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Abstract:  

 This research was  -  case study in Rstin company for the steel 

structures in Erbil-  addressed the cost technique of product life 

cycle, as discussed the kinds, relevance and the stages of the life 

cycle of the product, also it referred to the corporate governance of 

discussing its inception the concept and importance of the 

principles, objectives, and mechanisms was addressed to the 
technical aspects of the overlap between the cost of the product life 

cycle corporate governance and show the appropriate techniques 

used in each stage of the life cycle of the product and how it achieved 

by a reduction of costs. 

The result of this study indicates that the integration between the 
product life cycle cost and corporate governance works on reduce 

costs through the various stages of product life cycle. It also 

concluded that this integration increases the company ability to 

compete in market which leads to rise in its market share and 

eventually lead to maximize the profit which has been achieved 

through the optimal use of a company available resources. It also 
found that the techniques of life cycle cost of the product cannot be 

applied without support of the company directors, throughout the 

technical requirements of the application. Corporate governance 

ensures directors of the company to utilize firm resources which 

makes the company to achieve several stakeholders' objectives. 

Key words: Life Cycle, Corporate Governance, Cost Reduction, Principles 

of Governance. 
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ي خفض التكاليف وتحقيقها أل
 
كات دهاا تأثير تقنية كلفة دورة حياة المنتج ف حوكمة الشر  

كة رست   ل  ي شر
 
ي اربيل" تنتا "دراسة حالة ف

 
 الهياكل الحاياية ف

 

ي 
 
 3 غازي عباالعزيز سليمان البيات

 4رفيق فر  محمود
 

 الملخص
كة -تناول البحث  ي شر

 
ي أربيل Rstin دراسة حالة ف

 
تقنية التكلفة لدورة  -للهياكل الحديدية ف

تبة عن تطبيق  حياة المنتج، إذ ناقش أنواع وأهمية ومراحل دورة حياة وتحديد الكلف المتر
ي 
ي خفض كلف المنتج، وتوضيح المبادئ التر

 
تقنية كلفة دورة حياة المنتج واظهار دورها ف

ي حماية مصالح ذوي 
 
كة، وإظهار تأثتر تقنية  تعتمدها الحوكمة وبيان دورها ف العالقة بالشر
ي تحقيق 

 
كات، كما تطرق  أهدافكلف دورة حياة المنتج ف كات  إىلحوكمة الشر حوكمة الشر

ي تعتمدها، وتم التطرق  هدافموضحا بدايتها ومفهومها وأهمية المبادئ واأل
واآلليات التر

كات وإظهار الجوانب الفنية للتداخل بير  تكلفة دورة حياة المنتج وحوكمة  إىل الشر
ي كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج. تمثلت مشكلة 

 
التقنيات المناسبة المستخدمة ف

كات العاملة  ي مساعدة الشر
 
ي التساؤل عن إمكانية تقنية كلفة دورة حياة المنتج ف

 
البحث ف

ي إقليم كوردستان العراق التجاوب مع متطلبات بيئتها مما ينعكس عىل استمرارها، 
 
ف

ي قد تؤدي ويجع
كات تتجاوز المعوقات التر  .فشلها وخروجها من السوق إىلل تلك الشر

ي خلص
ا البحث، أن التكامل بير  تكلفة دورة حياة المنتج وحوكمة إليه ومن النتائج التر

كات يعمل عىل خفض التكاليف خالل المراحل المختلفة لدورة حياة المنتج، وأن هذا  الشر
كة ي السوق ويؤدي  إىلعىل المنافسة مما يؤدي  التكامل يزيد من قدرة الشر

 
زيادة حصتها ف

ي النهاية 
 
كة. ووجدت  ستخدا تعظيم ارباحها من خالل ال  إىلف األمثل للموارد المتاحة للشر

كة، وان  ا أن تقنيات تكلفة دورة حياة المنتج ل يمكن تطبيقها دون دعم مديري الشر
ً
أيض

كة  كة تحقق مو  استخدا الحوكمة تضمن لمديري الشر ي تجعل الشر
اردها بالصيغة التر

 .المصلحة أصحاب أهدافالعديد من 

كات، دورة الحياة: الكلمات المفتاحية  .خفض التكاليف، حوكمة الشر

 : المقامة
ي 
 
ي كافة المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية وف

 
ات الشيعة ف يشهد العالم اليو  العديد من التطورات والتغيتر

ات  ة تغتر ي كافة المجالت ولسيما الصناعية منها. إذ شهدت اآلونة الختر
 
مقدمتها زيادة العتماد عىل التقنيات العالمية ف

ي البيئة الصناعية، وأدى 
 
ي األنشطة وطرق األداء وهياكل التكاليف  إىلاختيار التقنيات المعارصة شيعة ف

 
ات نوعية ف تغتر

ها  ي الفكر الداري ونوعية المعلومات الواجب توفتر
 
 ف
ً
وري أن يواكب ذلك تطورا وطرق الرقابة عليها. ولذلك كان من الض 

 مما يعزز 

كات الصناعية. ولتحقيق ذلك لبد من أ .1 ي الفكر اإلداري مجالت عديدة منها الموقف التنافسي للشر
 
ن يشمل التطور ف

 خفض التكاليف ورضا الزبون وضبط الوقت والتجديد والبتكار وتحليل سلسلة القيمة والتحسير  المستمر. 
 المبحث االول: منهجية البحث

: مشكلة البحث: 
ً
كة إدارة اعتماد إن أوال ي تساهم  دواتأحد األ  بعدهاوالهتما  بها  لتقنية كلفة دورة حياة المنتج الشر

التر
ي تحقيق 

 
ي التعرف عىل مدى  أهدافف

كة. عليه ينبغ  كة والذي سوف ينعكس عىل زيادة الحصة السوقية لهذه الشر الشر
كة لتقنية كلفة دورة حياة المنتج وفيما اذا كان ذلك يحقق  كات.  أهدافامكانية تطبيق الشر فتقنية دورة حياة  حوكمة الشر

كات تعمل عىل تنظيم العالقة بير   إىلالمنتج تسغ  كات  إدارةخفض كلفة المنتجات والخدمات، كما أن حوكمة الشر الشر
ي فرض الرقابة الالزمة عىل اإلدارات وتحديد 

 
كات عن طريق تنفيذ آليات الحوكمة ف ي تلك الشر

 
واألطراف ذات المصلحة ف

ي لها وتفعيل نظا  الرقابة 
 
اف الداخلية والذي يتحقق عنه ايضا خفضا للكلفة. عليه يمكن مسؤولياتها وتدعيم الدور اإلشر

 صياغة مشكلة البحث من خالل السئلة اآلتية: 
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ي اقليم كوردستان / العراق 1
 
كات الصناعية العاملة ف ي تجاوب الشر

 
.هل يمكن لتقنية كلفة دورة حياة المنتج أن تساهم ف

 عىل استمرار وجودها 
ً
 ؟لمتطلبات بيئتها ما ينعكس ايجابيا

ي اقليم كوردستان/العراق تتجاوز 2
 
كات الصناعية العاملة ف كات وتطبيق مستلزماتها أن يجعل الشر .هل يمكن لحوكمة الشر

 فشلها وخروجها من السوق؟ إىلالمشكالت التر تؤدي 

ي المعمل عينة ال3
 
ي مراحل األداء الثالث ف

 
ي خفض التكاليف ف

 
بحث .هل ان لتقنية كلفة دورة حياة المنتج تأثتر ف

كات؟ هدافوتحقيقها أل  حوكمة الشر

: ادهمية البحث: 
ً
ي لتطبيق  ثاتنيا ي الفكر المحاست 

 
ي اهمية البحث من الناحية العلمية لمواكبة اإلتجاهات الحديثة ف

تأتر
ي 
 
كات ف كات.  القدرة دعم تقنية كلفة دورة حياة المنتج وحوكمة الشر  التنافسية للشر

 :
ً
 منها:  هدافيحقق البحث العديد من األ البحث:  أدهاا ثالثا

ي تلك الدورة. -1
 
تبة عن كل مرحلة ف ي يمر بها المنتج والكلف المتر

 توضيح الدورة التر

ي خفض كلف المنتج.  -2
 
تبة عن تطبيق تقنية كلفة دورة حياة المنتج واظهار دورها ف  تحديد الكلف المتر

ي تعتمدها الحوكمة وبيان دورها -3
كة.  توضيح المبادئ التر ي حماية مصالح ذوي العالقة بالشر

 
 ف

ي تحقيق -4
 
كات.  أهدافظهار تأثتر تقنية كلف دورة حياة المنتج ف  حوكمة الشر

: فرضية البحث: 
ً
 يقو  البحث عىل الفرضية الرئيسة اآلتية:  رابعا

ي كلف اإل 
 
 ف
ً
 أل نتا يحقق اعتماد تقنية كلفة دورة حياة المنتج خفضا

ً
ك هدافوتحقيقا ي حوكمة الشر

 
ات وانعكاس ذلك ف

كة وتعظيم ارباحها.   دعم القدرة التنافسية للشر
:  إىلوتتفرع هذه الفرضية  ي

 الفرضيات الفرعية اآلتر
ي كلف اإل -1

 
 .نتا يحقق اعتماد تقنية كلفة دورة حياة المنتج خفضا ف

كات.  أهدافيحقق اعتماد تقنية كلفة دورة حياة المنتج -2  حوكمة الشر

كات وتعظيم ارباحها. يحقق اعتماد تقنية  -3  كلفة دورة حياة المنتج دعما للقدرة التنافسية للشر

 خامسا: حاود الاراسة: 
ي للدراسة. 2012.الحدود الزمنية: تم العتماد عىل بيانات السنة )1

 ( لغرض انجاز الجانب التطبيقر
كة رسير  إل 2 ي مدينة اربيل نتا .الحدود المكانية: تم اختيار شر

 
 عينة للدراسة.  الهياكل الحديدية ف

 
 : ي
 
: التأصيل النظري للبحث: ويتناول اآلت ي

 
 المبحث الثات

: تقنية كلفة دورة حياة المنتج: أ
ً
كات الصناعية تواجه منافسة شديدة خصوصا بعد التطور الحاصل  وال  من الشر

ً
ا إن كثتر

ي حاجات الزبائن  ي تلت 
ي التكنولوجيا الذي يشهده العالم، وتنعكس هذه المنافسة عىل تقديم المنتجات الجديدة التر

 
ف

كات الصناعية يعد عملية واسعة ابتداًء من الب نتا ورغباتهم، لذلك فإن اإل  ي الشر
 
 إىلحث والتطوير والتصميم وصول ف

المنتج وتسويقه ومتابعته حتر خروجه من السوق ليحل محله منتج جديد. فدورة حياة المنتج تشبه دورة حياة  إنتا 
 الوفاة، كذلك كل منتج يمر بمراحل مختلفة وبظروف مختلفة 

ً
ا أن يصل  إىلاإلنسان اذ تبدأ قبل الولدة فالعيش ثم أختر

 بإنتهاء حياته، ويصاحب عملية اإل مرحلة الت إىل
ً
 سميت كلف دورة حياة المنتج وتشمل جميع   نتا ناقص إيذانا

ً
كلفا

كة من خالل التصور األوىلي قبل 
ي تحملتها الشر

 من تلك التر
ً
المنتج ثم الكلف  إنتا الكلف المرتبطة بالمنتج بدءا

ي تىلي عملية نتاجالمصاحبة للعمليات اإل 
 الكلف التر

ً
ا  (. Mores, et al,2003:378المنتج ) ا إنتية وأختر

  : ي
 
: مراحل دورة حياة المنتج: يمكن عرض مراحل دورة حياة المنتج كاآلت

ً
 ثاتنيا

ة من كلف دورة حياة المنتج الكلية هي كلف إلزامية نتا مرحلة ما قبل اإل  - أ : تظهر بعض التقديرات أن نسبة كبتر

ي دورة األبحاث 
 
ي هذه الدورة هي قرارات مستقبلية تنشأ عن قرارات تتخذ ف

 
والتطوير، من هنا فان القرارات المتخذة ف

, ي للمحاسبير  القانونيير  ي 443:2001حاسمة وفائقة األهمية )المجمع العرت 
 
ها عند دخول المنتج ف (، ويصعب تغيتر

ي هذه المرحلة فقط وتقاس عىل  نتا مرحلة اإل 
 
تم حسابها  فإذا ، خرىها كلف المراحل األ أساسوإنما يمكن التحكم فيها ف

ي خفض كلف المراحل الالحقة. )احمد,
 
( وتشتمل هذه المرحلة عىل 52:2008بدقة فسوف يكون لها التأثتر الكبتر ف

البحث والتطوير، والتصميم إذ إن نشاط البحث والتطوير يعد من األنشطة الواعية والموجهة إليجاد معرفة جديدة، 
ي 
 (120:2008تحدث. )عبيدات,وهذه األنشطة هي وراء كل التطورات التر

ي الفهمأ
ي يمكنها ان تحقق له الرضا الزبون لرغبات القوي ما التصميم فيعت 

 ذلك وربط وتقديم السلع والخدمات التر

 Heizer & Lender ,2001: 139)) نتا اإل  بطرق

من مواد أولية وأجور  نتا اذ تتكون كلف اإل  نتا : بعد مرحلة البحث والتطوير والتصميم تبدأ مرحلة اإل نتا مرحلة اإل -ب
ي كلف اإل  أخرىوكلف 

 
ي هذه المرحلة ول يوجد عادة مجال كاف لمرونة هندسية تؤثر ف

 
والتصميم للمنتج  نتا مختلفة ف

ي هذه المرحلة وتتضمن أنشطة 
 
ي المرحلة السابقة. كما ان أغلب الكلف سوف تتحقق ف

 
ألن القرارات قد اتخذت ف
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الزبون  إىلمكائن تصنيع المنتج وتهيئتها، تجميع المنتجات، تقديم المنتج  إعداد متعددة مثل توفتر الموارد، 
 (. 52:2008)احمد,

اذ يتم فيها تسويق المنتج وتوزيعه وتوفتر  نتا : تبدأ هذه المرحلة بعد اإلنتهاء من مرحلة اإل نتا مرحلة ما بعد اإل - 
 Kurtz, 2004: 434)   Boone  وكلف خدمات ما بعد البيع. خدمات ما بعد البيع وتتحقق فيها كلف التسويق والتوزي    ع، 

& ( 
كات:  : حوكمة الشر

ً
:  ثاتنيا ي

 ويتناول اآلتر
كات:  -1 ي تقرير له أشار  تعريف حوكمة الشر

 
كات تعت  عن إطار العالقات والمسؤوليات  إىل   Millesteinف ان حوكمة الشر
ا من أساسوالمديرين، والمصمم  دارةاألسهم وأعضاء مجلس اإل ية المكونة من حملة ساسالمتناظرة ما بير  المجموعة األ 

كة. )ساساأل  هدافاجل تعزيز األداء التنافسي المطلوب لتحقيق األ  Millstein Business Sector Advisoryية للشر

Group, 1998: 13 ) 
Organization For Economic Cooperation & Development   (OECD )اما منظمة التنمية والتعاون القتصادي    

كات عىل أنها "مجموعة من العالقات بير   كة ومجلس إدارتها وحملة اسهمها ومجموعة  إدارةفقد عرفت حوكمة الشر الشر
ي تحقق تلك األ أهدافالمصالح، ويتم تحديد الهيكل الذي يتم من خالله تحديد  أصحاب

كة والوسائل التر  هدافالشر
 ( OECD,2004:14ومراقبة الداء." )

ي تستند  
كات عىل العدالة واألنصاف، والشفافية، والمسؤولية والمساءلة، إليه تتضمن المفاهيم التر ا حوكمة الشر

 (Mehra ,2004:3( و )The Capitals Markets Board,2003:20والستقاللية. )
كات: -2 كات بأنها مجموعة األسس والممارس مبادئ حوكمة الشر بق بصفة يمكن تعريف مبادئ حوكمة الشر

ُ
ي تط

ات التر
كة  ي تمتلك قاعدة عريضة من المستثمرين وتتضمن الحقوق والواجبات لكافة المتعاملير  مع الشر

كات التر خاصة عىل الشر
ها وتظهر من خالل النظم واللوائح الداخلية المطبقة دارةمثل مجلس اإل  ، البنوك، الموردين وغتر ، الدائنير  ، المساهمير 

ي تحكم إت
كة والتر ي الشر

 
كة أو المساهمير  بها.  )شحاتة واخرون , ف  ( 77: 2007خاذ اي قرار قد يؤثر عىل مصلحة الشر

 : ي
كات عىل اآلتر  وتتضمن مبادئ حوكمة الشر

ي عىل إلطار أن يشجع عىل شفافية وكفاءة األسواق وان يكون  أساسضمان وجود -أ
كات: ينبغ  إلطار فعال لحوكمة الشر

 مع أحكا  القانون وان ي
ً
افية والتنظيمية والتنفيذية. متوافقا  حدد بوضوح توزي    ع المسؤوليات بير  مختلف الجهات اإلشر

كات وذلك عن طريق عدة حقوق  -ب   ي الشر
 
حقوق حملة األسهم: يتضمن هذا المبدأ حماية حقوق المساهمير  ف

 ( 40:2005ية لهم ينادي بها المبدأ. )حماد,أساس
كات أن يضمن معاملة متساوية لكافة حملة األسهم  -   ي عىل إطار حوكمة الشر

المعاملة المتساوية لحملة األسهم: ينبغ 
 , ي ي ذلك حملة األقلية من األسهم وحملة األسهم األجانب )الروزنامج 

 
 (.27: 2007بما ف

كات أن أصحابدور  -د ي عىل إطار حوكمة الشر
كات: ينبغ  ي حوكمة الشر

 
ف بحقوق  المصالح ف ي  أصحابيعتر

المصالح التر
كات و   أصحابينشئها القانون، أو تنشأ نتيجة لتفاقيات متبادلة، وان يعمل عىل تشجيع التعاون النشط بير  الشر

كات السليمة ماليا.  وة وفرص العمل واستدامة الشر ي خلق التر
 
 المصلحة ف

ي ال
 
كات تحقق اإلفصاح الدقيق وف ي أن تكفل حوكمة الشر

وقت المناسب بشأن كافة الوسائل المتصلة بتأسيس كما ينبغ 
كة. )الخشاوي وآخرون ,  ( 10: 2005الشر

ورة فصل اإل دارةمسؤوليات مجلس اإل -و عن الملكية وتحقق مبدأ الستقاللية ومبدأ محاسبة  دارة: إن تأكيد رص 
وق، والواجبات، والمزايا المسؤولية، يتحقق من خالل التحديد الواضح لكل من الصالحيات، والمسؤوليات، والحق

ي ,  ها. )الخضتر  ) 145: 2005والبدلت واألجور، والمكافآت وغتر
كات:  أدهاا  -3 ي تحقيق مجموعة من األحوكمة الشر

 
ي أشار  هدافيساهم تطبيق مبادئ الحوكمة ف

ا عدد من إليه التر
 : ي
 الباحثير  نذكر منها اآلتر

: يعد المساهمون حجر الزاو -أ كة بشكل عا ، لذا فإن حماية مصالحهم  ساسية األ حماية حقوق المساهمير  ي الشر
 
ف

كة ُيعد من أولويات العمل الناجح الذي تقوده  ي الشر
 
كة )يعقوب  إدارةواطمئنانهم عىل أموالهم المستثمرة ف أي شر

,2005 :57.) 
كة بما يكفل العدالة -ب اف بحقوق جميع الطراف ذات المصالح بالشر ي العتر

والمساواة ومعاملة تحقيق العدالة: وتعت 
ة باإل  ي موقع المسؤولية المباشر

 
, دارةجميع المساهمير  سواء كانوا ف  (.3:2003او كانوا خارجها )البشتر

ي بدون  أصحابحماية مصالح الطراف المختلفة: بشكل عا  يمكن تعريف  -   
المصلحة بأنهم "تلك الجماعات التر

كة عن العمل " أو هو ذلك الفر  كة ألدعمها تتوقف الشر ي تؤثر وتتأثر بتحقيق الشر
و هدافد أو تلك الجماعات التر ها" )الختر

, ,  (.      11:2007وصبجي
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كة ودقتها وشعة اإلجابة عىل  -د  توفر المعلومات وسالمة قنوات التصال: إن توفتر المعلومات الخاصة بالشر
كة وسي لة لستمرارية التعامل معها من كافة األطراف استفسارات المعنيير  والمتعاملير  معها يجعل من الثقة بهذه الشر

,  (.4:2003)البشتر

اتيجية  -ه  كة: تهدف اإلستر اتيجية الشر ي السوق،  إىلإستر
 
كة عن منافسيها من خالل اضافة قيمة لها ف تحقيق تمايز الشر

كة. )سيلر أذ إ ها عىل تمايز الشر  ( 105:2003و لورش, ن السوق هو الذي يحدد مقدار تلك القيمة المضافة ومدى تأثتر
كات هي حماية حقوق المساهمير  و  أهدافمما تقد  عرضه يمكن القول بأن  المصالح واآلخرين  أصحابحوكمة الشر

وتحقيق العدالة، وكذلك دعم القتصاد الكىلي لكي ينمو ويزدهر، وتجنب التدهور والنكماش عن طريق تحسير  األداء 
ي 
 
كة ف  الحارص  والمستقبل. القتصادي والماىلي واإلداري للشر

كات: تعاظمت -4 كات حوكمة أهمية أهمية حوكمة الشر ي تحقيق كبتر  بشكل الشر
 
 القتصادية التنمية من كل لكي تساهم ف

 ( 5: 2003والمجتمعات. )ابوالعطا, لالقتصادات الجتماعية والرفاهية
كات وعد  السماح بوجوده أو   ي الشر

 
ي بمحاربة الفساد الماىلي واإلداري ف ي الجانب المحاست 

 
وتتجسد أهمية الحوكمة ف

 من مجلس اإل أخرىعودته مرة 
ً
كة بدءا ي الشر

 
اهة والحيادية والستقامة لكافة العاملير  ف  

 دارة، وتحقيق ضمان الت 
 مستوى للعاملير  في

ي الكشوفات المالية. والمديرين التنفيذيير  حتر أدت 
 
ها، وتحقيق قدر كاف من اإلفصاح والشفافية ف

 ,  (2008:85)التميمي
 هدافالجتماعية والقتصادية وبير  األ هدافما من الجانب الجتماعي فإن الحوكمة تهتم بتحقيق التوازن بير  األأ

كات والمجتمع  إىلالفردية والجماعية وتهدف  (، University Of Technology,2007:1)‘ربط مصالح الفراد والشر
كات. )صالح، ي تخفيف حدة الفقر وتعزيز حقوق النسان وإرساء قواعد العدل واستمرار عمل الشر

 
: 2006وتساهم ف

122) 
كة السيطرة  -5 ي تضمن للشر

كات بانها، مجموعة من الممارسات التر كات: عرفت آليات حوكمة الشر آليات حوكمة الشر
ات بيئتها الدا ات بيئتها الخارجية لتحقيق مطالب عىل متغتر صالح ,  (المصالح كافة.  أصحابخلية والتكيف مع متغتر

2006 :128(   

 : ي
ي التر

 
كات الداخلية وتتمثل ف ي مجموعتير  هما؛ آليات حوكمة الشر

 
 ويمكن حض آليات الحوكمة ف

وهو مجموعة من األعضاء المنتخبير  بشكل مباشر من قبل حملة األسهم ووفقا  :Board of Directors دارةمجلس اإل -أ
كات، وتكون مهمتهم األ  . )ساسلقانون الشر كة والرقابة عىل المديرين التنفيذيير  ي الشر

 
 ,Hittية هي تمثيل مصالح المالكير  ف

et al,2003:386 ) 
كة واآلخرون الذين  Insidersال داخليون  ثالثة أطراف هم؛ دارةويتضمن مجلس اإل   ي الشر

 
وهم؛ المديرون التنفيذيون ف

كة ولكنهم ل  Relate Outsidersالعليا، وال خارجيون ذوو العالق ة  دارةاإل  إىلينتمون  الذين لهم عالقات تعاقدية مع الشر
كة لالستفادة من خت   ي الشر

 
اتهم عن طريق يواكبون العمليات اليومية التشغيلية، وال خارجيون الذين يتم اعتمادهم ف

كات  ي شر
 
 (Wheelen & Hunger, 2004: 29) .أخرىالستشارات وغالبا ما يكونون ممثلير  لمواقع إدارية عليا ف

تعرف التعويضات عىل أنها" حزمة أو مجموعة من   Executive Compensationتعويضات المديرين التنفيذيير  -ب
كة بإعطائها  ي تقو  الشر

ي أداء  دارةس اإل أعضاء مجل إىلالمنافع التر
 
والمديرين التنفيذيير  فيها مقابل جهودهم المبذولة ف

كة". )إليه المها  الموكلة ي الشر
 
 (Hitt, et al,2003: 324م ف

كات الخارجية   ي أداء    External Governance Mechanismوآليات حوكمة الشر
 
ي تؤثر ف

وتتمثل بجميع العوامل التر
ي يكون مصدرها البيئة 

كة التر الخارجية المحيطة وتعد من المصادر المهمة للضغط من اجل تطبيق قواعد الحوكمة الشر
 :  وهي

ي يتفق عليها   -أ
السوق ألغراض السيطرة: تعرف آلية السوق ألغراض السيطرة عىل أنها" اآللية الخارجية الرئيسة التر

كة، وذلك عن والمديرين التنفيذيير  عندما  دارةجميع الباحثير  وتنشط كآلية لضبط أداء اإل  تفشل اآلليات الداخلية للشر
كات الخاشة او الستحواذ ) اء مراكز ملكية الشر كات ذات األداء المنخفض بالمقارنة مع takeoverطريق شر ( عىل الشر

تها التنافسية" )  (.Hitt, et al,2003: 325منافسيها ومحاولة تطوير متر 
: تقع عىل مراقب الحسابات  -ب ي ي إثبات ما تقدمه اإل التدقيق الخارج 

 
ة ف من بيانات مالية تفصح بها عما  دارةمها  كبتر

كة، وعىل هذا األ   حول وضع الشر
ً
ي سبيل أثبات صدق وعدالة  ساستراه مناسبا

 
يقو  مراقب الحسابات ببذل جهود ف

ي له دور  كات عىل تحقأساسي القوائم المالية، إن التدقيق الخارج  كات إذ يساعد الشر ي حوكمة الشر
 
اهة  ف يق المساءلة والت  

,  (114: 2008وتحسير  العمليات فيها. )التميمي
مما تقد  يرى الباحثان أن العالقة بير  اآلليات الداخلية واآلليات الخارجية هي عالقة عكسية اذ إن األداء الضعيف   

حة ويحقق عوائد اقل المصل أصحابوالمديرين التنفيذيير  ل يحقق مصالح حملة األسهم واآلخرين من  دارةلمجلس اإل 
كة وبالتاىلي سوف يعرضها 

ة التنافسية للشر تهديدات السوق وتسهل السيطرة عىل  إىلمن المتوسط ول يحقق المتر 
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كة والعكس صحيح. لذا ف كات يجب خلق مزي    ج متناسق   إىلنه للتمكن من الوصول إالشر نظا  فعال لتطبيق حوكمة الشر
 من اآلليات الداخلية والخ

ً
 ونوعا

ً
 ارجية. كما

كات:  : مظادهر التااخل بتر  كلفة دورة حياة المنتج وحوكمة الشر
ً
نعرض هنا مظاهر التداخل بير  كلفة دورة حياة  ثالثا

كات وآلياتها، كما نحاول توضيح تأثتر كلفة دورة حياة المنتج  المنتج وما ينتج عنها من خفض للكلف، ومبادئ حوكمة الشر
كا ي خفض التكاليف ودعم حوكمة الشر

 
ي  لكل منهما ت بحيث يظهر األثر الكبتر ف

 
كة. إن  التنافسية القدرة دعم زيادة ف للشر

اتيجية فتهتم بالتخطيط  دارةمن دورة حياة المنتج، اما اإل  نتا نظم التكلفة التقليدية وإدارتها تركز عىل مرحلة اإل  اإلستر
ي لل  اتيج  ي توضح صفات المنتج مع اإلهتما  بتكاليف اإل  نتا اإلستر

ي مرحلة تصميم المنتج التر
 
 نتا ف

(Tatikonda,1994:22.) 
ي بمتطلبات كل مرحلة من  دارةعدة تقنيات إل  استخدا ولتطوي    ع هذا الموضوع يمكن   

ي تق 
اتيجية التر التكلفة اإلستر

 : ي
 مراحل دورة حياة المنتج وكاآلتر

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أدواتالنتقال بجهود خفض التكلفة من الم والتصمي واإلستف من بعض  إىلولقد أدى إدراك هذه الخاصية المهمة 
اتيجية منها:  إدارة  التكلفة اإلستر
ي يمكن أن Target Cost (T.C)التكلفة المستهدفة -أ  

كة إل : هذه التقنية هي أداة لقياس التكاليف التر  نتا تتحملها الشر
ي مراحلها  إىلالمنتج مع المحافظة عىل الرب  ح المطلوب وهذه الطريقة تهدف 

 
خفض التكاليف خالل دورة حياة المنتج ف

 .(Webster, 2004:164)المختلفة 
ي يمكن استعما

 لكيفية التصميم الجيد التر
ً
 مالئما

ً
 عن أن عملية تحديد التكاليف المستهدفة تعد مثاال

ً
لها ألغراض فضال

كات  اتيجية ومقاييس حاسمة إلداء سلسلة القيمة للشر  (Atkinson, et al, ,2007:320)استر
هندسة القيمة بأنها "برنامج لخفض التكاليف خالل  Alban : عرف  Value Engineering (V.E)هندسة القيمة -ب

اذ  (Albano, et al, 2002:2)حسير  الربحية". العمليات األمامية من دورة حياة المنتجات ألغراض الخفض وت إىلالتوجه 
ي تخفض كلف أهدافتحقق هندسة القيمة 

ي التكلفة المستهدفة من خالل؛ تحديد تصاميم المنتج المحسنة والتر
 
ها ف

ي تزيد من كلف المنتج. 
ورية التر ورية، والغاء الوظائف غتر الض  الصنع وكلف األجزاء مع عد  التضحية بالوظائف الض 

 (45: 2000)السبوع، 
ي هذه المرحلة سيتم تصنيع المنتج، وان  نتا بعد مرحلة التصميم تبدأ مرحلة اإل  :تنتا المرحلة الثاتنية: مرحلة ال 

 
وف

ة وكلف  ي هذه المرحلة من مواد أولية وأجور مباشر
 
ي هذه المرحلة  أخرىأغلب الكلف سوف تتحقق ف

 
مختلفة، وتوجد ف

ية المحددة ويتوجب من خالل عمليات التحويل القيا  بها بهدف تحويل ساسمجموعة من الوظائف واألنشطة األ 
ي ذو قيمة  إىلالمواد الخا  

ي حاجة المستهلك. يمكن استخداممنتج نهات  التكلفة  إدارةبعض تقنيات  استخدا ية تلت 
ي هذه المرحلة لقياس و 

 
اتيجية ف  تكلفة المنتجات منها:  إدارةاإلستر

البحث والتطوير 

 والتصميم
وظائف سلسلة  اإلنتاج

 القيمة

التسويق 

التوزيع   

 خدمة الزبون

 التكاليف المجمعة لوحدة المنتج

منحنى التكلفة 

 المصممة

 منحنى حدوث التكلفة

 
25

            %
5
0

            %
7
5

        %

10
0

%
 

 ( تمثيل منحن  التكلفة المصممة7الشكل )

 (778:2009)دهورتنجرن واخرون ,:المصار
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   (ABC) نظا  : يمثلActivity Based Costing (ABC)ط النشا أساسالتكلفة عىل -أ  
ً
 غتر  التكاليف لتوزي    ع نظاما

ة عىل   يعدها فردية أنشطة إىل األنشطة تحليل عىل بناء المنتجات، المباشر
ً
ي  ية،ساسالتكلفة األ  لحتساب هدفا

 والتر

كة، خدمات عنها تنجم  استهالكها حجم أساس عىل للمنتجات وتحمل حدة، عىل نشاط كل تكاليف وتجمع مشتر

     (Hilton,2002:178) (Cost Drivers)التكاليف محركات استخدا ب للخدمة
ة  إىلالنشاط  أساسيهدف مدخل نظا  حساب التكلفة عىل  ي تحميل التكاليف غتر المباشر

 
تحقيق مزيد من الدقة ف

ي تخلق الطلب عىل اإلنشطة ن وحدة النشاطقياس أدق لتكلفة تلك الوحدة، أل إىللوحدة النشاط، بما يؤدي 
 ،هي التر

 واألنشطة تخلق الطلب عىل الموارد. 
ي تغيتر جيد أي   (Kaizen)او  Continuous Improvement (CI) التحسير  المستمر-ب

كما يسميها اليابانيون وتعت 
ي مصطلح الكايزن تشتر 

 
شخاص كّل من األ   إىلإجراءات لألفضل بشكل مستمر من دون توقف، إن ناحية التحسير  ف

 (  Goetsch & Davis, 1997: 469والعمليات )
ة، وتتم تلك  (CI)تقنية  Hiltonوعرف   من األنشطة الكبتر

ً
ة بدال ي من خالل أنشطة التحسير  الصغتر بأنها" تحسير  تدريج 

ي التقنيات، والتحسير  هدف تقع مسؤولية تنفيذه عىل اإل 
 
العليا  دارةالتحسينات من خالل البتكار أو الستثمار الكبتر ف

      (Hilton, et al, 2000: 220)التنفيذية ولجميع األنشطة".  دارةواإل 
ي العمليات اإل  إىلالوصول  (CI)وتهدف تقنية 

 
ة نتاجاإلتقان الكامل من خالل استمرار التحسير  ف ية والذي يحقق متر 

 (13:2004تنافسية من خالل خفض الكلف وتحسير  الجودة وإرضاء الزبون. )الكسب,
ي هذه  نتا تعد مرحلة ما بعد اإل  :تنتا المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعا ال 

 
ة من دورة حياة المنتج وف المرحلة األختر

 عن ضمان المنتجات تجاه 
ً
المرحلة سيتم تسويق المنتجات  و  توزيعها مع الخدمات البيعية المساعدة والصيانة فضال

وي    ج واإلعالن ،الزبون ي هذه المرحلة مرتبطة بالتر
 
ي هذه المرحلة مجموعة من الوظائف   ،وان أغلب الكلف ف

 
كما توجد ف

ي تسغ 
ي  وتشبع حاجاته  إىلواألنشطة اإلدارية والخدماتية التر ي تلت 

تحقيق رضا الزبون من خالل تقديم المنتجات التر
ي هذه المرحلة مثل التحسير  المستمر كما ال إدارةاذ يمكن اإلستفادة من  بعض تقنيات  ،ورغباته

 
اتيجية ف تكلفة اإلستر

نا   ا. إليه سبق وان أشر
ي األمدين القصتر والبعيد، وان تقنية   أهدافمن خالل ما تقد  يمكن القول إن اهم 

 
كة ف كات هي تعظيم أرباح الشر الشر
ي مراح

 
ي خفض التكاليف وتعظيم الرباح ف

 
بعض  استخدا ل الدورة الثالث، وبكلفة دورة حياة المنتج سوف تساهم ف

ي سوق المنافسة وتحقيق الكفاءة  إدارةتقنيات 
 
كة واستمرار بقائها ف ي تدعم القدرة التنافسية للشر

اتيجية التر التكلفة الستر
ي 
 
كة وتعظيم أرباحها وتعزز قدرتها عىل المنافسة، وإذا نظر  استخدا ف كات تهتم بتمايز الشر نا مواردها. كما ان حوكمة الشر
كة المتاحة، وكذلك فإنها تعمل من خالل  ستخدا تعاريف الحوكمة فقد نرى أنها تهتم بال  إىل األمثل لموارد الشر

كات من  ز اهمية حوكمة الشر ي النمو واإلستقرار. وتت 
 
كة ف ي تساعد الشر

الممارسات واآلليات الداخلية والخارجية التر
 مناسب عائد تحقيق عىل األسهم وحملة للمستثمرين الطمأنينة من مالئم قدر الجانب األقتصادي من خالل توفتر 

كات عىل التنافس قيمة لستثماراتهم، وتعظيم ي أسواق األسهم، ودعمقدرة الشر
 
العالمية، وزيادة كفاءة تخصيص  المال ف

ي أداء اإل 
 
تتجاوب  إدارة إىلالتقليدية  دارةوتطويرها من اإل  دارةالموارد بالشكل الكفء والفاعل الذي يعكس حالة التقد  ف

اتيجية.  إدارةالمصالح واإلستفادة من  أصحابمع متطلبات   الكلفة اإلستر
: امكاتنية تطبيق تقنية كلفة دورة حياة المنتج عىل عينة البحث:  ي

 الجاتنب التطبيق 
ي خفض التكاليف وتعظيم ال  إىليتناول هذا المبحث 

 
 ربحية. كيفية تأثتر تقنية كلفة دورة حياة المنتج ف

تبة   تحديد جميع الكلف المتر
ً
ي اوال

ي خفض الكلف: لغرض تحقيق خفض الكلف ينبغ 
 
دور تقنية كلفة دورة حياة المنتج ف

كة خالل تلك المدة وعن طريق تحليل جميع نشاطات اإل نتاجعن العمليات اإل  ي الشر
 
وتحديد طبيعتها، إذ يمكن  نتا ية ف

وامكانية خفضها ومن ثم محاولة خفض تلك الكلف من خالل بعض  نتا معلومات ادق عن تكاليف اإل  إىلان نصل 
ي هذا المجال. ويمكن توضيح كلف كل مرحلة من مراحل اإل 

 
 2012بالتفصيل خالل سنة  نتا التقنيات المستخدمة ف

 : ي
 -وكاآلتر

 2012بالتفصيل خالل سنة  نتا ( كلف كل مرحلة من مراحل اإل 1) الجدول

 نارالمبالغ/دي التفاصيل ت

  نتا المرحلة األوىل/ مرحلة ما قبل اإل 

  التخطيط : ليست هناك أية كلف تتعلق بالتخطيط.  1

 36,000,000 كلف التصميم السنوية للهياكل الحديدية, وهذه التصاميم تتم حسب طلب الزبائن.  2

  نتا المرحلة الثانية/ مرحلة اإل 
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( دينار, وان المعمل 1,440,000تكلفة الطن الواحد من المواد الخا  )بليت حديد( )   3
ي اإل 3000يستخد )

 
 وتبلغ كلفتها.  نتا ( طن من الحديد ف

ً
 4,320,000,000 سنويا

 878,400,000 الرواتب واألجور للعاملير   4

 345,600,000 خرىكلف المواد المستخدمة األ  5

 329,607,600 مضوفات متنوعة 6

 179,238,000 اندثار المكائن  7

ي  8
 134,184,000 اندثار المبات 

 20,460,000 اندثار األثاث 9

 140,312,400 كلف صيانة المكائن 10

  نتا المرحلة الثالثة/ مرحلة ما بعد اإل 

 1,200,000 كلف التسويق 11

 43,860,000 كلف التوزي    ع 12

كة تنهي عملها عند بيع    13 كلف خدمات ما بعد البيع, ل توجد هذه التكلفة ألن الشر
كات  وغتر ملزمة بنصبها أو صيانتها أو تصليحها, ألن  أخرىالهياكل الحديدية لشر

 تلك الخدمات.  إىلطبيعة تلك الهياكل الحديدية ل تحتا  

 

 إىلكلف التخلص من مخلفات المنتج, ليس هناك كلفة مرتبطة بذلك, ويرجع ذلك  14
 سببير  هما: 

 

% ( من المواد الخا  7مخلفات الهياكل الحديدية من التلف والضياع   تبلغ نسبتها ) -أ
كة ببيعها  كة  إىلوتقو  الشر ( دينار للطن الواحد ويتم حسابها  180,000بمبلغ ) أخرىشر

 .أخرىكإيرادات 

 

ي تشغيل تلك  -ب
 
يقو  المعمل بتشغيل مكائنه عن طريق الطاقة الكهربائية ول يستخد  ف

ة .   المكائن أي وقود أو زيوت, ويتم حسابها ككلف صناعية غتر مباشر
 

كة لسنة  إعداد المصدر: من   2012الباحثان باإلعتماد عىل سجالت الشر

 
ي الجانب النظري  

 
 إدارةأنه يمكن خفض كلف دورة حياة المنتج من خالل تطبيق بعض تقنيات  إىللقد تم التطرق ف

ي المراحل الثالث من دورة حياة المنتج، وسيتم تطبيقها عىل المعمل 
 
ي خفض الكلف ف

 
ي تساهم ف

اتيجية التر الكلفة اإلستر
 : ي
 عينة البحث عىل النحو اآلتر

( دينار للطن الواحد وبرب  ح 2,592,000زبائنه بقيمة ) إىلالتكلفة المستهدفة:  يقو  المعمل ببيع الهياكل الحديدية -1
, اذ تبلغ كلفة تلك الهياكل )449,046)

ً
, معت  ذلك أن نسبة كلفة المنتج تصل 2,142,954( دينارا

ً
 82,7 إىل( دينارا

ً
% تقريبا

ي تحقيق نسبة 17,3ب  ح تساوي من سعر البيع, وان نسبة هامش الر 
 
كة ترغب ف % كهامش 21% من سعر البيع,  وان الشر

كة ان تحصل عىل الرب  ح المستهدف بمبلغ ) ،رب  ح لكي تحصل عىل عائد اكت  من ذلك  544,320أي عىل الشر
ً
( دينارا

ي يمكن من خاللها خفض الكلف بهدف تحق21× 2,592,000)
يق الهامش %( وذلك من خالل البحث عن المجالت التر

ي عىل المعمل اإلستفادة من تقنيات التكلفة المستهدفة . 
 المستهدف والتكلفة المستهدفة, وهنا ينبغ 

ي أهدافهندسة القيمة: تحقق هندسة القيمة  -2
ي التكلفة المستهدفة من خالل تحديد تصاميم المنتج المحسنة التر

 
ها ف

ورية، وكذلك إلغاء الوظائف غتر يسبب زيادة  تخفض كلف الصنع، والتخلص من كل ما ي الوظائف الض 
 
كتر  ف

التكلفة والتر
ي تزيد من كلف المنتج. 

ورية التر  الض 
ي خفض التكاليف قبل اإل 

 
يتعلق بتصميم المنتج والذي  خالل دورة حياة المنتج, وفيما نتا تستخد  هذه التقنية ف
ي حالة قيا  7تلف البليت الحديدي بنسبة  فبسبب عد  كفاءة التصميم نجد ظهور  ،يخفض بالتاىلي كلفة المنتج

 
%, وف

ي التلف من 
 
ي التصميم ينتج خفض ف

 
ي المواد الخا  أي بنسبة 3 إىل% 7المعمل بإعادة النظر ف

 
% وذلك من خالل 4% ف

ي تصميم الهياكل الحديدية يكلف تعيينه )
 
( دينار 2,400,000تغيتر تصميم المنتج عن طريق تعيير  مهندس متخصص ف

 و 
ً
 من اإلستعانة بالغتر لتصميم المنتجات ودفع مبالغ طائلة . وان تعيير  شهريا

ً
هو عبارة عما يدفع له من راتب بدال
ي التصميم يتحقق عنه 

 
ي كلف اإل  استخدا مهندس متخصص ف

 
كة وخفض ف :  نتا أمثل لموارد الشر ي

 وعىل النحو اآلتر
 دينار 7,200,000خفض كلف التصميم  - أ
 2,400,000) –كلفة التصميم   36,000,000}

ً
 شهر({ 12× راتب المهندس شهريا
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 دينار 172,800,000خفض كلف المواد التالفة    - ب
 % نسبة خفض التلف{. 4× دينار كلف المواد الخا   4,320,000,000}

ي تسم بالكلف األ  - ت
كة بعض التكاليف التر ، إذ يتم خفض تلك خرىاأل  % من المواد الخا 1بنسبة  خرىتتحمل الشر

% نسبة تلك 1× دينار كلفة المواد  4,320,000,000دينار }الكلف المرتبطة بالتلف ) 1,728,000الكلف بمبلغ 
 % نسبة خفض التلف{.  4× الكلف( 

 180,000×% نسبة خفض التلف 4× طن الحديد  3,000دينار } 21,600,000اإليرادات المفقودة عن بيع التلف تبلغ - ث
 دينار القيمة البيعية للتلف{. 

  : ي
ي خفض كلفة التلف يكون كاآلتر

 
 من خالل النقاط السابقة يتبير  أن صاف

ي خفض كلفة التلف2الجدول )
 
 ( صاف

ي  التفاصيل
 كىلي  جزت 

 7,200,000  خفض كلف التصميم

)   172,800,000 خفض كلف المواد التالفة ) التلف الطبيغي

  1,728,000 خرىخفض الكلف األ 

ةمجموع خفض الكلف الصناعية غتر    174,528,000 المباشر

  (21,600,000) يطرح اإليرادات المفقودة )ايراد بيع التلف(

ة ي خفض الكلف الصناعية غتر المباشر
 
 152,928,000  صاف

ي خفض كلف التلف بنسبة 
 
 160,128,000  %4صاف

 الباحثان إعداد الجدول: من 
 

كة عينة البحث  -3 ي خفض الكلف عن طريق تغيتر أنظمة اإل  استخدا التحسير  المستمر: يمكن للشر
 
 نتا هذه التقنية ف

ي نتاجوالعمليات المصممة، وتوسيع الطاقة اإل 
 
ية للمعمل، وتتم تلك التحسينات من خالل البتكار أو الستثمار الكبتر ف

غيلية، اذ يمكن التقنيات وتحسير  أداء العمليات، وعليها أن تحاول دراسة عملياتها ونشاطاتها وتحدد اإلجراءات التش
 خفض الكلف فيها بطريقتير  وهما: 

ي ضوء حجم معير  من اإل  نتا خفض تكلفة الوحدة من المنتج بخفض كلف اإل  –أ 
 
 .نتا ف

ي ضوء حجم نفقات معينة.  نتا خفض تكلفة الوحدة من المنتج بزيادة اإل  –ب 
 
 ف

كتر  عىل طريقة خفض تكلفة الوحدة من المنتج 
ورة التر ي ضوء حجم معير  من  نتا بخفض كلف اإل ويرى الباحثان رص 

 
ف

 .نتا اإل 
ي مرحلة اإل 

 
فأنه يمكن للمعمل خفض الكلف من خالل تغيتر  نتا فيما يخص العمليات المصممة داخل المعمل ف

ية وتقليل المسافة بير  جميع العمليات بشكل مالئم ومنسجم مع نتاجالعمليات وذلك بتعديل انظمة العمليات اإل 
ي جودة المنتج. نتاجالعملية اإل 

 
 ية بأقل وقت وتكلفة من دون التأثتر ف

تا  تصل  إنتا  إىلية حتر نهايتها أي تحويلها نتاجمن بداية العملية اإل  أخرى إىلإن مسافة وطول نقل الحديد من مرحلة 
 580إىل )ليات واختصار مسافة العم نتا تم تغيتر تصميم العمليات داخل المعمل وفق احتياجات اإل  فإذا   (,  1034) إىل
% من المسافة 44  ( بنسبة  454تقليص المسافة بمقدار ) إىل% من المسافة الحالية فإن ذلك يؤدي 56( أي بنسبة  

فإن تقليص المسافة بهذه النسبة سوف يقلص وقت نقل العاملير  داخل المعمل وكذلك تقليص المسافة  ،الحالية
ي تستخد Craneالالزمة لحركة الرافعات )

ي  ،لنقل المواد  ( التر
 
ي كلفة األجور وف

 
وان هذا اإلجراء سينجم عنه خفض ف

:  التكاليف الصناعية ي
ة وعىل الشكل اآلتر  غتر المباشر

 ( التفاصيل المرتبطة بتقليل المساحة3الجدول )

 المبالغ التفاصيل ت

: يعمل ) 1 دينار ( 900,000( وبأجر )Crane( عمال عىل الرافعات )8خفض كلفة اجور العاملير 
% نسبة تقليص 44× شهر  12× عدد العمال 8× اجر العامل 900,000شهري للعامل الواحد و ) 

 المسافة( . 

38,016,000 
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( من الكهرباء لتشغيل 221,750KWخفض كلفة اجور كهرباء الرافعات: تم رصف كمية ) 2
% نسبة 44×الواحد   KWدينار ل   60× 221,750الرافعات خالل السنة تبلغ كلفة الخفض فيها  )

 تقليص المسافة (. 

5,854,200 

ي )  3
: يبلغ اندثار المبات  ي

، ان تقليص مساحة 134,184,000خفض اندثار المبات 
ً
( دينار سنويا

ي المخصصة لهذا المعمل بمقدار 
خفض كلفة  إىلمن المساحة الحالية سوف يؤدي  3/1المبات 

 (.3/1× 134,184,000اإلندثار بمقدار )
ي حالة بقاء المعمل عىل الوضع الحاىلي أو   

 
ي ألنه ف

كة عادة تجنب اندثار المبات  ل يمكن للشر
 
ً
ي الغاء األبنية ومن ثم اندثارها ألنها تعد كلفا

تقليص المساحة المستخدمة للتشغيل ل يعت 
ي تشغيل معاملها األ 

 
كة استغالل المساحة الفائضة من األبنية ف  رىخغارقة، ال انه يمكن للشر

ي 
 تلك المعامل.  إىلوتحميل اندثار هذه المبات 

44,728,000 

% 10( دينار ونسبة اندثارها228,000,000خفض اندثار المكائن )الرافعات(: كلفة الرافعات ) 4
ي اندثار الرافعات )

 
% نسبة 44× % نسبة اإلندثار10×228,000,000لذلك سوف يكون الخفض ف

 تقليل المساحة(. 

10,032,000  

ي المعمل بنسبة  خ 5
 
% من  3فض صيانة الرافعات: يتم عادة تقدير كلفة صيانة المكائن سنويا ف

( 228,000,000كلفتها باإلعتماد عىل كلفة الصيانة للسنوات السابقة, وان كلفة الرافعات تبلغ )
ي الكلفة )

 
 % نسبة الزيادة (. 44% × 3×  228,000,000دينار لذلك يكون الخفض ف

3,009,600 

 الباحثان إعداد المصدر: من 

 
ي المعمل يؤدي  

 
 عن ذلك فإن تقليص مساحة األبنية الزيادة ف

ً
وزيادته وتقليل الوقت  نتا شعة دوران اإل  إىلفضال

 . نتا المطلوب لل 
ي حجم األبنية من خالل تقليص المساحة 

 
ي يتم خفضها بسبب الزيادة ف

مما سبق عرضه يمكن تحديد التكاليف التر
:  ة من قبل معمل الهياكل الحديديةالمستخدم ي

 عىل الشكل اآلتر
ي يمكن تجنبها4الجدول )

 ( مجموع الكلف التر

/دينار التفاصيل ي
/دينار جزت   كىلي

 38,016,000  كلفة األجور

ة:     التكاليف الصناعية غتر المباشر

  5,854,200 اجور الكهرباء

ي 
  44,728,000 اندثار المبات 

  10,032,000 اندثار المكائن

  3,009,600 كلفة الصيانة

ة  63,623,800  مجموع تكاليف الصناعية غتر المباشر

 101,639,800  المجموع

 الباحثان إعداد الجدول: من 
 
ي مرحلة ما بعد اإل  

 
، فأنه يمكن للمعمل خفض تلك الكلف عن طريق نتا أما فيما يخص عمليات ونشاطات التوزي    ع ف

 
ً
اء شاحنة نقل بدال ي تبلغ كلفتها ) شر

. 43,860,000من استئجار الشاحنة من الغتر والتر
ً
 ( دينار سنويا

اء شاحنة النقل و   تحمل المعمل الكلف اآلتية:  إىلها لتوزي    ع الهياكل الحديدية يؤدي استخدامإن شر
 ر(. شه 12× دينار اجور شهرية للسائق  800,000دينار.  ) 9,600,000األجور السنوية لسائق الشاحنة تبلغ  -1
 دينار.  10,800,000اندثار الشاحنة  -2
 من كلفتها البالغة 10ان نسبة اندثار الشاحنة هي )إ

ً
 دينار كلفة الشاحنة(. 108,000,000× % سنويا

 دينار.  12,000,000تبلغ  خرىمضوفات الصيانة والوقود للشاحنة والمصاريف األ   -3
 عن ذلك يمكن 

ً
كة.  أخرىقد تتحقق عنه ايرادات  أخرىالشاحنة ألغراض  استخدا فضال  للشر

: 5ويمكن عرض المعلومات السابقة من خالل الجدول )  ي
 ( وهي كاآلتر
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 ( الكلف المرتبطة بشاحنة النقل5الجدول )

 المبالغ / دينار التفاصيل

 9,600,000 مضوفات األجور

 10,800,000 اندثار الشاحنة

 12,000,000 مضوفات الصيانة والوقود

 32,400,000 مجموع التكاليف 
كة إعداد الجدول: من   الباحثان بالعتماد عىل سجالت الشر

 
 دينار 11,460,000=  32,400,000- 43,860,000إذ يمكن القول إن خفض كلف التوزي    ع = 

ي المعمل خالل دورة حياة المنتج عن طريق نتاجويرى الباحثان أنه لو تم تحسير  أداء العمليات اإل 
 
تقنيات  استخدا ية ف

ي خفض التكاليف وتعظيم الربحية 
 
التكلفة المستهدفة، وهندسة القيمة، والتحسير  المستمر، فإن هذا سوف يساهم ف

 : ي
كة. وبعد تطبيق التقنيات المذكورة فإن كلفة دورة حياة المنتج سوف تظهر عىل النحو اآلتر  للشر

ي : يتم خفض كلفة التصميم بسبب تعينتا مرحلة ما قبل اإل  -1
ي تصميم الهياكل الحديدية التر

 
ير  مهندس متخصص ف

ي الجدول )
 
 دينار.  7200000( بمبلغ 2بيناها ف

 :نتا مرحلة اإل   -2

ي الجدول )4نتيجة خفض التلف بنسبة   - أ
 
ة كما هو مبير  ف ( 2%, تم خفض التكاليف الصناعية غتر المباشر

 دينار.  152,928,000بمبلغ 

دينار، وكذلك خفض  38,016,000ية، تم خفض تكلفة األجور بمقدار نتاجتنيجة تقليص مسافة العمليات اإل  - ب
ة  ي الجدول ) 63,623,800التكاليف الصناعية غتر المباشر

 
 (.4دينار كما هو مبير  ف

اء شاحنة للنقل، تم خفض تكلفة التوزي    ع بمبلغ نتا مرحلة ما بعد اإل  -3 ي   11,460,000: بسبب شر
 
دينار كما هو مبير  ف

 ( يوضح خفض التكاليف من خالل دورة حياة المنتج. 6لجدول )الجدول السابق. وا
 طن3000عىل مستوى  0( خفض التكاليف من خالل مراحل دورة حياة المنتج 6الجدول )

 المبالغ التفاصيل

 7,200,000 خفض كلفة التصميم

ة  38,016,000 خفض أجور المباشر

ة    خفض التكاليف الصناعية غتر المباشر
(152,928,000+63,623,800) 

216,551,800 

 11,460,000 خفض كلفة التوزي    ع

 273,227,800 المجموع
 الباحثان إعداد المصدر: من 

 
ي التكاليف7ويظهر الجدول )

 
 ( كلفة دورة حياة المنتج بعد إجراء الخفض ف

ي الحجم 7الجدول )
 
 طن3000( كلفة دورة حياة المنتج ف

ي  التفاصيل
 كىلي  جزت 

 نتا كلف ماقبل اإل                          

  ---- التخطيط

  28,800,000 *   التصميم

 28,800,000  نتا مجموع كلف ما قبل اإل 

  نتا يضاف:  كلف اإل                        

ة   4,320,000,000 مواد مباشر

ة   840,384,000 **  اجور مباشر

ة   932,850,200 *** تكاليف صناعية غتر مباشر

 6,093,234,200  نتا إجماىلي كلف اإل 

 نتا يضاف: كلف ما بعد اإل                       

  12,000,000 كلف التسويق 
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ي الجدول )
 
  32,400,000 (5كلف التوزي    ع ف

  ---- كلف خدمات بيعية مساعدة

 44,400,000  نتا مجموع كلف ما بعد اإل 

 6,166,434,200  المنتجاجماىلي كلف دورة حياة 

 2,055,478  ****  كلف الطن الواحد من الحديد

 2,592,000  سعر البيع للطن الواحد

 536,522  *****  هامش الرب  ح
كة لسنة  إعداد المصدر: من   2012الباحثان باإلعتماد عىل سجالت الشر

 

 شهر12×   دينار اجور شهري لمهندس التصميم  2,400,000*  كلف التصميم = 
 دينار.  28,800,000=                 

ي الجدول )
 
ة قبل التعديل ف ة = اجور مباشر ي الجدول )  –(  1**األجور المباشر

 
ي األجور ف

 
 (.6مقدار الخفض ف

 دينار.  840,384,000=  38,016,000 – 878,400,000=                

ي الجدول)
 
ة قبل التعديل ف ة = ت.ص.غ. مباشر ي الجدول )  -( 1*** التكاليف الصناعية غتر المباشر

 
 (. 6مقدار الخفض ف

 

 دينار.  932,850,200= 216,551,800 – 1,149,402,000=                

 طن3000دينار / 6,166,434,200اجم   ال    ي الكل     ف / الكمية المنتجة  =                 =                                 
 

 دينار              2,055,478=             
 كلف الطن الواحد من الحديد  -***** هامش الرب  ح للوحدة  = سعر البيع للطن الواحد من الحديد 

 دينار    536,522=  2,055,478 - 2,592,000=                              
ي كلفة الطن الواحد وهامش الرب  ح للطن الواحد

 
ي يوضح التغيتر ف

 والجدول اآلتر
ي الكلفة وهامش الرب  ح للطن الواحد8الجدول )

 
 ( التغيتر ف

 التفاصيل

( PLCC) تقنية استخدا بعد  طن3000(ل  PLCCتقنية ) استخدا قبل 
 طن3000ل 

 (7الجدول ) (1الجدول )

 2,592,000 2,592,000 سعر بيع الطن الواحد

 2,055,478 2,142,954 كلفة الطن الواحد

 536,522 449,046 هامش الرب  ح للطن الواحد

 %20,7 %17,3 نسبة هامش الرب  ح
 الباحثان إعداد المصدر: من 

 
كة عينة البحث سيؤدي  استخدا ( أن 8يالحظ من الجدول )  ي الشر

 
خفض تكاليف  إىلتقنية كلفة دورة حياة المنتج ف

  2,142,954الطن الواحد من المنتج من 
ً
ي  2,055,478 إىلدينارا

 
 لكل طن من الهياكل الحديدية وسوف يساهم ف

ً
دينارا

  449,046زيادة هامش الرب  ح للطن الواحد من الهياكل الحديدية من 
ً
، وهذا يؤدي  536,522 إىلدينارا

ً
رفع نسبة  إىلدينارا

 من الهامش المستهدف 20,7 إىل% 17,3هامش الرب  ح من 
ً
 %.21% والذي يكون قريبا

بعض التقنيات خالل دورة حياة المنتج يمكن إبراز ذلك األثر من خالل النقاط  استخدا بعد أن تم استعراض تأثتر 
 اآلتية: 

ي ال  -1
 
ها ف كة. األمثل ل ستخدا تأثتر  مواد الشر

ي ال  -2
 
ها ف ية المتاحة.  ستخدا تأثتر  األمثل للطاقة البشر

ي ال  -3
 
ها ف  ية داخل المعمل. نتاجاألمثل للطاقة اإل  ستخدا تأثتر

كة.  -4 ي الشر
 
ي األرباح المتحققة ف

 
ي ف

ها النهات   تأثتر
ي سوق المنافسة.  -5

 
كة وبقائها ف ي دعم القدرة التناقسية للشر

 
ها ف  تأثتر
ة مما سبق  كة وإكسابها متر  ي الشر

 
عرضه يمكن القول إن دعم مستوى القرارات المتخذة وتحسينه برفع مستوى األداء ف

ي الصناعة نفسها 
 
ي السوق ومنافسة األطراف الخارجية ف

 
عىل  طالعومن خالل اإل  ،تنافسية يمكنها من الستمرار ف

 **** كلفة الطن الواحد من   = الحديد=
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كة عينة البحث ومقابلة  ي الشر
 
كة مكان مناسب لتنفيذ )الشر  إدارةسجالت ودفاتر الكلفة ف ( PLCCكة وجد أن معمل الشر

ي اإل 
 
ة التالف والعاد  ف ي الكلفة  نتا وذلك بسبب توافر مجموعة من العنارص متمثلة بكتر

 
من جهة والزيادة المضطردة ف

ي دورات تطويرية. 
 
 والطاقة غتر المستغلة ومعالجتها, ورغبة العاملير  لتطوير قابلياتهم من خالل النخراط ف

كة عينة    ي الشر
 
ي مراحل األداء الثالث ف

 
ي خفض التكاليف ف

 
وب  هذا تمكن الباحثان من اختبار تأثتر كلفة دورة حياة المنتج ف

كات، وان ذلك سوف يؤدي  هدافالبحث وتحقيقه أل كة ويدعم قدرتها التنافسية  إىلحوكمة الشر تعظيم ربحية الشر
ي ال 

 
 األمثل لمواردها، وإن ذلك يحقق فرضية البحث.  خدا ستويعزز من حصتها السوقية ويحقق هدفها ف

 
 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات

: االستنتاجات: توصل البحث 
ً
:  إىلأوال ي

 
 عاد من االستنتاجات تنذكر منها اآلت

ة أو  -1 ي ترتبط بالمنتج بعالقة سببية مباشر
غتر  إن تقنية كلفة دورة حياة المنتج يتناول جميع عنارص التكاليف التر

ة، وعليه نجد أن المدخل التقليدي لحساب تكلفة المنتج قد ل يكون المدخل المناسب أو المالئم لتحديد  مباشر
ي تخصيص تكاليف ما قبل اإل 

 
 لوجود بعض أوجه القصور ف

ً
 وما بعده.  نتا أسعار المنتجات نظرا

ي ثالث مراحل  -2
 
؛ مرحلة ماأساستتمثل مراحل دورة حياة المنتج من وجهة نظر الُمنتج ف ، مرحلة نتا قبل اإل  ية هي

التكلفة الحديثة   إدارةبعض تقنيات  استخدا ، ومن خالل المراحل الثالث يمكن نتا بعد اإل  ، مرحلة مانتا اإل 
 كالتكلفة المستهدفة، وتقية هندسة القيمة، والتحسير  المستمر. 

ي مراحل البحث والتطوير والتصميم، وتهدف تقنية هندسة القيمة  -3
 
دراسة  إىلتطبق تقنية التكلفة المستهدفة ف

ه وذلك لتحديد مدى إمكانية تخفيض إنتاجوتحليل وفحص كل مكون من مكونات المنتج وكل مرحلة من مراحل 
تخفيض التكاليف والتخلص من  إىلتمر ، وكذلك تهدف تقنية التحسير  المسنتا التكاليف خالل مرحلة ما قبل اإل 

ي تزيد من رضا الزبون وقيمته. 
 التلف وتحسير  الجودة وأداء العمليات التر

ي   -4
 
ي تطبيقها ويرجع السبب ف

 
كة عينة البحث ل تستخد  تقنية كلفة دورة حياة المنتج وتجد صعوبة ف تبير  ان الشر

:  إىلذلك  ي
 معوقات تطبيق تلك التقنية وهي تنشأ من اآلتر

  لمنافع تطبيق تلك التقنية.  دارةعد  إدراك اإل 

 ( ية المؤهلة لتطبيق  (.PLCCعد  توفر الكوادر البشر

  دارةصعوبة إقناع اإل ( بمنافع تطبيقPLCC.) 

ي PLCCعند تطبيق تقنية ) -5
 
ي تكلفة المنتج ما يتيح بيع المنتج ف

 
كة عينة البحث تبير  أن إجراء تخفيض ف ي الشر

 
( ف

ي تحققت قبل 
تقنية كلفة دورة  استخدا ضوء أسعار السوق أو اقل من ذلك مع تحقيق أرباح أعىل من األرباح التر

 حياة المنتج. 

لمسؤولية والمساءلة، والعدالة واإلنصاف،  تشتمل عىل اإلفصاح والشفافية، واأساسي تستند الحوكمة عىل مفاهيم  -6
أي فضائح أو  إىلاألزمات ولم تتعرض  إىلعد  التعرض  إىلوالستقاللية، ولو تم تطبيقها بكفاءة ومصداقية ستؤدي 

 ذات العالقة.  خرىانهيارات مالية من شأنها أن تفقدها ثقة مستثمري  ها واألطراف األ 

األمثل للموارد من أجل تعزيز التنمية القتصادية وخفض مستوى الفقر من خالل  ستخدا ال  إىلتؤدي الحوكمة  -7
 تقنية كلفة دورة حياة المنتج.  استخدا 

كات ول يمكن الوصول  أهدافيعد تعظيم قيمة حملة السهم أهم  -8 تحقيق هذا الهدف إل عن طريق  إىلحوكمة الشر
كة ويمكن تحقيق ذلك ب  ية كلفة دورة حياة المنتج. تقن استخدا تعظيم ربحية الشر

ي توصل
ي ضوء االستنتاجات الن 

 
:التوصيات: ف

ً
ي : إليه ثاتنيا

 
 ا البحث فاتنه يوصي باآلت

كة عينة البحث القيا  بتطبیق إدارةعىل  -1 ة فائدة من لها لما كلفة دورة حیاة المنتج، تقنية الشر ي  كبتر
 
وخفض  إدارة ف

 بیئة مع لتتالء  المحاسبیة وتطویر الممارسات تجدید بأھمیة ويوصي  حیاة المنتج، مراحل دورة خالل الكلف

ي  تلك عن تختلف قد ومعلومات وتقنيات من نظم تتطلبه وما التصنیع الحدیثة،
 بیئة التصنیع تتطلبها التر

 . التقلیدیة
ة نسبة أن بما -2 تبة الكلف من كبتر  قرارات عن تنشأ إلزامیة مستقبلیة كلف هي  الكلیة المنتج حیاة دورة عىل المتر

ي  تتخذ
 
كة عينة البحث إدارةیوصي الباحث  لذا مرحلة بالبحث والتطوير والتصميم، ف الخاصة  القرارات بأخذ الشر

 .مدروس بتلك المرحلة بشكل

ي حددتها منظمة التعاون القتصادي والتنمية عىل شكل دليل، وحث  -3
كات التر العمل عىل نشر مبادئ حوكمة الشر

كات عىل العمل بها ك  إجراء أوىلي لتحسير  عملها. الشر
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ي المجتمع، وذلك من خالل وسائل اإلعال  ومنظمات  -4
 
يتطلب تطبيق آليات الحوكمة ونشر ثقافة الحوكمة ف

 ، ي
ما أدرك المجتمع أن الحوكمة تمثل له الحصن المنيع ضد أي فساد يحاول آن يسلب ثرواته،  فإذا المجتمع المدت 

 نه سوف يدعم تطبيقها وإرساء قواعدها. إف
ي المعاهد والجامعات، مع  -5

 
ي خطط المناهج الدراسية بأقسا  المحاسبة ف

 
كات ف ورة إدخال مفهو  حوكمة الشر رص 

ح الجوانب التطبيقية لهذا المفهو .  ي عقد ورش العمل والندوات، لشر
 
كتر  ف

 التر

ي بعض الدول النامي -6
 
ي الدول المتقدمة وف

 
كات وكما هو معمول به ف ة ومنها العربية، مثل تأسيس معهد يعت  بحوكمة الشر

ي اإلمارات العربية المتحدة. 
 
ي ف ي دت 

 
 معهد )الحوكمة( ف

كات بقصد زيادة المعرفة وتنمية الفكر اإلداري  إدارةعقد ندوات ولقاءات بير  الهيئات المهنية ومجالس  إىلالدعوة  -7 الشر
ك ي دول العالم فيما يتعلق بحوكمة الشر

 
ي تحدث ف

 ات. والتعرف عىل جميع المستجدات التر

 
 المراجع

 القرآن الكريم
 المصادر

كة رسير    السجالت والوثائق الرسمية لشر
ي المحاسبة “اته المحاسبية استخداماحمد، رباب عدنان شهاب "مدخل هندسة القيمة و 

 
، أطروحة دكتوراه فلسفة ف

 .2008والقتصاد، جامعة الموصل  دارةغتر منشورة، كلية اإل 
كات ، حوكمة الشر اإلصالح القتصادي،  -سبيل التقد  مع إلقاء الضوء عىل التجربة المضية، مجلة  – أبو العطا، نرمير 
 .2003العدد الثامن، يناير، 

ي الخام س 
، محمد، كلمة افتتاحية لفعاليات المؤت مر العلمي المهت  ، "  -البشتر جمعية المحاسبير  القانونيير  األردنيير 
 .2003,  57-56المدقق، العدد التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة ", مجلة 

, جور  و داتار, شيكانت " محاسبة التكاليف  مدخل اداري" دار المري    خ، المملكة العربية  –هورنجرن, جالز و فوستر
 .2009السعودية، 

كات  ي المصارف، الدار  –المبادئ  –المفاهيم  –حماد، طارق عبد العال "حوكمة الشر
 
التجارب" تطبيقات الحوكمة ف

 . 2005عية، مض، الجام

ي التحكم المؤسسي _ دراسة تطبيقية عىل المصارف العراقية 
 
يعقوب، فيحاء عبدهللا، " التدقيق الداخىلي ودوره ف

ي المحاسبة، الجامعة المستنضية 
 
 .2006الخاصة "، اطروحة دكتوراه فلسفة ف

، المعلومات المحاسبية الالزمة لعتماد أسلوب  ي المنشآت الكسب، عىلي إبراهيم حسير 
 
التحسير  المستمر )الكايزن( ف

ي المحاسبة، كلية اإل 
 
ي الموصل، رسالة ماجستتر ف

 
 دارةالصناعية بالتطبيق عىل مصنع الغزل والنسيج ف

ي للمحاسبير  القانونيير  )2004والقتصاد، جامعة الموصل, "المحاسبة AICPA ،)2001. المجمع العرت 
 ، عمان، الردن. 10الشمس، الجزء ية"، مطابع ساساإلدارية المفاهيم األ 

 ، ي للمحاسبير  القانونيير  ، عمان 10ية، مطابع الشمس، الجزء ساس، المحاسبة اإلدارية المفاهيم األ 2001المجمع العرت 
 األردن. 

لتخاذ القرار وتقييم أداء المنظمة، دراسة نظرية  ABMوأساليب  ABCنظا   استخدا السبوع، سليمان سند سبع، 
ي 
 
ي وتطبيقية ف

 
ونية الثقيلة، أطروحة دكتوراه ف ق األوسط للصناعات الهندسية واإللكتر كة مجمع الشر  شر

 .2000والقتصاد، جامعة بغداد, دارةالمحاسبة، كلية اإل 

، مجالس اإل  سيلر، جيمس و ي ين، ترجمة  دارةلوريش، وج  ي القرن الحادي والعشر
 
كات ف كة، حوكمة الشر اتيجية الشر واستر

عات الدولية الخاصة مض، سمتر كريم، مركز   .ذ2003، غرفة التجارة المريكية، واشنطن، CIPEالمشر
ي 
 
ة للنشر والتوزي    ع والطباعة، عمان ,1والعمليات، ط نتا اإل  إدارةعبيدات، سليمان خالد مقدمة ف  .2008, دار المستر

كات لحاكمية ومالءمتها ومدى المعرفية النماط محافظ رأسمال الفكري من بناء " عمي  صالح، احمد  دراسة– الشر

كات بعض مسؤوىلي  من لراء عينة أختبارية ي  الشر
 
ي  المختلط الصناعي  القطاع ف

 
 من كجزء  "بغداد ف

ي  فلسفة الدكتوراه شهادة متطلبات
 
 .2006 منشور، غتر  األعمال، إدارة ف

، ي ، سعدي سندس الروزنامج  ي  المؤسسي  التحكم " حسير 
 
، ف يعات عن تحليلية دراسة التدقيق الداخىلي  والنظمة أثر التشر

ي  والتوجيهات والرشادات
 
ي  ،" الداخىلي  والتدقيق المؤسسير   بير   العالقة قياس ف  للمحاسبير   المعهد العرت 

،  .2007 منشور، غتر  بحث القانونيير 

ي بيئة العمال العرب
 
کات ف یة والدولیة شحاتة، السید شحاتة وعبدالوهاب، نض عىلي    مراجعة الحسابات وحوکمة الشر

 .2007المعارصة، الدار الجامعیة، السکندریة 
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كات المملوكة للدولة  ي الشر
 
ي التطبيقات المحاسبية والحوكمة ف

 
، "أثر نظرية الوكالة ف ، عباس حميد يحتر  –التميمي

كات العراقية "، أطروحة مقدمة  ي عينة من الشر
 
ي  دارةمجلس كلية اإل  إىلدراسة ميدانية ف

 
والقتصاد ف

ي المحاسبة، 
 
 .2008جامعة بغداد، كجزء من متطلبات شهادة الدكتوراه فلسفة ف

 2007الفضل واخرون، 

ي، محسن احمد  كات‘‘الخضتر  .2005الطبعة األوىل، مجموعة النيل العربية، مض، ’’ حوكمة الشر
ي تطبيق م

 
نت الخشاوي وأخرون، عىلي محمد، محسن نارص، دور الرقابة الداخلية ف ي النتر

 
بادئ الحوكمة، مقالة كتبت ف

ي )
وت  كات اللكتر  .WWW.hawkama.com ،)2005عىل موقع حوكمة الشر

، احمد "عالقة  و، قتيبة وصبجي ي المنظمة دراسة استطالعية آلراء عينة من  أصحابالمخاطر ب إدارةالختر
 
المصلحة ف

ي ف أصحاب
 
المؤتمر العلمي الدوىلي السنوي السادس  إىلندق فلسطير  مريديان"، بحث مقد  المصلحة ف

 19 -17أخالقيات األعمال ومجتمع المعرفة، جامعة الزيتونة األردنية كلية القتصاد والعلو  اإلدارية 
 .2007األردن , –نيسان )إبريل(، عمان 
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