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المستخلص

،تعد اعادة هندسة العمليات احدى التقنيات المهمة التي تهدف الى توفير حلول جذرية للمشكالت التي تعاني منها الشركات
.وتحقيق مستويات فائقة في األداء بأتجاه تحقيق أهداف تلك الشركات بما يعزز الميزة التنافسية
يهدف البحث الى تسليط الضؤ على ان اعادة هندسة العمليات لها اآلثر الكبير في اعادة التنظيم الجذري لعمليات
كما يهدف البحث الى تطبيق اعادة، الشركات بما يسهم في تخفيض تكاليفها و تحسين جودة منتجاتها وتحقيق الميزة التنافسية
) في الشركة العامةTD-ABC(الهندسة بوساطة تقنية معاصرة اخرى متمثلة بتقنية التكاليف على أساس األنشطة الموجهة بالوقت
 ويقوم البحث على فرضية أساسية مفادها(ان تطبيق اعادة هندسة العمليات يسهم في تخفيض التكاليف وتحسين.لصناعة البطاريات
.)جودة المنتج بما يسهم في تحقيق رضا الزبون وتحقيق الميزة التنافسية
أما أهم األستنتاجات التي توصل اليها البحث ان تقنية اعادة الهندسة تعد تقنية مناسبة لتحقيق التكامل بين الوظائف
المختلفة للشركة من خالل اعادة التصميم الجذري لتلك الوظائف األمر الذي يتطلب من الشركة التكيف مع التغييرات المتسارعة
 فيما كانت أهم التوصيات تبني أدارة الشركة لتقنية اعادة الهندسة للقيام بتغييرات جوهرية في أقسام الشركة بما.في بيئة المنافسة
. يسهم في تحسين وضعها التنافسي وأستقدام خطوط أنتاجية جديدة ألنتاج البطاريات عديمة أألدامة
. االنشطة الموجهة بالوقت، تقنية التكاليف، تخفيض التكاليف، اعادة هندسة:الكلمات المفتاحية
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Abstract: The process re-engineering is one of the important technique which aims to provide
radical solutions to the problems that the companies face it, and to achieve high levels with
performance towards the achievement of the objectives of those companies and what enhance the
competitive advantage, The study aims to shed light on the process re-engineering impact on the
radical re-organization of the companies' operations and what contribute to reduce costs and
improve the quality of her products to achieve the competitive advantage. The study also aims to
apply the re-engineering processes mediated by other contemporary costs techniques represented
Time Driven Activity Costing (TD-ABC) in the General Company for the manufacture of batteries.
The study according to basic supposition is: "the appling of the process re-engineering technique
contributes to reduce the costs and improve the quality of product as to contribute to achieve the
customer satisfaction and achieve competitive advantage". The most important findings of the study
that technique process re-engineering is one of the techniques that focus on a radical change of
operations in order to achieve radical improvements in the performance of contemporary standards
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of quality, cost, service and speed. While the most important recommendations of the adoption of
the company's management for technique process re-engineering is to make substantial changes in
the company's departments so as to contribute to the improvement of its competitive position, and
the introduction of new production lines for the production of no sustainability batteries, and focus
on the performance of the function of the deployment of quality being systematically structured
approach depends on identifying and meeting the needs of customers and the fulfillment of their
requirements.
Keywords: Reengineering Technology, Cost reduction, Cost technique, Time - oriented
activities.

المقدمة ومنهجية البحث
أوآل :المقدمة
تشهد بيئة األعمال العديد من التطورات المتسارعة (التكنولوجية ،التصنيعية ،المعلوماتية ،األقتصادية .....وغيرها) التي
نجم عنها حدة المنافسة بين الشركات والتي تمثل التحدي األبرز أمام الشركات ،مما حدا بها الى أعتماد أساليب وتقنيات أدارية
حديثة تمكنها من مواجهة المنافسة والبقاء والمحافظة على موقعها في السوق لذا ظهرت تقنيات أدارة التكلفة ومنها (التكاليف على
أساس األنشطة ،في الوقت المحدد ،التكلفة المستهدفة ،سلسلة القيمة ،دورة حياة المنتج،اعادة هندسة العمليات ،وغيرها.
ثانيا ً  :منهجية البحث
 .1مشكلة البحث
ان التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة األعمال ومانجم عنها من زيادة حدة المنافسة نتيجة التغيرات في البيئة
الخارجية أدت الى عدم قدرة الشركات المحلية على المنافسة واكتساب الميزة التنافسية .ويمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل
اآلتي :هل أن اعتماد اعادة هندسة العمليات يسهم في تخفيض التكاليف وتحسين الجودة؟
 .2أهمية البحث
تتمثل أهمية البحث كونه يتناول مشكلة واقعية مهمة تعاني منها الشركات الصناعية العامة في العراق وبضمنها الشركة
العامة لصناعة البطاريات تتمثل بعدم قدرتها على المنافسة ناجمة عن عدة اسباب منها ،ارتفاع التكاليف واعتماد االساليب التقليدية
باالنتاج وضعف االهتمام بجودة المنتج ...
 .3أهداف البحث
يهدف البحث الى تطبيق اعادة هندسة العمليات باالستناد الى تقنية كلفوية معاصرة اخرى متمثلة بتقنية التكاليف على
اساس االنشطة الموجهة بالوقت ) )TD-ABCفي الشركة العامة لصناعة البطاريات .
 .4فرضية البحث
يستند البحث الى الفرضية االتية( :ان تطبيق تقنية إعادة هندسة العمليات يسهم في تخفيض التكاليف وتحسين جودة
المنتوج بما يسهم في تحقيق رضا الزبون وتحقيق الميزة التنافسية).
 .5الحدود المكانية والزمانية للبحث
ً
ً
أ .الحدود المكانية :تم اختيار الشركة العامة لصناعة البطاريات ميدانا عمليا للبحث لألسباب االتية :
 كونها من الشركات العراقية ولديها الخبرة المتراكمة في مجال عملها ولكنها االن تواجه منافسة شدديدة مدن المنتجدات
المنافسة .
 تواجدده الشددركة عدددة مشددكالت تتمثددل باعتمادهددا االسدداليب التقليديددة ،ضددخامة الرواتددب واالجددور ،ضددعف مسددتويات
االنتاج ،ارتفاع كلف االنتاج...وغيرها ،مما يشكل مجاال مالئما ً لتطبيق اعادة هندسة العمليات.
ب .الحدود الزمانية :حددت مدة البحث ببيانات عام  ،2014كونها االحدث والمتاحة للباحث الجراء البحث.
 .6مجتمع وعينة البحث
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يتمثل مجتمع البحث بالشدركة العامدة لصدناعة البطاريدات ،فدي حدين ان عيندة البحدث هدو أحدد معامدل الشدركة وهدو معمدل بابدل
الثاني.
 .7مصادر جمع البيانات والمعلومات
اعتمددد الباحث دان فددي جمددع البيانددات المتعلقددة بالجانددب النظددري علددى مجموعددة مددن المصددادر العربيددة واألجنبيددة تات الصددلة
بالموضوع قيدالبحث .أما في الجانب العملي فتم االعتماد علدى المعايشدة الميدانيدة للشدركة عمومدا ً ولمعمدل بابدل الثداني عيندة البحدث
خصوصا ً .

المبحث االول :إعادة هندسة العمليات  -مدخل تعريفي
كبير فدي إنجداع عمليدة التغييدر بالشدركات وإعدادة ترتيدب
أثر ٌ
تعد إعادة الهندسة (  ) Reengineeringأحدى التقنيات التي لها ٌ
أعمالها من خالل إحداث تغيير جذري في الشركة بهدف تحسين أدائها على جميع المستويات.
أوالً :نبذة تأريخية عن اعادة هندسة العمليات
تعود نشأة إعادة هندسة العمليات الى المدارس الفكرية في بداية القرن الثامن عشر ،عندما اقترع فردريك تايلور عام ()1860
بأن على المديرين أن يكونوا قادرين علدى اعتمداد إعدادة هندسدة العمليدات مدن خدالل إعدادة هندسدة االجدراءات بمدا يعظدم االنتاجيدة،
ولكن في تلك الحين لدم تكدن الشدركات تمتلدك التقنيدات التدي تمكنهدا مدن إعدادة تصدميم العمدل ،إت كدان مبددأ التخصدو هدو األسدلوب
األحدث لتحسين الكفاءة آنذاك ( .1)Sidikat & Ayanda, 2008 : 3أما في القرن التاسع عشر فقد تطدور مفهدوم إعدادة هندسدة
العمليات حيث اعتمدت الشركات على التنظيم والهيكلة سوية لتحقيق أكبر قددر ممكدن مدن الكفداءة ،ولكدن ومدع ازديداد حددة المنافسدة
تغيدرت االسدبقيات التنافسدية للتفدوق مدن الكفداءة الدى االبدداع ،والسدرعة ،والخدمدة والجدودة (.2 )Davis et. al., 2003: 171
ويعود أصل اعادة الهندسة الى حقل الهندسة الصناعية التي تعاملت مع أفضل تصداميم العمليدات ووضدع المعدايير بأسدتعمال دراسدة
الوقت والحركة وخرائط التدفق لفهم تعاقب االحداث وتدفق المواد في المصنع (. [3])Nahmais,1997:18
ثانياً :مفهوم إعادة هندسة العمليات
تناول الباحثون مفهوم إعادة هندسة العمليات مدن وجهدات نظدر عديددة فدي محاولدة لتحديدد معندى واضدى يسدهل علدى الشدركات
فهمه وتطبيقه،وكما مبين في الجدول.

بعض التعاريف لمفهوم اعادة هندسة العمليات.
جدول (:)1
ً
ت

الصفحة  /السنة  /الباحث

1

( 4) Parker , 1998 : 23

2

( اللوزي [5] ) 226 : 1999 ،

3

(6 )Hammer & champy ,2000 :1

التعريف
هي عملية استعمال األدوات والوسائل والتقنيات الحديثة وكيفية
االستفادة منها الحداث أفضل موائمة ممكنة لهذه األدوات
للوصول الى التغيير االستراتيجي .
االنتباه الجذري والجاد للفجوة التنظيمية بين الشركات فيما يتعلق
بمستويات األداء واالنتاج من خالل تطوير وتحديد أساليب العمل
بشكل يساعد على إحداث طفرة في األداء خالل مدة زمنية
محدودة .
إعادة التفكير األساسي ،وإعادة التصميم الجذري للعمليات،
لتحقيق تحسينات جذرية في معايير األداء المعاصرة تات
األهمية مثل الجودة ،الكلفة ،الخدمة ،السرعة.

المصدر :إعداد الباحثين استنادا ً الى المصادر المشار اليها .

وعلددى الددرغم مددن االخددتالف الواضددى فددي كددل تعريددف اال انهددا لددم تخددرج مددن االطددار العددام الددذي أورداه ( & Hammer
 .)champyومددن خددالل التعدداريف الددواردة يددرى الباحددث ان التعريددف األكثددر شدديوعا ً واعتمددادا ً هددو التعريددف الددذي أورده كددل مددن
( ) Hammer & champyحيث يتضمن هذا التعريف أربع كلمات تات داللة واضحة وهي:
 -1أساسي ( :)Fundamentalعند تطبيق إعادة الهندسة يتوجب طرع أسدئلة أساسدية عدن الشدركة وكيدف يدتم ادارتهدا مثدل :
(.7 ) Parys & Thijs , 2003 : 2
 لماتا نقوم بهذا العمل ؟
ً
 لماتا نتبع أسلوبا ً خاصا في أداء تلك العمل ؟
 -2جددذري ( :)Radicalإعددادة التصددميم الجددذري المقصددود بهددا التغييددر الشدامل ولدديا السددطحي أو البسدديط أي الددتخلو مددن
األساليب القديمة بشكل نهائي (  6) Hammer & champy , 2000 : 2حيث ان التغيير يؤدي الى خلق أفكدار جديددة
والدى تكنولوجيدا متطددورة .ولهدذا فاندده مدن الضددروري أن تقدوم الشددركة بتشدخيو الحاجددة الدى التغييددر وتدتفهم كيفيددة ادارة
العملية بفاعلية ( .[1]) Sidikat & Ayanda , 2008 : 4
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 -3نتدائج فائقدة ( :)Dramatic Resultإن إعدادة هندسدة العمليدات التخدتو بتحقيدق تحسدينات تدريجيدة بدل بتحقيدق
تحسينات كبيرة في أداء الشركة (.7)Parys & Thigs , 2003: 2
 -4العمليددات ( -: )Processesيمكددن تعريددف العمليددة بأنهددا مجموعددة مددن األنشددطة التددي تضددم واحدددا ً أو أكثددر مددن
المدخالت بما يسهم فدي تقدديم مخرجدات تات قيمدة للزبدون ( 8)Zehir et al ., 2008 : 1حيدث يركدز مددخل
إعادة الهندسة على عمليات الشركة ،وليا على الوظائف أو الهيكل التنظيمي (.9 )Olalla, 2000 : 2
ثالثا ً :خطوات تطبيق إعادة هندسة العمليات
يمكن اسدتعرا خطدوات اعدادة هندسدة العمليدات بمدا يدتالءم مدع حاجدات ومتطلبدات إعدادة الهندسدة فدي عيندة الدراسدة ووفدق
عملياتها وأنشطتها (( 11 )Chand,2015:2-4( ،10 )Martin,2014:3-5العوادي 12 )37-35 :2014،وهي:
 الخطوة األولى :تحديد رؤية وأهداف الشركة للقيام بالتغيير
يمكن أن تشمل أهداف بيان الرؤية تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج او زيادة كفاءتده بمدا ينسدجم مدع رؤيدة الشدركة ورسدالتها،
حيث تبدا اعادة الهندسة تقليديا ً عندما يدرك قائد التنظيم الحاجة للتغيير
 الخطوة الثانية :فهم وتحديد العمليات التي سيتم أعادة هندستها
من حيث المبدأ ينبغي تحديد كل العمليات الرئيسة في الشركة ،لكن هذا اليعني ان يتم اعداد هندسدة كدل العمليدات الرئيسدة فدي الوقدت
تاته.
 الخطوة الثالثة :انشاء فريق إعادة الهندسة
يؤدي فريق إعادة الهندسة المهمة الفعلية لتصدميم العمليدة وبمعرفدة طبيعدة المهمدة يتدألف عددد اعضداء الفريدق األساسدي مدن ()4-3
أعضاء يتم اختيارهم علًى اساس معرفتهم المباشرة بكل تفاصيل العملية.
 الخطوة الرابعة :تعريف وتحديد الزبائن
قبل تحديد متطلبات الزبدائن ينبغدي أن يكدون هنداك صدياغة لتلدك المتطلبدات مدن قبدل أعضداء فريدق أعدادة الهندسدة وفدق مدا يعدرف
بأسلوب العصف الذهني.
 الخطوة الخامسة :تحديد متطلبات الزبائن
بعد تعريف الزبائن وتصنيفهم بوضوع يمكن تحديد المتطلبدات المحدددة لكدل فئدة مدنهم ،وتمثدل البياندات المتدوفرة مدن أبحداث السدوق
مصدر المعلومات الهام لمتطلبات الزبائن.
 الخطوة السادسة :فهم العملية الحالية
ينبغي أن تشخو العمليات الحالية من أجل فهمها على وفق االفتراضات الحالية  .وينبغي تحديد مقاييا أداء العمليات الحالية.
 الخطوة السابعة :تصميم العملية الجديدة
يتطلب هذا األمر البدء من صفحة بيضاء .فالطبيعدة الخالقدة لالبدداع تجعدل األمدر غيدر روتيندي ،وعلدى القدائمين باعدادة الهندسدة أن
يستبعدوا القواعد الحالية واالجراءات المتبعة من أجل انشاء تصميم جديد للعملية .وتشمل خطوات تصميم العملية الجديدة االتي:
 تصميم بدائل بوساطة العصف الذهني ( ) Brainstorm
 تقويم احتمالية ومخاطر ومنافع البدائل التصميمية واختيار تصميم العملية األفضل.
 الخطوة الثامنة :التنفيذ والتحول
عند الحصول على البنية التحتية الالزمة تستطيع الشركة البدء بتنفيذ التحوالت في العملية.
 الخطوة التاسعة :المتابعة
عند التشغيل الفعلي للعمليات ينبغي متابعة وتقويم األداء  ،إت أن على االدارة العليا التأكد من أن الشكل الجديد للعمليدات ينفدذ بالشدكل
الذي خطط له.

المبحث الثاني :تقنية التكاليف على أساس االنشطة الموجهة بالوقت ((TD-ABC
بعد أن تم التطرق في المبحث السابق الى تقنية إعادة هندسة العمليات وتعريفها على انها إعادة تصميم جذري للعمليدات برمتهدا
التي تتم في الشركة بغية تحقيق تحسدينات هائلدة مدن خدالل تخفديض تكلفدة الصدنع للمندتج وتحسدين جودتده إت تهددف هدذه التقنيدة الدى
حذف األنشطة غير الضرورية والتركيز على األنشطة الضرورية ،سديتم تخصديو هدذا المبحدث ليتنداول تقنيدة التكلفدة علدى أسداس
االنشطة الموجهة بالوقت ،على اعتبار ان تحليل األنشطة في أي شركة يعد نقطة البداية وحجر األساس الذي تقام عليه هذه التقنية.
اوآل :تقنية ()TD-ABC
أشار ( )Kaplan & Andersonالى أن تقنية التكاليف على اساس االنشطة  ABCفشلت في تحديد تعقيدد العمليدات الفعليدة ،
فقاما بشكل أساسي بعكا مدخل التقنية عمليا ً باستعمال قاعددة النسدب  ، 20/80وتلدك بالقيدام مباشدرة بتقددير المدوارد المطلوبدة لكدل


سيتم اعتماد المختصر( )TD-ABCللداللة على هذه التقنية.
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صفقة ،منتج ،أو زبدون عوضدا ً عدن ربدط تكلفدة المدوارد باألنشدطة أوالً ،ثدم بالمنتجدات أو الزبدائن ( Thomson & Gurowka ,
.13 ) 2005 : 30
ثانياً :خطوات تطبيق ((TD-ABC
تتمثل باالتي ( 14 ) Bruggeman, 2005 : 10 ( :الشعراني.15 ) 118 – 119 : 2010 ،
 .1تقدير تكلفة وحدة الطاقة المتوافرة
تتم عن طريق تقدير الطاقة االنتاجية ،وتحديد المدوارد ،ففدي دائدرة الزبدائن مدثالً ،يدتم تحديدد المدوارد االتيدة :مدوظفي االسدتقبال
الدددذين يتلقدددون ويسدددتجيبون لطلبدددات الزبدددائن  .ومشدددرف مدددوظفي االسدددتقبال والمدددوارد المسددداعدة التدددي يحتاجونهدددا ألداء مهمددداتهم
(الحواسيب  ،االتصاالت ،واالثاث) والموارد من االقسام األخرى ( تكنولوجيا المعلومات ودائرة الموارد البشرية ) .ثم يقددر المحلدل
الطاقة العملية للموارد المتاحة (عادة تقدر بين  % 80و  %85من الطاقة النظرية) فاتا كان عامل أو آلة يستطيع العمل نظريدا ً لمددة
( )40ساعة في االسبوع ،فان الطاقة العملية تكون (  ) 32ساعة في االسبوع ،مما يسمى بنسبة (  ) % 20من الوقت للعامل النجاز
أمور شخصية مثل :االستراحات والوصول والمغادرة ،وبالنسبة الى اآلالت يسمى بنسدبة ( )% 20مدن الوقدت لالصدالع والصديانة.
حيث:
كلفة الوحدة = (تكلفة الطاقة المتوافرة  /الطاقة العملية للموارد المتاحة)
 .2تقدير وحدة الوقت:
اي تقدير الوقت الالزم إلنجاز النشاط .وهذه الخطوة بديل إلجراء المقابالت مع العاملين  .ويمكدن الحصدول علدى تقددير الوقدت
عن طريق المالحظة المباشر.
 .3تحديد معادالت الوقت
بعد الحصول على التقديرات الزمنية من الخطوة الثانيدة يمكدن كتابدة معادلدة الوقدت لمندتج معدين ،وهدي تسداوي مجمدوع أوقدات
األنشطة الالزمة النتاج هذا المنتج أو هذه الخدمة ويمكن اضافة أوقات األنشدطة الخاصدة التدي تتطلبهدا الطلبدات المعقددة أو الطلبدات
تات الطابع الخاص ،ويمكن تعديلها بسهولة من خالل اضافة االوقات الخاصة باألنشطة الجديدة وإزالة األوقدات الخاصدة باألنشدطة
الملغاة ،فمن خالل معادلة الوقت يتم حسداب الوقدت الدالزم للعمليدة ،ثدم يضدرب بتكلفدة الوحددة للحصدول علدى تكلفدة المندتج .وتكدون
الصيغة العامة لمعادلة الوقت كاالتي.16 (Kaplan & Andrson , 2004 : 9) :
tj,k=B0+B1.X1+B2X2+B3X3+….+Bn.Xn

حيث ان:
 = tj,kالوقت الالزم النجاز الحدث  kفي النشاط j
 = B0المقدار الثابت من وقت النشاط  jالمتلقي لخصائو الحدث k
 = B1الوقت المستنفد لوحدة من محرك الوقت االول
 = X1محرك الوقت للنشاط االول = X2 ،محرك الوقت للنشاط الثاني.
 = Xnمحرك الوقت n
 = Nعدد محركات الوقت المطلوب التي تحدد الوقت المطلوب النجاز النشاط j
ويتم احتساب تكلفة النشاط عن طريق المعادلة االتية :
تكلفة كل حدث  kللنشاط ci.tj,k = j
حيث ان :
 = tj,kالوقت المستهلك للعملية  kفي النشاط j
 = ciوحدة تكلفة الوقت (بالدقيقة ) الخاصة بمجموعة الموارد i
ويتم تجميع تكاليف االنشطة للحصول على تكلفة موضوع القياس عن طريق المعادلة االتية :
𝑖
𝑚∑ ∑𝑛𝑖=1
التكلفة الكلية لموضوع القياس = 𝑖𝑐 𝑗𝑘𝑡 𝑗=1 ∑𝑘=1
حيث ان :
 = ciوحدة تكلفة الوقت (بالدقيقة ) الخاص بمجموعة الموارد i
 =tkjالوقت المستنفد للعملية  kفي النشاط j
 = nعدد مجمعات الموارد = m ،عدد االنشطة
 =1عدد االحداث داخل النشاط j

 .4محركات الوقت المضاعفة
إن أحد المميزات األساسية لتقنية  TD-ABCهو القدرة على استخدام محركات زمن مختلفة وإدخالهدا فدي معادلدة زمدن تكلفدة
نشاط
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التعرف على مجموعات مختلفة من الموارد التي تؤدي االنشطة .
تقدير تكلفة كل مجموعة من الموارد.
تحديد الوقتت المقتدر لكتل حتد متن النشتا فتي القستم المعنتي علتى استاس محركتات الوقتت المختلفتة متن خت ل تطبيتق
معادالت الوقت.
حساب التكلفة لكل حد من خ ل ضرب متوسط تكلفة وحدة الوقت لمجموعة الموارد في الوقت المقدر لذلك الحد .

ثالثا ً :مزايا تطبيق تقنية ( : ) TD- ABC
ان تطبيق تقنية ( )TD-ABCيحقق المزايا اآلتية( :ابو غبن.18 )56 :2013 ،
 .1تخفيض عدد األنشطة المستخدمة.
ً
 .2تقدم تقنية (  ) TD- ABCتقديرا أكثر دقة للتكلفة من تقنية (  ) ABCحيث يعتمد الفحو العملي للزمن المطلوب
للتشغيل وبيانات العمليات بصرف النظر عن الزمن الذي يستغرقه أو يستنفذه الموظفون للقيام بأعمالهم.
 .3سهولة التطوير والدقة في تقدير التكلفة والعمليات المختلفة.

المبحث الثالث :تطبيق تقنية إعادة هندسة العمليات في معمل بابل الثاني
لغر تحقيق تغييرات جوهرية سيتم تطبيق إعادة هندسة العمليات على منتج البطارية السائلة القياسية في معمل بابل الثاني
كعينة للدراسة بهدف تخفيض التكاليف وتحسين الجودة للمنتج وتقليو الوقت الالزم ألداء األنشطة بما يحقق أهداف الشركة عموما ً
والمعمل خصوصا ً.
اوالً :تحديد الحاجة للقيام بتغييرات جوهرية
إن تطبيق إعادة هندسة العمليات يشترط أن تكون هنالك حاجة ورغبة للشركة للقيام بتغييرات جذرية في عملياتها لتحقيق
الهدف المنشود وهو منافسة المنتجات األجنبية وتحقيق رضا الزبون
ثانيا :تحديد العمليات التي سيتم إعادة هندستها
بعد أن أدرك الموظفين في الشركة الحاجة للتغيير يتم تنظيم العمليات الرئيسية واللوجستية بما يخدم رغبات الزبائن وكاألتي:
 )1العمليات الرئيسة :وتتألف من العمليات االتية:
أ .لحصول على معلومات عن الزبائن الحاليين والمرتقبين وما هي المواصفات المرغوبة من قبلهم ودراسة األسواق
التي تعمل بها الشركة.
ب .تحديد متطلبات الشركة من المواد األولية المشتراة ومكونات األجزاء الخاصة بتصنيع البطارية من المجهزين
وتخزينها.
ج .تغيير االنتاج النمطي :حيث تهدف هذه العملية الى تغيير االنتاج النمطي (البطارية السائلة) الى انتاج منتج جديد
(البطارية عديمة األدامة) بما يتناغم ومتطلبات السوق .
د .تسويق المنتجات وبيعها :تتناغم عملية التسويق والبيع مع العمليات الرئيسة األخرى في تعزيز ماتهدف اليه الشركة
في تحقيق مزايا تنافسية.
 )2العمليات اللوجستية (المساندة):
أ .الموارد البشرية :تهتم هذه العملية بتطوير مهارات األفراد وتحفيزهم لتحقيق مستويات عالية من األداء بما يضمن
تحقيق االهداف االستراتيجية للشركة.
ب .توفير الموارد :تهتم هذه العملية بتأمين احتياجات العملية االنتاجية كافة من دون االقتصار على المواد االولية.
ج .التطوير التكنولوجي :وتشمل هذه العملية أنشطة الدراسة والتطوير المتعلقة بتحسين المنتج.
ثالثا :تشكيل الفريق المسؤول عن إعادة الهندسة
ان اختيار الفريق المسؤول عن تنفيذ مشروع إعادة الهندسة يعد حجر األساس لنجاع هذا المشروع حيث يقع على عاتق هؤالء
المسؤولين تنفيذ خطوات التغيير ومتابعة النتائج ومن خالل المعايشة الميدانية في المعمل وتوضيى اهمية تشكيل فريق عمل
وبالتشاور مع المسؤولين في المعمل فأن الفريق يتكون من:
 -1قائد العملية ( ( )leaderالمعاون الفني للمدير العام) :وهو الشخو الذي يمتلك الصالحيات التي تمكنه من قيادة وتوجيه
كافة أفراد العملية الخاضعة إلعادة الهندسة .
 -2صاحب العملية (( )Process ownerمدير معمل بابل الثاني) :يتمثل دور صاحب العملية في توجيه عملية إعادة
الهندسة بكامل تفاصيلها وفي جميع أقسام المعمل وصوالً لقسم االنتاج .
 -3الفريق الذي يتولى إعادة الهندسة ( :)Reengineering Teamيستلزم تطبيق إعادة هندسة العمليات وجود فريق متعدد
االختصاصات نتيجة الختالف العمليات،
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رابعا ً :تحديد متطلبات الزبائن وتقييم الوضع التنافسي :
لغر تحقيق متطلبات الزبائن ينبغي أن تحدد الشركة تلك المتطلبات ليكون بمقدورها تصنيع منتج يضاهي جودة المنتجات
المنافسة ،كذلك تقييم خصائو المنتجات المنافسة وفق منظور الزبون. .

المبحث الرابع :تطبيق تقنية  TD-ABCفي معمل بابل الثاني عينة البحث
سيتم تطبيق تقنية ( )TD-ABCفي عينة البحث (معمل بابل الثاني) للتعرف على مدى إمكانية تطبيق هذه التقنية ومدى
االستفادة الممكنة نتيجة هذا التطبيق حيث اعتمد الباحثان على الزيارات الميدانية والمعايشة اليومية والمالحظة المباشرة لطبيعة
األعمال في معمل بابل الثاني ومتابعة خطوات تصنيع البطارية وحساب وتسجيل الوقت الذي تستغرقه عملية التصنيع وحساب
الوقت العملي للمراكز االدارية والخدمية وتكلفة الدقيقة لكل موظف .حيث سيتم اتباع مجموعة من الخطوات لتطبيق تقنية (TD-
 )ABCوكاآلتي:
 .1تحديد قائمة األنشطة تات العالقة بمنتج البطاريات.
 .2تجميع األنشطة وتحديد الوقت الالزم لكل منها في مجمعات تكلفة.
 .3وضع معادالت الوقت.
 .4فصل التكاليف وقياس تكلفة الدقيقة للموظف.
 .5تحديد تكاليف المراكز الخدمية واالدارية.
 .6اعادة صياغة معادالت الوقت واضافة تكلفة الدقيقة للموظف.
 .1تحديد قائمة باألنشطة ذات الع قة بمنتج البطاريات
يمكن وضع قائمة باألنشطة المتعلقة بمنتج البطاريات مع بيان مسؤولية كل موظف عن النشاط الذي يقوم به .
جدول ( :)2قائمة باألنشطة المؤداة والمرتبطة بنشا الصب
الموظف المسؤول

النشــــــا

رقم
طلب مواد أولية
1
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
2
التأكد من الطلب لصرف المواد األولية
3
تنظيم مستند صرف المواد األولية
4
توقيع المستند من المخازن
5
استالم المواد األولية
6
نقل المواد األولية للقسم
7
فتى وغلق قالب الصب
8
رش قالب الصب وتنظيفه
9
 10اضافة معدن األنتموني الى منصهر الرصاص
 11ارسال المشبكات المنجزة الى قسم اللبخ
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

مدير قسم الصب
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم الصب (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم
عامل الصب
عامل الصب
عامل الصب
عامل خدمات النقل

جدول ( :)3قائمة باألنشطة المؤداة والمرتبطة بنشا اللبخ واألوكسايد
النشــــــا

رقم
طلب مواد أولية
1
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
2
التأكد من الطلب لصرف المواد األولية
3
تنظيم مستند صرف المواد األولية
4
توقيع المستند من المخازن
5
استالم المواد األولية
6
نقل المواد األولية للقسم
7
تهيئة الرصاص النقي لتحويله الى باودر
8
تحويل الباودر الى عجينة
9
إكساء المشبكات بالعجينة الخاصة بها
10
إرسال المشبكات الى غرف التعمير لكي تصبى جاهزة للشحن والتقطيع
11
الصيانة
12
إرسال المشبكات المنجزة الى قسم الشحن والتقطيع
13
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة
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الموظف المسؤول
مدير قسم اللبخ واألوكسايد
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم اللبخ واألوكسايد (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم
 4عمال
 2عامل
عامل إكساء العجينة
 2عامل
عامل الصيانة
عامل خدمات النقل
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جدول ( :)4قائمة باألنشطة المؤداة والمرتبطة بنشا الشحن والتقطيع
الموظف المسؤول
مدير قسم الشحن والتقطيع
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم الشحن والتقطيع (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم
 6عمال للشحن
 2عامل لترتيب األلواع
 2عامل تقطيع
عامل الصيانة
عامل خدمات النقل

النشــــــا

رقم
طلب مواد أولية
1
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
2
التأكد من الطلب لصرف المواد األولية
3
تنظيم مستند صرف المواد األولية
4
توقيع المستند من المخازن
5
استالم المواد األولية
6
نقل المواد األولية للقسم
7
وضع األلواع المنتجة في قسم اللبخ في دوائر الشحن
8
ترتيب األلواع حسب نوعها (موجبة ،سالبة )
9
تقطيع األلواع
10
الصيانة
11
إرسال األلواع المنجزة الى قسم التجميع
12
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

جدول ( :)5قائمة باألنشطة المؤداة والمرتبطة بنشا الب ستك
الموظف المسؤول

النشــــــا

رقم
طلب مواد أولية
1
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
2
التأكد من الطلب لصرف المواد األولية
3
تنظيم مستند صرف المواد األولية
4
توقيع المستند من المخازن
5
استالم المواد األولية
6
نقل المواد األولية للقسم
7
تصنيع صندوق البالستك
8
تصنيع غطاء للصندوق
9
تصنيع سدادة للصندوق
10
تصنيع مقبض للصندوق
11
الصيانة
12
إرسال الصناديق المنجزة الى قسم التجميع
13
المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة.

مدير قسم البالستك
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم البالستك (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم
عامل صناعة الصناديق
عامل صناعة األغطية البالستيكية
عامل صناعة سدادات الصندوق
عامل صناعة مقابض الصندوق
عامل الصيانة
عامل خدمات النقل

جدول ( :)6قائمة باألنشطة المؤداة والمرتبطة بنشا األقطاب والمواص ت والحلقات
الموظف المسؤول
النشــــــا
رقم
مدير قسم األقطاب والمواصالت والحلقات
طلب مواد أولية
1
معاون مدير التخطيط
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
2
موظف التخطيط
التأكد من الطلب لصرف المواد األولية
3
موظف التخطيط
تنظيم مستند صرف المواد األولية
4
أمين المخزن
توقيع المستند من المخازن
5
مخول قسم األقطاب والمواصالت والحلقات (معاون مدير القسم )
استالم المواد األولية
6
عمال نقل المواد األولية في القسم .
نقل المواد األولية للقسم
7
عامل صب األقطاب
تهيئة القالب الخاص بصب األقطاب
8
عامل صب األقطاب
صب الرصاص السبائكي
9
عامل صب األقطاب
فتى قالب الصب
10
عامل تهذيب المنتج
تهذيب المنتج
11
عامل صب الموصالت
تهيئة القالب الخاص بالموصالت
12
عامل صب الموصالت
صب الموصالت
13
عامل صب الموصالت
فتى قالب الصب
14
عامل صب الحلقات
تهيئة قالب الحلقات
15
عامل صب الحلقات
صب الحلقات
16
عامل صب الحلقات
فتى قالب الصب
17
عامل الصيانة
الصيانة
18
إرسال األقطاب والموصالت والحلقات المنجزة الى قسم عامل خدمات النقل
19
التجميع
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة
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جدول ( :)7قائمة باألنشطة المؤداة والمرتبطة بنشا التجميع
النشــــــا
رقم
طلب المواد المصنعة في األقسام األخرى
1
استالم األلواع السالبة والموجبة من قسم الشحن
2
استالم الصناديق واألغطية البالستيكية من قسم البالستك
3
استالم المساطر والسدادات من قسم البالستك
4
عمل خاليا البطارية
5
وضع الخاليا في صندوق البطارية والعوازل الظرفية وكبا السدادات
6
الفحو النظري للبطارية
7
الفحو على جهاز فحو لمعرفة صالحية البطارية وتشخيو موقع الخلل إن وجد
8
تحويل البطارية الى ماكنة لحام
9
عمل اللحام الحراري لغطاء الصندوق ولحام األقطاب
10
الفحو النهائي للبطارية
11
الصيانة
12
إرسال البطاريات الصالحة الى المخازن
13
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

الموظف المسؤول
مدير قسم التجميع
مخول قسم التجميع (معاون مدير القسم)
مخول قسم التجميع
مخول قسم التجميع
عامل التجميع
عامل التجميع
عامل فحو
عامل فحو
عامل لحام
عامل لحام
عامل فحو
عامل الصيانة
عامل خدمات النقل

 .2تجميع األنشطة وتحديد الوقت ال مزم لكل منها في مجمعات تكلفة
يتم في هذه الخطوة تجميع األنشطة في قائمة مراكز تكلفة لكل مركز انتاجي وتحديد الزمن الالزم ألداء كل نشاط مع األخذ
بنظر االعتبار التسلسل الزمني لتنفيذ هذه األنشطة كما موضى في الجداول ( )13،12،11،10،8،9على التوالي .
أ .نشا الصب:
يبين الجدول ( )8دمج األنشطة التي يؤديها موظف واحد ،والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة الصب.
جدول ( :)8مركز تكلفة النشا المتعلق بنشا الصب والوقت ال مزم في العمل
مركز تكلفة النشا

األنشطة المدمجة
1
2
4-3
5
6
7

طلب مواد أولية
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
التأكد من الطلب وتنظيم مستند صرف المواد األولية
توقيع المستند من المخازن
استالم المواد األولية
نقل المواد األولية للقسم
فتى وغلق قالب الصب ورشه وتنظيفه وإضافة معدن
10-9-8
االنتموني الى منصهر الرصاص
11
ارسال المشبكات المنجزة الى قسم اللبخ
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

الموظف المسؤول
مدير قسم الصب
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم الصب (معاون مدير القسم
عمال نقل المواد األولية في القسم

الوقت (بالدقائق)
20
38
42
25
45
10

عامل الصب

48

عامل خدمات النقل

10

ب .نشا اللبخ واألوكسايد:
ويبين الجدول ( )9دمج األنشطة التي يؤديها موظف واحد  ،والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة اللبخ واألوكسايد.
جدول ( :)9مركز تكلفة النشا المتعلق بنشا اللبخ واألوكسايد والوقت ال مزم في العمل
مركز تكلفة النشا
طلب مواد أولية
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
لتأكد من الطلب وتنظيم مستند صرف المواد األولية
توقيع المستند من المخازن
استالم المواد األولية
نقل المواد األولية للقسم
تهيئة الرصاص النقي وتحويله الى عجينة
إكساء المشبكات بالعجينة
إرسال المشبكات الى غرف التعمير لكي تصبى جاهزة
للشحن والتقطيع
الصيانة
إرسال المشبكات المنجزة الى قسم الشحن والتقطيع
المصدر:اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

األنشطة المدمجة
1
2
4-3
5

الموظف المسؤول
مدير قسم اللبخ واألوكسايد
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم اللبخ واألوكسايد (معاون
مدير القسم )
عمال نقل المواد األولية في القسم
 ( 6عمال )
عامل إكساء العجينة

10
60
20

11

عامل غرف التعمير

15

12
13

عامل الصيانة
عامل خدمات النقل

14
7

6
7
9-8
10
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ج .نشا الشحن والتقطيع :
ويبين الجدول ( )10دمج األنشطة التي يؤديها موظف واحد ،والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة الشحن والتقطيع.
جدول ( :)10مركز تكلفة النشا المتعلق بنشا الشحن والتقطيع والوقت ال مزم في العمل
مركز تكلفة النشا

األنشطة المدمجة
1
2

طلب مواد أولية
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
لتأكد من الطلب وتنظيم مستند صرف المواد
4-3
األولية
5
توقيع المستند من المخازن
6
استالم المواد األولية
7
نقل المواد األولية للقسم
وضع األلواع في دوائر شحن وترتيبها حسب
9-8
نوعها (موجبة ،سالبة )
10
تقطيع األلواع
11
الصيانة
12
إرسال األلواع المنجزة الى قسم التجميع
المصدر:اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة.

الموظف المسؤول
مدير قسم الشحن والتقطيع
معاون مدير التخطيط

الوقت (بالدقائق)
20
38

موظف التخطيط

42

أمين المخزن
مخول قسم الشحن والتقطيع (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم

25
45
10

 8عمال لوضع وترتيب األلواع

80

 2عامل تقطيع
عامل صيانة
عامل خدمات النقل

91
12
15

د .نشا الب ستك:
يبين الجدول ( )11دمج األنشطة التي يؤديها موظف واحد ،والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة البالستك .
جدول ( :)11مركز تكلفة النشا المتعلق بنشا الب ستك والوقت ال مزم في العمل
مركز تكلفة النشا
طلب مواد أولية
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
لتأكد من الطلب وتنظيم مستند صرف المواد األولية
توقيع المستند من المخازن
استالم المواد األولية
نقل المواد األولية للقسم
تصنيع صندوق البالستك
تصنيع غطاء الصندوق
تصنيع سدادة للصندوق

األنشطة المدمجة
1
2
4-3
5
6
7
8
9
10

الموظف المسؤول
مدير قسم البالستك
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم البالستك (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم
عامل صناعة الصناديق
عامل صناعة األغطية البالستيكية
عامل صناعة السدادات للصندوق

تصنيع مقبض للصندوق

11

عامل صناعة مقابض الصندوق

الصيانة
إرسال الصناديق المنجزة الى قسم التجميع
المصدر:اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

12
13

عامل الصيانة
عامل خدمات النقل

الوقت (بالدقائق)
20
38
42
25
45
10
2,5
0,45
0,11
0,40
16
15

ه .نشا األقطاب والموص ت والحلقات:
يبين الجدول ( )12دمج األنشطة التي يؤديها موظف واحد ،والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة األقطاب والموصالت
والحلقات.
جدول ( :)12مركز تكلفة النشا المتعلق بنشا األقطاب والموص ت والحلقات والوقت ال مزم في العمل
مركز تكلفة النشا
طلب مواد أولية
السيطرة على الخزين لمعرفة الرصيد
التأكد من الطلب وتنظيم مستند صرف المواد األولية
توقيع المستند من المخازن

األنشطة المدمجة

الموظف المسؤول
مدير قسم األقطاب والموصالت
والحلقات
معاون مدير التخطيط
موظف التخطيط
أمين المخزن
مخول قسم األقطاب والموصالت
والحلقات (معاون مدير القسم)
عمال نقل المواد األولية في القسم

10

10-9-8

عامل صب األقطاب

5

11

عامل تهذيب المنتج

32

1
2
4-3
5

استالم المواد األولية

6

نقل المواد األولية للقسم
تهيئة قالب الصب وغلقه والبدء بصهر الرصاص
السبائكي وفتى قالب الصب
تهذيب المنتج

7
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الوقت (بالدقائق)
20
38
42
25
45
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تهيئة القالب الخاص بصب الموصالت وصب
الموصالت وفتى قالب الصب
تهيئة القالب الخاص بالحلقات وصب الحلقات وفتى
قالب الصب
الصيانة
إرسال األقطاب والموصالت والحلقات المنجزة الى
قسم التجميع
المصدر:اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة
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14-13-12

عامل صب الموصالت

5

17-16-15

عامل صب الحلقات

3

18

عامل الصيانة

9

19

عامل خدمات النقل

15

و .نشا التجميع :
يبين الجدول ( )13دمج األنشطة التي يؤديها موظف واحد والوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط من أنشطة التجميع .
جدول ( :)13مركز تكلفة النشا المتعلق بنشا التجميع والوقت ال مزم في العمل
مركز تكلفة النشا
طلب المواد المصنعة في األقسام األخرى.
استالم األلواع السالبة والموجبة من قسم الشحن
والصناديق واألغطية البالستيكية والمساطر والسدادات
من قسم البالستك.
عمل خاليا البطارية ووضع العوازل الظرفية في
صندوق البطارية وكبا السدادات.
فحو البطارية نظريا ً وعلى جهاز فحو.
تحويل البطارية الى ماكنة لحام وإتمام اللحام الحراري
للصندوق وأقطاب البطارية.
الفحو النهائي للبطارية
صيانة المكائن
إرسال البطاريات الصالحة الى المخازن
المصدر:اعداد الباحثين باالعتماد على الم حظة المباشرة

األنشطة المدمجة
1

الموظف المسؤول
مدير قسم التجميع

الوقت (بالدقائق)
20

4-3-2

مخول قسم التجميع

60

6-5

عامل التجميع

45

8-7

عامل فحو ( سيطرة نوعية )

1

10-9

عامل لحام

4

11
12
13

عامل فحو ( سيطرة نوعية )
عامل الصيانة
عامل خدمات النقل

1
6
25

 .3وضع معادالت الوقت
أ .معادالت الوقت الخاصة بقسم الصب = 10 + 38 + 20 + 170
حيث إن:
 = 170تمثل مجموع وقت االنشطة ( )10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3وهي مجموع الوقت المنجز للموظفين إلتمام عملية الصب.
 = 20تمثل النشاط رقم ( )1وهو مجموع الوقت المنجز لمدير قسم الصب في إتمام عملية الصب.
 = 38تمثل النشاط رقم ( )2وهو مجموع الوقت المنجز لمعاون مدير التخطيط إلنجاز عملية الصب.
 = 10تمثل النشاط رقم ( ) 11وهو مجموع الوقت المنجز لموظف خدمات النقل النجاز عملية نقل المشبكات الى قسم اللبخ
واالوكسايد.
ب .معادالت الوقت الخاصة بقسم اللبخ واالوكسايد = 7 + 14 + 38 + 20 + 217
حيث إن :
 = 217تمثل مجموع وقت االنشطة ()11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
وهي مجموع الوقت المنجز للموظفين إلتمام عملية لبخ المشبكات .
 = 20تمثل النشاط رقم ( )1وهو مجموع الوقت المنجز لمدير قسم اللبخ واالوكسايد في اتمام العمل.
 = 38تمثل النشاط رقم ( )2وهو مجموع الوقت المنجز لمعاون مدير التخطيط إلنجاز العملية.
 = 14تمثل النشاط رقم ( )12وهو مجموع الوقت المنجز لعامل الصيانة.
 = 7تمثل النشاط رقم ( )13وهو مجموع الوقت المنجز لموظف خدمات النقل إلنجاز عملية نقل المشبكات الملبوخة الى قسم
الشحن والتقطيع.
ج .معادالت الوقت الخاصة بقسم الشحن والتقطيع = 15 + 12 + 38 + 20 + 293
حيث إن :
 = 293تمثل مجموع وقت االنشطة ()10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
 = 20تمثل النشاط رقم ( )1وهو مجموع الوقت المنجز لمدير قسم الشحن والتقطيع في إتمام العملية.
 = 38تمثل النشاط رقم ( )2وهو الوقت المنجز لمعاون مدير التخطيط إلنجاز العملية.
 = 12تمثل النشاط رقم ( )11وهو مجموع الوقت المنجز لعامل الصيانة.
 = 15تمثل النشاط رقم ( )12وهو مجموع الوقت المنجز لموظف خدمات النقل في إرسال األلواع المنجزة الى قسم التجميع.
د .معادالت الوقت الخاصة بقسم البالستك = 15 + 16 + 38 + 20 + 125,46
حيث إن :
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 = 125,46تمثل مجموع وقت األنشطة ()11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
 = 20تمثل النشاط رقم ( )1وهو مجموع الوقت المنجز لمدير قسم البالستك في إتمام العملية
 = 38تمثل النشاط رقم ( )2وهو مجموع الوقت المنجز لمدير التخطيط إلنجاز العمل
 = 16تمثل النشاط رقم ( )12وهو مجموع الوقت المنجز لعامل الصيانة
 = 15تمثل النشاط رقم ( )13وهو مجموع الوقت المنجز لموظف خدمات النقل لنقل الصناديق البالستيكية الى قسم التجميع .
ه .معادالت الوقت الخاصة بقسم األقطاب والموصالت والحلقات = 15 + 9 + 38 + 20 + 167
حيث إن:
 =167تمثل مجموع وقت األنشطة () 14،15،16،17، 10،11،12،13، 9، 8، 7، 3،4،5،6
 = 20تمثل النشاط رقم ( )1وهو مجموع الوقت المنجز لمدير قسم األقطاب والموصالت والحلقات في إتمام العمل.
 = 38تمثل النشاط رقم (  ) 2وهو مجموع الوقت المنجز لمعاون مدير التخطيط إلنجاز العملية.
 = 9تمثل النشاط رقم (  ) 18وهو مجموع الوقت المنجز لعامل الصيانة.
 = 15تمثل النشاط رقم ( )19وهو مجموع الوقت المنجز لموظف خدمات النقل النجاز عملية نقل األقطاب والموصالت والحلقات
الى قسم التجميع.
و .معادالت الوقت الخاصة بقسم التجميع = 25 + 6 + 111
حيث إن:
 = 111تمثل مجموع وقت االنشطة ( )11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2وهي مجموع الوقت المنجز للموظفين في تجميع أجزاء
البطارية
 = 6تمثل النشاط رقم ( )12وهو مجموع الوقت المنجز لعامل الصيانة
 = 25تمل النشاط رقم ( )13وهو مجموع الوقت المنجز لموظف خدمات النقل إلنجاز عملية نقل البطاريات الصالحة الى المخازن.
جدول ( :)14تكاليف قسم الصب وقياس وقت وتكلفة كل موظف
التفاصيل

التكاليف اإلجمالية
10263000
277576424
199851050
59439
487749913
-

التكلفة المباشرة لمدير
القسم
10263000
10263000
855250
154
9240
7392
115,699

راتب مدير القسم
رواتب الموظفين
التكاليف الصناعية غير المباشرة
االندثار السنوي
االجمالي (السنوي)
اإلجمالي (الشهري) ()1
عدد الموظفين
عدد ساعات العمل (شهريا ً )
عدد الدقائق (شهريا ً)
 %80من الطاقة العملية ()2
تكلفة ( )3دينار /دقيقة
الجدول :اعداد الباحثين
* ( 40موظف ×  7ساعات عمل يومي ×  22يوم بالشهر بعد استبعاد العطل)
** تم تقسيم الموارد على الطاقة العملية ( ) 2 ÷ 1 = 3
*** الراتب السنوي للموظف.

التكلفة المباشرة
للموظفين
***
6939410
6939410
578284
154
9240
7392
78,231

التكلفة غير
المباشرة
199851050
59439
199910489
16659207
40
* 6160
369600
295680
**56,342

 .4فصل التكاليف وقياس وقت وتكلفة كل موظف:
يتم في هذه الخطوة فصل التكاليف الى مباشرة وغير مباشرة في كل قسم الحتساب تكلفة كل موظف أو مدير قسم بشكل
أكثر موضوعية للحصول على التكلفة بشكل إجمالي .
أ .قسم صب المشبكات :تتمثل التكاليف المباشرة في قسم الصب برواتب الموظفين أما التكاليف غير المباشرة فتشمل االندثارات
واالطفاءات والمصاريف االدارية والجدول (  )15يوضى تلك
جمع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لموظف القسم
جمع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمدير القسم
كلفة الوقت المنجز لموظف قسم الصب =134,573=56,342+78,231
كلفة الوقت المنجز لمدير قسم الصب =172,041=56,342+115,699
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ب .قسم اللبخ واألوكسايد
جدول ( :)15تكاليف قسم اللبخ واألوكسايد وقياس وقت وتكلفة كل موظف
التفاصيل

التكاليف االجمالية

راتب مدير القسم
رواتب الموظفين
التكاليف الصناعية غير المباشرة
االندثار السنوي
االجمالي ( السنوي )
االجمالي ( الشهري ) ()1
عدد الموظفين
عدد ساعات العمل (شهريا)
عدد الدقائق ( شهريا ً )
(  ) %80من الطاقة العملية ()2
تكلفة الدقيقة الواحدة () 2÷1 ( = 3 )3
الجدول :اعداد الباحثين.

9895000
298,385,575
127314346
47631
345642552
-

التكلفة المباشرة
لمدير القسم

9895000
9895000
824583
154
9240
7392
111,550

التكلفة المباشرة
للموظفين

5629916
5629916
469156
154
9240
7392
63,468

التكلفة غير
المباشرة
127314346
47631
127361977
10613498
53

8162
489720
391776
27

جمع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لموظف القسم
جمع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمدير القسم
كلفة الوقت المنجز لموظف قسم اللبخ واالوكسايد=90,468=27+63,468
كلفة الوقت المنجز لمدير قسم اللبخ واالوكسايد=138,55=27+111,550
ج .قسم الشحن والتقطيع:
جدول ( :)16تكاليف قسم الشحن والتقطيع وقياس وقت وتكلفة كل موظف
التفاصيل
راتب مدير القسم
رواتب الموظفين
التكاليف الصناعية غير المباشرة
االندثار السنوي
االجمالي ( السنوي )
االجمالي ( الشهري ) ()1
عدد الموظفين
عدد ساعات العمل (شهريا)
عدد الدقائق ( شهريا ً )
(  ) %80من الطاقة العملية ()2
تكلفة الدقيقة الواحدة ()3
) 2÷1 ( = 3
الجدول :اعداد الباحثين

التكاليف االجمالية
9823000
409403599
318033088
1358181
738617868
-

التكلفة المباشرة
لمدير القسم

9823000
9823000
818583
154
9240
7392

التكلفة المباشرة
للموظفين

7873146
7873146
656095
154
9240
7392

318033088
1358181
319391269
26615939
52

8008
480480
384384

110,739

88,757

69,243

-

جمع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لموظف القسم.
جمع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمدير القسم.
كلفة الوقت المنجز لموظف قسم الشحن والتقطيع=158=69,243+88,757
كلفة الوقت المنجز لمدير قسم الشحن والتقطيع=179,982=69,243+110,739

 الراتب السنوي لمدير القسم
 الراتب السنوي للموظف
 53موظف ×  7ساعات عمل يومي ×  22يوم بالشهر بعد استبعاد العطل
 الراتب السنوي لمدير القسم
 الراتب السنوي للموظف
 52 موظف ×  7ساعات عمل يومي ×  22يوم بالشهر بعد استبعاد العطل
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د .قسم الب ستك:
جدول ( :)17تكاليف قسم الب ستك وقياس وقت وتكلفة كل موظف
التفاصيل
راتب مدير القسم
رواتب الموظفين
التكاليف الصناعية غير
المباشرة
االندثار السنوي
االجمالي (السنوي)
االجمالي (الشهري) ()1
عدد الموظفين
عدد ساعات العمل ( شهريا)
عدد الدقائق (شهريا ً )
( )%80من الطاقة العملية ()2
تكلفة الدقيقة الواحدة ()3
) 2÷1 ( = 3

التكاليف االجمالية
10298000
363564818

التكلفة المباشرة لمدير القسم
10298000
-

التكلفة المباشرة للموظفين
8079218

التكلفة غير المباشرة
-

350726094

-

-

00726094

24183
724613095
-

10298000
858166
154
9240
7392

8079218
673268
154
9240
7392

24183
350750277
29229189
45
6930
415800
332640

-

116

91

87,870

الجدول :اعداد الباحثين

جمع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لموظف القسم.
جمع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمدير القسم.
كلفة الوقت المنجز لموظف قسم البالستك=178,87=87,870+91
كلفة الوقت المنجز لمدير قسم البالستك=203,87=87,870+116
ه .قسم األقطاب والموص ت والحلقات:
جدول ( :)18تكاليف قسم األقطاب والموص ت والحلقات وقياس وقت وتكلفة كل موظف
التفاصيل

التكاليف االجمالية

راتب مدير القسم
رواتب الموظفين
التكاليف الصناعية غير المباشرة
االندثار السنوي
االجمالي (السنوي)
االجمالي (الشهري) ()1
عدد الموظفين
عدد ساعات العمل ( شهريا )
عدد الدقائق (شهريا ً )
( )%80من الطاقة العملية ()2
تكلفة الدقيقة الواحدة ()3
) 2÷1 ( = 3
الجدول :اعداد الباحثين

9856000
110556693
126707388
4110
247124191
-

التكلفة المباشرة لمدير
القسم
9856000
9856000
821333
154
9240
7392

التكلفة المباشرة
للموظفين
9213058
9213058
767755
154
9240
7392

126707388
4110
126711498
10559291
16
2464
147840
118272

111

103,862

89,279

التكلفة غير المباشرة

جمع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لموظف القسم.
جمع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمدير القسم.
كلفة الوقت المنجز لموظف قسم االقطاب والموصالت الحلقات=193,141=89,279+103,862
كلفة الوقت المنجز لمدير قسم االقطاب والموصالت والحلقات=200,279=89,279+111
و .قسم التجميع:
جدول ( :)19تكاليف قسم التجميع وقياس وقت وتكلفة كل موظف
التفاصيل

التكاليف االجمالية

راتب مدير القسم
رواتب الموظفين
التكاليف الصناعية غير المباشرة
االندثار السنوي

9778000
385759693
92488450
4005468

التكلفة المباشرة
لمدير القسم
9778000
-
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التكلفة المباشرة
للموظفين
* 32146641
-

التكلفة غير المباشرة
92488450
4005468
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االجمالي (السنوي )
االجمالي (الشهري ) ()1
عدد الموظفين
عدد ساعات العمل ( شهريا )
عدد الدقائق (شهريا ً )
(  ) %80من الطاقة العملية ()2
تكلفة الدقيقة الواحدة ()3
الجدول :اعداد الباحثين
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492031611
-

32146641
2678887
154
9240
7392
362,403

9778000
814833
154
9240
7392
110,231

96493918
8041160
83
12782
766920
613536
13,106

جمع التكاليف المباشرة وغير المباشرة لموظف القسم.
جمع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لمدير القسم.
كلفة الوقت المنجز لموظف قسم التجميع=375,509=13,106+362,403
كلفة الوقت المنجز لمدير قسم التجميع=123,337=13,106+110,231
 .5تحديد تكاليف المراكز الخدمية واالدارية وعدد الموظفين في كل مركز وتكلفة الدقيقة للموظف:
جدول ( :)20احتساب تكلفة الدقيقة للموظف في المراكز الخدمية واالدارية لعام ( 2014معمل بابل الثاني)
التفاصيل

الدائرة الفنية

734583394
اجمالي التكاليف ()1
86
عدد الموظفين في كل مركز
*
158928
مجموع الساعات (السنوية)
**
9535680
مجموع الدقائق (السنوية)
7628544
 %80من الطاقة الفعلية ()2
96,300
تكلفة الدقيقة الواحدة ()2÷1=3
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد على سج ت الشركة

المخامزن

الصيانة

616564694
20
36960
2217600
1774080
347,540

775001765
103
190344
11420640
9136512
84,824

النقل والخدمات
االجتماعية
108252640
30
55440
3326400
2661120
40,679

 .6إعادة صياغة معادالت الوقت واضافة تكلفة الدقيقة للموظف:
في هذه الخطوة سيتم إضافة تكلفة الدقيقة المباشرة وغير المباشرة للموظف مع اضافة رمز لكل موظف.
 )1قسم الصب:
ص = 1تكلفة وقت موظفي القسم .
ص = 2تكلفة وقت مدير القسم .
ص = 3تكلفة وقت معاون مدير التخطيط .
ص = 4تكلفة وقت موظف خدمة النقل .
وكاآلتي :
تكلفة الوقت المنجز في النشاط =  ( 170ص ( 20 + ) 1ص( 38 + ) 2ص ( 10 + ) 3ص)4
= ) 40,679 ( 10 + ) 96,300 ( 38 + ) 172,041 ( 20 + ) 134,573 ( 170
= 406,79 + 3659,4 + 3440,82 + 22877,41
=  30384,42دينار تكلفة عملية الصب وفق تقنية ( .) TD-ABC
 )2قسم اللبخ واألوكسايد:
ص = 1تكلفة وقت موظفي القسم .
ص = 2تكلفة وقت مدير القسم .
ص = 3تكلفة وقت معاون مدير التخطيط .
ص = 4تكلفة وقت عامل الصيانة .
ص = 5تكلفة وقت موظف خدمة النقل .
وكاآلتي:
تكلفة الوقت المنجز في النشاط =  ( 217ص ( 20 + ) 1ص ( 38 + ) 2ص (14 + ) 3ص ( 7 + )4ص) 5
= ) 40,679 ( 7 + ) 84,824 ( 14 + ) 96,300 ( 38 + ) 138,55 ( 20 + ) 90,468 ( 217
* حاصل ضرب عدد الموظفين (×86زمن الدوام الرسمي 7ساعات ×عدد ايام الشهر  22يوم بعد استبعاد عطل نهاية االسبوع ).
** الساعات السنوية × 60دقيقة.
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= 284,753 + 1187,536 + 3659,400 + 2771 + 19631,556
=  27534,245دينار تكلفة عملية لبخ المشبكات وفق تقنية ( .) TD-ABC
 )3قسم الشحن والتقطيع:
ص = 1تكلفة وقت موظفي القسم.
ص = 2تكلفة وقت مدير القسم.
ص = 3تكلفة وقت معاون مدير التخطيط.
ص = 4تكلفة وقت عامل الصيانة.
ص = 5تكلفة وقت موظف خدمة النقل.
وكاآلتي:
تكلفة الوقت المنجز في النشاط = ( 293ص( 20 + )1ص( 38 + )2ص( 12 + )3ص( 15 + )4ص)5
= ) 40,679(15 + ) 84,824 (12 + ) 96,300 (38 + ) 179,982 ( 20 + ) 158 ( 293
= 610,185 + 1017,888 + 3659,4 + 3599,64 + 46294
=  55181,113دينار تكلفة عملية الشحن والتقطيع وفق تقنية ( ) TD-ABC
 )4قسم الب ستك:
ص = 1تكلفة وقت موظفي القسم .
ص = 2تكلفة وقت مدير القسم .
ص = 3تكلفة وقت معاون مدير التخطيط .
ص = 4تكلفة وقت عامل الصيانة .
ص = 5تكلفة وقت موظف خدمة النقل .
تكلفة الوقت المنجز في النشاط =  (125,46ص (20 + ) 1ص (38 + ) 2ص(16+ ) 3ص ( 15 + )4ص) 5
= ) 40,679(15 +) 84,824 (16+ ) 96,300 (38+ )203,87 (20+ )178,87 (125,46
= 610,185 + 1357,184 + 3659,4 + 4077,4 + 22441
=  32145,169دينار تكلفة عمليات صناعة البالستك وفق تقنية ( ) TD-ABC
 )5قسم األقطاب والموص ت والحلقات:
ص = 1تكلفة وقت موظفي القسم .
ص = 2تكلفة وقت مدير القسم .
ص = 3تكلفة وقت معاون مدير التخطيط .
ص = 4تكلفة وقت عامل الصيانة .
ص = 5تكلفة وقت موظف خدمة النقل .
وكاآلتي :
تكلفة الوقت المنجز في النشاط =  ( 167ص ( 20 + ) 1ص ( 38 + ) 2ص ( 9 + ) 3ص ( 15 + ) 4ص) 5
( ) 40,679
= 15 + ) 84,824 ( 9 + ) 96,300 ( 38 + ) 200,279 ( 20 + ) 193,141 ( 167
= 610,185 + 763,416 + 3659,4 + 4005,58 + 32254,547
=  41293,128دينار تكلفة عمليات صناعة االقطاب والموصالت والحلقات وفق تقنية (.)TD-ABC
 )6قسم التجميع:
ص = 1تكلفة وقت موظفي القسم .
ص = 2تكلفة وقت مدير القسم .
ص = 3تكلفة وقت عامل الصيانة .
ص = 4تكلفة وقت موظف خدمة النقل .
تكلفة الوقت المنجز في النشاط = ( 111ص( 20 + )1ص( 6 + )2ص( 25 + )3ص)4
= )40,679 ( 25 + )84,824( 6 + )123,337( 20+)375,509( 111
= 1016,975 + 508,944 + 2466,74 + 41681,499
=  45674,158دينار تكلفة عمليات تجميع البطارية وفق تقنية() TD-ABC
ومما سبق يمكن حساب تكلفة البطارية وفق تقنية ) (TD-ABCوكاالتي:
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جدول ( :)21حساب تكلفة البطارية السائلة القياسية وفق تقنية ) (TD-ABCفي معمل بابل الثاني لعام ( 2014المبالغ
بالدينار)
اجمالي التكلفة  /للبطارية الواحدة
30384,42
27534,245
55181,113
32145,169
41293,128
45674,158
232212,233
24638
92070
348920,233

التفاصيل
 -1قسم صب المشبكات
 -2قسم اللبخ واالوكسايد
 -3قسم الشحن والتقطيع
 -4قسم البالستك
 -5قسم االقطاب والموصالت والحلقات
 -6قسم التجميع
تكلفة البطارية وفق تقنية )(TD-ABC

ويضاف اليها المواد االولية الداخلة في صنع البطارية الواحدة
ويضاف اليها التكاليف االدارية والتسويقية*
اجمالي التكلفة
المصدر :اعداد الباحثين

ومما سبق يالحظ ان تكلفة البطارية وفق تقنية ) (TD-ABCاصبحت ( )348920,233بعد اضافة تكاليف المواد االولية
الداخلة في عملية صنع البطارية والتكاليف االدارية والتسويقية ،بينما كانت تكلفة البطارية وفق سجالت الشركة ( )610563اي تم
تخفيض التكلفة االجمالية للبطارية الواحدة بمقدار ( )261642,767من خالل تطبيق هذه التقنية ،وبذلك يمكن اثبات الفرضية حول
امكانية تطبيق اعادة هندسة العمليات بما يساهم في رفع مستوى االداء وتخفيض التكاليف والوقت وتحسين جودة المنتوج من خالل
تطبيق تقنية ( ) (TD-ABCكونها تقنية تركز على حذف االنشطة التي التضيف قيمة ورفع مستوى االداء بما يمكن الشركة من
تحسين جودة المنتج وتحقيق الميزة التنافسية.

االستنتاجات
من خالل تطبيق تقنيدة اعدادة هندسدة العمليدات وباسدتعمال تقنيدة ( )TD-ABCتوصدل الباحدث الدى مجموعدة مدن االسدتنتاجات
المتعلقة بالدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي ،وفيما يأتي عر الهم تلك االستنتاجات:
 .1تقنية اعدادة هندسدة العمليدات تعدد تقنيدة مناسدبة لتحقيدق التكامدل بدين الوظدائف المختلفدة للشدركة مدن خدالل اعدادة التصدميم
الجذري لتلك الوظائف االمدر الدذي يتطلدب مدن الشدركة التكيدف مدع التغييدرات المتسدارعة فدي بيئدة المنافسدة بشدكل يحقدق
عوامل النجاع االساسية الي شركة والمتمثلة في تحقيق رغبات الزبائن واالسدتجابة السدريعة لمتطلبداتهم والمروندة العاليدة
في العمليات.
 .2أظهرت نتائج الدراسة عند تطبيق تقنية ( )TD-ABCعن وجدود طاقدة عاطلدة مدن خدالل حسداب وقدت االنشدطة بصدورة
فعلية مما ادى الى استبعاد وقت الطاقدة العاطلدة وتحقيدق تخفديض فدي تكلفدة البطاريدة ( )261642ديندار عراقدي للبطاريدة
الواحدة.
 .3أن تقنية ( )TD-ABCقدمت خيارات عملية يمكن للشركة مدن خاللهدا تطدوير نظدم معلوماتهدا الكلفويدة وتحدديثها ،لوجدود
معادالت الوقت والتي بامكانها محاكاة التعدد والتنوع في االنشطة نتيجة اعتماد موجه واحد والمتمثل بالوقت.
 .4نجاع تقنية ( ) TD-ABCفي تحديد الوقت الالزم لكل نشاط مما يجعل من الطاقدة الفائضدة او الزائددة مرئيدة ،االمدر الدذي
يمكن ادارة الشركة من اتخات قراراتها بشأن اجراء تحسينات لهذه االنشطة والتي سوف تعكا االثدر الكبيدر علدى تخفديض
التكاليف.

التوصيات
على وفق االستنتاجات التي توصل اليها الباحث ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن االستفادة منها.
 .1يوصي الباحث ادارة الشركة تبني تقنية اعادة هندسة العمليات للقيام بتغييرات جوهرية في اقسام الشركة من خالل تقليو
اعداد الموظفين ودمج االقسدام والوظدائف تات االداء المتشدابه ،مدع االخدذ بنظدر االعتبدار التنسديق مدع بداقي دوائدر الدولدة
إليجاد درجة وتخصيو مالي للموظفين الفائضين بحسب كفاءة كل موظف.
 .2تطبيق تقنية ) ) TD- ABCبهدف مساعدة الشركة على استغالل مواردها بكفاءة وفاعليدة لمدا تتميدز بده مدن تحديدد الطاقدة
العاطلة والحد من هدر الموارد.
 .3اسددتقدام خطددوط انتاجيددة جديدددة النتدداج البطاريددات عديمددة االدامددة ،وتركيددز الشددركة علددى اداء وظيفددة نشددر الجددودة كونهددا
اسلوب منهجي منظم يعتمد على تحديد وتلبية احتياجات الزبائن وااليفاء بمتطلباتهم.
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دور تقنية اعادة هندسة العمليات في تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج

) في وضع استراتيجية تنافسية للتسعير من خالل اسدتغالل الطاقدة وعددم تحميدل الزبدون بتكلفدةTD- ABC)  اعتماد تقنية.4
.الطاقة غير المستغلة
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