
 5103/  53العدد   مازن كامل، عالء جاسمد.  ..دور تحديد تكاليف الجودة على أساس األنشطة في تحسين
 

 ISSN (1681-6870)                                   ;9                          مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

دور تحدٌد تكالٌف الجودة على أساس األنشطة فً تحسٌن جودة 

 بالتطبٌق فً شركة مصافً الوسط  المنتجات

 

 عالء جاسم سلماند. 
Alaa342004@yahoo.com 

 كلٌة االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 
 مازن كامل علوان المحاسب القانونً

mka.7558@yahoo.com 

 االتحاديدٌوان الرقابة المالٌة 

                

 :المستخلص

تبرز اهمٌة الجودة فً بٌئة االعمال المعاصرة من خالل تحقٌق رضا الزبائن 

النه العامل الحاسم واالساسً لنجاح الشركات فً عالم الٌوم حٌث ٌطلب الزبائن 

 .نتجاتوٌات عالٌة من الجودة للممست

ان استعمال اساس االنشطة فً تحدٌد تكالٌف الجودة ٌوفر معلومات مفصلة 

واكثر دقة عن تكالٌف جودة المنتجات تساعد االدارة فً اجراء المقارنات بٌن انشطة 

الجودة المختلفة لمعرفة االفضل وزٌادة فاعلٌتها والغاء االنشطة غٌر الضرورٌة التً ال 

اولة تخفٌضها قدر االمكان للمساهمة فً تحسٌن جودة تضٌف قٌمة للمنتجات او مح

لذا فؤن البحث ٌعالج مشكلة القصور فً نظام التكالٌف  ،المنتجات وزٌادة ارباح الشركة 

التقلٌدي والذي ٌقوم بتجمٌع بٌانات التكالٌف فً مركز او مركزٌن للتكالٌف الفعلٌة 

فة وتؤثٌر ذلك على ن الجودة والتكلٌمثالن وظٌفة تكالٌف الجودة لٌعكس حقٌقة العالقة بٌ

 .قٌمة المبٌعات

تم اجراء البحث فً شركة مصافً الوسط التً تعد احدى الشركات النفطٌة 

 .توفٌر المنتجات النفطٌة المختلفةالحٌوٌة المهمة فً العراق والتً تساهم فً 

خلص البحث الى مجموعة من االستنتاجات اهمها ان الشركة قد تحسنت جودة 

من خالل زٌادة تكالٌف انشطة الوقاٌة  3121مقارنة بسنة  3122اتها فً سنة منتج

وان استخدام   ،والتقٌٌم وانخفاض تكالٌف الفشل الداخلً وبالتالً زٌادة قٌمة المبٌعات
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اساس االنشطة فً تحدٌد تكالٌف الجودة للمنتجات ٌوفر معلومات اكثر دقة وتفصٌل 

 تها.لشركة فً تحسٌن جودة منتجاتساعد ا

تكالٌف الجودة، العالقة بٌن الكلفة  ،الكلمات الرئٌسٌة: تحسٌن جودة المنتجات
 والجودة.

 

 المقدمة

بجودة  الى زٌادة االهتمام المتتالٌة فً بٌئة التصنٌع الحدٌثة التغٌراتادت 
جودة ر توف حٌث ،ٌزة التنافسٌة ورضا الزبون لتحقٌق الم (والخدمات المنتجات)السلع

ة بنجاح فً محٌط للشركة الضمان االكٌد الذي ٌمكنها من المنافس عالٌةالمنتجات ال
كونها احدى االسبقٌات التنافسٌة بعد االنفتاح العالمً واشتداد المنافسة بٌن  االعمال

 نصر الحاكم فً بٌئة االعمال .الع فً مجال الجودة لتصبح المنظمات المحلٌة والعالمٌة

بذلك فقد اصبح من % من قٌمة المبٌعات و31ب تكلفة الجودة تشكل ما ٌقار اخذت

ان تستعمل كل السبل الكفٌلة بؤدارة  تلك التكلفة وان االساس على الشركات الضروري 
ان استعمال اساس االنشطة فً تحدٌد  حٌث ،المناسب لهذا التوجه هو اساس االنشطة 

قدم معلومات مفصلة تكالٌف الجودة ٌإدي الى التحدٌد الدقٌق لتكالٌف جودة المنتجات وٌ
تحسٌن جودة منتجاتها من خالل اتخاذ القرارات التً من شؤنها الى االدارة تساعدها فً 

االمكان ٌف قٌمة للمنتجات او تخفٌضها قدر محاولة التخلص من االنشطة التً ال تض
التنافسٌة للشركة وتحقٌق  وزٌادة فاعلٌة االنشطة التً تضٌف قٌمة وبالتالً تعزٌز المٌزة

 .رضا الزبون

وتقع مشكلة البحث فً ضعف اهتمام الشركات العراقٌة بشكل عام وشركة مصافً 
ودورها فً تحدٌد تكلفة الجودة على اساس االنشطة بشكل خاص )عٌنة البحث( الوسط 

فً تحسٌن جودة المنتجات وقدرة استخدام اساس االنشطة فً قٌاس تكلفة الجودة النه 
 صلة تساهم فً تحسٌن جودة المنتجات .ٌقدم معلومات اكثر دقة ومف

لذلك فؤن هدف البحث ٌتركز فً تسلٌط الضوء على استعمال اساس االنشطة فً 
وفق انشطة الجودة والذي ٌنتج عنه مقاٌٌس  خالل تصنٌفها  منتحدٌد تكالٌف الجودة 

جٌدة واكثر دقة لتكالٌف الجودة ٌوفر معلومات ضرورٌة عن تكالٌف االنشطة المتعلقة 
بالجودة ومحاولة التخلص من االنشطة التً ال تضٌف قٌمة للمنتجات او تقلٌلها قدر 

 االمكان وتعزٌز االنشطة المضٌفة للقٌمة .

وٌتكون البحث من ثالث مباحث تناول االول منه استعمال اساس االنشطة فً تحدٌد 
انً تحدٌد تكالٌف الجودة وأثرها فً تحسٌن جودة المنتجات فً حٌن تناول المبحث الث
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تكالٌف الجودة على اساس االنشطة لشركة مصافً الوسط وأثرها فً تحسٌن جودة 
 الثالث االستنتاجات والتوصٌات . المنتجات وتضمن المبحث

 

 منهجٌة البحث

 مشكلة البحث: أوال

 :أساسٌن هما  مشكلة البحث فً بعدٌن تتلخص

من فً جودة المنتج إن التفوق فً الوقت الحاضر ٌك: البعد المعرفً للمشكلة .2

الضمان األكٌد  الن الجودة العالٌة توفر للشركة سواء كان سلعة أو خدمة ذلك
لذا فان  ،الذي ٌمكنها من التنافس بنجاح فً محٌط اإلعمال فً الوقت الحاضر

ور فعال فً سوق جودة المنتج تصبح مٌزة تنافسٌة مهمة جدا" وتلعب د
 ودة متقدمة لتحسٌن جودة منتجاتها،ة جعلى تبنً أنظم المنافسة تجبر الشركات

األنفاق على هذه األنشطة وبالتالً ٌجب على تحقٌق الجودة زٌادة  هذا وٌتطلب
تحسٌن جودة دارة التكالٌف بهدف كة استخدام التقنٌات الحدٌثة فً االشر

 .المنتجات

 الجودة على اساس االنشطة تكالٌف تحدٌدبدراسة  انومن هنا جاء اهتمام الباحث
التقنٌات  استخدام أن هناك قصور فً السٌما ً تحسٌن جودة المنتجاتف

وجد الباحثان بعد البحث والتقصً  حٌث فً الشركات المحلٌة، الكلفوٌة التقلٌدٌة
ن معظم البحوث والدراسات فً هذا المجال قد ركزت بشكل كبٌر على قٌاس أ

المعدة على وفق  مقارنة بالدراسات االساس التقلٌدي وفق تكالٌف الجودة على
مما تطلب  قلٌلةفهً تحسٌن جودة المنتجات أساس األنشطة ودورها فً 

ة دقاكثر ضرورة دراستها واإلفصاح عنها فً تقارٌر منفصلة لتوفٌر معلومات 
 والجودة . تكلفةتفصٌال" وبالتالً أمكانٌة الوصول إلى أفضل مزٌج بٌن الو

 البعد التطبٌقً للمشكلة:   .2

 :لتطبٌقً للمشكلة باالتًالبعد اٌتمثل  

الجودة فً شركة مصافً الوسط  تكالٌفبمشكلة قٌاس وتحدٌد  االهتمام ضعف . أ
 .)عٌنة البحث(

تحسٌن جودة الجودة على أساس األنشطة فً  تكالٌف بتحدٌد ضعف االهتمام . ب
ٌوفر معلومات أدق والذي  عٌنة البحث() فً شركة مصافً الوسط المنتجات

 والجودة . تكلفةلى أفضل مزٌج بٌن الللوصول إ وأكثر تفصٌال"
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 أهداف البحث :اثانٌ

 االتٌة: فٌهدف البحث إلى تحقٌق األهدا

على استخدام أساس األنشطة فً تحدٌد تكالٌف الجودة من  تسلٌط الضوء .1
خالل تصنٌف بٌانات التكالٌف وفق لتصنٌفات أنشطة الجودة والذي ٌنتج 

ومات ضرورٌة ومهمة عن عنة مقٌاس جٌدة لتكالٌف الجودة ٌوفر معل
 .ك التكالٌفاألنشطة المتعلقة بتل

تحدٌد تكالٌف الجودة فً شركة مصافً الوسط )عٌنة البحث( بؤعتبارها  .2
ان اثرها فً احدى الشركات النفطٌة الحٌوٌة بؤستعمال اساس االنشطة وبٌ

 .تحسٌن جودة المنتجات

 

 فرضٌات البحث :ثالثا

 : ٌعتمد البحث على الفرضٌات اآلتٌة 

أن تحدٌد تكالٌف الجودة على أساس األنشطة ٌإدي إلى تقدٌم معلومات  .1
 ودة مقارنة باألسلوب التقلٌدي.اكثر دقة ومفصلة عن تكالٌف الج

أن تحدٌد تكالٌف الجودة على أساس األنشطة ٌإدي إلى تحسٌن جودة  .2
 .ى أفضل مزٌج بٌن الجودة والتكلفةالمنتجات والوصول إل

 

 ثأهمٌة البح :رابعا  

استعمال اساس االنشطة فً عن تطبٌقً ث من خالل بلورة أطار تتجلى أهمٌة البح 
 لتحسٌن جودة المنتجات  ة والجودةالجودة وتحقٌق أفضل مزٌج بٌن التكلف تكالٌف تحدٌد

وهً شركة مصافً الوسط )عٌنة  العراقٌة الحٌوٌة المهمة وتطبٌقه فً أحدى الشركات
القطاع النفطً والتً تقدم العدٌد من المشتقات النفطٌة  البحث( التً تعتبر احدى شركات

 .  الى المجتمع

 

 حدودهو بحثالعٌنة : خامسا

تم اختٌار شركة مصافً الوسط أحدى شركات القطاع النفطً والتً تعنى بإنتاج 
 :طبٌق البحث وذلك لألسباب التالٌةالعدٌد من المشتقات النفطٌة كعٌنة لغرض ت
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تعدد أنشطة  فضالً عن ة التً تساهم الشركة فً إنتاجها تعدد المنتجات النفطٌ .1
 .الجودة فٌها

 .فطٌة كونها تحتاج إلى جودة عالٌةطبٌعة المنتجات الن .2

 وتوفٌر البٌانات الالزمة لذلك. حاجة الشركة الماسة لتحسٌن جودة منتجاتها .3

 لغرض تطبٌق البحث فً الشركة  3122 - 3121وقد تم اختٌار بٌانات عامً  

 .ة البحثعٌن

 

 دراسات سابقة  :سادسا  

  1998 ،دراسة السامرائً .1

عنوان األطروحة )نظام تكلفة النوعٌة.. تقٌٌم كفاءة الرقابة النوعٌة وأثرهما فً 
معمل  –دراسة تطبٌقٌة فً الشركة العامة لصناعة البطارٌات  –تخفٌض التكالٌف ( 

 داد." اطروحة دكتوراه فلسفة  بالمحاسبة جامعة بغ2بابل رقم

سلطت الدراسة الضوء فً دراسة نظام تكلفة الجودة من خالل قٌاس وتجمٌع هذه 
التكلفة فً الشركة عٌنة البحث ثم تحدٌد معاٌٌر لتكلفة الجودة بهدف ترشٌد األنفاق 
وتخفٌض التكالٌف لتحسٌن كفاءة األداء واستعمال مإشر تكلفة الجودة فً تقٌٌم كفاءة 

أن المكونات الرئٌسة لهذا النظام تتمثل بالمدخالت )تكلفة المنع  إذ ،أداء الرقابة النوعٌة 
والتقٌٌم( والمتغٌرات الخارجٌة )تكلفة الفشل الداخلً والخارجً(، كما توصلت الدراسة 
إلى ضرورة  وضع األسس والخطوات الالزمة فً احتساب وتجمٌع كل عنصر من 

ى المعاٌٌر البرٌطانٌة وإصدارات عناصر تكلفة الجودة فً أي شركة صناعٌة اعتماداً عل
الجمعٌة األمٌركٌة للسٌطرة النوعٌة ومقارنة النتائج الفعلٌة بالنسب المثلى والنتائج 

 المعٌارٌة. 

  2004دراسة البٌاتً،  .2

تحدٌد الكلف النوعٌة على أساس األنشطة رسالة ماجستٌر فً علوم المحاسبة كلٌة 
 جامعة بغداد . –االدارة واالقتصاد 

الدراسة إلى استعمال نظام تحدٌد الكلفة على أساس األنشطة لتحدٌد كلف  هدفت
الجودة وتبوٌبها حسب أصنافها وتوزٌعها على المنتجات وأعداد التقارٌر عنها للجهات 
المستفٌدة لمعالجة مشكلة تمثلت فً ان النظم التقلٌدٌة )نظام تحدٌد كلفة األوامر ونظام 

منهجٌة سلٌمة لتحدٌد كلف الجودة وتوزٌعها على تحدٌد كلفة المراحل( ال توفر 
المنتجات أو الخدمات وتبوٌبها إلى أصنافها ككلف وقاٌة وكلف تقٌٌم وكلف فشل داخلً 
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حول هذه المهمة  وكلف فشل خارجً، مما ٌإدي إلى عدم توفر معلومات موضوعٌة
 .لمنظمات األعمال

استعمال نظام تحدٌد الكلف استندت الدراسة إلى فرضٌة أساسٌة مفادها انه ٌمكن 
على أساس األنشطة لتحدٌد كلف الجودة وتبوٌبها إلى أصنافها وتوزٌعها على المنتجات 
والخدمات وهذا من شؤنه ان ٌوفر منهجٌة عمل سلٌمة لتحدٌد هذه التكالٌف بصورة أكثر 

فً دٌالى تم اختبار الدراسة فً شركة القادسٌة العامة للصناعات الكهربائٌة  ،دقة وفائدة 
بسبب أن هذه الشركة تواجه منافسة من حٌث السعر والجودة من منتجات الشركات 

 .ا العمل على مواجهة هذه المنافسةالمنافسة مما ٌتطلب منه

توصلت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها أن الهدف الرئٌسً لقسم 
تركٌز على هل أن السٌطرة النوعٌة فً الشركة عٌنة الدراسة هو الفحص أي ال

 .المنتجات مطابقة للمواصفات أم ال

كما أن هنالك اعتقاد سائد لدى العاملٌن فً هذا القسم والمعامل اإلنتاجٌة بان الجودة 
تعنً المطابقة للمواصفات ومن جانب الشركة فقد استنتجت الدراسة إلى وجود إهمال 

كما توصلت الدراسة  ،ى فقدانهاتقارٌر عنها مما أدى إلفً تحدٌد كلف الجودة وأعداد ال
إلى أن كلف الجودة لكل منتج من منتجات الشركة نسبته إلى أجمالً المبٌعات قد 

% وبالنسبة إلى أنواع كلف الجودة فان كلف الوقاٌة مثلت 9.3 -% 4تراوحت بٌن 

 .سبة األكبر من كلف الجودة األخرىالن

خرى إلدارة الجودة أوصت الدراسة إلى ضرورة التركٌز على المداخل األ
فباإلضافة إلى مدخل مطابقة المواصفات ٌنبغً التركٌز على مدخل مالئمة استخدامات 

 .زء أساسً من نجاح منظمات األعمالالزبون والذي ٌعتبر ج

 

 :ع البحث من الدراسات السابقةموق

عن الدراسات السابقة هو استعمال أساس األنشطة ه الدراسة أن أهم ما تمٌزت به هذ
ً تحدٌد تكلفة أنشطة الجودة من خالل تحدٌد األنشطة الخاصة بالجودة واختٌار ف

موجهات التكلفة المالئمة لغرض توزٌعها على المنتجات المستفٌدة للوصول إلى تكلفة 
جودة أكثر دقة وتعطً معلومات أكثر تفصٌال" لتحدٌد األنشطة المضٌفة للقٌمة ومحاولة 

خلص أو تخفٌض األنشطة التً ال تضٌف قٌمة للشركة زٌادة فاعلٌتها وكفاءتها والت
ٌنعكس على تحسٌن  للوصول إلى تخفٌض أجمالً التكالٌف وزٌادة األرباح  وهذا بدوره

 .جودة المنتجات
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 واثرها فًتكالٌف الجودة أستعمال أساس األنشطة فً تحدٌد  : االولالمبحث 
 تحسٌن جودة المنتجات

 ى أساس األنشطةالجودة عل تحدٌد تكالٌف: اوال

 وعولمة التكنولوجٌة للتطورات نتٌجة جذري بشكل التصنٌع بٌئة مالمح تغٌرت

 وإرضاء السوق فً تنافسٌة مٌزة  لتحقٌق بالجودة االهتمام زٌادة إلى أدى التجارة، مما
 .السلع إلى نظرتهم الذٌن تغٌرت الزبائن

 وهذا الزبون وتوقعات جالمنت مواصفات بٌن التوازن ٌحقق أن ٌجب الجودة مفهوم إن

 المنشآت فً الجودة لتبنً المبررات اهم وان ،ممكنة  تكالٌف بؤقل ٌكون أن ٌجب التوازن

ت فقرا  بثالث تلخٌصها ٌمكن والتً والربحٌة واإلنتاجٌة بٌن الجودة األساسٌة العالقة هو
(Blocher،et.al،1999:165 ): 

 .لمرفوضاتا معدل انخفاض ٌعنً الجودة من العالً المستوى .1

ووقت  والعمالة المواد ضٌاع فً نقصان ٌعنً المرفوضات معدل انخفاض .2
 .العمل

مستوى  نفس عن الناتجة المخرجات تعظٌم ٌعنً الضائعة المدخالت نقصان .3
 .المنتج وحدة تكلفة فً انخفاض عنه ٌنتج وهذا المدخالت

 اإلنتاج زٌادة لًاذا" هناك عالقة مهمة بٌن مستوى الجودة وانخفاض التكالٌف وبالتا

 بطرق زٌادة األرباح إلى ٌإدي الجودة من عالً مستوى على منتجات بإنتاج المتحقق

لتكالٌف هو استعمال األسالٌب الحدٌثة الدارة ا وان من مختلفة منها تخفٌض التكالٌف
 .أساس األنشطة

 وجود ٌضمن الجودة لضمان نظام تبنًعلى الشركات  الجودة متطلبات لقد فرضت

 هذه األسواق والمنافسة بدخول لها  للسماح جهة ثالثة، وذلك قبل من المنتجات على بةرقا
 الجودة نظام تؤكٌد وقد تطلب  ،( (ISO 9000 الجودة لشهادة المانحة الجهة وهً  فٌها،

 والتعلٌمات خالل اإلجراءات من األولى المرة ومن سلٌم بشكل العمل تنفٌذ ٌتم أن على

                           .التكالٌف فً وفر فرضها عن ٌنتج التً المتبعة
(Blocher،et.al،1999:165) 

( لم ٌنص على تخفٌض التكالٌف ISO 9000وعلى الرغم من ان نظام الجودة )

 .ذلك بهدف تخفٌض سوء الجودة لدٌهابشكل صرٌح أال انه رسم المنهجٌة ل

االقتصادٌة  فهو  لمنافع للشركاتمن ا ان القٌاس الدقٌق لتكالٌف الجودة ٌحقق العدٌد
من خالل التخلص من األنشطة التً ال تضٌف  المنتجات جودةتحسٌن ٌساعدها على 

قٌمة للمنتج أو تخفٌضها قدر االمكان وزٌادة فاعلٌة األنشطة المضٌفة للقٌمة مما ٌإدي 
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نشطة فً ذا ما ٌحققه أساس األوه ،رباحهاالتنافسٌة للمنشؤة وزٌادة ا ةالى تعزٌز المٌز
الجودة بدقة  تكالٌففقد ركز مدخل األنشطة على تحدٌد  ،الجودة تكالٌف تحدٌد

األنشطة الناتجة عن الجودة  تكلفةوالحصول على معلومات اكثر تفصٌال" عنها حٌث ان 
 تكلفةالردٌئة تصبح واضحة للشركة خالفا" ألنظمة التكالٌف التقلٌدٌة التً تركز على ال

 ، Blocher).والتسوٌقج والمبٌعات واألدارة التنظٌمٌة مثل االنتاالواردة فً الوظائف 
et. al ،2010: 764) 

وٌتم تقدٌم المعلومات ذات العالقة بتكالٌف الجودة من خالل اعداد التقارٌر الخاصة 
حٌث ان االستخدام الجٌد لتلك المعلومات  ،بتلك التكالٌف والتً تكون اداة مفٌدة لالدارة

تكالٌف  كما ان تقارٌر ،قابة على التكالٌفتمرارٌة األدارة فً الرٌمكن ان ٌحسن اس
الجودة ٌبٌن ارتفاع تكالٌف الفشل الداخلً والخارجً فً حالة وجوده  االمر الذي ٌجلب 

الى ضرورة تخفٌض تلك التكالٌف من اجل تخفٌض تكالٌف الجودة وذلك  الشركةانتباه 
ان دراسة تقارٌر تكالٌف الجودة توفر  نعفضالً  ،بتحدٌدها وتشخٌصها لمشاكل الجودة

وفً  ،تجاهات هذه التكالٌف مع الوقتعندما تتم مقارنة ا السٌمارإٌة اعمق لالدارة 
لذلك فؤن  ،ب ان تنخفض مع الوقتبرامج الجودة الناجحة نجد ان تكالٌف الجودة ٌج

علومات ادخال تقارٌر تكالٌف الجودة ضمن التقارٌر المالٌة التً توفرها نظم الم
وان مدخل األنشطة ٌعتبر من افضل واحدث  ،المحاسبٌة امرا" فً غاٌة االهمٌة

االسالٌب التً تستخدم فً القٌاس الدقٌق لتكالٌف األنشطة حٌث ٌتم بموجبه االستعانة 
(  لكل نشاط على حدة فً التحدٌد الدقٌق Cost Drivers)  تكلفةبمسببات او موجهات ال

زء االكبر من تكالٌف الجود ٌحتاج الى جهد كبٌر لقٌاسها وبصفة لتكالٌف الجودة وان الج
(  Dale & Plunketteخاصة تكالٌف الفشل الناشئة عن انخفاض المبٌعات وٌرى )

فً تقدٌر عناصر تكالٌف معالجة المواد الناتجة عن  ةامكانٌة االعتماد على الخبرة السابق
اما تكالٌف المنع فؤن و ،الفشل ة والتً تندرج ضمن تكالٌفالتصمٌمات غٌر السلٌم

حٌث ٌجب  ،معالجتها تتطلب ضرورة اجراء تقسٌمات خاصة لوقت العمل الغٌر مباشر
تخصٌص تكالٌف الجودة غٌر المباشرة على األنشطة المستهلكة لها بهدف الربط بٌن 
تكالٌف الجودة ومصادر حدوثها سواء تمثلت فً اجزاء المنتج او وحداته او عملٌة 

 (28:    2011 ،)الخلف  م او االقسام او الزبائن.التصمٌ

المبرر الستخدام  ً محاسبة التكالٌف التقلٌدٌةالضعف األساسٌة ف لقد كانت نقطة
 أساس األنشطة حٌث ان نظام محاسبة التكالٌف التقلٌدٌة ٌعتمد على اسس مرتبطة

تكالٌف  ومن ضمنها بعض عناصر مباشرة )الغٌر بالحجم لتخصٌص عناصر التكالٌف 
المواد  تكلفةالعمل المباشر او  تكلفةالجودة( على وحدات المنتج مثل ساعات او 

المنتج فً ظل بٌئة التصنٌع  تكلفةالمباشرة  وان كان ذلك ال ٌإدي الى تشوٌه كبٌر فً 
لوحدة نسبة بسٌطة من التكالٌف الكلٌة  التقلٌدي حٌث تمثل التكالٌف غٌر المباشرة

واتجاه ادارة  تؤثر بالتقدم التكنولوجً السرٌع ئة التصنٌع الحدٌث التً تفؤنه فً بٌ ،المنتج
غٌر لتكالٌف من تزاٌد نسب ا الشاملة وما ترتب علٌهالشركة لالخذ ببرامج الجودة 

لذا فؤن اتباع المعالجة التقلٌدٌة فً تخصٌص  ،مباشرة الى التكالٌف الكلٌة للمنشؤةال
س الوحدة نظرا" العتمادها على اس تكلفةمشوهة عن التكالٌف ٌإدي الى تولٌد معلومات 



 5103/  53العدد   مازن كامل، عالء جاسمد.  ..دور تحديد تكاليف الجودة على أساس األنشطة في تحسين
 

 ISSN (1681-6870)                                   9:                          مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

)البرواري  .اتخاذ قرارات غٌر صائبةمما ٌإدي الى  ،تخصٌص مرتبط بالحجم
 (459:   2011،وباشٌوة

 طة وذلك من خالل الخطوات اآلتٌة:الجودة على أساس األنش تكالٌفوٌمكن تحلٌل 
 (3118 ،)حلٌحل وعبٌد

 تكةةالٌفحدٌةةد األنشةةطة تعةةد خطةةوة رئٌسةةة فةةً تحدٌةةد إن عملٌةةة ت تحدٌددد أنشددطة الجددودة: .1
الجةةودة علةةى أسةةاس األنشةةطة ألنهةةا تشةةكل األسةةاس كمةةا أن عةةدد األنشةةطة ٌختلةةف بازدٌةةاد 

الجةودة علةى أسةاس األنشةطة المنجةزة  تكةالٌفوتعقد حجم العملٌةات فضةالً عةن أن تحدٌةد 
فة للقٌمةة والعمةل ٌفة للقٌمةة واألنشةطة غٌةر المضةٌٌساعد فً التعرف على األنشطة المضة

 .(Garrison & Noreen، 2003: 223-234)    ،على حذفها او تقلٌلها قدر االمكان

 

الجةةودة علةةى وفةةق عالقتهةةا  تكلفةةةتختلةةف بنةةود عناصةةر  عناصددر الجددودة: تحدٌددد تكلفددة .2
ومنها مةا  تكلفةباألنشطة فمنها ما هو خاص بنشاط معٌن ٌمكن تخصٌصه وربطه بهدف ال

ن نشاط لذا ٌتم اللجوء إلى توزٌعه اعتمةاداً علةى اسةتعمال موجهةات هو عام ٌخص أكثر م
 .الجودة تكلفةتسمى موجهات 

 

تشمل تحدٌد التكالٌف من مركز النشاط إلى المنتجات  األنشطة: تكلفةاختٌار موجهات  .3
 .المالئمة تكلفةمن خالل اختٌار موجهات ال

 ،Drury) ػتجبز انؼىايم االتُخ;س االونرنك َدت ػُد اختُبز يىخهبد انتكبنُف االخر ثُظ

2000:343) 

 .كهفخ َشبط َدت اٌ َتىفس تفعُس خُد نهتكبنُف فٍ كم يدًغ  .أ

 وتكىٌ انجُبَبد ثشكم ظهم َعجُب   ػهً َدت اٌ َكىٌ لبثم نهمُبض ثُعس وانحصىل .ة

 .يُبظجخ  كهفخ انمُبض

ى كمٌةة النشةاط علة تكلفةةوذلةك مةن خةالل قسةمة  موجهات األنشطة: تكلفةتحدٌد معدالت  .4
 النشاط. تكلفةموجه 

 

 تكهفةخوتمعى هرِ انًسحهخ إنً خطىتٍُ األونً تتًثم ثتحدَد  ;اندىدحنهًُزدبدركهفخرحذَذ .5

 تكهفةةخاندةىةح انًجبرةةسح نهًُتدةةبد ليةب انثبَُةةخ تتًثةةم ثتحدَةد َصةةُت لو حصةةخ كةم يُةةتح يةةٍ 

ٍ كًُةخ يىخهةبد األَشةطخ فة تكهفةخاندىةح غُس انًجبرسح وذنك يةٍ خة ل بةسة يؼةدالد 

اندىةح يةٍ خة ل خًةغ  تكهفخيىخهبد األَشطخ انتٍ اظتههكهب كم يُتح، وَتى انىصىل إنً 

 .انًجبرسح وغُس انًجبرسح نهدىةح تكهفخان

 

اندةةىةح إنةةً لزثةةغ يدةةبيُغ ز ُعةةخ وهةةٍ  تكهفةةخَةةتى تجىَةةت  -; اندددىدحركددبنُ إعددذادريرَددر .6

 .انفشم انخبزخٍ تكهفخو انفشم انداخهٍ تكبنُفو انتمُُى تكبنُفو انًُغ تكبنُف
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اندةةىةح وفةةك انًةةدخم  تكهفةةخ اِتةةٍ انًمبزَةةخ ثةةٍُ خطةةىاد تحدَةةد (2) ولوَىبةةا اندةةد

 .َشطخانتمهُدٌ ويدخم األ

 

 (  0جدول ) 

 الجودة على وفق المدخل التقلٌدي ومدخل األنشطة تكالٌف طوات تحدٌدالمقارنة بٌن خ

 يذخماألَشطخ انًذخمانزيهُذٌ د

اإلَتبج يٍ والغ  خىةح تكهفخحصس   .1

انًعتُداد األصهُخ وتجىَجهب يجبرسح ػهً 

انسلبثخ ػهً اندىةح ثعدم  تكهفخيساكص 

 تحهُم انًصبزَف

تحدَد كم األَشطخ انًستجطخ ثبندىةح 

انُشبط تكهفخويدًؼبد 

خىةح اإلَتبج  تكهفختحدَد َصُت يسكص   .2

 يساكص انخديبد اإلَتبخُخ تكهفخيٍ 

( تكهفخ)يعجت ان فختكهتحدَد لظبض تىشَغ ان

 نكم َشبط يستجط ثبندىةح

يسكص اندىةح نإلَتبج ػهً  تكهفختىشع   .3

انًساكص اإلَتبخُخ ػهً لظبض يعجت 

 اإلفبةح

 نكم َشبط يستجط ثبندىةح تكهفخاحتعبة ان

اظتخساج َصُت انىحدح انًُتدخ يٍ   .4

انسلبثخ ػهً خىةح اإلَتبج تكهفخ

 تكهفخاندىةح ثئببفخ  تكهفختحدَد يدًىع 

تدًُغ األَشطخ انًستجطخ ثبندىةح فٍ ظهعهخ 

 انمًُخ ندًُغ انىظب ف

الحٌالً، صدام محمد محمود والكسب، علً إبراهٌم حسٌن والحٌالً، أحسان علً  :المصدر
ومدى أمكانٌة خفضها فً المنشات الصناعٌة"، مجلة  حسٌن، "المحاسبة عن كلف الجودة 

 .2008ة، المجلد الرابع، العدد الثانً عشر، تكرٌت للعلوم اإلدارٌة واالقتصادٌ



وتحسٌن الجودة  تكالٌفالعالقة بٌن استعمال أساس األنشطة فً تحدٌد : ثانٌا
 المنتجات جودة 

ان االتجاه الغالب فً الشركات العالمٌة هو التركٌز على الجودة من حٌث جودة 
 تكلفة تحدٌد سلٌم فًخل األنشطة أساس وٌوفر مد .المنتجات وجودة النظم المستخدمة

 (66:  3121 ،) مقلد  :الجودة فً أربعة تبوٌبات هً

 األَشطخ انتٍ تؤةي نًُغ حدوث األخطبء. تكهفخانًُغ وتمُط  تكهفخ .1

 .نتحدَد يطبثمخ انًُتح نهًؼبَُس انفحص تكهفخانتمُُى وتمُط  تكهفخ .2

 هصثىٌتصحُا االخطبء لجم اٌ تصم ن لَشطخ تكهفخانداخهٍ وَمُط انفشم  تكهفخ .3

 .ف واػبةح انتشغُم وتغُُس االوايسيثم انتبن
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يثم  خطبء انتٍ تصم إنً انصثىٌلَشطخ األ تكهفخانفشم انخبزخٍ وتمُط  تكهفخ .4

 بندخ انشكبوي.َشبط يؼو تصحُا انخطأ   َشبط

وتقع هذه التبوٌبات االربعة لتكالٌف الجودة تحت تبوٌبٌن االول تصمٌم المنتج 
ال الجودة قد ٌصنف على انها تكالٌف  والعدٌد من تكالٌف ،اٌٌر مع المع ةوالثانً المطابق

تضٌف قٌمة لم تكن معروفة فى ظل نظام المحاسبة التقلٌدي ولعرض مثال ٌبٌن كٌف 
شركات  فً احدىساعد مدخل األنشطة المدٌرٌن التشغٌلٌن على تحسٌن الجودة ٌظهر 

% من 41وجد انه حوالً االتصاالت فبعد تحلٌل األنشطة لكل الوظائف فى الشركة 

المعدة فى ظل ولم ٌظهر هذا النشاط فى التقارٌر وقت العمالة ٌقضى فى اعادة التشغٌل 
د المحاسبة التقلٌدٌة وبعدها تم تتبع األسباب ومعالجتها حٌث وجدت الشركة نفسها تعتم

 .فقط على ربع عمال المصنع

ل تعٌٌن األنشطة لذا فان مدخل األنشطة ٌسهل تحدٌد تكالٌف الجودة من خال
 طة فضالً عن كونهوتكلفتها التً ٌمكن استخدامها فٌما بعد فً معاٌنة وتصحٌح األنش

لقرارات التشغٌلٌة وخاصة المتعلقة بالمعدات والعملٌات معلومات تساهم فً اتخاذ ا ٌقدم
فهو ٌساعد مدٌري العملٌات والمدٌرٌن المالٌٌن فً تحدٌد وتحلٌل األنشطة الصناعٌة 

 (44:  3122 ،)الركابً .تكلفةتسبب ال التً

ان نظم المحاسبة التقلٌدٌة تركز على متابعة ومراقبة التكالٌف التً تحدث بعد عملٌة 
تصمٌم المنتج وإنتاج المنتج ولكن فً بٌئة الصناعة الحدٌثة نجد أن جزءا كبٌرا من 

ألنشطة فً المنتج تتحدد فً مرحلة التصمٌم كونه ٌساعد فً تحلٌل محددات ا تكلفة
ضوء خصائص تصمٌم المنتج والعملٌات وبالتالً توفٌر معلومات ذات قٌمة لمصممً 

ٌستطٌع فصل وتحدٌد كل  فمدخل االنشطةالمنتجات عن بدائل التصمٌم المختلفة، 
العوامل التً تقع تحت سٌطرة مهندسً التصمٌم والتً تإثر فً نفس الوقت على 

 .التكالٌف الصناعٌة

هً مسؤلة مهمة اذ لتحسٌن جودة المنتجات  بة على الجودة والسعًالرقا لذلك فؤن
انت عٌوبا" متعلقة بالفشل تستطٌع األدارة أن تدرك العٌوب التً تلحق بالمنتج سواء ك

وٌمكن ألقسام مهمة داخل الشركة او المعمل مثل قسم  ،الداخلً او بالفشل الخارجً
ن ٌلعب دور مهم فً تعقب هذه العٌوب السٌطرة النوعٌة وبالتعاون مع قسم التكالٌف ا

ٌة والتصنٌعٌة والكلفوٌة االقسام المسإولة والمطلعة على كافة العملٌات المال كونها
 .واٌجاد الحلول المناسبة لمعالجتها للمنتج

 جودة دور مهم فً تحسٌن استخدام اساس االنشطة فً تحدٌد تكالٌف الجودة له ان
    (41:  3116 ،)العزاوي  خالل: من اإلنتاج

 زٌادة نسبة المخرجات الى المدخالت وبالتالً زٌادة اإلنتاج حٌث ان تحسن الجودة .1
 .ٌإدي الى زٌادة مطابقة المخرجات
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الجودة  تحسٌنل خالل رفع كفاءة العملٌات التقٌٌم والفشل وذلك من تكالٌفتقلٌل  .2
 .وبالتالً تقلٌل التكالٌف

على زٌادة االنتاج وعلى تخفٌض  ان اي تحسٌن فً مستوى جودة المنتج ٌنعكس .3
 .ةالتكالٌف الكلٌ

تكون تكالٌف تحسٌن الجودة اقل من تكالٌف النتائج المعٌبة وبالتالً تقلٌل اعادة  .4
 (27: :311 ،)العامري والسالم  .تكالٌف السكراب وتكالٌف التوقفاتالعمل و

 

 لشركة مصافً على أساس األنشطةتحدٌد تكالٌف الجودة : المبحث الثانً
 جودة المنتجات تحسٌن ا فًواثره الوسط

 

 وواقع تكالٌف الجودة فٌها مصافً الوسطنبذة مختصرة عن الشركة : اوال  

( لسنة  33) ة لعامتم تؤسٌس شركة مصافً الوسط بموجب قانون الشركات ا
( من الفصل  7( دٌنار وفق المادة) 579225798)المعدل( وبرأسمال قدره ) 8::2

المصادق علٌه من دائرة مسجل الشركات  9::2( لسنة 2الداخلً ) لنظامالثالث من ا
والمعدل بموجب برقٌة وزارة النفط  9::22/6/2( فً 255بموجب الكتاب )م س ع / 

 42/23/3121وبمقدار احتٌاطً ارتفاع اسعار فً  3113/ 8/4( فً 873المرقمة )
 (3121)تقرٌر االدارة لسنة  ( دٌنار.2272727:67ٌعادل )

تشكٌالت وزارة النفط المهمة والتً تمارس نشاط  أحدىشركة مصافً الوسط  تعدو
 الصناعة النفطٌة التحوٌلٌة إلنتاج المنتجات النهائٌة الخفٌفة والثقٌلة.

البحث كونها تساهم بشكل كبٌر فً تحسٌن االقتصاد  ألغراضوقد تم اختٌارها 
من حاجة  األكبرلسد الجزء  أنواعهاتوفٌر المنتجات النفطٌة بكافة من خالل الوطنً 

الشركة من خالل  زٌادة مستوى جودة  أهدافالسوق لهذا ٌجب البحث فً كٌفٌة تحقٌق 
 .الدارة التكلفةثة الحدٌ األسالٌب باستخدامالتكالٌف  وبؤقل هامنتجات

الجودة من خالل مصارٌف قسم البحوث والسٌطرة  تكالٌفان الشركة حددت 
المصارٌف التشغٌلٌة لقسم البحوث ب والمتمثلة ا من سجالتها النوعٌة والتً تم استخراجه

مع االخذ  (3) الجدولفً الملحق  كما وضحه. 3122 ،3121والسٌطرة النوعٌة لسنة 

قسم البحوث والسٌطرة النوعٌة فً الشركة توزع على أساس عدد  تكلفةان ن ابالحسب
 .الفحوصات المختبرٌة  للمراكز المستفٌدة
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 تكالٌف انشطة الجودة فً الشركة عٌنة البحثتحدٌد  :ثانٌا

سم توزٌع تكلفة الجودة المتمثلة فً قتقوم الشركة بؤحتساب تكالٌف الجودة من خالل 
البحوث والسٌطرة النوعٌة على اساس عدد الفحوصات المختبرٌة كما تم توضٌحها 

ف قسم تكالٌ فضالً عنغٌر ان هناك تكالٌف جودة اخرى لم ٌتم احتسابها  ،سابقا"
 ٌطرة النوعٌة سوف ٌتم احتسابها.البحوث والس

اساس  ٌصها على المنتجات باالعتماد علىوتخص لذلك تم تحدٌد تكالٌف انشطة الجودة
 رات االتٌة:االنشطة من خالل الفق

بتكالٌف انشطة هندسة الجودة وتمثل  وتتمثل :تكالٌف انشطة الوقاٌة )المنع(تحدٌد  .1
% من  91نسبة  فضالً عنبحوث والسٌطرة النوعٌة رواتب مدٌر ومهندسً قسم ال

تكالٌف فحوصات قسم الهٌئة الفنٌة والهندسٌة والتً تم تحدٌدها من قبل مهندسً 
تكالٌف نشاط تخطٌط الجودة وتكالٌف  كذلكالفحوصات الهندسٌة فً الشركة  

 انشطة تدرٌب الجودة وتكالٌف نشاط التصمٌم وتطوٌر المعلومات المتعلقة بمعدات
( الذي 4الجدول ) الملحق فً كما موضحالجودة فضال" عن انشطة الوقاٌة االخرى 

 .3122وسنة  3121شطة الوقاٌة لسنة ٌمثل تكلفة ان

خالل العملٌة وتتكون من انشطة الفحص واالختبار  :التقٌٌم انشطة تكالٌفتحدٌد   .2
اعدة المستخدمة والمواد الرئٌسٌة والمساالنتاجٌة ونشاط اختبارات القبول المختبري 

( الذي 5)الجدول  الملحق كما موضح فً ،فً العملٌة الفحص واالختبار والمعاٌرة 
 .3122 وسنة 3121ٌم للشركة عٌنة البحث لسنة ٌمثل تكالٌف انشطة التقٌ

وتتمثل فً تكالٌف نشاط اعادة العمل وتكالٌف نشاط  تكالٌف انشطة الفشل الداخلً: .3
تكالٌف نشاط  فضالً عن عادة الفحص واالختبار تحلٌل المعاب وتكالٌف نشاط ا

الذي ٌمثل تكالٌف نشاط  (6)الجدول  فً الملحق كما موضح ،لشاملة الفحوصات ا

 الفشل الداخلً . 

بسبب ان هناك خسائر كبٌرة فً االنتاج تتمثل بعدم استغالل الطاقة المتاحة بالكامل 
" عن التوقفات االضطرارٌة بسبب قلة النفط الخام الداخل فً العملٌة االنتاجٌة فضال

بسبب التقادم اضافة الى ذلك انقطاع التٌار الكهربائً والعطالت فً االجهزة المستخدمة 
استخدام النقل بواسطة الشاحنات بدل النقل باالنابٌب وهو امر مكلف بسبب الظروف 

 73نسبة و 3121سنة % فً  :7نسبة استغالل الطاقة المتاحة  لذلك فقد بلغت ،االمنٌة
 .3122% فً سنة 

لذا فؤن نسبة عدم استغالل الطاقة تمثل كلف الجودة الردٌئة وهً تكالٌف الفشل 
وعند تحدٌد انشطة تكالٌف الجودة ونسبتها الى قٌمة المبٌعات  .)الداخلً والخارجً(

نالحظ ان الزٌادة فً  (7) الملحق الجدول كما موضح فً 3122وسنة  3121لسنة 
واضح فً  انخفاضادت الى  3121مقارنة بسنة  3122ة والتقٌٌم فً سنة تكالٌف الوقاٌ

بسبب التحسٌن فً جودة المنتجات بشكل الفشل الداخلً وزٌادة المبٌعات  تكالٌف انشطة
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باالضافة الى العوامل االخرى المتعلقة بطبٌعة هذه  عام وزٌادة مطابقتها للمواصفات
 نتجات من حٌث العرض والطلب علٌها.الم

( دٌنار وقد ارتفعت فً 2597293147كانت ) 3121ٌث ان تكالٌف الوقاٌة لسنة ح
( فً حٌن انخفضت تكالٌف الفشل فً سنة :279559156لتصل الى ) 3122سنة 
( دٌنار فً سنة 7191878:42( دٌنار بعد ان كانت )714279:652لتصبح  )  3122
3121. 

 

 لمنتجاتتخصٌص وتوزٌع تكالٌف انشطة الجودة على ا: ثالثا

 : تكالٌف انشطة الجودة على المنتجات من خالل الخطوات االتٌة  تخصٌصتم 

 :اندىدحاَشطخركبنُ رحذَذيىخهبد .1

 تكلفةفً ضوء البحث المٌدانً والتقصً عن طبٌعة كل نشاط تم تحدٌد موجهات التم 
ٌمثل  ( الذي2) الجدول فً منتج من المنتجات  وكما موضح ألنشطة تكالٌف الجودة ولكل

الجودة وموجهاتها  ثم ٌتم بعد ذلك توزٌع تكالٌف أنشطة الجودة بموجب  تكالٌفأنشطة 
على  (8(  و ) 6)  الجدولٌن الملحق والثقٌلة بموجب موجهاتها ولجمٌع المنتجات الخفٌفة 

.  التوالً
 ( 2جدول ) 

 الجودة وموجهاتها تكالٌفأنشطة 

انسجت يىخهانزكهفخ األَشطخ د

انسجتوانُزُدخ انزدسئخانكًُبوَخ اندىدحهُذسخ 1

انسجتوانُزُدخ انزدسئخانكًُبوَخرصًُىورطىَراندىدح2

انسجتوانُزُدخ انزدسئخانكًُبوَخ  رخطُطاندىدح3

انسجتوانُزُدخ انزدسئخانكًُبوَخرذرَتاندىدح 4

انسجتوانُزُدخ انزدسئخانكًُبوَخ انىقبَخاالخري 5

انسجتوانُزُدخ عذدانفحىصبد انفحصواالخزجبر 6

انًفعىنُخ عذدانىحذادانسهًُخ انيجىلانًخزجرٌ 7

انسجتوانُزُدخ عذدانفحىصبد ردهُرانًىادانًخزجرَخ 8

انًفعىنُخ عذديرادانصُبَخ صُبَخاخهسحانفحص9

انًُبفعانًسزهًخ عذدانىحذادانًعبثخ أعبدحانعًم 10

انًُبفعانًسزهًخ عذدانىحذادانًعبثخ رحهُمانًعبة 11

انسجتوانُزُدخ عذدانفحىصبدانفحىصبدانشبيهخ 12

انًُبفعانًسزهًخ عذدانىحذادانًعبثخ  اعبدحانفحص 13

 (ان) من اعداد الباحث: المصدر
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اسزخراجيعذالديىخهبدركبنُ أَشطخاندىدح: .2

هات التكلفة  تم استخراج معدل موجه لكل تكلفة من تكالٌف بعد ان تم تحدٌد موج
( من  :)،( 9كما موضح فً الملحق الجدولٌن ) 3122وسنة  3121أنشطة الجودة لسنة 

 .لكل نشاط خالل قسمة تكالٌف أنشطة الجودة على اجمالً موجه التكلفة
 
:كبنُ أَشطخاندىدحعهًانًُزدبدرىزَعر .3

لجودة على المنتجات باالعتماد على أساس األنشطة بضرب تم توزٌع تكالٌف أنشطة ا
( 21معدل موجه التكلفة فً األساس المناسب لكل نشاط كما موضح فً الملحق الجدولٌن )

ة على التوالً الذٌن ٌمثالن توزٌع تكالٌف أنشطة الجود 3122وسنة  3121لسنة  ( 22) ،

 على المنتجات الخفٌفة والثقٌلة.
من  ة الجودنتج بتكالٌفه وفقا" لموجه التكلفة المالئم له وفق أنشطحٌث تم تحمٌل كل م

( ٌتضح لنا أن هناك دقة عالٌة فً عملٌة توزٌع تكلفة 22 ، 21) فً الملحقخالل الجدولٌن 

كل منتج على أنشطة الجودة وفق أساس األنشطة حٌث تم اعتماد العدٌد من موجهات 
تحقٌق العدالة فً عملٌة التوزٌع  الوصول إلى التكلفة غٌر المالٌة المناسبة وبالتالً 

اذ تم اعتماد معٌار  ،أنشطة الجودة من هذه التكالٌف للمنتجات وحصة تكلفة كل نشاط من
وهذا بالتؤكٌد ٌإدي إلى  ،السبب والنتٌجة فً تخصٌص وتوزٌع تكالٌف أنشطة الجودة 

المعلومات المقدمة إلى زٌادة فاعلٌة الدور الرقابً من خالل زٌادة درجة التفصٌل فً 
اإلدارة عن أنشطة الجودة بهدف التخلص من األنشطة غٌر الضرورٌة او تخفٌضها قدر 
اإلمكان وزٌادة التركٌز على أنشطة الجودة الضرورٌة التً تضٌف قٌمة للشركة كذلك 

بعكس النظام  ،قادمةٌساهم فً وضع الموازنة للشركة وتقدٌر المطلوب إنفاقها فً السنة ال
لمستعمل فً الشركة الذي كانت تشوبه العشوائٌة فً عملٌة توزٌع التكالٌف العتماده على ا

 وزٌع وهو عدد الفحوصات المختبرٌة.أساس واحد فً عملٌة الت
وهذا ما ٌثبت الفرضٌة االولى التً اكدت ان استعمال اساس االنشطة فً تحدٌد تكالٌف 

 .صلة مقارنة باالسلوب التقلٌديومفالجودة ٌإدي الى تقدٌم معلومات اكثر دقة 

 

ة المبٌعات تحلٌل تكالٌف انشطة الجودة لكل منتج ونسبتها الى قٌم: رابعا  
 لتحسٌن جودة المنتجات

 ان االعتماد على اساس االنشطة فً تحلٌل تكالٌف الجودة لكل منتج ونسبتها الى قٌمة
الضعف والقوة لكل   ة وتفصٌال" من اجل تشخٌص نقاطالمبٌعات ٌعطً معلومات اكثر دق

منتج فً الشركة وبالتالً توجٌه التكالٌف نحو االنشطة التً تإدي الى رفع مستوى الجودة 
وهً فً غالبٌتها تكالٌف الوقاٌة مثل انشطة التدرٌب على الجودة وهندسة الجودة وتكالٌف 

فشل انشطة التقٌٌم وتخفٌض او التخلص من االنشطة التً ال تضٌف قٌمة وهً تكالٌف ال
الداخلً متمثلة بؤعادة العمل وتحلٌل المعاب وغٌرها وهذا بدوره ٌساعد على اتخاذ قرارات 

قرارات التوقف عن إنتاج منتج  ،)قرارات التسعٌر أفضل فً الشركة ومن هذه القرارات:
قرارات إعادة تصمٌم العملٌات( وذلك من خالل  ،قرارات المزٌج البٌعً ،أو تقدٌم خدمة
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 وكما .ر ذلك من القراراتلغاء أو دمج أو إعادة تنظٌم أنشطة معٌنة، وغٌاستحداث أو إ
ان هناك تباٌن من حٌث تؤثٌر توزٌع  (25و ) (24) و (23) الجداولفً الملحق  موضح

 3122تكلفة الجودة على كل منتج  فقد كانت نتٌجة ارتفاع تكلفة الوقاٌة والتقٌٌم فً سنة 
خفاض فً تكلفة الفشل لبعض المنتجات ومنها )منتج هو ان 3121عن ما هو علٌة فً سنة 

منتج الشمع( فً حٌن ادى االرتفاع فً تكالٌف الوقاٌة  ،منتج زٌت الوقود  ،البنزٌن 
كما  3121عن ما هو علٌة فً سنة  3122والتقٌٌم الى ارتفاع تكلفة الفشل للمنتجات لسنة 

 ،منتج زٌت الغاز ،زٌت الدٌزل منتج ،جات اخرى وهً )منتج الغاز السائلهو علٌة فً منت
 .منتج االسفلت(  ،منتج الدهون ،فط االبٌضمنتج الن

بالمقارنة مع  3122وقد انعكس ذلك على قٌمة المبٌعات بالتباٌن بٌن منتج واخر لسنة 
حٌث ارتفعت قٌمة المبٌعات لجمٌع المنتجات بستثناء منتج البنزٌن الذي  ،3121مبٌعات 

ٌرجع ذلك الى عدة عوامل تحكم ذلك منها انخفاض كمٌة االنتاج انخفضت قٌمة مبٌعاته  و
بسبب التوقف االضطراري نتٌجة عطل بعض المضخات وانقطاع التٌار الكهربائً والذي 
ٌنتج عنه اعادة تكرٌر المنتج الذي وصل الى مراحلة النهائٌة وكذلك صعوبة استٌراد المواد 

 جودة المنتج. تً تساهم فً تحسٌنالكٌمٌاوٌة المحضورة وال
لذا فؤن تحدٌد تكلفة الجودة والتقرٌر عنها ال تحل اي من مشكالت الجودة فالمشكلة ٌمكن 
ان تحل فقط من خالل االجراءات التً تتخذها الشركة وٌحتاج ذلك الى فترة زمنٌة اطول 

فعند وضع وتنفٌذ البرامج الخاصة بالجودة بداٌة قد ترتفع تكلفة رقابة  ،لظهور النتائج
الجودة وال تبداء هذه التكلفة فً االنخفاض اال بعد ان تظهر نتائج التطبٌق بعد سنة او اكثر 
اضافة الى صعوبة تحدٌد تكلفة الجودة المخفٌة ومنها تكلفة الفرصة لفقدان المبٌعات نتٌجة 

 .تصمٌم للمنتج او عدم رضا الزبون سوء
قبة التكالٌف على المدى المتوسط باإلضافة الى ذلك ٌساعد تحدٌد تكلفة الجودة على مرا

والبعٌد اذ ان تكلفة الجودة بمرور الوقت ٌفترض بها االنخفاض كلما حققت الشركة 
مستوٌات عالٌة وان محاولة السٌطرة على خفض التكلفة ٌصاحبها حتما" ارتفاع فً الجودة 

أساس األنشطة  لذلك تم التركٌز على ،ومن ثم ارتفاع حجم المبٌعات وبالتالً زٌادة األرباح
دة العملٌات بهدف التوزٌع الدقٌق لتكلفة الجودة والمساهمة فً تخفٌضها بهدف تحسٌن جو

 .والمنتج على حد سواء
لذلك فؤن أستعمال اساس االنشطة فً تحدٌد تكالٌف الجودة ساهم بشكل كبٌر فً تحسٌن 

 .رضٌة الثانٌةفجودة المنتجات وهذا ما ٌثبت ال

 

 تنتاجات والتوصٌاتاالس :المبحث الثالث

 االستنتاجات :اوال"

 لٌف الجودة بصورة اكثر دقة وٌقدمان استخدام اساس االنشطة ٌساعد فً تحدٌد تكا .1
معلومات مفصلة الى االدارة تساعدها فً تحسٌن جودة منتجاتها من خالل التخلص 

ة من االنشطة التً ال تضٌف قٌمة للمنتجات او تقلٌلها قدر االمكان وزٌادة فاعلٌ
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التنافسٌة للشركة وزٌادة االنشطة التً تضٌف قٌمة للمنتجات وبالتالً تعزٌز المٌزة 
 .االرباح

 

عدم توفٌر قاعدة معلومات ترتكز على نظام واضح المعالم بشؤن انشطة الجودة  .2
وتكالٌفها بحٌث ٌمكن االستناد الٌها واتخاذها قاعدة لجمع وتحلٌل التكالٌف ذات 

 .الوسط )عٌنة البحث( مصافً الصلة بالجودة فً شركة
 

ضعف االهتمام بقٌاس تكالٌف الجودة فً قسم رقابة الجودة وكذلك عناصرها فً  .3
كل من نشاط االنتاج والتسوٌق وفً حسابات التكالٌف لكً تكون هناك قاعدة 

ً شركة مصافً صحٌحة بهدف توفٌر المعلومات حول تكالٌف جودة المنتج ف
 .الوسط )عٌنة البحث(

 

مقارنة بسنة  3122ان الشركة عٌنة البحث قد تحسنت جودة منتجاتها فً سنة  .4
بزٌادة قٌمة مبٌعاتها بسبب قٌام الشركة بزٌادة تكالٌف انشطة الوقاٌة والتقٌٌم  3121

التً ادت الى انخفاض واضح فً تكالٌف الفشل الداخلً ولكن بشكل ال ٌلبً 
دة وبٌن حصة السوق حٌث ان هذان اي ان هناك عالقة بٌن تكالٌف الجو ،الطموح 

 .من ثم على مستوى الجودة المتحققةالعامالن ٌإثران على االنتاج و
 

هناك خسائر عدم جودة عالٌة فً الشركة عٌنة البحث متمثلة بتدنً نسبة استغالل  .5
%( :7نسبة ) 3121الطاقة المتاحة حٌث وصلت نسبة الطاقة المستغلة فً سنة 

( وذلك بسبب قلة النفط الخام الداخل الى الشركة %73نسبة ) 3122وفً سنة 

والتوقفات المتكررة فً االنتاج بسبب انقطاع التٌار الكهربائً وتوقف المضخات 
ة للقٌاس والفحص والتحلٌل بسبب التقادم وعدم استخدام االجهزة الحدٌثة المتطور

 .وغٌرها
 

 التوصٌات: ثانٌا"

ة اساس االنشطة فً تحدٌد تكالٌف الجودة ٌنبغً اعتماد الشركات الصناعٌة العراقٌ .1
لمنتجاتها النه ٌوفر معلومات دقٌقة ومفصلة عن تكالٌف جودة المنتجات تساهم 
بشكل فاعل فً تحسٌن جودة المنتجات وتخفٌض تكالٌفها وزٌادة االرباح من خالل 
زٌادة تكالٌف انشطة الوقاٌة والتقٌٌم التً ادت بدورها الى تخفٌض تكالٌف انشطة 

مع االخذ بنظر االعتبار ضرورة ان تكون  ،الفشل الداخلً وبالتالً زٌادة المبٌعات 
الٌف الفائدة المحصلة من استخدام اساس االنشطة تبرر قٌام الشركات بدفع تك

 .اضافٌة الستخدام هذا االساس
 

قٌام الشركة عٌنة البحث باستغالل الطاقة المتاحة من خالل توفٌر النفط الخام  .2
للشركة ومعالجة التوقفات المتكررة فً االنتاج فضال"عن توفٌر المضخات الداخل 
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ل الفشل الداخلً والفشل الحدٌثة واالجهزة المتطورة للقٌاس والفحص والتحلٌل لتقلٌ
 الخارجً.

 

ٌنبغً اجراء عملٌات تجمٌع وقٌاس تكالٌف الجودة من خالل وجود تنسٌق مشترك  .3
النوعٌة( ة بٌن قسم رقابة الجودة )السٌطرة واضح ٌستند الى قاعدة معلومات صحٌح

 وقسم حسابات التكالٌف.
 

على الشركة عٌنة البحث تالفً الجوانب السلبٌة فً اداء الخط االنتاجً وتنمٌة  .4
 .ا فً دورات لتطوٌر جودة منتجاتهاالجوانب االٌجابٌة فضالً عن ادخال منتسبٌه

 

ٌتطلب تحدٌد لبنود العناصر االهتمام بالكلف الناشئة عن الفشل الخارجً مما  .5
 .مة علٌها لمعالجتها والتخلص منهاالمكونة لهذه الكلف وفرض الرقابة الالز

 

تطوٌر االجهزة والمعدات المستخدمة فً عملٌات الفحص واالختبار والتً تشكل  .6
اء الدراسات الالزمة بشان احدى انواع كلف التقٌٌم فً الشركة عٌنة البحث واجر

 ذلك.
 

 

 

 المصادر

 العربٌةالمصادر   :أوال  

لحسن عبدهللا " ادارة الجودة مدخل للتمٌز  ،باشٌوة  ،نزار عبد المجٌد  ،البرواري  .1
الطبعة االولى  لسنة  –شر والرٌادة مفاهٌم واسس وتطبٌقات " الوراق للطباعة والن

3122. 

محمد عبد الوهاب " ادارة الجودة " دار الٌازوري العلمٌة للنشر  ،العزاوي  .2
 .3116عمان العلمٌة للنشر والطباعة ، عمان ، األردن ،   –لتوزٌع االردن وا

نضال محمد رضا " دور محاسبة التكالٌف فً ابالغ االدارة  بتكالٌف  ،الخلف  - .3
العدد الرابع عشر  ،المجلد السادس  ،الجودة  "مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة 

 .3122بغداد، 
/ االداره على اساس االنشطة وتداعٌاتها  ةالتكلف“محمد محسن عوض  ،مقلد  -  .4

 .3121، محاسبة ، بغداد  –وراه على ادارة العملٌات التشغٌلٌة " اطروحة دكت

علً خلف سلمان " دور ادارة الجودة الشاملة والتحسٌن المستمر فً  ،الركابً  .5
 ،اطروحة دكتوراه كلٌة االدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد  ،تخفٌض تكلفة الفشل 

3122. 
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انتصار حمد  " اثر تحلٌل كلف النوعٌة على اساس  ،جلٌلة عٌدان وعبٌد  ،)حلٌحل  .6
المجلد   ،االنشطة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة "   مجلة العلوم االقتصادٌة واالدارٌة 

 .(3118بغداد  ، 58العدد  ، 24

علً الحٌالً، صدام محمد محمود والكسب، علً إبراهٌم حسٌن والحٌالً، أحسان  .7
حسٌن، "المحاسبة عن كلف الجودة ومدى أمكانٌة خفضها فً المنشات الصناعٌة"، 
مجلة تكرٌت للعلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة، المجلد الرابع، العدد الثانً عشر، 

2008. 

مناضل عبد الجبار " اطار مقترح الستخدام نظام  ،السالم  ،سعود جاٌد  ،العامري  .8
جودة المنتجات وتخفٌض تكالٌفها " مجلة العلوم  المعلومات المحاسبً فً تحسٌن

 .:311االقتصادٌة بجامعة الحدٌد االدارٌة و

رسالة  ،تحدٌد كلف النوعٌة على اساس االنشطة  ،لٌث محمود وهٌب  ،البٌاتً  .9
 .3115،جامعة بغداد  ،كلٌة االدارة واالقتصاد  ،ماجستٌر 

لنوعٌة ة ...تقٌٌم كفاءة الرقابة ا" نظام كلف النوعٌ ،منال جبار سرور  ،السامرائً  .10
كلٌة االدارة  ،اطروحة دكتوراه فً المحاسبة  ،واثرها فً تخفٌض التكالٌف

 .9::2 ،واالقتصاد جامعة بغداد 

 

 األجنبٌةالمصادر  :ثانٌا  

1. Garrison، Ray، H. & Noreen، Eric، W.، "Managerial 

Accounting"، 11th ed.، McGraw-Hill، Singapore، U.S.A، 2008. 

2. Blocher ، Stout ، Coking “Cost Management” printed in the 

United States of America Singapore ،U.S.A، 2010. 

3.  Blocker ، E ، Chen ، H & Hin ، T " Cost Management: 

A.strategic Emphasis  " ، Ist.ed ، Mc Graw – Hill co ، U.S.A ، 

1999. 

4. Drury، Colin،" Management & Cost Acounting"، 5
th

 ed.، 

International Thomson Business press،U.S.A، 2000. 
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 المالحق

 (5جدول رقم )

دد الفحوصات المختبرٌة توزٌع تكالٌف قسم البحوث والسٌطرة النوعٌة على أساس ع

 2011,     2010للسنوات  لكل منتج 









 انجُبٌ

2010عبو
 2011عبو



عذد

 انفحىصبد

ركهفخاندىدح

 انًجهغ)دَُبر(

انُسجخ

انًئىَخانً

اخًبنٍ

ركهفخ

 اندىدح

عذد

 انفحىصبد

ركهفخاندىدح

 انًجهغ)دَُبر(

انُسجخ

انًئىَخانً

اخًبنٍ

ركهفخ

 اندىدح

 انجُسٍَ
150130

 
2151124275 40% 201174 2422917527 40% 

 انغبزانسبئم
60051

 
860436331 16% 80468 969147741 16% 

 َفطاثُض
25143

 
360260544 6.7% 33692 405782742 6.7% 

 زَذانغبز
24901

 
356793071 6.6% 33367 401868478 6.6% 

 زَذانذَسل
25022

 
358526808 6.7% 33529 403819588 6.6% 

 زَذوقىد
15012

 
215099527 4% 20116 242274891 4.1% 

 انخفُفخاخًبنٍ
300259

 
4302240556 80% 402346 4845810967 80% 

 انذهىٌ
28382

 
406670232 7.5% 38031 458041181 7.5% 

 انشًع
13445

 
192646921 3.5% 18015 216970678 3.5% 

 انشحىو
16318

 
233812414 4.3% 21866 263351699 4.3% 

 االسفهذ
16545

 
237064964 4.7% 22170 267016177 4.7% 

 انثيُهخاخًبنٍ
74690

 
1070194531 20% 100082 1205379735 20% 

اخًبنٍانخفُفخ

 وانثيُهخ

374949

 
5372435087 100% 502428 6051190702 100% 

 المصدر )سجالت الشركة(
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 (5جدول رقم )

 ( 5100,  5101تكالٌف انشطة الوقاٌة  للسنوات  )

 انجُبٌ

 3122ػبو  3121ػبو 

 انًجهغ )ةَُبز(
 انُعجخ

 انًئىَخ
 غ )ةَُبز(انًجه

 انُعجخ

 انًئىَخ

 %73 1042344140 %77 984840790 تكهفخ َشبط هُدظخ اندىةح

 َشبط تصًُى وتطىَس انًؼهىيبد

 انًتؼهمخ ثًؼداد اندىةح
341530316 34% 416676152 36% 

تكهفخ َشبط تخطُط اندىةح الٌ 

 وظُفخ خبزج َطبق اندىةح
10915050 1.6% 8207650 1.6% 

 %23 203308000 %21 141941824 اندىةح تكهفخ َشبط  تدزَت

 %1.6 13944517 %1.6 6954056 تكهفخ اَشطخ انىلبَخ االخسي

 %211 1684480459 %211 1486182036 انًدًىع

 المصدر )اعداد الباحثان باالعتماد على سجالت الشركة (

 

 (8جدول رقم )

 2011,    2010تكالٌف انشطة  التقٌٌم لشركة مصافً الوسط  للسنوات   

 انجُبٌ

 3122ػبو  3121ػبو 

 انًجهغ )ةَُبز(
 انُعجخ

 انًئىَخ
 انًجهغ  )ةَُبز(

 انُعجخ

 انًئىَخ

 زواتت واخىز يىظفٍ

 انفحص واالختجبز
3113122171 95% 3294892624 94% 

 تكهفخ  َشبط اختجبزاد

 انمجىل انًختجسٌ )تدلُك اندىةح(
268621754 8% 302559535 8% 

 وانًعبػدح ًىاة انس ُعُختكهفخ اَشطخ  ان

 انًعتخديخ فٍ ػًهُخ انفحص واالختجبز
39371854 3% 78837715 4% 

 اَشطخ  صُبَخ وتمُُى اخهصح انفحصتكهفخ 

 واالختجبز وانًؼبَسح
265095206 8% 293609708 8% 

 %211 3969899582 %211 3686210985 انًدًىع

ركخ(انًصذر)اعذادانجبحثبٌثبالعزًبدعهًسدالدانش
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 ( 3جدول رقم ) 

 2011,   2010 تكالٌف انشطة الفشل الداخلً لشركة مصافً الوسط  للسنوات  

 انجُبٌ

 3122ػبو  3121ػبو 

 انًجهغ )ةَُبز(
 انُعجخ

 انًئىَخ
 انًجهغ )ةَُبز(

 انُعجخ

 انًئىَخ

 %8: 5858374785 %8: 5923700037 تكهفخ اَشطخ  لػبةح انؼًم

 %3 121023814 %3 96703832 ًؼبةتكهفخ اَشطخ  تحهُم ان

 %1.6 23692103 %1.6 28308184 تكهفخ اَشطخ انفحىصبد انشبيهخ

 %1.6 28598839 %1.6 32055878 تكهفخ اَشطخ اػبةح انفحص واالختجبز

 %211 6031689541 %211 6080767931 انًدًىع

 المصدر )اعداد الباحثان باالعتماد على سجالت الشركة (    



 (8قم )جدول ر

 2011,   2010تكالٌف انشطة الجودة فً الشركة عٌنة البحث  للسنوات  

 انجُبَبد

 

2010 2011 

 انًجهغ

انُسجخانً

قًُخ

 انًجُعبد

انُسجخ

انً

ركهفخ

 اندىدح

 انًجهغ

انُسجخانً

قًُخ

 انًجُعبد

انُسجخ

انً

ركهفخ

 اندىدح

تكهفخ هُدظخ 

 اندىةح
984840790 1.383% 9.56% 1042344140 1.37:% 9.:2% 

تصًُى 

يؼداد 

 اندىةح

341530316 1.1:5% 4.14% 416676152 1.218% 4.67% 

تخطُط 

 اندىةح
10915050 1.114% 1.1:% 8207650 1.113% 1.18% 

تكهفخ تدزَت 

 اندىةح
141941824 1.14:% 2.37% 203308000 1.163% 2.84% 

تكهفخ انىلبَخ 

 االخسي
6954056 1.113% 1.72% 13944517 1.114% 1.22% 

يدًىع 

 تكهفخ انىلبَخ
1486182036 1.522 % 24.4% 1684480459 1.546 % 25.5% 
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 (8جدول رقم )تتمة 

زواتت 

يىظفٍ 

 انفحص

3113122171 1.97% 38.7% 3294892624 1.961% 39.2% 

تكهفخ تدلُك 

 اندىةح
268621754 1.185% 3.49% 302559535 1.189% 3.69% 

تكهفخ يىاة 

 انفحص
39371854 1.121% 1.45% 78837715 1.131% 1.78% 

تكهفخ صُبَخ 

اخهصح 

 انفحص

265095206 1.184% 3.46% 293609708 1.186% 3.62% 

يدًىع 

 تكهفخ انتمُُى
3686210985 2.132 % 43.8% 3969899582 2.136 % 45% 

تكهفخ لػبةح 

 انؼًم
5923700037 2.75% 63.7% 5858374785 2.62% 61.2% 

تحهُم تكهفخ 

 انًؼبة
96703832 1.137% 9.6:% 121023814 1.142% 2.14% 

تكهفخ 

انفحىصبد 

 انشبيهخ

28308184 1.118% 1.36% 23692103 1.117% 1.31% 

تكهفخ اػبةح 

 انفحص
32055878 1.119% 1.39% 28598839 1.118% 1.35% 

يدًىع 

 تكهفخ انفشم

 

6080767931 2.796 % 65% 6031689541 2.668 % 62.7% 

يدًىع 

 تكهفخ اندىةح
11253160952 4.22: % 211% 11686069582 4.128% 211% 

لًُخ 

 انًجُؼبد
471875441111   498331531111   

 المصدر )من اعداد الباحثان(
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 (:رقم ) جدول

 5101حصة كل منتج من موجهات تكالٌف انشطة الجودة لسنة 

 انجُسٍَ يىخهانزكهفخ ركهفخانُشبط اسىانُشبط
 انغبز

 انسبئم

 َفط

 اثُض

 زَذ

 انغبز

 زَذ

 انذَسل

 زَذ

 انىقىد
 االخًبنٍ االسفهذ انشحىو انشًع انذهىٌ

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 984840790 هُذسخاندىدح

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 341530316 رصًُىورطىَر

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 10915050 رخطُطاندىدح

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 141941824 رذرَتاندىدح

 %100 %4 %8%5.5 %48.5 %2%5%5%7%5 %10انزدسئخانكًُبوَخ 6954056 انىقبَخ

 374949 16545 16318 13445 28382 15012 25022 24901 25143 60051 150130 عذدانفحىصبد 3113122171 جبرواالخز انفحص

 268621754 انيجىلانًخزجرٌ
 عذدانىحذاد

 انسهًُخ
948314 51185 4902701031493 68220 3540086 26085 127 380 57330 6213490 

 ردهُرانًىاد

 انًخزجرَخ
 374949 16545 16318 13445 28382 15012 25022 24901 25143 60051 150130 صبدعذدانفحى 39371854

 صُبَخاخهسح

 انفحص
 9262 409 403 332 701 371 615618 622 1483 3708 عذديرادانصُبَخ 265095206

 114125 1053 7 2 479 65022 1253 18946 9005 940 17418 عذدانىحذادانًعبثخ 1045850419 أعبدحانعًم

 114125 1053 7 2 479 65022 1253 940900518946 17418 عذدانىحذادانًعبثخ 96703832 رحهُمانًعبة

 انفحىصبد

 انشبيهخ
 374949 16545 16318 13445 28382 15012 25022 24901 25143 60051 150130 عذدانفحىصبد 28308184

 114125 1053 7 2 479 65022 1253 18946 9005 940 17418 عذدانىحذادانًعبثخ 32055878 اعبدحانفحص

 المصدر) من اعداد الباحثان(
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  (;رقم ) جدول

 5100حصة كل منتج من موجهات كلف انشطة الجودة لسنة 

 انجُسٍَ يىخهانزكهفخ ركهفخانُشبط اسىانُشبط
انغبز

 انسبئم

َفط

 اثُض

 زَذ

 انغبز

 زَذ

 انذَسل

 زَذ

 انىقىد
 االخًبنٍ االسفهذ انشحىو انشًع انذهىٌ

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 1042344140 هُذسخاندىدح

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 416676152 رصًُىورطىَر

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 8207650 رخطُطاندىدح

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2 %5 %5 %7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 203308000 رذرَتاندىدح

 %100 %4 %8 %5.5 %48.5 %2%5 %5%7 %5 %10 انزدسئخانكًُبوَخ 13944517 انىقبَخ

 502428 22170 21866 18015 38031 20116 3336733529 33692 80468 201174 عذدانفحىصبد 3294892624 انفحصواالخزجبر

 302559535 انيجىلانًخزجرٌ
 عذدانىحذاد

 انسهًُخ
850641 50770 567541 1129928 85274 3179441 32507 530337 116646 6013615 

 ردهُرانًىاد

 انًخزجرَخ
 502428 22170 21866 18015 38031 20116 33529 33367 33692 80468 201174 عذدانفحىصبد 78837715

 ُبَخاخهسحص

 انفحص
293609708 

 عذديراد

 انصُبَخ
4969 1987 833824 828 497 939 445 542 547 12411 

 5858374785 أعبدحانعًم
 عذدانىحذاد

 انًعبثخ
8592 513 5733 11413 861 32115 328 5 4 1178 60742 

 121023814 رحهُمانًعبة
 عذدانىحذاد

 انًعبثخ
8592 513 5733 11413 86132115 328 54 1178 60742 

 انفحىصبد

 انشبيهخ
 502428 22170 21866 18015 38031 20116 33529 33367 33692 80468 201174 عذدانفحىصبد 23692103

 28598839 اعبدحانفحص
 عذدانىحذاد

 انًعبثخ
8592 513 5733 11413 861 32115 328 5 4 1178 60742 

 المصدر) من اعداد الباحثان(
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 (01) رقم جدول

 5101معدالت موجهات التكلفة ألنشطة تكلفة الجودة فً الشركة لسنة 

 ركهفخانُشبط (2) يىخهانزكهفخ (1)  األَشطخ

 (3) )دَُبر(

اخًبنٍيىخه

 (4انزكهفخ)

 يعذليىخه

)دَُبر( انزكهفخ

(3/4=5) 

 9848408 100 984840790 انتدص خ انكًُبوَخ هُدظخ اندىةح

 3415303 100 341530316 ص خ انكًُبوَخانتد تصًُى وتطىَس

 109150 100 10915050 انتدص خ انكًُبوَخ تخطُط اندىةح

 1419418.2 100 141941824 انتدص خ انكًُبوَخ تدزَت اندىةح

 69541 100 6954056 انتدص خ انكًُبوَخ انىلبَخ االخسي

 8303 374949 3113122171 ػدة انفحىصبد انفحص واالختجبز

 43.2 6213490 268621754 ػدة انىحداد انعهًُخ انًختجسٌ انمجىل

 105 374949 39371854 ػدة انفحىصبد تدهُس انًىاة انًختجسَخ

 28621.8 9262 265095206 ػدة يساد انصُبَخ صُبَخ اخهصح انفحص

 51905.3 114125 5923700037 ػدة انىحداد انًؼبثخ لػبةح انؼًم

 847 114125 96703832 ًؼبثخػدة انىحداد ان تحهُم انًؼبة

 75.5 374949 28308184 ػدة انفحىصبد انفحىصبد انشبيهخ

 281 114125 32055878 ػدة انىحداد انًؼبثخ اػبةح انفحص

 المصدر) من اعداد الباحثان (
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 (00)جدول رقم 

 5100ت موجهات التكلفة ألنشطة تكالٌف الجودة فً الشركة لسنة معدال

 المصدر) من اعداد الباحثان (

األَشطخ

(1) 

يىخهانزكهفخ

(2) 

ركهفخانُشبط)د(

(3)

اخًبنٍيىخه

 (4انزكهفخ)

يعذليىخهانزكهفخ)د(

(3/4=5) 

 10423441.4 100 1042344140 انتدص خ انكًُبوَخ هُدظخ اندىةح

 4166761.5 100 416676152 انتدص خ انكًُبوَخ تصًُى وتطىَس

 82076.5 100 8207650 انتدص خ انكًُبوَخ تخطُط اندىةح

 2033080 100 203308000 انتدص خ انكًُبوَخ تدزَت اندىةح

 139445.2 100 13944517 انتدص خ انكًُبوَخ بَخ االخسيانىل

 6557.9 502428 3294892624 ػدة انفحىصبد انفحص واالختجبز

 50.3 6013615 302559535 انعهًُخ ػدة انىحداد انمجىل انًختجسٌ

 156.9 502428 78837715 ػدة انفحىصبد انًختجسَخ تدهُس انًىاة

 23657.2 12411 293609708 ُبَخانص ػدة يساد انفحص صُبَخ اخهصح

 96446.8 60742 5858374785 انًؼبثخ ػدة انىحداد لػبةح انؼًم

 1992.4 60742 121023814 انًؼبثخ ػدة انىحداد تحهُم انًؼبة

 47.1 502428 23692103 ػدة انفحىصبد انفحىصبد انشبيهخ

 470.8 60742 28598839 انًؼبثخ ػدة انىحداد اػبةح انفحص
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 (05رقم )جدول 

 )المبلغ / دٌنار( 5101توزٌع تكالٌف أنشطة الجودة على المنتجات الخفٌفة والثقٌلة لسنة 

األَشطخ

 
 ركهفخانُشبط

يعذليىخه

انزكهفخ
 االسفهذ انشحىو انشًع انذهىٌ زَذانىقىد زَذانذَسل ذانغبززََفطاثُض انغبزانسبئم انجُسٍَ

 39393622 78787264 54166244 477647788 19696816 49242040 6893885649242040 49242040 98484080 9848408 984840790 اندىدح هُذسخ

 13661228 27322424 18784166 165642196 6830606 17076515 17076515 23907121 17076515 34153030 3415303 341530316 ورطىَر رصًُى

 436650 873200 600325 5293775 218300 545750 764050545750 545750 1091501091500 10915050 اندىدح رخطُط

 5677677 11355346 688417837806800 2838836 7097091 7097091 9935927 7097091 14194182 1419418.2 141941824 اندىدح رذرَت

 278120 556328 382476 3372738 486787347705347705139082 695410347705 69541 6954056 االخري انىقبَخ

 انفحص

 واالخزجبر
3113122171 8303 1246529390 498603453 208762329 206753003 207757666 124644636 235655746 111633835 135488354 137293759 

 انيجىل

 خزجرٌانً
268621754 43.2 40967165 2211192 21179664 44560498 2947104 152931715 1126872 5486 16416 2675642 

 انًىاد ردهُر

 انًخزجرَخ
39371854 10515763650 6305355 2640015261460526273101576260 2980110 1411725 1713390 1739434 

 اخهسح صُبَخ

 انفحص
265095206 28621.8106129634 42446129 17802760 1760240717688272 10618688 20063882 9502437 11534585 11706412 

 54663954 363337 103811 24862639 3374986417 65037341 983397814 467407227 48790982 904086515 51905.3 5923700037 انعًم أعبدح

 931848 5929 1694 405713 55073634 1061291 16047262 7627235 796180 84714753046 96703832 انًعبة رحهُم

انفحىصبد

 انشبيهخ
28308184 75.5 11334815 4533850 1898297 1880025 1889161 1133406 2142841 1015098 1232009 1248682 

 282646 5621967 134599 2530405532382635209318271182 264140 4894458 32055878281 انفحص اعبدح

 11253160952  2493076875 678260382 833880673 1352488541 373669339 3768959578 1008170682 205414659 269250549 269989674 

 المصدر) من اعداد الباحثان (
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 (05رقم )جدول 

 )المبلغ / دٌنار( 5100توزٌع تكالٌف االنشطة على المنتجات مبلغ لسنة  

األَشطخ

 
 االسفهذ انشحىو انشًع انذهىٌ انىقىد زَذ انذَسل زَذ انغبز زَذ اثُض َفط انسبئم انغبز انجُسٍَانزكهفخ يعذليىخه انُشبط ركهفخ

 هُذسخ

 اندىدح
1042344140 10423441.4 104234414 52117207 72964090 52117207 52117207 20846883 505536908 57328927 83387531 41693766 

 رصًُى

 ورطىَر
416676152 4166761.5 41667615 20833808 29167330 20833808 20833808 8333523 202087932 22917188 33334092 16667048 

 رخطُط

 اندىدح
8207650 82076.5 820765410383 574535 410383 410383 164153 3980710 451420 656612 328306 

 رذرَت

 اندىدح
203308000 2033080 20330800 10165400 14231560 10165400 10165400 4066160 98604380 11181940 16264640 8132320 

 انىقبَخ

 االخري
13944517 139445.2 1394452 697226 976116 697226697226 278890 6763093 766948 1115560 557780 

انفحص

 واالخزجبر
3294892624 6557.9 1319278974 527701097 220948767 218817449219879829 131918716 249403495 118140568 143395041 145408688 

انيجىل

 انًخزجرٌ
302559535 50.3 42787242 2553731 28547312 56835378 4289282 159925882 1635102 26659 16951 5941996 

 ردهُر

انًىاد

 انًخزجرَخ

78837715 156.931564200 12625429 5286275 5235283 5260700 3156200 5967064 2826554 3430775 3485235 

 صُبَخ

 اخهسح

 انفحص

293609708 23657.2 117552627 47006856 19706448 1949353319588162 11757628 22214111 10527454 12822202 12940687 

 أعبدح

 انعًم
5858374785 96446.8 828670906 49477208 552929505 1100747328 83040695 3097388982 31634550 482234 385787 113617590 

 رحهُم

 انًعبة
121023814 1992.4 17118700 1022101 11422429 22739261 1715456 63985926 653507 99627970 2348502 

 انفحىصبد

 انشبيهخ
23692103 47.1 9475295 3790043 1586893 1571586 1579216 947463 1791260 848506 1029889 1071952 

 اعبدح

 انفحص
28598839 470.8 4045114 241520 26990965373240405359 15119742 154422 23541883 556109 

 352749979 295848933 225510714 1130426534 3517890148 419982723 1515037082 961040356 728642009 2538941104  11686069582 انًدًىع

 المصدر) من اعداد الباحثان(
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 (08رقم )ول جد

مقارنة نسبة تكالٌف الجودة الى قٌمة المبٌعات للشركة للمنتجات الخفٌفة البنزٌن 

 5100,  5101والغاز السائل وزٌت الوقود  لسنتً  

 المصدر )من اعداد الباحثان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحانجُسٍَ

2010 2011 

 انًئىَخانُسجخ)دَُبر(انًجهغ انًئىَخانُسجخ)دَُبر(انًجهغ

 %0.121 104234414 %0.100 98484080 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.048 41667615 %0.035 34153030 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %8207650.001 %10915000.001 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.024 20330800 %0.014 14194182 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %13944520.002 %6954100.001 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %0.196 168448046 %0.152 148618202 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %1.535 1319278974 %12465293901.271 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %0.050 42787242 %0.042 40967165 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %315642000.037 %157636500.016 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %0.137 117552627 %0.108 106129634 فخَشبطصُبَخأخهسحانفحصركه

 %1.759 1511183043 %1.437 1409389839 يدًىعركهفخأَشطخانزيُُى

 %0.964 828670906 %0.922 904086515 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.020 17118700 %0.015 14753046 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.011 9475295 %0.012 11334815 ىصبدانشبيهخركهفخَشبطانفح

 %40451140.005 %48944580.005 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %1.000 859310015 %0.954 935068834 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %2.955 2538941104 %2.543 2493076875 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

  85923300000 98055500000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 (08رقم )جدول تتمة 

 







 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحانغبزانسبئم

20102011

انًجهغ

)دَُبر(

انُسجخ

انًئىَخ

انًجهغ

)دَُبر(

انُسجخ

انًئىَخ

 %1.452 52117207 %1.444 49242040 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.580 20833808 %0.501 17076515 اندىدحركهفخَشبطرصًُىيعذاد

 %4103830.011 %5457500.016 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.283 10165400 %0.208 7097091 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %6972260.019 %3477050.010 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %2.346 84224024 %743091012.179 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %14.70 527701097 %14.623 498603453 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %25537310.071 %0.065 2211192 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %0.352 12625429 %63053550.185 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %1.309 47006856 %424461291.245 ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %16.43 589887113 %16.118 549566129 هفخأَشطخانزيُُىيدًىعرك

 %1.378 49477208 %1.431 48790982 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.028 1022101 %7961800.023 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.106 3790043 %0.133 4533850 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %2415200.007 %2641400.008 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %1.519 54530872 %543851521.595 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %20.29 728642009 %19.893 678260382 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

 3589810000 3409620000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 (08رقم )جدول تتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحزَذانىقىد

20102011

انًجهغ

)دَُبر(

انُسجخ

انًئىَخ

انًجهغ

)دَُبر(

انُسجخ

انًئىَخ

 %208468830.012 %0.012 19696816 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.004 8333523 %0.004 6830606 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %0.000 164153 %2183000.000 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.002 4066160 %0.001 2838836 دىدحركهفخَشبطرذرَتان

 %0.000 278890 %1390820.000 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %336896090.019 %0.0194 29723640 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %0.077 131918716 %0.081 124644636 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %0.094 159925882 %0.100 152931715 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %0.001 3156200 %15762600.001 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %117576280.006 %0.0069 10618688 ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %0.181 306758426 %0.189 289771299 يدًىعركهفخأَشطخانزيُُى

 %1.82 3097388982 %2.20 3374986417 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.037 63985926 %0.036 55073634 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.000 947463 %11334060.000 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %151197420.008 %0.011 18271182 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %1.876 3177442113 %2.256 3449464639 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %2.07 3517890148 %2.465 3768959578 اندىدحاخًبنٍركهفخأَشطخ

  169297175000  152846100000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 (15جدول )

مقارنة نسبة تكالٌف الجودة الى قٌمة المبٌعات للشركة للمنتجات الخفٌفة لمنتجات 

 5100, 5101زٌت الدٌزل وزٌت الغاز والنفط االبٌض لسنتً 

 المصدر )من اعداد الباحثان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

زَذانذَسليُزح

2010 2011 

 انًئىَخانُسجخ)دَُبر(انًجهغ انًئىَخانُسجخ)دَُبر(انًجهغ

 %1.142 52117207 %1.372 49242040 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.456 20833808 %0.476 17076515 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %4103830.009 %0.015 545750 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.223 10165400 %0.198 7097091 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %6972260.015 %3477050.010 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %842240241.845 %2.070 74309101 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %4.816 219879829 %5.788 207757666 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %0.094 4289282 %0.082 2947104 اندىدحركهفخَشبطرذقُق

 %0.115 5260700 %26273100.073 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %195881620.429 %0.493 17688272ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %5.455 249017973 %6.436 231020352 يدًىعركهفخأَشطخانزيُُى

 %1.819 83040695 %1.812 65037341 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.038 1715456 %0.030 1061291 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.035 1579216 %0.053 1889161 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %4053590.009 %3520930.010 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %867407261.900 %1.904 68339886 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %9.200 419982723 %10.410 373669339 هفخأَشطخاندىدحاخًبنٍرك

  4565155000  3589478000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 (15جدول )تتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحزَذانغبز

20102011

انُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغانُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغ

 %0.183 52117207 %0.173 49242040 أَشطخهُذسخاندىدحركهفخ

 %0.073 20833808 %0.060 17076515 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %0.001 410383 %0.002 545750 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.036 10165400 %0.025 7097091 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %0.002 697226 %0.001 347705 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %0.295 84224024 %743091010.262 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %0.767 218817449 %0.728 206753003 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %0.199 56835378 %0.157 44560498 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %0.018 5235283 %0.009 2614605 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %0.068 19493533 %176024070.062ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %1.053 300381643 %0.956 271530513 يدًىعركهفخأَشطخانزيُُى

 %3.858 1100747328 %3.462 983397814 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.080 22739261 %0.056 16047262 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.006 1571586 %0.007 1880025 بطانفحىصبدانشبيهخركهفخَش

 %0.019 5373240 %53238260.019 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %3.962 1130431415 %3.544 1006648927 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %5.310 1515037082 %4.761 1352488541 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

  28533525000 28408050000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 انجُبَبد

يُزحانُفطاالثُض

20102011

انُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغانُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغ

 %0.133 72964090 %0.127 68938856 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.053 29167330 %0.044 23907121 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %0.001 574535 %7640500.001 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.026 14231560 %0.018 9935927 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %0.002 976116 %4867870.001 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %0.215 117913631 %0.191 104032741 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %0.402 220948767 %0.384 208762329 ٍَشبطانفحصروارتيىظف

 %0.052 28547312 %0.039 21179664 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %0.010 5286275 %0.005 2640015 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %0.036 19706448 %0.033 17802760ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %0.499 274488802 %0.461 250384768 يدًىعركهفخأَشطخانزيُُى

 %1.006 552929505 %0.860 467407227 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.021 11422429 %0.014 7627235 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.003 1586893 %0.003 1898297 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %0.005 2699096 %0.005 2530405 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %1.035 568637923 %0.882 479463164 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %1.749 961040356 %1.535 833880673 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

  54955050000  54336046000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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ت الثقٌلة الدهون مقارنة نسبة تكالٌف الجودة الى قٌمة المبٌعات للشركة للمنتجا

 5100,  5101والشمع واالسفلت  لسنتً  

 )المصدر )من اعداد الباحثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحانذهىٌ

2010 2011 

 انًئىَخانُسجخ)دَُبر(انًجهغ انًئىَخانُسجخ)دَُبر(انًجهغ

 %2.256 505536908 %4.176 477647788 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.902 202087932 %1.448 165642196 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %39807100.018 %0.046 5293775 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.440 98604380 %0.602 68841783 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %67630930.030 %33727380.029 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %3.646 816973023 %6.301 720798280 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %1.113 249403495 %2.060 235655746 رتيىظفٍَشبطانفحصروا

 %0.007 1635102 %0.010 1126872 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %0.027 5967064 %0.026 2980110 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %0.099 22214111 %200638820.175 ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %1.246 279219772 %2.271 259826610 ُُىيدًىعركهفخأَشطخانزي

 %0.141 31634550 %0.217 24862639 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %6535070.003 %4057130.004 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.008 1791260 %0.019 2142841 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %1544220.001 %1345990.001 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %0.153 34233739 %275457920.241 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %5.044 1130426534 %8.814 1008170682 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

  22409888000  11438592100 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 (08جدول )تتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحانشًع

20102011

انُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغانُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغ

 %61.2 57328927 %52.9 37374170 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %24.4 22917188 %21.1 14940292 ركهفخَشبطرصًُىيعذاداندىدح

 %0.48 451420 %2942930.41 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %11.9 11181940 %10.3 7289788 ىدحركهفخَشبطرذرَتاند

 %0.81 766948 %4999930.70 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %98.9 92646423 %6039853685.6 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %126.1 118140568 %167.4 118141287 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %0.02 26659 %15.37 10848540 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %3.01 2826554 %4.007 2826796 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %11.2 10527454 %1052763614.92 ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %140.4 131521235 %201.7 142344259 يدًىعركهفخأَشطخانزيُُى

 %0.515 482234 %297.7 210057206 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %99620.011 %6.151 4339416 انًعبةركهفخَشبطرحهُم

 %0.906 848506 %8495011.204 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %23540.003 %10254371.454 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %1.435 1343056 %306.5 216271560 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %240.8 225510714 %593.9 419014355 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

 93625000 70543900 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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 (08جدول )تتمة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجُبَبد

يُزحاالسفهذ

20102011

انُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغانُسجخانًئىَخ)دَُبر(انًجهغ

 %0.236 41693766 %0.464 39393622 ركهفخأَشطخهُذسخاندىدح

 %0.094 16667048 %0.161 13661228 داندىدحركهفخَشبطرصًُىيعذا

 %0.002 328306 %4366500.005 ركهفخَشبطرخطُطاندىدح

 %0.046 8132320 %0.067 5677677 ركهفخَشبطرذرَتاندىدح

 %0.003 557780 %2781200.003 ركهفخَشبطانىقبَخاألخري

 %0.381 67379220 %594472970.700 يدًىعركهفخأَشطخانىقبَخ

 %0.823 145408688 %1.616 137293759 روارتيىظفٍَشبطانفحص

 %0.034 5941996 %0.032 2675642 ركهفخَشبطرذقُقاندىدح

 %0.020 3485235 %17394340.020 ركهفخأَشطخشراءيىادانفحص

 %0.073 12940687 %117064120.138 ركهفخَشبطصُبَخأخهسحانفحص

 %0.949 167776606 %1.806 153415247 فخأَشطخانزيُُىيدًىعركه

 %0.643 113617590 %0.644 54663954 ركهفخَشبطأعبدحانعًم

 %0.013 2348502 %9318480.011 ركهفخَشبطرحهُمانًعبة

 %0.006 1071952 %0.015 1248682 ركهفخَشبطانفحىصبدانشبيهخ

 %0.003 556109 %2826460.003 ركهفخَشبطأعبدحانفحص

 %0.665 117594153 %571271300.673 يدًىعركهفخأَشطخانفشم

 %2.00 352749979 %3.179 269989674 اخًبنٍركهفخأَشطخاندىدح

  17673600000 8493778000 قًُخانًجُعبدنهًُزح
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Abstract: Highlights the importance of quality in 

today's business environment through the 

achievement of customer satisfaction because it is the 

decisive factor fundamental to the success of 

companies in today's world where customers are 

asked to high standards of quality for the products. 

The use of the basis for activities in 

determining the cost of quality provides detailed 

information and more accurate information on the 

costs of quality products help the administration in 

comparisons between the activities of different 

quality to see better and increase the effectiveness 

and the abolition of activities is necessary that do not 

add value to the products or try to reduce as much as 

possible to help improve product quality and increase 

the company's profits. 

The study was carried in Midland Refineries 

Company, which is one of the oil companies vital 

mission in Iraq and that contribute to the provision of 

mailto:mka.7558@yahoo.com
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petroleum products different, has been shown 

through the study that the company has improved the 

quality of their products in the year 2011 compared 

to 2010 through increased costs of prevention 

activities, evaluation and lower costs internal failure 

and thus increase the value of sales. 

Keywords: Improving the quality of products, cost 

quality, the relationship between cost and quality. 


