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يف االنتاج في المؤسسة  هذه الدراسة الى تقديم مساهمة تسيير القيمة في التحكم في تكال  هدفت
حيث تعتبر واحدة من االدوات االستراتيجية الدارة التكاليف ، التي تعتمد في االساس على   ،الصناعية

المطلوبة في مقابل تخفيض  الوظيفة او تحسين زيادة القيمة المنتظرة من قبل العميل، عن طريق تحقيق 
وة الجنوب في مؤسسة رغاوالمحافظة على تكاليف هذه الوظائف . ولقد تم تطبيق مراحل هذه الدراسة /و

الذي يتميز باالستعمال الواسع في العديد من المجاالت، مع ارتفاع  تعمل في مجال انتاج االسفنج  بتقرت،
 . المستخدمة في انتاجه تكلفة المواد االساسية

  ، على منتوج االسفنج القيمة في المؤسسة رتسييانه من خالل تطبيق توصلت الدراسة الى  وقد 
تمثلت في   :عدة بدائل ممكنة استخدام عن طريق  ،يمكن تحقيق منتج ذو جودة مع تخفيض تكلفته

  عضوية او غير عضوية  او مواد مالئة تكون مواد  حشوات  خالبإد اما  ،الجزئي لمادة البوليول االستبدال
دره  زيوت و باستخدام البوليول الطبيعي الذي يكون مص، ا%15-10بحيث تكون هذه المواد في حدود 

 .  %50في حدود  نباتية 
 : تسيير القيمة، تكلفة، قيمة، تحليل وظائف . الكلمات المفتاحية

   Abstract : 

This study aim to introduce the contribution of the value management in the controlling 

of production costs in industrial institution, where it is considered as one of the strategic tools 

for cost management, which depend on increasing the expected value from the customer, by 

the way of achieving or improving the required function in against decreasing or maintaining 

functions costs. The stages of this study were applied at the south foam foundation in 

Touggourt, it is working in the field of sponge production, which has a wide uses in different 

fields, with the increase cost of basic used material to produce it.  

The study reached that through applying the value management in the institution at 

sponge product, can achieve a high quality product with decreasing its costs by using many 

other replacement: as the partial replacement of polyol, by inserting fillings or filler materials 

can be organic materials or inorganic where materials are within limits 10-15%, or by using 

natural polyol which its source is vegetable oil within limits 50%. Keywords : value 

management; cost; value; function analysis. 

Key words : value management; cost; value; function analysis . 
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Rusume :  

Cette étude vise à introduire la contribution de la gestion de la valeur dans la maîtrise 

des coûts de production en institution industrielle, où il est considéré comme l'un des outils 

stratégiques de gestion des coûts, qui dépendent de l'augmentation de la valeur attendue du 

client, par la manière d'atteindre ou d'améliorer la fonction requise contre la diminution ou le 

maintien des coûts des fonctions. Les étapes de cette étude ont été appliquées à la mousse du 

sud à Touggourt, il travaille dans le domaine de la production d'éponge, qui a une large 

utilisation dans différents domaines, Avec le coût élevé des matériaux de base utilisés dans sa 

production 

Lorsque l'étude a conclu qu'en appliquant la gestion de la valeur dans l'établissement à 

un produit éponge, un produit de qualité peut être obtenu tout en réduisant son coût grâce à 

plusieurs alternatives possibles représentées dans le remplacement partiel du polyol en 

insérant des remplissages ou des matériaux de remplissage qui sont des matériaux organiques 

ou inorganiques afin que ces matériaux Dans la gamme de 10-15%, ou en utilisant du polyol 

naturel, qui provient d'huiles végétales dans la gamme de 50 %. 

Mots clés: gestion de la valeur; le coût; valeur; analyse de fonction. 
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 المقدمـــــــــــــة 
 

   أ
 

 المقدمـــــــــة  
 

كما تغيرت فيها   مرت المؤسسة عبر الزمن بعدة مراحل مختلفة، اختلفت فيها متطلبات السوق،
المؤسسة في كل مرة على تغيير طرق مواجهة هذه التحديات والمتطلبات لكي تتمكن  التحديات، ما أجبر 

من البقاء، رغم ذلك المؤسسات في مختلف المراحل التي مرت بها تبحث عن زيادة حصة السوق، تعظيم  
األرباح، وتخفيض التكاليف التي تمثل عبء دائم للمؤسسة، ومحدد مهم للربح والسعر، لكن التطورات 

حدثث في بيئة االعمال الحديثة من المنافسة الشديدة، وتطور اذواق العمالء، قصر دورة حياة   التي
المنتجات، تطور التكنولوجيا ووسائل النقل، شبكات اإلنترنيت، والتسويق اإللكتروني، كلها عوامل تفرض 

نافس على مستوى  على المؤسسات تقديم خدمات أفضل إذا أرادات البقاء والمنافسة، حاليا لم يعد الت
االسعار فقط، إنما أصبح التنافس على مدى قدرة المؤسسة على تقديم قيمة للعمالء، من خالل إرضاءهم  
بتلبية حاجاتهم المتجددة بشكل مستمر، وكذا سرعة تقديم المنتجات المطلوبة، وبأسعار تنافسية تحقق الربح  

إلى تحسين قدرتها على تقديم منتجات تلبي حاجات لكل من المنتج والعميل في النهاية، ما يدفع بالمؤسسة 
ورغبات العمالء بأقل سعر، كما يجب أن يكون ذلك مربح لها، ـأي أن سعيها لتحقيق رضاء العميل يكون 

 مع قدرتها على تحسين إدارتها الستخدام مواردها بشكل أمثل .

لى تحقيق رضا العميل من إدارة التكاليف في تحقيق أهداف المؤسسة، عن طريق التركيز عتساهم 
خالل توفير حاجاته بأقل تكلفة مقارنة بالمنافسين، إال أن اإلدارة التقليدية للتكاليف غير قادرة على مسايرة  
التغيرات الحاصلة في البيئة ومواكبة التطورات، فالقصور والعجز الذي أظهرته في معالجة وحل المشاكل  

قليدية إلى اإلدارة االستراتيجية للتكاليف التي تستطيع أن تساهم في  أدى الى التحول من ادارة التكاليف الت
تحقيق رؤية وإستراتيجية المؤسسة، فقد أصبح العميل يعطي قيمة أكبر للمنتجات القادرة على تلبية حاجاته  
ورغباته بأقل تكلفة، في أقل وقت ممكن، كما ان مستوى المنافسة في السوق يفرض على المؤسسة أن  

استمرار على تحسين منتجاتها من جميع الجوانب ) الجودة، التكلفة، الوقت(، لذلك مهما كانت تعمل ب
اإلستراتيجية المتبعة في المنافسة فهي بحاجة للسيطرة والتحكم في تكاليفها، فقد تضطر إلى زيادة مستوى  

تحسن اختيار   تكاليفها بدل تخفيضها من أجل تقديم منتجات أفضل لضمان قيمة أعلى للعمالء،  أي
 الوقت المناسب لزيادة التكاليف أو تخفيضها . 

يحقق المنتج احتياجات ورغبات كل من المؤسسة والعميل، فالعميل يبحث في المنتج عن تلبية  
احتياجاته من خالل الوظائف التي يقوم بها بالمقابل فهو يرغب في دفع أقل سعر، في حين أن المؤسسة  
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ربح من السعر الذي تبيع به المنتج لعمالئها، وبالتالي على إدارة التكاليف  تسعى إلى الحصول على أكبر 
ى ربح، والعميل تحقيق أعلى  ان تحسن ادارة واستخدام موارد بما يحقق الربح للطرفين، المؤسسة تحقيق أعل 

 . قيمة
يمة  ظهر مصطلح تسيير القيمة في البداية أثناء الحرب العالمية الثانية، تحت مسمى تحليل الق 

لمواجهة النقص الفادح في المواد، النتائج التي حققتها عن طريق االعتماد على تحليل وظائف العنصر 
كأساس في االختيار، حقق للمؤسسة هدف توفير هذه المواد مع تحقيق انخفاض في التكلفة او تحسين في  

رة االستراتيجية للتكلفةـ والتي  الجودة او كالهما، ما ادى الى االهتمام بها وأصبحت واحدة من ادوات االدا
 يعتمد عليها في العديد من المجاالت المختلفة .

 تحديد وصياغة اإلشكالية الرئيسية : 
يقبل العميل  على شراء منتج ما من أجل تلبية احتياجاته، التي يتم تلبيتها من خالل الوظائف التي  

تج ذو جودة واقل تكلفة من غيره، وبالتالي على  يقوم بها هذا المنتج، وخالل ذلك فهو يتوقع ان يكون المن
المؤسسة أن تكون قادرة على تحديد احتياجات عمالئها ثم تحديد الوظائف الالزمة لتحقيق ذلك، لكن 
عليها أيضا أن تكون قادرة على توفير تلك الوظائف بنفس األداء أو أفضل وأقل تكلفة من منافسيها، عن  

 وأفضل جودة، ومن خالل ما سبق يمكن طرح وصياغة اإلشكالية التالية :  طريق استخدام موارد أقل تكلفة
 كيف يساهم تسيير القيمة في التحكم في تكاليف اإلنتاج في المؤسسة الصناعية الجزائرية ؟ 
 

 األسئلة الفرعية : 
 :  وطرح التساؤالت الفرعية التالية تقودنا هذه اإلشكالية إلى استخالص 

 ؟  دور تحليل الوظائف في التحكم في التكاليف ما هو  •
 ؟في التحكم في التكاليف   بدائلالوتقييم هو دور طرح ما  •
 مؤسسة رغوة الجنوب ؟  تسيير القيمة في التحكم في تكاليفتطبيق  و دور  ما ه •

 ات : ــــــــالفرضي
 نتبنى الفرضيات التالية: لإلجابة على التساؤالت 

دور تحليل الوظائف في التحكم في التكاليف هو تحديد مصدر التكاليف غير الضرورية عن طريق   •
 . تحديد الوظائف عديمة القيمة 



 المقدمـــــــــــــة 
 

   ت 
 

في التحكم في التكاليف هو تحديد البدائل والحلول التي يمكن أن تؤدي وتقييم البدائل دور طرح  •
 . لضروريةللقضاء على مصدر التكاليف غير ا

  الحصول على منتجات  كم في تكاليف مؤسسة رغوة الجنوب هو لتحا في تطبيق تسيير القيمة  دور •
 الوظائف المطلوبة بأقل تكلفة .  تحقق

 

 أسباب اختيار الموضوع : 
 االهتمامات الشخصية بموضوع اإلدارة االستراتيجية للتكلفة . •
إن التطور الدائم والمستمر في بيئة األعمال يتوجب ضرورة البحث الدائم عن الطرق المالئمة  •

   والمناسبة لكل مرحلة من أجل التحكم والسيطرة على التكاليف . 

 ضرورة تحقيق التوازن بين كل من الجودة والقيمة والتكلفة الستمرار المؤسسة في المنافسة .  •

تجات تتميز بالقيمة العالية والتكلفة المنخفضة للبقاء في السوق، حرص المؤسسات على تقديم من  •
 وعدم قدرتها على التحكم في التكاليف عادة ما تكون عائق أمام تحقيق أهدافها . 

 أهمية الموضوع :

     تتمثل أهمية الموضوع في :       

عديمة القيمة، في  توضيح العيوب التي يمكن أن تؤثر على المؤسسة، عند استمرار وجود الوظائف •
 ظل المحيط الذي يتميز بسرعة التقلب والتغيير . 

التأكيد على أهمية الربط بين القيمة والتكلفة، عند البحث عن طريقة لتحكم في التكاليف ألن هذه   •
العملية ال تخص المؤسسة وحدها، وإنما مرتبطة أيضا بالعميل واالحتياجات التي ينتظرها  من هذا 

 المنتج . 
أهمية استخدام تسيير القيمة لتتمكن المؤسسة من التحكم في تكاليفها، دون التأثير على قيمة   إبراز •

المنتج، وإقبال الزبائن عليه، عن طريق تحليل الوظائف المطلوبة والعمل على تقديم هذه الوظائف  
 بأفضل شكل وأقل تكلفة .  

 لزمانية حيث : : تمثلت حدود الدراسة في الحدود المكانية و ا حدود الدراسة
 الحدود المكانية : تمثلت الحدود المكانية في  مؤسسة رغوة الجنوب بتقرت  .

 .  2017الحدود الزمنية : تمت الدراسة خالل شهر أكتوبر 
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 أهداف البحث : 
 أهداف هذا البحث تتمثل في :بالنسبة إلى       
على القيام بعملية تحليل   وذلك من خالل حثها تحسين قدرة المؤسسة في التحكم في التكاليف، •

 وتحسين وظائف المنتجات والتحكم في  الموارد المستخدمة  لذلك .
تحسين تكاليف المنتج عن طريق القضاء على التبذير بالتحكم في الموارد المستخدمة لتحقيق   •

 الوظائف التي يقدمها المنتج .
ن أداء وظائفه، و على التحكم في الموارد إبراز أن تحسين قيمة المنتج مبنية على تحسي  •

 المستخدمة .
توضيح أهمية التركيز على تحليل وظائف المنتج بدل تحليل المكونات والعناصر عند العمل على   •

 تحسين قيمة المنتج . 

     منهجية الدراسة :

تم االعتماد في إنجاز هذا البحث على المنهجين الوصفي وذلك من أجل عرض ووصف 
الموضوع، والمنهج التحليلي  لتحليل وتفسير الموضوع في الجانب النظري ، كما تم  استعمال المنهج  

   التحليلي في الجانب التطبيقي لتحليل دراسة الحالة .

  الدراسات السابقة :
 أوال : الدراسات باللغة العربية : 

دور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في   : المعنونة بـ  (2007/2008)دراسة راضية عطوي -1
تخفيض التكاليف، ماجستير، تخصص إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  

 .  2008/ 2007الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
يض  هدفت الباحثة في هذه الدراسة إلى إبراز أهمية وفعالية التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة في تخف

التكاليف بشكل متكامل، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية من استعمالهما، من بين النتائج التي توصلت  
الباحثة إليها أن التكلفة المستهدفة ليست مجرد تقنية لحساب التكلفة وإنما نظام متكامل للتسيير  

، كذلك إمكانية استعمال كل  اإلستراتيجي للتكاليف واألرباح يأخذ بعين االعتبار السوق ومتطلبات العمالء
 من التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة بشكل متكامل لتخفيض تكلفة المنتوج في إطار تحليل وظائف .
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وتطوير  : دور هندسة القيمة في تخفيض التكاليف  المعنونة بـ (2008)دراسة حاتم كريم كاظم -2
األشراف، العراق، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية،  المنتجات دراسة تطبيقية في معمل سمنت النجف 

 .  2008، 9، العدد 2المجلد 
هدف الباحث في هذه الدراسة إلى تنفيذ منهج هندسة القيمة في معمل اإلسمنت بالنجف من أجل 
تخفيض تكاليفها دون المساس بالجودة ومتطلبات العمالء، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من بينها :  
أن هندسة القيمة تخفض التكاليف دون المساس بالمواصفات والخصائص األساسية للمنتج، ويتطلب 
األمر القيام بتغيرات في تصميم المنتجات، وتحسينات جذرية لعوامل النجاح الرئيسية التكلفة و الوقت 

 والجودة، ضرورة انشاء فريق متكامل لغرض إنجاز خطواتها ومراحلها . 

المعنونة بـ : الهندسة القيمية وامكانيات   (2009)دراسة عمار سالم دواد، تارة عبد الرزاق -3
 .  2009، 20استخدامها في العمارة، العراق، مجلة المخطط والتنمية، العدد 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور هندسة القيمة في تحسين العمل المعماري، واالرتقاء بتصاميم  
من كفاءتها الوظيفية والجمالية، وقد أوصى الباحثان على ضرورة إدراج هندسة القيمة   المشاريع والرفع

ضمن دراسات المنهجية المعمارية، وإدراجه في كافة الوزارات مستدال بما حققته المملكة العربية السعودية 
 يع. % من تكلفة المشار 30-10نتيجة اعتمادها على هندسة القيمة التي بلغت وفورتها ما بين 

( المعنونة بـ : استخدام أسلوب هندسة القيمة في تحديد أبعاد 2009دراسة كاظم احمد جواد )-4
الجودة على وفق تفضيالت الزبون دراسة تطبيقية في شركة الصناعات الخفيفة معمل المجمدات، 

 . 2009، 74العراق، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد 
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام هندسة القيمة في تحقيق أبعاد الجودة وذلك لتشخيص فجوة األداء  

بين المنتج المحلي العراقي والمنتجات المستوردة، من أجل رفع قدرة المنتجات المحلية في المنافسة، ولقد  
ي جودة المنتج المحلي  توصل الباحث من خالل دراسته إلى مجموعة من االستنتاجات منها تدني كبير ف

وبشكل خاص في األبعاد اآلتية ) الجمالية، المطابقة، قابلية الخدمة ،الجودة المدركة( والتي تحظى  
بأهمية نسبية مرتفعة لدى العميل، بالرغم من امتالك الشركة لكادر هندسي وفني ذو خبرة عالية ومعدات 

ل في تصميم المنتج، باالضافة إلى استخدام بعض عالمية، إال أنها تفتقر إلى مواكبة التطور الذي يحص
المكونات الرديئة، ما أدى إلى عدم تناسب سعر المنتج مع المواصفات التي يحملها والتي ال تلبي رغبات 
العميل، ولقد أوصى الباحث بضرورة مواكبة التطور الذي يحصل بالمنتج عالميا واستخدام مواد ومكونات 

 ذات جودة عالية .
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المعنونة بـ : الهندسة القيمية نحو منهج توافقي  ( 2012)ة محمد السعيد مصيلحي السيد دراس-5

قيمي لمشروعات االسكان الحكومي بمصر من خالل التحليل الوظيفي، دكتوراة، هندسة معمارية، كلية  
 .  2012الهندسة، جامعة القاهرة، مصر، 

هدف الباحث في هذه الدراسة إلى تطبيق منهج إدارة القيمة على مشروع اإلسكان القومي بمصر   
بهدف صياغة منهج توافقي قيمي، يعمل على قياس االحتياجات الخاصة بالمستعملين، وربطها بالتكلفة  

وصل لحذف التكلفة غير الضرورية، وبالتالي رفع قيمة مشروعات اإلسكان الحكومي بمصر، ولقد ت
الباحث إلى أنه يمكن رفع قيمة مشروعات اإلسكان الحكومي المستقبلية، حيث يعمل المنهج كأداة لقياس  
االحتياجات الخاصة بالمستعملين وربطها بالتكلفة إلمكانية التوصل إلى مواطن التكلفة غير الضرورية  

ن التكلفة غير الضرورية  % م 3وبالتالي حذفها مع الحفاظ على متطلبات المستعملين، حيث تم تحديد 
 التي يمكن حذفها .

المعنونة بـ : دراسة تطبيق هندسة القيمة في   (2012عواد حمد الصميدعي ) دراسة جمعة-6
، 2، العدد 7المشاريع اإلنشائية لمحافظة األنبار، العراق، المجلة العراقية للهندسة المدنية، المجلد 

2011  . 
ح ميداني عن طريق استبيان حول تطبيق هذا المنهج على  هدفت هذه الدراسة إلى القيام بمس  

المشاريع اإلنشائية، خالل المراحل المختلفة من حياة المشروع من بداية التصميم إلى غاية التشغيل  
والصيانة، وقد خلص الباحث إلى ضرورة إدخال مفهوم هندسة القيمة في العقود الحكومية وغير  

 قتصاد الوطني العراقي وتوفير تكلفة التنفيذ للمشاريع األخرى . الحكومية، والتي ستكون دعما لال

المعنونة بـ : منهج ادارة القيمة بين رفع الجودة وخفض  (2013)دراسة أحمد إبراهيم أحمد عثمان -6
التكاليف دراسة في تطبيق المنهج على مرحلة اعداد المستندات طرح المشروع، ماجستير، هندسة  

 . 2013الهندسة، جامعة عين شمس، مصر، معمارية، كلية 
هدف الباحث من خالل دراسته إلى تطبيق منهج إدارة القيمة خالل مرحلة إعداد المستندات طرح   

المشروعات، بهدف اختيار المواد المناسبة، ويتعرض البحث لمشروعات الفنادق وتحديدا غرف النزالء  
ثل للمواد التي تحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، وقد وطبق منهج إدارة القيمة ليصل إلى االختيار األم 

توصل الباحث من خالل الدراسة إلى وضع أفكار ومقترحات التي يمكن أن تساعد في تحقيق نفس  
% من التكلفة الكلية  37الوظيفة المطلوبة، ولكن بنسبة توفير ملحوظ في التكلفة الكلية تصل إلى حوالي 
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ة هامة وهي اعتبار منهج إدارة القيمة أسلوب تفكير ونمط سلوك حياتي  للمشروع، وقد خلص إلى توصي
 وليس فقط مرحلة من مراحل العمل المعماري .

المعنونة بـ :  ( 2013دراسة اسماعيل عباس منهل ابو رغيف، على محمد ثجيل المعموري )-7
تخفيض تكاليف المنتجات دراسة  استخدام تقنيتي الكلفة المستهدفة وهندسة القيمة كاطار متكامل في 

واسط، العراق، مجلة دراسات محاسبية ومالية، –تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية 
 .  2013، 23المجلد الثامن، العدد 

هدف الباحثان في هذه الدراسة إلى إبراز أهمية استخدام التكامل بين التكلفة المستهدفة وهندسة   
صناعية العراقية لمواجهة تطورات بيئة األعمال الحديثة، التي تسببت حدة المنافسة  القيمة في الشركات ال

بين الوحدات االقتصادية في ظهور المنتجات بتكلفة مرتفعة، مقارنة بخصائصها الوظيفية التي تبدو  
ى منخفضة، وذلك لعدم أخذ المؤسسات باالعتبار االستجابة لمتطلبات العمالء . وقد خلصت الدراسة إل

عدة نتائج من بينها : تعتبر هندسة القيمة من أهم األدوات التي تستخدم في تحقيق التكلفة المستهدفة، من  
خالل تعديل تصميم المنتجات، الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف دون المساس بالجودة، وقد كانت من  

لفة المستهدفة وهندسة القيمة  بين توصياته : العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون تطبيق مدخل التك
مع من خالل نشر ثقافة اإلبداع والتطوير والعمل بروح الفريق الواحد )المدراء والعاملين على حد سواء ( 

 العمل على تدريب العاملين على هذه األساليب . 

المستهدفة في  المعنونة بـ : تكامل هندسة القيمة والتكاليف  (2013) دراسة ناجي شايب الركابي -8
بغداد ،  –مرحلة التصميم والتطوير من دورة حياة المنتج دراسة حالة لشركات الصناعات االلكترونية 

 .  2013، 96العراق، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد 
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور تكامل هندسة القيمة مع التكلفة المستهدفة أثناء مرحلة التصميم   

تج، من أجل إضافة قيمة وتحقيق ميزة تنافسية وإرضاء زبائنها، وقد توصل الباحث من خالل وتطوير المن
تطبيق بحثه إلى أن بعض مكونات المنتج )التلفزيون الملون ( بحاجة إلى إعادة تصميم لكي تصبح  

هيكلية  تكلفتها بمستوى تكلفة المنافسين، كما توجد العديد من المعوقات التي تواجه الشركة من بينها 
 الشركة نقص تدريب وتأهيل العاملين.  

المعنونة بـ : وعي سيدات األعمال بإدارة القيمة   (2014)دراسة ديمة محمد صالح بندقجي -9
وانعكاسه على كفاءة األداء في المشروعات الصغيرة، الماجستير، تخصص السكن وإدارة المنزل، كلية 

 .  2014التصاميم، جامعة ام القرى، السعودية 
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هدفت الباحثة من خالل هذه الدراسة إلى قياس مدى وعي سيدات االعمال بإدارة القيمة وأثره في  
تحقيق كفاءة األداء في المشروعات الصغيرة، من خالل دراسة وظائف المشروعات الصغيرة وكيفية  

تم تطبيقه على   تطبيق إدارة القيمة عليها، مع التأكيد على أهمية دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة، وقد
سيدة أعمال سعودية، لقد توصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : اختالف   150عينة من 

درجة وعي سيدات األعمال بإدارة القيمة في المشروعات الصغيرة، وكانت من بين توصياتها هي تدريس  
ألعمال على تطبيق مفهوم إدارة  هذا المفهوم كمنهج علمي في الجامعات المختصة، وتحفيز سيدات ا

 القيمة بوعي في مشاريعهم الصغيرة . 
( المعنونة بـ : مستوى تطبيق منهجية هندسة القيمة في مديرية  2014دراسة رياض جميل وهاب )-10

 .  2014، 1، العدد 3طرق وجسور نينوي، الجزائر، مجلة االدارة والتنمية للبحوث والدراسات، المجلد 

الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تطبيق مدخل هندسة القيمة ألجل تحديد وإزالة التكاليف هدف 
غير الضرورية وتحسين قيمة المنتج، حيث تساهم خطة عمل هندسة القيمة في البحث واالستقصاء عن  

 عن البحث األنشطة والمكونات التي تزيد تكلفة المنتج دون المساهمة الفعلية في زيادة قيمة المنتج، فضال
عن الطرق والمواد البديلة للحصول على أداء مساوي وبكلفة اقل، واعتمد البحث في تطبيق منهجية  
هندسة القيمة على خطة عمل مؤلفة من تسعة مراحل متسلسلة، لقياس درجة ممارسة الميدان المبحوث 

ق لكل مرحلة وحجم الفجوة،  والمتمثل بمديرية طرق وجسور نينوي لهذه المراحل، للوقوف على نسبة التطبي 
وثبت من خالل نتائج التحليل أن مستوى تطبيق منهجية هندسة القيمة في الميدان المبحوث بشكل عام  
جيد، أقترح البحث ضرورة االهتمام والدعم من قبل اإلدارة العليا، اعتماد التدريب المعمق لفريق العمل 

 واإلهتمام بالمبدعين في مجال هندسة القيمة .
المعنونة بـ : مدى تطبيق التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة   (2014دراسة مجدي وائل الكبيجي ) -11

االردن، مجلة دراسات  ،الفلسطينيةكمدخل لتخفيض التكاليف في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
 .  2014، 2، العدد 41االدارية، المجلد 

ل التكلفة  هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توافر مقومات تطبيق مدخ 
المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية، وبيان مدى اإلدراك لمفاهيم ومبادئ 
وأهمية استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة تكاليفها، للحصول على منتجات بأقل التكاليف وبنفس  

ى تخفيض تكلفة المنتجات للوصول الجودة ولتحسين الربحية، ولتوضح تأثير استخدام هندسة القيمة عل
إلى التكلفة المستهدفة، لقد توصل الباحث إلى أن هذه الشركات تتوفر على مقومات تطبيق مدخل  
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التكلفة، وتدرك مفاهيم ومبادئ وأهمية استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في إدارة التكاليف وتحسين  
قيق التكلفة المستهدفة، إال أنه هناك صعوبات تواجه  األرباح، وأن هذه الشركات تستخدم هندسة القيمة لتح

هذه الشركات عند تبنيها هذا المدخل، وقد أوصى الباحث بتمكين مهارات وخبرات المدراء الماليين عبر  
 اطالعهم على تجارب الشركات الموجودة في الدول األخرى التي تطبق تلك المداخل .

( المعنونة بـ : االستدامة والقيمة في  2015سالم الدحجي )دراسة علي نجيب محمد بكير، محمد -12
دراسة حالة مباني مدينة شبام حضرموت، اليمن،  –عمارة وعمران المباني السكنية بوادي حضرموت 

 .  2015،  2، العدد 20مجلة العلوم والتكنولوجيا، المجلد 
لسكني، وفق مدخالت هدف الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى تقليل تكلفة تشغيل المبنى ا

منهجية مبنية على أسس علمية، لتحقيق إمكانية تشغيل المبنى بطريقة قيمية مستدامة وباقل تكلفة ممكنة  
وعمال على دراسة إمكانية التطبيق واالستفادة من تقنية الهندسة القيمية ومبادئ العمارة المستدامة على  

لول لمشكلة ارتفاع تكلفة تشغيلها في منطقة الدراسة  المباني السكنية المعاصرة، والعمل على إيجاد الح
ولقد توصال إلى نتائج من بينها : مبادئ هندسة القيمة والعمارة المستدامة تساعد على تحديد وقياس  
احتياجات المستعملين وبالتالي تعمل على تحسينها ورفع جودتها طبقا ألهميتها النسبية، ال يقتصر دور  

المشاريع التي في طور التصميم واإلنشاء بل يمكن تطبيقها على المباني األثرية  هندسة القيمة على تلك 
ومن ثم إعادة تأهيلها ورفع قيمتها، ولقد أوصى الباحثان بضرورة نشر مفهوم هندسة القيمة والعمارة  

نة  المستدامة من خالل المحاضرات والندوات وورش العمل وغيرها، استغالل هندسة القيمة في ترميم وصيا 
 مباني األثرية ومن ثم إعادة تأهيلها ورفع قيمتها . 

المعنونة بـ : دور هندسة القيمة في تقويم   (2016) دراسة ريهام أحمد عبد المنصف صادق -13
وحدة  15تكلفة انشاء الوحدات السكنية بمشروع اإلسكان القومي المشروع لدراسة مشروع انشاء 

ماجستير، تخصص هندسة معمارية، كلية  لحالة التطبيقية، شركة سهود ا 1سكنية بالعبور موقع رقم 
 .  2016الهندسة، جامعة عين شمس، مصر، 

هدفت الباحثة في هذه الدراسة إلى تطبيق هندسة القيمة على مشروعات االسكان القومي، في    
ات،  مرحلة التصميم، من أجل تحقيق وفورات بالتكلفة وزيادة الجودة، وخلص البحث إلى نتائج وتوصي

تحث في المقام األول على اعتبار منهج هندسة القيمة أسلوب تفكير قادر على جعل العملية التصميمية  
أكثر توافق وتناغم، وتحقيق أفضل النتائج على جميع المستويات الخاصة بالمشروع العملية والعلمية 

 واالقتصادية . 
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المعنونة بـ : استخدام منهجية الهندسة القيمية في مشروع   ( 2017)دراسة عبد الرحمن رفاعية -14
ماجستير، تخصص إدارة وتشيد، كلية الهندسة، جامعة تشرين،  سكن االيواء بهدف أمثلة الكلفة، 

 .  2017سوريا، 
هدف الباحث من خالل دراسته إلى تطبيق منهجية هندسة القيمة على مشروع سكن اإليواء، 

الل تخفيض التكلفة ورفع جودة وظائفه وتحسين أداءه حيث سعى الباحث لتحسين قيمة المشروع من خ
إلى تبسيط المنهجية المقترحة بحيث يتمكن الخبراء المحليون من فهمها وتطبيقها على المشاريع المماثلة  
األخرى، وقد خلصت دراسة إلى إيجاد ثالث نماذج تم اختيار أفضلها بناء على معامل مقياس القيمة  

مد على التقييم الوظيفي والتكلفة األقل، وتم عرض النموذج األفضل كمقترح في التقرير النهائي  الذي يعت
 من التكلفة الكلية لبنود الدراسة . %50للدراسة حيث وفرت للدراسة حوالي 

إدارة وبناء هيكل التكلفة المستهدفة في إطار   :المعنونة بـ  (2017)دارسة مهند مجيد طالب -15
العراق، مجلة الدنانير،   ،تقنية فلسفة هندسة القيمة ألغراض تصميم المنتج في بيئة االعمال التنافسية

 .   2017، 10العدد 
هدفت الدراسة إلى تطبيق هندسة القيمة وتحليل القيمة مع بناء هيكل التكلفة المستهدفة، لمعالجة  

لمطروح، والمتمثل في انخفاض تنافسية المنتجات العراقية، وارتفاع تكاليف التصميم الناجمة عن  المشكل ا
انخفاض الخصائص النوعية للمنتج المحلي، ما أدى إلى عدم رضا العميل، وبالتالي التأثير على األرباح  

صور المدخل المحققة من قبل المؤسسات، وقد خلص في نهاية البحث إلى عدة نتائج من بينها : ق
المحاسبي التقليدي، تأثير التغيرات في بيئة األعمال الحديثة أدى بشكل ملحوظ وجوهري إلى طرح  
منتجات بمواصفات متغيرة استجابة لرغبات الزبائن المتغيرة، التي قد انعكست على قصر دورة حياة  

ا كان في البيئة التقليدية، وكانت  المنتج، وبالتالي التغير في تحديد هيكل تكلفة المنتج والربحية بخالف عم
من بين توصياته ضرورة االهتمام بفرق العمل المتخصصة والمتكاملة للقيام بهندسة القيمة والتكلفة  

 المستهدفة . 

( المعنونة بـ : تكامل  2018دراسة أكرم فاروق محمد عبد اللطيف، ياسمين محمد مسعود ابراهيم )-16
، 2، العدد 1وإدارة عمليات الصيانة، مجلة كلية الهندسة الفيوم، المجلد منهجية الهندسة القيمية 

2018 . 
هدف الباحثان من خالل هذه الدراسة إلى بيان دور الهندسة القيمية في التأثير على إدارة عمليات 
  الصيانة للمنشآت، لتحقيق زيادة كفاءة المنشأة وتقليل تكلفة الصيانة عن طريق استخدام منهج هندسة 
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لمعرفة مواطن التكاليف غير الضرورية، لقد توصال إلى أن عملية الصيانة تكون أكثر كفاءة عندما   القيمة
يبدأ التجهيز لها منذ المراحل األولى من عمر المشروع، وهي التصميم الذي يعتبر في نفس الوقت 

يام بالدور  األفضل لتنفيذ منهج هندسة القيمة، كما تقع مسؤولية نجاح أو فشل المبنى من حيث الق
المطلوب منه على المصمم بالدرجة األولى، بسبب دوره في توجيه العميل واختيار مكونات المبنى التي  
تتحكم بدورها في العمر االفتراضي للمبنى ومدى فاعليته، إن عدم الوعي الكافي لدى أغلب المصممين  

ن التكاليف غير الضرورية لذا يجب  بمنهج الهندسة القيمية يفقد الكثير من المشروعات قيمتها، ويزيد م 
 إقامة دورات تدريبية للمصممين والمهندسين حول مفهوم هندسة القيمة . 

 الدراسات  باللغة االجنبية :  ثانيا : 
  The implementation of  value المعنونة بـ :Anna Hilly, Gillian Gopsill (2000 ) دراسة :-1

management  as a design management tool in the UK construction industry, In Akintoye 

8 september 2000, -annual ARCOM Conference, Glasgow Caledonian university , 6 th16 

association of researching construction management, vol.2. 

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أوجه القصور في صناعة البناء في المملكة المتحدة، التي تساهم في   
نقص الجودة في نتائج المشروع، حيث عمل الباحثان على إبراز أهمية إدراج وتطبيق تسير القيمة في 

نقص التعليم،   عملية إدارة التصاميم، إال أنه هناك عوائق كبيرة تحول دون استخدامها تتراوح بين
وخصائص الصناعة، كما تظهر هذه الدراسة أن هناك وعيا بفوائد تسير القيمة بالرغم من عدم تحقق  

 إمكانياتها فعال في الصناعة .

  Value management : an optimum:  المعنونة بـ Corne P. de LEEUW (2001)دراسة-2
solution,  International conference on spatial information for sustainable development, 

Kenya, 2-5 October 2001. 

هدفت الدراسة إلى تقديم عرض تعريفي شامل لمنهجية تسير القيمة بما فيها مراحل خطة العمل،  
الخصائص التي تتميز بها، كما قدم متطلبات التي يجب توفرها النجاز ورشة العمل، وأشار إلى أهمية  

رة باالهتمام  الفريق وإلى خصائص قائد الفريق، وقد خلص في نهاية إلى أن هذه المنهجية هي فعال جدي
 حيث كلما تم تسهيل العمل بها كلما توسعت وأصبحت اكثر شعبية . 

 المعنونة بـ :    Chougule Mahadeo Annappa, Kallurkar Shrikant Pqnditrao   (2012):دراسة  -3

  Application of Value Engineering For Cost Reduction – A case study of universal 

testing machine, International journal of advances in engineering & technology, Vol 4, 

Issue 1, July 2012.  
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أي منتج لتحسين قيمته. حيث  هدف هذه الدراسة إلى تقديم أساسيات هندسة القيمة التي يمكن تنفيذها في 
(، التي لوحظ فيها أن الزيادة غير UTMتمت تطبيق مراحل هندسة القيمة على آلة اختبار عالمية )

الضرورية في التكلفة ترجع إلى استخدام مواد مرتفعة الثمن، وزيادة في مجموعة متنوعة من عناصر  
دسة القيمة لتخفيض تكلفة هذه المكونات من األجهزة وبالتالي زيادة المخزون، وقد تم تطبيق تقنية هن

UTM .   وقد أقترح في دراسة الحالة تعديل تصميم مجموعة من المكونات الذي حقق تخفيض في التكلفة
 % . 20.84وصل الى 

  Implémentation of value:   المعنونة بـ Amit sharma, R.M. Belokar (2012)دراسة : -4
engineering – A case study,  India, International  journal of marketing financial services 

and management research, Vol 1,  No 3,  2012 . 

هدفت هذه الورقة إلى عرض أساسيات هندسة القيمة ومراحل تطبيقها المختلفة التي يمكن تنفيذها  
ة، حيث وضح ذلك بتطبيق هذه المراحل  على منتج لتحسينه، من خالل تقليل التكاليف غير الضروري

 على منتج صناعي وتوصل إلى تحقيق وفر في التكاليف .
 Sayed Mohammed, Pasand Asil, Esmaeil Sayedeh, Sogol seyed Saadat     دراسة-5

 Asurvey on the application and role of value engineering in pars :    ـب  المعنونة (2012)

simin chemical manufacturing company ( the manufacturing unit of pars simin white 

plastic paints),  International research journal of applied and basic sciences, Vol 3, No 9, 

2012 . 
الدراسة إلى تطبيق هندسة القيمة لتحديد وتحليل وظيفة المكونات المختلفة في الدهانات هدفت هذه 

البالستكية غير الزيتية لبارس سيمين، فالعمل على تحديد االحتياجات الحقيقية للعمالء مهمة بشكل متزايد  
تحدد وتزيل   وتعتبر عامال رئيسيا في تحقيق النجاح، وتوصل الباحثون إلى أن تطبيق هندسة القيمة

وتعدل كل العوامل المسببة لتكاليف غير الضرورية في عملية إنتاج الطالء البالستيكي األبيض دون أي 
ضرر للوظائف الرئيسية واألساسية للنظام ألن منهج هندسة القيمة يعتمد على تحسين مستقر للتصميم  

 واألداء .
  Implementation of value mangement in:  المعنونة بـ Aini jaapar et al, (2012) دراسة-6

 Public projects,  ASIA Pacific International conference on environment behaviour 

studies mercurele sphinx Cairo, giza, egypt 31october -2 november 2012 . 

في المشاريع العمومية، من أجل تحقيق ثالث أهداف :  VMلى تطبيق منهج إهدفت هذه الدراسة 
في ورشات العمل، اكتشاف التحديات التي تواجه المشاركين   VMإعداد بيئة ورشة العمل، مراقبة تطبيق 

والمسيرين، وقد وجد الباحثين أنه من بين المشاكل التي يمكن أن يواجهها المشاركين هي عدم   VMفي 
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من الصعب تحقيق النتيجة التي يمكن أن ترضي كل طرف مشارك في ورشة  كفاية المعلومات المقدمة،
 العمل، يصعب التعامل مع أشخاص مختلفين ذوي شخصيات وقيم وخلفيات مختلفة .

  Reduction:  المعنونة بـ R. Hemanth, N.S.Mahesh, M.S.Muralidharan (2013 )دراسة -7
material cost in  fabricated parts for two wheelers through value analysis technique, 

India, sasTech journal, vol 12, Issue 1, May 2013 . 

تطبيق منهجية تحليل القيمة على صناعة العجالت لدرجات النارية وقد كان   هدفت الدراسة إلى
قيمة تم التوصل  % في عجلتين، مع استخدام منهج ال15الهدف من المشروع هو خفض تكلفة المواد  بـ

% وتخفيض عدد االقواس من      10إلى أنه عند تحويل محول خزان الوقود إلى النحاس سيؤدي إلى خفض 
 % من تكلفة المواد .8سيؤدى ذلك إلى تخفيض   1إلى  3
  Value engineering in construction المعنونة بـ :Miss Apurva J Chavan (2013 )دراسة -8

industry,  India, international journal of application or innovation in engineering and 

management, Vol. 2, Issue 12, 2013 . 

هدفت الدراسة إلى تقديم عرض عام عن هندسة القيمة ومختلف مصطلحاتها، وكيفية العمل بها 
دوى من تنفيذها، باإلضافة إلى الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية تنفيذها. ولقد  وتطبيقها، والج

توصلت الباحثة في النهاية إلى أن : هندسة أو تحليل  القيمة تخلق وعي بالتكلفة والجودة بين الموظفين،  
الخاص  حيث تساعدهم في فهم أفضل لوظائفهم، تقلل هندسة القيمة من تكلفة المنتج بسبب االهتمام 

الذي يتم دفعه للتبسيط والتوحيد القياسي وتحسين طريقة اإلنتاج، يخفف من مقاومة التغيير ويسرع عملية  
التنفيذ، غالبا ما يتم تحسين وظائف المشروع باإلضافة إلى تحقيق توفير في كل من التكلفة األولية وتكلفة  

 دورة الحياة . 
 Value management in         المعنونة بـ :  Mohamed Saifulinizam suhaimi,(2014)  دراسة  -9

design planning a systems –based framework for multidisciplinary team involvement, , 

the degree of Doctor,  Civil Engineering and Built Environment, Science and 

Engineering Faculty,  Queensland University of Technology, Malaysia,  2014 . 
هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى البحث في عمليات تسير القيمة التي يستخدمها قطاع   

البناء، وتأثير مشاركة فريق المشروع في ورش العمل، وركز الباحث على كيفية تحديد وتحليل وحل  
خالل المشكالت المتعلقة بتصميم البنية التحتية التي يمكن أن تحسن عمليات البناء في الموقع من 

 مشاركة فرق متعددة التخصصات .

    المعنونة  بـ Chougule Mahadeo Annappa, Kallurkar Shrikant Panditrao  (2014 ) دراسة-10
 Application of value engineering for cost reduction of household furniture product- A 
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case study,  India,  Intrenationl journal of innovative Research in science engineering 

and technology, Vol 3, Issue 10, 2014 . 
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم عرض عن كيفية تطبيق مراحل خطة عمل هندسة القيمة في مجال  

اسة إلى الصناعة حيث قام الباحثان على تطبيق المنهجية في صناعة األثاث، وتوصال في نهاية الدر 
 % .19.6%، 14.6تحديد بدلين حققا وفرات في التكلفة بنسبة  

 Mohammad taghipoor, mojtab nokhbefallah, fariba nosrati, seyed jafarدراسة : -11

yaghoubi, shrinin nazemi (2015 : المعنونة  بـ : )Evaluation of the effective variables of the    
value engineering in services ( Qazvin post center case study), journal of applied 

environmental and biological sciences, vol 5, 12s, 2015 .   

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق منهج هندسة القيمة في قطاع الخدمات )مركز البريد ( حيث تبين  
تطبيق هذه المنهجية من قبل المديرين له تأثير كبير على خفض التكلفة،  للباحثين من خالل الدراسة أن 

وتوفير الوقت وكسب رضا العمالء، أي أنه باإلمكان االستفادة من منافع هندسة القيمة حتى في قطاع  
 الخدمات.

 Value engineering   المعنونة بـ :  K. Llayaraja, M.D. Zafar eqyaabal  (2015)دراسة   -12

in construction, India,  indian journal of science and technology, vol 8, Issue 32,  Nov 

2015 . 
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم هندسة القيمة كمنهجية تستخدم لتحليل وظيفة السلع والخدمات، 

تقليل جودة األداء الالزمة، حيث للحصول على الوظائف المطلوبة للمستخدم، بأقل تكلفة إجمالية دون 
توصال الباحثان إلى أنه في غالب األحيان يتم الخلط بين هندسة القيمة وطرق خفض التكاليف التقليدية  
في صناعة البناء والتشيد، وأوضحا الفرق األساسي بين طرق خفض التكلفة التقليدية وهندسة القيمة، هو 

عن طريق تحسين األداء الوظيفي، من خالل استهالك أقل أن هندسة القيمة تعمل على خفض التكلفة 
طاقة من حيث القوى العاملة والمواد واآلالت، هندسة القيمة ذات فائدة أكثر إذا تمت بواسطة فريق متعدد 
التخصصات، وأنها أداة قوية لحل المشكالت، تحسين عملية اتخاذ القرار التي تؤدي إلى االنفاق، ويرجع  

مة إلى قدرتها على تحديد الفرص إلزالة التكاليف غير الضرورية مع ضمان الجودة نجاح هندسة القي
 والموثوقية، واألداء والعوامل الحاسمة األخرى التي تلبي أو تتجاوز توقعات العميل .

  Value بـ : المعنونةAbeer Khalid Mansour, Mohammed Abueusef (2015 )دراسة -13
Engineering  in developing countries, International conference data mining, Civil, 

Mechanical Engineering (ICDMCME 2015), Indonesia, feb  1-2, 2015 . 
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تطبيق هندسة القيمة في مشاريع الهندسة المدنية من أجل تطوير البنية التحتية للدول،  هدفت الدراسة إلى
عن طريق التخلص من التكاليف غير الضرورية كلما أمكن ذلك باالعتماد على تطبيق هندسة القيمة في  

مع الحفاظ   هذه المشاريع . وقد توصال إلى عدة نتائج من بينها : تقلل هندسة القيمة من تكلفة المشروع،
 على مستوى الجودة، كما انها تقلل من مقاومة التغير، وتسرع من عملية التنفيذ .

المعنونة     Ibrahim Mahmoud Mahdi, Khaled Heiza, Nagwan Abo Elenen  (2015)دراسة 14-
 Value engineering and value analysis of vertical slip From construction system, India, 

International journal of application or innovation in engineering and management, 

Vol4,  Issue 6, June 2015 . 
 The slipهذه الدراسة إلى تقييم  اآللة المستخدمة في صب الخرسانة في قطاع البناء  ت هدف 

forming ، متها وذلك بتشخيص وظائف هذه اآللة وتقليل وقت عملها، وتحسين أدائها من  من أجل رفع قي
%، وقد توصل الباحثون إلى عدة توصيات من بينها  15خالل استهالك طاقة أقل وتكلفة أقل بحوالي 

أثناء دراسة المشروع، ليساعد في اإلبداع إليجاد الحلول لهذه العناصر، وإدراج  FASTتطبيق مفهوم 
سة القيمة في دورات الجامعات من خالل دورات متخصصة في التعليم والتدريب، لرفع منهجية هند 

 القدرات والكفاءات وبالتالي رفع مستوى قطاع البناء . 
  Application of value engineering in المعنونة بـP. Pimpanont, P. Chtim (2016  )  دراسة15-

head  stack assembly process : a case study ,  Singapore,  international journal of 

Materials Mechanices and Manufacturing, vol. 4, No 1, Feb 2016 . 

 تطبيق منهجية هندسة القيمة على تصنيع القرص الثابت من أجل خفض  هدفت هذه الدراسة إلى
البقاء في المنافسة، حيث نتج عن تنفيذ هذه المنهجية  تكلفته وزيادة رضا العمالء، حتى تتمكن الشركة من 

% . و قد توصال إلى أن هذه المنهجية تتميز عن غيرها  30تخفيض في تكلفة القرص وصل الى 
بالتحليل الوظيفي الذي يحدد المتطلبات ، ويركز على التكلفة بالبحث عن البدائل التي تحقق الوظائف  

 األساسية بأقل كلفة . 
 A Novel Innovative Design Improvement:  المعنونة بـ  Ali Mostfaeipour (2016):  دراسة16-

 using value engineering technique : A case study,  Irane, journal of optimiwqtion in 

industrial engineering, Vol.9, Issue 19, 2016. 
تصميم المنتج، من أجل إيجاد التغيرات  هذه الدراسة إلى تطبيق هندسة القيمة على هدفت 

وتحسين تكلفة   الضرورية في تصميم نظام المكيف، لخفض التكاليف غير الضرورية وزيادة جودة المنتج
، من أجل ذلك تم استخدام هندسة القيمة وتقنياتها، وتوصل في النهاية إلى استنتاج أن أفضل دورة الحياة
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مادة غطاء المروحة من الحديد إلى البالستيك الصلب أو   اقتراح لتحسين تصميم المكيف هو تغير
 البالستيك الليفي . 

 Implementation of value بـ  المعنونةRohan Kothurkar, R. K. Agrawal  (2016 ) دراسة17-
engieering in development of universal mobile holder,  India, International  journal of 

electronics and computer systems, vol 4, Issue 1, 2016 

لى تقديم مفهوم هندسة القيمة، وخطة عملها والتنفيذ الفعال لها على حامل الهاتف إهدفت الدراسة 
الجوال، لتحسين قيمة المنتج من خالل زيادة الوظائف والجمالية عن طريق الحفاظ على التكلفة ثابتة أو  

يال، وقد تم اختيار أفضل حل ممكن من خالل البدائل المتاحة حيث أدى تغير المواد من زيادة التكلفة قل
  60غ، كما أن تكلفة الحامل المعدني هي 72غ إلى   128الصلب إلى البالستيك إلى تقليل الوزن من 

خفاض  وحدة، كما أدى تغيير المقبس من الصلب إلى البالستيك أدى إلى ان 45وحدة أما تكلفة البالستيك 
 غ .  2غ الى   15في الوزن من  

 The possibility of applying the valueالمعنونة بـ :    Abdullah R. Arabiyyat (2016)  دراسة18-

engineering :case of municipality of al-salt, Canada, Management science and 

engineering,  Vol 10, No 1, 2016. 
هدفت الدراسة إلى دراسة إمكانية تطبيق هندسة القيمة في بلدية السلط باألردن، حيث تمت الدراسة 

لديهم معرفة كافية بهندسة القيمة، حيث توصل  موظف في فريق بلدية السلط الذين  132على عينة من 
الباحث من خالل دراسته إلى أن هندسة القيمة هي ممارسة تنظميه واسعة النطاق، وأن استخدام هندسة  
القيمة يرتبط بالتخطيط السليم ومتابعة التطبيقات لهندسة القيمة في بلدية السلط، باإلضافة إلى ذلك  

 القيمة التي كان يدعمها كبار المسؤولين في إدارة البلدية السلط . أوصت الدراسة بنشر ثقافة هندسة
  Application of value engineering المعنونة بـPrem Singh, jagdeep Singh (2016 )دراسة 19-

on chassis component for HCV-A Case study ,  Singapore, International journal of 

knowledge engineering, Vol.2, No1, March 2016 . 

هذه الدراسة إلى تطبيق هندسة القيمة في صناعة السيارات حيث قام الباحث على استخدام خطوات  هدفت 
( وبعد الدراسة  HCVاألساسية لهندسة القيمة للحد من التكاليف وتحسين قيمة عنصر من هيكل السيارة )

% باإلضافة إلى سهولة 7.64م تؤدي إلى توفير في التكاليف بـ توصال إلى اقتراح تغيرات على التصمي
 التصنيع تساعد في زيادة اإلنتاج ومضاعفته .
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 Value analysis or value engineering establishing  المعنونة بـ    Delia Manea (2017)دراسة  20-

the nomenclator and the importance level of the functions, Romania,  Review of general 

management, vol 26, Issue 2, 2017. 
الهدف من هذه الدراسة هو التطبيق المنهجي للتقنيات المعترف بها لكل من تحليل القيمة وهندسة  

الضرورية القيمة، لتحديد وظائف المنتج وكذلك قيمة هذه الوظائف، والعمل على توفير تلك الوظائف 
لألداء المطلوب بأقل تكلفة، ومن ثم تحسين قيمة هذه الوظائف، وفقا لذلك توصلت الباحثة إلى أن القيمة  
تتناسب عكسيا مع التكلفة، ألن المنتج الذي يولد تكلفة عالية له قيمة رديئة، وغير جذابة للعميل، ولكنها 

 ج فقط، ولكن يشترون أيضا الوظيفة التي يؤديها تتناسب طرديا مع الوظيفة، ألن العمالء ال يشترون المنت 
 Evaluation of main subjectsالمعنونة بـ : Sesmiwati Dwifitra, Y. Jumas (2017 )دراسة 21-

of value engineering guideline to improve function for building development in 

indonesia, Malaysia,  International journal of real estate studies, vol 11, No 4, 2017 . 
الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الموضوعات الرئيسية للمبادئ التوجيهية لهندسة القيمة لتطوير  
وظيفة المباني، ولقد تم استخدام استبيان لمعالجة الهدف من الدراسة لممارسي  البناء في أندونسيا، وجدت 

راسة أنه هناك نقص في مفهوم هندسة القيمة اقتصر على زيادة قيمة المشروع، دون أن يتم فهم  الد 
كأساس رئيسي للعمل الدراسة، ولقد أوصى بضرورة بذل الجهود لتحسين تطوير المباني من   VEاألنشطة 

ير الدولية،  ، وتعزيز توافق تطبيقها مع المعاي VEخالل توفير مبادئ توجيهية لزيادة المعرفة بدراسة 
وسيؤدي تطبيقها في مرحلة التصميم إلى تحقيق وفرات هائلة مقارنة بمرحلة البناء، ألن مرحلة التصميم  
أكثر مرونة إلجراء التغيرات دون الحاجة إلى وقت إضافي وتكلفة إعادة التصميم، تحليل الوظيفة كنشاط  

  معرفة والخبرة .غالبا ما يتم تفويته وتجنبه بسبب تقص ال VEأساسي في عملية 
  Analysis to reduce costالمعنونة بـ :    Venugopal SHarma, Rajesh Kumar  (2017)دراسة  22-

through value engineering  of furniture product in furniture industry – A case study, 

India, International journal of mechanical and production engineering, Vol 5, Issue 11,  

Nov 2017. 

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم هندسة القيمة كأداة فعالة لتحسين أداء المنتج، مع خفض التكلفة دون  
تقليل الجودة، وقد تم تطبيق هذه األخيرة في صناعة األثاث، وقد توصل الباحثان من خالل الدراسة إلى 

% للبديل الثاني، كما  27.44% للبديل األول و14.87ر إجمالي قدره تحديد بديلين يمكن أن يحقق الوف
 يؤدي تحسين في عمليات التصنيع إلى زيادة اإلنتاج في صناعة االثاث . 

 Design transformation      ( المعنونة بـ2017)  F. S. Al-anzi, M. Elmi, A.R. Khanدراسة  23-

to reduce cost in irrigation using value engineering, World Academy of Science, 



 المقدمـــــــــــــة 
 

   ع
 

Engineering and technology international journal of industrial and manufacturing ,  vol 

11, No 10, 2107 . 
م منهجية هندسة القيمة التي ستوفر وظائف  هدفت الدراسة إلى إعادة تصميم نموذج أولي، باستخدا

مع تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، وتبسيط عملية   Waterboxxمماثلة للتقنية المعروفة لمجموعات 
التصنيع وسهولة االستخدام من قبل المزارعين العادين، يستخدم التصميم اإلطارات المستعملة واأللواح 
البالستكية المعاد تدويرها كمواد خام . وبالتالي لن يساعد النهج في مكافحة التصحر فحسب بل يساعد 

من مكبات التفايات الضخمة المتنامية باستمرار في الكويت، فضال عن المساعدة في   ايضا في التخلص 
تجنب مخاطر حرائق اإلطارات، وقد تم النظر في العديد من البدائل لتنفيذ النموذج األولي، تم اختيار  

بة  ( . وأظهرت التجر FASTأفضل بديل من حيث القيمة بعد تطوير نموذج شامل لنظام تحليل الوظائف )
أن التصميم كان بنفس الفعالية وقد يتجاوز التصميم األصلي مع توفير كبير في التكلفة، قدر بـ 

ال يأخذ تخفيض التكلفة هذا في االعتبار التكاليف غير الملموسة  % من التصميم األصلي، 43.84
لية الستخدام تصميم  للمسألة البيئية الخاصة بإعادة تدوير النفايات والتي تزيد من كثرة الوفورات اإلجما

VE   البديل. توضح دراسة الحالة هذه أن منهجية هندسة القيمة يمكن أن تكون أداة مهمة في ابتكار
 تصميمات جديدة لخفض التكاليف .

 New product developement with value engineeringالمعنونة   Kanal Pate (2018)دراسة 24-

India, International journal of advance research and innovative ideas in education, Vol 

4,  Issue 2,  2018 . 
هدفت الدراسة إلى تقديم منهجية هندسة القيمة كإحدى المنهجيات المطبقة خالل مرحلة تطوير  

ية  حيث توصل الباحث إلى أنه يمكن أن تؤدي هندسة القيمة إلى منتجات عال (،NPD)منتجات جديدة 
الجودة، تلبي رغبات العمالء وتزيد في الوقت نفسه من دخل للمؤسسة، كما يمكن أن يؤدي تطبيق هندسة 
القيمة في تطوير منتجات جديدة إلى تعزيز قيمة المنتجات من خالل زيادة األداء دون زيادة التكلفة  

ب إجراء التغيرات على  والتأثير على الجودة أو القابلية لإلصالح والصيانة، كما توصل إلى أنه يج
 التصميم بحيث يمكن زيادة قيمة المنتج أثناء محاولة البحث عن فرصة لتقليل التكلفة .

 عن الدراسات السابقة : الدراسة  هذه ما يميز
 .في الجزائر على واحدة من المؤسسات الصناعية تمت هذه الدراسة -
 الكيميائية، صناعة االسفنج .تم تطبيق هذه الدراسة في مجال الصناعات -
تطبيق هذه الدراسة على انتاج االسفنج يمكن ان يؤدي الى تخفيض تكلفة االنتاج مع -

 المحافظة او زيادة في نوعية المنتج
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 : ثــــــــهيكلة البح
من أجل دراسة اإلشكالية المطروحة ومحاولة اإلجابة عليها، قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصول، 
فصالن نظريان، وفصل تطبيقي، حيث تناولنا في الفصل األول : االدارة االستراتيجية للتكلفة وأدواتها وتم  
تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كان المبحث األول عبارة عن مدخل إلدارة للتكلفة، المبحث الثاني  

 إلستراتيجية للتكلفة .اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة، والمبحث الثالث تناول أدوات اإلدارة ا
لى ثالث  إدام تسيير القيمة فقد تم تقسيمه أما الفصل الثاني : التحكم في تكاليف االنتاج باستخ 

سباب والعوامل تسير القيمة ، المبحث الثاني األ مباحث، حيث كان المبحث األول عبارة عن لمحة عن 
 سيير القيمة . واستخدامات تسير القيمة، المبحث الثالث : مراحل خطة عمل ت

أما الفصل الثالث : التحكم في تكاليف االنتاج باستخدام تسيير القيمة في مؤسسة رغوة الجنوب   
حيث تم تقسيمه الى مبحثين حيث تناول المبحث األول تطبيق مراحل دراسة القيمة في المؤسسة،  

 تمة البحث .والمبحث الثاني فتناول  مناقشة وتحليل النتائج ، لنصل في النهاية إلى خا

 
 صعوبات البحث : 

اعترضت الدراسة بعض الصعوبات في الجانب النظري والتي تمثلت في البداية  في تعدد 
المصطلحات المستخدمة، وكذا قلة الدراسات التي تتناول تطبيق الموضوع في الصناعة الكيميائية،  

الوظائف ومرحلة التقييم، أما  باالضافة إلى غموض كيفية إنجاز بعض المراحل، خاصة مرحلة التحليل 
في الجانب التطبيقي فتمثلت في صعوبة الحصول على المعلومات المناسبة ونقص التعاون من قبل  

 العاملين في المؤسسة نظرا لعدم فهم موضوع الدراسة .   
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ول :تمهيد الفصل األ  
 

حدد بورتر التكلفة كواحدة من بين االستراتيجيات التي يمكن أن تتنافس عليها المؤسسات، وهي من  
يكونوا على دراية تامة بها لكي يتمكنوا من السيطرة والتحكم  المعلومات المهمة التي يفترض بالمسيرين أن 

بها، وقد ركزت المؤسسات في الماضي عملها على الحصول على اقل التكلفة من خالل التركيز على  
االساليب التي تؤدي الى ذلك، وبالتالي فهدف ومحور عمل ادارة التكلفة انذاك هو تخفيض التكلفة، لكن  

في بيئة االعمال والتكنولوجيا وفي متطلبات العمالء، الزمت وأوجبت ضرورة  التطورات التي حدثت 
التحول نحو الفكر االستراتيجي إلدارة التكلفة، لكي تتمكن المؤسسة من المواكبة والبقاء في السوق فلم تعد 

على  معلومة التكلفة تهم المستوى التشغيلي أو المحاسبين فقط وإنما المستوى االستراتيجي ايضا أي 
فاإلدارة االستراتيجية للتكاليف تعمل وتسعى بشكل مستمر ومتواصل على خفض  ، مستوى اإلدارة أيضا

التكاليف كلما أمكن ذلك، كما انها ال تكتفي أثناء عملية التخفيض بالجانب الداخلي للمؤسسة فقط، كما 
المحيطة بها من أجل أن تتمكن من المحافظة على  هو الحال في إدارة التكلفة التقليدية، وإنما تهتم بالبيئة 

 القيمة التي تقدمها الى العمالء .
لذلك في هذا الفصل عملنا على االحاطة ببعض المفاهيم المتعلقة بإدارة التكلفة واإلدارة  

 االستراتيجية للتكلفة من خالل المباحث التالية :   
 المبحث األول : مدخل إلدارة التكلفة . ✓
 اني : اإلدارة االستراتيجية للتكلفة .المبحث الث ✓
 المبحث الثالث : ادوات اإلدارة االستراتيجية للتكلفة .  ✓
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:مدخل إلدارة التكلفة المبحث األول :   
تحتاج المؤسسة الى توفير معلومات متعلقة بالتكلفة الستعمالها في اعداد القوائم المالية من اجل  

القرارات وصياغة اإلستراتيجيات، لذلك من المهم التعرف على مختلف المفاهيم  التخطيط والرقابة، اتخاذ 
 المتعلقة بكل من التكلفة و وكيفية إدارتها .

 مفاهيم وتعاريف حول التكلفة :   1-1-1
 .1: هي تضحية اختيارية بموارد بهدف الحصول على منافع حاضرة أو مستقبلية   تعريف التكلفة-
: تعرف التكلفة بأنها المورد المضحى به لغرض تحقيق هدف محدد، وتقاس )كالمواد  مفهوم الكلفة-

األولية أو االعالن( بوحدة نقدية يجب دفعها للحصول على  السلع والخدمات، يجب التمييز بين التكلفة  
فعلية، وهي التكلفة التي تتحقق فعليا ) التكلفة التاريخية( وتكلفة الموازنة، وهي والتكلفة المتوقعة او  ال

 .2المتنبأ بها وتسمي ) التكلفة المستقبلية(  
بأنها : القيمة النقدية التي تدفع في سبيل الحصول على سلعة ما أو خدمة معينة، وفي المعنى   عرفت - 

يارية بموارد اقتصادية في سبيل الحصول على منافع مادية في الحاضر أو  العام هي : تضحية اخت
 .3المستقبل، أي مجموعة عناصر المصاريف للحصول على سلعة أو انتاج أو أداء خدمة 

اذا التكلفة هي التضحية االختيارية بالموارد من اجل الحصول على منافع في الحاضر او   
المستقبل، حيث تقاس هذه الموارد بوحدات نقدية، يجب التميز بين التكلفة الفعلية التي تمت فعال، والتكلفة  

 التقديرية وهي التكلفة المتوقعة او المتنبأ حدوثها في المستقبل .  
: من بين الخالفات القائمة بين االقتصاديين والمحاسبين هي طريقة   لفة عند االقتصاديينفهوم التكم-

تفسير أو صياغة معلومة التكلفة، ويمكن الحديث عن مفهوم تكلفة الفرصة البديلة باعتبار االقتصاديين  
منها نظرا  يعتمدون بصفة كبيرة على هذا المفهوم، والذي يتعلق بتضحيات ببدائل لم يتم االستفادة 

الستخدام الموارد المتاحة في بديل معين بدل البدائل األخرى، فاستخدام حجم معين من الموارد في انتاج  
سلعة يعني التضحية بسلع أخرى، كان يمكن أن توجه هذه الموارد إلنتاجها، أي ان تكلفة الفرصة البديلة  

 على أحسن البدائل المعروضة، نتيجة لتوظيف   تعني من الناحية االقتصادية االيرادات واألموال المفقودة
 

 مجلة االبتكار ، دراسة ميدانية–التكلفة المستهدفة وإمكانية تطبيقها في المؤسسة االقتصادية الجزائرية صالح سميرة شهرزاد، مسكين الحاج،  1
 .254ص. ، 2016، الجزائر، العدد الثالث، والتسويق

 .352، ص. 2014، 63لعراق، العدد ، امجلة ديالي، تقنيات ادارة الكلفة االسترتيجيةحيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة،  2
اطروحة دكتورة، جامعة -وكالة بسكرة–اسليب مثلى لترشيد تكاليف الخدمات العامة دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر زعرور نعيمة،  3

 . 24 ، ص2015/ 2014بسكرة، الجزائر 
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االموال في استخداماتها الحالية، رغم أن هناك صعوبة لتحديد أفضل االستخدامات لرأس المال مثال، 
 بالدقة الكاملة والالزمة1.

: عند المحاسبين التكلفة تتعلق بكل ما تضحي به المؤسسة قصد بلوغ  مفهوم التكلفة عند المحاسبين-
ف المسطرة مع قبول ما يتم التضحية به للقياس الكمي، حيث يتم اظهار مجمل الربح او الخسارة  األهدا

وصافي الربح والخسارة على ضوء مقابلة جميع التكاليف باإليرادات، وباعتبار التكلفة تمثل تخفيض  
لنسبة للمؤسسة  إليرادات المؤسسة ومن ثم تنقص قيمة الربح، وكون المحاسبة تسعى الى تحديد االرباح با

االقتصادية هذا ما جعل مفهوم التكلفة يأخذ موضعا واضحا ومهما بالنسبة للمحاسبين، ويعتبر شرط او  
ركن مادية التضحية او االستنفاذ جوهري في مفهوم التكلفة عند المحاسبين، حيث ينظر للتكلفة على أنها  

يعادلها للحصول على الموارد أو المنافع    تضحية يتم التعبير عنها في صورة عدد من وحدات النقد أو ما
االقتصادية التي تستخدم في االنتاج أو الشراء أو الخدمات، ويتفق المحاسبون واالقتصاديون على أن  
التكلفة لها معنى محدد يتمثل في التضحية لكن في مجال قياسها عن طريق النقود، هناك اختالف بينهم  

العتبار التقلبات التي تحدث لقيمة النقود، وما تتركه من أثر على كون أن االقتصاديين يأخذون بعين ا
 . 2تغير قيم السلع والخدمات، بينما المحاسبون يصرون على ثبات وحدة النقد 

اهتمام االقتصاديين منصب على تكلفة الفرصة البديلة، التي هي بمثابة المنافع التي فقدت نتيجة  
عين بدل البدائل األخرى، أي التضحية تمثل هنا المنافع المفقودة نتيجة  استخدام الموارد المتاحة في بديل م

 اختيار بديل معين . 
في حين أن المحاسبين يرون أن التضحية تمثل الموارد المدفوعة للحصول على هدف معين كما  

 يركزون على االرباح المحققة من هذه التضحية .  
االختالف في الكيف، كما يتفقان على القياس الكمي مع  يتفق الفريقان على التضحية مع 

االختالف في القيمة الزمنية للنقود حيث يأخذ بعين االعتبار االقتصاديون بالقيمة الزمنية للنقود في حين  
 يصر المحاسبين على ثبات الوحدة .

 
 

 
االكاديمية دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف، –تدنية التكاليف كاسلوب هام لتعزيز القدرة للمؤسسة االقتصادية ابراهيم براهمية،  1

 .102، ص. 2011، 5، الجزائر، العدد للدراسات االحتماعية واالنسانية
 . 103نفس المرجع، ص.  2
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 :  1اركان ومسببات التكلفة  1-1-2
 : يمكن تحديد األركان الرئيسية للتكلفة على النحو التالي :  اركان التكلفة 1-1-2-1

: بما أن التكلفة تعتبر عبء تتحمله االدارة فال شك أن الشعور المصاحب لها غالبا   التضحية -1
ما يكون الضيق وعدم االرتياح، كما أنه من ناحية أخرى يترتب عن خروج النقدية وعادة ما يتنج  

 متاحة مما يؤكد على أن التكلفة تضحية . عنها نقص في االمكانيات ال 
 : لالعتراف بالتضحية البد أن يكون في صورة مبلغ نقدي معين .  مبلغ نقدي -2
: ليس من المتصور اعتبار تضحية نقدية مالم تتحقق من ورائها منفعة، وفي   تحقيق المنفعة  -3

ها أي منفعة تعتبر  ذلك نميز بين التكلفة والخسارة إذ أن التضحية النقدية التي لن تترتب عن
 خسارة 

: تقسم التكلفة حسب سلوكها الى تكاليف متغير وثابتة ومختلطة، بينما   مسببات التكلفة 1-1-2-2
سلوك التكاليف مرتبط بحجم النشاط، أي أن مقياس النشاط الذي يؤثر على سلوك التكلفة هو ما يطلق  

المصروف، ويعتبر مسبب التكلفة عامال  عليه بمسبب التكلفة، والذي يختلف باختالف نوع النفقة أو 
تفسيريا لتكبد التكاليف، يجب اختيار مسبب التكلفة بشكل دقيق، بحيث تكون درجة العالقة أو االرتباط  

 بينهما كبير جدا ......يمكن تقسيم مسببات التكلفة إلى :
بعا لتكرار : وفق هذا النوع يتم التحميل التكلفة على السلع والخدمات، ت مسببات العمليات -1

العمليات التي تستفيد منها السلعة أو الخدمة، وعلى الرغم من سهولة وبساطة هذا األسلوب إال  
 انه يؤخذ عليه عدم الدقة في عملية التحميل في غالب األحيان . 

: طبقا لهذا النوع يتم تحميل الوحدات المنتجة بالنفقات المعينة، بناء   مسببات الفترة المستغرقة -2
رة الالزمة التي استغرقتها عملية االنتاج او االستفادة من الخدمة، ويعتبر هذا النوع أكثر  على الفت 

 دقة من االسلوب السابق . 
: طبقا لهذا النوع يتم تحميل المنتج او الخدمة بالتكاليف الفعلية التي   مسببات االستعمال الفعلي -3

أنفقت عليه، وهذا االسلوب هو أفضل االساليب الثالثة، إال أنه يحتاج الى تكلفة وجهد كبير  
لتحديد التكاليف الفعلية المنفقة على كل سلعة أو خدمة مقدمة، ويمكن استخدام أي نوع من أنواع  

 ة الثالثة لتوزيع معظم المصاريف غير المباشرة . مسببات التكلف
 

 .27.26زعرور نعيمة، مرجع سابق، ص .ص.  1
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 :  تبويب التكاليف  1-1-3
 يتم تبويب وتصنيف التكاليف  تصنيفات مختلفة وذلك الختالف االسس المعتمدة والغرض منها .      

: عملية تجميع حقائق متشابهة تحت عناوين عامة تجمع ببينها صفات وخصائص   تعريف التبويب
تجميع العناصر وفقا لما لها من خصائص ولتحقيق أغراض معينة، بحيث تساعد في  متشابهة، أي : 

تحديد تكلفة السلع أو الخدمات ويستخدم كل منها في أهداف معينة، وهي كذلك تجميع منهجي للعناصر  
 . 1المتشابهة وفقا لخصائصها المشتركة 

يقصد بالتبويب تجميع هذا الكم الكبير من عناصر التكاليف في مجموعات، يوجد ارتباط بينها   
وبين محددات التكلفة، ويستخدم محاسب التكاليف أحد هذه التبويبات أو تركيبة معينة من بينها، بما يخدم  

نصر من  الغرض الذي يقصده، الغرض من هذا التبويب النوعي، هو تحديد وتحليل تكاليف كل ع
عناصر التكاليف على حدة لغرض المقارنة خالل سنوات متتالية لمعرفة االتجاه العام للتكاليف، ودراسة  
ما اذا كانت الزيادة في حجم النشاط تبرر الزيادة في حجم التكاليف، وفضال عن مقارنة االنفاق الفعلي  

سبق لكل عنصر من عناصر  لكل عنصر بما كان يجب انفاقه، وذلك يتطلب بطبيعة الحال تحديد م
  .2التكاليف، بهدف أال يتجاوز االنفاق الفعلي، االنفاق المخطط  

هناك عدة تصنيفات و تبويبات،  ويكون هذا التصنيف وفق عدة اسس، أهمها يمكن التطرق اليها من      
 خالل الشكل التالي : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .28جع سابق، ص زعرور نعيمة ، مر  1

 .80، ص. 2014، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر ،  ادارة التكلفة االستراتيجية مدخل معاصرمكرم عبد المسيح باسيلي،  2
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 تصنيف التكاليف  1-1الشكل رقم 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 .103ص. ، مرجع سابق: ابراهيم براهمية،  المصدر
 

غراض عديدة من بينها تسهيل عملية التسيير والرقابة والتحكم في عناصر  التبويب والتصنيف يتم أل 
 التكلفة، من اجل اداراتها بشكل جيد .

 
 
 

 

 تصنيف التكاليف  

 أو نوعيتصنيف طبيعي 

 تصنيف على اساس عالقتها بالرقابة

   عالقتها بالزمنالتصنيف على أساس 

 التصنيف وفق وحدة القياس  

 التصنيف الوظيفي

 التصنيف وفق اتخاذ القرار 

 االانتاج التصنيف على اساس عالقتها بحجم

 التصنيف على اساس عالقة التكاليف بوحدة المنتج 

 تكلفة العمالة  

 االعباء الصناعية االخرىتكلفة 

 تكلفة المواد 

 التكاليف غير الخاضعة للرقابة 

 التكاليف الخاضعة للرقابة  

 التكاليف المعيارية 

 التكاليف الفعلية  

 التكلفة الكلية  

 التكلفة الوحدوية  

 تكاليف االنتاج 

 تكاليف البيع والتسويق 

 تكاليف ادارية وتمويلية 

 التكلفة التفاضلية  

 التكلفة الفعلية  

 التكلفة الغارقة  

 تكاليف متغيرة 

 تكاليف ثابتة 

 تكاليف مباشرة  

 تكاليف غير مباشرة  
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 إدارة التكلفـــــة :  1-1-4
عنصر مهم وحيوي في المؤسسة، لذلك تهتم بها في العادة وتحرص على ادارتها  تعتبر التكلفة

 والتحكم فيها، من اجل تحقيق اهدافها كالربح والموقع التنافسي . 
 :  من بينها هناك عدة تعاريفالمفهوم :   1-1-4-1
: أساليب وأنشطة المسيرين للتخطيط ومراقبة القرارات قصيرة االجل والقرارات   تعريف ادارة التكلفة-

 . 1طويلة االجل، والتي تؤدي إلى رفع القيمة بالنسبة للعمالء، وتخفيض تكاليف المنتوجات والخدمات
بأنها : عبارة عن مجموعة من االنظمة التي يمارسها المديرون عند التخطيط   عرفت ادارة التكلفة-

 .  2القصير االجل والطويل االجل فضال عن الرقابة على التكاليف 
بأنها فلسفة المنشأة في ادارة جميع مواردها واألنشطة التي تستهلك تلك الموارد من  تعرف ادارة التكلفة-

 .3لظروف التي تسبب وتوجه تلك االنشطة  خالل التركيز على االحداث وا
فيرى بأنها االعمال التي يأخذها المديرون على عاتقهم إلقناع الزبائن مع التركيز   ( Horngren) أما -

 . 4على رقابة وتخفيض التكلفة وبشكل مستمر ومتواصل 
اذا ادارة التكلفة هي جميع االساليب واألنشطة واألنظمة التي يقوم بها المسيرين في االجل القصير  
والطويل، من تخطيط وإدارة ورقابة جميع الموارد واألنشطة التي تستهلك هذه الموارد لتقديم قيمة للعمالء، 

 مع الحرص والتركيز على تخفيض التكلفة بشكل مستمر ومراقباتها  
 اهداف وخصائص ادارة التكلفة : 1-1-4-2
 : 5  هناك مجموعة من االهداف الشاملة إلدارة التكلفة وهيأهداف ادارة التكلفة :  1-1-4-2-1

 تصميم نظام فعال إلدارة التكلفة لكي يطابق البيئة الداخلية للمؤسسة وهياكل التكلفة المحددة فيها  ✓
 تحديد اولويات استهالك الموارد . ✓
االستجابة لمتطلبات الربح الضروري من خالل تنظيم العمل والعاملين وسلوكيات الصرف مع  ✓

 االستراتيجية التنظيمية لتحقيق االهداف المرسومة .
 

 .254صالح سميرة شهرزاد، مسكين الحاج، مرجع سابق، ص.  1
دراسة -القرارات في شركة قطاع الخدمات الفلسطينية في قطاع غزةاالدارة االستراتبجبة للتكلفة ودورها في اتخاذ صباح فوزب ديب صالح،  2

 .28، ص. 2014، ماجستير، الجامعة االسالمبة غزة، فلسطين، ميدانبة
 .359، ص. 2008، الطبعة الثانية، دار الحامد للتوزيع والنشر، االردن، محاسبة التكاليف المتقدمة قضايا معاصرةاسماعيل يحي التكريثي،  3
 . 360رجع، ص نفس الم 4

، العراق، مجلة التفني، ادارة وتخفيض التكلفة باستخدام سلسلة القيمة دراسة حالة في الشركة  العامة للصناعات االنشائيةزينب جبار يوسف،  5
 .60، ص. 2009، 22، العدد 5مجلد 
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 تحديد تكلفة االنشطة الهامة، لتحديد كفاءة وفاعلية أداء االنشطة . ✓
 تحديد وتقييم االنشطة الجديدة التي تستطيع تحسين االداء المستقبلي .  ✓

 : 1 : تشتمل ادارة التكلفة على عدة خصائص منهاخصائص ادارة التكلفة 1-1-4-2-2
فعليا وانها تحقق أو تنحرف عن أهداف وخطط  تساعد في التعرف على كيفية استخدام الموارد  ✓

 االدارة .
تساعد في توزيع المصادر وتخصيصها بحيث تستطيع أن تخدم االهداف االستراتيجية لالدارة وأن   ✓

عدم تنفيذ عمليات الموازنة والتخطيط االستراتيجي وعدم استخدام الموارد بالشكل المطلوب يؤدي الى 
 االنفاق الزائد .

حليل والبحث في المجاالت المشكوك فيها لالداء المرتبط بزبائن معينين وخطوط  تساعد في الت ✓
 المنتوج وقطاعات السوق .

تساعد في االشارة الى التوقعات الخاصة باهداف التكلفة و تحدد االفراد المسؤولين عن تحقيق تلك  ✓
 االهداف . 

: لقد عرفت ادارة التكاليف تطورات خالل الزمن استجابة   مراحل تطور نظام التكاليف 1-1-4-3
 : 2أربع مراحل أساسية لهذه التطورات هي   Robert aplanKللظروف المحيطة والتغيرات البيئية، وحدد 

: لقد كانت ادارة التكاليف تمثل نظاما يقدم التقارير عن صفة ما، او نشاط محدد   المرحلة االولى-
 ن أجل إعداد التقارير المتعلقة باحتساب تكلفة االنتاج .وتسجيل المعامالت، م

: في هذه المرحلة كانت ادارة التكاليف تركز على اعداد التقرير المالي الذي يقدم  المرحلة الثانية-
للجهات الخارجية، ويكون الهدف منه الحصول على تقارير مالية موثوق منها تكون الفائدة من نظام ادارة  

 ة نوعا ما ومفيدة بهذه النوعية من التقارير .التكاليف محدد 
: في هذه المرحلة تطور نظام االدارة و أصبح يقوم بعملية تشغيل البيانات وتقديمها في  المرحلة الثالثة-

شكل معلومات اكثر مالئمة وتقة لصنع القرارات وبذلك تعتبر المعلومات الخاصة بادارة التكاليف  
 وف اتخاذ القرار .معلومات متطورة ومناسبة لظر 

 
 . 60، ص.مرجع سابقزينب جبار يوسف،  1

 .256.255ص.ص. ، مرجع سابقصالح سميرة شهرزاد، مسكين الحاج،  2
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: وهي المرحلة التي أصبحت المعلومة الخاصة بهذه اإلدارة تمثل جزءا من النظام   المرحلة الرابعة-
 المالي والتقني بأكمله داخل نشاط المؤسسة . 

وتركز المرحلتان االولى والثانية على عمل المحاسب االداري ودوره في اعداد التقارير، فيما تحول 
هذا الدور في المرحلة الثالثة الى السيطرة التشغيلية، أما المرحلة الرابعة فقد أشارت الى كون المحاسب  

ريكا في انجاز االعمال، من  االداري جزء من اإلدارة، وليس معدا للتقارير فقط، وذلك من خالل وصفه ش
 .1خالل مهارته في تحديد وتلخيص وتسجيل العوامل الحرجة لتحقيق نجاح المؤسسة  

 
 تطبيقات واهتمامات إدارة التكلفة :  1-1-5
توجد ثالث خصائص إلدارة التكاليف يمكن تطبيقها بشكل واسع  تطبيقات ادارة التكلفة :  1-1-5-1

 :  2وتتمثل في ما يأتي 
حساب تكلفة المنتجات والخدمات ووحدات حساب التكلفة االخرى : يقوم نظام محاسبة التكاليف   ✓

بتتبع التكاليف المباشرة وتخصيص التكاليف غير المباشرة للمنتجات من اجل تقديمها للمديرين  
لغرض استخدامها في صياغة اإلستراتيجيات، وانجاز عملية التسعير، وتحديد مزيج المنتج،  

 ذ قرارات ادارة التكلفة .واتخا
الحصول على المعلومات ألغراض التخطيط والسيطرة، وتقييم األداء : تستخدم الموازنة بشكل   ✓

واسع كأداة في عملية التخطيط والسيطرة، إذ تقوم الموازنة بتوجيه المديرين للنظر الى األمام  
، ولتوفير موازنة مرجعية  ولترجمة االستراتيجية الى خطط، وللتنسيق واالتصال داخل المؤسسة

 ألغراض تقييم االداء .
تحليل المعلومات ذات الصلة بصناعة القرارات : عندما يتم صناعة القرارات المتعلقة بتصميم   ✓

االستراتيجية وتنفيذها، فان على المديرين ادارك نوع التكاليف واإليرادات التي يجب أن يهتموا  
يفترض تجاهلها، ويقوم المحاسبون االداريون بمساعدة   بها، وما هي التكاليف واإليرادات التي

المديرين في تحديد نوعية المعلومات ذات الصلة بموضوع القرار، وماهية المعلومات التي ال  
  .  ترتبط به

 
 .354حيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص.  1
 . 354ص.  نفس المرجع، 2
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: كان اهتمام االدارة التقليدية منصب على تخفيض التكلفة   دارة التكلفة التقليديةاهتمامات إ 1-1-5-2
بالتركيز على الجانب الداخلي فقط، وبسبب ذلك في نهاية القرن العشرين وجدت المؤسسة نفسها أنها لم  

يوضح هذه النتيجة لتركيز نظم ادارة     2-1تعد تستطيع تقرير مستقبلها في االجل الطويل، والشكل رقم 
 : 1ض التكلفة، وذلك على النحو التالي التكلفة على خف

 دارة التكلفة التقليدية . يوضح قوى التغير واهتمامات إ  2-1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، جامعة السودان ، دكتوراة الصناعية اساليب التحليل االستراتيجي ودورها في تخفيض التكاليف في الشركات، محمود عبد هللا جمعة: المصدر
 .153ص.  ، 2015للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 

 

 وعلى العناصر الداخلية فقط.  لفة التقليدية مركز على التكلفة يوضح الشكل أن اهتمام ادارة التك
 

ن مجاراة بيئة االعمال  االنظمة التقليدية ع أن عجز:  المشاكل الناجمة عن االنظمة التقليدية 1-1-6
مام المؤسسة، وبسبب ذلك ظهرت بعض المشاكل التي يمكن ايجازها في ما  الحديثة، أصبح يشكل عائق أ

 :  2يلي   
وقياس تكلفة االنتاج بموضوعية  أن االنظمة التقليدية أصبحت عاجزة عن رقابة العمليات  ✓

 سباب االتية :   لأل

 
 .153محمود عبد هللا جمعة، مرجع سابق، ص 1

، تخصيص التكاليف المبني على االنشطة اسلوب جديد للقياس مقارنة باالنظمة التقليديةمحمد على احمد السيدية، منى سالم حسين المرعي،  2
 .119.118، ص..ص. 2006، 3، العدد 2لد جة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، العراق، الممجل

 

المنافسة   
 العالمية

 طلبات العمالء 

التقدم 
 التكنولوجي

 طلبات المساهمين 

 االهتمامات األساسية إلدارة التكلفة  

 التكلفة  

 متى

 ماذا

 اين

 من

 كيف

 لماذا
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حصرها بالمنتجات التي تجميع االنحرافات بشكل اجمالي على مستوى األقسام، وعدم  •
سببت االنحرافات يؤدي الى عدم اظهار هذه االنحرافات في التقارير المالية الدورية 

 بالشكل الذي يساعد في تصحيح االنحرافات غير المفضلة .
التركيز على النتائج المالية االجمالية، وليس على االنشطة الفعلية التي تسبب هذه  •

 قة لتقييم االقسام في تنفيذ التحسينات التشغيلية . النتائج، يعطي نتيجة غير دقي
بسبب التخصيصات الشاملة للتكاليف فقد أصبحت التقارير الدورية مشوهة، فهي تجعل  •

مدراء األقسام مسؤولين عن انفاق الموارد داخل أقسامهم حتى وإن لم يجر قياسها بشكل  
 المدراء واألقسام .  دقيق، ولهذا فان هذه التخصصات ال توفر أساسا جيدا لتقيم

تعتمد االنظمة التقليدية على بعض المقاييس المرتبطة بالحجم ) مثل ساعات العمل المباشر(  ✓
كقاعدة السترداد التكاليف غير المباشرة، وهي بهذا تفترض أنه عندما يتضاعف عدد الوحدات 

يؤدي الى عدم   المنتجة من منتج معين مثال فان التكلفة المستهلكة في تصنيعها تتضاعف مما
العدالة والتناسب في تحميل المنتجات المختلفة بنصيبها من التكاليف، وبالتالي تسجيل تكلفة  

 منتجات مشوهة وخاصة في الحاالت :                                                                        
 اختالف الحجوم االنتاجية للمنتجات .  •

 يعية للمنتجات .تنوع االحجام الطب  •
 تنوع درجة التعقيد في تصنيع المنتجات . •

النتيجة( باعتبارها أفضل المعايير التي  -لقد تحدثت المؤلفات االكاديمية كثيرا عن عالقة ) السبب  ✓
يجب أن تعكس استخدام معدالت تحميل مناسبة لتخصيص التكاليف غير المباشرة للمنتجات، إال  

فقط على بعض االسس المرتبطة بالحجم، االمر الذي يؤدي غالبا  أن االنظمة التقليدية اعتمدت 
الى تكلفة منتوج مضللة وغير واضحة، إن هذا النظام يتناقض مع رغبة االدارة في تحديد العالقة 
بين االسباب وبين النتائج بشكل مفصل ودقيق، وذلك لغرض تحقيق ادارة أفضل لألنشطة  

 .والحصول على قرارات اقتصادية حكيمة 
إن تضمين التكلفة غير المباشرة للمخزون تشجع على زيادة المخزون وليس إنقاصه، وهذا غير  ✓

 . ( JITمناسب للشركات التي ترغب في تبني االنظمة الحديثة مثل )
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دارة في اآلونة األخيرة، هي عملية تخفيض األنشطة  هم األولويات التي ركزت عليها اإلإن من أ  ✓
نشطة ذات يف حقيقية، اذ أنه يمكن تخفيض األولى باتجاه توفير تكالبدقة، حيث تعد الخطوة األ

 التكاليف العالية والتي ال تضيف قيمة للمنتجات . 
إن تكاثر خطوط المنتجات وقنوات التوزيع، وتضاؤل العمل المباشر، وازدياد المصاريف التي   ✓

 يبرر بقاء استخدام  تغطي الخدمات الصناعية وخدمات التصنيع والتسويق والهندسة وغيرها، ال 
خاصة في ظل انخفاض تكلفة   (التي وضعت لظروف مغايرة وأكثر بساطة  )االنظمة التقليدية 

تكنولوجيا المعلومات، كما أن ذلك يمكن أن يكون خطرا في ظل المنافسة العالية الشديدة  
مرا حاسما في  مات الدقيقة عن تكلفة المنتوج أوتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي جعلت المعلو 

 نجاح المنافسة . 

هة التغييرات والتطورات البيئية، دفع بالباحثين الى بسبب عدم قدرة ادارة التكلفة التقليدية على مجاب
دارة التكلفة، أي تحول دور ادارة التكلفة من الدور التقليدي  يل التفكير للمدخل االستراتيجي إلالتوجه وتحو 

 . تشغيلية، الى االهتمام بالتمركز االستراتيجي للمؤسسة ككلفي حساب تكلفة المنتجات والسيطرة ال
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  ة :ــــة لتكلفـــــستراتيجيإلدارة اإلاالمبحث الثاني : 
إن المدخل اإلستراتيجي إلدارة التكلفة أحد التطبيقات الحديثة، الذي يعتمد على تحليل التكلفة حيث 
 يضع هذه التحليالت في اطار واسع، من أجل استخدام معلوماتها في صياغة وتطوير استراتيجيات افضل 

 
 هناك عدة تعاريف من بينها :    : اإلدارة اإلستراتيجيـــــة لتكلفــــة مفهوم   1-2-1 
: بأنها عملية اعداد المعلومات المتعلقة بإدارة التكلفة لغرض  تعرف اإلدارة االستراتيجية التكلفة-

 . 1استخدامها في تسهيل الوظيفة االدارية الرئيسية والتي تتمثل باإلدارة اإلستراتيجية  
التحليل اإلستراتيجي للتكاليف بأنه االستخدام    Vijay Govindarjan et John K. Shankعرف -

اإلدارة   اإلداري لمعلومات التكاليف، بشكل يرتبط ارتبطا مباشرا بمرحلة أكثر من المراحل األربع لدورة
اإلستراتيجية في المؤسسة، وهذا االرتباط هو ما يميز التحليل االستراتيجي للتكلفة عن بقية األساليب  

 سبة اإلدارية، كما أشار انه يقوم على دمج ثالثة أنواع من التحليل هي : التقليدية لنظم المحا 
 تحليل سلسلة القيمة   •
 تحليل الموقف االستراتيجي   •
  .2تحليل العوامل المحددة )محركات ( للتكاليف   •

بأنه فهم وتحليل التكلفة الخاصة بالمؤسسة ومقارنتها بتكلفة   Strickland et Thompsonبينما عرفه -
 .3المنافسين أي محاولة تحديد الموقف التكاليفي للمؤسسة مقارنة بالمنافسين  

بأنها : اإلدارة التي تعمل من منظور فكري وإداري وسلوكي متطور، بقصد تقديم منتج بمواصفات   تعرف-
وخصائص وجودة تلبي رغبات المستهلكين المتجددة، بصفة مستمرة و بتكلفة اقل و بأسعار تنافسية  

لقيمة وتحليل  اعتمادا على أساليب فنية وأدوات متطورة، مثل تحليل التكلفة على اساس االنشطة وهندسة ا
 . 4القيمة  

 
  . 352حيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص .  1
العلوم االقتصادية وعلوم مجلة ، مدخل التكلفة المستهدفة كأداة لالدارة االستراتيجية للتكلفة ودورها في تحقيق المركز التنافسيذوادي مهيدي،  2

 .206، ص. 2009، 9، الجزائر، العدد التسيير
 .206ذوادي مهيدي، مرجع سابق، ص.  3
 .206نفس مرجع، ص.  4
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: بأنها عملية يتم من خاللها تتبع التكلفة فيها على مدار حياة المنتج   تعريف ادارة التكلفة االستراتيجية-
بجميع مراحلها للوصول بالتكلفة الى ادنى حد، مع االخذ بعين االعتبار تحليل عناصر البيئة الداخلية  

)خدمات( بمواصفات وخصائص تلبي احتياجات العمالء، وذلك والخارجية للؤسسة، بهدف تقديم منتجات 
باستخدام ادوات وأساليب فنية لتتبع التكلفة والتحكم فيها، بهدف ايجاد ميزة تنافسية للمؤسسة، وتحسين  

 .  1الوضع االستراتيجي لها 
مات بشأن  : بأنها مجموعة من االدوات لتوليد معلو االدارة االستراتيجية للتكلفة  EL-Dyastyعرف -

التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة في كل من المدى القصير والطويل من اجل مساعدة ادارة المنشاة في  
توليد المنتجات وتقديم الخدمات بأكثر فعالية وكفاءة مقارنة بالمنافسين، وتعتبر ادارة االستراتيجية للتكلفة  

هداف االستراتيجية خالل كافة مراحل االدارة نظام معلومات يتم من خالله توفير معلومات لتحقيق اال
 . 2االستراتيجية 

: هي عملية اعداد المعلومات المتعلقة بإدارة التكلفة لتسهيل الوظيفة   االدارة االستراتيجية للتكلفة
األساسية،  التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة في كل من المدى القصير والطويل، حيث تعمل على تتبع  

لى مدار حياة المنتج للوصول إلى ادني حد، عن طريق تحليل البيئتين الداخلية والخارجية،  التكلفة ع
لتقديم منتجات بمواصفات وخصائص تلبي احتياجات العمالء، تقوم على دمج ثالث انواع من التحليل،  

 . تحليل سلسلة القيمة، تحليل الموقف اإلستراتيجي، وتحليل العوامل المحددة للتكاليف
 
: هناك مجموعة من المبررات التي تدعم االعتماد على   المدخل االستراتيجي إلدارة التكلفة 1-2-2

 :  3المدخل االستراتيجي إلدارة الكلفة هي  
 والتي من أبرزها :  الحاجة لالستجابة للمتغيرات البيئية المعاصرة : -1

 عالمية االعمال وازدياد حدة المنافسة . ✓
 تكنولوجيا المعلومات والصناعة . التقدم في  ✓

 
 باالعتماد على : 1

 .28صباح فوزي ديب صالح، مرجع سابق، ص. --
سية لشركات قطاع الخدمات المدرجة في بورصة مدخل متكامل الدارة التكلفة االستراتيجية لدعم القدرة التنافحمدي شحدة محمود  زعرب،  -

 .40، ص. 2013، العدد االول، 21، فلسطين، المجلد مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية، فلسطين دراسة ميدانية
 .29صباح فوزي ديب صالح، مرجع سابق، ص.  2

 . 363.362اسماعيل يحي التكريثي، مرجع سابق، ص.ص.  3
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 التوجه والتركيز على الزبون . ✓
 التطور في النظم االدارية ونمو المدخل االستراتيجي في االدارة . ✓
 االعتبارات والتطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية . ✓

 حيث ركز هذا المدخل على ما يلي :  قصور المدخل التقليدي إلدارة وتحليل التكلفة 2
 رقابة االنشطة التصنيعية وإهمال أثر األنشطة االخرى .  ✓
 اغفال الترابط بين األنشطة .  ✓
ال يعطي أهمية لتحديد االوضاع التكلفوية للمنافسين حيث يركز على ادارة التكلفة المخططة  ✓

 وتشخيص االنحرافات .

 فركز على :  دارة التكلفة ستراتيجي إلأما المدخل اإل
 ادارة تكلفة العمليات و االنشطة ومقاييس األداء و رضا الزبون. ✓
 تعيين الوضع المالم للتكلفة وبالمقارنة مع المنافسين .  ✓
 تحديد الوسائل التي يمكن للمنشأة بواسطتها دعم ميزتها التنافسية . ✓
مية هدا المدخل تتضح  احتساب تكلفة االستراتيجيات التنافسية التي تنتهجها المنشأة كما أن أه ✓

 من خالل تقديمه المعلومات التي تفيد االدارة في :  

 بيان مدى تحقيق االهداف االستراتيجية .  -1                      

 دعم وحماية الخبرة التنافسية بواسطة استخدام أدوات التحليل االستراتيجي . -2                          

 .  االهتمام بالكفاءة التشغيلية من خالل تقديم المؤشرات المالية والغير المالية-3                         

  هومين االول : يتمثل  في العمليات بان ادارة التكلفة االستراتيجية تعتمد على مف worngويرى 

processes الثاني : في موجهات التكلفة ،cost drivers 1. 
: هنالك تسعة موجهات للتكلفة يجب على المديرين فهمها بشكل  السيطرة على موجهات التكلفة -3

 :  2مناسب وصحيح لكي يحصلوا على مزايا تخفيض التكلفة، ويمكن توضيح ذلك باآلتي 

 
 . 362.361اعيل يحي التكريثي، مرجع سابق، ص. ص. . اسم 1
 .357.356حيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص.ص.  2
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نشطة بكلفة منخفضة  : تنشأ اقتصاديات الحجم في حال امكانية انجاز األ اقتصاديات الحجم ✓
 وبحجم مرتفع، وتوزيع بعض التكاليف التي تؤدي الى تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة .

: تؤدي منحنيات الخبرة والتعلم الى االدخارات الكلفوية من خالل  تأثيرات منحنى التعلم والخبرة ✓
 العاملين للخبرة والمهارة التي تؤدي إلى انجازهم لألعمال بكفاءة . اكتساب 

: تعد من اهم الموجهات التكلفة، ويجب على االدارة   تكلفة المدخالت من المواد الرئيسية ✓
االستراتيجية معالجة هذه الموارد بصورة مناسبة، وتكون تكاليف المدخالت دالة لثالث عوامل  

 لمساومة للمجهزين أي الموردين والمتغيرات المتعلقة بموقع العمل .وهي القوى العاملة وقوة ا
: يمكن تقليص التكاليف الناجمة من  االرتباط مع االنشطة االخرى داخل المنظمة أو الصناعة ✓

 ارتباط أحد االنشطة مع االخرى من خالل التنسيق االفضل والتعاون بين االنشطة .
: تؤدي المشاركة بين خطوط المنتج   رى داخل المنظمةفرص المشاركة مع وحدات األعمال االخ ✓

أو االعمال داخل الشركة بنفس نظم معالجة الطلبية أو نظم الدفع، أو االشتراك في وسائل  
 التوزيع او المرافق االنتاجية الى الحصول على وفورات في التكاليف . 

، سواء مع الموردين أو  : يؤدي التكامل العمودي بشكل كلي أو جزئي منافع التكامل العمودي ✓
 الموزعين الى تالفي القوة التفاوضية لهم ، ومن ثم تحقيق وفورات في التكلفة . 

: يمكن الحصول على وفورات في التكلفة   االعتبارات الزمنية المتعلقة بمزايا المتحرك االول ✓
 ناجمة من تقديم المنتجات قبل المنافسين . 

د الطاقة من موجهات الكلفة المرتفعة نسبة لألنشطة التي  : تع النسبة المئوية للطاقة المستغلة ✓
 تعتمد على التكاليف الثابتة للوحدة، ومن ثم تحقيق وفورات في التكلفة .

: تعد االختيارات اإلستراتيجية والقرارات التشغيلية من   االختيارات االستراتيجية والقرارات التشغيلية ✓
الخدمة  للزبون، وتطوير الخصائص النوعية للمنتج  الموجهات المهمة للتكاليف، ومنها تقديم 

 ...وهكذا .

ستراتيجية لتكلفة يتطلب توافر مجموعة من المستلزمات والخصائص المتمثلة دارة اإلن تحقيق مهام اإلإ     
 : 1في 

 دارة التكلفة بالمرونة والتغير المستمر . إن تتصف أ ✓

 
  . 363اسماعيل يحي التكريثي، سابق مرجع، ص.   1
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ستراتيجيات وهذا يتم باستخدام مؤشرات  لتقييم مدى تنفيد اإلستراتيجي اعتماد أسلوب التحليل اإل ✓
 ومقاييس مالية وغير مالية . 

 وااليرادات . ةكلفتنشطة والد لموجهات األالفهم الجي ✓
ستراتيجية  ركز على مراقبة وتقويم عمليات اإلدارة اإلستراتيجية والتي تاستخدام أنظمة الرقابة اإل ✓

 ولتأكد من تنفيذها بصورة صحيحة . 
 دارية المعاصرة . استخدام األدوات واألساليب الالزمة لالستجابة لالساليب اإل ✓

أصبحت إدارة التكلفة واإليرادات محل اهتمام إدارة   ستراتيجية للتكلفة :راة اإلداهتمامات اإل 1-2-3
االستراتيجية للتكلفة على التكاليف  اإلستراتيجية للتكلفة مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث تركز ادارة 

واإليرادات معا لتحسين االولى وزيادة الثانية، وفي نفس الوقت تحسين معدل اإلنتاج، ورضا المستهلك 
 : 1وتحسين الموقف التنافسي للمنشأة ويوضح ذلك الشكل التالي 

 يوضح قوى التغيير واهتمامات ادارة التكلفة االستراتيجية   3-1شكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .154عبد هللا جمعة، مرجع سابق ، ص. محمود: المصدر 

من خالل الشكل يتضح أن اهتمامات اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة تختلف عن اإلدارة التقليدية للتكلفة  
فبعدما كانت تهتم فقط بالتكلفة وتحليل البيئة الداخلية للمؤسسة، اصبحت تهتم بكل من التكلفة واإليرادات، 

لبيئة الداخلية والخارجية، وذلك من القيمة، المخاطر التي تواجهها، كما اصبحت تركز في التحليل على ا

 
 .153محمود عبد هللا جمعة، مرجع سابق، ص 1

 

 لماذا
 ماذا 

طلبات   متى المنافسة العالمية  
 العمالء

 من 

طلبات  
 المساهمين

التقدم 
 اين كيف التكنولوجي

التكلفة/القيمة/  
االيرادات /  

 المخاطر 

تحسين المواقف  
 االستراتيجي

تحسين 
 االنتاجية  

كسب رضا  
 العمالء 

اقصى ارباح  
 ممكنة 
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اجل تحسين االنتاجية والموقف االستراتيجي، تحقيق اقصى ربح ممكن، كسب رضا العمالء، وهذا ما 
 قادات الموجهة إليها .تيميزها عن االدارة التقليدية، والتي عملت على معالجة ما عجزت عنه وحل االت 

لتكلفة : لالتقليدية دارة إلا و الستراتيجيةا دارةإلاالختالفات بين ا   1-1الجدول رقم   
 لتكلفة  ل التقليديةدارة إلا لتكلفة  ليجية تاالسترا دارة إلا وجه المقارنة 

فحص مساهمة االنشطة والعمليات او  الهدف  
 المنتجات في تحقيق االستراتيجية

قياس تكاليف فعلية ومقارنتها بالتكاليف 
 المعيارية 

 تحليل عوامل داخل المنظمة فقط    تحليل عوامل داخل وخارج المنظمة  النطاق 
 مالية بالدرجة االولى   مالية وغير مالية   طبيعة المدخالت والمخرجات

 تشغيلي قصير االجل استراتيجي طويل االجل  التوجه 
 تتجاهل ظروف المنافسة.  وسيلة  للتعامل مع المنافسة   العالقة مع المنافسة  

تحليل سلسلة القيمة، قياس التكاليف على   ادوات التحليل  
 اساس النشاط، تحليل الميزة .

قياس التكاليف الفعلية ومقارنتها مع 
 التكاليف المعيارية .

 .31ص. ، مرجع سابق، فوزي ديب صالح: صباح  المصدر
 

:  تعتبر بمثابة العوامل ومفاتيح نجاح المدخل اإلستراتيجي  المفاهيم واألفكار اإلدارية الجديدة  1-2-4 
 :   1التي تتمثل في ما يلي 

ساسي إليرادات الشركة ويعد ارضائه من أهم  : العميل هو المصدر األ  األولوية إلرضاء العميل ✓
أصبحت الشركات مطالبة بتحسين مستويات الخدمة مظاهر البيئة التنافسية الحديثة، حيث 

 والمنتجات من حيث التكلفة، الجودة، والتسليم واختيار منتجات جديدة، وتلبية متطلبات العمالء .
: تتنافس الشركات في الوقت الحاضر على أربعة عوامل رئيسة وهي :     عوامل النجاح الرئيسية  ✓

في تقديم منتجات أو خدمات جديدة الى السوق وذلك االبتكار : ويقصد به استمرار الشركة -
بسبب زيادة شدة المنافسة، وسرعة التغير في أذواق ورغبات المستهلكين .                      

الوقت : ويؤثر الوقت على نجاح الشركة من عدة نواحي تشمل السرعة في تطوير وتقديم  –
في تلبية طلبات العمالء .                    منتجات او خدمات جديدة الى السوق، واالستجابة 

الجودة : ويقصد بها مدى توافق المنتجات والخدمات في المواصفات واألداء مع المعايير  –

 
 باالعتماد على : 1
 .23صباح  فوزي ديب صالح، مرجع سابق، ص. -
 .129.128مكرم عبد المسيح باسيلي، مرجع سابق، ص.  -
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والمتطلبات المحددة لها مقدما حيث يتطلع العميل االن الى جودة أعلى في المنتجات والخدمات 
 موقف التنافسي لمعظم الشركات .التكلفة : وهي من العوامل الحاسمة في تحديد ال–
: هي مجموعة الوظائف المتتالية التي تضيف قيمة الى المنتجات أو الخدمات، سلسلة القيمة  ✓

 بداية من المواد االولية و حتى االستعمال النهائي للمنتج أو الخدمة المقدمة للعميل .
هما : البيئة الداخلية وتشمل  : يعمل المديرون في بيئتين و التركيز المزدوج الداخلي / الخارجي  ✓

النواحي المادية والبشرية والمعلوماتية في الشركة، وأما البيئة الخارجية فتشمل العمالء، 
 والمنافسين، والموردين، والجهات المعنية . 

: هو اجراء مقارنة بين أداء المنافسين االفضل في السوق، وأيضا مقارنة التحسين المستمر  ✓
 مع افضل مستويات االداء في الشركة . المنتجات او الخدمات 

 االفكار والمفاهيم االدارية المتطورة  . 4-1الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

  .24، ص. ، مرجع سابقصباح فوزي ديب صالح:  المصدر

 
يسعى مدخل اإلدارة االستراتيجية للتكلفة الى تحقيق   اهداف اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة : 1-2-5

 .  1مجموعة من االهداف التالية وهي 
التركيز على البيئة الخارجية والتفاعل معها لتحديد رغبات العمالء المتجددة واالستجابة لها،   ✓

وزيادة  ومراقبة اداء ادارة التكلفة في المنشآت األخرى بهدف التصدي لمواجهة تهديدات المنافسين
 االنتاجية .

 
 .32صباح فوزي ديب صالح، مرجع سابق، ص.  1

 عوامل النجاح الرئيسية :  
الجودة       -2االبتكار   -1

 التكلفة  -4الوقت    -3

 تحليل سلسلة القيمة  

االلوية االولى  
 ارضاء العميل  

التركيز المزدوج  
 الداخلي/الخارجي  

 التحسين المستمر  
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التركيز على مفهوم تحليل سلسلة القيمة من خالل تحسين االنشطة االستراتيجية للمنشأة، حيث   ✓
يقدم هذا المفهوم فهما اوسع إلدارة التكلفة العتماده على البعد االستراتيجي للتكلفة، ويؤدي تحليل 

 وتحقيق ميزة تنافسية . سلسلة القيمة الى تحسين الربحية وتخفيض التكلفة 
 التركيز على كسب رضاء العمالء، وتحقيق زيادة في االرباح وتعظيم القدرة التنافسية للمنشأة . ✓
تفعيل دور االدارة العليا في تدعيم ومساندة تحقيق االهداف االستراتيجية المرغوبة لتحسين الوضع   ✓

 االستراتيجي للمنشأة . 

   1  باالضافة الي 

الجيد للعوامل اإلستراتيجية، أي تحليل البيئتين الداخلية والخارجية من اجل اتخاذ قرارات إلدراك  ✓
بخصوص محركات تكلفة معينة وسلسلة قيمة داخلية معينة لوضع المنظمة في سلسلة قيمة أكبر 
تمتد من المواد الخام حتى المستهلك النهائي، وبما يمكن المؤسسة من بناء خطط واستراتيجيات  

 ل سليم وتحقيق مزايا مالية وتنافسية في االجلين القصير والطويل .بشك
توفير اطار مالئم لتخصيص الموارد بين األنشطة، وهو ما يتطلب تحديد أنشطة القيمة داخل  ✓

 المؤسسة وخارجها وقياس عائد كل منها . 
  تحديد مصادر الربحية ) منتجات، خطوط انتاج، عمالء( وذلك عن طريق قياس التكلفة  ✓

 االستراتيجية للوحدات وتحديد الربحية .
 اكتشاف فرص التحسين المستمر الممكنة .  ✓

هناك عدة اختالفات بين المدخلين  : مقارنة بين المداخل التقليدية والمداخل الحديثة للتكلفة  1-2-6
 ومن عدة جوانب من بينها : 

واء بينما يركز المدخل يركز المدخل الحديث على المقاييس المالية وغير المالية على حد س ✓
 التقليدي على المقاييس المالية .

يهدف المدخل الحديث الى عملية التحسين والتطوير لتخفيض التكلفة وتقديم منتجات )خدمات(  ✓
متميزة بمعنى أن المدخل الحديث ال يكتفي بالوصول الى الهدف وتحقيقه و انما يعمل دائما 

بينما المدخل التقليدي يسعى دائما لتحقيق الهدف وعدم باستمرار على عملية التحسين والتطوير 
 تجاوزه . 
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 يهتم المدخل الحديث بتحليل تكاليف الجودة في حين المدخل التقليدي يتجاهل تحليلها . ✓
المدخل الحديث قادر على ضبط الجودة ورقابتها خالل فترات مالية متتالية بينما المدخل التقليدي   ✓

 الوجه المطلوب .غير قادر على ضبطها على 
المدخل الحديث يتبنى معايير بحيث تكون نسبة االنتاج المعيب تبلغ صفرا أما في المدخل  ✓

التقليدي ونظرا العتماده على معايير التي تسمح بوجود نسبة تلف مسموح به وتحميل تكلفته على  
 االنتاج الجيد فان ذلك يؤثر سلبا على تكلفة المنتج . 

على نظرية التكليف الكلية في تحميل التكاليف غير المباشرة ومن ثم عدم   يعتمد المدخل التقليدي ✓
تجنب االنحرافات الحجم المناسب مما يؤثر على تكلفة المنتجات يتم التركيز على وقت االنتاج  
بغض النظر عما اذا كان االنتاج مطابقا أو غير مطابق لمواصفات المعيارية وهذا من شأنه أن  

المتميز للجودة بينما في المدخل الحديث فان عملية استيعاب التكلفة غير  يؤثر على المستوى 
 المباشرة ليست الهدف األساس وبالتالي أصبح تحليل االنحرافات قليل األهمية وفقا لهذا المدخل .

يركز المدخل التقليدي فقط على المعلومات الخاصة بالنتائج المالية بينما يركز المدخل الحديث  ✓
 ج غير المالية باالضافة الى تركيزه على المعلومات المالية .على النتائ 

المدخل الحديث أكثر موضوعية من المدخل التقليدي بسبب المنهج العلمي في تحديد األهمية   ✓
 النسبية للمعايير والمؤشرات المستخدمة .

فة والتحكم في  المدخل التقليدي ال يتالءم مع البيئة الصناعية الحالية ألنها تحاول مراقبة التكل ✓
الجودة بعد االنتهاء من انتاج المنتج، كما تحاول الوصول الى نقطة توازن مؤقتة وتركز داخليا  
على الكفاءة وحل المشاكل بأسلوب تراكمي وليس بأسلوب شامل، بينما يركز المدخل الحديث 

مل المتكاملة  على األسلوب الشمولي لحل المشاكل بحيث يكون التركيز داخليا على بناء فرق الع 
المكونة من ممثلين للوظائف المختلفة بالشركة ويساعد ذلك في معالجة المشكلة من وجهات نظر 
مختلفة، وحلها بصورة جذرية وشاملة، كما يلزم أيضا التركيز خارجيا على بناء عالقات طويلة 

نظر  االجل مع الموردين والعمالء وغيرهم من الشركات ذات الصلة حتى يمكن خلق وجهة 
 .1مشتركة لحل المشاكل 
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المدخل التقليدي يركز على انحراف السعر والسعي وراء العروض المنخفضة االسعار دون  ✓
الجودة بينما المدخل الحديث على االثر الكلي لعملية التوريد وعلى تخفيض اجمالي تكلفة المواد 

 . 1المشتراة وبجودة مرتفعة  

اهم اوجه االختالف بين المنهج التقليدي للتكلفة والمنهج الحديث المتمثل في االدارة   Shankبين 
 : 2  االستراتيجية للتكلفة كما يلي

يهدف المنهج التقليدي للتكلفة الرقابة على التكاليف االنتاج لمنع االسراف في كافة االنشطة   ✓
االستراتيجية للتكلفة بتحقيق سياسة الخلو التام  باستخدام مؤشرات مالية، في حين تهدف اإلدارة 

 من العيوب .
تحليل التباين في المنهج التقليدي للتكلفة قائم عل السعر والحجم، بينما تهتم االدارة االستراتيجية   ✓

 للتكلفة بالمورد الذي يمكن الوثوق به من حيث )الموعد، الكمية، الجودة، الشراء الفوري( .
دي مدى على المقاييس المالية بينما المنهج الحديث يركز على المقاييس غير  يشدد المنهج التقلي ✓

 المالية .
ال يتتبع المنهج التقليدي مدى قبول العميل للمنتج ولكن االدارة االستراتيجية للتكلفة يركز على   ✓

التحسين المستمر لمواكبة تحقيق الرضا، وليس هناك قياس وتحليل لتكاليف الجودة في المنهج  
 لتقليدي للتكلفة، بينما تعتبر تكاليف الجودة بمثابة اداة تشخيصية ورقابية إلدارة المنشأة .ا

 
 
 

 

 

 
 

الندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في  ، مدخل متكامل الدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات الصناعيةفؤاد احمد محمدد العفيري،  1
 .16.15، ص.ص. 2010ماي  19-18، السعودية، المملكة العربية السعودية

 .31.30صباح فوزي ديب صالح، مرجع سابق، ص. 2
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 مقارنة بين المداخل التقليدية والمداخل الحديثة الدارة التكلفة  2  -1الجدول  رقم 
 المداخل الحديثة للتكلفة   المداخل التقليدية للتكلفة  

تتميز بمحدودية انتقال صالحة أكثر في حاالت بيئة -1
السلع رؤوس االموال بين الدول، فرض اسعار ادارية، سيادة  
اقتصاديات الحجم، أي انتاج أكبر قدر ممكن من المنتجات 

 والطول فترة ممكنة مع ثبات المواصفات .

تتكيف مع ظروف بيئة تتميز بالتغير السريع وشدة -1
ة قصيرة المنافسة، وعليه مع حالة منتجات ذات دورة حيا

 نسبيا .

 صالحة في حالة منتجات مختلفة . -2 صالحة في حالة نمطية االنتاج .-2
 سعر البيع المستهدف هو الذي يحدد التكلفة . -3 سعر البيع يتحدد في ضوء التكاليف .-3
ة الى مستوى معين يعتبر مقبوال الهدف هو خفض التكلف-4

                                  
 هو التخفيض المستمر للتكلفة . الهذف -4

تهمل عناصر تكاليف بالغة األهمية أو تعالجها بطرق -5
حكمية مثل بحوث التطوير، التصميم، اعادة الهيكلة  

 والتنظيم وخدمات ما بعد البيع .

له   األولى   يتم التركيز على تكاليف المنتج منذ المراحل-5
 خاصة مرحلة التصميم .  

تباط الموجودة بين اقسام المؤسسة  ال تأخذ عالقة االر -6
 وبين األنشطة بعين االعتبار .

تأخذ بأساليب متطورة في ادارة التكلفة تأخذ بعين -6
االعتبار تلك العالقات كسالسل القيمة، وهندسة القيمة، 

الجودة، مع ضرورة تنمية روح العمل –ومصفوفة الوظائف 
 الجماعي . 

مهملة العزامل  تركز على ما يجري داخل المؤسسة، -7
 خارجية مهمة كالعالقة مع الموردين والمنافسين . 

        تاخذ عناصر كل من البيئتين الداخلية والخارجية -7
 بعين االعتبار . (عمالء، موردين، منافسون ....  )

تركز على الرقابة على التكاليف أي أن التحليل ينصب  -8
مع اقتصاره على العناصر الثالثة   )على قياس االنحرافات 

المعروفة : مواد، يد عاملة ومصاريف، واهمال التغير 
 ( النسبي في أهمية كل عنصر 

تتوجه الى االنشطة المسببة لتلك التكاليف أي الى  -8
 حرافات .المتغيرات التي ادت لتلك االن

ال تخدم أغراض التحليل االستراتيجي العتمادها على -9
 متغير رئيسي في تفسير سلوك التكاليف وهو حجم النشاط . 

تعتبر االدارة االستراتيجية أن التكلفة هي دالة الختبارات -9
 المؤسسة . 

قيمة المضافة ال توجد بها  في ظل هذه المداخل فان ال -10 تعتمد بصفة أساسية على مفهوم القيمة المضافة . -10
 اال في نطاق ضيق ومحدود . 
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التغييرات التي حدثت في بيئة  العوامل التي ساعدت على نشأة وتطوير أدوات إدارة التكاليف :  1-2-7
توليد ونشأة ادوات اإلدارة  العمل وفي النظام االقتصادي ككل خالل السنوات الماضية كانت سببا في 

 :  1اإلستراتيجية للتكلفة المعروفة حاليا، تتمثل هذه العوامل في ما يلي 
: اتاح التطور الكبير في نظم النقل واالتصاالت اسواقا عالمية للعديد من   المنافسة العالمية -1

الشركات الصناعية والخدمية..... ان التطور الكبير في نظم المواصالت واالتصاالت باالضافة الى  
ارتفاع مستوى جودة المنتجات قد أدى الى انخفاض االسعار وعظم أهمية السبق في الوصول الى 

نب الشركات المتنافسة . ان البيئة التنافسية الجديدة خلقت طلبا متزايدا ليس فقط على  العمالء من جا
معلومات التكاليف وإنما زادت أهمية المعلومة التكاليفية االكثر دقة،  فالمعلومات التكاليفية تلعب دورا  

 حيويا في تخفيض التكاليف، تحسين اإلنتاجية وتحسين الربحية . 
: في الوقت الذي تضاءلت فيه أهمية الصناعات التقليدية، زادت اهمية    تنمو صناعة الخدما-2

صناعة الخدمات في النظام االقتصادي، فقطاع الخدمات االن يشكل ما يقرب من ثالثة ارباع  
االقتصاد األمريكي، حيث يستأثر بثالث ارباع قوة العمل في االقتصاد األمريكي، فالعديد من  

ت المحاسبة، النقل، والخدمات الطبية يتم تصديرها، ويتوقع الخبراء أن  الخدمات ومن بينها خدما 
قطاع الخدمات سوف يستمر في التوسع والزيادة في الحجم واألهمية وذلك بسبب استمرار نمو  

 االنتاجية في قطاع الخدمات .
لسلكية ان تحرر العديد من الخدمات من القيود الجمركية مثل قطاعات النقل الجوي واالتصاالت ا

والالسلكية وتحرر خدمات المنافع العامة في الوقت الحار من القيود الحكومية قد زاد من شدة  
المنافسة في صناعة الخدمات . فالعديد من المنظمات الخدمية االن تتصارع من أجل البقاء، االمر 

ة ألغراض  الذي زاد من وعي مدري هذه الشركات بأهمية االعتماد على معلومات تكاليفية دقيق
التخطيط، الرقابة، التطوير المستمر وصنع القرارات . وهكذا فان التغير في قطاع الخدمات قد أدى 

 الى زيادة الطلب على معلومات جديدة ومالئمة إلدارة التكلفة .
التطور : شهدت تكنولوجيا المعلومات ثالث تطورات جوهرية :  التطور في تكنولوجيا المعلومات-3

فمع ظهور  دة مستوى االلية والتكامل مرتبطة بالتطبيقات المتكاملة للحاسب اآللي،االول : زيا

 
، االعمال في مواجهة تحديات العولمةاطار اجرائي لتكامل أساليب ادارة التكلفة لتدعيم القدرة التنافسية لمنظمات على مجاهد احمد السيد،  1
 14.8، ص. ص2006جويلية  29-28، مصر، لمؤتمر العلمي السادس بعنوان : تعزيز القدرة التنافسية االستراتيجيات والسياسات و االلياتا

 بتصرف
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التطور الصناعات األتوماتيكية تم استخدام الحاسب االلي في مراقبة العمليات والتحكم فيها،.... 
الثاني : يتمثل التطور الرئيسي الثاني في توافر االدوات المطلوبة لالستفادة من التطور في  

: مثل توفر الحاسبات الشخصية،......االمر الذي يسمح للمديرين بالوصول   لوجيا المعلوماتتكنو 
الى المعلومات بشكل اسرع ويمكنهم من عمل ما يحتاجون اليه من تحليالت  وإعداد ما يشاؤن  من  

 تقارير . 
باستخدام   : ظهور التجارة االلكترونية وهي شكل من االنشطة التجارية التي تتم التطور الثالث

تكنولوجيا المعلومات واالتصال مثل التجارة عبر االنترنيت ...فإجراء العمليات التجارية عبر االنترنت 
تسمح للشركة بالعمل في شكل منظمة افتراضية، االمر الذي يقلل من التكاليف الثابتة، اما التبادل 

ب... كما ان االشتراك في  االلكتروني للبيانات فيتضمن تبادل المستندات بين اجهزة الحاسو 
المعلومات بين الشركاء في التجارة يقلل التكاليف ويحسن العالقات مع العمالء االمر الذي يؤدي الى 

 تقوية المركز التنافسي . 
: سمحت مداخل ادارة العمليات الصناعية الحديثة مثل نظريات   التطورات في البيئة الصناعية-4

للشركات بزيادة مستوى الجودة وتقليل المخزون  JITوقت المحدد القيود والشراء واالنتاج في ال
والتخلص من الفاقد وتخفيض التكاليف، كما ساهمت نظم التصنيع االلية في التوصل الى نفس  
النتائج، وقد كان للتطور في تكنولوجيا التصنيع  والعمليات وفي ممارسات ادارة التكلفة اثار جوهرية  

ت، نظم الرقابة ، التخصيص، إدارة المخزون، هيكل التكاليف، الموزنات  على نظم تكاليف المنتجا
 الرأسمالية، التكاليف المتغيرة والعديد من الممارسات المحاسبية االخرى . 

: تركز الشركات على تقديم قيمة لعمالئها بهدف تحقيق ميزة تنافسية .حيث   التركيز على العمالء-5
سلة القيم الخاصة بالمنشأة على أنها مجموعة االنشطة المطلوبة  ينظر المحاسبون والمديرون الى سل

لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق أو تقديم المنتجات والخدمات الى العمالء .... فالعمالء االن يعتبرون  
عملية تسليم المنتج أو الخدمة جزء من المنتج، وان على الشركات ان تتنافس ليس فقط على اساس 

ي، ولكن ايضا في شكل سرعة التسليم واالستجابة لطلبات العمالء، وال يقتصر  تكنولوجي أو صناع 
مفهوم العميل على العمالء الخارجيين الذين يستخدمون منتجات الشركة أو يستفيدون من خدماتها  

 ولكن يمتد مفهوم العميل ليشمل عمالء من داخل الشركة أيضا .  
كاليف اإلنتاج يتم االرتباط بها خالل مرحلة تطوير : ان نسبة كبيرة من ت تطوير منتجات جديدة-6

وتصميم المنتجات الجديدة واثار قرارات تطوير المنتج على اجزاء سلسلة القيم في الشركة باتت  
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واضحة بشكل كبير . ونتج عن ذلك طلب على اجراءات أكثر تعقيدا الدارة التكلفة المرتبطة بتطور  
 لمستهدفة، واإلدارة على اساس األنشطة ( . منتج جديد ) مثل اجراءات التكلفة ا

والتخلص من  Continuous Improvementيعتبر التحسين المستمر  TQM إدارة الجودة الشاملة-7
الفاقد مبدأين اساسيين يحكمان حالة التميز الصناعي . والتميز في أداء العمليات الصناعية يعتبر  
مفتاح البقاء في بيئة المنافسة العالمية السائدة اليوم، إن تقديم المنتجات والخدمات التي تؤدي فعال 

-Worldة للمنظمات المصنفة عالميا طبقا للمواصفات وبدون فاقد ـأو تالف تعد من األهداف األساسي 

Class-Companies   لقد حلت فلسفة ادارة الجودة الشاملة التي يسعى من خاللها المديرون الى .
خلق بيئة تمكن المؤسسات من تقديم منتجات وخدمات خالية العيوب، محل اتجاهات الجودة المقبولة 

صناعة الخدمات كما هي مطبقة في   في الماضي، ولقد تم تطبيق فلسفة الجودة الشاملة على
الشركات التي تقدم منتجات أو سلع، ان تبني هدف التحسين المستمر للجودة يحمل في طياته وعودا 

 بمنافع كثيرة لعل من بينها االحتفاظ بالعمالء الحالين وكسب عمالء جدد وزيادة االرباح  .
ا في كل مراحل سلسلة القيم، فيمكن  : يعتبر الوقت عنصرا حيوي الوقت كأحد عناصر المنافسة-8

للشركات تخفيض الوقت عن طريق إعادة تصميم المنتجات والعمليات من خالل استبعاد األنشطة  
التي ال تضيف قيمة، ويمكن للشركات تخفيض الوقت الذي يستنفذ في تسليم المنتجات او تقديم  

ر التكنولوجي في العديد من الصناعات  الخدمات ... يرتبط الوقت مع دورة حياة المنتج، فمعدل التطو 
قد زاد ودورة حياة المنتجات قد قصرت، وعلى المديرين ان يكونوا قادرين على االستجابة السريعة  
للتغيرات في ظروف السوق، والمعلومات التي تساعدهم على تحقيق هذا الهدف يجب ان تكون  

تزيد موازنة تطوير منتج جديد بنسبة   انه من االفضل ان HPمتوفرة، لقد وجدت شركة هيولت بكرد 
% على ان تتاخر لمدة ستة اشهر لتبدأ في تطوير المنتج هذا االرتباط بين التكلفة والوقت يعتبر  50

 جزء من نظام ادارة التكلفة . 
: في حين تعتبر الجودة والوقت من العوامل الهامة، لكن تحسين هذه االبعاد من غير ان  الكفاءة -9

تحسينات في االداء المالي قد يكون غير ذي جدوى ان لم يكن ضارا، وعلى ذلك فان يترتب عليها 
تحسين الكفاءة يعد من االعتبارات الحيوية، ولذلك فان هناك حاجة ماسة الى مقاييس الكفاءة المالية  

اس وغير المالية، وتعتبر التكاليف من المقاييس الهامة للكفاءة، فاتجاهات التكاليف عبر الزمن وقي
التغير في االنتاجية يمكن ان يقدم مقاييس هامة لمدى كفاية قرارات التحسين المستمر، ولكن مقاييس  

 الكفاءة ذات قيمة فان التكاليف يجب ان تكون معرفة وتقاس بشكل صحيح ويتم تخصيصها بدقة...
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اإلدارة اإلستراتيجية  بفضل هذه العوامل خلق مناخ مالئم لنشأة وتطور عدد من مداخل وأدوات 
للتكلفة حيث يعمل كل مدخل من هذه المداخل على تلبية حاجة من حاجات االدارة اإلستراتيجية هذه 
المداخل عملت على حل النقائص واالنتقادات التي وجهت الى ادارة التكلفة التقليدية، من أجل تجاوزها  

أكثر وضوحا نوعا وكما، كما تسعى الى   ومواكبة العصرنة والحداثة، حيث تعمل على تقديم معلومات 
 . تحقيق قيمة للعمالء وتكلفة منخفضة، وربح للمؤسسة
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 دارة اإلستراتيجية للتكلفة إلالمبحث الثالث : مداخل )ادوات( ا
لقد تعددت أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة بتعدد المنطلقات التي بنيت عليها، حيث عملت هذه 

ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها المؤسسات والتي لم تعد ادارة التكلفة التقليدية قادرة على  االدوات على 
حلها وإدارتها، حيث اعتمت كل واحدة على عنصر او منطلق او عامل مسبب للتكلفة وعملت على حله،   

يمة، تحليل التكاليف  ومن بين االدوات المستخدمة في التحليل االستراتيجي للتكاليف نجد تحليل سلسلة الق
 على أساس النشاط، هندسة القيمة والتكلفة المستهدفة ......

  التكلفة المستهدفة : 1 -1-3
تؤكد األبحاث أن جذور التكلفة المستهدفة تعود نشأة وتطور أسلوب التكلفة المستهدفة :  1-3-1-1

الى اليابان في سنوات الستينات من القرن الماضي، بعدها ظهرت في الواليات المتحدة و اوروبا في  
أواخر الثمانينات من القرن الماضي، حيث حاولت العديد من المؤسسات الكبيرة تبني هذا النظام لتدعيم  

فسيتها، وتعود أفكار أسلوب التكاليف المستهدفة الى فترة ندرة الموارد بعد ادارة تكاليفها وبذلك رفع تنا
الحرب العالمية الثانية، حيث أوجد االمريكيون مفهوم تعظيم خصائص المنتج المرغوبة وتدنيه تكاليفه في  

ذلك آن واحد والتي عرفت بتقنية هندسة القيمة والتي استخدمت فيما بعد من طرف المؤسسات اليابانية و 
في سنوات الستينات من القرن الماضي من خالل الجمع بين تحليل القيمة وفكرة التأثير على تكاليف  
المنتج وتخفيضها قدر االمكان أثناء مراحل تخطيط وتطوير المنتوج، لقد كان أول استعمال لتحليل القيمة  

لم تذكر في  ، غير أنها1963سنة  TOYOTAفي مؤسسة  Genka kikakuفي اليابان تحت اسم 
وهو  Traget costingالى  Genka kikaku، فيما بعد ترجم مصطلح 1978الكتابات اليابانية حتى سنة 

و أثناء االجتماع السنوي لجمعية التكلفة   1995المصطلح المستعمل في كل أنحاء العالم، وفي سنة 
ادارة التكلفة   (Traget Cost Management( تم وضع االسم الرسمي )  japen cost societyاليابانية )

المستهدفة وهو ما يوضحه الشكل الموالي، وهكذا أصبحت ادارة التكلفة المستهدفة المعيار االساسي في  
% تقريبا من مؤسسات قطاع  80اليابان في كل مؤسسات السيارات تقريبا خالل عشرين سنة، كما أن 

 . 1" التجهيز البناء واإللكترونيك تطبق التكلفة المستهدفة 
 
 

 
 .259.258صالح شهرزاد، مسكين الحاج، مرجع سابق ، ص.ص.  1
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 يوضح مراحل خطوات التكلفة المستهدفة   5-1الشكل رقم 
 

 اليف تخفيض ضغط التك ء                           متطلبات العمال 
 تغير مواصفات المنتوج                        تقدير تكلفة الموردين   

 
 
 

 . 257صالح شهرزاد، مسكين الحاج، مرجع سابق، ص. :  المصدر

 المفهوم :    1-3-1-2
: على أنها :" أحد أدوات التكاليف التي تخصص التكاليف الكلية لإلنتاج على مدار  sakuraiعرفه -

 .  1دورة حياة المنتج بمساعدة القائمين لهندسة اإلنتاج التصميم وبحوث التسويق والمحاسبة " 
( على أنه أحد األدوات اإلستراتيجية التي تعمل على خفض تكاليف المنتجات  Brausch 1994ويعرفها )-

( بأنها : مقدار االختالف بين سعر البيع المستهدف، Kaplan, et . al, 2012خالل دورة حياتها، ويعرفها )
 . 2وهامش الربح المستهدف وصوال الى رقم التكلفة المستهدفة

بأنها احدى ادوات ادارة التكلفة في ظل بيئة التنافسية : ألنها   TCتقنية  Horngron 2012وقد عرف -
ثة عناصر تنافسية رئيسية هي : السعر والنوعية، التكلفة الى جانب اإلبداع، ومن أجل تحقيق  تستهدف ثال

 3التخفيض الحقيقي للتكلفة تدخل تقنية هندسة القيمة عن طريق استخدامها لما يسمى " التحليل الوظائف "
. 
: أداة إلدارة التكلفة تهدف الى تخفيض تكلفة المنتج أثناء مرحلة التخطيط والتطوير   التكلفة المستهدفة-

والتصميم من خالل مراحل دورة حياة المنتج . وعرفت بأنها : أداة تستخدم أثناء دورة التخطيط، وتقود  
ي يمكن من انتاجه  الختيار البديل الذ عملية المفاضلة بين التصميمات البديلة للمنتج والعملية اإلنتاجية، 

بتكلفة تسمح بتحقيق مستوى عال من األرباح، في ضوء معطيات محددة وهي سعر السوق المقدر للمنتج  
 وحجم المبيعات المستهدف، والوظائف المستهدفة للمنتج . وعرفت التكلفة المستهدفة بأنها : أسلوب لدعم

 
 

 .256صالح شهرزاد، مسكين الحاج، مرجع سابق، ص.  1
( وتأثيرها على  PEX) أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية المطبقة من قبل الشركات المدرجة في بورصة فلسطين حسين عيسى ابو حمام،  2

 .51ص.  2013/ 2012غزة، فلسطين، –ماجستير، جامعة االزهر ، الهيكل التمويلي لتلك الشركات
اثر ادارة الجودة الشاملة وتقنيات ادارة التكلفة في تحسين االداء في اتي، محمد محمود النحوي، عبد الناصر ابراهيم نور، عبد العزيز الشرب 3

 .85، ص. 2016، يونيو 12، االردن، العدد مجلة رؤية استراتيجية، الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية

تحديد  
التكلفة   
بناء على  
 السوق  

تحديد  
التكلفة  
المستهدفة  
على  
مستوى  
 المنتوج  

تحديد  
التكلفة  
المستهدفة  
على  
مستوى   
مكونات  
 المنتوج  
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للشركة )الجودة والسعر واألداء( في الحدود  القدرة التنافسية من خالل الحفاظ على عوامل االستمرارية 
التي يقبلها العمالء . كما عرفت بأنها : أسلوب محاسبي إلدارة األرباح المستقبلية للشركة من خالل إدراج  

 .  1التكلفة المستهدفة صراحة في عملية تطوير المنتج 
حية المنشأة المخططة، وقد برزت بأنها : الفرق بين سعر البيع التنافسي ورب تعرف التكلفة المستهدفة-

الحاجة الستخدام استراتيجيات مساعدة عند تطبيق ادارة التكلفة المستهدفة تتمثل في حالتين على وفق  
 اآلتي :  
 االستعانة بهندسة القيمة في مرحلة التخطيط والتصميم .  ✓
 . 2االنتاج االستعانة بأسلوب التحسين المستمر للعمليات خالل مراحل ما بعد البدء في  ✓

التكلفة المستهدفة واحدة من ادوات االدارة االستراتيجية للتكلفة، تعمل على ادارة التكلفة خالل دورة        
حياة المنتج حيث تهدف الى تخفيض تكلفة المنتج الى مستوى محدد، مع مراعاة والمحافظة على  

م هندسة القيمة في مرحلة التخطيط  العناصر االساسية السعر، النوعية، التكلفة واإلبداع، باستخدا
والتصميم، للمحافظة على متطلبات العميل، ويتم حسابها كما يلي الفرق بين السعر المستهدف والربح 

 المستهدف .
: يتمتع منهج التكلفة المستهدفة بعدة خصائص   3خصائص منهج التكلفة المستهدفة  1-3-1-3

 يلخصها فيما يلي :  
مرحلة التطوير والتصميم وهي تختلف عن نظم مراقبة التكاليف المعيارية التي يتم  أنها تطبق في  ✓

 تطبيقها في مرحلة االنتاج . 
إنها ليست اسلوب إداري لمراقبة التكاليف بالمعنى التقليدي ولكنها اسلوب يهدف إلى تخفيض   ✓

 التكاليف . 
دفة ألن االهداف االدارية يتم استخدام بعض أساليب علم االدارة في تحديد التكاليف المسته ✓

 والتكاليف المستهدفة تتضمن االساليب الفنية لتطوير وتصميم المنتج . 
 تطبيق اسلوب التكاليف المستهدفة يتطلب تعاون العديد من االدارات داخل الشركة . ✓

 
 .49حمدي شحدة محمود  زعرب ، مرجع سابق،.ص .  1
استراتيجية تكامل أدوات ادارة التكلفة في ظل حوكمة الشركات  دراسة استطالعية في عينة من الشركات صالح ابراهيم يونس شعباني،  2

 .35، ص . 2016، 2الجزائر، العدد، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية، الصناعية في نينوى 
 .52حسين عيسى ابو حمام، مرجع سابق ، ص.  3



 دواتها أستراتيجية للتكلفة و دارة اإلاإل:  ولاألالفصل 
 

32 
 

 :  1يمكن ايجاز أهم اهداف التكلفة المستهدفة  في االتي اهداف التكلفة المستهدفة  1-3-1-4
 تحديد سعر البيع الذي يحقق للمنشاة الحصة السوقية .  ✓
 تحديد هامش الربح الذي تسعى الشركة له قبل طرح المنتج في السوق .  ✓
 انتاج المنتجات بالجودة المنافسة والتي تفي باحتياجات العميل . ✓
 تحقيق اهداف االدارة من خالل األرباح والمنافسة على المدى الطويل . ✓
 الى الحد الذي يضمن تحقيق الربح المستهدف والسعر المنشود . خفض تكاليف المنتج ✓

 :  2ويهدف تطبيق التكلفة المستهدفة أيضا إلى 
تحسين الموقف التنافسي للشركة عن طريق توفير منافع االنتماء من قبل العاملين وسعيهم نحو   ✓

 تحقيق أهداف خفض التكلفة .
ئة الخارجية للشركة، في رغبات واحتياجات العميل يركز أسلوب التكلفة المستهدفة على دراسة البي ✓

ومواصفات وخصائص المنتج، وإمكانيات وظروف المنافسين مما يمكن من تحديد الميزة التنافسية  
 للشركة .

ادارة تشكيلة المنتجات، كما يساعد في تحديد تكلفة المنتج المستهدفة وهي التكلفة التنافسية   ✓
 ي والتي يتم مقارنة تكلفة المنتج بها . المستمدة من واقع السوق الخارج

التكلفة المستهدفة واحدة من االدوات االستراتيجية إلدارة التكلفة، ظهرت في اليابان، تعمل على  
تخفيض تكلفة المنتجات باستخدام هندسة القيمة أثناء مرحلة التخطيط، اذا بالنسبة لهذه االداة أن تكلفة  

ة التخطيط والتصميم لذلك يمكن التحكم بها و التأثير عليها قدر االمكان المنتجات يتم اقرارها اثناء مرحل
في هذه المرحلة عن طريق تحديد السعر والربح المستهدف، ومن تم تحديد التكلفة المستهدفة، وباالعتماد 
على هندسة القيمة التي من شأنها أن توفر الخصائص المطلوبة من قبل العمالء مع المحافظة على  

والتكلفة،  حيث تعتمد في تخفيض التكاليف على مدى قدرة العنصر على تحقيق الوظائف في   الجودة
حدود الكلفة المحددة مسبقا مع المحافظة على الجودة في نفس الوقت . اذا اسلوب التكلفة المستهدفة 

 يعمل على التأثير في مرحلة التخطيط والتصميم للتأثير على تكاليف المنتج . 

 
 .54عيسى ابو حمام، مرجع سابق، ص.  حسين 1
 .49.48حمدي شحدة محمود زعرب ، مرجع سابق،ص.ص.  2
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  Activity Based Costingنظام التكاليف المبني على أساس األنشطة :   1-3-2
 نشأة وتطور نظام التكلفة على أساس االنشطة :   1-3-2-1

 Johnson andظهر مفهوم التكلفة على اساس النشاط في اواخر الثمانينات بعد صدور كتاب 

Kaplan Relevance Lost : The rise and Fall of Management Accounting    حيث شهدت بيئة
االعمال مجموعة من التغيرات في ذلك الوقت لعل من اهمها زيادة حجم التكاليف الصناعية غير المباشرة  
على حساب تكلفة العمل المباشر االمر الذي يفرض على نظم المحاسبة على التكلفة التي تركز على  
تكلفة العمل المباشر ضرورة افساح المجال لنظم جديدة للمحاسبة على التكلفة يكون محور اهتمامها  

 . 1التكاليف الصناعية غير المباشرة ) تكلفة العمل االلي ( 
شركات في الواليات المتحدة وأوروبا وخاصة في قطاع الصناعة، ثم انتشر  وطبقتها العديد من ال

استخدامه في الكثير من الدول العالم العربي وكان اهتمام المحاسبين ينصب على ضرورة االهتمام 
بمسببات التكلفة، ولقد أثبتت الدراسات أن الشركات التي طبقت هذا النظام أجمعت على أنه يسهم في  

فة وتحسين االنتاجية والتأثير على قرارات التسعير، وقد كان ظهوره نتيجة طبيعية لالنتقادات تخفيض التكل
التي وجهت الى نظام التكاليف التقليدي، لقصوره في توفير معلومات مهمة لمتخذي القرارات فأصبح نظام  

مباشرة بين تكاليف  التكاليف المبني على االنشطة أداة مهمة لتحقيق األهداف فهو يسعى إليجاد عالقة 
 .  2أداء األنشطة بالمنظمة والمنتجات والعمالء والمستفيدين من تلك االنشطة  

 :   3ويمتاز نظام التكاليف المبني على االنشطة بما يلي 
 يهتم نظام تكاليف االنشطة بالمقاييس المالية فضال عن المقاييس غير المالية .  ✓
معلومات تكاليف دقيقة عن الموارد المتاحة المستنفدة، وكذلك يساهم هذا النظام في توفير  ✓

األنشطة وتكلفة المنتجات والخدمات مما يؤدي الى اتخاذ قرارات ذات جودة في مجاالت التسويق  
 والتسعير .

تحسين األداء من خالل تحليل األداء لمجموعة من األنشطة ويتم العمل على تخفيض التكاليف  ✓
 لتقليل من االنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج . من خالل التخلص أو ا

 يحقق هذا النظام الرقابة على عناصر التكاليف عند المنبع . ✓
 

 .24على مجاهد احمد السيد، مرجع سابق، ص.  1
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 يوفر معلومات دقيقة تالءم القرارات االستراتيجية .  ✓
 يهتم هذا النظام بالتركيز على االنشطة التي تحقق قيمة مضافة للشركة . ✓
ر من المعلومات عن االنشطة من أجل تحسين أداء أن تطبيق هذا النظام يساهم في تقديم كثي  ✓

هذه األنشطة والعمليات التي تؤديها المنظمة ورفع جودة المنتجات، والعمل على خفض تكلفة هذه 
 االنشطة . 

يحقق نظام تكاليف األنشطة الموضوعية في تحديد تكلفة موضوعات التكلفة، سواء كانت هذه  ✓
مات التي تقدمها المنظمة، أو كانت موضوعات وسيطة  الموضوعات نهائية كالمنتجات أو الخد 

 كاألنشطة ومراكز التكلفة .
يعتبر تطبيق نظام تكاليف األنشطة تدعيما لمفهوم المشاركة والعمل بروح الفريق من خالل   ✓

االتصال والمشاركة بين المستويات االدارية المختلفة بالشركة وتحسين وظائف التخطيط والرقابة  
 .ورفع الكفاءة 

 المفهوم :  1-3-2-2
: نظام التكاليف على اساس االنشطة أحد اساليب  مفهوم نظام التكاليف على اساس األنشطة-

المحاسبة االدارية االستراتيجية الذي يهتم بتحليل االنشطة واعتبار تكلفة المنتج او الخدمة هي تكلفة  
االنشطة التي تضيف قيمة لذلك المنتج او الخدمة، حيث يتيح هذا النظام تحديد تكلفة المنتج بشكل أدق، 

 . 1نتاجية، بسبب الغاء االنشطة التي ال تضيف قيمة للمنتج وال تؤثر في جودتهلى زيادة الكفاءة اال
( فقد أشار الى نظام التكاليف المبنى على أنشطة ليس اسلوب Cooper et Kaplan 1998أما )-

محاسبي فحسب، بل يتعلق بكافة نواحي األعمال، حيث يساعد االدارة في معرفة المنتجات الواجب 
انتاجها وأي الزبائن تخدم ؟ اضافة للدور الذي يلعبه هذا النظام في تحسين االداء المستقبلي للشركة، وقد 
عرفاه بأنه : أداة استراتيجية للمنشاة تساعدها في الحصول على تكلفة اكثر دقة ومعلومات عن ربحية  

يد من القرارات المهمة، ومنها العمليات والمنتجات والخدمات وعمالء الشركة مما يساهم في اتخاذ العد 
 . 2قرارات التسعير والتسويق وتصميم المنتج أو الخدمة، وقرارات توظيف الموارد 
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: أسلوب متطور يسعى الى تحقيق الدقة في تخصيص  ( بأنه2007بينما عرفه )درغام وشفقة -
للتكلفة مع استخدام  التكاليف غير المباشرة من خالل تحديد اسلوب متطور وتجميع االنشطة في مجمعات 

العديد من المسببات التكلفة المالئمة لتتبع تلك التكاليف إلى األنشطة، ومنها الى هدف التكلفة ) 
المنتجات او الخدمات( مما يؤدي الى فهم أكثر للتكاليف والحصول على معلومات تكاليفية أكثر دقة 

 .  1تساعد االدارة في عملية اتخاذ القرارات االدارية الرشيدة
( : هو األسلوب المستخدم في  ABC: يرمز لها اختصارا )تعريف نظام التكاليف المبني على النشاط -

تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة للمنتجات أو الخدمات، والذي يعد األكثر دقة من المدخل 
جميع التكاليف غير  التقليدي الذي يستخدم في تخصيص تلك التكاليف . ويعمل هذا النظام على تصنيف 

المباشرة باستخدام نشاط معين، ومن ثم تعقب هذه التكاليف المتعلقة باألنشطة، وبعد ذلك يتم تخصيص  
 .   2تكاليف النشاط على المنتجات باستخدام موجه التكلفة الذي يتعلق بسبب حصول التكلفة

احد االساليب االستراتيجية لتحديد تكلفة المنتجات بشكل دقيق، لتساعد االدارة في   ABCنظام 
 توفير معلومات أكثر دقة، باالعتماد على معيار السبب والنتيجة في تخصيص وتحميل التكاليف . 

 :  ABCاسباب التحول الى نظام  1-3-2-3
 :  3فة على اساس النشاط هي لعل من ابرز العوامل التي شجعت على التحول نحو نظام التكل

التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والتي تمثلت في االتمتة والتي ادت الى أن يتم تنظيم   ✓
 الدورة االنتاجية بناء على خطوات منطقية مرتبة وليس وفقا لتجهيز وتنظيم االفراد 

جور المباشرة نتيجة تعدد ازدياد التكاليف الصناعية غير المباشرة واالنخفاض الحاد في تكلفة اال ✓
المنتجات الذي تطلب ظهور وظائف جديدة لإلنتاج مثل اعادة هندسة العمليات اإلنتاجية،  
واألبحاث والتطوير، وكذلك التدريب المستمر، والذي أدى بدوره الى زيادة التكاليف غير المباشرة  

 % . 10-5تتراوح بين % من اجمالي التكلفة، بينما انخفضت االجور المباشرة بنسبة  50عن  
ظهور المنافسة الحادة سواء في السوق المحلي او على مستوى االسواق العالمية فرص على  ✓

الشركات ضرورة العمل على تخفيض التكلفة عن طريق تعدد وتنوع المنتجات والبحث عن 
 االسواق جديدة لمنتجاتها مع المحافظة على الجودة الكاملة .
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التكاليف قاصرة على تسعير المخزون السلعي فحسب بل ظهر لها اهداف جديدة  لم تعد محاسبة  ✓
 من خالل دعم القرارات االدارية .

عبارة اسلوب محاسبي وهو احد ادوات االدارة االستراتيجية للتكلفة يهدف الى اعادة  ABC نظام 
تخصيص التكاليف غير المباشرة، حيث يعتمد اسلوبه في التخصيص على معيار السبب والنتيجة،   
بالنسبة لهذا االسلوب يرى أن مشكل التحكم في التكاليف يعود الى طريقة تخصيص وتحميل التكاليف  

لمباشرة على المنتجات التي عادة ما يعتمد على معيار ساعات العمل المباشر، التي لم تعد مناسبة  غير ا
بسبب تضاؤل دور العمل المباشر مع ارتفاع درجة األتمتة، مما يؤدي للحصول على معلومات عن 

 ABC تكاليف غير دقيقة ال تفي بالغرض، بسبب اعتمادها على عوامل تخصيص غير مناسبة، اما نظام
مشكلة   ABCفيعتمد في تخصيص التكاليف غير المباشرة على معيار سبب ونتيجة، اذا بالنسبة لنظام 

 التكلفة تقوم على تخصيص التكاليف غير المباشرة . 
 
     Just in Time Production systemنظام االنتاج  في الوقت المناسب :   1-3-3

يعتبر نظام الشراء واإلنتاج في الوقت المناسب أحد اهم االستراتيجيات الحديثة المتقدمة في مجال 
االنتاج والذي يقوم على تخفيض مستويات المخزون الى حدها االدنى سواءا كان ذلك بالنسبة للمواد الخام 

خزون يعني تحميل الشركة  او االنتاج تحت التشغيل أو االنتاج التام، وذلك على اعتبار أن تراكم الم
تكاليف مرتفعة يمكن تجنبها إذا وصل المخزون أدنى مستوى، وهذا يتطلب استالم المواد الخام واإلنتاج  
تحت التشغيل في الوقت المحدد لبدء العملية االنتاجية وليس قبل ذلك، وأنه فورا بعد االنتهاء من العملية  

الى مراكز البيع أو العمالء في الوقت المحدد، بمعنى أن رصيد  االنتاجية يتم تسليم االنتاج التام مباشرة
المخزون يقترب الى الصفر سواء كان من مخزون المواد االولية أو من مخزون االنتاج تحت التشغيل أو  
من مخزون االنتاج تخت التشغيل أو من مخزون االنتاج التام، ففي هذه الحالة تكون الشركة قد تخلصت  

ن عناصر التكلفة أال وهو تكلفة المخزون، ألنه في االنظمة التقليدية يحتل المخزون  من عنصر مهم م
أهمية كبرى في الشركات الصناعية والتجارية، فبالتالي تكون المنشأة قد تخلصت من تكاليف االحتفاظ  

االدارة  بالمخزون التي ال تضيف أي قيمة جديدة للمنتج، ونتيجة لذلك تنخفض تكلفة االنتاج مما يساعد 
على المنافسة في السوق من خالل تخفيض األسعار، ويمكن تلخيص المنافع التالية في حال تطبيق  

 سياسة الشراء في الوقت المناسب : 
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تخفيض حجم المخزون المواد االولية واإلنتاج التام ألقل حد ممكن وكمية األموال المستثمرة فيه   ✓
 لكبيرة . وفي المباني الالزمة لوضع كميات المخزون ا

 تخفيض تكاليف النقل ومناولة المخزون . ✓
 ازدياد ايرادات المبيعات نتيجة لسرعة االستجابة للعمالء . ✓
تخفيض عدد موردي المواد الخام، حيث تتفق المنشأة مع الموردين ذو السمعة الطيبة والموثوق   ✓

 بهم على توريد المواد االولية لها في الوقت المحدد من قبلها .
يم خطوط االنتاج بحيث يتم تجميع اآلالت الالزمة لتنفيذ العملية االنتاجية في عدة  اعادة تنظ ✓

 .1مجموعات تقوم كل مجموعة بإنتاج حجم انتاجي محدد 

: يعرف بأنه أسلوب العمل   Just In Time  (JIT)نظام االنتاج في الوقت المحدد مفهوم  1-3-3-1
الضياع في األنشطة االنتاجية من خالل توفير الجزء المالئم، في  الذي يبحث في تقليص جميع مصادر 

المكان المالئم وفي الوقت المالئم، ولذلك يتم انتاج األجزاء وفقا لهذا النظام لغرض مقابلة متطلبات  
التصنيع فقط، األمر الذي يؤدي الى تحقيق اقصى تخفيض لحجم المخزون، وتخفيض التكاليف، وتطوير  

 . 2الجودة
احد االساليب االستراتيجية التي تعتمد في االساس على تخفيض مستوى المخزون بجميع   JITام نظ

أنواعه من خالل اتباع نظام انتاج يعمل على توفير الجزء المالئم في المكان المالئم وفي الوقت المالئم 
 دون زيادة او نقصان .

 :   JITالدعائم التي يرتكز عليها نظام  1-3-3-2
 :  3على مبادئ المتكاملة التي يساهم كل منها في تحقيق اهدافه والتي تتمثل في  JIT يرتكز نظام 

لتدفق المواد واإلنتاج بين مراحل النظام   Pull VS . Push Systemنظام السحب وليس نظام الدفع  ✓
 اإلنتاجي . 

 . Factory layoutالترتيب الداخلي الكفء للتسهيالت االنتاجية بالمصنع  ✓
 التأكد من الجودة عند المنبع . ✓
 تخفيض وقت تجهيز االالت . ✓
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أسلوب إلدارة االنتاج يعتبر احد ادوات اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة، حيث يعتمد في   JITنظام 
اإلنتاجية، وذلك بتخفيض مستويات المخزون  العمل على تخفيض جميع مصادر الضياع في االنشطة 

الى الحد األدنى، وكذا النقل الداخلي، اذا بالنسبة الى هذا المدخل التحكم في التكاليف يكمن في السيطرة  
على مسببات االنشطة عديمة القيمة، والتي البد من التخلص منها عن طريق ادارة االنتاج من دون وجود 

التحكم في التكاليف ناجم   JITهام من التكاليف، اذا بالنسبة لهذا ألسلوب  مخزون الذي يعتبر سبب لجزء
 عن قدرة المؤسسة في التحكم في االنتاج والقضاء على االنشطة عديمة القيمة كالمخزون والنقل الداخلي .

 
   Total Qality Management : ادارة الجودة الشاملة 1-3-4

الشاملة من المفاهيم االدارية الحديثة، وهو يقوم على مجموعة من األفكار يعتبر مفهوم إدارة الجودة 
والمبادئ التي تهدف إلى تحسين نوعية اإلنتاج والخدمات وتحقيق األداء األفضل وتخفيض نسب الفاقد 

 والعمل على كسب رضا العمالء .
 المفهوم :  1-3-4-1
امل يهدف الى تحقيق حاجات وتوقعات العميل اذ بأنها المنهج تطبيقي ش تعرف ادارة الجودة الشاملة- 

يتم استخدام االساليب الكمية من أجل التحسين المستمر في العمليات والخدمات، وتطبيق نظام الجودة  
 الشاملة يحقق المزايا التالية : 

بتحقيق  يمثل تطبيق نظام الجودة الشاملة من الفعاليات المتواصلة والمتتابعة التي تسمح للشركة  ✓
 أهدافها وهي تحقيق النمو وزيادة االرباح واالستثمار االمثل لمواردها .

 تعزيز الموقع التنافسي للشركات من خالل التركيز على تقديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية  ✓
 التركيز وبصورة مستمرة على تحسين العمليات االنتاجية . ✓
 .1تخفيض األخطاء الخاصة بالتشغيل  العمل على زيادة الكفاءة أثناء العمل و  ✓

في   1991الصادر عام  4778: تعريف معهد المعايير البريطاني : المعيار رقم  ادارة الجودة الشاملة-
الجزء الثاني : ادارة الجودة الشاملة تمثل فلسفة ادارية تتبنى كل االنشطة التي من خاللها يتم اشباع  

قيق اهداف المنظمة بأقصى كفاءة واقل تكلفة عن طريق تعظيم  حاجات وتوقعات العمالء والمجتمع وتح 
 االستفادة من كل الفرص بطريقة تؤدي الى التحسين المستمر .

 
 .45حمدي شحدة محمود  زعرب، مرجع سابق، ص.  1
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: شكل تعاوني ألداء األعمال يعتمد على القدرات المشتركة لكل من االدارة  إدارة الجودة الشاملة-
والعاملين بهدف تحسين الجودة وزيادة االنتاجية بصفة مستمرة من خالل فرق للعمل . ويؤدي تطبيقها الى  

همية  تقليل العمليات االدارية وتبسيط النماذج وتقليل شكاوى الزبائن، واالهتمام بقضايا أخرى بالغة األ
 . 1كااللتزام  االداري وتفادي مقاومة التغيير وبتكاليف إحداث هذا التغيير 

إدارة الجودة الشاملة : هي فلسفة ادارية حديث تعمل على تحقيق التحسين المستمر في جودة العمليات  
 ء .واألنشطة والمنتجات والخدمات من اجل تخفيض نسبة الفاقد والضياع والعمل على كسب رضا العمال

: ويمكن توضيح المضامين الرئيسة التي تركز عليها  مجاالت تركيز ادارة الجودة الشاملة  1-3-4-2
 :  2ادارة الجودة الشاملة كاآلتي 

رضا الزبون : يتم تحقيق رضى الزبائن الداخليين والخارجيين من خالل تحقيق توقعاتهم فينا   •
التوقعات، اذ يتم استخدام مصطلح الجودة لغرض تحديد رضى يتعلق بالمنتجات أو تجاوز تلك 

 الزبائن، وللجودة أبعاد متعددة في ذهنية الزبون، تتعلق باألبعاد التنافسية للمنتج . 
مشاركة المستخدمين : تعد مشاركة المستخدمين احد العناصر المهمة في ادارة الجودة الشاملة،  •

ى فرق العمل، اذ تتمثل احد التحديات التي تواجهها ادارة وتتضمن التغير في الثقافة والتأكيد عل
الجودة بعملية غرز ادراك أهمية الجودة لدى جميع المستخدمين، وتحفيزهم نحو تطوير جودة  

 المنتجات، وتعد فرق العمل أحد األدوات المستخدمة في ذلك .
دي الى تحسين العمليات  التحسينات المستمرة : وتشير الى البحث المستمر عن االساليب التي تؤ  •

وتتضمن هذه العملية تحديد قواعد المقارنة للنشاط المتميز وزرع الشعور لدى المستخدم بقدرته  
 على تقديم نفس االداء النجاز عملية معينة .

 

 :  3عناصر ادارة الجودة الشاملة : تتمثل في ما يلي   1-3-4-3
 ة مع العمالء والموردين داخليا وخارجيا . التركيز على العميل : حيث يتم االهتمام بالعالق •
 انغماس جميع االفراد في المنظمة ومسؤوليتهم عن تحسين الجودة وخصوصا المديرين . •
 اعتبار التعليم والتدريب استثمار وتحسين مستمر . •

 
 .31صالح ابراهيم يونس شعباني، مرجع سابق ص1
 .374.373حيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص.ص.  2
 .32على مجاهد احمد السيد، مرجع سابق، ص.  3
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 التركيز على العمليات .  •
 تبني فلسفة العمل بروح الفريق . •
 ي المنظمة .وضع االهداف والقياسات لكل نواحي العمل ف •
 تبني فلسفة التحسين المستمر . •
 تغيير ثقافة المنظمة بمعنى تغيير طريقة التفكير وتصرف االفراد في المنظمة   •
 ادخال مبادئ الجودة في تصميم المنتج او الخدمة .  •

: هي فلسفة إدارية تعمل على تحقيق التحسين المستمر في جودة العمليات  إدارة الجودة الشاملة
واألنشطة والمنتجات والخدمات، وكسب رضا العميل، بالنسبة لهذا المدخل التحكم في التكاليف ينبع من  
خالل قدرة المؤسسة على التحكم في جودة اداء كل من العمليات واألنشطة والمنتجات والخدمات من أجل 

  ء العمالء .ارضا
 
   Balanced Score Card (BSC) بطاقة االداء المتوازن :   1-3-5
، على يد  1992: كان اول ظهور لبطاقة االداء المتوازن عام  نشأة بطاقة االداء المتوازن  1-3-5-1

وذلك اثر دراسة دامت عاما كامال وشملت اثنا عشرة   David Nortonو   Robert Kaplanالباحثان 
مؤسسة من كندا والواليات المتحدة األمريكية، حيث انطلق الباحثان من فرضية أن مؤشرات االداء المالية  
لم تعد فعالة بالنسبة للمؤسسات الحديثة، وأن اعتماد هذه االخيرة على المقاييس المالية يؤثر سلبا على  

لقيمة، من هنا قام الباحثان بمناقشة مجموعة من الخيارات والبدائل انتهت بهم الى  قدرتها في خلق ا
تصميم اداة جديدة لتقييم االداء تم تسميتها ببطاقة االداء المتوازن، أن بطاقة االداء المتوازن كما يري 

ة حول العمل  كابالن ونورثن هي عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي تقدم للمديرين رؤية شاملة وسريع
داخل المؤسسة، حيث تتكامل في بطاقة االداء المتوازن كل المؤشرات المالية التي تعكس نتائج االفعال  
والقرارات الماضية مع المؤشرات العملية غير المالية من رضا العمالء، العمليات الداخلية و االبداع  

 .1سي لألداء المالي في المستقبل  والنمو، وتعتبر هذه المؤشرات العملية الدافع والموجه االسا
 
 

 
، باستخدام بطاقة االداء المتوازن دراسة حالة المؤسسة الوطنية النتاج االالت الصناعةتقييم اداء المؤسسات الصناعية ريغة احمد الصغير،  1

 .64، ص. 2014/ 2013ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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 المفهوم   1-3-5-2
: تعرف بأنها اداة تستخدمها االدارة لغرض تحويل رسالة واستراتيجية   تعريف بطاقة األداء المتوازن -

المنظمة الى مجموعة من مقاييس االداء توفر اطارا معينا لتنفيذ االستراتيجية، وتركز على تحقيق  
االهداف المالية وغير المالية للمنظمة، ويمكن رؤية أداء المنظمة وفقا لبطاقة األداء المتوازن من أربع  

 .1ات نظر، وهي : المالية، الزبون والعمليات التشغيلية الداخلية، والتعلم والنمو وجه
أنها نموذج يعرض طرقا متنوعة إلدارة الشركة لكسب عوائد مرضية   (Robinson, 2000كما يعرفها )-

مالي من من خالل صناعة قرارات استراتيجية تأخذ بعين االعتبار االثار المنعكسة على كل من المحور ال
والزبائن والعمليات والمراحل الداخلية وتعلمالفراد، وان تحليل االداء وقياسه للمحاور المذكورة يعمد على 

 . 2تحليل وتشخيص مقاييس اداء مالية وغير مالية ألهداف قصيرة االجل 
نه  أن بطاقة االداء المتوازن ليست مجرد اسلوب او تكتيك لقياس االداء ولك (Newing,1995ويرى )-

طريقة جيدة الدارة تنظيم االعمال تستهدف تحسين الربحية وإحداث تحسينات مهمة في االداء وتساعد  
تنظيم االعمال على تحقيق أعلى ربحية وزيادة القدرة التنافسية من االجل الطويل من خالل ضمان التوازن  

بطاقة االداء المتوازن نموذجا  في (Atkinson, et. Al, 2012بين المسببات المختلفة للربح . بينما يري )
يعمل على قياس أداء الشركات من أربعة ابعاد مختلفة ومترابطة من حيث السبب واألثر، وتلك األبعاد 

 مستمدة من خالل التسلسل من رسالة الشركة الى رؤيتها ثم اإلستراتيجيات وهذه االبعاد هي : 
 البعد المالي : كيف يقاس نجاحنا بواسطة مساهمينا ؟  •
 بعد الزبائن : كيف نخلق قيمة لزبائننا ؟   •
بعد العمليات : العمليات الداخلية الالزمة لنتمكن من تلبية احتياجات الزبائن وتوقعات   •

 المساهمين؟  
بعد التعلم والنمو : ما هي قدرات العاملين؟ و ما مدى كفاءة أنظمة المعلومات لدى الشركة، وهل  •

 نحن بحاجة لتحسين عملياتنا، وما طبيعة عالقتنا مع موردينا وزبائننا ؟  

: عبارة عن أداة فعالة لتحويل رسالة الشركة وسياستها واستراتيجياتها الى   بطاقة االداء المتوازن -
، وهي تعتبر أداة لترجمة رؤية وإستراتيجية مجردة الى مقاييس وأهداف محددة، وهي عبارة عن  مقاييس

 
 .375شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص.  حيدر 1

 .57حسين عيسى ابو حمام، مرجع سابق ، ص.  2
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نظام شامل لقياس االداء االستراتيجي للمنشآت الصناعية وتحتوي على مجموعة شاملة من مقاييس  
مع   األداء، وذلك بالنظر ألداء المنشأة من أربع جوانب وهي جانب االداء المالي، جانب العالقات 

العمالء، وجانب العمليات الداخلية، وجانب الموارد البشرية، وتطبيق نظام بطاقة االداء المتوازن يحقق  
 : 1عدة مزايا للشركة منها  

تربط بين السبب والنتيجة من خالل الخريطة االستراتيجية لتعكس كيفية تقوية هذه الروابط وتحديد  ✓
 طبيعتها . 

 وإستراتيجيتها الى أهداف وخطط عمل تشغيلية . تقوم بترجمة رؤية الشركة  ✓
تعمل على التوازن بين المقاييس المرجعية التي تشير الى أداء سابق والمقاييس االرشادية التي   ✓

 تقود أو تحفز األداء مثل قياس معدالت الشكاوى . 
لحكم  تعمل على التوازن بين المقاييس الموضوعية كالمقاييس المالية والمقاييس التي تخضع ل ✓

 الشخصي كالمقاييس الخاصة برضي العمالء .
 تحديد المسؤوليات بصورة واضحة لكل ادارة وإمكانية مساءلتها . ✓
تعد أساسا جيدا التخاذ القرار فالمعلومات التي يوفرها النظام تساعد االدارة في اتخاذ القرار   ✓

 المناسب .
 قيق األهداف االستراتيجية للشركة .العمل بالتوازي في جميع المستويات وبين جميع األنشطة لتح ✓
 تساعد على اكتشاف نقاط الضعف في أداء الدوائر المختلفة مما يساعد في معالجة القصور .  ✓
التنسيق بين مختلف أقسام الشركة و قيامها بالعمل بصورة متوازية معا لتحقيق النتائج واألهداف  ✓

 من خالل تحسين قدرات الشركة .
لمقاييس الداخلية والخارجية، وبين المقاييس قصيرة االجل والمقاييس  تعمل على التوازن بين ا ✓

 طويلة االجل . 
 القدرة على تحليل وقياس العمليات واألنشطة .  ✓
 ربط أهداف الشركة بنظام الحوافز . ✓
 انجاز أهداف الشركة بأكثر األساليب فاعلية وكفاءة . ✓

 
 .46.45بق، ص. حمدي  شحدة محمود زعرب، مرجع سا 1
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بطاقة االداء المتوازن على انها نظام شامل لقياس االداء من   (Kaplan et Norton,1992عرف )-
منظور إستراتيجي، ويتم بموجبه ترجمة استراتيجية تنظيم االعمال الى اهداف استراتيجية ومقاييس وقيم  

( أنها نموذج يعرض طرقا  Robinson, 2000مستهدفة وخطوات اجرائية تمهيدية واضحة .كما يعرفها )
ركة لكسب عوائد مرضية من خالل صناعة قرارات استراتيجية تأخذ بعين االعتبار  متنوعة إلدارة الش

االثار المنعكسة على كل من المحور المالي والزبائن والعمليات والمراحل الداخلية وتعلم األفراد، وان 
ألهداف  تحليل االداء وقياسه للمحاور المذكورة يعمد على تحليل وتشخيص مقاييس اداء مالية وغير مالية 

 . 1قصيرة االجل 
 :  2: ويمكن توضحها كما يأتي  مضامين مخطط بطاقة األداء المتوازنة  1-3-5-3

العوامل المالية : تتمثل في عوامل الربحية منها ايرادات العمليات التشغيلية، السيولة منها مدى  ✓
المكلفة، القيمة   مالئمة التدفقات النقدية، المبيعات منها مستوى المبيعات لمجموعة المنتجات 

 السوقية منها سعر السهم في السوق .
العوامل المتعلقة بالزبون : تتمثل في العوامل المتعلقة برضا الزبون منها شكاوى الزبون، المورد  ✓

والموزع منها قوة العالقات مع الموردين والموزعين، التسويق والبيع منها االتجاهات في مستوى  
التسليم في وقت المحدد، الجودة منها شكاوى الزبائن، والمصاريف  المبيعات، وقت التسليم منها 

 المتعلقة بالضمان . 
العوامل المتعلقة بالعمليات الداخلية : تتمثل في العوامل المتعلقة بالجودة منها عدد المعيبات،  ✓

الدورة ومقدار الخردة، االنتاجية منها كفاءة القوى العاملة وكفاءة الماكنة، المرونة منها وقت 
اإلنتاجية، ووقت تنصيب المعدات، جاهزية المعدات منها الخبرة في عملية التشغيل، وطاقة 

 الماكنة، االمان منها عدد حوادث العمل .
عوامل اإلبداع والتعلم : تتمثل في العوامل المتعلقة بإبداع المنتج منها عدد التغيرات في تصميم  ✓

دد االيام الكلية الالزمة إلنتاج المنتجات الجديدة، تطوير  المنتج، توقيت المنتجات الجديدة منها ع
المهارة منها عدد ساعات تدريب العاملين، معنوية المستخدمين منها معدل دوران المستخدمين، 

 القدرة منها القدرة على التكيف .

 
 .57حسن ابو حمام، مرجع سابق، ص.  1
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: هي عبارة عن اسلوب اداري يعمل على قياس أداء المؤسسة من خالل  بطاقة االداء المتوازن 
ترجمة استراتيجية ورؤية المؤسسة الى اهداف عملية محددة يمكن قياس ادائها من خالل اربعة ابعاد وهي 
البعد المالي، الزبائن، العمليات، والتعلم والنمو أي بالنسبة لهذا المدخل قدرة المؤسسة على التحكم في  

تشغيلية يمكن قياس ادائها من  تكاليفها مبني على قدرتها على ترجمة استراتيجياتها الى اهداف وخطط 
 االربعة .  خالل االبعاد 

  
  Kaizen Costingمدخل التطوير والتحسين المستمر :   1-3-6
:  لقد تم ابتكار نظام التطوير المستمر على يد االستاذ تاييشي  نشأة التحسين المستمر  1-3-6-1

في مشروع تويوتا لصناعة السيارات، وقد كان ذلك بعد أزمة البترول في اليابان   Taiichi Ohnoأوهونو 
م، حيث تسببت تلك االزمة في احداث ارتفاع حاد في التكاليف نتج عنه انخفاض حاد في   1973عام 

ات، مما تطلب ابتكار نظام التطوير المستمر الذي استطاع تخفيض التكاليف بمقدار مستوى بيع السيار 
 دوالر لكل سيارة، وكان ذلك في مدة ال تزيد عن ستة أشهر . 75ين أي ما يعادل    10000

لقد استطاع مشروع ديهاتسو لصناعة السيارات اليابانية تحقيق نتائج باهرة بفضل استخدام هذا 
تمكن من الحصول على المركز السابع بالنسبة لحجم المبيعات من بين المشروعات   النظام، حيث أنه

اليابانية االخرى المشابهة له في الصناعة، أما خارج اليابان فقد كانت مبيعاته تفوق مبيعات اآليسوزو  
ي جميع  قطرا ف 120والمازدا والسوبارو، كما أنه استطاع بفضل ذلك النظام تأسيس اسواق لمنتجاته تفوق 

 . 1انحاء العالم  
 المفهوم   1-3-6-2

لقد تم تعريف نظام التطوير المستمر من قبل مشروع ديباتسو لصناعة السيارات اليابانية على أنه :  
االجراءات التي يتم القيام بها بهدف الحفاظ على مستوى التكاليف االنتاجية للسيارات دون ارتفاع، او  

 . 2التكاليف الى المستوى األقل، والمتوقع بناء على التخطيط االستراتيجي للمشروع القيام بتخفيض تلك 
على أنه : العامل المشترك بين الفلسفة والنظم وآليات حل   Imaiكما تم تعريفه من قبل مشروع 

 . 3المشاكل، وهو نظام ياباني االصل والمنشأ، ألنه ظهر في اليابان قبل الثالثين عاما الماضية 
 

 .184محمود عبد هللا جمعة، مرجع سابق، ص 1
، العامة المدرجة في بورصة فلسطيناساليب المحاسبة االدارية الحديثة واثرها في رفع الكفاءة االئتمانية للشركات المساهمة اياد سليم زملط،  2

 .66، ص. 2013/ 2012غزة، فلسطين، -ماجستير، جامعة االزهر
 .66اياد سليم زملط، ممرجع سابق ص.  3
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ذلك عرفت تقنية التحسين التحسين المستمر بأنها : تحسين تدريجي من خالل أنشطة التحسين  وك
الصغيرة بدال من االنشطة الكبيرة، وتتم تلك التحسينات من خالل االبتكار، أو االستثمار الكبير في  

 . 1لجميع االنشطة التقنيات، والتحسين هدف يقع مسؤولية تنفيذه على اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية و 
إن الكايزن هو التعبير الياباني للتحسين المستمر، ويقصد بمفهوم التحسين المستمر  التحسين المستمر : 

السعي الدؤوب نحو تطوير األداء وتحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعة التي يحصل عليها المستهلك 
.وعليه فان استراتيجية التحسين المستمر  وتخفيض التكاليف الى أدنى حد ممكن من دون المساس بالجودة 

هي التي تتطابق مع اهداف استراتيجيات ادارة التكلفة اذ يتم التركيز على جانب التكلفة وكذلك الجودة، 
وذلك لتركيزه على التكلفة  kaizen costingويطلق على الكايزن في حال انتهاجه لخفض التكلفة اسم 

ى أن خطوات الكايزن الخمس عند تطبيقها تعمل على خفض التكاليف  وإمكانية خفضها، وتجدر االشارة ال
 واالرتفاع بمستوى الجودة من خالل اآلتي :  

الصيانة : للوصول الى مبدأ العطل الصفري الذي يؤدي بدوره الى انتاج منتجات بجودة عالية   ✓
 وبتكلفة منخفضة . 

وهذا يؤدي بدوره الى انتاج منتجات  النظافة : أي أن يكون الفحص مستمرا والنظافة واضحة،  ✓
 بجودة عالية والوصول إلى مبدأ العيوب والتلف الصفري الذي بدوره يخفض التكاليف .

الترتيب : في اعداد اآلالت ومكان التصنيع وتهيئة المكائن وذلك بدوره يؤدي الى خفض تكاليف   ✓
 االنتاج ويكون العمل أكثر انسيابية . 

للفصل بين الجهود الضرورية وغير الضرورية والتخلص من الجهود غير  التنظيم : وهو ضروري  ✓
 الضروري واإلبقاء على الجهود الضرورية وتنميتها . 

االنضباط : وذلك بإشراك العاملين كافة وااللتزام بالنقاط المذكورة آنفا للوصول الى خفض  ✓
 . 2التكاليف وتحسين النوعية 

التكلفة المستهدفة من حيث االهداف المتمثلة في تخفيض  نظام التطوير المستمر يتفق مع نظام 
التكاليف وتطوير المنتجات، وهو يقوم بتحقيق ذلك عن طريق ممارسة الرقابة المستمرة على العملية  

 
 .67نفس المرجع، ص.  1
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االنتاجية وعلى جميع اقسام ومراحل المشروع للتأكد من سيرهم بالصورة المطلوبة وهو يعمل على اكتشاف  
 . 1جها بصورة جذرية مواطن الخلل ويقوم بعال

 : 2وقد  تم التفريق بين مفهوم كايزن الياباني ومفهوم االبتكار واإلبداع الغربي كما يلي 
 يعني مفهوم كايزن تحسينات صغيرة مستمرة نتيجة الجهود المتواصلة لجميع األفراد .  -1
لوجيا أو المعدات يعني مفهوم االبتكار واإلبداع طفرات تحسين نتيجة الستثمارات كبيرة في التكنو  -2

 الحديثة، أي قفزات هائلة نحو التحسين المستمر. 

 : 3: يقوم مدخل التحسين المستمر على عدة أسس، وهذه االسس هي  أسس مدخل التحسين 1-3-6-3
ضرورة اقتناع االدارة العليا بأهمية برامج التحسين المستمر كأحد البرامج التي تساعد على   ✓

يعني ضرورة تفهم االدارة العليا لدورها في عملية التحسين المستمر، الذي تخفيض التكلفة، وذلك 
يضمن توفير المصادر والرعاية والقيادة ومساعدة العاملين على تنفيذ أهداف الشركة، مما يؤدي 

 الى اطالق الطاقات االبداعية لدى العاملين، والحصول على التزاماتهم بالتحسين . 
ن في الشركة ايا كان مستواهم التنظيمي في التنفيذ عملية التحسين  ضرورة اشراك جميع العاملي  ✓

المستمر تطبيقا لمبدأ المشاركة، وهو مبدأ أساسي يقوم عليه التحسين المستمر، ويكون ذلك من  
خالل تكوين فرق التحسين المستمر التي تشمل جميع العاملين في الشركة، حيث يتكون كل فريق 

الشركة، باعتبار أن كل فرد يقوم بعمل معين هو أفضل فرد قادر  من مجموعة من العاملين في
على تطوير وتحسين طريقة أداء هذا العمل، بما يخفض التكلفة دون المساس بجودة العمل، 
ويكون لكل فريق تحسين مستمر قائد مسؤول عن ادارة جهود التحسين المستمر للفريق، وقد يكون  

املين في الشركة، كما أنه من الضروري أن تعطى فرق التحسين  هذا القائد مدير ادارة او أحد الع
 المستمر السلطات الضرورية لممارسة التغيرات التي يتطلبها التحسين المستمر .

( وليس الموارد بمعنى أن تركز اإلدارة العليا انتباه  Activitiesضرورة التركيز على االنشطة ) ✓
طة وليس طرق أو مصادر الحصول على تلك  العاملين على ضرورة تحسين طرق أداء األنش

 االنشطة وذلك للوصول الى تخفيض التكاليف بجانب الحفاظ على الجودة المطلوبة .
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ضرورة فهم العاملين في فرق التحسين المستمر اهمية كسب رضا المستهلك، وذلك من خالل  ✓
ركة والمحافظة عليها،  وضع برامج التحسين المستمر، مما يؤدي الى تحقيق المزايا التنافسية للش

ويكون التحسين في الشركة عن طريق التعرف على اذواق المستهلكين، ومقدار المنافسة في  
السوق مما يعني أهمية القيام بالدراسات التسويقية لمعرفة احتياجات الشركة للتحسين المستمر الى  

ن الجودة، بحيث يمكن  جانب االهتمام بالوظيفة اإلنتاجية، وانتاج منتجات على درجة عالية م 
للشركة التضحية بالربح في االجل القصير لتعظيم الربح في االجل الطويل، وذلك من اجل اشباع 

 احتياجات المستهلك وبالتالي الحصول على  رضاه . 

 : 1: يتضمن هذا النظام الخصائص والمبادئ التالي  خصائص ومبادئ التطوير المستمر 1-3-6-4
 التقييم المتواصل .  ✓
 الصناعي .   Demingاستخدام مبدأ  ✓
 التركيز على استخدام الوثائق والمستندات . ✓
وضع المقاييس ألفضل اداء وألفضل الحلول المبتكرة، ومن ثم مقارنة تلك المقاييس بالتحسينات   ✓

 على المنتج وعلى أقسام ومراحل العملية االنتاجية للتعرف على مدى جدوى تلك التحسينات .
وهي التي تعني مشاركة جميع   Visual Managementدارة المرئية او المرنة استخدام مبدأ اال ✓

 العاملين في وضع الخطة التصنيعية على امتداد السلم الوظيفي .  
استخدام مبدأ ادارة الوقت وهو يعني انجاز المهام في اقل وقت ممكن والقيام بتشغيل العديد من  ✓

  مراحل المنتج في نفس الوقت وليس تتابعيا .

التحسين المستمر هو السعي الدؤوب نحو تطوير االداء وتحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعة، اذا 
بالنسبة لهذا االسلوب يرى أن التحكم في التكلفة يرتكز على التحسينات الصغيرة المستمرة في العمل التي  

 سوف تؤثر على اداء العمليات والمنتجات .
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 (  PLCC: ويرمز لها )  Costing Product Life Cycleنظام تحديد كلفة دورة حياة المنتج   1-3-7
يعود اصل تكلفة دورة الحياة الى القطاع العسكري في بداية سنوات الستينات حيث استعملتها وزارة   

 . 1الدفاع االمريكي في تلك الفترة لتقييم تكلفة المشاريع 
 المفهوم :  1-3-7-1
تكلفة دورة حياة عنصر ما هي مجموع كل المصاريف المتعهد بها منذ  :  Ostwaldو  whiteتعريف -

 .2تصور الفكرة وحتى نهاية حياة ذلك العنصر 
: بأنه أحد التقنيات التي تستخدمها االدارة لغرض تحديد ومراقبة تكاليف المنتج النهائي خالل مدة  يعرف -

من جميع الخطوات التي تبدأ من تصميم المنتج وشراء المواد األولية،  حياته، وتتكون دورة حياة المنتج
 . 3الى مرحلة تسليم المنتجات تامة الصنع وتقديم الخدمة المرافقة لها 

: تلك االجراءات التي يتم اتخاذها وتؤدي الى   مفهوم ادارة التكلفة على اساس دورة الحياة الكاملة-
تصميم المنتج، وتطوير، انتاج، تسويق، توزيع، تشغيل، صيانة، والتخلص من المنتج بما ال يحدث ضرر 
بالبيئة والمجتمع حتى يمكن تعظيم ارباح دورة حياة هذا المنتج، وبذلك فان نظام المحاسبة على التكلفة  

يمثل اسلوبا مالئما لحساب تكاليف منتج ما أو أصل استثماري خالل دورة   LCCعلى اساس دورة الحياة 
 . 4حياته من وقت التفكير في تصنيعه حتى يتم التخلص منه 

يذكر البعض أن ادارة دورة حياة المنتج عبارة عن عملية ادارة التكلفة بغية رفع كفاءتها أي خفضها  
عني ذلك أن تتم الرقابة والتحكم بالتكلفة من بداية  الى ادنى حد ممكن في كل حلقات سلسة القيم، وي

عمليات البحث والتطوير حتى نهاية حياة المنتج، باستهالكه كليا بواسطة العميل أو المستهلك، أي أنها  
 .5ادارة التكلفة والتحكم فيها بالنسبة للمنتج من المهد الى اللحد 

تحليل دورة حياة المنتج بانها احدى تلك االدوات  ( Svoboda 1995ويعرف )مفهوم دورة حياة المنتج : -
الحديثة التي تساعد الشركات على فهم التأثيرات البيئية المرتبطة بالمنتجات والعمليات واألنشطة . وال شك 
أن االدارة الفعالة لدورة حياة المنتج تعد أمرا حاسما بالنسبة الستمرار بقاء الشركة، وبعد اشراك وتكريس  

 
، دكتوراة، جامعة االدارة االستراتيجية للتكاليف ومختلف الطرق التي يمكن استعمالها لتخفيض التكاليف وتحسين االرباحراضية عطوي،  1

 . 173، ص.2017/ 2016سطيف، الجزائر، 
 173نفس المرجع، ص.  2
 .364شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص. حيدر  3
 .16على مجاهد احمد السيد، مرجع سابق، ص.  4
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جانب كل القطاعات الوظيفية لضمان االستثمار المناسب للوقت والطاقات واألموال ومن  الجهود من
وجهة نظر محاسبية فانه من الضروري أن يتم تحديد اهداف مالية، وصياغة اجراءات مناسبة، بشان اداء 

 . 1المنتج لقياس النتائج الخاصة بتحقيق اقصى قدر من االرباح في دورة حياة المنتج  
 : 2تعبير دورة حياة المنتج ما يلي  يتضمن
 أن للمنتجات حياة محدود تبدأ بالتقديم وتنتهي باالستبعاد . ✓
تختلف المبيعات من مرحلة إلى أخرى، حيث أن كل مرحلة من مراحل دورة الحياة تمثل تحديات  ✓

 وفرص ومشاكل مختلفة للمنتج والبائع .
 دورة حياة المنتج .ارتفاع وانخفاض االرباح في كل مرحلة من  ✓
 يتطلب المنتج استراتيجيات تسويقية، وإنتاجية ومالية مختلفة في كل مرحلة من مراحل دورة حياته  ✓

 Youngو  Shieldsوكذلك  Susmanويمكن النظر إلى دورة الحياة من وجهات مختلفة حيث ميز 
إلنتاجية، اذ ان االولى تمثل حياة  بين دورة الحياة من وجهة النظر التسويقية ودورة الحياة من وجة النظر ا

المنتوج في السوق وبذلك عن مراحلها هي : االنطالق ) او الدخول الى السوق(، النمو، النضج والتدهور، 
(، تطوير Design(، التصميم )Conceptionأما الثانية فتعبر عن المراحل التالية للمنتوج : تصور الفكرة )

( والدعم اللوجستيكي  Production(، االنتاج )Développement produit/processالمنتوج والعملية )
(Support logistique )3. 

 تكاليف دورة حياة المنتج من منظور الشركة ومنظور العميل :    1-3-7-2
يجب التفرقة بين تكاليف دورة حياة المنتج من منظور العميل، ومن منظور الشركة، بالنسبة للعميل  
تعبر تكاليف دورة حياة المنتج عن اجمالي التكاليف التي يتحملها العميل نتيجة استحواذه على المنتج، اما  

قديم المنتج كفكرة حتى وصول  بالنسبة للشركة فهي عبارة عن اجمالي التكاليف التي تتحملها بداية من ت
أن سعر بيع المنتج يتحدد من خالل   Adamany et Gonsalves 1994المنتج الى العميل، وقد بين  

االهتمام بتحليل تكاليف دورة حياة المنتج بالنسبة للعميل )تكاليف االستحواذ( وبالنسبة للشركة )تكاليف  
 . 4دف الذي تسعى الشركة الى تحقيقه االنتاج(، ويتمثل الفرق بينهما في الربح المسته
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لذلك يجب على المؤسسة أن تعمل على تخفيض تكاليف تصميم وتطوير المنتج وإنتاجه، باالضافة  
الى تخفيض التكاليف التي تتحملها بعد تسليم المنتج للعميل، وينبغي عند تحليل تكاليف دورة حياة المنتج  

ت حقيقية، نظرا ألهميتها في توفير البيانات الالزمة إلدارة  االستعانة بأساليب علمية وموضوعية وبيانا
 :  1الشركة والتي تساعد في 

بيان مدى اهمية األنشطة والتكاليف التي تحدث خالل دورة حياة المنتج بخالف أنشطة   ✓
 وتكاليف اإلنتاج، والتي تحظى باهتمام االدارة . 

 التنبؤ باالحتياجات المستقبلية من الموارد . ✓
 البيانات التي تساعد ادارة الشركة على تخطيط استراتيجياتها وموازناتها المستقبلية .توفير  ✓
تحديد النسب المئوية المتوقعة للمبيعات واألرباح واالستثمارات المخططة في االصول لكل  ✓

أن تحليل سلسلة  Clinton et graves 1999مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج، وقد بين 
ورة حياة المنتج يبين كيفية تحرك المنتج خالل دورة حياته، حيث تعتبر  القيمة في ظل د 

ذات أهمية للمنتج في   –احد أنشطة سلسلة القيمة -أنشطة البحث والتطوير والتصميم 
مرحلة تقديم المنتج، بينما تعتبر أنشطة خدمات ما بعد البيع ذات اهمية للمنتج في مرحلة 

من خالل ربطهما بمقاييس االداء الحديثة والتي تمثل   اندثاره والتخلص منه، وقد بين ذلك
 مفاتيح النجاح الرئيسية بالنسبة للشركة وفقا لتقييم بطاقة االداء المتوازن.

نظام تحديد تكلفة دورة الحياة عبارة عن اداة استراتيجية تستخدمها المؤسسة من اجل عملية إدارة  
المنتج إلى غاية التخلص منه بما ال يحدث ضرر بالبيئة،   التكلفة خالل مدة حياة المنتج من بداية تصميم

هي أداة تعمل على التحكم بالتكاليف من بداية حياة المنتج إلى غاية نهايته، اذا التحكم بالتكاليف يتوقف 
 على مدى قدرة المؤسسة على إدارة التكاليف خالل دورة حياة المنتج . 

 
   Reengineeringاعادة هندسة االعمال :  1-3-8
:  ظهر هذا المفهوم اعادة الهندسة على   Reengineering اعادة الهندسة  نشأة مفهوم 1-3-8-1

للخبير هامر والذي يعمل خبيرا في   Reengeeringنطاق واسع مع بداية نشر مقالة اعادة هندسة العمل 
م وكذلك كتابه   1990عام  Harvard Business Reviewة مجال نظم المعلومات والتي نشرت في مجل
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قد يطلق عليه اعادة  Reengeeringومصطلح  1993الشهير اعادة هندسة المؤسسة والذي صدر عام 
 .1الهندسة، اعادة البناء، هندسة التغيير، الهندسة االدارية  

 المفهوم :   1-3-8-2
: هي عملية اعادة التصميم الكلي لعملية التشغيلية، ويتم التخطيط للعمليات من أجل   اعادة الهندسة-

االستجابة للتسهيالت، والمنتجات والتكنولوجيا واالسواق وتوقعات الزبائن، ويتم اعادة تصميم أو اعادة  
من أجل  هندسة العملية لغرض مواءمة خصائصها مع متطلبات التغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة، 

 . 2تحقيق التحسين المستمر في األداء
: إن إعادة هندسة العمليات تعني بإعادة النظر الشاملة والجذرية في  اعادة هندسة العمليات االنتاجية-

سير العمليات االنتاجية وبقية االنشطة االخرى بما فيها التسويقية واإلدارية، وبالشكل الذي يقود الى 
على الجودة وبما يعمل على رضا الزبون وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، فقد  خفض التكلفة والمحافظة

على أنها : اعادة التفكير الكامل والتحول في مفهوم العمليات بالشكل الذي يقود الى تنسيق   Daffعرفها 
لوظيفة  افقي قوي ومرونة أكبر في االستجابة للمتغيرات التي تحدث الن العمل منظم حول العملية وليس ا

وعليه فان اعادة هندسة العمليات تمثل احدى االساليب االدارية الحديثة التي تتبناها الشركات لتحقيق  
مزايا تنافسية طموحة من خالل سعي الشركات الى زيادة االنتاجية وتحسين جودة المنتجات الى جانب 

ركات . وكذلك التخلص من  خفض التكاليف وذلك من خالل استبعاد العمليات غير الضرورية داخل الش
جميع العمليات التي تسبب الهدر والضياع والتكلفة العالية وانجاز األعمال بكفاءة أفضل والعمل على 

 . 3تطوير الخدمات المقدمة الى الزبائن  
يعني اعادة التفكير بشكل جذري اعادة تصميم العمليات في مجال أعمال معينة  مفهوم اعادة الهندسة -

تحسينات جذرية في المقاييس الحيوية والهامة لالداء مثل التكلفة، الجودة، الخدمة،  بغرض احداث 
أن مدخل اعادة الهندسة يعتمد على فكرة البداية من جديد وإيجاد وسائل جديدة    Spencerالسرعة، يرى 

النجاز العمل، وهذا يتطلب اعادة التفكير في االساسيات اعادة التصميم الجذري لألنشطة ثم االنتقال الى  
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في  التفكير المبدئي على العمليات والذي يتضمن تحول في الفكر والممارسات ومن تم تحسين وتطوير 
 .  1االداء والتغلب على النظم التقليدية واالستخدام االبتكاري لتكنولوجيا المعلومات 

اعادة الهندسة هي اسلوب اداري حديث يعمل على اعادة التفكير في اعادة تصميم العمليات من 
خدمة أجل ادخال وإحداث تحسينات جذرية في المقاييس الحيوية والهامة لألداء مثل التكلفة الجودة ال

 السرعة، ولها عدة اشكال يمكن أن تتم بها كإعادة هندسة المنتج او العمليات، او النظم االدارية . 
 :  2: يمكن توضيح أهداف هذه العملية كما يأتي اهداف عملية اعادة هندسة االعمال  1-3-8-3

التمايز في   التمايز في العمليات : تستخدم المؤسسة عملية اعادة الهندسة من أجل الحصول على ✓
عملياتها، والقيام بعملية تحليل تلك العمليات لغرض استخدامها في مجال ربحية الزبون وتحديد 

 التكاليف المتعلقة بالخدمات المقدمة له، فضال عن استخدامها في تعظيم معيارية االنتاج . 
امل، وذلك من التغير التنظيمي : تعمل عملية اعادة الهندسة على تحقيق التغيير التنظيمي الش ✓

خالل عملية التحول الواسعة في العمليات، اذ تعزز هذه العملية من التركيز على العمليات 
الجديدة، مثال يؤدي تغيير عملية التركيز على المنتج الى التركيز على اعادة تصميم العمليات 

 وفقا لهذا التغيير .
الى توجه االدارة نحو التركيز على  المنافع المستدامة : يؤدي استخدام عملية اعادة الهندسة  ✓

الثقافة التي تحفز على تحقيق المنافع المستدامة، وذلك من خالل االدارة االستباقية للكلف 
 والتعقيد، لغرض تجنب التأثيرات العكسية التي قد تنجم بعد عملية اجراء التغييرات .

 :  3و االنواع االتية : وتتخذ اعادة الهندسة األشكال أ اشكال اعادة الهندسة 1-3-8-4
ويقصد بها تجديد او   Product or Service Reengineeringاعادة هندسة المنتج أو الخدمة  ✓

تطوير المنتج او الخدمة بحيث تحقق اشباعا أكثر للعميل بالمقارنة باالشباعات التي يحصل  
 عليها من المنتج أو الخدمة االخرى المنافسة . 

ويقصد بها دراسة وفحص وتعديل العمليات   Process Reengineeringاعادة هندسة العملية  ✓
الداخلية بالمنظمة بحيث تتمكن من قيام بوظيفة جديدة تتوافق مع النظم التكنولوجيا المتقدمة 

 وإتباع اساليب مبتكرة تقلل التكاليف او تقصر دورة التشغيل .
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ث تغير  ويقصد به احدا systems management reengineeringاعادة هندسة النظم االدارية  ✓
جذري في جميع العمليات التنظيمية واإلدارية عن طريق اعادة التفكير والتصميم إلحداث تغييرات  

 وتحسينات جوهرية في مقاييس األداء .

 :  1وهناك ثالث بدائل يمكن اتباع واحد منها او اكثر عند اعادة الهندسة وهي 
ة بتنفيذه عند حدوث أزمة أو مشكلة  : وتقوم المنظم Reactiveاعادة الهندسة بأسلوب رد الفعل  ✓

 تستلزم احداث تغيير جوهري .
الذي يواكب التطور : وتقوم المنظمة بتنفيذه عندما   Interactiveاعادة الهندسة بأسلوب التفاعل  ✓

 تحاول مسايرة التغييرات والتطورات التي تتطلبها ظروف البيئة الجديدة . 
: وتقوم المنظمة بتنفيذه عندما ترغب في احداث  Proactiveاعادة الهندسة بأسلوب المبادرة  ✓

 تطوير يتيح لها الحصول على مركز قيادي ومزايا تنافسية في مجال عملها . 

اعادة هندسة العمليات هي عملية ادارية تهدف الى اعادة تصميم العمليات والمنتجات والنظم  
جية وتحسين الجودة وخفض التكاليف، االدارية من أجل تحقيق الميزة التنافسية عن طريق زيادة االنتا

وبالتالي التحكم في التكاليف متوقف على اعادة تصميم العمليات من اجل التخلص من الهدر والضياع  
 الذي تسببه االنشطة عديمة القيمة . 

 
   Benchmarkingالمقارنة المرجعية :  1-3-9
  1810المقارنة المرجعية لها دالالت تاريخية قديمة تمتد الى عام نشأة المقارنة المرجعية :  1-3-9-1

الى انكلترا لدراسة تكنولوجيا التصنيع افضل المصانع    Francis Lowellعندما سافر المهندس االنكليزي 
خط  Henry Fordاعي االنجليزية بهدف الوصول الى التطبيقات االكثر نجاحا وطور المهندس الصن

، تطورت المقارنة المرجعية في اوائل  1913التجميع بوصفه أسلوب صناعي متميز وكان ذلك في عام 
الخمسينات عندما قدم ادوارد دمينج افكار عن كيفية ضبط الجودة الى العاملين في اليابان، وما تلى ذلك  

ان، لم تشهد المقارنة المرجعية تطورا حقيقيا  من ابداعات اخرى قامت بها االدارة االمريكية في هذا الميد 
حتى نهاية السبعينات، اذ لم تكن سوى تعبيرا تقنيا بسيطا يدل على أنها نقطة مرجعية تستعمل كنقطة  

  Xeroxقياس إلجراء المقارنات، إال انها اخذت بالتطور شيئا فشيئا في اوائل الثمانينات من قبل شركة 
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المقارنة آخذة بنظر االعتبار افضل المنافسين، وقدمت المقارنة المرجعية   االمريكية إذ اصبحت تدل على
على انها طريقة منظمة ومستمرة لقياس منتجات وخدمات وتطبيقات اتجاه المنافسين، ولذلك اعترف الرواد 

المرجعية من نفع لكي تصبح ممارسات ادارية تشمل وظائف   في مجال الصناعة بما تقدمه المقارنة
العليا مثل التخطيط االستراتيجي وإعادة الهيكلة واإلدارة المالية، وفي السنوات االخيرة اصبحت  االدارة

 . 1مطلبا متزايدا بعد ادارة الجودة الشاملة يهدف الى تحقيق مستوى عال من التحسين 
 المفهوم :  1-3-9-2
بأنها : اجراء منتظم يستخدم في قياس عمليات، ومنتجات، وخدمات المؤسسة بالمقارنة مع قادة  تعرف-

السوق في الصناعة، وتعد أحد االدوات المهمة لعملية اعادة التصميم، اذ تعمل المنظمات على تحقيق  
عملياتها، وتتمثل  الفهم األفضل ألداء الشركات المتميزة في السوق من اجل استخدام هذا الفهم في تحسين 

المقاييس المستخدمة في المقارنة المرجعية تكلفة المنتج ووقت معالجة الطلبية واالحتفاظ بالزبون، والعائد  
 .  2على االستثمار، ورضا الزبون 

: عملية تستهدف البحث عن أفضل الممارسات  Benchmarking تعريف مدخل استهداف افضل أداء -
استهداف افضل اداء  Elnathan et alحقيق األداء المتميز، وقد عرف والتي يمكن أن تؤدي إلى ت

Benchmarking   على أنه تلك العملية التي بموجبها تحدد الشركة المجاالت الهامة للتحسينات، ودراسة
 . 3أفضل الممارسات الخاصة باآلخرين، وتنفيذ العمليات الضرورية لتعزيز وتطوير األداء

: هي واحدة من األدوات االستراتيجية التي تعمل على استهداف المجاالت التي يجب   المرجعيةالمقارنة 
االهتمام بتحسينها من خالل البحث على أفضل الممارسات التي تؤدي الى تحقيق أداء أفضل من خالل 

 مقارنة ودراسة أفضل الممارسات الخاصة باآلخرين . 
 :   أفضل أداءاجراءات مدخل استهداف  1-3-9-3

 :  4يمكن عرض مدخل استهداف أفضل أداء سابق في أربعة مراحل هي 
 : وهذه المرحلة تتضمن األنشطة التالية :   Benchmarkingمرحلة التهيئة لتطبيق مدخل -1

 تدريب فريق العمل وجعلهم جاهزين لهذه المهمة . -أ

 
دور المقارنة المرجعية الداخلية في تشخيص فجوة األداء والتحسين المستمر )دراسة حالة في معهد يوسف دوالب يوسف، حميد علي صالح،  1

 .26، ص. 2016، 2، العدد 6، العراق، المجلد ى للعلوم االدارية واالقتصاديةمجلة المثن، االدارة /الرصافة(
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د بالمعايير اآلتية الختيار هذه  تحديد المجاالت التي سيطبق فيها هذا المدخل، ويمكن االسترشا -ب 
 المجاالت : 

 هل هذا المجال هام بالنسبة لعمالئنا ؟  ✓
 هل هذا المجال يتسق مع المهام والقيم واألهداف الخاصة بالمؤسسة ؟  ✓
 هل هذا المجال يعكس حاجة ملحة ألعمال المؤسسة ؟   ✓
 غير المالية ؟    هل هذا المجال يعتبر من المجاالت الحيوية من حيث التكلفة أو المؤشرات  ✓
هل هذا المجال يقع في منطقة يمكن للمعلومات االضافية عنه أن تؤثر في خطط أو تصرفات  ✓

 المؤسسة ؟
 . Benchmarkingوضع مشروع لخطة تنفيذ مدخل  -ج

 . Benchmarkingتحديد المؤسسات التي تستمد منها المعلومات  -د 
: بالنسبة للشركات التي ترغب في االشتراك معا في تطبيق  Benchmarkingمرحلة جمع معلومات -2

هذا المدخل ينبغي عليها أن توافق على االطار الزمني ومدة الزيارات الميدانية وإجراءات تطبيق هذا 
المدخل واألسئلة التي يجوز توجيهها وفيما يلي مجموعة استرشادية من االسئلة المقترحة لجمع المعلومات  

 ؤسسة : عن عمليات الم
 هل يوجد تعريف واضح وموثوق  لعمليات المؤسسة ؟   ✓
 كيف يتم توصيل هذه العمليات الى المستخدمين ؟   ✓
 كيف يحافظ المستخدمين على تحديث العمليات عن طريق التغيرات التي تحدثها فيها  ✓
 ما هو نظام ادارة العمليات ؟  ✓
 في كل عملية؟  world classما هي الجوانب التي ينظر اليها على انها تمثل نقطة تميز عالمي  ✓

والن هذه المعلومات تعتبر من الخطورة بمكان فان معظم المؤسسات ال تقبل االنخراط في تطبيق  
ذه  هذا المدخل مع أي شركة إال بعد أخذ الضمانات ووضع الضوابط التي تضمن عدم إساءة استخدام ه

المعلومات، وهذا يتطلب االستعانة بأفراد على درجة عالية من التأهيل والتدريب بشكل يمكنهم من تحقيق  
أهدافهم في جمع المعلومات مع االلتزام بالدستور األخالقي الذي تم اإلنفاق عليه بين الشركات في تطبيق  

 . Benchmarkingمدخل 
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م فرق العمل بتحليل البيانات التي تم جمعها، وتحديد فجوات التعلم من المعلومات التي تم جمعها : تقو -3
األداء، واستكشاف أثر هذه الفجوات، وتحديد المعلومات التي تساعد في تطوير األداء، ووضع الخطط  

 الكفيلة باستخدام هذه المعلومات في تحسين وتطوير األداء .
ه المرحلة هناك سلسلة من الخطوات التي : في هذ  Benchmarkingتنفيد التغيرات الناتجة عن عملية  4

ينصح بها لتنفيذ التغيرات المطلوبة لسد الفجوة بين الممارسات الحالية للمؤسسة وبين أفضل الممارسات  
 التي تم التوصل اليها مثل : 

 اختيار بدائل التنفيذ .  ✓
 تخصيص الموارد و الجداول الزمنية للتنفيذ .  ✓
 تحديد االهداف .  ✓
 المراقبة . تطوير خطط  ✓
 الحصول على التصاريح الالزمة لتغيير الممارسات الحالية . ✓
 تنفيذ الخطة التي تم وضعها  ✓
 الى المسئولين عن التنفيذ .  Benchmarkingتوصيل نتائج عملية  ✓

المقارنة المرجعية واحدة من االدوات االستراتيجية التي تعتمد على التعلم من الغير، بالبحث عن  
الموجودة، والعمل على التعلم منها، ومن تم امكانية تحديد المجاالت التي تستوجب افضل الممارسات 

التحسينات من خالل المقارنة، إذا بالنسبة لهذا المدخل التحكم بالتكاليف ينجم عن اجراء تحسينات في 
ي او  المجاالت الالزمة عن طريق اجراء المقارنات بالغير الذين يتمتعون بأداء عالى سواء كان داخل

 خارجي، أي التركيز على التعلم من االفضل . 
 

   Theory Of Constraaintsنظرية القيود :   1-3-10
في كتابه   1979نظرية القيود عام  Eliyahu M. Goldrattعرض نشأة نظرية القيود :  1-3-10-1

لبناء حضائر الدواجن الذي كان مهدد   ALEX ROGOعلى شكل رواية تدور في مصنع  Goalالهدف 
أن كل نظام   Goldrattباإلغالق بسبب المشكالت الناجمة عن خطأ في ممارسات اإلدارة، حيث يفترض 

يحتوي على االقل على قيد واحد يمنع او يحول دون الوصول الى الهدف المنشود، األمر الذي يدفع 
ارة القيود بكفاءة، وتعتبر نظرية القيود فلسفة ادارية تحمل االدارة الى السعي لتحقيق االيرادات من خالل اد 
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في طياتها مجموعة من القواعد والمفاهيم والممارسات التي تهدف الى التركيز على عملية التحسين  
المستمر، من خالل تحسين أداء المورد المقيد، مما يساعد على تحقيق أهداف النظام ككل والمتمثلة في  

لحل المعوقات من خالل اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي تساعد على حل القيود  إيجاد إطار منطقي 
   . 1واالختناقات وبالتالي تحقيق أهداف المؤسسة 

 المفهوم   1-3-10-2
: أسلوب إداري منتظم يركز على اإلدارة الفاعلة للقيود، التي تعيق قدرة المنظمة على تعرف بأنها -

تحقيق أهدافها المتمثلة بتعظيم القيمة الكلية المضافة، وتركز هذه النظرية على تحقيق كفاءة العمليات  
استخدام هذه   التشغيلية، فضال عن معالجة االختناقات التي تقيد النظام التشغيلي برمته . ولذلك فان

النظرية يؤدي الى زيادة أرباح المؤسسات من خالل الرؤية للصورة الكبيرة عن كيفية إنجاز العمليات 
 .2التشغيلية عن طريق تعظيم حجم تدفقات العمل أو تخفيض حجم المخزون والقوى العاملة 

ا فاعلية في تحسين األداء من  : تمثل نظرية القيود أحد الفلسفات اإلدارية الحديثة وأكثره نظرية القيود-
التي تمثل قيودا على النظام التشغيلي في المنظمة من أجل    Botteleneeksخالل إزالة نقاط االختناق 

تحسين العمليات الداخلية وخفض التكاليف وتحسين األداء الداخلي للمنظمة وقد أوضح بعض الباحثين  
 . 3أن نظرية القيود يمكن تطبيقها عمليا من خالل المدخل التحليلي ومدخل النظم 

ا مدخل إداري يتجه نحو تعظيم الربح طويل األمد من  : بأنه Atkinson and Kaplan 2007 عرف-
أن مبادئ  Hilton  2009خالل إدارة تهتم بمعالجة االختناقات التنظيمية أو الموارد النادرة، بينما وضح 

تطبيق نظرية القيود كاألتي : أن مستوى المخرجات المتحققة على مستوى الموارد غير المقيدة يتحدد 
 . 4بمستوى موارد النظام المقيدة، وان التركيز على التدفق المتزامن بدل التركيز على توازن الطاقات 

لى إدارة القيود التي تعيق المؤسسة على  نظرية القيود : هي واحدة من األدوات اإلستراتيجية التي تعمل ع
 تحقيق أهدافها .

 
، التكاليف على اساس االنشطة وأثره في رفع ربحية االقسام االنتاجية درسة حالةالتكامل بين نظرية القيود ونظام مناف على العازل،  1
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اثر ادارة الجودة الشاملة وتقنيات ادارة التكلفة في تحسين االداء في محمد محمود النحوي، عبد الناصر ابراهيم نور، عبد العزيز الشرباتي،  4

 .85، ص. 2016، يونيو 12، االردن، العدد مجلة رؤية استراتيجية، الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية
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 :  1يمكن تقسيم القيود التي تواجه المؤسسة إلى
: مجموعة المحددات المفروضة على المؤسسة من مصادر  (External constraintsقيود خارجية )-

 خارجية، وتشمل :  
د االولية في اآلجل القصير او الطويل  قيود المواد االولية : وينشأ هذا القيد في حالة قلة الموا ✓

 لواحدة او اكثر من المكونات الضرورية لتصنيع منتج معين . 
قيد الطلب : يعد هذا النوع احد اهم القيود الخارجية المفروضة على العملية االنتاجية وتعد كمية   ✓

 ا القيد .مخزون انتاج تام او تشغيل خط انتاجي بجزء من كامل طاقة مخرجات القيد دالة لهذ 
: مجموعة من العوامل الموجودة داخل المؤسسة والتي تحد من ( Internal constraintsقيود داخلية )-

 قدرتها وتضم :  
قيود موارد الطاقة : يعد من أهم القيود الداخلية المفروضة على العملية االنتاجية المتمثلة باآلالت   ✓

أخرى، ويظهر هذا القيد عندما تكون مخرجات القيد غير  والتجهيزات واألفراد وأي موارد ملموسة 
 قادرة على تلبية احتياجات السوق كما تعد كمية مخزونات إنتاج تحت التشغيل دالة لهذا القيد .

قيود السياسات اإلدارية : تعد من أصعب القيود اكتشافا كونها ذات تأثير طويل المدى وغير  ✓
 سات في المؤسسة مثل ضرورة االلتزام بقاعدة معينة . مرئي، وتنشأ نتيجة لتطبيق بعض السيا

: تعد نظرية القيود من التقنيات اإلستراتيجية التي تساعد المؤسسات   أهمية نظرية القيود 1-3-10-3
على تحسين أحد أهم عوامل النجاح الحرجة وهو وقت الدورة اإلنتاجية، والذي يتمثل بمعدل الوقت 

ولية إلى سلع تامة الصنع، وكذلك تعمل هذه النظرية على مساعدة  المستغرق في تحويل المواد األ
المؤسسات في تحديد وتقليص مواضع االختناقات في عملية اإلنتاج، وتساعد هذه النظرية المديرين على  
التركيز على عامل السرعة، والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح الحرجة في البيئة التنافسية الحالية،  

ة في إعداد المنتج، والسرعة في تسليمه، والسرعة في التصنيع، لغرض تحقيق توقعات ويتضمن السرع
 .2الزبائن بوقت أقصر بالموازنة مع المنافسين، من خالل تقليص وقت دورة حياة المنتج  

 
، االقتصادية الجزائرية دراسة حالة : مجمع صيدال، دكتوراةمساهمة التسيير على اساس االنشطة في تحسين اداء المؤسسات لطيفة بكوش،  1

 .65، ص. 2017/ 2016جامعة بسكرة، الجزائر، 
 .377حيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص.  2
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وتقوم فلسفة نظرية القيود على أن الذي يحدد أداء السلسلة ككل هو أضعف حلقة في السلسلة ألنها  
د على قوة شد السلسلة ككل، وتتمثل آلية أو فلسفة عمل نظرية القيود في تحسين األداء كما  ستكون القي

 : 1يلي 
 تحديد أضعف حلقة في السلسلة . ✓
 عدم استخدام السلسلة في أحمال أقوى من أضعف حلقة . ✓
 تركيز جهود التحسين على تقوية أضعف حلقة . ✓
حلقة الضعف وتصبح قوية بما يؤدي إلى إذا كانت جهود التحسين ناجحة فسوف تزداد قوة  ✓

ظهور حلقة أخرى جديدة تصبح هي الحلقة األضعف وتمثل قيد على قوة شد السلسلة، وتبدأ 
جهود التحسين في الحلقة الجديدة وهكذا تستمر جهود التحسين بال  نهاية وتزداد قوة الشد في 

 عملية تحسين . السلسة وبالتالي تزداد قدرتها على تحمل أحمال أكبر بعد كل 

يرى العديد من الباحثين أن القيود هي التي تحد من امكانيات وقدرات المؤسسات على تحقيق  
أهدافها ومن ثم فان إدارة هذه القيود بكفاءة وفعالية يعتبر من العوامل الرئيسية لنجاح تنظيمات االعمال  

 . 2توى الكفاءة في تحقيق أهدافها، ألنها تؤدي إلى تحسين وتطوير األداء ورفع مس
نظرية القيود هي فلسفة إدارية تعمل على إدارة القيود التي تعيق المؤسسة على تحقيق أهدافها 
بالتالي التحكم في التكاليف ينجم عن تحسين العامل الحرج المتمثل في وقت الدورة االنتاجية من خالل  

االختناق، العامل المسبب للتكاليف هي  تحديد نقاط ومواضع االختناق والعمل على تحسينها، إلزالة نقاط 
 نقاط االختناق . 

 
 تحليل سلسلة القيمة :  1-3-11

كطريقة لعرض بناء القيم للمستهلك   1985تحليل سلسلة القيمة ألول مرة سنة  لقد ظهرت فكرة
النهائي ، وذلك اعتمادا على سلسلة األنشطة المسؤولة عن إنتاج السلع والخدمات وتم وصف سلسلة 

يمة حينذاك على أنها األنشطة الداخلية التي تتعلق بتصميم وإنتاج وتسويق وتسليم وتدعيم المنتج، ومع  الق
اتساق مفهوم نطاق العمليات التي تتناولها سلسلة القيمة، اصبحت تشتمل سلسلة القيمة على مجموعة  

 
 .42على مجاهد احمد السيد، مرجع سابق، ص.  1
 .42نفس المرجع، ص.  2
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د الخام من الموردين  األنشطة المترابطة المسؤولة عن خلق القيمة بدءا من مصادر الحصول على الموا
 . 1وانتهاءا بتسليم المنتجات للمستخدم النهائي  

 المفهوم   1-3-11-1
: يعد بورتر أول من استخدم وطور منهجية تحليل سلسلة القيمة، إذ وصفها بأنها   مفهوم سلسلة القيمة-

تلك األنشطة التي تؤديها المؤسسة اإلنتاجية لسلعة ما، وربطها بالموقع التنافسي للمؤسسات، وذلك بالنظر 
والتي تمر   إلى وحدة كل نشاط معين بإعتبارها نظاما معقدا لتحويل مدخالت اإلنتاج الى مخرجات نهائية،

 .2بعدة أنظمة قبل وصولها للزبون 
: تكتيك يستخدم لتحليل األنشطة الرئيسية في المؤسسة وذلك بهدف تحديد  تعريف سلسلة القيمة-

مصادر الميزة التنافسية وبالتالي معرفة عناصر القوة والضعف الداخلية الحالية والمحتملة أيضا، حيث  
عن سلسلة من األنشطة االساسية التي تضيف قيمة إلى منتجاتها أو تعتبر المؤسسة هذا النموذج عبارة 

 .3خدماتها 
 :  4يرتكز مفهوم سلسلة القيمة على محورين رئيسين وهما 

تحديد األنشطة التي تضيف قيمة : وهي تلك األنشطة التي يقتنع المستهلكون أنها تضيف منفعة أو  -ا
المفهوم للفصل بين األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال  قيمة للمنتج، وتستخدم المؤسسات هذا 

 تضيف قيمة . 
تحديد التكلفة التي تضيف قيمة : وهي تلك التكاليف التي يقتنع المستهلكون أن إنفاقها يؤدي إلى -ب 

إضافة قيمة للمنتج وتستخدم المؤسسات هذا المفهوم للفصل بين التكاليف التي تضيف قيمة والتكاليف  
 ي ال تضيف قيمة . الت
 :  5: تتميز تقنية تحليل سلسلة القيمة بالخصائص التالية  خصائص سلسلة القيمة 1-3-11-2

 
دراسة -داد من خالل التكامل بين اسلوب ادارة التكلفة المستهدفة واسلوب تحليل القيمةادارة التكاليف سلسلة االمقاسم عمرن ساوس الشيخ،  1

 . 255، ص. 2012، جانفي 1، الجزائر، العدد مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، ميدانية
، جامعة البليدة مجلة االبحاث االقتصادية، تكاليف الجودةنموذج سلسلة القيمة كاستراتيجية لدعم ادارة المهدي هجالة صارة، درحمون هالل،  2
 .354، ص. 2018، جوان 18، الجزائر، العدد2
، 1، العدد 3، الجزائر ، المجلد مجلة الدراسات في االقتصاد والتجارة والمالية، سلسلة القيمة ومساهمتها في بناء الميزة التنافسيةغول فرحات،  3

  .  45، ص. 2014

استخدام سلسلة القيمة كاحد االستراتيجيات الحديثة الدارة التكلفة بهدف صالح ابراهيم يونس الشعباني، هشام عمر حمودي عبد الحديدي،  4
، 97، العدد 32، العراق، المجلد مجلة تنمية الرافدين، التخفيض بالتطبيق على الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في نينوى 

 .76، ص. 2010
 .356.355المهدي هجالة صارة، درحمون هالل، مرجع سابق، ص.ص.  5
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طريقة عملية : المعرفة في القياس الكمي لعناصر تكلفة المنتج، للقيام بحساب عناصر قيمته،   ✓
القرار على إتخاذ القرارات واالستعانة بأرقام لتقدير الجودة االقتصادية للمنتج التي تساعد متخذ 

 الصحيحة . 
تهدف لتحسين قيمة المنتج : تقدر قيمة المنتج وفقا للفرق بين ما يعنيه المنتج للزبون والسعر  ✓

 الذي يدفعه مقابل الحصول عليه . 
موجهة نحو النشاط : أي تقوم على أنشطة المنتج من خالل تحديد أنشطته وتقيمها، حيث يمر   ✓

ألنشطة التي تضيف له قيمة، وبالتالي يتم التركيز على األنشطة التي  المنتج بمجموعة من ا
 تضيف قيمة واستبعاد االنشطة التي ال تضيف قيمة . 

إيجاد عالقات بين عناصر قيمة المنتج وعناصر تكلفته : من خالل توفر معلومات عن رغبات   ✓
 تج .واحتياجات الزيائن، ورفع عناصر هذه القيمة بحيث ال يرفع تكلفة المن 

توفير األنشطة المطلوبة بأقل تكلفة : أي حصول الزبون على المنتج بسعر أقل من أسعار   ✓
 منتجات المنافسين .

 : يمكن توضيح خطوات تحليل سلسلة القيمة كما يأتي : 1  خطوات تحليل سلسلة القيمة 1-3-11-3
رسها المؤسسة داخل تحديد أنشطة سلسلة القيمة : أنشطة القيمة هي االنشطة التي يجب أن تما ✓

الصناعة لغرض تحويل المواد االولية إلى منتجات نهائية، والتي تتضمن عمليات التصميم  
والتصنيع وتقديم الخدمة للزبون، وتقوم المؤسسة بتحديد األنشطة الخاصة بها عند إجراء عملية  

 تحليل القيمة، وتختلف عملية إعداد سلسلة القيمة حسب نوع الصناعة .
واجهات التكلفة داخل كل نشاط للقيمة : يعرف موجه التكلفة بأنه أي عامل يؤدي إلى تحديد م ✓

تغيير مستوى التكلفة الكلية، والهدف من هذه الخطوة هو تحديد األنشطة التي تستطيع المؤسسة  
من خاللها أن تحصل على ميزة التكلفة الحالية أو المحتملة، من أجل المحافظة على وضعه  

 تطويره . التنافسي أو 
تطوير الميزة التنافسية من خالل تخفيض التكلفة إضافة القيمة : تحدد المؤسسة في هذه الخطوة  ✓

طبيعة الميزة التنافسية الحالية أو المحتملة من خالل دراسة أنشطة القيمة وموجهات التكلفة،  
 وذلك من خالل الخطوات التالية :  

 
 . 367.366حيدر شاكر نوري، محمود حسن جمعة، مرجع سابق، ص. ص. 1
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التكلفة أو التمايز(: يمكن أن تساعد عملية تحليل أنشطة القيمة  تحديد الميزة التنافسية )قيادة -
اإلدارة في الفهم األفضل للميزة التنافسية اإلستراتيجية للمؤسسة، وعملية التمركز المالئم في  

 سلسلة القيمة الكلية للصناعة .
نشطة  تحديد فرص إضافة القيمة : يمكن أن تساعد عملية تحليل أنشطة القيمة في تحديد األ-

 التي تستطيع المؤسسة من خاللها أن تضيف قيمة مهمة للزبون .
تحديد فرص تقليل التكلفة : إن دراسة أنشطة القيمة وموجهات التكلفة يمكن أن يساعد المؤسسة -

 في تحديد أجزاء سلسلة القيمة التي ال تعد ذات قيمة تنافسية . 
يتأثر القرار المتعلق بالنشاط من داخل استغالل االرتباط بين األنشطة في سلسلة القيمة : -

المؤسسة أو من مصدر خارجي أحيانا بأسلوب النشاط الذي يؤثر على نشاط آخر داخل سلسلة 
 القيمة . 

تعتبر تقنية تحليل سلسلة القيمة من بين ادوات اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة التي تعمل على تحليل  
مجموعة األنشطة التي تقوم بها المؤسسة انطالقا من استالم المواد الخام إلى تسليم المنتجات النهائية   

وأخرى غير ذات قيمة وبالتالي  للزبون بهدف تقديم قيمة، إلى أنشطة مولدة للقيمة فعال في نظر الزبون 
فمن أجل السيطرة والتحكم في تكاليف المؤسسة يتوجب التحكم في األنشطة عديم القيمة عن طريق ازالتها  

 .أو التقليل منها إلى اقصى حد وذلك ألن هذه األنشطة تستهلك موارد وبالتالي تكاليف 
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 دارة االستراتيجية للتكلفة  شكل يوضح مختلف أدوات اإل   6  -1رقم   الشكل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . عداد الباحثة : من إ  المصدر 
 
 

 تخفيض تكلفة المنتج الى مستوى محدد، وتحقيق ذلك من خالل هندسة القيمة .  التكلفة المستهدفة  

 تعمل على تحويل رؤية استراتيجية الى اهداف وخطط تشغيلية بمكن قياس ادائها   بطاقة االداء المتوازن 

العمل على تنيفيذ تحسينات صغيرة بشكل مستمر او السعي الدؤوب نحو تطوير   التحسين المستمر 
 االداء  

 ادارة التكلفة خالل مراحل حياة المنتج من بداية تصميمه الى غاية التخلص منه   دورة حياة المنتج 

اعادة تصميم المنتجات والعمليات والنظم االدارية بما يسمح من التخلص من كل   اعادة الهندسة 
 اشكال الهدر والضياع  الذي تسببه االنشطة عديمة القيمة 

تعتمد على التعلم من الغير بالبحث عن افضل الممارسات الموجودة والعمل على   المقارنة المرجعية 
 التعلم منها

تعمل على ادارة وتخطي القيود والعراقيل  التي تعيق المؤسسة عن تحقيق اهذافها   نظربة القيود 
 بالتخلص من نقاط االختناق  

 تحليل السلسلة الى انشطة ذات قيمة وانشطة عديمة القيمة    تحليل سلسلة القيمة  

ABC  
تخصيص وتحميل المصاريف الصناعية غير المباشرة باالعتماد على معيار 

 السبب والنتيجة   

    JITنظام االنتاج 

    ادارة الجودة الشاملة 

التركيز على تخفيض مستويات المخزون والنقل الداخلي )تخفيض االنشطة 
 عديمة القيمة  

 التحسين المستمر في جودة المنتجات والعمليات واالنشطة والخدمات 
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 خالصة الفصل :
التكلفة هي مجموعة األساليب واألنشطة التي يقوم بها المسيرين للتخطيط والرقابة في األجل إدارة 

القصير والطويل، إلدارة جميع الموارد واألنشطة التي تعمل على تقديم قيمة للعمالء مع الحرص على 
ي إلدارة التكلفة إلى  تخفيض ومراقبة التكلفة، إال أن التطور في البيئة أدى إلى اإلنتقال من الدور التقليد 

الدور االستراتيجي، حيث تحولت من إدارة التكلفة التقليدية تهتم بالتحليل على مستوى الداخلي، والتخفيض  
التكلفة، إلى اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة تعمل على رفع قيمة المنتج، بتتبع التكلفة على مدار حياة المنتج  

حليل كل من البيئتين الداخلية والخارجية، لتقديم منتجات ذات للوصول إلى أدنى حد ممكن، عن طريق ت
قيمة، بمواصفات وخصائص تلبي حاجات العمالء، ولتحقيق ذلك استخدمت العديد من األدوات التي 
تهدف جميعها إلى تحقيق رضا العمالء عن طريق تقديم أعلى قيمة بأقل تكلفة في أسرع وقت، والتي 

وأخرى أساليب إلدارة اإلنتاج، وأخرى لتحسين األداء، حيث تعمل كل واحدة تنوعت بين أدوات محاسبية، 
من هذه األدوات على تحديد سبب للتكاليف، تعمل على معالجته، من بين هذه األسباب التي ركزت عليها 
هذه األدوات التخطيط والتصميم المنتجات، الخصائص الوظيفية للمنتج، تخصيص التكاليف غير  

 ة المنتجات والعمليات، تصميم العمليات، قيود عوائق، واختناقات ...المباشرة، جود 
تسيير القيمة واحدة من األدوات اإلستراتيجية لإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة، التي تسعى إلى رفع قيمة  
المنتج، عن طريق توفير الوظائف المطلوبة من المنتج لتلبية حاجات العمالء بأقل تكلفة، وهو ما  

 سنوضحه في الفصل الموالي .
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 تمهيد الفصل 
المؤسسة بالتغير والتقلب الدائم ما يفرض عليها ضرورة البحث الدائم عن أفضل  يتميز محيط 

الطرق والتقنيات والوسائل لمواجهة تحديات المحيط والمنافسة وذلك من أجل البقاء واالستمرار، ولقد  
      ..اعتمدت على عدة أدوات من بينها إدارة الجودة، إدارة العمليات، إعادة الهندسة ، تسيير القيمة ..

التي جاءت لمواجهة النقص في  للتكلفة، اإلستراتيجية  اإلدارة أدوات تعتبر تسير القيمة واحدة من  
نقص فادح في   من المؤسسات  عانت المواد، عند اندالع الحرب العالمية الثانية، وكنتيجة طبيعية للحرب 

شركة جنرال إلكتريك بتكليف مايلز رفقة زمالئه على العمل لتعويض المواد  ذلك قامت  تجنب المواد ول
النادرة، وإيجاد البدائل التي يمكنها أن تؤدي نفس وظيفة هذه المواد، وأثناء ذلك الحظوا أن هذه العملية 
تؤدي إلى تحسين قيمة المنتجات أو خفض تكلفتها، فواصل االهتمام بدراستها وتحويلها إلى طريقة  

وللتعرف على هذه منهجية وعلمية منظمة حتى بعد انتهاء الحرب، وذلك بسبب النتائج التي حققتها، 
 قمنا بتقسيم الفصل إلى المباحث التالية : خيرة األ

 المبحث األول : لمحة عامة عن تسيير القيمة . ✓
 تسيير القيمة . سباب والعوامل واستخدامات المبحث الثاني : األ ✓
 الثالث : مراحل تسيير القيمة . المبحث  ✓
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 . القيمة تسييرول : لمحة عامة عن المبحث األ
ة  ــعنتشر بعد ذلك بسر اثم  ،في شركة جنرال إلكتريك ،في الصناعات التحويلية ظهر هذا المفهوم 

ة ـــلتميزه وقدرته على تحديد مواطن التكلفة العالي نظرا ،مجاالت مختلفة انتقل تطبيقه إلىو  ،عبر العالم
 ائف .ن القيمة من خالل تحليل الوظمع العمل على تحسي ،وإزالتها

       عن تسيير القيمة  لمحة تاريخية 2-1-1 
 General Electric في شركة Larry Mailesل مريكية من قبالواليات المتحدة األفي  VMتم تطوير 

ـن  العالمية الثانية لغرض تخفيض تكاليف تصنيع المنتجات عن طريق تطوير المصمميثناء الحرب أ
، وبتكاليف منخفضة، وذلك عن طريق تحليل وظائف المنتجات بدال من  لمنتجات تؤدي نفس الوظائف

ذه  ـالمنتجات نفسها، إذ كان ذلك نتيجة للنقص الكبير في المواد الالزمة بما في ذلك قطع الغيار، ففي ه
يجاد مواد بديلة وتصاميم مغايرة مع المحافظة على نفس الوظائف التي  إلى إ GEثناء لجأت شركة ألا

بدراسة هذه   1947في عام  Larry Mailes  ا كانت البداية، حيث كلف المهندستؤديها المنتجات، ومن هن
، حيث بدأ Value Analysisالمنهجية والخروج منها بما سمي فيما بعد بتحليل القيمي )او تحليل القيمة ( 

ق نفس  ــبداعية للبحث عن بدائل تحقومجموعة من العاملين( على إيجاد أفكار إيمرن عقله وتفكيره )هو 
الجودة و  ي األداءــالوظائف الرئيسية ألي منتج /نظام، وبمواد متوافرة بأسعار منافسة وبمستوى أفضل ف

ئيسية لتطوير هذه سس والنواة الر ( ليضع األ1952-1947)خالل الفترة في عمله  Larry Mailesوبدأ 
      .    1"  2195ول دورة لموظفيها في تحليل القيمة عام المنهجية، فقد أقامت الشركة أ

قام المكتب البحري للسفن، وهو قسم من وزارة الدفاع األمريكية، بعمل برنامـج   1954وفي سنة 
، فبرنامجها كان يقوم بتحليل المنتـج موجود GEالقيمة، مثلما فعلت  للقيمة، وأطلق عليه اسم برنامج تحليل

بالفعل وتم تصنيعه، ثم يقوم بتحليل التكلفة غير ضرورية، ولما وجدت البحرية أنه من األصلح تحليل  
الرسومات الهندسية قبل بناء أي شيء، فال معنى من أن نقوم بتحليل سفينة أو متراس أو شــــيء من هذا  

ل بعد االنتهاء من بنائه، فأدركوا ضرورة تطبيق البرنامج في مرحلة الهندسة ولذلك قامــوا بتغيير اسمه  القبي

 

، العراق، االقتصاديةدور هندسة القيمة في تعزيز تطبيق ادارة الجودة الشاملة وتحقيق المزايا التنافسية للوحدات الموسوي،  حيطعباس نوار ك1 
 . 15.14.ص . ص، 2010، 2عدد الالعراق، ، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية
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من تحليل القيمة إلى هندسة القيمة، وقد أظهر البرنامج نتائج ممتازة، وعكس القدرة الجيـــدة لإلدارة  
 . 1البحرية " 

في أواخر الخمسينات، أصبح هناك العديد من الشركات داخل الوالية، والتي ترغب في إقامة   
برامج قيمة خاصة بها، فهناك العديد من الممارسين في الوكاالت الحكومية واألعمال الخاصة يسعون  

دسة القيمة  قامت نقابة الصناعات الكهربائية بإعداد لجنة لهن 1958وراء فوائد تحليل القيمة، في عام 
برئاسة األميرال ماندلكورن المتقاعد، الذي كان يعمل سابقا بمكتب السفن البحرية، وبعد فترة الحقة قامت  
هـذه اللجنة بتنظيم مؤتمر وطني عن هندسة القيمة في بتسبرج، قام فيه هيلين هارت بتقديم دراسة يوضح  

ر الذي يعد أول مؤتمر لهندسة القيمة حـــوالي ، وحضر بهذا المؤتمGE فيها نماذج من الهندسة القيمة بـ
شخص، واتبعه المؤتمر الثاني في نفس العام، أقيم في واشنطن الذي اتخذ فيه قرار لعمل رابطة أو  300

 جمعية ثابتة، في مجال عمل القيمة وأطلق عليها الحضور ) الجمعية الدولية األمريكية لمهندسي القيمة (  

 (CAN FOR VALUE ENGINEERINGThe SOCIETY OF AMERI  SAVE " )2.  

المضلة المهنية لمهندسي القيمة، الراعي والمنظم لشؤون التأهيل واالعتماد  ( SAVE)أصبحت 
لألفراد المتخصصين في هذه التقنية ،حيث تقوم بمنحهم الشهادات والتراخيص للممارسة هذه التقنية، سواء 

تقرر تغير اسم الجمعية األمريكية   1995القيمة، وفي عام عن طريق الدراسات أو التدريب في هندسة 
ليكون أكثر علمية وشمولية وأصبحت الجمعية /المنظمة الدولية لمهندسي القيمة وتضم في عضويتها كل  

 . 3 من اليابان، استراليا والهند "
 

 مفاهيم و تعاريف تسيير القيمة :   2-1-2
 القيمة من بينها :   هندسة القيمة، وتسيير ،من تحليل القيمةوردت عدة تعريف لكل  مفاهيم وتعاريف :

 
، دكتوراة،  الهندسة القيمية نحو منهج توافقي قيمي لمشروعات االسكان بمصر من خالل التحليل الوظيفيمحمد السعيد مصيلحي السيد، 1

 . 16، ص، 2012جامعة القاهرة، مصر، 
  . 17المصدر،ص. نفس   2

 .15.14عباس نوار كحيط الموسوي، مرجع سابق، ص .ص 3 
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ن المنتج القي  أ الل عملية اإلنتاج، عندما يتضح بهي تقنية تحدث خ: تحليل القيمة  2-1-2-1
القيام بالتحسينات التي تؤدي إلى تقديم منتج أفضل ومصنع   إلىنجاحـــا، ويسعـي مفهوم تحليل القيمة 

 .  1بصورة اقتصادية  
الحالية من   المنتجات على تصاميم   ،: "هي عملية المراجعة التي يتم تطبيقها بطريقة منهجيةتحليل القيمة 

 األداء تكلفة، بما يتفق مع  بأقلجل مقارنة وظيفة المنتج المطلوبة من قبل العمالء لتلبية احتياجاتهم، ا
 .  2والجودة " 

د أدنى ـأو العناصر الموجودة لتحدي ،أسلوب يستخدم تحليل جميع مظاهر وسمات المنتجات  : تعرف أيضا
بهدف  ،مما قد يؤدي إلى إجراء تعديالت في المنتج ،تكلفة ضرورية ألداء متطلبات الوظيفة المحددة

 . 3خفض التكلفة " 

نات ـــتحسي إدخالجل أعملية تحليل القيمة هي عملية منظمة، تتم على المنتجات الحالية، من  إذا
 واألداءودة ــــتكلفة مع المحافظة على مستوى الج بأقلمتطلبات العمالء و  حتياجات إ هدف تلبية ، بيهاعل

 . ي للمنتج الوظيف
ل  م والمواصفات في مراح: " بأنها األنشطة التي تهتم بتحسين التصميتعرف هندسة القيمة  2-1-2-2

 .   4ــث والتطوير، لتطوير المنتج " ـالبح
    التكالـيف إزالة جميعو  تشكل وظيفة التفكير القائم على تحديد  "هندسة القيمة : (Milles  ز )تعريف مايل 

الحفاظ وتعزيز الجودة في أي مجال صناعة، إنشاءات وخدمات أو في أي شيء يتم  غير الضرورية، مع 
     .5إنفاق دوالر واحد "فيه 

 وازن ـــتى  ستخدم نهج منظم للحصول علتة، هي تقنية إدار ( : Hart Zimmermen1982) تعريف هارت 

وتشجيع   األفراد تحسين القدرة على إدارة  إلىالمشروع، كما تسعى  أو  للمنتجالوظيفي  بين التكلفة واألداء
 .  6التغيير التدريجي عن طريق تحديد وإزالة التكاليف غير الضرورية " 

 
استخدام اسلوب هندسة القيمة في تحديد ابعاد الجودة على وفق تفضيالت الزبون )دراسة تطبيقية في شركة الصناعات كاظم احمد جواد،  2

 .  75، ص2009، 74العدد ،العراق ، مجلة االدارة واالقتصاد، الخفيفة معمل المجمدات( 
2 Nick Rich, Mattias Holweg, value analysis value engineering,lean enterprise centre cardiff, united kingdom, 2000 , p,  2, 

,www.adi.pt/doces/innoregio_value_analysis.pdf, consultue le 7/12/2014. 

بهدف تحسين اداء وكلفها  دور هندسة القيمة في الموازنة بين بعدي الجودةسطم صالح حسين، سعد صالح الجوعاني ، هشام عمر الحريري،  3 
 . 108، ص. 2008، 10، العدد 4المجلد  العراق،  ،مجلة تكريث للعلوم االدارية واالقتصادية، الشركات

 .108نفس المرجع، ص.  4

 13لسيد، مرجع سابق،ص. محمد السعيد مصيلحي ا 5

 . 13. ص، نفس المرجع 6
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ات أو  ــلدراسة العوامل المؤثرة في تكاليف المنتج ،: " بأنها عملية منتظمة  هندسة القيمة  Drury ف يعر 
ة، عند مستـــــوى  الوسائل التي تحقق المعايير المطلوبة من النوعية والوظيفجل إيجاد أمن  ،الخدمات 

 عن طريق األتي :  VEام تحقيق الهدف من استخد  إذ يرى أن التكاليف المستهدفة،
ف ـــــئـوضع تصاميم جديدة للمنتجات بحيث تؤدي إلى تخفيض تكاليف إنتاجها دون التضحية بالوظا- 1 

 التي يؤديها . 
غير   يادة تكاليفها في حين يكون العميلؤدي إلى ز غير الضرورية في المنتجات التي ت اء الوظائفإلغ -2

ادة ــمن دون أن يؤدي ذلك إلى زي ،ن أمكنإمع زيادة اإلمكانيات الوظيفية لها  ،مستعد لدفع تلك التكاليف
 . 1" التكاليف 

هو أحد األنظمة المرنة القابلة للتطبيق في مشروعات مختلفة أو مراحل مختلفة للعمليـة   هندسة القيمة 
 االنتاجية، لذلك ظهرت عدة أنواع لهذا النظام كل نوع يتناسب مع الوظيفة التي يؤديها، وهذه االنواع  

 : 2هي 
لة صياغة  هندسة القيمة من الدرجة الصفرية : وهي تعني تطبيق مبادئ هذا النظام منذ مرح ✓

الهدف منها ادخال وظائف جديدة للمنتج لـــــم  ،مفهوم المنتج وهي مرحلة مبكرة في عملية التصميم
 تكن موجودة بالتصميمات السابقة للمنتج . 

هندسة القيمة من الدرجة االولى : وهي تعني التركيز على العناصر االساسية في المنتج ومحاولة   ✓
والهدف منها تعزيـــــز  ،تطوير لوظائف المنتج الموجودة سابقا تطويرها، وهي بذلك تعتبر عملية

 األداء الوظيفي للمنتج . 
هندسة القيمة من الدرجة الثانية : وهي تعني تطبيق أنشطة هندسة القيمة خالل النصــــف االول  ✓

ج  ت المنت من مرحلة التخطيط والتحضير إلنتاج المنتج وتطويره، والهدف منها تحسين قيمة مكونا
يجاد مكونات أو خصائص جديدة، وبذلك تكون التغيرات المدخلة أقل وخصائصه الوظيفية وليس إ 

 بكثير من تلك المدخلة من خالل هندسة القيمة من الدرجة الصفرية أو االولى . 
: وهي هندسة القيمة التي تهتم بالتحليل والتفكيك للمنتجات المنافسة   teardownهندسة التفكيك  ✓

جزاء المستخدمة فيها، كما تهتم بكيفية عملها وبطريقة  مواد التي تحتوي عليها واألحية المن نا

 
 . 168. ، مرجع سابق ، صالموسوي اس نوار كحيط بع 1

 163.162، ص.ص. رجع سابقعبد هللا جمعة، ممحمود  2
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تصنيعها، والهدف من هذه المرحلة االستفادة من خبرة وتقدم المنتجات المنافسة وتقديم االفضل  
 منها . 

  ف ائج من خالل تحليل الوظق منظم وموجه، لتحسين قيمة المنتهي عمل فري : هندسة القيمةإذا 
تكلفة مع المحافظة على   بأقلمنتج يرضي العمالء  إلىجل الوصول أمرحلة البحث والتطوير، من  أثناء

المشاريع، االجراءات، طبيق هذه العملية على المنتجات، داء الوظيفي للمنتج، كما يمكن تاألالجودة و 
 ..التصاميم، الصناعة، التشييد 

      Value management  تسيير القيمة 2-1-2-3

  منهجي منظم  أسلوبتسير القيمة هو  " :( SAVE)  لمهندسي القيمة األمريكية تعريف المنظمة 
والعمليات وتستخدم تسيير القيمة في تحليل تصنيع المنتجات والعمليات  ،المنتجات المشاريع ويحســـن 

تساعد على تحقيق التوازن بين  تسيير القيمة  واإلدارية،ع التصميم والبناء، والعمليات التجارية ـــومشاري
التوازن  السالمة، والتكلفة، والموارد الالزمة النجاز تلك المتطلبات، ، الجودة، األداء ،المطلوبةام هالم

 . 1لقيمة المشروع " األقصىتحقيق الحد  إلىم سيؤدي ــالسلي

د ــهو نهج منظم لتوفير الوظائف الالزمة بأقل تكلفة، أو هو نهج منظم لتحدي:" تعرف تسيير القيمة 
  2"  اجمة عن عدم الجودة ...ء على التكاليف غير الضرورية، النوالقضا

ة  ـ إدارة متخصص ( : " مصطلح إدارة القيمة كنمط2008بالمملكة المتحدة )يعرفها معهد إدارة القيمة 
وتطوير المهارات وتعزيز أوجه التآزر واالبتكار بهدف تحقيق أقصى قدر من   ،بشكل خاص لتحفيز األفراد 

   . 3األداء العام للمؤسسة "
كلمات رئيسية أو عبارات على النحو  خمسة استخدام يمكن تعريف تسير القيمة في العقود األخيرة ب    

 :  4التالي 

 
 . 14محمد السعيد مصيلحي السيد، مرجع سابق، ص 1

2 Corne P. de LEEUW, Value management: an optimum solution, International Conference on Spatial Information for Sustainable 

Development Nairobi, Kenya, 2–5 October 2001, pp.1.2 . 
3 Aini Jaaber, Nur Amani Mazanan, Madhiah Zawawi, Implementation of Value Management in Public Projects, Malaysia, ASIA 

Pacific international conference on environment behaviour studies, Egypt, 31Oct- 2 Nov, 2012,   ELSEVIER procedia- social and behavioral 

sciences, Vol 68, 2012, p.78. 
  4 Timothy Oluwatosin Olawumi, Ebunoluwa Akinrata, Bamidele Temitope Arijeloye, Value management- creating value for 

construction project : an exploratory study, world scientific news, Poland, vol  54, 2016, p. 43.    
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: لها بداية ونهاية محددة وهي تختلف عن عمليات خفض التكاليف التي عادة   العملية منهجية •
ما تكون غير منظمة ويتم إجرائها بطريقة غير رسمية، ويشار إلى هذه العملية باسم خطة العمل  

 خالل عملية حل مشكل .    VMريقسلسلة من الخطوات التي توجه ف منالتي تتكون 
لتحليل جميع جوانب المشروع التي : يتم جمع مجموعة من األفراد معا  جهد متعدد التخصصات •

معظم   VMـت دراستها، حيث يعملون معا كفريق واحد تحت قيادة وتوجيه قائد أو منشط تم
نجد فرد واحد خبير في ـب االستفادة من مختلف التخصصات، ألنه ال يمكن أن لالمشاريع تتط

 كل المجاالت .
وهذا هو ما يميزها عن طرق خفض التكاليف، فهي   VM: تحليل الوظائف هو أساس  وظائف •

يجب  VMتبحث عن ما يقوم به المنتج أو المشروع، أي ما هي الوظيفة التي يسعى لتحقيقها، 
 ها العميل . أن تتم دون المساس بالجودة و السالمة والميزات الجمالية التي يطلب

ليست الحد من التكاليف ولكن تحسين القيمة، التي تتكون من   VM: الوظيفة الرئيسية لـ  القيمة •
خــالل تحقيق التوازن بين التكلفة الوقت والوظيفة وجودة المنتج أو المشروع، يمكن أن ينظر إلى  

 القيمة على أنها الفائدة التي يتمتع بها العميل . 
 هي القيمة الحالية إلجمالي تكلفة المنتج أو المشروع .  : تكليف دورة الحياة •

ي مرادفات، فهي تسيير القيمة وهندسة القيمة وتحليل القيمة ه  أنمن خالل هذه التعاريف، يتضح 
ق ريــ، عن طواألداءظة على الجودة تكلفة مع المحاف بأقل، الحصول على منتج يءنفس الش إلىتهدف 

العملية بواسطة  ههذ  ، تتم مشروع أو مبنىو أ أوعملية لمختلف وظائف المنتج ف ائتحليل الوظالقيام بعملية  
تم على  تتتم فيه، فتحليل القيمة  أنختالف في الوقت الذي يمكن ال متعدد التخصصات، مع ـفريق عم

هندسة القيمة تهتم بمرحلة   أن لعمالئنا، في حين  إرضاءنحسن من قيمتها  أننريد  التي ات الحالية، ـالمنتج
  إجراءها تسيير القيمة فيمكن  أمامرحلة البحث والتطوير،  أثناء ائفتهتم بتحليل الوظ أيم المنتج ــتصمي

جميع هذه المصطلحات على أنها  الباحثين يستخدمون  األغلبية أن إلىنشير  األخيرمرحلة، في  أيي ـف
ويرمز لها  Value Méthodologieتستخدم مصطلح منهجية القيمة   SAVE Internationalمرادفات، و 

VM  ،من خالل التعاريف السابقة نستخلص الخصائص التالية للداللة على باقي المصطلحات: 

 منهجي منظم موجه وخاص .   أسلوب - ✓

 . إبداعييعمل على تطوير الحلول للمشاكل المعقدة بشكل   ✓

   .المصلحة  أصحاب يتكون من فريق متعدد التخصصات ويضم  ✓
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 . ( قوم بهن أنيجب  ما أي)  ائفالتركيز على التحليل الوظ ✓

 .التكاليف غير الضرورية  وإزالةالتركيز على  تحديد  ✓

 عمليات التصنيع . ،التشييد تجات، مجال المن أيالتطبيق في  إمكانية ✓

 هناك عدة تسميات وفقا لمجال تطبيقها سنوردها في الجدول التالي : : القيمةأسماء تسيير د 
 القيمة طبقا لمجال التطبيق .  تسيير ءسماأيوضح ( 1 -2الجدول رقم )

 سمالا مجال التطبيق الغرض منه
القيمة على جميع  دراسة إدارةتتبني كيفية  المحافظة على الوظيفة و محاولة تقليل التكلفة  

 ئف المشروع امكونات ووظ
 ةالقيم إدارة

 أعلىي يحقق ذتساعد في اختيار مجال العمل ال 
 المتاحة   اإلمكاناتاستثمار من خالل 

 في المراحل المبكرة للمشروعات )كمرحلة
 ( األوليالتصميم  و أ – األوليةالدراسات 

 الرقابة القيمية 

  تطوير القيمي المشروعات او المنتجات القائمة  فعليا  أدائهاتحسين  أوتطوير 
الوظيفي  األداءالحصول على البدائل التي تؤدي نفس 

 ومستوي الجودة مع محاولة تقليص تكلفتها 
 الشراء القيمي  المشتريات وخاصة مع المواد والخامات 

مدى مناسبة التكلفة   أوعمل تطوير  إمكانيةمعرفة مدي 
 المخصصة   التقديرية

 أومشاريع تم تصميمها منذ فترات زمنية بعيدة 
 مشاريع قائمة 

التحليل  
 القيمي 

 إنتاجيةالعمل المؤسسي من خالل رفع   أداءين تحس
 البشري  األداء

في المنظمات والهيئات  اإلدارية  لألعمال
 والجمعيات  

 البحث القيمي 

   . 21: محمد السعيد مصيلحي السيد،مرجع سابق،ص. المصدر
 

تتمثل المصطلحات األساسية في كل من القيمة   : القيمةاألساسية لتسيير  المصطلحات 2-1-3
 والوظيفة والحاجة .

 مفهوم القيمة :   2-1-3-1
كل   أن، وبما بالنسبة للعمالء هو تحسين القيمة ،ةمن دراسات القيم األساسي أو الهدف الغرض 

شخص لديه تفسير خاص لمعنى القيمة، لذا يخلط البعض بين معنى القيمة ومعنى السعر والتكلفة، وغالبا 
 ر ال يعني بالضرورة رفع القيمة . الء السعــغ  أنالسعر فقط مع  أساسما يتم قياس القيمة على 

القيمة، هو ما   مصطلح القيمة في سياق تسيير على نطاق واسع أنالعديد من الباحثين يعتقد  
لتركيز على التكلفة البسيطة  وذلك ألنها بدال من ا ،التكاليف ة إلدارةالتقليدي تختلف عن الطرق  VMل ــجع
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القيمة هي واحدة من المفاهيم األساسية في   تعتبرتركز على تحقيق القيمة للعمالء والمستخدمين،  فهي
 .  القيمة دراسات 

  على أن تعريف القيمة يعتمد على ما إذا كان المرء ينظر من جانب المنتج أو  1961لز ماييري 
المنتج أو الخدمة تعتبر عموما ذات قيمة جيدة إذا كان   ( أن1989كر مايلز )وذ مـن جانب المستخدم، 

 القيمة من خالل:بهذا التعريف أشار إلى طريقتين لزيادة  ،والتكلفة المناسبين لهذا المنتج األداء
  . ض التكاليف والحفاظ على األداءـــخف-1 
 .1 زيادة األداء إذا كان العميل بحاجة وأراد ذلك وكان على استعداد لدفع للمزيد من األداء- 2

ل ـــولكن يتم تطبيقها على ك ،السعر :" من الصعب تحديدها وكثيرا ما تخلط مع مصطلح التكلفة أو القيمة
 2( أو الصفات الموضوعية التي تحددها الخصائص الخارجية " الذاتية ) تحددها العواطفت من الصفا

:" إن مفهوم القيمة يعتمد على العالقة بين رضا العديد من   (2008معهد إدارة القيمة )تعريف القيمة 
  زاد( إشباع كلما قلت الموارد المستخدمة أو كثر ) المستخدمة في ذلك، ات المختلفة والموارد ــاالحتياج

أصحاب المصلحة العمالء الداخلين والخارجين يحملون وجهات نظر   الحاجات يـؤدي إلى زيادة القيمة،
 .  3ة بما يمثل قيمة "ـــمختلفة ومتباين

ة ـــــالعديد من الباحثين يعبرون عن القيم ي العالقة بين الوظائف والتكلفة،مايلز أساس القيمة ه يعتبر
، brunside1964 ،Shillito and Marle 1992   لوظيفة الى التكلفة مثل :رياضيا كنسبة من ا

Maramaldo2000 ،Tan and Yang 1996  ، 
Value = Function/Cost  ………………..equation 1 

 المنتج أو الخدمة نظريا إما عن طريق : قيمة استنادا إلى المعادلة المذكورة أعاله يمكن زيادة 
 زيادة الوظيفة بنفس التكلفة .  ✓

 خفض التكلفة مع المحافظة على نفس الوظيفة .     ✓

 زيادة الوظيفة مع تخفيض التكلفة .    ✓

 زيادة الوظيفة بشكل ملحوظ مع اضافة طفيفة من التكلفة .   ✓

 خفض التكلفة بشكل ملحوظ مع انخفاض طفيف في وظيفة .    ✓
 

1 Gui.Ven LUI, et al, the need for value management in the development process of construction projects in china:a systematic 

perspective,  the CRIOCM 2006 international symposium on “advancement of construction management and real estate “ , Beijing, China, 

3-5 Nov 2006, p.1.  
2 Prem Singh, Jagdeep Sing, application of VE on chassis component for HCV-A case study, international Journal of Knowledge 

Engineering, Singapore, Vol 2.No1, March2016,p.43. 
3 Ayodeje Emmanuel Oke, Deji Rufus Ogunsemi, Value Managementin the Nigerian Constraction Industry Militating Factors and the 

precerved Benlfit, 2ed international conference on advances in Engineering and Technology, makeree, uganda2011, p.354.  
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و الخدمات المطلوبة بصورة موثوقة  أالقيمة بأنها اقل تكلفة لتوفير الوظائف  Mudge 1976حدد قد 
 .  المكان المطلوبين وبجودة أساسية ي الوقت و ـف

القيمة أدنى تكلفة للحصول   تمثل : القيمة كنسبة من الثروة إلى التكلفة، حيث  1992وقد قدم فاولر 
أو  ة الحقيقية للبند يجب أن تعكس التصور الفعلي للمستخدمين ة أساسية وقال أن قياس القيمــعلى وظيف
 .  value= worth  / cost العمالء .

ففسر القيمة : بالعالقة بين الوظيفة و الجودة و التكلفة، ولذلك عرف  DELL’ISOLA 1997أما 
القيمة على أنها الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة لتحقيق وظيفة موثوق بها تلبي احتياجات  

 .           alue =( Function+Quality)/ costV 1ـدم ورغباته وتوقعاته .المستخ
ذه ــــالنسبة بين درجة إشباع الحاجات واستهالك الموارد الالزمة لتلبية ه بأنها : تعرف القيمة أيضا

 .  2االحتياجات  
ورة  ــي يمتلكها وبصالخصائص الت : "تتحدد قيمة أي منتج أو خدمة على أساس Barfield et al أما

ذه ــتكلفة ممكنة وهخاصة السعر لتلبية احتياجات الزبائن ضمن سياق رغباتهم وقدرتهم على الدفع بأقل 
  3الخصائص تختلف باختالف الشخص والمنتج" 
 ( : تعريف القيمة .  1-2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Georges langlois et al, control de gestion manuel et application cours exercices tables, France,  

edition foucher, mai 2007,p.584 .            

  

 
1 GUI.VenLIU, et all,op cit, p.2. 
2J.cerquerio, L.lopez, J.pose,a proposal to incorporate the value analysis /value engineering into aPLM system, proceedings of the 

IMPROVE 2011,  Internationl conference on innovative methods in product design, venice, Italy,  june 15-17.2011, p,142. 
 .15عباس نوار كحيط الموسوي،  مرجع سابق،ص.  3

          تلبية الحاجات                                                                              

 الوظائف 
 الدقة  ، الخصائص الجدابة  

 سهولة الصيانة  
 الصالبة والمتانة  

   سهولة االستعمال ، الجمالي

 

 تكلفة الكلية 

 تكلفة الشراء
 تكلفة الوظائف 

 تكلفة الصيانة  تكلفة العناصر  
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المهم للغاية إعادة النظر في متطلبات المستخدم لتحديد  ه مننأ: إلى  Ellegent 1989دعا  لقد  
ل ـــحدد القيمة من قبتفي جميع الحاالت : Stylianopoulos   (1989)ه على ذلكة وتعزيزها وقد وافقـــالقيم

  ج أو ــهي قدرة منت ،هي العالقة بين الوظائف المطلوبة من المستخدم والتكلفة  VMالقيمة في ،المستخدم
اإلدراك ع و ـالحكم والتوق بواسطةيتم تحديد القيمة  بالتكلفة المدفوعة،خدمة لتلبية متطلبات المستخدم 

 . 1للمستخدم " 
 :    رئيسية  أنواع أربع إلىتصنف القيم 
إجمالي ما يتكلفه المنتج من مصاريف تفرض على  : وهي Cost value قيمة التكلفة  •

   .   من يقتني المنتج 

الخواص والمميزات التي تجعل  : وهي   Esteem valueاو االعتبارية  القيمة الجمالية •
 متالك المنتج .إاألفراد يرغبون في 

           هي الخواص والمميزات التي تنجز وظيفة المنتج .:  Use value قيمة االستخدام •

ه المنتج عند مبادلته بمنتج  هي المبلغ الذي يساوي:  Exchange valueالتبادلية  قيمة •
 آخر .

ة ــاالهتمام يجب أن ينصب باألساس على قيمة التكلفة فضال عن القيمأن  و آخرون  Brfieldيرى 
 . 2االعتبارية وقيمة االستخدام بالنسبة للعميل  

  األساسي الثاني في تسيير القيمة الوظيفة المصطلح  مصطلح يعتبر  : مفهوم الوظيفة   2-1-3-2
 :  وهناك عدة تعاريف له 

 .3" وصف للقدرات المطلوبة أو الالزمة التي تجعل المنتج ينجز أهدافه : ةفالوظي
 . 4: أثار من المنتج أو من مكوناته ةفالوظي

: هي العمل الذي يحققه المنتج لتلبية حاجات العمالء، أو هي الغرض الذي أوجد من أجلها الوظيفة 
 .5المنتج أو المشروع 

 
1 Gui.Ven LIU, et all,op cit, p.3. 

 .16عباس نوار كحيط الموسوي، مرجع سابق، ص.  2
3Alain Burland et al, Managent Manuel et application, France, edition foucher,2007/2008, p.584.  

   .15عباس نوار كحيط الموسوي، مرجع سابق،ص.  4

 .15، ص مرجعنفس ال 5
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العملية، أو الخدمة القيام به لجعلها  و أ  تسيير القيمة : هي ما على المنتجوابسط تعريف للوظيفة في 
 . 1تعمل وتباع 

 ف المطلوبة للوصول إلى القيمة :ئالشكل التالي يوضح كيفية االنتقال من تحديد الوظا
 المسار من الوظيفة إلى القيمة  (  2-2الشكل رقم  )

 
 
 
 

 
 

Source : ROY Woodhead, concepts of value in value management the relationship between function and 

value .value world SAVE, USA, vol30, No 2, 2007, p3 .  

 

   مفهوم الحاجة :  2-1-3-3

  هو ضروري أو مطلوب من قبل المستخدم، هذه الحاجة قد تكون معلنة أو  هي ما : تعريف الحاجة
فهم المقصود بالحاجة : يجب تحديد السبب  جل أ من  ، ويمكن أن تكون موجودة أو محتملة،ر معلنةــــــغي

ذلك للرد على شيء حيوي ب تج ) سلعة/ خدمة ( يمكن أن يقومالرئيسي الذي يقود العميل إلى شراء المن
 . 2  تلبية رغبة أو لجعل الحلم حقيقةروري أو ـض

  . 3 يطلبه المستخدم عند شراء المنتج أو الخدمة : هي ما الحاجة
الطريقة التي يلبي بها  و  ، احتياجات مختلف العمالء من جهةالوظيفة هي الرابط الطبيعي بين 

 ات ــح بالمقارنة الكاملة بين الحاجوهي فقط التي تسم ،المنتج هذه االحتياجات، الوظيفة توفر لغة مشتركة
ات نقيس مدى قدرة هذه المنتجــأي من خالل الوظائف المقدمة من قبل المنتج، يمكن أن   . 4 والمنتجات 

على تلبية حاجات ورغبات العمالء، الشكل التالي يوضح العالقة بين الحاجات والوظائف وكيفية مساهمة  
 مراحل دراسة القيمة في ذلك .

 
 

 
 . 49، ص. 2009، الطبعة الخامسة، السعودية، ادارة القيمة المفهوم واالسلوبعبد العزيز اليوسفي،  1

2 J Alexandre , et all , from need to manufacture- the design process in sustainble value approach, the proceedings of the 5th 

international conference on design and manufacture for sustainable development , loughborough university, UK, 10th ,11th july 2007, p,3. 

 .15عباس نوار كحيط الموسوي، مرجع سابق،ص.  3
4 AFNOR, De l’analyse de la valeur au management par la valeur, la defense, paris, 1998, p.270. 

تحديد 
الوظائف 
 المطلوبة

البحث عن  
الحلول 
 التقنية  

البحث عن  
 النتائج  
 المرجوة

ادراك اثار 
في النظم  
 المترايطة  

تقدير  
 القيمة  
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 VM(  مراحل خطة عمل  3-2الشكل رقم ) 
 ديناميكية                المنهجية                          قيمة               مفهوم ال    

 العمالء    والتوجيه        مرحلة التحضير                   الحاجة                   
 مرحلة المعلومات               

 مرحلة التحليل الوظيفي            
 الوظيفة            

 االبداع واالبتكار                                                
 تقييم البدائل                                               

 المنتج                   طبيق             ت                    المنتج                   
                                      

Sours : J cerquerio . L Lopez . J pose. Op cit , p 142.  
 

 لزيادة قيمة وظيفة المنتج هي كاألتي :  : هناك أربعة طرق  1أساليب زيادة قيمة وظيفة المنتج  
 . أوال: تخفيض التكاليف مع ضمان نفس المستوى من األداء ✓
 . ثانيا : تخفض التكاليف يقابلها ارتفاع في مستوى األداء ✓
ادة ـــــــثالثا : زيادة كل من التكاليف ومستوى األداء مع ضمان أن مستوى األداء يزداد أكثر من الزي ✓

 . في التكاليف 
  .    رابعا : تعزيز األداء مع بقاء التكاليف على نفس مستواه  ✓
 

العوامل التي تساهم في ارتفاع التكاليف وانخفاض القيمة والجودة :  2-1-4  
  رتفاع التكاليف إسببا في  األخيرةبها، تكون هذه  الوقوعالتي يمكن  األخطاءثير من هناك الك

ائق في طريق الحصول  قيمة المنتج، هذه العوامل تعتبر عنخفاض في إية( و ف زائدة وغير ضرور ـتكالي)
 :  2من بين هذه العوامل ،ة جيدةـعلى قيم

 . غياب المواصفات  ✓
 والمتطلبات والتكاليف .  األهدافقلة المعلومات حول  ✓
 . التصميم والمعايير  أسسالمبالغة في  ✓

 
المنتج دراسة حالة شركة  تكامل هندسة القيمة والتكاليف المستهدفة في مرحلة التصميم والتطوير من دورة حياةناجي شايب الركابي،  1

 .179، ص2013، 96العددالعراق، ، مجلة االدارة واالقتصاد، بغداد–اللكترونية الصناعات ا

 . 123سابق، صحاتم كريم كاظم، مرجع   2

الفريق  
متعدد 
 التخصصات 
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 .  األمانالمبالغة في عوامل  ✓
 . عدم االستفادة من التقنيات الحديثة  ✓
 .ضعف العالقات والتنسيق بين الجهات المعنية باتخاذ القرار  ✓
 .عدم تقدير وتحديد التكلفة منذ البداية  ✓
 .االعتماد على الفرضيات دون الحقائق  ✓
 وليس التكلفة الكلية   األوليةالتركيز على تكلفة  ✓
 ضيق الوقت المتاح للدراسات والتصاميم   ✓

 باإلضافة إلى ما  يلي 1  :
العمليات  أوتجربة مؤسفة مع المنتجات  ر، حتياجات الجمهو إدم االهتمام بع :المعتقدات الخاطئة ✓

 .  في التطبيقات السابقة المستخدمة 
ر ـــوالتقاليد دون النظر في تغيي، وتطبيق الصارم للمعايير والعادات الروتيني التفكير المعتاد  ✓

 وظيفة، والتكنولوجيا، وقيمة .
ر ـــــــعتراف بالجهل من بعض الجوانب المتخصصة في تطويالتردد في طلب المشورة، وعدم اإل  ✓

 المشروع 
 االبتكار . أو باإلبداعالمواقف السلبية وعدم االعتراف  ✓
ن ــــــــالغيرة، واالحتكاك الطبيعي بيالسيئة، وعدم التواصل الجيد، سوء الفهم،  اإلنسانيةالعالقات  ✓

 الناس عادة ما يكون مصدر للتكاليف غير ضرورية .
 

اهتمت الهيئات المنظمة  لتسيير القيمة،  بسبب االنتشار الواسع:  VM المعايير الدولية لـ 2-1-5
 للعملية بإصدار معايير تنظم هذه العملية تمثلت هذه األخيرة في ما يلي :  

ر تسيير القيمة، وقد صدر  ـــ( أول مؤسس إلصدار معاييIVMAكان معهد تسيير القيمة باستراليا ) "
-1994المعيار االسترالي ) 2007ام ـوتمت مراجعته في ع 1994عام  AS4183أول معيار االسترالي 

ا والذي تبعته باإلصدار هـكية اإلصدار األول لياألمر  SAVE منظمة شرت ن 1988(، وفي عام 2007
اعتمدت البلدان (  SAVE  1998-2007)  2007ام ـالثاني لمعيار منهجية القيمة في الواليات المتحدة  ع

ن انشئت الدول االوروبية بما  ــــه، في حيوكيفت نظامها علي SAVEمثل المجر وكوريا كندا على معيار 
 

1 Chougule mahadeo Annappa, Kallurkar Shrikant Panditrao, Application of Value Engineering for Cost Reduction of Household 

Furniture Product- A Case Study, International Journal of  Innovative Research in Science Engineering and Technology, India,  Vol. 3, 

Issue 10, October 2014, p.p.16577.16578. 
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)المعيار البريطاني   2000في عام  BSEN12973فيها المانيا فرنسا المملكة المتحدة المعيار االوروبي 
2000.) 

Australia : Australian Standard AS 4183 .     ( Australian Standard 1994-2007) . 

Europe    : Europran Standard – BSEN 12973  (British Standard 2000) .  

 USA        : SAVE VM Standard                         (SAVE 1998, 2007)  .   

مثل ، VMعلى المبدأ األساسي وتقنيات  ستراليا، أواليات المتحدة و المعيار المنبثق في الركز 
تتمثل في التي ، خطة العمل بشكل مفصل SAVE  2007، حيث يقترح معيار عمللعمل وفريق الة اــخط

لي يعترف عملية من ثالث مراحل وورشة عمل تتكون من ستة مراحل، في حين أن المعيار االسترا
باإلضافة إلى ذلك يؤكد على دينامكية الفريق والتزام    SAVEدمة من قبل باستخدام خطة العمل المق

( ال يذكر 2000، ومن ناحية أخرى فان المعيار األوروبي )ةؤسسرين في الميبار المد الفريق وكأعضاء 
   VM1 ة ـمع دينامكية بشرية في عملي، ثقافة القيمةل إطار إنشاء ب  هتم أكثرإ بالتفصيل، ولكن  VM تطبيـق

على سبيل المثال تم تطبيق هذه الممارسة ألول مرة   ،في مختلف قطاعاتها VMمدت عدة بلدان اعت
الل  ـستراليا من خ، واعتمدت أ1978نية في عام يعلى شركات التصنيع المملوكة من قبل الدول الص
، في  1988نيات، كانت رائدة في هونغ كونغ عام ي أنشطة بعض الشركات المتعددة الجنسيات في الست

خالل ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي نظمتها الجهات   من 1990 عامحين تم عرضه في نيجيريا 
المعنية في التصنيع واإلنتاج وصناعة البناء والتشييد، وفيما يلي بعض منظمات القيمة المكلفة بمسؤوليات 

 في بعض البلدان وسنة إنشائها :   VMتنظيم ممارسة 
 . (SAVE international 1959كية ) الواليات المتحدة األمريكية : جمعية مهندسين القيمة األمري ✓

 .   (SAJE 1965ة القيمة اليابانية ) ساليابان : جمعية هند  ✓
 .  (IVM 1965المملكة المتحدة : معهد إدارة القيمة )  ✓
 ( .VDI-GSP 1967ألمانيا : جمعية المهندسين األلمانية /جمعية نظام اقتصاديات التنمية )  ✓
 ( .INVEST 1977الهند : جمعية هندسة القيمة الهندية )  ✓
 .  (VMITتايوان : معهد إدارة القيمة في تايوان )  ✓
 .  (SKVE1983كوريا الجنوبية : جمعية مهندسين القيمة الكورية )  ✓
 ( .ABEAV1984البرازيل : الرابطة البرازيلية للهندسة االلكترونية وتحليل القيمة ) ✓

 
1Mei-yung Leung, Sylvia S.N. Kong, identifying key competencies if VM facilitators based on international standards, the 9th   

international value management conference, hong kong,  29th October-1st November 2008, p.p.1.2. 
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 ( .CSVA1984كندا : الجمعية الكندية لتحليل القيمة )  ✓
 .  (DACE.1984وإدارة القيمة )  بطة الهولندية لمهندسي التكاليفهولندا : الرا ✓
 .  (SHVA1990اليونان : جمعية تحليل القيمة الهنغارية ) ✓
 ( .AGG 1990 المملكة العربية السعودية فرع الخليج العربي )  ✓
   (ACAV 1990 )اسبانيا : الجمعية الكتالونية لتحليل القيمة  ✓
 .  (IVM 1991 استراليا : معهد إدارة القيمة ) ✓
 ..( AFAV 1993فرنسا : الجمعية الفرنسية لتحليل القيمة )  ✓
 ( .HKIVM.1995 القيمة )هونغ  كونغ : معهد هونغ كونغ إلدارة  ✓
 ( .APAV1998 البرتغال : الجمعية البرتغالية لتحليل القيمة ) ✓
 ( .MIVM.1999ماليزيا : المعهد الماليزي إلدارة القيمة ) ✓
 . 1"  ( VESB.2001كين )الصين : جمعية هندسة القيمة في ب ✓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 A.E oke, C.O Aigbavboa, sustainble value management for construction projects, Springer international publishing, UK, 2016, p 14. 
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تسيير  واسخدام  يتم تطبيق : تسيير القيمة  سباب والعوامل واستخداماتاأل الثاني :  بحثالم
وفير  والغرض من ذلك هو تحقيق اقصى قيمة ممكنة للعميل من خالل تالقيمة في العديد من المجاالت 

  .الوظائف الالزمة بأقل تكلفة  

القيام بعملية تسيير القيمة :   أسباب  2-2-1  
ا ـــداخلية ومنه أسباب  منهاالعملية، تدفع المؤسسة للقيام بهذه  أنالتي يمكن  األسباب يوجد الكثير من  

 :خارجية أسباب 

:داخلية في المؤسسة منها  بأمور: تتعلق  الداخلية األسباب 2-2-1-1  
تنبع من عملية التصميم نفسها، فعدم وجود نظام  أسباب في الواقع هناك عدة   مسائل تتعلق بالتصميم :

الحاالت التالية :  إحدىظهور  إلىقد يؤدي  اإلنتاجقبل دخوله في عملية  ،المنتج أداءلمراقبة استعراض   
م ــــــــــ، وقد يكون المصماألمثلالممارسات" لتطوير التصميم  بأفضليكون على علم " المصمم قد ال  ✓

سوء  أو ،بسبب عدم كفاية المعلومات  ،األخرترتبة على تصميم واحد دون علم بالتكاليف الم على
ة ــــن عمليإتخدامها لصنع المنتج، وبالتالي ففهم للمواد والتكنولوجيا الجديدة، التي يمكن اس

  التغذية تتيح فرصة لدمج هذه المصادر الجديدة للحد من التكاليف، كما توفر عملية  ،االستعراض 
 .   اإلنتاجالتصميم في  أداءالمعلومات الحيوية للمصمم بخصوص  ،الرجعية

تصاميم كانت مخصصة لتكنولوجيا تم استبدالها من قبل المؤسسة، لذلك قبل دخول المنتج   زانجإ ✓
 هذه التغييرات رسميا .   إدراج أيضاسيير القيمة ، تسمح عملية تاإلنتاجعملية 

 األفضلن هذا التصميم هو الحل أ بالمصمم لالعتقاد ب أدتالتفكير التقليدي والممارسة العرفية قد  ✓
 إلىيؤدي ذلك   أنن الحل التقليدي سيكون كافي للمستهلك الحديث، يمكن أعتقاد ببدون شك، اإل 

ى ــعرض التصميم عل العميل، سيكون من الجيد  إليهاخلق منتجات ال توفر القيمة التي يسعى 
 يريد العميل وما تقدمه المؤسسة . بين ما  األفضللتقييم  ،نآخري أفراد 

فوري والبيع، قد يضطر لخفض االهتمام   إلنتاجخلق التصاميم  أثناء الوقت على المصمم ضغط ✓
  عتمد ، لذلك قد يكون ا لإلنتاجميم اعن تص لإلفراجعليه بزوايا التصميم نفسه بسبب الضغط 

للتصاميم المختلفة،  والتكاليف النسبية  ،التخطيط لخصائص المنتج  أثناءكافية  غيرتحليالت 
جل تلبية الضغط  أالتصميم من  يم تنازالت عن نوعيةبالمصممين لتقد ذلك قد يؤدي  وبالتالي 

السوق، تفرض عملية تسيير القيمة مراجعة هذه   إلىعن المنتجات  لإلفراجالتجاري ببساطة، 
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ل  التي ينبغي معالجتها من خال ،التصاميم وتسمح بالكشف عن نقاط الضعف في المنتجات 
هذه   التصحيحية الواجب اتخاذها في اإلجراءات  د تحدي إمكانية  وبالتالي ،االستعراضات الدورية

 الحالة .
تبني نهج تسيير القيمة :  إلىالداخلية التي تؤدي  األسباب وهناك المزيد من   

ب  ــــــــتتطل ألنها، اإلنتاج أثناءالتجريبي التي تستمر  اإلنتاج مرحلة  أثناءالمشاكل التي تظهر  ✓
 هندسية .  ات تغيير  والتصحيحية   اإلجراءات 

رار ـــــتطلب من الموردين تقديم مجموعة من المنتجات وباستم األسواقمالء : معظم مطالب الع ✓
 زيادة العرض، وتطلب دائما تقديم منتجات ارخص بجودة عالية . 

ات ـــــالتي لديها تشريع أيمتثال لقواعد السوق الذي تباع فيه المنتجات : السالمة ومتطلبات اإل ✓
ع ــــــــــــمتثال المنتج مإتستخدم لمرجعة  أنتسيير القيمة يجب   أنشطة أنالسالمة مختلفة، يعني ذلك 
 على هذه التشريعات . تطرأوتغيرات التي  األسواقالتشريعات السائدة  في هذه  

 رــــــــــتحسين هوامش المنتج : كثيرا ما يستخدم تسيير القيمة لمكافحة التخفيضات الدائمة للسع ✓
 والعديد من المؤسسات تستخدمها لخفض التكاليف وحماية هوامش الربح .  

ف ــــالتصحيحية : معالجة المشاكل المعروفة مع تصميم المنتجات، الحد من التكالي اإلجراءات  ✓
ي ــــالمرتبطة بالفشل ) بما في ذلك الضمان، والشكاوى، ورداءة النوعية سواء بالنسبة للعميل الداخل

 . 1الخارجي (  أو
التي يفرضها السوق على   األسباب : هي تلك الخارجية الناجمة عن السوق  األسباب 2-2-1-2

 المؤسسة وهي متعددة منها  2: 
هامش   إضافةالتسعير : في النهج التقليدي لتحديد سعر المنتج  يتم تحديد تكاليف المنتج ثم  ✓

يطلب   أنتحديد سعر مقبول يمكن  إلىالربح، لكن في البيئة التنافسية الحديثة، والسوق يميل 
 ثابت ن المؤسسات مع ارتفاع التكاليف وسعر السوق إالمنتج ، وعلى هذا النحو ف أساسهعلى 
عملية تسيير  ، و ال تدار بشكل صحيح كانت التكاليف إذا األرباحتقليل  إلىا سيؤدي ذ ا، فهنسبي

 االستمرار في البحث عن طرق التقليل من تكاليف المنتج .ب ،إلدارة احاجة القيمة تستوعب 

 
1 Nik rich , Mattias Holweg, op cit, p,p,6,8 . 
2 Ibid, p 8 . 
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  حـــأصبشراء المنتج  أنالتجارة االلكترونية وتكنولوجيا المعلومات الجديدة والمتاحة للعمالء يعني  ✓
عملية عالمية ، لذلك تحرص المؤسسات على الحفاظ على عمالءها الحاليين وحماية هذه العالقة 

 عن طريق، تعزيز القيمة وخفض تكاليف المنتج .
المشتركة الن   األجزاءلدمج  تصميم المنتجات  إلعادة سسةالحد من التعقيدات : وذلك بدفع المؤ  ✓

 وفرات مالية في تكاليف وفضاء المخزن . إلىذلك سيؤدي 
، تجـالمنمراجعة التصميم بشكل رسمي لضمان جودة  األمراالمتثال للوائح الجودة : يتطلب  ✓

دة وبذلك يمكن  تفشل في الحصول على الشها ،الجودة إلجراءات االمتثال  المؤسسة التي تفشل في
 تفقد عملها .  أن
ة اد ـــــفوالقدرة على االست دة،التكنولوجيا والمواد الجديدة : اكتشاف واختراع العمليات والمواد الجدي ✓

 .  ؤسسةالمنتج والم أداءحيوي لتحسين  أمر ، يعتبرجل تصميم المنتجات أمن  منها
وبالتالي على المؤسسات احترام ذلك ويمكن ان تكون  حماية البيئة : تزايد الوعي بقضايا البيئة،  ✓

 .  ضروري   VMتدخل عملية   هنا

 

تسيير القيمة  :   تطبيق  عوامل نجاح 2-2-2   

هذه   ، وتتمثلفي المؤسسة تسيير القيمةتطبيق هناك العديد من العوامل التي تساهم في نجاح  
 : 1يلي   ة في مايـالرئيسعوامل ال

ض ــاإلدارة إلجراء عملية تسيير القيمة، دعم اإلدارة والموافقة تفويالحصول على موافقة من  ✓
  ن أن ــيوفر شرعية وأهمية  له، عملية الموافقة هذه تزيل الكثير من العقبات، التي يمك ،للمشروع

 . تقدم الجهود التي يبدلها الفريق  تحول دون 
   .ريقــللف مديرويكون بمثابة  ،اإلدارةمجلس  إلىيقدم تقرير مباشرة  ، للمشروع مديرك رديم عينت ✓
ة ــــــد ورصد التقدم المحرز وهو بمثابلتنسيق الجهو  قائد وير فريق البرنامج مع اختيار تكوين وتط ✓

  واإلدارة ل بين الفريق دير طوال فترة المشروع، همزة وصمساعد لمدير المشروع، وسيبقي هذا الم
 . االعلي

 
1
Chougule Mahadeo Annappa, Kallurkar Shrikant Panditrao, Optimization of Furniture Product in Furniture Industry by Using Value 

Engineering with Function Analysis, Function Evaluation and Decision Matrix- A Case Study, International Journal of Application or 

Innovation in Engineering Management (IJAIEM), India, Vol 2, Issue 3, March 2013, pp,56,57. 
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أن  رسمية و خطة المشروع  ع، ينبغي أن تكون الفريق، وتوقيت المشرو ير تقديم تقار  إجراءات تحديد  ✓
 .  كوسيلة لمراقبة وتقييم االنجازات مع الوقت  تعرض 

اق ــاالتصاالت على نطعملية تتطلب ال، فاإلدارة أمام تقديم مفهوم تسيير القيمة، وأهداف الفريق  ✓
ق ـــــــليقوموا بدعم المشروع مباشرة عن طريواسع، خالل مشروع تسيير القيمة، هم بحاجة للفهم 

 . الالزمة  بشكل غير مباشر من خالل توفير البيانات  أوتعيين الموظفين، 
دم ــــــعن التق لإلعالم تسلم، مع القيام باتصاالت منتظمة  أنالتي ينبغي  مهامالحفاظ على قائمة ال ✓

م ــــيكون لديهم عل أنفي المؤسسة  اآلخرين لألفراد الحاصل في المشروع، هذه العملية تسمح 
ن ـــــشكل من أشكال الترويج مهم، ألنه يضمليها المجموعة، هذا إبالتقدم والنتائج التي توصلت 

 وصول النتائج إلى أوسع نطاق ممكن . 
جل تحديد موقع  أهم القيام بعملهم، وذلك من مكتبية ألعضاء الفريق حيث يمكن توفير مساحات  ✓

تكون منطقة مريحة  أن جب داخل المجموعة، ي للى االتصاالمجموعة، وهي مهمة حيث تساعد ع
 ة ــــــبحيث يمكن استخدامها لتفكيك المنتج، وأيضا تستخدم الجدران لتسجيل على الخرائط الورقي

 التي تم اكتشافها، واإلجراءات التي يجب القيام بها .  واألمورالقضايا 
 . ، العملية المعنية، اإلجراء أي تحديد مشروع الدراسةالمنتجات محل الدراسةعائلة  ،تحديد المنتج ✓
 ةــــــلمراقبلهذه األهداف نقطة مرجعية وإطار  ، توفرفي نقاط اأهداف المشروع واستعراضهكتابة  ✓

 من قبل المؤسسة .  تركز هذه األهداف على المخرجات واالنجازات، المطلوبة
ذه  ـمؤقت خالل المشروع، تستخدم ه دائم أو بشكل ن سوف يعملون الذي اختيار وإبالغ اإلفراد  ✓

ق ــــــالعملية لتحديد مواعيد توافر الموارد البشرية المتخصصة الرئيسية والموارد الالزمة لدعم الفري
 ل مدة المشروع . اطو 
م ـــــــمن المه، وكذلك في األنشطة األساسية لبناء فريق العملريق في عملية تسيير القيمة تدريب الف ✓

ة ــــوسيل أيضاوهي  ،لبناء الفريق األولية دريبات الت وأهمية المشروع طبيعة األعضاءيفهم جميع  أن
ونحن هنا بحاجة ماسة  ) التحفظات والمواقف السلبية(  المشروعتجاه إ  األعضاءجيدة لفهم موقف 

 اءــأنحقادمين من   فراد ألا أنصعب بسبب  األمرهذا ريق كوحدة واحدة، غالبا ما يكون لبناء ف
ي ـــالمختلفة ف عملهم يستخدمون لغات مختلفة تبعا لمجاالت  األفراد هؤالء  ي، وبالتالمختلفة

 .    المؤسسة
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تسيير  : هناك العديد من العوامل التي لديها تأثير كبير على دراسة  VM  العوامل المؤثرة في 2-2-3
 : 1القيمة  

: تتمثل الوظيفة االساسية ألي منتج في توفير أداء مرض للعميل نظرا ألنه يمثل   متطلبات العمالء 
األهمية القصوى ألي عمل تجاري، أثناء القيام بتسيير القيمة من الضروري الحفاظ على الوظيفة  

ساسية للمنتج /أو الخدمة كما يجب أال تتغير وظائف المنتج . من الضروري الحفاظ على احتياجات  اال
 .المنتج الضرورية يجب أن تؤخذ االحتياجات المطلوبة في االعتبار اعتمادا على التكلفة والمنفعة 

: عندما تكون الخدمة في السوق يكون لها دائما اسم العالمة التجارية المرتبطة بالمنتج   قيمة العالمة
الخدمة، يعتبر هذا أيضا أحد الجوانب المهمة ألن تسيير القيمة ال ينبغي أن تعيق جودة المنتج وبالتالي  /

وائد والمشكالت المرتبطة التأثير على قيمة العالمة التجارية، يتم استخدامه دائما للدراسة التفصيلية للف
 بالمواد البديلة من المهم اختيار أنسب المواد جنبا الى جنب مع الحفاظ على جودة المنتج /الخدمة .

% من التكلفة االجمالية للمنتج  50: تكلفة المواد هي التكلفة الرئيسية بنسبة  تكلفة المواد والعمالة
كلفة المواد عن طريق تقليل الهدر واالستبدال بعض وبالتالي، من المهم للغاية التفكير في تخفيض ت

البدائل دون التأثير على الجودة، وحتى إضافة بعض التغيرات على المواد الموجودة، حتى التخفيض  
الضئيل للغاية يمكن أن يؤدي الى تخفيض كبير في التكلفة اإلجمالية، إن إنتاجية العمل هي قضية  

 لتحسين االنتاجية وتحسين الكفاءة اإلجمالية . رئيسية  بحاجة إلى البحث عن طرق 
: المشكلة الرئيسية للتشغيل الفعال ألفكار تسيير القيمة تحتاج إلى عملية منهجية في   عملية منهجية

المؤسسة إذا لم يتم التحكم في الطرق التي تتم بها األنشطة ولم تكن منهجية، فإن تسيير القيمة ال فائدة 
ركة الجميع، وفهم أهداف المؤسسة والتعاون معا، حتى يتحقق النجاح يجب منها، يتطلب األمر مشا

االنتباه إلى أن جميع العمليات تحتاج إلى دراسة حاسمة وتحديد المشكالت، بحيث يتم تحقيق قدرة وظيفية  
 أفضل .

: يجب اتباع نظام منهجي بحيث يكون للتغيرات تسيير القيمة التي تمت على   التحسين المستمر
ؤسسة تأثير في المستقبل القريب، مطلوب أيضا مراقبة مستمرة على أساس دوري بحيث يمكن تحليل   الم

حيثما توجد مشاكل، كما يمكن القيام بها في اقرب وقت ممكن، سيضمن التحسين المستمر استقرار 
 المؤسسة توفير الكثير من التكاليف غير الضرورية. 

 
1 Abraham Lintu Varghese, Abhijit N. Bhirud, Study on value engineering in construction projects, international journal on recent and 

innovation trends in computing and communication, India, vol 4, issue 12, December 2016, p.p.169.170.  
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 :   لقيمةلتطبيق تسيير ا التوقيت المناسب 2-2-4
ن ـــالعديد م المنتج، إال أن اةخالل المراحل المختلفة من دورة حي  VMيمكن استخدام وتطبيق  
تمت في مراحل  ج، فحسب رأيهم كلما راحل المبكرة من دورة حياة المنت أن تتم خالل الم يفضلون  الباحثين 

 : 1الباحثين ا أدت إلى تحقيق فوائد أفضل ومن بين هؤالء  ـكلم مبكرة
✓ DAN (1999)  أن يرىVM م ــــلتكون منتجة يجب أن تصبح جزء ال يتجزأ من عملية التصمي

 وبذلك تصبح أداة فعالة إلدارة التصميم .
✓ HELLER (1971) نه ينبغي تطبيق يقول لقد شعرت بقوة أVM ة ــفي وقت مبكر من مرحل

 االنتهاء. التصميم، وتقل فوائدها مع تقدم البرنامج إلى 
ر ــخالل أبحاثهم أن إجراء دراسات القيمة في وقت مبك CLARK and OLIVER  (1998)وجد  ✓

 يؤدي إلى زيادة العوائد .
ي أوج ـــــأن فرصة تحسين قيمة المشروع تكون ف LOCKE and RANDELL (1994)في حين أن  ✓

ي ــــوبالتال فعال العناصر تكون قد نفدت عظمتها في بداية المشروع، وكلما تقدم المشروع فان تكلفة 
 تقيد من الخيارات المتاحة . 

 VMدام ــــعلى مدي طويل وجد أن العمالء يختارون استخ DELL’ISOLA  (1997) في أبحاث  ✓
أثناء عملية التصميم كنظرة ثانية على قرارات التصميم الرئيسية للمساعدة في السيطرة على تكلفة  

ية ــــفي التكاليف األول %10 -5نه حدد متوسط التوفير وع وتحسين الجودة والقيمة، وقال أالمشر 
فع دائمة ات لديهم دوانجاز يطور فريق متماسك من اإل VMن جهد قابلة للتحقيق، ومضى للقول بأ

ستخدام جهود خطط لها، يتفق الكثيرون على أن  ف مشترك في تحسين التكاليف بإملتزمين بهد 
 الشعور بالمصلحة المشتركة في حل مشكلة يمكن أن يبقي الصراعات على مستوى أدنى .

✓ KEITH and HEERDEN (1989)  أكد على قوة نتائجVM  ن  التي يمكن تحقيقها قال " ال يمك
 "   VMن تتجاهل الدور المتزايد األهمية الذي تلعبه الي منظمة أو أي دولة أ
يرون أن أفضل توقيت، يكون في البداية أي في مرحلة التصميــم    VMأي أن الباحثين في مجال 

تتضاءل مع مرور الوقت، وهذا ما  كبر قدر من االستفادة، التيم التنفيذ فعليا، لتحقق المؤسسة أقبل أن يت 
 يفسر انتشار مصطلح هندسة القيمة أكثر .  

 
1 Anna Hiley, Gillian Gopsill, the implementation of value management as a design management tool In the uk construction industry, 

16th annual ARCOM conference, Glasgow  Caledonian,  6-8 September 2000 , p,661 .  
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 :  تسيير القيمة  أهداف 2-2-5
 :1ي  تتمثل ف األهدافيحقق تسيير القيمة جملة من  

  .أوسـعمن منظور  األشياء رؤيةم، لالتفكير المنظ إلى األفراد تدفع  أداة التفكير : هي  أنظمةتعزيز  ✓
ن ــــيسمح لنا بتحديد احتياجات العمالء ويمكن ذلك م فائاحتياجات العمالء : تحليل الوظد تحدي ✓

 تحقيق ذلك . اتجاه  وتحديد أولوية  ه االحتياجات هذ  تلبيةخالل مشاركتهم في الدراسة، تكون 
ر ـــــلذلك من المهم تطويلفريق خالل دراسة تسيير القيمة، بناء ا عزيزتنمية قدرات الموظفين : يتم ت ✓

ون ـــــالمتولدة، كما يتعلم األفكارالموظفين للممارسة والمشاركة في تحديد االحتياجات، ومناقشة 
 .  تقديم التقاريرل مع االلتزام بالموعد النهائي العمل تحت ضغط معين، أيضا

  أن في فرق العمل للتغلب على الخصومة، كما  األطراف جميعة : تبني مفهوم الشراكة بين الشراك ✓
  ة ــنتيج أفضل إلى جل الوصول أقات بين المشاركين، من هذه العملية تعمل على تحسين العال

         :وذلك من خالل 

    المشتركة .           األهدافتحديد  •

 . االتصاالت  أهمية •

 . المنازعات وضع استراتيجيات رسمية لحل المشاكل وتسوية  •
ن  ـكبر عدد ممكن مأنب دراسة تسيير القيمة هو توليد جوا أهمالسير نحو التغير : واحدة من  ✓

ر في الحاض األعمالضروري في نجاح  أمرطرق مبدعة جديدة، التغيير  وإيجاد ، األفكار
فأي مؤسسة لن تتعطل كثـــيرا   التي تتميز بها العملية، ةي شاركالتشمولية و ال إلى، ونظرا والمستقبل

 . أكثر مقبولة في خلق التغيير لتكون  فراد األمختلفة من  تشارك مستويات   حين
ف ــــتسيير القيمة، القضاء على التكالي أولويات التكاليف غير الضرورية : تعتبر من  وإزالةتحديد  ✓

  .  غير الضرورية دون تقليل من الجودة 
 : 2التالية   افتحقيق األهد  باإلضافة إلى ذلك : تسعي إلى 

صميم المنتج من خالل إجراء تغييرات في المواصفات المواد أو إجراء   تحقيق تحسينات في ت ✓
 تعديالت في طرق التصنيع .

 
1 Mohd Mazlan, op cit, p.p.8.9 . 

متكامل في تخفيض استخدام تقنيتي التكلفة المستهدفة وهندسة القيمة كإطار اسماعيل عباس منهل ابو رغيف، على محمد شحيل العموري،  2
 . 216، ص. 2013، 2، الفصل 25، العدد 8المجلد العراق، ، مجلة دراسات محاسبية ومالية، المنتجاتتكلفة 
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 تحقيق أفضل توازن بين الكلفة المنتج وموثوقيته وأدائه  . ✓
 

 :   استخدام مدخل تسيير القيمة في تحقيق التكلفة المستهدفة 2-2-6
من األدوات الرئيسية  وعادة ما يستخدم مصطلح هندسة القيمة في التكلفة المستهدفة، حيث يعد 

 ،فة لمنتجاتهم نظرا للدور الحيوي الذي تقوم بهالتكلفة المستهد ي تحقيق ـالتي يستخدمها مصمموا اإلنتاج ف
خل كمد  ،ق المحتملة لخفض التكلفة أثناء مرحلة تصميم وتخطيط المنتجــحث عن المناطإذ تعمل على الب

  ، فها ليس تخفيض تكلفة المنتجالهام في هندسة القيمة، أن هد  مكمل لمدخل التكلفة المستهدفـة فالجانب 
التقديرية للمنتج  جوة التي تتواجد بين التكلفة ن الخفض، أي تستهدف تقليل الفقيق مستوى معين م ولكن تح 

تها بالتكلفة المستهدفة، ارنيذه ومقم بعد التصميم المبدئي للمنتج تقدير تكلفة تنف ـــذ يت، إوالتكلفة المسموح بها
، هنا تبدأ أنشطة هندسة القيمة،  فةتزيد عن التكلفة المستهد فة المقدرة لتنفيذ التصميم ـن التكلفإذا ما تبين أ 

  ال –فة بات العميل وتحقق التكلفة المستهد بحث عن بدائل تصميم أخرى تلبي رغ يم والـــذ يتم تعديل التصمإ
لك عبر العديد من ويتم ذ  –فة ة المقدرة مساوية للتكلفة المستهد ذا كانت التكلفمنتج إال إتصميم ال ينفذ 

 مثل بعضها بـ : اإلجراءات والمت
تضيف   األنشطة التي الف قيمة و التي تضي تبسيط أنشطة اإلنتاج بحيث يتم التعرف على األنشطة-1

 قيمة للمنتج والسعي للتخلص من األنشطة التي ال تضيف قيمة .
وب ـــتحليل واختبار أداء وتكلفة كل نشاط إلنتاج المنتج بحيث يتم تحقيق التوازن بين األداء المطل-2

لوقت المحافظة من خالل الوصول إلى مستوى كلي من األداء المطلوب لكل نشاط وفي نفس ا ،والتكلفة
 ضمن مستوى اقل من التكلفة المستهدفة .   التكلفة على 

الت ــيم المنتج الجديد للتعرف على التفض تحليل احتياجات المستهلك بشكل دوري خالل مرحلة تصمي-3
 الرئيسية للمستهلك ومعرفة أي تغييرات تطرأ عليها، والتي من الممكن أن تخفض التكلفة .

ات  ـاألجزاء نصف المصنعة، وبالتالي على المنتج الشاملة على المواد الخام، دةتطبيق مفهوم الجو -4
 التامة، أي الوصول إلى إنتاج وفق مستوى المعيب الصفري .

دني حد ممكن، عن طريق إلغاء الخطوات التي ال تضيف قيمة أو  أتخفيض عدد خطوات العمل إلى -5
 دمج مجموعة من الخطوات في خطوة واحدة .
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مين االستخدام األمثل للطاقة البشرية بحيث يكون العنصر البشري قادرا على تشغيل كل اآلالت أت-6
 .  1" والتجهيزات والقيام بأعمال الصيانة

يعتبر تطبيق مفهوم هندسة القيمة في المشروعات اليابانية أكثر شموال عنه في المشروعات 
لمنتج في حدود تكلفة مستهدفة، وبالتالي يكون التخفيض في  الغربية، ففــــي المشروعات اليابانية يتم انتاج ا

التكاليف فـي حدود رقم أو مبلغ معين، بينما في المشروعات الغربية يكون التخفيض في التكاليف غير  
 .2مقيد أو مــا يسمى بالتخفيض المطلق

 
 ات ـــاستبعاد التطبيق: تخفض التكاليف عن طريق  VM تطبيق تخفيض التكاليف عن طريق 2-2-7

 :  3حدث في عدة مجاالت منها يأو المسرفة، وهذا  المكلفةوالممارسات 
ص ـالغالية وغير ضرورية بمواد ارخ بعض األحيان يتم استبدال المدخالت استبدال المواد : في  ✓

 تؤدي نفس الوظيفة .
تج لكي يكون أسهــل تصميم المن يعاد ، كفاءة وإنتاجية العملية : استخدام العمليات األكثر الكفاءة ✓

ي  ـن استبعاد األجزاء غير الضرورية ف، إالعمل على تخفيض األجزاء غير الضرورية ، نتاجهفي إ
األرباح، بالتالي   العمليات اإلنتاجية يؤدي إلى تخفيض التكاليف وتزيد من قابلية التصنيع والثقة و

 القيمة تستخدم لزيادة كفاءة العملية .. تسيير
ن ــــــــــعادة االستخدام للعديد م، وإ ير والتغيير : أي تصميم وتطوير العمليات اإلنتاجية الفرعيةالتحو  ✓

 م . ــهزيلة لغرض تخفيض تكاليف الهندسة و التصمي  أو ،المنتجات المختلفة التي كانت ضعيفة
 العميــلخاصيات أكثر مما يريد  السوق : المنتج الذي يملك سمات أو تحسينات المنتج الموجهة ✓

، أما فقط لكون الزبائن سوف يدفعون لسمات والخاصيات التي يريدونها ،يعد أمر غير مرغوب به
م  ـالقيمة تحدد كيفية تقدي تسيير السمات أو الخاصيات التي ال يريدها الزبون فال يدفع لها، إن

 لسوق  .رغبات القسم الكبير من امالحظة  مشاهدة و، من خالل المنتجات بالدقة المطلوبة

 
 .175.174مجدي وائل الكبيجي، مرجع سابق، ص.ص.  1

 162محمود عبد هللا جمعة، مرجع سابق، ص 2

 129.130حاتم كريم كاظم، مرجع سابق، ص.ص.  3
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عملية تتمتع بالكفاءة في استخــــــدام  مكن خلقها من خاللها صنع منتج أوكفاءة الطاقة : القيمة ي ✓
ف الحرارة والهواء مركبات وهذه حقيقة موجودة خصوصا بالنسبة لصناعة أنظمة تكيي الطاقة،
 أنظمة أخرى تستخدم الطاقة كثيرا  . المعدات الصناعية و  النقل و 

   
 نها من نتائـج، إال أ تسيير القيمة وما تحقق  هميةالرغم من أ ب :نقاط القوة والضعف لتسيير القيمة  2-2-8

 :  في مايلي تتمثلدوات فهي تتمتع بنقاط قوة وتعاني من نقاط ضعف غيرها من األك               
 :  1تتمثل في  :  نقاط القوة لتسيير القيمة 2-2-8-1

د ــلمنتج، اتساع هذه الدراسة مفي أو لمشروع  أو دراسة شاملة لمنظومة واسعة نسبيا  إجراءتسهيل  ✓
ي ــلابالت  في تصور وربط مختلف مكونات النظم المعقدة، وفهم شامل لوظائف النظام، والتكاليف و

 فرص التحسين . أن يكون لديها  التي يمكنتحديد المجاالت 
القيمة   تسيير= الوظيفة /التكلفة ( بجعل القيمة القيمة )اق واسع مع التركيز على الدراسة على نط  ✓

القيمة   تسيير أدوات الوظيفي وتخفيض المواد داخل النظام،  األداءبشكل خاص في تحسين  ،فعالة
الهدف عن  جل تحقيق هذاأه طاقات الفريق من تعمل على توجي ،تقنيات التتمثل في مجموعة من 

 الوظائف .طريق تركيز االهتمام على 
يرة  ـ فالمهام الكب ،القيمة في استخدام وتعزيز العمل الجماعي، الفرق مفيدة بشكل خاص  تسييرقوة  ✓

  لتسيير ل ـفي ورشات العم نجزت أنيمكن السرعة،  إلىالتي تحتاج  المعقدة لشخص واحد، أو
 واألفكار ة ـضروري وحاسم لنجاح المشروع، فالمعرف أمر ، فالعمل الجماعي أسهلالقيمة بشكل 

 ك .ــبني من قبل فريق من ذوي المهارات يسمح بتحقيق ذلشتركة و التوافق الذي يالم
ر ــــــغي أوحتى عندما تكون البيانات الكاملة غير واضحة  ،تكون فعالة أنالقيمة يمكن  تسيير ✓

من   ةمبكر  مرحلةي القيمة ف تسيير يتم تطبيق بالعملية، عندماموجودة، وهذه هي القيمة الخاصة 
 األداء اءات ــوإحص  اإلنتاج، ففي هذه الحالة بيانات تطوير المنتج الجديد )هندسة القيمة( مراحل

لتأثير على  أو المشروع ج في حياة المنت  ةحرجال مرحلةال ه وجود لها، ومع ذلك هذ الميداني ال
 إلى الوظيفي، عمليا يمكن التوصل األداء  على التكلفة و لتأثير الذي يقود بدوره و ،التصميم

 
1 Bijay Nayak, Lean Manufacturing and value management convergence of divergent tools, SAVE, USA, p.13, 

www.value.eng.org/knowledge_bank/attachments/200629.pdf. cosulte le 7/12/2014.  
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ة ــــــــــتقديرات توجيهيمن التطوير، التي تقوم على خطط لمزيد عقالنية، وممكن وضع استنتاجات 
 للفريق .

 توضح لماذا نقوم بعملية تسيير القيمة :  أسباب هناك ثالث  ✓
 .  اإلبداعوالذي يعزز  فائتحليل الوظجوهر تسيير القيمة  •

دة ـــالقيمة بالمرونة، يمكن استخدامها على المشاكل البسيطة وعلى المشاكل المعقتتميز تسيير  •
 رة .ـــــالخب تحسن معفمن السهل التعلم والتطبيق ي  ويمكن تطبيقها على مجموعة من القضايا،

د ـعملية ال تعمل بشكل جي فأي ،نيتحستعمل على التحليلية سوف  معقولة ومنهجية،عملية  •
 .   وتقليل التكاليف والقيمة، جل زيادة الجودةأبدراستها من  سيقوم الفريق

  :  1  تتمثل في نقاط الضعف : 2-2-8-2
يمكن للمشاركين الذين يحملون   األحيان، في بعض راءاآلفريسة لذاتية  الفريق وقوعإمكانية   •

يعرض نتائج ورشة عمل  أن  ، الخاطئة بالمعتقدات  التشبث و ير عقالنية خاصة بهم، ـغ أجندات 
 ج ـــــــيكون في هذا السلوك شيء مزع أنركين يمكن انفوذ هؤالء المش تأثير  ة للخطر،ـتسيير القيم

 الفريق . أعضاءبقية  افأهد غرق المسير وقت طويل في تقويض  ويست
ب ــ خطط التنمية يصبح من الصعضغط مع  ،رتفعة نسبياتتطلب تسيير القيمة استخدام موارد م •

ل  ـــــــ، للقيام  بورشة عمأكثر أو أيام  5-3فريق العمل على جميع الموارد المتاحة لمدة  أعضاءعلى 
يتم تعين بديل أو  المهمين الفريق أعضاءبعض تسيير القيمة، في بعض الحاالت قد  ينسحب 

من الفريق جلسة مختصرة بسبب فيسبب الحرج، أو يطلب  األخيرةي اللحظة مستعد فغيـــر 
 لشــــروط المفروضة .ا

 
 :  العملية تطبيق صعوبات  2-2-9
والمناسبة   يتم معالجتها بالطريقة الالزمة  حتى عندما تكون المعلومات المطلوبة متوفرة في الشركة، ال-1

  العمل  هناك الكثير من ،تمكن من استخدمهاخطة العمل المقترحة، لذلك ولكي ت داخل إطار للعمل بها
ر ــتعتقد أن معظم الوقت يكفي فقط لتوفير معلومات غي مؤسسةتكمن المشكلة في أن ال ،يتعين القيام به

ة ـــــولكن هذه المنهجي (تنظيم المعلومات بما يناسب الدراسة ) م بهذه المهمةعلى قائد الفريق القيا منظمة، و 
م  ــ جانبان رئيسيان : أول واحد هو أن الذين لديهب تتعلق هذه المشاركة تعني المشاركة الفعالة لفريق العمل، 

 
1 Bijay NAYAK, op cit, p.  13 . 
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ا أن ــالخارجي أيضللعنصر بالطبع يمكن ، بهاها هم الذين ويعملون خصوصياتبالمؤسسة و  معرفة أفضل
  ألطراف حقيقي ل إشراكالعمل على ولكن بالنسبة لمعظم الجوانب فمن الضروري  ، في إضافة القيمةيساهم 

ف من المؤسسة نفسها، فالهد  عرفون كل التفاصيل من داخلفي هذه العملية، أولئك الذين ي أهمية رـاألكث
ولكن قبل كل شيء طرح وتنفيذ منهجية جديدة في   ،جل حل مشكلة محددةل هذا النوع ليس فقط من أتدخ

ن  ــ المنهجية هي ع هذه الطريقة الوحيدة لتعلمفي التفكير وحل المشاكل اليومية، المؤسسة، وطريقة جديدة 
 اك إرادة ـكبير عندما يكون هن تنخفض بشكل كل هذه المشاكل تتالشي أو على األقل ،طريق تطبيقها
، وهذا ال يتوقف فقط على االهتمام بالتقدم في العمل، وإنما في  ع القرارفعال من قبل صنا  حقيقية ودعم

 . 1"  (الموارد البشرية والمالية كلما كان ذلك ضروريا )توفير الموارد الالزمة أيضا 
ه ـــــــــــــالمختلفة يمكن أن يواج تطبيقها في الوحدات االقتصاديةإال أن  ،القيمة الكبيرة لتسيير رغم األهمية-2

 : 2  قاط التاليةت أو المعوقات يمكن توضحها في الن بعض التحديا
 القيمة من جانب القيادة العليا وعدم الرغبة في التغيير .  عدم القناعة بالمنهج تسيير ✓
 ا .ــــالمرجوة منهعدم وجود تنظيم أو حتى تشجيع يضمن تطبيقها على المشروعات مقارنة بالفوائد  ✓
 . التردد في المبادرة في اتخاذ قرار التطبيق لدى الجهات التي تحمل قناعة بهذا المنهج  ✓
 القيمة وكيفية التعامل معها . التي تترتب عادة على دراسات الخوف من االقتراحات والتعديالت  ✓
 القيمة والنتائج التي تنتهي إليها .  عدم القناعة التامة بجدوى تسيير ✓
تطبيق نتائجها والتأخير الذي قد يحدثه ذلك على مسار  رقه دراسة تسيير القيمة و وقت الذي تستغال ✓

 المشروع واعتماداته المالية .
على ذلك من تكاليف مالية  يترتب  القيمة، وما برنامج تسيير عدم توفير اإلمكانيات إلنشاء ✓

 الستقطاب المختصين والكفاءات الالزمة .
 وبــــالقيمة، والتي هي إحدى متطلبات التطبيق الصحيح ألسل يقات تسييرقلة المؤهلين في تطب ✓

 . القيمة  تسيير
 م".ـــــــــالقيمة نقدا ألعمالهم، قد تهدد مواقعه تسييراعتقاد البعض أن في دراسات  ✓

 
 

 
1 J.Joao Henriques et al, Value  Analysis – an approach to sustainability, LENG Laboratoire National de Energie. Geologie, Portugal, 

2008, p,p,3.4 . 
 . 179عباس نوار كحيط، مرجع سابق ، ص 2
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 :  1باالضافة الى ذلك 
ن األحيان  ــمن خالل عدد من دراسات الحالة أن فرق التصميم في كثير م  AL-SALMI (1989)ـلقد وجد 

هذه  تشعر بالقلق إزاء التأخير في الجدول الزمني الناجم عن  ، كما أنهاVMتنفيذ  ات تخشي من إجراء
 اإلجراءات وأي تغيرات موصى بها . 

، بالتعليــــــــــم في الصناعةه العملية هذ تنفيذ : أن الحلول الممكنة لتحسين  Venkataramanan (1992) وجد 
أن   أشارباإلضافة إلى ذلك  ،VM على  شراك العاملين وتدريب المهنيين إمدارس والكليات و المبكر في ال

ار ـــــــــأش معدل االستخدام سيؤثر على الطريقة مما يؤدي للمشاركة الفعالة بما في ذلك تشجيع العميل، كما
 التنبؤ بدقة .يتم يتم فيها المبالغة بالفوائد ولكن    نه ينبغي تقديم مقترحات بحيث الإلى أ
يصبح جزء من ثقافة المؤسسة  يتوقف على أن ،ي برنامجفي تنفيذ أ على أن النجاح Muge (1998)وأكد 

 لجهد الفردي والجماعي . امشاركة اإلدارة والتدريب وتقدير  ،وهذا بدوره يتطلب إدارة مناسبة
غ ــــأمر بال أنه التفاهم والتوافق واالختيار الدقيق ألعضاء الفريق بأن clark and oliver (1998)أوصي 

 األهمية ".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 Anna Hiley, Gillian Gopsill, op cit, p,661,662. 
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 مراحل خطة العمل لتسيير القيمة  : :الثالث  بحثالم
 ينــــــالعديد من الباحثقبل التطرق إلى مراحل خطة العمل، نعرض خطة العمل المعتمدة من قبل 

  ، تبقي نفسها في الجوهر  أنها إال ،على الرغم من اختالف تسميتها التي  مجموعة من المراحل الذين قدموا
مــــــــع  وضح بعض هؤالء الباحثينن وفي ما يلي ،تفصيلها أواالختالف بينهم يبقى في دمج بعض المراحل 

     :  المقترحة من قبلهم خطة ورشة العمل
 

هناك عدد من خطط العمل المختلفة في األدبيات، لكن بغض النظر عن عدد : خطة العمل  2-3-1
 : 1  تطوير تتمثل في جمع معلومات تحليل إبداع تقييمالخطوات، فالعملية نفسها دائما 

1- Larry miles 

-6مرحلة التخطيط، -5مرحلة التقييم -4مرحلة اإلبداع، -3مرحلة معلومات، -2مرحلة التوجيه، -1
 مرحلة التنفيذ .-7مرحلة التوصية، 

 :  وزارة الدفاع األمريكية-2
-6مرحلة التطوير، -5مرحلة التحليل، -4مرحلة اإلبداع، -3مرحلة المعلومات، -2مرحلة التوجيه، -1

 مرحلة العرض والمتابعة .
3-Fallon   : 
-6مرحلة التقييم، -5مرحلة اإلبداع، -4مرحلة التحليل، -3مرحلة المعلومات، -2مرحلة التحضير، -1

 مرحلة التنفيذ .-7مرحلة العرض، 
4-Mudge  : 
مرحلة  -5مرحلة اإلبداع، -4مرحلة التحليل الوظيفي، -3مرحلة المعلومات، -2المرحلة العامة، -1

 مرحلة التوصية .-7مرحلة التحقيق،  -6التقييم، 
5- Germany    : 
التحقق من  -3تحديد الظروف الحالية : تحديد الوظائف وتكلفة الوظائف، -2تدابير تحضيرية، -1

 االقتراح والتنفيذ .-6التحقق من الحلول، -5توليد الحلول، -4الظروف الحالية، 
6-France, Specification NFX 50 152  : 

 
1 A.Mostafaeipour, M.S.Fallahnezed, Implemantaion of Agile Manifacturing into Value  Engineering Technique For Industries, 

proceedings of IDMME-Virtual Concept 2010 , Bordeaux, France, October 20-22, 2010, p, p, 4,5. 
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البناء  -5ول، جمع ومراجعة الحل-4تحليل الوظيفي والتكاليف، -3جمع البيانات، -2مرحلة التوجيه، -1
 تنفيذ التوصيات .-7تقديم التوصيات، -6على األفكار، 

7- Japan   : 
-5مرحلة التقييم الشامل، -4مرحلة اإلبداع، -3مرحلة التقييم الوظيفي، -2مرحلة جمع المعلومات  -1

 مرحلة متابعة االقتراح . - 7 مرحلة إعداد االقتراح،-6مرحلة التقييم التفصيلي، 
 

 وهي مرحلة التحضير والتجهيز لدراسة تسيير القيمة .  : مرحلة االعداد للدراسة  2-3-2

 : 1  خالل هذه المرحلة يتم:  اإلعدادأنشطة مرحلة   2-3-2-1
 الحصول على موافقة اإلدارة العليا، دعم خطة العمل واألدوار والمسؤوليات . ✓
 تطوير نطاق وأهداف دراسة القيمة .  ✓
 بيانات ومعلومات حول المنتج . الحصول على  ✓
 الحصول على الوثائق األساسية حول المنتج .  ✓
 تحديد أولويات اإلستراتيجية . ✓
 تطوير جدول الزمني للدراسة . ✓
 تحديد فريق العمل . ✓
 الحصول على التزام من أعضاء فريق المحدد لتحقيق أهداف الدراسة . ✓
 المنتج  . مراجعة تكلفة  ✓
 . المنتج جمع معلومات العمالء /المستعمل المناسبة حول  ✓
 المصلحة للمشاركة في دراسة القيمة .   أصحاب أو كان مناسب، دعوة الموردين والعمالء  إذا ✓
 توزيع المعلومات على فريق العمل للمراجعة . ✓
 . نتجتطوير نموذج المعلومات والرسوم البيانية حول الم ✓
 .  األخرى المكان، ومختلف الحاجات   تحديد تاريخ الدراسة، الوقت، ✓
 .  العليا بشكل واضح متطلبات نجاح دراسة القيمة  اإلدارةتحديد مع  ✓

 . ج( محل الدراسةكيل الفريق واختيار مشروع )المنت في هذه المرحلة يتم تركيز االهتمام بـ : تش
 

 
1 SAVE International, Value  Methodology Standard and Body of Knowledge, June 2007 edition, p. 21  .  .www.value-eng.org/pdf-

docs/Monographs/Vmstd.pdf .consulte13/12/2014 .  
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  ، فريق العمل يختلف من مجال إلى أخر : تشكيل فريق العمل ) فريق ورشة القيمة(  2-3-2-2
 التي يكون لها تأثير على موضوع  الدراسة . ،طرافي الفريق هو جمع جميع األفالمهم ف

، وفريق العمل األفكار  كبر عدد منأللحصول على  ،اختيار فريق متعدد الخبرات والتخصصات 
  إلى ولكن في الغالب يتكون من خمسة  ،وتشعب المشروع وعمل باختالف حجم ونوعيةيختلف حجمه 

  إلى تقسيم فريق العمل  باإلمكان  أكثر أو أفراد  10ع كبير ويتطلب كان لدينا مشرو  إذا أما ، أفراد تسعة 
 أن رطــــــالقيمة كما انه ال يشت تسييرب إلمام ،عملالفريق  أفراد يكون لدى  أنثالثة، ليس ضروريا  أوفريقين 

 . 1قيمة معتمد" أخصائييكون الفريق بقيادة   أنالفريق مهندسين ولكن يجب  أفراد يكون جميع 
 

ي  ، هذا الفريق يتكون من جميع المصالح الت VM:  فريق العمل هو محرك أي مشروع  فريق العملا/
ل ـلتحقيق المشروع، هذا الفريق هو فريق مؤقت يتشكجل تجميع الخبرات الالزمة تكون ضرورية من أ

 . 2  حسب الموضوع المختار الذي يسير من قبل المنشط الذي لديه المنهجية الالزمة
فريق تسيير القيمة   إلنشاءتتصف بالصفة الرسمية  أن ،من بين عوامل نجاح عملية تسير القيمة 

 والتي تتكون من : 
ت ــــما يكفي من الوق تخصيص  إلى: يحتاج مدير المشروع Project Manager  مدير المشروعب/

ر ـــــسيحتاج المديالدراسة  دورة ، وبمجرد االنتهاء منأسئلتهمعلى  واإلجابة، الفريق ائد وأعضاء الطالع ق
 . 3  والمشاركة في اجتماع استخالص المعلومات  ،وإعداد الردود عليها VMإلى مراجعة مقترحات 

تعينه من قبل أصحاب القرار وتكون مهمته تطوير المنتج )المشروع( ضمان التنفيذ والمتابعة وتحقيــــــق يتم 
 . 4 األهداف المحددة

 دور ومسؤوليات مدير المشروع : 
ى ــيجب عل ،دوار ومسؤوليات مدير المشروع ) مدير المؤسسة المعين للقيمة ( طوال فترة المشروعتختلف أ

فعال من أجل تحقيـــــــق ، وتنفيذها بشكل VMاألوقات من تنسيق أنشطة جميع في التأكد  المشروع مدير
 :   5 أهداف المؤسسة

 
 40، صمرجع سابقعبد العزيز سليمان اليوسفي،  1

2 AFNOR, op-cit, p.221. 
3  Departement of Energy, Value management "It's Not just a Good Idea: It's the law", USA, september 1997, p.21. 

http://faculty.kfupm.edu.sa/CEM/jan n adi /VM-IT-IS-the-Law.pdf .consulte le 15/12/2014.   
4 AFNOR, op-cit, p.57. 
5 SAVE Intr, op-cit , p.p.20.21. 
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ف  ــفي هذه المرحلة لتحديد التكلفة مقابل قيمة وظائ VMفي المرحلة المفاهيمية : يمكن استخدام  ✓
ـــع مسؤولية التأكد من أن جمي مبكرة، تقع على عاتق المديرالمشروع األساسية في هذه المرحلة ال

 ذلك الموردين والعمالء  تشارك في دراسة القيمة بما في ،طراف التي لها مصلحة في المشروعاأل
ل ـجمن أالحقيقية جمالي "االحتياجات" والمستخدمين النهائيين وذلك من أجل الحصول على إ

 توفير القيمة القصوى للمشروع قيد الدراسة .
م ــــــــبشكل أكبر على وظائف كل عنصر أو مكون في التصمي VMز التصميم : تركمرحلة  ✓

لتحديد ما إذا كانـــــــــت   مسؤولية تقييم البدائل ،في هذه المرحلة وتقع على عاتق المدير ،التفصيلي
 . مجدية اقتصاديا بناء على متطلبات العميلذات قيمة 

لعديد لضمان إجراء التغييرات، على الرغم من أن ا VMتعمل  مرحلة التنفيذ )البناء أو اإلنتاج(   ✓
 وــــــههنا من دراسة القيمة في هذه المرحلة، مسؤولية مدير المشروع  من المشاريع يمكن أن تستفيد 

  ألي دراسة قيمـة التي تتأثر بالتغييرات لضمان أقصى فائدة  تشجيع المشاركة المبكرة للمؤسسة،
ول  ـق اإلدارة العليا على علم بأنه ممكن أن يؤديها في وقت سابق للحصمن المهم أن يكون فري

 على المزيد من الفوائد للعميل " .

 :  1باإلضافة إلى ذلك 
 يقوم بالتعاون مع قائد الفريق .  ✓

 وسيط بين القائد والفريق، والقائد واإلدارة .  ✓

 مراقبة كل المعلومات . ✓

 تطبيق قرارات الفريق .  ✓

 .  المهام  تنفيذ مراقبة  ✓

 

ة  ــنيهو المسؤول عن توجيه الموارد التق:   VM Team leader/ Facilitator الفريق منشط /قائد-جـ
دف ــتركيز على المشروع والهنه مسؤول على توجيه جهود الفريق للأ، كما VMالمخصصة  لعملية 

نقطة اتصال محورية بين مدير المشروع وفريق العمل، ومن المفروض الفريق بمثابة  قائد يعتبر  ،المسطر

 
1 AFNOR, op-cit, p.57. 
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  SAVEمنظمة  كما هو محدد ومعترف به من قبل ،ةد الفريق متخصص في الهندسة القيميكون قائ أن
 . 1  الدولية، يقوم بتخطيط وقيادة وتسهيل دراسة القيمة

 :   2و مستشار خارجي لكن يجب عليه أن يتقن ما يلي المؤسسة أتخصصه غير مهم، قد يكون من داخل 
 وأدواته . VMمنهج  ✓
 تقنيات االتصال .  ✓
 تقنيات إدارة الفريق .  ✓
 . طرق اإلبداع ✓

 -:  3ومنشط الفريق   مسؤوليات قائد

 ضمان التطبيق السليم للمنهجية القيمة ومتابعة خطة العمل . .1

 توجيه الفريق إلى األنشطة الالزمة الستكمال جميع مراحل الدراسة . .2
 قتضاء الحاجة . تفويض المسؤوليات حسب إ .3
 متابعة جدولة اجتماعات الفريق وإعداد جدول األعمال . .4
 إبقاء تركيز الفريق على موضوع محدد ومعين .  .5
 م به . إبقاء أعضاء الفريق المشاركين في المناقشة و العمل الذي يجب القيا  .6
 ، للحفاظ على استمرارية فريق .ذلك المحافظة على جميع أعضاء الفريق معا كلما أمكن .7
 دبلوماسي ال ديكتاتوري .  فز للحفاظ على تحرك الفريق،يكون مح أن .8

 :  الفريق أعضاء-د
ع  ـالفريق من جمي أعضاءيتم اختيار  ،متعددي التخصصات  األفراد يتكون الفريق من مجموعة من  

ي ـــف أوالوظائف ذات الصلة  بالمشروع، هؤالء االختصاصين لديهم معرفة بمشاكل المشروع في منطقتهم 
ي ـــــــهذه الفرق تختلف ف ،قوية للفريق القيمة إضافةن االختصاص هو إمجال اختصاصهم، وبالتالي ف

 التكوين وفي العدد باختالف المشروع واختالف حجمه . 
يجب أن يكون كل عضو في الفريق مؤهال فنيا في تخصص معين أو مجال   VMفريق  أعضاء

ن ــــيجب أن يكون أعضاء الفريق بارعين في حل المشاكل التحليلية ، وتقع على عاتق كل عضو م ـرةخب

 
1 Departement of Energy, op-cit, p.22. 
2 AFNOR, op-cit, p.53. 
3 SAVE International, op cit, p,21. 
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ت ة وذاــــأعضاء الفريق مسؤولية استخدام مهاراتهم في تطوير بدائل مجدية تقنيا وفعالة من حيث التكلف
 .1 جودة تؤدي نفس الوظيفة )الوظائف التي توفرها التصميم (

 : 2بالطرق التالية    VM من المتوقع أن يشارك أعضاء الفريق في  
 المشاركة في جميع االجتماعات . ✓
 جمع المعلومات على النحو المطلوب . ✓
 تحليل المعلومات . ✓
 تحديد الوظائف .  ✓
 األفكار. في طرح المساهمة  ✓
 األفكار باستخدام خبراتهم .تقيم  ✓
 تطوير بدائل .  ✓
 تقديم النتائج ". ✓

 -:  3مسؤوليات أعضاء الفريق 

 الحفاظ على المالحظات الدقيقة كما تم تعينها من قبل منشط الفريق .  •
 التشاور مع قائد الفريق على أي مشكلة قد تعيق التقدم .  •
 إبراز االحترام من خالل الحضور في الوقت المناسب . •
 تقسيم عبء العمل على قدم المساواة كلما كان ذلك ممكنا .  •
ن ــــــدون الخوف م لكن مع السعي للحصول على الجواب يعرفون،  االستعداد العتراف إذا كانوا ال •

 ارتكاب األخطاء . 
ن ـــاالستمرار في التركيز على إتباع الخطوات األساسية لحل المشكالت والحصول على مساعدة م •

 ق على ماهية التقنيات  التي تكون األنسب لمشكلة معينة . قائد الفري
م  يتقي  يتم  ثم يتم القيام بهاعدم تضييع الوقت في مناقشة ما إذا كان ينبغي استخدام خطوة أو ال،   •

 ل شيء بعد انتهاء الورشة .ـــــك
طوة والتقنية التي يجري  ه والغرض منه بما في ذلك سبب كل خت سادر فهم المنهج الذي يتم  •

 . تطبيقها 

 
1 Depertement of Energy, op-cit, p.21. 
2 SAVE International, op-cit, p.21. 
3 Ibidem . 



 نتاج باستخدام تسيير القيمة الفصل الثاني : التحكم في تكاليف اإل

 

101 
 

ن ــــيمكن أن يكون هناك أكثر مو  بهذه المهمة معا كفريق واحد، ال يجبر الحلول الفردية،القيام   •
 حل واحد للمشكلة .

عند تعبيرهم عن أفكارهم، وال دعي لتخمين ثاني لما   عدم مقاطعة األفراد أن يكون مستمعا جيدا،  •
 . ن فيه يقوله اآلخرون أو ماذا يفكرو 

 إحضار جميع البيانات التي لها عالقة بمشكلة الدراسة .  •
 ن يكونوا متحمسين للمشروع  الذي يقومون به . أ •
ه  ــتذكر أن القائد لديو كون مفيد قدر اإلمكان، تولي منصب رئيس منشط الفريق، أن يعدم محاولة   •

 . ةمهمة صعبة في محاولة لتوجيه ومراقبة وتنسيق الجهود العام

ذكر أن الفريق يختلف من مجال إلى مجال آخر وهذا ن يجب أن: 1يلي  يتكون الفريق من ما 
 مجال الصناعة :  مناسب لق ــالفري

 الداخليين : األعضاء/1
م ـــــــــالتصمي بأنشطةالمشروع نفسه، ومعرفتهم  أو مسؤوليتهم عن تعقيد المنتج  بسبب المصممين :  ✓

 ارةــــــالمواصفات، المواد المخت ج )في المراحل المبكرة من دورة حياة المنت تخذت أوالقرارات التي 
 ...( رات ااإلد والقيود المفروضة على هذه  

لى ــلما لهما من قدرة ع ،يشاركوا في العملية أن: من الطبيعي جدا  واإلنتاجمهندسي التصنيع  ✓
ة  ـيحددون كيفي األفراد على تقديم المنتج بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، هؤالء  المباشر تأثيرال

 على تكلفة التحويل .  التأثيروبالتالي يمكنهم  ،تصنيع هذا المنتج
الناتجة   ،متخصصي الشراء : العاملين في هذا المجال لديهم معرفة مفصلة عن متطلبات الشراء ✓

ى ل( وعة )البدائلأثناء عملية التحويل ومواصفات المواد المطروح ،عن تصميم المنتج ومتطلباته
ل ــــهذا النحو العاملين في هذه المصلحة لديهم معرفة بمصادر هذه المواد بما في ذلك البدائ

 الموجودة لدى الموردين .
الواقع المنتج ويسلمونه، يعتبرون مصدر  هم الذين يصنعون في األفراد موظفي العمليات : هؤالء  ✓

 حيوي، للمعلومات خاصة المتعلقة بالصعوبات والمشاكل المرتبطة بالتصنيع والتجميع .

 
1 Nick rich, Mattias Holweg,, op cit, p,p13,15 . 
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تكون هناك  ربما  ألنه، وقت ممكن أسرعفرق في  إنشاء إلى على انه هناك حاجة  التأكيد ينبغي 
حد أ، خارجية، لتطوير الفريق المشارك مساعدات ، يمكن طلب مهارتهم لتطوير هم،تدريب إلى ةاجح

 . ج محل الدراسةالمنت  إنتاجفهم عملية  ، العمل علىهبدء تطوير للفريق  التي يجريها ا ىاألول األنشطة
  نات الــالتحسي أن: عملية تسيير القيمة هي عملية داخلية بحتة محدودة في حين الخارجيين  األعضاء/2

 الءـــــبط بعالقات مع الموردين والعمالمؤسسة ترت  أنتستهدف العمليات داخل المؤسسة، وبما  أن  إاليمكن 
 في فريق تسيير القيمة :  إشراكهم لذلك نجد من الجيد 

د ـــعليها من المنتجات والخدمات، وعن ون حصلي لقيمة التي ون توضيح وتلخيص عن ا: يقدم العمالء
الء ــــلتماس معلومات من العمإة على إدراك حاجاتهم، وبالتالي  في الفريق تصبح المؤسسة قادر  إشراكهم

في   العميل يشارك أنن الضروري ـــهو مفتاح لنجاح عملية تسيير القيمة، وعلى الرغم من ذلك ليس م
من تعريف قيمة المنتج والعمل مع العمالء هي  األولىالعملية كاملة، لكن تكفي مساهمته  في المرحلة 

عملية صعبة نسبيا مقارنة بالعمل مع الموردين، وبالتالي فالتكامل مع العمالء في عملية تسيير القيمة  
ان هذا العميل مدرك ـفإذا ك تتطلب عالقة عمل جيدة بين المؤسسة وعمالئها، هذه العالقة مهمة جدا،

دم للحد من سعر  ـوعلى دراية وفهم لعملية تسير القيمة وفوائد تحسين القيمة، ليست مجرد عملية تستخ
تكون   أنالعميل يعني استخدام قوة تفاوضية، لتوضيح المكاسب التي يمكن  فإشراكالمنتج المورد، 

ند وجود ـتسيير القيمة يكون ع إطارعمالء في مشتركة بين الطرفين، لذلك غالبا ما نجد تكامل مع ال
 عندما تورد المؤسسة جزء مهم واستراتيجي للعميل  . أوشراكات وعالقات ثقة عالية، 

كانوا موردوا تصاميم فهم لديهم قدر كبير من المسؤولية في   إذا:   الموردين والمقاولين من الباطن
الوظيفي،   األداءأو سواء من حيث التكلفة  أفضلتقديم تصاميم  إلىيم المنتجات، وسوف يميلون ـــتصم

يكونوا قادرين على العمل بشكل مستقل دون   أن إلى ، فهم يميلون واألجزاءموردوا المواد  كانوا إذا اــأم
وثيق ودعم فريق القيمة، ومع ذلك يمكن للموردين العمل بشكل مستقل مع ضرورة   إشراف ىلإالحاجة 

 المشاركة في جميع المراحل . إلىي اجتماعات استعراض المشاريع، دون الحاجة ـالحضور ف
المشروع الذي  أو: بعدما يتم تشكيل الفريق يتم اختيار المنتج اختيار المشروع )المنتج(  2-3-2-3
ختيار  ه المرحلة يتم اختيار منتج الذي يكون مناسب للتحسين، وال في هذ  وف يكون موضوع الدراسة،ــــــس

هات العليا في الوحدة االقتصادية وهناك عدة عوامل تؤثر في عملية  منتج معين يتطلب موافقة الج
 االختيار :  
 بحوث التسويق لتحديد عمر المنتج .  ✓
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 التغيرات المنتظرة في تكلفة المواد والعمالة خالل عمر المنتج . ✓
 الزمن و التكلفة الالزمة لتطوير المعدات واآلالت وإجراء االختبارات .  ✓
 حجم اإلنتاج والوفورات المنتظرة لوحدة المنتج .  ✓

 في كل األحوال إن األسباب األساسية التي سيتم على أساسها اختيار المنتج للدراسة هي : 
 ارتفاع تكلفة المنتج .  ✓
 كمية المرفوضات كبيرة . ✓
 تزايد كمية العوادم الناتجة .  ✓
اب ــ( أن تبسيط المنتج الذي طرق تصنيعه صعبة ومعقدة احد األسب Heizer and Renderكذلك يري ) 

از ــنجراسة والمقصود بتبسيط المنتج هو إستبعاد الخصائص المعقدة من أجل إاألساسية الختيار المنتج للد 
 .1وظيفة معينة بأدنى تكلفة ونوعية عالية وأكثر رضا للعميل "

سوف تجعل  بعض السمات والخصائص   أن إالمنتج  أييمكن تطبيق عملية تسيير القيمة على 
 :  2تتمثل في   أهمذه العملية ــه

ذه ــعائدات الضمان المكلفة، و تسبب هأو المشاكل المعروفة : تلك التي تكون سببا لشكاوى  ✓
ذه ـــــنه قد يشتكي رسميا، على هذا النحو تحتاج هادرجة  إلىللعميل  واإلحباطالمنتجات االنتقاد 

 تؤثر سلبا على القيمة المتصورة من قبل العمالء . ألنهاالتصحيح   إلىالمشاكل 
ن ـــالحفاظ على مستوى عال م أوترتفع : النمو  أنمبيعات المتوقعة التي من المقرر حجم ال ✓

 جل تحقيق وفورات كبيرة .أتسيير القيمة  وذلك من  ألنشطةالمبيعات هذه المنتجات جذابة 
نتباه فريق تسيير  إسلبية تجذب  أوالمنتجات التي لديها هوامش ضعيفة  إنقل : أمتوسط الهوامش  ✓

، في واقع األمر من األفضل أن تبدأ  على المدى الطويل لمؤسسةا ال تساهم في بقاء ألنهاالقيمة  
ختيار المنتج  إتصحيح منتجات ال تحقق ربح، بعد  من  المنتج  الذي يباع بربح، بدال من محاولة

 لفته .العائلة تليها عملية فهم المنتج المادي نفسه وظيفته، قيمته، تك أو
اختيار المنتج يكون على أساس التكلفة العالية الن التخفيض البد أن يكون تكلفة العالية يمكن أن   ✓

ة ال  ــألنه عندما يكون المنتج في مرحلة النهاية التسويقيم االختيار على أساس دورة الحياة،يت 
 أن يحقق وفورات . منه ينتظر 

 
 .171، مرجع سابق، ص. الموسوي  عباس نوار كحيط 1

2 Nick rich, Mattias Holweg, op cit, p,p13,15 . 
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 :  القيمة ورشة العمل لتسير 2-3-3
ستة مراحل لورشة  تتكون منالتي  SAVE International  هاقدمتعلى الخطة التي  االعتماد تم 

 م، التطوير، العرض .ي ، التقياإلبداع،  فائ،  تحليل الوظمرحلة المعلومات ل في : ـــل تتمثـــالعم

الفريق على فهم  أعضاء: الهدف من هذه المرحلة هو حصول جميع مرحلة المعلومات  2-3-3-1
من  الفهم الصحيح لوظيفة  واكامل لجوانب المنتج، وتوسيع وجهات نظرهم خارج مجال خبراتهم، ليتمكن

ن مختلف  أء فريق العمل، وخلق فهم مشترك بشمرحلة مهمة في بنا يوه ، المنتج فكيكج يجب تـــمنت
، فهي تقدم نظرة عامة عن المنتج، فائتحليل الوظمرحلة راسة، وهي التي تسبق مكونات المنتج تحت الد 

ذه ـــه أنداخل المؤسسة، كما  انتقاله  ية يمضي الفريق الوقت الالزم لفهم المنتج، وكيف أن ن الضروري ــوم
  ج ـ المنت وظائف والتكاليف  بناء وصقل تفاصيل أساسهاالمعلومات سوف تستعمل في التحليل، ويتم على 

، في هذه المرحلة  عن المنتج محل الدراسة األساسيةهذه المرحلة يتوقع من الفريق جمع المعلومات في لذا 
 .   منتجوالمعوقات التي تؤثر على ال (مشروعمنتج )الفهم الوضع الحالي لل يتم

 التالية :  1ففي هذا المرحلة يتم عرض العناصر 
 منتج تم تجميعه بشكل كامل  ✓

 . الفرعية للمنتج   األجزاء ✓

 .تسجيل  قطع غيار المنتج على اللوحة  ✓

 .المواد الخام  ✓

 .الخردة المنتجة في مختلف مراحل عملية التصنيع  ✓

 منتجات المنافسة   ✓
ة ـــــــــــمنتج تم تجميعه بشكل كامل : يتم وضع المنتج النهائي على طاولة، مما يسمح للفريق دراس ✓

 أعضاءعملية الفهم  يستخدم  أثناءعرضها على العمالء، وغالبا ما نجد  يتم المنتجات التي
 ق البطاقات التعريفية لتسليط الضوء على عناصر المنتج .ـــالفري

ه  ــنإمحدودة من المعلومات، وبالتالي فالفرعية للمنتج : يمنح المنتج النهائي للفريق كمية  األجزاء ✓
 الفرعية لتحليلها .  األجزاءجمع  ضروري 

واد ـالتسجيل على اللوحة قطع غيار المنتج : لكل تجميع فرعي يمكن للفريق وضع قائمة بالم ✓
 وقطع الغيار التي يحتاجها. 

 
1 Nick rich, Mattias Holweg,  op cit,p,p16,18. 
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 .  األوليةقائمة بالمواد الخام : المواد  ✓
ول ــــمعلومات قيمة حالخردة الناتجة عن مختلف مراحل عملية التصنيع : هذه العناصر توفر  ✓

 الهدر والتكاليف الخفية للتصميم و التشغيل .  أسباب 
ة ــالمتنافس األنظمةمراجعة ومقارنة المنتجات يجب عرضها على الفريق لالمنتجات المنافسة هذه  ✓

  ي ـ بشكل منتج نهائ أيمع نظام المؤسسة، وسوف يتم عرض المنتج المنافس بنفس الطريقة، 
م ـــمحل الدراسة، يعزز جمع هذه المواد دع المنتج إعداد الفرعية والمواد الخام كما تم  أجزائهو 

 الفريق بشكل كبير عندما يتم عرض هذه المواد وفحصها بشكل صحيح . 

 
جل سهولة االتصال بالعمال و  من أ يفضل عمل الفريق في منطقة قريبة من عملية اإلنتاج،

باإلضافة إلى متطلبات المنتج   دون تأثير على عملهم اليومي الحصول على المعلومات الالزمة من
هذه المرحلة األولية من جمع المعلومات تحتاج أيضا الدعم بكثير من األوراق والوثائق  في  المادية
 لرجوع إليها : ا المفيد التي من ن الوثائق  ـــ: ومن بي 1الممكنة 
  ح ـملخصا لمعايير تصميم المنتجات كما يسمنموذج مصغر للتصميم األصلي : يحدد ويقدم  ✓

 ن المنتج . أللنظر في القرارات التاريخية بش
دم ــــــــشكال من وثائق بيانية والتصويرية مفيدة ألنها يمكن أن تستخرسومات بعض القطع : هذه األ ✓

 لدعم الفهم المادي للمنتج قيد االستعراض . 
ع ـــــتكشف كيف يتم تجمي ألنهامعلومات التكاليف التي تم جمعها من قسم الحسابات : وهي مفيدة  ✓

ر ـتكاليف نظريا من المواد، التحويل، تطبيقات، النفقات العامة، وغيرها من المصادر، وهي تعتب
 تحسين التكاليف وما يبررها .    ألنشطةمرجع ومؤشر جيد 

ات ــــــــــــالمشتري إدارةتفاصيل المورد : يتم توفير هذه البيانات من قبل مواصفات الشراء بما في ذلك  ✓
 وقطع الغيار المستخدمة في عملية التحويل . وهو يسرد المعايير الرئيسية ومواصفات المواد 

ألنها   ،وهي مفيدة نموذج من الكرتون لعملية التصنيع أو، صنيع : رسم تخطيطتخطيط عملية الت ✓
في كثير من   ) بالمالحظات  المصنع، يسمح المخطط أيضا داخلسمح للفريق فهم حركة المواد ت

 .  (ه لتحديد المناطق الحرجة، واالختناقات الموجودة داخل المؤسسةيــاألحيان تكون  تنبيه

 
1 Nick rich, Mattias Holweg, op cit,pp17,18. 
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رة  ـهذه المخططات التشغيلية تكشف مصادر ووتي الرسوم البيانية للخسائر جودة التصنيع : ✓
ة ــــتشمل هذه المخططات والرسوم البياني أنالخسائر وتراكم اإلضافي لتكلفة عملية التحويل، يمكن 

ل ـــــأيضا على الحل للمشاكل، تستخدمها الفرق في التسليط الضوء على األسباب الرئيسية  للفش
 الكمي، وإخفاقات المنتج .  

 
ا ـــيستثمر الفريق كل ما يلزم من وقت ومال لجمع هذه المعلومات، كم أن، هذه المرحلةينبغي في 

  ن ـ تشكل جزء م أننها أ ق تعتبر مرجعية حيوية، التي من شيتم تجميعها وتخزينها مركزيا الن هذه الوثائ
 .  المنتجم ــــن فهم  مستوى مشترك في هذه المرحلة يصل أعضاء الفريق إلى، مرحلة التقرير الختامي 

 

تعتبر هذه المرحلة هي جوهر دراسات القيمة، فهي المرحلة التي  : مرحلة تحليل الوظائف   2-3-3-2
مرحلة تنشأ لخلق نموذج وظيفي للمنتج، بعد   ذهها وتفرقها عن الطرق خفض التكاليف األخرى، ــــتميزه

 حالتين : أمامذا النموذج نكون ــــانجاز ه
 تصميم منتج جديد ) مجهول من قبل السوق ( .  أمام إما ✓

 موجود في السوق ( . أي)  موجود فعال تصميم المنتج   إعادة أمام إما ✓

ن ــــللوظائف وعالقاتها ببعض، والتي يمك: " العملية التي ينتج منها وصف شامل  لتحليل الوظائفيعرف ا
 .1"   هجيبشكل منوتصنيفها وتقيمها  وصفها 

 
ف  ــــــــــتصنيف وترتيب الوظائ  -تحديد الوظائف   -: تتم هذه العملية كما يلي :   خطوات تحليل الوظائف-ا

 اختيار الوظائف للتحسين       –تقييم الوظائف   -
   األسماء ، في هذه الخطوة يتم تحديد تركيبات ائفهي بداية مرحلة تحليل الوظ :تحديد الوظائف -1
بـ )ما هو  أوي تصف وظائف المنتج، يمكن تحديد الوظائف بطرح سؤال يبدأ بـ )ماذا تعمل...؟( ـــالت
و المشروع وتحدد بجملة  أ المنتج  جلهأوجد من أي ذ ...؟( الوظيفة : هي الغرض ال رض من استخدامــالغ

سم من لفظ الفعل يدل على حدث مجرد إ أيمصدر فعل  أو: فعل  األوليمكونة من كلمتين فقط، كلمة 
ل ــسم قابإطوير .....( الكلمة الثانية : ، تإنشاءن الزمن و يدل على نشاط معين مثل ) عالج، تدريس، ـــم

  . 2العد ) حرارة، برودة،طلبة .....( فمثال وظيفة المدرس هي تدريس الطلبة  أوللقياس 
 

1 J Alexendre , et al op cit, p,3 . 
 . 50.49عبد العزيز سليمان اليوسفي، مرجع سابق، ص.ص.  2
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ى ــخالل هذه الخطوة يتم تحديد عدد من الوظائف التي يجب التمييز فيما بينهما  وبالتالي ننتقل إل
 :الخطوة الموالية 

ة ـــــــــ، تختلف في درجناتجة من الخطوة السابقة : سيكون لدينا وظائف عديدة ومتنوعة تصنيف الوظائف 2
ي ــــتصنيف هذه الوظائف ك فنحن بحاجة إلى معين، لذا  يءنه هناك أكثر من وظيفة لشأ، كما األهمية

 هناك ثالث تصنيفات رئيسية للوظائف هي :   ،يسهل التعامل معها فيما بعد 
 تأديته .العمل الرئيسي المحدد المطلوب تمثل  Basic functionوظيفة أساسية  ✓
مكن الحصول على  تعبر عن رغبة يمكن التخلي عنها، أي ي Secondary function وظيفة ثانوية ✓

 العمـــــل المطلوب بدونها .
وتمثل رغبة مطلوبة وقد تكون ضرورية   Requiered Secondary Function وظيفة ثانوية مطلوبة  ✓

 هناك وظيفة أساسية واحدة، األحوالفي جميع لتحقيــق الوظيفة األساسية في بعض الحاالت، 
  . 1يكون لدينا وظائف ثانوية ووظائف ثانوية مطلوبة عديدة  أنن ـولكن يمك

  إلى للوظائف، حيث يتم تصنيف الوظائف التي تم تحديدها سابقا  آخروهناك من يقدم تصنيف 
   . معيقة، وظائف ثانوية أومن الوظائف : هي وظيفة أساسية، وظائف مقيدة  أصنافثالث 
 هي سبب وجود المنتج    أوهي التي توافق الحاجة التي يتميز المنتج بتلبيتها   : األساسيةالوظيفة  ✓
 القواعد والمعايير .  أوالمفروضة من قبل العميل  ظائف المقيدة :و  ✓
 أو ا ــــوالتي يمكن تغيره اوتنفيذه األساسيةعمل الوظيفة  أسلوب : تركز على الوظائف الثانوية  ✓

 فها إلى : يجل تخفيض التكاليف والتي يمكن تصن أمن  إزالتها
 تكون مرتبطة باستعمال المنتج  . :   وظيفة االستعمال ❖
ي ــــأي لها عالقة بالجانب الجمال ،: عناصر موضوعية تنتج تحفيز نفسي وجماليوظائف التقدير  ❖

 .  للمنتج
      . 2مبرر لها ولكن تسمح بتميز المنتج  : والتي الوظائف ال لزوم لها  ❖

هي السبب الذي يدفع العميل الى   األساسيةوالثانوية : الوظيفة  األساسيةالتمييز بين الوظيفة 
العميل الختيار عالمة دون غيرها  الوظائف الثانوية فهي من تدفع  أما ،ث عن المنتج لتلبية حاجة ماـــالبح

 . غيرهاي من تجعل المنتج يتميز عن ـو هأ

 
 51.50. .صمرجع سابق، ص 1

2 Alain.Burland et al, op cit, p.p. 584.585. 



 نتاج باستخدام تسيير القيمة الفصل الثاني : التحكم في تكاليف اإل

 

108 
 

ي ــــــــتكرار فيكون هناك  أنتكون شاملة، ولكن يمكن  عادة ما األولىالخطوة  : ترتيب )تنظيم( الوظائف 3
ومنظمة للوظائف المحتفظ بها   ،قائمة واضحة إلىف من هذه الخطوة هو الوصول د قائمة الوظائف، واله

 .FAST  1 في شكل مخطط أوشجرة وظائف  ،يمكن تقديمها في شكل جدولو  ،وتقديمها في شكل منطقي
مجموعة  وظائف وليس على شكل  مجموعة على شكلفي هذه الخطوة  أي يتم النظر إلى المنتج      

 مستوى مشترك من الفهم حول المنتج ووظائفه .   إلىو وصول الفريق ـما يهم في هذه الخطوة هأجزاء، و 
 يلي : يتم تقييم عن طريق ما تقيم الوظائف : 4
هو تحديد العالقة تكلفة /وظيفة  ائفالجوانب تحليل الوظ أهم حد أ: تعتبر  وظيفةتحديد العالقة تكلفة/-

ه  ــ ان ةالحظم يمكن ،توجد التكاليف غير الضرورية في موضوع الدراسة أينتحدد  أنهي تقنية التي يمكن 
هذه العالقة تعتبر مهمة، ولكن يمكن   أنعلى الرغم  ،الوظيفةليست كل المشاريع تستخدم العالقة تكلفة /

عالقات مع    أتنش  أنيمكن .. الوزن، الجودة ...على العالقة الوظيفة / الوقت، االعتماد   أخرى في مشاريع 
  . 2المصفوفةإلى إنشاء تقود  يمكن أن  كل وحدة قياس تكلفة أو، اإليراد لمساحة الربح ا الوظيفة

ف ـــعلى كل وظائ ،: هذه المصفوفة تقدم تحليل تكاليف المكونات المنتج ةف يمصفوفة التكلفة والوظ -
 . 3المنتج التي يجب ضمانها هذا التوزيع يوضح دور كل مكون في كل وظيفة 

 خطوات :  أربعتتم هذه العملية في  
 زاءـــــأجتكون  أن ، هذه المكونات يمكن منتجستكون جزء من ال أوتحديد جميع المكونات التي هي  ✓

ف ـــــوالتكالي األنشطةالخدمات ) تتألف من  ( أو األخرى من المواد والعمالة والتكاليف  تتألف)
 .  المتعلقة باستخدام المعدات وغيرها ( األخرى 

 .وخدمات (  أجزاءحساب تكلفة كل عنصر ) ✓
د ــفة وكل مكون، ويمكن تخصيص عنصر واحالمستقبلية بين كل وظي  أوتعين العالقات القائمة  ✓

 ( . أكثر أو تخصيص وظيفة واحدة لعنصر  أيأكثر والعكس بالعكس . )  أولوظيفة واحدة 
  . 4العالقة المعينة مع المكونات  أساستخصيص التكاليف المشتركة لكل وظيفة على  ✓

 

 
1 AFNOR, op cit, p .272 
2 James A.Rains, what are the functions of  function analysis, conference SAVE at 50:Celebrating Our past, Driving Futur Value, USA, 

2008, p.3. http://www.valuefoundation.org/PDF/Function%20of%20Function%20Analysis%20-%20Rains.pdf, consulte le 19/01/2016     
3 Alain.BURLAND et al, op cit, p . 586 
4 Manuel T. fernandes, Value Analysis Going into a further dimension, Engineering Technology & Applied Science Research, Vol.5, No. 

2, 2015, p.785. 15/12/2016. www.etasr.com 
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 ( التكلفة الوظيفة : 2-2جدول رقم ) 
 تكلفة المكونات  3الوظيفة  2الوظيفة  1الوظيفة  الوظائف 
 % القيمة % القيمة % القيمة  % القيمة  المكونات 

 x  x     x 1المكون 

 x  x   x   2المكون 

 x   x     3المكون 

 x  x  x   x تكلفة الوظائف 
Source : AFNOR, op cit,p. 285 . 

 

 : اختيار الوظائف التي يمكن تحسينها -5
حيث يتم اختيار الوظيفة التي سيتم تحسينها وذلك  ائففي تحليل الوظ األخيرةتعتبر هذه خطوة   

 يلي :  عن طريق ما
الدولية يتم تنفيذ هذه   SAVE  تحديد الوظائف التي لديها فرصة اكبر لتحسين : حسب منظمة

في الواقع ، نسبة التكلفة إلى قيمة الوظيفةالخطوة عن طريق حساب مؤشر القيمة الذي هو عبارة عن 
   .1الوظيفة  تملك بيانات كافية لتحديد قيمةن معظم المؤسسات ال أل ،صعب  مؤشرهذا الاب ـــــان حس د ـــوج

 وتتم هذه العملية كما يلي :  
ن خالل ـــــــالنسبية للوظائف المختلفة ويتحدد ذلك م األهمية: هناك حاجة لتحديد  تقييم العالقات الوظيفية

 .   *تقنية المقارنة
المنتج تحت الدراسة ويتم ترتيبها   أجزاء: يشار إلى وظائف جميع تقييم العددي لعالقات الوظائف  ✓

حيث نبدأ المقارنة عن طريق مقارنة عالقة الوظيفة   ،وتستخدم هذه الترميزات في المقارنة أبجديا
A  بالوظيفةB  ة  ــالوظيفة نستخدم عوامل الوزن التالي أهميةولتحديد  أهمية أكثر أيهماونحدد

رق ــف 2، األهميةفرق صغير في  1 عوامل الوزن : ،بينهما األهميةالمخصصة لتحديد اختالف 
     . 2  األهميةفرق كبير في  3  األهمية،متوسط في 

: في هذه الخطوة يتم العمل على تحديد نسبة تكلفة كل  مصفوفة تكلفة الوظائف ومؤشر القيمة  ✓
ظائف  و  أنها على  1، حيث يتم تحديد الوظائف ذات المؤشر اكبر من األهميةوظيفة إلى نسبة 

    . 3فقيرة القيمة وبحاجة إلى التحسين 
 

1 James A.Rains, op cit,p.3 .    

 . 1 *الملحق رقم 
2 Prem Singh, Jagdeep Singh, op cit. P.45 . 

3 Prem Singh, Jagdeep Singh, op cit P.45 . 
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ا ــــحصلن ماو  ،ي خطوة تحديد التكلفة والوظيفةف ول الذي حصلنا عليهد في هذه الخطوة يتم دمج الج 
وهي محددة  فالقيمة عادة يعبر عنها بدرجة األهمية التي يشكلها المنتج للزبون، ،عليه في الخطوة السابقة
   . في مواصفات المنتجبمدى مساهمة الوظيفة 

 

رق ــــــهي واحدة من الط  Fonction Analysis System Techniqueهي اختصار لـ  :  FASTتقنية  ب/
تصنيف، وتقييم الوظائف  و  مخطط يتم تطويره لتحديد  أسلوب ، وهو ائفالشعبية  للقيام بتحليل الوظ األكثر

 .  1الوظيفية وفقا لمنطق كيف /لماذا للكتلةعن طريق  رسم تخطيطي 
. 1964 عام في Charles W. Bytheway بواسطة( FAST) الوظيفة تحليل  نظام تقنية تطوير مت

.  النظام  في الوظيفي  الترابط  لرسم ن مهندسي قبل من  الغالب  في تستخدم  القرار التخاذ  مساعدة تقنية وهي
  توصيل  المحلل على يسهل  مرئي تمثيل إنه: يلي ما تتمثل في رئيسية مزاياعلى   FAST  شملحيث ي
 ؛  المنطق في الثغرات  الكتشاف بسرعة استجوابه يمكن ؛ مًعا ولماذا كيفمنطق  تجسد  إنها ؛ التحليل
 .2  التحليل لتطوير العمل للفريق ويتيح

  يتم . للعمالء FAST ومخطط تقنيال FAST مخطط : نوعين إلى FAST مخطط تقسيم يمكن
  مخطط  يركز بينما المنتج إجمالي من  معين لجزء الفنية  الجوانب  لفهم  ني التق FAST مخطط استخدام
FAST أو  ميكانيكا أو الفنية الجوانب  إلى ينتقل وال ،العميل ابه يهتم الذي المنتج جوانب على للعميل  
 .3  المنتج إجمالي على  بالعميل الخاص  FAST مخطط تطبيق يتم ما عادةً . المنتج فيزياء

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Ainul Farahin Binti Abdullah and Erry Yulian Triblas Adesta, Implementation of Functional Analysis Using Value Analysis Value 

Engineering, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Pakistan , Vol. 10, No. 21, November, 2015, p.10072. 

 2 hessein A.Abbass, Leon Yong, Leon Young, From System Thinking to Capability  thinking using the Thinking Capability Analysis 

Technique  , 21st international congress on modeling and simulation, Gold Cost, Australia, 29 Nov -4 Des, 2015  ,p.833 .   
3 Ainul FarahinBiniti Abdulla, Erry Yulian Triblas Adesta, op cit, p. 10072 .  
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  FAST( مخطط 4  -2الشكل رقم ) 

 
Source : hessein A.Abbass, Leon Yong, op cit ,p 833. 

   

 : تحديد الفرص  تتمثل في مجوعة العناصر التالية أو دور تحليل الوظائف، :وظيفة تحليل الوظائف -جـ
  :1خلق الفهم، توسيع المعرفة، سبب للتفاعل، تغير وجهة النظر  

دف ــــــــالدولية، فاله SAVE : وهي السبب الرئيسي للقيام بهذه العملية حسب منظمة تحديد الفرص  ✓
ة   ـــالمشروع التي لديها اكبر فرصة لتحسين القيم أومن تحليل الوظائف، هو تحديد وظائف المنتج 

خفض التكاليف يمكن زيادة   أويكون مزيج من تحسين الوظيفة  أنتحسين القيمة يمكن  أننذكر 
 الوظيفة بمعدل اكبر من زيادة التكلفة .

  اء ـأعضحيث يفترض وصول جميع  ،تكون هذه العملية طوال مرحلة تحليل وظيفة: خلق الفهم  ✓
 امــــــــإتمإلى مستوى فهم مشترك حول وظائف المنتج او المشروع، فعندما يعمل الفريق على الفريق 
ل ـيناقشون كفهم  ها،سينحت التي يجب من تحديد الوظائف إلى اختيار الوظائف  ،رحلةمهذه ال

ة  ـ لمنتجهم، وهذا بغض النظر عن الخلفية التقني بإنشائهاجانب من جوانب الوظائف التي قاموا 
المشاركين، فكل شخص يمكنه  وصف المنتج على شكله الوظيفي فمصطلح الوظيفة عام   فراد ألل

 اءـــــإنشيشارك في  كمالهبأالفريق  أنما ب ، و من الفهم مستوى متكافئ إنشاءوليس تقني، يتم 
المشروع قيد  أو  جا يقوم به المنتمالفريق على  أعضاءبالتالي هناك اتفاق من جميع  ،المخطط
 الدراسة .

  ة ــالقيم تسيير لخطة عمل  األخرى : تحليل الوظائف كما هو الحال في مراحل توسيع المعرفة  ✓
م  ــ، حيث يتمحل الدراسة لكل فرد من أفراد الفريقسب معرفة جديدة عن المنتج او المشروع كت

 
1 James A.Rains, op cit, p.p.4.5. 
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ة ـــــــمعظم الناس علم او درايالتعلم من خالل مواد العرض والمناقشات ....في العادة ليس لدى 
 .   بالتفكير الوظيفي

ل ـــــــالفريق فك أعضاء : في مرحلة تحليل الوظائف بغض  النظر عن الخلفية وخبرة  سبب للتفاعل ✓
د  ـتفاعل الفريق الذي يثير االهتمام يبدأ من بداية تحدي أنلديهم دور خالل هذه العملية،  األفراد 

ل ـــهذا التفاع أنل خالل المراحل المتبقية من تحليل الوظيفة ، ويعتقد الوظائف ويستمر هذا التفاع 
ق ــ، وعندما يحدث هذا الترابط للفرياألفراد فريق بدل مجموعة من  إنشاءيساعد في الواقع على 

 تتحقق النتائج المتوقعة في المراحل المتبقية . 
اه  ـالفكر البشري لالنتقال إلى اتج أنماطتغير  وأ ، التشجيع على التغير أي:  تغير وجهة النظر ✓

  . جديد 

   : األفكاروابتكار  اإلبداعمرحلة   2-3-3-4  
وفقا  أو تقليل تكلفته هالعنصر يعتبر في شكله األصلي ولم يجري عليه أي شيء لتحسين إلى اآلن

الفقيـرة وتعتبر   القيمة يتم تحديد وظائف ذات القيمةعلى أساس مؤشر و ، صفات العمالء ومتطلباتهملموا
رح مقترحاتهم دون  ـطرصة لجميع أعضاء الفريق، فاإلبداع للتحسين، حيث تعطي ل مرحلة هذه نقطة بداية 

  . االنتقادات من الخوف 
لحل المشكالت وسنذكر طريقتين رئيسيتين   التي يمكن استخدامها  هناك العديد من الطرق اإلبداعية

 :   هما  1  القيمة ال تسييرــاألنسب لمج هما
ارب ـتحديد المشكلة وإيجاد حل مباشر مبني على تج:  analytic approachاألسلوب التحليلي  ✓

 وحسابات رياضية وفي النهاية نحصل على حل واحد فقط .
الغالبية من  اإلبداع هو المجيء بفكرة مفيدة جديدة على  : creative approach األسلوب اإلبداعي ✓

الناس، األسلوب اإلبداعي هو المجيء بعدة حلول تؤدي الغرض المطلوب، وعادة ما يكون هناك  
د ــــــــــــــحل مثالي واحد للمشكلة، أن استخدام أسلوب اإلبداع يمثل الجذور األساسية إلدارة القيمة، وق

 اثبت هذا األسلوب جدواه مع انه يبدو مربكا بعض الشيء للبعض . 
ي ــتستخدم هذه المرحلة التقنيات التفكير اإلبداعي لتوجيه وتحفيز المشاركين في ورشة العمل ف

ذه ـــهناك عدة أنواع من التقنيات التي يتم استخدامها خالل ه اكتشاف األفكار والحلول لمشكل المطروح،

 
 . 61عبد العزيز اليوسفي، مرجع سابق،ص، 1
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المشاركين في حلقة العمل علـــــى  المرحلة من ورشة العمل، والهدف من استخدام هذه التقنيات هو مساعدة
 توليد أكبر قدر ممكن من الحلول مثل : العصف الذهني، تقنية جوردن .........دفع الجميع ل

 Brain Stroming Technique أسلوب العصف الذهنيأ/
كما يؤكد ذلك العديد   VMأن تقنية العصف الذهني هي األهم في  DELL’ISOLA 1982 يؤكد 

 . 1ة العصف الذهني هي تقنية األكثر استخداما تقني   ن الباحثين أنـــم
من أجل توليد أفكار   ية التفكير، ويستخدم " أسلوب تعليمي وتدريسي يقوم على حر  مفهوم العصف الذهني

  . 2مفتوحة من قبل المهتمين أو المعنيين في الموضوع " 
ى تطبيق أربعــــــــــة : يعتمد نجاح جلسة العصف الذهني عل 3المبادئ األساسية في جلسة العصف الذهني 

 : مبادئ أساسية هي 

المرحلة األولى من الجلسة ألنها  من األفكار المتولدة في فكرة أي  إنتقاد إرجاء التقييم : ال يجوز  ✓
 وف تفقده المتابعة . ـــــس
 إطالق الحرية التفكير : أي التحرر مما قد يعيق التفكير اإلبداعي .  ✓
 كبر قدر من األفكار .في جلسة العصف الذهني على توليد أالكم قبل الكيف : أي التركيز  ✓
 والخروج بأفكار جديدة . البناء على أفكار االخرين : أي جواز تطوير أفكار اآلخرين ✓

 :4مميزات العصف الذهني 
يعتمد على التفكير الجماعي وبالتالي يكون عدد األفكار أكثر بكثير مما لو فكر شخص واحد في  ✓

 حل المشكلة .
ن  ـبعد توليد جميع األفكار مما يساعد على سيالن الذه يتم تأجيل عملية تقييم األفكار إلى ما  ✓

 كثيرة .والوصول إلى أفكار 
م  نتيجة إلشراك عدد كبير من تخصصات مختلفة في هذه العملية فان هذا يشجعهم على دع  ✓

مالحظة  مع  مة إشراك الجميع وأهمية الموضوع،القرار أو الحل النهائي عن طريق توضيح قي
 األتي :  

 
1 Mohamed  Saifulnizam  suhaimi, op cit,p . 38. 

 علي جاسم العبيدي، دينا حامد جمال، ارادان حاتم خصير، اثر استخدام اسلوب العصف الدهني في نقل المعرفة-دراسة حالة مصرف الرافدين،  2 
 114، ص. 2013، 95، العراق، عدد مجلة االدارة واالقتصاد

 . 114نفس المرجع، ص.  3
 .148نفس المرجع، ص.  4
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 ض النظر عن إمكانية تطبيقها . عاقتراح أي أفكار ب •
 نتهاء من حصر األفكار . تأتي عملية التقييم بعد اإل مها :  اقتراح أفكار بدون تقيي •

 ترحيب وتشجيع األفكار غير التقليدية والتي قد تبدو ضرب من الجنون .  •
 ليس مسموحا ألحد أن يرفض أي اقتراح أو يناقش جدواه . •
يمكن ألحد الحاضرين أن يقترح فكرة مبنية على فكرة افترضها األخر أو افتراضها هو نفسه في   •

 جلسة . نفس ال
 يجب أن يسود جو من الحرية الكاملة في اقتراح األفكار . •
وعلى أال يسيطر فرد واحد على  اآلخرين راك الحاضرينى االشيحرص قائد االجتماع عل  •

 االجتماع . 
 يحرص قائد االجتماع على تشجيع الحاضرين وعلى التفكير واقتراح أفكار أكثر .  •
ار ـــاع أو في اجتماع الحق، وقبل التقييم تجمع األفكيتم تقييم األفكار الحقا في نفس االجتم  •

 وينتهي األمر بقائمة باألفكار الجيدة القابلة للتطبيق .  ،إلى مجموعات  المتشابهة أو تقسم

في تسيير القيمة   األكثر شيوعا واستخدام يعتبر األسلوب الذهني هناك أساليب أخري لكن العصف 
 من بين هــذه األساليب تقنية جوردن، أسلوب دلفي ....

 منها :  عاقة االبداعإل   التي يمكن ان تكون سببامعوقات العديد من ال: هناك  1اإلبداعمعوقات ب/
 *عوائق فطرية ) التعود( 

 االستخدام المستمر للطرق المعروفة بالرغم من توفر طرق حديثة أفضل .   •

 رفض الحلول البديلة التي ال تنسجم  مع الحلول التي تم التعود عليها .     •

 قصور في النظرة االيجابية ونقص في الجهود المبذولة .     •

 اللجوء إلى الصالحيات المخولة لتحقيق غرض ما .  •
 واالنطباع : *عوائق اإلدراك الحسي

 التصور الخاطئ سرعة الحكم  .   •
 عدم البحث عن الجوهر .   •
 عدم القدرة على تحديد المتطلبات .    •
 صعوبة التنسيق وعدم القدرة على بناء عالقات شخصية طيبة .   •

 
 . 62سابق، ص، عبد العزيز اليوسفي، مرجع  1
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 :    *عوائق ثقافية
 الرغبة في التماشي مع العادات والطرق المتبعة  .    •

 المبالغة أو اإلفراط في التنافس بين األفراد .    •

 االتجاه الديناميكي المفرط  ليصبح الفرد عمليا أكثر من الالزم .   •

 االعتقاد بان االستغراق في الخيال مضيعة للوقت .  •

 .التركيز على النتائج وإهمال الدوافع أو المسببات  •
 *عوائق عاطفية وسلوكية :  

 الخوف من الوقوع في الخطأ أو الظهور بمظهر الغباء .  •

 الخوف من المدراء واالرتياب في الزمالء .    •

 الحث المفرط على الحصول على نتائج بسرعة مخلة بالجودة .  •

 عدم وجود الشجاعة في رفض القرارات التي من الواضح أنها قرارات خاطئة .  •
ن المشاركين في ورشة  خالل هذه المرحلة في خلق بيئة ايجابية بي  ،دور هام يلعب القائد أو المنشط

المعــــتادة تجاوز مشاكلهم التي ت ،كبر قدر ممكن من األفكارمن المشاركين أن يولدوا أ العمل، حيث يطلب 
ة  ــ وهناك قواعد التي يجب االلتزام بها عند استخدام تقني ،نحو االبتكار دون خوف من أي نقد  كما يدفعهم

ن ــيتم االنتهاء م لالقتراحات حتى انتقاداتهم أحكامهم و يؤجلوا يطلب من المشاركين أن ،العصف الذهني
يسهم   د للمرحلة التالية من حلقة العـملاستعدا ،لولمرحلة اإلبداع، حيث يقوم المسير بتسجيل األفكار والح

دود لعدد ـــتوجد ح تدخل المسير أثناء مرحلة اإلبداع مساهمة كبيرة في التحكم في الفريق والمناقشة، ال
 ل الحكمـــالمرحلة، تراكم األفكار في هذه المرحلة هي مخرجاتها ويتم نقفي هذه األفكار التي يتم إنشاءها 

 .   1" إلى المرحلة الموالية ن هذه المرحلةميع األفكار الناتجة موالتقييم ج
 

: في هذه المرحلة يتم الحكم على األفكار التي طرحت في المرحلة مرحلة التقييم واالختيار 2-3-3-5
دم ــويتم فيها تقليص الكم الهائل من األفكار، واختيار أفضلها بناء على معايير يتم وضعها، تستخ  السابقة

  . كمقياس لحذف أو اختيار األفكار، ومدى مناسبتها للتطبيق

 
1 -Mohamed  Saifulnizam  suhaimi, op cit,p.39. 
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التقييم التي تم تحديدها  جل تطوير قيمة محددة وباستخدام معايير واختيار أفكار قابلة للتطوير من أ
  ه هذ  يتم تصنيف األفكار وتقييمها حسب مدى استيفائها لتلك المعايير وعادة ما تتضمنثناء الدراسة، أ

 :  تتمثل في ما يلي  1العملية عدة خطوات 

 إلغاء األفكار غير المجدية . ✓
 دمج األفكار المتشابهة .  ✓
 سرد مزايا وعيوب كل فكرة .  ✓
 باستخدام تقنيات مثل الترتيب التقييم العددي ..ترتيب األفكار داخل كل فئة وفقا لمعايير التقييم   ✓
إذا لم يكن أي من األفكار المجمعة مرضية وتستوفي المعايير يعود فريق الدراسة إلى مرحلة  ✓

 اإلبداع من جديد . 
 :  تتمثل في   تتم هذه المرحلة من خالل مرحلتين 
  / مرحلة التقييم المبدئي لألفكار:1

بدأ ـــــعام لجميع األفكار وإلغاء ما يبدو غير معقول لفريق العمل حيث يفي هذه المرحلة يتم فحص 
من  قائد الفريق بقراءة جميع األفكار بتأني، وعلى من طرح الفكرة أن يشرحها بإيجاز فإذا اعتقد أي عضو

  . 2فريق العمل أن هذه الفكرة مقبولة فعند ذلك تبقى الفكرة في القائمة وال تلغى" 

  و أ  دةــالتي إن تم تنفيذها تؤدي لمشاكل جديأو إهمال وحذف األفكار غير المنطقية،  لكذ  عنييأي 
ا في  ـالتي تم أخذه أو التي تشكل تكاليف أعلى من مشروع الدراسة،أو التي تنقصها التقنيات المطلوبة، 

ق ــــــضاء فريستثارة أفكار أخرى، ويتم هذا من خالل جلسة ألعتبار في المرحلة السابقة كفكرة إلاالع 
الفريق يتم استعراض األفكار واحدة تلو األخرى ويؤخذ عليها رأي األعضاء إما   نشطالدراسة، برئاسة م

 . 3"  ة أو الحذف ولكن بتبريرات علميةبالموافق

 :    مرحلة التقييم النهائي واالختيار /2
 المرحلة السابقة من هذه المرحلة في هذه المرحلة يتم تقييم األفكار، التي تمت تصفيتها في

م خــالل باستخدام مجموعة من األدوات والتقنيات، وقد وجد أن تقنية الترجيح هي تقنية شائعة االستخدا
 مرحلة تقييم من ورشة العمل،  وتتم هذه الخطوة كما يلي :

 
1 Nabil Sawalhi, Samer E.I.Namara, influence of applying value engineering concept in project case study  : Deir El Balah Desalination 

plant, british journal of applied science and technology, british, V4, No1, 2014 , p.93. 

 69عبد العزيز اليوسفي، مرجع سابق، ص.  2
 .58محمد السعيد مصيلحي السبد، مرجع سابق، ص 3
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حيث ، التكلفة ليست إحدى المعاييريم غير المادية أي أن تحديد أفضل المعايير ذات الق:  1الجزء األول 
لذا يفضل اختيار عدد محدود من معايير التي   أن الغرض هنا هو المقارنة بين عدة بدائل واختيار أفضلها

 . تكون عادة كافية للمقارنة  
ر  يأي في البداية يتم تحديد المعاي مرحلة تحليل الوظائف،تقيم المعايير كما تم يتم  في هذه الخطوة

في  يف. فرق ضع2في األهمية . فرق متوسط 3 في األهمية معايير الوزن : فرق كبيرقيمة ثم تحدد 
  .1 األهمية

 : تحديد الوزن المعياري واختيار أفضل البدائل .  2الجزء الثاني 
ارنة بالمعايير المحددة في نقيم كل فكرة مقبعد تحديد وزن المعايير، نعود لألفكار المراد تقييمها و 

، 4، جيد جدا 5حسب األتي : ممتاز مقارنة بالمعيار وة السابقة ونعطي كل بديل درجة أفضلية ــــــــالخط
 .1، ضعيف  2، مقبول 3جيد 

ي ــثم نقوم بحساب وزن المعايير للبدائل عن طريق حساب مجموع درجة البديل *ثقل المعيار كما ف
 و مصفوفة التقييم الجدول التالي : أ

 ( مصفوفة التقييم .   3-2جدول رقم )
مقياس 
 القيمة

التكلفة   
 الكلية 

وزن  
 المعايير

 رمز المعيار ا ب ج د ه
 ثقل المعيار 3 3 5 3 1

 البديل االول  5 5 3 1 1 49 1.2 40.83
 درجة البديل *ثقل معيار 15 15 15 3 1

 البديل الثاني  4 5 4 4 3 62 1.4 44.3
 البديل *ثقل معياردرجة  12 15 20 12 3

 البديل الثالث  3 5 5 4 5 66 2 33
 درجة البديل *ثقل معيار 9 15 25 12 5

 .75، مرجع سابق، ص.: عبد العزيز اليوسفي المصدر  
 

 على قيمة ، لننتقل الى مرحلة التطوير . وبهذا نختار البديل الذي لديه أ 
 
 

 

 
 . 72عيد العزيز اليوسفي، مرجع سابق، ص. 1
 . 73.75نفس مرجع، ص.ص.  2
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 مرحلة التطوير :    2-3-3-6
ى تحويل هذه المرحلة  يتم البحث في األفكار التي تم االتفاق على تطويرها، و العمل عل في هذه 

 تتلخص خطوات مرحلة التطوير في ما يلي: ، األفكار إلى مقترحات 
 . يتم تحديد عضو الفريق المسئول عن التطوير  ✓
  .  النشاط الذي سيطور فكرته ✓

 تحديد المدة الزمنية المطلوبة النجاز التطوير فيها ويقوم بالخطوات التالية :   ✓
 دراسة األفكار والبدائل المقترحة . •
 حويل األفكار إلى مقترحات تتضمن الحقائق التي تساعد على اإلقناع . ت •
 شرح المقترحات وتبسيطها من خالل الرسومات . •
 .1ميم الحالي والمقترح  تقدير تكاليف الكلية وعمل مقارنة بين التص •
 هما : 2وتستخدم في هذه المرحلة معياريين أساسيين      

كتمال المعلومات إة الفنية للتطبيق وهذا يعني مدى : وهو مدى توفر اإلمكانيمعيار المطابقة الفنية  
 التنفيذ . والبيانات الخاصة باالقتراحات ومدى توافر أدوات التطبيق من رسومات وتصميمات وإجراء 

كتمال تقدير  إادية من تنفيذ هذه الفكرة وذلك ب: وهو مدى الجدوى االقتصمعيار المطابقة االقتصادية 
 تكاليف الفكرة للتنفيذ، وتكاليف الصيانة والتشغيل ومدى إسهاماتها في تحقيق أداء وتوفير التكلفة . 

        

ل ــل بديل لتحسين القيمة، يجب توفر حزمة البيانات عن كأفضفي هذه المرحلة يتم اختيار وإعداد 
وات ـــن الخطتقييم أولى بشأن جدواها للتنفيذ تتضم راعي المشروع إجراء يمكن للمصمم و البدائل، بحيث 

 : 3التالية 
وضع تحليل للمنافع ومتطلبات التنفيذ، بما في ذلك يتم ا من البدائل القيمة أعلى مرتبة، بدء ✓

 التكاليف األولية التقديرية وتكاليف دورة الحياة، وتكاليف التنفيذ مع مراعاة المخاطر وعدم اليقين . 
 إجراء تحليل فوائد األداء  ✓
 ترح : ديل مقتجميع البيانات التقنية لكل ب  ✓

 
 . 60محمد مصيلحي، مرجع سايق، ص،  1

 61، ص. رجعلمنفس ا 2
3 Nabil Sawalhi, op cit .  p 94. 
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 ترحة . والبدائل المق تصميم األصليوصف مكتوب ل •
 رسومات التصميم األصلي والبديل المقترح .  •
 بيانات التكلفة واألداء، تظهر بوضوح االختالفات بين التصميم األصلي و البدائل المقترحة   •
 ترح لجميع أنشطة التنفيذ .المقإعداد خطة التنفيذ بما في ذلك الجدول الزمني  ✓
الناشئة والمخاوف   روع تحت الدراسة مثل التكنولوجياروط للمشش توصيات كاملة بما في ذلك ✓

 .كامل تقرير يتم لذلك إعداد  السياسية .....
ة ـ: هذه المرحلة تتضمن عرض نتائج الدراسة ومحاولة إقناع الجهة الوصي مرحلة العرض 2-3-3-7

لذلك ولة بالدراسة، ؤ إقناع الجهة المسة، ولكي يتمكن الفريق من دراسة القيمتم التوصل إليه في بتنفيذ ما 
لب  ـوصالمقدمة دة يتكون العرض من ثالث أجزاء بشكل واضح ومحدد القتراحات، وعا 1إعداد عرض  يتم

 . الموضوع، والخاتمة
ل ــــ: تتضمن موضوع ومجال الدراسة، أعضاء الفريق، هدف الدراسة، وشرح مبسط عن تحلي المقدمة

 الوظائف .
ب أن ــــ: يشتمل هذا الجزء على التوصيات المحددة التي يطلب من اإلدارة تنفيذها ويجصلب الموضوع 

 يشمل كل اقتراح على مناقشة  : ما هو، لماذا، متى، ومن .
ة ـــــــــضيح االقتراح بشكل شامل دون الدخول  في التفاصيل الجزئية، وفي حالة الحاجما هو االقتراح ؟ تو -

ارة ـــــإلى معلومات إضافية، أو تفصيل أكثر يمكن تقديمها عن طريق اإلجابة على األسئلة، وباإلمكان اإلش
 إلى انه يوجد تفصيل أكثر في التقرير المبدئي .

 راح . ـح المزايا الحسنة والعيوب وأثارها على التكلفة ومبررات قبول االقتلماذا يجب قبول االقتراح ؟ توضي -
ة ـعرفة المدة الالزممتى ستنفذ هذه االقتراحات ؟ قبل أن توافق اإلدارة على تنفيذ مقترح ما، فهي تريد م-

 إعداد جدول التنفيذ . لتنفيذه ويجب 
ن ـــــعن تنفيذ االقتراح والجهة المسئولة عمن الذي سينفذ المقترح ؟ توضيح من هي الجهة المسئولة  -

 التطبيق . 
تقديم التوصيات : قبول مقترحات الدراسة ال يتوقف فقط على الحقائق الموضحة في الدراسة ولكن على -

 طريقة العرض أيضا، وباإلضافة إلى العرض الشفهي يقدم أيضا مسودة عن التقرير الذي تم إعداده مسبقا  
 

 . 80،82عبد العزيز اليوسفي، مرجع سابق، ص،ص،   1
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: يتم فيها تلخيص كل المقترحات والذي على ضوئه ستتخذ الجهة المعنية قرارها، وعادة تقسم   الخاتمة
 المقترحات إلى ثالثة فئات كما يلي :  

 األولى مقترحات تم االتفاق عليها وتدرج ضمن جدول التنفيذ .  ✓
ذ ـدراسة يتخالثانية مقترحات لم يوافق عليها، وهذه تدرس في ما بعد بواسطة فريق العمل، وبعد ال ✓

القرار من فريق العمل فإما أن تلغى أو تعدل، وتعرض على صاحب القرار أو المستفيد مرة أخرى  
ل ـالثالثة مقترحات لم يتخذ في شأنها قرار، ويلزمها بعض الدراسة من قبل الجهة المستفيدة، قب

 على صاحب القرار .  أخرى عرضها مرة 

 
ة ـللمضي قدما في تنفيذ توصيات الدراس ،هو الحصول على موافقة اإلدارة الهدف من هذه المرحلة

تمثل مهمة الفريق في هــــذه حيث ت التفصيل،ب اد عرض شفهي أولي مع تقرير مكتوب ولذلك يتم إعد 
المناقشة التفاعلية يحصل  تقديمي و ومن خالل العرض ال ،يئة القرارى هفي تقديم توصيات إل المرحلة
حصول على معلومـــات أو التوجيه لل ،على الموافقة على المضي قدما في تنفيذ التوصيات ما الفريق إ

 . عند الحصول على الموافقة يتم االنتقال إلى الخطوة التالية   إضافية مطلوبة،
 

 ما بعد الدراسة : التطبيق والمتابعة :مرحلة   2-3-4
من أنشطة ما   هناك العديد ملية تسيير القيمة، عند انتهاء ورشة العمل ال يعني ذلك االنتهاء من ع

والهدف من هذه المرحلة هو  المنافع القصوى للدراسة،تحقيق جل أيجب القيام بها من د الدراسة التي ــبع
يذ ــــنفن المقترحات الممكنة و المزايا التي يمكن ان تضيف قيمة تنفذ في الواقع، الن سوء التأضمان 

 .  العمليةسيؤدي حتما الى فشل 
للتغلب على  الدراسة،: لنجاح مرحلة التنفيذ يجب وضع خطة من قبل مدير  مرحلة التنفيذ والمتابعة
م إغالق  ــ، وينبغي أن يتمنتجتنفيذ الفعال لمقترحات التي يمكن أن يستفيد منها الال العقبات التي تحول دون 

 .  جميع المقترحات بعد مرحلة التنفيذ 

 :   من أهم أهداف مرحلة التطبيق والمتابعة ما يلي : 1 ق والمتابعةأهداف مرحلة التطبي
 وضع إجراءات عملية للتأكد من تنفيذ وتطبيق توصيات ومقترحات الدراسة القيمة .  ✓
 متابعة التطبيق ورصد النتائج . ✓

 
 . 84عبد العزيز اليوسفي، مرجع سابق، ص،  1
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 القيمة . تسييراستمرارية تطبيق  ✓
اس ــغلب الدراسات الفنية رغم أنها تعتبر المقيأ لمتابعة هذه تكاد تكون مهملة في مرحلة التطبيق وا

 الحقيقي لنجاح هذه الدراسات، قد يكون هذا اإلهمال نتيجة عدم وجود تنظيم أو أسلوب يحكم التطبيق . 
 في النهاية يمكن توضيح جميع مراحل خطة عمل تسيير القيمة من خالل الشكل الموالي : 

 

 
 مراحل تسيير القيمة ( 5-2 الشكل رقم )

 
 

 

 

Source : Senay Atabay, Niyazi Galipogullari, application of value engineering in construction projects, 

journal of Traffic and Transporation Engineering, Dec 2013, volume 1, N 1, p,41  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ماقبل مرحلة
   الدراسة

مرحلة  
 المعلومات  

مرحلة  
التحليل  
 الوظيفي 

مرحلة 
 االبداع 

 لنتيجةا مرحلة التقييم

 مرحلة التطوير مرحلة العرض 

 النتيجة ا

 االنشطة متابعة   التطبيق  مرحلة القيمة  مراحل دراسة  
 اضافيةانشطة 
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 ( جدول خطة عمل تسيير القيمة  4-2الجدول رقم )

أنشطة  المراحل   ما العمل  التساؤل   التقنيات 
 العمل

 الرقم 

منطقة التحسينات  تحديد
 المحتملة 

ما هو المراد دراسته ؟ ولماذا  
 يجب أن يدرس ؟  

تحديد منطقة الدراسة   
تدريب األعضاء ترتيب 

 مكان إحاطة الفريق 

ما قبل  تحضير 
 الدراسة  

1 

طلب الحقيقة من مصادر  
 جيدة 

جمع احدث وأدق   ماذا يمكن أن ندرس  
 المعلومات

دراسة   معلومات
 القيمة 

2 

تحديد الوظائف والتكلفة  
 والقيمة  

تحديد، تصنيف، توثيق  ماذا يجب أن نفعل ؟ 
 الوظائف 

تحليل 
 الوظيفي 

  

تبسيط وتصنيف الوظائف 
 واستخدام اإلبداع 

   اإلبداع  توليد األفكار البديلة   ماذا سوف تؤدي الوظائف 

إنشاء معيار للتقييم تطوير 
 نموذج التكلفة والقيمة 

هي تكلفة وقيمة البدائل؟   ما
 هل هناك تغيير

تقييم مقارن وتعديل 
 األفكار البديلة  

   التقييم

قع  جمع الحقائق ترجمة الوا
 والنظر في البدائل األخرى 

سوف يعمل فانه سيتم تلبية 
 متطلبات العميل 

   التطوير  تطوير وتقييم البدائل 

طريقة العرض إعداد  
التقارير التواصل الجيد  

 العالقات اإلنسانية  

طريقة العرض، عرض   قائمة المزايا والقيود 
 البدائل القابلة للتطبيق 

   العرض  

القضاء على الحواجز  
 تفعيل الخطة تنفيذ األفكار 

هي   من سينفذ ذلك ما
 التغييرات التعاقدية المطلوبة 

بعد  ما التطبيق تنفيذ األفكار المطروحة 
 الدراسة  

3 

هي  نجحت األفكار أو ال ما ردود الفعل النهائية 
 الفوائد و العقبات 

   المتابعة  التحقق من النتائج 

Source : Abdul lateef, Olanrewaju, A Critical review of value management and whole life costing on 

construction projects, internatinal journal of facility  management, vol 4, No 1, march 2013, p 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 نتاج باستخدام تسيير القيمة الفصل الثاني : التحكم في تكاليف اإل

 

123 
 

 :خالصة الفصل 
تسيير القيمة عملية منهجية منظمة يقوم بها الفريق متعدد التخصصات، بهدف رفع قيمة المنتجات  

في الواليات   المفهوم راما عن طريق التأثير على أداء الوظائف أو على التكاليف، أو كليهما، لقد ظه 
مايلز   المهندس فريققام ، أثناء الحرب العالمية الثانية نتيجة النقص الحاد في المواد المتحدة األمريكية 

تحليل  واعتمد في ذلك على تحليل وظيفة العنصر، كأساس لل ،لبحث عن البدائل التي تعوض النقص با
 واختيار البدائل .  

لتحديد الوظائف   ،على تحليل الوظائف المطلوبة لتلبية حاجات العمالء تقوم عملية تسيير القيمة
التي يمكن أن تؤدي نفس الوظائف  بر مصدر للتكاليف غير الضرورية، ثم البحث عن البدائل التي تعت

 بأقل تكلفة  دون المساس بالجودة .
يحقق تطبيق تسيير القيمة العديد من المزايا وفي مجاالت مختلفة وخاصة عند تطبيقها في المراحل 

من بين هذه الصعوبات الخوف من التغيير  األولى، إال أنها تواجه تحديات وصعوبات تحد من النتائج 
 . نتائج التي يمكن تحقيقهــاالمن و  التنفيذ ن الناجم ع
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 تمهيد الفصل 
من فئة  The flexible polyurethane foam المرنة و رغوة البولي يوريثان سفنج أ يعتبر اإل

بسبب  ،ديدةالمنتشرة كثيرا في الحياة اليومية، يتم استعمالها في مجاالت عمن المواد البالستيـــك الخلوي، 
توسيد بشكل اساسي  والدعم ، فهي تستخدم كمواد للالخصائص التــي يتمتع بها من مرونة، وتوفير الراحة 

والقطارات، فرشة وغيرهــا من االثاث المنزلي والتجاري والمؤسسي وفي السيارات الطائرات في االرائك واأل
 كبر استهالكا لهذه المادة .ويعتبر سوق الفرش واألثـــاث السوق األ

التي  TDIيتم تصنيع هذه المادة  في االساس انطالقا من منتجات بترولية، تتمثل في البوليول و 
خرى تساعد في عملية التفاعل  ر المــواد االساسية في تصنيع اإلسفنج،  باإلضافة الى عناصر أتعتب

االسفنج خصائصه،   المواد الرئيسية التي تمنح TDIوالكيميائي والبناء الخلوي، يعتبـر كل من البوليول 
سفنج، لقد اهتم العديد  العامل المهم المؤثر في تكلفة اإلتعتبر االكثر استهالكا واألكثر تكلفـة، فهي تمثل 

رولية والتكلفة من  دائل تخفض من استهالك المواد البتيجــاد طرق وبمن الباحثين في هذا المجال، على إ
 ثرها على البيئة من جهة اخرى .  وتخفيض أجهة 

صبح من  ستعماالتها، وارتفاع استهالكها، أونظرا ألهمية المادة في الحياة اليومية وتعدد ا
جل ضمان القدرة على المنافسة،  مل على ضمان النوعية والسعر، من أالضـــروري على المؤسسات الع

مكنها مجابهة  ذا لم تتمكن المؤسسة من التحكم في تكاليفها، ال يم منتج ذو نوعية جيدة غير كافي، إفتقدي
من ادارة والتحكم   ومنافسة االسعــار المنخفضة، لذلك يتوجب على المؤسسة االعتماد على طريقة تمكنها

عمالء، تسيير القيمة واحدة ــف، دون أن يؤثر ذلك على جودة ونوعية منتجاتها التي ينتظرها الفي التكاليـ
ي خلق توازن ـــق ذلك، أتساعد المؤسسة على تحقيـ لتكلفة، والتي يمكن انلاالستراتجية من أدوات االدارة 

 لى ذلك من خالل المباحث التالية :  الوظيفة والتكلفة، وسيتم التطرق إبين الجودة و 
 : تطبيق تسيير القيمة في المؤسسة .  ولالمبحث األ ✓

 . : تحليل وتفسير النتائج المبحث الثاني ✓
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 ول : تطبيق تسيير القيمة في المؤسسة المبحث األ
في  الدولية   SAVEسيتم في هذه المرحلة تطبيق مختلف مراحل تسيير القيمة  المحددة من قبل  

 المؤسسة محل الدراسة .
كبر قدر مـــن أالهدف من هذه المرحلة هو الحصول على مرحلة جمع المعلومات :  3-1-1

ن يؤثر على المنتج، وقد تم تقسيم هـــــذه والمواد األولية وكل ما يمكن أناعة المعلومات حول المنتج والص
ولى معلومات عامة عن الصناعة، وفي الخطوة الثانية معلومـــات مرحلة الى خطوتين : في الخطوة األال

 عن المؤسسة ونشاطها . 

بدأت النشاط  1983تأسست مؤسسة رغوة الجنوب سنة  :1معلومات عامة عن المؤسسة  3-1-1-1
مليون دينار، وهي عبارة عن مؤسسة ذات  110، برأسمال يقدر بحوالي 1985الفعلــي فــي  جانفي 

عامل، يتمثل  270مسؤولية محــــــدودة تقع بمنطقة النشاط الصناعي بتقرت، يقارب عدد عمالها حوالي 
الل نصف ساعة، يتم تفصيله إلى  كثلة اسفنجية خ 120نشاطها الرئيسي فــــــــي صناعة اإلسفنج بمعدل 

 عدة أنواع من األفرشة : أفرشة عادية، أفرشة بغالف، أفرشة بنوابض . 

أما منتجاتها فتوزعها على   ،ستيراد تموينها بالمواد األولية على اإل تعتمد مؤسسة رغوة الجنوب في        
، وتعمل على تصديرها الى الدول مستوى الوطني، كما توجهت إلى تصدير المنتج إلى الدول اإلفريقية

   األوروبية، وعملت على تحقيق االسفنج غير قابل لالحتراق بالشراكة مع المانيا .
 :     الهيكل التنظيمي للمؤسسة-

 شطة داخل وخارج المؤسسة .: يشرف على جميع األن المدير العام ✓
اإلشراف على مبيعات  ، : تتمثل مهامها في القيام بـاستقبال طلبيات الزبائن المصلحة التجارية ✓

المؤسســـة المصادقة على فواتير البيع، اإلشراف على تسويق المنتج، اإلعالنات واإلشهار 
 ء .للمنتجات إعداد دراسات السوق، لمعرفة األسعار والمنافسين والعمال

: تتولى هذه المصلحة المهام التالية تتبع أسعار المواد األولية في السوق  مصلحة المشتريات ✓
الخارجية التفاوض مع المورد لشراء المواد، إرسال الطلبيات الخاصة بالمواد األولية، تتبع عملية  

 ات . الشراء إلى غايـة وصول المواد إلى المخازن، مراقبة مدى مطابقة المادة للمواصف

 
 . 2017مقابلة مع مسؤول المحاسبة اكتوبر  1
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: تهتم بالعمليات المحاسبية للمؤسسة،األمور المتعلقة بالعمال   مصلحة المحاسبة والمستخدمين ✓
 والموظفين، تضم قسم المحاسبة وقسم المستخدمين . 

فرشة وتضم  اها االهتمام بإنتاج اإلسفنج واأل: وهي المصلحة التي يتم على مستو  اإلنتاج مصلحة ✓
 :كل من 

: يتم على مستواه تحليل المواد األولية، وفحص المزيج وتقديم نتائج التحليل لضمان جودة  المخبر •
 المــواد القيام بعملية جرد أسبوعية للمواد األولية واللوازم، لتقديمها لمصلحة المشتريات .

 رشة . فلذي يرسل إلى قسم القص إلنتاج األ: يهتم بإنتاج اإلسفنج ا قسم إنتاج اإلسفنج ) الرغوة( •
فرشه، بمقاسات مختلفة وأشكال  ستواها تقسيم قطع اإلسفنج إلى أ: يتم على م فرشةقسم إنتاج األ •

متعددة يضم كل قسم من أقسام اإلنتاج تقني سامي، لصيانة ومراقبة عمل اآلالت والتدخل عند 
 الحاجة .

 ( الهيكل التنظيمي للمؤسسة 1-3رقم ) الشكل
            
            

          
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 . : إعداد الباحثة عن مقابلة مع مسؤول االنتاجالمصدر
 

 
 
 

 المدير العام 

مصلحة المحاسبة  
 والمستخدمين 

المصلحة   مصلحة اإلنتاج 
  التجارية

قسم  
 المستخدمين

ج اإنت  المخبر المحاسبة
 اإلسفنج

إنتاج 
 االفرشة  

 التخزين  المبيعات

مصلحة  
 المشتريات 

قسم الوسائل  
 العامة  
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  معلومات عامة عن الصناعة :   3-1-1-2
ن  ــ، كجزء م1930مادة البولي يوريثان المرن عام  Otto Bayerوتو باير أاخترع العالم األلماني  -

 . 1بحثه عن ألياف البوليمر
أهمية   أصبح ذا فئة من البالستيك الخلوي، (هوThe flexible polyuréthane foam) اإلسفنج -

ة متزايدة كمواد توسيد في التطبيقـات المنزلية والصناعية، نظرا لخفة الوزن الممتازة، ونسبة القو 
تظهر بمرونة االسفنج، التي   (محددة كخصائص ميكانيكية)الوزن، وخصائص الراحة الفائقة /

على بنية وشكل   خلوية يتم إنشاؤها بواسطـة توسيع عامل النفخ، تعتمد بشكل أساسي تمتلك بنية
، الرغاوي ذات الكثافة )االسفنج( والتي تعتمد بدورها علــى كثافة الرغوة مصفوفة الخاليـا

تستخدم في المقام األول للتطبيقــات العازلة والتعبئة والتوسيد، في    3كغ/م 80ن ــقل مأالمنخفضة 
سنويا   %5-4جعل االستهالك العالمي ينمو بنسبة  سفنجلإلآلونة األخيرة االستخدام المتعدد ا

 . 2ماليين طن سنويا   7ووصل إلى 
االسفنج موجود في كل مكان في البيئة الحديثة وهو من المواد البالستكية االستهالكيـة الرئيسية،  -

من األثاث المنزلي، واألثــاث التجاري  تستخدم بشكل أساسي إلنشاء األرائك واألفرشة وغيرها 
المسارح، واألنظمة الداخلية للسيـــــارات اتب، واألرائك ومقاعد والمؤسسي مثل كراسي المك

والطائرات و القطارات والحافالت، يمثل األثاث والفراش أكبر سوق استخدام النهائي إلطــــــار عمل 
 االسفنج 

ذا الغرض بسبب ـــوهي مثالية له اإلسفنج،من إجمالي استهالك  %76وهو ما يمثل حوالي  -
 .3الراحة والدعم وغيرها من الخصائص  ، المتانة، المرونة

ــاث  مكلف، لذلك العديد من األبح يبترولوهو منتج  لإلسفنجونات الرئيسية حد المكأالبوليول يعد  -
ول  كمية البوليتركز دراستها واهتمامها على تخفيض  سفنج،اإلتعمل على خفض تكلفة إنتاج التي 

) معادلة  ما التعديل الكيميائي لهيكلهاإ: تحقيق  عن طريقذلك سفنج، المستهلكة في إنتاج اإل

 
 1Mir Mohamed  Alavi. Nikje, Polyurethane waste reduction and recycling from bench to pilot scales,  Designed monomers and 

polymers, France, Vol.14, 2011, P. 395.    
2 Ganiya K. Latinwo, et al, Effects of  calcium  carbonate of  different  compositions  and particle  size distributions on the mechanical 

properties of flexible polyurethane foam, Nature et Science, USA,  vol.8, No.9, 2010, p. 23  . 

 3Samuel E. Agarry et al, Model performance of filled  flexible polyurethane foame, American journal of polymer science, USA, Vol.5, 

No.1, 2015, p.1.   
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مثل كربونات   او حشوات  تعديل آخر ينطوي على استخدام إضافات ما إالتفاعـل الكيميائي(، و 
 . 1سفنج لسيليكات .... لتحقيق مركب االات الباريوم، الطين، اـــالكالسيوم، كبريت

التي يتميز  الميكانيكية الفيزيائية و الخصائص في مثل تت : و االسفنجأالخصائص الهامة للرغوة  -
 في ما يلي :  و ال، أالتي تجعل منها جيدة  اإلسفنج،بهـا 
ا ــتعرف بنسبة الكتلة على الحجم وهي أيض  االسفنج: هي مفتاح مواصفات   Densityالكثافة  ✓

 .  2على تحمل الحمولة وتوفير الدعم   سفنجتقيس قدرة اال
ــــــب ذلك على تحمل الثقل مدة طويلة دون أن يتسب سفنج: وتعني قدرة اال Hardnessالصالبة  ✓

 . 3أي يعني بذلك القوة والمتانة   في تشوه االسفنج
ل ـــــــــأثناء التفاع : هي متعلقة بدرجة حرارة االسفنج  Thermal conductivitéالتوصيل الحراري  ✓

 . 4ومقاومة الحريق او قابلية وسهولة االشتعال 
ـــــــدد دون كسر، أي تح هي أقصى إجهاد الشد لعينات االسفنج : Tensile strength قوة الشد  ✓

 .5  لالنهيار  مقاومة االسفنج
م ـــــــالتي ت  كمية التمدد الدائم لعينة االسفنج : هيElongation at break االستطالة عند الكسر  ✓

 .بعد الضغط عليهاالطبيعي  ي القدرة على العودة الى الحجمأ .6كسرها في اختبار الشد 
على مقاومة التشوه  سفنج: هي قدرة لوح اإلThe compressionالقوة الضاغطة أو الضغط  ✓

 . 7ل عند تطبيق القوة والحملــوالمحافظة على الشك
م ـــــــــ: يجب أن نميز بين ثالث مراحل تت8 والتفاعل الكيميائي الخصائص المتعلقة بعملية اإلنتاج -

 :أثناء عملية إنتاج اإلسفنج 
 ، يحدث عادة بعد وقت قصير من الخلــط أول شيء يتم قياسه:  Creaming time زمن الكرملة ✓

ويبدأ السائل في االرتفاع من   (مظهر كريمي)عندما تتحول السوائل المختلطة إلى مظهر غائم 
د ـــــثانية، بمجرد أن يبدأ تولي 12مرحلة االستقرار األولية، وقد لوحظ أن هذه المرحلة تدوم حوالي 

 
1 Uzoma.P.C et al, development of alternative extenders for flexible polyurethane foame production using bambara nut shell and con 

cheff, The international journal of engineering and science, vol 4. Issue 7,2015, p.p.21.24. www.thijes.com   
 2 Pauline Ucheechukwo et al, Effects of coconut husk and corn cob as fillers in flexible polyurethane, American journal of polymer 

science and technology, USA, vol.3, No.4. july 2017, p.66.     

 3 ibid, p 67.   

 4 ibidem   
5  Uzoma.P.C et al,  op cit, p.p.21.24   
6Ibid, p 23 .   

7. Uzoma.P.C et al,  op cit, p 23   

 8 pauline Ucheechukw et al, op cit, p. 
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ة على كمية األمينات المستخدمة والنشاط العالي  غاز ثاني أكسيد الكربون، يعتمد زمن الكرمل
 .  لألمينات 

، وهي  قصى ارتفاع لهزمن المستغرق لوصول االسفنج الى أ: وهو الRising timeزمن االرتفاع  ✓
، التفاعل الغازي المصاحب لتوليد ثاني اكسيد سفنجخاليا اإلالفترة التي يحدث فيها توسيع 

 اكتشاف وجود عامل النفخ المساعد في المستحضر.  ي هذه المرحلة يتم ـــــــــــفالكربون و 
ة  ـــ كون عبارة عن كتلة هالمية ليناالسفنج بالكامل ويرتفع : عندما ي Ignition timeزمن المعالجة  ✓

فاع الكامل كون الفترة بين االرتفي التصلب، وبالتالي زمن المعالجة ي اإلسفنج، تم يبدأ في البداية
 ن االرتفاع التام والجفاف .ـــ، اي الزمن المستغرق بيسفنجالكامل لإل والتصلب 

من البوليول مع    (OHاالسفنج عن طريق التفاعل بين مجموعات الهيدروكسيل ) يتم تشكيل ✓
هذا التفاعل هو تفاعل طارد للحرارة   Isocyanate( المجموعة الوظيفية  NCOمجموعة من )

 ويوضح ذلك الشكل التالي :  .1)منتج للحرارة ( ويؤدي الى انتاج مجموعة اليوريثان  

 شكل يوضح عملية انتاج مجموعة اليوريثان . 2-3الشكل رقم 

 

Source : Nuno V . Gama, et al, polyurethane foams: Past, Present and Future, Materials, vol 11, Issue 10, October 2018, 

p.2. 
 

 : 2لى نوعين مواد اساسية ومواد اضافية مكملة  إ: تنقسم  وليةالمواد األ
 :   يلي تتمثل في ما:  المواد األساسية ا/

وي ــــ: وهي مادة أساسية في إنتاج اإلسفنج، وهي عبارة عن كحول يحت POLYOLمادة البوليول  ✓
دة ـــلسائله، ويعطي المرونة للبوليميرات، له عاعلى مجاميع هيدروكسيل متعددة يأتي في الحالة 

أوزان جزئية وهذا يجعل استخداماته مختلفة، أي أن اإلسفنج المنتج عن كل وزن جزئيه مواصفات 
ب  ــكل أساسي إلى ثالث أنواع، ويترك للمنتج استخدام أي األنواع التي يرغخاصة به ويقسم بش

 
 1 Nuno V . Gama, et al, polyurethane foams: Past, Present and Future, Materials, vol 11, Issue 10, October 2018, p.2. 

htteps://doi.org/103390/ma11101841.  
2 a3mal . consulte le 10/10/2017.-o-mal-http://wiki.kololk.com/wiki49107   



 الفصل الثالث : التحكم في تكاليف االنتاج باستخدام تسيير القيمة في مؤسسة رغوة الجنوب 
 

131 
 

التي ترتبط بها جميع المكونات  ) المادة باستخدامها وذلك للتناسب مع مواصفات المنتج النهائي .
 خرى، لتشكيل السلسلة الجزيئية  للرغوة المرنة (. األ
وهو   : من المركبات العضويـــة Toluene diisocyanate( TDI )مادة توليون داي ايزوسيانيت ✓

ب تهيج  ــــــشديد السمية، في حال تم استنشاق رائحته يسب حة نفاذة لونه أبيض مادة عطرية ذات رائ
و أالحيطة والحذر عند التعامل معـه  في الجهاز التنفسي والعين، لذا يجب أخذ أقصى درجات 

االكسجين في حال التعامل معه .)هي المادة التي تتفاعل مع  عند تخزينه، وبفضل استخدام اقنعة 
 البوليول لتشكيل التفاعل الكيميائي الذي يبني الشكل المعقد الذي يصبح رغوة مرنة ( .

نة مع باقي المواد األساسية، الهدف مـــــــن مقار  ،: يدخل الماء في اإلنتاج بكميات قليلة الماء ✓
م  ـــيت، وتضخيمادة ايزوسيان تفاعل الماء مع  ، عند كسيد الكربون ز ثاني أاهو إنتاج غ استخدامه
كلما زاد تركيب الماء كلما قلت كثافة  ي المساعدة في بناء الهيكل الخلوي، أ، )الخاليا( المسامات 

ي هذا التفاعل ينجم عنه  أ) ع االيزوسيانيت طارد للحرارة ــــاإلسفنج المنتج، كما أن تفاعل الماء م
، عادة  3كغ/م 15درجة الحرارة( لهذا يجب الحذر عن انتاج اسفنج ذو كثافة اقل من ارتفاع  في 

ما يستخدم مادة اضافية بجانب الماء خاملة غير قابلة للتفاعل تعمل على تقليل الحرارة في قلب  
 . المكعبات المنتجة، حتى ال تشتعل تلقائيا من ارتفاع درجة الحرارة 

 : المواد المكملة أو اإلضافاتب/
إلنتاج   عامل مساعد  2Cl2CHمركب كيميائي صيغته :   METHLEUE CHLORUIEمادة  ✓

ز سام ذو رائحة قوية  غاز ثاني أكسيد الكربون، هو سائل عديم اللون يتبخر بسهولة ليعطي غا
دوره  عامل مساعد . 1يجب الحذر عند تخزينها ومناولتها واستخدامها شتعال، لذا غير قابل لإل

 للنفخ . 

✓ Voralux سفنج، يستخدم بشكل  ن نوعه يتم استخدامه في تصنيع اإليتر بوليول طعمه فريد م: إ
. يمكن   2سفنج ذات الحمل المرتفع وهي مادة غير خطرةئع في مجموعة الكثافة الكاملة لإلشا

اسفنج   وليوالت متعددة غير مشبعة إلنتاجكمادة بوليول وحيدة او يمكن مزجها مع باستخدامه 
 عالي الكثافة دورها تحسين قوة الشد ومعامل االستطالة .

 
1http//www.csst.qc.ca/prevention/reptox/pages/fiche-complete.aspxno-produit=2889,10/2018.   
2www.matweb.com/search/datasheehesct.aspx?matguid=80dac4840a284bc4b1efdfed045e95a. 11/10/2018   



 الفصل الثالث : التحكم في تكاليف االنتاج باستخدام تسيير القيمة في مؤسسة رغوة الجنوب 
 

132 
 

✓ Vornate    عبارة عن ايزوسينات ذو لون بني غامق منخفض اللزوجة تستخدم في انتاج :
 .1االسفنج ميزاته المرونة العالية والجودة والنقاء 

✓ Desmodur   خليط بني داكن من ثنائي الفنيل وdiisocyanate نتاج رغاوي يتم استخدامه إل
صلبة، يجب ابقاء البراميل بما فيها الفارغة مختومة يجب عدم السماح للمنتج بالتالمس مع  

لتشكيل الرغوة وثاني اكسيد الكربون يجب منع التالمس مع   desmodurالماء الذي يتفاعل مع 
وي على ماء، هواء رطب ( ليس فقط  شكل من االشكال )برميل رطب، مذيبات تحتالماء بأي 

ثناء المعالجة قد يؤدي الفشل في القيام بذلك عند افراغ المواد من البراميل وأ ثناء التخزين ولكن أ
ضافة الى ذلك  وليد غاز ثاني اكسيد الكربون باإل نات نتيجة تاالى تراكم خطير للضغط في الخز 

نابيب لمعدات المعالجة المضخات وخطوط األسبب الرغوة التي تتشكل في انسداد يمكن ان تت
 .2مما يؤدي الى مشاكل في االنتاج  

: تساعد على خفض درجة حرارة قلب المكعب، وتمنع احتراقه، هناك   Stabilizersالمثبطات  ✓
انواع متعددة من المثبطات، تختلف باختالف أنواع مادة البوليول المستخدمة، تساعد هذه  
المثبطات على خفض معدل الشد السطحي للسوائل أثناء الخلط، وتساعد على خلط المواد 

  يؤدي إلى عيوب في المنتج النهائي . بتجانس، حيث ان عدم خلط المواد بشكل جيد 

مثبطات اللون : هي مواد إضافية تعمل على الحفاظ على لون اإلسفنج لمدة أطول، وتأخير  ✓
 .  3ظاهرة اصفراره مع الوقت .

 : 4نتاج االسفنج بعدة مراحل تتمثل في إتمر عملية مراحل اإلنتاج اإلسفنج : -3
نات للحفاظ على درجة حرارتهـــا  ا: يتم نقل وتفريغ المواد في الخز  الخزاناتمرحلة حفظ المواد االولية في 

 من اجل نجاح التفاعل فيما بعد .
 : يتم تجهيز مواد حيث يتم كما يلي :  األولية مرحلة خلط المواد

 Stannous octeatادة ـعبارة عن مادة البوليول مضافة اليها م : تحضير العامل المساعد األول ✓
 يساعد الخليط في سرعة إنهاء التفاعل . 9/1ط بنسب خل

 
1 http://www.dow.com/en-us/products/voranateisocyanate.11/10/2018   
2 inerchin.ru/docs/des;odur%2044v20%20.pdf.11/10/2018.   
3 https://www.almrsal.com/post/337464. 20/10/2017 .   
4https://www.almrsal.com/post/337464.20/10/2017    
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ــــل تحضير العامل المساعد الثاني : والذي هو عبارة عن كل من الماء والسيلكون، ودي مثي ✓
د ـــنيز، بنسبة الخلط تختلف حسب مواصفات النهائية للمنتج، ويساعد هذا العامل على تحديمأ

 حجم المسام في اإلسفنج .
، والمواد األخرى أي العمل المساعد األول والثاني بالنسب  TDIيتم خلط كل من مادة البوليول مع  ✓

واد االختيارية في حال الرغبة بإضافتها مثل الملونات، عملية دمج المواد مالمطلوبة ويتم إضافة ال
 وخلطها تكون سريعة ال تتجاوز الدقيقة .

المواد المساعدة يتم خلطها ومزجها بشكل سريع وجيــــــــــد و TDI ولة يتم خلط البوليول بعد ضبط اآل ✓
لى جودة ونوعية  ن ذلك يؤثر علضمان اختالط المواد بشكل جيد، ألال يتجاوز الدقيقة، وذلك 

 ج وبعد ذلك يتم فتح الخالط وإفراغ المزيج على الناقل . اإلسفنج الناتـ

بر الناقل، الذي يتم تغليفه من الداخل بـورق : يتم إفراغ المزيج المختلط بشكل جيد ع مرحلة الصب
، يتم سكب هذا المزيج مباشرة فوق الورق، تبدأ المواد بالجفاف  سفنجلتصق اإليالكرافت، حتى ال 

، عادة هذا  3م 2واالنتفــــــــــاخ خالل ثوان معدودة، مع انتقاله عبر الناقل، يتم قصه الى مكعبات بحــجم 
 از ثاني أكسيد الكربون .غدرجة مئوية، وأبخرة مثل  80التفاعل يطلق حرارة تصل إلى 

: يبدأ اإلسفنج في التجمد والتماسك، مباشرة بعد الصب وما هي إال ثواني حتى يصبح  مرحلة التجفيف 
 24ترك لمـدة بالحجم النهائي، بعد قصه الى مكعبات تنقل الى المكان المخصص لتجفيف المكعبات ت

 ساعة في مكان جيد التهوية .
عملية اإلنتاج يجب أن تتم في مكان جيد التهوية بسبب انبعاث حرارة عالية وغازات سامة، لذلك 

 يجــب أن يرتدي العاملين في هذه األماكن الكمامات الواقية وأدوات السالمة العامة الالزمة .
 التخطيطي التالي : يمكن توضيح هذه العملية من خالل الرسم 
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 عملية إنتاج اإلسفنج . مراحل ( رسم تخطيطي ل3-3الشكل )
 

                                                                                  تحضير المواد األولية :                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .  سبق( )باالعتماد على ما : إعداد الباحثة المصدر
 
 
 

العامل المساعد    TDI  مادة مادة البوليول 
 الثاني

العامل المساعد  
 االول

 تخزين وحفظ المواد في الخزنات  

 ضبط النسب والمعايير

 خلط المواد  

 تفريغ الخليط على طول الناقل  

 ارتفاع وتصلب الرغوة  

 قص الرغوة الى مكعبات  

 ساعة    24تجفيف المكعبات لمدة 
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: في هذه المرحلة يتم جمع المعلومات المتعلقة بعملية إنتاج   المؤسسةعن نشاط  معلومات 3-1-1-3
 : اإلسفنج 

: تنتج المؤسسة منتجات متنوعة، انطالقا من اإلسفنج الذي يتم انتاجه في المؤسسة    نشاط المؤسسة-1
مكعب خالل نصف  120توماتكية، إذ يبلغ معدل إنتاجها حوالي تمر باستخدام الة االنتاج األ بشكــل مس

 طن من المواد األولية في اليوم .   2000ساعة، وتستهلك حوالي 
 اإلسفنج في عدة مجاالت من بينها :   : يستعمل استعماالت اإلسفنج-2

 صناعة األثاث : مفروشات أرائك .. ✓
 في بطانات صناديق حفظ الطعام .  العزل : يستخدم اإلسفنج في عمليات العزل الحراري فيستخدم ✓
 التغليف : يستخدم في مواد التغليف كأداة حماية لألجهزة . ✓
 . يف والمساعدة في عملية اإلرغاءبسبب قدرته على امتصاص الماء ومواد التنظ  التنظيف : ✓

 تعتمد المؤسسة في إنتاج اإلسفنج على المواد األولية التالية :  : المستخدمة المواد األولية -3
CHLORUIE  METHLEUE . ADDITIFS . POLYOL . TDI 

معظم المواد األولية التي يتم استعمالها في إنتاج اإلسفنج يتم استيرادها من الخارج )اسبانيا، ايطاليا،       
 تايالند( .

سفنج من مرحلة ضبط المعايير الى غاية عملية قص المكعبات، بشكل آلي من  عملية إنتاج اإلتتم 
فتدخل العنصر البشري خالل هذه العملية يكون  خالل آلة االنتاج المستمر التي تمتلكها المؤسسة وبالتالي 

 محـدود جدا .
 معلومات وبيانات مالية حول نشاط المؤسسة :-4

 :  تحليل نتائج وبيانات المؤسسة
 ( نسبة دخول المواد األولية في منتج 1-3الجدول رقم )

 المالحظات  النسبة % المادة االولية  
POLYOLE 56.57 مادة أساسية 
TDI 36.6 مادة أساسية 
CHLORURE 4.33 مادة مكملة 
VORALUX 0.62 مادة مكملة 
DESMODURE 0.93 مادة مكملة 
VORNAT 0.93  مادة مكملة 

 : مخبر الشركة .  المصدر
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وبالتالي فان   TDIيالحظ من الجدول ان إنتاج االسفنج تعتمد بشكل كبير على مادة البوليول ومادة 
ن المادة، ي% من تكو  90تكلفة اإلنتاج تعتمد بشكل كبير على هاتين المادتين، التي تمثل اكثر من 

 رول يتم استيرادها من الخارج .تمادتين منتجة من الب كالهما 

 ول تطور مستوى التكاليف :( جد 2-3الجدول رقم )
 مصاريف المستخدمين  المواد االولية   استهالك الفترة الفترةاإلنتاج  السنوات  
2012 810235210 762988932 736896798 62922850 
2013 921120998 799760804 765292649 70437373 
2014 957415684 776727995 745658875 67147326 
2015 959247542 797087877 765204361 65159729 
2016 973110379 808631203 776285954 66103359 

 : إعداد الباحثة من بيانات المؤسسة )بتصرف( .   المصدر
خرى، مقاوالت  أخرى، واستهالكات أالمواد االولية المستهلكة، تموينات كل من حيث يضم استهالك الفترة 

 شهار، تنقالت، وخدمات اخرى . إعامة، تأجيرات، صيانة واصالحات، تأمينات، 
  جدول نسب التكاليف الى االنتاج (3-3)الجدول رقم 

 مصاريف المستخدمين  المواد االولية   استهالك الفترة السنوات  
2012 0.8274 0.7991 0.0682 
2013 0.8399 0.8037 0.0739 
2014 0.8331 0.7998 0.0720 
2015 0.8329 0.7987 0.0679 
2016 0.8310 0.7977 0.0681 

 : اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول السابق . المصدر
 لى انتاج الفترة .إتم احتساب نسبة كل من استهالك الفترة والمواد االولية ومصاريف المستخدمين 

 التمثيل البياني لنسب التكاليف (4-3 )الشكل رقم 

 
   

 . : اعداد الباحثة انطالقا من الجدول السابق المصدر   
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كبر  المستهلكة، تستحوذ على النصيب األولية أن تكلفة المواد األمن خالل الجدول والشكل نالحظ 
من استهالكات الفترة، في  %80من التكلفة بين جميع استهالكات الفترة حيث تستحوذ تكلفة المواد على 

 . %20حين تمثل باقي التكاليف 
 جدول يوضح تطور رقم االعمال والتكاليف . (4-3)الجدول رقم 

 نتيجة العملياتية م مستخدمين المواد االولية   استهالك الفترة رقم االعمال  السنة 
2012 922120999 762988932 736896798 62922850 63400494 
2013 952165884 799760804 765292649 70437373 57141724 
2014 932275301 776727995 745658875 67147326 58403930 
2015 959247542 797087877 765204361 65159729 56818474 
2016 973110379 808631203 776285954 66103359 57639602 

 : اعداد الباحثة من بيانات الشركة )بتصرف( .  المصدر
 

 جدول نسب التكاليف الى رقم االعمال . (5-3)الجدول رقم 
 نتيجة العملياتية م مستخدمين المواد االولية   استهالك الفترة السنة 
2012 0.8274 0.7991 0.0682 0.0687 
2013 0.8399 0.8037 0.0739 0.0600 
2014 0.8331 0.7998 0.0720 0.0626 
2015 0.8329 0.7987 0.0679 0.05923 
2016 0.8309 0.7977 0.0680 0.5920 

 : اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول السابق . المصدر
 تم احتساب نسبة التكاليف والنتيجة الى رقم االعمال  

 التمثيل البياني لنسب التكاليف  ( 5   -3)الشكل رقم 

 
 : اعداد الباحثة انطالقا من الجدول السابق .    المصدر 
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عمال، حيث أن التكاليف تستهلك جل رقم األ (5-3( والشكل )2-3لوحظ من خالل الجدول)
 تتعدى النتيجة العملياتية  من رقم األعمال، في حين ال % 82تستحــــوذ على تكاليف الفترة على أكثر من 

 من رقم االعمال .   % 79غلب هذه التكاليف تكلفة المواد االولية التي تمثل حوالي وتمثل أ  %  6نسبة 
ا بالخزانات التي تحوي  حيث يتم ربطه ،نتاج المستمرآلة اإلتستخدم المؤسسة في عملية االنتاج  

نها تقوم بعملية  ، فإشغيلهالحصول على الكثافة المرغوبة وتجل اأولية، وعند ضبط المعايير من المواد األ
ون مغطي بورق الكرافتـ ل الذي يكفراغ المزيج على مستوى الناقالمواد بالنسب المحددة وخلطها وإ سحب 

وبالتالي تدخل العامل البشري يكون خالل   آلي،لى غاية مرحلة قص المكعبات تتم هذه العمليات بشكل إ
ولية سسة الى ارتفاع تكاليف المواد األهذه العملية يكون محدود، حيث يعود ارتفاع التكاليف في المؤ 

بالتالي فهي تمثل العامل المؤثر بشكل كبير في  عمال، و من رقم األ %80المستهلكة التي تستهلك حوالي 
ة، ذات تكاليف ونتيجة المؤسسة، ويعود هذا االرتفاع الى كون اغلب هذه المواد االولية منتجات بترولي

لصرف ضافة الى ذلك يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي تأثير سعر اتكلفة مرتفعة في األساس، باإل 
سعار وتحسين مستوى  تحسين مستوى تكاليفها لمنافسة األ رادت المؤسسة ذا أوانخفاض قيمة الدينار، لذا إ

يجاد  استهالك المواد المكلفة، بإولية، عن طريق تحسين مستوى ثير على تكاليف المواد األا، التأنتيجته
بدائل تحافظ على خصائص االسفنج وتقلل من مستوى التكاليف في نفس الوقت، وهذا عن طريق القيام  

 ة التالية وهي تحليل الوظائف. بالخطو 

ي فهــــــــم أ: الهدف من هذه المرحلة هو محاولة فهم المنتج بشكله الوظيفي،  تحليل الوظائف-3-1-2
يجب جل تحقيق رضا العميل، لذلك في بداية هذه المرحلــــة أالوظائف التي يجب ان يقوم المنتج بها من 

 بتحديد الوظائف المنتظرة من قبل العمالء أوال ثم االنتقال للبحث عن كيفية تحقيقها .  ءالبد 
سفنج في العديد من المجاالت نظرا للوظائف التــي : يتم استخدام منتج اإل تحديد الوظائف المطلوبة -

االخيرة في ما يلي : توفير الراحة، توفير الدعم، تخفيف الضغط، تحمل الثقــل يقوم بها، وتتمثل هذه 
توفير المرونـة، مقاومة في كافة األجزاء، سهولة الحركة، المحافظة على الشكل، امتصاص الرطوبة، خفـة 

 الوزن، توفر المالئمة، جودة المنتج . 
 ظيفة الرئيسية، والوظائف الثانوية . : تهدف هذه الخطوة الى تحديد كل من الو  تصنيف الوظائف-
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 تصنيف وظائف المنتج   6 -3الجدول 
 ثانوية  ساسية  أ الوظيفة

   ✓ توفير الراحة  
  ✓  توفير الدعم 

  ✓  تخفيف الضغط
  ✓  تحمل الثقل

  ✓  توفير المرونة
  ✓  ة في كافة االجزاءمالمقاو 

  ✓  سهولة الحركة 
  ✓  المحافظة على الشكل 

  ✓  امتصاص الرطوبة  
  ✓  خفة الوزن 

  ✓  توفر المالئمة 
  ✓  جودة المنتج 

 اعداد الباحثة . :  المصدر
 

الذي يعطي صــورة   FASTبعد تحديد وظائف المنتج وتصنيفها، يتم ربط هذه الوظائف بمخطط 
لمنتج لكن في شكل مجموعة من الوظائف، وليس مجموعة من االجزاء والمكونات، مجموعة الوظائـــف 

 التي يرغب العمالء في ايجادها لتلبية رغباتهم وحاجاتهم . 
ساسها يتم ربط الوظائف السابقة في مخطط واحد وفــــق أ: وهي الخطوة التي على  FASTرسم مخطط -

 .كيف/لماذا منطق 
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 الخاص بالعمالء  FASTرسم  (6-3)الشكل رقم 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 إعداد الباحثة . :  المصدر

 
 جل خدمة العميل، ولكي تتمكن المؤسسة من  أالمخطط السابق يحدد ما على المنتج القيام به من 

تقديــم منتج يقوم بكل هذه الوظائف، يتطلب االمر ان يتوفر هذا المنتج )االسفنج( على مجموعة من  
، وتتمثل هذه الخصائص  لتي تميز بين المنتج الجيد والسيئالمناسبة، ا والميكانيكيةالخصائص الفيزيائية 

ؤول عن توفير هذه الخصائص في الكثافة، قوة الضغط، قوة الشـد والصالبة، االستطالة عند الكسر، والمس
عامالن هما : جودة المواد األولية، ونجاح عملية التفعيل الكيميائي أي مرحلة إنتاج اإلسفنج أو الرغوة 

ولية الداخلة في عملية االنتاج مسؤولة عن توفير خاصية من الخواص المرنة . وكل مادة من المواد األ
 ولية في توفير هذه الخصائص .  أالتالي يوضح  وظيفة كل مادة الفيزيائية والميكانيكية السابقة  والجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كيف                                                                                                 لماذا                   

توفر  
 المالئمة

تخفيف  
 الضغط 

 تحمل الثقل 

توفر  
 المرونة 

سهولة  
 الحركة 

المحافظة على  
 الشكل 

توفير   توفر الراحة  
 الدعم 

 امتصاص الرطوبة 

 خفة الوزن 

 جودة المنتج
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 وتكلفتها يوضح وظائف مختلف المواد االولية   7-3  جدول
 سعرها  نسبتها دورها المادة

الجزء االساسي االول لمادة الرغوة )االسفنج( يحدد مرونة   البوليول
 الرغوة ومسؤول عن قوة الشد واالستطالة عند الكسر 

دوالر   3000 0.56
 لطن  

TDI   الجزء االساسي الثاني لمادة الرغوة ) االسفنج( يحدد صالبة
 الرغوة  

دوالر  4500 0.36
 للطن  

عامل نفخ يساعد في انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون يساهم  الماء 
 في تشكيل البنية الخلوية للرغوة ويؤثر على كثافة الرغوة  

- - 

Vornate  دالر 176 0.93 يساعد على تحسين صالبة الرغوة 
Voralux   دوالر   154 0.62 يعمل على تحسين قوة الشد ومعامل االستطالة عند الكسر 

Desmedur  دوالر123 0.93 يساعد على تحسين صالبة الرغوة 
Chlorure 

Méthelene 
عامل نفخ انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون و تشكيل الهيكل 

 الخلوي  
 دوالر  487.6 4.33

 .)باالعتماد على المالحق والمعلومات السابقة(   : اعداد الباحثة  المصدر
 .2017سعار المواد المعروضة  لشهر اكتوبر *مالحظة أ

 يوضح مقارنة نسبة تكلفة المواد 7-3الشكل رقم 

 
 

 .: اعداد الباحثة باالعتماد على الجدول السابق المصدر 
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و عملية التفعيل الكيميائي بنجاح، ال بدى من توفر الوظائف لكي تتم عملية انتاج اإلسفنج أ 
كما   التقنية(  FASTالتقنية )بنفس الطريقــــة السابقة يتم تحديد وتصنيف الوظائف التقنية، ورسم مخطط 

 يلي : 
جـــة : تحضير المواد األولية، نقل المواد األولية إلى الخزانات، حفظ المواد في در  تحديد الوظائف التقنية-

الحرارة المطلوبة، ضبط النسب والمعايير، خلط المواد، تفريغ المزيج في الناقل، تفاعل المزيج، ارتفاع  
 الرغوة، تجفيف الرغوة، تصلب الرغوة، قص اإلسفنج، حصول على مكعبات اإلسفنج .

سفنج،  توفير اإلبها : في هذه الخطوة يتم اعطاء صورة عن العملية التي تصنيف الوظائف التقنية -
 ليتمكن من تحقيق الوظائف المطلوبة لتلبية رغبة العمالء .

 تصنيف الوظائف التقنية .   8 -3الجدول رقم 
 ثانوية  اساسية   الوظائف 

  ✓  تحضير المواد  
  ✓  ناتانقل المواد الى الخز 

  ✓  حفظ المواد في درجة الحرارة المطلوبة 
  ✓  ضبط النسب والمعايير

  ✓  المواد خلط 
  ✓  تفريغ المواد على الناقل  

  ✓  تفاعل المزيج  
  ✓  ارتفاع الرغوة 

  ✓  تجفيف الرغوة 
  ✓  تصلب الرغوة  

  ✓  قص الرغوة  
   ✓ الحصول على مكعبات االسفنج 

 . : اعداد الباحثة  المصدر
 التقني  FASTوتصنيفها يتم ربطها هذه الوظائف بمخطط بعد تحديد الوظائف التقنية 
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الهدف من هذه الخطوة هو تحديد مؤشر القيمة، الذي هو عبارة عن نسبة قيمة  :  تحديد تكلفة الوظائف-
ف  ــالوظائف حيث يتم توزيع مختلهذه تحديد تكلفة  تكلفتها، تتم هذه الخطوة عن طريقلى نسبة يفة إالوظ

ل ـــالتكاليف على الوظائف المحددة، ونظرا لنقص المعلومات التي تمكننا من توزيع وتحديد مساهمة ك
ينهــا  الذي على اساسه سيتم تحديد الوظائف التي يجب تحس  تكلفة في الوظائف، ثم تحديد مؤشر القيمة،

 يلي من اجل تحديد ما يجب تحسينه :   وبسبب عدم القدرة على تحديد هذه المؤشرات، تم االعتماد على ما
أو لى أداء الوظائــــف  المحافظة ععن طريق   ماإالهدف من هذه العملية هو تحسين قيمة المنتوج  ✓

تحسين اداء الوظائف، او  تحسين التكلفة مع ما و إ داءها مع بقاء التكلفة على حالها،زيادة أ
 على لمستوى التكاليف . ض مستوى أداء الوظائف مع خفض أ ــخف

عدد العمال  ، كما أن سفنجبالكامل في إنتاج اإل لياج على نظام آالمؤسسة تعتمد في اإلنت ✓
 من رقم االعمال فقط . %6عامل، تكلفة المستخدمين تمثل حوالي  270ط حوالي متوســ

ث ــفي قطاع إنتاج الرغوة المرنة أو اإلسفنج إلى تكلفة المواد األولية حي ةلتكلفة المرتفعتعود ا ✓
خرى، وتمثل  األ لباقي التكاليف  %20و  الكلية من تكلفة االنتاج % 80حوالي في المؤسسة تمثل 

تموين  الفي  ستهالكا، كما تعتمد المؤسسةاألكثر ا كل من مـــادة البوليول ومادة ايزوسيانات المواد 
ها في السوق إلى ارتفاع سعر  بهذه المواد على االستيـــراد وبالتالي تعود التكلفة المرتفعة لهذه المواد 

 نخفاض قيمة الدينار. ا سعر الصرف مع انخفاض قيمة الدينار، تأثير رولية()مواد بت
الرغــم  ى دى الى التأثير على رقم االعمال المحقق، عللمؤسسة من المنافسة والتقليد ما أتعاني ا ✓

ثر على رقم المحقق في سنــة  من جودة وسمعة المنتج إال أن وجود منتجات منافسة في السعر، أ
2017 . 

ن العامل المؤثر في هذه الصناعة هي تكلفة المواد االولية )البوليول  مما سبق يمكن القول أ  
، مع هذه المواد  والتحكم بالتكاليفجل المنافسة على مستوى االسعار ال بدى من السيطرة من أ (TDIو

تقلل   نيمكن أ المحافظة على الجودة في نفس الوقــــــت لذا يتوجب على المؤسسة البحث عن البدائل، التي
و  أ ما بالتأثير وتغيير صيغة معادلة التفاعل،ات التكلفة المرتفعـة ويكون ذلك إولية ذ من استهالك المواد األ

ومن اجل ذلك نبحث عن المواد التي يمكن ان تحل محل   بنفـــس المهام، تقومايجاد بدائل لهذه المواد 
 المواد االولية المستعملة المعتادة .



 الفصل الثالث : التحكم في تكاليف االنتاج باستخدام تسيير القيمة في مؤسسة رغوة الجنوب 
 

145 
 

ن تكون بمثابة  الهدف من هذه المرحلة هو طرح األفكار التي من شأنها أ : مرحلة طرح األفكار-3-1-3
ل وحلول الرتفاع تكلفة المواد ايجاد بدائحلول محتملة للمشكل المطروح، أي العمل في هذه المرحلة على 

جل ذلك ولخصوصية المنتج )عبارة عن منتج كيميائي(، تم االعتماد على نتائج االبحاث  األولية، ومـــن أ
سفنج من  ألبحاث التي تهتم بتحسين جودة اإلالمجال، حيث يوجد العديد من ا العلمية المتخصصة في هذا 

ى، ومن خالل هذه األبحاث تم تحديد العديد من الحلول، التي  تتمثل جهة وتخفيــض تكلفته من جهة أخر 
نتاج االسفنج بجودة عالية وتكلفة  كحلول إل The fillersفي ادراج بعض اإلضافـات أو الحشوات 

خرى غير عضوية، واعتمدت  أو حشوات عضوية و أ، حيث تباينـــت هذه االخيرة بين إضافات منخفضة
يجاد موارد متجددة تكون بمثابة بوليول  ناك ابحاث االخرى تعمل على االبوليول، وهكبديل جزئي لمادة 

تكلفة المنخفضة  طبيعي، اساسه الزيوت الطبيعية لتحل محل البوليول القائم على النفط، حيث يتم تحقيق ال
 لمستخدمة  ما داء الوظائف والتقليل من التأثير السلبي للبيئة، ومن بين هذه المواد امع المحافظة على أ

 يلي : 
  : تنقسم هذه االخيرة الى نوعين وهي: The fillers و االضافات  أالحشوات  -1
كحشوات لتحسين تكلفة   هناك العديد من المواد غير العضوية التي تم استخدامها : المواد غير العضوية-

 المنتوج مع المحافظة على جودته من بينها ما يلي :
 .  Calcium Carbonateكربونات الكالسيوم   -1
 .  kaolinالكاولين  -2
 .Barium Sulphateكبريتات الباريوم  -3

 ية من بينها ما يلي : ارة عن نفايات ومخلفات زراععبوالتي عادة ما تكون   المواد العضوية :-
 . Bambara nut shul قشور البامبارا -1
 .Coconut husk and Corn Cob الذرة  خليط قشور جوز الهند و -2
 خليط قشور االرز وقشور الذرة -3

: هناك عدة انواع من الزيوت النباتية التي تم دراسة امكانية تحويلها الى بوليول   البوليول الطبيعي-2
 طبيعي، من بينها زيت الخروع، زيت فول الصويا، زيت النخيل، زيت بذور اللفت، زيت الكانوال ....

ف من هذه المرحلة هو تقييم  المقترحات و األفكار التي تم طرحها  : الهد  مرحلة التقييم -3-1-4
سابقا، من أجل التأكد مــن إمكانية تحقيق وتطبيق هذه الحلول، لذلك في البداية يتم عرض هذه المقترحاتـ  

 ثم اختيار المعاييــر الالزمـــة من أجل تقييم هذه األفكار وفي االخير تحديد مصفوفة التقييم  : 
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 :  عرض االفكار المقترحة أوال 
 :  The fillersو الحشوات أاالضافات -1

هي عبارة عن مركبات يتم إضافتها بشكل هادف إلى التركيبات االسفنج من أجل   (The filler) الحشو
زيـــــادة الكثافة، او القدرة على حمل الحمولة، كذلك بعض الخصائص األخرى، اعتماد على الحشو  
المستخدم يمكــن تحقيق خفض كبير في التكلفة، تقوم هذه الحشوة أحيانا بأدوار معقدة أثناء التفاعالت  

لكيميائية لتشكيـــل االسفنج، هذا يعني أن مجموعات الحشو التفاعلية على السطح يمكن أن تتفاعل مع  ا
TDI  وتغير التوازن فيTDI-Polyol وعند التركيزات العالية للحشو يزيد من لزوجة خليط التفاعل الذي ،

تنقسم   .1الفيزيائية للرغوة يؤثر على عمليـة نمو الخاليا وبالتالي تغيير هندسة الخلية وبعض الخصائص 
الجوهر من إدخال هذه الحشوات، هو تقليل كمية  هذه الحشوات بيــن مواد عضوية وأخرى غير عضوية، 

 البوليول المستهلكة إلى الحد الذي ال يؤدي إلى تدهور جودة الرغوة، بسبب تخفيض التكلفة . 
ية التي اعتمدت كحشوات محسنة للرغوة من  توجد العديد من المواد غير العضو المواد غير العضوية : -

 بينها :  
: حيث يتم االعتماد عليها    CaCO3الصيغة الكيميائية  Calcium Carbonateكربونات الكالسيوم -1

 في الكثير من مصانع االسفنج في العالم )البرازيل، نيجيريا، تركيا ( 
وليول، كحشو  من الوزن الب %15يمكن التوصية بـ الى أنه :  ( في بحثه Samuel et alولقد أشار )

أو إضافة حيث يزيد مــن الصالبة والكثافة بشكل معتدل، ويقلل من قوة الشد واالستطالة قليال عند 
. على الرغم من أن مصانع الرغوة تستخدم كربونات الكالسيوم كمواد مالئة إال أن إدخال  2االستراحة 

عند إدخال :  M.A.Usmanي حين اشار ف .3كميات كبيرة من هذا المركب  يــــــؤدي إلى فقدان الجودة 
تم تحقيق تخفيض في تكلفة اإلنتاج بحوالي يمن الوزن كربونات الكالسيــوم في صياغة الرغوة  20%

عند إدخال كربونات الكالسيوم في   سينهأو تح على خصائصهاإلسفنج تــــــم الحفاظ ي حين ف 18.54%
تركيبة االسفنج، وبالتالي يمكــن إدخال كربونات الكالسيوم أن يستبدل جزء من البوليول بشكل فعال في 

 
 

 1 Uzoma.P.C et al, op cit, p.p.21.24   

 2 Samuel E et al, op cit, p.p.1.9 .   
3 Sabrina sàe sant Anna et al, Morphological and thermal analyses of flexible polyurethane foams containing commercial calcium 

carbonate, ECLETICA Quimica  Journal, Brazile, Vol 33, No 2, 2008. P.60 . 

موجودة في الصخور في جميع  ، caco3مادة كربونات الكالسيوم هي مادة شائعة االستخدام وهي عبارة عن مسحوق ابيض ذو صيعة كيميائية *
، الكائنات البحرية والقواقع كرات الفحم اللؤلؤ، قشور البيض، وهي العنصر النشط فــي الجير الزراعي ألصدافانحاء العالم، وهي المكــــون الرئيسي 

 .ـن االفراط فيه قد يكون خطيركوهي عادة تستخدم في معالجة المياه وتصنيع الجلود وتستخدم في صناعة االدوية ل
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سفنج، لن يساعد فقط في تقليل تكلفة كربونات الكالسيوم في تركيبة اإل سفنج، ولذلك فان إدخالتصنيع اإل
 .1اظ على/او تحسين خصائص الرغوة اإلنتاج، بل يساعد أيضا علــى الحف

 :2نتائج إدخال كربونات الكالسيوم على خصائص االسفنج ما يلي  
، وبالتالي  سفنجاإلزمن االرتفاع :  كلما زاد تركيز الحشو يؤدي إلى انخفاض زمن االرتفاع  ✓

 بيا . إدخال الحشـــــو في التركيبة يؤثر بشكل كبير على زمن التفاعل الذي يعتبر تطور ايجا
نه يمكن  ونات الكالسيوم، مع اإلشارة إلى أبزيادة محتوى كرب االسفنجالكثافة : تحسن كثافة  ✓

الحفاظ على الكثافة مع زيادة تركيز الحشو أكثر، إذا كان مطلوبا ويمكن القيام بذلك عن طريق  
 إجراء تعديالت في التركيبات الكيميائية األخرى .

، هي النسبة المئوية الستطالة  االسفنج الجيد من السيئالتي تميز  االسفنجواحدة من خصائص  ✓
التـي تصف خصائص المرونة يمكن الحفاظ على هذه الخاصية أثناء إدخال الحشو، كما تم  

 الحفاظ على قــوة الشد للرغوة وقوة الضغط والحمولة للرغوة . 
  TDIإضافة كربونات الكالسيوم في صياغة الرغوة تزيد من معدل تفاعل إنتاج الغاز بين   ✓

  والماء

 4Al2Si2O5(OH):     الصيغة الكيميائية  kaolinمادة الكاولين -2
من الكاولين يحسن من معدالت   %8-2إضافة توصل الى ان  M.D.Dalen من خالل ابحاث 

المعالجة، سهولة امتصاص الطاقة الحرارية المتولدة أثناء عملية انتاج االسفنج، كما انه يعزز بعض  
الخصائـــــص الميكانيكية الهامة، مثل قوة الشد، واستطالة عند الكسر، قوة الضغط، وهي مناسبة للوزن  

                                                                                                                    .                                                                                                                            3فة االسفنج، مادة الكاولين* ارخص من كربونات الكالسيوم  الخفيف والتعبئة والتوسيد، وهو يقلل من كثا
 :  يومكبريتات البار -3

 
1M.A. Usman et al, optimum calcium carbonate filler concentration  for flexible polyuerthane foam composite, journal of minerals  and 

materials charaterization  and engineering , USA, vol 11, No3, 2012, p.p.311.320 .    
2 M.A. Usman et al,  op cit, p.p.311.320 . 
 3 M.D.Dalen et al, Effects of CaCO3 and Kaolin fillers loadings on Curing rates of polyurethane foams, International research journal 

of pure and applied chemistry, Poland,  vol 4, No 6, 2014, p.p 691.709 .  

 *مادة الكاولين : احد المعادن الطينية، لونه ابيض، ذو درجة انصهار عالية وهو من اشد انواع الطين مقاومة للحرارة . 
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إضافة كبريتات الباريوم*  تبين ان  T.U.Onegbu, L.E.Ugwu, O.Ogunfeyitimi من خالل ابحاث 
إلى صيغة االسفنج تعطي كثافة أفضل من كربونات الكالسيوم كما أنها تؤثـــر بشكل ايجابي في زمن  

  .1يقلل من اشتعال الرغوة  االرتفاع الرغوة، درجة حـرارة اقل أي يقلل الحشو من درجة الحرارة الداخلية، مما
بالنسبة للقوة الضغط لديها قدرة اقل للعودة الى حجمها االصلي مقارنة االسفنج النقية، ولكنها   

افضل من كربونات الكالسيوم، كما اعطت قيمة افضل لكل من قوة الشد واالستطالة عند الكسر مقارنة  
بريتات الباريوم أفضـــل من غيرها في الكثافة التي  بكربونات الكالسيوم،  واقل من العينة النقية، تعد ك

 .2  من الحشو %10تعتبر عامال رئيسيا في خصائص االسفنج، عند إدخال نسبة 
نه هناك بعض السلبيات حيث  أإال بالرغم من ما يتمتع به اضافة المواد غير العضوية من مزايا 

اد والحفاظ على  العيوب بما في ذلك صعوبة إعد ن : استخدام الحشو غير العضوي له العديد من اتضح أ 
سفنج، مشاكل التصاق الهواء، صعوبة الخلط وضخ خليط البوليول، فقدان الخصائص  تشتــت الخلوي لإل

سفنج، صعوبة المعالجة على جميع أنواع اآلالت بسبب طبيعتها الكاشطة، زيادة التآكل في  لإل الفيزيائية
 .  3مكــونات اآلالت 

تتمثل هذه المواد أساسا في المخلفات الزراعية التي تتميز بالتكلفة المنخفضة   المواد العضوية :اضافة -
 هذه المواد التي تم استعمالها :   ون ان تسبب مشاكل التلوث من بينالتحلل في البيئة د  وإمكانية

السوداني( حيث : هي عبارة عن مخلفات زراعية )قشور تشبه قشور الفول nut  Bambara*قشور -1
 : أظهرت النتائج ان إضافة هذه األخيرة إلى انتاج االسفنج  يؤدي الى ما يلي

إضافة قشور البامبارا يحسن من قوة الشد واالستطالة  الى ان  Uzoma P.C et al وتوصلت ابحاث 
يمكن أن   عند الكسر وقوة الصالبة وقوة الضغط والكثافة، وبالتالي اظهرت النتائج أن قشور البامبارا

تنافــس بشكل ايجابي مع كربونات الكالسيوم كمواد تعبئة االسفنج وعلى اعتبار أنها اقل كلفة ألنها  
 .4مخلفــات زراعية وهي قابلة للتحلل 

 
1 T.U.Onegbu, L.E.Ugwu, O.Ogunfeyitimi, Effect of fillers on the density, rising time, creaming time, ignition time, flame duration and 

thermal conductivity of flexible polyether foam, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 4, Issue 9, 
September-2013, p.p.1696.1699.www.ijsetr.org.  
2  T.U.Onegbu, L.E.Ugwu, O.Ogunfeyitimi, Physico-mechanical propertees of flexible polyether foam comparative effects of fillers, 

Chemistry and materials research, Vol 3, No9, 2013, p.p.48, 50. 

M.D.Dalen et al, op cit, p.p 691.709 . 3  

 ويكون على شكل مسحوق بلوري ابيض، صعب االنحالل في الماء . BaSO4كبريتات الباريوم : مركب كيميائي له الصيغة  * 
 *Bambara nut   هي عبارة عن منتجات زراعية توجد في غرب افربقبا تشبه الفول السوداني . وقشورها تشبه قشور الفول السوداني الى حد كبير

بح كمسحوق يستخدم كمادة مالئة لصناعة االسفنج وتوجد عادة في مالي وغينيا وبوركينافاسو والسنغال نيجيريا، ينمو ويتم طحن هذه القشور لتص
  بشكل جيد عي االماكن التي ينمو فيعا الفول السوداني . 

4 Uzoma P.C et al, op cit,p.p.21.24 .    
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   %50-% 50بنسب   corn cob وقشور الذرة  coconut huskخليط بين قشور جوز الهند -2
 إضافة الخليط إلى انتاج االسفنج أدى إلى :  الى ان  Pauline Uchechkwu chris-okafo توصلت أبحاث 
األصلي بعد رفع الوزن الثقيل،   االسفنج يستعيد ارتفاعهتحسين الكثافة وزيادة قوة الضغط و  ✓

 . يؤدي كذلك إلى تعزيز قدرتها على حمل الثقل
 الوزن لفترة طويلة .، يعني ذلك قدرتها على التحمل سفنجكما يزيد الحشو من صالبة اإل  ✓
أما بالنسبة لقوة الشد : انخفضت مع زيادة الحشو وذلك قد يكون بسبب ضعف التفاعل   ✓

 والحشو . االسفنجبين مصفوفــــة 
 االستطالة عند الكسر : انخفاض في االستطالة كلما زاد الحشو . ✓
حشو يحتوي التوصيل الحراري : أظهرت النتائج انخفاض مع زيادة الحمولة، وبالتالي ال ✓

لالشتعال بسهولة وال تدعم   االسفنج ليس قابلعلــى خصائص مقاومة للحريق هذا يعني أن 
 .االحتراق، أي يمكن أن يكون هذا الحشو بمثابة مثبط للهب 

 أما بالنسبة لزمن االرتفاع والمعالجة فبقي ثابت ولم يحدث فيه تغير مهم .  ✓

ي لعينات االسفنج انه يمكن الحصول على اسفنج ذو  أظهرت نتائج التحليل الفيزيائي والميكانيك  
من حشو قشور جوز الهند وقشور   %5-% 2والتنجيد، عند اضافة من  اشجودة عالية لمواد التوسيد والفر 

الذرة حيث تعدل هذه األخيرة الخصائص، كما تضيف اللون إلى مظهره بنسبة منخفضة، إذا من الممكـن 
ج ألنها ارخص ومتاحة وقابلة للتحلل البيولوجي، فهي نفايات عضوية  استخدام الخليط في صناعة االسفن

 .1وزراعية وأكثر من ذلك يمكن أن تخفض من قابلية الرغاوي لالشتعال 
 

: وهي نفايات زراعية رخيصة وصديقة   *Corn cob الذرة و  Rice husk * اثار خليط قشور االرز -3
للبيئة، يمكن ان تخفــــــــض تكاليف االسفنج وتحسن الصالبة،  تأثير هذا الحشو على الخواص الميكانيكية  

 الى ما يلي : okafor, et al-P.U.chrisابحاث  وأشارت : قد بينت 2للرغوة  

 
.p.64.69.okafor et al, op cit, 2017, p-Pauline Uchechukwu chris 1  

التساوي، اما اما بالنسبة بفيفها الستعمالها مع قشور الذرة قشور جوز الهند : هي عبارة عن القشرة الخارجية لثمرة جوز الهند يتم طحنها بعد تج*
 للذرة فيستخدم الجزء الحامل لحبات الذرة الذي بتم طحنه بعد تجفيفه، استخدمت كمواد مالئة في انتاج االسفنج . 

2 P.U.Chris-ok afor, et al, effects of mixed rice huskand corn cob as fillers on some properties of flexible polyether foam, global  journal 

of science frontier research : B chemistry, USA, Vol 17, Issue2, 2017, p.31. 

 قشور االرز : هو الغالف الخارجي لالرز حيت يتم طحنه وخلطه مع قشور الذرة بالتساوي واستعمالها كمادة مالئة النتاج االسفنج .* 
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كثافة عينات الرغوة ... يساعد اختيار  الكثافة : لوحظ ان زيادة في حمل الحشو تسبب زيادة في  ✓
الكثافة على التنبؤ بأداء الرغوة في تطبيقاتها وتوسيدها حيث يتنبأ بمثانتها وقدراتها على الدعم  

 والدفع ضد الوزن ومنعها من انهيار الرغوة .
 الحشو  ....هذا يدل على ان وجود  سفنج قوة الضغط : يالحظ ان الحشو زاد من قوة ضغط اال  ✓

الجيدة االسفنج وهذه واحدة من صفات  ،األصلي االسفنج للعودة الى حجمهامكانية يحسن 
 والمتينة . 

قوة الشد : لوحظ ان قوة الشد زادت مع زيادة الحمولة يمكن ان تعزى هذه الخاصية المحسنة الى   ✓
ة وحجم الجسيمات  التفاعل الجيد بين مصفوفة البوليمر كما يمكن ان تكون ذلك بسبب الطبيع

 التالي توفير مساحة سطح جيدة لمقاومة االجهاد . صغيرة للحشو وبال
عند الكسر لعينات   ة االستطالةمن الواضح أن الحشوات تقلل من نسباالستطالة عند الكسر :  ✓

 .  طبيعة الحشوإلى ن تعزى الرغاوي، يمكن أ
الحمل ....يضيف  قوة الصالبة من الوضح ان صالبة الرغاوي المنتجة قد ازدادت كلما ازداد  ✓

الحشو المضاف في تركيبة الرغوة صالبة للرغوة مما يحسن من ثبات االبعاد ومن تم تزايد الزيادة  
 .  سفنجل لعينة اإلحمل الحمفي حمل الحشو خصائص ت 

: ارتفع زمن التفاعل كلما زاد الحمل هذا يدل على ان زيادة    The creaming timeزمن التفاعل  ✓
، غالبا ما يكون ذلك التأخر في وقت الدفق  creamingتأخير وقت  ىيؤدي إلحجم التعبئة 

هر التغير في وقت الصعود لعينات الرغـــوة انتقاص منتظم  االجــزاء المعقدة، أظ إلنتاجضروريا 
والماء  TDIبيــن  يعني ان تفاعل انتاج الغاز في وقت االرتفاع مع زيادة حمولة الحشو، هذا

لي يمكن استنتاج ان ادخال الحشوات في صياغة الرغوة يؤثر بشكل  سرع وبالتايحدث بشكل أ
الجة ثابت لجميع العينات ظ زمن المعحيا بينما لو ب كبير على زمن التفاعل الذي يعتبر تطور ايجا

 المملوءة .
من مدة اللهب وبالتالي يمكن   بالتالي وجود الحشو يقلل ،وقت االشتعال يزداد وقت االشتعال ✓

 استخدام قشر االرز والذرة كمثبط للهب في انتاج الرغوة .   

قضية االستدامة البيئية وتغير المناخ اعتبار رئيسي في تطوير مواد جديدة في العالم، ل منذ أصبح
متاحة   عيةنفايات زرا عبارة عن هي  ، والتيكمواد مالئة استخدم هذه الحشوات العضويةوبالتالي فان 
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وبعض الخصائص   الصالبةمن ن ، وتحسسفنجتكلفة اإل من خفض ان تيمكن  بسهولة وغير مكلفة
 .1، والعمل كطريقة صديقة للبيئة للحد من استخدام اللدائن البترولية  الفيزيائية

لتحسين خصائصها  تشير مواد الحشو : إلى أي مواد تتم إضافتها إلى تركيبة البوليمر لخفض التكلفة أو  
كما يمكن تعريفها على أنها مادة صلبة مقسمة بدقة والتي تتم إضافتها إلى تركيبة سائلة أو شبه سائلة،  

  % 50يمكن أن تشكل الحشو جزء رئيسي أو ثانوي من المركب في الواقع يمكن أن تحتل ما يصل إلى 
  % 10ة جيدة للمنتج هو من من المركب لكن األبحاث أظهرت أن أقصى حمل معبأ للحصول على جود 

  .2من الحشو   %15الى 
   ما  بطريقة المادة خصائص  لتعديل مالئة مواد  االسفنج تنتج التي الصناعات  تستخدم عامة بصفة

  االستخدام  معرفة الضروري  من ، ذلك على وبناء  ... والكثافة القوالب  عن التراجع ، األبعاد  ثبات :  مثل
 جودة ذي منتج على والحصول ، البوليمر مصفوفة في الصحيح التركيز استخدام أجل من للمادة النهائي
 .3 موثوقة

 بوليول الطبيعي : البديل الثاني استبدال البوليول التقليدي بال
لى مجموعتين : مجموعة يتم  إلنتاج البولي يوريثان إالمستخدمة تجاريا   polyolيمكن تقسيم 

انتاجها مــن بوليول قائم على البترول، ومجموعة اخرى يتم انتاجها من البوليول القائم على الزيت  
 .4الطبيعي، ومعظم البوليـول التجاري الموجود في الوقت الحالي عبارة عن بوليول اساسه بترول  

ولوجية، في انتاج الرغاوي البولي على مر  ازداد االهتمام باستخدام المواد المركبة من مصادر بي
السنين بسبب استنزاف الموارد البترولية، واآلثار الناجمة عن استخدامها، ولقد قام بعض الباحثين بالتحري  

سفنج،  اإل إلنتاجلى بوليول رة والرخيصة إعن امكانيات تحويل الموارد المتجددة مثل الزيوت النباتية الوفي
ة الواعدة للتنمية الصناعية للبوليوالت الحيوية هي : زيت فول الصويا، وزيت الخروع، اكثر الزيوت الطبيعي

و بشكل كامل، اعتمدا على  ال... يمكن ان تكون الرغوة مرنة أو صلبة جزئيا أزيت النخيل، وزيت الكانو 
فول الصويا، . يتم انتاج هذه الزيوت مثل 5المواد المستخدمة ونسب المتفاعالت االولى، وظروف التفاعل 

بذور اللفت وعباد الشمس، زيت النخيل، وجوز الهند بكميات كبيرة أهم العوامل التي تحدد استخدام الزبوت 
النباتية هي سعرها وتكوينها، المكونات االساسية للزيوت النباتية هي مورد متجدد ممتاز لتصنيع المكونات  

 
1 Pauling Ucheechukon  et al, op cit, p.p.64.65 .   

 2Onuegbu T.U, et al, op cit, p. 1693.   
 3 P.U. Chris-Okqsform et al, op. cit, p.31.   
4 Saifuddin, N et al, palm oil based polyols for polyurethane foams application, proccedings of international conference on advance in 

renewable energy technologies, putrajaaya, Malaysia,  6-7 july 2010, p1 . 
5 Gideon Majiyebo Adogbo, Valadaticha Elam Atiwurcha, the effects of matrix mixing on the properties of Castrol oil polyurethane 

foams, IOSR journal of engineering, vol 4, issue 8, 2014, p.p.1.6. www.iosrjen.org. 
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ا في تخليق البوليول من اجل زيادة حصة الحيوية مع مجموعات الهيدروكسيل التي يمكن استخدامه
 . 1المكونات القابلة للتحلل الحيوي في مصفوفة البولي 

استخدام الزيوت النباتية ومشتقاتها في البولي يوريثان والمواد الكيميائية المتخصصة معروفة جيدا، 
لبيئة مما يجعلها مرشح  لى جانب طبيعتها المتجددة، فان هذه المشتقات قابلة للتحلل بيولوجيا وصديقة لإ

جذاب لتطوير تكنولوجيا المستدامة . يمكن تعديل خصائص رغوة البولي يوريثان ضمن حدود واسعة 
هي المواد الخام الرئيسية التي تؤثر   TDIواعتمادا على المواد الخام المستخدمة في تركيبها، البوليوالت 

الى االختالفات في التركيب الكيميائي،   بشكل كبير على خصائص الرغوة هذه التغيرات ترجع اساسا
و المرونة بناء على  أوالوزن المكافئ ووظائف البوليول او توليفة من البوليوالت التي تقرر الصالبة 

 يلي :  . من بين الزيوت المستخدمة كبوليول حيوي ما 2البوليول المستخدم  
 زيت الخروع  -1

 polyetherمن المعروف ان زيت الخروع وهو مادة متجددة له بعض الخصائص المشتركة مع 
polyol  ولقد توصل بحث O.S.Ogunfejitimi نه بإمكان مزج الى أ polyether polyol  مع زيت بذور

 الخروع في إنتاج االسفنج الى النتائج التالية : 
 تحقيق الكثافة المرغوبة . ✓
زيادة الصالبة مع زيادة زيت الخروع وهذا يعني انه يمكن تحقيق قدرة تحمل حمولة اعلى   ✓

 دة نسبة الخروع في انتاج االسفنج . مع زيا
 .اختبارات الضغط تمت مقارنتها مع المعيار المحدد   ✓
االستطالة عند الكسر قد انخفضت مع زيادة نسبة زيت الخروع المخلوط، مما يدل على ان   ✓

المنتجة مع حمولة عالية من زيت الخروع سوف تظهر قوة للتشوة سيئة للغاية   سفنجاال
 .3   عن مزيج زيت الخروع لديه القدرة على توفير الدعم االسفنج الناتج

في تركيب  polyether polyolمع  %25نه يمكن خلط زيت الخروع حتى ألى إاشارت الدراسة 
هر سفنج، وقد اظفي جميع تطبيقات اإل المستحضر يمكن استخدامهاسفنج، وقد ثبت ان منتجات هذا اإل

 
1Aleksander prociak, et al, biobased polyuerthane foams modified with natural fillers, conferance « polyurethanes 2015-coperation for 

innovation”, carcow, Poland,  September 9-11, 2015, polimery, vol 60, No 9, 2015, p.593 .  
2 FLORA Elvistia Firdaus, Chain extenderon property relationships of polyurethane derived from soybean oil, international journal of 

chemical and molecular engineering, vol 5, N 9, 2011, p. 758 . https://waset.org/Archive 
3 O.s.ogunfejitimi, A.O.Okenwalee, P.K.Lgbokwe, The use of castor oil as a reaction monomerin synthesis of flexible polyurethane 

foam, international journal of multidisciplinary science and engineering, vol 3, No 10, October 2012.p.p.11.12. 
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في انتاج االسفنج يكون فعاال من   polyether polyolتحليل التكلفة ان استخدام المزيج زيت الخروع و 
 .1  %10في التكلفة بنسبة  انخفاضاالناحية التجارية اعطى المزيج 

ون بزيت الخروع حيت قد عمل على تعويض زيت السيلك Ajayi Ibironik A et alفي دراسة 
 :   2هرت نتائج الدراسة ما يلي اظ

 ثير زيت الخروع على زمن االرتفاع لوحظ انخفاض في زمن االرتفاع . تأ ✓
تأثير زيت الخروع على الكثافة لوحظ ان الرغوات تنتج زيادة في كثافة كلما زادت كمية زيت  ✓

سبب اللزوجة العالية الناجمة عن وجود زيت الخروع الذي الخروع . وذلك ممكن ان يكون ب
 يحسن تجانس المزيج بسبب طبيعته الكيميائية للعينة الزيتية للخلية . 

تأثير زيت الخروع على مؤشر الصالبة : لوحظ ان الصالبة تختلف الى حد معين مع زيادة في   ✓
 زيت الخروع .

على التعافي بعد  سفنجلإلثير زيت الخروع على الضغط : هناك مؤشر على قدرة افضل تأ ✓
قل، وقد يكون هذا بسبب طبيعة البنية  خروع، بكثافة اعلى من الكثافة األاالنضغاط  مع زيت ال

التي تكونت نتيجة للمادة الكيميائية االولى المنشطة لزيت الخروع في  سفنجخاليا االالدقيقة ل
 فيتم تقليل الجزء الفارغ وبالتالي تحسين القدرة على التعافي .  الخليط،

ثير زيت الخروع على قوة الشد واالستطالة : مع زيادة زيت الخروع انخفضت قوة ومرونة تأ ✓
  االتجاه تزال ضمن الحدود المقبولة للمعيار يمكن ان يعزي هذا  العينات تحت التوتر ولكنها ال

 له عالقة عكسية مع االستطالة وقوة الشد .  الذي لإلسفنج الى مؤشر صالبة

  االختبار  من لوحظ قد وقد اشارت دراسة الى امكانية استبدال زيت السليكون بزيت الخروع،  
  بكثافة  السيليكون  لزيت  جزئي كبديل أفضل بشكل يعمل أن يمكن الخروع زيت  أن أجري  الذي فيزيائيال

 زيت زيادة مع ، الحاالت  بعض  في سفنجاال عينات  واستطالة الشد  مقاومة انخفضت ٪. 75 حد  إلى أعلى
 . الخروع

 

 
1 O.s.ogunfejitimi, A.O.Okenwalee, P.K.Lgbokwe, op cit, p.p.11.12. 

 2 Ajayi Ibronke A et al, Effect of castor oil as an Auxillary  Stabilizer in the production of flexible polyurethane foams , ISOR journal 

of applied chemistry, vol 8, Issue 6, juin 2015, p.p.51.55. 

زيت الخروع زيت لزج اصفر شاحب غير متطاير غير جاف مع طعم لطيف يستعمل احيانا كمسهل، زيت الخروع هو بوليول قوي، تكلفته  *
 . حرارة المفرطةلى زنخ إال اذا تعرض الى إمنخفضة، انخفاض سميته، توافره مقارنة بالزيوت النباتية االخرى، ولديه مدة صالحية جيدة وال يتحول 
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 : Palm kernel oil  و زيت نواة النخيل Soyabean oil زيت فول الصويا -2
عملوا في دراستهم على التحقق من من   M.O Aremu, J.O Ojetade, O.S Olaluvoyeفي دراسة 

  وأيضا مالئمة زيت نواة النخيل ووزيت فول الصويا كبديل للبوليول وزيت السيلكون في انتاج االسفنج 
نواة   زيت  عن استبدال الجزئي لزيت السيلكون والبوليول مع فنج الناتج التحقق من خصائص أداء االس

 :1انت نتائج هذه العملية على الخصائص الميكانيكية كما يلي النخيل وزيت فول الصويا على التوالي : وك
 الكثافة : كانت جيدة   ✓
 ة الى العينة االصلية الضغط : قريب ✓
الصالبة : زيادة الصالبة مع زيادة التدريجية في زيت نواة النخيل، يعني ذلك انه يمكن تحقيق   ✓

، بالرغم من بقاء قيمة  سفنجاج اإلقدرة على تحمل الحمولة اعلى مع زيادة زيت نواة النخيل في انت
 المسؤول عن الصالبة  ثابتا .  TDI مؤشر

 زمن االرتفاع : يزداد وقت االرتفاع .  ✓
 زمن الكرملة : يزداد زمن الكرملة . ✓

بينما زيت فول الصويا  %20نه يمكن استبدال زيت نواة النخيل مع البوليول بنسبة ت الدراسة أاثبت 
  % 20في انتاج االسفنج أيضا . استناد الى نسبة  %20يمكن استبداله بزيت السيلكون بنسبة تصل الى 

من استبدال البوليول مع زيت نواة النخيل، وزيت السيلكون مع زيت فول الصويا على التوالي،   % 80لى إ
و زيت  بوليول  %100االسفنج مع  بإنتاج سيكون هناك انخفاض كبير في تكلفة االنتاج عند مقارنته

 لى زيادة االرباح . السيلكون  وهذا سوف يترجم إ
 :     Palm oil وزيت النخيل  Rapeseed oil زيت بذور اللفت -3

قشة تحضير االسفنج  تمت منا Aleksender prociak, Piotr Rojekand, et Henryk Pawlik في دراسة 
 :  2وزيت النخيل وقد توصل الى النتائج التالية ذور اللفت باستخدام زيت ب

 المعدلة بزيت النخيل . االسفنج بالنسبة للكثافة : لوحظ ارتفاع في كثافة  ✓
 

1M.O Aremu, J.O Ojetade, O.S Olaluvoye, Production of flexible polyurethane faome using soyabean oil and palm kernel oil as 

surfactant and polyol respectively, chemical and process enigineering research, Vol 35, 2015, p.p.28.30 . www.iiste.org, consulte 

21/6/2018.   

)حمض البالمتيك( التي يحتوي عليها، يعطي زيت نواة  carbon 16زيت نواة النخيل : هو دهون نباتية مشبعة يحتوي على االحماض الدهنية  *
باالضافة الى ثبات االبعاد . أما  زيت فول الصويا : هو زيت جاف مما يعني انه يتصاعد ببطئ عند التعرض  النخيل خصائص مكانيكية وحرارية

 للهواء مما يتشكل مادة صلية شفافة ومضادة للماء

 2 Aleksender Prociak, et al, Flexible polyurethane foams modified with natural oil based polyols, Journal of celluar plastics, Poland, vol 

48, issue 6, November 2012, p.p.489.499.    

http://www.iiste.org/
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الضغط : اعطت الرغاوي الموضوعة مع البوليوالت القائمة على الزيوت النباتية قيما متفوقة   ✓
 سفنج المعدل دعم وضغط افضلاال كما قدم بالرغاوي غير المعدلة، مقارنة  االنضغاطلخصائص 

 والعودة المعتدلة بعد مالحظة التشوه . سفنجاضافة البوليول النباتي يقلل من مقاومة اإل ✓
مقارنة بالمواد المرجعية، زيادة   %10على أ  المعدل مع زيت النخيل هو سفنجلإلقوة مقاومة الشد  ✓

ثار لمحتوى الجزء  كآ  سفنجإلمحتوى زيت النخيل وزيت بذور اللفت في التوليف يفسر قوة شد ا
 .  سفنجالصلب العالي في مصفوفة اإل

حتوي على زيت النخيل وزيت بذور اللفت لوحظ انخفاض االستطالة عند  في حالة االسفنج الذي ي ✓
 .الكسر 

قائم على زيت  بالوزن من بوليول كيميائي ببوليول منخفض %50بة تصل الى ان االستبدال بنس  ✓
يجعل من الممكن الحصول على منتجات ذات كثافة ظاهرية وقوة  سفنجإلا بذور اللفت في إنتاج

مع البوليول الزيتي يزيد من قوة  سفنجشد مشابهة )مماثلة( وقد تم التأكيد على ان تعديل انظمة اال
 من االستطالة عند الكسر . ويقلل  االنضغاط

لمعدلة مع البوليول القائم على ذات الكثافة العالية وا لإلسفنجر تحليل الخصائص المختارة يظه ✓
بالوزن مع   %30ت النخيل تأثيرات مشابهة، ان استبدال البوليول الكيميائي بنسبة تصل الى زي

غاط ، ويجب ان يؤخذ في  البوليول المعتمد على زيت النخيل يسبب زيادة كبيرة في قوة االنض
ن زيادة محتوى الكثافة الظاهرية للبوليول المرتكزة على زيت النخيل، لها تأثير على  االعتبار أ

دام هذا باستخ انيكية للرغاوي المستقصاة، يتميز اإلسفنج الذي تمت صياغتهالخواص الميك
 البوليول بالنعومة وانخفاض المرونة كما انها اكثر متعة في اللمس .

نه يمكن تحقيق   لقائمة على الزيت النباتي، اثبت أتحليل تقييم دورة الحياة للبوليوالت النباتية ا
الى خفض انبعاثات غازات االحتباس   باإلضافةفي استهالك الموارد البترولية،   %64-33انخفاض من 

 .1راري باستخدام زيت الصويا او الخروع  الح
( في انتاج  NOPs  natural oil based polyolsاستخدام البوليول المنتج من اساس طبيعي ) 

االسفنج هي اكثر فعالية من حيث التكلفة وقابلة للمقارنة من حيث الخصائص مع البوليول القائم على  
يسبب تأثير أقل على البيئة مقارنة بالبوليوالت القائمة على   NOPsالنفط، أهم شيئ هو أن استخدام 

 
1 L.Ugarte et al, Flexible polyurethane foams based on 100 % renewable sourced polyols, industrial crops and products, elsever, Vol 62, 

December  2014. P 546. 
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من الغالف الجوي عند انتاج   Co2كغ من 0.94 البتروكيماويات  على سبيل المثال يتم ازالة اكثر من 
للبيئة،   CO2كغ من 1.6كغ من البوليول المعتمد على  0.45كغ من بوليول الصويا، بينما ينتج   0.45

كغ من بوليول الصويا يعمل   0.45كغ من البوليول القائم على البترول مع  0.45ل ولذلك فإن استبدا
 .1من الغالف الجوي  co2كغ من 2.55على ازالة حوالي  

 وقد  بالكامل  الطبيعي النفط  بوليول من الصلبة والحلول اللدائن  تصنيع على  المبكرة األبحاث  ركزت 
  زيت  بوليول باستخدام ،)االسفنج( الرغوة المرنة تقديم في التحديات  تبقى ، ذلك ومع ؛ نجاحها ثبت 

  كعنصر  طبيعي، بشكل موجود  بوليول وهو  الخروع، زيت  استخدام تم اآلن  حتى . تمام ا بالكامل طبيعي
اسفنج منخفض   نهأ من الرغم علی ، اھعلي الحصول تم التي العينات . االسفنج لتركيب  وحيد  بوليول

  البوليوالت  علیالقائم  االسفنج من ناجحة حالة أول يھ التشوه، من البطيء التعافي يعاني لمرونةا
 . 2  الطبيعية

 
... االسفنج الحيوي   Polyether polyols %75معظم البوليول المستخدم في انتاج  االسفنج هو 

غير متوفر بعد بسبب الخصائص غير المرضية، حتى اآلن قام الباحثون بتطوير مواد تحتوي   100%
من المكونات الحيوية مع عدم وجود خصائص اسوء من االسفنج المرتبط بالبترول %50على حوالي 

جة  ونتي %100-30اعتمادا على التطبيق يختلف المحتوى المتجدد من البوليول الحيوي القائم تجاريا بين 
-8لذلك يختلف المحتوى المتجدد للمادة النباتية القائمة على اساس حيوي في االسفنج بنسبة تتراوح من 

70%  3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Saifuddin, N et al, palm oil based polyols for polyurethane foams application, proccedings of international conference on advance in 

renewable energy technologies, putrajaaya, Malaysia, 6-7 july 2010, , p1. 
2Bhavin Pankhaniya, R. N. Desai, B.H.Shah, Synthesis of polyurethane solution (Castror oil based polyol for polyurethane ), 

International journal of advance research and innovative ideas in education,  India,  vol  1,  issue 2, 2015, p39.     
 3 Aleksender Badan, Tomasez m. Majaka, The influence of vegetable-oil based polyols on physic mechanical and thermal properties of 

polyurethane foams, proceedings, MDPI, Poland,   November 2017, p 2. www.mdpi.com/journal/proceedings, consultue12/11/2018.    

http://www.mdpi.com/journal/proceedings
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: وهي تلك المعايير التي يتم على أساسها اختيار البديل المناسب، أي على اساسها يمكن   معايير التقييم
تقييم المنتجات الناتجة عن البدائل المقترحة، للمفاضلة فيما بينها دون ادخال عنصر التكلفة  في هذه 

 يلي.  المعايير، و التي تتمثل في ما
 . Aالكثافة  ✓
 . Bقوة الضغط  ✓
 .  Cالصالبة  ✓
 . Dاالستطالة عند الكسر  ✓
 . Eزمن المعالجة  ✓
 .  Fالتوصيل الحراري  ✓
 .  Gجودة المنتج  ✓
 . Hقوة الشد  ✓

 أوال تحديد األهمية النسبية للمعاير : 
 ر يتحديد األهمية النسبية للمعاي (10-3)الجدول رقم 

 H G F E D C B A الوزن الكلي  
14 A3 A/G A/F A3 A3 A/C A/B A 
10 B/H B/G B/F B3 B/D B/C B  
11 C/H C/G C/F C2 C3 C   
7 D/H D/G D/F D2 D    
2 H G F/E E     
7 F/H F/G F    3فرق كبير في االهمية 
8 G G     2فرق متوسط في االهمية 
6 H      1فرق ضعيف في االهمية 

 .  إعداد الباحثة المصدر:
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من خالل مصفوفة التقييم البدائل المقدمة التي تتمايز بين ادخال الحشوات العضوية وغير  
العضوية واستبدال جزئي للبوليول الذي مصدره النفط، ببوليول مصدره زيت طبيعي، نالحظ ان جميع  

ان   إالثير على معايير اخرى المعايير مع عدم التأ ى مجموعة من هذه البدائل لها تأثير ايجابي عل
أن باقي المعايير تختلف  اغلبها تؤثر بشكل ايجابي في معيار الكثافة الذي يعتبر اهم معيار في حين

حيث نجد ان البدائل غير العضوية تعطي قيما متقاربة ويمكن ترتبيها من حيث  آخر،لى من بديل إ
كبريتات الباريوم ثم كربونات الكالسيوم . اما بالنسبة للبدائل العضوية   القيم المحصل عليها الكاولين ثم

  هذه يميز  فهي تعطي قيم افضل من البدائل غير العضوية وهي ايضا تباينت في النتائج ولكن اهم ما
مكن ان تتحلل بيولوجيا دون ان  يالحشوات عن السابقة هي انها تعمل كمثبط للهب وان هذه المخلفات 

سلبي في البيئة، اما بالنسبة للبدائل االخيرة التي تمثلت في ادخال البوليول الحيوي الذي  تترك اثر
مصدره زيوت النباتية فقد اعطت قيما افضل مع اختالف فيما بينها وكان زيت الخروع هو االفضل  

المختار   بينهم، ويبقى اختيار الخصائص المرغوبة في المنتج النهائي هي المحدد الرئيسي لنوع البديل
 ف النهائي من ادخال هذه العناصر( .ن المؤسسة تختار البديل بحسب الهد )وبالتالي فا 

ثير هذه البدائل على البيئة فان البدائل العضوية ستكون افضل من البدائل غير  اما اذا ادخلنا تأ
اخرى خطوة وتحديد تكلفة  العضوية لما تقدمه من تأثير ايجابي على البيئة، بعد تقييم البدائل نمر الى 

 كل بديل من اجل اتخاذ القرار نهائي في اختيار البديل االفضل والمناسب للمؤسسة والعميل .
 مقارنة اسعار البوليول مع البدائل غير العضوية    12-3جدول رقم 

 كبريتات الباريوم الكاولين الكالسيوم  البوليول البديل  
 دوالر للطن    450 دوالر للطن    160 دوالر للطن   793 دوالر للطن   3000 سعر الطن بالدوالر 

  البديلنسبة سعر  
 الى سعر البوليول 

- 26.43 % 5.33 % 15 % 

 : اعداد الباحثة باالعتماد  على المالحق .  المصدر
 

سعار البدائل غير العضوية منخفضة جدا بالمقارنة مع اسعار  أمن خالل الجدول نالحظ ان 
الى التحسن الذي سيحققه في العديد  باإلضافةالبوليول وبالتالي فان ادخال هذه المواد الى انتاج االسفنج 

من الخصائص فانه سيؤدي ايضا الى تخفيض في التكاليف وفي مستوى استهالك مادة البوليول،  
من سعر البوليول التقليدي، وبالتالي فان أي استبدال لكمية من   %30ال يتجاوز هذه البدائل  فأسعار

اليوليول سيؤدي حتما الى توفير هام في التكاليف، كما ان المواد العضوية التي هي عبارة عن مخلفات  
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فته في انتاج االسفنج سيؤدي حتما الى تخفيض تكل فإدخالها تكون رخيصة، وبالتالي  زراعية فهي عادة ما
وكونها مواد زراعية طبيعية فهي مواد صديقة للبيئة،   األخرى،الى تعزيز بعض الخصائص  باإلضافة

ادة م حيث تساعد على استغالل المخلفات الزراعية في االنتاج من جهة، وعلى تخفيض في استهالك 
غة في ادخال هذه  البوليول، ولكن بالرغم من الفوائد المنتظر والمراد تحقيقها، يجب ان ال تتم المبال

الحشوات من اجل الحصول على تكلفة منخفضة، حيث توصي االبحاث الى انه من اجل المحافظة على  
 من البوليول . %15-10و المواد المالئة بين  أ جودة المنتجات يجب ان تكون نسبة الحشو 

 سعار البوليول بالبوليول الطبيعي رنة أ امق  13-3جدول رقم 
 بذور اللفت   زيت النخيل  نواة النخيل فول الصويا زيت الخروع البوليول البديل  

سعر الطن  
 بالدوالر

دوالر  3000
 للطن  

دوالر   1500
 للطن  

دوالر    880.60
 للطن 

1418.86  
 دوالر للطن 

746.79  
 دوالر للطن  

897.25  
 دوالر للطن  

سعر البديل نسبة 
 الى البوليول

- 50 % 29.35 % 47.29 % 24.89 % 29.9 % 

 : اعداد الباحثة باالعتماد  على المالحق .  المصدر
 

سعار البوليول مع اسعار البدائل المدروسة نالحظ انه هناك فرق كبير بينهم، حيث ال  بمقارنة أ
أي من هذه المواد سوف يحقق  من سعر البوليول التقليدي، وبالتالي فان ادخال %50يتجاوز اسعارها 

خصائص خاصة خاصية الكثافة،  كما أن هذه  خفض في مستوى التكاليف، مع تحسن لبعض ال ووفر أ
ة متجددة صديقة للبيئة، تقلل من تأثير السلبي الستهالك مادة البوليول، على الزيوت هي موارد طبيعي

حيوي بسبب عدم الحصول على نتائج  من بوليول  %100الرغم من عدم تحقق انتاج لمادة االسفنج 
 من البوليول .   %50انه يمكن ادخال البوليول الحيوي في انتاج االسفنج الى غاية  إالمرضية، 

 
: الهدف من هذه المرحلة هو العمل على تحديد المسؤول و تطوير الحلول   مرحلة التطوير 3-1-5

وتحديد ايجابيات وسلبيات كل بديل، من اجل عرضها على المسؤولين واتخاذ القرار العمل بتوصيات  
تطوير هذه البدائل تقع على كل من   مسؤوليةن ، حسب طبيعة المنتج في المؤسسة فإ دراسة القيمة

قيام بالتجارب للتأكد من موصفات المنتجات وفق البدائل لتحديد الصياغة المالئمة التي  المختبر ودوره ال
تحافظ على جودة المنتج، والتأكد من مدى مطابقة العينات الختبارات الخصائص الفيزيائية والميكانيكية،  

وريد مواد اولية الطرف االخر هو قسم التموين لتحديد تكلفة المواد االولية التي يجب توريدها، ضمان ت
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ذات جودة وفي الوقت المناسب، في حين يتعين على قسم المحاسبة تحديد تكلفة العينات ومدى مقدار 
فيها االيجابيات والسلبيات  الوفر الذي يمكن تحقيقه ليتم تقديم في النهاية تقرير كامل حول كل العينات بما

 وتكلفة كل بديل .  
ائل متنوعة يمكن للمؤسسة االختيار البديل المناسب لها: لدى حسب المرحلة السابقة لدينا عدة بد 

المؤسسة خياران اساسيان : اول خيار هو ادخال بعض المواد التي تعتبر بمثابة حشوات وتنقسم هذه 
عضوية، حيث تتمثل المواد غير العضوية في العديد من المواد من وأخرى غير المواد الى مواد عضوية 

لسيوم ، الكاولين ، كبريتات الباريوم . أما المواد العضوية : فتتمثل عادة في المخلفات  بينها: كبريتات الكا
ة  الزراعية والتي عادة ما تكون رخيصة ومتوفرة، وقابلة للتحلل اي صديقة للبيئة ومن بين المواد العضوي 

هند وقشور ، ومسحوق يتكون من خليط بين قشور جوز ال bambaraقشور  التي استخدمت بمثابة حشوات 
الذرة، ومسحوق يتكون من خليط بين قشور االرز وقشور الذرة،  بالنسبة للمواد العضوية المالحظ ان  
الباحثين من خالل اعمالهم يعملون على االستفادة من المخلفات الزراعية في تخفيض تكلفة االنتاج  

 لعبء البيئي .  وتحسين خصائص المنتج هذه المواد يمكن ان تخفف من العبء المالي ومن ا
: هو البحث عن البوليول الطبيعي  يكون بديل للبوليول منتج من البترول،   الخيار الثاني اما

هناك العديد من الزيوت التي اصبحت محط اهتمام الباحثين من بين هذه الزيوت زيت النخيل، زيت  
و يتم  أمع بوليول البترولي،  الكانوال، زيت الصويا زيت الخروع، هذه الزيوت يمكن استخدمها بشكل جزئي

لى بوليول عن طريق عدة عمليات كيميائية واهم هذه الزيوت المعتمدة هي زيت الصويا زيت  إتحويلها 
الخروع وزيت النخيل، جميع هذه الزيوت بحاجة الى عمليات تحويل ماعدا زيت الخروع الذي يعتبر  

 الحتوائه على مجاميع الهيدركسيل .  polyether polyolsبوليول قريب جدا من 
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 يوضح مختلف البدائل الممكنة (  10-3 كل)شال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اعداد الباحثة .  المصدر
 

نتائج   عن نتائج الدراسة بما فيها لإلدارةتقرير شامل  : في هذه المرحلة هي مرحلة تقديم مرحلة العرض
 .وإمكانيات توفير المواد التجارب واختبار العينات وخضوعها لالختبارات وتحديد تكلفة كل عينة 

 
 
 

 
 
 
 

 البدائل المختلفة 

 the fillers  اضافات او الحشوات 

 

 بوليول طبيعي 

 مواد عضوية 
 )مخلفات زراعية (

 مواد غير عضوية  

مسحوق قشور جوز  
 الهند وقشور الذرة

مسحوق قشور االرز  
 وقشور الذرة

 مسحوق قشور البامبارا 

 كربونات الكالسيوم 
 كبريتات الباريوم 

 الكاولين 

هناك العديد من الزيوت التي 
تصلح لتعويض يمكن ان 

رولي  تجزء من البوليول الب
مثل زيت الخروع زيت فول 
الصويا زيت النخيل زيت  

 .........الكانوال 
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 المبحث الثاني : تحليل ومناقشة النتائج : 
المؤسسة تنتج اإلسفنج بشكل مستمر وهو أساس ومحور عمل المؤسسة، كما أن تكلفة إنتاجه تمثل 

لك بسبب ارتفاع تكاليف المواد االولية  التي تمثل أعلى نسبة في  ذ لجزء األكبر من تكاليف المؤسسة و ا
تيرادها من الخارج(، كما أن نجاح إنتاج المنتج يتوقف على مدى  التكاليف )اغلب المواد األولية يتم اس

من أهم   TDIضبط الصيغة )ضبط المقادير التي يجب خلطها( وعملية الخلط، تعتبر مادتي البوليول و 
المواد الداخلة في اإلنتاج نظرا لنسبتهما الكبيرة و تكلفتهما العالية، المؤسسة بالرغم من إنتاجها إلسفنج  
بشكل مستمر ومع أنه منتج نمطي يتم إنتاجه بنفس الطريقة بشكل مستمر إال أنها ال تتمكن من االستفادة  

تتمثل في تكلفة المواد األولية، كلفة المباشرة والتي من مزايا نمطية المنتج، وهذا يعود أوال إلى ارتفاع الت
 . والى ان جل هذه المواد يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تأثير انخفاض قيمة الدينار 

وليول مع المحاولة على  ات ركزت على ايجاد بديل لمادة البمن خالل ما سبق نجد ان الدراس
ا االسفنج الجيد وتتمثل  بهة على الخصائص التي يتمتع المحافظة عل جودة المنتج من خالل المحافظ

 هذه الخصائص فيما يلي :  
ا ــتعرف بنسبة الكتلة على الحجم وهي أيض  االسفنج: هي مفتاح مواصفات   Densityالكثافة  ✓

 على تحمل الحمولة وتوفير الدعم .   سفنجتقيس قدرة اال
ــــــب ذلك على تحمل الثقل مدة طويلة دون أن يتسب سفنج: وتعني قدرة اال Hardnessالصالبة  ✓

 أي يعني بذلك القوة والمتانة.   في تشوه االسفنج
ل ـــــــــأثناء التفاع : هي متعلقة بدرجة حرارة االسفنج  Thermal conductivitéالتوصيل الحراري  ✓

 ومقاومة الحريق او قابلية وسهولة االشتعال . 
ـــــــدد دون كسر، أي تح هي أقصى إجهاد الشد لعينات االسفنج : Tensile strength قوة الشد  ✓

 .لالنهيار  مقاومة االسفنج
م ـــــــالتي ت  كمية التمدد الدائم لعينة االسفنج : هيElongation at break االستطالة عند الكسر  ✓

 .بعد الضغط عليها الطبيعي   أي القدرة على العودة الى الحجم  كسرها في اختبار الشد.
: هي قدرة لوح اإلسفنج على مقاومة التشوه The compressionالقوة الضاغطة أو الضغط  ✓

 والمحافظة على الشكــل عند تطبيق القوة والحمل .
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ة المنتج  التي ركزت على المحافظة على الخصائص مع تخفيض تكلف واألبحاث لقد تعددت الحلول 
 ولقد تباينت بين ادخال حشوات او استعمال بوليول طبيعي : 

حيث تتمثل هذه الحشوات في مركبات يتم    (The fillers): ادخال الحشوات البديل االول  3-2-1
اضافتها الى الصياغة من اجل زيادة الكثافة والقدرة عل حمل الحمولة وكذا التأثير على بعض  

يتم استخدام مواد  ألنهنتاج، ل هذه المواد الى تخفيض تكلفة اإليؤدي ادخا وعادة ماخرى، الخصائص األ
لقد اعتمد الباحثين في   اإلسفنج،ذات تكلفة اقل من تكلفة البوليول، التي تعتبر مادة رئيسية في تكوين 

فته مع  سفنج من اجل خفض تكلي يمكن ان يتم ادخالها لتكوين اإلالمجال على العديد من المواد الت
و تحسين جودة المنتج .لقد تعددت وتنوعت المواد التي تم استخدامها بين مواد  عضوية و  أالمحافظة 

 اخرى غير عضوية . 
: لقد تم االعتماد على عدة مواد من بينها كربونات الكالسيوم، كبريتات الباريوم،   المواد غير العضوية  -1

اهم في تحسين بعض الخصائص مع  من مادة البوليول وتس الكاولين، حيث تعتبر مواد متوفرة واقل تكلفة
لذلك من المهم تحديد الغرض من ادخال هذه المواد من اجل تحديد   اآلخرثير السلبي على البعض التأ

 التركيز المناسب للحصول على المنتج بالمواصفات المرغوبة .
سفنج، لما لها كات تصنيع اإل: هي مادة كثيرة االستعمال ولدى العديد من شر  مادة كربونات الكالسيومأ/

لى زمن التفاعل في حين يمكن الحفاظ على كل من  ثير ايجابي على كل من الكثافة والصالبة وعمن تأ
ونات الكالسيوم كبديل لجزء من البوليول  كسر، حيث وجد ان ادخال مادة كربقوة الشد واالستطالة عند ال

ساعد في الحفاظ على /  او يث يساعد على تقليل التكلفة كما ييساهم بشكل فعال في تصنيع االسفنج ح
 جودة المنتج .  تحسين خصائص الرغوة وبالتالي

  % 8-2: هي عبارة عن معدن طيني يمكن اضافته الى تركيبة االسفنج بنسبة قليلة من  مادة الكاولينب/
بالرغم من   الضغطيؤدي هذا الحشو ال تعزيز بعض الخصائص كقوة الشد واالستطالة عند الكسر، قوة 

 فاعل . نه يقلل من الكثافة، كما يساهم في تخفيض حرارة المزيج اثناء التأ
: عند اضافة هذه المادة الى تركيبة االسفنج تمنحه كثافة افضل من كربونات  مادة كبريتات الباريومجـ/

الكالسيوم، تؤثر بشكل ايجابي على في زمن التفاعل كما تخفض من درجة حرارة التفاعل، تقلل من قوة 
الشد واالستطالة عند الكسر، وتعطي نتائج افضل من كربونات الكالسيوم بالنسبة لكل من قوة  الضغط

 من الحشو . %10 بإدخالوهذا 
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لمحافظة على  في تحسين خصائص وا لإلسفنجبالرغم مما تمنحه هذه المواد غير العضوية  
 انه يؤخذ عليها بعض االثار السلبية مثل :  إالات مقبولة وخفض في تكلفته، البعض االخر في مستوي

 فوفة )االسفنج( صعوبة اعداد والحفاظ على تشتت المص •

 مشاكل التصاق الهواء . •

 صعوبة خلط وضخ الخليط   •

 فقدان بعض الخصائص الفيزيائية . •

 صعوبة المعالجة على جميع انواع اآلالت بسبب طبيعة الكاشطة التي تؤدي الى تآكل اآلالت . •

عند زيادة التركيز في الحشو يمكن ان يؤدي ذلك الى التأثير على عملية نمو الخاليا وبالتالي   •
   لإلسفنجتغيير هندسة الخلية وبعض الخصائص الفيزيائية 

يعني ذلك   اإلسفنج،هذه الحشوات يمكن ان تقوم بادوار معقدة اثناء التفاعالت الكيميائية لتشكيل  •
 . TDI-POLYOLوتغير التوازن  TDIفاعل مع ان مجموعات الحشو يمكن ان تت

كن االعتماد عليها كمواد حشو  : تتمثل هذه المواد اساسا في المخلفات الزراعية التي يم ةالمواد العضوي
اليها العتبارها مخلفات زراعية قابلة للتحلل دون التأثير على   اإلسفنج وقد تم اللجوءة في تركيبة مالئ

عتمد الباحثين على العديد من هذه المواد من  تكون ذات تكلفة منخفضة، ولقد ا  البيئة، كما انها عادة ما
 يلي :  بينها ما

ؤدي اضافة هذه االخيرة الى صياغة انتاج االسفنج الى التأثير بشكل ايجابي على  : ي قشور البامباراأ/
 كل من الكثافة وقوة الشد وقوة الضغط والصالبة .

: يعمل اضافة هذا االخير الى صياغة االسفنج الى تحسين كثافته   والذرةمسحوق قشور جوز الهند ب/
وقوة الضغط والصالبة مع انخفاض في قوة الشد واالستطالة عند الكسر، اما بالنسبة للتوصيل الحراري  
فقد ادى الحشو الى تخفيض درجة حرارة االسفنج كما انه يمنح االسفنج خاصية مقاومة الحريق اي انه  

  % 5-2ثبط لللهب . في حين لم يؤثر الحشو على زمن التفاعل وهذا عند اضافة الحشو من يعمل كم
 يسمح بالحصول على اسفنج ذو جودة وتكلفة اقل .

: اضافة الخليط الى صياغة االسفنج يؤدي الى زيادة كل من الكثافة وقوة  مسحوق قشور االرز والذرةجـ/
الحشو   تؤثر عند الكسر وترتفع قوة الصالبة في حين الضغط، وقوة الشد في حين تنخفض االستطالة 

على زمن التفاعل بشكل سلبي اي يؤدي الى ارتفاع زمن التفاعل، في حين له تأثير ايجابي على زمن 
 اللهب وبالتالي يعمل كمثبط للهب .  تأخيراللهب اي يعمل على 
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ة قابلة للتحلل كما يمكن ان  عبارة عن مخلفات زراعية رخيص بأنها بالنسبة للبدائل العضوية تتميز 
 على الخصائص الفيزيائية ويمكن ان تؤدي الى  ارتفاع زمن التفاعل .  باإليجاب   تؤثرتكون مثبط للهب 

سفنج ( لخفض تكلفته او تحسين  إلى تركيبة اإلان اضافة الحشو )المواد التي تتم اضافتها 
ن اقصى حمل معبأ  أ هرت اظ ن االبحاث أ من المركب إال  %50الخصائص يمكن ان تصل الى 

 .  %15-10للحصول على جودة جيدة للمنتج هو بين 
ول مصدره ريا الى نوعين : األ: لقد تم تصنيف البوليول تجاالبوليول الطبيعي )الحيوي(  3-2-2

رول وهو الشائع والمستخدم حاليا، والثاني مصدره الزيوت النباتية . ولقد اصبح حاليا من الضروري  البت
 سباب من بينها : أبوليول طبيعي وحيوي وذلك لعدة   إلنتاجمصادر متجددة  البحث عن 

 تنامي قضايا االستدامة والبيئة الخضراء  ✓

 رولية و االثار البيئية الناجمة عن استخدامها .استنزاف الموارد البت ✓

 ارتفاع تكلفتها . ✓

لذلك اهتم الباحثين بهذا المجال على البحث في امكانية تحويل الموارد المتجددة مثل الزيوت  
وهناك العديد من هذه الزيوت التي يمكن ان يتم تحويلها الى  اإلسفنج إلنتاجلى بوليول صالح إالنباتية 

اهم العوامل التي لفت ....ل الصويا زيت النخيل زيت بذور البوليول طبيعي مثل زيت الخروع، زيت فو 
تحدد استخدام هذه الزيوت هو سعرها، مكوناتها طبيعتها المتجددة، قابلية التحلل بيولوجيا، احتوائها على  

( طبيعيا او عن طريق عمليات خاصة لتحرير هذه الوظيفة . من بين هذه  OHمجموعات الهيدروكسيل ) 
 يلي :  الزيوت ما

بوليول طبيعي يحقق استبداله بشكل جزئي مع البوليول العادي  : هو زيت متجدد ويعتبر  ت الخروعيز  أ/
مقبولة وانخفاض في قوة الشد واالستطالة عند  ضغطكثافة مرغوبة وزيادة في الصالبة مع تحقيق قوة 

عطي اسفنج ذو جودة واقل من زيت الخروع ي %25الكسر، وانخفاض في زمن التفاعل فاستبدال نسبة 
 تكلفة . 

السيلكون وزيت نواة لزيت  كبديل: ادخال زيت فول الصويا  الصويا وزيت نواة النخيلزيت فول ب/
يؤدي الى تحسين الكثافة والصالبة والضغط في حين يؤدي الى زيادة  %20ديل للبوليول بنسبة النخيل كب

 قي . لى الحصول على اسفنج ذو جودة واقل تكلفة من االسفنج النإزمن التفاعل حيث يؤدي هذا المزيج 
: يؤدي ادخال هذه الزيوت الى ارتفاع الكثافة وقوة الضغط انخفاض  زيت بذور اللفت وزيت النخيلجـ/

من البوليول بزيت بذور اللفت يعطي اسفنج ذو   %50في قوة الشد واالستطالة عند الكسر، ان استبدال 
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الكسر، كما ان استبدال  كثافة ظاهرية وقوة شد مماثلة مع ارتفاع قوة الضغط وانخفاض االستطالة عند 
وتؤثر على الخصائص االخرى   االنضغاطادة الكثافة وقوة لى زيإزيت النخيل يؤدي من  %30ـ البوليول ب

 كما يتميز االسفنج بالنعومة وانخفاض المرونة وهي اكثر متعة للمس .
موارد تهالك الفي اس %64-23ان استخدام الزيوت النباتية اثبت انه يمكن تحقيق انخفاض من 

 ثير اقل على البيئة . ازات االحتباس الحراري اي يسبب تأالى خفض انبعاث غ  باإلضافةرولية البت
نظرا الى النتائج   % 100كما ان النتائج الحالية لم تتوصل بعد الى انتاج اسفنج من زيوت طبيعية 

 غير المرضية للعينات التي تم الحصول عليها . 
ان بدائل استخدام   إالرغم وجود العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة بدائل الستخدام البوليول  

TDI رولية، بالرغم من انها  م االعتماد على المواد الخام البت لم تحظى بنفس القدر من االهتمام وال يزال يت
 ة سامة وخطرة، تبقى دراسات بدائلها واستبدالها اقل .ماد 
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 خالصة الفصل : 

 من خالل دراسة الحالة توصلنا إلى ما يلي :  
تكلفة   ، حيث تمثلتكلفة اإلنتاج في المؤسسة هي تكلفة مرتفعة فيما يخص التكلفة المباشرة ✓

       % من اإلنتاج ويعود ذلك إلى االستهالك الكبير لمادتي البوليول 80حوالي  المواد األولية
 المؤسسة في التحكم في تكاليفها . وهذا ما يؤثر على قدرة  TDI و

على ايجاد بدائل البوليول  اكثر  ركزت االبحاث  TDI طة بتكلفة البوليول وتكلفة االسفنج مرتب ✓
  . TDIمن التركيز على ايجاد بدائل لـ 

او الحلول التي  لمادة البوليول البدائل مجموعة من يوفر تطبيق تسيير القيمة في المؤسسة ✓
عن  ،ن الخصائص الفيزيائية لهاالسفنج مع المحافظة على او تحسي ن تكلفة تعمل على تحسي

عن طريق استبدال  وأو غير عضوية لتكون حشوات مالئة، الطريق ادخال حشوات عضوية أ
 اتية، وهذا يؤدي الى تحسين قيمة المنتج .وليول طبيعي مصدره زيوت النبللبوليول ببجزئي 

   بسبب تنامي االهتمام بالبيئة وقضية االستدامة للموارد والمنتجات يجب على المؤسسة االهتمام  ✓
قل على البيئة كاستخدام الزيوت الطبيعية والبحث عن  بالبحث عن بدائل طبيعية وذات تأثير أ

ان والحيوان والبيئة بصفة التي تعتبر مادة سامة وذات تأثير قوي على االنس   TDIل لمادة البدائ
 ، خاصة وان المؤسسة تعمل على توزيع منتجها في االسواق الدولية .عامة

عملية تسيير القيمة من شأنها أن تقرب بين جميع العاملين وتتيح لهم الفرصة لطرح أفكارهم  ✓
لجميع األطراف فقدرة  المناسبة ر بأفضل الحلول و يفك لت لجميعا وانشغاالتهم، حيث تدفع

 نافس . الى زيادة قدرتها على التالمؤسسة علي التحكم في التكاليف يعني ذلك حتما سيؤدي بها 

من مشاركة مختلف المعنيين بالعملية يجعل الفكرة المقترحة مقبولة من قبل الجميع ويسهل ذلك  ✓
 . عملية تنفيذها 
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ن االهتمام والتركيز على رضا العميل كأولوية لتحقيق مكانة في السوق، في ظل بيئة تتميز  إ
تطور اذواق  ،سواقفي ال  للمنتج وجود البدائل المتعددةمع  ،المنافسة الشديدة والتطور التكنولوجيب

مواكبة هذه التغيرات وبشكل   المستهلكين، قصر دورة حياة المنتجات، كلها معطيات تفرض على المؤسسة
ى ف على قدرتها علتتوق مع ضرورة تحسين قدرة المؤسسة على منافسة، والتي  لتتمكن من البقاء، سريع

، فلم يعد من المجدي هاتكاليفدارة إ حسنت رباح، لذا يجب عليها أنتحقيق رغبات عمالئها مع تحقيق أ
رضا العميل، ليس بتقديم  رفع قيمة المنتجات لتحقيق االهتمام  وإنمااالهتمام بتخفيض التكاليف فقط، 

ن  زيادة في التكاليف، المهم أالب االمر ذا تطلحتى إ ،بتقديم منتجات ذات قيمة وإنمامنتجات رخيصة 
  . ةقيم  يؤدي الى تحقيقيكون انفاق هذه التكاليف 

إلجابة على االشكال المطروح ل خالل الدراسة النظرية والتطبيقية توصلنا إلى النتائج التالية من
   :   الصناعية الجزائرية نتاج في المؤسسةر القيمة في التحكم في تكاليف اإلحول مساهمة تسيي

 :  النظري  الجانب

من البقاء  المؤسسة تعتبر التكلفة من بين المعلومات المهمة التي يجب السيطرة عليها لكي تتمكن  ✓
ادارة التكلفة عملية جد مهمة في المؤسسات التي ترغب في المحافظة على  في المنافسة، لذلك 

االدارة االستراتيجية للتكلفة تعمل على  ركيز على الدور االستراتيجي لها، مكانتها من خالل الت
سرع  نتجات تتميز بالجودة والتكلفة القل وفي أتحقيق رضا العميل كأولوية عن طريق تقديم م 

في التحليل  واالعتماد وقت، من خالل التركيز على التحسين المستمر في سلسلة القيمة للمؤسسة، 
 ة الداخلية والخارجية وعلى المقاييس المالية وغير المالية .  البيئكل من على 

تقديم   المتمثل فيدارة االستراتيجية للتكلفة التي تعمل على تحقيق الهدف، ددت ادوات اإلتع ✓
معالجة العامل المتسبب في عن طريق  ة االقل، فوالتكل الفضلدة اتتميز بالجو منتجات ذات قيمة 

وجود التكاليف غير الضرورية، حيث تنوعت هذه االسباب بين الجودة، القيود والعوائق، 
تخصيص التكاليف غير المباشرة ....تسعى كل واحدة من االدوات الى ايجاد الحلول لهذه 

. وبالتالي فان  المسببات لتتمكن المؤسسة من التحكم في تكاليفها وبالتالي رفع قيمة منتجاتها 
أدوات االدارة االستراتيجية تعمل على تحديد مسببات التكاليف وتحديد كيفية القضاء على  

 .  مسببات التكاليف غير الضرورية
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 الثانية، إال أنبسبب نقص في المواد الناجم عن ظروف الحرب  ظهور طريقة تسيير القيمة كان ✓
في مواجهة وتخطي نقص المواد خالل تلك الفترة، النتائج التي   GEقدرتها على حل مشاكل 

، جعلها محط جذب من قبل قطاعات أخرى ما شجع على انتقالها  وتميزت بها حققتها المؤسسة
ي مجموعة فإلى العالمية، ويتمثل العامل الساسي الذي جعلها تتفوق وتنتشر عبر العالم 

   ائف .ظتحليل الو منها الخصائص التي تتميز بها، 
  يلبي ن العميل تبدأ من أتحليل الوظائف الجوهر والركيزة في عملية تسيير القيمة بحيث يعتبر  ✓

، فالمؤسسة عند تقديمها للمنتج فهي ملزمة من خالل الوظائف التي يقوم بها المنتجاحتياجاته 
تحليل على  الالقيام بتحليل المنتج يجب التركيز على عند  المنتظرة، لذا بتوفير تلك الوظائف

لتحديد الوظائف المنتظرة والمطلوبة ومدى اهميتها، ثم تحديد    ،أوالالوظائف التي سيقوم بها 
التي تعتبر مصدر للتكاليف غير   الوظائف عديمة القيمة او تلك التي ال تؤدي عملها بشكل جيد،

الضرورية والتي تستوجب العمل لتحسينها . بالتالي تعمل تسيير القيمة من خالل تحليل الوظائف  
وهذا ما الى تحديد مصدر التكاليف غير الضرورية الناجم عن وجود وظائف عديمة القيمة .) 

التكاليف هو تحديد مصدر دور تحليل الوظائف في التحكم في  :الفرضية الولى يؤكد صحة 
 . (   التكاليف غير الضرورية عن طريق تحديد الوظائف عديمة القيمة

يتم تحديد مصدر التكاليف غير الضرورية خالل مرحلة تحليل الوظائف اما عملية معالجة هذه  ✓
االخيرة فتتم خالل مرحلة االبداع والتقييم، حيث يتم خالل مرحلة االبداع  طرح افكار متعددة لتكون  

تعمل على  بمثابة بدائل وحلول ممكنة لتخلص من هذه التكاليف غير الضرورية، أما مرحلة التقييم ف
لتتمكن المؤسسة من اختيار وانتقاء أفضل البدائل تقييم امكانيات هذه البدائل من جميع الجوانب 

التي يمكن أن تؤدي هذه الوظائف بأقل تكلفة مع المحافظة على الجودة باستخدام مجموعة من  
عد تحديد مصدر المعايير التي يتم على أساسها تقييم واختيار هذه البدائل . اذا تسيير القيمة ب

التكاليف غير الضرورية تبحث عن البدائل التي تؤدي هذه الوظائف باقل تكلفة مع المحافظة على  
وهو  الجودة وبالتالي القضاء والتخلص من التكاليف غير الضرورية خالل مرحلة االبداع والتقييم . )

التحكم في التكاليف هو تحديد البدائل  دور طرح وتقييم البدائل في  : ةانيالثالفرضية ما يؤكد صحة 
 ( والحلول التي يمكن أن تؤدي للقضاء على مصدر التكاليف غير الضرورية

القضاء على  تسيير القيمة عملية منهجية منظمة تسعى الى تقديم قيمة أفضل للعمالء عن طريق  ✓
في مجاالت  مصدر التكاليف غير الضرورية باالعتماد على تحليل الوظائف، وقد تم تطبيقها

مختلفة إال أن نجاح العملية يتطلب مجموعة من الشروط من بينها موافقة االدارة، انسجام فريق  
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العمل )فريق متعدد التخصصات(، التوقيت المناسب، فهم منهجية العملية، توفير المعلومات 
 الالزمة .

ة باالضافة الى رفع نجاح تطبيق عملية تسيير القيمة في المؤسسة يؤدي الى تحقيق مزايا عديد  ✓
  شر الفهم والوعي بمختلف اهم في تقبل التغيير بشكل أسرع، نتسفهي قيمة المنتج لدى العميل، 

تطبيق تسيير  جوانب المنتج من قبل المشاركين ، تعزيز العمل الجماعي، إال أنه يمكن ان يواجه 
من قبل االدارة وعدم  عدم القناعة بالمنهج مثل  ،لتي تحد من مزاياهابعض الصعوبات االقيمة 

 عدم توفير االمكانيات الالزمة الرغبة في التغير،  
 

 الجانب التطبيقي : 

ولية وعلى صيغة المعادلة ميائية تعتمد على جودة المواد الاالسفنج عملية كي إلنتاجبالنسبة  ✓
وهي في االساس ترتكز على عنصرين  هما البوليول وايزوسينات في تركيب   ،والتفعيل الكيميائي

 . لإلسفنج اما المواد االخرى فهي بمثابة مواد مساعدة لتشكيل الهيكل الخلوي  اإلسفنج،
رولي وهي مواد مكلفة وملوثة للبيئة، وهي موارد زوسينات مواد ذات اصل بتمادتي البوليول واي ✓

 غير متجددة .
حيث تمثل  الساسية،تعاني الصناعة من ارتفاع تكلفة المنتج بسبب ارتفاع تكلفة المواد االولية  ✓

 من رقم االعمال . %80تكلفة المواد في المؤسسة حوالي 
تطبيق عملية تسيير القيمة في المؤسسة يمكن ان يحقق زيادة في قيمة المنتج عن طريق خفض  ✓

التأثير في تكلفة المواد  ن في المنتج، وذلك عن طريقمستوى التكاليف مع المحافظة او تحسي 
اما ادخال حشوات )مواد مالئة( او استخدام البوليول الطبيعي كبديل جزئي  االولية المستخدمة،
 للبوليول التقليدي .

ادخال الحشوات في انتاج االسفنج يساعد في المحافظة على جودة المنتج مع خفض تكلفة   ✓
ولقد تميزت بعض هذه   ،غير عضوية ومواد المواد بين مواد عضوية  المنتج، وقد تنوعت هذه

الى خفضها لتكلفة انتاج االسفنج الى امكانية استعمالها كمثبط للهب، مع   باإلضافة المواد 
 . من وزن البوليول التقليدي  %15المحافظة على عدم تجاوز كميتها نسبة 

لية، دفع بالبحث الى ايجاد بديل للبوليول التقليدي رو ام بالبيئة واستنزاف الموارد البتتزايد االهتم  ✓
الزيوت النباتية مثل زيت الخروع، زيت بذور اللفت هي من مصدر حيوي ومتجدد و يكون بوليول 

نها قابلة للتحلل لفة من البوليول ولكن ما يميزها أيضا إ ... هذه الزيوت على العموم هي اقل تك
وي  حاليا الى صيغة  اسفنج من بوليول حيالباحثين توصل  وهي صديقة للبيئة، بالرغم من عدم

.   %50الى غاية تصل انه تم التوصل الى امكانية استبدال جزئي للبوليول التقليدي  إال 100%
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اسفنج ذو تكلفة   جإلنتا  متنوعة تطبيق  تسيير القيمة في المؤسسة يسمح للمؤسسة من ايجاد بدائل
اي رفع قيمة منتجاتها عن طريق توفير الوظائف المطلوبة   منخفضة مع المحافظة على جودته،

في السوق على مستوى   منافسة المنتجات الموجودة المؤسسة في امكانية  رفع بأقل تكلفة مع 
لتحكم في  في ا تطبيق تسيير القيمة  دور : ةلثالثاالفرضية وهذا ما يؤكد صحة )  ،السعار

 ( .الوظائف المطلوبة بأقل تكلفة تحقق تكاليف مؤسسة رغوة الجنوب هو الحصول على منتجات 
ستراتيجية للتكلفة، التي  اإلدارة اإلدوات ان تسيير القيمة هي واحدة من ا في االخير يمكن القول ✓

مصدر التكاليف  تسعى للتحكم في التكاليف بالتركيز على  رفع قيمة المنتج، من خالل تحديد 
غير الضرورية، عن طريق االعتماد على تحليل الوظائف التي تحدد الوظائف ذات القيمة 
والوظائف عديمة القيمة، التي تعتبر مصدر للتكاليف غير الضرورية، ثم البحث عن امكانيات  
التحسين من خالل البحث عن البدائل التي يمكن ان تؤدي هذه الوظائف بأقل تكلفة مع  

 افظة على الجودة .المح
 من خالل الدراسة يمكن أن نستخلص التوصيات التالية :  :  التوصيات

 . للمشكل المطروح التركيز على تكوين فريق متعدد التخصصات المناسب  ✓

 المراحل بشكل جيد .جميع الحرص على تنفيذ  ✓

نه أن يزيل  ومن شأ جعلها أكثر فائدة للمؤسسة،إعطاء الصبغة الرسمية للدراسة هي ما ي ✓
 جميع العقبات أمام الفريق .

من خالل نشر ثقافة   لمؤسسة من أجل إنجاح هذه العمليةاأفراد يجب أن يتعاون جميع  ✓
 عمل كفريق .الالقيمة في المؤسسة و 

بحاث الموجودة لتخفيض مستوى التكاليف مع المحافظة على  الب ضرورة استعانة المؤسسة ✓
 المنافسة على مستوى االسعار . جودة المنتج لتتمكن من 

 التالية  :   : يمكن اقتراح الدراسات  أفاق الدراسة

 .  مدى استعداد المؤسسات الجزائرية لتطبيق منهج تسير القيمة
 ير القيمة في المؤسسة الجزائرية .صعوبات تطبيق منهج تسي
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،  مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، لتقليديةاسلوب جديد للقياس مقارنة باالنظمة ا

 . 2006، 3، العدد 2لد جالعراق، الم
نموذج سلسلة القيمة كاستراتيجية لدعم ادارة تكاليف المهدي هجالة صارة، درحمون هالل،  .19

 .  2018، جوان  18، الجزائر، العدد 2، جامعة البليدة مجلة االبحاث االقتصادية، الجودة
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مجلة االدارة ، -بغداد–من دورة حياة المنتج دراسة حالة لشركة الصناعات االلكترونية 
 .  2013، 96د العد  العراق،  ،واالقتصاد 

الداخلية في تشخيص فجوة  دور المقارنة المرجعية يوسف دوالب يوسف، حميد علي صالح،  .21
مجلة المثنى للعلوم االدارية  ، االداء والتحسين المستمر )دراسة حالة في معهد االدارة /الرصافة(

 .  2016، 2، العدد 6، العراق، المجلد واالقتصادية
 الملتقيات والمؤتمرات ثالثا 
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 .  2006جويلية   29-28، االسكندرية، التنافسية االستراتيجيات والسياسات و االليات 

متكامل الدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات  مدخلفؤاد احمد محمدد العفيري،  .2
،  جامعة  ة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعوديةو الند ، الصناعية

 . 2010ماي   19-18الملك سعود،
 

 : والدكتوراهرسائل الماجستير ا رابع
أساليب المحاسبة االدارية الحديثة وأثرها في رفع الكفاءة االئتمانية لشركات  اياد سليم زملط،  .1

غزة،  -، جامعة االزهر (غير منشورة)ماجستير  ،المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
 . 2013/ 2012فلسطين، 

أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية المطبقة من قبل الشركات  ابو حمام،  عيسى حسين  .2
  ماجستير، ، ( وتأثيرها على الهيكل التمويلي لتلك الشركات PEX)لمدرجة في بورصة فلسطين ا

 .  2012/2013غزة، فلسطين، –جامعة االزهر  
االدارة االستراتيجية للتكاليف ومختلف الطرق التي يمكن استعمالها لتخفيض راضية عطوي،   .3

 .  2017/ 2016سطيف، الجزائر،  ، جامعةه دكتورا  ،األرباحالتكاليف وتحسين 
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تقييم اداء المؤسسات الصناعية باستخدام بطاقة االداء المتوازن دراسة  ريغة احمد الصغير،  .4
  غير منشورة، جامعة قسنطينة،  ، ماجستيراالالت الصناعة إلنتاجحالة المؤسسة الوطنية 

 .  2013/2014 الجزائر،
مثلى لترشيد تكاليف الخدمات العامة دراسة حالة مؤسسة اتصاالت   أساليب زعرور نعيمة، .5

  ، بسكرة محمد خيضر، عةم(، جاغير منشورة) اه طروحة دكتور ، أ-بسكرة  وكالة–الجزائر 
2014/2015  . 

االدارة االستراتيجية للتكلفة ودرها في اتخاذ القرارات في شركات قطاع ، صالح يب د  فوزي  صباح .6
  الجامعة االسالمية  (،غير منشورة) ماجستير، دراسة ميدانية -قطاع غزةالخدمات الفلسطنية في 

 .  2014، فلسطين،  غزة
مساهمة التسيير على اساس االنشطة في تحسين اداء المؤسسات االقتصادية   ،لطيفة بكوش .7

 .  2016/2017 الجزائر، جامعة بسكرة، ،دكتوراه  ،الجزائرية دراسة حالة : مجمع صيدال
، الهندسة القيمية نحو منهج توافقي قيمي لمشرعات االسكان محمد السعيد مصيليحي السيد  .8

  . 2012جامعة القاهرة، مصر،  ، دكتوراة،وظيفيالحكومي بمصر من خالل التحلبل ال
اساليب التحليل االستراتيجي ودورها في تخفيض التكاليف في  محمود عبد هللا جمعة أبو عنجة،  .9

وم والتكنولوجيا، السودان، ، جامعة السودان للعل(غير منشورة)، دكتوراة الصناعية الشركات
2015 . 

التكامل بين نظرية القيود ونظام التكاليف على اساس االنشطة مناف على العازل،  .10
 .  2015(، سوريا،  غير منشورة، ماجستير) وأثره في رفع ربحية االقسام االنتاجية درسة حالة
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 مصفوفة التقييم  1لممحق رقم ا
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 TDIاسعار    2الممحق رقم 
 

 
Source: https://www.icis.com/explore/resources/news/2017/01/05/10060452/outlook-17-us-tdi-rise-on-supply-

mdi-stay-steady/, consulte 01/01/2019. 

 

 سعار البوليول أ 3الممحق رقم 

 Source : https://www.icis.com/explore/resources/news/2017/03/22/10090285/us-

polyether-polyol-prices-move-higher/,cosultue,1/1/2019 
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 سعار كربونات الكالسيوم أ 4الممحق رقم 
NETHERLANDS CHINA USA  

93 183 460 1/2014 
94 176 429 2/2014 
90 286 607 3/2014 
91 260 493 4/2014 
90 278 492 5/2014 
93 246 501 6/2014 
92 213 371 7/2014 
85 204 512 8/2014 
92 237 676 9/2014 
85 164 521 10/2014 
85 208 487 11/2014 
77 185 622 12/2014 
71 226 515 1/2015 
71 239 572 2/2015 
65 212 443 3/2015 
68 224 493 4/2015 
76 233 793 5/2015 

Source : https://www.intractec.us/chemical-markets/calcium-carbonate-price#sub-tabe. Consulte le 19/5/2019 
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 اسعار الكاولين   5الممحق رقم 
Average price of kaolin in the US from 2007 to 2018 (in US dollars per ton ) 

 السعر بالدوالر للطن  السنة 
8108 041 
8107 061 
8106 057 
8105 050 
8104 044 
8102 046 
8108 049 
8100 042 
8101 027 
8119 025 
8118 024 
8117 025 

 
Source : hettp://www.statista.com/statistics/248194/average-price-of-kaolin.consultue le 18/05/2019. 
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كبريتات الباريوم  أسعار 6الممحق رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.voyageurminerals.ca/wp-content/uploads/2017/02/VM-FactSheet-March-1-

2017.pdf.consulté le 25/05/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barite Price CAD$ / Tonne Central Alberta BARITE 4.1 sg PRICE CDN$ 
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اسعار زيت الخروع  7الممحق رقم   
 

 
 

Source : http://castoroil.in/b/castor-oil-and-seed-prices/. consulte 19/5/2019 
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 ت نواة النخيل يسعار زيت فول الصويا وز أ 8الممحق رقم 
Palm Kernel Oil vs Soybean Oil - Price Rate of Change Comparison 

Month 
Palm Kernel Oil Price (US 
Dollars per Metric Ton) 

Soybean Oil Price 
(US Dollars per 

Metric Ton) 

Palm Kernel 
Oil ROC 

Soybean Oil 
ROC 

Palm Kernel Oil / 
Soybean Oil Price 

Ratio 

janv-16 895.63 736.03 5.42 % -3.87 % 1.2168 

Feb 2016 986.90 767.24 10.19 % 4.24 % 1.2863 

mars-16 1,210.60 765.61 22.67 % -0.21 % 1.5812 

Apr 2016 1,299.05 794.13 7.31 % 3.73 % 1.6358 

May 2016 1,218.25 795.64 -6.22 % 0.19 % 1.5312 

Jun 2016 1,337.27 799.91 9.77 % 0.54 % 1.6718 

Jul 2016 1,290.00 796.67 -3.53 % -0.41 % 1.6192 

Aug 2016 1,423.70 824.42 10.36 % 3.48 % 1.7269 

sept-16 1,443.86 837.21 1.42 % 1.55 % 1.7246 

oct-16 1,331.19 861.26 -7.80 % 2.87 % 1.5456 

nov-16 1,512.95 885.11 13.65 % 2.77 % 1.7093 

Dec 2016 1,666.43 916.70 10.14 % 3.57 % 1.8179 

janv-17 1,737.27 876.85 4.25 % -4.35 % 1.9813 

Feb 2017 1,566.50 839.60 -9.83 % -4.25 % 1.8658 

mars-17 1,229.57 814.94 -21.51 % -2.94 % 1.5088 

Apr 2017 1,085.56 794.04 -11.71 % -2.56 % 1.3671 

May 2017 1,098.57 825.06 1.20 % 3.91 % 1.3315 

Jun 2017 1,030.83 832.95 -6.17 % 0.96 % 1.2376 

Jul 2017 1,033.57 835.60 0.27 % 0.32 % 1.2369 

Aug 2017 1,174.35 861.72 13.62 % 3.13 % 1.3628 

sept-17 1,336.05 889.44 13.77 % 3.22 % 1.5021 

oct-17 1,418.86 880.60 6.20 % -0.99 % 1.6112 

nov-17 1,444.77 886.77 1.83 % 0.70 % 1.6293 

Dec 2017 1,305.66 867.20 -9.63 % -2.21 % 1.5056 

janv-18 1,265.00 870.50 -3.11 % 0.38 % 1.4532 

Feb 2018 1,145.38 843.56 -9.46 % -3.09 % 1.3578 

mars-18 1,016.19 836.68 -11.28 % -0.82 % 1.2146 

Apr 2018 1,006.71 831.85 -0.93 % -0.58 % 1.2102 

May 2018 935.25 793.25 -7.10 % -4.64 % 1.1790 

Jun 2018 865.71 788.57 -7.44 % -0.59 % 1.0978 

Jul 2018 877.16 780.45 1.32 % -1.03 % 1.1239 

Aug 2018 900.22 761.82 2.63 % -2.39 % 1.1817 

sept-18 865.63 754.05 -3.84 % -1.02 % 1.1480 

oct-18 795.22 752.37 -8.13 % -0.22 % 1.0570 

nov-18 707.62 729.22 -11.02 % -3.08 % 0.9704 

Dec 2018 738.36 727.88 4.34 % -0.18 % 1.0144 

Source : https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=palm-kernel-

oil&months=60&currency=dzd&commodity=soybean-oil , consulte 19/5/2019 
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 النخيل  وزيتسعار زيت بذور المفت أ  9الممحق رقم 
Rapeseed Oil vs Palm oil - Price Rate of Change Comparison 

Month 
Rapeseed Oil 

Price (US Dollars 
per Metric Ton) 

Palm oil Price (US 
Dollars per 
Metric Ton) 

Rapeseed Oil 
ROC 

Palm oil 
ROC 

Rapeseed Oil / 
Palm oil Price 

Ratio 

janv-16 781.35 611.63 -4.82 % 0.70 % 1.2775 

Feb 2016 779.88 679.17 -0.19 % 11.04 % 1.1483 

mars-16 766.26 715.95 -1.75 % 5.42 % 1.0703 

Apr 2016 808.51 775.00 5.51 % 8.25 % 1.0432 

May 2016 805.59 753.42 -0.36 % -2.78 % 1.0692 

Jun 2016 793.48 718.18 -1.50 % -4.68 % 1.1048 

Jul 2016 767.83 678.16 -3.23 % -5.57 % 1.1322 

Aug 2016 817.52 771.02 6.47 % 13.69 % 1.0603 

sept-16 849.65 797.85 3.93 % 3.48 % 1.0649 

oct-16 914.14 749.75 7.59 % -6.03 % 1.2193 

nov-16 918.26 766.93 0.45 % 2.29 % 1.1973 

Dec 2016 930.43 811.38 1.33 % 5.80 % 1.1467 

janv-17 890.82 825.00 -4.26 % 1.68 % 1.0798 

Feb 2017 874.38 808.61 -1.85 % -1.99 % 1.0813 

mars-17 847.32 778.70 -3.09 % -3.70 % 1.0881 

Apr 2017 839.33 752.06 -0.94 % -3.42 % 1.1160 

May 2017 842.05 762.75 0.32 % 1.42 % 1.1040 

Jun 2017 847.47 735.14 0.64 % -3.62 % 1.1528 

Jul 2017 905.99 720.48 6.91 % -1.99 % 1.2575 

Aug 2017 875.36 717.95 -3.38 % -0.35 % 1.2192 

sept-17 872.87 755.28 -0.28 % 5.20 % 1.1557 

oct-17 897.25 746.79 2.79 % -1.12 % 1.2015 

nov-17 962.98 728.86 7.33 % -2.40 % 1.3212 

Dec 2017 901.97 679.17 -6.34 % -6.82 % 1.3280 

janv-18 848.38 703.45 -5.94 % 3.57 % 1.2060 

Feb 2018 827.48 709.44 -2.46 % 0.85 % 1.1664 

mars-18 800.24 706.19 -3.29 % -0.46 % 1.1332 

Apr 2018 793.31 701.18 -0.87 % -0.71 % 1.1314 

May 2018 811.49 687.29 2.29 % -1.98 % 1.1807 

Jun 2018 838.02 656.50 3.27 % -4.48 % 1.2765 

Jul 2018 848.61 616.14 1.26 % -6.15 % 1.3773 

Aug 2018 853.67 614.10 0.60 % -0.33 % 1.3901 

sept-18 821.47 605.15 -3.77 % -1.46 % 1.3575 

oct-18 850.55 590.32 3.54 % -2.45 % 1.4408 

nov-18 840.39 539.10 -1.19 % -8.68 % 1.5589 

Dec 2018 827.02 535.02 -1.59 % -0.76 % 1.5458 

Source : 
https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=rapeseedoil&months=60&currency=dzd&commodity=

palm-oil, consulte 19/5/2019 
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