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 شكخ وامتشان

 { 12قاؿ هللا تعالى )كمغ يذكخ فإنسا يذكخ لشفدو (   }لقساف : 

 ( خالق، لع يذكخ ال السخمػؽ كقاؿ رسػلو الكخيع ) صمى هللا عميو كسمع ( : )مغ لع يذكخ 

الدسػات كاالرض عمى ما اكخمشي بو مغ إتساـ ىحا البحث الحؼ ارجػ  ممئاحسج هللا حسجا كثيخا شيبا مباركا 
 اف يشاؿ رضاه .

 ثع اتػجو بجديل الذكخ كالعخفاف الى كل مغ :

_االستاذ الجكتػر /عمي عباس كخيع الخفاجي ، حفطو هللا كاشاؿ في عسخه ،لتفزمو الكخيع باإلشخاؼ عمى ىحه 
الخسالة ، كتكخمو بشرحي كتػجييي حتى اتساميا فقج كاف لي خيخ مػجو كاستاذ فمػال هللا كجيػده الصيبة لسا 

 خخج البحث بيحه الرػرة فجداه هللا عشي خيخ الجداء . 

بخالز شكخؼ كامتشاني لمدادة رئيذ كاعزاء لجشة السشاقذة السحتخميغ لسا تحسمػه مغ عشاء السخاجعة _كاتقجـ 
 كالتقػيع رغع مذاغميع جداىع هللا عشي خيخ الجداء .

_كسا كاتقجـ بخالز شكخؼ كتقجيخؼ الى اساتحتي االفاضل في قدع السحاسبة في كمية االدارة كاالقتراد / 
 تتمسحت عمى ايجييع كال سيسا خالؿ السخحمة التحزيخية لجراسة الساجدتيخ .جامعة القادسية الحيغ 
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_كاتػجو بجديل الذكخ الى مشتدبي مرشع اشارات الجيػانية كاخز بالحكخ ، مدؤكؿ قدع التخصيط كالستابعة 
ياد االستاذ )سامي عديد ( ،كمدؤكؿ قدع االنتاج االستاذ )ناضع عباس ( ، كمدؤكؿ قدع الجػدة االستاذ )ا

 (  .  كثيق عبج ىادؼ ( ، كمدؤكؿ قدع الديصخة الشػعية )االستاذ فارس

العػف كالسداعجة كلػ بكمسة في انجاز ىحه الخسالة كسا كاشكخ كل مغ _الذكخ مػصػؿ الى كل مغ مج لي يج 

جعشي كتسشى لي الشجاح كالتػفيق ش

 ب

 السدتخمز

ييجؼ البحث الى تخؽيس تكاليف الجػدة باستخجاـ التقشية الحجيثة ،اذ تسثل تكاليف الجػدة ندبة جػىخية مغ 
تكاليف االنتاج االمخ الحؼ ادػ الى اتباع تقشية حجيثة في االنتاج كىي تقشية االنتاج الخشيق ،التي تعسل عمى 

كشة مع التخكيد عمى جػدة السشتج كارضاء تقميل اليجر كالزياع في السػارد لغخض تحقيق اكبخ ربحية مس
بدبب التصػرات الحاصمة في بيئة االعساؿ الحجيثة ،كاختالؼ حاجات الدبائغ ،ادػ ذلظ الى ضخكرة الدبػف. 

استخجاـ تقشيات حجيثة تعسل عمى التخؽيس مغ تكاليف االنتاج .مغ اىع ىحه التقشيات السسكغ استخجاميا ىي 
تي تعسل عمى التخؽيس مغ تكاليف جػدة السشتجات مع االحتفاظ بالجػدة التي تقشية االنتاج الخشيق ,كال

يصمبيا الدبػف ،اذ اف مذكمة البحث ىي استخجاـ الشطع التقميجية في الذخكات الرشاعية مسا يؤدؼ الى ارتفاع 
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ف الجػدة . تكاليف السشتج كسػء تػزيع التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة ،مسا يشعكذ سمبا في ارتفاع تكالي
في الذخكة العامة لمرشاعات السصاشية /مرشع الديارات الستكخرة كقج تع جسع بيانات البحث عغ شخيق 
، كذلظ  2016( كذلظ عغ سشة   24-1200(ك ) 20 - 1200اشارات الجيػانية ،كالخاصة بالسشتجيغ )

تاج الخشيق لتخؽيس تكاليف االنتاج كاستعساؿ بعس ادكات تقشية االنتكاليف لسعخفة السذاكل في تزخيع 
الجػدة كالقزاء عمى التالف كالسعيب ،كالحؼ يشعكذ ايجابيا بديادة معجؿ السبيعات كالقجرة عمى السشافدة مع 
الدمع االجشبية .كعشج جسع بيانات البحث تع اتباع السشيج االستقخائي لالشار الشطخؼ ،كالسشيج التحميمي 

ػصل الييا البحث ىي ارتفاع تكاليف االنتاج بدبب استخجاـ االنطسة لمجانب العسمي .كاىع الشتائج التي ت
التقميجية ،كعجـ قجرة السشتج عمى خمق ميدة تشافدية تجعمو يشافذ السشتجات السدتػردة ،كايزا قج لػحع كجػد 

ي زيادة في اكقات االنتطار. كتػصل البحث الى عجة استشتاجات مغ اىسيا عجـ استخجاـ التقشيات الحجيثة ف
عمى السرشع ،كل ذلظ ادػ  تعج عبئااالنتاج ،كارتفاع تكاليف التالف كالسعيب ،كركاتب العامميغ الكبيخة كالتي 

الى ارتفاع تكاليف االنتاج . كاكصى البحث باألىسية الكبيخة لمجػدة كفتح سجالت تعشي بترشيف تكاليف 
نتاج الخشيق لغخض ايجاد االنذصة غيخ السزيفة الجػدة الى انػاعيا كتحميميا ،كايزا استخجاـ ادكات تقشية اال

  كالتخمز مشيا .لمؿيسة 
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 السقجمة

 إلنتاجيابدبب التصػر االقترادؼ كحجة السشافدة اصبح ىجؼ الذخكات الرشاعية ىػ التحديغ السدتسخ 
كباقل تكمفة كجػدة عالية ،كذلظ ال يتع اال باستخجاـ تقشيات حجيثة تقػـ عمى تخؽيس كمفة السجخالت 
لمحرػؿ عمى نفذ السخخجات .كمغ ىحا االتجاه انصمق البحث الحالي الى اىع التقشيات الحجيثة التي تدعى 

, ( لتشطيع مػقع العسل 5S))ىي  كمغ اىع ادكاتو تقشية االنتاج الخشيق الذخكات الرشاعية الى تصبيقيا ،ىي
, (طام االضاءةن،االنتاج في الػقت السحجد , تقميل وقت االعجاد ,  التحديغ السدتسخ ، خارشة تجفق الكيسة

تكاليف ،تكاليف الفذل الجاخمي  ،تكاليف التقييع , تكاليف السشع)تتكػن انػاعيا مغ  تكاليف الجػدةاما 
الجراسات كالبحػث الدابقة اشارت الى اف استخجاـ تقشية االنتاج الخشيق يؤدؼ الى تحديغ .(الفذل الخارجي 

االنتاج الخشيق ،كتصػيخ تقشية  معػقاتاداء الذخكات ،كاالثخ في استخاتيجية السيدة التشافدية ،كالتعخؼ عمى 
السالئسة لتصبيق تقشية االنتاج  االنتاج الخشيق عغ شخيق التكامل بيغ مفيػمي الؿيسة كالسخمفات ،كتػفيخ البيئة

في مرشع اشارات الجيػانية ،كالتخكيد عمى السشتجيغ  تصبيؿيةاعتسج عمى دراسة  فقجالخشيق .اما البحث الحالي 
(،كحداب تكاليف الجػدة الخاصة بيسا كمحاكلة  24 – 1200( ك) 20 – 1200لالشاريغ مغ نػع )

 . االنتاج الخشيق شيةتخؽيس ىحه التكاليف بتصبيق بعس ادكات تق

،اذ تزسغ السبحث االكؿ  مبحثيغكلقج تزسغ البحث الحالي اربعة فرػؿ ،خرز الفرل االكؿ لعخض 
كاساليب جسع البيانات كالسشيج العمسي مشيجية البحث مغ حيث )السذكمة كاالىسية كاالىجاؼ كالفخضيات 

ا تشاكؿ السبحث الثاني بعس السعخفة (،بيشس كالسخصط االجخائي لمبحث كحجكد البحث الدمانية كالسكانية
جشبية ث كالعالقة بيشيسا عغ شخيق عخض دراسات سابقة عخبية كاكالجيػد الدابقة التي تعشي بستغيخات البح

   ػ االستفادة مشيا .كمج
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,اذ تشاكؿ السبحث  ثالثة مباحثلستغيخات البحث مغ خالؿ  السختكدات السعخؼيةالفرل الثاني  كقج عخض
ؼيسا تشاكؿ السبحث الثاني  ادكاتو ،كاشكاؿ اليجر كالزياع .ك االنتاج الخشيق السختكدات السعخؼية لتقشية االكؿ 

اما السبحث الثالث كاف لمعالقة بيغ متغيخات البحث )تقشية .يا كانػاعالسختكدات السعخؼية لتكاليف الجػدة 
  االنتاج الخشيق كتكاليف الجػدة ( .

ثالثة مباحث ،اذ يتزسغ االكؿ نبحة تعخيؽية عغ السرشع في الفرل الثالث الجانب التصبيقي لمبحث  كتزسغ
العسل كتكاليف  لثاني تزسغ بياف كتحميل مدارالسبحث اك عيشة البحث كتحميل كاقع االقداـ االنتاجية ، 

تصبيق السبحث الثالث  كقج تزسغعيشة البحث ، الجػدة الحالية كبعس ادكات االنتاج الخشيق في السرشع
في التخؽيس مغ  كال سيسابعس ادكات االنتاج الخشيق السقتخحة لالقداـ االنتاجية كبياف الفػائج الشاتجة مشيا 

كمف الجػدة . ك اما الفرل الخابع كاالخيخ فقج تزسغ االستشتاجات كالتػصيات في مبحثيغ ،االكؿ عخض 
اىع االستشتاجات لمجانبيغ الشطخؼ كالعسمي التي تػصمت الييا الباحثة مغ خالؿ الشتائج الستحرمة ،اما 

كختع البحث بالسرادر كالسالحق . جات ،يػ التػصيات التي بشيت عمى اساس االستشتافالسبحث الثاني 
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 السبحث االول 

 مشيجية البحث 

 تسييج :

اف اعجاد السشيجية ىي الخصػة االكلى العجاد البحث السبشي عمى اسذ عمسية ،لحا ستعسل الباحثة في ىحا 
السشيج العمسي السبحث عمى استعخاض مشيجية البحث ،كالستزسشة )السذكمة ،كاالىسية ،كاالىجاؼ ،كالفخضيات ،

 (.ككسا مػضح في ادناه :،كمخصط البحث االجخائي كاساليب جسع البيانات ،كحجكد البحث السكانية كالدمانية 

 مذكمة البحث : 1-1-1 

مذكمة ارتفاع التكاليف في االنتاج ،كقمة مدتػػ الجػدة لمسشتجات ) تعاني الذخكات الرشاعية العخاؾية مغ   
في االرباح ، كقمة ثقة الدبػف بيحه ا كبيخ  امع السشتجات االجشبية ،ك انخفاض،مسا يدبب ضعف السشافدة 

عجـ تخشيق العسميات االنتاجية كالحؼ بجكره يؤدؼ الى ارتفاع تكاليف االنتاج برػرة  السشتجات . كيعػد ذلظ الى
الحجيثة في  التصػراتفزال عغ  تػفخ نطع االنتاج الستصػرة ، في ضل عامة كتكاليف الجػدة برػرة خاصة

 :             االتية ة لمبحث تتفخع االسئمة ت الدبائغ (. كمغ السذكمة الخئيدحاجا

قادرة عمى التخؽيس مغ تكاليف االدكات )مشع الخصأ كالديصخة السخئية ,خارشة تجفق الؿيسة ( ىل استخجاـ  -1
 الجػدة ،ك تجشب اليجر كالزياع في االنتاج ؟ 

ة االنتاج الخشيق مع االداء الجاخمي لمسرشع ,كتديع في القزاء عمى الزياع الشاتج ىل تتشاسب ادكات تقشي-2 
                                                                                                              ؟تقميل السداحة الى ادنى حج مسكغ ىل بامكانيا مغ الحخكة الدائجة ,ك 

 ؟   تقشية االنتاج الخشيق يعسل عمى تخؽيس اكبخ قجر مسكغ مغ تكاليف الجػدة تصبيقىل -3 

 اىسية البحث :  1-1-2
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مغ خالؿ تدميط الزػء عمى كايزا ،اىسية متغيخاتو )االنتاج الخشيق كتكاليف الجػدة (تشبع اىسية البحث مغ 
تؤخح بشطخ االعتبار رغبة الدبػف بالحرػؿ عمى  عيػب االنطسة التقميجية في احتداب تكاليف االنتاج ،كانيا ال

السشتج السالئع لو. كالتعخؼ عمى مفيػـ تقشية االنتاج الخشيق كادكاتو ،ككحلظ معخفة مفيػـ تكاليف الجػدة كبياف 
انػاعيا االربعة الستسثمة ب )تكاليف السشع ،تكاليف التقػيع ،تكاليف الفذل الجاخمي ،تكاليف الفذل الخارجي ( 

)مشع الخصأ كالديصخة السخئية ,خارشة تجفق الؿيسة ,مدتػػ االنتاج  اف اثخ ادكات تقشية االنتاج الخشيق.كبي
في تخؽيس التكاليف في السرشع عيشة البحث ،مع الحفاظ  ,أجخاءات لتقميل االنذصة غيخ السزيفة لمؿيسة (

 عمى جػدة السشتجات في نفذ الػقت .    

 

                                                     

 اىجاف البحث : 1-1-3

الػقت تقشية االنتاج الخشيق في  تصبيقفي ضػء مذكمة البحث كاىسيتو ،فاف ىجؼ البحث يقػـ اساسا عمى 
التخؽيس مغ تكاليف الجػدة ،كتحقيق عشرخ السشافدة مع الدمع االجشبية ،عغ شخيق استخجاـ السحجد مغ اجل 

 : االتيةادكات ىحه التقشية مغ قبل السرشع عيشة البحث ،اضافة الى الػصػؿ الى االىجاؼ 

،ككحلظ مغ خالؿ التخؽيس مغ اكقات التشقالت القزاء عمى جسيع االنذصة التي ال تزيف ؾيسة لمسشتج -1
 التقميز مغ الػقت العاشل بيغ السحصات في االقداـ االنتاجية لمسرشع .

  .كتجشب اليجر كالزياع في االنتاجبتصبيق ادكات تقشية االنتاج الخشيق الستاحة تخؽيس تكاليف الجػدة -2

 فخضيات البحث : 1-1-4

السشاسبة لتصبيق تقشية االنتاج ىي )تتػفخ في السرشع عيشة البحث البيئة يعتسج البحث عمى فخضية اساسية  
الخشيق ،كاالستخجاـ االمثل لمسػارد ،كالحج مغ اليجر كالزياع في السػاد كالػقت ،مسا يؤدؼ الى تخؽيس تكاليف 

 الجػدة كالديادة في االرباح (.كتتفخع مشيا الفخضيات االتية :
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( في السخاحل االنتاجية لسرشع اشارات استخجاـ االدكات )مشع الخصأ كالديصخة السخئية ،خارشة تجفق الؿيسة -1
 الجيػانية ،يديع في تخؽيس اليجر كالزياع في العسمية االنتاجية .

التغيخ ,)مشع الخصأ كالديصخة السخئية ,خارشة تجفق الؿيسة ,مدتػػ االنتاج  اف ادكات تقشية االنتاج الخشيق-2
،كتديع في القزاء عمى الزياع الشاتج مغ  تتشاسب مع االداء الجاخمي لسرشع اشارات الجيػانية الدخيع (

 الحخكة الدائجة ،كتقميل السداحة الى ادنى حج مسكغ .

 كبخ قجر مسكغ مغ تكاليف الجػدة. تصبيق تقشية االنتاج الخشيق في السرشع عيشة البحث يديع في تخؽيس ا-3

 : السشيج العمسي لمبحث واساليب جسع البيانات 1-1-5  

مغ اجل تحقيق اىجاؼ البحث كفخضياتو ،اذ تع جسع البيانات الخاصة الجراسة التصبيؿية تع استخجاـ اساليب 
 بالبحث عغ شخيق اسمػبيغ ىسا :

في االشار الشطخؼ لمبحث باالعتساد عمى الكتب كالبحػث كالخسائل كاالشاريح االستشباشي اكال /تع اتباع السشيج 
 الجامعية كمرادر مغ مػاقع في شبكة االنتخنت .

انيا /اما الجانب العسمي فقج تع اتباع السشيج التحميمي في جسع البيانات مغ الدجالت كالقػائع كالتقاريخ كاالشالع ث
عمييا في اقداـ السرشع عيشة البحث ،مع السقابالت الذخرية لمسدؤكليغ في االقداـ )االنتاج ،التخصيط 

لخاصة بالبحث مع شخح بعس الجػانب التي ،الديصخة الشػعية ,السالية ( لمحرػؿ عمى بعس السعمػمات ا
تخز قدع االنتاج ،اذ اف السقابالت اسيست بالحرػؿ عمى السعمػمات السفيجة لمبحث مسا سيل ذلظ مغ 
الجانب العسمي لمبحث ،كتصبيق تقشية االنتاج الخشيق في الذخكة العامة لمرشاعات السصاشية /مرشع اشارات 

 الجيػانية .

 حجود البحث : 1-1-6 

اكال /الحجكد السكانية :اختارت الباحثة الذخكة العامة لمرشاعات السصاشية /مرشع اشارات الجيػانية ،كىي احجػ 
الذخكات التابعة الى كزارة الرشاعة كالسعادف ،بدبب مخكر مشتجاتو بعجة مخاحل في الترشيع ،مسا يجعل الباحثة 

 .تكاليف الجػدة لسشتجاتو كضعف السشافدة ,كايزا ارتفاعمتابعة لمسشتج مغ البجاية كحتى الشياية 
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-1200كالخاصة بالسشتجيغ االشار ) 2016لدشة  السرشعثانيا /الحجكد الدمانية :جخػ البحث عمى بيانات 
 في عيشة البحث .كػنيا الدشة االخيخة قبل تػقف االنتاج  (24-1200( كاالشار)20

 : االجخائيمخصط البحث  1-1-7

تخؽيس ادكات تقشية االنتاج الخشيق في يػضح الذكل االتي السخصط االجخائي لمبحث ,كيبيغ مجػ تأثيخ 
    :ىػ كاالتيك ،تكاليف الجػدة 
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(1شكل رقم )  

االجرائي( لبحثامخطط )  

 

 

 

 

 

 االلمس

 

 

 

 

الثانيالمبحث   

   دراسات سابقة

 

 

 

 ا
منع الخطأ والسيطرة 

 المرئية
 مستوى االنتاج خارطة تدفق القيمة

اجراءات لتقليل االنشطة 

المضيفة للقيمةغير   

 المتغير المستقل )ادوات تقنية االنتاج الرشيق(

 

 المتغير التابع )تكاليف الجودة (

 تكاليف الفشل الخارجي تكاليف الفشل الداخلي  تكاليف التقويم تكاليف المنع

 تخفيض

 تعزيز الموقف التنافسي
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 المصدر: من اعداد الباحثة 

 

 المبحث الثاني

 دراسات سابقة

المحلٌة والعربٌة واالجنبٌة لكال المتغٌرٌن فً هذا المبحث سٌتم التعرف على بعض الدراسات السابمة تمهيد :

عن التعرف على اوجه التشابه والممٌزات بٌن البحث الحالً ودراسات  فضال,االنتاج الرشٌك وتكالٌف الجودة 

 سابمة .

 دراسات سابقة محلية :  1-2-1

 دراسات سابقة محمية تختز بستغيخ االنتاج الخشيق : 1-2-1-1

 محمية لستغيخ االنتاج الخشيق :سابقة دراسات الججكؿ االتي يػضح بعس 

 ( 1ججول رقع )   

1- 
 
 

 2018بياتي ال الجراسة

 )مجى امكانية تصبيق السحاسبة الخشيقة في الذخكات الرشاعية (  عشػان الجراسة 
ىجفت ىحه الجراسة الى بيان مفيػم السحاسبة الخشيقة ومجى امكانية تصبيقيا في  ىجف الجراسة 

 . شخكة صشاعية عخاقية
تاجية ،وىل تعسل السحاسبة ىي زيادة الزياع واليجر لمسػارد في العسمية االن مذكمة الجراسة 

 الخشيقة عشج تصبيقيا لمتخمز مغ الشذاط غيخ السزيف قيسة لمسشتج ؟
 . شبقت الجراسة في السعسل اليجوي لتعبئة الغاز في مجيشة كخكػك عيشة الجراسة 
الى خفس  ىي ان التفكيخ الخشيق يعسل عمى اضافة قيسة لمدبػن باالضافة اىع االستشتاجات 

 التكاليف مغ خالل ازالة الػقت الزائع .  
يي ضخورة تصبيق االنتاج الخشيق في السرشع عيشة البحث ،ونذخ الػعي حػل ف التػصياتاىع  

 مفيػم ىحه التقشية ،وعسل دورات تاىيل وتصػيخ لمعامميغ في ىحا السجال .
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  2015سػسػي والغخباوي ال الجراسة -2
 في دعم نظم االنتاج الرشيق وتقييم اداء الوحدات االقتصادية ( الرشيقة)استعمال ادوات المحاسبة  عشػان الجراسة   

 
 

ىجفت ىحه الجراسة الى تحجيج اثخ واىسية استعسال ادوات السحاسبة الخشيقة في  ىجف الجراسة
تػفيخ السعمػمات السالئسة لتقييع االداء في ضل اعتساد نطام االنتاج الخشيق مغ 

 . الػحجات االقترادية قبل
تتسثل بذكل اساس في الشطع التقميجية لتقييع االداء السدتشجة الى مؤشخات  مذكمة الجراسة  

ومعمػمات محاسبة التكاليف التقميجية الجاعسة لشطع االنتاج التقميجية التي اصبحت 
 غيخ قادرة عمى تمبية متصمبات تقييع االداء في ضل االنتاج الخشيق.  

 شبقت الجراسة في شخكة واسط العامة لمرشاعات الشديجية/ الكػت . الجراسة عيشة 
ان ادوات السحاسبة الخشيقة تػفخ شخائق مالئسة الحتداب تكاليف االنتاج مغ  اىع االستشتاجات 

 خالل التخكيد عمى تجفق الكيسة بجال مغ التخكيد عمى السشتجات .
ادوات السحاسبة الخشيقة لتسكيغ عسمية دعع االنتاج  ضخورة تػفيخ مقػمات تصبيق اىع التػصيات 

الخشيق التي تتسثل باستبجال نطع االنتاج الػاسع بشطام االنتاج الخشيق الحي يعتسج 
 عمى نطام الدحب لتقميل اليجر في السػارد االقترادية .

  2015الذسخي  الجراسة -3
 باستخجام بعس ادوات االنتاج الخشيق ()تحديغ عسمية خط االنتاج التجسيعي  عشػان الجراسة 
ىجفت الجراسة الى تحجيج التاخيخ في العسميات لمخط في العسميات االنتاجية ووضع  ىجف الجراسة 

 . الحمػل السشاسبة باستخجام ادوات تقشية االنتاج الخشيق
وتػقفات اثشاء العسمية االنتاجية ،  واالرتفاع في تكاليف التالف  وجػد تاخيخاتىي  مذكمة الجراسة  

 . والسعيب
ىي وجػد انذصة غيخ مزيفة لمكيسة داخل الخط االنتاجي ،وعجم كذف العيػب  اىع االستشتاجات  

 . مشح البجاية ،قمة دورات التصػيخ والتاىيل لمعامميغ في الذخكة
الخشيق لغخض معخفة الخصػات غيخ السزيفة لمكيسة في  استخجام ادوات االنتاج اىع التػصيات 

 خارشة مجخى الكيسة .  وال سيساالخط االنتاجي 
   

حلية تختص بمتغير تكاليف الجودةدراسات سابقة م 1-2-1-2  
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محلٌة لمتغٌر تكالٌف الجودة :سابمة دراسات الجدول االتً ٌوضح بعض   

( 2جدول رقم )  

2118خلف الالدفاعي و -1  الدراسة   

  عنوان الدراسة )دور مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة (

هدفت الدراسة الى بيان المرتكزات المعرفية لمدخل التكلفة على اساس المواصفات 

 وتكاليف الجودة

  هدف الدراسة

.هي في بيان دور مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة    مشكلة الدراسة 

هي امكانية قياس جميع تكاليف الجودة المستنفذة لكل صفة وتحديد تكاليف كل فئة 

الجودة .من تكاليف   

االستنتاجات اهم   

هي التوجه نحو تبني مدخل التكلفة على اساس المواصفات كونه يعد مدخال مهما 

ين ماديا ومعنويا في التوجه نحو الزبون ,واوصت ايضا بتحفيز الموظفين والعامل

 واشراكهم في دورات تدريبية .

التوصيات اهم   

2018سػسػي وكاضع ال -2 الدراسة   

  عنوان الدراسة )دور تكاليف الجػدة في تخفيس تكاليف السشتجات الرشاعية (

الجراسة الى التعخف بتكاليف الجػدة وترشيفاتيا واىسيتيا ،وبيان ادواتيا التي  ىجفت
 . تعسل عمى تخفيس التكاليف

 

  هدف الدراسة

ىي ان الذخكات الرشاعية تعاني مغ االرتفاع بالتكاليف ورداءة الجػدة لمسشتجات 
 لسا لو الجور في ضعف السشافدة .

  مشكلة الدراسة

  عينة الدراسة . عيشة مغ الذخكات الرشاعيةشبقت الجراسة عمى 

ىي وجػد انخفاض في تكاليف السشع في الذخكة السعشية ،تسثل بترسيع السشتج 
 . وتكاليف التخصيط والتجريب

  اهم االستنتاجات 

ضخورة عسل خصط لمجػدة تشاسب الذخكات الرشاعية ،وتصػيخ شعبة التكاليف ىي 
 .في الذخكة السعشية مغ خالل ادخاليع في دورات تصػيخ وتجريب 

 

  اهم التوصيات
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   2018مدىخ وسمصان  
 

-3 الدراسة   3-  

 في تخفيس تكاليف الجػدة  الحيػد الدجاسي الخشيق
  

  عنوان الدراسة

في تخفيس تكاليف الجػدة الحيػد الدجاسي الخشيق الجراسة الى بيان  ىجفت
 ،والقجرة عمى السشافدة ،والقزاء عمى التالف .

  هدف الدراسة

في ارتفاع تكاليف االنتاج ،وانخفاض االرباح ،وضعف السشافدة ،وزيادة التالف 
 . والسعيب في االنتاج

  مشكلة الدراسة

  عينة الدراسة . العامة لمرشاعات السصاشية /مرشع اشارات الجيػانيةشبقت الجراسة في الذخكة 

ىي القجرة عمى الحج مغ االنتاج التالف والسعيب ،تخفيس تكاليف الجػدة عغ شخيق 
،العسل عمى الديادة في االنفاق عمى انذصة  في االنتاج 6استخجام اسمػب سكسا 

 االنتاج .السشع والتقػيع لتقميل كسية التمف الستحققة في 

  اهم االستنتاجات

 -4 الدراسة 2016حسجان و شحاذة 

    

  

  عنوان الدراسة )دور انذصة سمدمة التجييد الخزخاء في ادارة تكاليف الجػدة البيئية (

التعخف عمى انذصة سمدمة التجييد الخزخاء ودورىا في ادارة تكاليف الجػدة ىػ 
 البيئية في الذخكة .

  هدف الدراسة

  عينة الدراسة . شبقت الجراسة في شخكة تعبئة الغاز /شخكة عامة

ىي عجم االخح بعيغ االعتبار انذصة سمدمة التجييد الخزخاء في ادارة تكاليف 
الجػدة البيئية الحي يؤدي الى تكبج الذخكة تكاليف عالية مثل تكاليف الفذل 

 . الجاخمي والخارجي

  مشكلة الدراسة

ىي مغ خالل احتداب تكاليف الجػدة البيئية لمذخكة تبيغ ان تكاليف الفذل بذكيو 
% مغ اجسالي التكاليف عمى مدتػى انذصة 98الجاخمي والخارجي شكمت ندبة 

 . التجييد

  اهم النتائج

يشبغي عمى الذخكة اتخاذ الالزم واعصاء تكاليف السشع والتقييع االىسية انو ىي 
 ل تخفيس ندبة تكاليف الفذل بذكيو الجاخمي والخارجي.الالزمة وذلظ مغ اج

  اهم التوصيات
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  دراسات سابقة عخبية : 1-2-2

   دراسات سابقة عخبية تختز بستغيخ االنتاج الخشيق : 1-2-2-1

 عخبية لستغيخ االنتاج الخشيق :سابقة دراسات الججكؿ االتي يػضح بعس 

 ( 3ججول رقع )   

  2018دراسة عبج العديد   الجراسة
)تحجيات تصبيق مبادئ الترشيع الخشيق في الذخكات الرغيخة والستػسصة الحجع في  عشػان الجراسة

 فمدصيغ (
ىجفت ىحه الجراسة الى السداىسة في تحديغ اداء الذخكات الرغيخة ،والستػسصة الحجع  ىجف الجراسة

 . ،وتحفيدىا لتبشي وتصبيق انطسة الترشيع الخشيق
ما ىي التحجيات التي تػاجييا الذخكات الرغيخة ،والستػسصة الحجع في فمدصيغ ،عشج  مذكمة الجراسة

 تصبيق مبادئ  الترشيع الخشيق مغ وجية نطخ السجراء واصحاب الذخكات ؟
شبقت الجراسة عمى الذخكات التي تصبق الترشيع الخشيق في الزفة الغخبية والتي تسثمت  عيشة الجراسة

 ث محافطات رئيدة ىي )الخميل ,بيت لحع ,سمفيت (.في ثال
ىي ضعف السعخفة وقمة االبحاث حػل الترشيع الخشيق وضعف االدارة العمسية الدميسة  اىع االستشتاجات

لمذخكات والزعف في وضع االىجاف والتشبؤ بالسبيعات وافتقار الذخكة لمتخصيط والتختيب 
 . الجاخمي

 .مدصيغ تبشي انطسة الترشيع الخشيقء واصحاب الذخكات في فعمى السجراىي  اىع التػصيات
 

  دراسات سابقة عخبية تختز بستغيخ تكاليف الجػدة : 1-2-2-2

 عخبية لستغيخ تكاليف الجػدة : سابقة دراساتالججكؿ االتي يػضح بعس 
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 ( 4ججول رقع )  

 2015عػابج  الجراسة  -1
 الشطام السحاسبي السالي ( )اعتساد تكاليف الجػدة وفق عشػان الجراسة 
ىجفت ىحه الجراسة الى ازالة الغسػض عغ كل ما يتعمق بالجػدة وتكاليف الجػدة  ىجف الجراسة 

عمى مبادئ عمسية  اقائس امحاسبي ا،واالثبات ان نطام تكاليف الجػدة يسثل نطام
 .اساسية

ىي الى اي مجى يسكغ تكاليف الجػدة ان تشاسب وتعتسج مغ قبل الشطام  مذكمة الجراسة 
 السحاسبي السالي ؟                                                       

الحدابات ومحاسبيغ واساتحة  مدؤولوشبقت الجراسة عمى عيشة متكػنة مغ  عيشة الجراسة 
ي جامعة حسة الخزخ بالػادي تجقيق محاسبي وذلظ ف ماجدتيخمحاسبة وشمبة 

 .2015لمفتخة مغ مارس الى مايػ 
ىي عجم االىتسام بالشطام السحاسبي السالي وبتكاليف الجػدة وعجم وجػد حداب  اىع االستشتاجات 

 . خاص بتكاليف الجػدة في الشطام السحاسبي السالي
ة عمى كل مؤسدة ىي فخض تصبيق الشطام السحاسبي السالي وتكاليف الجػد اىع التػصيات 

 واالفراح عغ تكاليف الجػدة في صػرة حداب مدتقل ضسغ قائسة الجخل .
 . 2006صالح وخيخ هللا والجاللي , الجراسة -2
 ادارة الجػدة في مذاريع التذييج في سػريا  عشػان الجراسة  
/دراسة في السحاسبة دراسة تصبيكية في قصاع البشاء والتذييج في الجسيػرية  نػع وعيشة الجراسة  

 /جامعة دمذق .
 اىسية الجراسة 

 
تشبع اىسية الجراسة مغ اىسية الجػدة في مذاريع التذييج والبشاء لسا في ذلظ مغ 
انعكاسات اقترادية تؤدي الى تخفيس تكاليف االنتاج مغ خالل التخمز مغ 

السخفػضة مغ التكاليف الستعمقة بالعيػب واالخصاء وتكاليف اعادة تشفيح االعسال 
اجل تحقيق رضا الدبائغ وتقميل تكاليف الريانة مسا يديع في زيادة الحرة 

 الدػقية لمػحجة االقترادية ويتيح ليا امكانية السشافدة واالستسخار في الدػق .
 اىجاف الجراسة 

 
ادارة الجػدة في مذاريع التذييج في سػريا ىجفت الجراسة الى التعخف عمى واقع 

رنة مع الػضع السفتخض تػفخه وتحجيج نقاط القػة والزعف مغ خالل وتقييسو مقا
اجخاء مخاجعة لمشطع الخاصة بيحه الرشاعة مغ اجل اعصاء صػرة واضحة عشيا 
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.  
ىشاك قرػر واضح في اداء الجػدة في مذاريع التذييج الدػرية بدبب عجم -1 اىع االستشتاجات  

 ان تؤدي الى تصػيخ ىحه الرشاعة .تبشي بخامج فعالة لمجػدة والتي مغ شأنيا 
ارتفاع تكاليف الجػدة الذاممة وعمى درجة الخرػص التكاليف الستعمقة -2

بالفذل الجاخمي والفذل الخارجي نتيجة لطيػر عيػب اثشاء العسل او بعج 
االنتياء مشو وان ىحه العيػب ال يسكغ اصالحيا بذكل او تكػن تكمفة اصالحيا 

 كبيخة ججا .
   

 دراسات سابقة اجشبية 1-2-3

 دراسات سابقة اجشبية تختز بستغيخ االنتاج الخشيق :  1-2-3-1

 الججكؿ االتي يػضح بعس الجراسات االجشبية الدابقة لستغيخ االنتاج الخشيق :

 

 

 

  ( 5الججول رقع )   

  Zuraidah,et.al.,2015 الجراسة -1
 Relationship between Lean Production and Operational) عشػان الجراسة 

performance in the manufacturing Industry ) 
 )العالقة بيغ االنتاج الخشيق واالداء التذغيمي في الرشاعة التحػيمية (

ىجفت ىحه الجراسة الى دراسة العالقة بيغ االنتاج الخشيق واالداء التذغيمي في اربعة  ىجف الجراسة 
 والتكمفة والسخونة .ابعاد :الجػدة والتدميع 
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استخجمت ىحه الجراسة السشيج الكسي باستخجام االستبيان وقج تع جسع البيانات مغ  عيشة الجراسة 
 . صشاعة تحػيمية 50

وجػد ارتباط ايجابي لالبعاد االربعة لالداء التذغيمي مع مسارسات االنتاج الخشيق  اىع االستشتاجات 
 في الرشاعات التحػيمية .

 Forslund,2010 الجراسة -2
 ( Performance Management in Lean Production) عشػان الجراسة 

 )ادارة االداء في االنتاج الخشيق (
التعخف عمى انػاع مختمفة مغ ضياع االنتاج الػاضحة في العسمية االنتاجية  ىجف الجراسة 

كيف تتسكغ ىحه لمذخكات وكيف يجخي تخفيزيا او القزاء عمييا فزال عغ معخفة 
الذخكات مغ ادارة االداء في ضل االنتاج الخشيق مقارنة مع نسػذج نطام ادارة االداء 

. 
ليدت كل انػاع ضياع االنتاج واضحة في جسيع الذخكات ليجخي تخفيزيا او  اىع االستشتاجات  

القزاء عمييا فقج اعتسجت اسذ لمتخشيق متعجدة استشادا الى اختالف مشتجاتيا 
ا يتعمق االمخ بادارة االداء في االنتاج الخشيق فسغ الػاضح ان كل شخكة .عشجم

 تتبشى انطع ادارة اداء متساثمة تقخيبا عمى الخغع مغ ان اساليبيا مختمفة .
 

  دراسات سابقة اجشبية تختز بستغيخ تكاليف الجػدة : 1-2-3-2

 الجػدة :اجشبية لستغيخ تكاليف سابقة دراسات الججكؿ االتي يػضح بعس 

 ( 6ججول رقع ) 

  Pires et al., 2013 الجراسة -1

 ( Management of Quality _related costs) عشػان الجراسة  
 )ادارة التكاليف الستعمقة بالجػدة (
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الذخكات البختغالية في تكاليف  ىجفت ىحه الجراسة الى بيان االشار الشطخي الجخاءات ىجف الجراسة 

الجػدة ،ومعخفة السجى السدسػح بو لتقاريخ تحميل تكاليف الجػدة ،ومعخفة تمظ 

 . التكاليف كاممة في تقاريخ االدارة

 .شبقت ىحه الجراسة عمى عيشة مغ الذخكات البختغالية  عيشة الجراسة 

مة الى االدارة ،عجم جالجػدة في التقاريخ السقىي ان اغمب الذخكات ال تزع تكاليف  اىع االستشتاجات 

 . تخفيس تكاليف الجػدة في السيدانية وعجم تحميميا

يي ضخورة ايالء الذخكات الرشاعية االىسية لتكاليف الجػدة ،والخقابة عمييا ف اىع التػصيات 
 ووضعيا في تقاريخ خاصة ،وذلظ لمتعخف عمى نطام ىحه التكاليف . 

 Teli,et.al.,2012 الجراسة -2

 ( Assessment of cost of poor quality in Automobile Industry) عشػان الجراسة 
 )تقييع تكاليف الجػدة الخديئة في صشاعة الديارات ( 

سيجسا  6ىجفت ىحه الجراسة الى اختبار اثخ استخجام االدوات االساسية لسعاييخ  ىجف الجراسة 
. تخفيس تكمفة رداءة الجػدة وزيادة االرباحلسخاقبة العسميات عمى   

شبقت ىحه الجراسة في الذخكات الرشاعية لمديارات في دولة اليشج في ضل االىجاف  عيشة الجراسة 
الجػدة . الخئيدة لتكاليف   

 ىي انخفاض الػعي العام بذكل عسيق حػل ادوات الجػدة.  اىع الشتائج  

مغ الجيػد لديادة الػعي حػل ادوات الجػدة وضخورة مػاصمة  بزخورة بحل السديج اىع التػصيات 
 الجيػد لتصػيخ نسػذج لسخاقبة الجػدة في اليشج

 AKKoyun&AnKara,2009 الجراسة -3

 Cost of Quality Management :An Empirical Study from) عشػان الجراسة 

Turkish Marble Industry ) 

 تجخيبية مغ صشاعة الخخام التخكي ()تكاليف ادارة الجػدة /دراسة 
لتعخف عمى تكاليف الجػدة ،وتحجيجىا وقياسيا واالفراح الى اىجفت ىحه الجراسة  ىجف الجراسة 
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. عشيا بتقاريخ خاصة ،وبيان الرعػبات والسذاكل الخاصة بيحه التكاليف  

ديار بكخ في تخكيا.شبقت ىحه الجراسة في شخكة خاصة برشاعة الخخام في مشصقة  عيشة الجراسة   

ىي وجػد امكانية لكياس وتحجيج تكاليف الجػدة واالفراح عشيا في الذخكة عيشة  اىع االستشتاجات  
البحث ،عشج االىتسام بتكاليف الػقاية مسكغ تخفيس تكاليف التقػيع والفذميغ 

 الجاخمي والخارجي. 
 

 سابقة :لبحث الحالي ودراسات بيغ ا اوجو التذابو 1-2-4

( ، )مدىخ كسمصاف  2018سػسػؼ ككاضع ،ال( ، ) 2018خمف ،الجفاعي ك التيجؼ دراسة كل مغ ) .1
( الى التعخؼ عمى تكاليف الجػدة كترشيفاتيا ،فزال عغ تخؽيس التكاليف كىحا ىػ ما  2018،

 ييجؼ اليو البحث الحالي .
   (2015باكؼ ،سػسػؼ كالغخ ال( ، ) 2018بياتي ،ال( ،) 2017تيجؼ دراسة كل مغ )ىذمسػف ، .2

(Angelis,et.al.,2011) ،(Eirin Lodgaarda, 2016 )  تصبيق تقشية االنتاج ،الى مجػ امكانية
 الخشيق في الذخكات الرشاعية كىحا ىػ ما ييجؼ اليو البحث الحالي .

(  2018بياتي ,ال( ،) 2018( ،)مدىخ كسمصاف ، 2018سػسػؼ ككاضع ،المذكمة الجراسة لكل مغ ) .3
اتباع االنطسة التقميجية في االنتاج مسا يدبب في ارتفاع التكاليف كرداءة الجػدة كقمة السشافدة ىي في 

 كىي تتذابو مع مذكمة البحث الحالي .
اذة ، ( ، )حسجاف كشح 2018( ، )مدىخ كسمصاف , 2018جفاعي كخمف ،المغ استشتاجات دراسة ) .4

2016)  ، Akkoyun&Ankara,2009)2016، ) امكانية احتداب تكاليف الجػدة كىي ىي مجػ
 تتذابو مع االستشتاجات التي تػصل الييا البحث الحالي .

  (  2018سػسػؼ ككاضع ،ال( ،) 2018خمف ،الجفاعي ك ال،) ( ، 2018بياتي ، المغ استشتاجات دراسة )  .  5
،(Teli,et.al.,2012)  كتخؽيس التكاليف ،كىحه ىي اف تقشية االنتاج الخشيق تعسل عمى اضافة ؾيسة لمدبػف

 ىي مغ اىع استشتاجات الجراسات الحالية .
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بأدخاؿ    (Teli,et.al.,2012)( ، 2018سػسػؼ ككاضع ،ال( ،) 2018خمف ،الجفاعي ك ال)تػصي دراسة.    6
ما يػصي  العامميغ دكرات تصػيخ كتأىيل لالشالع عمى مفيػـ تكاليف الجػدة كالتعخؼ عمى انػاعيا كىػ ايزا 

 البحث الحالي . بو

( الى ضخكرة تصبيق تقشية االنتاج الخشيق كىػ  2018بياتي ،ال( ،) 2018تػصي دراسة )عبج العديد ، .   7
 ايزا ما يػصي اليو البحث الحالي .

اتفقت الجراسات الدابقة مع البحث الحالي في اختيار عيشة البحث ،اذ اف اغمب الجراسات الدابقة شبقت في .  8
 الرشاعية .الذخكات 

 الجراسات الدابقة :عغ الحالي مسيدات البحث  1-2-5

اعتسج البحث الحالي في الجانب العسمي عمى السشيج التصبيقي كالتحميمي ،بيشسا اغمب الجراسات الدابقة اعتسجت _
  شج تصبيق تقشية االنتاج الخشيق .االستبياف كالسقابالت ع

تصبيق تقشية االنتاج الخشيق في التخؽيس مغ تكاليف الجػدة ،كالتي لع تتصخؽ  بإمكانية_جاء البحث الحالي 
 الييا الجراسات الدابقة في البيئات العخبية كاالجشبية )عمى حج عمع الباحثة ( .

 

 

 

 

 االولالسبحث 
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 لتقشية االنتاج الخشيق السختكدات السعخفية

يتشاكؿ ىحا السبحث السختكدات السعخؼية لتقشية االنتاج الخشيق كمشيا نذاتو كالتعخيف بو كالفخؽ بيشو كبيغ تسييج: 
 التقشيات االخخػ كاشكاؿ اليجر كالزياع كادكاتو .

      The emergence of Lean production -: نذأة االنتاج الخشيق 2-1-1

شخكة تػيػتا لمديارات في اربعيشيات القخف الساضي بعج الحخب تقشية االنتاج الخشيق في الياباف في ت ضيخ 
الذخكات الرشاعية عجدا في السػارد ،مسا دفعيا الى ايجاد نطاـ انتاج يدتصيع  تالعالسية الثانية ،اذ كاجي

 (Abdullah,2003)مػاجية ىحا العجد ،اذ ضيخ ىحا السفيـػ لسػاجية الشجرة في السػارد .

بايراؿ الذخكات  اسيستاالدارة التي  تقشياتفي الثسانيشات مغ القخف الساضي ، قجـ اليابانيػف مجسػعة مغ   
اليابانية الى الرجارة ، كاصبحت مغ الذخكات االكثخ مشافدة في العالع . كاعتبخت تقشية االنتاج الخشيق احجػ 

في تدسية التقشية باالنتاج الخشيق كالترشيع الخشيق  بيغ الكتاب كالباحثيغ اقائس ىحه التقشيات اال اف ىشاؾ ججال
 (Grover,2002:21)يسا يكػف بالسعالجات داخل الذخكة.ي انو ال يػجج فخؽ بيشيسا الف كماال

شيجت فتخة التدعيشيات الكثيخ مغ التحػالت عغ الرشاعة التقميجية في اكركبا كالػاليات الستحجة االمخيكية الى 
،اذ اف الكثيخ مغ الذخكات الرشاعية اما اتجيت الى االنتاج الخشيق اك االنتاج الخمػؼ  تقشية االنتاج الخشيق
(Taj,2008:219). 

تستج جحكر تقشية االنتاج الخشيق الى شخكة تػيػتا لمديارات في الياباف بعج الحخب العالسية الثانية ، كضيخت ىحه 
 (Singh,2013:74) .مػاردىعالتقشية نتيجة الطخكؼ الصبيعية ككثافة سكانيع كقمة 

ايزا تقشية تختكد عمى مشع حجكث اؼ ىجر في اكقات العسل كححؼ السػارد التي ال تزيف ؾيسة لمسشتج اك  ىي
 (Carter,2014:37).الخجمة التي يحتاجيا الدبػف 

السػجػدة  اعتقج الكثيخ مغ السشطخيغ اف تقشية االنتاج الخشيق ىي عسمية القزاء عمى التكاليف غيخ الزخكرية
في االنتاج التقميجؼ . كبالخغع مغ قجرة الخشاقة عمى الػصػؿ الى ىحا اليجؼ لكغ تأثيخاتيا تكػف ابعج بكثيخ عغ 
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ذلظ الف ىشالظ مجسػعة كاممة مغ االىجاؼ التي يشبغي تحؿيقيا كتػصيل العسميات الى الشجاح 
.(Atkinson,2004:19) 

قتراد في الكفاءة كالػقت ، الحؼ ال يزيف ؾيسة لمسشتج ، مغ خالؿ اذ اف تقشية االنتاج الخشيق تخكد عمى اال
التحديغ السدتسخ ليا كجػدة السشتػج كالخجمة السقجمتيغ كتعج مذاركة االيجؼ العاممة كالتقميل مغ االنذصة غيخ 

 (J. Krajewski&P.Ritzman,2005:483)      رية ىي عشاصخ ميسة ليحه التقشيةالزخك 

تقشية االنتاج الخشيق تدتخجـ فييا االيجؼ العاممة الساىخة كالسعجات السخنة كتدتخجـ ايزا اقل السػارد في  اف
نطاـ االنتاج الػاسع مغ حيث استخجاـ االيجؼ العاممة كاماكغ السخدكف مقارنة بكسية السخخجات 

.(Stevenson,2007:28) 

تشافدية في بشاء الذخكة الخشيقة كاالسذ التشافدية ىي اف جػىخ تقشية االنتاج الخشيق يختكد عمى االسذ ال
)االستجابة الدخيعة ،السدؤكلية االجتساعية ،التغييخ السدتسخ ،تحديغ الجػدة ،التخكيد الذامل عمى الدبػف(. 

 ( 50:  2007)كبخك ،

في كتابيسا  (Daniel Jones & James Womack)اف اكؿ مغ استخجـ مرصمح االنتاج الخشيق ىسا 
ذييخ الساكشة التي غيخت العالع .كاصبح ىحا الكتاب مغ اىع السرادر في ادارة العسميات عمى نصاؽ كبيخ لسا ال

 (Schroder,2007:408).انتذاره     لو االثخ في

ىشاؾ الكثيخ مغ التصػرات االقترادية ك التكشػلػجية في بيئة االعساؿ خارج الياباف كالتي بجكرىا اكججت بيئة 
 (Holweg,2007:420)فات عجيجة .حجيثة ذات ص

اف اكؿ بجاية حؿيؿية لتقشية االنتاج الخشيق ىي في مشترف القخف الساضي مغ  حدب ما اشارت اليو السرادر
قبل شخكة )تػيػتا( في الياباف ،بالخغع مغ اف تقشية االنتاج الخشيق غيخ مػجػدة آنحاؾ ،اال اف التغييخات الحقا 

جػ كبيخ مغ قبل اسيست بشذخ مسارسات تقشية االنتاج الخشيق في جسيع ارجاء العالع كاصبحت تدتخجـ عمى م
 الكثيخ مغ الذخكات الرشاعية .

 -: (Concept of Lean Production)االنتاج الخشيق تقشية  تعخيف 2-1-2
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بعج التصػر الحاصل في بيئة االعساؿ الحجيثة استػجب اتباع تقشيات حجيثة تيجؼ الى القزاء عمى الزياع 
كاليجر في العسميات االنتاجية كمغ اىع ىحه التقشيات ىي االنتاج الخشيق ،كسا كضح بعس الباحثيغ اراءىع حػؿ 

 :  كسا يأتيمفيػـ  االنتاج الخشيق كىي 

 ( 7ججول رقع )  

 تقشية االنتاج الخشيق لبعس الباحثيغ ( تعخيف)

 اٌزؼش٠ف اعُ اٌجبؽش /اٌغٕخ /اٌصفؾخ د

1- (Heizer&Render,2001:529) 

 

٘ٛ اٌزم١ٕخ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ اعزجؼبد وبفخ االٔشطخ غ١ش 

اٌعشٚس٠خ اٌزٟ ال رع١ف ل١ّخ ٌٍّٕزظ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌضثْٛ 

اٌؼبٍِخ  ٚ اٌزشو١ض ػٍٝ االٔزبط ثبٌٛلذ اٌّؾذد ٚرّى١ٓ اال٠ذٞ

 ٚاٌغٛدح اٌؼب١ٌخ

2- (Shah&Ward,2002:129) 

 

رم١ٕخ ِزىبٍِخ ِٚزؼذدح االثؼبد فٟ اٌّّبسعبد االداس٠خ 

اٌّخزٍفخ اٌزٟ رشًّ اٌٛلذ ٚاٌغٛدح إٌّبعج١ٓ ِٓ إٌظبَ 

 ٚفشق اٌؼًّ ٚاالداسح فٟ عٍغٍخ اٌزغ١ٙض .

3- (Abdullah,2003:3) 

 

الً و١ّخ ِٓ ٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌزم١ٕبد االٔزبع١خ رغزخذَ 

اٌّذخالد ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌّمذاس ٔفغٗ ِٓ اٌّخشعبد 

 ثّشاػبح اٌزٕٛع فٟ إٌّزظ اٌّمذَ اٌٝ اٌضثْٛ

4- (Slack,et.al,2005:519) 

 

اٌزشش١ك فٟ االٔزبط ٘ٛ االرغبٖ ٔؾٛ اصاٌخ وبفخ أٛاع اٌٙذس 

ٚرط٠ٛش اٌؼ١ٍّبد ثغشػخ ِٚٛصٛل١خ ٚأزبط ِٕزظ ٚخذِخ 

ِٕخفعخ ِٓ اعً وغت إٌّبفغخ ثغٛدح ػب١ٌخ ٚوٍفخ 

 ٚرؾم١ك غب٠خ اٌضثْٛ .

5- (Kerper,2006:2) 

 

٘ٛ ِذخً ِٕظُ ٠ؼًّ ػٍٝ رشخ١ص إٌشبغبد اٌزٟ ال رع١ف 

ل١ّخ ٌٍّٕزظ ٚاعزجؼبد٘ب ػٓ غش٠ك اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش الشجبع 

 غٍجبد اٌضثْٛ.

6- (Schroeder,2007:14)   

 

اٌعشٚس٠خ اٌزٟ ال ٘ٛ اصاٌخ وً أٛاع اٌٙذس ٚإٌشبغبد غ١ش 

 رع١ف ل١ّخ ٌٍّٕزغبد ٚاٌخذِبد فٟ وً عضء ِٕٙب.

7- (Andreeva ,2008 :76)  ِغزٜٛ العزشار١غ١خ اٌّششٚع اٌصٕبػٟ ػٓ غش٠ك ٛ٘

 اٌزمذ٠ُ ٌّٕزغبد عذ٠ذح فٟ اعٛاق ٔشطخ ثبعزّشاس .                  

8- (Krajewsky,et.al,2010:296) 

 

اْ اٌزم١ٕبد اٌشش١مخ فٟ اٌششوبد ٟ٘ رم١ٕبد اٌزشغ١ً اٌزٟ 

رؾمك اوجش لذس ِٓ اٌم١ّخ اٌّعبفخ ِٓ ٔشبغبد اٌششوخ ػٓ 

غش٠ك اٌزخٍص ِٓ وً أٛاع اٌٙذس ٚاٌع١بع ٚاٌزبخ١ش ف١ٙب 

 اٞ أٙب رؼظُ اٌم١ّخ اٌّعبفخ ٌٕشبغ ِٓ ٔشبغبد اٌششوخ.
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9- (Heizer&Render,2011:668) 

 

٠جذا ػٓ غش٠ك اٌزشو١ض ػٍٝ اٌضثْٛ ٚفُٙ ِزطٍجبرٗ ٚاْ 

اٌؼ١ٍّبد اٌشش١مخ ٟ٘ اٌزٟ ر١ّض ل١ّخ اٌضثْٛ ػٓ غش٠ك 

اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌٍؼ١ٍّبد  ٠ٚزطٍت رٌه ِٓ اٌششوخ رجٕٟ 

صمبفخ رٕظ١ّ١خ اعبعٙب اٌزؼٍُ ٚرّى١ٓ اال٠ذٞ اٌؼبٍِخ 

 ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ثبالظبفخ اٌٝ اٌزشو١ض ػٍٝ ٔظبَ االٔزبط

 فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٚاٌغٛدح إٌّبعجخ فٟ اغٍت االٚلبد.

 ( 99: 2011)اٌشّشٞ ،  -10

 

بٔٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌّّبسعبد اٌزٟ رٙذف اٌٝ اعزجؼبد ث٠ؼشف 

وً ِظب٘ش اٌزجز٠ش ٚاٌفغبد ِٓ إٌظبَ ٚرغزٕذ اٌٝ االعزغالي 

 االِضً ٌٍّٛاسد .

11- (Sandars,2012:275) اٌم١ّخ ٌٍضثْٛ إٌٙبئٟ ػٓ غش٠ك  ٘ٛ ِذخً اداسٞ الظبفخ

االعزغالي االِضً ٌٍّٛاسد .٠ٚشوض ػٍٝ اعزجؼبد وبفخ أٛاع 

اٌع١بػبد ٚثّشبسوخ اٌىض١ش ِٓ اٌششوبد اٌصٕبػ١خ ظّٓ 

 عٍغٍخ رغ١ٙض ٌٍؼًّ اٌغّبػٟ ٚؽً اٌّشىٍخ ِٓ االعبط .

 (13: 2013)دمحم ، -12

 

٘ٛ أزبط سش١ك ٠ؼًّ ػٍٝ اعزؼّبي ِٛاسد ل١ٍٍخ ِمبسٔخ 

ثبٌّٕزغبد اٌىض١شح ػٓ غش٠ك االلزصبد فٟ اٌغٙذ ثبٌؼًّ 

 ِٚغبؽخ اٌّخضْٚ ٚاعزضّبس االالد ٌزط٠ٛش إٌّزغبد .   

13- (Carter ,2014:37) 

 

٘ٛ رم١ٕخ رشوض ػٍٝ ِٕغ ؽصٛي اٞ ٘ذس فٟ ٚلذ اٌؼًّ 

اٌٝ إٌّزظ إٌٙبئٟ  ٚاصاٌخ اٌّٛاسد اٌزٟ ال رع١ف ل١ّخ

 ثؾغت سغجخ اٌضثْٛ.

٠ؾٛٞ ػٍٝ رؾذ٠ذ ٚاٌغبء وً االٔشطخ اٌزٟ ال رع١ف ل١ّخ  (30: 2015شّشٞ ،اٌ)   -14

ٚاالٔخفبض فٟ اٌّخضْٚ ٌٍّٕزغبد ٌزؾم١ك سظب اٌضثبئٓ ،

ػبٍِخ افعً، ٠ٚطجك ػٍٝ  ،ِغزٜٛ ػبي ِٓ اٌغٛدح ،ٚا٠ذ

اٌششوبد فٟ ع١ّغ اٌمطبػبد االلزصبد٠خ ٚخبصخ فٟ صٕبػخ 

 اٌغ١بساد .

15- (Schroeder& 

Goldstein,2018:114) 

٘ٛ اٌزخٍص ِٓ اٌٙذس فٟ وبفخ اٌؼ١ٍّبد االٔزبع١خ ِٓ خالي 

 رٛف١ش ؽبعبد اٌضثْٛ ثبٌعجػ ال اوضش .

في ضػء ما تقجـ يسكغ لمباحثة اف تعخؼ االنتاج الخشيق بانو التقشية التي تيجؼ الى االقتراد في مػارد الذخكة 
التي ال تزيف ؾيسة لمسشتج مع الحفاظ عمى الجػدة العالية كتقجيسيا الى الدبائغ بالػقت  االنذصةكاستبعاد كافة 

 السشاسب . 

 -: والتقشيات االخخى الفخق بيغ تقشية االنتاج الخشيق  2-1-3
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The difference between Lean Production Technology and Other 
Techniques 

 -: يأتيىشاؾ عجة اختالفات بيغ تقشية االنتاج الخشيق كالتقشيات االخخػ سيتع تػضيحيا مغ خالؿ ما 
 The difference between Leanالسقارنة بيغ تقشية االنتاج الخشيق واالنتاج الفعال   :-1

Production and Eagle Production  
الفعاؿ بانو القجرة عمى البقاء كاالزدىار في بيئة تشافدية تعاني مغ التغيخ السدتسخ كغيخ  كيقرج باالنتاج

الستػقع عغ شخيق االستجابة الدخيعة كالفعالة الى االسػاؽ الستغيخة عغ شخيق السشتجات كالخجمات 
 (Hallgren & Olhager,2009:979)السرسسة لمدبائغ .

 (  8ججول رقع ) 
 نتاج الخشيق واالنتاج الفعال ()السقارنة بيغ اال 

 د اٌّؼ١بس  االٔزبط اٌشش١ك االٔزبط اٌفؼبي

رزىْٛ ِغّٛػبد اٌزفبػً ِٓ عالعً 

 اٌزٛس٠ذ االفزشاظ١خ ٚاٌّٛسد٠ٓ .

اٌؼاللخ ِغ  ػاللبد غ٠ٍٛخ االعً ِغ اٌّٛسد٠ٓ .

 اٌّٛسد٠ٓ 

1- 

وغت سظب اٌضثْٛ ِٓ خالي رى٠ٛٓ 

 اٌطٍت .

اٌم١ّخ وغت سظب اٌضثْٛ ِٓ خالي 

 اٌّعبفخ ٚاٌؾذ ِٓ اٌٙذس ٚاٌع١بع .

 -2 اٌفٍغفخ

االػزشاف اٚ اٌغّبػ ثّب ال ٠ّىٓ 

 اٌزٕجؤ ثٗ . 

 -3 اٌٙذف رذفك اٌؼًّ ثغٌٙٛخ اوجش .

ل١بط ِؼب١٠ش اٌّخشعبد ،ػٍٝ عج١ً  ل١بط سظب اٌضثبئٓ .

 اٌّضبي اٌزىٍفخ ٚاٌغٛدح ٚاٌزغ١ٍُ .

 -4 اٌم١بط 

ال ٠ٙذف اٌٝ اٌزخف١ط ِٓ خض٠ٓ 

 عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ .

رخف١ط اٌّخضْٚ اٌٝ اٌؾذ االدٔٝ فٟ 

 اٌؼ١ٍّبد االٔزبع١خ .

اعزشار١غ١خ 

 اٌزخض٠ٓ

5- 

 -6 اٌزشو١ض اٌزخط١ػ ِغجمب . ِٛاعٙخ ِب ال ٠ّىٓ اٌزٕجؤ ثٗ . 

 
Source :Hines ,P., Holweg ,M.,& Rich, N.(2004). Learning to evolve: a 
review of contemporary lean thinking .International journal of operations & 

production management,24(10),P:1001 . 
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كفق اراء الباحثيغ حػؿ العالقة بيغ االنتاج الخشيق كاالنتاج الفعاؿ ,تخػ الباحثة انو مغ السدتحيل 
بستصمبات االنتاج الفعاؿ دكف تػفيخ متصمبات الخشاقة مثل تخؽيس الزياع كتقميز الخديغ الػفاء 

 كغيخىا عشجىا ستتسكغ الذخكة مغ تػفيخ متصمبات االنتاج الفعاؿ .
 The difference between Lean :   الذاملتاج الخشيق واالنتاج السقارنة بيغ تقشية االن-2

Production and Mass  Production 
بانو كسيمة لمتفكيخ التي تبجأ بسبجأ اقتراديات الحجع اذ يقـػ عمى مبجأ اف  الذاملكيقرج باالنتاج 

الحجع االكبخ ىػ االفزل كاف انتاج دفعات كبيخة مغ االجداء يديج مغ كفاءة كاستعساؿ السعجات الفخدية 
 (Kovacs,2012:9-10). .بذكل افزل مغ الجفعات الرغيخة مع تجشب خدارة الػقت في االعجادات

 (9ججول رقع ) 
 ( الذامل)السقارنة بيغ االنتاج الخشيق واالنتاج 
 ت السعيار  االنتاج الخشيق الذاملاالنتاج 
 -1 التخكيد  الدبػن  السشتج

 -2 اليجف العام  اضافة الكيسة واستبعاد اليجر . تخفيس التكاليف وزيادة الكفاءة .
استخاتيجية  التكيف والسخونة . األتستة واقتراديات الحجع .

 العسل
3- 

 -4 العسميات  الجفع والدحب الستدامغ . االنتاج بالجفعة واالنتطار في الرف .
خبيخ يقػد عسمية التحديغ السدتسخ 

 دوريا .
االفخاد العامميغ ىع مغ يقػد عسمية 

 التحديغ السدتسخ .
 -5 التحديغ

التفتير والخقابة السخحمة الثانية بعج 
 االنتاج .

عغ شخيق الترسيع وشخق العسل 
 السدتخجمة .

 -6 الجػدة 

 
Source :Ross & Associates Environmental Consulting, Ltd (Finding and  
Recommendations on Lean Production and Environmental Management 
System in the ship Buiding and ship  Repair sector),2004:2.  
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عشج مقارنة االنتاج الخشيق باالنتاج الذامل نالحع كجػد اختالؼ كبيخ بيغ السفيػميغ ,اذ اف االنتاج 
كغيخىا كالجػدة الذامل يخكد عمى االنتاج بكسيات كبيخة بغس الشطخ عغ التكاليف ,كحاجة الدبػف ،
ػف فزال عغ ,عمى العكذ مغ االنتاج الخشيق الحؼ يخكد عمى الجػدة كاالنتاج حدب حاجة الدب

 القزاء عمى التكاليف غيخ الزخكرية في االنتاج .
 The difference between Lean السقارنة بيغ تقشية االنتاج الخشيق واالنتاج االخزخ:-3

Production and Green Production 
االخزخ بانو نسػذج يخكد عمى اثخ سمدمة االمجاد كالترشيع عمى البيئة كيذجد عمى  يقرج باالنتاج

 Dhingra et)ازالة الشفايات البيئية السترمة بالسياه كالصاقة كاليػاء كيذسل الشفايات الرمبة كالخصخة .
al.,2014:2-4) 

 ( 10ججول رقع ) 
 )السقارنة بيغ االنتاج الخشيق واالنتاج االخزخ (
 د اٌّؼ١بس  االٔزبط اٌشش١ك االٔزبط االخعش

٠ؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ ٔظبَ اداسح ث١ئٟ 

داخٍٟ ٠ٚؾذد ِؼب١٠ش ث١ئ١خ ٌّشبسوخ 

 اٌّخبغش .

٠غزخذَ ث١ٕخ رٕظ١ّ١خ صبثزخ ِغ 

 .ّغزٜٛ اٌم١ًٍ ِٓ اٌزغٍغً اٌٙشِٟاٌ

ا١ٌٙىً 

 اٌزٕظ١ّٟ 

1- 

٠ؼزّذ ػٍٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 

االٔشطخ ٚاٌزم١ًٍ ِٓ االصش اٌج١ئٟ فٟ 

 اٌصٕبػ١خ .

اٌزشو١ض ػٍٝ رخف١ط اٌزىب١ٌف 

ٚاٌّشٚٔخ ٌالٔزبط اٌّزبػ فؼال ,ِٓ 

خالي اٌمعبء ػٍٝ اٌٙذس اٚ االعشاءاد 

 غ١ش اٌّع١فخ ٌٍم١ّخ . 

 -2 اٌغشض 

اٌزشو١ض ػٍٝ ِٛاصفبد اٌّٛسد  اٌششاء االخعش .

 ِٕخفط اٌزىب١ٌف ٚػبٌٟ اٌغٛدح .

ٔٙظ اخز١بس 

 اٌّٛسد٠ٓ 

3- 

اٌششوبد اٌزٟ رؾزٛٞ  اٌزؼبْٚ ث١ٓ

ػٍٝ ٔشش اٚ ٔمً اٌّؼشفخ اٌخعشاء 

 ٌٍششوبء ٚاٌزؼبْٚ ِغ اٌضثبئٓ .

رشبسن فٟ اٌزؾبٌفبد اٌزم١ٍذ٠خ ِضً 

اٌّشبس٠غ اٌّشزشوخ ٚاٌششاوبد ػٍٝ 

 اٌّغزٜٛ اٌزشغ١ٍٟ. 

اٌزؾبٌفبد ِغ 

)اٌّٛسد٠ٓ 

 ٚاٌضثبئٓ (

4- 

٠ؼزّذ ػٍٝ اٌىفبءح ٚرم١ًٍ إٌفب٠بد 

ِٓ اعً فٛائذ ث١ئ١خ ٚرط٠ٛش لذسح 

اػبدح االٔزبط ٌذِظ اٌّىٛٔبد اٌمبثٍخ 

 الػبدح االعزخذاَ .

اٌّؾبفظخ ػٍٝ ِؼذي ِزٛعػ االسرفبع 

فٟ االعزؼّبي ،٠ٚغزخذَ ِّبسعبد 

االٔزبط فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ،ٚاٌغؾت 

ٌٍّٕزغبد ِٓ خالي إٌظبَ اٌّؼزّذ 

 . ػٍٝ اٌطٍت

اٌزشو١ض ػٍٝ 

 اٌزص١ٕغ 

5- 

رخف١ط ٚلذ االٔزظبس ٌٍٕمً ِبداَ ال  رم١ًٍ ٚلذ االٔزظبس ِبداَ ال ٠ض٠ذ ِٓ  اٌزشو١ض ػٍٝ  6- 
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٠ض٠ذ ِٓ االٔجؼبصبد ٌضبٟٔ اٚوغ١ذ 

 اٌىشثْٛ .

 ٚلذ االٔزظبس  اٌزىب١ٌف.

ِطبٌجبد وض١شح ٌٍّّبسعبد صذ٠مخ 

 اٌج١ئخ . 

٠خذَ لطبػبد اٌغٛق اٌؾب١ٌخ فمػ ،ِغ 

 ِىبْ ثبٌزٕجؤ ثبٌطٍت .اال

 -7 اٌغٛق

ٌغشض رؾ١ًٍ ٔٛارظ وض١شح ،صبسد 

لشاساد االداسح اٌج١ئ١خ صؼجخ ثشىً 

 ِزضا٠ذ .

 -8 رٕٛع إٌّزظ  ِٕخفط

اٌزص١ُّ اال٠ىٌٛٛعٟ ٚدِظ دٚسح 

اٌؾ١بح ٌٍّٛاد اٌىبٍِخ ٌالصش اٌج١ئٟ 

 ٚرم١١ُ اٌّخبغش .

اعزشار١غ١خ  رم١ًٍ اٌزىب١ٌف ٚص٠بدح االداء .

رص١ُّ 

 إٌّزظ 

9- 

ادخبي اعضاء لبثٍخ الػبدح االعزخذاَ 

فٟ اٌخض٠ٓ اٌّبدٞ ،٠ٚخفط ِٓ 

رىشاساد اٌزغذ٠ذ ٌزخف١ط أجؼبصبد 

صبٟٔ اٚوغ١ذ اٌىشثْٛ ،٠خفط 

 اٌّٛاد اٌفبئعخ ػٓ اٌؾبعخ. 

٠ؼًّ ػٍٝ رغ١١ش وج١ش ٠ٚخفط 

 اٌّخضْٚ فٟ وبفخ اسعبء اٌغٍغٍخ .

اعزشار١غ١خ 

 اٌّخضْٚ 

10- 

  
Source : Carvalho, H., Duarte, S., & Cruz Machado, V .(2011). Lean ,agile, resilient 
and green: divergencies and synergies. International Journal of Lean Six Sigma, 

2(2),P:159-160. 
عشج السقارنة بيغ االنتاج الخشيق كاالنتاج االخزخ نالحع مغ غيخ السسكغ اف يكػف االنتاج االخزخ رشيقا 

 عمى العكذ مغ االنتاج الخشيق اذ يسكشو اف يربح انتاجا اخزخا . 

  Forms of waste and loss -: اشكال اليجر و الزياع 2-1-4
تحػؿ فكخ االنتاج الخشيق الى فكخ شامل يصبق في كافة مجاالت االعساؿ كالسجاالت التعميسية كالصبية كيحسل 
السزسػف نفدو ،كىػ تحقيق الفزل مخخجات كافزل اداء مع التخمز مغ كل نذاط ال يزيف ؾيسة لمدبػف 

ة مغ مفيػـ االنتاج اف الفكخة الخئيدخة لمذخكات ،اذ ،كيعج احج تقشيات االنتاج السعاصخة التي حققت نتائج مبي
الخشيق ىػ استبعاد كافة اشكاؿ الزياع الشاتجة مغ العسميات االنتاجية كالتي ال تزيف ؾيسة لمدبػف 

 (183: 2004.)حديغ،

 -ف اشكاؿ اليجر ك الزياع كاالتي :ػ حجد الباحثاذ 
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ىحا الزياع عشجما يكػف االنتاج يفػؽ كسية الصمب  يكػف  -: (Overproduction)  االفخاط في االنتاج -1
اك بذكل اسخع مغ الصمبات اك االنتاج قبل اف يتع الحاجة اليو كيكػف ىحا الشػع مغ الزياع نتيجة االتستة التي 
تكػف في غيخ محميا اك بدبب التخصيط الزعيف اك بدبب حاجات محاسبة التكاليف التقميجية كالتي تتصمب 

 )  112:  2008دساف ، التاج لتغصية التكاليف الرشاعية غيخ السباشخة الثابتة .)زيادة في االن
الػقت الزائع كالتخديغ كاالنتطار كميا تعتبخ ىجر النيا ال تزيف ؾيسة الى السشتج -: (Wait)االنتطار -2

ة في االنتاج .عشج تخؾ السشتج بجكف نقل اك معالجة يربح ذلظ الػقت ضائعا كايزا استعساؿ الػجبات الصػيم
 (  480:  2012يؤدؼ الى االنتطار ،التجفق البصيء لمسػاد .)محدغ ك الشجار ، 

ي مغ خصػات انتاجية كفق خصػط غيخ أت:اف اليجر نتيجة االنتطار ي (  Heizer& Render)كيزيف 
االمػاؿ متػازنة مسا يؤدؼ الى حجكث اكقات انتطار بيغ ىحه الخصػات يؤدؼ الى الزياع في الػقت ك 

.(Heizer&Render,2011:654) 

يذيخ الى االنتطار بانو ىجر لمػقت الػاقع بيغ العسميات االنتاجية كمخاحل تجفق السشتج مغ ؼ(   اما )دمحم  
الترسيع كحتى االنتاج التاـ ،نتيجة تػقف السكائغ اك العامميغ بدبب االختشاؽ الحاصل عشج تجفق الؿيسة .)دمحم 

،2013:21) 

العسميات التي تكمف  مغ-: (Transportation and material handling)ومشاولة السػاد الشقل -3
الذخكة كفييا ضياع لمػقت ،ىي نقل السػاد ، كعشج تخؽيس ضياع الػقت عشج الشقل يجب االستفادة مغ التختيب 

  (Nightingale,2002:3)الخمػؼ داخل الترشيع لكي يتع التخمز مغ عسميات الشقل غيخ الزخكرية .

كىػ ايزا الديادة في حخكة كمشاكلة السشتجات كالسػاد بيغ محصات العسل كالعسميات ,مسا يمحق الزخر بجػدة 
 (2012:480السشتجات دكف اضافة اية ؾيسة لمدبػف .)محدغ كالشجار ،

ميجر ك الزياع ل اتكػف مرجر ك  ابعس العسميات التي يكػف ترسيسيا ضعيف-: (Processes)العسميات -4
 (Slack,et.al,.2004:524)كقج يكػف ال داعي لػجػد ىحه العسميات كيسكغ اختداليا .
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ك كصفيا )محدغ ك الشجار (بسخاحل العسل غيخ الزخكرية كالتي ال تزيف ؾيسة لمسشتجات ، اك استعساؿ 
دؼ الى ارتفاع معجالت مكائغ غالية الثسغ عشجما يكػف استعساؿ مكائغ بديصة يفي بالغخض السصمػب ،مسا يؤ 

 ( 481: 2012اليجر كالزياع . )محدغ كالشجار ،

كثيخة كىي استعساؿ ادكات غيخ صحيحة اك ضعف الريانة اك ارشادات عسل  ىػ مغ الزياعات السباب
خاشئة اك تجريب غيخ مشاسب ،ترسيع السشتج غيخ صحيح قمة التػاصل بيغ عسميات االنتاج كىشجسة الترسيع 

 (Granban, 2009:46)،كالفذل في فيع ما يخيجه الدبػف ،كالدػء في االتراؿ كاالنتقاؿ بيغ االقداـ كاالفخاد .

الديادة في الحخكة غيخ الزخكرية لمعامميغ تدبب اليجر في الػقت  -: (The movement)الحخكة -5
كالديادة في الجيج ،مسا يجفع الذخكة الى تحسل تكاليف اضاؼية ،ككحلظ تتدبب  بالزياع لالستخجاـ االمثل 

 (George And Manos,2006,3)لقابمية العامميغ )االبجاع ،الخبخات ،االفكار ،السيارات (.

بدبب ضعف الجػدة تربح ىشاؾ ضياعات تؤدؼ الى االرتفاع بكمف الجػدة اكثخ -:  (Defects)العيػب-6
  (Slack,et.al.,2010:436)مغ االعتيادؼ كىحا يتصمب متابعة اسباب ىحا االرتفاع لمكمف .

دبائغ مغ حيث الجػدة ،اذ كيحجث ايزا ىحا الذكل مغ اليجر بدبب انتاج مشتجات ذات صفات ال تمبي رضا ال
اف السشتجات السعيبة تعسل عمى اضافة تكاليف الى السخدكف ،كالزياع في الصاقة االنتاجية ،كبدبب ذلظ 
ستؤدؼ الى اعادة ترميح القصع السعابة ،مسا يشعكذ سمبا في زيادة كقت العسمية ،كاكقات االنتطار ،االرتفاع في 

 (Finch,2006:451)ليف كاالنخفاض في الخبحية .مدتػػ الخديغ ،كبالتالي ارتفاع التكا

ىػ الزياع نتيجة الخدف لسػاد نرف مرشعة كمػاد تامة الرشع كىحا يتصمب -:  (Storage)التخديغ-7
  (Apel,et.al,2007:9) .تكاليف اضاؼية

 ىجفا لالختداؿ كىحا يعتسج عمى تقميز مدببات الخديغ كتحجيجىا . الخديغكيفتخض اف يكػف كل 
(Slack,etal,2004:524) 
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كيعج التخديغ مغ الزياع االكثخ انتذارا النو ال يزيف اية ؾيسة الى السشتج الشيائي .كلو القجرة عمى اخفاء 
مذاكل االنتاج لعجـ تحجيج االخصاء مغ البجاية ، كسا اف التخديغ يؤدؼ الى اليجر بالسداحة ، كتكاليف مختفعة 

 ( 16 : 2013، كمشتجات معيبة .)دمحم ، 

الى اشكاؿ اليجر ك الزياع كىػ نتيجة ترخفات بعس العامميغ الديئة  شكل ثامغ كسا قج اضيف 
.(Krajewski,et.al,2010:297) 

 (Apreutesei,et.al,2010:24)ذكخ ايزا باف ىشاؾ ثالثة اشكاؿ لميجر ك الزياع كىي كاالتي :  كسا 

: كىي ازالة الزياع عغ شخيق الخقابة مغ قبل االدارة عمى مػدا باستخجاـ ما اتبعتو لغخض  (Moda)مػدا -1
 استبعاد السذاكل التي تدبب الزياع كىي االكثخ عسقا مغ مػرؼ ك مػرا .  

: تعشي التقمبات في تشفيح خصػات االنتاج كيكػف اليجر عشجما يكػف الحجع ك الجػدة في  (Mora)مػرا -2
 غيخ مدتقخة .السشتجات 

 : تعبخ عغ االعساؿ غيخ السيسة ، ك الخداءة في تشطيع العامميغ كالسعجات . (More)مػرؼ -3

 Advantages of lean production: مسيدات تقشية االنتاج الخشيق-2-1-5

 : كسا يأتييخػ بعس الباحثيغ اف مسيدات االنتاج الخشيق ىي 

 (Kidd,1994:10) (Heizer & Render ,1999 :239) (Brown,1996 :330)  

 تقميز السخدكف الستبعاد كافة انػاع اليجر .-1

 مداعجة االيجؼ العاممة بانتاج جدء متكامل في اؼ كقت عغ شخيق تصػيخ التقشيات .-2

 تخؽيس الحاجة الى السداحة في العسل .-3

 تصػيخ السػضفيغ .-4

 يداعجىع في تمبية شمبات السدتيمكيغ . لمسدؤكلية بسا جعل السجيديغ اكثخ تحسال-5
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 . في التكاليفالسدتسخ التخؽيس -6

 مػضفػف اصحاب ميارات كثيخة .-7

 اكساؿ االعساؿ التي تترف بالتحجؼ )السعجات عالية السخكنة ( .-8

 . CAM ك CADاستعساؿ تقشيات -9 

 القجرة عمى التحػؿ الدخيع .-10

 د لغخض استبعاد السخدكف الفعمي .حجاستعساؿ نطاـ االنتاج في الػقت الس-11

 (119-118:  2011ذسخؼ ،ال) -ف مسيدات االنتاج الخشيق ىي :عمى اكسا اكجت ايزا 

 الدبػف ىػ مغ يحجد كقت الصمب السحجد النو مغ يقػد التقشية االنتاجية .-1

 الفيع ك التخصيط لكافة الشذاشات الزخكرية لترسيع السشتج كانتاجو .-2

التقشية عمى الفخؽ السخػلة السدؤكلة عغ اتخاذ القخارات مثل ايقاؼ الخط االنتاجي عشج حرػؿ عيػب تعتسج -3
. 

كتقجيع السعمػمات مخاؾبة االداء عغ شخيق استخجاـ االدارة البرخية لمدساح لكل فخد بالسعخفة بعسل الذخكة -4
 عمى شكل الػاح بيزاء اك اشارات بجنية .

 ج عمى حجع مدتقخ كثابت مع مخكنة عالية لتحقيق السديج في السشتجات .التقشية االنتاجية تعتس-5

اؼ نذاط ليذ لو ؾيسة فيػ ىجر مثال نقل السشتج بال سبب اك تجسع العامميغ كخديغ ضخع يشتطخ مخحمة -6
 ىجرا . يعجتالية كل ىحا 

فانو يعتسج عمى االقداـ ك التخكيب الجاخمي يعتسج عمى تجفق السشتجات عمى العكذ مغ االنتاج التقميجؼ -7
 الػضائف .



31 
 

السخدكف القميل باشكالو الثالثة ،مخدكف السػاد الخاـ كتحت الترشيع كاالنتاج التاـ عمى العكذ مغ االنتاج -8
 التقميجؼ الحؼ يعتسج عمى بشاء الخديغ .

 لتالية .عشج تحخؾ القصعة في االنتاج ستتع معالجتيا كبذكل مباشخ كبعجىا تشتقل الى السخحمة ا-9

 ييجؼ الى الػصػؿ لمكفاءة كعسمية التحديغ مدتسخة كال تػجج نقصة نياية .-10

في ضػء ما تقجـ كعمى كفق ما اشار اليو الباحثػف بخرػص مسيدات االنتاج الخشيق مسكغ  اف نػضح 
 : بسا يأتيالسسيدات االساسية لالنتاج الخشيق 

 ة لمسشتج .استبعاد كافة اشكاؿ اليجر كالتي ال تزيف ؾيس-1

 تجريب ك تصػيخ كافة العامميغ في الذخكة بػية استخجاـ تقشية االنتاج الخشيق بالػجو الرحيح .-2

 يكػف االنتاج حدب الصمب لتقميز السخدكف كمغ ثع تخؽيس حجع السداحة .-3

 تحقيق الكفاءة مغ خالؿ عسمية التحديغ السدتسخ في العسميات االنتاجية .-4

  السشتجات مغ مخحمة الى مخحمة اخخػ . الدخعة في انتقاؿ-5

 

 The objectives of the application of اىجاف تصبيق تقشية االنتاج الخشيق 2-1-6
lean production:- 

يق التحديغ لتقشية االنتاج الخشيق ىػ االستبعاد السدتسخ لمزياع كاضافة الؿيسة عغ شخ  اليجؼ االساس
    (Mekong,2004)ك (Stevenson ,1993)االنتاج الخشيق ىي : ف اف اىجاؼػ السدتسخ، كيخػ الباحث

 تحديغ خجمة العسالء .-1

 تعديد العالقات مع السػرديغ .-2
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 تقميل مدتػػ السخدكف .-3

 تحديغ مدتػػ الجػدة .-4

 زيادة السخكنة كاالستجابة سخيعا .-5

 تحديغ العسميات االنتاجية .-6

 تقميل التكاليف .  - 7

 :(Capital,2004)باف اىجاؼ تقشية االنتاج الخشيق ىي كسا يأتي  (capital)كذكخ 

تخؽيس مجد االنتطار كاكقات دكرة االنتاج  :يكػف مغ خالؿ التخؽيس في )اكقات االنتطار ، كقت االعجاد -1
 )التحزيخ (، كقت تغيخ نسػذج السشتج في العسميات االنتاجية .

النتاج الخشيق الى تخؽيس الزائعات كالسعيبات السادية غيخ الزخكرية تقميل السعيبات كالفاقج :ييجؼ ا-2
،عمى سبيل السثاؿ زيادة استعساؿ السػاد الخاـ في السجخالت ،كمشع السييب قجر االمكاف ،كالخدائخ الستختبة  

 عميو ،فزال عغ ازالة كل صفات السشتج غيخ السصمػبة مغ قبل الدبػف .

:مغ خالؿ تخؽيس اكقات تػقفات العامميغ عغ العسل ،كضبط كقت العسل  التحديغ مغ انتاجية العامل-3
 غيخ ضخكرية . ا،كالتاكج مغ عجـ كجػد اعساؿ تزع ميام

السخدكف  كال سيساتخؽيس مدتػػ السخدكف :مغ خالؿ تخؽيس الخديغ لكافة مخاحل العسميات االنتاجية ،-4
 السعجؿ لستصمبات راس الساؿ العامل . تحت االنتاج ،فزال عغ تخؽيس السخدكنات االخخػ كتخؽيس

السخكنة :ىي القابمية عمى االنتاج بسخكنة كبيخة ،باالضافة الى تخؽيس كقت االبجاؿ اك التغييخ كتقميل -5
 تكاليفو ،مغ خالؿ االنتاج بالدحب الحؼ يخفس السخدكف .

كتعطيع االنتاج لمسعجات الحالية االستعساؿ الكفء لمسكاف كالسعجات :يتع ذلظ عغ شخيق استبعاد االختشاقات -6
 كتخؽيس التػقف في السكائغ .
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زيادة السخخجات :كىي زيادة االنتاجية مغ خالؿ زيادة عجد دكرات االنتاج ،فزال عغ استبعاد كل تػقفات -7
 .مغ خالؿ التدييالت الستاحة نفدياالساكشة كاالختشاقات .اف الذخكات بامكانيا زيادة مخخجاتيا بذكل كاضح 

بادئ االنتاج م 2-1-7
  Principles of lean productionالخشيق 

يشبغي اف تقػـ بيا الذخكة لغخض الحرػؿ عمى الفائجة عشج تصبيق االنتاج الخشيق في  مبادغىشاؾ عجة 
 -الذخكات :

 : تتع بصخيقة السعخفة بستصمبات الدبائغ .مغ مشطػر الدبػف تحجيج الؿيسة -1
عسل ججكؿ لمؿيسة لكل مشتج عغ شخيق تحجيج الشذاشات الزخكرية كعدليا عغ الشذاشات غيخ الزخكرية -2

 بجاية مغ تحجيج السػاد االكلية الى كصػؿ السشتج الى الدبػف . 
 تحديغ االنتاج لتربح الؿيسة متجفقة مغ خالؿ استبعاد اليجر كالزياع في االنتاج .-3
 كالتقميل مغ كقت االنتطار كعجـ التخكيد عمى التشبؤ بالسبيعات .االنتاج في الػقت السحجد -4
 التحديغ السدتسخ لمعسميات االنتاجية لمػصػؿ الى االفزل مغ اجل التسيد بيغ السشافديغ . -5

(Robertson & Jones,1999:14) 
    (Kenndy&Brewer,2006:27)كذكخكا ايزا اف مبادغ االنتاج الخشيق كاالتي : 

ىػ اف الدبائغ ىع الحيغ يدحبػف السشتجات فيػ الحؼ يحخؾ العسمية االنتاجية كلع يشتج اؼ مشتج  -:الدحب -1
 اذا لع يكغ ىشاؾ سحب مغ الدبػف مع التختيب لمسحصات تبعا لمتدمدل الدمشي لمسشتجات .

ا بالترشيع مغ استالـ الصمب مخكر  أشتطع دكف التػقف في االنتاج كتبجىػ تجفق السشتج بذكل م-التجفق :-2
 كحتى تجييد الدبػف بالسشتج .

مػاد دخػلو االنتاج ىػ العسميات التي تزيف ؾيسة لمسشتج كيتجفق السشتج خالليا بجءا مغ -تجفق الؿيسة :-3
 كاالنتياء بو الى مشتج جاىد الى الدبػف . اخام
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ة التحديغ السدتسخ عشج لكساؿ بعسميالى ادفة االنتاج الخشيق يختبط الدعي عشج فم-لكساؿ :الى االدعي -4
 انجاز االعساؿ كىحا ىػ االساس لمػصػؿ الى الخشاقة االنتاجية . 

 -ف ذكخكا مبادغ االنتاج الخشيق كاالتي :ػ كىشاؾ كتاب كباحث

ىػ ادخاؿ التحديشات تجريجيا عمى العسمية االنتاجية بيجؼ تقميل التكمفة كاليجر في -التحديغ السدتسخ :-1
 (9: 2017االنتاجية .)ىذمسػف ، السػارد كرفع الؿيسة

تخكد عمى الجقة في التجفقات كقمة السخدكف بيغ محصات العسل يؤدؼ الى تػقف -الريانة السشتجة الذاممة :-2
الساكشة اضصخاريا كيؤدؼ ىحا الى تخؽيس الريانة السشتجة الذاممة مجة عصل السكائغ .)كخاجػسكي كاخخكف 

،2015 :332) 

ىي فمدفة ادارية تعتسج عمى التحديغ السدتسخ في الشذاشات كالعالقات داخل كخارج -ة :ادارة الجػدة الذامم-3
 (486: 2006الذخكة لمػصػؿ الى رغبة الدبػف كاالستسخار باعساؿ الذخكة اماـ السشافديغ .)محدغ كالشجار ،

عمى نطاـ الدحب لمسشتجات معتسجا عمى شمب الدبػف  أيعتسج ىحا السبج-الػقت السحجد : نطاـ االنتاج في-4
 (Horngren,et.al.,2009:146)كتشطع االالت بذكل خاليا محجدة االصشاؼ لصمب السشتج .

ة لمذخكة الستبعة لشطاـ االنتاج الخشيق كىي الخصػة االكلى نحػ دغ الخئيدىي مغ السبا-تشطيع مػقع العسل :-5
يغ السدتسخ السعتسجة عمى مكاف العسل كتقميل الفاقج كتحديغ الجػدة كمغ غيخ تقميل اليجر كىي مغ ادكات التحد

 ( 24: 2005جاكدؼ ،الالسسكغ تحديغ الجػدة في مكاف عسل غيخ نطيف كؼيو فاقج كضياع لمػقت .)

 : االتيكايزا تع تػضيح  مبادغ االنتاج الخشيق مغ خالؿ الذكل 

 ( 2شكل رقع )

 ()مبادئ تقشية االنتاج الخشيق 

   

 

 تحجيج الكيســـــــــــــــــــة 

 تخصيط ججول الكيسة 

 تجفق االنتاج
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 التحديغ السدتسخ                                         

 

 

 

 

 

 

Source: McLeod, Alister, "Concentual development of autroductory Lean Manu Facturing " ,  

2009: 6. 

  : Lean production toolsادوات تقشية االنتاج الخشيق  2-1-8

 التي تع ذكخىا مغ بعس الباحثيغ كىي كاالتي :سشتشاكؿ بعس ادكات تقشية االنتاج الخشيق 

اتفق بعس الباحثيغ باف ىحه االداة ىي مغ اىع االدكات االساسية التي  -لتشطيع مػقع العسل :  (5S)-اوال
يعتسج عمييا االنتاج الخشيق ،التي ىي اسمػب لمترشيف كالتشطيع كالتصػيخ كبيئة العسل االنتاجية السدتسخة ،اذ 

-Krajewsky,et.al,2010:304)ك  (Arnold,et.al,2008:456)تتزسغ خسذ مسارسات كىي كاالتي : 
  (Schmidt & Lyle,2010:387)ك  (323

1-(Sort)عدؿ الفقخات السيسة عغ غيخ السيسة كتتزسغ )السػاد ،االدكات ،كرقة العسل ،االجداء(.-: الفخز 

2-(Straighten)تشطيع مكاف العسل لكل شيء كي يكػف جاىدا لمعسل .-: التختيب 
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3-(Shine): االىتساـ بشطافة مكاف العسل دائسا .-التشطيف 

4-(Standardize) : عسل مخصط النجاز السسارسات الثالثة االكلى كالتييؤ لريانتيا-السعيارية.  

5-(Sustain) كتشفيح كل ما يتصمب لالستسخار  تكػيغ فكخة لعسل السسارسات االربعة االكلى-: االنزباط
يقرج بتجفق الؿيسة ىي كل االنذصة االقترادية -: (Value flow map)خارشة تجفق الكيسة -ثانيا .البقاءك 

الالزمة لمعسمية االنتاجية ابتجاء مغ ترسيع السشتج كشمب الدبػف كاالنتاج كانتياء بتدميع السشتج لمدبػف كتتسثل 
بسجسػعة مغ مسيدات السشتج التي يخغب الدبػف الحرػؿ عمييا كذلظ يبيغ الفخؽ بيغ االدراؾ كالتزحية 

يػ ما يحرمو الدبػف مغ فكل ما يسشحو الدبػف لمحرػؿ عمى مسيدات الدمعة ،اما االدراؾ ،فالتزحية ىي 
االستخجاـ الفعمي لمسشتج كخارشة تجفق الؿيسة تبيغ كل السعمػمات كالسػاد عغ شخيق سمدمة التجييد. كىي مغ 

تجعل مسارسة تقشية االنتاج الخشيق اكثخ سالسة بعسل السخصصات التي تزيف  اىع ادكات االنتاج الخشيق النيا
  ( 70-50: 2012سجؼ ،الؾيسة لمسشتج .)ا

كىي ايزا عبارة عغ رسع خصػات التجفق السادؼ لمسػاد كالسعمػمات السصمػبة لمسشتج مغ البجاية كحتى الشياية 
 (Ahrens,2006:27)ػدة في السخاحل االنتاجية.،كتعصي ترػرا كاضحا عغ حاالت الزياع كاالختشاؽ السػج

اذ اف استخجاـ تكاليف تيار الؿيسة بجأ عشجما بجأت شخكات الترشيع الخشيق بالشزػج ,كانيا تقمل مغ الزياع 
النيا تػفخ السعمػمات ذات الرمة في الػقت السشاسب لفخيق كاعزاء تيار الؿيسة كىي بديصة كيسكغ لكل 

ىحه السعمػمات كماذا تعشي كىي ال تتصمب التتبع السعقج لمسعمػمات النيا متػفخة  شخز اف يفيع مغ ايغ اتت
لكل تيار ؾيسة ,ليذ لكل كضيفة انتاج اك مشتج خالفا لمتكاليف السعيارية كاف تقاريخ تيارات الؿيسة تقجـ لكل كل 

 (Mashell&Baggalley,2006:36)اسبػع باستخجاـ احجث معمػمات التكمفة .

 (Weiss,2013:155)جسيع االنذصة في اؼ شخكة الى ثالث فئات ىي : يسكغ ترشيف

 انذصة مزيفة لمكيسة :-1

 _الدبػف الخارجي عمى استعجاد لجفع الثسغ )الؿيسة( .

 _يػفخ السعمػمات اك السػاد .
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 _يػفخ اداء محجد صحيح مغ السخة االكلى .

 انذصة غيخ مزيفة لمكيسة ولكشيا ضخورية :-2

 ؾيسة , كلكغ ال يسكغ القزاء عمى الؿيسة عمى اساس التكشػلػجيا اك التفكيخ الحالي ._ال يتع انذاء 

 _جسيع الؿيع مصمػبة .

 انذصة غيخ مزيفة لمكيسة وتعتبخ ىجرا :-3

 _يدتيمظ السػارد كلكغ ال يخمق ؾيسة في نطخ الدبػف .

 _اذا لع تتسكغ مغ التخمز مغ الشذاط فانو ال يزيف ؾيسة كلكشو ضخكرؼ .

الؿيسة تبيغ تجفق السػاد مغ السجيد الى الدبػف ،اؼ اف تجفق الؿيسة في االنتاج  تجفقبيغ ايزا اف انذصة  ك
ثالثة نذاشات  عمىيرف انتاج السشتجات حتى تدميسيا الى الدبػف ،كاف االنذصة التي تجخؼ خالؿ ذلظ تقدع 

 (N. Gopala Krishman,2010:43)االتي : ذكل كىي كسا مػضحة في ال

 (3كل )ش

 الكيسة ( تجفق)نذاشات 

 

 

 

 

Source: N. Gopala krishnan, "Simplified Lean Manu Facture Elements, Rules, Tools and 
Implementation, New Delhi 2010, 43. 

 جسػعة مغ السفاـيع الحجيثة كىي:تزع م-:  (Total Quality Management)ادارة الجػدة الذاممة-ثالثا

 القيمة تدفق

النشاطات التي تضيف 

 قيمة للزبون

النشاطات الضرورية 

 لعمليات اكمال المنتج

النشاطات التي ال 

تضيف قيمة للزبون 
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اكؿ خصػة لمتصبيق الشاجح الدارة الجػدة الذاممة ىي بالجعع الفعمي لالدارة العميا كااللتداـ -دعع االدارة العميا :-1
 بيا .

االدارؼ الرحيح لجعع الرالحيات التي تعشي بجػدة السشتجات مغ  أكىي السبج-االفخاد العامميغ :كة مذار -2
 خالؿ مشح العامميغ السخكد كالرالحية عمى كضائفيع كتػجيييع لمسذاركة في حل كل مذكالت الجػدة.   

كلكغ عمى شكل مخاحل كيتع ذلظ عشج الحرػؿ عمى  ايكػف التحديغ السدتسخ دائس-التحديغ السدتسخ :-3
كييتع السجراء دائسا بتخؽيس التكاليف عغ شخيق التحديغ السدتسخ  فخصة الجخاء التعجيالت كتحجيج الفخص .

لمعسميات االنتاجية ،كالىسية ىحه االداة تدتخجميا الذخكة لتقميل الػقت السدتغخؽ في االنتاج ،كازالة كافة اشكاؿ 
رػرة مدتسخة ،كىي اداة لتخؽيس التكاليف ،كتقجيع الؿيسة السزافة الزياع ب

 (Cunningham,et.al.,2003:101)لمسشتج.

كىي مغ اىع العشاصخ التي يجب اف تؤخح بعيغ االعتبار في العسميات االنتاجية ىػ -التخكيد عمى الدبػف :-4
 ( 9: 2012 دساف ك الدساؾ ،الالتسييد بيغ السشتج الجيج مغ السشتج الخدؼء .)

ىي تختيب السرشع الى خاليا ترشيع لغخض -: (Cellular manufacturing)الترشيع الخمػي -رابعا 
استخجاـ االيجؼ العاممة كمكاف العسل عمى الػجو الرحيح ،كتعتسج ىحه االدارة عمى تشطيع محصات العسل 

الة (في خمية كاحجة مخترة بترشيع عجد مغ الدمع الستذابية بالذكل كالستصمبات في  8-2) كتجسيع االالت
 (2008الترشيع كتدسى ىحه السجاميع بالعػائل .)عبيجات ،

 (  2002حجيثي كالبياتي ،ال(ك)2006كيذيخ ايزا الى مشافع الترشيع الخمػؼ بانيا :)عمي ،

ع بيغ زيادة الدخعة في االعجاد التي تعصي تجفق مشتطاالخترار في العسل تحت التذغيل عغ شخيق -1
 .السعجات

 تقميز مداحة السكاف الجل تكيف العسل تحت التذغيل بيغ االالت .-2

تخؽيس خديغ السػاد االكلية كالسشتج الشيائي الف تقميل العسل تحت التذغيل يخفع مغ الدخعة لمسػاد في خمية -3
 العسل .
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 العامميغ في الذخكة عغ شخيق السذاركة .تحديغ الجانب الشفدي لجػ -4

 ارتفاع استعساؿ االالت كالسعجات الجل تحديغ الججكلة كارتفاع حخكة السػاد .-5

 عجد السكائغ كالسػاد السدتخجمة .تخؽيس االستثسار في السكائغ عغ شخيق تخؽيس -6

التحديغ السدتسخ ىػ ثقافة تختز  ىػ:   (Continuous improvement)التحديغ السدتسخ-خامدا 
بالتحديغ الجائع لغخض استبعاد كل اشكاؿ اليجر مغ كل نذاشات الذخكة . 

(Thawesaengskulthai,2007:11)  

كقت االعجاد بانو الػقت  (Slack,et.al)عخؼ -: (Reduce setup time)تقميل وقت االعجاد -سادسا 
الحؼ تحتاجو التغيخات في الشذاشات كيسكغ تقميمو باساليب كثيخة مثل اختداؿ الػقت السدتغخؽ لمبحث عغ 
السعجات كاالدكات كالتييؤ لمسياـ التي تؤخخ التغييخ في العسميات كاتباع خصػات محجدة لمعسميات الخكتيشية 

ػجج تالى العسل بساكشة اثشاء عسميا ،ك ىػ نقل عسل ماكشة معصمة ،كاالسمػب االخخ في تخؽيس كقت االعجاد 
 :العسل الجاخمي الى الخارجي كىي  ثالثة شخؽ اساسية لتحػيل اعجاد

تحزيخ االدكات الصالح الػحجات اثشاء حخكة الساكشة بجال مغ تخاكسيا كيجب تعجيل االعجاد الخارجي -1
 كيكػف االعجاد الجاخمي لمتجسيع فقط .

 االدكات لعسل اصالح ؾياسي يجعل مغ االعجاد الجاخمي عسمية تجسيع سيمة .ربط -2

 تبديط شحغ كتفخيغ االدكات الججيجة باستخجاـ ادكات سيمة مثل الشاقالت الجكارة . -3
كىػ ايزا الػقت الحؼ تحتاجو العسمية لمتغييخ مغ نذاط الى اخخ ،كباالمكاف تقميرو بسجسػعة اساليب مثل  

ت الحؼ يحتاجو البحث عغ السعجات كاالدكات ،كالتييئة مقجما لالعساؿ التي تدتػجب التغييخ استبعاد الػق
.(Slack,et.al.,2007:477) 

انتاج كحجات كفق الجػدة كالكسيات بأنو كيعخؼ -:(Just in time)االنتاج في الػقت السحجد -سابعا
 (Radisic,2009:4)السصمػبة.
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ادكات االنتاج الخشيق السيسة كىػ تمظ التقشية التي تتع فييا حخكة اعجاد السشتجات كايزا عخفو )دمحم ( بانو احج 
في الػقت السصمػب مسا يؤدؼ الى الخديغ الرفخؼ كالعيػب الرفخية مقابل انتاج الكسيات السصمػبة كبجػدة 

 (2006:324كيسكغ تمخيز اىجاؼ ىحه التقشية الى االتي :)دمحم ,عالية ,

 اؼ عجـ الدساح بالسخفػض .العيػب الرفخية -1

 حجع كجبة انتاج قجرىا كاحج اؼ ال يجػز تجدئتيا .-2

 السجة الدمشية الالزمة صفخ اؼ اف تكػف السػاد جاىدة ال مجاؿ لالنتطار .-3

 عجـ الدساح بالعصالت ,العصالت صفخ . -4

 كقت االعجاد الرفخؼ مشح كقت التييئة .-5

 السخدكف الرفخؼ )ال يػجج خديغ( .-6

 السشاكلة الرفخية .-7

ىػ نطاـ -:  (Lighting and visual control system)نطام االضاءة والديصخة السخئية -ثامشا 
لتحجيج حالة االنتاج في مخكد العسل كتكػف مختمفة فالمػف االخزخ يبيغ انو ال تػجج اية مذاكل ، اما االصفخ 

( كيقرج 114: 2007مغ تػقف العسمية االنتاجية .)عثساف ، يبيغ انو البجفيبيغ انو يجب االنتباه ،اما االحسخ ف
بيا ايزا الديصخة عمى عسمية االنتاج عغ شخيق عخض مخئي لمسعمػمات الخاصة بالعسمية االنتاجية .اذ تػجج 

 ( 25: 2013ىشالظ اضػاء خاصة باستجعاء السدؤكليغ عغ االنتاج .)دمحم ،
نتاج الخشيق ،كمسكغ اف تصبق في كافة مجاالت الذخكة ،كمغ كاجب لمديصخة السخئية اىسية اساسية في تقشية اال

 &Hawkins)جسيع العامميغ االلتداـ كالسذاركة بيا ،كالقجرة عمى فيع كادراؾ ىحه االداة .
Knowledge,2001:18) 

كىي التعخؼ الى عيػب السشتجات الحاصمة بدبب اخصاء -: (Error prevention)مشع االخصاء -تاسعا 
العامميغ كمحاكلة مشعيا ،كاليجؼ مشيا ىػ التخمز مغ كافة العيػب كمخاؾبة جػدة السشتػج 

.(Larsson,2006:13)  
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كىي ايزا شخيقة ميسة لتصبيق الجػدة عشج السرجر ،مغ خالؿ الية عسل بديصة ججا تسشع حرػؿ االخصاء 
ى عسل اساليب امشة مغ الفذل كالعيػب ،كيكػف ذلظ عغ شخيق تصبيق شخؽ لكذف االخصاء كالتي تيجؼ ال

 ( 476:  2012لمحج مغ اخصاء العامميغ .)محدغ كالشجار ،

كىي اشارة اك بصاقة تدتعسل في نطاـ الدحب كتعشي شمب االنتاج اك سحب -: (Kanban)كانبان -عاشخا 
تػػ كسية محجدة لعشرخ محجد مغ السشتجات كتيجؼ بصاقة كانباف بالعسل عمى ضبط االنتاج الستجفق كمد

 ( 464: 2012التخديغ تحت التذغيل بيغ مخاحل العسل داخل الذخكة .)محدغ ك الشجار ،

كىشالظ اسذ عامة لشطاـ البصاقات مرسسة لتدييل ميسة تجفق السػاد مع الديصخة عمى مدتػػ السخدكف 
 -:(Krajewasky,et.al.,2010:308) كسا يأتي كىي   ،كالقػاعج كسا بيشيا

 كػف ليا بصاقة .تكل حاكية يجب اف -1

 خط التجسيع يدحب السػاد مغ خمية الرشاعة التي تجفع االجداء الى خط التجسيع عشج الحاجة الييا .-2

 حاكيات االجداء ال تشقل مغ مكاف التخديغ قبل ارساؿ كانباف الى مكاف االستالـ ليا .-3

كيات السسمػءة بذكل غيخ مختب يجب اف تحتػؼ الحاكيات عمى نفذ العجد مغ االجداء الف استخجاـ الحا-4
 يعيق تجفق السشتجات في خط التجسيع .

مخكر االجداء غيخ السعابة فقط خالؿ خط التجسيع كذلظ لالستخجاـ االفزل لمسػارد كالػقت كىحا يعدز -5
 الجػدة في تقشية االنتاج الخشيق .

  كانباف .االنتاج الكمي يجب اف ال يكػف اعمى مغ الكسية السدسػح بيا في نطاـ -6
يجب تحجيج كسية االنتاج لكل محصة في العسمية االنتاجية بسعجؿ معقػؿ  محجد الدخعة :-حادي عذخ 

 (Capital,2004:16)بالسقارنة مع شمبات العسل كذلظ مغ اجل االنتاج الرحيح في االنتاج الخشيق .
تخػ الباحثة اف اداة خارشة تجفق الؿيسة ىي االكثخ مالئسة مغ بيغ ادكات تقشية االنتاج الخشيق النيا تقزي 
عمى اليجر في االكقات كالسداحة كعجد العامميغ فزال عمى التقميز في مكاف التخديغ بيجؼ تخؽيس 

 التكاليف كرفع الجػدة .
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 (Loading Production Uniform Heijunka)ثاني عذخ _التحسيل السػحج لالنتاج :
تعسل التقشيات الخشيقة بالذكل االفزل عشجما يكػف العبء اليػمي في محصات العسل مػحجا ,يسكغ لمذخكات 

تحقيق عبء عسل مػحج مغ خالؿ تجسيع نفذ الشػع كالعجد مغ الػحجات كل يـػ كىحا سيػجج شمب  الرشاعية
 .(Krajewski et al :2010,321-322)يػمي مػحج في جسيع محصات العسل 

مغ السيع في تقشية االنتاج الخشيق االنتقاؿ الى درجة اعمى مغ عسمية الديصخة مغ اجل الدعي لمحج مغ  
الزياعات كتدػية االنتاج ,اذ تخكد تدػية االنتاج عمة تحقيق مدتػيات انتاج بسعجؿ ثابت ,كيجب اف تكػف 

ة عسميا مغ االجداء كاستعساؿ القػة البذخية يذكل كفػء ,كاذا ججكلة االنتاج سمدمة لكي تشتج الكسية الرحيح
كانت تدػية االنتاج ليدت ثابتة فيحا يؤدؼ الى ضياعات في الػقت العاشل كاشالة فتخة انتطار الدبػف ككمف 

 (Said,2008:8)الخدف .
 
 

 Steps to apply lean production -االنتاج الخشيق : تقشيةخصػات تصبيق  2-1-9
technology    

  :)WWW.L.P.2000:5(يحتاج الى تعديد ثقافة ججيجة كالفائجة مشيا االنتاج الخشيق اف تصبيق تقشية  

 الشطخ لالخصاء بانيا فخصة لمتحديغ .-1

 ال يػجج مانع مغ بعس االخصاء السحجكدة .-2

 ك العامميغ في الذخكة مسا يداعج في كذف االخصاء . كجػد الثقة الستبادلة بيغ االدارة-3

 يع في حميا .دت ىي سبب السذكمة بل ىي التي تدااليجؼ العاممة لي-4

 العسل عمى البحث عغ حل لمسذكمة اكثخ مغ العسل عمى تحجيج كمعخفة مغ ىػ الدبب فييا .-5

-188: 2011: )سعيج ، كسا يأتي خصػات لتصبيق تقشية االنتاج الخشيق كىي كيخػ )سعيج ( اف ىشاؾ سبع
190 ) 

http://www.l.p.2000:5/
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 -ىي :يع عمى ثالثة مدتػيات الخصػة االكلى : يكػف التعم

السدتػػ االكؿ / االدارة العميا : عغ شخيق اعصاء فكخة شاممة عغ التقشية كتعخيفيع بالشتائج التي ستحرل في 
 حاؿ التغييخ .

 : كىع الحيغ يقػمػف باالشخاؼ عمى الخط االنتاجي االكؿ ككادره . السدتػػ الثاني / السجراء التذغيميػف 

السدتػػ الثالث / االيجؼ العاممة في الذخكة : عغ شخيق تقجيع بخامج لتاثيخ ىحه التقشية عمى اعساليع الخاصة 
 ككيؽية تصبيقيا في الذخكة .

 -شخيق :الخصػة الثانية : معخفة امكانات الذخكة لتشفيح ىحه التقشية كذلظ عغ 

) ادارة التقشية ، ادارة التكشػلػجيا ، ثقافة الذخكة ، ادارة االيجؼ العاممة ، التصػيخ ك التجريب ، تختيب مػقع 
 العسل ( .

كتتزسغ بشػد العسل مغ )انذصة ك مياـ ( ، تاريخ البجء ك تاريخ االنتياء ، الخصػة الثالثة : خصة التشفيح : 
 النتاجية .السػارد التي تتصمبيا العسمية ا

 -لتصبيق التقشية كتحتاج الى :ججا ىحه الخصػة ميسة الخابعة : تحجيج مجاؿ التشفيح : الخصػة

 تحجيج العسل الستػقع ك االىجاؼ السصمػبة ليحا السجاؿ ك تدجيل الشتائج يػميا ك مقارنتيا مع الػاقع .-1

 جيجة .تكػيغ فخيق مغ االيجؼ العاممة كتصػيخىع لمعسل عمى التقشية الج-2

 التخكيد جيجا عمى ىحا السجاؿ لغخض اكتذاؼ السذاكل ك معالجتيا .-3

 البحث عغ حمػؿ ليحه السذاكل في ىحا السجاؿ .-4

 دعع التقشيات الحجيثة ليجؼ انجاحيا .-5

 ابالغ االيجؼ العاممة باف التقشية الججيجة جيجة العسل  .-6
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مشيا في مػاجية السذاكل تدجيل جسيع السذاكل التي تحجث في العسمية االنتاجية مع حمػليا لمفائجة -7
 .مدتؿبال

 الخصػة الخامدة : تكػيغ مجسػعة النذصة التحديغ :كيكػف ذلظ عغ شخيق :

 تحجيج معاييخ لؿياس االداء .-1

 جاية .لغخض انجاح ىحه السجسػعة تكػف السذاكل ميسة ك كاضحة في الب-2

 االستسخار في معخفة اداء السجسػعة كمغ ثع تجيد بالسادة السصمػبة .-3

 تػفيخ التصػيخ كالؿيادة الجيجتيغ لمسجسػعة .-4

 تحجيج االىجاؼ كاالكقات السصمػبة لالتساـ لمسجسػعات .-5

كبعجىا ؾياس االداء  يكػف ذلظ عغ شخيق عسل مقاييذ مالئسة لالداءالدادسة : تقييع اداء التقشية : الخصػة
الحالي كمغ ثع تحجيج الفجػة ك معخفة قخار الترحيح السالئع .كتكػف ىحه الخصػة مدتسخة بدبب استسخار التقشية 

. 

مغ الذخكة كعسميا  ءاالتقشية في كافة انحاء الذخكة :في ىحه الخصػة تكػف التقشية جد  الخصػة الدابعة : نذخ
 اليػمي . 
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  معػقات تصبيق تقشية االنتاج الخشيق 2-1-10
Obstacles to the application of the lean production technology        

تتعمق معػقات تصبيق تقشية االنتاج الخشيق بانػاع اليجر السرادفة لمعسمية االنتاجية ،عمى سبيل السثاؿ كقت 
 ( 4:  2019لتحزيخ الديء لالنتاج .)دمحم ،االنتطار كاالنتاج الدائج كاالخصاء غيخ الزخكرية كا

كسا االنتاج الخشيق كىي تقشية اف ىشالظ معػقات تػاجو الذخكة عشج تصبيقيا  (.Cheah,et.al)كسا يبيغ لشا 
 (Cheah,et.al.,2012):  يأتي

 .عجـ التاكج مغ مدتػػ السشتجات السصمػبة -1

 . الدبائغضغػط مغ -2

 ضغػط مغ االدارة العميا .-3

 ضعف التصػيخ ك التجريب .-4

 عجـ كجػد رؤية مذتخكة .-5

تخػ الباحثة اف مغ اىع ما يعيق تصبيق تقشية االنتاج الخشيق ىػ عجـ رغبة الكثيخ مغ العامميغ في الذخكات 
ػد الرشاعية في التصػر كالتسدظ باالنطسة التقميجية خػفا مغ السدتقبل باالستغشاء عشيع ,فزال عغ عجـ كج

 تجريب كتصػيخ لمعامميغ .دكرات 
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 الثانيالسبحث 

 السختكدات السعخفية لتكاليف الجػدة 

لتكاليف ,خرائز ,انػاع(  تعخيف)،اذ يتشاكؿ السختكدات السعخؼية لتكاليف الجػدة  السبحثيتشاكؿ ىحا تسييج :
  . الجػدة

 Quality Concept الجػدة تعخيف 2-2-1
كسيمة ميسة  بػصفيابدبب التصػر االقترادؼ كاختالؼ اذكاؽ الدبائغ اصبح مغ الزخكرؼ االىتساـ بالجػدة  

لتحقيق االىجاؼ التي يربػ الييا الدبػف ،كمغ اىسيا تخؽيس التكاليف كزيادة كل مغ االيخادات كعجد الػحجات 
,اما اذ اف الجػدة مغ كجية نطخ الدبػف تتسثل في السالئسة لالستعساؿ السشتجة ،فزال عغ زيادة قػة السشافدة  ،
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كيسكغ تػضيح كجيات الشطخ لسجسػعة مغ مغ كجية نطخ السشتج )السرشع( ىي السصابقة لمسػاصفات كالسعاييخ 
 الباحثيغ حػؿ مفيـػ الجػدة ككاالتي : 

 ( 11ججول رقع )

  الجػدة لبعس الباحثيغ ( تعخيف) 

 د  اعُ اٌجبؽش /اٌغٕخ /اٌصفؾخ   اٌزؼش٠ف

 -1 (15: 2002)فعً ٚ ٔٛس، . أٙب اٌٛفبء ٌؾبعبد اٌضثْٛ ٚ اٌٛصٛي اٌٝ اثؼذ ِٕٙب

اْ اٌغٛدح رجشص فٟ ا١ٌّّضاد اٌزٟ رؼًّ فٟ رٍج١خ سغجبد اٌضثْٛ اٌّؾذدح 

ثشىً اٚ ثبخش اٚ اٌّمذسح ِٓ عٙخ اٌششوخ ، ٠ّٚىٓ اٌمٛي اْ اٌغٛدح ٟ٘ 

رؾم١ك اٌّغزٜٛ اٌّطٍٛة فٟ اشجبع ؽبعخ اٌضثْٛ  لبث١ٍخ إٌّزظ ػٍٝ

 ظّٓ اِىبٔبد اٌششوخ.

 -2 (175: 2003)عّالٌٟ ،  

اْ اٌغٛدح ٟ٘ ِغزٜٛ االٔغغبَ ث١ٓ رٛلؼبد اٌضثبئٓ فٟ إٌّزغبد ٚ  

 ٚث١ٓ اٌزٛلؼبد .اٌخذِبد ٚادساوُٙ ٌٙزٖ 

(Slack,et.al.,2004:596) 3- 

االعزؼّبي ،دسعخ اٌمجٛي ٌٍّٕزظ ِٓ لجً وّب ػشفٙب  ثبٔٙب اٌّالئّخ ٚلذ 

 اٌضثْٛ ،ٚرطبثك إٌّزظ ِغ ١ِّضاد اٌزص١ُّ ٚاٌّزطٍجبد إٌٙذع١خ .

 2007)اثٛ ص٠ذ ٚ اٌذ٘شاٚٞ ،

:327) 

4- 

ِخ فٟ ؽبعبد اٌضثبئٓ ِٓ ؽ١ش االوزفبء ٚاٌزىب١ٌف ءٚصفٙب ثبٔٙب اٌّٛا

 ٚاٌٛلذ إٌّبعج١ٓ ٌزٍج١خ سغجبد ٚارٚاق اٌضثبئٓ .           

 -5 ( 93: 2014)ػجٛد ٚ ػجذهللا ،

ػشف اٌغٛدح ثبٔٙب اٌّطبثمخ ٌٍّٛاصفبد ٚاالعزؼّبي ٚاٌزٛلؼبد ٌٍضثبئٓ 

 فٟ ١ِّضاد اٌم١ّخ ٚاالداء اٌزٞ ٠ؾٍّٗ إٌّزظ اٚ اٌخذِخ .

 -6 (338: 2016غجٛسٞ ، اٌ)

اٌغٛدح ثبٔٙب أزبط ِٕزظ اٚ رمذ٠ُ خذِخ ٚفك ِؼب١٠ش ٚاعظ ِؾذدح ػشف 

 ِغجمب .

 

(Schroeder,Goldstein,2

018:140) 

7- 

ٚصفزٙب ثبٔٙب وً  (ASQC)اِب اٌغّؼ١خ االِش٠ى١خ ٌعجػ اٌغٛدح 

اٌصفبد ٌٍخذِخ اٚ إٌّزظ اٌزٟ عزفٟ ثؾبعبد اٌضثْٛ ػٕذ اٌششاء اٚ 

 . ػٕذ االعزؼّبي

((Datar,Rajan,2018 74:  8- 

 

 ( 93: 2014.)عبػد كعبجهللا , -: ما ياتيجسيع مفاـيع الجػدة كعمى اختالفيا تجكر محاكرىا االساسية حػؿ 

 تصابق السشتجات لمسػاصفات كالسعاييخ .-1

 قجرة السشتجات عمى تحسل الخرائز كالسدايا .-2
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اجتساعية لمذخكة تسكشيا مغ مة االىجاؼ يختبط بالتسيد كيعصي صػرة ءعشج مقارنة مفيػـ الجػدة مع مال-3
 التقارب مع الدبائغ.

 ليا القجرة عمى تمبية حاجات الدبائغ مغ حيث الكمفة كالػقت كاالسمػب السالئع الحؼ يمبي رغبات الدبائغ .-4

 .تالئع البيئة بعجـ خمقيا اية اثار تزخ بالسجتسع اك االفخاد كالزجيج اك التمػث اك االثار الرحية -5

في الحرػؿ عمى  ائغالدب ات كحاجات اف تعخؼ الجػدة بانيا تمبية رغب جـ يسكغ لمباحثةمغ خالؿ ما تق
  .كالسعاييخ مغ حيث الدعخ كالجػدة  لمسػاصفات  ةمصابق مشتجات 

  Quality development stages -مخاحل تصػر الجػدة : 2-2-2

اصػؿ تاريخية قجيسة ،تخجع الى حزارة الفخاعشة ،كىي كاضحة عمى ما شيجكه مغ معابج كاىخامات اذ  االجػدة لي
رسسػا عمى ججرانيا ،مع مخاعاة الفحز كالؿياس لالعساؿ التي يؤدكنيا . كيخجع كحلظ مفيػـ الجػدة الى حزارة 

الجداءات لحاالت القرػر كاالىساؿ ،اذ كضع اقجـ لػائح  ؽ.ـ.  ( سشة 5000البابمييغ كالسمظ حسػرابي قبل )
كانت الجػدة في اداء االعساؿ كاسمػب الحياة ،كاصبح مغ كاجب السدمع ففي االداء .اما في الحزارة االسالمية 
  (Newton,2006:2)اتقاف العسل السشاط بو الرضاء خالقو .

 : ياتيلقج مخت مخاحل الجػدة بسا 

ضيخت ىحه السخحمة  مع ضيػر الثػرة الرشاعية كامتياز  ( 1946- 1920مخحمة الفحز : بيغ عامي )-1
الػضع االنتاجي مسا استجعى ضخكرة كجػد ادارة تعشى بالتفتير كالفحز لمسشتجات الشيائية كالتاكج مغ تػافقيا 

 ( 31-30: 2007مع السعاييخ كالسػاصفات لتمظ السشتجات .)حسػدة ,

( اذ امتازت بتعسيع عسميات 1960-1946ة بيغ عامي )مخحمة مخاؾبة كضبط الجػدة : ضيخت ىحه السخحم-2
السخاؾبة كالفحز في كافة مخاحل االنتاج ،كالسباب اقترادية بجال مغ تخؾ السشتج السعاب الحؼ تعخض لمخمل 
داخل العسمية االنتاجية ليػاصل تمقي الؿيسة السزافة كاالنتطار لمسخحمة االخيخة فانو مغ االفزل عدلو مباشخة 

 (13-2000:8رل فييا الخمل. )مشرف،السخحمة التي ح في نياية
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( ،ثع تصػر ليأخح االسمػب الفعاؿ في 1956مغ عاـ ) أة :اف التفكيخ في ىحه السخحمة بجمخحمة تاكيج الجػد-3
الخقابة عمى الجػدة ،كؼيسا بعج اعتسجت عميو ادارة الجػدة الذاممة . اف ىحه السخحمة تتزسغ عسمية التخصيط 
لمجػدة كدراسة تكاليف الجػدة كمقارنتيا مع الفػائج السؤمل تحريميا عشج تصبيق تاكيج الجػدة .)عبػد كعبجهللا 

،2014 :99) 

مخحمة ادارة الجػدة الذاممة :ىي نتاج عغ السخاحل الدابقة ،اذ انيا مخحمة االدارة االستخاتيجية لمجػدة ،كتسثل -4
تصػرا متقجما في ادارة الجػدة الذاممة التي تعتسج عمى استعساؿ الجػدة في السشافدة مغ خالؿ بشاء فمدفة كثقافة 

 ( 3: 2007سدتػيات االدارية .)بغ نايف ،لمجػدة داخل االفخاد في الذخكات كبكل ال

 The Relationship between Quality and العالقة بيغ الجػدة و التكاليف 2-2-3
Costs  :- 

الكمف  كال سيساالجػدة السشخفزة تؤدؼ الى االرتفاع في انػاع محجدة مغ التكاليف التي تتحسميا الذخكة ، 
 ( 2009،  اخخكف صائي ك الج ك االختبار كغيخىا . )الستختبة عمى الػحجات السعابة ككمف اعادة االنتا

%( مغ السبيعات 40-20اف كمف ترحيح االخصاء كالعيػب تكػف ندبتيا بيغ )عمى  ( Gryna)كقج اكج 
.(Gryna,1980:52) 

اف الجػدة السختفعة يشتج عشيا انخفاض في الكمف ، كىي بجكرىا تدتيجؼ عشاصخ مختمفة  ككحلظ اشيخ الى 
مثل )الدكخاب ، اعادة العسل ، الػقت ، الزساف ك الذكاكػ ، االختبار ك الفحز (، كاثخ التخؽيس عمى ىحه 

ات ، صػرة الذخكة ، السجاالت ىػ االرتفاع في االنتاج ، اسعار مشخفزة ك تشافدية ، ارتفاع في كسية السبيع
 (Slack,1998:668)مسا يشعكذ ايجابيا عمى االيخادات .

اف عالقة تكاليف الجػدة تكػف شخدية مع الجػدة ، فكمسا زاد االىتساـ بالجػدة زادت تكاليفيا مع زيادة الجػدة 
ػحجات السعابة .كتكػف العالقة عكدية بيغ الجػدة ك تكاليفيا عشجما يشخفس االىتساـ بالجػدة ، ك تدداد ال

)كاشئة الجػدة ( يشتج عشيا تكاليف جػدة مختفعة سػاء تع التعخؼ عميو قبل اك بعج تدمسو مغ قبل الدبػف . 
 ( 128:  2014ػد ك عبجهللا ، )عب
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تدعى الكثيخ مغ الذخكات الرشاعية الى االنتاج بتكاليف مشخفزة ك بجػدة مختفعة مسا يجفعيا الى اف تخكد 
عمى مذاركة االيجؼ العاممة ، كاستخجاـ اساليب حجيثة في تصػيخىع ك تجريبيع لغخض اتساـ االعساؿ بكفاءة 

القريخ عمى اف تحقق رضا الدبائغ في مختفعة ، ك تحقيق االىجاؼ الصػيمة السجػ ، كتخضى بالخدائخ لمسجػ 
  ( 69-68:  2017شجار ك جػاد ، الالسجػ الصػيل . ) 

 -:  The Concept of Quality Costs تكاليف الجػدة تعخيف 2-2-4

السشتجات كايزا لغخض كدب عمى جػدة سحافطة العادة باإلنفاؽ الزخكرؼ بيجؼ  الػحجة االقتراديةتقػـ 
رضا الدبػف ،كالحفاظ عمى مخكدىا السالي كالتشافدي ، ك يسكغ تػضيح كجيات الشطخ لسجسػعة مغ الباحثيغ 

 : يككسا يأتحػؿ مفيـػ تكاليف الجػدة 

 

 

 

  ( 12ججول رقع ) 

 تكاليف الجػدة لبعس الباحثيغ ( تعخيف)

 اٌزؼش٠ف اعُ اٌجبؽش /اٌغٕخ /اٌصفؾخ د

ف رىب١ٌف اٌغٛدح ثبٔٙب اٌزىب١ٌف اٌالصِخ ٌضجبد اٌّغزٜٛ ػش ( 479:  2006)ِؾغٓ ٚ إٌغبس،  -1

 اٌّطٍٛة ِٓ عٛدح إٌّزظ فٟ اٌششوخ .

2- (Horngren,et.al.,2006:661)  ِغّٛػخ اٌزىب١ٌف اٌزٟ رزشرت ػٓ أزبط ِٕزغبد ٟ٘

 ٚخذِبد ال رز١ّض ثبٌغٛدح اٌّطٍٛثخ .

-328: 2007، )اثٛ ص٠ذ ٚ اٌذ٘شاٚٞ -3

329) 

رعُ اٌزىب١ٌف اٌزٟ رّٕغ رمذ٠ُ إٌّزغبد ثّغزٜٛ ِٕخفط ، 

اٚ ٟ٘ اٌزىب١ٌف اٌّزشرجخ ػٍٝ سداءح اٌغٛدح فٟ اٌغٍغ 

 .ٚاٌخذِبد

4- (Hilton,2009:514) اٌغٛدح ٌٍّٕزغبد اٚ  رمَٛ اٌششوخ ثغضء ِٓ اػّبٌٙب ثأداسح

اٌخذِبد ِغ ل١بط وٍف اٌغٛدح ٚظجطٙب ٚارخبر وبفخ 

 االعشاءاد اٌالصِخ ٌزصؾ١ؼ اٌخطأ ٚاٌفشً فٟ اٌغٛدح.  
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5- (Jablonsk,2010:10)  ٜأٗ ِٓ اٌعشٚسٞ ؽصش رىب١ٌف اٌغٛدح ٚعّؼٙب ٠ٚش

ٚػضٌٙب ػٓ ػٕبصش اٌزىب١ٌف االخشٜ اٌزٟ ػٍٝ ؽغبة 

ٚاالداس٠خ ٚاالٔزبع١خ( ٌىٟ رؾًٍ  اٌششوخ)اٌزىب١ٌف اٌزغ٠ٛم١خ

 ٠ٚزؾىُ ثٙب ثغٌٙٛخ.

6- (Crandall,2010)  ػشفزٙب(APICS)  ثبٔٙب اٌىٍف اٌى١ٍخ اٌزٟ رشرجػ ثٕشبغبد

اٌٛلب٠خ ٚاٌزؾغ١ٓ ِٓ اٌغٛدح فٟ وً الغبَ اٌششوخ لجً ٚ ثؼذ 

 ٚاصٕبء اٌؼ١ٍّخ االٔزبع١خ .

7- (Crosson,Needles,2011:520)  ثبٔٙب اٌزىب١ٌف اٌّشرجطخ ِغ رؾم١ك اٚ ػذَ رىب١ٌف اٌغٛدح

 رؾم١ك اٌغٛدح فٟ اٌخذِبد اٚ إٌّزغبد .

 ( 108: 2014)ػجٛد ٚػجذهللا ،    -8

 

أٙب ِغّٛع اٌزىب١ٌف اٌّعبفخ اٌٝ إٌّزظ اٚ اٌخذِخ اٌزٟ 

رزؼٍك ثزؾذ٠ذ ِغزٜٛ اٌغٛدح فٟ إٌّزظ ٚاٌزؾىُ ثٗ ِٚؼشفخ 

ضثْٛ ِغ رىب١ٌف اٌزٛافك ١ٌّّضاد إٌّزظ ِغ سغجبد اٌ

 .االخالي اٌزٟ رؾصً ثغجت ػذَ رٍج١خ ؽبعخ اٌضثْٛ 

 ( 59:  2017ٕغبس ٚ عٛاد ،اٌ) -9

 

وٍف اٌغٛدح ٟ٘ إٌفمبد اٌزٟ رذفؼٙب اٌششوخ ِمبثً أزبط 

 عٍغ ٚ خذِبد ٚفمب ٌّزطٍجبد اٌضثْٛ ٚرٛلؼبرٗ .

 (98: 2018ذفبػٟ ٚ اٌخٍف ،اٌ) -10

 

اٌزٟ ؽصٍذ العً رمذ٠ُ رؼشف رىب١ٌف اٌغٛدح ثبٔٙب اٌزىب١ٌف 

)رىب١ٌف  إٌّزغبد ٚاٌخذِبد ثؾغت سغجخ ٚغٍت اٌضثْٛ

إٌّغ ٚ اٌزم١١ُ (،ٚاٌزىب١ٌف اٌزٟ رؾصً ثغجت سداءح اٌغٛدح 

 (مذِخ اٌٝ اٌضثْٛ )رىب١ٌف اٌفشًفٟ إٌّزغبد ٚ اٌخذِبد اٌّ

 

بانيا مغ كجية نطخ الدبػف ككفق التعاريف الدابقة لتكاليف الجػدة يسكغ اف تعخؼ الباحثة تكاليف الجػدة 
 كالسسيدات الخغباتج كفق السدتػػ السصمػب مغ حيث ػ لكي يكػف السشت الػحجة االقتراديةالتي تجفعيا  التكاليف

الػحجة االقترادية اما مغ كجية نطخ السشتج )السرشع ( فيي التكاليف التي تجفعيا  ,كالجػدة كالدعخ السشاسب
كالسػاصفات فزال عغ تخؽيزيا تكاليف الجػدة لمحج السدسػح بو  لكي تكػف السشتجات مصابقة لمسعاييخ 

  كتحقيق السشافدة في الدػؽ .
 -:  The Importance of Quality Costsاىسية تكاليف الجػدة  2-2-5

تؤدؼ الى تحديغ جػدة السشتج عغ شخيق معخفة مػاشغ الفذل  اذ انياىشاؾ اىسية في دراسة تكاليف الجػدة 
كمرادر حجكث العيػب عغ شخيق اتباع االدكات االحرائية ، مصابقة السشتجات ك الخجمات لمخرائز 
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خكة .كلغخض كدب رضا الدبػف السصمػبة مغ قبل الدبػف كباالمكاف اف يكػف ليا االثخ في نجاح اك فذل اية ش
كتحقيق الخبح السصمػب يتػجب عمى الذخكة تشطيع الشذاشات االدارية ك الفشية التي تؤثخ عمى جػدة السشتػج 

شجار ك الكايزا تػجيو العامميغ باالبتعاد عغ االخصاء قجر االمكاف كذلظ باستخجاـ الصخؽ العمسية الحجيثة . )
 ( 59: 2017جػاد ، 

 (4:  2005خشاؽ ك الخبيعي ، الكاليف الجػدة يحقق االتي :) اذ اف كجػد ت

)ؾيادة االستثسارات السختبصة باالنذصة الخقابية ك الػقائية ، حرخ تكاليف عجـ السصابقة ، التعخؼ عمى كفػرات 
 انذصة الذخكة( .

 -كاالتي :(مسيدات ؾياس تكاليف الجػدة مغ كجية نطخ االدارة في الذخكة  713:  2009كحجد )عبػد ، 

تدتخجـ تكاليف الجػدة في عسمية الخقابة عغ شخيق تػضيح ما نفح مغ مخصصات كضعت مدبقا لمحرػؿ -1
 عمى الجػدة السصمػبة  .

تداعج تكاليف الجػدة في ؾياس الكفاءة في تشفيح البخامج الخاصة بزبط الجػدة كىي اداة لسعخفة مػاشغ -2
 صيط لمدمع ك الخجمات ذات الجػدة العالية .كسيمة لمسداعجة في التخ تعجالزعف كايزا 

تذسل تكاليف الجػدة عمى عشرخؼ )الكمفة ك الجػدة ( كىسا مغ عػامل الشجاح االساسية االربعة )الكمفة ، 
 ( 30:  2010،  ثيحجيالالجػدة ، الػقت ، االبتكار (في الذخكة . )

تكاليف الجػدة ليا االثخ بتقميل الخدائخ السالية عغ شخيق بحؿ الجيج في سبيل الحفاظ عمى الدبائغ كتقميل 
  (Cokins,2006:45)السشتجات السعيبة كالحج مغ ضعف الكفاءة . 

 

 

 

 -:  Types of Quality Costsانػاع تكاليف الجػدة  2-2-6
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تكاليف الجػدة ىي تكاليف تشفق لغخض مشع السشتجات مغ اف تكػف كاشئة الجػدة ، كقج صشفت الى السجاميع 
 -: االتية

 Prevention costs  -:تكاليف السشع   -1

عخفيا )ىػرف كخف( بانيا التكاليف التي تشفق لسشع حجكث مشتجات ليدت ضسغ الخرائز السصمػبة .)ىػرف  
 (. 1239, 1996كخف كاخخكف :

كىي ايزا التكاليف التي تشفقيا الذخكة لسشع كصػؿ السشتج ردؼء الجػدة الى الدبائغ ،كىػ ىجؼ ادارة الجػدة  
 (Peimbert,et,al.,2016:6)الذاممة لمعسل بالرػرة الرحيحة .

ككصفت بانيا مغ اىع االساليب في تقميل تكاليف الجػدة ، مع بقاء الجػدة في السشتج ، ىي مشع حرػؿ اية  
اشكاالت مشح البجاية ، كىحا ىػ السصمػب في ىحا الشػع مغ تكاليف الجػدة .كتتعمق ىحه التكاليف بشذاشات 

-342: 2016.)الجبػرؼ ,الالت ك السػاد يجؼ العاممة ك ااقداـ الجػدة ك الخقابة االحرائية كالتي تذسل اال
346) 

الى تكاليف السشع قائال بانيا التكاليف التي تتحسميا الذخكة لسشع انتاج )مشتجات ك   (Stevenson)كاضاؼ
 (Stevenson,2018:385)خجمات( معابة ك ليدت ضسغ الخرائز السصمػبة .

شفة لمػقاية مغ الجػدة السشخفزة في الدمع ك كسا عخفت ايزا بانيا التكاليف التي تشفق عمى االعساؿ السر
 ( 28: 2008الخجمات .)جاسع ،

بانيا التكاليف التي تتحسميا الذخكة لمحفاظ عمى السشتج كعجـ كصػلو الى الدبػف  (Peimbert)كعخفيا ايزا 
  (Peimbert,et.al,2016:6)بالجػدة السشخفزة .

ىي تكاليف تشفق لسعخفة الػحجات السشتجة غيخ الستػافقة مع  -:  Appraisal costsتكاليف التقييع -2
 ( 1239: 1996الخرائز السصمػبة . )ىػرنكخف ، 



54 
 

، كىي التكاليف التي تسشع حرػؿ السعاب في السشتجات ،  الفحز كاالختباركعخفت ايزا بانيا تكاليف 
كافزل الصخؽ ىي التعخؼ عمى السعاب مبكخا .كتشفق ىحه التكاليف لحرخ السشتج السعاب قبل شحشو الى 

 (346-2016:342)الجبػرؼ ,الدبػف . 

كحلظ عخفت بالتكاليف الخاصة بفحز السشتج لكي يمبي حاجات ك رغبات الدبائغ 
(Kaplan,et.al,2012:269).  

مصابقة لسعاييخ الجػدة  التي تجفع لمتاكج باف السشتجاتبانيا التكاليف  ( Drury)كعخفيا 
.(Drury,2003:901) 

ىي تكاليف تشفق لسعخفة الػحجات السعابة مغ -:  Internal Failure costsتكاليف الفذل الجاخمي -3
 ( 1239: 1996ك اخخكف ، السشتجات قبل تدميسيا الى الدبائغ .)ىػرنكخف 

متو لمخرائز السصمػبة ءتي تشفق عشج فذل السشتج كعجـ مالكعخؼ )الجبػرؼ ( تكاليف الفذل بانيا التكاليف ال
. كىي عمى نػعيغ داخمية اك خارجية . كتكػف داخمية عشجما يتع حرخ السشتج السعيب اثشاء عسمية التقييع كالتي 

 ( 346-342:  2016.)الجبػرؼ ,لتي لع تسشع مغ الحجكث تتع عغ شخيق االخصاء في االنتاج ا

كاشيخ الييا ايزا بانيا التكاليف التي تشفق لغخض حرخ السشتجات السعابة اثشاء عسمية التقػيع . 
(Garrison&Noreen,2000:895) 

ىي ايزا التكاليف التي تجفعيا الذخكة عشج اكتذافيا السشتجات غيخ السصابقة لمسػاصفات قبل كصػليا لمدبػف ك 
 (  329:  2007.)ابػ زيج كالجىخاكؼ ،

 ( 75:  2009شعيسي ك اخخكف ، الكىي التكاليف التي تجفعيا الذخكة قبل تدميع السشتج الى الدبػف .)

 -:  External Failure costsتكاليف الفذل الخارجي -4

تشفق بعج معخفة الػحجات مغ السشتجات السعيبة كبعج اف تع تدميسيا الى الدبائغ الفذل الخارجي تكاليف  اف
 ( . 1239:  1996.)ىػرنكخف كاخخكف ،
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:  2014تشفق ىحه التكاليف عشج كصػؿ السشتج الى الدبػف بالذكل غيخ السصمػب .)عبػد كعبجهللا ، كايزا
113) 

عخفيا )الجبػرؼ ( بانيا التكاليف التي تشفق بدبب تدػيق مشتجات معابة ليدت ضسغ الخرائز  ككحلظ
تجاه  أت لاللتدامات القانػنية التي تشذالسصمػبة ، مزافا الييا نفقات الريانة ك الزساف بعج البيع ككافة الشفقا

 ( 346-342:  2016)الجبػرؼ ,الذخكة مغ قبل العسالء .

ي تشفق لغخض ترحيح االخصاء التي قج ترل لمدبػف في السشتجات السعيبة كمعالجة الذكاكػ كىي التكاليف الت
 (  55:  2010.)مقمج ، 

كتذسل تكاليف الفذل الخارجي عجة انذصة ىي : )تكاليف التقاضي ، تكاليف الزساف ، تكاليف شكاكػ الدبائغ 
 (Slack,et.al,2010:511) ( . الستزخريغ ، فقجاف شيخة السحل التي تؤثخ عمى الذخكة مدتؿبال

كصشفت انذصة تكاليف الفذل الخارجي الى : )السػاد ك االجداء السعجلة ، الػقت الزائع في كذف االخصاء  
. الػقت بدبب معالجة االخصاءضياع تكاليف السػاد الخاـ ك الدكخاب ،كمعالجتيا يؤدؼ الى ضعف التخكيد ، 

 (32:  2014)حسػدة ،

التكاليف التي تشتج مغ السشتجات غيخ السصابقة لمخرائز اك رغبة الدبػف ، كتع العمع بيا بعج ككحلظ ىي كل 
  ( 2:  2005حخبي ، التجييد الدبػف بالسشتج . )

كحدب اراء بعس الباحثيغ يسكغ تقديع تكاليف الفذل الخارجي الى ضاىخة كمخؽية اذ اف الطاىخة يسكغ تتبعيا 
اما السخؽية فال يسكغ تتبعيا اك ؾياسيا  مغ اجسالي تكاليف الفذل الخارجي , %10كؾياسيا كتذكل ما يقارب 

 % مغ اجسالي تكاليف الفذل الخارجي.90كتذكل ما يقارب 

 ( 62-61: 2017شجار كجػاد ،ال: ) االتيةكصشف )الشجار ك جػاد ( تكاليف الجػدة الى االصشاؼ 

 -كمفة الزبط كتذسل :-1
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تختز بعسميات االختبار كالفحز لمتأكج مغ اف السشتج ضسغ الخرائز  ىي تكاليف -كمف التقييع :-
السصمػبة ، كتتع السصابقة لمسػاد باستخجاـ االختبار في العسميات االنتاجية كحتى السخخجات نياية االنتاج مثل ) 

 الفحز ك االختبار لمسػاد ، تقػيع السخدكف الحفاظ عمى ادكات الؿياس ( .

كاليف تختز بسشع االنحخاؼ في الجػدة قبل اف يحجث عغ شخيق معالجة الخصأ الحؼ ىي ت -كمف الػقاية :-
ىي ) تكاليف تخصيط لمجػدة ، تصػيخ ك تجريب االيجؼ العاممة ، ترشيف البيانات  ات معيبةيؤدؼ الى مشتج

 كتقاريخ الجػدة ( .

 -كمف الفذل كتذسل :-2

معيبة نتيجة عجـ كصػؿ السشتجات الى الجػدة السصمػبة ىي التي تشفق عمى مشتجات -تكاليف الفذل الجاخمي :-
، كيتع معخفتو قبل تدميع السشتج الى الدبػف ، مثل ) تكاليف اعساؿ غيخ ميسة ، استخجاـ مػاد غيخ جيجة ، 

 تكاليف التػقفات ، كمفة تخؽيس سعخ السشتج  ( .

اؿ االنتاج مثل ) صيانة السػاد ، ىي التي تشفق بدبب مشتجات معيبة قبل اكتس-تكاليف الفذل الخارجي :-
 شكاكػ ، ضساف ، التدامات قانػنية ، مػاد مدتخجعة ، السخدكدات (.

: )عبػد  االتيةاذ اف تكاليف الجػدة مغ اىع شخكط تصبيق ادارة الجػدة الذاممة كقج صشفت الى االصشاؼ 
 (111: 2014كعبجهللا ،

 كة الجل الحفاظ عمى السشتجات بالخرائز السصمػبة .تكاليف الخقابة ك الفحز :كىي التي تشفقيا الذخ -1

تكاليف خمل السشتجات :كىي التي تشفق لغخض مصابقة السشتجات التامة الرشع مع السشتجات غيخ السصابقة -2
 السدتػػ السثالي لشفقات الديصخة الشػعية . يعجلمخرائز السصمػبة كاقل حج لمتكاليف الكمية 

 (Hilton,2011:519)لى صشفيغ ىسا : تكاليف الجػدة ا ككحلظ صشفت

 كمفة الجػدة السمسػسة :كىي )كمفة الػقاية ، كمفة التقػيع ، كمفة الفذل الجاخمي ، كمفة الفذل الخارجي (.-1
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كمفة الجػدة غيخ السمسػسة )الخؽية (:كىي الكمف التي تختبط بالسشتج ذك الجػدة الخديئة كالتي يشتج عشيا -2
  الدػؾية كعجـ رضا الدبػف . تخؽيس السبيعات كالحرة

 

 

 

 

 

 ( 4شكل ) 

 )تكاليف الجػدة الكمية (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغذٌة الراجعة 

 بعد االنتاج  بعد البٌع  خالل االنتاج                  لبل االنتاج 

 تكالٌف المنع 

 تكالٌف التمٌٌم 

 تكالٌف الفشل الداخلً 

تكالٌف الفشل 

 الخارجً 
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Source: (Kinney ,Michael R., Prather-Kinsey ,Jenice & Raiborn, Cecily A.(Cost  

Accounting :Foundations and Evaluation ),6th ed.,Thomson South-Western, USA, 
2006,p:666). 

تحجث قبل كاثشاء كبعج فكبحدب ىحا الذكل اف تكاليف السشع تحجث قبل كاثشاء االنتاج ، اما تكاليف التقييع 
تحجث اثشاء االنتاج كبعجه ،كلكغ قبل تدميع السشتج الى الدبػف ،كتكاليف الفذل النتاج ،كتكاليف  الفذل الجاخمي ا

ػ كجػد تغحية راجعة بامكانيا تػفيخ معمػمات ميسة الخارجي تحجث بعج استالـ السشتج مغ قبل الدبػف ،اذ نخ 
 ( 48: 2011داممي ,التداعج في اتخاذ القخار الخاصة بتخؽيس اك زيادة تكاليف الجػدة .)

)الجبػرؼ مغ خالؿ ترشيف المثمة انػاع  تكاليف الجػدة باالمكاف اف نحكخ بعس مشيا كحدب الججكؿ التالي : 
,2016 :342-346) 

 

 ( 13ججول رقع ) 

 )امثمة عغ انػاع تكاليف الجػدة (

 االمثمة  انػاع تكاليف الجػدة
تكاليف ىشجسة الجػدة ، تكاليف قياس السعجات و رقابة الجػدة ، تكاليف ) تكاليف السشع -1

االيجي العاممة في اقدام الجػدة ، تكاليف ارشاد فشي  و تاىيل تصػيخ
لمسجيديغ ، تكاليف ىشجسة العسميات و الترسيع ، تكاليف تقػيع السػرديغ ، 

 تكاليف الخقابة و الديصخة عمى انذصة السشع ، .....(.
 )تكاليف فحز السػاد السدتمسة مغ السجيديغ ، تكاليف الكيخباء و الساء  تكاليف التقييع -2

السدتخجمة في اقدام الفحز ، تكاليف فحز االنتاج تحت الترشيع ، 
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تكاليف فحز السشتج التام ، استيالك معجات الفحز ، صيانة معجات 
 الفحز ، ....(.

تكاليف اعادة االختبار والفحز لمسشتجات السعاد ترميحيا ، صافي تكاليف ) تكاليف الفذل الجاخمي-3
ياع الػقت بدبب مذاكل الجػدة ، خدارة بيع السعاب او الدكخاب ، تكاليف ض

بدبب االنتاج السعاب ،  السشتجات السعابة ، تكاليف استخجام بخامج الحاسػب
.)...... 

تكاليف الفذل -4
 الخارجي

)كمفة الػحجات السدتخجعة والسدسػحات نتيجة مذاكل الجػدة ، كمفة تجييد  
الزسان ، نفقات ما بعج البيع ، خدارة السبيعات نتيجة رداءة السشتجات ، 

 كمفة االلتدامات القانػنية تجاه الذخكة ، .....(.
 

 Quality Costs Not Shown(  السخفية) غيخ الطاىخةتكاليف الجػدة  2-2-7
(Hidden): 

تكػف غيخ محجدة . كمغ الػاجب االىتساـ بيحه  ىي تكاليف تكػف مدتتخة كمغ الرعب معخفتيا ك ؾياسيا ، النيا
التكاليف كعجـ اىساليا بدبب ارتفاعيا ك اىسيتيا بالشدبة لمذخكات ، كمغ الزخكرؼ معالجتيا لتحقيق كفػرات 
مالية لرالح الذخكة . مثاؿ عمى ىحه التكاليف )تكاليف اعادة الترسيع بدبب الجػدة السشخفزة ، السبيعات 

اعادة انتاج الػحجات لعجـ مالئستيا متصمبات الدبػف ، تكاليف السشتجات الستيالكة غيخ السبمغ  السفقػدة ، تكاليف
 ( Campanella,1999 :12)عشيا  (. 

شتج عشيا خيبة االمل كعجـ الخضا لجػ الدبائغ ، مسا يشعكذ تبانيا تمظ التكاليف التي  (  Park)كسا كصفيا 
الذخكة الديئة لجػ الدبائغ مسا يؤدؼ الى تكػيغ فخصة ضائعة سمبا عمى حرة الذخكة في الدػؽ ، سسعة 

.(Park,2003:125) 

% ىي 10% مغ تكاليف الفذل الخارجي ىي مخؽية )مدتتخة ( ك90اف  ( Omachonu &Ross)كيخػ 
مثل )تكاليف اعادة الترشيع ، الدكخاب ، االختبار ، ضساف الجػدة ، مخدكدات تحت الزساف ضاىخة 

.)(Omachonu &Ross, 2004:210) 
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كذكخت ايزا امثمة عمى تكاليف الجػدة غيخ السباشخة مثل )فقجاف الثقة بسشتجات الذخكة ، الشقز في السبيعات 
 (65: 2017شجار كجػاد ،البدبب شكاكػ الدبائغ ، رداءة سسع الذخكة ( . )

    -كيتػجب عمى الذخكة االىتساـ بكمف ضبط الجػدة لدببيغ ىسا :

 .                                                بط الجػدة تؤدؼ الى اختفاء تكاليف الفذل بالتجريج عشج االىتساـ بيا تكاليف ض -1  

 تكاليف ضبط الجػدة تحسل الذخكة تكاليف اقل مغ تكاليف الفذل .-2

كمعخفة السذاكل التي كيسكغ حرخ التكاليف غيخ الطاىخة اك القزاء عمييا عغ شخيق تتبعيا بالذكل الرحيح 
 (Sailaja,et.al,2015:23)تؤدؼ الييا كمحاكلة ايجاد الحمػؿ السشاسبة لتمظ السذاكل .

 Objectives and advantages of اىجاف ومسيدات قياس تكاليف الجػدة 2-2-8
measuring quality costs :- 

                                                           -اوال/ اىجاف قياس تكاليف الجػدة :
اف ؾياس تكاليف الجػدة تيجؼ الى تحجيج كمعخفة التكاليف التي تكمف الذخكة حاليا بدبب الجػدة ، كالعسل 
عمى تقميل ىحه التكاليف عغ شخيق استخجاـ االسمػب الحكيع الشكاؿ تكاليف الجػدة . كقج تبيغ في الػقت 

ي انو باالمكاف التقميل مغ تكاليف الفذل الجاخمي كتكاليف الفذل الخارجي عغ شخيق الديادة في كمف الحال
الػقاية ، كاف تحديغ العالقة مع السػرديغ ، كتحديغ ترسيع السشتػج ، كتحديغ الخقابة عمى االنتاج ، يؤدؼ ذلظ 

 (    126-125:  2014الى انخفاض كبيخ في كمف التقػيع ايزا . ) عبػد كعبجهللا ، 

 ( 150: 2003كدع ,الكركد )الكدع ( عمى اىجاؼ تكاليف الجػدة التالية : )

 التاكيج باف التحديغ مسكغ في العسمية االنتاجية .-1

 البياف باف انذصة االعساؿ في ترحيح االخصاء ىي ضخكرية .-2

                                                                                                               تخكيد جسيع السدتػيات االدارية في الذخكة عمى العامل االقترادؼ .-3
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 ( 32: 2014: )حسػدة ، ما يأتيكسا اشيخ الى اىجاؼ تكاليف الجػدة بانيا 

 تشاسب الدعخ مع امكانيات الدبػف .-1

 كفاءة السشتػج بحدب ما تكػف متصمبات الدبػف .-2

 كجػد اتراؿ بيغ الدبػف كالذخكة اك مقجـ السشتج .-3

 عسخ افتخاضي شػيل لمسشتج .-4

 تحقيق رغبة الدبػف كتمبية حاجاتو كالػصػؿ الى ابياره .-5

 التخؽيس مغ اجخاءات العسل الختيبة كاالخترار في الػقت كالتكاليف .-6

 تخؽيس تكاليف االنتاج كالػصػؿ الى الدعخ السشافذ لمسشتج .-7

 تػفخ السشتج في الدػؽ كالديػلة في الحرػؿ عميو .-8

 ق قانػف مشطسة التجارة الجكلية .التػافق مع الستصمبات كالسعاييخ  كف-9

كتخػ الباحثة اف مغ اىع اىجاؼ تكاليف الجػدة ىي الخقابة عمى السشتجات في اف تكػف شبق السػاصفات التي 
 اليجر كالزياع الحاصل في الػحجة االقترادية .يصمبيا الدبػف فزال عغ استبعاد كافة اشكاؿ 

                                                         -ثانيا/ مسيدات قياس تكاليف الجػدة :

تخكد تكاليف الجػدة عمى االىتساـ بكيؽية تخؽيس التكاليف لجعل الجػدة مشخفزة ، كاحيانا تدتبعج مقاييذ  
تكاليف الجػدة بعس الكمف السيسة التي تكػف صعبة الؿياس مثل اثخ انخفاض الجػدة عمى شيخة السحل . اذ 

ذخكعات لتحديغ الجػدة ، مع االخح بعيغ اف مقاييذ تكاليف الجػدة السالية ىي شخيقة نافعة لمسقارنة بيغ الس
 (  141:  2014االعتبار االكلػيات في التقميل مغ التكاليف . ) عبػد ك عبجهللا ، 

 1996كبيغ )ىػرف كخف كاخخكف ( اف مسيدات ؾياس تكاليف الجػدة ىي كالتالي : )ىػرف كخف كاخخكف ,
:1253  ) 



62 
 

بػاسصة مقارنة كمف كمشافع بخامج تحديغ الجػدة الستشػعة  اف ؾياس تكاليف الجػدة يداعج عمى حل السذاكل-1
 كالتخكيد عمى االكلػيات لمتقميل مغ التكاليف .

تكاليف الجػدة تػفخ مؿياس كحيج الداء الجػدة لتقػيع عسمية التبادؿ بيغ كمف السشع ,كمف التقػيع ,كمف -2
 الفذل الجاخمي ,كمف الفذل الخارجي .

 كاالىتساـ مغ قبل االدارة عمى تكاليف الجػدة السشخفزة . ثبات السحاسبة االدارية-3

كتخػ الباحثة اف مغ اىع مسيدات ؾياس تكاليف الجػدة ىي في معخفة ندبة تكاليف السشع كالتقييع الى تكاليف 
الجػدة الكمية اذ اف االنفاؽ عمى ىحيغ الشػعيغ يؤدؼ الى تخؽيس تكاليف الفذميغ الجاخمي كالخارجي فزال عغ 

 تخؽيس في تكاليف الجػدة الكمية .ال

 -:  Measures of total quality costs الذاممةمقاييذ تكاليف الجػدة  2-2-9

يسكغ القػؿ باف مقاييذ تكاليف الجػدة الكمية يجب اف تالئع اىجاؼ الذخكات الرشاعية ، كتكػف عمى نػعيغ 
تقشية االنتاج الخشيق بالذكل الرحيح كاعصاء الذخكة مقاييذ مالية ك مقاييذ غيخ مالية لجعع الذخكة في اتباع 

 صػرة كاممة ك كاضحة عغ ىحه التقشية .

                                -:   Financial Measures of Total Quality Costs الذاممةاكال/ السقاييذ السالية لتكاليف الجػدة 
)العائج عمى السبيعات ، العائج عمى -لسعخفة اداء الذخكة تدتخجـ مقاييذ مالية لتكاليف الجػدة كىي : 

تكاليف الجػدة بيحه  االستثسار ، الؿيسة االقترادية السزافة ، الجخل الستبقي ( كذلظ عغ شخيق معخفة عالقة
 (  114:  2013 سخكر ك صالح ،( السقاييذ . 

اذ اف تكاليف السشع ك التقػيع كالفذل الجاخمي ك الفذل الخارجي ىي مثاؿ لمسقاييذ السالية الداء الذخكة 
                       (Needles,et.al,2002:1163)الرشاعية ، كاف انػاع تكاليف الجػدة االربعة ىي مقاييذ مالية لالداء . 

                               -:  Financial Measures of Customer Satisfactionالسدتيمظ  _السقاييذ السالية الرضاء
اف كمفة الفذل الخارجي عمى سبيل السثاؿ )السصالبات القانػنية ، االرباح الزائعة عمى السبيعات السفقػدة ، 

ت مالية لمشقراف رضا السدتيمظ ، كمفة االصالح في فتخة الزساف ، ىبػط اسعار السشتج السباع ( تسثل مؤشخا
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حاجات ك رغبات السدتيمكيغ  ككلكغ ىحه السقاييذ السالية ال تبيغ السجاالت التي تحتاج الى تحديغ السشتج ، 
 ( 144:  2014في السدتقبل كلتمظ االسباب استخجمت السقاييذ غيخ السالية . ) عبػد ك عبجهللا ، 

 Nonfinancial Measures of Total Quality  الذاممةثانيا/ السقاييذ غيخ السالية لتكاليف الجػدة 
Costs:                

االنذصة لتحقيق  ما تتصمبوبخضا السدتيمظ كالجػدة لسعخفة  السقاييذ غيخ السالية في كثيخ مغ االحياف تختبط 
الترسيع يؤدؼ الى الديادة في  كالتحديغ في جػدة السصابقة .مظ ثع تحقيق رضا السدتي الجػدة في السشتج ، كمغ

  (Evans&Dean,2003:324)العػائج كتحديغ الػضع السالي لمذخكة الرشاعية . 

                       -:  Nonfinancial Measures of Customer Satisfaction_مقاييذ غيخ مالية الرضاء السدتيمظ 
:  1996)ىػرف كخف كاخخكف ، :ىي رضا السدتيمظ بسقاييذ غيخ مالية تقـػ الذخكات الرشاعية الكبيخة بؿياس 

1250 )                                           

                                           كسية الػحجات السعابة السقجمة الى الدبائغ كشدبة لمعجد الكمي لمػحجات السذحػنة .    -1 
يع بػضع صفات محجدة ئرغبة السدتيمكيغ كالعسل عمى ارضاالبحث عغ معمػمات في الدػؽ لسعخفة -2

             .لمسشتػج

 ال يذتكي كىع لجييع ازبػن 20الى  10عجد شكاكػ الدبائغ ) مقابل كل شكػػ زبػف كاحجة ، ىشالظ مغ -3
 عغ الخجمة اك السشتج( .ترػر غيخ جيج 

  ندبة السشتجات الفاشمة سابقا اك الحقا . -4

معجؿ التدميع في الػقت السحجد ) ندبة الذحشات في السػعج السحجد اك قبل مػعج التدميع السججكؿ ( ، كعمى -5
                     ادارة الذخكة اف تتابع ىحه االرقاـ في حالتي التحدغ اك التجىػر في السػعج السحجد .                                              

 في تقجيع السشتج ) الفخؽ بيغ مػعج التدميع السججكؿ كالسػعج السصمػب مغ قبل الدبػف ( . التاخيخ -6
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 :Quality costs measurement modelsنساذج قياس تكاليف الجػدة 2-2-10 
 -:الطاىخة اوال / نساذج قياس تكاليف الجػدة

تكاليف الجػدة فكخ الكثيخ مغ الباحثيغ في شخؽ مختمفة لؿياس تكاليف الجػدة كصشفت  Juranمشح اف ناقر 
  (Vaxevanidis and Petropoulos,2008:275) -: ما يأتيالى 

                                                    -:  Prevention – Appraisal – Failureنسػذج الػقاية والتقييع و الفذل -1
سشة   Feigenbaumكالتي صشفت سابقا مغ قبل  PAFتعتسج اكثخ نساذج تكاليف الجػدة عمى ترشيف 

الفذل ( ، ككفق ىحا الشسػذج صشفت تكاليف الفذل الى )الفذل الجاخمي –التقييع –الى تكاليف )الػقاية  1956
 (Schiffouerova,Thomson,2006:4). كىحه الترشيفات اصبحت مقبػلة قبػال عاما .  ك الفذل الخارجي (

نسػذج الػقاية ك التقػيع ك الفذل بانيا السجسػع الكمي لمكمف التي تكػف مختبصة بانذصة الجػدة كىي  كسا ناقذػا
ي انذصة الػقاية ك التقػيع ميع تكاليف الػقاية ، ك التقػيع ، ك الفذل )الجاخمي ك الخارجي ( . اذ اف االستثسار ف

لتحريل عػائج عغ شخيق تخؽيس تكاليف الفذل )الجاخمي ك الخارجي ( ، زيادة االستثسار في نذاط الػقاية 
يعسل عمى ارتفاع االرباح بدبب تخؽيس كمف التقػيع ، كىحا يعشي اف الديادة في االنذصة الػقائية يؤدؼ الى 

ة ليحا الشسػذج ىي اف االستثسار في نذاشات الػقاية الفتخاضات الخئيداالجسالية . ك اتخؽيس كمف الجػدة 
كالتقييع سيقمل مغ كمف الفذل ، كاالستثسار في نذاط الػقاية سيقػـ بتخؽيس كمف التقييع . ك اليجؼ مغ 
حداب تكاليف الجػدة ىػ لسعخفة مدتػػ الجػدة الحؼ يخفس مغ اجسالي كمف الجػدة 

.(Rodin,2009:13,Sippola,2008:75) 
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                                                                                           -:   Crosbys Modelsنسػذج كخوسبي -2
                                 -عخؼ كخكسبي الجػدة بانيا السصابقة لمسػاصفات ، ك ثع قاـ بترشيف تكاليف الجػدة الى االتي :

(Schiffauerova,Thomson,2006:4)   

  كالتقػيع.كمف السصابقة : كتتزسغ كمف الػقاية -أ

 عجـ السصابقة : ك تتزسغ كمف الفذل )الجاخمي ك الخارجي ( .  كمف-ب

مغ اف العسميات االنتاجية كفق السدار الرحيح مشح  كمفة السذاركة لمتاكج االسصابقة باني كمف تكضح كسا
يػ كمف ناتجة مغ الخدارة بدبب االنحخافات فعجـ السصابقة  كمفالبجاية ، ك يذسل كمف التقػيع ك الػقاية ، اما 

في السشتجات اك الخجمات كعجـ تمبيتيا رغبات العسالء ، كتحدب بػاسصة ؾياس كمفة اعادة اك ترحيح الترشيع 
 (Vaxevanidis and Petropoulos,2008:275)ج السشتج ك الستصابقة مع كمفة الفذل الفعمية .اك تخخي

 Opportunity or Intangible Models costsنسػذج التكاليف غيخ السمسػسة او الفخصة البجيمة -3
يذبو ىحا الشسػذج الشساذج الدابقة مع اختالؼ اضافة الفخصة البجيمة الى ىحا الشسػذج ، ك يذسل ىحا الشسػذج  

تكاليف السصابقة )الػقاية ك التقػيع ( ك تكاليف عجـ السصابقة ) الفذل الجاخمي ك الخارجي ( ، باالضافة الى 
الفخصة البجيمة بانيا تذسل ىامر السداىسة ك كمفة   ( Horngren,et.al)كمفة الفخصة البجيمة ، ك يرف )

الجخل الزائع مغ ضياع السبيعات كاالنتاج ك ىبػط االسعار بدبب الجػدة السشخفزة لمسشتجات السقجمة الى 
 (                        209:  2012دامخائي ك اخخكف ، ال. ) ( الدبائغ

ىع كفقجاف ؤ مى ذلظ )عجـ رضا الدبائغ ك استياؿ عيي كمف غيخ ضاىخة مثافاما كمف الجػدة غيخ السمسػسة 
كمفة الجػدة غيخ الطاىخة ىي كمف غيخ ممسػسة ك مغ الرعب ؾياسيا  باف (Juran)سسعة الذخكة ( ككضح 

 ( 22:  2015عكيمي ، الاك حدابيا كاحيانا قج تكػف اكثخ مغ الكمف السمسػسة اك الطاىخة . )

بعيغ االعتبار كمف ضياع الفخص ، كتختبط ىحه الفخص مع فقجاف الدبائغ اك فقجاف مػضفيغ  ىحا الشسػذج ياخح
كفاءة . كيجب االىتساـ بيحه التكاليف كؾياسيا لسا ليا مغ التاثيخ عمى عػائج الذخكة ك سسعتيا .  ؼ ذك 

(Arabiani,et.al,2013:52)    
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                                                     -:      Process cost Modelsنسػذج تكمفة العسميات -4
اف كمف الجػدة تعتسج عمى كمفة العسميات بجانب كمف السشتجات اك الخجمات ، اذ اف كمفة العسميات ىي كمفة 
مصابقة ك عجـ مصابقة لعسمية محجدة ، ككمفة السصابقة ىشا تعشي الكمفة الحؿيؿية لمعسميات االنتاجية لمسشتجات اك 
الخجمات تصابق السػاصفات كمغ السخة االكلى ، عغ شخيق عسميات محجدة في مخاحل االنتاج ، اما كمفة عجـ 

تعشي الكمفة التي تختبط بفذل العسميات ك تكػف عمى غيخ السدتػػ السصمػب ، ك يسكغ ؾياسيا في اؼ فالسصابقة 
ما اذا كانت كمف عجـ السصابقة العالية تحتاج مخحمة مغ مخاحل العسمية االنتاجية ، ك كفق ما تقجـ يسكغ معخفة 

الى الكثيخ مغ االستثسار في نذاشات الػقاية مغ الفذل اك اذا ما كانت كمف السصابقة العالية تػضح الحاجة 
                  (Schiffauerova and Thomson,2006:652)الى اعادة ترسيع العسمية . 

ا كمف العسميات الزخكرية لمتسييد بيغ السشتجات ك الخجمات ككفق االسذ انيالى كتذيخ كمف السصابقة الكمية  
السعتسجة لكل مخة . اما كمف عجـ السصابقة فيي كمف الفذل السدتسخة مع العسميات االنتاجية كالتي ال تكػف 

                                                                                                        (Porter&Rayner,1992:11)االسذ ك السعاييخ السصمػبة .ضسغ 
ك يختكد ىحا الشسػذج الى مفيػـ اف اؼ نذاط في الذخكة ىػ جدء مغ العسمية ك نسػذج كمفة العسمية ىػ الكمفة 

  (Vaxevanidis,Petropoulos,2008:276)الكمية لكل عسمية مشفخدة عغ غيخىا . 

                    -:      Activity based costing Modelsنسػذج نطام التكاليف عمى اساس االنذصة -5
ىسا مغ اىع السجاخل لؿياس كمف الجػدة ، كلكشيا ال يسكغ اف تػفخ الصخؽ  (PCM)كنسػذج  (PAF)اف نسػذج 

ىحه االخصاء عغ شخيق حداب  السالئسة لتتزسغ التكاليف الكمية نطاـ كمف الجػدة ، كيسكغ التخمز مغ
يدتخجـ االساليب ذات الخصػتيغ لمحرػؿ عمى كمف دؾيقة لالىجاؼ  (ABC)نطاـ اف اف التكاليف عمى 

السحجدة لمكمفة مثل )السشتجات ، االدارات ، الدبائغ ، قشػات ( كتتبع كمف السػارد )الكمف العامة ( لالنذصة  ، 
                                                                                                         (Arabian,et.al.,2013:52).كايزا تتبع كمف االنذصة عمى كمف اليجؼ 

عجة مخاكد  عمىكييجؼ ىحا الشسػذج الى دقة حداب كمف االنتاج ، عشج تقديع الكمف الرشاعية غيخ السباشخة 
صة السختبصة ، عشجما يتع تحجيج كل ما يدتيمظ الشذاط مغ كمف عغ شخيق ككل مخكد يذسل مجسػعة مغ االنذ

تقخيخ محجث ، كعشج تػزيع كمف كل مخكد عمى السشتجات بػاسصة عامل مسيد ، كيدسى ىحا العامل السسيد 
التخريز في نطاـ كمف الجػدة التقميجية ، كقج يكػف االساس السختبط بالحجع ساعات عسل السكائغ اك 
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يػ عجد االكامخ ، عجد ساعات التشريب كعجد االجداء اك فعسل السباشخ ، اما غيخ السختبط بالحجع ساعات ال
بالجقة في تخريز الكمف السباشخة لمسشتجات  (ABC)عجد التييئة .لقج اىتست نطع التكمفة السعتسجة عمى نذاط 

)ؼيرل ك الية كمف خارجية .  عغ شخيق تػفيخ السعمػمات الالزمة لتكاليف االنذصة الجاخمية بجكف اعتبار
  ( 241-239:  2008غجيخ ، 

كتخػ الباحثة نسػذج الفخصة البجيمة ىػ االفزل النو يبحث عغ الجخل الزائع مغ السبيعات السفقػدة كىبػط 
 االسعار بدبب الجػدة السشخفزة لمسشتػج 

                                          -: الطاىخةثانيا / نساذج قياس تكاليف الجػدة غيخ 
اف تكاليف الجػدة غيخ السباشخة ىي مغ اصعب اشكاؿ تكاليف الجػدة مغ ناحية الؿياس بدبب عجـ تػفخ  

يا لفتخات شػيمة ، كعجـ ضيػر ىحه االثار بالفتخات ئثارىا الستجاخمة كبقالذخكة ، كألمعمػماتيا في سجالت ا
القريخة ، سبب في عجـ الجقة في ؾياس التزحيات الشاشئة مغ قمة السبيعات ، كىبػط مدتػػ الذيخة لمذخكة ، 
لو االثخ في تذػيو تكاليف الجػدة مغ جية ، كتزميل قخارات الذخكة لمتحديغ كتصػيخ الجػدة مغ جية اخخػ . 

 (                                                                       28:  2015خ ، ) عػابج ك نر

كالتقخيخ ؾياس تكاليف الجػدة غيخ السباشخة في صعػبة يججكف الكثيخ مغ الكتاب كالباحثيغ اف  (Hilton)كبيغ 
                                                                                                                   (Hilton,2011:520)عشيا في سجالت الذخكة.

تػجج عجة شخؽ لحداب تكاليف الجػدة غيخ السباشخة كالخاصة بفقجاف الذخكة لعجد مغ زبائشيا بدبب قمة الجػدة 
         -كىي :

ىحا  يعجتختكد ىحه الصخيقة عمى تحجيج تكاليف الجػدة غيخ الطاىخة ، كقج  -: شخيقة استخجام معامل الثبات-1
 2007االمخ صعبا كيكاد يكػف مدتحيال ، اذ ال يسكغ معخفة ؾياس ؾيسة ىحه التكاليف . )ابػ زيج كالجىخاكؼ ، 

 :343                     ) 

عامل الثبات لسعخفة التكاليف غيخ الطاىخة كفي ىحه الصخيقة تزخب التكاليف الطاىخة لمفذل الخارجي في م
 (                                                                                       29:  2015كالشاتجة مغ قمة الجػدة ، كيقجر معامل الثبات كفق خبخة ادارة الذخكة . ) عػابج ك نرخ ، 
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بسعادلة خدارة الجػدة لتاجػشي . كبخزت في السجاالت اليشجسية  تدسى ىحه الصخيقة -: شخيقة تاجػشي-2
: )التكاليف الخؽية اك خدارة السجػ الصػيل كتختبط بالسجاالت اليشجسية اك  االتيكاصبحت السشفعة مشيا بالذكل 

كالجىخاكؼ السخدكف اك ادارة الػقت ، كخدارة الذخكة لحرتيا الدػؾية ، كعجـ رضا الدبائغ ، ......( . )ابػ زيج 
 ،2007  :343                        ) 

كتعسل ىحه الصخيقة بؿياس خدارة ضعف الجػدة لمتصػيخ مغ الشطخية الكالسيكية بؿياس خدارة عجـ رضا 
السدتيمظ الشاتج مغ قمة الجػدة ، اذ حاكؿ تاجػشي بالحج مغ ىحا القرػر في الشطخية الكالسيكية لخقابة الجػدة 

خدارة ضعف الجػدة في ؾياس تكاليف الجػدة السدتتخة ، كالشاتج عشيا اخصاء في مدتػػ ، ككضع معادلة 
الجػدة الستحقق كفق ما مخصط لو ، بغس الشطخ عغ حرػؿ ىحه االخصاء داخل الحجكد السقبػؿ بيا اك 

      (                               29:  2015خارجيا كفق الشطخية الكالسيكية . ) عػابج ك نرخ ، 

في ىحه الصخيقة تدتخجـ شخؽ مشيجية لجراسة الدػؽ لتقػيع اثخ انخفاض الجػدة  -: شخيقة بحػث الدػق -3
عمى السبيعات كالحرة الدػؾية ، عغ شخيق عسل استبانة لمسدتيمكيغ كعسل مقابالت مع مشجكبي السبيعات ، اذ 

الجػدة السدتتخة .  اف ىحه السعمػمات ضخكرية كميسة لمذخكات الرشاعية لؿياس تكاليف
(Hansen&Mowen,2007:672)  

كباالمكاف الػصػؿ الى مؤشخات كدالئل ذات اىسية لحداب تكاليف الجػدة الخؽية في الذخكات الرشاعية 
السشخفزة .  ،كنتائج ىحه الصخيقة مسكغ استخجاميا في تدميط الزػء عمى الخدارة الستػقعة مغ الجػدة

 ( 46: 2008سدعػدؼ ،ال)

كتخػ الباحثة اف افزل نسػذج لؿياس تكاليف الجػدة السخؽية ىي شخيقة تاجػشي النيا تكذف االخصاء في 
 .الجػدة بغس الشطخ عغ كجػدىا داخل الحجكد السقبػلة اك خارجيا 

  -:  Disclosure of quality costs االفراح عغ تكاليف الجػدة 2-2-11
كتذسل عشاصخ تكاليف الجػدة  Aمجسػعتيغ ، مجسػعة  عمىيكػف االفراح عغ تكاليف الجػدة بعج ما تقدع 

مثل )ترسيع السشتج ,الريانة كاالنجثار الخاصة الػاجب االفراح عشيا في تقاريخ تكاليف الجػدة كالقػائع السالية 
تذسل عشاصخ التكاليف غيخ السفرح عشيا بتقاريخ تكاليف الجػدة كالقػائع  B، كمجسػعة باجيدة الفحز ( 
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السالية مثل ) بيع السشتجات بخرع بدبب الجػدة الخديئة ، ىامر السداىسة السفقػد بدبب فقجاف السبيعات ، 
:  2014....( ، كالتي ال تدجل برػرة عامة في نطع السحاسبة كمغ السسكغ اف تكػف جػىخية . ) حسػدة ، 

43                        ) 

كيخػ ) خذارمة ( اف االفراح ىػ ) السعمػمات التي تقجميا االدارة الى البيئة الخارجية مغ مدتخجمي القػائع 
السالية ، كاليجؼ ىػ مقابمة الحاجات السختمفة مغ السعمػمات الخاصة باعساؿ الذخكة ، كيتزسغ االفراح عغ 

 (96: 2003خ السالية ( . )خذارمة ،ة تفرح عشيا االدارة كتتزسشيا التقارياية معمػمات سابقة اك الحق

كتعخؼ الباحثة االفراح بانو ) تقجيع كافة السعمػمات مغ قبل ادارة الذخكة كعخضيا عمى السدتخجميغ 
 الخارجييغ لمقػائع السالية كاالستفادة مشيا برشع كاتخاذ القخارات الالزمة (.

  The Optimum Level of Quality Costلتكاليف الجػدة  السدتػى االمثل 2-2-12

ف لتحجيج السدتػػ االمثل لتكاليف الجػدة كىػ الحج االدنى التي مغ السسكغ اف تتحسميا اتػجج كجيتا نطخ مختمفت
 (                                                                                      65:  2017شجار ك جػاد ، الالذخكة عغ شخيق اعتساد انذصة الجػدة فييا ك ىسا كاالتي : )

كجية الشطخ التقميجية : تعتسج كجية الشطخ ىحه عمى ايجاد السدتػػ االمثل لجػدة السشتجات عغ شخيق -1
 2012ليف انذصة )الفذل الجاخمي ك الخارجي ( .)عمػاف ،السعادلة بيغ تكاليف انذصة )الػقاية ك التقييع ( كتكا

 :69 ) 

الى كجية الشطخ التقميجية بانيا تفتخض اف مدتػػ الجػدة االمثل يكػف عشجما  ( Slack,et,al)كاشار ايزا 
كػف مدتػػ العيػب في االنتاج يرل الى الرفخ يالة اف ترل تكاليف الجػدة الى الحج االدنى ،بدبب استح

.(Slack,et,al.,2010:511) 

كجية الشطخ الحجيثة : مغ فػائج كجية الشطخ ىحه ىػ تقميل نفقات عجـ السصابقة الى الرفخ ، كاصبحت -2
الذخكات تشتج مشتجات مصابقة لمخرائز السصمػبة . كسا عخفت الػحجات السعيبة بانيا اية كحجة تشتج عمى 

حتى ك اف كانت كفق الشيج السقبػؿ .  غيخ نيج الؿيسة السدتيجفة كتحسل الذخكة خدارة
(Hansen,Mowen,2007:675-676) 
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اف مدتػػ الجػدة االمثل يكػف عشج مدتػػ صفخ لمعيػب ،اذ اف اجسالي التكاليف تكػف في اقل مدتػػ ليا عشج 
)السصابقة كصػليا الى الرفخ مغ العيػب ،كيحجث ذلظ عشج ؾياـ الذخكة باالستثسار في تكاليف الػقاية كالتقييع 

كالخارجي)عجـ السصابقة ( ،عشج ىحه الحالة يكػف االرتفاع في  ( ،كىي بجكرىا تخفس تكاليف الفذل الجاخمي
تكاليف السصابقة قميل بالسقارنة مع التكاليف الستختبة كالشاتجة مغ عجـ السصابقة كعشجىا ستكػف التكاليف في اقل 

 32: 2008بدبب انخفاض ندبة العيػب الى الرفخ .)جاسع ،مدتػػ ،بيشسا تبقى الجػدة في السدتػػ االمثل 
 ) 

 Methods for Identifying andشخق تحجيج و تحميل مذاكل الجػدة  2-2-13
analysing Quality Problems :- 

 -ىشاؾ ثالثة شخؽ تع استخجاميا لتحجيج مذاكل الجػدة ك ىي :

 -:   Control Charts خخائط الخقابة-1

كىي مغ االساليب الخسسية لسخاؾبة الجػدة بصخؽ احرائية لسعخفة االخصاء العذػائية ك غيخ العذػائية في 
العسميات االنتاجية ، اف خخائط الخقابة ىي مغ الصخؽ الخئيدية كىي عبارة عغ تسثيل بياني لدمدمة مغ 

نيا الى ندبة معيشة مغ الحجكد تسثل السذاىجات الستتالية لمعسميات خالؿ فتخات محجدة ك تسثل كل مذاىجة بيا
غيخ عذػائية كبعجىا يتع فحز ىحه  تعجتػزيع السذاىجات الستػقعة ، كعشجما تكػف السذاىجات خارج الحجكد 

 ( 1226:  1996السذاىجات . )حجاج ، 

عمى  كسا يذار الى انيا خخائط احرائية تيجؼ الى معخفة الجػدة كتحجيجىا كفق السػاصفات االساسية لمتعخؼ
 ( 112: 2009شعيسي كاخخكف ،ال)الستغيخات الحاصمة عمى السشتج اثشاء العسمية االنتاجية .

 -:   Pareto Diagramsالبيانية  Paretoاشكال -2

استخجاـ السذاىجات خارج حجكد الخقابة عمى شكل مجخالت بيانية ، اف شكل باريتػ البياني ىػ خخيصة لبياف 
االخصاء ك االنحخافات ، ابتجاء مغ التكخار االعمى الى التكخار االدنى . اف الػحجات حجكث التكخار لكل نػع مغ 

السشتجة كالسعابة تكمف الذخكة نفقات تذغيل عالية كاحيانا يكػف السشتج السعيب لجػ الدبػف كىحا ما يحسل 
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:  1996كف ، الذخكة تكاليف مختفعة في اصالح السشتج السعاب خالؿ فتخة الزساف . )ىػرف كخف ك اخخ 
1245 ) 

ىحا السخصط لو عجة استخجامات في حل مذاكل الجػدة عغ شخيق التخكيد عمى  عمى افف ػ يؤكج الباحث
صائي كقجادة الالحاالت السؤثخة كالحخجة عمى استسخار العسمية االنتاجية كتختيبيا حدب تكخارىا كاىسيتيا .)

,2008 :283 ) 

الجػدة ،كمغ خاللو يتع تحجيج اكال القمة السؤثخة كمعالجتيا كمغ ثع  كىػ مغ افزل التقشيات في تحميل تكاليف
االنتقاؿ الى الكثخة القميمة في التاثيخ ،بسعشى التخكيد في التحديغ عمى القمة السؤثخة كالسيسة كالتي عشج معالجتيا 

 ( 76: 2017شجار كجػاد ،التتسكغ الذخكة مغ ايجاد الحمػؿ الكبخ ندبة مغ مذاكل الجػدة .)

 -:    Cause-and-effect Diagrams االثخ البيانية –اشكال الدبب -3

كتدتخجـ ىحه الصخيقة لمتعخؼ عمى اسباب االخصاء ك االنحخافات بعج تقجيع الصخيقة الدابقة لتكخار حجكث 
السجيخكف في بعس الذخكات بعيغ االعتبار العػامل التي تعسل عمى تحديغ ك زيادة الجػدة  االخصاء . كياخح

                        -كىي كاالتي :

ترسيع كفػء لمسشتج .                                                                -2 غ .السجيدي مغ افزل مشتجات -1
 عسمية جيجة لمترسيع .             -4                جيا ك السعجات .    االستثسار في التكشػلػ -3

 (  339-338:  2007التصػيخ االفزل لاليجؼ العاممة . ) ابػ زيج ك الجىخاكؼ ، -5

يدتخجـ ىحا السخصط الكتذاؼ اسباب السذكمة الحؿيؿية بصخيقة مشتطسة ،مع معخفة االسباب االساسية ليحه 
 (Karajewski, et,al.,2016:92).  السذكمة

                                       -:  Quality Costs Reportsتقاريخ تكاليف الجػدة   2-2-14

البحث تكاليف الجػدة ليدت مختبصة فقط باالنذصة االنتاجية كانسا ايزا تختبط بجسيع انذصة الذخكة ابتجاء مغ 
التصػيخ كحتى خجمة السدتيمظ . كيدتصيع محاسب الكمفة ؾياس تكاليف الجػدة الخاصة بكل نذاط ككضع ك 
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(                                                                                                             346:  2016جبػرؼ ، الاجسالي ىحه الكمف في تقخيخ الجػدة. ) 
، كمعخفة ؾيسة كاتجاه كل ىحه التكاليف . كاحيانا تعسل  ةاذ اف التقخيخ بسثابة الجعامة االساسية لتكاليف الجػد

اىات الذخكات تقخيخ لتكاليف الجػدة مسثل بيانيا ، كتكػف ؼيو الخسـػ اما دكائخ مجدئة اك اعسجة اك خصػط اتج
 2014الجػدة بشدبة مغ السبيعات . )عبػد ك عبجهللا ،  الى اجداء مسثمة تكاليف أكغيخىا ، اك يكػف الخسع مجد 

 :129-132                ) 

كاف ادارة الجػدة الذاممة في الذخكات يشبغي فييا االفراح عغ الكمف الخاصة بيا تفريميا ، لغخض مداعجة 
ارات السدتقبمية السختبصة ادارة الجػدة اك فخيق الجػدة لعسل كضائفيا في الخقابة كالتخصيط كالتقػيع كاتخاذ القخ 

بالجػدة ، كىي في صمب عسل السحاسبة االدارية ، كىشاؾ مؤشخات مغ السسكغ االعتساد عمييا في بياف تكاليف 
تتع السقارنة بيغ السؤشخات الحالية مع الدابقة لسعخفة الستغيخات في كمف الجػدة . كتػجج عجد مغ  اذالجػدة ، 

 ىي : ليف الجػدة دتعسل لالفراح عغ تكاالسؤشخات ت

كيػضح العالقة الشدبية بيغ تكاليف الجػدة كتكاليف االنتاج السباشخ كغيخ السباشخ .                             -مؤشخ الكمفة :-1
ىحا السؤشخ االكثخ السبيعات ، ك ككمفة كيػضح العالقة الشدبية بيغ تكاليف الجػدة  -مؤشخ السبيعات :-2

 ( 13-10:  2013)سالع ، . استخجاما

 

 (332: 2007)ابػ زيج كالجىخاكؼ ، كسا حجدت خصػات التقخيخ لتكاليف الجػدة كاالتي :

تحجيج كسية لالساس في تػزيع التكاليف لكل االنذصة السختبصة بالجػدة ،كعمى سبيل السثاؿ ساعات الفحز -1
 االساس لتػزيع تكاليف نذاط االختبار . تعج

التي تختبط بالجػدة كمجسػعات تكاليف الشذاط ،مثل عسميات الفحز التي تتزسغ تحجيج جسيع االنذصة -2
 االختبار .

حداب التكاليف لكل نذاط يختبط بالجػدة لشػع محجد ،مغ خالؿ ضخب الكسية مغ اساس تػزيع التكاليف في -3
 السعجؿ لمػحجة مغ اساس تػزيع التكاليف .
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 ؿ :اجسالي التكاليف )الثابتة كالستغيخة (لالختبار لكل ساعة .تحجيج معجؿ الػحجة لكل اساس بتػزيع ،مثا-4

تحجيج اجسالي تكاليف الجػدة عشج اضافة تكاليف كافة االنذصة التي تختبط بالجػدة في سمدمة الؿيسة كلكافة -5
 الػضائف . 

 : (Juran,1988:24)كسا ياتيكذكخ ايزا اف ىشاؾ ثالثة انػاع مغ تقاريخ لتكاليف الجػدة كىي 

:تكػف مغ خالؿ الخسػـ البيانية التي تدتخجـ الجل التعخؼ عمى اتجاىات انػاع تكاليف  التقاريخ البيانية-1
الجػدة لدشة كاحجة اك لعجة سشػات ،كتػجج شخؽ مختمفة لتحميل تكاليف الجػدة بيانيا مثل تحميل باريتػ كتحميل 

 االتجاه كغيخىسا .

ح تكاليف الجػدة بانػاعيا االربعة )الػقاية ،التقػيع ،الفذل الجاخمي :ىحه التقاريخ تػضالتقاريخ الججولية -2
،الفذل الخارجي ( ، كيكػف تجكيغ ىحه التكاليف حدب انػاعيا كاجسالي السجاميع كاساس السقارنة كنػاتج الشدب 

 كتقارف مع االرقاـ التي تشاضخىا سشػيا ،كتعج ىحه التقاريخ شيخيا اك فرميا اك سشػيا .

:في اغمب االحياف تعج ىحه التقاريخ لمسذاريع السدتقبمية لستابعتيا اكال باكؿ كتكػف  التقاريخ الػصفية-3
مدؤكلية اعجادىا عمى قدسي الديصخة عمى الجػدة كالسحاسبة ،يجسع قدع السحاسبة بيانات كمف الجػدة كانػاعيا 

ع السخصط ،كايزا يتع اختيار الترسيع كالذكل كيتذارؾ معو قدع الديصخة عمى الجػدة بػضع معاييخ لمسقارنة م
                                   .السشاسب لعخض ىحه التقاريخ كتػضيح الجيات السخفػع الييا مع التفديخات كالذخكحات عشيا

ة كقج اتبعت الباحثكتخػ الباحثة اف التقاريخ الججكلية ىي االفزل النيا تكػف كاضحة كمقدسة حدب االنػاع ,
 . كػنيا االندب لمعيشة محل البحث التقاريخ في تحميل انػاع تكاليف الجػدةىحا الشػع مغ 
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 المبحث الثالث 

 العالقة بين تقنية االنتاج الرشيق وتكاليف الجودة

 اوجه التشابه بين تقنية االنتاج الرشيق وتكاليف الجودة  2-3-1

هنان الكثٌر من التطورات االلتصادٌة و التكنولوجٌة فً بٌئة االعمال والتً بدورها اوجدت بٌئة حدٌثة ذات 

صفات عدٌدة . وبما ان االسالٌب الكالسٌكٌة التً تستخدمها الشركات الصناعٌة ال تتوافك مع هذه الصفات , 

النتاجٌة و استراتٌجٌاتها  فاصبحت تنفرد ولد اجبرت ان تعمل تغٌٌرات كلٌة فً هذه االسالٌب االدارٌة و ا

بخصائص تنافسٌة مكنتها من الدخول فً االسواق العالمٌة عن طرٌك تمدٌم منتجات وخدمات ذات جودة عالٌة 

و كلف منخفضة واسعار منافسة وفً الولت المحدد , وهذا ما جعلها تعمل على تنفٌذ المحاسبة الحدٌثة 

 ( 75: 2116عد , والمداخل االدارٌة .)حمزات و اس

ان استخدام تمنٌة االنتاج الرشٌك فً الشركات الصناعٌة له االثر فً تخفٌض التكالٌف و خاصة تكالٌف الجودة 

حٌث ٌعمل على المضاء على الهدر والتخلص من كل االنشطة التً ال تضٌف لٌمة الى المنتوج , اذ تموم هذه 

للعملٌات االنتاجٌة لتلبً رغبة الزبون بتمدٌم منتجات عالٌة الفلسفة على تملٌص التكالٌف والتحسٌن المستمر 

 ( 21:  2117و لمواق , دٌسًالجودة و منخفضة التكالٌف .)

 وٌمكن بٌان اوجه التشابه بٌن االنتاج الرشٌك وتكالٌف الجودة عن طرٌك النماط التالٌة :

تركز تمنٌة االنتاج الرشٌك على مرالبة الجودة وتخفٌض التكالٌف من خالل ازالة الهدر والضٌاع ،ووضع -1 

اساس جٌد لجودة المنتج ،واٌالء اهمٌة للزبون والمجتمع ،وااللتصاد فً التكالٌف والحصول على جودة عالٌة 

                         ((Wilson,2010:59من خالل استبعاد كافة الضٌاعات .  

 وهذا اٌضا هو ما تركز علٌه تكالٌف الجودة .  

من االهداف الرئٌسٌة لتمنٌة االنتاج الرشٌك هً المضاء على التالف والمعٌب ،وتملٌل المبالغة فً استعمال -2

شاط ال المواد االولٌة ،ومنع المنتجات المعٌبة لدر االمكان ،والحد من تكالٌف المنتجات المعٌدة للتصنٌع ،واي ن

 (Capital,2004)ٌضٌف لٌمة الى المنتج ولم ٌطلبه الزبون . 

وتكالٌف الجودة لها نفس اهداف تمنٌة االنتاج الرشٌك ،اذ تهدف لمنع االنتاج المعاب والتالف ،وهً تنفك للتاكد 

بة من انجاز االعمال بالوجه المطلوب منذ التخطٌط للمنتج وحتى وصوله الى الزبون بالمواصفات المطلو

 (  75: 2116.)الخشابً ،

 من ممٌزات تمنٌة االنتاج الرشٌك هً :-3

ممٌزات على مستوى العملٌة االنتاجٌة :تمدم تمنٌة االنتاج الرشٌك الكثٌر من االدوات التً تسٌطر على العملٌة -أ

ن ،ومرالبة االنتاجٌة لتوجٌهها بالمسار الصحٌح ،ومنها اداة السحب اذ تهدف الى تملٌل كافة اشكال المخزو

 الجودة ،والكشف عن التالف والمعٌب ،واٌماف االالت الٌا ،وهذا ما تهدف له جودة المصدر الممتازة .

(Fujimoto,1999:7) 
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الصغٌرة فً االنتاج )نظام ممٌزات على مستوى التجهٌز :تعتمد تمنٌة االنتاج الرشٌك الدفعات -ب

وٌات مختلفة ،وتكوٌن عاللات طوٌلة االبد معهم ،وللة ،وذلن ٌدعً الى التعامل مع مجهزٌن من مست(السحب

 (Reid&Sandars,2010:239) عدد المجهزٌن المتعامل معهم .

ممٌزات على مستوى المنتج :تمتاز تمنٌة االنتاج الرشٌك بسرعة التطوٌر فً المنتجات لنٌل رضا الزبائن مع -ج

 المخزون والحد من العٌوب فً المنتجات .المحافظة على مستوى الجودة ،وهذا ٌؤدي الى انخفاض 

(Fujimoto,1999:7) 

وممٌزات تمنٌة االنتاج الرشٌك تتشابه مع ممٌزات تكالٌف الجودة ،اذ انها تستخدم لمٌاس الكفاءة فً تنفٌذ برامج 

د ضبط الجودة ،وتوصف بانها اداة تحدٌد لنماط الضعف ،كما تساعد فً الرلابة على المنتجات من خالل التاك

 ( 713: 2112من تنفٌذ الخطط الالزمة للوصول الى الجودة المطلوبة .)عبود ،

تصنيف تكاليف الجودة في المصنع حسب انواعها 2-3-2     

هً التكالٌف التً تنفمها الشركة لمنع وصول المنتج رديء الجودة الى الزبائن تكاليف الوقاية )المنع (:  -1

 (Peimbert et al.,2016:6):.صورة الصحٌحة مل بال،وهو هدف ادارة الجودة الشاملة للع

 :وٌنمسم هذا النوع فً المصنع الى التكالٌف التالٌة  

تكالٌف االجور المدفوعة للعاملٌن :وهً الرواتب المدفوعة للعاملٌن فً لسم التحضٌر الستخراج العٌنات الى -أ

 ومرالبة الجودة لبل واثناء االنتاج . المختبر الجل الفحص ،والتً تهدف الى تاكٌد

تكالٌف تمارٌر مرالبة الجودة :وهً تكالٌف ٌدفعها المصنع لغرض كتابة واعداد التمارٌر فً لسم الجودة -ب

 الى كلفة المواد الخاضعة للفحص .،باالضافة 

المطابمة للمواصفات وهً التكالٌف التً تدفعها الشركة للتعرف على المنتجات غٌر تكاليف التقييم : -2

 ( وهذا النوع من تكالٌف الجودة فً المصنع ٌتضمن التكالٌف التالٌة : 1232: 1226.)هورن كرن واخرون ،

تكالٌف فحص المواد االولٌة الواردة : وهً تكالٌف ٌدفعها المصنع لغرض فحص المواد االولٌة لبل البدء -أ

 باالنتاج للتاكد من المنشأ .

نتاج اثناء التشغٌل : وهً الرواتب التً ٌدفعها المصنع للعاملٌن والمشرفٌن بمسم تكالٌف فحص اال -ب

 التحضٌر لمرالبة عمل المكائن .

تكالٌف متطلبات نشاط الفحص واالختبار : هً كلفة المواد الكٌمٌائٌة المستخدمة فً فحص واختبار المواد  -ج

 االولٌة .

 تكالٌف اندثار معدات واجهزة الفحص . -د

 تكالٌف صٌانة اجهزة الفحص والرلابة فً المختبرات . -ه

التكالٌف التً تدفعها الشركة عند اكتشافها المنتجات غٌر المطابمة للمواصفات  هًتكاليف الفشل الداخلي : -3

 :فً المصنع الى التكالٌف التالٌة ( وٌنمسم هذا النوع 322:  2117لبل وصولها للزبون .)ابو زٌد والدهراوي ،

لٌف ممدار التلف المتحمك : هً تكالٌف شراء المواد االولٌة للوحدات التالفة فً االنتاج ولجمٌع االلسام تكا-أ

 االنتاجٌة .

 تكالٌف اعادة الفحص : هً تكالٌف متعلمة بفحص االطار االخضر فً لسم البناء .-ب

ٌل المثال )نمص بخار تكالٌف تحلٌل اسباب الفشل : وهً تكالٌف مختصة بمعرفة اسباب التلف على سب-ج

 فً المواد االولٌة ،........(.  ,انمطاع تٌار كهربائً ,خلل
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تنفك هذه التكالٌف عند وصول المنتج الى الزبون بالشكل غٌر المطلوب .)عبود تكاليف الفشل الخارجي :  -4

 ( وٌتضمن هذا النوع فً المصنع التكالٌف التالٌة : 113:  2114وعبدهللا ،

دال المنتجات المعٌبة : وهً تكالٌف االطارات المسترجعة الى المصنع من لبل الزبون والعوض تكالٌف استب-أ

 عنها باطارات اخرى جدٌدة .

تكالٌف متابعة ومعالجة شكاوى الزبائن : هً تكالٌف مختصة بمتابعة المضاٌا المانونٌة وشكاوى الزبائن من -ب

 لبل الممثلٌن المانونٌٌن العاملٌن فً المصنع .

 ادوات تقنية االنتاج الرشيق التي سيتم اعتمادها في الجانب العملي 2-3-3

سٌتم تطبٌك االدوات )منع الخطأ والسٌطرة المرئٌة ,خارطة تدفك المٌمة ,مستوى االنتاج ,اجراءات لتخفٌض  

تكالٌف االنشطة غٌر المضٌفة للمٌمة (التً تم ذكرها فً المبحث االول من هذا الفصل وذلن بهدف تخفٌض 

 . الجودة مع الحفاظ على الجودة التً ٌرغب بها الزبون

 االتٌة:فً المعادالت (Heizer, et al 2006: 628) على فً الجانب التطبٌمً اعتمدت الباحثة

 ولت االنتظار = ولت التنمل +ولت العملٌات +الولت العاطل -1

  ولت الدورة =الولت المتاح لالنتاج /عدد الوحدات المنتجة -2
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 السبحث االول

 البحث وصف عيشة

 تسييج: 

لسرشع اشارات الجيػانية بػصفو عيشة لمبحث كمعخفة اقداـ االنتاج كمعخفة  اعام ايتشاكؿ ىحا السبحث تقجيس
 الشطاـ السحاسبي الستبع في السرشع .

 نبحة تعخيفية عغ عيشة البحث :  3-1-1

السصاشية كاالشارات ،كالحؼ يقع في كسط العامة لمرشاعات مرشع اشارات الجيػانية ىػ احج مرانع الذخكة 
متخ مخبع .   227500العخاؽ في محافطة الجيػانية ،كعمى الصخيق السؤدؼ الى محافطة السثشى ،كبسداحة قجرىا 

مثل  1989خصػط انتاجية سشة ، كتع اضافة كتحجيث  1978كبجا االنتاج سشة  1974تاسذ السرشع سشة 
االدارة العميا في السرشع الى التقميل مغ  تدعى( .  1200- 24خط السكائغ االمخيكية لترشيع حجع االشار )

كمف االنتاج بدبب السشافدة الذجيجة لمسشتجات السذابية في االسػاؽ السحمية كباسعار اقل مغ مشتجات السرشع 
سكائغ كالتكشػلػجيا ىي شخكة بيخيممي االيصالية ،اذ يشتج السرشع اشارات .كاف الذخكة التي جيدت السرشع بال

مغ الشػع الذبكي بامتياز مغ تمظ الذخكة كالتي تستاز بالجػدة كالستانة كالتحسل ، كالساركة التجارية لمسرشع ىي 
 )اشارات ديػانية ( . 

كػنو السشتج (عيشة لمبحث  1200-24( كالحجع ) 1200 – 20كقج تع اختيار خط اشار سيارات الحجع )
 . 2016كلدشة االكثخ انتاجا في السرشع 
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 :    2019الييكل التشطيسي لمسرشع لدشة  3-1-2

  :                                                                         االتييتكػف الييكل التشطيسي لمسرشع مغ 

كافة السياـ االدارية كاالنتاجية كالفشية كيكػف بجرجة رئيذ قدع : ىػ الحؼ يقػـ بتدييخ مجيخ السرشع -1
في الجرجة الثالثة كحاصال  ا% مغ الخاتب االسسي كيجب اف يكػف مػضف 20كيتقاضى مخررات مشرب 

 عمى شيادة البكالػريػس عمى االقل كمغ ذكؼ الخبخة كاالختراص .

ف في الجرجة الخامدة كحاصل عمى شيادة الجبمـػ شعبة في السرشع يقـػ بادارتيا مػض 28: ىشاؾ  الذعب-2
% كىي كالتالي :      )االنتاج ،  15عمى االقل كمغ ذكؼ الخبخة كاالختراص كيتقاضى مخررات مشرب 

تحزيخ العجشات ، تذكيل االجداء نرف السرشعة كالشديج ، االشارات الخاصة ، االعالـ ، بشاء االشار ، 
ظ ، الكيخبائية كالسحصات ، االلكتخكنية ،الػرش كاالالت الجؾيقة ، الخجمات التثبيت ، الريانة ، السيكاني

الرشاعية ،التذغيل كاالدامة ، ترؽية السياه ،الفحز كالتفتير ،الدالمة كالبيئة كاالشفاء ،التخصيط كالستابعة 
السختبخات كالديصخة الشػعية ،االدارية ،القانػنية ،االستثسار ،التجقيق كالخقابة الجاخمية ،الترسيع كالتكشػلػجيا ،

 ،السالية ،التجارية كالسخازف ،التدػيق كمخازف االنتاج الجاىد ،التراريح كالسعمػمات .



79 
 

 (5الذكل رقع )                        

 
 االنتاج

 تحضير العجنات

تشكيل االجزاء نصف 

 المصنعة والنسيج

 االطارات الخاصة

 االعالم

 بناء االطار 

 التثبيت

 الصٌانة

 المٌكانٌن

الكهرباء 

 والمحطات

 االلكترونٌة

الورش واالالت 

 الدلٌمة

الخدمات 

 الصناعٌة 

 التشغٌل واالدامة

 تصفٌة المٌاه

الفحص 
 والتفتٌش

السالمة والبٌئة 
 واالطفاء

التخطٌط 
 والمتابعة 

 االدارٌة 

 المانونٌة 

 االستثمار

 الداخلةالتدلٌك والرلابة 

 التمٌٌم والتكنولوجٌا

المختبرات والسٌطرة 
 النوعٌة 

 المالٌة

 التجارٌة والمخازن

التسوٌك ومخازن االنتاج 
 الجاهز

 التصارٌح والمعلومات

 مدير المصنع

 االنتاج

 تحضير العجنات

تشكيل االجزاء نصف 

 والنسيجالمصنعة 

 االطارات الخاصة

 االعالم

 بناء االطار 

 التثبيت

 الصٌانة

 المٌكانٌن

الكهرباء 

 والمحطات

 االلكترونٌة

الورش واالالت 

 الدلٌمة

الخدمات 

 الصناعٌة 

 التشغٌل واالدامة

 تصفٌة المٌاه

الفحص 
 والتفتٌش

السالمة والبٌئة 
 واالطفاء

التخطٌط 
 والمتابعة 

 االدارٌة 

 المانونٌة 

 االستثمار

 التدلٌك والرلابة الداخلة

 التمٌٌم والتكنولوجٌا

المختبرات والسٌطرة 
 النوعٌة 

 المالٌة

 التجارٌة والمخازن

التسوٌك ومخازن االنتاج 
 الجاهز

 التصارٌح والمعلومات

هيكلية المصنع 

 االلجد 

الباحثة باالعتماد على جريدة الوقائع من اعداد 

 1/4/2019في  4534العراقية  العدد 
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  االقدام االنتاجية في السرشع : 3-1-3

 : كسا يأتيىشاؾ اربعة اقداـ تختز بالعسمية االنتاجية الالزمة لرشع االشار في السرشع كىي 

: ىػ القدع االكؿ في بجاية العسمية االنتاجية ،كالحؼ يقػـ بدحب السػاد االكلية مغ مخازف  التحزيخقدع -1
السػاد االكلية ،ثع يقػـ بعجشيا داخل مكائغ تدسى عجانات عغ شخيق اضافة السػاد االكلية )مصاط ،كخبػف 

تختمف باختالؼ كضيفة العجيشة  ،زيػت ( مع السػاد الكيسياكية ،كتكػف اضافتيا حدب الشدب السحجدة كالتي
 في االشار .

:مجخالت ىحا القدع ىي مخخجات قدع التحزيخ ،اذ يقػـ بتذكيل )تفريل ( العجشات الى  قدع التذكيل-2
 : كسا يأتياجداء نرف مرشعة كىي 

 )التخيج ( :كىػ الجدء الحؼ يحسل الشقذة السػجػدة عمى االشار ._الجدء السالمذ لالرض 

 الجانبي )الدايج ككؿ ( :كىػ الجدء الحؼ تػضع عميو ماركة االشار ._الججار 

 شبقات مشيا يذكل البػكت . ت نديجية مكدية بالسصاط  كل ثالث اك اربع_شبقات االشار :ىي شبقا

 _الػسادة الجاخمية )الكذغ ( :ىي شبقة مصاشية لتثبيت االنبػب .

 _االسالؾ الحجيجية )البيج ( .

:اف مجخالت ىحا القدع ىي مخخجات قدع التذكيل ،اذ يقػـ ىحا القدع ببشاء )تجسيع ( االشار  قدع البشاء-3
مغ خالؿ تجسيع االجداء نرف السرشعة السشتجة في قدع التذكيل ،اذ يعسل عمى قز ىحه الصبقات كبشاء 

 البػكتات ليشتج بحلظ االشار االخزخ )الكخيغ تايخ ( .

قدع البشاء لتكػف مجخالت ليحا القدع ،كالعسل عمى شالء كتثقيب  :ىي سحب لسخخجاتقدع التثبيت -4
االشار ،ثع يحػؿ االشار الى داخل السكابذ لتعخيزو الى حخارة كضغط بػقت محجد ،اذ يبقى االشار مجة 
ساعة كاممة تقخيبا ،ثع يفحز مغ قبل قدع الديصخة الشػعية لسعخفة صالحيتو لالستخجاـ كمغ ثع يشقل الى 

 ازف .  قدع السخ
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 مخاحل العسمية االنتاجية لرشع االشار:  3-1-4

يبجا العسل بالسخاحل االنتاجية حدب السػاصفات السعتسجة مغ قبل شخكة بيخيممي االيصالية كيكػف العسل كال 
 :                                                                              كسا يأتيحدب مخحمتو االنتاجية كىي 

:تتع ىحه العسمية في قدع التحزيخ ،عغ شخيق سحب السػاد  اعجاد وتحزيخ العجشات السصاشية لالشار-1
             االكلية مغ مخازف السػاد االكلية كحدب كزف محجد كبعج اف يتع فحريا داخل السختبخات .     

يكػف انتاج العجشات السصاشية حدب السػاصفات كلكل جدء مغ اجداء االشار عغ شخيق العجانات كتكػف 
عمى مخحمتيغ ،في السخحمة االكلى يتع فييا اضافة السصاط اكال كيتع عجشو لسجة دؾيقة اك دؾيقة كنرف مع 

جشة بالتتابع ، ثع تخفع بعج اكتساليا كتجخل ىحه اضافة الكخبػف كالديػت كالسػاد االكلية )السقػمات ( الى الع
العجشة السبعثخة الى داخل ركالت متعاكدة االتجاه لعسل التجانذ لمعجشة كتحػلو عمى شكل اشخشة مصاشية 

دؾيقة تقخيبا . كفي السخحمة الثانية يزاؼ )كبخيت ،معجالت(  4.30)ماستخ باج ( ،اف مجة ىحه السخحمة ىي 
خة اخخػ ثع تعاد الى الخكالت الستعاكدة لتكػف عمى شكل شخيط )باج( كحدب كتعاد الى العجاف م

 دؾيقة تقخيبا .                           1.30السػاصفات كلكل عجشة ،تكػف مجة ىحه السخحمة ىي 

تتع ىحه السخحمة في قدع التذكيل بعج استالـ العجشات السصاشية مغ  تذكيل االجداء نرف السرشعة :-2
لتحزيخ التي قج تع فحريا داخل السختبخات لمتاكج مغ مصابقاتيا لمسػاصفات الؿياسية ، يتع تذكيل قدع ا

االجداء نرف السرشعة  )الججار الجانبي لالشار كالحذػات السصاشية لو ، الجدء السالمذ لالرض  
لػسادة السصاشية كالحذػات التي تثبت عمى الحمقات الحجيجية( كتدتخجـ ليحا الغخض خصػط التذكيل اما ا

 لالشار فتشتج عمى خط اخخ ،كبعجىا يتع اكداء الشديج بالسصاط عمى خط اكداء الشديج .                                   

عشج انتاج الحمقات الحجيجية حدب حجع االشار كبسػاصفات خاصة تحجد عجد االسالؾ كعجد المفات كالقصخ 
االشار كبعجىا يتع اكداؤىا بالسصاط مغ خالؿ تذغيل ماكشة خاصة  الجاخمي لمحمقة التي تثبت في جانبي

 تجعى ماكشة تثبيت الحذػات السصاشية عمى البيج .

: تتع ىحه السخحمة في قدع البشاء ،اذ يتع تجسيع االجداء نرف السرشعة باستخجاـ  بشاء االشار االخزخ-3
عمى خط السقز االيصالي حيث يتكػف البػكت مغ مكائغ البشاء االكلى ،اذ اف عسمية بشاء بػكت االشار تتع 
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يتع  اذاربع شبقات ككل اشار يحتاج الى ثالث بػكتات ،كبعجىا يشتقل االشار االخزخ الى ماكشة البشاء 
تجسيع االجداء نرف السرشعة )التخيج )الجدء السالمذ لالرض ( ،البػكت )شبقات مغ الشديج ( ،الدايج 

( ، الجفخ )نديج خاص لتقػية مشصقة البيج ( ،الحمقات الحجيجية )البيج رنظ ( )السصاط اك الذخائح الجانبية 
،بعس السػاد السداعجة في عسمية البشاء ( .تدتغخؽ عسمية التجسيع ليحه االجداء عمى ماكشة البشاء مجة تتخاكح 

جاىدية (دؾيقة لكل اشار في حاؿ تػفخت الطخكؼ التذغيمية السالئسة )ضغط اليػاء ك  25 – 15بيغ ) 
 السكاف ( .

خاء مغ قدع البشاء :تتع ىحه السخحمة في قدع التثبيت ،اذ يتع استالـ االشارات الخزفمكشة االشار االخزخ -4
ىا بسحمػؿ خاص كمغ ثع ارساليا الى السكابذ كتتع الفمكشة بػاسصة الساء الحار كبجرجة حخارة ؤ كتثبيتيا كشال

انتاج االشار مختمفة كحدب الحجع اذ يتخاكح كقت الفمكشة  بار .تكػف اكقات 25درجة مئػية كضغط  180
( دؾيقة تقخيبا كحدب الطخكؼ التذغيمية ،اما االشارات الكبيخة تحتاج  20- 15لالشار )صغيخ كمتػسط( )

 الى ساعة كاممة كايزا حدب الطخكؼ التذغيمية .

يتع فحز  اذابتجاء مغ قدع التحزيخ  : يقػـ ىحا القدع بستابعة العسمية االنتاجيةقدع الديصخة الشػعية -5
العجشات مختبخيا كحتى اكساؿ عسمية انتاج االشار في قدع التثبيت حيث يتع الفحز الشيائي لالشار الجاىد 

 -قبل ادخالو الى السخدف ككسا مبيغ ادناه :

 

 

:                            االتيةكتتع عغ شخيق الخصػات  اوال /فحز السػاد االولية )الفحز الكيسياوي (:
                              ؾياـ السخازف باشعار السختبخ بػصػؿ السػاد .                                   _أ

                             تحجيج عجد ككسيات الشساذج التي تدحب كحدب السػاصفات السحجدة .         -ب

 ى السختبخ .                                                                                   الشساذج ال ارساؿ-ج 

 الفحز كتحجيج صالحية السادة.  اجخاء عسميات الفحػصات السصمػبة كتدجيل الشتائج في استسارة عسمية-د
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 السخدني .                   ستالـارساؿ نتائج الفحز الى التجارية التخاذ ما يمـد بذاف اجخاء عسمية اال-ق

 جسيع العسميات كالخصػات تتع كفق السػاصفات الؿياسية السعتسجة لكل مادة .-ك 

كيتع ايزا في قدع السختبخات كيخز بالشساذج السدحػبة مغ جسيع الخصػط  ثانيا /الفحز الفيدياوي :
                                                   :   يأتياالنتاجية في السرشع حدب نقاط الديصخة الشػعية ككسا 

   .                                                                                نساذج الشديج السكدي -ب                . العجانات السعسمية بانػاعيا -أ

:             يأتيكالعجشات السصاشية داخل السرشع ككسا عمى السػاد نرف السرشعة  ثالثا /الديصخة الشػعية
قدع التحزيخ : كيتع ىشا مخاؾبة جسيع عسميات العجغ التي تجخؼ في العجاف كمتابعة عسميات اضافة -أ

السػاد كالحخارة كالزغط كالػقت ،اؼ مجػ تػفخ الطخكؼ التذغيمية ،اذ تخسل نساذج العجشات الى السختبخ 
 خجاميا في السرشع .                                                                           صالحية است لتقخيخ

قدع التذكيل : كتتع ىشا الديصخة عمى تذكيل االجداء نرف السرشعة لالشار ككفق نقاط الديصخة الشػعية -ب
ؿياسات السصمػبة كعدؿ غيخ السػزعة عمى الخصػط االنتاجية ،حيث يتع ؾياس االبعاد كاالكزاف حدب ال

 السصابق مشيا لمسػاصفات .                                                                                    

قدع البشاء : كتتع ىشا الديصخة عمى تجسيع اجداء االشار السختمفة عمى مكائغ البشاء بسختمف االحجاـ -ج
يصخة عمى ابعاد البػكتات كالصبقات كمشع تجاخل االجداء السختمفة لالحجاـ تتع الد اذككفق السػاصفات ،

االخخػ .                                                                                                             
جاـ كمخاؾبة درجات الحخارة قدع التثبيت : كتتع ىشا الديصخة عمى كبذ االشار في قػالب خاصة حدب االح-د

كبعج انتياء عسمية الفمكشة كحدب الػقت السخرز يتع اخخاج االشار  السصمػبة لفمكشة االشار . كالزغط 
 مغ السكبذ كاجخاء الفحز الشيائي كتقخيخ الرالحية لمسشتج مغ عجميا .

 .  الدبائغ:حيث يتع خدف البزاعة الجاىدة لمبيع كتجييد مخدن البزاعة الجاىدة -6
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 مبخرات اختيار مرشع اشارات الجيػانية عيشة لمبحث : 3-1-5

 .ىي :شع اشارات الجيػانية عيشة لمبحث ىشاؾ العجيج مغ السبخرات الختيار مر

 السرشع مغ اكبخ الذخكات الرشاعية السػجػدة في محافطة الجيػانية ،كلقج كفخ العجيج مغ فخص العسل .-2

 السشتج الحؼ يقجمو السرشع بالجػدة كالستانة مقارنة بالسشتجات الستػفخة في الدػؽ . يستاز-3

 استخجاـ السرشع االنطسة التقميجية التي تعػد الى فتخة الدبعيشات مغ القخف الساضي .-4

ع كل كالحؼ انعكذ سمبا في ارتفابدبب ارتفاع اسعار السػاد االكلية السدتػردة  ارتفاع كمف ترشيع االشار-5
سعخ االشار ،كىحا يؤدؼ الى االنخفاض الكبيخ في حجع السبيعات كبالتالي اليبػط في ك  مغ تكاليف الجػدة 

 مدتػػ ايخادات السرشع .

 تػقف السرشع لسخات عجيجة بدبب عجـ كجػد السػاد االكلية السيسة في العسمية االنتاجية .-6

 تخات االنتطار .حجكث الكثيخ مغ االعساؿ غيخ السفيجة بدبب شػؿ ف-7

 في فتخة كباء كػركنا .  كال سيساقخب السرشع مغ سكغ الباحثة ادػ الى سيػلة السخاجعة -8

 الستبع في مرشع اشارات الجيػانية :    السحاسبينطام  3-1-6

مرشع اشارات الجيػانية ىػ احج السرانع الحكػمية التابعة الى كزارة الرشاعة كالسعادف لحلظ ىػ يدتخجـ 
كيصبقو في كافة الذخكات كاالقداـ االنتاجية .                                          الشطاـ السحاسبي السػحج 

 : بسا يأتيكىشاؾ عجة مخاكد لمكمفة عشج حداب كمف االنتاج كيسكغ تػضيحيا 

السرشع ،كتحسل ( : كيزع السخاكد االنتاجية الخاصة بالعسميات االنتاجية داخل 5مخكد مخاؾبة رقع )-1
 الكمف في ىحا السخكد برػرة مباشخة عمى كحجات االنتاج .



87 
 

( : كيزع مخاكد خجمات االنتاج التي تديع بتقجيع الخجمات لسخاكد االنتاج ،اذ تحسل 6مخكد مخاؾبة رقع )-2
 الكمف في ىحا السخكد بصخيقة غيخ مباشخة عمى السشتجات .

جمات التدػيؿية ،كتحسل ىحه الكمف عمى السشتجات بصخيقة غيخ ( : كيزع مخاكد الخ7مخكد مخاؾبة رقع )-3
 مباشخة .

( : كيزع ىحا السخكد الخجمات االدارية ،اذ تحسل الكمف في ىحا السخكد بصخيقة غيخ 8مخكد مخاؾبة رقع )-4
 مباشخة عمى السشتجات .

 : كسا ياتياف مخاكد الخقابة ىحه تحتػؼ عمى خسدة حدابات ىي 

 الخكاتب كاالجػر ( .) 31حداب رقع -1

 )السدتمدمات الدمعية ( . 32حداب رقع -2

 )السدتمدمات الخجمية ( .  33حداب رقع -3

 )االنجثارات ( . 37حداب رقع -4

 )مرخكفات اخخػ ( . 39حداب رقع -5

 )مرخكفات تحػيمية (. 38ىػ حداب رقع  ااخخ اضاؼي ا( فيتزسغ حداب8باستثشاء مخكد السخاؾبة رقع )

( 5قدسيغ ىسا قدع التكاليف الرشاعية كتذسل مخكد مخاؾبة رقع ) عمىتقدع تقاريخ مخاكد الكمف في السرشع 
( كمخكد 7يتزسغ التكاليف االخخػ كتذسل مخكد مخاؾبة رقع )ف( ، اما القدع االخخ 6كمخكد مخاؾبة رقع )

ج .الكمف الكمية لمسشت( ،كبعجىا تجسع اقداـ التكاليف ىحه لمػصػؿ الى 8مخاؾبة رقع )
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 حداب كمفة الػحجة الػاحجة لمسشتج :   3-1-7

تحدب ىحه الكمفة عغ شخيق حداب التكاليف الثابتة كالتكاليف الستغيخة الستخخاج كمفة الرشع ،كثع 
كل مغ التكاليف التدػيؿية كالتكاليف االدارية اليجاد الكمفة لالشار الػاحج السشتج .                          اليياتزاؼ 

 كسيتع بياف كيؽية االحتداب ليحه التكاليف في ادناه :

: كتتزسغ كمفة العسل )االجػر( كاالنجثارات كمرارؼ اخخػ )اجسالي حداب التكاليف الثابتة -1
السدتمدمات الخجمية لسخاكد االنتاج كمخاكد خجمات االنتاج ( ،كيتع حداب ىحه التكاليف عمى اساس 

 مخاكد الكمفة لحداب تكمفة االشار الػاحج .

د االكلية )مصاط شبيعي كصشاعي ككخبػف كمػاد اخخػ كتتزسغ السػا حداب التكاليف الستغيخة :-2
داخمة في صشع االشار ( ،كمػاد احتياشية )مػاد احتياشية لمسكائغ كاالالت االنتاجية ( ،كالسراريف 
االخخػ )مجسػع السدتمدمات الدمعية الجاخمة في صشاعة االشار ( ،اذ تجسع ىحه التكاليف اليجاد الكمفة 

 . الستغيخة لالشار الػاحج

تحدب ىحه التكاليف عغ شخيق مخكد مخاؾبة رقع  حداب التكاليف التدػيكية والتكاليف االدارية :-3
( ،كبعجىا تجسع كمفة الرشع مع التكاليف التدػيؿية كالتكاليف االدارية اليجاد 8( كمخكد مخاؾبة رقع )7)

% مغ كمفة  10ربح يقجر ب التكاليف الكمية لالشار الػاحج ،كيحدب سعخ االشار الػاحج باضافة ىامر 
 االشار الكمية .
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 السبحث الثاني

 وصف وتحميل الػضع الحالي في السرشع عيشة البحث

التي تع عخضيا في السبحث الدابق كالستعمقة السبحث بعس الشقاط كالسالحطات  اسيبيغ ىح تسييج :
( 1200 -24ك حجع االشار  1200  -20بسرشع اشارات الجيػانية كالخاصة بالسشتجيغ )حجع االشار

مغ خالؿ السعايذة  السيجانية خالؿ مجة البحث  كالتحميل ، كبالذكل الحؼ ندتصيع ؼيو تحجيج أؼ مغ 
أدكات اإلنتاج الخشيق ستكػف أكثخ مالءمة كمشفعة في تخؽيس تكاليف الجػدة لمخصيغ قيج البحث تسييجا 

 الستخجاميا.

 (1200-24و1200-20نتاجييغ )وصف مدارات العسل لمخصيغ اال  3-2-1

 -مغ خالؿ السعايذة السيجانية كالػصف كالتحميل  تع تذخيز كمشاقذة الشقاط اآلتية :
يعسل ىحا القدع عمى ترسيع االجداء الجاخمة في االشار ،كيحتػؼ _ قدع الترسيع والتكشػلػجيا : 1

الكيسياكؼ )السػاد االكلية ( ،الفحز عمى مختبخات لفحز السػاد االكلية كالكيسياكية كىي الفحز 
 الفيديائي ) االحتخاؽ ،الكثافة ،الفمكشة ( .

في ىحه السخحمة تخمط  السػاد األكلية ) السصاط الصبيعي كالرشاعي ، كالكاربػف  _ قدع التحزيخ :2
ى كالسػاد الكيسياكية األخخػ ( لتكػيغ العجشة السصاشية كحدب السػاصفات ، كىي عمى نػعيغ األكل
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عغ شخيق مكائغ خاصة تدسى العجانات ،  batch، أما الثانية فتدسى اؿ  master batchتدسى 
  كبعجىا تفحز مختبخيًا .

 -ىي :سغ قدع التحزيخ مجسػعة مغ الذعب كيتز     
 .ديخ كأكزاف محجدة تجخل في العجشةتعسل عمى تجييد السػاد الكيسياكية بسقاأ. شعبة السػاد الكيسياوية : 

تعسل عمى تحجيج السحاليل السدتخجمة في قدع االنتاج كمشيا ) التيظ ،مادة اليبتاف  شعبة السحاليل :ب . 

 ، الصالء الجاخمي كالخارجي ( .

تعسل عمى عجغ كافة السػاد الجاخمة في صشع االشار عجا )الكبخيت :  F270ت. شعبة العجان 
 كالسعجل ( .

  ا( الدابقة تزاؼ ليا مادت F270ة مغ شعبة العجاف )عشج استالـ العجش: D  11.ث. شعبة العجان 
 . الكبخيت كالسعجل

في ىحه السخحمة تذكل عجشات قدع  _  قدع التذكيل )تذكيل األجداء نرف السرشعة لإلشار ( :3
مع إضافة  ( Extruder )التحزيخ السدتمسة كيعاد عجشيا مخة اخخػ بإستخجاـ العرارات أك الصارد 

 ( SIDEWALL )الشديج السقػؼ لترشيع األجداء نرف السرشعة مثل )ججار االشار الجانبي 
، كالحذػات السصاشية التي تثبت عمى الحمقات الحجيجية  TREAD )،الجدء السالمذ لألرض )

(APEX ) ج ، الػسادة السصاشية (، ككفقًا لالحجاـ كالسػاصفات السصمػبة ، كسا يتع إكداء الشدي
 :  االتية( ، كيتزسغ قدع التذكيل الخصػات  CALENDERالخاـ عمى خط يدسى ) 

يحتػؼ ىحا الخط عمى مجسػعة اسصػانات يذج عمييا الشديج ليكػف :  Calenderأ. خط اإلكداء 
 اسصػاني الذكل كحدب الحجع السصمػب.

ل عمى سحب العجشو مغ كؼيو أربع عرارات ، األكلى عرارة التكديخ كتعس:  Millsب. خط العرارات 
فيسا يي عرارة التغحية تقـػ بتػزيع العجشات الى الصارد ، اما الثالثة كالخابعة فقدع التحزيخ ، أما الثانية 

 يدتخجماف لعجشات االكداء .
 يعسل عمى ترشيع ضيخ كجانب اإلشار .:  Extruderت. خط الصارد 

) رنظ اإلشار( كيحتػؼ عمى مجسػعة مغ الحمقات الحجيجية  : كيقػـ بانتاج Bead Wire. خط ث
حدب حجع اإلشار ككفق مػاصفات خاصة بتحجيج عجد األسالؾ كالمفات كالقصخ الجاخمي لمحمقة التي 

( مغ خالؿ مكائغ خاصة تجعى  TATتثبت عمى جانبي اإلشار ، بعجىا تصمى بصبقة مصاط نػع ) 
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لبيج ، كبعج ذلظ تغسخ في محمػؿ التيظ لتسشع ىحه الصبقة مغ مكائغ تثبيت الحذػات السصاشية عمى ا
 االسالؾ بالتفكظ .
ىحا الخط يتػلى ميسة انتاج شبقة مغ عجيشة تػضع داخل اإلشار تعسل عمى مشع تأثيخ ج. خط الكذغ : 

 . درجات الحخارة عمى االنبػب الجاخمي ، كالتي تتكػف عشج االحتكاؾ اثشاء الديخ
 شاء اإلشار األخزخ ( ._ قدع البشاء ) ب4

( كىي  Green Tireيعسل ىحا القدع عمى تجسيع األجداء نرف السرشعة لبشاء اإلشار األخزخ) 
تتكػف مغ ،البػكت األكؿ كيحتػؼ عمى اربع شبقات مغ الشديج ،كيػضع فػقو البػكت الثاني كايزا 

الثالث كتكػف عجد الصبقات بحدب حجع اإلشار السصمػب  يحتػؼ عمى أربع شبقات ،كمغ ثع البػكت
،كيكػف ذلظ مغ خالؿ مكائغ مخررة ليحا الغخض تحتػؼ عمى اسصػانات حجيجية حدب حجع 
اإلشار السصمػب إنتاجو ، كمغ َثع يشقل اإلشار الى مخحمة الفمكشة لصالئو بالسحمػؿ مغ الخارج لعجـ 

 ( داخل اإلشار .  bladder خكة الػعاء السصاشي  )التراقو بالقالب ، كمغ الجاخل لتدييل ح
 _ قدع التثبيت أو السكابذ ) فمكشة اإلشار األخزخ ( .5
بعج انتياء عسمية بشاء اإلشار كتشقيتو مغ اليػاء السحرػر بيغ شبقاتو ، يشقل اإلشار نرف      

دو بقػالب خاصة حدب السرشع الى قدع التثبيت ) السكابذ ( كىي اخخ إلنتاج اإلشار ، اذ يتع كب
( دؾيقة 60 ػػػػ 55 الحجع السصمػب ، مغ خالؿ تعخيزو لطخكؼ حخارة كضغط كأكقات معيشة بحجكد ) 

ليربح بعجىا اإلشار الشيائي جاىد لمخدف كتجعى ىحه العسمية بصبخ اإلشار أك الفمكشة 
(vulcanizationكبعجىا يفحز اإلشار مغ خالؿ قدع الديصخة الشػعية ، ك ي ، ) خدف ليكػف االشار

 لمتدػيق .  اجاىد 
يعسل ىحا القدع عمى متابعة السشتج ابتجاء مغ قدع التحزيخ كحتى _ قدع الديصخة الشػعية : 6

 نياية العسمية اإلنتاجية لإلشارات في قدع التثبيت ،اذ يكػف عسل ىحا القدع كاالتي :
 : فحز السػاد األولية عغ شخيق 

 لمسختبخ عغ كصػؿ السػاد االكلية .أ. ؾياـ السخازف باإلشعار 
 ب. تحجيج عجد ككسيات الشساذج حدب السػاصفات السصمػبة .

 ت. إرساؿ الشساذج لمسختبخ .
ث. اجخاء الفحػصات السصمػبة مع التدجيل باستسارة خاصة لشتائج عسمية الفحز مع تحجيج مجػ 

 صالحية السادة.
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 اؿ السخدني .ج. إرساؿ الشتائج الى قدع التجارية لعسل االدخ
 ح. تكػف الخصػات كالعسميات حدب السػاصفات السعيارية لكل مادة .

 : الفحز الفيديائي 
 كىي فحز الشساذج السدحػبة مغ قدسي التحزيخ كالبشاء كيكػف كاالتي :     

 . فحز شامل لمعجشات السشتجة في قدع التحزيخ باختالؼ أنػاعيا .1
. فحز نساذج الشديج السكدي كالَديصخة الشػِعية عمى السػاد نرف الُسرشعة كالعجشات السصاشية في 2

 السرشع ككاآلتي:
تكػف مغ خالؿ مخاؾبة عسميات العجغ كالتاكج مغ كيؽية اضافة السػاد حدب الطخكؼ أ. قدع التحزيخ : 

 السالئسة مغ الزغط كالحخارة كالػقت .
 األجداء نرف السرشعة كحدب السػاصفات السصمػبة. لخقابة عمى تذكيلكىػ اب. قدع التذكيل : 

 ىػ الديصخة عمى بشاء أجداء اإلشار السختمفة .ت. قدع البشاء : 
تتع ىشا الديصخة عمى كبذ اإلشارات في قػالب خاصة كحدب السػاصفات السعتسجة ث. قدع التثبيت : 

  ء الفحز االخيخ لتقخيخ صالحيتو. سكبذ الجخا،كبعج انتياء عسمية الفمكشة يدتخخج االشار مغ ال
 تحجيج ادوات االنتاج الخشيق السالئسة في الخط االنتاجي 3-2-2

( 1200-24ك   1200-20تع تحجيج عجد مغ االدكات السالئسة لتصبيقيا عمى حجسي االشار )
 -كالسػضحة  في االشار الشطخؼ , كالسبيشة عمى الذكل االتي :

  مشع الخصأ و الديصخة السخئية 
  الحاليةالكيسة  تجفقخارشة    
  مدتػى اإلنتاج 
 الدخيعيخ يالتغ  
   اجخاءات لتقميل االنذصة التي ال تزيف قيسة 

 -وسيتع تشاول كل اداة بذكل تفريمي في ادناه:
  Error prevention and visual controlمشع الخصأ  و الديصخة السخئية :-1

االداة لمسحاكلة في مشع االخصاء كتقميل العيػب التي مسكغ حرػليا في العسمية االنتاجية . تدتخجـ ىحه 
تكسغ اىسية ىحه االداة مغ خالؿ استخجاميا لسعخفة االخصاء مغ مخازف السػاد االكلية كحتى كصػليا 

و استخجاـ مخدف االنتاج التاـ مغ خالؿ العيغ السجخدة . كقج لػحع اف السرشع عيشة البحث يكػف ؼي
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مشع الخصأ فقط في قدع الديصخة الشػعية كليذ في كافة السخاحل التي يسخ بيا السشتج .بامكاف ىحه االداة 
القزاء عمى التالف كالسعيب كاليجر في الػقت الى ادنى حج مسكغ عشج استخجاميا بالػجو الرحيح 

  .نحاكؿ قجر االمكاف ضبط الجػدة عشج السرجر باستخجاـ ىحه االداة .
  Present value stream mapالكيسة الحالية : تجفقخارشة -2

( مغ خالؿ القاء 24-1200ك  20-1200سشتعخؼ الى حاالت اليجر في الخط االنتاجي لالشاريغ )
الؿيسة ،اذ سشعسل عمى الكذف عغ حاالت اليجر كالزياع في السػارد  لتجفقنطخة عمى الخارشة الحالية 

 اثشاء العسمية االنتاجية .
باالعتساد عمى سجالت قدع االنتاج كاضافة الى السعمػمات الستحرمة مغ المقاءات سشعسل عمى رسع 

الؿيسة لمخط االنتاجي ، بجاية مغ كصػؿ السػاد االكلية الى السخازف كحتى كصػؿ السشتج الى  تجفق
حزيخ كالتذكيل (، مخازف االنتاج التاـ ،اذ سيسخ السشتج بعجة مخاحل ىي )السخحمة التحزيخية )قدسي الت

 مخحمة البشاء)التجسيع ( ،السخحمة الشيائية )قدع التثبيت ( ( .
( دؾيقة كىشاؾ 480ساعات لمػجبة الػاحجة اؼ ) 8يعسل الخط االنتاجي بػاقع كجبتيغ يػميا كبسقجار 

اج ( دؾيقة في الػجبة الػاحجة ،كعميو سيكػف كقت االنت30تػقفات مخصصة لغخض استخاحة العامميغ ىي )
 ( دؾيقة لمػجبة الػاحجة .450الستاح ىػ )

 سيتع تذخيز حاالت الزياع في الخط االنتاجي مغ خالؿ حداب اكقات االنتطار كتكػف كاالتي :
في حداب اكقات االنتطار كاكقات اضافة الؿيسة  (Heizer,et.al.,2006:628)كسيتع االعتساد عمى 
 كعجـ اضافة الؿيسة .

 ل + وقت العسميات + الػقت العاشل  وقت االنتطار =وقت التشق
كالتي سشعسل عمى تقميريا الى ادنى حج مسكغ مغ خالؿ رسع خارشة مجخػ الؿيسة السدتقبمية في 
.السبحث الثالث مغ الفرل الثالث
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 الكيسة الحالية في السخحمة التحزيخية : تجفقخارشة  -أ 
( ككسا في الذكل  9 -1محصات عسل متدمدمة مغ محصة رقع  )تتكػف السخحمة التحزيخية مغ تدعة 

ي الخط بالعسل مغ السحصة االكلى ك الت كيبجأالؿيسو لمسخحمة التحزيخية  تجفقمغ خالؿ خارشة  (8)
 -:  ياتيما  حبسػجبيا تػض

السصاشية  يتع خمط السػاد االكلية إلنتاج العجشات -_قدع التحزيخ )تحزيخ العجشات السصاشية (:1
 ىي :سغ قدع التحزيخ مجسػعة مغ الذعب كبحدب السػاصفات الخاصة بكل عجشة ،كيتز

 شعبة السػاد الكيسياوية  . أ
 شعبة السحاليل    . ب
 F270شعبة العجان    . ت
( ليتع اضافة  F270كفييا يتع إستالـ العجشة مغ شعبة العجاف ): D 11.: شعبة العجان  . ث

 . الكبخيت كالسعجل
 ويتع فيو تذكيل األجداء نرف السرشعة لإلشار ( . _ قدع التذكيل )2

 ىي:قدع مجسػعة مغ الخصػط اإلنتاجية كيتزسغ ىحا ال
   Bead wireد. خط       ج. خط الصارد.       ب. خط العرارات      أ. خط اإلكداء 
 ه. خط الكذغ

 (14الججول )

 الكيسة ( تجفق)اسساء الخمػز السدتخجمة في خارشة 

 الخمد       اإلجخاءات
 العسميات

 

  االنتقال
 التأخيخ

 

 

 (15الججول )

 )سيخ االجخاءات في السخحمة التحزيخية (
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 كصف الخصػات كاإلجخاءات ت
 

  

 الػقت
السدا

 فة
عجد 

 العامميغ

1 
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    د 40
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3 
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   د20 
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2 
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الػقت العاشل في السحصة رقع 

(2) 
  

   د60 

  (3انتقاؿ إلى السحصة رقع ) 7
  

   د5
 (3العسميات في السحصة رقع ) 8

 

 
 

 10 ـ25 د 22

9 
الػقت العاشل في السحصة رقع 

(3) 
  

   د60 

  (4انتقاؿ إلى السحصة رقع ) 10
  

   د2
 (4العسميات في السحصة رقع ) 11

 

 
 

   10 ـ35 د 12

12 
الػقت العاشل في السحصة رقع 

(4) 
  

 

   د60

  (5انتقاؿ الى السحصة رقع ) 13
 

   د30 
 (5رقع ) العسميات في السحصة 14
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الػقت العاشل في السحصة رقع 
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  (6انتقاؿ الى السحصة رقع ) 16
 

   د30 
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 (6العسميات في السحصة رقع ) 17
 

 
 

 6 ـ15 د300

18 
الػقت العاشل في السحصة رقع 

(6) 
  

   د 60 

  (7انتقاؿ الى السحصة رقع ) 19
 

   د30 
 (7العسميات في السحصة رقع ) 20

 

 
 

 6 ـ10 د360

21 
الػقت العاشل في السحصة رقع 

(7) 
  

 

   د60

  (8االنتقاؿ الى السحصة رقع ) 22
 

   د20 
 (8العسميات في السحصة رقع ) 23

 

 
 

 2 ـ25 د240

24 
الػقت العاشل في السحصة رقع 

(8) 
  

 

    د60

  (9االنتقاؿ الى السحصة رقع ) 25
 

 0   
 (9العسميات في السحصة رقع ) 26

 

 
 

 2     ـ15 د 5

27 
الػقت العاشل في السحصة رقع 

(9) 
  

 

   د60

 السرجر : مغ اعجاد الباحثة  
 

 

 (8الذكل )
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 السرجر: مغ اعجاد الباحثة 
 

 السعمػمات تجفق                         تجفق السػاد                                                                                         
 السرجر :مغ اعجاد الباحثة

 )اجسالي الػقت الزائع + اجسالي اوقات التشقالت( دقيقة 717إجسالي وقت عجم إضافة الكيسة=
 )اجسالي وقت العسميات االنتاجية ( دقيقة 1499إجسالي وقت إضافة الكيسة = 

  -(نبيغ االتي :15مغ خالؿ الججكؿ رقع )
( عاماًل حيث يقػمػف بشقل السػاد االكلية الى شعبة السحاليل  2( مغ )1كػف السحصة رقع ) ت -1

تدجل  اذ(ساعات 3ـ(كبػاقع عسل )100كبسدافة مقجرة كفق اراء قدع السخازف كالعاممػف ىي )
 عسل يػميًا. السرشع يعسل بػجبتي الففييا   اميجر  اكقت( ساعة 1)

يقػمػف بتجييد السػاد  اذ ( عامل2السػاد الكيسياكية مغ ) ة(مغ شعب2كػف السحصة رقع ) تت -2
تقجر مدافة  كالكيسياكية التي تجخل في العجشة االـ )االصمية( كذلظ حدب االكزاف كالسقاديخ , 

 فييا . اميجر  اكقت( ساعة 1تدجل ) ك(ساعة 2ـ(كبػاقع عسل )100التجييد بػػ )
يقػمػف  في ىحه  اذ( عاماًل 10( مغ )F270(مغ شعبة العجشات )3كػف السحصة رقع ) تت -3

تزاؼ في ىحه السحصة جسيع السػاد  كالسخحمة مغ عجغ العجشات االكلية بيحه االلة الكبيخة 
يتع نقل السػاد االكلية الييا كبسدافة مقجرة كفق اراء  ككالسعجل( .  -ماعجا مادتي)الكبخيت 

 فييا.   اميجر  اكقتساعة ( 1تدجل ) اذ(دؾيقة  22ـ(كبػاقع عسل )25الخبخاء  بػ)
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(  كيقػـ بيا بالعجشات الشيائية بعج اف يتع D11.( مغ شعبة العجشات ) 4كػف السحصة رقع ) تت -4
 عساؿ( 10تتكػف مغ ) اذ( كاضافة مادتي الكبخيت كالسعجل الييا  F270اكساليا مغ العجشات)

(دؾيقة  حيث 12ل )ـ(كبػاقع عس35يتع نقل السػاد الييا كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء  بػ) ك
 فييا  . اميجر  اكقت( ساعة 1تدجل )

في ىحه السخحمة شج الشديج السقػؼ عمييا  ك( مغ شعبة خط االكداء 5كػف السحصة رقع ) تت -5
يتع اكداء الشديج بالسصاط مغ خالؿ العرارات التي يتع  كليأخح استقخاره كاستصالتو الكاؼية 

يتع نقل السػاد الييا كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء   اذ عساؿ( 6تغحيتيا بالسصاط كتتكػف مغ )
 فييا  . اميجر  اكقتة ( ساع1تدجل ) ك(ساعات  5ـ(كبػاقع عسل )15بػ)

لخط مغ اربعة انػاع مغ العرارات يتكػف ىحه ا ك ( مغ خط العرارات6تتكػف السحصة رقع )  -6
ىي عرارات التكديخ كالتي تقػـ بدحب العجشة مغ قدع التحزيخ كعرارات التغحية كالتي 

يدتخجـ خط الصارد إلنتاج ضيخ كجانب االشار كتتكػف   كتقػـ فييا بتػزيع العجشات الصاردة 
ـ(كبػاقع 15الخبخاء  بػ) حيث يؤدكف العسل كبسدافة مقجرة كفق اراء عساؿ( 6ىحه السخحمة  مغ )

 فييا  . اميجر  اكقت( ساعة 1(ساعات  حيث تدجل )5سل )ع
يدتخجـ خط الصارد إلنتاج ضيخ كجانب االشار  اذ( مغ خط الصارد 7تتكػف السحصة رقع )  -7

ـ(كبػاقع عسل 10( عاماًل كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء  بػ)6كتتكػف  ىحه السخحمة  مغ )
 فييا  . اميجر  اكقت( ساعة 1) تدجل اذ(ساعات  6)

كضيفة ىحه الذعبة ىي انتاج )رنظ  اذ(  Bead  wire( مغ شعبة )8تتكػف السحصة رقع )  -8
( كبعج TATاالشار ( كىحا الخنظ يتكػف مغ عجة حمقات حجيجية تصمى بصبقة مصاط مغ نػع)

ذلظ يتع غسخىا في محػؿ )التيظ ( كذلظ لسشع انفتاح شبقة االسالؾ  كتتكػف  ىحه السخحمة  مغ 
( 1(ساعات  حيث تدجل )4سل )ـ(كبػاقع ع25كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء  بػ) عامل( 2)

 فييا  . اميجر  اكقتساعة 
شبقة تدتعسل داخل  نتاجبإتقػـ ىحه السحصة  ك( مغ )خط الكذغ ( 9تتكػف السحصة رقع )  -9

تحافع ىحه الصبقة )الكذغ ( عمى االنبػب الجاخمي مغ  اذاالشار كتدتعسل فييا عجيشة معيشة 
بعس التأثيخات مثل تأثيخ درجة الحخارة الي تتػلج عشج السديخ نتيجة االحتكاؾ كتتكػف  ىحه 

ـ(كبػاقع عسل 15ء  بػ)يأدكف العسل كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخا اذ( عامل 2السخحمة  مغ )
 فييا  . اميجر  اكقت( ساعة 1تدجل ) اذ(دؾيقة  5)
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 إجسالي كقت االنتطار = الػقت اإلجسالي إلضافة الؿيسة + الػقت اإلجسالي لعجـ إضافة الؿيسة
 (8يطيخ أف كقت إضافة الؿيسة الستأتية مغ جسع أكقات العسميات ككسا في الججكؿ )

 دؾيقة 1499إجسالي كقت إضافة الؿيسة = كقت العسميات= 

 الكيسة الحالية لسخحمة البشاء: تجفقخارشة   -ب 
( كذلظ بعج تجسيع االجداء نرف Green tireيتع في ىحه السخحمة بشاء االشار االخزخ)

شبقات مغ الشديج كمغ ثع يػضع  بػكت االكؿ كالحؼ يحتػؼ عمى اربعتبجأ ىحه العسمية بال كالسرشعة 
شبقات كبعج ذلظ يػضع البػكت الثالث  االكؿ الحؼ يحتػؼ ايزَا عمى اربعالبػكت الثاني عمى البػكت 

( سيخ 9الججكؿ رقع )كالخابع كيتع فمكشة االشار في ىحه السخحمة ايزًا, كيسكغ بياف سيخ العسمية كفق 
 االجخاءات في مخحمة البشاء. 

 
 
 
 

 (16الججول )

 )اجخاءات مخحمة البشاء(

 كصف الخصػات كاإلجخاءات ت
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  (12انتقاؿ إلى السحصة رقع ) 7
 

  ـ10 د5 
 (12العسميات في السحصة رقع ) 8
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  ـ10 د5 
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 2  د15
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   د60
  (14انتقاؿ الى السحصة رقع ) 13

 

  ـ50 د10 
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 50  د50
   الػقت العاشل 15

 

   دؾيقة30
 السرجر : مغ اعجاد الباحثة 
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مرحلة تصنٌع   

 االطار
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 السرجر : مغ اعجاد الباحثة 

 )اجسالي اوقات التشقالت والػقت العاشل بيغ السحصات( دقيقة 301= اجسالي وقت عجم إضافة الكيسة
 )اجسالي اوقات العسميات االنتاجية( ةدقيق 105الي وقت إضافة الكيسة = إجس

ؿيسة لم( دؾيقة كإجسالي الػقت غيخ السزيف  105إذ يبمغ الػقت اإلجسالي إلضافة الؿيسة )
 :بسا ياتي( دؾيقة كالحؼ احتدب  406( دؾيقة، كبحلظ يبمغ كقت االنتطار )301)

 إجسالي كقت االنتطار = الػقت اإلجسالي إلضافة الؿيسة + الػقت اإلجسالي لعجـ إضافة الؿيسة
 دؾيقة 406=  301+ 105=                   

 14- 10 مغ لسحصاتة الستأتية مغ جسع أكقات العسميات في اػيطيخ أف كقت إضافة الؿيس
 دؾيقة 105إجسالي كقت إضافة الؿيسة = كقت العسميات = 

الػقت العاشل في  + 10( = الػقت العاشل في السحصة  (10-14 كقت التأخيخات في السحصات مغ 
الػقت العاشل في  +13الػقت العاشل في السحصة  + 12الػقت العاشل في السحصة  +  11السحصة 
 14السحصة 

 6+60+5+60+5+60+5+60+10+30 كقت التأخيخات = 
 دؾيقة  301=                    

 -كؼيسا ياتي تػضيح لكيؽية احتداب الػقت العاشل في كل محصة :
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تكػف  ىحه السخحمة  مغ ( مغ بالبػكت االكؿ  كيتع ؼيو بشاء االشار كت10تتكػف السحصة رقع )  -1
( 1تدجل ) اذ(دؾيقة  15ـ(كبػاقع عسل )10كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء  بػ) ( عامل2)

 فييا  . اميجر  اكقتساعة 
فة الشديج ( مغ البػكت الثاني  كيتع ؼيو دمج البػكتيغ معًا بعج اضا11تتكػف السحصة رقع )  -2

ة كفق اراء كبسدافة مقجر  ( عامل2تكػف  ىحه السخحمة  مغ )شبقات كت اليو كالستكػف مغ اربع
 فييا  . اميجر  اكقت( ساعة 1تدجل ) اذ(دؾيقة  15ـ(كبػاقع عسل )10الخبخاء  بػ)

( مغ البػكت الثالث في ىحه السخحمة يتع دمج البػكتيغ االكؿ كالثاني 12تتكػف السحصة رقع )  -3
( 2)كالثالث معًا كالستكػف ايزًا مغ شبقتيغ   كيتع ؼيو بشاء االشار كتتكػف  ىحه السخحمة  مغ 

( ساعة 1تدجل ) اذ(دؾيقة  15ـ(كبػاقع عسل )10عاماًل كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء  بػ)
 فييا  . اميجر  اكقت

( مغ البػكت الخابع في ىحه السخحمة يتع دمج البػكتات معًا اؼ االكؿ 13تتكػف السحصة رقع )  -4
غ شبقتيغ   كيتع ؼيو بشاء االشار كالثاني كالثالث كالخابع معًا في البػكت الخابع كالستكػف ايزًا م

ـ(كبػاقع عسل 10كبسدافة مقجرة كفق اراء الخبخاء  بػ) ( عامل2تكػف  ىحه السخحمة  مغ )كت
 فييا  . اميجر  اكقت( ساعة 1تدجل ) اذ(دؾيقة  15)

( بعج انتياء مخحمة بشاء اإلشار كتشقيتو لتدييل عسمية خخكج اليػاء 14تتكػف السحصة رقع )  -5
يغ شبقاتو ، يشقل اإلشار نرف السرشع الى قدع التثبيت ) السكابذ ( كىي السحرػر ب

يتع كبدو بقػالب خاصة كفقًا لمحجع السصمػب  اذالسخحمة األخيخة مغ مخاحل إنتاج اإلشار ، 
( 60 ػػػػ 55 إنتاجو ، إذ يتعخض داخل القالب لطخكؼ حخارة كضغط كأكقات معيشة بحجكد ) 

لمخدف كتدسى ىحه العسمية شبخ اإلشار أك  ابذكمو الشيائي جاىد  االشاردؾيقة ليربح بعجىا 
( ، بعج ذلظ يتع فحز اإلشار مغ قبل قدع الديصخة الشػعية في   vulcanizationالفمكشة )

السخحمة االخيخة ، ثع يخدف بطخكؼ خدف معيشة ليكػف إشار جاىد لمتدػيق ، كبحلظ فإف إنتاج 
ىي ) التحزيخ ، التذكيل ، البشاء ، كالتثبيت ( ، كيحتاج إلشار يسخ بأربعة أقداـ إنتاجية ا

قدع التثبيت ) السكابذ ( الى خجمات صشاعية مثل البخار كالساء الحار كاليػاء السزغػط كىي 
العشاصخ الثالثة الزخكرية إلنتاج كفمكشة اإلشار كالتي يتع تجييدىا مغ قدع الخجمات الرشاعية 

يػائية كالسخاجل البخارية ليحا الغخض ، لحا يشبغي تذغيل تمظ ، التي تتػفخ فييا الزاغصات ال
السخاجل دكف تػقف شػاؿ حياتيا اإلنتاجية فكمسا تػقفت كمسا أدػ ذلظ الى قرخ حياتيا 
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يأدكف العسل كبسدافة مقجرة كفق اراء  اذ( عاماًل 50اإلنتاجية , كتتكػف  ىحه السخحمة  مغ )
 فييا  . اميجر  اكقت( دؾيقة 30تدجل ) كة  (ساع1ـ(كبػاقع عسل )50الخبخاء  بػ)

 الكيسة الحالية لمسخحمة الشيائية تجفقخارشة  -ج 
( قدع الفحز كالجػدة يحتػؼ قدع 17-15تتكػف ىحه السخحمة مغ ثالثة محصات تبجأ مغ السحصة ) 

اد التكشػلػجيا كالترسيع عمى عجد مغ السختبخات كالتي تقػـ بكافة الفحػصات الالزمة عمى السػ 
األكلية كالسػاد الكيساكية ، فزال عغ فحز العجشات بعج تحزيخىا ، كحلظ ؾياـ القدع بترشيع بعس 

 -نػعيغ: عمىالقصع السصاشية ، كتقدع الفحػصات 
 . الفحػصات الفيدياكية : إذ تتزسغ فحز االحتخاؽ ، كفحز الكثافة ، كفحز الفمكشة الدخيع .1
فحز السػاد األكلية مغ السصاط الرشاعي كالسصاط الصبيعي . الفحػصات الكيساكية : إذ تتزسغ 2 

، كفحز مادة الديػت ) زيػت التجكيخ كزيػت الػقػد ( ، كفحز مادة الكخبػف كجسيع السػاد التي 
تجخل في عسمية تحزيخ العجشة مثل ) السبصئات ، كاالنػكذ ، كالسعجالت ، كالكبخيت ( . كسا 

ى عجـ ضيػر عيػب في العجشة األصمية كذلظ تالؼية لحجكث ييجؼ قدع التكشػلػجيا كالترسيع إل
( يػضح مخصط سيخ االجخاءات في السخحمة 17عيػب في السشتج الشيائي ) لالشار ( . ك الججكؿ )

 الشيائية .
 
 
 
 

 (17ججول ) 

 ) سيخ اجخاءات مخحمة الشيائية(

 كصف الخصػات كاإلجخاءات ت
 

 

 

 السػضف السدافة الػقت

1 
السخحمة السيكانيكية  الشقل مغ

 الى السخحمة الشيائية
 

 

 
  ـ 3 د 6

 (15العسميات في السحصة رقع ) 2
 

 
 

 6  د 50
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3 
في السحصة رقع  الػقت العاشل

(15) 
  

   د 15 

  (16نقل الى السحصة رقع ) 4
 

  ـ10 د6 
 (16العسميات في السحصة رقع)  5

 

 
 

 4  د 90
   الػقت العاشل 6

 

   د60
  (17انتقاؿ إلى السحصة رقع ) 7

  

  ـ 10 د6
 (17العسميات في السحصة رقع ) 8

 

 
 

 2  د 90
   الػقت العاشل 9

 

   د 60
 السرجر : مغ اعجاد الباحثة     

 (10الذكل ) 

 الخارشة الحالية لتجفق الكيسة لمسخحمة الشيائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السرجر : مغ اعجاد الباحثة

 مسؤول الخط

مرالب المرحلة 

 النهائٌة 
 لسم االختبارات 

المرحلة 

 مٌكانٌكٌة

 محطة
15 

 محطة

16  

 

 محطة 

17 
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 )اجسالي اوقات التشقالت والػقت العاشل( دقيقة 153= إجسالي وقت عجم إضافة الكيسة
 )اجسالي اوقات العسميات االنتاجية( دقيقة 230إجسالي وقت إضافة الكيسة = 

( دؾيقة كإجسالي الػقت غيخ السزيف لمؿيسة  230إذ يبمغ الػقت اإلجسالي إلضافة الؿيسة )
 ( دؾيقة كالحؼ يحتدب كاالتي :383دؾيقة، كبحلظ يبمغ كقت االنتطار ) (153)

 عجـ إضافة الؿيسةإجسالي كقت االنتطار = الػقت اإلجسالي إلضافة الؿيسة + الػقت اإلجسالي ل
 دؾيقة383=  15+  230= 

 ((17-15يطيخ أف كقت إضافة الؿيسة الستحرمة مغ جسع أكقات العسميات في السحصات 
 دؾيقة  230إجسالي كقت إضافة الؿيسة = كقت العسميات= 

 دقيقة153إجسالي كقت عجـ إضافة الؿيسة = كقت التأخيخات= 
الػقت العاشل في  + 15= الػقت العاشل في السحصة  (17-15 ( مغ كقت التأخيخات في السحصات

  17الػقت العاشل في السحصة  + 16السحصة 
135 =15+60+60 

 :  Production Levelمدتػى االنتاج -3
مغ خالؿ معايذة الباحثة السيجانية لػحع اف الػقت العاشل كاالختشاؽ الحاصل في السحصات االنتاجية 
يدبب التجني بعجد السخخجات بالسقارنة مع الصاقة الصبيعية ،اضافة الى كضع تختيب سيئ لسخازف الخط 

اكقات التاخيخ ،اذ  االنتاجي كالتي تكػف عمى جانب كاحج مسا يدبب الحخكة الدائجة في العسل كحرػؿ
يعسل مدتػػ االنتاج عمى انديابية سيمة لحخكة السػاد مغ السجيديغ كحتى الدبائغ دكف تاخيخ كالسحاكلة 
بتقميل كسيات السخدكف في السرشع .سشعسل في السبحث الثالث مغ الفرل الثالث باتباع اداة مدتػػ 

 االنتاج السقتخحة لغخض القزاء عمى الزياعات .

 Quick changeoverالدخيع     التغيخ -4
تعسل ىحه االداة عمى سيػلة التغييخ باجداء السشتج كسخعة التجييد لمدبػف ،اذ لػحع في الخط االنتاجي 

في تمبية شمبية الدبػف .مغ اىع فػائج  مسا يؤدؼ الى التاخيخ شػيال ااف التغيخ في االعجاد يتصمب كقت
ىحه االداة ىي )التدميع في الػقت السحجد ،تمبية رغبة الدبائغ ،تخؽيس اكقات االنتطار ،تخؽيس 

لحا سشعسل عمى القزاء عمى اليجر في  تكاليف االنتاج ،تخؽيس السخدكف ،زيادة الجػدة لمسشتج ( .
 الدبائغ بالدخعة كالجقة السسكشة . الػقت الشاتج مغ التغيخ لمسشتج كتمبية شمبات
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 إجخاءات لتقميل األنذصة التي ال تزيف قيسة :-5
Procedures  to reduce activities that do not add value: 

ف مغ االنذصة كىسا انذصة افي العسمية االنتاجية يتكػف نػع عشج تحػيل السجخالت الى مخخجات
تزيف ؾيسة الى السشتج كىي التي يجفع الدبػف مقابل مغ اجميا )مشتجات حدب السػاصفات التي يصمبيا 
الدبػف(، كانذصة ال تزيف ؾيسة لمسشتج كىي التي ال يجفع الدبػف عشيا اؼ مقابل )انتطار قجكـ السػاد 

يئة لالالت كالسكائغ ،مشاكلة السػاد داخل االقداـ ( مغ السخازف الى االقداـ االنتاجية ،االعجاد كالتي
كغيخىا .سشعسل في السبحث الثالث مغ الفرل الثالث بازالة كافة االنذصة غيخ الزخكرية كالتي ال 

السحصات في السخحمة التحزيخية بدب اكقات العسل الصػيل  ككسا  في  كال سيساتزيف ؾيسة لمسشتج 
كالتي تؤثخ سمبا عمى السحصات الدابقة كالالحقة  9+ـ8+ـ7+ـ6+ـ5+ـ4+ـ3+ـ2+ـ1( ـ8في الذكل )

ليا ألنو يكػف لجييا كقت عاشل ككحلظ مخحمة البشاء التي تعاني مغ اكقات تػقف قج ترل الى 
( ،ك التي ترل فييا اكقات  14+ـ13+ـ12+ـ11ساعة( كنقصة االختشاؽ الكبخػ في السحصات ) ـ(1

 يكػف ىشالظ كقت عاشل في السحصات الالحقة . اختشاقات العسل  الى )ساعة ( لحلظ
 -تحدب كاالتي: كمواف كقت عجـ اضافة الؿيسة في الخط االنتاجي       

كقت عجـ اضافة الؿيسة في الخط االنتاجي = كقت عجـ اضافة الؿيسة في السخحمة التحزخية + كقت 
 خحمة الشيائيةعجـ اضافة الؿيسة في مخحمة البشاء + كقت عجـ اضافة الؿيسة في الس

 دقيقة  1171 = 717+301+153  
 جسع وتحميل بيانات تكاليف الجػدة الحالية في السرشع :  3-2-3 

Collecting and analysing current quality cost data in the factory : 
تع جسع بيانات تكاليف الجػدة عغ شخيق السعايذة السيجانية لسرشع اشارات الجيػانية كلسجة ثالثة اشيخ، 

(،اذ تع تدجيل البيانات كالسعمػمات الخاصة ليحه التكاليف  27/4/2021كلغاية  27/1/2021كاعتبارا مغ )
كلغاية  1/1/2016كلمفتخة مغ ) عغ شخيق االشالع عمى سجالت ككثائق قدع االنتاج كقدع الديصخة الشػعية

( ،كالججكؿ االتي  24-1200( ك ) 20-1200( كالخاصة بانتاج االشاريغ مغ نػع ) 31/12/2016
 الجػدة التي اعتسجت في السرشع . يػضح انػاع تكاليف

 (18ججول رقع )
 (2016لدشة  ) تقخيخ تكاليف الجػدة
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 ت انػاع تكاليف الجػدة  20-1200االشار  24-1200االشار السجسػع
 -1 تكاليف السشع :   

  تكاليف تقاريخ مخاؾبة الجػدة  34582500  42267500  76850000
  تكاليف االجػر السجفػعة لمعامميغ  16290000 19910000 36200000
11305000

0 
  اجسالي تكاليف السشع  50872500 62177500

 -2 تكاليف التقػيع :   
  تكاليف فحز السػاد االكلية الػاردة 7650000 9350000 17000000
  تكاليف فحز االنتاج اثشاء التذغيل  7155000 8745000 15900000
تكاليف متصمبات نذاشات الفحز  450000 550000 1000000

 كاالختبار 
 

  تكاليف صيانة اجيدة الفحز   2880000 3520000 6400000
  تكاليف انجثار اجيدة الفحز  376875 460625 837500

  اجسالي تكاليف التقػيع 18511875 22625625 41137500
 -3  تكاليف الفذل الجاخمي :   

15502300
0 

  تكاليف التمف الستحقق  69760350 85262650

  تكاليف اعادة الفحز  26325000 32175000 58500000
  تكاليف تحميل اسباب الفذل  23220000 28380000 51600000
26512300

0 
  اجسالي تكاليف الفذل الجاخمي  119305350 145817650

 -4  تكاليف الفذل الخارجي :   
  تكاليف تعػيس السشتجات السعيبة  283500 346500 630000

  تكاليف متابعة معالجة شكاكػ الدبائغ  9720000 11880000 21600000
  اجسالي تكاليف الفذل الخارجي  10003500 12226500 22230000
44154050   تكاليف الجػدة الكمية  198693225 242847275
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0 
 السرجر :اعجاد الباحثة باالعتساد عمى سجالت اقدام االنتاج والديصخة الشػعية والتخصيط   

 : االتيةتع احتداب تكاليف الجػدة الستػفخة في السرشع مغ خالؿ حداب التكاليف 
 : االتيةتكاليف السشع : وتتزسغ التكاليف -1

ركاتب لمعامميغ لغخض تاكيج كمخاؾبة يف تجفع تكاليف االجػر السجفػعة لمعامميغ :ىي تكال - أ
 الجػدة قبل كاثشاء االنتاج .

تكاليف تقاريخ مخاؾبة الجػدة :ىي تكاليف خاصة باعجاد ككتابة تقاريخ الجػدة ،فزال عغ كمفة  - ب
 اضعة لمفحز .السػاد االكلية الخ

 :  االتيةتكاليف التقييع :وتتزسغ التكاليف -2
تكاليف فحز السػاد االكلية الػاردة :ىي تكاليف تختز بفحز السػاد االكلية الجاخمة في  - أ

 االنتاج قبل البجء بالعسمية االنتاجية كذلظ لمتاكج مغ جػدة السشذأ .
تاج في كل السخاحل ،فزال عغ تكاليف فحز االنتاج اثشاء التذغيل :كىي خاصة بفحز االن - ب

 كمف مخاؾبة عسل السكائغ .
تكاليف متصمبات نذاشات الفحز كاالختبار :ىي تكاليف السػاد الكيسياكية الالزمة لعسمية  -ت 

 الفحز كاالختبار لمسػاد االكلية .
 تكاليف انجثار معجات كاجيدة الفحز :ىي تكاليف التقادـ الجيدة كمعجات الفحز . - ت

 صيانة اجيدة الفحز :ىي تكاليف تختز بريانة اجيدة الفحز كالخقابة السختبخية .تكاليف  -ح 
 تكاليف الفذل الجاخمي :وتتزسغ التكاليف االتية :-3
 تكاليف مقجار التمف الستحقق :كىي تكاليف التمف الحاصل في السػاد االكلية في كافة اقداـ االنتاج  -أ 

حز السػاد االكلية كاالجداء نرف السرشعة داخل تكاليف اعادة الفحز :كىي تكاليف ف -ب 
 العسميات االنتاجية .

تكاليف تحميل اسباب الفذل :ىي تكاليف العامميغ في قدع الجػدة كالسختريغ بسعخفة اسباب   - ت
 التمف الحاصل نتيجة )نقز البخار ،انقصاع التيار الكيخبائي ،خمل في السػاد االكلية ،....( .

 جي :وتتزسغ التكاليف االتية :تكاليف الفذل الخار -4
تكاليف استبجاؿ السشتجات السعيبة :كىي كمفة االشارات السعابة كالسدتخجعة الى السرشع مغ  - أ

 قبل الدبػف كالعػض عشيا باشارات اخخػ .
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تكاليف متابعة كمعالجة شكاكػ الدبائغ :ىي الكمف الخاصة بسعالجة شكاكػ الدبائغ كمتابعة  - ب
 القزايا القانػنية . 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 السبحث الثالث
 تخفيس تكاليف الجػدةل اإلنتاج الخشيقتقشية استخجام أدوات 

انتاج مرشع اشارات في خط  االنتاج الخشيقتقشية  أدكات كيؽية تصبيقالسبحث  يبيغ ىحا تسييج :
كبياف اثخىا في تخؽيس التكاليف برػرة عامة كتكاليف كالتي تع تحجيجىا في السبحث الدابق ، الجيػانية

 -: كسا يأتيكىي الجػدة برػرة خاصة 
 Error prevention and visual السخئية الديصخةمشع الخصأ و  3-3-1 

control  

االستفادة مغ ىحه االداة في العسميات  اشارات الجيػانية باالمكاف في مرشع الديارات الستكخرة مغ خالؿ 
االنتاجية لتقميل العيػب كاالخصاء في السشتج ،كلغخض استخجاـ ىحه االداة السقتخحة نػصي باتباع بعس 

 الخصػات مغ قبل السرشع كىي كالتالي :
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تػفيخ مخازف لمسػاد االكلية تكػف شبق السػاصفات كمالئسة لمخدف بغخض تخؽيس التمف الحاصل -1
اذ بمغت كسية السػاد االكلية التالفة لدشة  اء عسمية الخدف العذػائي كبالتالي تخؽيس التكاليف الكمية .اثش
حدب السعمػمات الستحرمة مغ قدع ديشار(  155023000كبدعخ ) كغع ( 51993) (2016)

 التخصيط في السرشع .

استبجاؿ االالت ،فزال عغ التحديغ السدتسخ لالنذصة كالتاكج مغ مصابقتيا لمسعاييخ السصمػبة -2
 كالسكائغ الستيالكة في السرشع باالت كمكائغ حجيثة .

مغ خالؿ استحجاث خصػط انتاجية تعسل عمى تحديغ  يةاالنتاجاالقداـ تقميز عجد العامميغ في -3
ف كثختيع تدبب االرباؾ في العسل ،كالعسل بشطاـ البجيل في حاؿ االجازات تفاديا لمتػقفات الاالنتاج 

 اثشاء االنتاج .

كضع لػحة في قدع االنتاج يػضح فييا مدتػػ االنتاج الذيخؼ كاالسبػعي كاليػمي لغخض االنتاج -4
 بكسيات محجدة .

النتاج لتالفي االسخاؼ في الػقت الخاص بكل مخحمة في ا) لتحجيج حاالت معيشة مشياكضع مشبو -5
 حار لمسشاشق الخصيخة ( .الػقت ،تحجيج االشياء الزخكرية كغيخ الزخكرية ،كاالن

كجػد السجيخ مع العامميغ في االنتاج كعمى الجكاـ كبذكل مفاجئ كذلظ لمتعخؼ عمى السذاكل التي -6
ض تقميل االخصاء داخل الخصػط تفعيل حمقات الجػدة لغخ تػاجييع كالعسل جاىجا لحميا ،فزال عغ 

 االنتاجية .

مغ السسكغ اف تحقق ىحه االداة مشافع كثيخة مشيا العسل بالقزاء عمى التاخيخ كالحج مغ االخصاء 
 كالعيػب كتخؽيس تكاليف الجػدة كزيادة قػة السشافدة .

 

مشع الخصأ والديصخة السخئية  سقتخحة لتكاليف الجػدة بعج تصبيقالقائسة ال 3-3-2
:Suggested list of quality costs after applying error prevention 

and visual control  
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في االقداـ االنتاجية لػحع انيا عسمت عمى تقميز عجد  بعج تصبيق اداة مشع الخصأ كالديصخة السخئية
.لحلظ قامت الباحثة بعسل قائسة سعيب ،كاالخترار في الػقت كالجيج العامميغ ،كالقزاء عمى التالف كال

ما يشاسب شبيعة عسمو  كحدب االداة ىحه لتكاليف الجػدة السقتخحة لسرشع اشارات الجيػانية ؼيسا لػ شبق 
 -كالبيئة الجاخمية ،كىي كالتالي :

 (19ججول رقع )
 سخئية (بعج تصبيق مشع الخصأ والديصخة ال قائسة تكاليف الجػدة السقتخحة لسرشع اشارات الجيػانية)
 اٌّغّٛع  24-1200االغبس  20-1200االغبس  أٛاع رىب١ٌف اٌغٛدح              د

    رىب١ٌف إٌّغ  -1

رىب١ٌف االعٛس اٌّذفٛػخ  -أ

 ٌٍؼب١ٍِٓ 

13032000 15928000 28960000 

 61480000 33814000 27666000 رىب١ٌف رمبس٠ش ِشالجخ اٌغٛدح  -ة

 90440000 49742000 40698000 اعّبٌٟ رىب١ٌف إٌّغ  

    رىب١ٌف اٌزم١١ُ -2

رىب١ٌف فؾص اٌّٛاد اال١ٌٚخ  -أ

 اٌٛاسدح 

6120000 7480000 13600000 

رىب١ٌف فؾص االٔزبط اصٕبء  -ة

 اٌزشغ١ً

5724000 6996000 12720000 

رىب١ٌف ِزطٍجبد ٔشبغ اٌفؾص  -ط

 ٚاالخزجبس 

360000 440000 800000 

ِؼذاد ٚاعٙضح رىب١ٌف أذصبس  -د

 اٌفؾص

301500 368500 670000 

 5120000 2816000 2304000 رىب١ٌف ص١بٔخ اعٙضح اٌفؾص  -ٖ

 32910000 18100500 14809500 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌزم١١ُ 

    رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  -3

 124018400 68210120 55808280 رىب١ٌف ِمذاس اٌزٍف اٌّزؾمك  -أ

 46800000 25740000 21060000 رىب١ٌف اػبدح اٌفؾص  -ة

 41280000 22704000 18576000 رىب١ٌف رؾ١ًٍ اعجبة اٌفشً  -ط

 212098400 116654120 95444280  اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  

    رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ -4

رىب١ٌف اعزجذاي إٌّزغبد  -أ

 اٌّؼ١جخ 

226800  277200 504000 

رىب١ٌف ِزبثؼخ ِؼبٌغخ شىبٜٚ  -ة

 اٌضثبئٓ 

7776000 9504000 17280000 

 17784000 9781200 8002800 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ  
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 353232400 194277820 158954580 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌغٛدح اٌى١ٍخ  

 السرجر / مغ اعجاد الباحثة 
 

 (20ججول رقع )
 قبل وبعج تصبيق اداة مشع الخصأ والديصخة السخئية ()السقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة 

 اٌزخف١ط ثؼذ رطج١ك االداح لجً رطج١ك االداح اٌزفبص١ً

 رىب١ٌف إٌّغ -1

  20-1200االغبس

  24-1200االغبس

 

50872500 

62177500 

 

40698000 

49742000 

 

10174500 

12435500 

 رىب١ٌف اٌزم١١ُ-2

 20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

18511875 

22625625 

 

14809500 

18100500 

 

3702375 

4525125 

 رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ-3

  20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

119305350 

145817650 

 

95444280 

116654120 

 

23861070 

29163530 

 رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ-4

  20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

10003500 

12226500 

 

8002800 

9781200 

 

2000700 

2445300 

 رىب١ٌف اٌغٛدح اٌى١ٍخ

 20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

198693225 

242847275 

 

158954580 

194277820 

 

39738645 

48569455 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة 
كبيغ انػاع تكاليف الجػدة  الجػدة في الػضع الحاليتكاليف انػاع مغ خالؿ الججكؿ الدابق لسقارنة 

في السرشع نالحع انيا قج انخفزت السدتقبمية حاؿ تصبيق اداة مشع الخصأ كالديصخة السخئية 
 .في الػضع الحالي  %( عسا ىي عميو20بشدبة)

 

  Future value stream map الكيسة السدتقبمية تجفقخارشة   3-3-3

الجل رسع ( كضع بعس الخصػات  24-1200ك  20-1200باالمكاف مغ خط االنتاج لالشاريغ )
 خارشة مجخػ الؿيسة السدتقبمية مغ خالؿ :

 . ()الػقت كالتكاليف كعجد العامميغدمج السحصات بعزيا مع بعس لغخض تخؽيس -1
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 القزاء عمى اكقات التشقالت كالتاخيخات .-2

ححؼ كافة االنذصة غيخ الزخكرية التي تؤدؼ الى كجػد اكقات غيخ مزيفة لمؿيسة ،كباالعتساد -3
 ق يسكغ رسع خارشة مجخػ الؿيسة السدتقبمية لغخض تخشيق الخط االنتاجي لالشاريغ .عمى ما سب

 كمسكغ القػؿ باف ىحه الخارشة ستحقق الكفاءة في جػدة السشتج كتخؽيس التكاليف كستكػف كالتالي :

 

 في السخحمة التحزيخية  (السقتخحةالسدتقبمية )الكيسة  تجفقخارشة  - 1

في السبحث الخارشة الحالية لسجخػ الؿيسو لمسخحمة التحزيخية كالحؼ يػضح ( 8)  الذكلعمى  بشاء
الؿيسة لمسخحمة التحزيخية مغ اجل تمبية شمبات الدبائغ  لسجخػ السدتقبمية خارشة اليسكغ اقتخاح الدابق 

ؿ الى ادنى حج مسكغ مغ اكقات التاخيخات ك الػصػ   اكقات الزياعبالدخعة السسكشة كالقزاء عمى 
يسكغ الػصػؿ الى ك السخحمة التحزيخية ,  اي تعاني مشيكالتخمز مغ ضاىخة االختشاؽ الت  قالتكالتش

السحصات مع كعسمية دمج  الخط االنتاجي لمسرشع ادنى حج مغ الػقت مغ خالؿ عسمية التخشيق  في 
ككسا في الذكل   التاليةيسكغ تحػيل جدء مغ السياـ الى السحصة يا حاؿ تذابييا في العسل ،اذ بعز

يسكغ اف نحكخ مجسػعة مغ الؿيسة لمسخحمة التحزيخية  . لسجخػ ( الحؼ يػضح الخارشة السدتقبمية 11)
  الفػائج في حاؿ دمجت السحصات مع بعزيا كىي كاالتي :

 التػفيخ في الػقت الخاص بالعسمية االنتاجية مغ خالؿ القزاء عمى اكقات التاخيخ .-1

خصػط عسل ججيجة لمتحديغ مغ العسمية االنتاجية كالقزاء عمى االختشاؽ في  تػجيو العامميغ الى-2
 السحصات قجر االمكاف .

 التػفيخ في السداحة مغ خالؿ االقتراد في السخازف كاالقتراد في السكاف لقدع االنتاج .-3

 اضافة ؾيسة لمسشتج مغ خالؿ استبعاد االنذصة غيخ السزيفة لمؿيسة .-4

 ليف االنتاج مغ خالؿ القزاء عمى التالف كالسعيب .التخؽيس مغ تكا-5
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عسمية دمج بعس  عغ سيغ السدؤكليغ في قدع االنتاجالذخرية مع السيشج كمغ خالؿ السقابالت
 باإلمكاف انوفقج بيشػا  ر كالزياع ،كالقزاء عمى اليج يةعسمية االنتاجفي التدخيع الالسحصات مغ اجل 

ية كعمى الكثيخ مغ االمػر في العسمية االنتاج قج يديل ذلظ بيشػا افيا بعس ، كايزًا مع بعز ادمجي
دمجت السحصة االكلى كالثانية في  اذالسحصات التي يسكغ دمجيا  دمج باالمكاف انونخػ ضػء ذلظ 

السحصة االكلى, كدمجت السحصة الثالثة مع السحصة الخابعة في السحصة الثانية ,كدمجت السحصة 
التاسعة في ك الخامدة مع السحصة الدادسة في السحصة رقع ثالثة , كدمجت السحصة الدابعة كالثامشة 

 . قبمية لتجفق الؿيسة لمسخحمة التحزيخيةالخارشة السدت االتيالذكل  السحصة الخابعة . كيػضح

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)رقعالذكل 

 (الكيسة لمسخحمة التحزيخية لتجفقالخارشة السدتقبمية )

 

 

 

 

 مسؤول الخط

مخازن المواد  مرحلة البناء  

 االولٌة  

مرالب المرحلة 

 التحضٌرٌة
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                                                                                                                   االتراالت اليػمية             

 

 

 ر :مغ اعجاد الباحثة السرج

التمف يسكغ تجشب الكثيخ مغ  الؿيسة في السخحمة التحزيخية ، باالعتساد عمى مجخػ ك كحدب التحميل 

كباكقات ( محصات 4دمجت السحصات معًا بػ ) اذالسخاحل في تشقل ال كالتأخيخ اثشاء كاكقات الزياعات

 -قجرت كفقًا لالتي : انتطار

 ( 24ججول رقع ) 

 الكيسة( تجفق)اوقات االنتطار السقتخحة لمسخحمة التحزيخية عشج استخجام خارشة 

 اعّبٌٟ اٚلبد االٔزظبس ٚلذ ػذَ اظبفخ اٌم١ّخ ٚلذ اظبفخ اٌم١ّخ  اٌّؾطبد 

 دل١مخ 260 دل١مخ 40 دل١مخ 220 1اٌّؾطخ 

 دل١مخ 220 دل١مخ 20 دل١مخ 200 2اٌّؾطخ 

 دل١مخ 140 دل١مخ 20 دل١مخ 120 3اٌّؾطخ 

 دل١مخ 115 دل١مخ 15 دل١مخ 100 4اٌّؾطخ 

 دل١مخ 735 دل١مخ 95 دل١مخ 640 االعّبٌٟ 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة 

اف اضافة الؿيسة مغ الججكؿ الدابق الكقات االنتطار السقتخحة لمسخحمة التحزيخية يسكغ اف ندتشتج ب
 حاجاتبذكل فعاؿ في زيادة االنتاجية كتمبية ك  اسيع خارشة مجخػ الؿيسة كبػاسصة استخجاـ  لمسشتج

 اف اذ لمسرشعيشعكذ ايجابا عمى زيادة السبيعات كتحقيق ايخادات اعمى مسا ،الدبائغ بذكل اسخع 
مئػية مقجارىا تخؽيس دؾيقة  كبشدبة  ((95دؾيقة الى (717)تخؽيس كقت عجـ اضافة الؿيسة مغ 

دؾيقة  ( 640)دؾيقة الى  (1499)الؿيسة مغ  إلضافة(  فزال عغ تخؽيس الػقت االجسالي 87%)
  . %(67مقجارىا )مئػية  تخؽيس كبشدبة

 المحطة االولى 

 

 المحطة الرابعة  المحطة الثالثة المحطة الثانٌة 
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 السقتخحة البشاءلسخحمة الكيسة  تجفقخارشة  – 2

يتع في ىحه السخحمة بشاء االشار  اذ، البشاءمخحمة ىي اىع السخاحل في صشع االشار مغ  اف 

بػكت االكؿ ( كذلظ بعج تجسيع االجداء نرف السرشعة حيث تبجأ ىحه العسمية بالGreen tireاالخزخ)

االكؿ الحؼ يحتػؼ شبقات مغ الشديج كمغ ثع يػضع البػكت الثاني عمى البػكت  كالحؼ يحتػؼ عمى اربع

 . اً شبقات كبعج ذلظ يػضع البػكت الثالث كالخابع كيتع فمكشة االشار في ىحه السخحمة ايز ايزَا عمى اربع

مغ  ىا( كتغيخ Uالى شكل حخؼ ) البشاءمخحمة ادكات تقشية االنتاج الخشيق قادرة عمى تغيخ شكل كسا اف 
 البشاءخحمة مف حدغ سيخ العسل في مغ اجل ضسا تساما , ذكل الحالي الى شكل اخخ مختمفال

( سيخ 9الججكؿ رقع )كيسكغ بياف سيخ العسمية كفق , ىحه السخحمة  في  الحاصلاالختشاؽ  كالتخمز مغ
 .في ) السبحث الدابق ( االجخاءات في مخحمة البشاء

كبشاء عمى السقابالت الذخرية مع السدؤكليغ في السرشع كالجل القزاء عمى اليجر كالزياع نخػ 
كدمجت السحصة الثانية عذخ كالثالثة عذخ ،كالحادية عذخ بسحصة كاحجة  العاشخة السحصةضخكرة دمج 

بعج انتياء مخحمة بشاء في محصة كاحجة كبقت السحصة الخابعة عذخ مشفخدة باعتبار ىحه السحصة تأتي 
يشقل اإلشار نرف السرشع الى  خخكج اليػاء السحرػر بيغ شبقاتو .اإلشار كتشقيتو لتدييل عسمية 

يتع كبدو بقػالب خاصة  اذخيخة مغ مخاحل إنتاج اإلشار ، قدع التثبيت ) السكابذ ( كىي السخحمة األ
 كفقًا لمحجع السصمػب إنتاجو ، إذ يتعخض داخل القالب لطخكؼ حخارة كضغط كأكقات معيشة بحجكد ) 

لمخدف كتدسى ىحه العسمية شبخ اإلشار أك  ابذكمو الشيائي جاىد  االشار( دؾيقة ليربح بعجىا 60 ػػػػ 55
( ، بعج ذلظ يتع فحز اإلشار مغ قبل قدع الديصخة الشػعية في السخحمة   vulcanizationالفمكشة )

لمتدػيق ، كبحلظ فإف إنتاج اإلشار يسخ  اجاىد  ااالخيخة ، ثع يخدف بطخكؼ خدف معيشة ليكػف إشار 
) السكابذ ىي ) التحزيخ ، التذكيل ، البشاء ، كالتثبيت ( ، كيحتاج قدع التثبيت اـ إنتاجية بأربعة أقد

كىي العشاصخ الثالثة الزخكرية ( اليػاء السزغػط )البخار ،الساء الحار ،( الى خجمات صشاعية مثل 
إلنتاج كفمكشة اإلشار كالتي يتع تجييدىا مغ قدع الخجمات الرشاعية ، التي تتػفخ فييا الزاغصات 

جل دكف تػقف شػاؿ حياتيا اليػائية كالسخاجل البخارية ليحا الغخض ، لحا يشبغي تذغيل تمظ السخا
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, كيسكغ تػضيح ذلظ في الذكل االتي اإلنتاجية فكمسا تػقفت كمسا أدػ ذلظ الى قرخ حياتيا اإلنتاجية
:-  

 

 

 

 

 

 

 ( 12الذكل )

 (الكيسة لسخحمة البشاء لتجفقالخارشة السدتقبمية )

 

 

 

 

  

 

 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة 

 مسؤول الخط

 المرحلة النهائٌة 
المرحلة 

 التحضٌرٌة  

 مرالب مرحلة البناء

المحطة 

 الخامسة

المحطة 

 السادسة 
 المحطة السابعة 
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انو يسكغ تجشب الكثيخ مغ اكقات   الؿيسة في  مخحمة بشاء االشار تجفقكحدب التحميل باالعتساد عمى 
( محصات كبتكاليف 3دمجت السحصات معًا بػ ) اذكالتمف كالتأخيخ في عسميات تشقل السخاحل  الزياعات

 -قجرت كفقًا لالتي :
 (22ججول رقع )

 الكيسة ( تجفق)اوقات االنتطار السقتخحة لسخحمة البشاء عشج استخجام خارشة 

 اعّبٌٟ اٚلبد االٔزظبس  ٚلذ ػذَ اظبفخ اٌم١ّخ ٚلذ اظبفخ اٌم١ّخ  اٌّؾطبد 

 دل١مخ 30 دل١مخ 5 دل١مخ 25 5اٌّؾطخ 

 دل١مخ 30 دل١مخ 5 دل١مخ 25 6اٌّؾطخ 

 دل١مخ 28 دل١مخ 8 دل١مخ 20 7اٌّؾطخ 

 دل١مخ  88 دل١مخ 18 دل١مخ 70 االعّبٌٟ 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة

اف اضافة الؿيسة لمسشتج يسكغ اف ندتشتج ب مغ الججكؿ الدابق الكقات االنتطار السقتخحة لسخحمة البشاء
يؤدؼ دمج السحصات الى  اذ، البشاءمخحمة ي العسميات االنتاجية ف سخعة ا عمىيايجاب سيشعكذ

،كيؤدؼ تكمفة االجػر السباشخة  كال سيساكىحا يؤدؼ الى تخؽيس التكاليف  الكمفة كالػقت،خترار في الا
( دؾيقة  كبشدبة 70(الى  دؾيقة (105)تخؽيس كقت اضافة الؿيسة مغ  الى سخعة انجاز العسل .اذ تع

 301ضافة الؿيسة مغ ا ـلعجفزال عغ تخؽيس الػقت االجسالي ،(  %33تخؽيس مئػية مقجارىا )
  %( . (94دؾيقة  كبشدبة تخؽيس مئػية مقجارىا 18دؾيقة الى 

 

  السقتخحة  لمسخحمة الشيائية (السدتقبمية) الكيسة تجفق خارشة-3 

الػصػؿ الى الحج االدنى مغ  مغ اجلمع بعزيا دمج بعس السحصات  في ىحه السخحمة سػؼ يتع
كالتمف ,لحلظ يسكغ تحجيج شكل الخارشة السدتقبمية لتقميل الػقت  االكقات السسكشة كالحج مغ الزياع

ككسا في الذكل   8بسحصة رقع  16مع  15دمجت السحصة  اذ ائع نتيجة دمج بعس السحصات،الز
 الحؼ يبيغ الخارشة السدتقبمية لمسخحمة الشيائية .   االتي

 (13الذكل )
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 (الكيسة السدتقبمية لمسخحمة الشيائية تجفقخارشة )

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

  

  :مغ اعجاد الباحثة لسرجرا

(  كاجخاء بعس مخصط سيخ االجخاءات  في السخحمة الشيائيةفي السبحث الدابق) ما تع بيانو كحدب 
كغ مع بعس السيشجسيغ العامميغ في السرشع فقج تع تحجيج اكقات عسل ىحه السحصات كانو يسالسقابالت 

 -كفقًا لالتي :ك السخاحل  بيغ تشقلالكالتمف كالتأخيخ في عسميات  تجشب الكثيخ مغ اكقات الزياع
 (23ججول رقع )

 الكيسة( تجفق)اوقات االنتطار السقتخحة لمسخحمة الشيائية عشج استخجام خارشة 
 اعّبٌٟ اٚلبد االٔزظبس  ٚلذ ػذَ اظبفخ اٌم١ّخ  ٚلذ اظبفخ اٌم١ّخ  اٌّؾطبد 

 دل١مخ 110 دل١مخ 10 دل١مخ 100 8اٌّؾطخ 

 دل١مخ 65 دل١مخ 5 دل١مخ 60 9اٌّؾطخ 

 دل١مخ 175 دل١مخ 15 دل١مخ 160 االعّبٌٟ

 السرجر: اعجاد الباحثة

 تخؽيس الػقت كتجشب الزياعاف  نخػ الججكؿ الدابق الكقات االنتطار لمسخحمة الشيائية مغ خالؿ 
بذكل كبيخ في سخعة انجاز العسل كبتكمفة اقل اضافة الى تخؽيس تكمفة االجػر السباشخة يديع ػؼ س

 الخطمسؤول 

 لسم االختبارات

 

 مرحلة البناء 
مرالب المرحلة 

 النهائٌة 

 المحطة الثامنة 

 

 المحطة التاسعة
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( دؾيقة  كبشدبة تخؽيس مئػية 160(دؾيقة الى  (230)تخؽيس كقت اضافة الؿيسة مغ  تع ،اذ
 15)دؾيقة الى ( 153 )اضافة الؿيسة مغ ـ(  فزال عغ تخؽيس الػقت االجسالي لعج%30مقجارىا )

 %( . (90دؾيقة  كبشدبة تخؽيس مئػية مقجارىا(

لخصأ والديصخة السخئية )مشع ا ادواتقائسة تكاليف الجػدة السقتخحة بعج تصبيق  3-3-4

 الكيسة (: تجفقخارشة ،

باالضافة الى الفػائج الستحققة مغ استخجاـ اداة مشع الخصأ كالديصخة السخئية كالدابق ذكخىا ،تػجج فػائج 
الؿيسة كمشيا ،تػفيخ مخازف لمسػاد االكلية كفق السػاصفات السصمػبة  تجفقاضاؼية عشج تصبيق خارشة 

العذػائي ،باالضافة الى استبعاد االنذصة غيخ السزيفة لمؿيسة التي قج خفزت مغ لمحج مغ الخدف 
 كىي كاالتي : االدكاتتػضح تكاليف الجػدة بعج تصبيق ىحه  االتيةتكاليف االنتاج الكمية .كالقائسة 

 (24ججول رقع )  
وخارشة تجفق مشع الخصأ والديصخة السخئية عج تصبيق السرشع )قائسة مقتخحة لتكاليف الجػدة ب

 الكيسة(
 اٌّغّٛع 24-1200االغبس  20-1200االغبس  أٛاع رىب١ٌف اٌغٛدح              د

    رىب١ٌف إٌّغ  -1

 24616000 13538800 11077200 رىب١ٌف االعٛس اٌّذفٛػخ ٌٍؼب١ٍِٓ  -أ

 52258000 28741900 23516100 رىب١ٌف رمبس٠ش ِشالجخ اٌغٛدح  -ة

 76874000 42280700 34593300 اعّبٌٟ رىب١ٌف إٌّغ  

    رىب١ٌف اٌزم١١ُ -2

 11560000 6358000 5202000 رىب١ٌف فؾص اٌّٛاد اال١ٌٚخ اٌٛاسدح  -أ

 10812000 5946600 4865400 رىب١ٌف فؾص االٔزبط اصٕبء اٌزشغ١ً -ة

رىب١ٌف ِزطٍجبد ٔشبغ اٌفؾص  -ط

 ٚاالخزجبس 

306000 374000 680000 

 569500 313225 256275 رىب١ٌف أذصبس ِؼذاد ٚاعٙضح اٌفؾص -د

 4352000 2393600 1958400 رىب١ٌف ص١بٔخ اعٙضح اٌفؾص  -ٖ

 27973500 15385425 12588075 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌزم١١ُ 

    رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  -3
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 105415640 57978602 47437038 رىب١ٌف ِمذاس اٌزٍف اٌّزؾمك  -أ

 39780000 21879000 17901000 رىب١ٌف اػبدح اٌفؾص  -ة

 35088000 19298400 15789600 رىب١ٌف رؾ١ًٍ اعجبة اٌفشً  -ط

 180283640 99156002 81127638  اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  

    رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ -4

 428400 235620 192780 رىب١ٌف اعزجذاي إٌّزغبد اٌّؼ١جخ  -أ

 14688000 8078400 6609600 رىب١ٌف ِزبثؼخ ِؼبٌغخ شىبٜٚ اٌضثبئٓ  -ة

 15116400 8314020 6802380 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ  

 300247540 165136147 135111393 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌغٛدح اٌى١ٍخ  

 مغ اعجاد الباحثة :السرجر 
  (25ججول رقع )  

 الدابقة()السقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة قبل وبعج تصبيق االدوات 
 ثؼذ رطج١ك االداح لجً رطج١ك االداح اٌزفبص١ً

 رىب١ٌف إٌّغ -1

  20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

40698000 

49742000 

 

34593300 

42280700 

 رىب١ٌف اٌزم١١ُ-2

  20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

14809500 

18100500 

 

12588075 

15385425 

 رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ-3

  20-1200االغبس

  24-1200االغبس

 

95444280 

116654120 

 

81127638 

99156002 

 رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ-4

  20-1200االغبس

  24-1200االغبس

 

8002800 

9781200 

 

6802380 

8314020 

 رىب١ٌف اٌغٛدح اٌى١ٍخ

 20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

158954580 

194277820 

 

135111393 

165136147 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة
تصبيق اداة  افلػحع مغ الججكؿ الدابق لمسقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة قبل كبعج تصبيق االدكات 

% عسا كانت عميو بعج تصبيق اداة 15تخؽيس تكاليف الجػدة بشدبة  يامكانباالؿيسة  تجفقخارشة 
 .% 20خصأ كالديصخة السخئية كالتي كانت بشدبة مشع ال
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خارشة تجفق االدوات )مشع الخصأ ،يعج اثبات لمفخضية االولى والتي تشز عمى "ان استخجام  اوىح 
يائية ( لسرشع اشارات الجيػانية الش –السيكانيكية  –في السخاحل االنتاجية)التحزيخية (الكيسة 

 يديع في تخفيس اليجر والزياع في العسمية االنتاجية "
ندتشتج مغ ذلظ اف تصبيق ادكات )مشع الخصأ كالديصخة السخئية ،خارشة مجخػ الؿيسة(  بإمكانيسا 

 % عغ الػضع الحالي في السرشع عيشة البحث .35تخؽيس تكاليف الجػدة الكمية كبشدبة 

 :  Production levelمدتػى االنتاج  3-3-5
عشج اتباع ىحه االداة في السرشع عيشة البحث كدمج السحصات الستذابية في العسل كتختيب السخازف 
لمخط االنتاجي كالحؼ سيعسل عمى تقميل الحخكة غيخ السزيفة لمؿيسة كالتػفيخ في التكاليف كالػقت 

  .لشػعي االشاريغ  كالجيج كذلظ بيجؼ رفع الصاقة االنتاجية

 : Quick changeover الدخيعالتغيخ   3-3-6

يعسل السرشع عيشة البحث كفق الصمبات السقجمة مغ الدبائغ ،اذ اف الجقة كالدخعة في عسمية التغيخ 
مصمػبة مغ قبل الدبػف ،لحلظ سشعسل  بالقزاء عمى الػقت الزائع الحاصل نتيجة التغيخ الدخيع 

اليف ،زيادة لمسشتج ،مسا يداعج في )تخؽيس اكقات االنتطار ،التدميع في الػقت السحجد ،تخؽيس التك
    جػدة السشتػج ( . 

 Procedures to: تقميل االنذصة التي ال تزيف قيسةاالجخاءات  ل  3-3-7

reduce activities that no add value   

سشعسل في ىحا السبحث الى التقميل اك الحج مغ االنذصة غيخ السزيفة لمؿيسة كالقزاء عمى اليجر 
كالزياع في السػارد كالتخمز مغ االختشاقات الحاصمة في السحصات االنتاجية مع الحفاظ عمى جػدة 

ة في السبيعات السشتج التي يخغب بيا الدبػف كعشجىا سيديج حجع االنتاج الحؼ يؤدؼ بجكره الى الدياد
 : ياتيكااليخادات لمسرشع  عيشة البحث كىي كسا 

كقت =( 20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )كقت عجـ اضافة الؿيسة في 
 البشاء+ كقت عجـ اضافة الؿيسة في مخحمة  السقتخحة خيةعجـ اضافة الؿيسة في السخحمة التحز

 دؾيقة  128= 95 + 18 + 15    السقتخحة = الؿيسة في السخحمة الشيائية+ كقت عجـ اضافة السقتخحة
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لمخصيغ االنتاجييغ لحجع دؾيقة )الخخائط الحالية  (1171ف تخؽيس كقت عجـ اضافة الؿيسة مغ )ا
( دؾيقة  الخخيصة السدتقبمية )السقتخحة( لمخط (128( الى (20 – 1200,  24-1200االشاريغ )

الى الدبػف بشدبة ( 20 – 1200,  24-1200االشاريغ االنتاجييغ )االنتاجي  ك تقميز كقت تدميع 
الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ %( كىحا يعكذ مدتػػ التصػر الحؼ حجث في 89مئػية مقجرىا )

 خ االيجابية .ييمغ خالؿ ندبة التغ( 20 – 1200,  1200-24)

= كقت ( 20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )كقت اضافة الؿيسة في 
كقت اضافة الؿيسة في + البشاءمخحمة لتحزخية + كقت اضافة الؿيسة في اضافة الؿيسة في السخحمة ا

 دؾيقة  870= = 160 + 70+640 السخحمة الشيائية

بعج دؾيقة ( 870 الى )  اضافة الؿيسةكسا يكػف ىشاؾ دكر كاضح لمخخائط السقتخحة في تخؽيس كقت 
لحلظ تكػف الخارشة %( 47( كبشدبة مئػية )1834في الخخائط الحالية )  اف كاف كقت اضافة الؿيسة 

 : االتيالسدتقبمية لمخط االنتاجي كفق الذكل 

 

 

 

 

 

 (14الذكل رقع )

 (الكيسة السدتقبمية لمخط االنتاجي  تجفقخارشة )

 

 

 

 مدٌر المصنع
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 العسل اليػمي                                         

 

 

  

          د40      د20    د    20د        15         د5 د            5 د8 د10 د5 كقت التشقل

   الباحثةالمصدر :من اعداد 

 االنتاجية اداء العسمية  وصف مؤشخ 3-3-8

لقج اعتسجت الباحثة عمى بعس السؤشخات التي تع استخجاميا مغ قبل الباحثيغ في ؾياس التحديغ 

 (20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )في 

 السرجر سيتع حداب كقت الجكرة الحالية كالسدتقبمية باالعتساد عمى

(Heizer,et.al.,2006:628) . 

 )لمذيخ الػاحج( وقت الجورة لمخخائط الحالية -1

 وقت الجورة = ) الػقت الستاح لإلنتاج / عجد الػحجات السشتجة (

(Heizer,et.al.,2006:628) 

  –ساعة(  16كجبة= 2ساعة*8كقت االنتاج الكمي لمػجبتيغ )اذ اف الػقت الستاح لالنتاج =

 ساعة 15ساعة (= 1دؾيقة لكل كجبة = 30لمػجبتيغ )اكقات االستخاحة 

المحطة 

 الثامنة
المحطة   المحطة التاسعة 

 السابعة 
 المحطة 

 السادسة

المحطة 
 الخامسة 

المحطة 

 االولى

 المحطة 
 الثانٌة 

المحطة 

 الثالثة 

 الخط  مسؤول
 لسم االختبارات 

 مخازن المواد االولٌة 

المحطة 

 الرابعة 
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 أياـ  3،اذ اف الجكرة الػاحجة تدتغخؽ  اأشار  26عجد الػحجات السشتجة لمجكرة الػاحجة =

 دكرات  10ترجر ،في الذيخ الػاحج  اأشار  261عجد الػحجات السشتجة لمذيخ الػاحج =

 دقيقة = 60×    الػجبتيغبعج استبعاد االستخاحة مغ  جباليػم الػاح ساعة15×   1يػم  3 

 دؾيقة 2700= 

 دؾيقة 104= ( 26 ÷ 2700= )

 وقت الجورة لمخخائط السدتقبمية  -2

عجد الػحجات السشتجة ( ÷   2وقت الجورة = ) الػقت الستاح لإلنتاج 

(Heizer,et.al.,2006:628)   

 دؾيقة كفق الية تقشية االنتاج الخشيق  38=  ( 26÷   998= ) 

ككفق تقشية االنتاج الخشيق ككفق االلية السقتخحة لمتخشيق كالقزاء عمى الزياعات فأف االنتاج خالؿ دكرة 

 دؾيقة . 104خالؿ ثالثة اياـ  كبجكرة  ااشار  26اياـ في الدابق يكػف االنتاج  3

  .ا( اشار 71(دؾيقة سيتع انتاج )38اياـ كبػ ) 3فاف دكرة   اما في الػضع السدتقبمي كفق الخخائط السدتقبمية

فخضية البحث الثانية وىي )ان ادوات تقشية االنتاج الخشيق تتشاسب مع االداء مسا تقجـ يسكغ اثبات 

عمى الزياع الشاتج مغ الحخكة الدائجة وتقميل السداحة الى ادنى الجاخمي لمسرشع وتديع في القزاء 

 حج مسكغ ( .
                                                           

-1200الخصــــيغ االنتــــاجييغ لحجــــع االشــــاريغ )اشــــار مــــغ  261عــــجد الػحــــجات السشتجــــة بالذــــيخ الػاحــــج = - 1
24  ,1200 – 20) 

ــــام (= دورات اذن  10وبســــا ان فــــي الذــــيخ الػاحــــج يرــــجر مــــغ السرــــشع  حرــــة الــــجورة الػاحــــجة )اي كــــل ثالثــــة اي
 (20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )اشار مغ  26=10÷261

 
 دقيقة 998=  128+70+160+640وقت االنتطار بعج التخفيس =  - 2
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تقشية االنتاج الستاحة مغ دوات االقائسة تكاليف الجػدة السقتخحة بعج تصبيق  3-3-9

 :ق الخشي

 (26ججول رقع )

 (السقتخحة بعج تصبيق االدوات الستاحة مغ تقشية االنتاج الخشيق الجػدة تكاليفقائسة )

 اٌّغّٛع 24-1200االغبس 20-1200االغبس رىب١ٌف اٌغٛدح  د

    رىب١ٌف إٌّغ  -1

 47032200 25867710 21164490 رىب١ٌف رمبس٠ش ِشالجخ اٌغٛدح  -أ

 22154400 12184920 9969480 رىب١ٌف اعٛس ِذفٛػخ ٌٍؼب١ٍِٓ -ة

 69186600 38052630 31133970 اعّبٌٟ رىب١ٌف إٌّغ 

    رىب١ٌف اٌزم٠ُٛ -2

رىب١ٌف فؾص اٌّٛاد اال١ٌٚخ  -أ

 اٌٛاسدح 

4681800 5722200 10404000 

 9730800 5351940 4378860 رىب١ٌف فؾص االٔزبط رؾذ اٌزشغ١ً -ة

رىب١ٌف ِزطٍجبد ٔشبغبد اٌفؾص  -ط

 ٚاالخزجبس

275400 336600 612000 

 3916800 2154240 1762560 رىب١ٌف ص١بٔخ اعٙضح اٌفؾص  -د

 512550 281903 230647 رىب١ٌف أذصبس اعٙضح اٌفؾص  -ٖ

 25176150 13846883 11329267 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌزم٠ُٛ  

    رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  -3

 94874076 52180742 42693334 رىب١ٌف اٌزٍف اٌّزؾمك -أ

 35802000 19691100 16110900 رىب١ٌف اػبدح اٌفؾص -ة

 31579200 17368560 14210640 رىب١ٌف رؾ١ًٍ اعجبة اٌفشً  -ط

 162255276 89240402 73014874 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  

    رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ  -4

 385560 212058 173502 رىب١ٌف رؼ٠ٛط إٌّزغبد اٌّؼ١جخ -أ
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 13219200 7270560 5948640 رىب١ٌف ِزبثؼخ شىبٜٚ اٌضثبئٓ  -ة

 13604760 7482618 6122142 اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ 

 270222786 148622532 121600254 رىب١ٌف اٌغٛدح اٌى١ٍخ 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة 
 

 ( 27ججول رقع )
 )السقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة قبل وبعج تصبيق ادوات تقشية االنتاج الخشيق (

 ثؼذ اعزخذاَ االدٚاد لجً اعزخذاَ االدٚاد اٌزفبص١ً

 رىب١ٌف إٌّغ -1

 (20-1200االغبس)

 (24-1200االغبس)

 

34593300 

42280700 

 

31133970 

38052630 

 رىب١ٌف اٌزم١١ُ-2

 (20-1200االغبس)

 (24-1200االغبس)

 

12588075  

15385425 

 

11329268 

13846882 

 رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ-3

  20-1200االغبس

  24-1200االغبس

 

81127638 

99156002 

 

73014874 

89240402 

 رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ-4

  20-1200االغبس

  24-1200االغبس

 

6802380 

8314020 

 

6122142 

7482618 

 رىب١ٌف اٌغٛدح اٌى١ٍخ 

 20-1200االغبس

 24-1200االغبس

 

135111393 

165136147 

 

121600254 

148622532 

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة 
اف تصبيق االدكات الججكؿ الدابق لسقارنة انػاع تكاليف الجػدة قبل كبعج تصبيق االدكات  نالحع مغ

الستاحة مغ تقشية االنتاج الخشيق في السرشع عيشة البحث بامكانيا تخؽيس تكاليف الجػدة بشدبة 
 .عغ الػضع الحالي لتكاليف الجػدة  45%

فخضية البحث الثالثة وىي )تصبيق تقشية االنتاج الخشيق في السرشع اثبات  مغ خالؿ ما تقجـ يسكغ 
 سكغ مغ تكاليف الجػدة ( . يديع في تخفيس اكبخ قجر م

 : اإلنتاج الخشيقتقشية أدوات  مغ تصبيقالفػائج الستحققة   3-3-10
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الستحققة جخاء استخجاـ أدكات اإلنتاج الخشيق التي تع تحجيجىا في الفػائج  فزاًل عغ ما تع تػضيحو مغ 
ة نتيجستحرل ىشاؾ فػائج اخخػ , (20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )

 كاآلتي :ػ  كىياإلنتاج الخشيق  تقشية تصبيق أدكات

 التختيب الجاخمي لمخط االنتاجي  - 1
تتجفق  امدتؿيس شكال اف( يتخح20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )اف 

ككصػال الى  البشاءسخحمة مخكرا ب الخاصة بالسخحمة التحزيخيةؼيو السػاد االكلية مغ السحصة االكلى 
خات الخاصة الفحػصات كالسختبالحؼ يتحػؿ الى قدع السشتػج الشيائي لالشار  بإنتاجالسخحمة الشيائية 

 .بجػدة كقػة االشار كمجػ تحسمو
ئ كثيخ مغ التمف باالضافة الى الزياعات سػاء مغ التػقف السفاج قج يخافق السػاد االكلية اثشاء االنتاج

مغ  الكبيخىحا العجد العامميغ السػجػديغ ؼيو ، اذ اف  ةالقدع بدبب كثخ  السػجػد في ىحااك سبب التداحع 
  . تفي اداء السحصا كال سيسابيشيسا  االزدحاـالعامميغ يدبب الكثيخ مغ 

 – 1200,  24-1200ف لحجع االشاريغ )اف االنتاجياالخصي يعاني مشيا كمغ خالؿ السذاكل الت  
التختيب الجاخمي  (14(  ككسا في الذكل )(Uالخط يتخح الذكل حخؼ  باف يكػف  فقج اقتخحشا ،( 20

لمخصيغ البج مغ اعادة التختيب الجاخمي   الدابقةلسعالجة السذاكل , ك  لمخط االنتاجيالسقتخح 
تختيب حخكة العسل السقتخح بػضع  ( 20 – 1200,  24-1200االنتاجييغ لحجع االشاريغ )

ف اف االنتاجياالخصلتقميل حخكة العامميغ الدائجة ,  بسجخد اف يكػف  الى تقميل عجد العامميغ باالضافة
( يتع القزاء عمى الزياعات  Uعمى شكل حخؼ )( 20 – 1200,  24-1200لحجع االشاريغ )

   .الحخكة الدائجة بتقميل السداحة الى ادنى حج مسكغك 
 ( 20– 1200,  24-1200ع االشاريغ )لمخصيغ االنتاجييغ لحج  الشسػذج مبخرات اقتخاح

 ككفق االحتياجات الخاصة بكل  محصة . خشيق عجد العامميغ في قدع االنتاجت 
  كالتمف . القزاء عمى الػقت العاشل محاكلة 
 . تججيج بعس السحصات السدتخجمة في االنتاج 
  ػضيح ذلظ في كيسكغ ت  االنتاج .خدف السػاد االكلية بالسخازف القخيبة عمى محصات

 :الذكل االتي 

  (15الذكل رقع ) 
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 )التختيب الجاخمي لمخط االنتاجي السقتخح (
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    السرجر :مغ اعجاد الباحثة

 

 

   الػفػرات السالية -2

ادػ الى زيادة السبيعات االنتاج الخشيق تقشية نتيجة استخجاـ ادكات  ارتفاع عجد الػحجات السشتجةاف 
كفق  ا( اشار 71اشار الى ) (26مغ ) يػـ ( 3الػحجات السشتجة في الجكرة الػاحجة ) عجدارتفعت  فقج
%( عغ كسية السبيعات 180كبسعجؿ ارتفاع يبمغ ) الخشيق كبيحا سيدداد حجع االيخاداتية االنتاج تقش

 :ي الججكؿ االتي كيسكغ بياف ذلظ ف،رات مالية  ػ الدابقة كبيحا قج حقق كف

 (28ججول رقع )

 )الػفػرات الستحققة مغ استخجام ادوات تقشية االنتاج الخشيق (

 ا٠شاد اٌّج١ؼبد  عؼش اٌٛاؽذح ِٕٙب  ػذد اٌٛؽذاد إٌّزغخ  اٌزفبص١ً 

 ك٠ٕبه 8944000 ك٠ٕبه 344000 26 اٌؾب١ٌخاٌّج١ؼبد 

اٌّج١ؼبد ٚفك 

 االٔزبط اٌوش١ك

 ك٠ٕبه24424000 ك٠ٕبه 344000 71

 السرجر :مغ اعجاد الباحثة 

% (  مغ االيخادات الدابقة كبحلظ اف 180فسغ خالؿ الججكؿ نالحع باف االيخادات الستحققة ىي تعادؿ )
 تصبيق تقشية االنتاج الخشيق اسيع كبذكل فاعل في تخؽيس تكاليف االنتاج كزيادة عجد الػحجات السشتجة 

الى القزاء عمى الزياعات خالؿ  ةباالضاف( ديشار 24424000كزيادة االيخادات حيث قجرت ب )
 الجكرة الػاحجة لالنتاج .

 الػفػرات بالػقت – 3

في الػقت  اكبيخ  اىشالظ فخق لػحع اف الحالية كالسدتقبميةالؿيسة  تجفقالسقارنة بيغ خخائط  مغ خالؿ

سزيف الغيخ ،كالتي عسمت عمى تخؽيس  الػقت  االنتاج الخشيق تقشية السجخخ نتيجة تصبيق ادكات 
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اكقات العسميات االنتاجية نتيجة لمتختيب الجاخمي لمخط تخؽيس ككحلظ ،لمؿيسة الى ادنى حج مسكغ 

التختيب كفق الشسػذج السقتخح لمعسميات  خالؿغ مسػاد مالسشاكلة لمػب كتغيخ اس،االنتاجي الججيج 

لخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ ا الداء الػاقع الفعمي حطةكعشج مالداخل محصات العسل , االنتاجية 

اختشاقات في السحصات االنتاجية  لحلظ اف السرشع يعاني مغ  نجج (20 – 1200,  1200-24)

في الخصػط االنتاجية كبيغ السحصات  عسجت الباحثة الى تخؽيس االكقات كاالختشاقات كالزياع

 ل السحصات االنتاجية كىػ كاالتي :الػقت داخكالججكؿ التالي يبيغ التػفيخ في ،

 

 

 

 (29ججول رقع )

 )التػفيخ في الػقت داخل السحصات االنتاجية ( 

قبل تصبيق اداة خارشة  التفاصيل

 تجفق الكيسة 

بعج تصبيق اداة خارشة 

 تجفق الكيسة 

 الفخق 

    السخحمة التحزيخية-1

 622 95 717 الػقت غيخ السزيف لمكيسة 

 859 640 1499 الػقت السزيف لمكيسة 

    مخحمة البشاء -2

 283 18 301 الػقت غيخ السزيف لمكيسة 

 35 70 105 الػقت السزيف لمكيسة
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    السخحمة الشيائية-3

 138 15 153 الػقت غيخ السزيف لمكيسة 

اجسالي الػقت غيخ السزيف 

 لمكيسة لكل السخاحل

1171 128 1043 

اجسالي الػقت السزيف 

 لمكيسة لكل السخاحل 

1834 870 964 

  

تقميل اليجر كنتيجة لمتحميالت الدابقة فاف استخجاـ خصػات االنتاج الخشيق  اسيع كبذكل كاضح في 
كالزياع في السػارد كتدخيع عسمية االنتاج  لغخض تحقيق اكبخ ربحية مسكشة مع التخكيد عمى جػدة 

مسا سبق ندتشتج انو يسكششا اثبات فخضية البحث االساسية وىي )تتػفخ في .  السشتج كارضاء الدبػف 
السرشع البيئة السشاسبة لتصبيق تقشية االنتاج الخشيق ،واالستخجام االمثل لمسػارد والحج مغ اليجر 

 .يف الجػدة والديادة في االرباحوالزياع في السػاد والػقت ،مسا يؤدي الى تخفيس تكال

 ي يػضح تكاليف الجػدة قبل كبعج تصبيق ادكات تقشية االنتاج الخشيق :كالججكؿ التال

 (30الججول رقع )

 )تكاليف الجػدة قبل وبعج تصبيق ادوات تقشية االنتاج الخشيق (

 التفاصيل
 

بعج تصبيق اداة  تكاليف الجػدة
مشع الخصأ 

 والديصخة السخئية

بعج تصبيق االداة 
الدابقة واداة 
خارشة تجفق 

 الكيسة

بعج تصبيق االدوات 
الستاحة مغ تقشية 

 االنتاج الخشيق

 تكاليف السشع -1
 20-1200اشار
 24-1200اشار

 
50872500 
62177500 

 
40698000 
49742000 

 
34593300 
42280700 

 
31133970 
38052630 

     التقييعتكاليف -2
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 20-1200اشار
 24-1200اشار

18511875 
22625625 

14809500 
18100500 

12588075 
15385425 

11329268 
13846883 

تكاليف الفذل -3
 الجاخمي

 20-1200اشار
 24-1200اشار

 
119305350 
145817650 

 
95444280 

116654120 

 
81127638 
99156002 

 
73014874 
89240402 

تكاليف الفذل -4
 الخارجي

 20-1200اشار
 24-1200اشار

 
10003500 
12226500 

 
8002800 
9781200 

 
6802380 
8314020 

 
6122142 
7842618 

 اجسالي تكاليف الجػدة 
 20-1200اشار
 24-1200اشار

 
198693225 
242847275 

 
158954580 
194277820 

 
135111393 
165136147 

 
121600254 
148622532 
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 االستشتاجات السبحث االول / 

عمى اىع االستشتاجات التي تػصل الييا البحث بجانبيو الشطخؼ كالعسمي  السبحثيحتػؼ ىحا  تسييج :
                           :      بسا يأتي كيسكغ تػضيحو

 استشتاجات الجانب الشطخي:  4-1-1

تكاليف الجػدة ىي كل الشفقات التي تتحسميا الذخكة لكي يكػف السشتج ذا جػدة كمسيدات عالية . تعسل -1
الجػدة عمى الحج مغ الخدائخ السالية كبحؿ الجيج لغخض الحفاظ عمى الدبائغ كتقميل السشتجات تكاليف 

ىي )تكاليف السشع انػاع لتكاليف الجػدة  ةالتالفة كالسعيبة كذلظ لتحقيق الكفاءة لمسشتجات .كىشاؾ اربع
 )الػقاية ( ،تكاليف التقييع ،تكاليف الفذل الجاخمي ،تكاليف الفذل الخارجي (.

االنتاج الخشيق ىػ تقشية ادارية متكاممة تيجؼ الى زيادة الؿيسة السزافة النذصة الذخكة كازالة كل -2
اشكاؿ اليجر كالزياع كالتحديغ السدتسخ لمعسميات االنتاجية . ييجؼ الى تقميز السخدكف كتقميل مداحة 

الجػدة لمسشتجات ,التحديغ مغ الخدف ,تخؽيس التكاليف ,تحديغ العالقات مع السػرديغ كالعسالء ,تحديغ 
العسمية االنتاجية .مغ اىع ادكاتو ىي )مشع الخصأ كالديصخة السخئية ،خارشة تجفق الؿيسة ،التغيخ الدخيع 

 ،مدتػػ االنتاج ،التحديغ السدتسخ ،االنتاج في الػقت السحجد ( . 

نتطار ,الشقل كالحخكة تاتي اشكاؿ اليجر كالزياع بدبب االفخاط في االنتاج ,الصػؿ في اكقات اال -3
الدائجة لمسػاد ,العسميات التي ال تزيف ؾيسة لمسشتج ,العيػب التي تؤدؼ الى ارتفاع تكاليف 

 الجػدة لمسشتجات ,تكاليف الخدف .
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 الجانب العسمي نتائج 4-1-2

عجـ استخجاـ التقشيات الحجيثة في االنتاج كبالتالي يكػف السشتج ذا كمفة عالية كاكبخ مغ سعخ السشتج -1
كعجـ القجرة عمى خمق ميدة تشافدية تجعمو في تكاليف االنتاج تزخع الفي االسػاؽ ,اذ يعاني السرشع مغ 

  ب التقميجية في االنتاج .قادرا عمى مشافدة السشتج السدتػرد كيعػد سبب ذلظ الى اتباع االسالي

السرشع عيشة البحث يفتقخ الى ترشيف تكاليف الجػدة ،كسا كيجيل الكثيخ مغ العامميغ مغ ميشجسيغ -2
عمى كمحاسبيغ انػاعيا الستسثمة ب)السشع ،التقييع ,الفذل الجاخمي ،الفذل الخارجي ( ،اذ يعسل السرشع 

 . ف ليحه التكاليفىحه التكاليف عمى مخاكد الكمفة دكف ترشي تحسيل

ارتفاع تكاليف االنتاج نتيجة ارتفاع التالف كالسعيب  كالتي تجاكزت الحج الصبيعي ,  باالضافة الى -3
كجػد الكثيخ مغ الزياعات في اكقات االنتطار اثشاء اتساـ عسمية االنتاج ,كالستسثمة باكقات التشقل مغ 

 . زا كقت التاخيخات داخل السحصاتمحصة الى اخخػ ,كاي

اعتساد السرشع عمى مكائغ قجيسة في االنتاج مسا يؤدؼ الى حرػؿ اضخار مادية نتيجة تػقف ىحه -4
 السكائغ عغ العسل اك استبجاليا .

يع في التدييل مغ عسمية بيع السشتج في جسيع نقاط فخكع  خارجية لمسرشع اذ انيا تد ال تػجج اية -5
    البيع كيديل كصػؿ السشتج الى نصاؽ كاسع في البمج مسا يجعمو سببا في تحقيق ايخادات كبيخة . 

مغ خالؿ السعايذة السيجانية لػحع حجكث تػقفات كتأخيخات كارتفاع في ندب التالف كالديادة في  -6
ة جخاء خدف السػاد االكلية كالتاخيخ في التجييد لالنتاج اك عجـ التجييد التكاليف بدبب  العيػب الشاتج

 في الػقت السالئع كالحؼ قج يدبب في تػقف االنتاج بذكل كامل . 
تصبيق اداة مشع الخصأ كالديصخة السخئية ادػ الى )تصػيخ االتراؿ بيغ مخاحل االنتاج ،التقميل مغ -7

سحصات االنتاجية ،تقميل االخصاء اك الحج مشيا ،تخؽيس التكاليف التاخيخ الشاتج بدبب االختشاؽ في ال
،رفع القجرة التشافدية ( ،لػحع اف استخجاـ ىحه االداة ادػ الى تخؽيس تكاليف الجػدة الكمية مغ 

( الى 24-1200( ديشار لالشار )242847275( ك )20-1200( ديشار لالشار )198693225)
( كبشدبة 24-1200( ديشار لالشار )194277820( ك )20-1200( ديشار لالشار )158954580)
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( )السقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة قبل كبعج 20% مغ التكاليف الحؿيؿية كسا محكػر في ججكؿ رقع )20
 تصبيق االداة ( .

الؿيسة ادػ الى تػفيخ مخازف لمسػاد االكلية كفق السػاصفات السصمػبة لمحج مغ  تجفقتصبيق خارشة -8
دف العذػائي ،فزال عغ استبعاد االنذصة غيخ السزيفة لمؿيسة .عشج استخجاـ ىحه االداة قج خفزت الخ

( ديشار 194277820( ك )20-1200( ديشار لالشار )158954580مغ تكاليف الجػدة الكمية مغ )
( ديشار 165136147( ك )20-1200( ديشار لالشار )135111393( الى )24-1200لالشار )
% (عغ تكاليف الجػدة بعج تصبيق اداة مشع الخصأ كالديصخة السخئية 15( اؼ بشدبة )24-1200لالشار )

%( عغ الػضع الحؿيقي في السرشع 35%( لتربح التكاليف مخفزة بشدبة )20كالتي كانت بشدبة )
 ( )السقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة قبل كبعج تصبيق االدكات (.25كسا مػضح في ججكؿ رقع )

ق ادكات )التغيخ الدخيع ،مدتػػ االنتاج ،اجخاءات لتقميل االنذصة التي ال تزيف ؾيسة ( ،ادػ تصبي-9
الى تخؽيس االكقات غيخ الزخكرية كالقزاء عمى الزياع في الػقت ،كتختيب الخصػط االنتاجية بذكل 

االدكات عشج تصبيقيا يقمل مغ الحخكة الدائجة غيخ السزيفة لمؿيسة كالتػفيخ في الجيج كالكمفة كالػقت .ىحه 
( ك 20-1200( ديشار لالشار )135111393باالمكاف تخؽيس تكاليف الجػدة الكمية مغ )

( ك 20-1200( ديشار لالشار )121600254( الى )24-1200( ديشار لالشار )165136147)
%( بعج تصبيق االدكات 35% ،فزال عغ )10( اؼ بشدبة 24-1200( ديشار لالشار )148622532)

%( مغ التكاليف 45ع الخصأ كالديصخة السخئية ،خارشة تجفق الؿيسة ( لتربح ندبة التخؽيس الكمية ))مش
()السقارنة بيغ انػاع تكاليف الجػدة قبل كبعج تصبيق  27لمػضع الحالي ،كسا مػضح في الججكؿ رقع )  

  ادكات تقشية االنتاج الخشيق ( .
كسا حاؿ شبق السرشع ادكات تقشية االنتاج الخشيق كىي  ىشاؾ جسمة مغ الفػائج السسكغ تحريميا في-10
 : يأتي

لتقميل  (U)التختيب الجاخمي لمخط االنتاجي :اذ تع اقتخاح اف يكػف الخط االنتاجي عمى شكل حخؼ -أ
 )عجد العامميغ ،الحخكة الدائجة ،السداحة ( .

( كحجة 71-26السالية :بعج تصبيق االدكات السقتخحة تع زيادة عجد الػحجات السشتجة مغ ) الػفػرات-ب
% عغ االيخادات الدابقة ،باالضافة الى تخؽيس تكاليف االنتاج 180،فزال عغ زيادة االيخادات بشدبة 

. 
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اع في الػفػرات بالػقت :مغ خالؿ استخجاـ خارشة مجخػ الؿيسة السقتخحة تع القزاء عمى الزي-ج
الػقت كاالختشاقات الحاصمة في السحصات االنتاجية ،اذ تع تخشيق عجد السحصات كتخؽيس الػقت غيخ 

زيف لمؿيسة مغ ( دؾيقة ،فزال عغ تخؽيس الػقت الس128( الى )1171السزيف لمؿيسة مغ )
 .(870( الى )1834)
 
 

 السبحث الثاني /التػصيات
 :  كسا يأتيبشاء عمى االستشتاجات السػضحة سابقا ،تػصل البحث الى عجد مغ التػصيات السيسة كىي 

              تػصيات عامة : 4-2-1

نػصي باستخجاـ ادكات تقشية االنتاج الخشيق لغخض ايجاد االنذصة غيخ السزيفة  لمؿيسة كالقزاء -1
الجػدة مغ اىع االىجاؼ  كعجسجالت خاصة بتكاليف الجػدة ،عمييا.  ايالء االىسية الكبيخة لمجػدة ،كفتح 

 التي تعسل الذخكات الرشاعية عمى تحؿيقيا لكدب رضا الدبػف.

ضخكرة الريانة الجكرية لمسعجات كالسكائغ في الذخكات الرشاعية  تقمل عجد العصالت كالتػقفات -2
 كبالتالي التحديغ مغ العسمية االنتاجية .

العسل الجساعي عغ شخيق تكػيغ فخؽ عسل مختمفة الػضائف لمؿياـ بالتحديشات ضخكرة اتباع نيج -3
السدتسخة ،باالضافة الى تاىيل الكػادر الفشية كاالدارية العاممة كتذجيعيع عمى شخح مقتخحاتيع كافكارىع 

 بذكل كاضح كتقبل االفكار بعج مشاقذتيا لغخض رفع جػدة السشتػج .  

 عيشة البحث :تػصيات خاصة بالسرشع  4-2-2

ضخكرة كجػد لجاف رقابة داخل اقداـ االنتاج ،لمحج مغ الكسيات الكبيخة لمتالف كالسعيب ،حفاضا عمى  -1
الخصاء التي تدبب اليجر الساؿ العاـ ،كمخاؾبة االنتاج قبل كاثشاء العسمية االنتاجية لتفادؼ حجكث ا

  .كالزياع
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مرشع اشارات  الفنقتخح اف يعسل السرشع  عمى تػفيخ فخكع متعجدة لو في كافة انحاء العخاؽ ,  -2
( في  24-1200, 20-1200الجيػانية ىػ السرشع السحمي الػحيج الحؼ يقػـ بإنتاج حجسي االشار )

 عسـػ العخاؽ .
( كذلظ لتقميل اكقات U)نػصي بزخكرة اعادة التختيب الجاخمي لمخصيغ االنتاجييغ لكي  يأخح الذكل -3

التاخيخ أك عجد األنذصة التي ال تزيف ؾيسة مع استغالؿ السػارد بالذكل األمثل كصػال إلى الذكل 
 األمثل الحؼ يحقق أفزل انديابية لمعسل كاقل ىجر كذلظ عغ شخيق متابعة السدمظ التكشػلػجي. 

نحػ تبشي االدكات )مشع (20 – 1200,  24-1200الخصيغ االنتاجييغ لحجع االشاريغ )تػجيو -4
بػصفيا الؿيسة ( لغخض تخؽيس تكاليف الجػدة كاعتسادىسا  تجفقالخصأ كالديصخة السخئية ،خارشة 

ة في السرشع الستبعاد االنذصة غيخ السزيفة لمؿيسة كتقميل كافة اشكاؿ اليجر كالزياع رئيد كأدكات
ستحجاث محصات االنتاجية كالعسل عمى ا،كتخؽيس عسميات التػقف السفاجئة الحاصمة في السحصات 

 ججيجة في السرشع . 
االىتساـ بذكل كبيخ بسشع الخصأ كتشفيح اساليب لزساف مشع حرػؿ الخصأ كتخؽيس عسميات التػقف  -5

  استحجاث محصات ججيجة في العسل . السفاجئة في السحصات االنتاجية كالعسل عمى
 جة كذلظ لمتخمز مغ االختشاؽ الحاصل بيغ السحصات .تػصي الباحثة باستحجاث خصػط انتاجية ججي-6

 

 

 والسرادر السخاجع
 ٚاٌّصبدس اٌّشاعغ

 اٚال / اٌّصبدس اٌؼشث١خ

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ

 اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّزؾصٍخ ِٓ اٌّصٕغ ػ١ٕخ اٌجؾش -أ

  2016 ٌؼبَإٌشبؽ اٌز٠َٛمٟ ٌٍّظٕغ  .1

  2016 ٌؼبَرؾ١ًٍ رىب١ٌف االٔزبط ٌٍّظٕغ  .2

  2016 ٌؼبَرمو٠و االٔزبط ٌٍّظٕغ  .3

  2016 ٌؼبَرىب١ٌف ٚو١ّبد اٌزبٌف ٌٍّظٕغ  .4
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  اٌىزت-ة

،)كهاٍبد ِزملِخ فٟ ِؾبٍجخ  2007اثٛ ى٠ل ،وّبي ف١ٍفخ ،ٚاٌل٘واٚٞ ،وّبي اٌل٠ٓ ِظطفٝ ، .1

 اٌزىب١ٌف(،اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش .

١ٍُ ,اٌطجؼخ االٌٚٝ ,ِىزجخ (، اٍزوار١غ١خ ٔظبَ اٌغٛكح فٟ اٌزؼ2007ثٓ ٔب٠ف ,ِؾَٓ اٌؼز١جٟ ،) .2

 اٌٍّه فٙل اٌٛؽ١ٕخ ،اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ .

 . 2016غجٛهٞ ،ٔظ١ف عبٍُ ،)ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف اٌّزملِخ ( ،اٌ .3

 ،اٌو٠بع ،كاه اٌّو٠ـ . 2،)ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف :ِلفً اكاهٞ (،ط  1996ؽغبط ،اؽّل دمحم ؽبِل ، .4

،)االكاهح اٌظٕبػ١خ ا١ٌبثب١ٔخ فٟ ٔظبَ  ١2002ف ،ؾل٠ضٟ ،هاِٟ ،ٚاٌج١برٟ ،فبئي ؿبىٞ ػجل اٌٍطاٌ .5

 ،كاه ٚائً ٌٍٕشو ،ػّبْ _االهكْ . 1االٔزبط االٟٔ ِمبهٔخ ِغ إٌظُ اٌظٕبػ١خ اٌـوث١خ ( ،ؽ 

(، رقط١ؾ االٔزبط ِٚوالجزٗ ,كاه إٌّب٘ظ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ,اٌطجؼخ 2004ؽ١َٓ ،دمحم ثل٠ٛٞ ،) .6

 اٌضب١ٔخ ,ػّبْ ، االهكْ .

 2007ظُ ,اكاهح اٌغٛكح ٚفلِخ اٌؼّالء ,اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ,كاه ا١ٌَّوح ،ػّبْ ،ؽّٛكح ،فؼ١و وب .7

 . 31-30،ص ص:

َبِوائٟ ،ِٕبي عجبه ،ٚاٌَبِوائٟ ،ِٕٙل ِغ١ل ، ٚاٌياٍِٟ ،ػٍٟ ػجل اٌؾ١َٓ ،)رىب١ٌف اٌغٛكح اٌ .8

 . 2012،اٌغي٠وح ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ،ثـلاك ، 1ٚاٌزم١ٕبد اٌىٍف٠ٛخ اٌّؼبطوح (ؽ 

( ,اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ,اٌطجؼخ اٌؼوث١خ ,ػّبْ 2008ػجلهللا ,للاكح ،ػ١َٝ ،)طبئٟ ,هػل اٌ .9

 ,االهكْ : كاه ا١ٌبىٚهٞ اٌؼ١ٍّخ . 

،)ٔظُ اكاهح اٌغٛكح فٟ 2009طبئٟ ،٠ٍٛف ؽغ١ُ ،ٚاٌؼغ١ٍٟ دمحم ػبطٟ ،ٚاٌؾى١ُ ١ٌش ػٍٟ ،اٌ .10

 ى٠غ .إٌّظّبد االٔزبع١خ ٚاٌقل١ِخ (ػّبْ :كاه ا١ٌبىٚهٞ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛ

،كاه اٌلوزٛه ٌٍؼٍَٛ ،ثـلاك  1،)رطج١مبد ؽل٠ضخ فٟ اٌّؾبٍجخ االكاه٠خ ،ؽ  2009ػجٛك ،ٍبٌُ دمحم ، .11

 ،اٌؼواق.

 . 2014، 1ػجٛك ،ٍبٌُ دمحم ،ٚػجلهللا ،ف١ؾبء ٠ؼمٛة ،)ارغب٘بد ؽل٠ضخ فٟ رم١ٕبد اٌزىب١ٌف ( ،ؽ  .12

،االهكْ ،ػّبْ :كاه  1(،ؽ ،)ِملِخ فٟ اكاهح االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد 2008ػج١لاد ،١ٍٍّبْ فبٌل ، .13

 ا١ٌَّوح ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ .

،كاه ٚائً ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ  2ؼٍٟ ،ػجل اٌَزبه دمحم ،)اكاهح االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد :ِلفً وّٟ (،ؽ اٌ .14

 . 2006،ػّبْ _االهكْ ،

،ػّبْ :كاه ا١ٌَّوح  1فؼً ،ِؤ٠ل دمحم ،ٚٔٛه ،ػجل إٌبطو اثوا١ُ٘ ،)اٌّؾبٍجخ االكاه٠خ (،ؽ  .15

 . 2002ٌزٛى٠غ ٚاٌطجبػخ ،ٌٍٕشو ٚا

،)اكاهح اٌؼ١ٍّبد  2015وواعٍٛىٟ ،ٌٟ ع١ٗ ،ه٠زيِبْ ،الهٞ ٠ٟ ،ِبٔٛعٟ و١ٗ ،ِبٌٙٛروا ، .16

 ٍٚالًٍ اٌزٛه٠ل ( ،ِؤٍَخ طبئؾ ٔبشوْٚ ،اٌطجؼخ اٌؼوث١خ االٌٚٝ )ِزوعُ ( .

 ،كاه اٌوػب 2003شووبد ( ،ىَُ ،ػجل اٌوؽ١ُ ،)ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ٚرطج١مبرٙب فٟ اكاهح اٌاٌ .17

 .ٌٍٕشو

،)اكاهح االٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد ( ،اٌناووح ٌٍٕشو  2012ِؾَٓ ،ػجل اٌىو٠ُ ،إٌغبه ،طجبػ ِغ١ل ، .18

 . 4ٚاٌزٛى٠غ ،ؽ 

دمحم، حاكع محدغ، " ادارة االنتاج كالعسميات "، الصبعة االكلى، جامعة كخبالء، كمية االدارة  .19
 .2006كاالقتراد، 
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،ثـلاك  1)اكاهح اٌغٛكح ِجبكئ ٚرطج١مبد ( ،ؽ ، 2017ٕغبه ،طجبػ ِغ١ل ،ٚعٛاك ،ِٙب وبًِ ،اٌ .20

 :ؽ اٌناووح ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ .

،)اكاهح اٌغٛكح  2009ٕؼ١ّٟ ،دمحم ػجل اٌؼبٌٟ ،هارت ع١ًٍ ط٠ٛض ،ؿبٌت ،ع١ًٍ ط٠ٛض ،اٌ .21

اٌّؼبطوح ،ِملِخ فٟ اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ٌإلٔزبط ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌقلِبد ( ،ػّبْ _االهكْ :كاه 

 زٛى٠غ .ا١ٌبىٚهٞ ٌٍٕشو ٚاٌ

وبٔذ ،)ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف :ِلفً اكاهٞ (ط  ربه ،ٍوٞ ،عٛهط ،ٚكا ووْ ،رشبهٌي ،فٍٛزو ٘ٛهْ .22

 )ِزوعُ ( . 1996،رؼو٠ت اؽّل ؽبِل ؽغبط ،اٌو٠بع :كاه اٌّو٠ـ ٌٍٕشو ، 21،ؽ  2

 اٌشعبئً ٚاالغبس٠ؼ اٌغبِؼ١خ -ط

( فٟ 7فٟ ِؼًّ هلُ )،)رطج١ك ثؼغ اكٚاد االٔزبط اٌوش١ك  2012ٍلٞ ،ِؼزظُ ػٍٟ ٌفزخ ،الا .1

اٌشووخ اٌؼبِخ ٌٍظٕبػبد اٌغٍل٠خ /كهاٍخ ؽبٌخ ( ،هٍبٌخ ِبعَز١و ،اكاهح اػّبي ،و١ٍخ االكاهح 

 ٚااللزظبك ،عبِؼخ ثـلاك .

،)كٚه اٌولبثخ ػٍٝ رىب١ٌف عٛكح اٌزظ١ٕغ فٟ رؾ١َٓ االكاء  2010ؾل٠ضٟ ،ٍوٜ وو٠ُ ه٠شبْ ،اٌ .2

اٌلهاٍخ اٍزىّبال ٌّزطٍجبد اٌؾظٛي ػٍٝ كهعخ  اٌّبٌٟ ٌشووبد االك٠ٚخ االهك١ٔخ (،للِذ ٘نٖ

 اٌّبعَز١و فٟ اٌّؾبٍجخ ٚاٌز٠ًّٛ ،عبِؼخ اٌشوق االٍٚؾ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 

،)اصو رطج١ك ٔظبَ اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٟ اكاهح اٌزىب١ٌف  2016ؽّياد، ٍٕبء ِظٍؼ ،ٚاٍؼل ،ثبًٍ ، .3

خ فٟ ِٕشأح طٕبػ١خ ؽج١خ /عبِؼخ فٟ إٌّشأد اٌَّزقلِخ ٌّلفً اٌزىٍفخ اٌَّزٙلفخ /كهاٍخ رطج١م١

 كِشك /و١ٍخ االلزظبك /لَُ اٌّؾبٍجخ .

ؽّٛكح ،فبٌل ٍبِٟ ،)ٚالغ رىب١ٌف اٌغٛكح فٟ اٌشووبد اٌظٕبػ١خ اٌفٍَط١ٕ١خ (،هٍبٌخ ِبعَز١و  .4

 . 32،ص  2014،ؽ َ ،اٌغبِؼخ االٍال١ِخ _ؿيح ،اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب /و١ٍخ اٌزغبهح ،

)ِزطٍجبد البِخ ٔظبَ اٌظ١بٔخ إٌّزغخ اٌشبٍِخ ٚاثؼبك ، 2005لاٚكٞ ،ه٠بع ع١ًّ ٚ٘بة ،اٌ .5

ِؾزٜٛ اٍزوار١غ١خ اٌؼ١ٍّبد اٌؼاللخ ٚاالصو(،كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ إٌّظّبد اٌظٕبػ١خ 

 فٟ ِؾبفظخ ١ٕٜٔٛ ،هٍبٌخ ِبعَز١و ،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك _عبِؼخ اٌّٛطً .

كئ اٌز١١َو اٌوش١ك ثبٍزقلاَ اٌزؼل٠ٓ فٟ ،)رجٕٟ ِجب 2017ك٠َٟ ، اٍّبء ،ٌٚمٛاق ،ػجلاٌوىاق ، .6

ٚؽلح أزبط ؽ١ٍت عٛ ١ٌذ ( –رؾ١َٓ َِبه ػًّ ٚظ١فخ االٔزبط /كهاٍخ ؽبٌخ ِؤٍَخ ا١ِو ٔبى 

 ،عبِؼخ ا١ٌٍَّخ ،اٌغيائو ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو ،لَُ /ػٍَٛ اٌز١١َو . 

شبٍِخ ٚربص١و٘ب فٟ رم٠ُٛ االكاء اٌَزوار١غٟ ( ياٍِٟ ,ػٍٟ ػجل اٌؾ١َٓ ,)رىب١ٌف اٌغٛكح اٌاٌ .7

ج١ك فٟ شووخ اٌظٕبػبد اٌقف١فخ /ِؼًّ اٌّلافئ ٚاٌطجبفبد ( هٍبٌخ ِبعَز١و ،و١ٍخ )ثبٌزط

 . 2011،ٍٕخ  االكاهح ٚااللزظبك ،عبِؼخ ثـلاك

،)رؾ١َٓ ػ١ٍّخ فؾ االٔزبط اٌزغ١ّؼٟ ثبٍزقلاَ ثؼغ  2015شّوٞ ،اثوا١ُ٘ ٍىواْ ػجلهللا ،اٌ .8

االٔزبط اٌوش١ك (،ثؾش رطج١مٟ فٟ اٌشووخ اٌؼبِخ ٌظٕبػخ ا١ٌَبهاد /اٍىٕله٠خ ،هٍبٌخ  اكٚاد

 ِبعَز١و فٟ اكاهح االػّبي /و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك /عبِؼخ ثـلاك .

شّوٞ ،فٌٛخ هاػٟ ػناة ،)اٌؼاللخ اٌزفبػ١ٍخ ث١ٓ اٌزظ١ٕغ اٌّزَبهع ٚاٌزظ١ٕغ اٌوش١ك اٌ .9

اٌَّزلاِخ _كهاٍخ اٍزطالػ١خ فٟ ِؼًّ االٌجَخ اٌوعب١ٌخ فٟ  ٚاصوّ٘ب فٟ رؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ

،هٍبٌخ ِبعَز١و ،ػٍَٛ اكاهح االػّبي  2011إٌغف (،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك ،عبِؼخ اٌمبك١ٍخ ،

 ،ؽ َ .
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ػجل اٌؼي٠ي ،ؽَٓ ؽب٘و ،)رؾل٠بد رطج١ك ِجبكئ اٌزظ١ٕغ اٌوش١ك فٟ اٌشووبد طـ١وح  .10

خ اٌق١ًٍ /و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ /لَُ اكاهح ِٚزٍٛطخ اٌؾغُ فٟ فٍَط١ٓ ( ،عبِؼ

 .  2018االػّبي ،فٍَط١ٓ ،

ؼى١ٍٟ ،فبرٓ م٠بة ىؿ١و ،)ربص١و اؽزَبة رىب١ٌف اٌٛلب٠خ ػٍٝ وٍف اٌفشً ٚأؼىبٍٗ ػٍٝ عٛكح اٌ .11

اٌقلِخ اٌظؾ١خ فٟ َِزشفٝ عواؽخ اٌغٍّخ اٌؼظج١خ َِٚزشفٝ اٌّقزبه االٍٟ٘ (،هٍبٌخ ِبعَز١و 

 . 2015،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك ،عبِؼخ ثـلاك ،،ؽ َ 

،)اٌزىبًِ ث١ٓ رم١ٕزٟ ثطبلخ االكاء اٌّزٛاىْ ٚاكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ  2012ػٍٛاْ ،ػٍٟ ٔبطو ، .12

ٌزؾ١َٓ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ (،كهاٍخ رطج١م١خ فٟ اٌشووخ اٌؼبِخ ٌٍظٕبػبد اٌىٙوثبئ١خ ،للِذ اٌٝ 

ٚاٌّب١ٌخ _عبِؼخ ثـلاك ،ٟٚ٘ عيء ِٓ ِزطٍجبد ١ًٔ  ِغٌٍ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد اٌّؾبٍج١خ

 شٙبكح اٌلوزٛهاٖ .

ػٛاثل ،هثبة ٚهؽبي ،ٔظو ،)اػزّبك رىب١ٌف اٌغٛكح ٚفك إٌظبَ اٌّؾبٍجٟ اٌّبٌٟ (،هٍبٌخ  .13

 . 2015ِبعَز١و ،و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ /اٌغيائو ،

:كهاٍخ ؽبٌخ فٟ ِؼًّ  ،)اٌزظ١ٕغ اٌّزَبهع /اٌّزطٍجبد ٚاٌّورىياد 2007وجوٚ ،هؿل ٠ٍٛف ، .14

االؽن٠خ اٌوعب١ٌخ ٌٍشووخ اٌؼبِخ ٌٍظٕبػبد اٌغٍل٠خ ِغ ّٔٛمط ِمزوػ (،اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ ؽ َ 

 ،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك ،اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ .

،)اِىب١ٔخ اٍزقلاَ اكٚاد اٌّؾبٍجخ اٌوش١مخ رقف١غ اٌزىب١ٌف (،اؽوٚؽخ  2013دمحم ،هائل ِغ١ل ، .15

 اٌٝ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبٍج١خ ،عبِؼخ ثـلاك . كوزٛهاٖ ؽ َ ،ِملِخ

َّؼٛكٞ ،ؽ١له ػٍٟ عواك )اِىب١ٔخ رطج١ك رم١ٕبد اكاهح اٌىٍفخ اإلٍزوار١غ١خ إلكاهح رىب١ٌف اٌ .16

اٌغٛكح ٚاصو٘ب فٟ رؼي٠ي ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ،كهاٍخ رطج١م١خ فٟ اٌشووخ اٌؼبِخ ٌظٕبػخ االؽبهاد 

وزٛهاٖ فٟ اٌّؾبٍجخ اٌمب١ٔٛٔخ ِملِخ اٌٝ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد فٟ إٌغف ( ،اؽوٚؽخ ك

 .  2008اٌّؾبٍج١خ ٚاٌّب١ٌخ ،عبِؼخ ثـلاك ،ؽ .َ . 

ِمٍل ،دمحم ِؾَٓ ػٛع ،)اٌزىٍفخ //االكاهح ػٍٝ اٍبً االٔشطخ ٚرلاػ١برٙب ػٍٝ اكاهح اٌؼ١ٍّبد  .17

 . 2010اٌزشـ١ٍ١خ(، اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ _ِؾبٍجخ ،ثـلاك ،

 ( )2000،ٍِٛن ,اصو اشٙبك اٌغٛكح ػٍٝ اكاء اٌّؤٍَخ اٌغيائو٠خ ؽبٌخ اٌّٛاطفخ )ِٕظف  .18

ٍط١ف ,و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ –( ,هٍبٌخ ِبعَز١و ،ؽ .َ .,عبِؼخ فوؽبد ػجبً 9001ا٠يٚ

 .  13-8ٚػٍَٛ اٌز١١َو ,ص ص:

ا١ٌّيح  ،)اصو رطج١ك ِورىياد اٌزظ١ٕغ اٌوش١ك فٟ اٍزوار١غ١بد 2017٘شٍّْٛ ،٠ب١ٍّٓ ؽبرُ ، .19

 اٌزٕبف١َخ فٟ شووبد طٕبػخ االك٠ٚخ االهك١ٔخ ،هٍبٌخ ِبعَز١و ،عبِؼخ اٌشوق االٍٚؾ .

 اٌّمبالد ٚاٌذٚس٠بد-د

ج١برٟ ،ؿبىٞ ػجل اٌؼي٠ي ،)ِلٜ اِىب١ٔخ رطج١ك اٌّؾبٍجخ اٌوش١مخ فٟ اٌشووبد اٌظٕبػ١خ اٌ .1

( ،ِغٍخ عبِؼخ وووٛن اٌؼوال١خ /كهاٍخ ؽبٌخ فٟ اٌّؼًّ ا١ٌلٚٞ ٌزؼجئخ اٌـبى فٟ ِل٠ٕخ وووٛن 

 . 404-395( ص 2018 )( ،ٍٕخ1( ،اٌؼلك )8ٌٍؼٍَٛ االكاه٠خ ٚااللزظبك٠خ ،اٌّغٍل )

،)ػاللخ رىب١ٌف اٌغٛكح ثطو٠مخ ربوٛشٟ ٚاصوّ٘ب فٟ رقف١غ اٌزىب١ٌف  2008عبٍُ ،هؿل ٘بشُ ، .2

 .45-23ص 68(،ِغٍخ االكاهح ٚااللزظبك ،اٌؼلك 
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ؽّلاْ ،فٌٛخ ؽ١َٓ ،شؾبمح ،ٔٛه فبػً ،)كٚه أشطخ ٍٍٍَخ اٌزغ١ٙي اٌقؼواء فٟ اكاهح  .3

( 12رىب١ٌف اٌغٛكح اٌج١ئ١خ /ثؾش رطج١مٟ فٟ شووخ رؼجئخ اٌـبى (،ِغٍخ و١ٍخ ِل٠ٕخ اٌؼٍُ اٌّغٍل )

 . 70-66ص،عبِؼخ ثـلاك /اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد اٌّؾبٍج١خ ٚاٌّب١ٌخ  2020( ،ٍٕخ  1،اٌؼلك )

،اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ فٟ اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ االهك١ٔخ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ  2006قشبثٟ ،شبوو عبههللا ،اٌ .4

 28،إٌَخ  106ِمبهٔخ فٟ اٌجٕه اٌؼوثٟ ٚثٕه االٍىبْ ٌٍزغبهح ٚاٌز٠ًّٛ ،ِغٍخ االكاهٞ ،اٌؼلك 

  ،َِمؾ ،ػّبْ .

شووبد اٌّب١ٌخ اٌّشبثٙخ فشبهِخ ،ؽ١َٓ ػٍٟ ،)َِزٜٛ االفظبػ فٟ اٌج١بٔبد اٌّب١ٌخ ٌٍجٕٛن ٚاٌ .5

(،ِغٍخ إٌغبػ ٌألثؾبس _اٌّغٍل اٌَبثغ  30إٌّلِغخ فٟ االهكْ _ِؼ١به اٌّؾبٍجخ اٌلٌٟٚ هلُ 

 . 2003اٌؼشو ،اٌؼلك االٚي ،فٍَط١ٓ ،

،)ا١ّ٘خ ل١بً رىب١ٌف اٌغٛكح  2005قٕبق ،ٔج١ً دمحم ػجل اٌؾ١َٓ ٚاٌوث١ؼٟ ،عجبه عبٍُ ،اٌ .6

 .12-4ص 4،اٌؼلك  ١18خ (،ِغٍخ اٌزمٕٟ ،اٌّغٍل ٚاالفظبػ ػٕٙب فٟ اٌمٛائُ اٌّبٌ

)كٚه ِلفً اٌزىٍفخ ػٍٝ اٍبً اٌّٛاطفبد لفبػٟ ،طفبء ِؾّٛك ،ٚاٌقٍف ،ٔؼبي دمحم هػب ،اٌ .7

اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ /و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك /ِغٍخ و١ٍخ اٌوافل٠ٓ فٟ رقف١غ رىب١ٌف اٌغٛكح (

 .100-95ص 2018، 44اٌغبِؼخ ٌٍؼٍَٛ ،ػلك 

ٍوٚه ،ِٕبي عجبه ،ٚطبٌؼ ،طج١ؾخ ،)اٍزؼّبي رىب١ٌف اٌغٛكح فٟ رم٠ُٛ االكاء االٍزوار١غٟ  .8

 .125-114ص 2013، 32(،ِغٍخ و١ٍخ اٌوافل٠ٓ اٌغبِؼخ ٌٍؼٍَٛ ،اٌؼلك 

،)َِز٠ٛبد رطج١ك أشطخ ٔظبَ االٔزبط اٌوش١ك فٟ إٌّظّبد  2011ٍؼ١ل ،اطفبك ِورؼٝ ، .9

(،اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ االكاه٠خ /ثـلاك /ِغٍخ و١ٍخ ثـلاك ٌٍؼٍَٛ  /كهاٍخ ؽبٌخ فٟ شووخ اٌيٚهاء اٌؼبِخ

 .  190-183ص 2011، 27االلزظبك٠خ اٌغبِؼخ ،اٌؼلك 

،)ِزطٍجبد إٌٙلٍخ اٌجشو٠خ ٚفك  2012َّبْ ،صبئو اؽّل ٍؼلْٚ ،ٚاٌَّبن ،ثشبه ػياٌل٠ٓ ،اٌ .10

-9،ص  34،ِغٍل  108فٍَفخ اٌزظ١ٕغ اٌوش١ك( ،ِغٍخ ر١ّٕخ اٌوافل٠ٓ ،عبِؼخ اٌّٛطً ،اٌؼلك 

30 . 

طبٌؼ ,لظٟ ,ف١و هللا ,ٔظو اٌل٠ٓ ٚاٌغالٌٟ ,دمحم )اكاهح اٌغٛكح فٟ ِشبه٠غ اٌزش١١ل كهاٍخ  .11

رطج١م١خ فٟ لطبع اٌجٕبء ٚاٌزش١١ل فٟ اٌغّٙٛه٠خ اٌَٛه٠خ ( ,ِغٍخ عبِؼخ كِشك ٌٍؼٍَٛ إٌٙل١ٍخ , 

 . 105-85,ص ص  2006اٌّغٍل اٌضبٟٔ ٚاٌؼشوْٚ ,اٌؼلك االٚي ,

ً فٟ رؼي٠ي ث١ئخ االٔزبط اٌوش١ك (،ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبك٠خ  5ا٠ًَ ؽّلٞ ،)اٍزقلاَ ػضّبْ ، .12

 . 2007، 46،ػلك  13ٚاالكاه٠خ ،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك ،عبِؼخ ثـلاك ،ِغٍل 

ِؾبٍجخ رىب١ٌف اٌغٛكح فٟ رؾم١ك اٌزٕبف١َخ  ف١ظً ،ِؤ٠ل دمحم ػٍٟ ،ٚؿل٠و ،أؼبَ ِؾَٓ ،)ربص١و .13

،ص  2008(،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك ،عبِؼخ اٌىٛفخ ،إٌَخ اٌضبِٕخ ،اٌؼلك اٌضبٌش ٚاٌؼشوْٚ ،

239-241 . 

دمحم ،هائل ِغ١ل ػجل ،اٍّبػ١ً ،ف١ًٍ اثوا١ُ٘ ،)اػزّبك اٌزفى١و اٌوش١ك فٟ االكاء االكاهٞ  .14

 2019،ٍٕخ  1،ػلك  11و١ٍخ ِل٠ٕخ اٌؼٍُ اٌغبِؼخ ،ِغٍل ٚاٌىٍفٛٞ ٌٍٛؽلاد االلزظبك٠خ (ِغٍخ 

 .105-98ص،ثـلاك 

،)ِزطٍجبد ِٚؼٛلبد رطج١ك االكاهح اٌوش١مخ ثغبِؼخ اٌٍّه فبٌل (،ِغٍخ  2019دمحم ،هل١خ دمحم ، .15

 . 46-37،ص  6،ِغٍل  1وٍٛثبي ، عبِؼخ اٌٍّه فبٌل ،اٌؼلك 
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فٟ رقف١غ رىب١ٌف اٌغٛكح /كهاٍخ  6ِي٘و ،ا١ًٍ ػٍٟ ،ٍٍطبْ ،ػجبً فبػً ،)كٚه ١ٌٓ ٍىّب  .16

ؽبٌخ فٟ ِظٕغ اؽبهاد اٌل٠ٛا١ٔخ (،ِغٍخ اٌّضٕٝ ٌٍؼٍَٛ االكاه٠خ ٚااللزظبك٠خ /و١ٍخ االكاهح 

 .194-186ص 2018( ،ٍٕخ 4( ،اٌؼلك )8ٚااللزظبك /عبِؼخ اٌّضٕٝ ,اٌّغٍل )

خ فٟ كػُ ٔظُ ٍّٛٛٞ ،ػجبً ٔٛاه ،اٌـوثبٚٞ ،ٍغبك ِٙلٞ ،)اٍزؼّبي اكٚاد اٌّؾبٍجخ اٌوش١ماٌ .17

االٔزبط اٌوش١ك ٚرم١١ُ اكاء اٌٛؽلاد االلزظبك٠خ ( ،ِغٍخ اٌىٛد ٌٍؼٍَٛ االلزظبك٠خ ٚاالكاه٠خ 

 . 2015( ،ٍٕخ 17/عبِؼخ ٚاٍؾ ,اٌؼلك )

ٍّٛٛٞ ،٠ؾ١ٝ ػٍٟ ،وبظُ ،٘جخ ٍؼل ،)كٚه رىب١ٌف اٌغٛكح فٟ رقف١غ رىب١ٌف إٌّزغبد اٌ .18

( ٠25خ /و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك /عبِؼخ ثـلاك ،ِغٍل )اٌظٕبػ١خ(، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االكاه٠خ ٚااللزظبك

 .558-552ص 2018( ،ٍٕخ 111،اٌؼلك )

 اٌٍّزم١بد ٚإٌذٚاد ٚاٌزظب٘شاد اٌؼ١ٍّخ   -ٖ

ٍبٌُ ،ِظطفٝ ٍؼل ،)ل١بً رىب١ٌف اٌغٛكح (،اٌّؤرّو اٌٛؽٕٟ ؽٛي اٍزقلاَ إٌّطك اٌؼٍّٟ  .1

عبِؼخ ثـلاك ،و١ٍخ االكاهح ٚااللزظبك ٚاٌّؼٙل اٌزبه٠قٟ فٟ كفغ اٌؾووخ االلزظبك٠خ ،اٌنٞ البِزٗ 

 . 13-10،ص  4/2013اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد اٌّؾبٍج١خ ٚاٌّب١ٌخ ،

ٍّالٌٟ ٠ؾؼ١ٗ ،)اكاهح اٌغٛكح اٌشبٍِخ ِلفً ٌزط٠ٛو ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ (،اٌٍّزمٝ اٌٛؽٕٟ االٚي  .2

،ص  2003، ؽٛي اٌّؤٍَخ االلزظبك٠خ اٌغيائو٠خ ٚرؾل٠بد إٌّبؿ االلزظبكٞ /عبِؼخ ٚهلٍخ

175 . 

 ِمبالد ػجش االٔزش١ٔذ  -ٚ

.                      2005،اٌؾوثٟ ،ػٛع ،)رىب١ٌف اٌغٛكح ٚؽوق ل١بٍٙب (،ِٕزل٠بد االؽظبئ١ْٛ اٌؼوة  .1

http://www.quaityconf.com 
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  (1ممحق رقع )

 ( 2016 لعام)تقخيخ االنتاج 
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 اٌشٙش

 اٌؾغُ
 اٌّغّٛع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1200-20 305 285 134 254 75 122 169 130 130 198 1802 

1200-24 204 201 105 173 55 91 140 83 83 197 1332 

 3134 395 213 213 309 213 130 427 239 486 509 اٌىٍٟ

 السرجر :قدع التخصيط في السرشع

 ( 2السمحق رقع )

 ( 2016لعام  )تحميل تكاليف االنتاج لسشتػجات السرشع

 اٌؾغُ
 وٍفخ اٌّٛاد اال١ٌٚخ

 وٍفخ االغبس د٠ٕبس / اغبس ِغزٛسد د٠ٕبس / اغبس ِؾٍٟ د٠ٕبس / اغبس ِغزٛسد دٚالس / اغبس

1200-24 160.510 1502 200638 210225 

1200-20 137.040 1282 171300 179486 

 

 2016وٍفخ االٔزبط ٌّٕزٛعبد اٌششوخ ٌؼبَ 

 اٌؾغُ

اعّبٌٟ  اٌزىب١ٌف اٌضبثزخ / د٠ٕبس

اٌزىب١ٌف 

 اٌضبثزخ

 اٌزىب١ٌف اٌّزغ١شح / د٠ٕبس
اعّبٌٟ 

 اٌزىب١ٌف

وٍفخ اٌصٕغ 

 / د٠ٕبس
وٍفخ 

 اٌؼًّ
 أذصبساد

 . َ

 اخشٜ
 اؽز١بغ١خ ا١ٌٚخ

 . َ

 اخشٜ

1200-24 59236 740 444 60420 210225 2814 48574 261613 322033 

1200-20 50239 628 377 51244 179486 2386 35482 217354 268598 
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 اٌىٍف االعّب١ٌخ

 اٌؾغُ

وٍفخ 

اٌصٕغ / 

 د٠ٕبس

رىب١ٌف 

رغ٠ٛم١خ 

 / د٠ٕبس 

رىب١ٌف 

اداس٠خ / 

 د٠ٕبس

اعّبٌٟ 

اداس٠خ / 

 د٠ٕبس

عؼش اٌج١غ 

ِغ ٘بِش 

 %10سثؼ

 اٌّالؽظبد عؼش اٌج١غ اٌّمزشػ د٠ٕبس / اغبس 

1200-24 322033 2962 15623 340618 374680   

1200-20 268598 2512 13251 284361 312797   

  السرجر :قدع التخصيط في السرشع

 (3السمحق رقع )
 ( 2016)تكاليف وكسيات السػاد التالفة لمفتخة مغ اذار لغاية كانػن االول لعام 

 د اٌشٙش ِشاؽً االٔزبط              االٔزبط اٌزبَ

 وغُ 10312

 د٠ٕبس 39796000

 وغُ 5894

 د٠ٕبس 20234000

 -1 اراس

 وغُ 3228

 د٠ٕبس 9540000

 وغُ 7759

 د٠ٕبس 18560000

 -2 ١ٔغبْ

 وغُ 924

 د٠ٕبس 2542000

 وغُ 2542

 د٠ٕبس 6209000

 -3 ا٠بس

 وغُ 1009

 د٠ٕبس 2983000

 وغُ 941

 د٠ٕبس 3454000

 -4 ؽض٠شاْ 

 وغُ 958

 د٠ٕبس 2819000

 وغُ 1471

 د٠ٕبس 3845000

 -5 رّٛص 

 وغُ 1808

 د٠ٕبس 5325000

 وغُ 2013

 د٠ٕبس 5114000

 -6 اة 

 وغُ 1430

 د٠ٕبس 3902000

 وغُ 2282

 د٠ٕبس 5482000

 -7 ا٠ٍٛي 

 وغُ 990

 د٠ٕبس 2696000

 وغُ 1406

 د٠ٕبس 3995000

 -8 رشش٠ٓ االٚي 

 وغُ 818

 د٠ٕبس 2250000

 وغُ 1628

 د٠ٕبس 3742000

 -9 رشش٠ٓ اٌضبٟٔ

 وغُ 2619

 د٠ٕبس 7204000

 وغُ 1961

 د٠ٕبس 5331000

   -10 وبْٔٛ االٚي

 وغُ 24096

 د٠ٕبس 79057000

 وغُ 27897

 د٠ٕبس 75966000

  اٌّغّٛع

]اكتب التباساً من المستند أو من ملخص نمطة 

مكان فً هامة. ٌمكنن وضع مربع النص فً أي 

المستند. استخدم عالمة التبوٌب "أدوات الرسم" 

 لتغٌٌر تنسٌك مربع نص االلتباس.[
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 السرجر :قدع التخصيط في السرشع

 (4السمحق رقع )

 ( 2016لعام  )تكاليف الجػدة في السرشع

 د أٛاع رىب١ٌف اٌغٛدح اٌّجبٌغ /د٠ٕبس االعّبٌٟ /د٠ٕبس

 -1 رىب١ٌف اٌٛلب٠خ )إٌّغ (  

  رىب١ٌف االعٛس اٌّذفٛػخ ٌٍؼب١ٍِٓ-أ 36200000 

  رىب١ٌف رمبس٠ش ِشالجخ اٌغٛدح-ة 76850000 

  اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌٛلب٠خ  113050000

     

 -2 رىب١ٌف اٌزم١١ُ  

  رىب١ٌف فؾص اٌّٛاد اال١ٌٚخ اٌٛاسدح-أ 17000000 

  رىب١ٌف فؾص االٔزبط اصٕبء اٌزشغ١ً-ة 15900000 

  رىب١ٌف ِزطٍجبد أشطخ اٌفؾص ٚاالخزجبس-ط 1000000 

  رىب١ٌف أذصبس اعٙضح ِٚؼذاد اٌفؾص-د 837500 

  رىب١ٌف اٌص١بٔخ العٙضح اٌفؾص-ٖ 6400000 

  اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌزم١١ُ  41137500

    

 -3 رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  

  رىب١ٌف ِمذاس اٌزٍف اٌّزؾمك-أ 155023000 

  رىب١ٌف اػبدح اٌفؾص-ة 58500000 

  رىب١ٌف رؾ١ًٍ اعجبة اٌفشً-ط 51600000 

   اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌذاخٍٟ  265123000

     

 -4 رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ  

  اٌّؼ١جخرىب١ٌف رؼ٠ٛط إٌّزغبد -أ 630000 

  رىب١ٌف ِؼبٌغخ ِٚزبثؼخ شىبٜٚ اٌضثبئٓ-ة 21600000 

  اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌفشً اٌخبسعٟ  22230000

  اعّبٌٟ رىب١ٌف اٌغٛدح   441540500

 (.التخصيط و االنتاج  والديصخة الشػعية )م اقداسجالت مغ اعجاد الباحثة باالعتساد عمى السرجر :

 (5ممحق رقع )

 ( 2016)الشذاط التدػيقي لسرشع اشارات الجيػانية لعام 

 اٌّج١ؼبد اٌفؼ١ٍخ/اٌّجبٌغ ثبٌّال١٠ٓ

 اٌغؼش         اٌى١ّخ           اٌم١ّخ 

 اٌّج١ؼبد اٌّخططخ/اٌّجبٌغ ثبٌّال١٠ٓ

 اٌغؼش          اٌى١ّخ        اٌم١ّخ 

ٚؽذح 

 اٌم١بط

 إٌّزظ
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-1200 ػذد 7581.00      21660      0.35 233.59          680          0.34

24 

-1200 ػذد    7951.50       25650      0.31      150.93          498          0.30

20 

  اٌّغّٛع  15532.50                                 384.52                                

 السرجر :قدع التخصيط في السرشع

  ( 6ممحق رقع )

 سقابالت مع السدؤوليغ في السرشع (ية لم)ليكم

 الغخض مغ السقابمة التاريخ السشرب االسع ت

االستاذ اياد عبج  -1

 ىادي

/27/1 قدع الجػدة  مجيخ

2021 

التعخف عمى دور القدع في 

 جػدة السشتج

لمحرػل عمى قػائع الشذاط  7/2/2021 التخصيطقدع  مجيخ االستاذ سامي عديد -2

التدػيقي وتقاريخ االنتاج 

وتكاليف االنتاج والكسيات 

 والتكاليف لمتالف والسعيب 

لمتعخف عمى سيخ العسمية  1/3/2021 مجيخ قدع االنتاج االستاذ ناضع عباس -3

االنتاجية والحرػل عمى 

 بيانات تخز قدع االنتاج 

لمتعخف عمى عسل /31/3مجيخ قدع الديصخة  االستاذ فارس وثيق -4
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السختبخات في قدع الديصخة  2021 الشػعية

 الشػعية

/20/4 معاون مجيخ قدع السالية االستاذ نعسة خديخ -5

2021 

الحرػل عمى مبالغ رواتب 

السختريغ بجػدة العامميغ 

السشتج فزال عغ معخفة 

كمف الريانة واالنجثار 

 الخاصة باجيدة الفحز 

 الباحثةالسرجر : مغ اعجاد 

Abstract 

The research aims to reduce quality costs by using modern technology ,As the 

quality costs represent a significant production of production costs, which led to 

the adoption of a modern technology in production ,which is the technique of 

lean production ,Which works to reduce waste and waste of resources for the 

purposes of achieving the greatest possible profitability ,with a focus on product 

quality and customers satisfaction Because of development in the business 

environment modern ,and the different needs of customers ,this led to the need 

to use modern technologies that  reduce production costs .One of the most 

important of these techniques that can be used is the Lean Production Technique 

,Which works to reduce of costs of product  quality while maintaining the 

quality requested by the customer ,The research problem is the use of traditional 

systems in industrial companies ,Which leads to high product costs and 

misallocation of indirect industrial costs ,This negatively affects the quality 

costs. The research data was collected through Frequent Visits at the General 
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Company for Rubber Industries / Al –Diwaniyah Tires Factory ,And for 

producers (1200-20 ) and (1200-24) ,That’s for the year 2016 .In order to Know 

the problems in amplifying production and using some tools of lean production 

technology to reduce quality costs and eliminate damaged and defective ,Which 

is reflected positively by increasing the rate of sales and the ability to compete 

with foreign goods . When collecting the research data ,the inductive approach 

was followed for the theoretical framework and the analytical approach for the 

practical side .The most important results that seek research in production costs 

due to the use of traditional systems .And the inability of the product to create a 

competitive advantage that makes it compete with imported products ,It was also 

noticed that there was lost time in the productive departments ,which led to an 

increase in waiting times ,The research reached several conclusions ,the most 

important of which is the lack of use of modern technologies in production ,and 

high costs of damaged and defective ,and the large salaries of workers ,which 

are a burden on the factory ,all this led to an increase in production costs .The 

research recommended the great importance of quality and the opening of 

records concerned with classifying quality costs into their types and analysing 

them ,and also the use of lean technology tools,to distribute and eliminate non-

value-adding activities . 

  

 

 

 

 

 



  

136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Republic of Iraq 

Al -Qadisiyah University - College of Administration and 

Economics 

Department of Accounting 

 

 



  

137 
 

 Appling lean production Technique to 

reduce quality costs 

(Applied study in the General Company for 

Rubber Industries / Al-Diwaniyah Tires 

Factory) 

Master's thesis presented to the Council of the College of 

Administration and Economics - University of Al-Qadisiyah It is 

part of the requirements for obtaining a master's degree in 

accounting sciences 

researcher 

Sajida Hassan Daoud Al-Baaj 

Supervised by 

Prof . Dr Ali Abbas Karim Al-Khafaji 

 

2021 


