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 اإلهداء
 إلى من ق ال اهلل عز وجل فيهم

 ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وق ل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا(

 .......................... "رحمه اهلل تعالي"العزيز  روح والدي

 ر.وأحمل اسمه بكل افتخا  الذي كان سندي وعوني و قدوتي

 ................."حفظها اهلل"الحنونة   إلي والدتي

 .سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيالتي  برضاها ودعائها  

زوجتي العزيزة التي تحملت  من كانت سندي وعوني ورفيقة دربي.... إلى  
 ف لها مني كل الحب والوف اء.  خالل فترة دراستيمن التعب والعناء  الكثير  

 .ئي و بناتي الذين عانو من سفري وبعدي عنهمأبنازهرات حياتي...  إلى  

 "حفظهم اهلل"  وعائالتهم, كالً باسمه ولقبهوأخواتي  إلي اخوتي  

 إلي كل من قدم لي يد العون والمساعدة خالل فترة دراستي.

 أهدي بحثي المتواضع هذا.

 "والحمد هلل رب العالمين"
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 ريشكر وتقد
 خرج ىذاي لكي الذي خمق وىدى وسدد الخطى متضرعاً سجد لو خاشعًا وأحمد اهلل رب العالمين أ

 في المبتدى والمنتيى. هأشكر و بعونو وتوفيقو حمدًا كثيرًا  العمل
 [.01النمل:] َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسوِ نطالقًا من قولو تعالى: ا ,وبعد

 ".اهلل  يشُكرِ  لم ناسال يشُكرِ  لم نم" :ومن قولو 
األستاذ الدكتور/سامي معروف عبد دم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إلى العالم الفاضل فإنني أتق

كمية, الذي منحني من وقتو وجيده, وزودني بنصحو ال, أستاذ المحاسبة الخاصة بالرحيم
رشاداتو, وأمدني بكل ما يسعف ويعين فجزاه اهلل   العمم وأىل العمم, خير الجزاء.  عنوا 

عمي مصطفي  األستاذ الدكتور/عظيم الشكر وخالص االمتنان والتقدير إلي كما يتقدم الباحث ب
اركة في لجنة المناقشة والحكم كمية عمي تفضمو بقبول المشبالأستاذ المحاسبة المالية الباز 
بة في الرسالة رغم أعباءه الكثيرة, ليستفيد الباحث من خبراتو الواسعة وآرائو العممية الصائ عمى

 في ىذه الرسالة, فجزاه اهلل عني خير الجزاء.لضعف والقصور تغطية جوانب ا

تحسين بهجات الشاذلي  األستاذ الدكتور/كما يتقدم الباحث بكل الشكر واالمتنان والتقدير إلي 
اركة في لجنة كمية التجارة جامعة القاىرة,  لتواضعو وتكرمو بقبول المشب المحاسبة الماليةأستاذ 

لرسالة وىو ما يعتبره الباحث شرفًا كبيرًا لو فمو خالص الشكر والتقدير, ا المناقشة والحكم عمى
 فجزاه اهلل عني وعن جميع الباحثين خير الجزاء وأن يجعل عممو في ميزان حسناتو.

صفاء محمد عبد الدايم  األستاذة الدكتورة/كما يتقدم الباحث بكل الشكر واالمتنان والتقدير إلي 
تني من ي منحتالعة المساعد بالكمية ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب, أستاذ المحاسبة والمراج

رشاداتيا,  تني بكل ما يسعف وأمدوقتيا وجيدىا ما أقال عثرتي, وقوم زلتي, وزودتني بنصحيا وا 
 عن العمم وأىل العمم, خير الجزاء. اهلل  ويعين فجزاىا

مدرس المحاسبة والمراجعة  مد السيد أحمد/ شيماء محالدكتورةكما أتوجو بالشكر والتقدير إلى 
بالكمية, والتي شرفتني باإلشراف عمى ىذا البحث, وقدمت لي كل العون والمساعدة في سبيل 

خراجو لمنور  اهلل عني خير الجزاء. افجزاى, إنجازه وا 

  ,ناعمى احتضانيا لجامعة قناة السويس  الشامخ ذلك أتقدم بالشكر والتقدير ليذا الصرح العمميك 
 عضاء ىيئة التدريس لجيودىم العظيمة في خدمة العمم, فسسسل اهلل أن يجزييم خير الجزاء.ألو 

وأخيرًا يتقدم الباحث بجزيل الشكر والعرفان إلى من أحسنوا االستضافة؛ مصر الحبيبة, وأىل 
 خاء وأمان أرضًا, وشعبًا, وجيشًا, وقيادًة.االسماعيمية الكرام, فعاشت مصر في ر 

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ،،،وآخر 
 الباحث
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 :البحث مقدمة
لشنيييو خصنئئ  سمنمئم ممينزوم سمنك تمنم المنمئم الميئ منة اب ةبيئة التصنيي  الديي نتتميز        

تمكيهننئ مننك  مئلبقننئف  نن  اقمننساص سالدصننسة سمننة دصننة مننس ية ميئمننبةبننيك الميشننلم التنن  ت  نن  ب
 بنننئو التننن  ستدقينننص اق ممنننساف  ننن  اقونننة اللسينننة  س القصننني  متدقينننص اقفنننيا  التننن  تمننن ة  ليهنننئ
 يضمك لهئ البقئف    يييئ اقسمئة.

 متتأ   ي وة تدقينص الميشنلم قفنيا هئ بمنير  ني تهئ سمنة مساوهنة التدنييئم المديلنة بهنئس 
م سبئلتنننئل   هننن    م تنننسو دينننن  ك الميشنننلم ت منننة كي نننئ  م ئ فنننئسالتغمننن  سميهنننئ  س التخ يننن  منننك  

ة الممننتسر ال ننئلم  سام ميمنن م ام سالتلننس ام التنن  ت هنن  سمننتمننتلي   ك ت مننة بم ننزة سننك المتغينن  
تتم نة بئلت قيني  ن  ادتيئونئم ال من ف      الس م الدئضن  بيئنة تتصن  ستساوه الميشلم الصيئسية

ممننئ تلمنن  مننك  متمننمي   منن تم ست ننيي ستيننست  نن  الميتوننئم س تكم ننة ميخ ضننةم س  نن  وننسيو م ت  ننةم 
ئف سا منتم ا  سالميئ منة  ك تقنس  بنءو اف تغيين ام وف ينة  ن  الميشلم الصيئسية الت  ت  ن   ن  البقن

سالي ننة  مستدمننيك الوننسيو مستخ ننين التكننئلي  مسمميئتهننئ اميتئويننة بغنن ن تدمننيك سضنن هئ التيئ منن 
 سالم سية    اميتئه لمس ئف بئدتيئوئم ال م ف. مسزيئيو ا بتكئ ام م   مساسيي التممي 

ا و ويننيو ت منة سمننة تدييني   ضننة المنبة لمت ئمننة منن  سمننة سونسي  ي ي تمني يوننئو  ن ميشنأو
هنئ الم ئمة ل يئيو تمم اقمساصم سال مة سمنة تيمينة دصنتهئ  ي مت اتيويةا اقمساص مك خ ة تبي  

 ير التيئ س ال ئلم  المقن سك بنئلتلس ام المن ي ة سالمت دقنة مك  وة البقئف  لسة ميو ممكيةم س ي 
م التكيسلسوية  لة  ينئ  الميشنلم بئلبدنن الممنتم  سنك   ضنة المنبة    موئة ا بتكئ ام سامبياسئ

ساقمئلي  لمقيئ  بس ئئ هئ المت ييو خصسصًئ    اقوة اللسيةم اقم  الفن و نة بقنئف الميشنأو  ن  
اقمننساص س نني تهئ سمننة الميئ مننة م فسيننًئ بيوئدهننئ  نن  ا مننتوئبة لمتغينن ام  نن  تمننم اقمننساص س نني تهئ 

 متيسسة مك الميتوئم لألمساص بم سة. سمة تقيي  تشكيمة
بيئف سمة فلم تب ز  فمية يشئل البدنسن سالتلنسي   ن   نة البيئنة التيئ منية سمنئ يدنيل بهنئ 
مك تغي ام سيييو كأدي اقيشلة اقمئمنية لدصنسة الميشنأو سمنة دصنة منس ية خصسصنًئ  ن   نة 

سالتلسي   صبح امي ئص سمة فنفا ت يي ادتيئوئم ال م فم سكيتيوة لتزايي ا فتمئ  بأيشلة البدسن 
ممننئ يتلمنن   يا و تكننئلي  البدننسن سالتلننسي  ب ئسميننة كنن  يدقننص ال ئئنني المتس نن   ماليشننئل لننه مننئ يبنن   

 ميه.
دينننن ت بلهنننئ مصنننئلح  مبمنننئ  ك الميشنننأو ت منننة كي نننئ  م تنننسو س  تمنننتلي  ال منننة بم  يفنننئس 

ئو الميشنأو  س  شنمهئ سمنة مقنني و يتس ن  يونن ممشنت كة من  الموتمن  المدنيل بهننئ منك منس ييك سسمن ف
الميشأو  ن  بينئف مممنمة تس يني فام ك نئفو سئلينة دينن  ك اكتمنئ  مينزو تيئ منية منك خن ة تخ نين 
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 متكئلي  ممممة التس يي بئلمقئ ية م  الميئ ميك يكسك مك خ ة التميز  ن   ون اف اقيشنلة اميتئوينة
 .سوف  سم ف ويي مال م ف سالخيمية المقيمة لكم   ضئ

 مك يوننئو الميشننأو م فننسك بمقنني و  سضننئف مممننمة التس ينني بتقننيي  ميتوننئم فام ك ننئفو سئليننة 
منننك الميشنننأو  ة البدنننسن سالتلنننسي  الممنننتم و لكنننةسيكنننسك فلنننم منننك خننن ة  يشنننل مستكم نننة ميخ ضنننة

سبمئ  ك مصي  كً  مك الميشأو س سضئف ممممة التس يي م تبل م  ب ضهمئ  .س سضئف ممممة التس يي
ك التدنئل  بنيك منك  سضنئف مممنمة التس يني  نء بيك الميشنأو سكنة   مشت كةً  س ك فيئم مصئلحم الب ن

ممنئ يدقنص  سائني  مالمس ييك سالميشأو يمكنك تدقيقنه سيني المشنئ كة  ن  الم مسمنئم الم ينيو سا بتكنئ ام
كبيننن و قسضنننئف مممنننمة التس يننني يسك تدمنننة سننن ف التكنننئلي   س  قنننياك الم سينننةم سكنننفلم   نننأك  ينننئ  

 ينئ  المننس ييك  نن   ديننن مأيشنلة البدننسن سالتلنسي  بشننكة مشنت مالميشنأو س سضننئف مممنمة التس ينني ب
ك الميشننأو كننفلم مننك  يتننئه يمك نن مفام وننسيو سئليننة ستكم ننة ميخ ضننة ساي خننئ مننمممننمة التس ينني بتقننيي  

 قسن مس  هئ التيئ م     المنسص.ي م ممئسوف  ال م ف مستكم ة ميخ ضة مبضئسة فام وسيو سئلية
  منن ة كننة  سضننئف مممننمة التس يننياقفننيا  المهمننة التنن  يسي تبنن  تخ ننين تكم ننة مممننمة التس ينني مننك 

يا و ممممة التس يي بشكة ك ف ت مة سمة التسازك بيك ض س   لتدقيقهئم و  ضنئ ة القيمنة س  ن   يمنة سا 
  لة الدي اق صة الممكك م  تخ ين  ومئل  تكئلي  ممممة التس يي. ال م ف

قيمنة لمميشنأو سمة ي امة ال سابل سس  ئم التياخة بيك ممممة ال ممممة التس يي ي تمي تدمية
سال مننن فم ست يننن  مممنننمة القيمنننة  ك الشننن كة دمقنننة  ننن  مممنننمة  سم منننة القيمنننة لكنننة منننك المنننس ييك

 متبي  مك المس ي    الميشأو  ن  ال من فم بم ينة  ك الميشنأو مدصنس و بنيك المنس ي س ال مينة ممتكئممة
دتنننة تمنننتلي  تدقينننص  ممنننك المنننس ييك سال مننن ف منننك س  تهنننئ مننن  كنننة    سمنننة الميشنننأو  ك تدسبئلتنننئل

م كمنئ يون  سمنة الميشنأو المن   وئفنيو  لنة اختينئ  المنس ييك سال من ف بصنس و مت اتيويةا  فيا هئ 
 ي  ًا قك يست ال   ة بيك الميشنأو سمس ييهنئ يدنيي  لنة مكممئ  تيدم لهئ   صة لتدقيص فلم مميئمبة

 التكئلي .   ئسك  يمئ بييهمئ  لة تخ ين ن مير يمكك  ك يدقص الت
 

 .البحثأواًل: طبيعة مشكمة 
تنننتمخ  مشنننكمة الي امنننة  ننن   ك البدنننسن سالتلنننسي   ننن   نننة البيئنننة الصنننيئسية سالتيئ منننية بنننيك      

 نننءك  المينننزو التيئ منننية سيسننن  ميزتهنننئ التيئ منننيةم سلتدقينننص  صنننبح فنننس م تنننئو بقنننئف الميشنننأو مالميشنننلم
ممننئ  مستكم ننة ميخ ضننة مالميشننأو بدئوننة لمدصننسة سمننة ميننتا  سلنن  مننك المننس ييك فام وننسيو سئليننة

تنن سيا  م ممننئ يمننئسي ال منن ف سمننةسمنن   مننيخ ن ميمكيهننئ مننك تقننيي  ميننتا يتمتنن  بمساصنن ئم ويننيو
لنننفلم يننن ر  ينننه منننك خننن ة تسديننني وهنننسي البدنننسن سالتلنننسي  يمكنننك يسننن  المينننزو  مالمينننتا بشنننكة ويننني

 مية لكة  سضئف ممممة التس يي.التيئ 
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 يا و مممنننمة التس يننني سمنننة يدنننس  م نننة لوميننن  اقيشنننلة  منننك الساوننن   1  دننني البنننئد يك سيننن ر
 مبئلشننننكة الننننفن ينننندين  لننننة تس ينننني الميتوننننئم  س الخننننيمئم  نننن  التس يننننم الم ئنننن  مخنننن ة المممننننمة

كئمنة بنيك يدين  لنة الت سنسيتلم  تدقيص فلم سوسي  بئل   مسالتكم ة الم ئمة مسبئلكميئم الم ئمة
 يشنلة ي  ن  س ك ففا التكئمة يبي  مك مشئ كة الميشلم منك  سضنئف مممنمة التس ين  سضئف الممممةم

 سكفلم تبئية الخب ام مك خ ة تبئية ال ئمميك. م:  يشلة البدسن سالتلسي مئ  بة اميتئه م ة
 :اآلتي ية البحث في التساؤل الرئيسانطالقًا مما سبق يمكن بمورة مشكم

 يس  القني وتن  ك منت اتيو سن سالتلنسي  منك مي نس  ايا و تكئلي  البدمكك م لة  ن مير ي
 التيئ مية قسضئف ممممة التس يي؟

 :سسة مك التمئد م ال  سية اآلتيةموم  سيت  ت مك المداة ال ئيم
ل البدنسن  يئ  الميشنأو بئلت نئسك سالتكئمنة من   سضنئف مممنمة التس يني  ن   يا و تكنئلي  يشنئفة  -1

 مك الميشأو س سضئف ممممة التس يي مميزام تيئ مية؟ ي ل  لكة سالتلسي 
يسننن  القننني و تزيننني منننك  يا و تكنننئلي  البدنننسن سالتلنننسي تلبينننص  منننمس  التكم نننة الممنننتهي ة م فنننة -2

 ؟التيئ مية قسضئف ممممة التس يي
تيئ مننية قسضننئف يسنن  القنني و ال نن   ليشننئل البدننسن سالتلننسي  كينن  يمكننك لتدميننة مممننمة القيمننة -3

 ؟ممممة التس يي
 

 البحث.أهداف  ثانيًا:
   منت اتيون سالتلسي  مك مي س  اميا و تكئلي  البدس  لئ  تهي  فف  الي امة  لة ا ت او 

لننيس  القنني و التيئ مننية قسضننئف مممننمة التس يننيم سلمسصننسة لهننفا الهنني  تمنن ة الي امننة الدئليننة  لننة 
 التسصة ل يو  فيا    سية ف :

 يئ  الميشأو بئلت ئسك سالتكئمة من   سضنئف مممنمة التس يني  ن   يا و تكنئلي  ال   ة  بيك  م   ة -1
 . م فملسبيك وسيو الخيمة المقيمة يشئل البدسن سالتلسي  

 يا و  سمنةي امة  مكئيية تخ ين تكئلي  الميتوئمم سفلم مك خ ة تلبينص التكم نة الممنتهي ة  -2
 مممة التس يي    يس  القي و التيئ مية. تكئلي  البدسن سالتلسي  بيك  سضئف م

مننت اتيو  كننئلي  البدننسن سالتلننسي  مننك مي ننس  اتديينني  فميننة تدميننة مممننمة القيمننة  نن   يا و ت -3
  .وئي ستلسي  ميتوئم ويييويم مممة التس يي سيس فئ    التميزقسضئف م

 ميشلم. التقيي   يا و تكئلي  البدسن سالتلسي      -4
                                                 

منن  ي امننة  –ة التس ينني "  يا و التكم ننة البيييننة  نن  سمميننئم التبننئية خنن ة مممننم ممدمننسي سبنني ال تننئو  بنن افي   زص  1 
 .13 م   2010وئم ة الميصس وم   كمية التوئ وم مالمجمة المصرية لمدراسات التجارية متلبيقية"
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ميشنلم سفلنم مننك سا ن  اليتننئئا الالتن  يمكنك  ك تمننئف   ن    ن  ك ننئفو ا تن او ب نن التسصننيئم  -5
 الت  متتسصة  ليهئ الي امة.

 

 إلى قسمين هما: البحث: تنقسم أهمية البحثأهمية  ثالثًا:
 : األهمية العممية -  

سالتلننس   مك التلننس ام الم ئصنن و الهئمننة  نن  بيئننة اقسمننئة سايتشننئ  ي نن  اميتننئه المتقيمننة 
ست نيي ادتيئونئم ال من ف س  بنته   مالم مسمئمم سالميئ مة الشيييو  ن  بيئنة اقسمنئة الهئئة    ي  

مس  التكم ننة كننة فلننم  نن ن سمننة الميشننلم  ك تمننتخي   منن م نن  تننس ي  ميتوننئم فام وننسيو ميئمننبة
سمننك اقيشننلة الهئمننة  نن  الميشننأو سالتنن   ملتقننيي  ميتوننئم وييننيو  مالممننتهي ة ستدميننة مممننمة القيمننة

سلكنن  تمننتلي  الشنن كة القيننئ   ممننت اتيو  فننس يشننئل البدننسن سالتلننسي اكئلي هننئ بشننكة تدتننئه ميا و ت
بفلم  بي مك الت ئسك الكئمة م   سضئف ممممة التس يني لكن  تمنتلي   ك تبقنة  ن  المنسص  ن   نة 

 الميئ مة الشيييو.
 األهمية العممية:-ب

زو التيئ مننية سامننتخيا  ك  يا و الميشننلم الصننيئسية ت مننة  نني  الممننتلئت سمننة امننتيامة المينن 
سيكننسك فلننم مننك خنن ة  ماقمننئلي  اميا يننة الديي ننة لخ ننن تكم ننة الميننتا بننيسك تننأ ي  سمننة وسيتننه

ا فتمئ  بئلبدسن سالتلسي  سالتدميك الممتم  مك  وة تقنيي  ميتونئم تمبن    بنئم ال من ف بونسيو 
   مك خ ة التكئمة    موئة سئلية ستكم ة ميخ ضة ستممي  الميتا    الس م المديي س  يت  فلم 

و   صننة سئئنني ممكننك مننك ضننئف مممننمة التس ينني كنن  تدقننص الميشننأالبدننسن سالتلننسي  بننيك الميشننأو س س
 التس يي بشكة سئ .ممممة  مسا يفئ سيس  المقي و التيئ مية قسضئف

 

 البحث. فروض رابعًا:
 :الفرض األول

لبدنننننسن سالتلنننننسي  منننننك مي نننننس  كنننننئلي  ابنننننيك  يا و ت م يسينننننة  تسوننننني س  نننننة فام ي لنننننة 
 قسضئف ممممة التس يي. ةالتيئ مي القي و مت اتيو  سيس   

 الفرض الثاني:
بنيك  ينئ  الميشنأو بئلت نئسك سالتكئمنة من   سضنئف مممنمة  م يسينة  تسوي س  نة فام ي لنة  

 لكنننة  سضنننئف مممنننمةتكنننئلي   التس يننني  ننن   يا و تكنننئلي  يشنننئل البدنننسن سالتلنننسي  سبنننيك تخ نننين ال
 .التس يي
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 الفرض الثالث:
مننك خنن ة تلبيننص  بننيك  يا و تكننئلي  البدننسن سالتلننسي  م يسيننة  تسونني س  ننة فام ي لننة 

 سيس  القي و التيئ مية قسضئف ممممة التس يي. ممس  التكم ة الممتهي ة 
 :  الفرض الرابع

ة القينننئ  منننك خننن البدنننسن سالتلنننسي   يا و تكنننئلي  بنننيك م يسينننة    تسوننني س  نننة فام ي لنننة
 سيس  القي و التيئ مية قسضئف ممممة التس يي. بتدمية ممممة القيمة

 منهج البحث. خامسًا: 
سالننفن يبنني  مننك  تيبئل ا مننمننك  وننة تدقيننص  فننيا  فننف  الي امننة امننتخي  البئدننن المننيها 

الوزئيننننئم لمسصننننسة  لننننة الكميننننئمم ديننننن  ونننن  البئدننننن  لننننة  فنننن  مننننئ س ي  نننن  الي امننننئم سالبدننننسن 
مبية سالوهسي ال ممية المئبقة الم تبلة بموئة البدنن بشنكة مبئشن   س  ين  مبئشن  منك خن ة المدئ

ا ستمنننئي سمنننة المصنننئي  المتم منننة  ننن  الم اوننن  سالنننيس يئم سالتقنننئ ي  سالمننندتم ام سالينننيسام ال  بينننة 
ئ يت منص ساقويبية المت مقة بمسضست البدن ستدييي الم ئفي  الممتدي ة الت  امتق  سميهئ الكتئ   يم

بتكئلي  البدنسن سالتلنسي  سالتكئمنة بنيك  سضنئف مممنمة التس يني منك  ونة يسن  القني و التيئ منية لكنة  
مك الميشأو س سضئف مممنمة التس يني منك خن ة تبنئية الخبن و سالم مسمنئم سالبدنن ستلنسي  الميتونئم 

يونئي ميتونئم ويينيو تمكنك الميشنأو من ك البقنئف سالصنمسي لتخ ين التكئلي  سزيئيو وسيو الميتونئم سا 
    سوه الميئ ميك.

 نن  صنيئ ة المنيخة المقتن و النفن يدقنص  ب ننئي  ائ  تق منكمنئ استمني البئدنن سمنة المنيها ا
الت نئسك بنيك الميشنأو س سضنئف مممنمة التس يني  ن  مونئة البدنسن سالتلنسي  منك  ونة يسن  س التكئمة 

 نننة سممينننة تكئمنننة امنننت اتيو  بنننيك  القننني و التيئ منننية لكنننة  منننك الميشنننأو س سضنننئف مممنننمة التس يننني  ننن 
 سضئف ممممة التس يي لتخ ين التكئلي  ستقيي  ميتوئم فام وسيو سئلية سبأم ئ  مخ ضة ستس ي  

يصئلهئ له     الس م الميئم .  الميتوئم الت  تمب    بئم ال م ف سا 
 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين لممعمومات:
  م ئلوة املئ  الي  ن لمي امة  لة مصئي  البيئيئم ال ئيسية : اتوه البئدن  المصادر الثانوية -أ

سالتنن  تتم نننة  ننن  الكتنن  سالم اوننن  ال  بينننة ساقويبينننة فام ال   ننةم سالنننيس يئم سالمقنننئ م سالتقنننئ ي م 
ساقبدننننئن سالي امننننئم المننننئبقة التنننن  تيئسلننننم مسضننننست اليا مننننةم سالبدننننن سالملئل ننننة  نننن  المصننننئي  

 المختم ة.

: لم ئلونة الوساين  التدميمينة لمسضنست الي امنة لونأ البئدنن  لنة ومن  البيئينئم يةالمصادر األول -ب
 اقسلية مك خ ة ا متبئية كأياو  ئيمية لمي امةم صممم خصيصئً لهفا الغ ن.



ىاإلطارىالعامىللبحثىىىالفصلىاألول
 

 7 

 حدود البحث:: سادساً 
 منمس  التكم نة  :ا و التكم نة فمنئ ي  منئلي   ممسبيك منك مس  يتيئسة البئدن *الحدود الموضوعية:

  مئلي   يا و التكم ة.  ئ  سلك يتل ص لب ,بمئ يخي   فيا  البدن متدمية ممممة القيمةس متهي ة. الم
ديننن   تصنن  موتمنن  الي امننة سمننة ميشننلم تصننيي  اقيسيننة المي وننة  نن  بس صننة  * حدددود مكانيددة:

   ميشلم.10يشئل بدسن ستلسي  لييه م سسييفئ  القئف و  قلم لكب  دو  فف  الميشلم سسوسي 
سمنة ميشنلم تصنيي  منساي خنئ  سممنتمزمئم لتصنيي  اقيسينة  منس ييك   موتمن  البدنن لم شنمةسكف

   ميشلم. 8سالت  امتلئت البئدن التسصة  ليهئ سسييفئ  
 خطة البحث: :سابعاً 

 :تقسيم الدراسة إلى الفصول اآلتيةسعيًا لتحقيق أهداف الدراسة, فقد تم 
خلنة م  فمية البدنم   سن البدننم  فيا  البدن مالمقيمةم لبي ة مشكمة البدن: ألولالفصل ا
 .م تقيي  الي امئم المئبقةالي امئم المئبقةالبدنم 

 .إدارجذكالُفالثحىزوالرطىَروالقدرجالرنافسُح الفصل الثاني:
 .    يا و تكئلي  البدسن سالتلسي التكئمة سالت ئسك بيك  سضئف ممممة التس يي  الفصل الثالث:

كئلي  البدسن ميا و ت ختبئ  مير ص دية اقب ئي المقت دة الي امة التلبيقية  :الفصل الرابع
 .سالتلسي  مك مي س  امت اتيو 

  .نتائج والتوصياتالو  البحث خالصة
 .قائمة المراجع

 قائمة المالحق.
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 الدراسات السابقة: ثامناً 
 لننة  البئدننن م ديننن  ون مسضننست البدنن ويبينة التنن  تيئسلنميمكنك امننت  ان الي امنئم ال  بيننة ساق

 :س ي  مبئش و بمسضست البدن سف  كمئ يأت بئش و الت  لهئ س  ة مالي امئم 
 البحوث والتطوير.نشاط  إدارة التي تناولتالعربية الدراسات  
ك تخليل س  ئبة تكئلي  البدسن سالتلسي  كميلمص لمتدمنيب يساك "  1 (2001) عزت,  دراسة -1

 الممتم      ة البيئة التيئ مية م  ي امة تلبيقية"
فنني م فننف  الي امننة  لننة امننتخيا  مننيخة اقيشننلة بئستبننئ   مننك المننياخة الديي ننة  نن  ال كنن  
المدئمب      سياي مسازية يشئل البدسن سالتلسي  بئستبئ   مك اقيشنلة الضن س ية  ن   نة البيئنة 

 يسية.الم ئص و م  التلبيص سمة  لئت صيئسة اق
س نني  ننئ  البئدننن بي امننة لبي ننة سخصننئئ  س فميننة س فننيا  يشننئل البدننسن سالتلننسي   نن  الشنن كئم 

 سكفلم تدمية الم ئلوئم المختم ة لتكئلي  البدسن سالتلسي     القسائ  المئلية. مالصيئسية
 ئا الت  تسصمم  ليهئ فف  الي امة:مك  ف  اليتئس 
   ننننة البيئننننة التيئ مننننية الم ئصنننن و كيتيوننننة لمتغينننن ام ازييننننئي  فميننننة يشننننئل البدننننسن سالتلننننسي   نننن - 

 سالتلس ام الت  تشهيفئ البيئة التيئ مية.
 ن   تخلنيل س  ئبنة تكنئلي  البدنسن سالتلنسي م ئن   منتخيامه  ن    ك ميخة اقيشنلة منيخة - 

 ش كئم تصيي  اقيسية.
 سمك التسصيئم الت   سصم بهئ فف  الي امة:

 لميتا كأمئس لمم ئلوة المدئمبية لتكئلي  البدسن سالتلسي .تلبيص م هس  يس و ديئو ا - 
 امتخيا  ميخة اقيشلة     سياي مسازية يشئل البدسن سالتلسي     الميشلم مدة التلبيص. - 

 

منننيخة مقتننن و ميا و تكنننئلي  البدنننسن سالتلنننسي  لنننيس  ب ينننساك "  2 (2002دراسدددة ) الجنددددي,  -2
 "الميزو التيئ مية بئلقلئت الصيئس 

في م فف  الي امة  لة ا ت او مي سمة شئممة ميا و تكنئلي  البدنسن سالتلنسي  سالتن  ت تبن  
 .الميزو التيئ مية لمصيئسةمك  ف  سيئص  التكئلي  الت  تمه  بقي   ي   مية    يس  

 ستسصمم فف  الي امة  لة:

                                                 
سم س يزيه مدمسي سزمم " تخليل س  ئبنة تكنئلي  البدنسن سالتلنسي  كميلمنص لمتدمنيك الممنتم   ن   نة البيئنة   1 

  .2001وئم ة الميصس وم   -كمية التوئ و م منشورةرسالة ماجستير غير التيئ مية م  ي امة تلبيقية"م 
رسدالة يهئة الويينم " ميخة مقت و ميا و تكنئلي  البدنسن سالتلنسي  لنيس  المينزو التيئ منية بئلقلنئت الصنيئس "م   2 

  .2002وئم ة اقزف  بيئمم   -كمية التوئ و م  دكتوراه غير منشورة
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صنئ ية المنيسية ي تبن   ك امي ئص المديسي سمة  يشلة البدسن سالتلسي  د صًئ سمنة اق بنئو ال - 
مننك  فنن  اقمننبئ  التنن  تدننسة يسك تدقيننص فنني   س  ك نن  مننك اقفننيا  الم وننسو مننك  يا و البدننسن 

 سالتلسي .
 ك يشئل البدسن سالتلسي  يمئف     تدقيص مدش ام يس  المينزو التيئ منية  ن  الميشنلم مدنة  -  

   الي امة.
 بهئ فف  الي امة.  سصممك  ف  التسصيئم الت  س 

و تك ين  ا فتمنئ  بأيشنلة البدنسن سالتلنسي  كملمن  ضن س ن سممنح  ن   نة التلنس ام ض س   -  
 الهئئمة الت  دي م    البيئة الصيئسية سالتيئ مية.

ضننن س و اتونننئ  المدئمنننبيك اميا ينننيك  ننن  السا ننن  ال ممننن   لنننة  ي ام  فمينننة الب ننني ا منننت اتيو   - 
  مقة بئلميئ ميك.لمم مسمئم مساف الياخمية بئلميشأو  س الخئ وية المت

 

  ننن   منننممة تكنننئلي  البدنننسن سالتلنننسي  سمنننة المقننني و ب ينننساك "  1 (2006, ) منصدددوردراسدددة  -3
 ي امة تلبيقية" -الت مي ية لمم مسمئم المدئمبية لمتغي ام     يمة السديو ا  تصئيية

فننني  فنننفا البدنننن  لنننة ي امنننة   ننن   منننممة تكنننئلي   يشنننلة البدنننسن سالتلنننسي  سمنننة المقننني و 
سفلننم  مت منني ية لمم مسمننئم المدئمننبية لمتغينن ام  نن   يمننة السدننيو ا  تصننئيية  نن  الشنن كئم المصنن يةال

مننك خنن ة اختبننئ  س  ننة الم مسمننئم المدئمننبية المتم مننة  نن  اق بننئو سالقيمننة الي ت يننة لدقننسص الممكيننة 
 بئو سالقيمة بأم ئ  اقمه      ة م ئلوة تكئلي  البدسن سالتلسي  كمص س  سمقئ يتهئ ب   ة اق

الي ت ية لدقسص الممكية بأم ئ  اقمه      ة  مممة تكئلي  البدنسن سالتلنسي  ستدييني منئ  فا كئينم 
 سممية ال مممة مس  تدمك المقي و الت مي ية لمم مسمئم المدئمبية.

 

 يس  البدنن سالتلنسي   ن  ت زينز القني و التيئ منيةب يساك "  2)(2008دراسة ) الجعفري وآخرون,  -4
 لمقلئت الخئ  ال ممليي " 

 في م فف  الي امة  لة: 
الت ننن   سمنننة سا ننن  البدنننن سالتلنننسي   ننن   ممنننليك ستدييننني الم س نننئم التننن  تدنننسة يسك ا منننت ئيو  - 

 الكئممة مك مخ وئم البدن ال مم .
                                                 

البدنننسن سالتلنننسي  سمنننة المقننني و الت مننني ية لمم مسمنننئم المدئمنننبية    ننن   منننممة تكنننئلي  مدمننني المنننيي ميصنننس م "  1 
وئم ننة  -م كميننة التوننئ و رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورةي امننة تلبيقيننة"م  -لمتغينن ام  نن   يمننة السدننيو ا  تصننئيية

  .2006اممكيي يةم   
معهددد ئت الخننئ  ال ممننليي "م " يس  البدننن سالتلننسي   نن  ت زيننز القنني و التيئ مننية لمقلننمدمننسي الو  نن ن س خنن سكم   2 

 .107-1     (.2008, ) أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(
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ا تنننن او ميئمننننئم لتيشننننيل يس  مدممننننئم البدننننن  نننن  الوئم ننننئم سم اكننننز اقبدننننئن  نننن  ميئ شننننة  - 
امئم الت  تمب  ادتيئوئم القلئت الخئ  ست زيز  ي تنه التيئ منية  ن  اقمنساص المدمينة اقبدئن سالي  

 س مساص التصيي .
:  ك سا   البدن سالتلسي      ممنليك ي نئي  منك فف  الي امة  لة اليتئئا اآلتية س ي تسصمم

مبئتنه  ن  سوسي  وسو دقيقية بيك مخ وئم البدن سالتلسي  مك وهة سادتيئوئم القلئت الخنئ  سمتل
  موئة اقبدئن مك وهة  خ ر.

 :فف  الي امة بئلتسصيئم اآلتية  سصمس ي 
تدييني  يمننئل منك الشنن اكة بننيك   س المنئة  نن  القلننئت الخنئ  سال قننة البشنن ن كخلنسو  سلننة يدننس  -أ

 تسليك ستكيي  التكيسلسويئ    سيي مك القلئسئم الممتهي ة     ممليك.
شلم ميدين  لة ا  تقئف بئلميخ م الممتخيمة     يتنئه ك الت كيز سمة  يمئل مدييو مك المي  -ب

 يوئز اقبدئن.ية الفن يمتمز  م   ة متقيمة مك  البدسن التلسي  
 السس  سامي ام قفمية البدن مك  بة المدممئم الخئصة سصيئت الق ا . -ج

 

 "مبيةلسي  سم ئلوئتهئ المدئتكئلي  البدن سالتب يساك "  1 (2008جبار دراسة ) مشكور و  -5
الم ئلونننئم المدئمننننبية لتكننننئلي  البدننننن سالتلننننسي  ديننننن  ك  فننني م فننننف  الي امننننة  لننننة بدننننن

اخت   ستيست لبي ة ال مميئم الت  تتيئسلهئ كة سديو تكيسلسويئ سكة م كز مك م اكز البدن ال ممن  
  بنننة  مو نننة منننك الصننن سبة بمكنننئك تدييننني سدنننيام اميتنننئه  ننن  سممينننئم البدنننن ال ممننن   س الخنننيمئم

تدييني  لنة بح المشكمة  ك ن  صن سبة  ن  كنة دئلنة مختم نة سنك منئبقتهئ كنفلم تهني  فنف  الي امنة تص
تكم ة  ن مشن ست بد ن   س خيمنة  س سممينة  س س ي نة تقنس  بهنئ  ن سدنيو تكيسلسوينئ  س مختب ينه منساف 

 كئيم فف  التكم ة مبئش و  س  ي  مبئش و .
سا ن  البدنن ال ممن   ن  ال نئل  ال  بن  منئزاة سمك اليتئئا التن  تسصنمم  ليهنئ فنف  الي امنة  ك 

يسك الممتسر الم مسة به      م  يسة ال ئل  بئمت يئف ب ن اليسة ال  بينة التن  بنفلم وهنسيًا كبين و 
 سخيمة ميوئو خللهئ التيمسية. ممسلئف  فمية خئصة لمبدن سالتلسي 

 
 
 
 
 
 

                                                 
مجمدة العمدوم االقتصدادية م سي وئي  مشكس  س ك ئو وبئ م" تكئلي  البدن سالتلسي  سم ئلوئتهئ المدئمبية "م    1 

 .163-149م      2008ال  اصم    -م وئم ة البص و (21العدد ) 
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سنك تكنئلي  البدنسن سالتلنسي  س  ن  ب يساك " فمية ام صنئو  (1)(2008) عبد الحميد, دراسة  -6
 فلم سمة م   المه     بس صة اقس اص المئلية" 

الي امنة  لنة بينئك   ن  ام صنئو المدئمنب  سنك تكنئلي   يشنلة البدنسن سالتلنسي  في م فنف  
 .   القسائ  المئلينة سمنة القيمنة المنس ية لألمنه  سمنير  فمينة فلنم لممنتخيم  التقنئ ي  سالقنسائ  المئلينة

 :مك خ ة الت  ن لميقئل اآلتيةلم سف
 بيئك لبي ة سخصئئ   يشلة البدسن سالتلسي . -أ
 الم ئلوة المدئمبية لتكئلي   يشلة البدسن سالتلسي . -ب
 ام صئو سك تكئلي  البدسن سالتلسي . -ج
  ننن  ام صنننئو سنننك تكنننئلي  البدنننسن سالتلنننسي  سمنننة التيبننند ب ئئننني المنننه   ننن  بس صنننة اقس اص  -د

 المئلية.
 لمممت م يك مك  يشلة البدسن سالتلسي .   تدييي المي  ة -ه

 :يأت  سمك  ف  اليتئئا الت  تسصمم  ليهئ فف  الي امة مئ
  صس  اممكئييئم المئيية ليشئل البدسن سالتلسي     اليسة اليئمية سخئصة مص . -أ

سنني  الم ئلوننة المننميمة لتكننئلي  البدننسن سالتلننسي   نن  القننسائ  سالتقننئ ي  المئليننة يو مهننئ مصنني   -ب
منننك  بنننة الممنننتخيميك لهنننف  القنننسائ  سالتقنننئ ي  بئستبئ فنننئ   ت بننن  سنننك الم كنننز المنننئل  الدقيقننن   شنننم

 لمميشأو سمير  ي تهئ سمة خمص   سام سيخسة ممتقبمية.
 :الت  خ وم بهئ فف  الي امة مئ يأت سمك  ف  التسصيئم 

ة تقنننيي فئ ا ستمنننئي سمنننة  منننس مسضنننسسية سيننني تقنننيي  ميزايينننة البدنننسن سالتلنننسي  سسننني  مدئسلننن -أ
 وزا يًئ.

التسم     ام صئو المدئمب  سخئصة ام صئو سك يشئل البدسن سالتلسي  لمئ لهفا اليشنئل  -ب
 مك  فمية سمة اقياف ا  تصئين لمش كئم.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   فلم سمة من   المنه   ن  بس صنة  صئو سك تكئلي  البدسن سالتلسي  س يي  مدمي سبي الدمييم " فمية ام ز   1 

  .2008وئم ة اقزف    ت البيئمم    -كمية التوئ و م رسالة ماجستير غير منشورةاقس اص المئلية"م 
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يمننسفه  –و ن سالتلننسي  سمننة ك ننئفو  ياف الميشننأتننأ ي  البدننب يننساك "  1)(2010) مشددعل, دراسددة  -7
 تلبيق "

سالتلنسي  سمنة مدشن ام ك نئفو  ياف   لنة تدييني تنأ ي  امي نئص سمنة البدنن في م فف  الي امة
 الميشلم ستدييي الدو  اقم ة لإلي ئص سمة البدن سالتلسي  دم  لبي ة الميشأو.

ك سني  سصنسة الميشنأو  لنة الدون  اقم نة  ني :  سمك اليتنئئا التن  تسصنمم  ليهنئ فنف  الي امنة
ممنئ يدني  مي و سمنة امنتي ئ  يتنئئا البدنن سالتلنسي  بي ونة كبين وي سي  لة  ك الميشأو ليمم لييهئ القن

منننك  ننني تهئ  ننن  تدقينننص س نننس ام  كبننن  سسصنننسلهئ لمدوننن  اقم نننةم سفنننف   ننني تكنننسك منننك سسائنننص البدنننن 
لميشأو    موئة سسي  ا متخيا  اقم ة ليتئئا البدن سالتلسي  مك  بة ا   اليسة اليئميةمسالتلسي   

التن   نني تدصننة سميهننئ مننك  متسمنن  سا منت ئيو مننك س ننس ام الدونن يننئم  مكئييننة ل ك فس  اميا و ساميتنئهم
 لمميشأو.  مئ يت ف  م  الدو  اقم ة المخللخ ة زيئيو امي ئص سمة البدن سالتلسي  ب

سمننننك التسصننننيئم التنننن  خ وننننم بهننننئ فننننف  الي امننننة فنننن  ال ق ييننننة  نننن  امي ننننئص سمننننة البدننننن 
 نئص سمنة البدنن سالتلنسي  بمنئ ينت ف  من  لبي نة سدون  س فنيا  سفس يتم ة    تسويه امي مسالتلسي 
الميشأو ا متصئصية  التلسي  يتمئشة م   ي و س دن س  ك يكسك التسم     امي ئص سمة الب مالميشأو

 ليتئئا البدن سالتلسي .

س ك يكسك مدس  امي ئص سمة البدن سالتلسي  وزف مك التيميص بيك الموئك التمنسيقية سال يينة 
 الميشأو.   

 مس القينئس المدئمنب  لي قنئم البدنسن سالتلنسي  س   فنئ ب يساك " (2)(2011دراسة ) أبو النجا,  -8
 ي امة تلبيقية" –سمة  يئس  بدية الش كئم مك مي س  اقل ا  فس ال   ة 

في م فف  الي امة  لة ي امة  مس القينئس المدئمنب  لي قنئم البدنسن سالتلنسي  الملبقنة  ن  
فام التكيسلسويننئ ال ئليننة مم مننة  نن  صننيئسة الب مويننئم سبيننئك اي كئمننئتهئ سمننة  يننئس  بديننة الشنن كئم 

الش كة     ة المتغي ام سال  س  التيئ مية الدئيو بهي  الم ئضنمة سا ختينئ  بنيك فنف  اقمنس منك 
ييني  ن منك ال   ة  تخئف الق ا ام الميئمنبة لتد بئستبئ فئ مك اقل ا  فن مسفل موئي  اميا و ال ميئ

 فف  اقمس يكسك م ئمًئ لمتلبيص    تمم الش كئم.

                                                 
مجمدة االقتصداد واادارة يمسفه تلبيق "م  –" تأ ي  البدن سالتلسي  سمة ك ئفو  ياف الميشئو  م دمي مدمي مش ة  1 

 .161 -147   , ( 2010, ) وئم ة سيك شمس ,كمية التوئ و م العدد الثاني
(2)

"أساااالقُااامالمحاسااثٍلنلقاااخالثحااىزوالرطااىَروأسرراااػ ااً ُااامرتحُااح,إَماااأأدمااددحمااىدأتااىالندااا

خادؼاح-ك ُاحالرداارج,غيرر مشورةر  رسالة ماجستير,"دراسحذطثُقُح–الشركاخدندنظىراألطرافذوالؼال ح

 .(2100),األزررفرعالثناخ



ىاإلطارىالعامىللبحثىىىالفصلىاألول
 

 03 

 :  تسصمم  ليهئ فف  الي امة مئ يأت سمك  ف  اليتئئا الت

 ك فيئم يي و    الي امئم ال  بية الت  تيئسلم  مس القيئس المدئمب  لي قئم البدسن سالتلسي   -أ
  كئم مك مي س  اميا و.   ش كئم صيئسة الب مويئم المص ية س   فئ سمة  بدية فف  الش

 ايتشئ   ئف و سي  تمئ ة الم مسمئم    اليسة اليئمية. -ب

 :الت  خ وم بهئ فف  الي امة مئ يأت سمك التسصيئم 

ا لتنننزا  بم نننئيي  المدئمنننبة اليسلينننة قيهنننئ تدقنننص دمئينننة لدقنننسص  صننندئ  المصنننئلح  ننن  الشننن كئم  -أ
 إليا و.سالفن يي كس بئميوئ  سمة وسيو الق ا ام ا مت مئ ية ل

الت كيننز سمننة  مننس مسضننسسية سم ننئيي   ئبتننة لقيننئس ي قننئم البدننسن سالتلننسي  بشنن كئم صننيئسة  -ب
 الب مويئم المص ية.

ة الب مويننئم تلبيننص  مننمس  الشننبكئم ال صننبية  نن  التيبنند بي قننئم البدننسن سالتلننسي   نن  صننيئس -ج
 .لتدييي  يمة الميشأو

 سي  سس  تهئ بتكئلي  اميتئه"ب يساك " البدسن سالتل (1)(2013دراسة ) الجندي,  -9

فنني م فننف  الي امننة  لننة تبينن  ال ديننة ا مننت اتيوية ميا و تكننئلي  البدننسن سالتلننسي  ساي كئمننهئ سمننة 
تكئلي  اميتئهم سفلنم منك خن ة ا تونئ   لنة ب نن  يسام اميا و ا منت اتيوية لمتكم نةم سالنفن يندين 

 ية لمميشأو.الت ئسك سالتيميص بييهئ  ل  تدقيص مزايئ تيئ م

 فف  الي امة  لة:  ليهئاليتئئا الت  تسصمم 

 يدتة يشئل البدسن سالتلسي  مكئية بئلغة اقفمية ضمك دمقئم ممممة القيمة.  -أ

 ك ا تونننئ   لنننة  يا و تكنننئلي  البدنننسن سالتلنننسي  منننك المي نننس  ا منننت اتيو  يتلمننن  المونننسف  لنننة  -ب
 .ب ن  يسام اميا و ا مت اتيوية لمتكم ة

 ف  الي امة بمئ يأت :س سصم ف

تشننوي   نن ست الشنن كئم مت ننييو الويمننيئم سمننة ا مننت مئ   نن   يشننلة البدننسن سالتلننسي  ياخننة  -أ
 ا  تصئي السلي .

                                                 
(0)

,المجلة العلمية لقطاع كليات التجار ,""البدسن سالتلسي  سس  تهئ بتكئلي  اميتئهنشىيأدمدالدندٌ,

 663-607صص,(2103),خادؼحاألزرر,الؼددالؼاشر
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تي ي  مسص س بن  مشنت م ل بتكنئ ام بئلت نئسك من  المي منئم المهيينة اليسلينةم بهني  الن بل بنيك  -ب
 المبتك يك سالممت م يك.

 

 .تكاليف البحوث والتطوير الدراسات األجنبية التي تناولت 
 بعنوان 2002Lee and Ying Cheng-( Su(1),(دراسة  -1

"The Impacts of the Strategic Alliances in R&D, Production and Marketing 

- Case Studies Based  on the Hi-Tech Functional Products"   

ميشنلم م منة التس يني  ن    اتيوية ستكئمنةمنت  التدئل نئم ا في م فنف  الي امنة  لنة البدنن  ن    ن
ي و التيئ منية سالتمنسيص لنيس  القن ساميتنئهالبدنسن سالتلنسي  مونئة تصيي  الميمسوئم سالم بنس  ن  

 لمميشلم    تئيسك.
 ن  البدننسن سالتلننسي   اممننت اتيويةسمنك  فنن  اليتنئئا التنن  تسصننمم  ليهنئ فننف  الي امنة  ك التدئل ننئم 

شننلم تصننيي  الميمننسوئم سالم بننس  نن  تننئيسك دققننم لهننف  الشنن كئم تلننسي  سالتمننسيص لمي ساميتننئه
ضنننئ ةلمميتونننئم  سدققنننم لهنننف   مسكنننفلم تنننس ي  المنننساي سالميتونننئم ال يينننة ال ئلينننة م يمنننة سئلينننة لهنننئ سا 

 الش كئم ا بتكئ  ستلسي  ميتوئم ويييو.
اقمننساة الضننخمة  يصنن   سمننة الميشنلم تننس ي  فننف التكننئلي  لمبدنسن سالتلننسي   ا ت ننئتينه بمننب  سا  

شن كئففئ  ن  التدنئل  منك تخصصنئم  خن ر لمدني مك مسا يفئ الخئصةم لفلم يمكنك لهنئ  ك تختنئ  
 مك المخئل  ستكم ة التلسي  سالم   ة ستبئية الم مسمئم بيك ش كئف التدئل .

 
(Rebecca Shortridge, 2003 )دراسة  -2

(2)
تؼنىاأ

" Market Valuation of Successful Versus Non-Successful R&D efforts in 

pharmaceutical industry" 

البدن سالتلسي     كنة منك الميشنلم   في م فف  الي امة  لة  يئس ال   ة بيك امي ئص سمة
م سفلننم مننك سالتلننسي  سالقيمننة المننس ية لمميشننأو  ينن  اليئودننة  نن   يشننلة البدننسن اليئودننة سالميشننلم

التنننن  يودننننم  نننن   يشننننلة البدننننسن  ن سالتلننننسي   ننن  الميشننننلمئص سمننننة البدننننخننن ة   ضننننية  ك امي نننن
 اق ة يوئدًئ. م   المه  بصس و  كب  مك الميشلم سالتلسي  فس تأ ي   يوئب  سمة

    بئم ال ن ن دينن ي لن  المنسص  الممنت م يكساليتيوة الت  تسصمم  ليهئ فف  الي امة فس 
سليس  مة    البدن سالتلسي اليئود مميشلمة البدن سالتلسي  بئليمبة ل يمة  كب  لإلي ئص سمة  يشل

                                                 
 (1)

 Su-Lee Tsai and Shin-Ying Cheng, "The Impacts of the Strategic Alliances in R&D, 

Production and Marketing - Case Studies Based  on the Hi-Tech Functional Products",        

http://www.iffti.com/downloads/past_conferences/HKPU(2002)/E/697-703.pdf 
(2)

 Rebecca Toppe Shortridge " Market Valuation of Successful Versus Non-Successful 

R&D efforts in  pharmaceutical industry", Ball State University  (2003). 

http://www.iffti.com/downloads/past_conferences/HKPU(2002)/E/697-703.pdf
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 ك ننن  ك نننئفو  ننن  امنننتخيا  امي نننئص سمنننة البدنننن   ن  ك فينننئم ميشنننلم يننن  اليئودنننة  ينننهم  لمميشنننلم
 سالتلسي .

 

 دراسة -3
(1)

(Khayum,  et. Al.  2005) بعشةان 

"The application of co integration to R&D and firm performance"  

لسيمنة اقمني المنة  لنة تس ين  ميهوينة التكئمنة المشنت م لمتدقنص منك ال   نة في م فنف  الي ا
 :دين اختب  البئدن   ب  مومسسئم صيئسية سف  مبيك ي قئم البدسن سالتلسي  سبيك  ياف الميشلم

سصنيئسة اقوهنزو املكت سيينة. س ني ئسة اآل مم صنيئسة  وهنزو الكمبينست م صني مالصيئسئم الكيميئئية
 هنننئ سنننك فنننف  الميشنننلم سنننك  تننن و دنننن اختبنننئ ام التكئمنننة المشنننت م مننن  البيئينننئم التننن  ومامنننتخي  البئ

 .2002 – 1983مك ال ت و  ئً سئم سش يك

س ننني   هننن م اليتنننئئا  ك م  ننن  الميشنننلم  ننن  فنننف  المومسسنننئم يسوننني لنننييهئ س  نننة  سينننة بنننيك 
 .ي ئم   ا ت ئت صئ   المب ةي قئم البدسن سالتلسي  سبيك  ياف فف  الميشلم متم م

 
(Kocakulah & Austill, 2006دراسة ) -4

(2)
تؼنىاأ

"Product Development And Cost Management Using Target Costing:  A 

Discussion  And Case Analysis"  

يا و التكنئلي   يئ شم فف  الي امة امتخيا  التكنئلي  الممنتهي ة  ن  سممينة تلنسي  الميتونئم سا 
 مو سينني تلبيقننه ة سالمشننئكة التنن   نني تساوننه الميشننأ سائنني تلبيننص التكم ننة الممننتهيستخلننيل الميتوننئم س 

 ك  منننئلي   شنننئ م الي امنننة  لنننة س ي امنننة دئلنننة ميشنننأو لونننزا و النننيساوكم سكئينننم فنننف  الي امنننة تلبيقينننة ل
التكننئلي  التقميييننة يسونني بهننئ  صننس  قيهننئ ت كننز سمننة تكم ننة الميننتا سلننيس تس  ننئم ال منن ف ستصننمي  

بخ   مئ ي    به ال م ف سكفلم التم ي   ي  الصنديح لمميتونئمم  س ك التكم نة الممنتهي ة  الميتا
ايب قننم مننك دئوننة الميشننلم المصنني ة لتدمننيك  يا و تكم ننة الميننتا ستلننسي  الميتوننئمم ست تبنن    ضننة 

يا و تكئلي  اميتئه سالبي  ستم ي  الميتوئم.   سميمة لت زيز ستلسي  الميتوئم سا 

الميتوننئم لننه  فميننة كبينن و بئستبننئ   ضنن س و لمد ننئ  سمننة  نني و الميشننلم التيئ مننيةم س ك تلننسي  
   كسك ونزفاً يتوئم م بدة خ ة يس و ديئتهئم س ك التكئلي  الممتهي ة يمكك  ك تسيو   ك تكسك الم

ك التكننئلي  يخً   لننة سمميننة تلننسي  الميننتام س يتوننز  مننك سمميننة تلننسي  الميننتا قيننه يو ننة التكم ننة منن

                                                 
(0)

  Khayum,  et. Al.  "The application of cointegration to R&D and firm performance" 

proceedings of the Midwest Business Economics Association,( 2005), pp 104-115 
(2)

 Mehmet, C. Kocakulah & A. David , Austill,  " Product Development And Cost 

Management Using Target Costing:  A Discussion  And Case Analysis " Journal of 

Business& Economics Research, (2006).pp 61-72.      
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 كنننز سمنننة النننتدك   ننن  التكنننئلي   ننن  م دمنننة مبكننن و سيننني سممينننة ئ ت تبننن   ك ننن   ئسمينننة قيهنننلممنننتهي ة تا
 تخليل الميتوئم.

سكفلم يو   يا و ممممة التس يي بشكة ويي سا مت ئيو مك التكئلي  الممتهي ةم ستم   ممممة 
ضن  التكنئلي  الممننتهي ة التس يني يس  فنئ  س منيمئ  ن  الم ادنة اقسلنة منك التكنئلي  الممنتهي ة سيني س 

ينه  ني يدقنص س نس ام س  دنين لتدقينص التكم نة الممنتهي ةمسسيي الت يي م الت  ت مسمة ممتسر ال يص 
يه مك خ ة الت نئسك بنيك الميشنأو سالمنس ييك  ن  ال مة بشكة س يص مك المس ييكم س     التكئلي  سيي

 سزيئيو ال ضئ لييه . تلسي  ستدميك الميتوئم يت  ت زيز القيمة المقيمة لم م ف
(Young & Colleen, 2008 )دراسة  -5

(0)
 تؼنىاأ

"Risk management framework for pharmaceutical research and development 

projects" 
في م فف  الي امة  لة البدن     يا و المخئل     مش سسئم البدنسن سالتلنسي   ن  صنيئسة النيساف 

 ويئ متلس و س  ضة الممئ مئم ميا و المخئل     المش سسئم البد ية.سالت  تدتئه  لة تكيسلس 
سمك  ف  اليتئئا الت  تسصمم  ليهئ فنف  الي امنة  ينه تسوني صن سبة كبين و  ن  تي ينف  يا و المخنئل   ن  

س ك م ادننة  سكننفلم تسونني ي وننة سئليننة مننك الت قينني سسنني  اليقننيكم ممشنن سسئم بدننسن ستلننسي  اقيسيننة
 دتئه  لة مسا ي كبي و.تلسي  اقيسية ي

لبيص ميها ال  ئبة سالتو ي  سكفلم  ك فف  الي امة مس  تكسك بم ئبة  مئس ل متكشئ  سميئ شة ست
مشن سسئم البدنن سالتلنسي  بيس    ي يدين  لة تدميك دقيقن   ن  امنتخيا   يا و المخنئل   ن   سالفن

 .اقيسية    ميشلم تصيي 
لوة المخئل     مشئ ي  البدسن سالتلسي م  ضً  سك يتئئا س ك امتكشئ  الل ص الت  تمتخي  لم ئ

يو   ك تكش  سك اقيسام سالتقييئم سال مميئم سالتي ي  سالميئفا التن  يمكنك  اقمئلي تلبيص تمم 
سيسن   يمنة  ي نئص المنسا ي لتس ين   يا و المخنئل   ن   اقيسينةتلبيقهئ بشكة   ئة    مشئ ي  تلنسي  

      تصيي  اقيسية.مش سسئم البدسن سالتلسي
 
 
 
 

                                                 
(0)
Young Hoon Kwak, Colleen K. Dixon, "Risk management framework for 

pharmaceutical research and development projects", International Journal of 

Managing Projects in Business,  (2008), Vol. 1 Iss: 4, pp.552 – 565.  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hoon+Kwak%2C+Y
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hoon+Kwak%2C+Y
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Dixon%2C+C+K
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(Metwally, 2009 )دراسة  -6
(1)

تؼنىاأ

" The Impact of Research and Development Expenditures on Stock 
Returns" 

مي وننة ال ينن  ة فنني م فننف  الي امننة  لننة اختبننئ    نن  ي قننئم البدننسن سالتلننسي  كأدنني اقصننس 
سكننفلم  التنن  ت مننة بموننئة اقيسيننة  نن  مصنن م الم كننز المننئل  سمننة  منن ئ  اقمننه  لمشنن كئمبقئئمننة 

ي امة ال   ة بيك ام صئو سنك ي قنئم البدنسن سالتلنسي  سبنيك سسائني اقمنه  منك وهنة سال   نة بنيك 
ساختبنئ   ن منك فنف  ام صنئدئم  مصئ   اليخة سالتي قئم اليقيية سمة سسائي اقمه  مك وهة  خن ر

 لهئ تأ ي  سمة  م ئ  اقمه .

لت  تسصمم  ليهنئ فنف  الي امنة  ينه   تسوني س  نة ا تبنئل ل يينة بنيك ام صنئو سمك اليتئئا ا
سكفلم    مسك ي قئم البدسن سالتلسي  س م ئ  اقمه  لمش كئم الت  ت مة بموئة اقيسية    مص 

تسوي س  ة بنيك تمنم الي قنئم س من ئ  اقمنه  بشنكة  كبن  يمنبيًئ سيني مقئ يتهنئ بصنئ   يتنئئا اقسمنئة 
سي ونن  فلننم  لننة  ك م  نن  ي قننئم البدننسن سالتلننسي   مصننئ   التنني قئم اليقييننة لهننف  الشنن كئمسكننفلم 

كمننئ  ك مننسص اقس اص المئليننة المصنن ن  نني يكننسك  مممننتقئو مننك سقننسي دقننسص امننتغ ة لمكسيننئم اميتننئه
يني  كس بشكة ي يص  م ئ  اقمنه  لتمنم الشن كئم سسبئلتئل   ي   ي مئ ية مك الك ئفوليس بئلي وة الك

 ام صئو سك ي قئم البدسن سالتلسي .
Cazavan_Jen, et, al) .(2011دراسة  -7

(2)
 بعشةان 

" Accounting choice and future performance: The case of R&D accounting 

in France" 

فنننني م فننننف  الي امننننة  لننننة البدننننن  نننن    نننن   نننن ا ام المنننني اف ل مننننت ئيو مننننك ي قننننئم البدننننسن 
يوئ مسالتلسي  م دين يمكك لممني اف ا ختينئ  ل منت ئيو لمميشلمي م مسمئم دسة اقياف الممتقبم  سا 

 مك ي قئم البدن سالتلسي .
سنئيو من  تنأ ي  منمب   س مدئيني سمنة  منت ئيو منك البدنسن سالتلنسي  ين تبلستسصمم  لة  ك   ا  ا 

 اقياف    الممتقبة دتة ب ي الميل و سمة ا ختيئ  الفات .
                                                 

(0)
  Essam Hassan Metwally , " The Impact of Research and Development Expenditures 

on Stock Returns",  Master Degree, Cairo University,( 2009). 
(2)

  Cazavan_Jen, et, al, " Accounting choice and future performance: The case of R&D 

accounting in France",  Journal of Accounting and Public Policy, Vol 30, Issue 2, 

(2011).        

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784254
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02784254/30/2
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 ك يوزمنسا  ك اليتنئئا تنيلة سمنة  ك اميا و تمنتخي   يمنة  كتسصمسا  لنة  ينه   يمنتلي س س ك البئد يك 
تقنيي  القني و سمنة ا منت ئيو منك مشنئ ي  البدنسن  م  س  ي   ئي و سمةالبدسن سالتلسي  ميا و اق بئو

ياف سكنننفلم تشننني  اليتنننئئا  لنننة  ك اميا و  يننن   نننئي و سنننك يقنننة بصنننيص الم مسمنننئم دنننسة اق مسالتلنننسي 
 .الممتقبم  مك خ ة   ا فئ ل مت ئيو مك البدسن سالتلسي 

 
(Ahmed, Hillier, 2011 )دراسة -8

(0)
تؼنىاأ

"R&D Profitability, intensity and market- to book: evidence from 

Australia" 

ئم سالتلننسي   نن  الشنن ك فنني م فننف  الي امننة  لننة تقينني  ام صننئو المننئل  سننك تكننئلي  البدننسن
دئمنننبة ا منننت الية خننن ة القيمنننة المنننس ية سالقيمنننة الي ت ينننة لألمنننه   ننن   نننة مبنننئي  الم منننت الية منننكاق

ميهويننننة لتقننننيي  م ننننية النننن بح منننن   تكننننئلي   م س نننني امننننتخي  البننننئد سك(GAAP_A) المت ننننئ   سميهننننئ
الصننمة  البدننسن سالتلننسي  س يننئس تكننئلي  البدننسن سك ئ ننة امينن ايام ستننأ ي  ال سامننة ا  تصننئيية فام

سفلم سب   يسام ام صئو ا  تصئيية سالمئلية سمة مسص اقمه  بئمتخيا  البيئينئم المئلينة لمشن كئم 
 .2004دتة  1988ا مت الية مك مية 

سمك اليتئئا الت  تسصمم  ليهئ فف  الي امة  ك القساسي التقيييية سمة  مممة تكئلي  اقصنسة 
 ل  تد   ممبًئ سمة  يمة اقمه  الي ت ية. (GAAP-A) ي  المممسمة   البدسن سالتلسي   بمسو  

 
Hawary, 2012)-( Elدراسة  -9

(2)
تؼنىاأ

" The Implications of Research and Development on Strategic Target 

Costing: A Case Study" 

سفننس مننت اتيوية ئفو  دنني  ي مننة  يا و التكننئلي  ا مننير ك نن فنني م فننف  الي امننة  لننة البدننن  نن 
ستدقيقننًئ لمهنني  ال ننئ  تنن   ممننت اتيوية  نن   يا و تكننئلي  البدننسن سالتلننسي ي ننئ  التكننئلي  الممننتهي ة ا 
سمنننة البدنننن ال ممننن    ستمنننئيلنننئت صنننيئسة اقيسينننة  ننن  مصننن  سفلنننم   وننن اف ي امنننة مييايينننة سمنننة  

ي  البدنسن سالتلنسي  سلفلم ت ت   بهنفا القلنئت تكنئل مسامتخيا  التقييئم التكيسلسوية الديي ة سالمتلس و
 س ي ت  ي امة مير  مكئيية تلبيص ي ئ  التكئلي  الممتهي ة  ليشئل اللسية المير سا مت اتيو مفلم ا

                                                 
(0)

  Kamran Ahmed and John Hillie, "R&D Profitability, intensity and market- to book: 

evidence from Australia",  Accounting Research Journal , (2011),Vol. 24 No. 2 . pp 

150-177. 


(2)
 Engy Mohsen Fahmy EL Hawary, " The Implications of Research and Development 

on Strategic Target Costing: A Case Study",  Degree of Doctor, Cairo University, 

( 2012). 
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ئ ممنئ يند   بئلمنم  سمنة همت اتيوية    تدميك ستلسي  تكئلي  البدسن سالتلسي  بيً  مك تخ يضا 
 اقمساص.  سبئلتئل  سض  س ياف الش كة المئل  سالتيئ م     مامبيات

سمنننك  فننن  اليتنننئئا التننن  تسصنننمم  ليهنننئ فنننف  الي امنننة  ك يشنننئل البدنننسن سالتلنننسي  يضننني   يمنننة كبيننن و 
 قيشلة ش كئم صيئسة اليساف     يوئي ميتوئم ويييو.

س  ك البدنسن سالتلنسي   ن   م ة يمبة كبي و   ن  صنيئسة النيسافمسكفلم  ك ي قئم البدسن سالتلسي  ت
 كيهئ مك يخسة اقمساص ال ئلمية سالقي و سمة الميئ مة.ش كئم صيئسة اقيسية تم

 
(Huang, 2012) دراسة -11

(1)
تؼنىاأ

" The Effect of R&D Investment on Firms Financial Performance from the 

Chinese Listed IT Firms" 

ف الميشنلم سالتلنسي  س يافي م فف  الي امة  لة اختبئ  ال   ة بيك ا منت مئ   ن  البدنسن 
سكنفلم ا تن او امننت اتيويئم ل منت مئ   ن  البدنسن سالتلننسي  منك خن ة تصنيي  سامنن    ن  الصنيكم

 لألياف المئل  لمميشلم لمميسام القئيمة. 
 صيييةمالمي وة    المسص ال ITتم ة موتم  الي امة    ميشلم التقيية المتقيمة   التكيسلسوية  

 :ستسصمم فف  الي امة  لة مئ يأت 
ا بتكنئ   نن  التكيسلسويننئ ستقننيي  خنيمئم سميتوننئم وييننيو ت تبنن  القنسو ال ئيمننية لمميئ مننة  نن    ك -أ

 يييئ اقسمئة اليس .
  ك البدسن سالتلسي  سكفلم الم   ة ت تب  ال ئمة ا مت اتيو  لمقي و التيئ مية الممتيامة. -ب
مننك  بننة اميا و  س  ك ا دتمننئة اقكبنن  لم شننة ي ننسي ل ختيننئ  الخننئلا لننب ن ا مننت اتيويئم  -خ

  صس      سياي مسازية البدسن سالتلسي .
 

 بعنوان Lawson,et, al. 2014))(2)دراسة  -11
"Improving Supplier New Product Development Performance: The Role 

of Supplier Development" 

فنني  تلننسي   فنني م الي امننة  لننة البدننن  نن  يس  المننس ييك  نن  ممننئسيو الميشننأو سمننة تدقيننص
دين  ك المس ييك ضمييًئ  ئي سك سمة تمبية م نئيي  الونسيو سالتس  نئم  م(NPD)الميتوئم الويييو 

                                                 
(0)

  Huang, Zhaohui., " The Effect of R&D Investment on Firms Financial Performance 

from the Chinese Listed IT Firms" , Published Online. 

http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.38114, December, (2012). 


(2)

 Lawson, et, al. "Improving Supplier New Product Development Performance: The 

Role of Supplier Development" Journal of Product Innovation Management (Impact 

Factor: 1.57). 11/2014 

http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.38114
http://www.researchgate.net/journal/1540-5885_Journal_of_Product_Innovation_Management
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يقصننه  القنني ام التكيسلسويننة ال مميننة  ننءك المننس ييك  ئلبننًئ مننئ تالتكيسلسويننة لمميشننأوم س نن  الممئ مننة 
دننئ م يوننسز لمميشننأو  ك ال زمننة لمقيننئ  بئلت ننئسك  نن  تلننسي  الميتوننئم الوييننيوم س نن  م ننة فننف  ال

 تتيخة ست مة سمة تلسي  القي ام التكيسلسوية ستلسي  الميتوئم لير المس ي.
بسض   لئ  ي ن ن لم هنس  تيمينة  يشنلة المنس ي ضنمك تلنسي  الميتونئم الويينيو  س ي  ئ  البئد سك

مونئ م  سيكسك فلم مك خ ة مشئ ي  تي يمية مشت كة كوزف مك سممية تبئية الم   ة ال يئئية   
سيكننسك فلننم ب دنن  سننيو سسامننة م تنني ص التكيسلسويننئ الوييننيو   –م ننة:   تسصننيئم تصننمي  الميننتا 

سكنننفلم  م منننت اتيوية ا منننت ئيو منننك مصنننئي  سادنننيو  –تشنننئبه المهنننئ ام  –م نننة   ممنننئسلية المنننس ي 
 ست .سمة  ياف المش   –سمة الميتا  –اليتئئا المت تبة سمة تلسي   يشلة المس ي   سمة المس ي 

مشنن ست تلننسي  ميتوننئم وييننيو بننيك المصنني يك  نن  المممكننة   153 ساشننتممم سييننة الي امننة سمننة 
 المتديو.

لم  ضنيئم التن  سضن سفئم س ك فينئم س  نة بنيك ال ئئني    ن  شنكة  ئً سامن  اً تأييني س ي سوي البئد سك
م الويينيو التن  تدميك الميتا س  ياف المش ست  تتدقص مك تيمية  يشلة المنس ي  ن  تلنسي  الميتونئ

يمننننئ بشننننكة  ينننن  مبئشننن  سننننك ل يننننص تدمننننيك  نننني ام المننننس ي امبياسيننننة  لننن  تدقننننص بشننننكة مبئشنننن  سا 
 .ةسالتكيسلسوي

منت اتيوية لم سائني المدتممنة منك ا منت مئ ام  ن  الي امة سمة  فمية استمنئي  دينة ا ستدكي يتئئا فف 
 تلسي  الميتوئم الويييو م  المس ييك ال ئيمييك.

 

 عربية التي تناولت موضوع سمسمة التوريدالدراسات ال
ي امنة  –ب يساك " وياسة التكم ة كأياو لتييية تكئلي  ممممة التس يي   1)(2006) رزق,  دراسة -1

 تلبيقية"

سالتن   م فمية وياسة التكم نة كنأياو لتييينة تكنئلي  مممنمة التس يني بدن في م فف  الي امة  لة
سكنفلم بيئينئم  ميئم ت صيمية   مية ت كس تكم ة الميتوئم الدئليةت ي بم ئبة  ئسيو بيئيئم تتضمك بيئ

س سضنندم الي امننة كينن  يمكننك  ك تمننئف   مت صننيمية تقيي يننة ت كننس تكم ننة الميتوننئم المتس نن   يتئوهننئ
وياسة التكم ة    تخ ين تكئلي  ممممة التس يني سنك ل ينص  سنياي تمنم الونياسة بئلصنس و التن  تخني  

سلبي نة سمساصن ئم  مقتص  وياسة التكم ة سمة ونسيو سمساصن ئم المينتات م بم ية  ك  ففا الغ ن
يمنننئ تمتننني لتشنننمة تكنننئلي  مممننن مسلننن ص سممنننتسر التقيينننة الممنننتخيمة مالمنننيخ م مة التس يننني المتس ننن  سا 

 س ي كئيم المي مة المص ية لمكئب م الكه بئئية كموئة لمي امة التلبيقية. الت ئمة م هئم

                                                 
(0)

المجلة ,ُح"دغدراسحذطثُق–"خداولالرك لحلردنُحذكالُفس س حالرىرَد,دحمىدػثداللراذإترارُمرزق

 .38-0صص(.2116خادؼحالمنصىرج,المد دالثالسىأ,)-ك ُحالردارجالمصرية للدراسات التجارية,
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 ة مك ميئ   التكئمة بيك  سضئف ممممة التس يي سف :س ي  يمم الي امة مومسس

 يدين التكئمة بيك  سضئف ممممة التس يي  لة تدميك  ياف ممممة التس يي. -أ
 مهسلة سم سة التس يي.لتكئمة يد   بشكة  يوئب  سمة  ك ا -ب
 ك المي مننننئم التنننن   ئمننننم بئتخننننئف  نننن ا ام امننننت مئ ية بيننننئًف سمننننة  يا و مممننننمة التس ينننني دققننننم  -ج

    سئئي اقمه  بئمضئ ة  لة تدمييئم    ال بدية. تدمييئم
ك  يا و مممننمة التس ينني ت نني سيصنن ًا ديسيننًئ  نن  ال  ئبننة سمننة التكننئلي  امومئليننة لمميننتا سبصنن ة   -د

 خئصة    الصيئسئم الت  تم ة الخئمئم يمبة كبي و مك تكئلي هئ م ة الصيئسئم التومي ية. 
 

منيخة  –يا و تكنئلي  مممنمة التس يني لنيس  القني ام التيئ منية ب يساك "   (1)(2006دراسة )كتمو,  -2
 مقت و"

سفلنم منك خن ة ي امنة  متخ نين تكنئلي  الميتونئم البدن     مكئك  لة في م فف  الي امة
ال   ئم بيك  سضئف م مة التس يي سا مت ئيو مك فف  ال   ئمم سكفلم تدييي اقممس  اقم نة  ن  

الكش  سك  فمية الت نئسك  يمنئ بنيك س ميهئ سفلم سمة ممتسر ممممة التس ييم  يئس التكئلي  سال  ئبة س
 سضننئف مممننمة التس ينني ستديينني  فميننة التكئمننة بننيك  مننمس  التكم ننة الممننتهي ة س مننمس  تدميننة م مننة 

 القيمة    تدميك  ياف ممممة التس يي.

يشننئف م مننة يننه تسونني  فميننة كبينن و لمامننة  سمننك اليتننئئا التنن  تسصننمم  ليهننئ فننف  الي   ت ننئسك سا 
خئصنننة  فا كنننئك المينننتا اليهنننئئ   مسفلنننم قفمينننة منننئ ي نننسي سمنننة كنننة  سضنننئف مممنننمة التس يننني مالتس يننني

سمك فف  ال سائي الت  ت سي سمة كة  سضئف ممممة التس يي فس خمنص مونئ م ويينيو  مسمكسيئته مدمية
المسص ستدقيص الدصة المس ية ممئ يمئف     الميل و سمة  ملخ ن التكئلي   س ال يئيو    التكئلي 

 الميشسيو ممئ يدين  لة ا ت ئت اق بئو قسضئف ممممة التس يي.

 سمك التسصيئم الت  خ وم بهئ فف  الي امة مئيم :

ك تدننيين  مننئلي  سسمننئئة  يننئس التكم ننة سالتق ينن  سيهننئ بديننن تصننبح  ك نن   ئسميننة  نن   ننة  
الي يقننة سننك التكم ننة  نن  الس ننم الميئمنن م تتوننئسز  بيئننة الميئ مننة الدئليننة تمننئف   نن  تننس ي  الم مسمننئم

بئلتكئمننننة بنننيك  مننننمس  التكم ننننة الممننننتهي ة    سالسمننننئئة التقميييننننةمبنننفلم القصننننس  الننننفن ي ا ننننص اقمنننئلي
 س ممس  تدمية م مة القيمة.

                                                 
رسدالة دكتدوراه غيدر   ,"ومنيخة مقتن   –دمك  ضساك كتمسم "  يا و تكنئلي  مممنمة التس يني لنيس  القني ام التيئ منية   1 

 . 2006وئم ة سيك شمسم   - كمية التوئ و, منشورة
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ب يننساك " ت  يننة يس   مننئلي  المدئمننبة اميا يننة  نن   يا و تكننئلي    1)(2006دراسددة ) الجندددي,  -3
 مي سمة مقت دة" –لتس يي ممممة ا

في م فف  الي امة  لة مدئسلة   مئف مي سمة ميا و تكئلي  ممممة التس يي ينت   يهنئ ا ستمنئي 
الم تسدننة  سمدئمننبة المننو م ملتكم ننة الممننتهي ةسفمننئ ا مسمننة  مننمسبيك مننك  مننئلي  المدئمننبة اميا يننة

 :المقت دة اقفيا  ال  سية اآلتيةبدين تدقص المي سمة 

يمنئ الت -أ أكيي سمة  ك و  ك تخ ين التكم ة سال  ئبة سميهئ   يمكك الي    ليه منك مي نس  ياخمن  سا 
 يو   ك يمتي ليشمة البيئة الخئ وية  كئ ة  سضئف ممممة التس يي 

خئصة الت  تشت م     يتئه ميتا  –الكش  سك  فمية الت ئسك  يمئ بيك  سضئف ممممة التس يي  -ب
  ة.ليس  وهسي خ ن التكم -سادي

 :ت  تسصمم  ليهئ فف  الي امة مئيأت سمك اليتئئا ال

مك اقفمية الت كيز سمة التي قئم الم مسمئتية بيك  سضئف ممممة التس يني سلنيس التني قئم المئيينة  -أ
  قل.

فينننئم دئونننة ممدنننة لت  ينننة يس  المدئمنننبة اميا ينننة س يساتهنننئ سمنننياخمهئ  ننن   يا و تكنننئلي  مممنننمة  -ب
 التس يي.

 اقياف . –الوسيو  –س ًا  مئميًئ    تلسي  مدييام    ية ا متم ا ية   التكم ة تم   الميئ مة ي -ج

 :الت  خ وم بهئ فف  الي امة مئ يأت سمك التسصيئم 

ال مننة سمننة  يشننئف م مننة تس ينني سمننة ممننتسر الصننيئسئم السلييننة ل مننت ئيو مننك فننف  التدئل ننئم  -أ
 نن  يسنن  القنني و التيئ مننية لمصننيئسئم  نن  سمميننئم خ ننن التكم ننة التنن   صننبدم سيصنن ًا  مئمننيًئ 

 السليية مقئبة الصيئسئم ال ئلمية.
ال مة سمة التدميك الممتم  قياف  سضنئف مممنمة التس يني سنك ل ينص مدئسلنة التلنسي  الممنتم   -ب

 قفيا  خ ن التكم ة س تدميك  بدية  سضئف ممممة التس يي.

                                                 
مي سمة مقت دة"  –" ت  ية يس   مئلي  المدئمبة اميا ية     يا و تكئلي  ممممة التس يي  ميهئة  دمي الويين  1 

 .47-11م      2006اميا يةم ال يي ال اب م    كئييمية المئيام لم مس   ,مجمة البحوث اادارية
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لمدئمنننبة اميا ينننة  ننن  تلبينننص منننيها ب ينننساك "  لنننئ  مقتننن و لنننيس  ا  1 (2010دراسدددة ) السددديد,  -4
 الت ئسك     يا و ممممة التس يي"

فنني م فننف  الي امننة  لننة ا تنن او  لننئ  لننيس  المدئمننبة اميا يننة  نن  تلبيننص مننيها الت ننئسك  نن  
 يا و مممننمة التس ينني يقننس  سمننة  مننئس تدقيننص النن بل بننيك كننة مننك  مننئلي  المدئمننبة اميا يننة  نن   يا و 

 سميها الت ئسك     يا و ممممة التس يي. ممسمئم المدئمبة اميا ية المتلس وسي   م  مممممة التس يي

 ك مننيها الت ننئسك  نن   يا و مممننمة التس ينني  نني  ئا التنن  تسصننمم  ليهننئ فننف  الي امننة:سمننك اليتننئ
يقس  سمة  مئس امتخيا  ي  ية القيسي     يا و القيسي الت   ي تدسة يسك تدقيص الت ئسك بيك  سضئف 

 س امتخيا  ميها تقيي  ا مت مئ   ن  ي امنة   ن  الن بل بنيك لن ص تقيني  ا منت مئ   ن   متس ييممممة ال
 يشلة ممممة التس يي سبيائة  سئيو تسزي  التكئلي  سالمكئم  سمة   ا  كة سديو ا تصئيية بئ شنت ام 

و اليقيينة لمممنمة  س امتخيا  ميها  يا و اليس   م   مبئي ام الت ئسك    اقيشلة ا مت مئ ية مك سيمه
التس ينني  نن  تس ينن  الم مسمننئم المتئدننة دننسة شنن سل النني   سالتدصننية المت مقننة بكننة مننك  س اص النني   

مت اتيوية  س ا مت اتيويئم الم مة الساو   تبئسهئ بهي  زينئيو س س اص القبن سالمخزسك    تدييي ا 
لتنئل  تدمنيك الت نئسك المنئل  بنيك  سضنئف سمك    التي قئم اليقيية لممممة التس يني سبئ مال بح التشغيم 
 ممممة التس يي.

 :الت  خ وم بهئ فف  الي امة مئيأت  سمك التسصيئم

تسويننننه ال كنننن  المدئمننننب  لمزينننني مننننك الي امننننئم ساقبدننننئن دننننسة  مننننئلي  اميا و خننننئ ه الدننننيسي  -أ
 التي يمية سيس فئ    تلبيص ميها الت ئسك     يا و ممممة التس يي.

ي منك الي امنئم ساقبدنئن لمتسصنة  لنة مينئفا ويينيو لمت نئسك  ن   يا و مممنمة ض س و  و اف مزي -ب
 التس يي.

 
 
 
 

                                                 
(0)

َحفٍذطثُقدنهحالرؼاوأفٍإدارجس س ح,"إطاردقررذلدورالمحاسثحاإلدارػمادسُد طةالسُد

الؼددالحادٌواألرتؼُن,تدادؼحاألزرر,,مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي",  الرىرَد

(2101,)360-418. 
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ب يساك "  يا و التكم ة البييية    سمميئم التبئية خن ة مممنمة التس يني  (1)(2010دراسة ) رزق,  -5
 م  ي امة تلبيقية" –

مننس ييك سال منن ف  نن  تهنني  فننف  الي امننة  لننة تيننئسة كي يننة سدننيسي ستس يننم مشننئ كة كننة مننك ال
فلم    ميئص س بيئيئم التكئلي   يمئ يت مص بئقيشلة المختم ة الت  يت  تي يففئ خ ة سممية التبئية م 

 كم ة البييية    سمميئم التبئية خ ة يس و ممممة التس يي.ت يا و ال

شننيلة  نن  يم بننسك  يسا ًا فئمننة سي مننس ييكسمننك اليتننئئا التنن  تسصننمم  ليهننئ فننف  الي امننة   ك ال
 يا و التكم ة البيييةم سيمكك  ك تيس  بيئيئم التكئلي  لير المس ي ال مة المشت م بشكة ساضح سمند   
 نن   يا و التكم نننة البييينننةم كمنننئ  ك المشننئ كة  ننن  بيئينننئم التكم نننة لنننير المننس ييك تدقنننص مينننئ   لكنننة منننك 

 المس ييك سال م ف سمة دي مساف.

البيييننة لننيس لهننئ مننئ يب  فننئم ك المننس ييك توننئ   يا و التكم ننة سكننفلم  ك الي نن و المننمبية لم يينني منن
 ك تلبيص التكم ة الممتهي ة يمكك  ك يكسك  ك   ص سبة.كمئ  

ب يساك " يمسفه مقت و لقيئس  ياف ممممة التس يي بئمتخيا  ي نئ   (2)(2011) أبو خشبة, دراسة  -6
 ي امة دئلة" –القيئس المتسازك لألياف 

 الي امة فس ا ت او  لئ  لقيئس  ياف ممممة التس يي. الهي  ال ئ  لهف 

 ساقفيا  ال  سية ف : 
ب نني  –تلبينص يمننسفه القينئس المتننسازك لنألياف سالننفن يشننمة سمنة مننتة  ب نئي فنن  الب ني المننئل   -أ

 ب ي الموتم  سالبيئة. –ب ي المس ييك –ب ي الت م  ساليمس –ب ي ال مميئم الياخمية –ال م ف 
المقننئييس فام اق نن ان المختم ننة لقيننئس  ياف مممننمة التس ينني  نن   لننئ   تيميننة مومسسننة مننك -ب

 سادي.
 تقيي   ياف ممممة التس يي مك خ ة مقئييس سممية فام لبي ة مئلية س ي  مئلية. -ج

ك تلبينص  لنئ  ال منة يتس ن   مئمنًئ سمنة لت  تسصنمم  ليهنئ فنف  الي امنة فن   سمك اليتئئا ا
 متضميًئ ض س و صيئ ة  مئلة س دية ساضدة لمش كة . سوسي  مم ة التخليل ا مت اتيو  

                                                 
ي امة  م  –مدمسي سبي ال تئو  ب افي   زصم "  يا و التكم ة البييية    سمميئم التبئية خ ة ممممة التس يي    1 

 .92-1 م 2010وئم ة الميصس وم   -م  كمية التوئ و المجمة المصرية لمدراسات التجاريةتلبيقية"م  
 –مدمي مدمسي  بس خشبةم " يمسفه مقت و لقيئس  ياف ممممة التس يي بئمتخيا  ي ئ  القيئس المتسازك لألياف   2 

  .2011وئم ة اممكيي يةم   -كمية التوئ و  , رسالة دكتوراه غير منشورة ي امة دئلة"م 
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منيي  سلكنة س ك تلبيص  لئ  ال مة يتس   سمة التدييي الساضنح لممنملئم سالممنئسليئم لكنة 
سممننئييو مننك اميا و ال ميننئ  ئً س ك تلبيننص  لننئ  ال مننة المقتن و يتلمنن  يسمنن  لنئت  يا ن ياخننة الميشننأوم

التخلنيل ا منت اتيو  سكنفلم ل ممينئم ال  ئبنة سمنة  يشنلة  سفلم قيهئ ت ي المد م اقمنئس ل ممينئم
 ممممة التس يي.

  سمك التسصيئم الت  خ وم بهئ فف  الي امة ف :

ضننن س و بينننئف ست  ينننة سنننيو  قئ نننئم ت ننني ضننن س ية لتلبينننص ستبيننن  املنننئ  المقتننن و لقينننئس  ياف  -أ
س فن  فنف  ال قئ نئم  م يةممممة التس يي بئمتخيا  ي ئ  القينئس المتنسازك لنألياف  ن  البيئنة المصن

 ف   قئ ة التخليل ا مت اتيو  .

ض س و تبي  ست  ية ي ئ   يا و الوسيو الكمية لتمهية ستشوي  تلبيص يمسفه القينئس المتنسازك  -ب
  .لقيئس  ياف ممممة التس يي

ض س و  يشئف ست  ية  ي مة م مسمئم متخصصة     يا و م مسمئم ممممة التس يي بئلش كئم  -ج
 المص ية.

 

ب يننساك "  لننئ  مقتنن و  مننتخيا  الهييمننة ال كمننية لمممننمة اممننياي  (1)(2011دراسددة ) حسددن,  -7
 ا لكت سيية كأدي  مئلي  المدئمبة اميا ية الديي ة"

 :في م فف  الي امة  لة مئ يأت 

امتخيا   لئ   مم   قممس  الهييمة ال كمنية لمممنمة اممنيايام ا لكت سيينة بهني  السصنسة  -أ
 وية سكي ية تلبيص ففا املئ . لة ميه

مننت اتيوية دتننة تتننساف  منن   نن   مننئلي  المدئمننبة اميا يننة ا  تديينني وساينن  التلننس  الملمسبننة -ب
 مت اتيو  لمميشأو.م التخليل ا متلمبئ

 :  تسصمم  ليهئ فف  الي امة مئ يأت سمك اليتئئا الت

قمنئلي  الممنتخيمة  ن  ك منك ا ك كً  مك ممممة امميايام سالهييمنة ال كمنية  منمسبئك دنيي ئ -أ
 مت اتيوية الديي ة.اميا و ا 

                                                 
مدمي سبي ال دمك سمة دمك م "  لئ  مقت و  متخيا  الهييمة ال كمية لممممة اممياي ا لكت سيية كأدي   1 

وئم ة  يئو  -م كمية التوئ و امممئسيمية  رسالة دكتوراه غير منشورة مئلي  المدئمبة اميا ية الديي ة"م  
  .2011المسيسم  
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الهييمة ال كمية لمممة امميايام   ت تب   ئية    دي فاتهئ سلكيهئ سمنيمة لتلنسي  المدئمنبة  -ب
مية بئلغة ل يي مك اقل ا  الت  تتأ   بهفا التلسي  منساف كئينم  ل ا نًئ اميا ية ست تب  فام  ف

 خئ وية  س  ل ا ًئ ياخمية. 

لت  تد   سمنة يتنئئا دي اقمئلي  الديي ة المقت دة اهييمة ال كمية لممممة امميايام  تم ة ال -ج
و يك سمة الميشأة بهي  تد يز القئئمو    اقوة القصي  ساليتئئا    اقوة اللسياقياف لمميشأ

سبننيك اقفننيا  اممننت اتيوية  نن  اقوننة   نن  اقوننة القصنني  سمننة تدقيننص التننسازك بننيك اقفننيا 
 اللسية.

مت اتيوية لمتكم ة ليس  الميزو التيئ منية ب يساك "اميا و ا   1  2201, آخرون دراسة ) الجبري و -8
 ي امة تلبيقية"  –خ ة ممممة التس يي 

منت اتيوية لمتكم نة منك م مسمنئم ا منت ئيو ممنئ تنس    اميا و ا  مدئسلة  لةفي م فف  الي امة 
تمكك مك الت    سمة     خ ن التكم ة سكنفلم اختينئ  المنس ييك بمنئ ينيس  المينزو التيئ منية خن ة 

 ممممة التس يي.

ك خنن ة مننئ تننس    وننياسة ستسصننمم فننف  الي امننة  لننة  يننه يمكننك تخ ننين تكننئلي  الميتوننئم منن
مت اتيوية لمتكم نة منك م مسمنئم تمنئسي سمنة الم ئضنمة بنيك المنس ييكم ر  يسام اميا و ا ديكءالتكم ة 

 سبيائة المكسيئمم سسمميئم التصيي .

منننت اتيوية لمتكم نننة تمنننئسي سمنننة يسننن  المينننزو التيئ منننية خننن ة كمنننئ تسصنننمم  لنننة  ك اميا و ا 
 ممممة التس يي.

مئ مننة مممنننمة التزسينني سيس فننئ  نن  الميننزو التيئ منننية ب يننساك " م (2)( 2013دراسددة )الحددواجرة,  -9
 ستدميك  ياف اقسمئة    ش كئم البئلسك الوئفز    اق يك"

                                                 
ي امة  –"اميا و اممت اتيوية لمتكم ة ليس  الميزو التيئ مية خ ة ممممة التس يي م  خ سكوب ن س ال  دمي  1 

تلبيقية", المجمة المصرية لمدراسات التجارية م كمية التوئ و - وئم ة الميصس ومالمد د36,الؼدد3,)2102(,
.673-645صص  

(2)
ي سيس فئ    الميزو التيئ مية ستدميك  ياف اقسمئة    ش كئم البئلسك "ممئ مة ممممة التزسيكئمة مدمي الدساو وم 

م     2013 م 4 م ال يي  9المومي الوئم ة اق يييةم,المجمة األردنية في إدارة األعمال,الوئفز    اق يك"
768- 801. 
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فنني م فننف  الي امننة  لننة الت نن   سمننة   نن  ممئ مننئم مممننمة التس ينني   شنن اكة المننزسي ا مننت اتيويةم 
لمينننزو التيئ منننية سس  نننئم ال مننن فم سممنننتسر تشنننئ م الم مسمنننئم سممنننتسن ونننسيو الم مسمنننئم   ننن  ا

 ستدميك  ياف اقسمئة    ش كئم البئلسك الوئفز    اق يك.
منك  فن  اليتنئئا التنن  تسصنمم  ليهنئ فنف  الي امننةم سونسيو تنأ ي  لممئ منئم مممننمة التزسيني  ن  الميننزو 
التيئ مننية  نن  شنن كئم البننئلسك الوننئفزو اق يييننة. سوننسيو تننأ ي  لممئ مننئم مممننمة التزسينني  نن   ياف 

بضن س و ت زينز ال   نئم من   س سصنم فنف  الي امنة.  ن  شن كئم البنئلسك الونئفزو اق ييينة اقسمئة
يونننئي لننن ص  زينننئيوالمنننس ييك منننك خننن ة  شننن اكه   ننن  الخلنننل ا منننت اتيوية س  الم مسمنننئم المتبئيلنننةم سا 

 ويييو    ت زيز ممئ مئم ممممة التس يي مك  وة تدقيص ميزو تيئ مية س ياف  سمة    اقسمئة.
ب يننساك "   نن  تكئمننة مممننمة التس ينني مننك خنن ة امننتوئبة مممننمة  (1)(2014راسددة )الشددعار, د -10

 التس يي    اقياف التشغيم     الش كئم الصيئسية اق ييية كبي و سمتسملة الدو  : ي امة مييايية"
 فنني م فننف  الي امننة  لننة الت نن   سمننة   نن  تكئمننة مممننمة التس ينني  نن  اقياف التشننغيم   نن  الشنن كئم

 الصيئسية اق ييية كبي و سمتسملة الدو .
تسصننننمم فننننف  الي امننننة  لننننة  ك تكئمننننة مممننننمة التس ينننني   التكئمننننة ا مننننت اتيو م التكئمننننة الننننياخم م 
سالتكئمنة الخننئ و  م لننه   ن   نن  اقياف التشننغيم  سامنتوئبة مممننمة التس يننيم كمنئ  شننئ و يتننئئا الي امننة 

 قياف التشغم .امتوئبة ممممة التس يي تد      ا  ك لة 
س سصم فف  الي امة بئل مة سمة     ممتسر ال قة سالصيص سا لتزا  سا فتمئ  بمصنمدة كنة لن   
منك  لنن ا  مممنمة التس ينني لمد نئ  سمننة ممننتسن ويني مننك التكئمنة الخننئ و  لمممنمة التس ينني. سال مننة 

  سمنة المنسص منك سقن تغين ام يمكنك  ك تلن   لألمنساصسمة تدميك ممتسن امنتوئبة مممنمة التس يني 
 خ ة  سئيو فيكمة الش كة ستبميل  و افام ال مة.

 الدراسات األجنبية التي تناولت سمسمة التوريد 
Kajuter.p & Kulmala, H, 2005 ))دراسة  -1

(2)
تؼنىاأ

"open Book Accounting in Networks Potential Achievement and Reasons 

for Failures" 

                                                 
(0)

 يي    اقياف التشغيم     الش كئم "     تكئمة ممممة التس يي مك خ ة امتوئبة ممممة التس اسحقدحمىدالشؼار,
الوئم ة اق يييةم,المجمة األردنية في إدارة األعمال,الصيئسية اق ييية كبي و سمتسملة الدو  : ي امة مييايية"

 .509 -488م     2014 م 3 م ال يي  10المومي 

(2)
  Kajuter. P & Kulmala, H, " open Book Accounting in Networks Potential 

Achievement and Reasons for Failures" , Management Accounting Research, Vol 16 

No 2, (2005),  pp 179- 204 
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لنننة البدنننن  ننن   منننبئ  اليونننئو سال شنننة  ننن  تلبينننص مدئمنننبة المنننو م فننني م فنننف  الي امنننة  
 س مبئ  ال شة ف : مالم تسدة

 خب و المس ييك ليمم كئ ية لتدييي  سائي التلبيص. -أ
 ي تقي المس يسك بأك الم مسمئم المدئمبية يو  ا دت ئ  بهئ سسي  يش فئ. -ب
 . سضئف ممممة التس يي   يمتلي سك تقيي  م مسمئم تكئلي  ي يقة -ج
 المس يسك يخشسك امتغ ة الكش  سك فيكة تكئلي ه  لغي  الغ ن الم اي. -د
 سي  مسا قة  سضئف ممممة التس يي سمة تلبيص مدئمبة المو م الم تسدة. -ه
تديينني ال سامننة التنن  تدكنن  تلبيننص مدئمننبة المننو م الم تسدننة  نن  الي امننة  لننة  ستسصننمم فننف  -و

 سف : مممممة التس يي
 ئ وية   الميئ مة م الدئلة ا  تصئيية ..... سسامة تت مص بئلبيئة الخ -أ
 سسامة تت مص بممممة التس يي  يست التس ييم يست الميتا.............  -ب
سسامنننة ياخمينننة تت منننص بكنننة سضنننس منننك  سضنننئف مممنننمة التس يننني   دوننن  الشننن كةم ي ننن  مدئمنننبة  -ج

 التكئلي ........... 
 
(Feng and Chi,2008) ةدراس -2

(1)
تؼنىاأ

"Key Factors Used by Manufacturers to Analyses Supply Chain 

Operational Models : An Empirical Study among Notebook Computer 

Firms"                    

وهننزو الكمبيننست  سالتنن  التئيساييننة الخئصننة بصننيئسة   الميشننلمفنني م فننف  الي امننة  لننة ي امننة 
 تهئ سمنننة النننتدك   ننن  التكنننئلي  بمنننب  منننئ تتبينننئ  منننك  منننئلي  منننك الونننسيو سال ئسمينننة س ننني تتمينننز بكنننة  

 مسميئمئم تمكيهئ مك تدميك سمميئتهئ اميتئوينة ستييينة تكنئلي  الشن اف سالتصنيي  سالتومين  سالتمنسيص
  ب نة س ي  ئ  البئد نئك بتدييني  م ئلميةالكمبيست  الصيئسة  ة م   كب  ميشلمممئ و مهئ مدفمة لمت ئم
سفنف  ال يئصن   مال ئلمينة ئف س  ئم لسيمة اقوة من  الميشنلممك بي الميشلم سيئص   مئمية تمكك

  :ف 

 الم سية . –الوسيو -التكم ة –ستتم ة     الس م م فيا  ممممة التس يي -أ

 –اليقننة –التكيسلسويننئ –المخننزسك –التصننيي  –الشنن افستتم ننة  نن    م ئسميننة  يا و مممننمة التس ينني -ب
 الخيمة .

                                                 
(0)

 Feng, C. M. and Chi, " Key Factors Used by Manufacturers to Analyses Supply Chain 

Operational Models : An Empirical Study among Notebook Computer Firms", 

international Journal of Management, ( 2008). vol, 25, No 4, pp 740- 755 
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  سو المسص . – قئ ة المي مة –ستتم ة     تكئمة المس ي مةدئل ئم اممت اتيويالت -ج
 –ال نن   –لئ نئم النيس   – نسو ال مئلنة  -ستتم نة  ن   الميئمنئم مالتمنهي م ال زمنة لإلمنياي -د

 .لم  المسص  –اليس  المئل  
 

)Tadeusz, 2009)دراسة -3
(1)

""Coordinated Supply chainتؼنىاأ 

س ي  شنئ م  م   يا و التكئلي  البييية مك خ ة ممممة التس ييفي م فف  الي امة  لة البدن  
ممممة التس يي تم  ب يي مك الم ادة تبي  بئلصيئت/ المنس ييك لميتونئم  س خئمنئم  س مكسينئم   ك لة 

ستتم نة  ماليهئئ  سميهئمدييو  س ميتوئم تئمة يت  تومي هئ س قًئ لمتلمبئم ال م ف دين يتسلي اللم  
 ينة التيمننيص بنيك تصنيي  ستومينن  ستس يني فنف  الميتونئم منن  تخ نين التكم نة امومئليننة المشنكمة  ن  كي

 لة  يية دي ممكك لير  سضئف الممممة مك خ ة تدييي الوياسة الزميية  لمشدك ساميتئه سالمخزسك
 المتكئممة ل مميئم التبئية.

وننياسة الزمييننة ستسصننمم فننف  الي امننة  لننة  يننه يمكننك تدقيننص فلننم سننك ل يننص التيمننيص بننيك ال
 المتكئممة لتس يي المساي سالميتوئم مك خ ة ممممة التس يي.

 

 )(Gleen, et al, 2009دراسة -4
(2)

تؼنىاأ

" The Moderating role of barriers on the relationship between drivers to 

supply chain integration and firm performance" 

بنننئ  منننئ  فا كننئك السمنننلئف يننند  سك سمنننة م س نننئم تكئمنننة مممنننمة فنني م فنننف  الي امنننة  لنننة اخت
التس يي مك سيمهم دين  ك تقييئم  يا و ممممة التس يي تتلم  التكئمة الشئمة بيك الش كئف  ن  ومين  

سفلنم  ن  ومين  المونئ م ال يينة متضنمية المصنئي  س التصنيي  سالتسزين  م     يهنئ  مسمميئم الممممة
   سفلننم لتدقيننص ممننتسيئم سئليننة مننك التكئمننة ياخننة مممننمة التس ينني م س نني تنن  لنن  تدنن  بئ فتمننئ  الكننئ

 و اف ب ن المقئب م الشخصية م  ميي ن ممممة التس يي كمئ ت  تصمي  امتبئيه لومن  سيينة البدنن 
   سضس    م هي  يا و التس يي سمومس مدت     يا و ممممة التس يي.581الت  تتكسك مك  

                                                 
(0)  Tadeusz, Sawik, " Coordinated Supply Chain",  International Journal of 

Production Economics,( 2009). Vol 120, Iss 2, pp437-451. 


(2)

 Glenn Richey, r et al, " The Moderating role of barriers on the relationship between 

drivers to   supply chain integration and firm performance",  International Journal of 

physical Distribution & logistics Management, (2009), Vol. 39, No10, pp826- 840. 
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التنن  لننييهئ ال  بننة  نن  التدمننيك سال مننة  نن  بيئننة تيئ مننية  ك الميشننأوستسصننمم الي امننة  لننة  
ديننن  يهننئ تبننفة المزينني مننك الوهنني لمتغمنن  سمننة تمننم ال سائننص  لننأليافمصنن بة تدقننص ممننتسيئم سئليننة 

 سكفلم تلسي    ئلية ممممة التس يي. 
 

Abdel Mageed,2009)(دراسح-5
(0)

تؼنىاأ

" Enhancing Supply Chain performance with Environmental Management 

Accounting: An Empirical Study"                      

فنني م فننف  الي امننة  لننة اكتشننئ  ال   ننة بننيك مممننمة التس ينني سالقضننئيئ البيئيننة س دنن   يمننئه 
 لشننئممةفونًئ م هننئ  ال   نئم اس نني امنتخي  البئدننن يمس  يئيننة  ن   يا و ال مميننئم التوئ ينةمالمدئمنبة الب

مننننساف لنننيس  القنننن ا  الننننياخم  سالخننننئ و   ة سالبيئينننئم  ينننن  المئليننننة سمنننة دنننني  بئمنننتخيا  البيئيننننئم المئلينننن
 لمممتخي  ليس  سممية اتخئف الق ا .

 سففا اليمسفه يبيك ال   ة بيك المدئمبة اميا ية البيئية سسمميئم ممممة التس يي. 

 ننن   اً وييننني ئً خيمم الشننن كة ي ئمننندينننن امنننت CANس ننني تننن  تلبينننص فنننفا اليمنننسفه سمنننة شننن كة 
التصيي  يتا سينه تخ نين اآل نئ  البيئينة المت تبنة سمنة الي نئ  القنيي  سكنفلم تخ نين امنته م المنساي 

 الخئ   ستغيي  ستدميك  ياف ممممة التس يي.
 
(Cullen, 2009 )دراسة -6

(2)
Supply Chain Management Accounting""تؼنىاأ

  مننة التس يننيم س نني فكنن   ك الميشننلمالمدئمننبة اميا يننة  نن   يا و م تيئسلننم فننف  الي امننة يس 
ك مننة التس ينني الخئصننة بهننئ لننفلم يونن   تتيننئ س منن  ب ضننهئ الننب ن سمننة  مننئس المزايننئ اليمننبية لم 

 تننيس  المدئمننبة اميا يننة فننفا السا نن  ستقنني  الم مسمننئم الم يننيو بننيً  مننك تقننيي  الم مسمننئم التقميييننة سننك
المدئمننبة اميا يننة يسنن  ستيميننة م مننة التس ينني لتدقيننص الميننزو  ةيميننةم س يننه يتسونن  سمنناقسضننئت التي 

 التيئ ميةم سيو   ك يت  تلسي  المدئمبة اميا ية الت  تمهة امتيامتهئ سمة المير اللسية.

 

                                                 
(0)

  Kamilia Hadad Abdel Mageed, " Enhancing Supply Chain performance with                    

Environmental Management Accounting: An Empirical Study", Master Degree, Cairo 

University, ( 2009). 


(2)

 Cullen, John, " Supply Chain Management Accounting",  Society of Management 

Accounting Canada (CMA) www.accesscopyright.ca,( 2009). 

http://www.accesscopyright.ca/
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 فمينة  يا و م مننة  -1:  اميا يننة لم منة التس ينني  يمنئ يننأت منبة  فمينة تننيسي  المدئ ستكمنك
 التقييئم اقمئمية الت  يمكك امتخيامهئ    ممئ مة  -2لمميشلم     ة الميئ مة الشيييو. التس يي 

قك ال   نئم بنيك الميشنلم تختمن  بمنب  اخنت   م ادنة اليضنا  ن  ال   نئم  م يا و ممممة التس يني
 و م منة س ك المدئمبة اميا ية يمكك  ك تضي   يمنة  لنة  يا ممت اتيويةم سكفلم الخيئ ام ا همئبيي

 التس يي.
 

دراسة -7
(1)

( Abdullah, 2011) تؼنىاأ

"Evaluating The Supply Chain Management System of Palestinian 

Companies"                                                    

لبيننص ك يكننسك  ئبننة لمتال ممننلييية يمكننك   الي امننة  لننة سضنن   لننئ  سننئ  لمميشننلمتهنني  فننف  
 سفلننم منننك  ونننة خمننص تينننئ    يمننئ بنننيك المينننزو م نن   لنننئ  البيئننة البد ينننة سال ننن س  الخئصننة ل ممنننليك

 لتبييهئ. ة م مة التس يي الت  تم ة الميشأومت اتيويسا التيئ مية الت  تتمت  بهئ الميشأو

 مك الض      المساضي  ك فيئم ممتسر سئة  ا الت  تسصمم  ليهئ فف  الي امة  سمك اليتئئ
يا و م م ماق ب ة اقمئمية الت  شكمم مدئس  الي امة ال ئيمية ة التس يي س   فنئ سمنة سف : م هس  سا 

ال   نئم من   –ال   ئم من  المنس ييك  -الميزو التيئ مية سامت اتيويئم ممممة التس يي  -يوئو الميشأو
 ال م ف.

دينن  ينه يمنئسي  مممنمة التس ينيس ي  سصم فف  الي امة بتلبيص املئ  ال ئ  المقتن و ميا و م
سمننة  هنن  سسصنن  س يننئس ستقينني  يشننئلئم مممننمة التس ينني سيمننئف   نن  تننس ي  بيئننة ي ئميننة لمتأمننيس 

 لمش سسئم ويييو ستدميك ستلسي  المشئ ي  القئئمة.

 

 

 
                                                 

(0)
 Ahmed Bassam Abdullah, "Evaluating The Supply Chain Management System of 

Palestinian Companies Master Degree  , Al- Najah National University, Nablus, 

Palestine, ( 2011).                                
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 ب يساك (1) (Varoutsa & Scapens, 2015)دراسة  -8

“The governance of inter-organisational relationships during different 

supplychain maturity phases” 

ٌدفج ٌذي الدراست إلى اسخكشاف  َحىفيذ إدارة سلسلت الخُريد, ألن مفٍُم إدارة 

سلسلت الخُريد يخجً وحُ الىضج , حيث أن مُضُع إدارة سالسل الخُريد َإدارة 

الكبيز  في السىُاث  األكاديمي  االررمامعلى  دظُدالعالقاث بيه أعضاء السلسلت قد 

 األخيزة.

 االجتماعية السياقات أهمية هذه الدراسة هي, إليها توصلت التي ومن النتائج

 المنشآت. بين فيما عموما   تجاهلها يتم التي التوريد في سلسلة للعالقات والمإسسية

 وصفية الدراسات التي تناولت إدارة سلسلة التوريد هي بؤن انتقادات وكذلك هناك  

 النظرية. إلى وتفتقر مفرط كلبش

الحزم والمرونة في إدارة سلسلة  بين التوازن لتحقيق الحوكمة آليات تطبيق وأنه يمكن

 خالل من للتحرك الالزمة الهياكل وتحديد الهيكلة إعادة عملية طريق التوريد عن

  التوريد. نضج سلسلة إلى أدت التي العملية من المختلفة المراحل

إعادة  لعملية أفضل فهم على المديرين هذه الدراسة تساعد توصلت إليها تيال النتائج وأن

 هيكلةةة إعةةادة أن الهياكةةل. مةةن األدنةةى الحةةد إطةةار علةةى باالعتمةةاد التوريةةد هيكلةةة سلسةةلة

 هيكلةةة إعةةادة يرغبةةون فةةي المةةدراا ارخةةرين التةةي  علةةى انعكاسةةات لهةةا التوريةةد سلسةةلة

 .بهم الخاصة التوريد سالسل

 بموضوع الدراسةأخرى لها عالقة دراسات 
ي نن ن البئدننن ب ننن الي امننئم التنن  تيئسلننم مسضننسسئم م ننة التكم ننة الممننتهي ة سالتكم ننة 
البييينننة سمدئمنننبة المنننو م الم تسدنننةم سفلنننم ل   تهنننئ بنننب ن متغيننن ام الي امنننةم دينننن  ك التكم نننة 

ينننني ستبننننئية الممننننتهي ة تم ننننة  دنننني المتغينننن ام الممننننتقمةم سكننننفلم الت ننننئسك بننننيك  سضننننئف مممننننمة التس  
الم مسمنننننئم المئلينننننة س يننننن  المئلينننننة متغيننننن  ممنننننتقةم سمدئمنننننبة المنننننو م الم تسدنننننة تتينننننئسة تبنننننئية 
الم مسمنننئم المئلينننة بنننيك  سضنننئف مممنننمة التس يننني. لنننفلم   ر البئدنننن  ينننه منننك الميئمننن  فكننن  ب نننن 

 الي امئم الت  تيئسلم فف  المسضسسئم.
                                                 

(1)
Evangelia Varoutsa, Robert. W. Scapens, “The governance of inter-organisational 

relationships during different supplychain maturity phases” Industrial Marketing 

Management, (2015), pp 1-15. 
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م سم س نئم تلبينص منيخة التكم نة الممننتهي ة ب ينساك  " متلمبنئ  1  2008دراسدة ) المطارندة,  -1
    الش كئم الصيئسية الممئفمة ال ئمة اق ييية  ي امة مييايية 

فنني م فننف  الي امننة  لننة الت نن   سمننة موننئ م امننتخيا  التكم ننة الممننتهي ة  نن  الميشننلم الصننيئسية 
الم س ننئم التنن   مكننفلس   يئصنن  ال زمننة لتلبيننص فننفا المننيخةماق يييننة سالت نن   سمننة مننير تننسا   ال

س نننني  ننننئ  البئدننننن مننننك خنننن ة الوئينننن  الي نننن ن بننننئلت     لننننة م هننننس  التكم ننننة  تدننننسة يسك تلبيقننننهم
الممتهي ة س فيا  التكم ة الممتهي ة سخصئئصهئ  ضً  سك  لية تلبيص ففا الميخة سل ائص تقيي  

مننئفمة ال ئمننة ميشننأو مننك الميشننلم الصننيئسية الم 31. س نني كئيننم سييننة الي امننة التكم ننة الممننتهي ة
 ا  ييية الت  لهئ افتمئ  سم   ة بهفا الميخة.

تقننس  بتلبيننص فننفا   يييننة  الي امننة  لننة سننيو يتننئئا مننك  فمهننئ:  ك الشنن كئم الصننيئسية اق ستسصننمم
 ييينة    الميشلم الصنيئسية اق سيتسا   سيي مك ال يئص  ال زمة لتلبيص ففا الميخة    مالميخة

 س ئم الت  تدسة يسك تلبيص ففا الميخة.ك فيئم سييًا مك الم  
ي سمزايننئ س فميننة فننفا المننيخة سائنن بسسيننة الميشننلم الصننيئسية اق يييننة سصننم الي امننة بضنن س و تس نني  
 سك سقي الييسام    ففا الموئة.  ض ً 

 

ب يننساك "  فميننة امننتخيا  مننيها التكم ننة الممننتهي ة  نن    2 (2011دراسددة ) أبددو عددواد و مطددر,  -2
 فو تم ي  الخيمئم المص  ية" تدميك ك ئ

في م فف  الي امة  لة امتكشئ  مئ  فا كئيم  يا ام البيسم التوئ ية اق ييية تي م المزاينئ المت تبنة 
كئينم تتنس   لنييهئ القيئسنة  سمة تبي  ميها التكم ة الممتهي ة    تم ي  خيمئتهئ المص  ية سمنئ  فا

 ميها.مكئيئم سالش سل ال زمة لتلبيص ففا الم  ام
سلتدقيص في  البدن  و ر البئد ئك ي امة مييايية سمة سيينة منك المنس  يك ممنك فن  سمنة س  نة 
بمسضست تم ي  الخيمئم المص  ية  ن  البينسم التوئ ينة اق ييينة ال شن و المي ونة  ن  يشن و بس صنة 

 سمئك لألس اص المئلية سيي البيف بتي يف الي امة.
م البيننسم التوئ يننة اق يييننة سمننة م   ننة بئلمزايننئ المتدققننة مننك يا اك م  نن   ستسصننمم الي امننة  لننة  

 يهننئ مقتي ننة بشننكة سننئ  سكننفلم  تهي ة  نن  تمنن ي  الخننيمئم المصنن  يةمامننتخيا  مننيها التكم ننة الممنن

                                                 
ئسية الممئفمة تلمبئم سم س ئم تلبيص ميخة التكم ة الممتهي ة    الش كئم الصيميةم " مئك   و الملئ    1 

 م ال يي ال ئي م24م المومي مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية ي امة مييايية م  ال ئمة ا  ييية"
 .305-277م      2008   
م ة الممتهي ة    تدميك ك ئفو تم ي  الخيمئم  فمية امتخيا  ميها التكمدمي   بس سساي س مدمي مل م "  2 

 .432-412م      2011 م  3 م ال يي   7المومي    المجمة االردنية في إدارة االعمال,المص  ية"م 
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مننك المننيها التقميننين  نن  تمنن ي  فميننة امننتخيا  فننفا المننيها  نن  التمنن ي م سفلننم قيننه  ك نن  سيالننة بأ
سننة مننك الم س ننئم  فمهننئ: سنني  امننت م م  مهننئ لمشنن سل ساقيسام خننيمئتهئ المصنن  ية بمننب  مومس 

ال زمننة لتلبينننص مننيها التكم نننة الممننتهي ة كننني   التكننئلي  المبيينننة سمننة اقيشنننلةم س مننئلي  فييمنننة 
 القيمة ستدمية  بدية ال مية.

 

منننيخة متكئمنننة ميا و التكننئلي   ننن   نننة الميئ منننة  ننن  ب ينننساك "  1 (2010دراسدددة ) العفيدددري,  -3
 لش كئم الصيئسية"ا

مننت اتيوية  نن   ننة الميئ مننة مننيخة متكئمننة ميا و التكننئلي  ا  فنني م فننف  الي امننة  لننة تقننيي 
 لتيسي  القي و التيئ مية لمش كئم الصيئسية   ميميًئ سيسليًئ.

 :  تسصمم  ليهئ فف  الي امة مئ يأت سمك  ف  اليتئئا الت

ئ التيئ منننية  ننن  الشننن كئم الصنننيئسية  ننن   نننة  ك الونننسيو   نننسر ال سامنننة الهئمنننة لتدقينننص المزايننن -أ
 امت اتيويئم الميئ مة الت  ت تمي سمة ممممة القيمة الت  تدققهئ لم م ف.

    مكك لمميخة المتكئمة الومن  بنيك  يسام  يا و التكنئلي  مم منة بئميتنئه ال نس ن سالمن ك لتدقينص  -ب
ئئني منك خن ة تكئمنة التكم نة وسيو سئلية سالبدن سك الزبنسك سضنمئك تخ نين التكنئلي  ستدقينص س

 .المدومة سال ئئي المدئمب 

 ضنننئ ة  لنننة تكئمنننة التكنننئلي  الممنننتهي ة ستكنننئلي  اقيشنننلة لتخلنننيل ستصنننمي  الميتونننئم ستدمينننة 
اقيشلة لضمئك  سنئيو فييمنة القيمنة ستلنسي  التكنئلي  ستدميمهنئ ستقييمهنئ سمقئ يتهنئ من  الميئ منيك 

منت اتيويت   يا و التكم نة سالتمينز التن  اف المقنئ ك لمسصنسة  لنة اازك ساقي    ة بلئ نة اقياف المتنس 
 تديي ممممة  يمة الميتوئم الت  ي ضة سيهئ ال مية سالبدن سيه ممتقبً .

 :الت  خ وم بهئ فف  الي امة مئ يأت سمك التسصيئم 

                                                 
بحث مقددم لمنددوة ميخة متكئمة ميا و التكئلي      ة الميئ مة    الش كئم الصيئسية"م  داي  دمي ال  ي نم "  1 

: مهيننة المدئمننبة  نن  المممكننة  تحددت شددعار تطددوير المحاسددبة فددي المممكددة العربيددة السددعوديةالثانيددة عشددر لسددبل 
 –  كمينننة  يا و امسمنننئة 2010/منننئيس 19-18ال  بينننة المننن سيية ستدنننييئم القننن ك الدنننئين سال شننن يك  ننن  ال تننن و منننك 

 .25-1     وئم ة الممم م سي.
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   ننة سمننة الشنن كئم الصننيئسية الت كيننز سمننة وننسيو اقياف لضننمئك الميننزو التيئ مننية لمشنن كة  نن - 
 امت اتيويئم الميئ مة مك خ ة ممممة القيمة الت  تدققهئ لم مية.

سمننة الشنن كئم الصننيئسية تدننيين التكئمننة بننيك  يسام  يا و التكننئلي  لتننس ي  متلمبننئم اميتننئه - 
ستخليل ستصمي  الميتوئم ستخ ين التكئلي  ستقيي  الميتونئم سمقئ يتهنئ بئلميئ منيك لمسصنسة 

  ة سالتميز الت  تديي ممممة  يمة ال مية. لة  مت اتيويت  التكم

 ب يساك  1 (AX et al, 2008 ) دراسة -4
"The Impact competition and uncertainty on the adoption of target costing" 

مننير تلبيننص مننيخة التكم ننة الممننتهي ة  نن  السا نن  ال ممنن   فنني م فننف  الي امننة  لننة البدننن  نن 
الممننتهي ة بشننكة لنن ين منن   ننسو  س شننيو الميئ مننة س نن س  سنني  التأكنني  سمننير ا تبننئل مننيخة التكم ننة
 المديلة بئلبيئة الخئ وية.

س ي تسصمم فف  الي امة  لة  ك شيو الميئ مة تد   سمة تلبيص ميخة التكم ة الممتهي ة م  
ئ مة س ي ت   بسة ال  ن اقسة سالفن يتضمك بأك شيو المي كي    فف  ال   ةمتأ ي    س  سي  التأ
دينننن  : منننئ ال ننن ن ال نننئي   قننني تننن    ضنننه مننن   تبنننئت منننيخة التكم نننة الممنننتهي ةمتننن تبل بشنننكة لننن ين 

 سضدم اليتئئا  ك ال   ة ل يية بنيك  تبنئت منيخة التكم نة الممنتهي ة س ن س  سني  التأكني المديلنة 
  سمنة تلبينص بئلبيئة الخئ وية. س ي ت   بسة ال  ن ال ئلن سالفن يني س تنأ ي  الميئ منة  بشنكة مبئشن

س ميشنل يتم نة  ن   ن س  سني  التكم ة الممتهي ة ستأ ي   ي  مبئش  مك خ ة سونسي متغين  مد نز  
ك التكم ننة الممننتهي ة تمننتخي   نن  تلننسي  الميتوننئم الوييننيو ديننن تكننسك  نن س  سنني  التأكنني التأكننيم س 

الميشننأو تكننسك  كئلننة تلننسي  الميتوننئم الوييننيو ديننن  م ت  ننةم قك  نن س  سنني  التأكنني تختمنن   نن  د
 م ئي و سمة وم  بيئيئم يمكك ا ستمئي سميهئ سك ت ضي م ال م ف    الممتقبة س يشنلة الميئ منيك

سبئلتئل   نءك  تبنئت منيخة التكم نة الممنتهي ة  ن  فنف  الدئلنة فنس مدئسلنة منك الميشنأو ل دت نئ  بقستهنئ 
 التيئ مية.

 

                                                 


(0)

 A X, C Greve, J and Nilsson, "The Impact competition and uncertainty on the adoption 

of target costing",  International Journal of Production Economics, (2008), vol (115), 

Iss (1),  pp 92-103. 
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مت اتيوية مي سمة ا (I O C M)لي  البييية ب يساك "  يا و التكئ (1)(2006دراسة ) متولي,  -5
 مقت دة لتيسي  القي ام التيئ مية لمي مئم الغزة ساليميا المص ية"

في م فف  الي امة  لة البدن    تنس ي  تقيينئم اميا و البييينة لمتكم نة منك مي نس  امنت اتيو  
 مص ية.لبيئة سمة ميئمبة لشبكة اممياي لتيسي  القي ام التيئ مية لممي مئم ال

 :بد م فف  الي امة ال  سن اآلتية س ي

  تسوي   سص فام ي لة  دصئئية بنيك المي منئم مدنة الي امنة دمن   يساسهنئ القلئسينة المختم نة  -أ
 دسة ض س و تلبيص  لئ  امت اتيو  لإليا و البييية لمتكم ة.

  التكم نننة   تسوننني  ننن سص فام ي لنننة  دصنننئئية بنننيك المي منننئم مدنننة الي امنننة دنننسة  فمينننة  منننمس   -ب
 الممتهي ة سممممة القيمة    اميا و البييية لمتكم ة مك مي س  امت اتيو .

ينندين تكئمننة  مننمسب  التكم ننة الممننتهي ة ستدميننة مممننمة القيمننة  لننة   نن  ك ننئفو  ياف شننبكة اممننياي   -ج
 لتيسي  القي ام التيئ مية لممي مئم اقسضئف.

 تسصمم فف  الي امة  لة :

مننت اتيوية متلننس و لننإليا و البيييننة ينن  المي مننئم  لننة امننتخيا   مننئلي  ا صننبدم فيننئم دئوننة لوم -أ
 لمتكم ة.

سفننننف   خمننننص موننننئ م وييننننيو لخ ننننن التكننننئلي م يمننننئف  سبننننس  الدننننيسي التي يميننننة لممي مننننئم  نننن  -ب
الموئ م تتلم  سوسي  يسام سسمئئة ت بل التكئلي  المت ييو بيك  سضئف شبكة اممياي مك  ونة 

لتكننئلي  بننيك  سضننئف شننبكة اممننياي ستديينني  منن ئ  الميتوننئم سالمكسيننئم تسزينن   فننيا  تخ ننين ا
 بصس و سئيلة يسك ميل و ل   سمة ل  .

 ير  تبننئت تلبيننص  مننمس  التكم ننة الممننتهي ة سمممننمة القيمننة  لننة الت نن   سمننة التكننئلي  الخئصننة  -ج
 يتئه الميتا  بة سالتكئلي  الخئصة بكة يشئل مك اقيشلة اقمئمية الت  تمئف     ملكة مي مة

سلكننة يشننئل مننك  يشننلة الميننتا  خ ننن التكم ننة لكننة سضننس مننك اقسضننئفم سكننفلم تديينني  فننيا 
 اليهئئ .

                                                 
 مي سمة  مت اتيوية مقت دة لتيسي  القي ام التيئ مية (I O C M ) يا و التكئلي  البييية ي  دمي زك  متسل م "   1 

  2006وئم ة بي  مسي م   –م كمية التوئ و مجمة الدراسات المالية والتجارية م"لمي مئم الغزة ساليميا المص ية
    259-331. 
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  ننن  خصنننئئ  الشننن كة سمنننة تلبينننص  منننمس  منننو م ب ينننساك " 1  (2011دراسدددة ) عبيدددد ا ,  -6

 المص ية" المدئمبة الم تسدة كأدي  مئلي  المدئمبة اميا يةم م  ي امة امتل سية    الش كئم

لقنئف الضنسف سمنة تهي  فف  الي امة  لة سص   ممس  مو م الم مئفينة دئمبة الم تسدنة سا 
سكنفلم ي امنة سممينة ق ن  سمتلمبئم تلبيقهم    ي امة     خصنئئ  الشن كة سمنة تلبينص اقمنمس م 

 خصئئ  الش كئم المص ية سمة تلبيص  ممس  مو م المدئمبة الم تسدة.

تسصننمم  ليهننئ فننف  الي امننة  يننه يزينني ادتمننئة تلبيننص  مننمس  مننو م  سمننك  فنن  اليتننئئا التنن 
 : م خصئئ  البيئة الخئ وية اآلتيةالمدئمبة الم تسدة كممئ تسا 

 سبئلتئل  سي  التأكي البيئ  م ت   ويًا.  مكممئ كئيم الميئ مة - 
 يمس الياخم .كممئ زايم م ي م اليمس    ا  تصئي المص ن سالت  تي كس سمة زيئيو م ية ال - 

سكنننفلم يزيننني ادتمنننئة تلبينننص  منننمس  منننو م المدئمنننبة الم تسدنننة كممنننئ تنننسا  م الخصنننئئ  
 التي يمية التئلية: 

 مت اتيوية تمييز الميتا. تبي  الش كة   - 
 .بئلش كة  كممئ تسا  م  يسام اتصئة ياخمية ساضدة - 

 

  ستد ينز المنس ي لمكشن  سنك بيئينئم  لئ  مقت و  ختيئ"ب يساك   2 (2013) البتانوني, دراسة  -7
ي امنننة  –التكم نننة  ننن   نننة امنننتخيا   منننمس  منننو م المدئمنننبة الم تسدنننة كنننأياو ميا و التكم نننة البييينننة 

 .امتل سية"

ونة يونئو  ييك النفيك يمكنك  ك يت نئسيسا منك  تهي  فف  الي امة  لة تقيي   لئ   ختيئ  المس 
  مومسسنة ميئمنبة مننك الدنسا ز تشنو ه  سمنة المشننئ كة  منمس  المنو م المدئمنبية الم تسدننة ساختينئ

سكي يننننة   ضننننئئه  سننننك س  ننننة التبننننئية الم تبلننننة بممئ مننننئم  مننننمس  المننننو م المدئمننننبية الم تسدننننة 
                                                 

ة كأدي  منئلي  المدئمنبة     خصئئ  الش كة سمة تلبيص  ممس  مو م المدئمبة الم تسد"سبيي اهللم  و ئيز   1 
كميننة التوننئ و م وئم ننة  ممجمددة المحاسددبة واادارة والتدد مينم "صنن يةمنن  ي امننة امننتل سية  نن  الشنن كئم الم اميا يننة

 .287-237 م      2010القئف وم ال يي المئيس سالمب سكم  
" لنئ  مقتن و  ختينئ  ستد ينز المنس ي لمكشن  سنك بيئينئم التكم نة  ن   نة امنتخيا   منمس   س ف مدمي  البتئيسي م  2 

م المجمددة المصددرية لمدراسددات التجاريددة مي امننة امننتل سية" –التكم ننة البيييننة مننو م المدئمننبة الم تسدننة كننأياو ميا و 
 .268-191م      2013   م 1  م ال يي 37وئم ة الميصس وم مومي   - كمية التوئ و
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مم مننننة  نننن  لممشننننت ن سكينننن  يمكننننك التغمنننن  سميننننه  نننن  بيئننننة اقسمننننئة المصنننن ية  ا يتهننننئزنسالمننننمسم 
 ك المننس ييك   ي ضننمسك الكشنن  سننك بيئيننئم   لننةتسصننمم فننف  الي امننة س نني  الصننيئسئم التومي يننةم

م  ه  منك المنمسم ا يتهنئزن لممشنت نالتكئلي      ة امتخيا   ممس  المو م الم تسدة بمنب  تخنس 
ستشنني  الي امننة  الم ننئيي  ا وتمئسيننة ام تبئليننةم سيمكننك تخ ينن    نن  فننفا المننمسم مننك خنن ة امننتخيا 

ئمنبية الم تسدنة ب  سمة ممئ منئم  منمس  المنو م المدالمس ييك له      يوئ  لة  ك اختيئ  ستد يز
 بيس   ئسة     يا و التكم ة البييية    موئة الصيئسئم التومي ية. ممئ يو مه  يقسمسك

 تقييم الدراسات السابقةتاسعًا: 
   1ويسة       

 يشئل البدسن سالتلسي    يا والي امئم الت  تيئسلم  ممخ 
 اسةموضوع الدر  السنة اسم الباحث

يا و تكئلي  البدسن سالتلسي  كميلمص لمتدميك الممتم  2001 سزم  تخليل سا 
  يا و تكئلي  البدسن سالتلسي  ليس  الميزو التيئ مية 2002 الويين

Su-Lee &Ying Cheng 2002   البدن        التدئل ئم اممت اتيوية ستكئمة م مة التس يي    ميشلم تصنيي
موئة البدسن سالتلسي  ساميتنئه سالتمنسيص لنيس  القني و الميمسوئم سالم بس    

 التيئ مية لمميشلم    تئيسك.
Rebecca Shortridge, 2003 ال   ة بيك امي ئص سمة البدن سالتلسي   سالقيمة المس ية لمش كة 

Khayum,  et. Al. 2005  قنننئم تس يننن  ميهوينننة التكئمنننة المشنننت م لمتدقنننص منننك ال   نننة لسيمنننة اقمننني بنننيك ي
 البدسن سالتلسي  سبيك  ياف الميشلم.

     مممة تكئلي  البدسن سالتلسي  سمة المقي و الت مي ية لمم مسمئم المدئمبية  2006 ميصس 
 لمتغي ام     يمة السديو ا  تصئيية"

Kocakulah & Austill, 2006   يا و التكنننننئلي امنننننتخيا  التكنننننئلي  الممنننننتهي ة  ننننن  سممينننننة تلنننننسي  الميتونننننئم سا 
 ستخليل الميتوئم

Young Hoon Kwak , 

Colleen K. Dixon & 
مخننئل   نن  مشنن سسئم البدننسن سالتلننسي   نن  صننيئسة الننيساف البدننن  نن   يا و ال 2008

س  ضنننة الممئ منننئم ميا و المخنننئل   ننن   مسالتننن  تدتنننئه  لنننة تكيسلسوينننئ متلنننس و
 المش سسئم البد ية.

 يس  البدن سالتلسي     ت زيز القي و التيئ مية لمقلئت الخئ  ال ممليي "  2008 الو   ن س خ سك
 مدئمبية لتكئلي  البدسن سالتلسي الم ئلوة ال 2008 مشكس  سوبئ 
    ام صئو المدئمب  سك تكئلي   يشلة البدنسن سالتلنسي   ن  القنسائ  المئلينة  2008 سبي الدمييم

 سمة القيمة المس ية لألمه 
(Metwally) 2009  اختبنئ    ن  ي قنئم البدنسن سالتلنسي  كأدني اقصنسة الغين  مي ونة بقئئمنة الم كنز

 مه  لمش كئم الت  ت مة بموئة اقيسية    مص المئل  سمة  م ئ  اق

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hoon+Kwak%2C+Y
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Hoon+Kwak%2C+Y
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Dixon%2C+C+K
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 تأ ي  البدن سالتلسي  سمة ك ئفو  ياف الميشأو.  2010 مش ة
 مننننس القيننننئس المدئمننننب  لي قننننئم البدننننسن سالتلننننسي  س   فننننئ سمننننة  يننننئس  بديننننة  2011  بس اليوئ

 .الش كئم
Ahmed, Hillier, 2011  ي     الش كئم ا مت الية  مك  تقيي  ام صئو المئل  سك تكئلي  البدسن سالتلس

خ ة القيمة المس ية سالقيمة الي ت ية لألمه      نة مبنئي  المدئمنبة ا منت الية 
 (GAAP_A)المقبسلة سمسمًئ 

Cazavan_Jen, et, al 2011  يونننئي البدنننن  ننن    ننن   ننن ا ام المننني اف ل منننت ئيو منننك ي قنننئم البدنننسن سالتلنننسي  سا 
 .لمميشلمم مسمئم دسة اقياف الممتقبم  

El-Hawary, 2012 ك ئفو  دي  ي مة  يا و التكئلي  اممت اتيوية سفس التكئلي  الممتهي ة 
Huang 2012 .اختبئ  ال   ة بيك ا مت مئ     البدسن سالتلسي  س ياف الميشلم    الصيك 

 البدسن سالتلسي  ستكم ة اميتئه 2013 الويين يشسر
Lawson,et, al.  2014  يس  المنننننس ييك  ننننن  ممنننننئسيو الميشنننننأو سمنننننة تدقينننننص فننننني  تلنننننسي   البدنننننن  ننننن

 .(NPD) الميتوئم الويييو
 

ك الي امننئم المننئبقة  نني تيئسلننم مسضننست  يا و تكننئلي  البدننسن سالتلننسي  مننك وساينن  ي دنن   
سميهئ  متيئسة  فمية ففا اليشئل سميهئ مك ممت ييو ميهئ مك تيئسة كي ية  يا و يشئل البدسن سالتلسي 

تيئسلننم ال   ننة بننيك امي ننئص سمننة  ي امننئم س  ن سالتلننسي  مدئمننبيًئمكننئلي  البدننس ي يننة م ئلوننة تك  نن 
ئسة وساينن  س نني تنن  تينن م نن  فننفا امي ننئص سمننة  يمننة الميشننأويشننئل البدننسن سالتلننسي  س يمننة الميشننأو س 

ا ستمنئي سمننة  منس مسضنسسية سينني سمنك تسصنيئم  دننير فنف  الي امنئم  ممت نييو  ن  فنفا المسضننست
ئلت كيز سمننة سي امننة  خنن ر  سصننم بنن سي  سسنني  مدئسلننة تقننيي فئ وزا يننًئمالبدننسن سالتلنن مسازيننةقننيي  ت

 م مس مسضسسية سم ئيي   ئبتة لقيئس ي قئم البدسن سالتلسي  بش كئم صيئسة الب مويئم المصن ية
يننم يي امننة بسكننفلم  ي  الميتوننئم الوييننيو لننير الميشننأومسكننفلم ي امننئم سمننة يس  المننس ييك  نن  تلننس 

مننت اتيوية ستكئمننة م مننة التس ينني  نن  ميشننلم تصننيي  الميمننسوئم سالم بننس  نن   فميننة التدئل ننئم ا 
سكفلم ي امة  خ ر تيئسلم  لقي و التيئ مية لمميشلممموئة البدسن سالتلسي  ساميتئه سالتمسيص ليس  ا

ة تكيسلسويننننئ  يا و المخنننئل   نننن  مشننن سسئم البدننننسن سالتلنننسي   نننن  صننننيئسة النننيساف سالتنننن  تدتنننئه  لنننن
 متلس وم س  ضة الممئ مئم ميا و المخئل     المش سسئم البد ية.

ي دنننن   ك تمننننم الي امننننئم لنننن  تتيننننئسة  يا و تكننننئلي  البدننننسن سالتلننننسي  مننننسر ي امننننة  سننننزم 
ميخة اقيشلة كأمئس مسياي مسازيئم البدسن سالتلسي  سف  ي امة   سالت  تيئسلم امتخيا  2001

م ديننننن تيئسلننننم  يا و تكننننئلي  البدننننسن  2002سي امننننة  الويننننينم  يشننننلم.تلبيقيننننة سمننننة  دننننير الم
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سالتلسي  سمة ممتسر الميتام سا ت دم مي سمة تتكسك مك   ب ة  ب ئي فن    التدئل نئم ا منت اتيوية 
 تلبيص  يا و الوسيو الشئممة  –تسا   المسا ي البش ية المدفمة  –امتخيا  التكيسلسويئ المتقيمة  –

 الي امئم المئبقة مك سيو يساد  ف : ف  الي امة سكلفلم تختم  ف
تتيئسة فف  الي امة  يا و تكئلي  البدسن سالتلسي  مك خ ة امنتخيا   منمس  التكم نة الممنتهي ة  -1

 س تدمية ممممة القيمة.
الت ئسك سالتكئمة بيك  سضئف ممممة التس يي     يا و تكئلي  البدسن سالتلنسي  منك خن ة   ئمنة  -2

 ية مشت كة بييه  ليس  القي و التيئ مية لكة  سضئف ممممة التس يي.مش سسئم بد 
 

 (2الجدول رقم )
 الي امئم الت  تيئسلم مسضست الت ئسك سالتكئمة بيك  سضئف ممممة التس يي. ممخ  

 موضوع الدراسة السنة اسم الباحث
( Kajuter.p & 

Kulmala,  
 مبة المو م الم تسدة.البدن     مبئ  اليوئو سال شة    تلبيص مدئ 2005

 .وياسة التكم ة كأياو لتييية تكئلي  ممممة التس يي 2006  زص
 يا و تكنننئلي  مممنننمة التس يننني س  فمينننة الت نننئسك  يمنننئ بنننيك  سضنننئف مممنننمة التس يننني  2006 كتمس

ستدييننني  فمينننة التكئمنننة بنننيك  منننمس  التكم نننة الممنننتهي ة س منننمس  تدمينننة م منننة 
 .مة التس ييالقيمة    تدميك  ياف ممم

 لننئ   -ت  يننة يس   مننئلي  المدئمننبة اميا يننة  نن   يا و تكننئلي  مممننمة التس ينني" 2006 الويين
 .مقت و

 .بئلتلبيص سمة صيئسة اق فية –ي ئ  يس    ا ام ممممة التس يي ل لئ  مقت و  2006 سسن
Feng and Chi, 2008 م تمكيهننئ مننك تدمننيك الننتدك   نن  التكننئلي  بمننب  مننئ تتبيننئ  مننك  مننئلي  سميئمننئ

 سمميئتهئ اميتئوية ستييية تكئلي  الش اف سالتصيي  سالتومي  سالتمسيص.
Cullen 2009 .يس  المدئمبة اميا ية     يا و م مة التس يي 

( Abdel Mageed 2009  اكتشنننئ  ال   نننة بنننيك مممنننمة التس يننني سالقضنننئيئ البيئينننة س دننن   يمنننئه المدئمنننبة
 مميئم التوئ ية.البيئية     يا و ال 

Gleen, et al 2009  اختبنننئ  منننئ  فا كنننئك السمنننلئف يننند  سك سمنننة م س نننئم تكئمنننة مممنننمة التس يننني منننك
 سيمه.

Tadeusz,  2009 يا و التكئلي  البييية مك خ ة ممممة التس يي . 
 لننئ  مقتنن و لننيس  المدئمننبة اميا يننة  نن  تلبيننص مننيها الت ننئسك  نن   يا و مممننمة  2010 الميي

 س يي.الت
  يا و التكم ة البييية    سمميئم التبئية خ ة ممممة التس يي 2011  زص
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ي امننة  –اميا و اممننت اتيوية لمتكم ننة لننيس  الميننزو التيئ مننية خنن ة مممننمة التس ينني  2012  خ سكالوب ن س 
 تلبيقية.

 لممي مئم     التكئمة بيك دمقئم ممممة التس يي    تيسي  القي و التيئ مية 2011 مدمسي
 لئ  مقت و  متخيا  الهييمة ال كمية لممممة اممياي ا لكت سيينة كأدني  منئلي   2011 دمك

 المدئمبة اميا ية الديي ة.
Abdullah  2011 .الميزو التيئ مية الت  تس  فئ   مت اتيوية م مة التس يي  لمميشلم الت   تتبيئفئ 

  فننئ  ننن  المينننزو التيئ مننية ستدمنننيك  ياف اقسمنننئة  ننن ممئ مننة مممنننمة التزسيننني سيس  2013 الدساو و
 .ش كئم البئلسك الوئفز    اق يك

    تكئمة ممممة التس يي مك خ ة امنتوئبة مممنمة التس يني  ن  اقياف التشنغيم    2014 الش ئ 
    الش كئم الصيئسية اق ييية كبي و سمتسملة الدو 

Varoutsa& Scapens 2015  ا و مممننمة التس ينيم قك م هنس   يا و مممننمة التس يني يتونه يدننس ستي ينف  ي امتكشنئ
 اليضا

 

الي امننئم المننئبقة تيئسلننم التكئمننة سالت ننئسك بننيك  سضننئف مممننمة التس ينني س فميننة فننفا التكئمننة 
 مسيس    نن  يوننئو مممننمة التس ينني ستدقيننص  فننيا هئ سال ئئننيو التنن  ت ننسي سمننة كننة دمقننئم مممننمة التس ينني

تيئسلننم  يا و مممننمة سي امننئم  خنن ر   ة سمممننمة القيمننة  نن  فننفا التكئمننةمة الممننتهيسكننفلم يس  التكم نن
ستقيننني  اقياف  ننن  مممنننمة  كننن  تدقنننص اقفنننيا  الم ونننسو اميا ينننة  ننن   يا تهنننئ التس يننني سيس  المدئمنننبة
 فمينة الت كينز سمنة التني قئم الم مسمئتينة بنيك  سضنئف دير فنف  الي امنئم  لنة التس ييم س ي تسصمم  

ئل مننة سمننة  يشننئف م مننة تس ينني سمننة سكننفلم  سصننم ب تس ينني سلننيس التنني قئم المئييننة  قننلممة المممنن
ممننتسر الصننيئسئم السلييننة ل مننت ئيو مننك فننف  التدئل ننئم  نن  سمميننئم خ ننن التكم ننة التنن   صننبدم 

ستسصنننمم  مسيصنن ًا  مئمننيًئ  نن  يسنن  القنني و التيئ منننية لمصننيئسئم السلييننة مقئبننة الصننيئسئم ال ئلميننة
 ك المشنننئ كة  ننن  بيئينننئم التكم نننة لنننير المنننس ييك تدقنننص مينننئ   لكنننة منننك المنننس ييك  منننة  خننن ر  لنننةي ا

 فميننة  يا و م مننة التس ينني لمميشننلم  نن   ننة ستسصننمم ي امننة  خنن ر  لننة  سمننة دنني مننسافمسال منن ف 
سي امننننئم تيئسلننننم   نننن  ممئ مننننة مممننننمة التس ينننني سمننننة الميننننزو التيئ مننننية لمميشننننلم  الميئ مننننة الشننننيييو.

 . سي امة  خ ر تيئسلم     التكئمة    ممممة التس يي سمة اقياف  التشغيم  لمميشلم.يئسيةالص
 سف : مسكفلم ت  فك  ب ن الي امئم الت  لهئ س  ة بي امتيئ الدئلية

متلمبنننننئم سم س ننننئم تلبينننننص مننننيخة التكم نننننة الممننننتهي ة  ننننن   تيئسلننننم  2008الملئ ينننننةم   ي امننننة 
 لننة الت نن   سمننة موننئ م امننتخيا  التكم ننة فنني م  م ئمننة اق يييننةالشنن كئم الصننيئسية الممننئفمة ال

الممتهي ة    الميشلم الصيئسية اق ييية سالت ن   سمنة منير تنسا   ال يئصن  ال زمنة لتلبينص فنفا 
 فمينة امنتخيا  منيها التكم نة الممننتهي ة تيئسلنم    2011   بنس سنساي س ملنن م  منئ ي امنة  مالمنيخة

فننني م فنننف  الي امنننة  لنننة امتكشنننئ  منننئ  فا كئينننم س  مخنننيمئم المصننن  ية نن  تدمنننيك ك نننئفو تمننن ي  ال
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 يا ام البيسم التوئ ية اق ييية تي م المزايئ المت تبة سمة تبين  منيها التكم نة الممنتهي ة  ن  تمن ي  
ميا و التكننئلي   نن   متكننئم ً   قنني ا ت دننم مننيخ ً   2010ال  ينن نم   مننئ ي امننة  مخننيمئتهئ المصنن  ية

س ني  م  الش كئم الصيئسية لتيسي  القي و التيئ مية لمش كئم الصنيئسية   ميمينًئ سيسلينئً  ة الميئ مة  
 منئ  منئلي  الديي نة  ن   يا و التكنئلي متيئسلم  فمية التكئمنة بنيك  منئلي   يا و التكم نة سامنتخيا  اق

   نسو  قي تيئسلم مير ا تبئل ميخة التكم ة الممتهي ة بشنكة لن ين من (AX et al, 2008)ي امة 
تيئسلم   2006متسل م   مئ ي امة  التأكي المديلة بئلبيئة الخئ ويةم س شيو الميئ مة س  س  سي  

 يا و التكئلي  البييية "مي سمة  مت اتيوية مقت دة" لتيسي  القي ام التيئ مية لمي مئم الغزة ساليميا 
 ير  تبننئت تلبيننص  مننمس    يننه  نني مننك  فنن  اليتننئئا التنن  تسصننمم  ليهننئ فننف  الي امننة فنن  المصنن ية"

التكم ننة الممننتهي ة سمممننمة القيمننة  لننة الت نن   سمننة التكننئلي  الخئصننة لكننة مي مننة بننة سالتكننئلي  
الخئصة بكة يشئل مك اقيشلة اقمئمية الت  تمئف      يتئه الميتا سكفلم تدييي  فيا  خ ن 

البتننئيسي م  ي امننة  مننئ  كننة يشننئل مننك  يشننلة الميننتا اليهننئئ مسل ك اقسضننئفمالتكم ننة لكننة سضننس منن
 تيئسلنننم اختيننننئ  ستد يننننز المننننس ي لمكشنننن  سننننك بيئينننئم التكم ننننة  نننن   ننننة امننننتخيا   مننننمس    2013

  ن   تيئسلنم   2011سبيني اهللم  ي امنة  منئ  دة كأياو ميا و التكم ة البييينةممو م المدئمبة الم تس 
 .لي  المدئمبة اميا يةخصئئ  الش كة سمة تلبيص  ممس  مو م المدئمبة الم تسدة كأدي  مئ

س  نة بنيك  يا و  يه يمكنك  ك تكنسك فينئم   ة امتل ت الي امئم المئبقةخ مكسوي البئدن 
سمنئ ينس    فنفا اليشنئل منك مينزو تيئ منيةم س ينه يمكنك  منك مي نس  امنت اتيو  التلسي تكئلي  البدسن س 

تدقينص سنيو مزاينئ تيئ منية  سي لن   دئلة ت ئسك ستكئمة  سضئف ممممة التس يي  ن  يشنئل البدنسن سالت
 ت سي بئل ئئيو سمة كة  سضئف ممممة التس يي. 

سكننفلم فيننئم ي امننئم بد ننم  نن   فميننة تلبيننص  مننمس  التكم ننة الممننتهي ة  نن   يا و تكننئلي  
 البدسن سالتلسي م سيس  التكم ة الممتهي ة    الت ئسك بيك  سضئف ممممة التس يي. 

و ميهننئ التكم ننة الممننتهي ة سالتنن  تم ننة  دنني المتغينن ام الممننتقمة فننف  الي امننئم تيئسلننم مسضننسسئم سنني
سفلم التكم ة البييية    ممممة التس يي س  ممس  مدئمبة المو م الم تسدة سالت  تم ة  ممس  لتبئية 
الم مسمننئم بنننيك  سضنننئف مممنننمة التس يننني. سفنننف  تم نننة ونننزف منننك متغيننن ام الي امنننةم لنننفلم تننن  فكننن  فنننف  

 الي امئم.
   ة بيك الت ئسك سالتكئمة بيك  سضئف ممممة التس يي سخئصة    ال تيئسة البئدنس مس  ي 

 مك المس ييك سالميشأو سال م ف. لتلسي  ستدقيص ميزو تيئ مية لكة  سام دمة البدسن 
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 :خالصة الفصل
 البدننممنيخة المسضنست اقسة:  ن  فنفا ال صنة مسضنسسيك  ئيمنييك فمنئ:  البئدن تيئسة 
 .البدنسخلة  البدنمسديسي  البدنمس   سن  البدنمس فمية  البدنمس فيا   البدنممشكمة 

 :فس الي امئم المئبقة دين ت  تقمي  الي امئم المئبقة  لنة  منميك  ئيمنييك فمنئ مسالمسضست ال ئي 
ي امنئم تيئسلنم البدنسن سالتلنسي  منك سنيو وساين  ستن  تينئسة الي امنئم ال  بينة التن   القسم األول:
 ضست البدسن سالتلسي م سكفلم ي امئم بئلمغة اقويبية تيئسلم ففا المسضست.بد م    مس 

س نني تنن   مالتنن  تيئسلتننه الي امننئم المننئبقة فننس مممننمة التس ينني سالتكئمننة بننيك  سضننئئهئ :والقسددم الثدداني
تيئسة الي امئم ال  بية سالي امئم اقويبية الت  تيئسلنم فنفا المسضنست منك سنيو وساين  من  الت كينز 

 لت ئسك سالتكئمة بيك  سضئف ممممة التس يي.سمة ا
م ننة التكم ننة الممنننتهي ة  مس خينن ا تيننئسة البئدننن ب ننن الي امننئم التنن  لهنننئ س  ننة بمسضننست الي امننة

 سالتكم ة البييية سمدئمبة المو م الم تسدة.
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

من منظىر استراتيدي لذعم  إدارة  تكاليف البحىث والتطىير 

 القذرة التنافسيت
  

 
   ر.نشاط البحوث والتطوي أهميةمفهوم و أواًل: 

 ستراتيجي.من منظور إ ثانيًا: إدارة التكاليف
 التنافسية. القدرة مقومات دعم: ثالثاً 
   .لدعم القدرة التنافسية لبحوث والتطويرا : اإلدارة االستراتيجية لتكاليفرابعاً 
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 مقدمة الفصل
بحوث والتطوير دورًا رئيسيًا في تحقيق التطور والتحسين المستمر في منشآت نشاط ال يؤدي

ويكااون كلاا  ماان  اا    ,ويزيااد ماان هاادرتيا عمااس المنافسااق فااي األسااواق المحميااق وال الميااق ,األعمااا 
 تقديم منتجات جديدة أو تطوير المنتجات القائمق. و ,اإلبداع في أنشطتيا اإلنتاجيق

والتطااوير الااكي  منشاا ة إلااس حااد كبياار عمااس ماادي اإلنشاااق وطبي ااق نشاااط البحااوث يتوهاان نجاااح أيو 
األرباااح التااي مسااتوي التطااوير يتوهاان عمااس حجاام المنشاا ة و واإلنشاااق عمااس البحااث و تمارسااو المنشاا ة, 

عمااس وجااود إدارة جياادة ت ماا  عمااس تحديااد أف اا  ونجاااح أي منشاا ة ي تمااد  تحصاا  عمييااا المنشاا ة,
لريااادة تماا  األسااواق وال ماا   ,السااب  لمت اماا  مااا األسااواق ماان  اا   تبنااي امسااتراتيجيات الم ئمااق

 عمس تنميق حصتيا من أج  البقاء أطو  مدة ممكنق.
أدي التناااااافس ال اااااالمي المقااااارون باااااالتطورات الساااااري ق والمت حقاااااق فاااااي مجاااااا  امبتكاااااارات 

عااان أف ااا  الساااب  واألساااالي  لمقياااام إلاااس هياااام المنشااا ة بالبحاااث المساااتمر اعات التكنولوجياااق واإلباااد
شارد الاكي بوظائشيا المت ددة  صوصاًا فاي األجا  الطويا , وم يتحقاق كلا  إم مان  ا   التمياز والت

, لاكل  وصا  ل بتكاار ىاو القياام ب نشاطق البحاوث والتطاويروالطرياق الميتحقق من     امبتكاار, 
ومااا يحاايط بيااا ماان متيياارات عدياادة  ,باارز أىميااق نشاااط البحااوث والتطااوير فااي ظاا  البيئااق التنافساايقت

ك حد األنشطق األساسيق محت   مكان الصدارة والريادة في األسواق والحصو  عمس حصق سوهيق, 
  صوصًا في ظ  ت دد احتياجات ال م ء.
مباشااارة باااتدارة تكاااالين البحاااوث ع هاااق كات مو اااوعات يتنااااو  الباحاااث فاااي ىاااكا الشصااا  

 :وىكه المو وعات كما ي تي ,لدعم القدرة التنافسيق والتطوير من منظور إستراتيجي,
 

  .نشاط البحوث والتطوير أهميةمفهوم و أواًل: 
 ثانيًا: إدارة التكاليف من منظور إستراتيجي.

 القدرة التنافسية. مقومات دعمثالثًا: 
 يجية لتكاليف البحوث والتطوير لدعم القدرة التنافسية. رابعًا: اإلدارة االسترات
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  .نشاط البحوث والتطوير أهميةمفهوم و  أواًل:
 ط التطوير.نشاحيث يتم الشص  بين نشاط البحث و  وردت عدة ت ريشات لمبحث والتطوير

حصو  عماس م طط يتم القيام بو بيدن الىو استقصاء البحث " (1)عرن الم يار المحاسبي الدولي
درا  عممي أو فني"  .م رفق وا 

ىو الشحص المت مق اليادن إلس اكتشان م رفق جديدة ب ما  أن " (2)وككل  عرفو الم يار الس ودي
أو فاي اكتشاان تحساين جاوىري  ,أو عممياق جديادة ,تكون تم  الم رفق مشيدة في تطوير منات  جدياد

 لمموجود من أي منيما.
ىااو فحااص ودراسااق أصااميق م ططااق ماان أجاا  اكتسااا  " (3)صااريوكااكل  عرفااق م يااار المحاساابق الم
 وتشيم م رفق عمميق أو فنيق جديدة".

محاولااق اكتشااان التطبيقااات المشياادة لمم ااارن المكتساابق " (4) ين البحااوث ب نياااباااح أحااد العاارن وهااد 
والتقنياااااات اسااااات دامات جديااااادة  لمظاااااواىر التطاااااوير فياااااو "أماااااا , ساااااابقًا مااااان الظاااااواىر أو التقنياااااات"

  .مكتششق"ال
ماا,   ضليار  األساالي  ال ممياق ست دامالمنيجي م التحقيقب نو "البحث  (5)باحث آ ر وككل  عرن

  .امست دام ال ممي في الم رفق و اطرق جديدة ل أو اكتشان م رفق جديدة اكتشان إما
 
 

                                                 
الصااادر عاان امتحاااد الاادولي لممحاساابين,  .الموجووودات ريوور الممموسووة ,(38 ) ,الم يااار المحاساابي الاادولي رهاام (1)

 (.2001ترجمق شركق ط   أبو غزالق وشركاه الدوليق لمتدهيق, )
ق الساااا وديق ( الييئاااا126, الشقاااارة )معيووووار تكوووواليف البحووووث والتطوووووير ,(7الم يااااار المحاساااابي الساااا ودي رهاااام )  (2)

 .(1998, لسنق) القانونيينلممحاسبين 
الاااوزاري الصاااادر عااان وزيااار  قااارارالبموجااا   .األصوووول ريووور الممموسوووة, (23م ياااار المحاسااابق المصاااري رهااام ) (3)

 (.2006( ل ام )243السيد األستاك محمود محيي الدين رهم ) امست مار,

 
(4)

 Wageman, Steven,  "Risk Management on Research and Development Projects",   

AACE International Transactions, (2004), pp 171-176. 

(5)
  Oladele, Ogundele, " Collaborative Research and Development Management as 

Strategy for Industrial Growth and Development", Journal of Management and 

Strategy Vol. 3, No. 2; April (2012).pp 33-38. 

 

http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/AACE+International+Transactions/$N/27161/DocView/208202736/fulltext/794ED0C4D0544A70PQ/13?accountid=63189
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 البحاااث والتطاااوير ب ناااو يتم ااا  فاااي مجموعاااق مااان الجياااود المنظماااق (1)وكاااكل  عااارن أحاااد البااااح ين 
 الموجيق لزيادة الم رفق ال مميق وتطوير النظم واألسالي  اإلنتاجيق والمنتجات.

 طاق أو تصاميم ماا  ائ  البحوث وغيرىاا مان الم اارن, إلاستحوي  نت"التطوير ب نو  (2)وككل  عرن
بيرض تقديم إنتاج جديد أو محسن بشاك  جاوىري لماواد وأدوات أو منتجاات أو عممياات أو أنشاطق 

   هب  البدء في اإلنتاج عمس نطاق تجاري.أو  دمات وكل
, وىاااو ماااا أ اااك باااو أن م ظااام البااااح ين هاااد مياااز باااين مشيااوم البحاااوث ومشياااوم التطاااوير يووورى الباحوووث

  عرن البحوث والتطوير ت رين دهيق وشام . ( والكي7رهم )الم يار الس ودي 
 (3):توجد لنشاط البحوث والتطوير  صائص مميزة تتم   فيما يمي

حيث توجد درجق عاليق من عدم الت كد مان نجااح , كد من نتائ  نشاط البحث والتطويرعدم الت  -1
أنشاااطق البحاااوث والتطاااوير نظااارًا ل ااادم وجاااود ت كاااد تاااام مااان المناااافا المساااتقبميق لبااارام  ومشاااروعات 

 البحوث والتطوير. 
طاوير حيث أن م ظم نتائ  نشااط البحاوث والت النتائ  غير الممموسق لنشاط البحوث والتطوير: -2

 غير ممموسق نظرًا ألنيا تتم   في أصو  م نويق كبراءة ام تراع وأفكار المنتجات الجديدة.
حياث أناو مان الممكان  ص وبق الربط بين تكالين البحوث والتطوير وبين المنافا المتوه ق مناو: -3

في فترات  منيا محقاً  إنشاق مبالغ ماليق طائمق     فترة زمنيق م ينق ونحص  عمس ال وائد المرجوة
زمنيق متباعدة, ىكا في حالق ماا إكا كانات نتاائ  البحاث ناجحاق, أماا إكا كانات النتاائ  فاشامق فقاد م 

 تسشر عن أي منافا.
  صائص لمبحوث والتطوير كما ي تي: (4)وهد ككر باحث آ ر

تكاااالين ا تيارياااق, حياااث ياااتم إنشاهياااا مااان هبااا  المنشااا ة بمحاااض إرادتياااا, وفاااي  اااوء ظروفياااا  -1
مكان  ياتيا ومواردىا.وا 

امتاداد النطااق الزمناي, فالمرحماق البح ياق تساتيرق ال دياد مان الشايور أو السانوات, وكلا  ابتااداء  -2
 من اكتشان مجا  البحث, وانتياء بو ا األفكار مو ا التنشيك.

                                                 
لبحوث والتطوير في صناعق الدواء المصريق في ظ  اتشاهيق حقوق الممكيق " تقييم أنشطق ا ,أحمد عبداهلل  المحمح (1)

 .124, ص (2005), 3, ال دد جام ق عين شمسكمية التجارة,  -المجمة العممية لالقتصاد واإلدارة ,الشكريق"

(2)
 .3ص  .مرخع سبق ركره, (38الم يار المحاسبي الدولي رهم )  

(3)
 .11 ص ,ق ذكرهمرجع سب  ,(2001عمرو نزيو عزت,) 

(4)
 623, ص مرجع سبق ذكره( 2013نشوي الجندي,)   
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ماليق   ىكا ما يؤكد الحاجق إليجاد م الجق سميمق لتكالين البحوث والتطوير كي يتم تحمي  ك  فترة
  صيا من تكالين البحوث والتطوير, والوصو  لتحديد تكمشق المنتجات بشك  دهيق.بما ي

ي د نشاط البحوث والتطوير من األنشطق الرئيسيق لمنشآت األعما  لكي تستمر في النشاط 
امهتصادي و اصق المنشآت الصناعيق في ظ  التطورات التكنولوجيق وزيادة حدة المنافسق وارتبااط 

ساااتمرارىا فاااي أعمالياااا فاااي المساااتقب  ماااا ماااا تنشقاااو مااان أماااوا  عماااس نشااااط البحاااوث بقااااء المنشااا ة وا
 جات جديدة تمبي رغبات المستيمكين.والتطوير وهدرتيا عمس تقديم منت

ممياااااار دومر عماااااس  13.8وهاااااد أنشقااااات شاااااركق سامساااااون  الكورياااااق لميواتااااان ال موياااااق مبماااااغ 
املكتروناي وىاو Business Korea مىلغ حسا   2014مشروعات البحوث والتطوير     سنق 

 المبمغ األعمس في تاريخ الشركق ل مان تشوهيا عمس المنافسين وبقائيا في سوق اليواتن ال مويق.
أن نشاط البحوث والتطوير يمكن المنشا ة مان ت شايض وهات  (Jung &Wang)وهد ككر  

ة اإليارادات الناتجاق وزيااد وتكمشاق عممياق تطاويرهوتكمشق اكتشان المنت  الجدياد وكاكل  ت شايض وهات 
 (1) في السوق. منت الىكا عن طرح 

مما مشا  فياو أن منشاآت األعماا  يجا  أن تاوزع طاهاتياا باين أنشاطق البحاث والتطاوير والتصاميم 
ستراتيجيق مرىاون بسا مق كلا  ا, ويكون نجاح امواإلنتاج  م التسويق والتوزيا و دمات ما ب د البي

 (2)وتوازنو. طقاألنش التوزيا لمطاهات عمس تم 

مان البقااء عماس المادي ي تبر نشاط البحاوث والتطاوير ال اما  الحاسام لكاي تاتمكن المنشا ة و 
نو يؤدي إلاس التمياز التشاييمي وتحساين الجاودة وت شايض التكاالين وتقميا  الشاهاد فاي الطوي  حيث أ

جدياادة, ممااا  , وأنااو ي ماا  عمااس التميااز فااي ال مميااات التشااييميق مااا تطااوير منتجااات و اادماتاإلنتاااج
 (3)يؤدي إلس زيادة القدرة التنافسيق لممنش ة من     السيطرة عمس األسواق.

أنااو فااي ظاا  بيئااق التصاانيا الحدي ااق ومااا صاااحبيا ماان حاجااق ماسااق لحاا   (4)وهااد ككاار أحااد الباااح ين
المشاااااك ت الشنياااااق المتزايااااادة و اصاااااق فاااااي المجاااااامت الصاااااناعيق كات التقنياااااق ال الياااااق, والتطاااااورات 

ولوجياق المت حقااق واشااتداد المنافساق عمااس المسااتويين المحمااي وال االمي, تتزايااد مبااررات امىتمااام التكن

                                                 

 (1)
 Jeffery Jung & Andy E. Wang, "R&D for pharmaceutical companies internal 

collaboration is the Key to improved Innovation" ,institute for Business a value( 2002) 
رسالة  ,دراسق ميدانيق" –سبي لقياس وتقييم األداء     دورة حياة المنت  مني  محا, "أشرن صالح سميمان (2)

 .7(, ص 2007, جام ق عين شمس, )دكتوراه رير منشورة
(3)

 Yair Holtzman, " Strategic research and development: it is more than just getting the 

next product to market",  Journal of Management Development Vol. 30 No. 1,( 2011)  

pp. 126-133 
(4)

  .625, ص مرخع سبق ركره( 2113وشىي اندىذٌ )  
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ب نشطق البحوث والتطوير والتكالين المنشقق عمس ىكه األنشطق, باعتبارىاا مان أىام أوجاو امسات مار 
 التي تحتاج إلييا المنش ة لموصو  إلس مكانق تنافسيق متميزة. 

من امىتمام بنشاط البحوث والتطوير في منشآت األعما  في الوهت  عدة أسبا  تزيد يوجد
 (1) :ىي الحا ر والتي تمكن المنشآت من تحقيق أىدافيا

 الهتمام المتزايد بجودة المنتجات:ا -أ 
حيااث تتشااوق المنشاا ة   ,ت ااد جااودة المنتجااات عااامً  ىامااًا فااي مجااا  المنافسااق بااين منشااآت األعمااا 

متميااز وعااالي الجااودة , وتنشاا  ىااكه المياازة بمجاارد توصاا  المنشاا ة إلااس  عمااس منافسااييا بتقااديم مناات 
 اكتشان طرق جديدة أك ر فاعميق من تم  الطرق المست ممق من هب  المنافسين.

 :تمبية احتياجات ورربات العمالء -ب 
وفياام متطمباتااو ىااو ىاادن تساا س المنشااآت إلااس  ,ن امىتمااام بال مياا  ىااو جااوىر ال مميااق اإلنتاجيااقإ

وكلا  ألن  ,ىاي أك ار الصاشات تحقيقاًا لر اا ال ميا فاي المنات  الصشات الجكاباق توفر ن وا   ,تحقيقو
ن توفير الصشات الجكاباق فاي المنات  يتوهان , ومما م ش  فيو أال مي  م يتوها وجودىا في المنت 

فاي تكاالين تصاميم وتنشياك ىاكه الصاشات وباين ال ائاد المتوهاا مان تاوافر  عمس المشا مق باين الزياادة
  ىكه الصشات في المنت  من أج  جك  مزيد من ال م ء وزيادة حجم المبي ات.

 قصر دورة حياة المنتج: -ج 
  بيئاق تتسام بشادة المنافساق وت ادد رغباات واحتياجاات ال ما ء ت ت ما  انن فاي ظان المنشآحيث أ

ساامو  ام أوالتااي ناات  عنااو بالتااالي ت اادد أنااواع وأصاانان المنتجااات وىااكا حااتم عمااس المنشااآت اساات د
 وفقًا لحجم تشيي ت  ئيمق مما أدي إلس هصر دورة حياة ال ديد من المنتجات. اإلنتاج

 (2) :وجيق نظر المنش ة تتم   فيما ي تي دورة حياة المنت  منو 
وتبااادأ ىاااكه الااادورة باسااات دام بحاااوث الساااوق مااان أجااا  تحدياااد  دورة البحاااوث والتطاااوير واليندساااق:  -أ 

 ام يماي  ,ي تساعد عمس توليد األفكاار ال زماق لتقاديم منتجاات جديادةاحتياجات ال م ء المتزايدة والت
عاااااداد  كلااااا  القياااااام بتطاااااوير المنااااات  عااااان طرياااااق تحدياااااد المواصاااااشات ال زماااااق إلر ااااااء ال مااااا ء وا 

                                                 
(1)

 . 8, ص بق ذكرهمرجع س ,(2007أشرن صالح سميمان, ) 
(2)

 Atkinson A. A, Banker R V Kaplan R S & Young, "Management Accounting " 2ed 

Prentice – Hall, Ine, p610  

  22ص  ,ركره مرخع سبق ,(2111مالً ػه ػمزو ػشد ,) و   
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من ال مماء والميندسين فاي  بتصميم المنت  من     تكام  ك   التصميمات األوليق لممنت , والقيام 
 نت .تطوير النواحي الشنيق لمم

التكام  الاوظيشي فاي أنشاطق تطاوير المنتجاات آلياق ىاماق لتبااد  الم موماات, تسااىم فاي  ويم  
, ومان  ام فاتن تحقياق مساتويات مرتش اق مان زيادة القدرة عمس ات اك القراراتتحقيق مزيد من الت مم و 

ماااا التكامااا  الاااوظيشي يااادعم جياااود فرياااق عمااا  تطاااوير المنتجاااات فاااي تجمياااا الم موماااات ونشااارىا, ب
ياان كس إيجابااًا عمااس جااودة أداء أنشااطق تطااوير المنتجااات فااي مجااامت م اا  تصااميم المناات  وا تباااره 
جراء ت دي ت عمس المنت  باإل افق إلس كل  فتن التكاما  الاوظيشي المبكار فاي  والتنبؤ بالمبي ات وا 

عادة و ا مواصشات ال  ,منات عمميق تطوير المنتجات يساىم في ت شيض حامت إعادة التصميم وا 
 ومن  م ي شض من زمن عمميق تطوير المنت  وتكاليشيا ويرفا م دمت نجاح المنت  في السوق.

(1) 
ين وحادو يا وم يكاون ىناا  تبدأ ىكه الدورة بتنتاج المنت  والتحمي  الش مي لمتكال :التصنيادورة  -ة 

, وتم   طرق اإلنتااج كالينلمت  ير عمس تكالين المنت      تم  الدورة نظرًا لتحقق تم  الت إمكان
 (2)دورًا ىامًا في الت  ير عمس تكالين دورة حياة المنت      تم  المرحمق. JITالمتقدمق م   

وتبادأ ىاكه الادورة بمجارد تساميم المنات  لم ميا  حياث يجا  أن يكاون  دورة  دمات ماا ب اد البياا: -ج 
با  المنشا ة و  الساريا مان هىنا  استجابق سري ق لمتطمبات ال م ء بمجرد شاحن المنات  إلياو والتحا

 امرتباط الو يق بال مي  حتس يتم امستيناء عن المنت .ل مميق  دمق ال مي  و 
 (3):نشاط البحوث والتطوير يحقق ما ي تيوهد ككر أحد الباح ين أن 

 .نافسقامبتكار في التكنولوجيا وتقديم  دمات ومنتجات جديدة والتي ت تبر القوة الرئيسيق لمم - أ
 وث والتطوير وككل  الم رفق ت تبر ال ام  امستراتيجي لمقدرة التنافسيق المستدامق.ن البحإ  -  

 لنشاط البحوث والتطوير: يمكن است  ص األىدان انتيقأنو  ويرى الباحث
 منتجات جديدة وتحسين جودة المنتجات القائمق.  -أ
الجودة ال الياااق والسااا ر بااا مااان  ااا   تمبياااق احتياجاااات ال مااا ءدعااام القااادرة التنافسااايق لممنشاااآت,  - 

 .المناس 
يجاد فرص است ماريق جديدة.ت شيض التكالين و  -ج  ا 

                                                 
مجمة إدارة األعمال,  ," أىم ال وام  المؤ رة في ف اليق تطوير المنتجات" ,محمود عبد الحميد محمود صالح (1)

 .5ص(.2009), 126, ال دد جمعية إدارة  األعمال المصرية
(2)

 Atkinson A. A, Banker R V Kaplan R S & Young, (2001) op. cit. 
(3)

 Huang, Zhaohui , (2012),  op. cit 
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 ستراتيجي:من منظور إ إدارة التكاليف: ثانياً 
ت ني مجموعق التصرفات التي تقاوم  (CM) (COST Management )ن إدارة التكمشق  إ

ويتحقق  ,لين والرهابق عمييابيا منشآت األعما  إلر اء المستيمكين ما امستمرار في  شض التكا
أ ار األنشاطق الرئيسايق الم ئماق  كما أنو وسايمق ىيكمياق لتحميا  ,كل  عن طريق تحمي  سمسمق القيمق

 ااا   تحدياااد وكلااا  مااان  Differentiationالتماااايز و   Costساااتراتيجيًا عماااس كااا  مااان التكاااالين ا
يرادات مشاق بشاك  أف ا  مان المنافساين كا  نشااط مان أنشاطق القيماق وتحدياد مساببات التك تكالين وا 

 (1)عن طريق إعادة ترتي  وتشكي  أنشطق سمسمق القيمق.
اليااق ال اصااق سااتراتيجيق لمتكمشااق مااا ىااي إم تحمياا  وتااوفير الم مومااات المكااكل  أن اإلدارة ام 

بماا فيياا دا ا  ىاكه األساواق عبار فتارات زمنياق عديادة  ,ة والتكاالين ال اصاقب سواق منتجات المنشا 
الطويااا , ويساااتند ماااد   اإلدارة  تحقياااق مزاياااا تنافسااايق ومالياااق ساااواء فاااي األجااا  القصاااير أوبشااارض 

 (2)ستراتيجيق لمتكمشق عمس مشيوم تحمي  القيمق.ام
عماااس أنياااا  ,ر إدارة التكمشاااقو تركياااز  اااارجي وم يجااا  أن تشس اااإدارة التكاااالين لياااا ب اااد أ أن   

وفاي ك يار مان  ,و يقاًا بااإليراد وت طايط الربحياق رتباطااً لتكالين, فيي تارتبط اال شض المستمر في ا
كاااالين إ اااافيق ا تيارياااق, كااااإلع ن, والبحاااوث يت اااك الماااديرون هااارارات تحميااا  المنشااا ة ت األحياااان
إدارة التكمشاااق  تن لتاااالي فاااوبا يااارادات ورفاااا مساااتوي ربحياااق المنشااا ة,, وكلااا  بيااادن زياااادة اإلوالتطاااوير
 (3)اإلدارة.ستراتيجيات يتجزأ من ا مًأ ءتم   جز 
ىااي عمميااق صاانا القاارار بامعتماااد أن إدارة التكمشااق امسااتراتيجيق, "هااد ككاار أحااد الباااح ين و 

عماااس التوفياااق باااين ىيكااا  التكاااالين لممنشااا ة ماااا اساااتراتيجيتيا وتحقياااق امساااتشادة الم ماااس مااان ىاااكه 
 (4)امستراتيجيق"

                                                 
كميق  ,"مدخل إدارة التكمفة -المحاسبة اإلدارية المتقدمة" ,تياني محمود النشار س يد محمود اليمباوي و (1)

 .84ص  ,(2011التجارة, جام ق طنطا, )
ق والتحمي  امستراتيجي لمتكمشق بيدن شوهي السيد فوده, " إطار مقترح لمتكام  بين أسمو  التكمشق المستيدف (2)

مجمة كمية التجارة لمبحوث دراسق نظريق واستكشافيق",  –ت شيض تكالين األنشطق من     مشيوم سمسمق القيمق 
 .249 -187ص  , ص(2007المجمد الرابا واألرب ين, ), جام ق اإلسكندريق, ال دد األو , العممية

  بين أدوات التكمشق لتحسين وظيشق المحاسبق اإلداريق اإلستراتيجيق في ناىد صبري محمد, "تحقيق التكام (3)
 (.2011جام ق القاىرة, ) -كميق التجارة  رسالة ماجستير رير منشورة,المنظمق", 

(4)
  Anderson, Shannon,  "Managing Costs and Cost Structure throughout the Value 

Chain: Research on Strategic Cost Management", ( 2006),  

http://search.proquest.com/docview/189882475?accountid=63189 

Copyright  
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ق لممنش ة ميزة تنافسايق وأن الت شيض امستراتيجي لمتكالين ىو ت شيض التكالين الكي يحق
حاليااق بشاارط إم يم اا  عائقااًا ي اار بقاادرة المنشاا ة عمااس تحقيااق التشااوق التنافسااي فااي األجاا  الطوياا , 
ويجااا  أن يم ااا  جااازءًا مااان أي اساااتراتيجيق تنافسااايق, ومااان  ااام فاااتن إدارة التكمشاااق امساااتراتيجيق تاااوفر 

 (1)م مومات تكاليشيق لمقرارات اإلستراتيجيق.
 (2)آليات الت اون والتنسيق لت شيض التكالين بطريقتين:إدارة التكمشق  تسي وككل  يمكن أن 

 األولي: في أن ممارسات إدارة التكمشق تساعد المنش ة في إيجاد الطرق التي تج ميا أك ر كشاءة. 
  ال انيق: أنيا تساعد المنش ة وعم ئيا وموردييا في إيجاد طرق بديمق لت شيض تكالين اإلنتاج. 

 

 هداف إدارة التكمفة:أ -1
 (3):ىنا  مجموعق من األىدان الشاممق إلدارة التكمشق وىي

وىياكاا  التكااالين المحااددة  كااي يطااابق البيئااق الدا ميااق لممنشاا ةتصااميم نظااام ف ااا  إلدارة التكمشااق ل  -أ 
 فييا.

ماااا ال مااا  وال ااااممين وآلياااات اإلنشااااق  امساااتجابق لمتطمباااات الاااربح ال اااروري مااان  ااا   تنظااايم -ة 
 راتيجيق التنظيميق لتحقيق األىدان المرسومق.ستام

 تحديد أولويات استي   الموارد. -ج 
 تحديد تكمشق األنشطق اليامق, لتحديد كشاءة وفاعميق أداء األنشطق. -د 

 تحديد وتقييم األنشطق الجديدة التي تستطيا تحسين األداء المستقبمي. - ه
 خصائص إدارة التكاليف -2

:د من ال صائص منياتشتم  إدارة التكالين عمس ال دي
(4) 

تحقاق أو تنحارن عان أىادان و طاط  ىا  ,ق اسات دام الماوارد ف ميااً تساعد في الت رن عماس كيشيا -أ 
 اإلدارة.

                                                 
امتجاىات الحدي ق إلدارة التكالين  ك حددراسق تحميميق لمد   المقارنق المرج يق " ,د صشاء محمد عبد الدايم  (1)

جام ق القاىرة,  –, كميق التجارة المحاسبة واإلدارة والتأمينمجمة  ,ودعم القدرة التنافسيق لممنش ة ) دراسق تطبيقيق(
  .235 -139ص  (, ص2010ال دد السادس والسب ون, )

(2)
د فايزة عبيد اهلل,  "دور أدوات إدارة التكمشق بالشركات الصناعيق في تحقيق دوافا الت يد ما دراسق استط عيق   

(, الجزء 2( عدد )48كميق التجارة, جام ق امسكندريق, مجمد ), مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةفي مصر", 
 .113 -83ص (, ص 2011األو , )

(3)
 Stenzel,  C,  "Essential of Cost Management" John Wiley & Sons, Inc, USA, P 8,( 2002). 

(4)
 رير منشورة, الة ماجستيررس ,, "بناء برنام  الشيجو  فوكس برو إلدارة الكمشق اإلستراتيجيق" ولق شيا  نجم 

 .52(, ص 2006) ,ال راق , جام ق البصرةكميق اإلدارة وامهتصاد
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لإلدارة,  ستراتيجيقبحيث تستطيا أن ت دم األىدان ام تساعد في توزيا المصادر وت صيصيا -ة 
م المااوارد بالشااك  المطمااو  ن عاادم تنشيااك عمميااات الموازنااق والت طاايط امسااتراتيجي وعاادم اساات داوا  

 يؤدي إلس اإلنشاق الزائد.
تساعد في التحمي  والبحث في المجامت المشكو  فييا لألداء المارتبط بزباائن م يناين و طاوط  -ج 

 إنتاج وهطاعات تسويق م ينق.
لين عان تحقياق المسؤو تساعد في اإلشارة إلس التوه ات ال اصق ب ىدان التكالين وتحدد األفراد   -د 

 دان.تم  األى
ستراتيجيق لمتكمشاق فاي ال ما  عماس إدارة و ابط التكمشاق بالصاورة التاي تتم   فمسشق اإلدارة ام
ماان  التكااالين بمااا ياادعم ويحساان وت شاايض ,تراتيجي لممنشاا ة ماان ناحيااقتحساان وتاادعم الموهاان امساا

أجزائيااا, سااتراتيجيق لمتكمشااق لمصااورة الكاممااق هباا  وتنظاار اإلدارة ام ربحيااق المنشاا ة ماان ناحيااق أ ااري,
بم نس أنو يتم إجراء دراسق ومراج ق سابقق لكا  هارار أو موهان يارتبط أو ياؤ ر عماس التكمشاق, لمت كاد 
من أنو يدعم الموهن امستراتيجي لمتكمشاق, وىاو تبناي ماد   التحميا  امساتراتيجي لمتكاالين والنظار 

 ( بدءًا من موردي لممنش ةواسا عمس مدار الدورة الكاممق )سمسمق القيمق الكميق  لمتكمشق عمس مدي
مستمزمات النشاط وانتياء بتكاالين  ادمات ماا ب اد البياا, ماا عادم إغشاا  أو إىماا  دراساق وتحميا  

 (1)تكالين المنافسين.
وأىام  ,توظيان األساالي  اإلدارياق الحدي اق إلدارة تكاالين البحاوث والتطاوير يمكان أناوويرى الباحوث 

أسمو  التكمشاق المساتيدفق والتاي تم ا  أداة  ف الاق لماتحكم فاي أسموبين يمكن أن يتم است داميما ىو 
 أسامو و  حياث توجاد دراساات ربطات باين البحاوث والتطاوير ,التكالين لتحقيق ميازة تنافسايق لممنشا ة

وأن  تطبياااق التكمشاااق  ,وأناااو يجااا  ال مااا  عماااس ت شااايض التكاااالين هبااا  حااادو يا ,التكمشاااق المساااتيدفق
 ت شيض التكالين. المستيدفق في المنش ة يحقق غرض

حياث ي ما  ىاكا األسامو  عماس تحميا  األنشاطق دا ا   ,ىاو تحميا  سمسامق القيماق ,األسمو  ان رو 
 اين هيماق لنشااط ويبادأ بتحميا  نشااط البحاوث والتطاوير وياتم اساتب اد األنشاطق التاي م ت ,المنش ة

تحمي  البيئق الدا ميق  حيث تقوم عمس ,وتحمي  سمسمق القيمق كات ب د استراتيجي البحوث والتطوير,

                                                 
(1)

التكمشق الشاممق لدورة حياة المنت  كمد   لت شيض التكالين وتحسين الجودة في ظ  بيئق " ,فميح عبد المن م 
 (.2007م ق القاىرة,) جا –كميق التجارة  , دراسات متقدمة في محاسبة التكاليف ,األعما  الحدي ق"
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تحمياا  سمساامق القيمااق ال ارجيااق ت ماا  عمااس تحمياا  أنشااطق المااوردين  نا  و , لبيئااق ال ارجيااق لممنشاا ةوا
 .وال م ء

هاااادرين عماااس الوفااااء بحاجاااات  أناااو مااان ال اااروري أن يكاااون الماااوردون (1)أحاااد البااااح ين وهاااد ككااار 
 ستراتيجيق وأنشطق البحوث والتطوير.ممما يحتم المشاركق في ال ناصر االمشترين واملتزام بيا 

ساااتراتيجيًا حياااث يجااا  أن تقاااوم عماااس تحميااا  البيئاااق ( أىااادان إدارة التكمشاااق ا1ك  رهااام )ويو اااح الشااا
 الدا ميق والبيئق ال ارجيق لممنش ة.

 (1شكل رقم )
 لمتكمفة ستراتيجيةاالاإلطار العام لإلدارة 

 (2)2002يد فوده, المصدر/ د شوقي الس
ماااان أجاااا  إدارة التكمشااااق  ي حااااظ ماااان الشااااك  السااااابق أن تحمياااا  البيئااااق الدا ميااااق وال ارجيااااق لممنشاااا ة

و كاااكل  اسااات دام أدوات إدارة  ,ساااتراتيجيق واه ياااقيحقاااق النجااااح المطماااو  عناااد ا تياااار ا ساااتراتيجياً ا
ق الم تاارة والت كاد ساتراتيجيق امالتكمشق و أسالي  إدارة التكمشاق المناسابق, ويجا  أن ياتم تطبياق ورهابا

 ستراتيجيق تحقق المزايا التنافسيق المرجو منيا.من أن ىكه ام

                                                 
(1)

 .13, صمرجع سبق ذكره ,(2010رزق, ) محمود عبد الشتاح 

(2)
 .203, ص مرجع سبق ذكره(, 2007) ,شوهي السيد فوده 

 

اف اإلدارة أهذ

 ستراتيديت للتكلفتاال

تحهُم انجُئخ انخبرخُخ: انجُئخ انخبرخُخ انؼبمخ: مدمىع 

وااللتصبدَخ واالختمبػُخ انؼىامم وانمتغُزاد انسُبسُخ 

 وانتكىىنىخُخ.

 انجُئخ انخبرخُخ انخبصخ: ثُئخ انصىبػخ نهمىشؤح.

 تحهُم انجُئخ انذاخهُخ : تحذَذ انؼىامم انذاخهُخ انحزخخ, 

ػىامم فٍ صبنر  -1تمُُم انؼىامم انذاخهُخ انحزخخ: 

 ػىامم فٍ غُز صبنر انمىشؤح. -2انمىشؤح . 

 نمختبرحضمبن والؼُخ اإلستزاتُدُخ ا

 ستزاتُدُخانؼىامم انتٍ تسبػذ فٍ تىفُذ اال

 أسبنُت إدارح انتكهفخ -أدواد إدارح انتكهفخ. ة -أ

 ستزاتُدُخ انمختبرح.تطجُك ورلبثخ اال -

ستزاتُدُخ فٍ تحمُك ُم مذي مسبهمخ االتمُ -

 انمشاَب انتىبفسُخ
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ألن ال طااا  فاااي بياناااات التكاااالين  ,لمتكاااالين دهيقاااق تاااوفر إدارة التكمشاااق اساااتراتيجيًا تقاااديرات أن يجااا 
طرياااق تحدياااد يااؤدي إلاااس ات ااااك اإلدارة لقااارارات  اطئاااق عناااد تحمياا  الموهااان التنافساااي لممنشااا ة عااان 

ساااتراتيجيات التناااافس وتسااايي  تحميااا  سااابق م تياااار التشاااكيمق الم ماااس مااان اأدوات إدارة التكمشاااق المنا
 سمسمق القيمق  وتسيي  عمميق تحديد التكمشق المستيدفق وتحديد أه  تكمشق لدورة حياة المنت  الجديد.

شاااق, والتاااي توظااان أدوات التصاااميم إدارة التكاااالين امساااتراتيجيق ي  اااك شاااكمين: اإلدارة الييكمياااق لمتكم
التنظيمي, وتصميم المنتجات, وتصميم عمميق لبناء ىيك  التكالين يتسق ما امستراتيجيق التاي تام 
دارة تنشيكيق لمتكمشق, والتي توظن م تمن أدوات القياس والتحميا , م ا  )تحميا  التبااين,  تحديدىا. وا 

 (1)داء إدارة التكمشق في المنش ة.وتحمي  ال وام  المؤ رة في التكالين(, لتقييم أ
 

أن إدارة تكااالين البحااوث والتطااوير بشااك  مناساا  ي تباار حجاار األساااس عنااد  يوورى الباحووث:
ستراتيجيًا حيث أن نشاط البحوث والتطوير ي تبر أو  نشاط تبادأ باو البدء في عمميق تحمي  التكمشق ا

ا النشااط فاي مرحماق ماا هبا  اإلنتااج . سمسامق القيماق حياث تكاون التكاالين التاي ياتم إنشاهياا عماس ىاك
يم اا  أو  حمقااق فااي , و وكااكل  ي تباار نشاااط البحااوث والتطااوير  اامن مجيااودات التحسااين المسااتمر

 حياة المنت . دورة مراح  
 التحميل االستراتيجي لمتكمفة: -3

" اساااات دام البيانااااات التكاليشيااااق بياااارض تطااااوير وتحدياااااد لمتكمشااااق ىااااو التحمياااا  امسااااتراتيجي
 (2)أن تتبناىا بيدن تحقيق مزايا تنافسيق". ج  عمس الشركقاتيجيات التي يامستر 

(3)وككل  عرفو كات  آ ر
فيام وتحميا  التكمشاق ال اصاق لمشاركق وال ما  عماس مقارنتياا بتكمشاق  ب ناو " 

فيااو يركااز عماااس الموهاان التكاااليشي لمشااركق مقارناااق بمنافسااييا وعمااس بيااان دور التحميااا   ,المنافسااين
 ي لمتكمشق في تحديد الموهن التكاليشي لمشركق مقارنق بالشركات المنافسق.امستراتيج

سااتراتيجي لمتكمشااق يااؤدي إلااس تحااو  الشااركات ماان الرؤيااق الدا ميااق لمتكااالين إلااس الرؤيااق التحمياا  امو 
يسااعد  ال ارجيق لما يج  أن تكون عميو التكاالين, أي أ اك تكاالين المنافساين ب اين امعتباار مماا

حيااث ي تمااد التحمياا  امسااتراتيجي لمتكمشااق عمااس  يجي ل شااض التكمشااق,المنظااور امسااترات عمااس تحقيااق
    ق أنواع لمتحمي  ىي:

 تحمي  سمسمق القيمق. -أ 
 تحمي  الموهن امستراتيجي. -ة 

                                                 
(1)

  Anderson, Shannon, (2006),  op. cit 

(2)
 .31ص  مرجع سبق ذكره,(, 2011)  سيد عبد الرازق عبد السميا, 

(3)
اإلسكندريق, جميوريق مصر ال ربيق,   ,دار الت ميم الجام ي ,"حاسبة اإلستراتيجيةالم" ,محمد الشيومي محمد 
 .21, ص (2012)
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 تحمي  مسببات التكمشق. -ج 
 وسون ن م  عمس تشصي  ىكه األنواع ال   ق لما ليا من دور في التحمي  امستراتيجي لمتكمشق.

 تحميل سمسمة القيمة:  -أ
, فاي تحقياق مزاياا تنافسايق دم م تبار مادي مسااىمق أنشاطق المنشا ةسمسمق القيمق أداة تست 
إل افق إلاس القيماق, حياث تكشان نتاائ  امن عناصر القيمق عمس  فيي إجراء محق لقياس هدرة ك   

عماااس مساااتوي عناصااار ساااتراتيجيق لمتكاااالين   التمياااز أو القصاااور فاااي القااادرة امالقيااااس عااان جوانااا
(1)القيمق.

 

األنشاطق ب سمسامق القيماق يتمحيث ت ,ي تمن مشيوم سمسمق القيمق عن مشيوم القيمق الم افق
. أماا القيمااق الم اافق فيكاون امىتماام ابتااداًء ابتاداء مان الشاراء مان المااوردين وينتياي باالبيا لم ما ء

ويكااون  المبي ااات ماان ال ماا ء,  ماان تسااديد هيمااق المشااتريات لممااوردين وتتوهاان عنااد تحصااي  هيمااق
التركيز عمس ت ظيم الشرق بين إيراد المبي ات وباين تكمشاق المشاتريات مان الييار وباكل  تشقاد المنشا ة 

 (2)فرصق امستشادة من ال  هات سواء ما الموردين أو ما ال م ء إليجاد المزايا التنافسيق.
نشا ة حياث تبادأ ىاكه السمسامق مان األنشاطق ( األنشاطق دا ا  سمسامق القيماق لمم2يو ح الشك  رهام )

 ,م   الموردين لممواد ال ام  م األنشطق دا   المنش ة والتي تقسم إلس أنشطق هب  اإلنتاج ,ال ارجيق
  م ال  هق ما ال م ء. ,وأنشطق ما ب د اإلنتاج ,وأنشطق اإلنتاج

 

 (2شكل رقم )
 ةوووووووأة كسمسمة قيمووووالمنش

 
 .23(, ص 2012, )محمذ, سبق ركرهالمصذر / د محمذ الفيىمي        

نااو نقطااق حيااث أ ,ر  اامن سمساامق القيمااق لممنشاا ةيبااين أىميااق نشاااط البحااوث والتطااوي السااابق الشااك 
  ياالبدايق في األنشاطق الرئيسايق فاي المنشا ة ويجا  تحدياد تكاالين ىاكه المرحماق بدهاق حتاس ياتم تحم

مشااق الدهيقااق التااي أنشقاات عميااو فااي كاا  المراحاا  سااواء كاناات مرحمااق مااا هباا  اإلنتاااج م اا  المناات  بالتك
التساااويق  أو مرحماااق ماااا ب اااد اإلنتااااج م ااا  ,أو مرحماااق اإلنتااااج ,البحاااوث والتطاااوير وتصاااميم المنااات 

                                                 
 .22ص  ,المرجع السابق  ذكره ,( 2012 ) محمد الشيومي محمد, (1)
 .89, ص مرجع سبق ذكره(, 2011س يد اليمباوي و تياني النشار, ) (2)

 

انمىردَ

 ن
 اإلستزاتُدُخ وإدارح األػمبل

انجحىث 

 وانتطىَز
خذمخ  انتىسَغ اإلوتبج انتسىَك نتصمُما

 انؼمالء

 انؼمالء
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 ,عمااس األنشااطق دا اا  حاادود المنشاا ة المنشاا ة اىتمااام م يقتصااريجاا  أ  والتوزيااا و دمااق ال ماا ء,
, ساااتراتيجيقشياااوم إدارة التكمشاااق امأن يمتاااد إلاااس  اااارج حااادود المنشااا ة بماااا يااات ءم ماااا مولكااان يجااا  

مكانيق تحديد المزايا التنافسيق.  وا 
ويمكاان تو اايح مشيااوم نشاااط البحااوث والتطااوير ماان  اا   وظااائن سمساامق القيمااق فااي الشااك  رهاام 

والتااي    ميااق لممنشاا ةالحمقااق األولااس ماان األنشااطق الدا -نشاااط البحااوث والتطااوير يم اا حيااث  ,(3)
 يج  تحمي  سمسمق القيمق ليا.

 (3شكل رقم )
 مفهوم نشاط البحوث والتطوير من خالل وظائف سمسمة القيمة

 
 بالتصرف من الباحث (2001)المصدر/عمرو عزت,

 

 بحج أساسي

 ترخمت نتائح البحىث                                       

 نشاط التطىير بهذف

 إنتاج منتداث خذيذة تحسين منتداث قائمت

 نشاط البحىث

 يهذف إلى اكتساب معرفت خذيذة

 بغرض االبتكار

 وظائف ما بعذ اإلنتاج وظائف اإلنتاج اإلنتاج وظائف ما قبل

 بغرض التطبيق

 بحج تطبيقي
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 تحميل الموقف االستراتيجي: -ب
ي تاادعيم الموهاان التنافسااي إدارة التكمشااق فاايت مااق تحمياا  الموهاان امسااتراتيجي بشحااص دور   

مسااااااتراتيجي والمركااااااز التنافسااااااي حيااااااث ي تماااااان دور إدارة التكمشااااااق بااااااا ت ن الموهاااااان ا لممنشاااااا ة,
سااتراتيجيق هيااادة التكمشااق لمنشاا ة فااي تحقيقيااا فااي السااوق م اا  اسااتراتيجيق التنافساايق التااي ترغاا  اوام

Cost Leadership مشاق فاي الصاناعق التاي تنتماي   المنتجاين تكوالتاي ت ناي أن تكاون المنشا ة أها
وت ناااي أن تقااادم المنشااا ة مزاياااا و صاااائص فريااادة فاااي  Differentiationساااتراتيجيق التمياااز إليياااا, وا

فااا ساا ر أعمااس نظياار ىااكه ال صااائص. منتجاتيااا, ممااا يااؤدي إلااس جااك  ال ماا ء ويشااج يم عمااس د
سااتراتيجيق التميااز أو ق هيااادة التكمشااق أو اوت نااي اساات دام إمااا اسااتراتيجي Focusسااتراتيجيق التركيااز وا

 (1)ام نتين م ًا, بيدن الوصو  إلس موها أف   في السوق.
 

 Porterإلااااس كتابااااات  سااااتراتيجيقاماسااااتند ال ديااااد ماااان الكتااااا  فااااي مجااااا  المحاساااابق اإلداريااااق 
و عاان امسااتراتيجيات ال امااق التااي تحقااق لممنشااآت المياازة التنافساايق, فقااد أو ااح أناا 1985&1980

هيااادة التكمشااق أو  سااتراتيجيقاوىااي  ,يمكاان لممنظمااق أن تتبااا إحاادي امسااتراتيجيات التنافساايق الاا  ث
 (2).التركيز ستراتيجيقاالتميز أو  ستراتيجيقا
 

سااتراتيجيق التنافساايق ىااي مجموعااق ماان التصاارفات التااي يااتم تصااميميا لتحقيااق مزايااا تنافساايق امن إ
سااتراتيجيق تنافساايق اولممنشاا ة أن تتبااا أك ار ماان  ىادان م ينااق,ات أو أسااواق م ينااق وألبالنسابق لمنتجاا
 في وهت واحد.

 

 :راتيجيات بشيء من التشصي  كما ي تيوسون يتم تناو  ىكه امست
  :Cost Leadershipستراتيجية قيادة التكمفة ا -

ناااق الريادياااق فاااي كااا  التكاااالين عماااس ت شااايض تكمشاااق ماااد  ت اإلنتااااج مقار  ساااتراتيجيقامتركاااز ىاااكه 
بت شااايض  ساااتراتيجيقامبالتكمشاااق التاااي يتحممياااا المنافساااون, وتياااتم إدارة المنشاااآت التاااي تطباااق ىاااكه 

 (3)والبحوث والتطوير. ,واألفراد والتسويق ,اإلنتاج والتموي  :م   ,تكالين  جميا أنشطتيا

                                                 
ت إدارة التكمشق لتحسين وظيشق المحاسبق اإلداريق اإلستراتيجيق في تحقيق التكام  بين أدوا" ,ناىد صبري محمد (1)

 (.2011)  , كميق التجارة جام ق القاىرة,رسالة ماجستير رير منشورة ,المنظمق"
 ,دور الم مومات المحاسبيق في تش ي  اإلدارة اإلستراتيجيق في المنظمات"" ,محمد حسن محمد عبد ال ظيم  (2)

احد جام ق اإلمارات ال ربيق المتحدة,  المجمد الو , ية واإلدارية,  كمية اإلدارة واالقتصادمجمة العموم االقتصاد
 .13ص ,(2005) وال شرون, ال دد األو  يونيو

 .14ص , المرجع السابق(, 2005)  محمد حسن محمد عبد ال ظيم,  (3)
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أها  مان ت بتكمشاق ستراتيجيق ىو تحقيق التشوق عمس المنافسين بتنتاج سما و دمااليدن من ىكه ام
وكلااا  بتقوياااق المركاااز التنافساااي لمشاااركق والسااايطرة عماااس الساااوق مااان  ااا   تاااوفير  تكمشاااق المنافساااين,

ساااتراتيجيق بميااازة التكمشاااق مطبقاااق لياااكه اموتتمتاااا الشاااركق ال ت  ب هااا  تكمشاااق مقارناااق بالمنافساااين,المنااا
نشااس  عمااس هاا  ماان أساا ار المنافسااين, مااا حشظياااالمن ش ااق, كمااا تكااون هااادرة عمااس فاارض ساا ر أ

ساااتراتيجيق هياااادة كمشتياااا نسااابق إلاااس تكاااالين منافساااييا, وامساااتوي رباااح المنافساااين, وكلااا  من شااااض ت
التكمشاااق ىااااي إحاااادي الركاااائز اليامااااق المساااات دمق فاااي تحقيااااق مياااازات تنافسااايق عاااان طريااااق ت شاااايض 
التكالين, بينماا يم ا  المركاز امساتراتيجي لمتكاالين المشياوم الاكي يحادد ىاكا الت شايض و صائصاو 

 ومستوياتو وف اليق ك  من ىكه المستويات في تحقيق ميزات تنافسيق.
لكل  فتن المركز امساتراتيجي لمتكاالين ىاو إنتااج الساما وال ادمات بتكاالين أها  مان متوساط تكمشاق 

 المنافسين في الصناعق.
حدة من أما القيادة التكاليشيق فيي القدرة عمس ت شيض التكالين عند حدود تق  عن متوسط تكمشق الو 

 المنت  في شركات نشس الصناعق كات المركز امستراتيجي لمتكالين.
وت تبر القياادة التكاليشياق أك ار مراحا  المركاز امساتراتيجي لمتكاالين هادرة عماس تحقياق مزاياا تنافسايق 

 (1)وبالتب يق تحقيق امستراتيجيات.
  
   Differentiationالتميز  ستراتيجيةا -

المنافساق ماان  ا   تقااديم تشاكي ت م تمشااق  المنشاآت منتجاتياا عاان يمكان لممنشا ة أن تميااز
لممنت  وسمات  اصق باالمنت  أو تقاديم  دماق ممتاازة, أو تاوفير هطاا اليياار أو الجاودة المتميازة أو 

جياادة, وتتزايااد درجااات نجاااح الريااادة التكنولوجيااق أو ماادي واسااا ماان ال اادمات المقدمااق أو الساام ق ال
يااااادة تمتااااا المؤسسااااات بالميااااارات والكشاااااءات التااااي يصاااا   عمااااس المنافسااااين سااااتراتيجيق بز ىااااكه ام

 (2)محاكاتيا.
 ر عااا  لمنتجيااا المتميااز وتكااون المنشاا ة القااادرة عمااس تحقيااق التميااز لمنتجاتيااا هااادرة عمااس فاارض ساا

 (3)س ر ي تبر أعمس من متوسط الس ر في الصناعق(.)
 Focusستراتيجية التركيز وا -

 موجيو ل دمق شريحق محددة من المستيمكين أو هطاع  اص من السوق. قستراتيجياوىي      
  :وىنا  شك ن لمتركيز

                                                 
 .28, ص مرجع سبق ذكره ,(2012) ,محمد الشيومي محمد  (1)
 .10, ص مرجع سبق ذكره ,(2007) و تمجيدين نور الدين, عرابق الحاج (2)
 .29ص  ,مرجع سبق ذكره ,(2012) ,محمد الشيومي محمد (3)
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 التركيز عمس التكمشق.  -أ
 التركيز عمس التميز.   - 

وتت من ىكه امستراتيجيات التركياز عماس شارائح  ايقق مان المنتجاات أو ال ما ء أو األساواق مماا 
 يؤدي إلس استب اد ان رين.

ن تحقق التميز بمقابمق احتياجات ىاكا القطااع مان الساوق بطريقاق أف ا  منش ة أوتستطيا ال
 (1)من منافسييا أو تحقيق أه  التكالين في  دمق ىكا القطاع.

 

فااي تحقيااق امسااتراتيجيات  يعاماا  رئيسااي تباار نشاااط البحااوث والتطااوير  أن يوورى الباحووث
إيجاااد منتجااات جدياادة أو تطااوير   س تحقيااق التميااز ماان  اا التنافساايق السااابقق حيااث أنااو ي ماا  عماا

, فااتدارة تكااالين و اادمات بتكمشااق أهاا  ماان تكمشااق المنافسااين وكااكل  إنتاااج منتجااات ,المنتجااات القائمااق
البحااوث والتطااوير تساااىم فااي تصااميم منتجااات كات مااد  ت بديمااق أهاا  تكمشااق, أو ت اادي  تصااميم 

 .ج  الطوي منتجات هائمق بالش  , مما يؤدي إلس تحسين التكالين في األ
كما أن المنش ة تستطيا أن تحقق مركز الرياادة فاي التكمشاق األها  كنقطاق انطا ق لمزياد مان 
التصاارفات امسااتراتيجيق, فيااكا المركااز يااوفر الشرصااق مسااتمرار أف اا  ىااامش لمربحيااق ومساات مارات 

فااااي تنشيااااك  ويباااارز الاااادور اليااااام إلدارة تكااااالين البحااااوث والتطااااوير ابتكاريااااو تنافساااايق فااااي المسااااتقب .
اسااتراتيجيق التميااز. وأن أنساا  واىاام مرحمااق مت اااك هاارار بتميااز المناات  ىااي مرحمااق تصااميمو والتااي 
ت تماااد بصاااشق أساسااايق عماااس م رجاااات مرحماااق البحاااوث والتطاااوير, وبالتاااالي تساااتطيا اإلدارة الش الاااق 

شتياااا أو لتكاااالين البحاااوث والتطاااوير أن تسااااىم فاااي تحقياااق التمياااز والتشاااوق لممنتجاااات مااان حياااث تكم
 صائصاايا, بحيااث تكااون هااادرة عمااس مواجيااق منافسااق منتجااات المنشااآت األ ااري سااواء المحميااق أو 

 (2) .ال الميق

الموهان من سمسامق القيماق و  مس تحمي  ك   يقوم مني  تحمي  التكمشق من منظور إستراتيجي ع
مان  تنافسايق فاي كا   امساتراتيجيات ال وككل  تحمي  مساببات التكمشاق وحياث تتم ا  ,التنافسي لممنش ة

 التركيز.هيادة التكمشق والتميز و 
تراتيجيات أو الموائماااااق باااااين سااااانشااااا ة إساااااتراتيجيق واحااااادة مااااان ىاااااكه اإلحياااااث يمكااااان أن ت تاااااار الم 
 ستراتيجي.( مني  تحمي  التكمشق من منظور ا4ويو ح الشك  رهم ) ,ستراتيجيتينا
 
 

                                                 
 .30ص  ,مرجع سبق ذكره, (2012) ,محمد الشيومي محمد (1)
(2)

  .646, ص مرخع سبق ركره( 2113وشىي اندىذٌ ) - 
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 (4شك  رهم )
 ستراتيجيمني  تحمي  التكمشق من منظور ا

 
 من إعداد الباحث من     استقراء الدراسات السابقق.ر: المصد
 التنافسية: القدرة مقومات دعم: ثالثاً 
تنافساايق: المجااامت التااي يمكاان لممنشاا ة أن القاادرة اليقصااد بمصااطمح  مفهوووم القوودرة التنافسووية: -1

فيي تم   هوة تتسم بيا المنش ة في أحاد تنافس اليير من   ليا بطريقق أك ر فاعميق, وبيكا 
أنشااااطتيا اإلنتاجيااااق أو التسااااويقيق أو فيمااااا يت مااااق بمواردىااااا البشااااريق, ويتبمااااور مشيااااوم القاااادرة 
التنافساااايق فااااي كونيااااا مجموعااااق الميااااارات والتقنيااااات والمااااوارد والمزايااااا التااااي تسااااتطيا اإلدارة 

 (1)تنسيقيا واست مارىا لتحقيق أمرين.
 افا أكبر لم مي .إنتاج هيم ومن -أ
 ام ت ن عن المنافسين. - 

 , والتركيز.ين, والتميزوتتم   آليات بناء القدرة التنافسيق في التشوق النسبي في التكال
 :التنافسيق لممنش ة فيما ي تيوتتم   مؤشرات تكوين القدرة 

اء المؤسساااي تاااوفر نظااام وآلياااات م موماتياااق, تنظيمياااق, إنتاجياااق ومالياااق تتااايح فرصاااًا أف ااا  لاااألد* 
 المتميز. 

 .R&Dتوافر إمكانيات البحث والتطوير * 
 استي ا  التطورات التقنيق الحدي ق.و  ات عن السوق وال م ء والمنافسينتوفر مصادر الم موم* 

                                                 
(1)

 
)
 .54-53, ص رهمرجع سبق ذك, (2011) ,سيد عبد الرازق عبد السميا 

 

 

 انتحهُم االستزاتُدٍ نهتكهفخ

 تحهُم مسججبد انتكهفخ تحهُم انمىلف االستزاتُدٍ تحهُم سهسهخ انمُمخ

 ستزاتُدُخ انمىبسجختحذَذ اال

ستزاتُدُخ لُبدح ا ستزاتُدُخ انتمُشا ستزاتُدُخ انتزكُشا

 نتكهفخا
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 تناس  تنظيم منش ة األعما  ما متطمبات الت ام  في السوق ال المي.* 
 (5ة من     عدة أنشطق يو حيا الشك  رهم )ويمكن تو يح كيشيق بناء القدرة التنافسيق لممنش 

 (5شكل رقم )
 كيفية بناء القدرة التنافسية لممنشأة

           
           
           
           
           
           
           
           
           
 54ص, ( مرجا سبق ككره2011ازق  )( نقً  عن سيد عبد الر 2005-2004تقرير التنافسيق المصري )المصدر/ 

 (1)تتم   كيشيق بناء القدرة التنافسيق لممنش ة في ك   من:
مد  ت: موارد بشريق متشوهق هادرة عمس إدارة أنشطق المنش ة بكشاءة عاليق, وم مومات متجددة  - أ

, عن ك  ما يت مق بطرق اإلنتاج واألسالي  الحدي ق في إدارة األنشطق الم تمشق في المنش ة
مكانات تكنولوجيق وماديق حيث يج  أن ت م  المنش ة عمس اهتناء التكنولوجيا الحدي ق في اإلنتاج  وا 
حتس تستشيد من المزايا التي توفرىا ىكه التكنولوجيا, وككل  توفير اإلمكانات الماديق ال زمق, ومن 

إد اليا من  أىم ىكه اإلمكانات ىو إد ا  فرص وتحديات يج  أن ت م  إدارة المنش ة عمس
 تيييرات في األسالي  اإلداريق والت طيط اإلستراتيجي إلد ا  ىكه الشرص والتحديات.

   ت شيض  -: تحسين الجودة أن ت م  المنش ة عمس تحقيق ما ي تييج   :ال مميات -  
 -التطور التكنولوجي  -ابتكار وتحديث الموارد -تطوير المنتجات  -تحقيق ال الميق  التكالين
 . التيير المستمر -إعادة اليندسق -لتصميم ا إعادة

ويم   نشاط البحوث والتطوير الدور الرئيسي في بناء القدرة التنافسيق من     تطوير المنتجات 
 وابتكار منتجات جديدة, تتميز بيا المنش ة عن باهي المنافسين.

 
 
 

                                                 
 .54-53, ص مرجع سبق ذكره(, 2011سيد عبد الرازق عبد السميا, ) (1)

 مذخالث

 مىارد ثشزَخ متفىلخ. -

 مؼهىمبد متدذدح. -

بد تكىىنىخُخ إمكبو -

 ومبدَخ.

 

 واألهم 

إدخبل فزص وتحذَبد 

 مطهىة التحبمهب

 

 

 

مخرخاث 

قذراث 

 تنافسيت عاليت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمميات
 تحسين الجودة -
 ت شيض التكالين -
 تحقيق ال الميق -
 تطوير المنتجات -
 ابتكار وتحديث الموارد -
 التطور التكنولوجي. -
 إعادة التصميم. -
 إعادة اليندسق. -
 انتغُز انمستمز. -
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 الميزة التنافسية -2
فالمنشا ة م تتمتاا بميازة  ,عم  محدد أونشاط الميزة التنافسيق المستدامق همما تتحقق في أن 

 تنافسيق مستدامق فقط كونيا تتمتا بتصميم جيد لممنت  أو تحظس بقوة بي يو ف الق. 
ألن المنشا ة  تقميادىا مان هبا  المنشاآت المنافساق,ىكه األنواع من المزايا التنافسيق, في الواها يساي  

دد سااتكون عر ااق لمتقميااد ماان هباا  المنشاااآت التااي تتمتااا بنقاااط هااوة فااي مجااا  عماا  أو نشاااط محاا
نشااااطات المتكامماااق ماااا فاااي الواهااا الميااازة المساااتدامق تتاا تي مااان منظوماااق ماان الاأل ااري المنافساااق, و 

ىااكه التكامميااق تحصاا  عناادما يااؤدي إنجاااز نشاااط م ااين إلااس  مااق مياازة فااي إنجاااز  ب  اايا الااب ض,
 نشاطات أ ري كات ع هق.
 (1):ة مظاىر مت ددة من أىمياتت ك المزايا التنافسيق لممنش 

 الجودة األعمس لمسما وال دمات. -
 الوهت األه  في اإلنتاج, والسرعق في  دمق ال م ء. -
 ال نايق األكشاء بال م ء. -
 التكمشق األه  والس ر األف   لم مي . -

يق عماااس هااادرة المنشاااآت عماااس امبتكاااار والتحاااديث فاااي ميزتياااا التنافسااات تماااد الميااازة التنافسااايق 
لتصبح أك ر تطورًا وت قيدًا, وعمس كل  م يكشي أن تست مر المنش ة في األصو  ال ابتق ولكن أي اًا 

 (2).في ال برة والم رفق المت صصق والميارات والقدرات التنظيميق

 :Competitive Advantageتعريف الميزة التنافسية  -أ 
مان  ا   أداء  ألماد الاكي تطاوره المنشا ةياد طويا  ات رن الميازة التنافسايق ب نياا الموهاا الشر   

أنشااطتيا بشااك  مميااز وف ااا , واسااتي   نقاااط هوتيااا الدا ميااق باتجاااه تقااديم منااافا كات هيمااق فائقااق 
 (3)نيا م يستطيا منافسوىا تقديميا.لزبائ

                                                 
 .31, ص مرجع سبق ذكره ,(2012) ,محمد الشيومي محمد (1)
دراسق تحميميق في مصانا األدويق  –" ال  هق بين ال يار امستراتيجي والميزة التنافسيق  ,كيا  جرار  (2)

 .78-38ص ص  (.2004, ال دد ال الث, )لقدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجمة جامعة ا , الشمسطينيق"
دراسق ميدانيق في شركات  –السمو  اإلبداعي وأ ره عمس الميزة التنافسيق " ,شاكر ال شالي و إياد التميمي (3)

 , األردن ان( جام ق البترا ال اصق, عم2( ال دد )8)  لمجمد, امجمة البصائر ,الصناعات اليكائيق األردنيق"
 .196 -159ص, (2004) 
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هاادرة المشااروع أو المؤسسااق عمااس بيااا وتسااويق السااما التنافساايق عمااس أنيااا "المياازة  باحااث آ اارعاارن 
.ر"ات عمس نحو مربح في األسواق المشتوحق, وكل  عمس نحو مستموال دم

(1) 
وحافظاات عمييااا بالمقارنااق بالمنافسااين,  ممياازاتمياازة تنافساايق إكا هاماات ببناااء  المنشاا ة حقااقت

 (2)ىي: ,مصادر قمن    المميزات وتتحقق تم  
 األو : باستي   موارد المنش ة بكشاءة.

 ق التي يج  أن تؤدييا بدهق.ال اني: ا تيار ال مميات واألنشط
 ال الث: إدارة ال  هات ال مشيق واألماميق.

 

وىاي كماا  ,ة عمس تحقيقيااعدة مصادر لمميزة التنافسيق يمكن أن تحرص المنش هد ككر باحث آ ر 
 (.3رهم )في الجدو  

 (3جدول رقم )
 ا النهائي.وووووووووووووًا لمصدرهووووووووووالتنافسية وفق

 اإليضاح لتنافسيةمصدر الميزة ا
تمكااان المنظماااق مااان البياااا بسااا ر أهااا  مااان م اااد  سااا ر الصاااناعق  .الكمشق

 وبكل  تتشوق عمس المنافسين.
 تتم   في المواصشات واألداء الجيد والوظيشق التي ي دميا. .الجودة والنوعيق

 .  لممشتري عند الطم إتاحق المنتتتم   في  .امعتماديق
 بات في الطم  والقدرة عمس امستجابق ليا.التكين ما التقم .المرونق

 تقديم منتجات جديدة. .امبتكار والتطوير
 .51ص , مرجع سبق ذكره (2004)المصدر/ كيا  جرار, 

حياث يجا  أن ت ما  المنشا ة  ,ي حظ من الجدو  السابق أنو يوجد  مسق مصاادر لمميازة التنافسايق
وأن امبتكااار  تحقااق مياازة تنافساايق عاليااق,ادر لكااي عمااس الحصااو  عمااس أكباار عاادد ماان ىااكه المصاا

ويجاا  عمااس المنشاا ة التااي ترغاا  فااي التميااز  ,والتطااوير يتحقااق ماان  اا   نشاااط البحااوث والتطااوير

                                                 
(1)

است دام مد   إدارة تكمشق ومء المستيم  لدعم الميزة التنافسيق لممنش ة في ظ  بيئق ", ع ء عمي أحمد حسين 
 (.2003)  ,جام ق عين شمس -كميق التجارة  ,رسالة ماجستير رير منشورة ,دراسق ميدانيق" -األعما  الحدي ق

 
(2)

 Clulow, Val, Gerstman, Julie, Barry, Carol " The resource based view and 

sustainable competitive advantage: the case of a financial services firm. Journal of 

European Industrial Training , ( 2003), pp 220-232. 

 



 والقدرة التنافسية  إدارة تكاليف البحوث والتطوير                                                                    الفصل الثاني 
 

 65 

دارة تكاليشو  امىتمام حس  األسالي  ال مميق الحدي ق إلدارة التكالين كاي بشك  كبير بيكا النشاط وا 
 تحقق اليدن المرجو من نشاط البحوث والتطوير.

 

 :السياسات التنافسية - 
لك  منش ة من منشآت األعما  سياساتيا التنافسيق ال اصق بيا والتي تس ي من   ليا أن 
تحافظ عمس موه يا في السوق, ومحاولق زيادة الحصق السوهيق لممنش ة, ككل  ت تبر ىكه السياسات 

ألعمااا  و اصااق أن ال ااالم هواعااد أساساايق مبااد ماان ظيورىااا بمواهااا ال ماا  التسااويقيق لاادي منشااآت ا
, ال ااورة التكنولوجيااق فااي لتطااور )ال ولماقالياوم يشاايد تطااورات اهتصاااديق وتكنولوجياق سااري ق التيياار وا

لخ( كمياا مؤشاارات الم موماتياق, اهتصاااد الم رفاق...إ كا  المجاامت و اصاق امتصااامت منياا, ال اورة
 (1)التطور.م بد من التكين م يا حتس تستطيا ىكه المنش ة من النمو و 

 (2):س نوعين من السياسات التنافسيق ىما من ىكا المجا  سيتم اإلشارة إل

 سياسات سعرية: -
, ومن المؤكد ىنا يكون س ر المنت  ىو ال ام  الكي تتحكم فيو المنش ة في تنشيك سياستيا التنافسيق

منياا فاي تادعيم  ن ىنا  أىميق نسبيق لك  عنصر من عناصار المازي  التساويقي ودرجاق تا  ير كا   أ
إن ىنااا  جاادًم واساا ًا فااي أي ماان عناصاار  فسااي ألي منظمااق ماان منظمااات األعمااا ,الموهاان التنا

المزي  التسويقي األك ر ت  يرًا في تدعيم الموهن التنافسي, حيث يجاد الاب ض أن عاما  السا ر ىاو 
الساا ريق ل ناصااار  ال اماا  األك اار أىمياااق فااي القاعااادة التنافساايق, بينماااا يااري ان ااارون باا ن المنافساااق

 المزي  التسويقي األ ري ىي األك ر أىميق في ىكا المجا .
 سياسات رير سعرية: -
جودتيا وال دمات التي تانجم  ن أساس التنافس ليس الس ر ب  ال صائص المميزة لمسم ق ومستويإ

غاراء ال األسمو ومن مزايا ىكا  عنيا, مساتيم  في التنافس ىو ال م  عمس تحقيق أف ميق لمسام ق وا 
كون أطاو  أمادًا بامستمرار فاي شارائيا ألن تش اي  المساتيم  لمسام ق بساب  مزاياا غيار السا ريق ساي

 .في التنافس م ي ني ما كل  إىما  عنصر الس ر األسمو ن است دام ىكا وأ من تميزىا بس رىا,
 
 
 

                                                 
 -دار المناى  لمنشر والتوزيا, عمان ,"إدارة التسويق مفاهيم وأسس" ,ردينق يوسن و محمود الصميدعي (1)

 .325ص ,( 2006) ,األردن
(2)

 
)

 .50, ص مرجع سبق ذكره, (2004) ,كيا  جرار 
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  اامن إن دور السياسااات غياار الساا ريق م يقاا  أىميااق عاان دور السياسااات الساا ريق, وماان
 (1)السياسات غير الس ريق ما ي تي:

  المنتجات: سياسة* 
تم اا  سياسااق المنتجااات دورًا ميمااًا فااي تاادعيم القاادرة التنافساايق لمنشااآت األعمااا , حيااث إن تحقيااق 
القدرة التنافسيق من     المنتجات يتطم  تقديم منتجات كات مستوي متقدم من الجودة مان  ا   

تحاارض المنشاا ة عمااس تااوفير منتجااات ب بااوات وأحجااام  نأيجاا  تاادعيم وحاادات البحااث والتطااوير, و 
إ ااافق إلااس وجااو  حرصاايا عمااس تحقيااق الجااودة فااي  ,م تمشااق بناااًء عمااس دراسااق رغبااات المشااترين

إن نجاح منشآت األعما  في تحقيق مركز تنافسي عالي ي تمد بشك  كبير عمس  ,تصميم منتجاتيا
م تساا ير لااكل  المناات , والتااروي  مااا ىااو إم تااروي  المناات  الااكي تقدمااق لمسااوق, فالتساا ير مااا ىااو إ

 والتوزيا ما ىو إم توزيا لكل  المنت  أي ًا. ,لكل  المنت 
 سياسة الترويج واإلعالن: *

التاااروي  ىاااو شاااك  مااان أشاااكا  امتصاااا  الاااكي ييااادن إلاااس بنااااء المنش اااق اإلدراكياااق لااادي الجمياااور 
يماا  التااروي  عمااس مشااكمق جياا  المشااتري ماان المسااتيدن حااو  السااما أو ال اادمات المااروج ليااا, وبت
األساا ار أو اساات دامات الساام ق, كمااا يتيمااا   أو اا   تقااديم الم مومااات عاان المؤسسااق أو الساام ق 

التروي  عمس ترا ي المشتري من     إغرائو, و مق حالق نشسيق م يناق يتقبا  المشاتري بمقت ااىا 
التاروي  ب ناصاره الم تمشاق دور  ىا الياوم يم ا ما يقدم إلياو, وفاي ظا  المنافساق ال المياق التاي نشايد

هناعو بو وات اك هرار بشرائو  م تكرار ىكا الشراء, وىكا ي ناي أن  ميم في ت رين المشتري بالمنت  وا 
باإل اافق إلاس  ,التروي  يساعد منشآت األعما  عمس زيادة حجم المبي ات التي تسا س إلاس تحقيقياا

بنصاي  مرماوق  حظايفي السوق, لكل  فتن اإلعا ن والتاروي  تمكنيا من مواجيق المنافسق الحادة 
 المنافسق غير الس ريق. ستراتيجيقافي 

 سياسة التوزيع: *
إن التوزيا ىو ال نصر الكي من   لو يتم إيصا  السما وال دمات من أماكن إنتاجيا إلاس أمااكن  

ىكا الادور المركازي لمتوزياا لام  استي كيا في الوهت والمكان والجودة والكميق والس ر المناسبين, إن
ي شس عن المنشآت ال الميق التي اىتمات باو بحياث ج مات لياا عادة مراكاز لمتوزياا متاوفرة فاي بقااع 
ال الم ولدييا امست داد الكام  لبيا منتجاتيا إلس أه  عدد ممكن من المستيمكين الموجودين في أي 

ن التوزياا ىاو وا  لس تمبيق حاجاتو الم تمشاق, هطاع من القطاعات السوهيق التي تس س ىكه المنشآت إ

                                                 
(1)

 
 .54, ص مرجع سبق ذكره  ,(2008) ,باس  هندي  
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حمقق الوص  بين المنش ة ومستيمكييا, لكل  ف  بد من ال نايق الشائقق في ا تيار مراكاز التوزياا فاي 
 القطاعات السوهيق الم تمشق وفقًا لمتطمبات المستيمكين وطبي ق المنت .

  سياسة التطوير واالبتكار: *

كي تستيدفو المؤسسق يممي عمييا امىتمام بتطوير منتجاتيا من السما إن ىدن البقاء وامستمرار ال
امرتقاء بيكه المنتجات إلس مستوي الحاجات والرغبات امستي كيق التي  تس يمكنياأو ال دمات, ح

مما م ش  فيو أن هدرة المنش ة عمس البقاء وامستمرار في دنيا و تتصن بدرجق عاليق من التطور, 
ا والحاجات والرغبات في هدرتيا عمس تحقيق مطابقق   هق بين منتجاتياألعما  تكمن 

ن إدرا  اإلدارة المتزايد في مؤسسات األعما  الحدي ق ألىميق التطوير وامبتكار هد و  امستي كيق, ا 
مكنيا من اإلمسا  بزمام المبادرة في تحديد ك ير من مسارات النجاح, ودعميا بمقومات بقائيا 

 (1):واحد أو أك ر من األب اد انتيق ينطوي مشيوم التطوير وامبتكار عمسواستمرارىا و 

 إ افق  ط جديد إلس  طوط اإلنتاج الحاليق. -
 إ افق منت  جديد إلس  ط المنتجات الحالي. -
 تطوير المنتجات الحاليق. أوت دي   -
 إسقاط منت  حالي ووهن إنتاجو. أوحكن  -
 ابتكار منتجات جديدة. -
 تمييز المنتجات وتحسين جودتها: سياسة *

إلس رغبات وحاجات المستيمكين من  األعما يؤدي تمييز المنتجات وال دمات التي تقدميا منشآت 
يكاون تركياز منشا ة األعماا  عماس القيماق التاي يقادميا  ة تنافسايق مساتمرة, وفاي ىاكه الحاا     ميز 

 المنت  أك ر من تركيزىا عمس الس ر.
  بعد البيع: أوبل سياسة الخدمات ق -

ت طي المنشآت ال الميق اىتمامًا واس ًا لم دمات المقدمق هب  أو ب د البيا لادورىا فاي جاك  الزباائن 
ن أىميااق ىااكه الوظيشااق تسااتند  لمت اماا  مااا منتجااات ىااكه المنشااآت و اصااق فااي األسااواق الجدياادة, وا 

ن المسااتيم  عمااس درايااق بكيشيااق وىااي أنااو م أىميااق لممناات  إكا لاام يكاا ,عمااس فكاارة فمسااشيق بساايطق جااداً 
است مالو أو إص حو في حالاق توهشاو, وعمياو فاتن امىتماام بال ادمات المقدماق مسا لق بالياق الحيوياق 

 وتساعد ك يرًا في جك  الزبائن لمت ام  ما المنش ة.
 
 

                                                 
(1)

 .55, ص مرجع سبق ذكره  ,(2008) ,باس  هندي  
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 ستراتيجي  لمتكمفة كأحد متطمبات دعم القدرة التنافسية لممنشأة:التحميل اال -3
ساااتراتيجيق نشااا ة هاااد يسااااعد فاااي عممياااق إدارة امماااات عااان البيئاااق ال ارجياااق لممإن تاااوفر م مو 

المناسبق التي هد ت م  عمس ت شايض تكاليشياا الدا مياق, ولكان فاي نشاس الوهات هاد تزياد مان تكاالين 
وىااكا بدرجااق تشااوق ىااكا الت شاايض والتااوفير, المااوردين لممسااتمزمات وتكااالين  اادمات مااا ب ااد البيااا 

ت التكالين يوفر الم مومات المناسبق عان البيئاق ال ارجياق ال زماق لترشايد ماوارد يج   نظام م موما
 (1)ستراتيجيق بصورة ف الق.اإلدارة امال مميات الدا ميق بالمنش ة بما يمكن من  دمق 

وأن امست مار في التطور الم رفي وأنشطق البحوث والتطوير ىو حجار الزاوياق لت اييق ماا 
وتحقيق مزايا تنافسيق لممنش ة, وي اد امبتكاار أحاد  (Innovation Gap)كار يطمق عميو فجوة امبت

الركائز األساسيق لمتشوق والتميز, وىو سمق من سمات ال صر التزمت بو ك  المنشاآت التاي أ بتات 
التجار  ال مميق نجاحيا. وي تبر امبتكار النات  الرئيسي لنشاط البحوث والتطاوير, حياث يقاوم ىاكا 

راسق م مقق لمد  ت وم رجات اإلنتاج, ومحاولق امبتكار في  مق است مامت أوسا أو النشاط بد
بدائ  لممد  ت المست دمق, أو ابتكاار  اماات وم ادات جديادة ومتطاورة بشاك  يحقاق تشاوق وتمياز 
المنشااا ة, وباااكل  ي تبااار نشااااط البحاااوث والتطاااوير ىاااو المسااائو  عااان  اااروج امبتكاااار بالصاااورة التاااي 

 (2)المنش ة وال م ء, مما يحقق مزايا تنافسيق عمس المستويين المحمي وال المي. تر ي ك   من
 

 التطوير لزيادة القدرة التنافسية:ستراتيجية اإلدارة في مجال البحوث و ا -4
ي تباار نشاااط البحااوث والتطااوير ماان أك اار الماادا   الش الااق فااي مجااا  تاادعيم القاادرة التنافساايق 

عمياق يمكنياا مان تحقياق أىادافيا القياام بياكا النشااط عناد مساتوي فا لممنش ة, وتحرص المنشآت عمس
ستراتيجيق لمواجيق التحديات التي تواجييا في بيئق األعما  الحدي ق التي تتصن بالت قيد والتيير ام

وىااكا يتطماا   اارورة بقاااء  المناات  وتحااديات ارتشاااع التكااالين, فااي أكواق المسااتيمكين وهصاار عماار
 مم أولويات اإلدارة.ه يق التجديد عمس س

سااتراتيجيق لااإلدارة ال ميااا لممنشاا ة, البحااوث والتطااوير أحااد التوجيااات امتااوفير المااوارد لنشاااط وي تباار 
لمنتجااااات لتحقيااااق أىاااادان حيااااث تمكنيااااا ىااااكه المااااوارد ماااان البحااااث المسااااتمر عاااان فاااارص تطااااوير ا

 (3)المنش ة.

                                                 
دراسق تطبيقيق عمس  –ال ارجيق بيدن ت ظيم هيمق المنش ة  " است دام تحمي  سمسمق القيمق ,سيد عبد الرازق عبد السميا (1)

 (. 2011)  جام ق عين شمس, -كميق التجارة , رسالة ماجستير رير منشورة ,هطاع الصناعات الميكيق لمسيارات"
(2)

 
)

 .644, ص مرخع سبق ركره( 2113وشىي اندىذٌ ) 

(3)
مجمة إدارة األعمال, جمعية إدارة   ,"ق تطوير المنتجاتأىم ال وام  المؤ رة في ف الي" ,صالح محمود عبد الحميد 

 (.2009)  لسنق ,126, ال دد األعمال المصرية
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, والتطاااويرأىااادان نشااااط البحاااوث  نتياااق لتحقياااقويمكااان أن تسااات دم اإلدارة إحااادي امساااتراتيجيات ا
 (1)وىي:

فااي غاازو السااوق بمنتجااات جدياادة واسااتحداث  يالرئيساا ياىاادفامسااتراتيجيق اليجوميااق: و يتم اا   -أ
حصاق ساوهيق  سفرص امبتكار في الحصاو  عما  إنتاجيق جديدة, وكل  بيرض الت رن عمس أسالي

 مميزة جديدة.
نوياااا وتميياااز المنتجاااات مااان أجااا  تقميااا  فااارص كماااا هاااد يكاااون اليااادن مااان تمااا  اإلساااتراتيجيق ىاااو ت

وىااكا مااا اتب تااو ال ديااد ماان  ,سااتراتيجيقض ليااا المنشااآت التااي تتبااا  تماا  امالم اااطرة التااي هااد تت اار 
 المنشآت الرائدة.

فاااي تحساااين المنتجاااات واألساااالي  اإلنتاجياااق  يالرئيسااا ياىااادفاإلساااتراتيجيق الدفاعياااق: و يتم ااا   - 
 اا الحاالي لممنشاآت والمحافظاق عماس الحصاق ساساًا عماس  امان الو الحاليق حيث ينص  التركيز أ

 السوهيق الحاليق.
 

 تكاليف البحوث والتطويرل االستراتيجية دارة: اإلرابعاً 
اط يمكن القو  أن المنش ة التي لياا هادرة أكبار عماس الت طايط والرهاباق عماس كافاق أوجاو النشا

ق عمااس تكااالين نشاااط البحااوث والتطااوير ماان وي تباار الت طاايط والرهاباا ىااي أك اار المنشااآت نجاحااًا,
األمور اليامق وال روريق في بيئق األعما  الم اصرة, لما تتصن بو تكالين البحوث والتطوير من 
  امق المبالغ المنشقق عمس ىكه األنشطق وعدم وجود مردود مباشر عمس ىكه النشقات واعتبار ىكه 

وعدم اليقين بنتيجق ىكه األنشطق حياث أناو يمكان أن  النشقات غارهق ب د ات اك القرارات ال اصق بيا
 تشش  ىكه األبحاث وم يكون ىنا  أي مردود عمس ىكه األنشطق.

ن أسالي  التكالين التقميديق يوجد بيا هصور ألنيا تركز عمس تكمشق المنت  وليس توه اات ال ما ء إ
 وهد ظيرتحيح لممنتجات,  وتصميم المنت  ب  ن ما يرغ  بو ال م ء وككل  التس ير غير الص

من حاجق المنشاآت المصان ق لتحساين إدارة تكمشاق المنات  وتطاوير  أسالي  إدارة التكمشق اإلستراتيجيق
دارة تكااالين اإلنتاااج والبيااا وتساا ير  المنتجااات, وت تباار أف اا  وساايمق لت زيااز وتطااوير المنتجااات وا 

رورة لمحشااااظ عمااااس هااادرة المنشااااآت وأن تطااااوير المنتجاااات لااااو أىمياااق كبياااارة باعتبااااره  اااا, المنتجاااات
 (2).نتجات مربحق     دورة حياتياالتنافسيق, ويج  أن تكون الم

 
 
 

                                                 
(1)

 .14, ص مرجع سبق ذكره(, 2001) ,عمرو نزيو عزت  
(2)

    Mehmet, C. Kocakulah & A. David, Austill, (2006),   op. cit 
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 تخطيط تكاليف البحوث والتطوير: -1
إن الت طيط الجيد لنشقات البحاوث والتطاوير ىاو أسااس ال ما  النااجح الاكي ي امن أن ياتم 

الوظااائن اإلداريااق المت مقااق بنشاااط البحااوث اساات دام المااوارد المتاحااق بكشاااءة عاليااق وبشاعميااق وتنشيااك 
 والتطوير.

وعنااد الت طاايط لنشاااط البحااوث والتطااوير يجاا  أن يااتم الت كااد ماان ماادي مساااىمق ىااكا النشاااط فااي 
 تحقيق أىدان المنش ة بشك  عام.

وياااتم عاااادة الت طااايط لنشااااط البحاااوث والتطاااوير وتحدياااد البااارام  البح ياااق, وموازناااق اإلنشااااق بطااارق 
من با ت ن حجم المنش ة ودرجاق اىتمامياا بنشااط البحاوث, باإل اافق إلاس اساتراتيجيق مت ددة, ت ت

اإلدارة في تقادير أىمياق ىاكا النشااط, وعاادة ماا ياتم ا تياار وتحدياد البارام  البح ياق مان  ا   لجناق 
 تشااك  ماان اإلدارة والشنيااين ومساائولي إدارة البحااوث واإلنتاااج والتسااويق لتحديااد الباارام  والمشااروعات
األك اار ف اليااق, واألهاا  م اااطرة والم اامونق ال وائااد, كمااا تمجاا  ب ااض المشااروعات إلااس اهتااراح هائمااق 

 بالمشروعات البح يق في  وء األىدان اإلستراتيجيق لممنش ة.
حيااث يااتم ام تيااار ماان بينيااا فااي  ااوء مجموعااق ماان امعتبااارات التااي تم اا  م ااايير ل  تيااار م اا  

 ال وائد المتوه ق وم د  األرباح المتوها.حجم اإلنشاق المتوها, وهيمق 
ويباادأ ت طاايط تكااالين البحااوث والتطااوير بتحديااد أىاادان البرنااام  البح ااي التااي تحاادد عاان 
طرياق اإلدارة ال مياا عنااد و اا سياسااق البحاوث لممنشاا ة ككا ,  اام تحدياد المبمااغ الم صاص لإلنشاااق 

مااا األ ااك فااي امعتبااار ال مالااق عمااس ىااكه البحااوث, وتوزي ااو عمااس م تماان أوجااو النشاااط البح ااي, 
 والمستمزمات واإلمكانيات المتاحق لألبحاث والتجار . 

عاادة طاارق لتقاادير المبااالغ الواجاا  إنشاهيااا عمااس أنشااطق البحااوث والتطااوير  (1)وهااد ككاار أحااد الباااح ين
 كما ي تي:

إتباع أساس تقديري: ت تمد ىكه الطريقق عماس ال بارة الش صايق, حياث ياتم تقادير حجام اإلنشااق  -أ 
 بواسطق المسئو  عن إدارة البحوث والتطوير بناء عمس  برتو.

طريقاااق األحاااداث الحرجاااق: ت تماااد ىاااكه الطريقاااق عماااس م موماااات وأحاااداث ساااابقق محاااددة يمكااان   -ة 
لمنشاآت المنافساق إلاس تطاوير أو ابتكاار م اين, امسترشاد بيا, م   الم مومات بتوص  ب اض ا

 مما يستوج  ال م  لرد الش   عمس ىكا الحدث الحرج.
ت صيص مبمغ  ابت لميزانيق البحوث والتطوير: رغام ماا تحققاو ىاكه الطريقاق مان اساتقرار, إم   -ج 

أنياااا تشتاااارض  باااات الظاااارون المحيطااااق بالمنشااا ة وىااااكا أمااار غياااار واه ااااي و اصاااق فااااي مجااااا  
 ت ال مميق.امبتكارا

                                                 
(1)

  .635, ص مرخع سبق ركره( 2113وشىي اندىذٌ )  
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ت صيص نسبق مئويق من المبي ات أو األرباح: ت تبر ىكه الطريقاق مان أك ار الطارق اسات دامًا  -د 
لتحديد مبمغ اإلنشاق عمس البحوث والتطوير, نظرًا لما تتميز باو مان سايولق الحساا  وتاوافر 

مكانيق تبريرىا لإلدارة.  الم مومات وا 
 

ي سا مق الت طايط لنشااط البحاوث والتطاوير وتوجد عدة عناصر تساعد عمس الكشن عان ماد     
 (1):وتساعد في احتماليق نجاحو وىي

 ل زمق ألنشطق البحوث والتطوير.اات وامعتمادات الماليق مدي توافر اإلمكان -أ 
تحقياااق المواءماااق والموازناااق باااين م تمااان مشاااروعات البحاااوث والتطاااوير هصااايرة األجااا  وطويماااق  -ة 

 األج .
يااد ماان اإلدارات وال اااممين بالمنشاا ة فااي ت طاايط تكااالين البحااوث المشاااركق الش الااق ماان هباا  ال د -ج 

 والتطوير.
 إعداد البرام  التنشيكيق ال زمق لتنشيك مشروعات البحوث والتطوير ومتاب ق تنشيكىا وتحقيقيا. -د 
  رورة توافر المرونق في ال طط المو وعق لتنشيك مشروعات البحوث والتطوير. -ي 

 باارام  البح يااق, وبالتب يااق موازنااق اإلنشاااق بطاارقطااوير وتحديااد الالت طاايط لنشاااط البحااوث والت ويااتم
ساااتراتيجيق اإلدارة شااا ة ودرجاااق اىتمامياااا بنشااااط البحاااوث, باإل اااافق إلاااس احجااام المنق حسااا   تمشااام

 ومدي إدراكيا لمدي أىميق ىكا النشاط.
 

 الرقابة عمى تكاليف البحوث والتطوير: -2
وير أن تكون ىناا   طاق مو اوعق مسابقًا محادد تتطم  الرهابق عمس تكالين البحوث والتط

فييا عناصر التكالين لنشاط البحوث والتطوير كي يتم مقارنق األداء الش مي ليكا النشاط ما ما ىو 
م طط لو وتحديد مواطن القوة وتنميتيا وماواطن ال ا ن وع جياا بالشاك  الاكي يحقاق امسات دام 

وتت اامن الرهابااق عمااس تكااالين البحااوث والتطااوير  ة.األم اا  لممااوارد المتاحااق ويحقااق أىاادان المنشاا 
هيااااااس األداء الش ماااااي لم تمااااان األنشاااااطق ومقارنتاااااو بمساااااتويات األداء الم طاااااط تمييااااادًا مكتشاااااان 
انحرافااات األداء وتحمياا  أساابابيا والمساائو  عنيااا مت اااك اإلجااراءات التصااحيحيق المناساابق. وتياادن 

جياااو المباااالغ الم ططاااق نحاااو مشاااروعات متساااقق ماااا الرهاباااق عماااس ىاااكه التكاااالين إلاااس الت كاااد مااان تو 
اسااتراتيجيق المنشاا ة. وأي ااًا الت كااد ماان عاادم تجاااوز المبااالغ المنشقااق عمااس األبحاااث عاان امعتمااادات 

 (2)الم صصق ليا, وتجن  إنشاق ىكه امعتمادات عمس أنشطق غير بح يق.

                                                 
(1)

 .52, ص مرجع سبق ذكره, (2001)عمرو نزيو عزت,  
(2)

 .53, ص بقاسالمرجع ال, (2001)عمرو نزيو عزت,  



 والقدرة التنافسية  إدارة تكاليف البحوث والتطوير                                                                    الفصل الثاني 
 

 72 

المتوهااا أن تتحمميااا  تقاادير النشقااات ياااإعااداد موازنااق لنشاااط البحااوث والتطااوير يااتم في عناادو 
المنش ة لك  عنصر من عناصر ىكه التكالين وتحديد المبالغ الم صصق لك  عنصر بشك  دهياق 
حتس يتم الرهابق عمس ىكه ال ناصر وم رفق امنحرافات الموجودة من     مقارناق التكاالين الش مياق 

 ن وجدت. لموازنق وم الجق ىكه امنحرافات إما التكالين الم صصق في ا
وترجاااا عوائاااق الرهاباااق عماااس تكاااالين البحاااوث والتطاااوير إلاااس صااا وبق إيجااااد ع هاااق ساااببيق 
وا حق بين مد  ت ) الموارد المنشقق( وم رجات ىكا النشاط )نتائ  البحوث(. فقاد تت ادد ال واما  
المؤ رة عمس الم رجاات عماس نحاو يصا   م او تحدياد أ ار تكاالين البحاوث والتطاوير عماس النتاائ  

التكمشااق والحصااو  عمااس  تحماا بشااك  وا ااح. ىااكا باإل ااافق إلااس طااو  الشتاارة الزمنيااق بااين المحققااق 
 (1)الم رجات.

 (2)توجد عدة مدا   لت طيط ورهابق تكالين البحوث والتطوير يمكن إيجازىا فيما ي تي:
دارة تكاالين البحاوث والتطاوير إلاس الموازنق الت طيطيق: يتجو است دام الموازناات الت طيطياق إل -أ 

لرهابااق عمااس المبمااغ اإلجمااالي المنصاارن عمااس مشااروعات البحااوث والتطااوير, وتوجيااو التكااالين ا
توجااد تجاااوزات. بصااشق عامااق, يااتم تحديااد  لمت كااد ماان أن امعتمااادات تصاارن فااي أغرا اايا وم

المبماااغ الواجااا  صااارفو عماااس األبحااااث, وتوزي اااو عماااس م تمااان أوجاااو النشااااط البح اااي. وتتم ااا  
 تجميا ىكه البيانات كميًا وهيميًا في صورة موازنق ت طيطيق. الوظيشق المحاسبيق في

: يمكان اسات دام أسامو  بيارت عناد ت طايط أي  (PERt)أسمو  تقييم ومراج اق البارام  بيارت  -ة 
مشروع يتكون من عدد من ال طاوات أو األنشاطق المرتبطاق بب  ايا وكات طبي اق فنياق وزمنياق 

ن البحوث والتطوير ي  ك في اعتباره ظرون عدم متدا مق. وأن ىكا األسمو  في ت طيط تكالي
الت كااد عنااد و ااا تقااديرات وهاات إتمااام األنشااطق عاان طريااق    ااق تقااديرات لوهاات تنشيااك النشاااط, 

 وىي الوهت المتشائ , والوهت األك ر احتماًم, و الوهت المتشائم.
      المت اهباق التاي تشياد  اساتنادًا عماس مراحا  مان الدراساات األولويااتق موازنق األولويات: ت د موازن -ج 

فاااي تحدياااد احتياجاااات األنشاااطق مااان األماااوا  مااان  ااا    بااارة كااا  مااادير نشااااط ماااا األ اااك فاااي 

                                                 
(1)

, 236( ص 2009بيداد ) –زىير   ر ياسين, األب اد الم تمشق لمرهابق عمس التكالين, الكميق التقنيق اإلداريق  
 co.com-ww.baewموها إلكتروني 

(2)
 َمكه انزخىع إنً: 

  .637, ص مرخع سبق ركره( 2113وشىي اندىذٌ ) -

 .63, ص بقاسالمرجع ال, (2001)عمرو نزيو عزت,  -

دراسخ تطجُمُخ مه مىظىر  –ػهٍ كزَم انخفبخٍ, صالذ مهذٌ خىاد, أثز انتحُش فٍ إػذاد انمىاسوبد انتخطُطُخ  -

( سىخ 1, انؼذد )مدلت خامعت بابل, كليت اإلدارة واالقتصادل انصىبػُخ, سهىكٍ فٍ ػُىخ مه مىشآد األػمب

 . 31-1(, ص ص 2111)
 

http://www.bae-co.com/
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امعتبااار المسااتويات المتزاياادة ماان ىااكه امحتياجااات, باإل ااافق إلااس ال وائااد المتوه ااق ماان ىااكا 
ىااكه األنشااطق,  اإلنشاااق. ويااتم إعااداد هائمااق تساامس هائمااق األولويااات تحتااوي عمااس األولويااات ماان

 وعمس أساس ىكه القائمق يتم ت صيص الموارد.
أناو ي  اك عماس المادا   التقميدياق الساابقق عادم رباط تكاالين البحاوث والتطاوير برغباات  يرى الباحوث

ال م ء في ظ  بيئق تنافسيق متييرة وما صاحبيا من تطاورات مت حقاق فاي شاتس المجاامت, والتاي 
حااوث والتطااوير وكااكل  تكااالين ىااكه المشااروعات, برغبااات ال ماا ء تحااتم أن يااتم ربااط مشااروعات الب

 المت ددة و المتييرة لكي ت من المنش ة ليا البقاء والصمود في وجو المنافسين.
 إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي: أساليب -3

ة عمس ترشيد أن إدارة تكالين البحوث والتطوير من المنظور امستراتيجي يساعد اإلدار 
المنش ة ونموىا وهدرتيا عمس مواجيق هراراتيا امستراتيجيق, والتي تت اظم هيمتيا وأىميتيا في بقاء 

 الظرون التنافسيق المحميق وال الميق.
إلس إرساء ع هق الت اون  األ يرةال ديد من المنشآت عمس مستوي ال الم في انونق تتجو و 

القدرة  وت زيز ,األساسيق األنشطقيا هادرة عمس التركيز عمس ما الموردين الرئيسيين, مما يج م
حيث تحرص المنشآت المشاركق عمس ت شيض تكمشق مشروعاتيا وكل  من     تطوير  التنافسيق,

عادة تجديد التصميم ) باست دام أسالي  ىندسق القيمق( كشاءة في تنشيك أو من     تحسين ال ,وا 
وككل  مبد من اتشاق  ,التصنيا المرنق( وأسالي ي  إدارة ال طر دام أسالعمميات المشروع )باست 

  التكالين المنشقق نتيجق هبو  المورد لمت يد م   تكالين التدري  االمنشآت المشاركق عمس حس
وهد نت  عن ىكا  امتجاه نحو الت اون تحقيق  وتطوير تكنولوجيا الم مومات وتحسين الجودة.

دين الرئيسيين في تطوير المنت  والمشاركق األك ر شموًم في الم مومات, المشاركق المبكرة من المور 
إدارة  أسالي وتتطم  ىكه المشاركق ت اون مشتر  بين المنشآت إلدارة التكالين, حيث تطورت 

 (1)التكالين لت بر الحدود التنظيميق لممنش ة, وكل  بيدن  شض التكالين.
بم ابق توجو مستحدث نحو الرهابق الش الق ألنشطق  ت تبر األدوات الحدي ق إلدارة التكمشق

 األنشطق المستيمكق ليكه الموارد, المنش ة بيدن ترشيد است دام الموارد المتاحق لممنش ة والتحكم في
 ىكه األدوات أسمو  التكمشق المستيدفق و تحمي  سمسمق القيمق.ومن أىم 

والتطوير من منظور استراتيجي لدعم  ويمكن است دام ىكه األسالي  في إدارة تكالين البحوث
 القدرة التنافسيق ألع اء سمسمق التوريد. 

                                                 
(1)

 .647, ص مرخع سبق ركره( 2113وشىي اندىذٌ ) 
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حيث أن لك  األسموبين التكمشق المستيدفق وتحمي  سمسمق القيمق, توجو استراتيجي ي  ك بالحسبان 
وهام الباحث  تطبيقو في إدارة التكمشق, دال  هات ال ارجق لممنش ة من موردين وعم ء بالحسبان عن

ة تكالين البحوث بتحمي  كيشيق تطبيق أسمو  التكمشق المستيدفق وتحمي  سمسمق القيمق في إدار 
 :والتطوير كما ي تي

 التكمفة المستهدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير.تطبيق 
امىتمام بتدارة التكمشق و بطيا من مرحمق اإلنتاج والتصنيا   التكمشق المستيدفق ينق  مد 
رحمق ما هب  اإلنتاج, مما يتيح فرصق كبيرة لت طيط التكالين وج ميا عند أدنس مستوي فقط إلس م

ممكن بدًم من ال م  عمس رهابق وت شيض تم  التكالين أ ناء التنشيك, ما يتبا كل  من ص وبات 
 م مميات اإلنتاجيق من زيادة في التكالين.لوما يترت  عمس إحداث ت دي ت في التصميم 

أن التكمشق المستيدفق تيدن إلس ت شيض تكالين دورة حياة  (1)أحد الباح ين وهد ككر
المنتجات الجديدة, بشرط الت كد من الجودة والص حيق والمتطمبات األ ري لم م ء من     
دراسق ك  األفكار المحتممق لت شيض التكالين عند ت طيط المنت  وعند البحث والتطوير وفي 

 إلنتاج.المراح  التجريبيق ل
في تحقيق الريادة ودعم القدرة التنافسيق من     طرح  اً دور استراتيجي المستيدفق تم   التكمشق

 (2):جديدة, ويتم   ىكا الدور فيما ي تي منتجات
نيا تدفا بالمنش ة إلس  رورة التشكير ن حيث دور التكمشق المستيدفق في استراتيجيق اإلبداع فتم -أ 

 من أج  تقديم شيء جديد. واستحداث األفكار الجديدة
فتن التكمشق المستيدفق ينسح  دورىا عمس  ,لما كان اإلبداع ىو ال طوة األولس ل بتكار  -ة 

 واألفكارمنتجات جديدة كات هيمق من المنافا  إيجادامبتكار وكل  من      إستراتيجيق
 واإلجراءات وال مميات.

ن التكمشق اطر عند طرح منتجات جديدة فتود م امعتبار وجاأل ك في لما كانت الريادة ت ني  -ج 
جراءات  المستيدفق ت م  عمس تقميص تم  الم اطر والشجوات عن طريق إجراءات عمميا وا 

 عم  التقنيات المساندة ليا.
تتحقق  التميز ستراتيجيقااست دام التحمي  الوظيشي لممنت  الكي تقدمو تقنيق ىندسق القيمق فتن  -د 

 عن منتجات المنشآت المنافسق. متميزة ممنش ة نتيجق تقديم منتجاتل

                                                 
(1)

 .91ص  ,مرجع سبق ذكره (,2011) فايزة عبيد اهلل,   
(2)

مجمة تكريت لمعموم  ,قيق هيادة التكمشق"الدور امستراتيجي لتقنيق التكمشق المستيدفق في تح" ,م اد  من الجنابي 
 (.2011) لسنق ,(21) (, ال دد7ال راق, المجمد ) -جام ق تكريتد, , كميق اإلدارة وامهتصااإلدارية واالقتصادية
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من     الدور امستراتيجي لمتكمشق المستيدفق في تحقيق الريادة ودعم القدرة التنافسيق  يتحقق
بكشاءة سون  البحوث والتطويرن إدارة تكالين , لكل  إمنشآتالمشروعات البحث والتطوير في 
 .يوفر لممنش ة مزايا تنافسيق ىامق

 .تكمفة المستهدفةق الخطوات تطبي*
 (1)وىي: ,التكمشق المستيدفق وتطبيقياىنا    ث  طوات رئيسيق في تحديد 

عمس أساس تحمي  ظرون السوق والت رن عمس رغبات ال م ء  التكمشق المستيدفق تحديد -أ 
 من حيث المواصشات واألس ار والجودة, وأي ًا عمس أساس دراسق المنتجات المنافسق.

يق تمامًا ما التكمشق يدفق لمستوي المنت  وتكون ىكه التكمشق إما متساو تحديد التكمشق المست -ة 
والتكمشق الحاليق  تيدفقون وسطًا بين التكمشق المسأو تك ,أو تكون هريبق منيا ,تيدفقالمس
ات المشروع المتاحق, ويتم التوص  ليكه التكمشق تقديريق( المحددة عمس أساس إمكان)ال

, وتكون ي ت المستمرة عمس تصاميم المنت اء الت دعن طريق هيام المصممين بتجر 
 التكمشق الش ميق( x) م د  الت شيض المستيدن  –التكمشق المستيدفق = التكمشق الجاريق 

, حيث يتم في ىكه ال طوة دفق لمستوي أجزاء ومكونات المنت تحديد التكمشق المستي -ج 
وكل   ,المكونق لممنت  تقسيم التكمشق لمستوي المنت  إلس عدة أجزاء حس  ال ناصر

, بق منوتسييً  لتكمين الجيات المسئولق عن ك  جزء من أجزاء المنت  بالميام المطمو 
وأي ًا لممارسق نوع من ال يط عمس ىكه الجيات حتس ت شض تكاليشيا, ما تقديم 
المساعدة ليا عمس كل  باألفكار البناءة التي تمكنيم ف ً  من ت شيض التكالين 

 س عوائد مناسبق.والحصو  عم
كمشروعات  الصناعيقمنشآت اللمشروعات البحوث والتطوير في النظر  نو يمكنوا  
حيث يتم تقييم ك  مشروع عمس حدة وا تيار المشروعات التي تكون أك ر احتماليق  ,است ماريق

منت  لمنجاح وتحقيق فائدة مستقبميق لممنش ة, ويمكن تطبيق تحديد التكمشق المستيدفق عمس مستوي ال
نو ينت  عن مشروعات البحوث والتطوير منتجات إلس المشروع البح ي كمنت , حيث أ والنظر

 هائمق.جديدة أو تطوير منتجات 
 

                                                 
(1)

دراسق ميدانيق عمس  -دور التكالين المستيدفق في ت شيض التكالين وتطوير المنتجاتميساء محمود راج ان, " 
, جام ق المم  عبد ال زيز, كميق امهتصاد رسالة ماجستير رير منشورة ,ناعيق في مدينق جدة"المشروعات الص

 (.56) ص, (2002) رة, المممكق ال ربيق الس وديق,واإلدا
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  :لمشروعات البحوث والتطوير التكمفة المستهدفةتحديد * 
ناااو يمكااان احتساااا  التكمشاااق المساااتيدفق عااان طرياااق الشااارق باااين السااا ر المساااتيدن والاااربح إ

بح يااتم تحدياادىا عاان طريااق طاارح الاار  ألنااوق عمااس ىااكه الطريقااق بطريقااق ال صاام ويطماا ,المسااتيدن
وتوجااد طريقااق أ ااري لمحصااو  عمااس التكمشااق المسااتيدفق عاان المسااتيدن ماان ساا ر البيااا الم طااط, 

التكمشق لك  جزء أو نشاط بدءًا بمستوي التكمشق الحالي ما األ ك  أن يتم تقديرطريق اإل افق, وىو 
ات المحتمماق فااي التكمشااق, ويااتم تجمياا ىااكه التكمشااق لكا  مناات  طبقااًا لموظااائن فاي امعتبااار الت شي اا

ويمكاان اساات دام أساامو  ىندسااق  التوصاا  لمتكمشااق المسااتيدفق لممناات ,التااي يحققيااا المناات  حتااس يااتم 
شااق فااي أ ناااء مرحمااق التصااميم القيمااق وكلاا  عاان طريااق البحااث عاان المناااطق المحتممااق ل شااض التكم

 (1)أسموبًا مكمً  لمد   التكمشق المستيدفق. واعتباره والت طيط 
وبسب  الطبي ق ال اصق لمشروعات البحوث والتطوير, حيث أن النات  عن ىكه 
المشروعات أفكار لتطوير منت  جديد, أو تطوير منت  هائم, أو إيجاد حمو  لمشك ت اإلنتاج, 

تكمشق البحوث والتطوير في بشاد فتنو عند تحديد التكمشق المستيدفق لممشروع البح ي يمكن امستر 
حيث أنو يمكن أن تقوم المنش ة بتسناد  (Outsourcing)حالق امست انق بمصادر التوريد ال ارجيق 

 مشروعات البحوث والتطوير لمصادر  ارجيق. 
فتن امست انق بمصادر التوريد ال ارجيق ىو أحد أشكا  الم اىدات امستراتيجيق وامتشاهات طويمق 

التي تزايد است داميا في ال قدين األ يرين, فيو اتشاق يقوم من   لو طرن آ ر بتنشيك األج  
 (2)ب ض أعما  المنش ة ما املتزام بس ر محدد مسبقًا وم ايير أداء متشق عمييا.

وأن ت شيض التكمشق ىو المحر  األساسي والدافا الرئيسي لقرار امست انق ب مميات 
ا    ث دوافا ل ست انق ب مميات المصادر ال ارجيق, ىي: الحاجق المصادر ال ارجيق, وأن ىن

إلس ت شيض التكالين, زيادة طم  السوق ما تقيد الطاهق المتاحق, عدم كشاءة أداء التشيي  
 (3)الدا مي لمقابمق المتطمبات.

 
 

                                                 
 .288, ص مرجع سبق ذكره(, 2008غسان ف ح المطارنق, ) (1)
(2)

 .85ص  ,مرجع سبق ذكره (,2011)فايزة عبيد اهلل,   
(3)

 
)

يا  النمااار إساااماعي , " ماااد   مقتااارح لحوكماااق م ااااطر وتكاااالين الوكالاااق المرتبطاااق بت اهااادات عممياااات لميااااء شااا 
جام اااق هنااااة  -, كمياااق التجاااارةرسوووالة دكتووووراه ريووور منشوووورةالمصاااادر ال ارجياااق فاااي هطااااع تكنولوجياااا الم موماااات" 

 .26(, ص 2014السويس, )
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 وتوجد عدة م اطر ل ست انق بمصادر  ارجيق ىي: 
ال ارجيق يتم امعتماد عمس تحديد مستويات األداء أنو عند إجراء ت اهد عمميات المصادر 

التي ترغ  المنش ة ال مي  في الحصو  عمييا من المصدر ال ارجي في  وء مجموعق األىدان 
التي تتطما إلييا, إم أنو عند تنشيك عمميات المصادر ال ارجيق هد تواجو اإلدارة بم اطر عدم 

المتشق عمييا سواء من حيث مستوي جودة األداء أو  وصو  األداء المنشك ف ً  لمستويات األداء
توهيت األداء. وككل  هد يتم من     امست انق بالمصادر ال ارجيق إد ا  أنشطق مبتكرة لممنش ة 
إم أن نسبق كبيرة من الم رفق الجديدة تظ  تحت سيطرة المصدر ال ارجي وم يمكن نقميا إلس 

 (1)المنش ة.
در ال ارجي عمس أداء النشاط في المنش ة, فقد يتقاعس وككل  م اطر سيطرة المص

المصدر ال ارجي عن مواكبق أحداث التطورات التكنولوجيق والتي تم   عبئًا تكاليشيًا عميو, وبالتالي 
ت طر المنش ة لقبو  أي مستوي تكنولوجي يشر و عمييا,  اصق أنو سيكون ىنا  ص وبق في 

 (2)ة أ ري ما فقداىا لكوادرىا و برتيا في مجا  النشاط.إعادة أداء النشاط دا   المنش ة مر 
و بسب  الم اطر التي هد تنت  عن امست انق بمصادر توريد  ارجيق و اصق في مجا  
البحوث والتطوير يش   الباحث أن تقوم المنش ة بتجراء البحوث والتطوير دا ميًا, ما إدارة تكالين 

المرجو منيا, ويمكن تحديد التكمشق المستيدفق لمشروع  ىكا النشاط بكشاءة عاليق لتحقيق اليدن
البحث والتطوير والتي تس ي المنش ة لموصو  لو, حس  هيمق المشروع البح ي في حالق امست انق 

 بمصدر  ارجي. 
فمو عمس سبي  الم ا  يوجد مشروع بح ي لتطوير منت  م ين وتبمغ تكمشق تشويض المصدر 

مميون دومر في ىكه الحالق تكون التكمشق المستيدفق ليكا المشروع  10ال ارجي لمقيام بو مبمغ 
مميون دومر, ويج  أن ت م  المنش ة عمس أنجاز  10البح ي عند القيام بو في المنش ة دا ميًا ىو 
, وأن تكون ىنا  رهابق جيدة بحيث أن م يتجاوز أو أه  ىكا المشروع البح ي في  وء ىكه التكمشق

ا المبمغ التي تم تحديده هياسًا بمبمغ التكمشق التي يمكن أن تتحممو المنش ة في حالق مبمغ التكمشق ىك
 تشويض مصدر  ارجي بو.

الطرق المناسبق ل شض التكمشق إلس المستوي المسموح بو وكل  بتحديد  (3)أحد الباح ين وهد حدد
 :من     الم ادلق انتيقفجوة التكمشق 

 
                                                 

(1)
 C.K. M Lee, et al 'An Integrated Framework For Outsourcing Risk Management'  Industry & Data 

System, Vol. 112, Iss: 4, pp 541- 558. 

(2)
 
 .37, ص مرجع سبق ذكره( 2014لمياء شيا  النمر إسماعي , )  (

(3)
 

)
 (.179, ص )مرجع سبق ذكره ,(2006) ,حسن ر وان كتمو 
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 التكمشق المسموح بيا –جوة التكمشق = التكمشق الحاليق ف                          

نو هد م تستطيا المنش ة في ك  الظرون الق اء عمس فجوة التكمشق لموصو  إلس التكمشق المسموح إ
وبالتالي تحديد التكمشق المستيدفق عمس  ,ا, عندىا مبد من تحديد أىدان  شض التكمشق الممكنقبي

وتتحدد التكمشق المستيدفق  ,دار  أىدان  شض التكمشق المتبقيق محقاً مستوي المنت  وال م  عمس ت
 : ي المنت  كما ي تيعمس مستو 

 أىدان  شض التكمشق الممكنق –التكمشق المستيدفق عمس مستوي المنت  = التكمشق الحاليق 
ي إكا استطاعت المنش ة تحقيق أىدان  شض التكمشق الكميق فتن التكمشق المستيدفق عمس مستو 

م فتن ىنا  تحديًا ا  تتساوي ما التكمشق المالمنت ستراتيجيًا ل شض التكمشق, ويتحدد سموح بيا, وا 
 :ي ل شض التكمشق بالم ادلق انتيقالتحدي امستراتيج

 التكمشق المسموح بيا -التكمشق المستيدفق عمس مستوي المنت التكمشق =ستراتيجي ل شض امالتحدي 
 

ديد التكمشق تكمشق المستيدفق إلدارة تكالين البحوث والتطوير يج  تحوأنو لكي يتم تطبيق ال
ن التكمشق المستيدفق لك  مستوي م وتحديد ,من مشروعات البحوث والتطوير المستيدفق لك  مشروع

لتكمشق الكميق المستيدفق لك  مشروع من مشروعات إلس ا مستويات نشاط البحوث والتطوير لموصو 
 .قق ت شيض تكاليشيايح البحوث والتطوير وبما

وتحديد التكمشق المستيدفق لك  نشاط  ويمكن تطبيق التكمشق المستيدفق لممشروعات البح يق
لكي يتم إدارتيا والرهابق لمسيطرة عمس التكالين كما ىو مو ح في  من أنشطق البحوث والتطوير,

 الشك  التالي:
 ( 6الشك  رهم )                                      

 مشروعات البحوث والتطويرل ديد التكمشق المستيدفقتح

  
 من     استقراء الدراسات السابققمن إعداد الباحث  المصدر/

ثحىث تسىَك 

نتحذَذ رغجبد 

 انؼمالء

دراسخ خذوي 

التصبدَخ 

 نهمشزوػبد

تخطُط 

انمشزوػبد 

 انجحثُخ

تىفُذ انجحىث 

 وانتطىَز

اإلوتبج 

انتدزَجٍ 

 نهمىتدبد 

انتزوَح 

 وانتسىَك

تحذَذ انتكهفخ  

انكهُخ انمستهذفخ 

شبط انجحىث نى

 وانتطىَز
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وث والتطوير ىي مرحمق بحوث الشك  السابق أن أو  مرحمق يكون في نشاط البح يو ح
ر المصادر الدا ميق لتقديم أفكار تطويويق من أىم إدارة التس أن (1). وهد ككر أحد الباح ينالسوق

ويرجا كل  إلس طبي ق الوظيشق التي تؤدييا ىكه اإلدارة وحصوليا عمس الم مومات  المنتجات
و  الميمق والمتجددة دائمًا عن السوق واحتياجاتو, كما أن ليكه اإلدارة فرصق لمت رن عمس عي

البيا والتسويق والصيانق, وككل  عمس فراد القائمين من     األمنش ة  ر يا التالمنتجات التي 
من إيجاد  نت المنافسق, وبالتالي فيم يتمكنو لدييم الشرصق لمت رن عمس مزايا و صائص المنتجا

 .المنتجات تطويرل مميق  أفكار بن اءة ومشيدة
حيث  ,يرلمشروعات البحوث والتطو  قدراسق الجدوي امهتصاديل م يتم تحديد التكمشق المستيدفق 

والمردود  است ماري في المنش ة ويتم تقدير تكاليشو ينظر إلس مشروعات البحوث والتطوير كمشروع
 المتوها منو.

وب د القيام بدراسق جدوي المشروع البح ي يتم الت طيط لمقيام بيكا المشروع وال م  عمس توفير ما 
 نجاز ىكا البحث والتطوير.إليمزم من مواد  ام و  فو 

  مواد  ام وككل  يشتر  الميندسون وفي ىكه المرحمق يتم استي  ,م يبدأ تنشيك البحوثومن  
إلنجاز ىكا البحث وهد يمتد ىكا النشاط البح ي لشترة طويمق ويكون في أك ر والشنيون والمساعدون 

 من فترة ماليق.
التجريبي ليكه جديدة يبدأ اإلنتاج وب د امنتياء من البحوث والتطوير والوصو  إلس منتجات 

مقارنق التكمشق الش ميق لممنت  الجديد ما التكمشق المستيدفق والتي  وفي ىكه المرحمق يتم  ,المنتجات
 تحقق الربح المستيدن لممنش ة ويحقق ليا ميزة تنافسيق.

ب د امنتياء من مشروع البحث والتطوير وتحقيق اليدن المرجو منو في إيجاد منتجات جديدة و 
دفق, يتم التروي  والتسويق ليكا المنت  النات  عن مشروع البحث والتطوير لكي يحقق بتكمشق مستي

 ,اليدن النيائي من مشروعات البحوث والتطوير وىو إيجاد منت  جديد يمبي رغبات ال م ء
 مقاب  ىكا المنت . بس ر مستيدن يستطيا المستيم  دف وو 

 

 تحميل سمسمة القيمة لمشروعات البحوث والتطوير.
ي تبر أسمو  تحمي  سمسمق القيمق أحد أسالي   شض التكمشق لما ليكا األسمو  من مزايا 

, وبيكا التي ت ين هيمق لممنش ة واألنشطق التي م ت ين هيمق األنشطقتتجمس في التمييز بين 
   و ا اليد عمس أماكن ال م  لم الجتيا, وأماكن التميز لت زيزىا.مكان التميز يصبح باإل

                                                 
 (.80, ص )مرجع سبق ذكره ,(2002) ,ميساء محمود راج ان (1)
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سمسمق القيمق ب نيا " مجموعق مان األنشاطق المترابطاق المولادة لمقيماق عماس  (1)أحد الباح ين هد عرن
مسااتوي المناات  ككاا  ماان مصااادر الحصااو  عمااس المااواد األوليااق ماان مااوردي المكونااات وحتااس تسااميم 

 المنت "

ق نو طبقًا لمشيوم سمسمق القيمق م يقتصر األمر عماس هيااس القيماق الم اافق الدا مياوككل  إ
نماااا يمتاااد ليشااام  كااا   أي أن هيااااس القيماااق م  األنشاااطق الدا مياااق منياااا وال ارجياااق,لممنشااا ة فقاااط, وا 
أنمااااا يجاااا  أن يشاااام  أنشااااطق الحصااااو  عمااااس المااااوارد و  ,يقتصاااار عمااااس التشاااايي  والتصاااانيا فقااااط

وككل  أنشطق تسويق وتصارين اإلنتااج )ال ما ء( أك ار مان كلا  يشام   ,والمستمزمات ) الموردين(
وطبقااًا لياكا المشيااوم تتحادد القيماق الم ااافق لكا  نشااط عمااس حادة بيااض  ب اد البياا, مااا دماقأي اًا  

 (2)ر عن ت  ير األنشطق األ ري عميو.النظ

فيااادن تحميااا   ,تحميااا  سمسااامق القيماااق ك حاااد ال ناصااار الرئيساااق لتحقياااق ميااازة تنافسااايق Porterوهااادم 
سامق القيماق, والاكي ي اد أمارًا حيوياًا يجا  سمسمق القيمق يتم   في تحديد ال  هات والاروابط  ا   سم

امىتمااام بااو وتااوفيره حتااس يمكاان دعاام المنظااور امسااتراتيجي لدراسااق وتحمياا  ورهابااق التكااالين, سااواء 
كانااات ىاااكه الاااروابط وال  هاااات  ارجياااق ماااا الماااوردين وال مااا ء أو دا مياااق باااين األهساااام واإلدارات 

ط بو وح مان اكتشاان فارص التحساين الممكناق لتقوياق واألنشطق الدا ميق. ويمكن تحديد ىكه الرواب
 (3)قيق أهصس استشادة ممكنق لممنش ة.تم  ال  هات والروابط ألج  تح

إك ينظاار إلاس المشاااركين فااي إنتاااج  ,أن سمساامق القيمااق كات توجاو  ااارجي (4)وهاد ككاار أحااد البااح ين
افساي فاي الساوق لكاما  المنشاآت المنت  كك  متكام  في توليد القيماق تسااىم فاي ت زياز الموهاا التن

 التي تشتر  في إنتاج المنت .

حيااث أن المنظااور  ,نااو ينظاار إلااس سمساامق القيمااق ماان منظااورين دا مااي و ااارجيي حااظ ممااا ساابق أ
الدا مي ينظر لسمسمق القيمق عمس أنيا مجموعق األنشطق الدا ميق التي تؤدي إلس زيادة القيمق والتي 

طق التااي ت ااين هيمااق واألنشااطق التااي م ت ااين هيمااق ممااا يساااعد تساااعد عمااس التمييااز بااين األنشاا

                                                 
نموكج مقترح لتحقيق التكام  بين األسالي  امستراتيجيق لممحاسبق اإلداريق ومجامت " ,حسين محمد عيسس  (1)

 .122ص ,(2002جام ق عين شمس, ) كميق التجارة ,مجمة الفكر المحاسبي ,"إت اك القرارات
 (.2002) ,مكتبق عين شمس ,"دراسات متقدمة في التكاليف والمحاسبة اإلدارية"  ,عبد الرحمن محمود عميان (2)
(3)

." انعكاس استرتيجية المنشأة عمى نظم التكاليف : دراسات متقدمة في محاسبة التكاليف"  ,عبد المن م فميح 
 (.2007, جام ق القاىرة, )كميق التجارة

(4)
 .189, صمرجع سبق ذكره(, 2006حسن ر وان كتمو,)  
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 زيااد ماان القاادرة التنافساايق لممنشاا ة, ممااا ي ,لمتميااز فااي المنشاا ة اً عمااس فياام األنشااطق التااي تكااون مصاادر 
نات  ككا  متكاما  فاي النظر إلاس جمياا المشااركين فاي إنتااج الم ن, فتومن حيث المنظور ال ارجي

 المنت . ز الموهن التنافسي لجميا المنشآت التي تشتر  في إنتاجساىم في ت زيتوليد القيمق ي

وحيااث أن اسااتمرار المنشاا ة أصاابح متوهشااًا عمااس اساات داميا مسااتراتيجيق طويمااق األجاا  ت تمااد عمااس 
تميااز منتجاتيااا وتشوهيااا أمااام منتجااات المنافسااين, فااتن تحمياا  سمساامق القيمااق يساااعد عمااس فياام ساامو  

, ساواء كانات ىاكه المزاياا فاي ا الحاليق والمحتممق لتحقيق مزايا تنافسيق ليااالتكمشق بالمنش ة ومصادرى
مجا  التكمشق بحيث تتحقق ميزة التكمشق األه , أو في مجا  جودة المنت  بحيث تص  بو إلس درجق 
التميااز فااي ال صااائص والمواصااشات, ممااا يااؤدي إلااس تنميااق هاادرة المنشاا ة عمااس تقااديم منتجااات تتساام 

ق وبجودة عالياق وبتشاكيمق متنوعاق ومتطاورة, وىناا يبارز دور نشااط البحاوث والتطاوير ب س ار تنافسي
هيماق وتسااعد لتحقيق ىكا اليدن, حيث ي تبر ىاكا النشااط مان أىام األنشاطق الداعماق التاي ت اين 

 (1)في زيادة ر اء ال م ء ودعم القدرة التنافسيق لممنش ة.

 األنشطة في سمسمة القيمة :*  

 (2):شطق في سمسمق القيمق إلس ما ي تياألن ح ين بتبوي هام أحد البا
أنشااطق الماااد  ت: وىااي تمااا  المرتبطاااق باإلعااداد لإلنتااااج والبحاااوث والتطااوير والتصاااميم والشاااراء  -أ 

 وامست م.
 أنشطق التشيي : وىي تم  المت مقق بتنتاج المنت  وتدفق اإلنتاج وت زينو. -ة 
 ء والبيا والتوزيا والتسويق والت زين.وىي تم  المت مقق بال م  :أنشطق الم رجات -ج 
إدارة األفااااراد تشاااايي  لداعمااااق لألنشااااطق ال   ااااق السااااابقق )أنشااااطق إداريااااق: وىااااي تماااا  األنشااااطق ا -د 

 إلس أنشطق رئيسيق وأنشطق  انويق. ون أنشطق سمسمق القيمقن آ ر صنو  ,البيانات ...(
ميااق م رجااات النشاااط لمتااداو  فااي فم يااار التميااز بااين األنشااطق الرئيساايق واألنشااطق ال انويااق ىااو هاب

السوق, فاألنشطق الرئيسيق ىي تم  األنشطق التي ي  اا ناتجياا لمتاداو  فاي الساوق, ساواء الم يا  
 تي تقدم  دمات لألنشطق الرئيسيق.أو النظير, أما األنشطق ال انويق فيي ال

 
 
 

                                                 
(1)

 .648, ص مرجع سبق ذكره( 2013نشوي الجندي,)   

(2)
 .191, صمرجع سبق ذكره ,(2006حسن ر وان كتمو, ) 
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 تحميل سمسمة القيمة الداخمية: -
ق الدا ميق الوهون عماس أنشاطق المنشا ة التاي مان ن اليرض الرئيس من تحمي  سمسمق القيمإ

الممكن أن تحقق ليا ميزة تنافسيق إكا ما تم ت زيزىا واست مارىا بطريقق أف   من المنشآت األ اري 
 (1):ا التحمي  نتبا ال طوات انتيقال اممق في نشس الصناعق, وإلنجاز ىك

شاطق فاي كونيااا ت ماق هيماق بطاارق نالبحاث عان األنشاطق المسااتقمق أو المنشصامق: تتمياز ىااكه األ -أ 
كمشق م تمشق, موجودات مستقمق وعما  م تمشاين, ت وأنيا تحوي تكالين م تمشق, مسبباتم تمشق 

 و نشاط التسويق وغيرىا. ,ونشاط اإلع ن ,من أم متيا تصميم اإلنتاجو 
افق وال ممياات تحديد األنشطق التشييميق واإلجرائيق والييكميق: تتم   األنشطق التشييميق بالميام ك -ة 

أما األنشطق الييكميق فيي تو ح الطبي ق امهتصاديق لممنش ة, في  ,لمت مقق بتصنيا المنتجاتا
وجااو كافااق ل مميااات المنشاا ة التااي ت كااس هابميتيااا فااي تنشيااك ت اامن األنشااطق اإلجرائيااق األحااين ت

 ال مميات بكشاءة وفاعميق.
م ظاام المنشااآت عمااس األنشااطق التشااييميق فااي التركيااز عمااس األنشااطق الييكميااق واإلجرائيااق: تركااز  -ج 

إم أن ىاكا التركيااز غالبااًا ماا يكااون محاادودًا ومشيادًا فااي األمااد القصااير,  ,مجاا   شااض التكااالين
عمياااو يجااا  تركياااز المنشااا ة مو اااوع و  قااادم أي ميااازة تنافسااايق بشاااك  متكامااا ,وبالتاااالي فتناااو م ي

 البقاء والنمو في ظ  المنافسق الدوليق.البحث عمس األنشطق الييكميق واإلجرائيق إكا ما أرادت 
عماس المنشا ة هيااس تكمشاق كا  نشااط ألجا   ,ساتراتيجياً مان األنشاطق الييكمياق واإلجرائياق إلم رفق أي 

كمشاق مت ااك تكمشق هياساًا بالمنافساين لت زيزىاا, وتما  األك ار أو األكبار تالتركيز عمس األنشطق األه  
 يا.تكمشتاإلجراءات ال زمق لتحسينيا و شض 

 أهداف سمسمة القيمة:* 

 (2)ق ىي:ىدان لسمسمق القيمىنا  ال ديد من األ
ة وبالت اون ن     تكام  األنشطق دا   المنش إنتاج كميات من الب ائا أو تقديم ال دمات م -أ 

 ما األطران األ ري.

                                                 
(1)

مجمة العموم  ,"جام ق البصرة  ,"ت شيض التكالين باعتماد سمسمق هيمق الصناعااااق" ,عبد الكريم عبد الرحيم عمي  
 .173ص  ,( 2008, )المجمد السادس ,(2, ال دد )االقتصاديوووووة

(2)
 .4, صق ذكرهمرجع سب (,2009زين  جبار يوسن, ) 
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لكمياق التركيز عمس زيادة مصمحق ك  األطران ال اممق عن طريق إدارة وربط نشاطات السمسمق ا -ة 
 من مجيزي المواد األوليق إلس المست دمين النيائيين.

, ممااا يساااعد فاي ات اااك القاارارات التااي مشاتر  لم ماا  مااا المااوردين وال ما ءإعاداد منياااج عماا   -ج 
 ,تسااعد عماس انجااز النشااطات التااي تاؤدي إلاس إنتااج المنتجااات التاي تحقاق حاجاات المسااتيم 

ك  متواصا  عان طرياق تنظايم عممياات كات أنشاطق وتحديد الجيات التي سيتم ال م  م ياا بشا
ف الااق واساات دام تكنولوجيااا الم مومااات لاادعم ال  هااات بااين األطااران المترابطااق  اامن السمساامق 

 الكميق.
 :أىدان تحمي  سمسمق القيمق كما ي تي (1)وهد ككر أحد الباح ين

ماااان األنشااااطق  تجزئاااق المنشاااا ة والمنشاااآت التااااي تشاااتر  م يااااا فاااي إنتاااااج المنااات  إلااااس مجموعاااق -أ 
 المتتاب ق والمترابطق منطقيًا ووظيشيًا.

 واألنشطق غير الم يشق لمقيمق. ,التمييز بين األنشطق الم يشق هيمق -ة 
 ت زيز المركز التنافسي. -ج 
 تحسين امست دام األم   لمموارد. -د 

 

 ىي:و أىدان أ ري  (2)(2003,زغمو أ ان ) وهد
 يساىم في  مق القيمق. م الجق ك  نشاط من أنشطق التنظيم عمس أنيا نشاط -أ 
 تكام  وتناسق الجيود لك  وظائن تنظيم األعما  وتطوير القدرات لك  وظيشق. -ة 
 دا   الصناعق. ما جيود وتنظيمات األعما  تكام  وتناسق الجيود لك  وظائن التنظيم -ج 

 تحديد القيمة عند تحميل سمسمة القيمة -
إجراء مقابمق بين كافق التكالين التي  هياس هيمق ك  نشاط من األنشطق األساسيق من    يتم 

نتجت عن تشيي  ىكا النشاط ما كافق اإليرادات المتولدة نتيجق تشيي  ىكا النشاط ويمكن الت بير 
 (3)تكالين النشاط(. –بالم ادلق انتيق ) هيمق النشاط = إيرادات النشاط عنو 

                                                 
(1)

 .194, ص مرجع سبق ذكره (,2006)  حسن ر وان كتمو, 
(2)

مني  إجرائي مقترح لزيادة ف اليق أسمو  التكمشق المستيدفق ك داة ل شض تكمشق " ,ن زغمو ؤو جودت عبد الر  
طنطا, ال دد  جام ق -, كميق التجارةالمجمة العممية التجارة والتمويل ,"أنشطق ما هب  اإلنتاج عمس سمسمق القيمق

 .23(, ص2003)  األو , لسنق
(3)

است دام س س  القيمق في تش ي  الموازنق الرأسماليق ما التطبيق عمس نشاط " ,عبد اهلل عبد الرحيم مصطشس 
 , (2012, )جام ق عين شمس -كميق التجارة  ,رسالة دكتوراه رير منشورة ,البحث عن البترو  واستي لو"
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 نموذج سمسمة القيمة* 
 (1)يتكون نموكج سمسمق القيمق من نموكجين:

ساسيق التي ت مق القيم التي ت  ا نموكج سمسمق   يا القيمق: ويتكون من األنشطق األ - أ
 لمتداو  في السوق.

 اوم ت   ,التي تنب ق عن ك  من   يا القيمق األنشطقنموكج سمسمق أنشطق القيمق: وىي  -  
ناء القيم ن تشك  أحد م رجاتو عناصر بمس إنشراد لمتداو  في األسواق, وأمنتجات ك  منيا ع

 ,تحددىا األسواق لنتائ   ميق القيمق يسمبيًا عمس القيم الت استب ادهوأن ين كس ت  ير  ,ال ارجيق
النشاط حتس  لمتبا في هياس التكالين عمس أساسإلس المني  ا استناداويتم تحديد ىكه األنشطق 

 تي:كل  انيمكن تقييم فاعميق ك  منيا في هياس الموارد, ويتطم  
 لك  من أنشطق القيمق. ييرات في استي   المواردحركات تكمشق هادرة عمس هياس التتحديد م - أ

 الكشن عن الجوان  التي يمكن استي ليا لتحقيق مزايا تنافسيق. - ة
لتحديد  (2)عاشور(النموكج الكي و  و )ب بامست انقويمكن لتحمي  سمسمق القيمق لمبحوث والتطوير 

 :كما في الشك  انتي األنشطق
 نموذج سمسمة القيمة (2رقم ) شكل

 نموكج سمسمق   يا القيمق
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2004) عصافت سيد عاشور المصدر/

                                                 
(1)

 .74ص  المرجع السابق, ,(2012) ,حيم مصطشسعبد اهلل عبد الر   
(2)

الفكري لسالسل القيمة, المنظور االستراتيجي  اإلطار" المركز االستراتيجي لمتكاليف عصافت سيد عاشور,  
 .271ص  ,(2004)  ,جام ق عين شمس -", كميق التجارة إلدارة التكمفة, قضايا معاصرة
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تقسيم المشروع لمجموعق من  مق لمشروعات البحوث والتطويرلتطبيق تحمي  سمسمق القي يمزم
حتممق المستقمق عن ب  يا الب ض ليرض استي ا  سمو  التكمشق والمصادر الحاليق والم األنشطق

 لتحقيق ت شيض في التكمشق وتحقيق ميزة تنافسيق.
وهد ككر )عاشور( أن الشمسشق التي تستند إلييا س س  القيمق تتطم  تشتيت عمميات المنش ة إلس 

ن بناء سمسمق القيمق لشركق ما يستمزم لق عن اإل افق إلس القيمق, وأمسؤو مجموعق من األنشطق ال
 سمق أنشطق القيمق, كما ىو مو ح في الشك  السابق.بناء, سمسمق   يا القيمق و سم

يج  تشتيت أنشطق  ,منشآتاللتطبيق تحمي  سمسمق القيمق في إدارة تكالين البحوث والتطوير في  و
وسون يتم التطرق ليكه لمو وع عند  حديد   يا القيمق وس س  القيمق,البحوث والتطوير وت

 لث.عرض اإلطار المقترح في نيايق الشص  ال ا
 

 :خالصة الفصل الثاني
 توأىميو  ومشيوم :م   ,تناو  الباحث في ىكا الشص  ك  ما يت مق بالبحوث والتطوير

إدارة التكمشق من ككل  و  ,ستراتيجيق اإلدارة في مجا  البحوث والتطويراو  وعناصر تكاليشو  ووأىداف
راتيجيق اإلدارة في مجا  ستاو  ستراتيجي لدعم القدرة التنافسيقالتحمي  امو  ,منظور استراتيجي

هدرة دعم ما التركيز عمس إبراز دور ىكا النشاط في  ,البحوث والتطوير لزيادة القدرة التنافسيق
المنش ة عمس البقاء والصمود في وجيق المنافسين, وككل  األسالي  الحدي ق إلدارة تكمشق البحوث 

دن ت شيض تكالين ىكا النشاط حيث سمسمق القيمق والتكمشق المستيدفق, بيوالتطوير م   تحمي  
حيث يتم تحمي  تكالين البحوث  ,تن كس تكالين ىكا النشاط عمس أس ار المنتجات النيائيق

والتطوير عمس تكمشق المنتجات. وهد اهترح ب ض الباح ين أن يتم تحمي  تكالين البحوث والتطوير 
لق في تحمي  التكالين, وبناًء عمس عمس المنتجات باست دام دورة حياة المنت  حتس يكون ىنا  عدا

تم عرض أسالي  إدارة التكالين وككل   يتم تحديد أس ار البيا لممنتجات, ىكا التحمي 
ستراتيجي, وىكه األسالي  ىي: التكمشق كالين البحوث والتطوير من منظور استراتيجيق في إدارة تام

جوان  بما ي دم مو وع البحث وىو  المستيدفق و تحمي  سمسمق القيمق, وهد تم تناوليا من عدة
 إدارة تكالين البحوث والتطوير.

وسون نتناو  في الشص  ال الث أىميق الت اون والتكام  بين أع اء سمسمق التوريد في إدارة 
 تكالين البحوث والتطوير من أج  دعم القدرة التنافسيق لك  أع اء سمسمق التوريد.



 
 
 

 

 الفصل الثالث
التكامل والتعاون بين أعضاء سمسمة التوريد في إدارة  

 تكاليف البحوث والتطوير.
 

دارة أواًل: مفيوم   سمسمة التوريد. وا 
 : مفيوم التعاون والتكامل بين أعضاء سمسمة التوريد.ثانياً 
 .: إدارة التكمفة اإلستراتيجية في سمسمة التوريدثالثاً 
 ستراتيجي طوير من منظور اقترح إلدارة تكاليف البحوث والتاإلطار الم: رابعاً 
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 :مقدمة الفصل
ظهرت في اآلونة األخيرة العديد من الدراسات التي تدعم فكرة أهمية تخفييض التكياليم مين 
خيي د دراسيية الع بييات ضييين أعةييات سمسييمة التوريييدإل والعمييد عمييا افدارة الكييمت لتكيياليم هيي ا النييوع 

إدارة سمسيييمة التورييييد  والشييين أن تها عميييا موا هييية تايييديات المنافسيييةإلالتكيييت ت سيييعيًا ليييدعم بيييدر مييين 
وأيةًا تدير الخطر وتضقا عما  إلتخفض من التكاليم لكد من العم ت والموردينالنا اة يمكن أن 

ييد تي تكون فعالة فيي س سيد التور فإن المنشآت ال ومن ثم إلأو تاسن القيمة المةافة وهامش الرضح
 األكثر ن ااًا في دنيا األعماد. هي

أفرزت ةغوط المنافسة تو هًا ناو إبامة ع بيات طويمية األ يد تتةيمن تنسيية كافية بد و  
متيد ليشيمد ال هود الداخمية مع الشركات الخار يين تات مفهوم إدارة سمسمة التورييد ضاعتضيارن نظاميًا ي

الييي ين يعمميييون مييين خييي د مفييياهيم الشيييراكة  كافييية أعةيييات سمسيييمة التورييييد الضيئييية الخار يييية متةيييمنة
والتعاون والتكامد ضايث تتاقة فوائد أكضر لكد عةوإل في ظد التايود مين فكيرة أن المنيتخ األخيير 

د الواييد هو المسؤو  -شرة مع العميد النهائي و الع بة المضا -) الامقة األخيرة في سمسمة التوريد( 
إليا الايدود التنافسيية   -وضالتيالي األسيعار –د ضالتكمفية عن تخفيض التكاليم والرباضة عميها لموصيو 

 (1)التي تشترن في إنتاج منتخ وااد. ال يتم إال ضتةافر  هود كافة المنشآت
ضيئية األعمياد  لمواكضية التطيورات التيي اصيمت فييو  األعمادوألهمية سمسمة التوريد في دنيا 

التنافسييية  ر ييية لممنشيينة ميين أ ييد دعييم القييدرةالاديثييةإل واالت ييان لبخيي  ضكييد التكيياليم الداخمييية والخا
ضسمسييمة لهييا ع بيية مضاشييرة  نقيياطسيييتناود الضااييث فييي هيي ا الفصييد عييدة و ألعةييات سمسييمة التوريييدإل 

 :ن أعةائهاإل ه ن النقاط هيالتوريد ومزايا التعاون والتكامد ضي
 

دارة أواًل: مفيوم   سمسمة التوريد. وا 
 أعضاء سمسمة التوريد. ثانيًا: مفيوم التعاون والتكامل بين

 .ثالثًا: إدارة التكمفة اإلستراتيجية في سمسمة التوريد
  .رابعًا: اإلطار المقترح إلدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي

 
 
 
 
 

                                                 
 .11إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2006نهاد أامد ال نديإل )  (1)
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دارة  مفيوم أواًل:  سمسمة التوريد:وا 
دارة , ننهيااييث عرفهيا أايد الضيااثين ض إلتعريفات لسمسمة التورييدال هنان العديد من   تخطييط واد

من المستخدم النهائي  ألعماد ضدتاً اات المشتركة لمنظمات وتكامد  ميع األنشطة والموارد والمعموم
  (1)المورد األصمي ضهدم تاقية ودعم القدرة التنافسية لسمسمة التوريد.وانتهات ض

إل مصينعين....وما شضكة من الوايدات االبتصيادية ) ميوردينإل ميوزعينوأشار إليها ضااث آخر ضننها 
إلييا  ليين( التييي تشييترن فييي تييدفقات ميين األنشييطة والعمميييات والمعمومييات ضهييدم إنتيياج منت ييات أو 

سمسيمة التورييد بيد تتكيون مين ثي ث منشيآت أو أكثير وأن  إل ات بيمة متميزة لمعمييد النهيائي خدمات
والتمويييد  متصييمة ضصييورة مضاشييرة عيين طرييية وااييد أو أكثيير ميين خطييوط تييدفة المنت ييات والخييدمات

ميين المصييدر واتييا  ( أو تييدفة هيياضط و ليين) المييوردونوالمعمومييات سييوات كييان هيي ا التييدفة صيياعد 
 (2)العميد النهائي.

هي نظيام يسيهد عميد المنشيآت مين خي د التعياون وفي تعريم آخر بد ُعرفت سمسمة التورد ضننهاإل 
ي اد فوائضين الموردين والعم ت والمنشنة لتاقية   (3).د تنافسيةمنافع لم ميع واد

 

  بيييات المشيييتركة والتكاميييد ضيييين أن سمسيييمة التورييييد هيييي الع القيييوديمكييين أنييي   يررررل الباحرررث
و أن سمسيمة التورييد  ممنشنة ومورديها وعم ئهاإلسية لالمنشنة ومورديها وعم ئها ضما ياقة مزايا تناف

السمسيمةإل وبيد ينظير  ضايث تكون المنشنة فيي وسيط هي ن العم تإل –المنشنة  –تتكون من  الموردين 
 كون ضدايتها العم ت.ن ضدايتها تكون من الموردينإل أو تلمسمسمة عما أ

 

ن سمسمة التوريد تتنلم مين العدييد مين المنشيآت التيي تشيترن فيي أ (4)وبد  كر أاد الضااثين
  إنتاج منتخ ويتوبم عدد ه ن المنشآت عما طضيعة المنتخإل والسياسات التي تنته ها كد منشنة فيما

مين  –التيي تتطمضهيا العمميية افنتا ييةإل فمين الممكين أن تيرى المنشيآت  األوليةيخص المواد 
أنيي  ميين األفةييد لهييا أن تصيينع المييواد األولييية ضييداًل ميين شييرائها ميين منشييآت  –النااييية االبتصييادية 

                                                 
(1)

 إللتوريد"عماد سيد بطب السيدإل " إطار مقترح لدور المااسضة افدارية في تطضية منهخ التعاون في إدارة سمسمة ا 
 (.2010إل العدد الاادي واألرضعونإل) رمجمة مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد االسالمي بجامعة األزى

(2)
" أثر تطضية إدارة س سد التوريد افلكترونية عما ظاهرة الساب العكسي لممخزون  إلممدوح عضد العزيز رفاعي 

  ,مجمة الدراسات والبحوث التجارية  إلسمع المعمرة"دراسة تطضيقية عما ال –في ةوت مشاركة معمومات الطمب 
 .6إل ص( 2004) إل امعة ضنهاإل مماة العدد األود –كمية الت ارة 

(3)
 Hussain . A . Awad, MOHAMMAD Assar, " Supply Chain Integration: Definition and Challenges" 

 Proceeding of international Multi conference of engineers and Computer Scientists,( 2010), Vol 1    

(4)
 .38ص إل مرجع سبق ذكره (إل 2006اسن رةوان كتموإل )  
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والعةييو فييي سمسييمة التوريييد يمكيين النظيير إلييي   لي تكييون بييد اختصييرت عةييوًا أو أكثييرإلوضالتييا إلأخييرى
 من ث ث زوايا هي:

 الزاوية األولا: كون  مشتريًا لممواد األولية. -أ 
 الزاوية الثانية : كون  منت ًا لممواد األولية. -ب 
 الزاوية الثالثة: كون  ضائعًا لممنتخ النهائي. -ج 
 

 سمسمة التوريد: وأىداف أىمية -1
دارة سمسييمة التوريييدأن  يييد ة التور تفيييد  ميييع أعةييات سمسييم إلالعمييد ضييروح الفرييية وتخطيييط واد

وتعميد عميا زييادة افييرادات وتخفييض التكمفية  إلو نهايتهياوسيطها أو سوات كيانوا فيي ضدايية السمسيمة أ
ضسمسيييمة التورييييد   االهتميييام ويتةيييح ةيييرورة  لبصيييود لتاقيييية رلضيييات العمييي تإل األمثيييدواالسيييتخدام 

 (1):لبسضاب اآلتية
نتي ييية زييييادة المنافسييية الماميييية أصيييضح ليييدى العمييي ت مصيييادر متعيييددة الختييييار طمضييياتهم و لييين   -أ 

 والعالمية.
لمضاث عن ميواد  ات تكمفية أبيد  هامما دفع إلأصضات المنشآت أكثر تخصصًاإل وتعدد الموردين -ب 

أني  ضتعيياون أعةيات سمسيمة التوريييد يتاقية فوائيد ل ميييع  إ  إلو يودة أعمياإل و ليين لتاسيين األدات
 أعةات سمسمة التوريد.

يفة واادة في المنشنة لير م ٍد ضد الضد من أن يتعيدى إليا أصضح تعظيم أدات بسم وااد أو وظ -ج 
 تاسين أدات الموردين والعم ت أيةًا.

 التاكم في المخزون لتخفيض االستثمارات فيها. -د 
 مواصفات ماددة لممواد المطموب توريدها ال تتوافر إال لدى موردين ماددين. - ه
 

عييدد رلضييات تدورة اييياة المنييتخإل و بييد تسييضضت شييدة المنافسيية فييي ضيئيية األعميياد الاديثييةإل وبصيير 
المسييتهمكين إلييا الييدفع ضالمنشييآت إلييا أنشييات س سييد توريييد  يييدة وزيييادة التعيياون ضييين أعةييات هيي ن 
الس سدإل كي تستطيع ه ن المنشآت من تاقية مزايا تنافسية ال تتوفر لدى المنافسين في األسيواةإل 

مييد التييي تييدفع المنشيينة إلييا ةييرورة تضنييي العواوبييد أشييارة أاييدى الدراسييات إلييا أن هنييان العديييد ميين 
 (2 ):منهخ إدارة س سد التوريد هي

 الاا ة إلا تاسين العمميات. -أ 

                                                 
(1)

 .39إل ص  مرجع السابقال إل(2006اسن رةوان كتموإل ) 
 .79ص إل  مرجع سبق ذكره(إل 2011سيد عضد الرازة عضد السميعإل )(2)
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 من الخارج. أي زيادة ا م الكميات المشتران  إل يرفع مستويات الشرات الخار  -ب 
 تخفيض تكاليم النقد.  -ج 
 زيادة أهمية الت ارة افلكترونية.  -د 
اليداخد والخيارج  زييادة عيدد المنافسيين لممنشينة فييولمية )ط المنافسة واتساع مدى العزيادة ةغو   -ه 

 تقوم ضإنتا  ( لنفس المنتخ ال ي
 (1):أهدافها كما ينتي  لكي تاقة في إدارة  سمسمة التوريدوي ب أن تتوفر عدة اعتضارات 

االعتماد عما مضادئ سمسمة القيمة عند تاديد در ة التكامد في معمومات التكاليم ضين أعةات   -أ 
التوريييد ضهييدم تاسييين العمميييات عضيير السمسييمةإل كمييا أنيي  يمكيين اسييتخدام تامييي ت القييياس  سمسييمة

 المر عي لتاقية  لن.
ي يييب أن تكيييون الع بيييات ضيييين أطيييرام سمسيييمة التورييييد واةييياة خييي د مرامييية التصيييميم لممنيييتخ  -ب 

 .والخصائص واالت اهات التي ترضط ضينهمإل ودر ة التاالم ضين المنشنة والموردين والعم ت
دولييية( لممشيياركة فييي ضيانييات التكيياليمإل وتضادلهييا ضييين  – إبميميييةيتييوافر إدارة لمتكمفيية )  نأي ييب  -ج 

أطيييرام السمسيييمة مميييا ييييؤدي إليييا تخفييييض تكمفييية تمييين الضيانيييات ومييين ثيييم تكمفييية المنيييتخ مييين خييي د 
إل ضافةيافة إلييا مثييد أنشيطة الضايوث والتطييوير افنتياجبضيد مييا أنشيطة مشياركة تمين األطييرام فيي 

 ادد الخضرات ضالقدر ال ي يسهم في تاقية أهدام سمسمة التوريد.تض
 

ومركيز  إلالتي تسعا إليها سمسمة التوريد و لن ضاخت م نوع سمسمة التوريد األهدامتتعدد و 
ام العامييية لسمسيييمة التورييييد كميييا إل إال أنييي  يمكييين عيييرض األهيييدأعةيييائهاالقيييوةإل وشيييكد التعييياون ضيييين 

 (2):ينتي
 اسضة في الوبت المناسب وضالسعر المناسب.توفير المنت ات المن  -أ 
 تخفيض المخزون إلا أدنا اد ممكن. -ب 
 تخفيض زمن دورة افنتاج و لن نتي ة التعاون ضين أعةات سمسمة التوريد. -ج 
الييرضط الكامييد ضييين ااتيا ييات ومتطمضييات العميي ت واألنشييطة ميين خيي د تاقييية رلضييات العميي ت  -د 

 ال ارية ألعةات سمسمة التوريد.
 سمسمة التوريد. أعةاتكة تدفة المنت ات والمعمومات ضين تنسية ار  - ه

                                                 
م الهندسة العكسية لسمسمة افمداد االلكترونية كناد مامد عضد الرامن عما اسنإل " إطار مقترح الستخدا (1)

افسماعيميةإل  امعة بناة  -إل كمية الت ارة  رسالة دكتوراه غير منشورة إلأساليب المااسضة افدارية الاديثة"
 .41ص  إل (2011السويسإل )

(2)
 .40ص  إل مرجع سبق ذكره إل(2006اسن رةوان كتموإل ) 
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 تاقية ميزة تنافسية وضالتالي تاقية منافسة دولية ومامية. - و
 سمسمة التوريد. أعةاتتاسين الع بات ضين  - ز

إدارة تييييدفة المييييواد األولييييية عضيييير سمسييييمة التوريييييد لةييييمان وصييييولها فييييي الوبييييت المناسييييب وضالتكمفيييية 
 المناسضة.

  ودة المطموب.تاقية مستوى ال - ط
تخفيض التكاليم عما طود سمسيمة التورييد و لين مين خي د التاالفيات وتاسيين الع بيات ضيين  - ي

 أعةات سمسمة التوريد.
 اد مشكمة تةارب المصالح ضين أعةات سمسمة التوريد. - ن
 

أهييدام سمسييمة التوريييد فييي تخفيييض التكيياليم لكييد أعةييات سمسييمة  يمكيين تمخيييصأنيي   يرررل الباحررث
فسيية لكيد أعةيات سمسيمة التورييد. سية تدفة المواد والمعمومات ضينهم ضما ياقة مزاييا تناوتن إلالتوريد

ايييث تكييون لية كييد عةييو ميين أعةييات سمسييمة التوريييد اقييية أهييدام سمسييمة التوريييد هييي مسييؤو ن تواد 
وكيي لن فييإن تخفيييض التكيياليم ال يمكيين النظيير إلييي  ميين  إلع األعةيياتيييضييين  م لية تةييامنيةالمسييؤو 

ولكين ي يب أن ينخي  فيي الاسيضان الضيئية الخار يية لممنشينة مين أ يد تاقيية  إللممنشينةمنظور داخمي 
هييدم تخفيييض التكيياليمإل والعمييد عمييا إزاليية تعييارض المصييالح ضييين أعةييات سمسييمة التوريييد كييي يييتم 

 تاقية أهدام سمسمة التوريد.
رض  ي يفييوينظيير لممسييتهمن النهييائي عمييا أنيي  هييو الهييدم لسمسييمة التوريييد ايييث أنيي  هييو اليي

ن يشييتريهاإل ليي لن في ييب التنسييية ضييين ن تكييون فييي السييمعة اليي ي يريييد أيرلييب فييي أ المواصييفات التييي
وهيو مايد اهتميام  إلمن المنشنة ومورديها وعم ئها لمعمد عما تاقية رلضات المسيتهمن النهيائي كدٍ 

 كد أعةات سمسمة التوريد.
 

 العالقة بين أعضاء سمسمة التوريد.  -2
الرئيسية في المنشنة ضشضكة من الع بات الداخمية والخار ية ويكون  لن اسيب  ترتضط األنشطة     

 (1):تمثد الع بات في المنشنة كما ينتينشاط وطضيعة عمد كد منشنةإل وت
 ع بات أنشطة المنشنة مع أنشطة الموردين. -أ 
 ع بات أنشطة المنشنة مع أنشطة العم ت. -ب 
 ة الواادة.ضعض داخد المنشنع بات األنشطة مع ضعةها  -ج 

                                                 
 .42إل ص مرجع سبق ذكره ,(2011مامد عضد الرامن عما اسنإل ) (1)
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أن الع بييية ضيييين أطيييرام سمسيييمة التورييييد عميييا در ييية كضييييرة مييين  (1)وبيييد  كييير أايييد الضيييااثين
 لاساسية و لن العتضارات عديدة وهي:األهمية وا

 تةارب المصالح.  -أ 
 سعي كد طرم من األطرام لماصود عما منافع عما اساب الطرم اآلخر. -ب 
 اعتضارات  ودة المنتخ. -ج 
 التضعية تكمفة المنتخ النهائي.وض إلاعتضارات تتعمة ضالسعر -د 
 اعتضارات تتعمة ضا م رأس الماد الوا ب استثمارن. - ه
 

 إدارة العالقة مع الموردين: *
 (2):ع بة مع الموردين من خ د ما ينتيتتاقة إدارة ال

التعياون فييي التصيميم: ضغييرض تاسييين تصيميم المنت ييات مين ايييث القاضمييية لمتصينيع و ليين ميين  -أ 
 تيار المواد والمكونات والمشاركة في التعدي ت الهندسية مع الموردين.خ د االشتران في اخ

دارة العقودإل وتقييم الموردين. و تاديد المصدر: تنهيد واختيار الموردينإل  -ب   اد
وشروط التوريد ضداية من طميب العيروضإل  إلالتفاوض: لماصود عما تعابد فعاد يادد األسعار -ج 

 وبد يشمد عممية تصميم وتنفي  المزايدات.
 الشرات: التنفي  الفعمي لشرات المواد من الموردين واعتماد طمضات الشرات. -د 
التعيياون فييي التوريييد: تنكيييد و ييود خطييط مشييتركة عضيير سمسييمة التوريييد لتاسييين األدات لعناصيير  - ه

السمسيييمة مييين خييي د التعييياون فيييي عمميييية التنضيييؤ ضالمطاليييبإل وخطيييط افنتييياجإل وتادييييد مسيييتويات 
 المخزون.

 ع العمالء:إدارة العالقة م*
األثر في المساهمة في توسيع  Activity Managementكان لسيادة فمسفة إدارة األنشطة 

نظييرة المنشيينة ميين م ييرد إنتيياج المنت ييات التييي ترةييي العميي ت إلييا خدميية ااتيا ييات العميي ت ضييندات 
لبنشيطة  وفمسفة إدارة األنشطة ال تتطمب فقط ت زئة المنشنة تضعيا اتهمإلأنشطة ترةي وتمضي ااتيا 

األساسيييية ولكييين ةيييرورة رضيييط هييي ن األنشيييطة ضااتيا يييات العمييي تإل وتادييييد األنشيييطة الااكمييية تضعيييًا 
 (3)ة التي يخمقها كد نشاط لمعم ت.لممنفعة التي تقدمها ه ن األنشطةإل وتقدير القيم

                                                 
 .42ص  ,مرجع سبق ذكره (إل 2006اسن رةوان كتموإل ) (1)
 43إل صمرجع سبق ذكره(إل 2011) سيد عضد الرازة عضد السميعإل (2)
(3)

 .29إل ص  مرجع سبق ذكره(إل 2011تهاني مامود النشارإل ) و سعيد الهمضاوي 



 التكامل والتطاون بين أعضاء سلسلظ التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير  الفصل الثالث:
 

 93 

م موعيييية العميييي ت  ييييية إدارة سمسييييمة التوريييييد عمييييا تاديييييدوتشييييتمد الخطييييوة األولييييا فييييي عمم
د عن خدمة العم ت ضدراسة وتاميد المنشنةإل ايث يقوم الفرية المسؤو  ال ين تتعامد معهم الرئيسيين

اب تقميييب المضيعيييات ومااولييية ااتيا يييات هيييؤالت العمييي ت ضهيييدم التنضيييؤ ضالطميييب والتعيييرم عميييا أسيييض
لتنسيييية ميييع ضا ي تعميييد إدارة المنشييينة عميييا إدارتييي لييي ا يمثيييد هييي ا النشييياط أود األنشيييطة التييي ت نضهييياإل
 (1)سمسمة التوريد. أعةات

 

أن إدارة الع بيات ميع العمي ت هيو ل سيتفادة مين م هيودات وآرات  (2)بد  كر أايد الضيااثينو 
العم ت لصالح خفض تكاليم العم ت والمنشنة وتاسين أدات المنشينة و لين مين خي د إي ياد اميود 

المنشينة عميا االاتفياظ  أن ضقيات المنشينة مرهيون ضميدى بيدرةال شين و ن المنشينة وعم ئهياإل مشيتركة ضيي
ضعم ئهييا و يي ب عميي ت  ييدد لييديهم الرلضيية فييي تاسييين أدائهييم واألدات الييداخمي لممنشيينة اليي ي يييؤثر 
عما أدائهم ويتنثر ض  إل ويمكن لممنشنة أن تغير من ضعض عممياتها الداخميية إ ا ابتنعيت ضمزاييا  لين 

 التغير من و هة نظر عم ئها.
شنة ضعم ئها تاقية ما يسما ضوالت العميد لممنشنة وال ي يشير إلا ويترتب عما  ودة ع بات المن

المنشنةإل وينتخ عن  لن الوالت تفةيد العميد لمتعياون ميع تقدم  تفةيد العميد لكد خدمة أو منتخ 
و في ضعض األايان يقوم العمييد  ائ إلالمنشنة ومااولة إرةائها مثد مااوالت سعي  المنشنة فرة

 اليم الدعاية وافع ن والتسوية التي تتكضدها المنشنة.ضتوفير كثير من تك
 

 دور سالسل التوريد في تخفيض التكمفة: -3
والتييي تتصييم ضمييا  األعمييادي ييب أن تركييز اسييتراتي يات إدارة سمسييمة التوريييد عمييا ع بييات 

 (3): ينتي
وريد فيي مفتوح ضمعنا ةرورة مشاركة كد عناصر سمسمة الت سمسمة التوريد نظامن ي ب أن يكو   -أ 

 توفير المعمومات التي تساعد عما تقميد زمن التوريد وضنبد تكمفة.

                                                 
(1)

 –قات سمسمة التوريد في تدعيم القدرة التنافسية لممنظمات " أثر التكامد ضين ام إلمامد عضد الستار أامد مامود 
    امعة القاهرةإل -كمية الت ارة  رسالة ماجستير غير منشورة, إلضالتطضية عما شركات صناعة األدوية في مصر"

 (2011.) 
(2)

دراسة  -اتمدخد لتطوير نظم التكاليم وتاسين األد –منار امدي اسنإل " إدارة التكمفة خارج ضيئة المنشنة   
 (.2010)   امعة القاهرةإل -إل كمية الت ارة رسالة ماجستير غير منشورة إلتطضيقية"

(3)
 .79إل صمرجع سبق ذكره(إل 2011عضد الرازة عضد السميعإل ) 
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النظير إلييا الهيدم النهييائي والي ي يةييمن أن يكيون مييدير سمسيمة التوريييد لييس م ييرد خضيير فنييي  -ب 
متخصيص وظيفييًا ولكني  مييدير ع بيات اييث يركييز ضصيورة موةيوعية عمييا كيد مين الع بييات 

 تخفيض التكمفة. الداخمية والخار ية التي تؤدي إلا
سمسيمة  أعةياتالسعي الستغ د تكنولو يا المعمومات الاديثة و لن لرفع المزاييا التنافسيية لكيد  -ج 

 التوريد وال ي ينتخ عن  تخفيض التكمفة.
سيتراتي ية مثيد التكمفية المسيتهدفة وتامييد سمسيمة القيمية فيي تخفييض تساعد أدوات إدارة التكمفية االو 
أن مخر ات نظام التكمفة المستهدفة لممشيتري ميدخ ت ايث  التوريدإل لتكاليم لدى أعةات سمسمةا

ألنظمة التكمفة المستهدفة لمموردإل وه ا يدلد عما أن نظام التكمفة المستهدفة لممشتري يةيع أسيعار 
والتي تعتضر  إلضيع الموردإل واعتمادًا عما أسعار الضيع يتم وةع التكمفة المستهدفة لمنت ات الموردين

مشييتري وهكيي ا اتييا نهاييية السمسييمة ممييا يسيياهم فييي نقييد ةييغط خفييض التكمفيية ميين بميية مييدخ ت لم
 سمسمة التوريد إلا كافة أعةات سمسمة التوريد.  

تاميييد سمسييمة القيميية ميين أدوات إدارة التكمفيية الفعاليية لسمسييمة التوريييد ايييث أنيي  يقييوم  ويعتضيير
همة ه ن األنشطة فيي إي ياد بيمية عما ت زئة العمميات إلا م موعة من األنشطة وتاديد مدى مسا

تخفييض  إليا وهي ا ييؤدي بيمة لممنشنة لكي ييتم اسيتضعادهاإل لممنشنة وتاديد األنشطة التي ال تةيم
 التكاليم لكد أعةات سمسمة التوريد.

 

 سمسمة التوريد وسمسمة القيمة -4
يعكيييس س سيييد التورييييد يشيييار إليهيييا أايانيييًا عميييا أنهيييا س سيييد القيميييةإل  لييين أن المصيييطمح  

 (1)مفهوم أن القيمة تةام لممنت ات والخدمات أثنات تقديمها في أو عضر السمسمة. 
 

أن مفهيوم سمسيمة القيمية يختميم عين مفهيوم سمسيمة التورييد فيي ضعيض ال وانيب يرل الباحث 
 ويتفة مع  في  وانب أخرى.

ا المنشيينة داخميييًا وم ضهييألنشييطة التييي تقييا: يقييوم مفهييوم تاميييد سمسييمة القيميية ضتاميييد أوجررو االخررتالف
نتاجإل مثد من مرامة ما بضد اف طة التي تتم داخد المنشنة في كدٍ ايث يقوم ضتاميد األنش وخار يًاإل

تتعمة ضكد ما يمزم لتصنيع التي إل نشاط التصميم والهندسةإل وأنشطة افنتاج نشاط الضاوث والتطوير
 ة ما ضعد الضيع.إل التسويةإل وخدمنشطة ما ضعد افنتاج مثد الترويخوأ المنتخإل

 أما األنشطة الخار ية التي يتم تاميد سمسمة القيمة لها هي تاميد سمسمة القيمة لمموردين والعم ت.

                                                 
 .9ص إل  مرجع سبق ذكره(إل 2004)  إلممدوح عضد العزيز رفاعي (1)
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ايييييث يييييتم تييييدفة  إلأمييييا سمسييييمة التوريييييد فهييييي الع بييييات المشييييتركة ضييييين المنشيييينة ومورديهييييا وعم ئهييييا
 المنت ات والخدمات والتمويد والمعمومات.

  يتمثل فيما يأتي: أما أوجو التشابو بينيما
 يركز ك هما عما الموردين والعم ت.  -أ 
 يهدم ك هما إلا تخفيض التكاليم الكمية.  -ب 
 يهدم ك هما إلا تاقية مزايا تنافسية. -ج 
 

 اتجاه التدفقات في سمسمة التوريد: -5
يعتضيير تاديييد التييدفقات فييي سمسييمة التوريييد وتاديييد ات ييان تميين التييدفقات ميين العوامييد الهاميية 

لتورييييدإل و أنيييواع التيييدفقات فيييي سمسيييمة تعييياون والتنسيييية ضيييين أعةيييات سمسيييمة اثرة عميييا در ييية الوالميييؤ 
التورييييد يمكييين أن تصييينم إليييا تيييدفة الميييوادإل وتيييدفة التكييياليمإل وتيييدفة معموميييات التصيييميمإل وتيييدفة 

 الطمبإل وتدفة المدفوعات النقدية.
و تييدفة  إلتكيياليم و تييدفة إل( ات ييان هيي ن التييدفقاتإل ميين تييدفة مييواد8ويوةييح الشييكد ربييم )

 .وتدفة نقدية إلوتدفة طمب إلمعمومات
 

 (8شكل رقم )
 اتجاىات التدفقات في سمسمة التوريد.

 
                                                                               

 
 
 

 تدفقات المواد
          

 تدفقات التكاليم
 تدفقات معمومات التصميم

 تدفقات الطمب 
 تدفقات المدفوعات النقدية             

 
 .15. صمرجع سبق ذكره ( 2006المصدر) د نهاد ال نديإل 

انمىرد 

 انثاوي

انشزكح  نمىرد األولا
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 انتىريذ
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اييث تضيدأ هي ن التيدفقات مين الميورد  إلالشكد السياضة ات يان التيدفقات فيي سمسيمة التورييد يضين
 ة العميد.مصدر التوريد إلا المورد الثاني ثم المورد األود ثم المنشنة وفي النهاي

ات ييان التييدفقات النقدييية فييي سمسييمة التوريييد والتييي تسيياهم فييي كفيياتة سمسييمة التوريييد ويكييون  
 :العميد النهائي عما الناو اآلتي لموصود إلا رةات

 لين ويسياهم  إلمن الموردين إلا العمي ت تدفقات المواد: وتمثد ه ن التدفقات اركة المواد األولية  -أ 
تييوفير متطمضييات افنتيياج إلييا اييدن األدنييا ومييا يترتييب عمييي  ميين فييي تخفيييض الييزمن اليي زم فييي 

 تخفيض في التكاليم وخفض مستويات المخزون. 
تيييدفقات التكييياليم: وتمثيييد هييي ن التيييدفقات ت مييييع وتيييراكم التكييياليم مييين الميييوردين إليييا العمييي ت  -ب 

اليم لموصييود إلييا إ مييالي تكيياليم المنييتخ النهييائيإل و ييدير ضاليي كر أن دراسيية ات ييان تييدفة التكيي
يسيياعد عمييا معرفيية مسيياهمة كييد عةييو ميين أعةييات سمسييمة التوريييد فييي التكمفيية الكمييية لممنييتخ 

 النهائيإل ومن ثم يساهم في تاديد أهدام خفض التكمفة.
تييدفقات معمومييات التصييميم: وفقييًا لممنظييور االسييتراتي ي لمتكيياليم اليي ي يهييدم ضالدر يية األولييا  -ج 

مييين الميييوردين والعمييي ت فيييي تصيييميم المنيييتخ  إليييا إرةيييات العمييييد فمييين الممكييين أن يشيييترن كيييد
 إلوضالتالي ن د تدفقات معمومات التصميم تتم في ات اهين مين العمي ت إليا الميوردين إلومكونات 

وميين المييوردين إلييا العميي ت ممييا يسيياهم فييي تطييوير بييدرات أعةييات سمسييمة التوريييد فييي مقاضميية 
 رلضات العم ت.

و ليييين ميييين العميييي ت إلييييا  إلعمييييا المنييييتخ النهييييائيتييييدفقات الطمييييب: وتمثييييد ات ييييان اركيييية الطمييييب  -د 
ويعد توافر معموميات عين اركية الطميب مين العواميد الهامية التيي تسياهم فيي التادييد  إلالموردين

 أي تراكم في المخزون. أوالدبية لا م افنتاج و لن منعا ألي نقص في التوريد 
وتمثييد بيميية مييا  إلالمييوردينتييدفقات المييدفوعات النقدييية: وتت يي  هيي ن التييدفقات ميين العميي ت إلييا  - ه

 يدفع  العم ت ثمنا لممواد األولية التي دخمت في إنتاج المنتخ النهائي.
 

 أعةييياتأن مييين األهميييية التركييييز عميييا تيييدفقات المعموميييات ضيييين  (1)وبيييد  كييير أايييد الضيييااثين
ييية تتييوفر معمومييات عيين تييدفقات المييواد األول أنسمسييمة التوريييد وليييس التييدفقات المادييية فقييطإل في ييب 

وأسيييعارها وكمياتهييياإل كييي لن معموميييات عييين كيييد عناصييير التكييياليم المتعمقييية ضيييالمنتخ النهيييائيإل وعييين 
 تصميم المنتخ ومكونات إل ومعمومات عن تدفقات الطمب وتدفقات المدفوعات النقدية. 

 
 

                                                 
 .16ص  إلذكره ابقمرجع سإل( 2006)  نهاد ال ندي إل (1)
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 إدارة سمسمة التوريد:* 
توايييد القييدرات  " التطييور المسييتمر لفمسييفة افدارة والتييي تضاييث فييي إدارة سمسييمة التوريييد هييي 

وك لن موارد ووظائم األعماد والتي تكون مو يودة داخيد وخيارج المنشينة ليدى  إلافنتا ية الم تمعة
شييركات األعمييادإل وتاديييد أهمييية بنييوات التوريييد فييي إطييار الميييزة التنافسييية وتييزامن العميييد فييي تييدفة 

 ز كمصدر وايد لقيمة العميد.المنت ات والخدمات إلا السوة وأخيرًا المعمومات ال زمة لخمة التمي
اييث تضيدأ ضتصيميم المنيتخ أو الخدمية وتنتهيي فيي  نهيا إدارة كيمتأ" ضاايث آخير وبد عرفهيا 

وتشيييمد تصيييميم المنيييتخ وتيييدضير  ن نهائييييًا ويسيييتغنا عنهيييا المسيييتهمنإلالوبيييت الييي ي تضييياع فيييي  وتسيييتهم
نهييات الغييرض فييي والتوزيييع وافن يياز وخدميية مييا ض وافنتيياجاالاتيا ييات والتنضييؤ والتخطيييط  عييد الضيييع واد

 (1)."نهاية ايات 
إدارة األنشيطة المرتضطية ضيالموردين ": ننهاضتعريم إدارة سمسمة التوريد  أن  يمكن يرل الباحث
 يييد تاقيييية مييييزة تنافسيييية لكيييد أعةيييات سمسيييمة ت ضكفييياتة عاليييية وضتكمفييية أبيييد مييين أوالمنشييينة والعمييي 

 ."التوريد
 

ي يب إدارة سمسيمة التورييد ضكفياتة  هاالتي من أ مها تم تكوين تاقية سمسمة التوريد األهداملكي 
 إلأنيييواع مييين االسيييتراتي يات فدارة سمسيييمة التورييييد لزييييادة القيييدرة التنافسيييية ةتو يييد ث ثيييعالييييةإل اييييث 

  (2):وهي
 افسيتراتي يةممارسات إدارة سمسمة التوريد: و لن من خ د خمسة أضعاد  ) الشراكة  ستراتي يةا -أ 

 - ييييودة مشيييياركة المعمومييييات -مسييييتوى المشيييياركة فييييي المعمومييييات –بيييية العمييييد ع  –لممييييورد 
 إلبييوة أكثييرأن العميي ت فييي ظييد المعمومييات المتييوافرة أصييضاوا و  إلالتن يييد أو افر ييات( إسييتراتي ية

لمييا لييديهم ميين معمومييات أكثييرإل وينضغييي أن يييتم إبنيياع العميي ت ضالمعمومييات والمزايييا والمكافييآتإل 
 إلوالمعرفة إلالخضيرة التي تستطيع التعامد مع العم ت ال ين يتسمون ضالخضرة العقود أهميةوتزداد 

 ويستطيعون إدارة التعامد مع المعمومات.
تركيضية مين النميا ج  ضننهيا سيتراتي يةاالإدارة سمسمة التوريد وفقًا لمطمب: وتعيرم هي ن  ستراتي يةا -ب 

واالسييت اضة لتغيييرات السييوة  إلنييةدر يية ميين المرو  أعميياوالقييدرات فييي سمسييمة التوريييد والتييي تخميية 
 سييتراتي يةاالوفقييًا لهيي ن  وتعييرم سمسييمة التوريييد موب تكمفيية فعييادإلومتطمضييات المسييتهمن وفقييًا ألسيي

سمسمة القيمة التي تمكن من تصنيع منت يات وخيدمات  ات  يودة وفيي الوبيت المطميوبإل  ضننها
                                                 

(1)
 .11إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2004)  وح عضد العزيز رفاعيإلممد 

(2)
رسالة  "إل دراسة ميدانية-" نمو ج مقترح لمتوزيع المادي لسمسمة إمداد المنت ات الضترولية  إلعاطم مامد مضرون 

 .53(إل ص 2011افسماعيميةإل )  ارةإل  امعة  بناة السويس كمية التدكتوراه غير منشورة
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اعتمادًا عما الكفاتات األساسيية وضنسعار تنافسية و  إلوفقًا لرلضات المستهمكين الفردية وال ماعية
 وتكنولو يا المعمومات.

وتتمثييييد المكونييييات  إلييييية القائميييية عمييييا الكفيييياتة وال ييييدارةإدارة سمسييييمة التوريييييد العالم سييييتراتي يةا -ج 
 في: افستراتي يةاألساسية له ن 

 كفاتة المدخ تإل والمتمثمة في األصود المادية ورأس الماد والموارد الضشرية. *
 فدارية لفرية افدارة العميا.الكفاتة ا* 
 إلالكفاتات المضنية عما التاوالتإل والتي تمكن سمسمة التوريد من تاويد ميدخ تها إليا مخر يات *

 والتي بد تتةمن التقنية المضنية عما التعاون أو االضتكارات التسويقية.
ام مين اختييار عيدد كيأن بدرة المنشنة عميا المنافسية ضفاعميية فيي السيوة العيالمي مرهونية ضتادييد و و 

 المديرين المؤهمين عالميًا.
 

 التعاون في سمسمة التوريد:التكامل و  مفيوم ثانيًا:
 :ضين أعةات سمسمة التوريد كما ينتي تو د عدة تعريفات لمتكامد

ضننيي  مييدخد لتاقييية در يية عالييية ميين التنسييية والتعيياون ضييين أعةييات  (1)اييد الضييااثينعرفيي  أ
  د تدفة المعمومات فيما ضينهم.سمسمة التوريد و لن من خ

(2)وبد عرم ضااث آخر
العميد عميا خمية در ية مين  أن التكامد ضين أعةات سمسمة التوريد  

 التنسية ضين عمميات افنتاج عضر سمسمة التوريد ضشكد يصعب عما المنافسين موا هتها.
 (3): مة التوريد من خ د األسس اآلتيةويتم تاقية التكامد ضين أعةات سمس

تكيياليم سمسييمة التوريييد ضاعتضارهييا أداة لضنييات الثقيية فييي الع بيية ضييين إدارة تاسييين كفيياتة وفعالييية   -أ 
  العم ت والموردين.

اال تماعييية  تضنييي مفهييوم الفرييية المشييترن لمعميي ت والمييوردينإل وهيي ا يتطمييب تاسييين الع بييات   -ب 
 تاسيييين ا التقيييارب إليييا وييييؤدي هييي  إلضينهميييا ضالدر ييية التيييي تاقييية التقيييارب والتكاميييد ضشيييكد أكضييير

 ستراتي ية التكامد.ا تطوير األدات التنفي ي وتعظيم اضافةافة إل إلعممية االتصاد ضينهم
نميا أيةيًا واد  فقيطإل العم ت والموردين الاياليينالتركيز عما سمسمة القيمة ضالكامد متةمنة ليس  -ج 

 .مواد الخامموردي الموردين وعم ت العم تإل ضداية من شرات ال
                                                 

 (1) Lee, H, & Whang, " E Business and Supply chain integration" working paper , 
Stanford university, ( 2001), p36. 
 (2) Frohlish ,M and  Westbrook,  "Arcs of Integration : an international Study of Supply 

Chain Strategies",  journal of operations management , vol 19, No 5 pp185-200 
 .68-67ص  إلمرجع سبق ذكره(إل 2011)  عاطم مامد مضرونإل (3)
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عممية التعياون والتكاميد ضيين أعةيات سمسيمة التورييد ضعيدة مراايد اتيا وصيد إليا رت لقد م
( هيي ا 9ارتضيياط نشيياط كييد عةييو ميين أعةييات سمسييمة التوريييد ضالعةييو اآلخييرإل ويوةييح الشييكد ربييم )

 مرااد تطور التكامد والتعاون في سمسمة التوريد:و  الع بة ضين أعةات سمسمة التوريدالتطور في 
 راحل تكامل إدارة سمسمة التوريدم (9شكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.2004) :  صالح, شيخ ديبالمصدر

األولييا والثانييية  ايييث المييرامتين .مرااييدالع بيية ضييين أعةييات سمسييمة التوريييد مييرت ضعييدة  تطييور نإ
أميا  إلتوزييعاألبسيام مين تورييد ميواد وتصينيع و  في التكامد اليوظيفي داخيد المنشينة ضيين نتتمث  اكانت

 فيمييا المنشيينة ميين توريييد وتصيينيع وتوزيييعإل المراميية الثالثيية فتتمثييد فييي التكامييد الييداخمي ضييين إدارات
داخييد المنشيينة  لمتمثييد فييي المييوردين وسمسييمة التوريييدفييي التكامييد الخييار ي ا تتمثييد المراميية الراضعيية

 والعم ت.

 المرزلت األولى: القاعذة الرئيسيت أو األساسيت

 تذفق المواد                                                                   خذمت العميل      

 

 

 

 

 

 المرزلت الثانيت: تكامل وظيفي.

 خذمت العميل                                                    تذفق المواد                    

 

 

 

 

 

 

 المرزلت الثالثت: تكامل داخلي.
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 المرزلت الرابعت: التكامل الخارخي. 

 تذفق المواد                                                         خذمت العميل         
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 التوزيع إدارة التصنيع إدارة المواد

 انمىردون
سهسهح انتىريذ 

 انذاخهيح
 انعمالء



 التكامل والتطاون بين أعضاء سلسلظ التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير  الفصل الثالث:
 

 199 

 الفوائد المتحققة من التكامل بين أعضاء سمسمة التوريد. -1
 (1): فوائد لكد أعةات السمسمة كما ينتي ن ياقة التكامد ضين أعةات سمسمة التوريدأيمكن 

يؤثر التكامد ضين أعةات سمسمة التوريد ضشكد اي ياضي عميا ميدى سيهولة وسيرعة التورييدإل اييث   -أ 
فيييي الوبيييت  افنتييياجوهيييي:  إلأن هنيييان أدوات تعتضييير الدعامييية األساسيييية لتاسيييين وتطيييوير األدات

دارة ال يودة الشياممة إل(JITالمايدد ) دارة سمسيمة التورييد  إل  (TQM )واد كيندوات  إل(SCM )واد
 أساسية لتاسين األعماد.

 .األعةاتيؤدي التكامد ضين أعةات سمسمة التوريد إلا تاسين أدات  -ب 
 ضين أعةات السمسمة. ن اح المنشنة في تاقية مركز تنافسي بوي -ج 
 

 أشكال التكامل بين أعضاء سمسمة التوريد: -2
 (2):وهي إلاد الضااثين أشكاد التكامد ضين أعةات سمسمة التوريد كر أ

ن التادي الاقيقي أمام عممية تكامد سمسمة التوريد هو بيدرة افدارة عميا التكامد االستراتي ي: إ -أ
المتعاممة لخمة  األطراماالستفادة المتضادلة من الموارد المتعددة ألعةات سمسمة التوريد وتو ي  كد 

هيكميييية أهييييدافها إلييييا المنشيييينة  أن تعمييييد وم مفهييييوم التكامييييد االسييييتراتي ي عمييييايةإل ويقييييميييييزة تنافسيييي
ستراتي ية مثد المشاركة في الموارد وضنات ع بيات طويمية األ يد ضيين األعةيات المختمفية لسمسيمة اال

 و لن لتاقية القدرة التنافسية. إلالتوريد

يهيا ظهيور ميا يسيما ضالع بيات ترتيب عميإبامة المنشآت تاالفات مع مورديها وعم ئهيا إن 
يت ياوز الايدود الفاصيمة ضيين  تطيوير أسياليب إدارة التكمفية الي يالمه نةإل وأايد نتيائخ هي ن الع بيات 

 إلالعميي ت والمييوردين اليي ين يسييعون ميين خيي د  هييود مشييتركة إلييا تخفيييض التكيياليم وزيييادة القيميية
 (3)اون والتكامد ضين األعةات.والتع ويتطمب  لن المشاركة في ضيانات التكاليم و التنسية

 

فيييي إدارة معموميييات التكييياليم المتعمقييية ضقيييرارات التيييدضير دارة تكييياليم سمسيييمة التورييييد إ تتمثيييد
وتصييميم ع بييات شييراكة  Supplier Selectionواختيييار المييورد المناسييب  Sourcingالخييار ي 

تعمقييية ضمشيييروعات تصيييميم فعالييية ضيييين أعةيييات سمسيييمة التورييييدإل وكييي لن إدارة معموميييات التكييياليم الم
والتامييييد االسيييتراتي ي  الوصيييود ألبيييد تكمفييية لتمييين المنت ييياتإلوتطيييوير المنت يييات المشيييتركة ضهيييدم 

لتكيييياليم الخيييييارات المتاايييية لتاسييييين افدارة المتكامميييية لسمسييييمة التوريييييدإل وكيييي لن تييييوفير المعمومييييات 
                                                 

 .69ص  إلمرجع سبق ذكره إل(2011)  عاطم مامد مضرون إل (1)
 .132إل ص مرجع سبق ذكره  (إل2011) مامد عضد الستار أامدإل (2)
 .2إل صمرجع سبق ذكره(إل 2010مامود عضد الفتاح رزةإل)  (3)
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د والتييي تشييمد تقييييم المركييز المناسيضة لمافيياظ عمييا إدارة ع بييات الشييراكة ضييين أعةيات سمسييمة التورييي
تخطيييييط وتو يييييي  المخييييياطر  –تقيييييييم االسيييييتثمار فييييي أنشيييييطة التورييييييد  –التنافسييييي لسمسيييييمة التوريييييد 

التقريييير عيين األهيييدام الماققييية ضالنسيييضة لبهييدام المايييددة مسيييضقًا والمتعمقييية  –والمكاسييب المشيييتركة 
التقريييير عييين توسييييع  - تييياجةإل تخفييييض التكييياليمإل  يييودة افنضرضايييية االسيييتثمار فيييي أنشيييطة السمسيييم

سيتخدمة  دد في السمسمة أو أسواة أو تكنولو يا  ديدة م أعةاتالع بات والتي بد تشمد انةمام 
 (1)في تصنيع منت ات السمسمة.

(2)وبيييد  كييير أايييد الضيييااثين
أن إبامييية تايييالم اسيييتراتي ي ضيييين أعةيييات سمسيييمة التورييييد كيييان  

وأن هي ا التاييالم االسييتراتي ي  ضيين أعةييات سمسييمة  إلعنصيرًا ااسييمًا لمسيييطرة الكميية عمييا التكيياليم
وكييي لن توثيييية الع بيييات لكيييي تشيييمد تضيييادد  سيييتراتي يةاالالمكونيييات   التورييييد ي يييب أن يعتميييد عميييا

 المعمومات والتعاون في نشاط الضاوث والتطوير.
 

(3)و كر ضااث آخر
أن ه ا التكامد يضدأ من مشاركة المنشيآت األعةيات فيي سمسيمة التورييد  

في األنشطة ما بضد افنتاج مثد أنشطة الضاوث والتطيوير ضافةيافة إليا تضيادد الخضيرات مين خي د 
 تضادد العاممين.

 التكامد المضني عما الع بات: -ب
يتطميييب هييي ا النيييوع مييين التكاميييد ةيييرورة االهتميييام ضع بيييات المنشييينة ومييين ثيييم تعام تهيييا ميييع 

 ن الع بات والتعام ت و لن ألهميية إدارة الع بيات وأيةًا ضمدى التزامها في ه إلالمنشآت الخار ية
 (4)قدرة التنافسية.في تاقية ال

ومورديهييا وهييي  مكونييات الع بيية افي اضييية ضييين المنشيينة وعم ئهييا (5)وبييد  كيير أاييد الضييااثين
 :خمس مكونات كما ينتي

 اييثعض ها ضننهم معتمدون عميا ضعةيهم اليضلمتضادد: ايث توصم المنشنة وموردو االعتماد ا -أ 
وفي الوبت  اتي  يتسيضب عيدم بيامهيا  إلال تستطيع المنشنة إتمام منت ها ضدون مدخ ت الموردين

 ضافنتاج ضخسارة كضيرة لمموردين.

                                                 
 .368إل ص  مرجع سبق ذكره (إل2010عماد سيد بطب السيدإل)  (1)
 .7ص  إلمرجع سبق ذكره (إل2010مامود عضد الفتاح رزةإل)  (2)

(3)  Cullen,(2009 ),  op. cit, p24 
(4)

 .133إل صمرجع سبق ذكره(إل 2011مامد عضد الستار أامدإل ) 
(5)

 .34إل ص مرجع سبق ذكره إل(2011مامد إسماعيد السيدإل )  
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إل بد يقصد ضالثقة القيمة أو القدرةالثقة المتضادلة: وهي تعني التيقن من صدة العممية الت اريةإل و  -ب 
وتشييير  إلوافخيي صوالشييرم والصييرااة واالاتييرام  فتشييير لمقيميية إ ا كييان المقصييود ضهييا األمانيية

 إلا القدرة عندما يقصد ضها التنكد من استطاعة الطرم اآلخر إن از ما ينسب إلي  من أعماد.
أن مسييتوي الثقيية يييؤثر سييوات ضشييكد مضاشيير أو لييير مضاشيير عمييا سمسييمة التوريييد وكيفييية ال شيين و 

 إدارتها. 
المتعاممييية إ ا ميييا اتسيييمت ضالثقييية وتنسيييية األنشيييطة  : وتسيييتقر الع بييية ضيييين األطيييراماالسيييتقرار -ج 

وةييمان تاقييية األهييدام والتعيياون فييي االسييتثماراتإل وليين يتاقيية  ليين ضييدون تضييادد المعمومييات 
 ال زمة.

إل أو ضييين التعيياون: هنييان عييدة فييرص لمتعيياون عضيير سمسييمة التوريييد سييوات ضييين المنشيينة ومورديهييا -د 
 :ا ينتيلمتعاون كم تو د أو  و  المنشنة وعم ئهاإل

ضصيورة تعاونييةإل ايد هيا:  دولية افنتياج ضصيورة متزامنيةإل ت دييد وتطيوير المنيتخ المنشنة وموردو  -
أن تخطيط  ييدًا  سيتطاعتهيا الإ ا ما استغمت المنشنة مثد هي ن الفيرص ولير  مشاكد التصميمإل

 وأن تصد إلا السوة ضصورة أسرع. إلمنت ًا ضتصميم متميز في وبت بصير وأن تنتخ إللمطابة
) النقيييد والتوزييييع( إ ا ميييا  افميييداداتهيييا: التخطييييط التعييياوني لمطميييب وتخطييييط منشييينة وعم ؤ ال -

اسييتغمت المنشيينة مثييد هيي ن الفييرص وليرهييا السييتطاعت أن تخطييط  يييدًا لمطمييب وأن تاسيين ميين 
 خدمة النقد والتوزيع.

 ال يشيرع أية القائمية ضيينهم وأن مين الطيرفين مين الع بي يسيتفيد كيدٍ  نأالمنافع المتضادلية: ي يب  - ه
تتمثييد فييي الاصييود عمييا  منافعيي  نأسييمون انتهييازيإل فميين نااييية المشييتري ن ييد  إتضيياعمنهمييا فييي 

 التكاليم وتعظيم الرضح. تدني ومن ثم  خصومات مناسضة وتاقية وفورات الا م
ن التكاميييد المعمومييياتي هيييو عمميييية تنسيييية أنشيييطة مشييياركة المعموميييات إالتكاميييد المعمومييياتي:  - و

األساسية من نظم إدارة الضيانات المختمفة وأي أنظمة أخرى لها ع بة ضعممية  وت ميع العناصر
 (1).سمسمة التوريد ستراتي يةاتكامد 

 

 

                                                 
 .133إل صمرجع سبق ذكرهإل (2011مامد عضد الستار أامدإل ) (1)
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عميييا أعةيييات سمسيييمة التورييييد اسيييتخدام تكمفييية عضييير الايييدود التنظيميييية  هيييود خفيييض ال تايييتم
إلا التعاون في مرامية ع بات  يدة تعتمد عما الثقة المتضادلة لتضادد معمومات التكاليم ضافةافة 

 (1)دين.ضاوث وتطوير المنتخ النهائي ومكونات  مع المور 
تخفيةيييًا فيييي تكمفييية سمسيييمة  Campbell Soupsشيييركة شييياركة المعموميييات فيييي اققيييت م
ًا وتخفييض ا يم % في المتوسطإل كما تم اختصار فترة التوريد إلا النصم تقريض22التوريد ضاوالي 

 (2)الدفعة إلا النصم.
دارة األنشيطة المرتضطية ضهي ن المقياييس  األداتالقييام ضإعيداد نظيم موايدة لقيياس  د القيياس:تكام -ز واد

مييع أعةييات سمسييمة التوريييد األساسيييين فييي سييضيد تاقييية تكامييد اسييتراتي يات سمسييمة التوريييدإل ويمييزم 
مييع لقييياس أدات سمسييمة التوريييد ضشييكد فعيياد ةييرورة التصييميم ال يييد والتنفييي  السييميم ليينظم المقيياييس 

 (3)تكامد ه ن المقاييس من وبت آلخر.أهمية تقييم عممية 
أن هنييييان اا يييية ماسيييية السييييتخدام األسيييياليب المااسييييضية فييييي تقييييييم  (4)د الضييييااثين كيييير أايييي

االستثمار في أنشطة سمسمة التوريد ضهدم التوصد إلا القرار المناسب ضاالسيتثمار فيي تاسيين أدات 
وبيييد  كييير أن  المكاسيييب المترتضييية عميييا االسيييتثمارإل ة فييييالسمسيييمة مييين عدمييي  وتادييييد كيفيييية المشيييارك

ومؤشر صافي القيمة الاالية لمتدفقات النقديية االسيتثمارية  ROIمؤشر معدد العائد عما االستثمار 
NPV  أهم مقاييس الضعد المالي ألدات إدارة سمسمة التوريد والتقييم االسيتثماري لمضيادرات تاسيين أدات

 السمسمة.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .30إل ص  مرجع سبق ذكره(إل 2006)  نهاد أامد ال نديإل  (1)
 .15إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2004ممدوح عضد العزيز رفاعيإل ) (2)
 .133إل صمرجع سبق ذكره(إل 2011)  مامد عضد الستار أامدإل (3)
 .375إل ص ذكره بقمرجع س(إل 2010د سيد بطب السيدإل )عما (4)
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 عضاء سمسمة التوريد.أالمعمومات والخبرات بين تبادل  -3

أن تضادد المعمومات ضين أعةات سمسمة التوريد لهيا آثيار إي اضيية عميا  (1) كر أاد الضااثين
وأن الرباضييية التشيييغيمية الفعالييية لسمسيييمة التورييييد تتطميييب   المييالي  لكيييد أعةيييات سمسيييمة التورييييدإلاألدات 

ن الكيانييات المختمفيية والمعمومييات األساسييية ستشييمد التنضييؤات تنسيييقًا مركزيييًا لممعمومييات األساسييية ميي
 افنتاج و داود تسميم الموردينإل ضالطمضات واالة المخزون في كد الموابع والطمضات المتنخرة وخطط

مييين نقييياط سمسيييمة التورييييد  نالميييديرو  لقواعيييد الضيانيييات ضاييييث يسيييتطيعضيييط يكيييون هنيييان ر  وي يييب أن
تقدم تكنولو يا المعمومات فإن بواعد الضيانات يمكن أن تتكاميد  ومع إلالاصود عما معمومات دبيقة

 ضين المنشآت واالت ان إلا ع بات أبوى داخد سمسمة التوريد.

ومييات ضييين أعةييات سمسييمة التوريييد عممييية تضييادد المعمتتنيياود  التييي داريييةافسيياليب ميين األو  
ت لتضييادد المعمومييات ضييين مااسييضة السيي  ت المفتواييةإل وهييي ميين الموةييوعات الاديثيية التييي طرايي

 :أعةات سمسمة التوريد

سمسييمة  أعةييات تضييادد المعمومييات ضييينل م ئييمتييم ابتييراح أسييموب السيي  ت المفتوايية كنسييموب      
هيي فيي الوابيع إال  فنسيعار التورييد ميا إلو لن لمتغميب عميا مشيكمة نقيص معموميات التكياليم إلالتوريد

هييي تعكييس فييي الوابييع  تكيياليم مكونييات المنييتخ المييوردإل و  إلتكيياليم المييواد األولييية ضالنسييضة لممشييتري
فيي  إةافة إلا تكاليم عمميات التشغيد التيي تميت ليدى الميوردينإل وعميي  مين ليير الممكين لمعمييد

 (2)كاليم دون تاميد لتكاليم المورد.أن يقوم ضتخفيض الت سمسمة التوريد

تكمفية ومين ثيم يمكين اعتضارهيا السي  ت المفتواية شيفافية الضأني  يقصيد  (3)ااثين كر أاد الض
تعضيييرًا عيين أن المنشيينتين تتقارضييان ميين خيي د زيييادة الشييفافيةإل والغييرض منهييا بيييام المشييتري ضمسيياعدة 
المييورد عمييا خفييض التكيياليم عيين طرييية تاديييد المنيياطة الار يية خاصيية ميين خيي د تاسييين نشيياط 

  الطيرفين. قيية المنيافع لكيالضاوث والتطويرإل اييث أن ضيانيات التكياليم ليدى الميورد تشيترن فيي تا
تضيادد و  الوصيود إليا ضيانيات التكياليم لديي إلن يوفر المورد لممشيتري إمكانيية وتتطمب ه ن السياسة أ

المعمومات اود تكمفة العمميات  ات الصيمة سيوات كيان  لين داخيد كيد منشينة أو عضير المنشيآت فيي 

                                                 
(1) Jason D. Schloetzer  "Process Integration and Information Sharing in Supply 

Chains"  THE  Accounting Review, American Accounting Association Vol. 87, No. 3 
(2012) pp. 1005–1032 

 .131ص  مرجع سبق ذكره(إل 2006اسن رةوان كتموإل ) (2)
(3)

 .33إل صإل  ع سابقمرج(إل 2010مامود عضد الفتاح رزة إل) 



 التكامل والتطاون بين أعضاء سلسلظ التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير  الفصل الثالث:
 

 195 

ت  ات القيمييية المةيييافةإل وتادييييد وأن الغيييرض مييين  لييين التضيييادد هيييو تادييييد العممييييا إلسمسيييمة التورييييد
ن هنان عمميات من المر ح إل ضد إالعمميات التي يمكن ساضها دون أن يؤثر  لن سمضًا عما العم ت

 .ين الخدمة لمعميد في االة توبفهاأن يتم تاس

إل مين الميوردين والعمي ت تخفيض التكاليم ليدى كيدٍ ن الس  ت المااسضية المفتواة تتيح واد 
ي ييب أن يييتم تقاسييم المعمومييات المتعمقيية ضتكيياليم العممييية ألن  ليين هييو الةييمان  نيي  لتاقييية  ليينواد 

 (1)مة واألنشطة لير المةيفة لمقيمة.لمن اح في تاديد األنشطة المةيفة لمقي

المفتواية ضصيورة وأشيكاد التطضيية فيي الوابيع العمميي  ط تاديد إطار مااسضة الس  تيرتضو 
در يييية  مييييات األساسييييةإل ات ييييان تيييدفة المعمومييييات وأخييييراوالتيييي بيييد تختمييييم مييين ايييييث طضيعييية المعمو 

  (2)اففصاح عن المعمومات.

     طضيعيية المعمومييات األساسييية: فقييد تكييون المعمومييات األساسييية التييي يتفيية عمييا اففصيياح عنهييا  -أ 
اففصيياح عيين معمومييات التكيياليم األساسييية  إلفقييد تتةييمن العقيود إلمخططية أو فعمييية أو كميهمييا

صييياح عييين معموميييات التكييياليم المخططييية كنسييياس لاسييياب أسيييعار المنت يييات أو افف إلالفعميييية
 والخدمات.

ان المفتواية بيد تتيدفة المعموميات فيي ات ي السي  ت مااسيضية ات ان تدفة المعمومات: فيي إطيار -ب 
المفتواة أاادية االت يان وفيهيا تتيدفة المعموميات  الس  ت مااسضة وهو ما يعرم ضاسم  إلوااد

ن كيان إلميورد إليا العمييد أو مين العمييد إليا الميوردفي ات يان واايد مين ال االت يان األود هيي  واد
 مااسييييضة وبييييد تتييييدفة المعموميييات فييييي عييييدة ات اهييييات ميييا ينطضيييية عمييييا مفهييييوم األكثييير شيييييوعًاإل

 المفتواة متعددة االت اهات. الس  ت
ن اففصاح ع الس  ت المفتواة ضدر ةدر ة اففصاح عن المعمومات: يتنثر إطار مااسضية   -ج 

المفتوايية يتةييمن اففصيياح عيين السيي  ت مااسييضة فافطييار الشييامد ل إلدر يية كضيييرةالمعمومييات ض
معمومييات التكيياليم كمييا يييتم اسييتخدامها فييي النظييام المااسييضي لعةييو السمسييمة ضييدون تعييديد أو 

 ت فينييييدرج تاييييت مسييييمي مااسييييضة السيييي  تأمييييا اففصيييياح الماييييدود لييييضعض المعمومييييا إلتيييينخير
 المفتواة المقيدة.

                                                 
(1)

 Cullen ,(2009) ),  op.cit,  p24 
 

(2)
 .369إل ص مرجع سبق ذكره( 2010عماد سيد بطب السيدإل ) 
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أن مييدخد مااسييضة السيي  ت المفتوايية مييا هييو فييي الوابييع إال نتي يية  د  كيير أاييد الضييااثينوبيي
فاألمر يتطمب  إلإي اضية لزيادة الشفافية في ت ميع التكاليم ضين األطرام المختمفة في سمسمة التوريد

ضيين و لين لمعميد ضشيكد مشيترن  إل) الشفافية( المشاركة في معموميات التكمفية ضيين الميوردين والعمي ت
منيافس  هيو خمية نظيام إنتيا يوالغيرض مين هي ن المشياركة  إلالموردين والعمي ت عميا خفيض التكمفية

 (1)عما مستوى سمسمة التوريد.

 إدارة التكمفة اإلستراتيجية في سمسمة التوريد :ثالثاً 

سييييييتراتي ية تعتمييييييد عمييييييا إدارة مييييييوارد المنشييييييآت ورضييييييط هيكييييييد التكمفيييييية إن إدارة التكمفيييييية اال
ايييث يعمييد المييدرات عمييا السييعي  إلفييي المييدى الطويييد والتكتيكييات فييي المييدى القصييير االسييتراتي ي

لزيييادة كفيياتة وفعالييية المنشييآت عمييا ناييو متزايييد لماصييود عمييا تاسييينات عضيير سمسييمة القيميية ميين 
خييي د إعيييادة صييييالة ايييدود الشيييركات و مصيييادر النقيييد و إعيييادة هندسييية العممييييات و إعيييادة تقيييييم 

 (2)ات لمع بة مع العم ت وطمضاتهم.المنت ات وعروض الخدم
إدارة التكمفيية افسييتراتي ية لسمسييمة التوريييد عمييا تفاعييد الشييركات خييارج اييدود الشييركة  تقييوم

اييث أن لهي ن الع بيات فوائيد تنافسيية لمشيركة مين  إلوضالتاديد ضنات ع بيات ميع المشيترين والميوردين
مييييييي ت لع بييييييية ميييييييع العليييييييية واسيييييييتدامة اخييييييي د تخفييييييييض التكمفييييييية وزييييييييادة افنتا يييييييية و ال يييييييودة العا

 (3)االضتكارات.و 
تم إدارة ضينييية ألعةييات سمسييمة التوريييد لكييي تييوبييد تمييت عييدة دراسييات تناولييت إدارة  التكمفيية ال

 :اود ه ا الموةوع ضالتفصيد كما ينتيه ن التكاليم من منظور استراتي يإل وسوم يتم تن

 ل سمسمة التوريدالتكمفة البينية في عمميات التبادل خال إدارة  -1
إدارة التكمفة الضينية ضننها عممية تنسية ضين أنشيطة و هيود المنظميات  (4)عرم أاد الضااثين

أعةيات سمسيمة التورييدإل وت ياوز الايدود التنظيميية لهيا ضميا ييؤدي إليا تاسيين أدات السمسيمة وتعظيييم 
 رضايتها.

                                                 
 .131إل صمرجع سبق ذكره(إل 2006اسن كتموإل) (1)

 
(2)

  Shannon W. Anderson and Henri C Dekker, " Strategic Cost Management in 
Supply Chains", Part 1  Structural Cost Management, American  Accounting 
Association , Accounting Horizons. Vol 23, No 2 (2009).pp201-220         

(3)
  Shannon& Dekker ,( 2009),  Ibid,  p 202 

(4)
 .34إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2010إل )مامود عضد الفتاح رزة 
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سيتراتي ية لمتكمفية والتيي االوعية متراضطية مين أدوات افدارة أنهيا م م (1)وبد  كر ضااث آخير
وليية تقييوم ضت ميييع وتاميييد المعمومييات المالييية ولييير المالييية الخاصيية ضتكيياليم المنشيينة ومورديهييا وماا

سيييتراتي ية ميييع الميييوردين تهيييدم إليييا زييييادة القيمييية المقدمييية لمعمييي ت االسيييتفادة مييين تكيييوين اتايييادات ا
 ومااولة الاصود عما ميزة تنافسية. 

 

سيييتراتي ية فدارة التكمفييية مييين خييي د ننهيييا اض عيييرم إدارة التكمفييية الضينيييية ن يأ يمكرررن لمباحرررث
استخدام الضيانات المالية ولير المالية لممنشنة وعم ئها ومورديها لتمضيية رلضيات العمي ت ضإي ياد سيمع 

  ات  ودة عالية وأسعار تنافسية.
 

 إدارة التكمفة البينية: أسباب -*
 (2)هما: إلينية في عاممين أساسيينالتكمفة الض إدارة تتمثد أسضاب

 ساع دائرة المنافسة وزيادة ادتها:ات - أ
يتاقة عن طرية تاقيية وتاسيين  نأن اكتساب المنشنة واستاوا ها عما مزايا تنافسية يمكن إ

كفييياتة إدارة كيييد مييين األصيييود الممموسييية واألصيييود ليييير الممموسييية ضميييا يعنيييي ال ميييع ضيييين الميييداخد 
نظييام افدارة الضينييية لمتكمفيية يسيياعد فييي  إتضيياعوااييد معييًاإل ويمكيين القييود أن التقميدييية والاديثيية فييي آن 

ايييييث يعتمييييد عمييييا تاسييييين إدارة الع بييييات  -تاقييييية كفيييياتة إدارة األصييييود خاصيييية لييييير الممموسيييية
تاايية تييدفة ماسييوب لممعرفيية ضييين أطييرام الع بيية وميين ثييم التركيييز عمييا تاويييد الع بيية  الخار ييية واد

وليسيت تنازعيي إل وتكيون النتي ية تركييزًا عميا العممييات واألنشييطة  إلتعاونيية ضيين األطيرام إليا ع بية
 ة مةافة لكد أطرام شضكة افعماد.واستضعاد العمميات التي ال تعطي بيم إلالمنت ة لمقيمة

 .زيادة االعتماد عما تصنيع مكونات المنتخ خارج المنظمة  - ب
الصناعة التاويمية زييادة فيي در ية  صااب النمو المتزايد لنمط الصناعة التركيضية عما اساب

تعقييييد العممييييات الصيييناعية ضتييينثير تعيييدد مكونيييات المنت ييياتإل لدر ييية ليييم يعيييد معهيييا مييين الممكييين أو 
الم يييدي إنتييياج كاميييد مكونيييات المنيييتخ داخمييييًاإل وكيييان الضيييديد األ يييدى هيييو االعتمييياد فيييي  لييين عميييا 

 المصنعين والموردين الخار يين. 
التعيرم  إلييييؤدي  أسموب التكمفة المستهدفة وسمسيمة القيمية يةتطض  كر أاد الضااثين أنو  

عمييا التكيياليم الخاصيية لكييد منشيينة ضييد والتكيياليم الخاصيية ضكييد نشيياط ميين األنشييطة األساسييية التييي 

                                                 
(1)

لمتكمفة كنداة من أدوات زيادة فعالية أدات المنظمات في ظد ضيئة التصنيع افدارة الضينية " إلمامد إسماعيد مامد 
 .16( ص 2011كمية الت ارة  امعة افسكندريةإل) غير منشورة, رسالة ماجستير إلالمصرية: دراسة االة"

(2)
 18إل ص ( المرجع السابق2011مامد إسماعيد مامدإل) 
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المنتخإل وك لن تاديد أهدام خفض التكمفة لكد عةو من األعةياتإل ولكيد نشياط  إنتاجتساهم في 
 (1).من أنشطة المنتخ النهائي

 شراك الموردين والعمالء في أنشطة تطوير المنتجات:إ -2

فييي ظييد مفهيييوم س سييد التوريييد الضيييد ميين اشييتران كيييد ميين المييوردين والعمييي ت فييي عمميييية  
وفييي ظييد  إلالمنت ييات  ات دورة الاييياة القصيييرة ت ييات ال ديييدةإل وضصييفة خاصيية فييي اييادتطييوير المن
 (2):وير المنت ات في القيام ضما ينتية تطد عن عممييتمثد دور المدير المسؤو  أيةاً ه ا المفهوم 

 لين عن إدارة الع بات مع العم ت ضهدم التعريم عما ااتيا ات العم ت.التنسية مع المسؤو  -
 اختيار الموردين في ةوت متطمضات عممية تصنيع المنت ات ال ديدة. -
يسييياعد عميييا تكاميييد  تنظييييم عمميييية انتقييياد المنيييتخ ال دييييد عضييير مراايييد التصييينيع المختمفييية وضميييا -

 عمميات التصنيع مع كد من التوريد والتوزيع.
فيييإ رات لييي  دور هيييامإل  ضنيييات أنظمييية معموميييات وخاصييية )لمضيانيييات الرا عييية( وتوظيفهيييا ضفاعمييييةن واد  

 وتطويرها ي ب أن يتم بضد دخود السيوةإل اييث ُيمقيا عميا عياتة فريية التسيوية الضاوث األساسية
ألن  عما تماس مضاشر مع العم تإل كما يقع عما عاتق  الماافظة مهام تاسس التغيرات السوبيةإل 

ويعتضير ضنيات نظيام فعياد ل ميع  إللسوة وتاميد ااتيا اتهم ورلضياتهما لعم ت ضمواكضة ات اهاتاعما 
فن يياح نتييائخ الضاييث والتطييوير يزيييد فييرص  إلأداة ال يمكيين االسييتغنات عنهييا عكسيييةضيانييات التغ ييية ال

 (3).اصص أكضر في السوةارتفاع األرضاح وكسب 
الضاييث والتطييوير ضييين أعةييات سمسييمة التوريييد فييي إدارة تاييالم الوضنييات عمييا مييا سييضةإل فييإن 

األطيرام المتاالفية لمتاضعية م موعية مين  يهدم إلا إي اد ع بية متضادلية تاقية منيافع مشيتركة ضيين
 يسعا ال ميع الكتسياب مع ضقات منظمات األطرام المتاالفة مستقمةإل ايث األهدام المتفة عميهاإل

 .المعارم ال ديدة الضتكارات  ديدة وتطوير ما هو بائم أو زيادة كفاتت 

                                                 
(1)

لتدعيم القدرات التنافسية منظومة إستراتي ية مقتراة  (I O C M )إدارة التكاليم الضينية "  إلد أامد زكي متولي 
  امعة ضني سويمإل –إل كمية الت ارة مجمة الدراسات المالية والتجارية إل"الغزد والنسيخ المصرية شركات صناعةل

 .321إل ص (2006 )العدد الثانيإل
(2)

 .117إل صإل مرجع سبق ذكره( 2011مامد عضد الستار أامدإل)  
(3)

 100إل  ص مرجع سبق ذكره( 2004مامد شيخ ديبإل)  ص ح  
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أني  اتيا تيتمكن المنشينة مين أن تسيتثمر وتفعيد ع بتهيا ميع الميوردين  (1)د الضيااثين كر أا
 :ن عميها أن تسعي إلا تاقية ما ينتيفإ

فيي عمميية تصيميم المنيتخ فةيً  عين  إزالة الاوا ز التنظيمية: و لن من خ د مشياركة الميورد - أ
أنشييطة الضاييوث والتطييويرإل وبييد تتعييدى هيي ن المشيياركة لتصييد إلييا توظيييم ضعييض االسييتثمارات لييدى 

 أخرى. أطرامالمورد عما أن ال يستخدمها لصالح 
زيادة مستوى تضيادد المعموميات: فضيالرلم مين إتااية المعموميات لبطيرام المتعاونية ميع المنظمية  - ب

 ًا إال أن  يعد أساسًا لن اح افدارة الضينيية لمتكمفية ولالضيًا ميا ال يقتصير األمير عميا بد يسضب لها ار 
نما بد يتسع ليشمد تضادد الزيارات واألفكار. إلتضادد المعمومات فقط  واد

تزايد مستوى الت ديد واالضتكار: و لين مين خي د زييادة الايوافز ليدى الميوردين عين طريية عميد  - ج
 خطط اوافز.

فييي  ميين المناسييب أن تكييون هيي ن التاالفييات ضييين أعةييات س سييد التوريييدنيي  أ يرررل الباحررثو 
ون معهيا س سيد الرتضاط ن اح المنشنة مع المنشيآت األخيرى التيي تك ي مشروعات الضاوث والتطويرإل

يمكين القييام ضالتموييد  ايثو  إلتوريد وك لن لةخامة المضالغ التي تنفة عما نشاط الضاوث والتطوير
دارة تكاليم ه ا النشاط.وث واالمشترن لنشاط الضا  لتطوير واد

 سمسمة التوريد. في إدارة تكاليفدام أسموب التكمفة المستيدفة استخ -3

أداة فدارة التكمفية تهيدم إليا تخفييض تكمفية المنيتخ أثنيات  أنها"التكمفة المستهدفة  تم تعريم
ميين ثييم فييإن هيي ن األداة و  إلمراميية التخطيييط والتطييوير والتصييميم ميين خيي د مرااييد دورة اييياة المنييتخ

التيييي يمكييين تاقيقهيييا عنيييد تمييين  وراتكضييير ا يييم الوفيييلتكمفييية عنيييد مرامييية التصيييميم لتاييياود تخفييييض ا
أن أسموب التكمفة المستهدفة أداة لتخطيط التكمفة يمكن القود  "إلالمرامة عنها في المرااد التالية لها

                                                 
 .38إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2011مامد إسماعيد السيد مامدإل) (1)
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التكمفييييية وتسيييييتخدم لميييييتاكم فيييييي أايانيييييًا تخطييييييط  إلوليسيييييت أداة لمرباضييييية عميهيييييا ولييييي لن يطمييييية عميهيييييا
 (1)ممة لممنتخ وك لن أساليب إنتا  .الخصائص والمواصفات المص

أنهييييا نشيييياط يهييييدم إلييييا تخفيييييض تكمفيييية دورة اييييياة التكمفيييية المسييييتهدفة  Katoوبييييد عييييرم 
المنت ييات ال ديييدة مييع التنكيييد عمييا ةييمان تاقييية  ييودة المنييتخ والمتطمضييات األخييرى لمعميي ت ميين 

فكار المطرواة لتخفيض التكاليم أثنات مرااد تخطيط المنتخ والضاث والتطوير خ د دراسة كد األ
المختمفية المتااية لخفيض  وفي المرااد الت ريضية لإلنتاجإل و لن مين خي د فايص وتقيييم التصيورات

 (2)التكمفة.

أن المشاركة ضمعمومات التكمفة يستخدم من بضد العم ت لتنفيي  تامييد  (3)اد الضااثين كر أو 
هندسة القيمة عضر سمسمة التورييدإل مين أ يد الكشيم عين ااتمياالت خفيض التكمفية المسيتهدفة عضير و 

 الادود التنظيمية لممنشنة.

 التكمفة المستيدفة وتصميم المنتج:* 

والتيي ييتم االرتضياط عميهيا ( مين تكمفية المنيتخ )%80)يرى العديد من الضااثين أن أكثير مين 
م ييرد االنتهييات ميين مراميية التصييميم ايييث تكييون عممييية خفييض فييي مراميية التصييميم( تكييون ثاضتيية ض
 (4)التكمفة صعضة ضعد مرامة التصميم.

تقييدم التكمفيية المسييتهدفة منه ييًا ضييديً  يتمثييد فييي الييتاكم فييي التكيياليم خيي د مراميية تصييميم و 
و لن عميا أسياس أن معظيم عناصير التكياليم تصيضح تكياليم ممزمية  إلالمنتخ وبضد ادوث التكاليم

ل لن فالتركيز يكون  اصر التكاليم خ د مرامة افنتاجإلضينما تادث ألمب عن إلمة التصميمفي مرا
عمييا دراسيية تييينثير تصييميم المنييتخ عميييا كييد التكيياليم مييين مراميية الضاييوث والتطيييوير واتييا مرامييية 

                                                 
شوبي السيد فودة " إطار مقترح لمتكامد ضين أسموب التكمفة المستهدفة والتاميد االستراتي ي لمتكمفة ضهدم   (1)

مجمة , دراسة نظرية واستكشافية"   امعة كفر الشيخ  –تخفيض تكاليم األنشطة من خ د مفهوم سمسمة القيمة 
 .209( ص 2007الم مد الراضع واألرضعين إل)  –إل العدد األود  كمية التجارة لمبحوث العممية

 .مرجع سبق ذكره(إل 2001صفات مامد عضد الدايم  )  (2)
 .29إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2006نهاد أامد ال نديإل)   (3)
 .391إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2001لدايمإل) صفات مامد عضد اد   (4)
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و لييين يعنيييي أن هييي ا النظيييام يسيييمح ضتخفييييض  إلاليييتخمص مييين المنيييتخ ضيييالضيع إليييا المسيييتهمن النهيييائي
 (1).د كد مرااد دورة اياة المنتخالتكاليم خ 

ن نظم إدارة التكمفة المستهدفة تتةمن إنشات ع بات نشيطة وتعاونيية ضيين أعةيات سمسيمة إ
          (2)التكمفيييييية ضييييييين أعةييييييات سمسييييييمة القيميييييية.و ليييييين ضايييييييث يمكيييييين مشيييييياركة أدوات تخفيييييييض  إلالقيميييييية

ة فييي مراميية األضايياث والتطييوير ضإي يياد م يياالت  ديييدة لتخفيييض التكمفيي تسييمح التكيياليم المسييتهدفة
وهكيي ا فييإن التكمفيية المسييتهدفة ليسييت مقتصييرة عمييا الرباضيية التكاليفييية ضييد أصييضات  وهندسيية المنييتخإل

 (3).امً  فدارة التكاليم واألرضاحمدخ  ش

أن لمتكمفة المستهدفة دور رئيسي في إدارة التكمفة الضينية فيي سمسيمة التورييد اييث يقيوم  يرل الباحث
التكمفييية المسيييتهدفة عميييا األخييي  ضالاسيييضان الضعيييد الخيييار ي عنيييد تادييييد التكمفييية المسيييتهدفةإل أسيييموب 

والتعاون مع الموردين والعم تإل أثنات تصميم المنتخ وما يترتب عمي  من تاديد تكمفة مستهدفة له ا 
لسيييعر المنيييتخإل وكييي لن ميييدى مقيييدرة الميييوردين عميييا تيييوفير الميييواد الخيييام ال زمييية ضيييال ودة المطموضييية وا

 المناسبإل وك لن تاديد السعر التي يقضم  المستهمن عن طرية التعاون مع العم ت.

 :القيمة لكل أعضاء سمسمة التوريد تحميل سمسمة -4

أن سمسيييمة القيمييية أداة تسيييتخدم الختضييييار ميييدى مسييياهمة أنشيييطة المنشيييينة فيييي تاقيييية مزايييييا 
ة عمييا افةييافة إلييا القيمييةإل ايييث ميين عناصيير القيميي إل فهييي إ ييرات الايية لقييياس بييدرة كييدٍ تنافسييية

متكيياليم عمييا مسييتوى ل افسييتراتي يةتكشيم نتييائخ القييياس عيين  وانييب التميييز أو القصييور فييي القييدرة 
 (4).عناصر القيمة

 

                                                 
تهياني ماميود النشيارإل " اسيتخدام ميدخد تاميييد مسيضضات التكياليم لتاقيية التكاميد ضيين أدوات إدارة التكمفيية  ات   (1)

لساضع والعشرون الم مد ا إلكمية الت ارة – امعة المنصورة إل المجمة المصرية لمدراسات التجاريةالتو   افستراتي ي" 
 .85ص  (إل2003إل) 4العدد 

استخدام تاميد ع بة السضب واألثر في تفعيد المنظور االسيتراتي ي لمتكياليم مرسىي صقرإل "يايا عما أامد ال (2)
 .53إل ص(2008)  امعة عين شمسإل -كمية الت ارة  إل رسالة ماجستير غير منشورةدراسة تطضيقية"إل  –

(3)
 .43(إل ص 2012افسكندريةإل )  إلدار التعميم ال امعي إل"" المحاسبة اإلستراتيجية إلمامد الفيومي مامد 

(4)
دراسة االة في الشركة العامة لمصناعات  –إل " إدارة وتخفيض الكمفة ضاستخدام سمسمة القيمة زينب  ضار يوسم 

 .(2009إل العراةإل )البصرة –المعيد التقني  إلافنشائية"
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 :العالقة بين تحميل سمسمة القيمة وبين سمسمة التوريد* 

مفهوم الممتيد يعضر مفهوم سمسمة القيمة عن و هة نظر مكممة لمفهوم سمسمة التوريد اود ال
وتشيمد دراسية الطميب والتيدفقات النقديية  إللممشروع الي ي يتةيمن العممييات المتكاممية لوايدة األعمياد

فيي ات يان ) مين العمييد إلييا المنيتخ( ضالنسيضة لسمسيمة القيمية وتييدفة المنت يات والخيدمات فيي االت ييان 
سمسيمة القيمية فيي إطيار نميو ج وان تامييد  العميد( ضالنسضة لسمسمة التورييدإل اآلخر ) من المنتخ إلا

رواضيييط  إدارة سمسيييمة التورييييد يتةيييمن تامييييد كيييد مييين أدات الميييورد وبيييدرات المشيييروع لكيييد راضيييط مييين
( هيي ن الع بيية ضييين سمسييمة القيميية وسمسييمة 10ويوةييح الشييكد ربييم ) (1)إلالسمسييمة ميين منظييور العميييد

 مة التوريد( العالقة بين سمسمة القيمة وسمس10شكل رقم )          التوريد. 

 
 

 

 

 

 (Feller,et, al, 2006,P,2, Cullen,2009,p13 )المصدر :         

ة سمسييمة التوريييد تاميييد سمسييمة القيميية فييي إطييار نمييو ج إدار  ميين الشييكد السيياضة أن ي اييظ
 من أدات المورد وبدرات المنشنة لكد راضط من رواضط السمسمة من منظور العميد. يتةمن تاميد كدٍ 

تخفيييض التكيياليم تسييعا كييد منشيينة إلييا تاسييين مركزهييا التكيياليفي ميين  راتي يةسييتالوفقييًا  
ات فمكانييي األمثيييدخيي د التنسيييية والتاسيييين المشيييترن ألدات س سيييد القيمييية الييي ي ياقييية االسيييتغ د 

تقييديم منت ييات متمييييزة  سييتراتي يةالووفقييًا  م تخفيييض التكمفيية النهائيييية لممنييتخإلسمسييمة التوريييد وميين ثيي

                                                 
(1)

  Cullen. John, Supply Chain Management Accounting . The Society of  Management 
Accountants of Canada, The American Institute of Certified Public Accountants 
and The Chartered Institute of Management Accountants, (.2009), p13-14. 

 

 المنتح      متطلباث العميل                     سلسلت القيمت                    

العميل 

 الناخر

المنتداث 

 التامت

التدميع 

الشامل 

 للمكوناث

المكوناث 

 االستراتيديت

 العميل                سلسلت التوريذ                   متطلباث المنتح
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الاقيقيية أو الماتممية  ضهدم إي اد القيمية يد سمسمة القيمة كد منشنة إلا إعادة تشكومختمفة تسعا 
 (1)لممشترين.

ويمكن لممنشنة تاقيية مييزة تنافسيية مين خي د ع بيات التيراضط والتيداخد ضيين تامييد سمسيمة 
إل مميي مييا يييؤدي إلييا تاسييين األدات ضنكم ميين المييوردينإل والعميي ت القيميية وتاميييد سمسييمة التوريييد لكييدٍ 

كما أن  ي ب االعتماد عما سمسيمة القيمية  ض التكاليمإلو لن من خ د أفةد الطرة الضديمة لتخفي
هدم تاسيين العممييات عند تاديد در ة التكامد في معمومات التكاليم ضين أعةات سمسمة التوريد ض

 (2)عضر السمسمة.

 والتييهمية فيي إدارة سمسيمة التورييد ل لن يعد تاميد سمسمة القيمة إايدى األدوات التاميميية الم       
 تزيد كفاتة أدات ه ن السمسمة ويساعدها عما تاقية أهدافها.

وفة افطار  وافيراداتن تاميد المعمومات المتعمقة ضكد من األنشطة واألصود والتكاليم إوال شن 
 (3):ريدفدارة سمسمة التو  يمكن أن يساعد في تاقية األهدام اآلتية إلالموسع لسمسمة القيمة

تاميد األدات التكاليفي ألنشطة سمسمة التوريد عما المستوى الفردي وعما مستوى السمسمة ككد  -أ 
اييييث تسيييتخدم هييي ن المعموميييات فيييي االتصييياد ميييع الميييوردين فيييي تامييييد أسيييضاب األدات الايييالي 

 واستنضاط أفكار  ديدة لتاسين .

 دات سمسمة التوريد.تقدير التكاليم المتوبعة لتنفي  األفكار ال ديدة لتاسين أ -ب 

 رصد تطور تكاليم التوريد عضر الزمن. -ج 

تادييد القيييود التيي بييد تعيوة تاقييية القيميية ألعةيات سمسييمة التورييد سييوات كانيت بيييود داخمييية أو  -د 
 بيود سياسات أو بيود خار ية.

 .يةتاسين كفاتة التدفقات النقد - ه

                                                 
 .373ص  إلمرجع سق ذكره إل( 2010إل )د عماد سيد بطب السيد (1)
 .50ص  إلمرجع سبق ذكره إل(2011) ن اسنإلمامد عضد الرام (2)
 374-373إل ص مرجع سبق ذكره إل(2010إل )عماد سيد بطب السيد (3)
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 التكامل بين سمسمة القيمة والتكمفة المستيدفة -5

تكامد ضين نظام التكمفة المستهدفة وسمسمة القيمة عن طرية تخفيض التكاليم يتاقة ه ا ال
تعزيييزًا لزيييادة  مييا يتطمضيي  ميين تكيياليمخ وتخفيييض زميين دورة تصييميم المنييتخ و خيي د دورة اييياة المنييت

رضاية المنت ات ال ديدة وتاقيقًا لهدم التاسين المستمر من خ د تاديد األنشطة المةيفة لمقيمة 
ويييتم  إللييير المةيييفة لمقيميية كييي يييتم اسييتضعادها أو تاسييينها ميين خيي د التاسييين المسييتمرواألنشييطة 

تاديييد الفييرة ضييين التكيياليم المسييموح ضهييا والتكيياليم فييي ظييد الظييروم المتاايية كمييا أنيي  يسيياهم فييي 
 (1)تنضؤ ضهيكد التكاليم المستقضمية.ال

ضييين أعةييات سمسييمة القيميية لتاقييية التكمفيية المسييتهدفة ي ييب تنمييية وتييدعيم مضييدأ المشيياركة و 
الكامميية والممثميية ألعةييات مييا بضييد وأثنييات وضعييد افنتيياج والتييي تةييم إدارات المنشيينة المختمفيية وممثمييي 

 (2)ائمين ضالصيانة من خارج المنشنة.العم ت والموردين والق

كميا أن األسيعار الثاضتيية  إلأسيعار ثاضتية خي د فتيرة معقولية مين اليزمنيفةيد العمي ت  وعيادة ً 
األسيعار الثاضتية تسياعد افدارة و  إلن نااية أخرى تخفض الاا ة إلا الضاث المستمر عن الميوردينم

نشيات ع بيات طويمية األ يد ضيين المشيترين والضيائعين لي لن فيإن افدارة عنيدما تاياود  في التخطيط واد
دخيياد منييتخ  ديييد تسييتهدم سييعرًا يمكيين أن تتامميي  الشييرياة المسييتهدفة ميين المسييتهمك  إلينتصييميم واد

من القييد السيعري السياضة ضشيكد وتعتضر السيعر المسيتهدم معطييات تنطمية منهيا لتصيميم المنيتخ ةي
 (3)اتيا ات المستهمكين ويناد رةاهم.م اي ئ

أنيييي  عنييييد مااوليييية الوصييييود إلييييا التكمفيييية المسييييتهدفة عمييييا مسييييتوى أاييييد الضييييااثين  كيييير  و
 ييات متفاوتيية ميين التعيياون ويتوبييم ميين موردييي  ضطييرة متعييددة ودر  إل ي ييب أن يييدنو العميييدالمكونييات

فكمميا كيان لهي ن المكونيات تينثير  إلمستوى التعاون عما التنثير االبتصادي لممكونات التي تيم شيراؤها
سيتوى التعياون كمما دفع  لن إلا ض د المزييد مين ال هيود الختييار الميوردين وزييادة م إلابتصاديًا هاماً 

 (4)معهم.

هدفة فييإن مخر ييات نظييام التكمفيية المسييتليي لن   إلسمسييمةشييكد  وينخيي  نظييام التكمفيية المسييتهدفة
الميوردإل وييتم ستصضح مدخ ت مضاشرة لنظام التكمفة المستهدفة ليدى  عما مستوى ال زت لدى العميد

                                                 
 .118إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2011)  إلسيد عضد الرازة عضد السميع (1)
 .343ص  إلمرجع سبق ذكره إل(2011)  مامد عضد الفتاح العشماويإل (2)
(3)

 46إل ص ق ذكرهمرجع سب(إل 2012مامد الفيومي مامد إل ) 

(4)
 .35إل ص مرجع سبق ذكره إل(2010)  الفتاح رزةإل مامود عضد 
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لتكيياليم المسييموح سييعر الضيييع المسييتهدمإل كمييا يسييتخدمها المييورد لتاديييد ا اسييتخدام  كنسيياس لتاديييد
 (1)ضها لم زت لدي .

 لمقترح إلدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي ا اإلطار: رابعاً 

تاقييية الضايييوث والتطيييوير لممنشييينة المنافسييية ضالت دييييد والتيييي يةيييمن لممنشييينة الهيييروب ميييين 
ال دييدة تاقية هيامش رضيح أفةيدإل ضيد المنافسة السعرية في أسواة المنت يات الناةي ةإل فالمنت يات 

ة عما الضاوث والتطوير وضيين معيدالت النميو فيي المضيعيات ن هنان ارتضاطًا طرديًا ضين ا م افنفاإ
هيييي تمييين التيييي تهيييتم ضنشييياط الضايييوث  إلواألرضييياحإل فييينكثر المنشيييآت ن اايييًا فيييي تقيييديم منت يييات  دييييدة

سيوات فيي الشيكد  إلوالتطويرإل ضد كثيرًا ما يعتمد المنت ون إليا إسيتراتي ية التقيادم المخطيط لممنت يات
أو إلييا إسييتراتي ية خميية فييروة فييي المنت ييات  إلدورة اييياة المنييتخ أو األدات ضغييرض ضعييث الاييياة فييي

  (2)ضغرض خمة والت العم ت لمنتخ معين وةمان عدم تاود هؤالت إلا منت ات منافسة.

ليي لن تييم تصييميم إطييار مقتييرح فدارة تكيياليم الضاييوث والتطييوير ميين منظييور اسييتراتي ي لييدعم القييدرة 
الضايوث والتطييوير  تكياليم المقتيرح عميا إدارة افطيار يقييوم إل اييثألعةيات سمسيمة التورييد التنافسيية
 فييييي نشيييياط الضاييييوث والتطييييوير التعيييياون ميييين خيييي د إلالعميييي ت وميييين المنشيييينة و المييييوردين  ضييييين كييييدٍ 

ممييا ياقيية  واسييتخدام أسيياليب إدارة التكيياليم الاديثيية مثييد التكمفيية المسييتهدفة وتاميييد سمسييمة القيمييةإل
كييد امقيية ميين امقييات سمسييمة التوريييد نشيياط لايييث أن  إلة التوريييدعةييات سمسييمأمزايييا تنافسييية ل ميييع 

 ضاوث وتطوير.

 :فطار المقترح عما المكونات اآلتيةيقوم ا :مكونات اإلطار المقترح -1

التركييييز عميييا نشييياط الضايييوث  مييين خييي دضيييين المنشييينة وعم ئهيييا ومورديهيييا  والتعييياون التكاميييد -أ 
  عةات سمسمة التوريد.ألخضرات ضين ويكون عن طرية تضادد المعمومات وا إلوالتطوير

فيييي إدارة تكييياليم الضايييوث  تامييييد سمسيييمة القيميييةو  سيييموب التكمفييية المسيييتهدفةأكيييً  مييين اسيييتخدام  -ب 
 .والتطوير

 
 
 

                                                 
(1)

 .28إل صمرجع سبق ذكره(إل 2011)  إسماعيد السيد مامدإل 
 

(2)
 Khayum,  et. Al.  "The application of cointegration to R&D and firm performance" 

proceedings of the Midwest Business Economics Association,( 2005), pp 104-115 
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 متطمبات تطبيق اإلطار المقترح: -2
 يقوم افطار المقترح عما توافر عدة افتراةات هي:

فيية إدارة أنشيطة الضايوث والتطيوير وضايوث تماثد المعمومات ضين أعةات سمسمة التوريد اود كي  -أ 
 التسوية وأنشطة سمسمة التوريد.

تضادد الخضيرات ضيين أعةيات سمسيمة التورييد فيي م ياد الضايوث والتطيوير لكيي يزييد كفياتة نشياط  -ب 
 الضاوث والتطوير لكد امقات سمسمة التوريد.

مة التورييد كيي يسيهد ليدى  مييع أعةيات سمسي اليم الاديثة والمقتراة تطضية أساليب إدارة التك -ج 
 .في إدارة تكاليم الضاوث والتطوير عممية التعاون ضينهم

 .التعاون ضين أعةات سمسمة التوريدمؤشرات القياس لتقييم مدى كفاتة تطضية  -د 
 

 العالقة بين عناصر اإلطار المقترح -3

ث ايي إلن التعاون والتكامد ضين أعةات سمسمة التوريد يمكن النظير إليي  مين منظيور شيامدإ
سمسيييمة التورييييد ضننهيييا تعييياون شيييضكة مييين  بيييد عرفيييوا (1)(Chan&Felix,2004)أن ضعيييض الضيييااثين 

المنظمات من خ د االرتضاط ضين األنشطة ما بضد افنتاج وضعدن في شكد امقات متصيمةإل وأن أهيم 
% ميين 80هيي ن األنشييطة هييو نشيياط الضاييوث والتطييوير ايييث أن عييدة دراسييات  كييرت أن أكثيير ميين 

 نتخ تتادد في المرامة ما بضد افنتاج والتي ضدورها تؤثر عما التكمفة النهائية لممنتخ. تكاليم الم

أن التكامد يضدأ من مشاركة المنشآت األعةات في سمسيمة التورييد  (2)أاد الضااثين وبد  كر
 في نشاط الضاوث والتطوير وتضادد الخضرات من خ د تضادد العاممين.

 :طار المقترح والمتمثمة في اتآتيةق اإلاألىداف المرجوة من تطبي -4

سمسيمة  من خي د تخفييض تكياليم الضايوث والتطيوير  لكيد أعةيات  تخفيض تكاليم المنت ات -أ
ويمكييين تاقيييية  ليين مييين خييي د التعيياون والمشييياركة فيييي نشيياط الضايييوث والتطيييوير ضيييين  التوريييدإل

ميد عميا بصير فتيرة أضاياث أعةات سمسمة التوريد ضما ياقة االستفادة مين خضيرات اآلخيرين ويع

                                                 
(1)  Chan, H, K, & Chan, Felix, "A coordination Framework For Distributed Supply 

Chains",  IEEE international conference on Systems, Man  and Cybernetics",  
(2004) pp 45-35. 

 .5إل ص مرجع سبق ذكره(إل 2010 رزةإل )  (2)
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وكي لن ت نيب أهيدار الوبيت فيي أضاياث بيد ال تاقية الغيرض المر يو منهياإل  إلوتطوير المنت يات
 والتي يترتب عمي  زيادة تكاليم المنت ات في مرامة ما بضد افنتاج.

 :منت ات  ديدة وزيادة  ودة المنت ات القائمة إي ادالتميز من خ د  -ب
طريية طيرح منت يات  دييدة  ات  يودة عاليية تمضيي رلضيات المسيتهمكين ويكون هي ا التمييز عين     

إل وك لن تطوير المنت ات القائمة لكي يتم كسب المنافسون وتتفوة عما المنت ات التي يطراها
 ضها. ونوالت المستهمكين وتقديم المنت ات ضالمواصفات التي يرلض

i. تكامد ضين أعةات سمسمة التوريد في ن التعاون وال: إسرعة تمضية ااتيا ات ورلضات المستهمكين
نشاط الضاوث والتطوير ياقة ميزة سرعة تمضية رلضات المستهمكين وتعديد المنت ات ضنياًت عميا 

المسييتهمكين ضسييرعة كضيييرة وتييوفير هييؤالت هييا كين لتاقييية المواصييفات التييي يرلييب ضطمييب المسييتهم
ن تواييد ال هيود الضاثيية وأ إلوالت المسيتهمكونالمنت ات ضنبصا سرعة ممكنة لكيي يايافظ عميا 

 ضين أعةات سمسمة التوريد ياقة سرعة تمضية ااتيا ات المستهمكين.
 

( افطيار المقتيرح فدارة تكياليم الضايوث والتطيوير مين منظيور اسيتراتي ي 11ويوةح الشيكد ربيم )
 لدعم القدرة التنافسية ألعةات سمسمة التوريد.
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 :أتيلتي يقوم عمييا اإلطار المقترح تتمثل فيما يالمقومات ا -5
مرن منظرور  التعاون والتكامل بين أعضراء سمسرمة التوريرد فري إدارة تكراليف البحروث والتطروير *

 .تيجياسترا
يشييير إلييا مييدى بييدرة المنشيينة عمييا ضنييات ع بييات مييع  اون والتكامييد الخييار ي ضييين المنشييآتن التعييإ

 األعةات األساسيين لسمسمة التوريد. وينقسم التكامد إلا بسمين:
يقصييد ضيي  التنسييية مييع العميي ت األكثيير تعييامً  مييع المنشيينة و ليين التعيياون والتكامييد مييع العميي ت: و  - أ

 ات المقدمة لهم ضافةافة إلا تخفيض التكمفة اف مالية لسمسمة التوريد.لتاسين  ودة الخدم
يكييييون ا ييييم  نالتعيييياون والتكامييييد مييييع المييييوردين ويقصييييد ضيييي  ضنييييات ع بييييات مييييع المييييوردين اليييي ي - ب

 إل لةمان  ودة عممية التوريد.اً التعام ت معهم كضير 
فدارة عميا االسيتفادة المتضادلية بيدرة افيي ويعتضر التادي الاقيقي أمام تكامد أعةات سمسمة التورييد 

ميين المييوارد المتعييددة ألعةييات  سمسييمة التوريييد وتو ييي  كييد األطييرام المتعامميية لخميية ميييزة تنافسييية. 
المشيياركة فييي المييوارد  :سييتراتي ية مثييدويشييير مفهييوم التكامييد إلييا بيييام المنظميية ضهيكميية أهييدافها اال

 (1)يد و لن لتاقية القدرة التنافسية.وضنات ع بات طويمة األ د ضين أعةات سمسمة التور 
أن العدييد مين المنشيآت ضييدأت تيدخد فيي اتايادات ميع العمي ت والميوردينإل ممييا  (2)و كير ضاايث آخير

 المشيييترين مييين خييي ديتطميييب تطيييوير أسييياليب إدارة التكمفييية عضييير الايييدود التنظيميييية ضيييين الميييوردين و 
 اً أعةييات سمسييمة التوريييد تتطمييب مسييتوى مرتفعييوأن أسيياليب إدارة التكمفيية ضييين  التعياون ضييين المنشييآتإل

خفيات الايدود التنظيميية ضيين الميورد وا إل وكي لن المفاةيمة ضيين السيعرإل وال يودةإل لمنشينةمين التعياون واد
 واألدات كناد أساليب إدارة تكاليم سمسمة التوريد.

 ات تطوير المنت أن التعاون ضين المنشآت ل  أهمية كضيرة في فعالية عممية (3) كر أاد الضااثينكما 
ن أن مفهيييوم التعييياون هيييو مفهيييوم أشيييمد مييين مفهيييوم التايييالمإل و وكييي لن أ إلو ن ااهيييا فيييي األسيييواة
التعاون ضين المنشآتإل فصور التعاون بيد تتسيع لتشيمد تضيادد المعموميات  أنواعالتاالم هو نوع من 

 والخضرات والزيارات الميدانية ضين الشركات وضعةها الضعض.

                                                 
 (.132ص ) ,مرجع سبق ذكره(إل 2011الستار مامودإل )مامد عضد   (1)
 .654إل ص مرجع سبق ذكره, (2010رزةإل ) و ال ضري  (2)
دراسة  –نمو ج مقترح لتطوير المنت ات الدوائية في  مهورية مصر العرضية " إلمامود عضد الاميد مامود صالح (3)

 . 118(إل ص 2008ماعيميةإل )إل  امعة بناة السويس ضافسرسالة دكتوراه غير منشورة إلميدانية"
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أن إبامة تاالفيات فيي نشياط الضايوث والتطيوير يعميد عميا تطيوير كفياتة المنشينة  كر أاد الضااثين 
فيييي االضتكيييارإل وأن المنشيييآت الهنديييية اسيييتفادت مييين التاالفيييات فيييي أنشيييطة الضايييوث والتطيييوير عضييير 

 (1)الادود في  مب التنوع الفني لتصضح  زتًا من س سد التوريد العالمية.
 

ن والتكامد ضينهمإل متمثمة اققها أعةات سمسمة التوريد من التعاو منافع يمكن أن يال وهنان العديد من
 (2):فيما ينتي

 :المنافع التي ياققها المورد - أ
وميين ثييم تاقييية أرضييياح فييي زيييادة الاصيية السييوبيةإل القييدرة عمييا ضيييع مكونييات عالييية القيميية  تتمثييد 

 منها.الوصود إلا تكنولو يا المنشنة والاصود عما الدعم الفني والتقني مرتفعة و 
 :لتي ياققها العميد تتمثد فيما ينتيالمنافع ا -ب
 شرات نسضة مرتفعة من األ زات والمكونات عالية القيمة وتمثد م االت تنافسية رئيسية.* 
 تاقية نسضة مرتفعة من ابتصاديات الم اد وابتصاديات الا م.* 
فكيار مت يددة مين الميوردين فيي وفرات التكمفة التي يمكين تاقيقهيا نتي ية أ تزايد مستوى الت ديد و* 

 ها.نالتصميمات التي يقدمو 
 إدران هيكد تكاليم المورد.* 

ن ايييظ مييين استعرةييينا السييياضة لمتعييياون والتكاميييد ضيييين أعةيييات سمسيييمة التورييييد أهميتييي  فيييي 
إدارة تكيياليم الضاييوث  فيييالتعيياون والتكامييد  تاقيييةليي لن يييرى الضااييث أنيي  يمكيين  إلالعصيير الاييالي

الضايييوث تنافسيييية لكيييد أعةيييات سمسيييمة التورييييدإل اييييث ال تتةيييمن أنشيييطة مزاييييا  والتطيييوير لتاقيييية
وضطضيعية الاياد  إلوالتطوير تطوير العممييات افنتا يية فاسيب ولكين أيةيًا تطيوير العممييات افداريية

يتطمييب تطييوير األنشييطة المختمفيية بييرارات مختمفييةإل ويسيياعد فييي تاقييية  ليين مييا بييد يكييون متااييًا ميين 
 ى الموردين.ضيانات تكاليم لد

ليي لن يقتييرح الضااييث أن يكييون هنييان تاييالم ضييين المنشيينة وعم ئهييا ومورديهييا ضنيياًت عمييا الفوائييد التييي 
 كرها العديد من الضااثين لمتعاون والتكامد ضين المنشنة ومورديهيا وعم ئهياإل وي يب أن ينصيب هي ا 

من المنشينة  ن من مزايا لكدٍ ياقة ه ا التعاو  التعاون عما إدارة الضاوث والتطوير ضشكد مشترن لما
 :اآلتي الناوه ا التعاون عما شكد ن يكون ويمكن أ إلوالموردين والعم ت

                                                 
(1)

 Stephanie Parker, "Interpretive structural modeling for critical success factors of R&D 

performance in Indian manufacturing firms" Degree Master,  California State University 

Dominguez Hills,  (2006) 
 .207ص إل مرجع سبق ذكره( 2013) إلالضتانونيع ت مامد  (2)



 التكامل والتطاون بين أعضاء سلسلظ التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير  الفصل الثالث:
 

 121 

القيام ضمشروعات ضاثية مشتركة في اد منت ات  ديدة . ويكون التعاون مع الموردين من أ د  -1
تعييياون ميييع تييوفير الميييواد الخيييام ال زمييية فنتييياج المنت يييات ال دييييدة التيييي ييييتم اضتكارهييياإل وكييي لن ال

العم ت كي يتم األخ  ضرلضاتهم في المواصفات المطموضة ضالمنتخ ال ديد والتطويرات التي يرلب 
 العم ت ضإدخالها عما المنت ات القائمة .

 

فييي مسيياعدة المنشيينة عمييا تاقييية هييدم تطييوير  ياً رئيسيي اً ممييوردين دور أن ل (1) كيير أاييد الضييااثين
ن عميييا تمضيييية معيييايير ال يييودة والتوبعيييات التكنولو يييية بيييادرو ت ال دييييدةإل اييييث أن الميييوردين المنت يييا

تتيييييدخد وتعميييييد عميييييا تطيييييوير القيييييدرات ي الممارسييييية العمميييييية فيييييإن المنشييييينة يمكييييين أن لممنشييييينةإل وفييييي
يكيون  لين مين خي د مشياريع تنظيميية مشيتركة ك يزت و ية وتطوير المنت ات ليدى الميوردإل و التكنول

 تدفة التكنولو يا ال ديدة ( –تصميم المنتخ الت مثد: ) ية في م امن عممية تضادد المعرفة الثنائ
إسيييتراتي ية  –تشييياض  المهيييارات  –فايييص عيييدة عواميييد مثيييد ) مسيييئولية الميييورد ويكيييون عييين طريييية 

 –االسيتفادة مين مصيادر واايدة( وكي لن النتيائخ المترتضيية عميا تطيوير أنشيطة الميورد ) عميا المييورد 
 عما أدات المشروع(. –عما المنتخ 

 من الموردين والعم ت كمما تطمضت الاا ة  مومات والخضرات ضين المنشنة وكدٍ المع تضادد -2
 إلا تضادد ه ن المعمومات والخضرات. 

أن التكاميييد يضيييدأ مييين مشييياركة المنشيييآت األعةيييات فيييي سمسيييمة التورييييد فيييي  (2)و كييير أايييد الضيييااثين
ا تضييادد الخضييرات ميين خيي د بضييد افنتيياج مثييد أنشييطة الضاييوث والتطييويرإل ضافةييافة إلييمييا األنشييطة 

 تضادد العاممين. 
التمويييييد المشييييترن لممشييييروعات الضاثييييية وتكييييوين موازنييييات خاصيييية لتمويييييد األنشييييطة الضاثييييية  -3

 المشتركة ضين المنشنة ومورديها وعم ئها.
ايييث أن هيي ا التمويييد المشييترن يييوفر األمييواد ال زميية ف ييرات مشييروعات الضاييوث والتطييوير عمييا 

ن الضاوث والتطوير تاتاج إليا أميواد ةيخمة وبيد أل ونظراً  ديدة أو المنت ات القائمةإلات ال المنت 
تمتيييد ألكثييير مييين فتيييرة زمنيييية واايييدةإل لييي لن ييييرى الضاايييث أن التموييييد المشيييترن لممشيييروعات الضاثيييية 
يساعد عما التغمب عما مشكمة التمويد لبضاياث فيي المنشيآت الصيناعية وخاصية منشيآت تصينيع 

 له ا النشاط من أهمية كضرى في م اد تصنيع األدوية.األدوية لما 
 
 
 

                                                 
(1)   Lawson, et, al, (2014), op. cit 

 .7إل ص مرجع سبق ذكره إل(2010) إلرزةمامود عضد الفتاح  (2)
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 .من منظور استراتيجي تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير *
عند مااولة الوصود إلا التكمفة المستهدفة عما مستوى المكونات ي يب أن ييدنو المشيتري 

بيييم مسيييتوى التعييياون عميييا التييينثير ويتو  إللتعييياونمييين مورديييي  ضطيييرة متعيييددة ودر يييات متفاوتييية مييين ا
فكمما كان له ن المكونات تنثير ابتصادي هامًا كمما دفع  لين  إللممكونات التي تم شراؤها بتصادياال

 إلا ض د المزيد من ال هود الختيار الموردين وزيادة مستوى التعاون معهم.

ة ضييين أعةييات سمسييمة التوريييد لتاقييية ن تطضييية أسييموب التكمفيية المسييتهدفة يييدعم توثييية الع بييأكمييا 
 .ة ل ميع أعةات سمسمة التوريداألهدام المشتركة وتدعيم القدرة التنافسي

الضايييييوث والتطيييييوير فيييييي المنشيييييآت الصيييييناعية عميييييا أنهيييييا مشيييييروعات  ينظييييير لمشيييييروعاتو 
ة ال ييدوى لكييد مشييروع ضاثييي عمييا اييدةإل والسييتخدام أسييموب التكمفيية وي ييب أن يييتم دراسيي إلاسييتثمارية

نيي  يمكيين تاديييد التكمفيية المسييتهدفة لكييد نشيياط فييي تكيياليم الضاييوث والتطييويرإل فإسييتهدفة فييي إدارة الم
 إلن يتم تقدير التكمفة لكد  زت من أ يزات النشياطضاوث والتطوير عن طرية افةافة وأمشروعات ال

فية ويتم ت ميع ه ن التكمفة لكد نشياط فيي مشيروعات الضايوث والتطيوير اتيا ييتم الوصيود إليا التكم
 المستهدفة لممشروع الضاثي ككد.

ييد التكمفية المسيتهدفة لهيا كميا ويمكن تقسيم األنشطة في مشروعات الضاوث والتطوير والتيي ييتم تاد
 :ينتي

مين أ يد العميد عميا تمضيية هي ن  :نشاط ضاوث السوة لمتعرم عما ااتيا ات ورلضيات العمي ت -أ 
ب فيي  العمييد مين مواصيفات و  يودة االاتيا ات من خ د إي ياد منت يات  دييدة تاقية ميا يرلي

 .وسعر يمكن أن يدفع  المستهمن مقاضد ه ا المنتخ

ييييتم عميييد دراسييية  يييدوى  :نشييياط دراسيييات ال يييدوى االبتصيييادية لمشيييروعات الضايييوث والتطيييوير -ب 
ابتصييادية لكييد مشييروع ضاثييي يقييدم لييدائرة الضاييوث والتطييويرإل ايييث يكييون هنييان عييدة مشييروعات 

ضين ه ن المشروعات الضاثية ي ب أن تكيون هنيان دراسية  يدوى لهي ن ضاثيةإل ولكي يتم المفاةمة 
 .المشروعات ليتم اختيار المشروع ال ي ياقة أكضر بدر من المزايا لممنشنة

لكد عمد مينظم تخطييط ولكيي يسيير العميد فيي  :نشاط التخطيط لمشروعات الضاوث والتطوير -ج 
ييييتم التقييييد ضهيييا عنيييد تنفيييي   مشيييروعات الضايييوث والتطيييويرإل ي يييب أن تةيييع خطيييط منظمييية مسيييضقة

الضاوث والتطويرإل وفي ه ن المرامة يتم تقدير المدة الزمنيية التيي يتوبيع أن ينخي ها نشياط الضايث 
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والتطويرإل ك لن المواد ال زمة له ا المشروع الضاثيإل والخضرات الةروريينإل وأي ااتيا يات أخيرى 
 .يمكن أن ياتا ها ه ا النشاط الضاثي

ضعد االنتهيات مين التخطييط وتقيدير االاتيا يات لممشيروع الضاثيي  :والتطوير نشاط تنفي  الضاوث -د 
نفييياة المصيييروفاتإل وتسيييتمر هييي ن  يضيييدأ التنفيييي إل وفيييي هييي ن المرامييية ييييتم اسيييته ن الميييواد والميييوازم واد

 بد يمتد ألكثر من فترة مالية واادة. النتهات من المشروع الضاثي وال ي النفقات لاين

د إلييا ضعييد االنتهييات ميين النشيياط الضاثييي والوصييو  :ي لممنت ييات ال ديييدةنشيياط افنتيياج الت ريضيي  - ه
ي اضيييية ضمنت يييات  دييييدة وضمواصيييفات معينييية ييييتم افنتييياج الت ريضيييي لهييي ن المنت يييات بضيييد نتيييائخ إ

افنتاج الفعمي ضكميات ت ارية لمتنكد من أن المنيتخ ال دييد سيوم يكيون اسيب المواصيفات التيي 
سضقةإل واد ا كانت هي ن المواصيفات مطاضقية لميا هيو مخطيط ضعيد وةعت ل  من خ د األضااث الم
  لن يتم افنتاج ضكميات ت ارية.

ن اظ أن  عند تاديد تكمفة مسيتهدفة لكيد نشياط مين األنشيطة السياضقة يمكين الوصيود إليا إ ميالي 
إل ويمكييين االسترشييياد ضتكمفييية المشيييروعات الضاثيييية ليييدي التكمفييية المسيييتهدفة لنشييياط الضايييوث والتطيييوير

لمصدر الخار ي عند تاديد التكمفية المسيتهدفة لممشيروعات الضاثييةإل كميا تيم توةييا  فيي الفصيد ا
 .الثاني

 تحميل سمسمة القيمة لمشروعات البحوث والتطوير:  *

تاميييد سمسييمة القيميية فييي تاديييد الع بييات والييرواضط خيي د سمسييمة القيمييةإل  ميين هييدميتمثييد ال
اتييا يمكيين دعييم المنظييور االسييتراتي ي لدراسيية  إلضيي  وتييوفيرنواليي ي يعييد أمييرًا ايويييًا ي ييب االهتمييام 

وتامييييد ورباضييية التكييياليمإل سيييوات كانيييت هييي ن اليييرواضط والع بيييات خار يييية ميييع الميييوردين والعمييي ت أو 
 خييي د ويمكيين تاديييد هييي ن الييرواضط ضوةيييوح ميين سيييام وافدارات واألنشييطة الداخمييييةإلداخمييية ضييين األب

اقيية أبصيا اسيتفادة ممكنية ت يية تمين الع بيات واليرواضط أل يداكتشام فرص التاسين الممكنة لتقو 
من المنشينة ومورديهيا وعم ئهيا وهيو  ضنود األنشطة الداخمية لكدٍ  تاميد سمسمة القيمة ويضدأ لممنشنةإل

نشييياط الضايييوث والتطيييوير لييي لن يمكييين لتامييييد سمسيييمة القيمييية أن ييييدعم إدارة تكييياليم نشييياط الضايييوث 
 ألعةات سمسمة التوريد. مة التوريد ضما ياقة األهدام الشاممةلكد أعةات سمس إلوالتطوير
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 (1):قيمة فيما ينتيال وتتمثد أهدام سمسمة

القيميية عمييا مييدى إةييافتها إلييا بيميية السييمعة و ليين ميين  بييياس بييدرة كييد خمييية ميين خ يييا سمسييمة -أ
مين الخ ييا  يح أنهما فيتةيمخ د تاديد القيمة السوبية ومقارنتها ضتكمفة افنتاج ال زمة لكد 

 ال تةيم بيمة.تةيم بيمة إي اضية وأي 

مييييا ضتخفيييييض التكمفيييية أو ضتاسييييين مسييييتوى األدات لمعمميييييات تعظيييييم الميييييزة التنافسييييية لممنييييتخ إ -ب
ميين خييي د  ت الهييدم األود لتاقييية الهيييدم الثييانيواألنشييطة افنتا يييةإل ويييتم اسيييتخدام مخر ييا
 .مع العمميات واألنشطة افنتا يةاتخا  القرارات افدارية الصاياة لمتعامد 

والتعيرم عميا كيد  الضايوث والتطيويرأنشيطة اميد سمسمة القيمة لكد نشياط مين وي ب أن يتم ت
ومعرفيية مييدى مسيياهمتها فيي إي يياد بيميية لمنشيياط وفيي االيية عييدم إةييافتها  إل زئيية ميين هيي ن األنشيطة

وهكي ا فيي كيد نشياط  إلط التياضع لي ميع مراعياة عيدم تنثيرهيا عميا  يودة أدات النشيا ابيمة يتم استضعاده
مين األنشييطة الخاصيية ضمشييروعات الضايوث والتطييوير اتييا الوصييود إليا آخيير نشيياط والتعييرم عمييا 
األنشيطة المةيييفة بيمية واألنشييطة ليير المةيييفة لمقيمية اتييا ييتم اسييتضعادها لموصيود إلييا تخفيييض 

اييييث ييييتم منيييتخ ال دييييد يييينعكس ضيييدورن عميييا تكمفييية ال إل والييي يتكيياليم الضايييوث والتطيييوير ضشيييكد عيييام
تكمفية الاقيقيية عنيد تادييد تكاليم الضاوث والتطوير لموصود إلا  من تاميد المنتخ ال ديد ضنصيض 

 أسعار المنت ات.

نظييييرن خار ييييية ينخيييي   و  تاميييييد سمسييييمة القيميييية أسييييموب التكمفيييية المسييييتهدفة و  أسييييموب ميييين كييييدٍ يعييييد 
ضيين المنشينة ومورديهيا  خي د توثيية الع بية إل اييث أني  مينعمي تضالاسضان الع بة مع الميوردين وال

 لكيٍد مين المنشينة والميوردين والعمي تإل مكين أن ياقية مزاييا متعيددة تعيزز القيدرة التنافسييةوعم ئها ي
الضايييوث  هيييو ومييين الم ييياالت التيييي تسييياهم فيييي دعيييم القيييدرة التنافسيييية لكيييد أعةيييات سمسيييمة التورييييد

وأنيي  تو يييد العديييد مييين  إلمنميييو والتطييور فييي المنشيييآتوالتطييويرإل ايييث أنييي  يعتضيير المايييرن الرئيسييي ل
شينة وييؤدي الدراسات التي تؤكد أن ارتفاع افنفاة عما الضاوث والتطوير يعمد عما زيادة بيمة المن

 .إلا تاقية زيادة الرضاية

 

 

                                                 
اسين عيساإل "إطار مقترح الستخدام أسموب التاميد االستراتي ي لمتكمفة في ترشيد برارات االستثمار في  (1)

 .963(إل ص2001 امعة عين شمسإل ) - إل كمية الت ارةالتجارةمجمة االقتصاد و التكنولو يا المتقدمة"إل 
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 خالصة الفصل الثالث:
ني  يعتضير ييث إلما له ا الموةوع مين أهميية ا موةوع سمسمة التوريد من عدة  وانبتناود الضااث 

من الموةوعات الاديثة التي تتناود كيفية إدارة الع بات ضين المنشنة والميوردين والعمي ت  لتاقيية 
عييدة مزايييا لكييد أعةييات سمسييمة التوريييدإل وبييد تييم التركيييز عمييا التعيياون والتكامييد ضييين أعةييات سمسييمة 

نافسيية مين خي د افدارة المشيتركة التوريد لما له ا التعاون والتكاميد مين أهميية فيي تاقيية المزاييا الت
 لمتكاليم ضين أعةات سمسمة التوريد.

بد تم تناود عدة بةايا لها ع بة ضسمسمة التوريد وخاصة تاميد سمسمة القيمة لكد أعةات سمسيمة و 
 لن أسييموب التكمفيية المسييتهدفة ودورنوكيي  اليم سمسييمة التوريييد ضكفيياتة عاليييةإلالتوريييد ميين أ ييد إدارة تكيي

تكيياليم سمسييمة التوريييد لمييا لهيي ا األسييموب ميين دور فييي تخفيييض التكيياليم والوصييود إلييا فييي إدارة 
. تكمفة تنافسية تاقة الهدم من إدارة سمسمة التوريد وتخفيض التكياليم لكيد أعةيات سمسيمة التورييد

معموميات ضيين أعةيات ك لن تم التطرة ألسموب المااسضة عن السي  ت المفتواية كوسييمة لتضيادد ال
وكييي لن إدارة التكمفييية الضينيييية ضيييين أعةيييات سمسيييمة التورييييد وأهميييية اسيييتخدام التكمفييية  لتورييييدإلسمسيييمة ا

 المستهدفة وتاميد سمسمة القيمة في إدارة التكمفة الضينية.
د في إدارة الضاوث وال ي يقوم عما التعاون والتكامد ضين أعةات سمسمة التوري حفطار المقتر ك لن ا

هي ا النشياط الهيام  المستهدفة وتاميد سمسمة القيمة مين أ يد إدارة تكياليم استخدام التكمفةوالتطوير و 
 ضكفاتة عالية. الصناعية  دًا في منشآت

 



 
 

 
 

 الفصل الرابع
الدراسة التطبيقية الختبار مدى صالحية األبعاد المقترحة 

 ستراتيجي.كاليف البحوث والتطوير من منظور اإلدارة ت
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 مقدمة:
تعتبر الدراسة التطبيقية التي يقوم بيا الباحث استكمااًل لمدراسة النظرية التي تم تناوليا في 

والتي تعتبر تأصياًل عمميًا لمشكمة وموضوع البحث واالتجاه بالبحث  الفصول الثالثة السابقة
 نحو وجية نظر قابمة لالختبار.

ويتناول ىذا الفصل الجانب التطبيقي والذي يتجو إلى الواقع العممي لجمع األدلة, والتي قد تؤيد 
 أو تعارض وجية النظر التي تم تكوينيا في الدراسة النظرية.

 : ث في ىذا الفصل الموضوعات التاليةحولذلك يتناول البا
 نبذة عن صناعة الدواء في جميورية مصر العربية.أواًل: 

  ثانيًا: الدراسة التطبيقية.
 .مجتمع البحث -1
 .وحدة المعاينة -2
 .أداة البحث -3

 ثالثًا: خطوات بناء اإلستبانة.
 ألساليب اإلحصائية المستخدمة.رابعًا: ا

 .تحميل البياناتخامسًا: 
 تحميل المجاالت حسب طبيعة نشاط المنشأة.: سادساً 

 فرضيات البحث.اختبار سابعًا: 
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 صناعة األدوية في جميورية مصر العربيةعن  أواًل: نبذة
حقيرررل السرررمم كبررررى نظررررًا ألنيرررا تسررريم فررري ت سرررتراتيجيةاتعتبرررر صرررناعة الررردوا  صرررناعة 

وكرران  ,العشرررينيات مررن القرررن الماضرريوقررد برردأت ىررذه الصررناعة فرري مصررر منررذ  االجتمرراعي,
محورية شركات بنك مصر نقطة  كإحدى 1939إنشا  شركة مصر لممستحضرات الدوائية عام 

أولررت مصرررر اىتمامررًا كبيررررًا بأولويررة تحقيرررل  1952وبدايرررة مررن عرررام  ,فرري ترراريه ىرررذه الصررناعة
يرا المختمفرة سروا  اكتفا  ذاتي من الدوا  وتبنت سياسات تستيدف تطروير صرناعة الردوا  بمراحم

فررري مجرررال الخامرررات الدوائيرررة والكيماويرررات األساسرررية, أو التصرررنيع والتعبئرررة والت ميرررف, وكرررذلك 
وكران إنشررا  العديرد مرن شرركات األدويرة الحكوميرة الضررخمة  بالنسربة لمتسرويل والبيرع والتصردير,

النجررازات والمركررز القررومي لمبحرروث وكررذلك كميررات الصرريدلة وعرردة ىيئررات بحثيررة أخرررى مررن أىررم ا
واضرحة لمحكومرة فري ذلرك الوقرت تيردف إلرى بنرا  متكامرل  سرتراتيجيةافي ىذه الحقبة في إطرار 

لصناعة الدوا  في مصر تبدأ من بنا  الكروادر القرادرة عمرى البحرث واالبتكرار وتصرل إلرى منرت  
 فري الوصرول لتحقيرل سرتراتيجيةاالوقرد نجحرت ىرذه  األجنبيرة,تام الصرنع فري األسروال المحميرة و 

   (1)ىام من االكتفا  الذاتي من الدوا  المصري. قدر
ضافة في صناعة الدوا  لعدة وترتفع القيمة الم ,بقيمة مضافة ىائمة فتتميز صناعة الدوا 

 (2) :من بينيا أسباب
 .أن الدوا  سمعة ضرورية ال يمكن االست نا  عنيا -أ
  .إلييا ن لم تتوقف الحاجةأن الدوا  سمعة توجد عمى الدوام منذ أن عرفيا اإلنسا -ب 
صناعة  المنظم والمتواصل, وىو ما يعطى العمميعمى البحث  الدوائياعتماد المنت   -ج

والقطاعات االقتصادية  الدوا  طبيعة ديناميكية تمتد بروابطيا إلى كثير من المؤسسات العممية
  في المجتمع.

 : خضررررررروع الصرررررررناعة تتميررررررز الصرررررررناعات الدوائيررررررة بعررررررردد مرررررررن الخصررررررائص األساسرررررررية وىررررررى
 ا, اوفاعميررررررة البحررررررثالصررررررناعي, وارتفرررررراع ادرجررررررة التركررررررز المررررررا يسررررررمى اباقتصرررررراديات الحجررررررم

                                                 
قطاع  –أحمد ابراىيم بدر الدين ا دراسة عن مستقبل الصناعات الدوائية في مصرا مدير تطوير التحميل  (1)

(, 2014شركة سجما لمصناعات الدوائية, نسخة إلكترونية, ) –األبحاث والتطوير 
http://www.researchgate.net/publication/259716575 

وصناعة الدوا  فى مصر .. األبعاد  TRIPs حول اتفاقية حماية الممكية الفكرية ماجدة أحمد شمبي, ا (2)
 (2004عالمية موقع إلكتروني. )امؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة الوالتحديات

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/drMajedashalaby.pdf  
 

http://www.researchgate.net/publication/259716575
http://www.researchgate.net/publication/259716575
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2004/drMajedashalaby.pdf
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 الصرررررررررناعات فررررررررريلمشرررررررررركات العاممرررررررررة  االحتكررررررررراريوالتطررررررررروير وموانرررررررررع الررررررررردخولا, والسرررررررررموك 
 كمرررا تتميرررز صرررناعة الررردوا  بخصوصرررية ىامرررة وىرررى اعتمادىرررا الررردائم والمسرررتمر عمرررى ,الدوائيرررة

 .لتطوير, بحيث يطمل عمييا صناعة ناتجة عن البحوثعمميات البحث وا
 :واقع اإلنتاج المحمي لألدوية في مصر -1

وشمال  األوسطنموًا في منطقة الشرل  األدويةحدى أكبر وأسرع أسوال تعتبر السول المصرية إ
% فرري المتوسررط عمررى مرردى الخمررس سررنوات 13أفريقيررا, وقررد سررجمت معرردل نمررو سررنوي يقررارب 

وقرد بم ررت اسرتثمارات قطرراع  المقبمرة, فررس النسربة المتوقعرة فرري السرنوات الخمررسالماضرية وىري ن
 الماضية. األعوامالدوا  في مصر حوالي ستة مميارات جنيو خالل 

مصرررنعًا  (188)ارتفرررع عررردد مصرررانع األدويرررة والمسرررتمزمات الطبيرررة ومسرررتمزمات التجميرررل مرررن و  
مصرنعًا تحرت اإلنشرا  خررالل  (165)بخرالف  (2009)مصرنعًا عرام  (261) إلرى (2006)عرام
وقد استطاعت الصناعة الدوائية المصرية تحقيرل قردرًا ال برأس فيرو مرن االكتفرا   ,(2012)عام 

% مرن حجرم سرول الردوا  93ات الذاتي, حيث ت طي الشركات المحمية بما فييا متعرددة الجنسري
اسرتيالك مستحضر دوائي يمثل حجم  (6000)ويوجد في السول المصري أكثر من  المصري,

 و (2011)مميار جنيو عام (18.23) ليبمغ (2005)مميار جنيو عام  (7.6)سنوي ارتفع من 
 (1)% .12.3, ومعدل نمو بمغ (2012)مميار جنيو مصري عام  (20.46 ) 

 :مصر قطاع صناعة الدواء فيالمشكالت التي تواجو  -2

 (2) : أتييمن المشكالت تتمثل فيما  لعديداتواجو صناعة الدوا  في مصر  

لخام, مما يرفع من من المواد ا  %80 مصر عمى استيراد نحو تعتمد صناعة الدوا  في   -أ 
أسعار الطاقة والوقود  رتفاعا  إلى تعرضيا لمخاطر تذبذب سعر باإلضافة ,تكمفة اإلنتاج

 .  وتكاليف النقل ومواد التعبئة والت ميف
األعمال العام بسبب زيادة  ركات قطاعتوافر التمويل الالزم لمبحوث والتطوير خاصة في ش -ب 

سيولة توفير التمويل الالزم لتحديث  األعبا  التمويمية بيذه الشركات, مما أثر بالسمب عمى
 .وتطوير خطوط اإلنتاج

                                                 

 مرجع سبق ذكره.( 2014أحمد ابراىيم بدر الدين, ) (1)
-33(, ص ص 2010سنة الثانية, العدد السابع. )ال نشرة غير دورية,اتحاد الصناعات المصرية,  (2)

39, 
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 ,التصدير إلييا وجود معوقات لمتصدير تتمثل في ربط األسوال العربية التي كان يتم -ج 
الدول صناعة  خمت ىذهدشكل مبادلة بعد أن  أي في ,ة منيابشرط استيراد منتجات دوائي

   . الدوا  لدييا
عند التسجيل في دول غرب أسيا وشرل أوربا  الصعوبات التي يواجييا المنت  المصري -د 

العمالقة التي ساىمت في تشديد إجرا ات التسجيل  وارتفاع رسوم التسجيل لتدخل الشركات
 .ىناك لتتمكن من احتكار السول

ول عمى موافقة عمى التصدير في الدول األخرى والتي قد تصل لمدة ارتفاع مدة الحص -ٍ 
 شير مما يتسبب في ضياع المناقصات الدولية.

 صعوبة خطوط المواصالت بين مصر وافريقيا مما يعرقل عممية التصدير. -و 
حصول المريض عميو وفي مشكمة التسعير وتحقيل أسعار عادلة لمدوا  تضمن إمكانية  -ز 

ش ربح مناسب لمشركة يضمن استمرارىا في العمل وتطوير منتجاتيا نفس الوقت تحقل ىام
 وتمويل األنشطة البحثية الدوائية بيا.

 : في الصناعات الدوائيةأنشطة البحوث والتطوير  * 
  الصناعة. تمثل أنشطة البحوث والتطوير بالنسبة لمصناعة الدوائية ركيزة أساسية بالنسبة ليذه

يرة, السنوات األخ في إدارة البحوث الدوائية قد حدثت فية جدًا وىناك ت يرات وتطورات ميم
 (1):أتيومن ىذه الت يرات ما ي

 إعادة ىيكمة أنشطة البحوث والتطوير داخل الشركات.  -أ
 أماكن مختمفة من العالم.  فيإنشا  مراكز بحثية تابعة  –ب
 ى أدوية أوالتحالف مع شركات أخرى أو مع معامل بحثية, من أجل التوصل إل –ج

 زمن محدد.  فيمستحضرات محددة 

 نفسو, مع عدة مراكز بحثية )مثال:  البحثيالمشروع  فيإنشا  شبكة بحثية  -د
لألدوية, يتم فصميا  تجريب سمسمة من مركبات تحت البحث لمشركة نفسيا عمى بكتيريا مقاومة

 دول مختمفة(.  فيعدد من المعامل والمستشفيات  في
 .  Just in time اإلداري إدخال المبدأ –ه

                                                 
(1)

 .929ص  مرجع سبق ذكره,( 2004د هاخدة أحود شلبي, ) 
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% من موازنتيا عمى مشروعات 20فل ما يقارب من منشآت تصنيع األدوية العالمية تن نإ
% فقط من موازنتيا مما يمثل 2المنشآت العربية  إنفالفي المقابل متوسط  ,البحث والتطوير

شآت تصنيع لصناعة الدوا  العربية, و يوجد تناسب طردي بين النمو الذي تحققو منتحديًا 
 (12األدوية العالمية ونسبة ما تنفقو عمى البحث والتطوير كما ىو موضح في الشكل رقم )

 
 (12شكل رقم )

يوضح التناسب الطردي بين النمو الذي تحققو منشآت تصنيع الدوا  العالمية ونسبة ما تنفقو 
 عمى البحث والتطوير.

 

 نفقات البحوث والتطوير     العائد                                     
 

 مرجع سبق ذكره.( 2014أحود ابراُين بدر الديي, )المصدر/ 
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 :ثانيًا: الدراسة التطبيقية
يتناول الباحث في ىذا الفصل الدراسة التطبيقية التري قرام بيرا وتحميرل النترائ  واختبرار الفرروض 

موجيررو  قيررام بإعررداد إسررتبانةخررالل الوذلررك مررن  ,م وضررعيا ب رررض تحقيررل أىررداف البحررثالترري ترر
 بورصرررة المصررررية,ال, والمدرجرررة فررري إلرررى منشرررآت تصرررنيع األدويرررة فررري جميوريرررة مصرررر العربيرررة

  مواد الخام ومستمزمات منشآت تصنيع األدوية. المنشآت تصنيع  وكذلك من وموردييا,
 

 مجتمع البحث: -1
بورصررة المدرجررة فرري العربيررة   مصرررجميوريررة فرري  األدويررة مجتمررع البحررث مررن مصررانعيتكررون 
ين مروردك مصانع المرواد الخرام والعبروات لمصرانع األدويرة وكذلك .عمصان (10وعددىا ) القاىرة

( مصانع, لتكوين سالسل توريرد 8لمصانع األدوية والتي استطاع الباحث التواصل معيا وىي )
األدويررة ليررذه المصررانع, حيررث تعتبررر مصررانع المررواد الخررام مرروردين لمصررانع األدويررة, ومصررانع 

لرذلك يمكرن اختبرار اإلطرار المقتررح إلدارة تكراليف البحروث  تعتبر عمال  لمصرانع المرواد الخرام,
مررن مصررانع تصررنيع المررواد الخررام  تيجي لرردعم القرردرة التنافسررية لكررل  والتطرروير مررن منظررور اسررترا

حيرررررث أن كرررررال الطررررررفين يوجرررررد لررررردييم  ,كعمرررررال  يررررة كمررررروردين ومصرررررانع تصرررررنيع األدويرررررةلألدو 
 ,بما يحقل اليدف من ىذا البحث يمكن أن يتم تطبيل الدراسة عمييا عات أبحاث وتطويرمشرو 

نع المدرجررة فرري بورصررة مررن المصررا مصررانع( 3)وقررد تررم اسررتبعاد  والتحقررل مررن فررروض البحررث,
طبيعرة عمرل ىرذه المصرانع تعتبرر مرن المروردين و  القاىرة أدرجت ضمن مصانع األدويرة أال أن

 عبوات لمصانع األدوية وىي كما يمي:ألنيا تنت  مستمزمات و 
المسرررتخدمة فررري مصرررانع  أن ىرررذه الشرررركة تنرررت  العبررروات حيرررث :شرررركة العبررروات المتطرررورة - أ

 األدوية. 
نع األدويرررة. وأن شرررركة العبررروات الطبيرررة وىررري كرررذلك تنرررت  العبررروات المسرررتخدمة لررردى مصرررا - ب

 ن من شركات التوريد لمصانع األدوية. اعتبر ىاتين الشركتين ت
 .: حيث أن ىذه الشركة تنت  مستمزمات طبيةكة الدولية لمصناعات الطبيةالشر  -ج

 وىذه المنشآت كما يأتي:
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 (4جدول رقم )
 .بتاريخ تصنيع األدوية المدرجة في بورصة القاىرة منشآت

 العنوان اسم الشركة مسمسل
 B1مدينة العاشر من رمضان  ) ايبيكو( المصرية الدولية لمصناعات الدوائية -1
 األميرية القاىرة –ش السواح  8 ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية -2
 A2العاشر من رمضان  مينا فارم لألدوية والصناعات الكيماوية -3
 أبو سمطان –اإلسماعيمية  المين الطبية لألدوية -4
 لقاىرةش المصانع األميرية ا 5 الشركة العربية لألدوية والصناعات الكيماوية )أدكو( -5
 شبرا -ميدان فكتوريا  القاىرة لألدوية والصناعات الكيماوية -6
 التجمع الخامس, القاىرة الجديدة و  سميثكالينجالكس -7
 اإلسكندرية -ش جميمة بوحريد والصناعات الكيماوية لألدوية اإلسكندرية -8
 (1)السادس من أكتوبر المنطقة أكتوبر فارما لألدوية -9
 األميرية القاىرة -ميدان السواح ألدوية والصناعات الكيماوية النيل ل -10

 م10/11/2014بتاريخ  الووقع اإللكتروًي للبورصت الوصريت/ المصدر

 
 (5جدول رقم )

 األدوية ) موردين( مصانعتصنيع مواد خام وعبوات ل منشآت
 العنوان اسم الشركة مسمسل

 B4 لمنطقة األولىا العاشر من رمضان شركة العبوات المتطورة -1
 B1المنطقة األولى العاشر من رمضان  شركة العبوات الطبية -2
 ش محمد كامل, النزىة, مصر الجديدة.64 شركة تراج المحدودة -3
شركة المتحدة لمكيماويات والمستحضرات  -4

 أكما –الطبية 
 المنطقة الصناعية, مدينة السالم,  القاىرة.

 
مساكن الضباط, ط مصطفى كامل اإلسكندرية وسط  دويةشركة ميمنيوم فارم لأل -5

 البمد.
العاشر من رمضان المنطقة الصناعية األولي قطعة ج  شركة يونيت فور لمصناعات الكيماوية -6

 بجوار المخبز البمدي 1
 المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد / بور سعيد شركة رويال لمكيماويات المصرية  -7
 B4العاشر من رمضان المنطقة األولى  التكميمية والدوائية الشركة العالمية -8
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 :وحدة المعاينة -2
ي المدير المالي في المنشأة, وى ,تم اختيار وحدة المعاينة بحيث تتكون من أربع مفردات

غ العدد وبذلك يبم ,ول قسم المراجعةمسؤول قسم التكاليف, مسؤول قسم الموازنة, مسؤ 
 4: شركات تصنيع الدوا  ) ( مفردة موزعة كما يأتي72) ثاإلجمالي لمفردات البح

x10استبانو 40=  (منشآت. 
 . استبانة 32( = منشآت 4x8وشركات تصنيع المواد الخام )

وقد تم اختيار ىذه الفئات لوجود البيانات المطموبة الختبار فروض ىذا البحث لدى ىؤال  
 ات البحث.األفراد باعتبارىم ذوي العالقة المباشرة بمت ير 

من  استبانة 28شركات تصنيع األدوية و من  استبانة 36استطاع الباحث استرداد وقد 
المستردة  تانااألدوية. ويكون إجمالي االستبمواد خام ومستمزمات لمصانع ع شركات تصني

 %.89استبانو بنسبة  64
 :أداة البحث -3

منظور استراتيجي لدعم القدرة  إدارة تكاليف البحوث والتطوير من" تم إعداد إستبانة حول
 " دراسة تطبيقية -التنافسية ألعضا  سمسمة التوريد

 تتكون إستبانة الدارسة من قسمين رئيسين:
طبيعة نشاط المنشأة, المسمى ) المبحوثينعن  المعمومات العامةوىو عبارة عن القسم األول: 

 .(ممنشأة, عمر المنشأةالوظيفي, الخبرة العممية, المؤىل العممي, الشكل القانوني ل
 

, ويتكون من بحوثينإدارة تكاليف البحوث والتطوير في منشأة الموىو عبارة عن  القسم الثاني:
 : , وىيمجاالت 5فقرة, موزع عمى  77

 أقسام: 3( فقرة, مقسم إلى22, ويتكون من )عناصر التقييم: المجال األول
( 7ويتكون من ) ,بحوثة الموير لدى منشأتقديرات موازنة البحوث والتط كيفية اعداد :أوال 

 فقرات.
 ,بحوثة المعند إعداد موازنة البحوث والتطوير في منشأ الواجب مراعاتياالعوامل  :ثانيا

 ( فقرات.5من ) ويتكون
 ,ة المبحوثفي منشأ المطبقةاألساليب والمداخل الرقابية عمى تكاليف البحوث والتطوير  ثالثا:

 ( فقرات.10ويتكون من )
التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في األىداف المتوقع تحقيقيا من : المجال الثاني

 ( فقرات.10, ويتكون من )إدارة تكاليف البحوث والتطوير
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 ,زيادة كفا ة إدارة تكاليف البحوث والتطوير فيمدخل التكمفة المستيدفة  دور المجال الثالث:
 سمين:( فقرة, مقسم إلى ق15ويتكون من )

ويتكون من  ,أىمية استخدام التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير أوال:   
 ( فقرات.10)
( 5ويتكون من ) ,معوقات تطبيل التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير ثانيا: 

 فقرات.
ويتكون من  ,حوث والتطويراستخدام تحميل سمسمة القيمة في إدارة تكاليف الب: المجال الرابع

 ( فقرة.13)
إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( في دعم القدرة دور : المجال الخامس

 ( فقرة.17, ويتكون من )التنافسية
 

 تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول
 (:6) رقم

 (6) رقم جدول
 الخماسي درجات مقياس ليكرت 

 موافل تماماً  موافل محايد غير موافل غير موافل مطمقاً  االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 طريقة تفسير نتائ  األداة:
تم تفسير قيم المتوسطات الحسابية لفقرات االستبيان, بتقسيم تدرج القياس بحسب بدائل االستبيان إلى 

(, وقد تم الحصول عمى طول كل فئة من الفئات الخمس 0.80دة )خمس فئات يبمغ طول الفئة الواح
( وتقسيم ىذا المدى عمى عدد أوزان القياس, 4=1-5من خالل حساب مدى أوزان االستبيان والبالغ )

( 1.80وبإضافة ىذا الطول إلى الوزن األدنى لمقياس نحصل عمى الحد األعمى لمفئة األولى وىو )
( إلى الحد األدنى لمفئة 0.80الطول )حد األدني لمفئة الثانية وبإضافة ( ىي ال1.81لتكون القيمة )

(, وىكذا بالنسبة لبقية الفئات حتى الفئة 2.60الثانية نحصل عمى الحد األعمى ليذه الفئة والبالغ )
 2.61غير موافل, ومن  2.60حتى  1.80غير موافل مطمقًا, من  1.80الخامسة. وتكون من حتى 

 موافل. 5حتى  4.21موافل, ومن  4.20حتى  3.41, و من محايد 3.40حتى 
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 خطوات بناء اإلستبانة: ثالثًا:
إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي "لمعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 

الخطوات الباحث  تبع, وا"دراسة تطبيقية -لدعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد
 -:لبنا  اإلستبانة ةتياآل

الدراسررررررات السررررررابقة ذات الصررررررمة بموضرررررروع الدراسررررررة, و  المحاسرررررربياألدب طررررررالع عمررررررى اال .أ 
 واالستفادة منيا في بنا  اإلستبانة وصياغة فقراتيا.

 سررررتبانةاال مجرررراالتوالمشرررررفين فرررري تحديررررد  ًا مررررن أسرررراتذة الجامعرررراتاستشررررار الباحررررث عرررردد .ب 
 .وفقراتيا

 ستبانة.متيا االتحديد المجاالت الرئيسة التي شم .ج 
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .د 
فرري ضررو  أرا  المحكمررين تررم تعررديل بعررض فقرررات اإلسررتبانة مررن حيررث الحررذف أو اإلضررافة  .ه 

 .ستبانة في صورتيا النيائيةاال روالتعديل, لتستق
 صدق االستبيان: -1
شمول ابالصدل  كما يقصد (1)القياسو ما وضع ستبيانقيس االيأن استبانة يعني صدل اإل 

االستقصا  لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من ناحية, ووضوح فقراتيا ومفرداتيا 
 انةالتأكد من صدل اإلستب وقد تم ,امن ناحية ثانية, بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا

 بطريقتين:

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": - أ

 مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحث يختار أن يقصد بصدل المحكمين ا
 (2)االدراسة موضوع المشكمة أو الظاىرة

 

                                                 
(1)

, عت أبٌاء الدراذ, فلسطيي, الطبعت الثاًيت, هطب"القواعد المنهجية لبناء االستبيان" الدرخاوي,زياد  

 .105ص  ,(2010)
 .107ص , المرجع السابق ,(2010) الجرجاوي,زياد   (2)
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عرض اإلستبانة عمى مجموعة من المحكمين, وقد استجاب الباحث آلرا  المحكمين حيث تم  
وقام بإجرا  ما يمزم من حذف وتعديل في ضو  المقترحات المقدمة, وبذلك خرج االستبيان في 

 *صورتو النيائية.
 صدق المقياس: -ب
 :Internal Validityاالتساق الداخمي  -

يقصد بصدل االتسال الداخمي مدى اتسال كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي 
وذلك من خالل  لالستبانةتنتمي إلية ىذه الفقرة, وقد قام الباحث بحساب االتسال الداخمي 

جاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لممجال حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات م
 نفسو.

 

االىداف المتوقع تحقيقيا ا  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل7) رقم جدوليوضح 
ا والدرجة التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير من 

 α ≤0.05 معنوية  مستوىرتباط المبينة دالة عند , والذي يبين أن معامالت االالكمية لممجال
 لما وضع لقياسو.المجال صادقا وبذلك يعتبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
االستاذ الدكتور سامي معروف عبد الرحيم, االستاذة الدكتورة صفا  محمد عبد الدايم, المحكمين السادة/ * 

 نيال الجندي, الدكتورة ايمان أحمد.الدكتورة شيما  محمد السيد أحمد, الدكتورة 
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 (7) رقم جدول
التعاون األىداف المتوقع تحقيقيا من  "مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

والدرجة الكمية "والتكامل بين أعضاء سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير 
 لممجال

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

 اال
مة

القي
ة )

مالي
حت

S
ig

). 

 0.000* 0.647 تحقيل رغبات العمال .   .1

 0.000* 0.690 تخفيض التكاليف الكمية لمشروعات البحث والتطوير.  .2

 0.000* 0.782 إيجاد منتجات جديدة متميزة عن المنافسين.  .3

 0.000* 0.725 التخمص من التكاليف غير الضرورية.  .4

 0.000* 0.602 لتوريد. تحديد موازنة مشتركة بين أعضا  سمسمة ا  .5

 0.000* 0.589 تحسين الربحية لدى كل أعضا  سمسمة التوريد.  .6

 0.000* 0.732 زيادة الحصة السوقية.  .7

 0.000* 0.631 تخفيض تكاليف البحوث والتطوير.  .8

 0.000* 0.756 تخفيض مخاطر فشل مشروعات البحوث والتطوير.  .9

 0.000* 0.635 ضا  سمسمة التوريد.رفع كفا ة إدارة البحوث والتطوير لكل أع  .10

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
 

مدخل التكمفة المستيدفة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ا 8) رقم جدولوضح ي
الت ا والدرجة الكمية لممجال, والذي يبين أن معامإلى زيادة كفا ة إدارة تكاليف البحوث والتطوير
لما وضع المجال صادقا وبذلك يعتبر  α ≤0.05 االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 لقياسو.
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 (8)رقم جدول 
مدخل التكمفة المستيدفة إلى زيادة كفاءة إدارة  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "

 " والدرجة الكمية لممجالتكاليف البحوث والتطوير

 الفقرة م

مع
ون

رس
 بي

مل
ا

 
باط

الرت
ل

 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أىمية استخدام التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير أوال:  

اسررررتخدام التكمفررررة المسررررتيدفة فرررري مرحمررررة بحرررروث السررررول لتحديررررد احتياجررررات   .1
 0.000* 0.428 العمال .

روعات البحررث اسررتخدام التكمفررة المسررتيدفة فرري مرحمررة دراسررة الجرردوى  لمشرر  .2
 0.000* 0.607 والتطوير.

 0.000* 0.893 استخدام التكمفة المستيدفة في مرحمة التخطيط  لممشروعات البحثية.  .3
 0.000* 0.794 استخدام التكمفة المستيدفة في مرحمة تنفيذ البحوث والتطوير.  .4
 0.000* 0.787 دة.استخدام التكمفة المستيدفة في مرحمة  اإلنتاج  التجريبي لممنتجات الجدي  .5
 0.000* 0.718 استخدام التكمفة المستيدفة في مرحمة التروي  والتسويل  لممنت  الجديد.  .6
 0.000* 0.516 توفر التكمفة المستيدفة الرقابة المتزامنة عمى نشاط البحوث والتطوير.  .7

نظررررام التكمفررررة المسررررتيدفة ذو نظرررررة مسررررتقبمية إسررررتراتيجية لتكرررراليف البحرررروث   .8
 0.000* 0.749 ير.والتطو 

يررتال م  نظررام التكمفررة المسررتيدفة مررع إسررتراتيجية المنشررأة الترري تيررتم بدراسرررة   .9
 0.000* 0.624 رغبات العمال  بشكل كبير.

يسرراىم تطبيررل التكمفررة المسررتيدفة فرري إدارة تكرراليف البحرروث والتطرروير عمررى   .10
 0.012* 0.280 التحكم في تكاليف كل مشروع بحثي عمى حدة. 

معوقات تطبيق التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير ثانيا:  
 0.000* 0.678 ليس ىناك دراية كافية لدى اإلدارة حول كيفية تطبيل ىذا المدخل.  .1

جمررع المعمومررات التررري يتطمبيررا ىرررذا المرردخل تحتررراج إلررى الكثيرررر مررن الوقرررت   .2
 0.000* 0.477 والجيد.

 0.000* 0.779 والمفصمة إلدارة التكاليف. ال تتوافر المعمومات الواضحة  .3
 0.000* 0.777 ال توجد جية توفر الدورات والتدريب لمموظفين لتطبيل ىذا المدخل.  .4
 0.000* 0.575 ال تتوفر اإلمكانيات المادية لتطبيل مدخل التكمفة المستيدفة.  .5
 .α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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استخدام تحميل سمسمة ا  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ( معامل9)رقمجدول يوضح 
, والذي يبين أن معامالت ا والدرجة الكمية لممجالالقيمة  في إدارة تكاليف البحوث والتطوير 

لما وضع المجال صادقا وبذلك يعتبر  α ≤ 0.05 معنوية  مستوىاالرتباط المبينة دالة عند 
 (9) رقم جدول                           لقياسو.

استخدام تحميل سمسمة القيمة  في إدارة تكاليف  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "
 " والدرجة الكمية لممجالالبحوث والتطوير 

 الفقرة م

ون
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
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الحت
ة ا
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(
S
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مرحمررة بحرروث السررول لتحديررد احتياجررات تقرروم المنشررأة باسررتخدام تحميررل سمسررمة القيمررة فرري   .1
 0.000* 0.723 .العمال 

تقوم المنشأة باستخدام تحميل سمسمة القيمرة فري مرحمرة دراسرة الجردوى  لمشرروعات البحرث   .2
 0.000* 0.831 والتطوير.

 0.000* 0.755 تقوم المنشأة باستخدام تحميل سمسمة القيمة في مرحمة التخطيط  لممشروعات البحثية.  .3

 0.000* 0.686 .وم المنشأة باستخدام تحميل سمسمة القيمة في مرحمة تنفيذ البحوث والتطويرتق  .4

تقررروم المنشرررأة باسرررتخدام تحميرررل سمسرررمة القيمرررة فررري مرحمرررة  اإلنتررراج  التجريبررري لممنتجرررات   .5
 0.000* 0.761 الجديدة.

 0.000* 0.677 لممنت  الجديد.تقوم المنشأة باستخدام تحميل سمسمة القيمة في مرحمة التروي  والتسويل    .6

تحميررل سمسررمة القيمررة يعمررل عمررى اسررتبعاد األنشررطة الترري ال تضرريف قيمررة لنشرراط البحرروث   .7
 0.000* 0.626 والتطوير.

 0.000* 0.693 تحميل سمسمة القيمة يعمل عمى تخفيض التكاليف الكمية لمشروعات البحوث والتطوير.  .8

ألمثررررل لممررررروارد المتاحررررة لمشررررروعات البحررررروث تحميررررل سمسررررمة القيمررررة يرررررؤدي لالسررررتخدام ا  .9
 0.000* 0.698 والتطوير.

 0.000* 0.685 تحميل سمسمة القيمة يساعد عمى تقديم منتجات لمعمال  خالية من المعيب.  .10

تحميررل سمسررمة القيمررة يسرراعد عمررى تقرردير التكرراليف المتوقعررة لتنفيررذ أفكررار جديرردة لتحسررين   .11
 0.000* 0.624 األدا .

 0.000* 0.701 مة القيمة يحدد القيود التي قد تعيل تحقيل القيمة لمشروعات البحث والتطوير.تحميل سمس  .12

 0.000* 0.669 تحميل سمسمة القيمة يعمل عمى إيجاد منتجات جديدة بجودة عالية.   .13

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
دور إدارة تكاليف ا مجالقرة من فقرات االرتباط بين كل ف ( معامل10) رقم جدوليوضح 

, ا والدرجة الكمية لممجال البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( في دعم القدرة التنافسية
المجال وبذلك يعتبر  α ≤0.05 معنوية  مستوىوالذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما وضع لقياسو.صادقا 
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 (11) رقم جدول
دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( رتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " معامل اال 

 " والدرجة الكمية لممجال في دعم القدرة التنافسية
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ون
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ل أعضرررا  سمسرررمة إدارة تكررراليف البحررروث والتطررروير مرررن منظرررور اسرررتراتيجي تحقرررل التميرررز لكررر  .1
 0.000* 0.782 التوريد.

 0.000* 0.725 إدارة تكاليف البحوث والتطوير تعمل عمى التحسين المستمر لتحقيل التكاليف التنافسية.  .2

 0.000* 0.718 إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي تعمل عمى كسب رضا  العمال .   .3

 0.000* 0.516   عند القيام بالبحوث والتطوير.تراعي المنشأة تحقيل رغبات العمال  .4

تحرص المنشأة عمرى تقرديم منتجرات جديردة لمسريطرة عمرى السرول مرن خرالل زيرادة اسرتثماراتيا   .5
 0.002* 0.360 لمبحوث والتطوير.

 0.001* 0.378 تحتاج المنشأة إلى حماية برا ة االختراع لمنتجاتيا من منافسييا في األسوال.  .6

ين أعضا  سمسمة التوريد يوفر التمويل الالزم لمبحوث والتطوير عمرى أمرل الحصرول التعاون ب  .7
 0.000* 0.631 عمى عائد مستقبمي مرتفع.

تيررررتم إدارة المنشررررأة بتقررررديم منتجررررات معينررررة بأقررررل األسررررعار فرررري السررررول مررررن خررررالل البحرررروث   .8
 0.000* 0.428 والتطوير.

اتيجي مررن خررالل سمسررمة التوريررد تعمررل عمررى إدارة تكرراليف البحرروث والتطرروير مررن منظررور اسررتر   .9
 0.000* 0.831 تخفيض التكاليف وزيادة الربحية.

إدارة تكراليف البحرروث والتطرروير مررن منظررور اسرتراتيجي تعمررل عمررى تقررديم منتجررات ذات جررودة   .10
 0.000* 0.755 عالية وتكمفة أقل.

ع جرررودة المنتجرررات إدارة تكررراليف البحررروث والتطررروير ألعضرررا  سمسرررمة التوريرررد تعمرررل عمرررى رفررر  .11
 0.000* 0.424 القائمة.

تبررادل الخبررررات والمعمومررات برررين أعضررا  سمسرررمة التوريررد فررري البحرروث والتطررروير يرردعم القررردرة   .12
 0.000* 0.428 التنافسية.

 0.000* 0.977 إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي تعمل عمى فتح أسوال عالمية جديدة.  .13

لبحررروث والتطررروير مرررن منظرررور اسرررتراتيجي تعمرررل عمرررى إيجررراد حمرررول لمشررركالت إدارة تكررراليف ا  .14
 0.000* 0.701 التش يل.

التعاون بين أعضا  سمسرمة التوريرد فري البحروث والتطروير يسراعد عمرى الحصرول عمرى شريادة   .15
 0.000* 0.448 الجودة الشاممة.

سرريل عمميررة الحصررول التعرراون والتكامررل بررين أعضررا  سمسررمة التوريررد فرري البحرروث والتطرروير ي  .16
 0.005* 0.321 عمى التكنولوجيا المتطورة.

التعررراون برررين أعضرررا  سمسرررمة التوريرررد فررري البحررروث والتطررروير ترررؤدي لزيرررادة الثقرررة برررين المنشرررأة   .17
 0.006* 0.313 وموردييا وعمالئيا.

 . α ≤0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 :yStructure Validit البنائيالصدق  -
يعتبر الصدل البنائي أحد مقاييس صدل األداة الذي يقيس مدى تحقل األىداف التي تريد 

لكمية لفقرات ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة ا ىاألداة الوصول إلييا, ويبين مد
 ستبانة.اال

 

صائيًا ستبانة دالة إحمالت االرتباط في جميع مجاالت اال( أن جميع معا11) رقم يبين جدول
 تستبانة صادقو لما وضعوبذلك يعتبر جميع مجاالت اال α ≤0.05 معنوية  مستوىعند 

 لقياسو.
 

 (11) رقم جدول
 ستبانةة والدرجة الكمية لالستبانط بين درجة كل مجال من مجاالت االمعامل االرتبا

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

التعاون والتكامل بين أعضا   يقيا مناالىداف المتوقع تحق
  .سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث

0.847 *0.000 

أىمية استخدام التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث 
 .والتطوير

0.879 *0.000 

معوقات تطبيل التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث 
 .والتطوير

0.637 *0.000 

زيادة كفا ة إدارة تكاليف  فيتكمفة المستيدفة مدخل الدور 
 .البحوث والتطوير

0.744 *0.000 

 0.000* 0.893 .استخدام تحميل سمسمة القيمة  في إدارة تكاليف البحوث والتطوير

دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( في 
 .دعم القدرة التنافسية

0.810 *0.000 

 . α ≤0.05 ل إحصائيًا عند مستوى داللة االرتباط دا* 
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  :Reliabilityثبات اإلستبانة  -2
هتتاليت هراث عدة تطبيقَ أعيد إذا الٌتائح ًفساالستبياى  يعطي أى"يقصد بثباث االستباًت 

(1) ,
أو ما  ,إلى أي درجة يعطي المقياس قرا ات متقاربة عند كل مرة يستخدم فييا أيضاً  ويقصد بو

 ت مختمفة. عند تكرار استخدامو في أوقا ويتواستمرار رجة اتساقو وانسجامو ىي د
 نة الدراسة من خالل:وقد تحقل الباحث من ثبات إستبا

 
 : Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ألفا كرونباخ  * 

 النترائ  كمرا ىري مبينرة فري سرتبانة, وكانرتريقة ألفا كرونبراخ لقيراس ثبرات االاستخدم الباحث ط
 (.12)رقم جدول 

 (12) رقم جدول
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة  االىداف المتوقع تحقيقيا من
 .التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير

10 0.868 0.932 

زيادة كفا ة إدارة تكاليف  فيالمستيدفة  مدخل التكمفة دور
 .البحوث والتطوير

15 0.802 0.896 

 0.956 0.914 13 .في إدارة تكاليف البحوث والتطويراستخدام تحميل سمسمة القيمة 

دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( في 
 .دعم القدرة التنافسية

17 0.702 0.838 

 0.955 0.912 55 معا جميع المجاالت

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدل الذاتي*
 

( أن قيمررة معامررل ألفررا كرونبرراخ مرتفعررة لكررل 12)رقررم واضررح مررن النتررائ  الموضررحة فرري جرردول 
 (,0.912سررتبانة )لجميررع فقرررات اال بينمررا بم ررت( 0.914  ,0.702 حيررث تتررراوح بررين ) ,مجررال

 بم رت بينمرا ( 0.956, 0.838مرتفعرة لكرل مجرال حيرث تترراوح برين ) الرذاتيالصدل وكذلك قيمة 
 مرتفع. الصدل الذاتيوىذا يعنى أن معامل  ,(0.955ستبانة )لجميع فقرات اال

                                                 
(1)

 "القواعد المنيجية لبناء االستبيان, الطبعة الثانية, مطبعة أبناء الجراح, فمسطين" الجرجاوي,  زياد  
 .97ص ,(2010)
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 .(1كما ىي في ممحل رقم ) رتيا النيائيةستبانة في صو اال تكونبذلك و 
ستبانة بصحة اال عمو عمى ثقةة الدراسة مما يجستباناكون الباحث قد تأكد من صدل وثبات وي 

 وصالحيتيا لتحميل النتائ  واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:رابعًا: 
 Statistical Package forستبانة من خالل برنام  التحميل اإلحصائي وتحميل االتفريغ تم 

the Social Sciences  (SPSS). 
 

 : Normality Distribution Testر التوزيع الطبيعي  اختبا -1
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سررمرنوف - اختبررار كولمجرروروف تررم اسررتخدام

, وكانرت النترائ  كمرا ىري مبينرة الختبار مرا إذا كانرت البيانرات تتبرع التوزيرع الطبيعري مرن عدمرو
 (.13)رقم في جدول 

 (13)رقم جدول 
 توزيع الطبيعياليوضح نتائج اختبار 

 المجال
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث  االىداف المتوقع تحقيقيا من
 .والتطوير

0.239 

 0.300 .زيادة كفا ة إدارة تكاليف البحوث والتطوير فيمدخل التكمفة المستيدفة  دور

 0.141 .قيمة  في إدارة تكاليف البحوث والتطويراستخدام تحميل سمسمة ال

 0.250 .دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( في دعم القدرة التنافسية

 

ت مجراالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 13)رقم ضح من النتائ  الموضحة في جدول او 
يتبرررع  تالمجررراال يرررذهلك فرررإن توزيرررع البيانرررات لوبرررذ α ≤0.05مسرررتوى الداللرررة مرررن  أكبررررالدراسرررة 

 تم استخدام االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  حيثالتوزيع الطبيعي, 
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 :ةتياآلتم استخدام األدوات اإلحصائية  -2
 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -أ 

 .والمتوسط الحسابي النسبي يالمتوسط الحساب -ب 

 .ستبانةلمعرفة ثبات فقرات اال, (Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -ج 
 K-S) )        : Kolmogorov-Smirnov سررمرنوف - اختبررار كولمجرروروف  -د 

Testإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو ما لمعرفة. 
( لقيراس درجرة االرتبراط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) - ه

وقررد تررم اسررتخدامو لحسرراب االتسررال  ,دراسررة العالقررة بررين مت يرررينىررذا االختبررار عمررى يقرروم و 
 .واختبار الفرضياتالداخمي والصدل البنائي لالستبانة, 

متوسرط درجرة االسرتجابة قرد  ( لمعرفرة مرا إذا كرانT-Test) في حالة عينة واحردة Tاختبار  - و
ولقرد تررم اسررتخدامو لمتأكررد مررن  أم زادت أو قمررت عررن ذلررك, 3وىري  الحيرراددرجررة  ىوصرمت إلرر

 داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
 .( Multiple linear regression –Model) الخطي المتعدد نحداراالذج تحميل نمو  - ز
 .(Linear Stepwise Regression- Model)ذج تحميل االنحدار المتدرج الخطينمو  - ح

 

 :تحميل البياناتخامسًا: 
, وذلك من خالل اإلجابة عن تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسةل عرضقوم الباحث بي

ستبانة والتي تم التوصل إلييا من خالل تحميل فقراتيا, ض أبرز نتائ  االأسئمة الدراسة واستعرا
نشأة, المسمى الوظيفي, طبيعة نشاط الم)التي اشتممت عمى  المعمومات العامةوالوقوف عمى 

لذا تم إجرا  , (المنشأةمي, الشكل القانوني لممنشأة, عمر الخبرة العممية, المؤىل العم
إذ تم استخدام برنام  الرزم  ,الدراسة ستبانةاالمعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة من 

تم عرضيا لمحصول عمى نتائ  الدراسة التي  (SPSS)اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 وتحميميا في ىذا الفصل. 
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  :المعمومات العامةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  -1
  :المعمومات العامةوفل  لخصائص عينة الدراسة عرض أتيوفيما ي

 :عينة الدراسة حسب طبيعة نشاط المنشأةتوزيع  -أ
 (14) رقم جدول 

 ةعينة الدراسة حسب طبيعة نشاط المنشأتوزيع  
 

 
ابوا أن طبيعررة نشرراط مررن عينررة الدراسررة أجرر %43.8( أن مررا نسرربتو 14) رقررم يتضررح مررن جرردول
 . أدوية منشآتيم تصنيع% أجابوا أن طبيعة نشاط 56.3مواد خام, بينما  منشآتيم تصنيع

وقررد تررم  ,( منشررآت8حيررث أن منشررآت تصررنيع مررواد خررام ومسررتمزمات لصررناعة األدويررة قررد بمررغ )
( مررن المبحرروثين عمررى 4) عرردد يجرربسررتبانة ولررم ا( 28( اسررتبانة وتررم اسررترداد )32توزيررع عرردد )

 .االستبانات المرسمة إلييم
سرررترداد      وترررم ا ( اسرررتبانة40يرررع عررردد )( وقرررد ترررم توز 10وقرررد بمرررغ عررردد المنشرررآت تصرررنيع األدويرررة )

 ( من المبحوثين عمى االستبانات المرسمة إلييم.4ب عدد )( استبانة ولم يج36)
 

 :عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  - ب
 

 ( 15) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 - - مدير عام

 29.7 19 مدير إدارة

 70.3 45 رئيس قسم

 100.0 64 المجموع

 
مسرماىم الروظيفي مردير إدارة,  الدراسرة مرن عينرة% 29.7( أن ما نسربتو 15)يتضح من جدول 

 مسماىم الوظيفي رئيس قسم. %70.3بينما 

 النسبة المئوية % العدد طبيعة نشاط المنشأة
 43.8 28 مواد خام منشأة تصنيع

 56.3 36 أدوية منشأة تصنيع

 100.0 64 المجموع
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يررتمكن الباحررث مررن توزيررع االسررتبانات حيررث أن المرردرا  العررامين فرري المنشررآت محررل الدراسررة لررم 
و فرري بعررض حيررث أنرر الف المناصررب اإلداريررة بررين المنشررآت,, وكررذلك الخررتعمررييم لعرردم تفرررغيم

ول مسررررؤ مسررررمى ول التكرررراليف بمسررررمى مرررردير وفرررري منشررررآت أخرررررى يكررررون المنشررررآت يكررررون مسررررؤ 
 التكاليف رئيس قسم.

 :عينة الدراسة حسب الخبرة العمميةتوزيع -ج
 (16)  رقم جدول

 عمميةعينة الدراسة حسب الخبرة التوزيع  
 النسبة المئوية % العدد الخبرة العممية

 12.5 8 أقل من خمس سنوات

 20.3 13 سنوات 10 – 5من 

 67.2 43 سنوات 10أكثر من 

 100.0 64 المجموع

 
أقل من خبرتيم العممية  من عينة الدراسة% 12.5ما نسبتو ( أن 16) رقم يتضح من جدول

% خبرتيم 67.2, بينما سنوات 10 – 5من  تتراوح خبرتيم العممية %20.3, خمس سنوات
ومن  بأن عينة الدراسة من فئة المدرا  ورؤسا  األقسام ىذا يفسرو  سنوات 10العممية أكثر من 

   المنطقي أن يش ل ىذه المناصب من لديو خبرة طويمة في العمل.
 

 :عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع -د
 (17) رقم جدول 

 حسب المؤىل العممي عينة الدراسةتوزيع 
 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي

 - - دكتوراه

 17.2 11 ماجستير

 82.8 53 بكالوريوس

 100.0 64 المجموع

 
, ماجسرتيرمرؤىميم العممري  الدراسرة من عينرة% 17.2( أن ما نسبتو 17)رقم يتضح من جدول 

 .سبكالوريو مؤىميم العممي  %82.8 بينما
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 :الدراسة حسب الشكل القانوني لممنشأةعينة توزيع  -ه
 

 ( 18) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب الشكل القانوني لممنشأةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد الشكل القانوني لممنشأة
 79.7 51 مساىمة عامة

 20.3 13 ولية محدودةذات مسؤ 

 - - توصية بسيطة

 100.0 64 المجموع

 
مرن عينرة الدراسرة أجرابوا أن الشركل القرانوني % 79.7ما نسبتو ( أن 18) رقم يتضح من جدول

ذات  أجرررابوا أن الشررركل القرررانوني لمنشرررآتيم ىررري %20.3لمنشرررآتيم ىررري مسررراىمة عامرررة, بينمرررا 
ورصة والتي يكون وتفسير ذلك أنو تم اختيار المنشآت الكبيرة المدرجة في الب ,ولية محدودةمسؤ 

 شآت مساىمة عامة.وعادة تكون ىذه المن رأس ماليا كبير,
 

 :عينة الدراسة حسب عمر المنشأةتوزيع  -و

 

 (19)  رقم جدول
 عينة الدراسة حسب عمر المنشأةتوزيع  

 النسبة المئوية % العدد عمر المنشأة
 3.1 2 أقل من عشر سنوات

 28.1 18 سنة 20 -10من 

 68.8 44 سنة 20أكثر من 

 100.0 64 المجموع

 

مرن عينرة الدراسرة أجرابوا أن منشرآتيم أعمارىرا % 3.1أن ما نسربتو  (19) رقم يتضح من جدول
 %68.8, بينمررا سررنة 20 -10تتررراوح أعمررار منشررآتيم مررن  %28.1و ,أقررل مررن عشررر سررنوات

ن معظررم المنشررآت محررل الدراسررة ليررا فترررة إأي , سررنة 20أكثررر مررن  أجررابوا أن منشررآتيم أعمارىررا
منشآت عريقرة وليرا مكانتيرا  وىى تطويرالوث و بحالنشاط وتمارس طويمة تعمل في ىذا المجال 

 في سول تصنيع الدوا  في جميورية مصر العربية.
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 :"إدارة تكاليف البحوث والتطوير عناصر التقييم" تحميل فقرات مجال -ز
النتائ  و  ,درجة الموافقة عمى فقرات عناصر التقييملمعرفة  لتكرارات والنسبتم استخدام ا

 درجة الموافقة عمى فقرات عناصر التقييم  (21)  رقم جدول   (.20)رقم موضحة في جدول 

 
 عناصر التقييم

 ال نعم
 % ك % ك

تقديرات موازنة البحوث والتطوير لدى منشأتكم عمى ما يميكيفية اعداد   

 12.5 8 87.5 56 دراسة وتحميل بنود تكاليف مشروعات البحوث والتطوير.   .1

 34.4 22 65.6 42 التطوير بمعدل الت ير في المبيعات.ارتباط حجم موازنة البحوث و    .2

 31.3 20 68.8 44 ارتباط حجم موازنة البحوث والتطوير بمعدل الت ير في األرباح.      .3

 17.2 11 82.8 53 التقدير في ضو  موازنة األعوام السابقة.   .4

 28.1 18 71.9 46 التقدير في ضو  األىداف اإلستراتيجية.   .5

 18.8 12 81.3 52 في ضو  الوضع المالي لممنشأة.التقدير    .6

 53.1 34 46.9 30 التقدير في ضو  دراسة وتحميل موقف المنافسين.   .7

عند إعداد موازنة البحوث والتطوير في منشأتكم؟الواجب مراعاتيا  العوامل  

 25.0 16 75.0 48 مشاركة العاممين في قطاع البحوث والتطوير.     .1

 23.4 15 76.6 49 ات المختمفة بالمنشأة.مشاركة القطاع   .2

 17.2 11 82.8 53 التنسيل والترابط مع موازنة القطاعات األخرى بالمنشأة.   .3

 25.0 16 75.0 48 استخدام أساليب عممية في إعداد موازنة البحوث والتطوير.   .4

 12.5 8 87.5 56 مراعاة إمكانيات وقدرات المنشأة.   .5

في منشأتكم؟ المطبقة قابية عمى تكاليف البحوث والتطويراألساليب والمداخل الر    

 18.8 12 81.3 52 الرقابة اإلجرائية لتأكيد صحة وسالمة الصرف.   .1

 35.9 23 64.1 41 تأكيد توافل عمميات الصرف مع بيانات الموازنة.   .2

 18.8 12 81.3 52 مقارنة التكاليف الفعمية مع معايير التكمفة المحددة.   .3

 15.6 10 84.4 54 ارنات بين التكاليف الفعمية وتكاليف سنوات سابقة.المق   .4

 46.9 30 53.1 34 مقارنة األدا  البحثي بخطة البحوث المحددة.   .5

 46.9 30 53.1 34 مقارنة تكاليف النشاط البحثي في المنشأة بالمنافسين.   .6

 45.3 29 54.7 35 تحميل مستويات است الل الطاقة لقسم البحوث.   .7

 25.0 16 75.0 48 تحميل التكمفة والعائد لكل مشروع بحثي.   .8

 31.3 20 68.8 44 تحميل الكفا ة والفعالية لممشروع البحثي.   .9

 37.5 24 62.5 40 تحميل انحرافات تكاليف البحوث عن االستثمارات المقدرة .   .10
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 اموازنة البحوث والتطويرتقديرات كيفية اعداد ا لمفقرة  بالنسبةأنو  (20يالحظ من الجدول رقم )
قرد حصرمت عمرى أعمرى نسربة  دراسة وتحميل بنرود تكراليف مشرروعات البحروث والتطرويرن بند فإ

 التقرردير فرري ضررو  موازنررة األعرروام السررابقةبنررد  ثررم يمييررا ,%(87.5موافقررة حيررث بم ررت النسرربة )
 .%(82.8بنسبة )

مراعررراة فرررإن البنرررد  ,ث والتطرررويرعنرررد إعرررداد موازنرررة البحرررو  الواجرررب مراعاتيرررا العوامرررلأمرررا فقررررة 
التنسررريل ويمييرررا بنرررد  ,%(87.5, فقرررد بم رررت نسررربة الموافقرررة عمييرررا )إمكانيرررات وقررردرات المنشرررأة

أما الفقرة  الثالثة من المجال  %(,82.8بنسبة ) والترابط مع موازنة القطاعات األخرى بالمنشأة.
المطبقة, فقد بم ت نسبة والتطوير األساليب والمداخل الرقابية عمى تكاليف البحوث األول وىي 
الرقابة %(, تمييا 84.4)المقارنات بين التكاليف الفعمية وتكاليف سنوات سابقة بند الموافقة عمى

 .%(81.3بنسبة ) اإلجرائية لتأكيد صحة وسالمة الصرف
 

 تحميل فقرات االستبانة -2
ة ما إذا كانت متوسط درجة لمعرف لعينة واحدة Tاختبارتم استخدام لتحميل فقرات االستبانة 

  أم ال. 3االستجابة قد وصمت إلى درجة الحياد وىي 
حسررب مقيرراس  درجررة الحيررادوىرري تقابررل  3متوسررط درجررة اإلجابررة يسرراوي  :الفرضييية الصييفرية
 ليكرت المستخدم.
 . 3متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

رضرية الصرفرية ويكرون الفو ال يمكرن رفرض فإنر (0.05أكبر مرن  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
درجرة حرول الظراىرة موضرع الدراسرة ال يختمرف جوىريرًا عرن  األفررادمتوسرط ررا   في ىذه الحرال

( فيرررتم رفرررض الفرضرررية 0.05أقرررل مرررن  Sig) Sig < 0.05أمرررا إذا كانرررت  ,3وىررري الحيررراد 
درجة الحياد عن ف جوىريًا يختم األفرادررا  الصفرية وقبول الفرضية البديمة القائمة بأن متوسط 

يمكرررن تحديرررد مرررا إذا كررران متوسرررط اإلجابرررة يزيرررد أو يرررنقص بصرررورة  , وفررري ىرررذه الحرررال 3وىررري 
موجبرة قيمرة االختبرار وذلك مرن خرالل قيمرة االختبرار فرإذا كانرت  ,3وىي درجة الحياد جوىرية 

 والعكس صحيح.درجة الحياد فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن 
التعاون والتكامل بين أعضاء  األىداف المتوقع تحقيقيا من" ,تحميل فقرات مجال: أوالً 

 "سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير
درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلى  Tتم استخدام اختبار 

 (.21)رقمالنتائ  موضحة في جدول  ,أم ال 3وىي 
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 (21)رقم جدول 
األىداف المتوقع تحقيقيا من لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "التعاون والتكامل بين أعضاء سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

ة )
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الحت
ة ا

قيم
ال

S
ig

).
 

يب
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ا
 

 2 0.000* 12.52 86.88 4.34 تحقيل رغبات العمال .   .1

2.  
تخفرررريض التكرررراليف الكميررررة لمشررررروعات البحررررث 

 1 0.000* 14.76 87.50 4.38 والتطوير.

 9 0.000* 7.63 79.06 3.95 إيجاد منتجات جديدة متميزة عن المنافسين.  .3

 4 0.000* 10.48 83.75 4.19 التخمص من التكاليف غير الضرورية.  .4

5.  
تحديرررررد موازنرررررة مشرررررتركة برررررين أعضرررررا  سمسرررررمة 

 10 0.000* 5.60 73.44 3.67 التوريد. 

6.  
تحسررررررين الربحيررررررة لرررررردى كررررررل أعضررررررا  سمسررررررمة 

 3 0.000* 10.72 84.69 4.23 التوريد.

 5 0.000* 9.95 83.13 4.16 زيادة الحصة السوقية.  .7

 8 0.000* 7.32 79.69 3.98 تخفيض تكاليف البحوث والتطوير.  .8

9.  
تخفررررريض مخررررراطر فشرررررل مشرررررروعات البحررررروث 

 والتطوير.
4.09 81.88 8.33 *0.000 7 

10.  
رفع كفا ة إدارة البحوث والتطروير لكرل أعضرا  

 سمسمة التوريد.
4.14 82.81 11.49 *0.000 6 

  0.000* 14.18 82.28 4.11 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة * 
 :أتي( يمكن استخالص ما ي21)رقممن جدول 

( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكمية من  4.38ساوي ي (2رقم )لمفقرة المتوسط الحسابي  -
 ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن   14.76ختباراال, قيمة %87.50 الحسابي النسبي

مما يدل عمى أن متوسط ,  α ≤0.05 اللة لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى د
كبيرة  وىذا يعني أن ىناك موافقة ,3وىي درجة الحياد درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 
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, %73.44أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.67ساوي ي (5رقم ) لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,5.60قيمة االختبار 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد , α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
 موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  وىذا يعني أن ىناك ,3وىي درجة الحياد عن  زاد
, وأن المتوسط الحسابي النسبي 4.11أن المتوسط الحسابي يساوي يمكن القول  بشكل عام -

لذلك  ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,14.18 قيمة االختبار%, 82.28يساوي 
التعاون والتكامل بين أعضاء سمسمة التوريد  األىداف المتوقع تحقيقيا من ا ,يعتبر مجال

مما يدل عمى ,  α ≤0.05 ا دال إحصائيًا عند مستوى داللة والتطوير في إدارة تكاليف البحوث
وىذا يعني  3وىي درجة الحياد أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن 

 عمى فقرات ىذا المجال.  أفراد العينةمن قبل موافقة أن ىناك 

تخفيض ن ىي ا المستجوبو أكثر فقرة موافل عميي يالحظ من نتائ  التحميل السابقة أن
األول, وىذا يرجع حيث حصمت عمى الترتيب  ,التكاليف الكمية لمشروعات البحث والتطوير

لتقييميم ألىمية التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في تخفيض تكاليف البحوث 
ولى والتي وكذلك الفقرة األ الكمية لمشروعات البحث والتطوير, والتطوير في تخفيض التكاليف

في , من خالل التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد تحقيل رغبات العمال تدل عمى 
 من خالل تحقيل رغبات عمالئيا, وتحقيل ميزة تنافسية إدارة تكاليف البحوث والتطوير,

 والترتيب الثالث ىو تحسين الربحية لدى أعضا  سمسمة التوريد.
أىمية التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في  ويعزو الباحث ىذه النتائ  إلى

إدارة تكاليف البحوث والتطوير وما يحققو ىذا التعاون من مزايا تنافسية لكل أعضا  سمسمة 
 (Su-Lee and Ying Cheng,2002وقد اتفقت ىذه النتائ  مع نتائ  دراسة ) التوريد.

لبحوث والتطوير واإلنتاج والتسويل وخاصة ستراتيجية في اوالتي توصمت إلى أن التحالفات اال
بين أعضا  سمسمة التوريد, لمنشآت تصنيع المنسوجات والمالبس في تايون حققت ليذه 

ضافة قيمة عالية ليا وكذلك توفير المواد والمنتجات الفنية العالية  ,المنشآت تطوير لممنتجات وا 
  .Khayum,  et. Al)ذلك دراسة وك ,وحققت ليذه الشركات االبتكار وتطوير منتجات جديدة

أن معظم المنشآت في ىذه المجموعات يوجد لدييا عالقة قوية  يانتائجوالتي أظيرت ( 2005
 .بين نفقات البحوث والتطوير وبين أدا  ىذه المنشآت متمثل في ارتفاع صافي المبيعات

المعرفرررة البحررروث والتطررروير وكرررذلك  أن توصرررمت إلرررى يوالتررر  ((Huang,2012وكرررذلك دراسرررة 
تعتبررررر العامررررل االسررررتراتيجي لمقرررردرة التنافسررررية المسررررتدامة. وأن االحتمررررال األكبررررر لمفشررررل يعررررود 
لالختيررار الخرراطع لرربعض االسررتراتيجيات مررن قبررل اإلدارة أو قصررور فرري إعررداد موازنررة البحرروث 
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 .والتطوير
رة تكيياليف زيييادة كفيياءة إدا فيييمييدخل التكمفيية المسييتيدفة  دور " ,تحميررل فقرررات مجررال ثانيررًا:

 ."البحوث والتطوير
 "أىمية استخدام التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطويرتحميل فقرات " -أ

وىري درجة الحيراد متوسط درجة االستجابة قد وصمت  نلمعرفة ما إذا كا Tتم استخدام اختبار 
 (.22) رقم النتائ  موضحة في جدول ,أم ال 3

 (22) رقم جدول
أىمية استخدام التكمفة لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)لحسابي وقيمة االحتمال المتوسط ا

 " المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير
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1.  
السرول  استخدام التكمفة المسرتيدفة فري مرحمرة بحروث

 6 0.000* 11.85 76.88 3.84 لتحديد احتياجات العمال .

2.  
استخدام التكمفة المستيدفة في مرحمرة دراسرة الجردوى  

 7 0.000* 8.18 76.25 3.81 لمشروعات البحث والتطوير.

3.  
اسررررتخدام التكمفررررة المسرررررتيدفة فرررري مرحمررررة التخطررررريط  

 10 0.000* 4.73 70.94 3.55 لممشروعات البحثية.

4.  
دام التكمفرة المسرتيدفة فرري مرحمرة تنفيرذ البحرروث اسرتخ

 8 0.000* 6.57 73.44 3.67 والتطوير.

5.  
اسرررررتخدام التكمفرررررة المسرررررتيدفة فررررري مرحمرررررة  اإلنتررررراج  

 9 0.000* 5.95 72.81 3.64 التجريبي لممنتجات الجديدة.

6.  
اسرررررتخدام التكمفرررررة المسرررررتيدفة فررررري مرحمرررررة الترررررروي  

 5 0.000* 8.84 79.06 3.95 والتسويل  لممنت  الجديد.

7.  
تروفر التكمفرة المسرتيدفة الرقابررة المتزامنرة عمرى نشرراط 

 3 0.000* 12.00 80.00 4.00 البحوث والتطوير.

8.  
نظام التكمفة المستيدفة ذو نظرة مستقبمية إسرتراتيجية 

 3 0.000* 8.49 80.00 4.00 لتكاليف البحوث والتطوير.

9.  

تيجية يرررررتال م  نظرررررام التكمفرررررة المسرررررتيدفة مرررررع إسرررررترا
المنشررررأة الترررري تيررررتم بدراسررررة رغبررررات العمررررال  بشرررركل 

 كبير.
4.08 81.56 10.25 *0.000 2 

10.  

يسررراىم تطبيرررل التكمفرررة المسرررتيدفة فررري إدارة تكررراليف 
البحرررروث والتطرررروير عمررررى الررررتحكم فرررري تكرررراليف كررررل 

 مشروع بحثي عمى حدة. 
4.56 91.25 25.00 *0.000 1 

  0.000* 13.98 78.22 3.91 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 :أتي( يمكن استخالص ما ي22) رقم من جدول
أي أن المتوسط  ,(5)الدرجة الكمية من  4.56ساوي ي (10رقم )لمفقرة المتوسط الحسابي  -

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,25.00االختبار  , قيمة%91.25 الحسابي النسبي
مما يدل عمى أن ,  α ≤0.05 لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000

وىذا يعني أن ىناك  ,3وىي درجة الحياد متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن 
 موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

, %70.94 ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ ,3.55 ساويي( 3رقم ) لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
لذلك تعتبر ىذه الفقرة  ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,4.73االختبار قيمة 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه , α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
ني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى وىذا يع ,3وىي درجة الحياد قد زاد عن الفقرة 

 ىذه الفقرة. 

, وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.91بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,13.98االختبار %, قيمة 78.22يساوي 

دال  "يدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطويرأىمية استخدام التكمفة المستا ,يعتبر مجال
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال ,  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  ,3وىي درجة الحياد يختمف جوىريًا عن 
 فقرات ىذا المجال. 

ىمية استخدام التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف أل ابليالحظ من نتائ  التحميل الس
تطبيل التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف  والتي تفيد أن (10أن الفقرة رقم ) البحوث والتطوير
حيث أن ىذه  ,التحكم في تكاليف كل مشروع بحثي عمى حدة يساعد عمى البحوث والتطوير

نظام التكمفة عمى أن  تنصوالتي  (9لفقرة رقم )الفقرة قد أخذت الترتيب األول, وكذلك ا
, حيث مع إستراتيجية المنشأة التي تيتم بدراسة رغبات العمال  بشكل كبير يتال م المستيدفة

نظام عمى أن  تنص( والتي 8وكذلك الفقرة رقم ) ,حصمت ىذه الفقرة عمى الترتيب الثاني
, حيث حصمت ىذه كاليف البحوث والتطويرالتكمفة المستيدفة ذو نظرة مستقبمية إستراتيجية لت

 الفقرة عمى الترتيب الثالث.
يقدمو أسموب التكمفة المستيدفة في إدارة  ىذه النتائ  إلى المزايا الذي ويعزو الباحث

وحيث أنو يأخذ بعين االعتبار العالقات الخارجية  ,ستراتيجية ليذا األسموبف والنظرة االالتكالي
   عند تطبيل ىذا األسموب.لممنشأة من موردين وعمال



الفصل الرابع: الدرادة التطبيقية الختبار مدى صالحية األبعاد المقترحة إلدارة 
   تكاليف البحوث والتطوير من منظور إدتراتيجي.

 

 155 

لدراسة حيث توصمت ىذه ا (El-Hawary, 2012 )واتفقت ىذه النتائ  مع نتائ  دراسة 
تكرراليف البحرروث  إدارة تحسررين عمررى سررتراتيجية يعمررلطبيررل نظررام التكرراليف المسررتيدفة االتأن إلررى 

ركة المرالي دا  الشرمما يؤثر بالسرمب عمرى اإلبرداع وبالترالي وضرع وأ ,ايوالتطوير بداًل من تخفيض
عة أن نشاط البحوث والتطوير يضيف قيمة كبيرة ألنشطة شركات صناو  والتنافسي في األسوال,

و أن البحوث والتطوير في شركات صناعة األدوية تمكنيا مرن   الدوا  في إيجاد منتجات جديدة,
  دخول األسوال العالمية والقدرة عمى المنافسة.

  :"بيق التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطويرتط معوقاتتحميل فقرات " -ب
درجررة الحيرراد لمعرفررة مررا إذا كانررت متوسررط درجررة االسررتجابة قررد وصررمت  Tتررم اسررتخدام اختبررار 

 (.23) رقم النتائ  موضحة في جدول أم ال. 3وىي 
 (23) رقم جدول

معوقات تطبيق التكمفة "  لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 
 " المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير
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1.  
لررررريس ىنررررراك درايرررررة كافيرررررة لررررردى اإلدارة حرررررول كيفيرررررة 

 4 0.000* 3.73 68.44 3.42 تطبيل ىذا المدخل.

2.  
المعمومرررات التررري يتطمبيرررا ىرررذا المررردخل تحتررراج  جمرررع

 1 0.000* 9.09 80.63 4.03 إلى الكثير من الوقت والجيد.

3.  
ال تترررررروافر المعمومررررررات الواضررررررحة والمفصررررررمة  إلدارة 

 2 0.000* 5.83 76.88 3.84 التكاليف.

4.  
ال توجرررررد جيرررررة تررررروفر الررررردورات والتررررردريب لممررررروظفين 

 3 0.000* 4.07 69.06 3.45 لتطبيل ىذا المدخل.

5.  
ال تتررروفر اإلمكانيرررات الماديرررة لتطبيرررل مررردخل التكمفرررة 

 5 0.008* 2.72 66.88 3.34 المستيدفة.

  0.000* 7.68 72.38 3.62 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
 :أتي( يمكن استخالص ما ي23)رقم من جدول 

( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكمية من  4.03ساوي ي (2رقم )لمفقرة  المتوسط الحسابي -
 ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,9.09االختبار  , قيمة%80.63 الحسابي النسبي

مما يدل عمى أن متوسط ,  α ≤0.05 لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 



الفصل الرابع: الدرادة التطبيقية الختبار مدى صالحية األبعاد المقترحة إلدارة 
   تكاليف البحوث والتطوير من منظور إدتراتيجي.

 

 156 

وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة  ,3وىي درجة الحياد ة قد زاد عن درجة االستجابة ليذه الفقر 
 من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 ي أن المتوسط الحسابي النسبيأ ,3.34 ساويي( 5رقم ) لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
لذلك تعتبر ىذه  0.008تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,2.72االختبار , قيمة 66.88%

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ,  α ≤0.05 لفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ا
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة  ,3وىي درجة الحياد قد زاد عن ليذه الفقرة 

 عمى ىذه الفقرة. 
ي النسبي , وأن المتوسط الحساب3.62أن المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القول   -

لذلك  ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,7.68االختبار %, قيمة 72.38يساوي 
دال  "تطبيق التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير معوقاتا  ,يعتبر مجال

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا المجال ,  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  ,3وىي درجة الحياد يختمف جوىريًا عن 
  فقرات ىذا المجال.

ث يالحظ من التحميل السابل لمعوقات تطبيل التكمفة المستيدفة في إدارة تكاليف البحو 
مدخل تحتاج جمع المعمومات التي يتطمبيا ىذا العمى أن  تنص( والتي 2والتطوير أن الفقرة )

 تنص( والتي 3األول, وكذلك الفقرة ) , قد حصمت عمى الترتيبإلى الكثير من الوقت والجيد
 إلدارة التكاليف. وافر المعمومات الواضحة والمفصمةال تتأنو  عمى

أسموب التكمفة  صعوبة في تطبيلوجود  نلنتائ  إلى أنو يقدر المستجوبو وتعزو ىذه ا
 .ل عمى البيانات الالزمة لتطبيقوصو المستيدفة وصعوبة في الح

أن ىنراك عرددًا والتري توصرمت إلرى  (2008) المطارنرة, واتفقت ىذه النتائ  مرع دراسرة 
وقررد أوصررت الدراسررة بضرررورة  ,مررن المعوقررات الترري تحررول دون تطبيررل مرردخل التكمفررة المسررتيدفة

عن عقد الندوات فري  توعية المنشآت الصناعية األردنية بفوائد ومزايا وأىمية ىذا المدخل فضالً 
 ىذا المجال.

استخدام تحميل سمسمة القيمة في إدارة تكاليف البحوث  يساىم" تحميل فقرات مجال ثالثًا:
 :" والتطوير

درجرة الحيراد  قد وصمت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتم استخدام اختبار 
 (.24)رقم النتائ  موضحة في جدول  ,3وىي 
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 (24رقم ) جدول 
استخدام يساىم  لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 "تحميل سمسمة القيمة  في إدارة تكاليف البحوث والتطوير 
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1.  
دام تحميرررل سمسرررمة القيمرررة فررري مرحمرررة بحررروث السرررول تقررروم المنشرررأة باسرررتخ

 8 0.000* 4.97 71.88 3.59 .لتحديد احتياجات العمال 

2.  
تقررروم المنشرررأة باسرررتخدام تحميرررل سمسرررمة القيمرررة فررري مرحمرررة دراسرررة الجررردوى  

 8 0.000* 4.81 71.88 3.59 لمشروعات البحث والتطوير.

3.  
رحمرررررة التخطررررريط  تقررررروم المنشرررررأة باسرررررتخدام تحميرررررل سمسرررررمة القيمرررررة فررررري م

 13 0.000* 4.54 70.31 3.52 لممشروعات البحثية.

4.  
تقررروم المنشرررأة باسرررتخدام تحميرررل سمسرررمة القيمرررة فررري مرحمرررة تنفيرررذ البحررروث 

 12 0.000* 3.77 70.63 3.53 .والتطوير

5.  
تقوم المنشأة باستخدام تحميل سمسمة القيمة في مرحمرة  اإلنتراج  التجريبري 

 11 0.000* 4.57 70.94 3.55 لممنتجات الجديدة.

6.  
تقوم المنشرأة باسرتخدام تحميرل سمسرمة القيمرة فري مرحمرة الترروي  والتسرويل  

 10 0.000* 4.53 71.56 3.58 لممنت  الجديد.

7.  
تحميررل سمسررمة القيمررة يعمررل عمررى اسررتبعاد األنشررطة الترري ال تضرريف قيمررة 

 4 0.000* 7.89 79.06 3.95 لنشاط البحوث والتطوير.

8.  
القيمرررة يعمرررل عمرررى تخفررريض التكررراليف الكميرررة لمشرررروعات تحميرررل سمسرررمة 

 3 0.000* 9.71 80.94 4.05 البحوث والتطوير.

9.  
تحميل سمسمة القيمرة يرؤدي لالسرتخدام األمثرل لممروارد المتاحرة لمشرروعات 

 2 0.000* 9.23 82.19 4.11 البحوث والتطوير.

10.  
مررررن  تحميررررل سمسررررمة القيمررررة يسرررراعد عمررررى تقررررديم منتجررررات لمعمررررال  خاليررررة

 5 0.000* 7.28 78.44 3.92 المعيب.

11.  
تحميررل سمسررمة القيمررة يسرراعد عمررى تقرردير التكرراليف المتوقعررة لتنفيررذ أفكررار 

 1 0.000* 10.71 82.81 4.14 جديدة لتحسين األدا .

12.  
تحميل سمسمة القيمة يحردد القيرود التري قرد تعيرل تحقيرل القيمرة لمشرروعات 

 7 0.000* 7.17 77.81 3.89 البحث والتطوير.

 6 0.000* 7.11 78.13 3.91 تحميل سمسمة القيمة يعمل عمى إيجاد منتجات جديدة بجودة عالية.   .13

  0.000* 9.32 75.89 3.79 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 :أتي( يمكن استخالص ما ي24) رقم من جدول
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكمية من  4.14ساوي ي (11رقم )لمفقرة ي المتوسط الحساب -

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,10.71 قيمة االختبار ,%82.81 الحسابي النسبي
مما يدل عمى أن ,  α ≤0.05 لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000

وىذا يعني أن ىناك موافقة  ,3وىي عن درجة الحياد قرة قد زاد متوسط درجة االستجابة ليذه الف
 كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

, %70.31أي أن المتوسط الحسابي النسبي ,  3.52 ساويي (3رقم )لمفقرة المتوسط الحسابي  -
ىذه الفقرة دالة لذلك تعتبر  ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,4.54 قيمة االختبار

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة ,  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
من قبل أفراد العينة عمى ىذه  وىذا يعني أن ىناك موافقة ,3وىي عن درجة الحياد  زادقد 

 الفقرة. 
لحسابي النسبي , وأن المتوسط ا3.79بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

لذلك  ,0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,9.32 %, قيمة االختبار75.89يساوي 
 استخدام تحميل سمسمة القيمة  في إدارة تكاليف البحوث والتطوير يساىم ا ,يعتبر مجال

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ,  α ≤0.05 عند مستوى داللة إحصائياً  دال ا
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل  ,3وىي عن درجة الحياد المجال يختمف جوىريًا  ليذا

 المجال. أفراد العينة عمى فقرات ىذا
 

تحميل سمسمة القيمة عمى أن  تنص( والتي 11يل السابل أن الفقرة )يالحظ من التحم
د حصمت عمى , قيساعد عمى تقدير التكاليف المتوقعة لتنفيذ أفكار جديدة لتحسين األدا 

تحميل سمسمة القيمة يؤدي عمى أن  تنص والتي( 9وكذلك الفقرة رقم ) ,الترتيب األول
حيث حصمت عمى الترتيب  ,لالستخدام األمثل لمموارد المتاحة لمشروعات البحوث والتطوير

تحميل سمسمة القيمة يعمل عمى تخفيض التكاليف ( والتي نصت عمى أن 8والفقرة رقم ) الثاني,
 , قد حصمت عمى الترتيب الثالث.ية لمشروعات البحوث والتطويرالكم

دورىا في تحميل سمسمة القيمة و ويعزو الباحث ىذه النتائ  إلى المزايا التي يقدميا 
 . بيدف تخفيض تكمفتيااستبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة لمشروعات البحوث والتطوير 
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من أجل تعظيم ربحيتيا ودعم القدرة التنافسية لكل  االستخدام األمثل لموارد المنشأةوكذلك 
 أعضا  سمسمة التوريد. 

( التي توصمت إلى أن 2008) عبدالكريم عبد الرحيم ,  واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة
ميزة التنافسية تحميل سمسمة القيمة وقياس تكمفتيا يعد المدخل األمثل لخفض التكاليف وتحقيل ال

( التي توصمت إلى أن ىناك صعوبة 2007لك دراسة ) شوقي فودة, وكذ لمشركات العراقية,
في تطبيل تحميل سمسمة القيمة نظرًا لعدم توافر الكفا ات الفنية واإلدارية الالزمة لتطبيل ىذا 

 المفيوم.
 

دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )مين منظيور اسيتراتيجي( فيي  تحميل فقرات مجال "رابعًا: 
 :" افسيةدعم القدرة التن

 الحيراددرجرة  قد وصمت إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتم استخدام اختبار 
 (.25) رقم النتائ  موضحة في جدول ,أم ال 3 وىي
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 (25) رقم جدول
كاليف البحوث والتطوير دور إدارة ت لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

 " )من منظور استراتيجي( في دعم القدرة التنافسية
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1.  
إدارة تكرراليف البحررروث والتطرروير مرررن منظررور اسرررتراتيجي تحقررل التميرررز لكررل أعضرررا  سمسرررمة 

 التوريد.
4.00 80.00 10.89 *0.000 16 

 10 0.000* 7.29 81.25 4.06 إدارة تكاليف البحوث والتطوير تعمل عمى التحسين المستمر لتحقيل التكاليف التنافسية.  .2

 8 0.000* 8.88 82.54 4.13 إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي تعمل عمى كسب رضا  العمال .   .3

 6 0.000* 9.17 83.17 4.16 رغبات العمال  عند القيام بالبحوث والتطوير.تراعي المنشأة تحقيل   .4

5.  
تحرص المنشأة عمى تقديم منتجات جديدة لمسيطرة عمى السرول مرن خرالل زيرادة اسرتثماراتيا 

 2 0.000* 10.33 85.31 4.27 لمبحوث والتطوير.

 14 0.000* 8.26 80.31 4.02 في األسوال.تحتاج المنشأة إلى حماية برا ة االختراع لمنتجاتيا من منافسييا   .6

7.  
التعرررراون بررررين أعضررررا  سمسررررمة التوريررررد يرررروفر التمويررررل الررررالزم لمبحرررروث والتطرررروير عمررررى أمررررل 

 الحصول عمى عائد مستقبمي مرتفع.
4.03 80.63 9.88 *0.000 13 

8.  
تيرررتم إدارة المنشررررأة بتقررررديم منتجررررات معينررررة بأقررررل األسررررعار فرررري السررررول مررررن خررررالل البحرررروث 

 وير.والتط
4.06 81.25 9.20 *0.000 10 

9.  
إدارة تكاليف البحوث والتطروير مرن منظرور اسرتراتيجي مرن خرالل سمسرمة التوريرد تعمرل عمرى 

 تخفيض التكاليف وزيادة الربحية.
4.02 80.31 8.86 *0.000 14 

10.  
إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظرور اسرتراتيجي تعمرل عمرى تقرديم منتجرات ذات جرودة 

 وتكمفة أقل.عالية 
4.17 83.44 10.21 *0.000 5 

11.  
إدارة تكررراليف البحررروث والتطررروير ألعضرررا  سمسرررمة التوريرررد تعمرررل عمرررى رفرررع جرررودة المنتجرررات 

 القائمة.
4.14 82.81 10.95 *0.000 7 

12.  
تبررادل الخبرررات والمعمومررات بررين أعضررا  سمسررمة التوريررد فرري البحرروث والتطرروير يرردعم القرردرة 

 4 0.000* 14.39 84.38 4.22 التنافسية.

13.  
إدارة تكرررراليف البحرررروث والتطرررروير مررررن منظررررور اسررررتراتيجي تعمررررل عمررررى فررررتح أسرررروال عالميررررة 

 جديدة.
3.95 79.00 8.49 *0.000 17 

14.  
إدارة تكرراليف البحرروث والتطرروير مررن منظررور اسررتراتيجي تعمررل عمررى إيجرراد حمررول لمشرركالت 

 التش يل.
4.05 80.94 9.32 *0.000 12 

15.  
سمسمة التوريد في البحوث والتطوير يسراعد عمرى الحصرول عمرى شريادة  التعاون بين أعضا 

 الجودة الشاممة.
4.30 85.94 11.72 *0.000 1 

16.  
التعرراون والتكامررل بررين أعضررا  سمسررمة التوريررد فرري البحرروث والتطرروير يسرريل عمميررة الحصررول 

 عمى التكنولوجيا المتطورة.
4.09 81.88 9.33 *0.000 9 

17.  
سررمة التوريررد فرري البحرروث والتطرروير تررؤدي لزيررادة الثقررة بررين المنشررأة التعرراون بررين أعضررا  سم

 وموردييا وعمالئيا.
4.25 85.00 9.77 *0.000 3 

  0.000* 13.82 82.20 4.11 جميع فقرات المجال معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند * 
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 :أتي( يمكن استخالص ما ي25)رقممن جدول 
أي أن المتوسط  ,(5)الدرجة الكمية من  4.30ساوي ي (15رقم )لمفقرة توسط الحسابي الم -

 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  11.72 , قيمة االختبار%85.94 الحسابي النسبي

مما يدل عمى أن ,  α ≤0.05 لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000
وىذا يعني أن ىناك موافقة  ,3وىي درجة الحياد بة ليذه الفقرة قد زاد عن متوسط درجة االستجا

 كبيرة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
 

, %79.00أي أن المتوسط الحسابي النسبي  ,3.95ساوي ي( 13ة )لمفقر المتوسط الحسابي  -
دالة  الفقرةتعتبر ىذه  لذلك, 0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  8.49قيمة االختبار 

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد ,  α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة
ىذه وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة من قبل أفراد العينة عمى  ,3وىي درجة الحياد عن  زاد

 .الفقرة
 

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ,4.11 بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي -
لذلك  ,0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ,13.82 %, قيمة االختبار82.20يساوي 

دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور استراتيجي( في دعم القدرة  ا ,يعتبر مجال
أن متوسط درجة , مما يدل عمى  α ≤0.05 ا دال إحصائيًا عند مستوى داللة  التنافسية

وىذا يعني أن ىناك موافقة  ,3وىي درجة الحياد االستجابة ليذا المجال يختمف جوىريًا عن 
 كبيرة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجال.

التعاون بين  أن عمى ت( والتي نص15يالحظ من التحميل السابل أن الفقرة رقم )
, يساعد عمى الحصول عمى شيادة الجودة الشاممةأعضا  سمسمة التوريد في البحوث والتطوير 

عمى  تحرصالمنشأة أن عمى  تنص( والتي 5) , الفقرة رقمقد حصمت عمى الترتيب األول
, قد لبحوث والتطويرا في لسول من خالل زيادة استثماراتياتقديم منتجات جديدة لمسيطرة عمى ا

التعاون بين أعضا  عمى أن  تنصي ( والت17رقم ) حصمت عمى الترتيب الثاني, وكذلك الفقرة
, والتي سمسمة التوريد في البحوث والتطوير تؤدي لزيادة الثقة بين المنشأة وموردييا وعمالئيا

 حصمت عمى الترتيب الثالث.
ويعزو الباحث ىذه النتائ  إلي أىمية التعاون بين المنشأة وأعضا  سمسمة التوريد في 

 دعم لمقدرة التنافسية لكل أعضا  سمسمة التوريد. نشاط البحوث والتطوير وما يحققو من
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ت تصنيع األدوية ومستمزماتيا ألن ىذا القطاع مية نشاط البحوث والتطوير في منشآوكذلك أى
العامل الرئيس لتحقيل الميزة  الصناعي يقوم عمى نشاط البحوث والتطوير, ويعتبر ىذا النشاط

 التنافسية.
أن نشررراط التررري توصرررمت إلرررى  ( 2002)الجنررردي,  وقرررد اتفقرررت ىرررذه النترررائ  مرررع دراسرررة

 .التنافسية في المنشآت الصناعيةالبحوث والتطوير يساىم في تحقيل مؤشرات دعم الميزة 

( والترري توصررمت إلرري أن نشرراط البحرروث والتطرروير يضرريف (El-Hawary, 2012وكررذلك دراسررة 
أن البحروث والتطروير فري قيمة كبيررة ألنشرطة شرركات صرناعة الردوا  فري إيجراد منتجرات جديردة, و 

 منشآت صناعة األدوية تمكنيا من دخول األسوال العالمية والقدرة عمى المنافسة.
 

 :المجاالت حسب طبيعة نشاط المنشأةتحميل سادسًا: 
 ا.تين مستقمتينلعين -  Tتم استخدام اختبار ا لتحميل المجاالت حسب طبيعة نشاط المنشأة

 .( المقابمة الختبارSig( تبين أن القيمة االحتمالية )26) رقممن النتائ  الموضحة في جدول 
لكافرررة المجررراالت وبرررذلك يمكرررن  α ≤ 0.05ا أقرررل مرررن مسرررتوى الداللرررة تقمتينلعينترررين مسررر - Tا 

إدارة ااسرررتنتاج أنرررو توجرررد فررررول ذات داللرررة إحصرررائية برررين متوسرررطات إجابرررات المبحررروثين حرررول 
 الردعم القردرة التنافسرية ألعضرا  سمسرمة التوريرد يسرتراتيجمن منظرور ا تكاليف البحوث والتطوير
ويمكرن تفسرير ذلرك أن  ,مرواد خرام صرنيعالمنشأة, وذلك لصالح منشآت ت ُتعزى إلى طبيعة نشاط

منشررآت تصررنيع المرررواد الخررام ترغرررب فرري التعرراون والتكامرررل فرري إدارة تكررراليف البحرروث والتطررروير 
 أكثر من منشآت تصنيع األدوية.ستراتيجية ك تطبيل أساليب إدارة التكمفة االوكذل
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 (26)رقم جدول 

 طبيعة نشاط المنشأة –لعينتيه مستقلتيه "  -   "Tراختبانتائج  
 المجال

عة 
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شاط
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التعاون والتكامل  األىداف المتوقع تحقيقيا من
أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف  بين
 .لبحوث والتطويرا

 0.47 4.58 28 توريد
6.766 *0.000 

 0.49 3.76 36 تصنيع

زيادة كفا ة  فيمدخل التكمفة المستيدفة دور 
 0.37 3.92 28 توريد إدارة تكاليف البحوث والتطوير.

1.789 *0.039 
 0.48 3.73 36 تصنيع

ل سمسمة القيمة في إدارة استخدام تحمي يساىم
 .تكاليف البحوث والتطوير

 0.49 4.08 28 توريد
3.117 *0.003 

 0.73 3.57 36 تصنيع
دور إدارة تكاليف البحوث والتطوير )من منظور 

 استراتيجي( في دعم القدرة التنافسية.
 

 0.32 4.52 28 توريد
5.884 *0.000 

 0.65 3.79 36 تصنيع
 

 .α ≤ 0.05توسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة * الفرل بين الم
 

 فرضيات البحث:اختبار سابعًا: 
باستخدام معامل  اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة -1

 :االرتباط
  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مت يرين من مت يرات الدراسة :الفرضية الصفرية

 .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مت يرين من مت يرات الدراسة :ديمةالفرضية الب
الفرضية فإنو ال يمكن رفض  α ≤0.05 أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مت يرين من مت يرات الدراسة, أما  ,الصفرية

فيتم رفض الفرضية الصفرية  α ≤0.05 قل من مستوى الداللة أ Sig.(P-value)كانت إذا 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من وقبول الفرضية البديمة القائمة بأنو 

 متغيرات الدراسة.
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ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير من  الفرضية األولي :
  .التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد  القدرةمنظور استراتيجي ودعم 

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية ), وأن 0.739( أن معامل االرتباط يساوي 27جدول )يبين 
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة  ,α ≤0.05 وىي أقل من مستوى الداللة  0.000

التنافسية   ودعم القدرة إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجيإحصائية بين 
وبنا  عمى ذلك تم رفض فرض العدم  ,ألعضا  سمسمة التوريد في منشآت تصنيع األدوية

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف  :وقبول الفرض البديل الذي ينص عمى
  .التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد  البحوث والتطوير من منظور استراتيجي ودعم القدرة

الباحث ذلك إلى أىمية نشاط البحوث والتطوير في تحقيل ميزة تنافسية في  ويعزو
وأىمية إدارة تكاليف ىذا النشاط بسبب كبر حجم المبالغ المستثمرة  ,قطاع صناعات األدوية

وأن المنشآت الصناعية تفضل التعاون مع أعضا  سمسمة التوريد عن التعاون مع  ,فيو
ألن نجاح سمسمة التوريد وتخفيض التكاليف يعود بالفائدة عمى  ,ة لياالمنشآت األخري لمنافس
 .كل أعضا  سمسمة التوريد

أن مردخل األنشرطة والتي توصمت إلرى  (2001) عزت, واتفقت ىذه النتائ  مع دراسة 
أسموب مالئم الستخدامو في إعداد موازنة نشاط البحوث والتطوير في شركات تصنيع األدويرة, 

التري  (2002) الجنردي, ودراسرة  ,تحسرين المسرتمر ويحقرل ميرزة تنافسرية لممنشرأةويعمل عمرى ال
أن نشرراط البحرروث والتطرروير يسرراىم فرري تحقيررل مؤشرررات دعررم الميررزة التنافسررية فرري توصررمت إلررى 

 .  المنشآت محل الدراسة
 (:27جدول )

إدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي ودعم بين معامل االرتباط 
  .التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد  لقدرةا

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير 
 .التنافسية ألعضا  سمسمة التوريد  من منظور استراتيجي ودعم القدرة

0.739 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىال إحصائيًا عند مستو االرتباط د        *
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين قيام المنشأة بالتعاون والتكامل مع :  الثانيةالفرضية 

لكل   أعضاء سمسمة التوريد في إدارة تكاليف نشاط البحوث والتطوير وبين تخفيض التكاليف
 أعضاء سمسمة التوريد.
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( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية ), وأن 0.739يساوي  االرتباط( أن معامل 28)رقم جدول يبين 
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة  ,α ≤0.05 الداللة  مستوىوىي أقل من  ,0.000

قيام المنشأة بالتعاون والتكامل مع أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف نشاط بين إحصائية 
لكل أعضا  سمسمة التوريد في منشآت تصنيع   البحوث والتطوير وبين تخفيض التكاليف

وبناًء عمى ذلك يتم قبول الفرض الذي ينص عمى  وجود عالقة ذات داللة  ,األدوية
قيام المنشأة بالتعاون والتكامل مع أعضاء سمسمة التوريد في إدارة تكاليف بين إحصائية 

واتفقت ىذه . توريدلكل أعضاء سمسمة ال  نشاط البحوث والتطوير وبين تخفيض التكاليف
أن التحالفات التي توصمت إلى  (Su-Lee and Ying Cheng,2002 )النتائ  مع دراسة 

ستراتيجية من خالل سالسل التوريد في البحوث والتطوير واإلنتاج والتسويل لمنشآت تصنيع اال
ضافة قيمة عالي ة المنسوجات والمالبس في تايون, حققت ليذه الشركات تطوير لممنتجات وا 

وحققت ليذه الشركات االبتكار وتطوير  ,ليا وكذلك توفير المواد والمنتجات الفنية العالية
أن ىناك والتي توصمت إلى  ((Lawson,et, al. 2014 وكذلك دراسة ,منتجات جديدة

عالقة بين العائد ) في شكل تحسين المنت  و أدا  المشروع( تتحقل من تنمية أنشطة المورد 
نما بشكل غير مباشر عن طريل في تطوير المنتج ات الجديدة التي لم تحقل بشكل مباشر وا 

الدراسة عمى أىمية اعتماد رؤية  وتؤكد نتائ  ىذه ,تحسين قدرات المورد اإلبداعية والتكنولوجي
ستراتيجية لمفوائد المحتممة من االستثمارات في تطوير المنتجات الجديدة مع الموردين ا

 الرئيسيين.
 (:28) رقم جدول

قيام المنشأة بالتعاون والتكامل مع أعضاء سمسمة التوريد في إدارة تكاليف نشاط معامل االرتباط بين 
 .لكل أعضاء سمسمة التوريد  البحوث والتطوير وبين تخفيض التكاليف

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

منشأة بالتعاون والتكامل مع ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين قيام ال
أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف نشاط البحوث والتطوير وبين 

  .لكل أعضا  سمسمة التوريد  تخفيض التكاليف
0.739 *0.000 

 .α ≤0.05  داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
دارة تكاليف البحوث والتطوير من ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إ:  الثالثةالفرضية 

  .خالل تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة ودعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية ), وأن 0.529يساوي  ( أن معامل االرتباط29) رقم جدوليبين 
القة ذات داللة وىذا يدل عمى وجود ع α ≤0.05 الداللة  مستوىوىي أقل من  ,0.000
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بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير من خالل تطبيل أسموب التكمفة المستيدفة ودعم إحصائية 
وبناً  عمى ذلك تم قبول  ,القدرة التنافسية ألعضا  سمسمة التوريد في منشآت تصنيع األدوية

التطوير توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث و  الفرض الذي ينص عمى
 من خالل تطبيق أسموب التكمفة المستيدفة ودعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد.

( التري توصرمت Kocakulah & Austill, 2006) وقرد اتفقرت ىرذه النترائ  مرع دراسرة
ال يتجررزأ مررن عمميررة تطرروير المنررت  ألنررو يجعررل  كررون جررز اً ن التكرراليف المسررتيدفة يمكررن أن تإلررى أ

ركرز ا تعتبرر أكثرر فاعميرة ألنيرخاًل إلى عمميرة تطروير المنرت , وأن التكراليف المسرتيدفة تدالتكمفة م
وتمعرب سمسرمة التوريرد  مبكررة عنرد عمميرة تخطريط المنتجرات, عمى التحكم فري التكراليف فري مرحمرة

دور ىام والسيما في المراحل األولى من التكاليف المستيدفة عند وضع التكاليف المستيدفة عمرى 
نرو قرد يحقرل وفرورات وأ حردث لتحقيرل التكمفرة المسرتيدفة,وعنرد التعرديالت التري ت ,ى العنصررمسرتو 

نو من خالل التعاون بين المنشرأة والمروردين العمل بشكل وثيل من الموردين, وأ في التكاليف عند
 في تطوير وتحسين المنتجات يتم تعزيز القيمة المقدمة لمعمال  وزيادة الرضا لدييم.

 

 (:29) رقم جدول
بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير من خالل تطبيق أسموب التكمفة معامل االرتباط 

  .المستيدفة ودعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

 ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير
من خالل تطبيل أسموب التكمفة المستيدفة ودعم القدرة التنافسية 

 .ألعضا  سمسمة التوريد 
0.529 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير من :  الرابعةالفرضية 

 .يل سمسمة القيمة ودعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريدخالل القيام بتحم

( تساوي .Sigالقيمة االحتمالية ), وأن 594.يساوي  ( أن معامل االرتباط30) رقم جدوليبين 
وىذا يدل عمى وجود عالقة ذات داللة  ,α ≤0.05 الداللة  مستوىوىي أقل من  ,0.000

طوير من خالل القيام بتحميل سمسمة القيمة ودعم القدرة بين إدارة تكاليف البحوث والت إحصائية
 وبنا  عمى ذلك يتم قبول الفرض  ,التنافسية ألعضا  سمسمة التوريد في منشآت تصنيع األدوية
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توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير من عمى  :الذي ينص
  .رة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريدخالل القيام بتحميل سمسمة القيمة ودعم القد

لقيمة من تخفيض التكاليف ويعزو الباحث ذلك إلى الدور الذي يقوم بو تحميل سمسمة ا
التفرقة بين األنشطة التي تضيف قيمة لممنشأة واألنشطة التي ال تضيف قيمة  عن طريل

زز القدرة التنافسية والعمل عمى حذف األنشطة التي ال تضيف قيمة لممنشأة, مما يع ,لممنشأة
لممنشآت في مواجية المنافسين من خالل تقديم منتجات أقل تكمفة, وأكثر جودة في الوقت 

 المناسب لمعمال .
 (:31) رقم جدول

إدارة تكاليف البحوث والتطوير من خالل القيام بتحميل سمسمة القيمة بين معامل االرتباط 
  .دودعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوري

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين إدارة تكاليف البحوث والتطوير 
من خالل القيام بتحميل سمسمة القيمة ودعم القدرة التنافسية ألعضا  

  .سمسمة التوريد
0.594 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو         *
 

 تحميل االنحدار -2
 (Multiple linear regression – Model) ذج تحميل االنحدار الخطي المتعددنمو  -أ

 :أتيحدار المتعدد يمكن استنتاج ما يمن نتائج االن
القدرة التنافسيةا ىي: التعاون مة المؤثرة عمى المت ير التابع اتبين أن المت يرات المستق -

مدخل التكمفة  , استخدامبين أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطويروالتكامل 
ا     المت ير المستقل الثالث أما زيادة كفا ة إدارة تكاليف البحوث والتطوير, لالمستيدفة 

 ,تبين أن تأثيره ضعيففقد استخدام تحميل سمسمة القيمة في إدارة تكاليف البحوث والتطويرا 
 . α ≤0.05كبر من مستوى المعنوية  أوىي  0.399حتمالية تساوي القيمة االحيث أن 

% من الت ير في القدرة التنافسية 57.9, وىذا يعني أن 0.579معامل التحديد الُمعدَّل=   -
% قد ترجع إلى 42.1)المت ير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية 

 القدرة التنافسية.  عوامل أخرى تؤثر عمى
يمثل نتيجة تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار لكل من المت يرات  تيالجدول اآل
 المستقمة .
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 (31جدول )
 تحميل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار

 tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  المتغيرات المستقمة
القيمة االحتمالية 

Sig. 
 0.822 0.225 0.109 المقدار الثابت
التعاون  األىداف المتوقع تحقيقيا من

والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في 
 إدارة تكاليف البحوث والتطوير.

0.582 4.926 0.000 

زيادة  فيمدخل التكمفة المستيدفة دور 
 .كفا ة إدارة تكاليف البحوث والتطوير

0.329 2.413 0.019 

قيمة في استخدام تحميل سمسمة اليساىم 
 .إدارة تكاليف البحوث والتطوير

0.093 0.850 0.399 

 0.579معامل التحديد الُمعدَّل=  0.599معامل التحديد = 
 

برررين أن المت يررررات المسرررتقمة حسرررب أىميتيرررا فررري تفسرررير ا القررردرة ي( 31)رقرررم مرررن خرررالل جررردول 
ة التوريررد فرري إدارة ىرري: التعرراون والتكامررل بررين أعضررا  سمسررم Tالتنافسررية ا حسررب قيمررة اختبررار 

زيرادة كفرا ة إدارة تكراليف لمردخل التكمفرة المسرتيدفة  ويمييا اسرتخدامتكاليف البحوث والتطوير , 
 استخدام تحميل سمسمة القيمة في إدارة تكاليف البحوث والتطوير. البحوث والتطوير, وأخيراً 

 

ionLinear Stepwise Regress- نمييوذج تحميييل االنحييدار المتييدرج الخطييي ) -ب
Model) 

 :أتيلمتدرج الخطي يمكن استنتاج ما يمن نتائج االنحدار ا
تبررين أن المت يرررات المسررتقمة المررؤثرة عمررى المت يررر التررابع ا القرردرة التنافسرريةا ىرري: التعرراون  - أ

مدخل التكمفرة  استخدام ,والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في إدارة تكاليف البحوث والتطوير
كفررا ة إدارة تكرراليف البحرروث والتطرروير, وأن المت يررر المسررتقل الثالررث تبررين أن زيررادة لالمسررتيدفة 

 تأثيره ضعيف.
% 58.1, وىررذا يعنرري أن 0.581, ومعامررل التحديررد الُمعرردَّل= 0.594معامررل التحديررد =  - ب

مررن الت يررر فرري القرردرة التنافسررية )المت يررر التررابع( تررم تفسرريره مررن خررالل العالقررة الخطيررة والنسرربة 
 % قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر عمى القدرة التنافسية. 41.9المتبقية 

 يمثل نتيجة تحميل االنحدار المتدرج الخطي لمعامالت االنحدار. تيالجدول اآل
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 (:32)رقمجدول 
 تحميل االنحدار المتدرج الخطي لمعامالت االنحدار

 .Sigية القيمة االحتمال tقيمة اختبار  معامالت االنحدار  المتغيرات المستقمة
 0.819 0.229 0.110 المقدار الثابت
التعاون  األىداف المتوقع تحقيقيا من

والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد في 
  .إدارة تكاليف البحوث والتطوير

0.643 6.881 0.000 

زيادة  فيمدخل التكمفة المستيدفة  دور
 كفا ة إدارة تكاليف البحوث والتطوير

0.355 2.676 0.010 

 0.581معامل التحديد الُمعدَّل=  0.594امل التحديد = مع
 

 درة التنافسية االقالمستقمة حسب أىميتيا في تفسير ا( تبين أن المت يرات 32من خالل جدول )
في إدارة تكاليف ىي: التعاون والتكامل بين أعضا  سمسمة التوريد  Tحسب قيمة اختبار
زيادة كفا ة إدارة تكاليف البحوث لتكمفة المستيدفة مدخل ال استخدام, ومن ثم البحوث والتطوير

 والتطوير.
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 أواًل: الخالصة:
ستراتيجي لدعم دارة تااليف االتطاير نن نظوار ااقتراح إطار إل بصفة أساسية إلى هدف البحثي

القدددرة التظايسددية ءعسدداة سلسددلة التاريددد اآلددك يددي نظاددوت تصددظيآ الدددااة ااددآلك نظاددوت تصددظيآ 
النظاددوت اندداردين نددن أجددل تادداين سلسددلة تاريددد بددين نظاددوت تصددظيآ  لهددآ  النددااد المددام االلدداا م

م الددددااة انارديهددداأ حيدددث أن نظادددوت تصدددظيآ الددددااة تصتبدددر عندددلة لنظادددوت تصدددظيآ الندددااد المدددا
أ ااددآلك اددراات تصددظيآ النددااد المددام تصتبددر ندداردين لنظاددوت االنسددتل نات ن ددل الصبدداات امليدد 

 تصظيآ اءداية.
 :اآلتيةيصال على الظحا  ةأربص اقد تسنن البحث

اقددد تسددنن عددرك الناددالة البح يددةأ أ ددداف البحددث ا يددراك البحددث ا أ نيددة  الفصللا الوا:
ن دل  أالسدابقة النتصلقدة بناسدال البحدث البحث ا حداد البحث ا مطدة البحدثأ اادآلك الدراسدات

د االتصدداان بددين ا الدراسددات التددي تظاالددت سلسددلة التاريدد أالدراسددات التددي تظاالددت البحدداث االتطدداير
 أعسائهاأ االني ة التظايسية.

دارة التالفدة اال آا الفصل اتظاال  الفصا الثاني: سدتراتيجيةأ االنيد ة التظايسديةأ بحاث االتطداير ااد
دارة ت سددتراتيجية اإلدارة يددي نجددال البحدداث أ ااسددتراتيجيادداليف البحدداث االتطدداير نددن نظوددار اااد

سدلة القيندة اتحليدل سل أاأ نية استمدام أسلاب التالفة النستهديةاالتطاير ل يادة القدرة التظايسيةأ 
 .ستراتيجيةيي إدارة التااليف اا

إدارة  تاريددأنفهدام سلسدلة التظاال عدة ناساعات لهدا علقدة بهدآ  الدراسدة نظهداأ  الفصا الثالث:
ات االمبددرات تبددادل النصلاندد دأاالتاانددل بددين أعسدداة سلسددلة التاريددنفهددام التصدداان سلسددلة التاريدددأ 

اإلطدار النقتدرح إلدارة  أ سدتراتيجية يدي سلسدلة التاريددإدارة التالفدة اا أعسداة سلسدلة التاريددأبين 
 تااليف البحاث االتطاير نن نظوار استراتيجي لدعم القدرة التظايسية ءعساة سلسلة التاريد.

ااة يددي جنهاريددة قددد عددرك الباحددث يددي بدايددة  ددآا الفصددل ظبددآ  عددن صددظاعة الددد  الفصللا البا:لل :
نصدر الصربيدةأ اااقدآ اإلظتداج النحلدي ل دايدة يدي نصدرأ االنادالت التدي تااجد  صدظاعة الدددااة 

لبحداث االتطداير يدي صدظاعة يي نصرأ اعظاصر القداة يدي صدظاعة اءدايدة النصدريةأ اأظادطة ا
ا   لدراسةأابصد آلك الدراسة التطبيقية التي قام بها الباحث للتحقق نن صحة يرسيات ا اءدايةأ

اءسددداليب اإلحصددددائية النسدددتمدنة يددددي تحليدددل ااسددددتباظة اامتبدددار الفددددراك للاصدددال إلددددى ظتددددائ  
اددداليف البحددداث االتطددداير ندددن ايحدددد نددددن إنااظيدددة تطبيدددق اإلطدددار النقتدددرح إلدارة ت  أالدراسدددة
ن نلئندة ندالتظايسدية ءعسداة سلسدلة التاريددأ االمدراج بتاصديات  ستراتيجي لدعم القددرةنظوار ا

   آ  الدراسة.
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 :: نتائج ال:حثثانياً 
 النظبية: نتائج ال:حث -أ
دارة دارة حياة النظت  تصتبر أساس نظاسب لتمصيدأسلاب ن استمدام إ -1 تاداليف البحداث  ااد

نن  تااليف على النظتجات التي استفادتاالتطاير على النظتجات ءظ  ياير الصدالة يي تحنيل ال
 ظااط البحاث االتطاير.

ءن المطدددي يدددي بياظدددات  أاسدددتراتيجيا   إلدارة التاددداليف دقيقدددة للتاددداليف تقدددديراتتددداير  رارةسددد -2
التااليف يؤدي إلى اتماآ اإلدارة لقرارات ماطئة عظد تحليل الناقف التظايسدي للنظادية عدن طريدق 

  .تظايسستراتيجيات السبة امتيار التاايلة الن لى نن اتحديد أداات إدارة التالفة النظا
ين ددل أال حلقددة يددي  ا أنن نجهددادات التحسددين النسددتنريصتبددر ظادداط البحدداث االتطدداير سدد -3

 حياة النظت . دارة نراحل 
 أيصتبددر ظادداط البحدداث االتطدداير عانددل رئيسددي يددي تحقيددق ااسددتراتيجيات التظايسددية النظاسددبة -4

 أجدات القائندةحيث أظ  يصنل على تحقيق التني  نن ملل إيجاد نظتجدات جديددة أا تطداير النظت
 .امدنات بتالفة أقل نن تالفة النظايسين ااآلك إظتاج نظتجات

آ النادداراين يددي إظتدداج النظددت  إلددى جنيدد الظوددر لسلسددلة القينددة نددن حيددث النظوددار المددارجي -5
تسدددا م يدددي تص يددد  الناقدددف التظايسدددي لجنيدددآ النظادددوت التدددي  أ االتددديتاليدددد القيندددةل بادددال نتااندددل
 ظت . آا الن تاترك يي إظتاج

آي يفدرك النااصدفات حيث أظ   ا ال أالهدف لسلسلة التاريد الظهائي على أظ  للصنيل يظور -6
ندددن  ريهاأ لدددآلك ييجدددب التظسددديق بدددين ادددل  ن يادددتيريدددد أ يدددي السدددلصة التدددي تحقيقهدددايرغدددب يدددي  التدددي

 نحدددل ا تندددام ادددل أالنظادددية انارديهدددا اعنلئهدددا للصندددل علدددى تحقيدددق رغبدددات النسدددتهلك الظهدددائي
 أعساة سلسلة التاريد.

ريدد بددا  ندن سلسدلة التا لسلة التاريد يتطلب قياس اءداة لال أعسداة س ن تقييم اقياس أداةإ -7
على حدةأ ءن اءداة يصد نحصلة لتفاعل اتاانل جهاد ادل اءعسداة يدي قياس أداة ال عسا 

 سلسلة التاريد.
يددي ناددراعات البحدداث التاريددد تحالفددات بددين أعسدداة سلسددل نددن النظاسددب أن ياددان  ظدداك  -8

آلددك ا  أان نصهددا سلسددل تاريدددارتبدداط ظجدداح النظاددية نددآ النظاددوت اءمددرن التددي تا دداالتطددايرأ 
أظدد  يناددن القيددام بالتنايددل الناددترك ا  ألسددمانة النبددالت التددي تظفددق علددى ظادداط البحدداث االتطدداير

دارة تااليف  آا الظااط.لظااط البحاث اا  لتطاير ااد
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 واخت:اب الفبوض اسة التط:يقيةنتائج الدب  -ب

تاجدددددد علقدددددة آات دالدددددة نصظايدددددة بدددددين إدارة تاددددداليف البحددددداث االتطددددداير ندددددن نظودددددار  -1
 التظايسية ءعساة سلسلة التاريد يي نظاوت تصظيآ اءداية.  استراتيجي ادعم القدرة

تاجددد علقددة آات دالددة نصظايددة بددين قيددام النظاددية بالتصدداان االتاانددل نددآ أعسدداة سلسددلة  -2
لاددل أعسدداة   لتاريدد يددي إدارة تادداليف ظاداط البحدداث االتطدداير ابددين تمفديك التادداليفا

 .سلسلة التاريد يي نظاوت تصظيآ اءداية

  تاجددد علقددة آات دالددة نصظايددة بددين إدارة تادداليف البحدداث االتطدداير نددن مددلل تطبيددق  -3
يدددي نظادددوت  أسدددلاب التالفدددة النسدددتهدية ادعدددم القددددرة التظايسدددية ءعسددداة سلسدددلة التاريدددد

 .اءدايةتصظيآ 
أن   Linear Stepwise Regression النتددرج المطدي اتسد  ندن تحليدل ااظحددار  -4

ء دداف النتاقدآ االنتغيرات النستقلة النؤ رة على النتغيدر التدابآ ا القددرة التظايسديةا  دي: 
اليف البحددداث لتصددداان االتااندددل بدددين أعسددداة سلسدددلة التاريدددد يدددي إدارة تاددداتحقيقهدددا ندددن 

 . يادة افاةة إدارة تااليف البحاث االتطاير يي ندمل التالفة النستهديةدار أ التطايرا 
تصتنددد يددي تقدددير ناا ظددة ن إدارة تادداليف البحدداث االتطدداير يددي النظاددوت نحددل الدراسددة إ -5

البحاث االتطاير على دراسدة اتحليدل بظداد تاداليف نادراعات البحداث االتطدايرأ حيدث 
 %.87.5آ  الفقرة ظسبة بلغت ظسبة الناايقة على  

ل الدراسدددة تصندددل علدددى نراعددداة عظدددد إعدددداد ناا ظدددة البحددداث االتطددداير يدددي النظادددوت نحددد -6
%أ 87.5ات اقدددرات النظادديةأ حيددث بلغددت ظسددبة الناايقددة علددى  ددآ  الفقددرة ظسددبة إنااظدد

 %.82.8ااآلك التظسيق االترابط نآ ناا ظة القطاعات اءمرن بالنظايةأ 
 علددددىالرقابددددة  النظاددددوت نحددددل الدراسددددة يددددي حدددداث االتطدددداير يدددديتصتنددددد إدارة تادددداليف الب -7

النقارظات بين التااليف الفصلية اتااليف السظاات السابقةأ ااآلك الرقابة اإلجرائيدة لتيايدد 
 %.81.3صحة اسلنة الصرف حيث بلغت ظسبة الناايقة على  آ  الفقرة 
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 :ال:حث توصيات: ثالثاً 
سدددتراتيجي لددددعم اددداليف البحددداث االتطددداير ندددن نظودددار اتتطبيدددق اإلطدددار النقتدددرح إلدارة  -1

 القدرة التظايسية ءعساة سلسلة التاريد.
نقارظة تااليف الظاداط البح دي يدي النظادية بالنظايسدين عظدد الرقابدة علدى تاداليف البحداث  -2

 االتطاير.
تحديددد ناا ظددة ناددتراة بددين أعسدداة سلسددلة التاريددد لتنايددل ناددراعات البحدداث االتطدداير  -3

 راةأ يي إطار التصاان االتاانل بين أعساة سلسلة التاريد.النات
الصنل على  يدادة إدراك انصريدة إدارة التاداليف يدي نظادوت تصدظيآ اءدايدة لن ايدا تطبيدق  -4

 التالفة النستهدية يي إدارة تااليف البحاث االتطاير.
اد تحليدددل سلسدددلة القيندددة لظاددداط البحددداث االتطددداير يدددي نظادددوت تصدددظيآ اءدايدددة اسدددتبص -5

اءظادددطة التددددي ا تسددديف قينددددة لناددددراعات البحددداث االتطدددداير لتمفددديك تادددداليف  ددددآ  
 الناراعات.

 يددادة التصدداان بددين أعسدداة سلسددلة التاريددد يددي البحدداث االتطدداير للحصددال علددى اددهادة  -6
 الجادة الاانلة لنظتجات أعساة سلسلة التاريد.

ث االتطداير ل يدادة ال قدة بدين  يادة التصاان االتاانل بين أعساة سلسلة التاريد يي البحدا  -7
 سلسلة التاريدأ نن أجل  يادة تبادل النصلانات االمبرات بيظهم.أعساة 

يصداح عدن بياظدات التاداليف بدين أعسداة سلسدلة التاريدد ل يدادة إللنصيدار نحاسدبي ايجاد  -8
 الافايية يي  آ  البياظات.
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 أوالً المراجع العربية:

 الكتب: -أ

، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجراح، "القواعد المنهجية لبناء االستبيان" الجرجاوي،زياد  .6
 .(0202)، فمسطين

مدخل  – المحاسبة اإلدارية المتقدمة"  ،سعيد محمود اليمباوى و د تياني محمود النشار .2
  (.0200)كمية التجارة جامعة طنطا،  إدارة التكمفة"

مكتبة عين  ،"دراسات متقدمة في التكاليف والمحاسبة اإلداريةعبد الرحمن محمود عميان "  .3
 (.0220) ،شمس

عبد المنعم فميح " التكمفة الشاممة لدورة حياة المنتج كمدخل لتخفيض التكاليف وتحسين  .4
التجارة  كمية  ،دراسات متقدمة في محاسبة التكاليف ،ال الحديثة"الجودة في ظل بيئة األعم

 (.0222)جامعة القاىرة، 

" المركز االستراتيجي لمتكاليف األطار الفكري لسالسل القيمة, عصافت سيد عاشور،  .5
إلدارة التكمفة، قضايا معاصرة"، كمية التجارة جامعة عين شمس، )  المنظور االستراتيجي

0222). 
اإلسكندرية ، دار التعميم الطبعة األولى، ) ،"ستراتيجيةالمحاسبة اال"  ،يومي محمدمحمد الف .6

 (.0200 ,الجامعي

الطبعة  المنظورين التقميدي والحديث –" محاسبة التكاليف محمد عبد الفتاح العشماوي  .7
 (.0200، )دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان األردن ،األولى

" دار المناىج لمنشر  " إدارة التسويق مفاهيم وأسس ،ردينة يوسفمحمود الصميدعي، و  .8
 .( 0222 ) األردن –والتوزيع ، عمان 

 

 المجالت العممية -ب
اإلدارة اإلستراتيجية لمتكمفة لدعم " وابراىيم الجوىري، محمود عبد الفتاح رزق،و  ،الجبريأحمد  .0

المجمة المصرية لمدراسات التجارية  ، دراسة تطبيقية" –الميزة التنافسية خالل سمسمة التوريد 
 .226 - 225(، ص ص 0200) ،6، العدد 62المجمد  ،جامعة المنصورة

" تقييم أنشطة البحوث والتطوير في صناعة الدواء المصرية في  ،أحمد أحمد عبداهلل  المحمح .0
جامعة ارة, كمية التج -المجمة العممية لالقتصاد واإلدارة ،ظل اتفاقية حقوق الممكية الفكرية"

 .051 -006(، ص ص 0225يوليو )، العدد الثالث، عين شمس
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مقترحة لتدعيم  إستراتيجيةمنظومة  (I O C M )إدارة التكاليف البينية أحمد زكي متولي، "  .6
مجمة الدراسات المالية والتجارية, , "القدرات التنافسية لمنظمات الغزل والنسيج المصرية

 .660 -052(، ص ص 0222ف، )، جامعة بني سويكمية التجارة
 ،نموذج تطبيقي" –" تأثير البحث والتطوير عمى كفاءة أداء المنشاة  ،أحمد محمد مشعل .2

العدد الثاني، ،  جامعة عين شمس، كمية التجارة  –القتصاد واإلدارة ل العممية  مجمةال
 .020 -022(، ص ص  0202)

دراسة ميدانية  –ثره عمى الميزة التنافسية وأ اإلبداعي" السموك  ،إياد التميمي، شاكر الخشالي .5
, عمان -جامعة البترا الخاصة مجمة البصائر ،في شركات الصناعات الغذائية األردنية"

 .022 -052(، ص ص 0222) (،0العدد ) ،(1المجمد ) 

تياني محمود النشار، " استخدام مدخل تحميل مسببات التكاليف لتحقيق التكامل بين أدوات  .6
جامعة  – المجمة المصرية لمدراسات التجاريةكمفة ذات التوجو اإلستراتيجي" إدارة الت

   061-15(، ص ص 0226،) 2المجمد السابع والعشرون العدد  -كمية التجارة –المنصورة 

كأداة  جودة عبد الرؤوف زغمول، " منيج إجرائي مقترح لزيادة فعالية أسموب التكمفة المستيدفة .2
المجمة العممية التجارة والتمويل, بل اإلنتاج عمى سمسمة القيمة" لخفض تكمفة أنشطة ما ق
 .(0226العدد األول، لسنة)  كمية التجارة جامعة طنطا,

"نموذج مقترح لتحقيق التكامل بين األساليب االستراتيجية لممحاسبة  ،حسين محمد عيسى .8
ارة جامعة عين شمس، ، كمية التجمجمة الفكر المحاسبي ،اإلدارية ومجاالت إتخاذ القرارات"

 .002 ص ،(0220)

___________، "إطار مقترح الستخدام أسموب التحميل االستراتيجي لمتكمفة في ترشيد  .9
، كمية التجارة، جامعة مجمة االقتصاد والتجارةقرارات االستثمار في التكنولوجيا المتقدمة"، 

 .(0220عين شمس، )

دراسة تحميمية في مصانع  –جي والميزة التنافسية ذياب جرار، " العالقة بين الخيار االستراتي .61
، العدد الثالث، مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراساتاألدوية الفمسطينية"، 

 .21 -61(، ص ص 0222)

دراسة حالة في الشركة  –وتخفيض الكمفة باستخدام سمسمة القيمة  إدارةزينب جبار يوسف، "  .66
(، ص ص 0222)العراق،  ,البصرة  –المعهد التقني مجمة  ،"اإلنشائيةالعامة لمصناعات 

0-02. 

تحالف وحدات البحث والتطوير لتعزيز مستقبل االقتصاد  استراتيجية" ،سامر مظير قنطقجي .62
 .(0200) جدة ،العالمية اإلسالميمجمة االقتصاد  ،اإلسالمي"
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المحاسبية " تكاليف البحث والتطوير ومعالجاتيا  ،ر مشكور وكفاح جباربسعود جا .06
(، ص 0221 الواحد والعشرون، جامعة البصرة، العراق، ) العدد، مجمة العموم االقتصادية"

 .026 -022ص 
المجمة   ،لمتكمفة حتمية تنافسية في البيئة المؤتمتة" االستراتيجية" اإلدارة  ،سيير الطنممى .64

 (.0220)لث، العدد الثا ،جامعة عين شمس كمية التجارة، العممية لالقتصاد والتجارة

" إطار مقترح لمتكامل بين أسموب التكمفة المستيدفة والتحميل االستراتيجي  ،شوقي السيد فوده .65
دراسة نظرية  –لمتكمفة بيدف تخفيض تكاليف األنشطة من خالل مفيوم سمسمة القيمة 

مد جامعة اإلسكندرية، العدد األول، المج ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ،واستكشافية"
 .022-012(، ص ص 0222)الرابع واألربعين، 

مقترح إلدارة التكمفة المستيدفة في بيئة التصنيع  إطار" نحو  ،صفاء محمد عبد الدايم .66
العدد  اإلسكندرية،جامعة  ،مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةدراسة تطبيقية"،  –الحديثة 
 .205 -622(، ص ص 0220 ) الثالث،

االتجاىات الحديثة  كأحدة تحميمية لمدخل المقارنة المرجعية "دراس ____________، .67
مجمة المحاسبة واإلدارة ،إلدارة التكاليف ودعم القدرة التنافسية لممنشأة ) دراسة تطبيقية(

(، ص 0202جامعة القاىرة، العدد السادس والسبعون، ) –كمية التجارة  والتأمين,
 .065-022ص

مجمة  ،"خفيض التكاليف باعتماد سمسمة قيمة الصناعةت"  ،عبد الكريم عبد الرحيم عمي .68
-026(، ص 0221)( المجمد السادس، 0العدد ) ، جامعة البصرة، العموم االقتصادية

011. 

"إطار مقترح الختيار وتحفيز المورد لمكشف عن بيانات التكمفة في  عالء محمد البتانوني،  .69
دراسة  –إلدارة التكمفة البينية ظل استخدام أسموب سجالت المحاسبة المفتوحة كأداة 

كمية التجارة جامعة المنصورة، مجمد  المجمة المصرية لمدراسات التجارية,، استطالعية"
 .268 -696, ص ص (0206(، ) 0(، العدد )62)

 –عمي كريم الخفاجي، صالح ميدي جواد، أثر التحيز في إعداد الموازنات التخطيطية  .21
مجمة جامعة في عينة من منشآت األعمال الصناعية، دراسة تطبيقية من منظور سموكي 

 . 62-0ص  (، ص0202( سنة )0، العدد )بابل, كمية اإلدارة واالقتصاد

عماد سيد قطب السيد، " إطار مقترح لدور المحاسبة اإلدارية في تطبيق منيج التعاون في  .26
جامعة األزىر،  ميمجمة مركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد االسال ،إدارة سمسمة التوريد"

 .221-620(، 0202)العدد الحادي واألربعون، 
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غسان فالح المطارنة، " متطمبات ومعوقات تطبيق مدخل التكمفة المستيدفة في الشركات  .22
مجمة جامعة دمشق لمعموم الصناعية المساىمة العامة األردنية" )دراسة ميدانية(، 

 .625 -022(، ص ص0221ي، ) ، العدد الثان02، المجمد االقتصادية والقانونية

" أثر خصائص الشركة عمى تطبيق أسموب سجالت المحاسبة المفتوحة فايزة عبيد اهلل،  .23
مجمة ، كأحد أساليب المحاسبة اإلدارية، مع دراسة استطالعية في الشركات المصرية

، ،  كمية التجارة ، جامعة القاىرة، العدد السادس والسبعونالمحاسبة واإلدارة والتأمين
 .012 -062(، ص ص  0202)

"دور أدوات إدارة التكمفة بالشركات الصناعية في تحقيق دوافع التعيد مع __________،  .24
، كمية التجارة، جامعة مجمة كمية التجارة لمبحوث العمميةدراسة استطالعية في مصر"، 

 .006-16ص (، ص 0200(، الجزء األول، )0( عدد )21االسكندرية، مجمد )

د الحواجرة، "ممارسة سمسمة التزويد ودورىا في الميزة التنافسية وتحسين أداء كامل محم .25
، المجمة األردنية في إدارة األعمال, "األعمال في شركات الباطون الجاىز في األردن

 .120 -221(، ص ص 0206)(، 2(، العدد )2المجمد) الجامعة األردنية،

 االستراتيجيةلمحاسبية في تفعيل اإلدارة " دور المعمومات ا ،محمد حسن محمد عبد العظيم .26
المجمد جامعة اإلمارات العربية المتحدة،   مجمة العموم االقتصادية واإلداريةفي المنظمات" 

 .20-0(. ص ص 0225)الواحد والعشرون، العدد األول يونيو، 

 محمد راجح أبو عواد و محمد مطر " أىمية استخدام منيج التكمفة المستيدفة في تحسين .27
(، العدد ) 2، المجمد ) المجمة األردنية في إدارة األعمالكفاءة تسعير الخدمات المصرفية"، 

 .260 -200(، ص ص 0200(، )6

محمود الجعفري وآخرون، " دور البحث والتطوير في تعزيز القدرة التنافسية لمقطاع  .01
)ماس(،)  نيمعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطي –الخاص الفمسطيني"، من أبحاث 

0221.) 
  ،" أىم العوامل المؤثرة في فعالية تطوير المنتجات" ،محمود عبد الحميد محمود صالح .29

(، ص ص 0222)، 002، العدد مجمة إدارة األعمال, جمعية إدارة  األعمال المصرية
22- 22. 

دراسة مع  –محمود عبد الفتاح إبراىيم رزق " جداول التكمفة لتدنية تكاليف سمسمة التوريد  .31
 ،62كمية التجارة جامعة المنصورة، المجمد  ،المجمة المصرية لمدراسات التجاريةتطبيقية " 

 .61 -0(، ص ص 0222)
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" إدارة التكمفة البينية في عمميات التبادل خالل سمسمة  ،محمود عبد الفتاح إبراىيم رزق .36
جامعة   كمية التجارة،  المجمة المصرية لمدراسات التجارية ،مع دراسة تطبيقية" –التوريد 

 .20 -0(، ص ص 0202)المنصورة 

معاد خمف الجنابي، "الدور االستراتيجي لتقنية التكمفة المستيدفة في تحقيق قيادة التكمفة"،  .32
العراق،  -، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريتمجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصادية

 .020 -026ص ص  ،(0200(، لسنة )00(، العدد )2المجمد )

"أثر تطبيق إدارة سالسل التوريد اإللكترونية عمى ظاىرة  ،ممدوح عبد العزيز محمد رفاعي .33
دراسة تطبيقية عمى السمع  –السحب العكسي لممخزون في ضوء مشاركة معمومات الطمب 

(، 0222) ، جامعة بنيا، ممحق العدد األول،مجمة الدراسات والبحوث التجارية، المعمرة"
 .01 -0ص ص 

المجمة العممية لقطاع نشوى أحمد الجندي، "البحوث والتطوير وعالقتيا بتكاليف اإلنتاج"،  .34
 .226-202( ص ص 0206، جامعة األزىر، العدد العاشر )كميات التجارة

 –نيال أحمد الجندي " تفعيل دور أساليب المحاسبة اإلدارية في إدارة تكاليف سمسمة التوريد  .35
 )، العدد الرابع،مة البحوث اإلدارية أكاديمية السادات لمعموم اإلداريةمج ،منظومة مقترحة"

 .22-00ص ، ص  (0222

 

 الرسائل العممية -ج
دراسة  –"منيج محاسبي لقياس وتقييم األداء خالل دورة حياة المنتج ، أشرف صالح سميمان .6

 (.0222)جامعة عين شمس، , رسالة دكتوراه, غير منشورة ،ميدانية"

"أسس القياس المحاسبي لنفقات البحوث والتطوير وأثرىا عمى  ،مد محمود أبو النجاإيمان أح .2
رسالة ماجستير  دراسة تطبيقية"  –قياس ربحية الشركات من منظور األطراف ذو العالقة 

 (.0200)جامعة األزىر فرع البنات،  ، غير منشورة

ى السياسات التنافسية في ثر تطبيق نظام إدارة الجودة الشاممة عمأ" ،باسل فارس قنديل .3
رسالة دراسة تطبيقية عمى منشآت القطاع الصناعي في قطاع غزة "  -المنشآت الصناعية

 (.0221)الجامعة اإلسالمية غزة، فمسطين،  –كمية التجارة  ،ماجستير غير منشورة

 مدخل مقترح" –" إدارة تكاليف سمسمة التوريد لدعم القدرات التنافسية  ،حسن رضوان كتمو .4
 (.0222)جامعة عين شمس،  ، رسالة دكتوراه غير منشورة

رسالة " اإلستراتيجيةخولة شياب نجم ، "بناء برنامج الفيجول فوكس برو إلدارة الكمفة  .5
 .(0222)كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق  ماجستير,
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ثر ذلك عمى سعر أو أىمية اإلفصاح عن تكاليف البحوث والتطوير "زينب محمد عبد الحميد،  .6
جامعة األزىر فرع    ،رسالة ماجستير غير منشورة، "السيم في بورصة األوراق المالية

 (.0221)البنات، 

" إطار مقترح لنظام دعم قرارات سمسمة التوريد 3 بالتطبيق عمى  ،سميمان محمد عوض .7
 .(0222)جامعة عين شمس، ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،صناعة األغذية"

" استخدام تحميل سمسمة القيمة الخارجية بيدف تعظيم قيمة  ،عبد الرازق عبد السميعسيد  .8
رسالة ماجستير غير  ،دراسة تطبيقية عمى قطاع الصناعات المغذية لمسيارات" –المنشأة 
 .(0200)جامعة عين شمس،، منشورة

سة درا –صالح محمد شيخ ديب، "استخدام نموذج برمجة األىداف في سمسمة التوريد  .9
جامعة عين  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، تطبيقية عمى قطاع الغزل والنسيج في مصر"

 (.0222)شمس، 

-عاطف محمد مبروك " نموذج مقترح لمتوزيع المادي لسمسمة إمداد المنتجات البترولية  .61
 ،اإلسماعيميةجارة  ت، جامعة  قناة السويس كمية الغير منشورة رسالة دكتوراهدراسة ميدانية 

(0200.) 

عبد اهلل عبد الرحيم مصطفى، "استخدام سالسل القيمة في تفعيل الموازنة الرأسمالية مع  .66
، كمية رسالة دكتوراه غير منشورةالتطبيق عمى نشاط البحث عن البترول واستغاللو"، 

 (.0200، )26التجارة  جامعة عين شمس، ص

المستيمك لدعم الميزة التنافسية " استخدام مدخل إدارة تكمفة والء ، عالء عمي أحمد حسين .62
، غير منشورة رسالة ماجستيردراسة ميدانية"  -لممنشأة في ظل بيئة األعمال الحديثة

 (.0226)جامعة عين شمس، 

التطوير كمنطمق لمتحسين و " تخطيط ورقابة تكاليف البحوث  ،عمرو نزيو محمود عزت .63
كمية   ،رسالة ماجستير غير منشورة مع دراسة تطبيقية" –المستمر في ظل البيئة التنافسية 

 .(0220)التجارة جامعة المنصورة، 

لمياء شياب النمر إسماعيل، " مدخل مقترح لحوكمة مخاطر وتكاليف الوكالة المرتبطة  .64
رسالة دكتوراه غير بتعاقدات عمميات المصادر الخارجية في قطاع تكنولوجيا المعمومات" 

 .02(، ص 0202لسويس، )جامعة قناة ا -كمية التجارة منشورة,

" نموذج مقترح لقياس أداء سمسمة التوريد باستخدام نظام القياس  ،محمد محمود أبو خشبة .05
 )جامعة اإلسكندرية،  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،دراسة حالة " –المتوازن لألداء 

0200). 
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ة أداء المنظمات في دوات زيادة فعاليأمحمد إسماعيل محمد "اإلدارة البينية لمتكمفة كأداة من  .66
كمية التجارة جامعة   غير منشورة رسالة ماجستيرظل بيئة التصنيع المصرية3 دراسة حالة" 

 (.0200)، اإلسكندرية

أثر رسممة تكاليف البحوث والتطوير عمى المقدرة التفسيرية محمد السيد منصور، "  .67
رسالة ماجستير  ة تطبيقية"دراس -لممعمومات المحاسبية لمتغيرات في قيمة الوحدة االقتصادية

 (.0222، كمية التجارة جامعة اإلسكندرية،) غير منشورة

محمد عبد الرحمن عمى حسن ، " إطار مقترح الستخدام اليندسة العكسية لسمسمة اإلمداد  .68
جامعة   رسالة دكتوراه غير منشورةااللكترونية كأحد أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة" 

 (.0200)اعيمية، اإلسم -قناة السويس

محمد عبد الستار أحمد محمود " أثر التكامل بين حمقات سمسمة التوريد في تدعيم القدرة  .69
رسالة ماجستير بالتطبيق عمى شركات صناعة األدوية في مصر"  –التنافسية لممنظمات 

 .(0200 ) جامعة القاىرة، -كمية التجارة غير منشورة

ذج مقترح لتطوير المنتجات الدوائية في جميورية " نمو  لح،محمود عبد الحميد محمود صا .21
، جامعة قناة السويس رسالة دكتوراه غير منشورةدراسة ميدانية"،  –مصر العربية 
 .(0221باإلسماعيمية، )

مدخل لتطوير نظم التكاليف وتحسين  –منار حمدي حسن، " إدارة التكمفة خارج بيئة المنشأة  .26
كمية التجارة جامعة القاىرة،  رسالة ماجستير غير منشورة, ،دراسة تطبيقية" -األداء

(0202.) 

 -ميساء محمود راجخان، "دور التكاليف المستيدفة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات .22
، رسالة ماجستير غير منشورةدراسة ميدانية عمى المشروعات الصناعية في مدينة جدة"، 

 .(0220واإلدارة، المممكة العربية السعودية، ) جامعة الممك عبد العزيز، كمية االقتصاد

ناىد صبري محمد، "تحقيق التكامل بين ادوات إدارة التكمفة لتحسين وظيفة المحاسبة  .23
، جامعة القاىرة، غير منشورة رسالة ماجستير ،اإلدارية االستراتيجية في المنظمة"

(0200.) 

والتطوير لدعم الميزة التنافسية  " مدخل مقترح إلدارة تكاليف البحوث،نيال أحمد الجندي .24
 .(0220)جامعة األزىر بنات،  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،بالقطاع الصناعي"

"التحميل االستراتيجي لمقدرات التنافسية لزيادة فاعمية وحدات قطاع  ،وائل إبراىيم عبد الرحيم .25
 (.0221، )اة السويسكمية التجارة جامعة قن  ,رسالة دكتوراه غير منشورة ،األعمال العام"
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في تفعيل المنظور  واألثريحيى عمى أحمد المرسىي صقر، "استخدام تحميل عالقة السبب  .26
 جامعة عين شمس  ، رسالة ماجستير غير منشورةدراسة تطبيقية"،  –االستراتيجي لمتكاليف 

(0221.) 

 مصادر أخرى -د
لعدد السابع. السنة الثانية، ا نشرة غير دورية,اتحاد الصناعات المصرية،  .0

 ،62-66(، ص ص 0202)
" مدير تطوير دراسة عن مستقبل الصناعات الدوائية في مصرأحمد ابراىيم بدر الدين "  .0

شركة سجما لمصناعات الدوائية، نسخة إلكترونية،  –قطاع األبحاث والتطوير  –التحميل 
(0202 ،)http://www.researchgate.net/publication/ 

بغداد  –، الكمية التقنية اإلدارية األبعاد المختمفة لمرقابة عمى التكاليفزىير خضر ياسين،  .3
 www.bae-co.com، موقع إلكتروني 062( ص 0222)

فة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية "وظي  ،عرابة الحاج و تمجغدين نور الدين .4
الممتقى الدولي: المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي جديدة في المؤسسات االقتصادية" 

المنعقد في جامعة الشمف من  ، ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية لمبمدان العربية
 .02 -0(، ص ص 0222)نوفمبر  02-01

خل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات " مد ،فؤاد أحمد العفيري .5
بحث مقدم لمندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المممكة العربية  ،الصناعية"
تحت شعار 3 مينة المحاسبة في المممكة العربية السعودية وتحديات القرن الحادي  السعودية

، جامعة الممك سعود –ية إدارة اإلعمال كم( 0202)مايو ، 02-01والعشرين في الفترة من 
 .05 -0ص ص 

وصناعة الدواء فى TRIPSماجدة أحمد شمبي، "حول اتفاقية حماية الممكية الفكرية ) ) .2
مؤتمر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة مصر .. األبعاد والتحديات"، 
 .222 -126ص ص (، 0222، فرع بنيا، )التجارة العالمية, جامعة الزقازيق

بموجب القرار , وزارة اإلستثمار, األصول غير الممموسة( 06معيار المحاسبة المصري رقم ) .2
 (.3002( لعام )342الصادر عن الوزير/ السيد األستاذ محمود محيي الدين رقم )

، الصادر عن االتحاد الموجودات غير الممموسة( 61المعيار المحاسبي الدولي رقم )  .1
 (.0220سبين، ترجمة شركة طالل أبو غزالة وشركاه الدولية لمتدقيق، )الدولي لممحا

( الييئة السعودية 002، الفقرة )معيار تكاليف البحث والتطوير( 2المعيار المحاسبي رقم ) .2
 .0221، لممحاسبين القانونيين

 

http://www.researchgate.net/publication/259716575
http://www.bae-co.com/
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 جامعة قناة السويس    
 اإلسماعيمية                                                –كمية التجارة 

 الدراسات العميا والبحوث                                              
 والمراجعة                   قسم المحاسبة 

 قائمة اإلستقصاء                                        
 

 ./ة اضلالف..................................... د/ة السي

 تحية طيبة وبعد.

"إطااار مقتاارح يقوووا الباحووع بد ووداد دراسووة لىحدووول  ىووا درلووة د توووراح الفىسووفة  وو  ال حاسووبة بع وووا    
لدعم القدرة التنافسية ألعضاء سمسمة التوريد إلدارة تكاليف البحوث والتطوير من منظور استراتيجي 

والتطوير  و  الو ل  حيع يقوا هذا اإلطار ال قترح  ىا إدارة ت اليف  شاط البحوعدراسة تطبيقية"  –
  شووووعم و   ومووووا و ورديمووووا لتحقيووووس  وووودة  زايووووا ت ا سووووية ل وووو    وووو  ال  شوووو ة و ورديمووووا الالتعوووواو  بووووي  

وذلو  لتالفويو وربابوة ت واليف  شواط البحووع  األدويوة.وتدو ي   ا     شوعم توريود  وواد الوا و   وما,
    وا ي   و ,والتطوير ل       ال  ش ة وال وردي  والع  ء لتقديا   تلام ذام لوودة  اليوة وبت ىفوة  بول

    د ود  ل   ضاء سىسىة التوريد    وله ال  ا سي .

يقووووا  ووو  ال لموووا بووودلراء دراسوووة  ولتحقيوووس هووودف البحوووع بووواا الباحوووع بتدووو يا اسوووت ارة استقدووواء ل ووو 
لىتودوول إلوووا األسووىو  األ ضووول إلدارة ت وواليف البحووووع والتطوووير  ووو    لووور اسوووتراتيل  لوود ا ال يوووزة 

 الت ا سية ل ل   ضاء سىسىة التوريد.

وي  ل الباحع    ا ال ساه ة باإللابة  ىا هذا االستقداء سعيا  لتحقيس المدف  و  هوذح الدراسوة, ل وا 
ة تعووود  ىووا البحووع والباحووع حيووع ت موول إلابووات ا  حوود الوود ا ام األساسووية لىبحووع و ووا لووذل   وو   اووود

يسووفر   ووه  وو   توواوأ  ى ووا     ل يوو  البيا ووام سوووف تحلووا بالسوورية التا ووة, وال تسووتالدا سووو  لىبحووع 
 العى  .

 وش را  لتعاو  ا  ع ا
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 :المعمومات العامة

 ( أمام اإلجابة المناسبة./ المطموب وضع عالمة)

 ة:نشاط المنشأطبيعة  -1

   )    (  دوية   ش ة تد ي                 واد الاا )    (   ش ة تد ي       

 المسمى الوظيفي -2

 رويس بسا )     (    )     ( إدارةدير       دير  اا )     (

 الخبرة العممية.-3

 )    ( س وام 10  مر      س وام )    (10-5       بل    ال س س وام )     (

 المؤهل العممي.-4

 ب الوريوس )    (    الستير)    (    د توراح )     (

 منشأة.لم الشكل القانوني-5

 )    ( تودية بسيطة         )    ( ذام  سوولية  حدودة    ساه ة  ا ة )     (

 عمر المنشأة.-6

 )    (س ة  20  مر      س ة )    ( 20 -10       بل     شر س وام )    (

 
 اختيار إجابة واحدة تعبر عن رأي سيادتكم. يرجو الباحث

 .منشأتكمفي إدارة تكاليف البحوث والتطوير 
 ال نعم عناصر التقييم م

   تقديرات موازنة البحوث والتطوير لدى منشأتكم عمى ما يمي: كيفية اعداد  -أ
   دراسة وتحىيل ب ود ت اليف  شرو ام البحوع والتطوير. -1
   ب عدل التغير    ال بيعام. البحوع والتطوير  واز ةارتباط حلا  -2
   ب عدل التغير    األرباح.البحوع والتطوير  واز ة ارتباط حلا  -3
   التقدير    ضوء  واز ة األ واا السابقة. -4
   التقدير    ضوء األهداف اإلستراتيلية. -5
   .التقدير    ضوء الوض  ال ال  لى  ش ة -6
 التقدير    ضوء دراسة وتحىيل  وبف ال  ا سي . -7
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 ال نعم عناصر التقييم م
   عند إعداد موازنة البحوث والتطوير في منشأتكم؟ الواجب مراعاتهاالعوامل  -ب
    شار ة العا ىي     بطاع البحوع والتطوير.    -1
    شار ة القطا ام ال التىفة بال  ش ة. -2
   والترابط     واز ة القطا ام األالر  بال  ش ة. الت سيس -3
   .البحوع والتطوير  واز ةاستالداا  سالي   ى ية    إ داد  -4
    را اة إ  ا يام وبدرام ال  ش ة. -5
   في منشأتكم؟ المطبقةاألساليب والمداخل الرقابية عمى تكاليف البحوث والتطوير  -ج
   حة وس  ة الدرف.الربابة اإللراوية لت  يد د -1
   ت  يد توا س   ىيام الدرف    بيا ام ال واز ة. -2
    قار ة الت اليف الفعىية     عايير الت ىفة ال حددة. -3
   ال قار ام بي  الت اليف الفعىية وت اليف س وام سابقة. -4
    قار ة األداء البحم  بالطة البحوع ال حددة. -5
   ط البحم     ال  ش ة بال  ا سي . قار ة ت اليف ال شا -6
   تحىيل  ستويام استغ ل الطابة لقسا البحوع. -7
   تحىيل الت ىفة والعاود ل ل  شروع بحم . -8
   البحم . شروع تحىيل ال فاءة والفعالية لى -9
   تحىيل ا حرا ام ت اليف البحوع    االستم ارام ال قدرة . -10

 
  .في إدارة تكاليف البحوث والتطويرالتعاون والتكامل بين أعضاء سمسمة التوريد ها من األهداف المتوقع تحقيق

 وا س  األهداف ا
 ت ا ا  

غير   حايد  وا س
  وا س

غير  وا س 
  طىقا  

      .الع  ء تحقيس رغبام  -1
      .ل شرو ام البحع والتطويرال ىية  تالفيو الت اليف -2
      يزة    ال  ا سي .إيلاد   تلام لديدة  ت  -3

      التالىص    الت اليف غير الضرورية. -4
      تحديد  واز ة  شتر ة بي    ضاء سىسىة التوريد.  -5
      تحسي  الربحية لد   ل   ضاء سىسىة التوريد. -6
      زيادة الحدة السوبية. -7
      تالفيو ت اليف البحوع والتطوير. -8

       شل  شرو ام البحوع والتطوير.تالفيو  الاطر  -9
 فوواءة إدارة البحوووع والتطوووير ل وول   ضوواء سىسووىة  ر وو  -10

 التوريد.
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 .تكاليف البحوث والتطويرزيادة كفاءة إدارة  في هدفةالتكمفة المست مدخلدور 
  وا س العامل ا

 ت ا ا  
غير   حايد  وا س 

  وا س
غير  وا س 
  طىقا  

تكمفة المستهدفة في إدارة تكاليف البحوث أهمية استخدام ال -أ
 والتطوير

     

اسوووتالداا الت ىفوووة ال سوووتمد ة  ووو   رحىوووة بحووووع السووووس لتحديووود  -1
 احتيالام الع  ء.

     

اسوووووووتالداا الت ىفوووووووة ال سوووووووتمد ة  ووووووو   رحىوووووووة دراسوووووووة اللووووووودو    -2
 ل شرو ام البحع والتطوير.

     

ى شوورو ام التالطوويط  لاسووتالداا الت ىفووة ال سووتمد ة  وو   رحىووة  -3
 البحمية.

     

      استالداا الت ىفة ال ستمد ة     رحىة ت فيذ البحوع والتطوير. -4
اسوووووتالداا الت ىفوووووة ال سوووووتمد ة  ووووو   رحىوووووة  اإل توووووا   التلريبووووو   -5

 لى  تلام اللديدة.
     

استالداا الت ىفة ال ستمد ة     رحىة الترويأ والتسويس  لى  تأ  -6
 اللديد.

     

تووو ر الت ىفووة ال سووتمد ة الربابوووة ال تزا  ووة  ىووا  شوواط البحووووع  -7
 والتطوير.

     

 لوواا الت ىفووة ال سووتمد ة ذو  لوورة  سووتقبىية إسووتراتيلية لت وواليف  -8
 .البحوع والتطوير

     

يوووت ءا   لووواا الت ىفوووة ال سوووتمد ة  ووو  إسوووتراتيلية ال  شووو ة التووو   -9
  بير.تمتا بدراسة رغبام الع  ء بش ل 

     

يسوووواها تطبيووووس الت ىفووووة ال سووووتمد ة  وووو  إدارة ت وووواليف البحوووووع  -10
    ت اليف  ل  شروع بحم   ىا حدة.  والتطوير  ىا التح ا

     

معوقات تطبيق التكمفة المستهدفة في إدارة تكاليف البحوث  -ب
 والتطوير.

     

ذا درايوووة  ا يوووة لووود  اإلدارة حوووول  يفيوووة تطبيوووس هوووه وووا  لووويس  -11
 ال دالل.

     

ل وو  ال عىو ووام التوو  يتطىبمووا هووذا ال وودالل تحتووا  إلووا ال ميوور  -12
    الوبم واللمد.

     

      توا ر ال عىو ام الواضحة وال فدىة  إلدارة الت اليف.ال ت -13
لموووة توووو ر الووودورام والتووودري  لى وووولفي  لتطبيوووس هوووذا تولووود ال  -14

 ال دالل.
     

      .يام ال ادية لتطبيس  دالل الت ىفة ال ستمد ةتتو ر اإل  ا ال  -15
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 :إدارة تكاليف البحوث والتطويرفي  استخدام تحميل سمسمة القيمة تساهم 
  وا س العامل ا

 ت ا ا  
غير   حايد  وا س

  وا س
غير  وا س 
  طىقا  

تقوووا ال  شوو ة باسووتالداا تحىيوول سىسووىة القي ووة  وو   رحىووة  -1
 .الام الع  ءبحوع السوس لتحديد احتي

     

تقوووا ال  شوو ة باسووتالداا تحىيوول سىسووىة القي ووة  وو   رحىووة  -2
 دراسة اللدو   ل شرو ام البحع والتطوير.

     

تقوووا ال  شوو ة باسووتالداا تحىيوول سىسووىة القي ووة  وو   رحىووة  -3
 التالطيط  لى شرو ام البحمية.

     

ة تقوووا ال  شوو ة باسووتالداا تحىيوول سىسووىة القي ووة  وو   رحىوو -4
 .ت فيذ البحوع والتطوير

     

تقوووا ال  شوو ة باسووتالداا تحىيوول سىسووىة القي ووة  وو   رحىووة   -5
 اإل تا   التلريب  لى  تلام اللديدة.

     

 وو   رحىووة ال  شوو ة باسووتالداا تحىيوول سىسووىة القي ووة تقوووا  -6
 الترويأ والتسويس  لى  تأ اللديد.

     

أل شووطة التوو  د ايع وول  ىووا اسووتبعاتحىيوول سىسووىة القي ووة  -7
 .ل شاط البحوع والتطوير ال تضيف بي ة

     

يع ل  ىا تالفيو الت واليف ال ىيوة تحىيل سىسىة القي ة  -8
 ل شرو ام البحوع والتطوير.

     

ؤدي ل سوووتالداا األ مووول لى ووووارد يوووتحىيووول سىسوووىة القي وووة  -9
 .ل شرو ام البحوع والتطوير ال تاحة

     

سوا د  ىوا تقوديا   تلوام لىع و ء ي تحىيل سىسىة القي ة -10
 الالية    ال عي .

     

سووووووا د  ىووووووا تقوووووودير الت وووووواليف يتحىيوووووول سىسووووووىة القي ووووووة  -11
 ال توبعة لت فيذ    ار لديدة لتحسي  األداء.

     

د القيووود التوو  بوود تعيووس تحقيووس يحوودتحىيوول سىسووىة القي ووة  -12
 القي ة ل شرو ام البحع والتطوير.

     

إيلوواد   تلووام لديوودة  ىووا  ىسووىة القي ووة يع وولتحىيوول س  -13
 بلودة  الية.
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 .دعم القدرة التنافسيةفي  (استراتيجيمن منظور ) إدارة تكاليف البحوث والتطوير دور
  وا س العامل م

 ت ا ا  
غير   حايد  وا س 

  وا س
غير  وا س 
  طىقا  

 إدارة ت ووواليف البحووووع والتطووووير  ووو    لوووور اسوووتراتيل  -1
 ل ل   ضاء سىسىة التوريد.تحقس الت يز 

     

إدارة ت وووواليف البحوووووع والتطووووووير تع وووول  ىووووا التحسوووووي   -2
 ال ست ر لتحقيس الت اليف الت ا سية.

     

إدارة ت ووواليف البحووووع والتطووووير  ووو    لوووور اسوووتراتيل   -3
 تع ل  ىا  س  رضاء الع  ء. 

     

  وووووود القيوووووواا ترا وووووو  ال  شوووووو ة تحقيووووووس رغبووووووام الع وووووو ء  -4
 .بالبحوع والتطوير

     

تحرص ال  ش ة  ىا تقديا   تلام لديودة لىسويطرة  ىوا  -5
 .السوس    ال ل زيادة استم اراتما لىبحوع والتطوير

     
 

تحتووا  ال  شوو ة إلووا ح ايووة بووراءة االالتووراع ل  تلاتمووا  وو   -6
   ا سيما    األسواس.

     

الوو زا  يود يووو ر الت ويوولالتعواو  بووي    ضوواء سىسووىة التور  -7
ل الحدووووووول  ىووووووا  اووووووود ىبحوووووووع والتطوووووووير  ىووووووا   وووووول

  ستقبى   رتف .

     

تموووتا إدارة ال  شووو ة بتقوووديا   تلوووام  عي وووة ب بووول األسوووعار  -8
    السوس    ال ل البحوع والتطوير.

     

 إدارة ت ووواليف البحووووع والتطووووير  ووو    لوووور اسوووتراتيل  -9
 ىووا تالفوويو الت وواليف  تع وول  وو  الوو ل سىسووىة التوريوود

 .وزيادة الربحية

     
 
 

إدارة ت ووواليف البحووووع والتطووووير  ووو    لوووور اسوووتراتيل   -10
 تع ل  ىا تقديا   تلام ذام لودة  الية وت ىفة  بل.

     

 ضوواء سىسووىة التوريوود ألإدارة ت وواليف البحوووع والتطوووير  -11
 تع ل  ىا ر   لودة ال  تلام القاو ة.

     

التوريووود الالبوورام وال عىو وووام بووي    ضووواء سىسووىة  تبووادل -12
 .يد ا القدرة الت ا سية    البحوع والتطوير

     

إدارة ت ووواليف البحووووع والتطووووير  ووو    لوووور اسوووتراتيل   -13
 تع ل  ىا  تح  سواس  ال ية لديدة.

     

إدارة ت ووواليف البحووووع والتطووووير  ووو    لوووور اسوووتراتيل   -14
 . ش  م التشغيلتع ل  ىا إيلاد حىول ل
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التعاو  بي    ضاء سىسىة التوريد    البحوع والتطووير  -15
 يسا د  ىا الحدول  ىا شمادة اللودة الشا ىة.

     

التعاو  والت ا ل بي    ضاء سىسىة التوريود  و  البحووع  -16
والتطوووووووير يسوووووومل   ىيووووووة الحدووووووول  ىووووووا الت  ولوليووووووا 

 ال تطورة.

     

  ضاء سىسىة التوريد    البحوع والتطووير  التعاو  بي  -17
 المقة بي  ال  ش ة و ورديما و   وما. تؤدي لزيادة
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The introduction of the research: 

Modern manufacturing environment is characterized by characteristics and 

distinctive features. 

 One of those features is fierce competition among enterprises that want to 

stay in the market and get a suitable market share, enabling them to achieve the 

goals that seek it, either in the short or long term to make profits which ensures 

its survival in the business world.  

achieving the goals of enterprises is influenced by its ability to face the 

surrounding challenges and overcome them or mitigate their effects, where the 

enterprises are working as an open system, not as a closed system. 

Therefore they cannot operate in isolation from the changes and 

developments in the global and regional level. 

 Nowadays, industrial enterprises are facing environment characterized by 

complex in customer needs (represented in high quality, low cost, fastest 

delivery, various and several products). 

 Requiring the industrial enterprises that wish to survive, continue and 

compete to perform dramatic changes in their production processes in order to 

improve their competitive position, reduce costs, improve quality, accuracy in 

delivery times, increase innovation and flexibility in production to meet 

customer needs. 

 The success of any enterprise depends on having a good management 

seek to identify the best ways to deal with the markets through the adoption of 

an appropriate strategy to lead those markets and to develop their share the in 

order to survive as long as possible. 

 Global competition combined with the rapid and successive developments 

in the field of creations and technological innovation has led to the 

establishment of enterprises to look for the best ways and means to carry out 

several functions especially in the long term. 

This made enterprises in the markets and their competitiveness depend on 

its success in responding to changes in those markets and their ability to 

provide a variety of products in market quickly. 

 Consequently the importance of search and development activity in the 

light of the competitive environment and the surroundings changes emerge as 

one of the essential activities of the enterprises to get market share especially in 

light of multiple customer needs. 

As a result of the growing interest in research and development activities, 

spending on this activity has become justified, requiring effective costs 

management of research and development in order to achieve the expected 

return from it. 

 As the enterprise is working in an open system and can not work alone 

and has shared interests with the surrounding community of suppliers and 

customers. The success of the enterprise or its failure depend on the ability of 
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an enterprise in creating a supply chain with high efficiency to gain a 

competitive advantage by reducing supply chain costs compared with 

competitors  through distinction in the conduct of productive activities and 

services provided to gain customer satisfaction and attract new customers. 

The success of the enterprise depends on the ability of members of the 

supply chain to provide the products with high efficiency, low cost through 

ongoing research and development activities for both the enterprise and the 

members of the supply chain. 

Since the fate of both enterprise and supply chain members associated 

with each other and there are shared interests between the enterprise and all of 

the members of the supply chain, the alliance between the suppliers and the 

enterprise can be achieved by participating in useful information and 

innovations which achieves significant benefits for members of the supply 

chain without bearing the huge costs or loss of elasticity. 

 As well as the joint work between enterprise and the members of the 

supply chain in search and development activities so the suppliers in supply 

chain provide the products with high quality and low cost which enable 

enterprise to produce goods of high quality, low cost and attract customers and 

this strengthens its competitive position in the market. 

 Supply chain cost reduction is one of the most important goals sought by 

all members of the supply chain to achieve them. Supply chain management is 

working in an efficient manner on the balance between the need to add value 

and increase the customer value to the maximum extent possible with a 

reduction in total costs in supply chain. 

 Analysis of supply chain based on the study of the links and interference 

relationships between the value chain of the enterprise and value chains for 

both suppliers and customers. 

 Value chain means that the company is in comprehensive and complete 

series starting from the supplier, enterprise and the customer, in the sense that 

the facility confined to supplier and customer and this means that the enterprise 

limited to supplier and customer. 

 The enterprise must improve its relationship with both suppliers and 

customers to achieve its strategic objectives. 

 In addition to, the enterprise should select suppliers and customers 

properly whenever it had the opportunity to do that because the quality of the 

relationship between enterprise and its suppliers determines their cooperation 

to reduce costs. 
 

First : The nature of the research problem 

Problem of this study summarized that the research and development in 

light of the industrial environment and competitiveness among enterprises is 

becoming the important key for the survival of enterprise and support their 

competitive advantage. 
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 To achieve competitive advantage, the company need to get the primary 

product from the suppliers of high quality and low cost, enabling them to 

provide a product with good specifications, and low price which helps clients 

to promote the product well. 

 So we see that by uniting the efforts of research and development, the 

competitive advantage can be supported for all members of the supply chain. 

 One of the researchers have stated that the management of supply chain must 

be optimally for all activities during the chain and in the way that leads to 

supply products or services in time and in appropriate quantities and 

appropriate cost.  

This requires a strong link that leads to the integration between the members of 

the chain and that this integration starts from participation of enterprises from 

the members of the supply chain in the pre-production activities such as 

research and development activities, as well as the exchange of experiences 

through the exchange of personnel. 

 Based on the above, the  research problem can be formed in the following 

main question: to what extent the management of research costs and 

development from a strategic perspective can support the competitiveness of 

the members of the supply chain? 

 Set of sub-questions have emerged from the main question:   

- Does the cooperation and integration of enterprise with supply chain members 

in the costs management of research and development activity give both 

enterprise and the members of the supply chain competitive advantages? 

- Does the target cost method application for cost management increase the 

competitiveness of the supply chain? 

- How can the analysis of value chain of research and development activity 

support the competitiveness of the supply chain? 
 

Second: research objectives.  

The aim of this study is to propose a framework for the cost management of 

research and development from a strategic perspective to support the 

competitiveness of supply chain members. To reach this goal, the present study 

seeks to reach for several sub-goals: - To know the relationship between the 

cooperation and integration of the enterprise with supply chain members in the 

costs management of research and development activity and the quality of 

service provided to customers. 

- Studying the possibility of reducing the costs of products through the 

application of target cost  in costs management in the research and 

development among members of supply chain to support the competitiveness.  

- Identifying the importance of the value chain analysis in the costs 

management of research and development a strategic perspective for the 

members of the supply chain and its role in distinction to find and develop new 

products. 
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 - Evaluating the cost management of research and development in 

enterprises. 

- Suggesting some recommendations that can contribute in increasing the 

efficiency of enterprises based on the findings of the study. 
 

Third: the importance of research: 

The importance of research is divided into two sections: 

1- Scientific importance: 

The enterprises have been forced to use modern management methods and 

advanced strategies for new products because of the important contemporary 

developments in the business environment, the spread of advanced production 

systems, enormous development in information systems, fierce competition in 

the business environment and various needs of clients and their willingness to 

provide appropriate quality products. One of the important activities in the 

enterprise which need to manage its costs in a strategic way is research and 

development activity. In order for the company to do that, it must cooperate fully 

with the members of the supply chain to be able to remain in the market under 

fierce competition.  

2- Practical importance: 

The management of industrial enterprises is working to the extent possible on 

the sustainability of competitive advantage and the use of modern management 

techniques to reduce the cost of the product without affecting its quality. This 

is h happening through interest in research and development and continuous 

improvement in order to provide products that meet the wishes of customers 

with high quality, low cost and deliver the product on time. 

 This isn't happening without integration in research and development 

between the enterprise and the members of the supply chain to achieve 

maximum possible return from their resources and support the competitiveness 

of the supply network in general. 

 Therefore, the researcher suggests costs management of research and 

development strategically by using modern cost management methods for the 

production and development of products with high quality low cost and 

exchange of experience and information with the supply chain. 

 Therefore, this study can be practical addition in the field of managerial 

accounting and costs. 

 

Fourth: the research hypotheses:  

First hypothesis: 

There is no significant moral correlation between the costs management of 

research and development from a strategic perspective and supporting the 

competitiveness of the supply chain members. 
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Second hypothesis: 

There is no significant moral correlation between the cooperation and integration 

of enterprise with supply chain in costs management of research and 

development activity and reducing costs for all members of the supply chain. 

Third hypothesis: 

There is no significant moral correlation between the costs management of 

research and development through the application of target cost method and 

supporting the competitiveness of the supply chain. 

Fourth hypothesis: 

There is no significant moral correlation between the costs management of 

research and development through the analysis of value chain and supporting 

the competitiveness of supply chain members.  
 

Fifth: the research limits: 

* The objectivity limits: the researcher will deal with two methods of cost 

management: the target cost method and analysis of the value chain in order to 

serve the research objectives.  

The researcher didn't mention the rest of the other cost management methods. 

* The spatial limits: the study was limited to medicines manufacturing 

enterprises listed in Cairo stock exchange only due to the large size of these 

enterprises, in addition to the presence of research and development activity and 

the number of  enterprises is (10). 

The research was limited to the manufacture of raw materials and supplies for 

the manufacturing of medicines enterprises (suppliers). The researcher was able 

to find  (8) enterprises. 
 

Sixth: The research plan: 

To achieve the objectives of the study, the study has been divided into the 

following chapters: 

- The first chapter: Introduction, the nature of the research problem, research 

objectives, the importance of research, research hypotheses, research plan, 

previous studies, evaluation of previous studies. 

- The second chapter: The theoretical study of the costs management of 

research and development and competitiveness 

- The third chapter: integration and cooperation among the members of the 

supply chain in the costs management of research and development. 

- The fourth chapter: Applied study to test the validity of the proposed 

dimensions of the costs management of research and development from a 

strategic perspective. 

Abstract of the research, findings and recommendations. 

- List of references 

- List of appendices 
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Research findings: 

(A) The theoretical findings: 

1-Using the style of product life cycle is a suitable basis for allocating and 

managing the costs of research and development for products to provide justice in 

calculating the costs of the products which have benefited from the research and 

development activity. 

2- The need to provide accurate estimates of the costs to manage them 

strategically. cost management because the error in cost data leads to wrong 

decisions by management when analyzing the competitive position of the 

enterprise by identifying the appropriate cost management tools to choose the 

optimal selection of competitive strategies.  

3- The activity of research and development is considered within the efforts of 

continuous improvement and represents the first stages of the product life cycle.  

4- The  activity of research and development is a key factor in achieving the 

appropriate competitive strategies . It achieves excellence by creating new 

products or development of existing products, as well as the production of other 

products and services at a lower cost than the cost of competitors. 

5- Considering the value chain in terms of the external perspective to all 

participants in the production of the product in an integrated manner to get value 

which contribute to strengthen the competitive position for all the enterprises 

involved in the production of this product. 

6- Considering the customer as a target of the supply chain, where he selects the 

standards that wants to achieve them in the goods that wants to buy. Therefore the 

coordination among the enterprise, its suppliers and customers is a necessity in 

achieving the consumer desires and this will be the attention to all members of the 

supply chain. 

7- Assessing and measuring the performance of the supply chain requires 

measuring performance to all members of the supply chain instead of measuring 

the performance of each member separately because the performance is a result of 

a interaction and integration of the efforts of all members of the supply chain. 

8- It is appropriate that there should be alliances among the members of the supply 

chain in research and development projects because of the success of the 

enterprise with other enterprises that are with supply chains due to the large the 

amounts that were spent on the activity of research and development. It is possible 

to make joint financing for the activity of research and development and managing 

costs of this activity. 
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(B) Applied study findings and hypothesis testing:  

1- There is a significant relationship among the management of research and 

development costs from a strategic perspective and supporting the 

competitiveness of the members of the supply chain in the medicines 

manufacturing companies. 

2. There is a significant relationship among the enterprises which use integration 

and cooperation with the members of the supply chain in the management of the 

costs of research and development activity and reducing costs between all 

members of the supply chain in the medicines manufacturing companies. 

3. There is significant relationship among the management of research and 

development costs through the application of targeted cost method and supporting 

the competitiveness of supply chain members in the medicines manufacturing 

companies. 

4- The analysis of Linear Stepwise Regression showed that the independent 

variables affecting the dependent variable "competitiveness" are: the goals 

expected to be achieved from cooperation and integration among the members of 

the supply chain in the management of research and development costs, in 

addition to the role of the targeted cost in increasing the efficiency of the 

management of research and development costs. 

5. The management of research and development costs in the enterprises under 

study depend on the estimation of research and development budget on the study 

and analysis the items of the costs of research and development projects, the 

approval of this item is 87.5%. 

The recommendations of the research: 

1. Applying the proposed framework for managing the costs of research and 

development from a strategic perspective to support the competitiveness of the 

supply chain. 

2. Comparing the costs of research activity at the enterprise with competitors 

during the control over the research and development costs. 

3. Identifying  a joint budget among supply chain members to fund joint research 

and development projects, in the framework of cooperation and integration 

between supply chain members. 
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4. Working to increase awareness and knowledge of cost management in 

medicines manufacturing companies for the advantages of the application of the 

targeted cost in the management of research and development costs. 

5. The analysis of value chain for the research and development activity in 

medicines manufacturing companies to exclude activities that do not add value to 

the research and development projects to reduce the costs of these projects. 

6. Increasing cooperation among the members of the supply chain in research and 

development to get the total quality certificate of products for the members of the 

supply chain. 

7. Increasing cooperation and integration among the members of the supply chain 

in research and development to increase the confidence among the members of the 

supply chain in order to increase the exchange of information and experiences 

among them. 

 

 

 

 

 


