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 المستخلص

تساامم ددوا  وتنييا  المحاسابة اإلدار ة كلافا لافا لع دفم وتحسايا دداو الت اا  االقتصااد ة لع الساته لاورما البار  لع          

وما مذه  ،الميالسااةلع تنا م ميتجا  ولنا لمتطلبا  ورغبا  الزكائا وكالتفلفة المياساابة لسااته   ماتسااافاوللإلدارة    تتلير معلتما 

َفلَى   التفلفةترتفز فليها ُكّا ما تنييتع    التع ا اليناط المهمة  د ن إالتنييا  مع التفلفة فلى دساا  المتافافا  ورلار وةيفة الجتدة   

ي و اه دفااابحل الينطة المحتر ة لع رجا  دية متطلبا  الزكتن التع  بفَا   ورلااار وةيفة الجتدة مع االمتمات كتلدساااا  المتافاااَ 

ن وكساب  طبيعة ططتا   ان التنييتااقتصااد ة، نر  ال تتجا جاو  ما ارتا  ميتجا  ال تئئم و ال تلبع تل  المتطلبا ، لذا تساامم مات

مما   ،لفبير لا هم فلى شاُفا  متافافا ا متماتاال( الى ففس رغبا  الزكائا ذا  التصاميم)مر لة   فملهما لع كاا ة دورة  ياة الميتج

والتعرل   جو اة الميتمتمثلة كتنا م تحليا واساااه لهيُفا  تفالي   ةاالقتصااااد   ة ساااافا فلى إ جاد  الة ما التتا ن كيا اماال الت ا

مذا ما جار  وكيا   ،دفم امفارياتها التيالساية وما ثممما  ساامم كتحسايا قيمة ميتجاتها   ،غير المئئم للتخلص مي   فلى الع و الُفلفتي

اماال  كائيها التع تركز لع الحصااتع فلى ميتجا  ذا  جتدة وكتُفلفة ميخف ااة ومتافاافا  محادة ما جار  اطر   هال البح  

فَا  ورلاارلَى دسااا  فَ  ةالى دراسااة امم رناط التفاما كيا التُفلف وةيفة الجتدة ودورمما لع تخفيض التفالي  التع  تحملها    المتافااَ

  التفلفةالميتج ما طئع تحليا درلااطة التفالي  لع ءااتو متطلبا  الزكتن والمتافاافا  التع تسااتهل  انرلااطة المسااببة لتل   و اة

مما  ساامم كلاُفا   ،  متعادة ذا  ا تيا  وتما  مباشار كالزكتنكترها تنات ميتجا  ،طبق البح  لع اللاركة العامة للصايافا  الجلا ة

َفلَى دسااااا   التفلفةكان دممها  ؤدي التفاما كيا تنييتع    ،لر  البح  جملة ما االسااااتيتاجا دوقا  ،كبير لع اطتبار لرءااااية البح 

ل  لاطتلهما لع مختل  التفافايا المفترة  وذ ،المتافَافَا   ورلار وةيفة الجتدة فلى تحسايا فمليتع التخطيط والرقاكة فلى التفالي 

ل ئ فا تَااْحااِا ااا  السعر   ،الميتج مما  تيح مسا ة واسعة لع فملية التف يا لع اطتيار التلفيلة المياسبة لتُفلفة و اة ،لت اة الميتج

 وكما  تئئم مه السته  ،المياس 
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Abstract 

       The most important strengths of the Attribute Based Costing and the quality function deployment 

are the interest to meet the requirements of customer which have become the key point to success any 

economic unit because there is no the futility to  produce products that do not fit and do not meet those 

requirements Therefore, both the two techniques, and due to nature of their work steps in the early 

phases of life cycle of the product (design phase), its contribute to reflect desires of customers on major 

issues of interest to them in form of specifications, which helps to find a balance between the objectives 

of the economic unit through submit an analysis of the cost product structure, and knowing the cost 

burden which is not suitable for disposal that it contributes to improve the value of its products and 

thus support its competitiveness on the one hand, and, on the other hand the objectives of its customers, 

which confirms on obtaining high quality products and low cost and specific specifications. The 

research aims to study the most important points of integration between the Attribute Based Costing 

and the quality function deployment and their role to minimize costs borne by the product through 

analysis of costs according to customer requirements and specifications that cause that cost. The 

research has been applied in the General Company for Leather Industries as it provides multiple 

products with direct need and contact with the customer, which contributes significantly for testing the 

research hypothesis. The research has reached many conclusions, one of the most important is that the 

integration between both the two Attribute Based Costing and the quality function deployment leads 

to improve the planning and costs control, because of they can access into the different details of 

component of the product that help for choosing the correct combination of a product's cost as well as 

to determine the fair price in keeping with the market. 

 

Keywords : Attribute Based Costing, the quality function deployment.  
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 المقدمة

تعاارع معمم الت ااا  االقتصاااااد اة العااملاة لع البيياة العراقياة 

مما جعلها   ،تحا ا كبيرا كساااب  االرفتا  فلى الساااته العالمية

لع متاجهة ميالساااة شاااا اة  ا  ما امفارياتها لع تسااات ق  

ميتجاتها لع السااااته المحلية كلااااُفا  طات وذل  لتميز تل  

مماا دد  الى لنااان    ،الميتجاا  كتُفلفاة ميخف ااااة وجتدة فاالياة

ل ائ فا ذل  دفابحل ارممة   ،تل  الت اا   صاتها الساتقية

التع   التفلفاةلتحلياا    ال تناات تفصااااياا مئئم  التنلياا اة  التفلفاة

مماا  ؤدي الى ارعااات الااقاة لع وةيفاة   جو ااة الميت تحملهاا  

إتخاذ النرارا  التع ترتفز كلااااُفا  رئيس فلى ما تفر ه تل  

انرمماة ما معلتماا ، لاذا  تطلا  اسااااتعمااع تنيياا  وددوا  

وتهتم   جو اة الميتلا ها المرورة العالية لع تحليا ميُفا  تُفلفة  

ر كاالتييرا  الحاافاااالاة لع كيياة العماا، وكهاال كلاااافُاا  كبي

َفلَى دساا     التفلفةتنيية   اساتعماعن دتخطع ملاُفلّة البح  رجا 

فَا   ورلااار وةيفة الجتدة ولع ةا تفاملها المنتر    المتافاااَ

 االقتصاااد ة  الت اةدورا كار ا لع دفم قرارا    تؤديسااتل 

هاا  ورله قيماة ميتجاات  ،لع النياات كعملياة التحساااايا المسااااتمر

وذل   ،ومسااااافاتها لع متاجهة الميالسااااة لع سااااته العما

لتركيزمما ما ططتا  فملها الرئيسااة فلى امم فاما  سااافا 

للتقتل لع كيية الميالسااة  ومت كساا   االقتصاااد ةالت اا   

التنييتيا فلى تبيع آرائ  ومتطلبات   كئرءا الزكتن، اذ تعما 

، كما ان  جو اة الميتوالعما فلى تجساااياما كمتافااافا  لع 

فلى ولق تلا  المتافاااافاا    جو ااة الميتتحلياا ميفُاا  تُفلفاة  

التع  التفلفاةفا  جم    اميااساااابا  ا عطع لإلدارة العلياا تصااااتر

وتُفلفة انرلاااطة غير  جو اة الميتساااتفتن ءااارور ة إلتمات  

 ج  التخلص مي ، وكهال    اإءاالي اءارور ة التع تعا ف و

كاان دولهاا   ،مباا ا ة  اركعا   فلىتيطياة جتارا  البحا  قساااام  

والثاارع ركز فلى الجاارا  اليمري   ، ت ااااما ميهجياة البحا 

 ،َفلَى دسا  المتاَففَا   ورلر وةيفة الجتدة  التفلفةلُفا  ما  

طتص كتطبيق  لا كييماا المبحا  الثاالا     ،ومنتر  التفااماا كييهماا

مبحا  انطير ت ااااما االسااااتيتااجاا   وال  ،الجاارا  العملع

 والتتفيا  

 

 

 المبحث االول

 منهجيّة البَْحث 

 مشُكلة البَْحث  اوالً:

تتمثا ملاافلة البح  لع اغفاع الت اا  االقتصاااد ة العراقية  

التفلفاة فلى دسااااا    التنيياا  إدارة التفلفاة الحاا ثاة وميهاا تنييتا 

ورلار وةيفة الجتدة لما لهما ما الاور لع   ادة  ،المتافافا 

الحصااة السااتقية للت اة االقتصاااد ة فا طر ق تلبية رغبا  

 كائيها ولناً للمتافاافا  المطلتكة، ولع ءااتو ما تنات  مفا  

 فياغة التساؤال  التالية:

ما المنصااتد كتنيية التفلفة فلى دسااا  المتافاافا   وما   1

 دار ة مساممتها لع دفم النرارا  اإل

ما المنصااتد كتنيية رلاار وةيفة الجتدة   وما مت دورما لع  2

 تلبية متطلبا  الزكائا وتحسيا قيمة الميتجا  

دسااااااا   3 فلى  التفلفااة  تنييتع  تطبيق  إمفاااريااة  مااا   مااا 

المتافاافا  ورلاار وةيفة الجتدة ودورمما لع تحساايا قيمة 

 الميتجا  

 

 ثانياً: أهمية البَْحث 

 ما طئع االتع:  البَْح  دمميت  فتس   

تنيياا  المحااسااااباة اإلدار اة    تؤد ا التعرل فلى الااور الاذي   1

وذل  ما طئع تنا مها   االقتصااااد ة  الت اةلع تحنيق اماال  

رها تعميم قيمة ميتجاتها كالمساتت  الذي  لبع  معلتما  ما شا 

 متطلبا   كائيها 

التع  مفا ان فملية التفاما كيا تنيية   تَااااْحااااِا ااااا المياله  2

فَا  ورلااارَفلَى دساااا   التفلفة وةيفة الجتدة وما  المتافاااَ

الميزة   ا تلره ماذ التفااماا ما فتاماا  ااسااااماة لع تاافيم 

الميتجاا    تفلفاةمثاا تخفيض   ة ا االقتصاااااد  للت ااة التياالسااااياة

  وتحسيا جتدتها 

 

 ثالثاً: هدف البَْحث

 تحنيق انماال التالية: البَْح  الى سعى  

 المتاَففَا  ورلرَفلَى دسا   التفلفة  تنييةِدَراَسة ُكّا ما   1

اليمر ااة   المرتفزا   للتقتل فلى  الجتدة  ّا وةيفااة  لفااُ

  ميهما
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ة ما  امفارية تحنيق التفاما كيا   2 َفلَى   التفلفة  تنييةِدَراسااَ

فَا  و رلاار وةيفة الجتدة والتعرل   تنييةدسااا  المتافااَ

اللتنااو ليماا كييهماا ودورمماا لع مساااااافااة  فلى رنااط ا

اد ة ما طئع تنا م المعلتما  الئ مة   الت اا  ااِلْقتِصاااَ

التع تسااااامم لع ترشاااايا قرارا  تل  الت اا  وتحنيق  

 طططها المستهالة 

 

 رابعاُ: فرضية البَْحث

 ساااامم تفاما :  )) ساااتيا البَْح  الى لرءاااية رئيساااة مفادما  

فَا   ورلااار وةيفة    التفلفةتنييتع   َفلَى دساااا  المتافاااَ

اماااال   وتاحاناياق  الاماياتاجااا   قايامااة  تاطات ار  فالاى  الاجاتدة 

 الت اة ااِلْقتَِصاد ة(( 

 خامساً: حدود البَْحث

العااامااة المفاااريااةالحاااود    1 اللااااركااة  لع  البَحااْ   : طبق 

وذلا  لتتالر المعلتماا  الئ ماة   ،للصااااياافاا  الجلاا اة

 لرءية البَْح    الطتباروالمياسبة 

دفئه  اللااااركاةفلى كيااراا     االفتماادالحااود الزميياة: تم    2

 اللهر الثاما  2018للسية المالية 

 سادساً: منهج البحث:

افتماا الباا ا  لع الجاارا  اليمري فلى الميهج االسااااتنرائع 

فا طر ق االفتمااد فلى الفتا  والااور اا  والرسااااائاا 

ولع الجار  العملع اساااتعما    االرتررل،بفة  شااا العلمية و

 الميهج التففع 

 

 المبحث الثاني

 أساس المواَصفَات  التكلفة َعلَىاوالً: 

 َفلَى دسا  المتاَففَا  التفلفةمفهتت   -1

ة تعتد انممياة اال ما  يا     جو ااة الميتسااااتراتيجياة لاِاَراسااااَ

فَات  ثير ما المتييرا   كتر   ركط كيا الف ،طصاائصا  ومتافاَ

وا اه ميها تطلعا  وتف يئ  الزكائا وفتاما التع تمثا ُكّا  

واساتراتيجية ادارتها لع   االقتصااد ة الت اةالميالساة وإمفارية  

و كائيها    االقتصاااد ة  الت اةططتة إل جاد التتا ن كيا اماال  

 ( 1)ااِلْقتَِصاد ة مه تعميم الِنيَمة االجمالية للت اة 

فَا   التفلفةتنتت البيية انساااسااية لمفهتت   َفلَى اسااا  المتافااَ

ة جتار    فَا  للُمْيتِج  التفلفةفا طر ق ِدَراسااَ المفترة للمتافااَ

كَهاَل تيطية الحاجة الملحة للمعلتما  المئئمة تماشاااايا  كالة 

ة  تنييةال(  اذ تهتم مذه 2)الميالسااة ا  سااته مه ُمتََطلِّب كِاَراسااَ

كيا الُفلّفاة والميفعاة التع  حصاااااا فليهاا الزكتن ما   العئقاة

التع تحنق    تَاااااْحاااااِا اااااا الخصائصا  ليرض جو اة الميت

المستَهاَلة وما ثم تعا    الفلفةلع  اود  والِنيَمة للزكائااالشباع  

 (   3) جو اة الميتمذه الخصائص ك سا  لع اِْ تَِساب ُكلّفة 

فَا  لع تَْطبِينها َفلَى    تنييةترتفز   الُفلّفة َفلَى دساااا  المتافاااَ

 ي  تعما   ،التار خية  التفلفةما   دكبركلاُفا المخططة   التفلفة

يا الفعاالياة والففااوة الت يميمياة فا  كييتهاا الهيُفلياة َفلَى تَْحسااااِ

َفلَى دسا  انرلطة وانكحاث    رِاَمات التُفلفةطر ق التفاما مه  

 ( 4)  التست نية

 انرلطةَفلَى اسا   رِااااَمات التُفلفة  فا تنييةالكَهاَل تميز مذه 

(ABCلع االدكياا  المحااساااابياة )  فاااابح  رمز لهاا د  التع

  وتتبه   لحصار تنييةالتساتعما مذه و(   5)(  ABCIIكان رل )

فَا  كوالعمليا   تَُفلفَة انرلاااطةوتحليا  و اة حسااا  متافاااَ

دوا  داندوا  المساااتحاثة ما  التنيية ك  ا، وتعا مذه جالميت

التع تحنق اإلدارة االسااااتراتيجياة للتُفلفاة،  يا     التفلفاةادارة  

ل اااائ فا  تتلر معلتما  مئئمة ودافمة للنرارا  اإلدار ة  

  االسااااتعمااع دور المعلتماا  التع تتلرماا لع تحنيق كفااوة  

ة الت ااةورله    ،انمثاا للمتارد و كاائيهاا    االقتصااااااد اة  قِيماَ

 كاائيهاا  وتعز ز الميزة التياالسااااياة ما طئع تلبياة ُمتََطلِّباا   

فَا  تعفس    ُمْيتِج  ت ااماكالحصااتع َفلَى     قِيَمة معيية متافااَ

 (   6لا هم )

َفلَى   التفلفةملتنة ما رِاااااَمات  درممة( كارها  Walkerفرلها )

فا التفالي  والمياله  مفصااائ تتلر تحليئ انرلاااطةاساااا  

 ( 7)الزكائا وا تياجا   

َفلَى تَاااْحاااِا اااا   رِاااَمات  عماوفرلتها )السامرائع( َفلَى ارها 

فَاا  المفتراة   التفاالي    للُمْيتِج وتجميهالخصااااات والمتافااااَ

 (  8) جو اة الميت تفلفةالمئ مة لتل  المتاَففَا  لتَاْحاِا اا 

كما فرلل كميهج محاسابع  نتت َفلَى دساا  اِْ تِسَااب تفالي   

ُكّا  اود ارجا    و اة الميتج لع  الخصااائص المفترة لتةائ

 ( 3) جو اة الميتما طصائص  طافية
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التع  االسااتراتيجية التفلفةإدارة   رمم د اوفرلل د  ااا كارها  

فَاا    كيا   والمتائماة  ،و ااة الميتجتعماا َفلَى معرلاة متافااااَ

  ، المتييرا  الاااطلياة والخاارجياة وتطلعاا  الزكاائا و ااجااتهم

وفيافار الميالساة كيا الت اا  ااِلْقتِصَااد ة لع ةا امفارياتها  

يا قرارا  اإلدارة وتعميم قيمتها    كَهاَل دفم ،المتا ة وتَْحسااااِ

 (  1وتحنيق رءا الزكتن )

ا  لفحص التفاالي  ما طئع التفااماا كييها   رمااترهاا  دطر  ر   آو

 عما َفلَى ففس رغبا    َوِةيفَة الَجْتدَة الذي  رِااَمات رَْلروكيا  

 ( 4) جو اة الميتالزكائا َفلَى المتاَففَا  التع  ت ميها 

َفلَى دسا  المتاَففَا  مت  رِااااَمات التفلفة ت ح مما تنات كان 

 تمحتر  انرلااطةسااا  دَفلَى   رِااااااَمات التفلفةداة ملااتنة ما د

الزكتن فا طر ق ففس رغباااتاا    ة  قِيمااَ َفلَى تعز ز  فملهااا 

فَا   ت ااااميها   ل اااائ فا   الميتج،و اة وُمتََطلِّبات  كمتافااااَ

ومركزما التيالسااع ما طئع   االقتصاااد ة قِيَمة الت اةتعز ز  

تفلفاة  فا    كلاااافاا متفاامااالتع تتلرماا   المفصاااالاةالمعلتماا   

 الميتج وانرلاطةو اة ا  ان  تفتن ميه   يبيعالتع   المتافَافَا 

 الئ مة إلرجا ما  

البعض  يمر لهااذا   دن  السااااااكنااة  التعر فااا  تبيا ما طئع  

الماطا كنافاة معلتما  تفصاااايلية لمياله وا تياجا  الزكائا 

 (، اما الساامرائع والصايير لييمرWalkerكما لع تعر   )

ن لهاا فلى ارهاا وساااايلاة لتحاا اا تفلفاة الميتج كتاسااااطاة جمه د

ي  المتافافا  المفترة للميتج، اما فاالح ليعتبرما وسايلة تفال

للتعرل فلى طصاائص الميتج التع تحنق التتالق كيا رغبا  

الزكاائا وامااال الت ااة االقتصااااااد اة، لع  يا  ر  الااكس  

وفا طر ق تفاملها مه تنيية رلار وةيفة الجتدة كارها ساتفتن  

الت ااا التفااالي  التع سااااتتحملهااا  ة وساااايلااة لااافلااة لفحص 

َفلَى   التفلفةاالقتصاااد ة فا تصااييه الميتج  لذا  مفا تعر    

  االستراتيجية   التفلفةددوا  ادارة    د ا)  دسا  المتاَففَا  كارها

الزكااائا وتطلعااا    رغبااا   تيفيااذ  َفلَى  تعمااا    الت اااةالتع 

 ن وا ا( آ و اة الميتج لعلع  االقتصاد ة

 

 :المتاَففَا سا  دَفلَى  رِاَمات التفلفةدممية  -2

َفلَى دسااااا     التفلفةرِااااااااَمات   الى دمميةتلااااير الاراسااااا   

 (:1)(، 6)    تعالمتاَففَا  ولنا لما 

تتالق مذه انداة مه تتج  التساااات ق الحاا   الناائم َفلَى  ت  د

اد ة مرتبط كإمفاريتها لع تلبية    ةان رجا  دي و اة اِْقتِصاااَ

وكفاااوة   كفااافليااة  الزكااائا  ما   دكبر اااجااا  ورغبااا  

 الميالسيا 

تيفيذ   لع التفلفةلع ةا تَْطبِيق مذا الماطا سااتعما إدارة    ب

انمم دورة  ياااة    المر لااة   المتمثلااة  الميتجو اااة  لع 

  التفلفاةكاالتخطيط والتصااااميم كهَااَل التا ثير َفلَى ميفاا  

 مناماً 

ما طئع وءااااه   التفلفاة  ة وتخطيطِدَراساااااَ تعماا َفلَى     

كُاّا متافاااافاة كلاااافُاّا ميفرد مه االمتماات    تفلفاةمعاا ير ل

وميُفّا  المياله التع  ساااتلمها الزكائا   تفلفةكالمتا رة كيا  

 كالميالسيا    التفلفة مناررة

فا   الفلفت ةرله َجْتدَة المعلتما     اليِاااَمات لع سافا مذا    د

طر ق العما َفلَى اسااتفادة متخذ النرار كلااُفّا لافا ما 

فَا   كافتبار   و اة الميتجالمعلتما  التفصااايلية لمتافاااَ

ُكّا  تفلفةفا   االقتصاد ة للت اةكيارا     اليِااَمات قافاةمذا  

  الميتجو اة متاففة ما متاَففَا  

 للت ااة  التياالسااااياةَفلَى   اادة الناارة  اليماات   عماا ماذا    ه

لاوره لع تحسيا النرارا  اإلدار ة وتخفيض   صاد ةاالقت

ً  الميتجو اة دورة  ياة   تفلفة  لرغبا  الزكائا  ولنا

بَاة اإلدار اة  و مثاا االرتاا  لع   ، تئوت مه تنيياا  الُمحَااسااااَ

التقل المحااد وساااالساااالة الِنيَمة، التع  ركز فملها َفلَى  

ما انرلااااطاة التع ال ت ااااي   والتخلص التفلفاةطفض 

 فا تحنيق ُمتََطلِّبا  الزكائا  ل ئ ،قِيَمة

اب        كلاافا فادعا   و اة الميتج تفلفة سااامم لع اِْ تِسااَ

 ل ئ فا تتلير معلتما  فا ما  إمفارية تخفي ها 

 

 : المتاففا دسا   رِاَمات التفلفة َفلَىاماال  -3

اد ة ليِاااااااَمات     َفلَى دسااا   التفلفةفيا تَْطبِيق الت اة اِْقتِصااَ

ن مذا اليِاااااَمات  سافاما َفلَى تحنيق جملة ما إل ،المتاَففَا 

 (:9)  انماال  مفا ا جا ما كاالتع

اب تفالي     د ما طئع   كلااُفّا مياساا  و اة الميتجاِْ تِسااَ

للخصاائص والمتافَافَا  المفترة    كلفت ةتتلير معلتما   

 للُمْيتِج 
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طر ق التعرل َفلَى    للُمْيتِج فا التيالسية تَااْحااِا ااا الميزة  ب

 تفلفةكيا   والمتا رة الميتج،و اة المتافَافَا  التع تميز  

 ت  كاليسبة للزكتن يوامم ارتاج 

كما   اي  )سارور وفباالرءاا( فاد ما انماال التع        

سا  المتاَففَا   مفا  دَفلَى   رِااااَمات التفلفة حننها تبيع  

 (:5)كاآلتع  ا جا ما 

حاسبية  تئوت مه رمم المعلتما  م رِاَمات معلتما فااد  إ  د

و ت ااااما منتماا    ،االقتصااااااد اة  الت ااةانطر  لع  

الناار    ،معتقاا   ما دونتساااااافاا َفلَى تَْطبِينا    و تلر 

ُكّا  ساااا  مرا ا ارتاا     الفلفت ةالمئئم ما المعلتما   

  متاففة

مياسابة لمساافاة اإلدارة لع    اليِااااااَمات معلتما  نات مذا   ب

تبيع االساتراتيجية المئئمة وتحنيق الميزة التيالساية التع  

 و ااة الميتجسااااتاو المرتبطاة كتميز    ،تسااااعى لتحنينهاا

  التفلفةو تل  المرتبطة كنيادة  دكخصائص محادة 

تلبع    ميتجاا تحنيق رءاااااا الزكاائا فا طر ق تناا م     

 رغباتهم وتطلعاتهم 

فَا   ا  كمتنا م ُمْيتِج  د وَجْتدَة فالية   ميخف ااة  تفلفةكتافااَ

 للبناو لع دائرة الميالسة

ل امان اساتمرار  االقتصااد ة  للت اةدفم النارة التيالساية   ه

فملها لع ساااته الميالساااة فا طر ق تخفيض التفالي  

 وتَْحِسيا انداو 

 : المتاففا دسا   رِاَمات التفلفة َفلَىمنتما  تَْطبِيق   -4

فاد ما   المتاَففَا  َفلَىاسا    الى رِاااَمات التفلفة ستيا فما 

 (:10المنتما  مع )

فَاا التتجا    د تِْعمَااع متافااااَ  كا سااااا   الميتجو ااة    كاِاسااااْ

اب تفلفت  الذي  ئئم الفلساافة التساات نية التع تنتت  اِلْ تِسااَ

 َفلَى ارتا  ُمْيتِجا  قاكلة للبيه 

 اا المتييرا   دتمثاا مسااااتت اا  ارجاا  كُاّا متافاااافاة    ب

 ُكّا متافااافةلرئيساااة  ي   حتسااا  ما طئلها تُفلّف  ا

فَا  تمثا    الميتجو اة  تفلفةومجمتع تُفلف  مذه المتافاااَ

  اليهائية

 تَااااْحااااِا ااااا متاَففَا االفتماد َفلَى المااطا العلمية لع    

الِنيمَاة إرجاا ماا مثاا ميااسااااة    ومسااااتت اا   الميتجو ااة  

 الِنيَمة  وتحليا

فا    ت ااة الميتجالمعلتماا  الخاافاااااة كالتعرل َفلَى    د

 تفلفةطر ق مصافتلة المتافَافَا  والتفالي  التع تتءاح 

 مستت ا  إرجا ما   تفلفةو ُكّا متاففة

لع  ااود    و ااة الميتجاالجماالياة لت ااة  التفلفاةإ صاااااو   ه

فَا  وتخفيض التفالي  لع   الُمتََطلّبا  انسااساية للمتافاَ

 ءتو الباائا المتا ة 

ومحاااد -5 فلى  مزا ااا  التفلفااة  رمااات  تطبيق  سااااااا  دا  

 المتاففا 

فلى دسااا  المتافاافا   ة ؤدي اسااتعماع رمات التفلف          

 (:5الى تحنيق فاد ما المزا ا وميها )

الزكتن فلى شاااافااا   د لرغبااا  وا تياااجااا    عااا ترجماا  

مماا  ؤدي الى تحنيق تفااماا كيا   ،متافاااافاا  لع الميتج

اإلرتا     كييةلع   المسااتحاثةددوا  إدارة التفلفة والمفاميم 

  المعافرة

تعتبر دداة لعالة لع ترشاايا اإلجراوا  والنرارا  المتعلنة  ب

 كتحليا ركحية الميتج رمراً لما تتلره ما رتائج واقعية 

ى  تتلير المعلتماا  المئئماة لعملياا  التخطيط والرقااكاة فل   

 التفالي  التفاءلية كهال تحسيا وتطت ر اإلرتا  

فلى دسااااا    التفلفاةكيماات    ةارخفااض تفلفاة تطبينهاا منااررا  د

كترها تتساام كالبساااطة وفات التعنيا لع فملي    انرلااطة

  التفلفةتخفيض  

حسا  مساتت ا   كتحا ا تفلفة الميتجا  كلافا غير ملاته و ه

 ما متاففا  الميتج  متاففةارجا  كا 

 ،لفا مساااتت  ما مساااتت ا  اإلرجا  الفعلية تفلفةالتحا ا  و

مما  سااافا لع التتفااا الى تفلفة انرلااطة ال اارور ة  

  االقتصاااد ةلمتارد الت اة   المسااتيفذةوغير ال اارور ة  

 غير ال رور ة  انرلطةمما  سافا لع التخلص ما 

إفااادة     التعرل فلى الطاااقااة العاااطلااة ممااا  ساااااافااا لع 

  االقتصاد ة للت اةتخصيصها لتحنيق مياله جا اه 

المزا ااا دفئه التع  مفا ان تتحنق         وكااالرغم ما وجتد 

تجا تر  دال إ ،فلى دسااااا  المتافاااافا  التفلفةكتطبيق  
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و تجعلهاا  د  ،تعيق تطبينهاا  دن  كعض المحاادا  التع  مفا

 (:5مستهال ما تطبينها ) ما متم ةاوكفاقا 

 للت اةليس كال ااارورة   ادة الحصااا  الساااتقية     د

االقتصاااااد اة مه   اادة الميفعاة وذلا  الرتبااط تا ثر  

 الحصة الستقية كالميتجا  الميالسة 

   اافاااااالتعت اا كلاااافاا كبير فلى التييرا  لع     ب

دداو   الى المساااياةلع المساااتنبا    الساااتقية  ةالحصااا 

 لألرلااااطاةوماا  نااكلا  ما تفلفاة    متافاااافاا  الميتج

 والتلييلية  التفاءلية

 تاجا  ماذا اليماات مصااااافا  لع تحاا اا مسااااتت اا     

لع  االاة فاات وجتد فئقاة    متافاااافاةاإلرجاا  لفاا  

 مباشرة كيا اليلاط وتل  المتاففة 

 

 : المتاففا َفلَى دسا   رِاَمات التفلفةططتا  تَْطبِيق   -6

دسا  المتاَففَا  َفلَى جملة    رِااااَمات التفلفة الى ستيا تَْطبِيق  

ومع  ،كلاااُفّا لعاعتَْطبِين     كيفيةما الخطتا  التع تيمم  

 :  تعكما  

تَااااْحااااِا ااااا رغبا  و اجا  الزكائا: تمثا مذه الخطتة   د

َفلَى اساااا    التفلفةمر لة الباا ة لع تَْطبِيق رِااااااااَمات  

المتاَففَا  لاورما لع تَاااْحاااِا اااا  المتاَففَا  الرئيسة  

وتَااااْحااااِا ااااا تل  الميتجا  التع    ،فيا تصميم الميتجا 

يا   التتساه لع تصاييعها الميتجا  التع  يبيع يبيع   تَْحساِ

فَاتها او تعا لها   ، وتل  التع  يبيع التخلص ميها ،متافااااَ

سااااتلزت البااو لع  ل اااائ فا الميتجاا  الجاا ااة التع  

لذا ما ال ااروري ان  تم تحنيق التفاما كيا   ،تصااييعها

ت ااة والزكتن، اذ تتا ثر النرارا  المتعلناة ك  و ااة الميتج

ا  كرغباا  الزكاائا َفلَى طتع ساااالساااالاة الِنيمَاة  الميتجا 

(11 ) 

 مفا النتع ان   للُمْيتِج:الرئيسة  تَااااْحااااِا ااااا المتاَففَا   ب

ا  اال مج  عم  مااا  الميتجو اااة   فااَ المتافااااَ متفااة ما 

وتنامها   االقتصاااااد ة  الت اةوالخصااااائص التع تيتجها  

ا  مير ااة   و يبيع  ،لزكااائيهااا فااَ ان تفتن تلاا  المتافااااَ

الت ااة    ميتجاا مماا  ز اا الطلا  َفلَى    ،ومئئماة للزكاائا

 تَااااااْحااااااِا ااااااا رغبا (  افتماداً َفلَى  12) ااِلْقتِصَااد ة

تركز ماذه    ،السااااااكناة  الخطتةوتف اااايئ  الزكاائا لع  

اذ ان    للُمْيتِج،الرئيسة   تَااْحااِا ااا المتاَففَا َفلَى    المر لة

قساميا كحسا  اِسْاتِْعَمالها  فلىالمتافَافَا   مفا تصاييفها  

وتصاااي  كذل  كحسااا  الزكائا والميالسااايا الى ثئثة 

 (:9درتاع، لالمتاَففَا  ااِلْستِْعَمالية مع )

متافَافَا  ليية: مع تل  المتافَافَا  التع  تطل  تيفيذما   

 ما  الميتج  كهيفُاّا و ااةفملياا  تصااااييعياة  مفا تمثيلهاا  

 طتع و جم وو ن الخ 

فَاا  طااميا    فَاا  التع  حتاا   متافااااَ ة: تتمثاا كاالمتافااااَ

المياس  ما كيا الباائا   تَاااااْحاااااِا اااااا البا اتيفيذما الى  

تتلير    ،المطرو ااة كيفيااة   وطرائق  الميتجو اااة  مثااا 

البيه المياس  وغيرما ما   وتَاااااْحاااااِا اااااا سعر  اتت  عه

    المتاففا 

فَا  ما  ي  الزكتن والميالساا        ن تاما تصاايي  المتافااَ

 ثئثة درتاع مع: لتصي  الى

المتافَافَا  انسااساية: مع المتافافة التع  تتقه ان   •

وترتبط   ، جااماا الزكتن لع جميه البااائاا التياالسااااياة

 حنق الحاا    لتجعلا  الميتج،ت ااة  ك  ا ماذه المتافاااافا 

 اندرى ما االشباع لحاجا  الزكتن 

فَا  التع تميز   • فَا  المميزة: مع المتافااااَ المتافااااَ

 الباائا التيالسية  فا الميتجو اة 

فَا  التحفيز ة: مع تل  المتافاااف • التع  ا المتافاااَ

اليتفيااة لع   كااالطفرة  فااات    مه  الميتجو اااة  تتمثااا 

والتع تعماا َفلَى تحفيز    ،تتلرما كالبااائا التياالسااااياة

لتف اااايااا   الميتجالزكتن  كيا   واقتيااائاا  ما  و اااة 

  الميالسة  الميتجا 

تتجا مااطا    و اة الميتج تَاااْحاااِا اااا متاَففَا وليرض       

  مفا افتمادما لع ذل  ومع:

 Luceالتحليا الملااااترع: تعا الترقة التع قامها ) ❖

and Tuke)    مع الترقة الرئيسااة لحنا   1964فات

وقاا سااااافاا   ،التَْطبِيق لع مجااع التحلياا الملااااترع

تطت ر مذا التحليا ما طئع ارتلاااار الختار ميا  

الملااترع  التحليا(  و ركز 13للحساااكا  المعيية )
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دق    دكثر ةالزكتن كصتر  تَااااْحااااِا ااااا متطلبا َفلَى  

فا    اسااتبيارا  كساايطة كاالً ما السااؤاع  عماعكاساات

،  ي  تفتن مهمة الزكتن  كلاُفّا ميفردالمتافَافَا  

 تم   المختلفاة التعتنتت َفلَى ترتيا  كااائاا الميتجاا   

  قِيَمة ل  دكبرتنا مها ل  واطتيار البا ا الذي  يلاااا   

ق  ائ % ما كيا الطر85مذه الطر نة رساابة  وشاافلل

الزكتن    ومتطلبا  تَاااْحاااِا اااا ا تياجا العلمية لع  

(14 ) 

فسااااير الاذاتع:  عماا ماذا المااطاا َفلَى  مااطاا الت ❖

الزكائا فا طر ق تنا ر  تَااااْحااااِا ااااا ميفا رغبا 

ما مسااتت ا  ارجا    لُفّا مسااتت درجة انل االية  

فَا   ُكّا متافاافة  عما   كما  الميتجو اة ما متافااَ

  لُفّا متافافة اليسابية انمميةمذا الماطا َفلَى تنا ر  

و تم  ساااب درجة تف اايئ  الزكائا ولق المعادلة  

 التالية:

 

* درجة ال الية مساتت    لُفّا متافافة اليسابية انممية         

 ُكّا متاففةارجا  

 

تَااْحااِا ااا  تم   الرئيسة الميتجو اة  تَااْحااِا ااا متاَففَا وكعا       

ليرض التركيز َفلَى   كُاّا متافاااافاةارجاا     مسااااتت اا 

قِيَمة لتع تلبع ُمتََطلِّبا  الزكائا وت ااااي   المسااااتت ا  ا

 ( 15وجهة رمرمم ) للُمْيتِج ما

: لع مذه ُكّا متاففةمستت ا  ارجا   تَااااْحااااِا ااااا ُكلّ    

 انرلاطةساا  د  رِاااااَمات التفلفة َفلَى اساتعماعالخطتة  تم  

ما   ُكّا متافافةمساتت ا  ارجا   لتَااااااْحااااااِا ااااااا تفلفة

فَا    ُكّا مسااتت  تفلفةاذ  تم تجميه   ،الميتجو اة متافااَ

ل ائ فا    كلاُفّا مباشارلع  اود انرلاطة المرتبطة ك  

وميا  الملااتركة انرلااطة صااة مسااتت ا  اإلرجا  ما 

ما درلط    لُفّا رلاط  التفلفةمحرع    تَاْحاِا اا  جم ستلزت 

تِْعَمالهامساااتت ا  اإلرجا   لع التفاااتع الى   كَهاَل اِساااْ

رجا   و ج  لع مذه المر لة  اإل  مساتت ا   تفلفةمجمتع  

 وانرلطة ،قِيَمةالتع ت ي   تَااْحاِا اا انرلطةان  رافى 

 (  11) نرمر الزكتوجهة   قِيَمة ماالتع ال ت ي  

تل  انرلااطة  مع ،قِيَمةو نصااا كانرلااطة التع ت ااي  

الفائاة الفعلية التع   الِنيَمة اوتم الياؤما ساتنلا ما   إذاالتع 

  ،الخااماة  او  الميتجو ااة  تمته كهاا الزكاائا ما اسااااتخااات  

درلاطة المتافَافَا  والخصاائص المطلتكة   وكلاُفّا طات

هع لما قبا الزكائا، اما انرلااطة التع ال ت ااي  قِيَم  

الميفعة  الِنيَمة دوالتع إذا تم إلياؤما لا تنلا ما  انرلااطة

ع  ركحهاا الزكاائا ما اسااااتخااات الفعلياة دو المتميزة الت

ال  رغا  الزكتن    تفلفتهااالخااماة  دي ان    دو  الميتجو ااة  

ا   و ااة الميتجا الااله منااكلهاا  ما دمثلاة ذلا  تفاالي  إرتاا   

الماكيية، اذ ان اللاااركا  الياجحة    دفطاع تفلفةوالمعيبة  

التفاالي  غير الم اااايفاة   ة إلىتبنع  اندرى الحاا    للِنيماَ

ءاااارور اة لفيهاا ال   انرلااااطاةما   (   ومياالا  رتع16)

مر الذي  تطل   ان ،ددائها غير الففؤ  قِيَمة كساب ت اي   

ييها وتطت رما كاسااتخاات التفيلتجيا المياساابة مما  ،تَْحسااِ

 ؤدي الى تخفيض تُفلّفتهاا واال مياة الئ ماة لتيفياذماا مثاا 

ورنا اإلرتا     ،ا و اة الميتجا مية االرتمار قبا تساااليم 

 ( 17تحل التلييا كيا المرا ا المختلفة )

:  عا مستت  إرجا  اليهائية  الميتج تَاااْحاااِا اااا تفلفة و اة  د

فَا    متافاافةُكّا    ، تنئُ مساا   ُمْيتِجا الميتجو اة ما متافااَ

ارجا  معيا لع    لمسااتت  الميتج و اة  تفلفةوكذل  تتمثا  

لمسااااتت    قيماةالتع ت ااااي     انرلااااطاة  تفلفاةمجمتع  

 قيمةالتع ال ت اي    ال ارور ة انرلاطة  تفلفةاإلرجا  و

فَاا     تتلاااافُاّا ميهااوالتع   ماذا    فياا  الميتجو ااة  متافااااَ

 (   15المستت  ما مستت ا  اإلرجا  )

 

 :  َوِظيفَة الَجْوَدةثانياً: نَْشر 

 َوِةيفَة الَجْتدَةرل ة ومفهتت واماال رَْلر   1

لم  تم تَاااْحاااِا اااا  دفتع رَْلر َوِةيفَة  الَجْتدَة كاقة  

 ي  فرلل المفاميم الرئيسااااة لها قبا  ،ما  ي  التقل

َفلَى الرغم ما ان اليمتذ  المستعما لعئً ةهر   افام  40

المتحاااة التال ااا   لع  ما ال   ،لع  اليركع  العااالم  ولع 

فااات   التع 1986 تجاااو   انولى  المنااالااة  اذ ةهر    ،

 Qualityلع مجلة )   التنييةتياولل تار خ ارتلاااار مذه 
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Progressرتهاا الجم عياة االمر فياة لرقااكاة الَجْتدَة  ( رَلااااْ

(ASQC تتءااح لي  ان التنار ر انولى الرتلااار مذه  )

َفلَى     1967والمفتتكاة كااللياة اليااكاارياة تعتد لعاات     التنيياة

الرغم ما تنا م فلااارا  التنار ر  تع مذا المتءاااتع 

قبا الساااابعيييا   كما وءااااح المناع الميلااااتر ما قبا 

(Kogure  &  Akaoالميئ تااار خ  لهااذه  (  الرساااامع  د 

 Mizuno andاذ  عا المساتلاارون ) 1972 فات التنيية

Furukawa  )  والاماهاياااساااااتن(Nishimura and 

Takayanagi اوع ما طتر مخطط الَجْتدَة لع شااركة )

ميتساااتكيلاااع للصااايافا  الثنيلة )فااايافة السااافا( لع 

(Kobe  ،لع اليااكاان )( تجركاةKobe  ماذه ت ااااميال )

إلدرا  ُمتََطلِّبا  الزكائا مه اةهار اساااتخاات مصااافتلة 

  متطلباا  اتباافهاا لع دفمااة لتلبياة     يبيعق التع  ائالطر

 ( 18الزكائا )

ومع كماا  التنيياةميااع فااة لترا  تلخص جتارا  فمر ماذه     

 (:19)    تع

كتاسااطة  1960نوع مرة لع الياكان فات    QFD1تم اقترا   د

Shigeru Mizuno)   و(Yoji Akao  

انسااساية لهذه  تَااااااْحااااااِا ااااااا المفاميمتم  ،1968لع فات   ب

 (Yoji Akao) . التفيتلتجيا ما قبا البا   الياكارع

كاللية الياكارية    QFD، تم رَلْار دوع كتاب ع  1978لع فات    

  االرفليز ة وتم ترجمت  ال نًا إلى

فنا  الحلنة الاراسااية الساايت ة انولى لا  ،1983لع فات   ث

QFD  لع الياكان. 

نوع مرة لع الخااماا    QFD، تم تَْطبِيق  1986لع فاات    

اداة  تمفا   .التع تتلر الصايافة لع التال ا  المتحاة انمر فية

ر اد ة ما التركيز َفلَى    َوِةيفَة الَجْتدَة الت اا    رَلاااْ ااِلْقتِصاااَ

فااااا انل ااااا كيا المسااااتت ا  الزكتن كما تؤدي الى التتا

لع تل  الت اا  لتحنيق رءااااا   الهيُفّا التيميمعاإلدار ة لع 

كما تمفيها ما اجراو المناررة ال ارور ة   دمثاالزكائا  لافا 

 
ودو   اط        1 لج اااف    و  Quality Functionاختصاااً ام طلصاااشْر  َو

Deployment) 

ل اااائ فا قارتها  ،واالطتيار كيا ُمتََطلِّبا  الزكائا وقاراتهم

 ( 20) انل ا الميتجو اة َفلَى ارتا  

ة الَجْتدَة ا ا االدوا  المهمة التع فممل  رَْلر َوِةيفَ  تعا اداة  

و ااة ِمْا اجاا تلبياة ُمتََطلِّباا  الَزكَاائِا َمَه الحفااة َفلَى َجْتدَة  

او الخااامااا الميتجاا  فا ادوا    ،ا   لااذا لهع تختل  تماااماااً 

اَل  إلى تَْخِفيض الَجْتدَة الساااااالباة   الَجْتدَة التنلياا اة التع تهاَ

Negative Quality  ا  الى  و ااة الميتجا مثاا الخااماا  و

اقا مسااتت ، ولع ةا مذه االرممة لان ال ااا شااعو  مفا 

مماا  ؤدي الى تخفيض الَجْتدَة   دططااو،ارجاا ه مت فاات وجتد  

فا مذا ال  اع َفلَى دّن ُكّا  شااعو فااحيح اسااتياداً ول  السااالبة

 شااااعولهاذا ال  عيع كُاّا     دططااو،للمنتلاة التاالياة:)اذا لم تتجاا  

ِرَكا  تعميم الَجْتدَة اال جاكية   فاااحيح( ، لذا  ج  َفلَى اللاااَ

قِيَمة  اءاالية     يلا الن ذل    ،مثا الرا ة وساهتلة االساتخاات

ر َوِةيفَة الَجْتدَة تنتد إلى رءاااا الَزكَائِا ِمْا ِطئ ع تَْطبِيق رَلاااْ

 َهاَل  كتج  الخصااتت إلى    التع تعا رِااااااَمات  َجْتدَة شااامئ

ر   َوِةيفَة  الَجْتدَة  وما ثمتحنيق رءااا الَزكَائِا،  ل ن اداة رَلااْ

ة  ِمْا ِطئع البَحاْ   فا الحااجاا  الماامرة   تركز َفلَى الِنيماَ

مِ  فَا  تَصااْ يمية للُمْيتِج  تلبع وال ااميية وترجمتها إلى متافااَ

يا   تل  الرغبا  ، وميال  فاد ما االدوا  تسااتعما لع تَْحسااِ

ر  و اة الميتج َوِةيفَة  الَجْتدَة تعا ِمْا ال اااا   اال دّن اداة رَلاااْ

للُمْيتِج  إلى مفترااا   ائِا  الَزكااَ تترجم رغبااا   االدوا  نرهااا 

(21 ). 

ر َوِةيفَاة الَجْتدَة سااااافا  لع تييير    تنيياةمياذ تناا م   رَلااااْ

اد اة لع  الطر ناة التع تتبعهاا مختل  الت ااا  ااِلْقتِصاااااَ

 (:22المجاال  التالية )

 • ططة ُمْيتِجا  جا اة

  و اة الميتج• ُمتََطلِّبا  تصميم  

 • تَاْحاِا اا طصائص العملية

 • التحفم لع فملية التصييه

  و اة الميتج• وجتد وثينة تحاد متاَففَا  
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ر َوِةيفَاة الَجْتدَة الكاا ما تعر     قباا تعر   دالاة رَلااااْ

مصاااطلحيا رئيساااييا مما الرقاكة َفلَى الَجْتدَة اللااااملة  

  تنييةوالَجْتدَة كترهما الَهاَل اليهائع ما اساااتخاات مذه ال

لتعرل رقاكة الَجْتدَة اللااااملة كارها رِاااااااَمات اًلعاع لامج  

يا الَجْتدَة ،الَجْتدَة وفااايارة الَجْتدَةجهتد تطت ر     وتَْحساااِ

لتمفيا   االقتصاااااد اة  الت ااةلمختل  المجمتفاا  داطاا  

التساااات ق والهيااسااااة واإلرتاا  والخااماا  َفلَى مختل  

اد ة لتحنيق الرءااا التات للزكائا  اما  المسااتت ا  ااِلْقتِصااَ

(  Bergman and Klefsjöالَجْتدَة لهع كماا  اادماا )

الخااماة َفلَى تلبياة ا تيااجاا     او  الميتجو ااة  مع قاارة  

ر      َوِةيفَة الَجْتدَةوتتقعا  الزكائا  و عا مصاااطلح رَلاااْ

 hinshitsu kinoترجماة  رلياة للُفلّماا  اليااكاارياة  

tenkai  فَا  او الخصاااائص ر المتافاااَ ” التع تعيع رَلاااْ

التع  سااااتهلفهاا الزكائا فا    الخاامة او  الميتجو اة َفلَى  

(  20) االقتصاااد ة  الت اةطر ق النساام ذي الصاالة لع 

ر   تعر فا (  1 بيا الجاوع رقم ) مم ن َوِةيفَة الَجْتدَةرَلاااْ

النرن الماءااع الذ ا رمروا  لع والمؤسااسااا المففر ا 

  التنييةلهذه 

 ( : تعاريف تقنية نشر وظيفة الجودة 1الجدول )       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resource : (Abu-Assab, 2012, p. 51) 

( كارها دساالتب لتَااااااْحااااااِا ااااااا رغبا  Crowكما فرلها )

الى ططط محاادة للُمْيتِجاا    وا تيااجاا  الزكاائا وترجمتهاا 

 ( 23لتيطية تل  اال تياجا  المستَهاَلة )

الزكائا كصترة   ليهاامم اندوا  التع  ؤثر   د اوفرلل كارها  

مبااشاااارة فا طر ق تحت اا فاااات  الزكتن وُمتََطلِّبااتا  الى  

فَا   تم تصااميم   دساااسااها، وتتفاا     َفلَى الميتجو اة متافااَ

وتعا د  اا كاللية  الِنيَمة،كاللامتلية لعملها َفلَى طتع سالسالة 

المرئية والسامعية لساماع  اجا  الزكائا واالساتجاكة لهم ما 

 (24طئلها )

ا )دكت رغي ( َفلَى ارهاا اداة متجهاة كصااااترة لع  يا فرلها 

اساااية رحت التركيز َفلَى   رما ِطئع   متطلبا دَساااَ الَزكَائِا ورَلاااْ

ِميم واإِلْرتا  ما طئع تحت لها إلى ُمتََطلِّبا  ليية  َفَملية التَصاااْ

، )اكت رغي   ( 21تحااد الَجْتدَة المطلتكاة ِمْا قباا الَزكَاائِا )

 (86، ففحة 2012

: تينسام دالة رَلْار َوِةيفَة الَجْتدَة َوِةيفَة الَجْتدَة  اقساات رَلْار   2

 (:25قسميا ) فلى

ر الَجْتدَة: و عما مذا النساااام َفلَى ترجمة ا تياجا    د رَلااااْ

فَاا  تصااااميم َفلَى    للُمْيتِج افتمااداً ة  يا الزكاائا الى متافااااَ

المعلتماا  التع  زودماا قساااام التساااات ق فا ا تيااجاا  

وُمتََطلِّبا  الزكائا وكيارا  ال اااامان ولرت الميالسااااة 

لع   االقتصااااد ة  الت اة  وإمفارية  الميتجو اة وقياساااا  

وتعاا ماذه المر لاة ذا  دممياة   ،اإل فااو كُمتََطلِّباا  الزكاائا

 كالية كاليسبة للمر لة الئ نة 

ر    ب و نصااا كها تحت ا الُمتََطلِّبا  التصااميمية    فَة:الَتِةيرَلااْ

فَا   للُمْيتِج َفلَى لألجزاو والخصااااائص   شااااُفّا متافااااَ

مما   ،والعمليا  مافتما كفر ق ما الخبراو والمهياسااايا

وليهاا    ،واكاااع لع دلفاار الفر ق   سااااتلزت وجتد اكتفاار

فَا    وتتثق ،للُمْيتِجالعر  اااة   تتلاااُفّا الخطتط متافاااَ

العمليااة وليهااا  تثق  ثم    ،انجزاو تاا تع مر لااة تخطيط 

لع   والِنيمَاة المسااااتهَااَلاةططتا  تاالق فملياا  اإلرتاا   

  الميتجو اة 
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 :الَجْتدَةرَْلر َوِةيفَة    تنيية  لََتائِاُ 3

لع تحنيق جملة ما  َوِةيفَة الَجْتدَةرَلْار    تنيية ساامم تَْطبِيق      

اد اة لع  كُاّا و ااةالفََتائِااُ التع  مثاا دممهاا طمت     اِْقتِصااااَ

وميهاا  كاالَجْتدَة   الملاااااكُاّا المتعلناةتنلياا    عال ومدتحنينهاا  

(26:) 

وتتقعا  الزكائا وتسامم  تَاْحاِا اا ا تياجا تعما َفلَى   د

لع فمليا  التخطيط واالتصاال  والحا ما  اال  

 فات الت كا 

الزكائا  وتَااْحااِا ااا ا تياجا تتلر كيفية مرتبة لجمه  ب

إلرتاا  تتلير  لتع تصااااميماة    المبفرةلع انطتار  

 فحيحة 

اساااات   اسااااتمرار    اعماا ع مفا    الت اااةمااذه انداة مه 

 لتصميم التنليا ة كالتتا ي مه فمليا  ا االقتصاد ة

ر  ث  مفا ان  حسااا  َوِةيفَة الَجْتدَةان تبيع ميهجيّة رَلااْ

ططط الملااااروع،  ي  تسااااافا َفلَى تتبه طلبا  

  ، الزكائا وتتقعاتهم ما كاا ة الملاااروع  تى رها ت 

ثام قااا  اطار  وماا  تاحات ااا  دي  ماا  فَالَاى    دالاتاحاناق 

 الملروع وادراج  لع انوان المياس  

ر   تنييةتعما     َفلَى تعز ز التتافااا    فَة الَجْتدَةَوِةيرَلااْ

والملاااركة التةيفية كيا دف اااو الفر ق ما طئع  

تلاجيعهم َفلَى تت يا فملهم كاإلجراوا  والعمليا   

المتزامياة ليرض جمه ا تيااجاا  الزكاائا وتحت لهاا  

 كاقة الى اماال لع التصميم 

ر َوِةيفَة الَجْتدَة دورا مهما لع الحا ما  تؤدي   دالة رَلاْ

 التَاااْحاااِا اااا المبفر،  ي   سافا الت كا  فات   اال

لتتقعاا  الزكاائا ما تنلياا  ااال  فاات التا كاا مه 

 تطتر مرا ا الملروع 

مئ مة ارخفاض دوقا  إفادة التصاااميم والتتافاااا   خ

ر  تنيياةمه تَْطبِيق   مياذ ان تفهم    َوِةيفَاة الَجْتدَة  رَلااااْ

ما   ،وإدراع كلاااُفّا تات تنييةاللر ق الملاااروع مذه 

 َفلَى الفر ق ارتاج  ميذ الباا ة    يبيع

 

 

 اماال رَْلر َوِةيفَة الَجْتدَة  4

ر    تنيياةكاالرغم ما وجتد ثئثاة دمااال رئيسااااة ل  َوِةيفَاة  رَلااااْ

 ر اه الزكتن،   وتَاااْحاااِا اااا ما  تَاااْحاااِا اااا الزكتن،مع:   ،الَجْتدَة

وتعلم كيفية تلبية تل  اال تياجا ، كذل    ااااال لها فاد ما 

 (:27انماال مع )

يا اليهجما طئع   قِيَمة للزكائا  تيلا    د الذي  تم  تَْحساِ

 جا اة   ميتجا لي  تطت ر  

 التعرل َفلَى الزكائا    ب

 تَاْحاِا اا ا تياجا  الزكائا     

 الزكائا    متطلبا   ه وسيلة لتلبية    د

فَاا       ه التع تلبع رغباا    و ااة الميتجحااد متافااااَ

 الزكائا الحنينية 

 ت اما جميه المعلتما  الئ مة لتصاميم ُمْيتِج دو    و

 طامة، دون استبعاد دي وجهة رمر 

  زود دفم المناررة التيالسية      

الاتاخاطاياط      فامالايااا   كاياا  االتساااااااه  فَالَاى   احااالال 

 والتصييه للُمْيتِج 

ما مر لة التصييه تعرض تعن  وتاقيق المخزون     ط

 إلى طلبا  الزكائا 

  تلر وثائق تلنائية للملروع دثياو تطتره      ي

الحاالياة المرتبطاة ارتبااطًاا وثينًاا   تنيياة حااد التاااكير ال   ع

 كُمتََطلِّبا  الزكائا 

 التع ال لزوت لها  الحالية تنييةال حاد التااكير    ع

  حاد اإلجراوا  الفيية الحا ثة المتعلنة كالزكائا    ت

  تعرل َفلَى التعارض كيا منا يس انداو المختلفة    ن

  تنييةال حاد النيم المستَهاَلة للتااكير     

 حاد مسااتت  الصااعتكة لع إرجا  النيم المسااتَهاَلة    ع

 لمنا يس انداو المحادة 

 

ر    5 ر َوِةيفَة الَجْتدَة: دركه مرا ا ليَلااااْ مرا ا رَلااااْ

 َوِةيفَة الَجْتدَة:

)تاخاطاياط   د انولاى  لاعالاماياتاجو اااة  الامار الااة  مااذه   (: 

فَا    المر لة  تم إ الة ُمتََطلِّبا  الزكائا إلى متافاااَ
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مذه المتاَففَا  ثم  تَاااْحاااِا اااا دولت ا تصميم   تم  لل

 وكعاما  تملة    تم االرتهاو ما تصااميم النيم المسااتَهاَ 

ر   الخصااائص انساااسااية   المر لة    للُمْيتِج إلىرَلااْ

  وتساااامى ماذه المصاااافتلاة كبيال  QFDالتاالياة ما  

ْتدَة   )House of Quality)الااجااَ ومااع 19(    )

مصاااافتلاة ترتبط كُمتََطلِّباا  الزكاائا و طلق فليهاا  

فَا   ا  ااااً كمصااافتلة ُمتََطلِّبا  الَجْتدَة  او متافاااَ

لع   ع المصافتلة انكثر شهرة واستعماالً  الزكتن وم

)QFD)   تنييااة وولنااا   )Cristiano االلفيااة لع   )

  االقتصااااااد اةالجاا ااة اقتصاااار  معمم الت ااا   

  تنيياةاالمر فياة َفلَى تَْطبِيق كيال الَجْتدَة فياا تبييهاا ل

(QFD   اللااااركااا َفلَى طئل  التع    الياااكاااريااة( 

  اانركعة لل   تساتعما المفهتت اللااما لتَْطبِيق المرا ا

(QFDكما تلير انكحاث المتعلنة كهذه ال )ان   تنيية

% ما انكحااث ركز  لع تَْطبِينهاا َفلَى  33 تالع  

(   عاا كيال الَجْتدَة  28مصاااافتلاة كيال الَجْتدَة لنط )

( و تطل  تَْطبِينها  QFDدوع ودمم مصاافتلة لااااااا )

 (:21الخطتا  التالية )

الَزكَائِا:  ال تياجا     ةاليسااابيوامميتها    انممية  تعييا درجة➢

يَّة ال تياجا  الَزكَائِا  تَااْحااِا ااا درجةمذه الخطتة  تم  لع انََمِمّ

 كمتج  قتائم استنصاو مت فة َفلَى الَزكَائِا  

اليسابية: وامميتها    وتفاليفها الميتجو اة افااد قائمة ك جزاو ➢

 الميتجو ااة  ماذه الخطتة  تم افاااد قاائماة كا جزاو    كمتجا 

 وامميتها اليسبية   وتُفلّفتها

استجاكة  اجا    لع الميتجو اة  اجزاو    تَاااْحاااِا اااا مساممة➢

 ً مساممة   تَااْحااِا ااا رسبةلهذه الخطتة لار   تم    الَزكَائِا: ولنا

 االجزاو لع تلبية ُمتََطلِّبا  الَزكَائِا 

تعا الخطتة  :الميتجو اة اليسبية نجزاو  يَّةتَاااْحاااِا اااا انََممِّ ➢

طاطاتا    مِاْا  الاخاطاتا     QFDانطايارة  فَالَاى  تاعاتامااا  والاتاع 

لع  لُفّا جزو اليسبية تَاااْحاااِا اااا انمميةالساكنة اليرض ميها  

 تَْحِنيق ا تياجا  الَزكَائِا 

دجزاو   ب )تخطيط  الثاااريااة  الميتجالمر لااة   كعااا    و اااة   :)

بية وُمتََطلِّبا  الزكتن للُمْيتِج ، لع مذه تَاااْحاااِا اااا انممية اليس

الخطتة  تم تَااااْحااااِا ااااا  انجزاو الماد ة المفترة للُمْيتِج ، وتم 

الُمتََطلِّباا  التع  إ  اااااا  التراكط كيا ماذه المفتراا  وتلا  

 سااااتهاالهاا الزكتن ما طئع مناا يس االممياة ودرجاة التراكط 

ن لتَاااااْحاااااِا اااااا  وما  مساممة ُكّا  جزو لع ا تياجا  الزكت

و ااة  المفتراا  التيفياذ اة التع ساااايتم العماا فليهاا لع إرلاااااو  

واسااااتبعااد الجزو الاذي ال   ااااي  قِيمَاة  للزكتن، اذ    الميتج

فَاا  ودجزاو لع  تترجم الُمتََطلِّباا  الفيياة للُمْيتِج  الى متافااااَ

 ( 29) و اة الميتج

 حااد المر لاة الثاالثاة )تخطيط العملياا (: لع ماذه المر لاة    

العماا المطلتب إلفاااد كُاّا مفتن ما العياافاااار فا طر ق 

 ( 27وف  العمليا  المطلتكة إلرجا ما )

  المر لاة،المر لاة الراكعاة )التحفم لع العملياا (: لع ماذه   د

التاااكير الئ ماة لمتاجهاة الحااال      الحرجاة اثيااو  تم تعييا 

التيفيذ وما دجا ميه للااا التيساايق مه قساام ءاامان الَجْتدَة 

 ( 27انداو لمراقبة فمليا  اإلرتا  ) لتَاْحاِا اا مؤشرا 

 مزا ا وفيتب رلر وةيفة الجتدة  6

قاامال العاا اا ما الااراساااااا  جملا  ما المزا اا التع تتحنق 

للت اا  االقتصاااااد ة فيا تطبيق رلاااار وةيفة الجتدة وميها  

(28:) 

الزكائا   سااافا لع التتفااا إلى  لتع وسااط كيا متطلبا      د

 مفا دن  سااااافا  إرتاج ؛ مفا لللااااركة )الميممة(    وما

ا لع إ جاد لرت جا اة ولع تحا ا اساااتراتيجيا    د  اااً

   الستقيةلز ادة انركا  والحصة 

 ساها دو  تطل  ملااركة قت ة متعادة التةائ  كيا االقسات   ب

 الفيع،النساام    المبيعا ،قساام   فلى ساابيا المثاع المختلفة،

 قسم مراقبة الجتدة واإلرتا   الهياسع،النسم 

  سمح للحا ما ملاكا كاو التلييا     

 تعز  التحليا ليما  تعلق كالسته والزكائا والميالسيا   د

وتحا ا ارخفاض لع وقل التطت ر    التفتيش،تتءاااايح رنااط    ه

 وتحسيا تخطيط الملروع وتتقيت  

 مفي  تحا ا انماال ما  المصافتلة،ما طئع تالق  سااب  و

ن جتدة العملياة إالتصااااميم إلى اإلرتاا ، دي  مفا النتع  

 مبيية فلى الميبه 
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التاءااااح دن   الفييااة   QFDما  الملاااافئ   ال  حااا جميه 

ال  جلا  معا  الحنيناة وواإلدار اة وال  تتقه ماا مت غير متتقه  

ميال   إن  الخامة  اذالمطلنة  تع التطتر المساتنبلع للميتج دو 

 :(30) (28كعض الصعتكا  لع تطبيق مذه الميهجية ومع )

مياع رنص  نينع لع المعرلة  تع كيفية استخاات انسلتب   د

فمليا   باو دن مياع النليا ما الاراساااا   تع تحسااايا  

دو إلدارة مجااال     الطر ناة،التاار ا  السااااتخااات ماذه  

تار  المتعلنة مثا االطتياقا  التنيية دو الج متخصااصااة،

 كالتفلفة 

 مفا دن   البيااراا ، تعااماا مه كمياة ماائلاة ما    QFDنن    ب

تصابح كبيرة ومعناة كلافا ال  مفا التحفم لي   قا  ؤدي 

ومعااالجتهااا   البيااارااا   تخز ا  تفااالي   إلى ارتفاااع  ذلاا  

 وفيارتها 

 وقتًا طت ئً لتطت رما     QFD مفا دن تستيره فملية    

جاااوع  ميع ال  ساااامح   لااإن وراوه  QFDئرتهاااو ما  ل  د

 كتطبيق التيييرا  

مع دسااسًاا طر نة رتفية، طافاةً فياما  تعلق انمر    QFD ه

العمئو مااا  فتن غير   ،كتفسااااير فاااات   فااادة  نراا  

 وغامض متءتفع 

وترجمتها    الزكائاما الصااع  إدطاع الفثير ما ا تياجا     و

 للنيا  إلى طصائص قاكلة 

لع كعض ان ياان  صااااعا  تحاا اا العئقاة كيا متطلباا      

 الفيية والتااكير  الزكائا

 مفا دن  يتلااار الخط     مساااتمرة،فملية   QFDرمًرا نن    

 المتعاقبة إلى المرا ا ما  ما مر لة

لاع    ط الاعائقااة  درجااة  الانايام    QFDدن  لااإن  دقايانااة،  غايار 

المسااتخامة لتحا ا قتة العئقا  مطلنة، مما  عيع دن البيارا   

 لرة االاقينة والتمثيلية متت

 غالبًا ما تفتن إفاادا  النيم المستهالة غام ة   ي

 

فَات ونشاارَعلَى اساااس   التكلفةثالثا: تكامل تقنيتي    المواصااَ

 وظيفة الجودة

ما  يا  فاات قاارتهاا فلى تتلير   التنلياا اة التفلفاةتعاارع ارمماة 

المعلتما  الئ مة التع تسااااافا الت اا  االقتصاااااد ة فلى  

تحساااايا درلااااطتهاا وفمليااتهاا اإلرتااجية وذل  لتركيزما فلى  

، اذ رجا ان رِاااَمات   و اة الميتجتجميه التفالي  المفترة لت اة 

فَا   نتتَفلَى اساا   ةالتفلف مزا ا ل ةكتحليئ  مفصال  المتافاَ

ال تيااجاا  الزكاائا كهاال تحساااايا الفعاالياة   يصاااا    التفلفاة

التفااالي    ABCIIتركيز   تحليااا  ما  كاااالً  التخطيط،  فلى 

 80إلى   60الساااكنة التع  مفا دن  فتن لها ت ثير ءااييا نن 

لع المياة ما التفاالي  تتحنق لع مر لاة التصااااميم رمًرا نن 

ر شااراسااة، لذا  الزكائا  صاابحتن دكثر تطتراً والميالسااة دكث

 صابح التحليا والتخطيط دمًرا  يت ًا لز ادة النيمة مناكا الماع 

ومذا ما رجاه ما   ،كب ااه رناط ميت ة إءااالية التفلفةولعالية 

فَا  َفلَى اساااا   التفلفة ُكّا ماماال وطصاااائص د المتافاااَ

(  ان فملياة التفااماا كيا التنيياا   31)  وةيفاة الجتدة  ورلاااار

 عتما فلى رناط االلتناو واالساااتفادة ما مخرجا  تنيية معيية  

لع دفم وتحساااايا تيفياذ تنيياة دطر ، ما طئع دولى ططى 

فَا   التفلفةتطبيق   رها تعتما  درئ ل    ،َفلَى دسااااا  المتافااااَ

  فلى تَااْحاِا اا مطال  الزكائا التع لع اليال   عتما لع تيفيذما 

ر  دال إولق رؤ ة المهياساايا،   االقتصاااد ة  الت اةفلى طبرة  

وما طئع تفااما تنيياة رلاااار وةيفاة الجتدة ومعطياا  البيال  

َفلَى   التفلفةانوع لبيل الجتدة رئ ل إمفارية استفادة رِاااَمات  

حسا   كدساا  المتافَافَا   ما مذا التفاما لع ُكّا مرا لها و

 ( 1ما مبيا لع اللُفّا  رقم )
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 تكامل التكلفة َعلَى اساس المواَصفَات  ونشر وظيفة الجودة :  (1الشُكّل رقم )

 

 

 التفلفة( تعما مه QFD(  ت ااااح ان )1اللااااُفّا )ما طئع 

فَاا  لع المرا اا االولى إلرتاا   و ااة َفلَى اسااااا  المتافااااَ

التع  و اة الميتجدي ما مر لة تَاااْحاااِا اااا متاففا   الميتج

تعتما فلى معرلة دراو الزكائا و فترتن فلى اسااااتعااد للاله  

مناكا الحصاتع فليها ليرض ففساها كمتافافا  لع مرا ا 

 الت اةكتاساطة    التصاميم انولى للميتج وتفتن المبال  الميفنة

  ، فلى تل  المتافاافا  لها مردود إ جاكع وكبير االقتصاااد ة

ل ئ فا   ،الميالسةو عز  ما قيم  ميتجاتها مناكا الميتجا  

رله  صاااتها الساااتقية والمحالمة فلى  كائيها واساااتنطاب  

 كائا جاد  كما  ت اااح ما طئع التفاما كيا ماتيا التنييتيا  

(  QFDن مخرجاا  ) ع كا وكماا سااااتل  فر ه الجاارا  العمل

َفلَى دساااااا    التفلفاة مفا ان تساااااافاا لع تعز ز ططتا   

المتاَففَا  ما  ي  االستفادة ما درجة انممية اليسبية التع 

و ااة ( للمتائماة كيا متافاااافاا   QFDتعماا فلى تحنينهاا )

حميا فيافاار التفالي  المختلفة تومفترات  وتتةيفها ل الميتج

مماا   ،و ااة الميتجالتع  مر كهاا  فلى طتع المرا اا اإلرتااجياة  

 عطع تحلياا وتفصااااياا اكثر للتف ااااياا كيا التفاالي  التع 

و عطع مساااااا اة لإلدارة العلياا كرؤ اة    و ااة الميتج تحملهاا  

واساااعة تمفيها لع ترشااايا النرارا  لع ءاااتو تف ااايئ   

ومذا ما سااااتل رسااااتعرءاااا  لع الجار    الفلفة،  وتحليئ 

  .االتطبينع كلُفّا اكثر وءت 

 

   لمبَْحث  الثالث: الجانب التطبيقيا

دسااا    التفلفة َفلَى  تنيية ُكّا ماتَْطبِيق   المبَْح  ساايتملع مذا  

ر   فَا  ورَلااْ لي  التفاما كيا آَفلَى ولق  َوِةيفَة الَجْتدَةالمتافااَ

اَل اطتباارالتنييتيا   ما ماا    البَحاْ  والتا كاالرءااااياة    كهاَ

لع تطت ر    االقتصااااااد اة  الت ااةمااال  دمئئمتهاا لع تحنيق  

  ُمْيتِج اللاااركة  البَْح  َفلَىُمْيتِجاتها  وسااايتم اطتبار لرءاااية  

( 77061)العامة للصااايافا  الرجالية ) ذاو رجالع( متد ا 

ً   ( د يار22120الذي تبل  ُكلّفت  االجمالية )   ولع ءااتو تنر با

 ،و كتطبيق تنيية رلاار وةيفة الجتدةمنتر  التفاما ساايتم البا

وذل    ،مذا البح  فلى فا كيل الجتدةوساايتم االقتصااار لع 
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 ،ن البيت  االطر  لهذه التنيية تحتا  الى مز ا ما التفصيان

لع الجاارا    دشااااررااوكماا  للختض كهاا   سااااه مجااع البحا    ال

  ، مذا البيل  مخرجا   اسااتعمللاليمري ان معمم الاراسااا   

    كلُفّا كفتومما سافاما لع تحنيق دماالها 

  َوِةيفَة الَجْتدَة رَلْار  تنييةلالَجْتدَة:  عما البيل انوع   كيل   -1

فَا َفلَى ففس ُمتََطلِّبا  الزكتن َفلَى   لع   شاااُفّا متافاااَ

وكما كييا لع الجار  اليمري لان  ،المبحتث  الميتجو اة 

 ومع:  ،تيفيذ مذا البيل  نتت َفلَى دركه ططتا  رئيسة

الجار  اليمري إلفااد  تَْطبِيق الخطتا  الملاااار اليها لع      

 :  تعكيل الَجْتدَة وكما  

الزكتن   تَااْحااِا ااا ُمتََطلِّبا الَزكَائِا: تم    تَااْحااِا ااا ُمتََطلِّبا  ❖

الرئيسااة والمتمثلة كالُمتََطلِّبا  التالية:)جمالية التصااميم، را ة  

الناات داطاا الحاذاو، رتفياة الجلاا )طبيعع او فااااياافع(، لتن 

الجلا، و ن الحذاو، السعر( والتع تم تَااااْحااااِا اااااما ما طئع 

تَااااْحااااِا ااااا   لبَْح  وكعاافيية  اللركةمعرلة المختصيا لع  

  للُمْيتِج المبحتثيسة الرئ  الُمتََطلِّبا 

يَّة  ❖ يَّة اليسبية لُمتََطلِّبا  الَزكَائِا:  تم تَااااْحااااِا ااااا  انََمِمّ انََمِمّ

اليساابية لُمتََطلِّبا  الَزكَائِا كاالفتماد َفلَى اسااتمارة اسااتنصاااو  

ِمْا   َفلَى مجمتفااة  تَمَّ تت  عهااا  التع  الزكااائا  الزكااائا آلراو 

( اساااتمارة  50فاااحاب الميالذ التسااات نية  والبال  فادما )دو

وقاا اسااااتخاات   ،(2والتع تم تفر يهاا وكماا مبيا كاالجااوع رقم )

فطيال االو ان التاالياة إلجااكاا   دمنياا  ليفر  الخمااسااااع و

، غير 2، غير مهم  3، رتفااً ماا4، مهم  5المبحتثيا )مهم جاااً  

ُمتََطلِّباا  الزكاائا ولق (، وذلا  لترتيا  اساااابنياا   1مهم جاااً  

لع الجااوع    ةوكماا مبييا   متطلا درجاة انممياة اليساااابياة لفُاّا   

ادراه 
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اب الت ن المرجح والمجمتع الترجيحع واالممياة    تم اِْ تِسااااَ

متارة الحذاو َفلَى ساااابيا    لمتطل اليساااابية لُمتََطلِّبا  الزكائا 

االتية  ولق المعادال    (2)المثاع الملاار اليها لع الجاوع رقم  

(32:) 

قِيمَاة ×    لفُاّا منياا الت ن الترجيحع= مجمتع التفرارا   ➢

 المنيا 

           =(10×5+ )  (30×4+ ) (10×3) 

فااااا ءاااارب المنياا  االمجمتع الترجيحع= مجمتع  ا ➢

 انوع+ مجمتع  افا ءرب المنيا  الثارع+ الخ

                    =50   +120  +30   =200 

لفُاّا المجمتع الترجيحع  =    انممياة اليساااابياة لفُاّا ُمتََطلّاِ ➢

 100× / المجمتع الترجيحع لُمتََطلِّبا  الزكتن   ُمتََطلِّ 

                    =200 /1340   ×100  =14 9% 

( ان متافاااافاة جماالياة التصااااميم 2 ئ ل ما الجااوع رقم )

ورا اة الناات تعاا لع منااماة دولت اا  الزكتن لع اقتيااو الحاذاو 

%(  9 17%، 7 18الرجالع، اذ كارل انممية اليسااابية لهما )

ماار البح    االقتصااااد ة الت اةل  ما مما  تط ،فلى التتالع

 االمتمات كهاتيا المتاففتيا  

 تَاااْحاااِا اااا الُمتََطلِّبا الفيية: تَمَّ   تَاااْحاااِا اااا الُمتََطلِّبا  ❖

( فا  77061رجاالع متد اا رقم ) لُمْيتِج  اذاوالفيياة 

جراما البا   َمَه المختصاايا  دطر ق اللناوا  التع 

وقا تَمَّ تَاااْحاااِا اااا انجزاو المفترة   اإلرتا ،لع اقسات  

كُمتََطلِّباا  الَزكَاائِا متمثلاة   الخاافاااااة  الميتجت ااة  ل

)الجلاا الخاارجع، البطااراة، اليعاا، الخيتط،   كااآلتع

 فماغ( الفبس واالسفيج وان

و اة لمفترا    اليسبية انمميةتَاااْحاااِا اااا  ❖

الطر نااة   )مصاااافتلااة  الميتج تتطلاا   العئقااا (: 

للُمْيتِج   تنييةالالمسااتخامة لع تصاايي  الخصااائص  

فمليتيا، تتمثاا الخطتة انولى لع تحت اا    ططتتيا

العئقاا  المعبر فيهاا كاالرمت  كيا ُمتََطلِّباا  العمياا  

قيم فااد اة مفاالياة  ماذا   إلى  الميتجو ااة  وسااااماا   

  اع  ساااتخات التحت ا ما الرمت  إلى منيا  الفارد ي

(  كعاا 3وكماا لع الجااوع رقم )  ،(18( )9،  3  ،1)

و اة الزكتن ومفترا     تَااااْحااااِا ااااا متطلبا ان تم  

كاإلمفان رسااام العئقة كيا ُمتََطلِّبا    دفااابح الميتج

و المفتن الاذي  سااااامم لع ارجاا  دالزكتن والجزو  

و ان لتلا  العئقاة لبياان دذلا  الُمتََطلّاِ  وقاا دفطيال  

اساابنية المفترا  لع ارجا  ُمتََطلِّبا  الزكائا المبيية  

 ( 4كالجاوع رقم )

 

 بمتطلبات الزبائن  وحدة المنتجاالوزان لعالقة مكونات  (:3الجدول رقم )

 الرمز الوزن  العالقة

  9 عالقة قوية

  3 عالقة متوسطة

  1 عالقة ضعيفة

  0 ال توجد عالقة 

                                      Resource: (Franceschini, 2002, p. 53) 
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 في تحقيق متطلبات الزبائن  وحدة المنتجمساهمة مكونات :   (4الجدول رقم )

   وحدة المنتجمكونات         

 

م                                                                                                      ُمتََطلِّبات الَزبَائِن 
س

 ق
ت

نا
و
مك

ل 
صا

لف
ا

 

م  
س

 ق
ت

نا
و
مك

طة 
يا

خ
ال

 

م  
س

 ق
ت

نا
و
مك

ب
ح

س
ال

 
    جمالية التصميم 

    راحة القدم داخل الحذاء

    نوعية الجلد )طبيعي او صناعي(

    لون الجلد 

    وزن الحذاء 

    السعر

 فلى اراو المختصيا لع اللركة كاالفتمادالمصار: إفااد البا                          

 

لع ارجا  المتافااافا   ُكّا مفتنكعا التعرل فلى مسااااممة 

تحت ا  و(  تم ا تسااااب 4حسااا  ما مبيا لع الجاوع رقم )كو

 (: 18) تل  الرمت  الى قيم ما طئع المعادلة التالية

انممية اليساابية للمفتن= مساااممة مفترا  قساام الفصاااع × 

 انممية اليسبية للمتاففة

لع  و اة الميتجوتم الحصاااتع فلى النيم لمسااااممة مفترا    

(  5تحنيق متطلباا  الزكاائا الملاااااار اليهاا لع الجااوع رقم )

كاالتع لعلى ساابيا المثاع انممية اليساابية لمفترا  الفصاااع  

 %341 1= 100× 9 14*9لمتاففة المتارة= 

 

 بائن في تحقيق متطلبات الز وحدة المنتج األهمية النسبية لمساهمة مكونات :   (5الجدول رقم )

   وحدة المنتجمكونات         

 

م                                                                                                      ُمتََطلِّبات الَزبَائِن 
س

 ق
ت

نا
كو

م

ل 
صا

لف
ا

 

م  
س

 ق
ت

نا
كو

م

طة 
يا

خ
ال

 

م  
س

 ق
ت

نا
كو

م

ب 
ح

س
ال

 

ة  
بي

س
لن

 ا
ية

هم
أل
ا

ن 
ائ

زب
ال
ت 

با
ِّ ََطل

ُمت
ل

 

 % 7 18 683 1 561 0 683 1 جمالية التصميم 

 % 9 17 611 1 537 0 611 1 راحة القدم داخل الحذاء 

 % 4 16 0 0 476 1 نوعية الجلد )طبيعي او صناعي( 

 % 4 16 0 0 476 1 لتن الجلا 

 % 9 14 447 0 447 0 341 1 متارة الحذاو 

 % 7 15 413 1 157 0 413 1 السعر

و اة الميتجانممية اليسبية لمفترا    9% 1 702 % 5 154 % 100 %  

 (  4،  2َفلَى رتائج الجاوع رقم )  كاالفتمادالمصار: إفااد البا                   
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ارتفاع انممية اليسااابية لمفترا   (  5 ئ ل ما الجاوع رقم )

  يا %( لع9قسام الفصااع لع ارجا  متطلبا  الزكتن كيسابة )

جااو  مفتراا  قساااام الخيااطاة كفااره كبير فا المفتراا   

 %( 702 1انطر  اذ كارل رسبة مساممتها )

المتاففا  ومستت ا  ارجا ما: كعا    تَااااْحااااِا ااااا تفالي  -2

لع تحنيق متطلبا     و اة الميتجمفترا     تَااااْحااااِا ااااا مساممة

ل  تلالزكائا سايتم ا تسااب التفالي  المباشارة وغير المباشارة 

  ( فا6متافافة وكاساتخاات البيارا  لتاردة لع الجاوع رقم )ال

 تفلفة المتاد المباشرة والتلفيا إلرتا  الحذاو الرجالع 

 

 

 لُكّل  قسم  وحدة المنتجمكونات وتكلفة :   (6الجدول رقم )

 تكاليف التشكيل  ُكلّفة المواد المباشرة  المواد المباشرة القسم ت

 

1 

 

 الفصال 

  4967 الجلا 

20820437 

 

 948 جلا البطارة 

 472 البطارة

 

2 

 

 الخياطة 

 86 طيط 

 

53185320 
 480 مسمار 

 400 قيطان

 

 

 

3 

 

 

 

 السحب

 

 161 اسطار الف  

 

 

 

20137662 

 117 لتر 

 481 كمبة 

 400 فم 

 495 سفيفة 

 729 رعا

       

 المصار: افااد البا   كاالفتماد فلى كيارا  اللركة   

لع تحنيق متافاافا    لُفّا مفتن  ( وانممية اليساابية6الجاوع رقم ): ما طئع البيارا  التاردة لع لُفّا متافاافةالمتاد    تفلفة – 2-1

ولنا للمساااار التفيلتجع للميتج لع اقساااات )الفصااااع، الخياطة،  2ما المتاد المباشااارة  ُكّا متافااافة تفلفةسااايحاد   و اة الميتج

 ( 9،  8،  7الجااوع ) السح ( وكما مبيي  لع

 

 

 

 األهلو  اط سبو  طْلك ن طُكّل  ل اصد  ×= ُكّْد  اطلك ن    2
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 في قسم الفصال  وحدة المنتجمواصفات  ةتُكلّف:   (7الجدول رقم )

 المكونات المستخدمة في قسم الفصال 

   وحدة المنتجمكونات     

 

                                                                                                     ُمتََطلِّبات الَزبَائِن 

 المجموع  البطانة  جلد البطانة  الوجه 

 1395.429 154.1281 312.4724 928.829 جمالية التصميم 

 1335.732 147.5343 299.1046 889.093 راحة القدم داخل الحذاء 

الجلد )طبيعي او  نوعية 

 صناعي( 
814.588 0 0 814.588 

 814.588 0 0 814.588 لون الجلد 

 1029.994 40.93597 248.9753 740.083 متانة الحذاء 

 996.6683 129.4016 87.44771 779.819 السعر 

 6387 472 948 4967 المجموع 

 (5،6المصار: افااد البا   كاالفتماد فلى الجااوع )          

 

 

 في قسم الخياطة وحدة المنتجمواصفات  ةتُكلّف:   (8الجدول رقم )

 

 

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 (5،6الجااوع )المصار: افااد البا   كاالفتماد فلى           

 

 

 المكونات المستخدمة في قسم الخياطة 

   وحدة المنتجمكونات        

 

                                                                                                    ُمتََطلِّبات الَزبَائِن 

 المجموع القيطان  المسامير الخيوط 

 315.704 130.617 156.7404 28.34665 جمالية التصميم 

 302.198 125.0291 150.0349 27.13396 راحة القدم داخل الحذاء

الجلد )طبيعي او صناعي(نوعية   0 0 0 0 

 0 0 0 0 لون الجلد 

 98.90767 34.6915 41.6298 22.58637 متانة الحذاء

 249.1903 109.6624 131.5949 7.93302 السعر

 966 400 480 86 المجموع



 

109 
 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة 114-90صفحات   ...استعمال التكلفة .. –د. حيدر  م.   

Kut University College – All Rights Reserved                                                                                                                                  Vol. 1    Issue 2    2020    1st  Year                       
 

 مواصفات وحدة المنتج في قسم الخياطة ةتُكلّف( :  9الجدول رقم )

 (5،6فلى الجااوع ) كاالفتمادالمصار: إفااد البا   

 

ما مفترا  انقسات   لُفّا متاففةالمتاد    تَاااْحاااِا اااا تفلفةكعا  

اليهائية للمتاد  التفلفةسيتم تَااْحااِا ااا    و اة الميتجالتع  مر كها  

حساا  ما مبيا لع الجاوع  كو  ُكّا متافاافةإلرجا     المسااتيفذة

 ( 10رقم )

 

 مواصفات وحدة المنتج من المواد المباشرة  ةتُكلّف:   (10الجدول رقم )

 (9،  8،  7فلى الجااوع ) كاالفتمادالمصار: إفااد البا   

 المفترا  المستخامة لع قسم السح 

مااااكااااونااااات  

 المنتج

 

متطلبات  

 الزبون 

ة بمب فورت  اسطار الكف   المجموع صمغ سفيفة نعل 

جمالية 

 التصميم
52.57334109 38.20547 157.0669 238.0495 161.6385 130.617 247.8458 

راحة القدم  

داخل 

 الحذاء

50.3242142 36.57101 150.3475 227.8655 154.7235 125.0291 237.2427 

نوعية الجلد  

)طبيعي  

او 

 صناعي( 

0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 لون الجلد 

 65.82712 34.6915 42.93073 63.22526 41.71653 10.14726 13.96332945 متانة الحذاء

 208.0844 109.6624 135.7072 199.8597 131.869 32.07625 44.13911525 السعر

 2383 400 495 729 481 117 161 المجموع

الزبونمتطلبات    

    

 االقسام

 جمالية التصميم 
راحة القدم داخل  

 الحذاء 
 المجموع  السعر  متانة الحذاء  لون الجلد  نوعية الجلد 

  996.6683 1029.994 814.588 814.588 1335.732 1395.429 الفصال 

  249.1903 98.90767 0 0 302.198 315.704 الخياطة 

  653.313737 206.6746 0 0 744.8608847 778.1507567 السحب 

 9992484 9735 172337 1899 57627 1335 588 814 588 814 7908847 2382 2837567 2489 المجموع 
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: تحس  تفالي  التلفيا  لُفّا متاففةا تسااب تفالي  التلافيا   2-2

لع المساار  لُفّا قسامفا طر ق ا تسااب التقل المتا    لُفّا متافافة

كتاقه   ا(  تم22التفيلتجع للميتج  ي  كارل د ات العما للااهر اب )

  3لاذا  فتن اجماالع التقال المتاا  للعماا   ،ياة( سااااافاا  فماا  تم7)

لع تت  ه   تفلفة( دقينة  وكاساااتخاات التقل ك ل اااا محرع 9240)

و اة تفالي  التلااافيا المتحنق طئع شاااهر اب فلى متافااافا   

فلى دساا  التقل  لُفّا قساموميا سايحتسا  تفالي  التلافيا  الميتج

 ولق المعادلة التالية: و اة الميتجال رجا   ُكّا قسمالمستيفذ لع 

× فاد   صاة النسام= )تفالي  التلافيا لنسام / التقل المتا  للنسام  

 دقينة/و اة الميتجالعما( × التقل المستيفذ إلرجا   

كما   لُفّا قسموكذل  تفتن  صة الت اة التا اة ما تفالي  التلفيا  

 مبيا لع التالع:

 

لع تحنيق    لُفّا مفتنوكحسااا  انممية اليسااابية  و اة الميتج فلى متاففا   لُفّا قسمكعا ذل  تت ع تفالي  التلفيا 

  (11المتاففة وكما مبيا لع الجاوع رقم )

 

 

 مواصفة تكاليف التشكيل لُكلّ :   (11الجدول رقم )

 

 (6،  5المصار: افااد البا   كاالفتماد فلى الجااوع )

 

لُفّا   التفلفة: كعا تَااااْحااااِا ااااا    الميتجو اة  تفلفةتحا ا   -3-2

متافااافة ومساااتت  إرجا ما رصاااا ميا الى الخطتة انطيرة  

 
  قوق ( 60سًعًت* 7و م* 22   3

للمتافافا   التفلفةفا طر ق تجميه   و اة الميتج تفلفةليحاد 

( 12) المفترة للميتج و س  الجاوع رقم

 متطلبات الزبائن

 

 االقسام
 

 جمالية التصميم
راحة القدم داخل 

 الحذاء
 المجموع السعر متانة الحذاء  لون الجلد  نوعية الجلد 

 3102 014 487 198 462 728 508 728 508 258 555 074 580 الفصال 

 1060 77908343 97 390129 278 0 0 4418331 334 3889542 349 الخياطة

 1830 7054715 501 71362 158 0 0 008149 572 597.572759 السحب 

 5992 498555 1086 30175 899 728 508 728 508 707982 1461 035713 1527 المجموع
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 االجمالية لوحدة المنتج  تَاْحاِدياد التكلفة:   (12الجدول رقم )

 

(11،  10الجااوع )المصار: افااد البا   كاالفتماد فلى 

 

لمتافافة جمالية   التفلفة ئ ل ما الجاوع دفئه ارتفاع  

التصااميم ورا ة النات وذل  كسااب  ارتفاع تفالي  مادة الجلا  

ولفتن الجلا  تم الحصتع فلي  ما مااك   ،لها المفتن الرئيس

لع تل   التفلفةمرتفعة كساب  ارتفاع   تفلفت لذا تفتن  ،اللاركة

 تفلفةالجلتد التع تحصاا فليها مذه المااك  و تفلفةالمااك  ما 

البطاالاة العماالياة  وكاالرغم ما ذلا  رئ ل  ااوث تخفيض  

وكفاره جيا  و اة الميتج تفلفةكالتفالي  فلى مستت  اجمالع  

د يار ومت ما  ؤ ا فاااه لرءااية البح  كاور    5(4336)كل  

فَا  ورلااار َفلَى دساااا   التفلفةتفاما تنييتع   وةيفة   المتافاااَ

 الجتدة لع تحساااايا قيماة الميتجاا  الاذي كااوره  سااااامم لع

مما  عطيها مساا ة دوساه لع   االقتصااد ة الت اةتحسايا قيمة 

 فملية التسعير و  ادة امفارياتها التيالسية 

 

 

 
 % لن تُكّْد  اطص ع10حسب سوًس  اطَ ك    4

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

 اوالً: االستنتاجات

لر تها دتتفااا البا   الى جملة ما االسااتيتاجا  التع 

 مجر ا  البح  فلى الجاربيا اليمري والعملع ومع:

َفلَى    التفلفاةتنيياة    كُاّا مامياالا  تتالق لع ططتا  تيفياذ   1

رلار وةيفة الجتدة لتركيزمما فلى    المتافَافَا  وتنييةدساا  

المرا اا انولياة لع دورة  يااة الميتج كهاال الساااايطرة فلى  

و صاااع     االقتصااااد ة الت اةالتفالي  التع  مفا ان تتفباما  

تئليهاا لع المرا اا المتنااماة ما تلا  الااورة والمتمثلاة لع 

 مر لة التصميم  

 فَا  ورلارالمتافاَ َفلَى دساا    التفلفة ساافا تفاما تنييتع   2

وةيفاة الجتدة فلى تحساااايا فمليتع التخطيط والرقااكاة فلى  

التفالي  وذل  لاطتلهما لع مختل  التفافااايا المفترة لت اة 

مما  تيح مساا ة واساعة لع فملية التف ايا لع اطتيار  الميتج

5  (21636 – 17300) 

 عناصر        
 االنتاج        

  
 

 متطلبات
 الزبائن 

 تَُكلّفَة المواصفة اجمالي  4  التكاليف التسويقية واإلدارية ُكلّفة الصنع  تكاليف التشكيل  المواد المباشرة 

  جمالية
 التصميم 

2489 283757 1527 035713 4016 31947 401 631947 4417 951417 

راحة القدم  
داخل  
 الحذاء 

2382 790885 1461 707982 3844 498867 384 4498867 4228 948754 

نوعية الجلد  

)طبيعي او  

 صناعي( 

814 588 508 728 1323 316 132 3316 1455 6476 

 6476 1455 3316 132 316 1323 728 508 588 814 لون الجلد  

 365822 2458 487802 223 87802 2234 3017497 899 57627 1335 متانة الحذاء 

 237981 3284 5670892 298 670892 2985 498555 1086 172337 1899 السعر 

 79917 17300 َتُكّلَفة الوحدة الواحدة  
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تَااااْحااااِا ااااا ل ئ فا   ،و اة الميتج تفلفةالتلفيلة المياسبة ل

 مه السته المياس  وكما  تئئم   السعر

فَا  ورلاارَفلَى دسااا   التفلفةلع  الة اسااتخاات    3  المتافااَ

لع تتةي  متطلبا  الزكائا  دكبر كلافاوةيفة الجتدة  ساافا 

 كلافا و اة الميتجتتاجاما لع   لع وكالمتافافا  التع  رغ 

اماات الميتجاا    و ااة الميتجمماا  ؤدي الى تحساااايا قيماة    دكبر

 الميالسة 

َفلَى   التفلفةكتاساااطة التفصااايا الذي  طر   تفاما تنييتع   4

فَا  ورلاردساا   كلاُفّا  وةيفة الجتدة  مفا التعرل   المتافاَ

كارل  إذاوليما  التفلفةفلى انرلااطة المسااببة لحاوث  مفصااا

تل  انرلاطة ءارور ة إلسايادما وتافيمها او غير ءارور ة 

و اة   فةتفللع تخفيض  دكبر  كلاافاللتخلص ميها مما  سااامم  

 دون المسا  كالجتدة المستهالة    الميتج

الزكائا  ليا ترغ     ُكّا ماال  تجا قساااام مختص كاراسااااة  5

لتتةيفها لع الميتجا  التع تنامها اللااركة وافتمادما لع مذا  

  كلفا رئيساالمر فلى اراو ماراو التست ق وميالذ التت  ه  

 

 ثانياً: التوصيات

لع ءاااتو االساااتيتاجا  التع تتفاااا اليها البا    تفاااع 

 :كاآلتع

البح  فلى   ةفيي اللااركة   الت اا  االقتصاااد ة وميها   1

فَا  ورلااار َفلَى دساااا    التفلفةتبيع تطبيق تنييا      المتافاااَ

وةيفة الجتدة لئساااتفادة ما المعلتما  التع تنامها لع فملية 

كترها تعطع    ،تجاتهااتخاذ النرارا  االسااتراتيجية المتعلنة كمي

لع  وتساااافا الميتج،و اة  تفلفة ميفافاااترة واءاااحة فا 

 تحسيا قيمة وجتدة الميتجا  

َفلَى    التفلفاةما المعلتماا  التع  ناامهاا تفااماا    االسااااتفاادة 2

فَا  ورلااردسااا    كاللاافاوةيفة الجتدة وتتةيفها    المتافااَ

المطبق ومعالجة رناط    رِااااااَمات التفلفة سااامم لع تطت ر    الذي

 الخلا التع  عارع ميها 

لاذا    ،رمرا لتيفياذ دي تنيياة الكاا ما وجتد مختصاااايا كاذلا  3

 تطل  االمر افااد لره فما مختصاة لا ها المعرلة التاساعة  

  الاذي  كااللاااافاافا فماا ماذه التنيياا  المفيااة ليرض تطبينهاا  

  ؤدي الى تحسيا جتدة الميتجا  

رية فبر شااابفة االرتررل السااايما  اساااتثمار المتاقه االلفترو 4

 كالت اةمتاقه التتافااا االجتمافع وفبر الصاافحة الخافااة  

راو الزكائا لع آلما تتلره ما وقل لع اساتنصااو    االقتصااد ة

والتعرل فلى تف اااايئتهم   فاات  كلاااافااميتجاا  اللااااركاة  

والمتافاااافا  التع تئئم رغباتهم لع ميتجا  اللااااركة التع 

 اقتيائها لع   رغبتن

ع اسااااتراتيجياا  تساااات نياة  اا ثاة وتعر   كميتجاا   اتباا 5

ر   حساا قيمة ميتجاتها وفات االقتصاار  ما شا  ما  وكااللاركة  

فلى الخااماا  التع تناامهاا مياالاذ التت  ه كتساااايط لع فملياة  

 البيه لنط 

 

 المصادر  

[1] ( د اا    لات ي  االدارة 2014فااااااالاح، فاااابااا     )

النرارا  لع االسااااتراتيجياة للتفلفاة ودورماا لع اتخااذ  

 -شااااركا  قطاع الخاما  الفلسااااطييية لع قطاع غزة 

 غزة  -دراسة مياارية  للسطيا: الجامعة االسئمية

(  التفااماا كيا مااطاا  2015جااساااام، مثيى روكاان  ) [2]

الُفلّفاة فلى اساااااا  المتافاااافاا  واساااالتب الُفلّفاة 

المساتهالة  مجلة ُكلّية كيااد للعلتت االقتصااد ة الجامعة، 

  478-445الصفحا  

 إطار(  2011الصاااايير، محما الساااايا محما  ) تريت    [3]

منتر  للتفاما كيا ماطا الُفلّفة فلى اسا  المتاففا  

دفم الناارة   نغراضومحااسااااباة اسااااتهئع المتارد  

التيالسااية للميلاااة  مجلة البحتث التجار ة المعافاارة / 

-69مصار، الصافحا    -ُكّا  ة التجارة جامعة ساتما  

109  

فلى اسا   رِاااَمات التفلفة(  2014ما ميثم  )الاكس، مح [4]

التخاذ النرارا  االدار ة    ك سا اليلاط المتج  كالتقل  

 الرشياة/دراسة تطبينية  ستر ا: جامعة دملق 

، ءاااارغات ا ما  وفباالرءااااا  جبار،ساااارور، مياع  [5]

(  ماطلع الُفلّفة فلى اساا  المتافافا  والُفلّفة  2016)

ة  مجلاة العلتت فلى اسااااا  االرلااااطاة/دراسااااة منااررا 

-518، الصاافحا  22-/ت92-االقتصاااد ة واالدار ة /ع

534  
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(  ماطا متفاما  2013 فرب،  ماي شاحاة محمتد  ) [6]

إلدارة الُفلّفاة االسااااتراتيجياة لاافم الناارة التياالسااااياة  

للااااركاا  قطااع الخااماا  الماارجاة لع كترفاااااة 

للسااااطيا/دراسااااة ميااارياة  مجلاة الجاامعة االساااائمية 

، الصفحا  21-/ت1-اد ة واالدار ة /عللاراسا  االقتص

29-77  

[7] Gosselin, M. (2007). A Review of 

Activity-Based Costing: Technique, 

Implementation, and Consequences. In 
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