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 اإلهداء

 أهدي عملي هذا 

 إلى أمي ألغالية على قلبي وإلى أبي الحنون

 وإلى أخي العزيز محمد، وإلى جدي وجدتي حفظهما اهللا وإلى خالتي  خديجة ،فرح،

جمعية،فتيحة،: ،وإلى جميع صديقاتي أذكر منهمإبنة خالي فاطمةإلى و  

    .وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع
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شكركلمة   
 نحمد اهللا تعالى على التوفيق في الدنيا واآلخرة ، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة
الذين كانوا معنا في كل األطوار الدراسية راجين من المولى عز وجل أن يكفيهم عنا خير 

.وعلى رأسهم األستاذ المؤطر وهراني مجذوب الجزاء  
كانيكية ولواحقها بوادي أرهيو مؤسسة الصناعات المي كما الننسى جزاء الشكر إلى عمال

ء من بعيد أو من قريب بالكلمة الطيبة اكان لنا عون في هذا العمل وإتمامه، سو وكل من
  .حتى مساعدته لنا جزاهم اهللا خيراً و أطال اهللا في عمرهمأوأو بالدعاء لنا 
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:العامة املقدمة  

:مدخل  -1  

االهتمام باجلودة ظاهرة عاملية وأصبحت املنظمات واحلكومات يف العامل توليها اهتماما خاصا  أصبح    

     هي الوظيفة األوىل ألي منظمة وفلسفة إدارية وأسلوب حياة ألي منظمة لتمكنها من وأصبحت اجلودة

احلصول على ميزة تنافسية متكنها من البقاء واالستمرار يف ظل املتغريات البيئية املتالحقة وسريعة التغري وظهور 

األسواق العاملية وتزايد طلبات املستهلكني للجودة وزيادة حدة املنافسة مما أدى إىل أن اجلودة أصبحت سالحا 

                                                                .            راتيجيا للحصول على ميزة تنافسيةاست

طرق جديدة  بإتباعنبذ الطرق القدمية  ، قرناملبتكرة واألفكارقرن الواحد والعشرين هو قرن التكنولوجيا  إن  

ن     وإدخال حتسينات جوهرية على كل عناصر األداء،فالتطور التقين والتكنولوجي مكن املؤسسات م خمتلفة

واشتداد حدة  األسواقواتساع  اإلنتاجمما ساهم بشكل كبري يف زيادة حجم  األسرع اإلنتاجفكرة جتسيد 

 أسواقالبحث عن  إىلاحمللية،مما دفع بكل املؤسسات الصناعية  األسواقاملنافسة،كما ساعد ذلك على ضيق 

،ومن اجل  اإلنتاجتعد قادرة على امتصاص كل  احمللية مل األسواق إنلتصريف منتجاا،باعتبار  خارجية

واالستحواذ على اكرب حصة يف السوق، كانت الدول املتقدمة هي السباقة إىل  مواجهة التطورات احلاصلة

اكتشاف أساليب اإلنتاج الكفيلة بذلك،وخاصة فيما يتعلق بإنتاج املنتجات ذات املستوى العايل من اجلودة 

اليابانية واألمريكية خلري دليل على ذلك، حيث جتسد ذلك من خالل ظهور ،ولعل ما شهدنه املؤسسات 

تدار ا املؤسسات ،فيما يسمى بإدارة اجلودة الشاملة واليت تتضمن  فلسفة إدارية جديدة وحتول يف الطريقة اليت

الية من تركيز طاقات املؤسسة على التحسينات املستمرة لكل العمليات والوظائف من اجل تقدمي منتجات خ

العيوب تفوق توقعات العمالء،حيث أن التحدي الذي يواجه املؤسسات عند تطبيقها ملنهجية إدارة اجلودة 
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الشاملة هو إدخال تغيريات على العمليات داخل املؤسسة عامة واإلنتاج بشكل خاص ،وذلك ملواجهة 

                                             .                        حاجات العمالء اليت تتغري بني احلني واألخر

من اجل تغطية الطلب احمللي الذي  اإلنتاجللمؤسسات اجلزائرية هو  األساسيقبل عدة سنوات كان اهلدف      

بقدر ما كانت  اإلنتاجكان اكرب من العرض يف ظل اقتصاد موجه ،وبالتايل مل تكن تويل اهتماما كبريا بنوعية 

يات كبرية منه، حيث تكون أحيانا زيادة حجم اإلنتاج على حساب جودته ،ومع فتح السوق بتوفري كم تم

الوطنية على األسواق العاملية وبالتايل كثرة اإلنتاج وتنوعه أصبح للمستهلك احلرية يف االختيار بني العديد 

باألخذ يف االعتبار مستوى جودا وسعرها،وهذا ما فرض على املؤسسات اجلزائرية  مناملنتجات البديلة

توجيهاالهتمام حنو تقدمي منتجات ذات جودة عالية وأسعار معقولة ،حبيث ال تكون اجلودة العالية على حساب 

                                .                                                                            التكلفة

كان ينظر إىل اجلودة على أا تزيد يف التكاليف ،أي إن إنتاج منتوج ذو جودة عالية يتطلب تكاليف   

مرتفعة، حيث كان مفهوم اجلودة يرتكز على عدم وصول املنتجات املعيبة إىل العمالء ال يف منع تكرار 

واملعيب والتالف مما يؤدي إىل حدوث خسائر كبرية واملتمثلة يف خلق  حدوثها ،وبالتايل كثرة اإلنتاج املرفوض

هذه التكاليف )تكاليف الفحص، تكاليف إعادة اإلصالح، تكاليف خسارة اجلهد والوقت (   تكاليف إضافية

عدم اجلودة، مث غريت مبادئ اجلودة هذا املفهوم القدمي حيث أكدت إن تصنيع املنتجات  اليت تعرف بتكاليف

الطريق الذي يؤدي إىل احلصول عليها بشكل أسرع وارخص ،أي من الضروري ربط  لشكل األفضل هوبا

املضمون االقتصادي لصنع املنتج وهو حتقيق الربح للمؤسسة ومبدى قدرته على املنافسة ،أي أن يكون منافس 

سعر ،أي أن يكون من حيث اجلودة وان يتم تقدميه يف الوقت املناسب وان يكون منافس أيضا من حيث ال

الشرائية للمستهلك،وباعتبار أن احملدد األساسي للسعر هو التكلفة إذا العمل على  السعر يف متناول القدرة

.                                                     ختفيضها قدر اإلمكان وهو ما يطلق عليه اجلودة يف التكلفة  
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املنتجات أصبحت العنصر األساسي يف حتقيق املر دودية للمؤسسة وبالتايل إذا باعتبار اجلودة يف           

التنافسي، أصبح جناح املؤسسة الصناعية احلديثة يرتبط مبدى قدرا على إنتاج منتجات باجلودة حتسني مركزها  

                                                                                       .املناسبة وبأقل تكلفة ممكنة

االقتصاد اجلزائري من اقتصاد خمطط إىل اقتصاد السوق،جعل املؤسسات اجلزائرية جمرب إن هذا ومع انتقال       

على االهتمام أكثر بالعمل على حتقيق مسعة جيدة ملنتجاا، وان حتقيق هذه السمعة ال يكون بالصدفة، بل 

والذي يتطلب وجود برنامج متكامل للجودة يعمل على حتقيق أهداف بتحقيق أعلى مستويات اجلودة، 

وذلك بالتقييم املستمر ملستوى اجلودة مث حتسينها وتطويرها بشكل دائم ومستمر من مرحلة تصميم  املؤسسة

د املنتوج واملشتريات مث اإلنتاج وكذلك تسليم املنتجات ومتابعتها بعد البيع ،ويتطلب ذلك تسخري خمتلف املوار

يف املؤسسة املادية منها والبشرية بشكل خاص بتشجيع روح اجلماعة داخل املؤسسة وإشعار العمال بانتمائهم 

عن طريق التحفيز املادي واملعنوي بإشراكهم يف اختاذ القرارات وإجياد احللول للمشاكل اليت تعترض سبيل  هلا

 تدعم مشاركة العاملني وزيادة انتمائهم للمؤسسة اجلودة وتعترب حلقات اجلودة من األساليب املهمة اليت حتقيق

كما يتطلب ذلك التركيز على معلومات التغذية العكسية من اجل التعرف على رغبات العمالء ورصد 

حاجام مث ترمجتها يف املنتجات ومن مث كسب العمالء واحلفاظ على املركز التنافسي، إذا إن الكلمة السحرية 

اهلدف هو رضى العميل حبيث ال جيب وضع اية هلذا التحسني، إن حمور البحث يدور املستمر، و هي التحسني

:     وهذا ماقادنا إىل دراسة املوضوع التايل) جودة التكاليف(بني حتسني اجلودة وختفيض التكلفة حول العالقة

الشاملة  ودةتأثري جودة التكاليف على خزينة املؤسسة اإلقتصادية يف ظل تبين اجل :موضوع املذكرة- 2

 واحلوكمة                                                                                                         

 إن هذا املوضوع ينفرد بدراسة أحد األساليب احلديثة يف ختفيض التكاليف،واملتمثل يف ختفيض تكاليف عدم

.                                                            اجلودة عن طريق التحسني املستمر جلودة املنتجات    
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       :طرح اإلشكالية -3

  تبين اجلودة إطارعلى خزينة املؤسسة االقتصادية يف ظل جودة التكاليف يف  تطرأماهية االنعكاسات اليت  

.                                                                                               الشاملة واحلوكمة  

  :األسئلة الفرعية  -3

:الفرعية التالية األسئلةطرح  إىليقودنا  ، ممامباشرة ال تبدو السابقة العالقة إن  

وبالتايل الوقوف على مستوى اجلودة باملؤسسة؟هل ميكن تقييم تكاليف عدم اجلودة  - 1  

كيف يتم حتسني اجلودة؟- 2  

كيف يؤثر حتسني اجلودة يف ختفيض تكاليف عدم اجلودة،وبالتايل يف ختفيض التكلفة الكلية ؟- 3  

كيف تؤثر احلوكمة يف ختفيض التكاليف ؟- 4  

هل يؤثر الوقت يف زيادة الرحبية للمؤسسة ؟ - 5  

:الفرضيات  -4  

                                   :وضع الفرضيات التالية إىلالسابقة ارتأينا  األسئلةعلى  اإلجابةل ومن اج

.ميكن الوقوف على مستوى اجلودة باملؤسسة - 1  

.ختفيض تكاليف عدم اجلودة إىلحتسني اجلودة يؤدي  إن - 2  

.املستمر للجودة والرقابة عليهايتم التوفيق بني جودة عالية وتكاليف منخفضة عن طريق التحسني  - 3  

.خالل خمتلف القرارات اليت تطبقهاتؤثر احلوكمة على جودة التكاليف عن طريق حتسينها للجودة من  - 4  

.نعم يؤثر الوقت يف زيادة الرحبية للمؤسسة - 5  
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:األسباب اليت قادتنا إلختيار هذا املوضوع  -5  

العاملية واشتداد حدة املنافسة ،وما يتطلبه ذلك من وجوب مواكبة  األسواقانفتاح السوق الوطنية على  - 1

                                                             .التطورات احلاصلة من اجل الدخول يف جمال املنافسة

كاليف،وما ينطويه ذلكبان حتسني اجلودة يساهم يف زيادة الت النظرة التقليدية املتمثلة يف وجهة النظر القائلة- 2  

.حتسني اجلودة يف منتجاا إىلمن تردد كثري من املؤسسات يف السعي   

.متنحه اجلودة من زيادة يف الرحبية والقدرة التنافسية للمؤسسة وحتسني احمليط الداخلي هلا ما - 3  

املتغريات يف جمال  أهمبني اجلودة والتكلفة باعتبارمها من  هلذا املوضوع هو معرفة العالقة األساسياهلدف  إن   

اليت تستخدم يف حتسني اجلودة والوقوف على املستوى احلقيقي للجودة عن  واألدواتومعرفة الوسائل  املنافسة  

بيل س إىلالوصول  األخريعلى التكلفة النهائية وبالتايل على السعر ويف  وأثرهاطريق تقييم تكاليف عدم اجلودة 

                                        .للتوفيق بني جودة عالية وتكاليف منخفضة ومن مث مواجهة املنافسة بقوة

                         :املنهج املتبع يف الدراسة  -6

لقد إعتمدما يف دراستنا على املنهج التارخيي من خالل إبراز التطور التارخيي ملفاهيم اجلودة وتطور املوارد     

البشرية واإلنتاج بالوحدة حمل الدراسة وتطور مستوى اجلودة ، كما إعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي 

مت احلصول عليها من خمتلف املصادر يف وصف  خالل املراحل املختلفة للبحث أين مت إستغالل البيانات اليت

وحتليل اخللفية النظرية للموضوع مث التوجه إىل ميدان الدراسة ومجع البيانات من الوحدة حمل الدراسة ووصفها 

                                                                                                          .وحتليلها 

:الدراسات السابقة  -7  

:الدراسة يف هذا املوضوع كانت قليلة جدا ونذكر منها        
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األمثلية يف "عنوان مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستريف إدارة األعمال من إعداد الطالب بوخولة باديس حتت -

  .2002/2003املسيلة "تسيري خزينة املؤسسة

املؤسسات  التحكم املايل يف"الطالب لبهيمي حسني حتت عنوان شهادة املاجسترمن إعدادمذكرة لنيل  - 

  .1992/1993اجلزائر "الصناعية

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية فرع التخطيط،من إعداد الطالب قارون  -

                 .1996/1997اجلزائر " ختفيض تكاليف النقل البحري بإستخدام الربجمة اخلطية " عمران حتت عنوان 

إدارة "مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر يف العلوم التجارية ،من إعداد الطالبة بن زيان خليدة ،حتت عنوان  -

                                       .2012-2011سيدي بلعباس  ،" اجلودة الشاملة وعالقتها بالثقافة التنظيمية للشركة

لنيل شهادة املاستر يف العلوم اإلقتصادية ، من إعداد الطالبة  عبد الرمحان الزهرة حتت عنوان  مذكرة مقدمة -

                                                        .2008 -2007اجلودة ودورها يف املؤسسة الصناعية ،جامعة مستغامن ،"

 :صعوبات الدراسة

  :جهنا عدة صعوبات منهامن خالل إعداد هذه املذكرة وا    

  .جودة التكاليف إفتقار املكتبة اجلامعية هلذه املواضيع،البحوث واملراجع خاصة فيما خيص  -

  .إنعدام املراجع اليت ختص مواضيع اجلودة يف التكاليف وأثرها على اخلزينة -

  .عدم إطالعنا على معلومات كافية عن اجلودة يف التكاليف يف اجلانب امليداين -

قسمني ميثل القسم األول اجلانب النظري ويضم فصلني الفصل األول بعنوان  مت تقسيم البحث إىل ولقد  

وعالقتها جبودة التكاليف،والفصل األول يضم بدوره ثالث مباحث املبحث  واحلوكمة عموميات حول اجلودة

ودة الشاملة إىل إدارة اجلودة الشاملة األول بعنوان ماهية اجلودة وأبعادها واملبحث الثاين بعنوان اإلنتقال من اجل

  .، واملبحث الثالث بعنوان عالقة جودة التكاليف باجلودة الشاملة واحلوكمة
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الرقابة على اجلودة والتحسينات املستمرة يف ظل احلوكمة وضم هذا الفصل أيضا :أما الفصل الثاين بعنوان   

بعنوان ا يف الرقابة على اجلودة ، واملبحث الثاين ثالث مباحث املبحث األول بعنوان أمهية احلوكمة ودوره

التحسينات املستمرة للجودة ، واملبحث الثالث بعنوان حلقات حتسني اجلودة ومراحل عملية حتسني اجلودة 

  .املستمر

دراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات امليكانيكية : اجلانب النظري فيضم فصال بعنوان القسم الثاين ميثل أما  

حقها ويضم أيضا بدوره ثالث مباحث املبحث األول بعنوان بطاقة فنية للمؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب اولو

ربجمة اخلطية لتخفيضها، ،واملبحث الثاين بعنوان تصنيف التكاليف وتطبيق تقنية ال BCRوالسكاكني والصنابري 

  . واملبحث الثالث بعنوان تطبيق جودة التكاليف عند إختيار املوردين
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:                                                                                                      متهيد  

 إذاجلودة الشاملة واحلوكمة ، إدارةبضرورة تطبيق مفاهيم  األخريةازداد وعي املؤسسات يف السنوات          

سعت العديد من املؤسسات والشركات يف العامل لترسيخ مبادئ ومفاهيم اجلودة يف عملياا التصنيعية 

لي املرتبطة بشدة املنافسة على املستوى الدويل واحمل حىت تستطيع جماة التحديات اجلديدة واإلنتاجيةواخلدمية 

احلواجز اجلمركية ،وهنا  وإلغاءمت التركيز على حرية التجارة،والسماح للسلع بالتدفق احلر بني الدول  أنبعد 

سعي هذه الشركات واملؤسسات إىل الوصول إىل أعلى مستويات اجلودة يف سلعها  يعين ضرورة األمر

.                 وتنافس الشركات املماثلة تثبت نفسها على الصعيد احمللي والدويل وخدماا حىت تستطيع أن
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وأبعادهااهية اجلودة م:األول املبحث  

ومتطلباا وأمهيتهامفهوم اجلودة :األولاملطلب   

(Qulitas) الشيءطبيعة  وطبيعة الشخص أ اليت تعين الكلمة الالتينية إىليرجع مفهوم اجلودة :اجلودة تعريف - 1  

التارخيية والدينية  واألوابد األثاثمن خالل قيامهم بتصنيع  واإلتقانتعين الدقة  ودرجة الصالبة،وقدميا كانت

تغري مفهوم اجلودة بعد  متاثيل وقالع وقصور ألغراض التفاخر ا أو الستخدامها ألغراض احلماية، وحديثا من

علم اإلدارة وظهور اإلنتاج الكبري والثورة الصناعية وظهور الشركات الكربى وازدياد املنافسة،إذ أصبح تطور  

                                                                              . فهوم اجلودة أبعاد جديدة ومشبعةمل

  والعمليات وبالبيئة  وباألفراد حالة ديناميكية مرتبطة باملنتجات املادية واخلدمات(بأاوقد عرفت اجلودة 

اخلدمة أو باملنتجاحمليطة حبيث تتطابق هذه احلالة مع التوقعات ويالحظ على هذا التعريف عدم ربط اجلودة   

 إشباع  اخلدمة واليت تساهم يف وأجمموعة من املزايا واخلصائص اخلاصة باملنتج ( بأاعرف البعض اجلودة  كما

.رغبات املستهلكني وتتضمن السعر واألمان والتوفر و املوثوقية واالعتمادية وقابلية االستعمال  

املنتج او اخلدمة القادرة على  جمموعة من املزايا وخصائص بأالضبط اجلودة  األمريكيةكما عرفتها اجلمعية 

1.تلبية حاجات املستهلكني   

اليت  التعارفمبجموعة من  اإلحاطةتعريف شامل وقريب من املعىن احلقيقي للجودة جيب  إعطاءومن اجل   

2:من طرف رواد اجلودة أعطيت  

:فهي تعين  
                                                             

.16- 15 :ص ،ص2002االردن، –لطبعة االوىل ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،ااجلودة يف املنظمات احلديثةطارق شبلي ، ة و مامون الدرارك  1 
  2 .23: ،ص2005األردن ، –الطبعة األوىل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان إدارة اجلودة الشاملة ،،قاسم نايف علوان 
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              (Feigen Baum)رضا املستهلك عند اقل تكلفة   -

                              .  (Filip Crosby)  _ املطابقة مع املتطلبات  

                                           .(Joseph Deming) _ املالئمة للغرض  

        . (Joseph Juran)  _املالئمة لالستخدام  

        (Baum Feigen)         كل واحد من هؤالء الرواد عرف اجلودة من جانب معني ، حيث  أننالحظ

اجلودة فقط برضى العميل ،أنه ميكن احلكم على جودة أو رداءة املنتج من منظور العميل مع ربط مفهوم  أن

غري صاحل دائما باعتبار أن حاجاته ورغباته )رضا العميل (على التكلفة املنخفضة ،إال أن هذا املقياس  التركيز

                                        .                     يف تغري وتطور مستمر مما يغري من درجة الرضا لديه 

أنه ذو جودة  منتجفقد عرف اجلودة من ناحية التطابق مع املتطلبات ،أي أنه ميكن القول عن  Crosby    أما  

إذا كان يتطابق مع متطلبات العمالء ،واليت تتجسد يف جمموعة من املواصفات يبحث عنها املستهلك يف عالية 

تلبية مجيع متطلباته حىت وإن كان  املنتجأن رغبات املستهلك غري ثابتة، فقد ال يستطيع  وباعتبار،إال أنه  املنتج

                                                                                       .خاليا من أي خطأ أو عيب

Juran و Deming    أو الغرض لالستخداممن خالل مالئمته أو قابليته  املنتجحيكمان على جودة  

إال أنه و إذا نظرنا إىل الواقع فإنه توجد عدة منتجات يف السوق مالئمة لالستعمال الذي وجد من أجله ،

ودرجة مالئمته ،كما أن درجة املالئمة لالستخدام قد تكون مكلفة ،يف حني أن هذا التعريف  منتجولكن كل 

                                                          .للجودة أو عنصر التكلفة االقتصاديقد أمهل اجلانب   

                 .لبعض الكتاب واملهتمني  تعار يفباإلضافة إىل التعاريف السابقة للجودة ميكن ذكر جمموعة   
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1.للمستعملنيعنها أو الكامنة لتلبية احلاجات املعرب ) سلعة أو خدمة( اجلودة هي قابلية منتج _   

اجلودة مبعناها العام إنتاج املؤسسة لسلعة أو تقدمي خدمة مبستوى عايل من اجلودة املتميزة تكون قادرة من  _  

ورغبات عمالئها بالشكل الذي يتفق مع توقعام وحتقيق الرضا والسعادة باحتياجااخالهلا على الوفاء   

2لديهم    

:أمهية اجلودة-2  

سواء بالنسبة للمؤسسة املنتجة أو بالنسبة للمستهلك الذي يقتنيها وميكن تلخيص أمهية حتتل اجلودة أمهية كبرية  

3: اجلودة فيما يلي    

حني تستمد املؤسسة مسعتها من مستوى جودة منتجاا ويتضح ذلك من خالل العالقات :املؤسسةمسعة  - 2-1

.املؤسسةاملؤسسة باهزين وخربة العاملني والعمل على تقدمي منتجات تليب رغبات وحاجات زبائن  اليت تربط  

فإذا كانت منتجات املؤسسة ذات جودة منخفضة فيمكن حتسني هذه اجلودة لكي حتقق املؤسسة الشهرة   

                                       .متكنها من التنافس مع املؤسسات يف نفس القطاع الطيبة، واليتوالسمعة 

واحلكم يف قضايا املؤسسات  تزايد باستمرار عدد احملاكم اليت تتوىل النظر:املسؤولية القانونية للجودة - 2-2

قانونا على كل ضرر يصيب الزبون  مسئولةاليت تقوم بتصميم منتجات غري جيدة ،لذا فإن كل مؤسسة تكون 

.هلذه املنتجات استخدامهجزاء   

                                                             
1 Alain Courtois .Chanal martain ,et autres ,Gestion de production ,3eme édition ,2eme tirage,  d’organisation   
paris,2002,p :319. 

.180: ،ص2000األردن ،  –الطبعة األوىل ،الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان مدخل إدارة األعمال ، بيان هاين حرب ، 2  
.32-30: قاسم نايف علوان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص  3  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وعالقتها جبودة التكاليف و احلوكمة الفصل األول                               عموميات حول اجلودة  

 
 

12 
 

بشكل كبري يف توقيت ويف كيفية تبادل املنتجات يف  واالقتصاديةتغريات السياسية تؤثر ال :املنافسة العاملية- 2-3

مهية متميزة ،إذ تسعى كل مؤسسة إىل تكتسب اجلودة أ سوق دولية تنافسية ويف عصر العوملة واملعلومات

مستوى اجلودة  اخنفضبشكل عام ، فكلما  االقتصادملية وحتسني حتقيقها دف التمكن من حتقيق املنافسة العا

                                                        دى ذلك إىل إحلاق الضرر بأرباحهانتجات املؤسسة أم يف

إن تطبيق اجلودة يف أنشطة املؤسسة ووضع مواصفات حمددة يساهم يف محاية :محاية املستهلك -4- 2  

من الغش التجاري ،ويعزز الثقة يف منتجات املؤسسة ،وعندما يكون مستوى اجلودة منخفضا سوف  املستهلك

يؤدي ذك إىل إحجام املستهلك عن شراء منتجات املؤسسة ،وإن عدم رضا املستهلك هو فشل للمنتوج يف 

تكلفة إضافية ، وبسبب القيام بالوظيفة املتوقعة منه ويف أغلب األحيان يترتب عن ذلك حتمل املستهلك 

            .أماناإخنفاض اجلودة ظهرت مجاعات محاية املستهلك وإرشاده إىل أفضل املنتجات وأكثرها جودة و

إن تنفيذ اجلودة املطلوبة جلميع عمليات ومراحل اإلنتاج من شأنه أن يتيح :التكاليف واحلصة السوقية  - 2-5

األخطاء وتالفيها ،وبالتايل جتنب حتمل تكلفة إضافية ومنه ختفيض التكاليف وزيادة احلصة  الكتشافالفرصة 

                                                                               .السوقية وبالتايل زيادة ربح املؤسسة

:متطلبات اجلودة  -3  

إن جودة املنتوج تتوقف على حتقيق جمموعة من املتطلبات اليت ميكن القول أا جد أساسية من أجل تلبية     

1. احتياجات العمالء املعلنة والضمنية ،وميكن تصنيفها يف مخس متطلبات   

                                                             
1 Edgard  hamalian , Jacques Segot , la démarche qualité ,15 Entreprises témoignent , AFNOR , paris,1996, 
pp : 136 -137-138 .   
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أنه حباجة إن الزبون ينتظر منتوج يتطابق مع اخلصائص التقنية املعلن عنها ،كما :احترام معايري األداء  - 3-1

على هذا  واحلفاظتقدمي األداء املطلوب دون احلاجة إىل صيانة أو إصالح ، إىل الثقة يف قدرة املؤسسة على 

                                      .األداء لفترة طويلة وتأكيد اجلودة املطلوبة واحلفاظ عليها عند تكلفة مثلى 

السوق ،أي  اقتصادمن  االنتقالكمطلب لتحقيق اجلودة منذ  االعتبارأخذت التكلفة بعني : التكلفة - 3-2

جيب حتقيق اجلودة املطلوبة عند تكلفة مثلى ، وبذلك أصبح الزبون ال يهتم فقط بوفرة املنتوج وتسليمه يف 

              .العروض اليت تقدم له الوقت املناسب ،بل وأيضا باألسعار املناسبة وذلك عند املفاضلة بني خمتلف

إن معيار سعر الشراء تطور حنو مفهوم التكلفة الكلية ،بالنسبة للزبون تتمثل هذه التكاليف يف تكاليف     

     .املنتوج ، الصيانة ،التوقفات واإلصالح باإلضافة إىل التكاليف احملتملة عند توقف املنتوج عن اخلدمة  اقتناء

تضم املنتجات  والتخطيط، واليتأما بالنسبة للمورد فإن التكاليف الكلية تسند إىل ضعف عمليات التسويق     

   .الغري مطابقة ، املردودات ، اإلصالحات ، التعويضات ، التالف من اإلنتاج ،الضمانات واإلصالح يف املكان

ألداء ،وإمنا الوفرة كذلك ،فمن أجل أداءات ليس فقط فيما خيص ا االختيارإن للزبون :فترة التسليم  - 3-3

متماثلة ميكن للزبون اليوم إختاذ قرار شراء أي منتوج متوفر يف الوقت الذي حيتاجه ،بإعتبار أن جل املؤسسات 

                             .أصبحت تلتزم بالوفاء بتسليم املنتوج يف الوقت احملدد وبالكمية واجلودة املطلوبتني 

اخلدمة املكملة أو خدمات ما بعد البيع هي املعيار األكثر أمهية يف تطور اجلودة ، فإذا كانت : اخلدمة -4- 3   

80،فإن اخلدمات املكملة تشكل  املنتجمن تكلفة    80%اخلدمات األساسية تشكل عموما  % من التأثري على   

                                                                                                             .الزبون
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يعترب األمن معيارا يف حد ذاته ،فيكون نظاما ما مؤهال ألن يكون آمنا إذا كان يضمن عدم  :األمن  - 3-5

  .و خسائر يف السلع والتجهيزات  وجود أخطار تؤدي إىل حصول حوادث أو إىل املوت أو تسبب أضرارا

من احتماالت احلوادث ميكن التوجه حنو تأكيد أدىن نسبة  حتقيقه، ولكنويف الواقع فإن األمن املطلق ال ميكن   

  .املستهلكنيمن أجل احملافظة على كل  املنتجات، وذلكالناجتة عن 

وثيقا  ارتباطايرتبط  أصبح مفهومها املتطلبات، وإمناقة مع وبالتايل مل يعد مفهوم اجلودة يعرب عنه فقط باملطاب  

  .اآلخرذه املتطلبات اليت يكمل كل منها 

  التطورات اليت مرت ا اجلودة :الثايناملطلب 

بدأ التركيز على مفهوم اجلودة يف اليابان يف القرن العشرين مث انتشر بعدها يف أمريكا والدول األوروبية 

،مث باقي دول العامل ،وقد كان هناك مسامهات عديدة من قبل عدد من العلماء واملفكرين يف حتديد مفهوم 

   بإعطاء حماضرات عن اجلودة واألساليب " شيوارت" الذي تعلم على يد Deming بدأ1931اجلودة وتطويره ففي 

w.edward  سني اليابانيني ،وقد انتشرت أفكاره بسرعة وأصبحت ئية فـي اجلودة للعديد من املهنداإلحصا

 .عناوين اجلودة منشورة يف عدة جماالت علمية يف اليابان

  :الشاملة بأربعة مراحل رئيسيةوإمجاال فقد مر مفهوم إدارة اجلودة 
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  1:الفحص -1

كانت حتليالت اجلودة ترتكز فقط على فحص املنتج ،وكان القرار الرئيسي السائد خالل تلك احلقبة هو  

  .القرار اخلاص بتحديد مىت يتم فحص املنتجات وماهي عدد املنتجات اليت ختضع للفحص

وتفتيش املنتج وحتديد مدى مطابقة املنتج  واختباروتتضمن عملية الفحص األنشطة املتعلقة بقياس   

للمواصفات الفنية املوضوعة ،وبالتايل فإن املنتجات املطابقة للمواصفات الفنية ميكن تسليمها إىل العميل،أما 

  .اد العمل عليها أو يتم بيعها بأسعار أقلاملنتجات غري املطابقة للمواصفات الفنية فإا إما أن تتلف أو يع

األخطاء والقيام بتصحيحها فاخلطأ أو العيب أو  اكتشافإن عملية فحص املنتج كانت تركز فقط على   

 . اخلطأ ولكنها مل تقم مبنعه من األساس اكتشفتالتلف قد حصل فعالً ،أنّ عملية الفحص 

  :ضبط اجلودة-2

واألساليب اإلحصائية اليت تضمن احملافظة على مقابلة مواصفات يشمل ضبط اجلودة كافة النشاطات 

 Dale bester fieldجودةاألدوات والقيام باألنشطة املختلفة لتطوير  استخدامبأن ضبط اجلودة هو  السلعة،

السلعة أو اخلدمة ،وبالتايل فضبط اجلودة يشمل التأكد من ن تصميم السلعة مطابقة للمواصفات  وكما يقول

  .احملددة ،والتأكد من أن اإلنتاج وما بعد اإلنتاج متوافق أيضا مع املواصفات

                                                             
  .13: ، ص1996، القاهرة، اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية إدارة ،فريد عبد الفتاح زين الدين1
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عملية ضبط اجلودة لتشمل التصميم واألداء وميكن القول أن هذه املرحلة  امتدتوبناءاً على ذلك فقد   

أساليب إحصائية حديثة ملراقبة اجلودة،ووفقا هلذا املفهوم فإن ضبط اجلودة يعترب مرحلة  استخدامعلى  تمدتاع

  .متطورة عن الفحص فيما يتعلق بتعقيد األساليب وتطوير األنظمة املستخدمة

  1:تأكيد اجلودة-3

ترتكز هذه املرحلة على توجيه كافة اجلهود للوقاية من حدوث األخطاء،وبالتايل وصفت املرحلة بأا تعتمد 

على نظام أساسه منع وقوع األخطاء منذ البداية،فإجياد حل ملشكلة عد م مطابقة املواصفات ليست طريقة 

 .     من البدايةفعالة،حيث األفضل من ذلك هو منع وقوع املشكلة والقضاء على أسباا 

إن عملية تأكيد اجلودة تتضمن كافة اإلجراءات الالزمة لتوفري الثقة،بأن املنتج أو العملية تفي مبتطلبات   

رقابية تعتمد على الوقاحة بدال  ليطور فلسفةاجلودة،وبناءاً على ذلك فإن أسلوب تفكري اإلدارة ينبغي أن يتغري 

  .واناخلطأ بعد فوات األ واكتشافمن الفحص 

       إىل ضرورة، دراسة تكاليف ، باإلضافةإن تأكيد اجلودة مرحلة تشمل مبنظورها عملية التخطيط للجودة  

  .اجلودة ومقارنتها بالفوائد املمكن حتصيلها من تطبيق نظام تأكيد اجلودة

 ، حيثبدأ مفهوم إدارة اجلودة الشاملة بالظهور يف الثمانينات من القرن العشرين  :إدارة اجلودة الشاملة-4

على العمل اجلماعي وتشجيع مشاركة  ، ويركزيتضمن هذا املفهوم جودة العمليات باإلضافة إىل جودة املنتج

  .إىل التركيز على العمالء ومشاركة املوردين ، باإلضافةاندماجهم العاملني و

 

                                                             
.28-27 :ص  األردن ، ص –والتوزيع ، عمان ،الطبعة الثانية،دار وائل للنشر إدارة اجلودة الشاملةحمفوظ أمحد جودة،  1  
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  اجلودة وأبعادها حمددات:الثاملطلب الث

إن الدرجة اليت تستطيع ا املنتجات أو اخلدمات أن حتقق الغرض األساسي من تقدميها :حمددات اجلودة -1

  1.تعتمد على أربع حمددات

  .التصميم  -1 

  .التوافق مع التصميم -2 

  . االستخدامسهولة -3 

  .اخلدمة بعد التسليم -4 

 THE DESIGN :التصميم - 1-1

    .يشري التصميم إىل غرض املصمم يف تضمني بعض اخلصائص أو عدم تضمينها يف املنتج او اخلدمة      

باإلضافة إىل القدرات اإلنتاجية أو التصنيعية  االعتباروجيب أن يأخذ قرار التصميم متطلبات املستهلك يف 

  .اتواخلدمالتقييم للمنتجات  التكاليف عند اعتبارات و للمنتج أو اخلدمة

بني املصممني من املهندسني وممثلني من العمليات التصنيعية والتشغيلية عند  وجيب أن يكون هناك تعاون  

من  االنتهاءمن  فبدال   CONCURENT ENGINEERINGالقيام بعملية التصميم وهذا ما يطلق عليه   

صعوبة يف التنفيذ لبعض النواحي التصميمية  اكتشافهاهذا عمل األنشطة التصنيعية ويتم التصميم مث يبدأ بعد 

فإن من األفضل أن تتحدد جهود املصممني . إلعادة أو تعديل التصميم  وما يستغرقه هذا من وقت وجهد

                                                             
. 18: ، ص 2004-2003اململكة املتحدة ،،إدارة اجلودة الكلية ، سونيا حممد البكري   1  
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عن التشغيل معا يف مرحلة التصميم ، وأن يعملوا معا كفريق وقد يكون من املفضل أن يتضمن هذا  واملسئولني

 .حلة التصميم املتعلقة باملستهلكني أيضا يف مر االعتباراتاألنشطة التسويقية ألخذ  الفريق أيضا أفرادا  ميثلون

 Quality   (QFD)بتضمني صوت املستهلك يف التصميم وهو ما يطلق عليه  اهتماموهناك أيضا     

Function Deplayment  

  

 Quality Confermance:جودة التطابق - 1-2

ويشري هذا احملدد إىل درجة تطابق املنتج أو اخلدمة أو حتقيقها لغرض التصميم، وهذه بدورها تتأثر     

مبجموعة من العوامل مثل القدرات اإلنتاجية للتسهيالت اإلنتاجية املستخدمة مثل اآلالت واملعدات  ومهارة 

والرقابة لتقييم عملية التطابق وتصحيح كما تعتمد أيضا على عمليات املتابعة  ،العاملني و التدريب واحلوافز

  االحنرافات

  .يف حالة حدوثها 

   Ease of  Use: االستخدامسهولة  - 1-3

املنتجات هلا أمهية  استخداموتوافر العمليات واإلرشادات للمستهلك عن كيفية  االستخدامإن سهولة    

  .بطريقة سليمة وآمنة وفقا ملا هو مصمم هلا  قصوى يف زيادة قدرة املنتجات على األداء

 Service After Delivery:اخلدمات بعد التصميم  - 1-4

  .متوقعمن األمهية مبكان من وجهة نظر اجلودة احملافظة على أداء املنتج أو اخلدمة كما هو    

األداء عن ما هو متوقع ويف هذه احلاالت البد من أخذ  الختالفاتهناك كثري من األسباب اليت قد تؤدي 

  .تضمن األداء وفقا للمعايري املوضوعةالتصرفات التصحيحية اليت 
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أبعادا متعددة مرتبطة باجلودة يؤدي حتقيقها إىل تلبية متطلبات الزبائن واليت  املنتجميتلك :أبعاد اجلودة  -2

 1:عناصر  8يف  Garvinقدمها

  يؤدي وظيفته بكفاءة ؟ املنتجهل أن :مستوى األداء  - 2-1

  .عليه ؟ االعتمادهل حيقق املنتوج عجزا بكم يقدر ؟ وإىل أي مدى ميكن  ) :املعولية ( االعتمادية - 2-2

  ؟ لالستخدامماهية املدة اليت يبقى فيها املنتوج قابال :مدة احلياة  - 2-3

املنتوج سهلة ، مع توفر خدمات مابعد البيع خاصة فيما يتعلق أي أن تكون صيانة :إمكانية الصيانة  - 2-4

  .بالسلع املعمرة 

  هل أن املنتوج مطابق فعال ملا مت وضعه يف التصميم ؟:مع املواصفات ) التوافق (التطابق  - 2-5

  :أخرىأبعاد  Garvin 3وقد أضاف ) كالسيكية ( إن األبعاد السابق منوذجية    

  .املنتوج  اختياروالذي يزيد من حظوظ .. .الشكل الطراز، اللون،:املظهر - 2-6

منتجني  واليت توضح الفرق يف اجلودة التقنية حبيث تكون التكلفة متساوية مثال بني:الوظائف الثانوية  - 2-7

  .ولكن املنتوج اجليد هو الذي يتفوق عن اآلخر بتأدية بعض الوظائف الغري أساسية فيه 

  .،الرفاهية العالمة، الصالبة كاسمجد معقدة تقوم على عدة عناصر ذاتية :اجلودةمتييز  - 2-8

  

  

  

                                                             
1  Zohra Cherfi, la qualité : démarché, méthodes et outils, Hermes  sciences, paris, 2002, pp :27-28. 
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  .إدارة اجلودة الشاملة  :املبحث الثاين 

  .ماهية إدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها والتحديات اليت تواجهها:املطلب األول 

  :ماهية إدارة اجلودة الشاملة -1

إدارة اجلودة "شاع يف السنوات األخرية استخدام مصطلح لقد والذي(TQM)فماذا يقصد ذا املصطلح      

 .أخذ ينتشر بشكل سريع على الرغم من حداثته "الشاملة

فلسفة إدارية  اإدارة اجلودة الشاملة بأBritich standards institute   معهد املقاييس الربيطاين لقد عرف

تشمل كافة نشاطات املنظمة اليت من خالهلا يتم حتقيق احتياجات وتوقعات العميل واتمع وحتقيق أهداف 

األمثل لطا قات مجيع العاملني بدافع مستمر  االستخداماملنظمة كذلك بأكفأ الطرق وأقلها تكلفة عن طريقا 

   1. فيما يتعلق بإدارة املنظماتبأا أسلوب جديد للتفكري"شوغن " للتطوير،كما عرفها

إن إدارة اجلودة الشاملة هي ثقافة تعزز مفهوم االلتزام الكامل جتاه رضا العميل من خالل التحسني املستمر   

  .واإلبداع يف كافة مناحي العمل

وبالتايل ميكن النظر إىل إدارة اجلودة الشاملة على أا ثورة ثقافية وذلك بسبب الطريقة اليت تفكر وتعمل     

فيها اإلدارة فيما يتعلق بالعمل على حتسني اجلودة باستمرار والتركيز على عمل الفريق ،وتشجيع مشاركة 

  .الفرد بوضع األهداف و باختاذ القرارات

 :جلودة الشاملة على أساس الكلمات اليت يتكون فيها املصطلح كما يليوميكن تعريف إدارة ا  

                                                             
.19- 18:، ص ص 2001دار وائل للنشر والتوزيع،  املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملة ، وجهة نظر، عمر وصفي عقيلي ،  1  
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يتضمن ذلك دعم نشاطات  اجلودة، كماختطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة النشاطات املتعلقة بتطبيق  :إدارة

  . اجلودة وتوفري املوارد الالزمة

  .تلبية متطلبات العميل وتوقعاته: اجلودة

اندماج كافة موظفي املنظمة،وبالتايل ينبغي إجراء التنسيق الفعال بني املوظفني حلل تتطلب مشاركة و :الشاملة

مشاكل اجلودة وإلجراء التحسينات املستمرة، أما بالنسبة للفوائد اليت جتنيها املنظمة من تطبيق إدارة اجلودة 

  1:الشاملة فهي متعددة، من أمهها

  .ورفع معدالت الرحبيةحتسني الوضع التنافسي للمنظمة يف السوق  -1

  .تعزيز العالقات مع املوردين -2

  .رفع درجة رضا العمالء -3

  .حتسني جودة املنتجات املصنعة أو اخلدمات املقدمة -4

 .اخنفاض تكلفة العمل نتيجة عدم وجود أخطاء وتقليل معدالت التلف -5

  .فتح أسواق جديدة وتعزيز األسواق احلالية -6

  .بصورة صحيحة من املرة األوىلالقيام باألعمال  -7

  .زيادة معدل سرعة االستجابة للمتغريات داخل املنظمة -8

  .تطوير القدرات من خالل التدريب -9

                                                             
  .24 -25:، ص صحمفوظ أمحد جودة، مرجع سبق ذكره1
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  .حتفيز العامل وشعوره بتحقيق الذات من خالل مشاركته يف وضع األهداف واختاذ القرارات-10

  ققته الشركات اليابانية على حسابل على مدى أمهية اجلودة الشاملة من النجاح الذي حوليس أد  

الشركات األمريكية يف الثمانينات من القرن العشرين نتيجة تطبيقها ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة فلقد ساهم 

  .تطبيق هذا املفهوم يف الشركات اليابانية يف حتقيق مسعة جيدة يف جمال اجلودة 

:أمهية إدارة اجلودة الشاملة -2  

اهلادف إلدارة اجلودة الشاملة حتقيق العديد من أفاق النجاح املتمثل على سبيل  االستخداممن خالل  اتضح    

1:يفالعد ال احلصر   

أسلوب إدارة النوعية الشاملة تقليص  استخداملقد ظهر من خالل :شكاوي املستهلكني وتقليصها  احنصار -1

                 .ك على ختفيض التكاليف بشكل عام ذل وانعكاسشكاوي املستهلكني بشأن املنتجات املقدمة 

مليون  800لقد حققت العمليات النوعية لشركة كاتر بلر بتقليص بالتكاليف من :تقليص تكاليف النوعية -2

 6دور جلان النوعية يف الشركة من خالل العمل وفق  اتسمسنوات وقد  7 مليون دوالر خالل 400دوالر إىل 

                                                                                              :مداخل مركزية هي 

.حتديد املسؤولية لكل نشاط إنتاجي  -أ  

.حتديد العالقة املتداخلة مابني املستهلك واهز واملهام املطلوبة لكل منهما  –ب   

.إقرار املقاييس النوعية ونقاط املراقبة املراد إجنازها  –ج   

.تقييم العمليات املصرفية بوضوح  –د   

                                                             
.80 -71 :ص  ،ص 2000،الطبعة األوىل ،كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ، اجلامعة اهلامشية إدارة اجلودة الشاملة ، خضري كاظم محود،   1  
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.تبسيط الفعاليات واألنشطة العملية بشكل واسع كلما أمكن ذلك  –ه   

.أسلوب النظام الوقائي يف السيطرة على العمليات اإلنتاجية  واعتماداخلرائط اإلحصائية  استخدام -و  

.ص احلوادث والشكاوي تقلي -3  

.زيادة احلصة السوقية  - 4  

.املستهلكنيتقليص املبيعات وزيادة رضا  - 5  

.زيادة الكفاءة  - 6  

.زيادة اإلنتاجية واألرباح املتحققة واحلصة السوقية  - 7  

.ع ووفورات متعددة حتقيق مناف - 8  

1: إدارة اجلودة الشاملة يف ظل التحديات اإلدارية احلديثة  -3  

التنافس على املستوى العاملي  ازديادالكبري الذي يواجهه العامل يف ظل نظام دول جديد من حيث  إن التحدي  

،واملتطلبات اليت أفرزها تيار العوملة ،إضافة إىل الشروط اجلديدة املفروضة على الدول املدينة من قبل صندوق 

 واالرتقاءسات املختلفة على تطوير أجهزا ،تعمل الشركات واملؤس أنالنقد الدويل قد تطلب بالضرورة 

املتاحة ،وذلك لكي تلعب الدور املرجو منها يف ظل  االقتصاديةمواردها  استخدامبأدائها العام وحتسني 

.                                                                                          املتغريات العاملية اجلديدة  

                                                             
.15:مرجع سبق ذكره ،صمأمون الدراركة و طارق الشبلي ،  1  
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ذلك لن تتمكن هذه الشركات واملؤسسات من مواكبة مستجدات العصر واملتغريات املتسارعة ،إال من خالل ل

التخلص من العديد من املشكالت و العوائق التنظيمية اليت تعاين منها من أجل إستعاب املتغريات اجلديدة من 

                           .ة من جهة أخرى جهة ،واإلسهام بالدور املرجو منها يف جهود التنمية الوطنية الشامل

:التحديات احلديثة اليت تواجه الشركات  - 3-1  

إن التوجهات احلالية العاملية أصبحت تقتضي ضرورة وجود شركات كفؤة وفعالة وبعيدة كل البعد عن مجيع 

املرحلة املقبلة واليت متتاز بشدة مظاهر الفساد اإلداري ،وذلك حىت تستطيع أن حتقق الدور املرجو منها يف ظل   

  .                                                                       املنافسة ليس احمللية فقط وامنا العاملية ايضا

ؤسسات ويف هذا اال ميكن اإلشارة إىل جمموعة من هذه التحديات احلديثة اليت أصبحت تواجه امل    

                                                      : ختلفة يف الوقت احلايل ، واليت تشمل ما يليوالشركات امل

:أجهزاو  احلكومةحنو التصغري أو التحجيم لدور  االجتاه -1- 3-1  

لى أدائه ومشاكله إن عملية ضبط وتقليص حجم اجلهاز احلكومي هي الوسيلة األساسية لبداية السيطرة ع   

عملية ختفيض حجم وإعداد األجهزة وإعداد العاملني ليس هدفا حبد ذاته و إمنا  اعتباراملختلفة ،إذ أن البد من 

املنافسة العاملية والتغريات يف تقنية املعلومات أدت إىل  فاشتدادوسيلة لتحسني الكفاءة اإلدارية يف هذا اجلهاز 

ي ،وشجعت عملية تقليص املؤسسات على إجياد أفضل الوسائل وأحسنها حتمية تقليص حجم القطاع احلكوم

                    .حنو العمالء من ناحية جودة اخلدمات املقدمة هلم  بالتزامااألداء األعمال املختلفة والوفاء 
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ل األداء الضعيف كما أن اإلدارة املصغرة أو املقلصة متكن من تقليص القواعد واإلجراءات املتعددة وتقلي  

بعملية التقليص مطالب البنك الدويل ضمن برنامج اإلصالح  ارتبطوسوء األمانة من قبل العاملني وقد 

.،واليت دف إىل تقليص العدد الكبري من العاملني يف األجهزة وإعطاء األولوية للمشاريع اإلنتاجية  االقتصادي  

:التحديات املرتبطة بالعوملة -2- 3-1  

هائال يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي  اهتماما اكتسبتإن العوملة ليست ظاهرة جديدة ولكنها    

تعمل على  واقتصاديةوسياسية  واجتماعيةواألبعاد ،فهي ظاهرة ثقافية  ،وتعرف بأا ظاهرة متعددة اجلوانب

والثقافية ليصبح النسق الكوين السائد  جتماعيةواالوالسياسية واإلدارية  االقتصاديةتعميم نسق معني يف ااالت 

حنو اخلدمة املقدمة  التزامهااملؤسسات للتوجهات اإلدارية احلديثة وأن تعزز  استيعابوالعوملة تتطلب ضرورة 

للجمهور لكي تستطيع أن تؤدي عملها مبستوى عال يف ظل هذه املتغريات ،كما أا أظهرت مايسمى 

                      .ال توجد حكومة  اأن أفضل احلكومات عند م فعالة اليت تشري إىلباحلكومة احلقيقية أو ال

                                                                        :العوملة وإدارة اجلودة الشاملة  -3-2     

  أن هذا  (gument)ارة للجدل يف اآلونة األخرية ويرى طلح العوملة من أكثر املصطلحات إثويعد مص      

املصطلح ال زال غري واضح املعامل سواء من حيث املفهوم أو التطبيق يف الواقع العملي ، إن غموض مصطلح 

هذا املفهوم باإلضافة إىل تعدد وتشابك األبعاد املختلفة اليت تنطوي عليها  العوملة يرجع  أساسا إىل حداثة

وثقافية وغريها ،وتظهر جتليات العوملة ضمن  واجتماعية واقتصاديةيث حتمل يف طياا أبعادا سياسية العوملة ح

1:هذه األبعاد على النحو التايل   

                                                             
. 219 :مرجع سبق ذكره ، ص مأمون الدراركة و طارق شبلي ،  1  
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: االقتصاديعلى الصعيد  - 3-2-1   

.حرية وسرعة حركة رأس املال  -1     

.االتصاالتسهولة  - 2     

.واملايل االقتصاديالنشاط  احتكار - 3     

.العامليةالتجارة  اتفاقيةتكريس وجود  - 4     

.العامليةعلى كل من حياول خرق مبدأ حرية التجارة  االقتصاديةخلق نظام لتشريع مبدأ فرض العقوبات  -5     

:على الصعيد التكنولوجي  -2- 3-2  

  وبالتايل وصول األخبار عرب ثوان قليلة وتعميمها بسهولة   ( Sattelite)أدت الثورة التكنولوجية إىل والدة 

املعلومات بالصوت والصورة  انتقالووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ، األمر الذي أدى إىل  االنترنتعرب 

  .، وحتويل األموال بأدوات الدفع املختلفة عرب أسرع الوسائل اإللكترونيةبالسرعة الفائقة

  :جتلت يف :على الصعيد اإلداري  -3- 3-2

  .االقتصاديتغيري دور الدولة بإفصاح اال األكرب أمام القطاع اخلاص ليقوم بدور أساسي يف النشاط  - 1  

إجياد احلوافز للقطاع  االقتصاديةضرورة إجياد إدارة حكومية كفؤة وفعالة تسهم يف تشجيع النشاطات  - 2  

  اخلاص 

    .التحول من املنافسة احمللية إىل املنافسة العاملية - 3  

  .إعادة تعريف اخلدمة العامة وتفعيل املشاركة بني القطاع العام واخلاص  - 4  
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يف اآلونة األخرية بالتجارة اإللكترونية وهي جتارة املستقبل اليت ستؤدي إىل سهولة توافر  االهتمامكما مت  - 5  

دول كوسيلة رئيسية للتبادل السلعي الدويل ،وسينتج عن هذا التنافس الدويل ختفيض املعلومات التجارية بني ال

  .يف األسعار وحتسني يف اخلدمات املقدمة للجمهور 

  :اإليزو وإدارة اجلودة الشاملة  -4

ويتحدثون عنهما  )9000(خيلط البعض بني مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ومقاييس اجلودة العاملية اإليزو    

  .نفسه لذلك سنحاول تقدمي عرض ملفهوم اإليزو ملوضح الفرق بينهما  الشيءوكأما يعنيان 

 International Standardizatation Organisation: لــ اختصاركمصطلح هي  ISO) 9000(اإليزو   

ملية لنظام إدارة اجلودة يف أية وهذه املنظمة تقوم بوضع مقاييس عا  وهي مسمى املنظمة العاملية للمعايرة ،

منظمة سواء كانت إنتاجية أو خدمية وتشتمل على سلسلة من املعايري على شكل شعارات لكل منها رف 

، وكل منها يناسب نوع معني من الشركات ،كما قامت هذه املنظمة  9003، 9001،9000 :خاص ا وهي

  . 9004وأعطته رقم بإصدار دليل مرشد لتطبيق نظام اجلودة يف األنواع الثالثة 

عبارة عن نظام متكامل يتكون من جمموعة من املعايري واملقاييس املتعلقة بنشاطات املؤسسة   ISOفاإليزو   

لتقوم بدورها مبنح شهادات هلذه املؤسسات يف ) املعايرة (ملنظمة الدولية للمقاييس واليت يتم وضعها من قبل ا

 .ضوء مدى توفر هذه املعايري لديها 
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  ISO  :1 9000أمهية تطبيق اإليزو  -5

واضحا أن أغلب املوردين عامليا يطلبون رقم التسجيل يف اإليزو وقد أصبح ذلك من العناصر  لقد أصبح    

املهمة يف تعامل املنظمات و املؤسسات املختلفة مع مورديها ،فاملنظمات اليت منحت شهادة اإليزو يتم النظر 

هذه الشهادة فغالبا ماينظر إليها بأن  إليها بصورة تتسم بالثقة من قبل العمالء واملوردين ،أما املنظمات اليت متنح

سلعها أو خدماا على درجة متدنية من اجلودة ولذا فإن التعامل مع املدى الزمين معها سيتالشى حتما ، ولن 

   9000املواصفات العاملية  استخداميف السوق وميكن إجياز أهم الفوائد اليت حيققها  االستمرارتستطيع بالتايل 

ISO  مبا يلي:  

  .والثبات للمؤسسة وحتقيق ثقة عالية بسلعها  االستقرارحتقيق  -1

  .املستهدفةحتقيق األرباح  - 2

  .الدويلتوفري لغة ومصطلحات مشتركة وواضحة على الصعيد  - 3

  .إتاحة الفرص الواسعة أمام األنشطة التجارية والتسويقية  - 4

 .للمؤسسة  االقتصاديإطالة العمر  - 5

  .بني اإلدارة التقليدية وإدارة اجلودة الشاملة وفيما يلي مقارنة 

  

  

  

                                                             
. 232: مأمون الدراركة و طارق الشبلي ، مرجع سبق ذكره ،ص  1  
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  .اجلودة الشاملة وإدارةالتقليدية  اإلدارةمقارنة بني  ):01(اجلدول 

  اجلودة الشاملة إدارة  التقليدية اإلدارة
  .الفرديالعمل  -
 )البريوقراطية (رقابية  اإلدارة -
 وامرالقرارات واأل إصدار -
 اجلمود والثبات -
 األهدافحتقيق  -
 وتوجيه اللوم  األهدافتعقب  -
 الغاية بالتحسني القصري املدى  -
 عدم الثقة والشك  -
 .اإلداريةالتركيز على املستويات  -
 التمسك بالواقع خوفا من املخاطرة  -
 ) ألسفل أعلىمن (التدفق العمودي  -
 ومهارات حمددة  إمكانيات -
 التحكم واملراقبة بالترهيب -
 نظام احلوافز ثابت  -
  .اجلزئيةاملسؤولية  -

 العمل اجلماعي  -
 باملشاركة  اإلدارة -
  واإلمجاع الشورى -
 املرونة والتغيري -
  األهدافالتركيز على نوعية وجودة  -
 البحث عن احللول للمشاكل  -
  األجلالتحسني طويل  -
 زرع الثقة بالعاملني -
 اإلداريةاملستويات  بأقلالتركيز على املنظمة  -
 واالبتكار والتجديد  اإلبداع -
  فقياألالتدفق  -
 ومهارات عالية إمكانيات -
 التقومي االجيايب  -
 تطوير نظام احلوافز  -
  املسؤولية الشاملة  -

  
  .156:،ص2001دون دار النشر ،القاهرة ،قضايا إدارية معاصرة ،الباقي،صالح الدين حممد عبد : املصدر
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 أهم املفكرين يف إدارة اجلودة الشاملة: املطلب الثاين 

الذين سامهوا يف نشر مفاهيم  األوائلاجلودة الشاملة هم املفكرين  إدارةعند ذكر  إليهيشار  أنوما جيب    

باإلضافة Edward Deming, Joseph Juran,Feigen Baum ,Philip crosb    :اجلودة احلديثة ،ومن أمههم

  : إسهاماموسنعطي فيما يلي حملة عن أهم  David Crarvenو  Kaoru Ishikawa إىل

 :Edward Demingادوارد دمينغ   -1

اجلودة الشاملة ،فقد قام بالعديد من املسامهات  إدارةالرواد يف  أهمالسيطرة النوعية حيث يعد من  أبويعترب    

يف تطوير اجلودة يف كل من الواليات املتحدة األمريكية واليابان ،حيث كان له الفضل الكبري يف نشر الرقابة 

إسهاماته  أهمالعليا مبسالة اجلودة ،ومن  اإلدارةعلى ضرورة التزام  أكدم، كما 1950ن يف على اجلودة يف اليابا

  1:اجلودة الشاملة واليت نلخصها فيما يلي إدارةيف جناح  األساسعشر اليت تعد  األربعةالنقاط 

 .األهدافهدف وخلق التجانس بني  إجياد -

 .املاضياليت حصلت يف  األخطاءميكن قبول  جديدة، فالفلسفة  انتهاج -

على بناء اجلودة يف  اإلنتاج، واالعتمادالتقليل من االعتماد على الفحص الشامل بعد االنتهاء من  -

 .التصميم

 .على السعر فقط  باالعتماداملوردين  اختيارالتوقف عن  -

 .العليا  اإلدارةالتدريب لرفع مهارات العاملني مبا يف ذلك  -

 .نتوج التحسني املستمر جلودة امل -

                                                             
.  85-84: قاسم نايف علوان ، مرجع سبق ذكره ،ص ص  1  
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 .األداءاالبتعاد عن اخلوف وتوفري املناخ املناسب لتوضيح املشاكل يف  -

املتصلة بعمليات ضبط  واألنشطةللتحسني املستمر لكل العمليات  اإلحصائية األساليب استخدام -

 .اجلودة

واملوردين واملستهلكني وتشجيع حل املشاكل من خالل فرق العمل  اإلداراتإزالة احلواجز بني  -

 .الفعالةواالتصاالت املفتوحة 

 .املرجوة األهدافيف حتقيق  أمهيةالتقليل من الشعارات واالبتعاد عن كل ما ليس له  -

 .استبعاد التركيز على الكمية أكثر من اجلودة  -

 .العليا والعاملني  اإلدارةإزالة احلواجز بني  -

 .التخلص من نظام التقومي السنوي  -

 .للتطوير املستمر  أساسيةضرورة  واعتبارهاالعليا للمؤسسة باجلودة  اإلدارة التزام -

2- Joseph Juran:  
ساهم بشكل كبري يف إدارة اجلودة خالل احلرب العاملية الثانية ،حيث ركز بشكل أساسي على الوقت الضائع 

 استخداممثلث جوران والذي سنراه الحقا ، :وعلى العيوب واألخطاء أثناء العملية اإلنتاجية ، ومن إسهاماته 

،وخارجيني وميثلون كل املستهلكني ن العمال مبدأ باريتو ،اإلشارة لوجود نوعني من العمالء ، داخليني وميثلو

 .للمنتوج عدا العمال 
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Philip Crosby – 3 :1  

أو املعيبات صفر حبيث ميكن الوصول إىل ذلك عن طريق   (Zero defect ): أهم ماجاء به هو مايعرف بـ   

األخطاء قبل  اكتشافخطوة لذلك وأكد أن اجلودة غري مكلفة ،ألن تكاليف  14التحسني املستمر ووضع 

 .من تكلفة الفحص والفشل والتصحيح وقوعها ستكون أقل 

: Feigen Baum – 4 

عنها واليت  األفكار،حيث قدم بعض " الرقابة الشاملة على اجلودة الشاملة "  استخدميعد أول من    

  :سنلخصها فيما يلي 

من خالل رضاه عن  أيضادائما بالعميل من خالل حاجاته ومتطلباته وتنتهي به  اإلنتاجيةتبدأ العملية  -

 .ا  واقتناعهالسلعة 

 .النهائي ،وإمنا تشمل كل مراحل العملية اإلنتاجية  املنتجالرقابة ال تكون فقط على  -

 .التكاليفإن حتقيق مستوى عايل من اجلودة ال يعين بالضرورة الزيادة يف  -

 . املنتجدف تصميم  بني جمموعة من األطراف داخل املؤسسة وخارجها االشتراك -

وبالتايل يلتزمون بتوريد مواد ذات مستوى جودة متميز ومن مث التقليل من  كشركاء،املوردين  اعتبار -

 .فحص املواد املشتراة

 

  

                                                             
. 85: علوان ،مرجع سبق ذكره ،صقاسم نايف   1  
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: Kaoru Ishikawa – 5 

املنتجات ، ( يطلق عليه أبو حلقات اجلودة ، وأهم إسهاماته هي حتديد اجلوانب اليت تشملها اجلودة      

إيشيكاوا "خمطط  اقتراحطريقة األداء ،املعلومات ، العمليات ،أماكن العمل ، األفراد واألهداف ،باإلضافة إىل 

  .يستخدم كأداة يف حل املشكالت الذي " 

مل يكن مثرة جهود فردية بل نتج  يف جمال إدارة اجلودة الشاملة يشري إىل أن هذا املدخلإن ماورد من إسهامات 

  .عدة جهود  تضافرعن 

  .أهداف إدارة اجلودة الشاملة وأساسياا ومرتكزاا : املطلب الثالث 

  .الشاملةداف إدارة اجلودة هأ -1

إىل إرضاء العميل وحتقيق متطلباته ورغباته بدرجة عالية  هوا لسعيإن هدف إدارة اجلودة الشاملة بشكل عام   

والتطور وميكن توضيح هذه  واالستمراروبشكل مستمر وذلك من خالل إستراتيجية متكاملة لضمان البقاء 

 1:الشكل التايل  اإلستراتيجية من خالل

 

 

  

 

  
                                                             

 2012-2011،جامعة سيدي بلعباس ، ،مذكرة خترج لنيل شهادة املاستر يف العلوم التجاريةإدارة اجلودة الشاملة وعالقتها بالثقافة التنظيمية للشركةبن زیان خلیدة ، 1
   .19:،ص
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  .أهداف إدارة اجلودة الشاملة):01(الشكل 

  إدارة اجلودة الشاملة
      

  رفع كفاءة اإلنتاج
  

حتقيق الرضا لدى العاملني 
والسعادة يف نفوسهم من خالل 
سلعة أو خدمة ذات مستوى جودة 

  .الكمالعايل يبلغ حد 
  

  

  

  .20:زيان خليدة ،مرجع سبق ذكره،ص بن:املصدر

  :يلييف ضوء هذا الشكل ويف سعي مضمونه جند أن إدارة اجلودة الشاملة تسعى إىل ما 

 .يريدهلتحقيق ما ) اجلمهور  املستهلك،(فهم حاجات ورغبات العميل  -

 . اريةاالستمراجلودة ، التكلفة ،الوقت ، : توفري السلعة أو اخلدمة وفق متطلبات العميل من حيث  -

 .مبا خيدم حتقيق اجلودة املطلوبة  واالجتماعية واالقتصاديةالتكيف مع املتغريات التقنية  -

 .ورغبات العميل يف املستقبل وجعل ذلك عمال مستمرا احتياجاتتوقع  -

 .احلالينيجذب املزيد من العمالء واحملافظة على العمالء  -

البقاء واالستمرار والتفوق على 
  اآلخرين

تحسین 

 الجودة

تخفیض 

 التكالیف

جودة 

 عالیة 

حصة أكبر 

 في السوق
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والتحسني املستمرين للمنتج أو اخلدمة وجعل الكفاءة التميز يف األداء واخلدمة عن طريق التطوير  -

من    اإلنتاجية بشكل عام عالية يف ظل ختفيض التكلفة إىل أدىن خد ممكن لكن ليس على حساب اجلودة بل

 .اإلنفاقخالل ترشيد 

  نظمة، وويتضح لنا مما سبق أن إرضاء الزبائن وتلبية متطلبام وتوقعام أمر رئيسي لكل من يعمل يف امل   

عدد الشركاء واملؤسسات واملنافسة الشديدة على املستوى الدويل واحمللي  ازديادخاصة أن العامل اليوم يشهد 

  .واالستمرارللوصول إىل أعلى مستويات اجلودة يف سلعها وخدماا من أجل البقاء 

  .الشاملةهرم إدارة اجلودة ):02(الشكل 

  

  

  

 البهجة والسرور                                 

 

  مزيد من اجلودة أفضل              

  

 ما جيب أن يكون

 

 

.46 :،صمرجع سبق ذكره  عمر وصفي عقيلي ،:املصدر  

 المستوى الثالث

 

 المستوى الثاني

 

 المستوى األول
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1:الشاملةأساسيات إدارة اجلودة  -2  

.أساسيات إدارة اجلودة الشاملة:)03(الشكل   

 تلبية توقعات العمالء
 

 إشباع حاجات ورغبات العمالء وحتقيق الرضا والسعادة لديهم مها الغاية األساسية
 

.العمالء هم هدفنا بدوم نغلق -  
يتوقع منا احلصول على السلعة  جناحنا، فالعميلرضا العمالء وسعادم مها معيار  -

:حيثأو اخلدمة اليت تليب توقعاته من   
    

  
 

.حننالعمالء هم أصحاب الفضل علينا وليس  -  
فيجب أن نعاملهم مبا نرتضي  واالحترامالعمالء يستحقون املعاملة اللطيفة واحلسنة  -

.به أنفسنا  
 

.48 :عمر وصفي عقيلي،املرجع سبق ذكره ،ص: املصدر  

:الشاملةمرتكزات إدارة اجلودة  -3  

تقوم فلسفة إدارة اجلودة الشاملة على جمموعة من املبادئ اليت تنتجها اإلدارة من أجل حتقيق األهداف        

                                                                                        :يلينوجزها فيما  املرجوة،

                                                             
.48:عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  

 السهولة األداء التكلفة املنفعة 
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مالء هنا العمالء اخلارجيني للمؤسسة ، واليت تسعى إىل تلبية توقعام ميثل الع: التركيز على العميل- 3-1

وتعمل على حتفيزهم على شراء منتجاا وخدماا ، والعمالء الداخليني واملتمثلني يف كل العاملني يف مجيع 

ملطلوبة ،كما اإلدارات واألقسام والذين يتعاملون مع بعضهم إلجناز األعمال وإنتاج السلع واخلدمات باجلودة ا

على درجة االئتمان لألفراد داخل املؤسسة ووالئهم هلا مما يدعوا إىل  يتوقفسأن كسب والء العميل اخلارجي   

1:تنمية قدرام وتوفري البيئة املالئمة هلم ،وميكن للمؤسسة التركيز على العميل من خالل   

  باملستهلكعلى الدراسات التسويقية اخلاصة  باالعتمادسواء احلالية أو املستقبلية  احتياجاتهتتبع ومعرفة. 

  مإنتاج سلع وتقدمي خدمات وفق رغبات العمالءمتناهية الال واحتياجا. 

  قياس رضا املستهلكني عن جودة السلع واخلدمات املقدمة. 

تنظر إدارة اجلودة الشاملة للعالقة القائمة بني اإلدارات واألقسام اإلدارية يف : سلسلة اجلودة املرحلية  - 3-2

من ) أو فرد(املؤسسة ، واألفراد العاملني ا على أا عالقة مستهلك ومورد ،فعندما تقوم وحدة إدارية 

تهلكة ويف نفس ما أنتجته املرحلة السابقة ، فتعترب بذلك مس باستخداماملؤسسة بتنفيذ مرحلة من اإلنتاج 

  .الوقت فإا تعترب موردة عن طريق متوين املرحلة املوالية 

تتبىن إدارة اجلودة الشاملة أسلوب املتابعة والرقابة املستمرة على مجيع :الوقاية من األخطار قبل وقوعها  - 3-3

، هذا إىل جانب مراقبة  مراحل العمل ، فالنتائج املعيبة تعترب مؤشرا على عدم توفر اجلودة يف العمليات ذاا

  .وتقييم املنتوج يف كل مرحلة ،وأيضا للمنتوج النهائي 

                                                             
  .49: عمر وصفي عقيلي ،مرجع سبق ذكره ،ص 1
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اإلنتاج "األخطاء قبل وقوعها تطبيقا لشعار إدارة اجلودة الشاملة  اكتشافإن الرقابة املرحلية دف إىل   

ض سبل حتسني وذلك يتطلب تركيز اجلهود على البحث عن املشكالت اليت تعتر ،"الصحيح من املرة األوىل 

  .جذرياملناسبة هلا بشكل  احللولوإجياد  اجلودة،

واخلدمات تتوقف على مستوى أداء األفراد  املنتجاتأن جودة  باعتبار :التركيز على العنصر البشري  - 3-4

بالدرجة األوىل ، فيجب على اإلدارة معاملتهم كشركاء وتدريبهم على تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة ، 

وإشعارهم بأمهيتهم داخل املؤسسة ومقابلة جهودهم بالثناء وحتفيزهم ماديا عن طريق األجور والعالوات 

يق تنمية روح الفريق يف نفوسهم ،كل هذا من أجل زرع الثقة لدى العاملني مما واملكافآت ،ومعنويا عن طر

  .1يدفعهم للعمل بإخالص وتفاين

املنافسة أدركت جل املؤسسات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة أن  واشتداد االقتصاديةويف ظل التحوالت   

فسية املتواصلة هم كفاءاا البشرية ذات املعرفة العامل اإلنتاجي الوحيد الذي ميكن أن يوفر هلا امليزة التنا

، وتعترب حلقات اجلودة من األساليب اليت توفر اجلو مبشاركة العاملني يف 2واملهارات القادرة على اإلبداع 

  .للمؤسسة  انتمائهمحتسني اجلودة وزيادة 

يعد العمل اجلماعي ومشاركة مجيع األفراد من املرتكزات األساسية اليت ينبغي : املشاركة الكاملة - 3-5

األفقية ،ويعترب  واالتصاالتالالمركزية  اعتمادعند تطبيق إستراتيجية إدارة اجلودة الشاملة ،أي  اعتمادها

                                                             
   .55: ص.2012-2011، مذكرة خترج لنيل شهادة املاستر يف العلوم االقتصادية ، جامعة سيدي بلعباس ، ، ختفيض التكاليف يف املؤسسات االقتصادية  بلقاسم سعاد  1
  .55:املرجع السابق، ص،  بلقاسم سعاد 2
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سبة هلا ، كما يساعد املشاكل اليت تؤثر على اجلودة وإجياد احللول املنا اكتشافأسلوب املشاركة أداة فعالة يف 

  .على حتسني أداء األفراد وتشجيعهم على التحسني املستمر للجودة

من مرتكزات إدارة اجلودة  إن توفر نظام معلومايت يف املؤسسة يعد:العكسيةنظام املعلومات والتغذية  - 3-6

.. ) .عامل مدير، مشرف،( تلعب املعلومات دورا مهما يف جعل كل عضو يف املؤسسة  الشاملة، حيث

يتعايش مع التطورات احلاصلة سواء داخل املؤسسة أو خارجها ،كما تعد املعلومات املرتدة من الوسط 

اخلارجي عن منتجات املؤسسة أو خدماا وسيلة ملعرفة مدى رضا العمالء ، ويف ضوء هذه املعلومات تتم 

  .1عمليات التحسني املستمر 

، فإن إدارة  باستمراراجات ورغبات العمالء غري ثابتة ،فهي تتغري أن ح باعتبار :التحسني املستمر  - 3-7

للتغريات احلاصلة يف أذواق  االستجابةاجلودة الشاملة تركز وبشكل أساسي على ضرورة السرعة يف 

ذلك إال بإتباع إستراتيجية للتحسني والتطوير املستمر ملختلف  املستهلكني ويف حميط املؤسسة ،وال يكون

  .لعمليات األنشطة وا

ومتر  واالبتكار،إن إستراتيجية التحسني املستمر تركز بالدرجة األوىل على البحث والتطوير وتشجيع اإلبداع   

  .عمليات التحسني مبجموعة من املراحل وتعتمد على عدة أساليب سنتعرض هلا بالتفصيل يف الفصل املوايل

                                                             
 20مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستر ختصص إقتصاد وتسيري مؤسسة، ،جامعة  ختفيض التكاليف ، ملنتوج الصناعي وأثرها يفطرق حتسني جودة اسلطان كرمية ،  1

   .24:،ص 2007-2006سكيكدة ،  1955أوت
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القرارات الصائبة املبنية  الختاذإن حتقيق التميز يف األداء يعترب نتيجة 1:القرارات بناء على احلقائق  اختاذ - 3-8

الشخصية سواء اإلستراتيجية منها أو الوظيفية والذي ال يتحقق إال  واآلراءعلى احلقائق ال على التكهنات 

  .على األدوات العلمية و األساليب اإلحصائية  واالعتمادبتوفر املعلومات الصحيحة والدقيقة 

التخطيط اإلستراتيجي يف التعامل  اعتمادمن أهم متطلبات إدارة اجلودة الشاملة  :التخطيط اإلستراتيجي  - 3-9

و التغريات اليت قد حتدث ،وبالتايل إمكانية التكيف مع اجلودة من أجل مواجهة املستقبل والتصدي للمفاجآت 

   : 2تراتيجي ميكن اإلجابة أوال على األسئلة التاليةوالتعايش مع هذه التغريات ، وكبداية يف عملية التخطيط اإلس

 ماذا كان عليه وضع املؤسسة يف السابق ؟ 

 ما هو الوضع احلايل للمؤسسة  ؟ 

 إدارة اجلودة الشاملة ؟ ا الذي تريد املؤسسة حتقيقه من وراء تطبيقم 

 كيف ستحقق املؤسسة ما تريده ؟ 

  حتقيق ما تريده ؟ما هو املسار الذي ستسري عليه املؤسسة من أجل 

هو حتقيق املطابقة بني  من العوامل األساسية يف جناح برنامج إدارة اجلودة الشاملة :تصميم املنتوج  – 3-10

تصميم املنتوج واألداء الفعلي له ، وال يكون ذلك إال إذا وضع التصميم وفقا ملقاييس ومعايري واضحة وأن 

  .يكون قابال للتنفيذ 

تسعى املؤسسات اليت تطبق إدارة اجلودة الشاملة إىل إقامة عقود شراكة مع : الشراكة مع املوردين  - 3-11

مورديها جلعل املصاحل واألهداف مشتركة ، واليت تقوم أساسا على حتقيق رضا العميل النهائي ، هذا باإلضافة 
                                                             

  .25:بق ،صاسالرجع سلطان كرمية ، امل  1
.55: عمر وصفي عقیلي ،مرجع سبق ذكره ، ص 2 
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ستالم املواد من املوردين بالكميات حيث يتم إ JIT ( Just in Time)بفلسفة الوقت املطلوب  االلتزامإىل 

هذه املواد يف العملية اإلنتاجية وبالتايل حتقيق مبدأ صفر خمزون  استخداماملطلوبة يف الوقت املناسب لبدأ 

  1:،وحتقق فلسفة الوقت املطلوب عدة فوائد للمؤسسة منها 

  التخزينختفيض تكلفة. 

  املوادوصول  انتظارختفيض وقت. 

  قليلةتتطلب الفلسفة قرب املورد من املؤسسة ألن كميات الشراء تكون  النقل، إذتقليل تكلفة. 

  تقليل املساحة املخصصة للتخزين. 

إدارة اجلودة الشاملة تسليم املنتجات يف الوقت احملدد حيث أن التأخري يف مواعيد التسليم  كما تستلزم     

  2.املستقبليةقرارات الشراء  اختاذميكن أن يكون له تأثري كبري على 

  .عالقة جودة التكاليف باجلودة الشاملة واحلوكمة :املبحث الثالث 

  .فوائد إدارة اجلودة الشاملة:األولاملطلب 

  الشاملة هناك عدد من الفوائد ميكن للمنظمة أن حتققها من وراء تطبيق منهجية متكاملة إلدارة اجلودة    

  3:تعرض أمهها فيما يلي 

  

  

                                                             
.163-162: ، ص ص ، مرجع سبق ذكرهحمفوظ أمحد جودة   1  
  .38 :ص ، 1996بيميك ، مصر ، التفسري الثقايف األساس الصحيح إلدارة اجلودة الشاملة ، فيليب أتكنسون ، ترمجة عبد الفتاح السيد النعماين ،   2
.61-60: عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ،ص ص  3  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


وعالقتها جبودة التكاليف و احلوكمة الفصل األول                               عموميات حول اجلودة  

 
 

42 
 

  .الشاملةفوائد إدارة اجلودة  :)04(الشكل   

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.عمل األشياء صحيحة من املرة األوىل -  

.تقليل عدد ونوعية األخطاء -  

.عدم إعادة األعمال  -  

زيادة 

 الرحبية     

ختفيض 

 التكلفة   

زيادة 

 الرحبية  

تقدمي سلعة أو خدمة ذات جودة عالية وفق -

.طلب العميل  

تقدمي سلعة أو خدمة بسعر جيد بالنسبة -

.للعميل  

تقدمي سلعة أو خدمة بالوقت الذي يناسب -

. العميل  

املركز تقوية 

التنافسي للمنظمة 

:من خالل   

كسب رضا وثقة 

.العميل   

التميز 

على املنافسني 

وحصة أكرب يف 

.السوق   

.التجديد -  

.التحسني -  

.التعليم و التدريب  -  

.التكيف مع املتغريات البيئية  -  

احملافظة على 

حيوية املنظمة من 

:خالل   

بشكل 

 مستمر

البقاء 

 واالستمرار

إرضاء وإشباع حاجات ورغبات -

العمالء الذين هم جزء من اتمع ، بأعلى 

. جودة وأقل تكلفة   

احملافظة على البيئة والصحة العامة  -

. 

كسب 

رضا اتمع من 

:خالل   

يشعر اتمع بأن املنظمة حيز دعم 

. وسند له  
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.61-60:عمر وصفي عقيلي،مرجع سبق ذكره ،ص:املصدر  

 

 

 

.احلافز املادي واملعنوي -  

العمل اجلماعي ، روح الفريق -

.والتعاون  

ختفيض معدل 

:العمل من خالل  دوران  

والء وانتماء 

.املنظمة  

عدم ترك 

.املنظمة  

حتسني األداء 

:واإلنتاجية من خالل   

.تبين أسلوب فرق العمل -  

.تبين املشاركة اجلماعية يف حل املشاكل وحتسني اجلودة-  

.والتدريب املستمرين التعليم -  

رفع كفاءة عملية 

:اختاذ القرار من خالل   

املشاركة والتشاور 

 اليت 

توفر معلومات وأراء وحقائق عن موضوع 

.القرار  

جعل املنظمة أكثر استجابة 

.للمتغريات البيئية  

فرص النجاح و االستمرار  زيادة القدرة على املنافسة 

.أكثر  

.توسيع أفق القيادة اإلداري العليا  يوجه تفكريها للتخطيط  

.اإلستراتيجي   

.اختاذ قرارات أفضل   
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).ج لبعض الدول مناذ(حتقيق جودة التكاليف وأثرها يف زيادة األرباح :املطلب الثاين  

تنظر اإلدارة التقليدية إىل مسألة التكاليف نظرة عامة ، حيث تؤكد على  :حتقيق جودة التكاليف -1

بان هذا الضبط يسهم بشكل فعال يف ختفيض سعر السلعة أو تقدمي اخلدمة ،  العتقادهاضرورة ضبطها ، 

ا ويزيد من قدرة املنظمة على املنافسة ، يف حني أن إدارة اجلودة الشاملة تنظر إىل مسألة التكاليف على أ  

1.مسألة أعمق من ذلك فهي تنظر إليها من زاوية التكلفة والعائد   

وهي النفقات اليت تصرفها املنظمة وحتقق من ورائها عائدا أو قيمة تضاف للقيمة : تكاليف إجيابية  - 1-1

 استثماريةالكلية احملققة ، اليت يعرب عنها باملخرجات ، هذا النوع من التكاليف ال خطر منه ، وتعترب نفقاته 

، واحلوافز وكذلك النفقات اليت تصرف من أجل منع وقوع  نفقات التدريب: الن هلا عائد ، ومثال عليها 

      أخطار يف عمليات التصنيع من خالل عمليات الرقابة على اجلودة ،وأيضا النفقات اليت تصرف يف سبيل

.  اخل....تطوير وحتسني املنتج أو اخلدمة وإرضاء    الزبائن     

ويقصد ا النفقات اليت تنفق وال يتحقق منها عائدا أو قيمة ، وأيضا النفقات اليت :تكاليف سلبية  - 1-2

أنواعها ، ومن أمثلة  اختالفوعلى ) املدخالت (تتحملها املنظمة نتيجة اهلدر واإلسراف يف استخدام املوارد 

                                                                                 :هذا النوع من التكاليف مايلي 

 .توفري مواد ومستلزمات للعمل زيادة عن حاجة املنظمة مما يرفع من تكلفة التخزين دون مربر  -

 )أو تقدمي اخلدمة ( التكاليف اليت تتحملها املنظمة بسبب األخطاء اليت تقع يف عمليات التصنيع  -

 :وتشمل على مايلي 

 .قيمة املواد  -

 .تكلفة الزمن الضائع لتاليف هذه األخطاء  -

                                                             
.121-120: عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  1  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 الفصل األول                                             عمومیات حول الجودة وعالقتھا بجودة التكالیف
 

 

45 
 

 .تكلفة عدم رضا الزبون يف حالة وصول السلعة أو اخلدمة إليه وفيها عيوب  -

 .الوقتتطبيق مبادئ وقواعد إدارة  الزم، لعدمإجناز العمليات بوقت أكثر مما هو  -

 .عائداعة وقت يف جماالت ال حتقق عام صرف نفقات وإضا بوجه -

 .العالقة بني التكاليف اإلجيابية والتكاليف السلبية):05(الشكل 

 

 

 أقل تكاليف  التكاليف الكلية                          

 كلية  تكاليف الفشل  

    تكاليف الوقاية  

واالختبارتكاليف الكشف    معيب0٪   

    معیب 100٪                        

                                                  األمثلمستوى الجودة  
.219، مرجع سبق ذكره ،ص  اإلدارة الرائدةحممد عبد الفتاح الصرييف ، : املصدر   

:والتكاليفاجلودة  -2  

املنتج على إنتاج السلعة أو اخلدمة بأقل تكلفة ومستوى اجلودة الذي يالئم ويقبله العميل  اهتماميرتكز      

1.والذي يتوقف بدوره على مستوى جودة كل من التصميم والتنفيذ   

جودة التصميم ألن هذا  بارتفاعترتفع التكاليف : العوامل املؤثرة يف تكاليف جودة التصميم  - 2-1

:يتطلب  االرتفاع  
                                                             

.81-80 :، ص2000مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، مصر ،جودة املنتج ، اقتصادياتمسري حممد عبد العزيز ،  1  
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 .ذات مستوى جودة مرتفع مواد  -

 .دقةأساليب إنتاج أكثر  -

 .عمال ذوي مستوى مهارة عالية  -

 .أطولأزمنة تفتيش  -

جودة التنفيذ ألن ذلك يقلل  بارتفاعتنخفض التكاليف : العوامل املؤثرة يف تكاليف جودة التنفيذ  - 2-2

  :الفاقد الناتج عن 

 .ختزين املواد  -

 .املعيبةالعمالة واملواد املنصرفة على إعادة تشغيل املنتجات   -

 .املعيبةاألعباء الناجتة عن زيادة طاقة الوحدة اإلنتاجية إلصالح املنتجات  -

 .زيادة تكاليف التفتيش  -

 .اخلصم الناتج عن بيع املنتجات كدرجة ثانية  -

 .مسببات العيوب  استقصاء -

يف  االرتفاعيوضح الشكل التايل أنه بتحسني بعض خصائص املنتج رفع قيمته بتكاليف بسيطة ، ويستمر     

القيمة ولذا فإن  ارتفاعالتكاليف يزيد بينما يقل معدل  ارتفاعالقيمة والتكاليف بزيادة اجلودة ولكن معدل 

الفارق بني قيمة اجلودة وتكاليفها أكرب  ألن) أ(املستوى األمثل لدرجة اجلودة يف التصميم هي عند املستوى 

  .ما يكون عند هذا املستوى 
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 .العالقة بني تكاليف اجلودة وقيمة اجلودة ):06(الشكل   

 قيمة اجلودة  

 تكاليف أو قيمة اجلودة    

                                                    تكاليف اجلودة

 

 

                                                          التصميماملستوى املناسب جلودة   

 

 جودة التصميم حتسني خصائص املنتج 

 

.81مسري حممد عبد العزيز ، مرجع سبق ذكره ،ص :املصدر   

يوضح الشكل التايل أيضا العالقة بني مستويات اجلودة والتكاليف عند البدء يف اإلنتاج مث مطابقة   

مواصفات املنتج احلقيقية باملواصفات املوضوعة له ، فكلما قلت العيوب قلت اخلسارة الناجتة عن املرفوض 

الوقت ،وطبيعيا إذا أردنا التخلص  مبستوى اجلودة ترتفع يف نفس االرتفاعمن اإلنتاج ،ولكن جتد أن تكاليف 

.                                من العيوب متاما فهذا سيحتاج إىل زيادة كبرية جدا للوصول إىل هذا اهلدف 
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.تعادل تكاليف إنتاج املنتجات املعيبة وتكاليف الرقابة  ):  07( الشكل   

 مراقبة اجلودة                                                              

 التكالیف

.تعادل تكاليف إنتاج املنتجات املعيبة وتكاليف الرقابة ): 06(الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلودة  مستوى  عدد املنتجات املعيبة   

.82 :مرجع سبق ذكره ،ص العزيز،مسري حممد عبد   

:تكاليف اجلودة يف املؤسسات  -3  

تعرف تكاليف ضبط اجلودة بأا التكاليف املطلوب حتملها إلنتاج السلع واخلدمات مبستوى اجلودة     

1:احملدد وتشمل هذه التكاليف مايلي   

وهي التكاليف اليت يتم صرفها لتاليف األخطاء قبل حدوثها مثل تكاليف التخطيط  :الوقايةتكاليف  - 3-1

             :إىلوتكاليف تدريب العاملني لرفع مستوى اجلودة وميكن تقسيم تكاليف الوقاية  اجلودة،لضبط 

  

                                                             
.71: مأمون دراركة و طارق شبلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  

 التكاليف الكلية                                         املستوى املناسب جلودة التنفيذ

 تكاليف املنتجات املعيبة

 

                                                                   االقتصاديةالتكاليف 

 

 تكاليف اإلنتاج        تكاليف الرقابة على اإلنتاج
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وهي التكاليف اليت تصرف على التخطيط لتطبيق نظم اجلودة املختلفة :للجودةتكاليف التخطيط  -1- 3-1

                        .العمالءاملوضوعة وحتقيق رغبات  املنتجات للمواصفاتداخل املؤسسة لضمان مطابقة 

وهي التكاليف اليت تصرف على عمليات دراسة وحتليل عمليات اإلنتاج  :العملياتتكاليف مراقبة  -2- 3-1

دف التحكم ومراقبة جودة املنتجات اخلارجة من العمليات اإلنتاجية املختلفة مثل دراسة مقدرة املاكينات 

                                                                                                      .والعمليات

وهي التكاليف اليت تصرف على تطوير :وصيانتهاتكاليف تطوير أجهزة معدات ضبط اجلودة  -3- 3-1

                                                   .اجلودةوحتسني وصيانة وتطبيق معدات وأجهزة ونظم ضبط 

وهي التكاليف اليت تصرف على التخطيط والتطبيق لربامج  :تكاليف التدريب لرفع مستوى اجلودة  -4- 3-1

                                                                                            .رفع مستوى اجلودة 

    .اخل...اإلجيار اجلودة، التليفونات،مثل مصروفات السكرتارية إلدارة ضبط :متفرقةتكاليف وقاية  -5- 3-1

والكشف لتقييم مستوى  االختباروهي التكاليف اليت تنفق على عمليات  : واالختبارتكاليف الكشف  - 3-2

املواد الداخلة ،  اختباراجلودة الفعلي والتحقق من مدى مطابقة املنتجات للمواصفات املطلوبة مثل تكلفة 

      :إىل العناصر التالية  واالختباروكذلك تكاليف العمل ، وتكاليف القياس وميكن تقييم تكاليف الكشف 

وهي التكاليف اليت تصرف للكشف على جودة املواد املشتراة سواء  :املواد املشتراة اختبارتكاليف  -1- 3-2

                                                                     .املوردداخل املصنع أم عند  االختبارمت هذا 

                .املعملوهي تكاليف املعدات واألجهزة املوجودة يف :املعملمصروفات خدمات  -2- 3-2

وهي التكاليف اليت تصرف للكشف على جودة املواد :التشغيلاملواد أثناء  اختبارتكاليف  -3- 3-2

                                                                      .املختلفةأثناء عمليات التشغيل  واختبارها
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جودة املنتجات بعد أن  الختباروهي التكاليف اليت تصرف  :النهائيجودة املنتج  اختبارتكاليف  -4- 3-2

                                     .املصنعيتم تشغيلها وقبل تسليمها إىل املخازن أو خروجها من املؤسسة أو 

وهي تكلفة املواد والطاقة الالزمة لألجهزة أو : واالختبارتكلفة املواد الالزمة لعمليات الكشف  -5- 3-2

                                                                             .الزيوت والغازات الالزمة للكشف 

وهي التكاليف اليت تصرف على عمليات مراجعة اجلودة وذلك بغرض التأكد :اجلودةتكلفة مراجعة  -6- 3-2

                                                   .السليمةقد متت بالطريقة  واالختبارمن أن عمليات الكشف 

وهي التكاليف اليت تصرف على صيانة ومعايرة  :اجلودةتكاليف صيانة األجهزة ومعدات ضبط  -7- 3-2

                                                                                         .واالختبارأجهزة الضبط 

وهي التكاليف اليت تصرف على جتريب : تكاليف اإلختبار أثناء تركيب املنتج وجتربته لدى العمل  -8- 3-2

                                                  .املنتج عند املستهلك بقصد ضمان أن يؤدي الغرض املطلوب 

اإلنتاج وتشمل هذه التكاليف وهي التكاليف املتمثلة يف معيوبات أو مرفوضات :تكاليف املعيب  - 3-3

                                                                                                  :العناصر التالية 

وهي التكاليف اليت تنشأ عن حدوث معيب يف اإلنتاج ال :تكاليف املعيب الذي ال ميكن إصالحه  -1- 3-3

                                                                                                  .ميكن إصالحه 

وهي التكاليف اليت تصرف على إعادة إصالح العيوب اليت  :إصالحهتكاليف املعيب الذي ميكن  -2- 3-3

                                                                                               .اإلنتاجحدثت يف 

.مع املوردين بسبب عيب املواد املوردة  لالتصالتكاليف إدارية  -3- 3-3  

وهي التكاليف اليت يتحملها املؤسسة أو املصنع نتيجة :العمالء احتياجاتالتكلفة اليت تسببها  -4- 3-3

                                                        .النقصأو رفض العمالء لبعض املنتجات بسبب  احتياج
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وهي التكاليف اليت تنشأ من إصالح  :بواسطة العميل  استخدامهتكلفة إصالح عيوب املنتج أثناء  -5- 3-3

                                                                                 .املنتج أثناء تشغيله لدى العميل 

.وهي اليت تتمثل يف جمموع تكاليف اموعات الثالث  :التكاليف الكلية  - 3-4  

1 :والتكاليفإدارة املخزون  -4  

حتتاج املنظمة لوجود نشاط ختزين يقوم بنوع من التوازن بني معدالت تدفق املوارد من وإىل املخازن مبا      

، وتتوقف كفاءة هذا النشاط على مدى تفاعله مع متغريات البيئة الداخلية  املستعملني واحتياجاتيتفق 

يف  بانتعاشواخلارجية ، نتيجة لذلك تعقدت مهام املكلفون بإدارة هذا النشاط فتارة يواجهون فترات تتميز 

النشاط ، وما يتطلبه من توسع يف املعامالت وتارة أخرى يواجهون فترات ركود وما يترتب عليه من 

إنكماش يف التعامالت ، فترات تكون فيها سيادة سوق املستهلكني ، وأخرى تكون فيها السيادة للموردين 

التقدم التكنولوجي الذي حيرك الصناعات  تواجه فيها املنظمات أزمة الندرة يف املواد ، فإذا أضفنا إىل ذلك

لديناميكية اليت تتميز ا إدارة املخزون بسرعة وأثاره بالنسبة لسوق املواد ولشدة املنافسة تتضح الطبيعة ا

وأمهية الدور الذي تلعبه يف التأثري املباشر على التكاليف وتؤدي  إىل تقليصها مبستواها األمثل وذلك من 

                                                                                                           :خالل 

o د العدد األمثل للطلبيات حتديLes commandes الذي يعين التقليل من إمجايل تكاليفها  لشيءا

 السنوية 

o اسب وخاصة إذا كانت للمنظمة قدرة شراء األصناف أو املواد بالسعر املناسب ويف الوقت املن

 تفاوضية 

                                                             
-9:ص ، ص2007،إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة األوىل التقنيات الكمية احلديثة لتخفيض التكاليف ،  باستخدامإدارة املخزون اليمني فالتة ،. أ  1

10-11.  
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العامة لألسعار ، ال سيما عند  االجتاهاتمن أنواع اخلصومات ، ومتابعة  واالستفادةأو مساومة مع مورديها 

  ) .الدويل (الشراء اخلارجي 

o  ختفيض تكاليف نقل املواد وذلك بوضع خطة نقل حمكمة تتضمن وقت ووسيلة النقل والكميات

 .املراد نقلها 

o  حتديد املستوى األمثل للمخزون من كل صنف ، مما يقلل من تكاليف اإلحتفاظ به ، ومن تكلفة

 .يف املخزون ، خاصة إذا كان متويل املشتريات يتم عن طريق القروض رأس املال املستثمر 

o وتغريات /مواجهة ظروف عدم اليقني وخماطر تقلبات البيئة ، ودراسة تغريات إستهالك املواد أو

التوريد بغرض تفادي أي إنقطاع أو نفاذ يف املخزون ، من شأنه أن خيمل املنظمة تكاليف معتربة أو تراجع 

ا أمام منافسيها يف مبيعا. 

o  إن التحديد الواضح للمسؤوليات واملهام ، واإلستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل ستؤدي

 .إىل التنفيذ الصحيح وإىل ربح الوقت 

o  تؤدي تسمية املواد واالصناف لتفادي شراء بعض االصناف مل يكن من املمكن العثور عليها لوال

 . ربح الوقت عملية الترميز ، وهذا ما يؤدي إىل

o  يساعد تنظيم املخازن على إستغالل مساحات التخزين. 

o  إن سهولة احلصول على الصنف داخل املخازن معناه ربح الوقت. 

o جتاوز حاالت النفاذ أو أي عجز يف املخزون ، وبالتايل جتنب تكاليف النفاذ. 

o وتكاليف اإلحتفاظ باملخزون  محاية رأس املال املستثمر يف املخزون ، ومنه تقليل من تكاليف الشراء 

o  ادراسة حتليلية وديناميكية هليكل التكاليف املتعلقة بكل صنف ، وفحص كل العوامل بكل مسببا

 .ودرجة تأثريها إلختاذ التدابري الالزمة لتخفيضها 
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دها ، ويف الواقع فإن إدخال األساليب العلمية يف إدارة املخزون بدال من اإلعتماد على التجزئة وح     

  :ستؤدي حتما إىل وقوع كثري من األخطاء نذكر 

إن طلب كميات قليلة عن الالزم يؤدي إىل نفاذ يف املخزون ، وبالتايل :األخطاء يف الكمية املطلوبة  .1

حتمل تكاليف نفاذ وتكاليف طلبيات كبرية ، أو أن الطلب يكون بكميات كبرية ، وهذا معناه يف تكاليف 

 .ية تعرضها للتلف أو التقادم اإلحتفاظ ا مع إمكان

إن طلب كميات قبل الوقت املناسب سيؤدي إىل زيادة يف مستوى :أخطاء يف مهلة التموين  .2

املخزون الراكد ، وبالتايل حتمل تكاليف التخزين ، أو طلب هذه الكميات بعد الوقت املناسب معناه وصول 

يف عملية اإلنتاج ، وتأخري يف البيع وحتمل تكاليف الطلبية بعد فوات أوان إستعماهلا مما يؤدي إىل إضطراب 

 .نفاذ 

  1.أثر كفاءة الشراء يف حتقيق األرباح يف املشاريع اإلستثمارية  -5

لتحقيق الربح يف املشروع اإلستثماري سواء يف اال الصحي أو يف ااالت األخرى جيب أن تتظافر     

املشروع وأن يشارك كل نشاط بنصيبه يف هذا اال ، إال أن دور اجلهود املبذولة من اإلدارات املختلفة يف 

إدارة املشتريات يعترب مسؤوال عن إنفاق ما يزيد عن نصف حصيلة املبيعات كما يزيد عن جمموع النفقات 

األخرى ،ولذلك كلما قلت النفقات على املشتريات زادت أرباح املشروع أي أن كل ريال يوفر من نفقة 

  .إىل زيادة األرباح  الشراء يؤدي

  

  

  

                                                             
.14-13: ، ص2011األردن ، - الطبعة األوىل ،دار البداية ، عماناملستشار يف إستراتيجيات الشراء والتفاوض وختفيض التكاليف ، عمر الطراونة ،   1  
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  1:احلصول على أنسب األسعار  -6

 االستخدامبعد أن تتلقى إدارة املشتريات طلبات الشراء املختلفة واحملددة للمواصفات والكميات وأوقات     

أنسبها ، وعادة ما يتم  الختيارجلمع العروض املختلفة واملفاضلة بينها  باتصاالتوتقوم بالتنسيق بينها ، تقوم 

  :مرحلتني  ىذلك عل

وذلك عن طريق مقارنة األسعار السائدة يف السوق وتلك املوجودة يف : مرحلة اإلملام بأسعار السوق  -1

سجالت املنشأة عن العمليات السابقة ، والعروض اليت يتقدم ا املوردون املختلفون ، كما أا قد تتم عن 

أو الذين سبق أن تعاملوا مع املنشأة أو مبندويب بيع املوردين ، املوردين املتقدمني املباشر ب االتصالطريق 

  .كذلك عن طريق الكتالوجات وقوائم األسعار اليت ينشرها املوردون 

ويتم ذلك عن طريق املفاوضة مع املوردين أو مندوبيهم فيما يتعلق : املفاضلة بني العروض لتحديد أنسبها  -2

، وإمنا  استغالهلمواألسعار واخلصم ، كما أن املفاوضة مع املوردين جيب أن ال تتم دف بشروط التوريد 

دائما اإلبقاء على العالقات الطيبة مع املوردين ، وعلى أن يكون رجل الشراء  اعتبارهاجيب أن تأخذ يف 

  .املوردين  فاقإلتال يقع فريسة  حريصا حتت كل الظروف  حىت

  :ختفيض تكاليف الشراء  -7

تشمل تكلفة الشراء باإلضافة إىل مصاريف إدارة املشتريات واليت تتم مناقشتها يف القسم اخلاص بتخفيض     

  :تكاليف نشاط الشراء مايلي 

  سعر الوحدة (تكلفة الصنف من املورد. ( 

  الرسوم اجلمركية (مصاريف الشحن والتأمني.( 

 

                                                             
.77 :رجع سبق ذكره ، صمعمر الطراونة ،   1  
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  1:خفض سعر الوحدة املشتراة - 7-1

o  ذلكمن خصم الكمية وجيب لتحقيق  واالستفادةالشراء بكميات أكرب: 

والسداد مع  االستالمومن املفضل هنا توقيت  مسبقا،املواد واألصناف  واحتياجاتختطيط املبيعات  -

 .تاريخ احلاجة الفعلية إىل األصناف املشتراة

فر احملقق من الشراء بكميات كبرية نتيجة احلاجة إىل دراسة تكاليف التخزين وتاليف ضياع الو -

 .يف املخزون  االستثمارأكرب ورفع  خمز نيةمساحة 

من  احتياجاايف شراء ) أكثر من مستشفى (أكثر من جهة  اشتراكمن األساليب العملية يف هذا اال ،     

املتشاة ، عن طريق تشكيل تعاونيات تتوىل شراء كميات أكرب من األصناف وفق خلطة ) األدوية (األصناف 

احلصول على شروط أفضل وأسعار أقل من تقدمها كل من املنظمات املشتركة يف التعاونية دف  احتياجات

  .املوردين 

o  السعر األدىن بعد التحقق من  واختيارطلب عروض جديدة من املوردين احلاليني ومقارنة األسعار

، إن العديد من ) البيع  دالسمعة املالية ، خدمة ما بع( املورد األنسب  الختيارتوفر الشروط األخرى 

 اخنفاضعليه ، والذي قد يكون قد أثبت يف البداية  اعتادتاملنظمات تستمر يف الشراء من املورد الذي 

سعاره ترتفع تدرجييا مع الوقت أو تستمر كما هي يف حني أن أسعار سعره عن بقية املوردين ، إال أن أ

، بالطبع ال حيتاج األمر كل ما مت إجراء عملية شراء جديدة ، إىل طلب  اخنفاضاملنافسني تكون يف 

تكلفة تنفيذ عمليات  ارتفاععروض من املوردين حيث قد يؤدي ذلك إىل نتيجة عكسية من جراء 

  .الشراء

                                                             
.156-154:رجع سبق ذكره ، صعمر الطراونة ، م  1  
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o  من وقت إىل آخر عن التغريات يف أسعار  واالستعالممستمر باملوردين اآلخرين  تصالاالبقاء على

 . مينحوامنتجام ومعدالت اخلصم اليت 

o  تثبيت األسعار مع املوردين ملدة طويلة  ،األمر الذي يؤدي باإلضافة إىل خفض التكاليف إىل تسهيل

 .التكاليف واحتسابعمليات التسعري 

o  عدد من املوردين ، والذين ميكنهم توفري جمموعة أكرب من األصناف اليت حتتاج إليها التعامل مع أقل

 .املنظمة

o  بأصناف أخرى أقل جودة  استبداهلاحتليل األصناف املشتراة ، والبحث مع املوردين يف إمكانية

 .األصناف املرتفعة التكلفة  استخدامبالتايل أقل سعرا إذا ما مت التأكد من عدم ضرورة 

o ة إصنف واحد حيل حملها مجيعا  واستخداملغاء األصناف ذات اهلدف الواحد واملتشا. 

o  ا مساعدة املوردين على خفض تكاليف شراء املواد اليت يتعاملون. 

o  املشتريات يف املنظمة زيادة مصانع املوردين ملراقبة عمليات اإلنتاج ومراحله ،  مسئويلالطلب من

 .ض تكلفة األصناف املشتراة فقد جيدون طريقة معينة خلف

  :خفض مصاريف الشحن والتأمني والرسوم اجلمركية  - 7-2

o مع املوردين على أن يتحملوا تكاليف الشحن والتأمني حيث أن الشروط واألسعار اليت  االتفاق

حيصل عليها املوردون من شركات الشحن والتأمني تكون أفضل عادة من تلك اليت حتصل عليها املنظمة ، 

 .وذلك نظرا ، إىل حجم عمليات الشحن اليت يقوم ا املوردون 

o شراء بكميات كبرية من كل صنف ، األمر الذي حيقق وفورات خفض عدد األصناف املشتراة وال

 .كبرية يف تكاليف الشحن والتأمني 
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o  اليت تعقدها احلكومة مع حكومات الدول األخرى من حيث الرسوم التفصيلية  االتفاقياتدراسة

وأسعار  من الرسوم املخفضة إذا تساوت جودة األصناف واالستفادةعلى األصناف املستوردة من هذه الدول 

 .الوحدات املشتراة 

o  إىل  لالضطرارختطيط املشتريات مسبقا ودراسة مدة التوريد الالزمة خاصة لألصناف اهلامة ، وذلك

 .الوسائل املكلفة ، كالشحن اجلوي يف األحوال الطارئة  مثال  باستخدامإمتام الشحن 

 1:خفض تكلفة الوحدات املشتراة - 7-3

إن أحد أهم مصادر خفض التكاليف يف نشاط املشتريات والذي تستفيد منه املنظمة ككل ، هو خفض      

يف تعاملها  سعر تكلفة الوحدة من األصناف املشتراة ، وينطبق ذلك على كافة التكاليف اليت تتحملها املنظمة

أم  االستهالكيةم قطع الغيار واللوازم مع املوردين ، سواء أكان شراء املواد األولية أم املنتجات اجلاهزة أ

  .املوجودات الثابتة أم تذاكر السفر أم غريها من اخلدمات 

  :للداللة على أمهية خفض سعر تكلفة الوحدة وتأثريه يف رحبية املنظمة ككل ، نعرض املثال التايل    

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
.157: عمر الطراونة ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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  .الرحبيةأثر سعر تكلفة الوحدة على ): 02( اجلدول 

  .الوحدة على الرحبيةأثر سعر تكلفة 
بعد خفض تكلفة الوحدات   الوضع احلايل  بيان

  املشتراة
  10000000  10000000  املبيعات اإلمجالية
  4455000  450000  تكلفة املشتريات

  4800000  4800000  التكاليف األخرى
  745000  700000  صايف الربح

  نسبة صايف الربح إىل
 املبيعات اإلمجالية

7.0% 
 

7 .5%  
 

  .158عمر الطراونة ، مرجع سبق ذكره ، ص: املصدر 

  من مجيع املوردين على قيمة املشتريات % 1على ختفيض  هذا يعين أنه إذا جنح مدير املشتريات يف احلصول

 745000ريال إىل  700000، فإن ذلك سوف يؤدي إىل زيادة صايف الربح من ) ريال  45000أي ختفيض (

ريال أي  643000ريال ، أي مبا يساوي كمية التخفيض كاملة ، بينما حيتاج األمر إىل زيادة املبيعات بقيمة 

  .لكي حنصل على نفس الربح 4, 6%بنسبة  

ريال يف تكاليف املشتريات يقابله جمهود لزيادة املبيعات  45000كما يعين أن اهود املبذول خلفض     

  بقيمة 

  .ريال لتحقيق نفس قيمة األرباح  643000
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  :أسلوب خصم الكمية  - 7-4

إن أحد األساليب املتبعة خلفض سعر تكلفة الوحدة املشتراة هو أسلوب خصم الكمية حيث يلجأ       

املوردون عادة إىل منح خصم خاص يزداد تدرجييا عند الشراء بكميات أكرب لتشجيع العمالء على شراء 

  1:العوامل التالية  مراعاةمن هذا اخلصم جيب أن يتم بعد  االستفادةكميات أكرب يف كل طلب ، إال إن إقرار 

o  أكربيف عمليات أخرى للمنظمة تعطي عائدا  استخدامهمدى توفر التمويل وأفضلية. 

o  املنظمةحجم املشتريات من الصنف موضوع اخلصم وأمهيته مقارنة بإمجايل مشتريات. 

o  املساحة،( وبالتايل على تكاليف التخزين  املخزون،تأثري زيادة الكميات املشتراة على متوسط قيمة 

 .املكتسبوذلك مقارنة باخلصم  ،)املصاريف األخرى  التمويل،

o  مث مقارنة  التالية، ومناملعادلة  استخدامالزيادة يف تكاليف التخزين من خالل  احتسابوميكن

 .احملققةالنتيجة مع اخلصم املكتسب للحكم على مدى الفائدة 

  زين الشهريةالتخ ةنسبة تكلف× متوسط قيمة الزيادة يف املخزون 

  . معدل اإلستهالك الشهري                     

  :أظهرت املعلومات اليت مت مجعها يف إحدى املنظمات البيانات التالية: مثال   

 .معدالت اخلصم حسب كميات الشراء: )03( اجلدول

  معدل اخلصم  كمية املشتريات
  وحدة 999  -  1

  وحدة 1.999 – 1.000
  وحدة 2.999 – 2.000

0% 
3% 

5% 

  .159عمر الطراونة ، مرجع سبق ذكره ، ص :املصدر 

o  من متوسط قيمة املخزون   20% =تكاليف التخزين السنوية. 

                                                             
.159: عمر الطراونة ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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o  وحدة  600= متوسط املخزون العادي. 

o  وحدة  200اإلستهالك الشهري 

  فما هو احلجم اإلقتصادي للطلب ؟

o   وحدة  1000يف حالة شراء. 

 

1000  – 600 ÷2 

   %61,67=  %20×  =تكاليف التخزين الزيادة يف 

                                                200              12  

o  وحدة  2000يف حالة شراء: 

  2000  – 600  ÷2     

  %5,83=  %20×   =الزيادة يف تكاليف التخزين 

  200  12 

o وحدة يف كل طلب ، نظرا ألن الوفر احملقق  1000املفضل شراء  يظهر من اإلحتساب أعاله أنه من

،وال يفضل شراء )  % 1,67مقارنة بــــ  %3(يزيد على التكاليف الناجتة من زيادة مصاريف التخزين 

،نظرا ألن نسبة تكاليف التخزين سترتفع إىل   % 5وحدة على الرغم من إرتفاع نسبة اخلصم إىل  2000

5,83% 

  :أخرىأساليب  - 7-5

  :األساليب العملية األخرى اليت ميكن بإتباعها خفض تكلفة الوحدات املشتراة من      
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o م ،  االستفادةمن ظروف السوق واملنافسة وحاجة املوردين إىل احملافظة على مستوى مبيعا

واحلصول على عروض جديدة من املوردين ومقارنة األسعار املعروضة والضغط على املوردين لتقدمي سعر 

 .ممكن 

o قبة تقلبات األسعار وتوقيع عقود طويلة األمد مع املوردين بأسعار ثابتة ، وذلك عند الشعور مرا

 .يف املستقبل  ارتفاعه احتمالسعر الوحدة إىل أدىن مستوى ممكن مع تصور  باخنفاض

  1.من أرباح نتيجة خفض التكاليف وما حققتهجتربة إحدى الدول النامية للجودة  - 7-6

تتكون دوائر اجلودة يف الشركة اإلسكندرية للصلب من مخسة أو ستة أفراد يرأسهم ويقود أنشطتهم    

املالحظ  وذلك حىت يتمكن مساعدوا املالحظني من قيادة أنشطة اموعة ، وتبدأ اموعة املتطوعة 

 انتهاءاليت تعقدها بعد  االجتماعاتت الرئيسية واملتكررة يف موقع عملهم ، وذلك خالل املشكال باستعراض

: يتم حتديد أولوية موضوع نشاط الدائرة بناءا على  االجتماعاتأوقات العمل الرمسية ، ومن خالل تلك 

أفراد الدائرة مبوضوع  اهتماممدى تأثري املوضوع على العمل ، ومدى تكرار حدوث املشكلة ، ومدى 

ة املتوقعة حلل املشكلة، ويقوم قائد الدائرة ائررة ، والداإلدا باهتمامموضوع املشكلة  ارتباطاملشكلة ، ومدى 

بوضع خطة للنشاط تتضمن توزيع األدوار على األفراد ، الذين يقومون بتجميع البيانات اخلاصة مبوضوع 

  .األساليب اإلحصائية للوصول إىل احلل  باستخداماحللقة ، وحتليلها 

القسم  مسئويلوتقوم اموعة بعمل اإلجراءات التصحيحية وتطبيق احللول املقترحة بعد مناقشة وموافقة    

نتيجة اإلجراءات التصحيحية وبعد التأكد من جناح التطبيق واحلصول على نتائج  باختبار،كما تقوم اموعة 

أما يف حالة عدم الوصول إىل نتائج مرضية ،يتم عمل تقرير عن النشاط ويعرض يف مؤمتر حلقات اجلودة ، 

                                                             
.83-82-81:،ص ص 1995، القاهرة ، مصر ،  339سلسلة البحوث والدراسات دوائر اجلودة ، رية املوجي ،.د   1  
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وهي نفس مراحل (إجراءات تصحيحية أخرى ، وهكذا حىت يتم الوصول إل حل  اختيارمرضية ، فيتم 

  ) .عجلة دمينغ 

وفيما يلي نعرض ألهم النتائج اليت حققتها شركة اإلسكندرية للحديد والصلب من تطبيق دوائر اجلودة يف    

  .خمتلفةجماالت 

 نتاجيف جمال اإل: 

 مليون جنيه مصري سنويا ،  3,2خفض تكلفة املواد املستهلكة مثل احلراريات مبا يعادل  -

  .مليون جنيه مصري سنويا  1,02الغاز الطبيعي مبا يعادل  استهالكوكذلك خفض 

دقيقة للصبة مبا حيقق زيادة يف اإلنتاج السنوي  17,6خفض  زمن فرن القوس الكهربائي مبقدار  -

 .مليون جنيه سنويا  19طن سنويا ، تقدر قيمتها حبوايل  16,580مبقدار 

وهذا يعادل زيادة يف حجم  % 0,5يف أفران القوس الكهربائي مبقدار  (YIELD)زيادة العائد  -

 .جنيه مصري سنويا مليون 3,8طن سنويا ، تقدر قيمتها حبوايل  3,300اإلنتاج مبقدار 

مليون  1,3مبا يعادل  % 0,9إىل %1,9أثناء عملية الصب املستمر من  األفرانخفض عدد وقفات  -

 .جنيه مصري سنويا 

  يف جمال الصيانة: 

التغلب على مشكلة توقف ماكينة الصب بالكامل أثناء عمليات الصبة ، نتيجة تسرب التيار لألرض  -

اإلنتاج نتيجة لصب الصلب يف أحد املواتري املوجودة ا ، وقد كانت هذه املشكلة تؤدي إىل خسارة يف 

 .، مث إعداد املاكينة املتوقفة لإلنتاج مرة أخرى  املنصهر يف قوالب الصب الطارئ

تقليل وقت التوقف مبصنع درفلة لألسالك ، وذلك بتعديل جدول الصيانة ، وطريقة الفحص  -

الدائرة  استطاعت سنة ، كما/ساعة  17,4سنة إىل /ساعة 84,2والكشف مما ترتب عليه تقليل األعمال من 
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 28سنة إىل /ساعة  33من خالل حجب األتربة واحلرارة واملياه عن أجهزة التحسس ، تقليل األعطال من 

جنيه شهريا ، جبانب توفري عدد  53,699سنة ، وقد ترتب على تقليل األعطال حتقيق وفر قدره /ساعة 

 .ساعات تشغيل العمالة وحتسني مستوى األمان يف العمل 

 1:ل التخزين يف جما  

أصال ليستخدم كمنطقة واملهمات الذي صمم  ة التخزينية للمخزن الرئيسي لقطع الغياررزيادة القد -

ختزينية مؤقتة لعمليات الفحص الفين للرسائل اليت يتم صرفها ألقسام الشركة ، دون ختزينها لفترة طويلة ، 

ومع زيادة الرسائل والشحنات من قطع الغيار احمللية واملستوردة ، تكدست الشحنات وقلت كفاءة عمليات 

من خالل تغيري طريقة ختزين بعض الوحدات من التخزين اموعة  استطاعتالتخزين ، وبدراسة املشكلة 

الرأسي ، وحتميل حوامل حديدية للتخزين ، توفري قدر كبري من التكاليف اخلاصة بإنشاء  للتخزيناألفقي 

مترا مربعا إمجايل قيمته  102625خمزن جديد ، وقد حققت مقترحات الدوائر وفرا يف املساحة قدره 

 .جنيها  758375

جمموعة ورشة السيارات  استطاعتقدرة اإلستعابية ملخزن قطع غيار السيارات ، حيث زيادة ال -

القضاء على مشكلة تكدس املخزون ، وما ترتب عليها من صعوبة يف احلركة ، وصرف قطع الغيار وزيادة 

احة تلف قطع الغيار ، وذلك بإعادة تنظيم املخزن الرئيسي والفرعي بشكل أدى إىل زيادة املس احتماالت

 .جنيها  378940على التوايل ، وقد حقق هذا اإلجناز وفرا قدره  %142،  %86التخزينية بنسبة 

  

  

  

                                                             
.82رية املوجي ، مرجع سبق ذكره ، ص . د  1  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 الفصل األول                                             عمومیات حول الجودة وعالقتھا بجودة التكالیف
 

 

64 
 

  . االقتصاديةمفاهيم عن احلوكمة وأمهيتها يف تطبيق جودة التكاليف باملؤسسة :املطلب الثالث 

  :ماهية حوكمة الشركات ونشأا  -1

  :ماهية حوكمة الشركات  - 1-1

حوكمة الشركات هي اإلدارة الرشيدة للشركات لتقييم وحتسني  :املقصود حبوكمة الشركات  -1- 1-1

اإلطار القانوين واملؤسسي والتنظيمي للشركات من خالل توفري اإلرشادات واملقترحات لبورصات األوراق 

القات بني املالية واملستثمرين والشركات واألطراف األخرى ، وتتضمن حوكمة الشركات جمموعة من الع

  .1أصحاب املصاحل األخرى  إدارة الشركة وجملس إدارا ومحلة األسهم ا وجمموعة

األداء عن  يفدف إىل حتقيق اجلودة والتميز  اليتاحلوكمة هي جمموعة من القوانني والنظم والقرارات و      

طريق اختيار األساليب املناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو املؤسسة، وبذلك فإن احلوكمة 

األداء،  يفالعالقات بني األطراف األساسية الىت تؤثر  يفتعىن تطبيق النظام أي وجود نظم يعمل على التحكم 

  2.واملسؤوليات املسئوليد كما تشمل مقومات تقوية املؤسسة على املدى البعيد وحتد

كيفية  باختالفختتلف وتتعدد مفاهيم حوكمة الشركات : املفاهيم املختلفة حلوكمة الشركات  -2- 1-1

النظر إليها ، إال أا تتفق مجيعها يف قدرة حوكمة الشركات على دعم شفافية األسواق وإصالح املمارسات 

مفهوم حوكمة الشركات على النظر إليها من بعض  استعراضالسلبية يف بيئة األعمال لذا سنقتصر يف 

  . واالجتماعية واالقتصاديةاجلوانب اهلامة كاجلوانب القانونية 

تقوم حوكمة الشركات من الناحية القانونية بالتأكد من :املفهوم القانوين حلوكمة الشركات  -2-1- 1-1

طراف املعنية يف الشركة ، وتعد حجر الزاوية يف تنظيم اإللتزام بتطبيق األشكال املختلفة للعقود بني كافة األ

، وتقوم بالتطلب على العالقات التعاقدية بني هؤالء األطراف مبا يعمل على ضمان حقوق كل طرف منهم 
                                                             

.81،ص2012الطبعة األوىل ، دار الفكر اجلامعي ، حوكمة الشركات ،أمحد علي خضر ،.د  1  
Htt://WWW.moheet.com/show-news.aspx ?nid=106873&pg = 3. 2 املوقع اإللكتروين 
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سلبيات تنفيذ التعاقدات اليت ميكن أن تنتج من املمارسات السلبية اليت تنتهك صيغ العقود املربمة أو القوانني 

  .والنظم األساسية املنظمة للشركة والقرارات

 االقتصاديةيعين مفهوم حوكمة الشركات من الناحية :حلوكمة الشركات  االقتصادياملفهوم  -2-2- 1-1

األسلوب الذي عن طريقه يستطيع املستثمرون الذين يوفرون التمويل للشركات من خالل أسواق املال حتقيق 

مفهوم حوكمة الشركات إىل محاية  وال يهدف،  الستثمارامقدر من الطمأنينة يضمن حصوهلم على عائد 

جمزية  أقلية املسامهني فقط ، ولكن األهم من ذلك محاية كبار املقرضني واملستثمرين واملسامهني لضمان عوائد

  .هلم 

يتسع مفهوم حوكمة الشركات يف معناه الواسع ليشمل :حلوكمة الشركات  االجتماعياملفهوم  -2-3- 1-1

  هلذه الشركات جتاه جمتمعها، االجتماعيةومحاية األطراف املختلفة ويضمن املسؤولية  االجتماعيب اجلان

وأسواق املال فحسب بل ميتد ليشمل  االقتصاديةفمفهوم حوكمة الشركات ال يضم الشركات واملؤسسات 

العاملة يف اتمع ،  كل املؤسسات ووحدات اإلنتاج أو تقدمي اخلدمات سواء مملوكة للقطاع اخلاص أو العام

  .حني يؤثر نشاطها على رفاهية األفراد واهليئات واملؤسسات باتمع

حديثا  بقوة  Corporate Gouvernanceظهر مفهوم حوكمة الشركات :نشأة حوكمة الشركات  - 1-2

األزمة املالية اآلسيوية وظهور أزمة الثقة يف املؤسسات والتشريعات اليت تنظم  انفجارعقب  1997عام 

النشاط بني منشآت األعمال ، ونتيجة لذلك ظهر نظام حوكمة الشركات من خالل حرص عدد من 

تلك املؤسسات منظمة  املؤسسات الدولية اليت تناولت تلك األحداث بالدراسة والتحليل ، وعلى رأس

مبادئ حوكمة الشركات ، واليت دف  1999فأصدرت يف عام  OECDوالتنمية  قتصادياالالتعاون 

نظمة لتطوير اإلطار القانوين واملؤسسي لتطبيق ملساعدة كل من الدول املشتركة والدول غري املشتركة بامل

  .أسواق املال  واستمرارحوكمة الشركات لدعم إدارة الشركات يف احملافظة على كفاءة 
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  1:أمهية حوكمة الشركات  -2

)  ائتمانأسهم ، سندات ،(مزايا تطبيق حوكمة الشركات قيامها بتسيري احلصول على التمويل  من أهم    

والشراكات األجنبية وحتسني درجة الثقة مع األطراف املتعاملة مع  لالستثماراتوبتكلفة أقل ،وزيادة اجلذب 

ككل وتضييق اخلناق على فساد املديرين  واالقتصادالشركة ، وتقليل خماطر األزمات املالية للشركة والبنوك 

للشركات ، كما أن حوكمة الشركات  االجتماعيواملوظفني بالشركات وخارج الشركات ، ودعم الدور 

مة حتتسب كأصل من أصول الشركة ، وعلى هذا ميكن القول إن حوكمة الشركات تقدم مزايا لكل تعترب قي

  .من اتمع وللشركات واملستثمرين 

والتنمية املستدامة ، وحماربة الفساد ،  االستثمارهي تشجيع : فمزايا حوكمة الشركات بالنسبة للمجتمع     

، والعمل بكفاءة وتقليل الفاقد، كما حتافظ  واالبتكارنتاجية وتشجيع التنافس ، كما تشجع على زيادة اإل

األسواق املالية وتنمي أسواق املال ، وتشجع على قيام عالقات تتمتع بالشفافية بني أصحاب  استقرارعلى 

  .األعمال والدولة

ة رأس املال ،  العمل على حتسني أداء الشركات وتقليل تكلف:أما مزايا بالنسبة للشركة واملستثمرين فهي    

وحتمي حقوق املستثمرين ، كما وحتسني السمعة واإلستراتيجية ، وتبين عالقات قوية بني أصحاب املصلحة ،

  .تقوم بتخفيض أثار املخاطر ، وتقوم بزيادة السيولة 

  

  

  

  

                                                             
.180: أمحد علي خضر ، مرجع سبق ذكره ، ص. د  1  
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  خالصة الفصل

على الرغم من ظهور مفهوم اجلودة  واحلوكمة منذ زمن بعيد إال أنه مل يظهر كوظيفة رمسية لإلدارة إال يف    

اآلونة األخرية إذ أصبح ينظر إىل اجلودة يف الفكر اإلداري احلديث على أا وظيفة تعادل متاما باقي الوظائف 

ظمات ، إن األساس يف اإلجناز واحملافظة على من جانب رجال اإلدارة العليا باملن االنتباهوأصبحت تستحق 

        شكل فعال كفكرة للعمالاجلودة العالية بتكلفة أدىن هو يف البداية وضع اإلستراتيجية ومن مث إيصاهلا ب

  .                                                                                                      والزبائن
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:مقدمة الفصل  

تقوم منهجية إدارة اجلودة الشاملة وإستراتيجيتها على إدخال حتسينات مستمرة على كافة جماالت العمل يف 

املنظمة ، وذلك من أجل التكيف الدائم مع املتغريات اليت حتدث يف بيئيت املنظمة الداخلية واخلارجية ، وعلى 

وال يتم هذا إال إذا كانت هناك رقابة دائمة على كل  التغريات اليت حتدث لدى عمالئها ، األخص تلك 

واليت تأيت من احلوكمة اليت تفرضها الشركات وذلك خللق اجلودة والتميز  املؤسسة اليت تقوم ا  النشاطات

                                                                                        .املؤسسة  منتجاتاملستمرين يف 
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.الرقابة على اجلودة  أمهية احلوكمة ودورها يف :املبحث األول   

.وأهدافهاعلى اجلودة  املقصود بالرقابة :األولاملطلب   

1:الرقابة على اجلودة  -1  

قدميا كانت الرقابة على اجلودة ترتكز على تعريف األخطاء أكثر من كوا متنع األخطاء قبل حدوثها ، إال     

بأن وظيفة املدراء هي البحث  اعتقادهقدم  TQM) (وهو رائد حركة إدارة اجلودة الشاملة (Deming )أن دمينغ

ه من خالل حلقات اجلودة وهي اجلماعات العمليات وهذا مت تأكيد انتهاءعن األخطاء ومن مث تصحيحها بعد 

  .اليت جتتمع من أجل مناقشة الطرق اليت ميكن من خالهلا حتسني النوعية وحل مشكالت اإلنتاج 

يف حقيقة األمر ميكن القول بأن إدارة اجلودة الشاملة هي مضموا وجوهرها تقوم على نظام رقايب متكامل    

منها ، وبكل ماحتمله من معايري دقيقة قابلة  االنتهاءقيام بالعمليات وبعد ، حبيث يبدأ قبل العمليات وأثناء ال

  .إنتهاءا بالعميل  موظفني و للقياس ومقبولة جلميع األطراف املشتركة فيها سواء كانت إدارة عليا أو

  :املقصود بالرقابة على اجلودة - 1-1

ميكن تعريف الرقابة على اجلودة بأا جمموعة من اخلطوات احملددة مسبقا واليت دف إىل التأكد من أن     

ويتضح من هذا التعريف جمموعة  للمنتج،اإلنتاج احملقق متطابق مع املواصفات واخلصائص األساسية املوضوعة 

  :وهيمن العناصر واحلقائق األساسية ملوضوع الرقابة على اجلودة 

 استخدامهاضرورة توفر خطوات حمددة مسبقا متثل جمموعة من اإلجراءات الضرورية اليت ميكن  .1

 :للتأكد من جودة املنتجات ومن هذه اإلجراءات 

  .اليت ميكن إجرائها للوحدات املراد التأكد من جودا  باالختباراتإجراءات خاصة  -أ

                                                             
.101:طارق شبلي ، مرجع سبق ذكره ، ص و مأمون الدراركة  1  
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عام ملعرفة أسباب عدم املطابقة بني الوحدات املنتجة الفعلية  إجراء فحص للنظام اإلنتاجي بشكل - ب

  .املتوقعةوالوحدات املنتجة 

ألن  مرتفع،هدف الرقابة على اجلودة هو التأكد من املطابقة للمواصفات وليس إنتاج مستوى جودة  .2

الرقابة على اإلنتاج مبستويات جودة مرتفعة هو جزء من نظام إدارة اجلودة الشاملة وليس جزءا من نظام 

 .اجلودة

ويقصد باملواصفات بأا جمموع من  اجلودة،ضرورة وجود مواصفات حمددة للتعبري عن مستوى  .3

( اخلصائص األساسية للمنتج اليت ميكن قياسها للمنتج ككل أو لبعض األجزاء منه كل على حده مثل

نه يصعب وضع مواصفات وقد يكون ذلك سهال يف املنتجات إال أ ..).الصالبة السمك، درجة الوزن،

 ...احملاميموضوعية بالنسبة ألعمال اخلدمات مثل أداء الطبيب أو أداء 

ألن الرقابة قد  العميل،وجود نظام للرقابة على اجلودة ال يعين عدم وصول وحدات معيبة من السلعة إىل  .4

إمنا ختفيض العيوب كما أن نظام الرقابة قد ال يكون هدفه حتقيق الكمال دائما و العينات،تعتمد على 

 .ممكنواألخطاء إىل أقل حد 

بالرقابة على جودة  االهتمامتم الرقابة على اجلودة بالرقابة على جودة املنتج النهائي إضافة إىل  .5

 .بالرقابة على العملية اإلنتاجية أثناء مراحل التشغيل  واالهتماماملدخالت ، 

  :أهداف الرقابة على اجلودة  - 1-2

 .مستوى اجلودة  اخنفاضختفيض نسبة مردودات املبيعات بسبب  .1

 .املنتجاحملافظة على درجة تطابق املنتج النهائي مع مواصفات التصميم األصلية اليت مت وضعها هلذا  .2

 .تقليل حجم املعيب يف املواد املشتراة حىت اليؤثر ذلك على درجة جودة املنتجات النهائية  .3
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 ).مثال %10كأن تكون ( من مستوى اجلودة  ختفيض عدد شكاوي العمالء .4

 %5كأن تكون مثال بنسبة (  اجلودة اخنفاضختفيض نسبة املواد اليت يعاد تشغيلها مرة أخرى بسبب  .5

 ).األكثر  على

 .%10ختفيض تكلفة الرقابة على اجلودة والفحص للوحدات املنتجة كأن تكون مثال بنسبة  .6

ومن الضروري لضمان جناح النظام الرقايب يف حتقيق أهدافه أن يتم العمل على حتليل درجة حتقق هذه     

  .احملققةوإعادة النظر يف هذه األهداف وحتديثها يف ضوء النتائج  األهداف،

  .فيهاوأسباب التوسع   الرقابة واستمراريةمشولية : ايناملطلب الث

  :لرقابة واستمرارية امشولية  -1

متابعة ،ومجع معلومات ، ومن مث التقييم الذي يف ضوئه تتم معاجلة : الرقابة عملية متكاملة مكونة من     

  .، وإدخال التحسينات والرقابة تشمل كافة جماالت العمل يف املنظمة وهي عملية مستمرة  االحنرافات

يتطلب تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة تبين أسلوب املتابعة والتقييم املستمرين ألداء العمل يف كافة    

ااالت واملستويات، وذلك لتعرف املنظمة هل تسري حنو معايري اجلودة اليت وضعتها من أجل حتقيق رضا 

عن مستوى اجلودة  احنرافا على كشف أي تساعدا واالستمراريةالزبون وتلبية توقعاته أم ال ؟ فالشمولية 

يف الوقت املناسب ، ونعرض فيما يلي بعض اجلوانب  االحنرافاملقرر ، والتدخل الفوري والسريع لتصحيح 

  1:اإلرشادية يف هذا اال 

  ضرورة تغيري مفهوم عملية الرقابة والتقييم من املفهوم التقليدي الذي يتمثل بتصيد األخطاء من أجل

حماسبة ومعاقبة املسؤول ، إىل هدف خيدم أغراض إدارة اجلودة الشاملة ، وهو مفهوم تقدمي املساعدة 

                                                             
.117 :عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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املستمرين ، ومبعىن آخر ، حتقيقا لغايات التطوير والتحسني  االحنرافاتاملناسبة حلل املشاكل وعالج 

 .التحول من اللوم والعقاب إىل املساعدة ومديد العون لإلصالح والتطوير والتحسني 

o  ذلك ألن املنظمة نظام  شيء بالشمولية أي أن يشمل كل) الرقابة (جيب أن تتصف املتابعة والتقييم ،

يف نظام فرعي ستتأثر به باقي  احنرافالبعض ، فأي  يبعضهاكلي مكون من أنظمة فرعية متكاملة يتأثر أداؤها 

 .األنشطة الفرعية األخرى ، وتتأثر بالتايل جودة العمل الكلية يف املنظمة ، اليت تنعكس سلبا على رضا الزبون 

  اكتشاف(جيب أن تكون عملية املتابعة والتقييم مستمرة متاشيا مع أو حتقيقا ألهداف الرقابة الوقائية 

 .عالجدرهم وقاية خري من قنطار ف) قبل وقوعه  االحنراف

 داخل املنظمة ، فهذه الوفرة تعطي  حتتاج عملية التقييم إىل مجع معلومات وفرية عن كل شيئ يعمل

 .وضوحا وسهولة أكثر لعملية التقييم ونتائجها 

  حتتاج عملية التقييم اجليدة توخي الدقة واملوضوعية ، فنتائجها ستبىن عليها قرارات تصحيحية هامة. 

  حتتاج عملية التقييم إىل وضع معايري مدروسة تبني وتوضح لنا مدى اإلجناز الذي مت حتقيقه ، ونقاط

أهم معيار للتقييم لعمل قاط القوة للعمل على تدعيمها ، و، ون واستدراكالضعف اليت حتتاج إىل عالج 

 .هو مدى رضا الزبون ، أي ماهي اجلوانب اليت جتعله راضيا أم غري راض

 م ، فهذا سيشعرهم باملسؤولية الذاتية  توعيةالعاملني وتوضيح أمهية التقييم الذايت ألدائهم وإجنزا.  

 1:أسباب التوسع يف وظيفة الرقابة على اجلودة  -2

يرجع التوسع يف ذلك إىل أن مستوى اجلودة بالنسبة للمنتجات يتأثر بعوامل عديدة خالل مراحل       

  :التصنيع والتوزيع وهي

  .تقوم إدارة التسويق بتقييم مستوى اجلودة الذي يريده العمالء  –أ 
                                                             

.23-22: مأمون الدراركة و طارق شبلي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  1  
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تقوم اإلدارة اهلندسية لإلنتاج بترمجة املستويات اليت حددا إدارة التسويق إىل جمموعة من اخلصائص  - ب

  .املنتجالواجب توفرها يف 

ذه املصادر للحصول على مصدر التوريد وتوقيع العقود الالزمة مع ه باختبارتقوم إدارة املشتريات  -جـ

  .املواد الالزمة 

  .العدد واملعدات واألدوات والعمليات الالزمة لعملية اإلنتاج  باختيارتقوم إدارة اهلندسية  -د

ويف أثناء عملية التصنيع يأيت دور مشريف وعمال اإلنتاج يف التأثري على مستوى اجلودة حسب عطائهم يف  -ه

  .العمل

على السلع اليت يتم  اختباراتيقوم رجال الفحص الفين يف التأكد من املطابقة للمواصفات من خالل  –و 

  .إنتاجها 

على عملية التكامل  (Feigenbaum)كذلك تؤثر عملية النقل والتوزيع على جودة السلعة ، وقد أطلق  -ز

اخلاصة  ( Poter)بالدور الصناعية ، وهي قريبة من فكرة رائد اإلدارة اإلستراتيجية ) ز  - أ(السابقة من 

،وتقوم هذه الفكرة على أن العملية اإلنتاجية تتكون من عدة حلقات  1985بسلسلة القيمة اليت قدمت عام 

مة جديدة إىل املنتج الذي يتم تقدميه وإذا مل حتقق تلك متتالية وأن أي مرحلة جيب أن تعمل على إضافة قي

  .اإلضافة فإن هذه املرحلة تصبح عبئا على النظام اإلنتاجي ككل 

دور وطرق مراقبة اجلودة الصناعية: املطلب الثالث     

1.دور الرقابة على اجلودة الصناعية -1   

                                                             
 

  .140: ، ص1989الدار اجلامعية اجلزائر،إدارة النشاط اإلنتاجي يف املشروعات الصناعية،علي الشرقاوي،1
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تلعب الرقابة على اجلودة والنوعية دوراً هاما يف محاية صحة املستهلك وقدرته الشرائية حيث تؤمن له      

هذا من جهة ومن جهة .اخل...املنتوج الذي يرغب فيه بنوعية مقبولة أي من ناحية الشكل،املظهر،املادة، اخلدمة

 :العام وذلك حملاربة مايلي االقتصادأخرى يف 

  .الشروط من طرف املنتجني أي أنهم ينتجون منتوجات كيفما كانتعدم مالحظة دفاتر  -

  .كل عمليات الغش بشىت أنواعها وهذه العوامل تساهم يف كثرة الغش بينها -

  .املنافسة الغري املشروعة -

التسارع إىل الربح والكسب السهل والسريع مايدفع املنتجني إىل الغش هو نقص وسائل الرقابة حبيث  -

  .وتشجيع منافسيها يف األسواق على تقليدهم استمرارهمللمنافسني على  تسمح هذه النقطة

وتقوم املخابر بعملية حتليل املواد املستعملة للتشييع ولكنها تستطيع حتليل أو كشف كل املواد الكيميائية  

  .املوجودة يف املنتوج

    :طرق مراقبة اجلودة  -2

  1:منيز يف طرق مراقبة اجلودة مايلي 

:مراقبة اجلودة والالجودة - 2-1  

إىل معايري حمددة، وعليه فإن  استناداوهذا  للمنتجاتيتم العمل باخلصائص الداخلية :مراقبة اجلودة -1- 2-1

اخلصائص الداخلة مع اخلصائص  لكل سلعة خصائص وتبدأ عملية مراقبة اجلودة بغرض احملافظة على تطابق

 :وهذا وفقا لـ النظرية

  .املعايري إذا كان اإلنتاج موجه إىل املستهلكني أو التخزين مث البيع  -

                                                             
  .86: ،ص1995املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ديوان، ، وظائف ونشاطات املؤسسة الصناعيةحممد سعيد أوكيل، 1
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الزبائن بصفة خاصة ضمن طلبيات معينة وتتمثل شروط عملية مراقبة  يشترطهاللمواصفات اليت   -

  :اجلودة فيما يلي

  .وجود معايري إنتاج موضوعة مسبقاً  -

  .القيام باملقارنة بني اخلصائص النظرية والفعلية  -

  .ة التدخل يدويا أو ميكانيكيا لتصحيح األخطاءإمكاني -

تعرف أنها الفرق بني اجلودة احملققة فعال واجلودة املنتظرة،ومنبعها األخطاء املوجودة  :مراقبة الالجودة -2- 2-1

وللقضاء عليها جيب تفادي األخطاء لتخفيض .على مستوى املنتوج أو عدم مطابقته للمواصفات املوضوعة له

  .جهة وإرضاء املستهلك من جهة أخرى التكاليف من

  1:املراقبة الذاتية - 2-2

هذه املراقبة جندها يف خمتلف املؤسسات اإلنتاجية،فهي مراقبة أولية يقوم ا صاحب املصنع أو املنتج أو  

وجند يف هذه العملية مراقبة املنتوج من املواد األولية واملنتجات النهائية  االستهالكيف مسار  االقتصادياملتدخل 

وهي تعترب تقييم ملنتوج ما بغرض حتديد ما إذا كانت تتوفر فيه معايري اجلودة متبعة بقرار الرفض أو القبول 

  .الضرورة نتائج تقييم املنتوج يف وثائق حمفوظة من طرف املنتج لتقدميهــــــا عند وجيب تسجيل.له

نعين ا فحص منهجي إلحدى احلاالت أو املستويات مقارنة مع منوذج :فحص أو مراقبة اجلودة -1- 2-2

  .وبغرض تقليل األخطاء ،وهذا يطبق على املنتجات أساليب اإلنتاج

وتكون .وجيب أن يكون هذا الفحص أو املراقبة الداخلية مربجمة طبقا لطبيعة وأمهية النشاط اخلاضع للفحص

  .هذه املراقبة يف أماكن التشغيل لكل مرحلة إنتاجية أو يف مكان خاص وتضم هذه املراقبة

                                                             
  .87: حممد سعيد أوكيل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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  .فحص املواد األولية يف اإلنتاج -

  .مراقبة مراحل اإلنتاج املختلفة وحتديد مناطق ضبط اجلودة لكل مرحلة  -

  .مراقبة وحتليل املنتوج النهائي قبل تسليمه للمخازن -

  1: وهناك عدة طرق أمهها:طرق مراقبة اجلودة -2- 2-2

  :مرحلة تتميز مبرحلتني ومها ـ1

تم مبراقبة املواد األولية والعناصر املادية اليت تدخل يف عملية التصنيع والتركيب : تبعا ملرحلة اإلنتاج -2-1- 2-2

  :من طرف أعضاء قسم التكوين وتتم هذه املراقبة يف مرحلتني

  :وبدورها تضم حالتني:املرحلة األوىل -

من مركز عمل آلخر وفحص املنتجات  باالنتقالأن يكون املراقب هو الرئيس للغرفة حيث يقوم :احلالة األىل *

  .بصفة منظمة أو عشوائية

على جودة املنتوج  أن يكون املراقب هو العامل نفسه حيث يقوم مبتابعة دوران اآللة واإلطالع :احلالة الثانية*

  .على مستوى الوحدات املوالية االنتباهملنتوج موضوع اخلطأ ويبقى ويف حالة إكتشاف خطأ تسحب وحدة ا

من عملية الصنع هذه احلالة تبني  االنتهاءعند املرحلة النهائية لإلنتاج تتم هذه املراقبة عند : املرحلة الثانية -

أم ال إذ ميكن التعرف على اخلطأ ويف حالة عدم متكنه من تصحيحه يف  لالستهالكمتاما إذا كان املنتوج صاحل 

  .املنتوج فإنه يعاد إىل دوره من جديد بعد التفكيك

ما بني احلالتني إما تعمل مبسح رقايب كلي أو تعتمد على  االختيارعلى املؤسسة  :تبعا لنوعية املراقبة -2-2- 2-2

  .عينات صغرية من املنتجات

                                                             
   .48ـ47: ،ص ص2008- 2007،جامعة مستغامن،املاستر،مذكرة خترج لنيل شهادة اجلودة ودورها يف املؤسسة الصناعية،الرحمان الزھرة عبد1
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  1:املراقبة الكلية  - 2-3

تدعى هذه املراقبة باملراقبة الكلية ألنها تشمل على فحص كل اإلنتاج وتسمى أيضا باملراقبة الوحدوية  

  :وهذا ألا تتم على مستوى كل وحدة إنتاج ومن خصائصها مايلي

  .ختص عادة كل املنتجات التامة الصنع -

  .بكمية مرتفعةحتتاج إىل املستخدمني كثريين إذا كان اإلنتاج  -

  .رفع الكفاءة اإلنتاجية وختفيض تكاليف اإلنتاج -

األجر  ارتباطتساهم يف زيادة املبيعات ورواجها وبالتايل زيادة األرباح وزيادة األجر احلافز يف حالة   -

 .بكمية اإلنتاج

  منوذج بطاقة املراقبة):  08(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  .202: حممد أبو صاحل،املرجع سبق ذكره،ص: املصدر

  .202حممد أبو صاحل ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر 
                                                             

.201: ،ص2000األوىل، ،دار البازويل،عمان،الطبعةالطرق اإلحصائيةحممد أبو صاحل، 1  

 

:...................................................بطاقة المراقبة الرقم         

:..........................................................     حجم العینة       

:.................................................  الحد األقصى للمتابعة         

:.................................................صى للمراقبةالحد األق         

:..............................................القیمة الوسیطة المعتبرة         

:...................................................الحد األدنى للمتابعة         

..........................................:........الحد األدنى للمراقبة         

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


الفصل الثاين                                الرقابة على اجلودة والتحسينات املستمرة يف ظل احلوكمة    
  

 
 

78 
 

  :دور احلوكمة يف الرقابة  -3

، ومع انفجار األزمة املالية اآلسيوية، أخذ العامل ينظر نظرة جديدة إىل حوكمة 1997منذ عام     

واألزمة املالية املشار إليها، قد ميكن وصفها بأا كانت أزمة ثقة يف املؤسسات والتشريعات اليت . الشركات

عديدة اليت برزت وقد كانت املشاكل ال. تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بني منشآت األعمال واحلكومة

إىل املقدمة يف أثناء األزمة تتضمن عمليات ومعامالت املوظفني الداخليني واألقارب واألصدقاء بني منشآت 

األعمال وبني احلكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصرية األجل يف نفس الوقت الذي 

ء هذه الديون من خالل طرق ونظم حماسبية حرصت فيه على عدم معرفة املسامهني ذه األمور وإخفا

ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب الشركات يف قوائمها املالية،  تليكما أن وما . ، وما إىل ذلك"مبتكرة"  

حوكمة للأكرب  أظهر بوضوح أمهية    قريبة من الكمال"الدول اليت كان من املعتاد اعتبارها أسواقا مالية "

اشئة نظرا لضعف النظام القانوين الذي ال ميكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات بالنسبة للدميقراطيات الن

كما أن ضعف نوعية املعلومات تؤدى إىل منع اإلشراف والرقابة وتعمل على انتشار املشكالت  .بطريقة فعالة

االحتياطات الالزمة ضد ويؤدى اتباع املبادئ السليمة حلوكمة الشركات إىل خلق . الفساد وانعدام الثقة

وقد  الفساد وسوء اإلدارة، مع تشجيع الشفافية يف احلياة االقتصادية ومكافحة مقاومة املؤسسات لإلصالح

اختاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات اجليدة ملنع األزمات إىل   أدت األزمة املالية 

فقط، بل إن  هست جمرد شئ أخالقي جيد نقوم بعملالشركات ليويرجع هذا إىل أن حوكمة . املالية القادمة

حوكمة الشركات مفيدة ملنشآ ت األعمال، ومن مث فإن الشركات ال ينبغي أن تنتظر حىت تفرض عليها 

احلكومات معايري معينة حلوكمة الشركات إال بقدر ما ميكن هلذه الشركات أن تنتظر حىت تفرض عليها 

يف عملهاوعلى سبيل املثال، فإن حوكمة الشركات  إتباعهاة اجليدة اليت ينبغي عليها احلكومات أساليب اإلدار
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كما ان . املعلومات املالية، ميكن أن يعمل على ختفيض تكلفة رأس مال املنشأة   اجليدة، يف شكل اإلفصاح عن

د يف احلد من حوكمة الشركات اجليدة تساعد على جذب االستثمارات سواء األجنبية أم احمللية، وتساع

وما مل . هروب رؤوس األموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد اآلن مدى ما ميثله من إعاقة للنمو

. يتمكن املستثمرون من احلصول على ما يضمن هلم عائدا على استثمارام، فإن التمويل لن يتدفق إىل املنشآت

نشأ من وإحدى الفوائد الكربى اليت ت. ملة لنمو املنشأةوبدون التدفقات املالية لن ميكن حتقيق اإلمكانات الكا

ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية احلصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما  حتسني حوكمة الشركات هي 

                                                .ناميةة بشكل خاص بالنسبة للدول اليزيد من أمهية احلوكم

واخلاص خللق نظام لسوق إن حوكمة الشركات تعتمد يف اية املطاف على التعاون بني القطاعني العام 

جمتمع دميقراطي يقوم على أساس القانون وتتناول حوكمة الشركات موضوع حتديث العامل العريب  تنافسية يف

التنافسية للقطاع اخلاص، وجتعل عن طريق النظر يف اهلياكل االقتصادية وهياكل األعمال اليت تعزز القدرة 

  1املنطقة أكثر جذبا لالستثمار األجنيب املباشر، كما حتقق تكامال للمنطقة يف األسواق العاملية

  .التحسينات املستمرة للجودة :املبحث الثاين 

إن التحسني املستمر مطلب أساسي لنجاح إدارة اجلودة الشاملة ، ذلك ألنه جيعل املنظمة يف حالة تفوق    

الذي ينفذ عدة مرات طول حياة املنظمة ، بل  ومتيز مستمرين على اآلخرين ، فالتحسني ليس بالعمل الوقيت

تأخري يعين التراجع للوراء وإعطاء يقومون بنفس الشيء وأي ) املنافسني ( هو عمل مستمر ، ألن اآلخرين 

الفرصة للمنافسني للتفوق علينا ، وعملية التحسني عملية شاملة يشترك فيها مجيع العاملني يف كافة املستويات 

  2.اإلدارية 

                                                             
Htt://WWW .moheet.COM/SHOW- news.aspx ?nid=106873&pg=3. 1 الموقع اإللكتروني 

.189أمحد علي خضر ،مرجع سبق ذكره،ص 2  
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  1.ماهية التحسني املستمر للجودة : املطلب األول 

للجودة هو أن نأيت باجلديد واألحسن بشكل دائم ، فاجلديد واألفضل مها رمز التميز  التحسني املستمر    

، فالبقاء على القدمي يعين الزوال فالتحسني هو القلب النابض إلدارة اجلودة الشاملة  واالستمراريةوبالتايل البقاء 

  .، وال يقف عند حد معني ، ويشمل كافة العمليات 

ة عمليات حتسني اجلودة ، نعرض للقارئ موجزا عن جتربة شركة موتوروال للداللة على مدى فائد   

(MOTOROLA) ال ، حيث حققت فرق التحسني لديهاا  يف هذا افوائد متعددة زادت من مقدر

  :التنافسية ، وأهم هذه الفوائد مايلي 

 بيع والفواتري خفضت من حجم الورقيات املستخدمة يف جمال العمل بفروعها خاصة يف الشراء وال

احلاسب اآليل ، حيث ألغت تقريبا العمل الورقي اليدوي من  باستخداماملستخدمة يف هاذين االني 

 .قبل املوظفني 

  3(إىل ) 8(خفضت زمن وصول املواد من املوردين من. ( 

  حسنت من اخلدمات املقدمة لعمالئها مع ختفيض تكلفتها. 

  احسنت من مستوى جودة منتجا. 

ن دوالر سنويا بالطبع رقم مليو )2,2(وقد بلغت الوفورات اليت حققتها هذه الشركة يف مجيع فروعها مبلغ    

  خيايل 

إلدارة اجلودة الشاملة ، فهو  نستنتج من ذلك أن التحسني املستمر للجودة يشكل يف الواقع العمود الفقري   

ة ذات احللقات املترابطة مع بعضها البعض حيث يضمن للمنظمة البقاء ، ويأخذ هذا التحسني شكل السلسل

                                                             
.129عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص   1  
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رائد اجلودة األمريكي سلسلة أو " إدوارد دمينج " تؤدي كل حلقة فيها إىل احللقة التالية وهكذا وقد أمساها 

  .املستمر دائرة حتسني اجلودة 

ليت حتول املدخالت التحسني املستمر هي فلسفة تسعى إىل حتسني كل العوامل املتعلقة بالعمليات واألنشطة ا   

إىل خمرجات على أساس مستمر يطلق عليه التحسني املستمر ، وتشمل هذه العملية املعدات والطرق واخلدمات 

التقليدية اليت كانت تقتصر على الصيانة  واإلصالح على احلاالت اليت  واألفراد ، وهذا يستدعي تغري النظرة

ة إجراء التحسني والصيانة بشكل دوري ومستمر قبل يصل البعض فيها إىل التعطل والتوقف إىل ضرور

  .الوصول إىل حاالت التوقف 
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  .سلسلة حتسني اجلودة ): 09(الشكل 

   

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  .132عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، : املصدر

  

  

  

  

حصة أكرب يف السوق وزيادة  كفاءة إنتاجية عالية 

 السيطرة

البقاء 

 واإلستمرار

خاللمن  من خالل  من خالل 

.تقليل العطالت والتأخري يف اإلنتاج

تقليل التنوع يف اإلنتاج والتركيز 

.إستخدام أفضل للعنصر البشري 
.

.جودة عالية -  

.تكاليف منخفضة  -  

.اجلودة العالية -  

السعر املنخفض للسلعة أو اخلدمة-  

التميز والتفوق 

.على اآلخرين   

أرباح 

 أكثر

.توسيع يف اإلنتاج -  

.توفري فرص عمل أكثر-  
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  .الوقت  استثمارتنميط العمليات وحتسني :املطلب الثاين 

تنميط العمليات يرفع من مستوى جودة األداء ، وجيعله يتم بطريقة أسهل ، ويسهم يف  :تنميط العمليات  -1

ختفيض التكاليف ، من خالل جعل العمل يتم بأسلوب واحد ، مما يرفع من درجة املهارة عموما داخل 

  .املنظمة

مرحلة الحقة لتصميمها ، ومطلبا من مطالب تطبيق منهجية إدارة ) وخاصة اإلنتاجية (يعد تنميط العمليات    

اجلودة الشاملة ، فهو يهدف إىل توحيد الطرق واإلجراءات يف كافة جماالت العمل داخل املنظمة ، وجعلها 

  :تتم وفق منط واحد مهما تغري املوظفون أو العمال ، والغاية من هذا التوحيد 

 . تسريع العمل -

 .زيادة املهارة يف األداء  -

 .تقليل التكلفة  -

 .اإلسهام يف إستقرار العمل واإلنتاج  -

 .رفع مستوى اجلودة  -

 .تلبية رغبات ومطالب العمالء بأعلى كفاءة وحتقيق الرضا لديهم  -

وتنميط العمليات يف ظل إدارة اجلودة الشاملة ، جيب أن يكونا عاما شامال جلميع العمليات اليت تتم يف    

يف ( وكذلك تنميط مستلزماا ، ولعل إدارة اإلنتاج وما تنتجه من سلع أو ما تقدمه من خدمات  املنظمة ،

  العملية جيب تنميط طرق وإجراءات تنفيذها فاملعروف أن كل وحدة إدارية تقوم بعملية معينة ، هذه  املنظمات
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أهم وحدة إدارية يف املنظمة حتتاج إىل تنميط عملياا اإلنتاجية ومستلزمات العمل فيها ، اآلالت ، ) اخلدمية 

  1.إخل ... واملعدات ، املواد 

فإذا مل حنسن  ثروة له تكلفة وقيمة ، وهو كالسيف إن مل تقطعه قطعك ، الوقت: الوقت  استثمارحتسني  -2

أسلوب  فاستخداممحلنا كمنظمة تكلفة دون مربر ، تؤثر يف مستوى اجلودة الكلية ،  واستثماره استخدامه

  .إدارة الوقت يساعد على حتقيق التشغيل األمثل للموارد البشرية والعمل بآن واحد 

، يتطلب األمر  واستثمار استغاللوقته الرمسي أحسن  واستغاللللعمل  األمثلحىت تضمن املنظمة التشغيل     

منا توعية مجيع العاملني فيها رؤساء ومرؤوسني مبدى أمهية الوقت ، ومتكينهم من ختطيط وتنظيم وقت عملهم 

تؤكد عليه منهجية إدارة اجلودة الشاملة ،  مطلب واستثمارهبشكل جيد دون إضاعة جلزء منه ، فإدارة الوقت 

بإعداد جداول زمنية ألعماهلم ، مراعني يف ذلك قاعدة حتديد األولويات ،  يف املنظمةفقيام مجيع من يعمل 

وقت العمل الرمسية بشكل جيد ، وميكن املنظمة من السيطرة على األداء اجلزئي  استثمارميكنهم ذلك من 

اليف والكلي فيها ، واإلسهام يف حتقيق التحسني املستمر للعمليات ، مما يساعد يف األخري على ختفيض التك

  2.السلبية وحتقيق اجلودة املطلوبة 

  3:طرق التحسني املستمر:املطلب الثالث 

:ثالثة مكونات وزميله من  JOSEPH JURAN تتألف عملية التحسني املستمر من وجهة :ثالثية جوران:أوال  

  :يلييبدأ التخطيط لتحسني العمليات بالعميل اخلارجي،حيث تتضمن هذه العملية ما: التخطيط ـ 1

                                                             
. 115:عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
.100 :عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  2  

3 J.M.JURAN ,and, F.M.CRYNA,Quality planning  and Analysis,Singapore :MC Graw hill,1993, p : 9. 
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  .حتديد من هم العمالء -أ

  .العمالء ومتطلبام احلقيقية احتياجاتالتعرف على  –ب 

  .العميل،وحتقيق امليزة التنافسية احتياجاتتطوير خصائص املنتج اليت تليب  –ج 

  .حتديد العمليات الالزمة إلنتاج املنتج باخلصائص املطلوبة-د

  .على إنشاء فرق العمل باالعتمادحتويل اخلطط إىل عمليات تنفيذية،وذلك - هـ 

أية  واكتشافللعمالء باملتطلبات األساسية  االختبارومقارنة نتائج  باختبارتتعلق رقابة اجلودة :رقابة اجلودة ـ2

مدى تلبية املنتج  كأسلوب هام ملعرفة التغذية العكسية باستخداموتقوم اإلدارة .ومن مث تصحيحها احنرافات

  .ملتطلبات العمالء

وخريطة السبب واألثر  االنتشاربكثرة على أدوات الضبط اإلحصائي مثل حتليل باريتو وشكل  االعتماديتم 

  .وغريها

دف هذه العملية إىل الوصول إىل مستويات أداء أعلى من مستويات األداء احلالية،وتتضمن :التحسني ـ3

  .إنشاء فرق عمل وتزويدها باملوارد الالزمة ألعماهلا

ومما جيدر ذكره أن جهود التحسني جيب أن تكون مستمرة بدون أي توقف أو تباطؤ يف العمل وبذل   

  .اجلهود

 باهرة يف حتسني حتقق هذه الطريقة أو كما يسميها البعض طريقة حل املشاكل نتائج :الطريقة العلمية:ثانيا

 1.العام هلذه الطريقة من سبعة مراحل أساسية اإلطارالعمليات،ويتكون 

  

                                                             
455ـ454: ،ص ص2001الدار اجلامعية،:اإلسكندرية.إدارة اإلنتاج والعمليات،مدخل النظمسونيا حممد البكري، 1  
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  .رمراحل الطريقة العلمية للتحسني املستم):  10(    الشكل رقم

  

                           7                                                                                                                   

1                                                   2  

   

   

   6

   

3                                         4  

 4    5       

  

  185: حمفوظ أمحد جودة،مرجع سبق ذكره،ص:املصدر

مرحلة من هذه املراحل تعتمد على  ، وكلإن املراحل املذكورة يف الشكل أعاله مراحل مترابطة مع بعضها

  1.املرحلة السابقة هلا

 .صحتديد الفر:املرحلة األوىل*

الفرص املتاحة للتحسني وهذه املرحلة تتكون من جزئني  واقتناصاهلدف األساسي هلذه العملية هو حتديد 

  .مها حتديد املشاكل وتكوين الفريق

  حتديد النطاق :املرحلة الثانية*

                                                             
 .455-454: مرجع سبق ذكره،ص صإدارة اإلنتاج والعمليات ، مدخل النظم ،البكري،سونيا حممد  1

 

 تحدید الفرص

التحسین 

 تحدید النطاق المستمر
 تحسین

استطالع  العملیات

 التغیرات

تحدید 

 العملیات

تنفیذ 

 التغیر
وضع تصور 

 للعملیات

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


الفصل الثاين                                الرقابة على اجلودة والتحسينات املستمرة يف ظل احلوكمة    
  

 
 

87 
 

من ° /°90الصني يقولون أــا ، ويفأن املشكلة اليت يتم تشخيصها بدقة متثل نصف احللكثريا ما يقال 

  .لاحل

 حتليل العمليات احلالية:املرحلة الثالثة*

اهلدف من هذه العملية فهم العملية وكيفية األداء واألنشطة اهلامة املطلوبة لتقرير املقاييس املطلوبة،ومجع 

  .وردين واملدخالتالبيانات وحتديد العمالء وامل

 وضع تصور للعمليات املستقبلية:املرحلة الرابعة*

اهلدف من هذه املرحلة هو وضع حلول للمشكلة والتوصيات اخلاصة باحلل األمثل لتحسني 

العمليات،ويالحظ أنه مبجرد مجع املعلومات كلها وإتاحتها أمام الفريق فإن اجلهود تبذل لوضع تصور للحلول 

األحيان ميكن التوصل إىل احللول مبجرد القيام بعملية فحص وحتديد األسباب وحتليل  ويف بعض.املمكنة

  .البيانات واملعلومات اليت يتم مجعها

  تنفيذ التغيري : املرحلة اخلامسة*

   .التحسني اهلدف من هذه املرحلة إعداد خطة التنفيذ واحلصول على املوافقة على تنفيذ عمليات

ومن املهم .إستطالع التغريات أو التحقق منها مجع البيانات ومراجعة التقدم الذي حصل:املرحلة السادسة*

وإستمرار جهود هدف هذه املرحلة متابعة وتقييم التغيري عن طريق متابعة فعالية جهود  تشجيع القياس املستمر

التغيري بصفة مبدئية التحسني من خالل التقييم للوصول إىل التحسني املستمر،يف بعض األحيان يتم إحداث 

  .نطاق حمدود وعندما يثبت جناحه يتم تطبيقه يف باقي الدوائر على

اهلدف من املرحلة هو الوصول إىل مستوى حتسني معني من أداء  :التحسني املستمر:املرحلة السابعة*

  .العمليات،وبغض النظر عن مدى جهود التحسني املبدئية،إال أن عمليات التحسني البد وأن تستمر
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  1:طريقة كيرت:ثالثا

وتتكون  املستمر تعتمد على مفهوم التحسني املتزايد KAIZEN امسهاقام اليابانيون بتطوير تقنية ناجحة 

،ومنه  ويعين اجليد  Zen الثاين ويعين التغيري،واملقطع kaiاملقطع األول:من مقطعني يف اللغة اليابانية هذه الكلمة

التغيري أو التحسني عمليات املنظمة وأفرادها،وترتكز هذه الطريقة  يشمل هذااجليد حيث  التغيري الكلمة تعين

               :على

  التركيز على العميل  -

  .روح التعاون وروح الفريق  -

  .التوقيت املطلوب  -

  .حلقات اجلودة  -

  .عالقات اإلدارة مع العاملني  -

  .التكنولوجيا يف العمل استخدام  -

Kaizen     . نهجيةامل يف املنظمات اليت تطبق هذه    مع بعضها لتعمل ضمن طريقة العناصر تتفاعلكل هذه    

والذي ميكن تلخيصه     املعروف خبطة اخلطوات اخلمس اليابايناملدخل  استخدامقد يتم    kaizen ولتطبيق    

  2:باخلطوات التالية 

 باالحتفاظأي ترتيب األشياء بشكل منطقي،ويعين تطبيق مفهوم الفرز عمليا مقاومة الرغبة التقليدية : الفرز ـ1

باألشياء القدمية اليت ال يستفاد منها،والتخلص من األشياء غري املستخدمة يقود هذا املفهوم إىل البحث عن 

                                                             
.115: ص ،2002،عماناألول، اجلمعية األردنية للجودة، اجلزء.اجلودة الشاملة وجماالت تطبيقها العمليةمهند النابلسي، 1  

  .116: ،صبق اسالرجع املمهند النابلسي ، 2
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يبة منها،مما يوجب تقصي أسباب ظهور أشياء مزعجة مثل تسرب الزيوت من األآلت و صدور أصوات غر

  .األسباب ومعاجلتها

 واالستخدام السترجاعل ةأي وضع األشياء يف أماكنها وحسب تسلسلها حبيث تصبح قابل:الترتيب املنهجي ـ2

حيث تقوم مبوجبه معظم الشركات  ثانية بدون إضاعة الوقت،وهناك ممارسة يابانية تسمى قانون الثالثني

  .ثانية 30سهولة ويسر خالل ب استخدامهاامليكانيكي حبيث ميكن  االستخدامبتدريب عدة 

  .أي قيام موظفي املنظمة بأعمال التنظيف الشامل ألماكن أعماهلم:تنظيف مكان العمل ـ3

أماكن العمل يف  وتكمن الفكرة يف متابعة تطبيق املفاهيم الثالثة األوىل،بإستمرار يف كافة:التعقيم الشامل ـ4

  .املنظمة

  .والتدريب ات النظافةمالذايت والتقيد بتعلي االنضباطأي تدريب اآلخرين على متابعة : الذايت االنضباط ـ5

  .حلقات  حتسني اجلودة ومراحل عملية حتسني اجلودة املستمر: املبحث الثالث 

  .ماهية حلقات حتسني اجلودة :املطلب األول 

رأينا أن حتقيق منهجية اجلودة الشاملة ال يكون إال من خالل عمل الفريق وروح التعاون ، ولعل أهم ما     

 املشاكل اكتشافجيسد ذلك هو حلقات حتسني اجلودة اليت تقوم على أساس العمل اجلماعي من أجل 

حتسني اجلودة ورفع اإلنتاجية وحتليلها ووضع احللول املناسبة هلا ، وقد أثبتت حلقات اجلودة مدى فعاليتها يف 

الياباين قوة تنافسية كبرية حيث غزى األسواق  االقتصادوختفيض التكاليف، فقد لعبت دورا كبريا يف إعطاء 

  .العاملية مبنتجاته
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 باعتبارإن حلقات اجلودة هي إحدى األساليب اليت سامهت يف تطوير العديد من املؤسسات خاصة اليابانية    

ساسية هي إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت تصادف املؤسسات فكانت يف البداية تعرف بفرق أن مهمتها األ

  :نذكر منها  تعار يفحل املشاكل ، وقد أعطيت حللقات اجلودة عدة 

حلقة اجلودة اليابانية هي فريق صغري من العاملني يقومون إراديا بأعمال للسيطرة على اجلودة يف مكان  -

 1.عملهم 

متشاة يعملون طواعية ويلتقون مبحض إرادم  اختصاصاتهي عبارة عن جمموعة من العاملني يف  -

ملناقشة مشكالت النوعية وإجياد احللول املناسبة هلا ويتخذون اإلجراءات التصحيحية بشأا  ساعة يف األسبوع

  2.احلاصل بني املتحقق فعال واملخطط له  االحنرافملقابلة 

  :النقاط التالية  استنتاجق ميكن ومما سب       

ساعة يف األسبوع ملناقشة مشاكل  باالجتماع االختصاصقيام جمموعة صغرية من العاملني يف نفس  -

  .العمل

 .العمل يف حلقات اجلودة يكون إراديا أي عمال تطوعيا  -

تقنيات جديدة  الكتشافمن مبدأ التحسني املستمر  انطالقاإن عمل حلقات اجلودة يكون مستمرا  -

 .لتحسني اجلودة

حلقات اجلودة وكيف تعمل وماهو دورها يف املؤسسة ، يكفي اإلجابة على  ماهيةومن أجل توضيح 

  3:التساؤالت التالية

                                                             
 1 Jean Marie Gogue ,Management de la Qualité, 3eme édition, Economica , paris ,2001 ,p:63 . 

.121 :خضري كاظم محود ، مرجع سبق ذكره ، ص  2  
3 Alain Bernillon ,et Olivier Cérutti ,implater et gérer la qualité totale ,les éditions d’organisation,paris,1988 
pp :123-126. 
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 ماهية حلقة اجلودة ؟ 

 كيف يتم تكوين حلقة اجلودة ؟ 

 من يقود حلقة اجلودة ؟ 

 ؟ مىت وأين جتتمع حلقة اجلودة  

 .بإبراز طاقام واستغالهلا وتطويرها تسمح لبعض األفراد  -

 . احترام الفرد وخلق ظروف مشجعة على العمل  -

  .املشاركة يف تطوير وتوسيع املؤسسة  -

  .أهداف حلقات اجلودة ومبادؤها:املطلب الثاين

  : أهداف حلقات اجلودة  -1 -

يف احلقيقة فإن إن حلقات اجلودة عموما دف إىل احلفاظ على جودة املنتجات وحتسينها، لكن      -

  :أهدافها أمشل من ذلك 

  1:وميكن تقسيم تلك األهداف إىل ثالث أقسام رئيسية     -

وتشمل التحسني املستمر للجودة ، الوقاية من األخطاء ، زيادة  :أهداف مركزة على اجلودة  - 1-1 -

  .رضا العمالء الداخليني واخلارجيني وزيادة احلصة السوقية 

وتشمل رفع اإلنتاجية ، ختفيض التكاليف ، األخذ يف االعتبار : نتاجية أهداف مركزة على اإل - 1-2 -

  التغريات يف القطاع ، حتسني التنظيم واالتصال ، استبعاد األعطال يف املؤسسة وختفيض عدد القطع املعيبة 

 

 

                                                             
1   Gerd F, Kamiskc ,jorg peter Bauer,pratique de management de la qualité de A á Z, Masson, paris, p: 88. 
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وتشمل زيادة التحفيز يف العمل ، االنفتاح على قدرات وحاجات  :أهداف مركزة على األفراد  - 1-3 -

األفراد ، استعمال اإلبداع واجلهود الفكرية ، زيادة الرضا والثقة لدى العاملني ، حتسني العالقات 

  .االجتماعية ، التكوين وتدريب العمال على أدوات وطرق اجلودة 

    1.اسية ألنشطة حلقات اجلودة إن األهداف السابقة ترتكز على ثالثة أفكار أس    -

  : مبادئ حلقات اجلودة  -2

 حتقيقهامن أجل جناح برنامج حلقات اجلودة يف حتقيق األهداف السابقة الذكر واليت وجد أساسا من أجل    

  2:جمموعة من املبادئ أمهها ، جيب أن يقوم على 

جتاه هذه احللقات ، مما يزيد يف  االلتزامختلق لدى الفرد نوعا من  االنضمامفحرية  : االختياري االنضمام - 2-1

  .جناحها يف تغيري سلوكه إىل األحسن  احتمال

عن النشاط  املسئولةالقرارات سواء ألعضاء احللقة أو لإلدارة  واختاذويقصد ا التصرف : ملكية احللقة  - 2-2

جتاهها ويف نفس الوقت  بااللتزامة سيتولد لديهم الشعور للحلق اختيارياالذي تكونت فيه ، فالعمال املنضمون 

  .الشعور مبلكيتها 

تتمثل فلسفة حلقات اجلودة يف مبدأ التنافس لنجاح اجلميع ،حيث تقوم على فكرة  :احللقاتفلسفة  - 2-3

  .النجاح للجميع تغيري منط املنافسة غري املنتجة السائد بني األفراد واألقسام إىل منافسة تعاونية تقوم على مبدأ 

حيث أن ذلك يقضي على أسلوب إلقاء اللوم على اآلخرين ، :تركيز األعضاء على مشاكل عملهم  - 2-4

  .مجاعيا  ويشجع تعاون أعضاء احللقة حلل مشاكل عملهم وحتقيق النجاح

                                                             
1   Yoshio Kondo ,La maitrise de la qualité de l’entreprise , Economica ,paris ,1997 , p:50 . 

.: 7رية املوجي ، مرجع سبق ذكره ، ص.د   2  
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اليت  االجتاهاتوالسلوكيات  الكتسابفمبدأ الثقة والتساوي يف املعاملة يساعد على التمهيد : مبدأ الثقة  - 2-5

  .دف إليها حلقات اجلودة 

هذا املبدأ يتيح لألفراد فرصة أكرب لكسب الثقة وتدعيمها ، وذلك من خالل : على احلقائق  االعتماد - 2-6

  .على املعلومات واحلقائق وليس على وجهات النظر يف تقدمي احللول املقترحة حلل املشاكل  االعتماد

بكل  وخنلص مما سبق أن حلقات اجلودة ال حتقق األهداف اليت وجدت من أجلها إال من خالل عمل األفراد   

باملبادئ  االعترافطاقام الفكرية والبدنية وإميام بفلسفة التحسني املستمر ، وهذا ال يتأتى إال من خالل 

  .السابقة وتطبيقها على أرض الواقع 

  .عملية حتسني اجلودة املستمر مراحل :املطلب الثالث 

يوجد ثالث مداخل معروفة وعامة يف جمال تصميم مراحل عملية التحسني املستمر للجودة ، سنقوم بعرض    

  :موجز هلا فيما يلي 

  Control Process For Qualityويطلق عليه مصطلح : مدخل رقابة العملية من أجل حتسني اجلودة  -1

Improvements 1:ر عملية التحسني باملراحل التايل ومبوجبه مت  

  حددDefine  : 

يتم يف هذه العملية حتديد ما الذي سوف نراقبه ونقيمه تفصيال من أجل حتسينه ، ومبعىن آخر حتديد معايري 

السماكة ، اللمعان ، : طالء السيارة مثال ، ميكننا حتديد املعايري التالية  ، فإذا أردنا أن نقيم)التقييم (  الرقابة

وميكن القول أن هذه املعايري متثل أهداف الرقابة ، وتعرب عن مستوى اجلودة  االستخداماملقاومة ، سهولة 

  .املطلوب يف السلعة أو اخلدمة املقدمة للعمالء 

                                                             
.138 :،مرجع سبق ذكره ، صعمر وصفي عقيلي   1  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


الفصل الثاين                                الرقابة على اجلودة والتحسينات املستمرة يف ظل احلوكمة    
  

 
 

94 
 

  قيسMeazure: 

حتديد نوع املعلومات اليت سيتم مجعها ، مع حتديد كيفية اجلمع والسبل والوسائل يف ضوء املعايري ، جيري 

اليت سوف تستخدم ، فهذه املعلومات تعطي القائمني على عملية التحسني رؤية واضحة عن واقع التنفيذ 

  .العملي للمجال املراد حتسينه 

  قارن مع املعايريCompare To Standard: 

ة مقارنة اإلجناز احملقق مع معايري اجلودة املطلوبة ، لتحديد فيما إذا كان مستوى يتم يف هذه املرحل    

اجلودة الذي مت إجنازه مقبوال حسب املعايري أم ال ، مع حتديد األسباب اليت جعلته غري مقبول ، وبعبارة 

  .أخرى حتديد أسباب األخطاء اليت حدثت 

  قيمEvaluate : 

يف ضوء نتائج املقارنة ومن مث التقييم ، جيري حتديد التحسينات اليت سيتم إدخاهلا وتاليف األخطاء اليت     

  .التدابري الالزمة من أجل وضع هذه التحسينات موضع التنفيذ  اختاذحدثت وكذلك 

 إجراءا تصحيحيا إذا كان ضروريا اختذ  Take Corrective action If Necessary : 

عمل أو  اختاذإذا ظهر نتيجة إدخال التحسينات اليت مت إقرارها وتطبيقها أية مشكلة ، فيجب املسارعة إىل    

  .إجراء تصحيحي ملعاجلتها ، وذلك عند احلاجة أو الضرورة 

   قيم العمل التصحيحيEvaluate Corrective Action  : 

ة مجع املعلومات عن تنفيذه أو تطبيقه ، من أجل للتأكد من مدى فاعلية اإلجراء التصحيحي ، تتم عملي   

الوقوف على مدى متكن هذا اإلجراء من معاجلة للمشكلة ، فإذا كانت نتيجة التقييم إجيابية ، معىن ذلك أن 

  .احللول كانت ناجحة 
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  : pdcaمدخل  -2

" شوهارت"و " دمينجإدوارد "تعود جذور هذا املدخل لنموذج حلقة التحسني املستمر للجودة لكل من      

 1:الذي قام بتطوير مضمونه بعد ذلك ويرمز كل حرف من حروف هذا املدخل إىل ما يلي 

 P خطط : Plan  تشتمل هذه املرحلة على مايلي:  

 .جبمع معلومات عن العملية املراد حتسينها بوضعها احلايل  ابدأ -

 .يف ضوء املعلومات حدد املشاكل أو األخطاء  -

 .املشاكل أو األخطاء حلل أسباب  -

 .ضع خطة من أجل تاليف األخطاء وإدخال التحسني  -

 .حدد معايري من أجل تقييم التحسني بعد تطبيقه  -

 D نفذ Do  : تشتمل هذه املرحلة على مايلي:    

 .ضع خطة التحسني موضع التنفيذ  -

 .جرب خطة التحسني يف جمال حمدود يف البداية  -

 .نتيجة التحسني خالل تنفيذه أرصد وسجل أي تغريات حتدث  -

 .معلومات بشكل مستمر ومنتظم من أجل تقييم خطة التحسني  امجع -

C دقق :Check   تشتمل هذه املرحلة على مايلي:  

 .قيم خطة التحسني بعد تنفيذها من خالل املعلومات اليت مت مجعها  -

 .حدد مدى جناح خطة التحسني ألهدافها  -

                                                             
.139 :عمر وصفي عقيلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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A اعمل Act  : املرحلة على مايلي تشتمل هذه:  
خطة التحسني كأسلوب معتمد ومقرر ، عممه على كافة  اجعلإذا كانت نتائج التقييم إجيابية ،  -

 .املعنيني به 
 .درب املعنيني بتطبيق التحسني لتمكينهم من تطبيقه بفاعلية مستقبال  -
 .عمم نتائج التحسني على العمليات األخرى املشاة  -
إذا كانت نتائج التقييم غري إجيابية ، نقح خطة التحسني يف حالة كون األخطاء بسيطة ، أما إذا كانت  -

 .مبشروع حتسني آخر  واستبدلهاألخطاء كبرية ، ألغي مشروع التحسني 
يشتمل هذا املدخل على سبع مراحل ، تعرب كل منها عن حلقة ضمن :مدخل دائرة اجلودة املستمرة  -3

  1.، وذلك وفق ما هو موضع الشكل التايل  االستمراريةبطة ، تشكل دائرة متكاملة هلا صفة سلسلة مترا
  .مدخل دائرة اجلودة :  )11(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.141عمر وصفي عقيلي ،مرجع سبق ذكره ، ص :املصدر  

:وفيما يلي توضيح هلذه املراحل السبع     

  .العملية املطلوب حتسينها ، وحتديد أهداف عملية التحسني  اختيار -1

                                                             
.139 :عمر وصفي عقیلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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  .مجع معلومات عن مراحل تنفيذ العملية املراد حتسينها بوضعها احلايل ومن كافة اجلوانب وبشكل تفصيلي  -2

  .البحث عن طريقة جديدة من أجل حتسني العملية  -3

  .تصميم الطريقة اليت سيجري من خالهلا حتسني العملية  -4

  .تنفيذ وإجناز طريقة التحسني  -5

  .تقييم طريقة التحسني  - 6

تسجيل نتائج التحسني على شكل خطة أو ج ، ووضع برناجما تدريبيا لتفعيل طريقة التحسني من خالل  -7

  .رفع املهارات 

: االقتصاديةة املؤسسة ور حوكمة الشركات يف التحسني املستمر للوضعية املالية يف خزيند -4   

  : لقانونيةأمهية حوكمة الشركات من الناحية ا - 4-1

يلعب القانون بشكل عام بكل فروعه دورا أساسيا كأداة إلصالح اتمع ككل ، وقد أدى التطور     

مفهوم اهلدف من القانون التجاري وقانون الشركات فباإلضافة إىل أن  اتساعاحلديث يف القانون وفروعه إىل 

لية للمسامهني جيب أن تقوم أيضا الشركة ختدم مصاحل مسامهيها ،أو بشكل أكثر حتديدا تقوم بتعظيم العوائد املا

وقد تطور دور القانونيني املهين يف جمال . يف األسواق  االستثمارخبدمة األطراف املختلفة ليتسىن هلا  باالهتمام

الشركات من الناحية املهنية يف ظل التجارة الدولية والعوملة ، وذلك من خالل تعاملهم أو تواجدهم يف 

ح وهي الشركات اليت تعمل يف ظل نظام عاملي للتجارة الدولية ، فأصبح دور كيانات قانونية دف للرب

للشركة للوصول ألفضل تسوية ختدم املصاحل التجارية  واالستثماراتالقانوين هو تقدمي اخلدمات القانونية 

  1.للشركة ، فالشركة هي عمل قانوين يهدف للربح 

                                                             
.181 :أمحد علي خضر ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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  : االقتصاديةأمهية حوكمة الشركات من الناحية  - 4-2

يف الشركات  االدخاريف كوا أسلوب جلذب  االقتصاديةتربز أمهية حوكمة الشركات من الناحية     

املال فهي األسلوب الذي عن طريقه يستطيع املستثمرون ، خاصة صغار املسامهني منهم ، حتقيق قدر  وأسواق

، كما أا تتسع إلحداث التوافق بني العمليتني اإلدارية  الستثماراممن الطمأنينة يضمن حصوهلم على عوائد 

للشركة من خالل توفري احلماية لكبار املقرضني واملسامهني  االستثماراتوالتمويلية لتشجيع جذب مزيد من 

والذي عن  االقتصادحوكمة الشركات أحد فروع علم  اعتبارحيث ميكن  ، الستثماراموضمان عوائد جمزية 

فز واآلليات املناسبة يضمن إتباع مديري الشركات األساليب التمويلية اجليدة للحصول على عوائد طريق احلوا

  .تنافسية للمستثمرين ومبا يضمن السالمة املالية للشركة 

  : االجتماعيةأمهية احلوكمة من الناحية  - 4-3

حوكمة الشركات ليشمل مجيع القواعد التنظيمية ألوضاع املنشآت والشركات يف  اهتماميتسع نطاق     

للمنشأة ، فمع تزايد العوملة ، تزايدت  االقتصاديللجانب  امتداد،فهو  االجتماعيضوء العوملة مبا فيها اجلانب 

الشركات بتكلفة  واليت تؤثر يف أعمال االجتماعية موميوال  موتفضيال  أيضا عوملة أذواق املستهلكني

حمسوسة ، وعلى هذا ال ميكن أن يسمح النظام العاملي للشركات أن تعمل كمورد لشكل معني من نظم 

  .املعيشة إىل عمالئها ، أو أن تقوم بالعمل كتاجر رقيق يف ممارساا مع العاملني ا يف الوقت نفسه 

لشركة مواطنا صاحلا ،وحتسني مكانة منتجاا وال تتوقف مشاركة الشركة يف األعمال اخلريية حىت تكون ا   

، وال تزال اإلصالحات متضي قدما بفضل زيادة القدرات التنافسية  وتقوية مسعتها ، وزيادة والء عمالئها

  .للشركات اليت تطبق اإلستراتيجيات املتعلقة مبفهوم مواطنة الشركات 
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:خالصة الفصل   

من أجل جناح عمليات التحسني املستمر للجودة وحتقيق أهدافها ، واملتمثلة بالدرجة األوىل ، يف حتقيق     

متطلبات الزبون احلالية وحتقيق توقعاته ، جيب أوال حتسيس العمال بأمهية التحسني وتدريبهم على تقنياته ، 

خلي واخلارجي عن طريق حوكمة الشركات حمليط املؤسسة الداوهذا بالطبع يكون من خالل املراقبة املستمرة 

    اليت تشكل يف الوقت احلايل أمرا مهما بالنسبة للشركات الصناعية يف حتقيق األرباح وتقليص التكاليف مع 

                                                                   .على اجلودة املطلوبة وإرضاء الزبائن احملافظة  
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  :متهيد
تتضمن عملية تطبيق اجلودة يف التكلفة عند االختيار من بني عدد من البدائل ،أو طرق العمل املمكنة اليت 

هدف معني وهو ختفيض التكلفة أو زيادة األرباح، قد تنطوي العملية على جمرد تطبيق للقواعد و  إىلتوصل 

اإلجراءات املعتادة قد تصبح معقدة حتتاج إىل قدر كبري من التفكري والتصور والتحليل واالبتكار،غالبا ما تكون 

ارات املعقدة من النوع اإلبتكاري الفريد القرارات بسيطة من نوع روتيين متكرر قابل للربجمة ،بينما تكون القر

الذي يصعب صياغته ضمن إطار قابل للربجمة ،ويالحظ أن معظم القرارات اليومية خاصة تلك اليت تتم على 

بتطبيق ما  B .C.R .   مستوى القاعدة هي من النوع األول وسنحاول معرفة دلك يف الشركة حمل الدراسة

 .درسناه يف النظري عليها
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  .B.C.Rبطاقة فنية للمؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب والسكاكني والصنابري:األولاملبحث 

  .والنشأةالتعريف :األولاملطلب 

يف  االقتصاديةتعترب من أكرب املؤسسات  والصنابري والسكاكني والرباغيإن املؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب    

  .الوطين مبنتجاا املتميزة بنوعيتها الشاملة  االقتصاداجلزائر نظرا ملسامهتها يف بناء 

إن هذه املؤسسة منبثقة من التقسيم اهليكلي اجلديد للشركة الوطنية لتركيب اآلالت امليكانيكية   

SONACOM 
حتت إشراف وزارة الصناعة الثقيلة مبوجب هذا املرسوم  1983جانفي  01الصادر يف  83 -08مبرسوم رقم 

بيزار وهي  مركزها بسطيف حبي BCRاملؤسسة الوطنية (EPE/SPA) اقتصاديةقسمت إىل مؤسسات عمومية 

دج ، وتتكون من أربع وحدات إنتاجية وأربع  196.000.000.00بـــــ  اهلاشركة مسامهة يقدر رأمس

  :ا يلي وحدات جتارية موزعة جغرافيا كم

 . (BVA)) سطيف (وحدة إنتاج اللوالب والصنابري بعني الكبرية  .1

 . (BVO)) غليزان (وحدة إنتاج اللوالب والصنابري بوادي أرهيو  .2

 . (BVC)) تيبازة (وحدة إنتاج اللوالب والصنابري بالشراقة  .3

 . (UCP)) بومرداس (وحدة إنتاج السكاكني لوالية  .4

  :أما الوحدات التجارية    

 . (UCE)الوحدة التجارية للشرق والية سطيف  .1

 . (UCB)الوحدة التجارية بوالية بومرداس  .2

 . (UVB)الوحدة التجارية للغرب بوادي أرهيو  .3
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 . (UCC)املركز التجاري بربج منايل  .4

أما ما خيص الوحدات املذكورة فقد نشأت حديثا وهذا بعد الفصل بني عملية اإلنتاج وعملية التسويق ،    

  .ولعل هلذا الفصل أمهية بالغة يف تسيري وحتقيق األهداف املسطرة 

  :يف الصفحة املوالية   BCRوهذا ما سيوضحه اهليكل التنظيمي للمؤسسة األم   
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  :(ENBCR) اهليكل التنظيمي لــــ:)01(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 الوحدة اإلنتاجية
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 الوحدة التجارية

CCB 

 الوحدة اإلنتاجية 
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 الوحدة اإلنتاجية 

UCC 

 الشراقة برج منايل

 املديرية العامة

 عني الكبرية وادي أرهيو

الوحدة 
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  :(BVO)تنظيم نشاط الوحدة اإلنتاجية :املطلب الثاين 

يف سبيل ترقية وتطوير قطاع صناعات اللوالب والصنابري والرباغي ، قامت الدولة اجلزائرية بتطبيق عقد هذا     

فتم طبقا هلذا العقد تويل  ،1975وذلك سنة  (BUM)املشروع وهذا بني شركة سوناكوم والشركة األملانية 

 (IPO)الشركة األملانية بناء وحدة وادي أرهيو بوالية غليزان ، ومت جتهيزها من قبل الشركة السويسرية 

  .الطرف الثالث يف العقد 

بوادي أرهيو املتواجدة على مستوى الغرب اجلزائري ، تقع على  (BVO)إن وحدة : املوقع اجلغرايف  -1

  .كلم 46الرابط بني اجلزائر العاصمة ووهران ، وتبعد عن والية غليزان حبوايل  04الطريق الوطين رقم 

  :إن هذه الوحدة جتمع بني خطني إنتاجيني :  (BVO)نشاط وحدة  -2

 .خط إنتاج اللوالب  .1

 .خط إنتاج الصنابري  .2

  :طاقتها اإلنتاجية تتمثل فيما يلي  BVAوبالتايل فهي تنشط متاما كوحدة 

 ).الرباغي ، األسطوانات والصاموالت ( طن سنويا من اللوالب اليت متثل  400 -

ممزج محام ، دوش ، ممزج متعدد اخلدمات ، صنابري ( الصنابري ، الوحدة املتخصصة يف صناعة الصنابري  -

 ) .املطبخ 

ذ وهناك أعوان تنفي 221عون حتكم و 16إطار و 34عامل مقسمني على عدة فروع منهم  450تضم حوايل     

  .متربص  34عاملني مؤقتني و

  .الوحدة اإلنتاجية: الوحدة: خصائص الوحدة

  .إنتاج اللوالب والصنابري: النشاط                   
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  .السنة صنابري / طن  3000: السعة النظرية اإلنتاجية 

  .  السنة لوالب / طن 10000                           

  .السنة صنابري /طن  2400: السعة التطبيقية اإلنتاجية 

  .السنة لوالب / طن  900                            

  :  (BVO)اهليكل التنظيمي لوحدة  -3

إن تنظيم املؤسسة يعد الركيزة األساسية للتعبري عن حجمها وطبيعة النشاط الذي متارسه ، وأمهية الدور     

اخلطط التنظيمية بشكل سليم ، وتوزيع خمتلف املهام مبختلف الكيفيات  وبالتايل وضع الذي تلعبه كمؤسسة ،

، مما يسهل عملية   (BVO)املالئمة لتوضيح العالقات التنظيمية وتسلسل املسؤولية بني خمتلف مصاحل الوحدة 

املراقبة ، وهنا يعود دور املراجع أو املراقب يف كشف النقاط لتحديد قوة اهليكل يف تنظيم الوحدة ، ومن هنا 

نستخلص أن للتنظيم دور فعال يف حياة املؤسسة وتسيريها وهذا ما قامت به وحدة وادي أرهيو إلنتاج 

إهتمامها البالغ يف وضع هيكل تنظيمي حمكم يوضح خمتلف  اللوالب والصنابري عند بداية نشاطها ، فقد ركزت

التقسيمات للمهام بني املصاحل املتواجدة حىت تتمكن من القيام بنشاطها على أحسن حال ، وسوف نرى فيما 

  .يلي هيكلها يف الصفحة املوالية 
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  .(BVO)اهليكل التنظيمي لوحدة وادي أرهيو ):02(الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والطرقمصلحة الدراسة  مصلحة التوثيق واألرشيف  

 دائرة التقنية

 مصلحة وسائل اإلنتاج مصلحة التنظيم واإلعالم اآليل

 خط الصنابري

 خط اللوالب

 مصلحة األمن
 مصلحة دار الصيانة 

 مصلحة الصيانة الكهربائية 

 مصلحة الصيانة امليكانيكية

 دائرة الصيانة
 مصلحة الشراء

 مديرية الوحدة

 مصلحة اإلدارة العامة

 مصلحة تسيري املستخدمني

 التسيري التنبئي للمستخدمني

 مصلحة احملاسبة املالية

 دائرة اإلدارة املالية

 مصلحة املراقبة

 مصلحة احملاسبة التحليلية

الربجمة والعملياتمصلحة   
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  : (BVO)مصاحل الوحدة عرض مفصل عرب -3

هذه اهليئة هي اليت ترأس كل اهليئات األخرى للوحدة ، ويعمل على حتقيق األهداف املسطرة :املديرية  - 3-1

  ) .بن دمحان ( بالتعاون مع خمتلف املصاحل املرتبطة ا ، يرأسها املدير 

  :السيد زواوي حممد ، تضمن تأمني كل اموعة ، وتتكون من فرعني  يرأسها: مصلحة األمن  - 3-2

  :ومن مهامه / يعمل مبساعدة طب العمل :فرع الوقاية *

  .أخذ بعني اإلعتبار حوادث العمل واألمراض املهنية ألجل فحصها  -

  .إجراء الترتيبات الضرورية لتجنب خماطر حوادث العمل  -

  .مناصب العمل بالقيام بإحصائيات حول حوادث العمل لتحديد املناصب اخلطرية دراسة  -

  :فرع الشغل *

  .احلراسة ليال وارا  -

  .العمل يف حالة احلوادث والكوارث  -

  .هناك عدة سجالت على مستوى منصب العمل  -

  .تسجيل حتركات األشخاص  -

  .تسجيل خروج املنتجات النهائية -

يرأسها بومشاين عمر ، يف متناول هذه اهليئة مجيع الوثائق للسماح :مصلحة التوثيق واألرشيف  - 3-3

لألشخاص بتحسني مستواهم املعريف باإلطالع على خمتلف الوثائق واإلستفادة من املعلومات املتواجدة فيها ، 

  :والوثائق اليت تستحوذ عليها املصلحة هي 

 .نعيها ملفات اآلال املمنوحة من طرف صا -
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 .جمالت تقنية وعلمية  -

 .طابع تقين وعلمي وإقتصادي  كتب ذات -

 .إخل...اجلرائد الرمسية  -

يرأسها سي العريب خمتار ، مهامها متمثلة يف وضع اإلعالم يف مكانه ، خلق وتعديل :مصلحة التنظيم  - 3-4

  .بوثائق العمل املطبوعات الضرورية للتسيري ، تلبية حاجيات اهليئات األخرى فيما يتعلق 

للمسؤولية ) سابقا(يرأسها مهندس يف اإلعالم الآليل ، وتضم مهندس فقط وهو مهين :اإلعالم اآليل  - 3-5

  :على شبكة اإلعالم اآليل اليت حتضر املؤسسة على إقامتها ، ومن مهامه 

، خراطيش ،املطبوعات ، شراء األسطوانات : تتضمن الربط بني املصاحل اهزة باحلاسبات اإللكترونية ، مثال  -

 .إخل ...

 .تعترب كرابطة بني الوحدة واملديرية العامة عندما يتعلق األمر باإلعالم اآليل  -

  .تترأسها اآلنسة عبد الصادوق ، وتعترب اهليئة املركزة للنشاط :مصلحة الربجمة ومراقبة العمليات  - 3-6

 .الضرورية يف شكل جداول للدراسة واألشغال جيب أن تستلم من مجيع املصاحل والدوائر املعلومات  -

 .تقوم بتحضري اجلدول الرياضي العام ، أي اإلمجايل ، وتبعث به إىل مدير الوحدة  -

  :وتسري بني الرقابتني 

  .أو مراقبة الدخول ، أي املراقبة النوعية والكمية لكل السلع اليت مت إستقباهلا :مراقبة اإلستقبال -أ

  : مراقبة اإلنتاج  - ب

 .مراقبة الصنابري  .1

 .مراقبة اللوالب  .2
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  .املرافبة الكيميائية  -أ

  .املراقبة الفيزيائية وامليكانيكية  - ب

  : اليةمصلحة احملاسبة امل - 3-7

حيث أا ترتكز  وهو نظام يهتم مبعاجلة املعلومات املتعلقة باملبادالت التجارية مع داخل وخارج املؤسسة ،    

على وثيقتني هامتني مها ميزان املراجعة الذي يبني الوضعية املالية للمؤسسة مع حميطها اخلارجي من زبائن 

وموردين ،وجدول حسابات النتائج وهي وثيقة يلخص فيها مجيع املنتوجات ومصاريف املؤسسة ، والفرق 

  .ميثل النتيجة الصافية للتموين 

احملاسبة ، حيث جند كل العمليات اليت تتم يف الدوائر األخرى واملصاحل ، تعرب على  وهكذا تكون عملية    

  .هذه املصلحة ، حيث يتم تسجيلها وكتابتها يف مجيع الوثائق احملاسبية 

  :وتنقسم هذه الوحدة أو املصلحة إىل فرعني مها    

ية ومتابعة سري العمليات ومراقبة سري املوظفني ، يتمثل عمل هذا الفرع يف مراقبة امليزان: فرع احملاسبة املالية.أ 

  :وتضم ملفات الدفع أي تسديد العمليات ، والوثلئق هي 

الفاتورة ، طلبية اللغة ، يراقب هذا امللف ويقوم بالدفع املايل ، كما يقوم باملراقبة الشهرية بني  .1

ديرية العامة بسطيف ، وهذا كي تصرح الوحدات والبنك ، ويبعث كذلك احلالة املالية للوحدة أسبوعيا إىل امل

هلا مبداخيل ومصاريف الوحدة خالل األسبوع ، وزيادة على هذا يتكفل بدفع مصاريف وأجور العمال 

 .واملهمات 

  :ويوجد يف هذا الفرع ثالث مكاتب ، ومن مهامها ما يلي 

 .التنسيق ومراقبة العمل  .2
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  T2    ،وآخر للفوائد  T1مراقبة العمل وتسجيل املصاريف يف سجل خمصص باملصاريف   .3

 .تسجيل دخول الفوائد  .4

دج ملصاريف  3500مسك اليومية الفرعية للصندوق ألنه يتم الدفع نقدا عندما يكون املبلغ أقل من  .5

 .دج  4500و

داخل املؤسسة ، وله العلم بكل هذه  تتمركز كل العمليات اليت جتري سواء:فرع احملاسبة املركزية  - ب

  .العمليات فيقوم بعمليات الفحص واملراقبة النهائية 

رئيس الفرع وحماسبني ، حيث يعمل هذا الفرع على تقييد كل العمليات : يوجد ذا الفرع ثالثة موظفني    

  .ليوميات الفرعية احملاسبية اليت حتدث يف الوحدة ككل ، سواء عمليات داخلية أو خارجية ، ويعمل با

 :تقسم األعمال *

بدقة ، كما يعمل على تنظيم وتسيري وإحكام وتسيري  عمله يتمثل يف املراقبة ومتابة العمليات: رئيس الفرع 

  .األدوار

التسجيالت والتقييدات احلاسبية للعمليات اليت تتم بني الوحدات األربع للمؤسسة األم :حماسب مابني الوحدات

مت بني وحدة اإلنتاج ووحدة التسويق أو نقل السلع أو مواد أولية أو قطع غيار من وحدة ، مثال ذلك ما 

  ).17/حـ(لتزويد وحدة أخرى ، ورقم احلساب الرئيسي الذي يسجل به العمليات هو 

يعمل على تقييد كل ما هو مشتري ، سواء كان حمليا أو مستوردا من اخلارج وله إتصاال :حماسب املشتريات 

،حـ  38/حـ(حماسب اإلسترياد كون معظم املشتريات من اخلارج ، ويعمل حبسابني رئيسيني هنا معدائما 

/53 (  
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مسؤوليته منحصرة عن السجالت احملاسبية اخلاصة بدخول وخروج األموال من اخلزينة ، وله : حماسب املالية

  .إتصال دائم مع ممول وعون اخلزينة 

اليوميات الفرعية املختلفة يف اليومية العامة أي املركزية اليت يديرها رئيس الفرع ، ويف آلخر  جتمع اليوميات    

كل ثالثة أشهر يوضع ميزان املراجعة اخلاص بكل حماسب للمراقبة ، أما فيما خيص حماسب املالية أي يومية 

  .سجل لديه البنك فيجري مقارنة بني كشف البنك الذي يرد يف اية كل شهر مع ما هو م

  :امللف الذي يرد إىل الفرع والذي يتم على أساسه التسجيل احملاسيب هو مايلي      

  .طلب التسديد  –إذن دخول البضاعة  –إذن طلب  –فاتورة 

  :مصلحة احملاسبة التحليلية  - 3-8

  :تم هذه املصلحة بتحديد مثن املردود ، وتنقسم إىل قسمني مها    

  .حماسبة التكاليف  –احملاسبة املالية 

له مسؤولية تسيري املخازن كما يهتم هذا الفرع حبسابات اإلستهالكات للبضائع ، :فرع احملاسبة املادية -أ

إىل  30/من ح(باإلضافة إىل احلسابات ) 30/،حـ 60/حـ(احلسابات اليت يكثر التعامل ا يف هذا الفرع هي 

  .أي دخول البضاعة ) 38/ح

وفرع حماسبة التكاليف يف آن واحد ويهتم هذا  املاليةمن مهامهم اإلدالء باملعلومات إىل مصلحة احملاسبة    

املديرية العامة "، وهذا بالتعامل مع  62/وخاصة حساب حـ) 68/،حـ 63/،حـ 62/حـ(الفرع حبسابات 

  ".بسطيف 

تبعا لقوائم اإلدخارات واإلخراجات القيام بالتسجيالت احملاسبية بكل حساب والعمليات القيدية   

  .ويتم إعدادها شهريا  ( FICHE D’INVENTAIRE)واملخزونات ، وذلك بإستعماهلم لبطاقات اجلرد 
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هذه املصاريف تكون مرتفعة يف حالة ) إخل ... اإلتاوات ، النقل ، اجلمركة ، اإلستالم (مجع املصاريف    

مصاريف  –بعد املسافة : ة وذلك بالنظر إىل عدة عوامل منها يف املشتريات احمللي اإلسترياد ، عكس ذلك

  .اجلمركة

، التكاليف تنسب إىل ) 61/، حـ 60/حـ(يركز هذا الفرع على حسابني مها : فرع حماسبة التكاليف  –ب 

  ).بإسم اإلستهالك (مركز اإلستهالك 

  :من مهامها ) بإسم الطلبية أو رقمها ( وكذلك املواد تستهلك وتنسب إىل طلبية      

 ).2/حـ(تقييم اإلستثمارات  - 1

 .وهذا بإستعمال بطاقة اجلرد  حساب اإلهتالكات سنويا - 2

مهمته تعد هي األخرية بالنسبة للمنتوج ألا تقوم حبساب سعر التكلفة  : فرع حساب سعر التكلفة - جـ 

حيث أنه تنصب هذه التكاليف مع خمتلف ) 68/إىل حـ 61/حـ(وذلك بعد مجع خمتلف التكاليف من 

  ، والغرض من كل هذا العمل هو حتديد السعر األويل لكل منتوج ) ورشات أو إدارة ( القطاعات يف الوحدة 

ما يف إتصاالت واسعة مع خمتلف الدوائر للتنبؤ بكل زيادة أو نقصان يف التكاليف ، ومن بني هذه هو دائ   

بإعتباره مصاريف تدخل يف  63/الدوائر دائرة املوارد البشرية اليت متدها بأجور العمال اليت تدخل ضمن حـ

  .حساب سعر التكلفة 

ر يقوم به هذا الفرع واملتمثل يف حساب إهتالك باإلضافة إىل حساب سعر تكلفة املنتوج هناك عمل آخ   

اإلستثمارات أي أنه يف حالة شراء أي إستثمار يتوىل تسجيله وذلك بعد دخوله والقيام بعملية ختزينه وتسجيله 

، مث  24/ ، لكن عند خروجه من املخزن ليباشر يف العمل ، يف هذه احلالة يسجل ضمن حـ 28/ضمن حـ

تتضمن إسم ونوع ) بطاقة اإلهتالكات ( قوم بإعداد هلذا اإلستثمار بطاقة تسمى تأيت مهمة رئيس الفرع ي
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ورقم وتاريخ شرائه كما تتضمن جدول اإلهتالكات والذي حيتوي على السنوات ، املعدل ، القسط السنوي 

  .إخل ... 

وذلك بعد مروره بلجنة بعد إهتالك اإلستثمار ائيا مينح له قيمة حقيقية جديدة وتبدأ بإهتالكه من جديد     

  .معاينة االهتالكات من عدة وثائق ، منها فاتورة الشراء ، إذن دخول املخزون ، بطاقة اإلهتالك 

  .ظيمي ملصلحة احملاسبة التحليليةاهليكل التن):03(الشكل 

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مصلحة احملاسب 

 التحليلية

فرع حماسبة 

 التكاليف

فرع حماسبة 

 املواد

مكتب تسيري 

 اإلستثمار

مكتب حساب 

 تكلفة املنتوج

مسري املخزن 

56/58 رقم  

مسرياملخازن 

رقم 

11/12/13 / 
15/21/34  

 مسري املخازن

رقم 

14/41/41.  
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تعترب من بني املؤسسات اجلزائرية القليلة اليت تستخدم احملاسبة التحليلية وهذا له دور يف   BCRاملؤسسة إن 

أي أن املؤسسة عندما تريد إنتاج الصنابري أو اللوالب فهي تقوم بدراسة تكاليف .دراسة التكاليف وحتليلها

مثلما  تم بدراسة اإلستثمارات املواد األولية ودراسة املخزون ودراسة الطلبيات اليت تقدم من زبائنها، كما

وشركة سوناطراك حيث أا ستشتري منها الرباغي لصنع األعمدة  ORSIMحصل مؤخرا عقد إتفاقية بني 

 الكهربائية وهذا أمر جيد بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية حبيث يساهم يف تطوير اإلستثمارات

  .العامة املتبعةالتحديات اليت تواجهها املؤسسة والسياسة :املطلب الثالث

ثارها على مستقبل بدراسة نتائج الثالثي األول كانت ختوفات و املتعلقة بتطبيق التعريفة اجلمركية اجلديدة و آ
 .بتت صحتها و تفاقمت حيث ث, املؤسسة 

حيث أنّ املنتجات شهدت اخنفاضا و الواردات جد مكلفة و بروز ظاهرة التزييف ألنّ املستوردين أصبحوا    
ون منتجات مماثلة ملنتجات ب س ر يسوق B. C. R . يبيعوا حتت عالمة املؤسسة مستغلني مسعتها و صورا  

و تدعمها باملراقبة عند , لذا شرعت املؤسسة يف اإلجراءات القانونية و القضائية بغية التصدي هلذه التصرفات 
.دخول السلع التراب الوطن   

  :ـ السياسة العامة للمؤسسة 1
ينبغي أن تكون السياسة العامة للمؤسسة مصدر إهلام و عمل لكافـة أعضـاء املؤسسـة ، وذلـك حـىت      
تتمكن من التصدي إىل اخلطر أو باألحرى انعدام األمن الذي ميثـل السـوق حيـث أن احلصـول علـى      

      املكانة األوىل يف السوق أو حىت مكانة فقـط مل يعـد وضـعية مكتسـبة بواسـطة جمـرد قـرار إداري           
، بل أصبح نتيجة العمل املتواصـل و املـنظم لرجـال جـديني يبحثـون باسـتمرار عـن        ) االحتكار ( 

حتسني الكيفية و االستعمال األمثل للوسائط وعلـى اسـتقرار للجعـل مـن الزبـون يف نفـس الوقـت        
نـا  شغلهم الشاغل و رهان ينبغي رحبه كل يوم ويف ايـة األمـر ال ينبغـي أبـدا  نسـيان بـأن أجور      

  " . يسددها الزبائن 
  : وانطالقا من هذا الواقع فإنه ينبغي على كل عضو يف املؤسسة تركيز اهتمامه على العناصر التالية 
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رجال املؤسسة  *االستماع إىل الزبون              * السوق                  *             
البحث و النمو*           اإلبالغ و اإلخبار      * النوعية الشاملة           *    

  . تكنولوجيا و  خربة أهلية :  وسائل املؤسسة  -.  الزبون أساس الوجود :   فلسفة املؤسسة  -
 .هي الثقة وفحص سري اجلودة  : القصية  -. نوعية جديدة بأسعار جيدة :  غاية املؤسسة  -
 .  هو الربح  :هدفها  -  ) .متطلباته ، احتياجاته ، وإرضائه ( هو الزبون :    اهلدف املقصود  -

بالرغم من كل اإلختالفات واألزمة اإلقتصادية اليت عرفتها السوق اجلزائرية،واليت أدت إىل حل العديد من 
اإلقتصاد،وذلك ؤسسة متكنت من إثبات وجودها يف املاملؤسسات العمومية بسبب إخنفاض قيمة الدينار،فإن 

من خالل جتديد معظم جتهيزات اإلنتاج بغرض رفع اإلنتاجية،التكوين الدائم لإلطارات سواء داخل الوطن أو 
خارجه باإلضافة إىل اإلستثمار يف جمال اإلعالم اآليل على مستوى كل وحدة،بغرض تسيريها وفق األوضاع 

على املعلومات الضرورية يف وقت قصري وبدقة الراهنة إلقتصاد السوق،الشيئ الذي مسح بتسهيل احلصول 
حتصلت املؤسسة األم على شهادة . ر عملية حتقيق األهداف اليت تصبو إليها املؤسسةيسيمتناهية، وهو ما

 املطابقة وفق معايري
ألن منتجاا ذات .من طرف إدارة اجلمعية الفرنسية إلدارة اجلودة 1999للجودة العاملية يف نوفمرب  ISO 9000 

    .جودة عالية وملا نتحدث عن املعدات املرتلية مثل األواين والصنابري فهي صحية

  تصنيف التكاليف وتطبيق تقنية الربجمة اخلطية لتخفيضها :الثايناملبحث 

  .BCRتصنيف تكاليف وحدة إنتاج اللوالب والسكاكني والصنابري  :األولاملطلب 

  :إمكانيات اإلنتاج يف الوحدة  -1

  :اإلمكانيات النظرية لإلنتاج  -أ

  :برمج إلنتاج هذه الوحدة كل من 

 :طن سنويا من بينها  4500اللوالب 

  .طن سنويا  1200الرباغي 
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  .طن سنويا  52العداد املائي 

  :اإلمكانيات احلقيقية لإلنتاج  - ب

 .طن سنويا  3600اللوالب والرباغي  -1

 .سنوياطن  960الصنابري  -2

  :املنتوجات  -جـ 

  : مجلة الرباغي واللولب 

 vis à métauxبراغي للمعادن     -

  vis métriquesبراغي مترية -

 vis à boisبراغي للخشب -

 vis à tôle براغي للصفائح -

 écrousصوامل -

 rondellesحلقات -

 :مجلة الصنابري 

1-Mélangeur  monatrou de lavabo . 
2-Mélangeur bain douche. 
3-Mélangeur multi utilisation. 
4-Robinet (1/4 de four / de chasse /réglage /cuisine /lavabo /puisage). 

:مجلة امللحقات   

1-Corps de compteur d’eau. 

2-Douilles et Ecrous. 

3-Déverses pièces de décollage robinetterie. 
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4-Déverses pièces de décollage boulonnerie. 

5-Bruts de pressage a chaud. 

  

  :جتهيزات الوحدة  –د 

.جتهيز جلملة اللوالب 125 -1  

.جتهيز جلملة الصنابري 110 -2  

.مشتركجتهيز  50 -3  

.مركز للطاقة 01 -4  

.حمطة لتصفية املياه  01 -5  

.حمطة بيولوجيا ملعاجلة املياه 01 -6  

.ورشة جتارة 01 -7  

:القوة العاملة - و  

.إطارات -1  

.ومتحكمنيتقنيني  -2  

.منفذين -3  

:االستثمارات - ه  

.مليون دج 1915البنايات  -1  

.مليون دج 759جتهيزات  -2  

.مليون دج  309ثمارات أخرى تإس -3  
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:واردات الوحدة  -م  

.أملانياسلك فوالذ ألجل اللوالب مستورد من  :أوليةمادة  -1  

.لصناعة الصنابري مستورد من أملانيا وإيطاليا عبارة عن خليط من النحاس والزنك: مادة كيميائية -2  

.طع الغيارمواد تركيب ق -3  

.قطع غيار اآلالت  -4  

.بعض األجزاء الثانوية لتركيب الصنابري -5  

:صادرات الوحدة - س  

:لكل من اخلارجيتصدر الوحدة اللوالب والرباغي والصنابري على املستوى   

.إسبانيا -1  

.أملانيا -2  

.ليبيا -2  

.عمان -3  

  .ولديها عدة صفقات وعقود مع بعض املستثمرين اخلواص على املستويني الداخلي واخلارجي   

  :(BVO)عملية اإلنتاج بوحدة :املطلب الثاين 

  .اللوالب والصنابري الصحية وصنابري املدفئات والغاز: تنقسم إىل ثالثة أقسام  (BVO)عملية اإلنتاج بوحدة    

  :كما يلي  تنظم العملية اإلنتاجية

  .ختتص بعملية التصنيع مبا فيها الصهر ، املعاجلة ، وتركيب املنتجات :أقسام رئيسية -1
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ختتص بعملية تصنيع املعدات واألدوات وقطع الغيار وكذلك الصيانة الالزمة لسري عملية :أقسام مساعدة  -2

  .اإلنتاج 

  .والتحليل فيما خيص متوين العمليات اإلنتاجية متثل عملية النقل بني الورشات املراقبة :أقسام خدمية -3

  :دائرة اإلنتاج  -1

  .دائرة إنتاج الصنابري  –دائرة إنتاج اللوالب : تنقسم هذه الدائرة حسب منتوجات الوحدة إىل دائرتني     

  :دائرة إنتاج اللوالب  - 1-1

  :وهي بدورها منظمة كاآليت     

  :مصلحة اإلعداد -أ

إىل برنامج إحتياجات رئيسية من أجل جتهيزات اإلنتاج وفيه  املصلحة بترمجة برنامج اإلنتاجتقوم هذه      

يتخصص الربنامج أكثر منه يف السابق ، حيث يعتمد ختصيص كل املراحل واملنتوجات اليت حيتاجها مبا فيها 

  .نوع املنتوج ، اآللة ، العتاد املستعمل 

الربنامج إلمكانياا من العتاد وخمزون املادة األولية وحجم إستخدام  تنتهي مهمة هذه املصلحة عن موافقة   

  .اآلالت ونوعها واليد العاملة املطلوبة

  :ورشة الرباغي  - ب

التصنيع ،قسم املعاجلة : وهي املختصة يف حتقيق الربنامج اإلنتاجي ، وتتكون من قطاع الرباغي ويضم     

  .والتغليف

  :وتضم : ورشة اللوالب واحللقات  -جـ 

 .خيص يئة ومعاجلة املادة األولية : قطاع اللوالب  .1
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 .معاجلة وتصنيع اللوالب واحللقات : لب واحللقاتاقطاع اللو .2

 .قطاع الرباغي كبرية احلجم  .3

  :وتضم مايلي :دائرة إنتاج الصنابري - 1-1

  : مصلحة اإلعداد -أ

تقوم هذه املصلحة بترمجة إنتاج الوحدة املقدر إىل برنامج إحتياجات رئيسية لعملية اإلنتاج وفيه يتخصص     

الربنامج أكثر منه يف السابق حبيث يعتمد ختصيص مراحل اإلنتاج لكل ورشة ، مث لكل قسم حىت اية عملية 

  .اإلنتاج 

مكانياا من إستخدام جتهيزات عملية اإلنتاج ، إحتياجاا تنتهي مهمة هذه املصلحة عند مالئمة الربنامج إل    

  .من املواد 

  :تضم مايلي :ورشة التصنيع  - ب

 .من أجل معاجلة وحتويل شكل املادة األولية : قسم الضغط .1

 ).منتوج نصف مصنع ( من أجل تصنيع إحتياجات املنتوج : قسم التصنيع .2

  :ورشة اإلنتهاء والتركيب  -جـ 

  :تضم جمموعة عمال يقومون بتركيب الصنابري ،وتضم األقسام التالية        

 .من أجل إعطاء الشكل النهائي للمنتوج ، مسحه وتلحيمه : قسم النسخ والتلحيم  .1

 ). CROMAGEالتلميع عن طريق ( وذلك من أجل التلميع : قسم معاجلة السطح .2

 .تركيب أجزاء الصنابري : قسم التركيب  .3

  :اإلنتاج داخل الوحدة تكاليف  -2
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  : تكاليف الصيانة  - 2-1

هي املسؤولة عن ضمان وتواصل عملية اإلنتاج وذلك بصيانة التجهيزات وصناعة قطع  إن دائرة الصيانة    

  .الغيار الضرورية 

هي ومصلحة للصيانة امليكانيكية و) إستقبال الطلبات ، إحتياجات الدائرة اإلنتاجية (وتضم املكتب التقين    

املسؤولة عن صيانة الآلالت وتصنيع قطع الغيار حسب برنامج املكتب التقين ومصلحة للصيانة الكهربائية ، 

  .لكهرباء وأجهزة الطاقة والسوائل والسوائل وهي املسؤولة عن صيانة ا وأخريا مصلحة الطاقة

  .دج 8.224.496.90وتكاليفها تقدربـــ  

  :تكاليف الدائرة التقنية  - 2-2

وهي املسؤولة عن متوين دائرة اإلنتاج باملعدات الالزمة لعملية اإلنتاج وذلك بإستقبال برنامج إحتياجات    

  .الدائرة اإلنتاجية 

وتضم مصلحة للدراسات وهي مسؤولة عن حتديد الشكل الفيزيائي للمنتوج أو القطع لتحديد املعدات   

  .الالزمة إلنتاجها 

حتديد منهجية تصنيع تلك املعدات يف شكل برنامج وورشة لتصنيع األدوات املسؤولة عن :ومصلحة املناهج   

  .حتقيق الربنامج املسطر من قبل مصلحة املناهج

  .دج  26.668.408.80:وتكاليفها تقدر بــــ  

  :تكاليف اإلدارة واملالية  - 2-3

أجور " دارة املستخدمني ومصلحة للوسائل العامة ، وأخريا مصلحة إل العامة،وتضم مصلحة للمحاسبة       

  دج  90.530.704.70: ، وتكاليفها تقدر بـــــ "العمال 
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  .التكاليفحتليل  :الثالثاملطلب 

  .حتليل التكاليف :  )01(اجلدول 

 السنوات                     
  البيان

  

2013 2014                    2015 

 النسب املبلغ النسب املبلغ النسب املبلغ

  6.57  52103754.84  4.04  3260737.15  2.08  12705164.03  .بضائع مستهلكة 60

  40.3  319438046.62  38.39  310360038.6  45.51  278324735.46  .مواد أولية مستهلكة 61

  1.35  10723803.88  1.92  15587548.90  2.42  14783732.67  .خدمات 62

  14.74  116854581.54  13.70  110889656.89  22.28  136277704.70  .املستخدمنيمصاريف  63

  0.54  9297056.44  0.48  3943766.36  0.67  4094835.37  .ضرائب ورسوم 64

  10.07  79796496.83  9.88  79992838.55  17.27  105622834.32  .مصاريف مالية 65

  0.23  1864043.71  0.26  2122739.40  0.34  2089728.54  .مصاريف خمتلفة 66

  6.15  84775454.5  7.56  61178233.69  9.43  57650412.19  .خمصصات اإلهتالك  68

  79.12  633853237.8  76.23  616765559.6  77.41  611549147.28  .جمموع تكاليف االستغالل

  20.88  165473030.02  23.77  192368634.63  22.59  178498990.35  .تكاليف خارج االستغالل 69

  %100  799326268.02  % 100  809134194.3 %100 790048137.94  .جمموع التكاليف الكلية

  

  .18/04/2006بتاريخ  BCR 2013 -2014-2015امليزانية احملاسبية لــــــــــــ ): 01(جدول : املصدر

تكاليف بشكل عام التكاليف الكلية تزايدت من سنة ألخرى وأكرب نسبة من جمموع التكاليف تتمثل يف    

، عقود العمل املؤقتة ،  63/حــ(اإلستغالل اليت تزايدت هي األخرى بسبب التزايد املستمر للكتلة األجرية 

  ).التعيينات الكثرية ، مصاريف املطعم 
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اليت كلفت املؤسسة مصاريف كبرية ، أما احلسابات  61/باإلضافة إىل القيم الكبرية لــــ حــ  

  .ات كبرية فلم يطرأ عليها تغري األخرى

فهي متثل نسبة ال يستهان ا نتيجة فرق قيمة الدينار ، فإخنفاض الدينار تسبب  69/خيص حـ أما فيما  

للوحدة سنويا خسائر مالية ، ألن الواردات أكرب من الصادرات ، حيث إخنفاض قيمة الدينار يكون له نتائج 

تنخفض ، ولكن  حسنة إذا تعلق األمر على مستوى املؤسسة ألن أسعار املنتوج املراد تصديره بالعملة الصعبة

  .إذا تعلق األمر باإلسترياد فالنتائج تكون سيئة ألن أسعار التموين املقدرة بالعملة الوطنية تأخذ يف اإلرتفاع 

  :امليزانية التقديرية ملستلزمات برنامج اإلنتاج  -1

  .2005ميزانية اإلنتاج لسنة  - 1-1

  .2005ميزانية اإلنتاج لسنة : )02(اجلدول 

 %  اإلحنراف  التقديري  احلقيقي   
  8.29   -183  2208  2025  )طن(اللوالب 

  5.96  25.1  421.18  446.28  )طن (الصنابري 

-157.9  2629.18  2471.28  .اإلنتاج الكلي   6.01  

 .  Les raport des activités mensuelles  ):  02(جدول:املصدر
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  :التحليل 

من خالل النسب املئوية املبينة يف اجلدول أعاله نالحظ أن اإلنتاج احلقيقي ملنتوج اللوالب كان أقل من 

، والسبب يعود إىل قلة الطلب على هذا النوع  % 5وهي نسبة مهمة ألا أكرب من  % 8.29التقديري وبنسبة 

يف سوق اللوالب تبقى أساسا خاضعة لقدرا على  BCRيف حني أن حمافظة وتدعيم مكانة   من املنتوجات ،

مرونة أكثر ، وخصوصا بفضل جتميع التجهيزات يف موقع واحد كما هو  اجتاهإعادة تنظيم أداة اإلنتاج يف 

  .مقرر لديها يف احملور اإلستراتيجي للتخصص 

ممكن إمهاهلا ، كما أا وهي نسبة  % 5.96أما إنتاج الصنابري احلقيقي كان أكرب من التقديري وبنسبة    

مالئمة بالنسبة للمؤسسة ، وهذا راجع إىل زيادة وترية اإلنتاج لكي تليب الطلبيات وحتافظ على مسعتها يف 

  .سوق الصنابري
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  :دراسة املواد األولية املستعملة يف اإلنتاج  -2

  . امليزانية التقديرية للمواد األولية): 03(اجلدول 

  القيمة  الكمية  البيان
 %            اإلحنراف     احلقيقي      التقديري    %            اإلحنراف  التقديري  احلقيقي  املستعملةاملواد األولية 
  17.96   170447.56       94923    77875.44  8.30    -240  2892  2652  ).طن (خط اللوالب 

    19.92            71639  359682  431321  ).كلغ (خط الصنابري 
    

8556789854956935 30610963   55.70  

  .  Le raport des activités mensuelles : (03)اجلدول : املصدر 

  :مصاريف اإلنتاج املباشرة  -أ

  ) .359 -349(بلغت عدد ساعات العمل يف ورشيت اللوالب     

  .دج للساعة الواحدة  23.4ساعة بسعر  43.9إستهلك  A 475:قسم 

  .دج للساعة الواحدة  293.8ساعة بسعر  43.76إستهلك  A 485:قسم 

  .دج للساعة الواحدة  23.4ساعة بسعر  164.92إستهلك  D470:قسم 

  .دج للساعة الواحدة  4825.00ساعة بسعر  63.20إستهلك  A 485:قسم 

  .الواحدة دج للساعة  795.4ساعة بسعر  10.80إستهلك  C 470:قسم 

  :أما مصاريف اإلنتاج غري املباشرة كانت كالتايل     

  .دج للساعة الواحدة  110.6ساعة بسعر  43.9إستهلك  A 475:قسم 

  .دج للساعة الواحدة 6127.76ساعة بسعر  43.76إستهلك  A 485:قسم 

  .دج للساعة الواحدة  158.84ساعة بسعر  164.92إستهلك  D 470:قسم 

  .دج للساعة الواحدة  1615.04ساعة بسعر  43.9إستهلك  A 485:قسم 
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  .دج للساعة الواحدة  455.84ساعة بسعر  63.20إستهلك  C 470:قسم 

  .دج للساعة الواحدة  110.60ساعة بسعر  10.80إستهلك  A 490:قسم 

  .دج  161283.42ومصاريف أخرى بلغت    

  .دج قامت املؤسسة ببيعها  1096.44وأعطت عملية اإلنتاج كمية من الفضالت قيمتها 

  . 380Eالقسم : وتضم عدة أقسام من بينها :  459رقم : ورشة الصنابري  –ب 

 .2005من كشوفاا احملاسبية باملعلومات التالية لسنة  (BVO)أعلمتنا وحدة       

  مشتريات املواد األولية: 

  ).كما هو مبني يف اجلدول (دج 482.45بسعر  300.8F 30  Cu Zuكلغ من املادة األولية  01

  إستهالكات املواد األولية: 

  .قطعة  214000دج للكلغ الواحد من أجل إنتاج  341.68كلغ بسعر  246.20إستهلكت الوحدة 

  مصاريف اإلنتاج املباشرة: 

دج للساعة  8.2ساعة بسعر  380E :103.8قسم"  459رقم " بلغ عدد ساعات العمل يف ورشة الصنابري 

  الواحدة 

  املصاريف غري املباشرة: 

دج ،  40926.16دج للساعة الواحدة ، ومصاريف أخرى بلغت قيمتها  526.4ساعة بسعر 380E:103.8قسم 

  .دج10246.12وقيمتها  ونتجت عن عملية اإلنتاج كمية من الفضالت قامت املؤسسة ببيعها
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  ".اللوالب "جدول توزيع األعباء غري املباشرة 

  .توزيع األعباء غري املباشرة):04(اجلدول 

  أقسام رئيسية
  

  أقسام ثانوية

  ورشة إنتاج اللوالب 
  C 470قسم   A 485قسم    D 470قسم  A 485قسم   A  476قسم 

  19.38  260.68    67.64  66.8  4.5  صيانة ميكانيكية

    16.7  224.78  58.32  57.6  3.88  صيانة كهربائية

  13.42  180.68  46.88  46.3  3.12  صيانة مباين

  57.74  676.48  201.5  198.98  13.42  حمطة تصفية

     205.42            2761.66  716.64  707.68    47.72  حمطة طاقة 

  27.38  368.1  95.5  95.72    6.36  تنظيف

            130.24                        1750.56    454.24  461.4  31.6  اإلدارة

  455.84  6127.76  1589.84  1615.04  110.6  اموع

طبيعةوحدة 
  القياس

  ساعة عمل  ساعة عمل  ساعة عمل  ساعة عمل   ساعة عمل

تكلفةوحدة 
  القياس

  
    455.84  6127.76  1589.84  1615.04  دج110.6

  
  2005Activité et chages des section – Exerciceالبيانات من  ):04(جدول :املصدر
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  ".لوالب " املادة األولية املستعملة يف إنتاج تكلفة 

 .سعر املادة األولية للكلغ الواحد ) :05(اجلدول 

  .لیرة1740    .سعراملادة األولية بالعملة الصعبة

  0,038522  .معدل العملة الصعبة

  67,02828  .سعر املادة بالدينار

  0,72  .مصاريف أخرى

  10,16  ٪15مجركة 

  0,20  تأمني

  1,64  .اجلماركمستحقات 

  0,20  نقل

  :اموع
  دج
  عملة صعبة
  مجركة
  :اموع

  
2,04  2,55    

67,74828  84,74   

10,16  12,71   

79,95  100  

  

  Fiche matiér premuére- Exercice 2005البيانات من : )05 (جدول:املصدر 
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  :تكلفة إنتاج اللوالب 

  .تكلفة إنتاج اللوالب : )06(جدول 

  املبلغ  السعر  الكمية  البيان
  1233420.8  160  7708.88 املادة األولية املستهلكة

  املصاريف املباشرة
  A 475:   قسم

 A 485   
 D 470  

  A 485 
C 470 

  
  سا 43.9

  سا43.76
  سا319.76

  سا63.20
  سا10.8

  
23.4  

293.8  
23.4  

4825  
795.4  

  
1027.24  

12856.68  
7482.36  

304940.00  
8590.32  

  املصاريف غري املباشرة
  A  475:قسم

A485  
 470D 

485A 
470C 
490A  

  سا9. 43
  سا43.76

  سا164.92
  سا43.9

  سا63.20
 سا10.80

  
  

  
110.6  

6127.76  
1589.48  
1615.04  

455.84  
110.60  

  
4855.34  

26150.77  
262196.41  
102070.53  

4923.07  
4855.34  

  

  758487.58      مصاريف أخرى

  2973856.44      اموع

  1096.44      الفضالت

  2972760.00  140  21234  تكلفة اإلنتاج

 Fiche cout réel de production 2005البيانات من :) (06جدول :املصدر 
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  ":صنابري" جدول توزيع األعباء غري املباشرة 

  .توزيع األعباء غري املباشرة ) : 07(جدول 

  21.45  صيانة ميكانيكية

  18.56  صيانة كهربائية

  14.92  صيانة مباين

  64.14  حمطة التصفية

  228.1  حمطة الطاقة

  30.4  تنظيف 

  150.4  اإلدارة

  526.4  اموع

  ساعة عمل  طبيعة وحدة القياس
  526.4  تكلفة وحدة القياس

  Activité et charges des section 2005البيانات من  ):07(جدول : املصدر 
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  :املستعملة يف إنتاج الصنابري تكلفة املادة األولية 

 .سعر املادة األولية للكلغ الواحد  ):08:(جدول

  .لیرة إیطالیة 10500  .سعر املادة األولية بالعملة الصعبة

  0,038522  .معدل العملة الصعبة

  404,481  .سعر املادة بالدينار

  4,36  .مصاريف أخرى

  61,33  ٪15مجركة 

  1,22  .تأمني

  9,84  .مستحقات اجلمارك

  1,22  .نقل

  :اموع
  دج
  عملة صعبة
  مجركة

اموع  

  
12,28    2,55٪  

408,841  84,74٪  
61,33  12,71٪  

482,45  100٪  

  

  .Fiche matiére premiére 2005البيانات من  :)08(جدول : املصدر 
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  :تكلفة إنتاج الصنابري

  .تكلفة إنتاج الصنابري): 09(جدول 

  املبلغ  السعر  الكمية  البيان 
  84121.6  341.68  246.20  املادة األولية املستهلكة

  املصاريف املباشرة
380E 

  
  سا103.8

  
8.2  

  
853.48  

  54640.32  526.4  سا103.8  املصاريف غري املباشرة

  23410630.72      مصاريف أخرى

  23550246.10      اموع 

  10246.12      الفضالت

  23540000  140  21234  .تكلفة اإلنتاج 

 Fiche cout réel de production 2005البيانات من  09جدول :املصدر 
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  .(BVO)تطبيق تقنية الربجمة اخلطية على تكاليف وحدة : رابعال طلبامل

كما ذكرناسابقا يف البطاقة الفنية للمؤسسة فإا جتمع خطني إنتاجيني خط إنتاج اللوالب وخط إنتاج    

الصنابري، ولعلمكم وحسب مدير قسم اإلنتاج فإن كل خط ينتج عدد كبري من املنتجات النهائية فخط 

مميزاته اخلاصة  ذه املنتجاتنوع ولكل منتوج من ه 1500منتوج ائي وخط اللوالب حوايل  16الصنابري ينتج 

، حلساب سعر التكلفة لكل هذه املنتجات يلزمنا وقت كبري ومعلومات دقيقة حول خمتلف التكاليف 

ومصاريف هذه املنتجات ومبا أن هذه األخرية تعترب من أسرار املؤسسة فقد كان عملنا التربصي حسب 

اخلطني اإلنتاجيني وكانت تتميز بالعموم وهذا  املعلومات املقدمة لنا وهذه املعلومات كانت ختص كال من

  :راجع إىل األسباب اليت ذكرناها سابقا فحسب الوثائق املقدمة لنا 

عدة منتوجات داخل خطني إنتاجيني ، خط اللوالب وخط الصنابري تكلفة خط اللوالب  (BVO)تنتج وحدة   

 طن من1اللوالب و طن من1ويلزمنا اإلنتاج , دج  7368.26وتكلفة إنتاج خط الصنابري قدرت ب  2375.55

ساعة إلنتاج  300 و ساعة عمل 68، كما يلزمنا  على التوايل طن من املواد األولية 0.96 و 2,2الصنابري

  .ساعة عمل  250000طن من املادة األولية و5000اللوالب والصنابري على التوايل ، كما للمؤسسة 

  :بناء النموذج الرياضي 

عملية بناء وإعداد النموذج الرياضي تقوم بترميز املنتوجات ، إستهالك املستلزمات األساسية اخلاصة لتسهيل    

  .بكل منتوج 

  :املنتوجات  -أ

  :لدينا خطني إنتاجيني مها خط اللوالب وخط الصنابري ترمز (BVO)بالنسبة لوحدة    
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 .X1خط اللوالب  -

 .X2خط الصنابري -

  :التكاليف واإلستهالك من املادة األولية  –ب 

 2.2x1+0.96 x2...................إستهالك املادة األولية

     68x1+300x2.......ساعات العمل لكل خط إنتاجي 

وإستهالك هذه املستلزمات أي إستهالك املادة األولية وساعات العمل يف كل منتوج ليس مطلقا بل هو   

مرتبط مبا هو متوفر يف الوحدة اإلنتاجية لذلك عند وضع اخلطة اإلنتاجية ينبغي األخذ بعني اإلعتبار حتقق 

 :وط التاليةالشر

2.2X1+ 0.96X2 ≤ 5000….(1)                                                          

68X1+300X2 ≤ 250000…..(2)                                                         

  

 

  .وبعد مجع املتراجحتني ميكننا إستخراج دالة اهلدف اليت تساعدنا على ختفيض التكاليف     

  :دالة اهلدف 

MIN Z =2375.55x1+7368.26X2 

  :وذا ميكن كتابة النموذج الرياضي للمشكلة كمايلي    

MIN Z =2375.55 X1+ 7368.26 X2 =0……(3) 

   (X1 ;X2)على إفتراض أن املتغريات األساسية  Zحل هذا النموذج يؤدي إىل تدنية قيمة دالة اهلدف   

  ).1،2،3(حتقق الشروط 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


التطبيقي الفصل                             دراسة حالة املؤسسة الوطنية للصناعات امليكانيكية ولواحقها  

 
 

135 

 

ثل قيود املشكلة ويتم حل هذا النموذج بإستخدام الطريقة البيانية ويتم ذلك برسم العالقات الرياضية اليت مت    

  ).الربجمة اخلطية:(ويكون احلل كما يلي 

  ):1(حل املعادلة 

2.2X1+0.96X2=5000……………(1)  

 

X1=0  → X2=5208  
X2=0 →X1=2272 

 

):1(سلم الرسم اخلاص باملعادلة   

.طن  300      →سم   1  

:    لدينا  

X2=5208 

X1 =2272 

 

:وبإستعمال العالقة التالية    

سم1                    طن300 →    

      x2   →طن   5204

  x1 =7.57: يعين 

X2=17.36      

  ):02(حل املعادلة رقم 

68 x1+300x2 =250000  
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=  833     X1=0     →    X2 
X2 =0           →        X1=3676 

  ):02(سلم الرسم اخلاص باملعادلة 

  :بإستعمال العالقة التالية 

  سم 1       →    طن300

            x2 → طن   833  

X2=2.77 cm 

   X1   :وبنفس الطريقة جند

X1=12.25cm 

نقوم برسم املستقيمات اليت متثل العالقات الرياضية اليت  )2(و) 1(وبعد اإلنتهاء من حل كال من املعادلتني   

  )3-1(متثل القيود كما هو مبني يف الشكل 

  .}) 0.17,36) (7,57.0({:القيد األول 

  .})0.2.77)(12.25.0({:القيد الثاين 
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  .الرسم البياين للحلول): 04(الشكل 

  

  12,25  

 طن300  

 D  طن 300  

  

  C  7,57 

   T  
    17,36  B2,77  A 

  

  

      :إستنتاج

عبارة عن منطقة احللول املمكنة ، وإن أي  (ABCD)بالشكل البياين واملمثلة بالنقاط   )T  (إن املنطقة     

  (BCD)إحدى النقاط الثالثة وهي  نقطة تقع ضمن هذه املنطقة متثل حال ، واحلل األفضل يكون عند

 .ألا تقود إىل عدم اإلنتاج  Aبإستثناء النقطة 

  :عند النقاط السابقة الذكر كما يلي  Zللحصول على أفضل حل نستخرج قيم دالة اهلدف     

  .حتديد احلل األمثل): 10(اجلدول 

Z  X2  X1  النقطة  
5344987.5  0  7.5  B 

7555708.80  1.2  6.88  C  
6631434  3  0  D  
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 (X2 ;X1) =واليت إحداثياا      Cمن خالل الرسم البياين يتضح أن احلل األمثل يتمثل يف النقطة   

واليت تعطينا الكميات املثلى الواجب إنتاجها من خط اللوالب وخط الصنابري وهذه الكميات   (1.2; 88. 6)

  :هي على التوايل 

X1=6.88 cm  خط اللوالب.  

X1=6.88x300= 2064  

X2=1.2 cm صنابیرخط ال. 

X2=1.2×300 =360   

  .  zوبتحديد كمية اإلنتاج من خط اللوالب وخط الصنابري تقوم حبساب التكاليف من خالل دالة اهلدف    

Z= 237.55X1 +7368.26X2 

  :حنصل على  Zيف دالة اهلدف  X1 ;X2بتحويل قيميت    

Z=2375.55(2064) +7368.26 (360) 

Z=7555708.80 DA 

ماتتخذ منظمات األعمال العديد من القرارات العادية خالل ممارسة نشاطها ، ولكن عندما ترغب  عادة    

املنظمة يف إختاذ قرار تشغيلي معني مثل إضافة خط إنتاجي جديد أو إلغائه ، صنع منتج معني أو شرائه ، قبول 

القرارات، فإن هذا يتطلب أو رفض أمر إنتاجي خاص ، فتح نقطة توزيع جديدة أو إلغائها وغري ذلك من 

دراسة كل املستجدات املتعلقة ذا األمر مبا يف ذلك املسارات ، الطرقات، ووسائل التنقل والتوزيع وهذا 

للتمييز بني عناصر التكلفة املالئمة لقرار إداري معني وعناصر التكلفة غري املالئمة لكي يساعد اإلدارة يف إختاذ 

  .لوصول إىل نتائج صحيحة ورشيدة يف هذا االالقرارات الذكية واحلكيمة وا
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.تطبيق جودة التكاليف عند إختيار املوردين: املبحث الثالث   
أمهية العالقات مع املوردين:املطلب األول  

حيـث أن هنـاك عالقـة وثيقـة بـني      ،املورد هو مبثابة املنظمة اليت متول املؤسسة مبنتجاـا وخـدماا   
من األمهية مبكان بالنسـبة إىل املنظمة،وهـذه  العالقـة الوثيقـة بينـهما أدت إىل      ومورديها هي  املنظمة

للمنظمة وكذلك بالنسبة للمورد،وتتعامل املنظمة مـع مـوردين مـن داخـل      بالنسبة حتقيق عوائد كثرية
وخارج الوطن ولكن ال يوجد عالقة شراكة بني املورد وبني هذه املنظمـة كـأن يقـوم املـورد بتقـدمي      

ت ومساعدات فنية للمنظمة سواء عن تصميم املنـتج أو يف جمـال اإلنتـاج والتطـوير أو حـىت يف      مشورا
جمال تسويق املنتج،أو اإلشتراك يف إجتماعات املنظمـة املتعلقـة مبشـاريع التحسـني املسـتمر للعمليـة       

إذا العالقـة بـني   .اإلنتاجية وألنظمة اجلودة أو التنبؤ باملبيعات ويف حتديد إحتياجات املنظمة تبعـا لـذلك  
املنظمة واملورد تنتهي مبجرد الشراء ولزيادة فعالية العالقات بني املنظمـة واملـوردين فإنـه ميكـن إقتـراح      

  :مايلي

       .أو املباعة املنظمة واملورد مسؤوالن عن مراقبة جودة املواد املشتراة  -1

ودقيقا،وهذا مايساعد على تلبية طلباا بسرعة ووفقا ملا حتديد إحتياجات املنظمة من املواد حتديدا واضحا - 2
  .هو املطلوب

إشتمال العقد على كل صغرية وكبرية مثل حتديد املواصفات والكمية املطلوبة وأوقات التسليم واألسعار  -3
                                                                                                     .وطريقة التسليم

  .التأكيد على ضرورة تبادل املعلومات حول تطوير املنتج حسب إحتياج العميل-4

التركيز على مصلحة العميل هو اهلدف األساسي الذي يسعى إىل الوصول إليـه كـال مـن الطـرفني      -5
  .سواء املنظمة أو املورد
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إختيار مصادر الشراء:املطلب الثاين  
تتبع سياسة اإلعتماد على اإلختيار بني ثالثة موردين يف شراء حسب ما أطلعنا به قسم املشتريات فإن املنظمة   

فإن املؤسسة تعتمد على قاعدة قوية من املعلومات الدقيقة والكاملة عن  األوليةو عندإختيار املوردين  موادها
:يف هذا اال،منها ملؤسسة ا عليها تعتمدكل مورد منهم،هناك عدة مصادر للمعلومات   

كسجالت دائـرة املشـتريات يف املنظمـة مـن حيـث إسـم املـورد وعنوانـه         :ـ املصادر الداخلية1
  .وتعامالته السابقة ومدى إمكانية اإلعتماد عليه يف املستقبل

واليت عادة ماتصدر أدلة تتضـمن معلومـات عـن أمسـاء الشـركات      :ـ الغرف التجارية أو الصناعية2
  . وعناوينهم ومنتجام

واليت كثريا ما تقوم بنشـر إعالنـات أو معلومـات عـن املـوردين       الصحف واالت املتخصصةـ 3
  .ومنتجام

فهـي متعـددة   مـن قبـل املؤسسـة    أما من حيث العوامل اليت تؤثر يف عملية إختيار مصادر الشـراء    
  :نذكر منها

 وتقـوم جلـان  . الشك أن السعر هو أحد أهم العوامل املؤثرة يف إختيـار املـوردين  :عروض األسعارـ 1
املورد األقل سعرا من بـني املـوردين الـذين حققـوا املواصـفات والشـروط        باختيارعادة  ملناقصاتا

  .وهذه هي اجلودة يف التكلفة املطبقة من طرف املؤسسة.املطلوبة
تفضل املنظمة التعامل مع املورد الـذي يقـدم تسـهيالت أكثـر يف الـدفع فقـد       :الدفع ـ تسهيالت2 

 اعتمـاد علـى فـتح    االتفـاق الدفع املقدم أو الفوري للمواد املستلمة أو قـد يـتم    باشتراطيقوم املورد 
  .جماين لفترة حمددة ائتمانمستندي قبل شحن املنتجات أو قد يقوم املورد مبنح 

فاملورد اجليد يهمـه مسعتـه ومسعـة منتجاتـه يف األسـواق فريكـز       :التجارية واملالية اجليدةـ السمعة 3
  .جهوده على مراقبة جودة املنتجات

  .عليه يف املستقبل االعتمادمدى إمكانية :ـ التعامالت السابقة مع املورد4
ا علـى عـدة جـوائز يف    فاملنظمة تم باجلودة بالدرجة األوىل والدليل حصـوهل :ـ جودة املواد األولية5

  .هذا اال
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وهذا مهم بالنسبة للمؤسسـة إلعـداد تلبياـا يف الوقـت     : احلصول على السلع يف الوقت احملدد ـ6 
  .املناسب دون تأخري لتنال رضا العمالء

تعترب هذه العوامل كلها ضرورية عند كل عملية إقتناء مواد أولية بالنسـبة للمؤسسـة فهـذا يسـاعدها       
  .يف عملية إنتاجها،وكذا تلبية طلبية زبائنها اليت تسعى دائما إلرضائهم

  .لموردينل كيفية تقييم املؤسسة: املطلب الثالث
وهنـاك عـدة أنظمـة    .تتضمن عملية تقييم املوردين دراسة أداء هؤالء املوردين خـالل الفتـرة السـابقة   

تأخذ باالعتبار عناصر حمددة كاجلودة وأوقـات التسـليم والكميـات املسـلمة والسـعر والتعـامالت       
لنظـام  السابقة عند تقييم املوردين حبيث تعطى نقاط أو أوزان لكل من هـذه العناصـر ويف ظـل هـذا ا    

على املعلومات املأخوذة عن سجالت دوائـر املنظمـة يف تعبئـة منـوذج خـاص بـالتقييم        االعتماديتم 
املوضـح   ويوضـح اجلـدول  .توضح فيه العناصر األساسية يف تقييم املورد ووزن كل من هـذه العناصـر  

ين وبعـد  منوذج مقترح من طرف هـذه املؤسسـة لتقيـيم املـورد     )04(ضمن قائمة املالحق امللحق رقم 
أن يتم اختيار املورد الذي ستشتري عليه املؤسسة يتم إعداد طلبية هلذه املادة ويـتم املوافقـة عليهـا مـن     

لبيـة ويبعـث بـه إىل    م األخرى،وبعد ذلك يوضع شـيك مـع الط  األقساطرف قسم املشتريات وبعدها 
كدليل على تسديد حق السـلعة،يف حالـة إدعـاء املـورد      ةتفاظ  بنسخ عند احملاسبة العامحاملورد مع اإل

،ورمبا تعـود للتعامـل معـه    انتـهى وذا يكون التعامل بني املظمة واملورد قـد  .بأنه مل يتحصل عل الثمن
  .مرة أخرى أو ال حسب املقارنة القادمة اليت تقوم ا املؤسسة

ي، وبعـدها تقـرر إن كـان بإمكاـا     النـواح  مجيـع  نستنتج أن املؤسسة تقوم بدراسة املوردين من   
ويكـون مصـدر    عاليـة  التعامل معه ،فهي حترص دائما أن تكون املواد األولية اليت تشتريها ذات جـودة 

هذه املواد غالبا من اخلارج وهلذا تتميز املؤسسة بغالء أسعار منتجاا مما يسـبب هلـا عـائق يف املنافسـة     
أن تبحـث عـن طريقـة     BCRلصينية،وهلذا علـى املؤسسـة   بالنسبة للمنتوجات األخرى كاملنتوجات ا

، أو تبحـث عـن مصـادر داخليـة ملوادهـا      لتدنية تكاليف منتجاا كأن ختفض تكاليف النقـل مـثال  
األولية، ألنه ميكن أن تكون املواد األولية اليت إستوردا بأمثان غاليـة، موجـودة داخـل الـوطن بـثمن      

مـن تكـاليف النقـل الباهضـة      خفضـت  تكون قد) نفس الثمن(ة أقل أو نفس الثمن ويف احلالة األخري
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لتكـون   أن تكون على إتصال دائم باملؤسسـات اجلزائريـة األخـرى،   BCRوهلذا جيب على املؤسسة 
  .  املؤسسات احلالية إليه منتجاا ذات جودة وبتكاليف منخفضة يف نفس الوقت وهذا ماتسعى
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   :خالصة الفصل 

هذه األخرية تعتمد    الحظنا أن     ORSIM  وبالضبط الوحدة اإلنتاجيةB.C.R من خالل تربصنا يف    
 اختـاذ كثرياً على اجلودة يف التكاليف عن طريق تقنية احملاسبة التحليلية اليت تسـتخدمها كـأداة للرقابـة و   

القرارات املختلفة وذلك بالتنسيق مع مجيع املصاحل األخرى اليت حتتويهـا املؤسسـة حيـث أنـه ملصـلحة      
احملاسبة التحليلية عالقة مباشرة باملديرية العامة كما أن التعامل الذي جيري بـني الوحـدات األربـع عـرب     

التعـامالت ويرجـع التطـور    التراب الوطين يعتمد بشكل كبري و وفعال عليها وذلك ملراقبة خمتلف هـذه  
سـنة   18إىل هذه التقنيـة الـيت مت تبنيهـا منـذ حـوايل       املتوجاتمستوى  على الكبرييف اجلودة  احلاصل

ومن خالل كل ماسبق يتضـح لنـا أن اجلـودة يف التكـاليف تعتـرب مـن        تقريبا من طرف املؤسسة األم
أن معظـم املؤسسـات اجلزائريـة تفتقـر إىل     إال .الدعامات األساسية اليت تقوم عليها املؤسسات اإلنتاجية

  .االستعمالهذه الوسيلة الناجعة ،وإن وجدت فهي تعاين من نقص الكفاءات وسوء 
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                                                                                                       :اخلامتة العامة 

وختاما للبحث إتضح لنا أمهية اجلودة يف أية مؤسسة إقتصادية ، فهي العامل  من خالل الدراسة اليت قمنا ا    

األساسي يف زيادة القدرة التنافسية واحلصة السوقية للمؤسسة ، فقد توصلنا إىل ضرورة التحسني املستمر 

من أجل  للجودة بإستغالل الفرص املتاحة أمام املؤسسة وحتسني إستثمار الوقت أيضا والذي يلعب دورا فعاال

مجالية وزيادة ختفيض تكاليف عدم اجلودة واليت رأينا أا متثل عبئا على املؤسسة وبالتايل ختفيض التكلفة اإل

هامش ربح املؤسسة ،وإن الكثري من أفكار اإلدارة التنافسية للوقت بديهية معروفة ، يعززها املنطق ،ويقبلها 

وهو أمر شديد اإلزعاج أن شركاتنا ومشروعاتنا يف وطننا ... لكنها غري مطبقة يف حياتنا العملية ...العقل 

العريب ميكن أن تزداد إنتاجيتها ، وترتفع كفائتها ورحبيتها اإلقتصادية إذا ما تعلم اإلداريون كيفية إدارة الوقت 

                                                                                                     .بطريقة أفضل 

وقد تبني من خالل اخللفية النظرية للموضوع أن اجلودة املثلى هي مايتم حتقيقه من جودة عند أقل تكلفة    

                         .ممكنة واليت التتحقق إال بالتحسني املستمر للجودة بعد الوقوف على مستواها احلقيقي 

تأكيد BCRالتابعة للمؤسسة الوطنية  BVOالدراسة امليدانية اليت أجريناها بوحدةوقد حاولنا من خالل     

العالقة بني حتسني اجلودة وختفيض التكاليف من خالل ختفيض تكاليف عدم اجلودة ، وذلك رغم املشاكل اليت 

  .الوحدة  تعاين منها

 اها للبحث ، فكانت النتائج وعلى ضوء الدراسة اليت قمنا ا حاولنا إثبات الفرضيات اليت وضعن   

  :كما يلي النظرية

وبالفعل مت إثبات هذه الفرضية وذلك من خالل تقييم تكاليف عدم :ميكن الوقوف على مستوى اجلودة  .1

اجلودة اليت رأينا أنها تشكل نسبة معتربة وبالتايل فهي تشكل عبئا على الوحدة وعلى أية مؤسسة 

 .كاليف مكننا من الوقوف على املستوى احلقيقي للجودة بالوحدةإقتصادية أخرى ، وإن تقييم هذه الت
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من خالل املقارنة اليت أجريناها بني تكاليف : إن حتسني اجلودة يؤدي إىل ختفيض تكاليف عدم اجلودة  .2

عدم اجلودة مل يتضح جليا تأثري التحسينات اليت مت إدخاهلا مؤخرا ألن هذه التحسينات إقتصرت فقط 

اجلانب املهم يف التحسني وهو اإلستمرارية عن طريق تكوين  دة ، يف حني مت إمهالعلى عناصر حمدو

 .العنصر البشري وتشجيعه على العمل بروح الفريق واإلهتمام باملستهلك بإستمرار 

هي فرضية : وتكاليف منخفضة عن طريق التحسني املستمر للجودة  يتم التوفيق بني جودة عالية .3

صحيحة حيث أن إدخال التحسينات سيؤدي بالضرورة إىل حتسني اجلودة وبالرغم من أن ذلك سيزيد من 

التكاليف يف البداية مثل تكاليف الوقاية ، إال أنه ويف األجل الطويل ومع إستمرار التحسينات ، فإن هذه 

ون أقل بكثري بالنسبة للتكاليف اليت كانت ستنشأ يف حالة غياب اجلودة واملتمثلة خاصة يف التكاليف ستك

 .تكاليف اإلختالالت

: تؤثر احلوكمة على جودة التكاليف عن طريق حتسينها للجودة من خالل القرارات اليت تطبقها  .4

 ظمنوذلك بتطبيقها للقرارات وال وحني تطرقنا ملوضوع احلوكمة وجدنا أن هلا دورا فعاال يف ختفيض التكاليف

         .اليت تؤدي إىل ترشيد النفقات واجلودة والتميز

  . نعم يؤثر الوقت بشكل كبري على زيادة الرحبية يف املؤسسة إذا أحسن املسؤولون إدارته بطريقة جيدة. 5

  :أما النتائج التطبيقية فكانت كما يلي

الرئيسي الكائن بسطيف إضافة إىل انفصال الوحدة التجارية عن مركزية القرارات واليت تتخذ باملقر  -

 .اإلنتاجية 

من املادة األولية زيادة على ذلك    98%ارتفاع تكاليف املواد املستوردة حيث أن الوحدة تستورد  -

 .احلقوق اجلمركية املرتفعة مما يؤدي إىل ارتفاع تكلفة املنتوج الواحد 
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قل مما يدفع املؤسسة إىل اللجوء إىل اخلواص وهذا يزيد يف نقص التجهيزات خصوصا وسائل الن -

 .تكاليفها

 .عدم التمكن من الوصول إىل التشغيل األمثل للقدرات اإلنتاجية  -

 .ضعف مرد ودية العامل  -

 .ارتفاع الكتلة األجرية  -

 .عدم االلتزام مبواعيد التموين  -

 املشروعة خاصة يف جمال صناعة اللوالب املنافسة الداخلية واخلارجية ، حيث تتخذ األوىل الصفة غري -

أين تلجأ املؤسسات املنافسة إىل التهرب من احلقوق اجلمركية والضريبية ، أما اخلارجية فهي أساسا من 

 .الشركات اإليطالية 

  :وفيما يلي نستعرض بعض احللول اليت نقترحها ونرى أنه من املمكن تطبيقها   

 .ة منح االستقاللية التسيريية للوحد -

 .اقتناء تكنولوجيا حديثة لتخفيض احلجم الساعي للعمل وتكاليف العمال  -

 .حتفيز وتوعية العمال  -

تنظيم العالقات مع املمونني من أجل ضمان احلصول على املواد األولية يف أجاهلا واملواصفات  -

  .املطلوبة

 .التوجه حنو التصدير وحماولة الدخول إىل أسواق جديدة -

األسواق الداخلية عن طريق الدعاية واإلعالن وحماولة إقناع املشرفني على مشاريع التحكم واحتكار  -

 .  BCRالبناء والسكن باستعمال منتوجات
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إدخال أسس وتقنيات حديثة يف علم إدارة األعمال من أجل التغلب  BCRوعموما جيب على املؤسسة    

لتقنيات تتمثل يف األدوات التسيريية العصرية على تقلب األوضاع وعدم اليقني االقتصادي ، وهذه األسس وا

  .اخل...كاحملاسبة التحليلية ،املوازنات التقديرية ،اإلحصاء وحبوث العمليات 

  .ذلك كله من أجل ضبط عملية اإلنتاج والتحكم يف التكاليف اليت تضمن بدورها بقاء ومنو يف السوق   

  :أفاق الدراسة

للموضوع ،كما أن املوضوع قابل   إن الدراسة اليت قمنا ا قابلة للتوسع أكثر ألننا قمنا فقط بدراسة شاملة  

                                                                                         .من جوانب خمتلفة للتوسع

الوقت لكونه يؤثر على  استغاللحسن  إلزامية ميكن التطرق مستقبال كتكملة هلذا املوضوع إىل -

 .التكاليفختفيض 

 .يف ختفيض التكاليف وحتقيق امليزة التنافسيةات التطرق إىل دور البحوث العملي -

 .دور احملاسبة التحليلية يف ختفيض التكاليف إىلالتطرق  -

 .من أمهية يف ختفيض التكاليف اميكن التوسع يف موضوع احلوكمة وماهل -

 .مدى أمهية مرد ودية كل عامل باملؤسسة يف ختفيض التكاليفميكن التطرق كذلك اىل  -

  .طرق ختفيض تكاليف النقل ودورها يف ختفيض تكلفة الوحدة املنتجة -
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