
  
 

 

 

دور تكاليـــــف المنع في تخفيض تكـالـيف الفشل وتحسين 

احدى الشركات في  دراسة تطبيقية -جـــــودة المنتجات 

 الصناعية العراقية
 

 
 إعداد الطالب

 الجبوري فارس حميد عبد هللا

Y00293 

 

 

 المشرف

 الدكتور عبدالحكيم مصطفى محمود جودة
 

 

 

 

 ات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبةقدمت هذه الخطة استكماالً لمتطلب

 جامعة اإلسراء 

  األعمالكلية 

 قسم المحاسبة 

 األردن -عمان 

 

 

 2017كانون األول  
 



 

 
 

 

 

دور تكاليـــــف المنع في تخفيض تكـالـيف الفشل 

احدى دراسة تطبيقية في  -وتحسين جـــــودة المنتجات 

 الشركات الصناعية العراقية
 

 
The Role of Prevention Costs in Reducing Failure 

Costs and Improving Product Quality – a Case Study 

in One of Iraq Manufacturing Companies   

 
 

 

 إعداد الطالب

 فارس حميد عبد هللا الجبوري

Y00293 

 

 

 المشرف

 الدكتور: عبدالحكيم مصطفى محمود جودة

 

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبةقدمت هذه الخطة استكماالً 

 جامعة اإلسراء 

  األعمالكلية 

 قسم المحاسبة 

 األردن -عمان 

 

 

 2017كانون األول  



 ب

 

 

 

 

 "بسم هللا الرحمن الرحيم"

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ  َوقُِل اْعَملُوا َفَسَيَرى َّللاه

وَن إِلَٰى َعالِمِ  ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم  َوَسُتَردُّ َهاَدِة َفُيَنبِّ اْلَغْيِب َوالشه

 َتْعَملُونَ 
 

 

 (105سورة التوبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج

 

 

 

 تفويض

 األردن ،عمان ،جامعة اإلسراء ،األعمالكلية  ،فارس حميد عبد هللا الجبوري الطالب أنا

ً  رسالتي من نسخ بتزويدجامعة اإلسراء  أفوض ً  ورقيا  المنظمات أو باتللمكت وإلكترونيا

 طلبها. عند العلمية والدراسات باألبحاث المعنية المؤسسات و الهيئات أو

 

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 

 

 

 المناقشة لجنة قرار

 وتحسين الفشل تكـالـيف تخفيض في المنع تكاليـــــف دور" وعنوانها الرسالة هذة نوقشت

 ". العراقية الصناعية الشركات احدى في تطبيقية دراسة المنتجات جـــــودة

 2017/   /  بتاريخ: أجيزت وقد

 

 

 التوقيع                                                                  المناقشة: لجنة أعضاء

 

ً  جودة مصطفى الحكيم عبد الدكتور:  ورئيساً( )مشرفا

 

 

 )عضواً( سودة محمد زكريا" "محمد الدكتور:

 

 

 خارجياً( )عضواً  المطارنة فالح غسان الدكتور: ستاذاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه

 

 

 

 اقرار نموذج

 في المنع ليفتكا دور بعنوان الجبوري هللا دعب حميد فارس الطالب رسالة بمراجعة قمت لقد

 الصناعية الشركات احدى في تطبيقية دراسة المنتجات جودة وتحسين الفشل تكاليف تخفيض

  اللغوية. الناحية من سليمة واصبحت العراقية

 

 

  االسم:

 

  األكاديمية: الرتبة

 

  الجامعة:

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

  



 و

 

 

 

 اإلهداء

 ..... الى

 ...طيب ..شيء شيء كل من علمني الذي العبدهللا حميد .......والدي الطيبة الروح

 ثراه. هللا

 

 الكثير منه لمتتع الذي العبدهللا محمود العم الروحي ......االب الطاهرة الروح

 ثراه. هللا طيب

 

 رايت منذ احتضنتني ..التي الغالية والدتي

 مرة. اول النور

 

 العبدهللا الحميد علي الشيخ الكبير اخي

 والمودة. ..والمحبة العرفان كل

 

 ..قيس.. بكر  عمر.. ..االعزاء اخوتي

 االخوية. المودة مشاعر اصدق

 

 المساندة الدعم منه لقيت من كل

 االعتزاز. ....وعظيم ديرالتق وافر

 

 
                                 

 الباحث
  الجبوري عبدهللا حميد فارس                         

 2017 / االول كانون                                                                                     
 

  



 ز

 

 

 

 وتقدير شكر

 ورسوله عبده على والسالم والصالة بقدرته، وعرفه بفضله، وهداه األنسان خلق الذي هلل الحمد

 الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى وسلم عليه هللا صلى محمد هخلق وخير

 وبعد.

 جودة محمود مصطفى عبدالحكيم الدكتور إلى واإلمتنان الشكر بجزيل أتقدم أن يسعدني فإنه

 ما إلى وصلت حتى لها ورعايته فكرة، كانت أن منذ الرسالة هذة على باألشراف تفضله على

 الكبير وتعاونه لصبره كان كما مفيدة، وتوجيهات إرشادات من بيديه كان وما اآلن، عليه هي

 إنجازه. واجهت التي الصعوبات وتجاوز العمل، هذا إلنجاز همتي شحذ في األثر طيبأ

 واقدم الرسالة. هذه بمناقشة تفضلهما على المناقشة لجنة أعضاء إلى وامتناني شكري أقدم كما

 هيثم الدكتور بالذكر واخص الدراسة مدة طيلة للعطاء منهالً  كانوا اللذين اساتذتي الى شكري

 الدكتور واالستاذ الراوي مطلك عبدالخالق الدكتور واالستاذ المحاسبة قسم رئيس المبيضين

 حواس لويع محمد ألستاذا النبيلة المواقف صاحب إلى الخالص وشكري الدوري زكريا

 بالشكر اتقدم كما العراقية، الكهرباء وزارة االقتصادية/ الدائرة عام مدير نصير( )ابا الساعدي

 عاصم والدكتور الجبوري حسين عالء الدكتور العم والمساعدة لعونا يد لي قدم من إلى

 العمل. في زمالئي و أصدقائي الى وشكري ابراهيم وجدي االستاذ والصديق األخ الجبوري

 بغداد/ )جامعة السامرائي سرور جبار منال الدكتورة األستاذ إلى والعرفان بالشكر أتقدم كما

 موصول والثناء والشكر واإلنساني. العلمي للعطاء منهالً  نتكا التي واالقتصاد( اإلدارة كلية

 دعم من قدموه لما البطاريات لصناعة العامة الشركة في والفنية اإلدارية االقسام مسؤولي الى

 احتاجتها التي المعلومات من وفروه وما الميداني العمل تسهيل في محدود غير واهتمام

 الدراسة.

 علينا الحق له من بحق المتواضعة االبيات هذه اهدي نا اال الختام في يسعني وال

 لكم شكراً 

 اساتذتي لكم شكراً  ... الوجدان من لكم شكراً 

 وشمعتي العلم نور ... عبدالخالق دكتور شكراً 

 ومهجتي الغالي عمي ... زكريا دكتور شكراً 

 لمساندتي والدكتورحكيم ... منال لدكتورة والشكر

 بمناصرتي األول تكن ... نصير أبا لك شكراً 

 ذاكرتي فيه خانت من ... ويعذرني للكل شكراً 

 وكعبتي الخلق رب ... هلل وحمد لكم شكراً 

ً  منه ارجو  خاتمتي حسن الدنيا في ... مباركتا
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 الملخص

تبنت الدراسة الحالية موضوعاً مهما يهتم بتكاليف الجودة متمثلة بددور تكداليف المندع فدي تخفديض 

تكاليف الفشل وتحسين مسدتوى جدودة المنتجدات بدالتطبيق فدي الشدركة العامدة لصدناعة البطاريدات 

حيث تجسدت أهدافها بتناول المرتكزات المعرفية لتكداليف المندع وتكداليف الفشدل (، 2معمل بابل )

جودة فضالً عن تكاليف الجودة بصورة عامة وأهميتها في تخفيض عدد الوحدات المعيبة وتحسين 

 المنتجات.

ت االقتصدادية وقد صممت منهجيتها لتحديد وتحليل المشكلة االساسية المتمثلدة بعددم اهتمدام الوحددا

ضمن بيئة التصنيع الحديثة بتكداليف الجدودة مدن حيدث تحديددها وقياسدها واالفصداح عنهدا بتقدارير 

وبيان تأثير االنفاق على تكاليف المنع في تخفيض تكاليف الفشل وتحسين جودة المنتج. كما هدفت 

ة توجيده االنفداق عليهدا الدراسة إلى بيان المرتكزات المعرفية لتكاليف الجودة وتكاليف المنع وكيفيد

 )بأعتبارها أنشطة مضيفة للقيمة( لتخفيض تكاليف الفشل وتحسين جودة المنتجات.

التي توصلت اليها الدراسة هي ارتفاع في كميدات الفشدل بالوحددات فدي األقسدام  النتائجوكانت أهم 

الجددودة لعددامي  االنتاجيددة وتكاليفهددا، كمددا تبددين ان الرتفدداع نسددبة تكدداليف المنددع واجمددالي تكدداليف

( على التوالي، أدى إلدى انخفداض نسدبة تكداليف الفشدل الدداخلي وانخفداض نسدبة 2016، 2015)

 للسنتين.كما أن نسبة تكاليف الجودة إلى المبيعات انخفضت  ،تكاليف الفشل الخارجي

ن فدي كما توصلت الدراسة الى العديد من التوصيات أهمها توجيه اإلدارة باالهتمام بتدريب العاملي

األقسام اإلنتاجية لتقديم منتجات ذات جودة عالية ومنع ظهور الوحدات المعيبة. واالهتمام بمعالجة 

كافة أسباب الفشل في األقسام االنتاجية والتي قدام الباحدث بتحليدل أسدبابها بالتعداون مدع المهندسدين 

 وتكاليفها. وخبراء الجودة بالمعمل لتحسين جودة المنتج وتخفيض عدد الوحدات المعيبة

الشركات  ،لمنتجاتاالكلمات الدالة )المفتاحية(: تكاليف المنع، تكاليف الفشل، تحسين جودة 

 الصناعية العراقية.


