
المنتج حیاة دورة كلفة تقنیة دور
الشركات حوكمة ألھداف وتحقیقھا التكالیف تخفیض في

اعداد
محمود فرج رفیق
مساعد مدرس

والمصرفیة المالیة علوم قسم واألقتصاد االدارة كلیة



الموضوع من الھدف
یأتي بما البحث أھداف بیان یمكن

عن المترتبة والكلف المنتج بھا یمر التي الدورة توضیح
مرحلة كل

المنتج حیاة دورة كلف عن المترتبة الكلف تحدید بیان
الكلف تلك وخفض

الى وتسعى الحوكمة تعتمدھا التي المبادئ توضیح
بالشركة العالقة ذوي مصالح حمایة

حوكمة في المنتج حیاة دورة كلفة تقنیة تأثیر إظھار
الشركات



المنتج حیاة دورة كلفة
بالمنتج المرتبطة الكلف جمیع المنتج حیاة دورة كلفة تشمل

التصور خالل من الشركة تكبدتھا التي تلك من بدءاً
للعملیات المصاحبة الكلف ثم المنتج إنتاج قبل األولي
المنتج إنتاج عملیة تلي التي الكلف وأخیراً اإلنتاجیة

الشركات حوكمة
بین ما المتناظرة والمسؤولیات العالقات اطار ھي

وأعضاء األسھم حملة من المكونة األساسیة المجموعة
والمدیرین اإلدارة مجلس



المنتج مبیعات حیاة دورة
الى وتشیر اإلنسان حیاة من أخذه تم المنتج حیاة دورة مفھوم إن
مختلفة وبظروف مختلفة بمراحل ویمر ونھایتھ محدد شيء بدایة

حیاتھ بإنتھاء إیذاناً التناقص مرحلة الى یصل أن الى
المنتج حیاة دورة كلفة

التصمیم والتطویر البحث اإلنتاج قبل ما مرحلة
وأجور مواد من المنتج تصنیع تكالیف اإلنتاج مرحلة

ومصروفات
تكالیف والتوزیع التسویق تكالیف اإلنتاج بعد ما مرحلة

البیع مابعد خدمات



التكالیف خفض في المنتج حیاة دورة كلفة تأثیر
حیاة دورة من اإلنتاج مرحلة في تركز وإدارتھا التقلیدیة التكلفة نظم إن
في لإلنتاج اإلستراتیجي بالتخطیط تھتم اإلستراتیجیة اإلدارة اما المنتج
صفات توضح التي المنتج بتصمیم بدءً المنتج حیاة دورة مراح جمیع

االنتاج بعد وما اإلنتاج بتكالیف اإلھتمام مع المنتج
اإلنتاج ماقبل مرحلة

الشركة تبدأ وعندما المنتج حیاة دورة مراحل أھم من المرحلة تلك تعد
یكون السوق في وطرحھ قدیم منتج تطویر أو جدید منتج إنتاج في

اجراءات بأیة عنھ النزول والیمكن مستواه حدد قد التكلفة من
التركیز أن یعني وھذا ثانیة مرة تصمیمھ یعاد مالم التكلفة لخفض
مصیب غیر تركیز ھو اإلنتاج مرحلة في التكلفة خفض في التقلیدى

المنتج تكلفة من نسبة خفض الى وتوجھ



اإلنتاج مرحلة
سیتم المرحلة ھذه وفي اإلنتاج مرحلة تبدأ التصمیم مرحلة بعد

من المرحلة ھذه في تتحقق سوف الكلف أغلب وان المنتج تصنیع
عادة والیوجد مختلفة أخرى وكلف مباشرة وأجور أولیة مواد

للمنتج والتصمیم اإلنتاج كلف في تؤثر ھندسیة لمرونة كاف مجال
السابقة المرحلة في اتخذت قد القرارات ألن

اإلنتاج بعد ما مرحلة
المنتج حیاة دورة من األخیرة المرحلة اإلنتاج بعد ما مرحلة تعد
الخدمات مع توزیعھا و المنتجات تسویق سیتم المرحلة ھذه وفي
الزبون تجاه المنتجات ضمان عن فضالً والصیانة المساعدة البیعیة



دورة أساس على اإلستراتیجیة التكلفة إدارة تقنیات استخدام ویحقق
خالل من یتحقق و للشركة التنافسیة القدرة دعم المنتج حیاة
ما للزبائن قیمة وتقدیم ، التكلفة خفض ألنشطة الشركة ممارسة
موارد استخدام كفاءة یحقق وكذلك الزبائن رضا بالتالي یحقق

الشركة



الشركات حوكمة مبادئ
الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان

األسھم حملة حقوق
األسھم لحملة المتساویة المعاملة

الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور
والشفافیة اإلفصاح

اإلدارة مجلس مسؤولیات



الشركات حوكمة أھداف
المساھمین حقوق حمایة

العدالة تحقیق
المختلفة االطراف مصالح حمایة

االتصال قنوات وسالمة المعلومات توفر
الشركة تمایز إستراتیجیة



یأتي بما والرقابي المحاسبي الجانب في الحوكمة أھمیة تتجسد
السماح• وعدم الشركات في واإلداري المالي الفساد محاربة

أخرى مرة عودتھ أو بوجوده
في• العاملین لكافة واالستقامة والحیادیة النزاھة ضمان تحقیق

أدنى حتى التنفیذیین والمدیرین اإلدارة مجلس من بدءاً الشركة
فیھا للعاملین مستوى

متعمد• غیر أو كان متعمد انحراف أو عمدیھ أخطاء وجود تفادي
وذلك ممكن، قدر أدنى إلى تقلیلھ على العمل أو استمراره ومنع

المتطورة الرقابیة النظم باستخدام

الشركات حوكمة أھمیة



الداخلیة• والمراقبة المحاسبة نظم من القصوى االستفادة تحقیق
باإلنتاج اإلنفاق وربط اإلنفاق فاعلیة وتحقیق ،

المالیة• الكشوفات في والشفافیة اإلفصاح من كاف قدر تحقیق
•، الخارجیین الحسابات لمراقبي الفاعلیة من قدر أعلى ضمان

وعدم االستقاللیة من عالیة درجة على كونھم من والتأكد
المدیرین من أو اإلدارة مجلس من ضغوط ألیة خضوعھم

التنفیذیین

الشركات حوكمة أھمیة



بدرجة التركیز بدون تنافسیة بمیزة الشركة تحتفظ أن الصعب من
النظام یوفر أن ویجب المنتج، حیاة دورة إدارة في كبیرة
في التركیز خالل من التكلفة بإدارة المتعلقة المعلومات
المنتج حیاة لدورة المختلفة المراحل في تتخذ التي القرارات
بتحقیق الجانب ھذا في الشركات حوكمة اھمیة وتتجسد
، الداخلیة والرقابة المحاسبة نظم من القصوى االستفادة
نظام یؤدي اذ باإلنتاج اإلنفاق وربط اإلنفاق فاعلیة وتحقیق
اإلدارة علیھ وتعتمد مھما دورا الشركة في المطبق التكالیف
مجال في سواءً اإلداریة للعملیة الالزمة المعلومات توفیر في
یساعد وبالتالي القرارات اتخاذ أو الرقابة مجال أو التخطیط
التي الربحیة معدالت ورفع االداء كفاءة زیادة في اإلدارة

تحققھا



الواحد للطن الربح وھامش الكلفة في التغییر الجدول
 (PLCC) بعد إستخدام تقنیة

لـ4000طن
 (PLCC) بعد إستخدام تقنیة

لـ3000طن
(PLCC) قبل إستخدام تقنیة

لـ 3000طن التفاصیل

2,592,000 2,592,000 2,592,000 سعر بیع الطن الواحد

1,909,054 2,055,478 2,142,954 كلفة الطن الواحد

682,934 536,522 449,046 ھامش الربح للطن الواحد

26,3% 20,7% 17,3% نسبة ھامش الربح



في• المنتج حیاة دورة كلفة تأثیر اختبار من الباحث تمكن وبھذا
البحث عینة المعمل في الثالث األداء مراحل في التكالیف خفض
الى یؤدي سوف ذلك وان الشركات حوكمة ألھداف وتحقیقھا
حصتھا من ویعزز التنافسیة قدرتھا ویدعم الشركة ربحیة تعظیم

للموارد األمثل اإلستخدام في ھدفھا ویحقق السوقیة



وشكراً


