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 تمهيد:

العاال  حياي يعت ار المصادر الار ي   في األهمية اتحتل صناعة االسمنت مركزا استراتيجيا متزايد     

 كليا على االسمنت. ااعتمادالن العمران وال نية التحتية تعتمد  -االقتصاديللتنمية والتطور 

المحلياة االساودان حياي تتاوفر الماواد ن صناعة االسمنت تعتمد فى الغالا  علاى الماوارد إعليه ف     

نسااة  –جاا  ماواد  ترولياة رفيارن ال ااال اافة للطاقاة اليةر ا ياة  –طفلاة  –الخا  مان حجار جيار  

صااناعة االساامنت  ااةدت صااناعة االساامنت فااى السااودان  فااينتاااا المطلواااة لتااوفر كاال ماادخ ت اإ

ماان  سااتيرادااالسااتة ت ياات  معالجتةااا اال فاايفجااو    توجاادالساااا ة  األعااوا توسااعا وتطااورا ك ياارا طيلااة 

ماان الحصااو   العاااديتمكاان المسااتةلت  مسااتمر ال رتفااا ا فااياالساامنت  أسااعارنجااد  واالتاااليالخااارا 

نمااالمصانع والحكومة تح ق عا د مجز  من هذه الصناعة لي  مان وفار  االنتااا  واالتالي –عليه   وا 

   زياد  الطل  وقلة العرض.أمن الندر  

تستخدمةا االدارات العصرية  التينظمة المحاس ية ه  األأ محاساة التياليف من  ين نظا  عت ر ي     

ولةذا النظا   –فى مراقاة التسيير من خ   مجموعة من الطرق تستعمل حس  حاجة المؤسسة 

وهو تسيير التياليف وذلت من  أالمؤسسة  يأيواجه  الذيسا  المحاس ى قدر  على حل الم كل األ

س  المحاس ية ال زمة لتجميع  يانات واأل الماادئدوات من مجموعة ت تمل عليه هذه األ خ   ما

و خدمة والرقااة أالتيال ف وتحليلةا وت وي ةا اغرض تحديد تيلفة الوحد  المنتجة سواء كانت سلعة 

 دا ل من  ين ال ختيارالوانتاجية والتسوي ية رس  السياسات اإ فيدار  العليا عليةا ومساعد  اإ



ال يا   وظا فةا من تخطيط وتنسيق  فيدار  العليا نتاجية . ر مساعد  اإالمتاحة لحل الم ايل اإ

 . المن أ ال أهدافتح يق  فيقرارات ر يد  تساه   تخاذاو ورقااة 

واالتالى فان النظ  المحاس ية المتاعة فى  ركات صناعة االسمنت  المنتجة  فى السودان      

 التختلف عن النظ  السا د  والمعمو   ةا فى ال ركات العالمية.

 مشكلة البحث:

علاى  همية االغة االنساة للدو  المنتجة كمصادر للادخل وفاى المسااعد أ ت كل صناعة االسمنت      

جاااة الملحاااة فاااى تاااوفير التمويااال الااا ز  لةاااذه اوالااادو  المساااتةلية  والح –وعات التنموياااة تنفياااذ الم ااار 

 عتاااراامتوساطة  ةتعت ار صاناعوهاى  ون حظ ارتفا  تيلفاة صاناعة االسامنت فاي الساودان الصناعة

ملياون دوالر.   و نااءا علاى ماسا ق فاناه  30 حاواليطان يومياا يكلاف  1000ينتج  الذين المصنع أ

 :يتيمكن طرح تساؤالت للدراسة كاأل

 ؟في السودان خر  هل لصناعة االسمنت خصوصية تتميز  ةا عن الصناعات األ -1

تختلف عن النظ  المحاسا ية  في السودان هل النظ   المحاس ية المستخدمة فى صناعة االسمنت -2

 المستخدمة فى الصناعات االخر ؟ 

تستخد  مصانع االسمنت أسالي  رقااة متطور  ومعاصر  ألنظمة التياليف مما أدي الي زيااد   ال -3

 تيلفة إنتاا االسمنت في السودان.

 ال توجد وسا ل ن ل ومناولة متطور  االمصانع مما أدي إلي إهدار الوقت وزياد  التيلفة.  -4

 البحث: أهمية

 المتعاظ  االسمنت لدوره صناعة أهمية وتأتىتعد التنمية الصناعية جزءا من اهتما  الدولة      



 همية الدراسة من خ   االتى:أ ويمكن  يان  –التنمية االقتصادية  في

نتااا تمكان ال اركات قال تيلفاة لإأ إلىيجاد دراسة من الناحية المحاس ية للوصو  إ فيالمساهمة  -1

 .يوالعالم يالسوق المحل فيمن المنافسة 

هميااة ك ياار  االنساااة للسااودان حيااي يعت اار مصاادر داعاا  للموازنااة العامااة أ تمثاال صااناعة االساامنت  -2

 للدولة.

 أهداف البحث:

تجعل التياليف تلعا  دورا هاماا فاى الرقاااة ورفاع  التيساا  الةدف من الدراسة التعرف على األ     

  الااى أهااداف الدراسااة ال ااد ماان دراسااة أهميااة صااناعة كفاااء  صااناعة االساامنت فااى السااودان وللوصااو 

 :تيةاآلالفرعية  األهدافاالسمنت ويتح ق ذلت من خ   تح يق 

 التعرف على خصوصية صناعة االسمنت.

 التعرف على النظ  المحاس ية والرقا ية المتاعة .

 صناعة االسمنت. فيالتعرف على النظ  المحاس ية والرقا ية المعمو   ةا 

 البحث:فروض 

م ااكلة الدراسااة يمكاان صاايااة فااروض الدراسااة علااى النحااو  فاايماان خاا   التساااؤالت المطروحااة      

 :التالي

 إنتااااتخفاايض تيلفااة  إلاايالتياااليف  ألنظمااةالرقااااة المتطااور  والمعاصاار   أسااالي يااؤد  اسااتخدا   -1

 االسمنت.

 يلفة المنتج اصور  دقي ة.تحديد ت إليالتياليف  تؤدي  ألنظمة رامج الحاسو  المتطور   ستخدا ا -2



 .اعد مواقع المواد الخا  يزيد من تياليف ن ل الخا  -3

 سياسات ال راء والتخزين اصور  علمية تؤدي لخفض تياليف المنتج. إتاا  -4

 منهج البحث:

 : أعتمد الااحي لتح يق أهداف الدراسة علي     

 الختاار مد  صحة فر يات الاحي. واالست را ي الوصفيالمنةج 

 لو ع الفروض التى ت و  عليةا الدراسة , وتحديد ااعاد م كلة الاحي. االستنااطيالمنةج 

 لعرض الدراسة التط ي ية واستخ   النتا ج. الوصفيالمنةج 

 لعرض الدراسات الساا ة. التاريخيالمنةج 

دراساة عارض الاألر عة الختاار وو ع فروض الاحي و هج اعلى المن عتمدأ عليه فان هذا الاحي     

الحصاو  علاى ال ياناات والمعلوماات مان  ي اة العمال امصاانع  وكاذلت –التط ي ية واستخ   النتا ج 

 االسمنت .

 حــدود البحث:

اسااامنت   اااركةتتياااون حااادود الدراساااة المكانياااة مااان عاااد   اااركات تتمثااال فاااى  اااركة النيااال ل سااامنت و  

 عط ر . تاسمن  ركةو الس   

  .2011وحتى  2010الدراسة فى الفتر  من العا  اما الحدود الزمانية تتيون حدود 

 جمع البيانات: أدوات

 هما: األدواتت مل أدوات الدراسة المستخدمة لجمع ال يانات نوعين من      

 :أدوات أوليةأوال: 



التي تتواجد فيةا ال يانات اصفة أصلية وي و  الااحي  جمع ال ياناات مساتخدما  األدواتهي تلت      

 األدوات التالية:

 الم ا لة. -1

 الم حظة. -2

 الزيارات الميدانية. -3

 :أدوات ثانويةثانيا: 

التااي توجااد فيةااا ال يانااات مجمعااة وجاااهز    وي تصاار دور الااحااي علااى تحلياال  األدواتهااي تلاات      

تلت ال يانات والمعلومات واساتخ   النتاا ج ال زماة لاحثاه منةاا   وهاذه ال ياناات قاد تياون من اور    

وهااااى تت اااامن اليتاااا    المراجااااع   الاااادوريات والوثااااا ق   السااااج ت الرساااامية والمخططااااات والخاااارا ط 

 واالنترنت.واإحصا يات 

 هــيكل البحث:

 الاحي على م دمة وث ثة فصو  :  تملأ     

أمااا الفصاال األو  نظااا  محاساااة التياااليف فااي  والدراسااات الساااا ة . المنةجااي اإطااارالم دمااة تناولاات 

المن آت الصناعية   ا تمل علي ث ثة مااحي األو  ط يعة المنتج في المن آت الصناعية و الثااني 

مفةااو  نظااا  محاساااة التياااليف أهدافااه وم وماتااه ومااد ااه والثالااي نظريااات تحمياال التياااليف وم ااايل 

ي  الرقااة في نظا  محاساة التيااليف ورفاع اليفااء  اإنتاجياة قيا  التيلفة     ينما تناو  الفصل الثان

لصااناعة االساامنت  ا ااتمل علااي ث ثااة مااحااي األو  نظااا  محاساااة التياااليف ورفااع اليفاااء  اإنتاجيااة 

والثاني نظا  محاساة التياليف والدور الرقا ي  والثالي أنوا  وأسالي  الرقااة  ينما ركز الفصل الثالي 



الميدانيااة وتحلياال ال يانااات وا ااتمل علااى ماحثااين األو  ن ااذ  تاريخيااة عاان  ااركة النياال علااى الدراسااة 

 ركة اسمنت الس  . الثاني تحليال  ياناات الدراساة واختااار  – ركة اسمنت عط ر   –ل سمنت ر ت 

 الفروض.  

 

 ثانيا: الدراسات السابقة                        

 (1)م1998راسة أحمد هاشم أحمد يوسف د -1

نجاز  كانت الم كلة الر يسية لةذه الدراسة هي تناولت هذه الدراسة مو و  المحاساة عن اإ     

عجز نظا  محاساة التياليف الت ليدي عن مواياة المستجدات الحديثة في ط يعة العمليات الصناعية 

 )1(..لتلت الم روعاتجتماعية وال ي ية التي اثرت علي الةدف الت ليدي افاله للظروف اإإ   وفي 

 ليةا الااحي:إأه  النتا ج التي توصل 

دار  في الم روعات الصناعية عد  قدر  محاساة التياليف علي توفير المعلومات اليافية لإ -1

 لل يا   وظا فةا.

نه قادر علي أنجاز هو النظا  ال ديل لنظا  محاساة التياليف حيي ن نظا  المحاساة عن اإإ -2

 دار  في الم روعات الصناعية لت و   وظا فةا المختلفة.اليافية لإتوفير المعلومات 

نجاز يتيون من عد  نماذا  فرعية تتعلق ن النموذا الريا ي  الم ترح لنظا  المحاساة عن اإإ -3

 داء وتحديد تيلفة المنتج.االتخطيط والرقااة وقيا  وت وي  األ

                                                 

احمد ها   يوسف  المحاساة عن االنجاز  دراسة تحليلية تط ي ية علي ال طا  الصناعي السوداني رسالة دكتوراه في المحاساة جامعة  )1(
 .332-3     1998 اإس ميةامدرمان 



   األداءت وي   وقيا  اإنتاامكانية تط يق النموذا الم ترح ل يا  وتحديد تيلفة إن هنات أ -4

الم اريع لنظا  التياليف  تفت ار تلإمكانية تط يق النموذا الم ترح للرقااة والتخطيط إوعد  

 المعيارية.

محاس ي هتما  الااحثين والمةتمين االفكر الإ وصي الااحي ا رور  أفي نةاية هذه الدراسة      

تجاهات تطوير إتجاها جديدا من إعتااره إنجاز  ساسية لنظا  المحاساة عن اإأل دراسة المحاور ا

نجاز يستلز   رور  ا ط   الم روعات ن نظا  المحاساة عن اإأنظا  محاساة التياليف   و 

نجاز يستلز  ن تط يق نظا  المحاساة عن اإا  جتماعية تجاه المجتمع   و الصناعية امسؤلياتةا اإ

 هتما  الم روعات الصناعية  و ع نظا  للتياليف المعيارية.إ كذلت  رور  

أظةرت الدراسة عد  قدر  نظا  محاساة التياليف مواياة المستجدات الحديثة في الصناعة      

 افالةا الظروف اإجتماعية وال ي ية  ينما الدراسة الحالية تو   قدر  نظا  محاساة التياليف عليإ

 الرقااة ورفع اليفاء  اإنتاجية.

 (1)م2000دراسة فتح الرحمن الحسن منصور الحسن  -2

طار علمي ل يا  تياليف الطاقة اليةر ا ية في السودان  كانت الم كلة إتناولت هذه الدراسة      

ال ومية الر يسية لةذه الدراسة قيا  تياليف خدمات الطاقة اليةر ا ية في السودان التي ت د  الةي ة 

 .)1(لليةر اء معظمةا وذلت ع ر ال اكة ال ومية لليةر اء

 كانت أه  النتا ج التي توصل اليةا الااحي هي:

                                                 

علمي ل يا  تياليف الطاقة اليةر ا ية في السودان دراسة تحليلية تط ي ية   رسالة دكتورا  في  إطارفت  الرحمن الحسن منصور الحسن   )1(
 288-1       2000المحاساة   كلية العلو  االداريو  جامعة امدرمان االس مية  



ن طة والتي من  منةا هدافه وم وماته قا ل للتط يق في كل األأن نظا  محاساة التياليف اإ -1

 ن طة الصناعات الخدمية.أ

ل يا  تياليف الطاقة اليةر ا ية في السودان  نس ن نظرية التياليف المستغلة هي النظرية األإ -2

 االن وف ا للظروف الحالية.

لي نظا  لمحاساة التياليف يحدد تيلفة ن اطةا وتعتمد في ذلت إتفت ر الةي ة ال ومية لليةر اء  -3

 جراءات المحاساة الحكومية.إعلي 

 اما اه  التوصيات فةي:

اة التياليف في تحديد تيلفة ن اطةا ااستخدا  ن تعتمد الةي ة ال ومية لليةر اء علي نظا  محاسأ -1

ستخدا  مرايز التياليف إن يت  توزيع التياليف اير الماا ر  عن طريق أنتاجية و طرق المراحل اإ

 ااعتماد نظرية التياليف المستغلة.

 ن تعتمد الةي ة ال ومية لليةر اء المدخل المحاس ي الواقعي لتسعير خدماتةا للمستةليين,أ -2

ن تيون في و ع أدار  العليا في الةي ة ال ومية لليةر اء و إتيون  عاة التياليف تااعة لن أيج   -3

 مست ل. إداري 

هذه الدراسة تتفق مع الدار  في قدر  نظا  محاساة التياليف علي قيا  وتحديد التيلفة 

 ااستخدا  طرق المراحل اإنتاجية.

 (1)م2002دراسة صالح الدين عمر عبدالغني أحمد  -3



  تتمثل محاس ي لتياليف الخدمات المصرفيةتناو  الااحي في هذه الدراسة مو و  ال يا  ال     

ات م كلة هذه الدراسة في أن المصارف في السودان التةت  اال يا  المحاس ي لتياليف الخدم

 .)1(المصرفية التي ت دمةا للعم ء

مكانية تط يق نظا  محاساة التياليف في الن اط الخدمي مع إاما أه  نتا ج هذه الدراسة هي      

نتاا إنه ينتةي  أوجود اعض الصعواات في تحديد م ومات النظا  واالتالي في عملية ال يا  اس   

 نتاجية.قسا  الخدمية واإألخدمات اير ملموسة مع صعواة الفصل  ين ا

وخصوصا وهي  مات التي ت دمةا المصارفهتما  ا يا  وتحديد تياليف الخدإأوصي الااحي اا    

أن يستحسن س مي مما يزيد من أهمية تحديد التيلفة الفعلية لةذه الخدمات  وكذلت إطار إتعمل في 

 يتصف النظا  الم ترح اعد  خصا   أهمةا الاساطة والواقعية والو وح.

ي ال طا  الخدمي  ينما أو حت الدراسة إمكانية اإستفاد  من تط يق نظا  محاساة التياليف ف    

 الدراسة الحالية أو حت  رور  تط يق نف  النظا  في مجا  صناعة االسمنت.

 (1)م 2003/ دراسة عادل عوض يوسف 4

تطرق الااحي فى دراسته حو  تصمي  نظا  محاساة التياليف لتوزيع تياليف مرايزالخدمات على     

المرايز اإنتاجية لتحديد اسعار الخدمات اميناء  ورتسودان لغرض إيجاد الحلو  لم كلة الاحي التى 

تحدد على أسا  تتركز فى زياد  اسعار الخدمات التى ت دمةا الموانئ الاحرية السودانية والتى ل  

                                                 

مات المصرفية  احي تيميلي لنيل درجة الماجستير في المحاساة  جامعة ص ح الدين عمر ع دالغني   ال يا  المحاس ي لتياليف الخد )1(
 .153 -1     2002امدرمان االس مية   كلية العلو  االدارية  



التيلفة الفعلية وان احتسا ةا ال يتصف االدقة والواقعية امحاساة التياليف وتعاظ  دورها فى تحديد 

 فى : اقترح الااحي ث ثة فر يات تتمثل .ال1رتيلفة الخدمات المينا ية الم دمة

توزيع تياليف مرايز الخدمات على المرايز اإنتاجية ااستخدا  معد  تحميل على أسا       

نصي  كل دينار منصرف امركز التيلفة اإنتاجية , ااإ افة الى نظا  محاساة التياليف يوفر 

 ية معلومات كافية تفصيلية وتحليلية إدار  الموانئ الاحرية لمواجةة الموانئ المنافسة وتمثيل فر 

ن نظا  محاساة التياليف يوفر معلومات إدار  الميناء لمواجةة المنافسة ف د ت  أالاحي المتعل ة ا

ستفاد  من خصا   ن اط الموانئ وتصمي  دليل امرايز التيلفة تصمي  نظا  تيليفي ي و  على اإ

ةا وتصمي  دليل وتصنيفةا لمرايز تيلفة إنتاجية وخدمية لتسةيل عملية الت وي  للمصروفات وتحميل

وحدات التيلفة لتسةيل عملية قيا  التياليف والرقااة على الخدمات الم دمة وا عداد دليل عناصر 

تيلفة يتس  االدقة والاساطة والمرونة ليتمكن اسةولة معرفة الحسااات وت ليل الجةد عند ال يد فى 

دفترية للنظا .ولتمثيل فر ية السج ت واستخدا  الحاساات اآللية وتصمي  المجموعة المستندية وال

حتس  الااحي معدالت التحميل على أسا  إتوزيع تياليف مرايز الخدمات على المرايز اإنتاجية. 

ختاار صحة الفر ية ت  إعداد م ارنة لرسو  نصي  كل دينار منصرف امركز التيلفة اإنتاجى وإ

  ارنة.الخدمات الاحرية اميناء  ورتسودان  تياليفةا وفق جدو  الم

ختاارها  دراسة إأما فر ية الاحي التى تتعلق اارتفا  اسعار خدمات الميناء الاحرية ف د ت       

زياد  اسعار الخدمات الاحرية اميناء  ورتسودان م ارنة اأسعار الموانئ المجاور  وفق جدو  الم ارنة 
                                                 

عاد  عوض يوسف , تصمي  نظا  محاساة التياليف لتوزيع تياليف مرايز الخدمات على المرايز اإنتاجية اميناء  ورتسودان   رسالة  ال 1ر
  .2003المحاساة  اير من ور    جامعة السودان والعلو  والتينولوجيا   كلية الدراسات العليا    ماجستير فى

 

 

 

 



ايز الخدمات اميناء لتأييد صحة الفر ية. وتمثلت أه  نتا ج الدراسة فى  خامة مصروفات مر 

 ورتسودان وزياد  تيلفة العمالة وتذ ذ  هامش الر   الذي يح ق الميناء من ت دي  خدمات وقلة 

حتسا  رسو  الخدمات وعد  االست    األمثل لموارد الميناء وزياد  اسعار إاألزمنة المست لة فى 

قراراتةا من واقع معلومات تياليفية. الخدمات على الموانئ المجاور  , كما أن إدار  الميناء ال تتخذ 

وتمثلت أه  التوصيات اان إدار  ميناء  ورتسودان تحديد تياليف خدمات مينا ية على أسا  استخدا  

خ ا  اسعار خدماته للم ارنة مع تياليفةا الفعلية وا عاد  تسعير هذه  نظا  محاساة التياليف وا 

مش الر   الذي تسعى إدار  الميناء لتح ي ه  دقة الخدمات وفق ما تسفر عنه الم ارنة , وتحديد ها

ستمراريتةا فى أداء خدماتةا المينا ية  تل ا ية وفاعلية وهيكلة عمالةا االميناء وفق إل مان 

هتما   تدري  اليادر إحتياجات الح ي ية للت غيل واحي وسا ل تح يق تياليف المرايز الخدمية وااإ

ايا لم ت السفن وا عداد هيكل جديد لةي ة الموانئ الاحرية يمن  الموانئ الا ر  وت دي  إدار  الميناء مز 

تخاذ قراراتةا واستحداي إدار  لمحاساة التياليف اميناء  ورتسودان تيون إالاحرية الوليد  ال در  على 

 منفصلة عن إدار  الحسااات.

إهتمت الدراسة  تصمي  نظا  محاس ي للتياليف لحل م كلة زياد  أسعار الخدمات اميناء  ور      

 كذلت أو   الدار   رور  تط يق نف  النظا  في مجا  صناعة االسمنت. نتسودا

 (1)م2004/ محمد العوض محمد أحمد5

السكر يتحصل عليه من مصدرين هما قص  السكر وال نجر وهو من الصناعات التحويلية      

كما يترت  على صناعته مخلفات مثل الا ا  والموال .  .ال1رالتى تعتمد على زراعته ث  تصنيعه

                                                 
رسالة  –مدى تطبيق محاسبة التكاليف والرقابة على تكلفة المستلزمات السلعية بمصنع سكر عسالية  –محمد العوض محمد احمد (  1)

 م.2004 –كلية الدراسات العليا  – اجامعة السودان للعلوم والتكنولوجي –الماجستير 



عرف السودان زراعته وصناعته منذ أر عون عاما. هنات أر عة م اريع حكومية وم رو  واحد قطا  

ألف طن يتراوح  134ستة ت ي در   ألف طن افا ض فى اإ 557تنتج مجتمعة ما ي ار   م ترت

طن  44ال طا  العا   ينما ي لغ إنتاا الفدان  طن ام اريع 40- 30فدان من ال ص  إنتاا ال

 :ام رو  كنانة. أما م كلة الاحي فةي تتلخ  فى

لمن آت الصناعية ااعتاارها أحد عناصر تؤثر تيلفة المستلزمات السلعية على تيلفة اإنتاا فى ا

اإنتاا األساسية لذلت ال د من تط يق نظ  محاس ية ورقا ية فعالة على تيلفة المستلزمات السلعية 

عتاارها تؤثر فى موارد المن أ . وذلت اغرض إحكا  الرقااة على عوامل اإنتاا المتاحة وقيا  إ 

 ما يلي: داف هذا الاحي عنصر تيلفة المستلزمات السلعية. من أه  أه

أوال: إ راز أهمية تط يق النظ  المحاس ية وااألخ  نظا  محاساة التياليف فى مصنع سكر عس ية 

 تخاذ قرارات .ا  دار  فى ال يا   وظا فةا األساسية من تخطيط ورقااة وت يي  أداء و إلمساعد  ا

فى مصنع سكر عس ية لتح يق  ثانيا:  يان المتطلاات ال زمة إن اء نظا  محاساة التياليف

 األهداف المرجو  من النظا .

  ناءا على ذلت تمت صيااة الفر يات كاآلتي:

أن ط يعة العمل فى المن آت الصناعية يتطل  كغيرها من المن آت األخر  تح يق الرقااة      

ا تتس  االدقة ال زمة على أن طتةا ااستخدا  أسالي  متطور  ومعاصر  ألنظمة التياليف الخاصة  ة

والمو وعية والمصداقية. يفت ر مصنع سكر عس ية الى الم ومات األساسية لنظا  محاساة 

 التياليف و عف رقا ي ومحاس ي على تيلفة المستلزمات السلعية. 



يعانى مصنع سكر عس ية من صعواات فى الجوان  التنظيمية واإدارية والمحاس ية تعيق نظا      

. تتألف هذه الدراسة من جان ين جان  نظري وآخر ميداني. وفى الجان  النظري محاساة التياليف

جر  التطرق الى معظ  األفكار العلمية ذات الع قة. أما فى الجان  الميداني ف د ت  االعتماد على 

أسلو  الدراسة الميدانية واتاع الااحي المنةج الوصفي التحليلي الستنااط واستخ   م ايل قيا  

ختاار الفر يات. كما اتاع أي ا ا  لفة. كما واتاع منةج االست راء  ةدف جمع ال يانات وتحليلةا و التي

 المنةج التاريخي االستنااطي.

 من أه  النتا ج التى ت  التوصل إليةا : 

 نظا  محاساة التياليف المستخد  ا ركة سكر عس ية نظا  ت ليدي .

 لعية الم ترا .ال يوجد قس  لفح  واست   المستلزمات الس

 ال توجد سياسات تدري  وتأهيل وا حة للمحاس ين.

يتاع قس  حسااات التياليف للمدير المالي مما يعيق ال س  من أداء دوره المحاس ى الرقا ي المنوط 

 اه.

 من أه  التوصيات التى ت  التوصل إليةا:

زن على أحدي األسالي  تدري  وتأهيل العاملين فى مجا  حسااات التياليف والم تريات والمخا

 العلمية مما يؤد  الى خفض التيلفة. 

 من  قس  حسااات التياليف ص حيات ك ير  تمكنه من ال يا  اأداء دوره على الوجه األيمل.

إن اء قس  فح  واست   ي و  افح  الم تريات من المستلزمات السلعية للتأيد من ص حيتةا من  

 الناحية الفنية. 



 اليف المراحل اإنتاجية.تط يق نظا  تي

أن يتاع قس  حسااات التياليف من الناحية التنظيمية واإدارية لر ي  مجل  االدار  . وذلت يكون 

 المالية وهيمنتةا. اإدار اعيدا من سلطة 

اتفق الااحي مع الدراسة الساا ة أن ط يعة العمل في المن آت الصناعية تتطل  تح يق الرقااة      

  طتةا ااستخدا  أسالي  متطور  ومعاصر  ألنظمة محاساة التياليف.ال زمة ألن

 م2004دراسة أنور علي ردمان الحميدي  -6

تناولت هذه الدراسة مو و  قيا  ورقااة التياليف في المؤسسات العامة اليمنية   وكانت      

 : الدراسة تتمثل في السؤا  التالي م كلة هذه

هداف التياليف في مصنع اسمنت ال را الدور المنوط اه ويح ق األهل يؤدي نظا  محاساة     

ااة والمساعد  في تر يد المرجو  منه من حيي قيا  تحديد التيلفة الفعلية للوحد  المنتجة وكذلت الرق

 ؟ ال رارات

أه  نتا ج الدراسة تتمثل في عد  كفاية العنصر الا ري ال ز  لتصمي  وت غيل نظا  التياليف في 

ي   وعد  توافر الوعهمية وحتمية وجود نظا  سلي أيا ادار  العلإ  وكذلت عد  تحم  اصنعالم

فاعليته في الرقااة   وكذلت قصور ك ير في تط يق النظا  وكفاءته و التيليفي لدي العاملين االمصنع

  وخلق وعي تيليفي لدي يما  النظا  ال ا  إاالعمل علي    وقد أوصي الااحيعلي التياليف

   ال1رلمسؤلين والعاملين في المصنع  وكذلت تصمي  نظا  متيامل للتياليف المعياريةا

 يتفق الدار  مع الدراسة الساا ة أن قيا  ورقااة التياليف أسا  نجاح المؤسسات اإنتاجية. 

                                                 
أنور علي ردمان الحميدي، قياس ورقابة التكاليف في المؤسسات العامة اليمنية، دراسة تحليلية تطبيقية علي المؤسسة العامة لصناعة  (1)

 .169-1ص م ص2004 ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا وتسويق االسمنت، اسمنت البرج، رسالة ماجستير في المحاسبة،



 (1)م2004دراسة مصطفي محمد محمد صالح  -7

مو و  أثر أسعار الطاقة اليةر ا ية علي تيلفة إنتاا قطا  الصناعات  تناولت هذه الدراسة    

اليةر اء التحويلية  والية الخرطو    وكانت م كلة الدراسة تتمثل في معرفة أثر التعدي ت في أسعار 

 .ال1ر2قطا  الصناعات التحويلية إنتااة علي تيلف

 أه  نتا ج هذه الدراسة :

في معظ  المن آت الصناعية االوالية الي العديد من الم ايل تس   عد  وجود نظا  للتياليف  -1

 ساسية لتسعير منتاجاتةا .األ

الوحد   دار إيساعد نظا  التياليف في توفير المعلومات التحليلية والتفصيلية التي تحتاجةا  -2

 قتصادية لل يا  امختلف أعمالةا. إا

الم    ل طا  الصناعات التحويلية  والية  أوصي الااحي اان نظا  محاساة التياليف هو النظا      

الخرطو  ل درته علي توفير المعلومات التحليلية والتفصيلية التي تساعد في التخطيط والرقااة واتخاذ 

 دارية.   إال رارات المتعل ة ام ايل واو ا  ال طا  ورس  سياسته المالية وا

يف هو النظا  الم    ل طا  الصناعات أو حت الدراسة الساا ة أن نظا  محاساة التيال     

 هذا ما يوافق الدراسة الحالية. تالتحويلية ألنةا تساعد في الرقااة واتخاذ ال رارا

 (1)م2005دهللا النور الماحي مصطفي دراسة عب -8

تناولت هذه الدراسة مو و  نموذا م ترح ل يا  تياليف الن ل  خطوط انا ي  ال ترو    حيي      

 كانت الم كلة الر يسة لةذه الدراسة تتمثل في ايا  معرفة التيلفة الح ي ية لت غيل خط 
                                                 

مصطفي محمد محمد صال    أثر اسعار الطاقة اليةر ا ية علي تيلفة الصناعات التحويلية والية الخرطو    دراسة تط ي ية   رسالة  ( 1)
 .272 -1      2004ماجستير في المحاساة   جامعة امدرمان االس مية   كلية العلو  االدارية  



ستخدا  إ نأانا ي  ال ترو  اال ركة السودانية لخطوط انا ي  ال ترو    وكانت أه  نتا ج هذه الدراسة 

دار  في التخطيط والرقااة واتخاذ لي توفير المعلومات التي تفيد اإإ  ن اط يؤدي أنظا  التياليف في 

ن أوصي الااحي أال رارت وكذلت يج  أن ت د  المعلومات لمتخذي ال رارات في الوقت المناس    

ي مرايز المسؤلية من توفير دار  ال ركة عمل الدورات التدري ية اليافية لتمكين العاملين فإتت ني 

دار  التياليف  إال يانات التيليفية الصحيحة   وال د من وجود جةاز فاعل علي مستوي الدولة يةت  

ن العمل اه ملزما ويعمل علي و ع نظا  يو   التصنيف والت وي  الصحي  لعناصر التياليف ليكو 

 .ال1رمن ق ل ال ركات

أما االنساة للدراسة الحالية فان الااحي يو   مدي اخت فةا وتميزها عن الدراسات الساا ة في      

ن يلعاه نظا  التياليف في تحديد وقيا  تياليف الجود  لما ألي  يان الدور الذي يناغي عنةا تركز أ

لنو  من التياليف  راز عناصر ذلت اإلي إهمية االغة   كذلت تةدف أ لذلت النو  من التياليف من 

  .نفاق علي تلت العناصرحداي توازن اثناء اإأدار   ةدف مراق تةا والعمل علي إل

توصلت الدراسة الساا ة أن استخدا  نظا  محاساة التياليف يؤدي إلي توفير المعلومات لإدار        

 في التخطيط والرقااة واتخاذ ال رارات هذا ما يتفق مع الدراسة الحالية.

  (1)م2005/ سيف النصر التجانى إبراهيم 9

                                                 

 ألنا ي ال ترو    االتط يق علي ال ركة السودانية  أنا ي النور الماحي مصطفي   نموذا م ترح ل يا  تياليف الن ل  خطوط  ع دا هلل(1)
  2005  كلية الدراسات العليا   اوالتينولوجيال ترو    احي تيميلي لنيل درجة الماجستير في المحاساة والتمويل   جامعة السودان للعلو  

    2- 163. 



تجاهات المعاصر  فى محاساة التياليف وأثرها على قيا  تيلفة تحتو  هذه الدراسة اإ     

, وتمثلت الم كلة فى النظ  الت ليدية فى حسا  تياليف اإنتاا والتى ت منت قصورا ال2ر1نتااإا

, تعر ت الدراسة على نساة من العاملين  ةاصور  دقي وعد  دقة فى حصر وتحديد تيلفة اإنتاا

 اح ل اإنتاا امصنع التوفيق للصا ون. 

استخدمت الدراسة المنةج الوصفي التحليلي والمنةج االستنااطي فى جمع المعلومات من      

 المصادر األولية والثانوية , حيي ت  ت سي  الاحي الى فصو  ومااحي .

منةجي والدراسات الساا ة وتناو  الفصل الثاني مفةو  الجود  تناو  الفصل األو  اإطار ال     

ال املة والتيلفة على أسا  الن اط كما تناو  الفصل الثالي أنظمة التياليف والتحديات المعاصر  

والمتمثلة فى نظا  إدار  الجود  ال املة ونظا  التياليف على أسا  الن اط , أما الفصل الرااع تناو  

 ية المتمثلة فى ن ذ  تعريفية لمصنع التوفيق للصا ون , وتحليل ال يانات , اختاار الدراسة التط ي

 عتماد على الفر يات التالية:الفروض وأخيرا تناو  الفصل الخام  النتا ج والتوصيات ااإ

لى إتصمي  المنتج اطري ة ت لل من إعداد األجزاء التى تدخل فى تيوين هذا المنةج يؤد   -1

 المحدد  لتح يق مستو  الجود  ال املة للمنتج ككل.تخفيض التيلفة 

عتماد على نظا  التيلفة على أسا  الن اط يساعد على تجن  عيو  تحميل التياليف اير إا -2

 الماا ر  ااستخدا  طرق التحميل الت ليدية.

 حتفاظ االمخزون.نظا  اإنتاا  دون مخزون يساعد على تخفيض أو التخل  من تياليف اإ -3

 لى النتا ج التالية:إالااحي  قد توصل

                                                 
سيف النصر التجانى إبراهيم , االتجاهات المعاصرة فى محاسبة التكاليف وأثرها على قياس تكلفة المنتج , دراسة تحليلية تطبيقية , (  1)

 م.2005جيا , كلية الدراسات العليا , لورسالة ماجستير فى التكليف اإلدارية غير منشورة , جامعة السودان للعلوم والتكنو



استخدا  نظا  تيلفة على أسا  الن اط فى المن أ  التى تحدد فيةا األن طة والعمليات يساه   -1

 فى تحديد التيلفة الح ي ية واصور  دقي ة.

لى إاستخدا  نظا  اإنتاا  دون مخزون , يساعد على التخل  من األن طة التى ال ت يف  -2

 تياليف اإنتاا.ال يمة واالتالي تخفيض 

لية وتيلفة أقل مما ااستخدا  األسالي  الحديثة للجود  ال املة , يؤد  الى تميز المنتج  جود  ع     

 يساعد المن آت تح يق نساة من هامش الر   وخلق و ع تنافسي أف ل. 

 لى استخ   التوصيات التالية:إهذه النتا ج قادت  

التياليف فى المن آت الصناعية يساعد على األداء استخدا  األسالي  الحديثة فى محاساة  -1

 الجيد فى تحديد تيلفة المنتجات اصور  دقي ة من اتخاذ ال رارات اإدارية.

ي ر دواعي التمييز  ين تياليفةا أالتميز  ين األن طة الصناعية ومعرفة مس اات تياليفةا , من  -2

لى ال يمة من أجل اتخاذ إف الماا ر  الصناعية , ومعرفة األن طة التى ت يف وال ت ي

 ال رارات اإدارية. 

تجاه نحو كيفية تخفيض إأصا  من ال روري مواياة التطورات فى  ي ة األعما  الحديثة . ا -3

 التياليف  دال من زياد  حج  اإنتاا والم يعات.

فة هذه الدراسة أو حت أن نظا  محاساة التياليف في المن آت الصناعية ساعدت في تحديد تيل  

اإدارية   واالتجاه نحو كيفية تخفيض التيلفة  دال من زياد   تالمنتج ا كل دقيق وفي اتخاذ ال رارا

. هذه التوصيات تتفق مع ةحج  اإنتاا والم يعات  وا عداد ت ارير رقا ية وف ا لمركز المسؤولي

 اطروحت الدراسة الم دمة من الدار .
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تةدف هذه الدراسة الى دراسة النظا  الرقا ي المتاع فى مصنع اسمنت ال را ومد  توفر      

ولتح يق هذا الةدف قا  الااحي  ت سي    .ال1رم ومات تط يق نظا  محاساة المسؤولية فى المصنع

ةو  الدراسة الى قسمين, حيي احتو  ال س  األو  على الدراسة النظرية التى تناولت التعرف على مف

ن يح  ةا فى عملية الرقااة على موارد المصنع وكذا األسالي  أمحاساة المسؤولية والمزايا التى يمكن 

والطرق التى يمكن إتااعةا لممارسة وظيفة الرقااة , كما ت منت أي ا دراسة م ومات نظا  محاساة 

 المسؤولية.

أما ال س  الثاني ف د ت منت الدراسة التط ي ية وهى دراسة تحليلية لم ومات النظا  الرقا ي على      

عناصر التياليف المط ق فى المصنع  ةدف التعرف على مد  توفر السمات والخصا   التى 

كن أن يعتمد عليةا تط يق نظا  محاساة المس ولية فيه   كما تناولت أي ا اعض الم ترحات التي يم

لى عدد من النتا ج   إتساعد على تط يق هذا النظا  وقد توصل الااحي من خ   تنفيذ الدراسة 

 سواء في الجان  النظري أو في الجان  العملي   وقد كانت أه  نتا ج الجان  النظري كما يلي :

ي و  ااستخدا  أن الرقااة في مفةومةا الحديي تتجه نحو إحكا  الرقااة علي العنصر الا ري الذي -1

 العناصر المادية  إعتاار التحك  في أداء العنصر الا ري يؤدي للتحك  في العناصر. 

إن التط يق الجديد لنظا  محاساة المس ولية يجعل من استخدا  ال مركزية في اإدار  وسيلة  .2

دار  ناجحة لتح يق أهداف المنظمة. م ارنة ااحتفاظ اإدار  العليا لنفسةا حق اتخاذ ال را رات وا 

 األن طة المختلفة للمنظمة امفردها .

 أما أه  نتا ج الجان  العملي ف د كانت علي النحو التالي :
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إن الةيكل التنظيمي للمصنع ال يساعد على تط يق نظا  محاساة المس ولية   حيي ال يةدف -1

 لى توصيف الوظا ف وتحديد المس وليات ا كل دقيق .إ

 إن النظا  المحاس ى الحالي للمصنع ال يعمل علي توفير المعلومات وف ا للمس ولية عنةا  .2

عتماد عليةا في ت يي  أداء مرايز المس ولية  حيي أن إن الموازنة التخطيطية ال يكمن اإ .3

 ت ديراتةا ال تع ر عن مس وليات مديري هذه المرايز.

نما تعد  ةدف حصر  ق هدف الرقااة إن ت ارير التياليف ال يت  إعدادها احيي تح  .4 عناصر وا 

اغض النظر عن خ و  هذه العناصر للرقااة والتحك     التياليف الخاصة اكل مركز تيلفة.

كما أن هذه الت ارير اما تت منه من معلومات م ارنة ال تفيد في تحديد المس ولية عن أي 

ل نود حسااات النظا  المحاس ى  انحراف في عناصر التياليف اس   أن هذه الم ارنة تت  وف ا  

 الموحد للمصنع ككل ولي  ليل مركز مس ولية .

 تي:وقد كانت أه  التوصيات التي توصل إليةا الااحي تتمثل في األ

 تصمي  الةيكل التنظيمي للمصنع اما يساعد على تحديد المس وليات ا كل وا  . .1

ساعد على توفير المعلومات عن تصمي  النظا  المحاس ى احيي يرتاط االةيكل التنظيمي وي .2

 عناصر التياليف وف ا لل در  على الرقااة والتحك  فيةا .

إعداد الموازنات التخطيطية االمس ولية احيي تت من كل موازنة مس وليات مدير كل مركز والتي  .3

 على  وءها تت  المسا لة.



 وازنة التخطيطية ليل مركز.إعداد الت ارير الرقا ية وف ا  لمرايز المس ولية ااالعتماد علي الم .4

احيي تت من التياليف الفعلية الخا عة لرقااة وتحك  مدير المركز م ارنة  ت ديرات الموازنة 

 التخطيطية لةذا المركز.

إهتمت هذه الدراسة  إيجاد هيكل تنظيمي لتحديد المسؤوليات   إيجاد نظا  محاس ي لتوفير      

هذه التوصيات  –اد ت ارير رقا ية وف ا لمركز المسؤولية المعلومات عن عناصر التياليف   وا عد

 تتفق مع اطروحت الدراسة الم دمة من الدار .

  
 

This study aimed to: 

     Highlight the importance of applying the accounting systems and cost 

accounting system, particularly in the cement industries (Rabak – Atbara – 

DAlslam). To help the administration to do the basic functions of planning 

monitoring and evaluating performance. To contribute the library in the 

academic study of application in one of the critical areas that did not find 

sufficient attention by researchers before. The control process for the 

product in the cement industry, describes the possibility of reducing these 

costs greatly affect the price of products. 

 Research hypotheses were formulated it was about:   

     The use of advanced control techniques and contemporary systems cost 

to reduce the production cost of cement. The use of the advance computer 

programs for cost – will lead to determining the cost of the product in 

minutes. The distance location of raw material increased the cost of 

transportation. Following procurement policies and storage in scientific 

manner lead to lower production costs.  



This study relied on scientific methods which mentioned 

below: 

     Deductive approach to develop a hypothesis upon which the study 

determines the dimensions of the research problem, deductive approach to 

test the validity of research hypotheses,  Descriptive analytical  method to 

analyze data and draw conclusions. The historical method to display the 

previous studies. 

The important results of study as follows:   

     The control method use in the factories led to the reduction of the cost. 

Energy, fuel and raw material and the deportation were the main  

    هـ                                                                    

 Cause of the increased cost of the product. The cement plants have not 

benefited from the derivatives of the cement industry, so you can reduce the 

cost of product.      

The researcher recommendation as below: 

     The factories management to give training and rehabilitation for workers, 

To shift from the plant Farinas to use alternative fuel – coal – petroleum – 

gas. Work on the factories to fleet transport of raw materials to reduce the 

cost of deportation.    
                                             

 (1)طبيعة المنتج في المنشآت الصناعية 1-1

 للتعرف على ط يعة المنتج فى المن آت الصناعية ال د من استعراض الجوان  التالية:    
 أوال: تحليل ظروف الصناعة المحيطة االمنتج.

 ثانيا: التعرف على ط يعة الصناعة والت سيمات اإدارية.
 لتح يق الةدف من إنتاجه.ثالثا: و ع استراتيجية محدد  للمنتج 



 تحليل ظروف الصناعة المحيطة بالمنتج 1-1-1
مساااألتين أساسااايين هماااا : تعرياااف وتصااانيف  عاااد  ماااا ينصااارف تحليااال ظاااروف الصاااناعة إلاااى     

الجوانا  األساساية التاي يناغاي أن يتركاز عليةاا التحليال, ثا   أو عتاااراتالاالصاناعة, والوقاوف علاي 

 .ال2 ر .ظروف الصناعةلتحليل  األدوات األساسية

  : عريف وتصنيف الصناعةت )أ(

أي  –تحدياد موقعةاا  ق ل ال يا   تحليل ظروف الصناعة يناغي أوال تعريف الصناعة ذاتةا, وأي اا   

الصااناعة عاااد  مااا ينصاارف التعريااف إلااى  االنساااة لااااقي الصااناعات. واالنساااة لتعريااف –تصاانيفةا 

المنافسة التي تواجةةا. اير أناه فاي ظال تنوياع خطاوط اإنتااا  ط يعة المنتج الذي ت دمه, ث  مصدر

 الصناعة علي أسا  المنتج الذي ت دماه عملياة صاعاة إلاى حاد ك يار. فةناات من اآت يصا  تعريف

توجااد من ااآت  داخاال نفاا  الصااناعة تنااتج ساالعا ال تنتجةااا من ااآت أخاار  فااي ذات الصااناعة, كمااا قااد

وليي يعاالج المحلال مثال هاذه  . منافسة لما تنتجه الصناعةتنتمي لصناعات أخر  ولينةا تنتج سلعا 

للصاناعة يختلاف اااخت ف الةادف الاذي يرماي إلياه.  الم اك ت, يصاا  لزاماا علياه أن يحادد مفةوماا

صااناعة أط اا  أطااااق الصاايني, ف ااد يصااا  لزامااا عليااه أن يأخااذ فااي  فلااو أنااه اصاادد التن ااؤ ام يعااات

 ناعة أط   أطااق الا ستيت الفاخر. اعاار  أخر  عليه أنصناعات منافسة مثل ص الحساان م يعات

أنةااا  اامن من ااآت  أن المن ااآت المنتجااة ألط اا  الا سااتيت الفاااخر علااي –لغاارض التحلياال  –يعت ار 

تيااليف اإنتااا داخال صاناعة أط ا   صاناعة أطاااق الصايني. أماا إذا كاان هادف التحليال هاو م ارناة

                                                 

 .التحليل االساسى: تحليل ظروف الصناعة –مدونة نادر ابراهيم  –مدونات مباشر   (2)

(http://blongs.musasher.info)   

 



صناعة أط   الا ستيت, وأن ينصرف ذهنه كلياة إلاى  ه ا ركاتالصيني, حين ذ عليه أن ال ي غل اال

وال ي تصار دور المحلال فاي هاذه المرحلاة علاي  . أط ا  الصايني وحادها تيااليف اإنتااا فاي صاناعة

لتصنيف الصناعات حس  كيفية تأثرها االدورات التجارياة. وفاي  تعريف الصناعة,  ل يناغي أن يمتد

إلااااى صاااناعات متناميااااة, وصاااناعات مرتاطااااة االاااادورات,  تصااانيف الصااااناعات هاااذا الصاااادد يمكااان

وي صاد  .دفاعية, ث  صناعات متنامية ومرتاطة أي ا االادورات, وأخيارا صاناعات متادهور  وصناعات

ااالنمو الم اطرد,  هاي تلات الصاناعات التاي تتمياز  Growth Industries االصاناعات المتنامياة

وجاود تلات الصاناعات امرحلاة تحاو   وعااد  ماا يارتاطامعد  يفوق معد  نمو االقتصاد ال ومي ككل. 

المتناميااة فااي الثمانينااات والتسااعينات ماان ال اارن الما ااي  تينولوجيااة. وماان األمثلااة علااي الصااناعات

 أما الصناعات المرتاطة االدورات .االةندسة الوراثية, وتصمي  أنظمة المعلومات الصناعات المرتاطة

Cyclical Industries  الصاناعات التاي تتاأثر ا اد  ااالظروف االقتصاادية الساا د   لاتفي صد  ةاا ت

فم يعاتةااا تزدهار مااع ازدهاار وانتعااش االقتصاااد, وتانخفض مااع موجاات اليساااد.  ,مان رواا أو كسااد

والغسااالت األوتوماتيكياة,  األمثلة علي ذلت صناعة السلع المعمر , مثل الث جات وأجةز  التلفاز ومن

م يعاات تلات الصاناعات علاي هاذا النحاو, إلاى أن   تذ اذالمحماو . ويعازي ز  التليفاون وصاناعة أجةا

تأجياال قاارار  ااراء تلاات الساالع إلااى أن تتحساان الظااروف  –اليساااد  خاا   فتاارات –المسااتةلت يمكنااه 

 راء وحدات  وتتحسن حالته المالية االتاعية. أما في حالة الرواا ف د يعمد المستةلت إلى ,االقتصادية

 Defensive   واالنساة للصناعات الدفاعية . إح   ما عنده  وحدات أيثر حداثة إ افية منةا, أو

Industries  تزدهاار امعااد  أقاال ماان معااد  ازدهااار االقتصاااد, كمااا  في صااد  ةااا الصااناعات التااي

االنكماش الذي قد يصي  االقتصاد. ومن األمثلة علي هذه الصاناعات  تنكمش امعد  أقل من معد 



 أمااا الصااناعات المتناميااة والمرتاطااة أي ااا الاادورات .طعمااة, واليساااء, والاادواءتنااتج األ تلاات التااي

Cyclical - Growth Industries,  في صاد  ةاا الصاناعات التاي تجماع  اين سامات الصاناعات

 والصااناعات المرتاطااة االاادورات, وهااو تصاانيف اسااتحدثته  يااوت السمساار  واعااض صااحف المتناميااة

اآللياااة. ففاااي   يألمثلاااة علاااي تلااات الصاااناعات : صاااناعة الحواساااومجااا ت الماااا  واألعماااا . ومااان ا

فاي الدولاة, وفاي الظاروف ايار  الظروف العادية يسير نمو تلت الصاناعة  انف  معاد  نماو االقتصااد

 ال اومي, وهاو ماا يحادي فاي حالاة ظةاور أجياا  العادية يتفوق معد  نموها علي معاد  نماو االقتصااد

االساتخدا . أو تتسا   درجاة أعلاي مان اليفااء , أو ت اد  خدماة لاا    , أيسار فاييمساتحدثة مان الحواسا

 تلات Declining Industries األجياا  السااا ة. أخيارا ي صاد االصاناعات المتادهور  تيان ت ادمةا

االقتصااد ال اومي. ومان  الصناعات اآلخذ  في األفاو , أو تلات التاي تنماو امعاد  أقال مان معاد  نماو

وقاااد ال ي تصاار المحلااال علااي هاااذا  . سااية, وصاااناعة أط اا  الصااينيأمثلتةااا صااناعة األواناااي النحا

حسا  ماد  تادخل الحكوماة فاي  اؤونةا. فماث   التصنيف,  ل قد ي و   إجراء تصنيف آخر للصاناعة

مملوكااة للحكومااة, وصااناعات مملوكااة لل طااا  الخااا .  صااناعات ال1ريمكاان ت سااي  الصااناعات إلااى

تصاانيفةا إلااى صااناعات مملوكااة ملييااة كاملااة, وأخاار  للحكومااة يمكاان  واالنسااة للصااناعات المملوكااة

 جز ياة. كماا يمكان تصانيف الصاناعة مان حياي ال ياود التاي تفر اةا الحكوماة رمثال مملوكاة مليياة

 ال يود علي دخو  من آت

_____________________ 

 المرجع السا ق – ال مدونة نادر إ راهي 1ر

  



التساعير  وماا  اااه ذلاتال إلاى صاناعة تخ ااع  أو قياود  جدياد , أو ال ياود علاي اساتيراد سالع منافساة

ال يود. ولةذه الت سيمات أهميتةا, إذ كلما زاد التادخل الحكاومي,  ل يود حكومية, وأخر  ال تخ ع لتلت

   .حتى عندما يكون ذلت  روريا  المن أ  في رفع أسعار منتجاتةا قلت فرصة

  :اعتبارات أساسية في تحليل ظروف الصناعة)ب( 

للم يعاااات  ريخيأيناغاااي أن ينصااارف تحليااال الصاااناعة إلاااى جوانااا  أساساااية هاااي : التطاااور التااا     

الصاااناعة, وظاااروف المنافساااة,  ريخي لحجااا  الطلاا  والعااارض علاااي منتجااااتأواألر اااح, والتطاااور التااا

الحكااومي, وأخيااارا تحلياال الع قاااة  ااين ساااعر الساااة   وط يعااة المناااتج وتينولوجيااا الصاااناعة, والتاادخل

 .لمتوقعةوالر حية ا

  : أدوات تحليل ظروف الصناعة )ج(

 , والتن اؤ  دور حياا  الصاناعةمان أيثار أدوات تحليال ظاروف الصاناعة  ايوعا, تحليال دور        

 ي صاد  ادور  حياا  الصاناعة . االطلا  علاي منتجاات الصاناعة, والتن اؤ امعاد  نماو ر حياة الصاناعة

Industry - Life Cycle   الاذي ت دماه الصاناعة الار ي دور  حياا  المناتج Product Life.  وتعاد

الصااناعة. وال تختلااف دور  حيااا  الصااناعة عاان دور  حيااا   هااذه واحااد  ماان أهاا  أدوات تحلياال ظااروف

ث  الةر .  , حيا  اإنسان تمر اأر ع مراحل أساسية هي : الطفولة, والمراه ة, والن وا اإنسان. فدور 

السااريع, والن ااوا, ثاا  األفااو  أو  مماثلااة هااي : الظةااور, والنمااوي ا لةااا فااي الصااناعة أر عااة مراحاال 

يسااتةدف المحلاال ماان تتاااع دور  حيااا  الصااناعة تحديااد  االسااتمرار, وهااو مااا يو ااحه  ااكل  واااالطاع

صناعة. ولين لماذا ؟ هذا ما سنتعرف عليه اعد عارض المراحال األر عاة  المرحلة التي تنتمي لةا كل

 والد  مناتج جدياد أو صاناعة Infancy of Introduction الظةاوري صاد امرحلاة  . إليةاا الم اار



التأياد ا اأن المناتج, أو  جديد . وفي هاذا المرحلاة تياون الم يعاات عناد حادها األدناى, أماا اسا   عاد 

المرحلاة تن اط جةاود الاحاوي والتطاوير لتحساين  انتظارا إدخا  مزيد من التحسينات عليه. وفاي هاذه

مواصفاته. كما تتجه الصناعة إلى  ن حم ت إع نية  خمة لتعريف  ع فيالمنتج, أو إحداي تنوي

فاإن عملياات   الجمةاور ااالمنتج الجدياد. وراا  أن المنافساة عااد  ماا تياون عناد حادها األدناى وتوعياة

تظةاار نماااذا أو   Rapid Growth  المن ااأ  قااد تساافر عاان خسااا ر. وفااي المرحلااة النمااو السااريع

ملحوظ وتتزاياد معاه األر ااح المتولاد , ايار  تج, ويتزايد حج  الم يعات ا كلمودي ت مختلفة من المن

عاد  ما يحتجز للمساهمة في تمويل مزيد من االستثمار في آالت  أن الجان  األي ر من تلت األر اح

هاذه  أو ل نااء مخازون مان المناتج, وأي اا لتمويال ال ياع اآلجال. كاذلت يميال االتجااه فاي وعادد جدياد 

السيولة. وقر  نةاية تلت المرحلة  نحو االقتراض لتدعي  الموارد الذاتية, ولمواجةة الن   فيالمرحلة 

األسعار وينخفض معةا هامش الر  , وي دأ معد  نمو  تدخل من آت جديد , فيزداد العرض وتنخفض

 اال وقاد تجاد اعااض  Market Saturation نتيجاة لت ااع نساا ي للساوق  الم يعاات فاي االنخفااض

التاي ت ادأ ماع نةاياة  Maturity تاأتي اعاد ذلات مرحلاة الن اوا   . االساتمرار صاعواة فاي المن اآت

 السااريع. وفااي هااذه المرحلااة يكااون السااوق قااد ت اااع تمامااا أو يكاااد, ليصاال معااد  نمااو ساانوات النمااو

مرهون اأحداي  الصناعة إلى مستوي أقل من مستوي نمو الدخل ال ومي. ويصا  النمو في المست  ل

فاي الادخو  إلاى أساواق جدياد .  المساتةليين, أو نجااح الصاناعة ل تغيار إيجاا ي فاي أذواق معيناة مثا

ياؤدي إلاى انخفااض فاي هاامش الار    الساعرية, مماا ومان سامات هاذه المرحلاة أي اا ا اتداد المنافساة

ن ظل حج  األر اح في نمو  .ال1رم طرد, ولين امعد  أقل مما كان عليه في المرحلة الساا ة وا 
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منةاا تلات المرحلاة قادرا ال ااأ  ااه مان السايولة, التاي عااد  ماا يساتخد  جازء  ويتوفر للصناعة في

مرحلاة  إجراء توزيعات ن دية, أو في سداد ال روض التي س ق أن حصلت عليةا الصناعة في في

 وأخيارا تاأتي مرحلاة االسات رار أو األفاو  التاي تختلاف ساماتةا مان صاناعة إلاى . النماو الساريع

علااي مسااتوي  عاادد الوحاادات المااعااة Stabilization أخاار . ف ااد تتساا  تلاات المرحلااة ااساات رار

الصاناعة مظااهر األفاو . أماا  عة وعلاي مساتوي المن اآت المكوناة لةاا, دون أن ت ادو علايالصانا

العااد , معاد  الت اخ . ايار أن الموقاف قاد يختلاف  األر اح فتح ق قدرا من النمو ال يتجاوز, في

فاي عادد الوحادات المااعاة, وذلات إذا ماا  Decline لتادهور فاي صاناعات أخار , إذ قاد تتعارض

نتيجااة لظةااور منتجااات أخاار   ديلااة. وفااي هااذه المرحلااة تت اااء  فاار   ت اااد تعاارض المنااتج لل

واساتمرارها  المتاحة, ويتوافر للصناعة قدرا ك يرا من الموارد الساا لة. أماا ا ااء الصاناعة االستثمار

وهكاذا ي ادو أن تحليال دور   . فيكون مرهوناا  تنوياع خطاوط إنتاجةاا وذلات  إدخاا  منتجاات جدياد 

حتااى المسااتثمر العااادي, ماان تصاانيف  ماان  ااأنه أن يمكاان المحلاال المحتاارف أو حيااا  الصااناعة,

 ةاا. ففاي مصار قاد يكاون هناات مان يعت اد أن صاناعة  الصناعات ال ا مة وف ا للمرحلاة التاي تمار

مرحلة النماو الساريع, وأن صاناعة السايراميت تمار امرحلاة الن اوا,  تينولوجيا المعلومات تمر في

 صااوفية تماار امرحلااة االساات رار خاصااة اعااد مجااارا  التطااور  إدخااا المنسااوجات ال وأن صااناعة

واألر اااح وحااد   األلياااف الصااناعية. كاال هااذه معت اادات ال ااد أن تؤياادها المعلومااات عاان الم يعااات

فاي صاناعة مازالات فاي مرحلاة  المنافساة. وعلاي المساتثمر أن يتاوخى الحاذر فاي قارار االساتثمار

ذا ماا كاان المساتثمر متحمساا  ينطوي عليةا الظةور, نظرا للمخاطر الي ير  التي هذا االستثمار. وا 



علااي األقاال أن ال يسااتثمر فااي من ااأ  واحااد ,  اال عليااه أن يااوز   لتلاات الصااناعة الجديااد  فعليااه

وعلاي الارا  مان أن االساتثمار فاي  . أي ر عدد ممكن مان من اآت تلات الصاناعة استثماراته علي

عااد قاارارا صااا اا فااي أحااوا  كثياار , إال أن علااي   ي لسااريعالصااناعة التااي الزالاات فااي مرحلااة النمااو ا

لماذا ؟ ألن اعض المن اآت قاد ال يمكنةاا تخطاي هاذه المرحلاة, وألن  .المستثمر أن يتوخى الحذر

 فاي تلات الصاناعة قاد يكاون مغاا  فيةاا ا اكل قاد يلحاق االمساتثمر الاذي ي اتريةا أساعار األساة 

ساعر  لصاناعة الحاساو . فل اد  لاغ 1983عاا   خساا ر فادحاة. والمثاا  علاي ذلات ماا حادي فاي

ماالا  أن انخفاض  دوالر ثا  63وهاي أحاد ال اركات المنتجاة للحاساو   Apple ساة   اركة أ ال

دوالر مااا ل ثاات أن  Coleco 65 دوالر فااي ذات الساانة. كمااا  لااغ سااعر سااة  كوليااو 17إلااى 

لذي وصل ساعره ا Commodore دوالر, ونف  ال يء االنساة لسة  كومودور 16انخفض إلى 

مخااطر االرتفاا  ايار الح ي اي ل يماة  دوالر.  ال وأناه اسا   29دوالر ثا  انخفاض إلاى  61إلاى 

الساريع, قاد يكاون مان األف ال للمساتثمر قليال الخ ار  أن  أساة  المن اآت التاي تمار امرحلاة النماو

 درجة أقال الصناعات التي وصلت إلى مرحلة الن وا, را  تميز عا دها  ي صر استثماراته علي

 .من النمو

 (1)اإلداريةالتعرف على طبيعة الصناعة والتقسيمات   1-1-2

وصاناعات خفيفاة   وقاد   تختلف وتتنو  الصناعات ا كل واسع  ف اد تياون صاناعات ث يلاة     

وصناعات استة يية   ويمكان أن تياون صاناعات متطاور  ومع اد  ت نياا  إنتاجيةتيون صناعات 

ا كل  اآلالتالحركة تعتمد على  يدوية   واحتما  أن تيون صناعات ذاتيةوصناعات اسيطة أو 

الا اارية ا ااكل ك ياار.ويمكن أن تصاانف  ك ياار وصااناعات ميكانيكيااة تعتمااد علااى االيااد  العاملااة



وصاناعة الحدياد والصال   تال تر وكيماوياالصناعات حس  ال طاعات االقتصادية مثل صناعة 

 وصناعات  وصناعات اذا ية إن ا يةوصناعات 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 10-9الرياض. ص.ص  –أسس محاسبة التكاليف للصناعات النامية  –السعودية  -معهد اإلدارة العامة –أحمد  د(إياد عبدا لمحمو1)

 .نسيجية

أن كاال نااو  ماان أناااوا  الصااناعات تتصااف  خصاااا   معينااة   تحاادد هاااذه الخصااا   ط يعااة نظاااا  

نظاا  التياليف الواج  تط ي ه فى كل صناعة, فنظا  التياليف فاى الصاناعات الغذا ياة يختلاف عان ال

 فى الصناعات ال تروكيماوية وهكذا فى الصناعات االخر .

 ثاا ي أقسااا  ر يسااية إلااىومةمااا كااان الت ساايي  الااذ  يؤخااذ اااه للصااناعات   فااان كاال مصاانع ي ساا      

 .اإدارية واألقسا الخدمية  األقسا   اإنتاجية األقسا  :هي

هإنتاجمحددة للمنتج لتحقيق الهدف من  إستراتيجيةوضع  1-1-3  

مكانيتةاكيف تح ق المنظمة الم ا لة  ين قدراتةا  اإستراتيجيةتصف       مع الفر   وا 

منظمة عند صيااة  يأ  ويج  على  أهدافةاالسوق  وذلت لتح يق  فيالمتاحة لةا 

تعمل  ةا   ويركز تحليل مجا   التياستراتيجياتةا أن تستوع   تمكن مجا  الصناعة 

 :هيالصناعة على خم  قو  

 أوال: المنافسون.



 ثانيا: الدخ ء المحتملون الى السوق.

 ثالثا: المنتجات المثيلة.

 رااعا: قو  التفاوض مع العم ء.

المدخ ت. مورديخامسا: قو  التفاوض مع   

التجميعية لةذه ال و  الر   المتوقع لةذه المنظمة  وعموما ينخفض الر   المتوقع  اآلثاروت كل     

مع  د  المنافسة   وقو  الدخ ء المحتملين   والمنتجات المثيلة   وزياد  مطال  العم ء 

 .ال1رنوالموردي

تساام  لعم  ةااا ااسااتخدا  المنااتج ر ال كيفمااا ت اااء , لتح يااق  التااي االتينولوجيااتسااتعمل ال ااركة      

يح اااق تياااام  تاماااا ماااع منتجاااات نةا ياااة      الاااذيم ا لاااة الحتياجااااتة    والتصااامي  المااارن للمناااتج  أف ااال

تصاانع أجةااز   والتااي (Clip set)وسااوف نو اا  هااذه ال ااو  الخماا  ماان خاا   دراسااة مثااا  ل ااركة 

 ااكات االتصااالت والمحاوالت , وتناتج ال اركة منتجاا متخصصاا  فيدوا ر خطية متياملة   تستخد  

تتطلا   والتايتط ي اات متعادد   فاييمكن أن تستخد   العالي األداءوحيدا هو ر ال وهذه النوعية ذات 

 امدخ ت  املة من العم ء.  ت غي  فوريا ماا را لل يانات  وقد ت  تصمي  المنتج ر ال
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ال ويمثاال مراحاال 1/1/1رال ااكل  فاايالممليااة  فاايالصااناعات  ألحااديمكاان ت سااي  العمليااات الصااناعية 

 ال52ها    1404 رف ير    عملية الصنع ل ركة اسمنت اليمامة

 ( 1/1/1شكل )

 الصناعية لصناعة االسمنتمراحل العمليات                    
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 اقسام انتاجية

 

 كسارة           كسارة              كسارة                كسارة

 حجر             طين               حديد                   جبص              

 اقسام انتاجية

                      تخزين المواد                       تخزين المواد                     طواحين المواد

 االولية                             االولية                               االولية   
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      بيع للمستهلكين                                      
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 ال1رعن صناعة األسمنت ريخيةالمحة ت 1-1-4

   وطور من ق ل ح ارات أخر  حيي استعملوا الجا العةد الرومانيسمنت إلى أليعود تاريخ ا     

حيي أ اف يونان إيطاليا رماد ال رايين الموجود امنط ة  وزل   ث  طوره الرومان وعمموه إلى نةاية 

 laسمنت هو مزيج من الجير مثل ال رميد واآلجر المكسر   م افة إلى الطين. العصر الحا ر. األ

Pouzzolaneكثياااارا  رهااااي أرض  ركانيااااة لمنط ااااة  ااااوزون  ناحيااااة نااااا ولي  إيطالياااااال  وهااااذا مسااااتعمل

 Louis  ثا  قااا  العاال  التاساع ع اارساامنت لا  يعاارف كماا هااو موجاود اآلن  حتااى ال اارن كمازيج  األ

Vicat   سمنت التي كانوا يسامونةا الجيار والمتعل ة ااأل1817اك ف لغز الرطواة في الجير في العا

لوصاو  إلاى ل الثاامن ع ار.الاحاوي التاي أجريات فاي نةاياة ال ارن 1840المميه. والجير المحدود في 

  كاناات تتعلااق اااالجير الم ااو  راياار 1840النتااا ج الحاليااة فااي صااناعة األساامنت الحااديي فااي عااا  

مميااهال ال يمتاازا االماااء  أمااا الجياار المميااه فيااه كميااة ماان الماااء وهااو م اااع اااالطين  يتصاال  ويجااف 

 Jams Parkerايت ف العال   1976اسرعة ولين يتحلل إذا ل  ي و  إلى درجة الذواان. وفي العا  

على جزير   اي ي   ريطانيا العظمى  األسمنت السةل روهو عاار  عن جير ممياه أو أسامنت ط يعاي 

 

 اقسام انتاجية

 خزناالفران مع 

 

 اقسام انتاجية

 طواحين االسمنت 

 مع خزن

 

 التعبئة
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كساااا ر الجيااار الط يعاااي العااااديال. وأعطااااه اسااا   C° 900ن ااااجه عناااد إينصاااةر اسااارعة عناااد درجاااة 

يطااني العاال  ال ر 1824ت رياا. وفي العاا  1920 -1820األسمنت الروماني  حيي أخذ  ةر  ما  ين 

Joseph Aspirin  أود   ااراء  لصااناعة الجياار المميااه وأطلااق عليااه األساامنت ال رت ناادي نساااة إلااى

 يفصل  ين فرنسا و ريطانيا. أعالي  اه جزير   ورت ند الموجود  على  فاف احر المانش الذي

 اااااااااااااااااااااااااااااا

 دار اليت .  –كتا   كيمياء وتينولوجيا االسمنت  -أحمد صال  محمد طه -حمدي الديمداموني أحمد -االنترنتال 1ر

فاااي منط اااة  1846فاااي سااانة  DuPont et Demureختااار   واساااطة أسااامنت إن أو  مصااانع لأ

Boulogne-Sur-Mer ول اااد تطاااورت اعاااد ظةاااور ماااواد جدياااد  رفااارن حركاااي الااادوران حاااو  نفساااهال  

كااان إنتاااا  1870ت اليلنكاار  تطااورت وسااا ل صااناعة األساامنت دون توقااف  وفااي عااا  مكساار ليريااا

دقاا ق  3سااعة  أماا اآلن فيساتغرق  40سمنتال يساتغرق الطن الواحد من اليلنكر رالمكون الر ي  لأ

 ف ط.

 سمنتتركيبة األ 1-1-5

 : سمنت يتيون منالخليط األساسي لصناعة األ

 الجيري ر الحجرCalcaireال 

  ر الصلصاd’argilesال 



: أياسايد  من الطاين  وماواد ع جياة٪20من الجير  و ٪80والجير الطيني يمليان مواصفات ت ار  

ال وهااذه المااواد ت اااف للوصااو  إلااى التركياااة SiO2الرماالرال Al2O3ال وال وكساايت رfe2o3الحديااد ر

 المراواة.

 سمنتمبادئ أساسية في صناعة األ 1-1-6

أساسيتين هما اليل  والطين هذا األخير ن يف إليه مواد أساسية سمنت على مادتين تحتوي األ     

هااي الساالي   واأللمااين وأيساايد الحديااد.مادتي اليلاا  والطااين تسااح ان فااي آالت السااحق وتمزجااان مااع 

اع ةما الاعض  نس  يحددها المخ ر ويطحنان في آالت الطحن ث  نمررهماا ع ار الفارن الاذي ت لاغ 

 ال1رنحصاال حين ااذ علااى ماااد  اليلنكر.ن اايف لةااذه الماااد  مااواد أخاار   . ف°1430درجااة حرارتااه حااوالي 

سامنت سمنت التاي تو اع اأيياا  ثا  تعاأ.األوندخلةا في آلة الطحن من اعدها نحصل على ماد  األ

ومااادتين  clayولطفلااه  lime stoneالجيااري  ساساايتين همااا الحجاارأيتيااون كمااواد خااا  ماان مااادتين 

الحدياد والرمال ويسامى  sand  Iron oreكال مصانع وهماا ا  افيتين ي افا حس  ظرف وط يعاة إ

أي مواد لتصحي  النس  المراد الوصو  إليةا فأحيانا تأتى  Corrective Materialsالحديد والرمل 

مان الرمال فا  تحتااا إ اافة رمال الحجار الجيار أساساا عااار  عان  ةعاليا ةألطفله والحجر  ةماا نساا

CaCo3  مثاال ا   يوجااد اااه  ااوا   كثياار  ةالط يعااكالساايو  كر ونااات ولياان فاايSiO2  وAl2O3  و

Na2O3  وFe2O3 50ألطفلاه تتياون مان  وايرها مثل ال وتاسيو  واليلور وايرها % SiO2  ومان

14 – 16 % Al2O3  والااقي عاار  عنCaO و  Na2O  وFe2O3  وايرها ال وتاسيو  واليلاور

و  Al2O3عاان   والااااقي عاااار  % 70 فااي حاادود SiO2الرماال يتيااون ا ااكل ر ااي  ماان ا   وايرهااا



Na2O3  وFe2O3  وCaO الحديااد يتيااون ا ااكل أسااا   وايرهااا مثاال ال وتاساايو  واليلااور وايرهااا

سااامنت عاان تركياا  األ حديسااامنت ماان حيااي المااواد الخاااا  ساانتنا عاان تركياا  األحاادثت Fe2O3ماان 

نااا هااذه المااواد يتيااون ا ااكل آخاار ماان حيااي التركياا  الييميااا ى ونر طااه مااع المااواد الخااا  ولماااذا اختر 

ساااا  لااال المصااادر األ Fe2O3و  CaOو  Al2O3و  SiO2ر عاااة اياسااايد هاااي ا أسااامنت مااان األ

CaO   هو الحجار الجياري حياي يتحاوCaCo3  إلاىCaO  فاي درجاات الحارار  العالياة كماا سايت ين

هاو الرمال المصادر  SiO2ساا  لال هاو ألطفلاه المصادر األ Al2O3ساا  لال فيما اعد المصدر األ

         •نتااهت إلى اعض الن اط ان الفت أود أهو الحديد ولين  Fe2O3األسا  لل 

 ااااااااااااااااااااااا 

 االنترنت –مرجع سا ق  -ال حمدي الديمداموني  أحمد صال  محمد طه1ر

ا أ افنا ولينن SiO2ننا ل  ن يف الطفلة لنحصل منةا على ا  أال إمن الطفلة  % 250SiOنأمع 

فااي  SiO2ننااا فعليااا نسااتفيد ماان وجااود ا  أمااانع ماان  ولياان ال•  Al2O3لنحصاال علااى ا  الطفلااة 

 ة ااخم ةوتاادخل طاحوناا ةساا  معيناانلخااا   ألمااواد أياات  إ ااافة هااذه • لعناصاار أالطفلااة وكااذلت ا يااة 

 وال Raw Millاطاحونااة الخاا   ةوتساامى هاذه الطاحونا ةعاليا ةلاتطحن حتاى تصاال إلاى درجاة نعوماا

لخا  وفا د  هذا الطحن زياد  مساحة ألمواد أولين ف ط طحن  ةأي تفاع ت كيميا ي ةيحدي االطاحون

تياون • حتاى تتعارض كال الجزي اات للتفااع ت  ةسط  الح ياات تجةيازا لادخولةا التفااع ت الييميا يا

مال و مان الر  %3مان الطفلاة و % 20مان الحجار و  % 75لخا  ت رياا في حدود ألمواد أالنس  في 

ماان الحديااد وتختلااف هااذه النساا  تاعااا للنتااا ج والتحالياال ويراعااى فااي هااذه النساا  ث ثااة معااام ت  2%



وليال مان هاذه  A.Mوهاو معامال السايليكا ومعامال األلوميناا S.Mمعامال ت ااع الجيار و L S Fهي 

 من الناحية الت غيلية ع و  على جود  المنتج. هالمعام ت مدلوالته وأهميت

  للتخازين وت ليا  المااد  الخاا  ف اط وفا ادتةا  ةتادخل صاومع ةالمااد  الخاا  مان الطاحونااعد خروا

 Preheaterث  ت دأ أو  مراحل التفاع ت الييميا ية في م نى  خ  يسمى ال ارا أو ا  الت لي .

عااار  عان ماا ي ااه  Cycloneوا   Calciner,فاوق اعاض وCycloneوهاو عااار  عان خمساة 

عاااار  عاان خاازان  ااخ  ولياان اااه  ااعلة وكلةاا  متصاالين اع ااة   Calcinerخاازان  ااخ  وا  و

 الاعض. وفا د  هذا ال را هو:

نناا قاد ذكرناا أل CaOإلاى  CaCo3تحويال ا   -2لخاا  وتمةيادها لادخو  الفارن أ  لماادأتسخين      

 ةويات  ذلات التحويال وف اا للمعادلا CaOونحن نحتاا في ألصناعه    CaCo3ن الحجر يتيون من أ

ياساايد و ااذلت تيااون األ ةدرجااه م وياا 850وذلاات عنااد درجااة حاارار   CaCo3 CaO + Co2 ةلتاليااا

 .للتفاعل في الفرن   جاهز  ةر عاأل

ف يا تدور حو  نفسةا أ ةاسيط ة زاوي ةما ل ة خم ةعن اسطوان  الخا  الفرن وهو عاار   تدخل الماد• 

أطااوار اليلينكاار  ييساام مكونااا مااا ةر عااياساايد األو ااداخل الفاارن يتحااد األ•  ة ااخم ةوفااى طرفةااا  ااعل

 Clinkerيسامى   اليلينكار  يكوناوا ماا ةر عالماواد األأوهاذه  C3S, C2S, C3A  C4AF• وهاى 

 ةالتاليااا ةن يصااادر اليلينكاار أو يااادخل فاااي المرحلاااأسااامنت ويمكااان فاااي صااناعة األ ةلماااواد األولياااأوهااو 

 Cا • ختصااار لمااا يلااي اعاااار  عاان  ةر ااع الساااا ن المركاااات األأجاادير االااذكر • ساامنت ليتيااون األ

ختصااااار   ا Fا  •  SiO2ختصااااار   ا Sا  •  Al2O3ختصااااار   ا Aا  •  CaOاختصااااار   



Fe2O3  •  أي أن اC3S   عاار  عن ث ي جزيء مان اCaO ماع جازيء مان ا    متحادSiO2 

اعااد •  ةدرجااه عنااد نةايااة الفاارن منط ااة الحريااق عنااد ال ااعل 1450وهكااذا وتصاال درجااات الحاارار  إلااى 

للت ريااااد المفاااااجئ وفا دتااااه ت ريااااد  Coolerالمنتجااااة وتساااامى اليلنكاااار إلااااى الم اااارد   الفاااارن تاااادخل الماااااد

اعاد الم ارد • لةاا  ةيسايد المكوناإلاى األ ةر عاألاليلينكر ومنع التفاعل العكسي وتفكت أطوار اليلينكار ا

لخااا  وتركياااة أ  جاااي اااف اعااد ذلاات ال• ساامنت األ ةيخاارا اليلينكاار وهااو المنااتج األولااى فااي صااناع

تساااامى طاحونااااة اساااامنت  ةإلااااى اليلينكاااار وياااادخ  معااااا طاحونااااCaSO4.2H2Oك ريتااااات اليالساااايو 

Cement Mill  وفا دتاه تنظاي   %5فاي حادود   ي اف الجا• سمنت أللنةا ي هو االمنتج اويكون

ي اات لحظيااا عنااد إ ااافة ماااء وليننااا ن اايف  C3A  افااي أطااوار اليلينكاار • ساامنت زماان ال اات لأ

 • ال1رلتأخير زمن  كةا  الجا

 ااااااااااااااااااااااااااا

 االنترنت -الموسوعة الحر   –ال ويكي يديا العر ية 1ر

مكوناة مااد  تسامى االترنجيات  C3Aوتتحاد هاذه المااد  ماع ا   CaSO4.2H2Oمان   اجيتيون ال

 ال ت.خر من زمن أواالتالي ت C3Aخر من زمن وصو  الماء إلى ا  أوت C3Aتحيط اا  

 سمنتطرق صناعة األ 1-1-7

 :سمنتمثل لأهنات ث ي طرق إيجاد المرك  الييميا ي األ

 :الطريقة الرطبة -1



  تعتمد ال°1480لخا  وتمزا االماء لتعطي ناتج معلق  ويت كل اليلنكر عند رألمواد أختيار ايت       

الحجااار الجياااري والسااايليكات  لخاااا  مااانألماااواد أتيسااار  لخاااا ألماااواد أتيساااير وخلاااط  علاااىهاااذه العملياااة 

لياات  تخزينةااا علااى هي ااة أيااوا  فااي    والطااين واألتر ااة السااطحية   واسااطة اليسااارات  ثاا  تنحاال وتن اال

لخاااا  فاااي طاااواحين المعل اااات  حياااي تخلاااط االميااااه ألماااواد أتن ااال  الطحااانمنااااطق مفتوحاااة أو مغطاااا  

لمعلااق اعااد ذلاات إلااى صااوامع ين اال ا  ويسااتمر طحاان المعلااق حتااى يصاال إلااى درجااة النعومااة المطلواااة

حيي يصا  متجانسا اعد ال اط النةا ي لمكوناته  وتأخذ منه عينات ا اكل دوري ل امان   التخزين

حياي ت او  طاواحين  تحويلاه إلاى  مطاا ة تركيااته المواصفات  ث  ين ل المعلق إلاى أحاواض المعل ات

 خليط متجان .

 الطريقة الجافة: -2

 نت اار ليحال تادريجيا محال العمليااتالسامنت فاي االعمليات الجافاة لصاناعة األستخدا  ال د أخذ      

 والدقة في عمليات فة الرطاة  اس   الوفر  في الطاقة التي تتميز  ةا العمليات الجا

 خلط المواد الخا   دون إ افة الماء. التحك  وفي

 :(1)الطريقة شبه الجافة -3

الطري ة  اه الجافة هي حالة خاصة من العملياات الجافاة  حياي يساتخد  الفرنرلي او  كايلنال أو      

لخااا  المطحونااة فااي العمليااات الجافااة  علااى هي ااة ألمااواد أالفاارن الماازود اعمااود  وفااي الحااالتين ت ااكل 

 من المياه. ٪13الم   حيي ي اف إليةا 15-10ح ياات تتراوح قطرها  ينر



 سمنتأنواع األ 1-1-8

 نذكر منةا األتي: سمنتنو  لأ ساعة وع رينهنات 

 سمنت المداخن العاليةأ•

 الالCEMVسمنت مرك  أ سمنت حلي يررمادال أوأ•

 السمنت األ يض ريختلف في تركياهالأ•

 سمنت ال ورت ندي العادي.ألا•

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 االنترنت -المرجع السا ق –ويكي يديا العر ية  ال1ر

 

 سمنت ال ورت ندي المرك األ•

 سمنت ال ورت ندي المتصل  في درجة الحرار  العالية وم او  للي ريتاتاأل•

 سمنت سريع التصل األ•

 سمنت ال ورت ندي منخفض الحرار األ•



 سمنت ال وزوالنياأل•

 اقتصاد األسمنت 1-1-9

تستةلت طاقة ك ير  وال تحتاا إلى يد عاملة  وعملية ن له وتسوي ه عن طريق ال ر ااهظة الثمن       

أماا عاان طريااق المحيطااات فةاي سااةلة.لذلت يف اال أن تيااون المصااانع قر ياه ماان الساااحل ليااي يسااةل 

خار أال وهاو قار  المحااجر اليلساية مان المصانع وذلات آن لةا عن طريق الاحر ماع  ارط تاوفر  ارط 

  ل.األف

 تأثير مصنع األسمنت 1-1-10

 التأثير على صحة اإلنسان: -1

سمنت والتعامل مع مااد  األمينات  التاي هاي امثاااة أماراض األمراض الناتجة من جراء صنع األ     

 كمرض التةا  الجلد  وت اع الر ة ااالمينت  وتصون الر ةخطير  تؤدي إلى الموت 

 التأثير على النبات: -2

سمنت هو التأثير السيئ على ال ي ة وتةديد المجا  المحيط اه من سل يات صناعة األمن أخطر      

فاارازات التااي تطرحةااا الوحاادات الصااناعية ماان ف اا ت اازيااة وسااا لة التااي لةااا تااأثير ساال ي خاا   اإ

وراق األ ااجار فيااؤدي هااذا إلااى أساامنت علااى علااى الغطاااء النااااتي كتااراي  طا ااة سااميكة ماان ااااار األ



وكااذلت الحيااوان عنااد   إ ااافة إلااى خطاار تساام  اإنسااان عنااد تناولةااا  هء للخ اار والفوايااإنتاااا ردي

 تناو  األع ا 

 
 

 الخاتمة
 
 

 
 أوال: النتائج                             

 
 ثانيا: التوصيات.

 

 
 

 أوال:النتائج

الرقا ي في رفع اليفاء  من خ   الدراسة التحليلية واإحصا ية ل يانات نظا  محاساة التياليف ودوره 

 :إلى النتا ج التالية اإنتاجية لصناعة االسمنت توصل الااحي

 تةت   تدري  العاملين . مصانع االسمنت ال -1

رفع كفاء  اإنتاجية  ىلإمصانع االسمنت يؤد    ينتااد  الخ رات في المجا  الفني والمحاس ي  -2

 ا كل عا .

 في المصانع أدت إلى خفض تيلفة اإنتاا.المتطور  أسالي  الرقااة المتاعة  -3



 رفع مستو  اإنتاا. عليالنظ  اإدارية في المصانع ساعدت  -4

 في رفع اليفاء  اإنتاجية. لةا دور فعا تجديد اآلليات وتوفير معينات العمل  -5

لعمالة الثا تة التعاقد مع ال ركات المتخصصة في مجاالت الصيانة الدورية االمصانع م ارنة اا -6

 ؤد  إلى ت ليل تيلفة اإنتاا.تال 

تؤد  إلى تحديد تيلفة المنتج اصور   –نظمه التياليف  استخدا   رامج الحاسو  المتطور  أل -7

 دقي ة.

 الطاقة والوقود وترحيل المواد الخا  الس   الر ي  في زياد  تيلفة اإنتاا. -8

 عة االسمنت حتى تتمكن من ت ليل تيلفة المنتج.مصانع االسمنت ل  تستفد من م ت ات صنا -9

 ال يت  توفير و راء المواد الخا  والمستلزمات السلعية األخر  حس  اإنتاا المتوقع. -10

 اعد مواقع الحجر الجيري من موقع مصانع االسمنت أد  إلي زياد  تيلفة اإنتاا. -11

 

 التوصـياتثانيا: 

 تي:آل ناءا على نتا ج الدراسة يوصى الااحي اا     

توفر إدار  اسمنت ر ت آليات االمحجر حتى يتمكن من إمداد المصنع  نوعية عالية الجود  من  -1

 الحجر الجيري لت ليل تيلفة المنتج.

و إدخا  كل أجزاء مصنع اسمنت ر ت في نظا  التحك  اليلى  واسطة اليم يوتر إحكا  الرقااة  -2

 لت ليل تيلفة العمالة .

 مولد كةر اء خا  االطوارئ امصنع اسمنت ر ت. راء  -3



 لت ليل تيلفة الترحيل. للمصانع الث ي أسطو  ن ل المواد الخا   راء -4

 عاملين .الاالهتما   تدري  وتأهيل  -5

امصنع  الخا  وتوفير خ رات وكوادر فنية لطاحونة –تيملة  رامج الصيانات الدورية والوقا ية  -6

 .اسمنت ر ت

حيي  لت ليل الفاقد الي ير في المخزون  اسمنت ر ت داخل مصنع جيد   إيجاد وسا ل مناولة -7

 .%35يصل الي

معالجة األخطار ال ي ية جراء صناعة االسمنت لت ليل تيلفة المنتج وذلت  و ع  وااط  -8

 تط يق نظ   –ويرفع التيلفة  اد ي لل االنتاوالمتااعة من ق ل هي ة المواصفات والم ايي  ااعتاار الفاق

للمتر المكع    مليجرا 15لا االمواصفات العالمية وكمثا  في أورواا نساة الغاار في الجو ال يتعد  

   . 

 الغاز . –الفح  ال ترولي  –لى الوقود ال ديل إستخدا  الفيرن  إتحو  المصانع من  -9

ي  الفني وت جيع ال طا  الخا  في الدخو  في هذا العمل على التوسع في قاعد  التعل  -10

 .المجا  " إقامة معةد فني لصناعة االسمنت  والية نةر النيل
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