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 المستخلص :

 الا  األةمارل بيئاة تشايدىر التا  المتساررةة  والتصنيعية التكنولوجية التطورات أدت              
 بقرئير وضمرن لمواجيتو الشركرت تسع  كبيرا   تحدير   تمثل والت  الشركرت بين المنرفسة حدة زيردة
 ةما  التكارلي  ومنيار,   الحديثاة اإلدارياة المحرسابة أسارلي و  تقنيارت اةتمارد خالل من السوق ف 

( , TC) المساااااااتيدفة التكااااااارلي , ( TQM) الشااااااارممة الجاااااااودة إدارة( , ABC) األنشاااااااطة أسااااااارس
 . وغيرىر( TD-ABC) برلوقت الموجية األنشطة أسرس ةم  التكرلي 

 التقميدياااة األنظماااة تعتماااد تااازال ال العراقياااة الشاااركرت أن فااا  الدراساااة مشاااكمة تتمثااال             
 ةوامااال تعاااد والتااا (  الكمفاااة,  الوقااات,  الجاااودة)  ةوامااال االةتبااارر بنظااار تأخااا  ال التااا  لمتكااارلي 
 او المنااات  تحمااال ةمياااو يترتااا  الااا   األمااار,  التنرفساااية الميااازة الشاااركة الكتسااار  الرئيساااة النجااار 
 . المنرفسة ةم  قدرتو وةدم السوق ف  سعره ةم  سمبر   تؤثر كبيرة بكم  الخدمة

 فا  برلوقات الموجياة األنشاطة أسارس ةما  الجاودة كما  تطبيق ال  الدراسة ى ه تيد           
 اداء تحسااين فاا  أثرىاار وبياارن( الاار  مشاارري  لتنفياا  العرمااة الفاارو شااركة) المقااروالت شااركرت إحااد 
 . الشركة

 شااااركرت فاااا (  الكمفااااة,  الوقاااات,  الجااااودة) ةواماااال أىميااااة فاااا  تكماااان الدراسااااة أىميااااة          
 . المنرفسة ةم  الشركرت تمك قدرة تعزز رئيسة نجر  ةوامل برةتبررىر المقروالت

 األنشاطة أسارس ةما  المحتسابة الجاودة كما  أن الدراساة ليار توصامت التا  النتارئ  أبرز         
 وتخفااي  والتقيايم المنا  كما  ةما  التركياز خااالل مان األداء تحساين فا  يسارىم برلوقات الموجياة
,  المنااات  جاااودة وتحساااين االجمرلياااة التكااارلي  تحفاااي  وبرلتااارل  والخاااررج  الاااداخم  الفشااال كمااا 
 أكثاار تخصااي  خااالل ماان مالئمااة كمفويااة معموماارت فرايااو  التقنياارت ىاا ه اةتماارد أن ةاان فضااال
 ومنيار ساميمة قارارات صان  فا  الشاركة دارةإ يسرةد ممر والخدمرت المنتجرت ةم  لمتكرلي  ةدالة
 وتالفااا  برلعقاااد المحاااددة المااادة ضااامن المقرولاااة إنجااارز وقااات ةمااا  الرقرباااة , المقرولاااة ساااعر تحدياااد

 . المقروالت شركرت ةم  كبيرا   ةبئر تشكل الت  التأخيرية الغرامرت

 


