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ABSTRACT 
The aim of this research is how far does the contribution of the Target cost 
to the used cost as one of the modern styles to reduce the cost and the price 

                                                            

  قسم المحاسبة/كلية االدارة واالقتصاد /الموصل  جامعة /مدرس مساعد ∗
  26/10/2010تاريخ بمقبول للنشر 

  المستخلص
يهدف البحث إلى مدى مساهمة مدخل التكلفة المستهدفة كأحـد أالسـاليب الحديثـة فـي مجـال       

ديـة فـي الموصـل حيـث تحـدد الكلـف خفض الكلف في ترشيد قرارات التسعير في معمل األلبـسة الوال

ــا ألســعار البيــع التــي يقبلهــا الــسوق ونظــرا لحيويــة هــذا القطــاع الــصناعي مــن حيــث  ًبموجبــه وفق
ارتباطه بالتطور التقني وشدة المنافسة ولتحقيق هدف البحث فقد تـم تقـسيمه إلـى ثـالث محـاور إذ 

 بينمــا تنــاول المحــور الثــاني خــصص المحــور األول لنــشأة التكلفــة المــستهدفة ومفهومهــا وهــدفها

التسعير وفق التكلفة المستهدفة في حين تناول المحور الثالث تطبيق التكلفة المستهدفة في معمـل 

األلبسة الوالدية في الموصل اذ اثبت التطبيق العملـي علـى المنتجـات عينـة البحـث انـه تـم التوصـل 

 بــين االســعار المعتمــدة مــن قبــل الــى اجــراءت فــي تخفــيض الكلــف للمنتجــات ومــن خــالل المقارنــة

المعمـــل واالســـعار وفقـــا ألســـلوب التكلفـــة المـــستهدفة ظهـــر ان اســـلوب التكلفـــة المـــستهدفة افـــضل 

بالنسبة للمعمل والمستهلك الن االسعار اقل من االسعار التي تم اعتمادها من قبل المعمل وبالتالي  

ربـاح التــي تحققـت فــي ضـوء تكــاليف فـان االربـاح المتحققــة مـن بيــع المنتجـات تكــون اعلـى مــن اال

  . المنتجات السابقة
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as well as to reduce the decisions of prices applied in Mosul factory of 
childish clothes. 
Which the cost determined according to selling prices accepted by market 
as the activity of this industrial sector which connected with technical 
development and the intensive of the competitions , as we want to achieve 
the aim of this research we should divide it into three axis's , the first axis 
specialized to target cost , concepts and its goals while the second dialed 
with used target cost in price decisions in Mosul factory of childish clothes 
and the third dialed with applicate the scientific applications to the 
production  related with this research and we reached the procedures and 
its prices carried out by the factory according to the used target cost 
which appeared that this is a better for the factory and costumer because 
the prices are less than that applicated in the factory so the achieved 
benefits from selling the products are higher than that achieved by 
previous products costs .     

  
  

  المقدمة 
لوجيـــا الـــصناعية ولقـــد شـــهدت بيئـــة الـــصناعة فـــي العقـــدين األخيـــرين تطـــورات كبيـــرة فـــي التكن      

  ادت المعلومات وانتقالها بسرعة من مكان ألخر إضافة إلى ازدياد حدة المنافـسة  العالميـةاوتكنولوجي

 تتبنى أنظمة إنتـاج حديثـة  تـتمكن مـن تحقيـق الميـزة النغوط على المنشات الصناعية  الضالى زيادة

ــاد االهتمــام بنوعيــة المنتجــات وتخفــيض التكــاليف إلــى حــدودها  ــذي أدى إلــى ازدي التنافــسية األمــر ال

لكي تتمكن من تحقيق المنافـسة مـن حيـث النوعيـة والـسعر هـذه التغيـرات خلقـت مفـاهيم جديـدة .الدنيا

 علــى كيفيــة اتخــاذ القــرارات وخاصــة التــي تتعلــق تأثــرنظم المعلومــات اإلداريــة والمحاســبية بــقــة متعل

بتسعير المنتجات لذلك كان استحداث مدخل التكلفة المستهدفة كأحد أسـاليب المحاسـبة اإلداريـة التـي 

  .ت اإلدارةرة على الوفاء باحتياجايمكن استخدامها في تحقيق الميزة التنافسية للمنشات وتكون قاد

  

  مشكلة البحث
ـــة والمحليـــة        ـــسة شـــديدة للمنتجـــات األجنبي ـــي الموصـــل مناف ـــة ف ـــل األلبـــسة الوالدي يواجـــه معم

نتجهــا وهــذا يعكــس أثــره علــى قــرارات يواســتخدامه أســاليب تقليديــة فــي قيــاس وتــسعير المنتجــات التــي 

 تــسعير أســاليب نطلــب البحــث عــتبناهــا ومــن اجــل البقــاء واالســتمرار فــي المنافــسة يتيالتــسعير التــي 

  .  التسعيرالحديثةحديثة من خالل استخدام مدخل التكلفة المستهدفة كاحد انظمة
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  ھدف البحث
يهدف البحث الى توضيح ماهية التكلفة المـستهدفة مـن حيـث النـشأة والتعريـف والهـدف وكـذلك       

  .ل األلبسة الوالدية في الموصلالتسعير وفق مدخل التكلفة المستهدفة وتطبيق هذا المدخل على معم

  فرضية البحث
يقوم البحث على فرضية مفادها ان استخدام مدخل التكلفة المستهدفة في معمل األلبسة الوالديـة      

  .حدود الدنياالفي الموصل يساهم في ترشيد قرارات التسعير وخفض التكاليف إلى 

  أھمية البحث
حدة المنافـسة التـي تـشهدها الـصناعة علـى المـستوى العـالمي تأتي أهمية البحث نتيجة الزدياد       

والمحلي وضرورة مواكبـة المعمـل لمكانتـه الحقيقيـة فـي األسـواق المحليـة وان اسـتخدام مـدخل التكلفـة 

خفــض الكلــف وتحــسين النوعيــة بقــرارات المتعلقــة الالمــستهدفة كأســلوب يــساعد المعمــل فــي اتخــاد 

  .وبالتالي خفض السعر

  حث منھجية الب
تم االعتماد على المنهج الوصفي في اعداد البحث مـن خـالل الكتـب والمراجـع التـي تطرقـت الـى       

الموضــوع وكــذلك المــنهج التطبيقــي مــن خــالل التطبيــق علــى معمــل األلبــسة الوالديــة فــي الموصــل 

   -:اتيللوصول الى النتائج ولغرض تحقيق اهداف البحث فقد تم التركيز على الموضوع من خالل ماي

  ).النشأة ،المفهوم، الهدف( التكلفة المستهدفة -:أوال 

  . التسعير وفق التكلفة المستهدفة-:ثانيا

  .  تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة في تسعير المنتجات في المعمل-:ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  النشأة ، المفھوم ، الھدف : ة المستھدفة التكلف-:المحور األول 
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        :لنشأةا

ــدايات تق       ــىنترجــع ب ــة التكــاليف المــستهدفة إلــى العقــود األول مــن القــرن الماضــي فــي شــركة ، ي

Ford األمريكية وشركة Volkswagen Beetleك أثناء عقـد الثالثينـات ففـي شـركة األلمانية وذل  

Volkswagen  ومـن اجـل تحقيـق الـسعر المـستهدف للمركبـةDM900 م أيجـاد تقنيـة بديلـة تقـوم تـ

فيض كلفة التصنيع إال إن التطور المتكامل لتقنية التكـاليف المـستهدفة بـدأ أثنـاء مـدة على أساس تخ

ــاب الحــرب الع ــصادية فــي أعق ــدرة المــوارد االقت ــال ان ــى رجــال األعم ــك الوقــت تبن ــة ففــي ذل ــة الثاني لمي

األمريكـان شـعار تحـسين نوعيـة المنتجـات وتخفـيض تكـاليف إنتاجهـا فـي الوقـت نفـسه إذ عرفـت هــذه 

هندســـة القيمـــة والتـــي صـــارت تطبـــق مـــن قبـــل الـــشركات اليابانيـــة بـــشكل تـــدريجي لمواجهـــة بنيـــة التق

د هندسـة القيمـة مـع فكـرة تخفـيض تكـاليف المنتجـات فـي يـفي الـستينات تـم توحو. المنافسة العالمية 

ام مراحل مبكرة من العملية اإلنتاجية قدر المستطاع أي في مرحلة التخطيط والتطوير وكان أول استخد

 علــى الــرغم مــن عــدم 1963 لــصناعة الــسيارات وذلــك عــام Toyotaلهــا فــي اليابــان مــن قبــل شــركة 

  . )5 ، ص 2008الموسوي ،  ( .1978 اليابان لذلك حتى عام  فيإشارة األدبيات

 تعددت الدراسات التي تناولت تعريف التكلفة المستهدفة فبعضهم يرى أنهـا أسـلوب إلدارة - :المفهوم

ل مرحلــة التــصميم  والتخطــيط والتطــوير وبعــضهم يــرى إنهــا أســلوب للوصــول إلــى ســعر التكلفــة خــال

 بأنه مدخل يهدف إلـى تقـديم منـتج للـسوق بجـودة )284،ص2008المطارنة،(المنتج ، فقد تم تعريفها

عالية وسعر منخفض يتماشى مع أسعار المنافسين محققا األرباح المطلوبة وذلك مـن خـالل تخفـيض 

كمـا . اج خالل دورة حياة المنتج ابتداء من مرحلة التخطيط والتـصميم وحتـى بيـع المنـتج تكاليف اإلنت

تم تعريفها بأنها أسلوب إلدارة التكلفة من خالل مرحلة التخطيط والتطوير والتصميم التفـصيلي للمنـتج 

 ربحيةالهدفه مساعدة المديرين في إيجاد أساليب لخفض تكاليف المنتج على مدى دورة حياته لزيادة 

  . مع التركيز على تصميم المنتج الذي يرضي العمالء 

للمنتجات المقدمة وبالشكل الذي يمكن مـن معرفـة فيمـا إذا اإلنتاج  بأنه مدخل لتحديد كلفة تم تعريفها

   . )236 ، ص 2007بان ، غ والالذهبي(إنها تحقق هامش الربح المرغوب 

 المستهدفة من قبل الباحثين نجد إنهـا لفةلق بمفهوم التكوبعد استعراض التعاريف أعاله فيما يتع     

     -:تشترك بمحاور أساسية هي 

هي إحدى تقنيات إدارة الكلفة المتميزة في بيئة التنافس العالمي الموجهة نحو السوق حيث  -1

 . هي السعر والنوعية والكلفةتستهدف ثالثة عناصر تنافسية

 .  وتحقيق الربح ة بهدف تخفيض الكلفللمنتجيط إنها عملية نظامية تبدأ من مرحلة التخط -2
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  -:أهداف الكلفة المستهدفة      
  

  )286،ص2008المطارنة،( :يمكن أيجاز أهداف الكلفة المستهدفة باالتي 

 .تحديد سعر البيع الذي يحقق للمنشاة الحصة السوقية  -1

 . المنشأة له قبل طرح المنتج في السوق تسعىتحديد هامش الربح الذي  -2

 . تاج المنتجات بالجودة المنافسة والتي تفي باحتياجات العميلإن -3

 .تحقيق أهداف اإلدارة من خالل األرباح والمنافسة على المدى الطويل  -4

 تحقيق الربح المستهدف والسعر المنشود من البيع يضمنخفض تكاليف المنتج إلى الحد الذي  -5

. 

    .مات ما بعد البيعالبداية حتى البيع وخدمراقبة دورة حياة المنتج من  -6

  

  

  التسعير وفق أسلوب التكلفة المستھدفة - المحور الثاني
 2005,خضر( يتم إتباع الخطوات التالية لغرض تسعير المنتج على أساس التكلفة المستهدفة   

  ) .59ص،

 : ينبتحديد المنتج الذي يحقق ويستوفي احتياجات الزبائن المرتق -1

ون وطبيعة المنتج ونطاق مدة قبترومات المنافسة والزبائن الموذلك من خالل أبحاث السوق ومعل

 . حياة المنتج المتوقعة وقوة المنافسة المتوقعة وقوة الطلب والمقدرة المالية للمنظمة 

  : تحديد السعر المستهدف للمنتج -2

 أو خدمة الذي يكون ةيعرف السعر المستهدف بأنه ذلك السعر المقدر للمنتج سواء سلع

ون المرتقبون على استعداد لدفعه وهذا التقدير يبنى على أساس فهم وأدراك الزبائن لقيمة المستهلك

 ألنشطة التكلفة ةنقطة البدايهذا المنتج ورد فعل المنافسين وبعد تحديد السعر المستهدف هو 

المستهدفة وهناك عوامل كثيرة تؤثر على السعر المستهدف منها طبيعة المنتج ، رغبات المستهلك 

 .المرتقب والسوق المستهدف ، دوره حياة المنتج ، العوامل السياسية والقانونية 

 )322،ص2009الحبيطي، ( : تحديد هامش الربح المرغوب -3

يرتبط الربح المستهدف باألرباح المخططة للشركة وبخاصة على المدى المتوسط مع األخذ باالعتبار 

 التكلفة المستهدفة يتم ابتداء احتساب الربح مدخلفي تكلفة األموال التي تولد تلك األرباح و

 إلى تقسيم صار سنوات ثم ي5- 3 التي تغطي فترة ل ضوء خطط األرباح متوسطة األجفيالمستهدف 
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سوق في السوق مستقبالً  فيما يتم استخدام ُإجمالي الربح إلى أرباح مستهدفة لكل المنتجات التي ت

  .  االستثمار لتحديد األرباح المستهدفة  المبيعات أو العائد علىعلىمعدل العائد 

  : تحديد التكلفة المستهدفة -4

 المرغوب من سعر البيع المحدد في هامش الربح  بطرحالمنتجيتم تحديد التكلفة المستهدفة لوحدة 

 في ظل الموارد واألنشطة لهذا المنتج) المستهدفة ( السوق للوصول إلى التكلفة الممكن تحقيقها 

 أكبر  المنتجبار جميع االعتبارات والمواصفات الخاصة للمنتج وفي حالة ظهور تكلفةآخذاً  باالعت

 التكاليف فيضالمستهدفة يمكن البدء بإجراءات خاصة للبحث عن الفرص المتاحة لتخالتكلفةمن 

من دون التأثير في خصائص ومواصفات المنتج الرئيسية التي يحتاجها الزبائن عن طريق ما يعرف 

  . قيمة بهندسة ال

  )    48 ، ص 2002سلمان ، ( : إجراءات تحليل هندسة القيمة - 5 

 الكلفة  تخفيضتعرف هندسة القيمة هي الطريقة أو األسلوب الذي من خالله تستطيع الشركة

المقدرة إلى الكلفة المستهدفة حيث إن كل عنصر أو جزء من المنتج يختبر لتحديد كيف يمكن 

لذلك فان هندسة القيمة . على الوظيفة والجودة وأداء المنتج ككل  الكلفة مع المحافظة خفيضت

  تحقق أهدافها للوصول إلى الكلفة المستهدفة من خالل 

 تكاليف المنتج من دون التضحية بوظائف تخفضتحديد تصاميم المنتج المحسنة والتي   -  أ

 .ونوعية المنتج 

 . يف المنتج  الوظائف أو األنشطة غير الضرورية التي تزيد من تكالحذف   - ب

  

ث ور الثال سعير  - المح ي ت ستھدفة ف ة الم لوب التكلف ق أس تطبي
  .ّالمنتجات لمعمل األلبسة الوالدية في الموصل 

  خطوات تطبيق أسلوب التكلفة المستھدفة في تسعير المنتجات 
  

   تحديد سعر البيع التنافسي -:أوال 
 قسم التسويق في المعمل بأجراء دراسة يقوم) عينة البحث(لغرض تحديد سعر البيع للمنتجات      

ومن خالل التقرير  )منشا صيني(ّميدانية شاملة للسوق للتعـرف على أسعار المنتجات المماثلة 

الصادر من قبل القسم أعاله الذي قام بإعداد دراسة ميدانية في سوق مدينة الموصل باالعتماد على 

يع المالبس توصلت الدراسة إلى أن سعر البيع أسلوب االستبيان من قبل الباعة المتخصصين في ب

    -:للمنتجات المختارة في عينة البحث كاآلتي 
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  األسعار  المنتجات

   دينار42000  بدلة رجالي

   دينار12000  دشداشة رجالي

   دينار7000  قميص رجالي

  .دراسات وابحاث السوق/قسم التسويق /معمل االلبسة الوالدية في الموصل(*)

  

  تحديد هامش الربح المرغوب به  -:ثانيا 

  : وكما يلي 2009يتم تحديد مقدار نسبة هامش الربح باالعتماد على الخطة اإلنتاجية لسنة      

  ) 1(جدول 

  (+)) المبالغ بآالف الدنانير (31/12/2009 -  1/1/2009الخطة اإلنتاجية للفترة 

  المبالغ      البيان

  18530381  اإليرادات المخططة

  16845801  مصاريفإجمالي ال

  1684580  األرباح المخططة

  700000   لجميع المنتجات)قطعة( المخططة اإلنتاجكمية 

  

   منتجة    قطعة  لكل %9,09 =  = = نسبة الربح المرغوب به 

  وعليه فان هامش الربح المرغوب به للمنتجات   كاآلتي 

   دينار 3817,8% = 9,09 * 42000بدلة رجالي 

   دينار 1090,8% = 9,09 * 12000دشداشة رجالي 

   دينار 636,3 % = 9,09 * 7000قميص رجالي 

لكن سيتم االعتماد على النسبة المقررة من قبل المعمل في احتساب هامش الربح المرغوب به حيث 

قبال الشديد على ما عدا المنتج بدله رجالية ونتيجة اإل% 10أن النسبة المقررة من قبل المعمل هي 

  .% 20المنتج فقد تم اعتماد نسبة قدرها 

 واالنتاج للمبيعات يةالموازنة التخطيط/ قسم التخطيط / معمل األلبسة الوالدية في الموصل (+)  

2009 .  
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   تحديد التكلفة المستهدفة -:ثالثا 
  دلة االتية استهدفة وفق المعبعد أن تم تحديد سعر البيع والربح المرغوب به يتم تحديد التكلفة الم    

  التكلفة المستهدفة =  الربح المرغوب به –سعر البيع المستهدف 

  فتكون التكلفة المستهدفة للمنتجات كاآلتي 

   دينار 33600 = 8400 -  42000بدلة رجالي 

   دينار 10800 = 1200 – 12000دشداشة رجال 

ــة6300 = 700 – 7000قمــيص رجــالي  ــار الجــداول اآلتي ــسعير وفــق أســلوب  دين ــين الت ــة ب  للمقارن

المقارنة بين التسعير وفق أسلوب ) 2(جدول و التكلفة المستهدفة وطرق التسعير التقليدية للمنتجات 

  :التكلفة المستهدفة وطريقة التسعير التقليدية للمنتج بدلة رجالية 
  

  وفق الطريقة التقليدية  البيان  وفق التكلفة المستهدفة    البيان

  36818,7  إجمالي التكلفة الكلية  42000  بيع للمنتجسعر ال

هامش الربح المرغوب +  8400  هامش الربح المرغوب به-

  به

8181,3  

   *45000  سعر البيع=   33600  التكلفة المستهدفة= 

  

  فيما يتعلق بالمنتج دشداشة رجالية) 3(جدول 

  وفق الطريقة التقليدية  البيان  وفق التكلفة  البيان

  11440,58  إجمالي تكلفة كلية  12000  للمنتجسعر البيع 

  1059,42  هامش الربح المرغوب به  1200  هامش الربح المرغوب به-

   *12500  سعر البيع=  10800  التكلفة المستهدفة

  .2009استمارة تسعير المنتجات سنة / ساباتقسم الح/ الوالدية األلبسةمعمل (*) 

  

  

  .ما يتعلق بالمنتج قميص رجالي) 4(جدول 

  وفق الطريقة التقليدية  البيان  وفق التكلفة المستهدفة  البيان

  6702,18  إجمالي تكلفة كلية   7000  سعر البيع 
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  647,82 هامش الربح المرغوب به +  700  هامش الربح المرغوب به -

   *7350  سعر البيع   6300  التكلفة المستهدفة =

  

تجات عينة البحث في ظل التكلفة المستهدفة أقل  إن سعر البيع للمنالسابقةيالحظ من الجداول     

 أسلوب  تبنيفي ظل مقارنتها مع أسعار البيع وفق الطرق التقليدية وهذا يعتبر مؤشر ايجابي نحو

التكلفة المستهدفة وبعد ذلك يتم دراسة مجاالت تخفيض التكاليف للعينة المختارة من خالل دراسة 

 الالزمة لكل منتج ةد تكلفة كل عملية تبعاً  للعمليات الصناعي التي مر بها  كل منتج وتحديالعمليات

وذلك بهدف معرفة العوامل المسببة للكلف حيث يساعد هذا التحليل على التخلص من العمليات 

في الجداول المبينة أدناه لبيان المراحل  امة الوقت كمارالمكلفة أو تبسيطها ويتم االعتماد على است

  .تكلفة كل مرحلة باالعتماد على الوقت المستغرق في إتمام كل مرحلة اإلنتاجية لكل منتج و

يبين مراحل العمليات التي سوف يمر بها المنتج بدلة رجالية وتكلفة كل عملية حيث ) 7و 5(جدول 

   . فسوف يكون جدوال مستقال لكل من الجاكيت والسروالأن المنتج يتكون من الجاكيت والسروال

  دقيقة/ دينار44=تكلفة العمل المباشر

  ةنتج جاكيت رجالي وتكلفة كل عملييبين مراحل العمليات التي سوف يمر بها الم) 5(جدول 

  أسم العملية  ت
 /الوقت

  1+دقيقة 

دينار /التكلفة 

*2  

الصعوبة 

*3  
  نوع الماكنة

  طاولة  ج  44  1  التوزيع  1
  قالب  ج  110  2,5   األساسي التصفية األولىصدرتأشير ال  2
  مقص  ج  145,2  3,3   التصفية األولىقص الصدر  3
  قالب  ج  74,8  1,7  تخطيط الصدر األساسي مع تأشير موقع جيب الصدر  4
  عادية  ب  44  1  تكل تأشير التصفية الثانية  5
  عادية  ب  35,2  0,8  خياطة السنة الصدر  6
  عادية  ب  61,6  1,4  ربط قطعتي الصدر  7
مـــع وضــع الصـــق مـــع )فـــتح (كــوي ربـــط قطعتـــي الــصدر   8

  أشير الجيوب الجانبيةت
  منضدة كوي  ح  79,2  1,8

  منضدة كوي  ح  6,6  0,15  كوي شريط جيب الصدر من الوسط  9
  قالب  ح  13.2  0.3  تخطيط شريط جيب الصدر  10
  منضدة كوي  ح  44  1  قرص وكوي زوايا شريط الجيب مع التجييك   11
  مقص  ح  13,2  0,3  قص وتعديل شريط جيب الصدر مع التجييك    12
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  عادية  ب  22  0,5  ركيب شريط جيب الصدر مع التجييك ت  13
  عادية  ب  30,8  0,7  تركيب بطانة الجيب   14
  منضدة كوي  ح  61,6  1,4  قص وقلب وكوي جيب الصدر مع التجييك     15
  عادية  ب  6,6  0,15  تثبيت جيب الصدر البطانة من الداخل   16
  اديةع  ب  39,6  0,9  ) زكزاك(خياطة جيب الصدر من الداخل   17
  عادية  ب  22  0,5  خياطة جيب الصدر من الداخل مع التقوية    18
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  كوي جيب الصدر من الداخل مع التقوية   19
  منضدة كوي  ح  30,8  0,7  تأشير موقع الجيب الجانبي مع التجييك   20
  منضدة كوي  ح  17,6  0,4   4 الجيب الجانبي عدد طكوي شري  21
  عادية  ب  30,8  0,7   2لجيب على البطانة عدد تسريح بروة ا  22
  عادية  ب  17,6  0,4  2تثبيت بروة الجيب على البطانة عدد   23
  مقص  ح  26,4  0,6   4 الجيب عدد طتعديل شري  24
  عادية  أ  61,6  1,4   4تثبيت شريط الجيب عدد   25
  عادية  ح  88  2  قص وقلب وكوي الجيب الجانبي   26
  عادية  ب  26,4  0,6  داخل تثبيت طرفي الجيب من ال  27
  عادية  ب  44  1   2خياطة غطاء الجيب من الداخل عدد   28
  منضدة كوي  ح  61,6  1,4  قص وقلب وكوي غطاء الجيب   29
  منضدة كوي  ح  22  0,5  تأشير وتعديل غطاء الجيب   30
  عادية  ب  66  1,5  تركيب غطاء الجيب مع الشريط العلوي مع التثبيت   31
  عادية  ب  17,6  0,4   2يب مع الشريط العلوي عددتركيب بطانة الج  32
  عادية  ب  70,4  1,6  خياطة بطانة الجيب من الداخل تقوية الزوايا   33
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3كوي الجيب من الوجه مع كوي الصق وجهين من الداخل    34

        3تأشير موقع جيوب البطانة مع موقع العالمة عدد   35
  ح  26,4  0,6

  قالب

  
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3   2كوي شريط جيب البطانة السفلي عدد   36
  عادية  ب  22  0,5  2تثبيت شريط الجيب على البطانة عدد   37
  مقص  ح  17,6  0,4  2تأشير تعديل شريط الجيب   38
  عادية  أ  39,6  0,9   1تركيب بطانة الجيب السفلي مع التجييك عدد   39
  منضدة كوي  ب  44  1  قص وقلب وكوي الجيب السفلي   40
خياطــة الجيــب الــسفلي مــن الــداخل مــع التقويــة وتثبيــت   41

  الزوايا 
  عادية  ب  22  0,5
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  منضدة كوي  ح  17,6  0,4  4كوي شريط جيب البطانة العلوي عدد   42
  عادية  ب  35,2  0,8  تثبيت شريط الجيب العلوي مع البطانة   43
  مقص  ح  26,4  0,6  4تأشير وتعديل شريط الجيب عدد  44
  عادية  أ  61,4  1,4  2ركيب بطانة الجيب العلوي مع التجييك ت  45
  منضدة كوي  ب  88  2  قص وقلب وكوي الجيب العلوي   46
  عادية  ب  44  1  خياطة جيب البطانة من الداخل مع تثبيت الزوايا والتقوية   47
  عادية  ب  13,2  0,3  3تثبيت جيب البطانة من الداخل عدد   48
  منضدة كوي  ح  13,2  0.3  وكوي الصق وجهين كوي جيوب البطانة مع قص   49
  عادية  ب  22  0,5  قص وتثبيت العالمة والحجم   50
  عادية  ب  66  1,5  ربط البطانة مع مسطرة الصدر   51
  عادية  ب  22  0,5   2خياطة بازة البطانة عدد   52
  منضدة كوي  ح  44  1  مع مسطرة الصدر والبازة ) فتح(كوي ربط البطانة   53
  عادية  ب  132  3  ة مع الجسم ربط المسطر  54
 وفــتح مــع الحجــمقــص وقلــب وكــوي وربــط المــسطرة مــع   55

  )رة الياخة سح(تحديد عرض الياخة 
  منضدة كوي  ح  189,2  4,3

  منضدة كوي  ح  70,4  1,6    )2( الصدر شريط الالصق مع التجييك كوي قنوجة  56
  ديةعا  ب  35,2  0,8  )  ملم 1(تثبيت فنوجة الصدر من حفرة الردن   57
  عادية  ب  26,4  0,6   ربط قطعتي وسط الظهر االساس   58
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي قطعتي وسط الظهر االساس   59
  عادية  ب  26,4  0,6  ) بطانة(ربط وسط الظهر مع التجييك   60
  منضدة كوي  ح  22  0,5  ) بطانة(كوي وسط الظهر مع التجييك   61
  عادية  ب  66  1,5   )أساسي(طبق الجوانب مع تجييك الفتحة   62
  منضدة كوي  ح  35,2  0,8  )   فتح(كوي طبق الجوانب   63
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي كفلة الظهر السفلي مع التجييك   64
مع قص وتثبيت الصق ) أساس+بطانة (ربط كفلة الصدر   65

  وجهين  
  عادية  ب  70,4  1,6

ملـم مـن حافـة 2خياطة فتحة الصدر مـع البطانـة مـع تـرك   66

  ي جهتين مع التجييك  الكو
  عادية  ب  52,8  1,2

خياطــة فتحــة الظهــر مــع تكملــة خياطــة الجوانــب للبطانــة   67

  مع التجييك ) ظهر(
  عادية  ب  83,61  1,9

  عادية  ب  35,2  0,8مــع قــص وتثبيــت ) أســاس+بطانــة(خياطــة كفلــة الظهــر   68
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  الصق وجهين 
  كويمنضدة   ح  66  1,5  ) كامل(قلب وكوي كفلة الظهر والصدر   69
  عادية  ب  44  1  مع التأشير والتجييك  ) أساس(خياطة رأس الكتف   70
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  )فتح(كوي رأس الكتف   71
  عادية  ب  26,4  0,6  ) بطانة(خياطة الكتف   72
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  )فتح(طوي الكتف   73
  مقص  ح  13,2  0,3  تعديل الكتف  74
 القطعــة 2رك مــسافة عــدد خياطــة زاويــة كفلــة الــردن مــع تــ  75

  الكبيرة مع التأشير   
  عادية  ب  22  0,5

  عادية  ب  17,6  0,4   القطعة الصغيرة 2قلب وخياطة كفلة الردن عدد  76
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي كفلة الصدر السفلي مع التجييك   77
  منضدة كوي  ح  44  1   4عدد) جهتين(قرص وقلب وكوي كفلة الردن   78
  عادية  ب  44  1  مع التجييك ) أساس(ن ربط قطع الرد  79
  منضدة كوي  ح  44  1  فتح ) أساس(قرص وكوي قطع الردن   80
  عادية  ح  13,2  0,3  تثبيت فتحة الردن  81
  عادية  ب  13,2  0,3  )2(تثبيت موقع وربط فتحة الردن من الداخل عدد   82
  عادية  ب  44  1  ربط قطع الردن بطانة   83
  منضدة كوي  ح  35,2  0,8  ) فتح(كوي ربط قطع الردن بطانة   84
  عادية  ب  44  1  مع التجييك ) أساس+بطانة(ربط أسفل الردن كفلة   85
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  ) وجه(كوي ربط كفلة الردن   86
  عادية  ب  70,4  1,6  مع ترك فتحة  ) بطانة+ أساس (طبق الردن   87
  منضدة كوي  ح  52,8  1,2  ) فتح(كوي طبق الردن   88
  عادية  ب  22  0,5  2 الردن من الوسط تقويه عدد تثبيت  89
  عادية  ح  13,2  0,3  قلب الردن   90
  قالب  ح  30,8  0,7  )2(تأشير فرضيات حفرة الردن عدد   91
  منضدة كوي  ح  26,4  0,6  )2(لة مع القص عددبكوي الصق على حافة الط  92
  قالب  ح  30,8  0,7  لة بتأشير فرضيات حفرة الردن على قطع الط  93
  عادية  ب  39,6  0,9  خرط أعلى الردن مع تركيب الخرط والتجييك   94
  عادية  ب  83,6  1,9  لة أعلى الردن مع التجييك بتركيب شريط الط  95
  منضدة كوي  ح  48,4  1,1  ) 2(كوي أعلى الردن عدد   96
  قالب  ح  17,6  0,4  النسيجي االساسي ) صقالالقطع (ة اختخطيط الي  97
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  عادية  ب  13,2  0,3   1د ة الجوخ عدختخطيط اليا  98
  عادية  ح  13,2  0,3  تسريح ياخة الجوخ من الوسط   99

  قالب  ح  8,8  0,2  تأشير موقع فرضيات الياخة االساس   100
  عادية  ب  13,2  0,3  تسريح الياخة االساس من االسفل   101
  عادية  ب  30,8  0,7  تثبيت ياخة الجوخ من االساس من االعلى    102
  عادية  ب  30,8  0,7  مع التجييك  ) زكزاك(وخ االساس خياطة ياخة الج  103
كــوي حافــة الياخــة مــع وســط الجــوخ وكــوي االطــراف مــع   104

  التجييك 
  منضدة كوي  ح  52,8  1,2

  عادية  ب  26,4  0,6  تركيب الياخة السفلى مع العليا مع التجييك   105
  عادية  ب  17,6  0,4  ) فتح(كوي تركيب الياخة السفلى   106
  مقص  ح  13,2  0,3  الياخة السفلى تعديل   107
  قالب  ح  30,8  0,7  تخطيط أعلى المسطرة بمحاذاة تخطيط الياخة  108
  عادية  ب  22  0,5  خياطة اطراف الياخة    109
  مقص  ح  13,2  0,3  تعديل اطراف الياخة  110
  ماكنة زكزاك  ب  22  0,5  خياطة أطراف الياخة زكزاك  111
  عادية  ح  44  1  خياطة ياخة الجوخ زكزاك  112
  عادية  ح  44  1  تثبيت الياخة الجوخ مع تجييك الفرضيات  113
  عادية  ب  35,2  0,8  تسريح أعلى المسطرة جهتي المسطرة والبطانة   114
  عادية  ب  44  1  تركيب الياخة مع مسطرة البطانة مع التجييك   115
  منضدة كوي  ح  17,6  0,4  ) فتح(كوي الياخة مع مسطرة البطانة   116
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  الصق جهتين ألطراف الياخة مع القص كوي   117
خياطــة أســفل الياخــة مــع البطانــة مــع عمــل كــسرة وســط   118

  الظهر مع التجييك 
  عادية  ب  52,8  1,2

  عادية  ب  35,2  0,8  )دفن(نكل وسط الياخة   119
تثبيــت قطعــة شــريط القنوجــة الــصغرى علــى رأس الكتــف   120

   2عدد
  عادية  ب  13,2  0,3

  عادية  ب  132  3  تركيب الردن مع التجييك الفرضيات   121
  عادية  ب  13,2  0,3   2تثبيت شريط البطانة على رأس الكتف عدد   122
  عادية  ب  66  1,5  تثبيت الكتافية من جهة حفرة الردن والكتف مع التجييك   123
  عادية  ب  88  2  تركيب ردن البطانة مع التجييك   124
  عادية  ب  13,2  0,3  ة جهة البطانة رأس الكتف تثبيت شريط البطان  125
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  عادية  ب  26,4  0,6  خياطة أسفل الردن االساسي مع البطانة تحت االبط  126
  عادية  ب  44  1   الردن ة ملم فتح1خياطة البطانة من الداخل مع خياطة   127
  منضدة كوي  ح  52,8  1,2  كوي الردن بعد التركيب   128
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  )2(تأشير تثبين الدكمة عدد   129
  556  ب  13,2  0,3  )2(فتح بيت الدكمة عدد   130
  556  ح  35,2  0,8  )8(تأشير الدكمة عدد   131
  556  ح  52,8  1,2  )8(تركيب الدكمة عدد  132
  556  ح  132  3  التنظيف مع التدكيم   133
  عادية  ح  88  2  صليحالت  134
  عادية  ح  35,2  0,8  التنسيق   135
  عادية  ح  17,6  0,4  التغليف  136
  كوي  ح  343,2  7,8  الكوي النهائي   137

  5720                130               المجموع                                  

في المقاييس  دليل احتساب الوقت للمنتجات/قسم التكنلوجيا/الوالدية   معمل االلبسة-1*

  .1990العالمية

  .التكنولوجيال الباحث باالعتماد على بيانات المتاحة من قسم  تم احتساب كل عملية من قب-2*

  )اقل صعوبة،=متوسط الصعوبة ،ج= صعوبة، ب أكثر=أ (-3*

  

من خالل التحليل السابق  يمكن ترتيب المراحل وتجميعها في شكل مجمعات أنشطة رئيسية حسب 

   الرئيسية للمنتج وكاالتي األجزاءتكلفة 

  

  

  

  الرئيسية حسب اجزاء المنتج جاكيت رجالي نوع سبورتأهم المراحل ) 6(جدول 

  دينار/ تكلفة العمل   دقيقة/ الوقت الالزم   المرحلة الرئيسية  ت

  800,8  18,2  تركيب الصدر   1
  1346,4  30,6  تركيب الجيب   2
  528  12  تركيب الظهر والجوانب والكتف   3
  950,4  21,6  تركيب الردن وملحقات الردن  4
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  611,6  13,9  ة ختركيب اليا  5
  866,8  19,7  تركيب الدكم والعمليات االخرى   6
  616  14  التنظيف والتدكم والتعليق والتنسيق   7

  5720  130  المجموع   

 تمن خالل التحليل السابق يوفر نظرة شمولية للوقت وتركيب االجزاء أو مكونات المنتج جاكي     

مراحل ذات التكلفة العالية والصعوبة الركيز على يفة مع التظرجالي والتكلفة لكل مرحلة أو أي و

يب الجيب حيث الوقت المستغرق هو ك مثل مرحلة تراإلنتاجية داخل الخطوط اإلنتاجالعالية أثناء 

 21,6أن الوقت المستغرق هو حيث  دقيقة وكذلك المرحلة المتعلقة بتركيب الردن وملحقاتها 30,6

 عالية في مجال وخبرةالية ألن هذه المراحل تتطلب دقة  عخبرةدقيقة هنا يتم تشغيل عمال ذوي 

غرق يكون ديين سيؤدي الى عدم الدقة والوقت المستاالخياطة أن انجاز المراحل من قبل العمال الع

  أطول

  مراحل العمليات التي يمر بها المنتج  سروال رجالي وتكلفة كل عملية) 7(جدول 

  نوع الماكنة  الصعوبة  ناردي/التكلفة  دقيقة/ الوقت   أسم العملية  ت

  طاولة  ح  44  1  التوزيع  1
  أوفر خيط  ح  52,8  1,2  2أوفر الجزء  الخلفي للسروال عدد   2
  أوفر خيط  ح  52,8  1,2  2أوفر الجزء االمامي للسروال عدد   3
  أوفر خيط  ح  8,8  0,2  1أوفر بزمة الجيب الخلفي عدد   4
  قالب  ح  13,2  0,3  تأشير موقع الجيب الخلفي   5
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3   2كوي شريط الجيب الخلفي عدد   6
  مقص  ح  17,6  0,4  تأشير وتعديل شريط الجيب   7
  عادية  ب  22  0,5  تركيب شريط الجيب على البطانة مع التجييك    8
  عادية  ب  13,2  0,3  تثبيت بروة الجيب الخلفي مع البطانة  9

  عادية  أ  39,6  0,9  تركيب الجيب الخلفي مع التجييك   10
  منضدة كوي  ب  44  1  قص وقلب وكوي الجيب الخلفي   11
خياطة الجيب الخلفي من الداخل مع التقوية والتثبيت   12

  للزوايا 
  عادية  ب  35,2  0,8

  أوفر خيط  ح  22  0,5  أوفر الجيب من الداخل   13
  عادية  ح  13,2  0,3  تقوية نهاية الجيب الخلفي   14
  عادية  ب  13,2  0,3  تثبيت الجيب الخلفي   15
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  اوفر خيط  ح  17,6  0,4  أوفر بروة الجيب الجانبي   16
  منضدة كوي  ح  26,4  0,6  وضع الالصق على حافة الجيب الجانبي   17
  قالب  ح  13,2  0,3  تأشير الجيب الجانبي   18
  عادية  ب  26,4  0,6  )2(تثبيت بروة الجيب على البطانة عدد   19
  عادية  ب  26,4  0,6  ص تثبيت حافة الجيب على البطانة مع الق  20
  منضدة كوي  ح  17,6  0,4  كوي حافة الجيب الجانبي   21
  عادية  ب  26,4  0,6  ) ملم5(خياطة حافة الجيب الجانبي   22
  عادية  ب  26,4  0,6  تثبيت الجيب الجانبي من االعلى والجانب مع التجييك   23
  عادية  ب  30,8  0,7  خياطة الجيب الجانبي من الداخل   24
  أوفر خيط  ح  17,6  0,4  ياطة الجيب الجانبي من الداخل أوفر خ  25
  عادية  ح  26,4  0,6  تقوية الجيب من االعلى والجانب   26
  أوفر خيط  ح  8,8  0,2  أوفر قطع السحاب   27
تركيب شريط القيراج على حافة قطعة السحاب عدد   28

)1(  
  ماكنة قيراج  ب  13,2  0,3

  دة كويمنض  ح  4,4  0,1  كوي شريط القيراج وجه   29
  عادية  ب  22  0,5  تركيب قطعة السحاب جهة اليسار   30
  عادية  ب  17,6  0,4  ) ملم1(خياطة حافة قطعة السحاب   31
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  كوي قطعة السحاب   32
  عادية  ب  13,2  0,3  تركيب السحاب جهة اليسار   33
  منضدة كوي  ح  13.2  0,3  كوي حافة بطانة السحاب جهة اليمين   34
  عادية  ب  13,2  0,3  تركيب السحاب على قطعة السحاب على جهة اليمين   35
  عادية  ب  22  0,5  تركيب قطعة السحاب على الجسم مع التأشير   36
  عادية  ب  13,2  0,3  خياطة الجزء تحت السحاب   37
  عادية  ح  13,2  0,3  تثبيت أعلى السحاب   38
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  كوي السحاب وجه   39
  عادية  ب  88  2  ة الجوانب الخارجية مع التجييك خياط  40
  منضدة كوي  ح  66  1,5  ) فتح(كوي الجوانب الخارجية   41
  منضدة كوي  ح  44  1  كوي شريط الحباسية   42
  عادية  ب  35,2  0,8  )  ملم 1(خياطة شريط الحباسية   43
  قالب  ح  30,8  0,7  )7(تأشير موقع الحباسية عدد   44
  عهادية  ب  77  1,75  )7( عدد قص وتثبيت الحباسية  45
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  منضدة كوي  ح  66  1,5  )2(عدد ) االساسي(كوي الكمر   46
تركيب الكمر الجاهز على قطعة الكمر مع التأشير   47

  وترك مساحة جهة اليمين
  عادية  ب  57,2  1,3

  مقص  ح  22  0,5  ) االساسي(تصفية قطعة الكمر   48
  منضدة كوي  ح  44  1  كوي تركيب الكمر الجاهز على قطعة الكمر   49
  عادية  ب  57,2  1,3  )حافة الكمر الجاهز( ملم 1خياطة   50
  منضدة كوي  ح  66  1,5  كوي الكمر مع التقوية   51
  عادية  ب  66  1,5  تركيب الكمر مع التجييك   52
  قالب  ح  30,8  0,7   2تاشير موقع الجنكال مع التثبيت عدد   53
  عادية  ب  66  0,15  تثبيت بطانة السحاب من االعلى    54
  عادية  ب  13,2  0,3  ) ملم1(خياطة تكملة الكمر جهة اليمين   55
  قالب  ح  8,8  0,2  تأشير نهاية الكمر جهة اليمين   56
  عادية  ب  22  0,5  ) 1(تركيب بطانة السحاب من الداخل عدد   57
  منضدة كوي  ح  30,8  0,7  ) يمين(قص وقلب وكوي بطانة السحاب   58
  عادية  ب  35,2  0,8  ) اللسان(خياطة نهاية الكمر جهة   59
  عادية  ب  2و13  0,3  تثبيت حافة الكمر مع قص بداية الكمر الجاهز   60
  منضدة كوي  ح  17,6  0,4  قص وقلب وكوي نهاية الكمر   61
   الكمرعادية  ب  17,6  0,4  ربط قطع السحاب بالكمر الجاهز من الداخل من ربط   62
  كويمنضدة   ح  22  0,5  كوي تركيب الكمر وجه   63
  عادية  ب  52,8  1,2  خياطة الوسط الخلفي مع التجييك   64
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  مع كوي الطوي ) فتح(كوي الوسط الخلفي   65
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  قلب السروال   66
  عادية  ب  61,6  1.4  طبق الجوانب الداخلية   67
  منضدة كوي  ح  35,2  0,8  الداخلية ) فتح(كوي الجوانب   68
  عادية  ب  22  0,5  تثبيت نهاية الكمر من الوسط الخلفي مع الطوي   69
  قالب  ح  8,8  0,2  تأشير الحافة العريضة للسحاب   70
  عادية  ب  96,8  2,2  ) ملم 1(خياطة حافة تركيب الكمر   71
  عادية  ب  22  0,5  خياطة الحافة العريضة والتقوية وحافة السحاب   72
  عادية  ب  22  0,5  قص وتثبيت العالمة والحجم   73
  عادية  ب  30,8  0,7  تقوية الحباسية من االسفل   74
  عادية  ب  44  1  تثبيت الحباسية من االعلى مع القص   75
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  عادية  ب  17,6  0,4  تثبيت الحباسية الخلفية   76
  عادية  ح  13,2  0,3  )3(تأشير بيت الدكمة   77
  عادية  ح  19,8  0,45  فتح بيت الدكمة   78
  عادية  ح  13,2  0,3  تأشير الدكمة   79
  عادية  ح  19,8  0,45  خياطة الدكمة  80
  عادية  ح  66  1,5  التنظيف   81
  عادية  ب  66  1,5  التصليح   82
  عادية  ح  17,6  0,4  الطوي   83
  كوي  ج  132  3  ئيكوي نها  84

   2552         58                                                            المجموع
  

 حسب تكلفة  أنشطة وتجميعها في شكل مجمعاتمراحلحليل السابق يمكن ترتيب المن خالل الت

   - :كاألتي الرئيسية للمنتج وهي األجزاء

  )سروال رجالي( للمنتج األجزاءأهم المراحل الرئيسية حسب ) 8(جدول 

  دينار/ تكلفة العمل   دقيقة/ الوقت الالزم   المرحلة الرئيسية  ت

  431,2  9,8  لخلفي تركيب الجزء االمامي وا  1
  510,4  11,6  تركيب الجيب  2
  301,4  6,85  تركيب السحاب   3
  624,8  14,2  تركيب الكمر   4
  402  9,15  تركيب الدكم والعمليات االخرى   5
  281.6  6,4  تنظيف وتصليح وطوي وكوي نهائي    6

   دينار2552  58  المجموع  

  

مولية بالنسبة للوقت وتركيب االجزاء ومكونات من خالل التحليل السابق تكون النظرة أكثر ش     

المنتج سروال رجالي والتكلفة لكل مرحلة ويتم التركيز على المراحل ذات الكلف العالية والصعوبة 

 دقيقة وتركيب 14,2العالية اثناء االنتاج مثل مرحلة تركيب الكمر حيث ان الوقت المستغرق هو 

 عالية ألن هذه المراحل خبرةة حيث يتم تشغيل عمال ذوي  دقيق11,6الجيب ان الوقت المستغرق هو 

  .    تتطلب دقة وخبرة في مجال الخياطة 

  مراحل العمليات التي يمر بها المنتج دشداشة رجالي وتكلفة كل عملية) 9(جدول 
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  نوع الماكنة  الصعوبة  دينار/ الكلفة   دقيقة/ الوقت   أسم العملية  ت

  طاولة  ح  44  1  التوزيع   1
  طاولة  ح  13,2  0,3   1شير موقع جيب الصدر عددتأ  2
  أوفر خيط  ح  6,6  0,15  أوفر حافة الجيب   3
  منضدة كوي  ح  6,6  0,15  كوي حافة الجيب   4
  عادية  ب  6,6  0,15  خياطة حافة الجيب   5
  عادية  ب  13,2  0,3  خرط الجيب   6
  منضدة كوي  ح  44  1  كوي الجيب مع التجييك   7
  عادية  أ  57,2  1,3  مع التقوية )  ملم1(تركيب الجيب   8
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  كوي الجيب من الوجه   9

  منضدة كوي  ح  88  2  كوي المسطرة العريضة العليا مع التجييك   10
  عادية  ب  74,8  1,7  تركيب المسطرة العريضة مع التجييك   11
  عادية  ب  17,6  0,4  كوي المسطرة الرفيعة   12
  عادية  ب  39,6  0,9  مع القرص تركيب المسطرة الرفيعة   13
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  كوي المسطرة من الوجه   14
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  تأشير سهم المسطرة   15
  عادية  ب  17,6  0,4  ) ملم2+1(خياطة سهم المسطرة   16
  عادية  ب  17,6  0,4  خياطة كسرات الظهر مع التجييك   17
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  كوي كسرات الظهر من الوجه  18
  عادية  ب  44  1  تركيب نعلك الظهر الطبقة االولى والثانية   19
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي نعلك الظهر من الوجه  20
  عادية  ب  44  1  مع التجييك ) 2+1 الطبقة(خياطة رأس الكتف   21
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي رأس الكتف وجهيتن   22
لك مع قص وتثبيت العالمة والحجم وسط النع  23

  التأشير 
  عادية  ب  22  0,5

  أوفر خيط  ح  44  1  فتح  ) خلفي+أمامي(أوفر الجوانب الجانبية   24
  أوفر خيط  ح  26,4  0,6  أوفر جوانب الردن   25
  عادية  ب  52,8  1,2  تركيب الردن   26
  أوفر خيط  ح  35,2  0,8  أوفر تركيب الردن   27
  قالب  ح  39,6  0,9  )خلفي+أمامي(تأشير موقع الجيب الجانبي   28
  عادية  ب  123,2  2,8طبق الجوانب مع ترك مسافة الجيب الجانبي   29
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  والتقوية والقرص والتجييك 
  منضدة كوي  ح  70,4  1,6  ) فتح(كوي الجوانب   30
مع القرص ) ملم5(خياطة فتحة الجيب الجانبي   31

  والتقوية والتجييك
  عادية  ب  35,2  0,8

  ر خيطأوف  ح  22  0,5  أوفر بطانة الجيب   32
  منضدة كوي  ح  2و13  0,3  كوي وسط البطانة   33
  عادية  ح  88  2  تركيب بطانة الجيب الجانبي مع التجييك والتقوية   34
  قالب  ح  17,6  0,4  تأشير كسرات الردن   35
  عادية  ب  35,2  0,8  تثبيت كسرات الردن   36
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  كوي كسرات الردن وجه   37
  عادية  ح  26,4  0,6   خياطة فتحة الردن  38
  منضدة كوي  ب  44  1  كوي سهم الردن   39
  عادية  ح  17,6  0,4  تعديل وتأشير سهم الردن   40
  عادية  ب  22  0,5  تركيب سهم الردن مع قص الزاوية   41
  عادية  ب  44  1  السهم مع التقوية ) ملم1(خياطة   42
  عادية  ح  8,8  0,2  تأشير مثلث سهم الردن   43
  عادية  ح  8,8  0,2  حة الردن تعديل طول فت  44
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي حافة البزمة   45
  عادية  ب  22  0,5  خياطة البزمة من الداخل مع التجييك   46
  منضدة كوي  ح  44  1  قص وقلب وكوي البزمة  47
  عادية  ح  22  0,5  تأشير وتعديل البزمة   48
  عادية  ب  57,2  1,3  تركيب البزمة مع التجييك   49
  عادية  ب  35,2  0,8  ) ملم1( خياطة حافة البزمة قلب و  50
  عادية  ح  13,2  0,3  قلب الدشداشة   51
  أوفر خيط  ح  57,2  1,3  أوفر الكفلة مع التعديل   52
  منضدة كوي  ح  88  2  كوي الكفلة   53
  عادية  ب  96,8  2,2  خياطة الكفلة مع التجييك   54
  عادية  ب  13,2  0,3  خياطة أسفل الياخة العليا مع وضع الالصق   55
  عادية  ب  44  1  خياطة الياخة العليا من الداخل   56
  منضدة كوي  ح  48,4  1,1  قص وقلب وكوي الياخة   57
  عادية  ب  44  1مع تثبيت الياخة من ) ملم5(خياطة حافة الياخة   58
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  االسفل 
  عادية  ح  13,2  0,3  قص وتأشير الياخة العليا   59
  عادية  ح  17,6  0,4  كوي حافة الياخة العليا   60
  عادية  ب  22  0,5  )ملم5(خياطة حافة الياخة السفلى   61
  مقص  ح  13,2  0,3  قص الياخة السفلى   62
تركيب الياخة العليا مع القطعة الثانةي للياخة العليا   63

  مع التجييك 
  عادية  أ  79,2  1,8

  منضدة كوي  ح  35,2  0,8  قص وقلب وكوي الياخة كاملة   64
  مقص  ح  13,2  0,3  لسفلى قص وتأشير الياخة ا  65
  مقص  ح  22  0,5  تعديل مسطرة الجسم   66
  عادية  أ  52,8  1,2  تركيب الياخة مع التجييك   67
  عادية  ب  44  1  )ملم1(خياطة حافة الياخة   68
  عادية  ب  26,4  0,6  ) ملم1(خياطة الياخة من الوسط   69
  منضدة كوي  ح  17,6  0.4  كوي الياخة بعد التركيب  70
  556  أ  30,8  0,7  )7(يت الدكمة عدد تأشير ب  71
  556  ب  44  1  فتح بيت الدكمة  72
  556  ح  39,6  0,9  ) 9(تأشير الدكمة عدد   73
  564  ح  59,4  1,35  خياطة الدكمة   74
  عادية  ب  88  2  تصليح   75
  عادية  ح  66  1,5  تنظيف   76
  عادية  ح  22  0,5  التغليف والتدكيم   77
  كوي  ح  158,4  3,6  كوي نهائي  78

  2904            66                المجموع                           

  

 حسب ترتيب المراحل و تجميعها في شكل مجمعات أنشطة رئيسية يمكنمن خالل التحليل السابق 

   الرئيسية للمنتج   كلفة األجزاء

  )58دشداشة رجالي حجم (أهم المراحل الرئيسية حسب األجزاء للمنتج ) 10(جدول  

  دينار/ التكلفة للعمل   دقيقة/ الوقت الالزم   المرحلة الرئيسية  ت

  200,2  4,55  تركيب الجيب  1
  162,8  3,7  تركيب نعلك الظهر والكتف   2
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  202,4  4,6  تركيب البزمة   3
  286  6,5  تركيب الردن وملحقات الردن   4
  506  11,5  تركيب الياخة   5
  1300,2  29,55 ات أخرى تركيب الدكم والتصليح والكفلة وعملي  6
  246,4  5,6  التنظيف والتغليف والتدكيم والكوي النهائي  7

  2904  66  المجموع  

 من خالل التحليل السابق أن النظرة تكون شاملة للوقت وتركيب األجزاء للمنتج دشداشة   

ل ذات  التركيز على المراحمع وظيفة تضاف الى المنتج او ايتركيب رجالي والتكلفة لكل مرحلة 

  وعملياتوالكلفة  الدكم والتصليح تركيبمثل مرحلة أثناء اإلنتاج والصعوبة العاليةالتكلفة العالية 

ومرحلة تركيب الياخة حيث ان الوقت المستغرق هو  29,55اخرى حيث ان الوقت المستغرق هو 

    .في مجال الخياطة دقيقة مما يتطلب عمال ذوي مهارة 11,5

  

  مليات التي يمر بها قميص رجالي ردن وتكلفة كل عملية مراحل الع)11(جدول 

  نوع الماكنة  الصعوبة  دينار/ التكلفة   دقيقة/ الوقت    العملية  ت

  طاولة  ح  22  0,5  التوزيع   1
  منضدة كوي  ح  44  1  كوي المسطرة جهتين   2
  عادية  ح  13,2  0,3  تثبيت المسطرة من األعلى مع قص الزيادة   3
  قالب  ح  13,2  0,3  تأشير موقع الجيب   4
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  كوي حافة الجيب  5
  عادية  ب  13,2  0,3  قرص الجيب  6
  منضدة كوي  ح  44  1  كوي الجيب مع التجييك   7
  عادية  أ  57,2  1,3  مع التقوية ) ملم1(تركيب الجيب   8
الثانية مع + تركيب نعلك الظهر الطبقة االولى   9

  التجييك
  عادية  ب  44  1

  منضدة كوي  ح  22  0,5  علك الظهر الطبقة االولى كوي ن  10
  عادية  ب  26,4  0,6  ) ملم1(خياطة حافة تركيب النعلك   11
  عادية  ب  44  1  الثانية مع التعديل + خياطة الكتف الطبقة االولى   12
  منضدة كوي  ح  13,2  0,3  كوي حافة الكتف جهتين   13
  عادية  ب  22  0,5  ) ملم1(خياطة حافة الكتف   14
  منضدة كوي  ح  22  0,5  كوي حافة البزمة   15
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  عادية  ب  22  0,5  ) ملم5(خياطة حافة البزمة   16
  عادية  ب  35,2  0,8  خياطة البزمة من الداخل   17
  منضدة كوي  ح  44  1  قص وقلب وكوي البزمة   18
  طاولة  ح  22  0,5  تاشير وتعديل حافة البزمة   19
  منضدة كوي  ح  26,4  0,6  كوي شريط الردن  20
  عادية  ب  22  0,5  تركيب شريط الردن مع القص   21
  عادية  ب  26,4  0,6  )ملم1(قلب وخياطة حافة قيراج الردن   22
  منضدة كوي  ح  44  1  كوي سهم الردن   23
  قالب  ح  17,6  0,4  تعديل وتأشير سهم الردن   24
  قالب  ح  13,2  0,3  تأشير كسرات الردن   25
  ةعادي  ب  35,2  0,8  خياطة كسرات الردن   26
  عادية  ب  22  0,5  تركيب سهم الردن مع قص الزيارة   27
  عادية  ب  44  1  مع التقوية ) ملم1(خياطة سهم الردن   28
  قالب  ح  8,8  0,2  تأشير مثلث سهم الردن  29
  مقص  ح  13,2  0,3  تعديل طول فتحة الردن   30
  عادية  ب  26,4  0,6  خياطة حافة الردن  31
  عادية  ب  52,8  1,2  تركيب الردن   32
  اوفر خيط  ح  35,2  0,8  أوفر تركيب الردن  33
  اوفر خيوط  ب  61,6  1,4  طبق الجوانب  34
  عادية  ب  61,6  1,4  تركيب البزمة مع التجييك   35
  عادية  ب  52,8  1.2  ) ملم5+1(خياطة حافة البزمة   36
  عادية  ب  13,2  0,3  )وضع الالصق(خياطة أسفل الياخة العليا   37
  عادية  ب  44  1   من الداخلخياطة الياخة العليا  38
  منضدة كوي  ح  48,4  1,1  قص وقلب وكوي الياخة   39
مع تثبيت الياخة من ) ملم5(خياطة حافة الياخة   40

  األسفل 
  عادية  ب  44  1

  مقص  ح  13,2  0,3   سفلىقص وتأشير الياخة ال  41
  منضدة كوي  ح  17,6  0,4   سفلىكوي حافة الياخة ال  42
  عادية  ب  22  0,5  )ملم 5 (سفلىالخياطة حافة الياخة   43
  عادية  ح  22  0,5  قص وتثبيت العالمة والحجم والتأشير    44
  مقص  ح  13,2  0,3  قص الياخة السفلى  45
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تركيب الياخة العليا مع القطعة الثانية للياخة   46

  السفلى مع التجييك 
  عادية  أ  79,2  1,8

  منضدة كوي  ح  35,2  0,8  قص وقلب وكوي الياخة كاملة   47
  طاولة  ح  13,2  0,3  قص وتاشير الياخة السفلى   48
  مقص  ح  22  0,5  تعديل مسطرة الجسم مع تعديل الرقبة    49
  عادية  أ  52,8  1,2  تركيب الياخة مع التجييك   50
  عادية  ب  44  1  ) ملم1(خياطة الياخة السفلى   51
  عادية  ب  26,4  0,6  ) ملم1(خياطة الياخة من الوسط   52
  منضدة كوي  ح  17,6  0,4  بعد التركيب كوي الياخة   53
  منضدة كوي  ح  8,8  0,2  قلب القميص    54
  عادية  ب  70,4  1,6  خياطة الكفلة مع التجييك   55
  عادية  ح  44  1  )10(تأشير بيت الدكمة عدد   56
  556  ب  66  1,5  )10(فتح بيت الدكمة عدد   57
  556  ح  44  1  ) 10(تأشير الدكمة عدد   58
  524  ح  66  1,5  )10(عدد خياطة الدكمة   59
  طاولة  ح  66  1,5  التدكيم + التنظيف   60
  عادية  ب  52,8  1,2  تصليح   61
  عادية  ب  17,6  0,4  تغليف   62
  كوي  ح  48,4  1,1  كوي نهائي   63

      2112  48  المجموع   

  

من خالل التحليل السابق يمكن ترتيب المراحل وتجميعها في شكل مجمعات أنشطة رئيسية حسب 

  -: الرئيسية للمنتج وكاالتياألجزاءكلفة 

  

   للمنتج قميص رجالياألجزاءأهم المراحل الرئيسية حسب ) 12(جدول 

  دينار/ تكلفة العمل   دقيقة/ الوقت الالزم   المرحلة الرئيسية  ت

  140,8  3,2  تركيب الجيب   1
  171,6  3,9  تركيب نعلك الظهر والكتف   2
  259,6  5,9  تركيب البزمة   3
  387,2  8,8  الردن وملحقات الردنتركيب   4
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  484  11  تركيب الياخة   5
  536,8  12,2تركيب الدكم والتصليح والكفلة وعمليات أخرى    6
  132  3  التدكيم والكوي النهائي والتنظيف والتغليف   7

  2112  48  المجموع  

   

ميص رجالي والتكلفة  أن التحليل يوفر نظرة شاملة للوقت وتركيب االجزاء أو مكونات المنتج ق     

لكل مرحلة أو أي وظيفة تضاف الى المنتج مع التركيز على المراحل ذات التكلفة العالية والصعوبة 

 دقيقة أما 12,2 تستغرق األخرى والعمليات صليحالعالية أثناء االنتاج مثل مرحلة تركيب الدكم والت

 عمال ذات مهارة عالية ألن تشغيلجب  دقيقة في11مرحلة تركيب الياخة فأن الوقت المستغرق يحتاج 

هذه المراحل تتطلب دقة وخبرة في مجال الخياطة حيث أن انجاز هذه المراحل من قبل عمال عاديين 

  سيؤدي الى عدم الدقة واستغراق وقت أطول 

  

  تحليل النتائج
  خطوات التخفيض في مجال الوقت

حليل القيمـة وتـصنيف األنـشطة إلـى ضـرورية بعد القيام بتحليل استمارة الوقت باستخدام اسلوب ت    

  -:وغير ضرورية وتضيف قيمة أم ال تضيف قيمة تبين األتي

 دينـار 36818اسـتمارة تـسعير المنتجـات ان تكلفـة المنـتج بدلـة رجاليـة ) 1(من خالل الملحق رقم    

 بفـارق قـدره أي)2( دينار في جدول رقـم 33600اما في ظل التكلفة المستهدفة فان تكلفة المنتج هو 

دينــار 69 دينــار ومــن خــالل قــسمة المبلــغ الواجــب تخفيــضه علــى تكلفــة الدقيقــة الواحــدة وهــي 3218

  .المثبتة في استمارة تسعير المنتج 

 دقيقة الوقت الواجب تخفيضه حيث ان المنتج بدلة رجالية يتكون من الـسروال 46 ,64=69 ÷3218

ــ. والجاكيــت ــسروال حيــث باالمك ــر الــضرورية وال تــضيف قيمــة وفيمــا يتعلــق بال ان الغــاء المراحــل الغي

 15 ولغايـة المرحلـة رقـم4للمنتج حيث باالمكان الغاء المراحـل المتعلقـة بالجيـب الخلفـي مـن مرحلـةرقم

 المتعلقة بكوي الجوانب الخارجية حيث 41 دقيقة وكذلك الغاء المرحلة رقم 5,8والوقت المستغرق هو 

ــة1,5الوقــت المــستغرق هــو ــم.  دقيق ــة رق ــاء المرحل ــذلك الغ ــسروال والوقــت 66وك ــب ال ــق بقل ــا يتعل فيم

 بتركيـب  دقيقة وفي حالة وجود عمال ذو خبرة عالية يمكن تخفيض الوقـت المتعلـق0,2المستغرق هو

 دقيقة وكـذلك يمكـن 2 دقيقة وكذلك فيما يتعلق بتركيب الجيب بمقدار 2الجزء االمامي والخلفي مقداره 
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 بتركيـب الـدكم والعمليـات  دقيقـة وكـذلك فيمـا يتعلـق3,4لكمر مقـداره ا تركيب تخفيض الوقت المتعلق ب

  . دقيقة16,4 دقيقة أي ان مجموع الوقت الذي تم تخفيضه بالنسبة للسروال هو 1,5االخرى بمقدار 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالجاكيـــت الرجـــالي فـــيمكن إلغـــاء األنـــشطة غيـــر الـــضرورية وال تـــضيف قيمـــة      

  -:وكاالتي

 دقيقـة والمرحلـة رقـم 0,5 المتعلقة بكوي وسط الظهر والوقت  المستغرق هو61مكن إلغاء مرحلة ي   

 المتعلقــة 73 دقيقــة والمرحلــة رقــم 1,5ة الظهــر والــصدر والوقــت المــستغرق هــو فلــ قلــب وكــوي ك69

 المتعلقــة بكــوي ربطــة كفلــة الــردن 86والمرحلــة رقــم .  دقيقــة0,3وي الكتــف والوقــت المــستغرق هــوطــب

 المتعلقـة بقلـب الـردن والوقـت المـستغرق هـو 90 دقيقة والمرحلة رقم 0,3جه والوقت المستغرق هو و

والغــاء .  دقيقــة1,1 المتعلقــة بكــوي أعلــى الــردن والوقــت المــستغرق هــو 96 دقيقــة والمرحلــة رقــم0,3

ــة رقــم ــة رقــم 1,2 كــوي حافــة الياخــة والوقــت المــستغرق هــو 104المرحل ــة وكــذلك المرحل  128 دقيق

 دقيقـة وفـي حالـة وجـود عمـال ذو خبـرة 1,2المتعلقة بكـوي الـردن بعـد تركيـب والوقـت المـستغرق هـو 

 دقيقة وكـذلك الوقـت المتعلـق بتركيـب 3,5 ومقداره صدرعالية يمكن تخفيض الوقت المتعلق بتركيب ال

دقيقــة  2,5لــق بتركيــب الظهــر والجوانــب والكتــف بمقــدار تع وكــذلك الوقــت الم دقيقــة5 بمقــدار جيــبال

 دقـائق وكـذلك الوقـت المتعلـق بتركيـب 4وكذلك الوقت المتعلـق بتركيـب الـردن وملحقـات الـردن بمقـدار 

 دقيقة وكذلك الوقت المتعلق بتركيب الدكم والعمليات االخرى بمقـدار 2,5الياخة يمكن تخفيضة بمقدار 

  . دقيقة 2,34 وتدكيم والتعليق والتنسيق بمقدار دقائق وكذلك الوقت المتعلق بالتنظيف 4

 للجاكيــــــت 30,24+ دقيقــــــة 16,4 هــــــو  للــــــسروال أي ان مجمــــــوع الوقــــــت الكلــــــي المخفــــــض    

  . دينار3218= دينار 69* دقيقة 46,64دقيقة  46,64=

اســتمارة تــسعير المنــتج ان ) 2(امــا فيمــا يتعلــق بــالمنتج شداشــة رجــالي  فمــن خــالل الملحــق رقــم    

فـان تكلفـة ) 3( فـي ظـل التكلفـة المـستهدفة مـن الجـدول رقـم دينـار امـا11440,85تكلفة المنـتج هـي 

 ومــن خــالل قــسمة المبلــغ الواجــب تخفيــضه علــى 640,58 دينــار أي بفــارق قــدرة10800المنــتج هــي 

ـــــــتكل ـــــــدة ف ـــــــة الواح ـــــــق69ة الدقيق ـــــــي الملح ـــــــتج ف ـــــــسعير المن ـــــــب اســـــــتمارة ت ـــــــار بموج  )2( دين

ضرورية وال الـــء األنـــشطة غيـــر  دقيقـــة الوقـــت الواجـــب تخفيـــضه فـــيمكن إلغـــا9,283=69÷640,58

 ولغايـة المرحلـة 39 قيمة المنتج وكاالتي إلغاء المراحل المتعلقة بسهم الردن مـن المرحلـة رقـم فتضي

  المتعلقـة بقلـب الدشداشـة والوقـت 51 دقيقـة وكـذلك المرحلـة رقـم 3,1 والوقت المـستغرق هـو 43رقم

 0,4خـة بـع التركيـب والوقـت المـستغرق هـو المتعلقة بكـوي اليا 70وكذلك المرحلة 0,3المستغرق هو 

يمكــن تخفــيض الوقــت المتعلــق بتركيــب الياخــة بمقــدار  دقيقــة وفــي حالــة وجــود عمــال ذو خبــرة عاليــة
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 دقيقــة كــذلك الوقــت المتعلــق بعمليــات تركيــب الــدكم والتــصليح والكلفــة وعمليــات اخــرى بمقــدار 1,65

   دينار640,58=69*9,283 دقيقة  9,283وقت المخفض هو  دقيقة حيث ان مجموع ال3,8330

ــم      ــالمنتج قمــيص رجــالي فمــن خــالل الملحــق رق ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــتج هــي) 3(ام ــة المن  18ان تكلف

أي بفـارق ) 4( كما في جدول رقم6300 اما في ظل التكلفة المستهدفة فان تكلفة المنتج هي 6702,

 دينـار المثبتـة فـي 69دقيقة الواحدة  ومن خالل قسمة المبلغ الواجب تخفيضه على تكلفة ال402قدره 

  االستمارة تسعير المنتج من الملحق

  . دقيقة الوقت الواجب تخفيضه5,8 =69 ÷402 

  -:فيمكن إلغاء األنشطةغير الضرورية التي ال تضيف قيمة المنتج وكاالتي    

ة والمرحلـة رقـم  دقيقـ0,3 المتعلقة بكوي حافة الجيب والوقت المستغرق هو 5الغاء المرحلة رقم      

 المتعلقـة بكـوي 15 والمرحلـة رقـم 0,3 المتعلقة بكوي حافة الكتف جهتـين والوقـت المـستغرق هـو 13

 المتعلقـة بكـوي سـهم الـردن والوقـت 23 دقيقـة والمرحلـة رقـم 0,5حافة البزمة والوقت المـستغرق هـو 

ة الـــسفلى والوقـــت  المتعلقـــة بكـــوي حافـــة الياخـــ42وكـــذلك المرحلـــة رقـــم .  دقيقـــة1المـــستغرق هـــو 

 المتعلقة بكوي حافة الياخة بعـد التركيـب والوقـت المـستغرق هـو 53 والمرحلة رقم 0,4المستغرق هو 

 دقيقـة  فـي حالـة 0,2 المتعلقة بقلب القمـيص والوقـت المـستغرق هـو 54 دقيقة اما المرحلة رقم 0,4

دقيقـة وكـذلك 1,2ياخـة بمقـداروجود عمال ذو خبرة عالية فانه يمكن تخفيض الوقت المتعلق بتركيب ال

أي إن مجمــوع الوقــت .دقيقــة 1,5الوقــت المتعلــق بتركيــب الــدكم والتــصليح والعمليــات األخــرى بمقــدار 

  . دينار402= 69*508 دقيقة  5,8المخفض هو 

  

  

  

  

  خالصة البحث
يـة فـي تناول البحث مدخل التكلفة المستهدفة في ترشيد قرارات التـسعير فـي معمـل االلبـسة الوالد     

الموصل حيث ان استخدام هـذا المـدخل يـؤدي الـى تخفـيض التكـاليف العتمـاده علـى الـسوق كاسـاس 

لتحديد السعر حيث ان هذا المدخل يصلح للتطبيق في ترشيد قرارات التـسعير خاصـة اذا كانـت الوحـدة 

حيـة والتطـورات ًاالقتصادية التتمتع بحرية كبيرة في السيطرة على االسـعار نظـرا لحـده المنافـسة مـن نا
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 الهائلة من ناحية اخرى حيث اظهر البحث ان تحديد السعر المستهدف ادى الـى تخفـيض التكنولوجية

   -:االسعار للمنتجات وكاالتي

   دينار42000 الى 45000بدلة رجالية من 

   دينار10800 الى 12500والدشداشة الرجالية من 

   دينار6300 الى 7350والقميص الرجالي 

الى زيادة المبيعات اليومية وكذلك توصل البحث ان التكلفة المـستهدفة للمنتجـات الثالثـة وحيث يؤدي 

  -:عينة البحث وهي اقل من التكلفة الفعلية وكاالتي 

  . دينار33600 التكلفة المستهدفة  دينار بينما36818حيث ان التكلفة الفعلية للبدلة الرجالية هي 

 دينـار بينمـا التكلفـة المـستهدفة 11440,58تكلفـة الفعليـة هـي اما المنتج دشداشـة رجـالي فـان ال    

 دينـار بينمـا 6702 دينار اما فيما يتعلق بالمنتج قمـيص رجـالي فـان تكلفتـه الفعليـة هـي 10800هي 

   -: دينار وعلى المعمل القيام بتخفيض التكلفة للمنتجات وكاالتي6300التكلفة المستهدفة هي 

 دينـار مـن خـالل الفـرق بـين تكلفـة 3218 يجب تخفـيض التكـاليف بمقـدار بالنسبة للبدلة الرجالي    

 دينــار امــا بالنــسبة للدشداشــة رجــالي فيجــب 3218= دينــار 33600 – 36818الفعليــة والمــستهدفة 

 11440,85دينار من خالل الفـرق بـين التكلفـة الفعليـة والمـستهدفة 640,85تخفيض تكاليف بمقدار 

  . دينار 640,58=10800-

 دينـار مـن خـالل الفـرق بـين 402اما بالنسبة للقميص الرجـالي فيجـب تخفـيض التكـاليف بمقـدار     

  . دينار 402=6300-6702التكلفة الفعلية والمستهدفة 

وتوصل البحث ان عمليـة التخفـيض للوصـول الـى الكلفـة المـستهدفة للمنتجـات الثالثـة مـن خـالل     

  .استخدام مدخل هندسة القيمة

  

  

  

  مصادرقائمة ال
،اعتمـاد مـدخل الكلفـة المـستهدفة فـي المؤسـسات التجاريـة دراسـة 2009الحبيطي،قاسم محسن، .1

 94 ، العدد 31مجلة تنمية الرافدين ، مجلد ,تطبيقية في شركة المهاري التجارية فرع نينوى 
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،اســـتهداف الـــسعر كاســـاس لتحقيـــق تقنيـــة 2007الذهبي،جليلـــه عيـــدان الغبـــان ،ثـــائر صـــبري ، .2

مجلـــة العلـــوم , مـــستهدفة للوحـــدات االقتـــصادية العاملـــة فـــي بيئـــة االعمـــال الحديثـــة التكلفـــة ال

 .48،العدد 13بغداد ،المجلد , االقتصادية واالدارية 

،متطلبات ومعوقات تطبيق مدخل التكلفة المـستهدفة فـي الـشركات 2008المطارنة ،غسان فالح، .3

ــــ ــــة ،مجل ــــة دراســــة ميداني ــــصناعية المــــساهمة العامــــة االردني ــــصادية ال ــــوم االقت د دمــــشق للعل

 .2،العدد24والقانونية،المجلد 

،دور المقارنــة المرجعيــة فــي ترشــيد قــرارات التــسعير المبنيــة علــى 2008الموســوي،عباس نــوار، .4

ـــــصرية،المجلد  ـــــصاد الجامعـــــة المستن ـــــة االدارة واالقت ـــــة كلي اســـــاس الكلفـــــة المـــــستهدفة ،مجل

 69،العدد30

مـــــستهدفة لتـــــصنيع المنـــــتج خـــــالل مرحلـــــة ،قيـــــاس التكلفـــــة ال2005خـــــضر ،انـــــس متـــــي، .5

 التـــسعير ،رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة ،كليـــة االدارة واالقتـــصاد ،جامعـــة ألغراضالتـــصميم،

 .الموصل

،دور معلومــات ادارة الكلفــة الــستراتيجية فــي تقــويم االداء ،اطروحــة 2002ســلمان،عالء جاســم،  .6

 .لمستنصريةدكتوراه غير منشورة كلية االدارة واالقتصاد، الجامعة ا

  .2009معمل االلبسة الوالدية في الموصل ،سجالت تقارير التكاليف والمالية لسنة .7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة

  معمل االلبسة الوالدية في الموصل

  )1(ملحق رقم 
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  استمارة تسعير المنتجات

  23/2/2009  التاريخ   بدلة رجالية   أسم المنتوج 

  كاترينا  نوع القماش  56050  الحجم   m/75018  رقم الموديل   5000/اج كمية اإلنت

      السعر االجمالي   السعر   الكمية   وحدة القياس  المواد األولية 

  

  

  وحدة القياس  المواد األولية  السعر اإلجمالي  السعر  الكمية
  دوالر  سنت  دينار  فلس  دوالر  سنت  دينار  فلس  محلي  مستورد

      13010  080      3782    3,44      م  قماش كاترينا منحة 

      372  300      1095    0,34      م  بطانة تترون 

      163  760      356    0,46      م  الصق كلينس

      4  400      20    0,22      م  الصق ورقي 

      875  520      1824    0,48      م  قنوجة 

      195  000      3250    0,06      م  كفا ياخة 

      1949  700      2010    0,97      م  الصق نسيجي 

      1489  960      772    1,93      م  بطانة للجاكيت

      18060  720                  الولية اصافي كلفة الماد 

  المستلزمات 
                      

  

  

      117  000        0,3  390      م  خيوط عادية 

      44  460      26    11,71      م  الصق كلينس بكرة

      13  000      26    0,5      م  الصق كلينس بريم 

      2847  000      1095    2,6      م  كمر جاهز 

      18  150      15    1,21      عدد  دكم حجم كبير 

      36  000      12    3      عدد  دكم حجم صغير 

      99  000      11    9      عدد  جنكال 

      36  000      36    1      عدد  سم25كاب 

      7  000      31    0,250      م  قيراج كاب 

      2  000      1    2      عدد  عالمة نسيجية

      94  620      114    0,830      م  فتيلة الردن 

      488  000      488    1      عدد  كتافية 

      1500  000      1500    1      عدد  تغليف 

      5302  980                  مجموع المستلزمات

      5302  980      44    195        *رواتب و اجور 

      4800  75      25    195        *ت ص س 

    36  818  700                  أجمالي التكلفة الكلية 
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    818                      وبة هامش الربح المرغ

    45  000                    سعر البيع  

  

    محاسب الكلفة       مسؤول البرمجة      مسؤول التكنولوجيا      مسؤول التصميم 

  مدير الحسابات       مدير التسويق         مدير التجارة              مدير المعمل الفني  

  2009أستمارة تسعير المنتجات لسنة / حسابات قسم ال/  معمل االلبسة الوالدية -:المصدر 

 44دقيقة وكانت كلفة الدقيقة المحددة والمعتمدة من قبل المعمل هو 195 وقت انتاج الموديل -1*

  )44*195(دقيقة /دينار 

 أما ت ص س فكان أساس التحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة هي ساعات العمل المباشر -2*

  )  25*195(دقيقة / دينار 25المحدد فكان معدل التحميل 

  

  

  

  الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة

  معمل االلبسة الوالدية في الموصل

  2ملحق رقم 

  إستمارة تسعير المنتجات

        28/7/2009  التاريخ  دشداشة رجالي  إسم المنتوج

  تيوبو  نوع القماش  62056  الحجم m/54819  رقم الموديل  50000/كمية اإلنتاج

      السعر اإلجمالي  السعر  الكمية  وحدة القياس  المواد األولية

  

  

  

  

  

وحدة   المواد األولية  السعر اإلجمالي  السعر  الكمية

  دوالر  سنت  دينار  فلس  دوالر  سنت  دينار  فلس  محلي  مستورد  القياس

      6538  0,080      2056    3,18      م  قماش تيوبو صيفي  

      64  0,080      356    0,18      م  الصق كلينس 

      39  0,060      1302    0,03      م  الصق جيكسي
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    محاسب الكلفة        مسؤول البرمجة      مسؤول التكنولوجيا      مسؤول التصميم 

  ة              مدير المعمل الفني  يمدير الحسابات       مدير التسويق         مدير التجار

  2009 استمارة تسعير المنتجات لسنة/ قسم الحسابات /  معمل األلبسة الوالدية -:المصدر 

 44 دقيقة وكانت كلفة الدقيقة المحددة والمعتمدة من قبل المعمل هو 55 وقت إنتاج الموديل -1*

  )44*55(دقيقة /دينار 

 أما ت ص س فكان أساس التحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة هي ساعات العمل -2*

  )  25 *55(دقيقة / دينار 25المباشر فكان معدل التحميل المحدد 

  

  

  

  

  

    )3(   رقم ملحق

  الشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة

  معمل االلبسة الوالدية في الموصل

  استمارة تسعير المنتجات

        11/3/2009  التاريخ  قميص رجالي ردن  أسم المنتوج

                          

      6641  220                  صافس كلفة المواد االولية 

                          المستلزمات

      55  200        0,3  184      م  خيوط عادية 

      8  000      1    8      عدد  دكم حجم صغير 

      21  000      21    1      عدد  عالمة نسيجية

      14  210      29    0,49      م  الصق ذو وجهين

      1000  000      1000    1      عدد  تغليف

      1098  410                  مجموع المستلزمات

      2400  20        44  55        *الرواتب واألجور 

      1300  75        25  55        *ت ص س 

      11440  58                  إجمالي الكلفة 

      1059  42                  هامش الربح المرغوب به

      12  500                  سعر بيع
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  بوبلين  نوع القماش  10018  الحجم  10219  رقم الموديل  10000/كمية اإلنتاج 

    السعر االجمالي  السعر  الكمية  وحدة القياس  المواد األولية
  

  

  

  وحدة القياس  المواد األولية  السعر اإلجمالي  السعر  الكمية
  دوالر  سنت  دينار  فلس  دوالر  سنت  دينار  فلس  محلي  مستورد

      2598  600      1065    2,44      م  قماش بوبلين  

      260  400      1302    0,2      م  الصق جيكسي

      10  680      356    0,03      م  الصق كلينس

                          

      2869  680                  صافي كلفة المواد االولية 

                          المستلزمات

      40  500        0,3  135      م  خيوط عادية 

      11  000      1    11      عدد  دكم حجم صغير 

      21  000      21    1      عدد  عالمة نسيجية 

      1000  000      1000    1      عدد  تغليف

      1072  500                  مجموع المستلزمات

      1000  760      44    40        * الرواتب واالجور 

      1000  000      25    40        ت ص س

      6702  180                  أجمالي التكلفة الكلية 

      648                    هامش الربح المرغوب

      7000  350                  سعر البيع 

    ا      مسؤول التصميم محاسب الكلفة        مسؤول البرمجة      مسؤول التكنولوجي

  ة              مدير المعمل الفني  يمدير الحسابات       مدير التسويق         مدير التجار

  2009استمارة تسعير المنتجات لسنة / قسم الحسابات /  معمل األلبسة الوالدية -:المصدر 

  .قيقةد/ دينار 44 كلفة الدقيقة المحددة والمعتمدة من قبل المعمل هو -1*

 أما ت ص س فكان أساس التحميل التكاليف ص س هي ساعات العمل المباشر فكان معدل -2*

  .دقيقة/ دينار 25التحميل المحدد 


