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 ملخص البحث

ثورة اإلتصاالت ظل التطورات والتغيرات التكنولوجية الحديثة التى حدثت فى بيبة األعمال و في

والمعلومات والتحول إلى اآللية ونظم التصنيع الحديثة ظهرت منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد التى 

تهدف إلى المضاء على الفالد بكافة أنواعه والتحسين المستمرمما يإدى إلى تخفيض التكاليف 

هجية اإلنتاج الخالى من الفالد فى استهدفت الدراسة بيان مدى إمكانية تطبيك من زيادة العابد. وبالتالي

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرلية من خبلل الميام بدراسة الوضع المابم للشركة والتعرف 

على نماط الموة والضعف فى الشركة وبالتالى معرفة مدى مبلبمة بيبة الشركة ومناخها لتطبيك هذه 

الحالى غير مهيبة لتطبيك منهجية اإلنتاج الخالى المنهجية. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركة بوضعها 

من الفالد وتعانى من مشاكل كثيرة وأنها فى حاجة إلى تطبيك األساليب الحديثة للتغلب على هذه 

واإلهتمام بالجودة بمفهومها  ،من حيث تدريب العاملين المشاكل. فالشركة تطبك األساليب التمليدية

وليامها بالحد األدنى من اإلستثمار  ،ية التمليدية للمحطات والشبكاتواإلهتمام بالصيانة الدور ،الضيك

 ،ووجود فالد من المياه والذى يمثل إيرادات ضابعة على الشركة، فى تكنولوجيا المعلومات الحديثة

ووجود خسابر مرحلة من عام  ،باإلضافة إلى زيادة شكوى العمبلء الممدمة عن لطاع المياه بالشرلية

ويعد من أهم الفوالد التى تسعى منهجية الراكد والزابد عن الحاجة مخزون بعض ال آلخر، ووجود

للتغلب على هذه  فى محاولة اإلنتاج الخالى من الفالد إلى تخفيضها. ولمد تم تطوير إطار ممترح

ستخدام أدوات ومبادئ اإلنتاج الخالى من االمشاكل الموجودة فى الشركة وزيادة العابد من خبلل 

 د.الفال
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 ممدمة ومشكلة البحث : -1

تسعى معظم المنظمات إلى التميز فى أدابها لتحميك أهدافها بؤعلى كفاءة وفاعلية ممكنة، وال  

تختلف المنظمات فى ذلن سواء أكانت خاصة أو حكومية، فاألساس الذى يحكمها هو عمل اإلدارة 

دامها للفكر اإلدارى واألساليب الحديثة ستخابنجاح فى حسن توظيف الموارد واإلمكانات من خبلل 

 (. 1 ،1111،)جوادة لتحميك رسالتها وأهدافها

وجود التكتبلت اإللتصادية، واإلندماجات، إضافة إلى  ثورة اإلتصاالت والمعلومات، ولمد أدى  

داء والتحول إلى اآللية ونظم التصنيع الحديثة، وغيرها إلى البحث عن أساليب حديثة لتحسين جودة األ

ستمرار التحسين سعياً وراء تحميك هدف صفرية العيوب، وتحميك الجودة بكافة اوالمنتجات، وضمان 

أبعادها، مما يحتم التخلى عن األداء الروتينى والتحول إلى األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية
 

 ،)فايد

1117،3.) 

د أهم األساليب  اإلدارية الحديثة ( أحLean Productionوتعد منهجية اإلنتاج الخالي من الفالد )

التي ظهرت لمواكبة التغيرات والتطورات التي حدثت في بيبة األعمال، وتعرف بؤنها منهجية مستملة 

( في نظام إنتاج تويوتا وهى Just in timeلتحسين العملية ترجع أصولها إلى نظام التوليت المحدد )

وتخفيض  ،ى الفالد وتدنيته، وبالتالي تحسين الجودةمجموعة من األدوات التي تساعد على التعرف عل

 (Gershon&Rajashekharaiah, 2011, 26-27) التكلفة، وولت اإلنتاج

حيث أصدر  ،ولمد اهتم األدب المحاسبي وتناول منهجية اإلنتاج الخالي من الفالد بشا من التفصيل

 وتضمنت التوصية األولى ،1116( توصيتين في عام IMA) األمريكيمعهد المحاسبين اإلداريين 

 ،ومبادبها، ومراحل تطبيمها ،وأسباب تطبيمها ،من الفالد الخاليمجاالت تطبيك منهجية اإلنتاج 

 ,IMA) تطبك تلن المنهجية التيالمنشآت  فيوالتحديات التي تواجهها، ودور المحاسبة اإلدارية 

2006a )، ى النموذج المحاسبي عند تطبيك منهجية أما التوصية الثانية تناولت التغيرات الربيسية  ف

عداد ااإلنتاج الخالى من الفالد حيث يتم االعتماد على نظام تكاليف تدفك الميمة واتخاذ المرارات، و

 (.IMA,2006b) الموازنات في ضوء تلن المنهجية

وبة فهى ضرورية لجميع أنواع الصناعات ومطل ،تعد المياه أحد الموارد األكثر أهمية فى العالم

ويعتبر لطاع المياه النمية من الصناعات األساسية  ،بكميات كبيرة إلنتاج المنتجات من السلع الغذابية

إال  ،التى تحظى بإهتمام الحكومات لتوفير اإلحتياجات األساسية لئلنسان لتؤثيرها على اإللتصاد المومي

لتصادية المسبولة عن توفير هذا داخل الوحدات اإل هأن حجم الموارد المستنفذة فى الفالد من الميا
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المنتج أصبح يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة التى تعمل على تمويل جميع عناصر 

 ،ين ربحية الوحدات اإللتصاديةويساعد التمليل من فالد المياه على تحس ،ستخدامات لهذه الوحداتاإل

اه المستدامة، وتحسين كفاءة المياه ضمان حصول األجيال الحاضرة والمستمبلية على إمدادات الميو

ستخدام المياه بشكل الفى المرفك ليس فمط عن طريك تمليل كمية المياه ولكن بإيجاد طرق مبتكرة 

أكثر كفاءة، حيث أن فهم األماكن الكثيرة التى يحدث ويظهر فيها فالد المياه يعد خطوة أولى هامة 

لتحديد مجاالت التحسين
 
 EPA,2011,11)، 135 ،1111،عمر.) 

من أهم المطاعات التى ينبغى اإلرتماء بها من خبلل  تبنى األساليب  لطاع المياهمماسبك يتضح أن 

اإلدارية الحديثة وأهمها منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد التى  تسعى للمضاء على الفالد  واألنشطة 

رف الصحى كة مياه الشرب والصولد ولع اختيار الباحثة على شر ،غير المضيفة للميمة وحل المشاكل

إلنتشارها الجغرافى الفعال وخدمتها للبيبة المحيطة حيث  نظراً  دراسة التطبيميةبالشرلية موضعا لل

، حيث يتم التعرف على نماط الموة والمشاكل الموجودة بالشركة والتراح أدوات اً مركز 17تخدم 

 اكل وتعظيم العابد بالشركة. ومبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد للمضاء على هذه المش

 وعلى ذلن يمكن صياغة مشكلة البحث في التساإل اآلتي :

الشرب والصرف  لفالد لتعظيم العابد فى شركة مياهستخدام منهجية اإلنتاج الخالى من ااهل يمكن 

 الصحي بالشرلية ؟ .

 :بحثأهداف ال -1

 ب والصرف الصحى بالشرلية .كمياً ومالياً  في شركة مياه الشرمن المياه لياس الفالد  -1

ستخدام منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد لتعظيم العابد فى شركة مياه ادراسة مدى إمكانية  -1

 الشرب والصرف الصحى بالشرلية .

ستخدام منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد فى شركة مياه اتمديم بعض الممترحات المفيدة بشؤن  -3

 بالشرلية. الصحيالشرب والصرف 
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 : همية البحثأ -3

 تكمن أهمية البحث فيما يلى : 

تعد منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد من أهم األساليب اإلدارية الحديثة فى مجال تخفيض   -1

في لطاعات متنوعة مثل )لطاع الصناعة، والصحة،  االفالد وتعظيم العابد، وتم استخدامه

ت(، مما يدعم من أهمية دراسة مدى إمكانية اإلتصاال -وصناعة اإلنشاءات، ولطاع الخدمات 

 استخدام هذه المنهجية في لطاع المياه .

تعد مشكلة ندرة المياه من أهم المشاكل فى مصر، ومن المحتمل تعرض مصر لشح مابى  -1

وبالتالى الحاجة إلى الحفاظ على الموارد النادرة من  ،خصوصا بعد موضوع سد النهضة

 ل المناسبة واألساليب الحديثة للحفاظ عليها .المياه، وذلن بتبنى الوساب

يساعد البحث من الناحية العملية على التعرف على بيبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى  -3

 .بالشرلية لمعرفة مدى مبلبمة مناخها لتطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد 

 : منهجية البحث -4

دراسات والمراجع العربية واألجنبية، والرسابل ستمراء ومسح الاالدراسة النظرية من خبلل  -4

 والدوريات، وموالع شبكة اإلنترنت، المتعلمة بموضوع البحث . ،العلمية

الشرب والصرف الصحى بالشرلية لمعرفة من خبلل دراسة حالة شركة مياه  الدراسة التطبيمية -5

الفالد، وبالتالى تعظيم ستخدام منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد لخفض المدى مبلبمة مناخها 

 .العابد في الشركة

 خطة البحث : -5

الفالد  ،لدمفهوم منهجية اإلنتاج الخالى من الفا ،الدراسات السابمة ،ألسام سبعة ينمسم البحث إلى

أدوات ،ممومات ومعولات منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد ،مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد ،وأنواعه

 . الدراسة التطبيمية ،من الفالد الخالىاإلنتاج 

 الدراسات السابمةأوال :

( وبطالة lean-sigmaبعنوان " مدخل محاسبى ممترح لتكامل أسلوبى ) )1117ة ) فايد دراس -1

 األداء المتوازن لئلرتماء بمستوى الكفاءة والجودة )مع دراسة حالة لتمويم مناخ التطبيك("
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مترح لتكامل أسلوبى )اإلنتاج الخالى من الفالد مدمج مع ستة هدفت هذه الدراسة إلى تمديم إطار م

سيجما( وبطالة األداء المتوازن لتحسين كفاءة وجودة األداء والمنتجات وضمان استمرار عمليات 

التحسين من خبلل دراسة حالة إحدى الشركات الصناعية، وهى شركة بنها للصناعات اإللكترونية 

وتوصلت الدراسة إلى العديد من  ،ركة لتطبيك األسلوب المتكامل الممترحإلختبار مدى مبلبمة مناخ الش

النتابج من أهمها : توجد دالالت محفزة إلحداث تكامل بين األسلوب المدمج وأسلوب بطالة األداء 

المتوازن وظهر ذلن من خبلل تناول أسس التكامل وأوجه التوافك بين مكونات البطالة الربيسية وما 

ووجود دالالت إحصابية تفيد بعدم وضوح إستراتيجية الشركة للعاملين  ،األسلوب المدمجيرتكز عليه 

بها وعدم فهمهم لها أو مشاركتهم فى وضعها، كما أنهم ال يدركون رسالة الشركة وأهدافها وفك 

 عدم مبلبمة مناخ الشركة بوضعه الحالى لتطبيك أيضا من أهم نتابج الدراسة االستراتيجية المحممة .

 األسلوب المتكامل الممترح وأنه في  حاجة إلى التهيبة .

 Application of lean thinking to improve“بعنوان   Kung et al, 2008)ة )دراس -1

the productivity of water and sewer service installations”  

سين إنتاجية إحدى لتحهدفت الدراسة إلى وصف وتوضيح تطبيك مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد 

لامت الدراسة بتمييم تدفك العمل والصرف الصحى فى مدينة أدمنتون فى كندا و خدمة المياه منشآت

وذلن والترحت أساليب لتحسين تدفك العمل رف الصحى خدمة المياه والصموجود فى منشآت الحالى ال

ر المضيفة للميمة أو تمليل شطة غياإلنتاج الخالى من الفالد للمضاء على األن من خبلل تطبيك  مبادئ

ينا جوهريا فى اإلنتاجية تحس أحدث ن تطبيك مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالدأثرها وأظهرت النتابج أ

التعرف على مسار تدفك الميمة وتدنية أثر األنشطة  علىتطبيك تلن المنهجية  ساعدكذلن  ،الكلية

دليمة أو  31ساعات بممدار   8الذى يستغرق  الخدمةتمليل الولت الكلى ألداء وغيرالمضيفة للميمة 

 .%11% إلى  5ساعة وهذا يعادل زيادة فى اإلنتاجية من 

بعنوان "نموذج ممترح للمياس اإلستراتيجى لؤلداء فى بيبة اإلنتاج (  1111،)عساف دراسة -3

 "Lean Productionالخالص 

داء فى بيبة اإلنتاج الخالى من الفالد يعكس لتراح نموذج للمياس اإلستراتيجى لؤلااستهدفت الدراسة 

أهداف وإستراتيجيات المنشؤة فى جميع المستويات اإلدارية ويوفر مماييس أداء فعالة ومعلومات 

تغذية عكسية تعمل على تحميك هدف التحسينات المستمرة لمسارتدفك الميمة داخل المنشؤة وتحديد 

بيك هذا النموذج الممترح فى بيبة األعمال المصرية من زمة لتطمدى توافر الممومات األساسية البل
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من  ،بنها –مصنع الببلستين بشركة توشيبا العربى  دراسة حالةخبلل 

 النتابج أهمها مايلى :

 يتطلب التحول إلى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد توافر العوامل األتية: -1

  سواء الخريطة الحالية أو الخريطة المستمبلية للتعرف على إعداد خرابط تدفك الميمة

 لتى يجب التركيز عليها من أجل التحسينات المرتمبةا العمليات

 ودعم العبللة مع الموردين ،ووضع العاملين فى ممدمة أولويات المنشؤة ،تمكين العاملين 

 ى:من العوامل البلزمة لتطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد ما يل -1

  على المحاسبين اإلنتمال بصورة فعلية للعمل داخل سبلسل تدفمات الميمة المختلفة

 .كؤعضاء فى الفريك

 عتبار نظم اإلدارة المربية آلية أساسية للرلابة وذلن للتمرير عن الخطط والمشاكل ا

 .واإلجراءات

يات المنشؤة ينتج عن تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد تحسن جوهرى فى أنشطة وعمل -3

  .وفى إرضاء العميل ومن ثم فى تعظيم ربحية المنشؤة

عدم مبلبمة أساليب لياس وتمييم األداء التمليدية فى ظل بيبة اإلنتاج الخالى من الفالد بسبب  -4

 .تدعيمها لئلنتاج الكبير وعدم إرتباطها باألهداف اإلستراتيجية للمنشؤة

نشؤة محل دراسة الحالة لمفاهيم المياس التعرف على مدى فهم وإدران العاملين بالم -5

اإلستراتيجى لؤلداء والتعرف على خصابص نظام اإلنتاج المطبك ودرجة أهمية مماييس األداء 

 .الممترحة وإلى أى مدى يتم تطبيك هذه المماييس بالمنشؤة

 Cost management system to improve“بعنوان Badrous,2013) ) دراسة -4

customer value in Lean manufacturing environment” 

هدفت هذه الدراسة إلى توفير إطار ممترح لنظام إدارة التكلفة والذى يجمع بين أدوات إدارة التكلفة 

المختلفة )الحالية والحديثة( والتى لد تكون مناسبة لدعم الوفاء بمتطلبات اإلنتاج الخالى من الفالد 

ولمد توصلت  ،حالة فى مصنع توشيبا العربى لصناعة الغساالتلتحسين ليمة العمبلء من خبلل دراسة 

 الدراسة إلى العديد من النتابج أهمها ما يلى:

تم تحديد أدوات إدارة التكلفة المناسبة لتطبيمها فى مصنع توشيبا العربى لصناعة الغساالت  -1

 لدعم الوفاء بمتطلبات اإلنتاج الخالى من الفالد.
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مصنع الغساالت تبين أن المصنع بدأ بالفعل بتطبيك منهجية  بتطبيك اإلطار الممترح على -1

وأنه تم الوفاء ببعض متطلبات اإلنتاج الخالى من الفالد الثمافية  ،اإلنتاج الخالى من الفالد

 والتكنولوجية، وأن معظم أدوات إدارة التكلفة تطبك نظريا ال عمليا .

يف الحالية فى مصنع الغساالت ومساعدة يساعد اإلطار الممترح على تحسين نظام إدارة التكال -3

 المصنع على اإلستعداد لتطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد.

بدأت الشركات اآلن تدرن أن نظام التكاليف التمليدية وأساليب المحاسبة التمليدية لد تتعارض  -4

نى على التمدم مع التطورات الحديثة مما يإدى إلى زيادة الحاجة إلى نظام إلدارة التكلفة مب

 التكنولوجى لمعالجة أوجه المصور فى تمنيات إدارة التكلفة الحالية.

 

بعنوان "تطوير مماييس التكلفة فى ظل إدارة ترشيد التكلفة تحميما (  1115،)معوض دراسة -5

 إلعتبارات اإلدارة العلمية اإلستراتيجية للتكلفة"

ماييس التكلفة من خبلل التكامل بين منهجية الدراسة إلى استنباط وتطوير مدخل لتطوير م تهدف

اإلدارة ومنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد كؤحد أهم أدوات اإلدارة تحميما إلعتبارات اإلدارة 

اإلستراتيجية للتكلفة وذلن وصوال إلى تطبيك مفهوم محاسبة اإلنتاج الخالى من الفالد التى تخفض 

وتم تطبيك الدراسة   إلى تخفيض التكاليف يإدى ة المنتج ممامجاالت الفالد المختلفة خبلل دورة حيا

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتابج أهمها ما يلى :و الشركة المصرية لئلتصاالت  على

  :إن تطبيك التكامل بين منهجية اإلدارة العلمية ومنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد يتطلب ما يلى -1   

 العميل فى مركز الصدارة فى الشركة وتحسين العبللات مع الموردينوضع تمكين العاملين و 

  إعادة تمسيم الشركة إلى مسارات تدفك الميمة والعمل على خلك بيبة عمل تنافسية وتبنى

  .ثمافة فكر اإلنتاج الخالى من الفالد والعمل على التحسين المستمر وبشكل تدريجى

 ن أجل تخفيض التكلفة وسرعة تمديم الخدمة المضاء على الفالد بكافة صوره وأدواته م

  .للعمبلء

تستخدم الشركة محل الدراسة أساليب اإلدارة العلمية الحديثة من خبلل إستخدام تكنولوجيا  -1

المعلومات وتكنولوجيا المجموعات وتكنولوجيا الحاسب اآللى وتستخدم أدوات ترشيد التكلفة مثل 

SMED مضاء على الفالدوالستة تاء وغيرها من أدوات ال. 



9 

 

تبين أن الشركة محل الدراسة تزداد أرباحها من عام آلخر وتسعى دابما إلى اإلبتكار من خبلل  -3

تمديم خدمات توفر أعلى ليمة للعميل والسعى نحو جذب عمبلء جدد واإلستجابة السريعة لشكاوى 

 .لتحسين المستمرالعمبلء وهذا بدوره يإدى إلى دعم الميزة التنافسية وتحميك التطور وا

 ثانيا مفهوم منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد

فالمصطلح  ،يعبر مفهوم اإلنتاج الخالى من الفالد عن فلسفة لديمة اإلكتشاف حديثة اإلنتشار

" إال أن  TPSتحت مسمى "نظام تويوتا  ،معروف ومطبك من المرن العشرين لدى شركة تويوتا

ومن أسباب هذا اإلنتشار المزايا العديدة التى يمدمها لشركات انتشار هذا المفهوم يبدو حديثا 

باإلضافة إلى شعور تلن الشركات بضعف نظم اإلنتاج التمليدية فى تعزيز ممدرتها على  ،األعمال

مواجهة المنافسة العالمية بعد أن أصبح العالم لرية صغيرة خصوصا فى نواحى التبادل التجارى 

والمواصبلت واإلتصاالت
 

 ،الفالد . ولمد لامت منهجية اإلنتاج الخالى من(1115،11 ،مشهراوى)ال

والذى يمكن وصفه بؤنه السعى المستمر لتحديد  Lean Thinkingعلى فكر يسمى  ،فى األساس

   ( 2 ,2012الد عرفهو.(  1111،189ة )األبيارى، وإستبعاد الفالد من كل عمليات المنشؤ

(Maia, et.,al وتوصيل المنتجات والمواد والمعلومات  ،يركز على العميل بؤنها نموذج للمنظمة

فى الولت المحدد وبالجودة المطلوبة بدون أى فوالد ) األنشطة التى ال تضيف ليمة للمنتجات من 

 .وجهة نظر العميل (

تعريف منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد على أنها منهجية متكاملة تعتمد على  للباحثة يمكنو

المفاهيم والمبادئ واألدوات لتعظيم الميمة للعميل وتعظيم العابد للشركة بالتركيز مجموعة من 

على األنشطة المضيفة للميمة وإلغاء أو تمليل األنشطة التى ال تضيف ليمة )الفالد( والتحسين 

المستمر للمنتجات والخدمات وتمديمها فى الولت المناسب وبطريمة أكثر كفاءة وبإستخدام المليل 

 الموارد وبؤلل تكلفة ممكنة.من 

 الفالد وأنواعه: ثالثا

وإذا  ،يتمثل الفالد فى أى نشاط يضيف تكلفة أو ولت وال يضيف ليمة من وجهة نظر العميل

كان هذا المفهوم يهدف إلى خفض التكلفة عن طريك تدنية الفالد بكافة صوره فهو بذلن يخلك 

فالد وما يرتبط به من تكاليف وولت كانت حيث أن خفض ال ،ويعظم ليمة المنتج لدى العميل

تستلزمه هذه األنشطة التى ال تضيف ليمة يإدى إلى خفض الولت والتكلفة البلزمة لتحميك 
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.وللفالد أنواع ( 1111،1ة المنتج لدى العميل )عبد الدايم، ا يعظم من ليممتطلبات العميل وهو م

 :(Damrath, 2012,11)يمكن بيانها من خبلل الجدول اآلتى 

 ( أنواع الفالد المختلفة1جدول )

 تعريفه نوع الفالد

 إنتاج زابد عن الحاجة 

Over production 

اإلنتاج بدون وجود طلب ممدم من العميل و يعتبر أهم أنواع الفوالد وينتج 

عنه مستويات مرتفعة من المخزون وفترات تخزين طويلة وبالتالى تدهور 

يع المنتجات نتيجة التغيرات او التحوالت حالة المنتجات وزيادة خطر عدم ب

 غير المتولعة فى طلب العميل .

 أولات اإلنتظار

Waiting 

 

الولت الضابع نتيجة وجود أعطال تمنع العاملين أو األالت من تنفيذ اى 

والولت الضابع نتيجة وجود مخزون من ،منتجات أو أنشطة مضيفة للميمة

جات تامة الصنع لبل أن يتم السلع نصف المصنعة أومخزون من المنت

 شحنها إلى العميل.

 الحركات غير الضرورية

Unnecessary motion 

 

ويمصد بها حركات األفراد أو االالت أكثر مما هو مطلوب ألداء العمليات 

المختلفة فهذه الحركات غير الضرورية تتوق بيبة اإلنتاج وتإدى إلى 

 إنخفاض اإلنتاجية وإنخفاض جودة المنتجات .

 المخزون

Inventory 

المخزون الزابد عن البلزم بكل أنواعه من خامات أو منتجات نصف مصنعة 

او منتجات تامة الصنع وهذا المخزون غير الضرورى يتطلب مساحة 

تخزين أكبر وينتج عنه إخفاء المشاكل وعدم الكفاءة فى العمليات وزيادة 

 الولت والجهد المبذولين فى المخزون.

ير الضرورية التنمبلت غ

 للمنتجات

Transportation 

التحركات غير الضرورية للمنتجات نتيجة سوء التخطيط والتى ينتج عنها 

عدم الكفاءة وزيادة خطر اتبلف المنتجات بسبب زيادة المناولة عن الحد 

 البلزم .

 العيوب /األخطاء

Defects/Errors 

ا مما يإثر على وهى فالد يتضمن الجهد المبذول لفحص العيوب وإصبلحه

 التكاليف المباشرة ويتطلب مهام إضافية .

 عمليات غير ضرورية

Over processing 

تنبثك من إستخدام أدوات رديبة أو تصميم غير جيد للمنتج فعند تصميم 

المنتجات بشكل أكثر تعميدا تكون النتيجة خارج نطاق مواصفات العميل 

لعمليات غير الضرورية تحدث الذى يكون مستعدا للدفع ممابلها كما أن ا

عندما ال تكون العمليات مرتبطة بشكل مثالى بالعمليات التى تسبمها و 

 العمليات التى تليها أو أن العمليات يتم تنفيذها بشكل متكرر .

 المهارات البشرية غير

 المستخدمة

Un used human talent 

توى تؤهيلهم يعد عدم إستخدام لوة العمل البشرى فى أداء المهام وفما لمس

 ممارسة إدارية غير البمة وغير مبلبمة. 
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 من الفالد الخالياإلنتاج رابعا: مبادئ 

تمثل هذه المبادئ حجر الزاوية لمنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد حيث يجب على أى شركة          

دئ لتحميك هذا التحول تريد التحول نحو تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد أن تطبك هذه المبا

مبادئ أساسية تتمثل  5.وتتمثل مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد فى ( (Badrous, 2013,17ح بنجا

 فيما يلى:

 Value  Define       تحديد الميمة  -1

يعد تحديد الميمة المطلوبة بواسطة العميل النهابى نمطة البداية لمنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد 

ويعبر عن الميمة ألى منتج أو نشاط أو  ،دأ هذه المنهجية بتحديد اإلحتياجات الحميمية للعمبلءحيث تب

عملية بما يمابل احتياجات العميل بالسعر المحدد فى الولت المحدد لذا يمكن تعريفها بؤنها أى منتج 

ة اإلنتاج  ينبغى ، فعملي(Bahadir, 2011 ,16) أونشاط أو عملية يكون العميل مستعدا للدفع ممابلها

تحديدها  وتحليلها طبما لميم ولناعات العميل الذى لد يكون داخلى أو خارجى ويمصد  بميمة العميل 

فى حين يمصد برضا  ،مدى ما يدركه العميل أو يتولعه من المنتج أو الخدمة الممدمة بواسطة المنشؤة

فتحليل الميمة يعد نمطة البداية ألى  ،العميل كيفية إستخدام واإلستفادة من هذه المنتجات والخدمات

عملية إنتاج حيث يجب تؤدية أنشطة اإلنتاج بطريمة من شؤنها إزالة الفوالد واألنشطة غير المضيفة 

 (.Tourki, 2010 , 36) للميمة وتمليلها إلى أدنى حد ممكن

 Value stream  Identify theتعريف تيارالميمة         -1

ة إلى جميع األنشطة التى يجب على المنشؤة الميام بها لتصميم وطلب يشير مصطلح تدفك الميم

وإنتاج وتسليم منتجاتها وخدماتها للعمبلء ففى األساس يمثل تدفك الميمة كل ما تموم به المنشؤة لخلك 

ليمة للعميل فهو يوفر نظرة أكثر صلة وشمولية لكيفية تدفك المواد والمعلومات والتكاليف من خبلل 

التى تتبع منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد أكثر من النماذج األخرى فالتركيز على تدفمات  المنشؤة

 ,Frances et al) الميمة هو األلية التى من خبللها يتم التعرف على الفالد ومن ثم المضاء عليه

مة أنه لتحميك تدفك الميمة أو ما يسمى بتيار المي ,Öwall ) ( 8 ,2015 ويوضح .(32 , 2005

والذى يفيد المنتج أو العميل النهابى ينبغى رسم خريطة لمجموعة من العمليات والتى توفر المعلومات 

حيث تشتمل هذه العمليات على الحصول على المعلومات وعرضها وتبادلها وتنظيمها واسترجاعها 

 .وتصورها وفهمها كما يجب تضمين التسلسل فى العمليات فى الخريطة
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               Make the value stream flowالميمة مسار تدفك   -3

يتطلب هذا المبدأ التخلى عن نظام اإلنتاج الكبيرالذى يتبنى إنتاج الدفعات والكميات الكبيرة التى 

تإدى إلى تراكم المخزون طول دورة  تشغيل أمر العميل ومن ثم إعادة التشغيل وظهور الفالد والتحول 

لى من الفالد التى تعنى إستخدام ترتيبات عمل فى شكل خبليا حيث يعمل إلى منهجية اإلنتاج الخا

 .(1111،67 ،)عساف األفراد والمعدات واآلالت معا بشكل متكامل

أنه بمجرد المضاء على أى خطوات غير مضيفة للميمة  (Ward &Graves, 2004 ,4) ويذكر

ة معينة تضمن تدفمها وهذا يتضن فإن خطوات خلك الميمة المتبمية تحتاج أن يتم تنظيمها بطريم

التحول من المنشؤة التمليدية على أساس الوظابف أو األلسام إلى منشؤة شمولية تركز على العميل 

 . وتضعه على طول خطوط تيار الميمة

 Implementation a pull systemتطبيك نظام السحب        -4

ج حتى يكون هنان طلب عليه من العمبلء لذلن يعنى هذا النظام أنه ال يتم البدء فى إنتاج أى منت 

فإن إنتاج أى منتج يبدأ بالضبط فى الولت الذى يطلبه العميل وينبغى أن يطبك هذا النظام خبلل تدفك 

 الميمة بؤكمله وبين كل خطوة من خطواته وهذا يعنى أن ال يوجد أى دفعات لئلنتاج فى النظام

(Mirzaei, 2011 ,7 )من النهاية إلى البداية أى من العمبلء وصوال  بمعنى سحب المنتجات

للموردين بحيث ال يتم إنتاج كميات زابدة عن الكميات المطلوبة والمحددة من لبل العمبلء وبالتالى 

يعتبر العميل المحرن األساسى للعملية اإلنتاجية فضبل عن سعى هذا النظام إلى تمليل اإلنتاج الفابض 

وتتمثل الميزة األساسية  .(1114،11 ،ء )بديرياجات ومتطلبات العمبلومن ثم سرعة اإلستجابة إلحت

 & Herzog لنظام السحب فى تخفيض المخزون وبالتالى تخفيض التكاليف المرتبطة بالمخزون

Tonchi, 2014, 798).) 

    Strive to perfectionالسعى نحو الكمال  -5

منتج النهابى هدف يصعب الوصول إليه ولكن إن الوصول إلى الكمال فى جودة العمليات والنظم وال

تسعى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد دابما إلى التحسين المستمر وهذا بتخفيض الفالد فى العمليات 

اإلنتاجية حيث تبنى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد على أساسيات لدعم اإلدارة العليا من خبلل 

 ( 1115،87 ،ر )معوضتحسين اإلنتاجية وتحميك التطوير المستمالتفكير المستمر فى خفض التكلفة و

أن الشركات عندما تتبنى ممارسات اإلنتاج الخالى من الفالد على نطاق  (Das, 2014,81). ويوضح 
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وتجرى بإستمرار مبادرات لتمليل الجهد  ،واسع يصبح من الواضح أن التحسين هو عملية مستمرة

 .يجة لذلن فإن هذه الشركات تعتمد على فلسفة التحسين المستمرونت ،والولت والتكلفة والمكان

  Employees Empowermentتمكين العاملين -6

والتى تكون على دراية تامة  ،وفيه تهتم المنشآت بتفويض السلطة لؤلفراد العاملين داخلها

الضرورية فى الولت  مما يمكنهم من إجراء كافة العمليات وإتخاذ اإلجراءات ،بإستراتيجياتها وأهدافها

فالعنصر البشرى ذو أهمية كبيرة فى تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد بصورة  ،المناسب

ويجب تضمين مماييس األداء ونظم الحوافز التى تمنح للعاملين بناء على مماييس تتعلك  ،سليمة

 .( 19 – 18 ، 1114،ة )أحمد باألفكار الجديدة والمنفذ

 ومعولات منهجية اإلنتاج الخالى من الفالدممومات  خامسا:

 ممومات تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد -1

إلمكان التحول لبيبة اإلنتاج الخالى من الفالد وتحميك النجاح المنشود يجب توافر العديد من 

 ,Punnakitikashem et.,al, 2013, 2-4,Radnor et.,al, 2006)العوامل التى تتمثل فيما يلى

 (144 -143،  1111 ،عبد اللطيف ، 4-5

 الثمافة التنظيمية والملكية 

ويإدى بناء ثمافة الخلو من  ،تعنى الثمافة التنظيمية مجموعة من سلون األفراد وعاداتهم

وينبغى على  ،الفالد إلى توجيه وتغيير الطريمة التى يفكر بها األفراد وتصرفاتهم وسلوكهم

ب الهامة المتعلمة بعنصر الثمافة وهى اإلنفتاح والتعاون والتمبل المنشؤة أن تنظر إلى الجوان

ومشاركة البيانات . وتعنى الملكية إشران جميع العاملين فى العملية وشعورهم بؤنهم مبلن 

للمنشاة وبالتالى يكون لديهم الحافز إلحداث التغييرات فى العملية وتؤهيلهم لثمافة التحسين 

 المستمر فى المستمبل .

 ميادة واإلدارة ال 

تعد الميادة واإلدارة المتميزة أحد عوامل النجاح الحاسمة فى تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى 

من الفالد وبدون الدعم المستمر واإللتزام من لبل اإلدارة العليا فإن األهمية الحميمية لمبادرة 

ة واإلدارة من أهم التغيير ستكون محل شن وستضعف الطالة الكامنة وراءها وتعتبر المياد

 .مطلوبة بنجاح الشروط األساسية فى تبنى ممارسات التحسين ال
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  اإلتصاالت 

إن اإلتصاالت الفعالة والمتكررة توفر للعاملين مبدأ توجيهيا وتحافظ على الموة الدافعة 

لمنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد نحو جهود التحسين المستمر، حيث أن اإلتصال الفعال من 

ويتم التعرف على  ،ى إلى أسفل يمد العاملين باألهداف الواضحة والبيانات الهامة المتسمةأعل

وينبغى على المنشؤة أن  ،جهود العاملين ومشاركة المعرفة عبر مسارات العمل أو األلسام

توجه اهتمامها لئلتصاالت بجميع أنواعها الرأسية واألفمية بإعتبارها مكون مهم للتطبيك 

تلف مبادرات التحسين والبد من توافر نظم المعلومات المرنة حيث تمثل المعلومات الناجح لمخ

 المصدر الربيسى إلتخاذ المرارات.

 العمل الجماعى 

يعد العمل الجماعى عنصر مهم وحرج لمنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد وأنشطة التحسين 

الناجح لمنهجية اإلنتاج الخالى والتغيير األخرى فبدال من العمل بشكل فردى يتطلب التطبيك 

 .من الفالد فرق عمل متعددة الوظابف تسمى فرق التحسين المستمر )دوابر الجودة ( 

 المدرة المالية 

إن تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد يحتاج بعض اإلستثمارات الهامة للشركة فى 

حصابية والحصول على تطوير الموارد والمواد التدريبية وشراء ترخيص البرامج اإل

 ونمل المهارات ونظم الحوافز وذلن من أجل غرس الثمافة والحفاظ عليها .,اإلستشارات 

  المنهج اإلستراتيجى للتحسينات 

إن إستناد منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد ألهداف إستراتيجية له آثار عظيمة على 

 التغيير . المنشؤة مما يحمك اإلستدامة وإلتزام العاملين بعملية

 المهارات والخبرات 

حيث إن  Lean Toll kitsتدريب العاملين وإكسابهم مهارات إستخدام األدوات المناسبة 

العمالة ذوى المهارة العالية عنصر مهم لضمان نمو الشركة ونجاحها وبالتالى من الضرورى 

والتدريب  أن تولى الشركات وخاصة شركات الخدمات المزيد من اإلهتمام على المهارات

 للعاملين من أجل تحميك الهدف من تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد .
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  وضع جداول زمنية والعية لعملية التحسين واإللتزام بتوليت إجراء التحسينات حيث أن

 التؤخيرات لد تعرلل التنفيذ .

  التكامل مع الموردين 

نتاج الخالى من الفالد ويترن تؤثيره يمثل أحد أهم الممومات فى نجاح التحول لمنهجية اإل

فالتكامل مع الموردين يدعم توفير المواد  ،على العديد من اإلدارات واألنشطة الداخلية للمنشؤة

 المطلوبة فى الولت المرغوب بما يساهم فى اإلنتاج والتسليم فى الولت المحدد للعميل.

 معولات تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد -1

ى الرغم من أن تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد يساعد المنشآت على إستبعاد عل 

أنشطة الفالد وممابلة احتياجات العمبلء إال أنه عند العمل على  تطبيك تلن المنهجية فى 

 ،)إبراهيم اإلنتاج سيكون هنان عدة مشكبلت ومعولات ومن أمثلة هذه المعولات مايلى

1113، 341-344 ،Kumar&Kumar, 2014 ,246-248:) 

 مشاكل نظام المحاسبة التمليدى 

 ،وتمييم المخزون،حيث أن نظام المحاسبة التمليدى بتركيزه على تحليل اإلنحرافات

والتخصيص التمليدى للتكاليف ال يمكنه بيان التحسينات والعوابد المترتبة على التحول إلى 

لى عدم لدرته على توفير التكاليف الدليمة أو منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد باإلضافة إ

 المعلومات المالية المبلبمة .

  عدم دعم اإلدارة العليا 

تعتبر اإلدارة معوق ربيسى نحو تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد إذا كان لديها 

نمص فى التركيز على هذه المنهجية وليس لديها رغبة فى السرعة فى تطبيمها وال تموم 

توفير الدعم البلزم ألنشطة منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد وليس لديها رإية طويلة األجل ب

اإلنتاج الخالى من الفالد أو املين عن عدم أهمية أهداف مما يإدى إلى إرسال رسابل إلى الع

الجهود الواجب بذلها للتحسين والتطوير المستمر مما يإثر سلبا على المولف التنافسى 

 ة وعلى معنويات العاملين مما يعوق تحميك أهداف منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد للمنشؤ

  تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد كمنهجية متكاملة فيالفشل 
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 ،حيث يرى البعض أن مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد تطبك على مستويات التشغيل فمط

ومن ثم رفض الحميمة التى تشير إلى أن مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد تمثل ثمافة جديدة 

 ،يجب أن تمتد لكافة أبعاد المنشؤة من أجل العمل بكفاءة فى بيبة اإلنتاج الخالى من الفالد

وكلمة الثمافة الجديدة التعنى فمط تغير األنشطة التنظيمية ولكن تشمل كافة التغيرات فى 

 نشطة اإلنسانية والسلوكيات التى ستدعم تطبيك هذه المنهجية.األ

 مماومة التغيير 

إن التحول إلى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد سيواجه بالمماومة الشديدة من جانب 

والمديرين فى المستويات الوسطى . والسبب الربيسى فى ذلن هو  ،العاملين والمشرفين

ة ولدرة ألل على التعاون فى المشاريع المشتركة وأن الخوف من الفشل وإنخفاض الثم

فى حين أن  ،المنشآت المديمة لديها رغبة ألل من المنشآت الحديثة فى تطبيك هذه المنهجية

 .المنشآت الكبيرة لديها حافز لوى لتطبيك هذه المنهجية أكثر من المنشآت الصغيرة

  عدم المعرفة 

لمديرين والعاملين لمنهجية اإلنتاج الخالى من حيث أن غياب التدريب وعدم تفهم بعض ا

الفالد ولكيفية تطبيك هذه المنهجية يمثل عابما فى تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد 

 .مما يجعلهم يتمسكون بنظم التصنيع المديمة 

  حيث من الفالد  الخاليعدم تحمك أى مزايا مالية مباشرة من التحول إلى منهجية اإلنتاج

ال تجد وبالتالى فى أولات كثيرة ال ينتج عن تطبيك هذه المنهجية إسترداد مالى مباشر  أنه

مكانا فى أعلى أولويات العديد من المنظمات ومن ثم عدم تحفز بعض المنشآت إلى تطبيك تلن 

 .المنهجية الجديدة فى التصنيع 

 غياب الموارد  

اءة إختراع واإلستشارات من عمالة ورأس المال وإتصاالت وبرإن غياب الموارد 

المختصة وللة الولت كلها عوامل تعوق تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد حيث أن 

اإلفتمار إلى الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة ونمص الموارد نتج عنه إتصاالت ضعيفة وفى 

فى  بعض الحاالت شركة اإلستشارات يكون لديها معرفة متوسطة عن المنهجية أو نمص

 .ممارسات التطبيك مما يإى إلى أن تصبح عابك نحو التطبيك



17 

 

 الخبرة السابمة  

بمعنى تصور العاملين عن منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد حيث أنه فى حالة فشل عدد 

لليل من المشروعات فى الماضى فى تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد يصبح عمبة 

 .للمحاولة المادمة 

 : أدوات اإلنتاج الخالى من الفالد سادسا

على الرغم من حداثة مفهوم اإلنتاج الخالى من الفالد إال أن أدواته وآلياته ليست جديدة فهى مزيج 

ونظام اإلنتاج فى الولت المحدد من أدوات  ،والتحسين المستمر ،مما أفرزته فلسفة الجودة الشاملة

ت لئلنتاج الخالى من الفالد بشكل نهابى ولاطع غير وإن تحديد أدوا ،( 1113،181 ،)سعيد وأنشطة

 ممكنة حيث تباينت وتعددت هذه األدوات فى األدبيات المختلفة ومن أكثرها شيوعا ما يلى :

  Value Stream mapping(VSM)خريطة تدفك الميمة  -1

م تويوتا وترجع أصولها إلى نظا ،تمثل خريطة تدفك الميمة إحدى أدوات اإلنتاج الخالى من الفالد

وتستخدم تمنيات اإلنتاج الخالى من الفالد  ،وتعرف أيضا بخريطة تدفك المواد والمعلومات ،اإلنتاجى

وتستخدم فى الممام األول للتعرف على الفالد  ،لتحليل وتمييم العمليات المعنية فى عملية التصنيع

ملية اإلنتاجية واألنشطة وإدارته والعمل على تمليله حيث تحدد األنشطة المضيفة للميمة فى الع

ويمكن  ،أيضا تستخدم لخلك التدفك فى العملية اإلنتاجية ،والخطوات األخرى التى ال تضيف ليمة

إنشاء خرابط تدفك الميمة بإستخدام الورلة والملم ولكن الخرابط األكثر تمدما يمكن إنشاإها بإستخدام 

 .(Apel& Walton, 2007,10)ل ميكروسوفت فيسيو أو ميكروسوفت إكسي

         5Sالسينات الخمسة  -1

هذه األداة من أهم أدوات منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد وتموم على فكرة تحديد معايير أداء 

من أجل الوصول إلى نظام إنتاج جيد يتمثل فى بيبة آمنة ومنظمة ونظيفة ونشؤت هذه األداة فى  ،العمل

" بينما تبدأ فى اللغة Sفى اللغة اإلنجليزية واليابانية بحرف "اليابان وتتكون من خمسة معايير تبدأ 

فهى طريمة لتنظيم مكان العمل تنطبك على أى نوع من  ( 1114،47 ،)محفوظ العربية بحرف "التاء"

األعمال كونها عنصر حيوى لئلدارة المربية وتهدف إلى الحفاظ على أماكن العمل منظمة ونظيفة 

ريمة تدريجية ومتسلسلة مع المليل من الجهد والتكلفة والسماح للمنشآت وغرس التحسين المستمر بط

وعلى الرغم من أنها منهجية بسيطة إال أن تطبيمها لد يكون مهمة  ،لتلبية المعايير الدولية المختلفة
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صعبة نظرا ألن النجاح فى تطبيمها يعتمد بدرجة كبيرة على المبول من العاملين وتعديل سلوكهم 

ة: ومشاركة اإلدارة العليا وإلتزامها ويحمك التطبيك الناجح لهذه األداة المزايا األتي ،موإتجاهاته

(Lopes et al, 2015,121 ) 

 تصبح أماكن العمل أكثر كفاءة وتنظيما ونظافة وإنتاجية وأمانا -1

 تحسين ظروف العمل والميم للعاملين ورإية أفضل لحل المشكبلت -1

 دة واألمان وتحفيز العاملينزيادة اإلنتاجية والمرونة والجو -3

 خفض التكاليف والولت الضابع والمكان والحركات والفوالد األخرى . -4

  Total Productive maintenance(TPM)الصيانة اإلنتاجية الشاملة  -3

حيث  ،هى مبادرة لتحسين فعالية المعدات الصناعية إلى ألصى حد ممكن من خبلل العمل الجماعى

ات بدءا من كبار المديرين التنفيذيين وحتى العمال على خط اإلنتاج األول فى تشترن جميع المستوي

والهدف الربيسى للصيانة اإلنتاجية هو )صيانة إنتاجية ذات مردود ربيسى للمنشؤة ،الصيانة اإلنتاجية

 لية( وال يتطلب هذا األمر الولاية من األعطال فمط وإنما الوصول إلى ذلن بؤكثر الطرق إلتصادية وفعا

  (119 -118 ، 1111 ،)الباز

  Continous improvementسين المستمر التح -4

يعد التحسين المستمر أحد األدوات الهامة فى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد فهو بمثابة الماعدة 

ويطلك على التحسين المستمر مصطلح كايزن  ،الربيسية والمهمة من أجل تبنى هذه المنهجية

(Kaizenو ) هو إحدى التمنيات الحديثة والمهمة التى تموم على أساس إدخال التحسينات بصورة

تدريجية ومتعالبة على اإلنتاج وتنعكس هذه التحسينات فى خفض التكلفة وتحسين الجودة وبصورة 

مستمرة أى أنها عملية مستمرة وبحث مستمر لتخفيض التكاليف والتخلص من الفالد وتحسين الجودة 

 (.135 ، 1114)كاظم،  مليات التى تزيد من رضا وليمة العميلواداء الع

  Just In Time(JIT)نظام التوليت المحدد  -5

( أحد أدوات اإلنتاج الخالى من الفالد األكثر أهمية فى المنشؤة  (JITيعد نظام التوليت المحدد

فكل  ،تاج المنتج النهابىالصناعية ويستند على ركابز التخطيط والتنفيذ الناجح لؤلحداث الؤلزمة إلن

حيث يإكد ،حدث أو عملية يجب أن تإدى بالشكل الصحيح وعند الحاجة إليها وفى الولت المناسب

((JIT ويخطط لخفض التكاليف عن طريك  ،على وجود تدفك مستمر للمنتج والمعلومات خبلل النظام

 ( Prakash.& Prasad, 2014,80) تخفيض كمية السلع والمواد التى تمتنيها المنشؤة كمخزون
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 ،وستة سيجما ،وولت إعداد وتهيبة اآلالت ،وهنان العديد من األدوات األخرى مثل تجنب الخطؤ

والتصنيع الخلوى .....  ،وتدفك المطعة الواحدة ،Hoshin Kanriوالتخطيط بإستخدام اسلوب 

 وغيرها من األدوات التى تدعم تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد .

 الدراسة التطبيمية :بعاسا

تناول البحث دراسة حالة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرلية وهدف البحث إلى دراسة 

مدى إمكانية تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد فى الشركة موضع التطبيك من خبلل دراسة 

ها وتمديم إطار ممترح للتغلب الوضع المابم للشركة للتعرف على وضع الشركة والمشاكل التى تعانى من

 على هذه المشاكل من خبلل إستخدام أدوات ومبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد .

 نبذة تاريخية عن الشركة

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرلية هى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة المابضة 

، وتتبع وزارة اإلسكان 1991لسنة  113لمياه الشرب والصرف الصحى . تخضع للمانون رلم 

  61تؤسست الشركة كهيبة التصادية عامة تعمل فى ظل المانون رلم  ،والمرافك والتنمية العمرانية

ثم شركة تابعة للشركة المابضة لمياه  ،1995لسنة  181بموجب المرار الجمهورى رلم   1963 لسنة 

بلغ رأس المال المرخص  ،1114 لسنة 135الشرب والصرف الصحى بموجب المرار الجمهورى رلم 

( 17مليون جنيه . ويوجد عدد )  188818541ورأس المال المصدر والمدفوع  ،مليار جنيه 1.5به 

 96فرع للشركة بمحافظة الشرلية ويغطى نشاط الشركة جميع مدن ولرى المحافظة البالغ عددها 

إدارة وتشغيل وصيانة شبكات  عزبة وتابع تتمثل أغراض الشركة فى 3991وحدة محلية لروية وعدد 

وكذلن التجميع  ،ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بغرض إنتاج وتوزيع المياة الصالحة للشرب

والمعالجة والتخلص اآلمن من مياه الصرف داخل نطاق اختصاصها وفى جميع أنحاء محافظة 

 الشرلية.

 مراحل تطبيك الدراسة

لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرلية وإلماء المرحلة األولى : تحديد الوضع المابم 

 الضوء على المشكبلت الموجودة بها

من خبلل دراسة الوضع المابم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرلية تم التعرف على 

 المشاكل والتى من أهمها ما يلى : العديد من
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 رلية :الفالد من المياه فى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالش -1

 ( كمية ونسبة الفالد من المياه )باأللف متر مكعب(1جدول )

 1116/1117 1115/1116 1114/1115 1113/1114 1111/1113 بيان

كمية المياة 

 المنتجة

3568417 3618135 4118187 4138375 4188577 

كمية المياة 

 المباعة

1678313 3148734 3158918 3198111 3138149 

 958318 948374 958179 578311 898114 كمية الفالد

 %13.3 %13.4 %13.7 %16 %15 نسبة الفالد

 

 

 ( تكلفة الفالد من المياه )الميم باأللف جنيه(3جدول )

 1116/1117 1115/1116 1114/1115 1113/1114 1111/1113 بيان

تكلفة 

 اإلنتاج

1518388 1598348 1148617 1388435 1788486 

 4188577 4138375 4118187 3618135 3568417 كمية اإلنتاج

تكلفة المتر 

 المكعب 

1.41 1.44 1.51 1.59 1.68 

 958318 948374 958179 578311 898114 كمية الفالد

 648813 558681 488591 158111 378414 تكلفة الفالد
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 ( خسارة الفالد من المياه السنوية )باأللف جنيه(4جدول )

 المخزون فى الشركة -1

د أحد أهم أنواع الفالد فى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد وتسعى هذه يشكل المخزون الزاب

المنهجية إلى تخفيض هذا المخزون إلى أدنى حد ممكن بإستخدام أدوات معينة مثل نظام التوليت 

وترى الباحثة أنه يمكن تخفيض المخزون واإلحتفاظ منه ما يكفى لمدة شهر بدال من  ،(JITالمحدد )

كفى إلستهبلن عدة أشهر حيث ينبغى توافر مخزون كاف حتى ال يحدث تولف أو تخزين كميات ت

انمطاع مفاجا فى اإلنتاج بسبب عدم وصول المواد المطلوبة فى التوليت المحدد وبالتالى إنمطاع 

وأيضا ضعف الجودة نظرا لدخول المواد الخام مباشرة لئلنتاج  ،المياه وعدم وصولها إلى المستهلكين

د من مستوى جودتها . وينبغى تنمية عبللات لوية واتفاليات مع الموردين لتوريد المواد دون التؤك

المطلوبة بالجودة المطلوبة فى الولت المطلوب وعلى فترات متماربة . والجدول التالى يوضح معدل 

تحتفظ بمخزون زابد أن الشركة  سنوات وتم حسابه حيث يدل انخفاضه على 5دوران المخزون خبلل 

دوران المخزون كلما دل ذلن على  وكلما ارتفع معدل. راكد وغير مطلوب وينبغى التصرف فيه و

 إمكانية التحول إلى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد .

 

 1116/1117 1115/1116 1114/1115 1113/1114 1111/1113 بيان

لمبيعات من ليمة ا

 المياه

1918939 1388114 1518811 3338936 4168413 

 3138149 3198111 3158918 3148734 1678313 كمية المياه المباعة

 1.4 1.1 1.81 1.78 1.71 سعر بيع المتر المكعب

كمية الفالد )باأللف 

 متر مكعب(

898114 578311 958179 948374 958318 

 1338459 1138811 788119 448694 ,,6455 خسارة الفالد اإلجمالية

خسارة الفالد 

 %11المسموح به 

156861 368139 318897 448371 578111 

خسارة الفالد غير 

 المسموح به

388493 88655 458131 598441 768158 
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 ( معدل دوران المخزون5جدول )

 1116/1117 1115/1116 1114/1115 1113/1114 1111/1113 السنة

المخزون )باأللف 

 جنيه(

338394 418511 518536 488753 538194 

تكلفة البضاعة 

المباعة )باأللف 

 جنيه(

1118948 1318141 1858168 3188815 3788517 

دوران  معدل

 المخزون

6.61 5.46 5.64 6.74 7.13 

 

 هشكاوى العمبلء الممدمة عن لطاع الميا -3

 ( معدل شكاوى العمبلء6جدول )

 1116/1117 1115/1116 1114/1115 1113/1114 1111/1113 الفترة

 9718936 9468119 9158491 8978818 8848118 عدد العمبلء

 518353 558981 448657 388657 348413 عدد الشكاوى الورادة

 %5.19 %5.91 %4.83 %4.31 %3.89 معدل شكاوى العمبلء

 

 تراكم الخسابر المرحلة من عام آلخر -4

مال بما يمرب من ممدار الربع وذلن  فى الفترة أدت الخسابر من عام آلخر إلى إستهبلن رأس ال

% فى الفترة 81.9بينما وصلت نسبة تغطية التكاليف الكلية من اإليرادات الكلية نحو  1111/1111

1115/1116 

 نظام التكاليف التمليدى -5

تمليدى حيث يتم حساب تكلفة المتر المكعب من المياه عن طريك لسمة  تطبك الشركة نظام تكاليف 

 جمالى التكاليف على الكمية المنتجة من المياهإ

 الحد األدنى من اإلستثمار فى تكنولوجيا المعلومات -6

  جراء الصيانة التمليدية لآلالت والمعداتا -7
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يتمثل النوع األول  ،يموم مهندسو الصيانة بإجراء الصيانة للمحطات من خبلل نوعين من الصيانة

 -نصف سنوية  –ربع سنوية  –كل شهر  –كل اسبوع  –يوم  فى الصيانة الدورية المخططة )كل

 والنوع الثانى يتمثل فى الصيانة الطاربة غير مخططة وفما لوجود أعطال ومشاكل طاربة ،سنوية (

 تباع نظام الجودة التمليدية من خبلل فحص العيناتا -8

ة على جودة المياه يوجد لدى الشركة لطاع خاص بالجودة وتتمثل وظيفة هذا المطاع فى الرلاب

أثناء وبعد اإلنتهاء من العملية اإلنتاجية حيث تتم الرلابة على جودة مياه الشرب المنتجة من خبلل 

المعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب واإلستعمال المنزلى والمحدد بمرار 

ة لمياه الشرب من خبلل الرلابة والخاص بالمعايير المياسي 1117لسنة  458وزير الصحة رلم 

 الداخلية والخارجية.

المرحلة الثانية : تطوير إطار ممترح لتطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد فى شركة مياه 

 الشرب والصرف الصحى بالشرلية :

 أوال: المرحلة التحضيرية ) مرحلة ما لبل التطبيك الفعلى (

ك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد وينبغى الحصول على دعم تتم هذه المرحلة لبل البدء فى تطبي

وتؤييد اإلدارة العليا بالمنشؤة فهى من تمرر اإلتجاه إلى تطبيك تلن المنهجية أو اإلبماء على الوضع 

 الحالى للشركة وتتكون هذه المرحلة من عدد من الخطوات تتمثل فيما يلى:

 

  كتحديد الوضع المابم للشركة موضع التطبي .1

 تحليل التكلفة والعابد من تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد  .2

 بناء وتؤسيس الرإية اإلستراتيجية .3

 ثانيا : مرحلة التطبيك الفعلى 

هذه المرحلة هى التى يتم فيها التغيير الفعلى ويتم إختيار التمنيات واألدوات األكثر مبلبمة لتنفيذها 

يل نظام التشغيل والعمليات بما يتناسب مع ممارسات اإلنتاج الخالى بطريمة متكاملة وفعالة ويتم تعد

من الفالد ويراعى عند تنفيذ هذه التغيرات عدم تعطيل العمليات الحالية للشركة . وتمر هذه المرحلة 

 بعدة خطوات تتمثل فيما يلى :

 تشكيل فريك عمل لتطبيك عمليات اإلنتاج الخالى من الفالد .1
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 العمل  الميام بتدريب فريك .1

 تعديل الهيكل التنظيمى للشركة  .3

 إدخال تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب اآللى .4

 البدء بتطبيك أدوات وممارسات اإلنتاج الخالى من الفالد  .5

ى تحسين من أهم األدوات األكثر مبلبمة والتى ينبغى البدء بها ومن الممكن أن تساعد عل

انة اإلنتاجية الشاملة وتطبيك نظام السحب وتطبيك الوضع فى الشركة تمنية الخمسة إس والصي

 إدارة الجودة الشاملة

 ثالثا: مرحلة ما بعد التطبيك الفعلى 

تمثل مرحلة ما بعد التطبيك الفعلى لمنهجية اإلنتاج الخالى من الفالد المرحلة النهابية فى 

ً  تطبيك تلن المنهجية وتلعب دوراً  ين المستمر وتشمل فى إكمال التطبيك وضمان التحس حاسما

 هذه المرحلة النماط اآلتية :

 أ. تمييم األداء بإستخدام مإشرات اإلنتاج الخالى من الفالد

تحتاج الشركة لياس التمدم والنجاح الذى حممته تجاه أهدافها عن طريك ممارنة النتابج التى 

ات اإلنتاج الخالى حصلت عليها مع األهداف والمماييس المحددة فى البداية باإلعتماد على مإشر

من الفالد والتى تساعدها على التمييم بشكل أفضل وتساعد على لياس مدى التحسن فى أداء 

 ( : Sánchez& Pérez,2001,1435-1441الشركة ومن  أهم هذه المإشرات مايلى )

 مإشرات خاصة بمدى تخفيض األنشطة غير المضيفة للميمة إلى حدها األدنى 

  المستمرمإشرات خاصة بالتحسين 

  مإشرات خاصة بفرق العمل المتعددة 

 مإشرات خاصة بسياسة التوليت المحدد 

 مإشرات خاصة بالتكامل مع الموردين 

  مإشرات خاصة بنظم المعلومات المرنة 

 التحسين المستمر ب.

يجب النظر إلى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد أنها رحلة مستمرة ال تنتهى حيث ينبغى تحديث 

وينبغى تنمية الموارد البشرية  ،ات بإنتظام وإستخدام أحداث كايزن بإستمرار بشكل يومىالعملي
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 ،بإستمرار لتعزيز التحسين المستمر وذلن بالميام بتدريبهم بإستمرار وزيادة معرفتهم ومهاراتهم

تكلفة يجب  وينبغى النظر إلى العاملين على أنهم المصدر الحميمى للميمة بدالً من النظر إليهم على أنهم

ويجب إشران العاملين بشكل كامل فى تحسين عملهم ومساعدة المادة لهم على فهم طبيعة  ،تخفيضها

العمل فى مسار الميمة والعمل معهم بشكل متعاون فى التحسين المستمر، وتشجيع العاملين على كشف 

 بدو وكؤنها جيدة الفالد وإدخال تحسينات على النظام بدال من إخفاء المشكبلت وجعل األمور ت

 التوثيك ج.

بعد تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد يتطلب األمر توثيك الدروس المستفادة من 

كما ينبغى اإلهتمام بزيادة كفاءة لنوات اإلتصال  ،التطبيك وتوثيك أفضل الطرق إلنجاز المهام المطلوبة

  بها لتحميك التحسين المستمر .والتغذية المرتدة لئلستفادة من األخطاء والعمل على تجن

 مة البحث : أهم النتابج خات

من الفالد إلى المضاء على الفالد بكل أنواعه وإلى التحسن المستمر  الخاليتهدف منهجية اإلنتاج 

وهدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى إمكانية تطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد فى شركة مياه 

 بالشرلية. ولمد توصلت الباجثة إلى مجموعة من النتابج تتمثل فيما يلى:الشرب والصرف الصحى 

عدم مبلبمة مناخ الشركة بوضعه الحالى لتطبيك منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد نظراً ألن الشركة  -1

 تعانى من العديد من المشاكل التى تمف أمام تطبيك تلن المنهجية. 

ا تطبك األساليب التمليدية من حيث تدريب العاملين والجودة اتضح من دراسة حالة الشركة أنه -1

 التمليدية والصيانة التمليدية واإلستثمار فى تكنولوجيا المعلومات .

 يتطلب التحول إلى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد توافر مجموعة من العوامل تتمثل فيما يلى : -3

 لد تدريجيا فى كافة المستويات اإلدارية وتعريفهم العمل على نشر ثمافة اإلنتاج الخالى من الفا

 بمفهوم ومبادئ هذه المنهجية معرفة صحيحة حتى يتوافر لهم الحافز نحو تطبيمها 

  العمل على تطوير لابد واختياره بحرص تام لتنفيذ مبادئ اإلنتاج الخالى من الفالد والعمل

 هجية وتنفيذها بشكل صحيح على توافر كادر من الموظفين والمهندسين لدعم هذه المن

  استغبلل مركز التدريب الموجود بالشركة فى توفير دورات لتدريب العاملين على كيفية

 التخلص من الفالد بؤنواعه المختلفة أثناء ليامهم بؤعمالهم 
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  التحول من الهيكل التنظيمى المبنى على األلسام إلى تدفمات الميمة واإلهتمام بإعداد خرابط

ة الحالية والتعرف على المشكبلت الموجودة فى الشركة وأنواع الفوالد المختلفة تدفك الميم

 والعمل على تبلفيها فى المستمبل من خبلل إعداد خرابط تدفك ليمة مستمبلية 

  تصميم المحطات بشكل يساعد على التخلص من الفوالد بؤنواعها المختلفة 

 حو تحسين العملية اإلنتاجية وإنشاء شبكة تدعيم العبللة مع الموردين واألخذ بممترحاتهم ن

تبادل إلكترونى للبيانات مع الموردين إلنهاء اإلجراءات بصورة سريعة ومحاولة خفض 

 شكاوى العمبلء عن طريك جودة الخدمة الممدمة 

  تمكين العاملين فى الشركة والسماح لهم بؤخذ المرارات الفورية لمواجهة المشاكل التى

إلنتظار لتلمى األوامر من السلطة األعلى منهم واألخذ بممترحاتهم لتحسين تواجههم بدال من ا

 العملية اإلنتاجية 

تخفيضه وتمترح منهجية الحد من تراكم المخزون وتسعى منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد إلى  -4

من األفضل  ( لتخفيض المخزون وبالتالى يكون JITاإلنتاج الخالى من الفالد نظام التوليت المحدد )

اإلحتفاظ بمخزون يكفى لمدة شهر بدال من اإلحتفاظ به لعدة أشهر مما يإدى إلى تخفيض تكاليف 

 اإلحتفاظ بالمخزون وبالتالى تعظيم العابد فى الشركة .

ضرورة اهتمام الشركة بمفهوم أشمل للصيانة وهو الصيانة اإلنتاجية الشاملة والتى تعد احد  -5

ية اإلنتاج الخالى من الفالد بدال من اإللتصار على الصيانة الدورية التمليدية األدوات الهامة لمنهج

 بحيث يتم إشران جميع العاملين فى الصيانة بدًء من اإلدارة العليا وحتى المستويات التنفيذية .

تساعد منهجية اإلنتاج الخالى من الفالد على توفير المعلومات غير المالية بجانب المعلومات  -6

  مالية بحيث تتضمنها الموابم المالية حيث تعد المعلومات غير المالية مإشرات هامة لتمييم الشركة .ال

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 المراجع

 أوال المراجع باللغة العربية:

انعكاسات بيبة التصنيع فى ظل مدخل الترشيد على ممارسات  ،ماجدة حسين ،إبراهيم -1

العدد  ،جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،اسبىمجلة الفكر المح ،المحاسبة اإلدارية والرلابية

 . 398-313ص ص  ،1113 ،17مجلد  ،3

نموذج محاسبى ممترح لمياس وتمييم األداء المستدام للمنشآت  ،مروة إبراهيم ربيع ،أحمد -2

 ،كلية التجارة ،رسالة دكتوراه ،مع دراسة تطبيمية –التى تطبك أسلوب التصنيع ببل فالد 

 . 1114 ،جامعة اإلسكندرية

( ومنهجية الستة BSCنحو إطار لتكامل المياس المتوازن لؤلداء ) ،هشام فاروق ،األبيارى -3

المجلة  ،( فى منشآت األعمال الصناعية  دراسة تحليلية وتطبيميةLSSسيجما الخالية )

 ،1111  ،المجلد األول ،العدد الثانى ،جامعة طنطا ،كلية التجارة ،العلمية للتجارة والتمويل

 . 131-173ص ص 

زيادة فعالية نظام المحاسبة اإلدارية من خبلل تحميك التكامل بين اإلدارة  ،دمحم سالم  ،الباز -4

 ،جامعة الماهرة ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير ،اإلستراتيجية للتكلفة ونظم اإلنتاج المرن

1111 . 

مة من وجهة دور محاسبة الترشيد في دعم استارتيجية االستدا ،زاهر حسني ،المشهراوى -5

 .  176 -145ص ص  ،1115 ،17، المجلد 1العدد  ،غزة ،مجلة جامعة األزهر ،نظر محاسبية

 Leanأثر استخدام تمنيات نظام اإلنتاج اللينى ) ،باسمة أمجد المرسىبدير،  -6

Production)  على أداء مراحل تمديم المنتجات الجديدة بالتطبيك على بعض شركات لطاع

 . 1114 ،جامعة المنصورة ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير ،صر العربيةاألدوية بجمهورية م

مدى توافر ممومات تطبيك ستة سيجما فى المستشفيات  ،سمر خليل ابراهيم ،جوادة -7

الحكومية فى لطاع غزة ودورها فى تحسين جودة الخدمات الصحية من وجهة نظر االدارة 

 . 1111،غزة ،عة اإلسبلميةالجام ،كلية التجارة ،رسالة ماجستير  ،العليا

ة سات درامظمنق في الشياج الرنتظام االنطة نشق ابيطتات يومست ،تضىرماد صفأ ،سعيد -8

لتمنيه الية كلا ،عةمة الجايم االلتصادواد للعلدغبلية كجلة م ،همالعاء ة الزوراكرشاله في ح

 . 113-177ص ص  ،1113 ،ونرع والعشبد السادالع ،بغداد -يه دارالا
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دور نظام تكاليف مسار تدفك الميمة فى دعم إستراتيجية ريادة  ،صفاء دمحم عبد ،معبد الداي -9

 ،التكلفة فى بيبة اإلنتاج الخالى من الفالد بهدف زيادة المدرة التنافسية مع دراسة تطبيمية

 . 45-1ص ص  ،1111 ،جامعة الماهرة ،كلية التجارة ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتؤمين

إطار ممترح للتكامل بين منهجية االنتاج الخالى من الفالد ومنهجية  ، يسدمحم ،عبد اللطيف -11

كلية التجارة للبحوث العلمية  جامعة  ،ستة سيجما بغرض تطوير أداء المنشآت الصناعية

 . 197-117ص ص  ،1111 ،49المجلد  ،الجزء األول ،العدد الثاني ،اإلسكندرية

اس اإلستراتيجى لؤلداء فى بيبة اإلنتاج نموذج ممترح للمي ،سوسن فوزى دمحم ،عساف -11

 .1111 ،جامعة طنطا ،كلية التجارة ،رسالة دكتوراه ،Lean productionالخالص 

دراسة تطبيمية فى  ،المحاسبة عن الفالد : المياس واإلفصاح ،رأفت عبد المحسن  ،عمر -12

 .161- 135 ،ص ص ،1111،مجلة الدراسات والبحوث التجارية ،لطاع المياة النمية

( وبطالة األداء المتوازن lean/sigmaمدخل محاسبي ممترح لتكامل ) ،عادل طه أحمد ،فايد -13

 الدراسات مجلة ،لئلرتماء بمستوى الكفاءة والجودة مع دراسة حالة لتمويم مناخ التطبيك

 .1117المجلد االول،  ،العدد الثاني ،كلية التجارة، جامعة بنها ،التجارية والبحوث

نموذج ممترح لتطبيك المحاسبة الرشيمة في الشركة العامة للصناعات  ،يمحاتم كر ،كاظم -14

 ، 35العدد  ،جامعة الكوفة ،كلية اإلدارة واإللتصاد ،مجلة مركز دراسات الكوفة ،الكهربابية

 . 155 – 113ص ص  ،1114

مدى إمكانية تطبيك مدخل محاسبة ترشيد الفالد كؤحد متطلبات  ،كامل دمحم على ،محفوظ -15

ة هندسة نظم المحاسبة اإلدارية )دراسة تطبيمية على مصانع المشروبات الغازية إعاد
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