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 الصناعية  للمنشآتألداء المالي ا نليل اإلستراتيجي للتكلفة في تحسيدور أدوات التح
 )دراسة حالة(

 د/ دينا زين العابدين سعيد فارس         

 كلية التجارة جامعة قناة السويس -مدرس المحاسبة        

 ملخص البحث :

 للمنشآت المالي األداء نتحسي في للتكلفة اإلستراتيجي التحليل أدوات هدف البحث إلي دراسة وتحليل  دور

، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم  بصفة عامة وتطبيقيًا علي قطاع األدوية في مصر بشكل خاص الصناعية

التوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين استجابات " الفرض األول :  : صياغة فرضين أساسيين تمثاُل في

الفرض الثاني " .  إدارة التكلفةللتكلفة فى  االستراتيجيفئات المستقصى منهم حول أهمية استخدام أدوات التحليل 

أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وتحسين  استخدامتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين دور  ال" : 

مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة ، عالوة علي  استخدامهذه الفروض تم  والختبار" ، األداء المالي 

البحث بمجموعة من النتائج لعل أهمها  انتهيالمالية للشركة محل الدراسة ، وقد تحليل لبعض النسب والمؤشرات 

 سبيل ال غاية جدد عمالء وجذب الحالي العميل على يحافظ بما التقليدية التكاليف نظم تطوير موضوع أصبح :

 التحليل خلمد على الصناعية الشركات اعتماد ، الحديثة التصنيع بيئة فى األعمال شركات الستمرار عنها

 االستراتيجي التحليل أدوات تقوم ، عام بشكل التقليدية التكاليف نظم فى القصور نتيجة كان للتكلفة اإلستراتيجي

المالي  األداءمما ينعكس علي  الصناعية للمنشآت الوحدات أداء لمراقبة العملية والمبادئ األسس بتوفير للتكاليف

 تطبيق تتبني أن  الصناعية  المنشآت إدارة دة توصيات أهمها : على، وفي النهاية أوصي البحث بع للمنشآت

 والتصنيع اإلنتاج عمليات عن دقيقة معلومات على الحصول بهدف للتكاليف االستراتيجي التحليل أساليب

 تعمل أن المصرية الصناعية المنشآت على للمنشأة ، الفعلي األداء تقويم في منها االستفادة يمكن, والمنافسة

 . الشاملة الجودة على للحفاظ التصميم تكنولوجيا خالل من المنتجة للوحدات مستوى  أفضل تحقيق على

 الكلمات المفتاحية : أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة ــ تحسين األداء المالي .

Abstract 
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The objective of the research is to study and analyze the role of the tools of strategic analysis 

of cost in improving the financial performance of industrial establishments in general and 

applied to the pharmaceutical sector in Egypt in particular. In order to achieve this goal, two 

basic hypotheses were formulated. The first hypothesis is that there are no statistically 

significant differences between Respondents' responses to the importance of using strategic 

cost-analysis tools in cost management. " Second hypothesis: "There are no statistically 

significant differences between the role of using the tools of strategic analysis of cost and 

improve financial performance." To test these hypotheses, a set of appropriate statistical 

methods was used, as well as an analysis of some of the ratios and financial indicators of the 

company under study. The most important of which is: the development of traditional cost 

systems to maintain the current customer and attract new customers is very important for the 

continuation of business in the modern industrial environment, the adoption of industrial 

companies at the entrance of the strategic analysis of cost was the result of deficiencies in the 

systems Conventional costs In general, the strategic cost analysis tools provide the basis and 

practical principles to monitor the performance of the units of the industrial establishments, 

which is reflected in the financial performance of the establishments. Finally, the research 

recommended several recommendations, the most important of which are: the management of 

industrial establishments to adopt the application of methods of strategic analysis of costs in 

order to obtain accurate information For production, manufacturing and competition 

processes, which can be used to evaluate the actual performance of the establishment, the 

Egyptian industrial establishments must work to achieve the best level of the units produced 

through the design technology to preserve the quality. 

Keywords : Tools for Strategic Cost Analysis -  Improving financial  performance. 
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 مقدمة :

مستوى توقعات العمالء وزيادة مطالبتهم  وارتفاعتتسم بيئة األعمال بدرجة عالية من التنافسية      

بالحصول على المنتجات والخدمات المناسبة في الوقت والمكان المناسبين وبأقل تكلفة ممكنة ، ومن 

على زيادة مستوى دقة التقديرات بحاجة إلى التركيز  المنشآتجاح في بيئة األعمال فإن نأجل المنافسة ب

 .والوصول بتكلفة المنتج إلي أقل حد ممكن مع الحفاظ علي الجودة المنشودة التكاليفية

 مهمة تأثيرات لها والتي والخارجية الداخلية البيئية المتغيرات ونتيجة وجود العديد من في هذا السياقو      

 النظم هذه تطوير ضرورة  معه ات ،األمر الذي يتطلبالمعلوم من التكاليف ومخرجاتها محاسبة نظم على

 تلبية على قادرة تكون  وبحيث القياس أو التحليل ، في مجال سواء حديثة وإجراءات وأساليب مداخل وتبني

لالستفادة منها فى بناء  التكاليفية إدارة االستراتيجيات في تساعدها والتي المعلومات من اإلدارة احتياجات

 تتماشى مع ظروفها.استراتيجيات 

كثير من المنشآت  اهتمتومع الضرورة الملحة نحو تطوير نظام معلومات محاسبة التكاليف ،      

قادرة على تحقيق األهداف  علهاللتكلفة باستخدام أدوات تج االستراتيجيمفهوم التحليل  بتبنيالصناعية 

دنى حد ممكن دون المساس بجودة المنتج التى من أهمها تخفيض التكاليف إلى أو للتكلفة  اإلستراتيجية

في  انخفاضعلمًا بأن أي  ، ( Daake.,et al , 2014,p236)   خالل مراحل دورة حياته اإلنتاجية

صافي الربح بنفس النسبة أو أقل وفق سعر  علي المنتج ينعكس في زيادة مباشرة تكاليف دورة حياة

تالي فإن تدنية التكاليف وترشيد اإلنفاق يعد أحد أهم المطبق مع ثبات العوامل األخرى ، وبال الضريبية

 .للمنشآتي تحسين األداء المالي األبعاد ف

 نليل اإلستراتيجي للتكلفة في تحسيدور أدوات التح وعليه فقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على    

 .الصناعية  للمنشآتاألداء المالي 
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    مشكلة البحث :

 المنشآتالمراَه العاكسة ألنشطة  لمفهومًا جوهريًا ، فهو يمث للمنشآتي بالنسبة ل األداء الماليمث     

علي إدارة الموارد الطبيعية والمادية والمالية  الحكم الدقيق  وإنجازاتها خالل مدة معينة ، حيث يعني

نتظرة في ضوء الماو  التي تم تحقيقها  ياسًا للنتائجمقنشأة ي للم، ويعتبر األداء المال بالمنظمة المتاحة

د حيث أنه يساعد في  تحدي المنشآتدارة ويعد تقييم األداء المالي هامًا بالنسبة إل معايير محددة سابقًا ،

همية النسبية من النتائج والموارد المستخدمه مما يسمح بالحكم علي مستوي تحقيق األهداف ، تحديد األ

 . و الفاعلية الكفاءة

في مجال التوجه  لتكلفة تعد أحد المداخل المستحدثةإلدارة اإلستراتيجية لوالجدير بالذكر أن ا      

ودعم  شأتتي تعمل علي زيادة أرباح المناإلستراتيجي الذي يساهم في إمداد اإلدارة بالمعلومات ال

ي إتخاذ ف المنشآتالتي تحتاج إليها إدارة  المعلومات عالوة عليمراكزها التنافسية  في األجل الطويل ، 

 لتكاليف في ذات الوقت .لعمالء وإكتساب رضاهم بجانب خفض امع ا القرارات المناسبة لدعم العالقات

بصورة ية تكاليفزيادة رفع مستوي دقة تقديراتها ال في األونة األخيرة نحو المنشآتومع تزايد سعي     

فقد تم وعليه ، ية إدارتها بالتكلفة وكيف االهتمامادت الحاجة إلي لفته ، األمر الذي ترتب عليه أن ز م

تكلفة حتي يمكن إلدارة ال اإلستراتيجيمدخل التحليل  من المدخل التقليدي إلدارة التكلفة إلي التحول

إلي كون  إضافة.  (3،ص2014)هيكل ،تحليل التكلفة تالفي الكثير من عيوب المدخل التقليدي في 

 إستراتيجيةما .تتبني عندشأة ر التكلفة في المنخاللها تفسي أساسية يمكن من ركيزةيعد المدخل األخير 

خفض التكلفة إلى  هذا المدخل بشكل أساسي  يأخذ علي الميزة التكاليفية ، حيث مبنية سعريهتنافسية 

 من خاللها المنشآتالتي تستطيع يساهم في بناء الطرق  أنه ، عالوة عليحدودها التنافسية األولية 

 تكلفة .اإلستراتيجي للض يخفتتحقيق ال
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إلي ( pettersson,2015p12; stein,2013.,pp50-63)اسة كل من وفي هذا اإلطار فقد أشارت در     

صناعية علي المستوي العالمي تسعي جاهدة نحو زيادة رفع مستوي الدقة التكاليفية  شأةمن640أنه أكثر من 

أدوات التحليل  استخدامعالقة بين الذي دفع الباحث إلي محاولة إيجاد  األمر،  األخيرة اآلونةلديها في 

احث جاهدًا اإلجابة اء علي ما سبق يحاول البوبن المنشآتوتحسين األداء المالي في  اإلستراتيجي للتكلفة

 التالية : التاؤ علي التس

 واته ؟التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وماهي أهم أد وأهمية ما هي طبيعة ومفهوم -1

 العوامل المؤثرة فيه ؟و  وأهميته للمنشآتي ما المقصود باألداء المال -2

 ؟المنشآتلفة واألداء المالي في التحليل اإلستراتيجي للتك استخدام بينتأثيرية هل هناك عالقة -3

حول دور أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة ) دراسة حالة (  اء دراسة تطبيقية ما هي إمكانية إجر  -4

 ؟آتللمنشاألداء المالي  تحسين  في

 أهداف البحث :

إيضاح دور العالقة التأثيرية بين استخدام أدوات التحليل االستراتيجي للتكلفة واألداء  إلىيهدف البحث 

 المنشآت ، وينبثق من هذا الهدف األهداف الفرعية التالية :   فيالمالي 

 أهم أدواته.و  لتحليل اإلستراتيجي للتكلفة ا وأهمية عرض لطبيعة ومفهوم -1

 العوامل المؤثرة فيه .و  وأهميته للمنشآتالمقصود باألداء المالي  معرفة -2

 . المنشآتتكلفة واألداء المالي في التحليل اإلستراتيجي لل استخدام بينالتأثيرية بيان العالقة  -3

اء في تقييم األد حول دور أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة ) دراسة حالة ( دراسة تطبيقيةإجراء   -4

 .الصناعية  للمنشآتالمالي 
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 : أهمية البحث

 ضوء مشكله البحث تتمثل أهميه البحث العلمية والعملية فيما يلى :  في

 : األهمية العلمية -1

دور أدوات  يستمد البحث أهميته العلمية كونه يشكل إحدى الدراسات البحثية التي تتناول  

، خاصة في ظل التحديات   الصناعية للمنشآتمالي ن األداء الفي تحسي التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

سعيًا نحو تحقيق أداء  المنشآت والمتغيرات التي تواجه أنظمة المحاسبة اإلدارية و إدارة التكاليف في

 مالي متميز .

 : األهمية العملية -2

نحو تحسين  المنشآتالمتزايد من قبل إدارات  االهتمامترجع أهمية البحث العملية إلى 

المالي بها ، األمر الذي يتطلب البحث عن أدوات تكاليفية جديدة تصلح إلدارة التكلفة في  األداء

الصناعية المصرية بصفة خاصة ، لذلك تكمن األهمية  والمنشآتالصناعية بصفة عامة  المنشآت

ن حو تحسيالعملية للبحث في التوصل إلي مجموعة متغيرات تكاليفية إستراتيجية يكون لها أثر فاعل ن

 .  المماثلة المنشآتتمهيدًا لتعميمها علي  محل الدراسة منشأةاألداء المالي في ال

 منهج البحث :

فتي الجانتب النظتري  االستتنباطيالمنهج  استخدمالمنهج المزدوج حيث  استخدامإعتمد الباحث على       

 االستتتقرائيإتبتتاع المتتنهج للبحتث ، متتن ختتالل القتراءة واإلطتتالع علتتى الدراستتات الستابقة ، ثتتم قتتام الباحتث ب

ن من خالل عمل دراسة الحالة التطبيقية للوقوف علي دور أدوات التحليتل اإلستتراتيجي للتكلفتة فتي تحستي

 . الصناعية  للمنشآتاألداء المالي 

 تنظيم البحث :

 بغرض تحقيق أهداف البحث سوف يتم تخطيطه وتنظيمه على النحو التالي  : 
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  .أهم أدواته(  - األهمية -اإلستراتيجي للتكلفة )المفهوم التحليل  المحور األول :

 .والعوامل المؤثرة فيه وأهميته للمنشآتمفهوم األداء المالي عرض  : المحور الثاني

  المنشآتتكلفة واألداء المالي في التحليل اإلستراتيجي لل استخدامالعالقة التأثيرية بين  : المحور الثالث

 وإشتقاق الفروضذات الصلة ة أدبيات الدراسة : مراجع المحور الرابع

في  حول دور أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة )دراسة حالة ( دراسة تطبيقية  : الخامسالمحور 

 . الصناعية  للمنشآتاألداء المالي  حسينت

  .النتائج والتوصيات والبحوث المستقبلية .
 

  .أهم أدواته(  -األهمية  -)المفهوم  التحليل اإلستراتيجي للتكلفة المحور األول :

 المفهوم : 1/1

تهدف إلى والتي مجموعة من المراحل المتسلسلة والمتالحقة  للتكلفة  اإلستراتيجيالتحليل  يمثل     

وتحديد تأثيرات تلك التغيرات المنشأة تجاهات ومستقبل دراسة وتحليل العوامل والتغيرات المؤثرة في ا

 داخلية والبيئة الخارجية ودراسة طبيعة العالقات الداخلية والتفاعلية بين هذه التغيراتضمن إطار البيئة ال

 ,Akan.,et al ,2015 ;182، ص 2014)الجنابي ،   وفي هذا السايق فقد أكدت دراسة كل من  .

pp47- 49 )   اقبة ة لمر لخطوة األولى لإلدارة اإلستراتيجياعلي أن التحليل اإلستراتيجي للتكلفة يمثل

:  الثانية بينما تمثل،  الفرص والتهديدات الحالية والمستقبلية : األولىتمثل :  ويتيناعبر ز  المنشأةبيئة 

ئات وينبغي أن يكون غرض المدراء من التحليل هو تشخيص بي ، المنظمةجوانب القوة والضعف داخل 

التحليل من إنشاء جوانب قوة  فضاًل عن ضرورة أن تمكن نتائجة أن تعمل فيها ، للمنشأمتعددة يمكن 

 . بوضوح ؤية أية مشكالت مستقبليةواستعداداتها لتأمين ما يجب القيام به وتمكينها من ر  المنشأة

هو تحليل بيانات التكاليف التي تساهم في وضع  للتكلفة اإلستراتيجيالتحليل  أن ويري الباحث      

ة وذلك فلالداخلية والخارجية ومسببات التكالبيئة  الخطط التي تؤدي الي تحقيق ميزة تنافسية، وتحليل

النشاط،  أساستحليل سلسلة القيمة، وتحليل التكاليف علي  مجموعة من األدوات لعل أهمها باستخدام
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باإلضافة الي الجودة الشاملة والتحسين المستمر والهدف من هذا التحليل هو الحصول علي البيانات 

 المنشاة. استراتيجيهالمالية وغير المالية لصياغة 

 :للتكلفة اإلستراتيجيداف التحليل أه1/2

-Cokins & Cabusneanu 2015,pp7  ;17, ص 2016فيري ، ع) ال منأكدت دراسة كل      

11;Collin.,et al ,2015,p419  , ) من  عةجي للتكلفة يسعي إلي تحقيق مجمو : علي أن التحليل اإلستراتي

 األهداف تتمثل في :  

المعلومات التي تساعد في معرفة العالقة السببية بين أداء األنشطة والعوامل المتسببة في توفير  .1

حدوث تكلفتها، وتوفير فهم أفضل لسلوك التكاليف، و ترشيد استخدام الموارد المتاحة .وكذا 

تحليل التكاليف من منظور إستراتيجي من خالل تكامل مجموعة من أساليب التحليل متمثلة في 

، مما يتيح اإلستراتيجييل سلسلة القيمة، وتحليل مسببات التكلفة، وتحليل الموقف : تحم

 الفرصة إلجراء تحليالت مختلفة تتناسب مع متطلبات اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة.

المساعدة في خلق قيمة أفضل للمنتجات مما ينعكس على رضا العمالء، والتخصيص الجيد  .2

ير المعلومات عن أداء وتكاليف كل نشاط، والتعرف على األنشطة لموارد المنشأة من خالل توف

 ذا األنشطة التي تضيف قيمة، ولكنالتي تولد قيمة أكبر، والتي ينبغي توجيه الموارد إليها، وك

ورفع  ال يتم تأديتها بكفاءة، مما يتيح إلدارة المنشأة فرصًا أفضل لرقابة وتقويم وتحسين أدائها

والتي ال تضيف قيمة للمنتج لمحاولة  إلى األنشطة غير الضروريةضافة باإل ، كفاءتها

 التخلص أو الحد منها، ومن ثم تدعيم جهود التحسين المستمر، وخلق قيمة أفضل للعمالء.

دعم القدرة التنافسية للمنشآت في األجل القصير والطويل ، من خالل توفير المعلومات عن  .3

إلسراف والضياع، والمساعدة في إدارة التكلفة ليس مواطن خفض التكلفة، ونواحي القصور وا

فقط داخل الحدود التنظيمية للمنشأة، و إنما خارج تلك الحدود، لتشمل الموردين والعمالء عبر 

 سلسلة القيمة، باإلضافة إلى تحليل وتوفير المعلومات الخارجية عن المنافسين.
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 :للتكلفة اإلستراتيجيمراحل تطبيق التحليل 1/3

وعليه  البيئة الداخلية والبيئة الخارجية  ضوء دراسة وتحليل فينشأة المناسبة للم اإلستراتيجيةتتحدد      

تحليل   : المرحلة األوليحيث تمثل  يشتمل علي مرحلتين للتكلفة اإلستراتيجيفإن تطبيق التحليل 

، وفي اهر القوة والضعف تحديد الفرص والمخاطر ومظ:  المرحلة الثانية ، بينما تمثل  الظروف البيئية

 تلك المراحل علي النحو التالي :  (106ص  ،2014)منصور, هذا السياق فقد تناولت دراسة 

 والتي تشتمل علي  : تحليل الظروف البيئيةالمرحلة األولي 

تحليل الظروف البيئية العامة المحيطة بالمنشاة والتي تتمثل في الظروف االقتصادية, وظروف  .1

 ولوجية, وظروف البيئة السياسية والقانونية, وظروف البيئة االجتماعية والثقافية. البيئة التكن

تحليل الظروف البيئية الخاصة او الجزئية والتي تشتمل علي تحليل المنشاة والمنافسة والتسويق  .2

 . ( 2010)هشام الصلواتشي و يوسف بودولة, والموردون والعمالء 

 والتي تشتمل علي   لقوة والضعف والفرص والمخاطر والتهديدات: تحديد مظاهر االمرحلة الثانية 

ية يمكن للمنشاة بناء ضوء تحديد ودراسة وتحليل وتقويم البيئة الخارجية والبيئة الداخلفي      

 واألدوات األساليبة التي تناسبها وتالئم ظروفها والتحليل السابق يستلزم توافر مجموعة من اإلستراتيجي

، ويمكن عرض خطوات تلك المرحلة في النقاط التالية  مة بين الظروف الداخلية والخارجيةأهمها الموائ

 .( 12، ص2013) بخيت ، وذلك طبقا لما جاء بدراسة 

بمظاهر قوة قد يمكنها من استغالل الفرص المتاحة التي  المنشاةتحديد مظاهر القوة، إن تمتع  .1

 سلوك العمالء . أوظروف السوق  أوتنتج من تغير الظروف البيئية 

المحورية مقارنة بالمنافسين  والكفاءاتتعكس انخفاض الموارد  تحديد مظاهر الضعف، والتي .2

 . اإلنتاج تسهيالتمثل ضعف برامج البحوث والتطوير، وضعف 
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الوعي  زيادةتحديد الفرص، وهي تتعلق بالظروف اإليجابية في البيئة الخارجية للمنشاة مثل  .3

قبال المستهلكين علي المنتج إهمية المحافظة علي الصحة، وتوقع ذوق وأ بالمجتمع من حيث ال

 الجديد .

 .حاضر ومستقبل المنشاة أمامعوائق  أو غير مواتيةتحديد التهديدات وهي تعكس ظروف  .4

 :للتكلفة  اإلستراتيجيوات التحليل أد 1/4

من الرؤية الداخلية للتكاليف إلى للتكلفة إلى تحول المنشآت  االستراتيجييؤدى تبنى مفهوم التحليل     

فى  اإلستراتيجيةالرؤية الخارجية لما يجب أن تكون عليه التكاليف، بمعنى التركيز على المشاركة 

ين باإلضافة إلى مجاالت البحوث والتطوير مع التأكيد على عدم تبادل دالمعلومات مع العمالء والمور 

 ,.Ansari, et al) وهذا ما أكدت عليه دراسة  قةتلك المعلومات مع أطراف أخرى خارج هذه العال

2016.,pp56-60) للتكلفة إلى العديد من األدوات التى تساعد  االستراتيجي. ويحتاج تطبيق التحليل

طبقًا لما تناولته دراسة  المنتج فى تحقيق التكلفة المستهدفة لمنتجاتهم، ومن أهم تلك األدوات مصممي

 (:Anderson & Dekker, 2015.,p82) كل من 

 تحليل سلسلة القيمة. -

 تحليل مسببات التكلفة. -

 للتكلفة.  االستراتيجيتحليل الموقف  -

 .التحليل التفكيكى -

 بشي من التفصيل : األدواتوسوف يقوم الباحث بتناول تلك     

 :تحليل سلسلة القيمة 1/4/1

عن طريق توفير دائمة وذلك الالميزة التنافسية  الزاوية في خلقتمثل سالسل القيمة حجر حيث      

بدءًا من تصميم فكرة المنتج وانتهاًء بتقديم  ، المعلومات المالية وغير المالية عن كافة أنشطة المنشأة

تحليل وتوجيه األنشطة والموارد لمواطن نشأة بالم، األمر الذي يترتب عليه قيام  بعد البيع خدمات ما
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، 2015)عبد العظيم، التميز للمنتج بغرض إرضاء العميل تحقيق القيمة ومن ثم التكلفة المستهدفة و 

 (.20ص 

أن القيمة هى الفائدة التى يحصل عليها المستهلك من السلعة أو الخدمة التى تقدمها  الباحث ويرى     

المنشأة، وأن تحليل سلسلة القيمة هو تقييم منظم لكل أنشطة سلسلة القيمة بهدف تخفيض التكاليف 

 . مما يساهم في تحسين األداء المالي للمنشأة الوفاء باحتياجات العمالءوتحسين الجودة و 

تحليل  إلي أن (Walters & Rainbird, 2004 , p 465)دراسة  انتهتوفي هذا السياق فقد      

فى االعتبار مجموع األنشطة المستخدمة فيه،  طول دورة حياة المنتج آخذاً  يؤثر علىسلسلة القيمة 

يضيف إلى تلك  نشاط فى خلق القيمة الكلية للمنتج تمهيدًا الستبعاد كل نشاط ال ومدى مساهمة كل

 . القيمة

 تحليل مسببات التكلفة. 1/4/2

-Valipour, et al., 2012, pp14-23; Akan,et al., 2015, pp 43)دراسة كل من اتفقت     

شكل متناسب مع استهالك ترتبط ب التيالعوامل تكمن في مجموعة  مسببات التكلفة علي أن   (53

أساس لتفسير سلوك تكلفة النشاط مما يساعد على تحقيق دقة فهي تمثل  وبالتالي، للموارد النشاط 

 Cost leadershipتنفيذ إستراتيجية ريادة التكلفة  فيوموضوعية قياس التكلفة من ناحية، ويساهم 

 . الداعمة لقدرة المنشأة التنافسية من ناحية أخرى 

مسببات التكلفة (Cokins & Cabusneanu, 2015,  pp. 7-16)  هذا الشأن فقد تناولت دراسة وفي     

 حسب مستويات أنشطة المنشأة وصنفتها إلي مسببات التكلفة التالية : 

 ترتبط باألنشطة التى تؤدى على مستوى وحدة المنتج، ومن ثم فهى والتي  :مسببات تكلفة تشغيلية

ة فى عالقتها بتكلفة استهالك النشاط من الموارد مثل ساعات العمل تعكس عدد الوحدات المنتج

 المباشر.



 41 

 :رتبط باألنشطة التى يتم تأديتها على مستوى الدفعة اإلنتاجية، مثل والتي ت  مسببات تكلفة إجرائية

 عدد أوامر التشغيل كمسبب عن نشاط جدولة اإلنتاج.

 دات التى يتم إنتاجها وفقًا لخصائص المنتج نفسه بنوعية الوح ترتبط والتي : مسببات تكلفة هيكلية

 وصفاته مثل اقتصاديات النطاق، الخبرة، التكنولوجيا، ودرجة التعقيد.

 ترتبط باألنشطة التى يتم تأديتها للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية العامة والتي : مسببات تكلفة عامة

إلدارية، وعدد الورديات كمسبب عن للمنشأة ككل مثل عدد العاملين كمسبب عن نشاط الشئون ا

 نشاط األمن الصناعى. 

 : للتكلفة االستراتيجيتحليل الموقف  1/4/3

التكلفة بأنها قدرة المنشأة على تقديم منتجاتها وخدماتها بأقل تكلفة مقارنة  إستراتيجيةتعرف يمكن       

يعة الحال دون المساس بجودة مع منافسيها، أى أنها تهدف إلى خفض التكلفة إلى أدنى حد ممكن بطب

يتطلب تحليل التكاليف تحلياًل استراتيجيًا للتوصل إلى ميزات تنافسية بهدف خفض سعر  المنتج، وهذا ما

 سعيًا نحو تحسين األداء المالي للمنشأة  لفة التى تميز المنشأة استراتيجياً المنتج للتوصل إلى مستوى التك

  .Akan, et. al., 2015,43-53; Atkinson, et)سة كل من درا اتفقتوفي هذا اإلطار فقد      

al., 2011., p. 351)  إلي تحقيقها وهي بصدد  المنشآتتسعي  ثالث استراتيجياتعلي أن هناك

 تحليل الموقف اإلستراتيجي للتكلفة وتتمثل تلك اإلستراتيجيات في األتي :

: وهى قدرة المنشأة لإلنتاج بأقل Costing Leadership Strategy قيادة التكلفة إستراتيجية -أ

التي ال تضيف التكاليف لو تم مقارنتها بمنافسيها وذلك من خالل تحسين اإلنتاجية وحذف األنشطة 

على عناصر التكاليف، وبذلك تتخذ السعر كميزة تنافسية وتستطيع تحقيق  قيمة للمنتج والرقابة الفاعلة

 قيمة للعميل وكسب رضاه.
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مجموعة من األفعال  اإلستراتيجيةتشمل هذه : Differentiate Strategyلتميز ا إستراتيجية -ب

واألنشطة التى تقوم بها المنشأة بغرض تقديم منتجات ذات خصائص فريدة وسمات نادرة للمنتج يصعب 

يزة التنافسية ما يدعم المء بوتستهدف التأثير على اتجاهات وسلوك العمال ، محاكاتها من المنافسين

 مرة للمنشأة . المست

على اختيار قطاع معين من  اإلستراتيجية: تعتمد هذه Focus Strategyالتركيز  إستراتيجية -جـ

السوق إلى عدد من القطاعات وفيها تركز على  تجزيءتتعامل مع السوق ككل وإنما  السوق، فالمنشأة ال

 جزء معين من السوق.

 التحليل التفكيكى: 1/4/4

علي  (Jermias, J., 2015,p13; Sandborn,2014, pp. 1021-1026)  دراسة  أكدت     

مما يزود  ، تحديد وظائفه وطريقة تصميمهو  ينمنتج المنافسهو فك د بالتحليل التفكيكى و قصأن الم

فة المنتج لتحديد فرص تحسينه المصممين برؤية إضافية عن العمليات اإلنتاجية المحتملة وهيكل تكل

مما يمكن المنشأة من تحديد التكلفة المستهدفة  المنتج  فيات المنافسة لمنتجوضع أى مزايا نسبية لو 

 .لمكونات المنتج على أساس دراسة منتجات المنافسين 

 األدواتالتحليل اإلستراتيجي للتكلفة يقوم علي مجموعة من  أنوفي نهاية هذا المحور يري الباحث     

 وتحديد للمنشآتتج بهدف زيادة كفاءة األداء المالي تتكامل مع بعضها البعض خالل دورة حياة المن

 تنفيذ الموازنات التخطيطية . تواجه المشاكل التي

وبنا علي ما سبق فسوف يقوم الباحث في المحور القادم بالتعرض لمفهوم األداء المالي وأهميته     

  والعوامل المؤثرة فيه .

 .والعوامل المؤثرة فيه وأهميته آتللمنشمفهوم األداء المالي المحور الثاني : عرض 
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 المفهوم :2/1

مالية ، حيث تسعي الوظيفة المالية إلي الحصول ال ةلوظيفامفهوم من األداء المالي  ينبع مفهوم     

منشأة ويعبر عن قدرة األموال والموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية داخل ال استخدامعلي أساس سليم لتحسين 

مفهومًا  للمنشآت، كما يمثل األداء المالي بالنسبة  اح خالل فترة زمنية معينةعلي توليد أرب المنشأة

)حسن  جوهريًا حيث أنه يعد مقياسًا للنتائج المحققة أو المنتظرة في ضوء معايير محددة مقدمًا 

 .  (55، ص2014،

 أهمية تقييم األداء المالي :    2/2

إلي   (167-155،ص ص 2016بوريش ، ) اولته دراسة طبقًا لما تن ترجع أهمية األداء المالي      

 :مجموعة من األهداف يسعي تحليل ودراسة األداء المالي إلي تحقيقها والتي تتمثل في األتي 

 والمالية المحيطة. االقتصاديةالظروف   عرفة نشاط المنشأة  وطبيعةمتابعة وم .1

القرار المالئم حيث أنه يلقي  التخاذإجراء عملية التحليل والمقارنة وتفسير البيانات المالية  .2

 : اآلتيةالضوء علي الجوانب 

 تقيم ربحية المنشاة : بغرض تعظيم قيمة المنشأة وثروة الساهمين. -أ

 المترتبة عليها . بااللتزاماتتقيم سيولة المنشاة : لمعرفة قدرة المنشأة علي الوفاء  -ب

 . استثمارهاردها المالية و تقيم نشاط المنشاة  : لمعرفة كيفية توزيع المنشأة لموا -ت

  .روضقالمنشأة علي ال اعتمادمعرفة مدي تقيم مديونية المنشاة : )تقيم الرفع المالي ( : ل -ث

 . وازدهارهاتقيم حجم المنشاة : لعرفة مدي نمو المنشأة  -ج

 عرفة سياسة المنشأة في توزيع األرباح .متقيم توزيعات المنشأة لألرباح : ل -ح

 : علي األداء الماليالعوامل المؤثرة  2/3
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وذلك لقدرتها  واستمرارهاتعد عملية تقييم األداء المالي من العمليات الرئيسية لنجاح المنشأة          

ا ، وتحديد مصادر هذه ات التي تواجه المنشأة ، والتي تؤثر علي قيامها بأعمالهوبعلي تحديد الصع

)الشطرات ، وفي هذا الشأن فقد قامت دراسة كل من ،  وتحليلها وإتخاذ قرارات مناسبة بشأنهاالصعوبات 

بتقسيم العوامل المؤثرة علي  (134-105،ص ص 2015الكبيسي ،   ;557 -517،ص ص2015

 المالي إلي : األداء

، من قروض  التزاماتهاوتعكس قدرة المنشأة علي سداد  القدرة علي السداد :2/3/1

مقارنة أعباء القرض بالتدفق النقدي  في تاريخ إستحقاقها ، وذلك عن طريق هافوائدو 

الجيد للشركة بقدرتها علي سداد  المالي المتوقع للشركة للسنوات القادمة ، حيث يتأثر األداء

 التزاماتها ، وإحتمال تعرضها لمخاطر اإلفالس .

في ظل تغير الظروف ) وهي قدرة  االستمراروتعكس قدرة المنشأة علي  المرونة:2/3/2

لتحول من مصدر تمويل ألخر ، دون حدوث تأثير سلبي علي أداء المنشأة علي ا

 المنشأة(.

وهي قدرة المنشأة علي ممارسة الرقابة علي عناصر رأس المال ، وذلك  السيطرة :2/3/3

 االحتفاظبسيطرتها اإلدارية علي المنشأة ، والناتجة من قدرتها علي  االحتفاظعن طريق 

جديدة ، حتي ال تفقد جزءًا من  أسهمتجنب إصدار المالكين القدامي ، و  أسهمبنسبة 

 . باالقتراضسيطرتها وتفضيلها للتمويل 

يقصد بالهيكل التنظيمي الوعاء او اإلطار الذي تتفاعل فيه  الهيكل التنظيمي :2/3/4

والمسؤلية  واالتصاالتوأعمالها ، وتحدد فيه الصالحيات  بالنشأةجميع المتغيرات المتعلقة 

ل المعلومات ، ويؤثر الهيكل التنظيمي علي أداء المنشأة من خالل المساعدة وأساليب تباد

في تنفيذ الخطط بنجاح من خالل تحديد المسؤوليات واألعمال واألنشطة التي ينبغي القيام 

 بها ومن ثم تخصيص الموارد الالزمة لها لتسهيل عملية إتخاذ القرار المناسب .
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كنولوجيا تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المنشأة في نظرا الن الت التكنولوجيا: 2/3/5

الوقت الحاضر ، فإنه يجب علي المنشأة تحديد نوع التكنولوجيا المالئمة لطبيعة عملها 

داء بهدف الموائمة بين التقنية واأل وذلك إستعابها و ا ، والتكيف معهاأهدافه عومنسجمة م

 مما يؤدي إلي زيادة األرباح .

إهتمام المنشأة برضاء العميل ، عن طريق تقديم خدمات : ويعني  ء العمالءرضا 2/3/6

زيادة مبيعات  مما يؤدي بدوره إلي يؤدي إلي جذب عمالء جدد ،األمر ما بعد البيع 

المنشأة ، وبالتالي زيادة األرباح وتحسين األداء المالي ، كما يؤدي إلي إنخفاض معدل 

 .تكلفة إحاللهم  دوران العمالء ، وبالتالي إنخفاض

عن  ات المعبرةملو عويري الباحث أن عملية قياس األداء المالي هو جمع وتحليل الم     

األداء الفعلي للنشاط وتوفير التغذية العكسية و مساعدة المنشأة علي تحديد جوانب 

الضعف والقوة وتحسين أدائها ، ولذلك فإنه يجب أن تتوافر في مقاييس األداء المستخدمة 

 عض الشروط من أهمها :ب

 

 متطلبات أصحاب المصلحة وتعظيم رضاهم . تلبيةقدرتها عي  -1

المنشأة والتركيز علي المجاالت الحيوية بها  إستراتيجيةقدرتها علي تنمية  -2

 وتحسين الوضع التنافسي للشركة .

المساعدة في فهم العالقات السببية بين مختلف المقاييس واإلستجابة السريعة  -3

 .للمتغيرات

وبعد أن إستعرض الباحث مفهوم األداء المالي وأهميته والعوامل المؤثرة فيه سوف يقوم الباحث          

أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وقدرتها علي  استخدامفي المحور القادم بعرض للعالقة التأثيرية بين 

 .  للمنشآتالمالي  األداءتحسين 
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تكلفة واألداء المالي في التحليل اإلستراتيجي لل استخدامقة التثثيرية بين العالالمحور الثالث : 

 . المنشآت

للتكلفة أحد المداخل المستحدثة في مجال التوجه اإلستراتيجي الذي يساهم  اإلستراتيجييعد التحليل     

نافسية في األجل ودعم مراكزها الت المنشآتتي تعمل علي زيادة أرباح في إمداد اإلدارة بالمعلومات ال

وظيفة  يفيد  فى التحليالت المطلوبة فى نشر  الطويل ، والجدير بالذكر أن التحليل اإلسراتيجي للتكلفة

فى تحديد القيم النسبية لخصائص المنتجات، حيث قيمة خصائص المنتج  منشاةالتى تساعد ال الجودة و

عمال فى وضع تقدير لمتوسط تكاليف هذه األ منشآتلعميل دفعه، كما يساعد للعميل ترتبط بما يريد ا

 Debusk,G.and )بالتالى إمكانية حساب الربحية وفقًا لخصائص المنتج  الخصائص و

Debusk,C.,2014 .,p35) . 

 Mahmoud and)فى تحليل ربحية العمالء التحليل اإلستراتيجي للتكلفة  وإنطالقًا من فاعلية      

Mohamed,2014,p15)  مال تستفيد من المعلومات التى يوفرها فى إتخاذ القرارات األع منشآتفإن

هذا التحليل يربط بين حيث أن اإلستراتيجية مثل تسعير المنتجات وتحديد المنتجات التى سيتم بيعها، 

 منشأةعوامل المنافسة، وإمكانيات العدة متغيرات هامة تتمثل فى كل من رغبات وتوقعات المستهلكين، و 

ها مع تعظيم وأهداف عمالئ المنشأةاإلدارة فى محاولة إليجاد التوازن بين أهداف  اتيجيةإستر المتاحة، ثم 

، وذلك بشرط إدارة تكاليف المنتج بشكل يجنب حدوث أى (66،ص2014)صالح، منشأةالقيمة الكلية لل

، يحمل Under Costingإنحراف عن الدقة المطلوبة، حيث أن تحديد تكلفة المنتج بأقل مما يجب 

خسائر فعلية قد تؤدى إلى تأكل رأس مالها خاصة عندما يكون سعر البيع أقل من التكلفة  منشأةال

ة خسارة نتيجة تناقص منشأ، تتحمل الOver Costingالفعلية، أما تحديد تكلفة المنتج بأكبر مما يجب 

 (Horngren et al.,2015,pp55-75)الحصة السوقية خاصة عندما يكون سعر البيع مغالى فيه 

 . منشأةلي للمما ينعكس علي األداء الما
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يساعد على وضع موازنات بديلة لتنفيذ التكاليف للتكلفة  اإلستراتيجيويري الباحث أن التحليل       

، عالوة علي  منشأةتناسب إمكانيات وموارد ال التيالموازنة  اختيارتستطيع اإلدارة  وبالتالي، االختيارية

حيث يتم التركيز على التكلفة المستهدفة  مع فلسفة التكلفة المستهدفة للتكلفة  جياإلستراتيتوافق التحليل 

لمستويات إنجاز كل صفة من مواصفات المنتج سعيًا إلى تحقيق األرباح المستهدفة، كما أنه عند 

تخطيط وتصميم المنتج يؤخذ فى اإلعتبار التكلفة المستهدفة بما يساعد على التحكم فى مواصفات 

ج ومستويات إنجاز كل صفة، وال يقتصر ذلك على مرحلة التصميم فحسب وإنما يمتد إلى جميع المنت

 المراحل خالل دورة حياة المنتج .

زيادة الحصة السوقية للشركة، علي  عملللتكلفة ي اإلستراتيجيهذا ويؤكد الباحث علي أن التحليل       

يؤدى من فرص تسويق المنتج ، األمر الذي يزيد و  حيث توفير قدر أكبر من المرونة الشرائية للمستهلك

األعمال، حيث تحسين مستويات اإلنجاز والوفاء بحاجات  لمنشآت التنافسيين األداء المالى إلى تحس

تحسين أداء  اتجاهضرورة فى ورغبات العمالء والمستهلكين يرتقى بمواصفات المنتج، ويصب ذلك بال

 ككل . منشأةال

 اإلستراتيجيعلي أن التحليل (  106،ص2016)عبد الرضا ، ع ما جاء بدراسة ويتفق الباحث م     

الحصول على تكلفة تقديرية للمنتج عندما يتم إنتاج منتجات عديدة فى تيار القيمة مكن من للتكلفة يُ 

يعد أساس أفضل لتحديد أسعار التحويل، كما  وبالتاليوكل منها تستهلك الموارد عند معدالت مختلفة، 

محاسبة اإلنتاج بدون فاقد لحساب تكاليف  استخدام في المنشأةعد المحاسبين فى معرفة إمكانية يسا

 المنتج .

سوف يقوم  للمنشآتللتكلفة باألداء المالي  الباحث عالقة التحليل اإلستراتيجي استعرضوبعد أن       

 . شتقاق الفروضوإ الباحث في المحور القادم بتناول ومراجعة أدبيات الدراسة ذات الصلة

 : وإشتقاق الفروض ذات الصلة المحور الرابع : مراجعة أدبيات الدراسة
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إلى إظهار أهمية إدارة التكلفة فى بيئة  (Slagmulder, 2015.,pp42-63)دراسة  انتهت    

، المنافسة الحالية، مع ضرورة التحول من إدارة التكلفة بهدف التخفيض إلى إدارة التكلفة االستراتيجية

مع تخفيض التكلفة فى آن  التنافسيمكن من تعزيز الموقف بمعنى تطبيق أدوات إدارة التكلفة التى ت  

تقع تحت السيطرة مثل  والتيواحد، وقد ميزت الدراسة بين إدارة التكلفة خارج الحدود التنظيمية للمنشأة 

مثل تكاليف التصنيع لدى  تقع تحت سيطرة المنشأة تكاليف الشراء والتوزيع وبين التكاليف التى ال

الموردين والتى يلزم فيها التعاون والتنسيق بين أعضاء سلسلة التوريد بهدف خفض التكلفة، وقد خلصت 

الدراسة إلى ضرورة امتداد برامج إدارة التكلفة خارج الحدود التنظيمية للمنشأة ليشمل جميع أعضاء 

 سلسلة التوريد. 

بعرض وتحليل مشكلة تخفيض تكاليف  (253-187،ص ص2007)فودة،بينما اهتمت دراسة       

من خالل مفهوم تحليل سلسلة القيمة للمنشأة، وأكدت الدراسة على ضرورة توافر ، األنشطة المختلفة 

للتكلفة لبناء إطار  االستراتيجيأداتين من أدوات إدارة التكلفة هما: أسلوب التكلفة المستهدفة، والتحليل 

يف األنشطة المختلفة، واعتمدت الدراسة على إجراء دراسة استكشافية للوقوف على متكامل لتخفيض تكال

مدى جدوى درجة التكامل بين هاتين األداتين لبناء إطار متكامل بهدف تخفيض تكاليف األنشطة 

المختلفة من خالل مفهوم تحليل سلسلة القيمة لبعض الشركات الصناعية المصرية، وقد توصلت 

كانية تحديد أسلوب التكلفة المستهدفة باالستعانة ببعض أدوات تحجيم التكلفة مثل هندسة الدراسة إلى إم

القيمة، جداول التكلفة باعتبارهما من أكثر األدوات ارتباطًا بتطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة فى 

 الشركات اليابانية.

تحقيق هدف إلى  (146--101،ص ص 2014)باعجاجه، سعت دراسة هذا اإلطار  فىو      

ومعرفة مدى إمكانية تطبيقه فى  ، للتكلفة االستراتيجيوهو معالجة معالجة مشكالت التحليل  رئيسي

للتكلفة ومستويات  االستراتيجيالشركات الصناعية السعودية، كما تناولت تحديد مراحل وأدوات التحليل 

مة استقصاء وجهت إلى الشركات نجاحه، واعتمدت الدراسة فى هذا الشأن على دراسة تطبيقية شملت قائ
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الصناعية فى قطاع األسمنت مع تحليل بيانات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق التحليل 

حاجة إلى العديد من األدوات المساعدة لتحقيق التكلفة المستهدفة من أهمها  فيللتكلفة  االستراتيجي

والتحسين المستمر للتكلفة، وأوصت الدراسة بأهمية هندسة القيمة وجداول التكلفة والتحليل التفكيكى 

 للتكاليف.   االستراتيجيالتكاليف فى المنشآت الصناعية بضرورة تطبيق مفهوم التحليل  محاسبيإدراك 

 (Pettersson,; 2015.,pp94-102  44،ص2013) ناصف ، كل من دراسة اتفقتفي هذا الشتأن فقد و      

يب ومداخل خفض التكلفة لتحديد مدى كفاءتها في مجال تحقيق التكلفة تقييم فعالية تطبيق أسال علي

عن أن  الدراستين نتائج ، وقد أسفرتة الصناعية واالقتصادية الحديثة التنافسية لمواجهة متغيرات البيئ

محاسبي التكاليف والمدراء الماليين يدركون تأثير شدة المنافسة على استخدام أساليب خفض التكلفة 

بضرورة تبني أساليب حديثة لخفض التكلفة تواكب تطورات بيئة  وأوصت الدراستين ، التقليدي بشكلها

والمستمر للتكلفة ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة  يالصناعة الحديثة المتقدمة للوصول إلى الخفض الحقيق

 لخفض التكلفة. منشأةلية األساليب التي تطبقها الوفعا

إلتى تقيتيم فاعليتة التكامتل بتين أدوات  ( 133،ص  2015)سـيد، دراستةت هتدفوفتي هتذا الستياق فقتد     

علتتتى أستتاس النشتتتاط، التكلفتتتة المستتتهدفة، أستتتلوب تحليتتتل  مثتتتل متتدخل التكلفتتتة للتكلفتتتة اإلستتتراتيجيةاإلدارة 

  يمقتتاييس األداء المتتتوازن، أستتلوب القيتتاس المرجعتتمثتتل  اإلستتتراتيجيةوأستتاليب تقيتتيم األداء   سلستتلة القيمتتة

،  يللمنشتتتأة وتحستتتين أدائهتتتا ودعتتتم مركزهتتتا التنافستتت اإلستتتتراتيجيةتتتتوفير المعلومتتتات المالئمتتتة لتتتإلدارة  فتتتي

فتتتتي  اإلستتتتتراتيجيةوأوصتتتتت الدراستتتتة بتطبيتتتتق النمتتتتوذج المقتتتتترح للتكامتتتتل بتتتتين أستتتتاليب المحاستتتتبة اإلداريتتتتة 

 .منظمات األعمال الصناعية المصرية بما يساعد على تدعيم الميزة التنافسية لها

استتتطالع أراء عينتتة متتن محاستتبي ومتتديري ورؤستتاء  (83، ص  2015)علــى، وقتتد تناولتتت دراستتة       

أقستتتتام التكتتتتاليف ورؤستتتتاء القطاعتتتتات الماليتتتتة فتتتتي عتتتتدد متتتتن الشتتتتركات الصتتتتناعية العاملتتتتة فتتتتي مجتتتتاالت 

ركات وقطاعات متعددة بمدينة اإلسكندرية ومدينة برج العرب ومنطقة العامرية بشأن مدى تطبيق تلتك الشت

إلتتتي أن الدراستتتة  تللتكلفتتتة، ومتتتدى تطبتتتيقهم ألدوات إدارة التكلفتتتة، وقتتتد خلصتتت اإلستتتتراتيجيةلمفهتتتوم اإلدارة 
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للتكلفتتتتة بشتتتتكل جتتتتزئ وغيتتتتر كامتتتتل،  اإلستتتتتراتيجيةغالبيتتتتة الشتتتتركات محتتتتل الدراستتتتة تطبتتتتق مفهتتتتوم اإلدارة 

اليب لتى األكثتر ثالثتة أستوأوضتحت النتتائج أن غالبيتة الشتركات تعتمتد عتل أستلوب واحتد أو أستلوبين أو ع

ضتترورة نشتتر الفكتتر النظتتري بمطبقتتة بشتتكل جتتزئ أيضتتا، وقتتد أوصتتت الدراستتة متتن أستتاليب إدارة التكلفتتة و 

للتكلفة القائم عل خطوات منهجيتة واضتحة بتين الشتركات الصتناعية  اإلستراتيجيةلمفهوم اإلدارة  يوالتطبيق

وحتتتتى ، الحقتتتة فتتتي بيئتتتة األعمتتتال المعاصتتترة المصتتترية حتتتتى تتتتتمكن متتتن مواكبتتتة التغيتتترات الستتتريعة والمت

 تستطيع التصدي لموجات المنافسة الشديدة.

 : وعرض الفجوة البحثية وإشتقاق الفروض التعليق على الدراسات السابقة

 ،ومتدى استتتخدامها فتي عمليتتة اتختاذ القتترار اإلستتراتيجيةتناولتت الدراستات الستتابقة موضتوع التكتتاليف      

علتتى تطبيقهتتا وبيتتان أهميتهتتا؟ ورغتتم الجوانتتب المختلفتتة التتتي تناولتهتتا الدراستتات الستتابقة و العوامتتل المتتؤثرة 

ن األداء المتتالي للتكلفتة فتتي تحستتيدور أدوات التحليتتل اإلستتتراتيجي  لعتترض تتأتي هتتذه الدراستتة فتتي محاولتة 

 لمنظمات األعمال

 مجتتال فتتيلدراستتات الستتابقة ويتترى الباحتتث أنتته علتتى التترغم متتن اإلستتهامات القيمتتة التتتى أضتتافتها ا      

يمكتن  التذيلتم تتنتاول التدور  –فى حدود علم الباحث  –إال أن تلك الدراسات  التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

، خاصتتتتة فتتتتي   الصتتتتناعية للمنشتتتتآتاألداء المتتتتالي  للتكلفتتتتة فتتتتى تحستتتتين االستتتتتراتيجيأن يؤديتتتته التحليتتتتل 

 .  الصناعية العاملة في مصر  المنشآت

 لي ما سبق يمكن إشتقاق الفروض التالية :وبناء ع    

استجابات فئات المستقصى منهم توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين  ال" الفرض األول : 

 ." للتكلفة فى إدارة التكلفة االستراتيجيحول أهمية استخدام أدوات التحليل 

دور إستخدام أدوات التحليل توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين  ال" الفرض الثاني : 

 ."اإلستراتيجي للتكلفة وتحسين األداء المالي 
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في  المحور الخامس : دراسة تطبيقية  )دراسة حالة ( حول دور أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة

 . الصناعية للمنشآتاألداء المالي  حسينت

روض البحتتتث وذلتتتك بتتتالتطبيق علتتتى تهتتتدف الدراستتتة التطبيقيتتتة للبحتتتث بشتتتكل أساستتتي إلتتتى إختبتتتار فتتت     

والمستجلة  صتناعة األدويتة شركات األعمال الصناعية العاملة في مصر ، وبصتفة خاصتة إحتدى شتركات

ي التحليتتتل اإلستتتتراتيجي للتكلفتتتة فتتت أدوات فتتتى البورصتتتة المصتتترية، والتتتتى تعتمتتتد فتتتى مجمتتتل أعمالهتتتا علتتتى

فتى عتتدم اإلفصتاح عتتن بيانتات التكلفتتة  المنشتتأةرة وبنتاءًا علتتى رغبتة إدا،  اليفيتتةالوصتول إلتتي تقتديراتها التك

التنافستتى، فتتإن الباحتتث يتتتحفظ فتتى  وضتتعهاأو المعلومتتات التتتى يمكتتن أن تتتؤثر علتتى الخاصتتة بهتتا  الفعليتتة

المنافستتة فتتى ستتوق عمتتل الشتتركات التتتى تنتمتتى إليهتتا هتتذه  نظتترًا لحتتدةالتجتتارى  المنشتتأةستتم إ اإلعتتالن عتتن

 . المنشأة

 

 

 وأهم أعمالها المنشثةنبذه عن  5/1

، و هي شتركة عامتة مدرجتة فتي البورصتة المصترية منتذ  1980محل الدراسة عام المنشأةتم إنشاء       

فتتي قطتتاع المستحضتترات الدوائيتتة والتكنولوجيتتا الحيويتتة وعلتتوم الحيتتاة متتع  المنشتتأة، وتعمتتل 1995ستتبتمبر 

 تنتتتتج جميتتتع أنحتتتاء مصتتتر، و  التركيتتتز علتتتى األدويتتتة ، ولتتتدي الشتتتركات فتتتروع وشتتتركات تابعتتتة  تعمتتتل فتتتي

 العالميتة إلنتتاج األدويتة فتي المنشتأةمليتون وحتدة ستنويا كمتا تمتلتك أستهم فتى  800ما يقتارب متن  المنشأة

 300مختبترات خاصتة بتالبحوث والتطتوير وتقتوم بتصتنيع أكثتر متن  المنشأةتمتلك كبريات دول الخليج  ، 

بنصتيب كبيتر متن إجمتالى  المنشتأة وتستتأثر .مجموعتة عالجيتة 23وصفة طبية وأدوية وتغطتى أكثتر متن 

دائمًا علي تطور أداءهتا التشتغيلي وتطتوير المنتجتات حتتي  المنشأةالصادرات  الدوائية المصرية ، وتعمل 

 اآلونتةفتي  استتثماراتهاأصبحت من أهم الشركات في قطاع األدوية في مصر ، وذلك نظترا لتضتخم حجتم 
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تتاج وتعتمتد علتي متدخل المحاستبة اإلداريتة اإلستتراتيجية وتحليتل األخيترة حيتث أنهتا تطبتق أحتدث نظتم اإلن

 سالسل القيمة وصواُل إلي دقة المؤشرات التكاليفية لمنتجاتها .

 : ض البحثو فر  5/2

 كالتالي:  ض البحث و وفى سبيل إختبار العالقة بين متغيرات البحث، فإنه تم صياغة فر      

حول ات فئات المستقصى منهم ت داللة إحصائية بين استجابتوجد فروق جوهرية ذا ال"الفرض األول : 

 ." للتكلفة فى إدارة التكلفة االستراتيجيأهمية استخدام أدوات التحليل 

أدوات التحليل  استخدامتوجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين دور  ال" الفرض الثاني : 

 . " اإلستراتيجي للتكلفة وتحسين األداء المالي

 

 

 : قياس المتغيرات 5/3

تتم قيتاس هتذا المتغيتر متن ختالل ستؤال المستقصتى  : األولاألول الخـاص بـالفرض  المتغير المستقل -أ

محتل الدراستة  المنشتأةفاعلية إستخدام أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في إدارة التكلفتة ب منهم عن مدى

.  

م قيتتتتاس هتتتتذا المتغيتتتتر متتتتن ختتتتالل ستتتتؤال تتتتتالمتغيــــر المســــتقل الثــــاني الخــــاص بــــالفرض الثــــاني :  -ب

 تحسين األداء المالي .  في المستقصى منهم عن دور إستخدام أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة 

 المتغير التابع )األداء المالى للشركة محل الدراسة( -ج 

 31/12وتنتهى فى  1/1دأ فى تم اإلعتماد على المعلومات المنشورة بالقوائم المالية للشركة السنوية )التى تب     

  :المؤشرات المالية التالية الحتساب الخارجيمن كل عام( والمعتمدة من مراقب الحسابات 
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على تحقيق أكبر ربح ممكن من خالل التحكم  المنشأةقدرة مدي  : تقيس هذه النسبة نسبة مجمل الربح .1

إستتخدام أدوات التحليتل اإلستتراتيجي  بابفى تكاليف اإلنتاج )الكفتاءة اإلنتاجيتة(، والتتى تعتد متن أهتم أست

  .صافى المبيعات علي، وتم حسابها من خالل قسمة مجمل الربح للتكلفة 

تشتتير هتتذه النستتبة إلتتى متتدى مستتاهمة كتتل جنيتته متتن المبيعتتات فتتى تحقيتتق  نســبة صــافى الــربح: .2

 علي صافى المبيعات. أرباح صافية للشركة، ويتم حسابها من خالل قسمة صافى الربح 

علتتى إستتتثمار جميتتع  المنشتتأةكفتتاءة إدارة تمثتتل هتتذه النستتبة  قتتدرة و : معــدل العائــد علــى األصــول .3

 علتياألصول المملوكة لها فى توليتد أربتاح للشتركة، وتتم حستابها متن ختالل قستمة صتافى التربح 

 .إجمالى األموال المستثمرة 

إستتتثمار أمتتوالهم فتتى يقتتيس العائتتد التتذى يحققتته المتتالك متتن  معــدل العائــد علــى حقــوق الملكيــة: .4

 متوسط حقوق الملكية( علي  من خالل قسمة )صافى الربح هباحسيتم ، و  المنشأة

 

 طرق جمع بيانات الدراسة 5/4

الماليتتتة،  اإلدارات مستتتئولي الدراستتتة بصتتتفة أساستتتية علتتتى أستتتلوب المقتتتابالت الشخصتتتية متتتع اعتمتتتدت     

باإلضتافة  هتذا،محتل الدراستة شتركة الب ن، والتكتاليفوتكنولوجيا المعلومات، والتسويق والمبيعات، والمتوردي

أقستتام،  ثتتةثال االستقصتتاء، وقتتد تضتتمنت قائمتتة كتتأدوات لجمتتع البيانتتات الالزمتتة استقصتتاءإلتتى توزيتتع قتتوائم 

، ستتؤالين رئيستتيين للبحتتث  شتتمل الثتتانيركتتز القستتم األول علتتى البيانتتات الشخصتتية للمشتتاركين، أمتتا القستتم 

أدوات التحليتتتل اإلستتتتراتيجي  استتتتخداممتتتدى فاعليتتتة للتعتتترف علتتتى بتتتارات ع ستتتبعة  تضتتتمن الستتتؤال األول

أدوات التحليتتتل  استتتتخدامدور عتتتن  تستتتعة عبتتتاراتتضتتتمن  الثتتتانيللتكلفتتتة فتتتي إدارة التكلفتتتة ، أمتتتا الستتتؤال 

 الخماستتتيكتتتارت تحستتتين األداء المتتتالي .   وقتتتد إعتمتتتد الباحتتتث علتتتى مقيتتتاس ليفتتتي اإلستتتتراتيجي للتكلفتتتة 

 لكل مفردة من أسئلة البحث  بةاالستجالقياس 
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علتى تحليتل القتوائم الماليتة للشتركة محتل  رئيستيأما الجزء الثانى من الدراستة التطبيقيتة إعتمتد بشتكل      

للقتوائم والتقتارير المنشتورة علتى موقتع  الستنوي الدراسة، والتى تم الحصول عليها من ختالل ملتف اإلفصتاح 

لمصتتترية، وتشتتتمل فتتتترة التحليتتتل محتتتل الدراستتتة ستتتبع ستتتنوات تبتتتدأ أو موقتتتع البورصتتتة ا اإللكترونتتتي المنشتتتأة

 . 2017حتى  2011

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  4/5

حيتتتث تتتتم  %87,5بنستتتبة إستتتتجابة صتتتالحة للتحليتتتل  إستتتتمارة 48قتتتام الباحتتتث باإلعتمتتتاد علتتتى عتتتدد      

متن  اإلحصتائيراء التحليتل إلجت (22إصتدار ) SPSS، وقد تتم اإلعتمتاد علتى البرنتامج إستمارة 55 توزيع

 خالل إستخدام األساليب اإلحصائية التالية :

 إختبار صدق وثبات أسئلة البحث: 5/4/1

 االستقصتاءتم اإلعتماد على إختبتار ألفتا كرونبتاخ إلختبتار متدى وضتوح وصتدق وثبتات أستئلة قائمتة      

لفتا لكتل مفتردات القائمتة )البالغتة المستخدمة فى جمع بيانات الدراسة، ويوضتح الجتدول التتالى أن معامتل أ

حيتتتتث أن معامتتتتل الفتتتتا  ممتتتتا يتتتدل علتتتتى صتتتتدق وثبتتتتات األداة المستتتتخدمة %89,9( بلتتتتب نستتتتبة عبتتتارة 16

 . يعتبر مؤشر علي جودة األداة المستخدمة لجمع البيانات %80كرونباخ عندما يتجاوز 

 : 5/1جدول رقم 

 ياناتنتائج إختبار كرونباخ ألفا لصدق وثبات أداة جمع الب

No.of Items  )معامل ألفا( Cronbach's Alpha 

16 0.899 

 

 الوصفى إلجابات السؤال األول: نتائج اإلحصاء 5/4/2
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أدوات التحليتتل اإلستتتراتيجي للتكلفتتة فتتي  استتتخداممتتدى فاعليتتة  تعتترف علتتىإلتتي ال هتتدف هتتذا الستتؤال     

المتوستتط  – الوصتتفيمقتتاييس اإلحصتتاء  ماستتتخدامتتن ختتالل ذلتتك و ،  محتتل الدراستتة المنشتتأةإدارة التكلفتتة ب

تتم ترتيتب هتذه المتغيترات علتى أستاس أهميتهتا النستبية طبقتًا للمتوستتطات  – المعيتاري  واالنحتراف الحستابي

 :المعيارية وذلك كما يلى  واالنحرافات

 

 

 

 

 

 

 

 (  5/2جدول رقم ) 

 للتكلفةللتكلفة فى إدارة  جياالستراتييل أراء عينة الدراسة حول مدى فاعلية استخدام أدوات التحل   

 محاور االستقصاء م
الحتتتتتتتتتتتتتد 

 األدنى

الحتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 األعلى

المتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري 

 الترتيب

تقويتتتتة العالقتتتتات التكامليتتتتة بتتتتين أدوات إدارة  1
 التكلفة يؤدى إلى ريادة التكلفة 

 الثانى 0.817 4.06 5 2

تقتتتتتديم المنتتتتتتج بتكلفتتتتتة أقتتتتتل متتتتتن المنافستتتتتين  2
 يادة التكلفةيحقق ر 

 الرابع 1.13 3.67 5 2

تقتتتتديم قيمتتتتة أفضتتتتل للمنتتتتتج بتكلفتتتتة مستتتتاوية  3
 لتكلفة المنافسين يحقق تميز المنتج

 الثالث 1.13 3.69 5 2
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تطبيق إدارة الجودة الشاملة متن منظتور التكلفتة  4
يمكتتتتتتتن الستتتتتتتيطرة علتتتتتتتى التكلفتتتتتتتة  اإلستتتتتتتتراتيجية

 الحقيقية للمنتج وتحقيق رضا العميل

 األول 0.926 4.07 5 2

علتتى استتتراتيجيات إدارة التكلفتتة  المنشتتأةاعتمتتاد  5
 من خالل سلسلة القيمة يحقق رضاء العميل

 الثانى 0.942 3.56 5 2

تمييتتتز المنتتتتج يحقتتتق قيمتتتة  إستتتتراتيجيةتبنتتتى  6
 أفضل لسلسلة التوريد 

 األول 1.07 3.66 5 1

التركيتتز علتتى مجموعتتة معينتتة  إستتتراتيجيةتبنتتى  7
ء يتتؤدى إلتتى تحستتين الجتتودة والوفتتاء متتن العمتتال

 بمتطلبات العمالء

 الثالث 0.844 3.11 5 1

(، فتتإن الفئتتات المستقصتتي متتنهم يوافقتتون بدرجتتة كبيتترة علتتى أن  5/2وكمتتا يتضتتح متتن الجتتدول )        

 ُيمكتتن متتن الستتيطرة علتتى التكلفتتة الحقيقيتتة  اإلستتتراتيجيةتطبيتتق إدارة الجتتودة الشتتاملة متتن منظتتور التكلفتتة 

مكتن متن تخفتيض تكلفتة دورة حيتاة المنتتج، وكتان المتوستط للمنتج وتحقيق رضا العميل، ألن ذلك ستوف يُ 

ا، ويحتتل المرتبتة  وبالتتالي(، 4,07آلراء عينتة الدراستة لهتذا البنتد يستاوى ) الحسابي فتإن هتذا البنتد هتام جتدي

ويتأتى فتى المرتبتة الثانيتة  ، منشتأةالهم فتى إدارة التكلفتة بناألولى من وجهة نظر آراء الفئات المستقصتي مت

أن العمتتل علتتتى تقويتتة العالقتتتات التكامليتتة والتعاونيتتتة بتتتين الفئتتتات المستقصتتي متتتنهم متتن وجهتتتة نظتتر آراء 

آلراء عينتتتة  الحستتتابيأدوات إدارة التكلفتتتة يتتتؤدى إلتتتى التميتتتز والريتتتادة فتتتى تكلفتتتة المنتتتتج، فكتتتان المتوستتتط 

الى فإن هذا البند هام جدًا، فى حين يأتى العمتل علتى تقتديم قيمتة (، وبالت4,06الدراسة لهذا البند يساوى )

الفئتات المستقصتي متنهم أفضل للمنتج بتكلفة مساوية لتكلفة المنافسين فتى المرتبتة الثالثتة متن وجهتة نظتر 

 المنشتتأة(، وبالتتتالى فتتإن هتتذا البنتتد هتتام، فتتى حتتين يتتأتى فتتى المرتبتتة الرابعتتة تقتتديم 3,69بمتوستتط حستتابى )

(، وهتذا البنتد يعتبتر 3,67النهائى بتكلفة أقل من المنافسين يحقتق ريتادة التكلفتة، بمتوستط حستابى ) للمنتج

 أيًضا هام.

، فتتإن استتتراتيجية تمييتتز المنتتتج المنشتتأةأمتتا متتن حيتتث االستتتراتيجيات التنافستتية التتتى تفضتتلها أو تتبعهتتا    

احتلتت المرتبتة األولتى فتى االستتراتيجيات بما يميزه عن المنتجتات األخترى فتى الستوق  المنشأةالذى تقدمه 
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(، فتى حتين احتلتت 3,66لهذا البنتد )الفئات المستقصي منهم التنافسية حيث كان المتوسط الحسابى آلراء 

الفئتات آلراء  الحستابيإدارة التكلفة من خالل سلسلة القيمة المرتبة الثانية، حيث كان المتوستط  إستراتيجية

التركيتتز علتتى مجموعتتة معينتتة متتن العمتتالء فتتى  إستتتراتيجية(، وكانتتت 3,56)لهتتذا البنتتد المستقصتتي متتنهم 

 . (3,11آلراء أفراد العينة ) حسابيالمرتبة األخيرة بمتوسط 

 إلجابات السؤال الثانى: الوصفي اإلحصائينتائج  5/4/3

ة، حيتث محتل الدراست المنشتأةركزت مفردات هذا السؤال على مقومات نجاح نظام التكاليف المطبق ب     

 كما يلى : المنشأةتضمنت مفرداته ستة مقومات كانت األهمية النسبية لفاعليتها ب

 

 

 

 

 (5/3)  جدول رقم

 دور إستخدام أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في تحسين األداء المالي

 محاور االستقصاء م
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعيارى 

 الترتيب

يتيح التحليل اإلستراتيجي للتكلفة مستوى عالي من  1
 . المالية جودة المعلومات

 األول 1.02 3.83 5 2

يعمل التحليل اإلستراتيجي للتكلفة على تحسين عملية  2
 الثانى 0.908 3.78 5 2 . المالية إتخاذ القرارات

يساهم التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في الحد من  3
 الخامس 1.08 3.70 5 2 معدالت دورانه .المخزون وزيادة 
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يعمل التحليل اإلستراتيجي للتكلفة على خفض  4
 الثامن 0.778 3.58 5 1 التكاليف اإلجمالية .

يعمل التحليل اإلستراتيجي للتكلفة على زيادة معدل  5
 العائد على اإلستثمار .

 التاسع 0.877 3.28 5 1

في نمو حجم  يساهم التحليل اإلستراتيجي للتكلفة 6
 المبيعات وزيادة الحصة السوقية للشركة.

 السادس 0.908 3.66 5 2

يعمل التحليل اإلستراتيجي للتكلفة على تحسين الوضع  7
 التنافسي للشركة.

 الثالث 0.902 3.77 5 2

 تيجي للتكلفة على زيادة الربحية يعمل التحليل اإلسترا 8
 السابع 0.797 3.62 5 2

اإلستراتيجي للتكلفة في تحسين  يساهم التحليل 9
 الرابع 0.911 3.72 5 2 المقاييس المالية .

(، فإن الفئتات المستقصتي متنهم يوافقتون بدرجتة كبيترة علتى أن يتتيح 3/ 5وكما يتضح من الجدول )      

آلراء  الحستتابي، وكتتان المتوستتط الماليتتة التحليتتل اإلستتتراتيجي للتكلفتتة مستتتوى عتتالي متتن جتتودة المعلومتتات

ا، ويحتل المرتبة األولتى متن وجهتة  وبالتالي(، 3.83عينة الدراسة لهذا البند يساوى ) فإن هذا البند هام جدي

المرتبتة الثانيتتة متن وجهتة نظتتر آراء الفئتات المستقصتتي  فتتي يتأتي نظتر آراء الفئتات المستقصتتي متنهم ،  و

 المالية ذ القراراتأن يعمل التحليل اإلستراتيجي للتكلفة على تحسين عملية إتخا ، منهم

 ،جتدافتإن هتذا البنتد هتام  وبالتتالي(، 3.78ستاوى )آلراء عينة الدراستة لهتذا البنتد  الحسابيكان المتوسط و 

وتتأتي فتي المرتبتة الثالثتة عبتارة يعمتل التحليتل اإلستتراتيجي للتكلفتة علتى تحستين الوضتع التنافستي للشتركة 

الرابعتتتة جتتتاءت عبتتتارة يستتتاهم التحليتتتل اإلستتتتراتيجي ، وفتتتي المرتبتتتة ( 3.77وذلتتتك بمتوستتتط حستتتابي قتتتدره )

( ، ولقتتد إحتلتتت عبتتارة يستتاهم  3.72للتكلفتتة فتتي تحستتين المقتتاييس الماليتتة وذلتتك بمتوستتط حستتابي قتتدره )

التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في الحد من المخزون وزيادة معتدالت دورانته المرتبتة الخامستة وذلتك بمتوستط 

علتتتتي النتتتتتائج الستتتتابقة يتضتتتتح أن الخمستتتتة عبتتتتارات المتتتتذكورة تمثتتتتل أهتتتتم  ( ، وبنتتتتاء3.70حستتتتابي قتتتتدره )

المتغيترات ذات الداللتتة علتتي األداء المتتالي للشتتركة ، وتتتأتي عبتارة يستتاهم التحليتتل اإلستتتراتيجي للتكلفتتة فتتي 

نمو حجم المبيعات وزيادة الحصة السوقية للشتركة فتي المرتبتة السادستة وذلتك بمتوستط حستابي أقتل نستبيًا 
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، وقتتتد جتتتاءت عبتتتارة يعمتتتل التحليتتتل اإلستتتتراتيجي للتكلفتتتة علتتتى زيتتتادة الربحيتتتة فتتتي المرتبتتتة  3.66)ه )وقتتتدر 

يعمتل التحليتل اإلستتراتيجي للتكلفتة علتى خفتض  ، وقد إحتلت عبارة 3.62)السابعة بمتوسط حسابي قدره )

يعمتتل  إحتلتتت عبتتارةوفتتي النهايتتة (3.58)التكتتاليف اإلجماليتتة المرتبتتة الثامنتتة وذلتتك بمتوستتط حستتابي قتتدره 

التحليتتتل اإلستتتتراتيجي للتكلفتتتة علتتتى زيتتتادة معتتتدل العائتتتد علتتتى اإلستتتتثمار  المركتتتز التاستتتع وذلتتتك بتموستتتط 

 . 3.28)) حسابي قدره

 تحليل البيانات وإختبار فروض الدراسة : 5/4/5

ن التوجتتد فتتروق جوهريتتة ذات داللتتة إحصتتائية بتتي عتترض ومناقشتتة نتتتائج الفتترض األول: ":  5/4/5/1  

استتتتجابات فئتتتات المستقصتتتى متتتنهم  حتتتول أهميتتتة استتتتخدام أدوات التحليتتتل االستتتتراتيجى للتكلفتتتة فتتتى إدارة 

التكلفتتة ". وللتأكتتد متتن صتتحة الفتترض ستتيتم استتتخدام استتلوب االنحتتدار الخطتتي البستتيط التتذي تتتم إستتتخدامه 

 في صياغة مخرجات البرنامج اإلحصائي طبقًا للجدول التالي :  

 

 

 (5/4جدول رقم ) 

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين أهمية استخدام أدوات التحليل االستراتيجى للتكلفة وإدارة التكلفة

 التفسير (sigالقيمة اإلحتمالية ) (tإختبار ) معامالت اإلنحدار 

0ˆB 1,504 7,204 0,000 معنوية 

معامتتتتتتتتتل اإلرتبتتتتتتتتتاط 
(R) 

0,73    

معامتتتتتتتتتتتل التحديتتتتتتتتتتتد 
(2R) 

0,53    
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أهمية استخدام أدوات التحليل االستتراتيجى للتكلفتة و أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط قوي بين  -1

استتخدام  هتذه القيمتة تتدل علتى أنو (، 0,53) (2R) بلغت قيمتة معامتل التحديتد إدارة التكلفة ، حيث

 إدارة التكلفة . ( في%53) بت تساهمأدوات التحليل االستراتيجى للتكلفة 

وهتتي دالتتة عتتن  F( ) (135.788نمتتوذج االنحتتدار البستتيط معنتتوي حيتتث بلغتتت قيمتتة إختبتتار ) -2

 (0,000مستوى داللة )

التوجــد فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية بــين  " ممــا يعنــي رفــض الفــرض االول والــذي يقضــي

التحليــل االســتراتيجى للتكلفــة فــى  اسـتجابات فئــات المستقصــى مــنهم  حــول أهميــة اســتخدام أدوات

 وقبول الفرض البديل . "إدارة التكلفة

التوجتد فتروق جوهريتة ذات داللتة إحصتائية بتين  عرض ومناقشتة نتتائج الفترض الثتاني : ":5/4/5/2

دور إستخدام أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وتحسين األداء المتالي ". وللتأكتد متن صتحة الفترض 

فتتي صتتياغة مخرجتتات البرنتتامج  استتتخدامهاستتلوب االنحتتدار الخطتتي البستتيط التتذي تتتم ستتيتم استتتخدام 

 اإلحصائي طبقًا للجدول التالي :  

 (5/5جدول رقم )

أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة  استخدامنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين 

 وتحسين األداء المالي

    135,788 (Fإختبار )

 التفسير (sigالقيمة اإلحتمالية ) (t) راختبا االنحدارمعامالت  

0ˆB 1,624 7,601 0,000 معنوية 

معامل اإلرتباط 
(R) 0,74    
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إستتتتتخدام أدوات التحليتتتتل اإلستتتتتراتيجي للتكلفتتتتة أظهتتتترت نتتتتتائج التقتتتتدير وجتتتتود ارتبتتتتاط قتتتتوي بتتتتين  - 1

(، و هذه القيمة تتدل علتى أن 0,55) (2R) بلغت قيمة معامل التحديد حيث ، وتحسين األداء المالي

 ( في تحسين األداء المالي للشركة .%55تساهم بت )استخدام أدوات التحليل االستراتيجى للتكلفة 

وهتتي دالتتة عتتن  F( ) (138.999نمتتوذج االنحتتدار البستتيط معنتتوي حيتتث بلغتتت قيمتتة إختبتتار ) -2

 (0,000مستوى داللة )

ا يعنــي رفــض الفــرض الثــاني والــذي يقضــي " التوجــد فــروق جوهريــة ذات داللــة إحصــائية بــين ممــ

  .أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة وتحسين األداء المالي " وقبول الفرض البديل استخدامدور 

 تحليل القوائم المالية:  5/5

استتة تتتم عمتتل تحليتتل لمجموعتتة متتن محتتل الدر  المنشتتأةللوقتتوف علتتى أثتتر نظتتام التكتتاليف المطبتتق فتتى      

لمعرفتتة  2017وحتتتى  2011المؤشترات الماليتتة الفعليتتة وفتتق القتتوائم الماليتتة المنشتورة لهتتا ختتالل الفتتترة متتن 

مدى التحسن أو التدهور فى كل مؤشر من المؤشترات الماليتة التتى تتم تناولهتا فتى الدراستة، وذلتك لتحقيتق 

وضتتتتتها عمليتتتتتًا، حيتتتتتث تتتتتتم اإلعتمتتتتتاد علتتتتتى برنتتتتتامج الفتتتتترض الرئيستتتتتى للدراستتتتتة وإختبتتتتتار متتتتتدى صتتتتتحة فر 

Microsoft Office (Excel) : فى الوصول للنتائج التالية 

 (5/6)جدول رقم  

 2017وحتى  2011يوضح أهم مؤشرات األداء المالى للشركة محل الدراسة من عام 

 )األرقام مقربة باأللف جنيه مصرى(

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

معامل التحديد 
(2R) 

0,55    

    138,999 (Fإختبار )
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الى إجمــــــ -1
 األصول

2073611832 2223188372 2288184381 2337240403 2428881300 2477353238 2708934976 

ـــوق  -2 حق
 الملكية

1443060336 1490208478 1527895236 1574915453 1895231183 1659875860 2128864217 

ـــــــــــــــراد  -3 إي
 النشاط

1100493624 1161600474 1252082324 1337129859 1553023983 1668045835 1937071163 

مجمــــــــــل  -4
 الربح

436295047 441477475 430362589 422054925 495412449 521782185 719093784 

صــــــــــــافى -5
 الربح

325948403 317158808 306010891 312593155 320315730 370821177 468988357 

نســـــبة  -6
مجمــــل الــــربح 

( =4/3) 

39% 38% 34% 31% 32% 31% 37% 

نســــــــــــــــــــبة -7
ى الــــربح صــــاف
( =3/5) 

2.9% 2.7% 2.4% 2.3% 2% 2.2% 2.4% 

العائد على  -8
األصول = 

(1/5) 

1.5%  1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1 .4% 1.7% 

العائــــــــــــــــد  -9
علـــى الملكيـــة 

( =2/5) 

2.2% 2.1% 2% 1.9% 1.6% 2.2% 2.2% 

 ركة محل الدراسة :( أهم النتائج التالية عن الوضع المالى للش5/6ويتبين من الجدول السابق )رقم   

 هويترى الباحتث أن هتذالتحليتل ،  ستنوات ختالل تزايد األموال المستثمرة للشركة )إجمالى األصول( فى -1

   .الزيادة الملحوظة في أنشطة الشركة وتعدد منتجاتهاإلى  ايمكن إرجاعهفي اإلستثمارات   زيادةال

 المنشتتتأةهتتتذا متتتا تنشتتتده إدارة و  ، ثابتتتت كيتتتة ختتتالل فتتتترة الدراستتتة بشتتتكل منتتتتظم وشتتتبهنمتتتو حقتتتوق المل -2

 وأفصحت عنه منذ بدء إنشائها .

ان هتذه  ، ويترى الباحتثستنوات التحليتل بشتكل منتتظم  بشتكل ملحتوظ ختالل  المنشأةتزايد إيراد نشاط  -3

المتتتالي داختتتل الشتتتركة وذلتتتك نظتتترًا إلتبتتتاع الشتتتركة لسياستتتات إداريتتتة ناجحتتتة  االستتتتقرارالزيتتتادة ترجتتتع إلتتتي 

 تكاليفية تتوافق مع طبيعة المنافسة التي تمر بها الشركة  .  جياتوإستراتي
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 2014و  2013ستتنة  باستتتثناءأمتتا فيمتتا يتعلتتق بمجمتتل ربتتح الشتتركة فنجتتد أنتته يستتير بشتتكل متزايتتد  -4

ثورة يناير ولكتن يتري الباحتث أن الشتركة منتذ  أعقبتالتي  االقتصاديةحيث مرت الشركة ببعض الظروف 

نحتتتتو نجاحتتتتات متعتتتتددة خاصتتتتة فتتتتي ظتتتتل  ثابتتتتتةوهتتتتي تستتتتير بخطتتتتي  2017 وحتتتتتي عتتتتام 2015عتتتتام 

 إستراتيجيات التكاليف الناجحة وإنعكاساتها علي األداء المالي للشركة .

وفيمتتا يتعلتتق بصتتافي التتربح يالحتتظ إنخفتتاض نستتبته فتتي الستتنوات األولتتي متتن التحليتتل ولكتتن منتتذ عتتام  -5

ة ، ويتتري الباحتتث أن تفستتير ذلتتك يرجتتع إلتتي بتتدأت األمتتور تتحستتن فتتي هتتذه النستتب 2016وحتتتي  2014

التكتتتاليف غيتتر المباشتتترة بشتتتكل عتتام )إهتتتالك األصتتول الثابتتتتة( والمصتتتاريف اإلداريتتة بشتتتكل ختتتاص زيتتادة 

 . شركةنتيجة زيادة أفراد األمن والحراسة لكافة مواقع ال

ئتتد ، ويتتري الباحتتث أن علتتي األصتتول نتتري أن هنتتاك شتتبه ثبتتات نستتبي فتتي هتتذا العامعتتدل العائتتد وفيمتا يتعلتتق ب -6

 ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا في ظل حالة التنافسية الشديدة التي يمر بها سوق صناعة األدوية في مصر .

علتى حقتوق الملكيتة بتين دورات إرتفتاع وإنخفتاض ، ويترى الباحتث أن اإلنخفتاض النستبى تذبذب معتدل العائتد  -7

ختتالل فتتترة الدراستتة (، علتتى التترغم متتن تحقيتتق  %2,2تجتتاوز لهتتذا العائتتد )العائتتد علتتى حقتتوق الملكيتتة والتتذى لتتم ي

 يرجع إلى إرتفاع األعباء الثابتة للشركة .، معدالت عالية بالنسبة لمجمل الربح  المنشأة

يمكتن إرجاعته إلتي من التحليل السابق يرى الباحث أن الوضع المالى اإليجابى للشركة محل الدراسة      

 إلستراتيجي للتكلفة وإتباع سياسات إدارية ومالية ناجحة .تبني الشركة لمدخل التحليل ا

 : النتائج والتوصيات والبحوث المستقبلية

 أواًل النتائج : 

للمنشتتأت  المتتالي األداء نتحستتي فتتي للتكلفتتة اإلستتتراتيجي التحليتتل أدوات دورتنتتاول البحتتث بالدراستتة      

ختتاص، وبعتتد الوقتتوف علتتى نتتتائج العديتتد متتن بشتتكل  األدويتتةبشتتكل عتتام وتطبيقيتتًا علتتى قطتتاع  الصتتناعية

 الدراسات النظرية والعملية خلص البحث إلى النتائج التالية :
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أصتتبح موضتتوع تطتتوير نظتتم التكتتاليف التقليديتتة بمتتا يحتتافظ علتتى العميتتل الحتتالى وجتتذب عمتتالء جتتدد  -1

 غاية ال سبيل عنها إلستمرار شركات األعمال فى بيئة التصنيع الحديثة .

كتتان نتيجتتة القصتتور فتتى نظتتم التحليتتل اإلستتتراتيجي للتكلفتتة د الشتتركات الصتتناعية علتتى متتدخل إعتمتتا -2

 . التكاليف التقليدية بشكل عام

قتتتوم ادوات التحليتتتل االستتتترايجي للتكتتتاليف بتتتتوفير ااُلستتتس والمبتتتادئ العمليتتتة لمراقبتتتة أداء الوحتتتدات ت -3

 . للمنشآت الصناعية

ة بفحتتص العمليتتات واالنشتتطة المستتببة للتكتتاليف ختتالل دورة حيتتاة يقتتوم ُاستتلوب تحليتتل سلستتلة القيمتت  -4

 المنتج بهدف تخفيضها.

إن تقييم اداء المؤسسة من خالل أدوات التحليتل االستتراتيجي للتكتاليف يستمح بتحديتد المشتاكل التتي   -5

 تعاني منها تنفيذ الموازنة التخطيطية لمشركة.

ألحتتتد شتتتركات التشتتتييد والبنتتتاء المصتتترية علتتتى إيجابيتتتة  أكتتتدت نتتتتائج دراستتتة وتحليتتتل الوضتتتع المتتتالى  -6

 المدخل التكاملى بين مدخل تكاليف األنشطة ومدخل تكاليف المواصفات على الوضع المالى .

 

 التوصيات ::ثانيًا 

 فى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصى الباحث بالتوصيات األتية :     

تواكتتتب متتتع التغيتتترات البيئيتتتة فتتتى الشتتتركات الصتتتناعية بمتتتا ي ضتتترورة تحتتتديث نظتتتم التكتتتاليف المطبقتتتة -1

 . حديثةال
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أن تتبنتتتتي تطبيتتتق أستتتتاليب التحليتتتل االستتتتتراتيجي للتكتتتاليف بهتتتتدف  إدارة المنشتتتتأت  الصتتتناعية  علتتتى -2

الحصول على معلومتات دقيقتة عتن عمليتات االنتتاج والتصتنيع والمنافستة, يمكتن االستتفادة منهتا فتي تقتويم 

 للمنشأة.األداء الفعلى 

أن تعمل علتى تحقيتق أفضتل مستتوى للوحتدات المنتجتة متن ختالل  مصريةعلى المنشآت الصناعية ال -3

 تكنولوجيا التصميم للحفاظ على الجودة الشاملة .

أن تتبنتتتي ُاستتتلوب تحليتتتل سلستتتلة القيمتتتة حتتتتي تتتتتمكن متتتن  إدارة المنشتتتأت الصتتتناعية المصتتتريةعلتتتى  -4

 مة للمنتج.االهتمام باالنشطة التي تضيف قي

لمراعتاة المرونتة اإلنتاجيتة والتكاليفيتة للتوافتق متع  المصترية الصتناعية منشأتتنمية الوعى للعاملين بال -5

 رغبات العمالء المتغيرة .

     .التحليل اإلستراتيجي للتكلفة  توجيه اإلهتمام نحو مزيد من البحوث فى مجال -6

 مجاالت البحث المستقبلية المقترحة::  ثالثاً 

متتالى دراستتة أثتتر الجمتتع والتكامتتل بتتين متتدخلى تكتتاليف المواصتتفات واألنشتتطة علتتى مؤشتترات األداء ال -1

 . شركات الصناعيةبالتطبيق على ال

مدخل متكامل إلدارة التكلفة اإلستراتيجية لدعم القتدرة التنافستية لشتركات قطتاع الختدمات المدرجتة فتي  -2

 البورصة المصرية .

 قائمة المراجع :

 : المراجع العربية : أوالً 
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دراستتة  –(، "التحليتتل االستتتراتيجى للتكتتاليف ومتتدى إمكانيتتة تطبيقتته 2014باعجاجتته، ستتالم ستتعيد )  .1
تطبيقية على شركات األستمنت بالمملكتة العربيتة الستعودية"، مجلتة البحتوث التجاريتة، كليتة التجتارة، 

 ين، يناير ويولية.جامعة الزقازيق، العدد األول والثانى، المجلد الواحد والثالث
(، "التحليل االستراتيجى للتكاليف لتدعيم الميزة التنافسية 2013يوسف عبد الباقى ) بخيت، .2

 . دراسة نظرية تطبيقية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة حلوان –للمنشأة 
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(، "الدور االستراتيجى لتقنية التكلفة المستهدفة فى تحقيق قيادة 2014الجنابى، معاد خلف ) .4

، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكريت، المجلد التكلفة", مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية
 . السابع، العدد الواحد والعشرين

اإلدارة اإلستراتيجية: مفاهيمها، مداخلها، عملياتها ( ، 2014الحسيني فالح حسن عداي ، ) .5
 ،عمان, دار وائل للنشر، الطبعة االولي .المعاصرة

ين األستتاليب الحديثتتة إلدارة التكلفتتة وتقيتتيم (،تقيتتيم فاعليتتة التكامتتل بتت2015ستتيد ستتيد عبتتد الفتتتاح،) .6
ـــة األداة فتتتى ترستتتيد القتتترارات فتتتى اإلدارة اإلستتتتراتيجية فتتتى منظمتتتات األعمتتتال دراستتتة ميدانيتتتة، المجل

 ،جامعة حلوان،العدد الثانى،الجزء األول .العلمية للبحوث والدراسات التجارية

خلية وأثرها علي تقييم األداء (، مقومات الرقابة الدا2015الشطرات ، حسني خليل جميل ،) .7
المالي للبنوك التجارية: دراسة ميدانية ، مجلة مركز صالح عبد هللا كامل إلقتصاد اإلسالمي ، 

 .55، ع19مصر ، م

(،اإلدارة اإلستتتراتيجية للتكلفتتة ودورهتتا فتتى إتختتاذ القتترارات فتتى شتتركات 2014صالح،صتتباح فتتوزى،) .8
قستتتتتم -ستتتتتة ميدانية،رستتتتتالة ماجستتتتتتير،كلية التجتتتتتارةقطتتتتتاع الختتتتتدمات الفلستتتتتطينة فتتتتتى قطتتتتتاع غزة:درا

 الجامعة اإلسالمية،غزة .-المحاسبة والتمويل

(،متتتدخل قيتتتاس التكتتتاليف علتتتى أستتتاس المواصتتتفات بهتتتدف 2016عبتتتد الرضا،ضتتترغام أحمتتتد،) .9
 تخفيض التكاليف،رسالة ماجستير،كلية اإلدارة واإلقتصاد،جامعة بغداد .

لمعلومتات المحاستبية فتى تفعيتل اإلدارة االستتراتيجية (، "دور ا2015عبد العظيم، محمد حستن ) .10
 فى المنظمات"، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، المجلد الواحد والعشرون، العدد األول، يونية .

(، "مدخل متكامل إلدارة التكاليف فى ظل المنافسة فى 2016العفيرى، فؤاد أحمد محمد ) .11
المحاسبة فى المملكة العربية السعودية، كلية التجارة، الشركات الصناعية"، مؤتمر سبل تطوير 

 . جامعة الملك سعود
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( ، اإلدارة االستتراتيجية للتكلفتة لتعظتيم قيمتة المنشتأة وتتدعيم 2015على أشرف حسن محمود ، ) .12
 جامعة اإلسكندرية. -، كلية التجارة رسالة ماجستيرالمزايا التنافسية دراسة استطالعية، 

(، "إطتتتار مقتتتترح للتكامتتتل بتتتين أستتتلوب التكلفتتتة المستتتتهدفة والتحليتتتل 2007د )فتتتودة، شتتتوقى الستتتي  .13
دراستتتة  –االستتتتراتيجى للتكلفتتتة بهتتتدف تخفتتتيض تكتتتاليف األنشتتتطة متتتن ختتتالل مفهتتتوم سلستتتلة القيمتتتة 

نظريتتة واستكشتتافية"، مجلتتة كليتتة التجتتارة للبحتتوث العلميتتة، كليتتة التجتتارة، جامعتتة اإلستتكندرية، العتتدد 
 ابع واألربعين، مارس.األول، المجلد الر 

(، أثر النسب 2015الكبيسي ، عبد الستار عبد الجبار  ، القضاة ، مصطفي عبد هللا ، ) .14
المالية علي األداء المالي للشركات المساهمة العامة الصناعية المدرجة في بورصة عمان المالي 

 .1،ع21األردن ، م –( ، مجلة المنارة للبحوث والدراسات 2005-2011)

( ، التفاعل بين عملية التخطيط االستراتيجي للمنشاة وعملية 2014بسطامي منصور, )محمد  .15
, المجلة العلمية لتجارة االزهرالتخطيط االستراتيجي في التسويق, جامعة االزهر, كلية التجارة, 

 . 25العدد 

( ، دراستتة تحليليتتة ألستتاليب ومتتداخل خفتتض التكلفتتة فتتي 2013ناصتتف، أمتتاني زكريتتا مصتتطفى ،) .16
المجلــة العلميــة ل المتغيتترات البيئيتتة الحديثتتة إطتتار مقتتترح للتطبيتتق فتتي بيئتتة العمتتال المصتترية، ظتت

 جامعة حلوان، العدد الرابع، الجزء الثاني. – للبحوث والدراسات التجارية

( ، تحليل القوي التنافسية بالمؤسس وعالقتها بالتقسيم 2010هشام الصلواتشي و يوسف بودولة, ) .17
الملتقي الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية قسيم السوق،الجزائر, االستراتيجي وت

 . نوفمبر 9 -8للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية 

، إستخدام أدوات التحليل اإلستراتيجي للتكلفة في تحسين  (2014فوزي محمد ، )هيكل ،  .18
دراسة  –فيض تكاليف سالسل التوريد في المنشآت الصناعية مخرجات جداول التكلفة بهدف تخ

 ميدانية ، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ، جامعة بنها ، العدد الرابع .
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