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  المصادر:  الرابعالفصل 

  

  االشارة الى المصادر في متن البحث اوال : 

  اذا كان المصدر عربي ومؤلف واحد. يشار له بالشكل االتي : -١

"بانھا التقنية التي تركز على سعر السوق في التكلفة المستھدفة فت عر -
تحديد سعر البيع المستھدف و اعتباره العامل الموجه لتخفيض التكاليف 
من خالل التركيز على إدارة التكاليف في مرحلة التخطيط والتصميم من 

 )٣: ٢٠١٠دورة حياة المنتج "(الركابي،
مفھوم معنوي يتعلق بتحديد ما يستحقه  يعرف الشيرازي القيمة " بانھا -

الشي وذلك من حيث القدر او مدى االھمية فمنفعة شي او قدرته على 
  )٤٧٣: ١٩٩٠االشباع ھي اساس قيمته"(الشيرازي،

  . يشار له بالشكل االتي :مولفاناذا كان المصدر عربي و -٢

نحو االستثمار  وقد ادى التوجه الى العولمة الى ظھور المنافسة الشديدة واالتجاه
الكثيف في مجاالت التكنولوجيا وما تمخض عنھا من تطور مذھل في نظم 
االتصاالت ووسائل النقل واصبحت العديد من الصفقات تتم عبر شبكات االنترنت 
مما ادى الى زيادة السرعة والقدرة على االتصال باألسواق في جميع انحاء العالم 

  ).٢٨٥: ٢٠٠٥الصفقات.(المحمود ورزق،ومن ثم امكانية وسرعة عقد واتمام 
  . يشار له بالشكل االتي :واكثر من مؤلفاذا كان المصدر عربي  -٣

اج ومعروضة         ى االنت ة ال ة مدخل يعرف االبتكار بانه " فكرة او سلعة او تقني
دة  في السوق يتقبلھا الزبون على انھا جديدة تماما او تتمتع بخواص وصفات فري

ـكرة او ٧١: ٢٠١٣لحداد،من نوعھا " (ا ـبني فــ ه " تــ ار بان ). كما وعرف االبتك
ل  ي تعم ة الت ـئة العام ـة والبيـ ـوحدة االقـــــتصاديـ ـمل الـــ ـديد لعـــ ـوك جــ سلــ

اظم، ا".( ك ار ١٦٨:٢٠١١بھ وم االبتك ين مفھ ر ب رابط كبي ك ت ).وھنال
(Innovation) االبداع(Creativity)  ان . ويشير معظم الكتاب ا ا مفھوم لى انھم

مترابطان ومتكامالن، فاالبتكار يھتم بتوليد االفكار وتطويرھا لذا فھو يتصل بحركة 
ة  اد مادي ا ابع ار واعطائھ ذه االفك ل ھ داع بتفعي التطور العلمي في حين يتصل االب
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وجي. اي ان  التطور التكنول رتبط بشكل مباشر ب و ي ذلك فھ ة منتجات وب ى ھيئ عل
ي اال و تبن داع ھ ابر االب لع وخدمات.(الص كل س ى ش ديمھا عل رة وتق ار المبتك فك

  )٤٦: ٢٠٠٨واخرون،
  اذا كان المصدر انكليزي ومؤلف واحد. يشار له بالشكل االتي : -٤

عملت العديد من الشركات الغربية بالقرن الماضي وبالتحديد قبل العقد  -
الثامن في بيئة تنافسية محمية .اذ ان حواجز االتصاالت والمسافات 
الجغرافية والتعريفات الجمركية تحد من قدرة الشركات العابرة للقارات من 
المنافسة في االسواق المحلية لذلك كانت ھنالك ضغوط قليلة على الشركات 
من اجل زيادة كفاءة وتحسين الممارسات االدارية او تخفيض التكاليف. اذ 

  .(Drury, 2006:12)كلــما زادت التكاليف سـتحمل على الزبون.

تعرف ھندسة القيمة "ھو اسلوب لتخفيض التكاليف و تحسين العمليات من  -
خالل االنتفاع من المعلومات المتعلقة بتصميم منتج معين وعملية االنتاج 
ومن ثم تفحص اجزاء التصميم والعملية وتحديد مجاالت 

 .(Hillton,2008:232)التحسين".

  بالشكل االتي : . يشار لهومؤلفاناذا كان المصدر انكليزي  -٥

تتعرض االدارة في ظل النموذج التقليدي للمحاسبة عن التكاليف الى انتقادات 
كثيرة اذ ان المعلومات التكاليفية تتسم بالقصور (او تكون مضللة) مما يترتب 
 .عليھا اتخاذ قرارات غير صائبة تؤدي الى ضعف المركز التنافسي للشركة

(Cooper & Kaplan, 1988:96)  

  . يشار له بالشكل االتي :واكثر من مؤلفا كان المصدر انكليزي اذ-٦

ھا العملية التي يتم بھا تحديد اقصى كلفة مسموح ن" با التكلفة المستھدفة عرفت 
بھا للمنتج الجديد او تطوير المنتج االصلي كي يحقق نمو بالمبيعات من اجل توليد 

  (Noreen, et. al., 2011: 599)ارباح تزيد عن اقصى رقم للتكلفة المستھدفة"
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  . يشار له بالشكل االتي :االشارة الى مصدر جدول او شكل-٧

  نسبة التكاليف الوظيفية)   الجدول رقم (

  الكلفة  الوظيفة  ت
نسبة تكلفة الوظيفة % الى اجمالي 

  التكاليف

   XX  ا  ١

   XX  ب  ٢

   XX  ج  ٣

   XX  د  ٤

  %١٠٠ XXX  المجموع

  
استخدام ھندسة القيمة واعادة ھندسة العمليات في تخفيض ن شيخ محمد." المصدر : عزيز، برزي 

في المحاسبة أطروحة دكتوراه  "التكاليف دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات الكھربائية / بغداد
  .٤٠ص .٢٠٠٦، صالح الدين / اربيلمقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة غير منشورة 

  

  المستمر التحسين وتكاليف المستھدفة التكلفة) االختالف بين    رقم (جدول 

  تكاليف التحسين المستمر(الكايزن)  التكلفة المستھدفة

تطبق في مرحلة التصميم من دورة حياة
  المنتج

تطبق في مرحلة التصنيع من دورة حياة
  المنتج 

العملية  على منصب يكون االھتمام ان  ان االھتمام يكون منصب على المنتج
  االنتاجية

يتحقق التخفيض في التكلفة خالل مرحلة
  تصميم المنتج.

يتحقق التخفيض في التكلفة خالل العملية
  االنتاجية.

امكانية تخفيض التكاليف تكون اكبر الن
  جزء كبير من التكاليف لم تتحقق بعد

امكانية خفض التكاليف تكون اقل الن جزء
  ن قد تم التعھد بھا.كبير من التكاليف قد يكو

 

Source:Drury,Colin."Cost and Management Accounting an Introduction" 

6nd ed., International Thomson Business press, 2006, P-462. 
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  نسبة التكاليف الوظيفية)   الجدول رقم (

  الكلفة  الوظيفة  ت
نسبة تكلفة الوظيفة % الى اجمالي 

  التكاليف

   XX  ا  ١

   XX  ب  ٢

   XX  ج  ٣

   XX  د  ٤

  %١٠٠ XXX  المجموع

  اعداد الباحث المصدر :

  

  

  :قائمة المصادر :  ثانيا

  :الى المصدر كاالتي يشار  -١

/البحث".جھة الكتاب/المقالةعنوان  ."اسم المؤلف: المؤلف او المؤلفينلقب 
  النشر وبلد النشر، سنة النشر.

  ترتب المصادر كاالتي : -٢
  

  المصادر العربية: -اوال

  . التقارير والوثائق الرسمية ١

  الكتب -٢ 
  المقاالت -٣ 
  االطاريح والرسائل الجامعية -٤
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  :االنكليزيةالمصادر  –ثانيا 
 

1-Books   
   2- Article 

3- Theses 

4- Others  

  

  :امثلة على ترتيب المصادر -٣

 - خليل عواد." محاسبة التكاليف تخطيط ورقابة". دار وائل للنشر والتوزيع :ابوحشيش  - ١

 .٢٠١٢عمان االردن.

مكرم عبد المسيح." المحاسبة االدارية مدخل معاصر في التخطيط والرقابة  : باسيلي - ١

 .٢٠٠١وتقويم االداء". دار الكتب المصرية 

مدخل معاصر ". المكتبة العصرية  مكرم عبد المسيح." ادارة التكلفة االستراتيجية : باسيلي - ٢

 .٢٠٠٧المنصورة.-للنشر والتوزيع، جمھورية مصر العربية

 ."المورد " بيروت. دار العلم للماليين. لبنان. البعلبكي : منير - ٣

مدخل النظم" ، الدار  –) ، "إدارة اإلنتاج والعمليات  2000سونيا محمد ، (  :البكري  - ٤

 الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية .

جامعة –احمد حسين على ، " المحاسبة االدارية المتقدمة " كلية التجارة  :حسين  - ٥

 .٢٠٠٠االسكندرية ، 

علي عبد : الزاملي ؛ مھند مجيد طالب : السامرائي ؛ منال جبار سرور :السامرائي  - ٦

 -."تكاليف الجودة والتقنيات المعاصرة" مكتب الجزيرة للطباعة والنشر الحسين ھاني

 .٢٠١٢العراق بغداد

عباس مھدي." نظرية المحاسبة " ذات السالسل للطباعة والنشر  :الشيرازي  - ٧

 .١٩٩٠ -والتوزيع.الكويت

عمر وصفي ."مدخل الى المنھجية المتكاملة الدارة الجودة الشاملة".دار وائل  : عقيلي - ٨

 .٢٠٠٩ر. الطبعة الثانية.للنش

عبد الناصر ابراھيم. " المحاسبة االدارية". دار المسيرة للنشر  :مؤيد محمد؛ نور :الفضل  - ٩

 .٢٠٠٢االردن. - . عمان والتوزيع والطباعة

 .١٩٩٦احمد. " االدارة االستراتيجية" .جامعة مؤتة االردن  :القطامين  -١٠
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 - فيرنون." نظرية المحاسبة". ترجمة د.رياض العبد هللا، دار الكتب للطباعة والنشر :كام  -١١

 .٢٠٠٠ -جامعة الموصل

مطابع  "المحاسبة اإلدارية / المفاھيم األساسية ". المجمع العربي للمحاسبين القانونيين -١٢

 .٢٠٠١- الشمس، المملكة األردنية الھاشمية

مدخل اداري".  - سريكانت." محاسبة التكاليف :؛ داتار جورج:فوستر تشالز؛ : ھورنجرن -١٣

 الرياض المملكة العربية السعودية -دار المريخ للطباعة والنشر . ترجمة احمد حامد حجاج

١٩٩٦ . 

الصغيرة والمتوسطة  نظام التكلفة حسب األنشطة في المشروعات تشارلز." : ھيكس -١٤

احمد مصطفى الجبالي ولطفي الرفاعي محمد فرج.جامعة الملك سعود  -ترجمة د  الحجم"

 .١٩٩٨ - دار النشر العلمي والمطابع

 .١٩٩٨سعد غالب. " االدارة الستراتيجية" . االردن  :ياسين  -١٥

عبد العزيز سليمان ." ادارة القيمة : المفھوم واالساليب ". الطبعة الثالثة  :اليوسفي  -١٦

 .٢٠٠٠الرياض السعودية 

  

  


