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 ممخز البحث :
ىجف البحث الى بشاء اشار مقتخح لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف        

االستثشائية إلزالة كافة السذكالت والسعػقات التي تحجث نتيجة تعخض السشذآت لمطخوف 
االستثشائية ، حيث تشاول الباحث في السبحث األول الييكل الفكخي لالشار السقتخح  مغ خالل 

لسفاليع والفخوض والسبادئ ثع تشاول الباحث في السبحث الثاني  الييكل ندق متكامل مغ ا
التصبيقي لالشار السقتخح والستسثل في معاييخ وأساليب االشار السقتخح  وتتسثل أساليب االشار 
السقتخح في نطخية القيػد ،  اسمػب بصاقة الكياس الستػازن لألداء ، أسمػب تحميل تكاليف 

، ثع تشاول الباحث في السبحث الثالث اىجاف ومتصمبات االشار السقتخح السجسػعات الػضيفية 
  لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف االستثشائية .وآلية تشفيحه 

وخمرت نتائج الجراسة  الى ان االشار السقتخح يداىع في تػفيخ السعمػمات السالية وغيخ       
مغ اجل تحميل الػضع الحالي لمسشذأة في ضل الطخوف االستثشائية السالية التي تحتاجيا االدارة 

، وانو يقػم االشار السقتخح بسداعجة  السشذأة في إدارة القيػد واالختشاقات  التي تحػل دون 
تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة لمسشذأة  في ضل ىحه الطخوف ومداعجة السشذأة في تحقيق 

 . ضل الطخوف االستثشائيةالخفس اإليجابي لمتكمفة في 
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Abstract : 

 
      The researcher's goal is to build a proposed framework to achieve 

Cost's strategic direction under exceptional circumstances to remove 

all problems and obstacles that may occur if firms are exposed to 

exceptional circumstances. In the first chapter, the researcher 

discussed the conceptual structure of the proposed framework through 

an integrated pattern of concepts, hypotheses and principles.  

    In  the second chapter, the researcher discussed the applied 

structure of the proposed framework, which contains the standards 

and methods of the proposed framework. These  methods are in the 

form of the theory of constraints, the method of balanced performance 

measurement card and the method of Functional group cost analysis. 

then the researcher discussed in the third chapter the objectives and 

requirements of the proposed framework and the mechanism for its 

implementation to achieve the strategic direction of cost under 

exceptional circumstances  .  

      The results of the study concluded that the proposed framework 

contributes to providing the financial and non-financial information 

needed by the administration in order to analyze the current situation 

of the firms under exceptional circumstances.  The proposed 

framework also assists the firm in managing the constraints that 

prevent achieving the strategic cost direction of the firms under these 

circumstances and assisting the firm in achieving positive cost 

reduction under exceptional circumstances. 
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 مقجمة البحث :
تعسل السشذآت عمى اختالف أنػاعيا واحجاميا في بيئة متغيخة ، وتػاجو مدتججات      

وتحجيات كبيخة نتجت عغ التغيخات التكشػلػجية واالقترادية والدياسية والبيئية في الدػق الحى 
خك في تعسل السشذآت فيو ، وحتى يسكغ ليحه السشذآت ان تدتسخ فالبج ليا مغ ان تعسل وتتح

 االتجاه الحى يسكشيا مغ مػاجية ىحه السدتججات والتحجيات وان تتكيف وتتػائع معيا .

وتيجف اإلدارة االستخاتيجية لمتكمفة لمسشذآت في بيئة االعسال الحجيثة الى تعزيج السخكد      
و  رنة بالسشافديغ ،ااالستخاتيجي التشافدي لمسشذأة والديصخة عمى الدػق وتحقيق التسييد مق

شبيعة الطخوف االستثشائية بالتغييخات الدخيعة والستالحقة لألثار السختبصة بيا وضيػر  تتدع
 العجيج مغ السذاكل السختبصة بتمظ االثار .

 مذكمة البحث :
فقج حتع شبيعة الطخوف االستثشائية التي تتعخض ليا السشذآت بالتغيخ الجائع  التراف نطخا     
عمى السشذأة ضخورة وضع االستخاتيجيات السشاسبة لسػاجية تمظ التغيخات وبسا يسكشيا مغ  ذلظ

تحقيق أىجافيا االستخاتيجية ، حيث اصبح مغ الزخوري والحيػي ان تتبشى السشذأة استخاتيجيتيا 
عمى ضػء السدتججات التي تػاجييا والتغيخات في البيئة التي تعسل السشذأة مغ خالليا نتيجة 

لمطخوف االستثشائية ، و يتصمب بقاء السشذآت واستسخارىا في ضل ىحه الطخوف  تخكيد  خضياتع
ىحه السشذآت عمى إدارة القيػد الشاتجة عغ تمظ الطخوف وادرة التكمفة بتػجو استخاتيجي   

 لسشتجات السشذأة وسخعة االستجابة لستصمبات الدػق في ضل تمظ الطخوف  .

ي تحجث نتيجة تعخض السشذآت لمطخوف االستثشائية  ال تدتصيع في ضل التغيخات التو      
الػفاء باحتياجات السشذآت مغ السعمػمات ، مسا ادي الى فقج ىحه التقميجية انطسة التكاليف 

السشذآت لقجرتيا التشافدية ومغ ثع نريبيا في االسػاق ، مسا يجفعيا الى البحث عغ اساليب 
ػق والعسل عمى زيادتو مغ خالل ميدة تشافدية تسكشيا مغ تسكشيا مغ استعادة نريبيا في الد

 احتفاضيا بعسالئيا الحاليغ وجحب السديج مغ العسالء في ضل ىحه الطخوف .

أعباء ججيجة عمى تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة  الطخوف االستثشائيةوقج القت      
أة السعمػمات الالزمة لسداعجتيا في لمسشذأة االمخ الحى يتصمب التصػيخ بسا يػفخ إلدارة السشذ

إدارة نقاط االختشاق التي تعاني بيا في ضل ىحه الطخوف واالرتفاع بجرجة والء العسالء ليا في 
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وذلظ مغ خالل تػفيخ معمػمات عغ أماكغ القيػد ونقاط االختشاق السػجػدة ، ضل ىحه الطخوف 
 في ضل ىحه الطخوف االستثشائية . في السشذأة في ضل ىحه الطخوف ، وتقييع األداء لمسشذأة

في ضل الطخوف االستثشائية لمسشذأة تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة لوعمى ضػء ذلظ و       
في تشاغع  يعسالن  ليكل فكخي وليكل تصبيقياشار مقتخح يحتػى عمى  سػف يقػم الباحث بعسل

خىا عمى مشذآت األعسال الحجيثة وتكامل بيجف مػاجية تمظ الطخوف االستثشائية والحج مغ تأثي
في ضل ضخوف عجم التأكج السراحب لتمظ الطخوف، حتى تدتصيع السشذأة تحقيق وضع 

 .استخاتيجي تشافدي افزل في ضل ىحه الطخوف 

 اىجاف البحث :
عمى ضػء شبيعة مذكمة البحث يتسثل ىجف البحث في اعجاد اشار مقتخح لتحقيق التػجو      

االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف االستثشائية لسشذآت االعسال الحجيثة وذلظ مغ خالل عسل 
اشار شامل إلدارة التكمفة بتػجو استخاتيجي وإزالة القيػد واالختشاقات الشاتجة عغ الطخوف 

 ثشائية  ويشبثق مغ ىحا اليجف الخئيدي األىجاف االتية :االست

اقتخاح ليكل فكخي لالشار السقتخح يحتػى عمى مجسػعة مغ السفاليع والفخوض والسبادئ  -1
 التي تسثل الييكل البشائي لالشار السقتخح

اقتخاح ليكل تصبيقي لالشار السقتخح ويحتػى عمى مجسػعة مغ السعاييخ واألساليب التي  -2
 بيا الباحث في تصبيق االشار السقتخح يدتعيغ

 تػضيح األىجاف والستصمبات الالزمة لتصبيق االشار السقتخح وآلية التصبيق . -3

 أىسية البحث :
 عمى ضػء مذكمة البحث وأىجافو تتسثل أىسية البحث في :     

يدتسج ىحا البحث أىسيتو العمسية في ان مػضػع تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة  -1
بخ مغ اىع البحػث والجراسات التي تحػز عمى اىتسام السشذآت الرشاعية التي يعت

 تدعي الى البقاء واالستسخار وتحقيق السيدة التشافدية في الدػق.
اشار مقتخح لسداعجتيا في إلى الذجيجة اإلدارة  حاجة تشبع أىسية البحث العسمية مغ -2

، وتحقيق لمطخوف االستثشائية  تػاجو السشذآت نتيجة تعخضياالتي  القيػدالتخمز مغ 
 .وتحديغ السخكد التشافدي لمسشذأة االستغالل الكفء لسػاردىا؛ بيجف تخفيس التكمفة ،
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يػفخ ىحا ان تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة يعج ىجف سامي تدعي اليو السشذآت و  -3
في ضل البحث اشار لسداعجة االدارة في تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة الخاصة بيا 

وإزالة السذكالت والعكبات  مغ خالل اشار مقتخح إلدارة ىحه التكمفةالطخوف االستثشائية 
 . والقخارات الستقمبة  الستعمقة بياالتي تشتج مغ ىحه الطخوف 

 مشيج البحث : 
مذكمة  البحث وأىسيتو وأىجافو يقػم الباحث بانتياج مديج مغ السشيج االستقخائي في ضػء      

 والسشيج االستشباشي وىػ ما يصمق عميو السشيج العمسي الحجيث كسا يمي : ـ 

 يتسثل السشيج االستقخائي في استقخاء وتحميل الجراسات والبحػث الستعمقة بسجال البحث . -
ع اشار مقتخح لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة يتسثل السشيج االستشباشي في وض -

 لمسشذأة في ضل الطخوف االستثشائية .

 خصة البحث :
 عمى ضػء مذكمة البحث وأىجافو ومشيجو وحجوده تتسثل خصة البحث في الشقاط االتية :     

 لسشذآتالسبحث االول : الييكل الفكخي لالشار السقتخح  لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة 
 االعسال الحجيثة  في ضل الطخوف االستثشائية.                    

 السبحث الثاني : الييكل التصبيقي لالشار السقتخح لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت 
 االعسال الحجيثة في ضل الطخوف االستثشائية .                    

 السبحث الثالث :  اىجاف ومتصمبات االشار السقتخح لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت 
 االعسال الحجيثة في ضل الطخوف االستثشائية وآلية تصبيقو .                    

 السبحث االول

 الييكل الفكخي لالشار السقتخح  لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال
 الحجيثة  في ضل الطخوف االستثشائية

يعتسج الييكل الفكخي لالشار السقتخح عمى مشطػمة متكاممة مغ السفاليع والفخوض والسبادئ      
 : وتتسثل فيسا يمي التي تذكل في مجسػعيا الييكل البشائي لالشار السقتخح 

 و تتسثل فيسا يمى : مفاليع االشار السقتخح  : 1/1
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مفيػم الطخوف االستثشائية : تعخف بانيا " مجسػعة مغ الطخوف غيخ العادية  تقع في  1/ 1/1
فتخة معيشة ، و تؤثخ بذكل مباشخ وغيخ مباشخ عمى جسيع االوضاع االقترادية  لمسشذآت 
السػجػدة داخل الدػق ، ويشتج عغ تمظ الطخوف التدامات لمسشذأة غيخ مؤكجة الحجوث او 

 .لكشيا غيخ معخوفة الكيسة عمى وجو الجقة وان ىحه الكيع يسكغ تقجيخىا "  محتسمة الحجوث و 

مفيػم القيػد : يعخف القيج  بانو أي شيء يسشع او يعػق السشذأة مغ تحقيق أىجافيا ،  1/1/2
 .Sara H. K) وان إدارة تمظ القيػد بكفاءة وفاعمية تعتبخ مغ العػامل الخئيدية لشجاح السشذأة 

, et all , 2019,9.576  ). 

&  8، ص:2015) د. احسج عبج القادر ، مغ خالل استقخاء الباحث لجيػد الباحثيغ  و     
James F. C., Lynn H, 2020, pp:127-130& Michal P. H, et all , 2021, 

pp:35-36 .)  القيػد يسكغ تبػيب القيػد الى مجسػعتيغ رئيديتيغ ،  ترشيفالحيغ تشاولػا
حيث يخى الباحث ان ىحا الترشيف يػضح  مرجر القيج ومجى إمكانية التعامل معو وشخق 

 التعامل معو وىسا كسا يمى: 

القيػد الجاخمية : وىى القيػد التي يسكغ رقابتيا وادارتيا وتحجث عادة نتيجة قخارات  .أ 
وتشقدع الى قيػد انتاجية  وىى القيػد الستعمقة ، اخل السشذأة مختمفة متعجة تتخح مغ د

قيػد الدياسات  وتتعمق ىحه القيػد بأسمػب االدارة وشخيقة تفكيخىا ، بالعسمية االنتاجية 
قيػد الدػق وىى تمظ ، نحػ الطخف االستثشائي وتعامميا مغ القخارات السراحبة لو 

االستخاتيجي لمسشذأة في ضل الطخوف  التي تشذأ لعػامل تتعمق بالتخصيط القيػد
 االستثشائية.

وىي عبارة عغ مجسػعة مغ السحجدات تفخض عمييا مغ قػى خارجية  القيػد الخارجية : .ب 
وىى قيػد  وتقدع إلى قيػد العخض، تجعل السشذأة  تتأخخ عغ تمبية احتياجات العسالء 

فية لتمبية الصمب عمى مغ ناحية االنتاج وتحجث عشجما تكػن السػارد الستاحة غيخ كا
د الصمب  وىػ قيػد مغ ناحية السبيعات  ويحجث عشجما ال يػجج ػ مشتجات السشذأة ،  قي

د. عبج الدالم دمحم )  شمب سػقي كافي يتيح معو االستغالل االمثل لمصاقة الستاحة
 .(  ,Galen T. , Brian P. M, 2018  & 487، ص: 2014،عثسان

تسثل السػرد الحى يعسل بصاقة اكبخ مغ شاقتو السثمى أي يحجث  مفيػم نقاط االختشاق :  1/1/3
،  د. وليج احسج عمي )االختشاق عشجما يكػن الصمب عمى السػرد يداوى او اكبخ مغ شاقة السػرد 

ويخى الباحث ان نقاط االختشاق تتعجد في ضل الطخوف االستثشائية   ،  .(  220، ص: 2013
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فيسا يتعمق بتػافخ السخدون مغ السػاد تحت التذغيل والتي يرعب الحرػل عمييا في خاصة 
ضل الطخوف االستثشائية وتتفاقع في حالة حجوث اعصال في ماكيشات التذغيل وغيخ متػافخ بجائل 

 في الدػق الحالية وال تدتصيع السشذأة االستيخاد نطخا لصبيعة الطخف االستثشائي نفدو .

السعجل الحى بسػجبو تتػلج االمػال لمسشذأة وذلظ بتحػيل  يسثل امر اإلنجاز :مفيػم ى 1/1/4
 ويقاس ىامر االنجاز بالفخق بيغ ايخاد السبيعات وتكمفة السػاد .، السػاد الخام الى ايخاد مبيعات 

مخدون امان القيج  فيتتسثل انػاع مخدون االمان  لمسشذأة مفيػم مخدون االمان :   1/1/5
ون الحى يتع االحتفاظ بو بيجف ضسان تجفق االنتاج وبقاء القيج بحيث يعسل برػرة وىػ السخد 

مخدون امان التجسيع وىػ السخدون الحى ، دائسة دون التأثيخ بأعصال مخاكد االنتاج الدابقة 
يتع االحتفاظ بو امام عسمية التجسيع ويذتسل عمى االجداء او الػحجات التي ال تشتج مغ قبل 

مخدون امان ، قيجة ولكغ يتع تجسيعيا مع اجداء يتع ترشيعيا في السػرد السقيج السػارد الس
الذحغ : وىػ مخدون االنتاج التام الحى يتع االحتفاظ بو بعج نقصة االختشاق عشج مشصقة 

د. دمحم السيد ) التخديغ وقبل الذحغ لمعسالء بيجف ضسان تدميع السشتج في السػاعيج السحجدة
 ( . Louw,l. and Page,D.C, 2014 , p.1207&  442، ص: 4102، الصغير

يحسى السشذأة ككل مغ اية معػقات ومذاكل يسكغ ان  مخدون االمانويخي الباحث ان        
تحجث خاصة في ضل وجػد الطخوف االستثشائية وما يتبعيا مغ اثار تؤثخ عمى تػافخ السادة الخام 

وذلظ لزسان وصػل السػاد الخام لمعسمية التذغيمية  وبحيث ال يحجث  ،بالػقت وبالدعخ السحجد 
 أي تػقف لمعسمية التذغيمية .

بانو ججول لسخاقبة تجفق السػاد الخام في محاولة إلنتاج ويعخف مفيػم  ججولة اإلنتاج : 1/1/6
ويعتسج مشتجات تامة متدقة مع شمب الدػق باقل كسية مغ السخدون واقل مراريف تذغيمية ، 

الحى يذيخ الى القيج الحى يحج  Drumوىي  ججولة اإلنتاج عشج التصبيق عمى بعس السفاليع
مغ سخعة الشطام في قجرتو عمى تحقيق اليجف وبالتالي يجب ججولة السػاعيج لمسػقع الحى يسثل 
 ،نقصة اختشاق بصخيقة تؤدى الى تعطيع عائج العسميات الجاخمة والتدميع في السػعج السحجد 

Buffer   وىػ بسثابة كسية مغ السخدون مغ االنتاج تحت التذغيل السعصل في مػاقع تدبق
االلية التي يبجأ بيا خط التذغيل ويقيج االنذصة  Rope، السػقع الحى بو نقصة اختشاق 

  , .Arefeh M) والعسميات الت تدبق االنذصة والعسميات التي تحتػى عمى نقصة اختشاق 
Emmanuel E , 2014, pp:7-8 . ) 
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ان السشذآت غالبا ال يدتصيعػن تحجيج االسباب  يقرج بومفيػم تبخيخ الدحب: و   1/1/7
الحكيكية لمسذكمة  حيث تكػن مبيسة ومتجاخمة مثل الدحب ، والتي تحاول ىحه االداة تبخيخىا 
لإلزالة الغسػض والتػصل لألسباب االساسية لمسذكمة لتحجيج الحل السشاسب مغ خالل تحجيج 

ثع يتع ربط كل اثشيغ بآخخ ونحجد مصمب  خسذ عشاصخ لكل تعارض تختب مغ اليدار الى اليسيغ
 كل مشيع ويتع الدعي الى تحكيقو  .

يتع وضع ترػر مدتقبمي في حالة تشفيح حل مغ  مفيػم شجخة الػاقع السدتقبمي  :  1/1/8
الحمػل السقتخحة لمتأكج مغ مجى نجاح ىحه الحمػل في التخمز مغ االثار غيخ السخغػب فييا 

 ،غ تصبيق كل حل مقتخح بيجف اختيار افزل الحمػل السقتخحة وتػقع الدمبيات الشاتجة م
ويخزع بشاؤىا لثسان قػاعج تبجأ مغ الجحور مسثمة لألسباب وتختفع ألعمى مغ خالل الداق 

د. أحسج  )والفخوع لعجة شبقات تسثل االثار الػسيصة حتي ترل الى االوراق تسثل االثار الشيائية 
 . (  84، ص: دمحم  تأتفي

مفيػم شجخة تحجيج متصمبات الحل األمثل  : يتع مغ خالليا وضع الستصمبات االساسية   1/1/9
لتشفيح الحل السقتخح ، وتحجيج السذكالت التي تعػق تشفيح الحل  وتحجيج كيفية تخصى تمظ 

، وىى عبارة عغ رسع بياني تجفقي يعسل عمى تجدئة اليجف الخئيدي الى مجسػعة  السذكالت
مية وتحجيج العكبات التي تحج مغ كل ىجف مخحمي والعسل عمى ازالة  العكبات مغ األىجاف السخح

 .Choe) التي تحػل دون تحقيق ىحه األىجاف مغ أجل الػصػل الى تحقيق اليجف الخئيدي
K. , 2013, p.544   )  . 

مفيػم شجخة التحػل : تػضح كيفية التحػل مغ الػضع الحالي الى الػضع السخغػب  1/1/10
ية التحػل مغ السذكمة الى الحل السالئع ، ومغ ثع فيي بسثابة خصة التشفيح الشيائية التي أي كيف

تتزسغ بيانا تفريميا لخصػات التشفيح لمػضع السخغػب  وتحجيج الترخفات الػاجب الكيام بيا 
لمتغمب عمى العكبات التي يتع تحجيجىا في شجخة الستصمبات السدبقة ، حيث يتع رسع خخيصة 

اجات الػاجب الكيام بيا مغ أجل حل ىحه العكبات ، حيث يتزسغ حل كل عكبة تحجيج لالحتي
 .الدبب السشصقي ليا واالحتياج السصمػب تشفيحه و االجخاءات الالزمة مغ أجل ذلظ 

تعخف بانيا  "تمظ الذخوط األساسية التي تدسح مفيػم عػامل الشجاح الحاكسة :  1/1/11
بتحقيق األىجاف ومداعجة السشذأة عمى  مػاجية البيئة الستغيخة  وتكػن عادة في شكل كفاءات 

، ص  2017،  سالع جخيب سالع) د. متسيدة غيخ قابمة لمتقميج وتعصي مدايا تشافدية لمسشذأة " 
 . (  270-269ص :
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كيجف استخاتيجي في ضل الطخوف االستثشائية : حيث تدعي  مفيػم ادارة التكمفة 1/1/12
السشذآت في ضل الطخوف االستثشائية الى تحقيق التكمفة االقل والجػدة العالية وسخعة وقت 
االستجابة ، ويسثل مفيػم ادارة التكمفة مغ اىع السفاليع االستخاتيجية ، حيث ان الخفس 

كمفة تشافدية في ضل سػق يتدع بالتقمب الذجيج الحكيقي االيجابي لمتكاليف والػصػل الى ت
 يعتبخ مغ اىع االىجاف لمسشذأة لتحقيق وضع استخاتيجي تشافدي .

مفيػم الخشج اإلداري في معالجة الطخوف االستثشائية : و يخي الباحث ان الخشج  1/1/13
االلسام الجيج اإلداري في معالجة اثار الطخوف االستثشائية يخجع الى قجرة إدارة السشذأة عمى 

بالبيانات والسعمػمات التكاليفية حػل الطخف االستثشائي وتجسيع كافة البجائل الستاحة في ضل 
الطخف االستثشائي بيجف الػصػل الى افزل نتيجة مسكشة متػقعة تدتصيع بيا السشذأة التعامل 

 بحشكة مع ىحا الطخف االستثشائي وتحقيق وضع استخاتيجي افزل في الدػق.

مفيػم الصسػح اإلداري في تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف  1/1/14
االستثشائية : يخي الباحث ان الصسػح اإلداري ىػ نتاج تفاعل العجيج مغ العػامل أىسيا وعي إدارة 
السشذأة   وتقجيخىا لقجراتيا و امكانياتيا  وتحجيجىا ألىجافيا السدتقبمية ومجى قيسة تمظ األىجاف 
بالشدبة ليا، فإيسان السشذأة  بقجراتيا و امكانياتيا تديع في تكػيغ تقجيخ إيجابي حػل السشذأة 

 ، وىحه السعتقجات مغ شأنيا التشبؤ بسا ستقػم بو في السدتقبل.

مفيػم قجرة فخيق العسل عمى اختخاق الطخوف االستثشائية : حيث يتصمب االشار  1/1/15
الطخف االستثشائي  ، وبالتالي يربح مػضػع وجػد ميارات  السقتخح انذاء فخيق عسل إلدارة

إدارية فعالة ضسغ فخيق العسل أمخًا حيػيًا يجعل لداما عمى اإلدارة أن تزع  نطاما لمقجرة عمى 
تحقيق اىجاف السشذأة في الطخف االستثشائي مغ خالل ىحا الفخيق ، وعشج الفذل في حل ىحه 

 زػية فخيق العسل .السذاكل يجب الشطخ بإعادة تذكيل ع

 فخوض االشار السقتخح :  1/3
 تتسثل فخوض االشار السقتخح فيسا يمى :        

 فخض تعجد وتشػع  السجخالت مغ البيانات والسعمػمات لسعالجة الطخوف االستثشائية : 1/3/1
حيث يجب ان يعتسج االشار السقتخح عمى تجسيع مجسػعة مغ البيانات والسعمػمات مغ مرادر 
داخمية  متعمقة بالبيانات الجاخمية لمسشذأة ، ومرادر خارجية متعمقة بالسػرديغ والعسالء 
والسشذآت السشافدة و شبيعة الطخف االستثشائي والقخات التي أصجرتيا الجولة لمتعامل مع الطخف 
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قخارات الستػقعة واالثار السباشخة وغيخ السباشخة لمطخف االستثشائي  عمى السشذأة وشخق تعامل وال
 السشذآت السشافدة معو .

فخض التأثيخ الدمػكي لمسعمػمات عمى متخح القخار : حيث أن السعمػمات التي سػف   1/3/2
ػك متخح القخار داخل تشتج عغ تصبيق اإلشار السقتخح يجب أن يكػن ليا تأثيخ إيجابي عمى سم

 السشذأة وعمى العامميغ برفتيع الجية السشفحة  لمقخار في ضل الطخوف االستثشائية .

فخض دقة السعمػمات ومشدبة التػقيت  : يجب أن تتستع السعمػمات السحاسبية الشاتجة   1/3/3
ألحجاث  عغ تصبيق اإلشار السقتخح بجرجة عالية مغ الجقة و الدخعة ألنيا تعبخ عغ قياسات

مالية واقترادية متػقعة متعمقة بالطخف االستثشائي فزال عغ تػافخ السعمػمات في التػقيت 
األمثل والسحجد ،حتى تتحقق السشفعة مغ وراء استخجاميا ، والشظ أن تػافخ تكشػلػجيا 

 السعمػمات يمعب دورا ىاما في تحقيق الجقة والسشدبة السصمػبة في مخخجات ىحا اإلشار .

إن السعمػمات حيث فخض اختالف السعمػمات السحاسبية باختالف الطخوف االستثشائية :  1/3/4
الشاتجة مغ عغ االشار الفكخي لالشار السقتخح يجب ان  تختمف باختالف الطخف االستثشائي 
نفدو ، وان تختمف ايزا باختالف نػعية القخارات اإلدارية التي ستتخحىا السشذأة لمتعامل مع 

 تثشائي.الطخف االس

فخض كفاءة وفاعمية ادارة القيػد الػاقعة عمى السشذأة : حيث يجب ان يػفخ االشار  1/3/5
السقتخح السداعجة  لمسشذأة عمى ادارة القيػد الخاصة بيا والشاتجة مغ الطخف االستثشائي 
وتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة ، حيث تتزسغ كل مشذأة  في ضل الطخوف االستثشائية 

ػد مجسػعة مغ القيػد نتيجة الطخف االستثشائي تحج مغ قجرة السشذأة عمى  تحقيق اىجافيا ، وج
و يجب ان يقػم االشار السقتخح بتػفيخ السداعجة في إدارة تمظ القيػد واالختشاقات بكفاءة 

 وفاعمية وتحديغ األداء التذغيمي لمسشذأة في ضل تمظ الطخوف .

ب بيغ تجفق اإلنتاج والصمب عمى السػارد : حيث يكػن فخض احجاث التػازن السشاس 1/3/6
ويعسل ،  السشذأة وضيفة معجل انتاج السشذأة ككل ىػ تػليج التشفيح الدمشي لمسػارد السشاسبة في 

تحقيق التجفق الستػازن والسدتسخ لإلنتاج خالل السخاحل السختمفة في ضػء  االشار السقتخح عمى 
 جة  لديادة ىامر االنجاز عغ شخيق التقميل مغ نقاط االختشاق.االستغالل الكفؤ لمسػارد السقي

د. اسامة )فخض تحقيق التػازن في تجفق السػاد وليذ في تجفق الصاقة عبخ السشذأة  1/3/7
  :(  224-223، ص ص :  2015، وآخخون ،  عبج السشعع
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والصمب الدػقي عمى الشار السقتخح  ضخورة احجاث تػازن بيغ تجفق اإلنتاج ايفتخض         
السػارد ، وتكسغ الفكخة األساسية في جعل التجفق عبخ االختشاق أو العسمية السقيجة مداويا لمصمب 
الدػقي، كسا انو ال يذتخط حجوث تػازن بيغ السػاد األولية أو نرف السرشعة السشتجة بيغ 

ازن بيغ السشتجات عسمية إنتاجية وأخخى في ضل الطخوف االستثشائية ، كحلظ ال يذتخط التػ 
السشتقمة مغ عسمية إنتاجية إلى أخخى الحقة ،  وفي ىحا يتزح دور مخدون االمان بكافة 
أشكالو، والحي يسكغ أم يكػن قبل العسمية القيج أو في نياية خط التجسيع او احتياشي مغ 

 السشتجات الشيائية  حيث يدتخجم لزسان نػع مغ التجفق الستػازن لإلنتاج.

ان السػارد ىي الدبب والسحخك الخئيدي لمتكمفة : حيث يفتخض االشار السقتخح ان  فخض 1/3/8
إن السػارد ىي الدبب والسحخك الخئيدي  لمتكمفة وان  التكمفة تحجث وتخاقب عمى مدتػى السػارد 
 وليذ عمى مدتػى الشذاط، مسا يدتمدم أن تكػن ىحه السػارد مشطسة في مجسػعات متجاندة  .

 لقجرة عمي  تحميل تكاليف السػرد بذكل احادي بجال مغ تحميميا بذكل اجسالي:فخض ا 1/3/9

إمكانية تحميل تكاليف السػارد بذكل احادي بجاًل مغ تحميميا  بذكل إجسالي، ليذ فقط لتبديط  
عسميات تعجيل بيانات التكمفة ، مسا يداعج في تجشب عسمية إخفاء كسية وتكمفة السػارد العاشمة 

شأنيا تؤدي إلي تزخع تكمفة السشتج مسا يجعل الصاقة العاشمة وتكاليفيا باستسخار   ، والتي مغ
 تحت الخقابة.

فخض تحجيج استخجام  السػرد غيخ السقيج مغ خالل شاقة السػارد السقيجة : أن  1/3/10
، االستخجام السشاسب لمسػارد وكحلظ االستغالل السشذب لمصاقة ليذ بالزخورة أن يكػنا متػازنيغ 

حيث أن االستخجام السشاسب لمسػارد السحجدة "السقيجة" ال يتصمب استغالل مػارد الصاقة الستاحة 
بأقرى درجة استغالال كامال، حيث تتحجد الصاقة الالزمة مغ كل مػرد أو عسمية بصاقة السػرد 

 السقيج، وليذ بالزخورة استخجام أقرى شاقة لمسػارد أو العسميات غيخ السقيجة .

فخض تقديع السػارد وفقا  لسدتػى االختشاقات : يفتخض االشار السقتخح تقديع السػارد  1/3/11
مػارد تسثل نقاط اختشاق  : ويقرج بيا السػارد  مغ حيث مدتػى االختشاقات إلي ثالثة مػارد ىي:

التي تسثل نقاط اختشاق لجى السشذأة نتيجة تعخض السشذأة لمطخف االستثشائي وتحجث عشجما 
مػارد ال تسثل نقاط اختشاق: ويقرج ، لصمب عمى السػارد يداوى او اكبخ مغ شاقة السػرد يكػن ا

مػارد تسثل ، بيا السػارد التي ال تسثل أي نقاط اختشاق لجى السشذأة في ضل الطخف االستثشائي 
قيػد عمي الصاقة : حيث أن السػارد التي تسثل قيػدا عمي الصاقة ىي مػارد ال تسثل نقصة اختشاق 
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)  في الػقت الحالي، لكغ إذا لع يتع إدارتيا بجقة ، فقج تربح نقصة اختشاق فيسا بعج
Fernando B. S. , 2012 ,p.3   ). 

 مبادئ االشار السقتخح : 1/4
 ئ االشار السقتخح فيسا يمي :تتسثل مباد        

مبجأ أمكانية اعاقة الطخوف االستثشائية  لقجرة السشذأة عمى تحقيق مدتػى االداء  1/4/1
حيث ان أي مشذأة تعسل في ضل الطخوف االستثشائية تحتػى عمى مجسػعة مغ  : السصمػب

العامل السحجد لقجرتيا االثار والتي تحج مغ قجرتيا عمى تحقيق نذاشيا  ، وتعج ىحا االثار ىي 
عمى الخغع مغ ان ىحه الطخوف  يخي الباحث انوعمى تحقيق اىجافيا في ضل ىحه الطخوف  ، و 

تحج مغ اداء السشذأة اال انيا تتصمب مغ السشذأة التعامل مع بيئة عجم التأكج واكتذاف شخق 
 .لمتحديغ السدتسخ ألدائيا لمتعامل مع تمظ الطخوف 

حيث يتع الشطخ الى عسميات السشذأة :  ي العسميات واألنذصة االنتاجيةمبجأ التدمدل ف 1/4/2
الشار السقتخح عمى انيا سمدمة مغ العسميات الستتالية والستخابصة معا  اوضائفيا السختمفة في 

والحمقة االضعف في ىحه الدمدمة  تؤثخ سمبا عمى اداء السشذأة  ككل لحا يجب تقػيسيا لتحديغ 
وان تقػية وتجعيع الحمقة الزعيفة  ، وليذ تقػية الحمقات االخخى بسعدل  اداء السشذأة  ككل

عغ بعزيا البعس  وضخورة تكامميع لزسان اقري تجفق مسكغ لإلنتاج في حجود شاقتو 
 . وانتاجية العمسية او العسميات السقيجة حتى ال يحجث تجسع او تخاكع لمسخدون برػرة غيخ مبخرة

اإلدارة عمى إدارة ومعالجة  االثار الستعمقة بالطخوف االستثشائية:  مبجأ كفاءة  وفعالية 1/4/3
حيث ان التخكيد عمى ادارة االثار  يؤدى الى تحقيق تػجو استخاتيجي فعال  ومغ ثع تعطيع ربحية 

 . السشذأة ككل وتقميل نقاط االختشاق التي تعانى بيا السشذآت في ضل الطخوف االستثشائية

يغ االىجاف الجدئية واليجف الكمى لمسشذأة في ضل الطخوف االستثشائية: مبجأ االتداق ب 1/4/4
حيث يجب عمى كافة السدتػيات اإلدارية بالسشذأة أن تتفيع جيجا شبيعة العسميات بالسشذأة في 
ضل الطخوف االستثشائية وان تتخح قخارتيا مغ اجل تخفيس التكمفة عمى مدتػى السشذأة ككل 

 بيغ األىجاف الجدئية لألقدام واليجف الكمي عمى مدتػى السشذأة .مغ خالل تحقيق التػافق 

مبجأ قجرة إدارة السشذأة عمى الخبط بيغ الدبب واالثخ والشتيجة في ضل الطخوف  1/4/5
الشتيجة ( والتي تتصمب  –الدبب  –االستثشائية : حيث يقػم االشار السقتخح عمى عالقة ) االثخ 

بعس االجخاءات لستابعة عسمية التذغيل واوجو القرػر التي تطيخ بيا نتيجة الطخف االستثشائي 
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الثخ( ثع تحجيج اسباب تمظ القرػر ) الدبب ( في سمدمة العسميات وبعج التعخف عمى تمظ ) ا
االسباب تقػم إدارة السشذأة  باتخاذ اجخاءات عالجية ليا مغ السفتخض ان تؤدى الى نتائج 

 ايجابية ) الشتيجة ( بيجف تحديغ عسمية التذغيل وتحقيق اليجف   لمسشذأة . 

الشار االسشذأة عمي التعامل مع الطخوف االستثشائية : حيث يقػم  مبجأ مخونة إدارة 1/4/6
السقتخح  عمى  مػاكبة إدارة السشذأة  لمتصػرات التي يسكغ أن تشذأ والستغيخات التي يسكغ أن 
تحجث في ضل الطخوف االستثشائي  وبالتالي يكػن ذو شبيعة مخنة  ،  ويقرج بيا السخونة في 

لسذاكل والرعػبات الستعمقة بالطخوف االستثشائية ومجى استعجادىا تعامل إدارة السشذأة  مع ا
 عمي مػاجية أي مذاكل عشج التشفيح.

مبجأ استسخارية التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف االستثشائية: ويقرج بو  1/4/7
ائي االستسخار في التخصيط  ووضع الخؤية االستخاتيجية لمسشذأة حدب مقتزيات كل ضخف استثش

، تحجيج األىجاف تدعى إلييا السشذأة في ضل كل ضخف استثشائي تتعخض لو السشذأة مغ خالل 
متابعة التغيخات التي تحجث في الدػق نتيجة تعخض السشذأة لمطخف االستثشائي مغ خالل دراسة 
الطخف االستثشائي الحى تعخضت لو السشذأة و لسا ليحا الطخف  مغ تأثيخات عمى عسميات 

تحػيل ، ل والتدػيق الخاصة بالسشذأة و عمى درجة نسػ السشذأة  وتكاليفيا وأرباحياالتذغي
االىجاف التي وضعتيا السشذأة لمتعامل مع الطخف االستثشائي  إلى اجخاءات تتبع في السشذأة ، 

تشفح الخصة لسعخفة مجى تأثيخىا في السشذأة ، واستخجام ، وكحلظ تحجيج تكمفة تمظ اإلجخاءات 
تأثيخ تمظ اإلجخاءات في السشذأة عمى التعامل مع الطخف االستثشائي  لخسع خصط ججيجة أو نتائج 

 تعجيل الخصط الحالية السػجػدة في السشذأة  لسعالجة ىحه الطخوف االستثشائية .

مبجأ قجرة إدارة السشذأة عمى تجنية السخاشخ في ضل الطخوف االستثشائية  : حيث تفخض  1/4/8
ستثشائي مجسػعة مغ مخاشخ االعسال والسخاشخ السالية التي تتعخض ليا شبيعة الطخف اال

السشذأة نتيجة التعخض لمطخوف االستثشائية والتي ال تتسثل في مجى ابتعاد الشتائج السحققة عغ 
األىجاف السقخرة فقط بل وتزيف العجيج والعجيج مغ السخاشخ والقيػد التي تحج مغ تحقيق 

وضع استخاتيجي في الدػق وبالتالي فان االشار السقتخح يقػم عمى  السشذأة ألىجافيا وتحقيق
 ضػء وضع إدارة السشذأة لسجسػعة خصػات التي تداعج السشذأة عمى ادارة مخاشخىا .

مبجأ مػضػعية السعمػمات التكاليفية عشج معالجة السذاكل الستعمقة بالطخوف  1/4/9
ػصػل لشفذ الشتائج برخف الشطخ عسغ يقػم االستثشائية : حيث تكػن ذات داللة واحجة أي ال

بإعجادىا او استخجاميا ، وان يتع عخض تمظ السعمػمات برجق ودون تحخيف ليا ويقرج بيا 
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ترػيخ السزسػن الحى تيجف الى تقجيسو السعمػمات التكاليفية ترػيخا صادقا وال يعشى ذلظ 
 جتيادي والتقخيب .الػصػل الى درجة الثقة السصمقة ألنيا تشصػي عمى التقجيخ اال

 السبحث الثاني

الييكل التصبيقي لالشار السقتخح لتحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة لسشذآت االعسال 
 الحجيثة في ضل الطخوف االستثشائية

يعتبخ الييكل التصبيقي ليكل مكسل لمييكل الفكخي لالشار السقتخح ، حيث يعتسج ىحا         
الييكل عمى مجسػعة مغ السعاييخ واألساليب التي تداعج ىحا االشار عمى تحقيق التػجو 

 االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف االستثشائية وىع كسا يمى :

 معاييخ االشار السقتخح : 2/1

 تتسثل معاييخ االشار السقتخح فيسا يمي :        

معيار كفاءة وفاعمية إدارة السشذأة في إدارة مػاردىا في ضل الطخوف االستثشائية : وىػ  2/1/1
يدتخجم لخقابة وكفاءة إدارة التػريج بالسشذأة حيث يسشع ضياع الػقت والتكمفة بدبب تأخخ 

عجاد معيار لدمغ تػريج وشمب الخامات مغ كل الخامات نتيجة الطخف االستثشائي ،  حيث يتع ا
مػرد ويفزل  ان تتعاقج السشذأة مع السػرديغ السػثػق بيع لفتخات شػيمة االجل ، وذلظ مغ اجل 
تخفيس مخاشخ التأثخ بالطخف االستثشائي الحادث وخاصة اذا كان وقت التػريج شػيل ندبيا 

 ف االستثشائي .االمخ الحى يجعل التعاقج بيشيع شجيج التأثخ بالطخ 

معيار تجنية وقت وتكمفة انتطار الخامات قبل بجأ التذغيل في ضل الطخوف االستثشائية:  2/1/2
حيث ييجف ىحا السعيار الى تقميل وقت وتكمفة التدميع او تقميل زمغ وتكمفة االنتطار لػصػل 

ميع واالنتطار قبل السادة الخام ومغ ثع دخػليا عمى خط اإلنتاج حيث كمسا قمت مجة وتكمفة التد
التذغيل كمسا قمت بالتبعية تأثخىا بالطخف االستثشائي بالفخق بيغ وقت التعاقج والتفاوض مع 

 السػرد ووقت سجاد قيسة العقج .

معيار الخقابة الفعالة عمى مػارد السشذأة في ضل الطخوف االستثشائية : ويختز السعيار  2/1/3
ضسان تحقيق اقرى استفادة لمسػارد الخاصة بالسشذأة في بتحقيق مشيجية فعالة إلدارة وتشسية و 

في معخفة كيفية سيخ العسل داخل  السعيارضل الطخوف االستثشائية وباقل تكمفة مسكشة ، ويداعج 
وذلظ لمتأكج مغ حدغ سيخ العسل اثشاء تمظ الطخوف لتحقيق االىجاف وتحجيج أماكغ ، السشذأة 
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ئي والحخص عمى عجم التبحيخ أو اإلسخاف في ىحه السذكالت الشاتجة عغ الطخف االستثشا
السػارد، واستخجام الكسيات السشاسبة مشيا بأقل التكاليف السسكشة وكذف االخصاء ووضع 

 االجخاءات الػقائية الالزمة لمقزاء عمى أسبابيا .

معيار القجرة عمي تحقيق ىامر اإلنجاز لكل وحجة مشتجة في ضل الطخوف االستثشائية:  2/1/4
فيو يتع قياس مجى تحقيق ىامر اإلنجاز لكل وحجة مشتجة مغ خالل تحجيج متصمبات العسمية و 

وتحجيج السديج األمثل السشتجات السصمػب تجييدىا لغخض تحقيق السشذأة ألىجافيا في ضل 
 الطخوف االستثشائية  .

ضل الطخوف  معيار مخاعاة وقت اإلنجاز  لمتحديغ السدتسخ لألداء وتخشيج القخارات في 2/1/5
االستثشائية : ويكيذ السعيار مجى تحقيق اإلنجاز الدمشي لمعسمية التذغيمية في ضل الطخوف 

ويقرج بو وقت انجاز تحػيل السادة الخام الى مشتج تام مباع  ويتكػن ىحا الػقت  ، االستثشائية 
نتطار ، وقت مغ وقت التذغيل ، وقت الفحز ،  وقت التشقل بيغ األقدام اإلنتاجية ، وقت اال 

أحج السعاييخ التي تداعج عمى استسخار عسمية  يعتبخ ىحا السعيار يخي الباحث انو ،  التخديغ
 .التحديغ السدتسخ لألداء ، وتخشيج القخارات التذغيمية في ضل الطخوف االستثشائية

  معيار القجرة عمى تحقيق السدتيجف مغ مخدون األمان في ضل الطخوف االستثشائية: 2/1/6
وفيو يتع قياس مجى تحقيق السدتيجف مغ مخدون األمان في ضل الطخوف االستثشائية ومجي 
تمبية مخدون األمان لمجور السخرز بو مغ تػافخ  السػاد الخام السصمػب تػافخىا حتى ال يحجث 

 أي تػقف لإلنتاج اثشاء حجوث الطخف االستثشائي .

معيار القجرة عمى قياس التغييخ في تكاليف الخامات بيجف تجنيتيا في ضل الطخوف  2/1/7
في ىحا السعيار  يتع قياس مقجار التغيخ في تكمفة السػاد الخام قبل وبعج الطخف  االستثشائية:

االستثشائي في محاولة لتخفيس تكمفة السػاد الخام بعج تعخض السشذأة لمطخف االستثشائي دون 
جػدتيا ، حيث يتع تخفيس إجسالي تكمفة السشتج إلى الحج األدنى عمى اعتبار أن السداس ب

 تكمفة السػاد الخام تسثل الشدبة األكبخ مغ إجسالي تكاليف السشتجات لجي السشذأة .

معيار القجرة عمى قياس التغيخ في ضخوف التأميغ عمى الذاحشات مغ الخارج في ضل  2/1/8
يتع قياس مجى تحقيق التغيخ في ضخوف التأميغ عمى شاحشات  الطخوف االستثشائية : وفيو

 السػاد الخام القادمة مغ الخارج مغ أي مذاكل قج تحجث نتيجة التعخض لمطخف االستثشائي .
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وىػ  معيار القجرة التشبؤية لمسعمػمات الستذخاق السدتقبل في ضل الطخوف االستثشائية : 2/1/9
ى التشبؤ بالسدتقبل في ضل الطخوف االستثشائية  ، وكمسا معيار يكيذ مجى قجرة السعمػمات عم

كانت ىحه التشبؤات قػية وقخيبة مغ الػاقع فإنيا تكػن أكثخ مالءمة ألنيا تتيح إلدارة السشذأة 
قجرة الخقابة عمى األداء السدتقبمي ومعخفة االنحخافات ومػاضعيا وأسبابيا ومغ ثع الكيام 

 . بسعالجتيا

 التصبيقي االشار السقتخح :أساليب الييكل  2/2

تسثل األساليب التي يدتخجميا الباحث في االشار السقتخح الػسيمة التي تداعج السشذأة في     
 تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف االستثشائية وتتسثل تمظ األساليب في: 

 أسمػب نطخية القيػد : 2/2/1

مدفة إدارية تتعمق بالعسميات التذغيمية تػضح كيفية حيث عخفو بعس الباحثيغ بانيا ف    
تحجيج وادارة القيج بكفاءة وفاعمية مغ خالل التخكيد عمى االنذصة الػضيفية التي تسثل قيجا او 

) د. وتحقيق االىجاف االستخاتيجية لمسشذأة  نقاط اختشاق لمسشذأة ككل بيجف التحديغ السدتسخ
 , Diego A. d.  Jesus P., 2014&  321، ص:  2012،  ماججة حديغ ايخاليع

p.332 & Hatem K. K., et all,220 , p.763  ) . 

ويخي الباحث ان نطخية القيػد تعج فمدفة ادارية تداىع بذكل قػى في تحجيج مجسػعة         
مغ القيػد التي تحيط بالسشذأة في ضل الطخوف االستثشائية وكيفية ادارتيا بكفاءة وفاعمية 
وتحديغ عػامل الشجاح الجػىخية لمسشذأة بذكل مدتسخ مغ خالل التخمز مغ نقاط االختشاق 

 ل قيػدا عمى السشذأة وتكف حائل دون تحقيق السشذأة ألىجافيا في تمظ الطخوف .التي تسث

االىجاف التي تدعى الى تحكيقيا نطخية القيػد لمسشذآت في ضل الطخوف  تتسثل و     
 االستثشائية ىي  :

تحجيج القيػد واالختشاقات اإلنتاجية التي تعاني مشيا السشذآت في ضل الطخوف  -1
والعسل عمى ادارتيا مغ خالل البحث عغ مدارات بجيمة  ياتبع مػاضعت،و االستثشائية 

 مغ اجل التخمز مغ القيػد وتحخيخ السشذأة مشيا بذكل مشطع ومدتسخ
تخفيس تكاليف التذغيل و تعطيع ربحية السشذأة مغ خالل زيادة االنجاز والديصخة عمى  -2

ميدة تشافدية وانتاج مدتػيات السخدون في ضل تمظ الطخوف  وبالتالي تعصى السشذأة 
 مشتجات ذات جػدة مشاسبة وبدعخ اقل .
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التحديغ السدتسخ لألنذصة والعسميات مغ خالل التخكيد عمى االنذصة السقيجة في ضل  -3
 الطخوف االستثشائية ، حيث ان تحديغ اداء االنذصة السقيجة يعشى تحديغ االداء الكمى.

 :أسمػب بصاقة الكياس الستػازن لألداء   2/2/2

قام بعس الباحثيغ بتعخيفو بانو أداة تحميمية فعالة تكذف عغ مجى سالمة األداء في         
مختمف جػانب الشذاط في السشذأة ، وتحجد مجى نجاح اإلدارة في تعبئة السػارد واالمكانيات 
الستاحة لتحقيق األىجاف باإلضافة الى تحجيج مػاشغ الخمل ، ونقز كفاءة وفاعمية األداء 

،  د. حدغ عمى دمحم سالع) ذ اإلجخاءات الكفيمة بتخفيس او تالفى االثار الدمبية لياالتخا
 ,.Timothy, J. Z. , 2020, p.22 , &Mostova, A&  2020وآخخون ، 

Kliuchnyk, R.  M. , 2019 ,p.2   ) .  

ثشائية يخي الباحث ان اىجاف بصاقة الكياس الستػازن لألداء  في ضل نطخية الطخوف االستو      
 :تتسثل في 

تحجيج و تصػيخ استخاتيجية السشذأة بذكل يتػافق مع متصمبات التعامل مع الطخف  .1
تعسيع التصػيخ الحادث في استخاتيجية  السشذأة نتيجة التعخض لمطخف ، االستثشائي  

 االستثشائي عمى جسيع  أنحاء السشذأة.
تجدئة األىجاف االستخاتيجية  لمسشذأة إلى أىجاف فخعية ، وتختيبيا عمى مخاحل متتالية   .2

 بيغالخبط ، في ضل ىحه الطخوف ليتع مغ خالليا تحقيق األىجاف االستخاتيجية لمسشذأة 
 األىجاف االستخاتيجية شػيمة األجل واالىجاف االستخاتيجية قريخة األجل.

ذ السالية والسقاييذ غيخ السالية بسا يعكذ نتائج تحقيق التكامل كل مغ السقايي .3
تحقيق التػازن ، عسميات السشذأة نتيجة التعخض لمطخف االستثشائي وتػضيح اسبابيا 

 بيغ السقاييذ الجاخمية والسقاييذ الخارجية لألداء في ضل الطخوف االستثشائية  .
ر في ضل تمظ الطخوف مخاجعة  دورية ألداء السشذأة ، وذلظ لمتعخف عمى مػاشغ القرػ  .4

 مغ أجل معالجتيا.

 أسمػب تحميل تكاليف السجسػعات الػضيفية: 2/2/3

وقج أوضح بعس الباحثيغ انو أسمػب يعشى بجراسة وتحميل وفحز كل مكػن مغ           
مكػنات السشتج في كل مخحمة مغ مخاحل اإلنتاج لتحجيج إمكانية خفس التكمفة  ، حيث يقػم  
بإعادة الترسيع الجحري لمسشتجات مغ خالل  التحميل الػضيفي لمسشتج واإلبقاء عمى الػضائف 
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غيخىا مسا يؤدى الى تقميل الفاقج ، الػقت ، الجيج بغخض تحديغ األداء في عجة  األساسية دون 
 .Hong Cمجاالت مثل تخفيس التكمفة وسخعة اإلنجاز  مسا يؤدى الى تحقيق رضا العسالء 

L. , Jae  M. L. ,  Ji H. S, 2011, p.110 , Renata S.  H , 2016 , p.363 . 
. )  

أسمػب ييجف الى خفس التكمفة مغ خالل دراسة وتحميل جسيع لباحث انو او يخي          
وضائف السشتج في ضل الطخوف االستثشائية خالل جسيع مخاحمو  بجأ  مغ الترسيع لإلبقاء عمى 
الػضائف الزخورية الالزمة لتحقيق رغبات العسالء في ضل تمظ الطخوف ، واستبعاد الػضائف 

 . ليف مغ وجية نطخ العسالءالغيخ ضخورية مسا يؤدى الى تخفيس التكا

) ييجف أسمػب تحميل تكاليف السجسػعات الػضيفية في ضل الطخوف االستثشائية الى و      
Vinayak K. , Rambabu K, 2017, pp:219-226, Vinod K., 2015,p.32 ) : 

التتبع الجقيق والرحيح لعشاصخ التكمفة لتػفيخ معمػمات تكاليفية عغ الػحجات السشتجة  -1
والعسميات واألنذصة اإلنتاجية الالزم اداؤىا وفق وضائف السشتج ، بسا يعصى مخخجات 

 نطام قياس التكاليف بصخيقة اكثخ شسػال .
التخكيد عمى العسالء في ضل تمظ الطخوف مغ خالل تحجيج احتياجاتيع والعسل عمى  -2

  .الغخضتحقيق رغباتيع مغ خالل إعادة بشاء السشتجات او العسميات تحكيقا ليحا 
تحجيج مػاقع خفس التكمفة في ضل الطخوف االستثشائية  مغ خالل تحجيج وضائف السشتج  -3

 والعسميات واألنذصة التي ال تزيف قيسة لمسشتج وغيخ قابمة لمتحديغ .
السداىسة في زيادة دقة اتخاذ القخارات اإلدارية لخفع كفاءة مدتػى األداء مغ خالل  -4

عسميات واألنذصة اإلنتاجية التي تدبب احجاث التكمفة معمػمات كاممة عغ الػضائف وال
تحديغ الكفاءة والبحث عغ أفزل تػازن بيغ ، مع تحميل الدمغ الفعمي الالزم ليا 

 التكمفة والػضائف والجػدة لمسشتج.

 السبحث الثالث

 أىجاف ومتصمبات االشار السقتخح وآلية تصبيقو

 ومتصمبات وآلية تصبيق االشار السقتخح . وييجف الباحث في ىحا السبحث الى تحجيج اىجاف

 أىجاف اإلشار السقتخح : 2/3/1
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يتسثل اليجف الخئيدي لإلشار السقتخح في تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة حيث         
مغ الػقػع في  لمسشذأةفي ضػء الطخوف االستثشائية ، لسا يحققو ىحا التػجو مغ حساية لمسشذأة 

خوف االستثشائية وما يػاكبيا مغ تخبط وغسػض وما يدػدىا مغ حاالت عجم اآلثار الدمبية لمط
التأكج والتي تشعكذ عمى السرالح الخئيدية لمسشذآت بل وييجد بقاؤىا ، وفي سبيل تحقيق ىحا 

 اليجف الخئيدي يدعى االشار السقتخح إلى تحقيق االىجاف الفخعية اآلتية  :

 السحيصة بالسشذأة في ضل وجػد الطخوف االستثشائية.الفيع الجيج  لمعػامل االستخاتيجية   .أ 
تجعيع البعجيغ االستخاتيجي والتذغيمي معا ،  مسا يداعج السشذأة في ضل الطخوف  .ب 

 االستثشائية ان تخبط بيغ اىجافيا االستخاتيجية وانذصتيا التذغيمية .
التخصيط ، تػضيح و تخجسة رؤية واستخاتيجية السشذأة في ضل الطخوف االستثشائية  .ج 

 . ووضع األىجاف االستخاتيجية لمسشذأة
تحجيج القيػد واالختشاقات اإلنتاجية التي تتعخض ليا السشذأة نتيجة التعخض لمطخف  .د 

االستثشائي ، والعسل عمى إدارة ىحه القيػد واالختشاقات؛ لتحقيق الكفاءة والفعالية 
خ لمعسميات التذغيمية التحديغ السدتس، وتحديغ األداء التذغيمي والسالي لمسشذأة  

 لمسشذآت وادارة القيػد الخاصة بيا  في ضل ىحه الطخوف .
ادارة وضبط التكمفة في ضل القخارات الستقمبة السراحبة لمطخف االستثشائي بالرػرة التي  .ه 

 تحدغ وتجعع السػقف االستخاتيجي لمسشذأة وتمبي شمبات واحتياجات العسالء .
ق االستخاتيجية في ضل الطخوف االستثشائية ووضع كذف االختالالت الشاتجة عغ تصبي .و 

 الحمػل السداعجة  .
 متابعة وتقييع اداء السشذأة خالل الطخف االستثشائي . .ز 

متصمبات نجاح التصبيق لالشار السقتخح : يتػقف نجاح االشار السقتخح مغ تحقيق  2/3/2
 دية، والتي تتسثل في اآلتي:اىجافو  عمى تػافخ مجسػعة مغ الستصمبات اإلدارية، والفشية، والسا

 ي:مالستصمبات البذخية: تتسثل الستصمبات الخاصة بتييئة العشرخ البذخى فيسا ي 2/3/2/1

الحرػل عمى تأييج  أفخاد اإلدارة العميا  وتعيجىع بتصبيق االشار: وذلظ النيع يسمكػن  -1
والبذخية الالزمة، القخار  االستخاتيجي الخاص بالتصبيق وتػفيخ اإلمكانيات السادية 

 واستبعاد أية معػقات قج تطيخ أثشاء إعجاده وتصبيقو .
الحرػل عمى مػافقة وتجعيع  االدارة إلنذاء وحجة لإلدارة الطخوف االستثشائية تسكشيا  -2

 مغ ادارة عسمياتيا بذكل فعال في ضل الطخوف االستثشائية  .
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االدارية : ، ويسكغ الحرػل الحرػل عمى دعع وتأييج العامميغ عبخ مختمف مدتػياتيع  -3
 ى دعع وتأييج العامميغ وضسان عجم رفزيع لو عغ شخيق:مع

شخح االشار السقتخح و اىجافو  لسختمف العامميغ في السشذأة وتػضيح األسباب التي   .أ 
 جعمت السشذأة تمجأ إلى تصبيقو وبيان اىسية  االشار في  ادارة الطخوف االستثشائية.

يغ عمى االشار  وفمدفتو األساسية، عمى أن تذسل  بخامج التجريب السدتسخ لمعامم .ب 
التجريب تعميع العامميغ السيارات الفشية  والسفاليع  األساسية ليحا االشار ، وتجريبيع 

 عمى كيفية حل السذكالت .

تتسثل الستصمبات السادية في اإلمكانيات التكشػلػجية متسثمة  في  الستصمبات السادية : 2/3/2/2
غ اآلالت والسعجات )تكشػلػجيا الحاسب اآللي(  الالزمة إلنتاج البيانات والسعمػمات مجسػعة م

 بالجقة وبالكيفية وبالذكل السصمػبيغ، وتػصيل السعمػمات إلى اإلدارة  فػر الحاجة إلييا .

 الستصمبات الفشية : تتسثل ىحه الستصمبات فيسا يمي: 2/3/2/3

االستثشائي : حيث يحتاج تصبيق االشار السقتخح إلى وجػد فخيق تذكيل فخيق ادارة الطخف أوال 
داخل السشذأة متعجد التخررات إلدارة الطخف االستثشائي بحيث يتزسغ أعزاء يسثمػن  كافة 

  األقدام مغ مدتػيات السشذأة ويتع اعجاد  فخيق ادارة الطخف االستثشائي بالسػاصفات االتية :

 –االدارية  –تخرريغ في مجاالت السحاسبة ) السالية ان يزع مجسػعة مغ الخبخاء الس .أ 
التكاليف ( ، ادارة االعسال ، االحراء الستقجم  وتقشيات االجيدة االلكتخونية والحاسب 

  اآللي ، فشػن االترال والتشسية البذخية .
تجييد الفخيق بأحجث االجيدة االلكتخونية والحاسب اآللي وبخامج االستذعار عغ بعج  .ب 

 عمى تحجيث تمظ االجيدة كل فتخة لتتشاسب مع التكشػلػجيا الستصػرة الحجيثة .والحخص 
اعجاد شبكات وقشػات تػاصل داخمية بيغ الفخيق  وكافة وحجات واقدام السشذأة تسكغ  .ج 

 مغ التػاصل معو بسشتيى الدخعة وبجرجة عالية مغ الجػدة .
تججات التي تحجث في العالع تػافخ اجيدة وقشػات تتيح لمعامميغ االشالع عمى كافة السد .د 

 سػاء الدياسية او االقترادية او البيئية .
ربط الػحجة بذبكة االنتخنت ذو سخعة فائقة ، ووجػد قشػات اترال مفتػحة بيغ السشذأة  .ه 

ومشذآت االعسال الحجيثة السحمية واالجشبية بيجف تبادل اآلراء عشج حجوث الطخف 
 يخ مغ ىحا الذأن .االستثشائي او االستفادة مغ خبخات الغ



 ..... احمد دمحم حسيه انكوشمقترح نتحقيق انتوجه االستراتيجي نهتكهفت في مىشآث االعمال انحديثت في ظم انظروف االستثىائيتإطار 

 

1176 
 
 

ويكػن فخيق ادارة الطخف االستثشائي السقتخح انذائو بسثابة قشاة اترال بيغ محاسبي        
 التكاليف والسحاسبة االدارية وادارة السشذأة، ويكػن لو مدئػليات مشػط بو  وىى كالتالي :

ذأة االعسال يقػم ىحا الفخيق بإعجاد بيان وافي عغ الطخوف االستثشائية التي تحجث لسش -1
الحجيثة سػاء كانت ىحه الطخوف بدبب عػامل داخمية او خارجية وسػاء كان تأثيخىا 

 عمى السشذأة فقط او عمى صعيج البيئة السحيصة او عمى االقتراد الكمى بأكسمو .
تقجيع ذلظ البيان لسحاسبي السشذأة لتحميل كل ضخف استثشائي مغ حيث مدبباتو ومقجار  -2

التي تػاجييا السشذآت بدبب حجوثو وسبل تفاديو ان امكغ او تقميل التكمفة والخدارة 
 اثاره الدمبية ورفع التقاريخ الى ادارة السشذأة ومتخحي القخار اإلداري .

التػاصل مع مشذآت االعسال الحجيثة السحمية واالجشبية بيجف تبادل اآلراء عشج حجوث  -3
 التعامل مع ىحا الذأن . الطخف االستثشائي او االستفادة مغ خبخات الغيخ في

اعجاد مجسػعة مغ البجائل  لسػاجية كل ضخف استثشائي تع حرخه ويذسل البجيل شخق  -4
التعامل مع ىحا الطخف بشاء عمى قخار االدارة والستخح مدبقا بشاء عمى قيام السحاسبيغ 

 بتحميل تكمفة كل ضخف واستخجام االسمػب االمثل لتخفيزيا .
اعصاء كػد لكل ضخف استثشائي وعسل نجوات لمعامميغ بالسشذأة لتجريبيع عمى تمظ األكػاد  -5

 وكيفية الترخف وفقا لكل حالة ووفقا لخصػات ثابتو لكل ضخف. -بأسمػب السحاكاة  –
استذعار الطخف االستثشائي والتبػء بقجوميا لتشبيو االدارة والعامميغ وتجييد السشذأة  -6

 مشعا لمسفاجأة وما يرحبيا مغ فػضى وارتباك .  لسػاجية ذلظ الطخف 
اعجاد سيشاريػىات محتسمة لطخوف استثشائية اخخي ، واتباع مبجأ السبادأة وليذ أسمػب  -7

 رد الفعل بعج حػث الطخف االستثشائي .

نطام فعال لالترال : ويخى الباحث ان تصبيق االشار السقتخح يحتاج إلى نطام ثانيا 
 شبكة اتراالت جيجة تداعج في تحقيق ما يمي : لالتراالت يعتسج عمى

تجفق السعمػمات مغ القسة إلى القاعجة: وتسثل تخجسة األحجاث التي تجور في قسة  -
الييكل  اإلداري لمسشذأة في صػرة أىجاف السشذأة، او األساليب او الفمدفات اإلدارية 

 الالزمة لتحقيق ىحه  االىجاف.
القسة: وتسثل تخجسة لشتائج األحجاث التي تجور في تجفق السعمػمات مغ القاعجة إلى  -

قاعجة الييكل اإلداري لمسشذأة في صػرة نتائج استغالل الصاقة الستاحة في ضل الطخوف 
 االستثشائية .
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تجفق السعمػمات مغ خارج السشذأة إلى داخميا: وتسثل تخجسة لشتائج  الطخوف  -
ل ىحه الطخوف  في صػرة بيانات عغ االستثشائية واألحجاث التي تجور في األسػاق في ض

قجرات السشافديغ وشخق تعامميع مع ىحه الطخوف ، ومتصمبات ورغبات العسالء في ضل 
ىحه الطخوف الستقمبة ، وقجرات السػرديغ عمى تػريج احتياجات السشذأة في ضل ىحه 

 الطخوف االستثشائية ومجى استسخار التعاقجات معيع.
شذأة إلى خارجيا: وتسثل تخجسة لشتائج األحجاث التي تجور تجفق السعمػمات مغ داخل الس -

داخل السشذأة نفديا في صػرة بيانات كاممة عغ التكاليف التي تتحسميا السشذأة في ضل 
 ىحه الطخوف وربحية السشذأة  ومخكدىا التشافدي في الدػق.

 آلية ) ميكانيكية ( تصبيق اإلشار السقتخح : 2/3/3

يكانيكية (التصبيق العسمي لالشار السقتخح في كيفية الديصخة عمى الطخوف تتسثل آلية )م        
 في الخصػات اآلتية : االستثشائية مغ خالل مخكد إدارة الطخوف االستثشائية السقتخح 

السخحمة األولى تحميل العسميات الستأثخة بكل ضخف استثشائي عمى حجه ، وتحجيج األنذصة السكػنة 
مغ خالل فخيق ادارة الطخف االستثشائي بغخض تحجيج االثار  كػن ذلظويلو والستأثخة بو : 

السباشخة وغيخ السباشخة لمطخف االستثشائي  عمى العسميات  مغ خالل تحجيج االنذصة السكػنة 
 لمطخف االستثشائي واالنذصة الستأثخة بو .

ويجب أن تكػن  السخحمة الثانية ترسيع مقاييذ األداء عشج حجوث كل ضخف استثشائي عمى حجه:
ىحه السقاييذ واضحة ودقيقة ، وأن تشرب عمى العػامل السؤثخة والسدببة لحجوث األداء ، وأال 
تقترخ عمى قياس الشتائج السالية فقط ، بل تستج إلى قياس مدتػى األنذصة السجعسة لمعسالء 

 .وأنذصة ضسان الجػدة  خالل حجوث ىحا الطخف االستثشائي 

تعتشي الخصػة األولى بػصف  جيج القيػد الشاتجة عغ الطخف االستثشائي :السخحمة الثالثة  تح
السذكمة نتيجة تعخض السشذأة لمطخف االستثشائي بػضػح وتأثيخىا عمى إرضاء العسيل وذوي 
السرمحة والعامميغ والتكمفة والخبحية ، وفي ىحه السخحمة يتع التعخف عمى السذكمة والدبب 

أىسيتيا بالشدبة إلى السشذأة ، وعشج التعخف عمى السذكمة وتحجيجىا الخئيذ السدبب ليا وتحجيج 
،  تحجيج احتياجات ومتصمبات العسالء وذلظ مغ خالل السقابالت أو االستبانة، وتدسى تػقعات 

 ومتصمبات العسالء ويكػن ذلظ مغ خالل اآلتي :
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يتع تحجيج  االنذصة واالجداء  والسكػنات  اعجاد قائسة بالسكػنات الخاصة بالسشتج: .1
الخاصة بالسشتج ، والػضائف التي يؤدييا كل مكػن مع ضخورة التفخقة بيغ الػضائف 
االساسية والفخعية الخاصة بالسشتج، وىل ىحه الػضائف اساسية بالشدبة لمسدتخجم أم ال 

الىسية الشدبية ليا ويتع تحجيج األىسية الشدبية التي تحققيا كل وضيفة مغ الػضائف وا 
 .مغ وجية نطخ العسيل 

بعج التعخف  تحجيج القيػد التي تتعخض ليا السشذأة نتيجة العخض لمطخف االستثشائي : .2
عمى االنذصة والسكػنات الخاصة بالسشتجات يتع تحجيج القيػد التي تعخضت  ليا تمظ 

د الشاتجة مغ االنذصة نتيجة تعخض السشذأة لمطخف االستثشائي ، ويتع تقديع القيػ 
الطخف االستثشائي الى  قيػد مغ داخل السشذأة ناتجة عغ الطخف االستثشائي ،  قيػد مغ 

 خارج السشذأة ناتجة عغ الطخف االستثشائي كسا يمي :
يتع في ىحه  اوال تحجيج قيػد السشذأة  الجاخمية الشاتجة عغ الطخوف االستثشائية : .أ 

التي تسثل  قيجا )عشرخا جػىخيا( عمي أداء الخصػة التعخف عمي العشرخ/ العشاصخ 
السشذأة والشاتجة عغ الطخوف االستثشائية ، وذلظ مغ خالل تحجيج مػاقع تخاكع 
السخدون مغ اإلنتاج تحت التذغيل ألنو سػف يتخاكع أمام أضعف نقصة )مخحمة( 

لظ في اإلنتاج لعجم قجرة السشذأة عمى مدايخة إيقاع العسل لباقي السخاحل، ويكػن ذ
مغ خالل استخجام خخائط األنذصة ، والتي تقػم بتػفيخ جػانب عغ العالقة بيغ 
مػارد وأنذصة السشذأة مسا يداعج إدارة السشذأة  عمي التعخف عمي نقاط االختشاق 

 وأسباب حجوثيا .
ثانيا تحجيج قيػد السشذأة  الخارجية في ضل الطخوف االستثشائية : مغ خالل تحجيج  .ب 

غييخه  نتيجة التعخض لمطخف االستثشائي  ، ويتع في ىحه الخصػة  الذيء السصمػب ت
تحجيج جػىخ السذكمة التي يشتج عشيا قيج خارجي مغ خالل استخجام شجخة الػاقع 
الحالي  مغ خالل  وصف دقيق لمسشذأة قبل حجوث الطخف االستثشائي ، تحجيج 

ئي ، البحث عغ قائسة باألثار الغيخ مخغػب فييا الشاشئة مغ الطخف االستثشا
العالقات الدببية بيغ ىحه االثار بسعشى تحجيج أي مغ ىحه الطػاىخ غيخ السخغػبة 
الشاتجة مغ الطخف االستثشائي تكػن سببا في ضػاىخ اخخى غيخ مخغػبة ، البحث 
عغ االسباب االساسية التي انتجت ىحه االثار ان كانت متعمقة بالسشذأة نفديا او 

 نفدو  لمػصػل في الشياية الى الدبب الخئيدي لمسذكمة. بدبب الطخف االستثشائي
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حيث يتع تختيب ىحه القيػد  ثالثا تختيب القيػد حدب درجة اىسيتيا الشدبية : .ج 
واعصائيا اولػيات حدب اىسيتيا الشديبة وفقا لتأثيخىا عمى اىجاف السشذأة  نتيجة 

 كسا .  تعخضيا لمطخف االستثشائي ، وذلظ بيجف تحجيج القيج االكثخ تح

 السخحمة الخابعة ازالة القيػد التي تتعخض ليا السشذأة والشاتجة عغ الطخف االستثشائي :

حيث يتع في ىحه الخصػة تحجيج الصخق  تحجيج كيفية التخمز مغ القيج الجاخمي لمسشذأة  : اوال
والػسائل التي يدتصيع بيا فخيق العسل مغ التخمز مغ القيج الجاخمي الشاتج عغ الطخف 

 االستثشائي مغ خالل اآلتي 

تحقيق االستغالل االمثل لمسػرد السقيج الجاخمي : اليجف في ىحه الخصػة ىػ التأكج مغ  .1
االستغالل الكامل لكل دقيقة في السخحمة التي تسثل نقصة اختشاق او قيج فسثال اذا كان 

زم لعسمية اإلنتاج  السػرد السقيج ىػ مادة خام فيجب التأكج أوال مغ تػافخ السػاد الخام الال 
والتأكج مغ عجم وجػد فاقج او تالف وانيا تدتخجم في انتاج السشتج الحى يعصى اكبخ 
انجاز مسكغ ، واذا كان القيج سياسة داخمية معيشة تع اتخاذىا في ضل الطخوف 
االستثشائية فيجب إقخار كافة اإلجخاءات التي تزسغ فعاليتيا شػال الػقت او استبجاليا 

 .عع قجرة السشذأة عمى تحقيق االستغالل االمثل لمسػارد الستاحة  بأخخى تج
تخصيط السػارد غيخ السقيجة الجاخمية  وفقا لسعجل السػرد السقيج الجاخمي  : في ىحه  .2

الخصػة تقػم السشذأة بتعجيل وضبط كافة االنذصة والعسميات غيخ السقيجة بسا يخجم 
، حتى ولػ تصمب ذلظ ابصاء سخعة االنجاز تحقيق اقرى انتاجية مسكشة لمسػرد السقيج 

والتذغيل ليحه االنذصة ، والعسميات التي ال تعج مخاكد اختشاق بحيث تكػن شاقة كل 
السػارد متدقة مع السػرد السقيج  وفي حجود الصاقة الستاحة لو دون زيادة يتختب عمييا 

السشذأة لخدارة تخاكع السخدون او نقران يتختب عميو تخفيس الشاتج الكمى وتعػيس 
 . جدء مغ السبيعات

في حالة استسخار القيج بعج الخصػات الدابقة تكػن ىشاك  التخمز مغ القيج الجاخمي : .3
محاولة لمتخمز مغ القيج مغ خالل اتخاذ كافة االجخاءات الالزمة لديادة كفاءة وشاقة 

 . السػرد السقيج ولتحقيق ذلظ

تختز ىحه الخصػة بتحجيج االلية  تحجيج كيفية التخمز مغ القيج الخارجي  لمسشذأة  :  ثانيا
 التي يتع بيا ادارة القيج الخارجي لمسشذأة والشاتج عغ الطخف االستثشائي ويكػن ذلظ مغ خالل :



 ..... احمد دمحم حسيه انكوشمقترح نتحقيق انتوجه االستراتيجي نهتكهفت في مىشآث االعمال انحديثت في ظم انظروف االستثىائيتإطار 

 

1180 
 
 

حيث انو بسجخد تحجيج القيج الخارجي  تحجيج التغييخ السصمػب احجاثو في القيج الخارجي : .1
ج عغ الطخف االستثشائي والسصمػب تغييخه يتع البحث عغ الية التغييخ ، ويكػن ذلظ الشات

 مغ خالل استخجام  مخصط التجرج في الحمػل و شجخة الػاقع السدتقبمي.
حيث يتع   كيفية احجاث التغييخ لمقيػد الخارجية الشاتجة عغ  الطخوف االستثشائية : .2

ي تحػل دون تصبيقيا وذلظ باالعتساد عمى كل تصبيق الحمػل ومحاولة ازالة العكبات الت
مغ مخصط تحجيج متصمبات الحل األمثل ومخصط التحػل الى الحل ويتع ذلظ مغ خالل 

 شجخة تحجيج متصمبات الحل األمثل و شجخة التحػل الى الحل  .

وتتزسغ ىحه الخصػة بجاية  السخحمة الخامدة  التحديغ السدتسخ اثشاء الطخف االستثشائي :
فة التحديغ السدتسخ حيث انو بعج االنتياء مغ التخمز مغ القيج سػاء كان قيج داخمي او فمد

قيج خارجي يتع االنتقال الى الخصػة االولى مخة اخخى لتحجيج مػضع االختشاق التالي والحى اصبح 
يسثل القيج الحالي الججيج ويتع التعامل معو عمى الفػر وبرػرة فعالة بحيث تطل السشذأة في 

 . الة تحدغ مدتسخح

السخحمة الدادسة مخحمة الكياس لمتكمفة : وتعج مخحمة الكياس بسثابة  تتابع مشصقي لتخفيس 
التكمفة بعج ازالة القيػد الجاخمية والخارجية التى تعػق السشذأة عغ تحقيق ىجفيا االستخاتيجي ، 

تحجيج التكمفة والكيسة  وىػ جدخ لمخصػة التالية أي التحميل ، ويتسثل اليجف مغ ىحه السخحمة 
الطخوف االستثشائية  ، وتحجيج أي  الشاتجة عغلكل مكػن مغ مكػنات السشتج بعج ازالة القيػد 

مغ ىحه السكػنات يكػن مزيفا لمكيسة او غيخ مزيف لمكيسة مغ خالل مقابمة تكمفة السكػن 
 ذلظ مغ خالل :الستػقعة في ضل الطخف االستثشائي بكيستيا مغ وجية نطخ العسيل ، ويتع 

اوال تحجيج التكمفة الخاصة بكل مكػن مغ ىحه السكػنات: يتع تحجيج التكمفة الخاصة بكل مكػن 
مغ السكػنات الخاصة بالسشتج وتحجيج تكمفة مجى تأثخ كل عشرخ مغ عشاصخ مكػن التكمفة 

أشار وقج وذلظ مغ خالل فخيق العسل السقتخح انذاؤه ،  بحجوث الطخف االستثشائي عمى حجة
( إلى استخجام 28( ، والسعيار السحاسبي السرخي رقع )37السعيار السحاسبي الجولي رقع )

أسمػب التقجيخ في قياس الطخوف االستثشائية واألحجاث الصارئة ، و مغ بيغ ما أشار إلى 
 (28معيار السحاسبة السرخى رقع ))  إمكانية استخجام أسمػب الكيسة الستػقعة كأداة  إحرائية

 ،International Accounting Standers Committee, N.37 ,  . ) 

 و لتحجيج قيسة التكمفة االحتسالية لمطخف االستثشائي يمدم االىتسام بالعػامل االتية مجتسعة :    
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لتحجيج   يتع االستعانة باألساليب االحرائية التبؤية :احتسال حجوث الطخف االستثشائي  -1
احتسالية حجوث الطخف االستثشائي عمى ضػء السشذآت السػجػدة داخل نفذ القصاع او في 
العجيج مغ الجول ، ويسكغ االستعانة بأسمػب تحميل االتجاه ألكبخ قجر مسكغ مغ الدالسل 
الدمشية لمعجيج مغ السشذآت السساثمة ، ويسكغ التػصل الحتسال دقيق ومقبػل لحجوث الحجث 

 لي امكانية تقجيخ التكمفة الشاشئة عشو .وبالتا
وانو لتحجيج قيسة التكمفة  :تقجيخ قيسة التكمفة وااللتدامات الخاصة بالطخف االستثشائي  -2

والكيسة الستػقعة كأسمػب رياضي تعشى متػسط السجتسع الحى يؤخح مشو العيشة ، االحتسالية 
حجوث ، ويتع حداب مجسػع ويشتج نتيجة ضخب احتسال الحجوث في قيسة العشرخ محل ال

الكيسة الحالية لمتكمفة االحتسالية لمطخف االستثشائي محل الجراسة مغ خالل السعادلة 
 :( Magomet Yandiyev , 2014, p.2 ) الخياضية االتية

 

 الستػقعة =مجسػع الكيسة الحالية لمكيسة 

 حيث ان

 أ = احتسال حجوث الطخف االستثشائي،   م =  قيسة التكمفة االحتسالية ) الستػقعة (

 ع = ىػ معجل الخرع السدتخجم،   ، ن/  = وحجة الدمغ داخل مجة التػقع 3،  2،  1

 = الكيسة الحالية لسجة معيشة بسعجل خرع ع  ن –+ ع (  1) 

لحالة قيع متػقعة فيتع قدسة التكمفة الستػقعة عمى وحجة الدمغ وحيث ان الكيع في ىحه ا        
داخل مجة التػقع ثع ضخبيا في مقجار احتسال حجوث الحجث  في كل فتخة زمشية مغ ىحه الفتخات 

اندب معجل خرع لسالئسة ومرجاقية السعمػمات السحاسبية ىػ معجل الخرع ويعتبخ ،  الستػقعة
لسخكدي حيث انو يعتبخ مغ اندب الػسائل لديػلة اجخاء السقارنة الدائج والسعمغ مغ قبل البشظ ا

 بيغ السشذآت الستشافدة في ذات الفتخة وتحقيق التػحيج في ذات الكياس ولسػضػعتيو .

نطخا لصبيعة حجوث الطخف االستثشائي في السشذأة فيػ  :تػقيت حجوث الطخف االستثشائي  -3
تحجيج التػقيت لحجوث يعتسج خالل الدشة ، و يسكغ ان يحجث في فتخة زمشية غيخ محجدة 

الطخف االستثشائي عمى الفخيق السقتخح انذائو لإلدارة الطخف االستثشائي بالشدبة لكل ضخف 
استثشائي في ضػء الخبخة السػجػدة لجييع وعمى ضػء السشذآت السذابية في العجيج مغ 

 م

 ن/

ن-  

ن/    3      2     1 أ +  أ   + أ  +  أ   + ع  ( 1)    



 ..... احمد دمحم حسيه انكوشمقترح نتحقيق انتوجه االستراتيجي نهتكهفت في مىشآث االعمال انحديثت في ظم انظروف االستثىائيتإطار 

 

1182 
 
 

ع الدشة السالية الى فتخات الجول  وتعخضيع لسثل ىحه الطخوف ، وعمى ضػء ذلظ يسكغ تقدي
 . سػاء شيخية او سجس سشػية او ثمث سشػية بحدب شبيعة كل ضخف

وتعتبخ ىحه الخصػة مغ أصعب  ثانيا  تحجيج الكيسة الخاصة بكل مكػن مغ ىحه السكػنات:
الخصػات ألنيا تعتسج عمى الكثيخ مغ االعتبارات التي تدتشج الى التقجيخ والحكع الذخري 

حجيج الكيسة مغ وجية نطخ العسالء في ضل الطخوف االستثشائية وفى ضػء ما لمػصػل الى ت
، يتػصل اليو مغ قػائع لألسعار الدػقية لشطائخ تمظ الػضائف السؤداة في السشذآت السشافدة 

وذلظ بيجف عسل مقارنة لتػضيح الػضائف التي تزيف قيسة لمسشتج والتي ال تزيف قيسة 
 . لمسشتج

تيجف ىحه السخحمة الى محاولة الشطخ الى الكيسة  خحمة التحميل لمتكمفة :السخحمة الدابعة م
الخاصة بالػضائف ومحاولة تػليج البجائل التي تؤدى الى خفس التكاليف او زيادة الكيسة لتمظ 

 الػضائف مغ قبل العسيل مغ خالل الخصػات اآلتية :

ىحه الخصػة دراسة وفحز في يتع  اعادة الشطخ في الكيسة الخاصة بالػضائف لمسشتج : .1
الكيسة الحالية ليحه الػضائف، فإذا كان ىشاك وضيفة معيشة تترف بأنيا ذات ججوى او 
قيسة لمعسيل، وفي نفذ الػقت فأن ىحه الػضيفة ال تعتبخ ضخورية ألسباب متعمقة 
باألداء أو االعتسادية الخاصة بالسشتج، وبالتالي فأن مثل ىحه الػضيفة ربسا تكػن 

 . لعسمية اإللغاءمخشحة 
البحث عغ بجائل حيث  تػليج البجائل التي تؤدي إلى خفس التكاليف و/ أو زيادة الكيسة: .2

لمترسيع فيسا يتعمق بالسكػنات لمعسل عمى خفس التكاليف دون السخاشخة بفقجان أي 
قيسة مغ السشتج، أو العسل عمى إضافة قيسة ججيجة لمسشتج دون تكاليف إضافية، أن 

 مثل ىػ إيجاد البجائل التي تقمل مغ التكاليف مع زيادة الكيسة السزافة.الػضع األ
يتع تحميل وتقييع ىحه البجائل وذلظ ألن جسيع البجائل   تحميل وتقييع البجائل السختمفة: .3

الخاصة بالتصػيخ والتي تقتخح حجوث تحديغ في التكاليف أو زيادة في الكيسة قج ال 
 يا عمى أرض الػاقع في الطخوف الحالية لمسشذأة.تكػن مججية أو مغ السسكغ تصبيق

السخحمة الثامشة : متابعة وتقييع األداء الستػازن لتقييع األداء لمسشذأة خالل الطخف االستثشائي 
يتع اجخاء الخقابة عمى عسميات األداء واألنذصة بيجف قياس األداء السدتقبمي والتأكج مغ 

التي يتع اقتخاحيا ،و يتع ذلظ مغ خالل متابعة السقاييذ الججوى لعسمية بخامج التحديغ السدتسخ 
 السعجة  و الحخص عمى المجػء إلييا بذكل مدتسخ في العسميات اليػمية لإلدارة.
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 وتأسيدا عمي ما تقجم يسكغ لمباحث تػضيح آلية تصبيق االشار السقتخح عمى الشحػ التالي  :   

 
 السرجر : مغ اعجاد الباحث
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 تتسثل نتائج البحث فيسا يمي : نتائج البحث :

ة مغ ر يداىع االشار السقتخح في تػفيخ السعمػمات السالية وغيخ السالية التي تحتاجيا االدا .1
 اجل تحميل الػضع الحالي لمسشذأة في ضل الطخوف االستثشائية 

يقػم االشار السقتخح بسداعجة  السشذأة في تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل  .2
 . الطخوف االستثشائية

السشذأة ككل مغ اية معػقات  حسايةيداعج تػاجج مخدون لألمان لجى السشذأة في  .3
ومذاكل يسكغ ان تحجث خاصة في ضل وجػد الطخوف االستثشائية وما يتبعيا مغ اثار 
تؤثخ عمى تػافخ السادة الخام بالػقت وبالدعخ السحجد ، وذلظ لزسان وصػل السػاد الخام 

 . التذغيمية  وبحيث ال يحجث أي تػقف لمعسمية التذغيميةلمعسمية 
التػجو االستخاتيجي  حل السذكالت التي تحػل دون تحقيقيداعج االشار السقتخح في  .4

في ضل ىحه الطخوف مغ خالل إدارة القيػد الجاخمية والخارجية التي تعاني مشيا  لمتكمفة 
غالل األمثل لمسػارد الستاحة ، و السشذآت نتيجة التعخض لمطخف االستثشائي ، واالست

 .ادارة وتخفيس التكمفة بذكل مدتسخ في ضػء احتياجات ورغبات العسالء 

 تتسثل تػصيات الباحث فيسا يمي : تػصيات الباحث :

ضخورة عسل تحالفات استخاتيجية مع السػرديغ لزسان وصػل السػاد الخام بذكل مشتطع  .1
ابعة دورية لستصمبات واحتياجات العسالء في في فتخات الطخوف االستثشائية ، عسل مت

 ضل الطخوف االستثشائية .
الدام شخكات السداىسة السجرجة بالبػرصة بإنذاء إدارة متخررة إلدارة االزمات و  .2

 الطخوف االستثشائية وتدويجىا بالخبخات والكفاءات الالزمة .
السشذآت لمكيام بجوره في ضخورة تػفيخ الستصمبات الالزمة لتصبيق االشار السقتخح في  .3

تحقيق التػجو االستخاتيجي لمتكمفة في ضل الطخوف االستثشائية ، ودراسة معػقات 
 تصبيقو داخل السشذأة.

التػسع في تصبيق االشار السقتخح عمى السشذآت الرشاعية والخجمية  لسا لو مغ قجرة  .4
ستثشائي ، وتحجيج عمى ادارة السذكالت التي تػاجو السشذأة نتيجة تعخضيا لمطخف اال

مػاشغ االختشاق بيا ، وتحجيج مقجار مخدون األمان الػاجب االحتفاظ بو مغ قبل 
السشذأة في ضل الطخوف االستثشائية ، وتحقيق الخفس اإليجابي لمتكمفة  ، وتجعيع 

 مػقف السشذأة التشافدي في ضل الطخوف االستثشائية
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