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 المبحث االول

 المستخلص:

وهً الهندسة المتزامنة وتسلٌط  الى دراسة احدى التقنٌات االدارٌة الكلفوٌةٌهدؾ هذا البحث 

الضوء على دورها فً تخفٌض التكالٌؾ وتقصٌر دورة حٌاة المنتوج وتلبٌة متطلبات الزبائن , 

وبٌان اثرها فً تنفٌذ احدى االستراتٌجٌات التنافسٌة اال وهً ستراتٌجٌة قٌادة التكلفة .وتم تصنٌؾ 

التابع الى الشركة العامة للصناعات ة على انه دراسة تطبٌقٌة بمصنع اطارات الدٌوانٌالبحث 

ضرورة تطبٌق الهندسة ,وتوصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها : المطاطٌة 

المتزامنة فً مصنع عٌنة البحث لما لهذه التقنٌة من فوائد فً تحقٌق وفورات فً الوقت والتكلفة 

ذلك ضرورة اتباع هذه االستراتٌجٌة والجودة الذي بدوره ٌنسجم مع استراتٌجٌة قٌادة التكلفة وك

وبالتالً تحقٌق ارباح اعلى مما ٌساهم فً انتعاش االقتصاد للحصول على حصة سوقٌة اكبر 

 الوطنً .

 المقدمة:

التؽٌرات والتطورات السرٌعة والمتالحقة فً بٌئة االعمال عموما وبٌئة التصنٌع خصوصا نتٌجة 

لى الوحدات االقتصادٌة إضافة الى التطورات مما أدى الى زٌادة الضؽوطات والتحدٌات ع

التكنولوجٌة لذا اصبح تركٌز تلك الوحدات االقتصادٌة الصناعٌة ٌنصب على تقنٌات اإلنتاج 

ومن هذه التقنٌات تقنٌة الهندسة المتزامنة فهً تقنٌة تسعى للقٌام بعملٌات التصمٌم , المعاصرة 

ملٌات التصنٌع والتجمٌع ,عن طرٌق تشكٌل فرٌق والتطوٌر بشكل متزامن وإمكانٌة تطبٌقها فً ع

متعدد الوظائؾ ٌضع خطة عمل مناسبة تهدؾ الى تحقٌق وفورات فً كل من التكلفة والوقت مع 

  الحفاظ على مستوى مقبول من الجودة.

 المبحث االول

 منهجٌة البحث

 :مشكلة البحث

ان الوحدات االقتصادٌة العراقٌة تعانً من مشكالت عدٌدة منها مشكلة ارتفاع التكالٌؾ بالمقارنة 

مع المنتجات االجنبٌة المنافسة المطروحة بالسوق المحلٌة وذلك نتٌجة عدم اتبعها لالستراتٌجٌة 

واالدارٌة الكلفوٌة تنافسٌة مثال استراتٌجٌة قٌادة التكلفة , وكذلك عدم اتباعها لالسالٌب والتقنٌات 

 ٌر عن مشكلة البحث عبر التساؤالت الفكرٌة,وٌمكن التعبالمعاصرة مثل تقنٌة الهندسة المتزامنة 

 :  االتً

 هل ٌمكن تطبٌق تقنٌة الهندسة المتزامنة المستدامة فً الوحدات االقتصادٌة العراقٌة؟ -1



فٌذ االسترٌجٌات التنافسٌة المتمثلة فً هل تطبٌق تقنٌة الهندسة المتزامنة المستدامة ٌساعد فً تن-2

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة والتماٌز والتركٌز ؟

 أهمٌة البحث:

واستراتٌجٌة قٌادة التكلفة ,اذ تأتً اهمٌة  تنبع اهمٌة البحث من اهمٌة كل من الهندسة المتزامنة

الهندسة المتزامنة من مدى مالئتها لبٌئة االعمال الحدٌثة , وقدرتها على مواكبة التؽٌرات 

 جدا مهمة اداة تعد اذ وتركٌزها الجماعً العمل اسلوب استخدامهامن خالل  المتالحقة والسرٌعة

 بالنسبة اما.الجودة من مقبول مستوى على ظالحفا مع والوقت التكلفة فً الوفورات لتحقٌق

 التً والخدمات للمنتجات التنافسً للموقؾ تحسٌنها من اهمٌتها فتأتً التنافسٌة لالستراتٌجٌات

 االنتاجٌة تحسٌن خالل من وذلك بها الخاص العمل المجال ضمن االقتصادٌة الوحدة تقدمها

  .التكالٌؾ عناصر على المحكمة والرقابة ضرورٌة الؽٌر االنشطة وحذؾ

 أهداف البحث:

 : كاالتً وهً االمور من جملة تحقٌق الى البحث ٌهدؾ

ولما لها من دور فً تحقٌق وفورات فً الكلفة  المتزامنة الهندسة تقنٌة على الضوء تسلٌط(1

 والوقت.

  التنافسً الموقؾ تحسٌن فً دور من لها ما وبٌان تسلٌط الضوء على استراتٌجٌة قٌادة التكلفة(2

 .للوحدات االقتصادٌة

 .االقتصادٌة الوحدات فً استراتٌجٌة التكلفة لتنفٌذ المستدامة المتزامنة الهندسة تقنٌة تطبٌق(3

 فرضٌة البحث:

 :االتً مفادها رئسٌة فرضٌة على البحث ٌستند

قٌادة  استراتٌجٌة تنفٌذ فً االقتصادٌة الوحدات ٌساعد ان ٌمكن المتزامنة الهندسة تقنٌة تطبٌق ان)

 ( الحدٌثة االعمال بٌئة متطلبات مع ٌنسجم الذي بشكل التكلفة

 منهج البحث:

 تم االستنباطً فالمنهج, االستقرائً والمنهج االستنباطً المنهج وهما علمٌٌن منهجٌن اتباع تم لقد

 .البحث هذا من العملً الجانب فً اتباعه فتم االستقرائً والمنهج النظري الجانب فً اتباعه

 عٌنة البحث:

 مصنع/  واالطارات المطاطٌة للصناعات العامة الشركة اختٌار تم:للبحث المكانٌة الحدود:اوال

الن  للبحث كعٌنة اختٌاره وتم منه التطبٌقً الجانب اجراء لؽرض للبحث كعٌنة الدٌوانٌة مطاط



 بشكل تنافسٌة استراٌتٌجٌات تنفٌذ الى وبحاجة, جدٌدة كلفوٌة تقنٌات تطبٌق الى بحاجة المصنع

 صحٌح

 كونها اختٌار وتم 2017 المالٌة بالسنة للبحث الزمانٌة الحدود تتمثل:للبحث الزمانٌة الحدود:ثانٌا

 بٌاناتها على الحصول الباحثة واستطاعت للواقع االقرب السنة

 المبحث الثانً 

 الجانب النظري للبحث

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفةتطبٌق الهندسة المتزامنة لتنفٌذ 

 اوال: الهندسة المتزامنة

 مفهوم الهندسة المتزامنة:-1 

عبارة عن ( هو NPDإن أي عملٌة ابتكار فً الوقت الحاضر وخاصة تصمٌم المنتجات الجدٌدة )

جهد متزامن ٌشمل المهندسٌن ومخططً األعمال وموظفً التسوٌق والمهنٌٌن البٌئٌٌن الذٌن 

مع منتجات جدٌدة ذات جودة عالٌة لوحدات تقدم الكً ٌعملون كفرق متكاملة لمواكبة المنافسٌن , 

 الهندسة المتزامنة هً التقنٌة األكثر استخداًما على نطاق وصول اسرع الى السوق , اذ وجد ان 

( على سٌر العمل CEتعتمد المبادئ األساسٌةللهندسة المتزامنة ) اذ NPDواسع فً هذا السٌاق لـ 

المتزامن , وفرق العمل متعددة الوظائؾ والمشاركة المبكرة لخبراء مختلؾ المجاالت الذٌن 

ستكون مهاراتهم مطلوبة أو سٌتم توزٌعها فً مرحلة ما على طول عملٌة تصمٌم 

 ( Qamar  ,  et.al  , 2016  :760)المنتج

 للسوق الوصول وقتو  الجودةو المنتج الحٌاة دورة تكلفة فً للتحكم نهج هً  ceوعلٌه فأن 

 مع الصلة ذات والعملٌات لمنتجاتل متزامن بشكل التطوٌر خالل منوذلك  المنتجات تطوٌر أثناء

للزبائن  المبكرة المشاركة: أساسٌة عناصر ثالثة CE لدى ,الزبائن لتوقعات االستجابة

 المنتجات تطوٌر من مختلفة مراحل على المتزامن والعمل ,المتعدد الوظائؾ الفرٌق ,والمجهزٌن

 التصنٌع ,و تخطٌط العملٌة, المنتجات,هندسة هندسة التسوٌق, وظائؾ من عادة CE فرق تتكون,

 مطالب مراعاة مع والتصنٌع التصمٌم بٌن ومحاذاة دمج علىالتركٌز كان(ceل)االساسً  المبدأ

 .جهزٌنالم وقدرات زبائنال

( et & al  , Wognum ,2015  :24-25) 

 الهندسة المتزامنة: أهمٌةمبادئ و-2

-22:  2012) علً ,المتزامنة على العدٌد من المبادئ االساسٌة لتطبٌقها وهً:تعتمد الهندسة 

 (22:  2021( ,)عبدالحسٌن , 30



 والتركٌز على جمٌع جوانب دورة حٌاة المنتوج خطة عمل مفصلة اعداد  -1

بأستمرار بأعتبارها الخطوة تحلٌل السوق ومعرفة الزبائن والتركٌز على متطابات الزبائن  -2

 .االساس لتنفٌذ تقنٌة الهندسة المتزامنة 

وذلك من خالل استخدام فرٌق عمل متعدد تبنً مفهوم الفرٌق بدال من العمل الفردي , -3

 الوظائؾ تكون ذات عالقة بجمٌع عملٌات المنتج 

دمج االدوات والتقنٌات الالزمة ,من خالل التزامن فً جمٌع العملٌات المتعلقة بالمنتج  -4

 .لتطوٌر المنتج 

 .أستعمال تخفٌض وقت الوصول الى السوق كمصدر للمٌزة التنافسٌة -5

( ,)السلٌفانً 22:  2113الموسوي ,)  :الهندسة المتزامنة فهً كاالتً  ةأهمٌالى اما بالنسبة 

,2113  :36) 

 مهما كان حجمها وعملها وذلك من اجل المنافسةتوجه الوحدات مستقبال لتطوٌر المنتوج  -1

,واتمام مهامها المختلفة بشكل منتوجاتها ومعالجة دورة تطوٌرها قٌام الوحدات بتعدٌل  -2

 متزامن 

 على متطلبات الزبون  وتضمنها فً العملٌةالتركٌز  -3

 المشاركة المبكرة والمستمرة  للمجهزٌن فً عملٌة التصمٌم. -4

 CAD, CAM,CAEاالستخدام المبكر الدوات التصمٌم ,استخدام االدوات الحدٌثة مثل ) -5

 ) 

 :عالقة الهندسة المتزامنة ببعض التقنٌات  -3

 انواع مختلفة من التقنٌات واالنظمة وهً كاالتً:ان تقنٌة الهندسة المتزامنة تتكامل مع 

 )Dhillon   :  2015 , -183185(, )28:  2016)عبدالكرٌم ,

 (QFD) نشر وظٌفة الجودة -1

 لتعرٌؾ تخطٌطٌة تقنٌة هً,وبأكملها التصمٌم عملٌة لتوثٌق والشامل المبتكر التخطٌط وتشمل

 البٌانات جداول من زوج بأنه ٌوصؾ ببساطة , والمنتجات الزبون رؼبات بٌن العالقة

 .الكمٌة الهندسٌة الخصائص إلى متطلبات الزبائن اي الذاتٌة العمالء رؼبات المتعلقة

2-  Pugh process عملٌة بوغ 

 الحلول جمٌع فً والضعؾ القوة نقاط على أكبر نظرة إلقاء التصمٌم لفرٌق مفٌدة أداة هو

 . بدٌلة تصمٌماتو مفاهٌم الختٌار قوي نهج فإنه وبالتالً ,المحتملة

3-   Taguchi’s robust design approach 



 عوامل مخرجات , نظام ٌحتوي مدخالت , على انه وتنظر هذه الطرٌقة الى التصمٌم 

الى ادنى حد  التقلٌل إلى وعالوة على ذلك  انه ٌهدؾ. التحكم وعوامل الضوضاء,

 فً التصنٌع تكلفة على الحفاظ مع  المرؼوبة المستهدفة القٌمة عن االنحراؾ

ادنى مستوى لها,وعادة هذا النهج ٌعالج االنحرافات التً تعود الى البٌئة ,وان الهدؾ الرئٌسً 

 هو تقلٌل تأتٌر هذه االنحرافات على الوظٌفة المصممة.

   DFMالتصمٌم للتصنٌع   -4

وذلك من خالل التوفٌق ما العملٌات المناسبة لتصنٌع جزء معٌن وفً هذا النهج ٌتم اختٌار 

تحسٌن ٌهدؾ الى   DFMبٌن الخصائص المطلوبة للجزء ومختلؾ القدرات العملٌة ,وان 

جمٌع وظائؾ التصنٌع وضمان االفضل من حٌث حٌث الكلؾ , الجودة, الموثوقٌة,الوقت الى 

 .السوق ,رضا الزبائن وكذلك ٌهدؾ الى ضمان عدم وجود قدرات ؼٌر مستؽلة 

  ام الهندسة المتزامنة:اسباب استخد

هنالك عدة اسباب تدفع الوحدات االقتصادٌة الى تبنً تقنٌة الهندسة المتزامنة والتً ٌمكن 

 (: 75 – 74:  2017توضٌحها من خالل االتً: )الزاملً , 

 تحقٌق المٌزة التنافسٌة : -1

: من كل عناصر المنافسة  الوحدات االقتصادٌة من خالل تطبٌق تقنٌة الهندسة المتزامنةتحقق 

وان كل هذه المنافع تجعل الوحدات االقتصادٌة وقت وجودة وتكلفة ومرونة واعتمادٌة وخدمة 

 لتحقٌق المنافع المتعلقة بتحقٌق المٌزة التنافسٌة.تتبنى هذه التقنٌة 

 االداء المتزاٌد لالنشطة: -2

عن ؼٌرها وتعتبر العنصر المتزامنة تعد المفتاح الذي ٌمٌز الوحدات االقتصادٌة الهندسة ان 

بالوقت , وتقلٌل تكالٌؾ االنتاج , وتسلٌم المنتجات , ودورة التطوٌر االساسً لتحسٌن الجودة 

ٌمكنها ,وكذلك فان استخدم الهندسة المتزامنة المحدد , واالكتشاؾ المبكر لمشاكل التصمٌم 

, والنماذج االولٌة , وجهود اعادة الهندسة كرار فً مراجعة وتنقٌح التصمٌم التمن تقلص 

 . للعملٌات, وكذلك ٌمكنها من اول مرة خلق بٌئة جٌدة للعمل

 تقلٌل وقت التطوٌر والتصمٌم: -3

تساعد فً تحقٌق وفورات كبٌرة فً وقت تصمٌم المنتوج وتطوٌره ان الهندسة المتزامنة 

التً تعد السبب االساسً الذي ادى الى تؽٌر اهداؾ السوق وذلك مع تلبٌة متطلبات الزبائن 

 المؤدٌة الى اعادة التصمٌم والتطوٌر .

دٌها اداة تكون لأن الوحدات االقتصادٌة التً تطبق تقنٌة الهندسة المتزامنة فً بداٌة العملٌة 

والتً , اذ ان االلتزام بكلؾ المنتوج من المراحل االولٌة لتطبٌقها فً تطوٌر المنتوج قوٌة 



تشمل بحوث السوق , والتصمٌم والتطوٌر , سٌساعد الوحدة فً انتاج منتجات جدٌدة تلبً 

 متطلبات و رؼبات الزبائن .

 ثانٌا: استراتٌجٌة قٌادة التكلفة:

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة  مفهموم -1

الحصول على مٌزة تنافسٌة بخفض هً استراتٌجٌة تحاول الوحدة االقتصادٌة من خاللها 

 , وتكون على نموذجٌن تكالٌؾ الوحدات المنافسة لها تكالٌفها الى ما دون 

فٌه ٌتم تقدٌم منتجات او خدمات على مجموعة واسعة من الزبائن وبأدنى النموذج االول 

ٌتم فٌه تقدٌم منتجات او خدمات ذات قٌمة افضل لمجموعة واسعة اما النموذج الثانً سعر,

 (Islami ,  et al ,  2020  :3 من الزبائن وبأفضل قٌمة سعرٌة متاحة فً السوق.)

 :أهمٌة استراتٌجٌة قٌادة التكلفة -2

حصة سوقٌة كبٌرة واضافة الى صعوبة  ان استراتٌجٌة قٌادة الكلفة توفر للوحدة االقصادٌة

دخول منافسٌن جدد بسبب اقتصادٌات الحجم لقائد التكلفة , الذي ٌؤدي بدوره الى زٌادة 

 (Bordes , 2009  :8 االرباح والحفاظ على الحصة السوقٌة .)

 

  مخاطر استراتٌجٌة قٌادة التكلفة : -3

ادة التكلفة ومنها سهولة التقلٌد من قبل المنافسٌن , ظهور هنالك عدة مخاطر الستراتٌجٌة قٌ

التقنٌات الحدٌثة التً جعلت امكانٌة الوصول الى اقل تكلفة سهال , التركٌز المستمر على 

 (6:   2019, االله عبد ٌضٌع على الوحدة مالحظة متطلبات الزبائن المتؽٌرة.)التكلفة 

 اسباب استخدام استراتٌجٌات التنافسٌة:  -4

هنالك عدة اسباب ودوافع الستخدام هذه االستراتٌجٌات والتً منها استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

 (462:  2017)الجنابً,   :وٌمكن توضٌحها باالتً

 توسٌع الحصة السوقٌة -

 طموحات االدارة العلٌا بالحصول على ارباح اضافٌة من االسواق الجدٌدة  -

 لخبرات وممازجتهااالستفادة من اقتصادٌات الحجم وتجدٌد ا -

 االستفادة من مزاٌا الموقع المستجد دولٌا  -

 تشؽٌل قوى عاملة رخٌصة االجور  -

 استثمار وفرة الموارد المادٌة والطبٌؽٌة التً تكون متدنٌة السعار .  -

 

 :العالقة مابٌن الهندسة المتزامنة واستراتٌجٌة قٌادة التكلفة ثالثا : 

 



فً السعً المشترك الى الوصول الى الهندسة المتزامنة واستراتٌجٌة قٌادة التكلفة  ان العالقة مابٌن

ن الجودة ,وان التكامل مابٌنهما فً الوحدة االقتصادٌة اقل التكالٌؾ مع الحفاظ على قدر مقبولة م

ٌمكن ان تقنٌة الهندسة المتزامنة , اذ ٌشٌر )الزاملً ( ان سوؾ ٌعزز من تحقٌق هذا الهدؾ 

والتجمٌع ,والجانب التزامن فً عملٌات التصمٌم والتصنٌع التكالٌؾ من جانٌن ,االول : تخفض

المعرفة المستمدة من الخبرة فً تخفٌض تكالٌؾ كل من العملٌات والمنتجات .)الزاملً الثانً : 

,2017  :111) 

وضعٌة  وصول الوحدة االقتصادٌة الىتهدؾ الى واشار )احمد( ان استراتٌجٌة قٌادة التكلفة 

,لكً تتمكن على مجال التنافس عن طرٌق تكالٌؾ اقل من تكالٌؾ المنافسٌن تسٌطر من خاللها 

الذٌن ٌقدمون نفس المنتوج وبنفس التكالٌؾ , من بٌع منتجاتها وخدماتها بسعر اقل من المنافسٌن 

والمراحل  لكافة عناصر التكلفةٌتطلب من الوحدة تحدٌدا وتحلٌال وان تطبٌق هذه االستراتٌجٌة 

 ( 548:  2017احمد واخرٌن , المؤثرة فً مستوى او قدر التكلفة .)

وترى الباحثة ان الوحدة االقتصادٌة التً تتبنى تقنٌة الهندسة المتزامنة سوؾ تعزز القدرة لدٌها 

لكً تكون قائدة تكلفة لوجود الهدؾ المشترك من تخفٌض التكالٌؾ الى ادنى حد ,وبما ان نسبة 

ذ سوؾ تساعد كثٌرا فً تنفٌ ce كبٌرة من التكالٌؾ ٌتم تحدٌدها خالل فترة التصمٌم فأن  

 استراتٌجٌة قٌادة التكلفة.

 

 المبحث الثالث 

 الجانب التطبٌقً للبحث 

 

 :)مصنع اطارات الدٌوانٌة( عٌنة البحث اوال : نبذة تعرٌفٌة عن

 

مصنع اطارات الدٌوانٌة هو احد المعامل التابعة الى الشركة العامة للصناعات المطاطٌة والتً 

ٌقوم المصنع بأنتاج  و 1978وقد تأسس سنة  هً احدى تشكٌالت وزراة الصناعة والمعادن ,

-20)اطـار حجـم اذ ٌقوم المصنع بأنتاج نوعٌن من المنتجات  ام مختلفةــباحجارات ـاالط

ً ــــــــوفوعلما ان المعمل ٌتبع نظام المحاسبً الموحد , ( 1200-24(,)اطار حجم 1200

ودخول السنوات االخٌرة اصبح انتاج ؼٌر منتظم بسبب التؽٌٌرات الكبٌرة على مستوى السوق 

منتجات منافسة عدٌدة ذات جودة جٌدة واسعار مقبولة ,مع عدم فرض الضرائب عن المنتج 

ارتفاع تكالٌؾ االنتاج الذي جعل من المستورد وضعؾ التموٌل من قبل الدولة ,اضافة الى ذلك 

 .سٌر نحو التدهور ٌاالنتاج 

 (1جدول رقم )

 (2017 – 2014)للفترة من  عٌنة البحث مصنعالطاقة االنتاجٌة لل

السنوات 
(2014-

2017) 

طاقة ال
الخاصة 
 بالتصمٌم

  الطاقة
 المتاحة

االنتاج 
 المخطط

 له

االنتاج 
 الفعلً

 )%(كل من نسبة المتحقق الى 

الطاقة 
 التصمٌمٌة

الطاقة 
 المتاحة

االنتاج 
 المخطط



2014 88920 17500 9000 0 0% 0% 0% 

2015 88920 17500 9000 0 0% 0% 0% 

2016 88920 17500 9000 3155 3.5% 18% 35% 

2017 88920 17500 9000 4929 5.5% 28% 55% 

 

بسبب االنتاج الفعلً فٌها صفر وذلك ( 2015( و)2014ان السنوات )نالحظ من الجدول اعاله 

شهدت تدنٌا ملحوظا فً مستوٌات ( 2017(,)2016,كما ان السنوات )عدم توفر المواد االولٌة 

وذلك لعدم توفٌر , بالمقارنة مع الطاقة التصمٌمٌة والمتاحة والمخططة لتلك السنوات االنتاج 

كثرة العطالت فً مكائن االنتاج نتٌجة التوقؾ فً  وكذلك,الالزمة لالنتاج المواد االولٌة 

 .السنوات السابقة 

 

 

 : تطبٌق الهندسة المتزامنة فً مصنع اطارات الدٌوانٌة:نٌاثا

 

 ان لتطبٌق الهندسة المتزامنة عدة خطوات وٌمكن توضٌحها باالتً:

 

 : كرة لتطوٌر المنتوجالف تحدٌداوال/ 

طوٌر المنتوج والذي ٌكون بحجمٌن فً مصنع اطارات لتتعٌٌن الفكرة ٌتم خالل هذه الخطوة 

وٌتم ذلك , ( 1200 – 24)االطار حجم  و( 1200 – 20الدٌوانٌة هما) االطار حجم 

استنادا الى متطلبات الزبائن مع ادخال تعدٌالت مدروسة ٌتم من خاللها تخفٌض التكلفة 

تصمٌم والمهندسٌن وتحسٌن الجودة ,وٌتم ذلك من خالل االستعانة ببعض خبراء ال

 والمستشارٌن فً العملٌة االنتاجٌة , وٌكمن تلخٌص هذه الخطوة باالتً:

استبدال الموجودات)االالت( القدٌمة بأخرى جدٌدة والتً تعمل بعدد عمال اقل مقارنة  -1

 باالالت القدٌمة.

 ادخال اٌد عاملة جدٌدة تكون ذات كفاءة وخبرة , تدرٌب العمالة الموجودة لكً ٌقوموا -2

 .بعملهم بما ٌتناسب مع التؽٌرات الجدٌدة

الزبائن التً ٌتم منخاللها تطوٌر المنتج ,  وذلك من خالل معرفة حاجات ورؼبات  -3

 .اشراكهم مبكرا فً عملٌة التصمٌم 

مع االخذ بنظر االعتبار ذات الكلفة االقل تجهٌز المواد االولٌة التً تدخل بالعملٌة االنتاجٌة  -4

 الجودة المطلوبة.ان ٌكون ضمن حدود 

 : مواصفات المنتوج ثانٌا/ تحدٌد



والتً ٌمكن قٌاسها كمٌا الى مواصفات تحوٌل حاجات ورؼبات الزبائن خالل هذه الخطوة ٌتم 

لتصمٌم حجم بخبراء التصمٌم او بمساعدة جهاز الحاسوب ,وذلك باالستعانة فنٌة وهندسٌة 

 وبما ٌتوافق مع متطلبات الزبائن. المقاسات االخرى(المنتوج من حٌث)العرض ,السمك , 

 

 

 التصمٌم االساسً )المفاهٌمً(: ثالثا/

الخاص بالمصنع بتحدٌد اهم العملٌات االنتاجٌة خالل هذه الخطوة ٌقوم فرٌق التصمٌم االساس 

سواء كانت العملٌات مع االلتزام بالتزامن فً تنفٌذ هذه العملٌات الالزمة للتصنٌع والتجمٌع 

وذلك بهدؾ تحقٌق وفورات بالوقت و التكالٌؾ وتحسٌن الخاصة بالتصمٌم او الخاصة بالتجمٌع 

 الجودة .

 

 التصمٌم التفصٌلً:رابعا/ 

وتتم هذه الخطوة باالعتماد على خطوة التصمٌم االساسً ,حٌث ٌقوم فرٌق العمل الخاص 

, اذ ٌتم التركٌز ( 1200-24(و)1200-20بالمصنع عٌنة البحث بتصمٌم المنتجٌن بالحجمٌن) 

على تصمٌم وظائؾ ومكونات المنتوج التً ٌتم اقتراحها من قبل فرٌق العمل الخاص بالهندسة 

تكالٌؾ االنتاج الخاصة بهدؾ تخفٌض افة على ذلك ٌتم تصمٌم العملٌات , اضالمتزامنة 

 نتوج وتحسٌنه.الحفاظ على جودة المبالمنتجٌن وبشرط 

 ٌة الهندسة المتزامنة وفق االتً:انتاجٌة لالطارٌن باستخدام تقنوٌتم نخفٌض التكالٌؾ 

 :تخفٌض تكالٌؾ الصٌانة  -1

ٌتبٌن ان المصنع ٌعتمد على وعند االطالع على الٌة العمل الخاصة بالمصنع عٌنة البحث 

وعند تطبٌق الهندسة المتزامنة التً جوهر ( ٌوم كل سنة, 20اجراءات صٌانة دورٌة لمدة )

عملها القٌام بالعملٌات بشكل متزامن ,اي ان عمل كادر الصٌانة وعمل المصنع بشكل عام 

نفسه وهذا بدوره سوؾ ٌحقق وفورات بالتكلفة اضافة الى تخفٌض قت ٌجب ان ٌتم بالو

بشكل متزامن مما شأنه ٌوفر ما قٌمته تكالٌؾ االجور المباشرة والتكالٌؾ التسوٌقٌة واالدارٌة 

 ر , وكما موضح بالجدول التالًاالالؾ الدنانٌ 268886

 (2جدول رقم )

 (نانٌردٌالالؾ )المبالػ بالالمتحققة من القٌام بعملٌة الصٌانة بشكل متزامن الوفورات 

 الوفورات التً تحققت بعد االستبعاد ما التكالٌؾ قبل االستبعادالتكالٌؾ ما  التفاصٌل



 1921707  الرواتب واالجور
1

 1665479 256227 

 التكالٌؾ التسوٌقٌة
2
8491

 
 7360 1132 

 التكالٌؾ االدارٌة
3
86448 74922 11526 

 268886 1747761 2016648 المجموع 

 فً المصنعنادا الى سجالت قسم الحسابات تتم اعداد الجدول اس

نٌر دٌنااالالؾ ال 1921707ان الرواتب واالجور االجمالٌة والبالؽة من خالل الجدول اعاله 

الؼراض الصٌانة ٌوما سنوٌا  20ع بدفع المبلػ حتى فً حالة توقؾ المصنع ٌستمر المصن

.وعند استخدام تقنٌة الهندسة المتزامنة اي قٌام بالمهام بشكل متزامن سٌوفر وفرات هذا المبلػ 

ر باالضافة الى ذلك توفٌر كل ومن التكالٌؾ االدارٌة نٌدٌنااالالؾ  256227والبالؽة 

,اي ر نٌٌناداالالؾ   1132ر والتكالٌؾ التسوٌقٌة والبالؽة نٌدٌنا االالؾ 11526والبالؽة 

 4929 ÷ 268886ر )نٌدٌنا االالؾ 268886ٌكون مبلػ الوفورات للمنتجٌن معا بمقدار 

 ر مبلػ التخفٌض لالطار الواحد ( .نٌدٌنااالالؾ   54.552= 

 : على الجودة وتحسٌنها ة االطار مع الحفاظفتصمٌم وتخفٌض تكل -2

بتصمٌم  بالمصنع عٌنة البحثٌقوم فرٌق الهندسة المتزامنة المتعدد الوظائؾ الخاص 

تحسٌنها وفق العمل على االطار مع الحفاظ على مستوى مقبول من الجودة و ةفوتخفٌض تكل

 االتً:

 : عرض االطار  - أ

,وٌأثر على اثناء القٌادة له تأثٌر فعال ومباشر على توازن السٌارة ان عرض االطار 

الهواء وكلما زاد عزم  تأثٌر ؼٌر مباشر, والذي ٌسبب مقاومة االطار لضؽطالعزم 

 وؾ ٌؤدي الى زٌادة سرعة السٌارة .السٌارة زاد معدل دوران االطار والذي س

 

 :الهواء ضؽط - ب

 للسٌطرة اساسٌا عنصرا ٌعتبر النه وذلك محددة لنسبة وفقا الهواء ضؽط ٌكون ان ٌجب

 .االرض فً االطار احتكاك على

______________________________________________ 

 
1

 2017صافً رواتب موظٌفً المصنع عٌنة البحث لسنة 
 2017عدد االطارات التً تم انتاجها فً سنة × اطار   حجمت.تسوٌقٌة لكل  2

 االالف الدنانٌر  8491(=24االالف الدنانٌر لالطار حجم  4446= 2378× 1870(+)20االالف الدنانٌر لالطار حجم  4045= 2551 × 1586)

  2017عدد االطارات التً تم انتاجها فً سنة ×لكل حجم اطار ت.االدارٌة 3

(= 24حجم  االالف الدنانٌر لالطار 45265=  2378 × 19035(+)24االالف الدنانٌر لالطار حجم  41183=  2551× 16144)

  االالف الدنانٌر 86448

 



 :االطار سمك -ج

ان سمك االطار ٌعتبر عامال مهما فً مدى قدرة االطار فً الحفاظ على ضؽط الهواء داخله 

 ,لذلك ٌتم تطوٌره وتخفٌض كلفة االطار وفق الخطوات االتٌة:وعدم تسرٌبه 

, خٌوط نسٌجٌة ( لما تمتاز ٌتم صنع االطار من المواد االولٌة االتٌة)مطاط ,مواد كٌماوٌة  -1

والوزن العالً , وكذلك امكانٌة شراءها به من وزن خفٌؾ وقدرة على تحمل ضؽط الهواء 

 بسعر مناسب.

من خالل تصمٌم عرض االطار بالشكل الذي ٌدعم ثبات السٌارة ٌتم تحسٌن جودة االطار  -2

 وتوازنها فً السرع العالٌة.

الحفاظ على ضؽط الهواء داخله وكذلك تحمل ٌتم صنع االطار بالسمك الذي ٌمكنه من  -3

 المطبات القوٌة.

 والذي ٌلؤدي الى زٌادة سرعة السٌارة.ٌتم تصنٌع االطار بقوة تحمل القصى معدل دوران  -4

 تكالٌؾ االنتاج جمٌع التكالٌؾ التً تثقل عن طرٌق استبعاد االطار  ٌتم تخفٌض تكلفة -5

تكالٌؾ الرواتب واالجور التً ٌمكن االستؽناء عنها , وكذلك التكالٌؾ الفعلٌة ,والتً تضم 

من واالندثار الذي كان ٌتم تحمٌله الحتٌاجات العمال المستبعدون االدارٌة والتسوٌقٌة 

 مكاتب واجهزة ومعدات .

فً المصنع عٌنة البحث ,تم انشاء جدول ٌضم وحسب رأي كبار المسؤولٌن والمتخصصٌن 

 ٌمكن تجنبها وكما موضح بالجدول االتً: التكالٌؾ التً

 (3جدول رقم )

 ( قبل و بعد التخفٌض )المبالغ باالالف الدنانٌر(1200-24(و)1200-20تكالٌف االطار بالحجمٌن)

 4الوفورات التً تحققت التكالٌؾ ما بعد التخفٌض التكالٌؾ ما قبل التخفٌض التفاصٌل

 362595 1559112 1921707 الرواتب واالجور

 0 8492 8492 التكالٌؾ التسوٌقٌة

 8094 78354 86448 التكالٌؾ االدارٌة

 998 10735 511733 االندثار 

 371687 1656695 2028382 المجموع

 تم اعداد الجدول من قبل الباحثة واستنادا الى سجالت قسم الحسابات فً المصنع 

 : تكالٌؾ كل منان من الممكن تجنب وٌالحظ من الجدول اعاله 

االالؾ  8094و تكالٌؾ االدارٌة البالؽة االالؾ الدنانٌر  362595الرواتب واالجور والبالؽة قٌمتها  

االالؾ الدنانٌر )مجموع  371687,وقد اصبح  مجموع التكالٌؾ  988البالؽة الدنانٌر وتكالٌؾ االندثار 

(مبلػ التخفٌض لالطار االالؾ الدنانٌر   75408=  4929÷   371687←4(عدد االطارات÷التكالٌؾ 

 ____________________________________________________الواحد .

االالف الدنانٌر لالطار  5589=2551× 2191)/ 2017خالل سنة عدد اطارات التً تم انتاجها ×ت.االندثار لكل اطار  5

  االالف الدنانٌر.  11733(=24االالف الدنانٌر لالطار حجم  6144(=2378× 2584(+)20حجم 



 

 قبل وخالل العملٌة االنتاجٌة: تخفٌض تكالٌف التلف فً المواد االولٌة  -3

تتعرض للتلؾ وعند خزنها لفترات طوٌلة التً تخل فً العملٌة االنتاجٌة ان المواد االولٌة 

المصنع عٌنة فأن , لذلك او عند استالمها من المجهزٌن  او عند نقلها من مكان الخر

صناعة التً تدخل من تكلفة المواد االولٌة % 5ٌعتمد نسبة تلؾ المسموح بها هً البحث 

, كاربون , حامض السترٌك , حامض , وتضم المواد االولٌة االتً) مطاط االطار 

بانوب ملكٌان , الخٌوط النسٌجٌة ,  الشٌارٌك , رٌتاسٌت , االنوكس ,رٌشاردر , اسكورز

,وعند  كاربونات الكالسٌوم , ....... الخ(,الكبرٌت , شمع البرافٌس , , رٌترو سٌنول 

,اذ ٌمكن التخلص من هذا التلؾ تطبٌق الهندسة المتزامنة والقٌام بالعملٌات بشكل متزامن 

عن وسلسلة التجهٌز على المنتج والعملٌة االنتاجٌة تركز بصورة مباشرة ( ceان تقنٌة )

مهنٌن وجذب مهارات وخبرات جدٌدة للعمل فً المصنع طرٌق التعاقد مع مجهزٌن 

االالؾ الدنانٌر  55933,وبتلك الخطوات ٌتم التخلص او تخفٌض مبلػ التلؾ الذي قٌمته 

 وسوؾ ٌتم توضٌح بالجدول االتً:

 (4جدول رقم )
 المبالغ باالالف الدنانٌر( 1200-24(و) 1200-20ولٌة والتلف ومقدار التخفٌض لالطاربالحجمٌن)تكلفة المواد اال

االطارات حجم  التفاصٌل
(20-1200) 

االطارات حجم 
(24-1200) 

 االجمالً

كلفة المواد االولٌة
6 

535378 583278 1118656
a 

كلفة التلؾ الخاصة بالمواد 
االولٌة

7 
26768 29164 55933

b 

مقدار التخفٌض من 
التكالٌؾ

8 
508610 554114 1062723

c 

 باالستناد على السجالت المحاسبٌة للمصنع الجدول من اعداد الباحثة 

نالحظ من الجدول اعاله ان اجمالً كلفة المواد االولٌة لالطار بالحجمٌن والتً من ضمنها التلؾ 

اٌضا لالطار بالحجمٌن قد بلؽت  االالؾ الدنانٌر , واجمالً كلفة التلؾ 1118656قد بلؽت 

االالؾ الدنانٌر ,وبعد ان تم استبعاد اجمالً التلؾ من التكالٌؾ وذلك نتٌجة تطبٌق  55933

الهندسة المتزامنة اي القٌام بالعملٌات بشكل متزامن اصبح اجمالً التخفٌض بالتكالٌؾ ٌبلػ ما 

الدنانٌر  االالؾ 1118656قٌمته 

____________________________________________________ 

 (2017عدد االطارات المنتجة خالل سنة ×)كلفة المواد االولٌة لالطار الواحد  6

االالف الدنانٌر لالطار حجم  583278= 2378× 245281(+)20االالف الدنانٌر لالطار حجم  535378=  2551× 209870=)

/)االالف الدنانٌر  1118656=(24
7
% = 5× 535378(=)2017نسبة التلف خالل سنة ×كلف التلف =)اجمالً تكالٌف كل حجم اطار( 

 c(/24االالف الدنانٌر لحجم  29164%=5× 583278(+)20االالف الدنانٌر لحجم  26768
 

  =a-b←(1118656- 55933 

 االالف الدنانٌر(1062723=



 :ة التكلفةثالثا: تطبٌق الهندسة المتزامنة لتنفٌذ استراتٌجٌة قٌاد

  والقٌام بالمهام بشكل متزامن من خالل ماورد بهذا المبحث وبموجب تطبٌق الهندسة المتزامنة

 ٌمكننا الخروج باالتً:

 وهذا نفسه فً الوقت  عام بشكل المصنع وعمل الصٌانة كادر عمل ان بعد  تحقق وفورات – 1

 والتكالٌؾ المباشرة االجور تكالٌؾ تخفٌض الى اضافة بالتكلفة وفورات ٌحقق سوؾ بدوره

كما موضح  االالؾ الدنانٌر 268886 قٌمته ما ٌوفر شأنه مما متزامن بشكل واالدارٌة التسوٌقٌة

 ضمن خطوة تخفٌض تكالٌؾ الصٌانة . (2فً جدول رقم )

االالؾ الدنانٌر كما  371687االستبعاد بمبلػ  تم تحقق وفورات فً اجمالً التكالٌؾ بعد -2

 ( ضمن الخطوة تخفٌض التكالٌؾ وتحسٌن الجودة.3جدول رقم )موضح فً 

االالؾ 1062723تم تحقٌق وفورات فً اجمالً التكالٌؾ بعد تخفٌض اجمالً التلؾ بمبلػ -3

( ضمن خطوة تخفٌض التكالٌؾ االلٌة خالل العملٌة 4,كما موضح فً جدول رقم ) الدنانٌر

 االنتاجٌة .

استراتٌجٌة قٌادة التكلفة تسعى الى تقلٌل التكالٌؾ اال ادنى حد مع الحفاظ على الحد وبما ان 

,ترى الباحثة ان لكً تتمكن وحدة قائد التكلفة من البٌع بسعر اقل من المنافسٌن االدنى من الجودة 

 .تطبٌق الهندسة المتزامنة سوؾ ٌساعد فً تنفٌذ االستراتٌجٌة التنافسٌة 

 المبحث الرابع 

 االستنتاجات والتوصٌات

 الباحثة نظر وجهة من والتوصٌات االستناجات اهم تلخٌص ٌتم سوؾ المبحث هذا فً

 االستنتاجات:

ان استخدام تقنٌة الهندسة المتزامنة عن طرٌق القٌام بعملٌات التصمٌم والتصنٌع والتجمٌع  -1

تخفٌض تكالٌؾ للمنتوج بشكل متزامن , وبما ٌتوافق مع متطلبات الزبائن ٌؤدي الى 

وكذلك اكتشاؾ المشاكل مبكرا مما  االنتاج والتخلص من كل االنشطة الؽٌر ضرورٌة

 ٌسهل معالجتها انٌا والتخلص من تبعاتها.

ان مصنع اطارات الدٌوانٌة ٌعانً من مشاكل عدٌدة منها عدم مواكبة قسم التسوٌق  -2

دالبٌع شبه ؼٌر موجودة اذ ان الخدمات ما بعوالتوزٌع للتؽٌرات التً تحدث فً السوق 

وبالتالً  وجودتهاالنتاج حجم وهذا بدوره ٌؤثر على ,االالت والمعدات فً المصنع قدٌمة 

 ارتفاع تكلفة المنتوج ثم ارتفاعه سعره مما ٌؤدي الى عزوؾ الزبائن عن اقتناءه.

ولحد االن ,مما ادى الى انخفاض كبٌر بطاقته  2003لقد عانى المصنع من االهمال بعد  -3

   .االنتاجٌة مقرنة بطاقته التصمٌمٌة والمتاحة والمخططة 



 التوصٌات:

والكلفوٌة الحدٌثة والتً من االسالٌب والتقنٌات االدارٌة ٌجب على ادارة المصنع استخدام  -1

تطوٌر المنتجات والسٌطرة من فعالٌة فً , لما لهذه التقنٌة  اهمها تقنٌة الهندسة المتزامنة

,وهذا سٌمكن المصنع من  على التكالٌؾ ومواكبة التؽٌرات التً تحدث فً بٌئة االعمال

فً االسواق المحلٌة بأسعار مقبولة وتنافس المنتجات العالمٌة من حٌث تقدٌم منتجاته 

 .الجودة والسعر

مما والمكائن القدٌمة بأخرى جدٌدة  االالتالعمل على استبدال ٌجب على ادارة المصنع  -2

 .وكذلك التقلٌل من مصارٌؾ الصٌانة  ٌسهم فً زٌادة االنتاجٌة

وذلك من خالل االهتمام اصدار قوانٌن تدعم المنتج المحلً ٌجب على السلطات الحكومٌة -3

بتخصٌص اموال لتعزٌز االنتاج فٌه و رفع نسبة الضرائب على المنتجات المستوردة 

 .المنافسة 
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