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 ثالبح ملخص 

 للمشروعات التنافسية  القدرة تحسين في  االستراتيجية االدارية المحاسبة ممارسات استخدام أثر
 السعودية  العربية المملكة في الحجم  ومتوسطة صغيرة

فأأأأأأ  الممل أأأأأأة  فأأأأأأ  النأأأأأأات  القأأأأأأوم  ومسأأأأأأاهمتها  المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة أهميأأأأأأة  البحأأأأأأث مأأأأأأنهأأأأأأذا أهميأأأأأأة تأأأأأأ ت      
علمأأأأأا  بأأأأأان مأأأأأا ) ،مأأأأأن اجمأأأأأال  النأأأأأات  القأأأأأوم  للممل أأأأأة % 33 المسأأأأأاهمة الأأأأأ  حأأأأأوال  حةأأأأأث تصأأأأأ  تلأأأأأك  .العربيأأأأأة السأأأأأعودية

% مأأأأن تلأأأأك المشأأأأروعاي قأأأأد توقلأأأأي عأأأأن العمأأأأ  فأأأأ  السأأأأنة اوولأأأأ  امأأأأا لعقبأأأأاي تمو ليأأأأة او تشأأأأر عية او ايأأأأة أسأأأأبا  29نسأأأأبة 
المشأأأأأروعاي  إلجمأأأأأال توسأأأأأ ة بالنسأأأأأبة عأأأأأدد المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والم ومأأأأأن ناحيأأأأأة أخأأأأأر  فأأأأأان،  هأأأأأذا مأأأأأن ناحيأأأأأة. (أخأأأأأر  

هة أأأأأأأأة  المتأأأأأأأأوفرة عأأأأأأأأن المشأأأأأأأأروعاي المسأأأأأأأأجلة لأأأأأأأأد بحسأأأأأأأأ  االحصأأأأأأأأا ياي  % تقر بأأأأأأأأا 93 حأأأأأأأأوال  فأأأأأأأأ  الممل أأأأأأأأة يصأأأأأأأأ  الأأأأأأأأ 
فرديأأأأأأة وتعأأأأأأود مل ةتهأأأأأأا   مأأأأأأا يمةأأأأأأع تلأأأأأأك المشأأأأأأروعاي هأأأأأأو ان مع مهأأأأأأا الأأأأأأ  ان باإلضأأأأأأافة ، م 2018 فأأأأأأ  العأأأأأأام االحصأأأأأأا  
وا ثأأأأرهم تقر بأأأأا،   %90ا وتشأأأأطةلها يعتمأأأأد علأأأأ  العمالأأأأة الوافأأأأدة التأأأأ  تصأأأأ  الأأأأ  رتهأأأأاداأن و أو مالأأأأك واحأأأأد فقأأأأ  ، لشأأأأخص  

للعدةأأأأأد مأأأأأن هأأأأأذش المشأأأأأروعاي  % ايضأأأأأا ، ممأأأأأا ي أأأأأرا مشأأأأأكلة مشأأأأأاركة اإلنأأأأأاث فأأأأأ   90التأأأأأ  تع أأأأأد نسأأأأأبتهم عأأأأأن الأأأأأذكور مأأأأأن 
  التساؤالي .

فأأأأأ  اقتصأأأأأاد الممل أأأأأة وتضأأأأأمن  تهأأأأأاكانمول أأأأأ  تحأأأأأافر تلأأأأأك المشأأأأأروعاي" الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة " علأأأأأ  فأأأأأ  ضأأأأأو  ذلأأأأأك ،    
يمكأأأأأن تحقيقهأأأأأا  انوالتأأأأأ  رأ  الباحأأأأأث ركأأأأأع البحأأأأأث علأأأأ  ع أأأأأادة القأأأأأدرة التنافسأأأأأية لتلأأأأأك المشأأأأروعاي فقأأأأأد  ،اسأأأأتمرار تها وت ورهأأأأأا

باعتبارهأأأأأا ن أأأأأام حأأأأأدةث يكلأأأأأ  تأأأأأوفةر معلومأأأأأاي  ع أأأأأادة فاعليأأأأأة ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة االسأأأأأتراتةجيةمأأأأأن خأأأأأ   ان ةأأأأأتم 
 . ة المناسبة ي  والتسعةر والتقةيم لألدا  والتخاذ القراراي اإلدار ال عمة للتخ

البحأأأأأث  فرضأأأأأياي الدراسأأأأأاي التأأأأأ  أجر أأأأأي فأأأأأ  هأأأأأذا المجأأأأأا  بالتحلةأأأأأ  واشأأأأأتقا حةأأأأأث قأأأأأام الباحأأأأأث بعأأأأأر  مجموعأأأأأة مأأأأأن     
االنشأأأأأأأ ة امكانيأأأأأأأة وجأأأأأأأود تأأأأأأأ ثةر اةجأأأأأأأاب  ومعنأأأأأأأوا السأأأأأأأتخدام ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة احأأأأأأأدهما لمأأأأأأأدخ   يالتأأأأأأأ  تناولأأأأأأأ

، المسأأأأأتقلة اسأأأأأتخدام اا مأأأأأن المأأأأأدخلةنكانأأأأأي المتطةأأأأأراي . وفأأأأأ  ضأأأأأو  ذلأأأأأك ،   التقلةأأأأأدا علأأأأأ  القأأأأأدرة التنافسأأأأأيةوالثأأأأأان  للمأأأأأدخ
. وباسأأأأأأتخدام برنأأأأأأام  الحأأأأأأعم تنافسأأأأأأيةواي ع أأأأأأادة القأأأأأأدرة ال، وسأأأأأأتة متطةأأأأأأراي تابعأأأأأأة تط أأأأأأ  أدلث ثأأأأأأة متطةأأأأأأراي رقابيأأأأأأة باإلضأأأأأأافة

  التوصياي.أمكن تحلة  النتا   والوصو  لمجموعة هامة من  SPSSاالحصا ية للعلوم االجتماعية 

قواعأأأأأأأأأد تصأأأأأأأأأنة  المشأأأأأأأأأروعاي المشأأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأأأ ة ، معالجأأأأأأأأأة مشأأأأأأأأأا   وصأأأأأأأأأعوباي  -كلمأأأأأأأأأاي ر يسأأأأأأأأأية  
  ممارساي المحاسبة االدار ة ، القدرة التنافسية ، مجاالي واجرا اي ع ادة القدرة التنافسية . الصطةرة والمتوس ة ، 
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Abstract    
The impact of using  strategic management accounting practices in improving 

the competitiveness of  small and medium sized enterprises in  the kingdom 
of Saudi Arabia. 

 

    The importance of research is highlighted by the proportion of small and medium-sized 
enterprises in the national product. Where the small and medium sized enterprises contributed 
with 33% of national product , and that 29% of these projects have stopped working in the first 
year either for funding or legislative obstacles or any other reasons. The number of small and 
medium sized   enterprises (SMEs) for the total projects in the Kingdom is about 93%. In 
addition, these projects have only one manager or owner of 85%, and the expatriate workers 
presents 90% Of all workers are working in these types of projects. . Also the male are working 
in this area more than 90%.  which raises the problem of female participation in this sector for 
many questions. 

    In light of this, the objective of the research was to increase the effectiveness of strategic 
management accounting practices to increase the competitiveness of SMEs. For this purpose, 
the studies conducted in this field were analyzed and derived from the hypothesis of the 
research, which deal with the possibility of a positive and significance impact on the use of 
management accounting practices, where the approach used in the distribution of overhead 
costs the traditional approach (TA) or the activity-based costing (ABC).  In this light, the 
independent variables used are TA and ABC . The control variables are the kind of strategy 
used , the degree of complexity in organizational structure , and the capabilities  and skills of 
managerial accountants . The dependent variables are the procedures used to increase 
competitiveness of SMEs . the research includes some important results and recommendations .  

Key Words :- The  rules of specification used in SMEs , The role of managerial accountant in SMEs , The 
managerial accounting practices , Competitiveness . 
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  التنافسية القدرة تحسين في  االستراتيجية   االدارية المحاسبة ممارسات استخدام   أثر
 السعودية العربية المملكة فيالحجم  ومتوسطة صغيرة للمشروعات

 مقدمة 
، االقتصأأأأأاديةفأأأأأ  الممل أأأأأة العربيأأأأأة السأأأأأعودية دورا هامأأأأأا فأأأأأ  تحقةأأأأأ  اوهأأأأأدا   صأأأأأطةرة ومتوسأأأأأ ة الحجأأأأأمتلعأأأأأ  المؤسسأأأأأاي     

،  المأأأأأأأا أن االقتصأأأأأأأاد تحقةأأأأأأأ  نمأأأأأأأو اقتصأأأأأأأادا عأأأأأأأاد  ومتأأأأأأأواعن  ، بأأأأأأأ  وتسأأأأأأأاعد علأأأأأأأ تنميأأأأأأأة الصأأأأأأأناعيةفأأأأأأأ  ال تسأأأأأأأاعد حةأأأأأأأث
نمأأأأأأا ةت لأأأأأأ  اومأأأأأأر أعمأأأأأأا  ر اديأأأأأأة تأأأأأأوفر شأأأأأأبكة واسأأأأأأعة و الشأأأأأأركاي العم قأأأأأأة ال بةأأأأأأرة وحأأأأأأدها التنافسأأأأأأ  ال يقتصأأأأأأر علأأأأأأ  ، وا 

 المشأأأأأروعاي مأأأأأن خأأأأأ   توفةرهأأأأأا أهميأأأأأة تلأأأأأك. وتأأأأأعداد صأأأأأطةرة ومتوسأأأأأ ة الحجأأأأأممتنوعأأأأأة مأأأأأن المأأأأأوردةن الأأأأأذةن ةتولأأأأأون مشأأأأأار ع 
، كمأأأأأا أنهأأأأأا تخأأأأأتص فأأأأأ  كثةأأأأأر مأأأأأن اوحيأأأأأان بتأأأأأوفةر ها ومسأأأأأاهمتها فأأأأأ  تحقةأأأأأ  قمأأأأأة مضأأأأأافةفأأأأأرص عمأأأأأ  الأأأأأ  جانأأأأأ  مشأأأأأاركت

، باإلضأأأأأافة الأأأأأ  أن هأأأأأذش المشأأأأأروعاي تسأأأأأاعد فأأأأأ  عمليأأأأأاي التجدةأأأأأد اسأأأأألع وخأأأأأدماي يصأأأأأع  علأأأأأ  الشأأأأأركاي ال بةأأأأأرة توفةرهأأأأأ
جأأأأأأرا  التجأأأأأأار   واالبت أأأأأأار ال مأأأأأأوا  هأأأأأأور رواد أعمأأأأأأا  ةتمةأأأأأأعون بال لأأأأأأا ة و طةةأأأأأأر هيكلأأأأأأ  مأأأأأأن خأأأأأأ   التأأأأأأ  ت لأأأأأأ  حأأأأأأدوث توا 

 . والحةوية والنشاط والتلو  
، ن أأأأأأرا  فةر فأأأأأأرص عمأأأأأأ  للمأأأأأأوا نةنفأأأأأأ  قأأأأأأدرتها علأأأأأأ  تأأأأأأو بشأأأأأأك  عأأأأأأام ترجأأأأأأع أهميأأأأأأة المشأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأ ة والصأأأأأأطةرة و    

 ثةأأأأأر مأأأأأن ن قأأأأأدرتها علأأأأأ  حأأأأأ  الك المؤسسأأأأأاي تنبأأأأأع مأأأأأ. كمأأأأأا أن أهميأأأأأة تلأأأأأة المشأأأأأروعاي ال بةأأأأأرة علأأأأأ  توفةرهأأأأأالضأأأأأع  قأأأأأدر 
  المشك ي االقتصادية واالجتماعية.

تحقةأأأأأأأ  و بتنويأأأأأأأع مصأأأأأأأادر الأأأأأأأدخ  وتوسأأأأأأأيع القاعأأأأأأأدة االنتاجيأأأأأأأة ،  هأأأأأأأذش المشأأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأأ ة والصأأأأأأأطةرة كأأأأأأأذلك تتمةأأأأأأأع    
الأأأأأأأأ   نلسأأأأأأأأهاكانيأأأأأأأأة تحو أأأأأأأأ  ماو اإلسأأأأأأأأهام فأأأأأأأأ  ت أأأأأأأأو ر المهأأأأأأأأاراي والت نولوجيأأأأأأأأا المت أأأأأأأأورة ، وكأأأأأأأأذلك  ،االسأأأأأأأأتقرار االقتصأأأأأأأأادا

ب الأأأأأأة واللقأأأأأر فأأأأأأ  المجتمأأأأأأع ، كمأأأأأأا أن تلأأأأأك المشأأأأأأروعاي أ ثأأأأأر قأأأأأأدرة علأأأأأأ  القضأأأأأا  علأأأأأأ   أأأأأاهرة المشأأأأأروعاي كبةأأأأأأرة عم قأأأأأة
 . السعودا

أهمةتهأأأأأأأأا مأأأأأأأأن خأأأأأأأأ   ا هأأأأأأأأار يمكن فأأأأأأأأامأأأأأأأأا بالنسأأأأأأأأبة للمشأأأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأأأ ة والصأأأأأأأأطةرة فأأأأأأأأ  الممل أأأأأأأأة العربيأأأأأأأأة السأأأأأأأأعودية    
% مأأأأأأن النأأأأأأات  المحلأأأأأأ  61ق أأأأأأاط الأأأأأأنل  يسأأأأأأي ر علأأأأأأ   ان  فأأأأأأاذا كأأأأأأان بحسأأأأأأ  علأأأأأأم الباحأأأأأأث مسأأأأأأاهمتها فأأأأأأ  النأأأأأأات  المحلأأأأأأ

% مأأأأأأن النأأأأأأات  39أن بأأأأأأاق  الق اعأأأأأأاي يمثأأأأأأ  انتاجهأأأأأأا  فأأأأأأان ذلأأأأأأك يعنأأأأأأ  ، % فقأأأأأأ  مأأأأأأن العمالأأأأأأة3والأأأأأأذا يشأأأأأأط   اإلجمأأأأأأال 
و  2014ا   جر أأأأأأأدة الر أأأأأأأا  االقتصأأأأأأأاد  2017مؤسسأأأأأأأة اليمامأأأأأأأة الصأأأأأأأحلية ) . % مأأأأأأأن العمالأأأأأأأة97لمحلأأأأأأ  والتأأأأأأأ  تشأأأأأأأط  ا

 ( 2015صندو  التنمية الصناعية السعودا ، 
جية فأأأأأأأ  المشأأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأأ ة أهميأأأأأأأة تنأأأأأأأاو  فعاليأأأأأأأة ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة االسأأأأأأأتراتةوبنأأأأأأأا  علأأأأأأأ  ذلأأأأأأأك فأأأأأأأان    

ان عأأأأأدد تلأأأأأك و % مأأأأأن النأأأأأات  المحلأأأأأ  ، 33أن تلأأأأأك المشأأأأأروعاي تسأأأأأاهم بنسأأأأأبة بحسأأأأأ  علأأأأأم الباحأأأأأث حةأأأأأث تأأأأأعداد والصأأأأأطةرة 
وعاي ملةأأأأأأأون شأأأأأأأركة ، أ  نسأأأأأأأبة المشأأأأأأأر  2.25عأأأأأأأدد الشأأأأأأأركاي السأأأأأأأعودية  أجمأأأأأأأال مأأأأأأأن  ملةأأأأأأأون شأأأأأأأركة 2.09اي المشأأأأأأأروع
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% 8 نسأأأأأبة % مأأأأأن الو أأأأأا   وتقتصأأأأأر السأأأأأةداي علأأأأأ 92 نسأأأأأبة الرجأأأأأا  علأأأأأ  يحتأأأأأ ، حةأأأأأث %93المتوسأأأأأ ة والصأأأأأطةرة تبلأأأأأ  
 . (2014االقتصادا    جر دة الر ا   2017) مؤسسة اليمامة الصحلية  فق .  منها
تأأأأأوفةر الأأأأأ  وتحتأأأأأار ادارة المشأأأأأروعاي المتوسأأأأأ ة والصأأأأأطةرة الأأأأأ  تلعةأأأأأ  ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة االسأأأأأتراتةجية للعمأأأأأ     

، وان تقأأأأأدم تلأأأأأك المعلومأأأأأاي لخدمأأأأأة عمليأأأأأة اتخأأأأأاذ المسأأأأأتهدفةن لألشأأأأأخاصالمعلومأأأأأاي الوقتيأأأأأة والم  مأأأأأة وبالت للأأأأأة المناسأأأأأبة و 
ة او اسأأأأأأأتط   المأأأأأأوارد . كمأأأأأأا أن اومأأأأأأر ةت لأأأأأأ  التعأأأأأأر  علأأأأأأ  ممارسأأأأأأأاي ابأأأأأأرقالقأأأأأأراراي سأأأأأأوا  فأأأأأأ  مجأأأأأأاالي التسأأأأأأعةر او ال

طةرة مأأأأأأن تلأأأأأأك الممارسأأأأأأاي بصأأأأأألة ، ومأأأأأأا ةلأأأأأأعم للمشأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأ ة والصأأأأأأاالدار أأأأأأة االسأأأأأأتراتةجية بصأأأأأألة عامأأأأأأةالمحاسأأأأأأبة 
 وط، نأأأأأأتطةأأأأأأراي كحجأأأأأأم الشأأأأأأركة، باإلضأأأأأأافة الأأأأأأ  التعأأأأأأر  علأأأأأأ  مأأأأأأد  اخأأأأأأت   تلأأأأأأك الممارسأأأأأأاي وفأأأأأأ  عأأأأأأدد مأأأأأأن المخاصأأأأأأة

، مهأأأأأأاراي دراك االدارة لعأأأأأأدم الت  أأأأأأد البة أأأأأأ ، مسأأأأأأتو  معرفأأأأأأة مأأأأأأدةرا المشأأأأأأروعاي، ا، درجأأأأأأة المنافسأأأأأأة، عمأأأأأأر الشأأأأأأركةلق أأأأأأاطا
 يك  التن يم  ف  المشروط المعةن.المدةر ن و درجة تعقةد اله

 مشكلة البحث  (1)
   والرقابأأأأأأأة " التخ أأأأأأأي عأأأأأأأدة أهمهأأأأأأأاالمحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة الأأأأأأأ  تأأأأأأأوفةر معلومأأأأأأأاي لمتخأأأأأأأذا القأأأأأأأراراي فأأأأأأأ  مجأأأأأأأاالي تسأأأأأأأع      
الوصأأأأأأو  الأأأأأأ   االدارة مسأأأأأأاعدة بمأأأأأأا يعمأأأأأأ  علأأأأأأ  ... " الملاضأأأأأألة بأأأأأأةن البأأأأأأدا   وتقةأأأأأأيم اودا  واسأأأأأأتخدام واسأأأأأأتثمار اوصأأأأأأو  و 

 اوهدا  الت  تسع  ال  تحقيقها. 
، ار أأأأأأأةالمواعنأأأأأأأاي ، الت أأأأأأأالة  المعي  " ن اودواي سأأأأأأأوا  كانأأأأأأأي تقلةديأأأأأأأة مثأأأأأأأ مجموعأأأأأأأة مأأأأأأأ باسأأأأأأأتخداميقأأأأأأأوم المحاسأأأأأأأ  حةأأأأأأأث  

،  أسأأأأأأألو  المخأأأأأأأعون الصأأأأأألرا، الت أأأأأأأالة  المسأأأأأأأتهدفةمثأأأأأأأ   "  او حدةثأأأأأأة ، "، ن ر أأأأأأأة القةأأأأأأأودالرقابأأأأأأأة المتعأأأأأأأار  علةهأأأأأأاأن مأأأأأأة 
أو " اودواي او  ، محاسأأأأأأبة اسأأأأأأته ك المأأأأأأوارد و ةرهأأأأأأا مأأأأأأن الممارسأأأأأأاي، مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة، اونشأأأأأأ ة الموجهأأأأأأة بالوقأأأأأأيكأأأأأأاةعن 

وفأأأأأأ   ةاالسأأأأأأتراتةجي اي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة كيليأأأأأأة اختيأأأأأأار إحأأأأأأد  ممارسأأأأأأ . و ت مأأأأأأن مشأأأأأأكلة البحأأأأأأث فأأأأأأ  اوسأأأأأأالة  الحدةثأأأأأأة"
، اتخأأأأأأاذ القأأأأأأراراي، ووفأأأأأأ  مواصأأأأأألاي البة أأأأأأة المحي أأأأأأة بعمليأأأأأأة الحجأأأأأأممجموعأأأأأأة مأأأأأأن خصأأأأأأا ص مشأأأأأأروعاي متوسأأأأأأ ة وصأأأأأأطةرة 
لأأأأأأو يل  لهيكأأأأأأ  ا، وأيضأأأأأأا بنأأأأأأا  علأأأأأأ  درجأأأأأة تعقةأأأأأأد اباتخأأأأأأاذ القأأأأأرارايوبنأأأأأا  علأأأأأأ  مهأأأأأأاراي وقأأأأأأدراي اللر أأأأأ  الأأأأأأو يل  المكلأأأأأأ  

 وبنا  عل  ذلك فان .لع ادة القدرة التنافسية للمشروط، وذلك ف  محاولة الذا ةدةر المشروط
    التساؤالي يمكن صيا تها عل  النحو االت  ف  اإلجابة عل  مجموعة   منت مشكلة البحث 

ي المحاسأأأأأأبة السأأأأأأعودية    لممارسأأأأأأا ةمشأأأأأأروعاي متوسأأأأأأ ة وصأأأأأأطةرة الحجأأأأأأم فأأأأأأ  الممل أأأأأأة العربيأأأأأأالمأأأأأأد  ت بةأأأأأأ  مأأأأأأا  (1)
   ةاالستراتةجياإلدار ة 

 توسأأأأأأ ة وم فأأأأأأ  المشأأأأأأروعايممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة احأأأأأأد   اختيأأأأأأارمأأأأأأا هأأأأأأ  العوامأأأأأأ  المأأأأأأؤثرة علأأأأأأ  قأأأأأأرار  (2)
 .السعودية ةصطةرة الحجم ف  الممل ة العربي

 ةربيأأأأأالعفأأأأ  الممل أأأأة الحجأأأأأم  صأأأأطةرة ومتوسأأأأ ةهأأأأ  يمكأأأأن اقتأأأأراا نمأأأأأوذر شأأأأام  يلةأأأأد مأأأأدةرا او مأأأأأ ك المشأأأأروعاي  (3)
 عنأأأأأد اختيأأأأأار احأأأأأد  ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة علأأأأأ  ضأأأأأو  احتياجأأأأأاي المأأأأأدةر ن او المأأأأأ ك مأأأأأن معلومأأأأأاي السأأأأأعودية 
  قراراي االستثمار والتسعةر وتقةيم اودا  واستخدام اوصو  .التخاذ 

لتنافسأأأأية رة االقأأأأدعلأأأأ   الت أأأأالة  علأأأأ  أسأأأأا  االنشأأأأ ة اإلدار أأأأة مأأأأث   ت بةأأأأ  احأأأأد  ممارسأأأأاي المحاسأأأأبة ةأأأأؤثر هأأأأ   (4)
  السعودية.  ةف  الممل ة العربيالحجم للمشروعاي صطةرة ومتوس ة 
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 أهمية البحث     (2)
فأأأأأأ  الوقأأأأأأي  وأهميأأأأأأة   ال  فأأأأأأ  تأأأأأأوفةر مأأأأأأادة علميأأأأأأة حأأأأأأو  أ ثأأأأأأر الموضأأأأأأوعاي تأأأأأأداو  الن ر أأأأأأةتتركأأأأأأع أهميأأأأأأة البحأأأأأأث العلميأأأأأأة        

، وارتبا هأأأأأا السأأأأأأعودية  ةالعربيأأأأأأ متوسأأأأأ ة فأأأأأ  الممل أأأأأة توجيأأأأأش المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والو تحلةأأأأأع تلأأأأأك المتعلقأأأأأة ب الحاضأأأأأر وهأأأأأ  
الممارسأأأأأأاي التأأأأأ  تقأأأأأأدمها اسأأأأأتخدام تحدةأأأأأد دور وضأأأأأأواب  خأأأأأأ   تنبأأأأأأع أهميأأأأأة البحأأأأأأث مأأأأأن ، حةأأأأأث الجانأأأأأ  المحاسأأأأأأب بت أأأأأور 

والتأأأأأ  تسأأأأأاهم السأأأأأعودية  ةالعربيأأأأأ قأأأأأراراي المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة و المتوسأأأأأ ة فأأأأأ  الممل أأأأأة  اتخأأأأأاذالمحاسأأأأأبة االدار أأأأأة فأأأأأ  مجأأأأأا  
. كأأأأذلك تنبأأأأع أهميأأأأة هأأأأذا البحأأأأث مأأأأن كأأأأون عأأأأدد تلأأأأك المشأأأأروعاي بالنسأأأأبة الأأأأ  % فأأأأ  االقتصأأأأاد الأأأأو ن 33تقأأأأر  مأأأأن  سأأأأبةبن

مأأأأا  أنمأأأأن خأأأأ   أهميأأأأة البحأأأأث تأأأأعداد كمأأأأا ان . % تقر بأأأأا93كأأأأ  والتأأأأ  تبلأأأأ  النسأأأأبة عأأأأدد المشأأأأروعاي فأأأأ  الممل أأأأة ك أجمأأأأال 
تهأأأأأأا نتةجأأأأأأة مأأأأأأا عأأأأأأن العمأأأأأأ  فأأأأأأ  السأأأأأأنة اوولأأأأأأ  مأأأأأأن حياروعاي الصأأأأأأطةرة و المتوسأأأأأأ ة تتوقأأأأأأ  % مأأأأأأن تلأأأأأأك المشأأأأأأ29 نسأأأأأأبتش

االمأأأأأر الأأأأأذا يسأأأأأتدع  ضأأأأأرورة تلعةلهأأأأأا وع أأأأأادة قأأأأأدراتها  ،تواجهأأأأأش مأأأأأن مشأأأأأا   وصأأأأأعوباي تمو ليأأأأأة وادار أأأأأة وتشأأأأأر عية وقانونيأأأأأة
مشأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأطةرة % مأأأأأأأأن ال85أن مأأأأأأأأا يقأأأأأأأأر  مأأأأأأأأن كأأأأأأأأذلك . ومأأأأأأأأن المؤشأأأأأأأأراي التأأأأأأأأ  توضأأأأأأأأ  أهميأأأأأأأأة البحأأأأأأأأث التنافسأأأأأأأأية 

% مأأأأأن تلأأأأأك المشأأأأأروعاي ةتجأأأأأش نحأأأأأو أعمأأأأأا  التجأأأأأارة 74كمأأأأا أن  وحةأأأأأد،دية عبأأأأأارة عأأأأأن شأأأأأركاي ذاي مالأأأأأك والمتوسأأأأ ة السأأأأأعو 
% وبالتأأأأأال  فأأأأأ ن العمالأأأأأة 10والبنأأأأأا  ، وأن نسأأأأأبة العمالأأأأأة السأأأأأعودية فأأأأأ  تلأأأأأك المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة و المتوسأأأأأ ة ال تع أأأأأد عأأأأأن 

 . السعودية ةربي العالعمالة ف  الممل ة  إجمال ن % م 90الوافدة تسي ر عل  ا ثر من 
أن مع أأأأأم تلأأأأأك المشأأأأأروعاي المتوسأأأأأ ة و الصأأأأأطةرة تأأأأأدار فعليأأأأأا مأأأأأن خأأأأأ   أهميأأأأأة البحأأأأأث تأأأأأعداد  فأأأأأان الناحيأأأأأة العمليأأأأأةمأأأأأن    

فأأأأأأ  الممل أأأأأأة وعارة أخأأأأأأر   أامأأأأأأن قبأأأأأأ  عمالأأأأأأة وافأأأأأأدة ول أأأأأأن دون تأأأأأأوافر بيانأأأأأأاي فعليأأأأأأة مسأأأأأأجلة وموثقأأأأأأة لأأأأأأد  وعارة العمأأأأأأ  أو 
  ن.الوافدةاقياي ودية بةن الم ك السعودةةن وف اي معةنة من ر عل  وجود اتلوأن اومر يقتص. السعودية  ةالعربي 

حصا ياي موثقة ومحللة علميا    عل  يحتار للتعر  ان توفةر معلوماي وا 
العوامأأأأأأ  المأأأأأأؤثرة علأأأأأأ  قأأأأأأرار اختيأأأأأأار احأأأأأأد  ممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة ) سأأأأأأوا  كانأأأأأأي تلأأأأأأك العوامأأأأأأ  تأأأأأأرتب   (1)

    الو يل  القا م عل  ادارتها ، أو الهيك  التن يم  لها ( .بخصا ص المشروعاي ، أو اللر 
العوامأأأأأأأأ  البة يأأأأأأأأة المرتب أأأأأأأأة بالمنافسأأأأأأأأة وعأأأأأأأأدم الت  أأأأأأأأد ومسأأأأأأأأتو  التعلأأأأأأأأيم لللر أأأأأأأأ  القأأأأأأأأا م علأأأأأأأأ  ادارة المشأأأأأأأأروعاي  (2)

 المتوس ة والصطةرة .
ركع أأأأأأأة ،  بيعأأأأأأأة الق أأأأأأأاط  ، درجأأأأأأأة ال منأأأأأأأوط  ، ب أأأأأأأة بدرجأأأأأأأة تعقةأأأأأأأد الهيكأأأأأأأ  التن يمأأأأأأأ العوامأأأأأأأ  التن يميأأأأأأأة المرت (3)

 . شروعايملمعلوماي اللعا  ، وهيك  را  ما  تلك الن ام ا
، وسأأأأأو  االقتصأأأأأاد الأأأأأو ن سأأأأأو  تحسأأأأأن مأأأأأن عمليأأأأأاي ادارة تلأأأأأك المشأأأأأروعاي علأأأأأ  مسأأأأأتو  و ةرهأأأأأا المعلومأأأأأاي هأأأأأذش 

 .   اي بصورة أفض  مما هو متاا حالياتمكن اوجهعة الرقابية ف  الممل ة من ادارة تلك المشروع
  حث   لبا أهدا  (4)
   تحقة  مجموعة من اوهدا  اهمها  يسع  البحث ال      

فأأأأأ  التعأأأأأر  علأأأأأ  العوامأأأأأ  المأأأأأؤثرة علأأأأأ  قأأأأأرار اختيأأأأأار الممارسأأأأأاي الواجأأأأأ  ت بيقهأأأأأا فأأأأأ  مجأأأأأا  المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة  -
والتأأأأأ  ت لأأأأأ  تأأأأأوفةر معلومأأأأأاي عأأأأأن عمليأأأأأة اتخأأأأأاذ ، السأأأأأعودية ةالعربيأأأأأ المشأأأأأروعاي المتوسأأأأأ ة والصأأأأأطةرة فأأأأأ  الممل أأأأأة 

  تسعةر وتقةيم اودا  واستخدام اوصو . القراراي الخاصة بالتخ ي  وال
  الع قأأأأأأأاي التلصأأأأأأأةلية بأأأأأأأةن فعاليأأأأأأأة ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة االسأأأأأأأتراتةجية مأأأأأأأن ناحيأأأأأأأة ، وكأأأأأأأ  مأأأأأأأن يوضأأأأأأأت -

 . م  البة ية ، والعوام  التن يميةالعوام  المؤثرة ف  صورة خصا ص المشروعاي المتوس ة والصطةرة ، العوا
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المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة والمتمثلأأأأأة فأأأأأ  تخصأأأأأيص الت أأأأأالة   ةأأأأأر  ممارسأأأأأاي  احأأأأأد ال شأأأأأ  عأأأأأن الع قأأأأأة بأأأأأةن اختيأأأأأار  -
افسأأأأأأية للمشأأأأأأروط القأأأأأأدرة التن ت ثةرهأأأأأأا علأأأأأأ  و مأأأأأأد أو المأأأأأأدخ  التقلةأأأأأأدا ، االنشأأأأأأ ة ت أأأأأأالة  المباشأأأأأأرة وفأأأأأأ  مأأأأأأدخ  

 . الصطةر او المتوس 
                                     منهجية البحث                                 (5)

االسأأأأأتقرا  التحلةلأأأأأ  للتعأأأأأر  علأأأأأ  خصأأأأأا ص المشأأأأأروعاي المتوسأأأأأ ة والصأأأأأطةرة ، وذلأأأأأك مأأأأأن  أسأأأأألو الباحأأأأأث اسأأأأأتخدم       
العربيأأأأأة واالجنبيأأأأأة فأأأأأ  هأأأأأذا المجأأأأأا  للتعأأأأأر  علأأأأأ  الخصأأأأأا ص الر يسأأأأأية  العلميأأأأأةوالبحأأأأأوث  خأأأأأ   عأأأأأر  وتحلةأأأأأ  الدراسأأأأأاي

 اسأأأأتخدما الخصأأأأوص . كمأأأأا لأأأأدو  لتصأأأأنة  المشأأأأروعاي ومحاولأأأأة توحةأأأأد وحأأأأداي القيأأأأا  الماليأأأأة فأأأأ  هأأأأذالتأأأأ  اتبعتهأأأأا تلأأأأك ا
هأأأأذا االسأأأألو  للتعأأأأر  علأأأأ  البحأأأأوث والدراسأأأأاي فأأأأ  مجأأأأا  حصأأأأر العوامأأأأ  المأأأأؤثرة سأأأأوا  كانأأأأي خصأأأأا ص او عوامأأأأ  بة يأأأأة 

 .المحاسبة االدار ة ف  هذا الن ا  ممارسايعل  و ،  تن يميةاو 
دارا فأأأأأأأ  تلأأأأأأأك المشأأأأأأأروعاي ثةر أأأأأأأة بأأأأأأأةن الممارسأأأأأأأاي المسأأأأأأأتخدمة بواسأأأأأأأ ة المحاسأأأأأأأ  االص الع قأأأأأأأة الت أمأأأأأأأا بشأأأأأأأ ن اسأأأأأأأتخ  

اسأأأأأأألو  االستقصأأأأأأأا   اسأأأأأأأتخدم الباحأأأأأأثفقأأأأأأد المتوسأأأأأأ ة والصأأأأأأأطةرة مأأأأأأن ناحيأأأأأأأة ، وبأأأأأأأةن العوامأأأأأأ  المأأأأأأأؤثرة فأأأأأأ  قأأأأأأأرار االختيأأأأأأأار 
عأأأأأأن محأأأأأأدداي تحقةأأأأأأ  القأأأأأأدرة نتأأأأأأا   واسأأأأأأتخ ص الالبيانأأأأأأاي تأأأأأأم تحلةأأأأأأ  وبنأأأأأأا  علأأأأأأ  ذلأأأأأأك ،  .قأأأأأأايللتعأأأأأأر  علأأأأأأ  تلأأأأأأك الع 
 . مارسة الملضلة للمحاسبة االدار ةالتنافسية عند اختيار الم

       حدود البحث  (6)
حتأأأأأأ  عأأأأأأام يقتصأأأأأأر ن أأأأأأا  البحأأأأأأث علأأأأأأ  المشأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأ ة والصأأأأأأطةرة فأأأأأأ  الممل أأأأأأة العربيأأأأأأة السأأأأأأعودية والمسأأأأأأجلة     

سأأأأأأوا  صأأأأأأناعية او تجار أأأأأأة او خدميأأأأأأة وفأأأأأأ  التصأأأأأأنة  وبالتأأأأأأال  خأأأأأأرور ن أأأأأأا  البحأأأأأأث، عأأأأأأن المشأأأأأأروعاي ال بةأأأأأأرة  م،2018
.  كمأأأأأأأا أن ن أأأأأأأا  البحأأأأأأأث يقتصأأأأأأأر علأأأأأأأ  ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة ، أ  والقةأأأأأأأود المعتأأأأأأأر  بهأأأأأأأا فأأأأأأأ  الممل أأأأأأأة اعأأأأأأأدوالقو 

والتأأأأأ  حأأأأأددها  بأأأأأة وتقةأأأأأيم أدا  تلأأأأأك المشأأأأأروعاي ،اودواي التأأأأأ  ةلجأأأأأ  الةهأأأأأا متخأأأأأذ القأأأأأرار فأأأأأ  تلأأأأأك المشأأأأأروعاي لتخ أأأأأي  ورقا
، همأأأأأا مأأأأأدخ  الت أأأأأالة  علأأأأأ  أسأأأأأا  اونشأأأأأ ة والمأأأأأأدخ  صأأأأأدد تخصأأأأأيص الت أأأأأالة   ةأأأأأر المباشأأأأأرةث فأأأأأ  ممارسأأأأأتةن بالباحأأأأأ

 لت الة  القا م عل  حجم النشاط .التقلةدا ل
 خ ة البحث  (7)

، وأهمةتأأأأأش ، ثأأأأأم هدفأأأأأش وحأأأأأدودش . وبنأأأأأا  علأأأأأ   تناولأأأأأي العنأأأأأاو ن السأأأأأي السأأأأأابقة كأأأأأ  مأأأأأن مقدمأأأأأة البحأأأأأث ، مشأأأأأكلة البحأأأأأث    
السأأأأأابقة فأأأأأ  هأأأأأذا المجأأأأأا  . حةأأأأأث ةت لأأأأأ  الحصأأأأأو   ةخأأأأأتص العنأأأأأوان الثأأأأأامن الر يسأأأأأ  بعأأأأأر  وتحلةأأأأأ  الدراسأأأأأايذلأأأأأك سأأأأأو  

علأأأأأ  ةت لأأأأأ  علأأأأ  نتأأأأأا   علميأأأأأة مأأأأأوجعة وت بةأأأأأ  ملهأأأأأوم اوهميأأأأأة النسأأأأأبية ضأأأأرورة تصأأأأأنة  تلأأأأأك الدراسأأأأأاي بطأأأأأر  الحصأأأأأو  
ان العاشأأأأأأأر للنتأأأأأأأا   صأأأأأأأص العنأأأأأأأو ، وأن ةخللبحأأأأأأأث المةأأأأأأأدان ا أن العنأأأأأأأوان التاسأأأأأأأع سأأأأأأأو  ةخصأأأأأأأص مأأأأأأأفأأأأأأأرو  البحأأأأأأأث  .  ك

والتوصأأأأأأياي ، علأأأأأأ  أن ةنلأأأأأأرد العنأأأأأأوان الحأأأأأأادا عشأأأأأأر بأأأأأأالمراجع المسأأأأأأتخدمة فأأأأأأ  البحأأأأأأث ، ويط أأأأأأ  العنأأأأأأوان الثأأأأأأان  عشأأأأأأر 
 م ح  البحث .

 فرو  البحث  واشتقا عر  وتحلة  الدراساي السابقة ف  مجا  البحث  (8)
  لمتوس ة عل  النحو اآلت ة واصطةر يمكن تصنة  الدراساي السابقة ف  مجا  المشروعاي ال    
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 عرض وتحليل للدراسات التي تناولت ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) 8-1) 
(  أن المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة تمثأأأأأأأ  مجموعأأأأأأأة  ةأأأأأأأر 2015وفأأأأأأأ  ) صأأأأأأأندو  التنميأأأأأأأة الصأأأأأأأناعية السأأأأأأأعودا ،    

والمحليأأأأة  مثأأأأ  اوسأأأأوا  الحضأأأأر ة محتللأأأأةمأأأأ  فأأأأ  أسأأأأو  متجانسأأأأة ، فهأأأأ  شأأأأركاي لهأأأأا أحجأأأأام و بيعأأأأة متنوعأأأأة ويمكأأأأن أن تع
، مأأأأأأأن اونشأأأأأأأ ة التجار أأأأأأأة أو الصأأأأأأأناعيةة فأأأأأأأ  سلسأأأأأأألة . كمأأأأأأأا تعمأأأأأأأ  المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ أو الو نيأأأأأأأة أو الدوليأأأأأأأة

لهأأأأأأا . وبصأأأأأألة عامأأأأأأة ةوجأأأأأأد اخأأأأأأت   واضأأأأأأ  بأأأأأأةن الأأأأأأدو  فأأأأأأ  تعر رفأأأأأأة معةنأأأأأأة أو مجموعأأأأأأة مأأأأأأن المهأأأأأأاراياعتمأأأأأأادا علأأأأأأ  ح
المبيعأأأأأاي أو ت للأأأأأة االصأأأأأأو   ، حةأأأأأث ةبنأأأأأ  هأأأأأذا الن أأأأأا  عامأأأأأأة علأأأأأ  عأأأأأدد العمأأأأأا  وقيمأأأأأةصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ةللمشأأأأأروعاي ال

اي الصأأأأأطةرة . و علأأأأأ  الأأأأأر م مأأأأأن تعأأأأأدد تعر لأأأأأاي المشأأأأأروع  هأأأأأو اال ثأأأأأر ع مأأأأأة واال ثأأأأأر شأأأأأةوعاد العمأأأأأا، وان كأأأأأان عأأأأأدلأأأأأدةها
( 2015لتنميأأأأأأأة الصأأأأأأأناعية السأأأأأأأعودا ،   ا) صأأأأأأأندو  ن التعر أأأأأأأ  المعتمأأأأأأأد علأأأأأأأ  نحأأأأأأأو واسأأأأأأأع ، اال أوالمتوسأأأأأأأ ة فأأأأأأأ  الممل أأأأأأأة

  هو
 في السعودية  والمتوسطةللمشروعات الصغيرة   الحاليالتعريف  

 االيراد السنوى  عدد العمال والموظفين  المشروع فئة 

 لاير سعودي . 101250$ بما يعادل اقل من  27000اقل من  2-1 متناهي الصغر 

مليون لاير   4.875لاير وحتى  101250يعادل من مليون $ بما    1.3$ وحتى   27000من  49-3 صغير

 سعودي .

مليون   18.3مليون لاير  وحتى  4.875مليون $ بما يعادل من  13.3مليون $ وحتى   1.3من  200-50 متوسط 

 لاير سعودي . 

ل أأأأأأة . واومأأأأأر ةت لأأأأأأ  توحةأأأأأأد هأأأأأأذا التعر أأأأأأ  علأأأأأأ  كافأأأأأأة مسأأأأأتوياي اتخأأأأأأاذ القأأأأأأراراي وخاصأأأأأأة فأأأأأأ  المؤسسأأأأأأاي الماليأأأأأأة بالمم   
 & Maarofدياي ) ذلأأأك أن ال ثةأأأر مأأأن الدراسأأأاي تأأأر  إن وجأأأود هأأأذا االخأأأت   ةتسأأأب  فأأأ  العدةأأأد مأأأن الصأأأعوباي والتحأأأ

Mahmud, 2016  ( كمأأأأا أوضأأأأحي دراسأأأأة ، )Ellis , 2016  ي المتوسأأأأ ة تعر لأأأأا للشأأأأركا 50( وجأأأأود أ ثأأأأر مأأأأن
دة تعر لأأأأأاي للمشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة تتبأأأأأاةن وفأأأأأ  ( فقأأأأأد عأأأأأددي عأأأأأ 2016. أمأأأأأا دراسأأأأأة ) الصأأأأأبا  ، دولأأأأأة 75والصأأأأأطةرة ضأأأأأمن 

 – 10الجهأأأأأة التأأأأأ  تتعامأأأأأ  معهأأأأأا . فأأأأأو  وعارة الصأأأأأناعة تعتبأأأأأر المشأأأأأروعاي صأأأأأطةرة اذا كأأأأأان عأأأأأدد العمأأأأأا  ةتأأأأأراوا مأأأأأا بأأأأأةن 
د دا تقر بأأأأأأأا ( وذلأأأأأأأك بعأأأأأأأالأأأأأأأ  ر أأأأأأأا  سأأأأأأأعو  100جنيأأأأأأأش مصأأأأأأأرا ) بمأأأأأأأا يعأأأأأأأاد   500عامأأأأأأأ  وال ةع أأأأأأأد را  المأأأأأأأا  عأأأأأأأن  100

. وعلأأأأأأأ  العكأأأأأأأ  فأأأأأأأان وعارة التخ أأأأأأأي  المصأأأأأأأر ة تأأأأأأأر  ان المنشأأأأأأأ ة الصأأأأأأأطةرة ةتأأأأأأأراوا عأأأأأأأدد   والمبأأأأأأأان اسأأأأأأأتبعاد قيمأأأأأأأة االراضأأأأأأأ
. وتضأأأأأأأة  ذاي الدراسأأأأأأة ان الجهأأأأأأأاع المركأأأأأأعا للتعب أأأأأأأة العامأأأأأأأة واإلحصأأأأأأا  ةأأأأأأأر  أن المنشأأأأأأأ ة عمأأأأأأأا  10-4ن عمالهأأأأأأا مأأأأأأأا بأأأأأأة

للتصأأأأأنيع المصأأأأأر ة فتأأأأأر  ان وصأأأأأ   أفأأأأراد . بةنمأأأأأا الهة أأأأأة العامأأأأأة 9لهأأأأأا يقأأأأأ  عأأأأأن الصأأأأطةرة توصأأأأأ  كأأأأأذلك اذا كأأأأأان عأأأأأدد عما
عأأأأأام  ، بةنمأأأأأا بنكأأأأأ  مصأأأأأر وفيصأأأأأ  اإلسأأأأأ م   50 -10 نهأأأأأا صأأأأأطةرة اذا كأأأأأان عأأأأأدد عمالهأأأأأا ةتأأأأأراوا مأأأأأا بأأأأأةن المشأأأأأروعاي ب

 . عام  100 – 10فةر ا أن وص  المشروعاي بالصطةرة ةتحدد ف  مد  عما  ةتراوا ما بةن 
 Armitage etارنأأأة بالمشأأأأروعاي ال بةأأأأرة مأأأن دولأأأأة وخأأأأر  ) تلأأأ  تصأأأأنة  المشأأأروعاي الصأأأأطةرة والمتوسأأأأ ة مقو خ    

al. 2016    عأأأام  و  99( حةأأأث اوضأأأحي تلأأأك الدراسأأأة انأأأش فأأأ  كنأأأدا تعأأأد الشأأأركة صأأأطةرة اذا كأأأان عأأأدد العمأأأا  اقأأأ  مأأأن
عامأأأأأأ   19  مأأأأأأن بةنمأأأأأأا فأأأأأأ  اسأأأأأأتراليا اقأأأأأأ ،عامأأأأأأ  500وحتأأأأأأ   100ةتأأأأأأراوا مأأأأأأا بأأأأأأةن شأأأأأأركة متوسأأأأأأ ة اذا كأأأأأأان عأأأأأأدد العمأأأأأأا  

عامأأأأ  يعتبأأأأر مشأأأأروعا متوسأأأأ ا .  وعلأأأأ  جانأأأأ   خأأأأر فأأأأ  المكسأأأأيك  200وحتأأأأ  اقأأأأ  مأأأأن  20، ومأأأأن مشأأأأروعا صأأأأطةرايعتبأأأأر 
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عأأأأأام   249 -50، بةنمأأأأأا مشأأأأأروعا متوسأأأأأ ا اذا كأأأأأان مأأأأأداش مأأأأأن  عأأأأأام  49 – 10يعتبأأأأأر مشأأأأأروعا صأأأأأطةرا عأأأأأدد عمالأأأأأش مأأأأأن 
 (Lopez et al. , 2016.) 
(  تصأأأأنيلا للمشأأأأروعاي متناهيأأأأة الصأأأأطر والصأأأأطةرة  Maarof and Mahmud, 2016بةنمأأأأا أوردي دراسأأأأة )        

المبيعأأأأاي، وذلأأأأك  والمتوسأأأأ ة فأأأأ  دولأأأأة مالةع أأأأا ،  خأأأأذة فأأأأ  االعتبأأأأار نأأأأوط الق أأأأاط ، وحجأأأأم المنشأأأأ ة ، باإلضأأأأافة الأأأأ  عنصأأأأر
 - عل  النحو اآلت 
 متوسطة  صغيرة  متناهية الصغر نوع القطاع 

 مشروعات

 صناعية 

عمال والمبيعات   5أقل من 

 دوالر .  300000من اقل 

 300000عامل والمبيعات من  74-5من 

 مليون دوالر.  15دوالر واقل من 

عامل. والمبيعات   200عامل واقل من  75من 

مليون  50مليون دورالر واقل من   15من 

 دوالر .

 مشروعا ت غير

 صناعية 

والمبيعات  عمال  5أقل من 

 دوالر .  300000اقل من 

  300000من عامل والمبيعات  29  – 5من 

 مليون دوالر  3دوالر واقل من 

عامل والمبيعات من  74عامل وحتى  30من 

 مليون دوالر  20مليون وحتى اقل من  3

( أشأأأاري بوضأأأع معيأأأار واحأأأد لوصأأأ  المشأأأروعاي ب نهأأأا صأأأطةرة أو  Lopez and Hiebl 2015أمأأأا دراسأأأة )        
ملةأأأأون ةأأأأورو ) او مأأأأا  50امأأأأ  ، ومبيعأأأأاي قيمتهأأأأا اقأأأأ  مأأأأن ع 250متوسأأأأ ة ، حةأأأأث تضأأأأمن هأأأأذا المعيأأأأار حجأأأأم عمأأأأا  قأأأأدرش 

ملةأأأأأون ر أأأأأا   184ملةأأأأأون ةأأأأأورو ) أو مأأأأأا يقأأأأأ  عأأأأأن  43ملةأأأأأون ر أأأأأا  سأأأأأعود  ( أو اجمأأأأأال  اصأأأأأو  اقأأأأأ  مأأأأأن  213يقأأأأأ  عأأأأأن 
( ف وضأأأأأأحي أنأأأأأأش فأأأأأأ  الواليأأأأأأاي المتحأأأأأأدة االمر كيأأأأأأة اعتمأأأأأأدي هة أأأأأأة ادارة  2014تقر بأأأأأأا ( . بةنمأأأأأأا دراسأأأأأأة ) صأأأأأأال  ، سأأأأأأعودا 
ي االمر كيأأأأأة وصأأأأأ  المشأأأأأروط الصأأأأأطةر فأأأأأ  مجأأأأأا  الصأأأأأناعاي التحو ليأأأأأة والمعدنيأأأأأة وفأأأأأ  معيأأأأأار ن همأأأأأا عأأأأأدد العمأأأأأا  الشأأأأأركا

 Lucas etملةأأأون ر أأأا  سأأأعودا ( . أمأأأا دراسأأأة )  26.3ملةأأأون دوالر )  7عامأأأ  ، و مبيعأأأاي ال تتجأأأاوع  500اقأأأ  مأأأن 
al. 2013 )و اآلت بتصنة  المشروعاي ف  الممل ة المتحدة عل  النح فاهتمي  

 

 مشروعات متوسطة مشروعات صغيرة  أساس التصنيف

مليون جنيه استرليني ) اقل من   6.5اقل من  قيمة المبيعات  

 مليون لاير سعودي (.  31.7

مليون  25.9استرليني واقل من مليون  6.5من 

 مليون لاير (.126.4 -31.7استرليني ) 

)  مليون جنيه استرليني  3.26اقل من  تكلفة االصول

 مليون لاير(  15.9

مليون جنيه استرليني   )   12.9وحتى  3.26من 

 مليون لاير(.  63- 15.9

 250وحتى اقل من  50من عامل  50اقل من  عدد العمال

( أن المعأأأأأأاةةر المسأأأأأأتخدمة فأأأأأأ  اليابأأأأأأان قأأأأأأد مةأأأأأأعي أيضأأأأأأا بأأأأأأةن المشأأأأأأروعاي فأأأأأأ  2002كمأأأأأأا أوضأأأأأأحي دراسأأأأأأة ) عنبأأأأأأة ،     
 و اآلت   الق اعاي المختللة عل  النح

 مشروعات متوسطة مشروعات صغيرة  نوع القطاع 

يابللانى مليللون يللن  100عامللل ورأس مال للا اقللل مللن  300اقللل مللن  – 20 عامال 20أقل من  صناعية 

 مليون لاير سعودي ( . 33.3) 

 عامل. ورأس المال اقل من مليون لاير . 100وحتى اقل من  5العمال  عمال. 5اقل من  تجارة جملة 

عامللل وراس المللال اقللل مللن نللل  مليللون  50وحتللى اقللل مللن  5العمللال  عمال. 5اقل من  تجزئةرة تجا

 لاير 

وحةأأأأأد شأأأأأروعاي متناهيأأأأأة الصأأأأأطر وأخأأأأأر  صأأأأأطةرة وثالثأأأأأة متوسأأأأأ ة ضأأأأأرورة تو أأأأأر  الباحأأأأأث بصأأأأأدد حأأأأأدود مأأأأأا يعتبأأأأأر م       
فأأأأ  رة وخأأأأر  فأأأأ   أأأأ  ارتلأأأأاط جنأأأأون  ، باإلضأأأأافة إلأأأأ  ضأأأأرورة مراجعأأأأة تلأأأأك الحأأأأدود مأأأأن فتأأأأالقأأأأرار الرسأأأأم  فأأأأ  هأأأأذا الشأأأأ ن
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جبأأأأأأر ، اومأأأأأأر الأأأأأأذا ةأصأأأأأأو  ت نولوجيأأأأأأة مت أأأأأأورة، باإلضأأأأأأافة إلأأأأأأ  ع أأأأأأادة  الحاجأأأأأأة إلأأأأأأ  أسأأأأأأعار السأأأأأألع والخأأأأأأدماي واوصأأأأأأو 
. كمأأأأأا ةأأأأأر  الباحأأأأأث ضأأأأأرورة مراجعأأأأأة تلأأأأأك الحأأأأأدود دور أأأأأا فأأأأأ   أأأأأ  ارتلأأأأأاط علأأأأأ  ع أأأأأادة رأ  مأأأأأا  تلأأأأأك المشأأأأأروعايالمشأأأأأرعةن 

 أسعار اوصو .
% مأأأأن 90مشأأأأروعاي الصأأأأطةرة والمتوسأأأأ ة فأأأأ  الممل أأأأة تأأأأتلخص فأأأأ  أنهأأأأا تشأأأأك  حاليأأأأا مأأأأا ةع أأأأد عأأأأن ايأأأأا ق أأأأاط الولعأأأأ  مع     

، كمأأأأأا أن تلأأأأأك المشأأأأأروعاي االحت أأأأأار، تشأأأأأطة  هأأأأأذش المشأأأأأروعاي يحأأأأأد مأأأأأن درجأأأأأة اوعمأأأأأا  والنشأأأأأاط االقتصأأأأأادا فةهأأأأأا أجمأأأأأال 
التو ةأأأأأأ  وتخلةأأأأأأ  مسأأأأأأتوياي   رجأأأأأأة كبةأأأأأأرة فأأأأأأهأأأأأأا تشأأأأأأارك بد، كمأأأأأأا أنعا  التقليأأأأأأاي فأأأأأأ  االقتصأأأأأأاد الحأأأأأأدةثتعمأأأأأأ  علأأأأأأ  اسأأأأأأتي

، باإلضأأأأأافة الأأأأأ  انتهأأأأأاع فأأأأأرص ر أأأأأادة والتجدةأأأأأد والتحأأأأأدةث باالبت أأأأأار، كأأأأأذلك ةتمةأأأأأع أدا  كثةأأأأأر مأأأأأن هأأأأأذش المشأأأأأروعاي الب الأأأأأة
سأأأأ ة ، اذا مأأأأا علمنأأأأا أن عأأأأدد المشأأأأروعاي المتو صأأأأاد الممل أأأأة بعةأأأأدا عأأأأن ق أأأأاط الأأأأنل اوعمأأأأا  وتحسأأأأةن اإلنتاجيأأأأة وتنويأأأأع اقت

ناع  يسأأأأأأت ثر بأأأأأأأ ( فأأأأأأ ن الق أأأأأأاط الصأأأأأأ2015، ووفأأأأأأ  مجلأأأأأأة ) عأأأأأأر  نةأأأأأأوع ، ةولةأأأأأأو ملةأأأأأأون مشأأأأأأروعا 2مأأأأأأن ة يقأأأأأأر  والصأأأأأأطةر 
 % ،8، بةنمأأأأأأا يحصأأأأأأ  ق أأأأأأاط التمو أأأأأأ  علأأأأأأ  % ق أأأأأأاط اإلنشأأأأأأا اي58% الق أأأأأأاط التجار أأأأأأة، و15% مأأأأأأن هأأأأأأذا العأأأأأأدد، و10

 . %  لق اعاي فرعية أخر  9والباق  
، اال انهأأأأأا ا هأأأأأري مسأأأأأاهمة ر الأأأأأدو  سأأأأأرعة فأأأأأ  النمأأأأأو االقتصأأأأأاداة مأأأأأن ا ثأأأأأوعلأأأأأ  الأأأأأر م مأأأأأن أن السأأأأأعودية تعتبأأأأأر واحأأأأأد   

، ر أأأأأأأم أنهأأأأأأأا اوعلأأأأأأأ  بالنسأأأأأأأبة لأأأأأأأدو  مجلأأأأأأأ  التعأأأأأأأاون %33المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة ب ة أأأأأأأة جأأأأأأأدا فأأأأأأأ  مسأأأأأأأاهمة 
، أمأأأأأأا اذا مأأأأأأا قورنأأأأأأي ب سأأأأأأهاماي % فقأأأأأأ 14ن % ولسأأأأأأل نة عمأأأأأأا28لبحأأأأأأر ن الخلةجأأأأأأ ، حةأأأأأأث بلطأأأأأأي تلأأأأأأك النسأأأأأأبة لممل أأأأأأة ا

  كما ه  موضحة ف  الجدو  االت مت خرة فت هر دو  المتقدمة ف  هذا الن ا  ، ال
 عمان  البحر ن السعودية النمسا  الوالياي المتحدة كور ا  اليابان  المانيا الصةن اسبانيا  الدولة 

نسبة المساهمة ف   
 النات  المحل  

63 % 60 % 57 % 55 % 50 % 50 % 44 % 33 % 28 % 14 % 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الترتة 

والتأأأأأ  أنشأأأأأ ي  ل سأأأأأتثمارومأأأأأن المعلومأأأأأاي الجأأأأأدةرة بالأأأأأذكر فأأأأأ  هأأأأأذا المجأأأأأا ، إنشأأأأأا  مأأأأأا يعأأأأأر  بالهة أأأأأة العامأأأأأة السأأأأأعودية    
، االسأأأأأتثمار االجنبأأأأأ ثمار بمأأأأأا فةهأأأأأا . و تشأأأأأر  الهة أأأأأة علأأأأأ  شأأأأأ ون االسأأأأأت2000رار مأأأأأن مجلأأأأأ  الأأأأأوعرا  فأأأأأ  عأأأأأام بموجأأأأأ  قأأأأأ

، حةأأأأث يقأأأأأدم كأأأأ  مركأأأأأع المسأأأأاعداي الضأأأأأرور ة ع أنحأأأأأا  الممل أأأأةة فأأأأأ  جميأأأأالتجار أأأأ حةأأأأث أنشأأأأ ي بأأأأأدورها شأأأأبكة مأأأأأن المرا أأأأع
، كمأأأأأا يقأأأأأدم مجموعأأأأأة خأأأأأدماي مأأأأأا بعأأأأأد التأأأأأرخيص مأأأأأن والصأأأأأطةرة و تشأأأأأطةلها بسأأأأأرعة وكلأأأأأا ةلت سأأأأأي  المشأأأأأروعاي المتوسأأأأأ ة 

 شأأأأأأأركة 100رة " أسأأأأأأأرط مبأأأأأأأاد 2011ة ذاي الع قأأأأأأأة. كمأأأأأأأا أنشأأأأأأأ ي فأأأأأأأ  عأأأأأأأام خأأأأأأأ   تأأأأأأأوفةر ممثلأأأأأأأةن عأأأأأأأن االداراي الحكوميأأأأأأأ
. ولقأأأأد سأأأأنواي 5بتد أأأأة أو حياتهأأأأا أ ثأأأأر مأأأأن مشأأأأروط نمأأأأوا سأأأأوا  كانأأأأي م 100، حةأأأأث تبأأأأرع تلأأأأك المبأأأأادرة أسأأأأرط سأأأأعودية نمأأأأوا"

فأأأأأأأ  الشأأأأأأأر   ( أن اللجأأأأأأأوة التمو ليأأأأأأأة للمشأأأأأأأار ع الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة 2015أوضأأأأأأأحي دراسأأأأأأأاي ) اتحأأأأأأأاد البنأأأأأأأوك العربيأأأأأأأة ، 
. كمأأأأأأأأا تتلأأأأأأأأاوي نسأأأأأأأأبة االقأأأأأأأأرا  المخصصأأأأأأأأة  أأأأأأأأا  سأأأأأأأأعودا (مليأأأأأأأأار ر  900أمر كأأأأأأأأ  ) مليأأأأأأأأار دوالر  240اووسأأأأأأأأ  حأأأأأأأأوال  

% مأأأأأأن 3للمشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة بالنسأأأأأأبة لمبأأأأأأال  االقأأأأأأرا  االجماليأأأأأأة فأأأأأأ  كأأأأأأ  دولأأأأأأة ، حةأأأأأأث تبلأأأأأأ  فأأأأأأ  الممل أأأأأأة 
لتأأأأأأال  تلأأأأأأك النسأأأأأأ  لث ثأأأأأأة عشأأأأأأر دولأأأأأأة عربيأأأأأأة علأأأأأأ  االقأأأأأأرا  المخصأأأأأأص ل أأأأأأ  المشأأأأأأروعاي . و وضأأأأأأ  الجأأأأأأدو  ا أجمأأأأأأال 

 النحو اآلت    
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 المغرب  اليمن  لبنان  تونس  االردن مصر سوريا االمارات  السعودية  عمان  الكويت  البحرين قطر  لة دوال

نسبة االقراض  

 االقراض  إجمالي/
0.5 % 1 % 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % 5 % 10 % 15 % 16 % 20 % 24 % 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الترتيب  

لأأأأأأأ  أن ع أأأأأأأادة النأأأأأأأات  المحلأأأأأأأ  لأأأأأأأن ةتأأأأأأأ ت  إال بأأأأأأأالتركةع عو أأأأأأأر  الباحأأأأأأأث فأأأأأأأ  هأأأأأأأذا الن أأأأأأأا ، ضأأأأأأأرورة الت  ةأأأأأأأد علأأأأأأأ        
% مأأأأأأأأن عمليأأأأأأأأاي اإلقأأأأأأأأرا  فقأأأأأأأأ  ،ر أأأأأأأأم 3، فكةأأأأأأأأ  ةخصأأأأأأأأص لهأأأأأأأأا تناهيأأأأأأأأة الصأأأأأأأأطر والصأأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأأ ةالمشأأأأأأأأروعاي م
، باإلضأأأأأافة الأأأأأ  تحقيقهأأأأأا خاصأأأأأية التنويأأأأأع فأأأأأ  مصأأأأأادر الأأأأأدخ  القأأأأأوم ، باإلضأأأأأافة % فأأأأأ  النأأأأأات  المحلأأأأأ 33مسأأأأأاهمتها   

 .فةها مالة المشاركةتلاط نسبة العإل  ار 
، الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة مأأأأأن ناحيأأأأأة أخأأأأأر  ، وبأأأأأةن ية بأأأأأةن الشأأأأأركاي ال بةأأأأأرة مأأأأأن ناحيأأأأأةوبصأأأأأدد بيأأأأأان االخت فأأأأأاي اوساسأأأأأ     

  - ماي و الخصا ص التن يمية التالية( أنش يمكن بيان الس Taylor and Taylor , 2014فقد وضحي دراسة ) 
ة كبةأأأأأرة وفأأأأأ  إ أأأأأار رسأأأأأم  شأأأأأركاي ال بةأأأأأرة تعتمأأأأأد علأأأأأ  إجأأأأأرا اي رسأأأأأميمأأأأأن حةأأأأأث اإلجأأأأأرا اي الرسأأأأأمية . نجأأأأأد أن ال •

مأأأأأا فأأأأ   أأأأأ  المشأأأأأروعاي متناهيأأأأأة الصأأأأأطر والصأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة فأأأأأ ن االحتمأأأأأا  او بأأأأأر ولأأأأوا   مدروسأأأأأة وموثقأأأأأة ومعلنأأأأأة ، بةن
يم  ةأأأأأأأر هأأأأأأأو قلأأأأأأأة اإلجأأأأأأأرا اي واوورا  الرسأأأأأأأمية ، وأن تنلةأأأأأأأذ خ أأأأأأأواي عدةأأأأأأأدة ةأأأأأأأتم مأأأأأأأن خأأأأأأأ   الع قأأأأأأأاي الشخصأأأأأأأية والتن أأأأأأأ

 الرسم  .
و أهأأأأأأدا  ر يسأأأأأية فأأأأأأ ن  .  المأأأأأا أن الشأأأأأأركاي ال بةأأأأأرة لهأأأأأا رؤيأأأأأأة ورسأأأأأالة و ايأأأأأاياالسأأأأأتراتةج مأأأأأن حةأأأأأث التخ أأأأأأي   •

. أمأأأأأأا فأأأأأأ   أأأأأأ  المشأأأأأأروعاي متناهيأأأأأأة الصأأأأأأطر والصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة االسأأأأأأتراتةج اومأأأأأأر ةت لأأأأأأ  القيأأأأأأام بأأأأأأ جرا اي التخ أأأأأأي  
دار مأأأأأن خأأأأأ   ، وأن عملياتهأأأأأا يمكأأأأأن أن تأأأأأوذلأأأأأك ون بة تهأأأأأا أقأأأأأ  شأأأأأمولية االسأأأأأتراتةج فهأأأأأ  أقأأأأأ  احتمأأأأأاال لت بةأأأأأ  التخ أأأأأي  

 .فر   عم  صطةر نسبيا
. بأأأأأأأأال بع فأأأأأأأأ ن الشأأأأأأأأركاي ال بةأأأأأأأأرة أ بأأأأأأأأر قأأأأأأأأدرة مقارنأأأأأأأأة بالمشأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأطةرة حةأأأأأأأأث القأأأأأأأأدرة علأأأأأأأأ  التصأأأأأأأأدةرمأأأأأأأأن  •

، وتسأأأأأأتط   بأأأأأأالحجم الخاصأأأأأأة الوقأأأأأأورايوالمتوسأأأأأأ ة. و رجأأأأأأع السأأأأأأب  فأأأأأأ  ذلأأأأأأك إلأأأأأأ  أن الشأأأأأأركاي ال بةأأأأأأرة تحقأأأأأأ  ال ثةأأأأأأر مأأأأأأن 
علأأأأأ   أأأأأعو اوسأأأأأوا  اوجنبيأأأأأة   ة فقأأأأأدرتهاإمكانيأأأأأاي أ بأأأأأر ممأأأأأا ةؤهلهأأأأأا للأأأأأرص التصأأأأأدةر . أمأأأأأا المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ

 .ضعيلة
. ن أأأأأرا لعأأأأأدم المقأأأأأدرة علأأأأأ  تحمأأأأأ  نلقأأأأأاي التأأأأأدر   فسأأأأأو  ال تلقأأأأأ  بأأأأأرام  التأأأأأدر   لأأأأأد  مأأأأأن حةأأأأأث تأأأأأدر   العأأأأأاملةن •

 تمام ال اف  بعك  الحا  لد  المشروعاي ال بةرة .المشروعاي الصطةرة والمتوس ة االه
المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة معأأأأأأدالي ربحيأأأأأأة أقأأأأأأ  ن أأأأأأرا لعأأأأأأدم تمتعهأأأأأأا مأأأأأأن حةأأأأأأث معأأأأأأدالي الربحيأأأأأأة. تحقأأأأأأ   •

 بلتراي  و لة للمعايا مقارنة بالشركاي ال بةرة والت  تستلةد بمعايا الحجم ومنافع البحوث والت و ر.
إدارة المبيعأأأأأأأأاي بمعأأأأأأأأد  أ بأأأأأأأأر مقارنأأأأأأأأة بالمشأأأأأأأأروعاي  عتمأأأأأأأأد الشأأأأأأأأركاي ال بةأأأأأأأأرة علأأأأأأأأ مأأأأأأأأن حةأأأأأأأأث إدارة المبيعأأأأأأأأاي. ت •
 ة والمتوس ة.الصطةر 
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. تتعأأأأأأأر  المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة الأأأأأأأ  احتمأأأأأأأاالي اللشأأأأأأأ  بدرجأأأأأأأة أ بأأأأأأأر مأأأأأأأن حةأأأأأأأث اسأأأأأأأتمرار ة الشأأأأأأأركة •
  بةأأأأأرة بخاصأأأأأية االسأأأأأتمرار ة ن أأأأأرا، وعلأأأأأ  العكأأأأأ  تتمتأأأأأع الشأأأأأركاي الدار أأأأأة لأأأأأد  القأأأأأا مةن علأأأأأ  تسأأأأأةةرهاوذلأأأأأك لقلأأأأأة الخبأأأأأرة اإل

 لتوافر الخبرة لد  مدةر ها بمستوياي عالية .
. ال تسأأأأأت يع المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة تلعةأأأأأ  بأأأأأرام  ت أأأأأو ر وتحسأأأأأةن النأأأأأواح  حةأأأأأث ال لأأأأأا ة اإلدار أأأأأة مأأأأأن •

 اإلدار ة مقارنة بقدرة الشركاي ال بةرة ف  هذا الن ا  .
، علأأأأأ  إصأأأأأدار اووامأأأأأر مأأأأأن أعلأأأأأ  وسأأأأأل ي الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة المشأأأأأروعا. تعتمأأأأأد مأأأأأن حةأأأأأث القيأأأأأادة واالتصأأأأأاالي •

 .عتمد عل  االتصاالي ف  االتجاهةنال بةرة تبةنما الشركاي 
( عرررررض وتحليررررل للدراسررررات المرتبطررررة  خصررررا و المشررررروعات الصررررغيرة و المتوسررررطة  وت نرررري ممارسررررات المحاسرررربة 8-2)

 اإلدارية.
التعأأأر  علأأ  مأأد  ت أأأور ممارسأأاي المحاسأأبة اإلدار أأأة ) Ghosh and Chan , 1997دراسأأأة ) كأأان الهأأد  مأأن      

شأأأأركة مأأأأع التركةأأأأع  109نطافور ة ومقارنأأأأة نتا جهأأأأا بنتأأأأا   دراسأأأأاي سأأأأابقة، ولقأأأأد أجر أأأأي هأأأأذش الدراسأأأأة علأأأأ  فأأأأ  الشأأأأركاي السأأأأ
المحاسأأأأأأبة  علأأأأأأ  الشأأأأأأركاي المتوسأأأأأأ ة وكبةأأأأأأرة الحجأأأأأأم فقأأأأأأ ، ولقأأأأأأد توصأأأأأأألي إلأأأأأأأ  وجأأأأأأود تقأأأأأأدم كبةأأأأأأر وملحأأأأأأو  فأأأأأأ  ممارسأأأأأأاي

ال ثةأأأأأر مأأأأأأن الشأأأأأركاي تركأأأأأأع علأأأأأ  المواعنأأأأأأاي وعلأأأأأأ   اإلدار أأأأأة مقارنأأأأأأأة بالدراسأأأأأأاي المبكأأأأأأأرة، كمأأأأأأا أوضأأأأأأحي نتأأأأأا   الدراسأأأأأأة أن
 كما أن دراسة  .االعتماد عل  معأد  العا د عل  االستثمار ك سا  لتقةيم النشاط

 (Hopper et al. , 1999 أوضأأأحي مأأأد  اخأأأت   القأأأرار الخأأأاص بأأأن م ادار ) ة وقيأأأا  الت أأأالة  مأأأا بأأأةن المشأأأروعاي
بة االدار أأأأأأة لأأأأأأد  الدراسأأأأأأة أن التركةأأأأأأع كأأأأأأان علأأأأأأ  اسأأأأأأتخدام ممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأوالمتوسأأأأأأ ة والصأأأأأأطةرة. حةأأأأأأث ذكأأأأأأري  ال بةأأأأأأرة

. وتوصأأأأألي الدراسأأأأأة الأأأأأ  تشأأأأأابش ن أأأأأم ادارة وقيأأأأأا  الت أأأأأالة  فأأأأأ  الشأأأأأركاي ال بةأأأأأرة والمتوسأأأأأ ة والصأأأأأطةرة ، الشأأأأأركاي ال بةأأأأأرة
ارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة الحأأأأأأأادة أوجبأأأأأأأي الشأأأأأأأركاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة علأأأأأأأ  ع أأأأأأأادة معأأأأأأأدالي االعتمأأأأأأأاد علأأأأأأأ  مموأن المنافسأأأأأأأة 

 . وبصلة خاصة ممارسة إدارة الت للةاالدار ة 
( هأأأأو قيأأأأا  مأأأأد  ت بةأأأأ  الشأأأأركاي الصأأأأةنية وسأأأأالة  المحاسأأأأبة اإلدار أأأأة،     Xiao , 2007كمأأأأا كأأأأان الهأأأأد  مأأأأن دراسأأأأة )       

وقأأأأد ركأأأأع الباحأأأأث    أحأأأأدث اوسأأأأالة ، وكأأأأذلك دراسأأأأة ع قأأأأة أسأأأأالة  المحاسأأأأبة اإلدار أأأأة بحجأأأأم الشأأأأركة،   ومأأأأد  الت أأأأور فأأأأ  اسأأأأتخدام 
أسأأأأألو  مأأأأأن أسأأأأأالة  المحاسأأأأأبة اإلدار أأأأأة، حةأأأأأث تأأأأأم جمأأأأأع البيانأأأأأاي مأأأأأن خأأأأأ   توع أأأأأع االسأأأأأتبانة علأأأأأ  عةنأأأأأة    25علأأأأأ  مأأأأأد  ت بةأأأأأ   

  المأأأأأال ، وقأأأأأد توصأأأأأ  الباحأأأأأث إلأأأأأ  أن الشأأأأأركاي  شأأأأأركة مأأأأأن الشأأأأأركاي الصأأأأأةنية المدرجأأأأأة فأأأأأ  السأأأأأو   337الدراسأأأأأة البأأأأأال  عأأأأأددها  
إلدار أأأأأأة التقلةديأأأأأأة منهأأأأأأا والحأأأأأأدةث، وأن أ ثأأأأأأر اوسأأأأأأالة  اسأأأأأأتخداما  هأأأأأأ  المواعنأأأأأأاي التشأأأأأأطةلية،  الصأأأأأأةنية ت بأأأأأأ  أسأأأأأأالة  المحاسأأأأأأبة ا 

فأأأأ  اسأأأأأتخدام    ومرا أأأأع المسأأأأؤولية، وتحلةأأأأ  الع قأأأأة بأأأأأةن الت للأأأأة والحجأأأأم والأأأأرب  و ةرهأأأأأا، وقأأأأد توصأأأألي الدراسأأأأة إلأأأأأ  أن هنأأأأاك ت أأأأور 
د  ذلأأأأك إلأأأأ  إحأأأأداث ع أأأأادة فأأأأ  درجأأأأاي الت أأأأور االقتصأأأأادا  أ ثأأأأر مأأأأن السأأأأاب ، وقأأأأد أ   2000أسأأأأالة  المحاسأأأأبة اإلدار أأأأة منأأأأذ عأأأأام  

فأأأأ  المنأأأأا   الصأأأأةنية وذلأأأأك باالعتمأأأأاد علأأأأ  إجأأأأرا  مقارنأأأأاي بأأأأةن دراسأأأأة الباحأأأأث ودراسأأأأاي أخأأأأر  سأأأأبقتها فأأأأ  نلأأأأ  المجأأأأا  للتأأأأراي  
علأأأأ  حأأأأدش. أمأأأأأا  را  المع أأأأد مأأأأن الدراسأأأأاي فيمأأأأا ةتعلأأأأأ  ب سأأأأالة  المحاسأأأأبة اإلدار أأأأة فأأأأ  كأأأأأ  ق أأأأاط  سأأأأابقة. وقأأأأد أوصأأأأي الدراسأأأأة إجأأأأأ

شأأأأركة صأأأأناعية فأأأأ  نةوع لنأأأأدا بهأأأأد  تقةأأأأيم مأأأأد  تبنأأأأ  الشأأأأركاي لممارسأأأأاي    165( فقأأأأد أجر أأأأي علأأأأ     Adler , 2000دراسأأأأة )  
ك الدراسأأأأأأة الأأأأأأ  ان أ لبيأأأأأأة الشأأأأأأركاي تقأأأأأأوم باسأأأأأأتخدام  المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة الحدةثأأأأأأة ومقارنتهأأأأأأا باوسأأأأأأالة  التقلةديأأأأأأة . وقأأأأأأد خلصأأأأأأي تلأأأأأأ
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ة مأأأأع عأأأأدم تخلةهأأأأا عأأأأن اسأأأأالة  المحاسأأأأبة االدار أأأأة التقلةديأأأأة . كمأأأأا اوضأأأأحي ذاي الدراسأأأأة ان مأأأأن اهأأأأم  العدةأأأأد مأأأأن اوسأأأأالة  الحدةثأأأأ
مقارنأأأأأأأة    محأأأأأأأدداي ت بةأأأأأأأ  ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة تمثلأأأأأأأي فأأأأأأأ  ت للأأأأأأأة التطةةأأأأأأأر والتأأأأأأأ  تختلأأأأأأأ  مأأأأأأأن الشأأأأأأأركة ال بةأأأأأأأرة الحجأأأأأأأم 

الأأأأأأ  عأأأأأأدم كلايأأأأأأة المعلومأأأأأأاي عأأأأأأن هأأأأأأذش الممارسأأأأأأاي . وعلأأأأأأ  أفأأأأأأراد    باإلضأأأأأأافة بالصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة ، وقلأأأأأأة المهأأأأأأاراي الم  مأأأأأأة ،  
 العةنة ب ن أهم معايا تلك الممارساي ه  تحسةن الربحية ، وتخلي  الت الة  وتحسةناي الجودة . 

ع  فأأأأأأ     دراسأأأأأة مةدانيأأأأأة اسأأأأأت  عية بعأأأأأأر  بيأأأأأان أوجأأأأأش القأأأأأوة والضأأأأأ( بأأأأأ جرا 2002بةنمأأأأأا قامأأأأأي دراسأأأأأة ) الملتأأأأأ  والخيأأأأأأا  ،       
منشأأأأأ ة    200اي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة المسأأأأأتخدمة فأأأأأ  الشأأأأأركاي الصأأأأأناعية بالممل أأأأأة العربيأأأأأة السأأأأأعودية ، حةأأأأأث شأأأأأملي العةنأأأأأة  ممارسأأأأأ

لعأأأأأدم صأأأأأ حية بأأأأأاق     قا مأأأأأة اسأأأأأتبيان منهأأأأأا ، وذلأأأأأك بسأأأأأب  عأأأأأدم الأأأأأرد مأأأأأن ناحيأأأأأة ، او   50صأأأأأناعية ، لأأأأأم تجأأأأأر  الدراسأأأأأة اال علأأأأأ   
  أسأأأأأأعار  لشأأأأأأركاي تهأأأأأأتم بأأأأأأبع  ممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة التقلةديأأأأأأة ، مثأأأأأأ. واتضأأأأأأ  ان تلأأأأأأك ا اناي للتحلةأأأأأأ  االحصأأأأأأا   االسأأأأأأتبي 

. وقأأأأأد بأأأأأدأي تلأأأأأك الشأأأأأركاي تأأأأأول  اهتمامأأأأأا ا بأأأأأر لأأأأأبع  الممارسأأأأأاي المتقدمأأأأأة مثأأأأأ  الت أأأأأالة  المسأأأأأتهدفة ،  التحو أأأأأ  ، تحلةأأأأأ  التعأأأأأاد  
ذلأأأأأأك الوقأأأأأأي ب هميأأأأأأة كافيأأأأأأة ،  ال تح أأأأأأ  فأأأأأأ     ABCواتضأأأأأأ  ايضأأأأأأا ان ممارسأأأأأأاي معةنأأأأأأة مثأأأأأأ  مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة     وتقأأأأأأار ر الجأأأأأأودة . 

 .  يارا ف  قيا  ت للة وحداي المنت  والمع  اللعل  او المدخ    اللعل  وأن مع م الشركاي تعتمد عل  المدخ   
حاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة المتقدمأأأأأأأة وخصأأأأأأأا ص  ( فقأأأأأأأد اختصأأأأأأأي بدراسأأأأأأأة الع قأأأأأأأة بأأأأأأأةن ممارسأأأأأأأاي الم 2002أمأأأأأأأا دراسأأأأأأأة ) منصأأأأأأأور  ،        
عمليأأأأأأأاي الت أأأأأأأو ر لتأأأأأأأت  م مأأأأأأأع مت لبأأأأأأأاي التخ أأأأأأأي  االسأأأأأأأتراتةج  و تحقةأأأأأأأ     تحتاجأأأأأأأش ، ومأأأأأأأا  حيأأأأأأأة ة أأأأأأأة التنافسأأأأأأأية المتطةأأأأأأأرة مأأأأأأأن نا الب 

المشأأأأأأروعاي للر أأأأأأادة فأأأأأأ  سأأأأأأو  المنتجأأأأأأاي . وتوصأأأأأألي الدراسأأأأأأة الأأأأأأ  ضأأأأأأرورة ت أأأأأأو ر ممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة ل أأأأأأ  تتلاعأأأأأأ   
. باإلضأأأأأأأأافة الأأأأأأأأ  دعأأأأأأأأم وجأأأأأأأأود ن أأأأأأأأام  لبأأأأأأأأاي وخصأأأأأأأأا ص المتطةأأأأأأأأراي البة يأأأأأأأأة واالقتصأأأأأأأأادية واالجتماعيأأأأأأأأة المحي أأأأأأأأة  وتسأأأأأأأأتجة  لمت  

  للمعلوماي لع ادة القدرة التنافسية . 
( هأأأو تأأأوفةر أدلأأأة تجر بيأأأة عأأأن ممارسأأأاي المحاسأأأبة االدار أأأة  El-Ebaishi et al. , 2003بةنمأأأا كأأأان الهأأأد  مأأأن دراسأأأة )        

أرسأأأأألي لمأأأأأدةرا ومأأأأأ ك    نش اسأأأأأتبيا   200ممارسأأأأأة و   15  االسأأأأأتبيان رة و متوسأأأأأ ة الحجأأأأأم. تضأأأأأمني قا مأأأأأة  مأأأأأن قبأأأأأ  المشأأأأأروعاي كبةأأأأأ
شأأأأأأأأركة    48، منهأأأأأأأأا  %( 61ملأأأأأأأأردة )بمعأأأأأأأأد     121ها يأأأأأأأأة الأأأأأأأأ   المشأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأناعية ال بأأأأأأأأر  والمتوسأأأأأأأأ ة . ووصأأأأأأأألي العةنأأأأأأأأة الن 

ي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة ، وان الحجأأأأأأم  شأأأأأأركة كبأأأأأأرا . واتضأأأأأأ  أن عامأأأأأأ  الحجأأأأأأم يعتبأأأأأأر مأأأأأأؤثرا  علأأأأأأ  ت بةأأأأأأ  ممارسأأأأأأا   73متوسأأأأأأ ة و 
ملةأأأأون ر أأأأا  بةنمأأأأا تعتبأأأأر شأأأأركة كبةأأأأرة اذا بلأأأأ     15-5االصأأأأو  ، حةأأأأث كأأأأان المعيأأأأار هأأأأو    مأأأأال  أج فأأأأ  تلأأأأك الدراسأأأأة تأأأأم قياسأأأأش وفأأأأ   

 Abdel- Kader. وقأأأأد اتلقأأأأي نتأأأا   تلأأأأك الدراسأأأأة مأأأأع نتأأأأا   دراسأأأت  )  ملةأأأون ر أأأأا  سأأأأعودا   15مأأأأا ةع أأأأد عأأأأن    اجمأأأال  اصأأأأولها 
and Luther; 2006, Brierley, 2011   اسأأأبة االدار أأأة التقلةديأأأة بصأأأورة أ بأأأر مأأأن  ( حأأأو  اعتمأأأاد المأأأدةر ن علأأأ  ممارسأأأاي المح

الشأأأأركاي المتوسأأأأ ة علأأأأ  ن أأأأم قيأأأأا  ت أأأأالة  أقأأأأ  تعقةأأأأدا    اعتمأأأأاد ، وكأأأأان ذلأأأأك واضأأأأحا عنأأأأد  رسأأأأاي المحاسأأأأبة االدار أأأأة المتقدمأأأأة مما 
. كمأأأأأا ان المشأأأأأروعاي التأأأأأ  اعتمأأأأأدي علأأأأأ  ممارسأأأأأاي   بةأأأأأرة ة بالشأأأأأركاي ال لمباشأأأأأرة مقارنأأأأأوا ثأأأأأر بسأأأأأا ة لتخصأأأأأيص الت أأأأأالة   ةأأأأأر ا 

، وتعرضأأأأأأها لدرجأأأأأأة عاليأأأأأأة  تخدام واسأأأأأأع لت نولوجيأأأأأأا المعلومأأأأأأاي ، واسأأأأأأجاتهأأأأأأا ، وقصأأأأأأر دورة حيأأأأأأاة منتجاتهأأأأأأا تقدمأأأأأأة تمةأأأأأأعي بتنأأأأأأوط منت م 
و اسأأأأأتخدام    ة بأأأأأةن حجأأأأأم الشأأأأأركة مأأأأأن العولمأأأأأة والمنافسأأأأأة المحليأأأأأة والعالميأأأأأة . كمأأأأأا كانأأأأأي النتةجأأأأأة البأأأأأارعة هأأأأأ  وجأأأأأود ع قأأأأأة  رديأأأأأ

 .  الممارساي المتقدمة 
ار أأأة والتأأأ  منهأأأا حجأأأم  ( فقأأأد تناولأأأي اختبأأأار العوامأأأ  المأأأؤثرة علأأأ  قأأأرار اختيأأأار ن أأأم الرقابأأأة االد   Davila , 2005أمأأأا دراسأأأة )      

فأأأأأأ   رد البشأأأأأأر ة  مأأأأأأوا ال   بأأأأأأ دارة ، وذلأأأأأأك للمشأأأأأأروعاي المتوسأأأأأأ ة والصأأأأأأطةرة . حةأأأأأأث تأأأأأأم التركةأأأأأأع علأأأأأأ  الأأأأأأن م المرتب أأأأأأة  وعمأأأأأأر الشأأأأأأركة 
ةةأأأأأر المهأأأأأام  والقواعأأأأأد الرسأأأأأمية التأأأأأ  يسأأأأأتخدمها المأأأأأدةرون فأأأأأ  الحلأأأأأا  او تط   بأأأأأاإلجرا اي اهتمأأأأأي  . حةأأأأأث  الشأأأأأركاي عاليأأأأأة الت نولوجيأأأأأا 
تلأأأأأأاط درجأأأأأأة الت نولوجيأأأأأأا  شأأأأأأركة متوسأأأأأأ ة وصأأأأأأطةرة فأأأأأأ  كاليلورنيأأأأأأا تتصأأأأأأ  بار   95. وت ونأأأأأأي العةنأأأأأأة مأأأأأأن  فأأأأأأ  اونشأأأأأأ ة التن يميأأأأأأة 

لأأأأن م الرقابأأأأأة االدار أأأأأة وهأأأأأذا ةتلأأأأ  مأأأأأع عأأأأأدد  خأأأأأر  ن حجأأأأأم الشأأأأأركة ةأأأأأرتب  اةجابيأأأأا مأأأأأع الحاجأأأأأة  دراسأأأأأة الأأأأ  ا . وتوصأأأأألي ال المسأأأأتخدمة 
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 Tapinos et al. 2005; Neubauer et al. 2012; Lucas et al. 2013; Broccardo 2014; andمأأن الدراسأأاي )  
Ahmed 2017)  . 

اسأأأأأبة االدار أأأأأة وهأأأأأ  محاسأأأأأبة  تيأأأأأار احأأأأأد  ممارسأأأأأاي المح ( بيأأأأأان الع قأأأأأة بأأأأأةن اخ   Askarany , 2010وأوردي دراسأأأأأة )      
 أأأأأالة  اونشأأأأأأ ة لمجأأأأأأا  ادارة س سأأأأأأ  التور أأأأأأد وعأأأأأامل  حجأأأأأأم الشأأأأأأركة والمتطةأأأأأأراي التن يميأأأأأأة . ومأأأأأن خأأأأأأ   دراسأأأأأأة مسأأأأأأحية لعةنأأأأأأة  ت 

، واسأأأأأأأتخدمي الدراسأأأأأأأة عأأأأأأأدد    CIMAفأأأأأأأردا مأأأأأأأن أعضأأأأأأأا  معهأأأأأأأد شأأأأأأأاردي للمحاسأأأأأأأبةن االدار أأأأأأأةن فأأأأأأأ  نةوع لنأأأأأأأدا    360مكونأأأأأأأة مأأأأأأأن  
  وأجمأأأأأأال  االةأأأأأأراداي وصأأأأأأاف     كالمبيعأأأأأأاي السأأأأأأنوية وحجأأأأأأم اوصأأأأأأو باإلضأأأأأأافة الأأأأأأ  مقأأأأأأاةي  أخأأأأأأر لعأأأأأأاملةن لقيأأأأأأا  حجأأأأأأم الشأأأأأأركة  ا 

. وتوصأأأألي الدراسأأأأة الأأأأ  وجأأأأود ع قأأأأة اةجابيأأأأة بأأأأةن حجأأأأم الشأأأأركة ومراحأأأأ  ت بةأأأأ  أن مأأأأة الت أأأأالة  علأأأأ  اسأأأأا  النشأأأأاط فأأأأ   الأأأأدخ  
و بمعنأأأأأأأ   خأأأأأأأر ان ت بةأأأأأأأ  هأأأأأأأذش الممارسأأأأأأأة فأأأأأأأ  الشأأأأأأأركة الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة  الشأأأأأأأركاي ال بةأأأأأأأرة ، مقارنأأأأأأأة بالشأأأأأأأركاي الصأأأأأأأطةرة ، أ 

د . بةنمأأأأأأأا ال توجأأأأأأأد اخت فأأأأأأأاي واضأأأأأأأحة بأأأأأأأةن الشأأأأأأأركاي ال بةأأأأأأأرة والصأأأأأأأطةرة  يحتأأأأأأأار لأأأأأأأدعم ادارا أ بأأأأأأأر لتحسأأأأأأأةن ادارة س سأأأأأأأ  التور أأأأأأأ
 .  بصدد مستوياي ت بة  مدخ  اونش ة والمتوس ة  

أن هنأأأأأأاك ضأأأأأعلا شأأأأأدةدا لأأأأأد  المحاسأأأأأبةن االدار أأأأأأةن فأأأأأ  الممل أأأأأة بشأأأأأ ن اسأأأأأأتخدام    باسأأأأأتنتار (    2003وقامأأأأأي دراسأأأأأة ) الملحأأأأأم ،      
ن كأأأأأا او المتقدمأأأأأة ار أأأأأة سأأأأأأوا  التقلةديأأأأأة  ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االد  . كمأأأأأا اوضأأأأأحي الدراسأأأأأأة  ن الضأأأأأأع  او بأأأأأر لأأأأأد  المتقأأأأأدم منهأأأأأأا ، وا 

معبأأأأرا عنأأأأش بحجأأأأم المبيعأأأأاي أو نأأأأوط  وجأأأأود فأأأأرو  ذاي معنويأأأأة فأأأأ  اسأأأأتخدام ممارسأأأأاي المحاسأأأأبة االدار أأأأة مأأأأن حةأأأأث حجأأأأم المنشأأأأ ة  
ن أأأأأأأر عأأأأأأأن حجمهأأأأأأأا تلضأأأأأأأ   عامأأأأأأأة بطأأأأأأأ  ال   ( أن المشأأأأأأأروعاي الق ر أأأأأأأة   2003المل يأأأأأأأة . وأضأأأأأأأافي دراسأأأأأأأة ) الخأأأأأأأا ر وق أأأأأأأ  ،  

. وأشأأأأأاري الدراسأأأأأة الأأأأأ  أن ممارسأأأأأة  دراسأأأأأة وهميأأأأأة الممارسأأأأأاي المتقدمأأأأأة ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة التقلةديأأأأأة ،ر أأأأأم تنويأأأأأش عةنأأأأأة ال 
، وان مأأأأأأأن أهأأأأأأأم أسأأأأأأأبا  تجاهأأأأأأأ   سأأأأأأأتخدام أسأأأأأأأالة  المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة ناصأأأأأأأر الت أأأأأأأالة  تعأأأأأأأد مأأأأأأأن أهأأأأأأأم مجأأأأأأأاالي ا الرقابأأأأأأأة علأأأأأأأ  ع 

 .  لة العالية لت بة  تلك الممارساي ، باإلضافة ال  الت ل توفةر التدر   ال اف  للمحاسبةن     عدم الممارساي المتقدمة ه 
ممارسأأأأاي    اسأأأأتخدام كيأأأأة ال تأأأأعا  تؤ أأأأد  شأأأأركاي اومر  ( علأأأأ  أن ال   Waldron and Everett, 2005كمأأأأا أ أأأأدي دراسأأأأة )      

هأأأأأأا قيأأأأأأا   ، ةلة اسأأأأأأتخداما هأأأأأأ  الت أأأأأأالة  المعيار أأأأأأة   ي التقلةديأأأأأأة المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة التقلةديأأأأأأة مقارنأأأأأأة بالمتقدمأأأأأأة ، وأن أ ثأأأأأأر الممارسأأأأأأا 
اسأأأأأأتخداما مأأأأأأن    و او ثأأأأأأر . واشأأأأأأاري الدراسأأأأأأة الأأأأأأ  ان مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة هأأأأأأت للأأأأأأة اووامأأأأأأر االنتاجيأأأأأأة، ةلةهأأأأأأا ت للأأأأأأة المراحأأأأأأ  االنتاجيأأأأأأة 

،   Target Costingو الت للأأأأة المسأأأأتهدفة     Throughput Accountingالممارسأأأأاي المتقدمأأأأة ، ةلةهأأأأا محاسأأأأبة االنجأأأأاع  
 .  ه  قيا  ت للة دورة حياة المنت   وأن اق  الممارساي المتقدمة استخداما 

جأأأرا  مقارنأأأة بأأأةن ت بةأأأ   دار أأأة فأأأ  سأأألوفانيا ،  بممارسأأأاي المحاسأأأبة اال   (   Simon et al. , 2005كمأأأا اهتمأأأي دراسأأأة )        وا 
تلأأأأأأأك  الممارسأأأأأأأاي فأأأأأأأ  الصأأأأأأأناعاي المختللأأأأأأأة ) نأأأأأأأوط الشأأأأأأأركة( . وتوصأأأأأأألي الدراسأأأأأأأة الأأأأأأأ  ان أ ثأأأأأأأر ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة  

لأأأأأأة حيأأأأأأاة  يأأأأأأة العمأأأأأأ   ، قيأأأأأأا  ت ل اسأأأأأأتخداما هأأأأأأ  المواعنأأأأأأاي الرأسأأأأأأمالية ، ن ر أأأأأأة المبار أأأأأأاي . و أن اوقأأأأأأ  اسأأأأأأتخداما هأأأأأأ  تقةأأأأأأيم ربح 
تضأأأأأأأ  تبيأأأأأأأان بأأأأأأأةن الشأأأأأأأركاي وفأأأأأأأ  الحجأأأأأأأم فأأأأأأأ  اختيأأأأأأأار الممارسأأأأأأأاي الم  مأأأأأأأة، كمأأأأأأأا اتضأأأأأأأ  أن ا ثأأأأأأأر الق اعأأأأأأأاي  المنتجأأأأأأأاي . وا 

 .  لق اعاي استخداما هو ق اط البنا  ، بةنما أق  ا داما للمارساي هو الق اط الصناع ، النق  والخدماي اللوجستية استخ 
الشأأأركاي    ن بأأأةن ممارسأأأاي المحاسأأأبة االدار أأأة المسأأأتخدمة بواسأأأ ة تحلةأأأ  مقأأأار   ( فقأأأد أجأأأري   Waldron , 2007أمأأأا دراسأأأة )     

مع أأأأأأأم  . وأوضأأأأأأأحي النتأأأأأأأا   أن ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة التقلةديأأأأأأأة ال تأأأأأأأعا  او ثأأأأأأأر اسأأأأأأأتخداما فأأأأأأأ   النةوعالنديأأأأأأأة ودو  أخأأأأأأأر  
 .  تحدةد الممارساي المستخدمة ف   سم ، وأن حجم الشركة هو العنصر الحا خداما الممارساي المتقدمة أق  است ، وأن  الشركاي 

الهأأأأد  هأأأو بيأأأأان تأأأ ثةر كأأأأ  مأأأن حجأأأأم الشأأأركة و بيعأأأأة الصأأأأناعة    ان ( كأأأ  Marc et al. , 2010بةنمأأأا وفأأأأ  دراسأأأة )       
ت بةأأأأأ  الأأأأن م المت املأأأأة علأأأأأ   والحصأأأأة السأأأأوقية واهأأأأدا  الشأأأأأركة والمعرفأأأأة المسأأأأبقة بممارسأأأأأاي المحاسأأأأبة االدار أأأأة وذلأأأأأك علأأأأ  قأأأأرار  
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ملأأأأأأأردة مأأأأأأن الشأأأأأأركاي ال بةأأأأأأرة والمتوسأأأأأأأ ة والصأأأأأأطةرة وتعمأأأأأأ  فأأأأأأأ     323د  الشأأأأأأركاي السأأأأأأألوفانية وتضأأأأأأمني العةنأأأأأأة  قيأأأأأأا  اودا  لأأأأأأ
ن المحأأأأأأدداي  مجأأأأأأاالي متعأأأأأأددة مأأأأأأن الق اعأأأأأأاي . وتوصأأأأأألي الدراسأأأأأأة الأأأأأأ  أن عوامأأأأأأ  مثأأأأأأ  حجأأأأأأم الشأأأأأأركة والمعرفأأأأأأة بالممارسأأأأأأاي مأأأأأأ

لتنافسأأأأأية تسأأأأأع   يأأأأأة وع أأأأأادة الحصأأأأأة السأأأأأوقية وع أأأأأادة القأأأأأدرة ا كمأأأأأا أن الشأأأأأركاي التأأأأأ  تتعأأأأأر  لمنافسأأأأأة خارج   . الهامأأأأأة فأأأأأ  هأأأأأذا القأأأأأرار 
( فقأأأد خصصأأأي    Becker et al. , 2011أمأأأا دراسأأأة )    . ار أأأة متقدمأأأة بمعأأأد  ا بأأأر مأأأن  ةرهأأأا لت بةأأأ  ممارسأأأاي محاسأأأبة اد 

.  لمتوسأأأأأ ة الصأأأأأطةرة وا اسأأأأأبة االدار أأأأأة وذلأأأأأك للمشأأأأأروعاي  الختبأأأأأار أثأأأأأر حجأأأأأم الشأأأأأركة والمل يأأأأأة العا ليأأأأأة علأأأأأ  ت بةأأأأأ  ممارسأأأأأاي المح 
مأأأأأأدةر او مالأأأأأأك احأأأأأأد  المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة فأأأأأأ  المانيأأأأأأا. وتأأأأأأم    45لأأأأأأذلك تأأأأأأم إجأأأأأأرا  مقأأأأأأاب ي مأأأأأأع عةنأأأأأأة مكونأأأأأأة مأأأأأأن  

ةع أأأأد    اختيأأأأار عأأأأدد العمأأأأا  واالةأأأأراداي وتوصأأأألي الدراسأأأأة الأأأأ  وجأأأأود ع قأأأأة اةجابيأأأأة بأأأأةن حجأأأأم الشأأأأركة وت بةأأأأ  الممارسأأأأاي ، حةأأأأث 
. كمأأأأا اتلقأأأأي دراسأأأأة )  مل يأأأأة العا ليأأأأة وت بةأأأأ  الممارسأأأأاي لأأأأم ةثبأأأأي وجأأأأود ع قأأأأة بأأأأةن بأأأأةن ال   الت بةأأأأ  مأأأأع ع أأأأادة حجأأأأم الشأأأأركة ، كمأأأأا 

Wu and Boateng , 2010     مع تلك النتا ) . 

  ( هأأأأأأأدفي الأأأأأأأأ  معرفأأأأأأأة مأأأأأأأأد  ت بةأأأأأأأ  الشأأأأأأأركاي الصأأأأأأأأناعية فأأأأأأأ  ق أأأأأأأأاط  أأأأأأأعة لممارسأأأأأأأأاي   2007كمأأأأأأأا أن دراسأأأأأأأة ) ععأأأأأأأأر  ،       
. حةأأأأأث اوضأأأأأحي النتأأأأأا   ضأأأأأع  ت بةأأأأأ  تلأأأأأك الممارسأأأأأاي ومجأأأأأا   هأأأأأا انتشأأأأأار كأأأأأ  من   سأأأأأتخدامها ومأأأأأد  المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة ومجأأأأأا  ا 

( حةأأأث أجر أأأي    King et al. , 2010. أمأأأا دراسأأأة )  ع أأأادة الأأأوع  والعمأأأ  علأأأ  ت بيقهأأأا   اسأأأتخدامها وأوصأأأي الدراسأأأة بضأأأرورة 
بأأأأةن   جأأأأود ع قأأأأة اةجابيأأأأة مارسأأأأةن فأأأأ  اسأأأأتراليا وتوصأأأألي الدراسأأأأة الأأأأ  و عضأأأأو مأأأأن أعضأأأأا  معهأأأأد المأأأأدةر ن الم   144الدراسأأأة علأأأأ   

. وان تلأأأأك النتةجأأأأة تتعأأأأار  مأأأأع مأأأأا توصأأأألي اليأأأأش دراسأأأأة  ارسأأأأاي الخاصأأأأة بالمحاسأأأأبة االدار أأأأة اسأأأأتراتةجية قيأأأأادة الت للأأأأة وت بةأأأأ  المم 
  (Elhamma and Yiffi, 2013    والتأأأ  نتجأأأي عأأأن عةنأأأة مكونأأأة مأأأن )شأأأركاي كبةأأأرة  52  شأأأركة مطربيأأأة مقسأأأمة الأأأ    62 %

(    Alatter et al. , 2009. وفأأأ  هأأأذا الخصأأأوص ايضأأأا تأأأر  دراسأأأة )  م رة ومتوسأأأ ة الحجأأأ% شأأأركاي صأأأطة 48و   الحجأأأم ، 
أن صأأأأطر حجأأأأم الشأأأأركة يحأأأأد مأأأأن فرصأأأأة تلأأأأك الشأأأأركة فأأأأ  ت بةأأأأ  ممارسأأأأة مأأأأن ممارسأأأأاي المحاسأأأأبة االدار أأأأة . كأأأأذلك هأأأأدفي دراسأأأأة  

  (Elhamma , 2012    لإلجابأأأأة عأأأأن مأأأأد  ت بةأأأأ  ن أأأأام ت أأأأالة  اونشأأأأ ة )ABC  لأأأأ  هأأأأذا  الشأأأأركة ع   و أثأأأأر حجأأأأم ومأأأأا هأأأأ
وفأأأأأ  مأأأأأدخ  اونشأأأأأ ة    % مأأأأأن الشأأأأركاي التأأأأأ  قامأأأأأي بت بةأأأأ  ن أأأأأام الت أأأأأالة    12.9. و توصأأأأألي الدراسأأأأأة الأأأأ  ان نسأأأأأبة  القأأأأرار  

  مأأأأدخ  اونشأأأأ ة لأأأأد  الشأأأأركاي كبةأأأأرة  ، كمأأأأا شأأأأملي النتأأأأا   ان ت بةأأأأة بأأأأةن حجأأأأم الشأأأأركة و مأأأأدخ  اونشأأأأ ة وجأأأأدي ع قأأأأة اةجابيأأأأ
. بةنمأأأأأا لأأأأأم ةتضأأأأأ  وجأأأأأود فأأأأأرو  جوهر أأأأأة  رتها التنافسأأأأأية ومعأأأأأدالي الربحيأأأأأة راي االنتاجيأأأأأة وقأأأأأد الحجأأأأأم ةأأأأأؤدا الأأأأأ  تحسأأأأأةناي فأأأأأ  مؤشأأأأأ
 .   بة  ممارسة ن ام ت الة  اونش ة للمشروعاي الصطةرة والمتوس ة نتةجة ت 

سأأأأة حالأأأأأة حأأأأو  ت ةةأأأأأ  ممارسأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأة المتقدمأأأأأة  ( بدرا   Karanja et al. , 2014وقامأأأأي دراسأأأأة )        
. حةأأأأث كأأأأان الهأأأأد  هأأأأو تحدةأأأأد مسأأأأتوياي  اميأأأأة وعلأأأأ  وجأأأأش الخصأأأأوص دولأأأأة كةنيأأأأا الصأأأأطةرة والمتوسأأأأ ة فأأأأ  الأأأأدو  الن   للمشأأأأروعاي 

الممارسأأأأأأاي    المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة المتقدمأأأأأأة فأأأأأأ  المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة و أثأأأأأأر ت بةأأأأأأ  تلأأأأأأك   بممارسأأأأأأاي المعرفأأأأأأة المرتب أأأأأأة  
تسأأأأأأاعد او تحأأأأأأد مأأأأأأن ت بةأأأأأأ   لتعأأأأأأر  علأأأأأأ  العوامأأأأأأ  التأأأأأأ   لك ا ، كأأأأأأذ الأأأأأأ  قيأأأأأأا  مسأأأأأأتو  الت بةأأأأأأ  علأأأأأأ  نمأأأأأأو المشأأأأأأروط باإلضأأأأأأافة  

. ومأأأأأن أبأأأأأرع النتأأأأأا   أن المشأأأأأروعاي  ك لمشأأأأأروط صأأأأأطةر او متوسأأأأأ  فأأأأأ  كةنيأأأأأا مأأأأأدةر او مالأأأأأ  120. وت ونأأأأأي العةنأأأأأة مأأأأأن  الممارسأأأأأاي 
ةأأأأأد العوامأأأأأ   ، وان ت بةأأأأأ  الممارسأأأأأاي المتقدمأأأأأة ةت لأأأأأ  تحد ام الممارسأأأأأاي التقلةديأأأأأة علأأأأأ  اسأأأأأتخد الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة ال عالأأأأأي تصأأأأأر  
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 ,Sunami. وجأأأأدةر بالأأأأذكر ان تلأأأأك النتأأأأا   تتلأأأأ  مأأأأع مأأأأا توصأأأألي اليأأأأش دراسأأأأة )    قأأأأرار اختيأأأأار الممارسأأأأة الم  مأأأأة المأأأأؤثرة علأأأأ
2013   . ) 

صأأأأأناعية المصأأأأأر ة لممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة  ( الأأأأأ  قيأأأأأا  مأأأأأد  اسأأأأأتخدام الشأأأأأركاي ال 2008وهأأأأأدفي دراسأأأأأة ) الشيشأأأأأةن  ،      
رسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة مأأأأأأن  ، واختبأأأأأأار الع قأأأأأأة بأأأأأأةن مسأأأأأأتو  مما المأأأأأأؤثرة علأأأأأأ  قأأأأأأرار اختيأأأأأأار اا منهأأأأأأا والتعأأأأأأر  علأأأأأأ  العوامأأأأأأ   

  . وأ هأأأأأري نتأأأأأا   الدراسأأأأأة وجأأأأأود ع قأأأأأة ارتبأأأأأاط معنويأأأأأة بأأأأأةن مأأأأأد  إدراك أدا  تلأأأأأك الشأأأأأركاي مأأأأأن ناحيأأأأأة أخأأأأأر    ، و مسأأأأأتو  ناحيأأأأأة 
.  مسأأأأأأتو  ممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة ا  التأأأأأأ  تتبعهأأأأأأا و عمأأأأأأاو   واسأأأأأأتراتةجية عأأأأأدم الت  أأأأأأد البة أأأأأأ  ودرجأأأأأأة ال مركع أأأأأأة وحجأأأأأأم الشأأأأأأركة  

دراسأأأأة    اختصأأأأي . كمأأأأا  اسأأأأبة االدار أأأأة ومتوسأأأأ  صأأأأاف  الأأأأرب  كمأأأأا أ هأأأأري النتأأأأا   وجأأأأود ع قأأأأة ارتبأأأأاط بأأأأةن مسأأأأتو  ممارسأأأأاي المح 
ة ) ن أأأأأأم    التأأأأأأ  فسأأأأأأر بهأأأأأأا ملأأأأأأرداي العةنأأأأأأة عأأأأأأدم ت بةأأأأأأ  ممارسأأأأأأة المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأ( ب يضأأأأأأاا اوسأأأأأأبا 2008) ععأأأأأأر  ومعلةأأأأأأ  ،  

اي الصأأأأناعية العاملأأأأة فأأأأ  ق أأأأاط  أأأأعة. وقأأأأد بأأأأرري اوسأأأأبا  فأأأأ   شأأأأرك الت أأأأالة  المعيار أأأأة ( مأأأأن قبأأأأ  نصأأأأ  العةنأأأأة والمتمثلأأأأة فأأأأ  ال 
، وال أأأأأأأأأرو   ار أأأأأأأأأة المتخصصأأأأأأأأأة نقأأأأأأأأأص ال لأأأأأأأأأا اي االد   ، حاسأأأأأأأأأبةن االدار أأأأأأأأأةن لمقومأأأأأأأأأاي الن أأأأأأأأأام ، عأأأأأأأأأدم اسأأأأأأأأأتيعا  وفهأأأأأأأأأم الم ثأأأأأأأأأ ث 

 االقتصادية السا دة. 

ال توجأأأد فةهأأأا    % مأأأن الشأأأركاي موضأأأع العةنأأأة 58( فقأأأد توصأأألي الأأأ  ان    Dick- Forde et al. , 2008أمأأأا دراسأأأة )     
الدار أأأأأة فأأأأأ  عمليأأأأأة اتخأأأأأاذ  % مأأأأأن تلأأأأأك الشأأأأأركاي هأأأأأ  التأأأأأ  تسأأأأأتخدم بيانأأأأأاي الت أأأأأالة  والمحاسأأأأأبة ا   80، وأن  و يلأأأأأة محاسأأأأأ  ادارا 

، بةنمأأأأأأا  ةأأأأأأ  ع قأأأأأة الت أأأأأأالة  بأأأأأالحجم بأأأأأأالرب  تحل   % تسأأأأأتخدم   69، وان  ي العةنأأأأأأة تسأأأأأتخدم المواعنأأأأأأاي % مأأأأأأن ملأأأأأردا 86، وأن  القأأأأأراراي 
. أمأأأأأأا  المرنأأأأأأة والنقديأأأأأأة واسأأأأأأعار التحو أأأأأأ    % فقأأأأأأ  هأأأأأأ  تسأأأأأأتخدم المواعنأأأأأأاي 51، بةنمأأأأأأا  فقأأأأأأ  تسأأأأأأتخدم ن أأأأأأام ت أأأأأأالة  اووامأأأأأأر   %   52

تلقأأأي مأأأع الدراسأأأاي التأأأ  توصأأألي الأأأ  ان المشأأأروعاي الصأأأطةرة والمتوسأأأ ة  ( فقأأأد ا   Lopez and Hiebl , 2015دراسأأأة )  
. كمأأأأأا اهتمأأأأأي  ضأأأأأافة الأأأأأ  تبنأأأأأ  ممارسأأأأأاي أقأأأأأ  ت أأأأأورا . باإل  أأأأأة بصأأأأأورة أقأأأأأ  مأأأأأن الشأأأأأركاي ال بةأأأأأرة ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار   تتبنأأأأأ  

 .    قرار اختيار الممارسة المناسبة الدراسة بالعوام  المؤثرة عل 

عمأأأأأأر  والمتوسأأأأأأ ة يعتمأأأأأأد علأأأأأأ   ( أن قأأأأأأرار االختيأأأأأأار فأأأأأأ  المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة    Wiedemann 2014وأضأأأأأأافي دراسأأأأأأة )    
 .Davila 2005; Karanja et al. 2014;Armitage et al. وسأأب  ان اةأأدتها فأأ  ذلأأك بعأأ  الدراسأأاي )  المشأأروط 
ال  قأأأأأأدرة علأأأأأأ   ، ذلأأأأأأك أن ع أأأأأأادة عمأأأأأأر المشأأأأأأروط الصأأأأأأطةر والمتوسأأأأأأ  مأأأأأأن سأأأأأأنة وخأأأأأأر  يكسأأأأأأبش مع أأأأأأدا مأأأأأأن الأأأأأأتعلم وبالتأأأأأأ(   2016
ة والمتوسأأأأأأ ة حدةثأأأأأأة النشأأأأأأ ة كانأأأأأأي  اي أن المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةر . وقأأأأأأد أوضأأأأأأحي تلأأأأأأك الدراسأأأأأأدام ممارسأأأأأأاي المحاسأأأأأأبة االدار أأأأأأة اسأأأأأأتخ 
 . بيقا لممارساي المحاسبة االدار ة أق  ت  

  :( عرض وتحليل للدراسات المرتبطة بكل من مدخل األنشطة واستراتيجية الشركة وقياس األداء8-3)
( وذلأأأك  Cooper and Kaplan , 1988,1992تعتبأأر أولأأأ  الدراسأأأاي التأأ  اقترحأأأي مأأأدخ  اونشأأ ة هأأأ  دراسأأأة )   

للتطلأأأأأ  علأأأأأ  االنتقأأأأأاداي الموجهأأأأأة للتخصأأأأأيص التقلةأأأأأدا للت أأأأأالة   أأأأأر المباشأأأأأرة والأأأأأذا يعتمأأأأأد علأأأأأ  خاصأأأأأية الحجأأأأأم ، وذلأأأأأك 
ص المسأأأأأتهدفةن .  كمأأأأأا أةأأأأأد عأأأأأدد مأأأأأن الدراسأأأأأاي هأأأأأذا بطأأأأأر  تأأأأأوفةر معلومأأأأأاي م  مأأأأأة ، وقتيأأأأأة ، وبت للأأأأأة مناسأأأأأبة ولألشأأأأأخا
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 ;Shield 1995; Innes et al. 1995,2000; Bjornenak 1997; Lana and Fei 2007االقتأأراا ) 
Banker et al. 2008 )( والأأأذا ةهمنأأأأا أ ثأأأر فأأأ  ن أأأا  البحأأأث أن بعأأأ  الدراسأأأاي .Bjornenak 1997 ( 

Dahlgren et al. 2001, أشأأأأاري الأأأأ  أن نجأأأأاا ال (  مشأأأأروعاي فأأأأ  ت بةأأأأ  ممارسأأأأة المحاسأأأأبة االدار أأأأةABC  )
( رب أأأأأي نجأأأأأاا المشأأأأأروعاي فأأأأأ  ت بةأأأأأ   Gosselin, 1997ان دراسأأأأأاي أخأأأأأر  ) افة الأأأأأ . باإلضأأأأأةأأأأأرتب  بحجأأأأأم الشأأأأأركة

(   Bjornenak 1997 , Mali 1999. كمأأأا وأن دراسأأأاي أخأأر  )ب  أيضأأأا بالهيكأأ  التن يمأأأ  للشأأأركةتلأأك الممارسأأأة ةأأأرت
ارسأأأة المحاسأأأبة ( فتأأأرب  بأأأةن مأأأد  تبنأأأ  مم Chenhall R. , 2003نجأأأاا بهيكأأأ  التطةأأأراي. أمأأأا دراسأأأة ) رب أأأي هأأأذا ال

( ملخصأأأأا للأأأدو  التأأأأ   Dahlgren et al. , 2001.  وقأأأد أوردي دراسأأأأة ) ( و نأأأوط اإلسأأأأتراتةجية ABC االدار أأأة )
والتأأأأأأأ  توضأأأأأأأ  الضأأأأأأأع  النسأأأأأأأب   2000 -1992( وذلأأأأأأأك خأأأأأأأ   اللتأأأأأأأرة مأأأأأأأن  ABCتبنأأأأأأأي ممارسأأأأأأأة المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة ) 

% 0% واقأأأأ  نسأأأأبة تبنأأأأ  40أقصأأأأ  نسأأأأبة تبنأأأأ  فأأأأ  بر  انيأأأأا  كانأأأأي . حةأأأأثقارنأأأأة لللتأأأأرة العمنيأأأأة التأأأأ  تلةهأأأأالعمليأأأأة التبنأأأأ  م
دو  مأأن حةأأث مأأد  تبنأأ  ممارسأأة المحاسأأبة  5( مقارنأأة بأأةن   Baird et al., 2004. كمأأا تضأأمني دراسأأة ) فأأ  فنلنأأدا
  نسأأأأأبة التبنأأأأأان  2003 -1993انأأأأأش فأأأأأ  الواليأأأأأاي المتحأأأأأدة االمر كيأأأأأة وخأأأأأ   اللتأأأأأرة مأأأأأن  . حةأأأأأث اتضأأأأأ ( ABCاالدار أأأأأة ) 
%، وفأأأأأأأأ  اسأأأأأأأأتراليا  33.3 -%  15.9%، وفأأأأأأأأ  فرنسأأأأأأأأا مأأأأأأأأن 23 -%6%. وفأأأأأأأأ  انجلتأأأأأأأأرا مأأأأأأأأن 52 -% 11ن تتأأأأأأأأراوا مأأأأأأأأ

، فاتضأأأأأ  ة  بعأأأأأ  الأأأأأدو  اآلسأأأأأةوية واإلفر قيأأأأأ. كمأأأأأا أوردي ذاي الدراسأأأأأة مأأأأأد  تبنأأأأأ27.9%، وفأأأأأ  اةرلنأأأأأدا وصأأأأألي الأأأأأ  56
% ، وفأأأأأأ  12افر قيأأأأأأا كانأأأأأأي النسأأأأأأبة  % ، بةنمأأأأأأا فأأأأأأ  شأأأأأأما 23.75، وفأأأأأأ  تأأأأأأون  % 9.3نسأأأأأأبة التبنأأأأأأ  فأأأأأأ  ال أأأأأأامةرون  ان
.  وكمأأأأأا ي حأأأأأر تعاةأأأأأد نسأأأأأبة تبنأأأأأ  مأأأأأدخ  اونشأأأأأ ة مأأأأأن %36مالةع أأأأأا ، بةنمأأأأأا فأأأأأ  %35% ، بةنمأأأأأا فأأأأأ  تاي نأأأأأد 35 نأأأأأد يتا

، اومأأأأأر الأأأأأذا يشأأأأأةر الأأأأأ  أو فأأأأأ  الأأأأأدو  اآلسأأأأأةوية واإلفر قيأأأأأةسأأأأأنة وخأأأأأر  سأأأأأوا  كأأأأأان ذلأأأأأك فأأأأأ  الأأأأأدو  اووروبيأأأأأة واالمر كيأأأأأة 
 ة بكلأأأأأا ة وفاعليأأأأأة مأأأأأن ناحيأأأأأة, والعمأأأأأ  علأأأأأ  اسأأأأأتط   المأأأأأوارد االقتصأأأأأاديالت للأأأأأة مأأأأأن ناحيأأأأأة فأأأأأ  قيأأأأأا المأأأأأدخ  جأأأأأدارة هأأأأأذا 

 .  مة ووقتية ودقة من ناحية ثالثة، وتوفةر معلوماي أ ثر م ثانية
( بشأأأ ن مأأأدخ  اونشأأأ ة ب نأأأش يمثأأأ  منهجيأأأة هأأأدفها قيأأأا  الت للأأأة وأدا   Tho L. M. , 2006وكمأأأا تأأأذكر دراسأأأة )     
خدمأأأأأأة أو  جأأأأأأا أولأأأأأأة سأأأأأأوا  كأأأأأأان منتشأأأأأأ ة والمأأأأأأوارد بطأأأأأأر  تأأأأأأوفةر قيأأأأأأا  عأأأأأأاد  ودقةأأأأأأ  نسأأأأأأبيا لوحأأأأأأدة ت للأأأأأأة  أأأأأأر  الت لاون

تخضأأأأأع لع قأأأأأة . حةأأأأأث تخصأأأأأص ت أأأأأالة  المأأأأأوارد علأأأأأ  اونشأأأأأ ة كمرحلأأأأأة أولأأأأأ  وفأأأأأ  محلأأأأأعاي ت للأأأأأة عمةأأأأأ  أو ق أأأأأاط معأأأأأةن
وباسأأأأأتخدام أيضأأأأأا ت أأأأأالة  علأأأأأ  أ أأأأرا  الت للأأأأأة  ، وفأأأأأ  المرحلأأأأأة الثانيأأأأة ةأأأأأتم توع أأأأأع مأأأأأا تجمأأأأع فأأأأأ  تلأأأأأك اونشأأأأ ة مأأأأأنالسأأأأببية

 . محلعاي الت للة الم  مة
، ( وتبنأأأأأأ  نأأأأأأوط اسأأأأأأتراتةجية معةنأأأأأأةABCالمشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة وتبنأأأأأأ  مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة ) وبشأأأأأأ ن الع قأأأأأأة بأأأأأأةن   

 Contingency( أنأأأأأش مأأأأأن الضأأأأأرورا اسأأأأأتخدام الن ر أأأأأة الشأأأأأر ية فأأأأأ  هأأأأأذا المجأأأأأا   Scott 1992ذكأأأأأري دراسأأأأأة ) 
Theory  وأ أأأأد )  .البة أأأأة التأأأأ   ةأأأأرتب  بهأأأأا المشأأأأروط حةأأأأث أفضأأأأ   ر أأأأ  للمشأأأأروط هأأأأو االعتمأأأأاد علأأأأ   بيعأأأأةFisher 

شأأأأأأروط أن يحصأأأأأأ  علأأأأأأ  نتأأأأأأا   ( بأأأأأأ ن االعتمأأأأأأاد علأأأأأأ  العوامأأأأأأ  الشأأأأأأر ية ومجموعأأأأأأة حعمأأأأأأة الرقابأأأأأأة سأأأأأأو  ةجعأأأأأأ  الم 1995
، وأ أأأرا  واهأأأدا  فهأأأ  نمأأأوذر اهأأأدا ، عأأأدة معأأأانبأأأ ن االسأأأتراتةجية كلمأأأة ب(   Anthony 1965. وكمأأأا عأأأر  ) مر وبأأأة

( ف ضأأأأأأافي ب نأأأأأأش سأأأأأأو  يكأأأأأأون 2002. أمأأأأأأا دراسأأأأأأة ) بخأأأأأأارا ، ةنسأأأأأأية لتحقةأأأأأأ  اهأأأأأأدا  المشأأأأأأروط المعأأأأأأفرعيأأأأأأة وسياسأأأأأأاي ر ي
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، التأأأأأأ  تعمأأأأأأ  علأأأأأأ  تقأأأأأأديم اط فأأأأأأ  المنشأأأأأأاي الصأأأأأأناعية السأأأأأأعوديةم  مأأأأأأا ت بةأأأأأأ  مأأأأأأدخ  تحدةأأأأأأد الت للأأأأأأة علأأأأأأ  أسأأأأأأا  النشأأأأأأ
الأأأأ  انخلأأأأا   ، حةأأأأث ان درجأأأأة التنأأأأوط والتعقةأأأأد واالخأأأأت   فأأأأ  المنتجأأأأاي  ةأأأأؤدابسأأأأي ة أو معقأأأأدة اي متنوعأأأأة ، سأأأأوا منتجأأأأ
% مأأأأأن المنشأأأأأاي 39.8. خاصأأأأأة وأن لأأأأأة العمأأأأأ  المباشأأأأأر، وع أأأأأادة الت أأأأأالة   ةأأأأأر المباشأأأأأرة، والتأأأأأ  تت لأأأأأ  مأأأأأدخ  اونشأأأأأ ةت ل

ن عادي تلأأأأأك النسأأأأأبة لتصأأأأأأ  سأأأأأعودية تتعأأأأأأر  لمنافسأأأأأة شأأأأأدةدة عامأأأأأأةالصأأأأأناعية ال مجأأأأأأا  المأأأأأواد الطذا يأأأأأأة % فأأأأأ  56الأأأأأ  ، وا 
 . والمشروباي

 - أربعة أنواط من االستراتةجياي ه ( قد ذكري  Miles and Snow 1987وجدةر بالذكر أن دراسة )      
 .ن اقاي سوقية ضيقة لبيع المنتجايويمثلون المن ماي الذةن لدةهم   Defendersالمتحل ون  (1)
بصأأأأأورة  ويحأأأأأاولوا، باسأأأأأتمرار عأأأأأن فأأأأأرص سأأأأأوقيةث  مأأأأأاي التأأأأأ  تبحأأأأأويمثلأأأأأون المن  Prospectorsالمطأأأأأامرون  (2)

 منت مة التجاو  مع التطةراي البة ية.
 .نسبيا و اآلخر متطةرأحدهما مستقر  ،ن المن ماي الت  تعم  ف  اتجاهةنو يمثلو   Analyzersالمحللون  (3)
دارة العليأأأأأا عأأأأأدم الت  أأأأأد وهأأأأأ  تلأأأأأك المن مأأأأأاي التأأأأأ  يسأأأأأتوع  فةهأأأأأا رجأأأأأا  اال Reactorsمن مأأأأأاي تتمةأأأأأع بأأأأأرد اللعأأأأأ   (4)

 .  ان تست يع التجاو  معها بكلا ة بالبة ة الت  تعم  فةها تلك المن ماي دون والتطةراي المحي ة 
، أ بأأأأأأر مأأأأأأن تلأأأأأأك المشأأأأأأروعاي المتحل أأأأأأة واتضأأأأأ  لتلأأأأأأك الدراسأأأأأأة ان المشأأأأأأروعاي القا أأأأأأدة تتبنأأأأأأ  مأأأأأأدخ  اونشأأأأأ ة بمعأأأأأأد      

.  و أضأأأأافي الدراسأأأأة أن معأأأأد  التبنأأأأ  ( تلأأأأك النتأأأأا    Krumwiede and Jordan , 1998وقأأأد أةأأأأدي دراسأأأأة ) 
( فقأأأأد  Gosselin ,1997أمأأأأا دراسأأأأة )  .ة اسأأأأتراتةجية المطأأأأامر بدرجأأأأة أ بأأأأرلمأأأأدخ  اونشأأأأ ة ةتعاةأأأأد كلمأأأأا تبنأأأأي المن مأأأأ

 ( ،واتضأأأأأ  ان المةأأأأأأ  ABCتبنأأأأأأ  مأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة )  فحصأأأأأي الع قأأأأأأة بأأأأأةن نأأأأأأوط االسأأأأأتراتةجية وهيكأأأأأأ  التن أأأأأيم والمةأأأأأأ  نحأأأأأو
للنأأأأأوط  المطأأأأأامر واتصأأأأأ  هيكأأأأأ  التن أأأأأيم  بال مركع أأأأأة. و فيمأأأأأا ةتعلأأأأأ   االسأأأأأتراتةجيةة ةع أأأأأد كلمأأأأأا مالأأأأأي لتبنأأأأأ  مأأأأأدخ  االنشأأأأأ 

(   Ittner et al. , 2002 ; Shield ,1995بع قأأة مأأدخ  اونشأأ ة بأأاودا  التن يمأأ  اتضأأ  مأأن خأأ   دراسأأاي ) 
كمأأأأا أوضأأأأحي بعأأأأ  الدراسأأأأاي   .اودا يضأأأأا علأأأأ  تحسأأأأةن ( يعمأأأأ  علأأأأ  تخلأأأأي  عأأأأدم الدقأأأأة ويعمأأأأ  أ ABC  ) أن ت بةأأأأ

 (McGowan & Klammer, 1997; Foster & Swenson ,1997  أن )مأأأن المسأأأتجوبةن ذكأأأروا أن 75 %
أجأأأأأري دراسأأأأأة )  . كمأأأأأا% أفأأأأأادوا العكأأأأأ 25حأأأأأدثي نتةجأأأأأة ت بةأأأأأ  مأأأأأدخ  اونشأأأأأ ة، بةنمأأأأأا تحسأأأأأةناي فأأأأأ  اودا  المأأأأأال  قأأأأأد 

McGowan , 1998  نشأأأأ ة وأثأأأأر قلةديأأأأة لتخصأأأأيص الت أأأأالة   ةأأأأر المباشأأأأرة ومأأأأدخ  اوأدا  ال أأأأر  الت( مقارنأأأأة بأأأأةن
، القأأأأأدرة علأأأأأ  تأأأأأوفةر المعلومأأأأأاي كانأأأأأي فأأأأأ  صأأأأأال  لدراسأأأأأة الأأأأأ  أن الم  مأأأأأة ،السأأأأأببية. وتوصأأأأألي اذلأأأأأك علأأأأأ  اودا  المأأأأأال 

تخدمي % مأأأأن الشأأأأركاي اسأأأأ42( علأأأأ  أن  Krumwiede , 1998مأأأأدخ  اونشأأأأ ة . وبأأأأنل  الهأأأأد  حصأأأألي دراسأأأأة ) 
وأةأأأأدي دراسأأأأأة   .شأأأأ ةمأأأأدخ  اون باسأأأأتخدام( واعتبأأأأروا أن جأأأأودة ن أأأأام المحاسأأأأبة االدار أأأأة تأأأأعداد  ABCمأأأأدخ  اونشأأأأ ة ) 

الة  مأأأن خأأ   ت بةأأأ  مأأأدخ  ضأأأرورة التعأأر  علأأأ  مسأأبباي الت أأأ )  Degraeve & Roodhooft  ,1998كأأ  مأأأن )
مأأأرتب  اةجابيأأأا و بدرجأأأة معنويأأأة  ( ان اسأأأتخدام مأأأدخ  اونشأأأ ة Ittner et al. , 2002، وأ هأأأري دراسأأأة ) االنشأأأ ة

( Pizzini ,2006. أمأأأأأأا دراسأأأأأأة ) يأأأأأأاي المتحأأأأأأأدة االمر كيأأأأأأةفأأأأأأ  الت أأأأأأالة  فأأأأأأ  مصأأأأأأانع الوال انخلأأأأأأا مرتلعأأأأأأة بتحقةأأأأأأ  
 Banker et. أمأأأا دراسأأأة ) ة وقيمأأأة اوسأأأهموالقأأأدرة التنافسأأأي عأأأادة ةتسأأأب  فأأأ  ع أأأادة الربحيأأأة ABCف وضأأأحي أن اسأأأتخدام 
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al. , 2008  شأأأأركة امر كيأأأأة أ هأأأأروا أن  1250( ومأأأأن خأأأأ   دراسأأأأة تجر بيأأأأةABC   لهأأأأا تأأأأ ثةر اةجأأأأاب  مباشأأأأر علأأأأ
تسأأأأب  فأأأأ  أدا  كلأأأأ   ABC( أ أأأأدي أن اسأأأأتخدام   Zaman , 2009. كمأأأأا أن دراسأأأأة أ ثأأأأر حداثأأأأة ) ا  الصأأأأناع اود

 معنأأأأأوا يمكأأأأأن القأأأأأو  بوجأأأأأود تأأأأأ ثةر اةجأأأأأاب  . وبنأأأأأا  علأأأأأ  ذلأأأأأك ، فأأأأأ  اسأأأأأتراليا ABCبنأأأأأي شأأأأام  و أفضأأأأأ  للمشأأأأأروعاي التأأأأأ  ت
لتبنأأأأأأ  مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة علأأأأأأ  اودا  التن يمأأأأأأ  لأأأأأأد  الشأأأأأأركاي التأأأأأأ  تتبنأأأأأأ  اسأأأأأأتراتةجية مطأأأأأأامرة وعأأأأأأدم وجأأأأأأود تأأأأأأ ثةر اةجأأأأأأاب  

 .   التن يم  لد  الشركاي المتحل ةمعنوا عل  اودا
ا  القأأأأأأدرة التنافسأأأأأأية للشأأأأأأركاي الأأأأأأ  تحدةأأأأأأد العوامأأأأأأ  المأأأأأأؤثرة علأأأأأأ  قيأأأأأأ(   Freeman, 2006) دراسأأأأأأة كمأأأأأأا هأأأأأأدفي   

الصأأأأأأأأأناعية  المنشأأأأأأأأايوقأأأأأأأأأد أ هأأأأأأأأأري الدراسأأأأأأأأأة أن  شأأأأأأأأركة انجلةع أأأأأأأأة . 180االنجلةع أأأأأأأأة ، وذلأأأأأأأأك مأأأأأأأأن خأأأأأأأأ   عةنأأأأأأأأة شأأأأأأأأملي 
التحأأأأأدةث  ان و   ،الصأأأأأناعية المنشأأأأأايلأأأأأأدةها اهتمأأأأأأام كبةأأأأأأر بالبحأأأأأأث والت أأأأأأو ر ن أأأأأرا لتعقةأأأأأد البة أأأأأة المحي أأأأأة بهأأأأأذش  االنجلةع أأأأأة 

 . , ويكسأ  المنش ة الصناعية قدرة عالية عل  التناف لوج  ةخل  مأن ت أالة  اإلنتأارو والت و ر الت ن
 البحث  اشتقاق فروض( 8-4)  

مأأأأأأأن  التمأأأأأأأو ل تحلةلهأأأأأأأا الأأأأأأأ  حاجأأأأأأأة المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة بجانأأأأأأأ  الأأأأأأأدعم أوضأأأأأأأحي الدراسأأأأأأأاي السأأأأأأأابقة و      
لشأأأأأأأأعب  مأأأأأأأأن كافأأأأأأأأة المؤسسأأأأأأأأاي الأأأأأأأأدعم االدارا والتن يمأأأأأأأأ  و ا ، وبجانأأأأأأأأ بنأأأأأأأأوك والمؤسسأأأأأأأأاي الماليأأأأأأأأة المتنوعأأأأأأأأةالحكومأأأأأأأأة وال
خاصأأأأأة فأأأأأأ  مجأأأأأا   المحاسأأأأأأبة ، الأأأأأ  دعأأأأأأم مأأأأأن الجامعأأأأأأاي وال يانأأأأأاي المتعأأأأأأددة والمهتمأأأأأة بأأأأأأالعلوم اإلدار أأأأأة وبصأأأأأألة المسأأأأأ ولة

وسأأأأأ  ت للأأأأأة وحأأأأأدة المنأأأأأت  أو الخدمأأأأأة، الرقابأأأأأة اإلدار أأأأأة ومأأأأأا يمكأأأأأن أن تقدمأأأأأش مأأأأأن ممارسأأأأأاي مسأأأأأتحدثة مأأأأأن حةأأأأأث قيأأأأأا  مت
. وسأأأأو  ةركأأأأأع البحأأأأث علأأأأأ  اسأأأأتخدام أ ثأأأأأر ممارسأأأأاي المحاسأأأأأبة وتأأأأوفةر معلومأأأأأاي لمتخأأأأذا القأأأأأراراي ،علأأأأ  عناصأأأأر الت للأأأأأة

تنافسأأأأأية للمشأأأأأروط و تأأأأأ ثةر تلأأأأأك الممارسأأأأأة علأأأأأ  ع أأأأأادة القأأأأأدرة الوالمأأأأأدخ  التقلةأأأأأدا شأأأأأ ة اإلدار أأأأأة اسأأأأأتخداما وهأأأأأ  مأأأأأدخ  اون
  - عل  النحو االت البحث  فرضياي، يمكن صيا ة الصطةر والمتوس . وف  ضو  ذلك

المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة لممارسأأأأأأأة المحاسأأأأأأأبة اإلدار أأأأأأأأة  اسأأأأأأأتخدامةوجأأأأأأأد تأأأأأأأ ثةر اةجأأأأأأأاب  ومعنأأأأأأأأوا نتةجأأأأأأأة    (1)
 .ف  الممل ة العربية السعودية( عل  القدرة التنافسية ABC)  اونش ة لمدخ  ت الة

والمتوسأأأأأأأأ ة لممارسأأأأأأأأة المحاسأأأأأأأأبة اإلدار أأأأأأأأة المشأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأطةرة  اسأأأأأأأأتخدامةوجأأأأأأأأد تأأأأأأأأ ثةر اةجأأأأأأأأاب  ومعنأأأأأأأأوا نتةجأأأأأأأأة   (2)
 .ف  الممل ة العربية السعوديةعل  القدرة التنافسية للت الة   المدخ  التقلةدا

 بحث المةدان   ال (9)
  االست يان( قا مة 9-1)  
( والتأأأأأ  تط أأأأأ  1والتأأأأأ  يشأأأأأملها ملحأأأأأ  البحأأأأأث رقأأأأأم ) االسأأأأأتبيانالبحأأأأأث تأأأأأم إعأأأأأداد قا مأأأأأة  ت  فرضأأأأأةبطأأأأأر  التحقأأأأأ  مأأأأأن     
مكانيأأأأأأة قبأأأأأأو  أو رفأأأأأأ  اإل  ت فرضأأأأأأةجابأأأأأأاي المحتملأأأأأأة لهأأأأأأا و الممكأأأأأأن الحصأأأأأأو  علةهأأأأأأا لمجموعأأأأأأة اوسأأأأأأ لة التأأأأأأ  تشأأأأأأملها وا 

 البحث .  
  ( متغيرات 9-2) 

علأأأأأأ  اسأأأأأأأتخدام ممارسأأأأأأة المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة  ةالمسأأأأأأأتقلاي قتصأأأأأأأر المتطةأأأأأأر ت. سأأأأأأو   ةالمسأأأأأأأتقل اي ( المتطةأأأأأأر 9-2-1)  
 لد  المشروعاي الصطةرة و المتوس ة .(  TAقلةدا ) والمدخ  الت(  ABCلمدخ  اونش ة ) 
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) المأأأأأأأأأتحلر ، المطأأأأأأأأأامر ، المحلأأأأأأأأأ  ، رد وتشأأأأأأأأأم  نأأأأأأأأأوط االسأأأأأأأأأتراتةجية المسأأأأأأأأأتخدمة  -( المتطةأأأأأأأأأراي الرقابيأأأأأأأأأة  9-2-2)  
 القراراي .  ذباتخاقدراي ومهاراي اللر   المكل   اللع  ( ، درجة تعقةد الهيك  التن يم  ،

   6التابع . اوثر عل  القدرة التنافسية للمشروط الصطةر والمتوس  ، وذلك من خ     ( المتطةر9-2-2)         
        متطةراي فرعية ه   

 قدرة تنافسية من خ   تحقة  ت للة أق  وجودة أعل  .
 ت للة أق  وجودة أعل  . قدرة تنافسية من خ   تحقة    (1)
 ف  الوقي . اختصارقدرة تنافسية من خ   تحقة   (2)
 افسية من خ   التعام  مع المتطةراي الخارجية .قدرة تن (3)
 قدرة تنافسية من خ   التعام  مع المتطةراي الداخلية . (4)
 قدرة تنافسية من خ   التعام  مع الدور الحكوم  للمشروعاي الصطةرة والمتوس ة. (5)
  افسية من خ   التعام  مع محاسبة الت الة  . قدرة تن (6)

  -بالبحث بالشك  اآلت   ويمكن بيان المتطةراي المرتب ة 
 المتغير التابع   المتغيرات الرقابية  المستقل المتغير

اسللللللتمداس ممارسللللللة 

المحاسللللللبة ا داريللللللة 

(ABC و المللللللللد ل )

( فلللي  TAالتقليلللدي ) 

المشللروعات الصللغيرة 

 والمتوسطة .

نللللوع االسللللتراتيجية )  (1)

قيللادة التكلفللة ت التمييللز 

 ( . ت و التركيز  

درجلللة تعقيلللد ال يكلللل  (2)

)مركزيلللللة ظيملللللي التن

 والمركزية (.

قللللللدرات وم للللللارات  (3)

الفريلللللللف اللللللللوظيفي 

المكلللللللللف باتمللللللللا  

القللللرارات ) م هلللللة ت 

 متوسطة ت ضعيفة ( . 

شللروع الصللغير والمتوسللط ت و للل  مللن األنللر علللى القللدرة التنافسللية للم

 متغيرات فرعية هي : 6 الل 

(A. قدرة تنافسية من  الل تحقيف تكلفة أقل وجودة أعلى ) 

(Bقدر ). ة تنافسية من  الل تحقيف إ تصار في الوقت 

(C. قدرة تنافسية من  الل التعامل مع المتغيرات المارجية ) 

(D قدرة تنافسية من  الل التعامل مع ). المتغيرات الدا لية 

(E قللدرة تنافسللية مللن  للالل التعامللل مللع الللدور الحكللومي للمشللروعات )

 الصغيرة والمتوسطة.

(F  قدرة تنافسية من ) . الل التعامل مع محاسبة التكاليف 

 ( نتا ج التحليل اإلحصا ي 9-3)  

، تأأأأأأم قيأأأأأأا  معامأأأأأأ  بشأأأأأأ ن اختبأأأأأأار ثبأأأأأأاي أدواي البحأأأأأأث  SPSSوبتلعةأأأأأأ  برنأأأأأأام  الحأأأأأأعم االحصأأأأأأا ية للعلأأأأأأوم االجتماعيأأأأأأة    
)           حةأأأأأث تراوحأأأأأي قأأأأأيم المعامأأأأأ  للقأأأأأراي البحأأأأأث بأأأأأةن    ،  Cronbach’s Alphaاالتسأأأأأا  الأأأأأداخل  أللأأأأأا 

  ةأ، وف  هذا الصدد تقترا المؤللاي االحصا ة 0.748وكاني قيمة أللا لجميع اللقراي  (  0.865 -0.692
 (et al. , 2010  Hair  )اتسأأأا  بأأأةن فقأأأراي ، فأأأ ن ذلأأأك يشأأأةر الأأأ  وجأأأود  0.60ا كانأأأي جميأأأع القأأأيم أ بأأأر مأأأن أنأأأش اذ

 اسأأأأأتبيانششأأأأأارة الأأأأ  أنأأأأأش لتحقةأأأأأ  صأأأأد  أداة البحأأأأأث فقأأأأأد تأأأأم عأأأأأر  . كمأأأأا تجأأأأأدر اإلاالعتمأأأأأاد علةهأأأأأاإمكانيأأأأة  وبالتأأأأأال ، البحأأأأث
، وباللعأأأأأأ  تأأأأأأم دوا م ح أأأأأأاتهم واقتراحأأأأأأاتهمذةن أبأأأأأأالبحأأأأأأث علأأأأأأ  عأأأأأأدد مأأأأأأن اوسأأأأأأاتذة او أأأأأأاديمةةن مأأأأأأن الجامعأأأأأأاي السأأأأأأعودية والأأأأأأ

 إجرا  التعدي ي الم لوبة .
لأأأأأأأ  النتأأأأأأأا   التاليأأأأأأأة للمتطةأأأأأأأراي التابعأأأأأأأة تأأأأأأأم الحصأأأأأأأو  ع SPSSالحأأأأأأأعم االحصأأأأأأأا ية للعلأأأأأأأوم االجتماعيأأأأأأأة وبتلعةأأأأأأأ  برنأأأأأأأام     

    -الستة  
  -وف  المتطةراي الرقابية عل  النحو اآلت    ( 101) أوضحي النتا   ان توع ع ملرداي العةنة (1)
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 .ر قة المركع ة ف  اتخاذ القراراياشار جميع ملرداي العةنة باتباط ال   ( أ)
القأأأأأأراراي لجميأأأأأأع ملأأأأأأرداي العةنأأأأأأة متوسأأأأأأ  ) كمأأأأأأا اتضأأأأأأ  ان مسأأأأأأتو  قأأأأأأدراي ومهأأأأأأاراي القأأأأأأا مةن علأأأأأأ  اتخأأأأأأاذ   ( )

 . %63ن المتوس  يعاد  % (، حةث وجد ا50% والمؤه  العلم  50حةث تم ترجي  الخبرة 
 .  اي العةنة بش ن نوط االستراتةجيةكما اتض  جه  مع م ملرد  (ر)

افسأأأأية وفأأأأأ  اختيأأأأار مأأأأأدخ  ، فقأأأأد أصأأأأأبحي المتطةأأأأراي الرقابيأأأأأة  ةأأأأر مأأأأأؤثرة علأأأأ  قأأأأأرار تحدةأأأأد القأأأأأدرة التنوبنأأأأا  علأأأأ  ذلأأأأأك     
 . التقلةدا كمتطةراي مستقلةلمدخ  تخصيص الت الة   ةر المباشرة ، سوا  مدخ  االنش ة وا

. ملأأأأأأأأرداي  بقأأأأأأأأي مأأأأأأأأدخ  اونشأأأأأأأأ ة 32ملأأأأأأأأردة  بقأأأأأأأأي المأأأأأأأأدخ  التقلةأأأأأأأأدا، و 69ن أوضأأأأأأأأ  النتأأأأأأأأا   ل سأأأأأأأأتبياناي أ (2)
  - طةر مستق  عل  النحو اآلت ( كمت وبالتال  ةت ل  اومر تحلة  النتا   ) وف  المدخ  المستخدم

  -مفردة ( : 69لتقليدي )نتا ج مفردات العينة التي استخدمت المدخل ا -أوال :
 ( A( اوثر عل  القدرة التنافسية من خ   ت للة أق  وجودة أعل  ) 1) 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 69 4.00 5.00 4.8986 .03661 .30413 

VAR00002 69 3.00 5.00 4.0725 .04291 .35641 

VAR00003 69 4.00 5.00 4.9275 .03144 .26115 

VAR00004 69 4.00 5.00 4.0725 .03144 .26115 

VAR00005 69 4.00 5.00 4.9275 .03144 .26115 

VAR00006 69 3.00 5.00 4.0145 .03260 .27077 

       

أن االجأأأأأرا  الخأأأأأام  )قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  تحقةأأأأأ  انخلأأأأأا  فأأأأأ  معأأأأأدالي الت أأأأأالة  أو السأأأأأي رة علأأأأأ  خسأأأأأا ر التشأأأأأطة       
تحصأأأأأ  و االجأأأأأرا  الثالأأأأأث )قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  تصأأأأأميم وتسأأأأأو   منتجأأأأأاي ب قأأأأأ  ت للأأأأأة ممكنأأأأأة( كالتأأأأأال  واللاقأأأأأد والضأأأأأياط( 

. ام االجأأأأأأأأأرا  االو   0.26115  االنحأأأأأأأأأرا  المعيأأأأأأأأأارا ل لةهمأأأأأأأأأا وبأأأأأأأأأنل 4.9275بوسأأأأأأأأأ  حسأأأأأأأأأاب    علأأأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأأأة االولأأأأأأأأأ 
 4.8986علأأأأأ  المرتبأأأأأة الثالثأأأأأة بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  حصأأأأأ  العمأأأأأ   بأأأأأالمنت  أو الخدمأأأأأة وخأأأأأدماي مأأأأأا بعأأأأأد البيأأأأأع(  اقتنأأأأأاط)مأأأأأد  

المنافسأأأأأون تقلةأأأأأدها أو عمأأأأأ  . امأأأأأا االجأأأأأرا  الثأأأأأان  )مأأأأأد  عأأأأأر  سأأأأألع أو خأأأأأدماي ال يسأأأأأت يع  0.3661وبأأأأأانحرا  معيأأأأأارا 
ل لةهمأأأأأأا كمأأأأأأا ان  4.0725علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الرابعأأأأأأة والخامسأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب    حصأأأأأأ  نسأأأأأأ  منهأأأأأأا (  و االجأأأأأأرا  الرابأأأأأأع فقأأأأأأد 

االجأأأأأرا  السأأأأأاد  علأأأأأأ   حصأأأأأ . واخةأأأأأأرا  0.4291الثأأأأأان   ولألجأأأأأرا  0.3144الرابأأأأأع فقأأأأأأد بلأأأأأ   لإلجأأأأأرا ا االنحأأأأأرا  المعيأأأأأار 
   .  4.0145 حساب   الترتة  الساد  ذاتش عل  وس 

 ( B)  الوقي ( اوثر عل  القدرة التنافسية من خ   تخلي   2)   

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 69 4.00 4.00 4.0000 .00000 .00000 

VAR00002 69 3.00 5.00 4.0145 .02522 .20953 

VAR00003 69 3.00 5.00 4.0580 .03506 .29125 

VAR00004 69 3.00 5.00 4.0435 .03826 .31784 

 ذ، فقأأأأأد اسأأأأأتحو متطةأأأأأر التأأأأأابع الخأأأأأاص بتخلأأأأأي  الوقأأأأأياالحصأأأأأا اي الوصأأأأألية للجأأأأأدو  السأأأأأاب  ، وبشأأأأأ ن العلأأأأأ  واعتمأأأأأادا     
اإلنتاجيأأأأأة )مرونأأأأأة التصأأأأأنيع ( ( علأأأأأ  المرتبأأأأأة االولأأأأأ  بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  االجأأأأأرا  الثالأأأأأث )قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  تطةةأأأأأر العمليأأأأأاي 

  الرابأأأأأأع )   درجأأأأأأة إلتأأأأأأعام المشأأأأأأروط بالجأأأأأأداو  االجأأأأأأرا ذ.  بةنمأأأأأأا يسأأأأأأتحو  0.3506وبأأأأأأانحرا  معيأأأأأأارا قأأأأأأدرش   4.0590قأأأأأأدرش 
عيأأأأأأأأارا وبأأأأأأأأانحرا  م  4.0435العمنيأأأأأأأأة المحأأأأأأأأددة فأأأأأأأأ  التعامأأأأأأأأ  مأأأأأأأأع العمأأأأأأأأ   . (  علأأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأأة الثانيأأأأأأأأة بوسأأأأأأأأ  حسأأأأأأأأاب  
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. امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الثأأأأأأان  )  يسأأأأأأت يع المشأأأأأأروط تخلأأأأأأي  عنصأأأأأأر الأأأأأأعمن لصأأأأأأال  العمةأأأأأأ  مأأأأأأن خأأأأأأ   تخلأأأأأأي  عمأأأأأأن  0.3826
.  أمأأأأأأا  0.2522وانحأأأأأأرا  معيأأأأأأارا  4.0145علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثالثأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب   ذفقأأأأأأد اسأأأأأأتحو  دورة تصأأأأأأنيع المنتجأأأأأأاي .(

   0.0000را  معيارا وانح 4.0000حساب  االجرا  اوخةر فهو االجرا  اوو  بوس  
 (C)اوثر عل  القدرة التنافسية من خ   المتطةراي الخارجية . (3)

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 69 4.00 5.00 4.9420 .02834 .23540 

VAR00002 69 3.00 5.00 4.0580 .04069 .33799 

VAR00003 69 3.00 5.00 4.8841 .04397 .36527 

VAR00004 69 4.00 5.00 4.9130 .03417 .28384 

VAR00005 69 2.00 4.00 3.0290 .03559 .29561 

VAR00006 69 4.00 5.00 4.1159 .03882 .32250 

علأأأأأ  يحصأأأأأ  حدةثأأأأأة وبالسأأأأأرعة الم لوبأأأأأة .(    ت نولوجيأأأأأا اسأأأأأتةراد( )  قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  1ةتضأأأأأ  أن االجأأأأأرا  رقأأأأأم )     
، امأأأأأا االجأأأأأرا  الرابأأأأأع )  قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  ابت أأأأأار  0.2834و انحأأأأأرا  معيأأأأأارا  4.9420المرتبأأأأأة اوولأأأأأ  بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  

. امأأأأأا االجأأأأأرا   0.3417وبأأأأأانحرا  معيأأأأأارا  4.9130علأأأأأ  المرتبأأأأأة الثانيأأأأأة بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  حصأأأأأ   منتجأأأأأاي جدةأأأأأدة  ( فقأأأأأد 
   4.8841ايضأأأأأأأا علأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأة الثالثأأأأأأأة بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب  حصأأأأأأأ  رة المشأأأأأأأروط علأأأأأأأ  اختأأأأأأأرا  أسأأأأأأأوا  جدةأأأأأأأدة( الثالأأأأأأأث )   قأأأأأأأد

(  . كأأأأأذلك كأأأأأان االجأأأأأرا  السأأأأأاد  )السأأأأأع  لعمأأأأأ  تحاللأأأأأاي اسأأأأأتراتةجية مأأأأأع المأأأأأوردةن والعمأأأأأ  . 0.4397وبأأأأأانحرا  معيأأأأأارا 
.  امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الثأأأأأأان  )  قأأأأأأدرة  0.3882وانحأأأأأأرا  معيأأأأأأارا   4.1159علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الرابعأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب   حصأأأأأأ فقأأأأأأد 
روط علأأأأأأ  متابعأأأأأأة المتطةأأأأأأراي الخارجيأأأأأأة عأأأأأأن  ر أأأأأأ  تحلةأأأأأأ  المعلومأأأأأأاي ( فقأأأأأأد حصأأأأأأ  علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الخامسأأأأأأة بوسأأأأأأ  المشأأأأأأ

، كأأأأأأذلك حصأأأأأأ  االجأأأأأأرا  الخأأأأأأام  )  قأأأأأأدرة المشأأأأأأروط فأأأأأأ  الحصأأأأأأو  علأأأأأأ   4.4069وانحأأأأأأرا  معيأأأأأأارا   0.4069حسأأأأأأاب  
وبأأأأأأأأانحرا  معيأأأأأأأأارا قأأأأأأأأدرش  3.0290كانأأأأأأأأي مرتبتأأأأأأأأش االخةأأأأأأأأرة بوسأأأأأأأأ  حسأأأأأأأأاب   شأأأأأأأأهاداي مت لبأأأأأأأأاي التصأأأأأأأأنيع الجةأأأأأأأأد . ( فقأأأأأأأأد

0.3559 . 

 (D)االثر عل  القدرة التنافسية من خ   المتطةراي الداخلية  (4)

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 69 3.00 5.00 4.0000 .02920 .24254 

VAR00002 69 3.00 4.00 3.9710 .02034 .16899 

VAR00003 69 4.00 5.00 4.0725 .03144 .26115 

VAR00004 69 3.00 5.00 4.0000 .02920 .24254 

VAR00005 69 3.00 5.00 4.0145 .02522 .20953 

VAR00006 69 4.00 5.00 4.0145 .01449 .12039 

  السأأأأأاب  والخأأأأأاص بأأأأأالمتطةراي الداخليأأأأأة المأأأأأؤثرة علأأأأأ  القأأأأأدرة التنافسأأأأأية مأأأأأن خأأأأأ   تلأأأأأك المتطةأأأأأراي ، كمأأأأأا ةوضأأأأأ  الجأأأأأدو     
علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة االولأأأأأأ  فأأأأأأ  التأأأأأأ ثةر علأأأأأأ  القأأأأأأدرة حصأأأأأأ   نجأأأأأأد أن االجأأأأأأرا  الثالأأأأأأث )درجأأأأأأة تقنيأأأأأأة عاليأأأأأأة فأأأأأأ  المشأأأأأأروط .( قأأأأأأد 

الخأأأأأأام  )  تنأأأأأأوط و تجأأأأأأدد  أأأأأأر   را جأأأأأأكأأأأأأذلك حصأأأأأأ  اال .0.3133وانحأأأأأأرا  معيأأأأأأارا  4.0725التنافسأأأأأأية بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  
. وشأأأأأأارك االجأأأأأأرا  السأأأأأأاد   0.2532وانحأأأأأأرا  معيأأأأأار   4.0145وأسأأأأأالة  العمأأأأأأ  .( علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثانيأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  

وبأأأأأانحرا   4.0145)  تنأأأأأوط و تجأأأأأدد  أأأأأر  وأسأأأأأالة  العمأأأأأ  .( االجأأأأأرا  الخأأأأأام  فأأأأأ  المرتبأأأأأة الثانيأأأأأة بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  مشأأأأأابش 
. كمأأأأأأا ان االجأأأأأأرا  الرابأأأأأأع )قأأأأأأدرة الحصأأأأأأو  علأأأأأأ  ع مأأأأأأاي الجأأأأأأودة .( قأأأأأأد حصأأأأأأ  علأأأأأأ    0.12039تلأأأأأأ  قأأأأأأدرش معيأأأأأأارا مخ

. امأأأأأأأا االجأأأأأأأرا  االو  )  امأأأأأأأت ك مأأأأأأأوارد وبنأأأأأأأا  أو  0.2920وانحأأأأأأأرا  معيأأأأأأأارا  4.00000المرتبأأأأأأأة الرابعأأأأأأأة بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب  
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حصأأأأو  علأأأأ  ع مأأأأاي الجأأأأودة . ( ابأأأأع )  قأأأأدرة الشأأأأرا  قأأأأدراي ال ت أأأأون متأأأأوفرة لأأأأد  المنافسأأأأةن اآلخأأأأر ن ( وكأأأأذلك االجأأأأرا  الر 
. امأأأأأأأا  0.2920وايضأأأأأأأا علأأأأأأأ  نلأأأأأأأ  االنحأأأأأأأرا  المعيأأأأأأأارا   4.0000فقأأأأأأأد حصأأأأأأأ  علأأأأأأأ  نلأأأأأأأ  الوسأأأأأأأ  الحسأأأأأأأاب   و قأأأأأأأدرش 

االجأأأأأأرا  الثأأأأأأان  فقأأأأأأد حصأأأأأأ  علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة السادسأأأأأأة واالخةأأأأأأرة )مأأأأأأد  كلأأأأأأا ة المأأأأأأوارد البشأأأأأأر ة بالمشأأأأأأروط .( بعسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  
 .0.2034 وانحرا  معيارا  3.9710

 (Eعل  القدرة التنافسية من خ   الدعم الحكوم  ) االثر (5)

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 69 2.00 4.00 3.0290 .02899 .24077 

VAR00002 69 3.00 4.00 3.1014 .03661 .30413 

VAR00003 69 2.00 4.00 3.0725 .03761 .31243 

VAR00004 69 3.00 5.00 4.0580 .03506 .29125 

ةوضأأأأأأأأ  الجأأأأأأأأدو  السأأأأأأأأاب  والمأأأأأأأأرتب  بأأأأأأأأ ثر الأأأأأأأأدعم الحكأأأأأأأأوم  للمشأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأأ ة علأأأأأأأأ  تحقةأأأأأأأأ  القأأأأأأأأدرة      
  شأأأأأهاداي م ابقأأأأأة التنافسأأأأأية ، أن االجأأأأأرا  الرابأأأأأع )  مأأأأأد  الأأأأأدعم الحكأأأأأوم  للمشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة للحصأأأأأو  علأأأأأ

. ام االجأأأأأرا  الثأأأأأان   0.3506وبأأأأأانحرا  معيأأأأأارا   4.0580قأأأأأد حصأأأأأ  علأأأأأ  المرتبأأأأأة االولأأأأأ  بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  للمواصأأأأألاي( 
)مأأأأأأد  إعأأأأأأادة الن أأأأأأر فأأأأأأ  التشأأأأأأر عاي القا مأأأأأأة للأأأأأأت ؤم مأأأأأأع المتطةأأأأأأراي االقتصأأأأأأادية( فقأأأأأأد حصأأأأأأ  علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثانيأأأأأأة بوسأأأأأأ  

ام االجأأأأأأأأأرا  الثالأأأأأأأأأث )مأأأأأأأأأد  التجأأأأأأأأأاو  الحكأأأأأأأأأوم  نحأأأأأأأأأو اعالأأأأأأأأأة الحأأأأأأأأأواجع .  0.3661وانحأأأأأأأأأرا  معيأأأأأأأأأارا  3.1014حسأأأأأأأأأاب  
. واخةأأأأأرا االجأأأأأرا  االو    0.3725وانحأأأأأرا  معيأأأأأارا  3.0725حصأأأأأ  علأأأأأ  المرتبأأأأأة الثالثأأأأأة بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  الجمركيأأأأأة( فقأأأأأد 

 3.0290)مأأأأأأد  جأأأأأأودة القأأأأأأوانةن الحاليأأأأأأة المرتب أأأأأأة بالصأأأأأأادراي( فقأأأأأأد حصأأأأأأ  علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الرابعأأأأأأة واالخةأأأأأأرة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  
 .  0.2899وانحرا  معيارا  

 ( Fاالثر عل  القدرة التنافسية من خ   ن ام الت الة  )  (6)

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 69 3.00 5.00 4.8841 .04397 .36527 
VAR00002 69 4.00 5.00 4.8841 .03882 .32250 
VAR00003 69 4.00 5.00 4.1159 .03882 .32250 
VAR00004 69 3.00 5.00 4.0870 .04495 .37334 

ةوضأأأأأ  الجأأأأأدو  السأأأأأاب  أن االجأأأأأرا  االو  )  مأأأأأد  الرقابأأأأأة علأأأأأ  عناصأأأأأر الت أأأأأالة  المسأأأأأتخدمة . (   والثأأأأأان  )  مأأأأأد       
بةنمأأأأأأا  4.8841المركأأأأأأع االو  . حةأأأأأأث الوسأأأأأأ  الحسأأأأأأاب  ل لةهمأأأأأأا واحأأأأأأدا  اتبأأأأأأاط  أأأأأأر  سأأأأأأليمة لتقةأأأأأأيم المخأأأأأأعون . (  يحأأأأأأت ن

ام االجأأأأأأأرا  الثالأأأأأأأث )مأأأأأأد  مسأأأأأأأاهمة ن أأأأأأأام الت أأأأأأالة  فأأأأأأأ  تأأأأأأأوفةر  . 0.3882وللثأأأأأأان   0.4397االنحأأأأأأرا  المعيأأأأأأأارا لأأأأأأأألو  
وانحأأأأأأرا   4.1150معلومأأأأأأاي لعمليأأأأأأة اتخأأأأأأاذ القأأأأأأراراي وتقةأأأأأأيم اودا ( فقأأأأأأد حصأأأأأأ  علأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثالثأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  قأأأأأأدرش 

 ، امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الرابأأأأأأع )مأأأأأأد  تصأأأأأأنة  عناصأأأأأأر الت أأأأأأالة  الأأأأأأ  مباشأأأأأأرة وأخأأأأأأر   ةأأأأأأر مباشأأأأأأرة( فقأأأأأأد احتأأأأأأ  0.3882معيأأأأأأار  
  0.4495وبانحرا  معيارا قدرش  4.0870المرتبة االخةرة الرابعة بوس  حساب  

  -مفردة ( : 32نتا ج مفردات العينة التي استخدمت مدخل األنشطة  ) -:  ا  ثاني
 ( A( اوثر عل  القدرة التنافسية من خ   ت للة أق  وجودة أعل  ) 1) 
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N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 32 4.00 5.00 4.8125 .07010 .39656 

VAR00002 32 3.00 5.00 4.1250 .07446 .42121 

VAR00003 32 4.00 5.00 4.8750 .05940 .33601 

VAR00004 32 4.00 5.00 4.0625 .04348 .24593 

VAR00005 32 4.00 5.00 4.7188 .08075 .45680 

VAR00006 32 3.00 5.00 3.9688 .07077 .40035 

Valid N (listwise) 32      

المشأأأأأروط علأأأأأ  تصأأأأأميم وتسأأأأأو   منتجأأأأأاي ب قأأأأأ  ت للأأأأأة ممكنأأأأأة( يحتأأأأأ  ةوضأأأأأ  الجأأأأأدو  السأأأأأاب  أن االجأأأأأرا  الثالأأأأأث )قأأأأأدرة     
)  مأأأأأأأأد        . كمأأأأأأأأا أن  االجأأأأأأأأرا  االو   0.05940وانحأأأأأأأأرا  معيأأأأأأأأارا  4.8750المرتبأأأأأأأأة االولأأأأأأأأ  بوسأأأأأأأأ  حسأأأأأأأأاب  قأأأأأأأأدرش 

(  يحتأأأأأأأ  المركأأأأأأأع الثأأأأأأأان  بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب   عأأأأأأأر  سأأأأأأألع أو خأأأأأأأدماي ال يسأأأأأأأت يع المنافسأأأأأأأون تقلةأأأأأأأدها أو عمأأأأأأأ  نسأأأأأأأ  منهأأأأأأأا
امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الخأأأأأأام  )قأأأأأأدرة المشأأأأأأروط علأأأأأأ  تحقةأأأأأأ  انخلأأأأأأا  فأأأأأأ  معأأأأأأدالي . 0.07010وسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  قأأأأأأدرش وب 4.8125

 4.7188الت أأأأأأالة  أو السأأأأأأي رة علأأأأأأ  خسأأأأأأا ر التشأأأأأأطة  كالتأأأأأأال  واللاقأأأأأأد والضأأأأأأياط( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثالثأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  
 يسأأأأأأأت يع المنافسأأأأأأأون تقلةأأأأأأأدها أو امأأأأأأأا االجأأأأأأأرا  الثأأأأأأأان  ) مأأأأأأأد  عأأأأأأأر  سأأأأأأألع أو خأأأأأأأدماي ال.  0.08075وبأأأأأأأانحرا  معيأأأأأأأارا 

، امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الرابأأأأأأع  0.07446وبأأأأأأانحرا  معيأأأأأأارا   4.1250عمأأأأأ  نسأأأأأأ  منهأأأأأأا.( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الرابعأأأأأأة بوسأأأأأ  حسأأأأأأاب  
المرتبأأأأأأة الخامسأأأأأأة بوسأأأأأأ  )إمكانيأأأأأأة تقأأأأأأديم منتجأأأأأأاي أو خأأأأأأدماي متمةأأأأأأعة وفر أأأأأأدة مأأأأأأن نوعهأأأأأأا وتلقأأأأأأ  رضأأأأأأا المسأأأأأأتهلك .( فيحتأأأأأأ  

. امأأأأأأأا االجأأأأأأأرا  السأأأأأأأاد  )تحقةأأأأأأأ  مكانأأأأأأأة ممةأأأأأأأعة للمشأأأأأأأروط فأأأأأأأ  السأأأأأأأو  0.04348  معيأأأأأأأارا و بأأأأأأأانحرا  4.0625حسأأأأأأأاب  
 0.07077وبانحرا  معيارا  3.9688المحل  ( فيحت  المرتبة السادسة واالخةرة بوس  حساب  

 ( B( اوثر عل  القدرة التنافسية من خ   تخلي  الوقي  )  2)   
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 32 4.00 5.00 4.0625 .04348 .24593 
VAR00002 32 3.00 4.00 3.8438 .06521 .36890 
VAR00003 32 3.00 5.00 4.0625 .06250 .35355 
VAR00004 32 3.00 5.00 4.0938 .06897 .39015 
Valid N (listwise) 32      

 

لتنافسأأأأأية نتةجأأأأأة تخلأأأأأي  عنصأأأأأر ةن أأأأأوا الجأأأأأدو  السأأأأأاب  علأأأأأ  االحصأأأأأا اي الوصأأأأألية والخاصأأأأأة بأأأأأاوثر علأأأأأ  القأأأأأدرة ا     
العمأأأأ  ( هأأأأو   العمنيأأأأة المحأأأأددة فأأأأ  التعامأأأأ  مأأأأع بالجأأأأداو . ولأأأأذلك ةوضأأأأ  أن االجأأأأرا  الرابأأأأع )  درجأأأأة إلتأأأأعام المشأأأأروط الوقأأأأي

)  يسأأأأأأأأأأت يع المشأأأأأأأأأأروط  ، بةنمأأأأأأأأأأا االجأأأأأأأأأأرا  االو  0.058897 وبأأأأأأأأأأانحرا  معيأأأأأأأأأأارا  4.0938  حسأأأأأأأأأأاب  قأأأأأأأأأأدرش اوو  بوسأأأأأأأأأأ
تخلأأأأأي  عنصأأأأأأر الأأأأأعمن لصأأأأأأال  العمةأأأأأ  مأأأأأأن خأأأأأ   تخلأأأأأأي  عمأأأأأأن تقأأأأأديم منتجأأأأأأاي جدةأأأأأدة الأأأأأأ  اوسأأأأأوا ( واالجأأأأأأرا  الثالأأأأأأث 

الثأأأأأأأان  بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب  متسأأأأأأأاوا )قأأأأأأأدرة المشأأأأأأأروط علأأأأأأأ  تطةةأأأأأأأر العمليأأأأأأأاي اإلنتاجيأأأأأأأة )مرونأأأأأأأة التصأأأأأأأنيع (( يحأأأأأأأت ن المركأأأأأأأع 
. امأأأأأأأأأأأا االجأأأأأأأأأأأرا  الثأأأأأأأأأأأان  )  يسأأأأأأأأأأأت يع المشأأأأأأأأأأأروط  0.06250لأأأأأأأأأأأث  وللثا 0.04348وانحأأأأأأأأأأأرا  معيأأأأأأأأأأأارا لأأأأأأأأأأأ و    4.0625

تخلأأأأأي  عنصأأأأأر الأأأأأعمن لصأأأأأال  العمةأأأأأ  مأأأأأن خأأأأأ   تخلأأأأأي  عمأأأأأن دورة تصأأأأأنيع المنتجأأأأأاي( فاحتأأأأأ  المركأأأأأع الرابأأأأأع واالخةأأأأأر 
 .  0.06250وبانحرا  معيارا  3.8438بوس  حساب  
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 (Cاوثر عل  القدرة التنافسية من خ   المتطةراي الخارجية .) (3)
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 32 3.00 5.00 4.7188 .10273 .58112 
VAR00002 32 4.00 4.00 4.0000 .00000 .00000 
VAR00003 32 4.00 5.00 4.8438 .06521 .36890 
VAR00004 32 4.00 5.00 4.8125 .07010 .39656 
VAR00005 32 2.00 4.00 2.9688 .05471 .30946 
VAR00006 32 3.00 5.00 4.0000 .06350 .35921 
Valid N (listwise) 32      

 

الجأأأأأأرا  الثالأأأأأأأث )  قأأأأأأدرة المشأأأأأأروط علأأأأأأ  اختأأأأأأرا  أسأأأأأأأوا  جدةأأأأأأدة .( يمثأأأأأأ  المرتبأأأأأأة االولأأأأأأأ  ةوضأأأأأأ  الجأأأأأأدو  السأأأأأأاب  ، أن ا  
، امأأأأأا االجأأأأأرا  الرابأأأأأع )  قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  ابت أأأأأار منتجأأأأأاي  0.06521وبأأأأأانحرا  معيأأأأأارا قأأأأأدرش  4.8438بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  

. امأأأأأأا االجأأأأأأرا  االو  )   0.07010 معيأأأأأأارا وبأأأأأأانحرا   4.8125جدةأأأأأأدة . (  فيشأأأأأأط  المرتبأأأأأأة الثانيأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  قأأأأأأدرش 
  4.7188ت نولوجيأأأأأأأا حدةثأأأأأأأة وبالسأأأأأأأرعة الم لوبأأأأأأأة .( فيحتأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأة الثالثأأأأأأأة بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب   اسأأأأأأأتةرادقأأأأأأأدرة المشأأأأأأأروط علأأأأأأأ  
  . امأأأأأا االجأأأأأرا  الثأأأأأان  )قأأأأأدرة المشأأأأأروط علأأأأأ  متابعأأأأأة المتطةأأأأأراي الخارجيأأأأأة عأأأأأن  ر أأأأأ  تحلةأأأأأ 0.10273وبأأأأأانحرا  معيأأأأأارا 

الرابعأأأأأأة د  )  السأأأأأأع  لعمأأأأأأ  تحاللأأأأأأاي اسأأأأأأتراتةجية مأأأأأأع المأأأأأأوردةن والعمأأأأأأ  . ( فيحأأأأأأت ن المرتبأأأأأأة المعلومأأأأأأاي ( واالجأأأأأأرا  السأأأأأأا
بةنمأأأأأأأا  0.0000، حةأأأأأأأث االنحأأأأأأأرا  المعيأأأأأأأارا للثأأأأأأأان   4.0000بمقأأأأأأأدار  لإلجأأأأأأأرا ةةنمعأأأأأأأا ، حةأأأأأأأث الوسأأأأأأأ  الحسأأأأأأأاب  واحأأأأأأأد 

ت لبأأأأأاي التصأأأأأنيع الجةأأأأأد . (  شأأأأأروط فأأأأأ  الحصأأأأأو  علأأأأأ  شأأأأأهاداي م. امأأأأأا االجأأأأأرا  الخأأأأأام  )  قأأأأأدرة الم 0.06350للسأأأأأاد  
 .  0.06350اما االنحرا  المعيارا فقد كان  2.9689فيحت  المرتبة السادسة واالخةرة بوس  حساب  

 (Dاالثر عل  القدرة التنافسية من خ   المتطةراي الداخلية ) (4)
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 32 4.00 5.00 4.0312 .03125 .17678 
VAR00002 32 3.00 5.00 4.0000 .06350 .35921 
VAR00003 32 3.00 5.00 3.9687 .05471 .30946 
VAR00004 32 4.00 5.00 4.0625 .04348 .24593 
VAR00005 32 3.00 5.00 3.9063 .06897 .39015 
VAR00006 32 3.00 5.00 3.9375 .06250 .35355 
Valid N (listwise) 32      

 

واضأأأأأأأ  أن االجأأأأأأأرا  الرابأأأأأأأع )قأأأأأأأدرة الحصأأأأأأأو  علأأأأأأأ  ع مأأأأأأأاي الجأأأأأأأودة .( حصأأأأأأأ  علأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأة االولأأأأأأأ  بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب      
دراي ال ت أأأأأأون متأأأأأأوفرة لأأأأأأد  أمأأأأأأا االجأأأأأأرا  االو  )امأأأأأأت ك مأأأأأأوارد وبنأأأأأأا  أو شأأأأأأرا  قأأأأأأ  0.04348 معيأأأأأأارا وبأأأأأأانحرا   4.0625

، امأأأأأا االجأأأأأرا  الثأأأأأان  )   0.03125 معيأأأأأارا وانحأأأأأرا   4.0312المنافسأأأأأةن اآلخأأأأأر ن( فيحتأأأأأ  المرتبأأأأأة الثانيأأأأأة بوسأأأأأ  حسأأأأأاب  
،  0.06350وبأأأأأأانحرا  معيأأأأأأارا  4.000مأأأأأأد  كلأأأأأأا ة المأأأأأأوارد البشأأأأأأر ة بالمشأأأأأأروط .( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثالثأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  

وبأأأأأأانحرا   3.9687رجأأأأأأة تقنيأأأأأأة عاليأأأأأأة فأأأأأأ  المشأأأأأأروط . ( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الرابعأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأاب  امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الثالأأأأأأث )  د
الخامسأأأأأأة بوسأأأأأأ  تنأأأأأأوط و تجأأأأأأدد  أأأأأأر  وأسأأأأأأالة  العمأأأأأأ  . ( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة ،  امأأأأأأا االجأأأأأأرا  السأأأأأأاد  )  0.05471يأأأأأأارا مع

وأسأأأأأأأأالة  العمأأأأأأأأ  . (  . امأأأأأأأأا االجأأأأأأأأرا  الخأأأأأأأأام  )  تنأأأأأأأأوط و تجأأأأأأأأدد  أأأأأأأأر    0.06250وانحأأأأأأأأرا  معيأأأأأأأأارا  3.9375حسأأأأأأأأاب  
 .  0.06897را وانحرا  معيا   3.9063فيحت  المرتبة السادسة واالخةرة بوس  حساب  
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 (Eاالثر عل  القدرة التنافسية من خ   الدعم الحكوم  ) (5)

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 32 2.00 4.00 2.9688 .07077 .40035 
VAR00002 32 2.00 4.00 3.0938 .06897 .39015 
VAR00003 32 2.00 4.00 3.0625 .06250 .35355 
VAR00004 32 4.00 5.00 4.0625 .04348 .24593 
Valid N (listwise) 32      

 

د  الأأأأأأأدعم الحكأأأأأأأوم  للمشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة للحصأأأأأأأو  علأأأأأأأ  شأأأأأأأهاداي م ابقأأأأأأأة نجأأأأأأأد أن االجأأأأأأأرا  الرابأأأأأأأع )مأأأأأأأ    
، ام االجأأأأأأأأرا  الثأأأأأأأأان  )   0.04348وبأأأأأأأأانحرا  معيأأأأأأأأارا  4.0625للمواصأأأأأأأألاي .( يحتأأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأأة االولأأأأأأأأ  بوسأأأأأأأأ  حسأأأأأأأأاب  

انيأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأأاب  قتصأأأأأأادية ( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثمأأأأأأد  إعأأأأأأادة الن أأأأأأر فأأأأأأ  التشأأأأأأر عاي القا مأأأأأأة للأأأأأأت ؤم مأأأأأأأع المتطةأأأأأأراي اال
، أم االجأأأأأأرا  الثالأأأأأأث )مأأأأأأد  التجأأأأأأاو  الحكأأأأأأوم  نحأأأأأأو اعالأأأأأأة الحأأأأأأواجع الجمركيأأأأأأة .  0.06897وبأأأأأأانحرا  معيأأأأأأارا  3.0938

، امأأأأأأأا االجأأأأأأأرا  االو  )  مأأأأأأأد  جأأأأأأأودة  0.06250و بأأأأأأأانحرا  معيأأأأأأأارا   3.0625( فيحتأأأأأأأ  المرتبأأأأأأأة الثالثأأأأأأأة بوسأأأأأأأ  حسأأأأأأأاب  
 .0.07077وانحرا  معيارا  2.9688يحت  المرتبة الرابعة بوس  حساب  حالية المرتب ة بالصادراي.( فالقوانةن ال

 ( Fاالثر عل  القدرة التنافسية من خ   ن ام الت الة  )  (6)
Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

VAR00001 32 4.00 5.00 4.8125 .07010 .39656 
VAR00002 32 2.00 5.00 4.7188 .12077 .68318 
VAR00003 32 3.00 5.00 4.0000 .07777 .43994 
VAR00004 32 3.00 5.00 3.9375 .07696 .43533 
Valid N (listwise) 32      

جموعأأأأأأة اجأأأأأأرا اي فأأأأأأ  ت بةأأأأأأ  مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة ةوضأأأأأأ  الجأأأأأأدو  السأأأأأأاب  اوثأأأأأأر علأأأأأأ  القأأأأأأدرة التنافسأأأأأأية والنأأأأأأات  عأأأأأأن م     
لتخصأأأأأأيص الت أأأأأأالة   ةأأأأأأر المباشأأأأأأرة . وبلحأأأأأأص االحصأأأأأأا اي الوصأأأأأألية فأأأأأأ  الجأأأأأأدو  نجأأأأأأد ان االجأأأأأأرا  االو  )مأأأأأأد  الرقابأأأأأأة 

وبأأأأأأأأأانحرا  معيأأأأأأأأأارا  4.8125قأأأأأأأأأدرش المرتبأأأأأأأأأة االولأأأأأأأأأ  بوسأأأأأأأأأ  حسأأأأأأأأأاب   يحتأأأأأأأأأ علأأأأأأأأأ  عناصأأأأأأأأأر الت أأأأأأأأأالة  المسأأأأأأأأأتخدمة .( 
مأأأأأأد  اتبأأأأأأاط  أأأأأأر  سأأأأأأليمة لتقةأأأأأأيم المخأأأأأأعون .( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثانيأأأأأأة ، حةأأأأأأث الوسأأأأأأ    ، امأأأأأأا االجأأأأأأرا  الثأأأأأأان  ) 0.07010
، امأأأأأأأا االجأأأأأأأرا  الثالأأأأأأأث )  مأأأأأأأد  مسأأأأأأأاهمة ن أأأأأأأام الت أأأأأأأالة  فأأأأأأأ   0.12077بةنمأأأأأأأا االنحأأأأأأأرا  المعيأأأأأأأارا  4.7188الحسأأأأأأاب   

وبأأأأأأانحرا  معيأأأأأأارا  4.000اب  اذ القأأأأأأراراي وتقةأأأأأأيم اودا  .( فيحتأأأأأأ  المرتبأأأأأأة الثالثأأأأأأة بوسأأأأأأ  حسأأأأأأتأأأأأوفةر معلومأأأأأأاي لعمليأأأأأأة اتخأأأأأأ
. امأأأأأا االجأأأأأرا  الرابأأأأأع واالخةأأأأأر )مأأأأأد  تصأأأأأنة  عناصأأأأأر الت أأأأأالة  الأأأأأ  مباشأأأأأرة وأخأأأأأر   ةأأأأأر مباشأأأأأرة . ( ، حةأأأأأث  0.07777

 . 0.07696 معيارا وانحرا     3.9373الوس  الحساب  هو 
 النتا ج والتوصيات   (10)

 ( النتا ج10-1)    
المحاسأأأأب  فأأأأ  ن أأأأا  المشأأأأروعاي الصأأأأطةرة والمتوسأأأأ ة بصأأأألة عامأأأأة ، وفأأأأأ  أوضأأأأ  البحأأأأث أن أهميأأأأة تنأأأأاو  الأأأأدور   -أوال 

ن أأأأأا  محاسأأأأأبة الت أأأأأالة  والمحاسأأأأأبة االدار أأأأأة بصأأأأألة خاصأأأأأة ، الأأأأأ  الأأأأأدور المتعاةأأأأأد الأأأأأذا تلعبأأأأأش تلأأأأأك المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة 
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االقتصأأأأاد قعأأأأة فأأأأ  ، المشأأأأاركة البنأأأأا ة وال بةأأأأرة المتو لأأأأك مأأأأن خأأأأ   تأأأأوفةر فأأأأرص العمأأأأ ية وذوالمتوسأأأأ ة فأأأأ  التنميأأأأة الصأأأأناع
 ، تنويع مصادر الدخ  والقاعدة االنتاجية ، وت و ر المهاراي والت نولوجيا . القوم  ، تجدةد وابت ار

عنأأأأأد معرفأأأأأة  خاصأأأأأة  ة ، اسأأأأتخدام ممارسأأأأأاي المحاسأأأأأبة االدار أأأأأة لأأأأد  المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأ أهميأأأأأة تأأأأأعداد   -ثانيأأأأا  
 .تقر با   ملةون مشروط  2عدد تلك المشروعاي  % ، وأن 33 النات  المحل  مساهمتها ف أن 

أوضأأأأحي النتأأأأا   التأأأأ  أسأأأألر عنهأأأأا الت بةأأأأ  العملأأأأ  فأأأأ  الممل أأأأة العربيأأأأة السأأأأعودية ، االحتيأأأأار الضأأأأرورا للتأأأأدقة   -ثالثأأأأا  
% 29والمتوسأأأأأأ ة التأأأأأأرخيص الأأأأأأ عم والضأأأأأأرورا لمعاولأأأأأأة النشأأأأأأاط وذلأأأأأأك بسأأأأأأب  أن فأأأأأأ  عمليأأأأأأة مأأأأأأن  المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة 

لمشأأأأروعاي قأأأأد توقلأأأأي عأأأأن العمأأأأ  فأأأأ  السأأأأنة االولأأأأ  مأأأأن بأأأأد  تشأأأأا ها . وهأأأأذا يشأأأأةر الأأأأ  حتميأأأأة اعأأأأادة التخ أأأأي  ا تلأأأأك مأأأأن
   .  الممل ةالصطةرة والمتوس ة فوعم  دراساي الجدو  ال افية للتطل  عل  الصعوباي الت  تواجهها المشروعاي 

مشأأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأأ ة تأأأأأأأأرتب  بممارسأأأأأأأأاي أوضأأأأأأأأحي الدراسأأأأأأأأة المةدانيأأأأأأأأة أن ع أأأأأأأأادة القأأأأأأأأدرة التنافسأأأأأأأأية لل -رابعأأأأأأأأا  
حةأأأأأأأأث ان ك همأأأأأأأأا . ( ABC) مأأأأأأأدخ  اونشأأأأأأأأ ة ( و  TAالمأأأأأأأأدخ  التقلةأأأأأأأأدا )  المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأأة ومأأأأأأأأن أمثلتهأأأأأأأا اسأأأأأأأأتخدام 

الحأأأأأأاالي متباةنأأأأأأة و أأأأأأؤثر تباةنهأأأأأأا علأأأأأأ  عمليأأأأأأة اتخأأأأأأاذ القأأأأأأراراي بمأأأأأأا ةأأأأأأنعك  علأأأأأأ  القأأأأأأدرة ةأأأأأأوفرا بيانأأأأأأاي ت اليليأأأأأأة فأأأأأأ  مع أأأأأأم 
 . مشروعاي صطةرة ومتوس ة بصلة خاصةللمشروعاي بصلة عامة والهتمام البحث ب التنافسية
فأأأأأأ  تخصأأأأأأيص الت أأأأأأالة   ةأأأأأأر المباشأأأأأأرة ، أد   اإلدار أأأأأأةيمكأأأأأأن القأأأأأأو  ان اخأأأأأأت   اسأأأأأأتخدام ممارسأأأأأأة المحاسأأأأأأبة  -خامسأأأأأأا  

القأأأأدرة التنافسأأأأية . حةأأأأث  الأأأأ  وجأأأأود تلأأأأاوي فأأأأ  االهميأأأأة النسأأأأبية المع أأأأاة مأأأأن ملأأأأرداي العةنأأأأة نحأأأأو االجأأأأرا اي التأأأأ  تع أأأأد مأأأأن
  -ةتضمن الجدو  التال  مقارنة بةن نتا   استخدام الممارستةن 

مسلس 

 ل
 ا جراء 

  معامل ارتباط سبيرمان ترتيب االجراءات وفقا لمد ل تمصيص األعباء غير المباشرة

 للرتب  
 (ABCمد ل األنشطة )  (TAالمد ل التقليدي )

 0.314+ 6ت4ت2ت5ت1ت3 6ت4ت2ت1ت3ت5 ف اجراء تكلفة أقل وجودة أعلى .األنر على القدرة التنافسية وف 1

 0.2- 2ت3ت1ت4 1ت2ت4ت3 يض الوقت .فاألنر على القدرة التنافسية وفف اجراء تم 2

 0.143 - 5ت6ت2ت1ت4ت3 5ت2ت6ت3ت4ت1 األنر على القدرة التنافسية وفف اجراء المتغيرات المارجية.  3

 0.943 - 5ت6ت3ت2ت1ت4 2ت1ت4ت6ت5ت3 ة وفف اجراء المتغيرات الدا لية. األنر على القدرة التنافسي 4

 1.00+  1ت3ت2ت4 1ت3ت2ت4 األنر على القدرة التنافسية وفف اجراء الدعم الحكومي . 5

 0.875+  4ت 3ت2ت1 4ت3ت1ت1 األنر على القدرة التنافسية وفف اجراء نظاس التكاليف .  6

تةأأأأأ  االجأأأأأرا اي المتخأأأأأذة لع أأأأأادة القأأأأأدرة التنافسأأأأأية ةوجأأأأأد بةنهمأأأأأا ارتبأأأأأاط  أأأأأردا كامأأأأأ  عنأأأأأد بوضأأأأأ  الجأأأأأدو  السأأأأأاب  ، أن تر      
. بةنمأأأأأأأا   مأأأأأأأع اجأأأأأأأرا  ت للأأأأأأأة اقأأأأأأأ  وجأأأأأأأودة أعلأأأأأأأ ، وارتبأأأأأأأاط  أأأأأأأردا ضأأأأأأأعةالمتطةأأأأأأأر الخأأأأأأأام  واةجأأأأأأأاب  قأأأأأأأوا لن أأأأأأأام الت أأأأأأأالة  

 . سالبة ة والداخلية أ هري ارتبا اياالجرا اي المرتب ة بتخلي  الوقي ، والمتطةراي الخارجي
    
 ( التوصيات  10-2) 
معرفأأأأأ  وانشأأأأأا  بنأأأأأك متخصأأأأأص لمعرفأأأأأة المشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة والمتوسأأأأأ ة سأأأأأوا  الدعم الأأأأأ ةوصأأأأأ  البحأأأأأث بضأأأأأرورة (1)

 . المالية او اللنية او القانونية من الناحية االقتصادية او االدار ة او
و االسأأأأأأأأ مية بتأأأأأأأأوفةر تجأأأأأأأأار   ضأأأأأأأأرورة قيأأأأأأأأام الطأأأأأأأأر  التجار أأأأأأأأة ووعارة الصأأأأأأأأناعة والبنأأأأأأأأوك التجار أأأأأأأأة والمتخصصأأأأأأأأة (2)

% مأأأأأأن دخلهأأأأأأا  70، والتأأأأأأ  اوضأأأأأأحي االحصأأأأأأا ياي بشأأأأأأ نها انهأأأأأأا تعتمأأأأأأد علأأأأأأ  نسأأأأأأبة ا بأأأأأأر مأأأأأأن المتقدمأأأأأأةودراسأأأأأأاي الأأأأأأدو  
 .تلك المشروعاي الصطةرة والمتوس ةالقوم  من 
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التأأأأأأأ  تعأأأأأأأال  موضأأأأأأأوط المشأأأأأأأروعاي الصأأأأأأأطةرة  المقأأأأأأأررايعلأأأأأأأ  تخصأأأأأأأيص عأأأأأأأدد مأأأأأأأن تشأأأأأأأجيع المعاهأأأأأأأد والجامعأأأأأأأاي  (3)
 .عية والبة ية و ةرها من المجااليس ة من النواح  المحاسبية والقانونية واالمنية واالجتماوالمتو 

ضأأأأأأرورة تشأأأأأأجيع وتبنأأأأأأ  تصأأأأأأنة  عأأأأأأالم  يسأأأأأأم  بلروقأأأأأأاي من قيأأأأأأة بأأأأأأةن دو  العأأأأأأالم بنأأأأأأا  علأأأأأأ   بيعأأأأأأة اقتصأأأأأأادها  (4)
ية وامكانيأأأأاي المقارنأأأأة وتشأأأأأجيع ، اومأأأأر الأأأأذا يحقأأأأ  مع أأأأدا مأأأأأن الحوكمأأأأة والشأأأألافياي الأأأأدخو  والنأأأأات  القأأأأأوم ومسأأأأتو  وأهأأأأدافها

 . االستثماراي اوجنبية
، أيضأأأأأا ةرة والمتوسأأأأأ ة فأأأأأ  البة أأأأأة المحليأأأأأةضأأأأأرورة تبنأأأأأ  دعأأأأأم ت بةأأأأأ  معأأأأأاةةر المحاسأأأأأبة الدوليأأأأأة للمشأأأأأروعاي الصأأأأأط (5)

 .را  المقارناي مع الدو  المشابهة، واجاالستثماراي فةهااومر الذا يساعد ف  تحلةع 
لقأأأأأأأانون  واهميأأأأأأأة وضأأأأأأأع اإل أأأأأأأار المت امأأأأأأأ  السأأأأأأأتراتةجياي الشأأأأأأأمو  المأأأأأأأال  ضأأأأأأأرورة حأأأأأأأث صأأأأأأأانع  القأأأأأأأرار علأأأأأأأ  أ  (6)

وضأأأأأأرورة اتخأأأأأأاذ  ،الأأأأأأدخ  لمحأأأأأأدودااسأأأأأأتخدام التقنيأأأأأأاي المصأأأأأأرفية الحدةثأأأأأأة لضأأأأأأمان وصأأأأأأو  الخأأأأأأدماي الماليأأأأأأة  فأأأأأأ والتوسأأأأأأع 
جار أأأأأأأة مأأأأأأأن شأأأأأأأ نها تيسأأأأأأأةر الحصأأأأأأأو  علأأأأأأأ  التأأأأأأأراخيص ال عمأأأأأأأة لألنشأأأأأأأ ة الت التأأأأأأأ الحكومأأأأأأأاي العربيأأأأأأأة اإلجأأأأأأأرا اي ال عمأأأأأأأة 

 .والصناعية وتبسي  اإلجرا اي باعتبارها بارقة اوم  للتنمية االقتصادية واالجتماعية
  ، علأأأأأأ  أن تشأأأأأأم  تلأأأأأأأكلمأأأأأأادا والتشأأأأأأر ع حصأأأأأأو  علأأأأأأ  الأأأأأأدعم اةوصأأأأأأ  الباحأأأأأأث بعمأأأأأأ  دوراي مكثلأأأأأأة مشأأأأأأرو ة لل (7)

 .المتقدمة الناجحة ف  هذا المجا  الدوراي تجار  الدو 
داث منتجأأأأأأاي وصأأأأأأأي  حم وتنميأأأأأأة المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأ ة مأأأأأأأن خأأأأأأ   اسأأأأأأت حأأأأأأث المصأأأأأأار  اإلسأأأأأأ مية علأأأأأأ  دعأأأأأأأ    (8)

وضأأأأرورة دعأأأأم الحكومأأأأاي العربيأأأأة االبت أأأأار واالبأأأأداط ور أأأأادة اوعمأأأأا  . تمو ليأأأأة حدةثأأأأة تأأأأت  م وخصأأأأا ص اونشأأأأ ة االقتصأأأأادية المختللأأأأة
 . وتعمة  ثقافة العم  الحر للمساهمة ف  التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 
 ( مراجع البحث 11) 
 ( المراجع العربية 11-1)
  الممل أة الصأناعية فأ  الشأركاي فأ  اإلدار أة المحاسأبة أسأالة  ت بةأ  ،"  ( 2003 ) هللا عبأد بأن عأدنان الملحأم، (1)

ن ، الواحأأد والسأأتون ، السأأنة الثانيأأة واوربعأأو  العأأدد ، القأأاهرة جامعأأة والتأأ مةن واإلدارة المحاسأأبة مجلأأة السأأعودية، العربيأأة
 .325 -227ص 
 علأ  واثرهأا علةهأا المأؤثرة العوامأ  :االدار أة المحاسأبة ممارسأاي "،( 2008 ) الأرؤ  عبأد محمأد حأاتم الشيشأةن  (2)

 ص اوو ، الجأع  والسأبعون، الواحأد العأدد .القأاهرة، جامعأة والتأامةن واالدارة المحاسأبة مجلأة ،" المنشأاي أدا  مسأتو  
487-561. 

 االدار أأة اسأأالة  المحاسأأبة السأأتخدام تحلةليأأة ( ، " دراسأأة2003  ، احمأأد سأأباع  )الخأأا ر ، خالأأد ناصأأر و ق أأ (3)
-253جامعأأة عأأةن شأأم  ، العأأدد اوو  ، ص  -والتجأأارة ل قتصأأاد العلميأأة المجلأأة الق ر أأة "، الصأأناعية المنشأأ ي فأأ 

283. 
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لترشأأأأأأأةد اودا  فأأأأأأأ   ( ، " ت أأأأأأأو ر مأأأأأأأدخ  تحدةأأأأأأأد الت للأأأأأأأة علأأأأأأأ  أسأأأأأأأا  النشأأأأأأأاط2002بخأأأأأأأارا ، نجأأأأأأأ   محمأأأأأأأد أمأأأأأأأةن ،) (4)
كليأأأأأة اإلقتصأأأأأاد واإلدارة  –دراسأأأأأة مةدانيأأأأأة علأأأأأ  المنشأأأأأاي الصأأأأأناعية فأأأأأ  مدةنأأأأأة جأأأأأدة "، رسأأأأأالة ماجسأأأأأتةر  –اوجأأأأأ  القصأأأأأةر 

 . الممل ة العربية السعودية –جدة  –جامعة الملك عبد العع ع  –
 الشأأركاي المسأاهمة  فأأ اإلدار أأة المحاسأبة أسأالة  اسأتخدام مأد  دراسأة ،" ( 2007 ) شأأحدش  حمأأدا ععأر ، (5)

-ص االو ، العأدد التاسأع المجلأد االنسأانية، للعلأوم  اوعهأر جامعأة مجلأة مةدانيأة ،  أعة"  دراسأة ق أاط فأ  الصأناعية
141-162  . 

 الشأركاي فأ  المعيار أة الت أالة  ن أم ت بةأ  مأد  دراسأة "،( 2008 ) هللا عبأد معةلأ  وأبأو شأحدش حمأدا ععأر ، (6)
 الثأان ، العأدد القأوم ، التخ أي  معهأد  -والتخ أي  للتنميأة المصأر ة المجلأة ،" مةأدان  اسأةدر )  أعة ق أاط فأ  الصأناعية

 .87-54 ص
 –مصأأأأأأر العربيأأأأأأة  (، " نمأأأأأأوذر لقيأأأأأأا  نجأأأأأأاا المشأأأأأأروعاي الصأأأأأأطةرة فأأأأأأ  جمهور أأأأأأة2002عنبأأأأأأة، هالأأأأأأة محمأأأأأأد لبةأأأأأأ ، )  (7)

  جامعة القاهرة. –دراسة مقارنة “، رسالة دكتوراش  ةر منشورة، كلية التجارة 
 الممل ة العربية السعودية ، الر ا . WWW.Jeg.org.sa (،2015نمية الصناعية السعودا، ) صندو  الت (8)
( " أثأأأأأأر اخأأأأأأت   مسأأأأأأتو  التوكةأأأأأأد المهنأأأأأأ  لمراقأأأأأأ  الحسأأأأأأاباي علأأأأأأ  قأأأأأأراراي 2014صأأأأأأال  ، صأأأأأألا  أحمأأأأأأد محمأأأأأأود ، )  (9)

 جامعة االسكندر ة .  –كلية التجارة من  اإل تمان للمنشاي الصطةرة والمتوس ة "، رسالة ماجستةر  ةر منشورة ، 
 المحاسأأبة أسأالة  ت بةأ  مأأد  " ،( 2002 ) المحسأن عبأأد توفةأأ  الخيأا ، علأأ   حسأأن محمأد الملتأ ، (10)

 .247 -196ص  الرابع، العدد ل قتصاد، العلمية المجلة السعودية "، العربية بالممل ة الصناعية اإلدار ة بالشركاي
   ، الممل ة العربية السعودية ، ةولةو . ( الر ا2015مجلة عر  نةوع ، )  (11)
 الممل ة العربية السعودية ، ةولةو .( الر ا  ، 2015مجلة اتحاد البنوك العربية ، ) (12)
التنافسأأية  القأأدرة تأأدعيم فأأ  اإلدار أأة للمحاسأأبة الحدةثأأة اوسأأالة  ورد "   ،( 2002 ) محمأأد محمأأد منصأأور، (13)

 .51 -12 ص والرابع، الثالث العدد حلوان، جامعة -التجار ة يوالدراسا للبحوث العلمية المجلة للمنش ة "،
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(1) Abdel-Kader, A. M. and Luther, R.G., (2006), “IFAC’s conception of the evolution 
of management accounting, Advances in Management Accounting “, Vol. 15, pp: 237-
256. 
(2) Adler, R., Everett, A., and Waldron, M. (2000), “Advanced Management 
Accounting Techniques in Manufacturing Utilization, Benefits and Barriers to 
Implementation”, Accounting Forum, PP. 131-150. 
(3) Ahmed K. , (2017), “ The Implementation of Management Accounting Practice and 
its Relationship with Performance in Small and Medium Enterprises Sector “, 
International Review of Management and Marketing ,7(1),PP:342-353. 



30 
 

(4) Alatter J. , Kouhy R. and Innes J. , (2009),” Management Accounting Information 
in Micro Enterprises in Gaza “, Journal of Accounting and Organizational Change”, 
5(1),PP:81-107. 
(5) Anthony R. N. , (1965), Planning and Control Systems , A Framework for Analysis 
, Division of Research , Harvard Business School , Boston. 
(6) Armitage H.M., Webb A. and Glynn J., (2016), “The Use of Management 
Accounting Techniques by Small and Medium Sized Enterprises: A Field Study of 
Canadian and Australian Practice “, Accounting Perspectives, 15(1), PP: 31-69. 
(7) Askarany D., Yazdifar H. and Askary S., (2010), “Supply Chain Management, 
Activity-Based Costing, and Organizational Factors “, International Journal of Production 
Economics, 127(2), PP: 238-248. 
(8) Baird K.M. , Harrison G.L. , (2004), “Adoption of Activity Management Practices : 
A note on the Extent of Adoption and the Influence of Organizational and Cultural 
Factors “, Management Accounting Research , 15(4), PP:383-399. 
(9) Banker R. , Bardhan I., and Chen T. , ( 2008), “ The Role of Manufacturing 
Practices in Mediating the Impact of Activity –Based Costing on Plant Performance “. 
Accounting Organizations and Society , 33(1), PP: 1-19. 
(10) Bjornenak T. ,(1997),” Diffusion and Accounting: the Case of ABC in Norway “, 
Management Accounting Research , 8(1),PP: 3-17. 
(11) Brierley J. A. (2011), “A Comparison of the Product Costing Practices of Large 
and Small to Medium –Sized Enterprises: A Survey of British Manufacturing Firms “, 
International Journal of Management and Applied Economics, 4(4), PP: 184-193. 
(12) Becker W. , Ulrich P. and Staffel M. , (2011), “ Management Accounting and 
Controlling in German SMEs  - do Company Size and Family Influence Matter “, 
International Journal of Entrepreneurial Venturing , 3(3), PP: 281-300. 
(13) Broccardo L. ,(2014), “ Management Accounting Systems in Italian Smes: Some 
Evidences and Implications”, Advances in Management and Applied Economics , 4(4), 
P.1-16. 



31 
 

(14) Chenhall R. H. , ( 2003), “ Management Control Systems Design Within its 
Organizational Context : Findings From Contingency –Based Research and Directions 
for the Future “, Accounting Organizations and Society , 28(2-3),PP:127-168. 
(15) Cooper R. and Kaplan R. , (1988), “ How Cost Accounting Distorts Product Costs 
“, Management Accounting ,69(10),PP:20-27. 
(16) Dahlgren  J. , Holmstrom M. and Nehler H. .(2001) , “ “Activity- Based Costing 
Diffusion and Adoption “, Congress EAA, Athens.PP:2-24. 
(17) Degraeve Z , Roodhooft  F., (1998), “Determining Sourcing Strategies : A Decision 
Model Based On Activity And Cost Driver Information “ , Journal Of The Operational 
Research Society , 49(8) .PP:781-789. 
(18) Davila T., (2005),” An Exploratory Study on Emergence of Management Control 
Systems: Formalizing Human resources in Small Growing Firms “, Accounting, 
Organizations and Society, 30(3), PP: 223-248. 
(19) Dick F., Burnett, J. and Devonish, D., (2007),” Apreliminary Survey of Management 
Accounting Practices in Barbados” , Journal of Eastern Caribbean Studies, Vol. 32 (2), 
PP: 50-72. 
(20) Ellis P., (2016), “To Find a Standard Format That Measure the Activities of a 
Micro, Small or Medium Business Entity “, A Pitch. Journal of Accounting and 
Management Information Systems, 15(2), PP: 420-427. 
(21) El-Ebaishi M.; Karbhari Y. and Nasser K. (2003), “Empirical Evidence on the Use 
of Management Accounting Techniques in a Sample of Saudi Manufacturing Companies 
“, International Journal of Commerce and Management, 1`3(2), PP: 74-101. 
(22) Elhamma A. and Yiffi Z. , (2013), “ The Relationship Between Activity – Based 
Costing , Business Strategy and Performance in Moroccan Enterprises “, Accounting and 
Management Information Systems , 12(1), PP:22-38.  
(23) Fisher J. (1995), “ Contingency –Based Research on Management Control 
Systems : Categorization by Levels of Complexity “, Journal of Accounting Literature , 
Vol.14,PP:24-53. 



32 
 

(24) Freeman, R., )2006( ,"Factors Affecting British Companies Competitiveness" ,New 
York : Harper & Row . 
(25) Foster G. & Swenson D., (1997), “ Measuring the Success of Activity –Based Cost 
Management and its Determinants “, Journal of Management Accounting Research , 
Vol.9,PP:109-141. 
(26) Gosselin M. ,(1997), “ The Effect of Strategy and Organization Structure on the 
Adoption and Implementation of Activity –Based Costing “, Accounting Organizations and 
Society , 22(2),PP:105-122. 
(27) Ghosh, B. C., and Chan, Y. K.  (1997),” Management accounting in Singapore- 
wellinplace”.  Managerial Auditing Journal, Vol. 12, pp: 16-18. 
(28) Hopper T., Koga T. and Goto J., (1999), “Cost Accounting in Small and Medium 
Sized Japanese Companies: An Exploratory Study “, Accounting and Business 
Research, 30(1), PP: 73-86. 
(29) Innes J. , Mitchell F. and Sinclair D. ,(1995),” A Survey of Activity-Based Costing 
in the U.K.’s Largest Companies “, Management Accounting Research ,6(2), PP: 137-
153. 
(30) Ittner C.D. , Lanen W.N. , and Larcker D.F. , (2002),” The Association Between 
Activity Based Costing and Manufacturing Performance “, Journal of Accounting 
Research ,40(3),PP: 711-726. 
(31) Karanja J. , Mwangi E. and Nyaanga P. , (2014) , “ Adoption of Modern 
Management Accounting Techniques in Small and Medium (SMEs) in Developing 
Countries: A Case Study of SMEs in Kenya” .PP: 1-15. 
(32) King R. , Clarkson M. , and Wallace S. (2010),” Budgeting Practices and 
Performance in Small Healthcare Businesses “, Management Accounting Research , 
21(1), PP: 40-55. 
(33) Krumwiede K. and Jordan W, ,(1998), “Results of 1998 Survey on Cost 
Management Practices – Part I : ERP Implementation Going Strong “, Cost 
Management Update , Vol.93,PP:1-4. 



33 
 

(34) Lana Y. and Fie P. ,(2007), “ The Implementation of Activity _Based Costing in 
China : An Innovation Action Research Approach “, The British Accounting Review , 
39(3), PP: 249-264. 
(35) Lopez O. and Hiebl M., (2015),” Management Accounting in Small and Medium- 
Sized Enterprises: Current Knowledge and Avenues for Further Research “, Journal of 
Management Research, 27(1), PP: 81-119. 
(36) Lopez o. E.; Canales S. D.; Bautista G. T. and Macias H. S. (2016), 
“Classification of Micro Small and Medium Enterprises (M-SME) Based on Their 
Available Levels of Knowledge “, Technovation, Vol.47, PP: 59-69. 
(37) Lucas M., Prowle M., and Lowth G., (2013),” Management Accounting Practices of 
UK Small-Medium –Sized Enterprises (SMEs): Improving SME Performance through 
Management Accounting Education”, Chartered Institute of Management Accountants 
UK, 9(4), PP: 1-13. 
(38) Mali T. , ( 1999),” Activity – Based Costing Diffusion Across Organizations : An 
Exploratory Empirical Analysis of Finnish Firms “, Accounting Organizations and Society 
, Vol. 24,PPP: 649-672. 
(39) Marc M. , Ponikvar N. Sobota A. and Tekavicic, (2010),” Determinants of 
Integrated Performance Measurement Systems Usage : An Empirical Study “, Journal of 
Applied Business Research , 26(5),PP: 63-76. 
(40) Maarof M.G. and Mahmud F., (2016), “A Review of Contributing Factors and 
challenges in Implementing Kaizen in Small and Medium Enterprises “, Procedia 
Economics and Finance, Vol. 35, PP: 522-531. 
(41) McGowan A. S. and Klammer T. P. , (1997),” Satisfaction with Activity –Based 
Cost Management Implementation “, Journal of Management Accounting Research , Vol. 
9 ,PP: 217-237.  
(42) Neubauer H., Mayr S., Feldbauer D.  And Duller C., (2012),” Management 
Accounting Systems and Institutionalization in Medium – Sized and Large Family 
Business –Empirical Evidence from Germany and Austria “, European Journal of 
Management, 12(2), PP: 41-60. 



34 
 

(43) Pizzini M.J. , ( 2006), “ The Relation Between Cost –System Design ,Managers 
Evaluations of the Relevance and Usefulness of Cost Data , and Financial Performance 
: An Empirical Study of US Hospitals “, Accounting Organizations and Society , 31(2), 
PP: 179-210. 
(44) Sunami C. W. , ( 2013),” Management Accounting Practices  and the Role of 
Management Accountant : Evidence from Manufacturing Companies Throughout 
Yogyakarta, Indonesia “, Review of Integrative Business and Economics Research , 
2(2),PP:616-626. 
(45) Scott W. R. ,(1992), Organizations: Rational , Natural, and Open Systems , 
Englewood Cliffs , N.J.: Prentice –Hall. 
(46) Simon, C., Marko, H., and Maja Z. (2005), "A Cross-Industry Comparative  
Analysis of Strategic Management Accounting Techniques Application: Evidence from 
Slovenia", Sixth International Conference on Enterprise in Transition, pp: 1029-1042. 
(47) Shields M. , (1995), “ An Empirical Analysis of Firms : Implementation 
Experiences With Activity- Based Costing “, Journal of Management Accounting 
Research . Vol.7,PP: 148-166. 
(48) Taylor A. and Taylor M. (2014), “Factors Influencing Effective Implementation of 
Performance Measurement Systems in Small and Medium-Sized Enterprises and Large 
Firms: A Perspective From Contingency Theory”, International Journal of Production 
Research, 52(3), PP: 847-866. 
(49) Tapinos E. R., Dyson G. and Meadows M., (2005),” The Impact of Performance 
Measurement in Strategic Planning “, International Journal of Productivity and 
Performance Management, 56(5/6), PP: 370-384. 
(50) Tho L. M. ,(2006) , “ Activity –Based Costing and Management Building 
Competitive Strategies “, in K. F. Choong , L.M.  Tho and C.R. Isa (Eds), Accounting in 
a Changing Environment : Issues and Implications for Management Accounting and 
Taxation (pp.27-38) . Kuala Lumpur Monteiro and Heng . 
(51) Waldron M. and Everett A., (2005), "An Application of Contingency Theory for 
Examination of Performance Effects in the Management Accounting Change Process", 
Working Paper, University of Otego. PP: 1-15. 



35 
 

(52) Waldron, M. (2007), "Today's Management Accounting Techniques in NZ 
Businesses", Chartered Accountants journal, February, pp: 32-34. 
(53) Wiedemann . D. ,(2014), “ Characteristics of Management Accounting in Small 
and Medium –Sized Enterprises , Case : Rantalinna Oy”. PP: 1-109. 
(54) Wu J. and Boateng  A. , (2010),” Factors Influencing Changes in Chinese 
Management Accounting Practices “, Journal of Change Management , 10(3),PP: 315-
329. 
(55) Xiao, J. Z., (2007), "Management Accounting in China,” Financial Management, 
Vol.3, and PP: 32-36. 
(56) Zaman M. ,(2009), “ The Impact of Activity Based Costing on Firm Performance : 
The Australian Experience “, International Review of Business Research Papers , 5(4), 
PP: 200-208. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 

 ( 1ملح  رقم )
 قا مة اإلستبيان 

سأأأأأأ م هللا علأأأأأأيكم ، أود مقأأأأأأدما أن أشأأأأأأكر سأأأأأأعادت م علأأأأأأ  قبأأأأأأو  اإلجابأأأأأأة علأأأأأأ  مجموعأأأأأأة اوسأأأأأأ لة التأأأأأأ  تشأأأأأأملها قا مأأأأأأة ال ال أأأأأأر م اوخ    
ع أأأأأأأادة فاعليأأأأأأأة ممارسأأأأأأأاي المحاسأأأأأأأبة االدار أأأأأأأة االسأأأأأأأتراتةجية " اإلسأأأأأأأتبيان التاليأأأأأأأة ، والتأأأأأأأ  تخأأأأأأأدم اإلجابأأأأأأأة علةهأأأأأأأا موضأأأأأأأوط بحأأأأأأأث بعنأأأأأأأوان 

" ، وببسأأأأأا ة ةر أأأأأ  الباحأأأأأث فأأأأأ  فأأأأأ  الممل أأأأأة العربيأأأأأة السأأأأأعوديةقأأأأأدرتها التنافسأأأأأية  مأأأأأن خأأأأأ   ع أأأأأادة المتوسأأأأأ ةو  للمشأأأأأروعاي الصأأأأأطةرة
عةنأأأأأأة مأأأأأأن المشأأأأأأروعاي التعأأأأأأر  علأأأأأأ  أثأأأأأأر ت بةأأأأأأ  مأأأأأأدخ  اونشأأأأأأ ة عنأأأأأأد تخصأأأأأأيص الت أأأأأأالة   ةأأأأأأر المباشأأأأأأرة علأأأأأأ  القأأأأأأدرة التنافسأأأأأأية ل

ابأأأأأأأاي والبيانأأأأأأأاي مخصصأأأأأأأة و أأأأأأأرا  الصأأأأأأأطةرة والمتوسأأأأأأأ ة فأأأأأأأ  من قأأأأأأأة القصأأأأأأأيم . و ةأأأأأأأود الباحأأأأأأأث أن ةؤكأأأأأأأد لسأأأأأأأعادت م أن كافأأأأأأأة اإلج
 البحث العلم  فق  ، و أن نتا   البحث سو  ت ون متاحة ل م لإلستلادة منها .  

  بياناي أولية  -أوال  
 متوس                         حجم المشروط                 صطةر    (1)
 ادارا             حساباي                              المستو  الو يل          مالك       (2)
 قيادة الت للة          التمةةع            التركةع               :نوط اإلستراتةجية الم بقة  (3)
   ثر            ف -10 سنة         10-   5             سنواي  5أق  من    :مد  الخبرة      (4)
 أخر                            الشهادة المتحص  علةها       دبلوم            بكالور و  (5)
 درجة تعقةد الهيك  التن يم   مركع ة            المركع ة              (6)
اختيأأأأأاراي . حةأأأأأث اختيأأأأأار موافأأأأأ  جأأأأأدا يحصأأأأأ   5ب ختيأأأأأار اجابأأأأأة واحأأأأأدة مأأأأأن بأأأأأةن ، ةأأأأأراد تحدةأأأأأد اجابتأأأأأك  مجموعأأأأأة استلسأأأأأاراي -ثانيأأأأأا  

، واختيأأأأار اجابأأأأة أرفأأأأ   3، كمأأأأا ان اختيأأأأار حيأأأأادا يحصأأأأ  علأأأأ  درجأأأأة  4، بةنمأأأأا اختيأأأأار موافأأأأ  يحصأأأأ  علأأأأ  درجأأأأة  5علأأأأ  درجأأأأة 
   -ذلك عل  النحو اآلت   فق  . و  1ص  عل  درجة ، بةنما اختيار الشخص إلجابة  ةر مواف  تماما يح 2يحص  عل  درجة 

 العبارة  مسلسل 

 االجابات المقترحة 

موافف  

 (5جدا )

موافف  

(4 ) 

حيادى  

(3 ) 

غير 

موافف  

(2 ) 

غير موافف 

 ( 1تماما )

 أوال: قدرة تنافسية من  الل تحقيف تكلفة أقل وجودة أعلى .

      و دمات ما بعد البيع .مدى إقتناع العمالء بالمنتج أو المدمة   -1

مللدى عللرض سلللع أو  للدمات ال يسللتطيع المنافسللون تقليللدها أو عمللل نسلل   -2

 من ا. 

     

      قدرة المشروع على تصميم وتسويف منتجات بأقل تكلفة ممكنة . -3

إمكانيللة تقللديم منتجللات أو  للدمات متميللزة وفريللدة مللن نوع للا وتلقللى رضللا  -4

 المست ل  . 

     

فلللي معلللدالت التكلللاليف أو السللليطرة قلللدرة المشلللروع عللللى تحقيلللف انمفلللاض  -5

 على  سائر التشغيل كالتالف والفاقد والضياع . 

     

      تحقيف مكانة مميزة للمشروع في السوق المحلي .   -6

 نانيا : قدرة تنافسية من  الل تحقيف إ تصار في الوقت .

يسلللتطيع المشلللروع تمفللليض عنصلللر اللللزمن لصلللال  العميلللل ملللن  لللالل   -1

 تقديم منتجات جديدة الى األسواق . تمفيض زمن

     

يسلللتطيع المشلللروع تمفللليض عنصلللر اللللزمن لصلللال  العميلللل ملللن  لللالل  -2

 تمفيض زمن دورة تصنيع المنتجات .
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      التصنيع (.قدرة المشروع على تغيير العمليات ا نتاجية و مرونة  -3

      لتعامل مع العمالء . درجة إلتزاس المشروع بالجداول الزمنية المحددة في ا -4

 نالثا : قدرة المشروع في التعامل مع المتغيرات المارجية . 

      قدرة المشروع على إستيراد تكنولوجيا حديثة وبالسرعة المطلوبة . -1

قلللدرة المشلللروع عللللى متابعلللة المتغيلللرات المارجيلللة علللن طريلللف تحليلللل   -2

 المعلومات  

     

      اق أسواق جديدة .قدرة المشروع على ا تر -3

      قدرة المشروع على ابتكار منتجات جديدة .  -4

      قدرة المشروع في الحصول على ش ادات متطلبات التصنيع الجيد .   -5

      السعي لعمل تحالفات استراتيجية مع الموردين والعمالء. -6

 رابعا : قدرة المشروع في التعامل مع المتغيرات الدا لية 

املللتالو ملللوارد وبنلللاء أو شلللراء قلللدرات ال تكلللون متلللوفرة للللدى المنافسلللين  -1

 اآل رين 

     

      مدى كفاءة الموارد البشرية بالمشروع . -2

      درجة تقنية عالية في المشروع . -3

      قدرة الحصول على عالمات الجودة .  -4

      تنوع و تجدد طرق وأساليب العمل .  -5

      جيع السلوكيات االبتكارية . تش  -6

  امسا: الدور الحكومي في دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

      مدى جودة القوانين الحالية المرتبطة بالصادرات. -1

      مدى إعادة النظر في التشريعات القائمة للتالؤس مع المتغيرات االقتصادية   -2

      ب الحكومي نحو ازالة الحواجز الجمركية .مدى التجاو -3

ملللدى اللللدعم الحكلللومي للمشلللروعات الصلللغيرة والمتوسلللطة للحصلللول عللللى  -4

 ش ادات مطابقة للمواصفات .

     

 التكاليف والقدرة التنافسية . سادسا : محاسبة 

      مدى الرقابة على عناصر التكاليف المستمدمة .  -1

      ة لتقييم الممزون . مدى اتباع طرق سليم -2

مللدى مسللاهمة نظللاس التكللاليف فللي تللوفير معلومللات لعمليللة اتمللا  القللرارات  -3

 وتقييم األداء .

     

      مباشرة وأ رى غير مباشرة .مدى تصنيف عناصر التكاليف الى    -4

 


