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Abstract  
 

The research aims to identify and apply computer-aided design and Manufacturing technology and its impact on 

improving product quality and rationalizing costs. The research also aims to spread awareness among departments 

and workers of the company in question about the importance of computer-aided design and Manufacturing 

technology and urging them to shift design from manual to computer-aided design. Here, the importance of research 

emerged because of the flexibility that computer-aided design and Manufacturing technology provideded in 

formulating, designing and producing the product, and here a problem arose. Researching the necessity of shifting 

design and production to automated technologies to improve product quality and rationalize cost and time by 

reducing the number of workers, increasing their efficiency and effectively utilizing information. 

Key words: Advanced Manufactured Technology, Computer Aided Design , Computer Aided Manufacturing , The 

Cost Rationalization  , Quality. 

 المقدمة

يواجااال العاااالم الياااوم حركاااة ساااريعة للتغييااار الااادائم فاااي  لياااة     

المؤسسات الصناعية م  خالل استخدام أساليب اإلنتا  الحديهاة ، 

يعد الكمبيوتر أحد هذ  األساليب في جميع مراحل عمليات اإلنتاا  

مهاال التصااميم والتصاانيع والتسااويق ومااا تلااى  لاا  كمتطلبااات فااي 

   CADبمسااااعدة الحاساااوب  عملياااة اإلنتاااا  لاااذا يعاااد التصاااميم 

والذ  يمهل واحد م  التقنيات المحوسبة الحديهة التي توفر مرونة 

فاااي صاااياغة وتصاااميم المناااتج باإلضاااافة تلاااى تطاااوير المنتجاااات 

بصورة أسرع وأكهر تفوقًا واقل تعقيد كما وتقلل التاداخل البشار  

 باإلضاافةتلى الحد األدنى واالخطاء الناتجة م  التدخل البشر  ، 

http://www.muthjaes.net/
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الى قدرتل وتمكانية تطبيقال ساتؤد  تلاى خفات التكلفاة ما  خاالل 

خفت الوقات وانخفاام متطلباات القاوى العاملاة وزياادة كفاءتهاا 

 واالستغالل الفعال للمعلومات.

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

تعاني اغلب الشركات الصناعية في البيئة العراقية م  ضاعف     

االهتمام بتكنولوجيا التصنيع المتقدمة والذ  يانعك  علاى ضاعف 

القدرة االنتاجية للشاركة وعلاى زياادة التكااليف وزياادة الهادر فاي 

الوقاات والطاقااة االنتاجيااة وضااعف جااودة االنتااا  بساابب االعتماااد 

ي االنتااا  وعاادم اتباااع الطاارال علااى الطاارال واالساااليب القديمااة فاا

 ومنها التصميم واالنتا  بمساعدة الحاسوب. لإلنتا الحديهة 

 هدف البحث

يكتسب البحث أهميتل م  قلاة األبحااا المنشاورة حاول تطبياق     

( CAD -CAMتكنلوجيا التصميم واالنتا  بمساعدة الحاساوب )

فر والتااي تمهاال واحاادة ماا  التقنيااات المحوساابة الحديهااة التااي تااو

مروناااة فاااي الصاااياغة والتصاااميم المناااتج باإلضاااافة تلاااى تطاااوير 

المنتجااات بصاااورة أسااارع وأكهاار تفوقًاااا واقااال تعقيااد كماااا وتقلااال 

التاداخل البشاار  تلااى الحااد األدناى واالخطاااء الناتجااة ماا  التاادخل 

الااى عاادم وجااود معرفااة تقنيااة عميقااة بشااأن  باإلضااافةالبشاار  ، 

انيااة تطبيقاال التااي ( وقدرتاال وتمك CAD -CAMوظاائف تقنيااة )

سااتؤد  تلااى خفاات التكلفااة ماا  خااالل انخفااام متطلبااات القااوى 

 العاملة وزيادة كفاءتها واالستغالل الفعال للمعلومات. 

 فرضية البحث

ان تطبياااق تكنلوجياااا التصاااميم واالنتاااا  بمسااااعدة الحاساااوب     

 سيسهم بشكل فعال في تحسي  جودة المنتج و ترشيد التكاليف.

 اهمية البحث

يسااتمد البحااث اهميتاال ماا  خااالل تااوفير ت متااار تطبيقااي متكاماال     

لتحساي  جااودة المناتج وتترشاايد تكاليفال مااع عادم المسااا  بجودتهااا 

باسااتعمال تكنلوجيااا التصااميم واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب ، التااي 

الاى  باإلضاافةتعمل على تحسي  الجودة وزياادة الطاقاة االنتاجياة 

 ة الكفاءة واالستخدام الفعال للمعلومات .تقليل الوقت الالزم وزياد

 منهج واسلوب البحث 

م  اجل تحقيق اهداف البحث تم االستعانة بالمنهج االساتقرائي     

لتغطيااة الجانااب النواار  وبااالمنهج التجريبااي للجانااب العملااي ماا  

خالل اساتخدام البياناات المالياة للشاركة العاماة لصاناعات النسايج 

 والجلود / مصنع جلود.

  وسائل جمع المعلومات

مااا  اجااال الوصاااول الاااى اهاااداف البحاااث واثباااات الفرضاااية تااام 

 -االستعانة باالتي :

 :  تاام االسااتعانة بالكتااب والمراجااع والرسااائل  الجانببا النيببر

واألماريح المنشورة والبحوا والادوريات وبمواقاع االنترنات 

 لتغطيل .

 : بالبياناات المالياة المنشاورة فاي  االساتعانةتام  الجانا العملبي

 التقارير للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.

 حدود البحث

 : تتمثل حدود البحث باالتي

 :  الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود. الحدود المكانية 

 : 2112تتمهل بالبيانات المالية لسنة  الحدود الزمانية. 

 النير  االطار

تبببر ير تكنولوجيبببا التصبببميم واالنتببباج بمسببباعدة الحاسبببوب علببب  

 جودة وكلفة للمنتج 

يتضااام  هاااذا الجاناااب مااادخال يساااتهدف االحاماااة بموضاااوع      

تكنلوجياااا التصاااميم والتصااانيع بمسااااعدة الحاساااوب واثااار  علاااى 

الجااودة والتكاااليف ، قاادر صاالتل بمشااكلة البحااث وفااق تحلاايالت 

سااا علااى  لاا  فقااد تاام تبويباال ومناقشااات نوريااة لمضااامينل وتأسي

 كاالتي :

 تعريف تكنولوجيا التصميم واالنتاج بمساعدة الحاسوب   

أن مفهاااوم تكنولوجياااا التصاااميم واالنتاااا  بمسااااعدة الحاساااوب     

يُشار تليل في األدبيات بأنل التقنيات التاي يُمكا  ما  خاللهاا تنجااز 

 األعمااال بدقاااة وساارعة وهاااذ  التقنياااات تمااا تن تكاااون برمجياااات

     تسااتخدم بواسااطة وتساامى أحياناااً باااألداة المبرمجااة أوتوماتيكياااً.

(et al.,2000:2 DaCosta كمااا تُعاارف تكنولوجيااا التصااميم )

واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب علااى تنهااا مجموعااة تقنيااات متكاملااة 

أساساااها البرمجياااات واألجهااازة وتقاااوم بعملياااة التنفياااذ والمراقباااة 

والفحااب بشااكل جيااد وتااؤد  تلااى تحسااي  الكفاااءة والفاعليااة فااي 

الوحاااااادات اإلقتصااااااادية التااااااي تقاااااادم المنتجااااااات أو الخاااااادمات 

(.Gunawardana,2006 : 118 ) ويمكااا  تعرياااف تكنولوجياااا ،

التصااميم واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب هااو عبااارة عاا  رباا  كافااة 

مكونااااات عمليااااة التصاااانيع ماااا  تصااااميم، وهندسااااة المنتجااااات، 

والتصنيع ، وسلسلة التوريد والتوزيع، والصيانة، ضم  منووماة 

 كيااة ومتكاملااة ، وهااذا يعنااي ان كاال ماارف ماا  امااراف عمليااة 

ممكاا  ان يعماال فااي الوقاات  اتاال وفااي اماااك  مختلفااة،  التصاانيع

 Shipp etوالهاادف االساسااي هااو ساارعة ومرونااة عمليااات. )

al,2012: 4(  وقاد أشاار كال ما ، )Dilts & Grabski أن  )

تكنولوجيا التصنيع تشتمل على العديد م  األساليب والطارال منهاا 
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مااا يسااتخدم فااي مرحلااة التصااميم ومنهااا مااا يسااتخدم فااي مرحلااة 

التخطاااي  والرقاباااة ومنهاااا ماااا يساااتخدم فاااي مرحلاااة التنفياااذ هاااذا 

 Dilts & Grabskiباإلضااااافة تلااااى فلساااافات تداريااااة شاااااملة. )

( كماااا انااال يمهااال نواااام تنتاااا  أوتومااااتيكي يساااتخدم 1990:51,

مجموعااة ماا  اوالت واألشااخاا واألساااليب ألغاارام تخطااي  

األوليااة ورقابااة العمليااات اإلنتاجيااة وكااذل  الحصااول علااى المااواد 

واألجاااازاء والمكونااااات والشااااح  والخاااادمات المتعلقااااة بااااالمنتج 

  .(121: 2111بلعجوز، )النهائي

 منافع تكنولوجيا التصميم واالنتاج بمساعدة الحاسوب 

                           -وهنالااااااااا  مناااااااااافع لتقنياااااااااة التصااااااااانيع المتقااااااااادم وهاااااااااي :

(Gunawardana,2006:130) (Walters,2008: 63) 

 أفضل للمنتج.تصميم  .1

تقليل وقت تطوير المنتجات . والمروناة فاي تغييار المنتجاات .  .2

 واالستجابة السريعة لطلبات الزبون.

تخفيت كلفة الوحدة الواحدة م  المناتج. وفاورات فاي تكااليف  .3

 المواد والعمالة ، وفي الطاقة االنتاجية.

 زيادة الكفاءة وزيادة الفاعلية االداء. .4

 اوت التصنيع. تقليل المساحة . تقليل .5

تعزيااز القاادرة التنافسااية للشااركة . تااوفير مااالي أكهاار والتحفيااز  .1

 على دفع الضرائب.

 تحسي  جودة المنتج. وتحسي  الهقة )تزالة االخطاء البشرية(. .2

 زيادة األرباح ع  مريق تحقيق حاجات ورغبات الزبائ . .8

 تعريف تكاليف الجودة . .2-3

( الجاااودة علاااى انهاااا ASQيعااارف الجمعياااة االمريكياااة للجاااودة )

تصنيع او تنفيذ الخصائب والمواصفات الكلياة للمناتج او الخدماة 

مبقاال لمواصاافات اشااباع حاجااات ورغبااات الزبااون عنااد الشااراء 

واثناء االساتخدام ، والعدياد ما  الشاركات علاى مساتوى العاالم قاد 

ركاازت علااى الجااودة كبعااد اسااتراتيجي مهاام ، و لاا  الن الجااودة 

تكااااليف وزياااادة درجاااات رضاااا الزباااون تركاااز علاااى تخفااايت ال

وبالتااالي تحقيااق اياارادات مسااتقبلية مرتفعااة للشااركة ماا  بيعاال . 

Horngren) ،2015 :[671)( بينماااااا عااااارف .Feigenbaum) 

كلااف الجااودة بشااكالً مفصااالً فكاناات لاال وجهااة نواار وفلساافة أكهاار 

شاامولية وواقعيااة ت  ياارى أنهااا متكونااة ماا  جاازئي  جاازء خاااا 

( وهااي الكلااف التااي تنفقهااا  Quality Controlبرقابااة الجااودة )

الوحااااادة االقتصاااااادية لضااااامان الحصاااااول علاااااى مناااااتج ضااااام  

المواصفات المحددة ) كلف المنع والتقييم ( فيما يتخصب الجازء 

الهاني بكلف الفشل في ضب  الجودة أ  الكلاف الناتجاة ما  جاراء 

تنتا  منتجات خار  حدود المواصفات، مماا يتطلاب تعاادة العمال 

 Feigenbaumليها أو تالفيها أو بيعها كمنتجات درجاة ثانياة )ع

او هااي التكاااليف التااي تتحملهااا الشااركة لمنااع  (851 : 1983,

حاادوا تنتااا   و جااودة منخفضااة أو الناشاائة عاا  انتااا  منتجااات 

 Horngren etمنخفضة الجودة او نتيجة أصالح هذ  المنتجات )

al.,2012:673 وهكاااذا فاااان تكااااليف الجاااودة هاااي تضاااحية ، )

بااالموارد االقتصااادية المتااوفرة للشااركة ماا  اجاال الحصااول علااى 

منااافع ماااستقبلية تتحادد بانتااا  منتجااات ترضاي الزبااائ  وتتطااابق 

 (.112 : 2111مع معايير الجودة المعتمدة. )دالل واخرون ،

  انواع تكاليف الجودة 

 اع هي : تصنف تكاليف الجودة ال  أربعة انو

 تكاليف الوقاية )المنع(     . أ

تكاااليف المنااع علااى أنهااا تلاا  التكاااليف التااي يااتم  Druryعاارف   

انفاقها م  قبل الوحدة االقتصادية لمنع انتا  منتجات غير مطابقاة 

( ، بينماااا باااي  رائاااد الجاااودة  Drury, 2008 : 176للمواصااافات )

(Juran على أنها الكلف )المتحققة للمحافوة ( كلف الوقاية )المنع

على كلف التقييم والفشل أقل ماا يمكا  ، وباذل  ان أكهار الطرائاق 

فاعلية لخفت كلف الجودة الشاملة والمحافوة على الجودة العالية 

هي تحاشي حدوا مشكالت الجودة مناذ البداياة ، وهاذا هاو هادف 

 (.212:  2112كلف المنع )السامرائي، و خرون، 

 تكاليف التقييم      . ب

هي التكاليف التي تتحملها الشركة  للكشف ع  أ  وحدات م      

المنتجااات ال تتطاااابق مااع المواصااافات، ت  يجااب فحاااب وضاااب  

األجازاء التالفاة و المعيبااة فاي أقاارب وقات ممكاا ، قبال أن يجاار  

 ( Garrison & Noreen,2000 : 895شحنها للزبائ  )

 تكاليف الفشل الداخلي   . ج

الاداخلي بأنهاا تكااليف تانجم عا  تحدياد وتعرف تكاليف الفشال     

العيوب أثناء عملية التقييم، وم  الضرور  اكتشاف العياوب قبال 

أن يااتم شااحنها للزبااائ  وهاااذ  الكلااف تشاامل الخااردة والمنتجاااات 

المرفوضااة، وتعااادة اصااالح الوحاادات المعيبااة، والتوقااف بساابب 

 (، Garrison & Noreen, 2000:895مشكالت الجودة )

   الخارجيكلف الفشل  . د

وهي الكلف المنفقة على المنتجات المعيباة بعاد أن ياتم شاحنها      

( باأن Juran(، وأكاد )Horngren, 2009: 693تلاى الزباائ  ) 

هذ  الكلف تختفي عندما ال يكاون هنااع عياب خاارجي يصال تلاى 

(، علياال فااأن كلااف 211:  2112الزبااون )السااامرائي، و خاارون، 

يسااتلم الزبااون المنتوجااات المعيبااة الفشاال الخااارجي توهاار عناادما 

(Garrison & Noreen, 2000: 895 . ) 

أثاار تكنلوجياااا التصاااميم والتصااانيع بمسااااعدة الحاساااوب علاااى  -

تكنولوجياااا  اساااتخدامتن   :تحساااي  الجاااودة وترشااايد التكااااليف 
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الصاناعية  التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب في المنشاأت

قد أدى تلى حدوا تغيرات كبيرة في سالوع عناصار التكااليف 

وفي مقومات نوام التكاليف و لا  ما  حياث اوتاي : )فهماي ، 

                                             ( . 12: 2112حسي  ، )( ،11:  2112

تضاؤل تكلفة العنصر البشرى حيث اصبح يمهال نسابة ضائيلة  .1

 ليف التصنيع. تكا أجماليم  

التصانيع ياؤثر  فايان تطبيق االساليب والطرال الفنية المتقدمة  .2

 على اس  تحميل التكاليف .

أدت زيادة االعتماد علاى اولياة واساتخدام تكنولوجياا التصانيع  .3

اوالت  فااايالحديهاااة الاااى زياااادة االساااتهمارات بدرجاااة كبيااارة 

 والمعدات مما أدى  ل  الى زيادة التكاليف الهابتة . 

فان  لا  ادى الاى انخفاام  بأنواعلنورا النخفام المخزون  .4

اهمية هدف تقييم المخزون والذى كان يعتبر ما  اكهار اهاداف 

 ظل بيئة العمل التقليدية. فينوم التكاليف اهمية 

تزايد أهمية المحاسبة ع  تكاليف الجودة ؛ و ل  لضمان تدفق  .5

االنتاااا  بصاااورة منتوماااة دون حااادوا عياااوب فاااى الوحااادات 

 لمنتجة.ا

التأكيااد علااى تصااميم وتصاانيع وتسااويق منتجااات  ات كفااااءة  .1

 عالية مقارنة مع منتجات المنافسي  . 

 االطار العملي

تطبيااق تكنولوجيااا التصااميم واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب علااى     

بعااد العاارم  تكاااليف الشااركة العامااة لصااناعات النساايج والجلااود

المقاادم فااي الجانااب النواار  لمفهااوم تكنلوجيااا التصااميم واالنتااا  

بمساااعدة الحاسااوب ولمفهااوم تكاااليف الجااودة يتناااول هااذا الجانااب 

تصاانيف وقيااا  تكاااليف الجااودة فااي الشااركة العامااة لصااناعات 

وم  ثام  2112النسيج والجلود وبحسب واقع بيانات الشركة لسنة 

بياااق تكنلوجياااا التصاااميم واالنتاااا  قياااا  تكااااليف الجاااودة بعاااد تط

 بمساعدة الحاسوب.

احتساب تكاليف الجودة فاي الشاركة العاماة لصاناعات النسايج  .1

 والجلود.

يتم تحديد تكاليف الجودة في الشركة العاماة لصاناعات النسايج     

فااي الشااركة، حيااث يااتم  والجلااود حسااب مبيعااة االنشااطة المااؤداة

تقسيمها الى اربع انوع م  التكاليف هي : المنع )الوقاياة( والتقيايم 

 والفشل الداخلي والفشل الخارجي، وكما موضح ادنا  :

 -: تكاليف الرقابة : وتشمل -

 وتشمل . -تكاليف المنع )الوقاية( : . أ

ويهدف هذا النشاام الاى تطاوير خدماة  كلفة البحث والتطوير : .1

خالل اجاراء البحاوا التطبيقياة عا  كيفياة تطاوير  الشركة م 

المنتجات والموديالت المختلفة  وكذل  أيجااد البادائل المختلفاة 

 للمواد األولية بكلفة اقل مع المحافوة على الجودة .

يهاادف هااذا النشااام الااى  -كلفااة تخطااي  المااوديالت التصااميم : .2

تصااميم المنااتج بمااا يلبااي حاجااات ورغبااات الزبااون ماا  حيااث 

جاودة والموهاار والساعر ويكااون هااذا النشاام ماا  اختصاااا ال

 شعبة تصميم الموديالت التابعة للقسم التخطي  للشركة .

يقوم هذا النشام باأجراء صايانة  -كلفة نشام الصيانة الوقائية : .3

للمكاااائ  والمعااادات لغااارم التقليااال مااا  االعطاااال وتوقفاااات 

علااى االنتااا  والتااي تساابب التلااف والعيااوب وتقااع هااذ  المهمااة 

( 1والجادول رقام ) عاتق قسم الصيانة الموجاودة فاي الشاركة 

( وحسب بياناات 2يوضح تكاليف المنع )الوقاية( للمعمل رقم )

 .  2112الشركة لسنة 

 

 2112( لسنة 2( تكاليف المنع )الوقاية( لمعمل رقم )1الجدول رقم )

 األنشطة
 واألجورالرواتب 

 / دينار

 مستلزمات سلعية

 / دينار

مستلزمات 

 / دينارخدمية
 / دينارالمجموع / ديناراندثارات

 3,638,538 0 828,350 119,187 2,691,001 البحث والتطوير

 23,953,922 0 1,470,357 84,256 22,399,308 التصميم -تخطي  الموديالت 

 45,648,821 664,691 8,600,762 5,200,109 31,183,259 الصيانة الوقائية

 73,241,281 664,691 10,899,469 5,403,552 56,273,568 المجموع
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وهااي التكاااليف التااي تنفقهااا الشااركة لتقااويم  -تكاااليف التقياايم : . ب

المنتج في تثناء العملية اإلنتاجية وبعد اكتمال االنتاا  أ  انتاا  

المنتج الذ  يلباي متطلباات الزباون وتتضام  تكااليف الفحاب 

 -االيزو وكما يأتي : -النوعي
 

 2112( لسنة 2تكاليف التقييم لمعمل رقم )( 2الجدول رقم )

 / دينار الكلفة البيان

  3,522,465  مجموع الرواتب واألجور

  76,563  مجموع  المستلزمات السلعية

  224,024  مجموع المستلزمات الخدمية

  17,818  االندثار

  3,840,870  المجموع 

 

 .الفشل : وتشملتكاليف  -

وتمهل هذ  التكاليف كلفة المنتج الغيار مطاابق  الفشل الداخلي : . أ

للمواصفات ، قبل ان ياتم شاحنة للزباون وهاذ  التكااليف تكاون 

هاااذ  االجااازاء ال يمكاا  تعاااادة تصاااليحها أو  ألناالتالفااة نهائياااا 

 تمهل :  ألنهااستعمالها 

  الساكاكي  عيوب في عملياة تقطياع وتفصايل الجلاد نتيجاة تلاف

 .م  جراء تكرار العملية

  عيوب في عملية الخيامة مهل : كسر تبرة الخياماة اواساتخدام

 خي  بلون مختلف ع  اللون الدقيق .

 ملية السحب والجر للحذاءعيوب في ع. 

  تلاااف المنتجاااات الجااااهزة )الماااواد الجامااادة ( والمكدساااة فاااي

شاركة مخازن الشركة لسنوات مويلة نتيجة التقادم، علما ان ال

ها سانتي  ما  التخازي  بضااعة تعتبر البضاعة التي مضى علي

 . تالفة

 2112تكاليف الفشل الداخلي لسنة  (3الجدول رقم )

 / دينار تكاليف الفشل الداخلي عناصر تكاليف الجودة/الفشل الداخلي

 2,340,000 تكاليف المخلفات

تكاليف تلف البضاعة الجاهزة
 

7,803,142 

 10,143,142 تجمالي تكاليف الفشل الداخلي

 

وتمهااال التكااااليف التاااي تحااادا عنااادما ياااتم  الفشااال الخاااارجي : . ب

اكتشاف المنتج غير المطابق للمواصفات بعاد شاحنة للزباون ، 

وهي تشير الى فشل الشاركة نتيجاة لتقاديم منتجاات  ات جاودة 

رديئااة تلااى زبائنهااا ممااا يااؤثر علااى المبيعااات بساابب عاازوف 

الزبائ  ع  شراء منتجات الشركة بسابب ردائاة المناتج المقادم 

ل تكااااليف التعويضاااات والغراماااات نتيجاااة رفاااع ، وهاااي تمهااا

 .دة المنتجاتالدعاو  القضائية على الشركة أو كلفة اعا

والجدير بالذكر أن الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود ال     

توجد فيهاا تكااليف أصاالح األضارار وكاذل  لام ياتم رفاع دعااو  

مات قضااائية عاا  المنتجااات الرديئااة أو الضااارة وال يوجااد خصااو

تمنحها الشركة م  أجل زيادة كمية المبيعات ، ولهاذا تام اساتعمال 

هاااما المساااهمة المفقااود نتيجااة عاادم اسااتغالل الطاقااة المتاحااة 

للشركة لعد تقبال الزبائ  علاى منتجاات الشاركة اساا  الحتسااب 

 : كلفة الفشل الخارجي للجودة كما موضح في المعادلة اوتية
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 نسبة لكل نوع م  انواع تكاليف الجودة .( يبااي  ملخااب تقرياار تكاااليف الجااودة للشااركة 4والجاادول رقاام )

 2112تقرير تكاليف الجودة لسنة  (4الجدول رقم )

 نسبة تكاليف الجودة نسبة تكاليف النوع المبلغ / دينار البيان

 تكاليف الوقاية ) المنع (
 

 %2 %5 3,638,538 البحث والتطوير

 %16 %33 23,953,922 التصميم -تخطي  الموديالت 

 %30 %62 45,648,821 الصيانة الوقائية

 %48 %100 73,241,281 مجموع تكاليف الوقاية

 تكاليف التقيم
 

 %3 %100 3,840,870 الفحب النوعي

 %3 %100 3,840,870 مجموع تكاليف التقيم

 تكاليف الفشل الداخلي
 

 %2 %23 2,340,000 المخلفات

 %5 %77 7,803,142 تلف البضاعة الجاهزة

 %7 %100 10,143,142 مجموع الفشل الداخلي

 تكاليف الفشل الخارجي
 

 %42 100 65,701,770 الطاقة غير المستغلة للشركة

 %42 %100 65,701,770 مجموع الفشل الخارجي

 %100 %100 152,927,063 مجموع تكاليف الجودة

 

 تكاليف الجودةتكاليف الجودة حسب النوع تلى تجمالي  (1الشكل رقم )
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( تقرياار تكاااليف 4( والجاادول رقاام )1يتبااي  ماا  الشااكل رقاام )    

( مجاال البحاث حياث بلغات تكااليف الجاودة 2الجودة لمعمل رقم )

( دينااار ت  ان هااذا هااو المبلااغ 152,222,113االجماليااة مبلااغ )

ية ويالحظ ما  خاالل المصروف بهدف توفير جودة المنتج والعمل

التقرير ارتفااع تكااليف الجاودة نسابة الاى حجام االنتاا  كماا مباي  

 ادنا  :

دينار( للزو  الواحد وهاذا  59,045 = 2590  152,222,113)

المبلااغ كبياار عنااد مقارنتاال مااع تكاااليف المنااتج المباااع ماا  واقااع 

سجالت الشاركة حياث بلاغ ساعر الحاذاء الجلاد  الرجاالي موديال 

 دينار ( . 25,251( مبلغ )22143)

لذا نقترح على الشركة مواكبة التطاورات الحاصالة فاي مجاال     

ا  عا  مرياق المصاانع الذكياة التصنيع المتقدم والتوجل نحو اإلنت

التااي تمتاااز باعتمادهااا علااى انومااة وباارامج مرنااة فااي التصااميم 

واالنتا  تكون قاادرة علاى التحاديث بساهولة ماع تغيار مواصافات 

المنتج حسب رغبة الزباون ، باالضاافة الاى قادرتها علاى اصاالح 

 اتها باالعتماد على عدد قليل ما  االياد  العاملاة ، وايضاا تمتااز 

تاجية العالية حيث تبلغ معدل قدرة  هاذ  المصاانع علاى انتاا  باالن

( ثانية ، أ  يمك  أن تنتج خاالل السااعة 31الزو  الواحد خالل )

( 211( زو   فتكااون ماقتهااا اإلنتاجيااة فااي اليااوم الواحااد )121)

( زو  ، بينمااا يبلااغ معاادل تكلفااة 235,211زو  وخااالل الساانة ) 

ديناار ( وتتضام  هاذ   811,111,111هذ  المصاانع ماا يقاارب )

الكلفاااة تااادريب العااااملي  علاااى اساااتخدام اوالت والمكاااائ  ، اماااا 

ار ( وحسااب قااانون اناادث81,111,111االناادثار الساانو  يساااو  )

 .% سنويا 11الموجودات هاااااو 

وهااذا ساايؤد  الااى ترشاايد تكاااليف الشااركة ماا  خااالل تخفاايت     

االنتاجياة والغااء  عدد العاملي  في الشركة وتخفيت وقات العملياة

االنشااطة الغياار مضاايفة للقيمااة وتركيااز االهتمااام علااى االنشااطة 

المضاايفة للقيمااة وتحسااي  جااودة المنااتج ، وكمااا يوضااحة الجاادول 

  -ادنا  :

 وقت واعداد العاملي  قبل وبعد تطبيق التقنيات الحديهة (5جدول رقم )

 م النشا التسلسل 

الوقت الالزم قبل 

التقنيات الحديهة/ 

 دقيقة

عدد العاملي  

قبل التقنيات 

 الحديهة

الوقت الالزم قبل 

التقنيات الحديهة/ 

 دقيقة

عدد العاملي  

بعد التقنيات 

 الحديهة

 نشام  تخطي  والتصميم الموديل   -1
 

   

 5 اختيار الموديل والمصادقة عليل 1

 14 تخطي  الموديل 2

 15 تصميم الموديل 3

 6 تعداد المعادلة الفنية 4

5 
ترسال المعادلة الفنية تلى األقسام 

 المعنية
2 

 1 2 7 42 أجمالي نشام تخطي  وتصميم الموديل  

    االنتا نشام   -2

 

  

  45.5 عملية 1

  6.5 نقل 2

 4  فحب 3

 43  انتوار 4

 -  خزن 4

 2 0.30 43 99 االنتا نشام اجمالي 
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 0 0 6 9 نشام الفحب النوعي  -3

 0 0 51 10.5 نشام المخزن  -5

 3 2.30 107 160.5 مجموع أوقات األنشطة

 

  -( مايلي :5ونالحظ م  جدول  رقم )

% ( إلنتااا  الاازو  الواحااد 22تن الوقاات قااد انخفاات بنساابة ) .1

 %( .28العاملي  قل بنسبة ) وان عدد 

تاام تخفاايت وقاات وعاادد العاااملي  فااي نشااام تخطااي  وتصااميم  .2

الموديااال الن التخطاااي  والتصاااميم ياااتم بموجاااب برناااامج ال 

CAD   حيث ان البرنامج يوفر كافة المعلوماات المطلوباة عا

الزبااون والمنتجااات المنافسااة بالسااوال ،  المنااتج ومايرغااب بااة

 وم  ثم ارسالها الى االنتا  والذ  يتم بمساعدة الحاسوب .

( 31وقت االنتاا  بموجاب التصانيع بمسااعدة الحاساوب يبلاغ ) .3

 .الواحد حسب مواصفات المعمل االليثانية للزو  

ال توجااد عمليااات نقاال فااي عمليااة التصاانيع المتقاادم و لاا  الن  .4

 تلقائيا. النقل يتم تباعا

الفحب النوعي يكون تلقاائي اثنااء االنتاا  بحياث ال يعبار ما   .5

 .ي م  العيوبمرحلة تلى أخرى دون التأكد م  تن المنتج خال

ال يوجااد انتوااار بسااب حداثااة األجهاازة التصاانيع ، وال يوجااد  .1

 خزن ايضا بسبب االنتا  حسب ملب الزبون.

واالنتا  بمسااعدة تكاليف الجودة بعد تطبيق تكنلوجيا التصميم  -

 الحاسوب .

يعااد تطبيااق تكنلوجيااا التصااميم واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب     

(CAM-CAD  لاالُ اثاار كبياار علااى تكاااليف الجااودة ماا  خااالل )

ترشيد بعت التكاليف مهل تكاليف المناع و لا  الن االنتاا  يكاون 

حسااب المالئمااة السااتخدام الزبااون، وحااذف تكاااليف أخاارى وهااي 

)تكاليف الفشال الاداخلي والخاارجي والتقيايم( النهاا تعتبار تكااليف 

رة يمكاا  أنشااطة ال تضاايف قيمااة للمنااتج ، وهااي تمهاال مبااالغ كبياا

استهمارها في تعزيز نواام التصاميم واالنتاا  بمسااعدة الحاساوب 

مااا  خاااالل شاااراء االت ومعااادات التصاااميم والتصااانيع الموجاااة 

 بواسطة الحاسوب .

والجاادول ادناااا  يوضااح تكااااليف الجااودة بعاااد اسااتعمال تكنلوجياااا 

 التصميم واالنتا  بمساعدة الحاسوب .

 

 تكاليف الجودة بعد تطبيق التقنيات التصميم واالنتا  بمساعدة الحاسوب (1الجدول رقم )

 عناصر تكاليف الجودة  
 قبل تطبيق التقنيات /

 دينار

 بعد تطبيق التقنيات /

 دينار

 المالحوات 

 االنتا  325200 2590 

   -: تكاليف الوقاية )المنع (

 3,638,538 3,638,538 البحث والتطوير 
و ل  الحاجة لتطوير المنتجات ع  مريق مواكبة احدا 

 الموديالت في الشركات العالمية

 23,953,922 تصميم المنتج
(1)

 5,703,314 
تم تخفيت أوقات التصميم و ل  باالستناد تلى تخفيت الوقت 

 (5دقائق جدول رقم ) 2تلى  42م  

 0 45,648,821 الصيانة الوقائية 
الن االنتا  يتم م  خالل الحاسوب وكذل  الصيانة والتحديث 

 يتم م  خالل الحاسوب .

 تكاليف اندثار المصنع
 

80,000,000 
وتتعلق هذ  التكاليف بتكاليف المنع الن اإلنتا  سيكون بجودة 

 لرغبة الزبون .  عالية  وخالي م  العيوب مع مطابقتة

                                                           
1

دقيقة فيتم حساب الكلفة بعد  22بدال من  دقيقة 2( والذي يستغرق وقت cadبرنامج ) يتم من خاللتصميم الموديالت سيختلف عما كان علية وذلك الن التصميم   -

 دينار 1,337,752= دقيقة 2 ×دينار/دقيقة  133,775 = (دقيقة 22)÷ دينار(  259,359,22)تصميم الموديالت =يأتي: التخفيض كما 
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  89,341,852 73,241,281 أجمالي تكاليف الوقاية 

 -تكاليف التقييم :
 

 0 3,840,870 الفحب النوعي :

ل  يكون هناع أ  عمليات فحب و ل  العتماد الشركة على 

موردي  موثوقي  بالتوريد واالنتا  يتم حسب التصميم المعد 

 بواسطة الحاسوب. على حسب رغبة الزبون والذ  يتم انتاجة

  0 3,840,870 تجمالي تكاليف التقييم

 تكاليف الفشل الداخلي
 

 0 2,340,000 المخلفات
 ال توجد منتجات تالفة أو معابل  وغير مطابقة للمواصفات

 0 7,803,142 تكاليف تلف البضاعة الجاهزة

  0 10,143,142 تجمالي تكاليف الفشل الداخلي

  -: تكاليف الفشل الخارجي

 0 65,701,770 الطاقة غير المستغلة للشركة
ال توجد شكاو  أو غرامات أو هاما مساهمة مفقود الن  

 تنتا  المنتجات يتم حسب ملب الزبون  

  89,341,852 152,927,063 مجموع تكاليف الجودة / دينار

  275 59,045 تكاليف الجودة للزو  الواحد

 

يتبي  م  الجدول اعال  أن تكاليف الجاودة بعاد تطبياق تقنياات      

التصااميم واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب وحااذف األنشااطة التااي ال 

تضاايف قيمااة والتااي تمهاال عاابء علااى المنااتج انخفضاات بمقاادار 

قباال ( دينااار والااذ  يمهاال الفاارال بااي  تكاااليف الجااودة 58,221)

( 225( دينااار وبعااد تطبيااق التقنيااات )52,145تطبيااق التقنيااات)

 دينار.

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

تعاني الشركة ما  ارتفااع فاي تكااليف الجاودة بسابب اساتخدام  .1

تقنيااات انتااا  قديمااة ممااا يتساابب فااي انخفااام جااودة المنااتج 

 .رتفاع تكاليفلوا

او  باإلنتاااا خدمة عااادم قياااام الشاااركة بتحاااديث الطااارال المسااات .2

اسااتخدام تكنلوجيااا علااى العكاا  يااتم االنتااا  ياادوياً وباسااتخدام 

 االت قديمة مما يسبب في ضعف في كمية االنتا  .

انخفام مستويات أداء العاملي  وتقادم بعت المكائ  الخاصة  .3

بالعملياااااة اإلنتاجياااااة بسااااابب عااااادم قياااااام الشاااااركة بتطاااااوير  

واالالت التقليدياة فاي االنتاا  واالستمرار في استعمال المكائ  

جياة  فضاال عا  تنتاا  منتجاات ، مما يسبب ماول الفتارة اإلنتا

 .معابة

 التوصيات

ضااارورة اساااتخدام تكنولوجياااا التصاااميم واالنتاااا  بمسااااعدة  .1

ساايؤد  الااى انخفااام كبياار  ألناال( CAD-CAMالحاسااوب )

في كلفة االنتا  م  حيث تقليل عادد العااملي   وتلغااء أو تقليال 

اإلنتااا  وكااذل  التخفاايت الكبياار فااي وقاات التصااميم  خطااوم

 واالنتا .

نوصااي الشااركة بمواكبااة التطااورات والتقاادم التكنولااوجي فيمااا  .2

يتعلاااق بعملياااات اإلنتاااا  و لااا  مااا  خاااالل اساااتخدام تقنياااات 

تزيااد ماا  القاادرة التصااميم واالنتااا  بمساااعدة الحاسااوب والتااي 

 .اإلنتاجية للشركة

العاااملي  علاى اساتخدام التكنولوجيااا ضارورة تطاوير وتادريب  .3

 الحديهة لتحسي  مؤهالتهم وقدراتهم في العمل .

 المصادر

 الً: الو ائق الرسمية والمقابالتأو

موازي  المراجعة الشاهرية وميازان المراجعاة السانو )قبل الغلاق وبعاد 

 .الغلق( 

 .حسابات التكاليف وكشوفات المواد سجالت وتقارير
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تدارة الشااااركة وشااااعبة البحااااث والتطااااوير  المقااااابالت الشخصااااية مااااع

،والكوادر الهندساية والفنياة والمالياة وتقاارير االجهازة الرقابياة 

 في ديوان الرقابة المالية االتحاد .

 المصادر العربية   انياً :

الساااامرائي ، مناااال جباااار سااارور ، الساااامرائي ، مهناااد مجياااد مالاااب ، 

كلاااف الجاااودة  (.2112.)الزاملاااي ، علاااي عباااد الحساااي  هااااني 

العاراال ، بغاداد  . والتقنيات الكلفوية المعاصرة ، الطبعة االولاى

 .مكتب الجزيرة للطباعة والنشر : ، الوزيرية

 تطور بيئة األعمال الحديهة وتأثيرهاا علاى  (.2111.)بلعجوز ، حسي  

مجلااة العلااوم االقتصااادية .محاساابة التساايير  ، مقالااة منشااورة 

 .5ية ، العدد والتسيير والعلوم التجار

تكلفااة المنااتج الصااناعي فااي ظاال بيئااة  (.2112.)حسااي  ،ناديااة شاااكر 

مجلاة الكاوت للعلاوم االقتصاادية واإلدارياة ، . التصنيع الحديهة 

 الجزء االول  ،عدد خاا بالموتمر العلمي االول .

دور نواااام محاسااابة  (.2111.)دالل ، حطااااب ، وزعياااب  ناااور الااادي  

 .  االنشطة في ضب  تكاليف الجاودة التكاليف المبني على اسا

، كليااااة العلااااوم  3مجلااااة دراسااااات اقتصااااادية  ، العاااادد رقاااام 

 االقتصادية والتجارية علوم التسيير.

المفاهيم المستحدثة في محاسبة التكاليف  (.2112.)فهمي ، علي محمود 

  .جامعة القاهرة . ، الطبعة االولى  ، كلية التجارة
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