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Abstract 
      Developments in the environment of modern manufacturing systems have led 

to tremendous changes in the quality of activities, their methods of performance, 

cost structures, and methods of control over them. Target cost technology is 

important in the area of the perfection of administrative and monitory decisions. 

In addition to measuring the cost of the product including the targeted one that 

seeks perfect use of production factors and keeping its quality, which is reflected 

in an increase in the market share, due to its interest in the internal and external 

environments and the effects that prevail on the costs and prices of products and 

services, which makes the economic unit capable of facing strong competition and 

staying in the market. This competition requires continuous development and 

improvement and reducing costs without compromising quality while setting an 

appropriate price for the customer and this leads to achieving customer 

satisfaction and achieving competitive priorities. Therefore, developed 

procedures should be followed to support product design to achieve production 

quality and reduce costs, which is reflected in increasing market share and 

achieving targeted profits in light of the prevailing competitive environment? 

Accordingly, the research aims to show that target costing as a cost and 

administrative tool works to reduce costs in supporting product design and 

provides appropriate and appropriate information that serves both the internal 

and external environments in terms of (cost, quality, delivery, flexibility, service, 

and creativity). 

To achieve the goal of the research, the descriptive and analytical approach was 

adopted through the use of information from the Badush Cement Factory 

Expansion in the Nineveh Governorate. The research reached many conclusions. 

The most important is that the target cost is one of the technologies of cost 

management that uses scientific principles and technologies to determine and 

minimize the cost and minimizing the cost of storage so that it can be used in the 

manufacture of a new product. 

Key words: 

Target Cost (TC), competitive advantage, product development and 

design Development. 
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                                ؛10/5/2022:القبػل ؛16/4/2022:التعجيل والتشكيح؛ 22/3/2022:االستالمتاريخ السقالة: 
 .1/6/2022: الشذخ

 السدتخمص
ق أدائيا ولياكل ائنذصة وشخ ثة إلى تغيخات ىائمة في نػعية األأدت التصػرات في بيئة نطع الترشيع الحجي

والخقابية  داريةالكمفة ميسة في مجال  تخشيج القخارات اإل إدارةوتعج تقشيات  ق الخقابة عمييا،ائكمفتيا وشخ 
 االستخجام االمثل لعػامل االنتاج إلى، ومشيا الكمفة السدتيجفة التي تدعى السشتج  كمفة فزال عغ قياس 

بالبيئتيغ  الجاخمية  ياالىتساموذلظ الحرة الدػقية،  و الحفاظ عمى جػدتو وبسا يشعكذ عمى زيادة 
مسا يجعل الػحجة  ،تجات والخجماتوالخارجية  وما يدػدىا مغ تأثيخات تؤثخ عمى كمف وأسعار السش
تتصمب تمظ السشافدة التصػيخ  و ، االقترادية قادرة عمى مػاجية السشافدة القػية والبقاء في الدػق 

 إلىوىحا يؤدؼ  ،والتحديغ السدتسخ وتقميل الكمف دون السداس بالجػدة مع وضع سعخ مشاسب لمدبػن 
اليب مصػرة تجعع دور ىحا لحلظ يجب االستعانة  باس ، التشافدية سبكياتتحقيق رضا الدبػن وتحقيق األ

جام تقشية الكمفة استخ سيؤدؼىل  التي تتسثل في الدؤال اآلتي:مغ ىشا انصمقت مذكمة البحث التسيد، 
  عمىمسا يشعكذ  ،السشتج لتحقيق  جػدة االنتاج وتخفيس الكمفة وترسيع  دعع تصػيخ إلى السدتيجفة 

 إلىعميو ىجف البحث  ؟ق ارباح  مدتيجفة في ضل البيئة التشافدية الدائجةدػقية وتحقيالحرة الزيادة 
السشتجات  في دعع ترسيع تخفيس الكمف  تعسل عمى إداريةكمفػية و  أداة ككمفة السدتيجفة ال انبيان 

مغ حيث) الكمفة  الجاخمية والخارجية تيغكل مغ البيئ  تػفخ السعمػمات السالئسة والسشاسبة التي تخجمو 
،الجػدة ،التدميع ،السخونة ،الخجمة واالبجاع ( ولتحقيق ىجف البحث تع اعتساد السشيج الػصفي و التحميمي 

 إلىوتػصل البحث مغ خالل االستعانة بالسعمػمات مغ معسل اسسشت بادوش التػسع في محافطة نيشػػ ،
الكمفة تدتخجم السبادغ والتقشيات العمسية  إدارةت تقشيا ىي إحجػاىسيا ان الكمفة السدتيجفة عجة استشتاجات 

تقميل كمفة السخدون مغ االسسشت الفل  باالستفادة  مفة ومغ السخاحل االولى فزاًل عغلتحجيج وتخفيس الك
 .مشو في ترشيع مشتج ججيج

 
 الكمسات الرئيدة

 ج السشتوترسيم  ، تظهيراألسبقيات التشافدية (،TC) كمفة مدتهجفة 
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 السقجمة
في الػقت الحاضخ قياسا  عسال السعاصخة لبيئة األ ةمغ الرفات السسيد  ةالذجيج ةصبحت السشافدا

ن تقػم بتقجيع أ ةقترادياال ةستعجاد ليا يجب عمى الػحجالوا ةبيئيلىحه التغيخات ا ةلغخض مػاجيو  ،بالساضي
 ةمع ضسان تخفيس التكاليف وتحديغ مدتػػ الجػد الدبائغتمبي حاجات ورغبات  ةسعار تشافديأمشتجات ذات 

لزسان نجاحيا وبقائيا مغ  ةستخاتيجياالمغ الخصط  ةاتباع مجسػع ةقتراديالا ةتحقيق ذلظ يجب عمى الػحجول
عغ تػفيخ  ةعاجد  ةالتقميجي الكمفػية اصبحت الشطع  ةالسعاصخ  ةوفي ضل ىحه البيئ الكمفة ةار دإتقشيات اتباع  اللخ

و لحلظ ضيخت جػدتالسشتج وتحديغ  كمفذكل سميع وتخفيس ب كمفةالسعمػمات التي تداعج عمى تحجيج ال
 ةالسدتيجفكمفة ال ةىجافيا مشيا تقشيأ لتحقيق الكمفة  دارةإلالتقشيات  إحجػالػحجة االقترادية  تباع ا إلى ةالحاج
 إلىفزال عغ قياس كمفة  السشتج حيث تدعى   ،والخقابية داريةميسة  في تخشيج القخارات اإلتعج    التي

مثل لمسػارد والحفاظ عمى يع السشتج  مغ خالل االستخجام األتخفيس التكاليف الفعمية  خالل مخاحل  ترش
بالبيئتيغ الجاخمية والخارجية والتحديشات السدتسخة التي تداعج الػحجة االقترادية في تخفيس  الىتسامياالجػدة 

مسا يجعل الػحجة االقترادية  اإلنتاجية،السدتػػ السصمػب ومغ ثع تحقيق االرباح وزيادة  إلىالترشيع  كمف
 تي :اور تتسثل في اآلمغ خالل اربعة محوقج تشاول البحث ذلظ . قادرة عمى مػاجية السشافدة القػية

 السشيجي لمبحث.  شاراإل -1

 الشطخؼ لمبحث .  شاراإل -2

 العمسي . شاراإل -3

 االستشتاجات والسقتخحات . -4

 السشهجي لمبحث  طاراإل -1

 بحث المذكمة اوال : 
الػحجات االقترادية تعاني  مغ ضغط السػقف التشافدي مع الػحجات السساثمة ن في أتتسثل مذكمة البحث 

السرشعة   خخػ االقترادية والػحجات األ ةحجوث فجػة تشافدية واسعة بيغ الػحج  إلىمسا يؤدؼ في االنتاج، 
 مشتجاتتصػيخ وترسيع  االمخ الحؼ يتصمب و،تبخز معالسيا جػدة السشتج  وكمفأوالتي  مغ  نفدخو مسشتػجل

فاءة وفاعمية لتحقيق ك كثخم التقشيات األلحلظ كان البج مغ استخجا ،ةبجػدة عالية  وبكمفة مشاسبججيجة 
 تي :التداؤل اآلبالكمفة السدتيجفة عميو تتجمى مذكمة البحث  يةومغ ىحه التقشيات تقش ،التشافدية سبكياتاأل

السشتج لتحقيق  جػدة االنتاج  وترسيع  دعع تصػيخ إلى جام تقشية الكمفة السدتيجفةاستخ سيؤدؼىل 
رباح  مدتيجفة في ضل البيئة التشافدية أدػقية وتحقيق الحرة الزيادة   عمىمسا يشعكذ  ،وتخفيس الكمفة

  ؟الدائجة
 هسية البحث أثانيا : 

لمسداعجة في  داريةالكمفػية واإل التقشياتتصبيق  إلىىسية البحث مغ مجػ حاجة الػحجات االقترادية أ تشبع 
جل مػاكبة التغيخات البيئية السحيصة بسا يسكشيا مغ تػفيخ السعمػمات السفيجة ألغخاض أىجافيا مغ أ تحقيق 
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استخجام الكمفة  عغ شخيق كبخ أعمى وحرة سػقية أ السشتجات وبسا يحقق مبيعات وترسيع الخقابة وتصػيخ 
   التشافدية. سبكياتاأل تحقيقجعع السدتيجفة ل

 هجاف البحث أ ثالثا:
  :إلىييجف البحث 

 .السشتجات  في دعع ترسيع تخفيس الكمفة تعسل عمى   إداريةكمفػية  و  كتقشية كمفة السدتيجفة ال نبيان أ -1
 سبكياتلتحقيق األ كل مغ البيئة الجاخمية والخارجية  خ السعمػمات السالئسة والسشاسبة التي تخجميتػف -2

 .واالبجاع(الخجمة  ،والسخونة التدميع، الجػدة، التشافدية )الكمفة،
 التشافدية .  سبكياتبيان مداىسة تقشية  الكمفة السدتيجفة في تحقيق األ -3

 فرضية البحثرابعا : 
تػفخ  TCاستخجام تقشية الكمفة السدتيجفة ن إىجاف البحث تشبثق فخضية البحث الخئيدة" لتحقيق أ 

 التشافدية" . سبكياتوبسا يحقق األ معمػمات ميسة لكياس الكمف تداعج في تصػيخ وترسيع  السشتجات
 خامدا : مشهج البحث 

عتساد عمى آراء الكتاب االعمى السشيج الػصفي في صياغة محاور وفخضيات البحث ب ةالباحث تاعتسج
والباحثيغ السشذػرة في الكتب والجوريات والبحػث والجراسات ذات الرمة بسػضػع البحث، وعمى السشيج التحميمي 

مغ معسل اسسشت  السدتحرمة  استخجام السعمػمات والبياناتبيات البحث وتحقيق أىجافو، وذلظ في اختبار فخض
الجػدة، التكمفة ،وقت التشافدية ) سبكياتالسدتيجفة في تحقيق  األ الكمفةبادوش )عيشة البحث( لسعخفة دور 

 ىا التصبيقيإشار ( لسعالجة مذكمة البحث في االبجاعو  التدميع والسخونة
 حجود البحث  سادسا :

،  لكػنو األقخب واألندب في محافطة نيشػػ  مجتسعا دراسياً  معسل اسسشت بادوش  التػسعتع اختيار 
 2021وتست عسمية جسع البيانات لذيخ نيدان  ،ىجافو  الخئيدةلتحقيق فخضيات البحث وأ 

 سابعا : الجراسات الدابقة 
ىجفت الجراسة  عادة ترسيع وتصػيخ السشتجات ( بعشػان التكاليف السدتيجفة في إ 2012 ،شحاندراسة ) (1

دور التكاليف السدتيجفة في تخفيس التكاليف وتصػيخ السشتجات في السذخوعات الرشاعية بيان  إلى
التي قامت باستخجام ىحا الشطام في  خخػ ألالجول الستقجمة ا، فزاًل عغ والخجمية الخائجة في اليابان خاصة

دراسة مجػ إمكانية تصبيق ذلظ الشطام لتخفيس التكاليف وتصػيخ بحث و  إلىضافة المذخوعاتيا، با
ستعانة بالتجخبة اليابانية وبسا يتػافق مع القػانيغ والكيع الالسشتجات في السذخوعات الرشاعية والخجمية ، با

 تصبيق نطام التكاليف السدتيجفة وإتباع مبادئوإلى  عجة استشتاجات مشيا يؤدؼ إلىوتع التػصل .في بمجنا
الحرػل  و تخفيس التكاليف إلىنتاجية اللعسمية اابرػرة صحيحة مشح البجء بعسمية التخصيط لمسذخوع و 

جسيع  وعيضخورة ىع التػصيات ومغ أ .، عمى معمػمات ميسة تداعج في عسمية تصػيخ السشتجات
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نو مغ إنطام التكاليف السدتيجفة، حيث  ةىسيالرباح عمى السجػ الصػيل الالسذخوعات اليادفة لتحقيق ا
 .نطسة الذاممة التي تتشاول جسيع أقدام السذخوع بالجراسة والتشطيعألا

التدعيخ دراسة مجسػعة مغ  دور التكمفة السدتيجفة في تخشيج قخارات( 2021دراسة )رجاوة ،شايب ، (2
بخاز العالقة بيغ التكمفة إ إلى ىجفت الجراسةو   بخج بػعخيخيجبػالية   السؤسدات االقترادية الجدائخية
ن الكمفة مغ الشتائج الشطخية والتصبيكية أىسيا إ وقج تع التػصل لسجػعة ،السدتيجفة وتخشيج قخارات التدعيخ

السدتيجفة مشيج ججيج لمحرػل عمى الخبح في السجػ الصػيل والتي تخفس التكاليف في كل مخاحل  
وىحا لجقة االسمػب في تحميل تكمفة  ،ادية سيكدبيا الخىانانتاج وتدػيق وتصبيقيا في الػحجات االقتر

تي تػصل إلييا ىع التػصيات البمو الدبػن ويكدبيا الخبحية ومغ أ السشتػج وتحجيج الدعخ السشاسب الحؼ يق
ق الحجيثة وكيفية التعامل معيا وتػفيخ ائلصخ ولة والعامميغ عمى اؤ جيات السدضخورة تجريب الن ىي الباحثا

 ىحا الشطام تحت خجمة الػحجة. أجل وضع  السادية والسعشػية والسالية مغ اتإلمكانا
 الشظري لمبحث  طاراإل -2

 خظهات تظبيقها (-) السفههم TC الكمفة السدتهجفة.تقشية 2-1
  TCمفههم تقشية الكمفة السدتهجفة  -
خح بشطخ االعتبار الدعخ مع األ الكمفالكمفة السدتيجفة عمى مجخل الترسيع في حجود  تقشيةقػم ت

جانب اخح الجػدة الجيجة في  إلىلبشاء ووضع الكمفة السدتيجفة  اً أساسبػصفو السدتيجف والستأثخ بالدػق 
ات الدبائغ ن يكػن لجييا رؤية وفكخة واضحة عغ احتياجأىجاف الخاصة بالػحجة يجب فعشج تحجيج األ ،االعتبار

الػحجة  إدارةتداعج  أداة لحا تعج  جميا بالدعخ السدتيجف ،أمدتعجيغ لمجفع مغ  ن والسشتجات التي يكػنػ 
والستسثمة بالتشطيع والتخصيط واالنتاج والخقابة  وضسان الخبحية السدتيجفة   دارةىجاف اإلأ عمى تحقيق  االقترادية

الكمفة السدتيجفة ىي ف ( Abbas ,2018,290.)  بتحقيق الشجاح  وتقجيع مشتجاتيا بجػدة  تشافدية  عالية
ن تداعج بذكل صخيح أويسكغ  ،اثشاء مخحمة الترسيع لجورة حياة السشتج الكمف ميسة لخفس  إداريةمحاسبة 

مغ  بجءاً فيي تيتع بالكمفة  (Sorour, Oraibi,2020,129.)االجسالية لجورة حياة السشتج الكمف   إدارةفي 
مغ خالل غخض تخفيس الكمفة لكافة الستغيخات وتأخح باالعتبار  ،بعج البيع مخحمة ما إلىو يع سمخحمة التر
 وجػدة السشتج وحرتدون السداس بوالزياع  اليجرتزيف قيسة  والقزاء عمى  نذصة التي الاستبعاد األ

 .الدػقية 
 مزايا تظبيق الكمفة السدتهجفة  -

 الكمفة السدتيجفة  مشيا : قشيةلتىشاك العجيج مغ السدايا التي تحققيا الػحجات االقترادية عشج تصبيقيا 
 ثـع السدتقبمي الدػق ي سعخ ى لالسمػبنقصة البجاية  نإذ إ ،ا الخارجيىجفة بتخكيد يفة السدتمتتسيد الك -1

 أداة  الكمفة تربح وعميو لمكمفة  خخػ كل السجاخل األي تتجشب مذايحا فيوب ،فةيجفة السدتمالك إلى الػصػل
ا لعسمية  تصػيخ السشتج بجال مشتج ناجح بجال مغ تػثيق بيانات تاريخية وكحلظ يربح الدعخ مدبب علترسيـ
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مسا يجعل عسمية تصػيخ السشتج مػجية نحػ الدػق والخبح  ،ن يكػن ناتجا عشيامغ أ
Numan,2019,538) ) 

قدام مثل الاتعاون  اللمغ خ الإسمػب االيسكغ تصبيق ىحا  العسل عمى تشسية روح الفخيق حيث ت -2
ل الكمفة لحا اليقترخ دور السحاسب في ض ،الترسيع اليشجسة والترشيع والسذتخيات والتدػيق مع بعزيا

نذصة وتدويج التقاريخ بل يكػن لو دور في ترسيع وتصػيخ السشتج مع فخيق السدتيجفة  عمى قياس األ
 (Muhammed,2021,7العسل )

تخفيس  إلىسمػب ييجف يف بالسعشى التقميجؼ ولكشيا أللسخاقبة التكا اً داريًا إنيا ليدت اسمػبإ -3
النتاج في   والتي، ويكتسل ،تشبأ بالتكاليف السصمػبة لمسشتجفيي ت  Patrick, 2004, 69)التكاليف)

ثشاء مخحمة الترسيع والعسل عمى أالكمف عسل عمى تفادؼ ارتفاع تذ إ (Cokins،2003,87حجودىا )  
وكحلظ السدتسخ بيغ الػحجة  اإلنتاج،تخفيزيا قبل حجوثيا لرعػبة التأثيخ عمى الكمفة بعج حجوثيا واثشاء 

االقترادية  والبيئة الخارجية بسذاركة الدبػن والسػرديغ لترسيع السشتج الرحيح ومعخفة ما يتػقعو الدبائغ  
 أو مغ السشتجات السشافدة والبجيمة. ػحجةبالوالسدتيمكػن مغ السشتج الخاص 

 مراحل تظبيق الكمفة السدتهجفة   -
  تية:اآل تسخ عسمية تصبيق الكمفة السدتيجفة بسجسػعة مغ السخاحل

 مرحمة بحهث التدهيق  -1

ذواق السدتيمكيغ وتحجيج مػاصفات وجػدة السشتج الحؼ تشػؼ الػحجة أتتسثل بسعخفة حاجات ورغبات و 
ة كياس ردود أفعاليع الستػقعللمسشتج عمى عيشة مغ الدبائغ السختقبيغ فكخة مبجئية وعخض  اتاجياالقترادية ان
مغ حيث )الجػدة  لع يتع تػافخىا مغ خالل الػحجات السشافدة، لتيالترسيع وا مخحمةمازال في  لمسشتج والحؼ 

وذلظ لمسشتجات الججيجة  ،مع تحجيج التػقيت السشاسب لتقجيع السشتج لمدبائغ لشيائي...(اوالترسيع والدعخ والذكل 
(.AL-Juyoushi,2019, 71 ) جخاء البحػث إعمى الػضع الحالي لمدػق مغ خالل الػقػف  فزاًل عغ

 والتشافدية بجسع معمػمات عغ احتياجات ورغبات الدبائغ لمسشتجات الحالية. ةيالبيئ ،الدػقية
 دعر السدتهجف مرحمة تحجيج ال -2

ن الدعخ السدتيجف مُغ الزخورؼ أن يبشى عمى تحميل العػامل السختبصة  كاالعتساد  عمى سعخ الدػق إ
و االعتساد عمى سعخ بيع متػقع يحقق ألدػقية لمخرائز الججيجة لمسشتج، الحالي مع إضافة ندبة مقابل الكيع ا

اختيار سعخ الدػق الحالي مع إضافة ندبة مقابل الكيسة  وأ .لمػحجة حرػليا عمى الحرة السقخرة مغ الدػق 
 (Abdulrahman,2000,25. )الدػقية لمصاقة وبحيث يكػن مشاسبا لمسدتيمظ 

 تحجيج هامش الربح السدتهجف مرحمة -3

يكػن ن السدتحجث وعمى أمغ السشتج  افي تحكيقي دارةالخبح الحؼ تخغب اإل يقرج بوالخبح السدتيجف  
سقارنة بساس العائج عمى السبيعات لتعػيس تكاليف دورة حياة السشتج و أعمى  ويحجد ،واقعيا وكافياىامر الخبح 

حجع السال السدتثسخ ومرادر الحرػل عميو وحجع القخوض  لسعخفةالكمفة السدتيجفة مع متصمبات السشتج 
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دوات تخفيس أاستخجام و  بيعيا.حجع السبيعات الستػقع ودراسة  ،سشاقذة وتحميل البجائلل ومعجالت الفػائج عمييا
فحز  فزالص عغ، (ق والسشيجيات السختبصة بترسيع وتخكيب وتجسيع السشتجائالصخ  ىي األدوات)الكمفة 

 .سباشخةالتخفيس تصبيقات الكمفة غيخ ، و دارةواختبار معاييخ اإلنتاج وقياس نتائج وقجرات واىتسامات اإل
(Himyari, 2017, 278) 

ن تع تحجيج سعخ البيع والخبح التي تخغب الػحجة االقترادية بعج ألمسشتج  السدتهجفة مرحمة تحجيج الكمفة-4
بتحكيقو مغ قبل السشتج السعشي سػف يتع حداب الكمفة السدتيجفة عغ شخيف شخح الخبح السدتيجف مغ 

وبترخف Talib,2018,598) ) سعخ البيع السدتيجف مع ضسان بقاء الخرائز التي يخغب بيا الدبػن 
 .الباحثةمغ 

تعج الكمفة  ولييا عغ شخيق شخح ىامر الخبح السدتيجف مغ سعخ البيع السدتيجف وعميإيتع التػصل و  
  .و الصخحأوتدسى ىحه الصخيقة بصخيقة الخرع  ،السدتيجفة مفخوضة عمى فخيق ترسيع وتصػيخ السشتج

  .مرحمة تحجيج الكمفة السدتهجفة -5
 بعاد(األ –التشافدية)السفههم  سبقيات.األ 2-2

 التشافدية   سبقياتمفههم األ-

لجعل السشتجات التي تقجميا الػحجة التشافدية مغ قبل العجيج مغ الباحثيغ عمى انيا قجرة  سبكياتألعخفت ا
 االسػاق في  مػحجةل داءألقيسة مغ السشتجات السشافدة ، وبالتالي فان السيدة التشافدية تسثل قمب ا أكثخلدبائشيا 
ن تكػن ىحه أمشافع  ومسيدات ججيجة بذخط  وعغ شخيق اضافة  (Sherif,Al-Imam,2019.83) التشافدية

مغ خالل وجػد خبخات  فزال عغ ادامتيا ،ومفيجة  لمدبػن بحيث  تكدبيا القبػل واالقبال عمييا ةالسيدة ميس
،فيي قجرة الػحجة عمى خمق مػاقف قػية  ( -Asadi,Muhammad,2021,115)  ALوميارات متسيدة. 

و قجرتيا عمى تذكيل ميدتيا التشافدية السحجدة والخاصة بيا الجفاع عغ مرالحيا مغ مشافدييا ، أتسكشيا مغ 
ومغ  ،فاعمية مغ غيخىا أكثخؼ سسة تدسح ليا في خجمة زبائشيا بذكل شافدييا ، أو أوذلظ لتسيد نفديا عغ م

وتتحجد تشافدية الػحجة   (  ، Al-Mutairi,2020,67الستفػق)  داءوتحقيق األ فزل لمدبائغثع خمق قيسة أ
ن ايا بعجن التشافدية لأويتزح  ،بسجػ قجرتيا عمى مػاجية التيجيجات والتحجيات ومػاجية تحجيات السشافدة

.) في الدػق  يتعمق بػضعيتيا :يتحجد مغ خالل كفاءات والسػارد التي تستمكيا الػحجة والثاني :ولن األاساسيأ
AlDaly,2019,40 ) 

السػارد الستاحة والسدتخجمة ػضيف لتاالسذ والقػاعج الدميسة  بشاء تعسل عمى الػحجات  االقترادية ف
وبسا يسكغ  الػحجة االقترادية مغ تحقيق الكيسة السزافة لسخخجاتيا  وتحقيق الفػز بالتسيد  ،فعالة ةبرػر 

والتفػق عمى مشافدييا  عغ شخيق تحفيد وحجات البحث والتصػيخ والتدػيق لمبحث عغ تحديغ ميدتيا التشافدية 
دائيا في الجاخل أشيا مغ تحديغ مكاناتيا التي تسكإوذلظ بجراسة  مياراتيا و  ،واالستفادة مسا ىػ متاح مغ فخص

لمػحجة  ةتقييع نقاط الزعف وعػامل القػ و في مشتجاتيا مقارنة مع مشتجات السشافديغ وتحميل الفخق وتذخيز 
والعسل عمى  التحديغ السدتسخ في   بيغ مشتجاتيا ومشتجات مشافديياوالعسل عمى تقميل الفخوقات االقترادية 
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وبسا يحقق انتاجية متسيدة في الدمع  السقجمة ويعدز مغ قػتيا وقجرتيا عمى  ساليب االنتاج وضسان السػاصفاتأ
صػيخ وتحديغ مشتجاتيا توبسا يداعج في ذا ماتفػق تمظ السشتجات إ مشتجاتيا مع السشتجات السشافدة مزاىات 

 لسحيصة. و انتاج مشتجات ججيجة ذات جػدة عالية واكتداب رضا  زبائشيا، وبالتالي التفاعل مع البيئة اأ
 التشافدية  سبقياتاألهسية أ -

لتكيف التفػق عمى السشافديغ يداعج قي تحقيق رضا ووالء الدبائغ لمػحجة كسا تداعج في الشسػ الدخيع وا -1
ق لمترسيع ائفزل الصخ أغ باالعتساد عمى االبجاع واتباع فزل مغ السشافديأمع التغيخات البيئية بذكل 

 Al-Watifi 2019,214. )واالنتاج والتدػيق وبالتالي التػسع في االسػاق واستغالل السديج مغ الفخص 

,et al ) 
لتحجيج الػحجات  اً لحا تعج معيار  ،ساسي لسػاجية تحجيات الدػق والػحجات السشاضخةتعج بسثابتة  سالح أ  -2

  Kotler, 2018, 156-157 )    الشاجحة مغ غيخىا. )
ن الشساذج القجيسة ليا اصبحت أججيجة لمسشافدة باستسخار شالسا  نيا تػجج نساذجأفي ىسيتيا أ تطيخ  -3

فتعسل عمى صياغة استخاتيجية تشافدية   ،معخوفة ومتاحة بذكل واسع وان السشافديغ عمى عمع تام بيا
) .ة لمػحجة وانبثاق استخاتيجية شامم االسبكية تتفاعل مع سائخ العػامل والستغيخات لجعع 

Khalaf,2019,215) 
 التشافدية سبقياتبعاد األأ -

ؼ نطام انتاجي لجعع مصالب القجرات االستخاتيجية التي يجب أن يستمكيا أ التشافدية ىي سبكياتاأل
االسػاق التي تخغب الػحجة االقترادية في التشافذ فييا عغ شخيق خمق وتصػيخ والحفاظ عمى ميدة تشافدية 

(Abd,AL-Husseini,2022,45 وقج ،)التشافدية والتي كان  سبكياتاتفق معطع الكتاب والباحثيغ حػل األ
  ,Hussain,Numan ,2021, 197-198))أىسيا مغ 
و مػارد ضائعة أع مشتج باقل نفقات يفانيا انتاج وتػز   الػحجة االقترادية الكمفة مغ وجية نطخ الكمفة بعج  -1

حسميا التي يت السالية لكمفة فتعشي اما بعج الكمفة مغ وجية نطخ الدبػن أ  ،ةيكمفػ   ميدة  قي  دسح بتحقيوبسا   
  يانتو ايزا ،لقاء شخاء واستخجام السشتج وص  

عمى تمب ة حاجات محجدة بجقة .وبيحا  ية تترل بالقابم   التي مسشتج كافة لخرائز السعالع و ىي الالجػدة  -2
 ةوجػدة السصابق-ا : جػدة الترس ع غ متخابص غ ىسي  عجي بتتجدج الجػدة فً 

 صبحتأ يو ترس سيا ، وىأ، حجع السشتجات  ج السشتجاتيخ مد  ي  القجرة عمى الزبط لتغ يلسخونة : ىا- 3
تتزسغ القجرة عمى تقجيع مجسػعة واسعة مغ السشتجات، مشتجات ججيجة وتعجيل اسمحة السشافدة، و  إحجػ

 السشتجات القائسة بدخعة واالستجابة الحتياجات الدبػن 
فـي تقميـل وقــت الػحجة الػقـت: تعـج سـخعة التدـميع مـغ الػسـائل السيسـة والسسيـدة وتعشـي امكانيـة  التدـميع / -4

ـجيع مشتجاتيــا وخــجماتيا فـي مــغ مػاجيــة مشافدــييا مــغ خــالل تقـ الػحجةمــة، وتدــتصيع تدــميع السشــتج والخج
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سـسعة جيـجة تدـسح ليـا  الػحجةوبـحلظ سـػف تكتدـب  ،قـل وقـت مسكـغ وفـي الػقـت السحـجد وبـجون تـأخيخأ
 ( AL-Mamouri,2020,362).بالفػز بجدء مغ الصمب السػجػد في الدػق 

 (Al-Atwi,2019,20االبجاع : شبيعة التغيخات التكشػلػجية الججيجة الالزمة لدج حاجة الدػق  ) -5

 .دور الكمفة السدتهجفة في  دعم ترسيم السشتج  2-3
لسعالجة عجد نطـام التكاليف التقميجؼ الحؼ لع يعج يتشاسب مع الستصمبات الججيجة  ضيخت الكمفة السدتيجفة

جية السشافدة الذجيجة لمحفاظ عمى الحرة الدػقية ، إذ إن نطام التكاليف التقميجؼ يخكد لمبيئة الرشاعية ومػا
مع  الترشيع فيػ يحجد التكاليف عمى أساس مجسػع  تكاليف  ،حمة اإلنتاج مغ دورة حياة السشتجعمى تكاليف مخ 

سعخ البيع، فإذا أريج تخفيس  إلىليو ىامر ربح معيغ لمػصػل إثع يزاف  ،والتدػيكية داريةالتكـاليف اإل
لة معالجة الزياع والتمف الحؼ يخافق اإلنتـاج، إمـا أد عمى مخحمة اإلنتاج  وباالخز مدالتكاليف فيتع التخكي

ن التخكيد مػجو عمى إيف ففاألمخ مختمف تساما فعشجما يتصمب األمخ تخفيس التكال ،فـي الكمفـة السدتيجفة
يزسغ جػدة السشتج وتمبية كبيخة مغ مجسل تكمفة السشتج ، و  ا تذكل ندبةألني ،مخحمة الترسيع و التصػيخ

تقشية اإلنتاج س التكاليف مثل الجػدة الذاممة و ويـدتخجم لحلظ عجة تقشيات لتخفي ،رغبات واحتياجات الدبػن 
 بالػقت السحجد وىشجسة الكيسة وغيخىا .

التخكيد عمى  بكية مخاحـل دورة حياة السشتج ، السدتيجفة ال تخكد عمى مخحمة إنتاجية فقط دون  كمفةالن إ
تخفيس جسيع تكاليف السشتج عبخ مخاحـل دورة حيـاة السشـتج ، فيي تشطخ  إلى التكاليف تيجف دارةإل أداة بل إنيا 
الدبػن مغ ناحية تمبية متصمباتو في ضل البيئـة التشافـدية  إلىقترادية معا فتشطخ الػحجة االو الدبػن  إلىبتػازن 

تحقيق أىجاف الػحجة االقترادية في تحقيق ربحية معقػلة ، فيي تقشية  إلىلـذجيجة وبشفذ الػقت تشطخ ا
-AL) الستسخار حياة الػحجات االقترادية وليذ لسجخد تخفيس التكاليف وخجمة الدبػن . 

Rakabe,2010,7-8) 
 بسيدة الكمفة بالسعمػمات التي  تترف  إمجاد الػحجة االقترادية  إلىإستخاتيجية تيجف  أداة عج نيا تأؼ إ
الكمفة  إلىخفس الكمفة التقجيخية لو حتى ترل والتي مغ شأنيا وبالتالي الدبػن  ،لدػق ا إلىلتػجييا 
 التكمفة .   إدارةمغ تقشيات  ، وذلظ باالعتساد عمى عجدالسدتيجفة

 التقشيات السدتخجمة لتظبيق الكمفة السدتهجفة  -
   :نجاح عسمية  تصبيق  الكمفة السدتيجفة في السذخوعات مشياالىشاك عجة تقشيات 

 الجهدة الذاممة  -1
وتكسغ  ،ساس التحديغ السدتسخ واالستجابة الحتياجات وتػقعات الدبػن أمػجية عمى  إداريةىي فمدفة 

يتسشاه  ما فزلأحديغ سسعة الػحجة بتحقيق وتقجيع تخفيس الكمف وت إلىىسيتيا في زيادة االنتاجية مسا يؤدؼ أ 
وتسكيغ العامميغ مغ الكيام  ،تػيات وزيادة الثقة بيغ العامميغالدبػن كحلظ تحديغ االتراالت بيغ كافة السد

سمحة السشافدة أىع أ لحا تعج ( (Ismail,Mohamed,2019,104 بذكل مدتسخ داءبعسمية مخاجعة وتقييع لأل
 .سباب الشجاح في بيئة الترشيع الحجيثةأو 
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 بالهقت السحجد تقشية اإلنتاج  -2
تحقيق اقرى االرباح مغ خالل القزاء عمى اليجر وتحديغ االنتاجية  إلىالتقشيات التي تيجف  إحجػتعج 

عشاصخ تقشية اإلنتاج بالػقت  بػصفو أحج ساس تحديغ تختيب السرشعأوتقػم عمى  ،نسػذج الدحبأوفق 
خط انتاجي يتكػن مغ السكائغ السدؤولة بالكامل عغ انتاج  إلىالتغييخ مغ التختيب التقميجؼ لمسرشع  والسحجد 

ؼ يجب عمى الػحجة االقترادية تحديغ وتختيب السدار السادؼ الحؼ أجة واحجة مغ السشتػج تام الرشع، وح
لظ تقدع يتخحه السشتج عشج تحخكو خالل عسميات الترشيع مشح استالم السػاد الخام حتى شحشو كسشتج تام ، وبح

ت الستذابية، وتكػن الشتيجة وجػد عجة خصػط لتجفق االنتاج، والتي تتع فييا كل الكبيخة مغ اآل السجسػعات
مسا يتيح  ،خخ في السرشعآ إلىمتصمبات االنتاج. وبحيث التتحخك وحجات االنتاج غيخ التامة مغ مكان 

 ( khamees ,  Al Baldawi(2019,4,.  الشياية إلىلمعامميغ تخكيد جيػدىع عمى السشتج مغ البجاية 
 هشجسة القيسة -3

حل السذكالت  أداة ىي و  ،داءتدعى لتحقيق افزل تػازن وضيفي بيغ الكمفة والسػثػقية واأل إداريةتقشية  يى
يع في تعديد قيسة السشتج نيا تدإذ إق الػضيفة السصمػبة ، فيي تسثل التػازن بيغ الكمفة والجػدة مغ اجل تحقي

جل أيات قبل واثشاء تشفيح السشتج مغ فزال عغ استعسالو لتحديغ العسم ،وتخفيس الكمفة وتمبية متصمبات الدبػن 
  (  Al –mousau,2020,431) Al –mousau ,  ةتقميل تأخيخ الػقت والكمفة  وزيادة الكيس

 التحميل السفكك-4
ج الػحجة االقترادية تصػيخ وتحديغ  مشت إلىتمظ العسمية التي تدعى  ونأالتحميل السفكظ عمى  إلىيشطخ 

ق  السدتخجمة  لتفكيظ السشتػج وىي ) تفكيظ ائو بالسقارنة مع مشتجات افزل مغ خالل الصخ توتخفيس كمف
التفكيظ الداكغ(  تفكيظ السرفػفة ،تفكيظ العسمية، تفكيظ الكمفة ،تفكيظ السػاد ، الحخكية،

(ALzamele2019,182-183 وبحلظ فان تحميل السفكظ يعتسج عمى شخيقة التحميل السقارن بيغ مشتج الػحجة )
و أو السكػنات أو السشتجات أو تفكيظ الشطع أتحميل ويتع مغ خالليا  ،وبيغ السشتجات السشافدةاالقترادية 

 .جل تحديغ الكيسة السزافة لسشتجات الػحجة االقتراديةأالكمف والعسل عمى تقييسيا مغ 
 ثر الكمفة السدتهجفة في دعم ترسيم وتظهير السشتج أ -

 : تخفيض الكمفة-1
يطيخ أثخ تصبيق تقشية الكمفة السدتيجفة مغ خالل تصػيخ السشتج وفق الترسيع السقتخح مغ قبل فخيق 
العسل، وتقجيخ الكمفة الستػقع تحسيميا  عشج إنتاج السشتج ، حيث تعسل تقشية  الكمفة السدتيجفة عمى تحقيق 

ات الػحجة  االقترادية ومعخفة كمف  السشافديغ باستخجام التحميل يس  الكمفة مغ خالل دراسة  إمكانتخف
مف  التصػيخ والػقػف عمى نقاط حيث تعسل الػحجة عمى تحميل كمف السشتج السشافذ وك ،السفكظ لمكمف

ساليب التي تعسل ق و األائومػاشغ  تخفيس الكمفة مغ خالل معخفة اساليب االنتاج غيخ السصبقة وابتكار الصخ 
تخفيس الكمف برػرة مػازية مع و الػحجة عمى تخفيس استيالك الصاقة مغ خالل االستخجام الخشيج لسػارد  

  ،لعج الجػدة مغ السسيدات التي تؤخح عشج ترسيع السشتج كمف عجم الجػدةمدتػػ الجػدة الحؼ بجوره يقمل مغ 

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22Shaker%20Abd%20-%20Alkareem%20Al%20Baldawi%22
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لحؼ حيث تعسل الكمفة السدتيجفة عمى التصػيخ الجائع لجسيع مخاحل انتاج السشتج وتحجيجا مخحمة الترسيع  ا
ديغ  تحجد فييا السػاصفات والخرائز  السصمػبة مع  التحتو  ،كبخ مغ الكمفيتحسل  بيا السشتج  الجدء األ

الغخض مغ استخجام  الكمفة السدتيجفة ىػ التكيف مع و الجائع ولجسيع مخاحل االنتاج ىحا ماتحققو ىشجسة الكيسة, 
سعار أوتقجيع خجمات ذات جػدة عالية وب عمييا ضيػر مشتجات بالحالة التشافدية التي تػاجو الػحجة مسا يتخت

ى الػحجة االقترادية  الكيام باعادة عسميات البحث جل السشافدة والبقاء في الدػق فيتػجب عمأمشخفزة مغ 
 ومعخفة احتياجات الدػق والتصػيخ ومجػ  استجابة الدبائغ لمسشتػج لزسان تدػيق السشتج بالػقت السحجد. 

 
 الرقابة عمى التكاليف -2

لمكمفة التي تدتخجم معمػمات الكمفة  اإلستخاتيجية دارةاإلعج احج تقشيات  تالكمفة السدتيجفة  تقشية  أن
الكمفة فتقشية  .دورة حياة السشتج كمفالستػقعة أو السقجرة أثشاء مخاحل ترسيع السشتج والعسميات لتخفيس 

لتخكيدىا مشح البجاية ومغ السخاحل االولى لترسيع السشتج عمى سيخ لمخقابة والتخصيط الذامل  أداة عج تالسدتيجفة 
رشيع السشتج وتحجيج مشاشق ىجر الكمف وقت حجوثيا والعسل عمى تخصييا وتالفييا عشج الكمف خالل مخاحل ت

 حجوثيا بسقارنة الكمف السػضػعة لمسشتج عشج الترسيع وكمف مخاحل ترشيع السشتج .  
حدب السخاحل التي يسخ بيا السشتج خالل دورة حياتو بعجة أقدام  إلىتقديع الكمفة السدتيجفة   تع  لحا
لػقػف عمى الشقاط الػحجة االقترادية مغ الخقابة عمى الكمفة وسيخ العسمية االنتاجية لتتسكغ مغ ا إدارةلتتسكغ 

ع مغ مذخوع آلخخ ن تزعف سيخ العسمية االنتاجية وتديج مغ كمفتيا ، ويختمف ذلظ التقديأالتي مغ شأنيا 
 كمفةالجراسات ال إحجػولقج قدست حدب الحاجة واألىسية لحلظ التقديع، بوذلظ  ،آخخإلى وأيزًا مغ مشتج 

 ( Rajkhan,2002,26)تي:يأساس  مجار دورة حياة السشتج كسا أالسدتيجفة عمى 
o  مدتيجفة لمتخصيط  كمف  -مدتيجفة لمبحػث والتصػيخ كمف  :(مدتيجفة لسا قبل مخحمة اإلنتاج مثل كمف

 والترسيع(.
o مدتيجفة لمترشيع(. كمف ،مدتيجفة لمذخاء كمف) :مدتيجفة لسخحمة اإلنتاج مثل كمف 
o مدتيجفة لمبيع والتػزيع(. كمف .مدتيجفة لمتخديغ كمف) :مدتيجفة لسا بعج مخحمة اإلنتاج مثل كمف  
o السدتيجفة  كمف، لالسدتيجفة لمتذغيل والتخكيب والتػصي كمف مدتيجفة لسا بعج مخحمة البيع كـ) كمف

 السدتيجفة إلعادة التجويخ(. كمف انة ،لمري
 العسميالجانب  -3

كيمػ متخ شسال محافطة نيشػػ  25يقع معسل عمى بعج و  1823التػسع عام  بادوشسسشت اتأسذ معسل 
ن جسيع معامل أعمسا  كيمػ متخ، 3.5كيمػ متخ وعغ الشيخ حػالي  3 ية حسيجات وعغ ناحية بادوش حػاليناح

ؼ أ ،ن الساضيات القخ يوثسانيشات يات وسبعيشيخالل خسديش اي العخاق )قصاع حكػمي( تع انذاؤىاالسسشت ف
  .قبل التذخيعات البيئة الشافحة 
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فسغ  ،و نػع السشتػجأو الصاقة االنتاجية أف مغ حيث شخيقة االنتاج الستبعة ن معامل االسسشت تختمإ
سعسل عيشة البحث يختز الساسيتان ىسا الصخيقة الجافة والصخيقة الخشبة .و أحيث شخيقة االنتاج ىشاك شخيقتان 

 .عة  االسسشت البػرالنجؼ االعتيادؼبرشا
 ن السعامل التي تشتج ماإحيث  ،ويعج معسل اسسشت بادوش التػسع مغ السعامل ذات االنتاجية الستػسصة

 5000في حيغ تمظ التي يفػق انتاجيا  ،معامل ذات انتاجية مشخفزة تعجشغ باليػم كحج اقرى 500مقجاره 
غمب أ نيا معامل ذات انتاجية متػسصة و أعمى معامل ذات انتاجية عالية وما بيغ ذلظ ترشف  تعجشغ باليػم 

وتع االعتساد عمى السعمػمات السأخػذة مغ سجالت  .مغ السعامل ذات االنتاجية الستػسصة جمعامل العخاق تع
اقة الترسيسية  والسبيعات الصاقة االنتاجية والفعمية  والص ( يبيغ 1والججول ) 2021السعسل لذيخ نيدان لدشة 

 / يػملمسذخوع
 طن / يهم لمسذروعالسخظظة والظاقة االنتاجية الفعمية ججول الظاقة (:1ججول )

ا
لسرجر

مغ  :
عجاد إ 

الباحثة 
باالعتس

 اد عمى معمػمات مغ ادارتي التخصيط واالنتاج 
 

ن عجد العامميغ  الكمي في السعسل )العامميغ الجائسيغ والسػقتيغ في السخاكد االنتاجية والخجمية( كسا أ
 (2كسا ىػ مػضح في الججول ) عامالً  526 يبمغ 

 العاممين (:عجد2ججول )
 ساليجاال السؤقتيغ العسال الجائسييغ التػسع السعسل

 
430 96 526 

 دارتي السالية والسػارد البذخية.الباحثة باالعتساد عمى معمػمات  إعجاد مغ إ : السرجر
 
فزل مغ تمظ صػيخ مشتجاتو القائسة بحيث تكػن أن  معسل االسسشت  يعتسج في نجاحو عمى  قجرتو في تإ

دبػن مجخل االنتاج السػجو ، فال إشارالسشتجات التي يقجميا السشافدػن وبسا يثيخ عػامل الجحب لجػ الدبائغ في 
فزل بيغ ، وبذكل أشباعيا بل يصمب السديج مغ التصػر ويتػقع مشتجات محدشةاليقف عشج حاجة معيشة يسكغ إ

مغ الرشاعات مغ خالل البحث والتصػيخ في العجيج  عطع التصػرات الحجيثةويسكغ تحقيق م الحيغ واآلخخ،
الستػقع  داءفزال عغ تحديغ األ ،وعسمية التصػيخ ىحه ستديع في نسػ السبيعات وتحديغ العائج عمى االستثسار

لمسشتج الحؼ سيتع تصػيخه واحتسال اتداع الحرة الدػقية التي تترف مشتجاتو  بسؤشخات نػعية ، فيشاك عالقة 

الصاقة السخصصة  
 /شغ

 االنتاجية الصاقة
 الفعمية/شغ

ندبة السبيعات 
 االنتاج إلى

 احتياجات الدػق 

   2400 2000 االجسالي 

 %100 %100 2000  االسسشت السكيذ 

 االسسشت الفل 
 

400 80% 80% 
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ات االىتسام بسػضػع مخ الحؼ يدتمدم مغ الػحج، األتياجات الدػق وتصػيخ السشتج الحؼ تدػق فيووثيقة بيغ اح
شتج يتسخكد حػل اجخاء فزال عغ تصػيخ مشتج قائع فتصػيخ الس ،بجاع السشتج والحؼ يتزسغ تقجيع مشتج ججيجإ

ة لمسشتج الدابق  أو تقجيع افة خرائز ججيجضالتحديشات إو التعجيالت إما بتحديغ جػدة السشتج الدابق أو إ
ضافة وضائف وخرائز لمسشتج وتقجيسو كسشتج ججيج تمبي حاجات ورغبات السشتج بخرائز أضافية أو  إ

 الدبائغ باستسخار .
 

)الحجر السقرنص (  بتظهير مشتجه القائم )االسسشت الفل( وذلك  راد ترشيع مشتج ججيجفالسعسل اذا ما أ -
 تي : بعض السكهنات اليه البج من اآل فةباضا

سعار دراسة ميجانية لمدػق لمتعخف عمى أتحجيج سعخ بيع السشتج )محل البحث ( قامت الباحثة بإجخاء  
ن أ إلىالسشتج مغ السعامل السشافدة وباالعتساد عمى اسمػب االستبيان والسقابالت الذخرية تػصمت الجراسة 

سخبع الػاحج وعشج ديشار لمستخ ال 21000-ديشار  8000غ السعسل تخاوح بيغ سعخ البيع لمسشتج )محل البحث( م
ولية السدتخجمة  االستفدار  عغ أسباب تفاوت االسعار تبيغ أن  سبب االختالف ىػ أوال : جػدة السػاد األ

 ثانيا: بدبب السشذأ ) الشقل وتحسيل(.    
لدبائغ الستػقعيغ ن تجحب االسشتج  التي يسكغ ألدػقية لجػدة فدعخ البيع السدتيجف مغ خالل الجراسة ا

  ًا.مدتيجف اً وبسا يحقق ربح 8000قل مغ عار السشافديغ فان التكمفة تكػن أسوايزا مغ خالل أ
 عمى  دراسة الدػق واحتياجاتو ورغبات الدبػن  تداب ندبة الخبح السخغػب بو بشاءثع يتع اح

 .%10ندبة الخبح السخغػب =   
 (%10×   8000) -8000جفة =  التكمفة السدتي

                   =8000   -  800     =7200 
 احتداب تكمفة الظن من االسسشت الفل  -
 السهاد  -1

الجاخمة في عسمية  وذلظ باحتداب تكاليف العشاصخ)السػاد( ،يتع احتداب تكمفة االسسشت مغ السػاد
 .صشاعة )االسسشت( 

 السهاد الجاخمة في صشاعة االسسشت الفل وحدب مهاصفات االيزوتكمفة الظن الهاحج من  (:3ججول )

وحجة  التفاصيل
 القياس

الكسية 
 السظمهبة

الدعر/ال
 ف ديشار

التكمفة/الف 
 ديشار

 26 20 1.3 شغ حجخ 

 7.04 16 0.44 شغ شيغ 

 2.256 56.4 0.04 شغ جبذ

 20800 160 130 لتخ  260نفط اسػد 
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 معمػمات قدسي التكمفة والخقابةعجاد الباحثة باالعتساد عمى مغ إ  :السرجر
 جهراأل -2

 (4كسا يطيخه الججول ) مػزعة 2068163708 2021لذيخ نيدان  جػر (جػر )الخواتب واألاألبمغت 
 جهرالرواتب واأل( :  4ججول )

 1183176000 رواتب الجاخميغ بالعسمية االنتاجية مباشخة )االجػر السباشخة (

   884987708 جػر غيخ مباشخة (أ) خخػ قدام الخجمية األرواتب العامميغ باأل
 2068163708 السجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػع 

 عجاد الباحثة  باالعتساد عمى سجالت الخواتب. مغ إ  :السرجر 
 ( 5كسا يطيخه الججول ) الخجمية  قدام األ وقج تع تػزيع الخواتب  والتكاليف عمى 

 (: الرواتب والتكاليف لالقدام الخجمية5ججول )
اسم 
 الحداب

الديظرة  محظة الشساذج
 السركزية

 محظة الساء الريانة
محظة 
 الكهرباء

 الشقل والكراج
مجسهع خجمات 

 اإلنتاج
 االجسالي داريةاإل التدهيقية

 884987708 232000340 72650880 580336488 74800994 86941940 73497502 99782098 113483880 131830074 رواتب 

نقل وايفاد 
 واتراالت 

                200000 200000 

مرخوفات 
خجمية 
 متشػعة 

                20023004 20023004 

 905210712 252223344 72650880 580336488 74800994 86941940 73497502 99782098 113483880 131830074  اجسالي 

 عجاد الباحثة  باالعتساد عمى معمػمات قدسي التكاليف والحدابات  مغ إ  :السرجر
 

 6060 300 20.2 كيذ اكياس ىػائية 

 9300 60 155 كيمػ واط كيخباء 

 1625 25 65 غخام كخات فػالذية شػاحيغ السػاد 

 2125 25 85 غخام كخات فػالذية شػاحيغ سسشت 

 1787.5 27.5 65 غخام الصابػق الفػالذؼ مبخدات الكميشكخ 

 467.5 27.5 17 غخام الصابػق الفػالذؼ بصانات شػاحيغ 

 357.5 27.5 13 غخام شابػق الفػالذؼ بصانات شػاحيغ سسشت 

 1168.75 27.5 42.5 غخام الصابػق الشارؼ السغشيدي

 10714.463 252.105 42.5 غخام الصابػق الشارؼ االلػدوميشي 

مجسػع تكمفة السػاد السباشخة لمصغ 
    الػاحج 

54441.009 
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قدام الخجمية االنتاجية عسال )الجائسيغ والسؤقتيغ( في األالخواتب الذيخية لم (5يتزسغ الججول )
 مػزعة عمى السخاكد الخجمية السدتفادة مغ خجماتيا .  خخػ األ داريةوكمف الخجمات اإل  داريةوالتدػيكية  واإل

 تفاصيل  الكمفة الكمية لمظن الهاحج -3

ونريب  داريةجسالي الكمفة لسخاكد خجمات االنتاج والسخاكد التدػيكية واإل( لبيان  إ6يػضح الججول )
 الصغ الػاحج مغ تمظ الكمف .

 
 
  دارية( : اجسالي التكمفة لسراكز خجمات االنتاج والسراكز التدهيقية واإل6) ججول

  الصغ نريب التكمفة الكمية البيان
 8060.229 580336488 اإلنتاجيةالتكاليف  

 1009.04 72650880 التكاليف التدػيكية

 3503.102 252223344 داريةالتكاليف اإل

 االعتساد عمى معمػمات مغ قدع الحدابات ب مغ اعجاد الباحثة  :السرجر
 

 اً يػم 30كمف يػمية وذلظ بقدستيا عمى  إلىتع تحػيل جسيع الكمف الذيخية 
 شغ / يػم  2400(/  داريةتع استخخاج نريب الصغ الػاحج مغ الكمف)االنتاجية، التدػيكية، اإل

 (: الكمفة الكمية لمظن الهاحج7ججول )
 54441 السهاد 

 16433 االجهر 

 8060.2 غير السباشرة التكاليف  االنتاجية 

 1009 التكاليف التدهيقية 

 3503.1  داريةالتكاليف اإل

 83446.3 تكمفة طن االسسشت  

 االعتساد عمى السعمػمات مغ قدسي التكمفة والخقابة  :السرجر
 
 
 
 
 

 %وكسا مبيغ ادناه11.6فيكػن ندبة الخبح 
الدسشت الفل  تكمفة

 )السبيعات(
83446.3 

 97000 سعخ البيع

 13553.67 صافي الخبح

 11.6% ندبة الخبح لمصغ الػاحج
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 تكمفة الخرسانة -
وتكػن بشدب معيشة في الخمصة وقج  ،حزبساس مغ االسسشت والخمل والأتتكػن الخمصة الخخسانية بذكل 

 لفكمفة الدسشت التتكػن لية االستخجام آب الحاجة وتبعا لمطخوف السحيصة بحدبتختمف ىحه الشدب وتتغيخ 
ن الحجخ باعتبار أ تكمفة الصغ بيغ كسيات الدسشت الفل وكسيات الحجخ السقخنز تقدع حيث  و،نفد مسعسلل

 (2ججول ) في وكسا السقخنز مشتج ججيج مغ ضسغ الخط االنتاجي لمدسشت الفل 
   

  
 (: حرة الدسشت الفل الجاخل في الحجر السقرنص من التكاليف السذتركة    8ججول )

 كمفة الظن السشتج
ندبة التكمفة 
 نريب السشتج لمكسية السشتجة

 16689.26 0.2 83446.3 االحجخ السقخنز 

 66757.04 0.8 83446.3 االسسشت الفل  

 مغ اعجاد الباحثة :السرجر
%مسا يعشي  20د االششان السباعة شغ لمدسشت الفل وعج 400ن عجد االششان السشتجة لميػم الػاحج إذ إ

% واذا ما تع استخجامو لسشتج ججيج كـ) الحجخ السقخنز (مػضػع البحث سيتع تقميل 20يقجر  اً ن ىشاك مخدونأ
السخدون بالشدبة لالسسشت الفل .وعميو يتع احتداب نريب  كل مغ االسسشت الفل واالسسشت الجاخل في انتاج 

 تي :عمى الشحػ اآلكمف السذتخكة عشج نقصة االنفرال السشتج الججيج مغ ال
 عجد االششان ) الكسية ( / الكسية الكمية ×كمفة الصغ مغ  االسسشت  سقخنز =لحجخ الا

  83446.3 ×80  / 400 =16689.26   
 السسشت الفل مغ الكمف السذتخكة نريب ا

83446.3   ×320  / 400  =66757.04 
 (8ما تكمفة الخخسانة التي يحتاجيا الحجخ السقخنز فيسكغ احتدابيا  وفق  الججول )أ

 (:  تكمفة مكهنات خرسانة الحجر السقرنص9جول )ج   
 الكمفة بالجيشار الكثافة الكسية السصمػبة /كغع الدعخ وحجة الكياس التفاصيل

 2436.633 1000 146 16689.26 شغ سسشت )الفل(

 14.622 1550 1511 15000 متخ مكعب رمل

 2833.33333 1500 425 10000 متخ مكعب بحز

 34144.914 السجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػع

 السرجر االعتساد عمى قدسي االنتاج والبحث والتصػيخ 
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ن الكثافة لكل مغ الخمل والبحز تداوؼ إ ، إذساس الكثافةأالبحز عمى كمفة الخمل و وقج تع احتداب 
 الججول اعاله  مذار في عمى التػالي وكسا  1500، 1550

15000 ÷1550=   9.677    
 ديشار لمستخ السكعب     14622.58065= 1511الكسية السصمػبة× 9.677

 ع احتداب البحز ت يانفد الصخيقةوب
10000÷1500 =6.667 
 ديشار 2833.333= 425×  6.667

  اً ديشار  34144.914   = وعميو يكػن مجسػع الكمفة الكمية لمخخسانة
 ةكػن مجروستن أنسا يجب إو  ،و عذػائياأيكػن اعتباشيا  الالسزافات لمخمصة الخخسانية بحيث وتزاف 

  :قبل االضافة مشياويجب مخاعات عجة شخوط  ،محدػبة بذكل دقيق ججاو حدب ندب معيشة ببجقة و 
 ن ال تؤثخ تأثيخا ضارا عمى الخخسانة او حجيج التدميح. أ 

 ن تتشاسب الفػائج الشاتجة مغ استخجام االضافات مع الديادة في التكاليف أ 

 الخخسانة السدمحة  إلىساسيا مغ الكمػريجات بتاتا أو االضافات التي أضافة كمػريج الكالديػم إجم ع
اليػاء ، تخفيس الساء )كإضافات  أخخػ مع اضافات ا معادن مجفػنة .يو الخخسانة التي فيأ

لتمػيغ ،السسشت بفعل الساء او انجخاف أكل آسقاومة ت،لالخخسانة إلى مشع نفاذ الساء ،السحبػس 
 (.متشػعة  أخخػ اضافات و الخخسانة 

 ونعشي بالسقخنز   اً مقخنر اً ضافة مػاد اليو ليربح حجخ لتصػيخ السشتج االسسشت الفل يتع إو 
ىحه الرفة مغ شخيقة رصف ىحه االحجار حيث يكػن ىشاك تعذيق بيشيا  وتأتيستذابظ ال ستجاخل اوال

يتكػن مغ  السكػنات خخسانية  ةاو خمص كأؼ حجخ الحجخ السقخنز و  ،يكدبيا القػة والتساسظ والتخاص
والخمل والبحز وماء الخمط وبجأت صشاعتو في العرخ الحجيث  باإلسسشتاالساسية لمخمصة والتي تتسثل  

 .لديػلة ترشيعو ورصفو 
صفة معيشة لمحجخ تسشحو صفة التسيد  إلضفاءالخمصة الخخسانية  إلى ةبػليسخييتع اضافة مػاد حيث 

 :والسشافدة مشيا
 الخمظة الخرسانية  إلى(: السهاد البهليسرية السزافة 11ججول)  

 مسيزاتها السادة
تعسل كسادة ممجنة ومؤخخة لمترمب وذلظ إلعصاء مكػنات الخمصة والػقت  ةىي مادة بػليسخي (  Aالسادة ) 

الكافي  لالندالق عمى بعزيا والتخاصف والتخاص فيسا بيشيا إلكداب الػجو صفة الشعػمة 
 والمسعان 

ايزا وتعسل عمى اعصاء الخمصة صفة السخونة والمجونة وايزا التقميل مغ  ةىي مادة بػليسخي (  Bالسادة )  
 ابعج حج والحؼ يكاد ال يحكخ  إلىنفاذية الحجخ 
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ىي مادة كيسياوية صمبة تعسل عمى اعصاء الدصح الخونق الدجاجي وتزاف اثشاء خمط  (  Cالسادة ) 
(وتشدلق وتتخاص مع  µ50بحجود )السػاد قبل اضافة الساء وتكػن بجقائق صغيخة ججا قصخىا 

 جديئات وذرات الدصح .
ىي صبغات لمخمصات الخخسانية تعسل مغ خالليا عمى تمػيغ الحجخ بالػان مختمفة  (    Dالسادة ) 

 وتذكيالت مختمفة وىي عبارة عغ اكاسيج الحجيج 
 يغ لمحجخ السقخنز (، مخكد ابحاث البػليسخ )معسل مخايا د  2020مثشى عبج الحدغ محسػد ،  :السرجر

 ( يبيغ كيفية احتداب تكمفة  الحجخ السقخنز 11والججول )
      

 (: تكمفة مكهنات الحجر السقرنص 11ججول )

 التفاصيل
 الكسية السدتخجمة

 كغم /طن  

 السػاد السزافة

  

 كمفة السػاد
كمفة السػاد 
 السدتخجمة

 74,500 3725 20 كغع A السادة 

 29,800 7450 4 كغع B السادة 

 1,500 500 3 كغع C السادة 

 3,400 340 10 كغع D السادة 

  

    

109200 

 تكمفة الخخسانة
  

 
34144.914 

 143344.914    كمفة الصغ

 5482.56    كمفة الستخ السخبع

 باالعتساد عمى الخبخاء وميشجسي االنتاج في مخكد ابحاث البػليسخ :السرجر
ليتع مقارنة الكمفة لمستخ السخبع الػاحج مع سعخ الستخ السخبع   ،كمف متخ مخبع إلىالصغ   وتع تحػيل كمفة

 2.832وذلظ بزخبو في  ،متخ مكعب إلىلحا تع تحػيل الصغ ، في الدػق )حيث يتع بيع السشتج بالستخ السخبع(
2.832× 143344.914= 405952.796448 

( ثع بعجىا 405952.796448متخ بأخح الجحر التكعيبي لمكمفة  ) إلىومغ ثع  تحػيل الستخ السكعب 
 . 5482.56كمفة  متخ مخبع  إلىتحػيمو  

 حدب قدسي التخصيط واالنتاج واليشجسة  لمذيخ كاالتي :بو  خخػ الكمف األ
 البيان                                             كمف شهرية         نريب الستر السربع 

 1180.232          8587324.676االجػر السباشخة                                

 537.2083           2636923.8                                  أخخػ مراريف 



  .......... TCدور تقنية الكلفة المستهدفة        .            
 

 الجبىري     

 416 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xالرافديه )تنمية 

  .pp(418-358، ص. ) 2422Juneحزيران ،  .No(134، ع ) Vol(41مج )

 (إدارية)انجثارات +م. خجمية +تدػيكية و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1717.44         11224248.476                        السجســــــــػع             
 

 فتبمغ  الكمفة االجسالية لمحجخ السقخنز كاآلتي: 
        5482.56كمفة الستخ السخبع  مغ السػاد                    
 1717.44  تكاليف اضافية                                 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــ  ـ

 كمفة الستخ السخبع مغ الحجخ السقخنز    7200                             السجسػع      
% 20عشج استخجام االسسشت الفل لمحجخ السقخنز سػف نقمل تكمفة السخدون االسسشت الفل  بشدبة 

 % .10وزيادة االرباح لمسشتج الججيج ندبة 
  االستشتاجات والسقترحات  - 4
 االستشتاجات -

  :عجة استشتاجات إلىتػصل البحث 
الكمفة تدتخجم السبادغ والتقشيات العمسية لتحجيج وتحديغ  إدارةتقشيات  إحجػن الكمفة السدتيجفة ىي إ -1

  وتخفيس الكمفة مغ بجاية مخحمة التخصيط والترسيع والتصػيخ لمسشتج. 

 اآلتي :بػن والسعسل وعمى الشحػ ق فائجة لكل مغ الد استخجام تقشية الكمفة السدتيجفة تحق  -2

 من وجهة نظر الزبهن تعسل عمى 
 . أخخػ قل مغ الكمفة الكمية لمسشتجات في معامل السشتجة في السعسل عيشة البحث  أ تكػن الكمفة الكمية-1
والتي تؤثخ السحافطة  إلىكمفة نقل  الحجخ السقخنز مغ مشاشق انتاجيا ) خارج السحافطة ( لمدبػن  ػفخت -2

  .عمى سعخ البيع
، يػفخ الػقت ايزا الستصاعتو استالم السشتج فػرا. بالشدبة لمػحجات التي تحتاج ليحا السشتج خاصة -3

السشاسبيغ وبالحجع السحافطة في شػر البشاء والتعسيخ والتصػيخ والجسالية سيتع تػفيخ السشتج بالكمفة والػقت و 
 . والمػن السخاد

 عمى  ما من وجهة نظر السعسل تعسلأ
 .تقميل كمفة السخدون مغ االسسشت الفل  باالستفادة مشو في ترشيع مشتج ججيج -1

مذتخكة ستتػزع عمى السشتجيغ  بالشدبة لمسعسل  وبالتالي الرشاعية(  )االنتاجية، الكمفن أ إلىاضافة  -2
 .سيتع تخفيس الكمفة عمى السشتجيغ

 السقترحات-
 ىسيا أ  مقتخحاتعجة  إلىالبحث  قجم

الخصػط االنتاجية الحالية لالستفادة مغ مخدون الدسشت الفل  إلىضافة خط انتاجي ججيج اضافة إ -1
 التشافدية . سبكياتلترسيع مشتج ججيج لدج حاجة الدػق السحمية وتحقيق األ
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حيث محتػيات التقاريخ وانػاعيا مغ  داريةساليب التقخيخ عغ معمػمات السحاسبة اإلاالىتسام بتصػيخ أ -2
رجية الفعمية والتشبؤية عخضيا مع ضخورة شسػل التقاريخ عمى معمػمات البيئتيغ الجاخمية والخاساليب وأ

 التشافدية . سبكياتن تمظ التقاريخ مرجر اساسي لمسعمػمات الالزمة لتحقيق األباعتبار أ
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