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  الخالصة

تميـز بـين   الكلفه هي واحده من االسس التي يعتمد عليها كل من المنتج والمستهلك لل
اعلـى   (لذا نجد الجهود تبذل للسيطره على كلفة تصنيع منتج يرضي رغبة الزبون , المنتجات

 تستخدم لغرض تخمين كلفة تصنيع المنتجات طرائق. ويحقق اهداف الشركه) جوده واقل كلفه 
الطريقة التقليدية لتخمين الكلفة وطريقة تخمين الكلفـة اعتمـادا علـى     (مثل رياضية مختلفة 

يمكن اسـتخدامها وحلهـا يـدويا    . ... )الفعاليات وطريقة تخمين الكلفة اعتمادا على العوامل 
في  الطرائقهذه  تستتخدمبرامج حاسوبية  استخدامويتم , الصغيرة ذات المتغيرات القليلة للمشاكل
 اتذ وتعد طريقة تخمين الكلفة اعتمادا على االنشطة. حل المشاكل الكبيرةللمساعده في عملها 
لقياس  تبعت كونها احد االساليب الكمية التي كثر دقة في تخمين كلفة تصنيع المنتج األ قائالطر

وتفعيل الدور الرقابي المعتمد على المقارنه المستمره بين ما تم انجازه ,  لكل نشاط الكلفة واالداء
  .في موقع العمل وما مخطط له وتقيم مستوى االنجاز

 اسـتخدام  بتحديد كلفة الصناعية تتم أتيع المنتجات في المنشتخمين كلفة تصنان عملية 
فضالً , اتتصنيع المنتجل المطلوبهعمل والمعلومات وساعات الكل من العدد والمكائن واالالت 

والمصنعة  المتشابهة ويتم االستعانة بكلف المنتجات. الكلف االدارية و كلفة االنشطة الخدميةعن 
ركز البحث على دراسة  .تعقيد المنتج ودرجة تمادا على نوع المادةمع بعض التغييرات اعمسبقا 

التصنيعية وتطبيقها على احد المنتجات البالستيكية في الشركة العامة للمنتجـات   وتخمين الكلفة
 للموارد المتـوفرة  استخدامهاومدى طريقة تخمين الكلفة اعتماداً على االنشطة  الكهربائية بأتباع

 وبنـاء نظـام   الحاسبة األلكترونيـة فـي تصـميم   بة تعانتمت االسحيث . جيةالمنشأة االنتا في
ـ  بأسـتخدام  لحساب وتخـمين الكلفة الكلية لـلمنتج, وبيـحاس ). Visual Basic.net( غةـل

ومقارنة النتائج في هذا البحث ومطابقتها مع النتائج الفعلية في الشركة التي تعتمـد االسـاليب   
  .رة المتراكمة للمخمناليدوية المعتمدة على الخب

  

Computer Aided Manufacturing Cost Estimation for Plastic 
Product 

Abstract      
Cost is one of the foundations which the producer and the customer depend 

on it to distinction between the products Therefore, we find that efforts are being 
made to control the cost of manufacturing a product to satisfy the desire of the 
costumer (high quality and less costs) and achieve the objectives of the company. 
Used for the purpose of the Estimate the manufacturing product cost different 
mathematical methods such as (the traditional cost estimating method , Activity 
based costing estimating  method , parametric cost estimating method … ) that 
can be used manually to resolve the problems of small and few variables, and use 
of computer software to help in solving the big problems. The most accurate 
method in estimating the cost of manufacturing product cost becouse its one of  
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quantitative methods to be followed to measure the cost and performance for each 
activity, and activating the role of oversight based on the continuous comparison 
between what has been achieved in the workplace and the plans and evaluate the 
level of achievement.The process of estimating the manufacturing product cost in 
a productive firm is done by determining the cost of use the equipment, machines, 
tools, employees  hours, the information required to produce the products, as well 
as the cost of service activities and administrative costs. To utilize from the similar 
cost of previous products to make the estimating process with some changes 
counting on the type of the material and the complex degree of the product. 

The research focuses on studying and estimating the manufacturing cost and 
applied it on one of the plastic products made by the General Company of 
Electrical Products via using estimating the cost method that depends on the 
activities and how they consuming the available resources in the productive firm. 
Computers used in designing and creating a computer system, to calculate and 
estimate the total cost of the products by using (Visual Basic.net). In addition, 
comparing the results of this research with the actual ones in a firm adopting the 
hand basis utilized from the accumulated experience of the estimator. 
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