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  المستخلص
، ل  صناعیةلمبیع  ات أح  د أھ  م المؤش  رات الم  ستخدمة ف  ي تقی  یم أداء ونم  و ال  شركات اایع  د حج  م 

ھم أللب سة وال ذي ی سا ص ناعة لعریق ة ف يالمعام ل الموصل أحد أھ م افي  مل أأللبسة الوالدیةویمثل مع
  . للبحثًلذلك فقد وقع علیھ االختیار لیكون مجاال في تغطیة حاجة ألسوق ألمحلیة؛

 إح دى بوص فھالمصفوفات في تحلیل انحراف ات المبیع ات القد تم في ھذا البحث استخدام طریقة 
لطریقة م ن س ھولة ف ي ا وذلك لما توفره ھذه ،)الحاسوب (آلليا بالحاسب كن تطبیقھا التي یمقائالطر

ولق د أت ضح  ،لتط ور التكنول وجي الحاص لا م ع ًلمتحصل علیھ ا خ صوصااالتطبیق وسرعة في النتائج 
لموص  ل الوالدی ة ف  ي  األلب  سةا م  ن الم شاكل الت  ي یع اني منھ  ا معم ل ًالتحلی ل أن ھن  اك كثی رم ن خ  الل ا

لمبیع  ات ب  شكل كبی  ر وظھ  ور انحراف  ات غی  ر مف  ضلھ س  واء م  ا یتعل  ق منھ  ا اانخف  اض حج  م أھمھ  ا 
         .لسعر أو االنحرافات المشتركةالكمیة أو ابانحراف 

 )لبح ثا لموض وع ًاس تكماال(النحراف ات الباحث التعرف على أسباب ظھور ھذه الذلك فقد حاول 
لالزم  ة ب  شأنھا المقترح  ات ا إل  ى ع رض ًوص  والوبم ا ی  ؤدي إل  ى التكام ل ف  ي ع  رض وتحلی  ل الم شكلة 

  .)ى جوانب أخرى اقتصادیة وتسویقیةمع اإلشارة إل (ًمحاسبیا
  
  
  
  
  
  

Sales Variation’s Analysis and Its most important causes 
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By Using Matrixes (Application in Mosul Factory of ready 
Kids’ Garments) 

 
 
 
 

Abstract 
 

Sales magnitude is regarded one of most important indicators used in performance 
valuation in the growth of industrial firms. Mosul factory of ready – made Kids’ Garments 
represents one of the oldest factories in clothes industry that contributed to satisfy the local 
market needs. So, it has selected to be the field of the study. 

In this study, the matrixes method of analyzing the sales variation is used. It is one of 
techniques that depend on computer. This method facilitates the application and speeding the 
obtained results, especially in the light of the technical development and increased dependence 
on computers. 

As it is noticed through the analyzing the sales variations, there are many problems 
suffered by Mosul Factory of Ready – made Kids Garments. 

The most important among them is the reduced magnitude of the sales as well as to the 
unfavourable variation either in quantity or price or both of them.  
So, the researcher tried to shed light on the reasons behind these variations and (in order to 
complete the subject matter) in away leads to integrity of the problems’ presentation. The 
method of analysis was seen to present the needed suggestions of all calculating sides as well as 
to other sides such as economic and marketing.   

 
  المقدمة

 األداء وقی  اس م  دى نم  و ال  شركات المؤش  رات لتقی  یم حج  م المبیع  ات أح  د أھ  م یع  د
والدی ة  الاأللب سة ل معم  نجاح أو فشل ھذه ال شركات، ویع ديتالوبال ،رباحھا وتطورھاوأ

 ل ذلك وق ع علی ھ االختی ار ، في محافظة نینوىلبسةاأل في الموصل من أھم أعمدة صناعة
  . للبحثًكون مجاالیل

  
 مشكلة البحث

عم ل یع اني م ن م شكلة رئی سة تتمث ل بانخف اض حج م م المشكلة البح ث ب أن  تتمثل
ح ذل  ك م  ن خ  الل اإلع  الن ع  ن ذل  ك ف  ي وس  ائل اإلعالن  ات یت  ض و، ح  ادٍالمبیع  ات ب  شكل

  .المحلیة
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]١٨٣[  
  

لمبیع    ات باس    تخدام فرض    یة البح    ث عل    ى أس    اس أن تحلی    ل انحراف    ات ا تق    وم
لشركة وعلى أسبابھا وتقلی ل ھم في التعرف على االنحرافات في مبیعات االمصفوفات یس

  . لتحقیق ذلكمةعمال الكتابیة الالز ویختصر األ،الجھد والوقت
  

  ھدف البحث
ق ائ   إح  دى الطربوص  فھاتطبی  ق طریق  ة الم  صفوفات ف  ي تحلی  ل انحراف  ات المبیع  ات  .١

 .الحدیثة في التحلیل
 .أسبابھاالتعرف على أماكن نشوء االنحرافات ومحاولة الوصول إلى  .٢
تح  سین وض  ع واح س  بل لمعالج  ة ھ  ذه االنحراف ات لرف  ع حج  م المبیع  ات محاول ة اقت  ر .٣

 .الشركة
  

  منھجیة البحث
نھج الوصفي في إعداد البحث من خالل الكتب والمراجع التي م تم االعتماد على ال

تطبی ق عل ى معم ل االلب سة الم ن خ الل  إل ى الموض وع وك ذلك الم نھج التطبیق ي تطرق ت
ولغ  رض تحقی  ق أھ  داف البح  ث فق  د ت  م التركی  ز عل  ى  .ل إل  ى النت  ائجوالوالدی  ة للوص  

  : ما یأتيالموضوع من خالل
  

  .ةخطوات تحلیل انحرافات المبیعات بطریقة المصفوف ً:أوال
  .تحلیل انحرافات المبیعات في معمل االلبسة الوالدیة: ًثانیا
  . وأسبابھا الناتجةدراسة طبیعة االنحرافات: ًثالثا

  .النتائج والتوصیات: ًرابعا
  
ً أوال    خطوات تحلیل انحرافات المبیعات بطریقة المصفوفة -◌

 مرتب  ة األع  دادمجموع  ة م ن ): (٧، ١٩٧٨ال راوي، ) (Matrix(یق صد بالم  صفوفة 
، وعرف  ت )ف ي ص فوف وأعم دة عل ى ش كل م ستطیل أو مرب ع وموض وعة داخ ل قوس ین

قیة أو مركبة  الحقیاألعدادبساطة ھي مجموعة من ب) (٤، ١٩٩٣الشرقاوي، (أیضا بأنھا 
ًا من الصفوف وعددامنظمة في شكل مستطیل لتكون عدد   ). من األعمدةً

 لم  ا تتمت  ع ب  ھ الم  صفوفة م  ن إمكانی  ة إج  راء العملی  ات الح  سابیة ومواكبتھ  ا ًونظ  را
للتطورات الحاصلة في مجال استخدام الحاسوب اآللي، فقد شجع ذلك الباحث في محاولة 

 الوالدی  ة لغ  رض تحلی  ل األلب  سة م  ن س  جالت معم  ل تطبیقھ  ا عل  ى البیان  ات الم  ستخرجة
  ً.انحرافات كما سیرد الحقاال
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ن لتحلی   ل ي أدبی   ات المحاس   بة أن ھن   اك ط   ریقتین رئی   ستیم   ن المتع   ارف علی   ھ ف   
  :)١٩٤ ،١٩٩٥ الھ، وآخرون،حك(انحرافات المبیعات ھي 

  .طریقة قیمة المبیعات .١
 .طریقة ربح المبیعات .٢

 ویمكن ،سلوب التقلیدي في تحلیل انحرافات المبیعاتن تمثالن األی الطریقتاتینإن ھ
إضافة طریقة ثالثة ھي طریقة المصفوفات في التحلیل والتي س یتم التركی ز علیھ ا خدم ة 

ًابت داءب د لغرض تحلیل انحراف ات المبیع ات ال و.البحث إلغراض  م ن إی ضاح الخط وات ِ
  :*تحلیل انحرافات المبیعات وكما یأتيالرئیسة للوصول إلى 

  . تحویل كمیة المبیعات الفعلیة والمعیاریة إلى مصفوفة أفقیة  . أ
 .تحویل األسعار الفعلیة والمعیاریة إلى مصفوفة عمودیة  . ب
 ھم ا(ن  لتكوین مصفوفتین جدی دتیإیجاد التغیر في مصفوفة الكمیات ومصفوفة األسعار  . ت

      ).مصفوفة الكمیة والتغیر في الكمیة، ومصفوفة السعر والتغیر في السعر
  بعضھما البعضضرب المصفوفتین األخیرتین ب  . ث
  قیمة المبیعات المقدرة               انحراف السعر   :الناتج سیمثل ما یأتي  . ج

  انحراف الكمیة                     انحراف مشترك  
  

  لبسة الوالدیة تحلیل انحرافات المبیعات في معمل األً-ثانیا
لبسة الجاھزة عامل الشركة العامة لصناعة األ الوالدیة أحد أھم مبسةلاأل معمل یعد

م ف   ي بغ   داد لی   ة ف   ي النج   ف، ومعام   ل خیاط   ة الخ   یلب   سة الرجام معام   ل األضوالت   ي ت   
   .والدشادیش في عانة

 ملی   ون دین   ار، وتبل   غ الطاق   ة ٩.٥ برأس   مال ق   دره ١٩٨٢ع   ام  تأس   س المعم   ل
 للفئ ات ًتوفیرھ ا حالی اھم المنتجات التي تق وم بأ، وًسنویا   قطعة١.٣١٠.٠٠٠التصمیمیة 

 الداخلیة، رقابھلاورقة عمل األنشطة المخزنیة، قسم ( ھي كما یأتي) ١٦-١( یة منرالعم
 بدلھ. ٥ دشداشة بناتي، .٤ ، والديةبدل .٣ ، فستان بناتي.٢قمیص والدي، . ١ :)١٩٩٣

 .)سفاري الرجالیة( ثل مأخرى ملبوسات .٧ قمصلة والدي، .٦، )تراكسوت(اضیة ری
 األول ى األربع ةض تحقیق الھدف من البحث فقد وقع االختیار على المنتجات ولغر

  .األخرى بالمنتجات ً الستمراریة وحجم إنتاجھا وبیعھا قیاساًنظرا

                                                 
-٢٨٣، ص١٩٧٥غرایب ة، ( عل ى م اورد ف ي ًتم التصرف وتلخیص الطریقة بخطوات نظری ة اعتم ادا *

  .التطبیق العملي بًوكما سیتضح الحقا ؛)٢٨٥
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]١٨٥[  
  

 ٢ك  الخاصة بشھر األسعارو البیانات الفعلیة والمخططة عن الكمیات وفیما یأتي
٢٠٠٦∗.  

  
  ١جدول ال

  ** والمخططةالفعلیة یوضح البیانات
  بیانات فعلیة  )معیاریة( یانات مخططةب  

الكمیة   الحجم  المنتج  ت
  المخططة 

  السعر المخطط
  بالدینار العراقي

الكمیة 
  الفعلیة

  السعر الفعلي 
   العراقيبالدینار

   د١١٥٠   وحدة٧٠٥   د١٢٥٠   وحدة٧٥٠  ٨ ، ٦  قمیص والدي  .١
   د٣٧٥٠   وحدة٣٨٨   د٤٠٠٠   وحدة٥٠٠  ١٢  فستان بناتي  .٢
   د٤٨٠٠   وحدة٢٣٢   د٥٠٠٠   وحدة٢٥٠  ١٢ ،١٠  والدیة بدلة  .٣
   د١٠٠٠   وحدة٨٠٠   د١٠٠٠   وحدة٧٥٠  ٦ ، ٤  دشداشة بناتي  .٤
  

ب ع الخط وات ال سابق ذكرھ ا وكم ا ولغرض تحلیل البیانات أع اله بطریق ة الم صفوفات نت
  :یأتي

  
   مصفوفة الكمیة.١
  دشداشة بناتي    والدیةبدلة  فستان بناتي  قمیص والدي  

  ٧٥٠  ٢٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠  ) =ك(یة معیاریة كم
  ٨٠٠  ٢٣٢  ٣٨٨  ٧٠٥  ) =١ك(كمیة فعلیة 

  
   مصفوفة السعر.٢
  
  ١١٥٠    قمیص والدي  ١٢٥٠  

  ٣٧٥٠  =)١س(  فعلیةأسعار  فستان بناتي  ٤٠٠٠  =) س(  معیاریةأسعار
  ٤٨٠٠     والدیةبدلة  ٥٠٠٠  
  ١٠٠٠    دشداشة بناتي  ١٠٠٠  

   
  
  

                                                 
  .٢٠٠٦ ٢البیانات مستخرجة من سجالت المعمل لشھر ك  ∗ 
  . الجدول من إعداد الباحث ** 
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  الكمیات والتغیر في األسعار إیجاد مصفوفة التغیر في.٣
  

  ]٧٥٠  ٢٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠ [ -]٨٠٠   ٢٣٢   ٣٨٨   ٧٠٥= [ ك ∆
=       ] ٥٠    -١٨  -١١٢  -٤٥[   

  
  ١٠٠    ١٢٥٠    ١١٥٠-  

  -٢٥٠    =  ٤٠٠٠  -  ٣٧٥٠  = س ∆
  ٢٠٠      ٥٠٠٠    ٤٨٠٠-  
  ٠    ١٠٠٠    ١٠٠٠  

 
  
  :لتغیر في السعر وكما یأتيوالسعر وا إیجاد مصفوفة الكمیة والتغیر في الكمیة، .٤
  

  ٧٥٠  ٢٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠  =  ك  :األولى
  ٥٠  ١٨-  ١١٢-  ٤٥-     ك∆  

  
  
  
  
  
  
  
   نضرب المصفوفتین .٥
  
  
  
  
  

=  
  
  
  
  
  

   ١٠٠ -    ١٢٥٠  ] =  س∆س  [
  ٢٥٠-    ٤٠٠٠  

  ٢٠٠  -    ٥٠٠٠  :الثانیة
  ٠    ١٠٠٠  

  ك
  ] = س∆س  [  ×   ك∆

          ١٠٠-    ١٢٥٠   
٢٥٠-    ٤٠٠٠  ٧٥٠  ٢٥٠  ٥٠٠  ٧٥٠  

-٢٠٠-    ٥٠٠٠  ×  ٥٠  ١٨-  ١١٢-  ٤٥  
          ٠    ١٠٠٠  
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]١٨٧[  
  
  

   انحراف السعر   فستان بناتي   قیمة المبیعات    انحراف السعر  القمیص الوالدي قیمة المبیعات
١٢٥٠٠٠-  ٢٠٠٠٠٠٠  ٧٥٠٠٠-  ٩٣٧٥٠٠  

- ٤٥٠٠  ٥٦٢٥٠  
  

+  -٢٨٠٠٠  ٤٤٨٠٠٠  

  ف مشتركانحرا  انحراف الكمیة    انحراف مشترك  انحراف الكمیة
 

  انحراف السعر    والدیة بدلة       قیمة المبیعات
    

   انحراف السعر  دشداشة بناتي  قیمة المبیعات 
 ٠  ٧٥٠٠٠٠   ٥٠٠٠٠ -  ١٢٥٠٠٠٠  
- ٠  ٥٠٠٠٠  +  ٣٦٠٠  ٩٠٠٠٠  

  انحراف الكمیة           انحراف السعر               انحراف الكمیة           انحراف السعر
  

نحراف  ات ب  شكل مف  صل لك  ل من  تج م  ن المنتج  ات الإن الم  صفوفة ال  سابقة تمث  ل ا
  :بالشكل، ویمكن عرض النتائج بشكل إجمالي األربعة

  انحراف السعر  قیمة المبیعات
٢٥٠٠٠٠-    ٤٩٣٧٥٠٠   

-٣٦١٠٠  * ٥٤٤٢٥٠  
  انحراف مشترك  انحراف الكمیة

  
  :تي اآلسابقة لالنحرافات بالتقریرویمكن تلخیص النتائج ال

  
  ألربعةا عن المنتجات ٢٠٠٦ ٢ الوالدیة لشھر كاأللبسةتقریر انحرافات المبیعات لمعمل 

  )رنانیلغ بالداالمب(                                                                            
دشداشھ    والدیةبدلھ  فستان بناتي  قمیص والدي  البیان  ت

  بناتي
  اإلجمالي

  ٤٩٣٧٥٠٠  ٧٥٠٠٠٠  ١٢٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  ٩٣٧٥٠٠  لمقدرةاقیمةالمبیعات   .١
  غ/٢٥٠٠٠٠  ٠  غ/٥٠٠٠٠  غ/١٢٥٠٠٠  غ/٧٥٠٠٠  انحراف السعر  .٢
  )*(غ/٥٤٤٢٥٠  م/٥٠٠٠٠  غ/٩٠٠٠٠  غ/٤٤٨٠٠٠  غ/٥٦٢٥٠  انحراف الكمیة  .٣
  م/٣٦١٠٠  ٠  م/٣٦٠٠  م/٢٨٠٠٠  م/٤٥٠٠  انحراف مشترك  .٤
    م/٥٠٠٠٠  غ/١٣٦٤٠٠  غ/٥٤٥٠٠٠  غ/١٢٦٧٥٠  االنحراف الكلي  

  

                                                 
ولى ویمثل انحراف الكمیة الكلي الناتج من مجموع انحرافات الكمیة غیر المفضلة للمنتجات الثالث األ *

  ً.ن األخیر كان مفضالوطرح انحراف الكمیة للمنتج الرابع أل
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أوغی ر ( وم ن خ الل ھ ذا التقری ر یت ضح أن أغل ب االنحراف ات كان ت غی ر مف ضلھ
ف ات مف ضلة أو مالئم ة وت م الرم ز في ح ین ك ان ھن اك انحرا) غ(لیھاِا وتم الرمز)مالئمة

  .وھي قلیلة) م (الیھاٍ
   دراسة طبیعة االنحرافات الناتجة وأسبابھاً-ثالثا

 نأ المتح  صل علیھ  ا م  ن تحلی  ل انحراف  ات المبیع  ات للمنتج  ات النت  ائج م  نیالح  ظ 
  :یأتي طبیعة ھذه االنحرافات ھي كما

   بالنسبة النحراف السعر.١
  غی ر مف ضلًان انحرافا كاألولىأظھر التقریر أن انحراف السعر للمنتجات الثالثة 

ار الفعلی ة ن الشركة كانت تخطط للبیع بأسعار أعلى من األسعأ وھذا یعني ،)غیر مالئم(
 ینعكس ،)المعیاریة( في تحدید األسعار المخططة ًوھذا یؤشر خلال، ًالتي باعت فیھا فعال

  . منتجات تمثل عینة البحثعةرب من أة على إیرادات المبیعات للشركة في ثالثًسلبا
   بالنسبة النحراف الكمیة.٢

 في عدد ًانخفاض مما یعني ا،فقد كانت انحرافات الكمیة غیر مفضلة لثالثة منتجات
أم ا المن تج  ً، عن ما ھ و مخط ط لھ ا وألس باب س نأتي ل ذكرھا الحق اًالوحدات المباعة فعال

) ٥٠٠٠٠( بمق دار ً مف ضالًفھو المنتج الوحی د ال ذي حق ق انحراف ا) دشداشة بناتي(الرابع 
 .المبیعات الفعلیة عن المخططة وھو مؤشر جید للمنتج وھذا یعني زیادة ،دینار

  ة لالنحراف المشتركبالنسب. ٣
 بین انحراف السعر ً مشتركاً ھذا االنحراف یمثل انحرافاأنفیجب اإلشارة ھنا إلى 

  ً. وكان مفضالًنتیجة تغیر السعر والكمیة معا) ًمتداخال(والكمیة 
  )اإلجمالي(لنسبة لالنحراف الكلي با. ٤

ة طبیع  ة  م  ن انحراف  ي ال  سعر والكمی  ة م  ع مراع  افھ  و یمث  ل المجم  وع النھ  ائي لك  ل
وھ  ي ، النحراف  ات الكلی  ة للمنتج  ات الثالث  ة كان  ت غی  ر مف  ضلةات  ضح أن ااالنح  راف؛ إذ 

 أم ا المن تج ، غیر مف ضلینكانا  من انحرافي السعر والكمیةً لكون كالًنتیجة طبیعیة نظرا
م ن ھ ذا  اإلنت اجوھذا یعني ض رورة زی ادة  ،ب انحراف الكمیةب بسًً◌الرابع فكان مفضال

  .رباحاألیادة لمنتج لغرض زا
  

 : ھذه االنحرافاتأسباب لموضوع البحث وللتعرف على ًواستكماال
 ظھ ور ھ ذه االنحراف ات أس بابوعلى الرغم من معرفة الباحث والقارئ أن دراسة 

 ظھ  ور ھ  ذه أس  باب أن الباح  ث ح  اول التع  رف عل  ى ّارة اس  تبیان إالمق  د یحت  اج إل  ى اس  ت
 مدیر المبیع ات والم شتریات واالط الع عل ى لشخصیة معااالنحرافات من خالل المقابلة 

،  وبع  ض الجمھ  ور م  ن الم  ستھلكین،آراء المتخص  صین ف  ي مج  ال الت  سویق ف  ي ال  شركة
  المحلیة وبعد مناقشة الموضوع فقد توصل الباحث إلىاإلعالموكذلك ما یعلن في وسائل 

 نحراف ات ویمك ن ع رضھمت ب شكل كبی ر ف ي ظھ ور ھ ذه االس أ الت ي األس بابعدد م ن 
  :أتيأھمھا كما ی



                                 ... المبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفوفاتانحرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتتحليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
]١٨٩[  
  
دون م ن  رج من الخا) األلبسة(حیث أن استیراد البضاعة : عامل المنافسة في السوق. ١

 ن  سبة ال  ضرائب المفروض  ة عل  ى ال  سلع انخف  اض، أو حت  ى الكمركی  ةنظ  ام الحمای  ة 
 الم ستھلك إلیھ ا وعزوف ھ ع ن ال سلع اتجاه أسعارھا وبالتالي انخفاض إلى أدىالمثلیة 

 :تيالسلع المستوردة باآلة وتتمثل المحلی
  .البضاعة الجدیدة المستوردة. أ

  ).ًمایعرف بالبالة محلیا(البضاعة القدیمة المستوردة . ب
 األیم ن واحد یقع بجانب المعم ل ف ي الجان ب للمعمل منفذ رئیس: افذ التسویقیةقلة المن. ٢

 .ینة المدمن األیسر وھو بعید عن مركز المدینة والساحل ، من المدینةاألقصى
 من المعروف أن ھ ذه المنتج ات ذإتطورات الحاصلة في ھذا المجال عدم االستجابة لل. ٣

وھذا یتطلب ضرورة المواكب ة م ن خ الل ، )حسب المودیالت(  للتطویرًتخضع سنویا
 ).الكتالوج(االیفادات أو الكتیبات الحدیثة 

 ج مث  ل ص  عوبة  أم  ام ت  سویق المن  تًاظ  روف اجتماعی  ة وأخ  رى أمنی  ة ق  د ت  صبح عائق  . ٤
 .وغیرھا... النقل

  
   النتائج والمقترحاتً-رابعا

  النتائج -ًأوال
أن )  منتج اتأربع ة(لب سة الوالدی ة أظھرت الدراسة على عینة من منتجات معم ل األ .١

 سواء ما یخ ص ال سعر أو الكمی ة وھ ي مؤش رات س لبیة  مفضلةغیرھناك انحرافات 
 .لشركةتحتاج إلى معالجة لتحسین الوضع االقتصادي ل

ق التقلیدی ة یظھ ر دائم ا انح رافین ھم ا انحراف ا ائ  تحلیل االنحراف ات بموج ب الطرإن .٢
في حین یظھر بطریقة المصفوفة ثالثة انحرافات بإض افة االنح راف ، ةالسعر والكمی

 قیم   ة إل   ى باإلض   افةوھ   و یمث   ل انح   راف م   شترك ب   ین ال   سعر والكمی   ھ ، الم   شترك
  . المبیعات

فات في تحلی ل االنحراف ات ی سھم ف ي تقلی ل الجھ د والوق ت إن تطبیق أسلوب المصفو .٣
 . المتبعة سھولة التطبیق واإلجراءاتفيویتضح ذلك  بشكل كبیر 

ًإن ھن  اك نق  صا ف  ي الك  ادر المحاس  بي یتمث  ل ف  ي وج  ود محاس  ب واح  د ف  ي المعم  ل  .٤
ًف  ضال◌◌ ً ً◌◌ عً ً ص  ندوق وكات  ب ح  سابات علم  ا أن ھن  اك حاج  ة ألكث  ر م  ن أم  ین نً

  .الدقیق واإلداري التحلیل المحاسبي غراضألمحاسب متخصص 
: ی أتيحرافات فقد توصل الباحث إل ى ما أسباب ظھور ھذه االن عنوفي مجال البحث .٥

 ف ي تخف یض حج م األث رك ان لھ ا أكب ر ) ةالبال (البضاعة المستوردة الجدیدة والقدیم ة 
 .المبیعات ولكافة المنتجات بسبب عدم وجود الحمایة الكمركیة

 .التسویقیة للشركة وعدم مواكبة التطورات لھذه الصناعةقلة المنافذ  .٦
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  المقترحات -ً ثانیا

  :أتي ما یمراعاةولغرض النھوض بواقع المبیعات المتخلف یعتقد الباحث ضرورة 
ضرورة تھیئة ك ادر محاس بي ق ادر عل ى التعام ل م ع البیان ات : في المجال المحاسبي .١

 .محاسبة باستخدام الحاسب اآلليالمحاسبیة ومواكبة التطورات التي تحصل بال
خاصة (ضرورة مواكبة التطورات واالستعانة بالدورات خارج القطر لبعض الكوادر  .٢

 ).وغیرھا.. في ما یتعلق بالفصال والمودیالت
نحاء المحافظة أمنافذ التسویقیة للشركة في جمیع  الضرورة زیادة: ویقفي مجال التس .٣

  .والتعریف والدعایة للمنتجات
  

  عالمراج
، م  دخل إل ى تحلی ل االنح دار، مدیری  ة دار الكت ب للطباع ة والن  شر، ١٩٧٨ال راوي، خاش ع محم ود،  .١

  .جامعة الموصل
  .٢٠٠٦/ ٢الموصل ك/ قسم المبیعات، معمل االلبسة الوالدیة/ سجالت المبیعات .٢
 .، الجبر الخطي، دار العلم، الكویت١٩٩٣الشرقاوي، عبد الفتاح، وآخرون،  .٣
 والرقاب  ة، دار فیالدلفی  ا للن  شر، اءات، محاس  بة التك  الیف، المب  ادئ واإلج  ر١٩٧٥غرایب  ة، ف  وزي،  .٤

 .عمان
 محاسبة التكالیف المعیاری ة، مكتب ة دار الثقاف ة والن شر ،١٩٩٥الة، جبرائیل جوزیف، وآخرون، حك .٥

 .والتوزیع، عمان
  .١٩٩٣/ لبسة الوالدیة الموصلقسم الرقابة الداخلیة، معمل األ/ عمل األنشطة المخزنیة ورقة .٦

  
                                                                                                                                           


