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 غزة-والتكنولوجيا للعلوم الجامعية الكلية      غزة-والتكنولوجيا للعلوم الجامعية الكلية
 الملخص:

لتطوير  كأداة للمحاسبة الرشيدة تيار القيمة استخدام أثر بيان هدفت الدراسة الي
 ،الشركات الصناعية في قطاع غزة المالي في األداء النظام المحاسبي وتقييم

حدى شركات إقام الباحثان بإجراء دراسة حالة تطبيقية على داف الدراسة ولتحقيق اه
المقابلة و في قطاع غزة بفلسطين مستخدما المالحظة  صناعة اكياس البالستيك

 .كأدوات للدراسة عينة الدراسة الشركة وحساباتالشخصية 
ذ القرارات المحاسبة الرشيدة توفر المعلومات الالزمة التخا انظهرت نتائج الدراسة أو 

كثر مالئمة التخاذ أتكلفة تيار القيمة أداة  نأو بشكل صحيح وسليم وقابل للتنفيذ، 
سهلة وبعيدة عن التعقيد ودقيقة ومفهومة لدى كافة المستويات االدارية، أداة القرارات و 

 ويمكن ان تحل محل نظام التكلفة الفعلية )المعيارية(.
ة في فلسطين ضرورة العمل على اصحاب الشركات الصناعيوصت الدراسة أو 

استخدام ادوات المحاسبة الرشيدة وخاصة تيار القيمة لكونها توفر المعلومات الالزمة 
 التخاذ القرارات واعداد التقارير بوضوح وسهولة وفي الوقت المناسب.

 تقييم؛ المحاسبي النظام تطوير؛ دةالمحاسبة الرشي؛ تيار القيمة :الكلمات االفتتاحية
 المالي. ءاألدا
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Abstract : 

The study aimed to demonstrate the effect of using the value 

stream tool on developing the accounting system and evaluating 

the financial performance of the industrial companies in the 

Gaza Strip. In order to achieve the objectives of the study, the 

researchers conducted an applied case study on one of the 

plastic bag manufacturers in the Gaza Strip in Palestine using 

observation, As tools for study.  

The results of the study showed that good accounting provides 

the necessary information to make decisions correctly, properly 

and in a timely manner. The cost of the value stream tool is 

more suitable for decision making and is prepared in an easy, 

complex, accurate and understandable manner at all 

administrative levels. (Normative(. 

The study recommended the owners of industrial companies in 

Palestine to work on the use of accounting tools, especially the 

value stream because it provides the information necessary to 

take decisions and prepare reports clearly and easily in a timely 

manner   

Opening Words: Value Stream; Good Accounting; Accounting 

System Development; Financial Performance Assessment .                                                                              
 المقدمة:

ا تطبيقه اقتصر حيث ،الماضي القرن  خمسينات في المحاسبة الرشيدة تطبيق بدأ
 المطبقة الصورة إلى توصل حتى هاتطور  حلمرا تعددت وقد المخزون، عنصر على
( Taiichi Ohno)ه ابتكر  الذي التطور أبرزها، عدة لمراح خالل من وذلك اآلن،

 بأنه ساتراالد إليه أشارت الذي السيارات عةلصنا ية(اليابان تويوتا( شركةوطبق على 
 وقد العشرين، القرن  بداية منذ اإلدارية تارااالبتك عززت التي اإلنتاجية األنظمة أهم

 من بشكل كامل اإلنتاجي النظام علىالمحاسبة الرشيدة  تطبيقب )تويوتا(شركة  قامت
 فرااألط تضم ممتدة قيمة سلسلة شكل في االقتصادية للوحدة المتكاملة النظرة خالل
 (. والعمالء الموردين( الوحدة إطار خارج

 في التفكير في جذرية تغيرات إجراء يتطلب شمولي منهج الرشيدة ونظام المحاسبة
 المحاسبي، والنظام التخزين ونظام اإلنتاج كنظام الوحدات االقتصادية أنظمة جميع
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 الحد خالل من أعباءه فيفوتخ المحاسبي النظام تنفيذ إجراءات لتبسيط ظهرت وقد
تبسيط  أجل والتحليل، من الحساب طرق  وتعقيد واإلجراءات المعامالت حجم من

وتقويم  والرقابة التخطيط عملية وتحسين والضياع الفاقد من والحد األعمال وتحسين
 عاًما. قبوال المقبولة المحاسبة مبادئ مع يتعارض ال بما القرارات األداء واتخاذ

 المالي تقويم األداء يعكس محاسبي نظام الرشيدة ر القيمة كأداة للمحاسبةتيا ويعتبر
 نتيجة المتحقق والتقدم النجاح قياس أجل من التصنيع الرشيد لنظام المالي وغير
 ال التي والتكاليف قيمة تضيف التكاليف التي بين الفصل ووظيفتها نظام، هذا تطبيق
 معلومات خالل جمع من المحاسبي امالنظ كامل إدارة على وتعمل قيمة، تضيف

 والتكاليف. المحاسبة
 مشكلة الدراسة:

 المنتجة أهم األنظمة من المحاسبي النظام يعتبر نعيشه الذي التقني التقدم ظل في
 يضمن فالبد من تطويره بما القرارات، تقويم األداء واتخاذ في المفيدة للمعلومات
 القرارات للوحدات اتخاذ وترشيد داءاأل تقويم على قدرته وزيادة أدائه تحسين

 وعائدها مردودها حقيقة لمعرفة تنفيذها يتم التي األنشطة تكلفة وقياس االقتصادية،
 المختلفة. مجاالتها في

القيمة كأداة للمحاسبة الرشيدة من النظم المحاسبية الحديثة الذي يتميز  ويعتبر تيار
 والقياس التخطيط ه من القيام بوظائفبمبادئ وممارسات وقوائم مالية خاصة به تمكن

 التقليدية. المحاسبة نظم من فاعلية أكثر بطريقة القرارات واتخاذ والرقابة وتقويم األداء
 أدوات تطبق التي عمل الوحدات االقتصادية مع الرشيدة المحاسبة وتتناسب

 من قل ِّلي مما والمخزون  العمالء أوامر على بناءً  كتيار القيمة، المحاسبة الرشيدة
 سواء المخزون  أنواع جميع وجرد ورقابة بتسجيل الخاصة المحاسبي النظام عمليات

 استبعاًدا ذاته بحد يمثل ما وهو تام، إنتاج أو التشغيل تحت إنتاج أو خام مواد كان
 المحاسبي.    النظام في والهدر للفاقد

 :السؤال الرئيس التالي على اإلجابة إلى الدراسة تسعى وبالتالي
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 النظام تطوير على الرشيدة تيار القيمة كأداة للمحاسبة الستخدام هل يوجد أثر
   المالي؟ األداء المحاسبي وتقييم
 :على التعرف إلى سةاالدر  هذه تهدف أهداف الدراسة:

تسليط الضوء على تيار القيمة كأداة للمحاسبة الرشيدة في الشركات الصناعية في -1
 قطاع غزة.

الشركات  في المحاسبي النظام تطوير على أداة تيار القيمة خدامبيان أثر است-2
 الصناعية في قطاع غزة.

الشركات الصناعية  المالي في األداء تقييم على أداة تيار القيمة استخدام أثر بيان-3
 في قطاع غزة.
 أهمية الدراسة:

تيار  تخداماس أثر بإثراء المعرفة العلمية من خالل التعرف علىتكمن اهمية الدراسة 
لمواكبة تطورات المعرفة  المحاسبي النظام تطوير القيمة كأداة للمحاسبة الرشيدة على

 في حقل التخصص على المستوى العالمي وبالتحديد تطبيق أداة تكلفة تيار القيمة.
 "يوجد أثر :الرئيسي للدراسة كالتالي الفرض صياغة يمكن فرضيات الدراسة:

 المحاسبي وتقييم النظام تطوير على الرشيدة اة للمحاسبةتيار القيمة كأد الستخدام
 المالي للشركات الصناعية في قطاع غزة" األداء

 صياغة تم فقد الدراسة، وفرضية وأهمية أهداف مع انسجاماً متغيرات الدراسة: 
 :اآلتي النحو على متغيرات الدراسة

 
 
 
 
 

 :التالية لحدودالدراسة با هذه نتائج تتحدد :الدراسة حدود
 .2112 عام خالل البحث هذا إعداد يستغرقها التي الفترة :الزماني الحد -

يتطوير النظام المحاسب  أداة تيار القيمة 

لاملتغري املستق املتغري التابع  

يالمال يم األداءتقي  
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فلسطين لصناعة اكياس  شركة على الدراسة هذه تطبيق يقتصر :المكاني الحد -
 في قطاع غزةالبالستيك 

 تطوير على الرشيدة كأداة للمحاسبة تيار القيمة استخدام أثر :الموضوعي الحد -
 األداء المالي. وتقييم لمحاسبيا النظام

: محاور أربعةإلى  الدراسة تم تقسيم الدراسةلتحقيق أهداف  :الدراسةتقسيمات 
الدراسات السابقة، والمحور الثاني اإلطار العام و حيث تعرض إلى  المحور األول،

تم  الرابعاإلطار العملي، والمحور  ، أما المحور الثالث تناولاإلطار النظري  اولتن
 صيصه لعرض النتائج والتوصيات.   تخ

 الدراسات السابقة:
 مدى لتحديد أساسي بشكل الدراسة هدفت (1)(:1092دراسة: )محسن،  -9

 الجودة إدارة منهج ظل تنافسية في ميزة تحقيق في الرشيدة المحاسبة أدوات استخدام
 تحقيق في ةالرشيد المحاسبة ألدوات تأثير وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود الشاملة،

 مقومات توفر فلسطين، وأن بنك في الشاملة الجودة منهج إدارة ظل في تنافسية ميزة
 أنظمة إلى وجود رئيس بشكل يرجع فلسطين بنك في الرشيدة المحاسبة أدوات تطبيق

 واألقسام، تزامناً  الدوائر بين العالقات ينظم إداري  وهيكل بالمرونة، تتميز محاسبية
 مجاالت في متخصصة علمية كفاءات تقودها محوسبة اناتبي قواعد وجود مع

 . المحاسبة الرشيدة أدوات تطبيق
 هدفت الدراسة إلى التعرف على قياس (2):(1092دراسة: )المشهراوي،  -1

د بيئة ظل في القيمة تيار أداة تكاليف تطبيق بين العالقة  تحقيق وبين التصنيع المرشَّ
 يعمل على القيمة تيار تكاليف نظام لدراسة إلى أناالستدامة، وتوصلت ا استراتيجية
 بأعمال للقيام وقت المحاسبين ويوفر المحاسبية، العمليات في والضياع الفاقد استبعاد
يجاد المشكالت وتحديد والتوجيه والتخطيط التحليل  في بيئة يعمل ألنه الحلول، وا 
د التصنيع  يتعامل القيمة تيار تكاليف نظام وأن المخزون، استبعاد تتطلب التي المرشَّ

 مع يتعامل الذي التكاليف التقليدي نظام عكس على القيمة تيارات من محدد عدد مع
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 وقياس ورقابة وا عداد تخطيط عمليات حجم فان وبالتالي المنتجات، من كبير عدد
 .أقل قيمة تيار تكاليف نظام في تكون  التكاليف

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر وأهمية  (3):(1092 دراسة: )الغرباوي، والموسوي،-3
استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة )الرشيدة( في توفير المعلومات المالئمة لتقييم 
األداء في ظل اعتماد نظام اإلنتاج الرشيق )الرشيد(، ودراسة وتحليل مقاييس األداء 

ئج في ظل اعتماد المحاسبة الرشيقة من قبل الوحدات االقتصادية، وتوصلت نتا
الدراسة إلى أن أدوات المحاسبة الرشيقة تدعم عملية تقييم أداء الوحدات االقتصادية 
من خالل توفير مقاييس األداء على مستوى الخلية وتدفق القيمة للوحدة االقتصادية 

 ككل.
التعرف على  الدراسة هذه هدفت (4) (:Fullerton, R., et al, 2014)دراسة -1

من خالل  االمريكية التصنيع لشركات الشاملة االستراتيجية التفكير الرشيد للعمليات
 صنع عملية دعم، والمالية فهم ممارسات المحاسبة اإلدارية الرشيدة لتحقيق الرقابة

 على إيجابياً  يؤثر الداخلي، وتوصلت الدراسة أن تطبيق المحاسبة الرشيدة القرار
 ممارسات أن أيضا نجد ماالمرئية، ك األداء ومقاييس قيمة، أداة تيار استخدام
 هو وكما يعتبر التفكير الرشيد العمليات، بأداء مباشراً  ارتباطا يرتبط الرشيد التصنيع

 المالية. الرقابة تقييم األداء، أجل شاملة من عمل استراتيجية
هدفت هذه الدراسة إلى  (5)؛((Hibadullah,S. N., et al, 2014 دراسة -2

من خالل  قدرتها اإلنتاجية ماليزيا لتعزيز في ياراتالس صناعة التركيز على قطاع
 تطبيق المحاسبة الرشيدة للتخلص من الفاقد والضياع في العملية اإلنتاجية لتحسين

 الحقيقية االحتياجات على البيئي، وقد توصلت نتائج الدراسة أن التركيز األداء
الضياع  على تجنب الرشيد، و يساعد التصنيع تنفيذ نجاح عوامل من يعتبر للعمالء

 وتحسين المخزون، من والحد عملية اإلنتاجية، وقت وتقليل والفاقد من اإلنتاج،
 .العمالء الجودة، ورضا

 التعرف على تطبيق هدفت الدراسة إلى (6): (Enoch, O. K., 2013)دراسة  -6
في  التصنيع شركات في الرشيد العمل فلسفة لتحقيق كاستراتيجية الرشيدة المحاسبة
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 الشركات في نيجيريا ال تلتزم بتطبيق المحاسبة أن نيجيريا، وتوصلت الدراسة إلى
 العمل فلسفة مع إيجابيا الرشيدة ارتباطا للمحاسبة الرشيدة، كما توصلت أيضًا أن

 السوقية والحصة العمالء، ورضا المنتج حيث حققت كثير الفوائد منها جودة الرشيد،
 األخيرة. اآلونة في مةالمتقد الدول في المنتج وربحية

 العوائق تحديد إلى رئيس بشكل الدراسة هدفت Darabi,):(7) (2012دراسة:  -7
 التصنيع، شركات في الرشيدة المحاسبة تطبيق دون  تحول التي والصعوبات
 تطبيق تواجه عائق أكبر تعتبر التقنية العوامل أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت
 حصلت االقتصادية العوامل أن حين في لتصنيع،ا شركات في الرشيدة المحاسبة

 دون  يحول عائقاً  والتنظيمية الثقافية العوامل أيضاً  تعتبر كما مستوى، أدنى على
 .الرشيدة المحاسبة تطبيق

 نظم هندسة إعادة إلى الدراسة ت هذههدف )8( 2011):،الجندي) :دراسة-8
 تيار داةأ على لتعتمد فاقدال ترشيد محاسبة مدخل مع لتتوافق اإلدارية المحاسبة
 والمدخل التقليدية اإلدارية المحاسبة نظم بين توافق تحقيق بهدف وذلك ،القيمة
 المحاسبة النظم ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود هناك توافق بينالمقترح

 النظم تلك قدرة على سلًبا ينعكس الفاقد، مما ترشيد محاسبة ومدخل اإلدارية التقليدية
 المحاسبي لهذا اتجه األدب ، القرارات اتخاذ ألغراض مالئمة معلومات توفير ىعل
 مع تتناسب وأدوات وآليات مبادئ من تمتلك بما الرشيدة يسمى بالمحاسبة ما إلى
 .التصنيع الحديث مجال في الترشيد فكر
هدفت الدراسة إلى البحث  (9):(Marudhamuthu, et al., 2011) دراسة -9

 تطوير الهندية، بهدف المالبس صناعة في يق أدوات التصنيع الرشيدفي مدى تطب
اإلنتاجية، والتعرف على  وتحسين الضياع والفاقد على القضاء استراتيجيات واختبار

التقليدية المستخدمة  األدوات وتغيير ،(VSM)خرائط تيار القيمة  مدى تطبيق
((SMEDتيار خرائط باستخدام اجاإلنت تحسين عملية يمكن ، وتوصلت الدراسة أنه 

الكبير  الوقت وتخفيض وأسبابه، الفاقد تحديد خالل من عالية بكفاءة (VSM) القيمة
 .المستغرق في العملية اإلنتاجية
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 تطوير النظام إلى سةراالد هدفت )10( :(Patxi, et al, 2010)دراسة -90
 التشغيلية، ناتالتحسي تقييمو  الرشيدة من خالل التحول لتطبيق المحاسبة المحاسبي
 الرشيد، التصنيع ممارسات على تعتمد التي للشركات والجودة اإلنتاجوتحسين 
الدراسة  نتائج وتوصلت ،ليالئم بيئة التصنيع الرشيد جديد محاسبي نظام عن والبحث

 اإلنتاج في تحسينات إلى يؤدي الرشيد التصنيع ممارسات على االعتماد أن إلى
 الرشيدة من المحاسبة تطبق الشركات من عدداً  أن نجد لذا الزبائن؛ وطلبات والجودة
 . الرشيد التصنيع تقنيات تطبيق خالل

 المحور الثاني: اإلطار النظري للدراسة:
 رقابةو  محاسبة منظادة بأنها: "الرشي المحاسبةتعرف  :الرشيدة أواًل: مفهوم المحاسبة

 (11).الرشيدة مارساتوالم الرشيد التفكير هيممفا حقيقية رةو بص تعكس قياسو 
 الرشيدة أدوات اإلدارة إلى مستند األعمال إلدارة متخصص أسلوب"كما عرفت بأنها: 

 تدعم التي المحاسبية المعلومات الستعمال مناسبة أسس توفر التي الرشيد واإلنتاج
 المحاسبية النظم وتطوير القيمة، التكلفة وأنشطة إدارة لدعم الرشيد واإلدارة اإلنتاج
  (12)".الوحدات االقتصادية لتقييم عملية األداء في بقةالمط

 في المالي األداء بشكل أفضل يعكسل مممص جديد كما عرفت أيضًا بأنها: "مفهوم
 يالذ ا،هأعمال تراتيجياتاس كأحديد الرش التفكير مبادئو  هيممفا تتخذ التي المنشآت

ذي يخدم ويعكس بصورة شكل البال الرقابةو  كالقياس المحاسبة منظ فييير تغ بليتط
 (13)كافة. المنشأة أنشطة في يدالرش التفكير مبادئ صحيحة نتائج تطبيق

 :الرشيدة المحاسبة ثانيًا: خصائص
 القرارات. اتخاذ عملية لتسهيل أدق معلومات تقديم -1
 .والخارجية الداخلية العوامل في اإلدارة أداء قياس -2
 .االقتصادية الوحدة داخل المسؤولية قلون التحدي خالل من والتحفيز التشجيع -3
 (14).الفوائد إدراك تتطلب التي االستراتيجية على والتركيز المالية الوفورات تحديد -4

 .البعيد المدى على الرشيدة المحاسبة تحسين عملية على التشجيع -5
 . للعمالء القيمة قياس على للتركيز الشركة تشجيع -6
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 .الفائدة عديمة المنتجات من الحدو  والوقت التكلفة، تخفيض -2
  (15).المعلومات نظام عن لوحة إنشاء -8

 المحاسبة الرشيدة:  أهدافثالثًا: 
 ة:لرشيدة إلى تحقيق األهداف التاليتهدف المحاسبة ا

 نظام أساس وهي القيمة تيارات خالل اإلنتاج تدفق سهولة على التركيز  1-
 الرشيد. التصنيع

 .لهم المقدمة القيمة وزيادة احتياجاتهم تلبية خالل من العمالء رضا تحقيق  2-
 .اإلنتاجية العملية في والضياع الفاقد استبعاد  3-

 والتحسين المشكالت حل عملية في أساسي كعنصر بالعاملين االهتمام 4- 
 .المستمر

 .العميل طلبات تلبية سرعة وزيادة التوريد زمن وخفض اإلنتاج في المرونة  5-
 .اإلنتاج جودة ةزياد  6-
 .الشركة لموارد األمثل االستغالل  7-
 .والتدفق النقدي الربحية وزيادة المالية الشركة أهداف تحقيق  8-
 األرباح وتقارير المالية، القرارات صنع في وآخرين القيمة تيار مديري  تدريب -9 

 .والخسائر
 والتقارير تصاديةاالق الوحدات استراتيجية بين لتربط القيمة تيار قياسات -11

 (16)اإلدارية.
 . القيمة تيار مستوى  في الرشيدة المحاسبة ألدوات متقدم تطبيق -11
والضياع  التعقيدات من للحد المالية المهام من الرشيدة المحاسبة مبادئ تطبيق -12

 .والفاقد
 (17).الموازنة وعمليات المالي التخطيط في القيمة تيار مديري  إشراك -13

  الرشيدة: المحاسبة تطبيق طلباترابعًا: مت
 :هي محاسبة الرشيدة لتطبيق أساسية يوجد متطلبات

 .الترشيد إدارة حول معلومات وتقارير وظيفية مؤشرات إنشاء. 1
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 .االستراتيجية باألهداف القيمة وتيارات المؤشرات تلك ربط. 2
 .القيمة تيارات دخل وقوائم القيمة تيار منتجات تسعير نظام وضع. 3
 على بناء القرارات التخاذ المالية اإلدارة ولمسئولي للمدراء القيمة تدفق تعليم. 4

 أدوات الترشيد
 .الترشيد عمليات يدعم بما التكاليف وتصنيف تحليل. 5
 قيود تسجيل مثل المالية العمليات من األخرى  والتعقيدات الزائدة المعامالت حذف. 6

 تحت واإلنتاج المباشرة غير الصناعية ليفوالتكا واألجور لتتبع المواد اليومية
 .اإلنتاج وأوامر اإلنتاج صناعة مرحل في التام واإلنتاج التشغيل

 .المستهدفة التكلفة أسلوب على بناء التسعير. 2
 .وبيعي وتشغيلي مالي مخطط وضع. 8
 .األخرى  واألقسام المالية أقسام في الترشيد أساليب تطبيق. 9

 منهج تنمية في المشاركة على المستويات جميع في لعملا فرق  كافة تعليم.  11
 .الترشيد
 (18).الترشيد ومحاسبة الترشيد فلسفة على المنشأة إدارة وتطوير تدريب.  11

 خامسًا: تيار القيمة كأداة المحاسبة الرشيدة:
البحث على أداة  هذه على الباحثان ركز ولكن الرشيدة، هناك أدوات عديدة للمحاسبة

 قيمة ألنه يخص دراسة الحالة المطبقة على مصنع لصناعة أكياس البالستيك.تيار ال
" تدفق المواد والمعلومات الذى يتخذه المنتج منذ استالم امر ويعرف تيار القيمة بأنه 

البيع حتى يصبح منتجا نهائيا، ويعتبر اداة تشخيصية يهدف الى اظهار الروابط بين 
المنتج او العمليات كما يشكل االساس لخطة تدفق المواد والمعلومات الخاصة ب

التنفيذ ويستخدم للتمييز بين االنشطة التي تضيف قيمة واالنشطة التي ال تضيف 
  (19)قيمة.

القيمة  إلى للوصول بها القيام يجب التي األنشطة جميع كما يمثل تيار القيمة
 وأنشطة ء،العمال طلبات على الحصول: األنشطة هذه وتضم العمالء، من المرغوبة
 (20)."والتوريد والتسليم والتخزين، اإلنتاج،
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 ويمكن الحصول عليها في والدقة والحداثة، بالواقعية القيمة تيار معلومات وتتميز   
مستمر  بشكل مالية وغير مالية أداء مقاييس يوفر أنه إلى باإلضافة الوقت المناسب،

 سوالمقيا قيمة سلسلة أليا تطبيقه ويمكن ،تقييم األداء بطاقة باستخدام ودوري 
 األنشطة ألن مهم جداً  القيمة ، ويعتبر تيارالوقت هو القيمة بتيار المتعلقس الرئي

يتم  عملية أي في إلى تخفيض الوقت تهدف المحاسبية الرشيدة باألعمال المتعلقة
  (21)القيام بها.

 ويهدف تيار القيمة إلى:
 .لها النتائج المخططةتنفيذ  قياس مدى -أ
 تقويم العوامل الحاسمة الضرورية إلنجاز النتائج. -ب
 وضع الخطط والتحسينات المتعلقة بعوامل النجاح الحاسمة. -جـ
 رقابة فاعلة لمبادرات التحسين المستمر. -د
   (22).تعديل مبادرات التحسين المستمر وفق ما هو مالئم -هـ
الرشيد  التصنيع تشركا بدأت عندما بدأ القيمة تيار تكاليف استخدام أن كما

المناسب لفريق  الوقت في المعلومات توفر ألنها الضياع من تقلل إنها إذ بالنضوج،
 اين أتت من يفهم أن شخص لكل ويمكن بسيطة وهي القيمة، تيار واعضاء

 جميع ألن للمعلومات، المعقد التتبع تتطلب وال تعني، وماذا المعلومات المالية،
 وظيفة لكل ليس متوافرة، قيمة تيار لكل بشكل موجز عنها واالبالغ المالية البيانات

 اسبوع كل تقدم القيمة تيارات تقارير نأو  للتكاليف المعيارية خالفاً  منتج وأ نتاجإ
 (23).التكلفة معلومات أحدث باستخدام
الوقت  وفي ودقيقة ومفهومة ومحدثه فعلية بأنها القيمة تيار تكاليف معلومات وتتميز

 أسبوعي بشكل مالية وغير مالية أداء مقاييس يوفر أنه إلى ضافةباإل المناسب،
 التحسين عمليات عجلة دفع في المقاييس هذه وتستخدم تقييم األداء، بطاقة باستخدام
 (24).المستمر

تيار القيمة بانه تدفق المواد والمعلومات الذى يتخذه المنتج منذ  تكلفة "ويعرف اسلوب
منتجا نهائيا، ويعتبر ادة تشخيصية يهدف الى اظهار مر البيع حتى يصبح أاستالم 
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الروابط بين تدفق المواد والمعلومات الخاصة بالمنتج او العمليات كما يشكل االساس 
لخطة التنفيذ ويستخدم للتمييز بين االنشطة التي تضيف قيمة واالنشطة التي ال 

 تضيف قيمة.
 االسناد وخدمات والمواد تواآلال العمل تكاليف كل القيمة تيار تكاليف وتشمل

 على وليس القيمة تيار اساس على تخصص معينة فترة خالل وغيرها والتسهيالت
 مباشرة التكاليف معظم تصبح وبذلك الوحد، تكلفة احتساب عند المنتجات ساسأ

 بشكل قيمة تيار لكل الدخل كشف اعداد يتم حيث المباشرة غير بالتكاليف قياسا
 ضمن تصنيعها يتم التي المنتجات مبيعات في االيرادات مثلوتت شهري، وأ أسبوعي

و شهري، أسبوعى أعداد كشف الدخل لكل تيار قيمة بشكل إ حيث يتم  القيمة، تيار
 وفيما يلى بيان لكل بند من بنود تكاليف تيار القيمة:

ية ولية لتيار القيمة تحتسب بناًء على المواد الفعلأن تكلفة المواد األ: تكلفة المواد -1
و االصدار أساس المشتريات الفعلية أالمستخدمة من قبل تيار القيمة، وذلك على 

 الفعلي للمواد من المخازن الى تيار القيمة.
: يتم تخصيص الموظفين على تيار القيمة بناًء على عدد االفراد تكلفة الموظفين -2

ر المباشرة. فكل العاملين في تيار القيمة، وال يتم التمييز بين االعمال المباشرة وغي
فرد داخل تيار القيمة يعد عمله مباشرا، وعلية فان عدد الموظفين داخل الشركة يتم 

 عادة تخصيص كل واحد منهم على تيار قيمة محدد.
: تتضمن تكلفة اآلالت على مصاريف استهالك اآلالت الموجودة تكلفة اآلالت -3

لغيار واي مصاريف ضمن تيار القيمة، باإلضافة الى مصاريف الصيانة وقطع ا
 خري.أ
: وهى التكاليف الفعلية لألعمال المنجزة من قبل مقاول التكاليف الخارجية -4

 خارجى.
: وهى تكلفة ايجار وصيانة واستهالك مبنى المصنع واالمن تكلفة التسهيالت
 والحراسة..... الخ 
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فز نه يحأساس المساحة، ألويتم تحميل تكلفة التسهيالت على تيارات القيمة على 
  (25).فريق عمل تيار القيمة على تقليل المساحة المستخدمة من قبل تيار القيمة

: ويتضمن تكاليف مثل تجهيزات مكتبية وادوات ومعدات وتكاليف خري أتكاليف  -5
 (26).السفر والتكاليف المباشرة اليومية التي يتم تخصيصها على تيار القيمة

الى تكاليف تيار القيمة على عدد جمإويتم احتساب تكلفة المنتج من خالل قسمة 
 الوحدات المشحونة وليس المنتجة.

 المحور الثالث: اإلطار العملي للدراسة:
المنهج  لتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضية الدراسة تم استخدام الدراسة: يةمنهج

تيار القيمة  داةطار النظري أل، والمنهج االستقرائي لتوضيح اإلالوصفي التحليلي
، وتحديد متغيرات الدراسة وقياس األداء المالي المحاسبي النظام بتطويرقتها وعال

باالستعانة بالمراجع والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع، والمنهج التطبيقي من 
بقطاع غزة  شركات صناعة اكياس البالستيكخالل دراسة حالة تطبيقية على احدى 
 ة المسؤولين في تلك الشركة.بفلسطين مع المشاركة الفعالة في مناقش

ن الدراسة هي دراسة حالة تطبيقية فقد تم اختيار أباعتبار  الدراسة:وعينة مجتمع 
احدى شركات صناعة اكياس البالستيك العاملة في قطاع غزة بفلسطين التي تعمل 

 عليها. الرشيدة في مجال الصناعة والتجارة، ويمكن تطبيق ادوات المحاسبة 
شركة فلسطين  قام الباحثان بإجراء دراسة حالة تطبيقية على التطبيقية:دراسة الحالة 

في أداة تكلفة تيار القيمة في قطاع غزة للتعرف على دور  لصناعة اكياس البالستيك
في الشركة وذلك باستخدام االدوات  وقياس األداء المالي المحاسبي النظام تطوير
 التالية:

 المالحظة والمقابالت الشخصية. -1
 تيار القيمة. تكلفةأداة  -2
 المقارنة بين قائمة الدخل التقليدية وقائمة الدخل وفقا لنظام تكاليف تيار القيمة. -3
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 :وال: المالحظة والمقابالت الشخصيةأ
تقع الشركة موضع الدراسة في محافظة غزة  التعريف بالشركة وطبيعة عملها: -

 5999ضي قانون الشركات لسنة بمقت 5991بفلسطين، وقد تأسست الشركة سنة 
( أربعمائة ألف دوالر أمريكي $ 044444وتعديالته، ويتألف رأسمال الشركة من )

 سهم( أربعمائة ألف سهم، ومن غايات الشركة:  044444مقسوما على )
 بما يحقق مصلحة الشركة ومنفعتها. الصناعة واالنتاجالعمل في مجال  -5

البضائع العمل في مجال التجارة العامة من بيع وشراء واستيراد وتصدير  -9
 .بوجه عام

قام الباحثان بعدة زيارات ميدانية الى مقر الشركة كما قاما بإجراء مقابالت وقد 
ؤول التنفيذي ومسؤول االنتاج والمسؤول سشخصية مع بعض المسؤولين وهم: الم

شركة على المستوى المحاسبي واإلنتاجي المالي بغرض التعرف على طبيعة عمل ال
 .دةومدى توافق العمل مع نظام المحاسبة الرشي

خالل المشاهدات اليومية لسير العملية االنتاجية وبالتعاون مع المسؤولين في  منو 
الذى يعتبر منتجا كياس البالستيك أحد منتجات الشركة وهو أاالقسام تم اختيار 

ريحة كبيرة من المجتمع حيث يساهم بطريقة غير احتياجات شويلبى رئيسيا فيها 
مباشرة في استكمال الحلقة اإلنتاجية لكثير من المشاريع التي تحتاج إلى عمليات 
التعبئة والتغليف بمواصفات خاصة من حيث الشكل واألبعاد مثل الصناعات الغذائية 

المزايا ومن . التجارية والحفظ وكذلك عمليات جمع القمامة والكثير من المتطلبات
ومن  ،وتوافر العمالة الالزمةاالكياس توافر المواد الخام الالزمة إلنتاج  خرى األ

 الشركة:منتجات 
 الزراعية" كبيرة". ضلألغراكياس بالستيكية أ

   جارية "متوسطة".األكياس الخاصة باالستخدامات الت
 " صغيرة"ألكياس الخاصة بجمع القمامةا

تمر بعدة مراحل كياس البالستيك أن عملية االنتاج أوتم متابعة االنتاج وتبين 
 :كالتالي
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 داخل حلزوني ترس خالل من الخامة الفيلم: يتم دفع ماكينة-البثق  عمليات-1
 ثم لينة مادة إلى تتحول أن إلى سخانات طريق عن الحرارة عليها وتسلط الماكينة
 عن مضغوط هواء تيار االسطمبة ويدفع قالب إلي فتحة من للخروج وتدفع تدمج
 صورة في الباثقة خالل من وتمر العجينة مجرى  منتصف في هواء ضاغط طريق
 سمك قل كلما المضغوط الهواء كمية زادت كلما بأنه علما البالستيك من بالون 
 الحجم                                                    وزاد البالون 

 سحب يتم بكرة علي وتلف درافيل علي رروتم البالونه التجهيز: تسحب عمليات-2
 بسخانات مزود والمقص المطلوبة المقاسات حسب القص ماكينة إلي البكرة نقل
 إلي المنتج الخامة يمرر بكرة عن الكيس يفصل وبذلك أفقية وتكون  الكيس للحام

 حسب والتعبئة للوزن  منتظم بشكل األكياس تجميع اليد ليتم مكان لتفريغ المكبس
 المعدات التالية: يتكون مصنع البالستيك من و  الطلب.
 (9) رقم جدول

 المعدات المستخدمة في الشركة ووظيفة كل منها 
 م اآلالت الوظيفـــــــة

تحويل بودرة البولي ايثلين الى فيلم من 
 )سحب( قابل للتقطيع البالستيك المزدوج

 تصنع البكر الخاص باألكياس التيوهى 
ماكنة  (البكر) السحب

 1 فيلم)سحب(

وهو الذى يقوم بتقطيع  تقطيع ولحام االكياس
 مقص كهربائي تقطيع البكر مكنة الفيلم فيالبكر الذى يصنع 

 2 2عدد 

هو الذى يقوم و  عمل يد الشنط واالكياس
مكبس  عمل يد االكياس بعمل يد الشنطة البالستيك

 3 كهربائي

 4 ماكنة لحام لجام االكياس لجام االكياس

وزن االكياس عند  كياس عند التعبئةوزن األ
 5 ميزان التعبئة

مطبعة  طباعة االكياس تقوم بطباعة األكياس البالستيك التيوهى 
 6 البالستيك
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 1092عداد الباحثان استنادا الى حسابات الشركة لسنة إالمصدر: من 
 تكلفة تيار القيمة وبيان نتيجة االعمال: أداةثانيا: تطبيق 

 لرسم خارطة تيار القيمة تم جمع البيانات حول المجاالت التالية: :تيار القيمة -
 خارطة تيار القيمة( 9) رقم شكل

 
     

 العمالء التوزيع التسويق االنتاج التصميم المواد الخام
 

 :كالتاليوفيما يلى بيانات التكاليف واالسعار 
للقيمة )تيار قيمة اكياس البالستيك  تم تقسيم الشركة عينة الدراسة الى ثالثة تيارات

الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة( وتم تبويب كل تيار قيمة الى اربعة حسابات رئيسية 
 كالتالي:

 كياس الكبيرة:تيار تكاليف األ -9
 1092 ( التكاليف التراكمية لتيار القيمة لألكياس الكبيرة لعام1)جدول رقم 

  بالدوالر

اجمالي 
 التكاليف

تكاليف 
 خرى ا

 
تكلفة 
 اآلالت

تكلفة 
 الموظفين

 البيــــــــــــــان تكلفة المواد

 السحب 16750 2708 1818 - 21276

6258 - 1172 680 4416 
تقطيع  

 األكياس
 لحام االكياس 21412 2193 850 - 23455
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 1092المصدر: من اعداد الباحثان استنادا الى حسابات الشركة لسنة 
يف تيار قيمة اكياس البالستيك الكبيرة ن إجمالي تكالأتبين من الجدول السابق 

( 28221( دوالر، وتكلفة الموظفين )268856( دوالر، وتكلفة المواد )314991)
 دوالر. 2313خرى بلغ أ( دوالر، وتكاليف 5611دوالر، وتكلفة اآلالت )

 تيار تكاليف االكياس المتوسطة:-1
 1092 المتوسطة لعامار القيمة لألكياس التكاليف التراكمية لتي (3رقم جدول )

 بالدوالر

 وتغليف تعبئة 3251 685 - - 3936
 المشتريات 224037 1581 100 339 216057

 المبيعات - 12232 2015 1050 14802
 التسويق - 6156 150 560 6866
 المخازن  - 1156 - 135 1291

1049 219 - 830 - 
السيطرة 
 النوعية

اجمالي  122222 28221 5610 2303 301110
 التكاليف

جمالي إ
 التكاليف

تكاليف 
 اخرى 

تكلفة 
 اآلالت

تكلفة 
 الموظفين 

 البيان تكلفة المواد

 السحب 5583 903 606 - 7092
 تقطيع األكياس  1462 226 391 - 2084
 لحام االكياس 6814 731 283 - 7818
 وتغليف تعبئة 1184 228 - - 1312

 المشتريات 97467 527 33 113 75352
 المبيعات - 4077 507 350 4934
 التسويق - 2053 50 187 2290
 المخازن  - 385 - 45 430
 السيطرة النوعية - 277 - 73 350
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 1092المصدر: من اعداد الباحثان استنادا الى حسابات الشركة لسنة     
المتوسطة ن إجمالي تكاليف تيار قيمة اكياس البالستيك أبق تبين من الجدول السا

( 9412( دوالر، وتكلفة الموظفين )89612( دوالر، وتكلفة المواد )111662)
 دوالر. 268( دوالر، وتكاليف اخرى بلغ 1821دوالر، وتكلفة اآلالت )

 3تيار تكاليف االكياس الصغيرة: -
 1092 القيمة لألكياس الصغيرة لعامالتكاليف التراكمية لتيار  (1رقم جدول )

 بالدوالر

 1092المصدر: من اعداد الباحثان استنادا الى حسابات الشركة لسنة     

 اجمالي التكاليف 21297 9407 1870 768 101662

اجمالي 
 التكاليف

تكاليف 
 تكلفة اآلالت اخرى 

تكلفة 
 الموظفين 

تكلفة 
 المواد

 البيان

 السحب 2791 452 303 - 3546

تقطيع   234 113 195 - 1042
 األكياس

لحام  3411 365 142 - 3907
 االكياس

 تعبئة 542 114 - - 656
 وتغليف

 المشتريات 37340 264 61 56 37676
 المبيعات - 2038 254 175 2467
 التسويق - 1026 25 94 1145
 المخازن  - 193 - 23 216

السيطرة  - 138 - 37 175
 النوعية

اجمالي  11207 4703 935 385 50830
 التكاليف
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الصغيرة ن إجمالي تكاليف تيار قيمة اكياس البالستيك أول السابق تبين من الجد
( دوالر، 4213( دوالر، وتكلفة الموظفين )44812( دوالر، وتكلفة المواد )51831)

 دوالر .                                                    385خرى بلغت أ( دوالر، وتكاليف 935وتكلفة اآلالت )
في نظام تكاليف تيار القيمة يتم تحميل كل تيار قيمة خل تيار القيمة: عداد قائمة دإ

بالتكاليف الفعلية التي تتعلق به، ويتم حصر التكاليف الفعلية لكل نوع من انواع 
 للتكاليف.   يتيارات القيمة وفقا لتصنيفات تيار القيمة بدال من التصنيف التقليد

الى نظام  يكاليف وفقا لنظام التكاليف التقليدوقد تمكن الباحثان من تحويل بيانات الت
تكاليف تيار القيمة وذلك بمساعدة محاسب الشركة، ويشير الباحثان الى ان التكاليف 
توزع على تيارات القيمة بناًء على اسلوب الحصر الفعلي للتكاليف لكل تيار قيمة، 

المشتركة من  حيث ان اتباع نظام تكاليف تيار القيمة يتطلب استبعاد التكاليف
 6تيارات القيمة من خالل توفير موارد مخصصة لكل تيار قيمة. ويبين جدول رقم 

 قائمة دخل تيارات القيمة للشركة.                                   
 م 2109قائمة الدخل وفق تيار القيمة لسنة  (2رقم جدول )

تيار قيمة  االجمالي
 صغيرةاكياس 

تيار قيمة اكياس 
 طةمتوس

 تيار قيمة
 كبيرةاكياس 

 

 االيرادات 385337 132028 55000 572365

 تكلفة المواد 252111 89612 44812 386424

 تكلفة الموظفين 28221 9407 4703 42331

 تكلفة اآلالت 5610 1870 935 8415

 تكاليف خارجية 16856 -- - 16856

 تكاليف اخرى  2303 768 385 3456

إجمالي  304990 621016 50830 127121
 التكاليف

ربح تيار  80347 30366 4170 114883
 القيمة
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10  % 

 
9  % 

 
2  % 

 
91  % 

العائد معدل 
إجمالي على 
  المبيعات

 -1111مخزون اول المدة   -
  +111مخزون اخر المدة   -
 1111تغير في المخزون     -
   991223     صافى الربح -

 مالحظات على الجدول:
الجدول انواع التكاليف وفقا لنظام تكاليف تيار القيمة واحتسابها بمعلومية  يظهر-1

 التكاليف التقليدية
 المصروفة لكل تيار قيمة.                   أو ةتمثل تكلفة مواد تيار القيمة المواد المشترا -2
سيارات تتضمن تكلفة اآلالت تيار القيمة لكافة التكاليف المتعلقة باآلالت بما فيها -3

الشركة باعتبارها عنصرا اساسيا في العمل، كذلك تتضمن تكاليف المصروفات التي 
تم إنفاقها على مبنى ومرافق الشركة حيث تم توزيعها على التيارات وفقا للمساحة 

  التي يشغلها كل تيار قيمة.          
تخدم  التكاليف المساندة وتسمى ايضا تكاليف الخارجية وهى التكاليف التي-1

المصنع ككل ويصعب تحميلها بشكل مباشر على تيارات القيمة، تظهر بشكل 
منفصل في القائمة، وغالبا ما تتضمن هذه التكاليف تكاليف التسهيالت واالدارة 
والحسابات وموظفي الدعم وغيرها، وال يلزم تحميل هذه التكاليف على تيارات القيمة، 

 ا بشكل منفصل.     حيث يتم التقرير عنها والرقابة عليه
دوالر نتيجة شح المواد المدخلة والحصار  1111بلغت قيمة التغير في المخزون -2

 المفروض على قطاع غزة والطلب المستمر على منتجات الشركة.                                     
                    تيار القيمة التكلفة المعيارية.     أداةمقارنة كشف الدخل المعد وفق -ثانيا
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تكلفة تيار القيمة التكلفة المعيارية ينبغي أداة لغرض اجراء مقارنة وتحليل بين نتائج 
عرض نتيجة اعمال عينة الدراسة حسب اسلوب التكلفة التقليدية )المعياري( لسنة 

 كما يلى:           2116
 . بالدوالرم2109قائمة الدخل التقليدية )المعيارية( لسنة  (2رقم جدول )
 

 بيان  ارصدة جزئية ارصدة كلية
 االيرادات 572365 
 تكلفة االنتاج المباع  ( 403280) 

 مجمل الربح  169085
 مصاريف ادارية وتسويقية (51752) 
 مصاريف بحث وتطوير (2450) 

 إجمالي المصاريف 54202 (54202)
 صافى الربح  114883

 نسبة الربح الى المبيعات  % 20
   1092المصدر: من اعداد الباحثان استنادا الى حسابات الشركة لسنة        

ن االرقام الواردة في كشف الدخل المعد وفق تيارات القيمة تعبر عن التكاليف أ -9
الفعلية المصروفة فعال، من دون ان يتم التمييز بين التكاليف المباشرة والتكاليف 

تكاليف على مستوى المنتج وانما على مستوى تيار غير المباشرة وذلك لعدم تحميل ال
القيمة، ويبين بشكل واضح اوجه الصرف مما يزيد من قدرة االفراد في كافة 
المستويات على فهم المعلومات المالية الواردة في كشف الدخل. في حين كشف 

ية ، بل الدخل المعد وفق النظام التقليدي )المعياري ( فانه ال يعبر عن التكاليف الفعل
يعبر عن معايير محددة مسبقا عند اعداد الموازنة، االمر الذى يتطلب من االفراد 

 فهما جيدا لنظام التكلفة المعيارية من اجل بيان المقصود منها.                           
يبين كشف الدخل المعد وفق تيارات القيمة بشكل واضح وبسيط المكان الذى يتم  -1

باح ويعرض التكاليف الفعلية الحقيقية االمر الذى يجعل عملية توصيل فيه خلق االر 
المعلومات وادراكها وفهما من قبل مدراء الشركة سريعة ويغنى الحاجة لطلب 
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المحاسب من اجل التوضيح، بينما كشف الدخل المعد وفق التكلفة المعيارية ال 
ح الشركة، وال يبين يزودنا بمقدار مساهمة كل منتج او كل تيار قيمة في اربا

 التكاليف الفعلية الحقيقية لعناصر تكلفة البضاعة المباعة.               
يعرض كشف الدخل المعد وفق تيار القيمة بنود المصاريف الخاصة باألنشطة  -3

االخرى التي ليس لها عالقة بالنشاط الرئيسي للشركة، في حين كشف الدخل 
همة المنتجات في الجمالي االيرادات كما ان التقليدي ال يتم عرض مقدار مسا

   المصاريف يتم االفصاح عنها بشكل إجمالي ضمن قائمة الدخل.                                                                       
عند مقارنة وتحليل تكلفة البضاعة المباعة في كشف الدخل التقليدي مع إجمالي  -1

ت القيمة نستنتج ان الفرق يساوى بالضبط مقدار الفرق بين مخزون اول تكاليف تيارا
                                                         1111= 452482 – 452482= المدة واخر المدة

وعلية فان صافى الدخل في كال االسلوبين متشابهين ويكمن الفرق الجوهري في 
رات القيمة نظرا لثبات مستوى المخزون الذى يتصف استبعاد اثر المخزون في تيا
 بانه منخفض.             

ال يعطى صورة واضحة عن اتجاه  يان مجمل الربح في كشف الدخل التقليد -2
الشركة وال يمكن االعتماد عليه في معظم القرارات االدارية الن مجمل الربح يساوى 

( وبالتالي فان 148831في حين ان رقم صافى الربح يساوى )  169185
من مجمل الربح وهذا يقلل من اهمية معلومة  % 32المصاريف االخرى تمثل 

 هامش الربح.                                               
على فكرة تجميع التكاليف على مستوى المنتج وليس على  ييعتمد النظام التقليد -2

ظاما معقدا لتتبع المنتجات ويتطلب معرفة مستوى تيار القيمة االمر الذى يتطلب ن
علمية ألى شخص يريد ان يدرك او يفهم محتويات الكشف، بينما تجمع التكاليف 
وفق كشف الدخل وفق على مستوى تيارات القيمة  وليس على مستوى المنتجات، 
مما يعطى صورة كاملة لمتخذ القرار فيما يخص تأثير قراره في تيار القيمة بحيث 

االيرادات المبالغ الفعلية الناتجة عن الكميات المباعة والمشحونة للعميل تمثل 
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والتكاليف تمثل التكاليف الفعلية المصروفة والخاصة بتيار القيمة خالل الفترة 
 المحدودة.   

 :المحور الرابع: النتائج والتوصيات
 النتائج: -والأ
عينة الدراسة نظرا إلمكانية تقسيم  تكلفة تيارات القيمة بالشركةأداة يمكن تطبيق  -1

الشركة الى تيارات قيمة محددة بحسب المنتجات التي تنتجها والتي تشمل كافة 
 الخطوات والعمليات الالزمة لتوصيل المنتج النهائي ليد المستهلك.                                                        

في  ية تيارات القيمة ونظام التكاليف التقليدتكلفأداة من خالل المقارنة بين  -2
تكلفة تيار القيمة اكثر مالئمة التخاذ القرارات أداة الشركة عينة الدراسة تبين ان 

ومعد بطريقة سهلة بعيدة عن التعقيد ودقيقة ومفهومة لدى كافة المستويات االدارية، 
 نظام التقليدي.                                                             تكلفة تيار القيمة محل الأداة وبناًء على ذلك يمكن ان يحل 

يتطلب تطبيق مبادئ التفكير الرشيق تقسيم المنشآت الصناعية على اساس  -3
تيارات القيمة وليس على االساس الوظيفي، وتيارات القيمة تشمل جميع ما تقوم به 

ئها، وبالتالي الهيكل التنظيمي التقليدى المنشاة الصناعية من اجل خلق قيمة لعمال
يحتاج الى تغيير كبير وعندها نحتاج الى مقاييس جديدة لقياس االداء المالي والى 

             نظام محاسبي جديد لقياس تكاليف وايرادات تيارات القيمة.                                                                        
نظام تكاليف تيار القيمة بسيط االجراءات ويخفف حجم المعامالت وبالتالي  -4

يصبح حجم المجهود المطلوب من المحاسبين من تسجيل وحصر للعمليات واعداد 
القوائم المالية والرقابة على التكاليف اقل، كما ان نظام تكاليف تيار القيمة يعمل في 

عاد المخزون، مما يخفض من حجم بظل بيئة التصنيع الرشيد التى تتطلب است
جراءات المتعلقة بمخزون المواد الخام ومخزون االنتاج التام مما يوفر وقتا اكبر اإل

                                  للمحاسبين للقيام بأعمال اخرى هامة كالتحليل والتخطيط والتوجيه وتحديد المشكالت.                                                
توفر المحاسبة الرشيدة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات بشكل صحيح وسليم  -5

 وقابل للتنفيذ.
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ان استخدام ادوات المحاسبة الرشيدة وخاصة تيار القيمة له دور في تخفيض  -6
                التكاليف في الشركات الصناعية وتقليل الهدر والضياع في الوقت والموارد.               

ان تخفيض عدد العمال اللذين يمكن االستغناء عنهم لتقليل الرواتب المدفوعة  -2
 يمكن االستفادة منهم في اعمال ذات قيمة اكبر إلنتاجية الشركة.                                          

ان  ال يمكن تطبيق ادوات المحاسبة الرشيدة على حساب الجودة التي يجب -8
 تكون في المقام االول كون الزبون يهتم بجوة المنتج.                                                        

   التوصيات: نيا:ثا
من خالل ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يوصى الباحثان القائمين على ادارة 

                                                 الشركة عينة البحث بالتوصيات االتية:                    
تكلفة أداة يوصى الباحثان اصحاب الشركات الصناعية في فلسطين الى تطبيق  -1

تيار القيمة بدال من استخدام نظام التكلفة المعيارية نظرا لسهولته وبساطته الى جانب 
                                                        توفيره معلومات فعلية عن تكاليف كل تيار للقيمة.         

ضرورة العمل على استخدام ادوات المحاسبة الرشيدة وخاصة تيار القيمة  -2 
لكونها توفر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات واعداد التقارير بوضوح وسهولة في 

 الوقت المناسب.    
ة الرشيدة وخاصة تيار القيمة ألنها تعطى العمل على استخدام ادوات المحاسب -3

الصورة الواضحة عن االداء المالي للشركة وتساعدها في عملية التقويم وتحقيق 
 هدافها االستراتيجية.أ 
تكلفة تيار القيمة في الشركات الصناعية لما له دور مباشر أداة ضرورة تطبيق -4

 .                                               في تخفيض التكاليف وتحديد اماكن الهدر والقضاء عليه
ضرورة تثقيف العاملين والمشرفين على عملية االنتاج بطرق ادوات المحاسبة -5

 الرشيدة.      
 :المعتمدةالمراجع الهوامش و 
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