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  مدخل إدارة التكلفة اإلستراتيجية
  لدعم القدرة التنافسية للشرآات المساهمة السعودية

  في ظل متغيرات النظام العالمي الجديد
  

  محمود عبد الفتاح إبراهيم رزق. د   . صالح عبد الرحمن المحمود. د

قتصادية ألي دولة ، وحيـث أن غالبيـة         يمثل التصدير القاطرة التي بحركتها تسير معظم األنشطة بجميع القطاعات اال           :ملخـص   

الدول النامية يعتمد اقتصادها على تصدير منتجاً واحداً فقط ، فأن اقتصاد تلك الدول يتأثر بشكل حاد وسريع بأي متغيرات عالميـة                 
فظ على درجـة    على أسعار هذا المنتج الذي تقوم عليه صادراتها ، وأدى ذلك إلى سعي جميع الدول إلى تنويع صادراتها حتى تحا                   

وفي حال تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالميـة يـصبح          . معقولة من األمان القتصادها في عالم يتسم بالتقلبات المفاجئة والعميقة           
العالم سوقاً واحدة تمثل المنافسة أهم خصائصها ، ومن ثم أصبحت كل دولة تسعى إلى دعم صادراتها حتى تحـصل علـى أكبـر           

ونظراً ألن األسعار يحددها    .  السوق في ظل المتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية للنظام العالمي الجديد             حصة ممكنة من تلك   
وفي ظل النموذج التقليدي للمحاسبة عن      . السوق وليس المنتج فلم يعد أمام المنتج إال خفض التكاليف كميزة تنافسية تدعم صادراته               

ب عليها اتخاذ قرارات تتمخض عنها نتائج سلبية من أهمها إضعاف المركز التنافسي للمنشأة ، التكاليف تتوفر معلومات مشوهة يترت
وأدى ذلك إلى ظهور مدخل إدارة التكلفة االستراتيجية والذي يوفر معلومات مالئمة التخاذ القرارات التي تدعم القـدرة التنافـسية                    

 ، حيث تم تناول المتغيرات الناحية النظريةول إدارة التكلفة االستراتيجية من وتمشياً مع تلك التطورات فإن هذا البحث يتنا. للمنشأة 
التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد ومتطلبات دعم القدرة التنافسية في ظل هذه البيئة ، وتلى ذلك تقيـيم                       

األساليب ، ودور مدخل إدارة التكلفة االستراتيجية فـي معالجـة           األساليب التقليدية للمحاسبة عن التكاليف وأوجه القصور في تلك          
ومـن  . أوجه القصور تلك وأثر ذلك على دعم القدرة التنافسية للمنشآت بصفة عامة والشركات المساهمة السعودية بصفة خاصـة                   

عودية في العوامل المؤثرة في درجة  تم استطالع مدى تطابق أو أختالف آراء المسئولين في الشركات المساهمة السالناحية التطبيقية
المنافسة ، والعوامل المؤثرة في المركز التنافسي للشركة ، ومتطلبات دعم هذا المركز ، والدور الحكومي الذي يمكن أن يدعم هذا                     

ـ                   ز التكـاليف   المركز ، وطرق دعم القدرة التنافسية للشركة ، وآثر المنافسة على محاسبة التكاليف متمثلة في أهداف وهيكل مراك
ومن الجدير بالذكر أن الدراسة التطبيقية قد انتهت إلى أن هناك تباينا بين آراء المسئولين في الشركات المساهمة                  . وأسس التحميل   

نظراً الختالف أوجه األنشطة بها مما يصعب معه االتفاق على عناصر موحدة لتصلح لجميع تلك الشركات ، وإنما يمكـن تحديـد                      
           . تناسب كل مجموعة متقاربة في أوجه نشاطها العناصر التي 

  

  :طبيعة وأهمية البحث 
يمثل التصدير المحرك األساسي للنشاط االقتصادي حيث يؤثر ويتأثر بجميع القطاعات واألنشطة 
 االقتصادية ويرتقي بها إلى مستويات تنافسية وتكنولوجية متطورة ، وينعكس أثر ذلك بشكل مباشر علي الناتج

  .المحلي اإلجمالي للدولة 
 أولوية خاصة في إطار (*) )١(وتحتل مشكلة دعم القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية 

المنظومة المتكاملة لتنمية القدرة التنافسية لالقتصاد السعودي ، حيث أن نقص الصادرات يؤدي إلى انكماش 
بالضرورة سلباً علي فرص التوظف المتاحة ، ذلك ألن الطلب ومن ثم نقص فرص االستثمار مما ينعكس 

االنطالق في التصدير هو الحل الحاسم والوحيد لزيادة اإلنتاج وتوفير فرص جديدة وطموحة لالستثمار وخلق 
  .  فرص حقيقية وجيدة للتوظف مما ينعكس إيجابا علي معدالت التنمية ومستويات المعيشة 

                                                 
قد حصلت على النصيب األكبر من تشير البيانات األولية للهيكل السلعي للصادرات العربية اإلجمالية إلى أن فئة الوقود المعدني  (*)

 .الصادرات العربية 



  

 ٢

ت مرحلة االنطالق اإلنتاجي خالل العقدين األخيرين بخطوات عمالقة        وان كانت المملكة قد بدأ
السنوات األخيرة من القرن العشرين وحتى مطلع القرن الواحد والعشرين اتسمت بالعديد من ومحسوبة إال أن 

التطورات و التحوالت العميقة في العالقات االقتصادية الدولية والتي تمخضت عنها مرحلة جديدة  ، تختلف 
في خصائصها وسماتها العامة عن المراحل السابقة لها مما يفرض تحديات جديدة يجب أن تؤخذ في الحسبان 
عند وضع استراتيجية لدعم وتنمية القدرة التنافسية للصادرات السعودية ، ومن أهم تلك التطورات الجديدة 

 GATT)  General Agreement On Tariffs Andتحويل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

Trade(إلى اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة  WTO   )  World Trade Organization ( والتي
تختص باإلشراف علي سياسات التجارة العالمية ، وأصبحت بذلك الركيزة الثالثة لالقتصاد العالمي إلي جانب 

ف علي السياسات المالية ، وصندوق النقد البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والذي يختص باإلشرا: كل من 
الدولي والذي يختص باإلشراف علي السياسات النقدية ، وترتب علي ذلك سقوط نظام السيطرة والرقابة علي 
األسواق لصالح سيطرة نظم السوق الحرة ، والتحول من النظم القائمة علي الموارد االقتصادية الرئيسية إلى 

  .تنظيمي لألسواقنظم شبكات األعمال كهيكل 
 أو ما يسمي بعولمة االقتصاد إلي ظهور مفاهيم المزايا          )٢(وأدي التوجه نحو تكامل االقتصاد العالمي       

التنافسية والتركيز عليها بديالً عن مفاهيم المزايا النسبية ، كما أدي إلي االتجاه نحو االستثمار الكثيـف فـي                   
ذهل في نظم االتصاالت ووسائل النقل وأصبحت العديد من         مجاالت التكنولوجيا وما تمخض عنها من تطور م       

الصفقات تتم عبر شبكات اإلنترنت ، مما أدي إلي زيادة السرعة والقدرة علي االتصال باألسواق في جميـع                  
  . أنحاء العالم ، ومن ثم إمكانية وسرعة عقد واتمام الصفقات 

ة هائلةً متاحة للجميع يتأثر بمتغيراتها ترتب علي ذلك أن أصبحت دول العالم تمثل سوقاً واحدقد و
هذه المنافسة   و لم تقتصر.ة المنافسة بين المنشـآت حدمما زاد من ، المنتجون والمستهلكون علي السواء 

 عد ولم ي.بل امتدت أيضاً إلي المنشآت األجنبية التي تعمل في نفس مجال النشاط فقط ،  المنشآت المحلية بين
 أو للمحافظة علي حصتها من السوق العالمية ، أو طموحاً منها إلي زيادة ءبقال أي سبيل ل)٣( أمام هذه المنشآت
 .ل في تكتالت اقتصادية ضخمة تدعم إمكانياتها وقدراتها علي تحقيق مزايا تنافسية ودخالهذه الحصة إال 

ت اقتصـادية عمالقـة  ليتمخض عنها كيانا مع بعضهاتزايد كل يوم عدد المؤسسات االقتصادية التي تندمجيو
 كما ظهرت العديد من المنظمات والتكتالت االقتصادية مثل .سواء في قطـاع اإلنتاج أو قطاع الخدمات 

  ونتطلع إلي.والسوق األوربية المشتركة ) (World Trade Organization WTOمنظمة التجارة العالمية
  علي الخريطة االقتصادية العالميةاً العربية موقع إذا رغبنا في أن يبقي للدول)٤(  سوق عربية مشتركةقيام

 ، حيث ستذوب وتتالشى وتحديد مواطن القوة والضعف في االقتصاديات العربية وما يواجهها من تحديات
الكيانات االقتصادية الصغيرة كمردود طبيعي لضعف موقفها التنافسي في مواجهة الكيانات االقتصادية 

  .العمالقة 
 فقط إلي المعلومات المالئمة عن الجوانب ةجبحاالتطورات أن اإلدارة لم تعد وترتب علي هذه 

  ، لتشمل البيئة الخارجية وما يسودها من متغيرات سريعة ومتباينة ومتالحقة حاجتهاالداخلية وإنما امتدت
 البيئة لم يعد ذلك قاصراً عليكما .  أفضل اً تنافسيضعاًوموقف المنافسين ورغبات العمالء بما يحقق و

حيث اصبح العالم ،  المستوي الدولي داها إلىعتالمحلية للمنشأة أو المنطقة الجغرافية التي تنتمي إليها وإنما 
 وتعتمد . وبقدر حصتها فيه  كل منشأة واحدة يؤثر بمتغيراته علي جميع المنشآت ويتأثر بما تقدمهاًكله سوق



  

 ٣

سوق عالمي  :)٥ (تج وتتمثل في مجموعة من العناصر أهمهاالقرارات اإلستراتيجية العالمية علي طبيعة المن
  . استراتيجيات السوق والمنتجات ،  ومشترك ،

وفي ظل هذه البيئة الجديدة أصبحت نظم التكاليف التقليدية عاجزة عن توفير المعلومات المالئمـة 
 قد تكون والتيومات  مدي دقـة هذه المعلحولكما ثارت الشكـوك . التي تتـواءم مع هـذه المتطلبات 

  . مضللـة لمتخذي القـرارات نظراً لتأثير البيئة الجديدة بشكل كبير علي هيكل وسلوك التكاليف 
 أصبحت رغبات وتوقعـات العمـالء المـستفيدين مـن الـسلع             ،  وفي ظل هذه المنافسة الضارية    

لذي يجب علي اإلدارة أن تسعي      والخدمات وما تمثله من قيمة من وجهة نظرهم هي العامل الرئيسي والمؤثر ا            
إلي تلبيته بكفاءة وبجودة عالية علي أن يتحقق ذلك بأدنى تكلفـة ممكنة ومن منظور إستراتيجي يأخـذ فـي                   

م يعد المقصود بالمنافسة الحصول علي العمالء فقط وإنما         فلاعتباره متغيرات ومتطلبات هذه البيئة الجديدة ،          
كما أدت حدة المنافسة إلي الحد من قدرة المنشأة علي التأثير فـي جانـب                ،   )٦(أيضاً القدرة علي توقع الطلب      

اإليرادات األمر الذي دفعها إلي التركيز علي الجانب الخفي للربحية والمتمثل في جانب التكلفة عـن طريـق                  
عتماد علي  ، ومن ثم تبلورت أهمية اال     . تدنيه التكلفة وترشيد االنفاق علي أن يتم ذلك من منظور استراتيجي            

  .مدخل إدارة التكلفة االستراتيجية 
  
إدارة التكلفة اإلستراتيجية مدخل  من تناوله المستوي األكاديميعلي  أهميته بحث الاكتسب هذيو

كمنطلق للتحسين المستمر للمزايا التنافسية للمنشآت في ظل المتغيرات التي أفرزتها البيئة االقتصادية الجديدة 
يرادات تتحدد وفقاً لسعر السوق في ظل هذه المنافسة الضارية ومن ثم أصبحت ، وبعد أن أصبحت اإل

اإليرادات خارجة عن نطاق تحكم المنشأة إلي حد كبير، ولم يعد أمامها إال إدارة التكلفة كأداة لتحقيق مزايا 
فعالية األساليب يسعى البحث إلي تناول مدي  حيث الجانب التطبيقي إلي بحث الاتمتد أهمية هذكما  . تنافسية

الحالية للرقابة علي التكاليف في توفير متطلبات الرقابة الفعالية في ظل المتغيرات  االقتصادية الجديدة ، وما 
، مع إبراز أثر ذلك علي حجم وهيكل وسلوك يمكن أن تقدمه إدارة التكلفة اإلستراتيجية في هذا المجال  

   .المنشآتالتكلفة بهذه 
  .ة امتداداً للدراسات السابقة في هذا المجال وتعتبر هذه الدراس

  

  :البحث تتمثل أهدافه في تناول في ضوء مشكلة :  بحثأهداف ال
 .متطلبات دعم القدرة التنافسية للمنشآت في ظل التطورات االقتصادية الجديدة •

ركز المتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد وأثرها علي الم •
 .التنافسي للصادرات السعودية 

 .تقييم األساليب الحالية للمحاسبة عن التكاليف ألغراض الرقابة في ظل بيئة النظام العالمي الجديد  •

إبراز أهمية إدارة التكلفة من منظور استراتيجي كمنطلق للتحسين المستمر للميزة التنافسية لدعم  •
 .دية في ظل بيئة النظام العالمي الجديد القدرة التنافسية للشركات المساهمة السعو

إجراء دراسة تطبيقية علي بعض الشركات المساهمة السعودية لبيان الدور الذي يمكن أن يلعبه  •
    .مدخل إدارة التكلفة اإلستراتيجية في دعم المركز التنافسي لتلك الشركات في السوق العالمية

  



  

 ٤

  :يتم اختبار الفروض التالية  سوف  فإنهالبحثتحقيقاً ألهداف : فروض البحث 

 على العوامل - مهما كان نشاطها -تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية  : الفرض األول
  .المؤثرة في درجة المنافسة 

 على العوامل - مهما كان نشاطها -تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية  : الفرض الثاني
  .ي المركز التنافسي للشركة المؤثرة ف

 على متطلبات - مهما كان نشاطها-تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية  : لثالفرض الثا
  .دعم المركز التنافسي للشركة وزيادة صادراتها

دور  على ال- مهما كان نشاطها -تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية  :الفرض الرابع 
  .الحكومي الذي يمكن أن يدعم المركز التنافسي للشركة وزيادة صادراتها 

 على المظاهر - مهما كان نشاطها-تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية:الفرض الخامس 
  .التنافسية للشركة المساهمة 

 على الطرق - مهما كان نشاطها- تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية:الفرض السادس 
  .التي يمكن أن تدعم القدرة التنافسية 

 على أثر - مهما كان نشاطها - تتفق آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية:الفرض السابع 
  .المنافسة على محاسبة التكاليف 

  

أسلوب  : األول: ي أسلوبينلا ععتمدبحث فقد إ الحتى يتمكن الباحثان من تحقيق أهداف  :منهج الدراسة
 علي العديد من المراجع والدراسات السابقة العربية واألجنبيـة انحيث اعتمد الباحث: الدراسة النظرية 

 من انوالذي يسعى الباحث: أسلوب الدراسة التطبيقية  : الثاني ، بحث الا المرتبطة بموضوع هذ والمتاحة
   . فروض البحث وتحقيقاً ألهدافهالختبارخاللها إلي جمع البيانات الالزمة 

  

  : في ظل الحدود التالية بحث ال هذا تم إعداد :بحثحدود ال
 فقط أهدافهوبما يخدم بالبحث ر علي ما يرتبط اقتصتم االعند تناول إدارة التكلفة اإلستراتيجية  •

.  
ة إال بالقدر ديدج القتصاديةلبيئة االل أسباب عدم مالءمة نظم التكاليف التقليدية بحثناول اليتلم  •

 . فقط بحثالذي يخدم ال

  

  : وانطالقاً من فروضه يمكن تقسيمه إلي البحثتحقيقاً ألهداف : خطة البحث 
  .الدراسات السابقة   :   أوًال

 المتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل النظام العالمي  الجديد وأثرها علي  المركز : اـثاني 

  .لسعودية التنافسي للصادرات ا

  .      متطلبات دعم القدرة التنافسية للشركات المساهمة في ظل التطورات االقتصاديةالجديدة :  ثالثـًا 



  

 ٥

  .تقييم األساليب الحالية للمحاسبة عن التكاليف في ظل بيئة النظام العالمي الجديد : رابعـًا 

 في ظل بيئة ةفسية للشركات المساهمة السعوديلدعم القدرة التناالتكلفة اإلستراتيجية مدخل إدارة   :خامساًً

 .النظام العالمي الجديد 

  . الدراسة التطبيقية: سادساًً

   .الخالصة والنتائج : سابعًا 

   .الدراسات السابقة: أوًال 
تناولت العديد من الدراسات السابقة إدارة التكلفة اإلستراتيجية بصفة عامة وفي ظل النظام العـالمي الجديـد                 

ع متغيراته بصفة خاصة ، وسوف يتم االقتصار علي الدراسات وثيقة الصلة بموضوع البحث ، والتـي                 بجمي
  : يمكن استعراضها علي النحو التالي 

  

 أثر بيئة التصنيع الحديثة علي االعتماد بدرجة كبيرة علي االتصاالت من )٧( اتدراسال  إحدىتناولت •
  .فسة الضارية بين المنشـآت في الداخل والخارج خالل شبكة اإلنترنت وأهمية ذلك في ظل المنا

 إلي أنه يمكن دعم )٨(  Charles B. Stabel. & Oystein D. Fjeldstad) ( ةوانتهت دراس •
 من خالل إعادة  باعتبارها إحدى أدوات إدارة التكلفة اإلستراتيجيةالمزايا التنافسية في إطار سلسلة القيمة

: مستويات عالية وقوية للمنافسـة والتي تقوم علي ثالثة عناصر هي ترتيب القيم المتوقعة بما يحقق 
  .القيم المتولدة ، التكنولوجيا ، والمنطق 

إلي كيفية تحديد مكونات التكلفة في ظل كل مستوي من ) ٩( )صالح بسيوني ( ة وأشارت دراس •
 التكنولوجيا المالئمة في مستويات التكنولوجيا بهدف تحديد األسس العامة التي يمكن علي أساسها اختيار

  .الدول النامية 
 والتي  بتقييم الممارسات في ظل بيئة التصنيع ذات التقنية العالية) ١٠( )رمضان عطية (ة قامت دراس •

   .أصبحت من سمات النظام العالمي الجديد 
ستراتيجية  سلسلة القيمة كمفهوم مشتق من إدارة التكلفة اإل)١١( )سمير أبو الفتوح ( ة وتناولت دراس •

 . دعم القدرة التنافسية للصادرات وأشارت إلى أثرها في

ركـز علي ت إلي أن اإلدارة اإلستراتيجيـة  )١٢( ( T. Berry & Others)ة أشارت دراس •
من خالل التركيز علي حاجات العمالء والعالقات مع الموردين إلدارة التكلفة المظاهر اإلستراتيجية 

  .نافسي سواء محلياً أو خارجياً كمتطلب رئيسي للموقف الت
 إلي أن النماذج الرياضية التي تعتمـد )١٣(  (Z. Degraeve & F. Roodhooft)ة وانتهت دراس •

(  تحديد أفضل شكل إستراتيجي لمصادر المدخالت عليعلـي معلومـات مسببات التكلفة تساعد
اً لعالقتها بتكاليف الشراء يساعد علي  من الموردين وفق الواردةحيث ترى أن تقسيم الطلبيات) الموردين 

  . نشطةاألدعم متخذي القرارات ، حيث يؤخذ في االعتبار األسعار الصافية للشراء ، وأيضا تكاليف 
 حيث أشارت إلي  ،ما انتهت إليه الدراسة السابقة) ١٤( (Robert Craig)ة وأكدت إحدى دراس •

أكدت الدراسة علي ضرورة كما اة المنتج ، أهميــة مرحلتي المدخالت والمخرجات خالل دورة حي
المشاركة بين المنتج وكل من العمالء والموردين ، وأشارت إلي أن الموقـف التنافسي في األلفية القادمة 

إضافــة  قيمة أكبر للتكلفة التكلفة اإلستراتيجية بهدف سوف يتوقف علي مدي فهم كيفية إدارة 
   :دراسة إلي ما يليانتهت القد و .ألنشطة  لاإلجمالية 
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 يلعب دوراً هاماً في توجيه كل من المنتج والمستهلك علي السواء ، التكلفة اإلستراتيجيةإن فهم إدارة   ـ    
حيث تأثرت قرارات المنتـج برغبات المستهلك خالل مراحل اإلنتـاج المختلفة منذ لحظة 

  .ع قطاعات اإلنتاج والخدمات ذلك في جميوالشراء من المورد  وحتى خدمات ما بعد البيع ، 
 يحدد للمنتج المنتجات التي تحتاج إلي تطوير أو تحسين وتلك التي التكلفة اإلستراتيجية      ـ إن فهم إدارة 

ذلك في ظل النظام العالمي الجديد ، وتحت وطأة البيئـة التنافسية ويجب التوقف عن إنتاجها 
  .الضارية 

اآللية لتخفيض الوقت الالزم التخاذ القرارات ممـا يؤدي إلي ـ ضرورة االعتماد علي الحاسبات 
  .  ألنشطة  اخفض تكلفة 

  . التكلفة اإلستراتيجية       ـ أهمية االستفادة من تقنية المعلومات لفهم إدارة 
 بدرجة أكبر سوف تحقق سيطـرة  كاملة التكلفة اإلستراتيجية      ـ الشركات التي تتمكن من فهم إدارة 

  .السوق المنافسة في األلفية القادمة في 
والموردين باعتبارهمـا  علي العمالء) Regine S.) (Robin C. & )١٥ة  ركزت دراسـ •

عنصـرين لهمـا دورهما األساسي في خفض التكلفة وتحسين الموقف اإلستراتيجي والتنافسي للمنشأة 
 أشارت الدراسة إلي أهمية وقدراتيجية ، ضمن سلسلة القيمة باعتبارها إحدى أدوات إدارة التكلفة اإلست

 ( دمج مسببات التكلفة مثل العمالء والموردين ضمن التكاليف اإلجمالية لإلنتاج ، ودمج تكلفة االقتناء
 ضمن التكاليف اإلجمالية المشتركة مع تكاليف الجودة والثقة وتسليم ما تم تنفيذه من اإلنتاج ، )المدخالت 

  :يلي وانتهت الدراسة إلي ما 
  .ـ ضرورة التفرقة بين العمالء وفقاً لطبيعة حاجاتهم         

        ـ تسمح إدارة التكلفة اإلستراتيجية بتكامل نظم إدارة التكلفة بها بحيث ال تتوقف عنـد  جدران 
جي   وتحسين الموقف اإلستراتياألنشطةالمنشأة وإنما تمتد إلي العمالء والموردين ، ذلك بهدف خفض تكلفة 

والمركز التنافسي للمنشأة  وفي هـذا الصـدد  تري الدراسة أن نظم التكاليف التقليدية تتوقف عند جدران 
المنشأة وتعترف بتكلفـة  المنتجات فقط ، وتعترض علي حساب تكلفة العمالء والموردين حيث تعتبرها 

  .تعتبرها تكاليـف  فترة نفقات عامة ، كما تقوم بتخصيصها علي المنتجات بطريقة غير دقيقة حيث 
الموردين    مسببات التكلفة بما يجعل من الضروري أن تمتد التكلفة إلي مفهوم       ـ ضرورة توسيع

  . مما يؤدى إلي خفض التكلفة والعمالء مثل تكلفة المنتجات تماماً بهدف التوسع إلي ما بعد جدران المنشأة
علي شركات صناعة أجهزة التي أجريت   التطبيقية)١٦( (Joan Magretta)ة ركزت دراس •

الكمبيوتر ـ مثل الدراستين السابقتين ـ علي أهمية التكامل الفعلي بين المنتج وكل من  العمالء 
والموردين ، إال أنها أشارت إلي ضرورة أن يعتمد هذا التكامل علي تقنية المعلومات بما  يحقق التنسيق 

عت الدراسة بعض المحددات الواجب مراعاتها عند التعامل مع بين األنشطة لخلق قيمة أكبر لها ، ووض
  :الموردين والعمالء وهي 

   :عند التعامل مع الموردين      
  .       ـ يجب أن تركز مقاييس األداء علي السرعة ، وعلي خفض التكلفة 

  . الوقت بين طلب واستالم الطلبيات تخفيض ـ يجب تحقيق كفاءة التوريد بهدف 
ـ يجب أن يتم التنسيق مع العمالء فيما يتعلق بالتقنيات العاليـة للمعلومات :    التعامل مع العمالءعند    

  .  بحاجات العمالء الحالية والمتوقعة ارتبـط بدورهتوالمرتبطة بطبيعة اإلنتاج ، والذي 
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 تسود مستقبالً في ظل المتوقع أنتلك   ـ يجب مساعدة العمالء علي تحديد التكنولوجيا المناسبة حاليـاً  و
ظروف وإمكانيات العميـل ، والبيئة المحيطة ، والمتغيرات الحالية والمتوقعة ، ومدي توفر الخبرات 

  .والكفاءات التي تتناسب مع هذه التكنولوجيا 
 أن التكامل الفعلي مع العمالء يساعد علي الوفاء بحاجاتهم بشكـل أكبر وانتهت الدراسة إلي 

اءة ، خاصة وأن هـذه الحاجات متغيرة باستمرار ، ومن ثم تتغير القيمـة  من وجهة نظر وأسرع وأكثر كف
العمالء مع تغير هذه الحاجات ، حيث أن العميل هو الذي يحدد حاجاته ، ويحدد أيضاً ما يجب االهتمام به 

كما انتهت . الء نشطـة من وجهة نظر العماألأكبر من غيره ، مع ضرورة توقع التغيرات المحتملة في قيم 
الدراسة إلي ضرورة توفير المعلومات الدقيقـة التي تتيح للمنتج التعامل مع الموردين بسرعة وبطريقة أفضل 

  .إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
إلي أهمية استخدام شبكة اإلنترنت والبرامج الجاهزة في التحسين ) ١٧(أشارت إحدى الدراسات  •

 . ي للمنشأة المستمر للمركز التنافس

 أن البرامج الجاهزة الخاصة )١٨(  (.John B. & Gabe T) & (.Jack N) أكدت دراستان •
تهدف في معظمها إلي  باعتبارها إحدى أدوات إدارة التكلفة اإلستراتيجية بالتكلفة علي أساس النشاط 

مة المستهلكين ، إعطاء المنتجين وتجار التجزئة صورة عامة عن أسس التكلفة علي أساس النشاط لعا
لم تعد معقدة مثلما الجاهزة وأثرها علي خفض سقف التكلفة لدي تجار التجزئة ، خاصة وأن البرامج 

  .كانت في الماضي 
 الدور الذي يمكن أن تلعبه شركة مايكروسوفت من خالل )١٩( (.Robert C )ة  تناولت دراس •

نشطة األنترنت مما يؤدي إلي زيادة قيمة ربط عملية التصميم والتوزيع ودعم المستهلك عبر شبكة اإل
 .عن طريق تخفيض أوقات السوق، وسرعة معدل الدوران، وتحسين اإلنتاج، ومن ثم إرضاء المستهلك

  
 المنشآت الصناعية إلي أن إدارة التكلفــة اإلستراتيجية تحقق أفضل النتائج في أشارت بعض الدراسات    

 .George M)  مثل البنوكوالمنشآت المالية ، )٢٠( (Robert D. & Others)  مثل صناعة األثاث

Bollenbacher) & (Robert D. & Others) )٢٢( مثل السوبر ماركت والمنشآت التجارية  ،)٢١ (.  
  

  :وباستعراض الدراسات السابقة يمكن إيجاز ما توصلت إليه فيما يلي 

 دوراً هاماً في دعم المركز ستراتيجية باعتباره إحدى أدوات إدارة التكلفة االتلعب سلسلة القيمة •
  . التنافسي للمنشأة في ظل بيئة التصنيع الحديثة 

من الضروري االهتمام بتدفق المعلومات من داخل المنشأة ومن خارجها من خالل عالقة  •
  .مما يدعم متخذي القرارات المنشأة بكل من العمالء والموردين 

منها بالعمالء والموردين ضمن التكلفة  ما يتعلقخاصة من الضروري دمج مسببات التكلفة و •
  .اإلجمالية لإلنتاج 

من الضروري التنسيق مع العمالء لتحديد التكنولوجيا المناسبة ، وفهم التكنولوجيا الجديدة ،  •
  .وتوفير البيئة المالئمة لتطبيقها 
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ه التنافسي ، وأن  يحدد للمنتج ما يجب إنتاجه ويدعم موقف التكلفة االستراتيجيةإدارة إن فهم •
 بدرجة أكبر سوف تتحقـق لها  التكلفة االستراتيجيةالمنشآت التي تتمكن من فهم إدارة

  .السيطـرة علي السوق المنافسة في األلفية القادمة 
  . االستفادة بدرجة أكبر من تقنية المعلومات  التكلفة االستراتيجيةيتطلب فهم إدارة •
ة إلي تخفيض الوقت الالزم التخاذ القرارات ، ومن ثم يؤدي االعتماد علي الحاسبات اآللي •

نشطة ، كما أن البرامج الجاهزة الخاصة بالتكلفة علي أسـاس النشاط في األخفض تكلفة 
 ، وأثرها علي خفض التكاليف ، إدارة التكلفة االستراتيجيةمعظمها تهدف إلي المساعدة في فهم 

والتوزيع ودعم المستهلك بشبكة اإلنترنت لزيادة  أنه يمكن ربط عملية التصميم باإلضافة إلى
   . باعتباره إحدى أدوات إدارة التكلفة االستراتيجية أنشطة سلسلة القيمة قيمـة

 أفضل النتائج في المنشآت الصناعية ، والمنشآت إدارة التكلفة االستراتيجيةتحقق تطبيق  •
  .التجارية ، والمنشآت المالية وخاصة البنوك 

المبيعات كأحد أنشطة سلسلة القيمة  لشركات الكندية في الصين إلي أن مقاييس أداءيرجع نجاح ا •
  .أخذت في االعتبار أداء المبيعات واألداء اإلجمالي 

وعلي الرغم من اإلسهامات القيمة التي أضافتها الدراسات السابقة وغيرها من الدراسات التي 
 بشكل متكامل ، كما أن إدارة التكلفة االستراتيجية منها لم يتناول  ، إال أن أيإدارة التكلفة االستراتيجيةتناولت 

إدارة التكلفة هـذه الدراسات اقتصرت علي الجانب النظري فقط مع اإلشارة إلي إمكانية وأهمية تطبيق 
  .  كاملة مت في بعض المجاالت ولم تجري أي منها ـ في حدود علم الباحث ـ دراسة تطبيقية االستراتيجية

  
 المتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد وأثرها علي :انيًا ث  

  .المرآز التنافسي للصادرات السعودية
يشهد العالم منذ العقد األخير من القرن الماضي وحتى اآلن العديد من التطورات والتغيرات السريعة               

م العالمي الجديد ، وشملت هذه التطورات والتغيرات المجـاالت          والهائلة والتي بدأت تتحدد معها مالمح النظا      
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، وفي مقدمتها التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات ، وزيادة االعتماد              

 حدثت في اآلونة األخيـرة      حيث علي التقنيات العالية في جميع المجاالت  وبصفة خاصة  في بيئة التصنيع ،             
)   New Manufacturing Systems NMS(غيرات كبيرة وسريعة في بيئة نظـم التصنيع الحديثــة  ت

 Information Technology( المعلومـات  تقنيةكمردود للتقدم التقني السريع والكبير والمستمر في مجال 
IT (    حيث أدي اختيار التقنيـات الـصناعية المتقدمـة)Advanced Manufactured Technology 

AMT   (  إلي تغيرات هائلـة في نوعيـة األنشطة ، وطرق أدائها ، وهياكل تكلفتها ، وفي طرق الرقابـة
عليها ، كما ظهر العديد من األساليب الفنيـة التي تعتمد علي تلـك التقنيات الصناعية المتقدمة خالل مراحل                 

 مرونة كبيرة في عرض البدائل المختلفة       ساعد استخدام الحاسبات اآللية علي توفير     كماً   .دورة حيـاة المنتج    
حيث تستخدم الحاسبات اآللية خـالل      . ذلك بدقة متناهية وسرعة هائلة      و، ، ومدخالت ومخرجـات كل بديل      

 ساعدت  الحاسبات علي اسـتخدام هـذه األسـاليب فـي             )٢٣(  مرحلة تصميم المنتج  ففي  دورة حياة المنتج    
   اتـــط العمليـيـة تخطـــوفي مرحلـ ، )  Computer –Aided Design CAD(التصميــم 

)Computer -Aided  Process Planning CAPP(  ،   ـ  وفي المجاالت الهندسية)Computer 

Aided Engineering  CA (  ، في مرحلة التخطيطأما )اسـتخدمت الحاسـبات فـي تخطـيط     فقد  )٢٤
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وتخطـيط المـوارد   )   Material Requirements Planning MRP (االحتياجات مـن الخامـات    
اسـتخدمت  ) ٢٥( وفي مرحلة التنفيـذ  . ) Manufacturing Resources Planning MRP(الصناعية 

 FMS( فـي نظـم التـصنيع المرنـة      )NC  Numerical Control(الحاسبات أساليب التحكم الرقمي 
Flexible Manufacturing Systems  ( ــاتي ــترجاع األوتوم ــزين واالس ــم التخ  ASRS(كي ونظ

Automated Storage Retrieval Systems( .  في مرحلة الرقابة أما )استخدمت الحاسـبات   فقد)   ٢٦
 المفروضـة  وإدارة القيــود) S process Control SPC  Statistical(إلحصــائية في الرقابــة ا
   ) . Constraint Management CM(علي الموارد  

 التي ارتبطت بالبيئة الـصناعيــة الحديثـة        )٢٧(ج في ظل العديد من األساليب              وتتم دورة حياة المنت   
 ونظـم اإلنتـاج في الوقـت   ، ) Total Quality Management TQM( الجودة الشاملة إدارةومنها 
 ، )FF Focused Factory(، والتركيـز علـي المـصنع بالكامـل      ) JIT Just-In-Time(المحدد 

. ) CIM Computer-Integrated Manufacturing( الحاسـب اآللـي استخدام بوالتصنيع المتكامل 
  : تحقيق اآلتيولقـد ساعـد استخدام الحاسبات اآللية في هذه األساليب علي

توفير مرونة كبيرة في عرض البدائل المختلفة وتحديد المدخالت الالزمة لكل بديل ومـا ينـتج                •
  . ويتم ذلك بدقـة وفي التوقـيت المالئم .آثار عنه من مخرجات وما قد يترتب علي ذلك من 

 زيادة فعالية استغالل الطاقات المتاحة وما       ييساعد عل  التي تحتاجها اإلدارة بما      تتوفيرا لمعلوما  •
  .قد يترتب علي ذلك من خفض تكاليف األنشطة خالل دورة حياة المنتج 

 المتغيرات العديد من خالل دورة حياة المنتج إلي      ولقد أدي التقدم التقني الصناعي الالزم ألداء األنشطة
  ، أن يواكب ذلك تطوراً في الفكـر اإلداري)٢٨( ضروريكان من اللذلك  والحديثة ،في بيئة التصنيع 

ونوعية المعلومات الواجب توافرها بالدرجة التي يتحقق معها االستخدام األمثـل للموارد المتاحة وبما يتناغم 
 مما  ،متغيرات ويفي بمتطلباتـها ، علي أن يتم ذلك في ظل سياسات استراتيجية متكاملةويتسق مع تلك ال

يؤثر إيجابياً علي الموقف التنافسي للمنشأة في ظل النظام العالمي الجديد الذي أدي إلي زيادة حـدة المنافسة 
  .مع البيئة الجديدةأو م هذا النظامع تواءم تو أإلي الحد الذي قد يهـدد وجود المنشآت التي  ال تتكيف 

 )٢٩( من أهمها  والتي ويتطلب تحقيق ذلك ضرورة أن يشمل التطور في الفكر اإلداري العديد من المجاالت
 التركيز علي العوامل المؤثرة علي نجاح المنشأة مثل التكلفة والجودة، وضبط الوقت بهدف العمالءإرضاء 

) المتاحة للمنشأة( االهتمام باإلمكانيات الداخليةولسلة القيمة ، خفض المخزون، والتجديد واالبتكار، وتحليل س
  .والتحسين المستمر ، ) المتاحة للمنافسين (  والخارجية

يصبح لذلك  ، يتحدد في ظل ظروف يصعب علي المنشأة التحكم فيهاةأو الخدم  ونظراً ألن سعر بيع السلعة 
ءة هو إدارة التكلفة بما يحقق ميزة تنافسية للمنشأة علي أن يتم الدور المؤثر الذي يمكن لإلدارة القيام به بكفا

يتم خلق قيمة ) ٣٠( وفي ظل التفكير اإلستراتيجي .) إدارة التكلفة اإلستراتيجية ( ذلك في إطار إستراتيجي 
 بين  من خالل التكاملإستراتيجياً يتم حيث يعتبر إضافة قيمة للمنتج النهائي هدفاً للمستهلك،نهائية أعظم 

  .البيع تصميم المنتج وحتى خدمات ما بعد  مرحلة بدايةً منخالل دورة حياة المنتجنشطة األ
 التي ارتبطت بالبيئة الصناعية الحديثة ومنها )٣١( بوتتم دورة حياة المنتج في ظل العديد من األسالي

-Just-In(ت المحدد ونظم اإلنتاج في الوق) Total Quality Management TQM(رقابة الجودة الشاملة 

Time JIT ( والتصنيع المتكامل بالحاسب اآللي)Computer-Integrated Management CIM  ( ،
اآللية الكاملة لإلنتاج ، :  أن البيئة الصناعية الحديثة تتميز بعدة خصائص من أهمها )٣٢(ويرى البعض 
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جم المخزون ، واعتبار المعلومات ومرونة خطوط اإلنتاج ، ارتفاع مستوى جودة المنتجات ، وانخفاض ح
وأهمية الوقت كسالح تنافسي ، وصاحب ذلك العديد من االتفاقيات والمشاركات الدولية . كمورد استراتيجي 

وترتب علي ذلك أن أصبحت دول العالم تمثل سوقاً واحدة هائلة، . التي تسعي إلي تحرير التجارة العالمية
منتجون والمستهلكون علي السواء ، مما زاد من حدة المنافسة بين المنشآت متاحة للجميع، يتأثر بمتغيراتها ال

علي المستوي المحلي وعلي المستوي الدولي ، ولم يبق سبيالً لبقاء أياً من  هذه المنشآت ، أو للمحافظة علي 
كيانات حصتها من السوق العالمية ، أو طموحاً منها إلي زيادة هذه الحصة إال أن تسعي إلى الدخول في 

اقتصادية أكبر، مما دفع ذلك العديد من الشركات الضخمة لالتجاه نحو االندماج أو التكامل اإلقليمي بهدف 
تشكيل تكتالت اقتصادية عمالقة ، ذات إمكانيات وقدرات هائلة ، تنسجم وتتناغم مع المتغيرات االقتصادية 

لسيطرة وبسط نفوذها علي أكبر حصة من السوق الجديدة ، وبما يدعم قدراتها التنافسية ، ويساعدها علي ا
  . العالمية

بعد مفاوضات مكثفة استمرت سبع ) GATT(ولقد تم إقرار االتفاق العام للتجارة والتعريفات   
ويمثل هذا االتفاق معاهدة دولية متعددة األطراف تتضمن حقوقاً والتزامات . سنوات بين األطراف المشاركة

م، كما تم التوقيع عليه في ١٩٩٣وتم إقرار االتفاق في ديسمبر . ل الموقعة عليها متبادلة بين حكومات الدو
وكان تطبيق هذا االتفاق مؤقتاً ، ولم يكن تطبيقه ملزما للموقعين عليه ، كما لم يتضمن مجال . م١٩٩٤إبريل 

  .الخدمات 
 اتفاق المنظمة إلي) GATT(م  تم تحويل االتفاق العام للتجارة  والتعريفات ١٩٩٥وفي يناير 

وأصبح للمنظمة طابع المؤسسات الدولية ، واكتسب تطبيقه صفة الدوام  ) WTO( العالمية للتجارة 
  .واالستمرارية ، وأصبح تطبيقه ملزماً لكافة أعضائه ، كما تم إدخال قطاع الخدمات ضمن هذا االتفاق 

نشاء منظمة التجارة العالمية من أهم ويعتبر االتفاق العام للتجارة والتعريفات وما ترتب عليها من إ
األحداث تأثيراً علي االقتصاد العالمي ، حيث أن تحرير التجارة سوف يؤدى إلي زيادة حركة وحجم التجارة 

  .العالمية ، وزيادة حدة وضراوة المنافسة بين المنشآت علي المستوي المحلي وعلي المستوي العالمي 
رتب علي التقدم التقني الصناعي من متغيرات كان من الحتمي  أن  أن ما ت)٣٣( ويري أحد الباحثين   

 التطورات )٣٤(يواكبها تطوراً في الفكر اإلداري وفي نوعية المعلومات الواجب توافرها  ، وفي ظل 
والتغيرات االقتصادية العالمية المعقدة والمتغيرة باستمرار كان من الضروري أن يقابلها تجاوباً وتفاعالً من 

حاسبين والمراجعين لمواجهة احتياجات السوق ، حيث أصبحت الحاجة ماسة إلي أن تتطور علوم المحاسبة الم
كما أن لجنة الخبراء في . والمراجعة في إطار العلوم التي تخدم المعامالت االقتصادية والمالية بصفة عامة 

 International Standards of Accounting and (ISAR )٣٥(معايير المحاسبة الدولية والتقارير

Reporting (  م  لمناقشة إزالة الحواجز والعقبات التي تواجه تطبيق معايير ١٩٩٦نظمت ندوة عام
المحاسبة الدولية والمحلية كأحد عوامل تحرير التجارة الدولية في مجال الخدمات ، كما ناقشت الندوة الحواجز 

عرقل جهود مجلس معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق التي يجب التغلب عليها لمواجهة العقبات التي ت
 مع التحديات المترتبة علي )٣٦(الدولي في مهنة المحاسبة ، كمـا يجب أن تتعـامل المحاسبة اإلدارية 

 إلي أن معلومات المحاسبة اإلدارية في ظل )٣٧(المتغيرات االقتصادية العالمية ، وقد أشارت بعض الدراسات 
لتقليدي تهدف أساساً إلي خدمة إدارة المنشأة أما في ظل بيئة التصنيع الحديثة فهي تعتمد علي الفكر الوضع ا

  .اإلستراتيجي والسعي الدائم إلي تدفق المعلومات من الداخل والخارج 
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 أنه علي الرغم من أن اتفاقية تحرير التجارة الدولية في )٣٨(وعلي الجانب اآلخر يري أحد الباحثين   
لن تغير من المحاسبة ) GATS)   General Agreement On Trade in Serviceل الخدمات مجا

كعلم يعتمد علي إطار نظرية المحاسبية وما يتضمنه من حقائق  وفروض ومبادئ ،  كما أنها لن تغير من 
ال أن تطبيق إ.. أهداف النظم المحاسبية بمختلف أنواعها واتجاهات أو عناصر النظام المحاسبي أو مقوماته 

اتفاق المنظمة العالمية للتجارة سوف يجعل العالم  سوقاً اقتصادية واحدة ، األمر الذي يزيد من حدة المنافسة 
بين الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية ، والغزو االقتصادي للدول األقل نمواً وتقدماً ، مما سيلقي علي 

علي أن يضع األولوية لالهتمام بقطاع .W.T.O المنبثق عن)٣٩ (عملالمحاسبة عبئاً ثقيالً ، وهذا دفع فريق ال
 ضرورة تطوير أنظمتها وإجراءاتها لتساير تلك التطورات المتالحقة في عالم )٤٠(المحاسبة ، مما يتطلب 

تسوده التكتالت االقتصادية الضخمة، وتكنولوجيا التطبيقات المتقدمة المبنية علي استخدام الحاسبات 
  .نية ونظم المحاكاة الحديثة ، وثورة المعلومات المتجددة ونظم االتصاالت الحديثة اإللكترو

  
  

  متطلبات دعم القدرة التنافسية للشرآات المساهمة في ظل التطورات االقتصادية الجديدة: ثالثًا 
ولة علـى    لم تعد الموارد الطبيعية هي الركيزة األساسية للقدرة االقتصادية للد          )٤١(ويمكن القول أنه      

المنافسة في السوق العالمي ، حيث أصبح من المؤكد أن الدول ال ترث رخاءها وإنما تخلقه بأيدي أبنائها مـن    
خالل التجديد واالبتكار والتحسين المستمر وال يتحقق ذلك فقط في ظل توافر الموارد الطبيعية للدولـة وأنمـا    

ياسات القادرة على التعامل مع الضغوط التـي تولـدها          على قدرتها على تنظيم وتعبئة تلك الموارد وتبني الس        
المنافسة في األسواق العالمية ، والعمل على تحقيق التميز لمنتجاتها في تلك األسواق ، وليس أدل على ذلـك                   
حققته بعض الدول في هذا المجال على الرغم من الفقر النسبي في مواردها الطبيعية مثـل اليابـان وكوريـا           

دول جنوب شرق آسيا ، ولذلك فانه يجب خلق أنماط إنتاجية تدعم عملية التنمية االقتـصادية                الجنوبية وبعض   
كما أن  . بصورة مستمرة وباالعتماد على الذات مما يتطلب قدراً معقوالً من التنوع والتوازن في بيئة اإلنتاج                

 في ظل المتغيرات االقتـصادية      )٤٢(تعرض قطاع اإلنتاج وقطاع الخدمات بالمملكة العربية السعودية للمنافسة          
التي فرضتها بيئة النظام العالمي الجديد يتطلب رفع الجودة وخفض التكلفة ، وهذا بدوره يتطلب وضع رؤيـة         
استراتيجية خالل الفترة القادمة يتم صياغتها في ضوء البيئة الداخلية وما تتضمنه من إمكانيات وفرص ونقاط                

ة وما تفرضه من تحديات ، ومن ثم تحديد القرارات اإلسـتراتيجية فـي              ضعف وقوة، وايضاً البيئة الخارجي    
ضوء المعلومات عن البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ،  ثم اتخاذ القرار اإلستراتيجي الـذي يـدعم المركـز                   

   .التنافسي  المناسب في السوق العالمي ارتكازاً علي المزايا التنافسية التي تتمتع بها

التسويق أحد العناصر االقتصادية األساسية الهامة التي تعتمد عليها المنشآت اإلنتاجيـة             )٤٣(ويعتبر    
ومؤسسات الخدمات لتحقيق أهدافها االقتصادية ، واالستمرار في عطائها ، ألن تعثر المنـشأة فـي تـسويق                  

ا القدرة على المنافسة    منتجاتها يضطرها إلى خفض كفاءتها اإلنتاجية ومن ثم أرتفاع تكلفة إنتاجها ، مما يفقده             
مع غيرها من المنشآت ، لذلك ينبغي أن ترتكز الرؤية اإلستراتيجية لتنمية الصادرات بالمملكة علي اإلستفادة                
من المزايا النسبية للمنتجات او الخدمات ومدي امكانية تحويلها الي مزايا تنافسية وذلـك عـن طريـق ادارة                   

زة التنافسية لدعم الـصادرات ، مـع رسـم الـسياسات التـسويقية              التكلفة من منظور استراتيجي لخلق المي     
 للمصدرين والربط بـين تنميـة   ةوالترويجية في األسواق العالمية ، هذا باإلضافة الي وضع الحوافز الضريبي     

والـسياسات  ) التـشريعات   ( الصادرات والمؤثرات المختلفة في هذا المجال خاصة تلك المتمثلة في الـنظم             
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، وربط ذلك بسياسات اإلنتاج والتكنولوجيا واالعتبارات البيئية وسياسات التسويق وقنواته ، وما             واإلجراءات  
قد يحكم حركة التبادل مع الدول واألسواق العالمية من اتفاقيات ، وإزالة معوقات التصدير بالشكل الذي يوفر                 

  .تها في السوق العالمية المناخ المناسب للمنتجات والخدمات ، وبما يكفل فرص متكافئة مع مثيال
    ومما ال شك فيه أن الرؤية االستراتيجية تعبر عن أهداف وغايات لما يجب أن تكـون عليـه المنتجـات                    
والخدمات بالمملكة خالل الفترة القادمة ، وهو أن تتضمن قطاعات قوية ومتميزة وتستطيع بيع منتجاتها فـي                 

ات السوق نفسها وأدت إلى تغير هيكل وأهداف قطاعات اإلنتاج          األسواق العالمية والداخلية بعد أن فرضت آلي      
  .والخدمات 

 – والتي تحولت إلى اتفاق منظمة التجارة العالميـة          )٤٤( اتفاقية الجات    ه    ومما الشك فيه أيضاً أن ما تفرض      
لبات من متطلبات خاصة فيما يتعلق بضرورة حصول المنتجات والخدمات على شهادة األيزو وغيرها من متط            

في مجاالت الحماية الجمركية ، ومعايير الجودة ، والتـشريعات ، وأنمـاط العمـل ، واإلدارة والتنظـيم ،                    
والتسويق ، أنما تضع قطاعات اإلنتاج والخدمات أمام مجموعة من التحديات والتي تتطلب ضرورة التغييـر                

  .والتطوير 
   :)٤٥(    ويمكن مواجهة تلك التحديات من خالل 

وذلك يساعد على تحقيق     : لمناخ االقتصادي بما يتوافق والبيئة االقتصادية العالمية الجديدة       تهيئة ا  .١
التكافؤ في ظروف المنافسة ، ويتحقق ذلك من خالل التحرير االقتصادي الكامل ، على أن يواكـب                 

 اإلنتاج  هذا التحرر تنقية كافة القوانين والتخلي عن الفكر الجبائي بهدف تخفيف األعباء عن قطاعات             
 . والخدمات المحلية لتتمكن من منافسة مثيالتها في السوق العالمي 

ــتخدام  ومما ال شك فيه أن تحرير التجارة يحتم على قطاعات اإلنتاج والخدمات الوطنية من    اســ
الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية والتخصيص االمثل لها بهدف خفض تكلفتها وإعتماداً على مؤشرات             

  . لعالمية للسلع المنافسة األسعار ا
ويتطلب المناخ االقتصادي دعم القطاع الخاص ليقود التنمية االقتصادية مـن خـالل تعظـيم دوره                

كمـا  . تدريجياً في ظل إستراتيجية محسوبة ومتوافقة مع بدء تطبيق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة              
اإلنتاج وزيادة القدرة التنافسية لها محلياً      يتطلب األمر تخفيض األعباء على المنتجين لخفض تكاليف         

 .وعالمياً 

 وذلك يتالءم مع المتغيرات االقتصادية :واإلجراءات ذات الصلة    ) التشريعات(إعادة النظر في النظم      .٢
العالمية ، وبما يضمن حصول الشركات السعودية على حقوقها في معامالتها الدولية ، وعدم ضياع               

 . عن مالحقة التطورات العالمية ) التشريعات(تيجة لقصور النظم أو انتقاض تلك الحقوق كن

ويجب أن يحدث تقارب في مجاالت التشريع الجمركي وقانون الشركات وقانون البنوك والخـدمات                
المصرفية والمعايير الفنية ، وقواعد التنافس والتمايز ، هذا باإلضافة إلى ضـرورة إعـادة هيكـل                 

 واإلشرافية والتنظيمية للقطاع المصرفي وقطـاع التـأمين بالمملكـة ،            وتحسين األنشطة المحاسبية  
 .بالدرجة التي تلبي إحتياجات البيئة المتطورة 

بعد أن تقلصت أهمية الميزة النسبية التي        : التركيز على الميزة التنافسية بالمقارنة بالميزة النسبية       .٣
 من المزايا التنافسية التي هـي مـن صـنع           تمنحها الطبيعة لإلنسان بالمقارنة بالتكنولوجيا وغيرها     

اإلنسان ، فالمشاهد في ظل النظام العالمي الجديد هو أن أحوال الطلب على المنتج ، وأحوال عوامل                 
 ، وإدارة التكلفة ، واإلنتاجية ، يعد عامالً حاسماً في تحقيـق الميـزة               ي التقدم التكنولوج  )٤٦(اإلنتاج  
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ز هذه اإلستراتيجية على منظومة متطورة إلدارة التكلفة ترتكـز        التنافسية ، ومن الضروري أن ترتك     
على أدوات متطورة لتخطيط وضبط التكلفة من منظور إستراتيجي ، وذلك كمنطلـق لخلـق ميـزة        

  :)٤٧(تنافسية يتحقق معها موقفاً تنافسياً مناسباً ويتأثر الموقف التنافسي للمنشأة بعاملين هما

ا زادت الحصة السوقية للمنـشأة كلمـا زادت قـوة مركزهـا              فكلم :الحصة السوقية   ) أ  ( 
 . التنافسي ، حيث تزداد العوائد نتيجة هذه الحصة 

 مثل مهارات معينة في الصنع والـسمعة الطيبـة          :تميز المنشأة في بعض المجاالت      ) ب  (
 .للمنتج ، وأمان المنتج 

لمنظومة ميزة تنافـسية للـصادرات       وتحقق هذه ا   )٤٨( : االرتكاز على منظومة متطورة للتكنولوجيا     .٤
على أن يتم تحقيق نوع من التوازن بين التكنولوجيا كثيفة رأس المال وكثيفة العمالة ، وهنا يتطلـب                  

 المعلومات المتطورة نظراً لألهمية الكبيرة والمتزايدة       ااألمر تبني إستراتيجية االرتكاز على تكنولوجي     
 .قرارات بما يدعم القدرة التنافسية للشركات والمستمرة للمعلومات في ترشيد متخذي ال

تعتبر الموارد البشرية الركيزة والدعامة األساسية والمحورية لدعم         : تنمية وتطوير الموارد البشرية    .٥
القدرة التنافسية لجميع الشركات في جميع القطاعات ، ذلك نظراً ألن اإلنسان هـو األداة األساسـية                 

ع بالقدرة على االبتكار واتخاذ القرارات ، وتتأثر مدى سالمة قراراتـه            للتغيير والتطوير ، ألنه يتمت    
.  المتطورة والمعلومات المتاحة بكفاءة وفعالية       ابالوازع الديني ، ودرجة تكيفه واستخدامه للتكنولوجي      

وأدى ذلك إلى تعاظم االهتمام بتطوير نظم وأساليب تأهيل الموارد البشرية وتطويرها مـن خـالل                
 . المتطورة اتعليم وأساليبه وأيضاً ما قد يحتاجه االستمرار في التدريب الستيعاب التكنولوجيتطوير ال

كأسـاس لتحقيـق الجـودة      ) ٩٠٠٠أيزو  (تأهيل الشركات للحصول على شهادة المطابقة الدولية         .٦

ويعتمد ذلك على وجود سياسات وأهداف واضحة ، وخطـط محـددة ومـوارد كافيـة ،         : الشاملة
 مناسبة ، وتقييم ورقابة مستمرة ، في ظل إدارة واعية وقوية ورشـيدة              افاء ، وتكنولوجي  ومنفذين أك 

 حيث أن العالقة طردية     )٤٩(تقود الشركة إلى آفاق التطوير والسعي نحو تطبيق منهج الجودة الشاملة            
 .بين الجودة وزيادة التصدير

: صديرية بثالثة أنشطة رئيـسية هـي        تتأثر العملية الت   : دعم األنشطة التي تؤثر وتتأثر بالتصدير      .٧
ــصادرات  ــسويق ال ــصادرات Export Marketingت ــل ال  ، Export Finance ، وتموي
وتفاعل هذه األنشطة الثالثة مجتمعة في تأثيرها .  Export Proceduresواإلجراءات التصديرية 

عمليـة تمويـل    على العملية التصديرية ، وليس هناك حد فاصل بين كل منها ، فمثالً قـد تكـون                  
الصادرات وما تتطلبه من تسهيالت ائتمانية يقدمها المصدر إلى المستورد وهو أحد عناصر الجذب              
التي تعتمد عليها المنشأة عند تسويق صادراتها ، حيث أنه كلما زادت هذه التسهيالت كلمـا فـضل                  

 ، كمـا أن سـهولة       المستوردون التعامل مع المنشأة بدالً من التعامل مع المنـشآت المنافـسة لهـا             
اإلجراءات التي تحددها الدولة إلسترداد المصدر لمستحقاته لدى مصلحة الجمارك وفقـاً لنظـامي              
السماح المؤقت أو الدروباك قد تعتبر أحد عناصر تمويل الصادرات بشكل غير مباشر ، رغم أنهـا                 

 .تتصل بشكل مباشر باإلجراءات التصديرية 

على أن تشمل قاعـدة البيانـات الـشركات          : م قرارات المصدرين  االرتكاز على قاعدة بيانات لدع     .٨
السعودية المنتجة للسلع والخدمات ، والشركات السعودية المصدرة ، والشركات األجنبية المستوردة            
، والفرص التصديرية المتاحة ، والفرص التصديرية المحتملة في ظل المتغيرات السائدة والمحتمـل             
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لية ، واإلحصائيات التجارية للسلع ، وبيانـات األسـواق الخارجيـة ،             أن تسود ، والمعارض الدو    
وأسعار السلع المتداولة بالبورصات ، وأخبار السلع الجديـدة باألسـواق ، واللـوائح واإلجـراءات         
الخاصة بالدول األجنبية ، وأسعار الشحن من المملكة إلى جميع دول العالم ، هـذا باإلضـافة إلـى         

ات التي تم أعدادها والتي تشمل البيانـات الـسابقة وغيرهـا بمجموعـة بنـوك              ارتباط قاعدة البيان  
المعلومات العالمية بما يساعد على اإلستفادة مما تشمله من بيانات أو معلومات ، ويساعد اسـتخدام                
الحاسبات اآللية على ذلك من خالل شبكة اإلنترنت ، مما يوفر المعلومات التي تساعد علـى دعـم                  

يث أن الحصول على المعلومات الصحيحة والمالئمة في الوقت والمكـان وبالـسعر             ح. الصادرات  
 .                         المناسب يشكل عامالً أساسياً ومؤثراً في دعم الصادرات 

  
  :تقييم األساليب الحالية للمحاسبة عن التآاليف في ظل بيئة النظام العالمي الجديد : رابعًا 
 إلى أن اإلدارة تقوم بإتخاذ القرارات بناء على معلومات تكاليفية مشوهة في )٥٠( Kaplan & Cooperأشار 

ظل النموذج التقليدي للمحاسبة عن التكاليف ، مما قد يترتب على تلك القرارات نتائج سلبية ، تؤدي في 
  .النهاية إلى ضعف المركز التنافسي للمنشأة 
العالمي الجديد إلى اضطرار العديد من الشركات إلى إعادة النظر    ولقد أدت المتغيرات االقتصادية للنظام 

في الدور الذي تقوم به محاسبة التكاليف ، ذلك بهدف تطويرها بما يتالءم والبيئة الجديدة ، نظراً ألن نظم 
 ، التكاليف التقليدية قد تم تصميمها في ظل بيئة كانت األجور فيها تمثل الجزء األعظم من تكاليف اإلنتاج

ومن ثم كانت تستخدم كأساس لتحميل التكاليف اإلضافية ، وهذا لم يعد مالءما في ظل البيئة الحديثة والتي 
أصبحت اآللية في اإلنتاج تمثل النصيب األكبر ، ويمكن تناول أثر بيئة النظام العالمي الجديد على تصميم نظم 

   :)٥١(محاسبة التكاليف من عدة جوانب أهمها 
  . أسس التحميل -٤.     مراكز التكلفة -٣       . هيكل التكلفة -٢  .اسبة التكاليف  أهداف مح-١
  .  طريقة احتساب التكلفة -٨  . فترة التكلفة -٧.     تقارير التكاليف -٦  . نظريات التكاليف - ٥

 تستخدم المنشآت محاسبة التكاليف كنظام للمعلومات الفرعية بغرض :أهداف محاسبة التكاليف  .١
 :قيق بعض األهداف والتي من أهمها تح

 تهدف عملية الرقابة إلى منع اإلسراف والضياع في كافة :أحكام الرقابة على تكاليف اإلنتاج  •
وعلى الرغم من أهمية هذا الهدف إال أنه في ظل بيئة . األنشطة بما يحقق خفض التكاليف 

اليف حيث أنخفضت أهمية ودور التصنيع الحديثة قد إختلفت أساليب وأدوات الرقابة على التك
: المقاييس والمؤشرات المالية ، وزادت أهمية أستخدام المقاييس والمؤشرات غير المالية مثل 

  ...الجودة ، ودرجة رضاء العمالء ، ومدى استغالل المساحة المتاحة 
ظم في ظل ن : توفير أساس سليم لتقييم اإلنتاج التام وتقييم المخزون آخر الفترة المالية •

أما في ظل بيئة التصنيع . التكاليف التقليدية يتم تقييم المخزون بهدف أعداد القوائم المالية 
تنعدم الحاجة إلى ) JIT(الحديثة ، وفي حالة تطبيق أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد بالضبط 

 .وجود مخزون وبالتالي تنخفض أهمية هذا الهدف من أهداف محاسبة التكاليف 

 في ظل بيئة التصنيع الحديثة وما تتسم به :لى رسم السياسات وإتخاذ القرارات المساعدة ع •
من حدة المنافسة ، تصبح الحاجة ملحة لتخفيض التكاليف مع المحافظة على درجة عالية من 
الجودة ، ومن ثم أصبحت محاسبة التكاليف مسئولة عن توفير المعلومات التي تساعد على 
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ستراتيجية خاصة عن التكلفة والجودة ، فالنموذج التقليدي ال يوفر ترشيد متخذي القرارات اإل
حيث أنه في ظل البيئة . المعلومات الضرورية للتخطيط واتخاذ القرارات االستراتيجية 

التنافسية العالمية يكون اإلهتمام موجهاً أساساً إلى جودة المنتجات وعالقتها باإلنتاجية سواء كان 
تجات أو الخدمات ، حيث يعتبر قياس الجودة والتقرير عنها والرقابة عليها ذلك فيما يتعلق بالمن

 . أحد أهم أهداف نظام التكاليف 

وعلى ضوء ما سبق فإنه في ظل بيئة التصنيع الحديثة وما يتولد عنها من بيئة المنافسة يكون الهدف 
 أهداف محاسبة التكاليف وفقاً وكذلك يتم إعادة ترتيب. األساسي لمحاسبة التكاليف هو إدارة التكلفة 

  :ألولوياتها لتصبح 
  . المساعدة على رسم السياسات واتخاذ القرارات -١
  . إحكام الرقابة على تكاليف اإلنتاج -٢
 .    توفير أساس سليم لتقييم اإلنتاج التام وتقييم المخزون آخر الفترة المالية -٣

لحديثة تزايد درجة اآللية ، وترتب على ذلك تغير  من أهم سمات البيئة الصناعية ا:هيكل التكلفة  .٢
 ، حيث تضاءلت أهمية تصنيف عناصر التكاليف إلى مباشر وغير Cost Structureهيكل التكلفة 

مباشر نظراً إلنخفاض حجم عنصر العمل بمفهومه التقليدي ، كما تضاءلت أهمية تصنيف عناصر 
 .  التكاليف المتغيرة والتي تكاد أن تكون ثابتة التكاليف إلى متغير وثابت ، نظراً لتضاءل نسبة

ومع تزايد حجم التكاليف الثابتة في ظل البيئة الجديدة ظهر توجه متنامي لتبويت التكاليف وفقاً 
والعمل على التخلص من األنشطة التي تضيف قيمة للمنتج أو ) . ABC(إلرتباطها باألنشطة 

ة التي تضيف قيمة للمنتج إلى التكاليف اإلجمالية في العديد للمنشأة ككل ، وتبلغ قيمة تكاليف األنشط
 .ومن هنا تظهر أهمية هذا التوجه الجديد . فقط % ٢٦من الصناعات إلى 

 في ظل بيئة التصنيع الحديثة يتم االعتماد على مدخل المراكز المتعددة ، مما أدى :مراكز التكلفة  .٣
لمركز الواحد على آالت غير متجانسة ، ويتم إلى تخفيض عدد مراكز التكاليف ، حيث يحتوي ا

 .أداء أكثر من عملية مختلفة على المنتج في نفس المركز 

 في ظل بيئة التصنيع الحديثة يتضاءل دور وأهمية العمل المباشر ومن ثم لم تعد :أسس التحميل  .٤
 الضروري ساعات العمل المباشر مالئمة كأساس لمعدالت التحميل للتكاليف اإلضافية وأصبح من

 .إعادة النظر في أسس التحميل التقليدية ، وضرورة استخدام أسس جديدة تتناسب والبيئة الجديدة 

 يتم تحميل عناصر التكاليف على وحدات اإلنتاج في ظل النظم التقليدية للتكاليف :نظريات التكاليف  .٥
، ويتالءم كل مدخل مع ) لالمستغ/المتغير/المباشر(وفقاً ألي من المدخل الكلي أو المدخل الجزئي 

 .استخدامات معينة بما يوفره من معلومات تتناسب مع تلك االستخدامات 

 وفي ظل بيئة التصنيع الحديثة تختلف درجة اآللية بكل منشأة ، ومن ثم يصعب اختيار أي المدخلين   
 .لتوفير المعلومات المالئمة 

يد حجم التكاليف الثابتة وتضاءلت أهمية تصنيف  في ظل بيئة التصنيع الحديثة تزا:تقارير التكاليف  .٦
 .عناصر التكاليف إلى مباشر وغير مباشر أو إلى متغير وثابت لمعدالت تحميل التكاليف اإلضافية 

ولقد أدت تلك المتغيرات التي تمخضت عنها بيئة التصنيع الحديثة إلى التأثير على مضمون تقارير 
تلك التقارير ، حيث تم اإلستغناء عن تقارير العمالة ، التكاليف وأسلوب العرض ودورية تدفق 

 .وأنخفض عدد التقارير التشغيلية وتقارير االنحرافات ، كما زادت أهمية التقارير غير المالية 
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 يخضع تحديد فترة التكاليف إلى مدى احتياج اإلدارة إلى معلومات ، إال أنه في ظل :فترة التكاليف  .٧
ا تتسم به من تغيرات مستمرة تكون فترة التكاليف أقصر عن ذي قبل ، بيئة التصنيع الحديثة وم

 .وتختلف طبيعة ونوعية المعلومات خاصة مع تزايد حدة المنافسة المحلية والعالمية 

 في ظل األسلوب التقليدي للتكاليف يتم تجميع عناصر التكاليف وفقاً :طريقة إحتساب التكلفة  .٨
جية أو المراحل اإلنتاجية ، أما في ظل بيئة التصنيع الحديثة فيكون األوامر اإلنتا: ألحدى طريقتين 

حيث أنه يمكن تطبيقه في كل أنواع ) ABC(من المالئم استخدام أسلوب التكلفة على أساس النشاط 
 .إلخ ...اإلنتاج المستمر والنمطي وكذلك األوامر اإلنتاجية أو اإلنتاج للتخزين أو حسب الطلب 

  
 سبق يتبين أن بيئة التصنيع الحديثة تتطلب إعادة النظر في نظم التكاليف التقليدية حيث وتأسيساً على ما

تتطلب أساليب جديدة لتحديد وقياس وعرض المعلومات التكاليفيه حتى يتوائم والمتطلبات التكنولوجية الحديثة 
  .   وعوامل المنافسة والتي أصبحت من سمات النظام العالمي الجديد 

           

مدخل إدارة التآلفة اإلستراتيجية لدعم القدرة التنافسية للشرآات المساهمة السعودية : خامسا
  .في ظل بيئة النظام العالمي الجديد 

تعد إدارة التكلفة من منظور استراتيجي بمثابة منهج متكامل يشمل عدد من األدوات واألساليب التي تعمل في 
 Costسية ، وهناك ثالثة مداخل بديلة لتطبيق أسلوب إدارة التكلفة تناغم وتكامل بهدف دعم الميزة التناف

Management )٥٢(:  
  . استخدام بعض أساليب إدارة التكلفة لتطوير نظام التكلفة التقليدي –المدخل األول   

  . إحالل إدارة التكلفة محل نظام التكلفة التقليدي –المدخل الثاني   

  .كاملة إلدارة التكلفة اإلستراتيجية  تصميم منظومة مت–المدخل الثالث   

  

  . استخدام بعض أساليب إدارة التكلفة لتطوير نظام التكلفة التقليدي –المدخل األول 

وفي ظل هذا المدخل يتم إستخدام الحاسب اآللي لتحديث أو تجميع بيانات التكاليف مثل أسس تخصيص 
 Cost ، وأيضاً بيانات عن مسببات التكاليف Cost Poolsالموارد بين األنشطة قبل تحديد مجمعات التكلفة 

Drivers وتعمل إدارة التكلفة على سرعة التطبيق وتخصيص تكلفة هذا التطبيق ، إال أن ذلك لن يحقق كل ، 
  .األهداف المنشودة منه 

  . إحالل إدارة التكلفة محل نظام التكلفة التقليدي –المدخل الثاني 

  قاعدة البيانات للشركة بحيث تحتوي على البيانات الالزمة لتطبيق إدارة وفي ظل هذا المدخل يتم تطوير 
 التكلفة ، وتحديد مسار تدفق البيانات بما يضمن التحديث المستمر لها ، ويتطلب تطبيق هذا المدخل اإلعتماد 

  .بشكل كبير على الحاسبات اآللية 
  .ستراتيجية  تصميم منظومة متكاملة إلدارة التكلفة اإل–المدخل الثالث 

  :ويتطلب تطبيق هذا المدخل االرتكاز على مجموعة من الخطوات والمتمثلة فيما يلي 
 . وتحديد األنشطة المكونة لها تحليل العمليات  .١

 وتقييم كل من هذه المقاييس في ضوء النتائج المتوقعة لكل منها ، ويجب أن تصميم مقاييس األداء  .٢
وأن تنصب على العوامل المؤثرة والمسببة لحدوث األداء ، وأال تكون هذه المقاييس واضحة ودقيقة ، 



  

 ١٧

تقتصر على قياس النتائج المالية فقط ، بل تمتد إلى قياس مستوى األنشطة المدعمة للمستهلك وأنشطة 
 .ضمان الجودة 

 . وفقاً لألنشطة اإلنتاجية المختلفة تحليل عناصر التكلفة .٣

 .سويقي وفي مجال خدمة العمالء  في المجال التتحليل العمليات واألنشطة .٤

 . على مستوى األنشطة وعلى مستوى العمالء تحليل الربحية .٥

 تتضمن عناصر التكلفة تبعاً لألنشطة المختلفة بجانب تكاليف عن دورة حياة اإلرتكاز على قاعدة بيانات .٦
 .المنتج وتكلفة ضمان الجودة 

ياس عناصر محصلة األداء سواء كانت هذه ، وهنا يتم قلتقييم األداء  تصميم األساليب المتطورة .٧
العناصر متمثلة في نواحي مالية ، أو متعلقة بوجهة نظر المستهلك أو عن نواحي التطور التكنولوجي 

  .  بالمنشأة 
 وتخطيط ،هيكل التكاليف بالمنشأةل ما تقوم به اإلدارة من دراسة )٥٣( ويقصد بإدارة التكلفة اإلستراتيجية

 )٥٤(  واستغالل الموارد المتاحة بكفاءة بما- دون المساس بالجودة – ليف بهدف تخفيضهاورقابة هذه التكا
 ، أو هي استخدام اإلدارة يحقق للمنشأة مزايا تنافسية تحصل بمقتضاها علي قسط أكبر من رضاء العمالء

 .ة ميزة تنافسية قوية وبما يحقق للمنشأ)٥٥(لمعلومات التكاليف إلعداد وتطوير االستراتيجيات وخفض التكاليف 
بهذا الدور بفعالية خالل دورة حياة  االستراتيجية  تقوم إدارة التكلفة )٥٦(ة ـع الحديثـوفي ظل بيئة التصني

  .المنتج 
 )٥٧(   يوفر مدخل إدارة التكلفة المعلومات الالزمة لإلدارة سواء كانت تلك المعلومات مالية أو غير مالية مما

ومضاعفة اإلنتاج ، وزيادة الربحية، ورفع كفاءة ، زيادة اإلنتاجية: من أهمـها التي  وياالمزاحقق العديد من ي
لألداء والتكلفة وضبط الجودة الشاملة مما  أداء الموارد االقتصادية والبشرية وتوفير آلية التحسين المستمر

ار اإلداري المتخذ والتكلفة وحيث أن هناك عالقة وثيقة بين القر. يزيد من قدرة الموقف التنافسي للمنشأة 
 بأنها اإلدارة التي تعمل من منظـور فكري وسلوكي يمكن وصف إدارة التكلفةف المترتبة علي هذا القرار

متطور بقصـد تقديـم منتج بمواصفات وجـودة تشبع أذواق المستهلكين المتجددة بصفـة مستمرة سواء من 
تكاليف منخفضة ، وبأسعار حقيقيـة ، وأن يكون للمنتج العديد من الناحية الجمالية أو اإلستعمالية للمنتج ، وب

اإلستعماالت البديلة ، واختيار أفضل تشكيلة من المنتجات في ظل ما هو متاح من موارد ، وعلي أن يتحقق 
وفي ظل نظم التصنيع الحديثة مثل نظم التصنيع المرنة ،  علي أدوات وأساليب فنية متطورةإعتماداً ذلك 

)FMS  (الحاسب اآلليإستخدام والتصنيع المتكامل ب )CIM(.  وتتعدد األدوات واألساليب التي تستخدمها 
المحاسبـة عن التكاليف علي : ) ٥٨(إدارة التكلفة اإلستراتيجيـة لقياس التكاليف واألداء والجودة ومن أهمها 

، دوائر ) TQC( الجودة ، ضبط )JIT(، اإلنتاج في الوقت المحدد بالضبـط  ) ABC( اس النشاطـأس
،  ) CI( ،التحسين المستمر ) TC( ، التكاليف المستهدفة  ) ZD( ، العيوب الصفرية )  QC(  الجودة 

حيث يجب أن تتعامل المحاسبة .  )  TQM(، إدارة الجودة الشاملة  )  VCA( تحليـل سلسلة القيمــة 
عالمية في قطاع األعمال عن طريق النظرة الواسعة مع التحديات المترتبة علي المتغيرات ال )٥٩( اإلدارية

 قيمـة ، و  ABC  والمحاسبة علي أساس تكلفة النشاط ، VCسلسلـة القيمة: ألداء اإلدارة مثل 
  . المتمثل فيما يضيفه استخدام تقنيات عالية من قيمة  TV التقنيـــة
تراتيجي واعتماد نظم التشغيـل في  في ظل مراعاة البعد اإلس)٦٠( ولقد تأثر هيكل وسلوك التكلفة  

 فقدبيئة التصنيع الحديثة علي التقنيات العالية والمتقدمة والتي تختلف بدرجة كبيرة عن نظـم التشغيل التقليدية 



  

 ١٨

أدي سيادة الطابع اآللي علي نظم التشغيل في معظم الصناعات إلي اختالف عناصر التكاليف ونسبة كل 
 حيث أدي انخفاض الحاجة إلي العمل اليدوي إلي زيادة نسبة تكلفة العمل  ،عنصر في ظل التقنيات المطبقة

غير المباشر علي حساب العمل المباشر الذي تضاءل إلي أدني حد ممكن وانحصر في األعمال اإلشرافية 
 علي سيـادة الطابع )٦١( ترتبقد  و.تمثلت في معظمها في تكاليف ثابتة التي خالل دورة حيـاة المنتج و

 ارتفاع تكلفة اآلالت عالية التقنية باإلضافة إلي ارتفاع نسبة التكاليف اإلضافية بالنسبة إلجمالي تكاليف ،آللي ا
 سلسلة القيمة علي )٦٢( وتساعد .اإلنتاج حيث تحولت العديد من التكاليف المباشرة إلي تكاليف غير مباشرة 

مكن المفاضلة بينها من وجهة نظر حتي يارد الكامنة  بين الموـ أي التفرقةـفهم سلوك التكاليف ، والتمييز
  .المستهلكين 

 إلي أن معلومات المحاسبية اإلدارية في ظـل الوضـع التقليدي )٦٣( وأشارت بعض الدراسات 
 أما في ظل بيئة التصنيع الحديثة فهي تعتمد علي  الفكر اإلستراتيجي  .تهدف أساساً إلي خدمة إدارة المنظمة

ئم إلي تدفق المعلومات من الداخل والخارج من خالل العالقات المباشرة ليس فقط مع الموردين والسعي الدا
والعمالء الحاليين والمتوقعين وإنما مع موردي الموردين وعمالء العمالء  ، بهدف إرضاء العمالء والتحسين 

ورة حياة المنتج مما يساعد   فقد أصبحت هذه المعلومات ضرورية لكافة العاملين خالل د .المستمر لإلنتاج
 كما . مع التغيرات في رغبات العمالء ومواقف المنافـسين ليتوافقعلي فهم وتحسين األنشطة بشكل مستمر 

 وتساعد .أصبحت إدارة التكلفة اإلستراتيجية مدخالً حتمياً في ظل هذه المتغيرات التي أفرزتها هذه البيئة 
ي بعض المنتجات في بعض األسواق في ظل الظروف المتوقع أن علي توقع الطلب عل )٦٤(سلسلة القيمة 

  . اتـهذه المنتجمن تسود ، وفي ظل االختالف والتباين الكبير في حاجات ورغبات المستهلكين 
  

  :الدراسة التطبيقية : سادسًا 
ها ، وقـد تـم      يهدف الباحثان من القيام بالدراسة التطبيقية إلى تحقيق أهداف الدراسة النظرية واختبار فروض            

جمع بيانات الدراسة التطبيقية من مصادرها األولية عن طريق إستبانه أعتمد في تـصميمها علـى الدراسـة                  
النظرية وعلى بعض المقابالت الشخصية مع العديد من المسئولين في بعض الشركات الممثلة لمجتمع الدراسة               

 جميع األنشطة المختلفة للشركات مع مراعاة أن        والتي تم اختيارها بشكل عشوائي ، روعي فيه أن تمثل العينة          
  .تشمل االحجام المتباينة لتلك الشركات 

حيـث  ) ١ملحـق   (وفي ضوء تلك المقابالت أعيد صياغة االستبانة واستقر الباحثان على شكلها ومضمونها             
  .أصبحت أكثر وضوحاً وصالحيته للتطبيق على مفردات مجتمع الدراسة التطبيقية 

ستبانه استطلع الباحثان آراء المسئولين في الشركات المساهمة السعودية حيث ارسلت االستبانة            ومن خالل اال  
  : شركة ، وتم تقسيم تلك الشركات وفقاً لطبيعة نشاطها إلى تسعة مجموعات أساسية وهي ٧٦إلى 

 .شركات ذات أنشطة زراعية وتصنيع غذائي  .١

 .شركات ذات أنشطة صناعية  .٢

 .شركات األسمنت  .٣

 .ات األسمدة شرك .٤

 .شركات االستثمارات والتنمية العقارية  .٥

 ) .سكيكو(شركة الكهرباء  .٦

 .شركات النقل البحري  .٧



  

 ١٩

 .البنوك  .٨

 .شركات الخدمات اإلعالنية  .٩

  .وهي نسبة مقبولة في مثل هذه الدراسات % ٤٦ شركة بما يمثل نسبة ٣٥وقد بلغت الردود الصالحة 
  :وتبين من تحليل تلك الردود مايلي 

به آراء المسئولين داخل كل مجموعة من الشركات إلى حد كبير ، ولم يصل إلى حـد المطابقـة     تشا .١
وإنما أختالفات طفيفة ، وبمناقشة بعض المسئولين تبين أنها أختالفات فقط في درجة القبول أو درجة        

 .عدم القبول 

عات األخـرى فـي     هناك أختالفات بين آراء المسئولين لكل مجموعة عن آراء المسئولين بالمجمو           .٢
بعض مفردات االستبانه ، بما يجعل من غير الدقيق تصميم قائمة واحدة تصلح لجميع المجموعات ،                
ولكن يرى الباحثان أنه يمكن عمل قائمة لكل مجموعة تتضمن العناصـر التـي تتفـق مـع آراء                   

  .المسئولين فيها 
ات المساهمة السعودية مقسمة إلى مجموعة نتائج إستطالع آراء المسئولين في الشرك) ١(ويمثل الجدول رقم 

  .وفقاً لتقارب أنشطتها 



  

 ٢٠

  ( * )  )١( جدول رقم 
  يمثل نتائج استطالع آراء المسئولين في الشرآات المساهمة السعودية

  
 شرآات اإلعالن

  
  
  البنوك

  
شرآات النقل 
  البحري

  
شرآات الكهرباء

شرآات 
االستثمارات 

والتنمية 
  العقارية

  
 شرآات األسمدة

  
شرآات األسمنت

  
الشرآات 
  الصناعية

الشرآات 
الزراعية 
والتصنيع 
  الغذائي

  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج

  

  الموضوع

  :العوامل المؤثرة في درجة المنافسة هي ) ١(                                                      
  سين  تزاحم المناف–أ                                                       
  . احتمال دخول منافسين جدد-ب                                                      
  . وجود سلع بديلة للمنتج -جـ                                                      

   . مدى قوة موردي الشرآة –د                                                       
   .للشرآة ) العمالء(ن  مدى قوة المشتري-هـ                                                      

  :يتأثر تزاحم المنافسين بما يلي  -أ                                                       
   .مدى نمو الصناعة  •                                                      
  .مدى سهولة أو صعوبة خروج المنافسين من السوق •                                                      
   .حجم التكاليف الثابتة  •                                                      

عوبة -ب                                                        هولة أو ص دى س دد بم سين ج ول مناف ال دخ أثر احتم يت
  .الدخول إلى السوق 

  :يتأثر وجود سلع بديلة للمنتج بما يلي  -جـ                                                       
   .نتج بتكلفة الم •                                                      
   .بسعر المنتج  •                                                      
  :يتأثر مدى قوة موردي الشرآة بما يلي د ـ                                                       
   .عدد الموردين للشرآة لنفس السلعة  •                                                      
   .د مدى تحقيق ربح للمور •                                                      
   .تكلفة تبديل مورد بآخر  •                                                      
  :يتأثر مدى قوة المشترين بما يلي هـ ـ                                                       
   ) .العمالء(عدد المشترين للمنتج  •                                                      
   .للمشتري ) و منفعةأ(مدى تحقيق ربح  •                                                      
   .تكلفة استقطاب مشتري جديد  •                                                      
  : هيشرآةالعوامل المؤثرة في المرآز التنافسي لل ) ٢(                                                       
    .شرآةالحصة السوقية لل •                                                      
  .معين ) أو منتج(مدى تميز المنشأة في مجال  •                                                      
  : في ةالقدرات الذاتية للشرآة والمتمثل •                                                      
   .بالشرآة ) العمالة(مدى آفاءة الموارد البشرية                                                        
   .ة درجة التقنية بالشرآ                                                       

                                                 
 )ال أوافق(يرمز إلى ) ج ( ، الحرف ) ال أدري(يرمز إلى ) ب ( ، الحرف ) أوافق(يرمز إلى ) أ (   الحرف  ( * )



  

 ٢١

  
 شرآات اإلعالن

  
  
  البنوك

  
شرآات النقل 
  البحري

  
شرآات الكهرباء

شرآات 
االستثمارات 

والتنمية 
  العقارية

  
 شرآات األسمدة

  
شرآات األسمنت

  
الشرآات 
  الصناعية

الشرآات 
الزراعية 
والتصنيع 
  الغذائي

  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج

  

  الموضوع

  :ومنها  على المرآز التنافسي المؤثرات البيئية                                                      
   .البيئة األساسية بالمنطقة المحيطة بالشرآة  •                                                      
   .الدور الحكومي المتعلق بنشاط الشرآة  •                                                      
  :تتأثر بما يلي   والتي على المرآز التنافسيدة المنتججوأثر                                                       
   .بمدى االهتمام بإرضاء العميل أوًال وأخيرًا  •                                                      

بمدى تحديد توقعات واحتياجات واذواق العمالء وترجمتها في •                                                      
   .شكل مواصفات لمنتجات الشرآة 

  :بمدى سالمة وأمن المنتج والتي تتحقق بما يلي  •                                                      
   .تحقق األمن للعميل  مراعاة مقاييس ومعايير                                                       
.) أجهزة إنذار (وجود أجزاء غير أساسية هدفها تحقيق األمن                                                        

 الضرر عند حدوثه تخفيضوجود أجزاء غير أساسية هدفها                                                        
   ...) .حزام أمان (

   :صادراتهامتطلبات دعم المرآز التنافسي للشرآة وزيادة  ) ٣(                                                       
   ).من المنافسيناقل اإلنتاج بتكلفة (استراتيجية التكلفة  •                                                      
   ) .تميز المنتج على المنافسين(استراتيجية التميز  •                                                      

قطاع   علىوالترآيز على منتج معين أ(استراتيجية الترآيز  •                                                      
 .رآة بما يزيد من الترآيز على الميزة التنافسية للش) معين من السوق

   .تطوير أساليب التقنية  •                                                      

 رأس آثيفة/ العمالةآثيفة(دام التكنولوجيا المناسبة ـاستخ •                                                      
  ...) .ال ـــالم

ى التعا •                                                       ادرة عل صبح ق شرية لت وارد الب ة الم عتنمي ل م م
   .التكنولوجيا المستخدمة

   .مرونة سوق العمل المحلي للشرآة  •                                                      

صادرات ) ٤(                                                        ادة ال سي لزي ز التناف م المرآ ي دع ومي ف دور الحك ال
  :يتمثل في 

   .ة المرتبطة بالصادرات تنقية القوانين الحالي •                                                      

رات •                                                       تالئم المتغي ة ل شريعات القائم ي الت ر ف ادة النظ إع
   .االقتصادية الجديدة 

   .دعم القطاع الخاص  •                                                      
   فض تكاليف اإلنتاج  األعباء على المنتجين لختخفيض •                                                      
   .زالة الحواجز الجمرآية  إلزيادة الفترة الالزمة •                                                      
   .تطوير سوق المال  •                                                      
   .زيادة آفاءة البنية األساسية  •                                                      
   .تخفيض الدور الحكومي في األنشطة االقتصادية  •                                                      
ة للمواصفات •                                                       هادة المطابق ى ش شرآات للحصول عل ل ال تأهي



  

 ٢٢

     .٩٠٠٠الدولية أيزو
  

  
شرآات 
  اإلعالن

  
  
  البنوك

  
شرآات النقل 
  البحري

  
شرآات 
  الكهرباء

شرآات 
االستثمارات 

والتنمية 
  عقاريةال

  
شرآات 
  األسمدة

  
شرآات 
  األسمنت

  
الشرآات 
  الصناعية

الشرآات 
الزراعية 
والتصنيع 
  الغذائي

  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج  أ  ب  ج

  

  الموضوع

  :مظاهر المزايا التنافسية للشرآة تتمثل في  ) ٥(                                                       
   .الجودة األعلى للسلع والخدمات  •                                                      
   .الوقت األقل في اإلنتاج والسرعة في الخدمة  •                                                      
    .بالعمالءالعناية األآفأ واألشمل  •                                                      
   .ردين العالقات األآفأ مع المو •                                                      
   .التكلفة األقل والسعر األفضل للعميل  •                                                      
  :دعم القدرة التنافسية للشرآة عن طريق  ) ٦(                                                       
   .مواجهة المنافسين من خالل المنافسة على أساس السعر  •                                                    
    .بديلةمواجهة تهديد السلع ال •                                                     
   .مواجهة قوة المشترين  •                                                    
   .تأآيد التميز واالختالف عن المنافسين  •                                                      
  :تعظيم العائد عن طريق  •                                                      
   .تدنية التكاليف وترشيد اإلنفاق                                                        

تدنية التكاليف على نفس حجم اإلنتاج بمستوى ثابت من                                               
   .الجودة والكفاءة 

   . زيادة حجم اإلنتاج بنفس حجم التكلفة  •                                             
  : على محاسبة التكاليف ةأثر المنافس ) ٧(                                                       
   :عن طريق أثرت المنافسة على أهداف التكاليف –أ                                                       
   .الرقابة على تكاليف اإلنتاج  •                                                      
   .خزون توفير أساس سليم لتقييم الم •                                                      
   .المساعدة على رسم السياسات واتخاذ القرارات  •                                                      
  : أثرت المنافسة على هيكل ومكونات التكاليف -ب                                                      

 المباشرة وغير    إلى لم تعد هناك ضرورة لتصنيف التكاليف      •                                               
   .اشرة المب

اليف   •                                                صنيف التك رورة لت اك ض د هن م تع ى ل رإل ة المتغي
  .ةوالثابت

   .لم يتأثر حجم تكاليف األنشطة  •                                                
   . أثرت المنافسة على مراآز التكلفة -ج                                                  
  : أثرت المنافسة على أسس التحميل –د                                                       

   .لم تعد معدالت التحميل مالئمة في ظل بيئة المنافسة  •                                                

ر مال    •                                                 ل المباش اعات العم دالت س د مع م تع ةئل دالت  م لمع
   .التحميل 



  

 ٢٣

  :العناصر التالية ) ١(دول رقم وقد تبين من الج
  :العوامل المؤثرة في درجة المنافسة : األول 

  . يعد احد العوامل المؤثرة في درجة المنافسة عامل تزاحم المنافسيناتفقت جميع المجموعات على أن ) أ ( 
ة فـي    يعتبر احد العوامل المـؤثر     احتمال دخول منافـسين جـدد     اتفقت جميع المجموعات على أن عامل       ) ب(

  .درجة المنافسة فيما عدا شركات األسمنت ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقارية 
 يعتبر أحد العوامل المؤثرة في درجة المنافسة        وجود سلع بديلة للمنـتج    جميع المجموعات اتفقت على أن      ) ج  (

  .فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات األسمنت 
 يعتبر أحد العوامل المؤثرة في درجة المنافـسة         مدى قوة موردي الشرآة   ات اتفقت على أن     جميع الشرك ) د  (

فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات األسمنت ومجموعـة البنـوك ومجموعـة              
  .شركات اإلعالن 

امل المـؤثرة    يعتبر أحد العو   للـشرآات ) العمالء(مدى قوة المشترين    جميع المجموعات اتفقت على أن      ) هـ(
  .في درجة المنافسة فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات اإلعالن

  
  :العوامل المؤثرة في تزاحم المنافسين ) أ ( 

 يعتبر أحد العوامل المـؤثرة فـي تـزاحم          مدى نمـو الـصناعة    جميع المجموعات إتفقت على أن       .١
عة شركات االستثمار والتنمية العقاريـة      المنافسين فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجمو      

 .ومجموعة البنوك 

 يؤثر فـي    مدى سهولة أو صعوبة خروج المنافسين من السوق       جميع المجموعات اتفقت على أن       .٢
تزاحم المنافسين فيما عدا الشركات الصناعية و شركات األسمدة ومجموعة شركات النقل البحري             

 .موافقة على أثر ذلكبينما تتردد مجموعة شركات االسمنت في ال

  .بحجم التآاليف الثابتهجميع المجموعات إتفقت على أن تزاحم المنافسين يتأثر  .٣

 يتاثر بمدى سهولة أو صعوبة الدخول إلى احتمال دخول منافسين جـدد    اتفقت جميع المجموعات على أن      ) ب(
  .السوق فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية 

  

  : سلع بديلة للمنتج العوامل المؤثرة في وجود) ج(

 فيما عـدا شـركات      بتآلفة المنـتج  اتفقت جميع المجموعات على أن وجود سلع بديلة للمنتج تتأثر            .١
 .األسمنت ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقارية ومجموعة شركات النقل البحري

عـدا مجموعـة     فيما   بسعر المنتج اتفقت جميع المجموعات على أن وجود سلع بديلة للمنتج تتأثر            .٢
 .الشركات الصناعية ومجموعة شركات األسمنت ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقارية 

 
  :العوامل المؤثرة في مدى قوة موردي الشركة ) د( 

 يتأثر بمـدى قـوة مـوردي        عدد الموردين للشرآة لنفس الـسلعة     اتفقت جميع المجموعات على أن       .١
 .صناعية الشركة فيما عدا مجموعة الشركات ال

 . يتأثر بمدى قوة موردي الشركةمدى تحقيق ربح للمورداتفقت جميع المجموعات على أن  .٢



  

 ٢٤

 يتأثر بمدى قوة موردي الشركة فيما عـدا       تآلفة تبديل مورد بـآخر    اتفقت جميع المجموعات على أن       .٣
مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات األسمدة ومجموعة شركات االستثمارات والتنميـة           

 .لعقارية ومجموعة البنوك ا
 

  :العوامل المؤثرة في مدى قوة المشترين ) هـ(

 فيما عدا مجموعة بعدد المشترين للمنـتج اتفقت جميع المجموعات على أن مدى قوة المشترين يتأثر        .١
 .الشركات الصناعية ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقارية ومجموعة البنوك

 .للمشري ) أو منفعة(بمدى تحقيق ربح  أن مدى قوة المشترين يتأثر اتفقت جميع المجموعات على .٢

 فيما عدا   بتآلفة استقطاب مـشتري جديـد     اتفقت جميع المجموعات على أن مدى قوة المشترين يتأثر           .٣
مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقاريـة ومجموعـة شـركة             

ن تتردد مجموعة شركات النقل البحري في أثر ذلك على مـدى            الكهرباء ومجموعة البنوك في حي    
 .قوة المشترين 

 
تتفـق آراء المـسئولين فـي الـشرآات         :     ويتضح مما سبق خطأ الفرض األول للبحث والذي ينص على أنـه             

  .المساهمة السعودية مهما آان نشاطها على العوامل المؤثرة في درجة المنافسة
  

  :رة في المركز التنافسي للمنشأة العوامل المؤث: الثاني 

الحـصة التـسويقية    : اتفقت جميع المجموعات على أن العوامل المؤثرة في المركز التنافسي للمنشأة هـي              

معين ، والقدرات الذاتية للمنشأة والمتمثلة فـي مـدى          ) أو منتج (للمنشأة ، ومدى تميز المنشأة في مجال        

   .هاكفاءة الموارد البشرية ودرجة التقنية ب
  
  : المؤثرات البيئية على المركز التنافسي -١

 تؤثر علـى المركـز      البيئة األساسية بالمنطقة المحيطـة بالـشرآة      اتفقت جميع المجموعات على أن       •
 . التنافسي للشركة فيما عدا شركات األسمنت ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقارية 

 يؤثر على المركز التنافسي     مي المتعلق بنشاط الشرآة   الدور الحآو اتفقت جميع المجموعات على أن       •
للشركة فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة البنوك بينما تتـردد مجموعـة شـركات               

 .األسمنت في الموافقة على أثر ذلك على المركز التنافسي للشركة 

  : أثر جودة المنتج على المركز التنافسي - ٢

 أثره على المركز التنافسي والذي يتأثر بمـدى االهتمـام           لجودة المنـتج   على أن        اتفقت جميع المجموعات  
بإرضاء العميل أوالً وأخيراً ومدى تحديد توقعات وإحتياجات وأذواق العمالء وترجمتها في شكل مواصـفات               

األمـن  لمنتجات الشركة ، وبمدى سالمة وآمن المنتج والذي يتحقق من خالل مراعاة مقاييس ومعايير تحقيق                
، ووجود أجزاء غير أساسـية هـدفها   ) أجهزة إنذار(للعميل ، ووجود أجزاء غير أساسية هدفها تحقيق األمن        

، إال أن مجموعات الشركات الصناعية ال توافق علـى أن جـودة             ) حزام أمان (تخفيض الضرر عند حدوثه     
أو هدفها تخفـيض الـضرر عنـد        ) أجهزة إنذار (المنتج تتأثر بوجود أجزاء غير أساسية هدفها تحقيق األمن          

  ) .حزام أمان(حدوثه 
  



  

 ٢٥

     ويتضح مما سبق عدم التطابق الآامل بين آراء المسئولين في المجموعات المختلفة مما يثبت خطأ الفرض 
 –تتفق آراء المسئولين في الشرآة المساهمة السعودية مهما آان نشاطها          : الثاني للبحث والذي ينص على أنه       

  . المؤثرة في المرآز التنافسي للشرآة على العوامل
  

 تتمثـل   وزيادة صادراتها   متطلبات دعم المركز التنافسي للشركات     اتفقت جميع المجموعات على أن    : الثالث  
) تميز المنتج على المنافسين (واستراتيجية التميز، ) االنتاج بتكلفة أقل من المنافسين (استراتيجية التآلفة: في 
 لتصبح قادرة على التعامل مع التكنولوجيـا المـستخدمة          التقنية ، وتنمية المـوارد البـشرية      وتطوير أساليب   ،  
اسـتراتيجية  كما اتفقت جميع المجموعات على أن من تلك المتطلبات         . ومرونة سوق العمل المحلي للشرآة    ،

لتركيز على الميـزة  بما يزيد من ا) التركيز على منتج معين أو التركيز على قطاع معين من السوق          (الترآيـز 
  .التنافسية للشركة فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية 

 فيما عـدا مجموعـة   استخدام التآنولوجيـا المناسـبة    كما اتفقت جميع المجموعات على أن من تلك المتطلبات          
لمتطلب شركات االستثمار والتنمية العقارية ومجموعة شركات األسمنت تترددان في الموافقة على اعتبار هذا ا          

  .ضرورياً لدعم المركز التنافسي وزيادة صادرات الشركات
  

  :الدور الحكومي في دعم المركز التنافسي لزيادة الصادرات : الرابع 

 يمكـن   الدور الحآومي في دعم المرآز التنافسي لزيادة صادرات الشرآات        اتفقت جميع المجموعات على أن      
بطة بالصادرات ، وإعادة النظـر فـي التـشريعات القائمـة لـتالئم              أن يتمثل في تنقية القوانين الحالية المرت      

المتغيرات االقتصادية الجديدة ، ودعم القطاع الخاص وزيادة كفاءة البنية األساسية ، أما تخفيض األعباء على                
  .المنتجين لخفض تكاليف اإلنتاج فوافقت عليه جميع المجموعات عدا شركة الكهرباء

  
راء المسئولين في المجموعات المختلفة إلى حد آبير مما تثبت صحة الفرض الثالث ويتضح مما سبق تطابق آ

 – مهمـا آـان نـشاطها        –تتفق آراء المسئولين في الشرآات المساهمة الـسعودية         : للبحث والذي ينص على أنه      
  . على متطلبات دعم المرآز التنافسي للشرآة وزيادة صادراتها 

  
 فقد وافقت جميع المجموعات فيما عدا مجموعة الـشركات  الة الحواجز الجمرآيةزيادة الفترة الالزمة إلزأما  

فوافقت عليـه جميـع     أما تطوير سوق المال     . الصناعية وشركة الكهرباء على أهميته لدعم المركز التنافسي         
مية المجموعات فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية بينما تتردد شركات األسمنت في الموافقة على مدى أه              

 فقد وافقت جميـع     تخفيض الدور الحآومي في األنشطة االقتـصادية      أما  . إعتباره هاماً لدعم المركز التنافسي      
المجموعات على اعتباره متطلب لدعم المركز التنافسي فيما عدا مجموعة الشركات الـصناعية ومجموعـة               

 ، فقد   ٩٠٠٠اصفات الدولية أيـزو     تأهيل الشرآات للحصول على شهادة المطابقة للمو      أما  . شركات األسمنت   
وافقت جميع المجموعات على أهميته في دعم المركز التنافسي جميع المجموعات فيما عدا مجموعة الـشركة                

 .الصناعية ومجموعة شركات األسمنت ومجموعة شركات النقل البحري 
 

مـسئولين فـي الـشرآات    تتفـق آراء ال :    ويتضح مما سبق خطأ الفرض الرابع للبحث والذي ينص علـى أنـه            
 على الدور الحآومي الذي يمآن أن يدعم المرآز التنافـسي للـشرآة     – مهما آان نشاطها     –المساهمة السعودية   

  .وزيادة صادراتها 
  



  

 ٢٦

  :مظاهر المزايا التنافسية للشركة : الخامس 

لى للسلع والخدمات ،    وافقت جميع المجموعات على أن مظاهر المزايا التنافسية للشركة تتمثل في الجودة األع            
والوقت األقل في اإلنتاج ، والسرعة في الخدمة ، والعناية األكفأ واألشمل بالعمالء ، والعالقات األكفـأ مـع                   

  .الموردين ، والتكلفة األقل والسعر األفضل للعميل 
  

 الفـرض      ويتضح مما سبق التطابق الآامل بين آراء المسئولين في المجموعـات المختلفـة ممـا يثبـت صـحة                  
 – مهما آـان نـشاطها   –تتفق آراء المسئولين في الشرآات المساهمة السعودية    : الخامس والذي ينص على أنه      

  .على المظاهر التنافسية للشرآات المساهمة 
  

  :طرق دعم القدرة التنافسية للشركة : السادس 

تـدعم   اس الـسعر  المنافـسة علـى أسـ     اتفقت جميع المجموعات على أن مواجهة المنافسين من خالل           .١
القدرة التنافسية للشركة فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعـة شـركات االسـتثمارات              

 .والتنمية العقارية ومجموعة البنوك 

 يدعم القدرة التنافسية للشركة فيما عدا       مواجهة تهديد الـسلع البديلـة     اتفقت جميع المجموعات على أن       .٢
 . البنوك مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة

 تدعم القدرة التنافسية للـشركة فيمـا عـدا          مواجهة قوة المشترين  اتفقت جميع المجموعات على أن       .٣
 .الشركات الصناعية والبنوك بينما تتردد مجموعة شركات اإلعالن في قبول ذلك 

 يـدعم القـدرة التنافـسية        عن المنافسين  تأآيد التميز واالخـتالف   اتفقت جميع المجموعات على أن       .٤
 .شركة لل

،  وترشـيد االنفـاق    تدنيـه التآـاليف   اتفقت جميع المجموعات على أنه يمكن تنظيم العائد عن طريق            .٥
 فيما عدا مجموعة شركات وتدنيه التآاليف على نفس حجم االنتاج بمستوى ثابت من الجودة والآفاءة  

 .األسمنت 

ة حجـم االنتـاج بمـستوى ثابـت مـن           يمآن تعظيم العائد عن طريـق زيـاد       كما اتفقت جميع المجموعات على أنه       

  . فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات االستثمار والتنمية العقارية الجودة والآفاءة
  

تتفق آراء المسئولين فـي الـشرآات      :     ومما سبق يتضح خطأ الفرض السادس للبحث والذي ينص على أنه            
  . الطرق التي يمآن أن تدعم القدرة التنافسية للشرآة  على– مهما آان نشاطها –المساهمة السعودية 

  
  :أثرت المنافسة على محاسبة التكاليف : السابع 

  :أثر المنافسة على أهداف محاسبة التكاليف ) أ ( 

هـدفي الرقابـة علـى تآـاليف اإلنتـاج          اتفقت جميع المجموعات على أن المنافـسة آثـرت علـى             .١

 . فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية فقط القراراتوالمساعدة على رسم السياسات واتخاذ 

 هدف تـوفير أسـاس سـليم لتقيـيم المخـزون          اتفقت جميع المجموعات على أن المنافسة أثرت على          .٢
 . فيما عدا مجموعة الشركات الصناعية ومجموعة شركات األسمنت 

  :أثرت المنافسة على هيكل ومكونات التكاليف ) ب(



  

 ٢٧

 حيث  ال يوافقون على هيآل ومآونات التآاليفول بأن المنافسة أثرت على رفضت جميع المجموعات الق
لـم تعـد     كما لم يوافقوا على أنه       لم تعد هناك ضرورة لتصنيف التآاليف إلى المباشرة وغير المباشـرة          أنه  

لـم يتـأثر حجـم تآـاليف         ، كما لم يوافقوا على أنه        هناك ضرورة لتصنيف التآاليف إلى المتغيـرة والثابتـة        

 فيما عدا شركات اإلعالنات التي وافقت على أنه لم يتأثر حجم تكاليف األنشطة              األنشطة آنتيجة للمنافسة  
  .نتيجة المنافسة 

 فيما عدا مجموعة شركة     المنافسة أثرت على مراآز التآلفـة     رفضت جميع المجموعات الموافقة على أن       ) ج(
ستثمارية والتنمية العقارية فقد وافقت علـى   الكهرباء ومجموعة شركات اإلعالنات ومجموعة شركات اال      

  .أن المنافسة قد أثرت على مراكز التكلفة 
  :أثرت المنافسة على أسس التحليل ) د( 

رفضت جميع المجموعات الموافقة على أنه لم تعد معدالت التحميل مالئمة في ظل بيئة المنافـسة كمـا                  
المباشر مالءمة لمعدالت التحميـل فيمـا عـدا         رفضت الموافقة على أنه لم تعد معدالت ساعات العمل          

  .مجموعة شركة الكهرباء فقط 
تتفـق آراء المـسئولين فـي الـشرآات     :    ومما سبق يتضح خطأ الفرض السابع للبحث والذي ينص على أنـه         

  . على أثر المنافسة على محاسبة التآاليف – مهما آان نشاطها –المساهمة السعودية 
  

  :نتائج الخالصة وال: سابعًا 
تناول البحث مدخل إدارة التكلفة االستراتيجية لدعم القدرة التنافسية للشركات المساهمة الـسعودية فـي ظـل              

  :متغيرات النظام العالمي الجديد ، وتم التوصل إلى الخالصة والنتائج التالية 
 السابقة ،   تختلف التطورات االقتصادية خالل العقدين األخيرين في خصائصها وسماتها عن العقود           •

مما فرض تحديات جديدة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع استراتيجية لدعم وتنميـة القـدرة                 
 .التنافسية للصادرات السعودية 

تتمثل المتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد والتي يمكن أن تؤثر                •
في التطور المذهل في تكنولوجيا المعلومات ، وزيادة        . على المركز التنافسي للصادرات السعودية      

االعتماد على التقنيات العالية خاصة في بيئة التصنيع وما ارتبط بالبيئة الـصناعية الحديثـة مـن                 
والتركيز على  ) JIT(ونظم اإلنتاج في الوقت المحدد      ) TQM( إدارة الجودة الشاملة    : أساليب مثل   

وإقرار اتفاق المنظمة العالمية    ) CIM(امل باستخدام الحاسب اآللي     المصنع بالكامل والتصنيع المتك   
 ) .WTO(للتجارة 

: تتمثل متطلبات دعم القدرة التنافسية للشركات المساهمة في ظل التطورات االقتصادية الجديدة في               •
 الـنظم   تهيئة المناخ االقتصادي بما يتوافق والبيئة االقتصادية العالمية الجديدة ، وإعادة النظر فـي             

واإلجراءات ذات الصلة ، والتركيز على الميزة التنافسية بالمقارنة بالميزة النـسبية ،             ) التشريعات(
والتركيز على منظومة متطورة للتكنولوجيا ، وتنمية وتطوير الموارد البشرية ، وتأهيل الـشركات              

ـ      ) ٩٠٠٠أيزو  (للحصول على شهادة المطابقة الدولية       شاملة ، ودعـم    كأساس لتحقيـق الجـودة ال
 .األنشطة التي تؤثر وتتأثر بالتصدير ، واإلرتكاز على قاعدة بيانات لدعم متخذي قرارات التصدير

أهداف : أثرت بيئة النظام العالمي الجديد على تصميم نظم محاسبة التكاليف من عدة جوانب أهمها                •
، ونظريـات التكـاليف ،      محاسبة التكاليف ، وهيكل التكلفة ، ومراكز التكلفة ، وأسس التحميـل             

وتطلب ذلك إعادة النظر في التكاليف      . وتقارير التكاليف ، وفترة التكلفة ، وطريقة إحتساب التكلفة          



  

 ٢٨

التقليدية حيث تتطلب أساليب جديدة لتحديد وقياس وعرض المعلومـات التكاليفيـة حتـى يتـوائم                
 .من سمات النظام العالمي الجديد والمتطلبات التكنولوجية الحديثة وعوامل المنافسة والتي أصبحت 

 بمثابة منهج متكامل يشمل عدد من االدوات واألساليب التي          يتعد إدارة التكلفة من منظور إستراتيج      •
 .تعمل في تكامل بهدف دعم الميزة التنافسية 

إستخدام بعض أساليب إدارة التكلفة لتطـوير  : هناك ثالثة مداخل لتطبيق أسلوب إدارة التكلفة وهي     •
ظام التكلفة التقليدي ، وإحالل إدارة التكلفة محل نظام التكلفة التقليدي ، وتصميم منظومة متكاملـة           ن

 .إلدارة التكلفة االستراتيجية 

يوفر نظام إدارة التكلفة الستراتيجية المعلومات الالزمة لإلدارة سواء كانت تلك المعلومات مالية أو               •
زيادة اإلنتاجية ومضاعفة اإلنتـاج ،      :  المزايا ومن أهمها     غير مالية مما أدى إلى تحقيق العديد من       

 .وزيادة الربحية ، ورفع كفاءة األداء ، وتوفير آلية التحسين المستمر لألداء والتكلفة 

: تتعدد األدوات واألساليب التي تستخدمها إدارة التكلفة االستراتيجية لقياس التكاليف والجودة مثـل               •
TC , VCA , CI , ZD , QC , TQC , TQM , JIT , ABC.  

انتهت الدراسة التطبيقية على الشركات المساهمة السعودية إلى أن هناك اتفاق بين آراء المـسئولين            •
بما يثبت  (المتطلبات التي تدعم المركز التنافسي للشركة وزيادة صادراتها         : في تلك الشركات على     

بما (ى المظاهر التنافسية للشركة المساهمة       ، كما اتفقت تلك اآلراء عل      )صحة الفرض الثالث للبحث   

في حين تباينت تلك اآلراء فيما يتعلق بكل مـن العوامـل            ) . يثبت صحة الفرض الخامس للبحث    
 ، والعوامل المؤثرة في المركـز       )بما يثبت خطأ الفرض األول للبحث     (المؤثرة في درجة المنافسة     

، والدور الحكومي الذي يمكـن أن يـدعم         ) حثبما يثبت خطأ الفرض الثاني للب     (التنافسي للشركة   
 والطرق التـي    ،) بما يثبت خطأ الفرض الرابع للبحث     (المركز التنافسي للشركة وزيادة صادراتها      

وأثـر المنافـسة    ،  ) بما يثبت خطأ الفرض السادس للبحث     (يمكن أن تدعم القدرة التنافسية للشركة       
   .  )ابع للبحثبما يثبت خطأ الفرض الس(على محاسبة التكاليف 
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