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Abstract:  
          There is an important role for the modern Costs styles and 
Management in reducing Costs and Creating a kind of change towards a 
product with high quality and which specifications characteristic 
connotation the customer satisfaction. 
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  :المستخلص 
ٕلألساليب الحديثة للتكاليف وادارتها دور مهم فـي تخفـيض التكـاليف واحـداث نـوع مـن التغييـر نحـو       ٕ

،ومن تلك األساليب هـو أسـلوب التكـاليف منتج ذي جودة عالية ويتصف بمواصفات تضمن رضا الزبون 

ــشاملة(ABC)علــى أســاس األنــشطة ــذين ينبغــي تحقيــق التكامــل بينهمــا (TQM)ٕ وادارة الجــودة ال  الل

َّوجاء البحث ليحقق هذا الهدف من خالل إيجاد نوع من العالقة بينهما بعدهما عنصري نجاح أي شـركة 

ّزيادة جودة المنـتج مـن خـالل تفاعلهمـا ومـن ثـم ًأو منشأة يسهمان جنبا إلى جنب في تخفيض الكلف و َ
  .تحقيق بعض الوظائف ومنها كسب رضا الزبون

وتم االعتماد على البيانات الفعلية للـشركة العامـة لـصناعة البطاريـات التابعـة لـوزارة الـصناعة والمعـادن 

  . ،لتوضيح الجانب العملي الخاص بالبحث2008لعام 

لديــه القــدرة علــى تحقيــق ميــزة تنافــسية ) TQM(ة الجــودة الــشاملةوتوصــل البحــث إلــى أن أســلوب إدار

ٕتتمثل بجودة العمليات واألنـشطة أساسـا للحـصول علـى منتجـات ذات جـودة عاليـة،وان أسـلوب ً(ABC) 

ّوفــر مجموعــة مــن مقــاييس األداء غيــر الماليــة مــن خــالل مؤشــرات غيــر ماليــة لقيــاس موجهــات الكلــف 
  . والكمية ، دةالجو ، تحتوي على مقاييس الوقت
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           Among these styles the Activities based Costs and Total Quality 
Management. 
           Completeness must be obtained between these two styles, the 
research identify this goal throughout finding out the relations between 
the since they are regarded as the elements of success for every firm or 
state , and They work together to reduce Costs and increase the product 
quality ,which leads to customers satisfaction. 
Depending on the actual information of the General state for Batteries 
Industry, which is larges to Ministry of Industry and Minerals, in 2008, 
the practical part of the study has been clarified. 
It has also been found that the style of Total Quality Management has the 
ability to create a competitive criterion represented by the quality of 
process and activities as a basis for getting products of high quality. 
The (ABC) style has saved a number of non-financial performance ranges 
through non- financial marks for measuring costs directors which certain 
measures of time, quality and quantity. 
 

 
  مقدمة

األخيـرة،فمن الواضـح إن الـسنوات األخيـرة شـهدت العديـد احتلت الجودة أهمية واسعة في اآلونـة       

 االهتمـام ًي بعض الدول لظاهرة العولمة ،فـضال عـنّمن التغيرات منها االتفاقيات التجارية الدولية وتبن

  الدولي الواسع بموضوع إدارة الجودة الشاملة وسلسلة المواصفات الدولية اآليزو

)9000 (ISOًلتي خلقت نوعا من المنافسة الجادة بين المنظمات ا وما تتضمنه من مواصفات و.  

الـذي أدى  األنـشطة ،أساس التكاليف على أسلوب ًفضال عن االهتمام باستعمالوليس هذا فحسب بل 

 هـذا األسـلوب ن اسـتعمالنـشأة صـناعية أم خدميـة وأكان ذلك فـي م أ أكثر دقة للكلف سواءإلى تحديد

 فــي تــوفير  غيــر المباشــرة علــى األنــشطة ويــسهم التكــاليف مــدخل أكثــر عدالــة فــي توزيــعإلــىســيؤدي 

  لغـرض زيـادة اإلدارية في ترشيد القرارات تسهم التي مقارنة باألساليب التقليديةًمعلومات أكثر تفصيال 

  .كفاءة صنع القرار

 تمثــل محاولــة لبقــاء  علــى أســاس األنــشطة التكــاليفلوب محاولــة تكامــل أنظمــة الجــودة وأســإن     

ّمـن ثـمات في دنيا األعمال،فرفع مستوى جودة العمليات والمنتجات يصاحبه خفـض التكـاليف والمنظم َ 

 فـي مـستوى ارتفـاع الـضرورة محاولـة الـسيطرة علـى خفـض التكـاليف يـصاحبها بإنزيادة األرباح،كما 

  . المبيعات ومن ثم زيادة أرباح المنظمةارتفاع إلى رضا المستهلك الذي يؤدي َّمن ثمالجودة و
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  منھجية البحث
 مشكلة البحثً-أوال
 المنـــــشآت العراقيـــــة بتطبيـــــق األســـــاليب الكلفويـــــة اهتمـــــامعـــــدم   تكمـــــن مـــــشكلة البحـــــث فـــــي     

لمفهــوم كـل مــن إدارة الجـودة الــشاملة وأسـلوب التكــاليف علـى أســاس  العـاملين وضـعف إدراكالحديثة،

ًمــا معــا فــي آن واحــد وتأثيرهمــا األنــشطة ومــا يمكــن أن يحققانــه مــن عالقــة تكامليــة فــي حــال تطبيقه
  .الفاعل في بقاء المنشأة في دنيا األعمال

  
 ھدف البحثً-ثانيا
ــى أســاس يهــدف البحــث إلــى       ــشاملة وأســلوب التكــاليف عل ــة إدارة الجــودة ال توضــيح مــدى أهمي

األنــشطة بوصــفهما عنــصري نجــاح فــي أي منــشأة ،ينبغــي إحــداث نــوع مــن التكامــل بينهمــا عنــدما 

ًتلك المنشآت تطبيقهما معا بحيث يسهمان جنبا إلى جنـب فـي زيـادة جـودة المنـتج وتخفـيض تستطيع  ً
  .التكاليف

  

 أھمية البحثً-ثالثا
   - :ما يأتي األهمية الخاصة بالبحث فيتجلى   ت

ــذي يمكــن  -1 ــدور ال ــراز ال ــه تأنإب ــات ؤدي ــشاملة فــي رفــع مــستوى الجــودة للعملي  إدارة الجــودة ال

 .والمنتجات

 . في خفض كلف المنتجات)ABC ( التكاليف على أساس األنشطةأسلوبة بيان أهمي -2

ل تفاعلهمــا فــي  مــن خــال) ABC(و)  (TQM كــل مــن يؤديــه أنتوضــيح الــدور الــذي يمكــن  -3

 .تحقيق بعض الوظائف،ومنها على سبيل المثال كسب رضا الزبون

  
  فرضية البحثً-رابعا
 يــسهم فــي زيــادة)  ABC( و)TQM ( ابينن التكامــل مــإتند البحــث إلــى الفرضــية القائلــة يــس   

 الجـودة والكلفـة مـن إن  علـى فـرض المـساهمة فـي تخفـيض التكـاليفّمن ثممستوى الجودة للمنتج و

  .عوامل نجاح المنشأة
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   الجودة الشاملةإدارةل نحو ّ المفھوم والتحو-األولالمحور 
   الجودة الشاملةإدارةمفھوم  ً- أوال

 التـي تقـوم علـى مجموعـة مـن  الحديثـةاإلداريـة الـشاملة مـن المفـاهيم  الجـودةإدارة يعد مفهوم 

 ممكــــن أداء تتبناهــــا وذلــــك مــــن اجــــل تحقيــــق أفــــضل إدارة أناألفكــــار والمبــــادئ التــــي يمكــــن ألي 

 Total Quality (TQM) الجـــودة الـــشاملة إلدارة،ويرمـــز )15،ص2001الدرادكـــة،وآخرون،(

Management  حتميـة لـشدة المنافـسة العالميـة،إذ قامـت الـشركات كنتيجة ،إذ ظهر هذا المفهوم 

ــة بتطــوير وتوســيع مفهــوم إدارة الجــودة  ــر شــموال وعمقــا بإضــافة ،اإلســتراتيجيةاألمريكي ــب أكث ً جوان ً
 أساليب متطورة في مجال تحسين الجـودة والتعامـل مـع الزبـائن والموردين،وتفعيـل أسـاليب واستعملت

ًتأكيد الجودة ليصبح أسلوبا رقابيا   . على الجودةاستراتيجيا ً

هي في الواقـع إال تطـوير إلدارة الجـودة  من خالل ما تقدم يتضح لنا أن إدارة الجودة الشاملة ما

 الشركات األمريكية واألوربية لصد غزو الصناعات المنافـسة استعملتها ،كوسيلة دفاعية اإلستراتيجية

ًنهجا متطورا في مجال تحسين الجودة أسماه ًألسواقها،حيث نهجت لذلك الشركات اليابانية هي أيضا  ً
   .Total Quality Control  (TQC)بالرقابة على الجودة" إيشيكاوا"رائد الجودة الياباني

ً،لكنها أكثــر عمقــا اإلســتراتيجيةيتــضح لنــا أن إدارة الجــودة الــشاملة هــي امتــداد إلدارة الجــودة 
  .إدارة الجودة اإلستراتيجيةوشمولية من 

د األمريكيـــون فـــي تطـــوير إدارة الجـــودة اإلســـتراتيجية لتـــصبح إدارة الجـــودة الـــشاملة ولقـــد أعتمـــ

ًبأبعادهــا الحاليــة علــى أفكــار اليابانيين،علمــا إن تأســيس حركــة تحــسين الجــودة فــي اليابــان ،يرجــع 
جوزيــــــــــف "و " إدوارد ديمــــــــــنج"لألمريكــــــــــان بعــــــــــد الحــــــــــرب العالميــــــــــة الثانيــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل 

  .)29-28،ص2001عقيلي،"(جوران

والتـــي تعنـــي مـــن الناحيـــة ) (Qualis مـــشتقة مـــن الكلمـــة الالتينيـــة(Quality)وكلمـــة الجـــودة

 البرزنجــي،"(الــشيء كمــا هــو فــي الواقــع"أي مــا معنــاه " such us the thing really"اللغويــة 

  ).159،ص2004وعلوان،

ولكنهـا  غيـر ملموسـة أنهـا  مـن الجودة بوجه عـام تعنـي أشـياء كثيـرة لعديـد مـن النـاس بـرغمإن

 حــدود أو نهايــة، فــالجودة نــسبية وليــست  مــن دون واضــحة وقــد تكــون محــددة المعــالم ولكنهــاحقيقــة

.  والتنظيم لتعطـي نتـائج سـامية تـتكلم عـن نفـسهااإلبداعولكنها نتيجة  ً◌ًاعتباطا ِ لم تأتٕوانهامطلقة 

شـكل منـتج نهـائي تقديمه فـي  مستوى قدرة المنتج المطلوب ( "الجودة للمشترين"وقد يعني مضمون 

 إنتاجـه كان المـشروع يربحـه فـي إذا بما العميل استعمال العميل ومتطلباته ومع هذا فقد يهتم إلشباع

  .) الوأ
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 إطـار ورغبـات المـستهلك كتحـصيل حاصـل تحـدد مظـاهر الجـودة وأبعادهـا فـي حاجات مجمل إن

لمظهـر الخـارجي للمنتـوج مـن  من قبل المستهلك مثل الجماليـة،أي اواالستيعابميكانيكي ثابت الفهم 

 أو سـهولة Reliabilityّوالمعوليـة اإلنتاجيـة الـسطحي،والكفاءة اإلنهـاءحيث التصميم واللـون ودقـة 

 المنتــوج أو  عنــد اســتعمالSafetyفر عوامــل األمــان افر قطــع الغيــار فــي األســواق وتــواالــصيانة وتــو

ــشغلها  ــي ي ــث المــساحة الت ــب حجمــه مــن حي ــوج بجان ــصوزن المنت ــشغيل اديةواقت ــوج ٕوادامــة ت  المنت

  ).3،ص2002العاني،وآخرون،(

وتتفـــق جميــــع اآلراء علــــى إن مفهــــوم الجــــودة يــــرتبط أساســــا بدرجــــة الرضــــا بــــين المــــستهلك 

 أي إن الجـودة للمنـتج يجـب أن أنهـا المالئمـة لالسـتعمالعلـى  "(المـستهلك"ف من قبـل ّوالمنتج،فتعر

  .)تحقق متطلبات الزبون 

نها مدى مالئمـة فإنها المطابقة للمواصفات أي ا( "المنتج"ة من وجهة نظر أما المقصود بالجود

ـــــــــتج  ـــــــــة المن ـــــــــننوعي ـــــــــى م ـــــــــسلعة إل ـــــــــة ومواصـــــــــفات ال ـــــــــائنحاجـــــــــات دق ـــــــــات الزب  ) ورغب

)Horngren,2000,p.240.(  

علـــى أنهـــا مجموعـــة المزايـــا (ّ فقـــد عرفـــت الجـــودة "الجمعيـــة األمريكيـــة للـــسيطرة النوعيـــة" أمـــا

ًوع أو الخدمة المقدمة طبقا للمواصـفات التـي ترضـي المـستهلك فـي تـاريخ والخصائص للمنتج المصن ّ
  .(Kotler,1997,p.54))الشراء أو عند االستعمال

ُلذا فإن مفهـوم الجـودة يختلـف بـاختالف الجوانـب التـي ينظـر إليهـا ،فمـن وجهـة نظـر المنتجـين 
ّت ،وقــد حــددوا الجــودة بلغــة هــي مطابقــة للمواصــفا  أكثــر ممــاكإنتــاجاليابانيين،فــأنهم يــرون الجــودة 

" االجتماعيـةالمالئمـة "الخسارة التي تـصيب المجتمـع فـي حالـة عـدم تحقيقهـا أي ركـزوا علـى مفهـوم 

 هيئة أو أسلوب وخصائص المنتج األخرى بأنها وجهة نظر مهندسي التصميم فقد حددوا الجودة أما،

" لالسـتعمالالمالئمـة "ودة فتعنـي  وجهـة نظـر المـستهلك للجـإنالتي تفرز منفعة المـستهلك،في حـين 

ـــرا  ـــة ،أخي ـــشركات الياباني ـــه ال ًوهـــذا المفهـــوم ركـــزت علي ـــاربوصـــفهّ ـــزًا معي ـــى للوصـــول ًا ممي  رضـــا إل

  ).290،ص2000البكري،(المستهلك

فان تفـوق المنظمـة فـي جـودة منتجاتهـا علـى المنظمـات المنافـسة األخـرى التـي تعمـل فـي عليه 

ًالميدان نفسه يعد مطلبا ضروريا   . Dilworth,1992,p.53)(  لنجاحها في تبني أسبقية الجودةً

 مبنيـــة علـــى أســـاس رضـــا إداريـــة الجـــودة الـــشاملة يمثـــل بـــصفة عامـــة فلـــسفة إدارة مفهـــوم إن    

 المنـشأة تقـوم بتقـديم  أن مـن والتـيقنالمستفيد وهو بذلك يتضمن التصميم المتقن للمنتجات المقدمـة

 إلـى تنظيميـة يـصار إستراتيجية)TQM( الجودة الشاملةإدارةتمثل و.المنتجات بشكل متقن دائماهذه 

 يــصبح تحقيـق الجـودة عمليــة يلتـزم بهــا إذتقـديمها فـي مختلــف مـستويات المنظمـة علــى نحـو كلـي ،
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 إدارة الجــودة المرجوة،كمــا تمثــل إلــى جهــودهم للوصــول تــضافرالجميــع وبــشكل متواصــل وال بــد مــن 

ّ تعبر نهاأو القوى البشرية داخل المنظمة،قويم اإلدارة وتوأساليبمة الجودة الشاملة نظرة جديدة للمنظ
  .لتفكير العاملين داخل المنظمةعن طريقة جديدة 

فــي عمليــة التحــسين المــستمر  الجــودة الــشاملة مــشاركة جميــع وظــائف المنــشأة بــإدارةويقــصد      

 لعمليـة الرقابـة علـى الجـودة من خالله التوسـع مـن التركيـز علـى للجودة،وهو مفهوم أرادت المنشآت

 عمليــــــة التوجــــــه نحــــــو الزبــــــون التــــــي تركــــــز علــــــى تــــــسليم منــــــتج ذي جــــــودة إلــــــىالتــــــصنيع 

  ).37،ص2004فرج،(عالية

ــادئ الجــودة لتحقيــق جميــع أهــداف أنهــاعلــى ( (TQM) ال"Horngren"ّويعــرف  تطبيــق لمب

 تحقــق ى عنـدما كلـف الجـودة تتـدنإن Horngrenحيـث يفتـرض ،) الزبـائنإرضـاءالمنفعـة مـن أجـل 

  .(Horngren,1996,p.350) المنظمة مستويات جودة عالية

 والموظــف فــي اإلدارة والتــزام اشــتراك أنهــاعلــى ( الجــودة الــشاملة إدارةّفقــد عــرف "  تــونكس"أمــا

ــا ــوفير م ــق ت ــل  ترشــيد العمــل عــن طري ــه العمي ــهأو يتوقع ــا يفــوق توقعات ــ)م ــضمن هــذا التعري ف ،ويت

  -:تيةالعناصر الثالثة المهمة اآل

  . والموظفين والتزامهماإلدارةمشاركة  -1

 . الجودة الشاملة تعد طريقة تأدية للعمل وليست مجرد برنامجإدارة إن -2

ّعد -3  . وتوقعاته هدف تحسين الجودة الزبونَ

 تـشمل جميـع وظـائف ومجـاالت إداريـة فلسفة أنهاعلى ( TQM)(ف ّفيعر"Zimmerman  "أما    

 )ملين والعمل بروح الفريق وتحقيق رضا الزبـون والتحـسين المـستمرالعمل في المنظمة ومشاركة العا

(Zimmerman,2001,p.429).  

ـــرى     ـــي جـــودة ( TQM)( نأ" Evans"وي ـــاملي نحـــو التحـــسين المـــستمر ف هـــي مفهـــوم إداري تك

المنتجــات والخــدمات لمــشاركة كــل المــستويات والوظــائف فــي المنظمــة وان الهــدف مــن إدارة الجــودة 

  .( Evans,1997,p.25) )بناء الجودة منذ البداية يجعلها مهمة ومسؤولية كل فردالشاملة هو 

  

  -):1( اآلتي رقم لشكلفهوم إدارة الجودة الشاملة باويمكن توضيح تفاصيل م

  

  

  )1 (شكل

  تفاصيل مفهوم إدارة الجودة الشاملة
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  )11،ص2005النعيمي،(المصدر

  ّحول نحو إدارة الجودة الشاملة الت ً- ثانيا

الجودة

كل شخص في المنظمة 
يشارك في خلق وإدامة 
الجودة للسلع والخدمات 

 المقدمة

ي إدارة  ف
ام  النظ
ز  التركي
ى  ون عل يك
سين  التح
ستمر  الم
ن  ام م للنظ
ق  ل تحقي أج
ائج  النت

 األفضل

الشاملة

  
  

  
  تركز المنظمة على

  تحقيق وإشباع حاجات
  الل األنشطةالزبون من خ

  الفردية والجماعية مع
  التركيز على اشتراك

الزبون في تحديد الجودة

الجودة

إدارة
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 The Seventhّإن التحــول نحــو إدارة الجــودة الــشاملة تــستلزم تطبيــق مــدخل الــسبعة أس  

Approachق إلدارة الجودة الشاملة ويتكـون هـذا ائ وهو في نظر الباحثين عبارة عن أساليب أو طر

  :المدخل من 

 تكـون عليـه فـي أنالعليا فكرة عما تريـد  تكون لدى القيادة أنبمعنى  :Strategyاإلستراتيجية  -1

  . سنوات)5-3(من السنوات القادمة 

ٕبمعنى إعادة هيكلة المنظمة وتغيير المسؤوليات والوظائف واعادة بنـاء  : Structuresالهياكل -2
 .فريق العمل

أي إعداد نظم جديدة كتحـسين المخرجـات أو زيـادة كفـاءة وفاعليـة العمليـات  : Systemsالنظم -3

 . ابتكارات تكنولوجية للمدخالتأو إضافة

 حاجــاتهمٕبمعنــى معاملــة األفــراد العــاملين فــي المنظمــات بــشكل الئــق واشــباع  : Staffالعــاملون -4

 .اإلنسانية منهج العالقات  إتباعومطالبهم ،أي

أي تحسين القدرات البشرية من خالل التدريب حتى تكون تلك القدرات مبتكرة  : Skillsالمهارات -5

 . نرفة مثل المنافسين الرئيسيعلى معونشطة و

 . الذي يقود إدارة الجودة الشاملة اإلدارة والقيادة من النوعأسلوبأن يكون  : Styleسلوباأل -6

بمعنــى إيجــاد ثقافــة تنظيميــة جديــدة تحــدد القــيم الــسائدة  : Shared Valueالقــيم المــشتركة -7

  . مع التطوير المستمرتتالءموتبدلها بثقافة وقائية 

  

 إدارة إلـىلها ّ اآلتي كيفية تأثير مدخل السبعة أس على اإلدارة التقليدية وتحوالشكلويوضح     

  -:الجودة الشاملة

                                              

  

  

  

  

  

  

  )2(شكل 

  تأثير مدخل السبعة أس على اإلدارة التقليدية
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  )204،ص2005 الطائي،وآخرون،( المصدر

  

   وأھداف إدارة الجودة الشاملة)ISO( مواصفات ً-لثاثا 
  )صفات دولية تضمن حقوق الجميعامو()ISO(مجموعة المواصفات الدولية للجودة -1

 International)عـــن الحـــروف األوليـــة ألســـم المنظمـــة الدوليـــة للمواصـــفات ) ISO(ّتعبـــر      

Standards For Organization  ( واصــفات الدوليــة ومقرهــا  المبإصــداروهــي الهيئــة المعنيــة

ـــي  ـــسرا الت ـــف بسوي ـــي جني ـــدن عـــام ُأســـستالحـــالي ف ـــة ) 1946( فـــي لن ـــاب الحـــرب العالمي فـــي أعق

الثانية،لتــسهيل التعــاون وتوجيــه المواصــفات الــصناعية علــى المــستوى الــدولي لعمليــات تبــادل الــسلع 

 ويـدل علـى حـداثتها (ISO)والخدمات ونشر نتائج أعمالها الفنية على شكل مواصـفة دوليـة يرمـز لهـا

 دولـي يـضم هيئـآت اتحـادمثـل  تعـد (ISO)ٕان منظمـة و  . التسلسل الرقمي األكبـر الـذي يرافـق الرمـز

،وتقوم علـى أسـاس مراعـاة ) ومن بينها العراق(المواصفات والمقاييس الموجودة في معظم دول العالم 

...... راكــز بحثيــة مــصالح جميــع األطــراف مــن منتجــين ومــستخدمين وحكومــات وجهــات علميــة وم

 

 اإلدارة التقليدية

  الھياكل    

 ة الشاملةإدارة الجود 

     العاملون        القيم

       األسلوب       النظم

  اإلستراتيجية     المھارات
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،وتخــتص بإصــدار المواصــفة العالميــة لتلــك الــسلع والخــدمات فــي حــدها األدنــى مــن المواصــفات .الــخ

  ).22،ص2002الجنابي،( من قبل المستفيدفنية التي تجعلها صالحة لالستعمال ال
  

 (ISO)فوائد تطبيق سلسلة المواصفات 
 إلـىوضبط عمليـات الـشركة اإلنتاجيـة بـشكل يـؤدي التحكم ب الفائدة الرئيسة التي تتمثل عن ًفضال    

تقليــل األخطــاء ،ورفــع مــستوى الكفــاءة فــإن هنــاك فوائــد تــسويقية حيــث أصــبحت كثيــر مــن الــدول فــي 

ُّتعدخاصة الدول األوربية بالعالم و ً شهادة اآليزو ضمانا لجودة المنتجـات المـستوردة وأصـبحت طريقـة َ
ّمـن ثـمللتعامل مع شركات معينة دون األخرى و   فـرض حمايـة غيـر مباشـرة لمنتجـات الـسوق األوربيـةَ

  -: ثالث مجموعات على تقسم الفوائدأنيمكن و

  -:للموظفين -1

  .وضوح في المسؤوليات والمهام واألعباء لكل موظف  -  أ

 .إدراك العمل الذي يقوم به الموظف  - ب

  . إجراءات منظمة وتعليمات عمل واضحة-ج
  

  -:للشركة -2

  . ثبات في جودة المنتجات -أ

  . أكثر كفاءةأداء أنظمة -ب

  . تقليل التكاليف-ج

  . فوائد تصديرية تسويقية-د
      

  -:للزبائن -3

  . التأكد من الوفاء بالعقود المبرمة-أ

  . المحافظة على نوعية الجودة-ب

  . التقليل من المخاطرة-ج

  . زيادة الثقة-د

 سلـسلة المواصـفات الدوليـة  بعض النماذج المختارة لمحاور ومفـردات مـن)3(الشكل رقم     ويعرض 

ر الحاصــل فــي أهــداف وغايــات تلــك المنظمــة الدوليــة للنهــوض بنوعيــة ّالتــي تــدل علــى وتؤكــد التطــو

  .لضمان تحقيق فائدة أكبر من جراء االستعمال) سلع وخدمات(المنتج

  )3(شكل 
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  المواصفات الدولية للجودة

  
 

 ات الدولية للجودةالمواصف) 3(رقم مخطط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٕولم تقتـصر المواصـفات علـى مـا ذُ كـر سـابقا ،وانمـا ظهـرت مواصـفات أخـرى أكثـر حداثـةً  ألن         ً

ِهــذه المواصــفات الــصادرة عــن هــذه المنظمــة فــي تطــور مــستمر ومــن هــذه المواصــفات ّ(ISO org 

Family,2008,p.1-2):   

 - متطلبات ضـمان جـودة معـدة للقيـاس- نظام المصادقة للمقايسة المعدة للقياس-ًأوال

   .ISO/DISالجزء األول

 

I S O

I S O 14000 
I S O 10000 I S O 9000 I S O 8402 

  التركيز على البيئة 
 لتصميمالتركيز على ا التركيز على العمليات

     
  مفاھيم
  فوتعاري

  لمصطلحات
  تتعلق
 بالجودة

I S O 9001 
ضمان توكيد الجودة في 

  التصميم والتطوير

I S O 9002 
ودة في ضمان وتوكيد الج
   التركيب والخدمات

I S O 9005 
د الجودة في ضمان وتوكي

   الفحص النھائي

I S O 9004 
تحديد عناصر الجودة 

  إلدارات مشاريع الخدمات

I S O 10015 
التعليم والتدريب 

  المستمر

I S O 14012 
تأمين (التدقيق البيئي 

  المدققين وخصائصھم

I S O 14010   
  مبادئ (التدقيق البيئي   
  )عامة  

I S O 14004    
   المبادئ (إدارة البيئة    
  )واألنظمة واآلليات   

I S O 10011 
          تدقيق الجودة

I S O 1007    
 الشكل العام لإلدارة

I S O 1006 
  إرشادات خاصة لضمان الجودة

I S O 14001 
 اإلرشادات(إدارة البيئة 

  )الخاصة

I S O 10005 
  إرشادات خاصة بخطط الجودة

I S O 10017   
  تطبيق أساليب إحصائية
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10012-1 .   

  .وتقدم إرشادات بشأن الخصائص األساسية لنظام المعايرة لضمان إنجاز القياسات بدقة     

دة للقيــــاس الجــــزء الثــــاني  ضــــمان جــــودة معــــ- إرشــــادات للــــسيطرة علــــى قيــــاس العمليــــات-ًثانيــــا

ISO10012-2  .  ًوتــوفر دلــيال أضــافيا بــشأن تطبيــق ضــبط العمليــة إحــصائيا لتحقيــق أهــداف الجــزء ً ً
  .ً عندما يكون ذلك مناسبا(1)

وتـوفر إرشـادات لتطـوير والمحافظـة علـى أدلـة  . ISO10013 إرشادات لتطـوير أدلـة الجـودة  -ًثالثا

  .الجودة

ًوتقدم دليال عن كيفية تحقيق الفوائد  . ISO/TR10014قتصاديات الجودة  إرشادات إلدارة ا-ً◌رابعا

  .االقتصادية من تطبيق إدارة الجودة 

 ISO/TS فــي مواقــع التجهيــز المؤتمتــة لــنظم ISO9001 متطلبــات اســتثنائية لتطبيــق -ًخامــسا

  . في الصناعة المؤتمتة(ISO 9001)ًوتقدم دليال لقطاع محدد لتطبيق  . 16949

  

  ف إدارة الجودة الشاملةأهدا -2
  -:)24،ص2003نجم،(بما يأتي )TQM( يمكن توضيح أهداف   

 .زيادة القدرة التنافسية للمنشأة -1

 .ّ بإرضاء الزبائن والتفوق والتميز على المنافسينزيادة كفاءة المنشأة -2

 .أدائهم وتحسين مستوى زيادة إنتاجية المنشأة -3

القدرة على استثمار الفـرص وتجنـب ( المتغيرات  في تعاملها معزيادة حركية ومرونة المنشأة -4

 .)المخاطر والمعوقات

 . المنشأة  اقتصادياتزيادة ربحية وتحسين  -5

  

 إسـتراتيجية     إن تحقيق أهداف إدارة الجودة الـشاملة بـشكل عـام ال يكـون فـي الواقـع إال مـن خـالل 

ٍمتكاملة،تــضع نــصب عينيهــا هــدفا أساســيا هــو تحقيــق مــستوى جــودة عــال ً ،في ســبيل تحقيــق رضــا ً

ويمكـــن توضـــيح هـــذه .رّ والتطـــوواالســـتمراروســـعادة عاليـــة المـــستوى لـــدى العمـــالء لـــضمان البقـــاء 

  -:اآلتي) 4(الشكل رقم  الهادفة من خالل اإلستراتيجية

 )4(شكل 

  أهداف إدارة الجودة الشاملة
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  ).40،ص2001عقيلي،:المصدر(

       
  

    

  

 إلـى إدارة الجـودة الـشاملة تـسعى نأوفي مسعى لتحقيق مضمونه،نجد   السابق ،الشكلفي ضوء     

  -:)41،ص2001عقيلي،(يأتيما 

 
إدارة الجودة الشاملة

  تحسين  
 الجودة  

  جودة
 عالية

  حصة أكبر
 في السوق

    تخفيض
  التكاليف

الزبائن  تحقيق الرضا لدى
والسعادة في نفوسھم من خالل 

 توىأو خدمة ذات مس سلعة
حد ٍيبلغ عال الكمالجودة

 رفع الكفاءة اإلنتاجية

البقاء واالستمرار والتفوق على 
اآلخرين
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 .لتحقيق مايريده)الجمهوروالمستهلك، (فهم حاجات ورغبات الزبون 

 -: من حيث وفق متطلبات الزبون علىلعة أو الخدمةتوفير الس 

  تمرارية االس– الوقت – التكلفة –          الجودة 

 . ،بما يخدم تحقيق الجودة المطلوبةواالجتماعية ،االقتصاديةف مع المتغيرات التقنية ،ّالتكي 

ً في المستقبل وجعل ذلك عمال مستمرا ورغبات الزبونحاجاتتوقع   ً. 

 . الحاليينجذب المزيد من الزبائن والمحافظة على الزبائن 

حسين المستمرين للمنتج أو الخدمـة،وجعل  والخدمة عن طريق التطوير والتاألداءّالتميز في  

 أدنـى حـد ممكـن ،لكـن لـيس إلـى بشكل عام عالية في ظل تخفيض التكلفة اإلنتاجيةالكفاءة 

 .نفاقاإلعلى حساب الجودة بل من خالل ترشيد 

  

 هو إرضاء الزبون بأي شـكل،من ساسِ ن هدف إدارة الجودة الشاملة األأ يتضح لنا مما سبق ، 

 لكـل مـن ِ طلباته وحاجاتـه وتوقعاتـه وتحقيقهـا ،وجعـل هـذا األمـر هـو الهـاجس الـرئيسخالل تلبية مت

 المنافـــسين قـــد ســـبقوه وســـلبوه حـــصته مـــن  أنيعمـــل فـــي المنظمـــة ،فمـــن يتـــأخر عـــن ذلـــك ،ســـيجد

 منافــــسة شــــديدة،فالبقاء مرحلــــةقــــرن بــــدأ يعــــيش  العــــالم منــــذ بدايــــة هــــذا ال أنخاصةبالــــسوق،و

ِا على إشباع وتلبية حاجات زبائنهون قادرلألقوى،واألقوى هو الذي يك  وتحقيق الرضا والسعادة لديهم ً

  . الخدماتم منافسيه من خالل ما يقدمه لهم من جودة عالية سواء في السلع أ منأكثر

  

   والعناصر إلدارة الجودة الشاملةئ المباد-ً رابعا 
       Principles of TQMمبادئ إدارة الجودة الشاملة  -1
  -:)118،ص2001مرجان،( على مجموعة من المبادئ هي)TQM (تعتمد     

  . المستمر من اإلدارة بالجودة االلتزام -1

ً وتوقعات الزبائن واتخاذها هدفا أساسياحاجاتالتركيز على  -2 ً. 

 .ً بعد وقوعها ثم عالجها متأخرااكتشافهاً قبل وقوعها بدال من األخطاءمنع  -3

نهـا مـسؤولية كـل فـرد فـي ألية شـاملة بمعنـى المسؤولية عـن الجـودة فـي المنـشأة هـي مـسؤو -4

 .المنشأة بغض النظر عن مستواه الوظيفي وطبيعة عمله

 ُيقـاس اإلداريـة مـردود نظمـةكـون لجـودة الميضرورة قيـاس عائـد الجـودة وتكلفتهـا فـال بـد أن  -5

ًيطور بناءو ّ  . على القياسُ

 .التطوير المستمر هو روح األعمال وأساس تقدمها -6
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 هي ما يجب البحث عنه في كل مـشكلة وعالجهـا وليـست األسـباب المباشـرة  الجذريةاألسباب -7

 .أو السطحية

 . في المسؤولية ومن ثم يجب إعطائهم المسؤولية والسلطة المباشرة ون مشتركونالعامل -8

 .فريق العمل والعمل الجماعي هو أسلوب العمل المفضل واألساسِ  -9

  .تطوير التقنيات اإلحصائية في القياس والاستعمال-10

المقارنة مع النموذج األفضل ويعني ذلك أن تقـوم المنـشأة بمقارنـة أدائهـا فـي مجـال معـين أو -11

  . من نقاط القوة في تطوير المنظمة لإلفادةًأكثر تقدما

  . نتيجة للتطوير المستمراألداءتعظيم قيمة الفائض من -12

ُّيعد)هزّالمج(دّالمور-13   .فريق العمل ً جزءا منهّعد في الجودة ومن ثم يجب ًا شريكُ

  .رّ التطوحاجات األفراد ضرورة ملحة لمقابلة أداءالتدريب وتطوير -14

َّتحـولت معينـة الأنموذج العملية أسـاس األعمـال حيـث لكـل عمـل مـدخ-15  مخرجـات مباشـرة إلـى ُ

زبـون أو أكثـر يتلقـى مخرجاتهـا  ات القيمـة المقاسـة وكـل عمليـة لهـابمجموعة من الواجبات ذ

  .ِهز أو أكثر يقدم مالحظاته مجولها

  

 عناصر إدارة الجودة الشاملة -2
   -):69-67،ص2001الجنابي،(وتتمثل تلك العناصر باآلتي  

 شـاملة إسـتراتيجية تستخدم المنظمات في إدارة الجودة الشاملة خطـة -:التخطيط اإلستراتيجي -1

ام ككـل التـي يجـب ًتحوي في األقل على رؤيا ورسالة وأهداف فضال عـن ماهيـة نـشاطات النظـ

  . قابلية دعم الميزة التنافسية للمنظمةوتوافرأن تحقق أهداف المنظمة 

 يتحدد ذلك من خالل وضـع مجموعـة أسـبقيات تحـاول مـن خاللهـا دعـم -:إسناد اإلدارة العليا -2

 . الطويل بدعم برنامج تنفيذ إدارة الجودة الشاملةااللتزامقدرة اإلدارة العليا على 

 يعد المستهلك الموجه في إدارة الجودة الشاملة فالمستهلك الـداخلي -:مستهلكالتركيز على ال -3

يــساعد فــي تحديــد جــودة األفــراد والعمليــات الرئيــسة وبيئــة العمــل لكــونهم األطــراف التــي تقــوم 

بإنتاج المنتوج،والجودة عمل مشترك من قبل الجميع وهكذا بالنسبة للمستهلك الخـارجي الـذي 

 .لسلة قيمة الجودةيمثل حلقة مهمة في س

بــداعي جديــد بــشكل أض وتحــسين المعــرًيمثــل هــذا التحــسين كــال مــن  -:التحــسين المــستمر -4

ً بوصـــفها جـــزءا مـــن العمليـــات اليوميـــة ولجميـــع وحـــدات العمـــل فـــي ةاإلضـــافي اتوالتحـــسين
 المنظمـة أو اسـتجابة تحـسين م تقليـل األخطـاء أمالمنظمة سواء في تعزيز القيمة للزبـون أ
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 تكـون أنيتم فقط عن طريق تقديم منتوجـات أفـضل بـل   والفاعلية وهذا النتاجيةاإلتحسين 

 . وأكبر كفاءةاستجابةالمنظمة أكثر 

 لطريقة أفضل ومستمرة لتحسين األفراد فـي األساس تقدم الجودة الشاملة -:التدريب والتعليم -5

 .لوظائف اأداءالمنظمة فالتعليم والتدريب يرفع من مستوى قابليات األفراد على 

 الطاقات الفكرية لدى استغالل وتعتمد المشاركة على -:مشاركة األفراد وتفويضهم الصالحية -6

 تلــك القريبــة مــن مــشكالت العمــل أو مــنحهم الــصوت الحقيقــي فــي صــنع والســيماالعــاملين 

 .القرارات التي تهتم بتحسين العمل داخل أقسامهم الخاصة

ــة -7 ــل مجموعــة مــن الطــرق واألســ -:الرقاب ــى التأكــد مــن إن أهــداف وتمث اليب التــي تهــدف إل

ـــــــــــــم  ـــــــــــــد ت ـــــــــــــك األهـــــــــــــداف ق ـــــــــــــق تل المنظمـــــــــــــة والخطـــــــــــــط الموضـــــــــــــوعة لتحقي

 .(Atkinson,et.al.,1995,p.54)إنجازها
 

 Cost of Quality  كلف الجودةً-خامسا
  تعـــد مـــسألة التكـــاليف وتخفيـــضها مـــن المـــسائل المهمـــة والملحـــة فمـــن واقـــع الزيـــادة المطـــردة       

اصر التكاليف واشتداد مظاهر المنافسة المختلفة والذي يـؤثر بـشكله النهـائي فـي مـستوى باستخدام ع

العائد الذي تحققه المنشأة والذي يـنعكس بالتـالي علـى االقتـصاد بـشكل عـام،ومن أجـل البقـاء فـي أي 

 عمل البد للشركة من تحقيق ربح يساعدها على النمو والتطوير ،وهذا يتطلب تحقيق متطلبات الزبـون

  .وتقديم الجودة بأقل كلفة

وفــي الوقــت الــذي ال يمكــن فيــه تجنــب تكــاليف العمــل والمــواد والتــسهيالت واآلالت فــإن التكــاليف     

ٕالمتحققــة نتيجــة منــع وانهــاء وتــصحيح األخطــاء أثنــاء اإلنتــاج هــي تكــاليف يمكــن إلغاؤهــا وهــذا بــدوره 
 )58،ص2006الـشيخلي،( رضـا الزبـونيمكن أن يؤدي إلى توجيه أسعار السوق إلى االنخفاض ودعم

  :وتقسم كلف الجودة إلى األنواع الرئيسة اآلتية .
  

  Prevention Costs كلف المنع-ًأوال
منتجـات الكلـف التـي تحـصل مـن أجـل منـع إنتـاج ( هذه الكلف على إنهـا (Horngren)ّويعرف      

  :وتتمثل تلك الكلف باآلتي) . غير مطابقة للمواصفات

التـــدريب علـــى  الـــصيانة الوقائيـــة للمعـــدات، تقييمـــات المجهـــز، هندســـة العمليـــة، ، هندســـة التـــصميم

  . (Horngren,et.al.,2003,p.655) الجودة،المواد الجديدة المستخدمة في تصنيع المنتجات

وتعد كلف المنع هي األكثر أهمية من حيث تأثيرها ،إذ أن كل وحدة نقدية تصرف في المنع يمكن     

  .(Chase&et.al.,2001,p.264)حدات نقدية من كلف الفشل ،والفحص واالختبارأن توفر عشر و
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  Appraisal Costs كلف التقييم–ًثانيا 
الكلــف التــي تحــدث الكتــشاف أي مــن الوحــدات المنتجــة ( علــى إنهــا(Horngren)ّ  وقــد عرفهــا     

  .(Horngren,et.al.,2003,p.655))غير مطابقة للمواصفات

كلف فحص المنتوج،وفحص العمليـة،فحص المـشتريات،الفحص النهائي،معـايير  :ومن أهم هذه الكلف

  .أدوات قياس ومراقبة الجودة

ًونظريــا تعـــد هـــذه الكلــف غيـــر ضـــرورية إذا تــم عمـــل كـــل شــيء بـــشكل صـــحيح منــذ الوهلـــة األولـــى 
  ).20،ص2004القرغولي،(
  

  Internal Failure Costs كلف الفشل الداخلي-ًثالثا
الكلـــف التــــي تحـــدث عنـــد عــــدم مطابقـــة المنــــتج ( هـــذه الكلــــف بأنهـــا (Horngren)ّ   ويعـــرف   

  .(Horngren,et.al.,2000,p.677-678))ِللمواصفات وقبل شحنه إلى الزبائن

وتتمثل هذه الكلف بالتلف،أعادة العمل،السكراب،الصيانة العالجية،هندسة العملية اإلنتاجية في الفـشل 

  .الداخلي

  External Failure Costsرجي كلف الفشل الخا-ًرابعا
الكلف التـي تحـدث عنـد ( بأنها(Horngren)ّفيما يخص هذا النوع من الكلف فقد عرفت من قبل     

  .عدم مطابقة المنتوج للمواصفات بعد شحنه إلى الزبائن

 )بــدعم الزبون،كلــف النقل،هندســة العمليــات،كلف الــصيانة،الدعاوى القانونيــة:وتتمثــل هــذه الكلــف

(Horngren,2000,677-678).  
  

 (ISO) المواصفات العالقة بين الكلفة والجودة
ــادة (Traditional Perspective) إلــى وجهــة النظــر التقليديــةًاســتنادا      التــي تفتــرض بــإن زي

المبـــالغ المـــصروفة خـــالل مرحلـــة المنـــع والتقيـــيم ســـوف يـــؤدي إلـــى تخفـــيض كلـــف الفـــشل الـــداخلي 

  .والخارجي

 التــي تؤكــد علــى إن زيــادة كلــف (Contemporary Perspective)حديثــةأمــا وجهــة النظــر ال    

المنع يؤدي إلى تحسين مستوى النوعية وتخفيض كلف الفشل ،إذ أن التركيز علـى كلـف المنـع يـؤدي 

ًفي البداية إلى زيادتها ثم تبدأ باالنخفاض بمـرور الوقت،أمـا تكـاليف التقيـيم فأنهـا ترتفـع أيـضا إال إن 
ي كلف التقييم تتجه نحو االنخفـاض بمـرور الوقت،وكـذلك الحـال بالنـسبة لكلـف الفـشل نسبة الزيادة ف

  .ًالداخلي والخارجي والتي نالحظ انخفاضها بمرور الوقت أيضا
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أمــا بالنــسبة لتوزيــع كلــف الجــودة الــشاملة فيــرى الــبعض إن أنفــاق دينــار واحــد علــى كلــف المنــع      

 دينـار علـى كلـف الفـشل وعليـه فـأن الزيـادة بنـسبة (100) دينار على كلف التقيـيم و(10)سوف يوفر

 بكلف كل مـن التقيـيم والفـشل الـداخلي والخارجي،وبالنتيجـة يـؤدي ذلـك انخفاض إلىكلف المنع يؤدي 

  . خفض كلف الجودة الشاملةإلى

فـــالنظرة الحديثـــة تبنـــى علـــى االعتقـــاد بـــأن تحـــسين الجـــودة هـــو العامـــل األســـاس فـــي تخفـــيض      

ً شك أنه سيكون من األوفـر جـدا أن يـتم أنتـاج كـل العناصـر أنتاجـا صـحيحا سـليما مـن أول الكلف،فال ً ً ً
ًمــرة بــدال مــن ضــياع المــوارد فــي أنتــاج عناصــر معيبــة تــستلزم أن يــتم اكتــشاف أن بهــا عيوبــا أوال ثــم  ً ً
أو أصــالح العيــوب إن أمكــن أو تحويلهــا إلــى ســكراب،أو التوجــه إلــى مكــان وجــود الزبــون إلصــالحها،

ًإرجاعهــا ورد ثمنهــا للزبون،هــذا باإلضــافة إلــى التــأثير ســلبا علــى ســمعة الــشركة بــسبب الوقــت الــذي 
تــستغرقه عمليــة أصــالح المعــاب،أو إرســال عناصــر معيبــة للزبــون،وتظهر النظــرة الحديثــة للجــودة إن 

لـى ٕالوصول إلى مستوى جودة أفـضل يتطلـب كلفـة أعلـى وان تحـسين هـذا المـستوى للجـودة سـيؤدي إ

  ).73-68،ص2006الشيخلي،(خفض الكلفة

  

   التكاليف على أساس األنشطةأسلوب -الثاني المحور
 أنشطة ووظائف رئيسة ويتفرع منها أنشطة فرعية أخرى يجري عـن إلىعملية تحليل المنشأة  إن     

 Activity ؟ أسلوب تكاليف األنشطة ،فما هو أسلوب التكاليف على أساس األنـشطةاستعمالطريق 

Based Costing ن تحديد الكلفة علـى أسـاس النـشاط يركـز علـى األنـشطة بوصـفها أغـراض كلفـة إ

رئيسة كما أنه يـستعمل كلفـة هـذه األنـشطة فـي تحديـد كلـف الـسلع والخـدمات ،وهـو طريقـة أو مـدخل 

ــــــــــــــــل نظــــــــــــــــام المراحــــــــــــــــل ونظــــــــــــــــام  ــــــــــــــــة األخــــــــــــــــرى مث لتطــــــــــــــــوير وتحــــــــــــــــسين األنظم

  .(Horngren,et.al.,1997,p.107)األوامر

 فـي اإلنتـاج فـي تطبيـق األنظمـة الحديثـة ويتكامـل معهـا مثـل نظـام ً أيـضااألسـلوبيـساعد هـذا و      

  الحديثـــة إلدارة الجـــودة الـــشاملةاإلســـتراتيجيةوالتحـــسين المـــستمر وتطبيـــق "JIT"الوقـــت المحـــدد

"TQM" من خالل توفير معلومات دقيقـة عـن تقـدم األقـسام فـي تنفيـذ التحـسينات التـشغيلية وكـذلك

ٕمن خالل التركيز على طلبات المستهلك وادارة األنشطة بكفاءة وفاعلية واعطاء األفراد حرية أكثر فـي  ٕ
   .ًالعمل فضال عن مشاركتهم في إدارة األنشطة

مــن خــالل قيامــه بعمليــة الرقابــة "Cost Management"  وكــذلك يــساعد فــي بنــاء إدارة الكلفــة  

ــةباالعتمــاد ــى موجــه الكلف ــرات  Cost Driver " "  عل ــى أســاس متغي ــل عل  أو معــدالت التحمي

  ). ( Horngren, et.al., 2000, p.157 )غير مالية(كمية
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ّ مـن األسـاليب المتطـورة والحديثـة فـي (ABC)      هذا ويعد أسلوب التكاليف على أساس األنـشطة 
ذا األسـلوب ًن تطبيقه في كثير من المنشآت أعطى له أهمية ودعما ،لذلك يـساعد هـأمجال التكاليف،و

فــي الــسيطرة علــى التكــاليف بــصورة عامــة وعلــى التكــاليف غيــر المباشــرة بــصورة خاصــة ،ألنهــا تمثــل 

ر التكنولـوجي والتطـورات الحديثـة فـي ّنسبة كبيرة من تكاليف المنتوج في الوقت الحاضـر نتيجـة للتطـو

 احتــساب التقليديــة فــي  األتمتــة الحديثة،وقــد عــالج كثيــر مــن الــسلبيات فــي األنظمــة الكلفويــةاســتعمال

  .التكاليف

  )ABC( واألھداف الخاصة بواالفتراضات المفھوم ً- أوال
  )(ABCمفهوم أسلوب  -1   

  -:ومنها(ABC )ّ       تناولت األدبيات المحاسبية عدة مفاهيم ألسلوب

ـــى (ABC)إن"Hilton"يـــرى ـــع التكـــاليف غيـــر المباشـــرة عل ـــإجراءات ذات خطـــوتين لتوزي ـــل ب  يتمث

ــد النــشاطات الــضرورية وتوزيــع الكلــف غيــر المباشــرة عليهــا المنتجــا ت وتكــون الخطــوة األولــى تحدي

 ويتــضمن كــل نــشاط مجمــع للكلــف ثــم يــتم فــي الخطــوة اســتعملت علــى مــوارد المنــشأة التــي باالعتمــاد

  .Hilton,1997,p.195)(ة توزيع كلف األنشطة على المنتجاتالثاني

إلــى األنــشطة المــوارد تخــصص فيــه  متعــدد المراحــل نــه نظــامأEmblemsvag""     فــي حــين يــرى

 موجهـات األنـشطة الوسـيطة إلى أنشطة أخرى باستعمال  موجهات الموارد ثم من األنشطة باستعمال 

 موجهــــــــــــــــات األنــــــــــــــــشطة إلــــــــــــــــى المنتجــــــــــــــــات باســــــــــــــــتعمال ثــــــــــــــــم مــــــــــــــــن األنــــــــــــــــشطة 

  .(Emblemsvag,2001,p.66)النهائية

أنــه  (ABC ) تكـاليف علــى أسـاس األنــشطة ن أســلوب الأفيـرى  Horngren&Foster""    أمـا

تـرتبط بهـا وحـدة قيـاس (األسـاس(Cost Objective)ها هـدف الكلفـة ّدنظام يركز على األنشطة ويعـ

 كلف هذه األنشطة كوحدات بناء لغرض تجميع وتصنيف الكلـف التـي تخـص هـدف ،واستعمال )الكلف

  (Horngren&Foster,op.cit.,p.109). )مثل وحدات المنتوج التام(كلفة آخر 

ِ بـسبب إمكانيتـه فـي الـتخلص مـن اإلداريـينً جدا مـع المحاسـبين يتالءمأنه نظام "Lee"ويوضح     

ينـتج عنـه مـن قـرارات تـسعير  مشكالت أنظمة الكلفة التقليدية المتمثلة بتوزيع الكلف غير الدقيق ومـا

ــة ،كــذلك فــشل  ــاتخاطئ ــساالنحراف ــات ب ــة علــى العملي ــائج  المحاســبية فــي الرقاب بب عــدم تفــسيرها لنت

  .الخ...العمليات بشكل صحيح،ودفع اإلدارة للتركيز على األداء المالي للمدى القصير 

ــه أســلوب  ــام علي ــذي يق ــة وحجــر األســاس ال ــشأة نقطــة البداي ــل األنــشطة فــي أي من ــد تحلي ــذلك يع وب

(ABC) الـشكل الـصحيح  عنهـا باالسـتغناءيمكـن  حيث من المهـم القيـام باألنـشطة المطلوبـة التـي ال
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ًويــؤثر ذلــك إيجابيــا فــي أعمــال المنــشأة ونتائجهــا ،وتحقيــق إرضــاء للمعنيــين بالمــشروع الــذي يــنعكس 
  . وغيرهاواإلنتاجيةزيادة األرباح و تحقيق نتائج مثمرة في التوسع في حصة السوق ،على

تحديـد الـصالح ويعتمد نجاح عملية تحليل األنشطة على مدى دقة عملية فرزها وتصنيفها وتـصفيتها ل

والمهــــم منهــــا والــــتخلص مــــن األنــــشطة غيــــر الــــضرورية ،ألنهــــا تمثــــل العنــــصر األســــاس لجهــــود 

  ).3-2،ص1996يوسف،والبكري،(العاملين
  

   )ABC( أسلوب افتراضات -2  

ــاء أســلوب         التــي االفتراضــات تعتمــد بدرجــة أساســية علــى مجموعــة مــن )(ABCإن عمليــة بن

  هـذا األسـلوب مـن التـسجيل الـدقيق للكلـف والرقابـةإليـهحقق مـا يهـدف سوف تعزز من آلية عمله وت

 بمــــــا )(ABC  ألســــــلوباالفتراضــــــات القــــــرارات ويمكــــــن تلخــــــيص هــــــذه واتخــــــاذ األداء وتقــــــويم

  -:)16،ص2002عثمان،(يأتي

  األنشطة تستهلك الموارد –  األولاالفتراض

بعـد حـصول علـى المـوارد التـي تـؤدي  الإلى الذي يعني إن األنشطة هي التي تؤدي االفتراضوهو     

  . خلق الكلف بمعنى إن األنشطة هي التي تسبب الكلفة وليس المنتجات إلى ذلك

   المنتجات هي التي تستهلك األنشطة- الثانياالفتراض

 وجـود إلـىهي التي تنـشئ الحاجـة ) أهداف الكلفة(ن الطلب على المنتجات أ االفتراضويعني هذا     

  .هذه األنشطة

   الموارد وليس إنفاقهااستهالكيقوم على فكرة  ABCإن أسلوب - الثالثفتراضاال

 سوال يقـي المـوارد اسـتهالكنه يبحث في مـسببات الكلـف فهـو يقـيس التغيـرات فـي مـستوى أبمعنى    

  .ّالتغير في مستوى األنفاق

   من األنشطة يمكن تحديدها وقياسها ًا كبيرًا إن هناك عدد- الرابعاالفتراض

 الســــتهالك متعــــددة ًان هنــــاك أســــبابأ األول والثــــاني حيــــث باالفتراضــــين مــــرتبط االفتــــراضهــــذا     

 تحدد وتقاس وتمثـل تلـك األنـشطة حلقـة وصـل بـين تكـاليف نأ من األنشطة يمكن ًا كبيرًاالموارد،وعدد

  ًجمعــات كلــف متعــددة بــدال مــن اســتعمال ماســتعمال إلــىالمــوارد وأهــداف الكلــف وتــؤدي هــذه العالقــة 

  . الموارداستهالكمجمع كلفة واحدة،وتقيس هذه األنشطة عالقة السبب والنتيجة في 

   يجب أن تكون مجمعات الكلفة متجانسة- الخامساالفتراض

 (ABC) أن يكـون ألسـلوب إلـى كـل مجمـع كلفـة يكـون لـه نـشاط واحـد فقـط يـؤدي  أنويقصد به    

  .عدد كبير من مجمعات الكلفة
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  ًلف في كل مجمع متناسبة تماما مع النشاط الك- السادساالفتراض

ع التغيـرات فـي ً تتغيـر تناسـبيا مـأنن جميـع الكلـف فـي مجمـع الكلفـة يجـب أوالتناسب هنا يعنـي      

مـع النـشاط وتعـد ثابتـة ) متغيـرة( الكلف في كل مجمـع كلفـة تكـون متناسـبة مستوى النشاط بمعنى أن

  .بمستوى التسهيالت

  

  )(ABC أهداف أسلوب-3  

  :)40-39،ص1998الخزرجي،(مجموعة من األهداف وهي(ABC)يحقق أسلوب   

تـوفير قيـاس عـادل للتكــاليف الـصناعية غيـر المباشـرة مبنيــة علـى أسـاس العالقـة المــسببة  -1

 اتخـاذ وهـذا يـساعد علـى اإلنتـاجلهذه التكاليف والنتيجـة ولـيس علـى أسـاس تعلقهـا بحجـم 

 . المرتبط بهنتاجواإلقرارات إدارية عادلة تتعلق بالنشاط 

 يـساعد علـى تحقيـق هـذا (ABC)تخفيض التكـاليف هـدف تـسعى إليـه كـل منـشأة وأسـلوب -2

ّمـن ثـم ال وأوالهدف من خالل التحديد الدقيق لألنشطة التـي تـضيف قيمـة   التقليـل أو رفـع َ

 قيمة للمنتج وزيادة فاعليـة األنـشطة التـي إضافةل وجودها أهمية أو كّيش األنشطة التي ال

 . قيمة للمنتجتضيف

ّإن التعرف على األنشطة المسببة للتكاليف والـسيطرة والرقابـة عليهـا وهـذا سـبب فـي زيـادة  -3
فاعليــة الرقابــة ممــا تــسبب فــي تطــوير عمــل اإلدارات داخــل المنــشأة وتطــوير عمــل المنــشأة 

 .ككل

ســاعد فــي تحليــل أنــشطة المنــشأة وتحديــد موجهــات الكلــف ممــا ABC) ( أســلوباســتعمال -4

 قـويم أهميـة األسـلوب فـي التًفضال عن للعاملين األداء تقويمي إيجاد معايير دقيقة لساعد ف

 .المالي لألنشطة

ق لقياس التكاليف الـصناعية غيـر المباشـرة ائ إيجاد أساليب وطرإلى(ABC) أسلوبيهدف  -5

فر اإلمكانيات الالزمـة ا في حال توواإلداريةومن الممكن كذلك أن تشمل التكاليف التسويقية 

 .لتحليل تلك التكاليف وتحديد الموجهات واألنشطة المرتبطة بها

 بـــشكل أدق القـــرارات نتيجـــة تقديمـــه بيانـــات محـــسوبة اتخـــاذســـاعد علـــى (ABC)أســـلوب -6

كفاءة عالية وذات معنى مما جعل هذه القرارات تحقق أهداف المنشأة سواء كانـت قـرارات بو

 . على المدى الطويلخاصة المرتبطة بأعمال المنشأةب وإنتاجية/إدارية 

  

       ABC ومحددات تطبيقعوامل نجاح خطوات وً- ثانيا
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 ABC خطوات تطبيق-1     
ـــــــــة والالزمـــــــــة ـــــــــك مجموعـــــــــة مـــــــــن الخطـــــــــوات المتتابع  األســـــــــلوب  هـــــــــذالتطبيـــــــــق      هنال

  : خطوات رئيسة هيبأربع(Jiambalvo,2000,p.169)حددها

  .تحديد األنشطة الرئيسة -1

 .تجميع تكاليف األنشطة في مجمعات الكلفة -2

 .موجهات الكلفة- األنشطةمقاييستحديد  -3

 . موجهات الكلفةباستعمالربط التكاليف بالمنتجات  -4

  -: اآلتيبالشكلويمكن توضيح هذه الخطوات األربعة 

                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5(شكل 

 ABCتطبيق خطوات 

  
 
 
 

 

 

  تحديد األنشطة    
الرئيسة
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  ).Jiambalvo,2000,p.169(المصدر          

  

  ABCعوامل نجاح تطبيق أسلوب التكاليف على أساس األنشطة  -2
ــك توافرهــاهنالــك مجموعــة مــن العوامــل التــي ينبغــي     إلنجــاح تطبيــق هــذا األســلوب،وتتمثل تل

  -:)44،ص2004إبراهيم،(بما يأتي العوامل 

  مساندة ودعم اإلدارة العليا -1
 ومـوارد كافيـة لتطبيقـه وتتمثـل هـذه بمـساندة اإلدارة العليـا سـواء ًإن تطبيق األسلوب يتطلب وقتـا

  . معنوية التي تعد من سمات نجاح التطبيقمكانت مساندة مادية أ

   بالمكافآتاألداءربط تقويم  -2

     

  تجميع تكاليف األنشطة   
     في مجمعات الكلفة

 –نشطة تحديد مقاييس األ
 موجھات الكلفة

   

 
ربط التكاليف بالمنتجات 
باستعمال موجھات الكلفة
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 ABC) (ن أســلوب التكــاليف علــى أســاس األنــشطةأ بالمكافــآت واألداءمــن المهــم ربــط تقــويم 

 فإنه سوف يـساعد فـي  ادائهن نتائج تطبيق األسلوب تعكس تقويمأمالئم لذلك إذ حين يشعر العامل 

  .نجاح تطبيق األسلوب

  بطل التغيير -3

ً أي فــرد يملــك جهــدا خاصــا إلحــداث التغي يــراد بــهريــبطــل التغي ر ويملــك مهــارة عاليــة ولــه تــأثير يــً

  .قناع اآلخريناالمنظمة وله كذلك القدرة على سلوكي في 

  التدريب -4

ًيعد التدريب مهما إلنجاح تطبيق األسلوب بدءا من المدير األعلى حتـى أدنـى مـستوى لمـساعدة  ً
  . مقاييس ومعلومات أفضللفهم آلية عمل األسلوب ولماذا يوفرالعاملين المهمين 

  

 ABCمحددات تطبيق أسلوب التكاليف على أساس األنشطة -3
  : بما يأتيوتتمثل تلك المحددات  

صـــعوبة تحديـــد موجهـــات الكلفـــة بدقـــة فـــي المنـــشأة إال بعـــد إجـــراء دراســـات تحليليـــة لمجمـــل  -1

األنشطة التي تمارسها سواء أكانت رئيسة أم جزئية،ومن ثم تحديد درجة أولويتها في المـسار 

 .التشغيلي للمنشأة

ة اإلداريــة ومــن ثــم تــأثير ذلــك علــى ســلوك عوبة قيــاس تــأثير الجوانــب الــسلوكية فــي العمليــصــ -2

 . الموارد المادية المتاحة أو كيفية التصرف بهاوامتصاصالتكاليف 

فر بيانــات مختلفــة والقيــام بمهمــة توصــيفها اتطلــب أســلوب الكلفــة علــى أســاس األنــشطة تــوي -3

 .تستلزمه األنظمة الكلفوية التقليدية وتحليلها بقدر ما

ِلمؤهل في بعض المنظمات الذي تقع على عاتقه وظيفة أسـلوب عدم وجود الكادر المحاسبي ا -4

ًالكلفة على أساس األنشطة إعدادا وتطبيقا ً 

ــــــك        ــــــضال عــــــن ذل ــــــاليف الًف ــــــن التك ــــــك مجموعــــــة م ــــــإن هنال ــــــذا األســــــلوب   ف ــــــشملها ه ي

  -:)120-119،ص2006ياسين،(وهي

 مثـل خـط المنتجـات ئضة على النشاط إذ إنها يجـب أن تعامـلاعدم تحميل تكاليف الطاقة الف -1

 . معينة وليس لمنتجات منفردة لمدة أي كلفةلالمستق

 تلـك التـي تتعلـق إلـىيتطلب األمر تجزئـة تكـاليف البحـث والتطـوير التـي تحـدث فـي المنـشأة  -2

 التعامل معها في أسـلوب الختالفبالمنتجات والخطوط القديمة واألخرى تخص الجديد ،وذلك 

 .الكلف على أساس األنشطة
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ة لها مثـل عدون وجود حلول ناجمن ل واقع الحال يفرز العديد من المشكالت التطبيقية زا يال -3

 . مسببات الكلفةاختيار
 

ور  ث المح لوب-الثال ين أس ل ب ل التكام ودة ABC تحلي وإدارة الج
  TQMالشاملة

      تمتـــــــــــــــــاز البيئـــــــــــــــــة المعاصـــــــــــــــــرة بتحديـــــــــــــــــد عوامـــــــــــــــــل النجـــــــــــــــــاح الرئيـــــــــــــــــسة   

والتـي تحـدد المنـشآت المتميـزة فـي مثـل هـذه البيئـة وتلـك  )االبتكاروقت،الووالجودة،وبالكلفـة،(والمتمثلة

وقـد ال يكـون هـذا النجـاح .ز بها من أجل ضـمان النجـاح والبقـاءّالتي تستطيع إدارة هذه العوامل والتمي

ًكافيــا فــي مواجهــة التغييــر المتــسارع والتعقيــد دون التوجــه نحــو التكامــل بــين أطــراف البيئــة المتمثلــة 
 وفــي ضــوء تلــك واالتــصاالتفــي ضــوء تقــدم تكنولوجيــا المعلومــات ) هز والمنظمــة والمــستهلكبــالمج(

  .النظم المحاسبيةوالسيما النظرة الشمولية يجب أن تظهر بوادر التغيير في النظم اإلدارية 

ن محاولـة تكامـل أنظمـة الجـودة وأإن الجودة والكلف عنصري نجاح حاسمين في حياة المنشآت       

 تمثل محاولة رئيسة لبقاء المنشأة في دنيا األعمال ،فرفع مستوى الجودة للعمليات والمنتجـات والكلف

تـضيف قيمــة للمنـتج فــي حالـة تطبيــق  مـن خــالل اسـتبعاد األنــشطة التـي اليـصاحبه خفـض التكــاليف 

،إذ أن عملية خفض الكلـف تعـد مـن أهـم األولويـات التـي تـشغل أسلوب التكاليف على أساس األنشطة

إلدارة الحديثة في اآلونة األخيرة لما توفره من مساعدة اإلدارة في تطبيق السياسات اإلدارية المختلفـة ا

ّكسياسة الدخول في المنافسات مع الشركات األخرى،وال تتم عملية تخفـيض الكلـف بـشكل فعـال إال إذا 
نظمـة التقليديـة فـي أدركت الشركات أساس كلفها،ومن خالل األسـاليب التجميعيـة التـي تتـصف بهـا األ

احتساب كلفة المنتج ال تتحقق الفرص الممكنة لتخفيض كلف المنـتج بـسبب عـدم توفيرهـا للمعلومـات 

ــوفير مثــل هــذه المعلومــات تمكــن مــن تخفــيض كلــف  ــة للمنتجــات وكلفهــا،وان ت ٕعــن األنــشطة المكون
يمــــــة المنتجــــــات وذلــــــك مــــــن خــــــالل إلغــــــاء األنــــــشطة ذات الكلــــــف العاليــــــة والتــــــي ال تــــــضيف ق

ــايلي،(للمنتجــات ــادة  ،)44،ص2008الن ــم زي ًاألرباح،فــضال عــن إن كلــف الجــودة يفتــرض بهــا ومــن ث
ن محاولــة الــسيطرة علــى خفــض الكلــف وأاالنخفــاض كلمــا حققــت المنــشأة مــستويات جــودة عاليــة 

 حجـم المبيعـات ومـن ارتفـاع إلى رضا المستهلك،الذي يؤدي َّ ومن ثم في الجودةارتفاع ًحتمايصاحبها 

 (ABC)ثم زيادة أرباح المنشأة،وفي ضوء ذلك يتم التركيز على أسلوب الكلـف علـى أسـاس األنـشطة

 لـدعم نظـام ًأساسـاِ للكلـف ومـساهمته فـي تخفيـضها المناسـبفي إطـار إمكانيـة األسـلوب فـي التحديـد 

ٍ فــي محاولــة تحــسين جــودة العمليــات والمنتجــات علــى حــد ســواء  (TQM)إدارة الجــودة الــشاملة
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ّومـن ثـم  في نجاح الجودة (ABC)عتماد على تقنيات متعددة ودور أسلوبباال  المنـشأة ميـزة اكتـسابَ

  .تنافسية مهمة

 يخــدم وبــشكل أســاسِ  فــي تحقيــق الوظــائف ABC) ( وTQM) (وان حــصيلة تفاعــل كــل مــن

  -:)98،ص2003الشجيري،(اآلتية

  تحديد رضا المستهلك -1

 تـوفره إدارة الجـودة الـشاملة فـي أنتهلك ومـا يمكـن  إن البيانات غير الماليـة عـن رضـا المـس     

 حـول ABC)(هذا المجال من تنبـؤات حـول رضـا المـستهلك،كذلك المقـاييس الماليـة التـي يوفرهـا 

كلف الفشل وبالتحديد الفشل الخـارجي ومـستوى كلـف المنتـوج واألسـعار المرافقـة لهـا التـي تعكـس 

  .م الجودة من وجهة نظر المستهلك مدى فاعلية نظاَّومن ثم رضا المستهلك ًحتما

  تحديد تكاليف الجودة -2

إن بيانات كلف الجودة وتحليلها توضح مـدى تـأثير الكلفـة فـي نظـام الجـودة وبالعكس،حيـث       

ّ المتبادل حول دائرة العمل والتوافق في األهداف يمكن أن يولد بيانات تخـدم فـي تحديـد االهتمامإن 
 قدرة نظـام الجـودة فـي تحـسين العمليـات وتخفـيض الكلـف ورضـا الوقت نفسهتكاليف الجودة وفي 

  .المستهلك بشكل آخر

  تحديد مستوى الجودة -3

 المـستوى الحـالي ويمإن بيانات الكلفة تخدم في تحديد مستوى الجودة المطلوب،كذلك في تقـ      

ً دورا أساســيا يــؤديTQM)( الجــودة كــذلك فــإنألداءٕواجــراءات التحــسين الالزمــة  ستهدف  مــكــأداءً

  . مستوى الكلف الالزمة لذلك المستوىَّومن ثملمستوى الجودة المطلوب من المنشأة 

   بينهمااالنسجامتحديد  -4

 المنـشأة أداء له قدرة في تحديد مدى فاعليـة كـل منهمـا فـي (ABC)و(TQM) ًإن كال من      

  . فيما بين أساليب وتقنيات المنشأة لتحقيق أهدافهااالنسجامومدى 

  

ل توضيح ما يهدف إليه البحث نأخذ أحدى الـشركات العراقيـة التـي أصـبحت تحقـق خـسائر وألج   

وهــي الــشركة ) البطاريــة القياســية الــسائلة(ًبــدال مــن تحقيــق هــامش ربحــي مــن بيــع منتجهــا الوحيــد 

م ،حيث لو 1975 في سنة ُأسستالعامة لصناعة البطاريات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ،والتي 

ه الشركة اهتمت باألساليب الحديثة للتكاليف وبمدخالت العـصر الحديثـة كالتكنولوجيـا واألتمتـة إن هذ

الـذي و المحلـي منـه يخلـو سـوقنا،لدخلت في عالم المنافـسة الـذي يغـزو األسـواق العالميـة والـذي لـم 

  .اله ومواصفات المنتج المحلي للشركة أعجنبية المنافسة والتي تفوق جودة يزخر بالبضائع األ
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 الــشركة العامــة لــصناعة البطاريــات التابعــة لــوزارة الــصناعة والمعــادن ،كونهــا اختيــاروالــسبب فــي  

  .)البطارية القياسية السائلة(ًتحقق خسائر بدال من تحقيق هامش ربحي من بيع منتجها الوحيد 

ــشاملة     ــإدارة الجــودة ال ــة المتطــورة ك ــى األســاليب الحديث ــشركة عل ــو اعتمــدت هــذه ال  (TQM)فل

ِ ألصـــبح منتجهـــا ينـــافس بمواصـــفاته وبأســـعارهِ  (ABC)وأســـلوب التكـــاليف علـــى أســـاس األنـــشطة 

وأسـعاره تمتـاز باالرتفـاع بـسبب  المنتجات المستوردة التي لربما الـبعض منهـا مناشـئه غيـر معروفـة،

  .كلف االستيراد الباهضة الثمن

هذه الخسائر وغالبيـة تلـك التفاصـيل تؤكـد ولنبحث في التفاصيل التي أدت إلى تحقيق الشركة ل      

ــشاملة  ــإدارة الجــودة ال ــة ك ــا يتعلــق باألســاليب الحديث ــة وخاصــةً  م ــدام اســتعمال األســاليب الحديث انع

(TQM)  والتكــاليف علــى أســاس األنــشطة(ABC) .  مالحظــة مواصــفات الــسلع إذ ينبغــي للــشركة

تبـاع أسـاليب ا تلـك المواصـفات نتيجـة إلـىالبديلة أو المنافسة في السوق المحلي ومحاولة الوصـول 

ً األفــضل فــضال عــن إلــى بالــسلع المنتجــة لالرتقــاء (TQM)ق ومواصــفات الجــودة الــشاملة ائــوطر
فلـو   ،ABC)( أسلوب التكاليف علـى أسـاس األنـشطة استعمال تخفيض التكاليف نتيجة إلىالسعي 

ليف علــى أســاس األنــشطة فــي آن علــى تطبيــق إدارة الجــودة الــشاملة وأســلوب التكــاحرصــت الــشركة 

واحد،ألمكن للشركة إنتاج منتجها بجودة أفضل وبكلف معقولة نتيجـة اسـتبعاد الكلـف الزائـدة،وبالتالي 

ًتحقيـــق هـــامش ربحـــي عـــالِ  نتيجـــة إحـــداث نـــوع مـــن التكامـــل بـــين األســـلوبين معـــا فـــي الوقـــت 
  .لعالميةنفسه،وألصبحت سلعنا المحلية تفوق بجودتها وبأسعارها المنتجات ا

مـن للمـدة ) البطارية القياسية الـسائلة( تفاصيل عناصر الكلفة عن منتجها الوحيد ولنستعرض    

 للتكـاليف الخاصـة بهـذه مـدة أحـدث بوصفها المدة هذه واختيرت 31/12/2008  إلى 1/1/2008

  .دينار العراقيً،علما إن المبالغ الواردة في الجداول الالحقة مقاسه بال في فترة إعداد البحثالشركة

  

  )1(جدول

  .)المبالغ بالدينار ( للبطارية السائلةالتكاليف الثابتة لمراكز اإلنتاج وخدمات اإلنتاج

  

     كلفة العمل    نوع المنتج

)       1(  

     االندثارات

)       2(  

  أخرى.     م

)       3(  

  مجموع التكاليف

        الثابتة

4)=1+2+3(  

  بطارية سائلة

   قياسية  

          33        20547         20892          41472    
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  )2(جدول

  .)المبالغ بالدينار( للبطارية السائلةالتكاليف المتغيرة لمراكز اإلنتاج وخدمات اإلنتاج

  

  )3(جدول 

  ).المبالغ بالدينار(31/12/2008 – 1/1/2008 من للمدة  للبطارية السائلةعناصر الكلفة

  نوع    

  المنتج 

  مجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

  الثابتة  ليفالتكا

)    1(  

مجمــــــــــــــــــــــــوع 

التكــــــــــــــــــــاليف 

  المتغيرة

  )2(  

  كلفة الصنع

3)1+2 (  

التكــــــــــــــــاليف 

  التسويقية

)   4(  

  التكاليف   

  اإلدارية  

   )  5(  

  التكاليف الكلية 

6)=3+4+5(  

بطارية سـائلة 

  قياسية 

41472  58419  99891        3      46342  146236  

     

 والداخلة ضـمن الكلفـة ألجنبية الداخلة في كلفة اإلنتاج لنفس الفترةوألجل توضيح مقدار العملة ا     

 دينار فبعد طـرح مقـدار تلـك العملـة وبمـا يعادلهـا بالـدينار العراقـي حيـث كـان (146236)الكلية البالغة

دينــــــــار عراقــــــــي تــــــــصبح الكلفــــــــة  (9770) دوالر وبمــــــــا يعــــــــادل (8,28)مقــــــــدار تلــــــــك العملــــــــة

ــة ــة(الكلي ــا(136466))المحلي ــة  دين ــة وأدوات احتياطي ــواد أولي ــة تخــص كلــف م ــة األجنبي ر وهــذه العمل

  :نبينها من خالل الجدول اآلتيمستوردة من الخارج لتصنيع المنتج الوحيد للشركة عينة البحث 

  

  )4(جدول

  إلى 1/1/2008 للفترة من  للبطارية السائلةمقدار العملة األجنبية الداخلة في كلفة اإلنتاج

  )غ بالدينارالمبال(31/12/2008

                     كلفة العملة األجنبية

     مقدار العملـة األجنبيـة الداخلـة     

 مـــواد أوليـــة وتعبئـــة     نوع المنتج

  وتغليف

)       1(  

        أدوات 

      احتياطية

)       2(  

     

  أخرى.      م

   )    3(  

  مجموع التكاليف

        المتغيرة

4)=1+2+3(  

  بطارية سائلة

     قياسية

     31307        14461         12651        58419    
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  سعر المعدل الموزون    ما يعادلها بالدينار  )دوالر(في اإلنتاج       نوع المنتج

           للدوالر

  1180           9770          8,28          بطارية سائلة قياسية 

  :      الكلفة الكلية المقاسة بالدينار نبين ذلك بالجدول اآلتيوللحصول على

                        

  )5(جدول

  .)المبالغ بالدينار( للبطارية السائلةمقدار العملة المحلية واألجنبية الداخلة في كلفة اإلنتاج

     الكلفة  وحدة القياس   نوع المنتج

    المحلية

)    1(  

ـــــــــة  مقـــــــــدار العمل

 الداخلــــة األجنبيــــة

  )دوالر(في اإلنتاج

    مايعادلها

     بالدينار

)     2(  

  الكلفة الكلية

     دينار

3)=1+2(  

  بطارية سائلة

     قياسية

       دينار

     للوحدة

136466         8,28     9770  146236  

ع  أسـعار بيـألن  وعند مقارنة سعر البيع بالتكاليف الكلية يظهـر لـدينا هـامش خـسارة صـناعي    

 – 1/1/2008 مـن للمـدةيبين الهامش الـصناعي ) 6(المنتج تقل عن الكلف للمنتج،والجدول رقم 

31/12/2008.  

  )6(جدول 

  .)المبالغ بالدينار(31/12/2008 – 1/1/2008من للمدة  )الخسارة(  الصناعيالهامش

     مجموع التكاليف  نوع المنتج

            الكلية

  ناعي  الهامش الص        سعر البيع 

  )81236      (  65000                146236       بطارية سائلة قياسية

  ) 7( الفعلي بالمخطط للشركة نورد ذلك بالجدول رقم اإلنتاجومن أجل مقارنة 

  )7(جدول 

 – 1/1/2008 من للمدةاإلنتاج الفعلي والمخطط والنسب المتحققة للشركة 

   .)المبالغ بالدينار(31/12/2008

  

  ع المنتجنو   

    وحدة

  القياس 

 اإلنتــــــــــــــــــــاج

  الفعلي

ــــــــــــــــــــــــاج  اإلنت

  المخطط 

الطاقة المتاحـة 

  العاملة

ــــــــــــــــسبة     ن

ـــــى  ـــــي إل الفعل

  المخطط

     نسبة

   الفعلي إلى  

     الطاقة
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  بطارية سائلة   

  قياسية      

  %1        %3        570000  300000  7206      العدد

  

تتبــع   الـشركة ال التكــاليف الخاصـة بـالمنتج لرأينـا بـإنبارتفـاعفلـو بحثنـا فـي التفاصـيل الخاصـة      

 مراكــز الكلــف كمجمعــات اســتعمال إذ إناألســاليب الحديثــة فــي تجميــع وتخــصيص وتوزيــع التكــاليف 

يهـدف إليـه أسـلوب التكـاليف علـى أسـاس  للتكاليف يسهم بطريقة تلقائية بتخفيض التكاليف،وهذا ما

ضرورية مــــن العمليــــة الــــملزمــــة أو غيــــر الغيــــر دة أو  الكلــــف الزائــــاســــتبعاداألنــــشطة مــــن خــــالل 

دينار والـذي ) 65000 ( أو تقل عنتزيد عن  المنخفضة،بحيث تصبح الكلفة الكلية للمنتج اإلنتاجية

يمثل سعر البيع للمنتج من أجـل تحقيـق هـامش صـناعي موجـب أي تحقيـق األربـاح وتجـاوز وتالفـي 

  .الخسائر المتحققة

 من مرحلـة شـراء المـستلزمات الـسلعية التـي تتطلـب ًالجودة الشاملة أبتداءع أساليب تبااوعند     

ٕدعم واسناد الحكومة لدعم القطاع الـصناعي مـن حيـث تـوفير أفـضل وأجـود تلـك المـستلزمات بأنـسب 
 إلـىاألسعار المدعومـة ،وتحـسين نوعيـة المنـتج مـن خـالل عمليـات التحـسين المـستمر،والذي يـؤدي 

ًهـه نحـو دعـم المنـتج المحلـي بـدال مـن التوجـه نحـو المنتجـات األخـرى فـي تحقيق رضـا الزبـون وتوج
   .)(TQM و )ABC (السوق المحلي ،وهذا يعزز النظرة المستقبلية لتحقيق التكامل بين

ًوألجــل تعزيــز هــدف البحــث لنفتــرض إن الــشركة طبقــت األســلوبين معــا،ونحن علــى علــم بــإن       
 عـن اسـتغنتة كـل فـرد فـي الـشركة وعليـه نفتـرض إن الـشركة إدارة الجودة الشاملة هي من مـسؤولي

ً من الخارج لما كانت تحتاجه سابقا من المواد أو قطع الغيار،وبنفس مـصنع الـشركة أصـبح االستيراد
 سـوف هناك ورشة لتصنيع تلك المواد وقطع الغيار من قبل األفراد العاملين في الـشركة أنفـسهم وهنـا

ا كـان يفتـرض اسـتيراده دينار عراقي مـ) 9770( دوالر أي ما يعادل (8,28)تستبعد من كلف اإلنتاج 

  .من الخارج 

ًعلما إن مقدار التخفيض وباالعتماد على بيانات (نفترض المثال اآلتي لتوضيح ما جاء به البحث 
  ).الشركة الحقيقية كان افتراضي ألغراض البحث فقط

  :فعلى سبيل المثال

  . دوالر(3) األوليةإن الشركة كانت تستورد المواد -1

 . دوالر(3)) قطع الغيار(إن الشركة كانت تستورد األدوات االحتياطية  -2

 دوالر علــى اســتيراد ونقــل تلــك المــواد وقطــع الغيــار مــن بلــد (2,28)إن الــشركة كانــت تنفــق  -3

  .المنشأ إلى مقر الشركة
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يــة التــي تحتاجهــا ومــن خــالل سياســة الــشركة الجديــدة التــي ترمــي إلــى إنتــاج تلــك المــواد األول   

 الكلــف وأصــبح ًإلتمــام عملهــا وتــصنيع قطــع غيــار داخليــا فــي الورشــة الخاصــة بالمــصنع فانخفــضت

  :إنتاجها يتم على النحو اآلتي

  .ّإن أنتاج المواد األولية أصبح يصنع داخل ورشة مصنع الشركة -1

 .ةّأصبح يصنع داخل ورشة مصنع الشرك) األدوات االحتياطية(إن تصنيع قطع الغيار -2

تم االستغناء عن مـا كانـت تنفقـه الـشركة السـتيراد ونقـل تلـك المـواد واألدوات مـن بلـد المنـشأ  -3

 .إلى مقر الشركة

 دوالر أي مـــا يعـــادل (8,28)ًوبهـــذا فبـــدال ممـــا كانـــت تتحملـــه الـــشركة مـــن كلـــف اســـتيراد تبلـــغ       

وبهذا سـتحقق الـشركة  دينار،(136466) دينار عراقي ،أصبحت تتحمل كلف محلية فقط تبلغ(9770)

  .ًتخفيضا بالتكاليف ووفورات مستقبلية

 ،وكانــت (ABC)ولنفتــرض إن الــشركة باشــرت بتطبيــق أســلوب التكــاليف علــى أســاس األنــشطة      

هنــاك أنــشطة ال تــضيف قيمــة لمنــتج الــشركة تتعلــق تلــك األنــشطة بكلفــة المنــتج الوحيــد لهــا بمراحلــه 

 دينــار مــا كانــت (146236)ً دينــار بــدال مــن (60000)يــة إلــىالمختلفــة ،بحيــث انخفــضت الكلفــة الكل

ًتتحملـه قبــل سياســتها الجديــدة الخاصـة باإلنتــاج بــدال مــن االسـتيراد،أي حققــت وفــورات بالتكــاليف بمــا 
ًدينار،نتيجة ربط الكلف بموجهاتها وربطها باألنشطة بدال مـن توزيـع تلـك الكلـف بـين (76466)يعادل 
 اســتخدامهاوالجــدول اآلتــي يبــين الوفــورات التــي ســتحققها الــشركة فــي حالــة  والخدمات،اإلنتــاجأقــسام 

أرقــام ً،علمــا إن المبــالغ الخاصــة بتلــك الوفــورات هــي (ABC)ألســلوب التكــاليف علــى أســاس األنــشطة

  :افتراضية وباالعتماد على البيانات الحقيقية للشركة،نوضحها بالجدول اآلتي

  

  )8(جدول

ة بالكلفة الثابتة نتيجة افتراض أتباع أسلوب التكاليف على أساس يبين وفورات الكلف المتحقق

  ).المبالغ بالدينار( وبالتركيز على الجودة(ABC)األنشطة 

  

     كلفة العمل    نوع المنتج

)       1(  

     االندثارات

)       2(  

  أخرى.     م

)       3(  

  مجموع التكاليف

        الثابتة

4)=1+2+3(  

  بطارية سائلة

   قياسية  

       -----     10500       10800       21300    
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  )9(جدول

 يبــين وفــورات الكلــف المتحققــة بالكلفــة المتغيــرة نتيجــة افتــراض أتبــاع أســلوب التكــاليف علــى أســاس 

  ).المبالغ بالدينار( وبالتركيز على الجودة(ABC)األنشطة 

  

  )10(جدول

ليف على أساس األنشطة يبين الكلف الثابتة بعد تنزيل الوفورات نتيجة افتراض أتباع أسلوب التكا

(ABC)المبالغ بالدينار( وبالتركيز على الجودة.(  

  

  )11(جدول

يبين الكلف المتغيرة بعد تنزيل الوفورات نتيجة افتراض أتباع أسلوب التكاليف على أساس األنشطة 

(ABC)المبالغ بالدينار( وبالتركيز على الجودة.(  

  

 مـــواد أوليــــة وتعبئــــة     نوع المنتج

  وتغليف

)       1(  

        أدوات 

      احتياطية

)       2(  

     

  أخرى.      م

)       3(  

  مجموع التكاليف

        المتغيرة

4)=1+2+3(  

  بطارية سائلة

     قياسية

     13700        5460         6006        25166    

     كلفة العمل    نوع المنتج

)       1(  

     االندثارات

)       2(  

  أخرى.     م

)       3(  

  مجموع التكاليف

        الثابتة

4)=1+2+3(  

  بطارية سائلة

     قياسية

       33       10047       10092       20172    

 مـــواد أوليـــة وتعبئـــة     نوع المنتج

  وتغليف

)       1(  

        أدوات 

      احتياطية

)       2(  

  أخرى.         م

 )      3(  

  مجموع التكاليف

        المتغيرة

4)=1+2+3(  

  بطارية سائلة

     قياسية

     17607        9001         6645        33253    
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  )12(جدول 

 – 1/1/2008عناصر الكلفة للبطارية السائلة للمدة من ب الوفورات المتحققة

  ).المبالغ بالدينار(31/12/2008

  

     نوع 

   المنتج

 ع  مجمــــــــــــــــــــــــــو

 الوفـــــــــــــــــــــــــــورات

  التكاليف ب

    الثابتة

)    1(  

ــوراتمجمــوع   الوف

التكــــــــــــــــــــــــاليف ب

  المتغيرة

)  2(  

الوفــــــــــــــــــــــــــورات 

  المتحققة

  كلفة الصنعب

3)1+2 (  

الوفـــــــــــــــــــــــــــورات 

  المتحققة

التكـــــــــــــــــــــــــاليف ب

  التسويقية

)   4(  

الوفـــــــــــــــــــــــورات  

   المتحققة

  التكاليف   ب

    اإلدارية

 )    5(  

  ت   الوفورا

    المتحققة

  الكلية    التكاليف ب

6)=3+4+5(  

  76466    30000      ---           46466  25166  21300 بطارية سائلة قياسية 

  

  )13(جدول 

 – 1/1/2008عناصر الكلفة بعد تنزيل الوفورات للبطارية السائلة للمدة من 

  ).المبالغ بالدينار(31/12/2008

     نوع 

   المنتج

  مجمـــــــــــــــــــــوع 

  التكاليف 

    الثابتة

)    1(  

مجمـــــــــــــــــــــــــوع 

ـــــــــــــــــــــاليف  التك

  المتغيرة

)  2(  

  كلفة الصنع

3)1+2 (  

ــــــــــــــــــــــاليف  التك

  التسويقية

)   4(  

    التكاليف 

    اإلدارية

 )    5(  

  التكاليف الكلية 

6)=3+4+5(  

بطاريــــــــــــة 

ســـــــــــــــائلة 

  قياسية 

20172  33253  53425        3      16342  69770   

كلفة الكليـة منخفـضة عنـد مقارنتهـا بأسـعار البيـع ،وسـتحقق الـشركة هـامش وبهذا ستكون ال     

ًربــح صــناعي،نتيجة أتباعهــا لألســاليب الحديثــة وخاصــة إنهــا أحــدثت نوعــا مــن التكامــل بــين إدارة  ً

  :،والجدول اآلتي يوضح ذلكالجودة الشاملة والتكاليف على أساس األنشطة في آن واحد
  

  )14(جدول

  ).المبالغ بالدينار(31/12/2008 -1/1/2008ن هامش الربح للمدة م

ـــــة   الكليةالكلفة   نوع المنتج ـــــة للعمل القيمـــــة المعادل

  األجنبية بالدينار العراقي

التكــــــــــــــــاليف 

  الكلية

      الهامش     سعر البيع

     الصناعي

بطاريـــــــــة ســـــــــائلة 

  قياسية 

  69770  )    9770(       60000       
65000  

   5000  
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   والتوصياتالستنتاجاتا -الرابعالمحور 
   االستنتاجاتً-أوال

 تـــسعى الـــذي )TQM(  إدارة الجـــودة الـــشاملةمـــن المفـــاهيم الحديثـــة التـــي بـــرزت هـــو مفهـــوم -1

 . تطبيقه من أجل تخفيض الكلف وتحسين الجودة لمنتجاتهاإلىالمنشآت 

دة التـي  تحقيق ميزة تنافسية للمنشأة تتمثل بـالجوإلى تسعى (TQM)إن إدارة الجودة الشاملة  -2

 للحـصول علـى منتجـات ًأساسـاتنعكس من خالل السعي للتحسين المـستمر للعمليـات واألنـشطة 

 عــن طريــق دراســة وتحليــل األنــشطة ومــسببات ABC)(بجـودة عالية،ويــشترك فــي ذلــك أســلوب 

 .ٕالكلفة الصحيحة واعداد تقارير الكلف ومعالجة مشكالت الكلفة العالية أو الربحية المنخفضة

ُّيعد ال (ABC)  التكاليف على أساس األنشطةإن أسلوب -3  في مجـال تخفـيض التكـاليف األساس ُ

 ،ولكـن يجـب أن األسـاليبه في هـذا المجـال وغيـره مـن ت سبقTQM)( إدارة الجودة الشاملةألن

 في مجال التخفيض وغيرهـا مـن المجـاالت نتيجـة التوسـع ًا واسعًاُ بعد)ABC(ن ألسلوب أنفهم 

ّ وفـر مجموعـة مـن (ABC)أسـلوبً،ونجـد أيـضا الجوانـب كافةنـشطة فـي  تحليـل األاسـتعمالفي 
 علـى واشـتملت غير المالية من خالل مؤشرات غير مالية لقياس موجهات الكلف األداءمقاييس 

  .الكميةوالجودة ،ومقاييس الوقت،

عينـة  األساليب الكلفوية الحديثـة وأسـاليب األتمتـة والتكنولوجيـا مـن قبـل الـشركة استعمال انعدام -4

  .منتج الشركةعلى  األسواق المحلية تغزوي  تفوق السلع المنافسة التإلىالبحث،والتي أدت 

   التوصياتً-ثانيا
  تطبيقهــا علــىاقتــصار ولــيس (TQM) بتطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الــشاملة االهتمــامضــرورة  -1

علـى الوحـدات  شـمول تطبيقهـا بـل  كالزيوت النباتية على سبيل المثال،اإلنتاجية الوحدات بعض

 .ًالخدمية أيضا

ً نظــرا لمــا يحويــه TQM)( وتكاملــه وربطــه مــع نظــام (ABC) أســلوبضــرورة تعميــق دراســة  -2
شآت نـفـي الم) الجودة والكلفـة(كالهما من قواسم مشتركة تسهم في السيطرة على عوامل النجاح

ُّالتي تعد  . أساس بقائها ونموها وتطورهاُ

ّومـن ثـمالحديثـة بتحـسين فاعليـة المنـشأة  واألنظمـة باألسـالي مثل بـاقي (ABC)أسلوبيسهم  -3 َ 

 إلــىتنفيــذ هــذا األســلوب بــشكل تــدريجي مــن أجــل التوصــل بعلــى المنــشآت التــي تــسمح بيئتهــا 

ِخفض التكاليف بعده أحد الميزات التنافسية ،وتطوير وتحسين أسس قياس   بشكل مناسب األداءّ

 .لطبيعة وأهداف المنشأة
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ق الجـودة ائـٕنة البحث باستعمال األساليب الحديثة في التكاليف واتبـاع طرالتأكيد على الشركة عي -4

حــسب بــل علــى مــستوى الــشركة بأكملهــا،فلو تــم إحــداث نــوع مــن لــيس علــى مــستوى المنــتج ف

التكامل بين إدارة الجودة الشاملة والتكاليف على أسـاس األنـشطة ألمكـن للـشركة تجـاوز مرحلـة 

ًالخــسائر والنتهجــت أســلوبا جديــدا  يــسهم فــي تحقيــق األربــاح واالتجــاه نحــو التحــسين المــستمر ً

 .الشركة على األمد الطويل) منتجات(لمنتج أو 

  

  ثبت المراجع
   المصادر العربية-1
   الكتب-ًأوال
،إدارة الجـــــــــــــودة الـــــــــــــشاملة،دار صـــــــــــــفاء للنـــــــــــــشر )2001(،الدرادكـــــــــــــة،مأمون،وآخرون -1

  .األردن:ّ،عمان1،طوالتوزيع

 :9001،إدارة الجـودة الـشاملة ومتطلبـات اآليـزو)2002(،د،وآخرونالعاني،خليـل إبـراهيم محمـو -2

2000.  

   المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة،دار وائل إلى،مدخل )2001(،،عمر وصفيعقيلي  -3

  .األردن:ّ،عمان1،طللنشر

   المجالت والدوريات-ًثانيا
ـــد الرضـــا، -  ـــاء وتط)2004( البرزنجي،آمـــال كمـــال وعلوان،نوفـــل عب بيـــق نمـــوذج إلدارة الجـــودة ،بن

الــــــشاملة للنهــــــوض بالمؤســــــسات التعليميــــــة فــــــي العراق،مجلــــــة اإلدارة واألقتــــــصاد،العدد الحــــــادي 

 .والخمسون،أيار

 نظـــــــام الكلـــــــف النوعيـــــــة فـــــــي المنـــــــشآت اســـــــتخدامات،)2000(،البكري،ريـــــــاض حمـــــــزة -1

  .ني والعشرين واإلدارية،المجلد الرابع،العدد الثااالقتصادية ،مجلة العلوم (QCS)الصناعية

 مواصــفات دوليــة تــضمن حقــوق الجميع،نــشرة ISO،)2002(،الجنابي،محمــد حــسين علــي -2

 .الرقابة المالية،ديوان الرقابة المالية،العدد السابع،نيسان

،إطــار تكــاملي بــين نظــام تحديــد الكلفــة علــى أســاس )2003(الــشجيري،محمد حــويش عــالوي -3

 .،مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلومABCالنشاط
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،إمكانيـة تطبيـق إدارة )2005(،الطائي،يوسف حجيم وأحمد،أحمد ميـري والعبادي،هاشـم نـوري -4

جامعــة الكوفة،مجلــة العربــي للعلــوم / دراســة تطبيقيــة -الجــودة الــشاملة فــي التعلــيم الجــامعي

 .3 واإلدارية،المجلد األول،العدداالقتصادية

 .مر،دراسة منشورة أداة للتطوير المست9000،اآليزو)1997(،عباسي،مجد جالل -5

ـــق -6 ـــل رفي ـــسلة معـــايير)2001(،مرجان،مجب ـــزو(،دراســـة سل ـــىللوصـــول ) اآلي  إدارة الجـــودة إل

،المجلد الرابع،العــدد واالقتـصادية،مجلـة القادسـية للعلــوم اإلداريـة " االتحاديــةالمانيـة "الـشاملة

 .األول

 إدارة  مـعABC،مدى توافق نظام الكلفة على أسـاس األنـشطة )2006(،ياسين،زهير خضير -7

 . الجامعة ،العدد الحادي عشر،شباط،االقتصاديةهيكل المصفوفة،مجلة كلية بغداد للعلوم 

،نظـام التكـاليف علـى أسـاس األنـشطة،مجلة )1996(،يوسف،فائز نعيم والبكري،ريـاض حمـزة -8

  . جامعة بغداد-اإلدارة واألقتصاد

  األطاريح  الرسائل و-ًثالثا
 فــي ABC التكــاليف علــى أســاس األنــشطةســلوبأ اســتخدام،)2004(،إبراهيم،ســحر طــالل -1

 جامعة بغداد - مجلس كلية اإلدارة واألقتصادإلىقياس تكلفة الخدمة الصحية،رسالة مقدمة 

  .لنيل شهادة الماجستير في علوم المحاسبة ،بغداد

ــة لطفــي -2 ــل العوامــل الرئيــسة المــؤثرة فــي الجودة،رســالة )2001(،الجنابي،نادي ــد وتحلي ،تحدي

 جامعــة بغــداد لنيــل درجــة الماجــستير فــي إدارة -لــس كليــة اإلدارة واألقتــصاد مجإلــىمقدمــة 

 .األعمال،بغداد

 ABC نظام التكاليف المعيارية مع نظـام أتساق،مدى )1998(،ةطعم،عبد الرزاق يالخزرج -3

 .اقبة الحسابات،بغداد المعهد العربي لنيل شهادة مرأمناء هيئة إلى،رسالة مقدمة 

ـــشاملة فـــي تقلـــيص الفجـــوة )2006(م،الـــشيخلي،رغد هاشـــم جاســـ -4 ،دور تكـــاليف الجـــودة ال

ــة اإلدارة واألقتــصاد  ــى مجلــس كلي ــل شــهادة –التنافــسية،رسالة مقدمــة إل ــداد لني  جامعــة بغ

  .الماجستير علوم في المحاسبة،بغداد

، ABC نظـام باسـتخدام،تـصميم نظـام حـسابات التكـاليف )2002(، عثمان،أفراح عبد الجبار-5

 جامعة بغـداد لنيـل شـهادة الماجـستير فـي - مجلس كلية اإلدارة واالقتصادلىإرسالة مقدمة 

  .علوم المحاسبة،بغداد
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 تقنيـات إدارة الكلفـة فـي ترشـيد قـرارات التـسعير،رسالة اسـتخدام،)2004(،فرج،مشتاق كامل -6    

 جامعــة بغــداد لنيــل درجــة ماجــستير علــوم فــي – مجلــس كليــة اإلدارة واألقتــصاد إلــىمقدمــة 

  .محاسبة،بغدادال

ـــــــسين،-7  ـــــــايف ح ـــــــد ن ـــــــ)2004( القرغولي،عب ـــــــشخيص الفجـــــــوة ب ـــــــ،ت ـــــــع الفعل ي ين الواق

 الجامعـة – مجلـس كليـة اإلدارة واألقتـصاد إلـىرسالة مقدمة  ،ISO9001:2000ومتطلبات

  .المستنصرية لنيل درجة الماجستير في علوم إدارة األعمال،بغداد

ــــق تق)2008( النايلي،أحمــــد حــــسن محمــــد،-8 ــــشطة ، تطبي ــــى أســــاس األن ــــاليف عل ــــة التك ني

(ABC)عمـــادة المعهـــد العربـــي للمحاســـبين القـــانونيين لنيـــل شـــهادة  ،بحـــث مقـــدم إلـــى

  .المحاسبة القانونية،بغداد

،دور المعلومـــات المحاســـبية فـــي تطبيـــق إدارة الجـــودة الـــشاملة )2003(، نجم،بـــصيرة مجيـــد-9

معـــة المستنـــصرية لنيـــل درجـــة  الجا- مجلـــس كليـــة اإلدارة واألقتـــصادإلـــى،رســـالة مقدمـــة 

  .الماجستير في علوم المحاسبة،بغداد

ٕ،متطلبـــات إدارة الجـــودة الـــشاملة وامكانيـــة )2005(،النعيمي،محمـــد فاضـــل عبـــاس حـــسين -10     
 الجامعـة - مجلـس كليـة اإلدارة واألقتـصادإلـىتحقيقها في المنظمات الفندقية،رسالة مقدمة 

  .ٕ علوم السياحة وادارة الفنادق،بغدادالمستنصرية لنيل درجة الماجستير في

  

  

   المصادر األجنبية-2
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