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 المستخلص

والمتمثلة بتقنية تحليل القيمة في ظل المدخل  المعاصرةيهدف البحث الحالي الى تطبيق احدى التقنيات الكلفوية واالدارية 

تحقيق ذلك تم اختيار الشركة العامة لصناعة البطاريات بهدف تطبيق تقنية تحليل القيمة وبيان  وألجلالكلفة،  االستراتيجي إلدارة

لها والعمل على حل تلك  المكونةمن خالل تحديد المشاكل واالسباب الرئيسية  60Aتج البطارية سعة دورها في تخفيض تكلفة من

كلفة  حسابفي حيث ساعد البحث الحالي ، المزايا واالمكانات المتوافرة في هذه الشركةالمشاكل او الحد منها فضال عن تحديد 

مقدار الوفورات في التكلفة فضال عن اضفاء قيمة معرفية وفكرية حول تطبيق تقنية تحليل القيمة  وحساباالنتاج لمنتج البطارية 

 .السابقة سواء للشركة موضوع البحث او للدراسات االكاديمية
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Abstract: The aim of this research is to implement a modern cost-management and value 

management technique under the strategic approach to cost management. In order to achieve this, 

the General Company for Battery Industry has been selected to implement the value analysis 

technology and demonstrate its role in reducing the cost of the 60A battery product by identifying 

the main problems and causes and work to solve or reduce those problems as well as identify the 

advantages and potentials available in this company, The current research helped calculate the cost 

of production of the battery product and calculate the cost savings as well as the value of 

knowledge and intellectual in the application of the technique of analysis of the value of both the 

company undergoing research or previous academic studies. 

Keywords: Reduction Gap, Job Analysis, Savings, Customer Requirements, Quality 

Preservation. 
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 المقدمة

بيئة التصنيع فضال عن التقدم التكنولوجي في تقديم  ية التي رافقت بيئة االعمال وخاصةان التطورات والتغيرات االقتصاد

حيث تفرض هذه التطورات التقدم المستمر للوحدات  ،مستقبل وعمل الوحدات االقتصاديةاثر بشكل كبير على  المعلومات

ه نحو استعمال من هذه الشركات التوجيتطلب االقتصادية من خالل جودة منتجاتها وعملياتها فضال عن تخفيض تكاليفها، وبالتالي 

الكلفة ولعل من ابرز هذه التقنيات هي تقنية  إلدارةالمدخل االستراتيجي وال سيما تقنيات  المعاصرةالتقنيات االدارية والكلفوية 

هذه التقنية الى  تسعى، كما رضا الزبون بهدف نيلتحليل القيمة لما لها من دور كبير في تخفيض كلفة المنتج دون المساس بجودته 

لتحليل وظائف المنتج من خالل ايجاد العالقة بين تكلفة المنتج من جهة وبين  نتوج من خالل اتباعها اسلوب مميزتحسين قيمة الم

فهي تهدف الى زيادة االستحقاقات الوظيفية )االداء الوظيفي( للمنتج وتخفيض التكاليف من خالل استحقاقاته الوظيفية من جهة 

حول بيان دور تقنية تحليل القيمة في االنشطة غير الضرورية التي ألضيف قيمة للمنتج، وهذا ما ينشده البحث الحالي  استبعاد

في الشركة العامة لصناعة البطاريات والتي بدورها تسعى الى تخفيض تكاليف منتجاتها  60Aتخفيض كلفة منتج البطارية سعة 

 اد تصاميم جديدة ذات جودة عالية تلبي حاجات ورغبات الزبائن. بهدف زيادة حصتها السوقية فضال عن اعتم

 (Research Problemمشكلة البحث )

)كأسلوب تقنية تحليل القيمة( التي تسهم في تخفيض التكاليف  معاصرةالشركات العراقية ألساليب تقنية بعض ان افتقار 

المنتجات اثرت بشكل كبير في تحقيق رضى الزبائن من خالل تقديم منتجات بالسعر المالئم والجودة  جودةوتعمل على تحسين 

المطلوبة، كما ان ارتفاع تكاليف المنتجات في الشركات العراقية مقارنة بالمنتجات المستوردة التي تغزو األسواق بكلفة قليلة ادت 

العالمية، وفي اعي في العراق وقدرة الشركات العراقية على منافسة الشركات انعكست أثارها على الواقع الصن منافسة حادة الى

 ؟ االنتاجتقنية تحليل القيمة في تخفيض تكاليف لدور  هل هناك ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في ضوء التساؤالت االتية:

 (Research Importance)أهمية البحث 

في المحاسبة اإلدارية والكلفوية في الشركات الصناعية  المعاصرةدراسة وتطبيق األساليب حول أهمية البحث تتركز 

)تحليل القيمة( في ظل المدخل االستراتيجي إلدارة الكلفة، حيث تتجلى اهمية البحث في إظهار دور تقنية  تقنيةالعراقية باستخدام 

مة المنتج من خالل تحسين النوعية، زيادة اداءه الوظيفي وخفض التكاليف تحليل القيمة والتي تؤدي دوراً بالغ األهمية في تحسين قي

 ، ومن ثم تقديم البدائل التي تؤدي الهدف المطلوب ولكن باقل كلفة.الشركةعن طريق تحليل وظائف 

 (Research Aimsأهداف البحث )

 :االتيإلى تحقيق  البحث يهدف

 في تخفيض التكاليف. ودورهااستعراض األبعاد النظرية لتقنية تحليل القيمة  .1

 تحديد مراحل وخطوات تقنية تحليل القيمة في ظل مدخل ادارة الكلفة االستراتيجية. .2

في تخفيض كلفة منتج البطارية سعة  دورهاتطبيق تقنية تحليل القيمة في الشركة العامة لصناعة البطاريات وبيان  .3

(60A). 

 

 (Research Hypothesis)فرضية البحث 

 .ان استعمال تقنية تحليل القيمة يسهم في تخفيض تكاليف االنتاج :االتية الرئيسية يةالفرضيستند البحث إلى 

 (Apply Study) مجال تطبيق الدراسة

( إلنتاج البطاريات السائلة )الحامضية( التابع للشركة العامة 2و 1تم اختيار عينة البحث في معمل بطاريات بابل )

، ويعزى ذلك الى ما تمتلكه الشركة من ارضية )بيئة( مالئمة من حيث تعدد (60A)لصناعة البطاريات منتج البطارية سعة 

االسواق بسبب ارتفاع كلف االنتاج ووجود الهدر والضياعات، فضال عن التأهب االنشطة وكذلك وجود المنافسة الشديدة في 

واالستعداد من قبل ادارة الشركة ومنسبيها للتعاون مع الباحث من حيث توفير البيانات والمعلومات المطلوبة بغية انجاح الجانب 

 التطبيقي للدراسة وتطوير واقع العمل للشركة.

 (Research Border) حدود البحث

المنطقة الصناعية(  -الوزيرية  –طاريات الكائنة في محافظة )بغدادالحدود المكانية: تم اختيار الشركة العامة لصناعة الب .أ 

 ميدانا تطبيقيا ألجراء البحث.
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 (، كما تم االعتماد على الوثائق2017الحدود الزمانية: تم اختيار بيانات السنة المالية )سجالت شعبة التكاليف( لسنة ) .ب 

 -2015والتقارير الرسمية الخاصة بدائرة التخطيط والمتابعة وقسم التسويق للشركة العامة لصناعة البطاريات للسنوات )

 ( كأساس لجمع البيانات الخاصة بأنشطة الجانب العملي.2017

 

 (Data Collection Methods) أساليب )مصادر( جمع البيانات

 في جانبين وهما كاالتي:تمثلت االساليب الخاصة بجمع البيانات 

تم كتابة الجانب النظري باالعتماد على المصادر االجنبية والعربية المتمثلة بكل من )الكتب، البحوث : النظريالجانب  .أ 

، الرسائل واالطاريح الجامعية في المكتبات المتوافرةوالدوريات المنشورة على مواقع االنترنيت وغير المنشورة 

الشبكة العنكبوتية  -المنشورة على االنترنيت او المتوافرة في المكتبات فضال عن االعتماد على شبكة المعلومات الدولية

(Internet) .)لتدعيم وتعزيز تلك المعلومات 

ية الخاصة بالشركة، المستندات الجانب العملي: تم االعتماد في هذا الجانب على كل من )التقارير والوثائق الرسم .ب 

والسجالت المحاسبية الكلفوية فضال عن المعايشة الميدانية واالطالع على العمليات االنتاجية وكذلك اجراء المقابالت 

 الشخصية مع بعض المسؤولين من ذوي االختصاص(.

 

 (Research Methodology) منهج )أسلوب( البحث

االول وهو )الجانب النظري( والذي تمثله بأتباع المنهج االستداللي من خالل االعتماد استند البحث على جانبين، الجانب 

على الكتب العربية واالجنبية فضال عن البحوث والدوريات والمجالت والرسائل واالطاريح الجامعية ذات العالقة بموضع البحث، 

االستقرائي من خالل االعتماد على مجموعة من البيانات والوسائل  اما الجانب الثاني فهو )الجانب العملي( الذي ثمله بأتباع المنهج

 كالمقابالت الشخصية مع المسؤولين من ذوي االختصاص فضال عن المعايشة الميدانية للباحث في معمل البطاريات عينة البحث.

 االول المبحث

 (Concept of Value)مفهوم القيمة  .1.1

اما بتحسين قيمة التزداد حيث ، األداء والجودة والتكلفة عاته تجاهتوق   من خالل المنتج كم الزبون على إلى ح   القيمة تشير

وقد أصبحت قيمة الزبون محــل تركيــز في السنوات األخيرة ما بين الكتاب  ة أو بكليهما معاً،كلفالتخفيض االستحقاق الوظيفي أو ب

 :[1] للقيمة كاآلتي ثالثة َعنَاِصر  رئيسةهناك التنافسية، و ةستراتيجيبوصفها عنصر رئيسي لال ةوالباحثين في مجال االستراتيجي

النشاط أو الوظيفة  ويقصد بها االعمال واالهداف المحددة التي وجد ِمْن اجلها المشروع، اي انها :(Function) ةأوالً: الوظيفي

ويمكن تحقيق ذلك من خالل التركيز على تحسين االداء  ص له بنجاحنجاز المهمة أو الهدف المخص  ا من المنتج تمكنالتي 

من تلبية حاجات ورغبات الزبون وتوق عاته،  تمكن المنتجالتي والوظائف  حيث يتضمن األداء الوظيفي مجموعة من الوظيفي،

 .[2] ثانوية مطلوبةووظائف ثانوية رئيسية، وظائف هذه الوظائف إلى وظائف  ان تقسمويمكن 

نتج الثاني وجهة نظر الزبون واالول الجودة من  باتجاهيين الجودة إلى ينظر :(Quality)الجودة ثانيا:  الجودة من وجهة نظر الم 

 إما ،عاتهوتوق  ورغباته احتياجاته  من خالل تلبية مالءمة المنتوج الستعماله إنهاالجودة على  إلىالزبون حيث ينظر ع(، )الم صن  

 في تحقيقها،للمواصفات المرغوب  المنتج والمعايير الموضوعة اي مطابقة المطابقة للمواصفات إنهاعلى  للجودةنظر ع( فيَ )الم صن  

 . [3]صفرية العيوب اي انحرافات ةأي   من خالل عدم وجودالجودة  ويمكن ان تتحق ق

مقابل الحصول على منافع حالية او  من قبل الوحدة االقتصادية هـى بضح  مورد م   بانهاالتكلفة تعرف  :(Cost) التكلفة :ثالثا

 .[4]مستقبلية، 

حيث تزداد قيمة المنتج عن طريق زيادة وتحسين  للقيمة،او االساسية بين العناصر الرئيسة  تداخل وترابط إن هناك يالحظ 

نسبية(، وبالتالي يمكن )االهمية ال االستحقاقات الوظيفية مما يؤدي الى زيادة، االداء الوظيفي والجودة فضال عن تخفيض التكاليف

على  تكلفتهبقاء و للمنتجزيادة االستحقاقات الوظيفية االستنتاج ان قيمة المنتج يتم تحسينها من خالل عدد من االجراءات تتمثل في  

يض ، او من خالل تخفعلى حالها بدون تغييرالخاصة به الوظيفية  االستحقاقاتمع بقاء  المنتج كلفةتخفيض  ،حالها بدون تغيير

وبالتالي  أعلى قيمة ممكنة بلوغ المنتج يساعد فيهو األفضل ألنه  االخيرد عوي للمنتج معا،زيادة االستحقاقات الوظيفية  التكاليف و

 بإيجادان قياس القيمة يكمن تحقيق رضا الزبائن حول منتجات الوحدة االقتصادية مما يساعدها في تحقيق الميزة التنافسية، اذ 

يمكن من الحصول على أعلى  تخفيض التكاليفعالقة بين هذه العناصر فمن البديهي إن رفع كفاءة األداء وتحسين الجودة مع ال

 .[5] اآلتية من خالل المعادلةالقيمة  حسابويمكن ، مؤشر قيمة
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 القيمة = االستحقاق الوظيفي / التكلفة الكلية

 االداء الوظيفي + الجودة =االستحقاق الوظيفي وحيث ان 

 اذ ان:

 ( االستحقاق الوظيفيfunction:) االعمال واالهداف المحددة التي وجد ِمْن اجلها المشروع تمثل. 

 ( الجودةQuality:)  تََطلَّبات الَزبَائِن لتلبية حاجاتهم ورغباتهمتمثل  .المطابقة َمَع توقعات وم 

 ( التكلفة الكليةtotal cost:)  الكلف المباشرة فضالً عن جميع التكاليف غير المباشرة.تمثل جميع 

بنسبة كلفة مثل محوره األفقي تالمكونة للمنتج على منحنى بياني ي للعناصر او االجزاء الرئيسيةيمكن تمثيل مؤشر القيمة وعليه 

الوظيفة(، والشكل اآلتي يوضح  بنسبة االستحقاق الوظيفي او )مؤشرالعمودي  في حين يتمثل المحور او )مؤشر التكلفة( الوظيفة

 :[6] ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 تحديد مؤشر)منحنى( القيمة بيانيا: (1شكل )
 ن.يبتصرف من الباحث

مؤشر القيمة المثلى الذي يعتبر مقدار مجرد او خالي من الوحدات يتوس ط  محوري التكلفة إن ي الَحظ من خالل الشكل أعاله، 

واالستحقاقات الوظيفية )االهمية النسبية( حيث يستخدم كمعيار لتحديد االجزاء ذات القيمة العالية واالجزاء ذات القيمة المنخفضة 

ن قيمة االستحقاق تساوي الكلفة، وعندما يكون مؤشر القيمة اكبر من )الضعيفة(، عندما يكون مؤش ر القيمة يساوي واحد صحيح فا

واحد صحيح فان جميع النقاط تقع اعلى خط التعادل اي زيادة االستحقاقات الوظيفية والتي تتضمن األداء الوظيفي للمنتج وجودته 

جيدة )ال يحتاج الى تحسين(، إما اذا كان مؤشر على تكلفته وبالتالي فان الجزء او العنصر )المكون( للمنتج يعتبر ذو قيمة عالية 

القيمة اقل من واحد صحيح فان جميع النقاط تقع أسفل المنحنى )خط التعادل( اي ان االستحقاقات الوظيفية للمنتج اقل من تكلفته 

 . [7]تحسين(  وبالتالي تعتبر االجزاء او العناصر )المكونات( الخاصة بالمنتج ذو قيمة منخفضة غير جيدة )تحتاج الى

 (Genesis Value Analysis)نشأة وتطور تقنية تحليل القيمة   .1.2

بسبب النقص في وجود بعض المواد الخام االمر الذي  الثانية العالمية الحرب فترةظهرت تقنية تحليل القيمة ألول مرة خالل 

، ظهرت  [8]ادى الى قيام مهندسي التصميم بمحاولة انتاج المنتجات باالعتماد على مصادر بديلة للمواد واالجزاء غير المتاحة 

 ارباء ورئيسالذي كان يعمل مهندس كه (Lawrence Miles)األميركية على يد  (General Electric)في شركة  1947سنة 

بغية  1930سنة  اإلبداعي والخيال الجديدة األفكارلمحصلة المشتريات مستفيدا من الجهود االمريكية المبذولة في مجال البحث عن 

نات المنتجات بأقل كلفة وأحسن أداء وظيفي وجودة من خالل إيجاد  طرق وأساليب منهجية الحصول على مصادر بديلة لمكو 

، تم تطوير تقنية اليب الخاصة بتقنية تحليل القيمةاليات المتحدة االمريكية دورا كبيرا في نشر االفكار واالس، كما كان للوعلمي ة

تحليل القيمة من اليابانيين قبل ان تصل الى اوروبا خالل فترة الستينيات بسبب فروع الشركات االمريكية المتواجدة في اليابان 

 [9] .اليابانية واالمريكية، فضال عن التعامل المشترك بين الشركات

 القيمة منخفضة )غير جيدة(

 اقل من واحد

 اي
%FI < %CI 

 

 )خط التعادل(

 القيمة المثلى

  1عندما القيمة = 

 اي
%FI = %CI 

 نسبة

االستحقاق 

الوظيفي 

(%FM) 

 نسبة تكلفة الوظيفة 

(%CF) 

عالية )جيدة(القيمة   

من واحداكبر   

 اي
%FI > %CI 
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 (Concept of Value Analysis)مفاهيم وتعريفات تقنية تحليل القيمة  .1.3

يعتبر اسلوب تحليل القيمة في وقتنا الحاضر من االساليب الضرورية لضمان التوزيع العادل للموارد، حيث تعمل على تصنيف 

وتحديد الوظائف التي يؤديها المنتج دون المساس بالمتطلبات األساسية، ال يوجد مفهوم محدد لتقنية تحليل القيمة الن اغلب الباحثين 

القيمة لم يتفقوا على وضع مفهوم محدد لها، فمنهم من يرى انها فلسفة إدارية أو منهجية منظ مة أو أسلوب أو  والمهتمين بتقنية تحليل

 . [10] مفهوم تحليل القيمة باختالف آراء الباحثين و المنظ مات تقنية، وبالتالي يختلف 

وظائف المنتج وتحديد تكاليفه ومن ثم إيجاد  ( بانها عملية منهجية ومنظ مة تسعى الى تحديدMiles & Erlicherفيرى كل من )

الطرق الكفيلة  لتخفيض تكاليفه، واستبعاد االنشطة والوظائف التي ال تضيف قيمة من وجهة نظر الزبون من خالل االستعانة 

 .[11] لجودة بالتحليل الوظيفي الذي يستند على منهجية منظ مة تعمل على حذف هذه الوظائف واالنشطة وتحسين كل من األداء وا

( على انها اسلوب منهجي منظم يعمل خالل جميع مراحل التصميم منذ بداية صياغة التصميم وحتى Alasheashكما عرفها )

 (.(Alasheash, 1994, 1 [12] نهايته

 (Characteristics Of Value Analysis)خصائص تقنية تحليل القيمة  .1.4

 :[13]تتمي ز تقنية تحليل القيمة بمجموعة من الخصائص وهي كاآلتي  

 عرض االفكار وبدائل التنفيذ والقيام بتحليلها بأسلوب علمي من قبل فريق متخصص. (1)

 تتطل ب العمل بروح الفريق من خالل تنسيق الجهود الجماعية بين أعضائه. (2)

 يتم اتباعها عند بدراسة تحليل قيمة المنتجات.تتميز بوجود عدد من المراحل او الخطوات المتسلسلة،  (3)

إنها تقنية تعمل على تحسين قيمة المنتتج عتن طريتق تحستين أدائته التوظيفي متع المحافظتة علتى الجتودة وبالتتالي تحقيتق رضتى  (4)

 الزبون من خالل تقديم منتجات وخدمات تتطابق مع ما يرغب به.

 (Objectives Of Value Analysis)أهداف تقنية تحليل القيمة  .1.1

 : [14]تسعى تقنية تحليل القيمة إلى تحقيق األهداف االتية 

المساعدة في ايجاد ووضع حلول مبتكرة للمشاكل التي يعاني منهتا المنتتج، وبالتتالي تحستين قيمتة المنتجتات والختدمات المقدمتة  (1)

 الى الزبائن.

الوظيفي للمنتج مع المحافظة على مستوى الجودة المطلوب المساعدة في تقديم منتجات ذات قيمة عالية من خالل تحسين األداء  (2)

 من وجه نظر الزبون.

تسعى تقنية تحليل القيمة الى تحقيق الكلفة المستهدفة متن ختالل توفيرهتا وتقتديمها لمعلومتات هامتة تستاعد فريتق التصتميم علتى  (3)

 تخفيض التكاليف للمنتج خالل المراحل األولى لعملية التصميم 

ْنتَج تتوازن بين التَْحِقيق تهدف تقنية تحليل القيمة الى  (4)  .وادائهوموثوقيته ك ْلفَة الم 

نتات  (1) المساعدة في تخفيض التكاليف لألنشطة والعمليات الخاصة بالوحدة االقتصادية وغالباً ما تكون هذه التكاليف مرتبطتة بمكو 

 ووظائف المنتوج 

 (Difficulty Applying Technical Analysis)القيمة  الصعوبات التي تواجه تطبيق تقنية تحليل .1.1

هناك بعض المعوقات التي تحول دون تطبيق تقنية تحليل القيمة والتي ينبغي ان تكون االدارة على علم مسبق بها حتى تتمكن 

 : [15]من تخطيها ومن اهم هذه الصعوبات ما يلي 

 القيمة. التردد في اتخاذ قرارات التطبيق الخاصة بتقنية تحليل (1)

 عدم معرفة كيفية التعامل مع االقتراحات والتعديالت التي تترتب على دراسة تحليل القيمة. (2)

 عدم الرغبة في التغيير والتزام المديرين بنظام عمل الشركة واالجراءات الروتينية. (3)

 الزمة.الى التكاليف ألنشاء برنامج تحليل الِقيَمة، فضال عن توفير المختصين والكفاءات ال الحاجة (4)

  (Stages And Steps Of Applying Technical Value Analysis)مراحل وخطوات  تطبيق تقنية تحليل القيمة  .1.1

تتضمن تقنية تحليل القيمة عددا من المراحل والخطوات يتم اتباعها عند القيام بدراسة معينة حول احد المنتجات لتحليل قيمته 

 ضمان فاعلية التطبيق وكاالتي:حيث تساعد هذه الخطوات على التأكد من 
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 (The First Phase - Previous Studies))الدراسات السابقة(  المرحلة االولى .1.1.1

 .[5]وتتضمن هذه المرحلة االتي 

وعادة متا يتتألف  يختلف حجمه بحسب حجم أهمية ونوعية المهمة المكل ف بها،تشكيل فريق عمل متعدد االختصاصات والَوَظائِف  .أ 

 الفريق ِمْن خمسة إلى تسعة افراد.

 تحديد المنتج المراد تحسين قيمته ومن ثم اختياره من وجهة نظر كل من الزبون والوحدة االقتصادية. .ب 

 تحديد تكاليف  المنتج قبل البدء بعملية التحسين بهدف تحديد مقدار الوفورات المطلوب تحقيقها. .ج 

 توزيع وتقسيم العمل بين اعضاء الفريق كل حسب اختصاصه. تحديد موقع الدراسة فضال عن .د 

 تعين مراحل الدراسة وتحديد بداية ونهاية كل مرحلة منها فضال عن تحديد مقدار الوقت الالزم تأديته  .ه 

 (The Second Stage - Study Value)المرحلة الثانية )دراسة القيمة(  .1.1.2

 :[16]وضيحها من خالل االتي تتألف هذه المرحلة من ستة خطوات اساسية، يمكن ت

 :(Collection Of Information) : جمع المعلوماتأوالً 

تعد هذه الخطوة من الخطوات االولى لمرحلة دراسة القيمتة، حيتث يقتوم فريتق العمتل بجمتع المعلومتات الضترورية لتنفيتذ خطتة 

، تتضتمن معلومتات عتن كتل متن المشتروع القيمتةعمل هذه التقنية فتي الوقتت المناستب بهتدف تكتوين قاعتدة بيانتات خاصتة بدراستة 

 .[17]والزبائن والمنتجات والمنافسين 

 

 ً  :(Functional Analysis) التحليل الوظيفي :ثانيا

نتات المنتتج ووظائفته، فضتال عتن فحتص تكلفتة كتل منهتا، تهتدف هتذه المرحلتة التى تحديتد  يتم من خالل هذه الخطتوة تحليتل مكو 

وتتتم هتذه العمليتة باستتعمال تقنيتة أنظمتة تحليتل الوظتائف )مخط تط  ،الوظائف الرئيسية والثانوية للمنتج بغيتة تلبيتة متطلبتات الزبتائن

FAST [2](، حيث يتم خالل هذه المرحلة تصنيف الوظائف التي يؤديها المنتوج الى وظائف اساسية او رئيسية ووظتائف ثانويتة  ،

 Function Analysis Systems)ثم بعد ذلك يتم ربط هذه الوظائف مع بعضها البعض عن طريق تقنيتة انظمتة تحليتل الوظتائف 

Technique)  لتحقيق مجموعة من األهداف تتمثل بزيتادة فهتم ودراك فريتق العمتل فضتال عتن المستاعدة فتي تعيتين الوظتائف التتي

 .[5]( 2رقم ) من خالل الشكل (FAST)مخطط  ويمكن توضيح  [11]تحتاج الى تحسين، 

 

 ً  :(Creativity)اإلبداع  :ثالثا

يتم من خالل هذه المرحلة قيام اعضاء الفريق بطرح افكارهم وتصوراتهم من اجل ايجاد حلول ومقترحات لما هتو مطتروح ِمتْن 

قضايا ومشاكل، كما تقوم هذه المرحلة بتَْحِديد البدائل التي تؤدي نفس الَوِظيفَة مع المحافظة على الجودة، كما وتسمى ايضتا بمرحلتة 

 . [18]التأمل 

 

 ً  :(Calendar)التقويم  :رابعا

البدائل المطروحة في المرحلة السابقة اي) مرحلة االبداع( تقويم األفكار والمفاهيم ومن ثم اختبار يتم خالل هذه المرحلة كشف و

دة( للتأك د من إنها قابلة للتطبيق بهدف تحسين وتعظيم قيمتة المنتتج متن ختالل تحستين االستتحقاقات الوظيفيتة )األداء التوظيفي والجتو

 .[2] وتخفيض التكاليف

 

 ً  :(Development) التطوير :خامسا

تعتبر مرحلة التطوير المرحلة ما قبل االخيرة ِمْن مراحل وخطوات ِدَراَسة الِقيَمة او )خطة العمل(، كمتا وتستمى احيانتاً بمرحلتة 

 .[19]التقرير النهائي حيث يتم ن خاللها كتابة التقرير والذي يتضمن البديل االفضل او االكثر قبوالً لحل المشاكل المطروحة 

 

 (Display)سادسا: العرض 

تتضمن مرحلة العرض تقديم االقتراحات النهائية الى اصحاب المشروع ومتخذي القرار من اجل الحصول على موافقتهم، حيث 

تهدف هذه المرحلة الى تحقيق االلتزام بين المصممين واصحاب المصالح وكذلك ممتولي المشتروع للمضتي قتدما فتي تنفيتذ الدراستة 

  [20]قة بعد حصول الفريق على المواف
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 (FAST)(: المخّطط البياني لتحليل الوظائف 2شكل )
 نيبتصرف من الباحث

 (Phase Three - Studies Subsequent)المرحلة الثالثة )الدراسات الالحقة(  .1.1.3

يتم خالل هذه المرحلة التأكد من ادراج ووضع جميع مقترحات دراسة القيمة وان المصتمم قتد استتجاب لهتذه االقتراحتات، حيتث 

كما وتهدف الى ان القيمة قد طبقتت وفتق اختر المستتجدات التتي  تهدف هذه المرحلة الى وضع الصيغة النهائية لتقرير دراسة القيمة 

وتتضمن هذه المرحلتة الحصتول علتى أوامتر التنفيتذ وتقيتيم النتتائج وكتذلك اعتداد خالصتة  ،تضمنتها الدراسة وتمت المصادقة عليها

مراحتل وخطتوات تحليتل القيمتة للتقارير الخاصة بالبدائل المقترحة فضال عن مراقبة خطة العمل بصورة مستمرة ، ويمكن توضيح 

 .[1] من خالل الشكل االتي

 (Role Of Technical Value Analysis In Reducing Costs)دور تقنية تحليل القيمة في تخفيض التكاليف  .1.1

ا متن خاللهتي مِكتن تقنية تحليل القيمة دورا كبيرا فتي تخفتيض التكتاليف متن ختالل تحليتل وظتائف ومكنونتات المنتتج والتتي تلعب 

نات أقل أو مواد أرخص تجعل المنتوج يقوم بنفس وظائفه السابقة أو أفضل منها لتحسين قيمة المنتتج متن  المساعدة في استعمال مكو 

ويتم ذلك من خالل استخدام مجموعة من اإلجتراءات المنضتبطة التتي تستعى ،  [21]وجهة نظر كل من الزبون والوحدة االقتصادية

في وقت مبك تر وبالشتكل التذي يتؤدي التى تحقيتق الميتزة التنافستية ويتتم ذلتك متن ختالل اتبتاع نتوعين متن للوصول الى القيمة المثلى 

 :[22] وهماالتحليالت، 

 

 تحليل الوظائف والمكّونات والموارد(Analysis Functions, Components And Resources) 
نات غير الضرورية للمنتج أو  نات أرخص شرط أن تتؤدي ويتضمن هذا التحليل تحديد المكو  المكونات التي يمكن استبدالها بمكو 

نفس الوظائف السابقة وبالجودة المطلوبتة، امتا تحليتل المتـوارد فيتتم متن خاللته تحديتد المتوارد البشــريتـة الفائضتة عتن الحاجتـة فتي 

المنخفضتة والتتي يقتل فيهتا مؤش تر القيمتة العملية اإلنتاجيــة، وفيما يخص تحليل الوظائف فتتضمن تحديد وظائف المنتج ذات القيمتة 

 عن الواحد الصحيح.

 تحليل التكلفة (Cost Analysis) 
يتضمن هذا التحليل القيام بتحليل التكاليف المتعل قة بالمجاالت التي يمكتن إجتراء او عمتل تخفيضتات حقيقيتة عليهتا، وفيمتا يتعل تق 

نات والموارد والعمليات  واألنشتطة غيتر الضترورية التتي ال تضتيف قيمتة للمنتتج متن وجهتة نظتر كتل متن بكل من الوظائف والمكو 

 الزبون والوحدة االقتصادية

وعلية فان تطبيتق تقنيتة تحليتل القيمتة يستاعد بتعتديل او حتذف المكونتات والوظتائف التتي ال تضتيف قيمتة للمنتتج متن وجته نظتر 

 .[22]ال عن تبسيط العمليتات واالجتراءات الخاصتة بتصتميم المنتتجالزبون والوحدة االقتصادية مما يؤدي الى تحقيق الوفورات فض

 :[21]ويمكن توضيح دور تقنية تحليل القيمة في تخفيض التكاليف من خالل الشكل االتي

 

 

 

 

 وظائف المشروع

))الوظائف الرئيسية 

 والثانوية للمنتج((
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 للمنتج

 

 اهداف المشروع
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F2 
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C2 
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 (: دور تقنية تحليل القيمة في تخفيض التكاليف3شكل )

 

 واقع الشركة العامة لصناعة البطارياتوتحليل دراسة : المبحث الثاني
دراسة واقع الشركة العاملة لصناعة البطاريات من خالل التعريف بالشركة ومتا تتضتمنه متن معامتل متع هذا المبحث  يستعرض

( والتعتترف علتتى اهتتم منتجاتتته فضتتال عتتن استتتعراض الطاقتتات االنتاجيتتة وكتتذلك بيتتان 2و  1التركيتتز علتتى معمتتل البطاريتتات بابتتل )

ون هتتذا المبحتتث متدخال لتطبيتتق تقنيتة تحليتتل القيمتتة ومتن ثتتم بيتان دورهتتا فتتي ليكت (2017-2015الكميتات وقتتيم المبيعتات للستتنوات )

من خالل بيان سير العملية االنتاجيتة عتن طريتق التعتاون متع مستؤولي االقستام واجتراء المقتابالت متع االشتخاص  تخفيض التكاليف

 ذوي االختصاص فضال عن المشاهدات اليومية للعمليات االنتاجية.

 

 (1) بالشركة العامة لصناعة البطارياتالتعريف  . 2.1
بعد ان تم دمج كل  1975تعتبر الشركة العامة لصناعة البطاريات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تأسست عام 

 :مل هيمن الشركة العامة لصناعة البطاريات السائلة والشركة العامة لصناعة البطاريات الجافة وتتألف الشركة حاليا من ثالث معا

I.  مسبك الرصاص 

يقع هذا المعمل في منطقة خان ضاري )ابو غريب( ويقوم هذا المعمل بإنتاج الرصاص النقي والسبائك الرصاصية المختلفة 

التي تدخل في صناعة البطاريات السائلة وبطاقات انتاجية عالية وبتكنلوجيا متطورة مع توفر المعدات الحديثة لتنقية االجواء من 

 الرصاصية التي تسبب التلوث البيئي.االتربة 

II. ( إلنتاج البطاريات السائلة2و  1معامل بابل ) 

المنطقة الصناعية( يقوم هذين المعملين بإنتاج انواع مختلفة من البطاريات  -الوزيرية  - ) بغداد يقع هذين المعملين في

( بامتياز من شركة 81والعراقية رقم ) (IEC-95)وبموجب المواصفات العالمية  (S.L.I)الرصاصية الحامضية لشروع الحركة 

 كلورايد االنكليزية.

III. معمل النور إلنتاج البطاريات الجافة 

يقع هذا المعمل في قضاء ابو غريب ويقوم هذا المعمل بإنتاج البطاريات الجافة نوع )زنك_ منغنيز( المستخدمة في تشغيل 

ا من االجهزة باعتماد تكنلوجيا متطورة، ويتم انتاج الحجوم الثالثة المذياع ومصابيح االضاءة والساعات والحاسبات وغيره

، باعتماد تكنولوجيا متطورة وذلك باستخدام مواد اولية ذات نوعية عالية الجودة اضافة (R-20, R-14, R-6)االساسية القياسية 

للسيطرة النوعية لفحص المنتج خالل مرحلة كما يضم المعمل اقسام ي غير قياسية لالستخدامات االخرى، الى انتاج بطاريات اخر

 التصنيع وفحص المنتج النهائي ومتابعة النوعية لدى المستهلك وكذلك خالل فترات الخزن.

( إلنتاج البطاريات السائلة )الحامضية(2و  1دراسة معمل بابل ). 2.2
(2) 

ذات االحجام المختلفة والتي تستعمل لتشغيل  ( انتاج العديد من البطاريات السائلة )الحامضية(2و  1يتضمن معمل بابل )

السيارات الصغيرة والكبيرة، وسيتم خالل هذه الخطوة تناول اهم منتجات المعمل ومراحل انتاجها فضال عن عرض الطاقات 

 - 2015والكميات )المبيعات، االنتاج( ونسب االنتاج الفعلي الى كل من الطاقات )التصميمية، المتاحة، المخططة( للسنوات )

 ( وكما في الجدول االتي:2017

                                                           
(1)

 (. 2016تجدر االشارة الى انه قد تم دمج الشركة العامة لصناعة البطاريات مع الشركة العامة لصناعة السيارات نهاية سنة  ) 

 المنقطة الصناعية(. / الوزيرية / موقع الشركة )بغداد 
(2)

 . (SKD)يتضمن المعمل ايضا انتاج عددا من المنتجات الخاصة )حسب الطلب( من البطاريات النصف مصنعة  

مقدار 

الوفورات في 

 التكاليف

تكاليف 

 المنتوج

 التكاليف الحالية التكاليف الزائدة تخفيض التكاليف

 

 

التكاليف 

 الجديدة

 استرداد تكاليف المواد

 

تكاليف 

 التشكيل

 

 

تكاليف 

 المواد

 

 

 

التكاليف 

 الكلية

 استرداد تكاليف التشكيل
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 2011 – 2011( للسنوات 2و  1: الطاقات وكميات االنتاج لمعمل بابل )(1جدول )
(1) 

 ت
 

 المنتج

وحدة 

 القياس

الطاقة 

 التصميمية

الطاقة 

 المتاحة

الطاقة 

 المخططة

 (2) االنتاج الفعلي للسنوات :

Factor 

 االنتاج القياسي للسنوات :

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 55A 58 0 149 1 58 0 149 168000 168000 257000 عدد 

2 60A 1533 0 941 1 1533 0 941 168000 168000 257000 عدد 

3 65A 0 0 0 1.2 0 0 0 168000 168000 257000 عدد 

4 70A 65 0 0 1.3 50 0 0 168000 168000 257000 عدد 

5 72A 121 440 0 1.2 101 367 0 168000 168000 257000 عدد 

6 75A 2886 661 0 1.2 2405 551 0 168000 168000 257000 عدد 

7 90A 0 111 0 1.4 0 79 0 168000 168000 257000 عدد 

8 135A 38 890 832 2.1 18 424 396 168000 168000 257000 عدد 

9 150A 3457 2383 336 2.3 1503 1036 146 168000 168000 257000 عدد 

 نسب االنتاج )%(

 ت

 ( الى :2011نسبة االنتاج الفعلي )
( 2011نسبة االنتاج الفعلي )

 الى :

( 2011نسبة االنتاج الفعلي )

 الى :
 نسبة التحقق للسنوات :

 التصميمي
المتاح 

 والمخطط
 التصميمي

المتاح 

 والمخطط
 التصميمي

المتاح 

 والمخطط
2015 2016 2017 

1 %0.06  %0.09  0 0 %0.02  %0.03  %100  0 %100 

2 %0.37  %0.56  0 0 %0.60  %0.91  %100  0 %100 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 %0.02  %0.03  0 0 %76.92  

5 0 0 %0.14  %0.22  %0.04  %0.06  0 %83.33  %83.33  

6 0 0 %0.21  %0.33  %0.94  %1.43  0 %83.33  %83.33  

7 0 0 %0.03  %0.05  0 0 0 %71.43  0 

8 %0.15  %0.24  %0.16  %0.25  %0.01  %0.01  %47.62  %47.62  %47.62  

9 %0.06  %0.09  %0.40  %0.62  %0.58  %0.89  %43.48  %43.48  %43.48  

 باعتماد على بيانات قسمي التخطيط  والتسويق. انالمصدر: اعداد الباحث

وحدة  257000ان الشركة قد وضعت خطة سنوية لألعوام الثالث بطاقة تصميمية تصل الى  يالحظ من خالل الجدول اعاله

علما ان الشركة  2017وحدة خالل سنة  2405وحدة اال ان مستوى االنتاج الفعلي لم يتجاوز  168000وبطاقة متاحة وصلت الى 

ان عدم طة مساوي لمستوى الطاقة المتاحة اال المخطلها القدرة على بلوغ الطاقة المتاحة حيث وكما يالحظ ان  مستوى الطاقة 

 على عمليات االنتاج.كبير حماية ودعم المنتج الوطني في السنوات االخيرة وفتح االبواب للمنتجات المنافسة اثر بشكل 

بشكل كبير بين االنخفاض واالرتفاع الى عدم البيع لبعض المنتجات من  تفاوتتوقيم المبيعات لألعوام الثالث فقد  الكمياتاما 

سنة الى اخرى، علما ان اسعار البيع لمنتجات المعمل )البطاريات الحامضية( تختلف فيما اذا كانت بدون محلول او مع المحلول  

 وكانت كما موضح في الجدول االتي:
 

2011 – 2011( للسنوات 2و  1جات معمل بابل )الكميات وقيم البيع واالسعار لمنت: (2جدول )
(3) 

 وحدة القياس المنتج ت
 كمية المبيعات القياسية للسنوات: كمية المبيعات الفعلية للسنوات:

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 A55 عدد 
 

250 717 0 250 717 

2 A60 1285 2100 1078 1285 2100 1078 عدد 

3 A65 عدد 
 

20 68 0 24 82 

4 A70 31 22 7 24 17 5 عدد 

5 A72 عدد 
 

142 202 0 170 242 

6 A75 780 896 86 650 747 72 عدد 

7 A90 906 865 120 647 618 86 عدد 

8 A135 2963 2999 1023 1411 1428 487 عدد 

9 A150 2042 2275 1136 888 989 494 عدد 

 
(2و  1اسعار البطاريات المنتجة في معمل بابل )

(4)
 

 55A 60A 65A 70A 72A 75A 90A 135A 150A حجم البطارية

 84000 75000 50000 45000 42000 42000 40000 36000 30000 بدون محلول

 92000 75000 55000 49000 46000 46000 44000 39000 33000 مع المحلول

 
 قيم المبيعات لألعوام الثالث

                                                           
(1)

 مقابلة مع السيد فراس خيون علي )معاون مدير شعبة التخطيط (، والسيد محمد جبار دراغ )مسؤول شعبة التسويق( 
(2)

استنادا الى عدد الخاليا واعتبارها مقياسا لبقية البطاريات المنتجة ذات  (A55 , A60)يمثل معامل التحويل او )نسبة التحويل( نسبة حجوم البطاريات للبطارية القياسية  

 االحجام المختلفة .
(3)

 .مقابلة مع السيد احمد طعمة حسن والسيد فراس خيون علي )معاون مدير شعبة التخطيط(  

 %( من سعر البيع للوكالء والمندوبين الذين هم من موظفي الشركة بأمر اداري .10تجدر االشارة الى ان هناك خصم ) (4)
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 المنتج ت
 وحدة

 القياس

 قيمة المبيعات

2011 

 قيمة المبيعات

2011 

 قيمة المبيعات

2011 

1 A55 عدد 
 

5763000 16464500 

2 A60 53692000 61819000 67233600 عدد 

3 A65 عدد 
 

812000 3202000 

4 A70 1064000 749000 230000 عدد 

5 A72 عدد 
 

9633000 6660000 

6 A75 43385000 34826000 3288000 عدد 

7 A90 31949000 32857500 4385000 عدد 

8 A135 95108000 314283821 35512500 عدد 

9 A150 77321000 83114500 185934400 عدد 

 باالعتماد على بيانات قسمي التخطيط  والتسويق. نيالمصدر: اعداد الباحث

كما يمكن توضيح صورة المنتج
(1) 

فضال عن مسار العملية االنتاجية )التصنيع( 
(2)
( 2و  1لصناعة البطاريات في معمل بابل ) 

والتي تبدا من استالم المواد االولية )الخام( الداخلة بعملية التصنيع من مخازن المواد االولية ومرورا بقسم المشبكات وانتهاء بقسم 

 التجميع ومن ثم تغليفها وتحويلها الى مخازن االنتاج التام.

 

 
 العامة لصناعة البطارياتالهيكل التنظيمي للشركة : (4شكل )

 

 60Aالبطارية سعة  منتجتقنية تحليل القيمة في تخفيض كلفة  تطبيق: الثالثالمبحث 
بهدف تحديد فجوة التخفيض  60Aسعة  يتطلب تطبيق تقنية تحليل القيمة ايجاد مقدار الكلفة المستهدفة لمنتج البطارية

 استخراج مقدارها من خالل االتي:، ويمكن المستهدف

 

 الكلفة المستهدفة احتساب .3.1

 االتي:وكتحديد سعر البيع المستهدف: يتطلب تحديد سعر البيع المستهدف تحديد اسعار بيع المنتجات المنافسة  .1

 

                                                           
(1)

 (.1راجع الملحق رقم ) 
(2)

 (.2راجع الملحق رقم ) 
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 60A (1)اسعار بيع المنتجات المنافسة لمنتج البطارية  :(3جدول )

 6 5 4 3 2 1 ت

المنتجات  مج

 المنافسة
 )كوري(تايكر 

انديكو 

 )كوري(

سواليت 

 )صيني(

 انديكو

 )صيني(

 كوبا

 )كوري(

روكت 

 )كوري(

 310000 50000 48000 42000 45000 60000 65000 السعر

 ÷ 6 عدد المنتجات المنافسة لمنتج الشركة عينة البحث÷ 

 A60 51667المستهدف لمنتج البطارية  عسعر البي

 .نيالمصدر: اعداد الباحث

%20مل )الشركة( بتحقيق هامش ربح المع تحديد هامش الربح المستهدف: ترغب ادارة .2
(2)
من سعر البيع ويمكن توضيحه من  

 خالل المعادلة االتية:

 نسبة هامش الربح× هامش الربح المستهدف = سعر البيع المستهدف 

 دينار/ وحدة %10333= 20×  11111= 

 من المعادلة االتية: 60Aتحديد الكلفة المستهدفة: يمكن تحديد الكلفة المستهدفة لمنتج البطارية  .3

 هامش الربح المستهدف –الكلفة المستهدفة = سعر البيع المستهدف 

 دينار/ وحدة 41334= 10333 – 51667= 
 وفق الجدول االتي: 2017لسنة  60Aتحديد الكلفة الفعلية: تم تحديد الكلفة الفعلية لمنتج البطارية  .4

 

 2011لسنة  60Aالكلفة الفعلية لمنتج البطارية : (4جدول )

 كلفة الوحدة عناصر الكلفة ت
 (1133) إلنتاجاجمالي الكلفة 

 بطارية
 نسبة الكلفة الفعلية )%(

 61.74% 50871072 33184 المواد المباشرة 1

 13.57% 11178636 7292 االجور 2

 12.35% 10174521 6637 ت.ص.غ.م 3

 87.65% 72224229 47113 اجمالي كلفة التصنيع 

 12.35% 10174521 6637 التسويقية واالدارية المصاريف 4

 100% 82398750 53750 مجموع كلفة الوحدة/ كلفة الكلية 

 .نيالمصدر: احتسابات الباحث

تحديد التخفيض المستهدف )الفجوة(: يمثل التخفيض المستهدف الفرق بين الكلفة الفعلية والكلفة المستهدفة ويمكن حسابه من  .1

 االتية:خالل المعادلة 

 الكلفة المستهدفة  –التخفيض المستهدف )الفجوة( = الكلفة الفعلية 

 دينار/ وحدة 12411=  41334 – 13110= 
: يأتي هنا دور تقنية )تحليل القيمة( كأحد تقنيات ادارة الكلفة االستراتيجية للمساعد في تحقيق تحقيق هدف التخفيض المستهدف .1

دينار وبالتالي غلق الفجوة السالبة بين الكلفة الفعلية والكلفة المستهدفة ومن ثم تحويلها الى  12416هدف التخفيض المستهدف البالغ 

 فجوة موجة.

 

 تطبيق تقنية تحليل القيمة .3.2

 يتطلب تطبيق تقنية تحليل القيمة القيام بعدد من المراحل والخطوات يمكن توضيحها من خالل االتي:

 تتضمن هذه المرحلة جمع وتوفير كافة المعلومات حول المنتج عينة البحث. جمع المعلومات: .1

تثمل هذه المرحلة اساس عمل تقنية تحليل القيمة حيث يتم من خاللها تحديد وتحليل وظائف ومكونات المنتج  التحليل الوظيفي: .2

 توضيحها من خالل االتي: عينة البحث ومن ثم ايجاد مؤشر القيمة لكل وظيفية وتتمثل بعدد من الخطوات يمكن

تحديد متطلبات الزبائن واالهمية النسبية للمتطلبات: من خالل الزيارات الميدانية لبعض االسواق المحلية فضال عن مقابلة  .أ 

 وهي )العمر، الجودة، السعر(، 60Aبعض المهندسين والفنيين في معمل البطاريات تم تحديد ثالث متطلبات لمنتج البطارية 

 .(5شكل رقم )كما في ال

                                                           
 مجمع مشن(. -شارع المعسكر -زيارة ميدانية لألسواق المحلية )بغداد (1)

 %( بموجب تعليمات وزارة الصناعة والمعادن.30 -% 10يتراوح هامش الربح في عموم الشركات المصنعة في العراق ما بين ) (2)
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 60A(: متطلبات الزبائن لمنتج البطارية 5شكل )

 .ني: اعداد الباحثالمصدر

 كما تم تحديد االهمية النسبية لمتطلبات الزبائن وفق نموذج لكرت الثالثي، وكما موضح في الجدول االتي:

 متطلبات الزبائن واالهمية النسبية لكل متطلب: (5جدول )

 1 2 3 المتطلبات ت

 1 2 7 العمر 1

 1 5 4 السعر 2

 0 2 8 الجودة 3

 

 االهمية النسبية )%( لمتطلبات الزبائن

 ترتيب حسب االهمية االهمية النسبية المجموع 1 2 3 المتطلبات ت

 2 33.77% 26 1 4 21 العمر 1

 3 29.87% 23 1 10 12 السعر 2

 1 36.36% 28 0 4 24 الجودة 3

 

 100% 77 المجموع

 .نياعداد الباحث :المصدر 

تحديد  عددا من الوظائف والمكونات حيت تم 60A: يحتوي منتج البطارية 60Aتحديد وظائف ومكونات منتج البطارية  .ب 

(19)
(1)
مكون باالعتماد على التصاميم الهندسية 

(2)
 وكما موضحة في الجدول االتي: 

 60A (3)وظائف ومكونات منتج البطارية : (6جدول )

 فرز الوظائف الرمز الوظائف الرمز المكون ت

 رئيسية F1 صناعة العجينة )المعجون( الموجبة والسالبة C1 رصاص نقي 1

 رئيسية F2 صناعة السبائك )المشبكات( C2 رصاص خام 2

 ثانوية F3 المساهمة في تكوين العجينة السالبة C3 فاندايك براون 3

 ثانوية F4 السالبةالمساهمة في تكوين العجينة  C4 كاربون اسود 4

 ثانوية F5 المساهمة في تكوين العجينة السالبة C5 كبريتات الباريوم 5

 ثانوية F6 المساهمة في تكوين العجينة السالبة C6 حامض الستريك 6

 ثانوية F7 المساهمة في تكوين العجينة الموجبة C7 بولي فايبر 7

 ثانوية F8 الموجبة والسالبةالمساهمة في تكوين العجينة  C8 ماء مقطر 8

 ثانوية F9 المساهمة في شحن االلواح الموجة والسالبة C9 حامض الكبريتيك 9

10 C.M.C C10 المساعدة في زيادة تماسك العجينة الموجبة والسالبة F10 ثانوية 

 ثانوية F11 المساهمة بتكوين السبيكة )زيادة صالبة المشبكات( C11 فلز االنتيموني 11

 ثانوية F12 المساهمة بتكوين السبيكة )زيادة مقاومة التأكل( C12 سبيكة زرنيخ 12

 ثانوية F13 المساهمة بتكوين السبيكة )تقليل لزوجة السبيكة( C13 قصدير 13

 ثانوية F14 المساهمة بتكوين السبيكة )تقليل تشقق اطار المشبك( C14 نحاس 14

 ثانوية F15 )ازالة كمية النحاس الزائدة(المساهمة بتكوين السبيكة  C15 كبريت 15

 رئيسية F16 بالستك مقوى/ صناعة )الصندوق، الغطاء، السدادات( C16 بولي بروبلين 16

17 P.V.C C17 صناعة الواح العزل بين االلواح الموجبة والسالبة F17 رئيسية 

 ثانوية F18 تعريف الزبون بخطر سوء التصرف C18 عالمة تحذيرية 18

 ثانوية F19 تعريف الزبون بمنتج الشركة C19 عالمة تجارية 19

 .ني: اعداد الباحثالمصدر

فضال عن تحديد الكلفة  60A: يتم خالل هذه الخطوة تحديد الكلفة الفعلية للبطارية A60تحديد كلفة المكونات لمنتج البطارية  .ج 

 المستهدفة والنسب والتخفيض المستهدف وكما في الجدول االتي: 

 

                                                           
 تتماثل البطاريات عامة من حيث المكونات والوظائف لكنها تختلف من حيث معدل الصرف )كمية االستخدام(. (1)

 (.3راجع الملحق رقم ) (2)
(3)

ة(، المهندس حيدر علي المهندسة السيدة ايمان فاضل باقر) مديرة الدائرة الفنية(، المهندسة السيدة ايالف راهي مطلك )مسؤولة الشعبة الهندسية لمنتج البطاريمقابلة كل من  

 عبود )مسؤول الحاسبة(.

 متطلبات الزبائن

 العمر السعر الجودة
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 60Aالكلفة الفعلية والمستهدفة والتخفيض المستهدف لمنتج البطارية : (7جدول )

 التخفيض المستهدف الكلفة المستهدفة نسبة الكلفة الفعلية )%( الكلفة الفعلية سعر الوحدة معدل الصرف المكونات ت

 Kg 2714 18320 %34.08 14088 4232 6.75 رصاص نقي 1

 Kg 1007 6354 %11.82 4886 1468 6.31 رصاص خام 2

 Kg 4071 45 %0.08 34 10 0.011 فاندايك براون 3

 Kg 206 1 %0.001 1 0 0.006 كاربون اسود 4

 Kg 1300 14 %0.03 11 3 0.011 كبريتات الباريوم 5

 Kg 6880 14 %0.03 11 3 0.002 حامض الستريك 6

 Kg 11000 22 %0.04 17 5 0.002 بولي فايبر 7

 Kg 250 115 %0.21 89 27 0.461 ماء مقطر 8

 Kg 500 342 %0.64 263 79 0.684 حامض الكبريتيك 9

10 C.M.C 0.008 Kg 3455 28 %0.05 21 6 

 Kg 25000 4075 %7.58 3134 941 0.163 معدن فلز االنتيموني 11

 Kg 4599 313 %0.58 240 72 0.068 سبيكة زرنيخ 12

 Kg 519 4 %0.01 3 1 0.008 قصدير 13

 Kg 1000 4 %0.01 3 1 0.004 نحاس 14

 Kg 80 1 %0.001 1 0 0.013 كبريت 15

 Kg 1885 1742 %3.24 1339 402 0.924 بولي بروبلين 16

17 P.V.C 0.63 Kg 2048 1290 %2.40 992 298 

 Pcs 250 250 %0.47 192 58 1 عالمة تحذيرية 18

 Pcs 250 250 %0.47 192 58 1 عالمة تجارية 19

 
 7665 25518 61.74% 33184 مجموع المواد االولية

 1684 5608 13.57% 7292 االجور 20

 1533 5104 12.35% 6637 ت.ص.غ.م 21

 
 10883 36230 87.65% 47113 اجمالي كلفة التصنيع

 1533 5104 12.35% 6637 مصاريف تسويقية وادارية 22

 
 12416 41334 100% 53750 مجموع الكلفة الكلية

 .ني: اعداد الباحثالمصدر

: يتم في هذه الخطوة تحديد نسبة استفادة )استغالل( كل وظيفة 60Aتحديد نسبة استفادة الوظائف من المكونات لمنتج البطارية  .د 

مجموعة ، كما وتم تحديد النسب استنادا الى اراء ةمن كل مكون  بهدف تحديد كلفة كل وظيفة والتي سيتم تحديدها في الخطوة الالحق

، ويوضح الجدول ادناه (1)(2و  1في الشعبة الهندسية  فضال عن المهندسين العاملين في معمل البطاريات بابل )  من المهندسين

 نسبة استفادة كل وظيفة وكاالتي:

 60Aنسبة )%( استفادة الوظائف من المكونات لمنتج البطارية : (8جدول )

 
 .ني: اعداد الباحثالمصدر

                                                           
 (4( راجع الملحق رقم )1)

12345678910111213141516171819

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19

1F1133888810888333334444114

2F231533333333999994444102

3F383148883888333334444107

4F483814883888333334444107

5F583881483888333334444107

6F683888143888333334444107

7F78333331688833333444493

8F8838888101388333334444114

9F9838888108138333334444114

10F10838888108813333334444114

11F1139333333331599994444102

12F1239333333339159994444102

13F1339333333339915994444102

14F1439333333339991594444102

15F1539333333339999154444102

16F163333333333333332244477

17F173333333333333334224477

18F183333333333333334422477

19F193333333333333334442277

11

11

11

111111111111111111111122

21

22

M

%202122M

20
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يتم في هذه الخطوة تحديد كلف الوظائف استنادا الى كلف المكونات وحسب نسبة  :60Aتحديد كلفة الوظائف لمنتج البطارية   .ه 

 استفادة كل وظيفة من كل مكون، وكما موضح بالجدول االتي:

 60Aكلفة الوظائف لمنتج البطارية : (9جدول )

 
 .ني: اعداد الباحثالمصدر

من خالل  FASTعن طريق رسم مخطط  60A: يمكن ربط وظائف ومكونات منتج البطارية (FAST)رسم مخطط نموذج  .و 

 الشكل االتي:

 
 60Aلوظائف ومكونات منتج البطارية  FAST(: مخطط 1شكل )

 المصدر: اعداد الباحثين

: بعد ان تم تحديد النسب المئوية لكلفة كل وظيفة، يتم في هذه الخطوة احتساب نسبة (FM%)تحديد نسبة االستحقاق الوظيفي  .ز 

12345678910111213141516171819

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19

1F1234919340.081.11.12.1926212390.120.120.03765611112874

2F247096310.030.40.40.7391370280.360.360.09765611112001

3F3140919360.081.11.10.7926212390.120.120.03765611111935

4F4140919340.141.11.10.7926212390.120.120.03765611111933

5F5140919340.081.91.10.7926212390.120.120.03765611111933

6F6140919340.081.11.90.7926212390.120.120.03765611111933

7F7140919310.030.40.43.5926212390.120.120.03765611111931

8F8140919340.081.11.12.11526212390.120.120.03765611111940

9F9140919340.081.11.12.1944212390.120.120.03765611111952

10F10140919340.081.11.12.1926412390.120.120.03765611111935

11F1147057810.030.40.40.7391617280.360.360.09765611111863

12F1247057810.030.40.40.7391370470.360.360.09765611111635

13F1347057810.030.40.40.7391370280.610.360.09765611111616

14F1447057810.030.40.40.7391370280.360.610.09765611111616

15F1547057810.030.40.40.7391370280.360.360.15765611111616

16F1647019310.030.40.40.739112390.120.120.033795611111267

17F1747019310.030.40.40.739112390.120.120.037628011111189

18F1847019310.030.40.40.739112390.120.120.03765654111008

19F1947019310.030.40.40.739112390.120.120.03765611541008

1832063544511414221153422840753134411742129025025033184

C.F

C.C

C         

F
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 ، وكما موضح بالجدول االتي:60Aاالستحقاق الوظيفي لوظائف مكونات منتج البطارية 

 60A البطارية%( لوظائف مكونات منتج FMتحديد نسبة االستحقاق الوظيفي ): (10جدول )

 الوظائف ت
 النسبيةوزن االهمية 

 االهمية النسبية )%( طالمتوس الترجيحي المجموع
معامل 

 التحويل

االستحقاق 

  3 2 1%(FMالوظيفي)

1 F1 9 10 6 53 9 %4.17 %114 %4.75 

2 F2 6 9 10 46 8 %3.62 %102 %3.69 

3 F3 13 12 0 63 11 %4.95 %107 %5.30 

4 F4 12 11 2 60 10 %4.72 %107 %5.05 

5 F5 15 9 1 64 11 %5.03 %107 %5.38 

6 F6 18 7 0 68 11 %5.35 %107 %5.72 

7 F7 14 11 0 64 11 %5.03 %93 %4.68 

8 F8 16 8 1 65 11 %5.11 %114 %5.83 

9 F9 4 6 15 39 7 %3.07 %114 %3.50 

10 F10 10 15 0 60 10 %4.72 %114 %5.38 

11 F11 5 6 14 41 7 %3.22 %102 %3.29 

12 F12 11 13 1 60 10 %4.72 %102 %4.81 

13 F13 14 10 1 63 11 %4.95 %102 %5.05 

14 F14 10 15 0 60 10 %4.72 %102 %4.81 

15 F15 16 7 2 64 11 %5.03 %102 %5.13 

16 F16 4 5 16 38 6 %2.99 %77 %2.30 

17 F17 4 3 18 36 6 %2.83 %77 %2.18 

18 F18 16 9 0 66 11 %5.19 %77 %4.00 

19 F19 20 5 0 70 12 %5.50 %77 %4.24 

 
 مجموع المواد االولية

   
1080 180 %84.91 

 
%85.07 

 4.95% 100% 4.95% 11 63 1 10 14 االجور 20

 5.19% 100% 5.19% 11 66 1 7 17 ت.ص.غ.م 21

 
 اجمالي كلفة التصنيع

   
1209 202 %95.05 

 
%95.21 

 5.11% 100% 5.11% 11 65 1 8 16 مصاريف تسويقية وادارية 22

 
 مجموع الكلفة الكلية

   
1274 212 %100 

 
%100 

 .ني: اعداد الباحثالمصدر

(VI)تحديد مؤشر القيمة  .ح 


يتم خالل هذه الخطوة تحديد مؤشر القيمة والذي هو ناتج قسمة االستحقاق الوظيفي على نسبة كلفة : 

 وكاالتي: 60Aالوظيفة، وبهدف ايجاد مؤشر القيمة يجب استخراج نسبة الكلفة  الفعلية لوظائف منتج البطارية 

 فضال عن الكلفة المستهدفة والتخفيض المستهدف 60Aنسبة وظائف منتج البطارية : (11جدول )

 التخفيض المستهدف الكلفة المستهدفة %(C) نسبة الكلفة الفعلية الكلفة الفعلية الوظائف ت

1 F1 2874 %5.35 2210 664 

2 F2 2001 %3.72 1539 462 

3 F3 1935 %3.60 1488 447 

4 F4 1933 %3.60 1486 446 

5 F5 1933 %3.60 1487 447 

6 F6 1933 %3.60 1487 447 

7 F7 1931 %3.59 1485 446 

8 F8 1940 %3.61 1492 448 

9 F9 1952 %3.63 1501 451 

10 F10 1935 %3.60 1488 447 

11 F11 1863 %3.47 1432 430 

12 F12 1635 %3.04 1257 378 

13 F13 1616 %3.01 1243 373 

14 F14 1616 %3.01 1243 373 

15 F15 1616 %3.01 1243 373 

16 F16 1267 %2.36 974 293 

17 F17 1189 %2.21 914 275 

18 F18 1008 %1.87 775 233 

19 F19 1008 %1.87 775 233 

 
 7665 25519 61.74% 33184 مجموع المواد المباشرة

 1684 5608 13.57% 7292 االجور 20

 1533 5104 12.35% 6637 ت.ص.غ.م 21

 
 10883 36230 87.65% 47113 الصنع اجمالي كلفة

 1533 5104 12.35% 6637 وادارية مصاريف تسويقية 22

 
 12416 41334 100% 53750 مجموع الكلفة الكلية

 .نيالمصدر: اعداد الباحث

                                                           

  9  (6  ÷53.)المتوسط   
  (8راجع الجدول رقم ){يمثل معامل التحويل اراء الشركة من المهندسين وبعض المسؤولين والفنيين داخل معمل البطاريات{. 
 (%FM )  4.75(  %4 × %114.)% 


 .} VI = %FM)÷ (CF% يمثل )المؤشر( التعبير عن القيمة المثلى لألجزاء المكونة للمنتج،ويتم استخراجه وفقا  للمعادلة االتية 
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 60Aتحديد مؤشر القيمة لوظائف مكونات منتج البطارية : (12)جدول 

 %(CFالكلفة الفعلية )نسبة  %(FMاالستحقاق الوظيفي ) الوظائف ت
 مؤشر القيمة

(VI) 

 الوظائف المطلوب

 تحسينها

1 F1 %4.75 %5.35 0.89 مطلوب تحسينها 

2 F2 %3.69 %3.72 0.99 مطلوب تحسينها 

3 F3 %5.30 %3.60 1.47 
 

4 F4 %5.05 %3.60 1.40 
 

5 F5 %5.38 %3.60 1.50 
 

6 F6 %5.72 %3.60 1.59 
 

7 F7 %4.68 %3.59 1.30 
 

8 F8 %5.83 %3.61 1.61 
 

9 F9 %3.50 %3.63 0.96 مطلوب تحسينها 

10 F10 %5.38 %3.60 1.49 
 

11 F11 %3.29 %3.47 0.95 مطلوب تحسينها 

12 F12 %4.81 %3.04 1.58 
 

13 F13 %5.05 %3.01 1.68 
 

14 F14 %4.81 %3.01 1.60 
 

15 F15 %5.13 %3.01 1.71 
 

16 F16 %2.30 %2.36 0.98 مطلوب تحسينها 

17 F17 %2.18 %2.21 0.99 مطلوب تحسينها 

18 F18 %4.00 %1.87 2.13 
 

19 F19 %4.24 %1.87 2.26 
 

 
 1.38 61.74% 85.07% مجموع المواد االولية

 
 مطلوب تحسينها 0.37 13.57% 4.95% االجور 20

 مطلوب تحسينها 0.42 12.35% 5.19% ت.ص.غ.م 21

 
 1.09 87.65% 95.21% كلفة الصنعاجمالي 

 
 مطلوب تحسينها∙1 0.41 12.35% 5.11% مصاريف تسويقية وادارية 22

 
 1.00 100% 100.32% مجموع الكلفة الكلية

 

 .نيالمصدر: اعداد الباحث

بعد ان تم تحديد مؤشر القيمة من خالل الجدول اعاله، يتم رسم المخطط البياني
∙ 

لتوضيح العالقة بين  الخاص بتمثيل مؤشر القيمة

، وكما موضح 60A%( لعناصر واجزاء مكونات منتج البطارية FM%( ومقدار االستحقاق الوظيفي )CFالكلف الوظيفية )

 بالشكل ادناه:

 
 (FM%( واالستحقاق الوظيفي )CF%(: العالقة بين الكلفة الوظيفية )1شكل )

 .ان: اعداد الباحثالمصدر

 

                                                           


 تشير الى العناصر التي يكون فيها مؤشر القيمة اقل من الواحد صحيح . الوظائف المطلوب تحسينها  
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خط التعادل العناصر التي يقل فيها مؤشر القيمة عن الواحد الصحيح اي ان تكلفتها اكبر من استحقاقها تمثل النقاط الواقعة اسفل 

 دينار( وكما في الجدول االتي: 52689الوظيفي حيث بلغت كلفتها )

 

 كلفة االجزاء المطلوبة للتحسين فضال عن هدف التخفيض: (13جدول )

 
 .ان: اعداد الباحثالمصدر

تتضمن هذه المرحلة عرض مجموعة من االفكار واالقتراحات التي تمكن من تخفيض التكاليف وتحسين قيمة الوظائف  االبداع: .3

التي تم رصدها بواسطة مؤشر القيمة خالل مرحلة التحليل الوظيفي، ويتم تحقيق ذلك من خالل العمل على توليد عدد من البدائل 

من خالل النقاط  استوى االداء الوظيفي بغية تحسين قيمة المنتج، ويمكن توضيحهالتي من شانها تخفيض كلف المكنونات ورفع م

 االتية:

عند مناقشة المهندسين في معمل البطاريات والمداولة مع بعض العاملين والفنيين فضال عن  تخفيض كلفة المواد االولية: .أ 

الزيارات الميدانية لقسمي السيطرة النوعية وادارة الجودة، تم التأكد من ان هناك تلف في المواد االولية نتيجة االعطال الميكانيكية 

االنتاج وكذلك اثناء النقل والتفريغ والتحميل من المخازن فضال عن االهمال في مكائن االنتاج وانقطاع التيار الكهربائي اثناء 

والتقصير من قبل العاملين، كما اشار بعض المهندسين والمختصين الى انه يمكن تالفي هذا التلف عن طريق توحيد جهود العاملين 

ح االنحرافات وكشف االخطاء اثناء سير ورفع كفاءة التخطيط فضال عن تخفيض عدد مرات التوقف لإلنتاج من خالل تصحي

 العملية االنتاجية، كما تم تحديد نسب التلف كما في الجدول االتي:

 

 60Aنسب وكلف التلف للمواد االولية لمنتج البطارية : (14جدول )

 الكلفة بعد التخفيض كلفة التالف نسبة التلف الكلفة العناصر المطلوب تحسينها ت

1 C1&F1 18320 %19 3481 14839 

2 C2&F2 6354 %22 1398 4956 

3 C9&F9 342 %16 55 287 

4 C11&F11 4075 %27 1100 2975 

5 C16&F16 1742 %43 749 993 

6 C17&F17 1290 %23 297 993 

 32123 المجموع
 

7079 25043 

 .ان: اعداد الباحثالمصدر

% وهي ثاني اعلى نسبة 13.57دينار بنسبة  7292بسبب ارتفاع كلفة االجور والتي بلغت  تخفيض كلفة االجور المباشرة: .ب 

ألجمالي كلفة منتج البطارية عينة البحث، وبما ان الشركة تدفع تلك الرواتب واالجور على اساس ثابت بموجب سلم الرواتب 

الرسمي والمعمول به حاليا يقترح الباحث زيادة مستوى النشاط
(1)
ان يكون هناك طاقة عاطلة يمكن استغاللها فضال عن شريطة  

امكانية تصريف المنتجات في السوق المحلية عند زيادة حجم النشاط، حيث تعد كلفة الرواتب واالجور من التكاليف الثابتة التي ال 

الواحدة عند التغير في مستوى  غير في مستوى النشاط وآلكنها تتأثر )تتغير( عكسيا في نصيب الوحدةتتتأثر بأجمالي قيمتها عند ال

 النشاط لذا يمكن تخفيض نصيب الوحدة الواحد عند زيادة النشاط حيث انها ستتوزع على حجم انتاج اكبر وكاالتي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

البالغة %( وهي نسبة قليلة مقارنتا بمستوى الطاقتين 0.91من خالل جدول الطاقات في المبحث الثاني ان نسبة االنتاج الفعلي الى الطاقة المخططة والمتاحة بلغت ) يالحظ  

 ( ضعف االنتاج الحالي.1.31%( اي ما يعادل )0.29وحدة( وعليه يمكن زيادة حجم االنتاج بنسبة ) 168000) 

 الكلفة المطلوبة للتحسين العناصر المصنفة للتحسين ت
النسبة من اجمالي 

 المصنفة الكلفة

هدف التخفيض 

 )الفجوة(

النسبة من اجمالي 

 الفعلية الكلفة

1 F1 18320 %34.77 4317 %34.08 

2 F2 6354 %12.06 1497 %11.82 

3 F9 342 %0.65 81 %0.64 

4 F11 4075 %7.73 960 %7.58 

5 F16 1742 %3.31 410 %3.24 

6 F17 1290 %2.45 304 %2.40 

 13.57% 1718 13.84% 7292 االجور 7

 12.35% 1564 12.60% 6637 ت.ص.غ.م 8

 12.35% 1564 12.60% 6637 مصاريف تسويقية وادارية 9

 
 98.03% 12416 100% 52689 المجموع
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 %(1.2التخفيض المقترح في كلفة الرواتب واالجور للوحدة الواحدة عند مستوى نشاط ): (15جدول )

 
 .ان: اعداد الباحثالمصدر

من خالل االستعانة بآراء المهندسين والفنيين المختصين في معمل البطاريات تبين  :غير المباشرة الصناعية التكاليفتخفيض  .ج 

% وكما 40انه اذا ما تم استبدال المكائن القديمة بأخرى حديثة اكثر تطور فانه سيساعد في تخفيض المصاريف االخرى بنسبة 

 موضح بالجدول االتي:

 للوحدة الواحدة غير المباشرة التخفيض المقترح في كلفة المصاريف الصناعية : (16جدول )

 
 .ان: اعداد الباحثالمصدر

% 12.35دينار اي ما يعادل نسبته  6637المصاريف التسويقية واالدارية بلغت   تخفيض المصاريف )التسويقية واالدارية(: .د 

تحمل من اجمالي كلفة المواد االولية بنسبة التسويقية واالدارية من اجمالي كلفة البطارية، وحسب سياسة الشركة فان المصاريف 

قية واالدارية التسويدينار وبالتالي فان نسبة التكاليف  26104% وحيث ان اجمالي الكلفة  وبعد اجراء عمليات التخفيض بلغت 20

 دينار. 5221دينار عند مستوى كلفة بلغ  1416بمبلغ  تحقيق وفورات% االمر الذي يؤدي الى 79انخفضت ايضا لتصل الى 

وكما موضح في الجداول  60Aوباالعتماد على ما سبق يمكن بيان مقدار التخفيضات فضال عن النسب لكلفة منتج البطارية 

 ادناه وكاالتي:

 

 

 

 عناصر الكلفة ت
الكلفة عند مستوى 

 %(0.91انتاج )

 النسبة

(%) 

الكلفة عند مستوى 

 %(1.2انتاج )
 الوفورات

1 C1&F1 4026 %55.206 3060 966 

2 C2&F2 1396 %19.148 1061 335 

3 C3&F3 10 %0.135 7 2 

4 C4&F4 0.3 %0. 004 0.2 0.1 

5 C5&F5 3 %0.043 2 1 

6 C6&F6 3 %0.041 2 1 

7 C7&F7 5 %0.066 4 1 

8 C8&F8 25 %0.347 19 6 

9 C9&F9 75 %1.031 57 18 

10 C10&F10 6 %0.083 5 1 

11 C11&F11 895 %12.280 681 215 

12 C12&F12 69 %0.942 52 16 

13 C13&F13 1 %0.013 1 0.2 

14 C14&F14 1 %0.012 1 0.2 

15 C15&F15 0.2 %0.003 0.2 0.1 

16 C16&F16 383 %5.249 291 92 

17 C17&F17 284 %3.888 215 68 

18 C18&F18 55 %0.753 42 13 

19 C19&F19 55 %0.753 42 13 

 
%100 7292 المجموع  5542 1750 

 

 الوفورات الكلفة بعد التخفيض  )%(النسبة الكلفة الحالية عناصر الكلفة ت

1 C1&F1 3664 %55.206 2198 1466 

2 C2&F2 1271 %19.148 763 508 

3 C3&F3 9 %0.135 5 4 

4 C4&F4 0.2 %0.004 0.1 0.1 

5 C5&F5 3 %0.043 2 1 

6 C6&F6 3 %0.041 2 1 

7 C7&F7 4 %0.066 3 2 

8 C8&F8 23 %0.347 14 9 

9 C9&F9 68 %1.031 41 27 

10 C10&F10 6 %0.083 3 2 

11 C11&F11 815 %12.280 489 326 

12 C12&F12 63 %0.942 38 25 

13 C13&F13 1 %0.013 0.5 0.3 

14 C14&F14 1 %0. 012 0.5 0.3 

15 C15&F15 0.2 %0.003 0.1 0.1 

16 C16&F16 348 %5.249 209 139 

17 C17&F17 258 %3.888 155 103 

18 C18&F18 50 %0.753 30 20 

19 C19&F19 50 %0.753 30 20 

 
 2655 3982 100% 6637 المجموع
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 60Aالتخفيض المقترح لكلفة البطارية : (17جدول )

 
 .ان: اعداد الباحثالمصدر

دينار اي ما  12901يالحظ من خالل الجداول اعاله ان الكلفة الفعلية لألجزاء المعدة )المصنفة( للتحسين قد انخفضت بمقدار 

%، في 75.52دينار وبنسبة  39788% من اجمالي الكلفة المعدة لتحسين، لتصبح الكلفة بعد التخفيض بمبلغ 24.49يعادل نسبته 

% اما نسبة الكلفة لألجزاء المعدة للتحسين بعد التخفيض فبلغت 24لي كلفة البطارية ما يقارب حين بلغت نسبة التخفيض الى اجما

% من اجمالي الكلفة المنتجة، وعليه يشير ذلك الى امكانية تقنية تحليل القيمة في العمل على تخفيض كلفة المنتج عينة 74.02

دينار فقد تم غلقها وعبورها ومن ثم  12416المستهدف والبالغة  البحث، اما في ما يخص )الفجوة السالبة( كلفة هدف التخفيض

دينار  485(، كما تم تحقيق الكلفة المستهدفة وعبورها بمبلغ 12416 -12901دينار ) 485تحويلها الى فجوة موجة بملغ 

فضال عن تحسين قيمة  (، وبالتالي فان تقنية تحليل القيمة اثبتت فاعليتها في تخفيض الكلف وغلق الفجوات40849 -41334)

 بعد تطبيق تقنية 60Aكلفة البطارية  (19رقم )المنتج عن طريق زيادة االستحقاقات الوظيفية على التكاليف، ويوضح الجدول 

 .تحليل القيمة

 60Aنسبة الكلف والتخفيض المقترح لكلفة البطارية : (18جدول )

 
 .ان: اعداد الباحثالمصدر

 

دينار بنسبة بلغت  40849دينار الى  53750قد انخفضت من  60A، ان كلفة البطارية (19)رقم يالحظ من خالل الجدول 

% من مبلغ الكلفة المطلوبة 24.49دينار ما يعادل نسبته  12901%، االمر الذي يشير الى تحقيق وفورات في الكلفة بمبلغ 75.99

 ( لكل وحدة منتجة )مباعة(.40849 – 51667دينار ) 10818للتحسين، وبالتالي يمكن للشركة تحقيق هامش ربح بمبلغ 

البدائل( وفقا لما يتم خالل هذه المرحلة الرجوع بشكل عكسي الى المراحل السابقة، بهدف تقويم االفكار واالقتراحات ) التقويم: .4

ترتأيه ادارة الشركة )المعمل( تبعا للتطورات والمواقف والظروف المستحدثة، ويقترح الباحث اعتماد معمل البطاريات على نموذج 

   (.20في الجدول رقم )تقويم البدائل، وكما موضح 

 

 

 العناصر المصنفة للتحسين ت
االفكار واالقتراحات 

 )البدائل(
 الفعليةالكلفة 

الكلفة بعد 

 التخفيض

مقدار التخفيض 

 )الوفورات(

1 C1&F1 3481 14839 18320 تقليل نسبة التلف 

2 C2&F2 1398 4956 6354 تقليل نسبة التلف 

3 C9&F9 55 287 342 تقليل نسبة التلف 

4 C11&F11 1100 2975 4075 تقليل نسبة التلف 

5 C16&F16 749 993 1742 تقليل نسبة التلف 

6 C17&F17 297 993 1290 تقليل نسبة التلف 

 1750 5542 7292 توسعة خطة االنتاج االجور 7

 2655 3982 6637 شراء مكائن احدث ت.ص.غ.م 8

 1416 5221 6637 تخفيض كلف المواد وادارية مصاريف تسويقية 9

 
 12901 39788 52689 المجموع

 

 العناصر المصنفة للتحسين ت
نسبة الكلفة 

 الفعلية

نسبة الكلفة 

 المخفضة

نسبة التخفيض 

 الى الفعلي

نسبة مقدار 

 التخفيض

نسبة الوفورات 

 الى الفعلي

1 C1&F1 %34.77  %37.29  %28.16  %26.98  %6.61 

2 C2&F2 %12.06  %12.46  %9.41  %10.84  %2.65  

3 C9&F9 %0.65 %0.72  %0.55  %0.42  %0.10  

4 C11&F11 %7.73 %7.48  %5.65  %8.53  %2.09  

5 C16&F16 %3.31 %2.50  %1.88  %5.81  %1.42  

6 C17&F17 %2.45 %2.50  %1.89  %2.30  %0.56  

13.5%  10.52%  13.93% 13.84% االجور 7 6  %3.32  

  5.04%  20.58%  7.56%  10.01% 12.60% ت.ص.غ.م 8

  2.69%  10.98%  9.91%  13.12% 12.60% مصاريف تسويقية وادارية 9

 
24.4%  100%  75.52%  100% 100% المجموع 9  
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 القيمةبعد تطبيق تقنية تحليل  60Aالكلفة الفعلية لمنتج البطارية : (19جدول )

 
 .ان: اعداد الباحثالمصدر

 60A البطاريةنموذج تقويم االفكار واالقتراحات )البدائل( في تخفيض كلفة : (20) جدول

 
 .ني: اعداد الباحثالمصدر

تهتم هذه المرحلة القيام بتطوير البدائل المقترحة قبل رفعها الى االدارة العليا من خالل صياغة تقارير عملية فضال  التطوير: .1

 عن عرض البدائل والمعالجات المقترحة والوفورات والمالحظات وكما في الشكل االتي:

 الوفورات الكلفة في ظل مرحلة تطوير البديل: (21) جدول

 
 .نيالباحث: اعداد المصدر

تتضمن هذه المرحلة القيام بمتابعة تنفيذ االفكار والمقترحات بهدف التأكد من سالمة تنفيذها وان القيمة  الدراسات الالحقة: .1

 نسبة الكلفة الفعلية الكلفة الفعلية عناصر الكلفة ت

1 C1 & F1 14839 %36.33 

2 C2 & F2 4956 %12.13 

3 C3 & F3 45 %0.11 

4 C4 & F4 1 %0.003 

5 C5 & F5 14 %0.04 

6 C6 & F6 14 %0.03 

7 C7 & F7 22 %0.05 

8 C8 & F8 115 %0.28 

9 C9 & F9 287 %0.70 

10 C10 & F10 28 %0.07 

11 C11 & F11 2975 %7.28 

12 C12 & F12 313 %0.77 

13 C13 & F13 4 %0.01 

14 C14 & F14 4 %0.01 

15 C15 & F15 1 %0.003 

16 C16 & F16 993 %2.43 

17 C17 & F17 993 %2.43 

18 C18 & F18 250 %0.61 

19 C19 & F19 250 %0.61 

 
 63.90% 26104 مجموع المواد االولية

 13.57% 5542 االجور 20

 9.75% 3982 ت.ص.غ.م 21

 
 87.22% 35628 اجمالي كلفة الصنع

 12.78% 5221 مصاريف تسويقية وادارية 22

 
 100% 40849 مجموع الكلف الكلية

 

:                                                                                  الوظيفة:   فريق العمل

:                                                                                       البدائل:     المعمل

:                                                                                      مدة الدراسة     المنتج

العيوب المزايا البدائل ت 

تضيف 

قيمة 

للمنتج 

ال تضيف 

قيمة 

للمنتج 

الفوائد على 

 المالحظات
الجودة الكلفة 

         

 

:                                                                                  الوظيفة:   فريق العمل

:                                                                                       البدائل:     المعمل

:                                                                                      مدة الدراسة     المنتج

ت 
البدائل 

 الحالية

المعالجات 

 المقترحة

 التطوير

 المقترح

 كلفة البديل

 الحالي

 كفلة البديل

 المقترح

 الوفورات في

 الكلفة
 المالحظات
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 طبقت وفقا ألخر المستجدات التي تضمنتها الدراسة وتمت المصادقة عليها.

 

 يات: االستنتاجات والتوصالمبحث الرابع

 

 االستنتاجات  .4.1
تقنية تحليل القيمة اذ تم تطبيقها في الشركة العامة لصناعة  تطبيق تقنيات ادارة الكلفة وخاصةالبيئة الصناعية في العراق ل مالئمة .1

البطاريات كاستجابة لتحقيق اهداف البحث، وبالتالي فانة قد تم تحقيق هدف البحث الحالي حول مدى مالئمة البيئتة الصتناعية فتي 

 تقنية تحليل القيمة. االستراتيجي إلدارة الكلفة وخاصةاالدارية والكلفوية في ظل المدخل العراق لتطبيق التقنيات 

عينة البحث ، حيث ومن خالل تحديد واقع االداء لكل منهما تبتين ان هنتاك  للشركةتدهور مستوى االنتاج الفعلي )الطاقة الفعلية(  .2

ية بالمقارنة مع مستوى الطاقة التصميمية والمتاحتة والمخططتة وذلتك العديد من الطاقات العاطلة بسبب تدني مستوى الطاقة الفعل

ألسباب عديدة منها )التقادم التكنلوجي لآلالت والمكائن المستخدمة، عدم وجود التخصيصات الماليتة الالزمتة لإلنتتاج فضتال عتن 

 المستوردة والرخيصة ذات الجودة الرديئة(.قلة المبيعات بسبب عدم تقديم الدعم للمنتج الوطني من خالل فتح االبواب امام السلع 

تتتم تحديتتد متطلبتتات الزبتتائن متتن ختتالل تحديتتد االهميتتة النستتية لكتتل متطلتتب، فبلغتتت اعلتتى نستتبة لمتطلبتتي )الجتتودة، العمتتر( بنستتبة  .3

اجراء عمل استطالعات الراي بشكل دوري بهتدف تصتميم  الشركةعلى التوالي، االمر الذي يحتم على  %(33.77، 36.36%)

 نتجاتها بما يلبي حاجات ومتطلبات الزبائن.م

مكتون وبكلفتة بلغتت  (19)والتتي بلتغ عتددها  60Aالبطاريتة اسهمت تقنية تحليل القيمة بتجزئتة وتحديتد مكونتات ووظتائف منتتج  .4

ت ، فضتال عتن القيتام بعمليتات التحليتل التوظيفي )االهميتة الوظيفيتة( بهتدف دراستة اهميتة كتل مكتون متن مكونتتادينتار (33184)

)جتتودة االداء التتوظيفي( عتتن طريتتق تحديتتد مقتتدار مستتاهمة كتتل مكتتون بتأديتتة وظتتائف المنتتتج باستتتخدام جتتدول نستتب  البطاريتتة

 االستفادة.

اي التي يقل فيها مؤشتر القيمتة عتن الواحتد صتحيح  60Aلمنتج البطارية سعة من العناصر التي تحتاج الى تحسين  (9)تم تحديد  .1

متن اجمتالي  %(98.03)دينار متا يعتادل نستبته  (52689)حيث بلغت الكلفة الفعلية لهذه العناصر الوظيفي()الكلفة < االستحقاق 

 دينار. (53750)الكلفة الكلية البالغة 

دينتار لتصتبح  (52689)ساهمت تقنية تحليل القيمة بتخفيض كلفة العناصر المصتنفة للتحستين الخاصتة بمنتتج البطاريتة والبالغتة  .1

دينتتار  (12901)متتن اجمتتالي الكلفتتة وبالتتتالي تحقيتتق وفتتورات بالتكلفتتة بمقتتدار  %(75.52)دينتتار بنستتبة  (39788)الكلفتتة بملتتغ 

 من اجمالي الكلفة الفعلية. %(24.49)وبنسبة 

بمساهمة تقنية تحليل القيمة، حيث تم غلق الفجوة البالغتة  60Aتم تحقيق هدف التخفيض المستهدف )الفجوة( لمنتج البطارية سعة  .1

دينار، كما تم تحقيق الكلفة المستهدفة بمبلتغ  (12901)دينار لتصبح فجوة موجبة بمبلغ  (485)دينار وعبورها بمقدار  (12416)

 دينار. (485)دينار وبذلك تم تحققت وفورات بمقدار  (41334)دينار بعد ان تم تحديدها بمبلغ  (40849)

(( دينتار 40849(( دينتار التى ))53750متن )) ((60Aتحليل القيمتة التى تخفتيض كلفتة منتتج ))البطاريتة ستعة تقنية ادى تطبيق  .1

(( دينتار بنستبة 12901(( من اجمالي الكلفة الفعلية لمنتج البطارية وبالتالي تحقيق وفورات بالتكلفة بمقدار ))%75.99وبنسبة ))

%(( من اجمالي الكلفتة الفعليتة لمنتتج البطاريتة االمتر التذي 24.00وبنسبة ))%(( من اجمالي الكلفة المطلوبة للتحسين 24.49))

 (( دينار10818بمبلغ )) 60Aيؤدي الى تحقق ارباح لمنتج البطارية سعة 

بانه قد تمت االجابة على تساؤالت البحث وتحقيق االهتداف المنشتودة فضتال عتن اثبتات فرضتيات البحتث،  انختاما يستنتج الباحث .9

بتحقيتق خفتض الكلفتة  تطبيقهتامنتجات(( اي اسهم للتحليل القيمة يؤدي الى تخفيض التكاليف  تقنيةلقول بان ))تطبيق حيث يمكن ا

 .القياسية 60Aمنتج البطارية سعة ل

 

 التوصيات. 4.2
بضرورة تقديم الدعم للمنتجات )الوطنية( المصنعة محليا من خالل فرض رسوم كمركية على الستلع المستتوردة  انيوصي الباحث .1

 ذات الجودة الرديئة واالسعار المنخفضة بهدف اعطاء فرصة للمنتجات المحلية.

قيام الشركات العراقية بتصميم المنتجات وفقا لألهمية النسبية لمتطلبات الزبائن )االستطالعات الميدانية( االمتر التذي يمكنهتا متن  .2

 مبيعاتها.تعظيم قيمة منتجاتها من وجه نظر الزبائن وبالتالي رفع كمية 

البحتث يستاعد بتقتديم الحلتول واالقتراحتات المساعدة بتشكيل فريتق عمتل وفتي مختلتف التخصصتات العلميتة فتي الشتركات عينتة  .3

 )البدائل( التصميمية للمنتج والتي من شانها تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتج

عمتتل دورات تدريبيتتة للكتتوادر المحاستتبية عتتن طريتتق قيتتام الجمعيتتات المتخصصتتة المهنيتتة المتمثلتتة بنقابتتة المحاستتبين والمتتدققين  .4

ن اهمية استخدام التقنيات االدارية والكلفوية الحديثة فضال عن االستعانة بالجامعات العراقية لما العراقية بعقد مؤتمرات علمية تبي

 لديها من خبرات اكاديمية وعلمية في هذا المجال.

علتى نتتائج البحتث الحتالي  باالتكتال( 2و  1معمتل البطاريتات بابتل ) ة العامة لصناعة البطاريات وخاصتةالشرك انيوصي الباحث .1

فية تخفيض كلفة المواد االولية بتالفي االجزاء والعناصر التالفة لمنتتج البطاريتة متن ختالل تصتحيح االنحرافتات وكشتف حول كي

 االخطاء اثناء سير العملية االنتاجية فضال عن االلتزام برفع كفاءة التخطيط وتوحيد جهود العاملين.

ات العاطلة وزيادة حجم االنتاج بهدف تخفيض نصيب الوحتدة الواحتدة ( باستغالل الطاق2و  1قيام معمل البطاريات السائلة بابل ) .1

متن االجتور حيتث انهتا ستتتوزع علتى حجتم انتتاج اكبتر، فضتال عتن استتبدال المكتائن القديمتة الحاليتة بتأخرى حديثتة اكثتر تطتتور 
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 للمساعد بتخفيض كلفة المصاريف االخرى.

تحليتل القيمتة متن ختالل تقنيتة باالعتمتاد والتعويتل علتى نتتائج تطبيتق  الشتركة العامتة لصتناعة البطاريتات انختاما يوصي الباحثت .1

 االلتزام باألفكار والحلول واالقتراحات )البدائل( التي ساهمت الدراسة الحالية بتقديمها والتي من شانها تخفيض كلفة المنتجات.
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