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 Abstract     :المستخلص

 المستهدفة التكلفة تقنٌتً بٌن تكامل إٌجاد خالل من تنافسٌة مٌزة تحقٌق إلى البحث ٌهدف

المنتج  حٌاة دورة وتكالٌف المستهدفة التكلفة تقنٌتً تكامل المنتج , وٌعد حٌاة دورة وتكالٌف

 من لنفسها قٌمة إضافة إلى تطمح اقتصادٌة وحدة ألي المهمة األدوات أحد الموجهة بالوقت

 من التقلٌدٌة األنظمة استخدام ٌتمكن لم ما وهو ,الزبائن رضا وتحقٌق تنافسٌة مٌزة تحقٌق خالل

 .تحقٌقه

 – المطاطٌة للصناعات العامة الشركة فً البحث إجراء تم التطبٌقً تطبٌق االختبار ولغرض

 .الدٌوانٌة إطارات مصنع

 الحدٌثة للتقنٌات الشركة استخدام عدم أهمها االستنتاجات من مجموعة إلى البحث توصل وقد

 واوصى البحث .جودته وسوء المنتج تكلفة ارتفاع إلى أدى مما اإلنتاج تكالٌف توزٌع فً

 .أعاله لغرض تحقٌق المٌزة التنافسٌة إلٌهما المشار التقنٌتٌن بٌن التكامل بتحقٌق
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 Introduction : المقدمة

ر االسكاؽ العالمية تطك عماؿ الحديثة ك دة كالتغيرات السريعة في بيئة االالشدي لممنافسة كاف
تيا التنافسية بشكؿ االرتقاء بمميزاك عمى الكحدات االقتصادية اليادفة الى البقاء كاالستمرار  تأثير

 . مستمر لمكاكبة التطكر الحاصؿ في بيئة االعماؿ الحديثة 

استخداـ تقنيات حديثة لمقابمة  ف تعمد الىصادية أالكحدات االقتصبح عمى كنتيجة حتمية أ
لمكحدة مكانة متفكقة كتحقؽ  رغبات الزبائف كاشباع حاجاتيـ كالحصكؿ عمى ميزات تنافسية تكفر

ة كتقنية كتقنية الكمفة المستيدفمتنامية كيمكف ىذا مف خالؿ استخداـ التقنيات الحديثة  رباحان أليا 
 .ية بالكقت كغيرىا مف التقنيات الحديثةالمكج دكرة حياة المنتج

في مجاؿ التصنيع بسبب اعتمادىا  قدـمف ي العراقية الصناعالشركات  تعانيوكبالنظر لما 
تقنيتي التكمفة المستيدفة كتقنية دكرة حياة تكامؿ ليتناكؿ االنظمة التقميدية , جاء ىذا البحث 

مصنع البحث في الشركة العامة لمصناعات المطاطية /كتـ تطبيؽ ,  فيياكاقع الالمنتج لينيض ب
طارات الديكانية كبعد التعرؼ عمى االساليب المتبعة في االنتاج كتشخيص العيكب التي ابرزىا إ

تطبيؽ االنظمة التقميدية, كمدل امكانية استخداـ التقنيات الحديثة مثؿ تقنيتي التكمفة المستيدفة 
مع تعمالف عمى تخفيض تكاليؼ المنتج  كالمتيفية بالكقت المكجكتكاليؼ دكرة حياة المنتج 

جكدتو كتحقيؽ رضا الزبكف مف خالؿ الحصكؿ عمى المنتج المالئـ بالسعر كالجكدة  ضماف
 . كمف ثـ تحقيؽ الميزة التنافسية المناسبيف

فصكؿ , خصص الفصؿ االكؿ لمنيجية البحث كدراسات سابقة اما الفصؿ  بأربعةجاء البحث 
 لمبحث العممي ثـ ركز الفصؿ الثالث عمى الجانب النظرم لمبحث , الجانبالثاني فجاء ليعرض 

كتناكؿ الفصؿ الرابع كاألخير االستنتاجات كالتكصيات .
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 ودراسات سابقة البحثمنيجية .....................................................الفصؿ االوؿ

  (2) 

 المبحث االوؿ                                      

 ((Research Methodology منيجية البحث 

 ((Research Problem مشكمة البحث : .1

التي تؤدم الى ارتفاع تكاليؼ االنتاج ة في استخداـ االنظمة التقميدية تكمف مشكمة البحث الرئيس
كانخفاض الجكدة كانعداـ القدرة عمى المنافسة التي تؤثر سمبا عمى كالء كرضا الزبكف لممنتجات 
المحمية كبالتالي يؤدم الى ضعؼ التحكـ في التكمفة كيصبح السعر السائد ال يمكف اف ينافس في 

 :       تيةاألة تتفرع االسئمة كمف المشكمة الرئيس السكؽ .

 .ىؿ النظاـ التقميدم يؤدم الى االرتفاع في التكاليؼ كانخفاض جكدة المنتج كزيادة حدة المنافسة ؟        1

.ىؿ يمكف ايجاد تكامؿ بيف تقنيتي التكمفة المستيدفة كتكاليؼ دكرة حياة المنتج ؟                                         2

استخداـ التقنيات الحديثة في الشركة الصناعية ؟                                    .ىؿ تكجد معكقات تحكؿ دكف3

 .ىؿ يمكف تحقيؽ الميزة التنافسية بتكامؿ تقنيتي التكمفة المستيدفة كتكاليؼ دكرة حياة المنتج ؟4

 

 (Research Importance) اىمية البحث : .2

نو ال يؤخذ بعيف االعتبار أتساب تكاليؼ االنتاج ك يدية في احنسمط الضكء عمى عيكب االنظمة التقم
      رغبة الزبكف بالحصكؿ عمى المنتج المالئـ .                                                                                     

الميزة استخداـ التقنيات الحديثة لو االثر في تخفيض التكاليؼ كتحسيف جكدة المنتج كتحقيؽ 
التنافسية كتكفير المعمكمات المالئمة لتصنيع منتج يفي بمتطمبات الزبائف في حدكد مقدرتيـ الشرائية 

 . كتسميط الضكء عمى تقنيتي التكمفة المستيدفة كتكاليؼ دكرة حياة المنتج .
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  (3) 

 

 (Research objective) اىداؼ البحث : .3

 -ييدؼ البحث الى :

 لمصناعات العامة الشركة في المنتج حياة دكرة كتكاليؼ المستيدفة التكمفة تقنيتي تطبيؽ. 1
 . التنافسية الميزة تحقيؽ في دكرىما كبياف الديكانية اطارات/ المطاطية

 تحقيؽ التكامؿ بيف تقنيتي التكمفة المستيدفة كتكاليؼ دكرة حياة المنتج .        . 2

 (Research Hypothesis) فرضية البحث : .4

طرؽ جديدة اكثر فاعمية مف تمؾ المستعممة الى اكتشاؼ  الشركة الميزة التنافسية عندما تتكصؿتتـ 
 .مف قبؿ المنافسيف حيث يككف بمقدكر الشركة تجسيد ىذا االكتشاؼ عمميان 

                        -يستند البحث الى فرضية رئيسية مفادىا : 

المكجية  التكمفة المستيدفة مع تقنية تكاليؼ دكرة حياة المنتج يتقني التكامؿ بيف الشركة استخداـ 
 تحقؽ الميزة التنافسية . لغرض يؤدم ىذا الى مساعدة الشركة بالكقت

 

 ((Data collection methods اساليب جمع البيانات : .5

عمى الكتب كالبحكث كالرسائؿ  لقد تـ استخداـ المنيج االستقرائي في االطار النظرم باالعتماد
 طاريح الجامعية كمصادر مف مكاقع شبكة االنترنت .                                                             كاأل

 كفي الجانب العممي تـ استخداـ المنيج التحميمي كتطبيقو في الشركة العامة لمصناعات المطاطية / 
 اطارات الديكانية .مصنع 
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 (Research boundaries) حدود البحث : .6

 حدك أاطارات الديكانية كىمصنع  الحدكد المكانية : الشركة العامة لمصناعات المطاطية / .1 
 الشركات التابعة الى كزارة الصناعة كالمعادف .                                                                      

 المتحصمة مف مصادر ذات صمة . 2016لبيانات الشركة لسنة الحدكد الزمانية  .2 

 (Research diagram) :البحثمخطط . 7

 

 عةػػػػػػػػػابػػػػػػت مةػػػػػػتقػػػػػػػػػػمس

 

 

 تخفيض تكاليؼ تقنية دورة حياة المنتج

 المنتج الموجية بالوقت

 

 

 الميزة تحقيؽ   تقنية التكمفة 

 التنافسية المستيدفة  
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 المبحث الثاني

 ةػػػػػات سابقػػػدراس

  المحمية والعربية  دراساتال 2-1 -1
 الدراسات المحمية:اوال :

 (2010)خالد ,  دراسة.1 

 مصنعادارة التكمفة االستراتيجية , دراسة تطبيقية في كمفة المستيدفة تتقنية ال لدراسة: )عنواف ا
 . (سمنت الكوفةأ

 بكصفيا أداةكمفة المستيدفة تلمبحث في تكضيح دكر تقنية ال يتمثؿ اليدؼ الرئيس دراسةىدؼ ال
كمفة المستيدفة في عينة تكمفة االستراتيجية مف خالؿ إنشاء إطار متكامؿ لمتمتكاممة إلدارة ال

يـ في تسعير قنيات المحاسبية الحديثة التي تسسمنت الككفة ( بكصفيا مف التأ مصنعالبحث ) 
كمفة المستيدفة تمدخؿ السكؽ لتحديد السعر المستيدؼ لمحصكؿ عمى ال إلىالمنتجات , باالستناد 

 ةمع ضماف الجكدة لممنتج بأسعار مخفضة , كاف يمبي متطمبات الزبائف كبالنتيجة تحقيؽ الميز 
 التنافسية 

جكدة المنتج , المنافسة كرغبات  كمفة المستيدفة تأخذ بنظر االعتبارتأىـ االستنتاجات اف تطبيؽ ال
كمفة المنتج تكمتطمبات الزبائف فضال عف تحقيؽ الفاعمية كالكفاءة في استعماؿ المكارد كتخفيض 

 في مراحمو االكلية مف خالؿ تطبيؽ ىندسة القيمة كأنشطة التحسيف.

 

 .(2012)أبو رغيؼ ,  دراسة .2 

القيمة كإطار متكامؿ في تخفيض المستيدفة وىندسة كمفة تاستخداـ تقنيتي ال: ) دراسةعنواف ال
اطركحة دكتكراه غير منشكرة / المعيد  (نسيج واسط  مصنعدراسة تطبيقية  –تكاليؼ المنتجات 

 العالي لمدراسات المالية كالمحاسبية / جامعة بغداد .
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في تخفيض  كمفة المستيدفة كىندسة القيمةتفي بياف دكر التكامؿ بيف تقنيتي ال دراسةاليدؼ ت
كمفة تالتكاليؼ لمنتجات الشركة عينة البحث بكصفيا مف التقنيات الحديثة كالميمة إلدارة ال

 إلىاالستراتيجية . فضال عف تعزيز ىذا التكامؿ بتطبيؽ تقنية نشر كظيفة الجكدة التي تسعى 

البحث تعييف الخصائص الفنية لممنتج باالعتماد عمى احتياجات الزبكف , كألجؿ انجاز ىدؼ 
 اعتمد الباحث عمى المنيجيف االستقرائي كالكصفي التحميمي .

كمفة المستيدفة كىندسة القيمة في تخفيض التكاليؼ , تيـ التكامؿ بيف تقنيتي الأىـ االستنتاجات يس
مع المحافظة عمى جكدة المنتج , كما اف ما يعزز ىذا التكامؿ ىك تطبيؽ تقنية نشر كظيفة الجكدة 

 .كفؽ احتياجات الزبكف كمتطمباتو ى تخطيط المنتجالتي تساعد عم

 

 ( 2012) الشعباني واليامور , دراسة .3

أثر اعتماد نموذج التكمفة الشاممة لدورة حياة المنتج في خفض الكمؼ وتحسيف : )الدراسة عنواف
 (العائد 

 لمعمـك اإلدارية كاالقتصادية . جامعة كرككؾبحث منشكر في مجمة  

كمفة المنتج , تفي بياف أثر نمكذج التكمفة الشاممة لدكرة حياة المنتج في تحديد  الدراسة تيدؼ
 كالذم في ظمو تنخفض مع ضماف الجكدة العالية . ةكمفتكانتقاء األسمكب األمثؿ إلدارة ال

كمفة تكمفة الشاممة لدكرة حياة المنتج معمكمات ميمة إلدارة التأىـ االستنتاجات يكفر نمكذج ال
ككنو يعطي رؤية شمكلية لكمؼ المنتج لأداة لمتفكير االستراتيجي  دعف انو يع فضالكالتسعير 

 كمفة بشكؿ فعاؿ . تكالمساعدة في إدارة ال
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 .(2013) خضر ,  دراسة .4

 مصنعكمفة دورة حياة المنتج بالتطبيؽ عمى تخفض الكمؼ باستخداـ أسموب : ) دراسةعنواف 
(xلتصنيع الكبة ) )  مجمة تنمية الرافديففي بحث منشور. 

في تكضيح دكرة حياة المنتج كالتكاليؼ المترتبة عمييا ككشؼ اآللية المستخدمة في  الدراسة تيدؼ
عينة البحث كذلؾ باالعتماد  مصنعتقميؿ الكمؼ المترتبة اثناء دكرة حياة المنتج كتنفيذىا عمى ال

 عمى المنيجيف الكصفي كالتحميمي .

أىـ االستنتاجات ىنالؾ نسبة كبيرة مف التكاليؼ الناشئة أثناء دكرة حياة المنتج الكمية ىي تكاليؼ 
ككف القرارات في ىذه ناشئة عف القرارات المتخذة في مرحمة البحث كالتطكير , لذلؾ ت إجبارية
دكرة حياة المنتج كمفة عمى أساس تة القيمة عند تنفيذ الم, كاستعماؿ تقنية سمس جدان  ةميم  المرحمة

الكمية يساعد عمى تخفيض التكاليؼ مف خالؿ أبعاد األنشطة التي ال تضيؼ قيمة لممنتج مما 
 كمفة منخفضة .تنتاج منتج بإ لى قصر دكرة الحياة , كبالنتيجةيؤدم ا

 (2014) العامري والركابي ,  دراسة .5

في تخفيض تكاليؼ دورة حياة المنتج , بحث تطبيقي  ةأثر التجارة االلكتروني: ) الدراسةعنواف 
 . منشكر في مجمة تنمية الرافديفبحث   (في الشركة العامة لصناعة البطاريات

يتمثؿ ىدؼ البحث في معرفة مفاىيـ التجارة االلكتركنية , كالتعرؼ عمى تكاليؼ دكرة  راسةالد ىدؼ
 أثر التجارة االلكتركنية في تخفيض التكاليؼ . كتحديدحياة المنتج , 

أىـ االستنتاجات اف التجارة االلكتركنية كتقنية متطكرة تؤثر في جميع المجاالت المينية بصكرة 
عامة كبشكؿ خاص في المحاسبة كالسيما في محاسبة التكاليؼ كاجراءاتيا كالمقكمات التي يستند 

 ييا تطبيقيا .إل
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 ( 2017,  الرضا عبد و سرور دراسة) دراسة. 6

 الميزة لتحقيؽ القيمة وىندسة الخضراء المستيدفة التكمفة بيف )التكامؿعنواف الدراسة: 
 )التنافسية

 اىـ كاحد االقتصادية الكحدات منيا تعاني التي لممشاكؿ مناسبة حمكؿ ايجاد الى الدراسة ىدفت
 المشاكؿ الى باإلضافة المحمية لممنتجات المنافسة المنتجات مف كبير عدد كجكد ىي المشاكؿ ىذه

 التي الحديثة الكمفكية التقنيات استخداـ خالؿ مف يتـ الحمكؿ ىذه كاىـ بالمنتج المرتبطة البيئية
 مشكمة كاف القيمة كىندسة الخضراء المستيدفة التكمفة اسمكب كمنيا البيئية لمقضايا مؤخرا كجيت
 مف كبير عدد كجكد نتيجة االقتصادية الكحدات تكاجييا التي الشديدة المنافسة ىي الدراسة

 اف ىي الدراسة الييا تكصمت التي االستنتاجات كاىـ. المناسبيف كالسعر الجكدة ذات المنتجات
 كقبؿ االكلية المراحؿ في المنتج في لمتحكـ الميمة التقنيات مف تعد الخضراء المستيدفة التكمفة
 تنافسية ميزة تحقؽ خضراء منتجات الى التقميدية المنتجات تحكيؿ فرصة يتيح مما باإلنتاج البدء
 كتكعيتيـ الزبائف بيف البيئي الكعي نشر عمى العمؿ كانت التكصيات كاىـ. االقتصادية لمكحدة
 مع ترفؽ نشرات خالؿ مف البيئة عمى الحفاظ اجؿ مف الخضراء المنتجات استيالؾ بأىمية
 . الشركة منتجات

 (2018الزاممي ,  ) دراسة.7

 التنافسية( االستراتيجيات تنفيذ في المفكؾ والتحميؿ المستيدفة التكمفة عنواف الدراسة :)دور

 مفيـك تناكؿ خالؿ مف المستيدفة التكمفة لتقنية المعرفية المرتكزات تناكؿ الى الدراسة ىذه تيدؼ
 تخفيض في المفكؾ التحميؿ دكر كبياف تطبيقيا كخطكات االساسية كمبادئيا التقنية ىذه كاىمية
 كالتمايز التكمفة بقيادة المتمثمة التنافسية االستراتيجيات تنفيذ في التخفيض ىذا دكر بياف ثـ التكمفة
 بالشكؿ المفكؾ كالتحميؿ المستيدفة التكمفة استعماؿ يمكف ىؿ: ىي دراسةال مشكمة كاف . كالتركيز
 التكمفة قيادة باستراتيجيات المتعمقة العامة التنافسية االستراتيجيات تنفيذ في يساعد الذم

                                    ؟ التركيز كاستراتيجيات التمايز كاستراتيجيات

 الييا تكصمت التي االستنتاجات اىـ كمف.  الكيربائية لمصناعات العامة الشركة في الدراسة طبقت
 المفكؾ كالتحميؿ المستيدفة التكمفة باستعماؿ التكاليؼ لتخفيض امكانية ىناؾ اف ىي الدراسة
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 . التنافسية االستراتيجيات تنفيذ في تساعد اف يمكف التي المالئمة المعمكمات تكفير الى باإلضافة
 كالتحميؿ المستيدفة التكمفة استعماؿ اىمية عمى تؤكد التي التكصيات مف مجمكعة الدراسة كقدمت
 االستراتيجيات تنفيذ في يساعد الذم بالشكؿ المبررة غير التكاليؼ تخفيض اجؿ مف المفكؾ
 .  التنافسية

 (2019)الطائي ,  دراسة. 8

كمفة الخدمة المصرفية وتحسيف تسعيرىا وتطويرىا باستعماؿ تقنية تتخفيض الدراسة: ) عنواف
 . (وبعض فروعو الرشيد اإلدارة العامةكمفة المستيدفة , بحث تطبيقي في مصرؼ تال

كمفة كالمتمثمة بتقنية تفي بياف اإلطار النظرم إلحدل التقنيات الحديثة إلدارة ال الدراسة تيدؼ
كمفة المستيدفة كدكرىا في اتخاذ قرارات تسعير الخدمة المصرفية , كألجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث تال

أىـ  اعتمدت الباحثة المنيج االستقرائي في اختبار فرضية البحث باعتماد استمارة االستبانة .
 ة المستيدفة في المصارؼكمفتالشركط كالمقكمات األساسية لتطبيؽ تقنية ال االستنتاجات عدـ تكفر

يتـ عف طريؽ نشرة البنؾ المركزم كليس عمى   المصرفية عف اف تسعير الخدمات فضالن , العراقية
 الخدمات المصرفية كىامش الربح المستيدؼ . ةكمفتأساس 

 الدراسات العربية:ثانيا :

 ( 2009) نوره , دراسة .1

كمفة الشاممة لدورة حياة المنتج في قطاع المقاوالت تأىمية استخداـ مدخؿ ال) :عنواف البحث 
 .(المقاوالت في محافظة جدةدراسة ميدانية عمى قطاع 

 رسالة ماجستير في المحاسبة , كمية اإلدارة كاالقتصاد , جامعة الممؾ عبد العزيز .

كمفة تكمفة الشاممة لدكرة حياة المنتج كأىميتيا في تخفيض التبياف اىمية  تقنية الالى دراسة يدؼ الت
, تحديد السعر , تحسيف الجكدة , كالمحافظة عمى زيادة القدرة التنافسية لمنشآت األعماؿ 

 كاستمرارىا في ظؿ التغيرات التي تشيدىا بيئة االعماؿ المعاصرة .

كمفة الشاممة لدكرة حياة المنتج كذلؾ تالمقاكالت لتقنية الاىـ االستنتاجات أىمية تطبيؽ قطاع 
 لمساعدتيا في تخفيض التكاليؼ خالؿ مراحؿ دكرة حياة المنتج .
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 2014) ,اهلل  )عبد دراسة .2

بوصفيا عمى أساس النشاط التكمفة المستيدفة والتكمفة التكامؿ بيف اسموبي : )الدراسة عنواف
كمفة انتاج الكيرباء دراسة حالة : الشركة السودانية تكمفة االستراتيجية لتحديد تداتيف إلدارة الأ

. أطركحة دكتكراه غير منشكرة / كمية الدراسات العميا كالبحث العممي /  (لمتوليد الحراري المحدودة
 .جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا 

مف خالؿ التكامؿ بيف تقنيتي التكمفة كمفة انتاج الطاقة الكيربائية تفي قياس  الدراسة تيدؼ
ف التكامؿ ىاتيف ألكمفة االستراتيجية تأداتيف إلدارة البكصفيا كمفة عمى اساس النشاط تالمستيدفة كال

دارة كمفة ذات العالقة بإنتاج الطاقة الكيربائية , كألجؿ انجاز تال التقنيتيف لو دكر في تخصيص كا 
االستنباطي لمعرفة المشاكؿ المتعمقة بمكضكع البحث ىدؼ البحث اعتمد الباحث عمى المنيج 

 كمفة انتاج الكيرباء .تكالمنيج االستقرائي لمعرفة المشاكؿ ذات العالقة بقياس 

كمفة عمى اساس النشاط تكمفة المستيدفة كالتاىـ االستنتاجات اف استعماؿ التكامؿ بيف تقنيتي ال
كمفة انتاج الطاقة الكيربائية مف تكتطبيقو في الشركات عينة البحث مف شأنو أف يساىـ في قياس 

خالؿ االىتماـ باألنشطة ذات العالقة باإلنتاج , كالتي تككف مدعاة لنشكء الكمؼ ككذلؾ إدارة 
 كمفة بصكرة تسيـ في تخفيضيا .تال

 (2017)عمي , دراسة .3

ظؿ تطبيؽ الموازنة عمى أساس األنشطة ودورىا تحديد التكمفة المستيدفة في : )دراسةالعنواف 
دراسة ميدانية عمى عينة مف الشركات الصناعية  –في تخفيض التكاليؼ في الشركات الصناعية 

أطركحة دكتكراه غير منشكرة / كمية الدراسات العميا / جامعة السكداف لمعمـك  (في السوداف 
 جيا .كالتكنكلك 

كمفة المستيدفة في تحميؿ األنشطة الصناعية تفي بياف اىمية تطبيؽ ال الرئيس الدراسة ىدؼ
كمفة لألنشطة الصناعية , ككذلؾ معرفة أثر المكازنة عمى أساس تكتحميؿ انجازىا كمحركات ال
كمفة المستيدفة كتقميؿ التكاليؼ, مف خالؿ االستناد عمى المنيج تاألنشطة في الترابط بيف ال
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منيج تعمـ الظاىرة كاحتكاء المعمكمات الخاصة بالعناصر  إلىالكصفي التحميمي الذم يستند 
األساسية لمدراسة كتكضيحيا مف أجؿ إنشاء اإلطار ليا كاالستعانة باألساليب األساسية لمدراسة 

االحصائية كتفسير نتائج الدراسة  باألساليبنظرم ليا كاالستعانة كتكضيحيا مف أجؿ اإلطار ال
 الميدانية مف خالؿ استمارة استبانة أعدت ليذا الغرض .

أىـ االستنتاجات أف النظـ التقميدية المطبقة في الشركات الصناعية عاجزة عف تمبية احتياجات ىذه 
كتحقيؽ الميزة التنافسية لمنتجاتيا . كاف الشركات مف المعمكمات المفيدة في مجاؿ تقميؿ التكاليؼ 

كمفة المستيدفة كالمكازنة عمى أساس النشاط تدعماف تحقيؽ الميزة التنافسية عندما يتـ تتقنيتي ال
تنفيذىما كذلؾ لتفاعميما الدؤكب مع البيئة الخارجية لمعرفة طمبات كرغبات الزبائف التي ينبغي 

 كمفة أقؿ .تة عالية ك تمبيتيا عف طريؽ انتاج منتجات ذات جكد

 أبحاث أجنبية   1-2-2

1- ( Herbst , 2001) 

 : الذراسخ عىىان

(An investigation of the product life cycle concept as an instrument in 

marketing decision – making selected small organizations in South 

Africa ) 

مؤسسات أداة في اتخاذ القرارات التسكيقية الختيار البكصفيا التحقؽ مف مفيكـ دكرة حياة المنتج )
 بحث منشكر في جامعة بريتكريا . ( الصغيرة في جنكب أفريقيا

ذ أفضؿ القرارات في بياف آلية تطبيؽ دكرة حياة المنتج في الشركات الصناعية كاتخايدؼ البحث ي
كتسكيؽ المنتج في الشركة , ككذلؾ تحديد األنشطة التي تضيؼ قيمة لممنتج نتاج إالتي تمكنيا مف 

عف معرفة العكامؿ  فضالن كمفة منخفضة مف أجؿ مساعدة الشركة في تحقيؽ أىدافيا التسكيقية تكب
 التي يتأثر بيا المنتج خالؿ مراحؿ دكرة حياتو .

لو اىمية كبيرة مف ناحية زيادة  اف تطبيؽ دكرة حياة المنتج في الشركات فيي االستنتاجات اأم
 الحصة السكقية كتخفيض التكاليؼ مع ضماف جكدة المنتج .
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 (Richard 2009 )    دراسة - 2

 عنواف الدراسة :

 (Intangible resources and capabilities to achieve competitive 

advantage)                      ( والقدرات لتحقيؽ الميزة التنافسيةالممموسة  )المصادر غير 

ىدفت ىذه الدراسة الى دراسة عمميات االدارة االستراتيجية لتحديد العناصر غير المادية في 
المنظمة لتحقيؽ الميزة التنافسية كقد عمد الباحث الى اسمكب دراسة الحالة كاختار عدة منظمات 

كاليات المتحدة االمريكية شركات مف الشركات الناجحة في ال دراستو عمييا كاختار ستلتطبيؽ 
.كتكصمت الدراسة الى اف اكثر المصادر غير المادية كالتي تحقؽ ميزة تنافسية لممنظمة ىي مدل 

 تكفر النكعية كالصكرة الذىنية عف منتجات المنظمة كاسعارىا .

3- Slater ,2010)   )  

  :الدراسةعنوان 

 (Target costing as strategic cost management tool in the south African 

motor industry)  

رسالة  (يقيافي جنكب أفر  سياراتإلدارة الكمفة االستراتيجية في صناعة ال كأداة كمفة المستيدفةتال) 
 ماجستير غير منشكرة / جامعة نمسكف مانديال / جنكب أفريقيا .

كمفة تكمفة المستيدفة لمبادئيا كدكرىا في إدارة التإعطاء عرض نظرم لتقنية اليدؼ البحث في ي
كمفة االستراتيجية كتنفيذ ىذه التقنية في الشركات عينة البحث تالمستيدفة لمبادئيا كدكرىا في إدارة ال

بالصكرة التي تعمؿ عمى تحسيف قيمة منتجاتيا كتحقيؽ الميزة التنافسية , كلغرض تحقيؽ ىدؼ 
 بحث كانجاز جانبو التطبيقي تـ االعتماد عمى استمارة استبانة .ال

كمفة المستيدفة في شركات صناعة المحركات )عينة البحث ( تأىـ االستنتاجات أف تطبيؽ تقنية ال
لمدكر الذم  ان كاضح ان كمفة االستراتيجية يمكف أف يكفر رؤية قيمة كفيمتيا إحدل تقنيات إدارة الكصفب
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منتجاتيا كدعـ  ةكمفتتؤديو ىذه التقنية في سعييا لتحسيف قيمة منتجات ىذه الشركة كتخفيض 
 مزاياىا التنافسية .

   Rindova & Fombran 2010  4-  دراسة:  

      (Building Competitive Advantage)     

                                  )بناء المٌزة التنافسٌة (

الدراسة كصؼ البيئة التنافسية كذلؾ مف خالؿ اربعة عكامؿ تساعد في بناء كتحقيؽ تحاكؿ ىذه 

نية في المؤسسة كمف ثـ مناقشة الميزة التنافسية كىي عبارة عف شبكة تربط العكامؿ المادية كاالنسا

يـ بو المشار الييا كفحص الدكر الذم يسعمميات تقكـ بيا المؤسسة تربط بيف العكامؿ االربعة  ست

مناقشة حالة شركة )ام بي اـ ( لصناعة الكمبيكتر  تكؿ عامؿ في تحقيؽ الميزة التنافسية ,كتم

كتكصمت الدراسة الى اف النظريات االقتصادية التي اشارت الى الميزة التنافسية قد اىممت الجكانب 

لعمالء االنسانية كاف المنافسة يمكف تكضيحيا مف خالؿ شبكة معقدة مف المنتجيف كالمكرديف كا

,كبحسب ىذا النمكذج فاف ىذه الشبكة قائمة عمى اساس تحميؿ العكامؿ المادية كاالنسانية كتحديد 

دكر المدراء كاثره في تحديد البدائؿ االستراتيجية اعتمادا عمى البيئة المحيطة كحقؿ المنافسة الذم 

العالقات المحتممة بيـ تعمؿ فيو المؤسسة كليس فقط التركيز عمى المكرديف كاالسكاؽ المختمفة ك 

 كلكف التركيز ايضا عمى المعرفة كالتكقعات كخمؽ احساس لممنظمة بالبيئة المحيطة .

5-  (Lucie , 2012) 

Evaluation of Approaches Using The Product Life Cycle / Canada 

 بحث منشور في مجمة اإلدارة واالقتصاد كندا (  دورة حياة المنتج باستخداـتقييـ المناىج )

معرفة مراحؿ دكرة حياة المنتج في الشركة الصناعية انطالقا مف مرحمة التقديـ الى  الدراسة تيدؼ
ثـ النمك ثـ النضج ثـ مرحمة االنحدار , إذ تنشأ خالؿ ىذه المراحؿ تكاليؼ مختمفة تتحمميا الشركة 

 التي تطرحيا الشركة الى االسكاؽ .كالتي تؤثر في اسعار المنتجات 
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أىـ االستنتاجات أىمية إدارة دكرة حياة المنتج كالتحسيف المستمر لممراحؿ التي يتـ فييا انتاج 
حياة المنتج في النشاط  المنتج مف أجؿ مكاجية التحديات في السكؽ التنافسي , ككذلؾ اثر دكرة

 التجارم 

6-)  Ahmed Doha, et ,al., 2013) 

 The influence of product life cycle on the efficacy of purchasing 

practices 

بحث منشور في المجمة الدولية لمعمميات ( تأثير دورة حياة المنتج عمى فعالية ممارسات الشراء)
دارة االنتاج   وا 

في بياف دكر الشركات في إدارة دكرة حياة المنتج بفعالية كبيرة كتأثير ذلؾ عمى  الدراسة تيدؼ
 تحقيقيا .إلى ممارسات الشراء كاالرباح التي تسعى الشركة 

أىـ االستنتاجات اعتماد بعض الشركات عمى خيار الشراء في اغمب مراحؿ دكرة حياة المنتج , 
 مف خالؿ المفاضمة بيف التصنيع كالشراء .ككذلؾ الحاجة الى إطار بديؿ لتعظيـ الربحية 

7 -  (Lansink, 2013) 

 The benefits of applying the Life Cycle Costing Method ذراسخعىىان ال 

For the mainactors within the Dutch Commercial Real Estate Sector . 

في قطاع العقارات التجارية في  ةالرئيس/ لمجيات الفاعمة  المنافع مف تطبيؽ تكمفة دورة الحياة)
 رسالة ماجستير في جامعة غرينتش ( ىولندا

في تحديد فكائد تطبيؽ تقنية كمفة دكرة الحياة في مشاريع التطكير العقارية , كاقناع  الدراسة تيدؼ
 الجيات ذات العالقة في السكؽ بتطبيؽ تقنية كمفة دكرة الحياة .

كمفة دكرة حياة المنتج في قطاع المقاكالت يعطي معمكمات تأىـ االستنتاجات اف استخداـ تحميؿ 
تفصيمية كذات أىمية لمتخذم القرارات في ما يتعمؽ بتكاليؼ صيانة المباني خالؿ دكرة حياتيا 

عف تكفير معمكمات تفصيمية  فضالن كبالشكؿ الذم يساعد في تحديد االقساط الشيرية لإليجار 
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تمكف مف المفاضمة بيف البدائؿ كاختيار التصميـ الذم يتناسب مع ما متكفر مف مكارد اقتصادية 
 لدل الشركة .

 8- ( (AL- Maryani , 2015 

 The Strategic impact of integration between Target costingعىىان الجحث 

& continuous improvements Techniques in Achieving cost Reduction 

&competitive Advantage / An analytical study 

كمفة المستيدفة كالتحسيف المستمر لتحقيؽ تخفيض تاألثر االستراتيجي لمتكامؿ بيف تقنيتي ال)
 بحث منشكر في مجمة الجدارة , لممحاسبة كالتدقيؽ . (كمفة كالميزة التنافسية تال

كمفة المستيدفة كالتحسيف المستمر كالتغيرات التي تفي عرض مفيـك تقنيتي ال الدراسة تيدؼ
ساعدت في ظيكرىا , كأثر التكامؿ بينيما في تخفيض التكاليؼ مع ضماف جكدة المنتج كبالتالي 

 تحقيؽ الميزة التنافسية لمكحدات االقتصادية 

االستراتيجية التي كمفة تكمفة المستيدفة ىي احدل تقنيات إدارة التأىـ االستنتاجات اف تقنيتي ال
تعمؿ عمى إدارة تكاليؼ االنتاج مف خالؿ االعتماد عمى البيانات كالتكقعات المستقبمية لغرض 
التخطيط لممنتج في مراحمو األكلية , كأيضا ربط العكامؿ الداخمية لمكحدة االقتصادية بالعكامؿ 

لمسعر  لؾ اف المحدد الرئيسلتنافس , ككذالخارجية المحيطة بيا لغرض زيادة الربح كالقدرة عمى ا
 كمفة .تمف ال بدالكمفة المستيدفة تىك السكؽ عند تطبيؽ تقنية ال

9-  (Jaroslava ,et.,al.,2015) 

 Product Life Cycle Costing / Technical University of Kosiceعىىان الجحث 

Slovakia 

 سموفاكيا  بحث منشور في جامعة كوشيتسو(  تكمفة دورة حياة المنتج)

و كصفكمفة دكرة حياة المنتج بتفي تكضيح أىمية الدكر الذم يكتنؼ تطبيؽ مدخؿ  الدراسة تيدؼ
 كمفة التي يتـ مف خالليا التحكـ في التكاليؼ ذات الصمة بدكرة حياة المنتج .تمف مداخؿ إدارة ال

الشركة انشطتيا  أىـ االستنتاجات تؤثر التغيرات الحاصمة في بيئة االعماؿ التي تمارس فييا
 المختمفة عمى إدارة الشركة االستراتيجية ذات الصمة بدكرة حياة المنتج بكافة مراحميا المختمفة .
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10 -  ((Sharafoddin , 2016 

 The Utilization of Target costing and its Implementationعىىان الجحث 

Method in Iran  

كمفة المستيدفة كفكائدىا كمميزاتيا كتباينيا مع التقنيات تفي التعرؼ عمى مفيكـ ال الدراسة تيدؼ
القديمة , كطرائؽ تحقيقيا , كالصعكبات التي تكاجو تنفيذىا مف قبؿ الشركات االيرانية , كانتيج 
الباحث االسمكب الكصفي لعرض الجانب النظرم كالعمؿ الميداني إلدراؾ دكافع عدـ اعتماد ىذه 

 التقنية في ايراف .

كمفة المستيدفة تستنتاجات ىنالؾ العديد مف الصعكبات التي تكاجو الشركات لتطبيؽ تقنية الأىـ اال
عف أف التجارة  فضالن في إدارة التكاليؼ في الشركات االيرانية نتيجة عدـ كجكد سكؽ تنافسي , 

تطمبات عف افتقار النظـ اإلدارية المطبقة فييا لم فضالن العالمية غير مكجكدة أك تمتاز بالندرة , 
الزبائف كىذه تتعارض مع الكمفة المستيدفة , كالتي يتـ فييا تخصيص أفضؿ األسعار عمى كفؽ 

 متطمبات الزبائف كالمنافسيف كالربحية .

 الحالية عف الدراسات السابقة  واختالؼ الدراسة التشابو 

 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في جانبيا النظرم كتناكليا المكضكع بطريقة كصفية  تتشابو

المكجية لتكامؿ بيف التكمفة المستيدفة كدكرة حياة المنتج ابرزت ىذه الدراسة ا اما االختالؼ فقد

ات مف حيث الدراسة الحالية تتميز عف غيرىا مف الدراس ما يجعؿملتحقيؽ الميزة التنافسية  بالكقت

كاختتمت االلية التكمفة المستيدفة كصكالن لمميزة التنافسية تناكليا الية لتخفيض التكاليؼ منطمقة مف 

باستخداـ دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت لمكصكؿ الى التخفيض المستيدؼ كمف ثـ تحقيؽ الريادة 

 تحقيؽ الميزة التنافسية  .ل في التكاليؼ



 

 

 

 انفصم انثاني
 املىجهت املنخج حياه ودورة املسخهدفت انخكهفت

 ( نظري اطار) بانىقج
 

 ( TCكمفة المستيدفة ) تطار النظري لتقنية الاالالمبحث االوؿ : 

كمفة دورة حياة المنتج تلتقنية  نظريلاإلطار ا المبحث الثاني :
 ( TD- PLCC)  الموجية بالوقت

 التنافسية مميزةاالطار النظري ل المبحث الثالث :
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 المبحث االوؿ

 ( TCكمفة المستيدفة ) تاإلطار النظري لتقنية ال

كمفة المستيدفة , مفيكميا , خصائصيا , مبادئيا , تفي ىذا المبحث تكضيح نشأة تقنية السيتـ 
 خطكاتيا , كمعكقاتيا التطبيؽ ليذا التقنية .

 كمفة المستيدفةت: نشأة تقنية ال 2-1-1

( Volkswagen ثالثينات القرف العشريف في شركة ) الػػػػػػػػػػىكمفة المستيدفة تتاريخ نشكء ال يعكد
( االنكػميزية , لكف تطػبػيػقػيا كتطػكيػرىا حػدث في  Marks Spencerاأللػمانية ككذلؾ شػركة ) 

 Briciu  1960( لصػناعػة الػسيػارات في عاـ  Toyotaالياباف مف قبؿ شػركة ) 
&Capusneanu , 2013 :457)  .) 

تقديمػيا لمػنػتجات تمتاز بجكدة  كتـ تطبيؽ ىذه التقنية مف قبؿ الشركة اليابانية بيدؼ ضػماف   
عاليػة كبأقػؿ  االسعار لتحقيؽ مستكل مقبكؿ مف االرباح , كنتيجة لذلؾ انتشر تطػبيؽ تقنية 

% 80كمفة  المسػتيدفػػة مف قبػؿ العػديػد مف الشركات اليابانية , اذ كصمت نسبة التطبيؽ الى تال
 .( Lockamy & Smith, 2000 :457) 1990في بداية عاـ 

( كبعدىا تـ ترجمتيا الى  Genka Kikakuبػػػ )  التقنية إلى ىذه كاشارت الدراسات اليابانية 
( , كىك المصطمح البارز في Target Costingكمفة  المستيدفة ) تالمغة االنكميزية  لتعرؼ بال

الكقت الحاضر في كافة األدبيات المحاسبية , كعمى الرغـ مف االنتقادات التي كجيت ليذا 
في  المؤتمر السنكم  لمحاسبي  الكمفة  الياباني  كبعد  ذلؾ   كاسعان  قبكالن المصطمح إال انو القى 

 ( . Al-Maryani , 2015: 48كمفة  المستيدفة ) تتـ استخداـ  مصطمح  ادارة  ال

كمفة  المستيدفة  ليشمؿ  شركات  يابانية  اخرل كمف امثمة تمؾ تاتسع  نطاؽ  تطبيؽ  ال
( لصناعة السيارات , كنتيجة ليذا التطكر فقد انتشر تطبيؽ  Nissanالشركات ىي شركة ) 

ىتمت كؿ الكمفة المستيدفة في الكاليات المتحدة االمريكية كألمانيا كبعض دكؿ أكربا , اذ ا
كمفة تكمفة المستيدفة بشكؿ كاسع , كأشارت األدبيات األلمانية الى التبريطانيا كألمانيا بمفيكـ ال
كمفة المستيدفة كايضا ت( كتعني ادارة الZielkostenmanagement المستيدفة بمصطمح ) 

 : Bengu , 2010كمفة المستيدفة ) تكتعني احتساب ال Zielkostenrechung )مصطمح ) 
( . كتطكرت البحكث كالمقاالت التي تخص تقنية الػكػمػفة المػستػيػدفػة بشػكؿ تدريجػي 213-214

 Meyssonnier)    .  115 : 2001 ,في سػنػكات الػثمانينيات في اليػابػاف ) السيما, ك 
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اخر كمفة كتخصيص السعر في أك تإلدارة ال مدخالن كمفة المستيدفة تستعمؿ تكاصبحت تقنية ال
 ,Ansari) الثمانيات, بسبب فقداف جزء كبير مف الحصة السكقية ألكثر الشػركػات األمػريػكػيػة ) 

etal . 2009 : 18 ( كيذكر .Slater , 2010 :23  اف عمى الكحدات االقتصادية تطبيؽ )
العمؿ في  كمفة كاألرباح كاستمراريةتكمفة المستيدفة لما تحققو مف فائدة في مجاؿ إدارة التتقنية ال

 البيئة التنافسية .

 : مفيـو التكمفة المستيدفة2 -2-1

كمفة المستيدفة , اذ يمكف تعريفيا بأنيا عممية منيجية إلدارة تكاليؼ تىناؾ عدة تعريفات لتقنية ال
المنتج خالؿ مرحمة تصميمو , مع األخذ بعيف االعتبار السكؽ لتحديد السعر التنافسي كمتطمبات 

 (Yazdifar& Askarany , 2011الكحدة االقتصادية التي تبغي تحقيقيا   كاستراتيجيةالزبكف 
بأنيا عممية إدارية تعني بتصميـ المنتػج :  , المسعكدم( 2010:143(  , كيعرفيا)  3:

كػمفػة التػي تسػعى اليػيا الػكحدة االقتصادية تكاالنػشطة االنتػاجية المرتبػطة بيا . بيدؼ تػحػقيؽ ال
بأنيا طريقة أك فمسفة :  كمفة المستيدفةتال Ghosh)تي عمى اسػاسػيا تػحػقػؽ الػربػح . كيعرؼ )كال

عف مساعدة  فضالن تيتـ بالمجاالت المالية كأنشطة االنتاج كالزبائف في مرحمة تخطيط المنتج , 
يادة الجكدة كمفة المنتج كز تالكحدة االقتصادية في اتخاذ القرارات المناسبة التي تعمؿ عمى تقميؿ 

 (  . Ghosh , 2013 :63 كبالشكؿ الذم يؤدم الى تحسيف قيمتو التنافسية في السكؽ) 

كمفة في مرحمة تخطيط تبأنيا تقنية تيدؼ الى إدارة ال: كمفة المستيدفة ت( فيعرؼ الDruryاما )
ىامش كمفة المستيدفة لمنتج أك خدمة معينة كذلؾ بطرح تكتصميـ المنتج عف طريؽ تحديد ال

 (  .( Drury, 2018 : 618 الربح المستيدؼ مف سعر البيع المستيدؼ

كمفة التي تيدؼ تكمفة المستيدفة ىي إحدى تقنيات إدارة التبأف تقنية ال مما تقدـيرى الباحث 
كمفة المنتج بتخفيضيا في مرحمة مبكرة مف دورة حياتو مع ضماف جودة عالية تإلى ادارة 

ات ورغبات الزبائف مع تحقيؽ الميزة التنافسية لموحدة االقتصادية وبالشكؿ الذي يمبي متطمب
 في سوؽ العمؿ .
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 كمفة المستيدفةتخصائص تقنية ال:  2-1-3

 : االتيكمفة المستيدفة بمجمكعة مف الخصائص المختمفة منيا تتمتاز تقنية ال

. القدرة عمى جعؿ الكحدات االقتصادية قادرة عمى مكاجية التحديات التي تحصؿ في بيئة 1
 ( .Terdpaopong & Visedsum , 2013 :3اإلعماؿ التنافسية ) 

االفػصػاح عػف الػتػكػالػيػؼ كتػحػمػيػمػيػا كبياف االجػراءات المتػعمػقة بعػممػيات التطكير المستمر  .2
 , Kee & Matherlyكقدرتيا التنافسية مع تحسيف االتصاؿ مع المكرديف )االقتصادية ,  لمكحدة

2006:292 -293. ) 

لمتغيرات التي تفرضيا قكل  طبقان جعؿ الكحدة االقتصادية قادرة عمى التحديث المستمر لممنتج  .3
 .Henri &Wouters , 2017: 15) السكؽ التنافسية ) 

ر مجمكعة أخرل مف الخصائص التي تمتاز    ( فيذكGhafaeer , et al .2014:250اما ) 
 كمفة المستيدفة كىي كاالتي :تبيا تقنية ال

 تخطيط التكاليؼ المرتبطة بالمنتج خالؿ المراحؿ األكلى مف دكرة حياتو . .1

كبأقؿ األسعار العمؿ كفؽ متطمبات  يـ منتجات تمتاز بالجكدة العاليةتصمإلى السعي . 2
 كرغبات الزبائف .

مرحمة إلى  كصكالن مف مرحمة تخطيط المنتج كتصميمو  بدءان كمفة كأنشطتيا, تتكجيو اىداؼ ال .3
 البيع . ما بعدخدمات 

تكاليؼ الكحدة االقتصادية بشكؿ يضمف استمرارية المنتج في األسكاؽ , كتميزه عمى  إدارة .4
 منتجات الكحدات االقتصادية االخرل المنافسة .

 كمفة المستيدفةت: مبادئ تقنية ال2-1-4 

 -:ما يميىي ة مبادئ أساسية تحقؽ ليا النجاح كمفة المستيدفة تعتمد عمى ستتاف تقنية ال

  (Swenson,2014 :16 (ك )Slater,2010 :26-27 ) 

 كمفة عمى اساس السعرتتقدير ال -1

كمفة المستيدفة يطرح ىامش الربح المستيدؼ مف سعر البيع المستيدؼ تيتـ الكصكؿ الى ال
 كحسب المعادلة االتية :
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 ىامش الربح المستيدؼ –كمفة المستيدفة = سعر البيع المستيدؼ تال

فيكضح أف تحديد السعر المستيدؼ يتأثر Datar &Rajan ,2018 : 525-526) اما ) 
ىي الزبائف , التكاليؼ , المنافسكف , فتأثير الزبػائف يككف عمػى اسػاس الطػمب عكامؿ  ةبثالث

مف ناحػية الجػكدة كالخصػائػص التي يتمتع بيا اما مف حيث التكاليؼ , فيجب عمى المنػتج 
ف فيجب عمى الكحدة ي, كاما تأثير المنافساءة لتحقيؽ التخفيض المستيدؼ لياإدارتيا بكف

االقتصادية التعػرؼ عمػى تقػنيات كقػدرات كالية عمػؿ الكحػدات االقتصادية المنافسة االخرل , 
 يف قدرات ىذه الكحدات كبالشكؿ الذم يجنبيا الكقكع في الخسائر .لمعرفة قدرتيا ب

 التركيز عمى مرحمة التصميـ -2

كيعني أف الكحدة االقتصادية تركز عمى رقابة التكاليؼ خالؿ مرحمة التخطيط لتصميـ المنتج , 
نخفضػة بيدؼ الحصػكؿ عمى منتػجات م باإلنتاجاذ يمكنيا إحداث تغييرات ىػنػدسػيػة قبؿ البدء 

 كمفة كبجكدة عالية .تال

 التركيز عمى الزبوف -3

كػمفػة المسػتػيدفػة مكجػية عف طػريؽ السػكؽ لذلؾ تككف كجية نظر الزبكف ىي تلكػكف تقنية ال
االساس في انتاج كتطكير المنتج كاف معرفة احتياجاتو كمتطمباتو كماذا يفعؿ المنافسكف كالعمؿ 

 في تعزيز قبكؿ المنتج في السكؽ . جدان عمى تكفير ميـ 

 التنسيؽ بيف الوظائؼ -4

اف انتاج منتج جديد أك تحسيف المنتج الحالي كتقديمو الى السكؽ تتـ بمراحؿ متعاقبة , كمف 
اجؿ تػحػسػيػف الػمػركػز التنافسػي لمكحػدة االقػتػصػادية , كلتجاكز التػحػديػات التػي تكاجػييا الكحدة 

تصميـ كالتصنيع ب اف يككف ىناؾ تنسيؽ بيف الكظائؼ المتعددة مثؿ ىندسة اليج االقتصادية ,
ج , شراء المكاد , محاسبة التكػالػيؼ , المبيعات , الػتسكيؽ , الخػدمة كالػدعػـ , ككػذلؾ , االنتا

 كمفة المستيدفة .تالمكرديف ألجؿ تطبيؽ تقنية ال

 مشاركة سمسمة القيمة -5

مف المكرديف  أعضاؤىاكمفة لمكحدة االقتصادية يتأثر عادة بسمسمة القيمة التي يتككف تاف ىيكؿ ال
في عممية تحديد  ان بارز  ان األعضاء دكر  ليؤالءكالمكزعيف كالزبائف ,...... الخ , كفي ىذا فاف 

 كمفة كخمؽ قيمة الزبكف ,تيـ في تخفيض الكاف تحسيف العالقة فيما بينيـ يسكمفة المستيدفة , تال
 كمفة المستيدفة .تكىك االساس في تحقيؽ التطبيؽ الناجح لتقنية ال



 الثاني.........................................................األطػػػار النظػػػريالفصؿ 

(21) 

 كمفة دورة حياة المنتجتتحديد  -6

البيع مف كجية نظر المستيمؾ كالمنتج , تؤثر في عممية حكؿ سعر  النظر كجيات اختالؼ
كمفة المستيدفة كذلؾ ألف تكاليؼ جميع ىذه المراحؿ يمكف تحديدىا في بداية التخطيط  تتحديد ال

 .كمفة ألم مرحمة ىذه المراحؿتلممنتج , كعمى اساسيا يتـ اتخاذ القرار بشأف اية 

 :اآلتي تتمثؿ في المبادئ  مف مجمكعة عمى أىدافو تحقيؽ في المستيدفة  التكاليؼ نظاـ يرتكزك 

لمتكاليؼ  األجؿ كالطكيؿ المتكسط  التخطيط  أساس عمى المستيدفة التكاليؼ نظاـ يقـك - أ
 . J. Brausch, op.cit, 45-49 .كاألرباح

 المستيدؼ الربح – المستيدؼ السعر :األتية لممعادلة كفقان  المنتج   تكمفة  بتحديد يقـك - ب
 . R.Cooper and R. Slagmulder, op.cit., 23 .المستيدفة التكمفة=

سكاء  إليو, المنسكبة لممياـ  مالئمة  ميارة ذم عمؿ  فريؽ  تشغيؿ  أىمية عمى يؤكد - ت
 .كالمكزعيف كالكسطاء كالمكرديف  خارجو مف أك  المشركع مف داخؿ

 لسنكات  الثقة  معيـ التعامؿ  ان أساس كيجعؿ المكرديف   مع  العالقة بتكثيؽ  ييتـ - ث
ك   التخطيط  عممية في أساسيان  طرفان  أك لممشركع  شركاء منيـ  أك يجعؿ طكيمة,
 A. Bhimani and H. Okano, op.cit., 42-44 .لممنتجات التصميـ

  عممية تسيؿ حتى الكاحد,  المشركع في المنتجات  مف العديد  إنتاج  بأىمية ينادم - ج
 .يامك  لممجمكعة المستيدفة  تحقيؽ األرباح

 تنفيذ عمى يحفزىـ مما التصنيعية, الخطة  كضع  في  العامميف جميع   بإشراؾ  يقـك - ح
 .عالية  الخطة  بكفاءة

كخارج   داخؿ  مف  الجديدة المعمكمات  مف   كصحيح  دقيؽ أساس   عمى يعتمد - خ
 J. Dyer 1996:42: .المشركع

فيما جاء مف مبادئ يستند  . J. Brausch, op.cit, 45-49ويتفؽ الباحث مع 
 في تحقيؽ اىداؼ التكمفة المستيدفة إلييا
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 كمفة المستيدفةت: خطوات تطبيؽ تقنية ال 2-1-5

 : (Datar & Rajan , 2018 كمفة المستيدفة بالخطكات اآلتية تعممية تطبيؽ تقنية التمر 
530-533) . 

 . تحديد السعر المستيدؼ1

بأنو السعر المقدر لمخدمة أك  : ( السعر المستيدؼDatar & Rajan , 2018 : 550يعرؼ )
المنتج كالذم سيدفعو الزبائف المتكقعكف , كيتـ تحديد السعر المستيدؼ مف خالؿ معرفة القيمة 

المنتج مف اشباع  ما يقدمولممنتج أك الخدمة لدل الزبكف , اذ تحدد ىذه القيمة في ضكء  المدركة
 جدان أك منفعة لمزبكف , ككذلؾ باالعتماد عمى سعر المنتجات المنافسة , اذ اف ىذا الجانب ميـ 

 لألسباب اآلتية :

إف الكحدات االقتصادية المنافسة ذات المنتجات المنخفضة السعر , تككف مقيدة  - أ
 . باستمرارلألسعار 

عدـ قدرة الكحدة االقتصادية عمى تصحيح أخطاء التسعير , بسبب قصر دكرة حياة  - ب
 نتيجة فقداف حصتيا السكقية . ألرباحياالمنتج مما يؤدم الى خسارة الكحدة 

إف الزبائف ىـ أكثر معرفة بالمنتجات التي تككف أسعارىا منخفضة كتمتاز بالجكدة  - ت
 العالية .

( السعر المستيدؼ بأنو السعر المقدر لممنتج ,  Baharudin &Jusoh ,2015:4كيعرؼ )
 لدفعو مقابؿ الحصكؿ عمى المنتج الذم يمبي متطمباتو كحاجاتو . مستعدان كالذم يككف الزبكف 

 ( أف تحديد السعر المستيدؼ يستمـز مراعاة العكامؿ األتية : Kwah , 2008:61كيرل )

اصفات المادية كالكظيفية ألجزاء احتياجات كمتطمبات الزبائف : كيقصد بيا تمؾ المك  - أ
 المنتج التي تؤثر في السعر .

السعر المرضي أك المقنع : ىك السعر الذم يرغب الزبكف بدفعو ألجؿ الحصكؿ عمى  - ب
 الخصائص كالكظائؼ المرغكبة بالمنتج .

كخصائص ككظائؼ المنتجات المنافسة  المكقؼ التنافسي : كيقصد بيا معرفتو ألسعار - ت
 ادية األخرل .لمكحدات االقتص

في  االقتصاديةىدؼ الحصة السكقية : كيتعمؽ بحجـ السكؽ الذم ترغب الكحدة  - ث
 الكصكؿ اليو كالذم يحقؽ ليا الميزة التنافسية .
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 تحديد الربح المستيدؼ. 2

الربح المستيدؼ بأنو الربح الذم تطمح الكحدة االقتصادية في تحقيقو مف  Datar) يعرؼ )
( . أما آلية تحديد الربح Datar & Rajan,2018:429خالؿ بيع المنتج في السكؽ )

تككف في ضكء نسبة مف سعر البيع المستيدؼ أك في ضكء االستناد عمى فالمستيدؼ 
 ( .Hilton,et al.2000:52) المعدؿ المكزكف لألرباح السابقة

كما اف ىنالؾ عدة طرؽ لتحديد الربح المستيدؼ , كمف أفضميا تحديد الربح المستيدؼ  
مف قبؿ الكحدة االقتصادية . مع  لألرباحعمى أساس التخطيط الطكيؿ أك متكسط األجؿ 

العرض اف التحديد المناسب لمربح يستكجب المعرفة الكافية لممنتج كالية عمؿ كخصائص 
 لمنافسة لو . المنتجات ا

 كمفة المستيدفةتتحديد ال. 3

كمفة تيعد تحديد السعر المستيدؼ كالربح المستيدؼ في الخطكات السابقة يتـ تحديد ال
 المػسػتيػدفػة مف خػالؿ طػرح الربػح المسػتػيػدؼ مف سػعػر البػيػع المسػتػيػدؼ

 ((Baharudina&Jusoh , 2015:5. 

 كمفة الحاليةتاحتساب ال. 4

كمفة المستيدفة لممنتج يتـ احتساب كمفتو الحالية كالمتعمقة بجميع تكاليؼ دكرة تتحديد البعد 
كمفة تكمفة االستراتيجية يسيـ في تحديد التحياتو, عمى أف استخداـ التقنيات الحديثة إلدارة ال

 (.Burns,et al .2013:494الحالية بصكرة أكثر دقة ) 

 تحديد فجوة التكاليؼ. 5 

كمفة المستيدفة بيدؼ تكمفة الحالية لممنتج مع التفجكة التكاليؼ عف طريؽ مقارنة اليتـ تحديد 
تحقيؽ الكفػػكرات الػكػمػفػكيػة المػطػمػكبػة لمػكحػدة االقػتػصػاديػة عمى المسػتكل التنافسػي     

(Bierer&Rajan,2018:532فاذا كانت ال , )كمفة المستيدفة , تكمفة الحالية تفكؽ الت
كمفة الحالية تيجب عمى فريؽ التصميـ معالجة ىذا الفرؽ بالشكؿ الذم تتساكل فيو ال عندىاف

 (.Datar &Rajan , 2018 :532كمفة المستيدفة , أك أف تككف أقؿ منيا ) تمع ال
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 تحقيؽ التخفيض المستيدؼ .6

كمفة مف اجؿ تبعد تحديد فجكة التكاليؼ يتـ تحديد األدكات المستخدمة في تخفيض ال
كمفة المستيدفة , كذلؾ بأبعاد كافة العمميات التي ال تضيؼ قيمة تكصكؿ الى مستكل الال

لممنتج , كىذا يتطمب التحػاكر مع االطػراؼ ذات العالقة بالمػنػتػج في الكحػدة االقتصػاديػة , 
مفػة كػتمثؿ اقػسػاـ التصميـ , االنتاج , التكاليؼ , كالتي مف شػأنيػا اف تسػاىـ في تحػػقيػؽ ال

( كأىـ ىذه االدكات ىي ىندسة القيمة ,  Kinney & Raiborn,2011:792المستيدفة   )
 رجعية .ماليندسة العكسية , كالمقارنة ال

 Value Engineering: ىندسة القيمة -أ

تعرؼ ىندسة القيمة بأنيا العممية المنيجية التي يتـ تطبيقيا لزيادة قيمة المنتج عف طريؽ 
  Setiyawan , et al .2017:524 )تحميؿ كظائفو ) 

( فيعرفيا عمى أنيا عممية منيجية لتصميـ المنتج بصكرة Melo&Granja,2017:13اما ) 
 كمفة اقؿ .تيتكافؽ فييا أداء الكظيفي مع متطمبات الزبكف كب

كمفة تكتعرؼ كذلؾ بأنيا التقييـ المنيجي لجميع مستكيات سمسمة القيمة , لغرض تخفيض 
 (. Datar&Rajan.2018 :552اف جكدة عالية تحقؽ رضا الزبائف ) المنتج مع ضم

كمفة تأما عف اىداؼ ىندسة القيمة فأنيا تتركز في تحسيف عممية تصميـ المنتج كتخفيض 
انتاجو دكف المساس بجكدتو , مع استبعاد الكظائؼ غير الضركرية كالتي ال تعطي قيمة 

الزبػائف عػمى دفػع امػكاؿ اضػافػيػة ألجػمػيػا لممنتج  كتزيد مف تكاليفو مع عدـ اسػتعداد 
(Drury,2018:594) 

كتستعمؿ ىندسة القيمة نكعاف في التحميؿ كىما التحميؿ الكظيفي كتحميؿ التصميـ , فالتحميؿ 
الكظيفي يستعمؿ في الكحدات االقتصادية لغرض دراسة كتشخيص االداء الكظيفي لممنتج 

بيدؼ تحقيؽ التكازف بيف الكظائؼ كالتكاليؼ , اذ يراعى أف كمفة المترتبة عمى كؿ كظيفة تكال
كمفتيا المستيدفة , اما تحميؿ التصميـ فيتـ مف خالؿ تكمفة كافة الكظائؼ أقؿ مف تتبقى 

عداد عػدة تصاميـ متاحة لممنتج لكؿ منيا خصائص متشابية , كلكف إقياـ فريؽ التصػميـ ب
ىذا تساعد ىندسة القيمة عمى تكجيو فريؽ التصميـ كػمػفة , ك تتختمؼ في مستكيات االداء كال

كمفتيا المنخفضة كتمبي احتياجات كمتطمبات الزبائف , تعمى اعداد تصاميـ لممنتجات تمتاز ب
 Blocher,et alكمفة المستيدفة ) تكبالنتيجة تحقؽ الميزة التنافسية دكف إف تتجاكز ال

2010:548-549.) 
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  Reverse Engineering :اليندسة العكسية  –ب 

 , Kaplan & Atkinson)رالمحاسبية التحميؿ المفكؾ , كيشيتسمى في بعض االدبيات 
كمفة المستيدفة في ظؿ تطبيؽ اليندسة العكسية يتـ مف تاف تحقيؽ الإلى  (2016:287

خالؿ التعرؼ عمى الخصائص كمكاصفات تصميـ المنتجات التي تنافس منتج الكحدة 
ميا لمعرفة آلية عمؿ تصميـ ىذه المنتجات كاجراء التعديالت المناسبة االقتصادية , بغية تحمي

 لمنتج الكحدة االقتصادية لكي تككف أفضؿ مف المنتجات المنافسة.

( اليندسة العكسية بأنيا دراسة كفحػص المنتجات المنافسة Drury,2018:618كيعرؼ )  
كػمفة المػنػتػج أك تػحػسػيػنو ألجػؿ تكبياف آلية عمميا بيدؼ تحديد الفرص المػتاحة لتخفيػػض 

 التػفػكؽ عػمػى الػكحػدات االقػتػصػاديػة الػمػنػافػسػة . 

نو بمكجب تطبيؽ اليػندسة العكػسية يتـ إلى ا( Datar&Rajan,2018:488كيػشير ) 
دائو الكظيفي كتصميمو مع اص بالكحدات المنافسة بيدؼ تحديد دراسة كتحميؿ المنتج الخا

 كمفتو .تالى  باإلضافةمات كافية عف العمميات التي تسيـ في انتاجو معمك  تكفير

 Benchmarkingالمقارنة المرجعية :  –ت 

تعرؼ المقارنة المرجعية بأنيا عممية مستمرة لمقارنة مستكيات االداء كالخدمات كالعمميات 
المنتجات مع أفضؿ مستكيات االداء في الكحدات االقتصادية المنافسة أك  بإنتاجالخاصة 

( . ككذلؾ Datar & Rajan ,2018:287في الكحدات التي لدييا عمميات انتاج مماثمة )
ة بأفضؿ االساليب المكجكدة داخؿ كخارج ارنة األنشطة أك العمميات الرئيستعرؼ بأنيا مق

 . Drury, 2018:602)الكحدة االقتصادية  ) 

: تجميع  االتي( فيرل بأف خطكات تطبيؽ ىذه األداء تتضمف Muia,2012:12اما )
البيانات ذات الصمة بالكحدة االقتصادية , تجميع كتقييـ البيانات ذات الصمة بأداء الكحدة 

 االقتصادية المنافسة ك كتحميؿ بيانات المقارنة المرجعية , كتطبيؽ منيجية العمؿ .

 خطكات تطبيؽ المقارنة المرجعية  إلى اف (Hodgetts,2008:373كيشير ) 

 -: ما يأتيىي 

يتـ في ىذه الخطكة تشكيؿ فريؽ عمؿ تككف ميمتو تحديد الجية التي ستتـ التخطيط : . 1
 إلنجاحمعيا المقارنة كااللية التي ستتخذ لجمع المعمكمات التي تحتاجيا الكحدة االقتصادية 

 عممية المقارنة .



 الثاني.........................................................األطػػػار النظػػػريالفصؿ 

(26) 

الى  باإلضافةكىنا يتـ اجراء دراسة معمقة لألداء الحالي لمكحدة االقتصادية التحميؿ : . 2 
أداء الجية المقارنة ) المنافسة ( مع تشخيص أسباب الفجكة التي تنشأ عف طريؽ المقارنة 

 بيف أداء الكحدة االقتصادية كالكحدات المنافسة االخرل .

مميات كاألنشطة التي تحتاج الى تغيير مع بياف يتـ في ىذه الخطكة بياف الع :التكامؿ .3
 لتطبيؽ منيجيات التحسيف كالتطكير. ,نقاط القكة كالضعؼ مقارنة بالكحدات المنافسة  جميع

كىنا يتـ تحكيؿ الخطكات السابقة الى خطة عمؿ تضمف مف خالليا تحسيف أداء  :التنفيذ. 4
الكحدة االقتصادية عف طريؽ تطبيقيا ألفضؿ الطرائؽ التي يتـ استخداميا مف قبؿ الجية 

 مع طبيعة كبيئة الكحدة االقتصادية . ـيتالءالمنافسة كبما 

تتـ معالجة الفجكة التي تظير االداء السمبي لمكحدة االقتصادية بحيث  كأخيران النضوج :  .5
  تيدؼ نمؾ المعالجة الى تحقيؽ مستكيات أداء أفضؿ .

عممية مستمرة لمقارنة مستويات االداء والخدمات اف المقارنة المرجعية ىي يمكف القوؿ و 
لوحدات االقتصادية المنتجات مع أفضؿ مستويات االداء في ا بإنتاجوالعمميات الخاصة 

تجميع البيانات ذات  مف خالؿ المنافسة أو في الوحدات التي لدييا عمميات انتاج مماثمة
الصمة بالوحدة االقتصادية , تجميع وتقييـ البيانات ذات الصمة بأداء الوحدة االقتصادية 

 واحد. وبمعنى اخر دمج التعريفيف بتعريؼ المنافسة و وتحميؿ بيانات المقارنة المرجعية

 كمفة المستيدفةت: معوقات تطبيؽ تقنية ال2-1-6

انو بالرغـ مف المزايا إلى ( 2008:170 المسعكدمك ) Odendaal,2009:173)يشير )  
كمفة المستيدفة في الكحدات االقتصادية تالمتعددة التي بينيا الباحثكف مف استخداـ تقنية ال

المختمفة , اال اف ىنالؾ بعض المعكقات التي يجب تفادييا أك التخمص منيا لكي يتـ تطبيؽ 
 : ما يأتيىذه التقنية بشكؿ أكثر فاعمية ككفاءة ابرزىا 

كمفة المستيدفة أك المسمكح بيا تالضغط المستمر عمى العامميف لغرض الكصكؿ الى ال .1
 الى إرىاقيـ . يؤدم

كمفة , مثؿ تبعض األطراؼ التي تشارؾ في عممية تخفيض ال خالؼ بيفقد ينشأ  .2
 االدارات الداخمية كالمكرديف .

قد يؤدم التأخير في عمميات النقؿ لممنتجات الجديدة الى السكؽ الى فقداف الفرص التي  .3
 تفكؽ بكثير أم تخفيضات يمكف تحقيقيا في التكاليؼ .
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 تكافؽ مع المنتجات التي تككف دكرة حياتيا طكيمة .ال ت .4

التيديد بفقداف الكظائؼ لمعامميف نتيجة تخفيض التكاليؼ قد يؤدم الى حدكث سمككيات  .5
 غير مرغكب بيا .

 .المستيدفة التكاليؼ تقسيمات:  2-1-7

 خالؿ  دكرة  المنتج بيا يمر  التي المراحؿ حسب  عدة أقساـ عمى المستيدفة  التكمفة  تقسـ
  حسب الحاجة كذلؾ آلخر منتج مف كأيضان  آلخر  مشركع مف التقسيـ ذلؾ كيختمؼ  حياتو,

 المستيدفة  في  التكمفة  فريؽ مجيكدات  تركيز إلى ييدؼ   كالذم التقسيـ, لذلؾ كاألىمية
 تحديد مكاطف  في  كأيضان  لممنتج, اإلنتاجية   المراحؿ مف مرحمة لكؿ  الالزمة التكمفة  تحديد
 الكصكؿ لألرباح كبالتالي  لتخفيضيا الالزمة اإلجراءات التخاذ التكمفة  في االرتفاع حدكث

 (T.Yoshikawa:39) عمى ما يأتي المستيدفة التكاليؼ الدراسات إحدل قسمت كلقد المستيدفة

 :مثؿ لمتصنيع مستيدفة  تكاليؼ :أوالً 

 .لمتصميـ مستيدفة تكمفة 1-

 .لإلنتاج مستيدفة تكمفة -2

 .البيع لنفقاتمستيدفة  تكمفة -3

 :مثؿ لمعمالء  مستيدفة تكاليؼ :ثانياً 

 .المنتج لتشغيؿ مستيدفة تكمفة -1

 .لصيانة المنتج تكمفة مستيدفة -2

 .المنتج بيع لمرتجعات مستيدفة تكمفة -3

 :ييأتما ب المنتج  حياة دكرة مدار عمى تقسيـ التكمفة المستيدفة يمكف أنو الباحث لير ك 

 :مثؿ اإلنتاج مرحمة قبؿ لما مستيدفة  تكاليؼ :أوالً 

 .لمبحكث كالتطكير مستيدفة تكاليؼ -1

 .كالتصميـ  لمتخطيط تكاليؼ مستيدفة -2
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 :مثؿ اإلنتاج لمرحمة  مستيدفة تكاليؼ :ثانياً 

 . لمشراء مستيدفة تكاليؼ -1

 .لمتصنيع  مستيدفة  تكاليؼ -2

 

 :مثؿ اإلنتاج مرحمة بعد لما مستيدفة  تكاليؼ :ثالثاً 

 .مستيدفة لمتخزيف تكاليؼ -1

 .كالتكزيع لمبيع مستيدفة تكاليؼ -2

 

 .البيع مرحمة بعد لما مستيدفة  تكاليؼ :رابعاً 

 .كالتكصيؿ كالتركيب   مستيدفة لمتشغيؿ تكاليؼ -1

 .لمصيانة مستيدفة تكاليؼ -2

 .التدكير إلعادة مستيدفة تكاليؼ -3
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 المبحث الثاني

 كمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقتتلتقنية  نظريلاإلطار ا

كمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت مف تلتقنية  النظرم سيتـ في ىذا المبحث تناكؿ اإلطار
 : ككما يأتي  كات تطبيقوحيث مفيكميا ,مبادئيا, مقكماتيا, خط

 كمفة دورة حياة المنتج تومفيـو  نشأة :  2-2-1

كذلؾ مف قبؿ كزارة الدفاع األمريكية   1960اف االىتماـ بمفيكـ دكرة حياة المنتج ظير في سنة 
جؿ الطكيؿ كالتي تؤثر في قرارات لتقييـ التكاليؼ في األ نيةقالتي عدت أكؿ مف طبؽ ىذه الت

بكصفيا دكرة الحياة كمفة تتـ تطبيؽ مفيكـ  1976( . كفي عاـ Wang ,2012:25 الشراء )
( . اما Kuzu,2012:21في اتخاذ القرارات لكزارتي الصحة كالتعميـ األمريكية ) ان مساعد عامالن 

كمفة دكرة تفي منتصؼ الثمانينات مف القرف الماضي فقد كانت ىنالؾ محاكالت لتطبيؽ تقنية 
 Gluch&Baumann) ارماالستثمفي حقؿ البناء  كتحديدان حياة المنتج في القطاع الخاص 

نتيجة عدـ  مؤخران يا في الكحدات الصناعية كالتجارية إال قنو لـ يتـ تطبي االإ( . 2004:571,
(. كيعد اليابانيكف أكؿ 2008:29المعرفة بأىمية ىذه التقنية كدكرىا في تخفيض التكاليؼ )نكره ,

       دارة الكمفة إمجاؿ لمنتج مف ناحية تكظيفيا في كمفة دكرة حياة اتمف تكسع في تطبيؽ تقنية 
 (Emblemsag ,2003:2. ) 

كمفة دكرة حياة المنتج فقد تناكلت األدبيات ىذا المفيـك بتقديـ عدة تاما بالنسبة لمفيكـ تقنية 
يا جميع كمفة دكرة حياة المنتج بأنت( Hansen ,etal.,2009:739 تعريفات لو , اذ يعرؼ )

ر )التخطيط , التصميـ , حياتو كالتي تتمثؿ بمرحمة التطكي ثناء دكرةأؼ المتعمقة بالمنتج اليكتال
( , مرحمة االنتاج ) عمميات التحكيؿ ( , مرحمة الدعـ )االعالف كالتكزيع كالضماف (. االختيار

كمفة تكمفة دكرة حياة المنتج بأنيا تتبع كتجميع الت(  Datar&Rajan,2018:560كما يعرؼ ) 
ة القيمة مف بداية البحث كالتطكير األكلي الى نياية خدمات المرتبطة بكؿ منتج مف خالؿ سمسم

كمفة دكرة حياة المنتج بأنيا ت( فيعرؼ   Drury ,et al 2018:730ما بعد البيع لمزبائف . اما ) 
ؼ عمى طكؿ دكرة حياة المنتج مف أجؿ بياف ما اذا كانت األرباح المتحققة خالؿ يلاكتتقدير ال

 بعده . االنتاج كما ما قبؿو التي تتحقؽ خالؿ مرحمتي كمفتتمرحمة التصنيع ستغطي 
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كمفة تعتمد عمى تكمفة دكرة حياة المنتج ىي تقنية لقياس التف أ,  السابقةيتضح مف التعريفات 
كمفة الكمية تكمفة عمى امتداد مراحؿ دكرة حياة المنتج التي تمثؿ بمجمكعيا التاساس تخصيص ال
كمفة بكؿ ت( الى اف اعتماد مبدأ ربط الS A V E Interational,2007: 6لممنتج , كتشير ) 

مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج قد يككف اكثر اىمية  كقيمة لك تـ اخذ الكقت بنظر االعتبار 
  .كمفة لكؿ مرحمةتكمفة في عممية تحديد التة يكمكج

راحؿ دكرة حياة المنتج قد كمفة لكؿ مرحمة مف متة في تحديد اليأف اعتماد كمكج يمكف القكؿلذا 
المتمثؿ بكؿ مرحمة مف مراحؿ  كمفةتالكمفة المكارد الى ىدؼ تيككف اكثر اىمية في تخصيص 

كمفة النيائي الذم ىك المنتج , كعندىا تكمفة ىدؼ التدكرة حياة المنتج , كالتي بمجمكعيا تمثؿ 
كمفة تكمفة كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة الحياة مكجية بالكقت , أم بركز مصطمح تقنية تيقاؿ إف 

 دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت .

كمفة تكمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقت بأنيا احدى تقنيات ادارة التتقنية  ويمكف تعريؼ
كمفة الموارد تفي تخصيص  ساسأكمفة تة يماؿ الوقت كموجاالستراتيجية التي تركز عمى استع

كمفة المتمثمة بكؿ مرحمة مف مراحؿ دورة حياة المنتج والتي بمجموعيا تمثؿ تالى اىداؼ ال
 :, وىي كمفة المنتج ت

كمفة الموارد الى المراحؿ التي تفي تخصيص  ة رئيسيالوقت كموج إلى . انيا تقنية تستند1
 يمر بيا المنتج خالؿ دورة حياتو .

 كمفة دورة حياتو خالؿ المراحؿ التي يمر بيا .تكمفة المنتج اجمالي تتتضمف . 2

كمفة االنشطة الواجب تكمفة كؿ مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا المنتج كأجمالي تتعد . 3
 انجازىا.

 كمفة دورة حياة المنتج .تلمرقابة عمى  منيجاً ىذه التقنية  تعد .4

 تساعد في توفير معمومات مفصمة عف المنتج لمتخذي القرارات . .5
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 PLC Product Life Cycle): مفيـو دورة حياة المنتج )2-2-2

ؿ التغيرات التي طرأت عمى بيئة اإلعماؿ كاستعماؿ نظـ التصنيع الحديثة كما رافؽ ظانو في 
الصناعية , كالتي ادت بدكرىا الى  ةتمتفي تقنيات اإلنتاج كزيادة األذلؾ مف تغيير كاضح 

حصكؿ تغيير مممكس في ىيكؿ التكاليؼ ) كباألخص التكاليؼ الصناعية غير المباشرة التي 
زادت بشكؿ يفكؽ التكاليؼ األخرل كذلؾ نتيجة دخكؿ األتمتة ( كالتكجو نحك تمبية متطمبات 

عالية مع الحفاظ عمى األسكاؽ الزبائف كتقديـ منتجات جديدة بأقؿ األسعار , مع ضماف الجكدة ال
استمـز (, إف ىذا األمر Rhichard,et.,al.,2002:11)التقميدية كالدخكؿ في األسكاؽ الحديثة 

يـ في عممية احتساب كتخطيط كتقميؿ التكاليؼ كالرقابة عمييا , البحث عف تقنيات حديثة تس
ذه التقنيات التي تخص في كفؽ سياؽ منظـ يشمؿ جميع مراحؿ دكرة حياة المنتج , كلعؿ ابرز ى

كمفة دكرة حياة المنتج التي تبرز اىميتيا في تناكليا لجميع مراحؿ حياة المنتج تىذا المجاؿ ىي 
       البيع  ما بعدالى ما بعده , كالمتمثمة بمرحمة  خدمات  االنتاج كصكالن  ما قبؿمف مرحمة  ان بدء

( بيذا الصدد أف الكحدات Komninos,2002:3) اضاؼ( . ك 185:  2013) خضر , 
اسب إلدخاؿ دراسة كفيـ دكرة حياة المنتج لمساعدتيا في معرفة الكقت المنتناكلت االقتصادية 

سحبو منيا , باالعتماد عمى المكقؼ التنافسي لمنتجات الكحدات  كالمنتج الى األسكاؽ أ
فتشير الى اف تطبيؽ  (نكره) االقتصادية المنافسة في األسكاؽ كمدل تفكؽ أك فشؿ المنتج . اما

دكرة حياة المنتج سيتيح الفرصة لمعرفة العكامؿ التي تؤدم الى تحقيؽ الربح, التخاذ االجراءات 
المناسبة في المراحؿ األكلية لدكرة حياة المنتج كذلؾ بزيادة االيرادات كتخفيض تكاليؼ المنتج . 

 (2008:16نكره, )

 ما يتعمؽتعددت كجيات النظر بيذا الشأف سكاء  اما مف حيث مفيكـ دكرة حياة المنتج , فقد
تاج , بانيا المدة , التسكيؽ , الزبكف . فتعرؼ دكرة حياة المنتج كبقدر تعمؽ االمر باإلن باإلنتاج

الى المرحمة التي يتـ فييا  كصكالن مف مرحمة البحث كالتطكير  انطالقان فييا المنتج  ر  الزمنية التي م
 ( .Datar & Rajan ,2018 :560تقديـ الخدمات كالدعـ لمزبكف ) 

في الصناعات الدكائية قد تككف دكرة  تختمؼ بحسب طبيعة المنتج , فمثالن  ف دكرة حياة المنتجإ
سنة , كما اف  حياة المنتج أكثر مف سنة أما في الصناعات االلكتركنية فقد تستغرؽ اقؿ مف

يمت في جعؿ دكرة حياة المنتج تككف قصيرة مف أىميا االتمتة لمعمميات أسنالؾ عدة اسباب ى
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 نفتاح الدكلي بيف االسكاؽ , فضالن االنتاجية , كالمنافسة الشديدة بيف الكحدات االقتصادية كاال
ة الكحدات االقتصادية الى تصنيع منتجات متعدد ادع عف زيادة كتنكع متطمبات الزبكف, كىذا ما

ؽ استعماليا المعدات عف طري كمفة منخفضة كجكدة عالية تمبي ىذه المتطمباتتذات 
اف قصر دكرة حياة المنتج مع االتمتة في االنتاج ادل الى ضركرة إلى . مع االشارة التكنكلكجية
مع القياـ بمتابعة  باإلنتاجبدء الكحدات االقتصادية ممية االنتاجية بصكرة جيدة قبؿ التخطيط لمع

لمتغير الذم قد يطرأ في بيئة  ان تككف ليا القدرة عمى تغييرىا تبعاستراتيجياتيا بصكرة مستمرة كاف 
االعماؿ التنافسية , كما يستمـز االمر التخطيط لتكاليؼ دكرة حياة منتجاتيا بشكؿ دقيؽ قبؿ أف 

ممؾ الكقت الكافي لمعالجة منيجية تقـك بتقديـ أم منتج الى األسكاؽ , كذلؾ ألف الكحدات ال ت
 استراتيجيتيا التي تسير عمييا أك طرؽ االنتاج الخاصة بيا بسبب قصر دكرة حياة المنتج .

Lanen,et.,al.,2011:177)) 

اما دكرة حياة المنتج مف حيث كجية نظر السكؽ فتعرؼ بأنيا تسمسؿ مراحؿ حياة المنتج في 
مرحمة  كأخيران الى األسكاؽ ثـ مرحمة النمك في المبيعات  األسكاؽ , كالتي تبدأ بتقديـ المنتج

( . كمف حيث Blocher.,al.,2010:549النضج كاالضمحالؿ كسحب المنتج مف األسكاؽ ) 
مف مرحمة  ان كجية نظر الزبكف فتعرؼ دكرة حياة المنتج بأنيا المدة التي يمر بيا المنتج بدء

      مرحمة التخمص مف المنتج  كأخيران الدعـ كالخدمات ,  الشراء , ثـ مرحمة التشغيؿ , لتعقبيا مرحمة
 (Emblemsvag.,2003:17 ( كيرل )Hansen & Mowen , 2006 :503-504 اف)

كجيات النظر الثالث اعاله لدكرة حياة المنتج تسيـ في تكليد افكار ميمة لممنتجيف الذيف ال 
بيف كجيات النظر الثالثة , اذ  يمكنيـ التغاضي عف كجيات النظر الثالث , فينالؾ عالقة

ترتكز كجية نظر السكؽ عمى طبيعة نمط المبيعات اثناء دكرة حياة المنتج , كىدفيا قائـ عمى 
أساس االرباح , اما كجية نظر االنتاج فتؤكد عمى األنشطة الداخمية الميمة كالبحث , التطكير 

أف مراحؿ االنتاج كجدت لتدعـ ىدؼ  البيع لممنتج , عمى ما بعد, االنتاج , التسكيؽ , كخدمات 
المبيعات في المرحمة المتعمقة بالتسكيؽ كىذا يستمـز مكارد كتكاليؼ , لذلؾ تكصؼ ىذه الكجية 

كجية النظر المتعمقة بالزبكف , فأنيا ترتكز ان ائمة عمى أساس التكاليؼ , كأخير بأنيا كجية نظر ق
كالذم يتمثؿ بكمفة االقتناء التي تتضمف  عمى مستكل كفاءة المنتج عمى أساس السعر المدفكع

عف تكاليؼ ما بعد الشراء كتكاليؼ التشغيؿ , الصيانة , كتكاليؼ التخمص  فضالن سعر الشراء 
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مف المنتج , عمى اف األرباح كالتكاليؼ مرتبطاف كالىما بكفاءة المنتج كالسعر, كما يجب أف 
يسعى اليو المنتجكف , كذلؾ ألف  ان ليـ ىدف تككف رغبات كاحتياجات الزبائف كالخدمات التي ستقدـ

رضا الزبكف يتأثر بالمنفعة التي يحصؿ عمييا عمى أساس السعر  الذم يدفعو مقابؿ الحصكؿ 
عمى المنتج , كعمى ىذا االساس فاف كجية نظر الزبكف ينظر الييا مف زاكية المنفعة التي 

 يحصؿ عمييا الزبكف .

اختالؼ وجيات النظر حوؿ مفيـو دورة حياة المنتج يمكف القوؿ أف مف العرض السابؽ و 
أو السوؽ أو الزبوف , وىذا االختالؼ في المفيـو يعزى الختالؼ  باإلنتاج ما يتعمؽسواء 

بما مر  وربطاً المراحؿ التي يمر فييا المنتج في ظؿ كؿ وجية مف وجيات النظر أعاله , 
 يرل اف المنتج يمر بالمراحؿ التالية . وجية نظر السوؽ فمف. أعاله سوؼ نناقش تمؾ المراحؿ

 

 : مراحؿ دورة حياة المنتج  2-2-3

متعددة تشكؿ الدراسات ذات العالقة عف دكرة حياة المنتج , اف المنتج قد يمر بمراحؿ شير ت
بالسكؽ أك االنتاج     ما يتعمؽ, كىي تختمؼ حسب كجيات النظر سكاء  بمجمكعيا دكرة حياتو

 :                  اآلتية بالمراحؿ يمر المنتج أف أك الزبكف , فمف حيث كجية نظر الزبكف يرل
 (Blocher,et.,al.,2010:566ك )  (Hansen,et.,al.,2009:389) 

الى انخفاض  ما يؤدمتكصؼ ىذه المرحمة بمحدكدية المنافسة كىذا  :.مرحمة تقديـ المنتج1
نسبة المبيعات نتيجة النخفاض نسبة الطمب عمى المنتج , لحيف معرفتو مف قبؿ الزبائف كمدل 

عف تكاليؼ البحث  فضالن كمفة المبيعات تانسجامو مع رغباتيـ , كىذا يؤدم بالنتيجة عف زيادة 
بو ىذه  تازما تمالى اف ابرز  127):2000كالتطكير كالتكاليؼ التسكيقية . كيشير ) العمي , 

 المرحمة ىك اآلتي :

المنتج إلظياره  باختبار. المركنة العالية في تنفيذ المعالجات كالتعديالت , ككذلؾ القياـ أ
 بالمستكل المطمكب .

 امكانية إجراء المعالجات كالتعديالت الميمة في تصميـ المنتجب. 
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 ت. انخفاض كمية االنتاج .

 لمنتج .ضماف تحقيؽ الجكدة المطمكبة في ا ث.

كىي المرحمة التي يزداد فييا انتشار المنتج في السكؽ , يرافقيا زيادة نسبة مرحمة النمو : 2. 
عف زيادة شدة  فضالن المبيعات في حاؿ تفكؽ المنتج في تمبية احتياجات كمتطمبات الزبائف , 

 السعر باالنخفاض . أىذه المرحمة كالتي عمى ضكئيا يبدالمنافسة في 

يتـ في ىذه المرحمة تحديد صكرة المنافسة , كقد يصبح المنتج حصة ثابتة مرحمة النضج : 3.
كمفة كالجكدة في تعمى ال كاالعتمادمع استمرار الزيادة في المبيعات كلكف بمعدالت أقؿ , 

 ( Krajewski & Rittman, 2010:44) : فسة , كتمتاز ىذه المرحمة باآلتيالمنا

بسبب التركيز عمى األنشطة اإلنتاجية في أجراء التحسينات عمى الجكدة كمفة المنتج ت -أ   
 كزيادة مؤشرات اإلنتاج .

 كصكؿ المنتج الى حالة مف االستقرار . -ب

 زيادة الحصة السكقية مف خالؿ تطكير المنتج . -ت

 االستغالؿ األمثؿ لمطاقة المتاحة . -ث

ة بداية حدكث انخفاض في الحصة تشكؿ ىذه المرحممرحمة التدىور واالضمحالؿ :4.  
التسكيقية الخاصة بالمنتج نتيجة التغير في أذكاؽ المستيمكيف , شدة المنافسة , كقد تحؿ محؿ 

 فيالمنتج منتجات جديدة , مما يؤدم الى انخفاض المبيعات كقد تصؿ الى الصفر أك تستقر 
حيالو , كتمتاز ىذه  ئان شينتج كبشكؿ تدريجي اذا لـ يتخذ ادنى مستكل مع انخفاض زبائف الم
 ( :2000:129المرحمة بالخصائص اآلتية ) العمي , 

 تدىكر مستكل الطمب عمى المنتج . - أ
 كمفة المنتج كجكدتو كمما أمكف ذلؾ .تالسيطرة عمى  - ب
 تدني حجـ اإلنتاج ككذلؾ نسبة استغالؿ الطاقة . - ت
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يتمحور في التمايز والتصميـ والتسويؽ ,ومف ثـ ينتقؿ  ىإف تركيز اإلدارة في المرحمة األول
تركيزىا في المرحمة الثانية الى تطوير المنتجات الجديدة , وتسعيرىا مع تصاعد وتيرة 

اإلدارة فييا الى السيطرة عمى  الثالثة والرابعة , فيتحوؿ تركيز. أما في المرحمتيف فسةالمنا
نافسة في السوؽ , وبذلؾ فاف االستراتيجية التي الكمفة والجودة والخدمة مع استمرار الم

تتبعيا الشركة تجاه المنتج أو الخدمة تتغير خالؿ دورة حياة السوؽ مف التمايز في المراحؿ 
يوضح مراحؿ دورة حياة  ( 1)التالي كمفة في المراحؿ النيائية , والشكؿ تاألولى الى زيادة ال

 المنتج مف الناحية التسويقية .

 (1شكؿ )

 مراحؿ دكرة حياة المنتج 

 

  الىضىج                           

 الىمى    

 الزذهىر واالضمحالل 

 المبٌعات رقذٌم المىزىج                                                                                      

 

          

 الكقت )ف( 

فتبدأ بمرحمة االستحكاذ أك الشراء , ثـ  وجية نظر الزبوفاما مراحؿ دكرة حياة المنتج مف 
مرحمة التخمي أك استبداؿ المنتج . كىنا يتـ التركيز عمى  ان شغيؿ , ثـ مرحمة الصيانة , كأخير الت

 .  Datar & Rajan, 2018:562)اداء المنتج  كجكدتو ازاء السعر المدفكع ) 

دكرة حياة المنتج مرحمة البحث كالتطكير , ثـ  تتضمف مراحؿ وجية نظر اإلنتاج, فمف  ان كأخير 
مرحمة خدمات ما  ان مرحمة التسكيؽ كالتكزيع , كأخير مرحمة التصميـ , لتعقبيا مرحمة اإلنتاج , ثـ 

 ( .Blocher,et.,al.,2010:546بعد البيع الزبائف ) 
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 كمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقتت: أىداؼ تقنية  2-2-4

 كمفة لكؿتاالبحاث كاالدبيات ذات العالقة بالشأف المحاسبي اف محاكلة ربط التشير كثير مف  
كمفة دكرة حياة المنتج المكجية تدكرة حياة المنتج بالكقت ىك اشارة لتقنية  مرحمة مف مراحؿ

 اف تحقؽ األىداؼ االتية إذا ما تـ تطبيقيا : بالكقت , كالتي يمكف

كؿ مرحمة  إلنجازعف الطاقة المستغمة مع بياف الكقت الالـز  تكفر معمكمات. 1
(Lourenco,2013:23.) 

تكفير المعمكمات الكافية المختمفة التي يعتمد عمييا المدراء في مجاؿ ادارة التكمفة بشكؿ اكثر  2.
                  فاعمية لككنيا تركز عمى التكمفة في كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج

( Elkeleety,2006:437. ) 

            تييئة المعمكمات التي تحتاجيا االدارة في اتخاذ القرارات التشغيمية كاالستراتيجية . 3
 (Sievanen&Tornberg,2002:3.) 

كمفة دكرة حياة المنتج كمراحمو بيدؼ تحسيف قيمة المنتج لكي يالئـ تالمعمكمات عف  4.
 (.Stelling , etal .,2010:2239متطمبات كاحتياجات الزبائف ) 

 

 (TD-PLCC)كمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقت ت: خطوات تطبيؽ  2-2-5

 Rayburn,1996:620)(ك)Rich&Hellweg,2000:19(ك)Dejnega,2011:8)  اشار 
 ان مكجياذا ما تـ االعتماد الكقت  ما يأتي( يمكف اف تككف TD-PLCCاف خطكات تقنية )إلى 

 في تطبيقيا:

 . تحديد مجموعات الموارد المرتبطة بدورة حياة المنتج 1

اذ يتـ في ىذه الخطكة تحديد مجمكعات المكارد المرتبطة بالمراحؿ التي يمر بيا المنتج خالؿ 
 دكرة حياتو .

 كمفة الموارد لكؿ مرحمة مف مراحؿ دورة حياة المنتج ت. تحديد اجمالي 2
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كمفة المكارد بالتكاليؼ المباشرة كغير المباشرة ,اذ تتضمف التكاليؼ المباشرة اجكر كركاتب تتتمثؿ 
المكاد  باستثناءالعامميف , بينما التكاليؼ غير المباشرة تتضمف التكاليؼ الصناعية غير المباشرة 

 المباشرة .

 . تحديد الطاقة العممية لكؿ مجموعة مف مجموعات الموارد 3

اعتمدت نسبة  إذنتاج المنتج , الطاقة العممية ساعات العمؿ أك الكقت المطمكب إلكتتضمف 
( مف الطاقة النظرية , نتيجة استبعاد كقت التكقفات كتصميح كصيانة المكائف أك ارشاد 80%)

 (Szychta,2010:55العامميف كغيرىا مما ال يرتبط بالعمؿ الفعمي لألداء ) 

 ؿ مجموعة موارد ذات العالقة بعمميات المنتج كمفة وحدة الوقت لكت. تحديد 4

يتـ انجاز ىذه الخطكة بقسمة اجمالي التكاليؼ التشغيمية المتمثمة بالتكاليؼ المباشرة كغير 
 المباشرة عمى الطاقة العممية.

 . تحديد وتجميع األنشطة المرتبطة بمراحؿ دورة حياة المنتج والوقت المطموب لكؿ نشاط 5

 : ما يأتياما صيغتيا فيي الكقت ألنشطة كؿ مجمكعة مكارد  الخطكة اعداد معادلةيتـ في ىذه 

(Dejnega,2011:9 ) 

Tj,k = 𝛽o+ 𝛽  X1 + 𝛽  X2 + 𝛽  X3 +…..+ 𝛽p Xp 

 اذ اف :

Tj,k  = الحدث  إلنجازالكقت الالـزj  لمنشاطk 

βo =  مقدار الكقت الثابت لمنشاطk 

β  =  الكقت المستيمؾ لكحدة كاحدة مف مكجة الكقتX1 

X1 =  2, مكجة الكقت  1مكجة الكقت  ..... ,XP =  مكجة الكقتP 

P   = يات أك مسببات الكقت التي تحدد الكقت الالـز لتأدية النشاط جعدد مكK 
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 كمفة وحدة الوقت لكؿ مجموعة موارد في أوقات احداث االنشطة تضرب  6.

كمفة كحدة الكقت لكؿ مجمكعة في ناتج معادلة الكقت لكؿ نشاط , تيتـ في ىذه الخطكة ضرب 
 كمفة التشغيمية لكؿ نشاط .تليمثؿ ناتج عممية الضرب ال

 كمفة لكمية لمراحؿ دورة حياة المنتج ت. احتساب ال7

الكمية لممراحؿ التي كمفة تكتعد الخطكة االخيرة في تطبيؽ خطكات التقنية التي يتـ فييا احتساب ال
 يمر بيا المنتج خالؿ دكرة حياتو بعد اضافة المكاد الداخمة كالتكاليؼ االخرل لمتكاليؼ التشغيمية.

اف ىذه الدورة عند تطبيقيا ستساعد ادارة المصنع عينة البحث في ايجاد ويمكف القوؿ 
ع دورة حياة تخفيض لتكاليؼ االنتاج بنسبة عدالة جيدة مف خالؿ ربط سمسمة القيمة م

 المنتج.

 

 (TD-PLCC)كمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقت تمعوقات تطبيؽ تقنية :  2-2-6 

تحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ , اال اف إلى  اف تقنية كمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت تسعى
يتـ مف  حمكالن لنظـ كالتقنيات االخرل التي تعد تحقيؽ ىذه االىداؼ يستكجب تكامميا مع بعض ا
كمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت إذا ما تخالليا مكاجية المعكقات التي تكاجو تطبيؽ تقنية 

 تـ تطبيقيا بمفردىا .

مجمكعتيف االكلى , كتكمف في عد عامؿ الكقت أك الزمف  عمىكيمكف تقسيـ ىذه المعكقات 
كمفة دكرة الحياة المكجية بالكقت , كتؤثر تيد في عممية تطبيؽ تقنية ككح كمفة اساست ةمكجي

عممية تحديد الكقت لكؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج بالتقدير الشخصي لمقائـ بيذه العممية 
كمفة كؿ ت,كبالنتيجة فاف ىذه المشكمة تؤدم الى الحصكؿ عمى معمكمات مضممة بشأف تحديد 

كمفة تما المجمكعة الثانية مف المشاكؿ التي تكاجو تقنية أحياة المنتج , مة مف مراحؿ دكرة مرح
 كمتطمبات الزبكف . الحتياجاتدكرة حياة المنتج المكجية بالكقت فتمكف في صعكبة االستجابة 
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مجموعة االولى مف المعوقات ىو تكامؿ لالتصدي  ايجاد حؿ في Janice مع الباحث يتفؽو 
( , اذ اف تطبيؽ ىذا النوع مف ERP( مع نظاـ تخطيط موارد المشروع ) TD-PLCCتقنية ) 

النظـ يساعد الوحدة االقتصادية بما تتضمنو مف ادوات متعددة مف تجميع البيانات في قاعدة 
بيانات واحدة تعتمد عمييا في تحقيؽ أفضؿ استخداـ لمواردىا مع بياف حجـ الطاقة التي 

 ( .Janice,2001:76وارد ) يفترض اف تجيز إلدارة ىذه الم

ف في تكامؿ تقنية كمعة الثانية مف المعوقات فأنيا تأما بالنسبة لمحموؿ التي تتعمؽ بالمجمو 
(TD-PLCCمع تقنية ال )كمفة المستيدفة )ت(TC  التي تـ تناوليا في المبحث الثاني مف ىذا

, واليندسة العكسية الفصؿ بما تتضمنو مف ادوات مثؿ ىندسة القيمة , المقارنة المرجعية 
كمفة , إذا يمكف القوؿ اف التكامؿ بيف تقنيتي تبالشكؿ الذي يؤدي الى التأثير في ادارة ال

(TC( و )TD-PLCCمف شأنو أف يؤثر في ادارة ال )ة وىذا يشكؿ محور المبحث القادـكمفت. 

 

 ( TD-PLCC ) و (TC) تقنيتي بيف التكامؿ ظؿ في كمفةتال إدارة: 2-2-7

 المكجية المنتج حياة دكرة  كمفةتك   (TC)  المستيدفة كمفةتال لتقنيتي النظرم اإلطار تناكؿ بعد
 عف بتكامميما, كمفةتال ادارة في التقنيتيف ىاتيف دكر  تكضيح ىنا يتـ ,  (TD-PLCC) بالكقت
 . الزبكف كمتطمبات احتياجات كتمبي عالية جكدة كذات  كمفةت ؿبأق منتجاتانتاج  طريؽ

 كمفةتال إدارة في المستيدفة كمفةتال تقنية دور : أوال

ادية تفكر في صرؼ  االقتص الكحدات جعؿ المعاصرة اإلعماؿ بيئة تشيدىا التي التطكرات أف
 أف يانشأ مف معمكمات تكفير في قدرتيا عدـ بسبب  التقميدية كمفةتال ظـنك  مداخؿ عف النظر
البيئة , كذلؾ ألنيا صممت أساسان  ظركؼ ىذهفي ظؿ  ؽ كالنجاح التفك  الكحداتذه لي تحقؽ

 ازدياد كأبرزىا البيئة ىذه تشيدىا التي التطكرات ىذه مثؿ تشيد لـ لمتطبيؽ في بيئة اعماؿ سابقة
 االقتصادية الكحدات مف استمـز ىذا فإف  كبالنتيجة البيئة, تمؾ في جاحيان ثبت كقد المنافسة
 التي المستيدفة كمفةتال تقنية أىميا مف كاف التي , االستراتيجية كمفةتال ادارة تقنيات تطبيؽ
 التقنية ىذه تركيز يتمحكر اذ(  (Loosveld ,2003,:45 الحديثة البيئية التطكرات مع تنسجـ
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 الخصائص كالمكاصفات ,, تو مف حيث السعراحتياجا لتمبية خاص بشكؿ كالزبكف السكؽ عمى
 ( ( Jariri&Zegordi,2008:410كاالداء الكظيفي 

 ادارة في تؤثر  المستيدفة كمفةتال تقنية إف (Warren,et.,al.,2009 :380-381 ) كيذكر
 بأقؿ يككف حيث المنتج تصميـ بتبسيط كذلؾ التصميـ مرحمة في منيا اطنق عدة في كمفةتال
 المكارد كمفةت تخفيض في المستيدفة  كمفةتال دكر يككف تاجناال تخطيط مرحمة كفي , كمفةت

 تخفيض عف فضالن  ةضالمنخف كمفةتال ذات البدائؿ عف ثالبح ؿخال مف كذلؾ , المباشرة األكلية
 في أك التصميـ مرحمة في اءك س لإلنتاج ـزالال العددد تحدي ؿخال مف يككف, ك   المباشرة العمالة
 تخفيض ثقافة نشر طريؽ عف التالؼ عمى القضاء مع , المختمفة يؿغالتش عمميات مراحؿ

بيف العامميف كتحفيزىـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ مع المحافظة عمى جكدة المنتج .  كمفةتال
 بإدارةتص تخ المستيدفة كمفةتال.تقنية أف الصدد بيذا (Bragg,2010:61-68) كيضيؼ 

 نحك كمكجية استباقية بطريقة بالمنتج المرتبطة كمفةتال تحميؿ ؿخال مف بتخفيضيا كمفةتال
 مع الزبائف رضا تحقيؽ يضمف الذم لممنتج االفضؿ التصميـ تييئة يف تساعد إذ , المستقبؿ

 كيشير .الميمة التقنيات مف يجعميا ما كىذا االقتصاديةكحدة لم التنافس قابمية زيادة
(Dekker&Smidt.2002:200-203)  االقتصادية الكحدات لتطبيؽ  الرئيس اليدؼ أفإلى 

 كمفةتال استراتيجية ظؿ في بالعمؿ تطبيقيا جيوك بت كذلؾ كمفةتال إلدارة ىك المستيدفة"كمفةتال لتقنية
 بتمبية كذلؾ الزبائف رضا تحقيؽ استيداؼ عف فضال , التنافسية الميزة تحقيؽ كنح , المنخفضة
 . جكدتو كضماف , المناسب الكقت في لمنتج ا تقديـ إلى السعي مع , متطمباتيـ

 ادارة عمى تعمؿ المستيدفة كمفةتال تقنية أف الصدد ذابي (Ashouri,2011:901) كيضيؼ
 بيدؼ , باإلنتاج البدء قبؿ كتطكيره االفضؿ التصميـ الختيار  ككفاءة  بفاعمية العمميات كمفةت

 .                               المختمفة يميةغالتش العمميات في كمفةتال تخفيض مجاالت البحث
 مف كمفةتال ادارة في كبير كبشكؿ تؤثر  المستيدفة كمفةتالإلى (  76 2002:  ,افراجخ( كيشير
 زمةالال المكارد تحديد ؿخال مف حياتو دكرة  مف األكلى المراحؿ في المنتج ةكمفت تخفيض ؿخال

 . العامميف مف المختمفة كالميارات  كالمكائف  كالمكاد  تاجناال في 
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 كمفةتال ادارة في المستيدفة كمفةتال تقنية دكر أف ( Berk ,2010 :121-124) كيرل  
 في تساعد التي المختمفة االدكات استعماؿ تـ ام اذا أفالش يذا ب تأثيران  اكثر يككف قد بتخفيضيا

  الفعمية كمفةتكال المستيدفة كمفةتال بيف الفجكة ردـ

 كمفةتال إدارة في بالوقت الموجية المنتج حياة دورة كمفةت تقنية دور : ثانيا

  بيئة في حدثت  التي راتغيكالت  التطكرات أفإلى  (Potkany,et.,al.,2012:89) يشير
 ىذه لككف , اىميتيا كاالدارية  كمفةتال  محاسبةمة لالقدي النظـ فقداف الى ادت المعاصرة االعماؿ
 حديثة تقنيات عف البحث عمى االقتصادية الكحدات اجبرت عديدة يراتغت عنيا تجتن التطكرات
 تمتاز التي , بالكقت المكجية المنتج حياة دكرة كمفةت تقنية الشأف بيذا كابرزىا , كمفةتال الحتساب

 كمتطمباتو    احتياجاتو   يمبي  منتج ؿ انتاجخال مف كالزبكف السكؽ حكن مكجية تككف يانأ في
 . السكؽ في  لممنتج  التنافسية الميزة تحقيؽ مع عالية جكدة كذك  المنخفضة كمفتو  ت عف فضالن 
 مرحمة كقت تقميؿ مع المنتج تطكير الى التصنيع عممية ضبط في التحكؿ ادل ذلؾ الى اضافة
 حياة دكرة كمفةت تحديد جعؿ في  يسيـ مما , منو المستدؿ الكقت كفؽ كالعمؿ كالتصميـ التطكير
 لممكارد مةغالمست الطاقة اساس عمى كمفةتال مكجيات احتساب تـ ما اذا فاعمية اكثر المنتج
 بيا يمر التي بالمراحؿ المتمثمة كمفةتال اىداؼ الى كمفةتال تخصيص الى ,باإلضافة المجيزة
 شطةناال قبؿ مف كيااستيال تـ التي الزمنية الكحدات اساس ,كعمى حياتو دكرة ؿخال  المنتج
 في كفاءة اكثر ستككف يانفأ ,كبيذا المنتج حياة بدكرة الخاصة المراحؿ جازنا في اسيمت التي

 مف مرحمة كؿ ايجاز في تستدؿ التي بالطاقة المكارد ؼيلاكت ربط ؿخال مف وتكمفتل ادارتيا
 لممنتج قيمة تضيؼ التي ؼيلاكتال تحديد الى يؤدم الذم كبالشكؿ , المنتج بيا يمر التي المراحؿ
 . لممنتج العالي الجكدة مستكل ضماف مع قيمة تضيؼ ال لتكاليؼ التيا كاستبعاد

 حياة دكرة كمفةت تقنية بتطبيؽ  كمفةتال ادارة اف الصدد بيذا (Dogan,2000:93) كيضيؼ
 المراحؿ امتداد كعمى  المنتج تاجنا في تدخؿ التي كمفةتال عناصر جميع دراسة  يستمـز المنتج
 ثـ التصميـ, مرحمة ثـ , كالتطكير البحث بمرحمة تبدأ كالتي حياتو دكرة ؿخال بيا يمر التي

 عف البحث اجؿ مف لمزبكف  المقدمة البيع بعد ما خدمات مرحمة الى كصكالن  , اإلنتاج مرحمة
  المساعدة عف فضال بجكدتيا, التأثير دكف بتخفيضيا المنتج كمفةت ادارة في تساعد التي الطرؽ
 مجاؿ بحث في  المساعدة اجؿ مف القرارات لمتخذم  المنتج عف مفصمة معمكمات تكفير في
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 يكفر  كمفةتلم المبكر التحديد اف اذ المنتج, حياة دكرة  مراحؿ مف مرحمة كؿ  في  كمفةتال ادارة
 , كالدعـ ةنالصيا ةكمفتك   كالمكثكقية األداء بيف التكازف ,لتحقيؽ القرار لمتخذم الفرص مف العديد
 تضيؼ ال التي شطةناال كاستبعاد مرحمة كؿ في قيمة  تضيؼ التي شطةناال عمى التعرؼ مع
 كيشير .حياتو دكرة مرحؿ مف مرحمة كؿ في المنتج كمفةت تخفيض بيدؼ قيمة

(Sevim,2002:139 )  في فاعؿ بشكؿ تسيـ أف يمكف المنتج حياة دكرة  كمفةت  تقنية فإلى ا 
 تـ ما اذا , حياتو دكرة  مراحؿ مف مرحمة كؿ في  بيا  كالتحكـ  المنتج ؼيلاكت  تخطيط
 المستدؿ غير الكقت تحديد بيدؼ مرحمة لكؿ أساسان  كمفةت ةمكجيبكصفو  الكقت استعماؿ
 . بو    المرتبطة  كمفةتال مع استبعاده   كمحاكلة

  (TD-PLCC) و (TC) تقنيتي بيف التكامؿ منيج : ثالثا
 بالكقت  المكجية المنتج حياة دكرة كمفةت ك (TC) المستيدفة كمفةتال تقنيتي بيف التكامؿ منيج إف

(TD-PLCC)  أف إذ , االخرل التقنية لتطبيؽ الستعماليا معينة تقنية مف فادةستاال عمى يعتمد 
 المحافظة ,مع منخفض بسعر منتج بإنتاج بتخفيضيا كمفةلتا إدارة تسعى المستيدفة كمفةتال لتقنية
 تكفر  يستمـز  التقنية ىذه تطبيؽ  كلنجاح , الزبائف كمتطمبات احتياجات كيمبي جكدتو عمى

  ئمةالمال  كمفةتال تحديد ككذلؾ  بكفاءة  المكارد إدارة في تساعد التي زمةالال المعمكمات
  كمفةت  تقنية تطبيؽ طريؽ عف عمييا الحصكؿ يتـ المعمكمات كىذه الحالية, كمفةتال كباألخص

 لوالغاست يتـ ما اساس عمى كمفةتال تخصيص تستيدؼ التي بالكقت  المكجية المنتج حياة دكرة
 المستيدفة  كمفةتال تقنيتي  بيف قةالعال أف القكؿ يمكفو كعمي . امثؿ بشكؿ مكارد مف استيمكو أك
 مف النكع ليذا  الحاجة مع بينيما التكامؿ جكىر تعكس بالكقت المكجية المنتج حياة كدكرة 

  المكجية المنتج حياة دكرة  كمفةت ك المستيدفة  كمفةتال تقنيتي  بيف  التكامؿ إف,  التكامؿ
 : االتية األسئمة عف لإلجابة محاكلة يككف قد بالكقت
؟  المستيدؼ كالربح  المستيدؼ السعر اساس عمى  المستيدفة كمفةتلم الكصكؿ يتـ كيؼ 1-
 .  ( TC ) تقنية
بكصفو  الكقت كباعتماد لممكارد  االمثؿ  ؿالغباالست  الحالية كمفةتلم  الكصكؿ يتـ كيؼ 2-
 .(TD-PLCC)  تقنية ؟ المكارد تمؾ كمفةت تخصيص في ان أساس كمفةت يةمكج
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 في المستيدؼ فيضتخال لتحقيؽ الحالية ةكمفتكال المستيدفة كمفةتال بيف لفجكةا تقميؿ يتـ كيؼ 3-
 ,كاليندسة المرجعية  ةن,المقار  القيمة  ىندسة مثؿ المستيدفة مفةلتكا تقنية ادكات ؟ كمفةتال

 .العكسية

  المستيدفةتحديد التكمفة  1.
 تحديد  في  تتمثؿ TD-PLCC) )ك (TC) تقنيتي  بيف  التكامؿ  منيج في األكلى الخطكة إف
 مانا  المستيدفة  كمفةتال  إلى الكصكؿ أف(  (Kaplan,2007:322 يرل اذ . يدفةالمست كمفةتلا
 . المستيدؼ البيع سعر مف المستيدؼ  الربح ىامش بطرح  يتـ 
 

 الحالية تكمفةال احتساب2. 

 تكاليؼ  بجميع  كالمتعمقة  الحالية  كمفةالت احتساب  يتـ  لممنتج  المستيدفة  كمفةتال تحديد بعد
 تحديد في  يسيـ  بالكقت  المكجية المنتج حياة دكرة  كمفةت  تقنية  تطبيؽ أف عمى حياتو, دكرة 
 بالكقت المختمفة المكارد كمفةت  ربط  عمى تعمؿ  يانأ حيث مف , دقة أكثر بصكرة الحالية كمفةتال
 في  يسيـ الذم كبالشكؿ , المنتج حياة دكرة  مراحؿ مف  مرحمة كؿ في ان اساس كمفة ةكمكجي 

 بنجاح الكمفة إدارة  عممية في التأثير

 

 )كمفةتال فجوة( المستيدؼ الَتخفيض تحديد3 .

 طريؽ عف كمفةتال فجكه تحديد بعدىا يتـ , الحالية كمفةتكال المستيدفة كمفةتال مف كؿ تحديد بعد
 المطمكبةة الكمفكي الكفكرات تحقيؽ بيدؼ المستيدفة كمفةتال مع لممنتج الحالية كمفةتال ةنمقار 

 المستيدفة كمفةتال تفكؽ  الحالية كمفةتال تنكا فإذا , التنافسي المستكل عمى االقتصادية لمكحدة
 مع الحالية كمفةتال فيو تتساكل الذم بالشكؿ الفرؽ ىذا معالجة  التصميـ فريؽ عمى يجب ,عندىا

 ( (Bierer&Gotze,2013:437 منيا اقؿ تككف أف أك المستيدفة كمفةتال
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 المستيدفة تكمفةال تقنية أدوات تطبيؽ .4

 األدكات تحديد يتـ بعدىا كمفةتال فجكة تحديد إلى اف يتـ (Berk ,2010 :121-124) يشير
 كذلؾ المستيدفة  كمفةتال مستكل الى الكصكؿ اجؿ مف كمفةتال تخفيض في  استعماليا يتـ التي

 ذات األطراؼ مع التحاكر يتطمب كىذا , لممنتج قيمة تضيؼ ال التي العمميات كافة باستبعاد
 األدكات ىذه كاىـ , التكاليؼ تاج,ن,اال الَتصميـ اقساـ مثؿ االقتصادية الكحدة في بالمنتج قةالعال
 . المرجعية ةنكالمقار  , العكسية اليندسة , القيمة ىندسة ىي

 المنتج حياة دورة كمفةتو  المستيدفة كمفةلتا تقنيتا تؤديو الذي الدور يمكف القوؿ أف  وعميو
  كمفةتال ادارةىو  بالوقت الموجية
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 لثالث المبحث ا

 التنافسية مميزةار النظري لػػاالط

 

 ( M....porer op,cit .p.48 )التنافسية  الميزة خصائص  1 -2-3

 .معيف جغرافي كنطاؽ معيف نشاط في غالبان  ترتكز  1.

 .المستقبمية بالفرص تختص ياكصفب الطكيؿ, المدم عمي تأسيسيا يتـ  التشابو أساس 2. 

 . المنافسيف عمى كالتفكؽ األسبقية تعطي كمستدامة مستمرة تككف أف  3.

 .التنافس تكقؼ النشاط تكقؼ فإذا بالنشاط التنافسية ترتبط  4.

 .لمشركة كالخارجية الداخمية البيئة في تحدث التي السريعة التغيرات تكاكب أف 5. 

 افك  الشركة الييا تسعي التي األىداؼ مع التنافسية الميزات ىذه استخداـ يتناسب أف 6. 

 .أخرل بميزات إحالليا أك كتطكيرىا تجديدىا يمكف بحيث مرنة تككف

 :التنافسية الميزة وصؼ  2-3-2 

 كحددىا بنكعيف استراتيجيا عدىا الذم (Porter) بمساىمات التنافسية الميزة كصؼ ارتبط
 إلى (Hover) اتجو  بينما  األخالؼ  كميزة  التكمفة  ميزة كىما التنافسية,  الميزة مف أساسيف
 مف  مكقع  منافسييا  الشركة  تحتمو الفريد الذم  المكقع  بككنيا  التنافسية الميزة  إلى النظر
 عمى  ءن المنخفضة  كالتمايز, كبنا كمفة تال  عمادىا  التنافسية  فالميزة المكارد,  تكظيؼ  خالؿ
  أعمى  أرباحيا يككف  معدؿ   عندما  تنافسية  ميزة تمتمؾ   الشركة  أف  القكؿ  يمكف ذلؾ 
 أك العائد عمى  المبيعات  عمى  العائد  بنسب  عنو يعبر ما أك ,شركة ال  أرباح  معدؿ  مف

 إنتاج غير عمميات   تطبيؽ  عمى قادرة كانت   إذا  تنافسية  ميزة  تمتمؾ ة شركفال األصكؿ,
 عمى مكارد  الحصكؿ  شركاتتمؾ ال  تستطيع ال   كعندىا المنافسة,  شركةال في  مطبقة 
 (.155:   2009العمميات )الطائي ك الخفاجي :  تمؾ  مف محاكاة تمكنيا  ضركرية
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 :التنافسية الميزة بناء مصادر 2-3-3 

ة شركال  بعمميات  متصمة  التنافسية  الميزة  بناء  في  المستخدمة المصادر  تككف  أف  يمكف
 مف   التنافسية  لينتج  المككنة  القكل التغير  لحاالت كباستجابتيا   جانب  مف  كسياساتيا

 إدارة  فييا يذكر أف  ينبغي   التي ( المصادر (Ferrell .,et al.2005حدد جانب آخر,
 :االتي  الشكؿ في   كالمتمثمة  الميزة  لنكع  كفقا  تنافسية  الميزة المنظمة  لبناء

 ( 2)شكؿ 

 ةالميز   لنوع  وفقاً  مصادر بناء الميزة التنافسية

 التنافسية الميزة بناء مصادر نوع الميزة
 كالء الزبائف لمعالمات التجارية .  -   . ميزات العالقات1

 فة التحكؿ عند الزبائف .مكتارتفاع  -  
 العالقات بعيدة األمد مع شركات سمسة التكريد. -  

 
 
 . ميزات قانونية2

 تسجيؿ براءة االختراع  كالعالمات  التجارية -
 كمنافعيا. قيكد العقكد -
 ضريبية ميزات -
 التجارة الحرة القانكنية التككيف.مناطؽ  -
 محددات التجارة العالمية. -
 تحجيـ دكر الحككمة. -

 
 
 ميزات تنظيمية 3. 

 .المالية المكارد كفرة -
 حديثة كمعدات مصانع -
 .كالمنافسيف الزبائف االستخبارات عف نظـ فاعمية -
 المشتركة  كالتصكر كاألىداؼ الثقافة, -
 .التنفيذية السمعة قكة -
 

 
 
 . ميزات الموارد البشرية4

 .بتفكؽ المكاىب إدارة -
 .التنظيمية الثقافة قكة -
 .بالعمؿ استثمارىا -
 .العامميف التزاـ -
 العامميف. تدريب -
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 . ميزات المنتج 5

 .كاالسـ كالعالمات التجارية الممكية حقكؽ -
 .لرقيةا منتجات -
 .كالخصائص بالنكعية التفكؽ -
 كالترخيص. الضمانات -
 البحث كالتطكير. -
 المنتج. بتصكر التفكؽ -
 .منخفضة إنتاج ؼيلاكت -
 .إنتاج حجـكاقتصادية  كفكرات -

 . ميزات التسعير6
 
 

 .منخفضة إنتاج ؼيلاكت -
 .إنتاج حجـك اقتصادية كفكرات -
 .الشراء عممية حجـ ضخامة -
 .ؼ التكزيعيلاكت انخفاض -
 . البائعيف  مع مساكمة قكة -

 
 
 . ميزات الترويج7

 . المنظمة تصكر -
 . لمتركيج  ضخمة  مكازنة -
 . البيع قكم تفكؽ -
 . اإلبداع -
 التسكيقية. الخبرة كثافة -

 
 . ميزات التوزيع8

 . التكزيع نظاـ كفاءة -
 . الفكرم رقابة التخزيف -
 . التكريد سمسمة كثافة تكامؿ -
 . مالءمة المكاقع -
 . اإللكتركنية لمتجارة االستعداد قكة -
 .)الخفاجي , الطائي ,2009,158) : المصدر

الميزة  بناء في يـتس التي مصادرال مف العديد ىنالؾ أف يمكف القوؿ  (2 )الشكؿ خالؿمف 
 .تقدميا التي الخدمات بو تقـو الذي النشاط حسب منشأة كؿ مع تناسب التي التنافسية
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 :التنافسية الميزة بناء متطمبات 2-3-4 

 (59 : ص 2014االتي )عثماف في التنافسية الميزة متطمبات تتمثؿ

 .المتفكقة الكفاءة . 1

 .تكمفتيا  ىياكؿ تخفيض المتفكقة الجكدة . 2

 .المتفكؽ التحديث . 3

 .لممستيمؾ المتفكقة االستجابة . 4

 :تتيح  لمشركة فإنيا  المقابؿ كفي  لمشركة  الكفاءات المثمرة نتاج ىي األربعة العكامؿ كىذه

 .لممستيمؾ أكثر مدركة ةقيم خمؽ كبالتالي المعركض منتجاتيا تمييز .أ

 .تكمفتيا ىياكؿ تخفيض .ب

 :التنافسية الميزة أنواع 2-3-5 

 تصنيؼ  المزايا في يعتمد  كالذم M. Porter بو جاء التنافسية ما تصنيؼ قدـ لمميزة أىـ أف
 أجريت  المنخفضة, كقد التكمفة أك في التميز تتمثؿ كالتي لممشترم تحقيقيا يتـ التي القيمة عمى

 استراتيجية باختيارىا يتـ الشركة  نجاح أف اتضح لمشركات االستراتيجيات التنافسية عف دراسات
 ( .129 2001 نكعيف )مصطفى :عمى  التنافسية الميزة كتقسـ .فييا  كنجاحيا  التكمفة 

  :األقؿ التكمفة ميزة - أ

  المنتجة باألنشطة المتعمقة تكاليفيا  كاف إذا ؿقاأل التكمفة  ميزة عمى تحصؿ أف لممنشأة  يمكف
 ما حالة في التكمفة األقؿ  ميزة المؤسسة تحقيؽ بمعنى المنافسيف المحققة عند تمؾ مف لمقيمة أقؿ

 : 1998) خميؿ : منافسيو المحققة عند المختمفة أدنى مف تمؾ أنشطتيا تكاليؼ كانت إذا  
  ىذه في  التحكـ الجيدأف  إذ التكاليؼ, تطكر  عكامؿ قيمة إلى االستناد يتـ محيازة عمييال 137)
 بيف ىذه العكامؿ مراقبة  كمف التكمفة األقؿ, ميزة المؤسسة يكسب  بالمنافسيف  مقارنة  العكامؿ
 كالمستخدميف القطاعات كالمبذكلة مف قبؿ المتكاصمة الجيكد نتيجة ىك التعمـألف  التعميـ طرؽ

  بؿ فحسب, العاممة   األيدم عمى  تكاليؼ  التركيز  يتـ ال  أف  يجب لذلؾ   السكاء عمى  حد
  كف مطالبكفنافسفالم األخرل المنتجة القيمة, تكاليؼ النفايات كاألنشطة إلى أف يتعداه يجب
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 كالمناطؽ التجييزات  مف التعمـ درجة إلى مقارنة يستند ذلؾ كليتـ أىدافو, التعميـ كتحديد بتحسيف
 ( .Laniwai : 2000: 59القطاع ) في المعمكؿ بيا مقابمتيا بالمعايير ثـ 

 :المنشأة عمى منافسييا تميز -ب

  تتـ كحتى  بيا, يتعمؽ  تجعؿ الزبكف فريدة خصائص عمى الحيازةمنشأة ال يككف بمقدكر عندما
  التحكـ  أف  التفرد بحيث  تدعي عكامؿ عكامؿ إلىاالستناد   يجمب  الميزة  ىذه عمى  الحيازة
 مف نميز  أف كيمكف التمايز,  يكسب المؤسسة ميزة  بالمنافسيف  مقارنة العكامؿ   ىذه في الجيد

جيدة  بصفة التعمـ يمارس عندما لنشاط  معيف, خاصية التفرد   عتتجم  بحيث  ثار بثوكاَ   بينيا 
 يمكف تعمميا , اإلنتاجية العممية في الثابتة , فالجكدة

 . متواصؿ تميز الي يؤدي بأف كفيؿ شامؿ بشكؿ امتالكو يتـ الذي التعمـ أفالباحث يرى  

 :التنافسية المميزة محددات:  2-3-6 

 تتحدد الميزة التنافسية مف خالؿ بعديف ىاميف ىما :

 مثميا مثؿ حياة دكرة التنافسية  لمميزة  :(316: 2008) الحسف : التنافسية المميزة .حجـ 1
 :نذكرىا بما يميكالخدمات   المنتج دكر

يا تحتاج كصفب التنافسية,  لمميزة  المنشأة لممؤسسة  المراحؿ بالنسبة أطكؿ دتع التقديـ مرحمة .أ
 مع   الميزة التنافسية عنيا كتعرؼ كالمالي, المادم البشرم كاالستعداد التفكير مف الى الكثير

 عدد تحظى بو مف طرؼ الذم القبكؿ ذلؾ إلى  كيرجع فأكثر, أكثر  ان تزايد الزمف مركر
 .العمالءمف  متزايد

ف أل االنتشار,  حيث مف نسبيا استقرار الميزة  تعرؼ  المرحمة ىذه في :التبني مرحمة .ب
 .يركزكف عمييا  بدأكا المنافسيف

 نحك فشيئا  شيئا كتتجو  ان تراجع  المرحمة ىذه خالؿ التنافسية  الميزة  تشيد : التقميد  مرحمة .ج
 .تتراجع أسبقيتيـ كبالتالي المؤسسة ميزة بتقميد  قامكا  المنافسيف لككف الرككد

أك   سريع  بشكؿ  الحالية  ةميز ال كتطكير  تحسيف  ضركرة  ىنا تأتي  :الضركرة  مرحمة .د
 حالة  لـ كفي  الحالية,  الميزة  في أسس عمى تماما تختمؼ أسس عمى جديدة  ميزة إنشاء
  أسبقيتيا  تماما ستفقد  فإنيا جديدة, ميزة  مىع الحصكؿ أك التحسيف  مف  المنشأة تتمكف
 جديد.  مف  لممنافسة  العكدة  عمييا  يصعب كعندىا
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 ميزة تنافسية  الحيازة عمى مف ألنو غير التنافسية  الميزة حياة  دكرة بتتبع  مطالبة المؤسسة  إف
 .إنشاء ميزة جديدة أك كالتطكير التحسيف إلجراء المناسب  الكقت كمعرفة لألبد

 كعمميات اتساع أنشطة مدل النطاؽ عف يعبر (67: 2014) عثماف  : التنافس . نطاؽ  2
  شأنيا مف أبعاد مف ثالثة لممنافسيف  ان نطاق كيشكؿ تنافسية  مزايا تحقيؽ بغرض المؤسسة
  :ىي  عمى الميزة التنافسية التأثير

 يتـ خدمتيـ, كىنا تـي ء الذيفكالعمال تنكع مخرجات المؤسسة مدل يعكس  :السكقي  القطاع .أ
 .السكؽ كؿ خدمة أك عمى خدمة جزء معيف مف السكؽ بيف التركيز ما االختيار

 فالتكامؿ , خارجيا  داخميا  ألنشطتيا المؤسسة  أداء مدل عف يعبر :الرأسي  درجة التكامؿ  .ب
 .التميز أك األقؿ مزايا التكمفة يحقؽ قد المنافسيف مع مقارنة المرتفع الرأسي

المؤسسة     فييا تتنافسالتي  الدكؿ أك الجغرافية المناطؽ  عدد يعكس  :الجغرافي البحثت. 
 كالكظائؼ عبر  األنشطة مف كاحدة نكعية  تقديـ تنافسية مف خالؿ مزايا بتحقيؽ كيسمح
 عالمي, عمى نطاؽ تعمؿ التي لممؤسسة الميزة أىمية كتظير , جغرافية مختمفة مناطؽ عدة
 العالـ . أنحاء كؿ في منتجاتيا تقدـ اذ

 : التنافسية الميزة قياس:  2-3-7 

 ىي عمى .كالكمية النكعية المقاييس مف متنكعة مجمكعة استخداـ يتـ التنافسية الميزة لقياس
 ( .2008 :7 ) النعيـ : يآلتاالنحك 

 :النوعية  المقاييس . 1

 :الجكدة مقاييس عمييا يطمؽ كالتي تيةاال المقاييس كتشمؿ

 .المتكقعة النكعية  .أ

 .المدركة النكعية. ب

 .القياسية النكعيةت. 
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 :الكمية  المقاييس . 2

 :األتية المقاييس كتشمؿ

 .النسبية الجديدة المنتجاتأ. 

 .السكقية الحصة .ب

 .التسكيؽ كاليؼ. تت

 .الربحية تسبب .ث

 .العمالء عدد .ج

 .النسبي المنتج جكدة مقاييس. ح

 

 :التنافسية الميزة عمى لحفاظا :2-3-8  

 كبالتالي تزكؿ الميزة المنافسكف, يقمدىا ما سرعاف تنافسية كلكف  خمؽ ميزة مف المنشأة تتمكف قد
تقميدىا  كصعكبةسيكلة  في التنافسية تؤثر الميزة عمييا بنيت التي كالقدرات  فالمكارد التنافسية, 

 تكافرىا  يج التي الشركط مف , كبصكرة عامة ىنالؾ مجمكعة) 96:  2010:) عبد المطمب
 :كىي عمييا كالمحافظة التنافسية إلدامة الميزة

 المنافسيف مع المنظمة مقارنة منتجات اختياره عندبر أك عمى قيمة العميؿ حصكؿ استمرار  1.
 . السكؽ في 

 المنظمة كقدرات قدرات بيف   المباشرة  الفجكة  نتيجة ىك راألكب القيمةفي  الفرؽ يككف . أف 2
 .منافسييا

 المنظمة تفكؽ ككذلؾ األكؿ  لمشرط طبقا  القيمة األكثر عمى حصكلو الستمرار العميؿ تكقع . 3
 ( .68عثماف :   (الطكيؿ األجؿ  في منافسييا  عمى القدرات في

 (239:  2008) شارلز, جكنز: ة تيآلا الخطكات اتباع يتـ التنافسية الميزة عمى كلممحافظة

 ذلؾ يتطمب فإف  التنافسية  الميزة في  الشركة تبقي لكي :التنافسية  الميزة بناء عمى التركيز .أ
 التنافسية لمميزة العامة األربعة البناء أركاف عمى التركيز في الشركة تتميز أف
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 تقـك بتطكير اف ذلؾ يتطمب كما لممستيمكيف,  كاالستجابة , التحديث , الجكدة , الكفاءة :كىي 
 .المجاالت تمؾ في متفكؽ أداء انجاز في  يـتس كفاءات متميزة

 ىك التغير, العالـ في الثابت الكحيد الشيء إف :مستمرة  كتعميـ  تحسيف عممية  استحداث .ب
 تبقى أف  ما لشركة  الكحيد السبيؿ فإف سريعة الخطي, الديناميكية  البيئة ىذه مثؿ ففي
 , تحديثيا , جكدتيا كفاءتيا, باستمرار  تقـك أف ىك الكقت, مدار عمى تنافسية ميزة

 .داخؿ المنظمة  التعميـ  أىمية ادراؾ في  لتحقيقو كالسبيؿ  لممستيمكيف, كاستجابتيا

مف  كذلؾ بالجكدة  الميزة تتصؼ  أف مف البد التنافسية  الميزة  المحافظة عمى أجؿ مف ككذلؾ
 :ةآلتيا الخطكات اتباع خالؿ

أك التي  المنظمات, تمتمكيا التي كالمكارد القدرات في تنافسية  ميزة كجكد عمى  . الحرص 1
 .تنافسية  ميزة عمى الحصكؿ تكظؼ كي تشترييا تعرؼ أك  تبنييا أف  يمكف

  تخمؽ ميزات اخرل تحؿ كأف ممكنة, الميزة التنافسية أطكؿ فترة عمى استمرارية . الحرص 2
 .التأثير فقداف عمى التي قاربت الميزات محؿ

  لمكاجية الميزة التنافسية األقؿ عمى أك تنافسية فرص لخمؽ التغيرات الخارجية . استغالؿ 3
 .لألخريف

 .كالمستقبمية التنافسية الحالية  بالميزة المرتبطة القدرات كالمكارد . زيادة 4

حتى  ان عام بكصفيا أتجاىان ة الثالث الرئيس االستراتيجيات تتبع التي االستراتيجية . تحديد 5
 .لتحقيقو كالقدرات المكارداستغالؿ  تستطيع

 ( 96 ك التميز ) عبد المطمب : أ التكمفة تقميؿ إلى تؤدم التي العامة الكسائؿ . معرفة 6

 :التنافسية الميزة   جودة عمى الحكـ معايير: 2-3-9

 : ىي ةرئيس ثالثة عكامؿ خالؿ مف الميزة التنافسية كمدل جكدة نكعية تحديد تكمف

 (.197 2001السممي : )

 :الميزة درامص. 1

 األقؿ لألنشطة  المنتجة التكمفة في يتمثؿ أكليا مصدريفعمى الميزة التنافسية  مصادر تنقسـ
 كالسمعة  أك الخدمة,  المنتج تميز التي الميزة  مصدر كثانييا الخاـ , كالمكاد العمؿ بقكة المتعمقة
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 مف  تحقيقوالى  نشآتكؿ  الم  تسعى  الذم التميز قمة  ىذا دكيع كالىما, يككف   كقد  الطيبة
  البشرية لممكارد  امتالؾ  المنشأة خالؿ مف إال ذلؾ  يتأتى كال كاستمرارىا , ضماف بقائيا أجؿ
  تمتمكيا  التي الميزة مصادر عدد .كالمعرفة كالمعمكماتلمتكنكلكجيا  كالكفاءة , بالخبرة تمتاز التي

  يعرضيا إلى ذلؾ ألف ميزة تنافسية كاحدة عمى المنشأة اعتماد عدـ المستحسف مف المنشأة
 ذات  المزايا  مف عدد امتالؾ البد لممنشأة مف لذا المنافسيف, قبؿ تقميدىا مف سيكلة خطر
 .التميز عرش عمى أسيالضماف تر  كالمتطكر المبتكر الطابع

 :الميزة التنافسية والتجدد في التحسف درجة 2 .

 مف  تنافسية  ميزة عمى الحصكؿ يايمكن  منشأة فكؿ الميـ, بالشيء ليس تنافسية ميزة امتالؾ
المنشآت  لتفادم قياـ دىاتفر  عمى كالمحافظة الميزة, ىذه تطكير ىك األىـ كلكف مصدر, أم

 عمييا, سمبا تؤثر ال حتى التجديد كالتطكير تكمفة مراعاة  مع محاكاتيا, بتقميدىا أك األخرل
عمييا,  آثار مف تخمفو الميزة لما لتحسيف ان ميم عامالن  أصبحت التي التكنكلكجيا كاستخداـ
 .لممستجدات كمكاكبتيا لمتطكير  كسيمة تمثؿ فيي لممعمكمات   باإلضافة

 عمى  كمتعددة  شدة  بيف ما فيي محدكدة, التنافسية غير الميزة مصادر فاالباحث  يالحظ 
  مجاالت في كالمستجدات المعرفة كعمى حسب المحيطة,  البيئة في ذم يحدثال التغير  حسب

 التكمفة شكميف, في أنيا تأتي كىي الميزة بشأف لمتفكير بسيطة العمكـ المختمفة, كىناؾ طريقة
 كاف إذا  فقط تنافس   ميزة ذا  الشيء ديع  أخرل  كبعبارة التمييز, أك لمعمالء القيمة المضافةك 

 فمف   لمعمالء,  قيمة أعمى   تقدـ أف أك منخفضة   تكاليؼ ذات   تككف  أف يسمح لممؤسسات
 مثؿ ألف , السكاء حد عمى التميز  كرائد  المنخفضة  التكمفة اف تككف  رائد بيف الصعب الجمع
 ( . 81المتكسط ) جك كايتييد :  المركز في  القابعة ( تككف بأف تخاطر ىذه الشركات

  المزيج عمى بنجاح تنافس   التي  االستثنائية المؤسسات  مف قميال عددا ىناؾ فإف ذلؾ  كمع
 .تكيكتا  كشركة  السنغافكرية  الجكية  الخطكط البعديف مثؿ  ىذيف مف

 التي تحتميا المراكز بحسب تأتي  أنيا كىي التنافسية, الميزة بشأف لمتفكير أخرل  طريقة  كىناؾ
 العالمة  التجارية مثؿ , عائد أعمى عمى الحصكؿ عمى القدرة  يعطي المنشأة  فمركز المؤسسة,

 فالمركز , منخفضة التكاليؼ مكارد الي الكصكؿ امتياز أك السكقية, الحصة االختراع أك براءة أك
 عمى المطرد النمك ذات األعماؿ شركات في السيما التطكير صعب كفكي ما عادة القيمة كذ

 شركات  ظيرت  كالسبعينات الستينات فترة كفي تشترل, ك تباع أف يمكف ما ان كثير  أنيا مف الرغـ
 كمطردة كبيرة  أسكاؽ في كانكا سكاء المدل الطكيؿ, عمى نجاح األكثر لتككف  مراكز قكية ذات
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 مثؿ( الثقيمة المعدات سكؽ أك ) كفكرد  جنراؿ مكتكرز السيارات )مثؿ شركة سكؽ  مثؿ النمك 
 أك ) IBM شركة مثؿ( الكمبيكتر أجيزة سكؽ  أعمى مثؿ نمك ذات  أسكاؽ أك ,) كاتربيمير شركة
 (. 81شركة زيرككس ) جك كايتييد :  مثؿ( لمتصكير اآلالت سكؽ

 : أدوات الميزة التنافسية:2-3-10

 . الجودة :1

لمسمعة أك الخدمة  طبقا إلشباع  تنفيذ الخصائص كالمكاصفات الكمية كصنع أ بأنياتعرؼ الجكدة 
قد  ་احتياجات المستيمكيف عند الشراء عند االستخداـ كالعديد مف الشركات عمى  مستكل  العالـ 

, كذلؾ ألف الجكدة تركز عمى تخفيض التكاليؼ ان ميم بكصفيا بعدان استراتيجيان ركزت عمى الجكدة 
المستيمؾ , كىنالؾ جكائز رفيعة المستكل تمنح لمشركات التي تنتج منتجات  كزيادة درجات رضاء

 (Malcom bland ridge Guiltily األمريكية المتحدة بالكاليات ذات الجكدة المرتفعة مثؿ
award )  : (.54)عثماف 

أنكاع المنظمات, جامعات, مستشفيات, مصارؼ , شركات  تأميف  حككمات محمية  كنجد جميع
ما تككف المنافسة عمى الزبائف )الطالب  غالبان , ك مف أشكاؿ المنافسة أك مصانع  تكاجو شكالن 

يا في مجاالت سمعت المكارد, كما أف أم منظمة تعتمد في قدراتيا التنافسية عمىك  (المرضى مثالن 
 ميزات  بيف المختصيف أف أىـ ناؾ ادراؾ, كألف ىكاألسعار كمكاعيد التسميـ مادية,الجكدة االعت

لكسب   بكصفيا استراتيجية جكدةتستخدـ ال ما أف الشركات الدكليةسالح  لممنافسة ىك الجكدة ك
 ( 5: 2006)القمي, ادريس :.قدرة عمى المنافسة لتصبح أكثر رة عف بعض المكاردكالسيط الزبائف

 الوقت:. 2

لمكقت ألف أداء األعماؿ بجكدة عالية  كتكقيت مناسب  لقد بدأت المنشآت تعطي أىمية بالغة
 تشغيمية لمكقت ىي: ايرادات المبيعات كتخفيض التكاليؼ كىناؾ مقاييسيساعد عمى زيادة 

يتـ تسميـ المنتج   الخدمة كحتى ف طمب العميؿ لممنتج أكىك الزمف بي: . كقت إجابة العميؿ 1
 أك تقديـ الخدمة.

ك أ نتجالمخطط لتسميـ المأك  إلى االلتزاـ بالكقت المجدكؿر يشيك  لكقت المحدد:. األداء في ا2
 لضماف التعامؿ المستقبمي.أداء الخدمة, مما يكسب المنشأة ثقة العمالء ك 
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القكة الشرائية  )العرض  كيحدد عمى حسب ىك قيمة المنتج أك الخدمة  المقدمة . السعر:3
سعرىا, كىنالؾ ثالثة مؤثرات عمى  زاد الطمب عمى السمعة أك الخدمة ارتفعفكمما  , كالطمب(

 الطمب كالعرض ىي:

كامؿ تحدد طمب تأثيرىـ عمى الطمب كىنالؾ ع عمى السعر مف خالؿ زبائف: يؤثر الالزبائف. 1
 منيا: العميؿ عمى السمعة أك الخدمة

 .زبكفلدل ال المادية . اإلمكانيات أ

 .زبكفال . ذكؽ كتفضيالت ب

 كالخدمات األخرل. . أسعار السمع ت

 . التكقعات المستقبمية. ث

فمنتجات  ردكد أفعاليـ أف تدرؾ المنشأةمف المنافسكف في ظؿ كجكد منافسيف آخريف البد . 2
مما يضطرىا لتخفيض أسعار منتجاتيا  عمى الطمب, كخدمات المنافسيف يمكف أف تؤثر

 في السعر. في حالة عدـ كجكد منافسيف فيمكف لممنشأة أف تتحكـكخدماتيا, أما 

 كاليؼ كالسعر, فكمما زادت تكاليؼ المنتجبيف الت عالقة طرديةالتكاليؼ: ىنالؾ  .3

 الخدمة زاد سعرىا .أك 

 : كيفية تحقيؽ الميزة التنافسية:2-3-11

 أك اال يستطيع المنافسكف عممي ية  تجسد إمكانية المنظمة لعمؿ أشياء مختمفةالتنافسأف الميزة  
أف الميزات لممنافسيف بطرؽ مختمفة كمتفردة أفضؿ كأحسف منيـ, فيذا يعني  عمؿ أشياء مماثمة

خالؿ إقناع األسكاؽ كالعمالء المنافسيف كاألطراؼ  التنافسية في منظمات األعماؿ تتحقؽ مف
تتفرد فييا, كال يستطيع األخركف مجاراتيا في  خيارات المنظمة  تركت إلى ميزات األخرل, بأف

اإلعماؿ إذا  كمؤثرة عمى منظمة شديدة جدان  صبحىذا التفرد أك تقميد ىذه الميزات , إف المنافسة ت
 ( . 2001:85ية مماثمة. )العارؼ : معيا عناصر كميزات تنافس ما حققت

لذلؾ تحاكؿ منظمات اإلعماؿ أف تجسد لنفسيا مكقعا متفردا كمختمفا عف المنافسيف األخريف 
كيستشعر ىذا المكقؼ العمالء بشكؿ خاص. لذلؾ فإف عناصر الميزات التنافسية كثيرة كتأتي 

بعض كمتكاممة عرفة عمى بعضيا يا التنافسية ماز دة كتتجسد الحقا بأنكاع مف الممف مصادر متعد
 ( 45: 2010) أحمد :
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 يبالصورة التي ترض اتيا وتقديمياوخدم اىتماـ المنشأة بتجويد منتجاتيا أفيمكننا القوؿ 

ىا باإلضافة إلى تقديـ خدماتيا ءماـ بالغ لموقت حتى ال تفقد عمالاىت إعطاءعمالءىا وكذلؾ 
 تحقيؽ التنافسية.بأسعار مناسبة, كؿ تمؾ األدوات تؤدي إلى 

 : العوامؿ التي تؤدي إلى تحقيؽ الميزة التنافسية :2-3-12

قد تستمر الميزة التنافسية لكقت طكيؿ أك قصير, كذلؾ يرتبط بمجمكعة مف العكامؿ ىي ) عبد 
 ( .45: 2011-2007النبي : 

 . العوامؿ الخارجية:1

تختمؼ  االقتصادية أك القانكنية, كقد العميؿ أك التغيرات التكنكلكجية كتتمثؿ في تغير احتياجات
أىمية  قدرة  نتيجة لسرعة رد فعميـ عمى ىذه التغيرات مف ىنا تظير الميزة لبعض المنظمات

كقدرتيا عمى متابعة  المنظمة عمى سرعة االستجابة لممتغيرات, كىذا يعتمد عمى مركنة المنظمة
 التغيرات عف طريؽ تحميؿ المعمكمات كتكقع التغيرات.

 العوامؿ الداخمية : .2

كىنا  لدل المنافسيف األخريف تكفرةمكبناء ال تككف  كتتمثؿ في قدرة المنظمة عمى امتالؾ مكارد
في تطكير  لإلبداع  كاالبتكار دكر كبير في خمؽ الميزة التنافسية, كال ينحصر اإلبداع  فقط يككف

كأسمكب العمؿ كالتكنكلكجيا المستخدمة  راتيجيةاالستمة, كلكنو يشمؿ اإلبداع في المنتج أك الخد
 .زبكفكخمؽ فائدة جديدة لم

 العوامؿ التي تساعد عمى نجاح الميزة التنافسية:

 . مجتمع لديو احتياجات متعددة كمتجددة, كيمتمؾ حرية االختيار في ظؿ كجكد بدائؿ.1

 كالبيئي . الجتماعيكا المادم كالعيني كالفكرم . منشأة  تمتمؾ ) رأس الماؿ بمفيكمة الجديد (2

 النشاط  كلدييا المقدرة عمى المنافسة. تعمؿ في نفس منشئات. كجكد 3
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 : أبعاد الميزة التنافسية:2-3-13

كتتألؼ الميزة التنافسية مف مجمكعة أبعاد ينبغي أف تفكير إدارة المنظمة بيا كتتحدد تمؾ األبعاد 
 ( .2009:160بما يأتي ) الطائي :

المنظمة  ستطيع إدارةتالتنافسية باالستفادة مف مدد ال كيقتضي ىذا البعد بناء الميزة : . التفكؽ1
احراز تفكؽ فييا عمى منافسييا, كمف تمؾ المجاالت التفكؽ بالجكدة كالتفكؽ بالكفاءة التفكؽ 

 باإلبداع كاالبتكار.

بكصفيا كالسمعة  . المكارد غير المممكسة: يكضح ىذا البعد دكر المكارد البشرية, كاإلبداع2
غير المممكسة القكة الخفية ىذه المكارد تشكؿ ك غير مممكسة في بناء الميزة التنافسية.  مكارد

 االتي يصعب عمى المنافسيف اكتشافي

 األنكاع األتية:عمى المكارد غير المممكسة  تقسيـكقد تـ مف 

 كب العمؿ المنظـ المألكؼ.أ. المكارد البشرية: كىي المعرفة الثقة كاالستعدادات األكلية كأسم

 مكارد اإلبداع: كىي األفكار كاالستعدادات العممية كطاقة اإلبداع. ب.

 . مكارد السمعة: كىي السمعة مع الزبائف كاسـ العالمة التجارية...الخ.ت

. المركنة االستراتيجية: كىي تعني كضع االستعدادات المستخدمة لمختمؼ الطمبات كالفرص ث
 بيئة المنافسة الحركية كغير المؤكدة.المكجكدة في 

 ان ميم ان الباحث اف المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية مف الكسائؿ الحديثة التي تمعب دكر  لير 
في دعـ الميزة التنافسية لممنشآت عمكما, كالمنشآت التعميمية بصفة خاصة, كذلؾ لعدة أسباب 

 منيا :

كالمجتمع كالعالقة التبادلية بينيـ مف حياة التكاليؼ . الصمة المصيقة بيف المؤسسات التعميمية 1
 كالمنافع.

ؤثر عمى التي تاىتماـ المنشأة بالككادر البشرية داخؿ كخارج البيئة التعميمية كتنمية قدراتيا  .2
 المجتمع.

 ىا المالية تعتمد عمى نكعية كجكدة الخدمات المقدمة لممجتمع.. مكارد3

 ماعية يعزز مف مكانتيا في المجتمع.. التزاميا بمسؤكليتيا االجت4
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. التكاليؼ االجتماعية في المؤسسات التعميمية عبارة عف منافع تعميمية. الصمة الكثيقة بينيا 5
 .كبيف المجتمع

مف خالؿ تطبيؽ المنشآت لمحاسبة المسؤولية االجتماعية ومقدرتيا عمي القياس يرى الباحث 
يمكنيا أف تكتسب وسيمة فعالة تستخدميا  االجتماعيةواإلفصاح المحاسبي لتكاليؼ األنشطة 

 دعـ الميزة التنافسية ليا . في

 : الشاممة التنافسية االستراتيجيات :2-3-14 

  :    Total Cost leadership strategy الكمية التكمفة في لقيادةا استراتيجية . 1

 أسعار منتجاتيا خفض كبالتالي كغيرىا,  كالتكزيع اإلنتاج تكاليؼ خفض المنظمة في تجتيد
 . السكؽ مف أكبر بنصيب الفكز أجؿ مف بالمنافسيف بالمقارنة

 اإلنتاج كالتشغيؿ ىندسة في فعاؿ  نظاـ المنظمة أف يككف لدل يجب االستراتيجية ىذه كلتطبيؽ
 .المادم كالتكزيع  كالشراء

 (differentiation strategy)  :   التمايز استراتيجية  2.

 بحيث  يتكافر لمعمالء,  متميزة برنامج  كتقديـ بالمنافسيف, بالمقارنة  متميزة المنظمة تككف أف
 .بالعمالء كالعناية الجكدة, عمى كالرقابة كالتطكير لمبحث فعاؿ نظاـ لدييا

    (focusing strategy )         :التركيز استراتيجية  3.

 كرغبات ىذه حاجاتؾ, إشباع عمى تعمؿ بحيث محددة, خدمة قطاعات المنظمة عمى تركز
 262):2002عبد الرحمف : المنافسيف) مع بالمقارنة متميزة تقديـ خالؿ مف المستيدفة عاتالقطا

 :التكمفة في يادةقال استراتيجية مخاطر .أ

 (.39بسبب )محمد أحمد : تيجيةار تاالس ىذه عمر قصر

 .المنافسيف جانب مف التقميد -1

 .التكنكلكجي التغير -2

 .التكمفة في الريادة لتدىكر أخرل عكامؿ -3
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 :التمايز استراتيجية مخاطر .ب

 :2013 )سمماف :  ( بسبب طكيال تدـك ال االستراتيجية ىذه

 .المنافسيف جانب مف التقميد -1

 .لممشتريف أىمية أقؿ تصبح التمايز أساليب -2

 :التركيز استراتيجية مخاطر . ت

 أك لييكمو  التدريجي التالشي بسبب ىيكميان  جذاب غير المستيدؼ السكؽ قطاع يصبح -1
 .الطمب تالشي

ىذا  الفركؽ بيف ؿؤ تضا بسبب كبير نطاؽ عمى القطاع ىذا رالكبا المنافسكف خكؿد -2
 (.151: 2004الشامؿ ) سالـ :  التسكيؽ  ميزات السكؽ قطاعات  مف كغيره القطاع

 :التنافسية الميزة وتماسؾ تانة:م 2-3-15

 أك عكائؽ التقميد :ىي خالؿ ثالثة عكامؿ مف التنافسية الميزة متانة مدل عمى الحكـ يمكف
 (226) شارلز , جكنز :  .لمبيئة  العامة  كالديناميكية المنافسيف, كقدرة  المحاكاة

 المحاكاة أو التقميد عوائؽ . 1

 ىذا الربح .المتكسط مف أعمى أرباحان  تحقؽ سكؼ تنافسية, ميزة عمى تستحكذ التي الشركة إف
 القيمة, كالتي  ذات  المتميزة الكفاءات مف تمتمؾ بعضان   الشركة بأف لممنافسيف  بإشارة يبعث

  يحاكؿ كاف المنافس إذا حسب ما التقميد عكائؽ كتتفاكت . متفكقة قيمة الفرصة لخمؽ تييئ ليا
 .القدرات أك المكارد تقميد

 :الموارد تقميد . أ

 تقميدىا, لممنافسيف المحتمميف فيمك التي المتميزة الكفاءات أسيؿ نقكؿ أف يمكف ةعام بصفة
  قيمة ذات  معينة مممكسة لمكارد  الشركة امتالؾ عمى تعتمد التي تمؾ تككف أف صرؼ إلىنت

 غالبان  لممنافسيف كيمكف  تعد مرئية  المكارد  ىذه مثؿ إف .كالمعدات المصنع مباني مثؿ منفردة
  مف صعكبة تككف أكثر أف فيمكف , المممكسة غير المكارد أما .المفتكحة السكؽ مف ىاؤ شرا
 .المحاكاة حيث
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 : القدرات تقميد . ب

 المممكسة كغير مكاردىا اليد مف صعكبة أكثر تككف ألف تميؿ الشركة, قدرات تقميد عممية إف
 القدرات, تتخذ بيا التي الطريقة عمى تعتمد لقدراتا ألف ةرئيس بصكرة ذلؾ كيرجع المممكسة,

 ىـ مف عمى مف الصعب يككف الذم الشركة, داخؿ بعمؽ المتأصمة لعممياتا إدارة بيا كيتـ
 .القدرات  تمؾ كيدرككا كيميزكا يتبنكا أف الشركة, خارج

 :  المنافسيف قدرة .2

طبيعية  يتمثؿ في , سريعان  التنافسية الميزة عمى محاكاة المنافسيف لقدرات الرئيس المحدد
المنافسيف التزامات طكيمة      تككف لدل فعندما لممنافسيف, المسبقة االلتزامات االستراتيجية

الميزة     تقميد في أبطأ يككنكف ربما عندئذ فإنيـ األعماؿ, ألداء معيف طريقة اتجاه األجؿ
 .نسبيان  كمتماسكة متينة زتيـمي كفكتس  كبالتالي كمبتكرة,  التنافسية لشركة محددة

 :البيئة ديناميكية  3.

 .التنافسية سريعة الزكاؿ الميزة تصبح قصيرة,  المنتج حياة ةدكر  التي تككف فييا المنشأة في

 :تنافسية  مزايا تحقيؽ في المعمومات نظاـ دور 2-3-16

 –المنشأة – النشاط( ىي استراتيجية تمستكيا ثالثة خالؿ تستخدـ تكنكلكجيا المعمكمات مف
 كجدت بؿ االستراتيجية المستكيات كؿ في استخدامو يمكف نظاـ كاحد ىناؾ ليس نوأل  )الصناعة

 مف  مستكل فمكؿ .المؤثرة كالمتغيرات بحسب الظركؼ استخداميا يمكف النظـ مف عدد
 (85:   2008استراتيجيات مختمفة كاالتي ) المغربي :  يتـ استخداـ الثالثة المستكيات

النمطية,  التعاكف, مقابؿ المنافسة ىي المستخدمة االستراتيجيات :الصناعة مستوى - 1
 .المعيارية

 .التنافسية المزايا في المستخدمة االستراتيجيات: المنشأة مستوي - 2

  .التنكيع التكاليؼ تخفيض : ىي المستخدمة االستراتيجيات اإلعماؿ مستوى - 3
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  :األنشطة تطبيؽ أساس عمى التكمفة نظاـ: 2-3-17

 اوال: أسس ومبادئ نظاـ التكمفة عمى أساس األنشطة:

 إلييا خمص التي  الكبرل كالمحاكر  النتائج مف CMS عمى الطريقة ىذه فمسفة تصكر ىك
 كىك النشاطات  تستيمؾك  كالمنتجات  المكارد  تستيمؾ النشاطات بحيث  األنشطة البحث أساس
 أساس عمى كليس  األنشطة أساس عمى المكارد استيالؾ في  الطريقة ليذه المبدأ األساس

  القيمة سمسمة مفيـك عمى كتعتمد , التقميدية الطرؽ في العادة  جرت كما أك الكظائؼ األقساـ
  . تحميؿ النشاطات في لبكرتر

المباشرة  غير لألعباء  كتخصيصيا  لصعكبة معالجتيا التقميدية لمطرؽ انتقادات عدة كجيت لقد 
في  تكسع  مع  األعباء تمؾ  نسبة  ارتفاع ىك التعقيد ىذا مف زاد ( كمما التحميؿ في الدقة )عدـ

النقؿ,  الجكدة, السكؽ, بحكث )الصيانة,  المؤسسة داخؿ  صناعيةال غيرك  الصناعية  النشاطات
تتماشى   أداة عف كالبحث  التحميمية  المحاسبة أدكات تطكير عمى الباعث ىك التكزيع.....( كىذا

أساس  عمى التكاليؼ فكانت , كالتسيير  التصنيع كطرؽ التكنكلكجيا عالـ في الحاصمة كالتطكرات
 تتبع في تقنياتيا  بدقة تتميز بحيث التقميدية, األدكات قصكر لمكاجية السبيؿ ىي األنشطة

 دقيقة معايير عمى بناءن  األنشطة لتمؾ التكمفة أىداؼ الؾاستيك  األنشطة قبؿ مف استيالؾ المكارد
  . كاألنشطة التكمفة بمسبباتتسمى 

مبدأ  عمى اعتمادىا خالؿ مف األعباء تتبع عمى األنشطة أساس عمى التكاليؼ طريقة  تعمؿ 
ما  كىذا التكمفة, كأىداؼ النشاطات بيف ثـ كالنشاطات المكارد بيف تربط التي التكمفة مسببات
 األعباء  تتبع خاصية دقة كبفضؿ المباشرة, غير األعباء تخصيص في الدقة درجة بزيادة يسمح

 في مباشرة غير ءن أعبا تعتبر أنيا حيف في مباشرة بطريقة األعباء عناصر بعض يتـ تحميؿ 
 . الطرؽ التقميدية

  طبيعة  مع تتالءـ ة التيمباشر ال غير األعباء لتحميؿ عديدة أسس عمى الطريقة ىذه تعتمد
 صرفو  تـ ما ( كفؽ65 2000:)حسيف : المخصصة المكارد  مف استيالكيا النشاطات كمدل

 ال منطمؽ مف تحديدىا  يتـ مالئمة  أخرل أسس أك كقت كجيد )النشاط( مف  اإلنتاج عممية في
 األنشطة لتمؾ  التكمفة أىداؼ  استخداـ لألعباء  كمقدار  المسببة النشاطات إطار عف يخرج

 بذلؾ كنعني   المعنية النشاطات أطر أسس خارج عمى تعتمد التي األخرل الطرؽ بخالؼ
 .التكزيع في بصفة عامة المباشرة األعباء أك المباشر العمؿ ساعات اعتماد
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في   السيما تطبيقيا عند اليائمة إمكانياتيا أثبتت كقد النشاط  قطاعات كؿ مع تتالءـ أنيا  نجد
كاندماج  كالتسيير  التصنيع في الحديثة لمتكنكلكجيا باستخداميا تتميز التي الصناعية القطاعات
نشاطات  عمى عممت ثـ الكسط ىذا مف انطمؽ الطريقة ىذه استخداـ إف الكاقع كفي أنظمتيا,
 أعبائيا نسبة  ارتفاع منتجاتيا ك تشكيمة  تتنكع  التي النشاطات تمؾ السيما أخرل, كقطاعات

 ضركرة عمى المؤسسة تجبر كميا العكامؿ ىذه بحيث تنافسي,  محيط في  كتنشط  مباشرةالغير 
 مياـ في تحتاجيا التي  الدقيقة المعمكمات تكفير عمى يعمؿ دقيؽ محاسبي نظاـ معمكمات كجكد

 . اإلنتاج تشكيمة  كخطة بالتسعير  المتعمقة خاصة القرارات كالرقابة كاتخاذ التخطيط 

 المؤسسة تنظيـ مع تطابقيا يخص فيما  لممحاسبة التحميمية األساس المبدأ حققت الطريقة ىذه إف
الذم  التطابؽ ىذا , مخرجات عمى لمحصكؿ الضركرية النشاطات األساس لمجمؿ ىك الذم

عادة  األنشطة كتحميؿ ضبط   عممية يرافؽ المكارد كاستيالؾ  األعباء بتتبع يسمح   ترتيبيا كا 
 كمستخدمييا  المؤسسة المضافة لصالح القيمة إيجاد في  يـتس التي  األنشطة يمكف تحديد حتى

 عالقات تكضيح أمكف بحيث , المنافسة قدراتيا عمى بفضؿ نجاحا المؤسسة كىذا تحقؽ  كزبائنيا
,  النشاطات خريطة أك  شبكة ضمف  التكمفة  كأىداؼ بالمكارد بينيا كعالقتيا فيما األنشطة
 .األخرل الطرؽ سائر تتميز بيا عف ميزة كىذه  التكمفة مسببات عمى عدة بناءن  لألعباء كتحميميا

   :األنشطة أساس عمى التكمفة نظاـ تطبيؽ ثانيا: مراحؿ

 (.97-2002:99)ابك زيد : أساسية مراحؿ أربع عمى النشاط أساس عمى التكمفة نظاـ يقـك

الالزمة  لألنشطة ان جيد فيما المرحمة ىذه كتحتاج : مكارد تستيمؾ التي األنشطة تحديد  1.
 التكاليؼ. عمى الكبير األثر ذات األنشطة اختيار يجب كما لممنتج,

 مسببات التكمفة مختمؼ تحديد المرحمة ىذه خالؿ يتـ حيث  :لمتكمفة المسببة العكامؿ . تحديد2
 :لمتكمفة المسببة العكامؿ الختيار معايير ثالث تطبيؽ كيمكف نشاط, بكؿ الخاصة

  تطبيقو صعكبة لكال ان مثالي ان معيار  كيعد سببية, عالقات مف انطالقا المسبب اختيار يتـ -أ
 . كالمسبب  التكمفة بيف كاضحة سببية  عالقات عدـ كجكد نتيجة

 .عمييا الحصكؿ يتـ التي المنافع بنسبة التكاليؼ تخصيص مف انطالقا اختياره يتـ -ب

  تـ قد انشطة   ثمانية  تكاليؼ كانت  إذا أنو بحيث كالمعقكؿ  المالئـ األساس اختيار -ت
 األنشطة تكاليؼ مف المنتجات نصيب أساس عمى تكزيعو يتـ التاسع النشاطفإف  تكزيعيا,
 .األكلى الثمانية
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 بالنسبة  لشراء ذلؾ سبيؿ كعمى لمتكمفة, المسبب العامؿ مف كحدة لكؿ تكمفة معدؿ تحديد -3
 .شراء أمر تكمفة كؿ ىك التكمفة معدؿ يككف اف يمكف المكارد

يستخدمو  الذم المقدار في التكمفة  عامؿ معدؿ بضرب المنتجات, عمى التكاليؼ تخصيص -4
 .العامؿ ىذا مف المنتج

األنشطة  بأف القائؿ الشعار عمى تقـك األنشطة أساس عمى التكاليؼ طريقة أف إلى نخمص حيث
لتكزيع  التقميدم  المنطؽ مف باالنتقاؿ سمح كىذا النشاطات تستيمؾ كالمنتجات المكارد تستيمؾ
 مف المكارد استيالؾ منطؽ إلى كالخدمات  المنتجات عمى كتحميميا  المباشرة غير األعباء

  Xavier:2002:139)) دقة أكثر أسس عمى طرؼ النشاطات

 :الطريقة ىذه في ة تستعمؿرئيس بمصطمحات المتعمقة المفاىيـ بعض نستعرض يأتي كفيما

 العناصر أحد في كيتمثؿ لمتكمفة الرئيس بالمسبب عنو نعبر أف يمكف : التكمفة ىدؼ -أ
 مشركع ......( , طمبية , زبكف , خدمة , )منتج: يةآلتا

 كالمتعمقة كالبيع باإلنتاج القياـ أجؿ مف استيالكيا يتـ التي العناصر كؿ ىي : الموارد -ب
 . باألعباء

 عمؿ قكة , كقت :المكارد مف عدد تستعمؿ األكلية  العمميات مف مجمكعة ىك : النشاط -ت
 ( .... معمكمات آالت, ,

  المنتجات مف كالمخرجات تكمفة النشاط بيف الربط كسائؿ ىي : التكمفة مسببات -ث
 بمسببات عنيا يعبر أف كيمكف  األعباء بسببيا نشأت التي  العناصر كالخدمات كتعني

 .كمسببات النشاطات المكارد

 النشاطات مختمؼ بيف المستيمكة المكارد بتكزيع تسمح مفاتيح ىي:الموارد مسببات -ج

 مختمؼ بيف المستيمكة النشاطات بتكزيع تسمح المفاتيح التي تمثؿ : النشاطات مسببات -ح
 . أىداؼ التكمفة

  وسيمة ولكنو ذاتو, حد في غاية ديع ال األنشطة أساس عمى التكمفة نظاـ فأيرى الباحث 
ييدؼ الى توزيع  ,األنشطة أساس عمى اإلدارة نظاـ في تستخدـ عمى معمومات لمحصوؿ
 شكؿ عادؿ او اقرب لمعدالة .التكاليؼ ب



 

 

 

 انفصم انثانث
 نخائج اندراست انخطبيقيت

 

  نبذة عن الشركة العامة للصناعات المطاطٌة المبحث االول : 

 واإلطارات

باستخدام  التنافسٌة المٌزة على التكالٌؾ تأثٌرالمبحث الثانً : 

التكلفة للوصول الى التكلفة احدى استراتٌجٌات 

 ( TC)  المستهدفة

 بالوقت الموجهة المنتج حٌاة دورة تكلفة تطبٌقالمبحث الثالث : 

(TD-PLCC) 
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 المبحث االكؿ

 نبذة عف الشركة العامة لمصناعات المطاطية واإلطارات

 تمييد

 ان بكصفيا مجتمع مة لمصناعات المطاطيةيكرس فييا ىذا المبحث لتناكؿ التعريؼ بالشركة العا    
لمبحث كمصنع إطارات ديكانية بكصفو عينة لمبحث مف حيث األقساـ التي تسيـ في إنتاج منتج 

اإلنتاجية ككذلؾ كاقع تسعير المنتجات كنظاـ التكاليؼ في المصنع كالية  وحمااإلطارات كمر 
 احتساب تكاليؼ إنتاج االطارات.

 : الشركة العامة لمصناعات المطاطية واإلطارات 3-1-1

الى أحكاـ  استنادان  1974/4/1بمكجب كتاب كزارة الصناعة كالمعادف في  1974تأسست عاـ 
المعدؿ برأس ماؿ أسمي قدره  1970لسنة   90الفقرة الثانية مف المادة الرابعة مف قانكف رقـ 

دينار كيككف مركزىا في محافظة الديكانية , بطاقة خمسة عشر مميكف  (15,000,000)
كيشمؿ إنتاجيا إطارات  سنكيان ( أنبكب 300,000( إطار مع ) 300,000تصميمية قدرىا )

طارات الحمؿ الكبيرة , كقد تـ اجراء التشغيؿ التجريبي  طارات الحمؿ المتكسط كا  الصالكف كا 
 .1978لممصنع خالؿ النصؼ الثاني مف عاـ 

طارات تـ انتاج اإل اذ 2)مف خالؿ مشركع رقـ ) 1982باشرت الشركة بالتكسع األكؿ عاـ 
كأكمؿ في العاـ  1987كما بكشر بمشركع التكسع الثاني خالؿ عاـ  1983, الخاصة عاـ 

( أنبكب , 025 1175ك ) سنكيان ( إطار 900 834ارتفعت الطاقة التصميمية إلى ) إذ 1988
 اعتباران دينار  مائة كستكف مميكف (160,000,000بعد ذلؾ تـ تعديؿ رأس الماؿ الشركة ليصبح )

ثالثمائة ( 302,000,000كمف ثـ تـ زيادة رأس ماؿ الشركة ليصبح بحدكد ) 1988/1/1مف 
 .1998دينار كذلؾ في عاـ كاثنيف مميكف 

كخالؿ اإلصالحات الحككمية األخيرة تـ دمج مصنع إطارات ديكانية مع مصنع إطارات بابؿ 
الكاقع في النجؼ األشرؼ لتصبح بتسمية مكحدة ىي الشركة العامة لمصناعات المطاطية 



 الثالث.........................................................الجانب العمميالفصؿ 

(65) 

 ةكتضـ ثالث 2016/1/1كاإلطارات كمقرىا الرئيس في محافظة النجؼ األشرؼ كذلؾ بتاريخ 
 ة ىي :مصانع رئيس

مف  كبامتياز( Gross plyمصنع إطارات ديكانية : كينتج إطارات مف النكع الشبكي ) -  1
شركة بيرلي االيطالية لإلحجاـ الشاحنات الخفيفة كالشاحنات الثقيمة كاإلطارات الزراعية , 

 كمكقعو في محافظة القادسية .

ككفؽ  (Radialالمتكسطة كالصغيرة مف النكع )  طاراتاإلمصنع إطارات بابؿ : كينتج  -2
 تكنكلكجيا شركة دنمكب االنكميزية  , كيقع في محافظة النجؼ األشرؼ .

 بكصفيا مكاد المطاطية التي تستعمؿ األجزاءمصنع المنتجات المطاطية : كينتج مختمؼ 
 , كيقع في محافظة النجؼ األشرؼ  احتياطية لممكائف كالمعدات كحسب المطمكب

 : مصنع إطارات ديوانية ) عينة البحث ( 3-1-2

, كمف  1974كىك مف الشركات التي كانت تابعة الى كزارة الصناعة كالمعادف عند تأسيسو عاـ 
ار ىذا المصنع ليككف ثـ تـ ربطو بالشركة العامة لمصناعات المطاطية كاإلطارات , كقد تـ اختي

ي حالة تـ ركيزة أساسية لالقتصاد الكطني كذلؾ فك  مميزان  مكقعان  احتاللولعدة أسباب أىميا العينة 
يعد إنتاج المصنع مف أجكد أنكاع اإلطارات في منطقة الشرؽ األكسط  اذاستثماره بشكؿ صحيح 

, إضافة الى قربو مف سكف الباحث كابداء الككادر الفنية كاإلدارية التعاكف مع الباحث لتقديـ 
 البيانات الالزمة لمبحث .

حتى كصؿ الى التكقؼ النيائي , كلكف في  2003ج المصنع بعد أحداث عاـ كقد انخفض إنتا
ة كاإلطارات اإلطارات لمشاحنات الخفيفة كالثقيم بإنتاجالسنكات األخيرة تـ تأىيمو كبدأ المصنع 

-20,1100-24,1200-15,1200-15,840-14,10/75-28 ) كلألحجاـالزراعية 
( كلكف بكميات قميمة كذلؾ لسد حاجة الدكائر كالمؤسسات الحككمية 20,1000-20,900-20

كال يمكف منافسة  جدان تكمفتو عالية  ألفال يمكف بيع المنتج في السكؽ المحمية كذلؾ  إذفقط , 
 المنتج المستكرد بسبب األسعار المنخفضة لممنتج األجنبي المكجكد في السكؽ المحمية.

 2016عادة تأىيمو في العاـ إاالنتاج لممصنع بعد يكضح حجـ  (1)كفيما يأتي جدكؿ
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 (1الجدوؿ )

 ) اطار ( 2016 لسنة  االطارات نتاجا كميات

 الحجـ      
 الشير       

 المجمكع         1200-24    1200-20

          509         204         305 آذار       
          486         201         285 نيساف       
          239         105         134 أيار      
          427         173         254 حزيراف      
          130           55           75 تمكز       
          213           91         122 آب      
          234           82         152 أيمكؿ      
          309         140         169 األكؿ تشريف   
          213          83         130 تشريف الثاني   
          395         197         198 األكؿ  كانكف   
        3155       1331        1824 المجمكع    

 في المصنع خطيطالمصدر : قسـ الت

 الييكؿ التنظيمي لممصنع :  3-1-3

 :  االتييتألؼ الييكؿ التنظيمي لممصنع مف 

ير األعماؿ اإلدارية كالفنية كاإلنتاجية ياألعمى لممصنع إذ يقكـ بتس سمطةال عدكيالمدير : -1
لممصنع مف خالؿ الصالحيات الممنكحة لو بمكجب قانكف النظاـ الداخمي لمشركة العامة 

 .2000لسنة  24لمصناعات المطاطية المرقـ 

: كيضـ المصنع مجمكعة مف األقساـ كالشعب المتنكعة  ة كالخدمية كالشعبالرئيساألقساـ -2
تماـ العممية اإلنتاجية كتعمؿ التي تساعد في تنفي مف اجؿ تمكينيا  معان ذ ما ىك مخطط ليا كا 

 مف أداء عمميا بالشكؿ الصحيح .
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 : األقساـ اإلنتاجية التي تسيـ في إنتاج اإلطار : 3-1-4

بصناعة الكيؾ . كبعد اطالع الباحث عمى كاقع اإلنتاج في  تمامان إف صناعة اإلطار شبيية 
عرض األقساـ التي تسيـ أنشطتيا بشكؿ  باإلمكاففإنو  بإنتاجياالمصنع كاإلطارات التي يقكـ 

 أساس في إنتاج اإلطار ككما يأتي :

 . قسـ التكنولوجيا والتصميـ1

المكاد األكلية كالكيمياكية يحتكم عمى عدد مف المختبرات التي تقكـ بكافة الفحكصات عمى 
 .يقـك بتصنيع بعض القطع المطاطية ك ككذلؾ العجنات بعد تحضيرىا , 

نكعيف ىما الفحكصات الكيمياكية  المختبرية كعمىالفحكصات  تـ في ىذا القسـ ايضاكت 
كتشمؿ فحص المكاد األكلية مف المطاط الطبيعي كالصناعي كفحص مادة الكاربكف كالزيكت 

كس أما كجميع المكاد الداخمة في تحضير العجنة مثؿ المعجالت كالمبطئات كالكبريت كاالنك 
 عمؿلكثافة , كيحص االحتراؽ كفحص افحص الفمكنة السريع كف ضـفت الفيزيائيةالفحكصات 

أم عيكب في المنتج ظيكر ل جنباأم عيكب في العجنة األصمية تالقسـ الى عدـ ظيكر 
 النيائي .

 . قسـ التحضير 2

كيقـك قسـ التحضير بخمط المكاد األكلية كىي المطاط الطبيعي كالمطاط الصناعي كالكاربكف 
ىك ك  لتي يتككف منيا اإلطار .كبعض المكاد الكيمياكية كفؽ نسب معينة لغرض تككيف العجينة ا

أكؿ األقساـ اإلنتاجية في صناعة اإلطارات كاألنابيب الداخمية , كيتككف بصكرة رئيسية مف 
 الشعب األتية :

شعبة المكاد الكيمياكية : ىي الشعبة التي تقـك بتجييز المكاد الكيمياكية الداخمة في العجنة  . أ
 .األـ )األصمية ( كحسب مقادير كأكزاف محددة 

شعبة المحاليؿ: كىذه الشعبة تحتكم عمى عدد مف المحاليؿ التي تستخدـ في عدد مف  . ب
األقساـ اإلنتاجية مثؿ ) محمكؿ التيؾ , اليبتاف ,محاليؿ الطالء الداخمي كالخارجي , 

 محمكؿ األيدره( .
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( التي تضاؼ Master Batch: كىك آلة كبيرة تستخدـ لمعجنات األكلية )F270العجاف  . ت
 المكاد ما عدا الكبريت كالمعجؿ . فييا كؿ

: ىذا العجاف يستخدـ لمعجنات النيائية بعد إكماليا مف العجاف الرئيس H.Dالعجاف  . ث
F270 . ضافة مادة الكبريت كالمعجؿ  كا 

يتـ فيو بعد استالـ العجنات  اذالثاني في العممية اإلنتاجية  كىك القسـ: . قسـ التشكيؿ 3
لعجنات حسب المكاصفات كاألحجاـ المطمكبة بعد إعادة عجنيا تشكيؿ ىذه االقياـ بالمحضرة 

خراجيا عمى شكؿ  كمزجيا اما عف طريؽ العصارات أك االطارات  كاضافة النسيج المقكم ليا كا 
 أشرطة لينة لتصبح سيمة التشكيؿ , كيتككف القسـ مف الخطكط األتية:

: يتككف مف عدد مف الركالت التي يتـ شد النسيج  عمييا   Calenderخط االكساء - أ
يا بالمطاط مف خط العصارات ليأخذ استطالتو الكافية كاستقراريتو كعصارات يتـ تغذيت

 كساء النسيج المطاط .إفيتـ 
: كيتككف مف عصارات التكسير التي تسحب العجنة مف قسـ   Millesخط العصارات  - ب

عصارة التغذية كتقكـ بتكزيع العجنات الى الطارد أما العصارتاف االخريتاف ير ك التحض
 فتستخدـ لعجنات االكساء .

 : كيستخدـ ىذا الخط إلنتاج ظير كجانب اإلطار . Extruderخط الطارد  - ت
( بعد ذلؾ تغمر في محمكؿ التيؾ لمنع انتفاخ طبقة TATتطمى بطبقة مف المطاط نكع )  - ث

 األسالؾ .
( كتحافظ ىذه الطبقة LNF) طبقة داخؿ اإلطار تستخدـ فييا عجينةينتج  خط الكشف : - ج

 )الكشف( عمى األنبكب مف تأثير درجة الحرارة المتكلدة عند المسير نتيجة االحتكاؾ .

 قسـ البناء  -4

يتـ فيو بناء اإلطار األخضر  اذكيمثؿ ىذا القسـ المرحمة الثالثة مف العممية اإلنتاجية لإلطارات 
(  (Green Tireعممية بناء اإلطار األخضر  تبداجميع األجزاء نصؼ المصنعة , إذ بعد ت

أربع طبقات مف النسيج كبعد ذلؾ يكضع البككت الثاني فكؽ البككت  يضـ اذبالبككت األكؿ 
طبقتيف كىك البككت  يضـكبعد ذلؾ يكضع البككت الثالث الذم  أيضان أربع طبقات  كيضـاألكؿ 
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( مع البككت األكؿ كالثاني كيطكياف الى Bead Wire)حبة السمؾ د ذلؾ يكضع بع, ثـ األخير 
 الخارج أما البككت الثالث فيطكل الى الداخؿ .

 قسـ التثبيت  -5

يتـ فيو كبس اإلطار األخضر في مكابس خاصة كتسمط عمى  اذ اإلنتاجيةالعممية  نا تختـكى
دقيقة  55-60اإلطار األخضر درجة حرارة معينة كضغط كماء حار كيترؾ في المكبس بحدكد 

ليخرج اإلطار )المنتج النيائي( , كبعد ذلؾ يتـ فحص اإلطار مف قبؿ شعبة الفحص في القسـ 
لعيكب التي مف الممكف إصالحيا فيتـ مف كبياف مدل صالحيتو لمعمؿ كفي حالة كجكد بعض ا

 قبؿ شعبة التصميح في القسـ .

 : مراحؿ صناعة اإلطار  3-1-5

مف خالؿ قياـ الباحث بزيارة ميدانية داخؿ أقساـ المصنع كتتبع خطكط اإلنتاج منذ استالـ المكاد 
ازف فانو تتبع األكلية التي تدخؿ في صناعة اإلطار كحتى تسميـ المنتج النيائي )اإلطار( لممخ

 الدكرة اإلنتاجية كتـ تحديد مراحؿ صناعة اإلطار ككما يأتي :

 المرحمة األولى : تحضير العجنات التي يتكوف منيا اإلطار 

تخمط ىذه ك مخازف المكاد األكلية  اإلطار مف تصنيع بعد استالـ المكاد األكلية التي تدخؿ في
( كتكضع في عجنات كبيرة كتسميط 2رقـ ) المكاد كفؽ نسب معينة ) ككما مكضحة في الممحؽ

 درجة حرارة معينة عمى ىذه الخمطة يتـ عجنيا كمف ثـ تحكؿ الى المرحمة الثانية .

 المرحمة الثانية : مرحمة تشكيؿ أجزاء اإلطار 

ة ى عصارات لغرض حدؿ العجنة الرئيستدخؿ العجينة المحكلة مف المرحمة األكلى ال ىناك 
خراجيا ا عمى شكؿ أشرطة كمف ثـ إضافة النسيج المقكم لممطاط الى األشرطة كيتـ كبس ىذ كا 

نتاج الجزء النسيج في داخؿ األشرطة الرئيس ة , كيتـ بعد ذلؾ إنتاج الحمقات الحديدية لإلطار كا 
 الجدار الجانبي الفمر كالكسادة كالفالب . كأيضان المالمس لألرض 
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 طار المرحمة الثالثة : مرحمة بناء اإل

تركيب أجزاء اإلطار كىي الحمقات الحديدية )الرنؾ( , الجزء المالمس في ىذه المرحمة يتـ 
 Green Tire)لألرض , الجدار الجانبي لإلطار في ىيكؿ كاحد يسمى اإلطار األخضر )

كبعد ذلؾ يتـ تثقيب اإلطار األخضر بكاسطة مسدس ىكائي لغرض إفراغ  أسطكانيان كيككف شكمو 
 اليكاء المكجكد بيف طبقاتو .

 المرحمة الرابعة : مرحمة كبس اإلطار 

يتـ كبس اإلطار في مكابس كبيرة كفؽ درجة حرارة معينة  ثالثةد بناء اإلطار في المرحمة البع
 55-60خضر اثناء الكبس كلمدة تتراكح بيف كضغط محدد كتسميط الماء الحار عمى اإلطار األ

 دقيقة كمف ثـ يتـ فتح المكابس ليخرج اإلطار بشكمو النيائي كفقآ لمقياسات كاألحجاـ المحددة .

 : نظاـ التكاليؼ المتبع في مصنع إطارات ديوانية  خامسا

ـز بتطبيؽ اف مصنع إطارات ديكانية ىك مصنع حككمي تابع الى كزارة الصناعة كالمعادف كىك مم
 النظاـ المحاسبي المكحد الذم يطبؽ في الشركات كالكحدات اإلنتاجية .

تكاليؼ اإلنتاج فانو تكجد مجمكعة مف مراكز الكمفة داخؿ المصنع كالتي  باحتسابفيما يتعمؽ 
 يمكف تكصيفيا بالشكؿ اآلتي :

ت اإلنتاجية في ( : كيتمثؿ بالمراكز اإلنتاجية المتخصصة بالعمميا5مركز مراقبة رقـ ) -1
 المصنع , إذ تحمؿ التكاليؼ في ىذا المركز بشكؿ مباشر عمى الكحدات المنتجة .

,  اإلنتاج( : كيتمثؿ بمراكز خدمات اإلنتاج التي تقدـ الخدمات لمراكز 6مركز مراقبة رقـ ) -2
 كيتـ تحميؿ التكاليؼ في ىذا المركز بصكرة غير مباشرة عمى المنتج .

( : كتتمثؿ بمراكز الخدمات التسكيقية , إذ يتـ تحميؿ التكاليؼ عمى 7رقـ )مركز مراقبة  -3
 المنتج بصكرة غير مباشرة .

( : كيتمثؿ ىذا المركز الخدمات اإلدارية كيتـ تحميؿ التكاليؼ المتحققة 8مركز مراقبة رقـ ) -4
 في ىذا المركز بصكرة غير مباشرة عمى المنتج .
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 يتضمف خمسة حسابات ىي : كاف كؿ مركز مراقبة )تكاليؼ(

 )الركاتب كاألجكر( 31حساب رقـ  -1

 )المستمزمات السمعية( 32حساب رقـ  -2

 )المستمزمات الخدمية ( 33حساب رقـ  -3

 )االندثارات ( 37حساب رقـ  -4

 )مصركفات أخرل ( 39حساب رقـ  -5

صركفات ) م 38( فيحتكم عمى حساب إضافي ىك حساب رقـ 8ماعدا مركز مراقبة رقـ )
 تحكيمية (.

يف ىما جزء التكاليؼ الصناعية كيضـ مركز أجز تقرير مراكز التكاليؼ في المصنع الى  كيجزأ
ىك جزء التكاليؼ األخرل كيضـ مركز  ر( , كالجزء اآلخ6( كمركز مراقبة رقـ )5مراقبة رقـ )
لمتكاصؿ الى التكاليؼ يف أعاله أ( , كبعد ذلؾ يتـ جمع الجز 8كمركز مراقبة رقـ ) 7)مراقبة رقـ )

 الكمية لممصنع .

كمفة في المصنع مف خالؿ احتساب التكاليؼ الثابتة كالتكاليؼ المتغيرة كاستخراج تيتـ حساب ال
كمفة تكمفة الصنع كبعد ذلؾ احتساب التكاليؼ التسكيقية كالتكاليؼ اإلدارية كمف ثـ ايجاد ت

 اإلطار الكاحد لممنتج .

 ة احتساب التكاليؼ أعاله كفيما يأتي تكضيح عف كيفي

 احتساب التكاليؼ الثابتة -1

تشتمؿ التكاليؼ الثابتة في المصنع عمى كمفة العمؿ )األجكر( كاالندثارات كمصاريؼ أخرل ) 
مجمكع المستمزمات الخدمية لمراكز اإلنتاج كمراكز خدمات اإلنتاج , إذ يتـ إيجاد ىذه التكاليؼ 

 كمفة اإلطار الكاحد .تيجاد كمفة كمف ثـ إتعمى أساس مراكز ال
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 احتساب التكاليؼ المتغيرة  -2

كالتي تشمؿ المكاد األكلية ) المطاط الطبيعي كالمطاط الصناعي كالكاربكف كغيرىا مف المكاد 
 كاآلالتالبتي تدخؿ في صناعة اإلطار( كالمكاد االحتياطية ) كتمثؿ المكاد االحتياطية لممكائف 

االنتاجية ( كمصاريؼ أخرل ) كىي مجمكعة المستمزمات السمعية المستخدمة في صناعة 
يجاد ال  كمفة المتغيرة لإلطار الكاحد .تاإلطار ( كيتـ جمع ىذه التكاليؼ كا 

 كمفة الصنع .ت الحتساببعد ذلؾ يتـ جمع الكمفة الثابتة مع الكمفة المتغيرة 

 يؼ اإلدارية احتساب التكاليؼ التسويقية والتكال -3

كمفة الصناعية إليجاد التكاليؼ اإلجمالية لممنتج تكمفة الصنع مع التكيتـ احتسابيا ثـ جمع 
عمى األغمب مف  10%))اإلطار( , كيتـ تسعير المنتج عمى أساس كضع ىامش ربح مقداره )

 التكمفة اإلجمالية .

 2016اإلنتاج لممصنع لمعاـ  ةكمفتيكضح احتساب  (2) جدكؿ يأتيكفيما 

 (2الجدوؿ )

 2016عاـ اإلنتاج لممصنع ل ةكمفتاحتساب 

 نكع االطار البياف
24-1200 20-1200 

   التكاليؼ المتغيرة :
 179786 210225 المكاد األكلية

 2386 2814 المكاد االحتياطية
 35482 48574 مصاريؼ أخرل

 217354 261613 اجمالي التكاليؼ المتغيرة
   التكاليؼ الثابتة :
 50239 59236 االجكر كالركاتب
 628 740 االندثارات

 377 444 مصاريؼ أخرل
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 نكع االطار البياف
24-1200 20-1200 

 51244 60420 اجمالي التكاليؼ الثابتة
 268598 322033 كمفة الصنعت

 2512 2962 تكاليؼ تسكيقية
 13251 15623 تكاليؼ ادارية
 284361 340618 اجمالي التكاليؼ

 المصدر : قسـ التكاليؼ في المصنع

جدوؿ اعاله مف تكمفة العرضو في  ما تـوىنا البد مف وضع عالمة استفياـ كبيرة جدا بيف 
مميار دينار )اذ بمغ اجمالي  تقريبا احد عشر مصنعلي تكاليؼ اللمنتجيف وبيف حقيقة اف اجما

( 347 154 569 5ة مف مواد واجور وتكاليؼ صناعية غير مباشرة )الرئيس لألنشطةالتكاليؼ 
( كما سوؼ يتـ التطرؽ لو في 5327717075تكاليؼ االنشطة الخدمية )مالي دينار واج

ة حقيقية بسيطة لمموضوع نجد اننا اماـ كارث( وبنظرة 8( و )7المبحث الثاني الجدوؿ رقـ )
 . ة التطورات التكنولوجية واتباع األتمتةسببيا البطالة المقنعة وعدـ مواكب

ف المصنع وتسيير البحث بما متوفر وتطبيؽ منيجية اعتماد االرقاـ المعطاة لنا موقد تـ 
 البحث ومحاوالت اثبات فرضياتو.

 مشاكؿ نظاـ التكاليؼ الحالي في المصنع :  3-1-6

أف نظاـ التكمفة المستخدـ في المصنع تتكفر فيو مقكمات أنظمة التكمفة إال انو يعاني مف نقاط 
 : باالتيضعؼ كقصكر يمكف بيانيا 

اف عممية تجميع عناصر التكمفة ال تتـ كفؽ أسمكب عممي صحيح كىك األسمكب المتعارؼ  -1
ال يتـ تبكيبيا الى العناصر المتعارؼ عمييا ) المكاد المباشرة  إذعميو عند اعداد قكائـ التكمفة 

 كاألجكر المباشرة كالمصاريؼ الصناعية غير المباشرة ( كانما يتـ تبكيبيا الى تكاليؼ ثابتة
 كتكاليؼ متغيرة .
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ارتفاع تكمفة المكاد األكلية المستخدمة في صناعة اإلطار حيث اف اغمب تمؾ المكاد ىي  -2
 مكاد مستكردة مف الخارج .

عد  , ككذلؾ  ف كالعماؿ في المصنعكذلؾ لكجكد عدد كبير مف المكظفي كمفة العمؿتارتفاع  -3
 يعانيوغير حقيقية لما تكاليؼ تحميؿ المنتج يعني ىذه الركاتب كاألجكر تكاليؼ ثابتة 

كىذا ينعكس عمى ارتفاع تكمفة المنتج كالتأثير عمى القدرة التنافسية  مف ترىؿ كظيفي مصنعال
 لممصنع .

مما ينعكس عمى التقميدم  بأسمكبلتكزيع المصاريؼ الصناعية غير المباشرة عمى المنتجات  -4
 تكمفة المنتج .

ة القيمة في مرحمة التصميـ لمحفاظ عمى الجكدة كالتحسيف المستمر كعدـ استخداـ ىندس -5
 لممنتج .

لإلدارة في اتخاذ القرارات  مضمالن بؿ كأصبح  الكمفكم المتبع بالمصنع  عدـ كفاءة النظاـ -6
الزاـ المصنع بأتباع النظاـ المحاسبي المكحد في تنظيـ الحسابات كمف  بسبب اإلدارية

 .ضمنيا حسابات التكمفة 

) تقنية شركة بيرلي( تعكد الى  جدان اف تقنية صناعة اإلطار في المصنع ىي تقنية قديمة  -7
 .1974العاـ 

كاألمكر األخرل الخاصة بالمصنع فاف استخداـ  تسجيمياالمالحظات التي  مف ما تقدـ كفي ضكء
ة يالمكج المنتجدكرة حياة  التقنيات الحديثة في محاسبة التكاليؼ ) مثؿ التكمفة المستيدفة كتقنية

 كحتميان  مكضكعيان ( أصبح يعد امر في غاية االىمية كنظاـ التكاليؼ عمى أساس األنشطة  الكقت
 ة التنافسية .ز ظ عمى الحصة السكقية كتحقيؽ الميالبد منو لغرض الحفا
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 المبحث الثانً 

باستخداـ احدى استراتيجيات التكمفة لموصوؿ الى التكمفة  التنافسية الميزة عمى التكاليؼ تأثير

 المستيدفة

لمتطمبات تحقيؽ الميزة  في ىذا المبحث سيحاكؿ الباحث تطبيؽ تقنية التكمفة المستيدفة كفقان 
 خطكات االتية:الالتنافسية كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ 

 ABCتخفيض التكاليؼ بواسطة نظاـ  :3-2-1

ة كأنشطة مساعدة كذلؾ مف خالؿ مراحؿ صناعة أنشطة رئيس عمىسيتـ ىنا تقسيـ المصنع 
عمى دراسة  أيضان اإلطار كالقائميف عمى اإلنتاج مف اصحاب الخبرة مف الميندسيف كاالعتماد 

ة . اذ تمثمت األنشطة الرئيس1974ـ الجدكل االقتصادية التي اعدت عند انشاء المصنع عا
كىي أنشطة ) التييئة كالتحضير كالتشكيؿ كبناء كتككيف  كالداخمة بصكرة مباشرة في إنتاج اإلطار

اإلطار كالتثبيت كالفحص كالجكدة ( أما األنشطة المساعدة فتـ تصنيفيا عمى أساس العمميات 
نما تقديـ الخدم غير ة كىي أنشطة ات لألنشطة الرئيسالمرتبطة بعممية صناعة اإلطار مباشرة كا 
 (3ادارية كالمخازف ( كما في الجدكؿ )صيانة كخدمات تسكيقية كخدمات )

 3)جدوؿ )

 أنشطة رئيسية وأنشطة مساعدة  الىتقسيـ االنشطة 

 اسم النشاط              

 

 فً المستخدمةالموارد  نوع وطبٌعة النشاط 

 النشاط 

س
ئٌ
لر

 ا
طة

ش
الن

ا
ة

 

 التهٌئة والتحضٌر

Preparation 

تهًء  تهٌئة المواد المباشرة والمواد الكٌمٌاوٌة التً

 وتحضر لعملٌة إنتاج اإلطار

 وبنسب معٌنة الخاصة بالعجٌنة الرئٌسٌة 

 مواد مباشرة

 مواد كٌمٌائٌة

 العاملٌن

 المكائن

 التشكٌل او المزج

Formation or mixing 

ة مع األنسجة المقوٌة التً ٌتم مزج العجٌنة الرئٌس

 تهٌئتها لبناء اإلطار

 مواد مباشرة

 العاملٌن 

 المكائن

 بناء وتكوٌن اإلطار 

Build and configure 

 العاملٌن تركٌب جمٌع أجزاء اإلطار إلنتاج اإلطار األخضر

 المكائن

 التثبٌت 

Installation 

وضع اإلطار األخضر فً مكابس خاصة لٌكون المنتج 

 النهائً 

 العاملٌن

 المكائن
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 اسم النشاط              

 

 فً المستخدمةالموارد  نوع وطبٌعة النشاط 

 النشاط 

 الفحص والجودة

Inspection and quality 

فحص أجزاء اإلطار من مواد مباشرة واألجزاء نصؾ 

 المصنعة والمنتج النهائً 

 العاملٌن

 المكائن

دة
ع
سا

لم
 ا
طة

ش
ألن

ا
 

 الصٌانة

Maintenance 

 العاملٌن صٌانة المكائن المستخدمة فً االنتاج بشكل دوري

 ادوات احتٌاطٌة

 الخدمات اإلدارٌة

Administrative services 

 موظفٌن كافة خدمات ادارة المصنع   

 الخدمات التسوٌقٌة 

Services Marketing  

 موظفٌن خدمات تسوٌق المنتجات الى الوكالء فً السوق 

 المخازن 

Stores 

 مخازن المواد المباشرة -1

 مخازن االدوات االحتٌاطٌة  -2

 مخازن االنتاج التام -3

 موظفٌن              

 عمال خدمة

 أعداد الباحث باالعتماد على المعاٌشة المٌدانٌةالمصدر : من 

 : توزيع التكاليؼ الصناعية عمى كؿ نشاط  3-2-2

سكؼ نقكـ بتكزيع التكاليؼ الصناعية المستخرجة مف ميزاف المراجعة المعد مف قبؿ قسـ الحسابات في 
ة كالمساعدة التي تـ تحديدىا في الخطكة األكلى , ( عمى األنشطة الرئيس1ممحؽ رقـ  ) 2016المصنع لعاـ 

 ( ادناه : 4) ككما مبيف في الجدكؿ 

 ةاألنشطة الرئيستوزيع التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى  -1

 (4الجدوؿ )

 توزيع التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى األنشطة الرئيسية

 األنشطة الرئٌسٌة  أساس التحمٌل نوع التكلفة

بناء وتكوٌن     التشكٌل أو الخلط التهٌئة والتحضٌر  

 اإلطار

 االجمالً الفحص والجودة التثبٌت

 123877758  99102206 1238778 18581664 4955110 لتر الوقود والزٌوت

اللوازم 

 والمهمات

نسبة االستهالك لكل 

 قسم منها

10146561 3382187 5073281 3382187 1691094 23675310 

 2645600 -------- 2116480 26456 396840 105824 لتر المٌاه 

ة الحصانٌة والق الكهرباء 

 للمحركات

84746932 33898773 8474693 8474693 -------- 135595091 
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 األنشطة الرئٌسٌة  أساس التحمٌل نوع التكلفة

بناء وتكوٌن     التشكٌل أو الخلط التهٌئة والتحضٌر  

 اإلطار

 االجمالً الفحص والجودة التثبٌت

ت الجار اآلٌا

 ومعدات

القسم المعنً 

 باالستئجار

50000 -------- ------- ------- ------- 50000 

اندثار اآلت 

 ومعدات

 اآلالتساعات عمل 

 والمكائن

-------- -------- 89000000 54149817 --------- 143149817 

اندثار عدد 

 وقوالب 

 21681378 -------- 21681378 -------- -------- -------- اعادة التقدٌر

اندثار المبانً 

 واالنشاءات

 13610533 60000 11344736 195806 1548134 461857 المساحة

 464285487 1751094 200251497 104009014 57807598 100466284  المجموع

 المصدر / من اعداد الباحث

ة كالفرعية باالعتماد عمى عمى األنشطة الرئيس كقد تـ تكزيع التكاليؼ الصناعية غير المباشرة
( في بعض البنكد تكاليؼ مف األقساـ الحسابية في المصنع )المالية كال المستسقاةالمعمكمات 

كاعتماد المقابالت الشخصية مف قبؿ الباحث مع الميندسيف كالفنييف العامميف في المصنع في 
ة مف عمى أساس استفادة األنشطة الرئيستكزيع بنكد أخرل , إذ تـ تكزيع مصركؼ الكقكد كالزيكت 

الكحيد الذم  القسـ ألنوالمستيمكة  المترات الصناعية عمى اساس تحميؿ كميةقسـ الخدمات 
إف نشاط التييئة كالتحضير مف ىذا القسـ  إذيستخدـ الكقكد , كحسب نسب استفادة كؿ نشاط , 

( كنشاط البناء كتككيف %15( أما نشاط التشكيؿ أك الخمط فتبمغ النسبة بحدكد )%4يبمغ بحدكد )
الخدمات ( أما نشاط التثبيت فيك األكبر نسبة استفادة مف قسـ %1اإلطار تبمغ النسبة )

(  , أما بالنسبة لتكمفة المياه فقد تـ اعتماد نفس نسب تكزيع الكقكد %80) تقريبان الصناعية كتبمغ 
قسـ الخدمات الصناعية كىك القسـ الكحيد الذم يستيمؾ المياه , في حيف إف مصركؼ  ألف

كات( , إذ تبمغ الكيرباء فقد تـ اعتماد القكل المحركة لألنشطة الرئيسية ) القكة الحصانية لممحر 
حصاف ( أما نشاط التشكيؿ  2000) تقريبان القكة الحصانية لممحركات في نشاط التييئة كالتحضير 

حصاف( كنشاط البناء كتككيف اإلطار فإنو  800أك المزج فاف القكة الحصانية لممكائف تبمغ )
مى المكابس حصاف ( أما نشاط التثبيت الذم يحتكم ع 200يحتكم عمى ثماف مكائف كبمجمكع )
 حصاف ( 200فتبمغ القكة الحصانية لمنشاط بحدكد )
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توزيع التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى األنشطة المساعدة فسوؼ يتـ توضيحو في   -2
 ( في ادناه :5الجدوؿ )

 (5الجدوؿ )

 توزيع التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى األنشطة المساعدة 

 المجموع    األنشطة المساعدة  نوع التكلفة            

أساس  

 التحمٌل

  المخازن الخدمات اإلدارٌة الخدمات التسوٌقٌة الصٌانة

 98025020    98025020 كمٌة المواد األدوات االحتٌاطٌة

 2537160   2537160  كمٌة المواد مواد التعبئة والتؽلٌؾ

نسبة  اللوازم والمهمات

االستهالك لكل 

 قسم منها

5073281 1691094 1691094 1691094 10146563 

 3450750  3450750   المعنً القسم  القرطاسٌة

 51068000  5108000   القسم المعنً تجهٌزات العاملٌن

 10568000    10568000 ساعات العمل خدمات الصٌانة

 7428000  7428000   ساعات العمل خدمات أبحاث واستشارات

 225000   225000  القسم المعنً دعاٌة واعالن

نشر وطباعة وضٌافة 

 واحتفاالت

 1299000  1299000   القسم المعنً

 32708000  32708000   القسم المعنً نقل وإٌفاد واتصاالت

 575000  575000   القسم المعنً استئجار وسائط نقل

 26747750  26747750   القسم المعنً مصروفات خدمٌة متنوعة

 14457244  14457244   اعادة التقدٌر وأجهزة مكتبٌةاندثار أثاث 

 2901467  2901467   ساعات العمل اندثار وسائط النقل

 17466639 15793602 1054405  618632 المساحة اندثار المبانً واالنشاءات 

 258643593 17484696 97420710 4453254 114284933  المجموع

 المصدر / من اعداد الباحث

كقد تـ تكزيع التكاليؼ الصناعية غير المباشرة عمى األنشطة المساعدة مف خالؿ مدل استفادة 
يتـ صرفيا مف قبؿ قسـ الصيانة في  االحتياطيةىذه األنشطة مف تمؾ المكارد , إذ إف األدكات 

 المصنع لذلؾ تـ تحميؿ جميع مصاريؼ الصيانة عمى نشاط الصيانة , أما مكاد التعبئة كالتغميؼ
فتستخدـ مف قبؿ األقساـ التسكيقية فيو كتـ تحميؿ نشاط اإلدارية لكؿ مف المصاريؼ القرطاسية 
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كاستئجار  كاإليفادكتجييزات العامميف كخدمات األبحاث كاالستشارات كالنشر كالطباعة كالنقؿ 
حميؿ جزء كسائط النقؿ عمى القسـ المعني اما اندثار األثاث كاندثار المباني كاالنشاءات فقد تـ ت

 مف ىذا المصركؼ عمى اساس المساحة.

كمفة لكؿ تكبعد تكزيع المصاريؼ الصناعية غير المباشرة يمكف احتساب إجمالي عناصر ال
نشاط رئيسي كمساعد عمما اف االحتساب لمتكاليؼ الالزمة إلنجاز األنشطة الرئيسية )المكاد 

اد عمى ميزاف المراجعة السنكم لممصنع المباشرة , المصاريؼ الصناعية غير المباشرة ( باالعتم
المباشرة بالرجكع الى قكائـ الركاتب الخاصة  ( كحساب تكمفة االجكر1ممحؽ رقـ )  2016لسنة 

 ( اآلتييف :7( ك )6بكؿ نشاط .ككما في الجدكليف )

 (6الجدوؿ )

 ة ؼ المخصصة إلنجاز األنشطة الرئيسالتكالي

 األنشطة الرئٌسٌة الموارد

 التهٌئة 

 والتحضٌر

 التشكٌل أو 

 الخلط    

 البناء وتكوٌن

 اإلطار

 الفحص التثبٌت

 والجودة

 المجموع

 1080217360 -------- -------- -------- 166826900 913390460 المواد المباشرة

 4024651500 906068868 1110084672 1075666746 492341562 440489652 االجور المباشرة

 464285487 1751094 200251497 104009014 57807598 100466284 ت.ص.غ.م

 5569154347 907819962 1310336169 1179675760 882294391 1454346396 المجموع

 1المصدر / من إعداد الباحث باالعتماد على ملحق رقم 

المكارد  الحتسابكبنفس الطريقة السابقة في حساب المكارد الالزمة لألنشطة الرئيسية تـ اتباعيا 

 الالـز لألنشطة المساعدة باالعتماد عمى ميزاف المراجعة السنكم ككذلؾ قكائـ الراتب لممصنع .
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 (7الجدوؿ )

 التكاليؼ الالزمة إلنجاز األنشطة المساعدة 

 األنشطة المساعدة الموارد

 المجموع المخازن اإلدارٌة التسوٌقٌة الصٌانة 

 --------     --------     ---------         --------              -------- المواد المباشرة

 األجور والرواتب 

 المباشرة

2026925736 347107584 2503183272 216856944 5094073536 

 114284933 م.ص.غ.م   

 

4453254 97420710 17484696 233643539 

 2141210669 المجموع   

 

351560838 2625603982 234705640 5327717075 

 1المصدر / من إعداد الباحث باالعتماد على ملحق رقم 

 ديد المعدؿ الفعمي لمورد كؿ نشاط: تح 3-2-3

كمفة كؿ نشاط مف خالؿ قسمة التكاليؼ الفعمية لمنشاط تكىنا سيتـ يتـ تحديد المعدؿ الفعمي ل
انت كؿ نشاط كلعناصر التكمفة الثالث , ككالرئيسي اك المساعد عمى عدة مكجيات لمتكمفة في 

 ة كالمساعدة كما يأتي:ىذه المعدالت لألنشطة الرئيس

 (8جدوؿ )

 (ABCة باستخداـ نظاـ )الرئيساحتساب المعدؿ الفعمي لألنشطة 

عدد  موجة كلفة عناصر التكلفة األنشطة

 العاملٌن

 المعدل  كلفة / االساس

 

 مالحظات

ٌر
ض

ح
لت
وا

ة 
ٌئ
ته

ال
 

           كمٌة المواد المباشرةالمواد 

       كغم  
 

4086  

           57 ساعات العمل الفعلٌة األجور المباشرة

       ساعة
 

× ساعه 8× عامل  57 3660

 12× ٌوم  22

           كمٌة المواد .ص.غ.مت

       كغم 
 

449  
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و 
 أ
ٌل

شك
لت
ا

ط
خل

ال
 

           كمٌة المواد المواد المباشرة

     كغم 
 

4086  

          64 ساعات العمل الفعلٌة األجور المباشرة

      ساعة
 

 عامل 64 3642

          كمٌة المواد .ص.غ.مت

      كغم
 

1416  

ن
وٌ

تك
وال

ء 
نا
لب
ا

 

 األجور المباشرة

 

           139 ساعات العمل الفعلٌة

      ساعة
 

 عامل 139 3664

           ساعات العمل الفعلٌة .ص.غ.مت

     ساعة
 

اطار اخضر  3470 19982

 ساعة  1.5*

 ساعة 5205=

ت
بٌ
تث
ال

 

           143 ساعات العمل الفعلٌة األجور المباشرة

       ساعة  
 

 عامل 143 3675

 .ص.غ.مت

 

            ساعات العمل الفعلٌة

     ساعة 
 

اطار اخضر 3471 34556

 ساعة  1.67*

=5795 

دة
جو

وال
ص 

ح
لف
ا

 

 األجور المباشرة

 

          89 ساعات العمل الفعلٌة

       ساعة
 

 عامل 89 4820

 ت.ص.غ.م

 

 

         ساعات العمل الفعلٌة

      
 

101 

 

 مرات  5اطار*3470

 مرة 17350=

  المجموع

 

 492   492   ×12 ×22  ×8 

 ساعه 1039104= 

 دٌنار 3873.200 

 المصدر/ من أعداد الباحث    

عمى  االعتمادالى انو عند احتساب المعدؿ الفعمي لعناصر التكمفة لكؿ نشاط تـ  اإلشارةكيجب 
عدة مكجيات )محركات( لمتكمفة. إذ إف افضؿ مكجة كمفة لممكاد المباشرة ىك كمية المكاد التي يتـ 

ما عناصر أضير أك نشاط التشكيؿ أك الخمط , عجنيا سكاء كاف ذلؾ في نشاط التييئة كالتح
 ×ساعة  8األجكر المباشرة فقد تـ اعتماد عدد الساعات الفعمية )عدد ساعات العمؿ الفعمي = 

عدد المكظفيف في النشاط ( , في حيف إف محرؾ التكمفة لممصاريؼ  ×شير  12×يـك 22
يا الصناعية غير المباشرة فيك يتغير مف نشاط الى اخر , إذ تـ اعتماد كمية المكاد التي يتـ عجن

لمتكمفة في نشاطي التييئة كالتحضير كالتشكيؿ أك الخمط , في حيف تـ اعتماد  محركان  ابكصفي
عدد ساعات تككيف اإلطار األخضر في نشاط بناء كتككيف اإلطار كالذم يككف بناء اإلطار 
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ساعة( , أما نشاط التثبيت فقد تـ اخذ كقت كبس اإلطار النيائي بكصفو  1.5) تقريبان الكاحد 
ساعة( , كعدد مرات فحص اإلطار  1.67) تقريبان ؾ تكمفة كيككف كقت كبس اإلطار الكاحد محر 

 بكصفو محرؾ تكمفة لنشاط الفحص .

 (9 جدوؿ )

 احتساب المعدؿ الفعمي لألنشطة المساعدة

المعدل الفعلً  كلفة / االساس عدد العاملٌن موجة كلفة عناصر التكلفة األنشطة

 بالدٌنار

دفعات االنتاج عدد  التوضٌح

 / وجبة

نة
ٌا
ص

ال
 

ساعات العمل  األجور المباشرة

 الفعلٌة

179           

       ساعة 
 

 

× عامل 179  5361

× ساعه  8

 ٌوم 22

اطار فً   80

 الوجبة

عدد مرات  ت.ص.غ.م

الصٌانة فً 

 السنة

1373          

    مرة 
 

عدد مرات  83237

الصٌانة 

المختلفة كانت 

 مرة 1373

 

ٌة
ٌق

سو
لت
 ا
ت

ما
خد

ال
 

 األجور المباشرة

 

ساعات العمل 

 الفعلٌة

27          

     ساعة 
 

اطار فً   80  6087

 الوجبة

 ت.ص.غ.م

 

 

كمٌة االطارات 

 المباعة

1178        

    اطار 
 

3780   

ت 
ما

خد
ال

ٌة
ار

إلد
ا

 

 األجور المباشرة

 

ساعات العمل 

 الفعلٌة

279           

      ساعة 
 

اطار فً   80  4248

 الوجبة

 ت.ص.غ.م

 

 

عدد الموظفٌن 

فً الوحدات 

 االدارٌة

1037         

    موظف 
 

93944   
ن
از

خ
لم

ا
 

عدد ساعات  األجور المباشرة

 العمل الفعلٌة

23          

     
 

اطار فً   80  4464

 الوجبة

عدد اإلطارات  ت.ص.غ.م

 المنتجة

3155         

    
 

5657   

 عامل 508   المجموع

 

 ساعة   1072896   

دٌنار لكل   4748

 ساعة

 المصدر / من اعداد الباحث          
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اختالؼ مكجيات التكمفة لألنشطة المساعدة , إذ إف تـ  أيضان كمف خالؿ الجدكؿ اعاله نالحظ 
اخذ عدد مرات الصيانة لنشاط الصيانة أما نشاط الخدمات التسكيقية فقد تـ اختيار كمية 

لمتكمفة كفي نشاط الخدمات اإلدارية فقد تـ اعتماد عدد  مكجيان  ااإلطارات المباعة بكصفي
المكظفيف في االقساـ االدارية كافة بكصفيا مكجيا لمتكمفة , أما نشاط المخازف فقد تـ اعتماد عدد 

ة المنتجيف بعد تطبيؽ فمكجيا لمتكمفة  كقد بمغ اجمالي تكم ااإلطارات المنتجة خالؿ السنة بكصفي
( تكزيع التكاليؼ 10دينار كفي ادناه يكضح الجدكؿ ) 972883156مبمغ   ABCتقنية نظاـ

 (8المباشرة كغير المباشرة عمى االنشطة كاعتمادا عمى الجدكؿ )

 (10جدوؿ )

 ةعمى األنشطة الرئيسABC)توزيع التكاليؼ عمى اساس )

 منتج المعدؿ  اسـ النشاط الرئيسي
20-1200 

 وحدة 1824

 منتج
24-1200 

 وحدة 1331
 التييئة والتحضير:-1

 المواد
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
4086 
3660 
449 

 
7409088 
667584 
818976 

 
5438466 
4821460 
597619 

 التشكيؿ : 2-
 المواد
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
4086 
3642 
1416 

 
7409088 
6643008 
2582784 

 
5438466 
4847502 
1884696 

 البناء : -3
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
3664 
19982 

 
668324 

36447168 

 
4876784 
26596042 

 التثبيت : -4
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
3675 
34556 

 
6703200 
63030144 

 
4891425 
45994036 

 الفحص: -5
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
4820 
101 

 
8791680 
184224 

 
6415420 
134431 

 (8المصدر : اعداد الباحث باالعتماد عمى جدوؿ رقـ )
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 ( 9جدكؿ ) مىالخدمية باالعتماد ع لألنشطة( تكزيع التكاليؼ 11كيظير الجدكؿ )

 (11جدوؿ )

 عمى األنشطة الخدمية ABC)توزيع التكاليؼ عمى اساس )

 منتج  المعدؿ اسـ النشاط
20-1200 

 منتج
24-1200 

 الخدمات التسويقية :-1
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
6087 
3780 
 

 
1102824 
6894720 

 
8101797 
5031180 

 الصيانة : -2
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
5361 
83237 

 
9778464 

151824288 

 
7135491 

110788497 
 الخدمات االدارية : -3

 األجور
 ت.ص.غ.ـ

 
4248 
93944 

 
7748352 

171353856 

 
5654088 

125039464 
 المخازف : 4-

 األجور
 ت.ص.غ.ـ

 
4464 
5657 

 
8142336 2 
10318368 

 
5941584 
7529467 

 األجمالي : 
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

 
340391232 
36753976 

 
248388617 
21832960 

 (9المصدر : اعداد الباحث باالعتماد عمى جدوؿ )

تكزيع التكاليؼ   ABCكبعد تحديد تكمفة كؿ نشاط مف االنشطة الرئيسة كالخدمية باستخداـ نظاـ 
غير المباشرة لغرض الكقكؼ عمى ك عمى اساس االنشطة كىنا تـ تحديد كؿ التكاليؼ المباشرة 

 حقيقة التكمفة الفعمية لكؿ منتج لعدـ قناعة الباحث بالطريقة التي تحتسب بيا التكاليؼ كفقان 
لمنظاـ التقميدم , كمف اجؿ معرفة التكمفة المستيدفة الفعمية لغرض تحقيؽ الميزة التنافسية 

 جياتاستراتيكبالتالي القدرة عمى المنافسة في السكؽ كتحقيؽ التخفيض المطمكب باستخداـ احدل 
( تكمفة كؿ منتج 12كفي ادناه جدكؿ رقـ ) ABCالتكمفة لتحقيؽ الميزة التنافسية كىي نظاـ 

 20-1200فة المنتج االكؿ كىك االطار مثر عدالة كمقبكلية كتظير فييا تكباستخداـ طريقة اك
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دينار ككذلؾ الحاؿ  284361دينار في حيف كانت كفؽ النظاـ التقميدم  287155حكالي 
دينار  125 312دينار الى   340618كمفتو مف تالذم انخفضت  24 -1200لممنتج الثاني 

 ( في ادناه12كما يظير بالجدكؿ )

 (12جدوؿ )

 تكمفة الوحدة الواحدة لكال المنتجيف

 منتج  اسـ النشاط
20-1200 

 منتج 
24-1200 

 االجمالي

 المواد
 األجور

 ت.ص.غ.ـ

304000756 
95652552 
213534024 

221833886 
25902591 
111986347 

525834642 
121528143    
325520371    

 972883156 359686824 613196332 المجموع
  1331 1824 عدد الوحدات المنتجة    

  247820 336188 منتج  الكمفة لكؿ

 

 تحديد وقياس التكمفة المستيدفة  لممصنع  3-2-4

لمخطكات التي تـ عرضيا في الفصؿ السابؽ سيتـ احتساب التكمفة المستيدفة لممصنع عينة  ان كفق
 البحث ككما يأتي :

 : دراسة السوؽ  أوالً 

لمسكؽ المحمي لغرض تحديد المنتجات المنافسة  متعددةقاـ الباحث بتحقيؽ زيارات 
اتيا كمنشأىا (, كالتعرؼ عمى نكعية المنتجات كمكاصف13كالمدرجة في الجدكؿ رقـ )

كمقارنتيا مع منتج المصنع عينة البحث مف حيث الجكدة كالنكعية كالحجـ كاالرتقاء , 
ككذلؾ مقابمة بعض الككالء المختصيف بيذا المنتج , فضال عف المقابالت التي اجراىا 
الباحث مع مسؤكؿ قسـ التسكيؽ في المصنع عينة البحث , تبيف أف أسعار بيع المنتجات 

 اآلتي :( 13)كالمنافسة مف المنتج ككما في الجدكؿ المماثمة 
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 (13جدوؿ )

 مواصفات المنتجات المنافسة مقارنة مع المنتج المحمي 

النوعٌة والجودة  المنشأ اسم المنتج  ت
 مقارنة بمنتج المصنع

 مكافئ صٌنً جٌنً 1

 مكافئ صٌنً كود راٌد  2

 غٌر مكافئ صٌنً كراندستون 3

 مكافئغٌر  صٌنً دبرو 4

 غٌر مكافئ ٌابانً دنلوب 5

 غٌر مكافئ صٌنً كن كران 6

 غٌر مكافئ صٌنً كولد شٌلد 7

 مكافئ هندي سوبر ساٌت 8

 غٌر مكافئ صٌنً  سٌف ماكس 9

 المصدر الباحث باالعتماد على استشارة الخبراء فً المصنع

 : تحديد السعر المستيدؼ  ثانياً 

طار حجـ )20-1200منتجيف فقط كىما , إطار حجـ ) بإنتاجيقكـ المصنع  ( , 24-1200( كا 
, ك  20-1200)حجـ ) ان ( اطار 2551كاف ) 2016اف عدد اإلطارات المنتجة خالؿ سنة  عممان 
( , كلغرض تحديد السعر المستيدؼ سيتـ تحديد سعر كؿ 24-1200( اطار حجـ )2378)

 في ادناه  14)ؽ المحمي , ككما في الجدكؿ )عمى حدة مع المنتجات المنافسة في السك  ان اطار 

 (14جدوؿ )

 (20-1200اسعار المنتجات المنافسة لالطار حجـ )

 سعر االطار )بالدٌنار( بلد المنشأ اسم المنتج المنافس ت
 360000 صٌنً جٌنً 1

 350000 صٌنً كود راٌد 2

 245000 صٌنً كراندستون 3
 235000 صٌنً دبرو 4

 356000 ٌابانً دنلوب 5
 220000 صٌنً كن كران 6

 250000 صٌنً كولد شٌلد 7
 300000 هندي سوبر ساٌت 8

 240000 صٌنً سٌف ماكس 9
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ولتحدٌد نتجات المنافسة فً السوق المحلً الى دراسة وتحلٌل اسعار الم استنادا  تم اعداد الجدول 

( 20-1200لالطار حجم )السعر المستهدف نقوم بعملٌة جمع جمٌع اسعار المنتجات المنافسة 

 بعد انواع ,  9دٌنار وبالقسمة على عدد انواع المنتجات المنافسة والبالغة  ((2556000والبالغة 

 والنوعٌة الجودة حٌث من المحلً المنتج امكانٌات ٌفوق ألنه الٌابانً المنتج استبعاد تم ان

 : االتٌة المعادلة وحسب المستهدفة التكلفة مبلغ من ٌضخم انه كما المنافسة على والقدرة

 السعر المستهدف = مجموع اسعار المنتجات المنافسة المكافئة / عدد المنتجات المنافسة

                   =
       

 
 

 (20-1200دٌنار السعر المستهدف لالطار حجم ) 275000=                    

 (24 -1200حجم ) ومن خالل الجدول ادناه ٌتم تحدٌد السعر المستهدف لالطار

 (15جدول )

 (24-1200اسعار المنتجات المنافسة لالطار حجم )

 (بالدٌنارسعر االطار ) بلد المنشأ اسم المنتج المنافس ت
 395000 صٌنً جٌنً 1
 390000 صٌنً كود راٌد 2

 272000 صٌنً  كراندستون 3

 265000 صٌنً دبرو 4
 500000 ٌابانً  دنلوب 5

 275000 صٌنً كن كران 6

 270000 صٌنً كولد شٌلد 7

 365000 هندي سوبر ساٌت 8
 265000 صٌنً سٌف ماكس 9

كلتحديد  الى دراسة وتحلٌل اسعار المنتجات المنافسة فً السوق المحلً استنادا  تم اعداد الجدول 
( نقكـ بعممية جمع جميع اسعار المنتجات المنافسة 24-1200السعر المستيدؼ لالطار حجـ )

منتجات بعد اف تـ  8دينار كمف ثـ تقسـ عمى عدد المنتجات كالبالغ عددىا  2997000كالبالغ 
يفكؽ امكانيات المنتج المحمي مف حيث الجكدة كالنكعية كالقدرة عمى  ألنواستبعاد المنتج الياباني 

 المنافسة كما انو يضخـ مف مبمغ التكمفة المستيدفة كحسب المعادلة االتية :

 السعر المستهدف = مجموع اسعار المنتجات المنافسة / عدد المنتجات المنافسة

                     =
       

 
 

 (24-1200دٌنار  السعر المستهدف لالطار حجم )  312125=            
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 تحديد الربح المستيدؼ -1
%( كما 15_%10تحقيؽ ىامش ربح تتراكح نسبتو بيف )إلى عينة البحث  مصنعيسعى ال 

مكضح في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ , كبالنظر لظركؼ المنافسة الشديدة التي يكاجييا 
مف  %10)الباحث الحد األدنى لنسبة ىامش الربح كالبالغة ) المصنع عينة البحث, فقد اختار

 -سعر البيع , كبذلؾ فإف الربح المستيدؼ يتـ احتسابو كاآلتي :
 نسبة ىامش الربح   ( = سعر البيع المستيدؼ 1200-20الربح المستيدؼ ) لالطار حجـ 

                                                     = 275000   ×10% 
 دينار  27500=                                               

 10%×   312125(= 24 -1200الربح المستيدؼ ) لالطار حجـ 
 دينار  31212,5=                                                           

 كمفة المستيدفةتتحديد ال2- 
 20 -1200لالطار حجـ بعد أف تـ تحديد سعر البيع المستيدؼ كىامش الربح المستيدؼ 

ف سعر كمفة المستيدفة بطرح الربح المستيدؼ مت, يتـ بعدىا احتساب ال 1200-24 ولالطار 
 -البيع المستيدؼ ككاالتي :

 تيدؼالربح المس –(= سعر البيع المستيدؼ   20-1200كمفة المستيدفة )لالطار حجـ تال
                                                     =275000-  27500 
 دينار247500  =                                               

 الربح المستيدؼ –(= سعر البيع المستيدؼ  24-1200كمفة المستيدفة )لالطار حجـ تال
                                                    =312 125 – 31 212.5  
                                                    =280 912.5 

 20 - 1200كمفة الحالية لالطار حجـ تتحديد ال -3
-24 كلالطار  20 -1200كمفة منتج  لالطار حجـ تألجؿ تحقيؽ التخفيض المستيدؼ في 

كمفة المستيدفة تكمفة الحالية ليذا المنتج مف اجؿ مقارنتيا مع الت, يستمـز األمر تحديد ال 1200
كمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت )التي تـ تناكليا ت, ككما يتبيف مف خطكات تطبيؽ تقنية 
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ىذه التقنية بيف  مف إجراءات التكامؿ ان لتي تمثؿ جزءكا مف ىذا الفصؿ(, الثانيفي المبحث 
 كمفة المستيدفة .تكتقنية ال

 تحديد التخفيض المستيدؼ -4
كمفة تكمفة الحالية لمنتج محرؾ المبردة مف خمؿ طرح التيتـ تحديد التخفيض المسَتيدؼ في ال
 كمفة الحالية , ككما تـ تحديدىا مسبقان تالمستيدفة لمنتج  محرؾ المبردة مف ال

 
 كمفة المستيدفةتال –كمفة الحالية ت( = ال 1200-20التخفيض المستيدؼ )لالطار حجـ 

                                                          =284 361 – 247500 
 دينار 861 36=                                                           

 يأتيككما  12)رقـ )كمفة الحالية ىي التي تـ احتسابيا في الجدكؿ تكبرام الباحث ال
                                                                 =336182 – 247500  
                                                                 =88685 

 كمفة المستيدفةتال –كمفة الحالية ت( = ال 1200-24التخفيض المستيدؼ )لالطار حجـ 
                                                         =340 618  - 280 912.5 
                                                         =59 705.5  

 يأتيككما  12)كمفة الحالية ىي التي تـ احتسابيا في الجدكؿ رقـ )تكبرام الباحث ال
                                                          =336188 - 280 912.5 

 دينار 55275.5=                                                            
 
 
 تحقيؽ التخفيض المستيدؼ -5

تحقيؽ التخفيض المستيدؼ في الكمفة الحالية لالطار حجـ إلى يتـ في ىذه الخطكة السعي 
مف اجؿ تحقيؽ الكمفة المستيدفة , كىنالؾ عدة ادكات   24-1200كاالطار حجـ  1200-24

تـ التطرؽ الى بعض منيا في الجانب النظرم تستخدـ لتحقيؽ ىذا اليدؼ منيا سمسمة القيمة 
مكممة لتحقيؽ التخفيض  ب النظرم , كالتي تعد خطكةن نالتي سبؽ كأف تـ تناكليا في الجاك 

 عمى جكدة ىذا المنتج .المستيدؼ في تكاليؼ المنتجيف مع المحافظة 
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 المبحث الثالث

 (TD-PLCCكمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقت )تتطبيؽ 

 تكمفة دورة حياة المنتج الموجية بالوقتخطوات تطبيؽ :  3-3-1

 (TD-PLCC)ت 

 Rayburn,1996:620)ك) (Rich&Hellweg,2000:19ك) (Dejnega,2011:8يشير ) 
 مكجيان ( يمكف اف تككف كاالتي اذا ما تـ االعتماد الكقت TD-PLCCاف خطكات تقنية )إلى 

 في تطبيقيا:

 . تحديد مجموعات الموارد المرتبطة بدورة حياة المنتج 1

اذ يتـ في ىذه الخطكة تحديد مجمكعات المكارد المرتبطة بالمراحؿ التي يمر بيا المنتج خالؿ 
 دكرة حياتو .

 ة مف مراحؿ دورة حياة المنتج كمفة الموارد لكؿ مرحمت. تحديد اجمالي 2

كمفة المكارد بالتكاليؼ المباشرة كغير المباشرة ,اذ تتضمف التكاليؼ المباشرة اجكر كركاتب تتتمثؿ 
المكاد  باستثناءالعامميف , بينما التكاليؼ غير المباشرة تتضمف التكاليؼ الصناعية غير المباشرة 

 المباشرة .

 . تحديد الطاقة العممية لكؿ مجموعة مف مجموعات الموارد 3

اعتمدت نسبة  إذنتاج المنتج , كتتضمف الطاقة العممية ساعات العمؿ أك الكقت المطمكب إل
( مف الطاقة النظرية , نتيجة استبعاد كقت التكقفات كتصميح كصيانة المكائف أك ارشاد 80%)

 (Szychta,2010:55الفعمي لألداء ) العامميف كغيرىا مما ال يرتبط بالعمؿ 

 كمفة وحدة الوقت لكؿ مجموعة موارد ذات العالقة بعمميات المنتج ت. تحديد 4

يتـ انجاز ىذه الخطكة بقسمة اجمالي التكاليؼ التشغيمية المتمثمة بالتكاليؼ المباشرة كغير 
 المباشرة عمى الطاقة العممية.

 حؿ دورة حياة المنتج والوقت المطموب لكؿ نشاط . تحديد وتجميع األنشطة المرتبطة بمرا5

 : كاالتييتـ في ىذه الخطكة اعداد معادلة الكقت ألنشطة كؿ مجمكعة مكارد , اما صيغتيا فيي 
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(Dejnega,2011:9 ) 

Tj,k = 𝛽o+ 𝛽  X1 + 𝛽  X2 + 𝛽  X3 +…..+ 𝛽p Xp 

 اذ اف :

Tj,k  = الحدث  إلنجازالكقت الالـزj  لمنشاطk 

 o =  مقدار الكقت الثابت لمنشاطk 

 X1الكقت المستيمؾ لكحدة كاحدة مف مكجة الكقت  =   

X1 =  2, مكجة الكقت  1مكجة الكقت  ..... ,XP =  مكجة الكقتP 

P   = أك مسببات الكقت التي تحدد الكقت الالـز لتأدية النشاط  مكجياتعددK 

 كمفة وحدة الوقت لكؿ مجموعة موارد في أوقات احداث االنشطة تضرب  6.

كمفة كحدة الكقت لكؿ مجمكعة في ناتج معادلة الكقت لكؿ نشاط , تيتـ في ىذه الخطكة ضرب 
 ليمثؿ ناتج عممية الضرب الكمفة التشغيمية لكؿ نشاط .

 لكمية لمراحؿ دورة حياة المنتج اكمفة ت. احتساب ال7

كمفة الكمية لممراحؿ التي تاالخيرة في تطبيؽ خطكات التقنية التي يتـ فييا احتساب الكتعد الخطكة 
 يمر بيا المنتج خالؿ دكرة حياتو بعد اضافة المكاد الداخمة كالتكاليؼ االخرل لمتكاليؼ التشغيمية.

المختصة في صناعة اإلطارات بمختمؼ أنكاعيا كالتي كانت مف  المعامؿالديكانية  مصنع يعد
أصبح مطمكبنا تقريبنا لمسكؽ المحمي منذ إنشاء عاـ  مصنعأبرز المنتجات في األسكاؽ. ىذا ال

 A) (28-14-1609) (900-20).لدييا منتج بعض اإلطارات مثؿ 2003كحدة  1976
نفتاح عمى األسكاؽ العالمية (. لكف اال1200-24) (1200-20) (1100-20) (1000-20)

حد مف الضرائب عمى المنتجات المستكردة كأخيران عدـ كجكد دعـ حككمي بسبب مبدأ الظركؼ 
السياسية , مما جعؿ كؿ ىذه العكامؿ تعمؿ عمى إغراؽ منتجات األسكاؽ المحمية كالمنافسة مما 

رككد اإلنتاج كانخفاض يؤثر سمبان عمى إنتاج المصنع كضعؼ األداء. أدت ىذه العكامؿ إلى 
 سنحاكؿ حؿ ىذه المشكمة باستخداـ:ك  إنتاجية طاقات كبيرة

 . حساب تكمفة المنتج كاقتراح سعر البيع:1
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ىي عممية تسعير تبدأ مف قسـ تكمفة االستالـ , كالتي تشمؿ نكعية ككمية  المرحمة األولى
طار(. تحت بعض العناصر ذات المكاد الالزمة لإلنتاج , ثـ نحدد تكمفة النمكذج )نكع كحجـ اإل

عداد الكشؼ عف التكاليؼ اإلجمالية لممنتجات كمف ثـ إرساؿ مجمس  الصمة تكمفة اإلنتاج كا 
 اإلدارة.

 (16جدوؿ )

 المكاد كالمساعدات الالزمة إلنتاج اإلطارات.

Number Nime Assistance Materials 
1 Bona Rubber Castor oil 
2 Newe in Rubber Anocox 
3 Butyl Rubber Calcium carbons 
4 RBS Rubber Ankors 
5 Normal Rubber Hiksakons 
6 Riklim Rubber Sulfur 
7 FEF Carbon  
8 GPN carbon  
9 HAF Carbon  
10 ISAF Carbon  
11 SRF Carbon  
12 BY1402 

F1500 
 

13 Iron Wires  
14 Paraffin oil  
15 Paraffin wax  
17 Deuterx Oil  

 

 

 



 الثالث.........................................................الجانب العمميالفصؿ 

(93) 

 :تقنية دورة حياة المنتج المستند عمى الوقت تطبيؽ :  3-3-2

عمى دراسة األنشطة ة حياة المنتج المستند عمى الكقت تقنية دكر تطبيؽ يعتمد قياس 
كالترجمات إلى القيمة المضافة كالقيمة غير المضافة , أم القيمة المضافة. ي فترض في بداية 

ة حياة المنتج المستند عمى الكقت تقنية دكر تطبيؽ  الكامؿ المكتمؿ أف قياسالتحضير إلى المنتج 
ىك سمسمة مرتبطة بقيمة األنشطة المضافة كقيمة األنشطة غير المضافة. كالخطكات ىي كما 

 يمي :

 

  قياس األنشطة::  3-3-2-1

المحدد  بدءنا مف قبكؿ النكعإنتاج اإلطارات  ةيتضمف تحديد النشاط أك كقت العممية دكر 
لممتطمبات إلى المرحمة النيائية كجاىزنا لمبيع , كقد اتبعنا األنشطة كالعمميات لقياس الكقت الفعمي 

 إطارنا. 80لمحصكؿ عمى األكقات في اإلصدار. الكمية التي تمثؿ متكسط 

 

 (17جدوؿ )

 اطار لكؿ كجبة 80 –إنتاج اإلطارات  ةتحديد النشاط أك كقت العممية دكر 

 اجمالي الوقت وقت الوجبة نوع النشاط القسـ/الشعبة

 ساعات دقائؽ ساعات دقائؽ
 
 فازقسـ المخ
 

 2 15 2 15 تنظيـ وثيقة إدخاؿ المواد
 2 15 2 15 تنظيـ إخراج المواد

 2  2  واعتمادىاتجييز مستند السحب والمواد 
  45  45 ف الى المصنعنقؿ المواد مف المخاز

    7    15     ف :اإلجمالي لقسـ المخازالوقت  
 

 قسـ التحضير
 3  3  استالـ المواد ووزنيا 

  20 _ 20 إرساؿ المواد الى الكريات
 5 _ 5 _ تحضير العجيف المطموب
 _ 30 _ 30 إرساؿ المنتجات وفحصيا

 8 50   الوقت االجمالي لقسـ التحضير :
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 اجمالي الوقت وقت الوجبة نوع النشاط القسـ/الشعبة

 ساعات دقائؽ ساعات دقائؽ
 

 قسـ التشكيؿ
 1 _ 1 _ المصنعةاستالـ األجزاء نصؼ 

 7  7  تشكيؿ األجزاء نصؼ المصنعة

 1  1  أرساؿ المنتج وفحصو
 9 _   الوقت االجمالي لقسـ التشكيؿ : 

 
 قسـ البناء 
 

 52 20 52 20 استالـ اجزاء اإلطار وجمعيا
 _ 20 _ 20 عممية التثقيب والطالء
 _ 30 _ 30 إرساؿ المنتج وفحصو

 53 10    البناء :الوقت االجمالي لقسـ  
 26 40 26 40 استالـ نصؼ المنتج اإلطارات  قسـ التركيب 

 80 _ 80 _ ضغط اإلطارات 
 40 _ 40 _ مكبس األوعية المطاطية

 146 40    الوقت االجمالي لقسـ التركيب : 
 1 _ 1 _ التحقؽ مف صحة المنتج النيائي قسـ الجودة المركزي

 1 _   الجودة المركزية :الوقت االجمالي لقسـ  
 _ _ _ _ تخزيف اإلطار جاىز  فإدارة المخاز 
 1 _   ف الي إلدارة المخازالوقت االجم 
 226 35   الوقت االجمالي : 

  إعداد الباحث بناء عمى المالحظات والمقابالت مع مسؤولي المصنع 

بناءن عمى حساب أكؿ  ميع عمميات األنشطةتجالكقت الذم يستغرقو حساب  17يكضح الجدكؿ 
إطار. في بعض األقساـ , يتـ حساب كقت المنتج نظرنا لكجكد آلة  80دفعة. تحتكم عمى 

 خاصة لنكع أك جزء مف أجزاء المنتج.

 دقيقة 15ساعات ك 7يستغرؽ الكقت في قسـ المخزكف  -1

 دقيقة 50ساعات ك 8كفي قسـ التحضير 2- 

 ساعات 9كيستغرؽ في قسـ التشكيؿ  -3

دقيقة لغرض التثقيب  20دقيقة تضاؼ لو  20ساعة ك 52كفي قسـ البناء يستغرؽ  -4
 دقيقة لمفحص. 30ك
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 دقيقة 40ساعة ك 146تصنيع االطار اكبر زمف لو في قسـ البناء اذ يستغرؽ  كيأخذ -5

ادارة  –ثـ اخيرا يصؿ الى قسـ الجكدة المركزية التي تتكلى عممية تخزيف االطار  -6
 المخزكف ساعة كاحدة.

 دقيقة  35ساعة ك 226كيككف الزمف الكمي 7- 

دورة حياة المنتج : تحديد األنشطة المضافة وغير المضافة لحساب 3-3-2-2
 عمى الوقت وبما ينسجـ مع متطمبات الميزة التنافسيةالمستند 

شطة عمى القيمة المضافة بعد تحديد أنشطة الكقت في المرحمة األكلى , سنقكـ اآلف بتقسيـ األن
كغير المضافة , كاليدؼ ىك قياس أنشطة القيمة المضافة لممساعدة في حساب النسبة المئكية 

MCE  , 

 ( 18جدوؿ )

 القيمة  التي تضيؼاألنشطة  تحديد

 اجمالي الوقت وقت الوجبة نوع النشاط القسـ/الشعبة

 ساعات دقائؽ ساعات دقائؽ
 
 فخازقسـ الم
 

 2 15 _ _ وثيقة إدخاؿ الموادتنظيـ 
 2 15 _ _ تنظيـ إخراج المواد

 2  _ _ واعتمادىاتجييز مستند السحب والمواد 
 _ 45 _ _ الى المصنع ازفنقؿ المواد مف المخ

    7    15     ف :ازالوقت اإلجمالي لقسـ المخ 
 

 قسـ التحضير
 3  _  استالـ المواد ووزنيا 

  20 _ _ الكرياتإرساؿ المواد الى 
 5 _ 5 _ تحضير العجيف المطموب
 _ 30 _ _ إرساؿ المنتجات وفحصيا

 8 50   الوقت االجمالي لقسـ التحضير :
 

 قسـ التشكيؿ
 1 _ _ _ استالـ األجزاء نصؼ المصنعة
 _  7  تشكيؿ األجزاء نصؼ المصنعة

 1  _  أرساؿ المنتج وفحصو
 2 _   التشكيؿ :الوقت االجمالي لقسـ  
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 اجمالي الوقت وقت الوجبة نوع النشاط القسـ/الشعبة

 ساعات دقائؽ ساعات دقائؽ
    

 
 قسـ البناء 
 

 26 40 _ _ استالـ اجزاء اإلطار وجمعيا
 _ _ 26 40 عممية التثقيب والطالء
 إرساؿ المنتج وفحصو

 
_ 

 
_ 
 

30    _ 
 

 27 10    الوقت االجمالي لقسـ البناء : 
  _  _ استالـ نصؼ المنتج اإلطارات  قسـ التركيب 

 _ _ 80 _ ضغط اإلطارات 
 1 _ 40 _ مكبس األوعية المطاطية

 26 40    الوقت االجمالي لقسـ التركيب : 
 1  -  التحقؽ مف صحة المنتج النيائي قسـ الجودة المركزي

 1 _   الوقت االجمالي لقسـ الجودة المركزية : 
 1 _ _ _ تخزيف اإلطار جاىز  إدارة المخزوف 
 1 _   ف ازالوقت االجمالي إلدارة المخ 
 226 35 40       158                                                              الوقت االجمالي  

  

 تقيمة , ككان ال تضيؼكبعد اجراء الفصؿ بيف االنشطة التي تضيؼ قيمة كاالنشطة التي 
 226دقيقة مف اصؿ  9520دقيقة ام  40ساعة ك 158النتيجة التي تـ التكصؿ الييا ىي 

 % ككما مثبت في ادناه70دقيقة ام  13595دقيقة ام  35ساعة ك

 
٪ بينما 70( اف النسبة الزمنية التي تككف قيمة مضافة 17كقد اكضحت النتيجة في الجدكؿ )

الكقت المتبقي تمثؿ قيمة غير مضافة لمعميؿ كيمكف تقميميا ككقؼ التأثير عمى إجمالي كقت 
 الزبكف. اإلنتاج كىك أمر ميـ. لمرد عمى

 :في كؿ قسـ القيمة تضيؼ االنشطة التي ال تحميؿ : 3-3-2-3

بعد تحديد الكقت الفعمي لألنشطة كالعممية , سنقكـ بتحميؿ األنشطة كتحديد األنشطة كالعممية 
التي ليست ذات قيمة مضافة. عالكة عمى ذلؾ , سنحاكؿ زيادة السعة ألنشطة الكقت ذات القيمة 
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مف كقت المعالجة , كال سيما النسبة المئكية األقؿ لػ تؤثر عمى متطمبات المضافة , مما يقمؿ 
 العميؿ. يتـ تحديد كظيفة الجكدة في مرحمة تخطيط المعالجة.

 قسـ المخازف: -1

كما أكضحنا في الجانب النظرم , فإف نشاط التخزيف كاالستيراد دائمنا ال يمثالف قيمة 
ة الحجـ كترتيب المخازف بطريقة تسيؿ نقؿ المكاد يتـ تكفير مركبات كبير  عمى اف مضافة ,

كما ىك مكضح في  عدمومف  قمؿ مف الكقت لبياف كجكد المكاديلكمبيكتر ا ادخاؿ ككذلؾ, 
 :( 19 ) الجدكؿ

 (19جدوؿ )
 قسـ المخازف

 الوقت انواع النشاط القسـ )الشعبة(
 ساعات دقائؽ

 فازقسـ المخ
 
 

 2 15 تنظيـ وثيقة إدخاؿ المواد
 1  تنظيـ إخراج المواد

 1  تجييز مستند السحب والمواد واعتمادىا
  45 الى المصنع  ازفنقؿ المواد مف المخ

 5   االجمالي :
   إعداد الباحث بناء عمى المالحظات والمقابالت مع مسؤولي المصنع 

 

 :قسـ التحضير -2

 يتـلمعجاف كىناؾ أنكاع مختمفة مف العجاف باإلضافة  ترسؿالمكاد ككزنيا ثـ  حيث يتـ استالـ
  كمف ثـ جاف كمتابعة إضافة المكادتحكـ في جميع عمميات معالجة العجاف كيتـ ذلؾ في العال

عف انتياء الصالحية الستخدامو في  قريرإلى المختبر لكتابة ت صنعبعض نماذج الم ترسؿ
دخاؿ عماؿ جدد في دكرات تدريبية لتنمية  يمكف االستعانة بالعامميف ذكم الخبرةك العمؿ,  كا 

 :(20) مياراتيـ , كما ىك مكضح في الجدكؿ
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 (  20جدوؿ )

 التحضير قسـ

 الوقت انواع النشاط القسـ )الشعبة(
 ساعات دقائؽ

 
 قسـ التحضير

 
 

 2 _ استالـ المواد ووزنيا
 _ 15 إرساؿ المواد الى الكريات 
 5  تحضير العجيف المطموب
 _ 20 إرساؿ المنتجات وفحصيا

 7 35 االجمالي :
   عمى المالحظات والمقابالت مع مسؤولي المصنع  إعداد الباحث بناءً 

 

 :لتشكيؿقسـ ا -3

كأبعاد كقياس لممتطمبات  طارعمى التحكـ في بعض األجزاء لعمؿ إ ىذا القسـ يعمؿ
ىماؿ بعض األجزاء التي ال كاصفات تحت رقابة الجكدة لخطكط اإلنتاج كالقياس مكك كالكزف كا 

خبرة كميارات كافية لتقميؿ كقت و الميندس لدي اف يككف تتكافؽ مع نقاط مراقبة الجكدة كيجب
 :(21) العممية كما ىك مكضح في الجدكؿ

 (21جدوؿ )

 قسـ التشكيؿ

 الوقت انواع النشاط القسـ )الشعبة(
 ساعات دقائؽ

 
 قسـ التشكيؿ

 

 _ 30 األجزاء نصؼ المصنعة استالـ
 7 _ تشكيؿ األجزاء نصؼ المصنعة

  45 أرسؿ المنتج لمفحص
 8 15  االجمالي :

   عمى المالحظات والمقابالت مع مسؤولي المصنع إعداد الباحث بناًء 
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 :البناءقسـ  -4

يعمؿ ىذا القسـ عمى تجميع اجزاء االطارات عمى ماكينات البناء بمقاسات مختمفة كمكاصفاتيا. 
بعض. اء المختمفة بأحجاميا مع بعضيا تتحكـ البكتات في البعد كالطبقات كمنع تداخؿ األجز  إذ

ف كىي عممية الحفر يدكينا كعممية الدىا يىبيا العامؿ يقـك في ىذا القسـ جميع األعماؿ يدكية , 
دقيقة  15يمكف أف تتـ العممية بكاسطة عامؿ ماىر حكالي ك مضافة. قيمة  ات تضيؼعممي

دقائؽ إلطار كاحد , في  10إلطار كاحد , كتنظيـ عممية التسميـ لنصؼ أجزاء المنتج حكالي 
 :(22) مكاف ما , كما ىك مكضح في الجدكؿ

 (22جدوؿ  )

 البناءقسـ 

 الوقت انواع النشاط القسـ )الشعبة(
 ساعات دقائؽ

 
 قسـ البناء

 20  اجزاء اإلطار وجمعيا  استالـ
 13 20 عممية التثقيب والطالء
 _ 30 إرساؿ المنتج وفحصو

 33 50 لقسـ البناء الوقت االجمالي 
   إعداد الباحث بناء عمى المالحظات والمقابالت مع مسؤولي المصنع 

 

  قسـ التركيب: -5

درجات حرارة كالضغط المطمكب كالتحكـ بفي قالب خاص حسب األحجاـ ىنا يتـ ضغط اإلطار 
يمكف تقميؿ الزمف المرتبط بيذه العممية   اذ ال, ة لمزبكفلإلطار , كتككف العممية ذات قيمة مضاف

 10 بعض الدكرات التدريبية لمعماؿ لتنمية مياراتيـ بحيث يتـ تقميص الكقت إلى ىنا اقامة كالميـ
 (23)دقائؽ كما ىك مبيف في الجدكؿ 
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 (23)جدوؿ 

 قسـ التركيب

 الوقت انواع النشاط القسـ )الشعبة(
 ساعات دقائؽ

 
 قسـ التركيب

 

 13 20 نصؼ المنتج اإلطارات استالـ
 80  ضغط اإلطارات

 40  مكبس االوعية المطاطية
 133 20 االجمالي :

   عمى المالحظات والمقابالت مع مسؤولي المصنع  إعداد الباحث بناءً 
أداة تحميمية لتحقيؽ دكرة حياة المنتج المكجة بالكقت تقنية مف ناحية أخرل , يعد استخداـ  

يـ في معرفة أنشطة القيمة غير المضافة , لتقميميا أك إزالتيا , عالكة عمى مما يساالمثؿ اإلنتاج 
ذلؾ , فإف زيادة كفاءة الكقت ىي قيمة مضافة تنعكس عمى تكمفة اإلنتاج. كما ىك مكضح في 

 التالي :الجدكؿ 

 (24جدوؿ )

 تضيؼ قيمة في كؿ قسـتوحيد االنشطة التي تضيؼ قيمة والتي ال 

 التسمسؿ
 

 قيمة يضيؼ الذم الكقت يضيؼ قيمة الكقت الذم ال اك الشعبةاسـ القسـ 

 5 - 2 15 فاز خمقسـ ال 1
 7 35 1 15 قسـ التحضير 2
 8 15 - 45 قسـ التشكيؿ 3
 33 50 19 20 قسـ البناء 4
 133 20 13 20 قسـ التركيب 5
 1 - - - قسـ الجكدة المركزم 6
 1 - - - فاز ادارة المخ 7
 190 - 36 55 المجمكع 

 المصدر : الجدكؿ مف اعداد الباحث
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ساعة  68تضيؼ القيمة مف  كمف خالؿ الجدكؿ اعاله نجد انو قد تـ اختزاؿ االنشطة التي ال
التي تضيؼ  لألنشطة% 70دقيقة ككانت النسبة تقريبا  55ساعة ك 226دقيقة مف اصؿ  15ك

 اطاران  80االنتاجية الكاحدة البالغة تضيؼ قيمة عمى مستكل الكجبة  % التي ال 30قيمة كتقريبا 
 اطارا . 3155اذ اف كمية االنتاج كانت  كجبة تقريبان  40كبكاقع 

 التكصؿ الى تخفيض كقت االنتاج الىة بالكقت تـ يكبعد تطبيؽ تقنية دكرة حياة المنتج المكج
ي دقيقة كاالنشطة الت 55ساعة ك 36تضيؼ قيمة اصبحت  ساعة كاف االنشطة التي ال 190

% كاف االنشطة التي تضيؼ قيمة تـ 84ساعة كعمية تككف النسبة تقريبا  190تضيؼ قيمة 
 % تقريبا .16اختزاليا الى 

( نجد اف ىذا التطبيؽ ليذه التقنية قد انصب في تخفيض ساعات العمؿ الى  25كفي الجدكؿ ) 
ساعة لمكجبة الكاحدة كبعممية حسابية بسيطة نجد اف  13615ساعة بعدما كانت  11400

دقيقة لالطار  2245ساعة ك 2ساعة كبكاقع  44958745اجمالي ساعات العمؿ اصبحت 
 الكاحد.

 :(25)جدوؿ 

 :تقنية دورة حياة المنتج الموجة بالوقت حساب التكمفة باستخداـ

 20-1200 24-1200 التكمفة اإلجمالية لإلنتاج
 

 التفاصيؿ

 تكمفة العمؿ قبؿ التخفيض  95652552 25902591 121528143

 تكمفة العمؿ بعد التخفيض  80348143 21735496 102083640

 اجمالي التخفيض لكؿ منتج  15304409 4167095 19471504

 التخفيض لكؿ وحده واحدة  8390 3130 -

 كمفة العمؿ بعد التخفيضت   44051 16331 -

 المصدر اعداد الباحث

تطبيؽ التكامؿ بيف تقنيتي التكمفة بعد  طاراالانخفاض تكمفة  في ادناه (26) يكضح الجدكؿ
جاءت بو فرضية البحث  كىذا التخفيض يككد صحة ما بالوقت ةيحياة المنتج الموج ةودور المستيدفة 

دينار كىي اقؿ مف التكمفة المستيدفة البالغة  237634تقريبا  20-1200اذ بمغت تكمفة المنتج 
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 281875الذم بمغت تكمفتو تقريبا  24-1200دينار ككذلؾ المنتج الثاني  247500تقريبا 
 دينار. 28091245لى تكمفتو المستيدفة دينار ككانت مساكية تقريبا إ

 

 (26جدوؿ )

ة يحياة المنتج الموج ةدور د تطبيؽ التكامؿ بيف تقنيتي التكمفة المستيدفة و تكمفة المنتجيف بع
 بالوقت

 1200-20 1200-24  البياف 
   التكاليؼ المتغيرة :
 166667 166667 المكاد األكلية

 2386 2814 المكاد االحتياطية
 35482 48574 مصاريؼ أخرل

 204535 218055 اجمالي التكاليؼ المتغيرة
   التكاليؼ الثابتة :
 16331 44051 االجكر كالركاتب
 628 740 االندثارات

 377 444 مصاريؼ أخرل
 17336 45235 اجمالي التكاليؼ الثابتة

 221871 322033 كمفة الصنعت
 2512 2962 تكاليؼ تسكيقية
 13251 15623 تكاليؼ ادارية
 237634 281875 اجمالي التكاليؼ



 

  

 انفصم انرابع                         

 االسخنخاجاث وانخىصياث

 
 االستنتاجات -المبحث االول 

 التوصٌات -المبحث الثانً 
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 المبحث االوؿ

 االستنتاجات

التي تكصؿ الييا الباحث بعد استكماؿ  االستنتاجاتستعراض اىـ الخصص ىذا المبحث 
بالنقاط  االستنتاجاتب العممي لمدراسة , كيمكف تمخيص أىـ تمؾ نالنظرم كالجا اإلطار
 -: اآلتية
 :ةاالستنتاجات النظري -1

كمفة تعمؿ عمى كضع التدابير كالتطكرات التي ترتقي تتقنيات حديثة في مجاؿ ادارة الظيكر  .1
,  التنافسيةبمستكل المنتج لتحقيؽ المنافسة كالريادة في التكمفة كىي احد متطمبات الميزة 

 كمفة المستيدفة .تكمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت كالت اكمف اىميا تقنيت
مفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت عمى كمية المكارد المساىمة بإنتاج كتإف تركيز تقنية  .2

كمفة ت يةمكجبكصفو المنتج في كؿ مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا كعمى اساس الكقت 
التي تتميز بدقة احتساب  كاإلدارية, جعميا مف التقنيات الحديثة في محاسبة الكمفة  ان ساسأ
 كمفة كادارتيا بكفاءة.تال

 ؿكمفة دكر حياة المنتج المكجية بالكقت معمكمات أكثر مصداقية , كذلؾ مف خالتقدـ تقنية ت .3
كمفتيا كعدـ تحميميا عمى المراحؿ التي يمر بيا المنتج , تتحديد الطاقة غير المستغمة ك 

في تحديد نصيب  المساىمةلمطاقة فضال عف  األمثؿبيدؼ مساعدة المصنع في االستدالؿ 
 د مف التكاليؼ .مجمعات المكار 

كمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت بقابميتيا عمى التكامؿ كالتكافؽ مع ت.تمتاز تقنية  .4
 كمفة المستيدفة , التي تتصؼ بالتفصيؿ كالشمكؿ .تكمفة االخرل ,مثؿ تقنية التتقنيات ال

ؽ الرقابة كمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت في تحقيتباإلمكاف االعتماد عمى تقنية  .5
 الفعالة عمى المكارد كادارتيا .

كمفة الحالية لممنتج في تحديد التخفيض تكمفة المستيدفة يعتمد عمى التإف تطبيؽ تقنية ال .6
كمفة دكرة حياة المنتج المكجية تالمستيدؼ , كالتي تحتسب بدكرىا عف طريؽ تطبيؽ تقنية 

 بالكقت كذلؾ في حمقة تكاممية بيف ىاتيف التقنيتيف .
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 :تطبيقيةاالستنتاجات ال -2

اذ لـ تعد قادرة عمى تقديـ  , المصنع كمفة التقميدية بمتطمبات كأىداؼتظـ النعدـ ايفاء . 1
 في اتخاذ القرارات . اإلدارةات دقيقة تساعد نبيا

مالئمة  ال تككفكمفة المنتج أك الخدمة قد تكمفة التقميدية التي تعنى باحتساب ت. إف نظـ ال2
لكجكد أكجو القصكر فييا , التي ال تأخذ بنظر  لممنتج اك الخدمة, نظران  لتحديد سعر

 ما بعد الخدمة أك االنتاج .التكاليؼ المنتج أك الخدمة التي تحدث ما قبؿ ك  االعتبار

كمفتيا , كالتي يجرم تكمفة التقميدية بالطاقة غير المستغمة )العاطمة( ك تعدـ اعتراؼ نظـ ال. 3
 كمفة .تمما يؤدم الى عدـ الدقة في قياس التحميميا عمى المنتج 

كمفة تكمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت كالتبارز لمتكامؿ بيف تقنيتي  ىنالؾ اثر. 4
كتحقيؽ التخفيض المستيدؼ فييا , مما يسيـ في دعـ الميزة  كمفة ,تالمستيدفة في ادارة ال

 التنافسية لممصنع عينة البحث .

يض في التكاليؼ التخف إمكانيةكمفة دكرة حياة المنتج المكجية بالكقت تأثبت تطبيؽ تقنية  .5
بيا منتجات المصنع عينة البحث خالؿ دكرة حياتو بمقدار  لممراحؿ التي يمر

 كمفة العمؿت( دينار في 19444503)

كمفة المكاد تتيا , قد أسيـ في تحقيؽ تخفيض في ر كمفة المستيدفة كاداتإف تطبيؽ خطكات ال .6
بعدما  المنتجيفدينار لكال  166667المباشرة التي تدخؿ في انتاج منتجات المصنع بكاقع 

 20- 1200لممنتج  179786ك 24-1200( لممنتج 210225) كانت 

 األيدم منتجات , بسبب زيادةالىناؾ طاقة غير مستغمة في كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة  .7
 يـ في ارتفاع تكمفة االنتاج .سأيجب أف يككف لممصنع عينة البحث العاممة عما 

عينة البحث لنشاط قسـ البحث كالتطكير لمتابعة  مصنععدـ كجكد دكر كاضح في ال .8
مف  ان مكجي مصنعالتطكرات التي تشيدىا بيئة االعماؿ الحديثة , كالتي في ظميا يصبح ال

 الزبكف.
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عينة البحث العديد مف الكفاءات الفنية الجيدة , كالتي تستطيع أف تنتج  مصنعاليكجد في  .9
بالقدرة عمى المنافسة كيحقؽ ليا الربح المستيدؼ , إذا ما تكفرت ليـ الظركؼ  منتجان 

جاح نمتطمبات الزبكف , كبالنتيجة فإف الحككمي كالعمؿ بمكجب المالئمة, مثؿ الدعـ 
ا في قدرتو عمى استيعاب متطمبات كاحتياجات الزبكف نك عينة البحث اصبح مرى مصنعال

 كتصميـ المنتج عمى اساسيا .

قتصادية , يساعد عمى تخفيض تكاليؼ االإف استخداـ تقنية التحسيف المستمر في الكحدات  .10
 ستفادة كالعمؿ بمكجب المقترحات التي تطرحيا ىذه التقنية .االمنتجاتيا مف خمؿ 
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 المبحث الثاني

 اتػػوصيتال

 : يأتيعمى االستنتاجات المكضحة في المبحث السابؽ , يكصي الباحث بما  بناءن 

التقنيات الحديثة  بكصفيا إحدلبالكقت ,  ةكمفة دكرة حياة المنتج المكجيتإف تطبيؽ تقنية  .1
ساعد الكحدات ت بكصفيا َالية ا, كاعتمادىاعني التغافؿيجب عدـ  كاإلداريةلمحاسبة التكاليؼ 

 عمى مكاكبة التطكرات المستمرة في بيئة االعماؿ . االقتصادية

كمفة دكرة حياة المنتج المكجية ت ككمفة المستيدفة تالدعـ عممية تطبيؽ التكامؿ بيف تقنيتي  .2
كمفة بتخفيضيا كما ينعكس عمى الميزة تمف قبؿ المصنع لما ليا مف دكر في ادارة البالكقت 
  التنافسية.

كمفة في الشركة مجتمع البحث , عمى تمكظفي حسابات ال كتأىيؿعمى مسالة تدريب  التأكيد .3
تطبيؽ التقنيات المحاسبية الحديثة التي تساعدىـ عمى مكاكبة التطكرات التي تشيدىا بيئة 

 االعماؿ الحالية .

لمبحث  بكصفيا محاكلةدراسة مميزات المنتجات المنافسة , كمقارنتيا مع المنتج المحمي , . 4
كمفة تعف مجاالت افضؿ لتمبية متطمبات السكؽ التنافسي كمتطمبات كاحتياجات التخفيض لم

كاالىتماـ بمكضكع الدعاية كاالعالف لتعريؼ  , عف تصميـ المنتج كفؽ لرغبات الزبائف ,
 .الزبائف بمنتجات المصنع كمميزاتو

ؽ التجارية الرئيسة , لزيادة البحث عف منافذ تسكيقية جديدة كفتح معارض بيع في االسكا .5
تنعكس اثاره بالنتيجة في زيادة االنتاج كاالستفادة مف الطاقة غير ىذا كمية المبيعات ,

  المستغمة في معظـ مكارد المصنع عينة البحث .

عمى تقميؿ عدد االيدم العاممة في المصنع اك استحداث خطكط انتاج جديدة  التأكيد .6
 طمة .الستغالؿ الطاقة غير العا
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كمفة الصيانة , كانعكاس تاستبداؿ المكائف كالمعدات القديمة ذات الصمة بالمنتج لتخفيض  .7
 كمفة المنتج .تذلؾ بالنتيجة عمى تخفيض 

. الدعـ الحككمي لممنتجات عف طريؽ حماية المنتج المحمي مف المنتج المنافس المستكرد  8
 يدم العاممة محميا .كدعـ إيرادات الدكلة كفرض الضرائب عمييا لما ليا مف فائدة في دعـ اال

 كنشر التكعية لدعـ المنتج المحمي مجتمعيا .

لمعمؿ ك تقميؿ الكقت الضائع  نع عينة البحث , لتحسيف ممارستيـ. تحفيز العامميف في المص 9
 تيـ .أشجيع المبدعيف مف العامميف كمكافكت

يتـ تحديد  ؿدراسات كالتقارير , التي مف خال. تفعيؿ نشاط قسـ البحث كالتطكير كاعداد ال 10
 نقاط القكة كدعميا كاعداد المقترحات لمعالجة نقاط الضعؼ .
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 المراجع والمصادر

 القراف الكريـ 

 المصادر العربية :

 أوال : التقارير والوثائؽ الرسمية:

 إطارات الديكانية( . مصنعالشركة العامة لمصناعات المطاطية ,)  -1

 المبيعات (.قسـ التخطيط كالمتابعة )تقارير كمية كقيمة  -2

 قسـ الشؤكف الفنية )كمية المكاد األكلية كأسعارىا (. -3

 قسـ الحسابات المالية )شعبة حسابات الكمفة (. -4

 قسـ الحسابات المالية )سجالت الركاتب كاألجكر( . 5-

 قسـ السيطرة النكعية )تقارير السيطرة النكعية (. -6

 ثانيا _الكتب :

الجامعية, اإلسكندرية,  المتقدمة, الدار اإلدارية المحاسبة , حسيف عمي حسيف أحمد .1
 2000 مصر,

 , لمتصدير التنافسية القدرة بناء- العالمي التسويؽ , مصطفي السيد لطفي أحمد .2
 ـ ( :2001القاىرة(

 واألدوات واألساسيات المفاىيـ" الشاممة الجودة إدارة الحسف, النعيـ الحميد عبد آركی .3
 ـ (  2008,)الخرطـك :ىيئة الخرطـك لمصحافة , 

 الدار :اإلسكندرية (, تطبيقيو ونماذج مفاىيـ االستراتيجية اإلدارة الرحمف, عبد ثابت .4
 ـ(  2002 الجامعية,,

 عبد حسف صباح : ترجمة , االستراتيجية عف معرفتو الي تحتاج ما كؿ , كايتييد جك .5
 .)ـ 2013 , كالتكزيع لمنشر فجر دار : القاىرة(, القادر
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 .د كمراجعة, تعريب , متكامؿ مدخؿ- االستراتيجية اإلدارة جكنز, جارديث ىؿ, شارلز .6
 ـ( . 2008 كالتكزيع, لمنشر المريخ دار :الرياض ( , إسماعيؿ بسيكني

في بيئة األعماؿ, (القاىرة: الشركة  االستراتيجيةعبد الحفيظ عبد المطمب, اإلدارة  .7
 ـ). 2010العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريد, 

 :القاىرة( ,وظيفي إداري مدخؿ اإلدارية المعمومات نظـ المغربي, الفتاح عبد الحميد عبد .8
 .)ـ 2008 جامعة المنصكرة,

 لمنشر غريب دار :القاىرة( ,واالستراتيجية البشرية الموارد إدارة السممي, عمي .9
 (.2001كالطباعة,

 جامعة كائؿ, دار , " كالعمميات اإلنتاج إدارة " , (2000) محمد, الستار عبد عمي, .10
 اليرمكؾ, االردف .

 ,الشاممة الجودة إدارة إدريس, الرخيـ عبد اهلل عبد .د القمي, عثماف أحمد عمر .11
 (.2006شركة مطابع السكداف لمعممة المحدكدة ,: الخرطـك(

كماؿ خميفة ابك زيد , محاسبة التكاليؼ ألغراض التخطيط كالرقابة , دار الجامعة  .12
 .2002الجديدة , االسكندرية , 

 المعمومات نظـ الخفاجي, خضير عباس نعمة .د .أ الطائي, حسيف عبدك محمد .13
ـ(  2009 , كالتكزيع لمنشر الثقافة دار :عماف( , التنافسية الميزة منظور االستراتيجية

. 
 ,اليازكرم دار "  استراتيجيا الجكدة تكاليؼ إدارة2010)" , ) جراد عمي حيدر, مسعكدم .14

 عماف , االردف .
 ,)ـ 2004 لمنشر, كائؿ دار :عماف( , االستراتيجية اإلدارة أساسيات سالـ, سعيد مؤيد .15

 .151 ص
لمنشر,  الجامعية الدار :اإلسكندرية( ,الثالثة األلفية االستراتيجية اإلدارة العارؼ, نادية .16

 (.2001/2000الدار الجامعية لمنشر ,
 , اإلسكندرية مركز : مصر ,( اإلعماؿ مجاؿ في التنافسية السير, خميؿ, مكسي نبيؿ .17

 ـ( . 1998
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 لبحوث والدوريات:ا ثالثا _

 حياة دكرة كمفة اسمكب باستخداـ الكمؼ "خفض ,(2013) , مصطفى جرجيس , خضر 1-
( , 35( لتصنيع الكبة " . لمجمة تنمية الرافديف , المجمد )x) مصنعبالتطبيؽ عمى  المنتج
 (.112العدد )

 رابعا _ الرسائؿ واألطاريح :

 لممنظمات التنافسية الميزة تحقيؽ في الشاممة الجودة دور النبي, عبد إبراىيـ أدـ إبراىيـ  .1
 ماجستير رسالة , ـ 2011 - 2007 مف الفترة خالؿ لالتصاالت زيف شركة حالة , دراسة

 ـ . 2013في المحاسبة غير منشكرة , كمية الدراسات العميا , جامعة النيميف 
 المضافة القيمة السمسمة تحميالت باستخداـ التكمفة أثر , محمد عثماف خجكلي أبكبكر .2

 غير المحاسبة في ماجستير رسالة , التجارية لممصارؼ التنافسية الميزة عمى زيادة
 ـ . 2014 , النيميف جامعة , العميا راساتكمية الد , منشكرة

 التكاليؼ تخفيض في المستيدفة التكاليؼ دكر2002)." , )  محمد محمكد ميساء, راجخاف .3
 رسالة , جدة مدينة في الصناعية المشركعات عمى ميدانية , دراسة كتطكير المنتجات

 المحاسبة. قسـ كاالدارة االقتصاد كمية ,العزيز عبد الممؾ جامعة, غير منشكرة ماجستير
 التنافسية الميزة تحقيؽ في االستراتيجية القيادة دور أحمد, الرحيـ عبد الزيف  اهلل عبد .4

 رسالة األعماؿ, إدارة قسـ العميا, الدراسات كمية النيميف, جامعة ,بمنظمات األعماؿ
 .ـ 2010 منشكرة, غير إدارة األعماؿ في ماجستير

 االستراتيجية كمفةتال إدارة تقنيات تطبيؽ إمكانية2008) "جراد , ) عمي حيدر مسعكدم, .5
 العالي المعيد دكتكراه, اطركحة ," التنافسية الميزة تعزيز في كأثرىا الجكدة إلدارة تكاليؼ

 .بغداد جامعة لمدراسات المحاسبية,
 في المنتج حياة لدكرة الشاممة الكمفة مدخؿ استخداـ أىمية" ,(2008) طاىر, داريف , نكره .6

 ماجستير رسالة , "جدة محافظة في المقاكالت قطاع عمى ميدانية دراسة/ قطاع المقاكالت
 . العزيز عبد الممؾ جامعة , كاالقتصاد اإلدارة ,كمية المحاسبة في



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(111) 

 غير ليسانس مذكرة , التنافسية الميزة اكتساب في المعمومات نظاـ دور , ,آسيا يمينة .7
 . 2006. بالمدية الجامعي المركز منشكرة ,

 خامسا_ الندوات والمؤتمرات :

 الممتقي( ,الوقفية المؤسسات عمي وأثرىا التنافسية االستراتيجيات سمماف, تيسير سامي -1
 ( . ـ 2013 , اإلسالمية األكقاؼ الثاني لتنظيـ

المؤسسة  في التنافسية الميزة نجاح وعوامؿ محددات فجيرة, الشيخ .أ صكريو, معمكرم -2
 كاالستراتيجيات المنافسة حكؿ ربع ا اؿ الدكلي الممتقي في مقدمة كرقة ( أالقتصادية,

 .العربية( الدكؿ في المحركقات قطاع خارج  الصناعية التنافسية لممؤسسات

 : سادسا_ أخرى

 .ـ2000 ,االقتصاديةة لموحد االجتماعية المسؤولية معمومات عف اإلفصاح عثماف, بدكم -1

 Foreign Referenceثانيا : المصادر بالمغة االجنبية: 

1. Books: 

1. Atkinson ,Anthony ,A . Kaplan, Robert, S.Young ,S, Mark." 

Management Accounting "5th ed Prentice Hall 2007 . 

2. Berk. Joseph. (2010)" Cost Reduction and Optimization for 

Manufacturing and Industrial Companies " John Wiley Sons ,Inc . 

Hoboken, New Jersey . 

3. Blocher ,Edward J. , Stout ,David E. and Cokins ,Gary . (2010) "Cost 

Accounting A Strategic Emphasis "5th Edetion , Mc Grow –Hill 

/Irwin ,New York. 

4. Bragg ,Steven M. ,(2010) , " Cost Reduction Analysis Tools and 

Strategies " . John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 

5. Burns , John , Quinn ,M ,Warren , L. ,(2013 ), " Managerial 

Accounting " 1 st Edition , The Mc Graw- Hill, Higher Eduction. 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(112) 

6. Concerted  Laniwai ".Competitive exemplary belie ,"revue personnel, 

ANDCF. E. edition, Paris mays 2000, N-tog.. 

8. Datar ; Srikant M . & Rajan , Madhav V . (2018) " Horngren  cost 

Accounting A managerial Emphasis " 16th EDITION ;PEARSON. 

9. Drury, C., (2018), '' Management & Cost Accounting'' , 10 th ed., 

International Thomson Business Press, London. 

10. Emblemsvag :Jan. "Life-Cycle Costing Using Activity based costing 

and Monte Carlo methods" John Wiley & Sons.INC, Hobken,New 

Jersey. 2003. 

11. Guan ,Liming.,Hansen ,Don R,. and Mowen, Maryanne , M . (2009) 

,"Cost Management" 6th Edition , South- Western  Cengage  learning 

. 

12. Gordon, irons m & Goliardic, Alexander M, "factors THAT affect 

Understanding of social Responsibility ACCOUTING ", CAP vol .4, 

NO1, 2005.Hansen, D., Mowen, M. (2006), "Cost Management- 

Accounting and Control", 5th, Ed. Thomson South  estren. 

13. Hilton, Ronad w., Maher, Michael w.& Setto, Fran K H.,(2000)."Cost 

Management For Business Decision",5thEd,Mc Graw-Hill, Inc. 

14. Hilton; Ronald "Managerial Accounting" 7th ed., Irwin Mc GRAW 

Hill co. 2008. 

15. Hodgetts, Richard M.,(2008),''Measures of Quality and High 

performance", amacom publication. 

16. Janice Reynolds . (2001)." Logistics and Fulfillment for Business",1st 

Edition, New York: CMP, U.S.A. 

17. Kaplan, R, Atkinson,A.,(2016),"Management Accounting: 

Information for Decision-Making and Strategy Execution", 10th ed., 

Pearson Education, Inc., Upp.er Saddle River, New Jersey, USA. 

18. Kinney, Micheal R. , Ceclly A. , Raiborn , (2011) "Cost Accounting 

fundamental and evaluation" ,8th university of Texas ,south western  

cengage  learn. 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(113) 

19. Krajewski, Lee & Ritzman, Larry & Mahatma, Manoj "Operations 

Management – Processes and Supply Chain" 9th ed., by Pearson  

Eduction, Inc, 2010. 

20. Lal, Jawahar," Advanced Management Accounting: Text and Cases" 

published by S.Chand and LTD ,2008 . 

21. Lanen, William & Maher, Michael & Anderson ,Shannon W. 

"Fundamentals of Cost Accounting" 3th ed., McGraw–Hill, Irwin, 

USA, 2011. 

22. M .Porter" ,Advantage concurrences else motions ,"inter Edition, 

1993. 

23.Phippe Lorino , contrôle de gestion stratégique, DUNOD , 

Paris,2001,p115 . 

24. Rayburn,  Letricia Gayle, "Cost Accounting using a cost 

Management Approach", 6 th ed., Irwin,1996 

25 . Warren ,Carl S. , Reeve , James M. , Duchac , Jonathan E .(2009) " 

Managerial Accounting Concepts and Principles " 10th Edition , 

South –Western. 

26. Xavier Bouin , François – Xavier Simon , tous  gestionnaires , Dunod 

, Paris , 2002, 

 

Second: Periodicals 

1. Al-Maryani , Majeed Abdul Hussien ,(2015) ," The Strategic Impact 

of Integration between Target Costing & Continuous Improvements 

Techniques in Achieving Cost Reductions & Competitive Advantage, 

Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economics and 

Finance, Vol. (3), No. (4).  

2. Ansari ,S. ,Bell, J. And Senson , D. (2009): Strategies For Training In 

Target Costing "Cost Management Abi/ Inform Global ,Pp. 18- 26. 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(114) 

3. Baharudin , Norhafiza . And Jusoh , Ruzita , (2015) :"Target Cost 

Management (Tcm ): A Case Study Of An Automotive Company " 

Procedia –Social And Behavioral Sciences 172 Pp. 525-535. 

4. Bengu,H.(2010): "The Role Of Activity Based Budgeting On Target 

Costing Practices " The Journal Of Faculty Of Economics And 

Administrative Sciences ,Vol.15,No.1 ,Pp.213-233 

5. Bierer, A. & Gotze, U. (2013) "Target Costing for Energy & Cost 

Oriented Product Development", Chemnitz University of Technology, 

Chair of Management Accounting & Control, pp (435-450). 

6. Briciu, Sorin & Capusneanu, Sorinel (2013) "Pros & Cons for The 

Implementation of Target Costing Method in Romanian Economics 

Entities" Journal of Accounting & Management Information Systems, 

Vol. (12). No (3), pp (455-470). 

7. Dogan, Z. (2000), Maliyet Yönteminde Yeni Bir Yaklaşım: Ürün 

Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 

2 (1): 91-102 . 

8. Ellram , L . , (2002) ,"Supply Managements Involvement In The 

Target Costing Process " European Journal Of Purchasing And Supply 

Management .Vol . 8 Issue 4 . Pp. 235 – 245. 

9. Everaert ,Patricia," The Impact of Target Costing on Cost, Quality and 

Time-to-Market of New Products:Results from Lab Experiments" 

Submitted at the University of Ghent to the Faculty of Economics and 

Business Administration on October 20, 2000 . 

10. Ghafaeer N. ,Rakman A., Mazahrih B., (2014) "The Impact Of 

Target Cost Method To Strengthen The Competitiveness Of Industrial 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(115) 

Companies " , International Journal Of Business And Social Science . 

P . )251(. 

11. Gluch,Pernilla ;Baumann ,Henrikke. "The Life cycle cost(LCC) 

approach: a conceptual discussion of its usefulness for environmental 

decision-making". Building and Environment 39-2004. 

12. Kee ,Robert & Matherly ,Michele , (2006), " Decision Control Of 

Products Developed Using Target Costing "Advances In Management 

Accounting . Volume 15 , 267 – 292 By Elsevir Ltd. 

13. Lockamy, A. & Smith, W. (2000): "Target costing for supp.ly 

chain:criteria and selection", Industrial Management & Data 

Systems,Vol. 100. No. 5, PP. 210–218. 

14. Lourenço, A., G., (2013) '' Analyzing Cost & Profitability using 

Processbased ABC '' , Master Thesis, Técnico Lisboa, Portugal . 

15. Melo,R .S .S .De , And Granja ,A .D .(2017) ,"Guidelines For Target 

Costing Adoption In The Development Of Products For The 

Residential Real Estate Market " Ambiente Construido , Porto 

Alegre,V. (17), N.( 3) . 

16. Meyssonnier, F. (2001): "Le Target Costing : Un Etat De L’Art", 

dans Finance Contrôle Stratégie, Volume 4, No. 4, PP. 113-138. 

17. Potkany, M., Hajdukova, Alexandra, and Teplicka,Katarina,"Target 

Costing Calculation in the Woodworking Industry to Support Demand 

at a Time of Global Recession",Drewno 

PR.Nauk,Komunik,Vol.55,no.187, 2012 . 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(116) 

18. Rich & Holweg, Matthias, (2000), "Value Analysis - Value 

Engineering", Lean Enterprise Research Centre ,Cardiff, United 

Kingdom . 

19. Setiyawan, Prosis,. Wahyudi, S. Imam,. Wibowo, Kartono (2017) 

"Strategy of Natural Disaster Management of Rob In Tanjung Emas 

Port AreaBased on Value Engineering Analysis and Stakeholder 

Expectations" Proceedings of International Conference : Problem, 

Solution and Development of Coastal and Delta Areas Semarang, 

Indonesia – September 26th, 2017. 

20. Sevim, A. (2002), Stratejik Kar Yönetiminde Çağdaş Bir Araç: Ürün 

Yaşam Seyri Maliyet Sistemi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 4 (1): 

135-54 . 

21. Shahrabi &Ashouri ," Target Costing And Its Relationship To Value 

Creation" Islamic Azad University, Kashan, Iran, 2011 . 

22. Sievanen , M., & Tornberg, K, (2002), Process-based costing : The 

best of activity-based costing, AACE International Transaction, p.(1–

6). 

23. Stelling, M, T., Roy, R., Tiwari, A., & Majeed., B., (2010), '' 

Evaluation of business processes using probability-driven activity-

based costing'' , Journal of The Service Industries , vol. 30 ,no13 

,(2239–2260) . 

24. Swenson, Dan,( 2014)," A Workshop to teach the target costing 

process", Journal of Management Cost, P( 14-21) . 

25. Szychta,Anna,(2010),"Time Driven Costing in Service 

Industries",Issn 1392-0758 Social Sciences- Socialiniai Mokslai-

University of Lods-Poland. 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(117) 

26. Wilson, Alexis& Nathan,Lisa" Understanding Benchmark", Printed 

in 2009 OCS,Ine. All Rights Reserved . 

27. Yazdifar, Hassan,. Askarany, Davood (2011) "A Comparative Study 

Of The Adoption And Implementation Of Target Costing In The UK, 

Australia And New Zealand" International Journal of Production 

Economics (2011), doi:10.1016/j.ijpe.2011.08.012. 

Third: Thesis and Dissertations 

1. El Kelety , Ibrahim Abd El Mageed Ali" Towards a conceptual 

framework for strategic cost management-The concept, objectives, 

and instruments" . PHD Dissertation In Accounting Submitted to 

College Board Zur Erlangung des akademischen 2006. 

2. kwah, d. (2008): "target costing in swedish firms – fiction, fad or fact? 

an empirical study of some swedish firms", master thesis number 

2004:24 gbs gothenburg university . 

3. Loosveld ,stijn : (2003) ,"characteristics of target costing as a cost 

management tool " universiteit gent faculteit economie en 

bedrijfskunde .  

4. Muia ,timothy,(2012)," a comparative study of target costing 

methods", master thesis, in the department of mechanical and 

industrial engineering ,at concordia , university , montreal , quebec 

,canada . 

5. Odendaal, MM.: "The Estimation and Management of Cost Over The 

Life Cycle of Metallrgical Research Progects" Master Thesis, 

Faculty of Economic and Management Sciences, University of 

Pretoria ,2009. 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(118) 

6. slater ,michael,(2010)," target costing as a strategic cost management 

tool in the south african motor industry" magister thesis , in cost and 

management accounting at the nelson mandela metropolitan 

university. 

7. Wang:Liaoyi." Production Assurance and Life Cycle Cost Evaluation 

of Offshore Development Projects in the Conceptual Design Phase". 

Master Thesis submitted to Norwegian University of Science and 

Technology Department of Production and Quality 

Engineering.2012. 

Fourth :others &internet 

1. Dejnega,Oleg,(2011),"Method Time Driven Activity Based Costing 

Costing – Literature Review",Technical University Ostrava,Czech 

Republic,Olaf.D@email.cz,oleg.dejnega@vsb.cz. 

2. Dekkre ,Henri .; Smidt , Peter .(2003), " A survey of the adoption and 

use of target costing in Dutch firms " Int. J. Production Economics 

293–305 , www. Science direct .com . 

3. HENRI, Jean- Francois. Wouters ;Marc,(2017) " Coexistence of 

Mangement Control Practices and Successful Product Innovation ", 

Canadian Academic Accounting Association (CAAA) Annual 

Conference 16jun https : // ssrn . com / abstract =2896110 . 

4. Jariri,F. & Zegordi,H.,( 2008)," Quality Function Deployment , Value 

Engineering and Target Costing , an Integrated Framework in Design 

Cost Management : A Mathematical Programming Approach", 

WWW.SID.ir. 



 والمصادر....................................................................... المراجع 

(119) 

5. Komninos Ioannis.2012"Product Life Cycle Management" Urban and 

Regional Innovation Research Unit- Faculty of Engineering Aristotle 

University of Thessaoniki. 

6. Kuzu, Serdar.2012" Comparison of the Product Life Cycle Cost 

System with the Traditional Cost System and its Application on a 

Pharmaceutical Company". International Journal of Basic and 

Clinical Studies (IJBCS). 

7. SAVE international VM Standard, (2007), (www.valueeng.org) . 

8. T. P. Ghosh ;(2013) , " Advanced Management Accounting Board of 

Studies" . The institute of Charterd Accountants of INDIA Final 

Course study material paper 5 , Website : www .lcai .org . 

9. Terdpaopong ; Kanitsorn .&Visedun Nimnual ,(2013), " TARGET 

COSTING IMPLEMENTATION IN THAILAND" Asia-Pacific 

come / abstract =2428063 . Management Accounting Association 

(APMAA) 2013 Annual Conference November 1-4, 2013 .http : // 

ssrn . 

 

 

 



 

(121) 

1ملحق   

  2112 التكالٌؾ الصناعٌة ؼٌر المباشرة خالل عام

رقم 
 الحساب

رقم 
الحساب 
 الفرعً

 
.ص.غ.مت  

 
 المبلػ الفرعً

 
 المبلػ االجمالً

 
 المجموع

   المستلزمات السلعٌة   32

  123877758  الوقود والزٌوت  322

  98025020  األدوات االحتٌاطٌة  323

  2537160  مواد التعبئة والتغلٌف  324

  37272622  المتنوعات  325

والمهماتاللوازم  3251   33821872   

   3450750 القرطاسٌة 3252 

  5108000  تجهٌزات العاملٌن  326

  138240691  المٌاه والكهرباء  327

   2645600 المٌاه 3271 

   135595091 الكهرباء 3272 

 405067251  مجموع المستلزمات السلعٌة   32

المستلزمات الخدمٌة         33    
الصٌانةخدمات   331   10568000  

خدمات ابحاث   332
 واستشارات

 7428000  

  1524000  دعاٌة وطبع وضٌافة  333

   225000 دعاٌة واعالن 3331 

   75000 نشر وطبع 3332 
   419000 ضٌافة 3333 

   130000 احتفاالت 3335 
  32708000  نقل واٌفاد واتصاالت  334

   1338000 نقل العاملٌن 3341 
   27345000 السفر واالٌفاد 3343 

   4025000 اتصاالت عامة 3344 

  625000  استئجار موجودات ثابتة 335 335
استئجار االالت  3353 

 ومعدات
50000   

استئجار وسائط نقل  3354 
 وانتقال

575000   

مصروفات خدمٌة   336
 متنوعة

 26747750  

   19357500 أقساط التأمٌن 3362 



 

(122) 

   250000 مكافأت لغٌر العاملٌن 3363 

   7131250 خدمات مصرفٌة 3366 
مصروفات خدمٌة  3369 

 أخرى
900   

 79600750  مجموع المستلزمات الخدمٌة   33
   االندثارات   37

اندثار مبانً وانشاءات   372
 وطرق

 31077172  

 اآلالتاندثارات   373
 والمعدات

 143149817  

وسائط النقل اندثار  374   2901467  

  29681378  اندثار عدد وقوالب  375
اندثار اثاث وأجهزة   376

 مكتبٌة
 14457244  

 221267081  مجموع االندثارات   37
   المصروفات التحوٌلٌة   38

 705935082 مجموع المصارٌؾ الصناعة ؼٌر المباشرة

2112در : مٌزان المراجعة للمصنع لسنة المص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(A) 

Abstract : 

The research aims to achieve a competitive advantage by finding 

an integration between the two techniques of target cost and product life 

cycle costs. The integration of the two technologies of target cost and 

time oriented product life cycle costs is one of the important tools for any 

economic unit that aspires to add value to itself by achieving a 

competitive advantage and achieving customer satisfaction. Which is 

what the use of traditional systems has not been able to achieve. 

For the purpose of applying the applied test, the research was 

conducted at the General Company for Rubber Industries - Al-Diwaniyah 

Tire Factory. 

The research reached a set of conclusions, the most important of 

which is the company's failure to use modern technologies in distributing 

production costs, which led to the high cost of the product and its poor 

quality. The research recommended achieving integration between the 

two techniques referred to above for the purpose of achieving competitive 

advantage. 
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