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الجامعة المستنصرية  -كلية االدارة واالقتصاد
المستخلص
التطورات الكبيرة والمتسارعة في بيئة االعمال الحديثة جعلت رغبات الزبون بتقلب مستمر ومتسارع ،مما دفع الوحدات
االقتصادية الى النظر لتلك الرغبات على انها هدف متحرك وعليها االهتمام بتلك الحاجات والرغبات من خالل تبني مداخل
معاصرة تؤدى الى اكتساب ميزة تنافسية واستثمار الفرص المتاحة في هذا االتجاه ،ومن هذه المداخل التكلفة على اساس
المواصفات  .ABC11تتمثل مشكلة البحث في دراسة تأثير مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة من
خالل تحليل بيانات الزبائن باستخدام بحوث السوق وكذلك تحليل فئات تكاليف الجودة حسب اهميتها النسبية لكل مواصفة  ،ويهدف
البحث الى عرض وتحليل استخدام مدخل التكلفة على اساس المواصفات مع بيان اثره في تخفيض تكاليف الجودة ،اما اهمية البحث
تتمثل ببيان مدى تأثير المداخل التسويقية على الوحدات االقتصادية في تحقيق اهدافها من خالل االسس العلمية الحديثة إلدارة
العالقة مع الزبون وتحقيق مكاسب على حساب المنافسين من خالل التحليل المفصل والمستمر لبيانات الزبون باستخدام بحوث
السوق وكذلك االهتمام بالمقاييس غير المالية المتمثلة برضا الزبون والتي يمكن قياسها من خالل درجة استجابة الوحدة االقتصادية
لتوفير المواصفات التي يرغبها او يتوقعها الزبون.
ابرز االستنتاجات التي توصل اليها البحث امكانية قياس جميع تكاليف الجودة المستنفدة لكل مواصفة  ،وكذلك تحديد
تكاليف كل فئة من تكاليف الجودة لكل مواصفة ،مما يوفر معلومات اكثر فائدة من خالل تتبع وتحليل تكاليف الجودة تبعا ً
لمواصفات المنتج ،مما ينتج فاعلية اكبر لتخفيض التكاليف وتحسين وضمان الجودة وتقويم االداء .
الكلمات المفتاحية :مدخل التكلفة على اساس المواصفات ،تكاليف الجودة.
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Abstract: The large and rapid developments in the modern business environment have made the
customer's desires fluctuate constantly and accelerating, prompting the economic units to consider
these desires as a moving goal and to take care of those needs and desires through adopting
marketing approaches that lead to gaining competitive advantage and investing opportunities in
this direction , These are approaches Attribute based costing. The search problem is how it affects
Attributes based costing approach to reduce quality costs by analyzing customer data using market
research as well as analyzing the categories of quality costs according to their relative importance
for each attribute, The research aims to present and analyze the use of attributes based costing
approach With an impact on reducing quality costs, The importance of the research is to show the
extent of the impact of the marketing approaches on the economic units in achieving their objectives
through the modern scientific foundations to manage the relationship with the customer and
achieve gains at the expense of competitors through the detailed and continuous analysis of
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customer data using market research as well as attention to non-financial standards of customer
satisfaction that can be measured through the degree of responsiveness of the economic unit to
provide the attributes desired or expected by the customer. The most prominent conclusions of the
research are the possibility of measuring all the quality costs of each attribute, as well as
determining the cost of each category of the quality costs of each attribute, which provides more
useful information by tracking and analyzing the quality costs according to the attributes of the
product, which results in greater efficiency to reduce costs and improve quality assurance and
performance evaluation.
Keywords: Attribute based costing, Quality costs.
مقدمة
ظهرت الحاجة في االسواق المعاصرة الى استراتيجيات او مداخل تهتم بإدارة العالقة مع الزبون لتحقيق مكاسب على
حساب المنافسين من خالل تحليل مفصل ومستمر لبيانات الزبائن باستخدام بحوث السوق و نظم المعلومات الحديثة ،للتعرف على
احتياجات ورغبات الزبائن قبل عملية االنتاج تحقيقا ً للمفهوم التسويقي الحديث (ما يمكن تسويقه يمكن انتاجه) ،ومن هذه المداخل
التكلفة على اساس المواصفات  ABC11باعتباره سالح تنافسي قوي يحقق مجموعة مزايا والتي من اهمها ادراك ومواكبة
التغيرات الحاصلة في السوق وتوجهات الزبائن ،وعلى وفق ذلك تم تقسيم البحث الى (اربعة) محاور فضالً عن المقدمة ومنهجية
البحث حيث تناول المحور االول استعراض لبعض من الدراسات السابقة واالسهامة للبحث الحالي ،في حين تناول المحور الثاني
االطار النظري للبحث ،اما المحور الثالث فقد تناول الجانب العملي للبحث ،فيما تناول المحور الرابع اهم االستنتاجات والتوصيات.
اوالً :مشكلة البحث
تتمحور مشكلة البحث االساسية في بيان دور مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة والتي
يمكن طرحها من خالل التساؤالت االتية :
 .1كيف يؤثر مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة من خالل تحليل بيانات الزبائن باستخدام
بحوث السوق ؟
 .2كيف يؤثر مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة من خالل تحليل فئات تكاليف الجودة حسب
اهميتها النسبية لكل مواصفة ؟
ثانياً -:أهداف البحث
يسعى البحث الى تحقيق االهداف االتية:
 .1بيان المرتكزات المعرفية لمدخل التكلفة على اساس المواصفات وتكاليف الجودة .
 .2عرض وتحليل استخدام مدخل التكلفة على اساس المواصفات مع بيان تأثيره في تخفيض تكاليف الجودة .
ثالثاً :اهمية البحث
تنبع اهمية البحث من أن مدخل التكلفة على أساس المواصفات يسهم في تخفيض تكاليف الجودة عن طريق توفير المعلومات
المالئمة عن كل مواصفة من مواصفات المنتج وعدها منتجا ً نهائيا ً .
رابعاً :فرضية البحث
استعمال مدخل التكلفة على اساس المواصفات يسهم في توفير المعلومات المالئمة لتخفيض تكاليف الجودة .

المحور االول :دراسات سابقة واالسهامة التي يقدمها البحث الحالي
دراسةةةة  [1] Walker 1999اشةةةارت الةةةى دور التكةةةاليف علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات التخةةةاذ القةةةرار وذلةةةك باسةةةتخدام
العديةةةةد مةةةةن عناصةةةةر التكلفةةةةة الداخليةةةةة والخارجيةةةةة وتطبيةةةةق التكامةةةةل بةةةةين مةةةةدخل  ABCمةةةةع تحليةةةةل المواصةةةةفات وتحليةةةةل
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المسةةةةاهمة والتكلفةةةةة المسةةةةتهدفة ،وتوصةةةةلت الدراسةةةةة الةةةةى ان االنظمةةةةة التقليديةةةةة للتكةةةةاليف تقةةةةدم معلومةةةةات غيةةةةر كفةةةةوءة عةةةةن
الربحيةةةةة او اضةةةةافة المنتجةةةةات الجديةةةةدة او التغيةةةةرات فةةةةي الحجةةةةم  ،بينمةةةةا تحليةةةةل التكةةةةاليف علةةةةى اسةةةةاس المواصةةةةفات يةةةةوفر
معلومةةةات اكثةةةر كفةةةاءة فةةةي ترشةةةيد القةةةرارات االداريةةةة المتعلقةةةة بربحيةةةة المنتجةةةات وفئةةةات الزبةةةائن و المنتجةةةات الجديةةةدة وكةةةذلك
فةةةي التسةةةعير  ،امةةةا دراسةةةة المحمةةةود  [2] 2007حيةةةث اشةةةارت الةةةى تطةةةوير مةةةدخل قيةةةاس التكةةةاليف علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات
بهةةةةدف االسةةةةتغالل االمثةةةةل للطاقةةةةة المتاحةةةةة وتوصةةةةلت الةةةةى ان اهميةةةةة ومبةةةةررات تطةةةةوير مةةةةدخل  ABC11لمسةةةةاعدته فةةةةي
تخطةةةيك تكةةةاليف المنةةةتج  ،ويتفةةةق مةةةع سياسةةةة التوجةةةه التسةةةويقي وكةةةذلك يسةةةاعد علةةةى تحقيةةةق الجةةةودة المسةةةتهدفة فةةةي ضةةةوء
المعةةةايير الدوليةةةة للجةةةودة وكةةةذلك يمكةةةن تحديةةةد المواصةةةفات االساسةةةية للمنةةةتج ومسةةةتويات انجةةةاز كةةةل مواصةةةفة باالعتمةةةاد علةةةى
رأي الزبةةةائن مةةةةن خةةةةالل تفضةةةيالتهم ،فيمةةةةا اشةةةةارت دراسةةةةة الربيعةةةي  [3] 2015الةةةةى توضةةةةي تكامةةةل قيةةةةاس التكلفةةةةة علةةةةى
اسةةةةاس المواصةةةةفات وتقنيةةةةة التكلفةةةةة المسةةةةتهدفة وأثةةةةره فةةةةي تحقيةةةةق المزايةةةةا التنافسةةةةية ،وتوصةةةةلت الدراسةةةةة الةةةةى ان تحديةةةةد
المواصةةةةفات االساسةةةةية للمنةةةةتج سةةةةوف يةةةةوفر رؤيةةةةا لةةةةةدارة لمعرفةةةةة تفاصةةةةيل التكةةةةاليف الخاصةةةةة بكةةةةل مواصةةةةفة مةةةةن خةةةةالل
اهميتهةةةا لةةةدى الزبةةةون وكةةةذلك ان تطبيةةةق تقنيةةةة  TCلكةةةل مواصةةةفة اعطةةةى وكةةةذلك هنالةةةك اهةةةداف فرعيةةةة للتخفةةةيض مةةةن خةةةالل
التركيز على اعادة تصميم المواصفات التي تبين ان كلفتها الفعلية اكبر من الكلفة المستهدفة.
وجةةةاءت الدراسةةةة الحاليةةةة للتعةةةرف علةةةى بيةةةان اثةةةر مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات فةةةي تخفةةةيض تكةةةاليف
الجةةةودة مةةةن خةةةالل تحليةةةل بيانةةةات الزبةةةائن باسةةةتخدام بحةةةوث السةةةوق وكةةةذلك تحليةةةل فئةةةات تكةةةاليف الجةةةودة حسةةةب اهميتهةةةا
النسبية لكل مواصفة والتي تم تطبيقها في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية  -مصنع المأمون.

المحور الثاني :مدخل نظري عن مدخل التكلفة على اساس المواصفات وعالقتها بتكاليف الجودة
تعةةد المواصةةفات والجةةودة فةةي بيئةةة االعمةةال الحديثةةة مةةن اهةةم العوامةةل للةةتحكم بسةةلوك الزبةةون نحةةو المنةةتج  ،فهةةي
تعةةةد مةةةن اهةةةم االسةةةباب التةةةي يجلهةةةا يقةةةوم الزبةةةون باختيةةةار منةةةتج معةةةين وتفضةةةيله علةةةى المنتجةةةات االخةةةرى فةةةي ظةةةل سةةةوق
تنافسةةةي وقةةةوة شةةةرائية متاحةةةة للزبةةةائن  ،وعنةةةدما تكةةةون حاجةةةات ورغبةةةات الزبةةةائن هةةةي المحةةةرك نحةةةو قةةةرار الشةةةراء لمنةةةتج
معـين فأن هذا المنتج يجب ان يتصف بمواصفات تميزه عن كل المنتجات المماثلة لدى المنافسين.

 2.1تعريــف المواصــفات Concept and definition of attributes
تعةةةددت وجهةةةات النظةةةر فةةةي تعريةةةف المواصةةةفات حيةةةث هنةةةاك اراء تتناولهةةةا مةةةن جانةةةب تسةةةويقي واخةةةرى تناولتهةةةا
مةةةةن جانةةةةب هندسةةةةي حسةةةةب اختصةةةةاص البةةةةاحثين والمهتمةةةةين بهةةةةذا المفهةةةةوم ،حيةةةةث عرفتهةةةةا المنظمةةةةة العالميةةةةة للتقيةةةةيس ISO
بانهةةةا عةةةرض مةةةوجز لمجموعةةةة مةةةن المتطلبةةةات التةةةي يجةةةب توافرهةةةا فةةةي المنةةةتج او الخدمةةةة والتةةةي يرغبهةةةا او يتوقعهةةةا الزبةةةون
].[4
كمةةةا عرفةةةت المواصةةةفات ا بأنهةةةا مجموعةةةة مةةةن الخصةةةائس أو السةةةمات الملموسةةةة وغيةةةر الملموسةةةة التةةةي يتمتةةةع بهةةةا
المنةةةتج والتةةةي تشةةةكل الةةةدافع ايساسةةةي الةةةذي يةةةدفع الزبةةةون لةةة ى اختيةةةار منةةةتج معةةةين دون غيةةةره والتةةةي تشةةةكل للزبةةةون قيمةةةة مةةةا
يدفعةةةةه لقةةةةاء اشةةةةباع رغباتةةةةه الذاتيةةةةة ا] .[5وكةةةةذلك تةةةةم تعريةةةةف المواصةةةةفات بأنهةةةةا امجموعةةةةة الخصةةةةائس والسةةةةمات التةةةةي
يحتويهةةةا المنةةةتج وتةةةرى الوحةةةدة االقتصةةةادية انهةةةا تشةةةكل قيمةةةة للزبةةةون وتدفعةةةه لشةةةراء المنةةةتج دون غيةةةره مةةةن بةةةدائل المنتجةةةات
المنافسةا].[3
ممةةةا سةةةبق يمكةةةن تعريةةةف المواصةةةفات بأنهةةةا مجموعةةةة متطلبةةةات الزبةةةون التةةةي يرغةةةب توفرهةةةا فةةةي المنةةةتج او الخدمةةةة
والتةةي تكةةون الةةدافع الحقيقةةي للحصةةول علةةى منةةتج او خدمةةة معينةةة دون غيرهةةا ممةةا يعرضةةه المنافسةةون يجةةل اشةةباع حاجاتةةه
ورغباته وتتمثل تلك الصفات بخصائس او سمات معينة  .كما تقسم المواصفات الى ثالثة مستويات وهي كآالتي ]:[5
 .1المواصففففات االساسفففية  :وهةةةي المواصةةةفات التةةةي يتوقةةةع ان يراهةةةا الزبةةةون فةةةي جميةةةع عةةةروض المنافسةةةين وكةةةذلك
يتوقعها القطاع المستهدف  ،وهي تمثل الحد االدنى من متطلبات مواصفة المنتج المعروض في السوق .
 .2المواصفففففات المميفففف ة  :وهةةةةي المواصةةةةفات التةةةةي تميةةةةز المنةةةةتج الةةةةذي تقدمةةةةه الوحةةةةدة االقتصةةةةادية عةةةةن منتجةةةةات
المنافسين .
 .3المواصفففات التحفي يففة  :حيةةةث تعةةد هةةةذه المواصةةفات هةةةي االكثةةر اهميةةة لةةةيس فقةةك عنةةةد مسةةتوى تمييةةةز المنةةتج الةةةذي
تقدمةةةه الوحةةةدة االقتصةةةادية عةةةن منتجةةةات المنافسةةةين  ،بةةةل تكةةةون بمثابةةةة حةةةافز للزبةةةون نحةةةو قةةةرار الشةةةراء واختيةةةار
منتج معين دون غيره .
لةةةذلك يمكةةةن القةةةةول ان تصةةةنيف المواصةةةفات بهةةةةذا المسةةةتويات يمكةةةن اعتبارهةةةةا اداة لنجةةةاح الوحةةةدة االقتصةةةةادية نحةةةو الةةةةتحكم
بسةةةلوك الزبةةةائن تجةةةاه المنةةةتج الةةةذي تقدمةةةه وبالشةةةكل الةةةذي يفةةةوق منتجةةةات المنافسةةةين فةةةي السةةةوق مةةةن اجةةةل ضةةةمان وتعزيةةةز
الحصةةةة السةةةوقية وتحقيةةةق ميةةةزة تنافسةةةية  ،مةةةن خةةةالل تبنةةةي اسةةةتراتيجية معينةةةة تتوافةةةق مةةةع االمكانةةةات والمةةةوارد المتاحةةةة لةةةديها
واستغاللها بالشكل االمثل ،وبما يلبي رغبات وتوقعات الزبائن وتمثيله بمواصفات عند مستوى معين يمكن لها تحقيقه .
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 2.2االساليب المتبعة في تحديد المواصفات االساسية المنتج
The methods used in determining the basic product Attributes:
المواصةةةةفات (  ) Attributesوتعنةةةةي الخصةةةةائس او الصةةةةفات العامةةةةة للمنةةةةتج  ،فالمواصةةةةفات هةةةةي سةةةةبب تحةةةةرك سةةةةلوك
الزبةةائن تجةةاه المنةةتج او الةةدافع الةةذي يجلةةه يقةةوم الزبةةون بالشةةراء  ،لةةذلك ال بةةد مةةن االهتمةةام بمعرفةةة وتحديةةد تلةةك المواصةةفات
ومن االساليب المتبعة في تحديدها ما يلي ]: [7]،[6
 .1اسفففلول التحليفففل المشفففتر  :Conjoint Analysisيعتمةةةد هةةةذا االسةةةلوب علةةةى عةةةرض وتقةةةويم شةةةامل لمجموعةةةة
المواصةةةفات البديلةةةة وعةةةرض مسةةةتويات انجةةةاز كةةةل مواصةةةفة مةةةن المواصةةةفات يجةةةل تحديةةةد هيكةةةل تفضةةةيالت الزبةةةائن
 ،كما يعتبر احد اساليب البحوث التسويقية.
 .2اسففففلول التفسففففير الفففف اتي  :Self-Explicationيعتمةةةةد هةةةةذا االسةةةةلوب علةةةةى هيكةةةةل تفضةةةةيالت الزبةةةةائن مةةةةن خةةةةالل
تقةةدير درجةةة افضةةلية كةةل مسةةتوى مةةن مسةةتويات انجةةاز كةةل مواصةةفة مةةن مواصةةفات المنةةتج  ،وكةةذلك االعتمةةاد علةةى
تقدير االهمية النسبية لكل مواصفة  ،حيث يمكن حساب درجة تفضيالت الزبائن بالصيغة االتية :
( االهمية النسبية لكل مواصفة * درجة افضلية انجاز تلك المواصفة )
 .3اسفففلول هندسفففة القيمفففة  :Value engineeringيعتمةةةد هةةةذا االسةةةلوب علةةةى مجموعةةةة مةةةن الوسةةةائل واالسةةةاليب
االداريةةةة مةةةن اجةةةل تحقيةةةق اقةةةل تكلفةةةة للمنةةةتج او بمعنةةةى تحقيةةةق منةةةتج اكثةةةر فاعليةةةة واقةةةل تكلفةةةة  ،حيةةةث يعتبةةةر اسةةةلوب
هندسةةة القيمةةة مةةن افضةةل االسةةاليب لتحديةةد المواصةةفات مةةن وجهةةة نظةةر الوحةةدة االقتصةةادية ولةةيس الزبةةون  ،وذلةةك
باالعتمةةةةاد علةةةةى دراسةةةةات السةةةةوق ومقابلتهةةةةا مةةةةع امكانةةةةات ومةةةةوارد الوحةةةةدة االقتصةةةةادية للوصةةةةول الةةةةى توليفةةةةة
المواصفات وتكلفتها ومن ثم سعر بيعها  ،وتتمثل مراحل هندسة القيمة بأالتي :
 تحليل الخصائس الفنية .
 الفكر الخالق ( االبداع ).
 الدراسة والتحليل .
 وضع البديل المختار في مناهج مخططة لتخفيض التكلفة .

 2.3مدخل التكلفة على أساس المواصفات
Attribute Based Costing Approach
يعةةةةد  Bromwichخةةةةالل االعةةةةوام ( )1990 ،1991 ،1992أبةةةةرز الةةةةداعمين لمةةةةدخل التكلفةةةةة علةةةةى اســةةةةـاس المواصةةةةفات
 ، Attribute Based Costing Approach ABC11حيةةةث اشةةةار  Bromwich 1992الةةةى ضةةةرورة وجةةةود
دور محاسةةةبي الحتسةةةاب تكةةةاليف مواصةةةفات المنةةةتج بمةةةرور الوقةةةت  ،ويةةةرى ايضةةةا ً بةةةأن تلةةةك المعلومةةةات المتعلقةةةة بالمواصةةةفات
قةةةد تكةةةون حاسةةةمة السةةةتدامة اسةةةتراتيجية الوحةةةدة االقتصةةةادية المنتجةةةة  ،الن المنةةةتج يتمثةةةل فةةةي شةةةكل حزمةةةة مةةةن المواصةةةفات
التةةةي تقةةةدمها الوحةةةدة االقتصةةةادية ب سةةةعر معةةةين  ،وهةةةو مةةةا يجعةةةل ايجابيةةةة التعامةةةل مةةةع الزبةةةائن رغةةةم وجةةةود منتجةةةات المنافسةةةين
].[8
كمةةةا اشةةةار  Walkerالةةةى ان مةةةدخل  ABC11يمكةةةن ان يةةةوفر معلومةةةات اكثةةةر فائةةةدة مةةةن تلةةةك التةةةي توفرهةةةا نظةةةم التكةةةاليف
التقليديةةةة  ،لكنةةةه يتطلةةةب تغييةةةرا ً فةةةي التفكيةةةر ليكةةةون اكثةةةر نجاحةةةا ً مةةةن خةةةالل تةةةوفير نوعيةةةة جديةةةدة مةةةن المعلومةةةات تكةةةون اكثةةةر
مالئمةةةةةة التخةةةةةاذ القةةةةةرارات االداريةةةةةة وتحسةةةةةين االداء ،حيةةةةةث يسةةةةةتخدم مةةةةةدخل  ABC11لتتبةةةةةع وتحليةةةةةل تكةةةةةاليف االنشةةةةةطة
والعمليات تبعا ً لمواصفات المنتج ].[9
كمةةةا يرمةةةز للتكةةةاليف علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات (  )ABC11وهةةةو اختصةةةار للكلمةةةات  Attribute Based Costingامةةةا
( )11فهةةةي تعنةةةي العةةةدد اثنةةةان باللغةةةة الالتينيةةةة ووضةةةعت لهةةةذا المصةةةطل تمييةةةزا ً عةةةن التكةةةاليف علةةةى اسةةةاس االنشةةةطة ()ABC
 ، Activity Based Costingحيةةةةث يعتمةةةد مةةةدخل  ABC11علةةةى الةةةربك المباشةةةةر بةةةين مواصةةةفات المنةةةتج والتكةةةةاليف
] .[6حيةةةث عةةةرف  Barfieldمةةةدخل ( )ABC11بأنةةةه امتةةةداد وتطةةةوير لمةةةدخل ( )ABCوذلةةةك باالعتمةةةاد علةةةى التحليةةةل
الثنةةةائي ( التكلفةةةة ،المنفعةةةة ) والتعةةةرف علةةةى حاجةةةات الزبةةةائن وتمثيلهةةةا فةةةي مواصةةةفات المنةةةتج او الخدمةةةة مثةةةل ( الموثوقيةةةة،
المتانة) ،وتحليل التكاليف الخاصة بالتحسينات االضافية الضرورية للحصول على تلك المواصفات [10].
كمةةةا عةةةرف مةةةدخل ) (ABCIIا بأنةةةه المةةةدخل الةةةذي يةةةتم بموجبةةةه تحديةةةد تكةةةاليف المنتجةةةات بنةةةاء علةةةى تحليةةةل المنةةةتج
لةةةى سلسةةةلة مةةةن المواصةةةفات ايساسةةةية وتحليةةةل هةةةذه المواصةةةفات لةةةى أخةةةرى فرعيةةةة وثانويةةةة ومعرفةةةة تكةةةاليف ضةةةافة كةةةل
مواصةةفة بدقةةة عةةن طريةةق معرفةةة تكلفةةة اينشةةطة الالزمةةة لتنفيةةذ كةةل مواصةةفة وبالتةةالي تحديةةد تكلفةةة المنةةتج بدقةةة عةةن طريةةق
تجميع كلف كل مواصــــــــــــــــــــفة ا[5].
وعةةةةرف ايضةةةةا ً مةةةةدخل ) (ABCIIا مةةةةدخل لقيةةةةاس تكةةةةاليف المنةةةةتج مةةةةن خةةةةالل تحليلةةةةه الةةةةى مواصةةةةفاته االساسةةةةية
وربك جميع الموارد المستنفذة بتلك المواصفات التي تعد هدف التكلفةا].[3
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ممةةةةا سةةةةبق نلخةةةةس الةةةةى ان ) (ABCIIهةةةةو احةةةةد المةةةةداخل االسةةةةتراتيجية إلدارة تكةةةةاليف المنةةةةتج او الخدمةةةةة المتمثةةةةل
بحزمةةة مةةةن المواصةةفات وعنةةةد مسةةتويات انجةةةاز مختلفةةةة لكةةل مواصةةةفة ،حيةةث يةةةتم االعتمةةةاد علةةى التوجةةةه التسةةويقي مةةةن حيةةةث
تلبيةةةة رغبةةةات الزبةةةائن وتوقعةةةاتهم مةةةن خةةةالل تلةةةك المواصةةةفات ،وهةةةذا يسةةةاهم فةةةي تقةةةديم معلومةةةات افضةةةل لةةةةدارة فةةةي مجةةةال
التخطيك والرقابة واتخاذ القرارات .

 2.4خطوات تطبيق مدخل التكلفة على اساس المواصفات
Steps to apply approach cost based attributes
يمكن ايجاز خطوات تطبيق مدخل ( )ABC11من خالل اآلتي ][2
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحديد حاجات ورغبات الزبائن والمستهلكين.
تحديد المواصفات الرئيسية للمنتج او الخدمة ومستويات انجاز كل مواصفة .
تحديد تكلفة مستويات انجاز كل مواصفة من المواصفات .
تحديد االنشطة الالزمة لتحقيق مستويات االنجاز .
التركيز على االنشطة الضرورية واستبعاد االنشطة التي ال تضيف قيمة .
تحديد تكلفة المنتج من خالل جمع التكاليف لكل المواصفات وعند جميع المستويات .

 2.5تكاليف الجودة Quality cost
عرفةةةت تكةةةاليف الجةةةودة بانهةةةا التكةةةاليف التةةةي تحةةةدث بسةةةبب منةةةع منةةةتج رديء الجةةةودة او نتيجةةةة منةةةتج مكتمةةةل سةةةيء
الجةةةودة ،وبصةةةورة اكثةةةر تحديةةةدا ً فةةةأن تكةةةاليف الجةةةودة هةةةي التةةةي تنشةةةأ نتيجةةةة ( )1االسةةةتثمار فةةةي منةةةع انتةةةاج منةةةتج غيةةةر مطةةةابق
للمواصةةةفات ( )2تقيةةةيم المنةةةتج او الخدمةةةة التةةةي تلبةةةي متطلبةةةات الزبةةةون ( )3عةةةدم تلبيةةةة طلبةةةات الزبةةةائن ] .[11كمةةةا عرفةةةت
تكةةةاليف الجةةةودة بانهةةةا تلةةةك الفئةةةات الثالثةةةة المرتبطةةةة بةةةالجودة وتشةةةمل تكةةةاليف الوقايةةةة وتكةةةاليف التصةةةحي وتكةةةاليف الضةةةمان
] .[12وعرفةةةت ايضةةةا ً بانهةةةا التكةةةاليف التةةةي تحةةةدث نتيجةةةة لمنةةةتج او خدمةةةة غيةةةر مطابقةةةة للمواصةةةفات التةةةي يرغبهةةةا او يتوقعهةةةا
الزبةةةائن وتحةةةدث معظةةةم تكةةةاليف الجةةةودة فةةةي االنشةةةطة االساسةةةية لسلسةةةة القيمةةةة ] .[13وكةةةذلك عرفةةةت بانهةةةا التكةةةاليف التةةةي
تحةةةةدث بسةةةةبب سةةةةوء الجةةةةودة او تحةةةةدث نتيجةةةةة القيةةةةام بأنشةةةةطة تعزيةةةةز وضةةةةمان الجةةةةودة ] .[14كمةةةةا عرفةةةةت فةةةةي قةةةةاموس
 APICSبأنهةةةا التكةةةاليف اإلجماليةةةة المرتبطةةةة بأنشةةةطة الوقايةةةة وتحسةةةين الجةةةودة فةةةي جميةةةع اقسةةةام الوحةةةدة االقتصةةةادية قبةةةل
وأثناء وبعد نتاج المنتجات ].[15
ممةةةا سةةةبق يمكةةةن تعريةةةف تكةةةاليف الجةةةودة بأنهةةةا التكةةةاليف التةةةي حةةةدثت مةةةن اجةةةل تقةةةديم منتجةةةات وخةةةدمات تلبةةةي
رغبةةةات وتوقعةةةات الزبةةةائن ( تكةةةاليف المنةةةع والتقيةةةيم ) ،والتكةةةاليف التةةةي تحةةةدث بسةةةبب سةةةوء الجةةةودة فةةةي المنتجةةةات والخةةةدمات
المقدمةةةةة للزبةةةةائن ( تكةةةةاليف الفشةةةةل ) .وتشةةةةير الدراسةةةةات الخاصةةةةة بتكةةةةاليف الجةةةةودة فةةةةي الشةةةةركات االمريكيةةةةة الةةةةى ان نسةةةةبة
تكةةةاليف الجةةةودة الةةةى المبيعةةةات هةةةي  ، % 30-20بينمةةةا يؤكةةةد خبةةةراء الجةةةودة الةةةى ان المسةةةتوى االمثةةةل لتكةةةاليف الجةةةودة يجةةةب
ان يكةةةون بنسةةةبة  % 3-2مةةةن المبيعةةةات ،ويمثةةةل هةةةذا الفةةةرق بةةةين النسةةةبة الفعليةةةة لتكةةةاليف الجةةةودة والنسةةةبة االمثةةةل مةةةنجم ذهةةةب
حقيقي الستثمار الفرص الخاصة بتحسين الجودة وتحقيق الوفورات في الربحية.
لةةةذلك اصةةةبحت الجةةةودة فةةةي السةةةنوات االخيةةةرة بعةةةدا ً تنافسةةةيا ً هامةةةا ً لجميةةةع الوحةةةدات االقتصةةةادية الصةةةغيرة والكبيةةةرة سةةةواءاً فةةةي
مجةةةاالت التصةةةنيع او الخةةةدمات  ،فالعديةةةد مةةةن الشةةةركات ايمريكيةةةة ابةةةدت اهتمامةةةا ً متزايةةةدا ً فةةةي جةةةودة المنتجةةةات ال سةةةيما مةةةع
امكانيةةةة خفةةةض التكةةةاليف وتحسةةةين جةةةود ة المنةةةتج فةةةي ذات الوقةةةت  ،وبهةةةذا تحولةةةت الجةةةودة مةةةن مصةةةدر سةةةتراتيجي للتميةةةز الةةةى
ضـــــــــــــــــــــــــرورة تنافسية ].[16

 2.6تصنيف تكاليف الجودة Classification of quality costs

تختلةةةف اسةةةاليب وطةةةرق تصةةةنيف تكةةةاليف الجةةةودة تبعةةةا ً الراء المةةةؤلفين والبةةةاحثين فةةةي هةةةذا المجةةةال فمةةةنهم مةةةن صةةةنف
تكةةةاليف الجةةةودة الةةةى فئتةةةين فقةةةك تةةةرتبك بانشةةةطة الجةةةودة همةةةا انشةةةطة المراقبةةةة وانشةةةطة الفشةةةل ،حيةةةث تشةةةمل انشةةةطة المراقبةةةة
كةةةل مةةةن المنةةةع والتقيةةةيم وتشةةةمل انشةةةطة الفشةةةل كةةةل مةةةن الفشةةةل الةةةداخلي والخةةةارجي ،وهنةةةاك مةةةن صةةةنف تكةةةاليف الجةةةودة الةةةى
تكةةاليف ظاهريةةة وتكةةاليف خفيــةةـة ،حيةةث تم يةةزت تكةةاليف الجةةودة الظاهريةةة بأنهةةا التكةةاليف التةةي يةةتم اثباتهةةا فةةي السةةجالت او
التقةةةةارير الخاصةةةةة بكلةةةةف الجةةةةودة فةةةةي الوحةةةةدة االقتصةةةةادية ،ويمكةةةةن للمحاسةةةةبين قياسةةةةها وتحليلهةةةةا واالسةةةةتفادة منهةةةةا لتقةةةةديم
معلومةةةات مالئمةةةة التخةةةاذ القةةةرار ،بينمةةةا تكةةةاليف الجةةةودة الخفيةةةة هةةةي تلةةةك التكةةةاليف المتمثلةةةة بتكةةةاليف الفرصةةةة البديلةةةة الناجمةةةة
عةةن انخفةةاض الجةةودة ،وعةةادة ً مةةا تكةةون تكةةاليف الفرصةةة البديلةةة غيةةر مثبتةةة فةةي السةةجالت او التقةةارير الخاصةةة بكلةةف الجةةودة
] .[14حيث تقســـم تكاليف الجــودة الظاهرية الــى اربع فئات رئيسية وهي كاالتي ]:[17
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دور مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة

تكفففاليف المنفففق (الوقايفففة) :وهةةةي التكةةةاليف التةةةي تحةةةدث نتيجةةةة القيةةةام بأنشةةةطة منةةةع انتةةةاج منتجةةةات او تقةةةديم خةةةدمات
.1
منخفضة الجودة وتشمل تكاليف المنع االتي :
 تكففاليف التففدريب علففى الجففودة :وهةةي تشةةمل التكةةاليف التةةي تحةةدث عنةةد تنفيةةذ بةةرامج تةةدريب المةةوظفين سةةواءاً كانةةت
داخليةةةة او خارجيةةةة لضةةةمان القيةةةام بعمليةةةات التصةةةنيع بشةةةكل سةةةليم وتقةةةديم منتجةةةات وخةةةدمات عاليةةةة الجةةةودة ،ومةةةن
االمثلةةةة علةةةى هةةةذه التكةةةاليف ( الرواتةةةب واالجةةةور اثنةةةاء وقةةةت التةةةدريب  ،وتكةةةاليف التةةةدريس ،ومصةةةروفات المةةةوظفين
الكتابية ،والتجهيزات المتنوعة  ،ومصروفات اعداد الكتيبات واالدلة التعليمية).
 تكاليف صيانة المعدات :وتشمل تكـاليف ( التثبيت ،الضبك ،الصيانة ،التهيئة ،وفحس معدات اإلنتاج) .

 تكففففاليف تففففومين المففففورد( المجهفففف ) :وتشةةةةمل التكةةةةاليف التةةةةي تحةةةةدث نتيجةةةةة لتةةةةأمين توريةةةةد المةةةةواد الخةةةةام
والمةةةةواد االوليةةةةة الالزمةةةةة لةنتةةةةاج وكةةةةذلك الخةةةةدمات المقدمةةةةة مةةةةن المةةةةوردين والمتعهةةةةدين هةةةةي مسةةةةتوفية
لمعةةةايير الجةةةودة المطلوبةةةة ،ومةةةن االمثلةةةة علةةةى هةةةذه التكةةةاليف ( تكةةةاليف االختيةةةار ،تكةةةاليف التقيةةةيم  ،تكةةةاليف
تدريب الموردين على االمتثال لمتطلبات الجودة).
 تكفففاليف نظفففل المعلومفففات :وتشةةةمل التكةةةاليف المتعلقةةةة لتطةةةوير متطلبةةةات البيانةةةات وقياسةةةها ،التةةةدقيق  ،اعةةةداد التقةةةارير
واإلبالغ عن البيانات المتعلقة بالجودة.
 إعفففادة تصفففميل المنفففتج وتحسفففين المعالجفففة :وتشةةةمل التكةةةاليف التةةةي تحةةةدث نتيجةةةة تصةةةميم وتقيةةةيم وتحسةةةين المنتجةةةات
وعمليات التشغيل وذلك من اجل تسهيل عمليات التصنيع والقضاء او الحد من مشاكل الجودة .
 دوائففففر الجففففودة :وتشةةةةمل التكةةةةاليف التةةةةي تحةةةةدث نتيجةةةةة إلنشةةةةاء وتشةةةةغيل دوائةةةةر مراقبةةةةة الجةةةةودة  ،تحديةةةةد مشةةةةاكل
الجودة ،تقديم حلول ومعالجات لتحسين نوعية المنتجات وخدمات.
تكففففاليف التقيففففيل ( الكشففففف ) :وهةةةةي التكةةةةاليف التةةةةي تحةةةةدث نتيجةةةةة تحديةةةةد وتحليةةةةل وقيةةةةاس البيانةةةةات وتحديةةةةد مةةةةدى
.2
مطابقةةةة المخرجةةةات للمواصةةةفات ،وتحةةةدث هةةةذه التكةةةاليف أثنةةةاء اإلنتةةةاج وقبةةةل التسةةةليم للزبةةةائن ،مةةةن خةةةالل الرصةةةد والتحليةةةل
والقيةةةاس لعمليةةةات التصةةةنيع وتفتةةةيا المنتجةةةات والخةةةدمات قبةةةل التسةةةليم  ،وتحةةةد الوحةةةدات االقتصةةةادية االنتةةةاج المعيةةةب والتأكةةةد
من ان جميع الوحدات تلبي او تتجاوز توقعات الزبائن  ،وتشمل تكاليف التقييم :
 تكفففاليف الفحفففص والتفتفففي  :التكةةةاليف الناشةةةئة عةةةن فحةةةس ( المةةةواد الةةةواردة ،االنتةةةاج تحةةةت التشةةةغيل ،والسةةةلع تامةةةة
الصةةةنع ،التكةةةاليف الناشةةةئة عةةةن فحةةةس اآلالت ،وتشةةةمل ايضةةةا ً التكةةةاليف المرتبطةةةة باالختبةةةار الميةةةداني للمنتجةةةات فةةةي
موقع الزبون) .
 اختبففففار المعففففدات وا دوات :التكةةةةاليف الناشةةةةئة نتيجةةةةة الحصةةةةول علةةةةى الخةةةةدمات او البرمجيةةةةات او اآلالت الخاصةةةةة
بتشغيل او صيانة معدات وادوات اختبار المنتجات والخدمات .
تكففففاليف الفشففففل الففففداخلي  :تحةةةةدث تكةةةةاليف الفشةةةةل الةةةةداخلي نتيجةةةةة لوجةةةةود عمليةةةةات منخفضةةةةة الجةةةةودة أو منتجةةةةات
.3
الرديئة و قبل التسليم الى الزبون  ،وتشمل هذه التكاليف ما يلي :
 تكاليف اإلجراءات التصحيحية :وتتمثل بتكاليف الوقت المخصس للبحث عن سبب الفشل وتصحي المشكلة.
 تكاليف إعادة التصنيق :المواد ،االجور ،التكاليف االضافية لألنقاض ،اعادة الفحس.
 تكفففاليف العمليفففة :التكةةةاليف التةةةي تحةةةدث نتيجةةةة عةةةادة تصةةةميم المنةةةتج أو العمليةةةات ،عةةةدم التخطةةةيك لةةة الت ،وقةةةت
توقف العمل ،االنتاج التالف بسبب توقف العمليات يغراض االصالح او اعادة العمل.
 تكففففاليف التسففففريق :التكةةةةاليف التةةةةي تحةةةةدث نتيجةةةةة تسةةةةريع عمليةةةةات التصةةةةنيع بسةةةةب الوقةةةةت المسةةةةتغرق لةصةةةةالح او
اعادة العمل .
 تكففففاليف اعففففادة الفحففففص واعففففادة االختبففففار :وتشةةةةمل الرواتةةةةب وايجةةةةور والمصةةةةروفات التةةةةي تحةةةةدث أثنةةةةاء عةةةةادة
الفحس أو عادة االختبار .
 .4تكفففاليف الفشفففل الخفففارجي  :تحةةةدث تكةةةاليف الفشةةةل الخةةةارجي نتيجةةةة اكتشةةةاف عيةةةوب الجةةةودة للمنتجةةةات او الخةةةدمات بعةةةد ان
تصل الى الزبائن  ،وتشمل تكاليف الفشل الخارجي ما يلي:
 تكاليف اإلصالح أو االستبدال :وتشمل تكاليف صالح أو استبدال المنتجات التي تم اعادتها.
 تكففففاليف التعامففففل مففففق المففففردودات و ففففكاو ال بففففائن :وتشةةةةمل الرواتةةةةب ،المصةةةةروفات االداريةةةةة العامةةةةة فةةةةي قسةةةةم
خدمة الزبائن ،التعويضات او الخصم الممنوح بسبب انخفاض الجودة ،رسوم الشحن للمنتجات المعادة .
 تكفففففاليف اسفففففتدعاء واسفففففترجا المنفففففتج :وتشةةةةةمل التكةةةةةاليف اإلداريةةةةةة الناتجةةةةةة عةةةةةن االسةةةةةتدعاء واالسةةةةةترجاع،
اإلصالحات ،االستبدال ،تكاليف قانونية ،تكاليف ناتجة عن مخالفات قانونية .
 تكفففاليف فقفففداي المبيعفففات وال بفففائن بسفففبب االنتفففا مفففنخفض الجفففودة :وتشةةةمل تكةةةاليف التضةةةحية بعائةةةد المسةةةاهمة
بسبب الغاء الطلبيات ،فقدان المبيعات ،انخفاض الحصة السوقية.
 تكفففاليف اسفففتعادة السفففمعة :وتشةةةمل تكةةةاليف اينشةةةطة التسةةةويقية التةةةي تسةةةاهم فةةةي الحةةةد مةةةن ايضةةةرار الناجمةةةة عةةةن
السمعة السيئة ،واستعادة السمعة الجيدة والحسنة .
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 2.7دور مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة
يمكةةةن ان يسةةةاهم مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات فةةةي تخفةةةيض تكةةةاليف الجةةةودة مةةةن خةةةالل تةةةوفير المعلومةةةات
المالئمة لكل فئة من فئات تكاليف الجودة وكما يأتي:
اوالً :دور مفففدخل التكلففففة علفففى اسفففاس المواصففففات ففففي تخففففيض تكفففاليف المنفففق :كلةةةف المنةةةع هةةةي التةةةي تحةةةدث مةةةن أجةةةل منةةةع
انتةةاج منتجةةات غيةةر مطابقةةة للمواصةةةفات ] ، [18وهةةذا مةةا يسةةهم بةةةه مةةدخل التكلفةةة علةةى اسةةةاس المواصةةفات الةةذي يتعامةةل مةةةع
المنةةةتج بوصةةةفه سلسةةةلة مةةةن المواصةةةفات والخصةةةائس التةةةي يرغةةةب بهةةةا الزبةةةون فةةةي المنةةةتج ،وتحديةةةد مسةةةتويات انجةةةاز كةةةل
مواصةةفة وتحديةةد تكلفةةة كةةل مسةةتوى مةةن هةةذه المسةةتويات  ،وهةةذا بةةدوره يةةؤدي الةةى القيةةام ب ةـأنشطة المنةةع عنةةد كةةل مسةةتوى مةةن
المستويات المتعلقة بمواصفة معينة بشكل مستمر وليس مرة واحدة بشكل اجمالي لجميع االنشطة ].[19
ثانيفففاً :دور مفففدخل التكلففففة علفففى اسفففاس المواصففففات ففففي تخففففيض تكفففاليف التقيفففيل :كلةةةف التقيةةةيم هةةةي التةةةي تحةةةدث الكتشةةةاف
اي مةةةن الوحةةةدات المنتجةةةة غيةةةر المطابقةةةة للمواصةةةفات وهةةةذا مةةةا يسةةةهم بةةةه مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات الةةةذي يؤكةةةد
علةةى مطابقةةةة مواصةةةفات المنةةةتج لحاجةةةات ورغبةةات الزبةةةون ( جةةةودة التصةةةميم ) والتأكةةةد مةةن مطابقةةةة مواصةةةفات المنةةةتج مةةةع مةةةا
سبق تحديده من مواصفات في مرحلة التصـــــــميم ( جودة المطابقة) ]. [14
ثالثفففاً :دور مفففدخل التكلففففة علفففى اسفففاس المواصففففات ففففي تخففففيض تكفففاليف الفشفففل الفففداخلي :كلةةةف الفشةةةل الةةةداخلي هةةةي التةةةي
تحةةدث عنةةد عةةدم مطابقةةة المنةةتج للمواصةةفات وقبةةل شةةحنه الةةى الزبةةائن ] ، [20وهةةذا مةةا يسةةهم بةةه مةةدخل التكلفةةة علةةى اسةةاس
المواصةةةفات الةةةذي يتبنةةةى دراسةةةة تخطةةةيك او تطةةةوير المنةةةتج الةةةذي يحقةةةق اقصةةةى كفةةةاءة ممكنةةةة فةةةي الةةةربك بةةةين حاجةةةات الزبةةةائن
واالسةةةتغالل االمثةةةل إلمكانيةةةات ومةةةوارد الوحةةةدة االقتصةةةادية وبالتةةةالي تخطةةةيك التكلفةةةة بالشةةةكل الةةةذي يبةةةرر حةةةدوثها مةةةن منظةةةور
الزبائن لتحقيق افضل عائد ممكن وبأقل هدر او ضياع او تلف للموارد].[21
رابعفففا ً  :دور مفففدخل التكلففففة علفففى اسفففاس المواصففففات ففففي تخففففيض تكفففاليف الفشفففل الخفففارجي :كلةةةف الفشةةةل الخةةةارجي هةةةي
التةةةي تحةةةدث عنةةةد عةةةدم مطابقةةةة المنةةةتج للمواصةةةفات وبعةةةد شةةةحنه الةةةى الزبةةةون ] ، [17وهةةةذا مةةةا يسةةةهم بةةةه مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى
اسةةاس المواصةةفات الةةذي يركةةز علةةى تحليةةل المنةةتج الةةى مواصةةفات وعةةد كةةل منهةةا منتجةةا ً نهائيةةا ً بحةةد ذاتةةه ممةةا يعطةةي لةةةدارة
قةةةةدرا ً كبيةةةةرا ً مةةةةن المرونةةةةة وامكانيةةةةة التعةةةةديل مةةةةن الخطةةةةك والبةةةةرامج االنتاجيةةةةة والتةةةةي تةةةةؤدي الةةةةى االرتقةةةةاء بمسةةةةتوى االداء
وتحسين كفاءة المنتجات بما يلبي اذواق ورغبات الزبائن ].[22

المحور الثالث( :الجانب العملي)
تخفيض تكاليف الجودة باستعمال مدخل التكلفة على اساس المواصفات في الشركة العامة للمنتوجات الغ ائية
تةةةم اختيةةةار الشةةةركة العامةةةة للمنتوجةةةات الغذائيةةةة عينةةةة لتطبيةةةق البحةةةث كونهةةةا تعةةةد احةةةدى اهةةةم الشةةةركات التابعةةةة لةةةوزارة
الصةةةناعة والمعةةةادن والمتخصصةةةة فةةةي مجةةةال الزيةةةوت النباتيةةةة وااللبةةةان والتبةةةوغ والسةةةكر والنشةةةأ والدكسةةةترين وتقةةةوم بتطبيةةةق
نظام ادارة الجودة على كافة مصانع الشركة بموجب المواصفة الدولية الجديدة . ISO 9001 : 2008

.3.1

دراسة واقق السوق

تعتبةةةر مهةةةام دراسةةةات وابحةةةاث السةةةوق مةةةن مسةةةؤوليات شةةةعبة بحةةةوث السةةةوق والمعةةةارض احةةةدى الشةةةعب االداريةةةة التابعةةةة
لقسةةةم التسةةةويق ضةةةمن الهيكةةةل التنظيمةةةي للشةةةركة العامةةةة للمنتوجةةةات الغذائيةةةة  ،حيةةةث تقةةةوم هةةةذه الشةةةعبة بدراسةةةات وبحةةةوث
السوق لتحقيق االولويات االتية:
.1
.2
.3
.4

.5

تحديةةةد احتياجةةةات واهتمامةةةات الزبةةةائن الةةةراغبين بالحصةةةول علةةةى منتجةةةات الشةةةركة لالسةةةتفادة مةةةن ذلةةةك عنةةةد تصةةةميم
المنتجات .
دراسةةةة المنتجةةةات المنافسةةةة والتعةةةرف علةةةى الفجةةةوات الموجةةةودة فةةةي السةةةوق لغةةةرض تحقيةةةق التقةةةدم علةةةى المنافسةةةين
والعمل على زيادة الحصة السوقية .
دراسةةةة حجةةةم الطلةةةب علةةةى المنتجةةةات الجديةةةدة المتوقةةةع تقةةةديمها فةةةي السةةةوق  ،وكةةةذلك تحديةةةد التوقيةةةت المناسةةةب لتقةةةديم
المنتجات الجديدة .
امكانية الوصول الى اكتشاف شرائ سوقية جديدة لغرض تعزيز الحصة السوقية .
اعةةةداد دراسةةةات مسةةةتمرة او دوريةةةة لتحديةةةد المكانةةةة السةةةوقية لمنتجةةةات الشةةةركة نسةةةبة الةةةى المنافسةةةين االخةةةرين فةةةي
السوق.

ولغةةةرض تحقيةةةق هةةةذه االولويةةةات ت قةةةوم شةةةعبة بحةةةوث السةةةوق بجمةةةع وتحليةةةل البيانةةةات بشةةةكل مسةةةتمر مةةةن خةةةالل المتابعةةةة
والزيةةةةارات الميدانيةةةةة يسةةةةواق الجملةةةةة (جميلةةةةة ،الشةةةةورجة) او تجةةةةار التجزئةةةةة ،او االعتمةةةةاد علةةةةى المعلومةةةةات الةةةةواردة عةةةةن
طريةةةق منافةةةذ البيةةةع المباشةةةر التابعةةةة للشةةةركة  ،باإلضةةةافة الةةةى االعتمةةةاد علةةةى الدراسةةةات والبحةةةوث الميدانيةةةة التةةةي تعةةةد عنةةةد
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اقامةةةة المعةةةارض التجاريةةةة لتسةةةويق المنتجةةةات الصةةةناعية ،مثةةةال علةةةى ذلةةةك اجةةةرت شةةةعبة بحةةةوث السةةةوق دراسةةةة لعينةةةة مةةةن
الزبةةةائن مةةةن خةةةالل المقابلةةةة المباشةةةرة باإلضةةةافة الةةةى االسةةةتبانة فةةةي معةةةرض بغةةةداد الةةةدولي خةةةالل شةةةهر تشةةةرين االول عةةةام
 ،2017حيث هدفت الدراسة الى:





تحديد درجة االقبال على كل منتج.
ما هو السعر المقبول لكل منتج.
التعرف على طريقة التوزيع التي تناسب السوق.
تحديد المنتجات المنافسة التي يفضلها الزبائن ولماذا.
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.3.2

تحديد مواصفات المنتجات

مةةةن خةةةالل المقابلةةةة مةةةع مسةةةؤول شةةةعبة بحةةةوث السةةةوق تةةةم تحديةةةد المواصةةةفات االكثةةةر اهميةةةة لمنتجةةةات الزيةةةوت النباتيةةةة
المصنعة في مصنع المأمون وكانت كآالتي:
.1
.2

.3
.4

جماليففففة المظهففففر الخففففارجي :حيةةةةث تعكةةةةس هةةةةذه المواصةةةةفة مةةةةدى شةةةةعور الزبةةةةائن اتجةةةةاه منةةةةتج معةةةةين  ،ويتضةةةةمن
متغيةةةرات اللةةةون الخةةةارجي للعبةةةوة او العلبةةةةة والملمةةةس وتصةةةميم الشةةةكل ( المنظةةةةر ) والةةةذي يجةةةب ان يكةةةون جةةةةذابا ً
وذو جمالية .
العطففففر واللففففوي :تعتبةةةةر مواصةةةةفة العطةةةةر واللةةةةون مواصةةةةفة متجانسةةةةة فةةةةي منتجةةةةات الزيةةةةوت النباتيةةةةة فةةةةي مصةةةةنع
المةةةأمون حيةةةث التقةةةارب واالنةةةدماج بةةةين اللةةةون واضةةةفاء العطةةةر الخةةةاص بةةةه عنةةةد كةةةل منةةةتج مثةةةال علةةةى ذلةةةك ،عطةةةر
الفراولةةةةة واللةةةةون المنسةةةةجم معةةةةه (االحمةةةةر) وعطةةةةر الليمةةةةون واللةةةةون المنسةةةةجم معةةةةه ( الليمةةةةوني) ،وهةةةةذه المواصةةةةفة
ايضا ً يجب ان تكون ذات جاذبية وشعور جيد للزبون .
اداء المنفففتج ( الفاعليفففة) :وتتمثةةةل هةةةذه المواصةةةفة بقةةةدرة المنةةةتج علةةةى تأديةةةة الوظةةةائف والخصةةةائس االساسةةةية لةةةه ،
وبالدرجة التي تلبي وتشبع حاجات الزبون .
الحجفففل :وتتمثةةةل هةةةذه المواصةةةفة بالكميةةةة او الةةةوزن الةةةذي تحتويةةةه العبةةةوة الواحةةةدة لكةةةل منةةةتج ،حيةةةث تعتبةةةر ايضةةةا ً هةةةذه
المواصةةةفة مهمةةةة مةةةن وجهةةةة نظةةةر الز بةةةون والةةةذي يسةةةعى للحصةةةول علةةةى كميةةةة المنةةةتج التةةةي تلبةةةي وتشةةةبع حاجاتةةةه
وبسعر تنافسي .

المصدر :مقابلة مق مسؤول عبة بحوث السوق بتاريخ .2018 / 3/ 29

.3.3

تحديد االهمية النسبية للمواصفة

مةةةن خةةةالل المقابلةةةة مةةةع مسةةةؤول شةةةعبة بحةةةوث السةةةوق وبعةةةد التعةةةرف علةةةى اهةةةم المواصةةةفات التةةةي يرغبهةةةا الزبةةةون فةةةي
منتجةةةات الزيةةةوت النباتيةةةة التةةةي تصةةةنعها الشةةةركة عينةةةة البحةةةث  ،وباالعتمةةةاد علةةةى الدراسةةةة التةةةي اجرتهةةةا شةةةعبة بحةةةوث السةةةوق
لعينةةةة مةةةن الزبةةةائن مةةةن خةةةالل المقابلةةةة المباشةةةرة فضةةةالً عةةةن االسةةةتبانة فةةةي معةةةرض بغةةةداد الةةةدولي خةةةالل شةةةهر تشةةةرين االول
عةةةام  2017تبةةةين ان رغبةةةة الزبةةةائن تتجةةةه الةةةى جماليةةةة المظهةةةر الخةةةارجي ومةةةن ثةةةم العطةةةر واللةةةون وبعةةةدها اداء المنةةةتج ثةةةم
حجمه ،وقد كانت االهمية النسبية للمواصفات حسبما يرغب بها الزبون كآالتي :
جدول ( :)1االهمية النسبية لكل مواصفة من منتجات مصنق الموموي
المواصفة
ت
جمالية المظهر الخارجي
1
العطر واللون
2
أداء المنتج ( الفاعلية )
3
الحجم
4
المجمو
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على المقابلة مق مسؤول عبة بحوث السوق بتاريخ . 2018/ 3/ 29

.3.4

االهمية النسبية
% 50
% 30
% 10
% 10
% 100

تحديد تكاليف الجودة لكل فئة من فئات تكاليف الجودة
 .1تكففففاليف الوقايففففة ( المنففففق ) :يمكةةةةن توضةةةةي تكةةةةاليف الجةةةةودة الناشةةةةئة عةةةةن انشةةةةطة الوقايةةةةة والمتعلقةةةةة بمصةةةةنع
المأمون خالل سنة  2017وكآالتي:
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جدول ( :)2تكاليف الوقاية ( المنق ) لعام 2017
ت

1

2

3

عناصر
تكاليف الوقاية
تخطيك الجودة
وفحس
العينات
الخاصة
بالمناقصات
حوافز تأكيد
الجودة
وتطوير
المنتجات
التدريب من
اجل الجودة
مجموع تكاليف
الوقاية

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيزان

تموز

آب

ايلول

ت1

ت2

ك1

6350

47125

124850

8250

232000

121500

39200

14375

58850

17300

34910

36100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45000

1690000

190000

30000

3960000

0

0

1750000

50000

110000

0

75000

51350

1737125

314850

38250

4192000

121500

39200

1764375

108850

127300

34910

111100

المصدر :اعداد الباحثاي باالعتماد على بيانات الشركة عينة البحث .

من خالل جمع تكاليف الوقاية لألشهر اعاله :
108850 + 1764375 + 39200 + 121500 + 4192000 + 38250 + 314850 + 1737125 + 51350
 8640810 = 111100 + 34910 + 127300 +دينةةةةةةار مجمةةةةةةوع تكةةةةةةاليف الوقايةةةةةةة لسةةةةةةنة  . 2017نالحةةةةةةال مةةةةةةن خةةةةةةالل
الجةةةةةدول السةةةةةابق (  ) 2ان تكةةةةةاليف الوقايةةةةةة الخاصةةةةةة بعنصةةةةةر (التةةةةةدريب مةةةةةن اجةةةةةل الجةةةةةودة) خةةةةةالل عةةةةةام  2017بلغةةةةةت
( )7900000دينار .
 .2تكفففاليف التقيفففيل  :يمكةةةن توضةةةي تكةةةاليف التقيةةةيم الناشةةةئة عةةةن انشةةةطة التقيةةةيم والمتعلقةةةة بمصةةةنع المةةةأمون خةةةالل سةةةنة
 2017وكآالتي :
جدول ( :)3تكاليف التقييل -لعام 2017
ت

1

2

3

4

5

عناصر
تكاليف
التقييل
فحس
المواد
االولية
المشتراة
الفحس
اثناء
العمليات
االنتاجية
التفتيا
النهائي
المواد
التالفة نتيجة
الفحوصات
النوعية
المحافظة
على دقة
ادوات
القياس
ومعايرتها

مجمو تكاليف التقييل

2

باط

آذار

نيساي

آيار

ح ي اي

تموز

آل

ايلول

ت1

ت2

54130

59100

119750

42800

240000

103250

272050

143550

64500

163900

154250

86500

68064

44258

144510

62085

55414

29800

73052

131000

43600

42100

155500

55600

68064

44258

144510

62085

55414

29800

73052

131000

43600

42100

155500

55600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220000

110000

400000

445000

0

0

0

0

0

0

0

1308000

410258

257616

808770

611970

350828

162850

418154

405550

151700

248100

465250

1505700

المصدر  :اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الشركة عينة البحث .

من خالل جمع تكاليف التقييم لألشهر اعاله :
151700 + 405550 + 418154 + 162850 + 350828 + 611970 + 808770 + 257616 + 410258
 5796746 = 1505700 + 465250 + 248100 +دينار مجموع تكاليف التقييم لسنة . 2017
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كذلك من خالل الجدولين السابقين ( )2و ( )3نالحال االتي:
أ .ان تكةةةاليف التقيةةةيم الخاصةةةة بعنصةةةر ( المحافظةةةة علةةةى دقةةةة ادوات القيةةةاس ومعايرتهةةةا ) خةةةالل عةةةام  2017بلغةةةت
(  ) 2483000دينار .
ل .ان تكةةةةاليف المةةةةواد الكيميائيةةةةة الخاصةةةةة بفحةةةةس المةةةةواد االوليةةةةة ضةةةةمن فئتةةةةي ( الوقايةةةةة ) و ( التقيةةةةيم ) بلغةةةةت (
 ) 4054556دينةةةار خةةةالل عةةةام  2017والناشةةةئة عةةةن عناصةةةر تكةةةاليف الجةةةودة ضةةةمن هةةةذه الفئتةةةين ( تخطةةةيك
الجةةةةودة وفحةةةةس العينةةةةات الخاصةةةةة بالمناقصةةةةات  ،فحةةةةس المةةةةواد االوليةةةةة المشةةةةتراة ،الفحةةةةس اثنةةةةاء العمليةةةةات
االنتاجية  ،التفتيا النهائي) .
 .3تكفففاليف الفشففففل الفففداخلي :يمكةةةةن توضةةةةي تكةةةاليف الفشةةةةل الةةةةداخلي الناشةةةئة عةةةةن انشةةةةطة الفشةةةل الةةةةداخلي والمتعلقةةةةة
بمصنع المأمون وكاالتي :
جدول ( :)4تكاليف الفشل الداخلي لعام 2017
عناصر
تكاليف
ت
الفشل
الداخلي
قيمة المنتج
1
التالف
تكاليف عزل
المنتج
2
التالف
تكاليف
3
التعديل
تكاليف
المواد
4
المصروفة
للتعديل
مجموع تكاليف
الفشل الداخلي

ك2

شباط

آذار

نيسان

آيار

حزيزان

تموز

آب

ايلول

ت1

ت2

ك1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الشركة عينة البحث .

نالحال انه خالل سنة  2017ال توجد اي تكاليف جودة لفئة الفشل الداخلي متعلقة بمصنع المأمون .
 .4تكفففاليف الفشفففل الخفففارجي :يمكةةةن توضةةةي تكةةةاليف الفشةةةل الخةةةارجي الناشةةةئة عةةةن انشةةةطة الفشةةةل الخةةةارجي والمتعلقةةةة
بمصنع المأمون خالل سنة  2017وكآالتي :
جدول ( :)5تكاليف الفشل الخارجي لعام 2017
عناصر
تكاليف
ت
الفشل
الخارجي
تصلي
المنتجات
1
خالل فترة
الضمان
استبدال
المنتجات
2
التالفة
تخفيض
3
االسعار
مجمو تكاليف
الفشل الخارجي

2

باط

1

آذار

نيساي

آيار

ح ي اي

تموز

آل

ايلول

ت1

ت2

0

0

0

0

0

0

0

3981250

0

0

0

0

117500

515000

0

0

0

227750

0

0

558250

0

90000

34500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117500

515000

0

0

0

227750

0

3981250

558250

0

90000

34500

المصدر :اعداد الباحثاي باالعتماد على بيانات الشركة عينة البحث .

من خالل جمع تكاليف الفشل الخارجي لألشهر اعاله :
 5524250 = 34500 + 90000 + 558250 + 3981250 + 227750 + 515000 + 117500دينةةةةةةةةةةةةةةةةةار مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةوع
تكاليف الفشل الخارجي لسنة . 2017
وبهذا يكون مجموع تكاليف الجودة بفئاتها االربعة المتعلقة بمصنع المأمون لسنة  2017كآالتي :
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جدول ( :)6مجمو فئات تكاليف الجودة لعام 2017
فئات تكاليف الجودة
ت
تكاليف الوقاية ( المنع )
1
تكاليف التقييم
2
تكاليف الفشل الداخلي
3
تكاليف الفشل الخارجي
4
المجمو
المصدر :اعداد الباحثين ،مجمو التكاليف من الجداول (.)5(،)4( ،)3( ،)2

.3.5

النسبة المئوية
% 43
% 29
0
% 28
%100

الكلفة
8640810
5796746
0
5524250
19961806

تحديد تكاليف الجودة بفئاتها االربعة لكل مواصفة وحسب اهميتها النسبية
جدول ( :)7مصفوفة تكاليف الجودة حسب االهمية النسبية لكل مواصفة

المواصفات
فئات تكاليف الجودة

االهمية النسبية لكل
مواصفة
تكاليف المنع
تكاليف التقييم
تكاليف الفشل الداخلي
تكاليف الفشل
الخارجي
المجموع

مبالغ تكاليف
الجودة

مواصفة جمالية
المظهر الخارجي

مواصفة العطر
واللون

مواصفة اداء المنتج
( الفاعلية )

المجموع

مواصفة الحجم

%50

%30

%10

%10

100 %

8640810
5796746
0

4320405
2898373
0

2592243
1739023
0

864081
579675
0

864081
579675
0

8640810
5796746
0

5524250

2762125

1657275

552425

552425

5524250

19961806

9980903

5988541

1996181

1996181

19961806

المصدر  :اعداد الباحثاي باالعتماد على الجداول (  ) 1و ( . ) 6

.3.6

احتسففففال تكففففاليف الجففففودة لمنتجففففات مصففففنق المففففوموي مففففن خففففالل جمففففق نففففاتج تكففففاليف الجففففودة لجميففففق
المواصفات:
جدول ( :)8تكاليف الجودة لمواصفات المنتجات

المواصفات
ت
جمالية المظهر الخارجي
1
العطر واللون
2
اداء المنتج ( الفاعلية )
3
الحجم
4
المجمو
المصدر  :اعداد الباحثاي باالعتماد على الجدول (.)7

االهمية النسبية للمواصفة
% 50
% 30
% 10
% 10
% 100

كلفة الجودة لكل مواصفة
9980903
5988541
1996181
1996181
19961806

مما سبق نالحال االتي :
 .1تكةةةةاليف الجةةةةودة المتعلقةةةةة بمواصةةةةفة ( جماليةةةةة المظهةةةةر الخةةةةارجي ) كانةةةةت االعلةةةةى حيةةةةث بلغةةةةت ( ) 9980903
دينار وبما نسبته  % 50من اجمالي تكاليف الجودة.
 .2تكةةةاليف الجةةةودة المتعلقةةةة بمواصةةةفة (العطةةةر واللةةةون) بلغةةةت ( ) 5988541دينةةةار وبمةةةا نسةةةبته  % 30مةةةن اجمةةةالي
تكاليف الجودة.
 .3فةةةةةي حةةةةةين كانةةةةةت تكةةةةةاليف الجةةةةةودة المتعلقةةةةةة بمواصةةةةةفتي ( اداء المنةةةةةتج ) و ( الحجةةةةةم ) هةةةةةي االقةةةةةل حيةةةةةث بلغةةةةةت
( ) 1996181دينار وبما نسبته  % 10لكل منهما .
اما قيمة المبيعات لمصنع المأمون خالل سنة  2017فكانت كآالتي:
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جدول ( )9قيمة المبيعات لمصنق الموموي لسنة 2017
قيمة المبيعات لعام 2017
الشهر
ت
181595212
كانون الثاني
1
153654950
شباط
2
139803647
آذار
3
169868750
نيسان
4
195037000
آيار
5
117765754
حزيران
6
114014000
تموز
7
117149711
آب
8
101072000
آيلول
9
114608954
تشرين االول
10
141667000
تشرين الثاني
11
179528000
كانون االول
12
1725764978
المجمو
المصدر :اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات الشركة عينة البحث .

قيمة المبيعات لعام 2016
95169625
103305100
171370712
159204633
167481600
92483994
87340120
114014000
124388975
162000000
139908393
127622852
1544290004

ممةةةةا سةةةةبق وبعةةةةد عةةةةرض وتوضةةةةي تكةةةةاليف الجةةةةودة االجماليةةةةة للمصةةةةنع وقيمةةةةة المبيعةةةةات و تحديةةةةد تكةةةةاليف الجةةةةودة لكةةةةل
مواصفة وحسب اهميتها النسبية يمكن أن نلخس اآلتي :
.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

بلغةةةةةت مجمةةةةةوع تكةةةةةاليف الجةةةةةودة االجماليةةةةةة ( ) 19961806دينةةةةةار وهةةةةةي تمثةةةةةل مةةةةةا نسةةةةةبته  % 1.15الةةةةةى قيمةةةةةة
المبيعةةةات ،وهةةةي تقةةةع ضةةةمن المسةةةتوى االمثةةةل وكمةةةا يؤكةةةد خبةةةراء الجةةةودة ،ولكةةةن رغةةةم ذلةةةك ان ادارة الجةةةودة فةةةي
الشةةةركة حةةةددت نسةةةبة اقةةةل مةةةن  % 1للمسةةةتوى االمثةةةل وهةةةذا يعتبةةةر محاولةةةة ايجابيةةةة لتحقيةةةق ادنةةةى المسةةةتويات فةةةي
تخفيض تكاليف الجودة .
نالحةةةال ان تكةةةاليف الوقايةةةة بلغةةةت اعلةةةى تكةةةاليف (  ) 8640810دينةةةار وهةةةي تمثةةةل نسةةةبة  % 43مةةةن اجمةةةالي تكةةةاليف
الجةةةودة ،فةةةي حةةةين بلغةةةت تكةةةاليف التقيةةةيم (  ) 5796746وهةةةي تمثةةةل نسةةةبة  % 29مةةةن اجمةةةالي تكةةةاليف الجةةةودة ،فةةةي
حةةةين لةةةم تحةةةدث ايةةةة تكةةةاليف ضةةةمن فئةةةة الفشةةةل الةةةداخلي  ، % 0بينمةةةا بلغةةةت تكةةةاليف الفشةةةل الخةةةارجي ( ) 5524250
وهي تمثل نسبة  % 28من اجمالي تكاليف الجودة.
ان النسةةةب اعةةةاله لفئةةةات تكةةةاليف الجةةةودة تمثةةةل نجةةةاح الشةةةركة عينةةةة البحةةةث فةةةي الحةةةد وتقلةةةيس مةةةن تكةةةاليف الفشةةةل
(الةةةداخلي والخةةةارجي) مةةةن خةةةالل تكةةةاليف الضةةةبك (الوقايةةةة والتقيةةةيم) ،لةةةذلك نةةةرى ان تكةةةاليف الضةةةبك بلغةةةت نسةةةبتها
( ) % 78بينما كانت تكاليف الفشل بنسبة ( .) % 28
ارتفةةةاع تكةةةاليف الجةةةودة الخاصةةةة بعنصةةةر (التةةةدريب مةةةن اجةةةل الجةةةودة) ضةةةمن فئةةةة الوقايةةةة حيةةةث بلغةةةت ()7900000
دينةةةار وبمةةةا نسةةةبته  % 39.5مةةةن اجمةةةالي تكةةةاليف الجةةةودة ،وهةةةذا يعةةةد مؤشةةةر ايجةةةابي للشةةةركة عينةةةة البحةةةث فةةةي تبنةةةي
االسةةةةس العلميةةةةة لتطةةةةوير الجةةةةودة مةةةةن خةةةةالل اق امةةةةة الةةةةدورات التدريبيةةةةة المختصةةةةة لتنميةةةةة كفةةةةاءة ومهةةةةارة الكةةةةوادر
الوظيفية المسؤولة عن تخطيك وتنفيذ ورقابة انشطة الجودة .
بلغةةةةت تكةةةةاليف الجةةةةودة الخاصةةةةة بعنصةةةةر (المحافظةةةةة علةةةةى دقةةةةة ادوات القيةةةةاس والمعةةةةايرة ) ضةةةةمن فئةةةةة التقيةةةةيم
( )2483000دينةةةةار وبمةةةةا نسةةةةبته  % 12.4مةةةةن اجمةةةةالي تكةةةةاليف الجةةةةودة  ،حيةةةةث نالحةةةةال ان هةةةةذا الفحةةةةس وادامةةةةة
االجهةةةزة والمعةةةةدات االنتاجيةةةةة والمختبريةةةةة سةةةةاهم بشةةةةكل فاعةةةةل فةةةةي منةةةةع حةةةةدوث الفشةةةةل الةةةةداخلي حتةةةةى بلةةةةغ ادنةةةةى
مسةةةةتوياته ( ،) 0وهةةةةذا مةةةةا يسةةةةاعد فةةةةي تقليةةةةل تكةةةةاليف االنشةةةةطة المرتبطةةةةة الفشةةةةل الةةةةداخلي مثةةةةل اجةةةةور العةةةةاملين
المسةةةؤولين عةةةن عةةةزل الوحةةةدات التالفةةة ة وكةةةذلك اجةةةور العةةةاملين القةةةائمين بالتعةةةديل ،وهةةةذا مةةةا يعةةةزز موقةةةف الشةةةركة
في تحقيق الميزة التنافسية من خالل االتي:
 تخفيض التكاليف المتغيرة ومن ثم تخفيض تكاليف المنتجات.
 تبني استراتيجية التمايز في المنتجات .
سةةةاهمت تكةةةاليف الجةةةودة بتحقيةةةق زيةةةادة قيمةةةة المبيعةةةات خةةةالل عةةةام  2017حيةةةث بلغةةةت ( ،) 1725764978بينمةةةا
كانةةةةت قيمةةةةة المبيعةةةةات خةةةةالل عةةةةام  )1544290004 ( 2016وبةةةةذلك فةةةةأن الزيةةةةادة المتحققةةةةة فةةةةي قيمةةةةة المبيعةةةةات
تفةةةوق نسةةةبة  ،% 10وهةةةذا مةةةا يعةةةزز موقةةةف الشةةةركة فةةةي تخفةةةيض التكةةةاليف الثابتةةةة مةةةن خةةةالل وفةةةورات الحجةةةم ومةةةن
ثم تخفيض كلفة المنتجات وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية.
مةةةن خةةةالل تحديةةةد تكةةةاليف الجةةةودة المتعلقةةةة بمصةةةنع المةةةأمون وحسةةةب االهميةةةة النسةةةبية للمواصةةةفات وانسةةةجاما ً مةةةع
هدف البحث الذي يركز على التوجه التسويقي نلحال ما يلي:
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ان تكةةةةاليف الجةةةةودة المتعلقةةةةة بمواصةةةةفة (جماليةةةةة المظهةةةةر الخةةةةارجي ) بلغةةةةت (  ) 9980903دينةةةةار وبمةةةةا نسةةةةبته
 % 50مةةةن اجمةةةالي تكةةةاليف الجةةةودة ،فةةةي حةةةين ان واقةةةع تكةةةاليف الجةةةودة الفعليةةةة لةةةو ارتبطةةةت فعةةةالً بمواصةةةفة
(جماليةةةةة المظهةةةةر الخةةةةارجي) ال يتعةةةةدى نسةةةةبة  %10مةةةةن اجمةةةةالي تكةةةةاليف الجةةةةودة ،حيةةةةث نالحةةةةال ان اغلةةةةب
االنشةةةطة التةةةي تنةةةتج عنهةةةا تكةةةاليف الجةةةودة وفةةةي جميةةةع فئةةةات الجةةةودة هةةةي تركةةةز اهتماهةةةا علةةةى مواصةةةفة اداء
المنةةةتج (الفاعليةةةة) ،باسةةةتثناء التكةةةاليف المتعلقةةةة (نشةةةاط التةةةدريب مةةةن اجةةةل الجةةةودة ضةةةمن فئةةةة تكةةةاليف الوقايةةةة،
ونشةةةاط المحافظةةةة علةةةى دقةةةة ادوات القيةةةاس ومعايرتهةةةا ضةةةمن فئةةةة تكةةةاليف التقيةةةيم) والتةةةي يمكةةةن االسةةةتفادة منهةةةا
فةةةةي اقسةةةةام البحةةةةث والتطةةةةوير و قسةةةةم التعبئةةةةة والتغليةةةة ف واالقسةةةةام االخةةةةرى المسةةةةؤولة عةةةةن االنشةةةةطة المتعلقةةةةة
بمواصفة (جمالية المظهر الخارجي).
ان تكةةةةاليف الجةةةةودة المتعلقةةةةة بمواصةةةةفة (العطةةةةر واللةةةةون) بلغةةةةت ( )5988541دينةةةةار وبمةةةةا نسةةةةبته  ،% 30فةةةةي
حةةين ان واقةةع تكةةاليف الجةةودة الفعليةةة يركةةز علةةى تكةةاليف المةةواد الكيميائيةةة لفحةةس المةةواد االوليةةة والتةةي تكةةون
نتائجهةةةا ضةةةمن مواصةةةفة (اداء المنةةةتج ) مةةةن خةةةالل انشةةةطة فئةةةة تكةةةاليف الوقايةةةة وفئةةةة تكةةةاليف التقيةةةيم  ،فةةةي حةةةين
يمكةةةن االسةةةتفادة مةةةن هةةةذه التكةةةاليف فةةةي المواصةةةفة االهةةةم وحسةةةب اهميتهةةةا النسةةةبية فةةةي الجانةةةب التسةةةويقي وهةةةي
مواصفة (العطر واللون) وامكانية تخصيس تلك المبالغ في هذه المواصفة يهميتها السوقية .

المحور الرابق :االستنتاجات والتوصيات
 .4.1االستنتاجات
االتي اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها:
.1
.2
.3
.4

.5

ضةةةعف التوجةةةه االداري او ال محاسةةةبي لتبنةةةي مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات فةةةي الشةةةركة عينةةةة البحةةةث ،
علةةى الةةرغم مةةن اهتمةةام شةةعبة بحةةوث السةةوق فةةي الشةةركة بأعةةداد بحةةوث ودراسةةات للتعةةرف علةةى حاجةةات ورغبةةات
الزبائن .
عنةةةد تطبيةةةق مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات يمكةةةن قيةةةاس جميةةةع تكةةةاليف الجةةةودة المسةةةتنفذة لكةةةل مواصةةةفة ،
وكةةذلك تحديةةةد تكةةاليف كةةةل فئةةة مةةةن تكةةاليف الجةةةودة لكةةةل مواصةةفة ،ممةةةا يةةوفر معلومةةةات اكثةةر فائةةةدة مةةن خةةةالل تتبةةةع
وتحليل تكاليف الجودة تبعا ً لمواصفات المنتج  ،مما ينتج فاعلية اكبر لتحسين وضمان الجودة وتقويم االداء .
مةةةن خةةةالل تطبيةةةق مةةةدخل التكلفةةةة علةةةى اسةةةاس المواصةةةفات يتضةةة ان الشةةةركة عينةةةة البحةةةث تركةةةز علةةةى المواصةةةفة
االساسية في المنتجات ( أداء المنتج ) دون االهتمام بالمواصفات المميزة او التحفيزية .
ان تكةةةاليف الجةةةودة المتعلقةةةة بمواصةةةفة ( جماليةةةة المظهةةةر الخةةةارجي ) بلغةةةت (  ) 9980903دينةةةار وبمةةةا نسةةةبته 50
 %مةةةن اجمةةةالي تكةةةاليف الجةةةودة  ،فةةةي حةةةين ان واقةةةع تكةةةاليف الجةةةودة الفعليةةةة لةةةو ارتبطةةةت فعةةةالً بمواصةةةفة ( جماليةةةة
المظهةةةر الخةةةارجي ) ال يتعةةةدى نسةةةبة  %10مةةةن اجمةةةالي تكةةةاليف الجةةةودة  ،حيةةةث نالحةةةال ان اغلةةةب االنشةةةطة التةةةي
تنةةةتج عنهةةةا تكةةةاليف الجةةةودة وفةةةي جميةةةع فئةةةات الجةةةودة هةةةي تركةةةز اهتماهةةةا علةةةى مواصةةةفة اداء المنةةةتج ( الفاعليةةةة ) ،
باسةةتثناء التكةةةاليف المتعلقةةةة ( نشةةةاط التةةةدريب مةةةن اجةةةل الجةةودة ضةةةمن فئةةةة تكةةةاليف الوقايةةةة  ،ونشةةةاط المحافظةةةة علةةةى
دقةةةة ادوات القيةةةاس ومعايرتهةةةا ضةةةمن فئةةةة تكةةةاليف التقيةةةيم ) والتةةةي يمكةةةن االسةةةتفادة منهةةةا فةةةي اقسةةةام البحةةةث والتطةةةوير
و قسةةةةةم التعبئةةةةةة والتغليةةةةةف واالقسةةةةةام االخةةةةةرى المسةةةةةؤولة عةةةةةن االنشةةةةةطة المتعلقةةةةةة بمواصةةةةةفة (جماليةةةةةة المظهةةةةةر
الخارجي) .
بلغةةةت تكةةةاليف الجةةةةودة المتعلقةةةة بمواصةةةفة ( العطةةةةر واللةةةون ) بلغةةةت ( )5988541دينةةةةار وبمةةةا نسةةةبته  ،% 30فةةةةي
حةةةين ان واقةةةع تكةةةاليف الجةةةودة الفعليةةةة يركةةةز علةةةى تكةةةاليف المةةةواد الكيميائيةةةة لفحةةةس المةةةواد االوليةةةة والتةةةي تكةةةون
نتائجهةةةا ضةةةمن مواصةةةفة ( اداء المنةةةتج ) مةةةن خةةةالل انشةةةطة فئةةةة تكةةةاليف الوقايةةةة وفئةةةة تكةةةاليف التقيةةةيم ،حيةةةث بلغةةةت
ضةةةةمن هةةةةذه االنشةةةةطة ( ) 4054556دينةةةةار اي بمةةةةا نسةةةةبته  % 20مةةةةن اجمةةةةالي تكةةةةاليف الجةةةةودة ،ولةةةةذلك يمكةةةةن
االسةةةتفادة مةةةن هةةةذه التكةةةاليف فةةةي المواصةةةفة االهةةةم وحسةةةب اهميتهةةةا النسةةةبية فةةةي الجانةةةب التسةةةويقي وهةةةي مواصةةةفة
(العطر واللون) وامكانية تخصيس تلك المبالغ في هذه المواصفة نظرا ً يهميتها السوقية.

.4.2

التوصيات

 .1التوجةةه نحةةو تبنةةي مةةدخل التكلفةةة علةةى اسةةاس المواصةةفات كونةةه يعةةد مةةدخالً مهم ةا ً فةةي التوجةةه نحةةو الزبةةون مةةن حيةةث
التركيةةةز علةةةى مواصةةةفات المنةةةتج التةةةي يرغبهةةةا الزبةةةون إلشةةةباع حاجاتةةةه ،والتةةةي تةةةؤدي الةةةى اكتسةةةاب زبةةةائن جةةةدد
والمحافظة على الزبائن الحاليين.
ً
ً
 .2العمةةةل علةةةى تحفيةةةز المةةةوظفين والعةةةاملين ( ماديةةةا ومعنويةةةا ) لتقةةةديم منتجةةةات ذات جةةةودة عاليةةةة ومطابقةةةة للمواصةةةفات
المطلوبةةةة لمةةةا لةةةذلك مةةةن مسةةةاهمة فاعلةةةة فةةةي تعزيةةةز ثقةةةة ووالء الزبةةةائن ومةةةن ثةةةم زيةةةادة الحصةةةة السةةةوقية وتحقيةةةق
الميزة التنافسية .
 .3اشةةةراك المةةةةوظفين الفنيةةةةين والعةةةةاملين فةةةةي دورات تدريبيةةةةة متقدمةةةة مختصةةةةة بصةةةةيانة االجهةةةةزة والمعةةةةدات االنتاجيةةةةة
والمختبريةةة بةةدالً مةةةن الخبةةراء والعةةةاملين الخةةارجيين لتفةةةادي تكةةاليف التقيةةيم الناتجةةةة عةةن (المحافظةةةة علةةى دقةةةة ادوات
القياس والمعايرة) حيث تشكل هذه التكاليف ما نسبته  % 12.4من اجمالي تكاليف الجودة .
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دور مدخل التكلفة على اساس المواصفات في تخفيض تكاليف الجودة

 .4التنسةةةيق بةةةين االقسةةةام االنتاجيةةةة وقسةةةم التسةةةويق مةةةن اجةةةل ان يكةةةون االنتةةةاج فةةةي الوقةةةت المناسةةةب وحسةةةب الحاجةةةة
الفعليةةةة للمنافةةةذ التسةةةويقية لتفةةةادي تكةةةاليف الفشةةةل الخةةةارجي الناتجةةةة عةةةن التلةةةف الحاصةةةل بسةةةبب سةةةوء التخةةةزين او
نتيجة الظروف المناخية .
 .5اعطةةةاء الصةةةالحيات الواسةةةعة يقسةةةام التسةةةويق والتعبئةةةة والتغليةةةف وتفعيةةةل دورهمةةةا فةةةي تطةةةوير مواصةةةفة (جماليةةةة
المظهةةةر الخةةةارجي) وبمةةةا يةةةتالئم مةةةع االهميةةةة النسةةةبية لهةةةذه المواصةةةفة والتةةةي تشةةةكل مةةةا نسةةةبته  % 50مةةةن حاجةةةات
ورغبات الزبائن في المنتجات.
 .6اهتمةةةةام اقسةةةةام البحةةةةث والتطةةةةوير واالنتةةةةاج بمواصةةةةفة (العطةةةةر واللةةةةون) وبمةةةةا يةةةةتالئم مةةةةع االهميةةةةة النسةةةةبية لهةةةةذه
المواصفة والتي تشكل ما نسبته  % 30من حاجات ورغبات الزبائن في المنتجات.
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