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يف مواجهة تطور اإلدارة الدور املرتقب للمراجع الداخلي 
 االسرتاتيجية للتكلفة لتدعيم امليزة التنافسية للمنشأة 

 دراسة تطبيقية
 )*(د. عبد احلميد أمحد أمحد شاهني

                        أوال : اإلطار العام للبحث

 دوافع ومشكلة البحث: 1/ 1

اإلدارة  إن استقراء الدراسات والكتاابت اإلدارية اليت تناولتها أدبيات اإلدارة احلديثة بشأن 
صف تاالسرتاتيجية على مستوى املنشأة واألنشطة والوظائف، يشري إىل أن بيئة األعمال احلديثة ت

ابلديناميكية والتغري املستمر، وزايدة حدة املنافسة احمللية واخلارجية، والتقدم التكنولوجي املتسارع، 
ارة العاملية. مما فرض على اإلدارة العليا والتكتالت والتحالفات االسرتاتيجية للدول واملنشآت، وحترير التج

مبنشآت األعمال ضرورة تطوير األهداف االسرتاتيجية حبيث مل تعد تقتصر على تعظيم الرحبية مبا يعظم 
منافع املستثمرين، وإمنا امتدت لتشمل أيضا التدعيم املستمر لقدرة املنشأة التنافسية على املستويني احمللي 

العمالء وكسب والئهم املستمر، وحتقيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة من منظور والدويل، وحتقيق رضا 
Six sigmaعلى استمرارية املنشأة من خالل التطوير والتحسني املستمر للمنتجات  ، ولعمل

 واخلدمات واألداء اإلداري والتشغيلي.

لتلبية  (Strategic Coast Managementولقد برز مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة ) 
احتياجات بيئة األعمال احلديثة من خالل تطوير األساليب التقليدية إلدارة التكلفة والتحول إىل 

 أساليب مستحدثة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنشأة، وذلك عرب العديد من األدوات.

 -ELا )وآخرون عدة أدوات لإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة ومن بينه Blocherولقد حدد  

Dyasty, 7002, P. 9( التكلفة املستهدفة :)Target Coasting وحتليل سلسلة القيمة ،)

                                                           
 جامعة مدينة السادات. -كلية التجارة  -واملراجعةأستاذ مساعد احملاسبة   )*(
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(Value chain analysis( والتكاليف على أساس النشاط ،)Activity based coasting ،)
(، والتحليل Benchmarking(، واملقارنة املرجعية )Just- in- timeواإلنتاج يف الوقت احملدد )

 ,strengths, weaknessتيجي لعناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات )االسرتا

opportunities, and threats- SWOT( وبطاقة األداء املتوازن ،)Balanced scorecard ،)
 (.Theory of constraintsونظرية القيود )

يت تستخدم احد أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة وال 1ويعد منهج التكلفة املستهدفة 
معلومات التكلفة املتوقعة أثناء مراحل تصميم املنتج والعمليات لتخفيض تكاليف دورة حياة املنتج. 
وعند تطوير منتجات جيدة فإن منشآت األعمال لديها فرصة كبرية للتحكم يف التكاليف اليت حتدث 

ة يف مرحلة نشألها املمن تكاليف املنتج تتحم %08خالل دورة تصميم املنتج، حيث إن ما يقرب من 
 (.Swenson and Everaert, 7022التصميم وفقا ملا ورد أبدبيات هندسة التصميم واإلنتاج )

وآخرون أن العديد من الدراسات امليدانية اليت أجريت على الشركات الياابنية  Taniولقد أكد  
لة وخفض التكلفة، كما أكدوا الصناعية كشفت عن تفوق منهج التكلفة املستهدفة يف جمال الرقابة الفعا

 %19شركة ايابنية أن منهج التكلفة املستهدفة يطبق يف أكثر من  181يف دراستهم اليت أجريت على 
من شركات العينة لتحقيق الرقابة وخفض تكلفة اخلامات ورقابة تكلفة األجزاء واملهمات الصناعية 

 (.33، ص 0888، وتكاليف البحوث والتطوير وتكاليف التصميم )عبد الرمحن

وترتبط اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة بعملية التخطيط االسرتاتيجي مبا يسهم يف تطوير املعلومات  
الدقيقة خلدمة األهداف والقرارات االسرتاتيجية، ومن مث تبدو أمهية حتقيق التكامل بني أدوات اإلدارة 

اتيجية للمنشأة. فمنهج التكلفة املستهدفة االسرتاتيجية للتكلفة مبا يسهم يف حتقيق األهداف االسرت 
الشاملة، وحتليل مواطن القوة والضعف والفرص يعتمد يف جناحه على هندسة القيمة وإدارة اجلودة 

 (، وذلك يف إطار املقارنة املرجعية.SWOTوالتهديدات )

ايدة ( أبمهية متز Strategic system auditingوحتظى عملية مراجعة النظم االسرتاتيجية ) 
( مراجعة النظم AICPAمبؤسسات املراجعة، وقد أيد املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني )

ريب داالسرتاتيجية لتقييم أدلة املراجعة، ومن مث تبدو أمهية وضع آليات خمتلفة لتنفيذ عمليات الت
 (.Mohapatra, et. Al., 7022للمراجعني املبتدئني وذوي اخلربة )
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األمريكي اهتماما بدور املراجعني الداخليني يف تقدمي رؤية  0راجعني الداخلينيوأبدى معهد امل 
 واملتعلقة ابملنافسةذات قيمة ملساعدة إدارة املنشأة يف تقدمي ومواجهة التهديدات واملخاطر االسرتاتيجية، 

 وحتول العمالء والتغريات يف الصناعة وطلب العمالء.

ن أوىل دوافع هذا البحث تتمثل يف النتائج املستخلصة من وبناء على ما تقدم، يرى الباحث أ 
من األسباب  %08ن ما يقرب من ى العقد املاضي، واليت تشري إىل أأجريت على مدعدة دراسات 

و املخاطر ل تتبع من التهديدات أاجلذرية للخسائر الكارثية يف القيمة السوقية ملنشآت األعما
و الفحص بواسطة وظائف املراجعة الداخلية التقليدية جلة أاتيجية، واليت ال ختضع للمعااالسرت 

(Expires Finance, 7022 وقد أكد ،)Ray (7020) اخلية على عة الدإمكانية اعتماد املراج
وحتليل  SWOTالعديد من األدوات االسرتاتيجية واليت من بينها حتليل املخاطر االسرتاتيجية وحتليل 

 سلسلة القيمة.

كأداة للتخطيط االسرتاتيجي وذلك لتحديد   SWOTيتمثل يف استخدام حتليل  والدافع الثاين 
وتقييم العوامل املختلفة اليت قد تؤثر على جهود املنشأة مبا يسهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، ويعد 

ح هجا لتحديد عوامل النجا نهذا التحليل من أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة ابعتباره إجراء مم
(، EL- Dyasty, 7002, p. 9( يف املنشأة )Critical success factorsاحلامسة أو األساسية )

يف مساعدة صناع القرار بشكل أفضل لتحديد أولوايت  SWOTويسهم تقرير املراجعة يف ضوء حتليل 
د الالزمة التنافسي، واختاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بتخصيص املوار  املنشأة وحتديد املواقف

 (.TUV SUD, 7022لتحسني أداء األعمال بشكل عام وختفيض املخاطر احملتملة )

يف جمال املنافسة يرجع يف معظمه إىل  (3)أما الدافع الثالث فيتمثل يف أن جناح الشركات الياابنية 
كلفة، والذي يعد تطبيق منهج التكلفة املستهدفة واالعتماد عليه كأداة من أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للت

من أفضل املناهج لتحقيق التحسن املستمر واخلفض احلقيقي للتكلفة، يف حني أن الوضع الراهن للبيئة 
الصناعية املصرية يتسم ابلعديد من املظاهر السلبية مثل اخنفاض اإلنتاجية وزايدة تكلفة التشغيل غري 

 (.0، ص 0888مات )عبد الرمحن، املربرة واخنفاض مستوايت اجلودة وعدم فعالية نظم املعلو 

ومن مث تبدو أمهية قيام املراجع الداخلي بفحص مراحل تطبيق منهج التكلفة املستهدفة وطبيعة  
األدوات املساعدة والبياانت واملعلومات الداخلية واخلارجية واليت يعتمد عليها هذا املنهج. وذلك مبا 
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املالئمة اليت تعزز اجلودة وحتسني الرحبية والقدرة التنافسية  ميكن املنشأة من اعتماد القرارات االسرتاتيجية
 (.Okoye, 7002ورضا العمالء )

الة إتباعها السرتاتيجية رايدة التكلفة كأحد حع يتضمن حاجة إدارة املنشأة يف والدافع الراب 
لتحسني املستمر االسرتاتيجيات التنافسية لدور املراجع الداخلي مبا يسهم يف ختفيض التكاليف وإجراء ا

واحملافظة على اجلودة، ودراسة وتتبع الوضع االسرتاتيجي للمنافسني من خالل املقارنة املرجعية املستمرة 
 لضمان عدم فقدان املنشأة لرايدة التكلفة ومواجهة التهديدات أو املخاطر احملتملة.

يئة تنافسية على صرية تعمل يف ظل ب                                            وبناء على ما تقدم، ونظرا  الن منشآت األعمال امل 
املستوى احمللي واإلقليمي والدويل، ويقع عليها ضغوطا داخلية وخارجية مرتبطة ابلبيئة العامة وبيئة 
الصناعة واملتغريات الدولية، فإنه تبدو املشكلة الرئيسية للبحث واليت تتبلور يف كيفية قيام املراجع الداخلي 

جية للتكلفة وإخضاع املعلومات املالية وغري املالية املرتبطة دوات اإلدارة االسرتاتيق التكامل بني أبتحقي
هبذه األدوات للفحص مبا يسهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمنشأة ومن مث يثري الباحث والتساؤالت 

 التالية:

هل ميكن للمراجع الداخلي أن يسهم يف حتقيق التوافق بني متغريات البيئة الداخلية واخلارجية  .1
 التنافسية؟يزة لتحقيق امل

يف صورة رقمية للوقوف على مدى  SWOTهل ميكن للمراجع الداخلي ترمجة نتائج حتليل  .0
 حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنشأة؟

واملقارنة  SWOTهل ميكن حتقيق التكامل بني التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة وحتليل  .3
؟ وهل ميكن للمراجع الداخلي أن Six sigmaاملرجعية وإدارة اجلودة الشاملة من منظور 

 يسهم بفعالية يف جناح هذا التكامل؟
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 أهداف البحث: 2/ 1

 يسعى الباحث إىل اإلجابة عن التساؤالت السابقة مبا يسهم يف حتقيق األهداف التالية: 

ق وجه التكامل بينها مبا يسهم يف حتقيارة االسرتاتيجية للتكلفة وبيان أدوات اإلدحتليلية ألدراسة  .1
 امليزة التنافسية.

عرض إطار فكري مقرتح لدور املراجع الداخلي يف فحص وتقييم املعلومات املالية وغري املالية  .0
 اليت توفرها أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة.

دراسة تطبيقية لبيان الدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي إبحدى شركات صناعات التكييف  .3
 واألجهزة الكهرابئية.

 فروض البحث: 3/ 1

يتمثل الفرض الرئيس للبحث يف إمكانية قيام املراجع الداخلي بدور اسرتاتيجي يف جمال  
التكامل بني أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة مبا يسهم يف تدعيم امليزة التنافسية للشركة حمل التطبيق، 

 وينبثق عنه الفرضيني التاليني:

( يوفر املعلومات املناسبة واليت SWOTيئة الداخلية واخلارجية )إن التحليل االسرتاتيجي للب .1
 تصلح الن تكون جماال للفحص بواسطة املراجع الداخلي.

إن منهج التكلفة املستهدفة يف تكامله مع أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة يوفر املعلومات  .0
 لداخلي.املناسبة واليت تصلح ألن تكون جماال للفحص بواسطة املراجع ا

 حدود البحث: 4/ 1

تتعدد أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة مبا يسهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنشأة،  
وسيقتصر البحث على حماول حتقيق التكامل بني منهج التكلفة املستهدفة وكل من هندسة القيمة وحتليل 

SWOT  منظور واملقارنة املرجعية وإدارة اجلودة الشاملة منSix sigma وبيان الدور املرتقب ،
 للمراجع الداخلي يف حتقيق هذا التكامل.
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ولقد تضمنت أدبيات اإلدارة االسرتاتيجية اجملاالت اليت متثل مراحل اختاذ القرار االسرتاتيجي  
واليت تقع يف نطاق املراجعة االسرتاتيجية، وسيقتصر البحث على جماالت املراجعة املرتبطة بكل من 
عوامل البيئة الداخلية )مواطن القوة والضعف( والبيئة اخلارجية )الفرض والتهديدات( وحتليل العوامل 

 (.SWOTاالسرتاتيجية املرتبطة هبما )

 أهمية البحث: 5/ 1

للبحث أمهية خاصة يف ظل ظروف البيئة التنافسية بني منشآت األعمال املصرية وما تسهم به  
ة للتكلفة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنشأة، وحاجة اإلدارة العليا أدوات اإلدارة االسرتاتيجي

املستمرة إىل رأي ومشورة املراجع الداخلي يف شأن املالءمة واملوثوقية للبياانت واملعلومات املالية وغري 
 املالية اليت توفرها تلك األدوات.

تقدمي الرأي االستشاري يف جماالت  كما أن للبحث أمهية نظر لتعاظم دور املراجع الداخلي يف 
العمل االسرتاتيجي ابملنشأة مبا يسهم يف ختفيض حجم التهديدات واملخاطر االسرتاتيجية املسببة لفقدان 

 املنشأة للمزااي التنافسية وحتول العمالء والتغريات يف الصناعة وطلب العمالء.

 منهج البحث: 6/ 1

يف صياغة مشكلة البحث وحتديد أهدافه وفروضه  اعتمد الباحث على املنهج االستنباطي 
أدوات اإلدارة االسرتاتيجية وحتديد اإلطار الفكري للدور املرتقب للمراجع الداخلي يف جمال التكامل بني 

للتكلفة مبا يسهم يف تدعيم امليزة التنافسية للمنشأة، بينما اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي يف 
ارة االسرتاتيجية للتكلفة والدراسة التطبيقية للوقوف على مدى مالءمة اإلطار استقراء أدبيات اإلد

 دارة االسرتاتيجية للتكلفة.لدور املراجع الداخلي يف جمال اإل املقرتح الفكري

 خطة البحث: 7/ 1

 لتحقيق أهداف البحث مت تقسيم بقية البحث على النحو التايل: 

 .                                 اثنيا : عرض وحتليل الدراسات السابقة

                                                        اثلثا : إطار التكامل بني أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة.
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 دارة االسرتاتيجية للتكلفة.                                          رابعا : تفاعل املراجع الداخلي مع معلومات اإل

                                                          خامسا : دراسة تطبيقية عن الدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي.

                             سادسا : نتائج وتوصيات البحث.

: عرض وحتليل الدراسات الساب  قة                                ثانيا 

أبدت بعض الدراسات األجنبية اهتماما مبراجعة اسرتاتيجيات املنشأة، حيث تناولت دراسة  
Caruana & Plasex (7002)  استخدام مناهجSWOT   يف مراجعة دور األكادمييني يف جمال

وكانت األطر املفاهيمية لتوجيه الدراسة تتضمن  (،Biomedical physicsالفيزايء الطبية احليوية )
ذج النظم املفتوحة الذي يؤكد على أن تطوير الدور حيدث داخل البيئة )السياسية واالقتصادية منو 

جلمع واالجتماعية والتكنولوجيا العلمية( وكرد فعل للتغريات يف تلك البيئة. وكانت التقنية الرئيسة 
ظمة واملراسالت البياانت هي حتليل الواثئق سواء كانت واثئق عامة أو من خالل املقابالت شبه املن

والربيد اإللكرتوين واملالحظة املباشرة خالل الزايرات يف املوقع، ومت حتديد أهم نقاط القوة والضعف 
 الداخلية والفرض والتهديدات اخلارجية.

يف العمليات مبراجعة الدور االسرتاتيجي واملسامهة  Lillis & Lane (7002)واهتمت دراسة  
فسية لتحقيق واستدامة امليزة التنافسية، واعتمدت الدراسة على أدوات يف ظل القوى البيئية والتنا

، وتقييم األولوايت التنافسية التشخيص اخلارجية وتشمل تقييم التقلبات يف أداء املنشآت على مر الزمن
إلجنازها مقابل تلك احملققة بواسطة املنافسني، كما اعتمدت على أدوات التشخيص الداخلية وتشمل 

لسياسات املتبعة يف مراكز صنع القرار، وتقييم كيفية قيام املديرين بتقسيم الوقت بني األنشطة تقييم ا
 يف اسرتاتيجية العمل. لتشغيلية ابملقارنة مع وظيفة أخرىاالسرتاتيجية والتكتيكية، وتقييم أتثري الوظيفة ا

ياغة االسرتاتيجية زالت قائمة فيما يتعلق بص وتوصلت الدراسة إىل أن املشاكل الرئيسة ما 
ألغراض املراجعة وتشمل اختيار أساس للمراجعة يف غياب معايري تنافسية حمددة مقدما، وحتديد النقطة 

 اليت تؤكد أن مسار العمل االسرتاتيجي هو املناسب.
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فحص أتثري اثنني من تقنيات املراجعة املعقدة  Knechel, et al. (7020)واستهدفت دراسة  
(Complex audit technologies واليت تستخدم عادة من قبل املراجعني ومها املقارنة املرجعية )
(Benchmarking( بشأن مقاييس األداء والتحليل االسرتاتيجي )SWOT على أحكام املراجعني ،)

األوىل لعملية املراجعة. ومت إجراء االختبار ابستخدام بطاقة  بشأن خطر املراجعة عند تنفيذ التخطيط
( لتنظيم وتقييم األدلة التحليلية حول أداء وحدات األعمال Balanced scorecardاملتوازن )األداء 

 ابملنشآت الكبرية. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من بينها ما يلي:

الفريدة من نوعها  ن جتعل املراجع يركز على مقاييس األداءملقارنة املرجعية اخلارجية ميكن أإن ا .1
(Unique،للمنشأة ) ( ويتغاضى عنDisregardمقاييس األداء )  املشرتكة أو الشائعة بني

 منشآت األعمال املتعددة حيث ال جترى هلا مقارنة مرجعية.

( قبل االنتهاء من تقييم In- depthإن إجراء التحليل االسرتاتيجي التفصيلي أو املتعمق ) .0
راجع إبدراج املزيد من خماطر األعمال أو خماطر األخطاء اجلوهرية للمنشأة، يسمح للم

علومات عن مقاييس األداء يف عمليات تقييم املخاطر بغض النظر عن استخدام املقارنة امل
املرجعية، حيث يسهل التحليل االسرتاتيجي من إجراء تقييم أكثر توازان ودقة للمخاطر عرب 

 تقييم منشآت األعمال.

 Harley- Davidsonجية لشركة نتائج املراجعة االسرتاتي Lenz (7020)وأبرزت دراسة 

 األمريكية من خالل ما يلي:

فحص القوى التنافسية واليت تؤثر على الصناعة واليت أظهرت أن هتديدات الداخلني اجلدد  .1
، والقوة التساومية %93، والقوة التساومية للموردين متثل %30)احملتملني( إىل الصناعة متثل 

 .%08، والقوى التنافسية %98ت املنتجات البديلة ، بينما متثل هتديدا%08للعمالء متثل 

، حيث SWOTحتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للشركة من خالل حتليل  .0
 ما يلي:  SWOTأظهرت نتائج إعداد مصفوفة 

اسرتاتيجية القوة مع الفرص تتضمن زايدة استخدام اجلهود التسويقية لزايدة قاعدة العمالء،  -أ
 العالمة التجارية القوية للتسويق يف اخلارج. واستخدام صورة
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 Loyalاسرتاتيجية القوة مع التهديدات تتضمن اإلعالن لقاعة العمالء األوفياء ) -ب

customer إلمكانية زايدة املبيعات خالل فرتة الركود، واستخدام صورة العالمة التجارية )
 القوية للتغلب على مومسية املبيعات.

عف مع وجود فرص حتول اسرتاتيجية التسويق لتلبية قطاعات عديدة من تتضمن اسرتاتيجية الض -ج
 العمالء، وزايدة الدعاية على شبكة اإلنرتنت عن وجود منتجات الشركة.

تتضمن اسرتاتيجية الضعف مع وجود هتديدات ختفيض سعر منتجات الشركة جلذب العمالء  -د
 لقوانني أو اللوائح يف املستقبل.خالل فرتة الركود، وزايدة جودة املنتجات لتخفيف خماطر ا

فحص االسرتاتيجيات املاضية على مدى  Low's Company (7022)واستهدفت دراسة 
جمموعة متنوعة من املصادر وابستخدام  SWOTعشر سنوات واالسرتاتيجيات احلالية من خالل حتليل 

والضعف داخل الشركة واألساليب والنماذج. وقد توصلت الدراسة إىل إمكانية حتديد نقاط القوى 
( وبطاقة األداء BAوالفرص املتاحة والتهديدات اليت تتعرض هلا، وذلك من خالل املقارنة املرجعية )

 (.BSCاملتوازن )

وقد أوصت الدراسة بضرورة اختاذ إجراءات فورية خالل الفرتة قصرية األجل ملنع أنشطة الشركة  
وختفيض التكاليف، وإعادة هيكلة القوى العاملة من أن تؤدي إىل ختفيض أو فقدان صايف الريح، 

وخصوصا الوظائف اإلدارية، واالعتماد على وسائل اإلعالم االجتماعية اليت من شأهنا أن تعمل جنبا 
 إىل جنب مع جهود التسويق احلالية.

يل كما أوصت الدراسة للحفاظ على القدرة التنافسية وأن تصبح الشركة رائدة يف السوق على املدى طو 
األجل ابستخدام نظام ختطيط املوارد لزايدة الكفاءة يف مجيع جوانب الشركة، وتواصل جهود التسويق 

 بشكل مستمر والوفاء ابملسئولية االجتماعية إلقامة شراكات مع العمالء ملدى طويل.

( Investigatesعلى استقصاءات ) Kozloski & Messier (7022)واعتمدت دراسة  
يام كبار املراجعني إبجناز مهام التحليل االسرتاتيجي للعميل )الشركة حمل املراجعة( عن مدى وكيفية ق

للتعرف على خماطر األعمال اجلوهرية والقوائم املالية وتقييم هذه املخاطر. وقد شارك سبعة وستون من  
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ي ومها صياغة رتاتيجدرست أتثري حتليل جانبني من جوانب التحليل االسكبار املراجعني يف التجربة اليت 
 راسة لعدة نتائج أمهها ما يلي:خلصت الدوتنفيذ االسرتاتيجية. وقد  االسرتاتيجية

تنفيذ االسرتاتيجية(، قاموا و إن املراجعني الذين نفذوا التحليل االسرتاتيجي )صياغة االسرتاتيجية  .1
ني الذين مل من املراجعخماطر األخطاء اجلوهرية على مستوى الشركة بشكل أكثر اتساقا  يميقبت

 يؤدوا مثل هذا التحليل.

إن املراجعني الذين أدوا التحليل االسرتاتيجي لعملية تنفيذ االسرتاتيجية، متكنوا من تقييم قوى  .0
ل أكثر اتساقا من املراجعني الذين مل يؤدوا أي حتليل اسرتاتيجي أو الذين أدوا كبيئة الرقابة بش

 فقط حتليال ملضمون )صياغة( االسرتاتيجية.

أسلوب ومناقشة كيفية اختالف عملية املراجعة  TUV SUD (7022)واستعرضت دراسة 
عن عمليات الراجعة التقليدية،  SWOT ( لتحليل Insight auditingاليت تشمل رؤية املراجعة )

يف شركة الصناعات التحويلية متعددة  SWOTودراسة حالة عن استخدام رؤية املراجعة لتحليل 
 اجلنسيات.

حتقق العديد من اإلجنازات  swoTزت الدراسة أن نتائج املراجعة يف ضوء حتليل وأبر  
(، ISOاالسرتاتيجية اهلامة ومن بينها: إعادة هيكلة كاملة مبا يتوافق مع متطلبات منظمة اجلودة العاملية )

 ء العمالء، حتسني التميز التشغيلي مع وفورات يفالوضع وتنفيذ عمليات جديدة لتعزيز رضا وو 
واألنظمة الداخلية للعمليات  اجلودة ونظن اإلدارة البيئةالتكاليف الثابتة واملتغرية، وتعزيز نظام إدارة 

املتعلقة بكال النظامني، ابإلضافة إىل حتسني التقرير واالتصال حول نتائج املراجعة بشأن نظام إدارة 
 دارة البيئية.اجلودة ونظم اإل

 Gapحتديد املوقع االسرتاتيجي لشركة   Baumgarten, et al. (7022)دراسة واستهدفت 
توصيات لوضع خطة اسرتاتيجية األمريكية يف سوق املالبس العاملية ذات القدرة التنافسية العالية وتقدمي 

قدما يف منو الشركة. واعتمدت الدراسة إلمتام املراجعة االسرتاتيجية على حتليل البيئة الداخلية  للمضي
واليت متثل القوى املؤثرة على  Porterوذلك من خالل فحص منوذج القوى اخلمس لـ  واخلارجية للشركة

ة والضعف والفرص لتحديد نقاط القو  SWOTافة إىل حتليل درجة املنافسة يف الصناعة، ابإلض
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 والتهديدات اخلاصة ابلشركة، مع األخذ يف االعتبار املقاييس االقتصادية لتحديد مستوى النمو يف
عموما والقوة الدافعة اليت تؤثر يف ممارسة األعمال التجارية مثل الناتج احمللي اإلمجايل والتغريات االقتصاد 
 املتاح ومستوى رضا العمالء ومعدالت الفائدة. الشخصي يف الدخل

وقد خلصت الدراسة إىل حتديد نقاط القوة يف هوامش صايف الربح والعالمة التجارية القوية،  
الضعف يف ضعف سيطرة الشركة على مندويب البيع، ومتثلت فرص الشركة يف السوق بينما حتددت نقاط 

يف اخنفاض أسعار اخلامات وتزايد حجم السوق، بينما ميثل ضعف اإلنفاق االستهالكي يف الوالايت 
 املتحدة وأورواب )نتيجة الركود االقتصادي العاملي( أكرب هتديد للشركة.

م معظم الدراسات السابقة بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية ويتضح للباحث مما تقدم، اهتما 
لتحقيق أهداف املراجعة االسرتاتيجية، وذلك من خالل حتليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 

(SWOT لتشخيص حالة املنشأة. كما أبدت بعض الدراسات اهتماما  أبسلوب املقارنة املرجعية )                                                                           
(Benchmarkingعند تنفيذ )  إجراءات املراجعة االسرتاتيجية وحتقيق االستفادة من هذا األسلوب يف

 .SWOTحتليل 

املوقف التنافسي للمنشأة يف ظل بيئة شديدة  حتديد يفSWOT للدور اجلوهري لتحليل ونظرا  
رة التغري والتعقيد، ابإلضافة إىل قدرة منهج التكلفة املستهدفة على تعزيز اجلودة وحتسني الرحبية والقد

يئة اخلارجية بالتنافسية ورضا العمالء، فإنه تبدو أمهية ترمجة البيئة الداخلية )مواطن القوة والضعف( وال
دوات الداعمة إطار منهج التكلفة املستهدفة واأليف  SWOT )الفرص والتهديدات( من خالل حتليل

 .Six sigmaهلذا املنهج كهندسة القيمة واملقارنة املرجعية و

دارة االسرتاتيجية للتكلفة ى إبراز الدور االسرتاتيجي للمراجعة الداخلية يف جمال اإلوهذا يقتض 
لتمكني اإلدارة العليا من املفاضلة بني البدائل االسرتاتيجية التنافسية املتاحة واعتماد القرارات 

 االسرتاتيجية املالئمة. وهذا ما توضحه الدراسة التحليلية التالية.
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: إطار الت  كامل بني أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة                ثالثا 

تتضمن اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة االسرتاتيجية ثنائية األبعاد وتشمل تعزيز اإليرادات وختفيض  
التكاليف، ويتم تعزيز اإليرادات من خالل حتسني نوعية مصادر الدخل احلالية وحتديد فرص النمو يف 

التكاليف إىل استخدام أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة لتحديد  اإليرادات، يف حني يشري ختفيض
 (.Chang and Hassabelnaby, 7022أوجه القصور يف العمليات التشغيلية واحتواء التكلفة )

صنع القرار هبدف مواءمة هيكل التكاليف وحتسني  ةيملعبوترتبط اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة  
، وذلك من خالل الفهم الكامل لسلسلة القيمة لضمان حتقيق األرابح املستدامة االسرتاتيجية املستخدمة

(. ومن مث تبدو أمهية عرض أدوات اإلدارة Anderson, 7002على املدى الطويل للمنشأة )
 االسرتاتيجية للتكلفة )يف إطار حدود البحث( على النحو املوضح فيما يلي.

 كلفة:االسرتاتيجية للت ة كأداة لإلدارةالتكلفة املستهدف 1/ 3

( نظام CMA/ Canada/ CAM-I Summit, 7002تعرف التكلفة املستهدفة أبهنا ) 
لتخطيط الرحبية وإدارة التكلفة، موجه لرايدة السعر ويركز على خدمة العمالء، ويتمحور يف تصميم املنتج 

األوىل لتطوير املنتج وتطبق خالل دارة التكلفة من خالل هذا النظام يف املراحل إوالتعاون الوظيفي، ويتم 
دورة حياته عرب األنشطة اليت تنطوي على سلسلة القيمة أبكملها. والتكلفة املستهدفة هي أداة اإلدارة 

 Yilmaz andاالسرتاتيجية للتكلفة واليت تعسى لتخفيض تكلفة املنتج على مدى دورة احلياة )

Baral, 7020.) 

إدارية للتوفيق بني وجهيت نظر خمتلفة ملستوايت تكلفة املنتج  كما أن التكلفة املستهدفة عملية 
ومها سعر البيع ملنتجات الشركة للعمالء يف سوق املنافسة، وتكلفة توريد املواد واخلامات الداخلة يف 

 (.Stefee, et. Al., 7022منتجات املنشأة دون التضحية ابلرحبية )

 (:Horngren, et al., 7027راحل التالية )ويتم حتديد التكلفة املستهدفة من خالل امل 

 تطوير املنتجات اليت تليب االحتياجات املتوقعة للعمالء. .1
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(، وتستند عملية االختيار على البحوث اليت جترى Target Priceاختيار السعر املستهدف ) .0
 بشأن املنتجات املنافسة واملبلغ الذي ميكن للعميل سداده.

( وطرحه من السعر Target operation Income)حتديد دخل التشغيل املستهدف  .3
 املستهدف للوصول إىل التكلفة املستهدفة لكل وحدة من املنتج أو اخلدمة.

إجراء حتليل للتكاليف من خالل حتليل مجيع جوانب املنتج أو اخلدمات هبدف ختفيض  .4
 التكاليف.

ة املستهدفة، وذلك التكلف( إلجناز أو لتحقيق Value engineeringإجراء هندسة القيمة ) .9
 من خالل إجراء التقييم جلميع جوانب سلسلة القيمة من أعمال ووظائف.

 ,Swensonوآخرون يف اآليت ) Ansariة مبادئ أساسية حددها توتعتمد التكلفة املستهدفة على س

et al., 7002 pp. 27- 22:) 

ق يف حتديد ( حيث تستخدم أسعار السو Price- Ied- coastingالسعر يقود التكلفة ) .1
أو املستهدفة وحتسب التكاليف املستهدفة ابملعادلة ( Allowableالتكاليف املسموح هبا )

 التالية:

 دخل التشغيل املستهدف –التكلفة املستهدفة= السعر املستهدف 

الرتكيز على العميل حيث يؤخذ يف االعتبار متطلبات العمالء املمثلة يف اجلودة والتكلفة والوقت  .0
 ذ القرارات املتعلقة بعملية اإلنتاج وحتليل التكاليف.عند اختا

الرتكيز على تصميم املنتج من خالل تشديد الرقابة على التكاليف يف مرحليت تصميم املنتج  .3
وعملية اإلنتاج من إجراء التغيريات اهلندسية قبل عملية اإلنتاج مبا يؤدي إىل ختفيض التكاليف 

 ( للمنتجات اجلديدة.Time- to- marketواخنفاض وقت التسويق )

( حيث أن فريق Cross- functional involvementاملشاركة أو التنسيق عرب الوظائف ) .4
اإلنتاج والعمليات يكون مسؤوال عن مراحل دورة اإلنتاج ابلكامل من بداية التصميم وحىت 

 اإلنتاج النهائي.
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لة القيمة من موردين ( حيث أن مجيع أعضاء سلسValue chainاستخدام سلسلة القيمة ) .9
 وموزعني ومقدمي اخلدمات والعمالء يتم إدخاهلا يف عملية حتديد التكلفة املستهدفة.

( حيث مت ختفيض إمجايل تكاليف دورة A life- cycle orientationالتوجه بدورة احلياة ) .6
ل الشراء وتكاليف التشغيحياة املنتج لكل من املنتج والعميل، وتشمل دورة احلياة سعر 

 وتكاليف التوزيع والصيانة.

كلفة املستهدفة أبهنا ميكن أن تكون اجلسر الذي يربط توآخرون عن ال Ansariولقد عرب 
صياغة االسرتاتيجية مع تنفيذ االسرتاتيجية وحتقيق األرابح الكتساب واحلفاظ على امليزة التنافسية 

 (.woods, 7027للمنشأة يف األسواق التنافسية )

يف كل من  Porterاتيجيات العامة اليت حتقق امليزة التنافسية وقد حددها وتتعدد االسرت 
( Differentiation( واسرتاتيجية التمايز )Cost Leadershipاسرتاتيجية رايدة التكلفة )

(، ويرتبط منهج التكلفة املستهدفة بشكل مباشر مع اسرتاتيجية رايدة Focusواسرتاتيجية الرتكيز )
م هذه االسرتاتيجية بتخفيض تكلفة مدخالت اإلنتاج مقارنة ابلتكلفة اليت يتحملها التكلفة، حيث هتت

نشطة كالبحوث بتخفيض التكاليف جبميع األاملنافسون، وهتتم إدارة املنشأة يف ظل هذه االسرتاتيجية 
على حتقيق  والتطوير واإلنتاج والتمويل واألفراد والتسويق ومصادر احلصول على اخلامات واملواد واالعتماد

. وتعد هذه االسرتاتيجية األكثر انتشارا على مستوى العامل وفورات احلجم الكبري )اقتصادايت احلجم(،
وحيقق إتباعها مركزا تنافسيا أفضل نتيجة قدرة املنشأة على تغيري أسعار منتجاهتا لتكون دائما أقل من 

 (.13، ص 0889العظيم، أسعار منتجات املنافسني وحتقق عائدا أعلى لالستثمار )عبد 

ويعتمد منهج التكلفة املستهدفة على استخدام هندسة القيمة عن طريق حتليالت الوظائف  
وحتليالت التصميم عرب دورة حياة املنتج واليت تتضمن: البحوث والتطوير، التصميم، اخلدمات اللوجستية 

 (.EL- Dyasty, 7002, P. 22عمالء )املرتبطة ابلشراء والبيع، اإلنتاج، التسويق، التوزيع، وخدمة ال

، وذلك هبدف 4وتعرف هندسة القيمة أبهنا تقييم منهجي منتظم جلميع جوانب سلسلة القيمة 
الذي يرضى العمالء، وتشمل هندسة القيمة حتسينات يف  ختفيض التكاليف وحتقيق مستوى اجلودة
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ساليب أو طرق العمليات تصميم املنتجات، والتغريات يف مواصفات املواد، والتعديل يف أ
(Horngren, et al., 7027, p. 222.) 

ذات القيمة وتشمل اخلطوات الرئيسة هلندسة القيمة: فهم متطلبات العمالء وحتديد التكليف  
املضافة وغري ذات القيمة املضافة، وسرعة تنفيذ رغبات العمالء من خالل حتديد التكلفة املستهدفة 

ريق متعدد الوظائف يتوىل إعادة تنسيق تصميم املنتجات والعمليات لتخفيض ووجود فاملقيدة ابلتصميم، 
 (.Homgren, et al,08102469التكاليف لتلبية احتياجات العمالء )

وبناء على ما تقدم، يتضح للباحث أمهية التكامل بني منهج التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة، نظرا 
وكذلك حتقيق التنسيق والتعاون تكاليف عرب دورة حياة املنتج، ألن التكلفة املستهدفة تسعى لتخفيض ال

يف أداء األنشطة والعمليات داخل املنشأة، والرتكيز على رضا العمالء. وهذا يتفق مع عمليات وإجراءات 
هندسة القيمة واليت تعد من املبادئ األساسية/ ومراحل تطبيق التكلفة املستهدفة، حيث ينظر إىل 

 على أهنا متداخلة ومتكاملة. العالقة بينهما

 وعالقته مبنهج التكلفة املستهدفة: SWOTحتليل  2/ 3

             نهجا  لتحديد مممن أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة ابعتباره إجراء  SWOTيعد حتليل  
عوامل النجاح احلامسة يف املنشأة، وذلك من خالل حتديد مقومات التميز للمنشأة وفهم كيفية استغالل 

 -ELعوامل اخلارجية لتحقيق امليزة التنافسية، ودراسة التهديدات ومواطن الضعف بيئة املنشأة )ال

Dyasty, 7002, PP. 9, 22.) 

األداء اليت تستخدم عادة يف التخطيط االسرتاتيجي لتحديد وتقييم  SWOTكما يعد حتليل  
جارية لتكون انجحة، ويتناول حتليل العوامل املختلفة اليت قد تؤثر على جهود املنشأة أو أعماهلا الت

SWOT خصائص أو ظروف املنشأة كما يلي (TUV SUD, 7022): 

اخلصائص أو األعمال الداخلية )البيئة الداخلية( للمنشأة واليت تعمليها ميزة عن اآلخرين )نقاط  .1
القوة(، واخلصائص أو األعمال اليت وضعتها يف وضع تنافسي غري مالئم )نقاط الضعف(، 

 تبط البيئة الداخلية بكافة أنشطة املنشأة وتشمل هيكل وثقافة املنشأة ومواردها.وتر 
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الظروف اخلارجية )البيئة اخلارجية( اليت توفر فرصة لتحسني األداء أو زايدة احتماالت النجاح  .0
)الفرص(، والظروف اليت ميكن أن تعرقل أمال أو جناح املنشأة أو تعرضها للخطر )التهديدات(، 

 البيئة اخلارجية البيئة العامة وبيئة النشاط أو الصناعة.وتشمل 

استحداث سلسلة من البدائل االسرتاتيجية اليت تالئم موارد وقدرات  SWOTويتطلب حتليل 
املنشأة لتدعيم قوة املنشأة الغتنام الفرص ومواجهة التهديدات وتصحيح نقاط الضعف اليت تواجه 

 (.31، ص 0880املنشأة )هل وجونز، 

استنادا إىل حتليل البيئة الداخلية  SWOTويتحدد املوقف التنافسي للمنشأة وفقا لتحليل  
املنشأة، وذلك إبعداد  والبيئة اخلارجية، من خالل حتديد القدرات االسرتاتيجية وعوامل النجاح احلامسة

املفاضلة  جوانب القدرة وجوانب الضعف مع الفرص والتهديدات لتتمكن املنشأة من مصفوفة ملقابلة
ببني البدائل االسرتاتيجية التنافسية املتاحة واليت تتضمن اسرتاتيجية النمو )القوة مع الفرص( أو 
اسرتاتيجية التنويع )القوة مع التهديدات( أو اسرتاتيجية التحول )الضعف مع الفرص( أو اسرتاتيجية 

 التقلص )الضعف مع التهديدات(.

مكانية حتقيق التكامل بني منهج التكلفة املستهدفة وحتليل وبناء على ما تقدم، يرى الباحث إ 
SWOTففي مرحلة صياغة االسرتاتيجية تعتمد املنشأة على حتليل ، SWOT لنمو يف لتحديد فرص ا

األسواق وتنمية مواطن القوة ومعاجلة مواطن الضعف الداخلية ومواجهة التهديدات ابلبيئة اخلارجية، 
النجاح احلامسة بيئية الصناعة )مثل العوامل املرتبطة ابلتكنولوجيا والنشاط ابإلضافة إىل حتديد عوامل 

التسويق والتوزيع واملوارد البشرية والقدرات التنظيمية(، ويعتمد منهج التكلفة املستهدفة على النتائج و 
لعمالء  املستخلصة من هذا التحليل يف ختطيط الرحبية وختفيض التكاليف وحتسني اجلودة مبا حيقق رضا ا

 كأهداف اسرتاتيجية هلذا املنهج.

 :SWOTدور املقارنة املرجعية يف جناح منهج التكلفة املستهدفة وحتليل   3/ 3

( املقارنة املرجعية أبهنا أسلوب للقياس املنتظم APQCعرف مركز اإلنتاجية واجلودة األمريكي ) 
مال املنشآت عا على حنو متواصل مع إواملستمر خيتص مبقياس عمليات التشغيل داخل املنشأة ومقارنته
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دراك طريقة إالرائدة حمليا أو عامليا الكتساب أو احلصول على املعلومات اليت تساعد املنشأة على فهم أو 
 (.310، 0883تطوير أدائها )شاهني، 

وتسهم املقارنة املرجعية يف حتقيق العديد من األهداف من بينها التحسني املستمر يف عمليات  
غيل الداخلي للمنشأة، وزايدة القدرة التنافسية للمنشأة، وتقود إىل أفضل املمارسات لالبتكارات التش

 Radnor and Robinson, 7000, Feenyاجلديدة يف التصنيع واإلجراءات، واستمرارية املنشأة )

and Rogers, 7002.) 

عليها من  املنافع املتوقع احلصول enachof and wassenbergولقد أبرزت دراسة  
استخدام أسلوب املقارنة املرجعية يف تقييم األداء التشغيلي واالسرتاتيجي، وذلك يف ضوء اإلرشادات 

(، CIQSGالصادرة عن اجملموعة الكندية خلدمات حتسني اجلودة وتقدمي االبتكارات اجلديدة املتطورة )
 (:0880وتتمثل أهم تلك املنافع فيما يلي )منصور، 

االسرتاتيجي كجزء أساسي من نظام اإلدارة االسرتاتيجية يف املنشأة، وتقييم حتسني التخطيط  .1
مواطن القوة والضعف يف األداء احلايل للمنشأة، وحتديد اجملاالت احلرجة اليت تظهر فيها املنشأة 

 تميز ألفضل املنافسني.أداء غري مرضيا مقارنة ابألداء امل

ارسات اخلاصة ابملنافسني اخلارجيني، إلجراء املساعدة على انتقاء أفضل األساليب واملم .0
 التغيريات املطلوبة بغرض التحسني والتطوير املستمر.

حتقيق وفورات يف التكاليف، وإدخال حتسينات جوهرية على املنتجات والعمليات واخلدمات  .3
وذلك عن طريق مقارنة ومطابقة األساليب واملمارسات احلالية بنظائرها املوجودة لدى أفضل 

 ملنافسني.ا

املساعدة يف حتسني قدرة املنشأة على حتقيق النجاح والتميز يف السوق التنافسي من خالل  .4
كاجلودة والتكلفة واالبتكارات تطبيق مبادرات وسياسات التحسني والتطوير يف اجملاالت اهلامة  

 اجلديدة.
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ر البناء املعريف إمكانية االستفادة من عملية التعلم املستمر، مما يساعد على جتديد وتطوي .9
 والتكوين الثقايف للمنشأة وابلتايل التوجه حنو تطبيق سياسات التطوير املستمر.

خرين، ومتكني العاملني من حتقيق اخلاصة ابآلوالتعلم من أفضل املمارسات  املعرفةاكتساب  .6
قيق أهداف التحسن والتطوير املستمر، وزايدة االبتكارات وجماالت اإلبداع، ابإلضافة إىل حت

 املرونة يف عمليات اإلنتاج.

املساعدة يف وضع األهداف االسرتاتيجية للمنشأة هبدف حتقيق حتسينات يف األداء، وذلك  .0
 عندما توجه املعرفة املكتسبة حنو خطوات العمل التفصيلية لتحقيق مزااي تنافسية أفضل.

مبنهج التكلفة املستهدفة ويتضح للباحث مما تقدم، أن املقارنة املرجعية ترتبط ارتباطا وثيقا 
حيث إن جوهر هذا املنهج يتمثل يف حتديد األسعار املستهدفة وهامش الربح املستهدف، وال يتصور 
قيام إدارة املنشأة بتحديدمها يف منأى عن أسعار بيع املنافسني الرواد والعائد على استثماراهتم وتعامالهتم 

االت اجملاملنشأة استخدام املقارنة املرجعية يف تلك  مع املوردين للمواد واخلامات، وهذا يقتضى من
 لتحقيق أغراض التكلفة املستهدفة.

كما أن استخدام أسلوب املقارنة املرجعية يوفر املعلومات عن املنافسني واملقارنة بني التكاليف  
ختفيض التكلفة املستهدفة للمنافسني واملنشأة لتحديد فجوة التكاليف ودراسة أسباهبا وكيفية معاجلتها و 

 (.000، ص 0884املستهدفة للمنشأة عن املنافسني لتحقيق رايدة التكلفة )خطاب، 

تعمل على  BA(، يالحظ أن BAواملقارنة املرجعية ) SWOTويف جمال الربط بني حتليل  
 -ELالتهديدات )الفرص واحلد من  استغاللحتسني قدرات املنشأة ومعاجلة جوانب الضعف من 

Dyasty, 7002, P. 22 كما تساعد املقارنة املرجعية يف عملية حتليل .)SWOT  وبصفة خاصة يف
جمال التخطيط االسرتاتيجي من خالل االعتماد على املعرفة املكتسبة من املنشآت املتميزة، وفهم كيفية 

نشأة.  وترتيبها طبقا ألولوايهتا مبا يتناسب مع ظروف امل حتديد ووضع األهداف االسرتاتيجية وصياغتها
داء املرجعية املالية وغري اتيجي من خالل جمموعة مقاييس األداء االسرت تساعد يف جمال تقييم األكما 

-038، ص 0818املالية الداخلية واخلارجية، واالعتماد عليها يف التحسني املستمر لألداء )سيد، 
031.) 
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 :Six sigmaإدارة اجلودة الشاملة من منظور  4/ 3

أصبح اسرتاتيجية عمل مهمة للعديد من املنشآت مبا يف ذلك املنتجني  إن حتسني اجلودة 
واجلودة هي واملوزعني وشركات النقل، واخلدمات املالية، ومقدمي الرعاية الصحية، والوكاالت احلكومية. 

إذا استخدمت مبادئها األساسية على حنو داة التنافسية اليت ميكن أن تؤدي إىل ميزة كبرية للمنشآت أ
ل، واملنشآت اليت ميكن أن حتقق رضا العمالء عن طريق حتسني وضبط اجلودة لديها القدرة للسيطرة فعا

جناح املنشآت على املدى الطويل على منافسيها، ووضع اسرتاتيجية فعالة للجودة يعد من عوامل 
(Montgomery and Woodall, 7002, p. 279.) 

رة اجلودة الشاملة وذلك ابملقارنة مع األساليب إلدا 9هنجا خمتلفا Six sigmaويعد استخدام  
واهلياكل التنظيمية  Six sigmaالتقليدية لغدارة اجلودة بسبب العالقة املتبادلة بني اسرتاتيجية 

 (. Shahin, 7020واإلجراءات واألدوات واألساليب املستخدمة )

ى اإلحصاء للحد من منهج منظم وموجه حنو املشروعات املرتكزة عل ابهنا Six sigmaوتعرف 
من املنتجات والعمليات التقلبات، وإزالة العيوب، والقضاء على الفاقد )أو التلف أو اإلسراف( 

 و املعامالت التجارية.والصفقات أ

 Six sigma is a disciplined, project- oriented, statistically based 

approach for reducing variability, removing defects, and eliminating 

waste from products processes, and transactions (Montgomery and 

Woodall, 7002, p. 279). 

كما تعرف أبهنا أسلوب لتحسني العمليات بناء على تقنيات مجع البينات وحتليلها يف ضوء  
 ,.Garrison, et alمر )مالحظات العمالء اليت مت احلصول عليها، وذلك لدفع عملية التحسني املست

0880, p. 16.) 

هي قوة رئيسة يف عامل األعمال اليوم للجودة وحتسني األعمال،  Six sigma ومبادرة 
واألساليب اإلحصائية واإلحصاء هلا دور حاسم يف األساس للتشغيل يف هذه العملية، ويركز هذا املنهج 

تج ومبا ال يؤثر على القيم املستهدفة على احلد من التقلبات يف اخلصائص الرئيسة جلودة املن
((Montgomery and Woodall, 7002, p. 279.)   
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 .Panda & Holpp, 7007, ppعلى عدة مبادئ وهي: ) Six sigmaويعتمد منهج  

22- 22.) 

(: حيث إن منهج Genuine focus on the customerالرتكيز احلقيقي على العمالء ) .1
Six Sigma أس األولوايت، فمقاييس األداء يف هذا املنهج تبدأ ابلعمالء العمالء على ر  يضع

ويتم التعرف على التحسينات اليت متت بواسطة هذا املنهج من خالل مدى أتثريها على رضا 
 العمالء.

اإلدارة من  مبفهوم Six sigmaمنهج اإلدارة املبنية على البياانت واحلقائق: حيث أيخذ  .0
ء ومجع البياانت والتحليالت للمتغريات الالزمة لقياس اإلداتحديد املقاييس ع بخالل الواق

 األساسية ملعرفة املشاكل على حنو أكثر فعالية وحتليلها وحلها بشكل دائم.

العمليات املرتبطة ابألنشطة: فسواء مت الرتكيز على تصميم املنتجات واخلدمات، وقياس األداء،  .3
يؤكد على  Six sigmaمنهج األعمال، فإن  وحتسني الكفاءة، ورضا العمالء، أو حىت تسيري

العمليات هو الوسيلة لبناء ميزة ( هي األداء الرئيسة للنجاح وأن إتقان Processأن العملية )
 تنافسية من خالل تقدمي قيمة مضافة للعمالء.

(: حيث يتم حتديد األهداف Proactive managementاإلدارة االستباقية أو الفعالة ) .4
على الوقاية من املشاكل الرتكيز و عتها بشكل متكرر ووضع أولوايت واضحة الطموحة ومراج

 وحيتويبدال من حماولة عالجها بعد تفاقمها وهذا يعد نقطة البداية لإلبداع والتغيري الفعال، 
Six sigma .على األدوات الالزمة لإلدارة االستباقية 

ك من خالل كسر احلواجز (: وذلBoundary less Collaborationالتعاون بال حدود ) .9
وحتسني العمل اجلماعي، والفرص املتاحة من خالل حتسني التعاون داخل املنشأة ومع العمالء  

 كبرية وذلك للعمل من أجل قضية مشرتكة وهي توفري القيمة للعمالء.

فأي منشأة جتعل  ( النسيب وحتمل الفشل:Drive for perfectionيق الكمال )السعي لتحق .6
ر أكثر من أي وقت مضى، هدفا هلا ستسعى دائما للتحسني املستم Six sigmaمنهج 

 دارة مستعدة لقبول أي انتكاسات أو مشاكل عرضية.وستكون اإل
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من عملية التطبيق والذي قد يتعلق  وفقا للهدف Six sigmaوتتعدد طرق تطبيق منهج 
عمليات ومنتجات جديدة، بتحسني جودة املنتجات والعمليات القائمة أو إعادة تصميم أو تصميم 

 ,Define, Measureوهي التحديد والقياس والتحليل والتحسني والرقابة ) DMAICوتعد طريقة 

Analyze, Improve, and Control الطريقة األكثر انتشارا وتستخدم يف حتسني جودة )
 ,Montgomery, 709, P. 22والعمليات القائمة وتتكون من املراحل التالية )املنتجات 

Chaklader, 7020.) 

حتديد أهداف عملية التحسني اليت تنسجم مع متطلبات العمالء واسرتاتيجية املنشأة احلرجة أو  .1
 احلامسة وتوثيق )خريطة( العمليات ووضع ميثاق املشروع وتكوين فريق العمل.

من  قياس األداء من خالل حتديد ماهية القياس ونظم قياس البياانت اجملمعة وتطوير والتحقق .0
 .Sigmaصحة نظم القياس وحتديد مستوى األداء 

حتليل البياانت للتحقق من عالقات السبب والنتيجة لفهم أسباب االختالف وحتديد األسباب  .3
 األساسية احملتملة، واالستنباط واالستقصاء مث التحقق من االفرتاضات املتعلقة هبذه األسباب.

ة، وتقييم واختيار احلل النهائي، والتحقق واحلصول حتسني األداء من خالل حتديد احللول املمكن .4
 على موافقة احلل النهائي.

رقابة األداء بواسطة التحسني املستمر خلطط إدارة العمليات ووقاية العمليات من ارتكاب  .9
األخطاء، ومتابعة ورقابة خصائص العملية احلامسة أو احلرجة، وتطوير خطط العمل بناء على 

 نتائج الرقابة.

املستهدفة، ومنهج التكلفة  Six sigmaا تقدم، يرى الباحث إمكانية حتقيق التكامل بني ومم
حيث يعتمد هذا املنهج على اسرتاتيجية رايدة التكلفة لتخفيض التكاليف )ابملقارنة ابلتكاليف اليت 

نتج أبكملها دون املساس خبصائص امل يتحملها املنافسون( لألنشطة اليت تنطوي على سلسلة القيمة
حيث حددها البعض يف كل  Six sigmaأهداف  ومستوى جودته وخدمة العمالء. وهذا يعد من أهم

من: ختفيض التكاليف وزايدة رضا العمالء يف آن واحد، وضع برانمج لتحسني اجلودة هبدف احلد من 
مر للرحبية جزء من املليون، ووضع اسرتاتيجية للتحسني املست 324عدد العيوب إىل أدىن مستوى له عند 
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احتياجات العمالء وتوقعاهتم التجارية وحتسني كفاءة وفعالية مجيع العمليات لتلبية أو جتاوز 
(Chaklader, 7020.) 

من خالل أحد املبادئ  Six sigmaومنهج  SWOTكما تتضح أمهية التكامل بني حتليل 
خالل حتديد املقاييس الالزمة لقياس دارة املبنية على البينات واحلقائق من األساسية هلذا املنهج وهو اإل

األداء ومجع البياانت والتحليالت للمتغريات األساسية ملعرفة املشاكل على حنو أكثر فعالية وحتليلها 
وحلها بشكل دائم، وهذا يتطلب التحديد املستمر لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت قد 

نهج كأداة للتغيري التنظيمي للمنشآت اليت متتلك ثقافة واستخدام هذا امل Six sigmaتعرقل أهداف 
 (.Chaklader, 7020املساءلة واجلودة واالبتكار )

وتسهم املقارنة املرجعية يف زايدة احلصة السوقية وكسب مزااي تنافسية على املستوى احمللي  
ر عن طريق التعلم والدويل من خالل تطبيق سياسات التطوير والتحسني املستمر يف جماالت: االبتكا

واالستفادة من اآلخرين، الوقت عن طريق إدارة وخفض وقت استالم املواد وخفض وقت اإلنتاج 
والتسليم، اجلودة من خالل زايدة كفاءة إدارة اجلودة الشاملة عن طريق توفري املعلومات عن جودة 

ث والتطوير حىت مرحلة ما عمليات املنافسني، والتكلفة من خالل خفض التكلفة بدءا من مرحلة البحو 
(. وهذا يؤكد على وجود عالقة تكاملية بني أسلوب املقارنة املرجعية 030 0، 0818بعد البيع )سيد، 

 يف جمال تدعيم امليزة التنافسية للمنشأة. Six sigmaمبنهج 

: نفاعل املرجع الداخلي مع معلومات                                          رابعا 
 للتكلفة االسرتاتيجيةاإلدارة 

بغرض إضافة قيمة واستشاري مستقل موضوعي،  الداخلية أبهنا نشاط أتكيديتعرف املرجعية  
و حتسني عملياهتا. وتساعد املنشأة على إجناز أهدافها بواسطة أساليب منهجية منظمة للمنشأة وتطوير أ

 (.IIA, 7022والرقابة واحلوكمة )قييم وحتسني فعالية عمليات إدارة املخاطر تل

ق إمكانية االعتماد على املراجع الداخلي يف تقدمي دور استشاري ويتضح من املفهوم الساب 
)اسرتاتيجي( يف جمال األهداف االسرتاتيجية إلضافة القيمة للمنشأة ومساعدهتا على البقاء والنمو يف 

 ظل املنافسة.
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تكون مفيدة للغاية  نأوتعرف املراجعة االسرتاتيجية أبهنا مراجعة إدارية شاملة واليت ميكن  
عتبارها أداة تشخيص لتقييم الوضع الراهن وتربز نقاط القوة والضعف التنظيمي والفرص والتهديدات، واب

 ,Rayوحتديد جماالت املشاكل على مستوى املنشأة وتقييم مدى مالءمة االسرتاتيجيات للمستقبل )

7020.) 

القرار االسرتاتيجي  ولقد تضمنت أدبيات اإلدارة االسرتاتيجية اجملاالت اليت متثل مراحل اختاذ 
 .Wheelen and Hunger, 7027, ppواليت تقع يف نطاق املراجعة االسرتاتيجية، وتشمل ما يلي )

22- 22.) 

املوقف احلايل ويتضمن األداء احلايل للمنشأة من حيث العائد على االستثمار وحصتها يف  .1
سالة املنشأة وأهدافها الرحبية عن العام املاضي، والوضع االسرتاتيجي املتعلق بر و السوق 

 واسرتاتيجياهتا وسياساهتا.

دارة العليا من حيث توافر املعارف واملهارات واخلربة إلحوكمة الشركات وترتبط مبجلس اإلدارة وا .0
واالتصاالت والتعاون مع القيادات املسئولة داخل املنشأة، ووضع اخلطط واختاذ القرارات 

 املسئولية االجتماعية.االسرتاتيجية بطريقة أخالقية يف إطار 

( املتعلقة بكل Opportunities & Threatsالبيئة اخلارجية وتشمل الفرص والتهديدات ) .3
البيئة العامة أو اجملتمعية واليت تتضمن البيئة املادية الطبيعية وقضااي االستدامة، و  من: طبيعة البيئة

و الصناعة والثقافية، وبيئة النشاط أتماعية االقتصادية والتكنولوجية والسياسية والقانونية واالج
وتتضمن القوى األساسية اليت حترك املنافسة يف الصناعة وتشمل: هتديد الداخلني اجلدد، القوة 

بديلة، القوة التفاوضية للموردين،  و خدماتضية للعمالء، التهديد من منتجات أالتفاو 
 والتنافس بني املنشآت التنافسية.

( املتعلقة بكل  Strengths & Weaknessواطن القوة والضعف )البيئة الداخلية وتشمل م .4
من: هيكل وثقافة املنشأة ومدى مالءمتها مع األهداف واالسرتاتيجيات والسياسات والربامج 
احلالية للمنشأة، موارد املنشأة )وتشمل التسويق، التمويل، البحوث، والتطوير، العمليات 

 لبشرية، تكنولوجيا املعلومات(.دارة املوارد اإاللوجستية،  واخلدمات
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( وتتضمن حتليل املوقف من خالل حتليل العوامل SWOTحتليل العوامل االسرتاتيجية ) .9
 الداخلية والعوامل اخلارجية، وفحص رسالة وأهداف املنشأة يف ضوئها.

دراستها البدائل االسرتاتيجية واالسرتاتيجية املوصي هبا، فمن بني البدائل االسرتاتيجية اليت ميكن  .6
رايدة التكلفة والتمايز كاسرتاتيجيات لألعمال، واالستقرار والنمو والتقلص كاسرتاتيجيات 

 للمنشأة.

التطبيق ويتطلب حتديد أنواع الربامج )كإدارة اجلودة الشاملة( اليت ينبغي وضعها لتنفيذ  .0
 االسرتاتيجية املوصي هبا، ومدى جدوى الربامج من الناحية املالية.

الرقابة مع حتديد مدى قدرة نظام املعلومات احلايل على توفري مالحظات كافية عن التقييم و  .0
أنشطة التنفيذ واألداء وقياس عوامل النجاح اهلامة أو االسرتاتيجية، ومدى كفاية مقاييس الرقابة 

 لضمان التوافق مع اخلطة االسرتاتيجية املوصي هبا.

عملية التخطيط االسرتاتيجي إذا توافرت  وميكن للمراجع الداخلي أن يسهم بشكل فاعل يف
 ,Popanz & Arnos, 7022, p. 2, Expeirs Financeعوامل النجاح األساسية التالية: )

7022:) 

التحديد الواضح لدور املراجع الداخلي مع فهم وتوثيق عملية التخطيط االسرتاتيجي  .1
 واملقارنة مع خطط الشركات الرائدة األخرى.

ي من أجل توفري ضماانت أكرب لنجاح االسرتاتيجية من خالل فحص االستعداد التنظيم .0
 دارات التنفيذية لتحقيق واستدامة األهداف االسرتاتيجية.إلمدى تنسيق اجلهود بني ا

، مدى صحتهاتوثيق األهداف االسرتاتيجية واالفرتاضات األساسية إلمكانية التحقق من  .3
 دات اليت جيرى فحصها.وإىل أي مدى هي خمتلفة عن املخاطر أو التهدي

قابلية األهداف االسرتاتيجية للقياس على مر الزمن وحتديد مدى دقتها واملوثوقية فيها،  .4
 (.Leverageواتساع درجة الفهم لتحقيق الرافعة املالية )
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دات املنافسني، والتواصل بشكل فعال تعميق املعرفة من رجال األعمال والصناعة وهتدي .9
 ملعرفة مدى وجود تفاوت يف فهم العاملني ابملنشأة لألهداف االسرتاتيجية.

إشراك مدير التسويق واملراقب املايل يف مجيع مراحل عملية املراجعة لتوفري الدعم  .6
 لالفرتاضات اخلاصة بكبار املسئولني التنفيذيني.

أخرى مع مدير التسويق واملدير املايل يف مجيع مراحل عملية ويرى الباحث أمهية تعاون أطراف 
املراجعة، حيث جيب أن يستعني املراجع الداخلي بفريق عمل متكامل يضم كذلك مهندسي التصميم 

 واإلنتاج وخرباء جمال األساليب الكمية.

ة للتكلفة وبناء على ما تقدم، يرى الباحث أن حتقيق التكامل بني أدوات اإلدارة االسرتاتيجي 
يربز العديد من اجملاالت اليت ميكن أن يسهم فيها املراجع الداخلي بدور اسرتاتيجي وإبداء الرأي عنها 

ة للمراجعة، ومن مث تبدو أمهية عرض الدور املرتقب للمراجع فنيمن خالل اإلجراءات واألساليب ال
 (.1لتايل رقم )الداخلي يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة واملوضح ابلشكل ا
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 دارة االسرتاتيجية للتكلفةإل( الدور املرتقب للمراجع الداخلي يف جمال ا1شكل رقم )

 كن عرض مضمون املقرتح املقدم من الباحث واملوضح ابلشكل السابق على النحو التايل:ميو  

 الدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي حال استخدام منهج التكلفة املستهدفة: 1/ 4

د جماالت املراجعة الداخلية ملنهج التكلفة املستهدفة وتتضمن سعر البيع املستهدف وهامش دتع 
 احملددة يف أطار هندسة القيمة. التكلفة املستهدفةو الربح املستهدفة 
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وتؤدي إدارة التسويق دورا حامسا يف حتديد التكلفة املستهدفة حيث إن نقطة البدء يف حتديدها  
دف أو املقدر، والذي حيدد عن طريق عن طريق حتليل السوق ابإلضافة إىل تقدير هو سعر البيع املسته

(. ويتم يف هذه املرحلة قيام Hematfar, et al., 7022ات وإيراد املبيعات اإلمجايل )حجم املبيع
املراجع الداخلي بفحص وحتليل اإلجراءات اليت اتبعتها إدارة التسويق بشأن حبوث السوق لتحديد سعر 

يع املستهدف عن طريق دراسة ظروف السوق واحتياجاته وجتميع البياانت عن أسعار املنافسني الب
وحتليلها وأساليب التنبؤ ابلتغريات املتوقعة يف تلك األسعار، وكذلك التنبؤ برد فعل املنافسني جتاه 

 األسعار املتوقعة.

ستهدفة، حيث إن من وسائل كما يتم التحقق من فهم رد فعل املنافسني عند حتديد األسعار امل 
املنافسة بني املنتجني ختفيض التكلفة ألن األسعار ال ميكن زايدهتا، وأن منتجات اليوم دورة حياهتا 

 السوققصرية، ومن مث يوجد وقت وفرصة أقل للتعايف من أخطاء التسعري وفقدان املنشأة حلصتها يف 
(Horngren et al., 7027.) 

املستهدف على أساس العائد على املبيعات نظرا ألنه يعد مؤشرا ويتم حتديد هامش الربح  
مناسبا يف حتديد االسرتاتيجيات طويلة األجل، حيث حتتاج املنشأة املصنعة إىل الرتكيز على رحبية كل 

(. وهنا تبدو أمهية فتح ابب احلوار بني املراجعني الداخلني والقيادات املسؤولة Kwah, 7002منتج )
هامش الربح املستهدف للمنشأة لظروف الصناعة واملنافسة واملنشآت الرائدة، ومدى أتثري مالءمة  بشأن

هامش الربح حبجم ومصادر املال املستثمر والعائد على املبيعات واملعدالت السائدة على الودائع 
 االستثمارية ابلبنوك واملعدالت احملققة يف الشركات الرائدة أو املنافسة.

الفتية اليت ميكن أن يعتمد عليها املراجع الداخلي للتحقق من سالمة حتديد  وتتعدد األساليب 
 أسعار البيع املستهدفة وهامش الربح املستهدف ومن بينها ما يلي:

الفحص املشتمل على عناصر أسلوب قائمة االستقصاء اليت تقدم للعمالء، وأسلوب قائمة  .1
الداخلي ملوظفي املنشأة حمل  ستقصاء للتسويقة واليت تقيم مبعرفة املراجع، وقائمة االاملراجع

املراجعة، والتحليل اإلحصائي لقواعد البياانت التسويقية وحتليالت السالسل الزمنية والتحليالت 
 (.0813املقارنة بني املنشأة وبياانت قطاع األعمال الذي تنتمي إليه )حممد، 
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كميات البيع، اخلصومات،   املقارنة بني البياانت اإلحصائية للمنافسني )كاألسعار، .0
 االئتمان...( مع بياانت املنشأة.

مقارنة البياانت اإلحصائية التارخيية للمنشأة واملتعلقة بعناصر أو حماالت املراجعة التسويقية  .3
 االسرتاتيجية التسويقية، التنظيم واألنظمة التسويقية، اإلنتاجية والوظيفة التسويقية(.و )البيئة 

ت من خالل فحص ودراسة أثر املؤشرات االقتصادية العامة واإلحصاءات الربط بني املعلوما .4
 السوقية لقوى الطلب والتوجهات السياسية املعلنة على الفرص التسويقية املتاحة أو التهديدات.

الفحص التحليلي للمؤشرات املالية وغري املالية املرتبطة بنمو املبيعات ورضا العمالء وجودة  .9
 املنتج.

اإلدارات املسئولة ابملنشأة للوصل إىل التكلفة املستهدفة ق ابإلجراءات اليت اتبعتها وفيما يتعل
واعتمادها بصفة أساسية على هندسة القيمة للربط بني املهام اليت تؤديها املنتجات والتكاليف املتكبدة 

ميم لكل يف مرحلة تصميم املنتج، فإن املراجع الداخلي سيقوم بفحص إجراءات تقدير تكاليف التص
مهمة أو نشاط يف ضوء اإلمكانيات العادية أو البشرية وتقنية اإلنتاج املطبقة عرب سلسلة القيمة للوصول 
إىل التكلفة املستهدفة مع املقارنة ابلتكاليف املعيارية احملددة بواسطة املنشأة، وكذلك االستماع إىل 

يق رايدة التكلفة وحتسني اجلودة ورضا التصميم ومدير املشرتايت وذلك مبا يسهم يف حتقصوت مهندس 
 العمالء.

 :SWOTالدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي يف إجراء حتليل  2/ 4

 (SWOTإن كفاءة وفعالية حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات )حتليل  
، وهذا يعتمد أساسا لضمان سالمة املنشأة واستمراريتها ناآليعد أمرا حيواي يف ظل الظروف السائدة 

على الطرق واألساليب املتبعة لفحص البيئتني الداخلية واخلارجية ومستوى استمرارية هذا الفحص وفرتته 
الزمنية والفريق الذي يقوم به ومستوى أتهيله وكفاءته ومستوى دقة وحتديث نظام املعلومات الذي تعمل 

 (.0880به املنشأة )يوسف، 
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ومستوى وجود عملية رمسية موثقة،  SWOTاخلاصة بتحليل  وتتطلب مراجعة العمليات 
االمتثال للعملية، وكفاية عملية االتصال واستعراض االسرتاتيجيات البديلة، وعملية املوافقة على 
الفحص، وتوثيق األهداف االسرتاتيجية واالفرتاضات األساسية، وقابلية األهداف االسرتاتيجية للقياس. 

ملراجعة فحص االفرتاضات الرئيسة لدعم اختاذ القرار االسرتاتيجي، واليت تشمل ومن مث تتضمن أعمال ا
 (:Popanz and Arons, 7022, p. 22ما يلي )

دقة االفرتاضات املتعلقة ابلفرض والتهديدات اخلارجية، وشدة االختبارات جتاه السيناريوهات  .1
 احملتملة غري املالئمة فقط.

( بني عوامل اخلطر أو التهديد، ووجود أدلة من Interdependenceاالعرتاف ابلرتابطات ) .0
 مصادر غري متحيزة. وكفاية الدعم أو التأييد لالستنتاجات املستخلصة.

ن تبطل أو تلغى االفرتاضات األصلية والنتائج ة املستمرة للتغيريات اليت ميكن أآليات للمتابع .3
 املتوقعة.

امة فإنه يسعى للوقوف على اإلجراءات اليت اتبعتها وعند قيام املراجع الداخلي بتحليل البيئة الع
والسياسية والقانونية واالجتماعية املنشأة يف التنبؤ أبثر متغريات البيئة العامة )االقتصادية والتكنولوجية 

ومن بني البنود والثقافية( على نشاطها والفرص املتاحة والتهديدات املتوقعة من تلك املتغريات البيئية. 
 ضع للفحص بواسطة املراجع الداخلي ما يلي:اليت خت

متغريات البيئة االقتصادية وتشكل أساليب التنبؤ أبسعار صرف العمالت األجنبية وحتليل ميزان  .1
 املدفوعات والعوامل األخرى املؤثرة يف قيمة العملة.

يت قد متثل فرصة متغريات البيئة الثقافية ومن بينها أمناط احلياة املستقبلية واجتاهات املستهلك وال .0
وطلبا للمنتجات  ةيدراأو هتديدا للعديد من املنشآت. وخصوصا بعد أن أصبح العمالء أكثر 

 ذات اجلودة العالية وأبسعار معقولة.

وتتضمن بيئة الصناعة القوى األساسية اليت حترك املنافسة وهي متثل هتديدات للمنشآت القائمة يف 
: هتديد الداخلني واجلدد، القوة التفاوضية للعمالء، التهديد من يف كل من Porterالسوق واليت حددها 
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كما حدد   املتنافسة،منتجات أو خدمات بديلة، القوة التفاوضية للموردين، والتنافس بني املنشآت 
املصادر الرئيسة ملنع دخول منافسني جدد يف كل من اقتصادايت احلجم ومتايز املنتج واملتطلبات 

( والسيطرة على قنوات التوزيع وسياسة احلكومة Switching Coastsالتحول ) الرأمسالية وتكاليف
(Cafferky, 7002, pp. 2-9.) 

ويقوم املراجع الداخلي ابلتحقق من مدى وجود نظام معلومات كفء وفعال يعمل على بناء  
نشأة للتمكن من شبكة اتصال معلوماتية مباشرة لربط مندويب ووكالء البيع بقواعد البياانت الرئيسة للم

حتديث املعلومات عن املواصفات املتجددة املنتجات وزايدة املعارف والقدرات البيعية وتفعيل عمليات 
 التوزيع، وذلك للحد من الداخلني اجلدد.

للعمالء يدرس املراجع الداخلي ندى قيام اإلدارة العليا للمنشأة وفيما يتعلق ابلقوة التفاوضية  
التسهيالت املقدمة للعمالء والعمل على تقليل فرص حتول العمالء إىل املنافسني من بتوفري أكرب قدر من 

 خالل رفع تكلفة التحول من حيث التكلفة والوقت.

خالل التحقيق من استمرار التمايز املستمر من أما مواجهة التهديد من املنتجات البديلة فيتم  
ختفيض األسعار إذا لزم األمر كلفة مما ميكن املنشأة من ملنتجات املنشأة عن املنتجات البديلة ورايدة الت

 مع رفع مستوى اجلودة وزايدة رضا العمالء، وحتسني مستوى خدمات ما بعد البيع.

وفيما يتعلق ابلقوة التفاوضية للموردين، يقوم املراجع الداخلي ابلتحقق من قيام اإلدارة العليا  
وريد حىت ال تكون املنشأة عرضة للتهديدات من قبل املوردين، بتوفري املعلومات املالئمة عن بدائل الت

األساسيني ومبا يؤكد  املوردينابإلضافة إىل دراسة مدى قدرة املنشأة على تدبري املوارد حبجم كبري من 
 ارية جيدة معهم.ات جتعلى بناء عالق

لتحقق من قدرة املنشأة أما فيما يتعلق ابلتنافس بني املنشآت القائمة فيقوم املراجع الداخلي اب 
على استخدام نظام املعلومات يف حتقيق اسرتاتيجية املنافسة ضد منافسيها فروابط الشراكات مع مورديها 
وعمالئها وربط املوردين مع العمالء ينشئ قوى تنافسية ضد املنافسني، ويؤدي االستثمار يف تقنية 

إىل حتسني أداء العمل من خالل ميكنة العمل املعلومات إىل متيز املنتجات وتقليل التكلفة وكذلك 
 ( http://faculty.K2U.edu,sa,7022,p.92الداخلي. )
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وتعد عوامل النجاح احلامسة يف النشاط أحد مناذج حتليل بيئة النشاط )الصناعة( ومتثل هذه  
ارات املتخذة من قبل املنشآت على اختالف أشكاهلا، ابعتبارها تؤثر العوامل مؤثرات معتربة على القر 

وقفها التنافسي يف جمال النشاط الذي تعمل فيه، وتبدو أمهية قيام املرجع الداخلي بفحص وحتليل معلى 
 أهنا متثل حتليال ماكعوامل النجاح احلامسة ابعتبارها متثل أساسا لبناء االسرتاتيجية التنافسية للمنشأة،  

 (:110-116، ص 0813يلي )عمر،  اكمهذه العوامل   Papinللبيئة الداخلية. وحدد 

عوامل مرتبطة ابلتكنولوجيا وتشمل خربات البحث العلمي واإلمكانيات املرتبطة اببتكار العملية  .1
واملنتج. وأخرى مرتبطة ابلنشاط أو اإلنتاج وتشمل الكفاءة اإلنتاجية أبقل تكلفة وجودة املنتج 

ع التكاليف الثابتة وإقامة مواقع ذات تكلفة منخفضة واإلنتاجية وإمكانية احلصول على وتوزي
 العمالة املاهرة واملرونة اإلنتاجية واالستجابة للعمالء.

عوامل مرتبطة ابلتسويق وتشمل حتقيق طلبات العمالء بشكل سليم والتوسع يف خط املنتج  .0
ن سالمة املنتج. وأخرى مرتبطة ابلتوزيع بوجود يل وضماالعم وجاذبية التعبئة والتغليف وخدمة

شبكة قوية من املوزعني واملتعاملني مع املؤسسة، امتالك منافذ لتصريف املنتج، اخنفاض تكاليف 
 التوزيع، وسرعة التوزيع.

عوامل مرتبطة ابملوارد البشرية وتشمل التحكم يف الرقابة على اجلودة واخلربة يف جمال التصميم  .3
يزة والقدرات الذاتية يف العمل وكفاءات متطورة يف البحوث والتطوير. وأخرى ومهارات متم

مرتبطة ابلقدرة التنظيمية وتشكل نظام معلومات فعال واالستجابة الفورية للتغري يف متطلبات 
السوق. ابإلضافة إىل االنطباعات اإلجيابية حول املنشأة لدى العمالء وإمكانية تدبري 

 ومحاية براءة االخرتاع.االحتياجات املالية 

كما يقوم املراجع الداخلي بفحص البدائل االسرتاتيجية التنافسية )النمو، التنويع، التحول، 
 SWOTالتقلص( اليت حددهتا القيادات املسئولة يف املنشأة وربطها بنتائج مراجعة التحليل االسرتاتيجي 

 ص.للوقوف على مدى مالئمة البديل االسرتاتيجي لنتائج الفح
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 الدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي يف جمال املقارنة املرجعية: 3/ 4

( بكيان املنشاة ككل، حيث تعتمد عليه Benchmarkingيرتبط أسلوب املقارنة املرجعية ) 

مجيع أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة األخرى نظرا للمنافع املتعددة اليت حيققها هذا األسلوب يف 

داف االسرتاتيجية، وتنمية القدرات لالبتكار، وختفيض التكاليف والتحسني املستمر، وحتسني جمال: األه

 املوقف التنافسي واالستمرارية، وحتسني اجلودة ورضا العمالء.

 ويستعني املراجع الداخلي ابملعلومات الدقيقة واملتنوعة اليت توفرها املقارنة املرجعية يف جمالني مها: 

املعلومات املرجعية وحتديد درجة املوثوقية يف هذه املصادر ومن األساليب  التحقق من مصادر .1

اليت اتبعت يف احلصول على هذه املعلومات ومدى كفاءة القيادات املسئولة عن توفري هذه 

 املعلومات.

الربط بني املعلومات املرجعية والبياانت املتعلقة مبنهج التكلفة املستهدفة )األسعار املستهدفة  .0

مش الربح املستهدف والتكلفة املستهدفة اليت مت حتديدها يف إطار هندسة القيمة( ونتائج وها

 .Six sigmaوتكاليف اجلودة احملددة يف إطار منهج  SWOTحتليل 

تعلق ابملؤشرات املالئمة للمقارنة املرجعية أمكن استنباط يمن خالل استقراء الفكر احملاسيب فيما 

ية وغري املالية املرتبطة هبا واليت ميكن للمراجع الداخلي أن يستعني هبا أو يتم جمموعة من املؤشرات املال

 إخضاعها للفحص واالختبار.

عدل العائد على املبيعات محيث تتضمن املؤشرات املرجعية اخلاصة مبنهج التكلفة املستهدفة:  

ملال املستثمر للشركة ابملقرنة مع ابملقارنة مع معدل العائد للشركات املنافسة الرائدة، معدل العائد على ا

معدل العائد على املال املستثمر للشركات املنافسة الرائدة، معدل العائد اإلضايف لالستثمار يف البحوث 

والتطوير، رايدة التكلفة/ السعر، معدل النمو يف اإلنتاجية، عدد ساعات التدريب يف جمال اإلبداع 
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كية الفكرية، معدل التطوير يف التكاليف االستثمارية يف جمال واالبتكار، معدل التطور يف حقوق املل

 كات الفكرية اجلديدة.لتكنولوجيا اإلنتاج/ املعلومات، والوقت املقدر الكتساب املمت

: معدل تطور حصة املنشأة يف SWOTبينما تتضمن املؤشرات املرجعية اخلاصة بتحليل  

عن املنافسني، معدل مرونة  السوقمتطورة يف  ول السرعة يف تقييم منتجات جديدة أ، معدالسوق

عدل التسليم للعمالء يف الوقت احملدد، معدل التغلب التنافسي ابملنتجات اجلديدة عن املنافسني، وم

 يتمتعون ابجلدارة والكفاءة الفنية واإلدارية. النمو يف عدد العاملني الذين

اليت تشري إىل تفوق املنشأة على و  Six sigmaوتتضمن املؤشرات املرجعية اخلاصة مبنهج  

صناعة، ومدى معدل اجلودة املقارن لل املنافسني فيما يتعلق ابجلودة: معدل اجلودة املقارن ابملنافسني،

اخلاصة بنظم  14881و  ابجلودةاخلاصة  1881هادات األيزو العاملية مثل األيزو ش احلصول على

حة املهنية، معدل التطور يف اإلنتاج املطابق ملواصفات اخلاصة ابلسالمة والص 10881اإلدارة البيئية و 

، ومستوى رضا الرائدةللمنشأة ومقارنته ابملنشأة  Six sigmaاجلودة، تكلفة اجلودة الرديئة، مستوى 

 العمالء.

 :Six sigmaالدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي حال استخدام مناهج  4/ 4

لداخلية بفحص عوامل النجاح احلامسة أو األساسية يرى الباحث ضرورة اهتمام املراجعة ا 

(Critical success factors لتنفيذ منهج )Six sigma   اجلودة الشاملة كأسلوب حديث إلدارة

والتحقق من مدى توافر هذه العوامل يف املنشأة. ولقد حدد البعض عوامل النجاح األساسية يف كل من: 

ة التحتية التنظيمية، تغيري الثقافة، التدريب والتعليم، فهم املنهجية التزام اإلدارة واملشاركة، دعم البني

وكل من اسرتاتيجية العمل والعمالء واملوارد البشرية واملوردين،  Six sigmaوالتقنيات، الربط بني 
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دارة املشاريع، اختيار وتقييم وحتديد أولوايت املشاريع، وتتبع إاالتصاالت، املساءلة املالية، مهارات 

 (.Coronado and Antony, 7007, Shahin, 7020املشاريع واملراجعة )

أبمهية ابلغة لدى اإلدارة للمنشأة ابعتبارها من أسس جناح هذا  Six sigmaوحتظى مشاريع  

املنهج، ومن مث تبدو ضرورة تركيز املراجع الداخلي على التحقق من توافر العوامل واملعايري األساسية 

 فيما يلي: Antony (7002)واليت حددها  Six sigmaالختيار مشاريع 

الربط بني خطة العمل االسرتاتيجية واألهداف التنظيمية، ومدى أمهية املشروع املقرتح لتحسني  .1

 أداء األعمال واخلدمات.

وجيب أن تكون أهداف املشروع واضحة اختيار املشاريع القابلة للتنفيذ يف أقل من ستة أشهر،  .0

 ابلة للتحقيق وواقعية وقابلة للقياس.وموجزة وحمددة وق

وضع معايري اختيار املشاريع وتشمل: التأثري على احتياجات العمالء وتوقعاهتم، األثر املايل  .3

على صايف الربح، مراعاة مدة املشاريع، املوارد املطلوبة للمشاريع قيد البحث أو الدراسة، اخلربة 

 ت جناح املشاريع، وخماطر املشاركة يف املشاريع.واملهارات الالزمة لتنفيذ املشاريع، احتماال

ظى املشاريع بدعم وموافقة اإلدارة العليا، وجيب أن يتم اختيار املشاريع بناء على مقاييس حتأن  .4

، defects per million opportunitiesواقعية وجيدة )مثل العيوب لكل مليون فرصة 

 ، مؤشرات القدرات(.Sigmaمستوى جودة 

جات املشروع من حيث أتثريها على واحد أو أكثر من اخلصائص اهلامة يف تقدمي حتديد خمر  .9

 اخلدمات )مثل التكلفة أو وقت التسليم كعوامل حامسة(.

حتليل العوامل التنظيمية اليت تؤثر  Rangriz and Maleki (7022)ولقد تناولت دراسة 

بشكل سليب على تنفيذ هذا املنهج  يف املنشآت ومت حتديد العوامل املؤثرة Six sigma تنفيذ على
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وتشمل؛ نقص يف املعرفة ذات الصلة، صعوبة احملافظة على مزااي نتائج املشروع، تعقيد معاجلة العمليات، 

عدم وضوح خمرجات العمليات، عدم الرتكيز على العميل، غياب الدعم الكايف من كبار املديرين، عدم  

فتقار إىل حتسني التفكري، االفتقار إىل التدريب امله،ي، وعدم وجود كفاية املوارد، املقاومة ضد التغيري، اال

. وهذا يتطلب مزيد من االهتمام براجعة هذه العوامل التنظيمية six sigmaما يكفي من الوقت لتنفيذ 

لضمان حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنشأة فيما خيتص بتخفيض التكاليف وحتسني اجلودة ورضا 

 العمالء.

ى الرغم من أمهية حتليل تكاليف اجلودة واملمثلة يف تكاليف املنع أو الرقابة وتكاليف وعل 

الفحص وتكاليف الفشل الداخلي واخلارجي، وإخضاع املعلومات اخلاصة هبا للفحص والتقييم بواسطة 

ترتبط ارتباطا وحدة مراقبة اجلودة وإدارة املراجعة الداخلية يف املنشأة، إال أن تكاليف املنع أو الوقاية 

مباشرا ابلتخطيط االسرتاتيجي للمنشأة، ومن مث تبدو أمهية تركيز املراجعة الداخلية على هذا النوع من 

 التكاليف عند مراجعة أنشطة سلسلة القيمة وحتديد التكلفة املستهدفة.

وآخرون إىل أن زايدة االستثمار يف أنشطة املنع يرتتب عليها  Omachonuحيث أشار  

ض يف تكاليف الفشل وزايدة مستوى اإلنتاجية وحتسني مستوى جودة املنتج، ابإلضافة إىل أن توفري اخنفا

معلومات عن تكاليف اجلودة يسهم يف حتديد اسرتاتيجية وأولوايت التحسني، وأن تكاليف املنع تعرب 

بقة عن التكاليف الناجتة عن جهود وأنشطة املنشأة هبدف منع ظهور وحدات معيبة وغري مطا

للمواصفات املعيارية قبل بدء التشغيل الفعلي للعمليات وتتمثل يف: تكاليف أنشطة ختطيط اجلودة، 

تدريب العاملني على برامج حتسني اجلودة، امج اجلودة، مراجعة تصميم املنتجات، تصميم وتطوير بر 

تشغيل )عبد اللطيف، ، والضبط املسبق لعمليات الواملكوانت لضمان جودة املواد التنسيق مع املوردين

 (.180، ص 0814
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كما تبدو أمهية قيام املراجع الداخلي بفحص أبعاد اجلودة واليت تسهم كإطار للتحليل  

أبعاد اجلودة وتشمل األداء، واملميزات/ اخلصائص الثانوية،  Garvinاالسرتاتيجية جلودة، ولقد حدد 

، واخلدمات امللحقة، وعناصر اجلمال، وإدراك اجلودة ريمواملطابقة/ التوافق، واالعتمادية، والدميومة/ التع

 (.10، ص 0814)عبد اللطيف، 

وبناء على ما تقدم، تبدو أمهية إجراء دراسة تطبيقية على إحدى الشركات الصناعية، لبيان  

مدى إمكانية إبراز الدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي يف ضوء ما عرضه الباحث يف اإلطار الفكري 

 ح والبياانت املتاحة من الشركة حمل التطبيق. وهذا ما يتناوله الباحث يف اجلزء التايل.املقرت 

: دراسة تطبيقية عن الدور االسرتاتيجي للمراجع الداخلي                                                          خامسا 

التطبيقية إىل حبث إمكانية تطبيق اإلطار املقرتح لدور املراجع الداخلي يف جمال  هتدف الدراسة

لفة على إحدى الشركات التابعة لقطاع صناعات التكييف واألجهزة الكهرابئية اإلدارة االسرتاتيجية للتك

يف مصر، حيث تواجه هذه الصناعة منافسة قوية داخل السوق احمللي ومنافسة أقوى يف األسواق 

 اخلارجية.

وقد اختار الباحث من هذا القطاع شركة واحدة وهي الشركة العاملية لصناعات التكييف 

ابئية وهي شركة مسامهة مصرية وهلا فروع يف بعض الدول العربية واألجنبية ومكاتب توزيع واألجهزة الكهر 

 :0يف الداخل واخلارج، وذلك لألسباب التالية

اخلاصة ابلبيئة،  14881اخلاصة ابجلودة،  1881حصول الشركة على شهادات؛ األيزو  .1

 اخلاصة ابلسالمة والصحة املهنية. 10881و
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                                                              خاصا  بنشاط البحوث والتطوير حيث كان من مثرة هذا النشاط طرح عدة  تويل الشركة اهتماما .0

منتجات جديدة وإعادة تصميم املنتجات القائمة ومبواصفات متعددة خالل فرتة ال تتجاوز 

                                                تسعة عشر عاما  )وهو عمر الشركة يف السوق حىت اآلن(.

ل صناعة أجهزة التكييف تعرب الشركة واحدة من بني عشر شركات عاملة ابلسوق احمللي يف جما .3

 تقريبا من حصة السوق احمللي. %09)املركزي واملنزيل( وتستحوذ الشركة حمل الدراسة على 

برأس  1119النمو السريع يف أنشطة واستثمارات الشركة، حيث بدأت الشركة نشاطها يف عام  .4

هناية عام  ومعمليون جنيه وإنتاج منتج وحيد مبواصفات متنوعة وهو التكييف،  3مال قدره 

مليون  188مليون جنيه وحقوق املسامهني  690وصل رأس املال املدفوع للشركة إىل  0813

جنيه وإمجايل األموال املستثمرة تعدي مليار جنيه، وتقدم الشركة للسوق احمللي واخلارجي يف 

الوقت احلايل عدة منتجات مبواصفات متعددة وتشمل التكييف والبواتجاز والغسالة 

ماتيك والتلفزيون والسخان الكهرابئي واملكنسة الكهرابئية وفلرت مياه الشرب والثالجة، األوتو 

 ابإلضافة إىل الصناعات التكميلية.

دارة االسرتاتيجية للتكلفة اإلإمكانية تطبيق اإلطار املقرتح لدور املراجع الداخلي يف جمال  .9

بنشاط  تع،ي-شركة أي-دةواحواختبار مدى صحة فروض البحث اعتمادا على بياانت شركة 

والتطوير وابتكار منتجات جديدة وتسعى جاهدة لتحقيق الرايدة يف التكلفة والسعر  البحوث

 لتدعيم امليزة التنافسية.

ا تقدم، ويف ضوء البياانت واملعلومات )احملدودة( اليت أتيحت للباحث واملقابالت على موبناء 

والزايرات امليدانية مبصانع الشركة، أمكن للباحث إبراز  ئولةالشخصية اليت أجراها مع بعض القيادات املس
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بعض اجلوانب من دور املراجع الداخلي يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة، وذلك على النحو املوضح 

 فيما يلي.

 يف الشركة: SWOTنتائج حتليل  1/ 5

حتليل الواثئق من خالل  اعتمد الباحث يف حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية على أسلوب 

املقابالت الشخصية شبه املنظمة واملالحظة املباشرة خالل الزايرات يف املوقع وحتليل املعلومات الواردة 

ابلتقارير املالية. ويشري الباحث على أهم النتائج اليت توصل إليها من حتليل عناصر القوة والضعف 

 واملتمثلة يف اآليت: 0814خالل الربع األول من عام الداخلية والفرص والتهديدات اخلارجية للشركة 

                                    أوال : عناصر القوة داخل الشركة ومتثل:

من إمجايل املال  %64203مالئمة هيكل التموين: حيث متثل رؤوس األموال املدفوعة  .1

 من إمجايل املال املستثمر. %00260املستثمر، ومتثل حقوق املسامهني 

التوزيع/ نتيجة اخلربة املرتاكمة يف جمال التسويق حيث تصل مهارات عالية يف جمال التسويق و  .0

 .%04احلصة السوقية للشركة ملنتج واحد وهو التكييف إىل 

االهتمام مبجاالت البحوث والتطوير: لتقدمي منتجات جديدة وتطوير املنتجات القائمة )إبضافة  .3

االنتهاء من خصائص جديدة للمنتج( وحتسني جودة املنتج. حيث تتضمن خطة الشركة 

 .0819تصميم وإنتاج جهاز ميكروويف بنهاية عام 

رايدة التكلفة: من خالل تصنيع اجلزء األكرب من مكوانت املنتج داخليا )حيث يصل املكون  .4

تقريبا( واستغالل طاقة مصانع الشركة ابلكامل وتعديل  %69احمللي يف صناعة التكييف إىل 

 ى اجلودة ويسهم يف ختفيض التكاليف.مواصفات مكوانت املنتج مبا ال يؤثر عل
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حتقيق اقتصادايت احلجم يف اإلنتاج: وقد أسهم ذلك يف حتقيق االستجابة الفورية لطبالت  .9

 العمالء وختفيض التكاليف مبراحل سلسلة القيمة على مستوى وحدة املنتج.

داري، نتيجة الدعم اخلربة الفنية املرتاكمة: وذلك يف أنشطة اإلنتاج والتسويق والتوزيع والعمل اإل .6

 املستمر يف جملس اإلدارة واإلدارة العليا الكتساب اخلربات الالزمة.

 وجود نظام فعال لألجور واملرتبات واحلوافز مبا يسهم يف حتقيق رضا العاملني وزايدة اإلنتاجية. .0

اخلاصة  1881للشركة عالمة جتارية قوية ابإلضافة إىل حصول الشركة على شهادات األيزو  .0

 ابلسالمة والصحة املهنية. اخلاصة 10881وابلبيئة  اخلاصة 14881وجلودة اب

 شكاوىالضعف داخل الشركة من أمهها ضعف مستوى خدمات ما بعد البيع، حيث تتعدد  .1

العمالء املستمرة من مستوى أداء خدمات ما بعد البيع بضعف املستوى الف،ي للعاملني مبراكز 

 اكز.اخلدمة والعدد احملدود لتلك املر 

 اثلثا: الفرص املتاحة للشركة وتشمل:

 التوسع يف إضافة خطوط إنتاجية بتكلفة رأمسالية منخفضة إلنتاج منتجات جديدة. .1

القدرة على حتويل املهارات واملعارف من خالل التدريب املستمر ومتابعة التطورات التكنولوجية  .0

 ني( من سوق املنافسة.يف سوق املنافسة واستقطاب األفراد )مهندسني وفنيني وإداري

                                                     رابعا : التهديدات اليت تتعرض هلا الشركة وتتضمن ما يلي:

 البطء يف منو السوق حيث تعد منتجات الشركة من السلع املعمرة. .1

الوضع االقتصادي للدولة والدول اجملاورة خالل السنوات القلية املاضية، والتغريات السياسية  .0

نتجاهتا وخيفض حجم املبيعات ويضعف القدرة على يؤثران على قدرة الشركة على تسويق م

 التنبؤ ابملستقبل.
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ملواطن القوة والضعف  SWOTوبناء على ما تقدم، ميكن للباحث إعداد مصفوفة حتليل 

والفرص والتهديدات للشركة، وحتديد االسرتاتيجيات التنافسية البديلة للشركة على النحو املوضح 

 ابجلدول التايل:

 للشركة SWOTصفوفة حتليل ( م1جدول رقم )

 حتليل البيئة الداخلية

 

 

 حتليل البيئة اخلارجية

 مواطن القوة

هيكل التمويل واملهارات والبحوث 
والتطوير ورايدة التكلفة واقتصادايت 
احلجم واخلربة ونظام احلوافز والعالمة 

 التجارية وشهادات األيزو

 مواطن الضعف

ضعف مستوى خدمات ما بعد 
يث األداء وعدد البيع من ح

 مراكز اخلدمة.

 الفرص املتاحة

التوسع يف إضافة خطوط  -1
إنتاجية بتكلفة رأمسالية منخفضة 

 إلنتاج منتجات جديدة.

القدرة على حتويل املهارات  -0
 واملعارف.

 النمو اسرتاتيجية

توسيع حصة الشركة يف السوق احمللي 
مبنتجات حالية وجديدة، والسوق 

 لية.اخلارجي مبنتجات حا

 اسرتاتيجية التحول

حتول اسرتاتيجية التسويق 
والتوزيع لتلبية قطاعات جديدة 
من العمالء، ومعاجلة نواحي 

الضعف يف مستوى خدمات ما 
 بعد البيع.

 التهديدات احملتملة

البطء يف منو السوق حيث  -1
تعد منتجات الشركة من السلع 

 املعمرة.

الوضع االقتصادي  -0
 لدول اجملاورةوالسياسي للدولة وا

 اسرتاتيجية التنويع

اخرتاق أسواق جديدة وزايدة حجم 
 اإلنتاج مع رايدة التكلفة والسعر

 اسرتاتيجية التقلص

عار املنتجات وتغيري سختفيض أ
شروط االئتمان لصاحل العمالء 

مع محاية حقوق الشركة، 
ومعاجلة نواحي الضعف يف 

 مستوى خدمات ما بعد البيع.
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فيمكن للمراجع الداخلي أن  SWOTكة ال تقوم بعمل التحليل االسرتاتيجي ونظرا ألن الشر  

دارة العليا يقوم بدور اسرتاتيجي يف هذا اجملال من خالل إجراء هذا التحليل كخدمة استشارية لإل

، وقد أبدى مدير إدارة SWOTابلشركة، وحيدد االسرتاتيجية التنافسية اليت تتالءم مع نتائج حتليل 

الداخلية يف الشركة االستعداد الكامل إلجراء هذا النوع من التحليل ابإلضافة إىل إمكانية املراجعة 

 فحص وتقييم اإلجراءات املرتبطة بتطبيق منهج التكلفة املستهدفة.

وبناء على نتائج حتليل الباحث واملوضحة ابجلدول السابق، ميكن للمراجع الداخلي أن يؤكد  

 اخلاص ابسرتاتيجية النمو واليت تتضمن ما يلي:على إمكانية اختيار البديل 

توسيع حصة الشركة يف السوق احمللي مبنتجات حالية وجديدة والسوق اخلارجي مبنتجات  .1

حالية، لتحقق الشركة امليزة التنافسية واملرتكزة على اجلودة والسعر والكفاءة واإلبداع واالستجابة 

 الفورية الحتياجات العمالء.

وجه القصور يف خدمات ما بعد البيع من خالل رفع مستوى األداء الف،ي ضرورة معاجلة أ .0

للعاملني مبراكز اخلدمة إبجراء دورات تدريبية مستمرة هلم وزايدة عدد مراكز اخلدمة مع 

 استقطاب العمالة الفنية املدربة.

احث، اليت أجراها الب SWOTتتوافق مع نتائج حتليل  0814ويرى الباحث أن خطط الشركة لعام 

 يلي: حيث ورد هبذه اخلطط ما

 (.تصدير-حمليألف جهاز تكييف ) 498زايدة حجم مبيعات التكييف لتصل إىل  .1

 (.تصدير-حمليألف جهاز بواتجاز ) 688زايدة حجم مبيعات البواتجاز لتصل إىل  .0
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 سيارة نصف نقل. 06التوسع يف أسطول نقل وتداول منتجات الشركة إبضافة  .3

 .0814نتج التام للشركة خالل العام احلايل افتتاح جممع خمازن امل .4

وبناء على ما تقدم، يتم قبول الفرض األول والذي يقضي ابن التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية 

( يوفر املعلومات املناسبة واليت تصلح ألن تكون جماال للفحص بواسطة املراجع SWOTواخلارجية )

 الداخلي.

 ملستهدفة واملقارنة املرجعية يف الشركة:نتائج تطبيق التكلفة ا 2/ 5

سة لقد قام الباحث بدراسة املشاكل احملتملة فيما يتعلق بتطبيق منهج التكلفة املستهدفة وهند 

ى تعارض املصاحل مع املوردين والعمالء وقدرات مهندسي التصميم واإلنتاج القيمة ابلشركة واملمثلة يف مد

السوق واملنافسة، واتضح  ثو قدرة على القيام بدراسات وحبى الومدى فهم متطلبات العمالء ومد

 للباحث ما يلي:

يتمتع قطاع التسويق ابملهارات الالزمة إلجراء حبوث السوق واملنافسة واعتمادا على االستبيان  .1

والتقارير املنشورة وغري املنشورة للوقوف على وضع بار العمالء كواملقبالت الشخصية مع  

حصص كل منهم يف السوق، والسعر واجلودة ملنتجات الشركة والشركات الشركات املنافسة و 

املنافسة، واإلجيابيات والسلبيات املتعلقة ابملنتجات من حيث الوظائف، والوقوف على 

 متطلبات العمالء.

مهندسو التصميم واإلنتاج بقدرات فنية عالية مكتسبة من اخلربة الطويلة والتدريب  عيتمت .0

هم من حتليل سلسة القيمة لكافة األنشطة الرئيسة والداعمة والوقوف على املستمر، مبا ميكن

األنشطة املضيفة للقيمة وغري املضيفة للقيمة للمنتجات القائمة )عند إعادة التصميم( 
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واملنتجات اجلديدة، ويتم إعادة النظر يف مكوانت املنتج ومراحل تصميمه ومكوانت أجزائه 

ائص األصلية ومستوى اجلودة املطلوب، وذلك على حنو بتكلفة أقل دون املساس ابخلص

 مستمر.

عدم وجود تعارض يف املصاحل بني الشركة واملوردين والعمالء، حيث توجد عالقات جتارية جيدة  .3

مع كافة األطراف، وميا يؤمن مصاحل الشركة فيما يتعلق بشروط االئتمان واجلودة والسعر 

ائل عناصر املدخالت للبحث عن بدائل أخرى أقل تكلفة والتوقيت. كما يتم إعادة النظر يف بد

مع احملافظة على اخلصائص واجلودة، وإعادة دراسة بدائل الشراء للخامات ومصادرها دون 

املساس جبودة وخصائص تلك اخلامات، وذلك بغية احتفاظ الشركة برايدة التكلفة يف سوق 

 املنافسة.

ة املستهدفة عند إعادة تصميم املنتجات احلالية وتقوم الشركة ابلفعل بتطبيق منهج التكلف

)إبضافة وظائف جديدة للمنتج أو إلغاؤها( وعرض منتجات جديدة وذلك يف إطار هندسة القيمة بغية 

                                                                                    ختفيض التكاليف وصوال  إىل التكلفة املستهدفة بناء على التحديد املسبق ألسعار البيع املستهدفة 

ابلشركات البياانت واملعلومات الالزمة لتحقيق هذا املنهج واليت وهامش الربح املستهدف. حيث يتوفر 

جيب أن ختضع للفحص بواسطة املراجع الداخلي، ومن بينها: حجم املبيعات اإلمجايل املتوقع، إيراد 

املبيعات اإلمجايل املتوقع، سعر السوق للمنتجات املثيلة أو املشاهبة، معدل العائد على املبيعات للمنشأة 

شآت املنافسة أو الرائدة، وساعات التدريب وتكلفة التدريب لتحقيق الكفاءة واجلدارة الفنية واملن

 واإلدارية.
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قع على عائق املراجع الداخلي عبء فحص وحتليل البياانت واملعلومات املتعلقة هبندسة ي كما 

وتشمل:  شرتايت(القيمة )من خالل تعاونه مع حماسب التكاليف ومهندسي التصميم واإلنتاج ومدير امل

التكاليف املقدرة لسلسة القيمة ملنتجات املنشأة، تكاليف األنشطة املضيفة للقيمة واألنشطة غري املضيفة 

فة للقيمة املنتج، مقدار اخلفض يف التكاليف املعيارية بناء على هندسة القيمة للوصول إىل التكل

يل أو إدخال منتجات جديدة، تكلفة بدائل طوير لتعديل املنتج احلااملستهدفة، تكاليف البحوث والت

توريد اخلامات واملواد احملققة جلودة املنتج، والتكلفة املتوقعة خلدمات ما بعد البيع للعمالء خالل فرتة 

 الضمان.

( مع Competitive benchmarkingوتقوم الشركة إبجراء املقارنة املرجعية التنافسية ) 

وذلك بشكل دوري خالل العام وإذا لزم األمر قد تتم املقارنة املرجعية  أكرب الشركات املنافسة يف السوق،

مع الشركات املنافسة بشكل يومي للتعرف على أداء املنافسني وحتديد مواطن الضعف والقوة داخل 

الشركة، وتتم عملية املقارنة يف عدة جماالت مالية وغري مالية وتشمل: سعر البيع، مواصفات املنتج، 

نتج، التغيري املتوقع يف مواصفات وقدرات املنتج احلايل، وتقدم الشركات املنافسة مبنتج جديد، قدرات امل

ويتم مجع هذه البياانت واملعلومات املناسبة عن الشركات املنافسة )وخصوصا الرائدة منها( الختاذ 

 إجراءات احلماية املالئمة يف سوق املنافسة.

الشركة ابلتحقق من مدى صحة البياانت املالية وغري  داخلي يفالومن مث تبدو أمهية قيام املراجع  

 املالية )اليت حصلت عليها الشركة( واملرتبطة ابملنافسني والشركة الرائدة يف سوق املنافسة.
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وفيما يتعلق بنتائج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة داخل الشركة، اتضح للباحث أن الشركة تقتصر  

صة بتكاليف اجلودة بشكل إمجايل حبيث ميكن تصنيفها لتوضح كل من على توفري املعلومات اخلا

 تكاليف املنع أو الوقاية وتكاليف الفحص وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل اخلارجي.

الشاملة، حيث  كمدخل حديث إلدارة اجلودة  six sigmaمنهج  علىومل تعتمد الشركة بعد  

 على عمليات اإلنتاج املختلفة ابلشركة. six sigmaدورة مت حىت األن االنتهاء فقط من تطبيق 

هدف اسرتاتيجي للجودة )لتحقيق رضا العميل( وتشمل هذه كوتسعى الشركة إىل حتقيق أبعاد اجلودة  

التعمري، اخلدمات /األبعاد: األداء، املميزات/ اخلصائص الثانوية، املطابقة/ التوافق، االعتمادية، الدميومة

اجلمال، وإدراك اجلودة، ويتضح ذلك من خالل التزام الشركة بعرض مواصفات منتجاهتا  امللحقة، عناصر

 بدليل تشغيل املنتج واليت تتوافق مع أبعاد اجلودة احملددة مسبقا.

ويتسع اجملال للمراجع الداخلي ألن يقوم بدوره االسرتاتيجي داخل الشركة، حيث ختطط الشركة  

 ا يلي:مب القيام 0819و 0814خالل عامي 

ات جديدة جملموعة منتجات الشركة وهي الديب فريزر والثالجات واملكنسة جإضافة عدة منت .1

 الكهرابئية مبقاسات خمتلفة.

. ورفع اإلنتاجية اخلاصة بروفيشنالالشركة وهو بواتجاز  بواتجازاتإضافة منتج جديد جملموعة  .0

 مكبس صاج جديد. 0مبصنع الصاج ابلشركة إبضافة عدد 

، وإضافة منتج جديد جملموعة BTU 72ء من تصميم وإنتاج وحدة وخارجية للتكييف االنتها .3

 منتجات الشركة وهو سخان كهرابئي بسعات خمتلفة.
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 .0819االنتهاء من تصميم وإنتاج جهاز ميكروويف بنهاية عام  .4

ة، وإجراء املقارنة املرجعي SWOTومن خالل الربط بني منهج التكلفة املستهدفة ونتائج حتليل 

ميكن للباحث قبول الفرض الثاين والذي يقضي أبن منهج التكلفة املستهدفة يف تكامله مع أدوات 

اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة يوفر املعلومات املناسبة واليت تصلح ألن تكون جماال للفحص بواسطة 

 املراجع الداخلي.

إبمكانية قيام املراجع ومما تقدم يتضح للباحث صحة الفرض الرئيس للبحث والذي يقضي  

الداخلي بدور اسرتاتيجي يف جمال التكامل بني أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة مبا يسهم يف تدعيم 

 امليزة التنافسية للشركة حمل التطبيق.

: نتائج وتوصيات البحث                             سادسا 

واختبارات الفروض خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج املرتبطة ابلدراسة النظرية والتطبيقية  

 وعدد من التوصيات، يوجزها الباحث فيما يلي:

 نتائج البحث: 1/ 6

ميكن للباحث عرض اهم النتائج املرتبطة ابلدراسة النظرية والتطبيقية واختبارات الفروض على  

 النحو التايل:

هدفة تسعي أمهية التكامل بني منهج التكلفة املستهدفة وهندسة القيمة، نظرا ألن التكلفة املست .1

لتخفيض التكاليف عرب دورة حياة املنتج، وكذلك حتقيق التنسيق والتعاون يف أداء األنشطة 

يتفق مع عمليات وإجراءات هندسة  وهذا والعمليات داخل املنشأة، والرتكيز على رضا العمالء.



933 

إىل  القيمة واليت تعد من املبادئ األساسية/ ومراحل تطبيق التكلفة املستهدفة، حيث ينظر

 العالقة بينهما على أهنا متداخلة ومتكاملة.

، ففي مرحلة صياغة SWOTإمكانية حتقيق التكامل بني منهج التكلفة املستهدفة وحتليل  .0

لتحديد فرص النمو يف األسواق وتنمية مواطن  SWOTاالسرتاتيجية تعتمد املنشأة على حتليل 

يدات ابلبيئة اخلارجية، ابإلضافة إىل القوة ومعاجلة مواطن الضعف الداخلية ومواجهة التهد

حتديد عوامل النجاح احلامسة بيئة الصناعة )مثل العوامل املرتبطة ابلتكنولوجيا والنشاط والتسويق 

والتوزيع واملوارد البشرية والقدرات التنظيمية(، ويعتمد منهج التكلفة املستهدفة على النتائج 

ية وختفيض التكاليف وحتسني اجلودة مبا حيقق رضا املستخلصة من هذا التحليل يف ختطيط الرحب

 العمالء كأهداف اسرتاتيجية هلذا املنهج.

الضعف مع استغالل  جوانب إن املقارنة املرجعية تعمل على حتسني قدرات املنشأة ومعاجلة .3

وبصفة خاصة يف جمال  SWOTالفرص واحلد من التهديدات، كما تساعد يف عملية التحليل 

اتيجي من خالل االعتماد على املعرفة املكتسبة من املنشآت املتميزة، وفهم  التخطيط االسرت 

كيفية حتديد ووضع األهداف االسرتاتيجية وصياغتها وترتيبها طبقا ألولوايهتا مبا يتناسب مع 

االسرتاتيجي من خالل جمموعة مقاييس األداء  ظروف املنشأة. كما تساعد يف جمال تقييم األداء

 لية وغري املالية الداخلية واخلارجية، واالعتماد عليها يف التحسني املستمر لألداء.املرجعية املا

من خالل أحد املبادئ األساسية  Six Sigmaومنهج  SWOTأمهية التكامل بني حتليل  .4

هلذا املنهج وهو اإلدارة املبنية على البياانت واحلقائق من خالل حتديد املقاييس الالزمة لقياس 

حنو أكثر فعالية البياانت والتحليالت للمتغريات األساسية ملعرفة املشاكل على  األداء ومجع
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وحتليلها وحلها بشكل دائم، وهذا يتطلب التحديد املستمر لنقاط القوة والضعف والفرص 

واستخدام هذا املنهج كأداة للتغري التنظيمي  Six sigmaوالتهديدات اليت قد تعرقل أهداف 

 ثقافة املساءلة واجلودة واالبتكار.للمنشآت اليت متتلك 

 القراراتساع نطاق وظيفة املراجع الداخلي ليشمل العديد من اجملاالت اليت متثل مراحل اختاذ  .9

املوقف احلايل وحوكمة الشركات، والبيئة  :االسرتاتيجي يف املنشأة، وتشمل هذه اجملاالت

ديدات( وحتليل العوامل االسرتاتيجية الداخلية )القوة والضعف( والبيئة اخلارجية )الفرص والته

(SWOT) يم والرقابة.تيجية املوصي هبا والتطبيق والتقياالسرتاتيجية واالسرتا، والبدائل 

( يوفر املعلومات املناسبة واليت SWOTإن التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية ) .6

رتبط هذه املعلومات ابلبيئة تصلح ألن تكون جماال للفحص بواسطة املراجع الداخلي. وت

والضعف داخل املنشأة، والبيئة اخلارجية من خالل حتديد  القوةالداخلية من خالل حتدد نقاط 

 الفرص املتاحة للمنشأة والتهديدات اليت قد تواجهها.

إن اعتماد املنشأة على منهج التكلفة املستهدفة يف تكامله مع أدوات اإلدارة االسرتاتيجية  .0

يوفر املعلومات املناسبة واليت تصلح ألن تكون جماال للفحص بواسطة املراجع للتكلفة، 

الداخلي. وترتبط هذه املعلومات أبسعار البيع والربح والتكلفة املستهدفة، ابإلضافة إىل تكاليف 

 واألنشطة غري املضيفة للقيمة عرب سلسلة القيمة داخل املنشأة.األنشطة املضية للقيمة 

 بحث:توصيات ال 2/ 6

 بناء على ما ورد بنتائج البحث، يوصى الباحث مبا يلي:
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ضرورة توافر وتنمية الكفاءات األساسية للمراجعني الداخليني لتمكينهم من مواجهة التطور يف  .1

دارة االسرتاتيجية للتكلفة ومن بني جماالت تنمية الكفاءة: مهارات االتصال، وحتديد إلا

تغيريات يف الصناعة والنواحي التنظيمية واملعايري املهنية، فهم املشاكل ومهارات احلل، ومواكبة ال

األعمال، الكفاءة يف األطر احملاسبية وأدواهتا وتقنياهتا، الكفاءة يف أطر تكنولوجيا املعلومات 

 وأدواهتا وتقنياهتا، واملهارات التنظيمية مبا يف ذلك املشاريع وإدارة الوقت.

مبنشآت األعمال املصرية ابلدور االسرتاتيجي الذي ميكن أن  ضرورة اهتمام القيادات اإلدارية .0

يقوم به املراجع الداخلي يف جمال حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنشأة وتدعيم امليزة التنافسية 

هلا، من خالل تكلفة بفحص جماالت حتقيق التكامل بني أدوات اإلدارة االسرتاتيجية للتكلفة 

ت واملعلومات املالية وغري املالية اليت توفرها تلك األدوات ارتباطا وحتديد مدى مالءمة البياان

 ابألهداف االسرتاتيجية للمنشأة.

مال والقيادات اإلدارية العليا واإلداريني التنفيذيني عنشر ثقافة البحث العلمي بني رجال اإل .3

ني محاية امللكية مبنشآت األعمال املصرية، مع احتفاظ املنشآت بكافة احلقوق اليت تكلفها قوان

الفكرية املصرية والقوانني املثيلة العاملية، والتزام الباحثني بقواعد السلوك امله،ي. وذلك مبا يسهم 

 يف حتسني أداء املنشآت وقدرهتا على املنافسة وتشجيع الصناعة املصرية.

ت ط ع ت  و م ا تـ و ف يق ي) ح  م ا اس   00( هود:     ّلل           إ ال  اب                                                                 إ ن  أ ر يد  إ ال  اإل  ص ال 
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 هوامش البحث

كأحد معايري   3488ورد هذا الوصف ملنهج التكلفة املستهدفة مبعيار التكلفة املستهدفة رقم  .1

، 0880)علي،  0880احملاسبني اإلداريني الكندية عام  ةيعاحملاسبة اإلدارية الصادرة عن مج

 (.100ص 

( يف مدينة IIAراجعني الداخليني األمريكي )دة املستديرة الذي دعا له معهد املئانعقد مؤمتر املا .0

واشنطن، وذلك هبدف الوصول إىل رؤية مشرتكة بشأن أتثري الوضع االقتصادي احلايل على 

( وهيئة تداول األوراق املالية PCAOBمراقبة حماسبة الشركات العامة ) املراجعة الداخلية جمللس

(SECوالشركاء الرئيسيني ملعهد املراجعني الداخ ) ليني الذين يقدمون خدمات املراجعة الداخلية

شركة، وقد اعتربت هذه املناسبة فرصة جيدة للمراجعني الداخليني لتحديد ما  188ألكرب 

ميكنهم عمله ملساعدة املؤسسات اليت ينتمون إليها من تقدمي رؤية ذات قيمة تساعدهم على 

 (.0813تفهم ومواجهة املخاطر والتهديدات احملتملة )شحات، 

بدأ االهتمام مبنهج التكلفة املستهدفة منذ أكثر من أربعني عاما يف الصناعة الياابنية، وقد بدأ  .3

 ,.Hematfar, et al) 1168االستخدام األوىل هلذا املنهج بواسطة شركة تويوات الياابنية عام 

جية للتكلفة (، ولقد زاد االهتمام ابلتكلفة املستهدفة كأداة من أدوات اإلدارة االسرتاتي7022
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 ,.Wu, et alيف العديد من اجملاالت الصناعية واخلدمية ومن بينها االستثمار العقاري )

7002.) 

نتج أو اخلدمة اليت يرى سلسلة القيمة هي جمموعة األنشطة واملوارد الالزمة إلنشاء وتسليم امل .4

املنشأة وخدمات  ة القيمة لكل من منتجاتللسهنا ذات قيمة. واملكوانت الشائعة لسالعمالء أ

تتضمن أنشطة البحوث والتطوير والتصميم، وتدبري املواد اخلام واإلمدادات واألنشطة املرتبطة 

، ص 0886التسويق والتوزيع، وأنشطة خدمة العميل )ميجز وآخرون،  ابإلنتاج، وأنشطة

108.) 

9. Sigma ى االحنراف هو حرف يف األجبدية اليواننية ويستخدم بواسطة اإلحصائيني للداللة عل

مقياس لوصف مدى جناح  Six sigmaاملعياري جملموعة من البياانت، ويف جمال اجلودة يعترب 

 Six sigmaبتحقيق املنشأة ملستوى املنشأة يف إجراء التغيري لتلبية متطلبات العميل، ويقصد 

 Kellerعيب لكل مليون فرصة ) 324إنتاج منتجات خالية من العيوب وابلتحديد وجود 

and Pyzdek, 7002 ال أول شركة قامت بوضع برانمج و (. وتعد موتورSix sigma 

بسبب احلاجة إىل ضرورة حتسني اجلودة وتقليل العيوب يف  1106ابلشركة، وذلك يف عام 

منتجات الشركة، ونظرا لنجاح هذا املنهج يف جمال التصنيع فقد قامت اإلدارة العليا بتطبيق 
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Six sigma شركة مع الرتكيز على عمليات التصنيع والنظم )مجيع أحناء ال يفGodfrey, 

7007.) 

عندما تكون هناك حاجة لعمليات  Design For Six sigma( DFSSتستخدم طريقة ) .6

حمددة مرتبطة بتصميم عمليات ومنتجات جديدة من البداية أو عندما تكون الشركة غري قادرة 

عمليات القائمة هبدف ختفيض العيوب على حتقيق أهداف العمل مثل رضا العمالء على ال

واحلفاظ على مستوى جودة عالية، وتتطلب فهم احتياجات العميل ومتطلباته واملواصفات 

املطلوبة قبل إجناز عملية التصميم، وهناك العديد من الطرق اليت ميكن استخدامها يف عملية 

تصميم والتحقق وتع،ي التعريف والقياس والتحليل وال DMADVالتصميم أمهها طريقة 

(Chaklader, 7020.) 

على املقبالت الشخصية مع بعض  بناء البياانت واملعلومات اخلاصة ابلشركة مت حتديدها .0

 ة وتقارير جملس إدارة الشركة.كر املسئولني ابلش
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 مراجع البحث

 :ة                   أوال : املراجع العربي

،ي تقاملؤسسة العامة للتدريب ال د. أسامة أمحد حممد، املراجعة التسويقية، جملة التدريب والتقنية، .1

 (.0813، مارس 108وامله،ي ابلسعودية )العدد 

http://www.altadreeb.net/articleDetails.php?id=222&issueNo=20 

لبناء املزااي التنافسية يف املؤسسات الصغرية أ. بن سديرة عمر، التحليل االسرتاتيجي كمدخل  .0

واملتوسطة اجلزائرية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 .0813فرحات عباس، 

د. هباء حممد حسني منصور، املداخل املقرتحة لقياس وتقييم األداء املايل والتشغيلي  .3

عمال احلديثة، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة واالسرتاتيجي يف منشآت األ

 (.0880اإلسكندرية )اجمللد التاسع والثالثون، العدد األول، مارس 

د. مجال سعد السيد أمحد خطاب، مشاكل تطبيق أسلوب التكاليف املستهدفة ودور أسلوب  .4

لة الدراسات املالية انية، جمميد دراسة-التكاليفيةالقياس املرجعي يف حتقيق اسرتاتيجية الرايدة 

 (.0884لية التجارة، فرع ب،ي سويف، جامعة القاهرة )العدد األول، مارس والتجارية، ك

د. مجال عبد احلميد عبد العزيز علي، إطار مقرتح للتسعري املستهدف والتكلفة املستهدفة  .9

اد والتجارة، كلية التجارة، ابستخدام حتليل احلساسية ونظم اخلربة الضبابية، اجمللة العلمية لالقتص

 (.0880جامعة عني مشس )العدد الثاين، جزء أول، 
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د. مجال حممد شحات، أمهية دور املراجعة الداخلية اجلديد، االقتصادية اإللكرتونية، العدد  .6

 /http://www.alegat.com، 0813، سبتمرب 0013

هاكا وجان وليامز ومارك بيتنر، احملاسبة أساس لقرارات األعمال، روبرت ميجز وسوزان  .0

عبد املسيح ابسيلي و د. حممد عبد  م، تعريب: د. مكر 0886الرايض: دار املريخ للنشر، 

 .ىالقادرة الديسط

أ. سيد عبد الفتاح سيد، استخدام أسلوب القياس املرجعي يف تقييم األداء االسرتاتيجي  .0

لة العليمة للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة وإدارة األعمال، ملنظمات األعمال، اجمل

 (.0818جامعة حلوان )العدد الثاين، اجلزء األول، 

شارلز هل وجاريث جونز، اإلدارة االسرتاتيجية: مدخل متكامل، الرايض: دار املريخ للنشر،  .1

 ملتعال.، تعريب: د. رفاعي حممد رفاعي و د. حممد سيد أمحد عبد ا0880

د. عاطف عبد اجمليد عبد الرمحن، مدخل التكلفة املستهدفة يف جمال رقابة وخفض التكلفة   .18

كهدف اسرتاتيجي لتدعيم القدرة التنافسية للشركات املصرية، اجمللة العلمية لكلية التجارة، 

 (.0888جامعة أسيوط )العدد الثامن والعشرون، السنة التاسعة عشر، يونيو 
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أمحد أمحد شاهني، مدخل مقرتح لتطوير مقياس األداء املتوازن كأحد  عبد احلميد د. .11

االجتاهات احلديثة للمحاسبة اإلدارية مع دراسة ميدانية، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، 

 (.0883جامعة عني مشس )العدد الثاين، السنة السابعة، 

( يف املؤسسات SWOTد. عبد الستار حسني يوسف، تقدير املخاطر يف ظل حتليل ) .10

ة، املؤمتر العلمي الدويل السنوي السابع: إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة،  يالصناعية دراسة حتليل

 .0880أبريل،  10-16كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، 

السرتاتيجية يف د. حممد حسن حممد عبد العظيم، دور املعلومات احملاسبية يف تفعيل اإلدارة ا .13

املنظمات، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد الواحد والعشرون، العدد األول، يونيه 

0889. 

د. حممد حممد يس عبد اللطيف، استخدام نظام إدارة التكلفة على أساس النشاط يف تدعيم  .14

لصناعية املصرية، املنشآت ا إحدىممارسات إدارة اجلودة الشاملة: دراسة حالة ابلتطبيق على 

اجمللة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا )العدد األول، اجمللد األول، 

0814.) 
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