتخصیص التكالیف على اهداف التكلفة النهائیة كالمنتوجات ، الخدمات ، الزبائن .

  

   ):ABC: فروض تحدید الكلفة على اساس االنشطة (اوالً 

 , Holmenموعــة مــن الفــروض وكمــا حــددها (مج ان طریقــة تحدیــد التكلفــة علــى اســاس االنشــطة تســتند علــى

  ) بست فروض وهي :1995,293

الفـرض الـذي یعنـي ان االنشـطة التـي یتطلـب مزاولتهـا فــي  االنشـطة تسـتهلك المـوارد ( التكـالیف ) : وهـو -١

  العملیات االنتاجیة والعملیات السائدة تتطلب موارد ( تكالیف ) .
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٣٧٧ 

یعنــي ان متطلبــات المنتوجــات او الزبــائن هــي التــي تنشــأ وهــو المنتوجــات او الزبــائن تســتهلك االنشــطة : -٢

 الحاجة لوجود االنشطة 

تحدید التكـالیف علـى اسـاس االنشـطة  وهو ان الطریقةالك بدًال من االنفاق  تهالطریقة المبینة على االس  -٣

 التقیس االنفاق وانما تقیس االستهالك .

ل االنشــطة حلقــة وصــل بــین تكلفــة المـــوارد هنــاك العدیــد مــن االنشــطة یمكــن تحدیــدها وقیاســـها : ویشــم -٤

ویحقــق هــذا الــرابط امكانیــة اســتعمال مجمعــات تكلفــة مختلفــة بــدًال مــن اســتعمال مجمــع  واغــراض التكلفــة

  تكلفة واحد وتقیس تلك االنشطة عالقة السبب والنتیجة .

تكـــون مجمعـــات التكلفـــة یجـــب ان تكـــون متجانســـة تســـتند علـــى وجـــود عـــدد كبیـــر مـــن معـــدات التكلفـــة و  -٥

  متجانسة .

التكـالیف فــي كــل مجمـع تكــون متغیــرة او متناســبة بأحكـام مــع النشــاط ان التكــالیف التـي تكــون ثابتــة فقــط  -٦

 على مستوى المصنع وجمیع االنشطة االخرى تكون تكالیفها متغیرة .

  

  

   )ABC: استخدامات نظام (ثانیا

  )٦٩٥،  ٢٠٠٧نذكر منها مایلي : (درغام ،  من المجاالت ) دورًا هامًا ورئیسیًا في العدیدABCیلعب نظام(

بشكل كبیـر فـي  ةتمننتیجة التغیرات الكبیرة في بیئة  االعمال الحدیثة واستخدام اال -تخصیص التكالیف : -١

  العملیة االنتاجیة او تقدیم التكالیف غیر المباشرة على المنتج بشكل اكثر دقة .

المناســـبة التخـــاذ القـــرارات التنفیذیـــة  دیرین المعلومـــات یســـاعد هـــذا النظـــام فـــي اتخـــاذ القـــرارات ویـــوفر للمـــ -٢

 .بخطوط االنتاج  ومؤشرات السوق والعالقة مع العمالء  واالستراتیجیة

فــي أمكانیــة  تخفــیض التكلفــة بشــكل ملمــوس دون المســاس بتقــدیم  ABCتخفــیض التكلفــة : یســاعد نظــام  -٣

 الخدمة .

رئیسـي فـي قیـاس تكلفـة المنـتج بشـكل اكثـر دقـة ومـن  دور ABCتسعیر المنتج او الخدمة : یلعب نظام  ِ  -٤

 ثم تسعیر المنتج او الخدمة بالسعر التنافسي .

علــــى تــــوفیر معلومــــات اكثــــر دقــــة العــــداد الموازنــــات حیــــث ان  ABCتطــــویر الموازنــــة : یســــاعد نظــــام  -٥

 الموازنات تستخدم كاساس لتقییم االداء .

افضـل المـدیرین علـى اتخـاذ القـرارات   ABCعد نظـام تصمیم المنتجـات او الخـدمات الجدیـدة : لـذلك یسـا -٦

 في مجال تصمیم المنتج او الخدمة او التسعیر او التسویق .

 على تحلیل ربحیة العمیل كونه الهدف االول بالنسبة للشركة . ABCتحلیل ربحیة العمیل : یساعد نظام -٧

 عد بمثابة مقیاس لالداء .معلومات متنوعة مالیة او غیر مالیة ت ABCقیاس االداء : یوفر نظام  -٨
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  ):ABC: مراحل خطوات تصمیم نظام التكالیف على اساس االنشطة (ثالثا

   )٣٠٦،  ٢٠١٢یتطلب تصمیم مدخل التكلفة على اساس النشاط ضرورة المرور بالخطوات التالیة :(البعاج ، 

بمثابـة جـوهر التكلفـة علـى اسـاس  للمـوارد تحلیل االنشطة المستهلكة للموارد : یعتبر تحلیل االنشطة المسـتهلكة -١

النشــاط النــه یعمــل علــى ربــط هــذه االنشــطة بــالظروف التــي تســبب الحاجــة الــى النشــاط ومــن ثــم الحاجــة الــى 

استهالك الموارد بحیث یمكن التخلص من  المسببات المرتبطة باالنشـطة التـي التضـیف الـى القیمـة او االبقـاء 

  ضیف الى القیمة .على المسببات المرتبطة باالنشطة التي ت

تحدیـــد مراكـــز النشـــاط : تعتبـــر مخرجـــات تحلیـــل االنشـــطة المســـتهلكة للكـــوادر بمثابـــة مـــدخالت لتحدیـــد مراكـــز  -٢

النشاط او تحدید مجمعات التكلفـة ومـن الطبیعـي ان یسـخر عـن تحلیـل االنشـطة المسـتهلكة للمـوارد وجـود عـدد 

نظمة الوقت والتكالیف الكافیـة مـع كـل نشـاط علـى حـدة هذه الم كبیر من االنشطة بالمنظمة وال یوجد لدى ادارة

نشـطة الهامـة عـن طریـق العمـل بمبـدا االدارة . ویشـترط ولمراعاة اعتباري التكلفة والعائـد یجـب التركیـز علـى اال

في تجمیـع االنشـطة بكفـاءة فـي مركـز نشـاط معـین او فـي مجمـع معـین ان تكـون هـذه االنشـطة متجانسـة  مـن 

اخــرى تجنبــًا الجــراء ایــة عملیــات تخصــیص حكیمــة او اجتهادیــة لعناصــر التكــالیف  ناحیــةناحیــة ومرتبطــة مــن 

 على المخرجات النهائیة التي تصف بالتنوع واالختالف في بیئة االعمال الحدیثة .

اختیار مسببات التكلفة : نظرًا لقیام مدخل التكلفة على اساس النشاط بتحمیـل المنتجـات بمـا یخصـها مـن تكلفـة  -٣

 رد المستهلكة على خطوتین : الموا

  تخصیص تكالیف الموارد على االنشطة المستهلكة للموارد .  )أ

 على المنتجات بحسب استفادتها من هذه االنشطة .تخصیص تكالیف االنشطة  )ب

  

) فــي أطــار متكامــل وشــامل یعتمــد التصــمیم علــى الخطــوات الخمســة االتیــة  ABCوهنــاك خطــوات لتصــمیم نظــام (

)cooper , 1990,6( :    

 ةتجمیـع كـل عـدد مـن االعمـال المتشـابهالتكـالیف بتجمیع االعمال فـي صـورة انشـطة حیـث یقـوم محاسـب  -١

  نتجات او الخدمات .ضمن نشاط واحد واستخدام مسبب واحد لمنتج تكلفة هذا النشاط الى الم

 النشاط بعد تجمیع االعمال في صورة انشطة . قیاس تكلفة كل -٢

 مركز النشاط ذلك الجزء من العملیة االنتاجیة تحدید مراكز االنشطة حیث یمثل -٣

اختیـــار مســـببات التكلفـــة للمســـتوى االول ویقصـــد مســـببات المســـتوى االول تلـــك التـــي تســـتخدم لتخصـــیص  -٤

 عناصر التكالیف غیر المباشرة على االنشطة التي سبق تحدیدها .

في تخصـیص تكـالیف االنشـطة  أختیار مسببات التكلفة للمستوى الثاني ویقصد بها المسببات التي تستخدم -٥

 على المنتجات او الخدمات التي تستهلك هذه االنشطة .

  

  

  



 عبدهللا م.نجم محمد ، أ.م.قاسم    في تخفیض التكالیف..... jit-abc التكامل بین نظام
  
  

٣٧٩ 

  : المفاهیم االساسیة المستعملة في طریقة تحدید التكلفة على اساس االنشطة :رابعا

لهـدف محـدد وتشـكل مجموعـة لعملیـات  ) : ویعرف النشـاط بأنـه وحـدة عمـل او مهمـةActivitesاالنشطة ( -١

) وعرفـت ٢٩٥جوهر العمل الذي یتماداؤه داخل الوحدة االقتصادیة ( الجبـوري ، مصـدر سـابق ، او اجراءات

االنشــطة بعــدة تعریفــات اخــرى منهــا تعریــف : هــو عملیــة اجــراء یترتــب علیــه عمــل ( ابــو زیــد ، الــدهراوي ، 

  ) .٦٣، ه یمكن تقسیم االنشطة الى اربع انواع ( الزطمة ، مصدر سابق ن) وبشكل عام فأ٦٣،  ١٩٩٩

االنشــطة المتعلقــة باالســتعداد لصــناعة منــتج ومــن امثلــة ذلــك  أنشــطة المــدخالت : ویقصــد بهــا تلــك  -أ

  نشاط البحث والتطویر ونشاط شراء المواد االولیة .

انشــطة العملیــات : ویقصــد بهــا تلــك االنشــطة المتعلقــة بتصــنیع المنتجــات مثــل صــناعة المنتجــات  -ب

  التخزین تحت التشغیل .

  .ل مع العمالء كنشاط بیع المنتجاتانشطة المخرجات : وهي تلك االنشطة المتعلقة بالتعام -ج

انشطة اداریـة : وهـي تلـك االنشـطة التـي تـدعم االنشـطة الـثالث االولـى ومـن امثلتهـا نشـاط الخـدمات  -د

  ) ٦٣،  ٢٠٠٢القانونیة والمحاسبیة ( طاهر ، 

  

  ) ٢م (بالشكل رقویمكن التعبیر عن االنشطة اعاله 

  

  

  

  

  

  

  

ـــة علـــى اســـاس النشـــاط یـــتم تجمیـــع  -٢ ـــة تحدیـــد التكلف مجمعـــات ( اوعیـــة ) التكلفـــة : الغـــراض تطبیـــق طریق

االنشطة المتجانسة بمجموعة واحدة تسمى وعاء او مجمـع ویعـرف المجمـع بأنـه اقـل مسـتوى مـن التفصـیل 

د او مجموعـة متجانسـة مـن االنشـطة واحـیتم عنده تجمیع وتوزیع التكالیف . وقد یتعلق هذا المجمع بنشاط 

  ویمثل محصلة تجمیع التكالیف غیر المباشرة بكل مجموعة تجمیع تكالیف .

موجهــات التكلفــة : یعــرف موجــه التكلفــة بــأ،ه مقیــاس یعكــس الســبب االساســي فــي نشــوء عنصــر التكلفــة  -٣

ن كمـا أنـه یمثـل العامـل الـذي في التكلفة في الزیـادة او النقصـا داخل كل مجمع تكلفة ، وهو العامل المؤثر

التكلفـــة    یستعمل في قیاس التكالیف او كاساس في تحمیلها بشكل افضل على االنشطة او على أغراض

  ) ویمكن تقسیم موجهات التكلفة  الى نوعین : ٢٩٧النهائیة ( الجبوري ، مصدر سابق ، 

تكـــالیف بـــین االنشـــطة موجهـــات المرحلـــة االولـــى مـــن التخصـــیص وتســـتعمل فـــي تخصـــیص وتجمیـــع ال -أ

  المستهلكة لها .



 ٢٠١٤و الثالثون  تاسعدد الالع    مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة
  
 

٣٨٠  

موجهـات المرحلـة الثانیــة مـن التخصـیص وهــي الموجهـات التــي تسـتعمل فـي تحمیــل تكـالیف االنشــطة  -ب

  على أغراض التكلفة .

  

  وعند اختیار موجهات التكلفة یجب االخذ بنظر االعتبار مجموعة من المعاییر :

  ه التكلفة .سهولة الحصول على البیانات المتعلقة بموج -١

  قدرة الموجه على قیاس استهالك المنتوج الفعلي لالنشطة. -٢

  وجود عالقة سببیة بین الموجه والتكلفة . -٣

  أي العالقة بین كلفة القیاس وقیمة المعلومات التي یمكن الحصول علیها . –المنفعة  –الكلفة  -٤

ة لتكـالیف النشـاط كمـا زاد التشـویه باسـتعمال الموجـه االهمیة النسبیة ( المالیـة ) كمـا ارتفعـت االهمیـة بالنسـب -٥

  غیر المناسب .

  المعقولیة او العدالة في التخصیص . -٦

  

  ) واالستفادة الموجه لهذا النظام : ABC: مزایا نظام محاسبة التكالیف (خامساً 

ه یقــدم نــوعین مــن ) بمیــزة رئیســیة هــي أ،ه نظــام محاســبي تكــالیفي واداري فــي أ، واحــد حیــث انــABC(یتمیــز نظــام 

المعلومات معلومات مالیة خاصـة عـن تكلفـة االنشـطة والمنتجـات او الخـدمات ومعلومـات خاصـة عـن تلـك االنشـطة 

)Turney and Stratton , 1992 , 114٦٩٢،  ٢٠٠٧مزایــا ( درغــام ، ) وفیمــا یــأتي أهــم هــذه ال ، (

)Hilton , 205 , 101: (  

مقارنـة بنظـام التكـالیف التقلیـدي لتخصـیص التكـالیف غیـر المباشـرة ،  )ABCفعالیة الدور الرقابي لنظام ( -١

  االمر یزید من امكانیة أي انحرافات.

التحســین المســتمر وتجــاوز جمیــع العیــوب المرتبطــة بنظــام التكــالیف التقلیــدي حیــث أن افضــل االداء هــو  -٢

ة التـي التضـیف قیمـة للمنـتج او تحلیل االنشطة والتركیز على االنشطة التي تضیف قیمة واسـتبعاد االنشـط

  الخدمة .

التــي تخــص  ث والتطــویراالســتخدام الفعــال لمبــدأ المقابلــة وذلــك مــن خــالل عــدم تخصــیص تكــالیف البحــو  -٣

فتـرات مالیـة تألیـة علـى تكـالیف الفتـرة الحالیـة وهـو االمـر الـذي فـي كثیـر مـن االحیـان الیـتم تجنبـه فـي ظــل 

  النظام التقلیدي .

للقیــام باالنشــطة وكمــا یقــدم  خفــیض التكــالیف مــن خــالل تقلــیص الوقــت والجهــد الوالــد بــین یســاعد علــى ت -٤

  اسلوبًا مختلفًا لتخفیض التكالیف.

غیـــر المالیـــة مـــن خـــالل مؤشـــرات غیـــر مالیـــة لقیـــاس  ) مجموعـــة مـــن مقـــاییس االداءABCیـــوفر نظـــام ( -٥

باعتبارهــــا اداة  )ABCاالنشــــظة ( مســــببات التكلفــــة كمــــا یســــاعد هــــذا النظــــام فــــي اعــــداد الموازنــــات علــــى

  تخطیطیة واداة رقابیة في تقویم االداء .
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) بصــورة فعالــة علــى قــرارات التســعیر مــن خــالل حســاب تكلفــة النــوع بدرجــة اكثــر دقــة ABCیــؤثر نظــام ( -٦

حیــث بــرهن هــذا النظــام علــى ان هنــاك كثیــرًا مــن التكــالیف التــرتبط بحجــم االنتــاج بــل تــرتبط بدرجــة تعقیــد 

  ع المنتجات وغیرها من العوامل المسببة لوجود التكالیف .وتنو 

  

  ):ABC: ما اهم االنتقادات الموجهة الى نظام محاسبة التكالیف االنشطة (سادساً 

فـي تـوفیر معلومـات تتصـف بالدقـة اال ان هنـاك بعـض  على الرغم من مزایا نظام محاسبة تكالیف االنشظة والمنشـئة

  )٦٩٥،  ٢٠٠٧( درغام ، )٣٥،  ٢٠٠٨التكلفة على اساس االنشظة (ابو مفلي ،  االنتقادات الموجهة الى نظام

) علــى القــرارات االســتراتیجیة فــي االمــد الطویــل االجــل بینمــا تحتــاج الشــركات ایضــا الــى ABCیركــز نظــام ( -١

  اتخاذ القرارات الخاصة بالرقابة والتخطیط في االمد القصیر االجل .

وضیح العالقة بـین االنشـطة وبـین رضـا المسـتهلك حیـث ان االخیـر یعـد بمثابـة ) في تABCالیساهم نظام ( -٢

  الهدف الرئیسي والعامل المشترك لجمیع الشركات الهادفة للربح .

) یفترض ان العالقة بین الموارد االقتصادیة واالنشطة وبین االنشطة والمنتجات هي عالقة ABCان نظام ( -٣

  خطیة طردیة .

بعــض التكــالیف المرتبطــة بمنتجــات معینــة مــن  التحلیــل مثــل التســویق ، االعــالن ،  )ABCیســبعد نظــام ( -٤

وخدمـة مـا بعـد البیـع والبحـوث والتطـویر ولـذلك یجـب علــى هـذا النظـام تعـدیل التحلیـل لكـي یضـمن مثـل هــذه 

    التكالیف حتى یتمكن من التوصل الى الكلفة الكلیة للمنتج.

كذلك صعوبة اختیار وتحدید مسببات التكلفة واعتماده كغیـره علـى بیانـات ) مرتفعة جدًا و ABCتكلفة نظام ( -٥

  تاریخیة تعد داخلیًا .

الحیطـة والحــذر  ىمبـدبـادئ المحاسـبیة  المتعــارف علیهـا و ) یتعـارض مــع بعـض المABCان تطبیـق نظـام ( -٦

  ومبدئ القابلیة للتحقق .

   )JIT-ABCالمبحث الثالث / امكانیة التكامل بین نظامي (
  

  اوًال: االنشطة التي تضیف قیمة :

فأنـه سـوف  ان االنشطة التي تضـیف قیمـة یكـون المسـتهلك مسـتعدا للـدفع مقابـل  عنهـا وان هـذا النشـاط اذا مـا الغـي

) من حیـث JIT-ABCالقصیر ویمكن تحلیل العالقة بین (یخفض الخدمة المقدمة من المنتج على المدى البعید أو 

  -ي الوحدة االقتصادیة من خالل االتي :االنشطة التي تضیف قیمة ف

المخـزون فـي الوقـت المحـدد : ان الوحــدات االقتصـادیة تحـتفظ  بـثالث انــواع مـن المخـزون ( المـواد الخــام ،  -١

انسـیاب واسـتمرار عملیـات االنتـاج وان االنتاج تحت التشغیل ، االنتاج التام ) وقد وجدت هذه االنواع لتـأمین 

  لوقت المحدد بأن تشتري الوحدة كمیة المواد الالزمة الحتیاجات هذا الیوم فقط.الفلسفة للمخزون في ا

: ان مــدخل الوقــت المحــدد بالنســبة للمشــتریات المــواد یركــز علــى تخفــیض عــدد  عــدد محــدد مــن المــوردین -٢

الوقــت المحــدد تعتمـــد علــى تخفــیض عـــدد المــوردین وتحســین جــوده المـــواد والتســلیم ، أن فلســفة الشـــراء فــي 
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محـدود مـن المـوردین مـن خـالل عقـود الشـراء والتوریـد بدفعـه صـغیرة ومتكـررة والتـزام المـوردین بضـمان جـودة 

  المواد .

تحســین ترتیــب المصــنع : أحــد عناصــر االنتــاج فــي الوقــت المحــدد هــو التحویــل أو التغییــر مــن الترتیــب مــن  -٣

ــا العمــل وان العمــل بنظــام الخالیــا ی ســاعد علــى  انتظــام تــدفق االنتــاج وتخفــیض الترتیــب التقلیــدي الــى خالی

عملیة المناولة وتخفیض وقت االنتظار وضمان جودة المنتوج من خـالل مراقبـة الجـودة الشـاملة علـى العملیـة 

  داخل الخلیة من بدایتها الى نهایتها . االنتاجیة

طریقــة خالیــا العمــل  تخفــیض وقــت التهیئــة : أن احــد الطــرق المتبعــة لتخفــیض وقــت التهیئــة او االعــداد هــي -٤

فــإذا امكــن تخفــیض مكــائن لمنتــوج واحــد فــي مكــان واحــد فأنــه یمكــن تفــادي االعــداد بدرجــة كبیــرة فضــًال عــن 

التركیــز علــى تـــدریب العــاملین مـــن أجــل زیــادة بضـــرورة اعــداد المكـــائن بســرعة اضــافة الـــى اســتعمال طـــرق 

  االنتاج المؤتمنه تساعد على تخفیض وقت التهیئة .

  و الكامل مع الحاسوب:ل التصنیع المؤقت ااستعما -٥

معظـم الوحــدات االقتصــادیة قــد اســتبدلت المكــائن التقلیدیــة بخطــوط انتاجیــة مؤتمتــه یــتم الــتحكم بوظائفهــا مــن 

  خالل الحاسوب والذي یبرمج لیوجه المكائن في كل الخطوات الالزمة التمام االنتاج .

الشـاملة الساسیة لنظام االنتاج في الوقت المحدد هي رقابـة الجـودة رقابة الجودة الشاملة : ان احد العناصر ا -٦

وتتمثل رقابة الجودة الشاملة بعدم السماح بوجوب أي عیوب  او عدم مطابقة للمواصفات في المواد واالنتـاج 

   خسائر في قیمة الشركة و الزبون  وان وجود عیوب في االنتاج قد یحمل الشركة

  

  تضیف قیمة :ثانیًا: االنشظة التي ال 

كان استبعادها وتقلیص تكالیفها دون تخفیض الخدمات التي تقـدمها المنتجـات موهي مجموعة من االنشطة التي باال 

  للمستهلك وان المستهل یكون غیر مستعد للدفع مقابل عنها :

قســـام المخـــزون فـــي الوقـــت المحـــدد : اذا كـــان احـــد االقســـام غیـــر قـــادر علـــى العمـــل لتلبیـــة احتیاجـــات اال -١

  ویحتفظ بمخزون یكون مكلفًا وال یضیف قیمة للوحدة .

عدد محدود من الموردین : یمكن للمـوردین االسـتفادة مـن العقـود الطویلـة االمـد لغـرض ضـمان االسـتمرار  -٢

  بعملیة االنتاج لكن التورید بدفعات صغیرة یؤدي الى التخلص من المخزون .

االنتـــاج باســـلوب الخالیـــا ســـوف یســـاعد علـــى وجـــود المكـــائن تحســـین ترتیـــب المصـــنع : ان التحـــول الـــى  -٣

  في مكان واحد وبذلك یتم التخلص من نشاط المناولة . المختلفة التي تشترط في انتاج المنتوج

تخفــیض وقــت التهیئــة او االعــداد :  ان تخفــیض وقــت التهیئــة یمكــن للوحــدة مــن تفــادي االنتــاج بــدفعات  -٤

لـى تخفـیض مســتوى مخـزون االنتـاج تحســن كل اقتصـادي وبالتــالي یـؤدي اكبیـرة وانتـاج دفعـات صــغیرة وبشـ

  التشغیل ومخزون االنتاج التام .

  استعمال التصنیع المؤقت او الكامل مع الحاسوب -٥
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یمكـن تحقیــق كفایـة انتاجیــة معــًا مـع نظــام مناولــة مـؤتمن بواســطة حاسـوب مركــزي ویمثــل هـذا النظــام ویســمى 

  باالنتاج المرن .

جودة الشاملة : تتمثـل بعـدم السـماح بوجـود عیـوب او بضـاعة غیـر مطابقـة للمواصـفات وان وجـود رقابة ال -٦

   عیوب في االنتاج قد یحمل الشركة خسائر في قیمة الشركة والزبون .

  

  الغرض التكامل : JITو ABC ثالثًا: العالقة بین نظام 

امــل المشــترك بینهمــا فــي ظــل بیئــة التصــنیع تكــون مــن خــالل آلیــة التع JITو ABCان عالقــة التكامــل بــین نظــامي 

باالضـافة  الـى  JITلـذلك یتطلـب ان ینـتظم تنظـیم المصـنع الـى خالیـا تصـنیعه وتـوفیر مهـارات وتهیئـة  JITالحدیثة 

وادارة  مقومات تقنیة وعالقات جیدة مع الموردین وتخفیض فتـرة االنتظـار وادارة شـاملة للجـودة لجمیـع تلـك المقـدمات 

ة وخلوها من العیوب لغرض الوصـول الـى التلـف الصـفري مـن خـالل التحسـین المسـتمر بجمیـع عملیـات شاملة للجود

  ثم تخفیض تكالیف التلف . االنتاج وهذا یعود الى تخفیض التكالیف ومن

مـــن خاللـــه تحدیـــد  ABCتحقـــق میـــزة تنافســـیة للمصـــنع حیـــث یقـــوم نظـــام  ABCوتكـــالیف االنشـــطة  JITان تقنیـــة 

ة وتصنیف االنشطة الرئیسیة الداخلة في تصنیع المتجات لذلك یمكـن لكلـف االنشـطة ان تتجمـع فـي االنشطة الرئیسی

یعتبر معلومات تقنیة لغرض تحدید االنشطة التي تضیف قیمة واالنشطة  ABCمجمعات استعدادًا لتخصیصها الن 

ویبــرز التكامــل بــین التقنــین  غیــر الضــروریة والغیــر الكفــؤة والعمــل علــى الــتخلص مــن كلفهــا مــن خــالل تقلیــل الجهــد

اهـــداف المصـــنع  بحیـــث یكمـــل احـــدهما االخـــر ویســـعیان الـــى تخفـــیض التكلفـــة وان العالقـــة التكاملیـــة جـــاءت لتخـــدم

  تحسین االنتاج ورضا الزبون وخفض الكلف ووجودهما یعمل على

  نع نسیج الدیوانیة الجانب العملي (التطبیقي)  في الشركة العامة للصناعات النسیجیة مص – الرابعالمبحث 

  أوًال  // نبذة تاریخیة عن مصنع نسیج الدیوانیة :    

فـي دعـم المنتـوج المحلـي ، حیـث  ١٩٧٦ساهم مصـنع نسـیج الدیوانیـة فـي دعـم الصـناعات المحلیـة منـذ إنشـاءه عـام 

جـــات بإنتـــاج أصـــناف عدیـــدة مـــن القمـــاش الجـــاهز الـــذي كـــان یطـــرح فـــي األســـواق المحلیـــة لتلبیـــة حا ١٩٧٨باشـــر 

وقــد ســاهم المصــنع وبشــكل فعــال فــي هــذه العملیــة خصوصــًا فــي عقبــة  المســتهلك العراقــي موازیــا لألقمشــة المســتوردة

المحلیـــة مـــن جهـــة  األســـواقالثمانینـــات والتســـعینات (فتـــرة الحصـــار االقتصـــادي المفـــروض علـــى البلـــد) فـــي تغطیـــة 

المصــنع ورش میكانیكیــة وكهربائیـة لســد حاجــة  . ویضـمواحتیاجـات الدولــة مـن جهــة أخــرى (وزارتـي الــدفاع والصــحة)

المصــنع مــن هــذه األعمــال كــذلك تلبیــة حاجــة المصــانع الشــقیقة باألعمــال المیكانیكیــة والكهربائیــة ویطمــح المصــنع 

باالستمرار بهذا العطاء الوطني في دعم مسیرة التطور الصناعي األسالیب الجدیدة من تطبیق نظـام السـیطرة النوعیـة 

خدام قواعد الجودة العالمیـة المحدثـة (نظـام االیـزو) مـن خـالل فـتح قسـم متخصـص بهـذا المجـال ومكلفـة متطور واست

بهــذه المهمــة للســعي للوصــول الــى مواكبــة التطــورات الحاصــلة فــي القطاعــات الصــناعیة العالمیــة . ولــدى المصــنع 

جـاورة . وتطمـح إدارة المصـنع معرض رئیسي في وسط محافظة الدیوانیة وكذلك معارض صـغیرة فـي المحافظـات الم

بالسـتر جراحـي  –ع في إنتاج منتجات جدیدة كإنتـاج المنتجـات الطبیـة (قطـن طبـي لتطویر منتجاتها من خالل التوس
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األطفــال) وقــد تمــت المباشــرة بهــذا المشــروع االیطــالي  -شــاش) وٕانتــاج الحافظــات (النســائیة  -بالســتر عملیــات  –

  .  ٢٠١٢من المتوقع بدأ اإلنتاج في بدایة الفصل الثاني لعام المنشأ وهو في مراحله األخیرة و 
  

  * السوق 

المحلیــة بشــكل مســتمر رغــم  األســواقالقطنیــة والمخلــوط فــي  األقمشــةیطــرح مصــنع نســیج الدیوانیــة منتجاتــه مــن 

فــي الســبع  العراقیــة األســواق) التــي غــزت الكمــر كیــةالمنافســة القویــة مــع المنتجــات المســتوردة (الخالیــة مــن الرســوم 

كبیـرًا جـدًا علـى عملیـة  الكبیر الذي شهده البلد على السوق العالمیة مـم شـكل ضـعفاً  االنفتاح سنوات الماضیة بسبب 

  التسویق للمنتجات التي یطرحها لمصنع . 

ومن المؤمل ان تتغلب غدارة المصنع علـى هـذه العقبـة الكبیـرة مـن خـالل تطـویر بعـض الخطـوط اإلنتاجیـة وفـتح 

دیــدة تواكــب التطــور الحاصــل بالصــناعات النســیجیة وطرحهــا لمنتجــات تــالءم حاجــات الســوق بجــودة جیــدة خطــوط ج

وأسعار منافسة لتغطیة حاجة المستهلك المحلي . حیث سعت غدارة المصنع بتحـدیث خطوطهـا اإلنتاجیـة مـن خـالل 

الجهــات العلیــا وحصــلت علــى  تقــدیم دراســات تفصــیلیة علمیــة وعملیــة لتطــویر منتجاتهــا وعــرض تلــك الدراســات علــى

لالســتمرار بهــذا التحــدیث ، ومــن المؤمــل زیــادة عائــدات المصــنع مــن خــالل بــدا تســویق  بعــض التخصیصــات المالیــة

. وتسـعى إدارة المصـنع لالنفتـاح  ٢٠١٢منتجات مشروع المنتجـات الطبیـة والحافظـات فـي بدایـة الفصـل الثـاني لعـام 

منتجاتهــا الــى الســوق الخارجیــة باإلضــافة الــى مــام تقــدم ولتوســیع نشــاط  علــى األســواق العالمیــة مــن خــالل تصــدیر

المصــنع أقــدمت أدارة المصــنع بفــتح مشــغل الخیاطــة وباإلمكانــات الذاتیــة إلنتــاج أنــواع مختلفــة مــن األلبســة الجــاهزة 

والجـوادر  باالعتماد على منتجات المصنع من األقمشة حیث تم إنتاج الصـداري الطبیـة والشراشـف وصـداري الطـالب

  بإحجام مختلفة والقمیص الرجالي والعباءة النسائیة . 
  

  * المصنع :  

تتواصــل غــدارة المصــنع بالمحاولــة إلبــرام العقــود مــع دوائــر الدولــة ووزارتهــا الــذین یعتبــرون مــن العمــالء المهمــین 

عمــالء مــن خــالل مــن مبیعــات المصــنع باإلضــافة الــى تقــدیم أفضــل الخــدمات لل % ٦٠حیــث یشــكلون نســبة تتجــاوز 

ر قسـم مـدی ٢٧) منتسـب مـن ضـمنهم ٣٤٠٣وضع بعض التسهیالت بالتعاقـد وخـدمات التوصـیلیة . یضـم المصـنع (

موظــف خدمــة وتحــاول إدارة المصــنع ٧٠ســائق و ٢٨رجــل امــن و ٨٦فنــي و ٣٨٥٣إداري و  ٣٠٠مهنــدس و ٣٤و

بـدورها علـى جــودة المنتـوج . كـذلك تــدریب لـدعم المهـن الحاكمـة مــن خـالل دورات تدریبیـة لزیــادة الخبـرة التـي تعكــس 

الكـوادر اإلداریـة وخصوصـًا كـوادر التسـویق والمبیعـات لتطـویر الخطـط التسـویقیة وسـبل الوصـول الـى مبیعـات عالیــة 

بأرباح جیدة . وتعمل غدارة المصنع جاهدة لتوفیر فرص االستثماریة للمصنع من خالل مفاتحة جهـات متعـددة حـول 

لكهـا المصـنع وٕاعـداد دلیـل اسـتثماري تفصـیلي للمصـنع حیـث تـم مفاتحـة وزارة الصـناعة حـول هـذا اإلمكانات التي یمت

الموضــوع كــذلك هیــأة االســتثمار فــي محافظــة الدیوانیــة ونقابــة المهندســین فــي المحافظــة التــي أولــت اهتمامــا منقطــع 

  النظیر في هذا المجال . 
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  ثانیًا  // المنتجات والخدمات للمصنع : 

لمصنع االنتاج الوطني من خالل طرحة لمنجاتـه (األقمشـة القطنیـة) فـي األسـواق المحلیـة وبنوعیـات وأصـناف یدعم ا

متعـددة باإلضــافة الـى إمكانیــة علــى تصـنیع بعــض القوالــب الصـناعیة للــورش والمصــانع الصـغیرة . ویســعى المصــنع 

بإحجام مختلفة) . وتسـتمر غـدارة المصـنع الى دعم القطاع الطبي من خالل طرح للمنتجات الطبیة (شاش والبالستر 

باألعمال التكمیلیة لمشروع جدید یطرح منـتج الحفاظـات النسـائیة واألطفـال لتلبیـة احتیـاج السـوق المحلیـة (حالیـًا) مـن 

  هذا المنتوج . 
  

  قطاع االستهالك   اسم المنتج 

  األسواق المحلیة  –وزارة الدفاع   عسكري) –األقمشة القطنیة (المدني 

 -بــدالت عمــل –منتجــات مشــغل الخیاطــة (صــداري 

  شراشف )

  وزارة البلدیات واألشغال  –وزارة التعلیم  –وزارة الصحة 

  وزارة الصحة   المنتجات الطبیة 

  

  // عوامل النجاح األساسیة للمصنع :         ثالثا

  الحفاظ على تطبیق الموازنة التخطیطیة .  .١

للمهن الحاكمة لالرتقاء بالعملیة اإلنتاجیة ولتغطیة حاجة السوق  إعادة  تفعیل نظام الحوافز الشهریة .٢

 بالكمیة والنوعیة الجیدة . 

 . محافظات كافة للترویج عن المنتوجإقامة معارض للمنتجات في مختلف األسواق المحلیة وعلى مستوى ال .٣

لمنتوجات األجنبیة تفعیل نظام تسویقي جید من خالل دراسة مستفیضة للسوق المحلیة واستفیاء أسعار ا .٤

 المطروحة في السوق . 

 دراسة ومعالجة المعوقات الحاصلة في العملیة اإلنتاجیة وسبل تجاوزها .  .٥

 جذب المستثمرین المحلیین واألجانب .  .٦

 الحرص على إتمام اإلعمال بالمشاریع الجدیدة ضمن ما هو مخطط لها . .٧

  توطیط العالقة بین إدارة المصنع ودیون الوزارة .  .٨

  

  // عرض نتائج الدراسة :   ابعاً ر 

واختیـــار الفرضــیات وقـــد تمـــت  إحصـــائیا) فـــي تحلیـــل البیانــات Spss( اإلحصــائيلقــد تـــم اســتخدام برنـــامج التحلیـــل 

الرمـوز  إعطـاءفي االسـتبانة وقـد تـم  األسئلةعلى  لإلجابةحریة اكبر إلعطاء وفق نظام (لیكارت الخماسي )  اإلجابة

  وهي كما یأتي : اإلجابةالتالیة لخیارات 

  

  ال اتفق كلیاً   ال اتفق  محاید  أتفق  اتفق تماما

١  ٢  ٣  ٤  ٥  
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)) لــذلك إذ كــان الجانــب للفرضــیة یســاوي او اكبــر مــن  ١٥/٥( ٣اختیــار الفرضــیات : (اعتمــاد الوســط الفرضــي 

  ) فیتم رفض الفرضیة . ٣) فهذا یعني قبول الفرضیة وٕاذا كان اقل من (٣(

  

أمكانیـة ) الـذي یوضـح ١النسـبیة للجـدول رقـم ( واألهمیـةالحسـابیة واالنحـراف المعیـاري  وسـاطاأل // األولـىالفرضـیة 

    ABCتطبیق نظام 

  N=22      ) ١جدول (

  اتفق تماماً   فقرة

٥  

  اتفق

٤  

  محاید

٣  

  ال اتفق 

٢  

  ال اتفق كلیاً 

١  

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

٠,٨٨  ٤,١٣  %٥  ١  -  -  %٣٧  ٨  %١٨  ٤  %٤٠  ٩  ١  

١,١٥  ٣,٠٩  %٩  ٢  %١٨  ٤  %١٨  ٤  %٤١  ٩  %١٤  ٣  ٢  

١,٠٥  ٣,٨١  -  -  %١٤  ٣  %٢٢  ٥  %٣٢  ٧  %٣٢  ٧  ٣  

١,٠٥  ٣,٤٥  %٢٣  ٥  -  -  %٢٧  ٦  %٣٦  ٨  %١٤  ٣  ٤  

٠,٨٩  ٤,٠٤  -  -  %٩  ٢  %٩  ٢  %٥٠  ١١  %٣٢  ٧  ٥  

  )١،٠٠٤ري () واالنحراف المعیا٣،٧٠الوسط الحسابي للمحور األول (

یمكــن تحدیــد االنشــطة ) ١) الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري للفقــرات حیــث جــاءت الفقــرة رقــم (١یبــین الجــدول (

) وحصـلت ٠,٨٨) وانحـراف معیـاري (٤,١٣بـأعلى وسـط حسـابي بلـغ (  ABCالتي تضـیف قیمـة عنـد تطبیـق نظـام 

حســابي  وحصــلت علــى اقــل وســط  ABCیــق نظــام یمكــن تحدیــد االنشــطة التــي التضــیق قیمــة عنــد تطب) ٢الفقــرة (

  ) . ١,١٥) وانحراف معیاري (٣,٠٩(

  

) معیــار قبــول ٣لغــرض التحقیــق مــن قبــول الفرضــیة إحصــائیًا تــم مقارنــة متوســطها الحســابي مــع الوســط الفرضــي (

  ) یوضح ذلك . ٢) والجدول (0.05الفرضیة عند مستوى دالله (

  

  ) معیار قبول الفرضیة األولى٣الفرضي (نتائج اختبار (ت) مع الوسط  )٢جدول (

الوسط   العدد  الفرضیة األولى

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   قیمة (ت)

  الداللة

 ABC   22  3.70 1.004 30.704 0.001امكانیة تطبیق نظام 

  

قبــول ) معیــار ٣) وجــاء أعلــى مــن الوســط الفرضــي (3.70لقــد تــم اختیــار المتوســط الحســابي للفرضــیة حیــث بلــغ (

) وتكــون 0.05) وهــو أدنــى مســتوى داللــة (0.001) عنــد مســتوى داللــة (30.704الفرضــیة وبلغــت قیمــة ((ت)) (

  بذلك دالة إحصائیة وبهذا تم قبول الفرضیة األولى . 
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٣٨٧ 

امكانیـة ) الـذي یوضـح ٣األوسـاط الحسـابیة واالنحـراف المعیـاري واألهمیـة النسـبیة للجـدول رقـم ( الفرضیة الثانیـة //

   )JITق نظام (تطبی

  N=22      ) ٣جدول (

  اتفق تماماً   فقرة

٥  

  اتفق

٤  

  محاید

٣  

  ال اتفق 

٢  

  ال اتفق كلیاً 

١  

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

٠  ١  %٢٣  ٥  %٢٣  ٥  %٣١  ٧  %١٨  ٤  ٦%  3.36 1.17 

١٤  ٣  %١٨  ٤  %٥٤  ١٢  %١٤  ٣  ٧%  -  -  3.68 0.89 

٩  ٢  %٣٢  ٧  %٤٥  ١٠  %١٤  ٣  ٨%  -  -  3.63 0.84 

١٤  ٣  %١٤  ٣  %٥٨  ١٣  %١٤  ٣  ٩%  -  -  3.72 0.88 

١٤  ٣  %٢٣  ٥  %٣٢  ٧  %٣٢  ٧  ١٠%  -  -  3.81 1.05 

  )٠،٩٦٦) واالنحراف المعیاري (٣،٦٤( الثانيالوسط الحسابي للمحور 

  

هنــاك عالقــة ایجابیــة ) ١٠لفقــرة رقــم () الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري للفقــرات حیـث جــاءت ا٣یبـین الجــدول (

) وبــانحراف ٣،٨١بــاعلى وســط حســابي ( الــى ان یكــون المخــزون قریــب مــن الصــفر  JITبــین تطبیــق نظــام االنتــاج 

یمكن االدارة المصنع ان تجعل المخـزون اقـل مـا یمكـن او تصـفیره عنـد تطبیـق ) ٦) وحصلت الفقرة (١،٠٥معیاري (

  ) . ١،١٧) وبانحراف معیاري (٣،٣٦لغ (على أقل وسط حسابي ب  JITنظام 

  

) معیــار قبــول ٣لغــرض التحقیــق مــن قبــول الفرضــیة إحصــائیًا تــم مقارنــة متوســطها الحســابي مــع الوســط الفرضــي (

  ) یوضح ذلك . ٤) والجدول (0.05الفرضیة عند مستوى دالله (

  

  انیة ) معیار قبول الفرضیة الث٣نتائج اختبار (ت) مع الوسط الفرضي ( )٤جدول (

الوسط   العدد  الثانیةالفرضیة 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   قیمة (ت)

  الداللة

 JIT   22  3.64 .,966  31.606 0.001امكانیة تطبیق نظام 

  

) معیـار قبــول ٣) وجـاء أعلــى مـن الوسـط الفرضــي (٣،٦٤تـم اختیـار المتوســط الحسـابي للفرضــیة الثانیـة حیـث بلــغ (

) وتكــون 0.05) وهــو أدنــى مســتوى داللــة (0.001) عنــد مســتوى داللــة (31.606ت)) (الفرضــیة وبلغــت قیمــة ((

  إحصائیة وبهذا قبلت الفرضیة .  دالة بذلك 
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٣٨٨  

التكامل ) الذي یوضح ٥األوساط الحسابیة واالنحراف المعیاري واألهمیة النسبیة للجدول رقم ( الفرضیة الثالثة //

  ) JIT-ABCبین نظامي (

  N=22       )٥جدول (

  اتفق تماماً   فقرة

٥  

  اتفق

٤  

  محاید

٣  

  ال اتفق 

٢  

  ال اتفق كلیاً 

١  

الوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

١  %٩  ٢  %١٨  ٤  %٥٠  ١١  %١٨  ٤  ١١    3.68 1.04 

١  %٢٢  ٥  %١٤  ٣  %٤٥  ١٠  %١٤  ٣  ١٢    3.40 0.14 

٩  ٢  %٦٤  ١٤  %٢٧  ٦  ١٣%  -  -  -    4.18 0.58 

١  %٥  ١  %١٤  ٣  %٥٤  ١٢  %٢٢  ٥  ١٤    3.86 0.99 

١  %٥  ١  %٤٥  ١٠  %٤٠  ٩  %٥  ١  ١٥    3.36 1.84 

  )٠،٩١٨) واالنحراف المعیاري (٣،٦٩الوسط الحسابي للمحور الثالث (
  

 ABCان تطبیـق نظـام ) ١٣) الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفقرات حیث جاءت الفقـرة رقـم (٥یبین الجدول (

) وبــانحراف ٤،١٨بــأعلى وســط حســابي (یــؤدي الــى ترشــید االدارة فــي عملیــة اتخــاذ القــرارات  JIT ل نظــام فــي ظــ

یؤدیــان الـى عالقــة ایجابیــة لغــرض  JIT-ABCعنــد التكامـل بــین النظــامین ) ١٥) وحصــلت الفقــرة (٠،٥٨معیـاري (

  . )٠،٨٤) وانحراف معیاري (٣،٣٦بأقل وسط حسابي ( خفض كلفة االنتاج وتحسین نوعیته

  

) معیــار قبــول ٣لغــرض التحقیــق مــن قبــول الفرضــیة إحصــائیًا تــم مقارنــة متوســطها الحســابي مــع الوســط الفرضــي (

  ) یوضح ذلك . ٦) والجدول (0.05الفرضیة عند مستوى دالله (

  

  ) معیار قبول الفرضیة الثالثة٣نتائج اختبار (ت) مع الوسط الفرضي ( )٦جدول (

وسط ال  العدد  الثالثةالفرضیة 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى   قیمة (ت)

  الداللة

 JIT-ABC   22  4.18 .,58  31.461 0.001التكامل بین نظامي 

  

) ٠،٥٨) واالنحــراف المعیــاري (٤،١٨واالنحــراف المعیــاري حیــث بلــغ الوســط الحســابي (وســط الحســابي تــم اختیــار ال

) عنـــد مســتوى داللـــة ٣١،٤٦١وبلغـــت قیمــة (ت) ( ) حیــث تـــم قبــول الفرضــیة٣وجــاء أعلــى مـــن الوســط الفرضـــي (

  .) وبذلك تكون دالة إحصائیة وبهذا قبلت الفرضیة 0.05) وهو أدنى من مستوى الداللة (٠،٠٠١(
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٣٨٩ 

  : االستنتاجات والتوصیات  الخامسالمبحث 

  أوًال // االستنتاجات 

    لغرض تخفیض التكالیف JIT-ABCهناك امكانیة لتحقیق التكامل بین نظامي  .١

) یــؤدي الــى تخفــیض كلفــة المنــتج األمــر الــذي یحســن مــن JITان نظــام تكــالیف االنتــاج بالوقــت المحــدد ( .٢

  .  ABCفي ظل التكامل مع نظام  نوعیته وٕازالة التلف والمعیب منه مما یجعله منافسًا 

ري أوضـــحت الدراســـة إن التطـــورات الحدیثـــة فـــي بیئـــة األعمـــال تتطلـــب نظـــم إنتـــاج وتكـــالیف متقدمـــة تجـــا .٣

التطورات في البیئة المحیطة وذلك للمساعدة في تقدیم مقاییس ومعاییر اداء متقدمة تخـدم إدارة الشـركة فـي 

 اتخاذ قراراتها اإلستراتیجیة . 

الـى تحسـین األداء التشـغیلي للمعمـل وزیـادة القـدرة  انیؤدیـ ABCو أن نظام تكالیف اإلنتاج بالوقـت المحـدد .٤

 اإلنتاجیة . 

عنـد التكامـل  وتخفـیض التكـالیف وانخفـاض التلـف والمعـاد األربـاح) یـؤدي الـى زیـادة JITإن تطبیق نظـام ( .٥

 .  ABCمع 

) لعدم تـوفر مقومـات هـذا النظـام فـي الشـركات الصـناعیة JITال توجد أي شركة عراقیة حالیًا تطبق نظام ( .٦

 العراقیة . 

مـن اجـل ضـمان الحصـول علـى المـواد ) JITإن العالقة مع الموردین تعتبر امر مهم لنجاح نظام االنتـاج ( .٧

 الخام وعناصر التشغیل المختلفة وفق المقاییس والمواصفات المقررة في الوقت المحدد. 

عنــد تكاملــه مــع ) فــي الشــركات الصــناعیة JITالمــوظفین فــي المصــنع یــؤدي الــى تطبیــق نظــام ( تأهیــل إن .٨

 . ABCنظام 

  

  ثانیًا // التوصیات : 

) فــي الشــركات الصــناعیة العراقیــة لزیــادة قــدرة الشــركات علــى منافســة JIT( ضــرورة تطبیــق نظــام االنتــاج .١

 .   ABCكذلك التكامل مع نظام الشركات األجنبیة 

 .  ینالنظام ینوالعربیة المطبقة لهذ األجنبیةمحاولة االستفادة من الشركات  .٢

 لقطر . دورات تدریبیة داخل وخارج ا بإدخالهمالمصنع بتدریب موظفیهم  إدارةیجب على  .٣

ضــرورة توســع البحــث العلمــي لهــذا النظــام لبیــان ممیزاتــه والفوائــد التــي یحققهــا هــذا النظــام عنــد تطبیقــه فــي  .٤

 الشركات الصناعیة العراقیة . 

ــــا علــــــى خــــــط االنتــــــاج مــــــن  .٥   العمـــــل علــــــى وضــــــع بــــــرامج رقابیــــــة عالیــــــة علــــــى المنتجـــــات خــــــالل انتقالهــ

  مصنع ألخر .

مــع دراســة االنشــطة  JITتحقیــق التكامــل مــع  و ABCباتبــاع اســلوب ضــرورة قیــام مصــنع نســیج الدیوانیــة  .٦

الرئیسـیة والمسـاعدة فــي المصـنع والتوصـل الــى االنشـطة التـي التضــیف قیمـة بهـدف ازالتهــا وبالتـالي یمكــن 

 لها تخفیض التكالیف الى اقل ما یمكن .
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مـن المخـزون واالسـتفادة مـن على الشركات العراقیة أن تطبق هذا النظام لما له من دور كبیر في التخلص  .٧

 المساحات التي كان یشغلها المخزون في العملیة اإلنتاجیة . 

التعامــل مــع المجهــزین بشــكل یــوفر المــواد الخــام العالیــة الجــودة وعلــى المــدى الطویــل واالســتعانة بــالخبرات  .٨

 األجنبیة عند تطبیق هذا النظام . 

 بقة لمثل هذا النظام . محاولة االستفادة من تجارب وخبرات الشركات المط .٩

 إصدار قوانین للشركات العامة تسمح لهم باختیار الطریقة واألسلوب الناجح في االنتاج .  .١٠

ضـرورة االنتقــال وبشــكل تــدریجي مـن نظــام االنتــاج والتكــالیف الحــالي فـي الشــركات الصــناعیة العراقیــة الــى  .١١

ــJITنظــام تكــالیف االنتــاج فــي الوقــت المحــدد ( د متعــددة علــى صــعید الربحیــة والمنافســة ) لمــا لــه مــن فوائ

   .ABCوالتكامل مع نظام واالستمراریة 

ضرورة اهتمـام القـائمین علـى المصـنع التـي تطبـق أنظمـة االنتـاج أن تتبنـى األدوات المتطـورة الدارة التكلفـة  .١٢

 في سبیل خفض التكلفة وتعظیم األرباح في اآلجلین الطویل والقصیر . 

 ) . JITاإلنتاجیة في قسم النسیج لغرض التهيء لتطبیق نظام ( إعادة تأهیل بعض الخطوط .١٣

غـرض لعلى المصنع شراء عدد من المكائن الحدیثة ومن مناشيء عالمیة لغرض تأهیل الخطوط اإلنتاجیة  .١٤

  . )JIT-ABCاالنظمة الحدیثة لغرض التكامل بین تلك االنطمة (تطویر االنتاج وتطبیق 
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  واألجنبیة : المصادر  العربیة 

) في المنش�آت JITشتاوي ، د سلمان حسین ، المطارنھ ، د. غسان فالح بحث بعنوان (نظام تكالیف االنتاج (بال .١
 . ٢٠٠٥الصناعیة األردنیة ودوره في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة سنة 

ة ، محاس��بة التك���الیف األص��الة والمعاص��رة ، الج��زء الث��اني ، المحاس���ب ٢٠٠٢باس��لي ، مك��رم عب��د المس��یح ،  .٢
 والرقابة على عناصر التكالیف ، مصر . 

 .  ٢٠٠٢رامي حكمت ، وفائز غازي ، اإلدارة الصناعیة الیابانیة في نظام االنتاج اآللي ، عمان دار روائل ،  .٣

 –الجبوري ، نصیف جاسم محمد ، كت�اب محاس�بة التك�الیف المتقدم�ة ، كلی�ة اإلدارة واالقتص�اد ، جامع�ة بغ�داد  .٤
٢٠٠٨  . 

 ٢٠٠٤لسون واریك ((المحاسبة اإلداریة)) دار المریخ الریاض ، ترجمة محمد عصام ، ري اتش جار .٥

) JITمشكور ، سعود جاید ، جاسم ، د. علي نعیم ، بحث بعنوان أھمیة تطبیق نظام االنتاج في الوقت المحدد ( .٦
 .  ٢٠١٢نة ) لس٢في الشركات العامة ، منشور في مجلة المثنى للعلوم اإلداریة واالقتصادیة العدد (

) واث�ره عل�ى التك�الیف JITالرواي ، د. عادل ص�الح مھ�دي ، بح�ث بعن�وان (نظ�ام االنت�اج ف�ي الوق�ت المح�دد ( .٧
لس�نة  ٣اإلنتاجیة في المنشآت الص�ناعیة ) منش�ور ف�ي مجل�ة جامع�ة االنب�ار للعل�وم االقتص�ادیة واإلداری�ة الع�دد 

٢٠١٢  . 

 .  ٢٠٠٠،  اإلسكندریةكلیة التجارة ، جامعة  اإلسكندریة،  اإلداریةحسین ، احمد حسین علي ، المحاسبة  .٨

درغ��ام ، م��اھر موس��ى ، بح��ث م��دى ت��وفر المقوم��ات االساس��یة الالزم��ة لتطبی��ق نظ��ام تك��الیف االنش��طة ف��ي  .٩
 ٢٠٠٧الشركات الصناعیة ، مجلة الجامعة االسالمیة ، العدد 

) ف�ي ABCالتكالیف على اس�اس االنش�ظة ( محاسبة البعاج ، قاسم محمد ، بحث بعنوان اھمیة استخدام نظام  .١٠
 .٢٠١٢لسنة  ٢العراقیة بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االداریة واالقتصادیة العدد الشركات الصناعیة 

ابو زید كمال خلیفة ، الدھراوي ، كمال الدین ، محاسبة التكالیف الغراض الرقابة والتخط�یط ، االس�كندریة ،  .١١
١٩٩٠ . 

تطبی�ق نظ�ام محاس�بة التك�الیف المبن�ي عل�ى × عزمن�ي مس�عود ، رس�الة ماجس�تیر بعن�وان  ابو مغلي ، اش�رف .١٢
  .٢٠٠٨) على تعظیم الربحیة ، كلیة العلوم االداریة ، جامعة الشرق االوسط ، ABCاالنشظة (

13. Cobb, lan , 1992"JIT and the Managenment Acconn tlng Magazlne, Fep 

14. Schroedr, R, G, 1989, Operations Movement N,Y,MCGRW Hill 

15. Karlsson,Cand Norr,C,Total Effectiveness Jonrnal OF operatlons and prod uctlon 
Man agement VOI 14,lss,1994. 

16.David, C,P, "ASMulaton of Tradtlonal (JIT) and Toc Manufactulng sytem      of 
Flow Manag ement Journal Flrst Quarnter 1994. 

17.Drur .C. 1990 " control and performauce Measur ement ln (AMT) Envlronment 
Managem ent Accountlng NOV.  

18. Evans, James 1993 Applied Prduction and operation Management forth Ed    West 
Publishing co.  

19. Holmen , Jays . (ABC) Toc :i:amatter of tome manage ment accounting Jannaty 
1995 . 

20. cooper , Kaplan , how cost accounting distorts ptoduct cost Management accounting 
, 1990. 

21. Hilton , Ronaldw (2005) Management accounting creating Value in dynamic 
business environment . ( 6 th ed)new york Mcgraw – hill . 
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  ) ١ملحق رقم (

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته : 

)  واثره في تخفـیض التكـالیف للشـركات JIT- ABC(نضع بین أیدكم الكریمة الدراسة الموسومة (التكامل بین نظام 

  )  دراسة تطبیقیة في الشركة العامة للصناعات النسیجیة مصنع نسیج الدیوانیة –الصناعیة 

والتي تسعى من خاللها الى االستطالع على أرائكم حـول الفقـرات الموجـودة وان إجابـاتكم الدقیقـة حـواله سـوف تسـاهم 

فــي تحقیــق أهــداف الدراســة لــذا یرجــى أن تتفضــلوا بوضــع عالمــة (  ) أمــام اإلجابــة التــي ترونهــا أكثــر انســجامًا مــع 

نكم معنـا فـي قـراءة فقـرات االسـتمارة المرفقـة لكـم طیـًا علمـًا ان كـل الواقع الفعلي لعمل الشـركة . وأملنـا كبیـر فـي تعـاو 

المعلومــات التـــي تضـــمنها االســتمارة ســـوف تســـتخدم ألغـــراض البحــث العلمـــي فقـــط وان الباحثــان علـــى اســـتعداد تـــام 

  لتوضیح واإلجابة على أي استفسار یتعلق بفقرات االستبانة .

  مع فائق الشكر والتقدیر

  

  ) ABC (كانیة تطبیق نظام المحور األول : ام

اتفق   الفقرات  ت
  تماماً 

ال اتفق   ال اتفق  محاید  اتفق
 ً   كلیا

یمكن تحدید االنشطة التي تض�یف قیم�ة عن�د تطبی�ق نظ�ام   ١

)ABC  (  

          

یمك��ن تحدی��د االنش��طة الت��ي  التض��یف قیم��ة عن��د تطبی��ق   ٢

  )ABC( نظام

          

ف قیم�ة یمكن الدارة المص�نع ازال�ة االنش�طة الت�ي التض�ی  ٣

  ) ABCعند تطبیق نظام (

          

ف��ي حال��ة أزال��ة االنش��طة الت��ي التض��یف قیم��ة ف��ان  ذل��ك   ٤

  ) ABCالیؤثر على انتاج المصنع عند تطبیق نظام (

          

اذا ت���م ازال���ة االنش���طة الت���ي التض���یف قیم���ة ف���یمكن ان   ٥

  )ABCتنخفض التكالیف عند تطبیق نظام(
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  )  JITانیة تطبیق نظام (لمحور الثاني :امكا

اتفق   الفقرات  ت
  تماماً 

ال اتفق   ال اتفق  محاید  اتفق
 ً   كلیا

یمكن الدارة المصنع ان تجعل المخزون اقل ما یمك�ن او   ٦

  )JITتصفیره عند تطبیق نظام (

          

یمك��ن الدارة المص��نع ان تتعام��ل م��ع ع��دد مح��دود م��ن   ٧

ن عل�ى الموردین الذین یتمتعون بس�معة جی�دة وھ�م ق�ادری

  )JITالتسدید في الوقت المحدد عند تطبیق نظام (

          

            ھناك امكانیة لترتیب المصنع على شكل  خالیا عمل  ٨

) یؤدي الى تخفیض وق�ت JITعند تطبیق نظام االنتاج (  ٩

االع���داد والتھیئ���ة ع���ن  طری���ق ت���دریب العم���ال وتنمی���ة 

  مھاراتھم

          

) ال�ى JITام االنت�اج (ھناك عالقة ایجابیة بین تطبیق نظ�  ١٠

  ان یكون المخزون قریبا من الصفر وبالتالي تقل كلفتھ .

          

  

  )JIT- ABC( نظامي  المحور الثالث : التكامل بین

اتفق   الفقرات  ت
 ً   تماما

ال   محاید  اتفق
  اتفق

ال اتفق 
 ً   كلیا

یمكن تصفیر المخزون ف�ي االنش�طة الت�ي تض�یف   ١١

  قیمة عند التكامل بین النظامین .

          

یقوم المصنع باالنتاج حس�ب الطل�ب المباش�ر دون   ١٢

الحاج�ة النت�اج لغ�رض التخ�زین وبالت�الي التح�تفظ 

الشركة باي مخزون ت�ام عن�د تطبی�ق التكام�ل ب�ین 

  النظامین

          

) ی��ؤدي JIT(ف��ي ظ��ل  )ABCان تطبی��ق نظ��ام (  ١٣

  الى ترشید االدارة في عملیة اتخاذ القرارات

          

ارة المص����نع ان تفھ����م ان تطبی����ق یج����ب عل����ى اد  ١٤

التكامل بین النظ�امین یتطل�ب وق�ت طوی�ل لتحقی�ق 

  النجاح.

          

  عن����������������د التكام����������������ل ب����������������ین النظ����������������امین  ١٥

 )JIT- ABC یؤدی���ان ال���ى عالق���ة ایجابی���ة (

  لغرض خفض كلفة االنتاج وتحسین نوعیتھ .

          

    

  


