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المستخلص
.

تناولت الدراسة أثر التخطيط اإلداري عمي تكاليف الموواد المباشور فوي الشوركة الميبيوة لمدديود وال وم
هدف الدراسة :

تهوودف هوولد الد ارسووة جلوون جي وواد نإووام تخطوويط جداري عموون تكوواليف الم وواد المباشوور فووي الشووركة الميبيووة

لمدديد وال م

ال يسمح بو ود م روفات غير ضرورية.

منهج الدراسة :

تقوم هلد الدراسة عمن انبين رئيسيين هما :

 -1ال ان

النإري :

يرتكز هلا ال ان

عمن استقراء وتدميل أهم الدراسات والبدوث التي تعرضت لموضوع الدراسة بشكل

مباشر أو غير مباشر ومن ثم وضع جطار نإري ترتكز عميه الدراسة الميدانية.
 -2ال ان

العممي :

ثانيا :الجانب العممي:

يرتكز هلا ال ان

عمي:

 .1الدراسة الميدانية وتتمثل في مع البيانات والمعمومات المتعمقة بموضوع البدث وللك عن:
 .1دراسة الدالة :والمتمثمة في الشركة الميبية لمدديد وال م

بم راتة.

 .2ت ميع البيانات :لهلد الدراسة من خالل االطالع عمي الدفاتر والس الت اإلدارية والمداسبية
وتقارير مكات

التخطيط بالشركة مدل الدراسة.

 .3المقابالت الشخ وية :وللوك مون خوالل طورح بعو
الخبرات بالشركة.

فرو

 .4الدراسة التدميمية :سيتم في هلا ال ان
الدراسة:

األسوئمة عموي بعو

المسووولين مون لوي

تدميل البيانات المتد ل عميها و فيا واد ائياً.

أ -فرض أساسي

ال تو ود عالقووة معنويووة بووين و ووود نإوام تخطوويط جداري مدكووم عمووي تكمفووة الموواد المباشوور وبووين و ووود

نفقات غير ضرورية في الشركة الميبية لمدديد وال م .

ب -فرض فرعي

 .1ال يو د عالقة معنوية بين تكاليف تراكم المخزون من المواد المباشر وشراء كميات بالزياد غيور مطموبوة
اإلنتاج.

 .2ال يو د عالقة معنوية بين تكمفة المواد المباشر وبين الشراء المتع ل وبأسعار مرتفعة.

 .3ال يو د عالقة معنوية بين تكمفة المواد المباشر وبوين كميوات العوادم والفاقود مون الموواد ال ازئود عون النسو

المسووموح بهووا أثنوواء م اردوول اإلنتوواج المختمفووة نإ و اًر ألو ووه الق ووور فووي المنوواه الداليووة لمتخطوويط اإلداري
لتكاليف المواد المباشر ومراقبتها وعدم مقدرتها عمي خف
أ ول الشركة وعدم مقدرتها عمي المنافسة بسب

تكاليف تمك المواد مما أدى جلن هدر وضياع

زياد التكاليف ولهلا تم التو ول جلون النتوائ اتتيوة فوي

تخطيط تكاليف المواد المباشور وللوك باسوتخدام نإوام لمخوزون فوي الوقوت المدودد Just in time System
inventory

وهلا النإام ال ديد يتدقق بستة وسائل رئيسية

 .1االدتفاإ بعدد مددد من الموردين .Limited numbers of suppliers
 .2تدسين وترتي
 .3تخفي

خطوط اإلنتاج في الم نع.Improving the plant layout

زمن جعداد اتالت لدورات اإلنتاج .Reduce setup time

 .4تدقيق رقابة ال ود الشاممة .Total quality control
 .5جي اد قوى عمل مرنة .Flexible work force
 .6اسووتخدام نإووام ال وول
الداس

فووي اإلنتوواج  Pull processبوودل النإووام القووديم  Push processونإ ووام

اتلي (اإلنسان اتلي روبرت) في العمميات اإلنتاج.

تكاليف المواد المباشر المتمثمة في:

هلد الوسائل أدت جلن خف
 .1تكاليف التخزين.

 .2تكاليف النقل والمناولة.
 .3تكاليف التأمين.

 .4تكاليف الفاقد والعادم من هلد المواد.

 .5تكاليف العائد عمي رأس المال المستثمر.
 .6تكاليف زمن اإلعداد.
 .7تكاليف التقادم.

وباس ووتخدام ه وولد األس ووالي

والوس ووائل انخفض ووت ه وولد التك وواليف جل وون الد وود األدن وون أو ال ووفر وي ووبح

جنتا نا بتكمفة اقل وب ود عالية خالي من العيو يستطيع أن ينافس في األسوواق المدميوة والعالميوة وبهولا قود
تم التخمص من المخزون وتدققت المقولة (المخزون شر ي
النتائج :

التخمص منه).

موون خووالل النتووائ يو ووي البادووث باسووتخدام المخووزون ال ووفري (المخووزون فووي الوقووت المدوودد )JIT

وللك لمتخمص من النفقات الغير ضرورية التي ال تضيف قيمة لممنت .

Abstract
This study talked about the impact of administrative planning and control
over direct materials costs.
The aim of the study is to create an administrative planning system, which
prevent any unnecessary costs.
Curriculum of the study:
a- Theoretical:
Depend on reading and analysis of the most important studies in the field of the
study's subject , thereafter composing theoretical frame for the study.
b- Practical:
This aspect is the Field study, Which depend on collecting data and information
through the following; Case Study, Data Collecting, Personal Interviews,
Analytical Study.
Hypothesis:
a. Main Hypothesis
There is no morale relationship between existences of an accurate
administrative planning and control system over direct materials cost and existence
of unnecessary expenses that cause loss of assets for the company subject to this
study.
b. Sub-hypothesis
1. There is no morale relationship between the cost of inventory
accumulation of direct materials and purchasing of surpass quantities
that production does not need.
2. There is no morale relationship between the direct materials cost and
undue purchasing with high prices.
3. There is no morale relationship between direct materials cost and
depreciated quantities and the loss in the surpass materials on the
allowed percentages during different stages of production.
Due to failure characterizes current methods of administrative planning and
control in terms of direct materials costs, and its failure to decrease costs of the

materials which lead to loss of assets of the company, besides; its incapability to
compete because the increase in costs, therefore an accurate system for
administrative planning and control is introduced to handle direct materials cost by
using the.
Just-in-time inventory system
This new regime to be successful it depends upon six articles
1. Limited number of suppliers.
2. Improving the plant layout.
3. Reduce the setup time.
4. Total quality control.
5. Flexible work force.
6. Using pull process in production instead of push process.
These means lead to omit or decrease all direct materials costs which
represented in the following:
1. Storage costs.
2. Transport and handling costs.
3. Insurance costs.
4. Costs of loss and depreciated materials.
5. Costs of preparation time.
6. Income costs of invested capital.
7. Costs of prescription.
By using these methods and means costs decrease to minimum or zero
degree, and production become less cost and high quality and free of any defects,
and very competitive in local and international markets. In this way we can get rid
of inventory acknowledging that inventory is" an evil we should get free of".
According the results of this study the researcher recommends using Just-intime inventory system to get ride of unnecessary costs

المقذمة
التخطوويط اإلداري لوويس بمفهوووم ديوود لقوود اهووتم اإلنسووان منوول القوودم بإنتوواج السوومع والخوودمات ،وقوود كووان

لمتقدم التكنولو ي المسوتمر فوي النووادي الفنيوة واإلداريوة دو اًر هامواً وفعوال ومووث اًر فوي تطوور هولد الطورق األمور
الوولي وواء باألسووالي

الرقابووة موون أسوومو المالدإووة الشخ ووية جلوون أسوومو الس و الت التاريخيووة جلوون أسوومو

الموازنوات تعتبوور الموازنوات موون األسوالي

المسووتخدمة فوي األسووالي

المسوتخدمة فووي التخطويط اإلداري الدووديث

ديووث يووتم مقارنووة األداء الفعمووي بواألداء المخطووط ،وتأخوول الموازنووات عوود

ووي تتناسو

والهوودف المق ووود ممووا

يعطن الموشرات االستداللية اإلدارية المنإمة لمعرفة االدتيا ات وتقديرها خالل فتر الموازنة.

جن الغالبيووة العإموون موون منإمووات األعمووال تعتوورف بأهميووة التخطوويط بالنسووبة لبقائهووا ونموهووا الطويوول

األمد ،فالتخطيط يستخدم لمساعد منإمات األعمال ألداء عمل أفضل وتو يه طاقاتها التو يه األمثل والتأكد

بووأن أعضووائها يعممووون ندووو هوودف وادوود وتو يووه وتقيوويم هوولا الهوودف لمتفاعوول مووع البيئووة المتغيوور  .كمووا أن عموون
ديد ت موع بوين

ميع منإمات األعمال كي يكون تخطيطها سميم وتدقق األهداف المر و تستخدم أسالي

المقو وواييس الماليو ووة والغيو وور ماليو ووة فو ووي م و ووال التخطو وويط والرقابو ووة وتقيو وويم وقيو وواس األداء وعميهو ووا أن تتخو وول مو وون
االدتياطووات ومنهووا الرقابووة ديووث أن هوودف الرقابووة هووو تقيوويم التقوودم ندووو أهووداف المنإمووة وتو يووه أو ت ووديح

العممية أو تغيير الخطة من أ ل المالئمة األفضل مع األغ ار
بتدسووين وتوضوويح األغو ار

والإروف الدالية فعممية الرقابة والتقييم تقوم

والخطووط وبتوووفير وسووائل الرقابووة الفعالووة تسووتطيع المنإمووة أن تدقووق أهوودافها موون

خالل عنا ر المزي التسويقي المتمثمة في اإلنتاج والسعر والمكان والتروي .

يتوقف ن اح أو فشل أي منشأ اتن عمن قدرتها في جرضاء عمالئها وضمان استمرار عالقوتهم بهوا،

ودتن تتمكن من تدقيوق للوك فوال بود مون االهتموام بم موعوة مون العوامول التوي تمثول أسوبا

الن واح األساسوية

منها :التكمفة والكفاء ال ود  ،والوقت ،االبتكار ،المكان.

تمثل تكمفة الموواد المباشور ال وزء األكبور مون تكواليف اإلنتواج فوي معإوم الشوركات ال وناعية ،كموا ان

االسووتثمارات فووي

ووور المخووزون السوومعي موون هوولد الموواد تمثوول ووزءا هامووا موون األ ووول المتداولووة لمعديوود موون

المشروعات ال ناعية ،لللك تعتبر عمميه التخطيط اإلداري والرقابة عمن هولا العن ور مون عنا ور التكواليف

ضورورية وهاموه لدمايوة أ وول الشوركات ودفإهوا مون الضوياع أو الهودر ،جل ان أي خمول أو ق وور فوي نإووام

الرقابة عمن ج راءات الد ول عمن هلد المواد وعمن كيفية تخزينها وكفاء استخدامها في العمميات اإلنتا يوة

قد يترت

عميها نفقات غير ضرورية ويمكن ت نبها بالتخطيط اإلداري الفعال عمن هلد المواد.

أولا :مشكلة البحث :Research Problem

من خالل الزيار الميدانية لممنإمة والمقاءات موع المسووولين لوي الخبور واالخت واص وبعود االطوالع

عمووي التقووارير السوونوية الخا ووة بنشوواط المنإمووة والس و الت الخا ووة بووالمخزون موون الم وواد الخووام والمخووزون

ن ف ال اهز والمخزون التام تبين أن هنالك مشكمة دقيقية توا ه المنإموة تسوتو
عمي الندو التالي:

البدوث ويمكون تدديودها

 .1زياد نسبة التالف من المواد المباشر النات عن تراكم المخزون .
 .2عدم استخدام األسمو االقت ادي لشراء المواد الخام .

 .3بطء سرعة دوران المخزون التام أدى جلن ت ميد رأس المال .

 .4زياد تكاليف اإلنتاج نات ة عن و ود نسبة عالية من التالف.

 .5زياد الم روفات النقل والتخزين والتأمين يزيد من ارتفاع أسعار المنتوج النهائي.

مبررات اختيار الباحث دراسة هذه المشكمة

أ .دالئل وشواهد عمي و ود مشكمة عمي ار

الواقع.

 .و ود الرغبة لدي البادث في تناول هلا الموضوع بالتدميل والدراسة.

ج .و ود م ار ع عممية في المكتبة العربية تغطي هلا ال ان .

ثانٌا ا :هدف البحث Purpose Research
تهوودف الد ارسووة جلوون جي وواد نإووام تخطيطووي جداري يوود مدكووم عموون الم وواد المباشوور الالزمووة لإلنتوواج ال
يسمح بو ود نفقات غير ضرورية يترت

عميها ضياع األ ول الشركة مدل الدراسة.

وت ووميم التكوواليف خووارج المنت ووات ولوويس بعوود دخووول المنت ووات مردمووه اإلنتوواج ومعرفووة موودي توافووق

األطر السابقة لمتخطيط مع هلد التطورات ويتضمن األهداف التالية:

 .1ج الح تخطيط تكاليف المواد المباشر في الشركة الميبية لمدديد وال م .
 .2تخفي

تكاليف تمك المواد بإتباع التخطيط السميم والمالئم.

 .3االختبار العممي لتخطيط المواد المباشر في البيئة الميبية.
 .4توفير معمومات لمتخلي القرار .

 .5جتادة فرص لبدوث أخرى في المستقبل.
 .6يكون مر ع لمدارسين والبادثين.

ثالثاا :أهمٌه البحث Importance Research
 .1يسوتمد هوولا البدوث أهميتووه مون أن موضوووع تكمفوة الموواد المباشور يعتبوور مون اهووم الموضووعات التووي تدوووز
عمن اهتمام جدار أي منشأ تسعن جلون البقواء وتدقيوق ميوز تنافسويه تعتمود عمون التكمفوة المنخفضوة لممنوت

السيما أن تكمفة المواد المباشر هي اهم بند من بنود التكمفة الكميوة والشوك ان التطوورات السوريعة فوي بيئوة
الت نيع الدديثة وتزايد دد المنافسة أإهرت عدم مالئمة المداخل التقميديوة اإلداريوة التكمفوة لموا هوة هولد

التط ووورات ،والدا ووة جل وون أدوات أخ وورى إلدار التكمف ووة قب وول تدققه ووا م ووع م ارع ووا إ ووروف الس وووق المنافس ووة

واعتبارات ال ود وبديث يستفاد بها في تدقيق هدف تخفي

التكمفوة ،وتعتمود جدار تكمفوة الموواد المباشور

عمن نإام رقابي فعال مخطط لة بدقه وأدكام ،فتخطيط التكمفة في ضوء هدف تنافسي طويل المدى البد
أن يرتك ووز عم وون ج و وراء د ارس ووات وافي ووة لمتطمب ووات العم ووالء ومس ووتوى ال ووود المطم ووو تدقيقه ووا وأوض وواع

المنافسووين ومنت وواتهم ،أمووا تدميوول التكمفووة فيووتم بد ارسووة مكونووات تكمفووة المنووت واهمهووا تكمفووة الم وواد الخووام
المباشوور الداخمووة فووي تكوين وه ،ومداولووة جي وواد وسووائل خفضووها فووي المن وت دون التووأثير عموون
لوإائفه ،وأخي ار مراقبوة التكمفوة عنود مسوبباتها موع مداولوة تدسوينها بهودف الخفو

المخزون في الوقت المددد  JITوبالوسائل اتتية:

ووور أدائووه

الودائم لمتكمفوة باسوتخدام

أ .االدتفاإ بعدد مددد من الموردين.
 .تدسين وترتي

ج .تخفي

خطوط اإلنتاج بالمنإمة.

زمن جعداد اتالت.

د .تدقيق رقابة ال ود الشاممة.
ه .جي اد قوي عمل مرنة.

 .2هلا الموضوع مفيد لمشركة قيد البدث والم تمع والدولة وكللك البادوث مون أ ول التد ويل العمموي وزيواد
المهارات.

