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 االهـــــــــــــــداء

 اننثــــٌج ًانزمحــــح حممـــد ًال تٍرــــو  االطيـــــار تٍـــــداىل اىــــم 

 اىل انشمــــس انغائثــح امامــً اتً صــــاحل امليـــــدي )عـــــــج(

 ين ًشجعــين اتـــــً انغــــايلاىل  اًل مه امــــه تــــً ًدعمـــ

 اىل احلـــة االًل  انيت افند عمزىا يف االعرناء تً ًذزتٍيت امـــً املهــكح

 اىل شـــزٌك حٍـــاذً ًرفٍـــق درتـــً سًجـــً احلثٍة

 اىل هبجـــد حٍاذً ًسٌنريا طفهٍيت اجلمٍهرني )فــاطمح ًجــــٌري(

 اخٌاذً املدىشاخ خاىل اجلمــٍالخ انداعماخ ًاملساودا

 اىل مه  ٌسانٌن عين ًٌيرمٌن ألمزي اخٌاوً 

  اىل كم االىم ًاالقارب ًاالصدقاء انذٌه ساودًوً تاندعاء

 انثاحثح



 

  ب
 

 

واألرض أن وفقني النجاز ىذا البحث  السماوات ملء فيو مباركا طيبا كثيراً  حمداً  العالمين رب الحمد هلل      
 وعمو سمطانك وعظيم وجيك لجالل ينبغي كما والشكر الحمد لك لمستحيل،وان سخر لعبده الضعيف الممكن وا

 . الطاىرين الطيبين الو وعمى محمد سيدنا عمى والسالم والصالة مكانك
 احلمدهلل حرى ٌثهغ احلمد منرياه

ليذا بشكر عباده الذين كثيرا ما ساعدوني لكي يظير ىذا العمل عمى ىذا الشكل ،و  يتم شكر اهلل تعالى اال وال
 أتقدم:

اوال من اجل قبولو  هاني الزاممي الحسين عبد عمي الدكتور األستاذ المساعد استاذي الى بالشكر الجزيل والتقدير
تولي ميمة االشراف عمى بحثي، وثانيا من اجل ما بذل من جيد في سبيل االشراف العممي عمى رسالتي طيمة 

  فترة الكتابة. 
 بقبول مشكورين لتفضميم المناقشة لجنة وأعضاء رئيس األفاضل السادة ىال امتناني أسجل أن يشرفني كما

 لممعرفة. وتقديراً  لمعمم خدمة القيمة مالحظاتيم وتقديم الرسالة ىذه مناقشة في االشتراك
 البكالوريوس مرحمة في أساتذتي في قسم المحاسبة الى وامتناني بشكري أتقدم أن والوفاء العرفان واجب من

 األفكار وان بعممنا يتحقق المستحيل وان ومعنى قيمة لمنجاح ان تعممنا بفضمكم راسات العميا الذينومرحمة الد
 . والتقدير لمشكر ̋أىال فكنتم فينا يغرسيا من الى تحتاج المميمة

المهندس ) بالذكر واخص مصنع اطارات الديوانية، الى الجزيل بالشكر أتقدم ان والزاما عرفانا نفسي في واجد
 االستاذ نعمة خسير كاظم مدير شعبة حسابات التكاليف، االنتاج، ادارة رئيس فارس وثيق برهان ستاذاال

 ابداء في لتفضميم( واالستاذ سعد عبدالرضا حسين قسم التخطيط، واالستاذ سامي عزيز شاهين قسم التخطيط 
التي تقع ضمن متغيرات بحثي  االستشارات الخاصة بالمعمومات اليندسية البحتة عمى حصولي في لي المساعدة

 . الرسالة ىذه إلتمام الكافية والمعمومات واضافة البيانات
اذ كان اول من ساعدني وىو  ( هرفيل محمد )االستاذ حسينواود ان اشكر وادعو بالتوفيق من اعماق قمبي الى 

عدني ايضا وىو ال يعرفني كل الشكر واالمتنان والتوفيق فقد سا )االستاذ حسام سميم نجف(ال يعرفني، وكذلك 
 وان شاء اهلل االمام صاحب الزمان عج يعرفكم ويدعوا لكم . 

 في والسالمة بالتوفيق ليم داعية الماجستير مرحمة في الدراسة زمالء جميع الى بالتوفيق ودعائي شكري واسجل
 . حياتيم
 . والتقدير واالحترام الشكر كل مني فميم ليم وامتناني شكري تقديم في الذاكرة تسعفني لم لما العذر والتمس

/الباحثة . النصري ونعم املوىل نعم وإنه خري معني انه ، التوفيق اهلل أسأل ان اال يسعين  ال وختامًا  
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 المستخلص : 

الى دراسة تطبٌق  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة اقك الترىٌقن  اقى باقد ا سقتدااة   هدف البحث الحالً

  ٌيقة البحق  ا قتصادٌة الاراقٌقةلاااصرة وبالشىل الذي ٌسا د الوحدة اك اتطابات بٌئة التصيٌك ا ً تتياسبوالت

 فً تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة .

تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة بدقد  أببقات ات تطبٌق  فند تم اختٌار و رض يتائجدا فرٌضة البحث أاا 

 فً تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة .الاتابل باصيك اطارات الدٌوايٌة ات ٌسا د  ٌية البح  ٌاىت 

الاااقة لاصقيا ات الاطاطٌة/اصقيك  الوحقدة ا قتصقادٌةفند تقم اختٌقار  ن البحثالجانب التطبٌقً مأاا فٌاا ٌخص 

(  اذ تم 1200-24(وا طار بالحجم)1200-20اطارات الدٌوايٌة  وبالتحدٌد الايتوجٌت الاتاباٌت با طار حجم )

الاستدااة ات خالل وضك ايدجٌة احددة لتطبٌندا  بالشىل الذي ٌتالءم اك بٌئقة  اقل الاصقيك  (CE)تطبٌ  تنيٌة

 ٌية البح   وذلك لاسقا دتدا فقً تخفقٌض تىالٌفدقا اٌقر الضقرورٌة وتحسقٌت جقودة ايتوجاتدقا اقك الحفقا   اقى 

 بىفاءة وفا اٌة .ا ستدااة ااا ٌإدي الى تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة 

 تيفٌذ فً فاال دور لدا الاستدااة (CE)تنيٌة  تطبٌ  ات أهادا  ات مجموعة من االستنتاجاتوتوصل البح  الى 

 تيفٌققذ فققً ٌسققا د الايتققو  حٌققاة دورة وتنصققٌر التىققالٌ  فققً التخفققٌض ات اذ الاااققة  التيافسققٌة ا سققتراتٌجٌات

 بقؤخر  الاادٌقة ا ولٌقة الاقواد ات اجاو ة استبدال  ت الياتجة اايتو ل الجودة وتحسٌت التىافة  قٌادة استراتٌجٌة

 حاجقات وتابٌقة السقو  اقت ااٌت جنء وبفا اٌة  واختٌار التااٌن استراتٌجٌة تيفٌذ فً ٌسا د وحدٌبة لابٌئة صدٌنة

  ٌيقة اصقيك فقً الاخافات تدوٌر ا ادة تٳف ذلك الى الترىٌن  اضافة استراتٌجٌة تيفٌذ فً ٌسا د النبائت ورابات

 . التيافسٌة ا ستراتٌجٌات تيفٌذ فً أٌضا ٌسا د البح 
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 المقدمة:

شققدد الانققدات ا خٌققرات الادٌققد اققت  التطٌققرات والتطققورات السققرٌاة والاتالحنققة فققً بٌئققة ا  اققال 

اواققا وبٌئققة التصقققيٌك خصوصققا ااققا أد  القققى نٌققادة الضققطوطات والتحقققدٌات  اققى الوحقققدات  

ا تصا ت التً جاات الاالم قرٌقة صقطٌرة   سٌااا قتصادٌة إضافة الى التطورات التىيولوجٌة و

ااا أد  الى اارفة النبوت لىافة الايتجات فً ىل بناع الاالم ااقا أد  القى ارتفقاع سقن  توقااتق  

التققً حققدبت  اققى ااصققادة السٌاسققٌة وا قتصققادي   ققت ا اققور فضققال̋   ئالً صققاوبة ارضققاوبالتقق

 الاالاٌة .

لذا اصبح ترىٌن تاك الوحدات ا قتصادٌة الصيا ٌة ٌيصب  اقى تنيٌقات الحدٌبقة لقذلك اصقبح اقت 

ٌتسقيى  البدٌدٌات التنام الوحدات ا قتصادٌة الصيا ٌة الاراقٌة بتبيً هذه التنيٌقات الاتطقورة لىقً

 لي ادا اإليتاجٌة اواىبة تاك الي م اإليتاجٌة الاالاٌة .

نٌقام باااٌقات التصقاٌم والتطقوٌر القى الوات هذه التنيٌات تنيٌة الديدسة الاتنااية فدً تنيٌة تسقاى 

بشىل اتناات وإاىايٌقة تطبٌندقا فقً  ااٌقات التصقيٌك والتجاٌقك   قت طرٌق  تشقىٌل فرٌق  اتاقدد 

اياسبة تدد  الى تحنٌ  وفورات فً ىل ات التىافة والوقت اك الحفا  الو ائ  ٌضك خطة  ال 

ارحاققة التدٌئققة   اققى اسققتو  انبققول اققت الجققودة وٌتطاققب تطبٌقق  هققذه التنيٌققة اربققك اراحققل هققً:

وا  داد وارحاة التصاٌم وارحاة الاراجاة والتنوٌم وأخٌرا ارحاة ا يتنال لإليتا  وات ا لتقنام 

باااٌات التصاٌم والتطوٌر بشىل اتناات ٌاىقت ات ٌدقأ أرضقٌة جٌقدة لانٌقام بدذه الاراحل والنٌام 

باااٌات التصيٌك والتجاٌك بشىل اتناات أٌضا ا ار الذي ٌسا د فً تحنٌ  وفقورات إضقافٌة فقً 

 ىل ات التىافة والوقت. 

ة اإليتاجٌة  وباد ات ىات لاديدسة الاتنااية بالبة ابااد هً)باد تصاٌم الايتج   وباد تصاٌم الاااٌ

وباد تصاٌم ساساة التجدٌقن(تم اقتقراا الباقد الرابقك لاديدسقة الاتناايقة فقً دراسقات سقابنة حدٌبقة 

والققذي تابققل ب ) باققد تصققاٌم اسققتدااة الايققتج( لاققا لاوضققوع اسققتدااة الايتجققات اققت صققاة وبٌنققة 

 بالاجتاك بصورة  ااة وىذلك بالوحدة ا قتصادٌة بصورة خاصة.
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 :ااٌؤتًهً  ارباة فصول   اى نسٌم البح  الحالًو اٌ  فند تم ت

الابحق  ا ل تيقاول ايدجٌقة  وققد تضقات ابحبقٌت  تياول الفصل ا ول الايدجٌة ودراسقات سقابنة 

ااقققا الابحققق  البقققايً فتيقققاول باقققض اقققت الدراسقققات السقققابنة الاربٌقققة وا جيبٌقققة الاتاانقققة  البحققق  

ال  بٌيدا وبٌت البح  الحالً واد  ا ستفادة ات باوضو   اك تحاٌادا لبٌات أوج  التشاب  وا خت

 هذه الدراسات .

الفصل البايً فند تياول اوضوع تنيٌة الديدسة الاتناايقة وا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة الاااقة اقك  أاا

 الترىٌققن  اققى دور تطبٌقق  تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة فققً تيفٌققذ ا سققتراتٌجٌات التيافسققٌة 

تيققاول الابحقق  ا ول تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة اققك التطققر  الققى خافٌتدققا  باحقق  وتضققات بالبققة ا

واقداخادا اقك الترىٌقن  اقى الاقدخل  تاباقةالتارٌخٌة وافدوادا وفوائدها واناريتدا اك الديدسقة الات

الابحق   البقايً فنقد  أاقا واراحقل تطبٌندقا  وأدواتدقاالرابك الاتابقل با سقتدااة واهقدافدا وابادئدقا 

اخاطرهققا والاالقققة اققا بققٌت  ول افدققوم ا سققتراتٌجٌات التيافسققٌة الاااققة وايوا دققا وفوائققدها وتيققا

الابح  البال  فند تيقاول دور تطبٌق  الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقً تيفٌقذ ىقل اقت  أاا ايوا دا 

 استراتٌجٌة قٌادة التىافة واستراتٌجٌة التااٌن واستراتٌجٌة الترىٌن .

الابحق  ا ول  اباحق   ة  فٌابقل الجايقب التطبٌنقً لدقذا البحق  وققد تضقات بالبقالفصقل البالق أاا

 ٌيقة البحق  اقك الترىٌقن  اقى احقد اصقايادا والاتابقل  الوحقدة ا قتصقادٌة ت  تارفٌ تياول يبذة 

اك التطر  الى الواقك الفااً لتىالٌ  ايتوجً الاصقيك ا طقار بقالحجم  باصيك اطارات الدٌوايٌة 

الابحقق  البققايً فنققد تيققاول تطبٌقق  تنيٌققة الديدسققة  أاققا( 1200-24طققار بققالحجم)(وا 20-1200)

ااقا الابحق  البالق  فنقد تيقاول دور تطبٌق  تنيٌقة  الاتنااية الاستدااة فً اصيك اطارات الدٌوايٌة 

الديدسة الاتنااية الاستدااة فً ىل ات استراتٌجٌة قٌادة التىافة واسقتراتٌجٌة التاقاٌن واسقتراتٌجٌة 

(وا طقققار 1200-20رىٌقققن لايتقققوجٌت الاصقققيك  ٌيقققة البحققق  الاتاباقققٌت با طقققار بقققالحجم )الت

( فٌاققا ٌتااقق  بىققل اققت تخفققٌض التىافققة والوقققت وتحسققٌت الجققودة اققت خققالل 1200-24بققالحجم)

 استدااة التصاٌم .

تضقققات ابحبقققٌت الابحققق  ا ول خقققاص  ذٳ وأخٌقققرا̋ الفصقققل الرابقققك لالسقققتيتاجات والتوصقققٌات 

فتيققاول الابحقق  البققايً  أاققا ت لاجققايبٌت الي ققري والاااققً التققً توصققات الٌدققا الباحبققة با سققتيتاجا

التوصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققٌات الاااققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة والخاصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة
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 المبحث االول: منهجية البحث

 وفرضققٌت  وأهاٌتقق  البحقق  باشققىاة تتابققل لفنققرات  والتققًا اققت اجاو ققة الابحقق  هققذا ٌتيققاول   

 :اا ٌؤتً وهٌىا   وهً وحدوده البٌايات جاك واصادر

 (Research Problem)البحث مشكلة1.1.1

 لالسقتراتٌجٌات تيفٌقذها باقدم اتاانقة  دٌقدة اشقىالت اقت الاراقٌقة ا قتصادٌة الوحدات تاايً   

 اققك بالاناريققة التىققالٌ  ارتفققاع اشققىاة اققت تاققايً تالوحققدا هققذه ات ذٳصققحٌح   بشققىل التيافسققٌة

 الاراقٌة ا قتصادٌة الوحدات تاايً الاحاٌة  وىاا بالسو  الاطروحة الايافسة ا جيبٌة الايتجات

 اخقر  الارتفقك  واشقىاة بالسقار والاتاباقة التاقاٌن لالسقتراتٌجٌة تيفٌذها بادم اتاانة اشاىل ات

 وىققذلك الاحاققً الايتققو  اققت ا اققى جققودة ذات تىققوت الايافسققة الايتوجققات ات ذٳ بققالجودة اتاانققة

الابٌاقات   نٌقادة خالل ات  ائد ا اى تحنٌ  الى ٌإدي استددفة سو   اى ترىٌنها  دم اشىاة

 الخصوص وج   اى الصيا ٌة والبٌئة ا  اال  اواا بٌئة فً حصات التً التطورات  ل وفً

 تنيٌقات و دقور الاااصقرة وا دارٌقة الىافوٌقة والتنيٌقات ا سقالٌب فقً حصات التً والتطورات

 التنيٌات هذه   تطب  الاراقٌة ا قتصادٌة الوحدات ات ا  التطٌرات هذه اك جدٌدة وادارٌة ىافوٌة

  بققر البحقق  اشققىاة  ققت التابٌققر الاتناايققة  وٌاىققت الديدسققة تنيٌققة هققً التنيٌققات هققذه اهققم واققت

 :   ا تٌة الفىرٌة التساإ ت

 ٌيققة  الاراقٌققة ا قتصققادٌة الوحققدة فققً الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  ٌاىققت هققل -1

 ؟البح 

 التيافسققٌة ا سققتراتٌجٌات تيفٌققذ فققً ٌسققا د الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  ات هققل-2

 ؟ والترىٌن والتااٌن التىافة قٌادة استراتٌجٌة فً الاتاباة

 (:Research Importance)البحث أهمٌة.2.1.1

  اقى الضقوء بتسقاٌط و سقٌاا الاسقتدااة الاتناايقة الديدسقة تنيٌة اهاٌة ات البح  اهاٌة تيبك   

 ينص ات الاالم ٌاايً واا الراهت بالوقت و سٌاا الايتو  تصاٌم باستدااة الاتابل الرابك بادها

 :ا تً لخال ات البح  اهاٌة توضٌح ٌاىت استدااتدا  و اٌ   دم ات والخو  الاوارد

 الاسقققتدااة الاتناايقققة بالديدسقققة الاتاباقققة الفىرٌقققة اتطٌراتققق  اقققت البحققق  اهاٌقققة تيبقققك -1

 . التيافسٌة وا ستراتٌجٌات

التنيٌقات الىافوٌقة وا دارٌقة والتقً ايدقا الديدسقة الاتناايقة تؤتً اهاٌة البح  ات اهاٌقة  -2

 اسقتخداادا خقالل اقت ذاوه  الاستدااة واد  االئاتدا لاتطٌرات البٌئٌة فً بٌئة ا  اال 

 الاتاقدد الفرٌق  اطقرا  ىقل بقٌت الفاقال التيسقٌ   اى وترىٌنها الجاا ً الاال اساوب



 منهجية البحث                                      الفصل االول/المبحث االول             
 

4 
 

  اقى الحفقا  اقك والوققت التىافقة فقً الوفقورات لتحنٌق  جقدا اداة اداة تاد اذ الو ائ  

 .الجودة ات انبول استو 

 التيافسققً اوققق ال تفققً تحسققٌ اققت دورهققا التيافسققٌة الاااققة ا سققتراتٌجٌاتتققؤتً اهاٌققة  -3

بدقا   الخقاص الااقل الاجقال ضقات ا قتصقادٌة الوحقدة تنقدادا التقً والخداات لاايتجات

  اى الاحىاة والرقابة الضرورٌة اٌر ا يشطة وحذ  ا يتاجٌة تحسٌت خالل ات وذلك

 الققى ٌققإدي ااققا فرٌققدة خصققائص ذات اتاٌققنة ايتجققات تنققدٌم وىققذلك التىققالٌ   ياصققر

 خققط وايتدققا  التخصققص  وىققذلك وايتجاتدققا الوحققدة تجققاه النبققائت الحصققول  اققى و ء

 وربحٌة ااٌنة قٌاة  ي  ٌيتج ااا تحنٌن  ات ا خر  الايافسة الوحدات   تتاىت تيافسً

 .  الٌة

 (:Research Objectives) البحث اهداف.3.1.1

 : ىا تً وهً ا اور ات جااة تحنٌ  الى البح  ٌدد    

 باسققتدااة الاتابققل الرابققك باققدها و  سققٌاا الاتناايققة الديدسققة ٌققةتني  اققى الضققوء تسققاٌط .1

 الايتجققات اسققتدااة  اققى الترىٌققن اققك النبققوت قٌاققة نٌققادة فققً دور اققت لدققا واققا الايققتج

لايتجات الاستدااة هً تاك الايتجات التً تندم فوائد اقتصادٌة واجتاا ٌة وبٌئٌقة أبيقاء ا)

ا اقت اسقتخرا  الاقواد الخقام حااٌتدا لاصحة الاااة والبٌئة وذلك طوا ل فترة حٌاتدا  بقدءا

 ) .وحتى التخاص اليدائً ايدا

 التيافسقً الاوقق  تحسقٌت فقً دور اقت لدقا اقا وبٌات التيافسٌة ا ستراتٌجٌات استاراض .2

 الاٌقنة د قم  اقى والحصقول بالنٌاقة النبقوت تنوٌقد لطرض الانداة والخداات لاايتجات

 . التيافسٌة

 الوحققدات فققً التيافسققٌة ا سققتراتٌجٌات لتيفٌققذ الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  .3

 .ا قتصادٌة

 (:Researh Hypothesis) البحث فرضٌة.4.1.1

 :ا تً افادها رئسٌة فرضٌة الى البح  ٌستيد   

 تيفٌققذ فققً ا قتصققادٌة الوحققدات ٌسققا د ات ٌاىققت الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  ات)

 ( الحدٌبة ا  اال بٌئة اتطابات اك ٌيسجم الذي بالشىل التيافسٌة ٌاتا ستراتٌج

 Science Approach )البٌانات جمع ومصادر للبحث العلمً المنهج. 5.1.1

of Research and Sources of Data Collection) 
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 تقم تيباطًا س ا ستنرائً  فالايدج والايدج ا ستيباطً الايدج هاا  ااٌٌت ايدجٌت اتباع تم لند

 وسٌتم البح  هذا ات الاااً الجايب فً اتبا   تم ا ستنرائً والايدج الي ري الجايب فً اتبا  

 :ا تً خالل ات الايدجٌت لدذٌت وفنا البٌايات جاك اصادر توضٌح

 الاربٌقققة بالىتقققب ا سقققتااية تقققم (:Deductive Approach) االسنننتنباطً المننننهج(1

 الجاااٌقة وا طقارٌح والرسقائل والقدورٌات البحقو  وىقذلك   بقاتالاىت فقً الاوجقودة وا جيبٌة

 الدولٌقققة الاااوااتٌقققة الشقققبىة  اقققى الايشقققورة والىتابقققات والانقققا ت الدراسقققات القققى باإلضقققافة 

(Internet) 

 (:   Inductive Approach)  االستقرائً المنهج( 2

 : اا ٌؤتً هً الوسائل تا اجاو ة اتباع خالل ات الاطاوبة البٌايات  اى الحصول تم ولند

 : البحث عٌنة فً المسؤولٌن مع والمقابالت المٌدانٌة الزٌارات - أ

الاٌدايٌة والانابالت اك الاسإولٌت والاديدسٌت فقً الاصقيك  ٌيقة البحق  ققد  النٌاراتات خالل 

 سا دت الباحبة بالتوصل لالتً:

و سٌاا الاشىالت الاتاانة ا طالع  اى الاشاىل التً ٌاايً ايدا الاصيك  ٌية البح    -1

 بىل ات تىافة الايتو  وادائ  الو ٌفً وجودت  .

التاقر   اققى اىويقات الايتققوجٌت لااصققيك  ٌيقة البحقق  وىققذلك التاقر   اققى الاااٌققات  -2

 ا يتاجٌة التً ٌار بدا ا طار وصو  لشىا  اليدائً.

طقققققار ( وا 22-1222التاققققر   اقققققى تىافققققة الايتقققققوجٌت الاتاباقققققٌت با طققققار حجقققققم) -3

 سار البٌك لىل ايداا .( و24-1222حجم)

ا طالع  اى  ااٌات ا ادة التدوٌر لإلطارات الاستداىة التً ٌتم الااقل بدقا فقً اصقيك  -4

 اطارات الدٌوايٌة والتار   اى تىافة هذه الاااٌات والايتجات اليدائٌة ايدا .

لتنقارٌر الاالٌقة وتنقارٌر لنقد تقم ا  تاقاد  اقى الاسقتيدات والسقجالت وا : الرسنمٌة المصادر - ب

ا يتا  وتنارٌر ا داء والحسابات الختااٌة  باإلضافة الى النوايٌت وا ي اة والتااٌاات الخاصقة 

 باصيك  ٌية البح  .

 (Research Boundaries)البحث حدود.6.1.1

 الاطاطٌقققة لاصقققيا ات الاااقققة الوحقققدة ا قتصقققادٌة اختٌقققار تقققم :للبحنننث المكانٌنننة الحننندود :اوال

 ايق  التطبٌنقً الجايقب اجقراء لطقرض لابحق  وصف   ٌيقة الدٌوايٌة اصيك اطارات/  ا طاراتو

 :ا تٌة لألسباب اختٌار اصيك اطارات الدٌوايٌة  وتم

  جدٌدة ىافوٌة تنيٌات تطبٌ  الى بحاجة الاصيك ات -1

 صحٌح بشىل تيافسٌة استراتٌجٌات تيفٌذ الى وبحاجة -2
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  الجدٌدة تنيٌاتال  اى التدرٌب الى بحاجة الىودار -3

 ارخص وسار ا اى وبجودة بالسو  ايافسة ىبٌرة ايتجات وجود -4

 اختٌارهقا وتقم 2216 الاالٌقة بالسقية لابحق  الناايٌة الحدود تتابل :للبحث الزمانٌة الحدود :ثانٌا

 .  بٌاياتدا  اى الحصول الباحبة واستطا ت لاواقك ا قرب السية لىويدا

 (Research Hypothetical Pattern) حثللب االفتراضً النموذج. 7.1.1

 :ا تً وهاا يو ٌت  اى البح  اتطٌرات تنسٌم ٌاىت

 التىافقة إلدارة وا دارٌقة الىافوٌقة بالتنيٌقات وتتابل استناة اتطٌرات هً: التفسٌرٌة الاتطٌرات-1

 .الاستدااة الاتنااية الديدسة بتنيٌة تتابل البح  هذا وفً ا ستراتٌجٌة 

 وهقً لبقورتر التيافسقٌة با سقتراتٌجٌات وتتابقل تاباقة اتطٌقرات وهً:  ا ستجابٌة الاتطٌرات-2

 . الترىٌن واستراتٌجٌة التااٌن واستراتٌجٌة التىافة قٌادة استراتٌجٌة

(    1وٌاىت توضٌح ا ياقوذ  ا فتراضقً لابحق  بشقنٌ  الي قري والتطبٌنقً اقت خقالل الشقىل )

 ستجابٌة )التاباة(  وىا تً:رٌة )الاستناة( والاتطٌرات اٳلوالذي ٌوضح ىال ات الاتطٌرات التفسٌ

 (1شىل )

 ا ياوذ  ا فتراضً لابح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ذذ1 

 ا داد الباحبة

 

 المتغٌر التابع

 االستراتٌجٌات التنافسٌة

تطبٌندا فً الوحدة 

 ا قتصادٌة ٌإدي الى:

تخفٌض -1

 التىالٌ 

 تخفٌض الوقت-2

 تحسٌت الجودة-3

 ا ستدااة-4

استراتٌجٌة -1

 قٌادة التىافة

استراتٌجٌة -2

 التااٌن

جٌة استراتٌ-3

 الترىٌن

 دورها فً تنفٌذ
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 ( :Research Structure) البحث هٌكل.8.1.1

 والتوصقٌات با سقتيتاجات وايتدقاء الايدجٌقة اقت ابتقداء لابحق  طرٌ  خارطة البح  هٌىل ٌابل

 :ا تً الشىل  خالل ات البح  هٌىل توضٌح وٌاىت  والتطبٌنً الي ري بالجايب ارورا

 البح  هٌىل(2) شىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالباحبقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ا ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققداد اققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت:  الاصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدر

 
 تطبٌق الهندسة المتزامنة المستدامة لتنفٌذ االستراتٌجٌات التنافسٌة

 االطار النظري للبحث

 وعرض وتحلٌل الدراسات السابقة منهجٌة البحث

 ار النظري للهندسة المتزامنة المستدامة واالستراتٌجٌات التنافسٌة والعالقة بٌنهمااالط

دور الهندسة المتزامنة 

المستدامة فً تنفٌذ استراتٌجٌة 

 ادة التكلفةقٌ

دور الهندسة المتزامنة 

المستدامة فً تنفٌذ استراتٌجٌة 

 التماٌز

دور الهندسة المتزامنة 

المستدامة فً تنفٌذ استراتٌجٌة 

 التركٌز

 الدراسة التطبٌقٌة

 فً عٌنة البحث  واعادة تدوٌر المخلفات  تطبٌق الهندسة المتزامنة المستدامة

ان تطبٌق الهندسة 

المتزامنة المستدامة 

واعادة تدوٌرالمخلفات 

فً عٌنة البحث ساعد 

فً تخفٌض التكالٌف 

وتنفٌذ استراتٌجٌة 

 قٌادة التكلفة

 الهندسة تطبٌق ان

المستدامة  زامنةالمت

واعادة تدوٌر المخلفات 

 ساعد البحث عٌنة فً

 فً تحسٌن الجودة

 استراتٌجٌة وتنفٌذ

 التماٌز

 الهندسة تطبٌق ان

المستدامة  المتزامنة

واعادة تدوٌر 

 عٌنة فً المخلفات

تلبٌة  فً ساعد البحث

متطلبات الزبائن 

 استراتٌجٌة وتنفٌذ

 التركٌز

 االستنتاجات والتوصٌات
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 المبحث الثاني: عرض وتحليل بعض الدراسات السابقة

السابنة الاتاانقة باتطٌقرات البحق  الاتاباقة ٌتم فً هذا الابح   رض بم تحاٌل باض الدراسات 

بتنيٌققة الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة وا سققتراتٌجٌات التيافسققٌة وسققٌىوت  ققرض هققذا الابحقق  

 بالترتٌب ا تً:

 .دراسات سابقة متعلقة بموضوع تقنٌة الهندسة المتزامنة1.2.1

 متزامنة:.دراسات باللغة العربٌة متعلقة بموضوع تقنٌة الهندسة ال1.1.2.1

 (1)جدول

 دراسات بالاطة الاربٌة حول اوضوع الديدسة الاتنااية

 تفاصٌل الدراسة البٌات ت

 2217النااً  الدراسة 1

  

  يوات الدراسة

تىااققل تنيٌتققً تحاٌققل النٌاققة والديدسققة الاتناايققة ودوره فققً تخفققٌض 

دراسة تطبنً فً شقرىة الصقيا ات -التىالٌ  وتحنٌ  الاٌنة التيافسٌة

فً الاحاسبة/جاااة  اطروحة دىتوراه فاسفة–فٌفةـ ااال البالجات الخ

 بطداد 

 اطروحة دىتوراه يوع الدراسة

 

 أهاٌة الدراسة

 

 

تؤتً اهاٌة البح  ات اهاٌقة تنيٌتقً تحاٌقل النٌاقة والديدسقة الاتناايقة 

وابررات  دقور هقاتٌت التنيٌتقٌت حٌق  بقٌت البحق  دور تطبٌق  تنيٌقة 

حاٌل اىويات و و ائ  الايتو  بدد  الوقو   اى تحاٌل النٌاة فً ت

اٌر الضرورٌة ايدا ات اجل استباادها لتخفٌض التىافة والوققت دوت 

الاساس بجودة الايتج وىذلك بٌات دور تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتناايقة 

فً تحنٌ  وفورات فً التىافة و وقت التصاٌم والتصيٌك والتجاٌك ات 

ىل اتققناات اققك الحفققا   اققى جودتدققا ااققا خققالل النٌققام بالاااٌققات بشقق

ٌسا د فً توفٌر الاروية الىافٌقة لالسقتجابة اي تطٌقرات وىقذلك بٌقات 

دور تىااققل التنيٌتققٌت الققذي ٌسققا د الوحققدات ا قتصققادٌة الاراقٌققة فققً 

 تخفٌض التىالٌ  وتحنٌ  الاٌنة التيافسٌة.



 عرض وتحليل بعض الدراسات السابقة                  الفصل االول/المبحث الثاني     
 

9 
 

 

 أهدا  الدراسة

 

 

ىات  اققت خققالل تحنٌقق  ٌدققد  البحقق  الققى التوصققل لحاققول احققددة لاشقق

التىاال بٌت تنيٌتً تحاٌقل النٌاقة والديدسقة الاتناايقة فقً  قل الاقدخل 

ا ستراتٌجً إلدارة التىافة وبٌات دوره فً تخفقٌض التىقالٌ  وتحنٌق  

الاٌنة التيافسٌة وتحنٌ  التىاال بٌيداا بدد  تناقٌص الفجقوة التيافسقٌة 

ك التىٌققق  اقققك بقققٌت الوحقققدة ا قتصقققادٌة والوحقققدات ا خقققر   وىقققذل

التطٌرات الارافنة لبٌئة ا  اال سواء أىايت الداخاٌة ام الخارجٌة وات 

تطبٌ  التنيٌتٌت وتحنٌ  التىاال بٌيداا فقً بٌئقة ا  اقال الاراقٌقة اقت 

خققالل وضققك ايدجٌققة احققددة لتطبٌنقق  بالشققىل الققذي ٌالئققم الوحققدات 

التىقالٌ  ا قتصادٌة الااااة فً هقذه البٌئقة ااقا ٌسقا دها فقً تخفقٌض 

 فضال  ت تحنٌندا لااٌنة التيافسٌة.

 

 

 أهم ا ستيتاجات

 

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات   اهادا ا تً:

ااىايٌققة تحنٌقق  التىااققل بققٌت تنيٌتققً تحاٌققل النٌاققة والديدسققة  -1

 الاتنااية فً  ل الادخل ا ستراتٌجً إلدارة التىافة .

ة تاد ادخالت لتنيٌة الديدسة اذ ات اخرجات تنيٌة تحاٌل النٌا -2

الاتنااية وٌسا د تىاال التنيٌتقٌت فقً تخفقٌض التىقالٌ  اٌقر 

الابررة الارتبطة باىويات و و ائ  الايتو  التً   تضٌ  

قٌاة ات الجايبٌت سواء الاتاا  باسا دة تنيٌة تحاٌل النٌاة او 

 باسا دة تنيٌة الديدسة الاتنااية .

اسققة ٌسققا د فققً تحنٌقق  الاٌققنة وات تىااققل بققٌت اتطٌققري الدر -3

التيافسققٌة بؤباادهققا ا رباققة الاتاباققة بالتىافققة والجققودة والوقققت 

 والاروية.

وات تىاااداا سٌانن ات  ااٌة تندٌر التىافقة بدقد  الوصقول  -4

الى تندٌر دقٌ  لدا ااا ٌسا د فً اتخاذ قرارات صائبة خقالل 

ي ارحاققة التصققاٌم وتحسققٌت ا داء الفااققً لاايتققو  ااققا ٌققإد

الــــقققـى ايتقققا  ايتقققو  اطابنقققا لاواصقققفات وااقققاٌٌر الجقققودة 

 الاوضو ة واالئاا  ستااال النبوت .

 2219الفالحً  الدراسة 2

 ياققوذ  انتققرا لتطبٌقق  الديدسققة الاتناايققة ربا ٌققة ا باققاد فققً  ققل  يوات الدراسة 

 ر/اجاة جاااة واسط يشاستراتٌجٌة التصيٌك الفاال/بح  
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 ايشوربح   يوع الدراسة 

تيبققك أهاٌققة البحقق  اققت اهاٌققة التطققر  لاوضققوع حققدٌ  وادققم فققً  أهاٌة الدراسة 

الوحققدات ا قتصققادٌة الصققيا ٌة الاالاٌققة واققت الحاجققة الااحققة لقق  فققً 

الوحققدات الصققيا ٌة ا قتصققادٌة الاراقٌققة  ا  هققو الديدسققة الاتناايققة 

يفٌققذ ربا ٌققة ا باققاد ىتنيٌققة اداققة لتحنٌقق  اداء اتاٌققن واتفققو  يحققو ت

اسققتراتٌجٌة التصققيٌك الفاققال  فضققال  ققت تنققدٌم ايدجٌققة ي رٌققة  ااٌققة 

تسا د الوحدة ا قتصادٌة احل البح   اى فدم ىٌفٌة استااال الديدسة 

 الاتنااية ربا ٌة ا بااد لتحنٌ  الاناٌا التيافسٌة . 

تدقققد  الدراسقققة القققى دراسقققة وتحاٌقققل الاتطٌقققرات لىقققل اقققت الديدسقققة  أهدا  الدراسة 

فقً  (CE)تنااية واستراتٌجٌة التصيٌك الفاال  واقد  تقؤبٌر تطبٌق  الا

تيفٌقققذ اسقققتراتٌجٌة التصقققيٌك الفاقققال  واقققا اقققد  ااىايٌقققة تيفٌقققذها فقققً 

 الوحدات ا قتصادٌة الاراقٌة .

 :ا تً اهادا   ا ستيتاجات ات اجاو ة الى الدراسة توصات أهم ا ستيتاجات 

الاتناايقة واسقتراتٌجٌة  هيالك  الققة اباشقرة اقا بقٌت الديدسقة -1
التصيٌك الفاال  ايدقا واحقدة اقت ادوات اسقتراتٌجٌة التصقيٌك 

 الفاال .
ات خالل تطبٌ  الديدسة الاتنااية لتيفٌذ استراتٌجٌة التصقيٌك  -2

 الفاال تحنٌ  الاناٌا التيافسٌة .
تحاف  الوحدة ا قتصادٌة الايفذة  ستراتٌجٌة التصقيٌك الفاقال  -3

ا  اققال اققت خققالل ايتاجدققا لايتجققات   اققى اىايتدققا فققً سققو 
 استدااة  اي جودة ا اى وتىافة اقل .

 

 2222الطٌار  الدراسة 3

 اسققتدالك واحاسققبة ا باققاد ربا ٌققة الاتناايققة الديدسققة بققٌت التىااققل  يوات الدراسة 
 الوحقدة ا قتصقادٌة فً تطبٌنٌة دراسة-التيافسٌة الندرة لتانٌن الاوارد
 ابقققردات ايتققا  اااققل  والبالسققتٌىٌة ٌاٌاوٌققةالى لاصققيا ات الوطيٌققة
 .الىوفة جاااة/ الاحاسبة  اوم فً ااجستٌر رسالة/التبخٌرة الدواء

 رسالة ااجستٌر يوع الدراسة 

 باققد و سققٌاا الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة أهاٌققة اققت البحقق  اهاٌققة تققؤتً أهاٌة الدراسة 
 أسقاوب أهاٌة الى ةضافٳو الايتج باستدااة الاتابل الرابك الباد اضافة
 الوحدات اسا دة فً ىبٌر بشىل تساهم التً الاوارد استدالك احاسبة

 الصقققيا ٌة البٌئقققة فقققً الاسقققتارة التطٌقققرات اواىبقققة  اقققى ا قتصقققادٌة
 أسالٌب اصبحت اا باد ا خر  الوحدات اك الايافسة ااىايٌة وبالتالً
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 الىافوٌقققة ٌبوا سقققال الاتتاباقققة بالديدسقققة الاتاباقققة التناٌدٌقققة التصقققيٌك
 تنيٌقة تطبٌ  ات الايافسة  إذ باتطابات ا ٌفاء  اى قادرة اٌر التناٌدٌة
 الوحققققدات ٌسققققا د ا باققققاد ربا ٌققققة خصوصققققا الاتناايققققة الديدسققققة
 النبائت لاتطابات واابٌة استدااة ايتجات الى وصولدا فً ا قتصادٌة

 اتاققدد  اققل فرٌقق  خققالل اققت وذلققك الوقققت فققً الوفققورات تحنٌقق  اققك
 الاققوارد اسققتدالك احاسققبة طرٌنققة وات  الوقققت يفققس وفققً  ققائ الو

  اقى الرقابقة فقً ٌسقا د ااقا دقٌق  بشقىل التىقالٌ  قٌقاس  اقى ٌسا د
 اتخققاذ فققً تسققا د اااواققات تنققدٌم الققى ٌققإدي ااققا التىققالٌ   ياصققر
 .النرارات

 اايقةالاتن الديدسقة لتنيٌقة الاارفٌة الارتىنات بٌات الى الدراسة تدد  أهدا  الدراسة 
 لاايتجات تيافسٌة تصااٌم ايشاء فً الادم دورها وبٌات ا بااد ربا ٌة
  الايتجات استدااة باد با  تبار ا خذ اك النبوت قٌاة ات تانن التً

 فققً ودوره الاققوارد اسققتدالك احاسققبة اسققاوب  ققت التارٌقق   وىققذلك
 تنيٌققة بققٌت اققا لاتىااققل انتققرا ياققوذ  تطبٌقق  التىققالٌ   وىققذلك ادارة

 ودوره الاققوارد اسققتدالك واحاسقبة ا باققاد ربا ٌقة الاتناايققة ديدسقةال
 .التيافسٌة الندرة تانٌن فً

 اهادا ا ستيتاجات ات اجاو ة الى الدراسة توصات ا ستيتاجات أهم أهم ا ستيتاجات 
 :اا ٌؤتً 

 الوحقدة فقً ىبٌقر تطٌقر حقدو  ٌتطاقب الاتناايقة الديدسة تطبٌ  ات-1

 الققً وصققو  التطٌققر بدققذا الااٌققا ا دارة رابققة اققت ابتققداء̋ ا قتصققادٌة
 التطٌقر هقذا ٌسا د حٌ  التدرٌب بم وات الو ائ  اتادد فرٌ  تشىٌل
 الجاقا ً الااقل اقت اتنداقة اراحقل القى ا قتصقادٌة الوحدة ينل  اى

 الققى ٌققإدي ااققا ا فققراد بققٌت والتاققاوت التواصققل روا ٌياققً وسققو 
 .اهدافدا ا قتصادٌة الوحدة تحنٌ 

 النبقائت لاتطابقات الوصقول تستطٌك ا بااد ربا ٌة( CE) تنيٌة ات -2

 الايقتج اسقتدااة تصقاٌم بباقد الاتابقل الرابك الباد اضافة باد و  سٌاا
 الاااٌققة تصققاٌم وباققد الايققتج تصققاٌم باققد :اباققاد بالبققة ىايققت ات باققد

 بقالترىٌن الرابقك الباقد ٌتاٌقن و التجدٌقن ساسقاة تصقاٌم وباد ا يتاجٌة
 الخقام الاقواد شقراء  اى اٌجابٌا ٌياىس ااا اليفاٌات تدوٌر ا ادة  اى
 وىققذلك ايدققا لاققتخاص ابققال  الوحققدات تىاقق  التققً اليفاٌققات اققت وٌناققل
 لااسققتبارٌت الجاذبققة ا اققور ضققات البٌئٌققة ا سققتدااة تنققارٌر وجققود

 اسققتوٌات الققى لىوىبيققا البٌئققً التاققو  وصققول باققد و سققٌاا والنبققائت
  الٌة

 هذا ٌتٌح اذ اتىااال احاسبٌا ي ااا الاوارد تاد استدالك احاسبة ات-3

 هٌىاقة فقً اداقا ااقرا هذا وٌاد الاوارد استدالك ىاٌات اراقبة الي ام
 ااىقت اٌقر ىقات وهقذا  واليتٌجقة السقبب اساس  اى التىالٌ  وتونٌك
  التناٌدٌة بااي اة

 ٌااققل اققواردواحاسققبة ادارة ال الديدسققة الاتناايققة بققٌت التىااققل وات-4

 النبائت اتطابات توفٌر خالل ات النبوت لد  الايتج قٌاة تحسٌت  اى
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 ات التيافسٌة قدرتدا تانٌن فً ا قتصادٌة الوحدة ٌسا د وىذلك لاايتج
 بصقورة ٌسا د ااا السوقٌة والحصة والتىافة الربحٌة اإشرات خالل
 الايافسة شدٌدة البٌئات  ل فً السو  فً البناء فً ىبٌرة

 2221ابو  اٌاة  الدراسة 4

 ر/اجاة جاااة بطدادبح  يشدور الديدسة الاتنااية فً تحسٌت التىافة/  يوات الدراسة 

 بح  ايشور يوع الدراسة 

تؤتً اهاٌة الدراسة ات اهاٌقة الاتطٌقرات الاتاباقة بالديدسقة الاتناايقة  أهاٌة الدراسة 
لاراقٌقة لتطبٌق  وتحسٌت التىافقة  واقد  حاجقة الوحقدات ا قتصقادٌة ا

تنيٌة الديدسة الاتنااية والتً ات خاللدا ٌتم تحسٌت التىافة لاسقا دتدا 
  اى البناء وا ستارار وا ستجابة لااتطٌرات فً بٌئة ا  اال .

تدد  الدراسة الى تطبٌ  الديدسة الاتنااية فً بٌئة ا  اال الاراقٌقة  أهدا  الدراسة 
لوحقدات ا قتصقادٌة الااااقة فقً ات خالل وضقك ايدجٌقة تقتالءم اقك ا

هققذه البٌئققة  لاسققا دتدا فققً تحسققٌت جققودة الايتققو  اققت خققالل ايتققا  
ايتجات تيسجم اك رابات النبائت  واستبااد ا يشطة التً   تضقٌ  

 قٌاة لاايتو  .

 اهادا ا ستيتاجات ات اجاو ة الى الدراسة توصات ا ستيتاجات أهم أهم ا ستيتاجات 
 :اا ٌؤتً
لااققل بشققىل اتققناات اققا بققٌت  ااٌققات التصققاٌم الديدسققً ات ا -1

يققً ااققا آوالتصققيٌك لاايتجققات  ٌسققدم فققً ىشقق  الخاققل بشققىل 
 ٌإدي الى توفٌر فً الوقت والىافة والجدد .

لتندٌم ايتجات تابً اتطابات النبائت  اى فرٌ  التصاٌم تندٌم  -2
بدائل لتصاٌم الايتو   ابيٌقة  اقى اسقاس اواصقفات هيدسقٌة 

اجققل الافاضققاة فٌاققا بٌيدققا  وٌققتم ا ختٌققار لابققدٌل  وفيٌققة اققت
 ا فضل جودة وا قل تىافة .

 اى ادارة الاااقل  ٌيقة البحق  ادخقال الاقو فٌت فقً دورات  -3
تدرٌبٌة  اى تنيٌة الديدسة الاتنااية وذلك ات خالل ا ستااية 
باختصقققٌت داخاقققٌت وخقققارجٌت   ىتسقققاب الاارفقققة والادقققارة 

 اة . تخاذ النرارات الاالئ

 : ا داد الباحبةالاصدر 

 دراسات باللغة االنكلٌزٌة متعلقة بموضوع تقنٌة الهندسة المتزامنة: 2.1.2.1

 

 

 



 عرض وتحليل بعض الدراسات السابقة                  الفصل االول/المبحث الثاني     
 

13 
 

 (2)جدول

 دراسات بالاطة ا يىاٌنٌة حول اوضوع الديدسة الاتنااية

 التفاصٌل البٌات ت
 (Hambail,et.al,2009) الدراسة 1

 (The Important Role of Concurrent Engineering in  يوات الدراسة 

Product Development Process) 

 الدور الدام لاديدسة الاتنااية فً  ااٌة تطوٌر الايتج
 

 بح  ايشور يوع الدراسة 

( CEتقققؤتً اهاٌققققة الدراسققققة اققققت أهاٌقققة تنيٌققققة الديدسققققة الاتناايققققة ) اهاٌة الدراسة 

واصققبحت اىبققر اهاٌققة يتٌجققة لاايافسققة الشققدٌدة لاشققرىات فققً سققو  
ا  اقققال  اذ اصقققبح ايخفقققاض الوققققت فقققً  ااٌقققة تطقققوٌر الايتقققو   
وايخفاض التىالٌ  فً  ااٌة التصيٌك وجودة الايتو  الاالٌة والوفقاء 

الوحققققدة باتطابققققات النبققققائت اققققت الاوااققققل الرئٌسققققٌة لتحدٌققققد يجققققاا 
(الطرٌنة الاسقتخداة تطٌقر جقذري (CE  فند اٌرت طرٌنة ا قتصادٌة

فققً الادٌقد اققت الشقرىات  اذ تاققد الديدسققة فقً  ااٌققة تطقوٌر الايتققو  
( طرٌنققة ايدجٌققة ٌققتم اققت خاللدققا داققج وتيفٌققذ جاٌققك CEالاتناايققة )

 ايشطة التصاٌم بطرٌنة اتوانٌة .

فققً  ااٌققة  (CE)حققول اسققتخدام هققذه الدراسققة اسققتاراض أهققدا   ات اهدا  الدراسة 

فققً حققل  (CE)   واراجاققة الادٌققد اقت ابققادت وأدوات وتطقوٌر الايتقق

وىذلك اقتراا باض التادٌالت  اقى    وىالت  ااٌة تطوٌر الايتاش
 .   الحالٌةو ااٌة تطوٌر الايت

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات اهادا اا ٌؤتً: اهم ا ستيتاجات 

( وادواتق  فقً  ااٌقة تطقوٌر الايتققو   (CEات تطبٌق  افدقوم  -1

ىفققاءة ٌاىققت ات ٌسققا د الاصققااٌت لتصققيٌك الايتجققات أىبققر 

 وفاالٌة .

( فقً تطقوٌر ايتجاتدقا (CEوقد حننقت الشقرىات التقً طبنقت  -2

ايقققافك ىبٌقققرة   سقققٌاا اقققت حٌققق  خفقققض التىقققالٌ  الاتىبقققدة 

وتناٌص الوقت الالنم لاااٌة تطقوٌر الايتقو  وتحسقٌت جقودة 

 الايتو  وتابٌة اتطابات النبائت .

 (Qamar,et.al,2016) الدراسة 2

  (Application of Concurrent Engineering for Collabor- 
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 (ative Learing and New Product Design  يوات الدراسة
 تطبٌ  الديدسة الاتنااية لاتاام التااويً وتصاٌم الايتجات الجدٌدة

 

 بح  ايشور يوع الدراسة 

 والااققل فاققال  بشققىل الوقققت إلدارة (CE) هققذه الدراسققة طققر  تطبقق  أهاٌة الدراسة 

 القتاام  اقى النائاقة التقدرٌس طقر  وتنقدم الابتىر  يتا واإل الجاا ً
 تشىٌل أداة  اى الاشروع الجدٌد  اذ ٌاتاد الايتو  وتصاٌم الجاا ً
 الديدسققة طققالب صققاادا التققً ا حتىققاك ايخفضققة اإلضققافٌة الصققفائح

 الايتقو  تصقاٌم ابقل اختافة و ٌفٌة فر  شىل فً الصيا ٌة  وتاال
 لتبسقققٌط الاشقققروع وإدارة والتصقققيٌك  الاااٌقققات  وتحاٌاققق   وتخطقققٌط

 تققم الاشققروع  اىتاققال والتاققاوت  باققد التققدف  بققٌت الفققر  الاااواققات
 اإلٌجابٌقة الطقالب فاقل ردود أ دقر فنقد الطالب  آراء استبٌات إجراء
 الاتناايقة لاديدسة ٌاىت وااسالٌب التً تم اتبا دا    الاشروع  اى

  اقققل إاىايققات تحسققٌت فنققط تصققاٌم الايتققو  الجدٌققد  اققى الاطبنققة
ققا ولىققت الايتققو   تصققاٌم لاااٌققة وفدادققم الطققالب  ياققاذ  اقتققراا أٌضا
 .لاايتو   جدٌدة أولٌة

 لقداج اتناايقة هيدسقٌة أسقالٌب اسقتخدام اقت هقذه الدراسقة هقو الدد  أهدا  الدراسة 
 .جدٌدة ايتجات لتصاٌم اداراتدم وتطبٌ  الطالب بٌت الجاا ً التاام

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات  واهادا ا تً: أهم ا ستيتاجات 
   الاتناايقة لاديدسقة الاااٌقة الاارفقة الطالب تااٌم خالل ات -1

 اشقارٌك فقً (CEتنيٌقة) لتطبٌق  الجدٌقد الافدقوم تحسٌت ٌاىت

 أفضل . بطرٌنة تيفٌذها ات ٌتاىيوا حتى الدراسٌة الفصول

   ٌم الايتو  الجدٌقدتصا  اى الاطبنة الاتنااية ات الديدسة  -2

 تصققاٌم لاااٌققة وفدادققم الطققالب  اققل إاىايققات فنققط تحسققت

ققا تنتققرا فحسققب  ولىيدققا الايتققو   جدٌققدة أولٌققة ياققاذ  أٌضا

 لاايتجات.

 (Kumar,2017) الدراسة 3

  
  يوات الدراسة

 
CONCURRENT ENGINEERING- For Environment & 

Sustainability 
 وا ستدااةلابٌئة  –الديدسة الاتنااية 

 بح  ايشور  يوع الدراسة 

فً الوقت الحالً لم ٌاد صقيك ايتقو  ققوي وااتقان  رضقاء النبقائت  أهاٌة الدراسة 
ىافٌا  بل ٌتاٌت  اى الوحقدة ا قتصقادٌة  تابٌقة احتٌاجقات السقو  فقً 
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الوقققت الاياسققب وبالسققار الاياسققب  واققت هيققا اتققت حاجققة واهاٌققة 
الاااٌقققات التجارٌقققة ايدقققا الديدسقققة  اسقققتخدام اسقققالٌب جدٌقققدة لتطٌٌقققر

الاتنااية التً تإدي القى تناٌقل اقرات تىقرار الادقام وٌحسقت باليداٌقة 
 ستراتٌجٌة الاال وىذلك ربط  ىفاءة الوحدة  وٌجب استخداا  اٌسرا̋

ا ستدااة بالديدسة الاتنااية حٌ   دقر ا هتاقام با سقتدااة لتحسقٌت 
درة ا سققتٌاابٌة لألي اققة جققودة حٌققاة ا يسققات اققك الاققٌ  ضققات النقق

ا ٌىولوجٌة الدا اة  حٌ  ٌحتا  التصيٌك القى اقوارد خاصقة الاقواد 
 الخام وات ادارة الاوارد الطبٌاٌة هً اىبر تحدي لاتياٌة الاستدااة .

تدد  الدراسة الى بٌات فاالٌة الديدسة الاتنااية فً  ااٌات التصقيٌك  أهدا  الدراسة 
ر  الو ٌفٌقة الاتناطاقة هقو الاجقال الرئٌسقً والبٌئة  اذ ات تشىٌل الف

لاديدسققة الاتناايققة  وٌاققد تحنٌقق  الاااٌققات التجارٌققة الاسققتدااة فققً 
الحفا   اى البٌئة اارا ضقرورٌا لىقل اإسسقة لاحصقول  اقى وجقود 
طوٌل ا اد وىسب ا رباا وىذلك ٌنال ات ا بار السابٌة  اقى البٌئقة 

. 

 لى اجاو ة ات ا ستيتاجات اهادا اا ٌؤتً:توصات الدراسة ا أهم ا ستيتاجات 
( واجدة الوحدة تحدٌات وتىالٌ  CEفً البداٌة  يد استخدام ) -1

رسقاء الي قام وتببٌتق  ا  ايدقا اداة قوٌقة لتحنٌق  إاولٌة ترتبط ب

 اليجاا اك تناٌل التىالٌ  .

( اققك التي ققٌم ٌيققتج  يقق  يتققائج اٌجابٌققة ابققل CEات اسققتخدام ) -2

  وايخفاض وقت ا يتا  نبائتضاء النٌادة حصة السو   ور

. 

( تابقققً الحاجقققة القققى اٌجقققاد طقققر  بدٌاقققة لالسقققتخدام CEات )  -3

 الفاال لااواد وا ادة تدوٌرها.

لاادٌققد اققت  ات الايتققو  الاصققام اققك ارا ققاة البٌئققة جققاذب    -4

اققت قٌققود  قٌققدا̋ وصققفدا( ٌي ققر الققى البٌئققة بCEالنبققائت  وات )

 التصاٌم 

 ( (Barua,et.al,2018 الدراسة 4

  
  يوات الدراسة

 
An Overview of Concurrent Engineering& Virtual) 

Manufacturing Application in Motorcycle Sprocket 
Production) 
الديدسققة الاتناايققة وتطبٌقق  التصققيٌك ا فتراضققً فققً ايتققا   جققالت 

 الدراجات اليارٌة
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 بح  ايشور يوع الدراسة 

 تطقوٌر  ااٌات لداج ايدجٌة طرٌنة هً( CE) الاتنااية يدسةات الد  أهاٌة الدراسة 

 تطققوٌر ات الندٌاققة الاتساسققاة الطرٌنققة  ققت تختاقق  الايتققو   اذ إيدققا
الادققام  إىاققال خققالل بشققىل اتققناات  وذلققك اققت CE)) فققً الايتققو 

 أىبققر بشققىل الايتققو  تطققوٌر إىاقال ااققا ٌاىققت الوحققدة اققت بقالتواني 
 ا يتدقاء فٌقتم التناٌدٌقة الطرٌنقة ااا فً لٌ  التىا توفٌر ىفاءة وبالتالً

  اختبقار  أي قبقل ااولقً لاياقوذ  الاقادي التصقيٌك  ااٌقات جاٌقك ات

 يفقس فقً وتحاٌادقا اتاقددة أولٌقة ياقاذ  بتصاٌم (تساح(CEبٌياا تنيٌة

 اتاقدد القيدج هقذا الفااً  ٌإىد الفحص قبل اختافة أوقات وفً الوقت
  اقققى لاااقققل الو قققائ  اتاقققددة ااقققدات اسقققتخدام  اقققى التخصصقققات
الاصياة الندرة  اى خفض التىالٌ   ت  الوحدةوهذا ٌايح الاادات  

طرٌقق  إيشققاء اىويققات لالختبققار وضققاات الجققودة   وذلققك باسققتخدام 
 .برااج الاحاىاة

 
 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات واهادا ا تً: أهم ا ستيتاجات 

(ٌققتم تحسققٌت تصققيٌك CEلاتناايققة )باسققتخدام تنيٌققة الديدسققة ا  -1

 الايتو  .

ات التادٌالت ٌتم اجراإها  اى اليااذ  ا فتراضٌة لااااٌقة و  -2
التاقر   اقى ٌاىت التحن  ات جاٌك بدائل التصاٌم  وىقذلك 

جاٌقققك ااخطقققاء والاٌقققوب الاحتااقققة فقققً وققققت قصقققٌر بؤققققل 
اي نٌقادة   وتحسقٌت تصقيٌك الايتق القى  ٌقإدي  ااقا التىالٌ 

تقؤبٌر  اا ل  اقت  تخفٌض تىالٌ  التصيٌك والصٌاية و ت جود
 .  شرىةلاإٌجابً  اى الوضك التيافسً 

هقققذه التنيٌقققات افٌقققدة فقققً التصقققيٌك ااسقققرع والقققدقٌ   تاقققد  -3

 . لااجالت

 

 ا داد الباحبةالاصدر :

 . دراسات سابقة متعلقة بموضوع االستراتٌجٌات التنافسٌة:2.2.1

 متعلقة بموضوع االستراتٌجٌات التنافسٌة: . دراسات باللغة العربٌة1.2.2.1

 (3)جدول

 دراسات بالاطة الاربٌة حول اوضوع ا ستراتٌجٌات التيافسٌة
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 تفاصٌل الدراسة البٌات ت

 2212دحبور    الدراسة 1

دور الاارفة السوقٌة فً اختٌار ا ستراتٌجٌات التيافسٌة /دراسة  ٌية   يوات الدراسة 
لً الخاصقة ا رديٌة/رسقالة ااجسقتٌر/جاااة ات اإسسات التااٌم الاقا

 الشر  ا وسط

 رسالة ااجستٌر يوع الدراسة 

تيبققك اهاٌققة الدراسققة اققت اهاٌققة قطققاع التااققٌم واققا لقق  اققت تققؤبٌر فققً  اهاٌة الدراسة 
وذلققك اقت خقالل رفققد الاجتاقك  بقالىوادر الالناققة   ا قتصقاد ا رديقً

لخاصة فً ا ردت اي نٌادة وىذلك التوسك السرٌك لاجاااات ا  لاتياٌة
الايافسة فً هذا النطاع ااا ٌاطً اهاٌقة لدقذه الدراسقة لاتاقر   اقى 
الخٌقققارات ا سقققتراتٌجٌة الاتاحقققة والاسقققتخداة فقققً هقققذه الجاااقققات 

 .  لاوصول الى الاٌنة التيافسٌة
تدد  الدراسة الى تحدٌد طبٌاة وحجم الاارفقة السقوقٌة التقً ٌاتاىدقا  اهدا  الدراسة 

حقول ىقل  بقااردتااااوت فً ا دارة الجاااٌقة  لاجاااقات الخاصقة ال
واارفقققة ابقققر تاققققك الاارفقققة فقققً اختٌققققار   اقققت الطابقققة والايافسققققٌت

ا سققتراتٌجٌات التيافسققٌة الاياسققبة اققك اارفققة الاناٌققا التيافسققٌة التققً 
تسققققاى الجاااققققات الخاصققققة ا رديٌققققة لاوصققققول الٌدققققا اققققت خققققالل 

 . تً تاتادهاا ستراتٌجٌات التيافسٌة ال

 اهادا ا تً:  توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات اهم ا ستيتاجات 

اققد  اهتاققام ا دارٌققٌت فققً الجاااققات الخاصققة الققى الاارفققة  -1

السقوقٌة الاتاباقة فقً هقذه الدراسقة )بالطابقة والايافسقٌت ( فققً 

 اختٌار احد ا ستراتٌجٌات التيافسٌة.

ائج ا حصائٌة اي  ٌوجد  القة توصات الدراسة ات خالل اليت -2

سقتراتٌجٌة قٌقادة التىافقة والاٌقنة الاتحننقة ايدقا وهقً ابٌت  اا

 . اٌنة التىافة ا قل الاتحننة لد   ٌية البح  )الطابة(

سققتراتٌجٌة التاٌققن اتوصققات الدراسققة الققى وجققود  القققة بققٌت  -3

بالخداة الجوهرٌة وبٌت اٌنة الخداة التااٌاٌة الجوهرٌة التقً 

 ايدا لد   ٌية البح )الطابة(.تحننت 

توصات الدراسة القى وجقود  الققة ذات د ئقل احصقائٌة بقٌت  -4

سققتراتٌجٌة الترىٌققن وبققٌت اٌققنة الترىٌققن لخداققة فئققة سققوقٌة ا

 احددة.
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 2211الاينودي   الدراسة 2

 القة توجدات النبائت يحو الاارفة السوقٌة فقً تبيقً ا سقتراتٌجٌات   يوات الدراسة 
شقرىات ا تصقا ت  نبقائتدراسة اٌدايٌة اقت وجدقة ي قر  التيافسٌة /

 فً دولة الىوٌت/رسالة ااجستٌر/جاااة الشر  ا وسط

 رسالة ااجستٌر يوع الدراسة 

تيبققك اهاٌققة الدراسققة اققت اهاٌققة الاارفققة السققوقٌة التققً تسققا د  اققى  اهاٌة الدراسة 
دقا اقت اىتساب شرىات ا تصا ت اىاية تيافسٌة بٌت الايافسٌت وٌاىي

البنققاء وا سققتارار فققً السققو   وىققذلك تسققا د  اققى ااققتالك اناٌققا 
تيافسققٌة تجاادققا تتفققو   اققى ايافسققٌدا احاٌققا و ربٌققا  وتسققا د هققذه 
الدراسقققققة  اقققققى التاقققققر   اقققققى الخٌقققققارات ا سقققققتراتٌجٌة الاتاحقققققة 

 والاستخداة فً هذه الشرىات لاوصول الى الاٌنة التيافسٌة . 

راسققة الققى ا دققار  القققة توجدققات النبققائت يحققو الاارفققة تدققد  الد اهدا  الدراسة 
السققوقٌة لشققرىات ا تصققا ت الىوٌتٌققة حققول نبائيدققا فققً اختٌارهققا 
لالستراتٌجٌات التيافسٌة البال )قٌادة التىافة  التااٌن  الترىٌن( وىذلك 
التار   اى الاالققة اقا بقٌت اخقتال  توجدقات النبقائت يحقو الاارفقة 

اتٌجٌات التيافسقققققٌة  بقققققاختال  الاتطٌقققققرات السقققققوقٌة لتبيقققققً ا سقققققتر
الوحققدة الدٌاوارافٌققة )الجققيس  الااققر  الاإهققل الاااققً( لنبققائت هققذه 

 احل الدراسة . ا قتصادٌة

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات اهادا ا تً: اهم ا ستيتاجات 
تصل استو  الاارفة السوقٌة لد   ٌيقة الدراسقة تتقراوا اقا  -1

 سط والارتفك.بٌت الاتو

ا درت الدالة ا حصائٌة وجود  القة اوجبة اا بٌت توجدات  -2

النبائت يحقو الاارفقة السقوقٌة واقا بقٌت جاٌقك ا سقتراتٌجٌات 

 التيافسٌة.

ات النبقققائت ذوي الفئقققة الاارٌقققة ا صقققطر اىبقققر توجدقققا يحقققو  -3

 الاارفة السوقٌة.

ات النبائت ذوي اإهل البىالورٌوس اقل توجدقا يحقو الاارفقة  -4

 لسوقٌة ات الاإهالت ا خر  . ا

 

 2218 بد النادر   &  لأ   بد الدراسة 3

دور ا ستراتٌجٌات التيافسٌة فً تحسٌت جقودة الخداة/دراسقة وصقفٌة   يوات الدراسة 

وتحاٌؤتٌققة فققً اإسسققة اتصققا ت الجنائققر /رسققالة ااجسققتٌر /جاااققة 
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 ادرار -احاد دراٌة 

 
 رسالة ااجستٌر يوع الدراسة 

تىاققت اهاٌققة هققذه الدراسققة فققً إ دققار اققد  اسققاهاة ا سققتراتٌجٌات  اٌة الدراسةأه 
التيافسققٌة لاوحققدة فققً تانٌققن جققودة الخداققة الانداققة وذلققك اققت خققالل 

وىذلك   التطر  الى ابااد ىل ات الاتطٌرٌت ات خالل ا طار الي ري
استىشا  وتحاٌل الااطٌات والبٌايات الواردة فً وبائ  الوحقدة احقل 

  اسة حول دور ا ستراتٌجٌات التيافسٌة فً تحسٌت جقودة الخداقةالدر
والاتاباة باستراتٌجٌة قٌقادة التىافقة واسقتراتٌجٌة التاقاٌن واسقتراتٌجٌة 

 . الترىٌن
تدد  الدراسة الى التار   اى واقك تطبٌ  ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة  اهدا  الدراسة 

نٌق  ىقل اقت الاٌقنة والتار   اقى اقد  تح  فً الوحدة احل الدراسة
وىققذلك تحدٌققد ابققر تطبٌققق    التيافسققٌة و الجققودة فققً تنققدٌم الخقققداات

 .ا ستراتٌجٌات التيافسٌة فً تحنٌ  الجودة فً الخداة 
 :ا تًتوصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات اهادا  اهم ا ستيتاجات 

ات تحاٌل ىل ات البٌئة الداخاٌة والخارجٌقة اي وحقدة ٌسقا د  -1

 . ً تحدٌد ارىنها التيافسًف

ات الايتجققات والخققداات التققً تنققدادا الوحققدة هققً التققً تحققدد  -2

الاٌنة التيافسٌة والتً تىوت ااا باٌقنة التىافقة ا ققل أو باٌقنة 

 . تاٌن ايتجاتدا  ت بنٌة ايتجات الايافسٌت لدا فً السو 

لتحنٌ  اي يوع ات ايواع التاٌن او التفو  هيالك شرط اساس  -3

اتاك الوحدة ىفاءات اتاٌنة اقت اواردهقا وذات قٌاقة هو ات ت

 .  الٌة باا ٌخدم اتطابات ورابات النبائت

ات تبيً الوحدة  ستراتٌجٌة قٌادة التىافة ٌحتا  الى ا ستطالل  -4

ااققا ٌيققتج  يقق  ايخفققاض فققً تىافققة  ا ابققل لاققوارد الوحققدة 

 . الايتجات اك جودة انبولة لدذه الخداات

 2221طيطاوي  الدراسة 4

  يوات الدراسة 
 
 
 

يا ة ابر ا ستراتٌجٌات التيافسٌة  اى الحصة السوقٌة فً شرىات صق
ر فقً الاجاقة الاااٌقة لادراسقات التجارٌقة ا جدنة الىدربائٌة/بح  يشق

 ااة قياة السوٌس/فرع ا ساا ٌاٌةوالبٌئٌة /جا
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 بح  ايشور يوع الدراسة 

سا دتدا لاتار   اى افدوم ا ستراتٌجٌات تىات اهاٌة الدراسة فً ا أهاٌة الدراسة 
التيافسٌة وىذلك افدوم الحصة السوقٌة واارفة يوع الاالقة بٌت هذٌت 
الاتطٌقققرٌت  اذ ٌقققتم تطبٌققق  هقققذه الدراسقققة  اقققى الوحقققدات الصقققيا ٌة 
لألجدققنة الىدربائٌققة باصققر والتققً تابققل قطا ققا هااققا  اذ تواجقق  هققذه 

  اسققتو  الحصققة الوحققدات باققض الاشققاىل التققً تققإدي الققى ضققا
السوقٌة  ا اقر القذي تطاقب الترىٌقن والبحق   قت الطقر  وا سقالٌب 
التققً تققإدي الققى نٌققادة الحصققة السققوقٌة ابققل تطبٌقق  ا سققتراتٌجٌات 

 التيافسٌة .
 

تدققد  الدراسققة الققى اارفققة اققد  ا هتاققام با سققتراتٌجٌات التيافسققٌة  أهدا  الدراسة 
نة الىدربائٌقة وتحدٌقد ابقر والحصة السوقٌة فً وحدات صيا ة ا جدق

هققذه ا سققتراتٌجٌات  اققى الحصققة السققوقٌة فققً وحققدات الصقققيا ات 
الىدربائٌة  وات بم تندٌم اجاو ة اقت التوصقٌات التقً ٌاىقت ات تفٌقد 

 النٌادات ا دارٌة فً الوحدات احل الدراسة . 

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات اهادا ا تً: أهم ا ستيتاجات 
هيالك  القة اٌجابٌقة اقا بقٌت ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة ونٌقادة  -1

 الحصة السوقٌة اك بٌات هذا ا بر ا ٌجابً .

ات الوحدات احل الدراسة   تاطً اهتاااا فً التطٌر بطبٌاة  -2

ايتجاتدا لتحنٌ  التاٌن فً تىقالٌ  تصقيٌك الايتجقات  وىقذلك 

ائت  اذ     تؤخققذ بي ققر ا  تبققار التطٌققرات فققً رابققات النبقق

 تاال  اى طرا افىار جدٌدة لتحسٌت ايتجاتدا وتطوٌرها .

ات الوحققدات   تااققل  اققى اتبققاع ياققاذ  اوضققو ٌة واياسققبة  -3

لاترىٌن  اى باقض الايتجقات فقً  قرو  ااٌيقة  اقت خقالل 

تطوٌر البرااج وا جراءات لتفاٌل استراتٌجٌة الترىٌقن وذلقك 

 بدا . وفنا لطبٌاة التطٌرات فً البٌئة الاحٌطة

لنٌادة الحصة السوقٌة لدذه الوحدات ٌجب ات تدتم بنٌادة بنقة  -4

النبائت وذلك ات خالل ا هتاام بطبٌاة الاالقات التجارٌة اك 

النبائت  وىذلك ايشاء اتىاااة لاتواصل اك النبقائت والسقالاة 

البٌئة وتطوٌر الايتجات وفنا لاتطاباتدم ااقا ٌقإدي القى الياقو 

 ذه الوحدات . فً الحصة السوقٌة لد

 الاصدر: ا داد الباحبة

 . دراسات باللغة االنكلٌزٌة متعلقة بموضوع االستراتٌجٌات التنافسٌة:2.2.2.1
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 (4جدول )

 التيافسٌة ا ستراتٌجٌات اوضوع حول ا يىاٌنٌة بالاطة دراسات

 تفاصٌل الدراسة البٌات ت

 ((Valipour,et.al,2012 الدراسة 1

 The Effects of Cost Leadership Strategy and Product   يوات الدراسة 
Differentiation Strategy on the Performance of 

Firms 
 أداء  اقى الايتجقات تاقاٌن واسقتراتٌجٌة التىافة قٌادة استراتٌجٌة آبار 

 اآلسٌوٌة اا اال استراتٌجٌة اجاة الشرىات/
 بح  ايشور يوع الدراسة 

هاٌققة الدراسققة اققت أهاٌققة الاتطٌققرات الاتاباققة با سققتراتٌجٌتٌت تيبققك أ أهاٌة الدراسة 
  ااا الوحدة ا قتصادٌةقٌادة التىافة والتااٌن واد  تؤبٌرهم  اى اداء 

 ٌسا دها فً نٌادة ارباحدا .

  اققى الااققل اسققتراتٌجٌات آبققار فققً التحنٌقق  الققى الدراسققة هققذه تدققد  أهدا  الدراسة 
 الشققرىات فققً الوحققدة ا قتصققادٌة أداءو الاالٌققة الرافاققة بققٌت الاالقققة
 التىافقققة قٌقققادة تقققؤبٌر تحاٌقققل طدقققرات  باايقققى بورصقققة فقققً الانبولقققة

 وأداء الاالٌقة الرافاقة بقٌت الاالقة  اى الايتجات تااٌن واستراتٌجٌات
 الوحدة ا قتصادٌة

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات  اهادا اا ٌؤتً: أهم ا ستيتاجات 
ات الوحدة الاتباة  سقتراتٌجٌة قٌقادة التىافقة  لدراسةا أ درت -1

توجد  القات اٌجابٌة اا بقٌت ا سقتراتٌجٌة الاتباقة وىقل اقت 

 الرافاة الاالٌة وتونٌاات ا رباا اك ا داء. 

 إٌجابٌة  القات وأت الوحدة الاتباة  ستراتٌجٌة لاتااٌن توجد -2

 بٌت الاالقة تااداء  ولى اك الوحدة وحجم الاالٌة الرافاة بٌت

 ىايت ااداء اك اارباا تونٌك ودفك الايتج تااٌن استراتٌجٌة

 سابٌة.

 (Altuntaᶊ,et.al,2014) الدراسة 2

 Industry Forces Competitive and Functional      يوات الدراسة 

Strategies and organizational performance : 

Evidence from Restaurants on Istanbul 

قو  الصيا ة وا ستراتٌجٌات التيافسٌة والو ٌفة وا داء التي ٌاً : 
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 ادلة ات الاطا م فً اسطيبول

 بح  ايشور  يوع الدراسة 

ذ ات  دور النققو  ٳتيبققك اهاٌققة الدراسققة اققت اهاٌققة اتطٌققرات البحقق    أهاٌة الدراسة 

 الصققيا ٌة وا سققتراتٌجٌات التيافسققٌة وا سققتراتٌجٌة الو ٌفٌققة تااققب

ايفصقل هقذه الدراسقة ت دقر  بشقىل الوحقدات يجقاا فقً  ىبٌرا̋  دورا̋

 الاسقققاواة وققققوة   التيقققافس شقققدة أي) الصقققيا ة ققققو  بقققٌت الاالققققات

 أي)  تيافسقققٌة(الجقققدد اقققت القققداخاٌت والتددٌقققد الاجدقققنٌتو لااشقققترٌت

 ا سققتراتٌجٌات  وباققض(والتاققاٌن والترىٌققن التىافققة قٌققادة اسققتراتٌجٌة

 البشقققققرٌة والاقققققوارد التجارٌقققققة الصقققققورة اقققققةالاال أي) الو ٌفٌقققققة

لااٌيقققة احقققل  التي ٌاقققً وااداء(الاااواقققات تىيولوجٌقققا واسقققتراتٌجٌة

 . أفضل بشىل الاالقات تاك وبالتالً  ٌسا د البح  فً فدم الدراسة

 وا سقتراتٌجٌات الصيا ة قو  بٌت الاالقة الى ا دار الدراسة تدد  أهدا  الدراسة 

 ذات" فققققً  ٌيققققة الدراسققققة التي ٌاققققً وااداءوالو ٌفٌققققة  التيافسققققٌة

 . ترىٌا   إسطيبول فً" التجارٌة الاالاات

توصققات الدراسققة الققى اجاو ققة اققت ا سققتيتاجات واققت خققالل تحاٌققل  أهم ا ستيتاجات 

 ارتباط بٌرسوت واهادا ا تً:

 اقك ققوة قوٌقة إٌجابٌقة  الققة هقً التىافقة قٌادة استراتٌجٌة أت -1

 . لااشترٌت الاساواة

 تتااق  التجارٌقة الاالاة صورة استراتٌجٌة أت ٌاىس أي  ىاا -2

 ااداء التاقققاٌن  وىقققذلك  سقققتراتٌجٌة إٌجقققابً وبشقققىل بنقققوة

 واسققققتراتٌجٌة البشققققرٌة وا سققققتراتٌجٌة لااققققوارد التي ٌاققققً

 . الاااواات تىيولوجٌا

اذا ارادت ادارة الاطام اسقتخدام اسقتراتٌجٌة قٌقادة التىافقة ات  -3

 . اجدنٌتر قوة الاساواة لاتؤخذ بي ر ا  تبا

واذا ارادة اسققتخدام اسققتراتٌجٌة التاققاٌن ٌجققب ات تؤخققذ بي ققر  -4

 ا  تبار ا ستراتٌجٌة الو ٌفٌة لصورة الاالاة التجارٌة .  

 

 (Peter,et.al,2014) الدراسة 3
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 (Competitive Strategies’ Effects on the  يوات الدراسة 

of Independent Petroleum Companies in Kenya)  

 البتقرول شقرىات ات السو   اى حصة التيافسٌة ا ستراتٌجٌات آبار

 الابتىرة والتطوٌر لابح  الدولٌة الاجاة ىٌيٌا/ فً الاستناة

 بح  ايشور يوع الدراسة 

ذ تسققا د ٳتيبققك اهاٌققة الدراسققة اققت ا هاٌققة ا قتصققادٌة لنطققاع الققيفط  أهاٌة الدراسة 

  اققى التيافسققٌة  وٌجققب اصققاحتدا  اققى ا الدراسققة الشققرىات لاحفقق

 الصقيا ة باسقتارار اقك خقط التي ٌاٌقة اسقتراتٌجٌاتدا اراجاة الوحدة

 . فٌدا تاال التً

 حصققة فققً التيافسققٌة ا سققتراتٌجٌات فاالٌققة بٌققات إلققى الدراسققة تدققد  أهدا  الدراسة 

 آبقققار فقققً التحدٌقققد وجققق  الاسقققتناة   اقققى البتقققرول لشقققرىات السقققو 

 واٌرها التىافة وقٌادة والتااٌن التجنئة واستخدام لتساٌرا استراتٌجٌة

 توصات الدراسة الى اجاو ة ات ا ستيتاجات  اهادا اا ٌؤتً: أهم ا ستيتاجات 

 إذا الاسقققتناة البتقققرول شقققرىات تقققيجح أت الاقققرجح اٌقققر اقققت -1

ىبقققر   ٌسقققتخدادا التقققً التيافسقققٌة ا سقققتراتٌجٌات اسقققتخداوا

 شرىات البترول.

 شققرىات قبققل اققت اسققتخدام ا قققل هققً ٌة التاققاٌنات اسققتراتٌج -2

 هو الوقود الرئٌس وهو الايتج ات ىٌيٌا فً الاستناة البترول

 . الشرىات لجاٌك ااساس فً يفس 

 قوتدقا اقت ا سقتفادة الاحاٌقة الاسقتناة البتقرول  اى شرىات  -3

 الجيسٌات. اتاددة أىبر ي ٌراتدا بدا ٌتاتاوت التً

 ((Islami,et.al,2020 الدراسة 4

 Linking Porter’s generic strategies to firm  يوات الدراسة 

Performance 

  الوحدة ا قتصادٌةربط ا ستراتٌجٌات الاااة لبورتر بؤداء 
 بح  ايشور يوع الدراسة 

 اهقم ا سقتراتٌجٌة التقً اصقبحت الٌقوم تيبك اهاٌة الدراسة اقت أهاٌقة أهاٌة الدراسة 
الوحقققدات  تواجدققق  القققذي ااول ات التحقققدي اضقققى  اذ وققققت أي اقققت
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 هققذا لالسققتارار فققً وسققٌاة هققو اٌجققاد تققدخل السققو  ا قتصققادٌة التققً

  تسقققتطٌك  ٪  62 -٪  52 السقققو   وققققد ا دقققرت ا حصقققائٌات أت

ااسقالٌب  لاابقور  اقى طاقتدقا تفنقد ا ستارار حتى السية الساباة  اذ
 لنٌقادة السقو   وىقذلكفً  الحالً الاوق   اى الحفا  لدم توفر التً
 وبالتالً نٌادة الربح . السو  حصة

 اقت ىل الاالقة بٌت لنٌاس الىاٌة الى استخدام الطرٌنة الدراسة تدد  أهدا  الدراسة 
 إبقراء أجقل   اقتالوحقدة ا قتصقادٌة اقك أداء التيافسٌة ا ستراتٌجٌات

ا  وىقذلك وأىبر جدٌد شًء الحالٌة وإلحضار اادبٌات  تحاٌقل وضوحا
اسققتراتٌجٌة قٌققادة  الاااققة) ا سققتراتٌجٌات الاحتاققل  يققد تيفٌققذ التققؤبٌر
 لنطاع الوحدة أداء الترىٌن(فً التااٌن  استراتٌجٌة استراتٌجٌة التىافة
 نٌادة اك أىبر ادم البال  ا ستراتٌجٌات هذه ات أي واارفة اإليتا 
 . الوحدة ا قتصادٌة أداء
 

 :ا تً اهادا ا ستيتاجات  ات اجاو ة الى الدراسة توصات استيتا  ا ستيتاجات أهم 
الوحقققدة أ اقققى  اقققى اداء  تقققؤبٌر لدقققا التاقققاٌن اسقققتراتٌجٌة ات -1

 ات استراتٌجٌة قٌادة التىافة والترىٌن . ا قتصادٌة
 الشرىات لاوصول لبورتر الاااة ا ستراتٌجٌات تطبٌ  ٌوفر -2

:ا سقتارار  هقً شقرىة لىقل ااساسقٌة اااقراض إلقى بيجاا
 السوقٌة . اربحة  ونٌادة الحصة تىوت ً السو   أتف

 

 الاصدر: ا داد الباحبة 

 .تحلٌل الدراسات السابقة :3.2.1

ات خالل هذه الفنرة سٌتم تحاٌقل الدراسقات السقابنة التقً تقم استاراضقدا  وذلقك اقت خقالل بٌقات 

اقت الدراسقات السقابنة أوج  التشاب  وا ختال  بٌيدا وبٌت البح  الحالً  واك بٌات اد  ا فقادة 

 لبٌات اوقك البح  الحالً ايدا  وهً ىا تً:

 .أوجه التشابه بٌن البحث الحالً والدراسات السابقة :1.3.2.1

.اوجه التشابه بٌن البحث الحالً والدراسات السابقة فٌما ٌتعلق بموضوع الهندسنة 1.1.3.2.1

 المتزامنة:

 اققى ات تطبٌقق  الديدسققة الاتناايققة فققً ( 2217البحقق  الحققالً ودراسققة)الناااً  ٌتشققاب  -1

تحنٌق  وفقورات فقً التىافقة اقت خقالل النٌقام بالاااٌقات بشقىل اتقناات اقك الحفقا   اقى 

جودتدا ااا ٌسا د فً توفٌر الاروية الىافٌة لالستجابة الى التطٌقرات فقً بٌئقة ا  اقال  

 اٌنة التيافسٌة.ااا ٌسا د الوحدات ا قتصادٌة الاراقٌة فً تخفٌض التىالٌ  وتحنٌ  ال

 الوحققدات فققً وادققم حققدٌ  لاوضققوع التطققر  اهاٌققة (2219لنققد بٌيققت دراسققة)الفالحً  -2

 ا قتصادٌة الصيا ٌة الوحدات فً ل  الااحة الحاجة الاالاٌة  وات الصيا ٌة ا قتصادٌة
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 تسققا د  ااٌققة ي رٌققة ايدجٌققة تنققدٌم ا باقاد ربا ٌققة الاتناايققة الديدسققة الاراقٌقة  ا  هققو

الديدسقة الاتناايقة فقً الوحقدات  استااال ىٌفٌة فدم  اى البح  احل ا قتصادٌة الوحدة

 ا قتصادٌة الاراقٌة .

 ربا ٌققة الديدسققة الاتناايققة تنيٌققة بققؤت (2222البحقق  الحققالً اققك دراسققة)الطٌار  ٌتشققاب  -3

 الاتابقل الرابقك الباقد اضافة باد بشىل افضل النبائت لاتطابات الوصول تستطٌك ا بااد

 تصاٌم وباد الايتو  تصاٌم باد :ابااد بالبة ىايت ات الايتو   باد استدااة تصاٌم بباد

 ا قادة  اقى بقالترىٌن الرابقك الباقد ٌتاٌن اذ التجدٌن ساساة تصاٌم وباد ا يتاجٌة الاااٌة

 تىاق  التقً اليفاٌات ات وٌنال الخام الاواد شراء  اى اٌجابٌا ٌياىس ااا اليفاٌات تدوٌر

 ا اققور ضققات البٌئٌققة ا سققتدااة تنققارٌر وجققود ايدققا  وىققذلك لاققتخاص  ابققال الوحققدات

 اسقتوٌات القى لىوىبيقا البٌئقً التاقو  وصقول باقد و سٌاا والنبائت لااستبارٌت الجاذبة

  الٌة.

 لتطبٌق  الاراقٌقة ا قتصادٌة الوحدات حاجة ( الى اد 2221أشارت دراسة)ابو اٌاة   -4

 البنققاء  اققى لاسققا دتدا التىافققة تحسققٌت ٌققتم خققالل اققت والتققً الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة

 تابقً ايتجات ا  اال  وذلك ات خالل تندٌم بٌئة فً لااتطٌرات وا ستجابة وا ستارار

  اى الايتو   ابيٌة لتصاٌم بدائل ٌاال  اى تندٌم التصاٌم ذ ات فرٌ ٳ النبائت اتطابات

 لابققدٌل ا ختٌققار يدققا  وٌققتمبٌ فٌاققا الافاضققاة اجققل اققت وفيٌققة هيدسققٌة اواصققفات اسققاس

 . تىافة وا قل جودة ا فضل

 الديدسقققة الاتناايقققة افدقققوم تطبٌققق  ات اقققى  (et.al  Hambail:2229)أىقققدت دراسقققة -5

 أىبققر ايتجقات لتصقيٌك الاصقااٌت ٌسقا د ات ٌاىققت الايتقو  تطقوٌر  ااٌقة فقً وادواتدقا

 ىبٌققرة ايققافك اايتجاتدقق تطققوٌر فققً CE طبنققت التققً الشققرىات فنققد حننققت وفاالٌققة ىفققاءة

 .النبائت اتطابات وتابٌة الايتو  جودة وتحسٌت الاتىبدة التىالٌ  خفض حٌ  ات  سٌاا

 بشققىل الوقققت دارةا ات تطبٌقق  الديدسققة الاتناايققة تققوفر(Qamar 2016)وبٌيققت دراسققة -6

 تصقاٌم  اقى الاطبنقة الاتنااية الديدسة وات   الابتىر  واإليتا  الجاا ً فاال  والاال

الايتققو   تصققاٌم لاااٌققة وفدادققم الطققالب  اققل إاىايققات فنققط تحسققت   لجدٌققدا الايتققو 

ا تنترا ولىيدا  لاايتجات . جدٌدة أولٌة يااذ  أٌضا

 ربقط الديدسقة الاتناايقة اسقتخدام ات(,2217Kumar)البح  الحالً اك دراسة لند تشاب  -7

 ا يسقات حٌقاة ةجود لتحسٌت با ستدااة ا هتاام  در حٌ  الاتنااية بالديدسة ا ستدااة

 التصقيٌك ٌحتقا  حٌق  الدا اقة  ا ٌىولوجٌة لألي اة ا ستٌاابٌة الندرة ضات الاٌ  اك

 لاتياٌققة تحققدي اىبققر هققً الطبٌاٌققة الاققوارد ادارة وات الخققام الاققواد خاصققة اققوارد الققى

 لااققواد الفاققال لالسققتخدام بدٌاققة طققر  اٌجققاد الققى الحاجققة تطبٌندققا ٌابققًوات    الاسققتدااة

 تدوٌرها  وذلك  ت الديدسة الاتنااية تاد حااٌة البٌئة قٌد ات قٌود التصاٌم . وا ادة

 اى ات تطبٌق  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة ٌقإدي (Barua,et.al,2018 وقد اىدت دراسة) -8

 ا ولٌقة لاتصقاٌم الياقاذ   اى اجراإها ٌتم التادٌالت الى تحسٌت تصيٌك الايتو   اذ ات

 والاٌقوب ااخطقاء جاٌقك  اقى التار   وىذلك التصاٌم ائلبد جاٌك ات التحن  ٌاىت و
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 نٌقادة اي الايتقو  تصيٌك تحسٌت الى ٌإدي التىالٌ   ااا بؤقل قصٌر وقت فً الاحتااة

 التيافسً الوضك  اى تؤبٌر إٌجابً ات ل  والصٌاية  اا التصيٌك تىالٌ  وتخفٌض جودت 

 لاوحدة .

 

 

لحننالً والدراسننات السننابقة فٌمننا ٌتعلننق بموضننوع .اوجننه التشننابه مننا بننٌن البحننث ا2.1.3.2.1

 : االستراتٌجٌات التنافسٌة

(فققً دراسققت  الققى أهاٌققة اختٌققار ا سققتراتٌجٌة التيافسققٌة 2212قققد أشققار)دحبور  -1

الاياسققبة لاوحققدة وات الوحققدة ا قتصققادٌة الاتباققة اذا ىايققت اتباققة  سققتراتٌجٌة 

الٌ    واذا ىايققت اتباققة قٌققادة التىافققة ات تىققوت لققدٌدا ايتجققات ايخفضققة التىقق

 ستراتٌجٌة التااٌن اي ايدا تندم ايتو  اوخداة فرٌدة ات يو دا اي تختا   ت 

اققا ٌنداقق  الايافسققوت وااا اذا ىايققت الوحققدة اتباققة  سققتراتٌجٌة الترىٌققن  اٌدققا 

الترىٌن  اى سو  استدد  لتستطٌك خدات   اى يحو اىبر فا اٌة او ىفاءة اقت 

 افسوت  اى يطا  اوسك .الايافسٌت الذٌت ٌتي

( اققى ات اققت اتطابققات تيفٌققذ اسققتراتٌجٌة قٌققادة التىافققة 2211اىققد )الاينققودي   -2

استباارات ضخاة فً رأس الاال وادارات هيدسٌة فً  ااٌقات ا يتقا  وي قام 

تونٌك ايخفض التىالٌ   وات اتطابات تيفٌذ استراتٌجٌة التاقاٌن هيدسقة ايتقو  

وسققااة اتاٌققنة بققالجودة والتيىولوجٌققا وتيسققٌ  اتنداققة وقققدرات بحبٌققة اتاٌققنة 

 اابٌت و ائ  البح  والتطوٌر وا يتا  والتسوٌ  . 

 قٌققادة  سققتراتٌجٌة الوحققدة تبيققً ات (2218 & بققدالنادر لبٌيققت دراسققة ) بدأ  -3

 فقً ايخفقاض  يق  ٌيقتج  ااقا الوحدة لاوارد ا ابل ا ستطالل الى ٌحتا  التىافة

 ايققواع اققت يققوع اي ولتحنٌقق  الخققداات  لدققذه نبولققةا جققودة اققك الايتجققات تىافققة

 اقت اتاٌقنة ىفقاءات الوحقدة تاتاقك ات هقو اسقاس شقرط هيالقك التفقو  او التاٌن

 . النبائت ورابات اتطابات ٌخدم باا  الٌة قٌاة وذات اواردها

 اا بقٌت اٌجابٌة  القة هيالك (اك البح  الحالً ات2221اتفنت دراسة)طيطاوي  -4

 تدتم ات ٌجب الوحدات حٌ  ات السوقٌة الحصة ونٌادة تيافسٌةال ا ستراتٌجٌات

 النبائت اك التجارٌة الاالقات بطبٌاة ا هتاام خالل ات وذلك النبائت بنة بنٌادة

 القى ٌإدي ااا لاتطاباتدم وفنا الايتجات وتطوٌر البٌئة ا هتاام بالسالاة وىذلك

 الوحدات. لدذه السوقٌة الحصة فً الياو

 إلققى تحتققا  التىافققة قٌققادة شققرىات أت (Valipour,et.al,2012)ةاشقارت دراسقق -5

 ا بتىقار اقت اليفنقات ات الىبٌر تىبد  ت وا اتياع   بإحىام التىالٌ  فً التحىم

  والايت تااٌن استراتٌجٌة ايتجاتدا  بٌك  يد ااساار وخفض   التسوٌ  أو



 عرض وتحليل بعض الدراسات السابقة                  الفصل االول/المبحث الثاني     
 

27 
 

 ات لدا ابٌل   ات الفرٌدة الخداات أو البضائك تطوٌر ا ستراتٌجٌة هذه تتطاب

 أداء أو جقودة تنقدٌم ٌاىت التجارٌة  اذ لااالاة نبائتال و ء  اى ا  تااد خالل

 .الارتفاة ااساار تبرٌر ايدا لىل ٌاىت يو دا ات فرٌدة اٌنات أو جودة أ اى

تساى الى  التىافة قٌادة استراتٌجٌةات   (Altuntaᶊ,et.al,2014)اشارت دراسة -6

 إلققى باليسققبة الايخفضققة التىافققة  اققى التؤىٌققد خققالل اققت ةٌالسققوق حصققةال نٌققادة

 . الايافسٌت

بٌت ا ستراتٌجٌات التيافسٌة   اى الاالقة اا (Peter,et.al,2014)اىدت دراسة -7

بققٌت الحصققة  اذ اقتصققرت الدراسققة  اققى اسققتراتٌجٌة قٌققادة التىافققة والتاققاٌن واققا

ٌة التيافسٌة باا ٌتالءم واشارت الدراسة الى ضرورة اختٌار ا ستراتٌج  ٌةالسوق

 وحدة ا قتصادٌة واهدافدا لتحنٌ  نٌادة الحصة السوقٌة .اك ااىايٌات ال

 الاااققة ا سققتراتٌجٌات الققى ات تطبٌقق   (Islami,et.al,2020)اشققارت دراسققة -8

 وهً وحدة لىل ااساسٌة اااراض إلى بيجاا لاوصول ٌسا د الوحدات لبورتر

 . السوقٌة( الحصة اربحة  نٌادة تىوت السو   أت فً : )ا ستارار

 

 أوجه االختالف بٌن البحث الحالً وبٌن الدراسات السابقة : .2.3.2.1

ات البحقق  الحققالً ٌتاٌققن  ققت الدراسققات السققابنة باجاو ققة اققت ينققاط ا خققتال   والتققً ٌاىققت 

 توضٌحدا   باا ٌؤتً:

اقق   ققت الدراسققات تيققاول البحقق  الحققالً تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة بشققىل اخت -1

السابنة و تم الترىٌن  اى الباد الرابك لدا والاتابل باستدااة تصاٌم الايتقو   و تقم بٌقات 

دور هقققذا الباقققد واقققد  تقققؤبٌره فقققً تيفٌقققذ ا سقققتراتٌجٌات التيافسقققٌة الاااقققة والاتاباقققة 

 ب)استراتٌجٌة قٌادة التىافة  استراتٌجٌة التااٌن  استراتٌجٌة الترىٌن(.

ذ تقم الترىٌقن ٳالحقالً ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة اقت وجدقة ي قر احاسقبٌة   تياول البحق  -2

  اى التىالٌ  والوقت والجودة  يد تيفٌذ هذه ا ستراتٌجٌات . 

لابحق   وتقم تطبٌق  خطقوات تنيٌقة الديدسقة  لند تم اختٌار اصيك اطارات الدٌوايٌة  ٌيقة̋ -3

الايتققو  والاتابققل باإلطققارات الاتناايققة الاسققتدااة والترىٌققن  اققى باققد اسققتدااة تصققاٌم 

بحجاقٌت اختافققٌت اققك بٌقات ا ققادة التققدوٌر لإلطقارات الاسققتداىة وبٌققات دورهقا فققً تيفٌققذ 

 ا ستراتٌجٌات التيافسٌة الاااة .

 

 مدى االفادة من الدراسات السابقة: .3.3.2.1

 مدى االفادة من الدراسات السابقة فً الجانب النظري : .3.3.2.1.1



 عرض وتحليل بعض الدراسات السابقة                  الفصل االول/المبحث الثاني     
 

28 
 

سابنة قد سا دت الباحبة فً تجيب البح  فً اواضٌك وقضاٌا قد تقم البحق  فٌدقا ات الدراسات ال

  ولذلك فند تم الترىٌن  اى الاواضٌك والنضاٌا التً لم  واضحا̋ اارفٌا̋ حتى اصبحت فىرا̋ ىبٌرا̋

 وتققم تيققاول تطبٌقق  تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة  تتياولدققا الدراسققات السققابنة بققيفس الاتطٌققرات ااققا̋

اة بؤباادهققا ا رباققة وفققً اراحققل التصققاٌم والتصققيٌك والتجاٌققك وذلققك اققت وجدققة ي ققر الاسققتدا

 احاسبٌة  وبٌات دورها فً تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة الاااة .

سا د فقً اايقاء البحق  الحقالً باااواقات لقم  واارفٌا̋ فىرٌا̋ ولند  دت الدراسات السابنة تراىاا̋

   اذ  دت الدراسات السابنة ات ضات اصادر البح  الحالً .اارفتدا قبل ا طالع  اٌدا ٌتست

 . مدى االفادة من الدراسات السابقة فً الجانب العملً :2.3.3.2.1

 تم ا فادة ات الدراسات السابنة بجايبٌت هاا: 

الجايققب ا ول: ٌتااقق  باختٌققار  ٌيققة البحقق  حٌقق  تققم تحدٌققد الوحققدة ا قتصققادٌة الصققيا ٌة  ٌيققة 

ٌاىت ات تطب  الدراسة الاٌدايٌقة فٌدقا  حتقى يقتاىت اقت الوصقول القى يتقائج ٌاىقت  البح  والتً

ا  تاققاد  اٌدققا  وقققد تققم اختٌققار اصققيك اطققارات الدٌوايٌققة اذ تققم تطبٌقق  البحقق   اققى الايتققوجٌت 

 ( .24-1222( وا طار حجم)22-1222الاتاباٌت با طار حجم)

يٌات الىافوٌة ا دارٌة والاتاباة بالديدسة الاتنااية ااا الجايب البايً : فٌتاا  باستخدام احد  التن

تراتٌجٌات التيافسٌة الاااة  اذ ٌاد البح  الاستدااة بشىل ٌاىت ات ٌسا د  ٌية البح  بتيفٌذ ا س

لادراسات السابنة  اذ ايدقا بقدأت اقت حٌق  ايتدقت ايق  هقذه الدراسقات ا اقر  اىاال̋ جنءا̋ الحالً

لً ورصقققققققققققققققققايت  الاااٌقققققققققققققققققة .   الققققققققققققققققذي  قققققققققققققققققنن اتايقققققققققققققققققة البحققققققققققققققققق  الحقققققققققققققققققا



 

 
 

 الثاني الفصل
االطار النظري للهندسة المتزامنة المستدامة  

 واالستراتيجيات التنافسية والعالقة بينهما

المبحث االول : االطار النظري للهندسة المتزامنة  
 المستدامة

المبحث الثاني : االطار النظري لالستراتيجيات  
 التنافسية

ن الهندسة المتزامنة  المبحث الثالث: العالقة بي
 المستدامة واالستراتيجيات التنافسية
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 النظري للهندسة المتزامنة المستدامة  االطارالمبحث االول :                  

الشدٌدة بٌت الوحدات ا قتصادٌة ونٌادة  الاتاباة بالايافسةيتٌجة التطٌرات والتطورات البٌئٌة و    

توجب  اى الوحقدات ا قتصقادٌة ات تىقوت ققادرة  لذا ابات ور باحتٌاجات و ً النبوت واارفت  

ات القى الايتوجقلقذلك اصقبح تناٌقل وققت وصقول    اى الااقل بسقر ة لالسقتجابة لدقذه التحقدٌات

واذ   السو  ات ا اور الاداة ىبٌقرا لاتاااقل بارويقة اقك بٌئقة الااقل الاتطٌقرة بصقورة اسقتارة

  بالوققت الاياسقب القى ايتواياسب لاايتج ووصول اللتصاٌم الاصبح ات  واال اليجاا النٌام با

 . بالبٌئة الايتو السو  و القة 

حاول سقرٌاة فقً  ااٌقة التصقاٌم  إلٌجادوسٌاة التً تاد  وهيا  درت تنيٌة الديدسة الاتنااية   

الادقام الاختافقة فقً وققت  بإيجقاناذ تم تطقوٌر افدقوم الديدسقة الاتناايقة القذي ٌسقاح   والتطوٌر

 يققد تطبٌقق  هققذه التنيٌققة ٌجققب  اققى الوحققدات ا قتصققادٌة النٌققام باراجاققة لققدورة تطققوٌر واحققد و

وسقٌتم   ات والاااٌات الخاصة بدا لتىوت قادرة  اى اتاام الادام الاتيو ة بشىل اتقنااتالايتوج

 وفوائققدهاهققذه التنيٌققة وخافٌتدققا التارٌخٌققة وافدوادققا وابادئدققا  يشققؤةالتطققر  بدققذا الابحقق  الققى 

 . دا واباادها وىٌفٌة تطبٌناهاواهداف

 The Historical Development of)ةهندسنة المتزامننلل التطنور التنارٌخً:2-1-1

Concurrent Engineering):   

ذىققر  اذقققد أشققار الادٌققد اققت البققاحبٌت الققى بققداٌات الديدسققة الاتناايققة وىٌقق  تققم اسققتخداادا       

üçler) الادٌقد اقت  اي  تقم اسقتخدام  ٌاىت رإٌة شرٌت لاشدد الديدسً فً النرت الارإٌة ا( يد

اادل ات اإليتاجٌة والجودة والربحٌة  افضل الاختافة بشىل ايفصل ات أجل تحنٌ  (CE)أدوات 

 جققاءت الحاجققة الققى الديدسققة الاتناايققة باققد وهيققا  اققت أجققل الحصققول  اققى حجققم ابٌاققات أ اققى

لخقداات اقك تفقو  ىبر تطوراا واتاددة اىايت هياك حاجة إلى ايتجات أ و الحرب الاالاٌة البايٌة

ضققات سققتٌيٌات النققرت الااضققً  ىايققت اراقبققة وتحسققٌت الجققودة وفققً   ٌتواضققح  اققى الايافسقق

تقم داقج  وىقذلك( QFDيشقر و ٌفقة الجقودة ) افدوم تطورحٌ  قااوا ب ااٌنات التصيٌك الٌابايً

فققً  ات وايتوجققالهققذه ااداة اققك أدوات تحسققٌت أخققر  إليشققاء اجاو ققة اققت الفققرص لاطققوري 

تبيت الشرىات التجارٌة فً الٌابات وأوروبا والو ٌقات الاتحقدة  أواخر سباٌيٌات النرت الااضً 

ىايققت شققرىات صققيا ة السققٌارات الٌابايٌققة أول اققت ا تاققد  و (CE)ااارٌىٌققة تنيٌققات اشققابدة لققـ 

  (,2009: 19-20 Üçler )(CE)تنيٌات 

اية بشقىل او بقؤخر ايقذ ا رباٌيقات النقرت الااضقً ( رام وجود الديدسة الاتناDhillonوذىر )

 1986  قام فقًف الباايٌيٌقات  ٌاقن  إلقى لتنيٌة الديدسقة الاتناايقةالحدٌ   ا  أي  ٌر  ات الشىل

الققذي ٌنداقق  اادققد  R-338 [10]وذلققك فققً تنرٌققر  الاتناايققة الديدسققة اصققطاح صققٌااة  تتاقق

 Defense Advanced Research Projects شققىات 1987التحاققٌالت الققدفاع وفققً  ققام 



               امةاالطار النظري للهندسة المتزامنة المستد                       الفصل الثاني/المبحث االول
 

32 
 

Agency (DARPA) ًاجاو ققة اإلفققة اققت الخبققراء اققت الحىواققة والصققيا ة وا وسققاط وهقق

خصصققت  1991وفققً يداٌققة  ققام  ا ىادٌاٌققة لتنٌققٌم ا بققار الاترتبققة  اققى الديدسققة الاتناايققة 

( لتطقققوٌر ادوات الديدسقققة DARPAااٌقققوت دو ر لر اٌقققة ابقققادرة ) 62الو ٌقققات الاتحقققدة يحقققو 

 اتناايققة وقققد لاققب الاجدققنوت والانققاولوت دورا أساسققٌا فققً ا يتشققار السققرٌك  سققتخداادا.)ال

2002: 173-174  Dhillon) 

ردة لو ٌقات الاتحقدة ا ارٌىٌقة وذلقك ( اقت قبقل ا(CEوات فً  ند الباايٌيات تناٌقد ا هتاقام ب 

ا تاقدت الشقرىات  ذٳ ات الايتوجقفال  اى اا وصات الٌ  الشقرىات ألٌابايٌقة فقً اجقال تطقوٌر 

ٌات  اادا وتطوٌر استو  جال الديدسة وا دارة لتطوٌر الا ارٌىٌة  اى الادٌد ات الىتب فً ا

 (185: 2213 أاا  ايتجاتدا .)الدباغ 

ة  اى التصقاٌم ا صقاً لتابقل الرإٌقا ا ستىشقافٌة إلدارة دورة اتادالا(CE )ولند توسات أسس 

لااصقااٌت إاىايٌقة التنٌقٌم لتصقااٌادم  لتتٌحلديدسة الاتنااية ا فىرةوقد تم تطوٌر    وحٌاة الايت

 اقل اتىقرر  فً حٌت ات التطوٌر والتنٌقٌم فقً الطقر  التناٌدٌقة لاايتجقات هقو ىااا تطاب ا ار 

 ٌشققال اضققا ة الوقققت ااققا خاقق  الحاجققة إلٌجققاد طققر  جدٌققدة وا سققتطياء  ققت الطققر  التناٌدٌققة 

الوحدات ا قتصادٌة الىبر  الى ٌوايا هذا لاا حننت  ات يتائج واستار تطبٌ  هذه التنيٌة ات قبل 

بتخفٌض وققت التصقاٌم والتطقوٌر والتصقيٌك والتجاٌقك والتسقوٌ  اضقافة القى   الاتاباةواٌجابٌة 

 تخفققققٌض التطٌققققرات الديدسققققٌة  اققققى الايتققققو  والنٌققققام بالتصققققحٌحات الاطاوبققققة بشققققىل آيققققً

 (21-22: 2221 .) بدالحسٌت

دم ات طرٌنقة  اقل الديدسقة الاتناايقة اوجقود ايقذ الحقرب الاالاٌقة البايٌقة وات ٌالحق  ااقا تنق   

ىايت اٌر اسقااة حٌق   دقرت يتٌجقة الحاجقة القى تصقاٌم وتطقوٌر خقالل وققت قٌاسقً وبشقىل 

اقا لدقا ااٌقنات فقً تحنٌق  وفقورات اسقتخداادا بقؤيواع صقيا ات اختافقة ىوات بم بقدأ  اتناات 

 ى افدوم واهاٌة الديدسة الاتنااية فً الفنرة التالٌة .بالتىافة والوقت وسو  يتار   ا

 Concept of Concurrent الهندسننننة المتزامنننننة ) .مفهننننوم2.1.2

Engineering): 

فقً الجقدول والتقً سقو  يتطقر  القى اجاو قة ايدقا  (CE)الانداقة لافدقوم  الافقاهٌملند تاددت 

 ا تً:

 (5)جدول

 لباحبٌتوم الديدسة الاتنااية حسب أراء باض اافد 

 الافدوم الاصدر ت

1 (Hambail,et.al,2009:9-الاتىاااقة او  ايدا تساى احٌايا بالديدسة الاتنااية او الديدسة
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ة وايق  تقم فاسفة أىبر ايدا طرٌنق ذ تاد أ  هيدسة دورة الحٌاة (10
وققت تطقوٌر  خفقٌضوسقٌاة لتبوصفدا اقتراحدا فً البداٌات 

ٌقإدي القى  (CE)بٌق  .وفٌاا باقد تقم االح قة ات تط الايتو 

 الايتقو تخفٌض التىالٌ  وتحنٌ  وفورات فً وقت تطقوٌر 
( اذا تم تيفٌذ جاٌك ا يشقطة الخاصقة CTQوتحسٌت جودت  )

لققم  (CE)بالتصققاٌم بطرٌنققة اوانٌققة واققك ذلققك فققؤت تو ٌقق  

اك تناٌد شابٌتدا ااا اد  القى التيقوع فقً   سٌااٌىت سدال 
أىبققر ااوضققا  (CE) اصققبحت الابققادت التققً تحققدد  تطبٌندققا

فققً باققض ا حٌققات اىاقق   اققى الاققد   (CE)وباققا ات يدققج 

تىقوت  النصٌر وذلقك ٌتطاقب اقوارد واسقتوٌات التقنام ققد  
 اتاحة حالٌا

تىققوت  بققارة  ققت اققيدج ايتققاجً ٌنتضققً تحنٌقق   (CE)ات  (186: 2213وااا  الدباغ) 2

 ااٌقققة التقققناات او التقققواني او التىااقققل فقققً ىافقققة اراحقققل 
ات وذلقك الايتوجقة ا يتاجٌة ايقذ البقدء باااٌقة تصقاٌم الاااٌ

 ات خالل استااال اجاو ة ات التنايات والتبسٌطات

3 (Wolden,2017:7-8)   ايدقققا طرٌنقققة تتضقققات داقققج ىقققل  ياصقققر الاشقققروع حتقققى
التىيولوجٌققا وا دوات الاسققتخداة فققً  ااٌققة التطققوٌر وات 

لتىافقة اقت خقالل تخفقٌض ا نبقائتالدد  اليدائً هو رضقا ال
 دالايتقو  وتاقوتناٌل وقت الوصول لاسو  اقك نٌقادة جقودة 

(CE) ابققا  وتجسقققٌدا لاابقققادت ا ساسققٌة لااشقققارىة الابىقققرة

والاال الجاا ً وسٌر الاال  لجاٌك الاشارىٌت الاساهاٌت 
الترىٌقققن  اقققى التصقققاٌم  (CE)تتضقققات فىقققرة  ذٳ الاتقققناات 

داققج ذلققك اققت خققالل و وتصققحٌح ا اققور فققً الاققرة ا ولققى 
وىذلك   الاشارىٌت فً الاشروع ات جاٌك اراحل الاشروع

وذلققك لاحصققول  اققى دورة حٌققاة  الاجدققنٌتو نبققائتداققج ال
  ىاااة ااا ٌخا  الحاجقة القى تشقىٌل فقر  اتاقددة الو قائ 

وٌاىقققت جدولقققة الااقققل بقققالتواني وات هقققذه البٌئقققة التااويٌقققة 

اقققت ا اقققور التقققً  (CE)والتىاااٌقققة التقققً تتضقققايدا طرٌنقققة 

تاطً ضاات بجاك الاااواات بسر ة حول النضاٌا والاال 
 بشىل اىبر ىفاءة وجودة

اجاو ة ات ا دوات وا سالٌب التقً   اى نايدا تنيٌة ترى  (71:  2217 الناااً ) 4
ات التصققاٌم والتطققوٌر بشققىل اققت خاللدققا ٌاىققت النٌققام باااٌقق

او اتقققناات وذلقققك با سقققتفادة اقققت ىافقققة الاااواقققات ˶اتقققوان
الققى ااىايٌققة  باإلضققافة  وفرة  اققى طققول ساسققاة النٌاققة الاتقق

تطبٌندا فً  ااٌات التصيٌك والتجاٌقك والتسقوٌ  اقت خقالل 
تشىٌل فرٌ   ال اتاقدد الو قائ  ٌنقوم بوضقك خطقة  اقل 

لحفقا  اياسبة ااٌتدقا تحنٌق  وفقورات بالوققت والتىافقة اقك ا
الى توفٌر الاروية  باإلضافة  اى استو  انبول ات الجودة 

لىافٌة لالستجابة  ٌة اتطٌرات فً حاجات ورابات النبائت ا
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فً تحنٌق  الاٌقنة  (CE)ٌإدي الى ااىايٌة اسا دة تنيٌة  ااا

 التيافسٌة

اختصاصقققات اتاقققددة  ايدقققج ٌنقققوم  اقققى التاقققاوت وٌىقققوت ذ   5
وٌاىققت اققت خققالل هققذا الققيدج تيفٌققذ باققض التنيٌققات والطققر  

اوصقول القى السقو  التً تدد  الى تناٌل الوققت ا جاقالً ل

الادٌقققد اقققت  (CE)اقققك الااقققل  اقققى تحسقققت الجقققودة وتجاقققك 

اٌققنات التنيٌققات الديدسققٌة والفاسققفات الجدٌققدة تحققت سققن  
 واحد

ات الجدٌقدة الايتوجقتنيٌة ادارٌقة تبتطقً تناٌقل وققت وصقول   (39: 2219الفالحً ) 6
اققك تحنٌقق  الارويققة  الققى السققو  باقققل تىافققة وافضققل جققودة 

ابة لاتطٌقرات الاسقتارة فقً ا سقوا  فىقل اقا الالناة لالستج
اتدا لاتطٌرات بٌئة الاال وقدرتدا  اى ا ستجابة ءت االىاي

لحاجات ورابات واتطابات النبقائت بسقر ة ىبٌقرة وبحٌق  
تىوت افضل واسرع ات استجابة الايافسٌت فً ا سوا  فقات 
ذلققققك ٌإهادققققا لتصققققبح ذات اهاٌققققة ىبٌققققرة فققققً الوحققققدات 

 تستخدادا ا قتصادٌة التً

وذلقك اقت خقالل   نبقائتفاسفة ادارٌة تساى لتحنٌ  رضا ال  (19: 2222الطٌار ) 7
تطقوٌر وتصققيٌك ايتجققات تابقً احتٌاجققاتدم الاتاباققة بتحسققٌت 

ات القى السقو  الايتوجقواٌصقال  وخفقض التىقالٌ   الجودة 
وذلك ات خالل دراسة ىافة جوايب دورة حٌاة  بوقت أسرع 

اة تصقاٌا  القى ارحاقة القتخاص ايق  ات بداٌة ارح الايتو 
والذي ٌياىس بدوره  اى تانٌن النقدرة التيافسقٌة لاوحقدات  

 ا قتصادٌة

ات وذلك ات خالل الايتوجتنيٌة ترىن  اى تطوٌر  (CE)ات  (23: 2221   بدالحسٌت) 8

بققد  اققت  ˶ٌققات التصققاٌم والتصققيٌك بشققىل اتققوانالنٌققام بااا
ت هقققذا التقققناات او التقققواني الطرٌنقققة التناٌدٌة)الاتتاباقققة( وا

وسققر ة توصققٌل  بالااققل ٌققإدي الققى وفققورات فققً الوقققت 
الى السو  وتندٌاق  بوققت  الايتو الفىرة التً سو  تتابل ب

وتاال  اى خفض التىالٌ  اك الحفا   اقى اسقتو   ابىر 
 انبول ات الجودة اك ا ستجابة لرابات النبائت

 

 ادر الاذىورة اناء ىل ايداالاصدر : ا ــــداد الباحبــة حسب الاص

احققدد  افدققوم اخققتال  وجدققات ي ققر البققاحبٌت فققً وضققك الجققدول ا ققالهويالحقق  اققت خققالل    

ٌر  ايدا فاسفة ادارٌة وايدم ات ٌقر  ايدقا تنيٌقة ادارٌقة واقيدم اقت  لاديدسة الاتنااية فايدم ات

  ٌر  ايدا تنيٌة احاسبٌة .

تسقاى  احقد  تنيٌقات ادارة التىافقة ا سقتراتٌجٌة التقًهقً الديدسة الاتنااية تر  الباحبة ات و   

الى اداء الاااٌات الاتاانة فً التصاٌم وا يتا  بشىل اتناات وذلك ات اجل تقوفٌر الوققت القذي 
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شقىل القذي ٌتياسقب الضرورٌة وتحسٌت جودة الايتو  بالاٌر بدوره ٌإدي الى تخفٌض التىالٌ  

 اك بٌئة ا  اال الحدٌبة.

 (Benefits of Concurrent Engineering) الهندسة المتزامنة فوائد .3.1.2

تطر  الادٌد ات الباحبٌت الى فوائد الديدسة الاتنااية التً جاات ىبر  الوحقدات ا قتصقادٌة     

 وسو  ٌتم توضٌح هذه الفوائد ات خالل اليناط ا تٌة:  الاالاٌة تتوج  الى تطبٌندا 

ٌقإدي القى  ااقات ا ضقاء الفرٌق  الخقاص بالاشقروع تانٌن التااوت والاال الجاا ً بٌ -1

والذي بدوره ٌإدي الى  تبادل اااواات اىبر قوة بٌيدم وايذ البدء بالاشروع الى التساٌم 

تحنٌ  وفورات بالوقت وتانٌقن الىفقاءة وا يتاجٌقة بسقبب ايخفقاض  قدد اقرات التىقرار 

 شقخاص الاياسققبٌت لطقرض التحسقٌت واتخقاذ النقرارات فققً الوققت الاياسقب وبواسقطة ا

 نبقائتنٌادة رضقا ال واليدائً  الايتو تحسٌت جودة وتحسٌت الندرة التيافسٌة أضافة الى 

 ات خالل الترىٌن الاحست  اى اتطاباتدم )نٌادة قٌاة النبوت( وىذلك الحد اقت اليفاٌقات

. (Wolden,2017:14) 

ر فقً التسقاٌم وىقذلك تحدٌد وحل الاشىالت الفيٌة والتنيٌقة وخفقض اليسقب الائوٌقة لاتقؤخ -2

اضققافة الققى الحفققا   اققى  اجدققنوالاحاف ققة  اققى  القققة جٌققدة بققٌت الاشققتري وال التاقق  

               (Bansal,et.al,2016:3-4).  الجودة وتحسٌت ا يتاجٌة

باد البٌك بىفاءة أىبر وٌإدي ذلك الى ايتاجٌة ا اقى  تاىت ات تحدٌد  ااٌات اا (CE)ات  -3

 نبقائتت خقالل السقااا بايتجقات اىبقر اوبوقٌقة وتحصقٌل رضقا الوتىالٌ  صٌاية اقل ا

 (üçler,2009:14).  وتحسٌت اليتائج اليدائٌة

اىت الصقيا ٌٌت اقت تنقدٌم ايتجقات بسقر ة إلقى السقو  بجقودة أ اقى ٌ ( (CEأت تطبٌ   -4

وبتىافة أقل وذلك ات خالل الاال الجاا ً ود م اصااً أدوات تىيولوجٌا الاااواقات 

ىذلك اخططً التصيٌك  تاىيوا ات التااال اك التطٌٌرات الاتؤخرة واشقارىة الاتىاااة و

-Bansal,et.al,2016:3).  والبٌايات اك ااطرا  ااخر  خالل  ااٌة تطقوٌر الايتق

4) 

واضقافة القى   ات الاصياة ابتدأ ات ارحاة تصاٌم الايتو الايتوجات جودة  (CE)تنٌد  -5

وىذلك ٌنال  طاء  ااا ٌنال ات تىافة و وقت ا يتا  نٌادة ا يتاجٌة  ت طرٌ  تناٌل ا خ

 Barue) ات ااقا ٌاقيح الوحقدة ا قتصقادٌة الاٌقنة التيافسقٌة .الايتوجقاقت وققت تسقوٌ  

et,al:42) 
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 The (CE) المتزامنننةالهندسننة و (SEبننٌن الهندسننة المتتابعننة ) الفننرق .4.1.2

difference between successive engineering and 

concurrent engineering 

فقؤت  هو طرٌنة  اقل ىقل ايداقا  ة الاتناايةسالديدسة الاتتاباة والديدات الفر  ا ساسً اا بٌت 

والفاالٌقات ا يشقطة  اسقاس التتقابك او التساسقل فقً اداء تنوم  اقى تاباة ال الديدسة الات طرٌنة

ااا باليسبة لطرٌنة  اقل  ً تسبندا اذ  ٌاىت النٌام بؤٌة  ااٌة اا لم ٌتم ايجان الاااٌة الت الاختافة

اذ ٌاىقت النٌقام الاختافقة اساس التناات فً اداء ا يشقطة والفاالٌقات تنوم  اى الديدسة الاتنااية 

ايدقا الاتنااية  الديدسةٌي ر الى الاااٌة التً تسبندا بشىل يدائً  وبذلك باااٌة ااٌية قبل ايجان 

والايتجقات تقتم بشقىل اي ات تصقاٌم الاااٌقات تجقات ادخال اي اا لتىاال ىل ات الاااٌات والاي

لتحنٌقق  وفققورات فققً التىافققة والوقققت وتحسققٌت الجققودة وبؤقصققى درجققة اققت التققناات اتققواني 

 (77-76: 2217.)الناااً 

       وٌاىت توضٌح الفر  اا بٌت الديدسة الاتتاباة والديدسة الاتنااية ات خالل الجدول ا تً:

 (6ألجدول )

 ت الديدسة الاتتاباة والديدسة الاتناايةالفر  اا بٌ

ينطققققققققققققققة  ت
 ا ختال 

 (CE)الديدسة الاتنااية (SEالديدسة الاتتاباة)

تدف   1
 الاااواات

تتدف  الاااواات  اى التوالً ات ارحاة الى 
 الاختافة  ا يشطة اي ٌتم فصل اخر  

اي ٌققتم داققج ت بققالتواني تتققدف  الاااواققا
 جاٌك ا يشطة 

الخبرات فً جاٌك  اا بٌتس هيالك تواصل لٌ التواصل 2
 اراحل الاااٌة

الخبقرات فقً  اا بقٌتهيالك تواصل فاال 
 جاٌك اراحل الاااٌة

تيفٌقققققققققققققققذ  3
 الاااٌات

 الاااٌات ٌتم تيفٌذها بشىل اتناات  الاااٌات ٌتم تيفٌذها بشىل اتتابك 

وققققت بقققدأ  4
 الاااٌات

باد ا يتداء اقت الاااٌقة الحالٌقة ٌقتم الاباشقرة 
 بالاااٌة التً بادها

قبقققل ا يتدقققاء اقققت الاااٌقققة الحالٌقققة ٌقققتم 
 الاباشرة بالاااٌة التً بادها 

 

تحقققققققققدٌ   5
 التصاٌم

تتم  ااٌات تحدٌ  التصاٌم وتصحٌح  بشىل 
 بطأ

تتم  ااٌقات تحقدٌ  التصقاٌم وتصقحٌح  
 بشىل سرٌك

اديدسقققً التصقققاٌم  اقققا بقققٌتٌوجقققد تيسقققٌ     التيسٌ  6
 والتصيٌك

بٌت جاٌك ا فراد فً الوحدة ٌوجد تيسٌ  
 ا قتصادٌة

 الاال  اى التحسٌيات بشىل استار الاال  اى التحسٌيات  يد الحاجة الٌدا التحسٌيات 7

تىقققققققققالٌ   8
تطققققققققققوٌر 

 الايتو 

تققنداد تىققالٌ  تطققوٌر الايتققو  بققبطء بسققبب 
بٌياا تنداد تىالٌ    لأليشطةالتيفٌذ الاتساسل 

انققات التصققيٌك وا سققتخدام بسققر ة بسققبب ح

تققنداد تىققالٌ  تطققوٌر الايتققو  بسققر ة 
بٌياققا  بسققبب التيفٌققذ الاتققواني لأليشققطة 

تنداد تىالٌ  التصقيٌك وا سقتخدام بقبطء 
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بسقققبب حانقققات التىقققرار النصقققٌرة لتيفٌقققذ  التىرار الطوٌاة لتيفٌذ التادٌالت الاطاوبة
 التادٌالت الاطاوبة

جقققققققققققققودة  9
الاااٌقققققات 
 ا يتاجٌة

و ات ا يتاجٌقققققة تتقققققؤبر سقققققابا جقققققودة الاااٌققققق
ات بسققبب صققاوبة تصققحٌح ا خطققاء الايتوجقق
 بوقتدا

اٌجابٌققا جققودة الاااٌققات ا يتاجٌققة  تتققؤبر
ات بسققققبب سققققدولة تصققققحٌح الايتوجققققو

 ا خطاء بوقتدا

وصققققققققول  12
الايتقققققققو  

 لاسو 

تقققؤخر وصقققول الايتقققو  القققى السقققو  بسقققبب 
 الضٌاع الىبٌر بالوقت

سر ة وصول الايتو  الى السو  بسبب 
 التً تم تحنٌندا بالوقت الوفورات

الاٌقققققققققققنة  11
 التيافسٌة

 دم فً تحنٌ  الاٌنة التيافسٌة تس م فً تحنٌ  الاٌنة التيافسٌة  تسد

االئاققققققققققة  12
بٌئققققققققققققققققة 
 ا  اال

 تاد االئاة لبٌئة ا  اال الحدٌبة لم تاد االئاة لبٌئة ا  اال الحدٌبة

 لاذىورة أدياهالجدول : اــت ا داد الباحبة با ستياد الى الاصادر ا

(Wognum,2002:2-3)  (10-11:2009et,al. Hambali)  (Kumar,2017:1067) 

 (28: 2221 ) بدالحسٌت (53: 2219 )الفالحً (2217  )الناااً 

االئاقة لبٌئقة ا  اقال الحدٌبقة  (CE) وٌالح  ات خقالل الجقدول ا قاله ات الديدسقة الاتناايقة    

ذلقك  ت طرٌنقة  اقل الديدسقة الاتناايقة التقً اساسقدا النٌقام ( وSE ) ات الديدسة الاتتاباقة اىبر

بالاااٌات بشىل اتناات سواء ىايت الاااٌات تخص التصاٌم او ا يتا   والذي بدوره ٌإدي الى 

تخفققٌض بالتىققالٌ  والوقققت وتحسققٌت جققودة الايتققو  ااققا ٌسققا د فققً اواىبققة التطٌققرات السققرٌاة 

 .والاستارة فً بٌئة ا  اال 
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 سٌتم توضٌح هذه الفروقات ات خالل الشىل ا تً:

 (3شىل)

 (CE)والديدسة الاتنااية(SE)الفر  بٌت طرٌنة  ال الديدسة الاتتاباة

Source: (Hambali, A. & Sapuan , S.M. & Ismail , N. & Nukman , Y . & Abdul Karim , M.S. ,2009, " The 

Important Role of Concurrent Engineering in Product Development Process",International Journal of 

Pertanika J. Sci. & Technol ,Vol  17,No 1 ,p:9-10) 

 بتصرف من الباحثة

اد  الى  ويالح  ات الشىل ا اله  ات طرٌنة التناات فً  ال الديدسة الاتنااية الاستدااة قد

تحنٌ  وفورات فً الوقت  اذ ات الايتوجات وصات الى السو  بوقت اقل ات الايتوجات التً 

  (SE)طرٌنة ال-أ     

خصائص التصمٌم  سوقدراسة ال 

 المنتوج
التصمٌم 

 االساسً

التصمٌم 

 التفصٌلً

التصنٌع 

 والتجمٌع

 المبٌعات

 تغذٌة عكسٌة الوقت الالنم لوصول الايتو  الى السو 

 الاستدااة(CE)طرٌنة  ال-ب   

 
 السوقدراسة 

 خصائص تصمٌم المنتوج

 التصمٌم االساسً

 التصمٌم التفصٌلً

 التصمٌم والتصنٌع

 لمبٌعاتا

 وقت وصول المنتوج الى السوق

الوفورات 

 فً الوقت
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تم ايتاجدا باستخدام الديدسة الاتتاباة  وهذا اا ٌسا د فً تخفٌض التىالٌ  والوصول الى 

 .  النبائت بشىل اسرع ااا ٌسا د فً تحنٌ  الاٌنة التيافسٌة وبالتالً نٌادة الحصة السوقٌة 

 Typesرباعٌنة او مسنتدامة(  الهندسة المتزامنة )ثنائٌنة   ثالثٌنة   انواع. 5.1.2

of Concurren Engineering (Two dimensions , Three 

dimensions , Four dimensions or sustainable)  

ة الهندسنن علمننا انهيققاك  ققدة اققداخل لاديدسققة الاتناايققة وهققً بيائٌققة وبالبٌققة وربا ٌققة ا باققاد 

  الرباعٌة االبعاد ٌمكن تسمٌتها بالهندسة المتزامنة المستدامة وذلك بسبب اضافة البعند البٌئنً

 وٌاىت توضٌح هذه الاداخل ات خالل ا تً:

  Two Dimensions Concurrent Engineeringوال:الهندسة المتزامنة ثنائٌة االبعاد ا

ٌة ا يتاجٌة بشىل اتناات والذي بقدوره ات اساس هذه الارحاة هو تصاٌم ىل ات الايتو  والااا

فً تحسٌت جودة قرارات التصاٌم ابىرا وهذا ل  تؤبٌر اباشقر  اقى تىقالٌ  دورة   سو  ٌسا د

 ( 38: 2221   .) بدالحسٌتوحٌاة الايت

ات تصاٌم اجقناء الايتقو  الاختافقة بقالتناات اقك تصقاٌم الاااٌقة ا يتاجٌقة الى  وأشار )الناااً(

والقذي   ط ا يتا  واسالٌب وتسدٌالت التصقيٌك والاقوارد الاطاوبقة لدقذه الاااٌقةالتً تضم تخطٌ

 2217 وبالتالً وصول  ابىرا الى السو  )الناااقً  الايتو بدوره ٌإدي الى تنصٌر دورة حٌاة 

 :81( 

 Three Dimensions Concurrentثانٌننننا: الهندسننننة المتزامنننننة ثالثٌننننة االبعنننناد 

Engineering  

وات الايتققو   تىققوٌت ساسققاة التجدٌققن الاناباققة لدققا  بالتؤىٌققد م الايتققو  الجدٌققد ٌايققًات تصققاٌ    

و اٌق  فقؤت اقت الادقم داقج  ٌحن  افضل اداء لق  ا  اذا ىقات ٌابقً احتٌاجقات النبقائت  الاصام  

. قرارات تصاٌم الايتو  وقرارات ساسقاة التجدٌقن خقالل الاراحقل الابىقرة اقت تطقوٌر الايتقو 

(Labbi et.al,2016 :1-2)   

وات فىرة التناات فً ا بااد القبال  سقو  ٌقإدي القى تحسقٌت ا داء التشقطٌاً وتاقد الديدسقة    

لتحسققٌت  وحققدات ا قتصققادٌة والايصققر ا سققاسالافتققاا الققذي ٌاٌققن ال الاتناايققة بالبٌققة ا باققاد 

ىققر لاشققاىل الجققودة وتناٌققل التىققالٌ  وتحنٌقق  وفققورات بالوقققت وذلققك اققت خققالل ا ىتشققا  الاب

ه ٌخفققض اققت بققدورالتصققاٌم ااققا ٌاىققت الوحققدة اققت التاققر  اسققبنا  اققى  ااٌققة التطققوٌر والققذي 

حانات التىرار فً الاراجاقة وتينقٌح التصقاٌم والياقاذ  ا ولٌقة وجدقود ا قادة الديدسقة لااااٌقات 

 (62-59-58: 2213 والذي ٌاىيدا خا  بٌئة اياسبة لبدء الاال ات اول الوقت ) بدالىرٌم
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ضققات اباققاد الديدسققة  التجدٌققنوتاققود اهاٌققة دخققول الباققد البالقق  الاتابققل بباققد تصققاٌم ساسققاة    

الاتنااية الى وجود الىبٌر ات الاواال الاتداخاة ايدا الطبٌاٌة ا ستراتٌجٌة لاشراء وا سقتارار 

فً  الاجدنٌتفً استخدام الاوارد الخاصة باايشطة الصيا ٌة وايشطة التصاٌم واهاٌة اشارىة 

وات  قدم ا خقذ الباقد البالق  فقً الحسقبات وبقالتناات اقك الباقدٌٌت   ااٌة تطوٌر الايتو  الجدٌد 

 دمباضققدي الققى اشققاىل ىبٌققرة وقققد اسققااها /والاااٌققات الارتبطققة بقق  سققو  ٌققإالايتو تصققاٌم 

 (54: 2215.) اً  التجدٌنباخاطر ساساة 

 Four Dimensions Concurrent(: الهندسة المتزامننة رباعٌنة االبعاد)المسنتدامة ثالثا:

Engineering(sustainable)  

باد ا يتشار لتنيٌقة الديدسقة الاتناايقة البالبٌقة ا باقاد واسقتخداادا فقً الىبٌقر اقت الوحقدات      

    لاا لدا ات فوائد الاتاباة فً تناٌل الوقت والتىافة وتحسٌت الجودة وتحنٌ  الارويةا قتصادٌة 

الباقد الرابقك لدقا  دوهو الذي ٌاق   الجدٌدو تبارات البٌئٌة فً  ااٌة تطوٌر الايتاستٌااب ا وتم 

 اى تانٌن قدرتدا التيافسٌة اقت خقالل الوحدات تاال باض  ذٳ الايتو الاتابل باستدااة تصاٌم 

ا تحسٌت أدائدا البٌئً ات خالل التخفٌ  ات اابر البٌئقً ايشقطة اإليتقا  والخقداات الخاصقة بدق

لاوحدات ا قتصادٌة التً تاال  اى ااالجة التياٌة الاستدااة ات تضك يفسدا فقً انداقة وٌاىت  

اوجة ا بتىارات الجدٌدة اك ا خذ بالاتطابات ا جتاا ٌة والتي ٌاٌة الاتناٌدة التً ٌجقب  اٌدقا 

اً و اصبح التؤبٌر البٌئً بصورة سرٌاة اواجدتدا والتصر  بطرٌنة وا ٌة بٌئا  اى يطا   ال

.  الايتققققققو اسققققققاوٌا لاتىافققققققة والو ققققققائ  والنٌاققققققة ابيققققققاء  ااٌققققققة تطققققققوٌر  ااال ٌاققققققد قققققق

(Mombeshora,et.al,2014:1601-1603)    

اسقتخدام الاقوارد بىفقاءة  تايقً ا سقتدااة ) و درت ا ستدااة لتحسٌت يو ٌة الحٌاة البشقرٌة    

يالققك اسققتطالل اٌققر وخققالل  ااٌققة التطققوٌر ٌىققوت ه  الحفققا   اٌدققا الققى اجققل اٌققر اسققاى(  اققك

ااا ولد الحاجة القى جدقد الوحقدة  اراقب لااوارد الطبٌاٌة وهذا ٌإدي الى اضرار جسٌاة لابٌئة 

و يد استخدام تنيٌة الديدسة الاتنااية تتوفر استجابة  لتطوٌر ويشر التىيولوجٌات الصدٌنة لابٌئة 

بٌئٌة ايخفضة لتحسقٌت ىفقاءة فورٌة لاتطابات السو  واستخدام افضل لااوارد الاحاٌة وتؤبٌرات 

ات  اذالطقققـاقة وذلقققك اقققت خقققالل تصقققاٌم اٌقققنات الايتقققو  إل قققادة ا سقققتخدام وا قققـادة التقققـدوٌر 

الاستدااة تاطً اهتاام بالبٌئة ات خالل اختٌارها  (CE)استراتٌجـٌات اتخاذ النرارات الخاصة ب

ا وذلقك  قت طرٌق  التواصقل بقٌت الاوانم التً تــــنود الوحدة ا قتصادٌة بالاواد الااقاد تقدوٌره

 جاٌك ا ضاء الفرٌ   يد وضك التصاٌاات .

 (Kumar,et.al,2017:1068-1069) 

تصققبح اباققاد الديدسققة الاتناايققة ىا تً:)باققد  البعنند الرابننع المتمثننل باالسننتدامةوباققد أضققافة    

اققد تصققاٌم ب   التجدٌققنباققد تصققاٌم ساسققاة   باققد تصققاٌم الاااٌققات ا يتاجٌققة    الايتققو تصققاٌم 

 (الايتو استدااة 
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 :(product Design)البعد االول :تصمٌم المنتوج 

هو وضك الخصائص والو ائ  وا شىال الخاصة بايتقو  ااقٌت  الايتو والانصود بتصاٌم    

ات سقققر بنقققاء  اذ  فقققً صقققٌطة تسقققا د الوحقققدة ا قتصقققادٌة لتابٌقققة اتطابقققات النبقققائت فقققً السقققو 

ة ٌتطاقب ات ٌىقوت الي ققام ا يتقاجً فٌدقا ٌاتقان بالارويقة الالناققة واسقتارارٌة الوحقدة ا قتصقادٌ

ات : الايتوجقوٌتضقات تصقاٌم   لاتىٌ  اك تطٌر رابات واحتٌاجات النبائت الحالٌقة والاسقتنباٌة

  ات طبنا لااواصفات ) بد الىرٌمالايتوجتصاٌم  تحسٌت ا داء  الجودة  الوقت  خفض التىافة و

2213 :66 -59) 

ٌتضقات جاٌقك الاراحقل التقً ٌقتم فٌدقا تحدٌقد  الايتقو ات تصقاٌم الى  (Kamara)ر وقد أشا   

الاٌنات الو ٌفٌة لاايتج وقد تشال هذه الاراحل حدو  باض الاشاىل ايدا : قد ٌتم تفوٌت جنء 

او ات  ات الاتطابات فقً بداٌقة  ااٌقة التصقاٌم وٌاقود السقبب القى التحاٌقل الضقاٌ  لااتطابقات 

اجاو ة ات ا شخاص وٌصاب داج الاتطابات الفردٌة فقً اجاو قة واحقدة  النبوت ٌتىوت ات

ات الاتطابات الاترابطة ولحل هذه الاشاىل هو تحاٌقل الاتطابقات وا حتٌاجقات بدققة فقً البداٌقة 

 بالتااوت الوبٌ  اك النبائت وٌسا د التحاٌل الاوحد فً تحدٌد اولوٌقات الااٌقل بقٌت الاتطابقات .

2007 : 20-21)   &et. al   Kamara ) 

ات اقت الاوااقل التقً تسقا د فققً بنقاء الوحقدة ا قتصقادٌة قققادرة  اقى الايافسقة هقً سققر ة       

وات القيدج الاتقناات  وصول ايتوجدا الى السو  واد  تابٌة هذا الايتو  الى اتطابقات النبقائت 

وذلقك  احقل ا ولقى ابل باشارىة جاٌك ا دارات فً  ااٌة تطوٌر الايتقو  الجدٌقد فقً الاروالات

وتقداخل الخطقوات الاختافقة التقً سقٌتم تيفٌقذها فقً الوققت  ا̋باضقالتاقاوت اقك باضقدم ات خقالل 

وبالتققالً تحنٌقق  ايخفققاض فققً وقققت التطققوٌر والتىققالٌ  باإلضققافة الققى تحسققٌيات فققً  الاياسققب 

     (Rata,2011.et al.80-81) الجودة .

 : (Production Process Design) البعد الثانً:تصمٌم العملٌة االنتاجٌة

ات تصققاٌم الاااٌققة  بققارة  ققت قققرارات التققً ٌققتم اتخاذهققا فٌاققا ٌخققص الاااٌققات والتققً تاطققً    

هقو تصقاٌم الاااٌقات التقً  والدقد  ايدقا وصفا افصال  ت الاااٌقات الاطاوبقة إليتقا  الايتقو  

لٌب التً سٌتم استخداادا يتا  اىبر ىفاءة  وات تصاٌم الاااٌة ترىن  اى الطر  وا ساتجال ا 

وااققدات ا يتققا  الاخرجققات  الااققدات  الوسققائل  لتصققيٌك الايتققو  وتشققال : الاققيدج وا سققاوب 

 (59- 67: 2213  ) بد الىرٌم

 اهقدا  تحقدد اذ لااقاااٌت الو ٌفٌقة الاتطابقات تابٌقة لطقرض تصقاٌادا ا يتاجٌقة ٌقتم الاااٌقة إت   

 التصقاٌم وايشقطة الاقوارد ٌتضقات شقاال ٳطقار وضقكم ٌقت هقذه ا هقدا   اسقاس و  اقى الاااٌقة

 الاإدٌقة ا خقر  ا يشطة د م فً ٌسا د لااااٌة فاال تصاٌم الى ولاوصول  ا يتاجٌة وا يشطة

 بإتنقات الاااٌقة تصقاٌم ات الدد  فدمات   بد النبائت رابات ٌحن  باا ا يتاجٌة الاااٌة اتاام الى

 ات الاااٌقة تصقاٌم اجقراء قبقل الضقروري فاقت لقذا  نٌق  ذلقكتح القى ٌإدي الذي التساسل وتحدٌد
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 فقً ىبٌقر تقؤبٌر ذات اىويدقب خداقة تنقدٌم او ايقتج ايتقا  لطقرض التصاٌم ىات اذا فٌاا تحدٌد ٌجري

 ( 35:  2218  خضٌر) . ل  الاستاااة والاادات والاواد والاىائت البشرٌة الاوارد ات ىل تحدٌد

يتج  ي   ااٌات اىبر اقت الايتوجات والاااٌات تتدااة فً تصاٌم الاس(CE) ات استخدام تنيٌة    

والاااٌقة  القى تخفقٌض التىافقة وتحنٌق  اسقتو  جٌقد اقت الجقودة  ااا ٌإديحٌ  الخبرة والتناية 

 بارة  قت اجاو قة اقت الطرائق  وا دوات الاتقوفرة لتسقدٌل تيفٌقذ الاشقارٌك الاتاانقة بقالايتو  

ات الجدٌدة والتً تحتا  الى  ااٌات جدٌقدة إليتاجدقا اقت الايتوج ولتحنٌ  الوفرة بالوقت لتسوٌ 

خالل التصاٌم والتادٌل لااااٌات واصادرها بشىل اتناات اك التصقاٌم ا يقً لاايتقو  وساسقاة 

 (58 - 57 - 54:  2213 التجدٌن . )الساٌفايً 

 (Preparation Chain Design)البعد الثالث : تصمٌم سلسلة التجهٌز 

 لااقواد ااولٌقة الاصقادر اقت والاااواقات ات والخقدااتالايتوجق تقدف  التجدٌقن ساساة توضح   

 تحد  اايشطة هذه ىايت إذا  اا الي ر بطض لااستداىٌت  اتالايتوج التساٌم ات إلى والخداات

أخر   وتابل اد  قدرة الوحدة ا قتصقادٌة  وحدات اقتصادٌة فً أو الوحدة ا قتصادٌة يفس فً

ال اك الاجدنٌت ات اجل توفٌر اواد تتف  اك قدرتدا واواردها إليتا   ايتجات حسب  اى التاا

  (Horngren,2012:713-714).  احتٌاجات واتطابات النبائت

 ا̋بالبق ا̋باقدبوصقف   الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااةات اضافة باد تصقاٌم ساسقاة التجدٌقن لتنيٌقة     

خققالل اشققارىة الاجدققنٌت ضققات الفرٌقق  الاتاققدد   ققنن اققت الحاجققة الققى التاققاوت الخققارجً اققت

والاااٌة  وات  الايتو اي ٌجب ادرا  ساساة التجدٌن ات البداٌة وبالتناات اك تطوٌر  الو ائ  

اذ ٌاقد اصقدرا  ات الايتوجقالدراسة الابىرة لدذا الباد ايذ البداٌة هو اار ادم فً  ااٌقة تطقوٌر 

ٌسقا د فقً  ااقا ض التىقالٌ  ووققت الوصقول لاسقو  لاندرة التيافسٌة ات خالل ا سدام فقً خفق

 (Bakås   2216 : 551-549) نٌادة ا ٌرادات .

أت ساسققاة التجدٌققن الاتىاااققة هققً  ااٌققة تي ٌاٌققة لققداج الققى  (Hataäinezhad)وقققد أشققار   

القذي ٌققإدي القى تطققوٌر الايتقو  وذلققك  الاجدقنٌت والنبقائت اققك الترىٌقن  اققى التىااقل الققداخاً 

والقذي بقدوره ٌقياىس  اقى   التفقا الت ابقل التيسقٌ  القو ٌفً والفقر  الاتاقددة الادقام باستخدام

 والقذي ٌاقد ااقا ٌقإدي القى تا قٌم قٌاقة النبقوت تحسٌت التفا ل والتااوت فً الوحدة ا قتصادٌة 

  (Hataminezhad ,2019:120)الابدأ ا ول فً  الم ا  اال .
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 :(Prouduct Sustainability Design)توجالمن البعد الرابع : تصمٌم استدامة

 قاقة هقً)وذلك فً قاة رٌو ا رض 1992لند اىتسب اصطاح ا ستدااة اهتاااا خاصا ايذ     

 اياقاط يائجدقا  واقت والتياٌقة البٌئة اجل ات بالبرانٌل جايٌرو دي برٌو فً الاتحدة ا ام ي اتدا

 هقً)اقك شقاار التياٌقة الاسقتدااة (لاطاققة بدٌاقة اصقادر  اقى الابقور و السااة لااىويات ا يتا 

 وات الفىرة ا ساسٌة (ا قتصادٌة جايب الى والبٌئة ا جتاا ٌة ا بااد با  تبار تؤخذ التً التياٌة

ت ؤلقذلك فق ايدا هو الحفا   اى الاوارد الطبٌاٌقة لدٌاواقة الحٌقاة  اقى ا رض لألجٌقال الناداقة 

ااققاٌٌر ااٌيققة ابققل ا داء الفيققً والتصققاٌم والتىافققة   ااٌققة التصققاٌم الاسققتدااة ٌجققب ات تشققال

والجودة ولند تطقورت ا سقتدااة القى افدقوم شقاال ٌقداج جقايبٌت جايقب اجتاقا ً بٌئقً الاتابقل 

وجايققب اقتصقادي الاتابققل باليجققاا  بالحقد اققت التاققو  واسقتدالك الاققوارد ويو ٌققة حٌقاة السققىات 

يٌققة الديدسققة الاتناايققة تااققب دورا اداققا فققً ا قتصققادي لاوحققدات وقققد افتققرض البققاحبٌت ات تن

 البٌولوجٌققة الاارفققة  اققى تيطققوي افققاهٌم تضققك ادارة الاشققارٌك أت ٌجققب اجاو ققات الاشققارٌك 

 والديدسة الاٌىايٌىٌة والىٌاٌاء

 بالااقل التقناات اساسق  القذي الاسقتدااة الاتناايقة الديدسقة يدج يحتا  ا ستدااة يانن لىً اذ   

 التنٌقٌم اقك تقؤتً ا  اقال باقض ات حٌق  بٌئقا  ا فضقل البقدٌل واختٌقار اناريقةال اقت ٌاىييقا ااا

 الحقا ت هقذه فقً اذ الابتىقرة الافاهٌم ات التحن   يد خاصة واحدة اخر  وا ختبار والانارية

 الوققود يقوع اختٌقار اقبال ااساس ا بتىار اك بالتناات لالختبار التحتٌة البيٌة تطوٌر أٌضا ٌجب

  (Stjepandic, et.al :2015 782-787). ا ستدااة تانٌن فً ٌسا د ات ٌاىت الذي

ان بعد االستدامة ٌتمحور حول فقنرتٌن همنا) ان ٌكنون المنتنوج صندٌقا للبٌئنة  امكانٌنة اعنادة  

 ( 72 – 66:  2219  (و)الفالحً  35 – 34:  2222 : )الطٌار  :ىآ تً وهً تدوٌر المنتوج(

ات اليتٌجققة الطبٌاٌققة لالسققتخدام الافققرط لااققوارد  لبٌئننة :صنندٌقا ل المنتننوجان ٌكننون  -1

م فقً الادٌقد اقت أسقدالطبٌاٌة الياجاة  ت الياو ا قتصادي السرٌك قد أضقر بالبٌئقة و

الاخاو  البٌئٌة  ولاحفا   اى الاوارد الطبٌاٌقة وتناٌقل ا يباابقات الضقارة وضقات 

لبٌئٌقة الاالاٌقة الجدٌقدة ااقا اراقم الادٌد ات الباقدات لقوائح بٌئٌقة لاتوافق  اقك الاقوائح ا

دقا واسقتارارها اذ لقم تاقد ااارسقات صقدٌنة لابٌئقة اقت اجقل بنائالوحدات  اقى تبيقً 

  وهو اقا جاقل الجودة الاالٌة والتىالٌ  الايخفضة وحدها ىافٌة لاتاٌن  ت الايافسٌت

 الوحدات ا قتصادٌة  تساك طرٌ  ا ستدااة الذي ٌجاادا تحصل  اى استو  انبول

اققت ارضققاء نبائيدققا وىققذلك ارضققاء اإسسققات الاجتاققك ذات الاالقققة بالبٌئققة اذ ات 

تنصٌر دورة حٌاة الايتو  اك نٌادة ضطوط الايافسة الاالاٌة ونٌادة ترىٌن الوحدات 

ا قتصققادٌة  اققى اليجققاا فققً تطققوٌر ايققتج جدٌققد  اضققافة الققى الاطالبققات الاجتااٌققة 

 اققى يطققا   ققالاً  ااققا ٌجاققل الوحققدات  والتي ٌاٌققة بالتصققر  بطرٌنققة وا ٌققة بٌئققا

ا قتصققادٌة تااققل تحققت ضققطط ىبٌققر لاي ققر فققً و ققائ  الايتققو  اققت ياحٌققة التىافققة 

والنٌاة وفً الوقت يفس  ضطط التؤبٌرات البٌئٌة  وهذا ٌإدي الى اهاٌة النٌام بالااقل 
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ضافة الاتداخل بٌت فرٌ   ال الديدسة الاتنااية والذي ٌيبطً ات ٌشتال هذا الفرٌ  ا

الققى اققو فً الشققراء  التصققاٌم  التصققيٌك  الينققل  ا اققداد  التاوٌققل  التسققوٌ   اققى 

او فً الصحة والسالاة البٌئٌة  اي ٌىوت ااباو الصحة والسالاة البٌئٌقة جقنءا اقت 

هذا الاال الاتداخل فضال  قت اشقارىتدم الابىقرة فقً  ااٌقة التصقاٌم وذلقك لتحنٌق  

 دي الى يجاا الوحدة ا قتصادٌة فً اسإولٌتدا البٌئٌة .ا هدا  البٌئٌة بفاالٌة ااا ٌإ

يدقا : اقواد تار  الاقواد الااقاد تقدوٌرها بؤ ٌاىت ات : المنتوجامكانٌة اعادة تدوٌر   -2

ولىقت تقم جاادقا  ىات باإلاىات التخاص ايدا ىؤيناض او استااالدا  سقترداد الطاققة 

إل قادة  لاقواد ا ولٌقة الجدٌقدة ادخالت اادٌة بقد  اقت اسقتخدام اواستاادتدا بوصفدا 

التصيٌك او التدوٌر حٌ  ات  ااٌة ا ادة التقدوٌر هقً يشقاط طوٌقل ا اقد لابشقرٌة اذ 

ٌقإدي  و ايدا تايقً الاحاف قة  اقى الاقوارد والطاققات اضقافة القى الحقد اقت التاقو  

استرداد الاقواد القى تناٌقل ىاٌقة اليفاٌقات التقً ٌقتم دفيدقا فقً الطاقر الصقحً الخقاص 

ٌجققب  اققى وحققدات التصققيٌك الادتاققة بالبٌئققة ات تااققل  اققى  ليفاٌققات  ولانٌققام بققذلك با

وحتققى التسققاٌم  ًتطققوٌر طققر  لتصققيٌك ايتجققات جدٌققدة بققدءا اققت التصققاٌم الافققاهٌا

 اليدقائً و وصقو  لاقتخاص اليدققائً بحٌق  ٌقتم اسققتٌفاء الااقاٌٌر والاتطابقات البٌئٌققة 

ة لابٌئقة وفقً هقذا الاىقات يجقد ات يتقائج وهيا  درت الحاجقة  سقتخدام تنيٌقات صقدٌن

اسقتخدام افضقل  الديدسة الاتنااية الاستدااة هقً: اسقتجابة فورٌقة لاتطابقات السقو  

وات الجدٌر بالذىر ات  تحسٌت ىفاءة الطاقة  لااوارد الاحاٌة  تؤبٌرات بٌئٌة اخفضة 

تىالٌ  ا يتا   هيالك ايطبا ا لد  اااب الجااهٌر بؤت التحسٌيات البٌئة ارتبط بنٌادة

ات اقت اقواد الايتوجفً حٌت ات هيالك باض الدراسات اشارت الى ات تىافة تصيٌك 

ولىقت  ات الجدٌقدة الايتوجق%( اقت تىافقة تصقيٌك  62-42اااد تدوٌرها تبا  تنرٌبا )

ات الاصياة ات ا اد التدوٌر تىوت لدقا الايتوج%( ات الجدد اضافة الى ات 22اك )

وات  لجدٌدة تنيٌا اك ااىايٌة بٌادقا باواصقفات الضقاات يفسق  ات االايتوجيفس جودة 

 ااٌققة ا ققادة التققدوٌر ٌجققب ات تققتم بطرٌنققة انبولققة اقتصققادٌا و ااٌققا اققت قبققل االبٌققة 

الاجتاك وات تىوت بطرٌنة صدٌنة لابٌئة وذلك لتحنٌ  اجاو ة ات الفوائقد لاوحقدات 

 .    ا قتصادٌة ولااجتاك الذي تاال فٌ  ىذلك

لباحبة ات ا بااد ا رباة الخاصة بتنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة هقً اباقاد اتداخاقة وتر  ا

فققؤت تصققاٌم الايتققو  ٌتطاققب تصققاٌم الاااٌققة با ضققافة الققى تصققاٌم ساسققاة التجدٌققن وات ا باققاد 

البالبة تتطاب ات ٌتم تصاٌادا بضوء الباد الرابك باد تصاٌم استدااة الايتو  اذ اصبح ضرورة 

 الوقت الحاضر يتٌجة لاتاو  البٌئً و دم ا ستدااة فً استخدام الاوارد الطبٌاٌة .ب
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 Objectives of Concurrent) المسنتدامة أهنداف الهندسنة المتزامننة6.1.2 

engineering sustainable): 

              وٌاىقققققققت توضقققققققٌح اهقققققققدا  الديدسقققققققة الاتناايقققققققة الاسقققققققتدااة اقققققققت خقققققققالل ا تقققققققً:   

(Anmba,et.al 2000:202) ( 613: 2217 (و)فتٌح 25: 2213 )الاوسويو 

 لتقنام بااقاٌٌر الجقودة الاطاوبقة الاستدااة الى ا(CE)تنيٌة تساى : الايتو تانٌن جودة  -1

اققت اجققل تحنٌقق   وحققدة اقتصققادٌةاسققتباار الاارفققة والاواهققب بطققر    وذلققك اققت خققالل

وىققذلك   االئاققة  سققتخدام النبققوتالجققودة بباققدٌدا الاتاباققٌت بالاطابنققة لااواصققفات وال

وات   تحنٌ  درجة التواف  بٌت ىل ات التىافة والجودة والوقت واختٌار افضل تولٌفة لدا

أهاٌة لانبوت وذلك  ت طرٌ  ايتقا  ايتجقات بخصقائص  والايتو  ذالدد  ات تحسٌت 

 . هيدسٌة وفيٌة ترا ً صوت النبوت

جابة بشقىل اسقرع لاتطابقات النبقائت ٌايقً ا سقت بااسقاسوقت التسوٌ  :وهقو  تخفٌض -2

 اداة افٌدة لتحنٌ  هذا الدد  . تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااةوتاد 

 (CE)ات اققت الارتىققنات ا ساسققٌة لااققل تنيٌققة  : الوقققت بققٌت التطققوٌر والبٌققك تخفققٌض -3

ااا ٌيتج  ي  وفورات فً الوقت اقت خقالل النٌقام بالاااٌقات  الاستدااة هو ادارة الوقت 

تخفقٌض وققت الاااٌقات الخاصقة بتصقاٌم القى  ٌإدي شىل اتناات فً ارحاة التصاٌم ب

والقذي بقدوره ٌدٌقأ ا رضقٌة الاالئاقة لانٌقام  ىل ات الايتو  والاااٌة وساسقة التجدٌقن 

وهقذا ٌسقا د فقً تحنٌق  وفقورات فقً الوققت  باااٌات التصيٌك والتجاٌك بشىل اتقناات 

 تو  وبٌا  .بٌت تطوٌر الاي ااا ٌخفض الوقت اا

و دورة التصقيٌك بشقىل اقي م لىقً ٌسقدل  اقل ا يشقطة  الايتو التىاال اا بٌت تصاٌم  -4

 . والادام

والاواد ا ولٌقة الاسقتخداة  الايتو والتً تتضات سا ات  ال  الايتو تخفٌض تىالٌ   -5

 واي اادات او خداات اخر  ٌاىت استااالدا. الايتو فً 

فة التصيٌك تاد  يصرا اداا ات التىافقة الىاٌقة لاايقتج تخفٌض تىافة التصيٌك: باا ات تىا -6

ٌاىت ات ٌسا د  اى خفضدا ات خالل ايتجات صقدٌنة  الاستدااة (CE)تنيٌةفؤت تطبٌ  

 لتصاٌاات التصيٌك.

تخفققٌض تىققالٌ  ا ختبققار اذ اصققبحت  يصققرا اىبققر حجاققا اققت الااادلققة الشققاااة لتىافققة  -7

 ة افٌدة لاحد ات هذه التىالٌ  .هً ادا الاستدااة (CE)تنيٌةوات  الايتو 

الاسقتدااة  (CE): ات جقوهر  اقل تنيٌقة ات الجدٌدةالايتوجات  الابٌاات وا رباانٌادة  -8

اقت خقالل  النٌام بالاااٌات بشىل اتناات ااا ٌسا د فً تخفٌض التىافقة الىاٌقة لاايتقو  
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اسقتخدام  التخاص ات تىافة الوققت القذي ٌضقٌ  قٌاقة لاايتقو  واضقافة القى ا بقداع فقً

اضققافة الققى اشققراك النبققائت والاجدققنٌت فققً ارحاققة  الاققوارد الاتاحققة بىفققاءة وفا اٌققة 

والقذي ٌسقا د فقً تحدٌقد التىافقة وهقاا  القربح  التصاٌم ااا ٌسقا د فقً تبقادل ا فىقار 

وهذا ىاق  ٌيقتج  يق  ايتقو  افضقل اقك دورة حٌقاة ايتقو  اقصقر  خالل ارحاة التصاٌم 

ه ٌسقا د فقً تحنٌق  نٌقادة الابٌاقات وا ربقاا الاتحننقة ايدقا . والقذي بقدور وتىافة اققل 

(Basu,et.al 2013:17-18) 

 Fundamental )المسنننتدامة المبنننادا  االساسنننٌة للهندسنننة المتزامننننة.7.1.2

principles of sustainable concurrent engineering)  

التقً سقب  وات تطرقيقا الٌدقا فقً و تنيٌة الديدسة الاتنااية الاسقتدااةلاحصول  اى ىل فوائد     

ٌجقب اتبقاع النوا قد ا ساسقٌة لدقذه التنيٌقة اي الابقادت ا ساسقٌة التقً تطقر  الٌدقا   هذا الابح 

 (:195: 2215    بد الرضا وىا مو) (Hambali,2009:10-13) الادٌد ات الباحبٌت وايدم

دققققم لتحنٌقققق  تيفٌققققذ د ققققم ا دارة الااٌققققا :ات النٌققققادة والققققد م اققققت ا دارة الااٌققققا أاققققر ا -1

(CE)ٌجب  اٌدا الاشارىة بيشاط فً صقٌااة   بشىل ياجح واضافة الى الد م الاستدااة

بشقىل واضقح  الوحدة ا قتصادٌة رإٌةوباا فً ذلك تحدٌد اهدا  و التنيٌةوتيفٌذ اهدا  

وتطوٌر خطة افصاة وابىرة لااااٌات اك تفاٌل برااج لاتيفٌذ واراجاقة الخطقة بشقىل  

 اٌ  قٌادات تاتاك رإٌة  ااة  ت الاشروع وا هدا  .استار وتى

ات الاشاىل التً ٌتم اارفتدا فً الاراحل  اذ :تشخٌص الاشىاة واىتشافدا فً وقت ابىر -2

% ا ولى ات وقت دورة حٌاة 22خالل ال وبااخص) الايتو ا ولى ات  ااٌة تطوٌر 

 .   (تىوت اسدل حادا ات تاك التً ٌتم اىتشافدا  حناوالايت

ات أاىايٌقة التقؤبٌر  اقى التصقاٌم أوسقك بىبٌقر خقالل  الوققت الاياسقب:اتخاذ النرار فقً   -3

الارحاة الابىرة ات التصاٌم ات ارحاة  حنة أي ات باض النرارات سو  تجاد تانائٌا 

 يتٌجة ايتداء الوقت الاياسب لدا.

   اققل واضققح ٌجققب صققٌااة باققض الاوااققل ابققل  ٳطققاراققت اجققل وضققك  :طققار الااققلٳ  -4

  وتحدٌقققد الاسقققتدااة   (CE) لتطبٌققق الطقققابك الرسقققاً  وإ طقققاء اهقققدا  الوحقققدة تحدٌقققد

 ات .الايتوجلٌتم تيفٌذها بشىل اتناات لتطوٌر ا يشطة الاتداخاة 

بشققىل فاققال ٌجققب تحدٌققد الاسققتدااة  (CE)تنيٌققة  اققت اجققل تيفٌققذ: ولوجٌققاىيا دوات والت -5

ا شخاص القذٌت ٌسقتخداوت هقذه ا دوات وتدرٌب  ها ا دوات والتنيٌات التً تتٌح تيفٌذ

 . والتنيٌات
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 رهوجققققو ااساسققققًات الااققققل الجاققققا ً هققققو الابققققدأ  :الااققققل بققققروا الفرٌقققق  الواحققققد -6

والتاقاوت فقً  ااٌقة صقيك النقرار  التفقاوضذا الااقل الجاقا ً ٌإىقد  اقى وه(CE ال)

 ال التي ٌاً.ٌابل وسائل التىا اي  الديدسة الاتنااية الاستدااةات    ٌتجنأوأي  جنء 

تاد الفقر  اتاقددة التخصصقات التقً تضقم خبقراء اقت جاٌقك  :فر  اتاددة التخصصات -7

 الخابل التصاٌم والاااٌات وا يتا  والتسوٌ  والتصيٌك   الايتو اراحل  ااٌة تطوٌر 

 أساس  ال الديدسة الاتنااية.

ال لااااواقات ا تصا ت : ٌاند أ ضاء الفرٌ  اجتاا ات ايت اة تتٌح تبادل سرٌك وفا -8

وات ذلك سو  ٌجال الفر  تاال بشىل افضل اذا ىايوا  اى تواصل واارفة باا ٌفااوه 

 ا  ضاء ا خروت .

الاصقياة هقو  الوحقدةو نبقائتوال الاجدنٌت : ات التواصل بٌتجدنٌتوالا النبائتأشراك  -9

ٌققد فققً تحد ات التىااققل بٌققيدم ضققروري اذ الاسققتدااة  (CE)فققً تيفٌققذ  اٌضققا ابققدأ أسققاس

اقت خطقؤ التصقاٌم وا قادة الااقل  ا̋ىبٌقر ا̋ابقدأ جقنءال هقذا   وٌاىقت ات ٌناقلويجاا الايت

فً الارحاة الابىقرة اقت  ااٌقة تطقوٌر  جدنٌتوالا النبائتو وحدةبسبب سوء الفدم بٌت 

 .  والايت

 Tools Of sustainableادوات الهندسننننة المتزامنننننة المسننننتدامة 8.1.2

concurrent Engineering  

وم بالتطر  الى ادوات الديدسقة الاتناايقة الاتاباقة بقالطر  او الوسقائل التقً ٌقتم اقت خاللدقا سين

:  2213 الاسققتدااة  وذلققك بحسققب اققا حققددها )الققدباغ وا اققا  (CE)التطبٌقق  اليققاجح والفاققال ل

 ( وىاا ٌؤتً:47-46:  2221  )الساداوي   ( 187-189

 : (Real-time Integrated Engineering)الهندسة المتكاملة االنٌة -1

وٌنصد بدا تؤدٌة ا يشطة الاتااباة بوقت واحد لتحنٌ  اهقدا  الاشقترىة بطرٌنقة تسقدم فقً الحقد 

ات ا وقات الضائاة أبياء التصاٌم أي تحنٌق  أفضقل اسقتباار ااىقت لاوققت وات تحنق  الديدسقة 

لىاااقة بشقتى الاااٌقات الاتىاااة ا يٌة ٌتطاب وجود فرٌق   اقل اتىقافأ لدٌق  ا لاقام والاارفقة ا

 بشىل  ام . الوحدة ا قتصادٌةالتً تجري داخل قسم التصاٌم خصوصا و

 Simultaneous development of the )المنتنوجالتطنوٌر المتنزامن للعملٌنة و -2

process and the product (: 

ات وٌقتم الايتوجق اى افدوم التطوٌر الاتناات لااااٌات و الاستدااة تاتاد بشىل اساس (CE)ات 

ذلك ات خالل التار   اى اتطابات النبائت ات جدقة والتاااقل اقك الاتطابقات الفردٌقة  وبشقىل 

جدي وبٌت تحنٌ  التفا ل الاستار والاتواصقل بقٌت اديدسقً التصقاٌم وا يتقا  اقت جايقب اخقر 
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 وٌاد هذا التطور احد الحاول الجذرٌة لاتطاب  اقى اشقىاة القدخول لألسقوا  الاالاٌقة وذلقك اقت 

والاااٌقة  الايتقو ولتحنٌ  التقناات اقا بقٌت  خالل الندرة  اى التطاب  اى  اااً الوقت والىافة 

الصيا ٌة بالشقؤت الاتااق  بابتىقار  وحدة اقتصادٌةٌجب اٌجاد التيسٌ  وا تصال الاستار داخل ال

ت التطوٌر اتحنٌ  التياٌة الاستدااة  اذ ات والاااٌات الارتبطة بو ائفدم بدد  الايتوجوتطوٌر 

والاااٌة ٌجب ات ٌتم فً ضوء دراسة او تحاٌل اتطابات السقو  والتقً  الايتو  اا بٌتالاتناات 

 .الايتو ٌجب ات تشال الاراحل الاختافة لدورة حٌاة 

 (:Designing systems engineering )مٌم هندسة النظم تص -3

وٌتم ذلك ات خالل الترىٌن  اى احد  الاداخل التً ٌاىت ات خاللدا تحنٌ  ا دارة الياجحة  تاد

بقم اٌجقاد التصقاٌم الاالئقم لدقا والاصقادقة  الايتو رابات النبوت وتوبٌندا ضات ارحاة تطوٌر 

 اى  ااٌة تطبٌ  الي ام ولتحنٌ  ذلك ٌتطاب اٌجاد الرقابة الفا اة  اى اشىاة اداء الاااٌقات بقم 

ٌإدي الى نٌادة  (CE)لي م ىؤحد ادوات اختٌار  ااٌة التصيٌك وتحدٌد ىافتدا فؤت تصاٌم هيدسة ا

الو ً  ستخدام اي اة ا يتا  الاااصرة ىالديدسة الاتنااية ولىت بشرط تحنٌ  الرقابقة الفا اقة 

  اى الاشىاة التً تواج  الوحدات خالل ادائدا لااااٌات .

  :Integration of the economic unit) )  تكامل الوحدة االقتصادٌة -4

لاوحدة باقا فقً ذلقك ي قام الاااواقات واجقراءات الااقل البشقرٌة وا تصقا ت هو تساسل هراً 

وهقذا   فٌاا بٌيدم وات هذا التىاال ٌتطاب بالانابقل تىااقل اي اقة الااقل داخقل اي اقات ا  اقال 

او اسقتو  وحقدة ا  اقال او  اقى  ىادقا وحقدة اقتصقادٌةىت ات ٌىوت  اقى اسقتو  الالتىاال اا

ٌقققإدي القققى ضقققاات  ااٌقققة تقققدف  البٌايقققات  وحقققدة اقتصقققادٌةتىااقققل الالاسقققتو  التشقققطٌاً وات 

ات فً ىل ا تجاهات  اودٌا وافنٌا سقواء تاقك البٌايقات الايتوجوالاااواات ذات الاالقة بتطوٌر 

 وخواص  او ىٌفٌة اتاام  ااٌات  . الايتو والاااواات التً لدا  القة بطبٌاة 

   The integrated development of the product):)التطوٌر المتكامل للمنتوج  -5

وٌايً تىاال اجاو ة ات ا دوات والاياصر التً تدد  الى تحنٌ   ااٌة التناات فً التطقوٌر 

وتنققدم هققذه ا دوات تحاٌققل ا حتٌاجققات وتحنٌقق  التيسققٌ  بققٌت ا ضققاء الفرٌقق  واٌجققاد الااققاٌٌر   

  اى تصاٌم الاااٌة بىاادا.والاناٌٌس الاياسبة التً ٌاىت الحصول ات خالل استخداادا 

 : The transition to production)) االنتقال نحو االنتاج  -6

تاد  ااٌة ا يتنال يحو ا يتا  ات ضات الادارات وا اىايٌات التقً ٌجقب ات ٌتاتقك بدقا الىقادر 

الو ٌفً اضافة الى ضرورة ااتالىدم النقدرة  اقى اتخقاذ النقرار لٌتاىيقوا اقت اجقراء الىبٌقر اقت 

تحسٌيات اقت جايقب وا يتنقال القى ا يتقا  اقت جايقب اخقر و بقد اقت تخصقٌص فتقرة  ختبقار ال

لاتؤىد ات ات التصاٌم قابل لاتيفٌذ بصورة فااٌة اذ تاطً هذه التجربقة التصقيٌاٌة الىقادر  الايتو 



               امةاالطار النظري للهندسة المتزامنة المستد                       الفصل الثاني/المبحث االول
 

47 
 

واٌجققاد طققر  جدٌققدة لاققتحىم باسققتو  الجققودة   الاخققتص الفرصققة لتطققوٌر ادوات افضققل لاااققل 

 ات.الايتوجٌب الااااٌت لضاات اليجاا فً  ااٌة تندٌم وىذلك تدر

ات ا دوات الاسققتخداة فققً تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة تحنقق  تىااققل وتيسققٌ  بٌيدققا وبققٌت ا ي اققة 

الحدٌبة لٌتم الوصول الى التصقاٌم الاطاقوب الاتابقل بايتجقات تابقً احتٌاجقات النبقائت الاختافقة 

   :وٌاىت توضٌحدا ات خالل ا تً

(  اى QFD)تار (:  Quality Function Deploymentر وظٌفة الجودة )نش -1

ايدا ايدجٌة لتطوٌر جودة التصقاٌم هقدفدا تحنٌق  رضقا النبقائت  قت طرٌق  ترجاقة  

القى التصقاٌم الاسقتدد  اقك الحفقا   اقى  الايتقو اتطاباتدم التً ٌجب توفٌرها فً 

 ٳطار )توفٌرابل: الفوائد ات الادٌد (QFD) لـ الياجحة التطبٌنات أيتجت وقد الجودة 

ضاات تحسٌت التواصقل واشقارىة الاااواقات ضقات  ات الايتوجلاتخطٌط وتطوٌر 

 قٌاقة تناٌقلاتطابقات النبقائت   أولوٌات تحدٌد جدٌد  ايتج تطوٌر فرٌ  اتادد ادات 

 أساسقا ذلقك وٌرجقك الىاقً التصقاٌم دورة ووققت الايتو  لتحسٌت الاتىررة الدورات

 التىافققة تناٌققل ٌققتم وبالتققالً لاوقققت الاسققتداىة التصققاٌم تطٌٌققرات فققً ايخفققاض إلققى

  (üçler 2009:45-47) اإلجاالٌة( .

 (: Design for Manufacturingالتصمٌم للتصنٌع ) -2

هً اجاو ة ات ا دوات التً ات خاللدا ٌتم تانٌن الديدسة الاتنااية وٌتم تنقدٌم حقدود          

صققيٌك  واققت ااٌققنات هققذا الاققيدج هققو التواصققل بققٌت اديدسققً تصققاٌم الايتققو  وفنققا لنققدرات الت

( ٌقتم DFMالتصيٌك والاصااٌت واي فرد ات ا فراد ضات الفرٌ  فً ارحاقة التصقاٌم  وفقً )

اختٌققار الاااٌققات الاياسققبة لتصققيٌك الجققنء الاحققدد اققت خققالل التيسققٌ  بققٌت الخصققائص الاطاوبققة 

دا ٌتم تناٌل ىل ات ) دد ا جناء و دد ارات لاجنء واختا  الندرات الاااٌة  وات خالل تطبٌن

ا ادة التصاٌم و ااٌقات التجاٌقك واتجاهقات التجاٌقك( وىقذلك ٌسقا د تطبٌندقا فقً اختٌقار الاقواد 

القى تخفقٌض التىافقة و وققت تطقوٌر  ااقا ٌقإديالخام وتبسقٌط  ااٌقات التصقيٌك القى اقصقى حقد 

 (35: 2221  وىذلك سر ة الوصول لاسو  . ) بدالحسٌت  الايتو 

 (: Design For Assemblyالتصمٌم للتجمٌع ) -3

وٌنصد ب  التصاٌم لسدولة تصيٌك اجاو قة اقت ا جقناء التقً ستشقىل الايتقو      

 ىقل اققت التىافقة والوقققت إلٌصقال الايتققو  القى السققو   (DFA)وٌناققل  باقد التجاٌقك 

                 وٌحن  التصاٌم لاتجاٌك الادٌد ات الفوائد ايدا ا تً:

 تناٌل تىافة التصيٌك. -1

 ٌنال اتجاهات التجاٌك . -2

 ٌنال  دد ا دوات الاطاوبة . -3
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 تصاٌم اجناء سداة لاتجاٌك . -4

 ٌنٌل الحاجة الى التادٌالت . -5

 ضاات السدولة وا اات لاجنء وااالجة التجاٌك . -6

 2216 بقدالىرٌم )الو قائ  اتاقددة اجناء  وتصاٌم النٌاسٌة الاىويات استخدام -7

:29) 

 

     (: Design for Cost م للتكلفة )التصمٌ -4

وذلقك اقت  وهً احد  تنيٌات ادارة التىافة حٌ  ٌدد  الى جال التصاٌم ٌنترب ات التىافقة     

اققت اجققل  خقالل تحاٌققل وتنٌققٌم تىافقة دورة حٌققاة الايتققو  واققت بقم تاققدٌل التصققاٌم لتناٌقل التىافققة 

 (667 221706تحنٌ  التصاٌم لاتىافة .)فتٌح 

 (:  Design for timeلوقت )التصمٌم ل -5

يتٌجة لاايافسة الشدٌدة بٌت الوحدات ا قتصقادٌة اصقبح الوققت  قااال اساسقٌا لايجقاا والتفقو     

الوحقدات لقذلك اصقبح اققت الضقروري التخطقٌط لاوقققت وتصقاٌا  اقت خققالل خطقة  اقل احققددة 

: 2221   بدالحسٌت بوقت قٌاسً لتيفٌذ  ااٌات التصاٌم والتصيٌك والتجاٌك والتسوٌ  لاايتج. )

36) 

 ( : Design for Maintenanالتصمٌم للصٌانة ) -6

باد ات اصبحت خداات اا باد البٌك والتً ات ضايدا بسر ة وبؤققل تىافقة اقت ضقات            

لذلك اصبح ات الضروري اشراك خبراء ات قسم الصٌاية فً  ااٌة التصقاٌم  اتطابات النبائت 

 (75: 2217 ات قاباة لاصٌاية وبؤقل تىافة ووقت .)الناااًبدد  الاسا دة فً تصاٌم ايتج

 (: Design for Qualityالتصمٌم للجودة ) -7

( ٌااقل  اقى تصقاٌم ٌاىقت ات تابقً حاجقات ورابقات النبقائت ابقل الجقودة DFXات يدج )       

اققك اناباققة اواصققفات التصققاٌم اققك الااققاٌٌر والانققاٌٌس الاوضققو ة اققت خققالل جققودة  الاالٌققة 

وفقً حقال ات الوحقدة ا قتصقادٌة فشقات فقً جقودة التصقاٌم وجقودة الاطابنقة لق  تقؤبٌر  بنة الاطا

   (Horngren,et al.2012:672). سابً  اى ا داء الفااً لاايتو  ورضا النبائت  ي 

 (:  Design for Functionالتصمٌم للوظٌفة ) -8

الايتقو  وو ائفق  ققد تاقت  ات ات ا اور الاداة لاحصول  اى رضقا النبقائت ات ٌىقوت اداء    

ىاا هو  الايتو تايً أت ٌىوت أداء  ( DFF )والتصاٌم ات اجل الو ٌفة  وفنا لاتطابات  ورابات  

 (32: 2227)البرنيجً اي  . ا̋أو اطاوب ا̋انصود
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  phases for sustainable)ةالمسنتدام المتزامننة الهندسة مراحل تطبٌق9.1.2

                 concurrent Engingeering) 

  ارحاققة التصققاٌم   هققً : ارحاققة التدٌئققة وا  ققداد  (CE)هيالققك اربققك اراحققل لتطبٌقق  تنيٌققة    

  :ارحاة ا يتنال الى ا يتا  وسٌتم توضٌحدا ات خالل ا تً ارحاة الاراجاة والتنوٌم 

 :  (Setup and preparing phase)المرحلة االولى : مرحلة التهٌئة واالعداد

فققً هققذه الارحاققة تحدٌققد حاجققات ورابققات النبققائت وتحدٌققد قققدرات وااىايٌققات واققوارد وٌققتم    

الوحققدة ا قتصققادٌة التققً ٌاىققت اسققتخداادا فققً  ااٌققة التصققاٌم وىققذلك ادرا  و ققائ  الي ققام 

 ااٌقة التصقاٌم لىقل اقت الايتقو  والاااٌقة  ٳطقاراضقافة القى تحدٌقد  والاتخصصٌت لىل و ٌفقة 

اقققدخالت الاسققتفٌدٌت اقققت  ااٌققة التصققاٌم سقققواء ىققايوا داخاٌقققٌت او وادرا    التجدٌققنوساسققاة 

الاستدااة وا فراد الذٌت سٌشقارىوت فقً (CE)ىاا ٌتم تحدٌد ا دوات الاالئاة لتطبٌ   خارجٌٌت 

-Duhovnik et.al,2015:667) تطبٌندقا اقك وضققك خطقة  اققل االئاقة لتطبٌقق  هقذه التنيٌققة .

668) 

 :(Design Phase)مالمرحلة الثانٌة : مرحلة التصمٌ

ٌتم فً هذه الارحاة تصاٌم الايتو  وف  الخطة التً تقم وضقادا فقً ارحاقة التدٌئقة وا  قداد    

اك إقااة قا دة بٌايات اشترىة وابادلة الاااواات بٌت بٌت ا ضاء فرٌ  الاال الاتادد الو ائ  

التىاال القواقاً بقٌت فرٌق   اذ ٌتم خالل هذه الارحاة الخاص بتنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة 

اذا ٌققتم الرىققوت الققى فىققرة  الااققل وبٌئققة الااققل وخبققرات الاتخصصققٌت فققً الوحققدة ا قتصققادٌة 

الشققرىات الٌابايٌققة التققً تسققاى بالاىتققب الافتققوا لتدٌئققة ا رضققٌة الاياسققبة لجاققل الحققوارات 

جابقة حقل الاشقىالت واليناشات افتوحة اضافة الى تىقوٌت بٌئقة  اقل اتىاااقة ٌقتم اقت خاللدقا ا 

: 2221 الاستجدة وا جابة  ت التسقاإ ت التقً ٌاىقت ات تطقرأ خقالل هقذه ارحاقة . )ابو اٌاقة

614) 

 :(Review and Evaluation Phase)المرحلة الثالثة: مرحلة المراجعة والتقوٌم 

وساسقاة  وفً هذه الارحاة ٌتم اراجاة التصااٌم  التً تم ا قدادها لىقل اقت الايتقو  والاااٌقة    

اذ ٌتم ا ادة الي ر بالتصااٌم واجراء التادٌالت حسب الحاجة الٌدا اقت قبقل فرٌق   اقل  التجدٌن

الديدسة الاتنااية الاسقتدااة  وىقذلك ٌنواقوت بتنقوٌم التصقااٌم اقت خقالل اناريقة التىافقة الفااٌقة 

 اي ٌاىت النقول ات هقذه والتىافة الاستددفة لاتصااٌم السابنة اك التىافة الاندرة لاتصااٌم الحالٌة 

  التجدٌنساساة التصاٌم لىل ات الايتو  والارحاة تىوت  بارة  ت  ااٌة تحسٌت استار لاااٌة 

وٌتم خالل هذه الارحاة اختٌار التصاٌم الذي ٌاىت ات ٌحن  افضقل اليتقائج الديدسقٌة والفيٌقة اي 

 (32: 2227 نيجًرالب )ٌىوت ذات جودة  الٌة واداء و ٌفً ااٌن وباقل تىافة .
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 :(Transition to Production Phase)المرحلة الرابعة :مرحلة االنتقال الى االنتاج 

باد ات تم ا تااد التصاٌم اليدائً خالل الارحاقة السقابنة ٌقتم ا يتنقال القى ا يتقا  اي ٌقتم فقً    

ٌم الققذي تققم اققك ا لتققنام بالتصققا هققذه الارحاققة النٌققام باااٌققات التصققيٌك والتجاٌققك بشققىل اتققناات 

الاسقتدااة الاتاانقة بالتىافقة و الوققت والارويقة والجقودة اقك التقنام  (CE)ا تااده لتحنٌ  اهدا  

باااٌققة التحسققٌت الاسققتار ااققا سققٌياىس بشققىل اٌجققابً  اققى  ااٌققات تطققوٌر ا يتققا  . )الناااققً 

 2217  :83- 84) 

 وذلقك با سقتياد  ابقٌت ا قاله ووباد ات تم توضٌح اراحل تطبٌ  الديدسة الاتنااية ىاقا هق      

سققٌتم توضققٌح باققد ا سققتدااة  الققى الاصققادر الاققذىورة اناء ىققل ارحاققة اققت الاراحققل ا رباققة 

فنقققققد أشقققققار  الاتابقققققل بالباقققققد الرابقققققك لتنيٌقققققة الديدسقققققة الاتناايقققققة باليسقققققبة لدقققققذه الاراحقققققل 

 تناٌققلل دورة حٌققاة الايتققو   هيققاك لالققى ىققل ارحاققة اققت اراحقق (Rihar&Kušar)الباحبققات

اسققتدالك الاققوارد وتحسققٌت ىفققاءة الايتققو   ولتحنٌقق  هققذا الدققد  ٌققتم اسققتخدام طرٌنققة تسققاى 

6×RE)) :ًوسٌتم توضٌحدا بالجدول ا ت 

 

 (7جدول)

 الطر  الستة لاتصيٌك الاستدام والدد  والطرض ايدا لااسا دة فً تصيٌك ايتو  استدام

الطقققققر  السقققققتة  ت
لاتصققققققققققققققققققققققيٌك 

 (RE×6)الاستدام

 د الد الطرض 

 RE)ا ادة الي ر 1
think) 

ا قققققادة الي قققققر فقققققً اداء الايتقققققو  
 وو ائف 

اسقققتخدام ايتقققو  اىبقققر ىفقققاءة 
 واداء و ٌفً افضل 

 RE) التصقققاٌح 2
pair) 

هل ااىقت تصقيٌك الايتقو  بسقدولة 
 وتجاٌا  وتفىٌى ؟

ايتققققو  بسققققٌط اققققك اىويققققات 
 بسٌطة اك ااىايٌة تادٌل  اٌ 

 RE)ا سقققتبدال 3
place) 

تبدال الاققواد الضققارة هققل ااىققت اسقق
وتؤبٌراتدقققا فقققً ارحاقققة ااٌيقققة اقققت 

 دورة حٌاة الايتو 

الحقققد اقققت الاقققواد الضقققارة فقققً 
اسقققققققققتخدام)التنيٌات  الاقققققققققواد 
  ااٌات التيفٌذ  و يد استخدام 

 الايتو (

ا قققققققققققققققققققققققققققققادة  4
 RE)ا سققتخدام

use) 

هقققققل ااىقققققت اسقققققتبدال الاىويقققققات 
باىويققات قٌاسققٌة او ا ققادة اسققتخدام 

 ة؟ الاىويات الاوجود

ايتقققققو  ٌاىقققققت تفىٌىققققق  القققققى 
ايتوجققققات فردٌققققة  ويسققققتبدلدا 
بقققؤخر  جدٌقققدة اىبقققر صقققدٌنة 

 لابٌئة

 RE)التخفقققٌض 5
duce) 

اىويقققات اصقققااة ىوحقققدات قاباقققة 
 لالستخدام ايتجات اختافة

اسقققتخدام  ااٌقققات اققققل تىافقققة  
واقل فً اسقتدالك الطاققة وفقً 
جاٌقققققققك اجقققققققناء دورة حٌقققققققاة 
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 الايتو 

ا قققققققققققققققققققققققققققققادة  6
 RE)التقققققدوٌر
cycle) 

هقققل ااىقققت اسقققتخدام تىيولوجٌقققات 
 و ااٌات ذات استدالك اقل لاطاقة

اختٌقققار الاقققواد الناباقققة إل قققادة 
 التدوٌر

Source : (Rihar,Lidija & Kušar, Janez, 2021" Implementing Concurrent 

Engineering and  QFD Method to Achieve Realization of Sustainable 

Project, International Journal of Sustainability, p:2) 

 بتصر  ات الباحبة

سقٌتم تطقوٌره بقؤىبر  قدد  اوجقودا̋ فً حالة تطوٌر ايتو  جدٌد والذي ٌىوت باإلساس ايتوجا̋أت 

ااىت ات  ياصقر ا سقتدااة فقً جاٌقك اراحقل دورة حٌقاة الايتقو )الفىرة  التطقوٌر  التصقيٌك  

و ت تطوٌر الايتوجات دائاا اا ٌىوت احدودا ات حٌ  ا ستخدام  التخاص اي  بإ ادة التدوٌر( 

اا تختار تطوٌر الايتو  الاتقناات  التقؤبٌر ا ىبقر  الوقت والتىافة فؤت الوحدات ا قتصادٌة االبا̋

يق  اقت الضقروري ٳ اى اسار وجودة الايتو  ٌىوت فقً الاراحقل ا ولقى اقت تطقوٌر الاتقو   ف

الايتققو  واسققتىاال الاىققوت الاسققتدام فققً جاٌققك اراحققل ادخققال باققد ا سققتدااة فققً بداٌققة تطققوٌر 

  (Rihar&Kušarn:2021,3) التطوٌر الالحنة .

وتققر  الباحبققة ات ا تجققاه يحققو ايتققا  ايتجققات اسققتدااة اصققبح ضققرورة وذلققك يتٌجققة لالسققتخدام 

الافققرط لااققوارد الطبٌاٌققة وذلققك بسققبب الياققو ا قتصققادي السققرٌك الققذي اد  الققى اضققرار باٌطققة 

ئة  و اٌ  فؤت استخدام تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة سقو  تسقدم بشقىل فاقال فقً ايتقا  بالبٌ

ايتجات صدٌنة لابٌئة  ااا ٌنال ات استدالك الطاقة وتناٌل التاو  الياجم  ت ايباابات الىاربوت  

و اققى والوحققدات ا قتصققادٌة وبققااخص الاراقٌققة ا تجققاه يحققو صققيا ة اسققتدااة لتحنٌقق  تياٌققة 

 استدااة والحد ات التؤبٌرات البٌئٌة .
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ات خالل التً تم توضٌحدا ا اله    و ٌاىت توضٌح اراحل تطبٌ  الديدسة الاتنااية الاستدااة

 الشىل ا تً :

 (4شىل)

 الاراحل ا رباة لتطبٌ  الديدسة الاتنااية الاستدااة

 

 

 

1-1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (üçler,çaglar 2009:"Concurrent Engineering Methodology For Smes 

and an Application"Marmara University ,Institute For Graduate Studies In Pure 

and Applied Sciens,p:27)  

 بتصر  ات الباحبة

 

 

 

 
 .المستدامة(CE)وادراك لمبادا  فهم.1

 تحدٌد اسباب عملٌة التحسٌن..2

 المستدامة.(CE)تحدٌد اهداف تطبٌق .3

المستدامة مع (CE)مراعاة توافق اهداف .4

 .ستراتٌجٌة الوحدة االقتصادٌة

 .المستدامة(CE)تعٌٌن رئٌس فرٌق عمل .5

 .المستدامة المطلوبة(CE)تحدٌد ادوات .6

تحدٌد قدرات وامكانٌات وموارد الوحدة .7

االقتصادٌة الالزمة لتطبٌق 

(CE)ة.المستدام 

المستدامة مع ظروف الوحدة (CE)تكٌٌف .8

 ٌة .االقتصاد

تحدٌد النقاط المهمة لتحقٌق التكامل بٌن .9

 االنشطة .

تحدٌد االفراد المشاركٌن فً تطبٌق تقنٌة .10

(CE). المستدامة 

المستدامة لٌس (CE)التأكد من ان تطبٌق .11

له اي تأثٌر سلبً على ستراتٌجٌة الوحدة 

 االقتصادٌة .

التحقق من مؤشرات االداء القٌاسٌة .12

تٌجٌة الوحدة والتأكد من تماشٌها مع سترا

 االقتصادٌة . 

 المستدامة(CE)وضع خطة عمل لتقنٌة.13

تحدٌد المٌزانٌة الالزمة لالنتاج المنتوجات .14

 .المستدامة 

 

المستدامة وفقا (CE)تطبٌق تقنٌة.1

 للخطة التً تم وضعها .

انات مشتركة بٌن تأسٌس قاعدة بٌ.2

المستدامة لسرعة (CE)اعضاء فرٌق

 تبادل المعلومات فٌما بٌنهم  .

القٌام بالتصمٌم بشكل متزامن لكل من .3

المنتوج والعملٌة وسلسلة التجهٌز 

 واستدامة المنتوج .

 

 

اراجاة يتائج تصاٌم الايتو  لىل باد ات .1

الاستدااة وتطٌرها حسب (CE)ابااد

 الحاجة .

تٌجٌة تنوٌم التصااٌم  اى حسب ا سترا.2

 لاوحدة ا قتصادٌة .

 ا قرار بالتصاٌم اليدائً وتطبٌن  . .3

 التقٌد بالتصمٌم المستدام الذي تم اقراره  ..1

القٌام بعملٌات التحسٌن المستمر للحصول .2

 على افضل النتائج .

القٌام بعملٌات التصنٌع والتجمٌع بشكل .3

 م .                        متزامن للمنتوج المستدا
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 الخالصة:

 : ا تً تاخٌص ٌاىت الابح  هذا فً ورد اا خالل ات

 اية الاستدااة هً تنيٌة تاتاقد  اقى اجاو قة اقت ا سقالٌب وا دوات ات الديدسة الاتنا -1

والتً ات خاللدا ٌاىت النٌام بالاااٌات بشقىل اتقناات  اقى اسقتو  التصقاٌم والتطقوٌر 

 ت طرٌ  تشىٌل فرٌ  اتادد الو ائ  ٌدد  الى تحنٌ  وفقورات  والتصيٌك والتجاٌك 

 و  الانبول ات الجودة .فً ىل ات التىافة والوقت اك الحفا   اى الاست

:تانٌققر التاققاوت والااققل  هيالققك  ققدة فوائققد لتنيٌققة الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة ايدققا -2

وتحدٌققد وحققل الاشققىالت الفيٌققة والتنيٌققة  الاسققتدااة (CE) الجاققا ً بققً ا ضققاء فرٌقق 

 وهذا بدوره ٌسا د فً خفض يسب التا  وتحسٌت اليتائج اليدائٌة لاايتو   بشىل اسرع 

وبقدوره  ٌإدي الى تخفٌض فً التىافة وفً وقت الوصقول لاسقو  وتحسقٌت الجقودة ااا 

ٌاىت الوحدة ا قتصادٌة ات الحصقول  اقى رضقا النبقائت وبالتقالً حصقة سقوقٌة ا اقى 

 وارباا اىبر .

والديدسققققققققة (SE)الديدسققققققققة الاتتاباققققققققة اققققققققا بققققققققٌتهيالققققققققك اختالفققققققققات جوهرٌققققققققة  -3

وتققققدف  الاااواققققات لىققققل ايدققققا اذ تتااقققق  بطرٌنققققة  اققققل  الاسققققتدااة (CE)الاتناايققققة

فً  قل البٌئقة   سٌاا و(SE)الاستدااة بؤيدا اىبر االئاة لبٌئة ا  اال ات (CE)اببتت

الديدسقة  اذ ات طرٌنقة الااتادة  اقى الوسقائل والتنيٌقات الاتطقورة  الاااصرةالصيا ٌة 

لفرٌقق  الاتناايققة الاسققتدااة فققً الااققل وتققدف  الاااواققات بققالتواني اضققافة الققى  اققل ا

الى تحنٌ  وفورات فً  ااا ٌإدياد  الى تنصٌر دورة حٌاة الايتو   الاتادد الو ائ  

الوقت والتىافة  اضافة الى توفٌر الاروية الىافٌة فً ا سقتجابة القى التطٌقرات الاسقتارة 

 فً حاجات ورابات النبائت .

 بٌقة وربا ٌقة ا باقاد هً: بيائٌقة وباللتطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية اداخل  ةهيالك بالب -4

اضقافة  توالبيائٌة تشال باد تصاٌم الايتو  وباد تصاٌم الاااٌقة ا يتاجٌقة والبالبٌقة تاق

والباد الرابك ٌابل باد تصقاٌم اسقتدااة  الباد البال  الاتابل بباد تصاٌم ساساة التجدٌن 

 الايتو  و اٌ  ٌاىت تساٌتدا بتنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة .

تحنٌق  الاٌقنة التيافسقٌة وبالتقالً نٌقادة الحصقة السقوقٌة  الاستدااة الى(CE)تنيٌة تدد  -5

تانٌن جودة الايتو  وتخفٌض  لاوحدة ا قتصادٌة وتحنٌ  الانٌد ات ا رباا  وذلك ات

الوقت الوصول لاسقو  وتخفقٌض تىقالٌ  التصقيٌك وا ختبقار  وتحنٌق  التىااقل اقا بقٌت 

 .ارحاة تصاٌم الايتو  وتصيٌا  

هيالك اجاو ة ات الابادت وا دوات تسقا د تطبٌق  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة  -6

ارحاقة التدٌئقة  : (بشىل فاال  وٌىوت تطبٌ  هذه التنيٌة  بقارة  قت اربقك اراحقل وهقً

وا  داد  وارحاة التصاٌم  وارحاقة الاراجاقة والتنقوٌم وارحاقة ا يتنقال القى ا يتقا ( 

ااة تسا د الوحدة ا قتصادٌة فً تيفٌذ ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة  الاستد(CE)وات تطبٌ 

وهققققققققذا اققققققققا سققققققققٌتم تياولقققققققق  فققققققققً الابحقققققققق  البققققققققايً اققققققققت هققققققققذا الفصققققققققل  . 
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 المبحث الثاني: االطار النظري لالستراتيجيات التنافسية

 تمهٌد:

 الدقق تجققد ات ا قتصققادٌة الوحققدات لققد  الحاجققة  دققرت ا  اققال بٌئققة فققً الايافسققة اندٌققاد باققد

 القذٌت الاقدٌرٌت جاقل ااقا التيافسقٌة البٌئقة فقً واليجقاا الصقاود ات تاىيدا تيافسٌة استراتٌجٌات

 ىٌفٌقة اارفقة القى ٌسقاوت لاقربح هادفقة اٌروحدات  او ىبٌرة او صطٌرة اشرو ات فً ٌاااوت

 الاااة استراتٌجٌات افدوم الى التطر  سٌتم الابح  هذا وخالل  لاشرو اتدم استراتٌجٌة وضك

   واهدافدا واهاٌتدا ايوا داو

 Concept of Competitive )التنافسنننٌة االسنننتراتٌجٌات مفهنننوم. 1.2.2

Strategies : ) 

 الققى الاصققطاح هققذا وٌشققٌر(    strategos اسققتراتٌجٌوس) تسققاى بالسققاب  ا سققتراتٌجٌة ىايققت

 ٌنقوم لاقت وىٌةالسقا و الفىرٌقة الادقارات تايقً اصقبحت بقم الجٌ  فً(الجيرال) الاام النائد دور

 وققققد  رفقققت ا دارٌقققة الادقققارة لٌشقققال ا سقققتراتٌجٌة اصقققطاح افدقققوم توسقققك القققدور  بقققم بدقققذا

 واتخققاذ ا اققد طوٌاققة وحققدة اقتصققادٌةال اهققدا  تحدٌققد ايدققا: ) ايدققا تاققارٌ  باققدة ا سققتراتٌجٌة

 خطقط ايدقا) و(ا هقدا  هقذه تحنٌق  القى تقإدي افاقال  اٌدقا ٌترتقب التً النرارات ات اجاو ة

 الوحققدة رسققالة بققٌت التطققاب  اققت درجققة خاقق  ٌضققات بشققىل وضققادا ٌققتم التققً الوحققدة وايشققطة

 الوحدة خطة ايدا) (  الٌة ىفاءة وذات فاالة بصورة بدا تاال التً والبٌئة الرسالة وبٌت واهدافدا

 اجققل اققت الخارجٌقة والتددٌققدات الفققرص اقك لققدٌدا والضققا  النقو  ينققاط بققٌت تقوانت وضققك فقً

 (23-22:  2212  دحبور.)التيافسٌة الاٌنة اى  الاحاف ة

 اتخاذ  بم وات ا ستراتٌجً النرار اتخاذ ىٌفٌة:  هً اراحل بال  ٌشال ا ستراتٌجٌة وضك وات

 هقد  اقت تتىقوت ا سقتراتٌجٌة ات يالحق  الافدقوم هقذا تيفٌقذه واقت بقم ا سقتراتٌجً النقرار ذلك

 ققرارات  اقى ٌيطوي ياجحة استراتٌجٌة خا  الدد   وات ذلك لباوغ والطرٌ  انصود استنباً

 الافروضقة والنٌقود الضقرورٌة الاواد بتوفٌر وا لتنام استددافدا ٌاىت التً الفرص بشؤت صابة

 اسقتاذ اىقادٌاً وهقو بقورتر ااٌىقل ققام 1982 اىتقوبر 1  وفقً الاقوارد هذه استخدام طر   اى

 حٌق " التيافسقٌة ا سقتراتٌجٌة" دٌرالشق ىتاب  بإصدار ا ستراتٌجٌة فً اتخصص  الاٌا اشدور

 باوجبدقا التقً الشقروط فدقم  اقى ا قتصقادٌة الوحقدات لاسقا دة الخاقس النو   ال اطار اوجد

-Whittington,et.al,2020:12)الاالٌقة. بااربقاا التاتقك فً اسا دتدم الصيا ٌة لابيٌة ٌاىت

13,61)  
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 الجققدول خققالل اققت البققاحبٌت باققض اءار حسققب التيافسققٌة ا سققتراتٌجٌات افدققوم توضققٌح وٌاىققت

 :ا تً

 (8جدول)

 مفهوم االستراتٌجٌات التنافسٌة

 الافدوم الاصدر ت

: 2211  الجيققققققققققققققابً) 1

177) 

 اجاو ققققة تجسققققد  ا سققققتراتٌجٌات اققققت اجاو ققققة الوحققققدات تتؤخققققذ
 النبقوت تنوٌقد بدقد   اتندقا  اقى تؤخقذها التقً وا  اال ا لتنااات
 ا سققتراتٌجٌة ات  اي التيافسققٌة ٌققنةالا د ققم  اققى والحصققول بالنٌاققة
 وخدااتدا الوحدة لايتجات التيافسً الاوق  تحسٌت  اى ترىن الاتباة
 تخدا  الذي السو  ات الجنء او بدا الخاص الاجال يطا  ضات

 

 النقوة جوايقب اضقا فة خقالل اقت لدقا تيافسٌا اوقاا الوحدة تختار ات (22:  2211   جافر) 2
 الاي قورٌت احقد  فقً ىااقل بشقىل تنقك ات اىقتا والتقً تاتاىدا التً
 النقوة ينقاط تطبٌق  وٌقتم  التااٌن او التيوٌك واٌنة التىالٌ  اٌنة: هاا
 بقققال   يققق  ٌيقققتج ااقققا الضقققٌ  الاقققد  او الواسقققك بالاقققد  ااقققا تاقققك

 التاقاٌن استراتٌجٌة  التىافة قٌادة استراتٌجٌة: )هً  ااة استراتٌجٌات
 اقققت ااقققٌت ليقققوع  يدقققا بالاااقققة تسقققاٌ وققققد( الترىٌقققن اسقققتراتٌجٌة 

 ااٌت صيا ة قطاع او الوحدات

 8:  2211 الاينققققودي) 3
) 

 ورسالة رإٌة تشىل التً ا دارٌة والي م النرارات ات اجاو ة تابل
 وتسقاى  التيافسٌة اٌناتدا  ل فً الباٌد الاد   اى وحدة اقتصادٌةال

 الفققرص ٌققٌموتن واتاباققة دراسققة خققالل اققت ا سققتراتٌجٌات هققذه لتيفٌققذ
 الى والوصول التي ٌاً والضا  بالنوة البٌئٌة  و القتدا والتددٌدات
 .الاختافة ا طرا  اصالح بٌت التوانت

: 2216حبٌبة   ٌسققققى) 4

214) 

 الوحقدة و رو  إاىايات بحسب تحدٌدها ٌتم ا ستراتٌجٌة التً وهً
  وااققل بؤرباققة تتحققد ا سققتراتٌجٌة هققذه صققٌااة أت ا قتصققادٌة  اذ

ٌ م النقوة يناط :هً ساسٌةأ الوحقدة   لاقدراء الشخصقٌة والضقا   والنق
 أشقار الصقدد هقذا  وفقً ا جتاا ٌقة والتددٌدات  والتوقاات والفرص
Porter   ٌاىققت التققً اسققتراتٌجٌات بققال  أااادققا وحققدة ىققل الققى أت 

التىافقة   قٌقادة اسقتراتٌجٌة :فقً وتتابل الايافسٌت  لاواجدة استخداادا
 الترىٌن تااٌن  استراتٌجٌةال استراتٌجٌة

: 2217 فتحٌة  ٌشققققً) 5

272) 

  قدة بقٌت التيافسقٌة إستراتٌجٌتدا باختٌار تنومات الوحدات ا قتصادٌة 
 ذلقك فقً ترا قً حٌق  اادوات اقت اجاو قة  اقى وبا  تااد بدائل 

 يشقاط ىقل حٌقاة دورة اقك توافنق  واقد  بقدٌل  ىقل وسابٌات إٌجابٌات
التىافققة   قٌققادة )اسققتراتٌجٌة ايققواع: بققةبال  اققى  وهققً أيشققطتدا اققت

 (الترىٌن التااٌن  استراتٌجٌة استراتٌجٌة

   والصققققققرت صققققققنور) 6
2222  :117-118) 

 اداء اختٌققار ٌققتم اختافققة  اي ا قتصققادٌة الوحققدة تجاققل التققً الطرٌنققة
 لتنققدٌم الايافسققٌت  ققت اختافققة ايشققطة اداء او اختاقق  بشققىل ا يشققطة



 الفصل الثاني/المبحث الثاني            االطار النظري لالستراتيجيات التنافسية العامة
 

56 
 

 الاادٌقققة الاقققوارد تيسقققٌ  فقققت ايدقققا وىقققذلك  النٌاقققة اقققت ااٌقققن اقققنٌج
 اهققدا  تحنٌق  وبققذلك الاطاوبقة الاخرجققات  اقى لاحصققول والبشقرٌة

  . النبائت ورضا وياو ربح ات الوحدة ا قتصادٌة

7  
(Whittington,et.al 

,2020:204) 

 اجقققال فقققً تيافسقققٌة اٌقققنة ا قتصقققادٌة لاوحقققدة تحنققق  التقققً الطرٌنقققة
 والايتققو   والخداققة والاواصققفات التىققالٌ   اققى يشققاطدا  وتيطققوي

 دائاقققا اارضقققة التيافسقققٌة ا سقققتراتٌجٌات التجارٌقققة  وات والاالاقققة
 .بالتىالٌ  ايخفاض او افضل ايتجات لدٌدم الذٌت لاايافسٌت
  

: 2221 طيطقققققققققققققاوي) 8

263) 

التيافسققٌة   أهققدافدا لتحنٌقق  ا قتصققادٌة الوحققدة تتبياهققا التققً الطرٌنققة
 او الجقودة تحنٌق  او التىقالٌ  تخفقٌض ى اق الترىٌقن خالل ات وذلك
 احدد سوقً قطاع الترىٌن  اى او النبائت اتطابات تابٌة

  الاصــدر: ات ا داد الباحبة حسب الاصادر الاذىورة اناء ىل ايدا

 فقً اتخاذهقا ٌقتم ققرارات  قت  بقارة هقً(CS)التيافسقٌة ا سقتراتٌجٌات ات تنقدم ااا الباحبة تر 

 الاٌققنة  اققى الحصققول لاطققرض ا قتصققادٌة الوحققدة لققد  الاتققوفرة ٌققاتوا اىاي الاققوارد ضققوء

 .  الايافسٌت بٌت اردود ا اى الى والوصول ايافسٌدا  اى التفو  ات الوحدة ٌاىت ااا التيافسٌة

 :Types of competitive strategies التنافسٌة االستراتٌجٌات انواع. 2.2.2

التىافققة           قٌققادة اسققتراتٌجٌة)هققً بالبققة ايققواع  اققى ٌةا سققتراتٌجٌات التيافسقق بققورتر ااٌىققل قسققم 

  وٌاىت توضٌحدا ات خالل ا تً:(الترىٌن التااٌن  واستراتٌجٌة واستراتٌجٌة

 :   Cost Leadership Strategy التكلفة قٌادة استراتٌجٌة -1

 اليشقاط اجقال فقً تىافقة ا قل ايدجدا ٌىوت ا ستراتٌجٌة هذه ا قتصادٌة الوحدة تتبك  يداا     

 انبقول اسقتو   اى الحفا  اك ااىت حد اديى الى باايشطة الارتبطة التىالٌ  تناٌل خالل  ات

 نايٌقة فتقرة خقالل ىبٌقرة بىاٌقات ا يتقا :  ابقل التىقالٌ  لتناٌقل طقر   قدة وهيالقك الجقودة ات

 فٌدقا ٌىقوت التقً داتالباق فً ا يتا  بؤيشطة النٌام واختٌار   التىالٌ  اتوسط ات ٌنال ااا احددة

 تىقوت التقً ا اقاىت فقً وا يتقا   الاباشقرة الااقل اجقور تناٌقل القى اقا ٌقإدي ىبٌرا̋ الااالة  دد

 فقً الابىقرة الاشقارىة وىقذلك  باإليتقا  الاسقتخداة الخام الاواد  اى تحتوي التً ا ااىت بنرب

 وبتقالً ا قتصقادٌة الوحقدة لقد  التراىاٌقة الخبقرة نادت ىااقا ابىقر الاشارىة ىايت فىااا السو 

 التىافققة قٌققادة لارحاققة تصققل بالتققالً و باايشققطة الارتبطققة تخفققٌض  اققى الوحققدة قققدرة نادت

 اقت بالايافسقٌت  وات انارية ا رباا ات  الٌا اادل وتحنٌ  ىبٌرة سوقٌة حصة  اى والحصول

  ااٌقة اقت تاىقت التقً بةالحدٌ ا يتا  تنيٌات استخدام التىافة قٌادة لتحنٌ  الاداة ا دوات ضات

 اىويققات اققت بققدل رخٌصققة قٌاسققٌة اىويققات  ختٌققار الفرصققة ٌتققٌح حٌقق  البداٌققة ايققذ التصققاٌم

 طرٌق   قت التىقالٌ  وتناٌقل النبقائت اقت اتطابقات ا هقم تابٌقة القبات  وىقذلك باه ة اتخصصة

 (Whittington,2020:205-206. ) الاتطابات ا قل اهاٌة تجاهل
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 اققت اجاو ققة خققالل اققت التىافققة فققً النٌققادة لتحنٌقق  طرٌنققة أيدققا ( الققىVahdati)أشققار وقققد    

 ااققدات تقوفٌر ٌتطاقب التىافقة قٌقادة ات الدقد   اذ هققذا لتحنٌق  صقاات التقً الو ٌفٌقة السٌاسقات

 التشقطٌل  أي وتىالٌ  باإليفا  التحىم فً الخبرة خالل ات التىالٌ  لخفض وفٌرة فاالة  وجدود

 ٌاققد ااهققدا  هققذه ولتحنٌقق  الانبولققة الجققودة  اققى الحفققا  اققك ااديققى الحققد إلققى التىققالٌ  خفققض

 ). ا قتصققققادٌة الوحققققدة  اٌدققققا ترىققققن أت ٌجققققب التققققً الاداققققة الاوااققققل اققققت الايافسققققوت

Vahdati,2018:10) 

 أت الى ات الوحدة ا قتصادٌة الاتباة  ستراتٌجٌة قٌادة التىافقة ٌاىقت (Chengeta)أشار وقد    

 اقى الوحقدات  تيافسقٌة اٌقنة  اقى الحصقول تنٌقد هقاا  ربحدقا  وبالتقالً أو أسقاارها ات تنال

 هواا  تحنٌ  ااساار  بل ٌاىيدا خفض إلى فنط تدد    الايافسة لدا أي ات هذه ا ستراتٌجٌة

ايافسققٌدا  وات تخفققٌض التىققالٌ  ٌىققوت يتٌجققة لتطققوٌر  سققار يفققس فققرض خققالل اققت أ اققى ربققح

ديققى تىققالٌ  ا يتققا  والتونٌققك بحٌقق  تىققوت التىققالٌ  اقققل اققت اي اققة فاالققة تااققل  اققى تحنٌقق  ا

ايافسٌدا  واذ اختارت الوحدة ات ٌىوت السار اقل ات ايافسٌدا والفون بحصة ىبٌقرة اقت السقو  

فؤت هذه استراتٌجٌة تسوٌنٌة حنٌنٌة  و يداا تاتاد الوحدة السار ا قل ات الايافسٌت فؤيدا تاتاقد 

 ((Chengeta,2014:12 اتٌجٌة تسوٌنٌة ولٌس اجرد اٌنة تيافسٌة .بيجاا قٌادة التىافة ىاستر

 :  Differentiation Strategy التماٌز استراتٌجٌة -2

 اققت اتحسسققٌت اٌققر نبائيدققا ٌىقوت التققً ا سققوا  فققً تيافسقٌا اققدخال ا سققتراتٌجٌة هققذه تاقد     

 اذواقدقم اقك تتفق  باقا ااٌقنة ايتجقات  اى الحصول انابل ا اى سار بدفك ٌرحبوت ا ساار  اذ

 ياحٌقة اقت بايتجاتدقا التاٌقن  اقى ا قتصقادٌة الوحقدة ققدرة اقد  القى التااٌن ستراتٌجٌةا  وتشٌر

 النٌققام ٌحتققا  الققى سققتراتٌجٌة ا هققذه  ولتيفٌققذ الايافسققٌت ايتجققات  ققت والتنيٌققة والتصققاٌم الجققودة

 ااٌقنة خصقائص اتذ فرٌقدة ايتجقات ايتقا  القى تدقد  التقً وا يشقطة الفاالٌقات اقت باجاو ة

 وقققت و جققودة  اققى ترىٌنهققا خققالل اققت الايافسققوت  وذلققك ٌنداقق  اققا وتفققو  النبققائت لدققا ٌراققب

 النبقائت واتطابقات ورابقات حاجقات اك تتواف  ايتجات تندٌم الى باإلضافة  والتصيٌك التصاٌم

 السقققققوقٌة الحصقققققة اإشقققققرات اقققققت ىقققققل تحسقققققٌت وبالتقققققالً والجقققققودة بقققققااداء ٌتااققققق  فٌاقققققا

 (122-99:  2217 الناااً).والربحٌة

 أو الايقتج أو البحق  فقً الشقدٌد ا سقتباار خقالل ات استراتٌجٌة التااٌن تحتا  القى د قم اقت     

 ات الادٌد Porter تااٌن استراتٌجٌة تيفٌذ تحاول التً الوحدات  وقد استخدات والتسوٌ  الخداة

وات  الانداقة  خقداات النبقائت جقودة التىيولوجٌقا  أو أيقواع حسقب ابل :التاٌٌقن الاختافة النوا د

 اقت ا ختٌقار فقً الارويقة  قدم وبالتقالً التجارٌقة الاالاقة و ء خاق  هقو لاتااٌن ااساس الدد 

  (Altuntaş, et.al ,2014:303-304 ).النبائت لنبول ايتجات بدٌاة  جايب

رااجدققا وٌققتم قٌققاس هققذه ا سققتراتٌجٌة اققت خققالل الحققرص  اققى التاققاٌن فققً الايتوجققات وب   

التسوٌنٌة انارية بالايافسٌت  والاال  اى خا  ادراك ااٌن لاايتو  او الخداة فً اذهات النبائت 

وا يفا   اى البح  والتطوٌر  ولتحنٌ  ذلك فؤت الوحدة ا قتصقادٌة تااقل  اقى تاقدٌل الايتقو  
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بتىار ايتو  اذ الذي تيتج  سواء فً الشىل او الاواصفات لىً ٌتياسب اك اتطابات النبائت  او ا

تنوم الوحدة بتصيٌك ايتو  جدٌقد او خداقة وات تحقرص  اقى التفقرد فقً اواصقفات ااٌيقة تابقً 

 ( 359-358: 2217اتطابات النبائت .)ساد 

 : Focus Strategy التركٌز استراتٌجٌة -3

 اقت صقطٌر قطقاع فقً النبقائت اقت اجاو قة اقك تتااال ا قتصادٌة الوحدة ات وتايً   

 ااٌيقة اجاو قة احتٌاجقات تابٌقة  اقى الوحدة ترىن بؤىاا   ىاا السو  اك ولٌس السو 

 استراتٌجٌة وات  السو  ات لنطاع احدود حٌن او الايتجات خط ات جنء او النبائت ات

 ا قتصقادٌة الوحدة يشاط وتىبٌ  احدود تيافسً اجال اختٌار اساس  اى تاتاد الترىٌن

اذ ات  اسقتدد   سقوقً قطقاع داخقل التاٌقن او التىافقة قٌقادة ااقا خقالل ات الجنء هذ فً

 الخداات او الايتجات تاٌن لٌتم الخداة او الايتو   اى الوحدة ا قتصادٌة تنوم بالترىٌن

 او لاايقتج جدٌقدة اسقتخدااات وتطقوٌر تياٌقة خقالل بالايافسٌت  ات الخاصة ابٌالتدا  ت

 التىيولوجٌقا  اى الترىٌنالايتو   وذلك ات خالل  اك الانداة الخداات وتحسٌت الخداة

 او لاايتجققات الجققودة وتحسققٌت الىفققاءة لتحسققٌت والااققدات اآل ت تطققوٌر فٌدققا ٌققتم والتققً

 اسقتراتٌجٌة فقات و اٌق  الخداقة  او لاايتقو  جدٌقدة وايافك استخدااات وتطوٌر الخداات

 بالسققو  اوقققك افضققل ولاوصققول التيافسققٌة الاٌققنة تحنٌقق  اققت الوحققدة تاىققت الترىٌققن

 (  . 29 – 28:  2211   الد ل.) صيا تدا فً الاتوسط ات ا اى ارباحا ٌ وتحن

اذ تدد  هذه ا ستراتٌجٌة الى باوغ احست ارىن تيافسً ات خالل  اشباع حاجقات      

خاصققة لاجاو ققة ااٌيققة اققت النبققائت أو بققالترىٌن  اققى سققو  احققدد  وات ا فتققراض 

  اىبر  فا اٌةخداة السو  الضٌ  بىفاءة و ا ساسً  ستراتٌجٌة الترىٌن هو الترىٌن  اى

ات خداة السو  ىا   وٌتم تحنٌ  الاٌنة التيافسٌة فً  ل هقذه ا سقتراتٌجٌة اقت خقالل: 

تاٌٌن الايتو  بشىل افضل بحٌ  ٌشبك حاجات النطاع السوقً الاستدد   او ات خالل 

لاستدد  اك الحفا  تناٌل تىالٌ  الايتو  بشىل اقل ات اا هو اندم فً النطاع السوقً ا

 (273: 2217 اى الجودة الانبولة .) ٌشً 

ات الوحدة ا قتصادٌة التً تتبك هذه ا ستراتٌجٌة تاال  اقى تحدٌقد هقدفدا السقوقً       

بشىل دقٌ   وتنوم بتابٌقة اتطاباتق  سقواء ىايقت  قت طرٌق  قٌقادة التىافقة ا ديقى او  قت 

تٌجٌة بااسققاس  اققى ااىايٌققة قٌققام الوحققدة طرٌقق  التاققاٌن اوىالهاققا  وتنققوم هققذه ا سققترا

بخداة هدفدا ا ستراتٌجً الصطٌر والاتابل بالسو  الاستدد  بشىل اىبر فاالٌة وىفاءة 

 (791-792: 2215ااا ٌندا  الايافسوت ابياء قٌاادم بتططٌة السو  ىا  .)نٌت 
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 وسو  ٌتم توضٌح هذه ا ستراتٌجٌات ات خالل الشىل ا تً:

 (5شىل)

 ا ستراتٌجٌات التيافسٌة الاااة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:( S.ST, Michael," A Study on Low-Cost Leadership Strategy: The 

Case of AirAsia", Master Dissertation of Jinan University,p:9) 

 بتصر  ات الباحبة

ربقك ا ول والبقايً ايافسقٌة البالبقة اذ ات الاقسام ا سقتراتٌجٌات الت ويالح  ات الشىل ا اله     

ٌابل استراتٌجٌة قٌادة التىافة واستراتٌجٌة التااٌن وٌىوت السقو  الاسقتدد  فٌدقا واسقك والتىافقة 

ربققك البالقق  والرابققك ٌابققل اسققتراتٌجٌة اوال ربققك البققايً افققً الربققك ا ول اقققل اققت التىافققة فققً ال

ربقك الرابقك ترىٌقن اتااٌن  يدها تىوت التىافقة  الٌقة والربك البال  ترىٌن االترىٌن وتىوت فً ال

 تىافة و يدها تىوت التىافة اقل وٌىوت السو  الاستدد  ضٌ  .

 Benefits of Competitive التنافسننننٌة االسننننتراتٌجٌات فوائنننند.3.2.2

Strategies : 

  اى با  تااد ئدهذه الفوا تاخٌص ٌتم هيالك فوائد  دٌدة لالستراتٌجٌات التيافسٌة الاااة  وسو 

 :ا تً حدة وبالترتٌب  اى استراتٌجٌة لىل ذىرها سٌتم التً الاصادر

 

 

 

  

 

 

 

 اقلتكلفة  اعلىتكلفة 

 

 استهداف

 واسع

 

   استهداف 

 ضٌق
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 : التكلفة قٌادة استراتٌجٌة . فوائد1.3.2.2

:  2214  والطقائً النٌسقً) هيالك  دة فوائد  ستراتٌجٌة قٌادة التىافة  وٌاىت إٌجانها با تً:  

279 – 292 ) 

 اٌقنة تايح  التىافة قٌادة  ت صيا ت  اجال فً ايافسٌ  ات الحااٌة ٌاتاك الىافة قائد ات -1

 . الايافسٌت اردودات ات اىبر ستىوت فؤيدا قات وات اردودات  يسبة  اى الحفا 

 اناريقة تقؤبٌرا ا ققل التىافقة قائقد ٌىقوت الاشقترٌت لقد  التفاوضقٌة النقدرة نادت حالة فً -2

 .بايافسٌ 

  التىافة قٌادة اتطابات ات جنء لىويدا ةىبٌر سوقٌة حصة التىافة قائد لد  ٌىوت -3

 .الحجم ىبٌرة اقتصادٌات ٌاتاك اي   جدد ايافسٌت دخول ات تددٌدا ا قل التىافة قائدا -4

 اسااره ٌخفض ات ٌاىي  التىافة قائد فؤت لاسو  بدٌاة خداات او ايتجات دخول حالة فً -5

 .السوقٌة حصت  وٌستاٌد الجدد الوافدٌت ٌيافس لىً

 

 : التماٌز استراتٌجٌة فوائد .2.3.2.2

 (29:  2211   الد ل) هيالك فوائد  دٌدة  ستراتٌجٌة التااٌن  وٌاىت توضٌحدا با تً:

 و ء لققدٌدم ٌىقوت الاسقتداىٌت ات لدرجققة الايافسقٌت اقت لاوحققدة حااٌقة ٌقوفر التاقاٌن ات  -1

 وحقدات دخقول ااقام حاجنا سٌىوت بدوره الو ء وهذا   الوحدة لايتو  التجارٌة لااالاة

 . الصيا ة الى اخر 

 باتجقاه تتحقرك التااٌن استراتٌجٌة لىوت ضاٌفة تىوت الاجدنٌت لد  التفاوضٌة النوة ات -2

 ات يجد لذا لاايتو  التىافة اتجاه تحرىدا ات اىبر ايتوجاتدا تتحاا  ات ٌاىت الذي السار

 تتحااقق  ااققا ىبققرا اققدخالتدا اسققاار اتوسققط فققً نٌققادة تتحاققل ات ٌاىققت الاتاٌققنة الوحققدة

 .التىافة قائدة وحدة

 ايقتج  اقٌدم تاقرض الاتاٌقن الوحدة ىوت جدا ضاٌفة الاشترٌت لد  التفاوضٌة النوة ات -3

 لدققا ٌىقوت وبالتقالً التجارٌقة لاالاتدقا لاقو ء تققد وهم بقم لدقم تنداق  فقً واتفقردة اتاٌقن

 .السار هذا دفك ات ٌااياوت   الاستداىٌت ىوت ايتجاتدا  اى السار بنٌادة اساحة

 سا ات اىاية  اٌدا وابال التجارٌة الاالاة ابل اااوس اٌر هو التاٌن اصدر ىات ات  -4

 . ىبٌر حد الى ااية ستىوت الوحدة هذه فؤت رولىس

 تىبٌقق  خققالل اققت  الٌققة جققودة ذات ايتوجققات تنققدٌم  اققى تااققل الاتاٌققنة الوحققدة ات -5

 لاوحقدة السقوقٌة الحصقة نٌقادة  يق  ٌيتج ااا استبيائً بشىل والتطوٌر البح  اجدودات

 . الربحٌة نٌادة وبالتالً

  اقى تيقافس   ا قتصقادٌة الوحقدة تجاقل ايدقا التااٌن استراتٌجٌة اناٌا وتر  الباحبة ات ات    

 واتفقردة  الٌقة وبجقودة النبقائت اتطابقات تابٌقة  اقى تااقل الااٌقنة الوحقدة ىقوت وذلقك ا ساار



 الفصل الثاني/المبحث الثاني            االطار النظري لالستراتيجيات التنافسية العامة
 

61 
 

 البققدٌل تققوفر  ققدم اسققاس لسققبب اخققر خٌققار لدٌقق  لققٌس نبققوتال ات اٌققنة  حٌقق  اهققم  ققدها والتققً

 تحنٌقق  الااٌققنة  وبالتققالً الوحققدة ايتجققات اتجققاه النبققوت لققد  و ء ٌخاقق  بققدوره والققذي الااابققل

  اقى الحصقول انابقل ا اقى سقار لقدفك اسقتاداد  اى الاستدد  السو  لىوت ا اى ارباا هاا 

 .  اقل بابٌاات ا ٌرادات نٌادة الى ٌإدي الذي قٌاة افضل او جودة ا اى

 : التركٌز استراتٌجٌة فوائد . 3.3.2.2

   حاٌققدة ابققو) هيالققك فوائققد  دٌققدة  سققتراتٌجٌة الترىٌققن  وٌاىققت توضققٌحدا اققت خققالل ا تققً:   

2213  :25 – 28 ) 

 الىفقاءة اي الاتاٌنة ىفاءتدا ات ٌيبب  الترىٌن  ستراتٌجٌة التيافسٌة الاٌنات اصدر ات -1

 . لانبوت ا ستجابةو واليو ٌة

 ىاٌقات ا  اقيدم   تشقتري لىويدقا ا قوٌقاء ٌدقااجدن  اقى اٌنة الارىنة الوحدة تاتاك -2

 . ىبٌر بشىل  اٌدا ٌإبروا ات   ٌستطٌاوت لذلك قاٌاة

 ات تسقتطٌك اادااقت الارىقنة الوحقدة  اقى ىبٌقرا   ٌقإبر بااساار الاجدنٌت نٌادة ات -3

 .الاستداىٌت  اى النٌادة تاك تارر

 الارىقنة لاوحقدة النبقائت و ء  اقى ٌتطابقوا ات او   اقٌدم ا قوٌقاء الجقدد الايافسٌت ات -4

 . لدا جٌدا و ء̋ بيت قد الوحدة ات و سٌاا السدل بالشًء لٌس وهذا

 تسقتجٌب وات اسقتداىٌدا اقت تبنقى ايدقا الارىنة الوحدة ا قتصادٌة ااٌنات اهم ات ات -5

 الحصقول ققدرة لدٌدم لٌس الاستداىٌت ات وىذلك رةاستا بصورة الاتطٌرة حاجاتدم الى

 . اخر اىات ات اتطاباتدم  اى

 القى ققوي بارىقن ٌتاتاوت الذٌت الايافسٌت باض دخول  دم تضات الارىنة الوحدة ات -6

 . السو  ات النطاع هذا

 ترىقن ايدقا ا قتصقادٌة لاوحقدة اناٌاها ضات ات تىوت الترىٌن استراتٌجٌة ات وتر  الباحبة    

 فقً لاابتدئٌت جٌدة استراتٌجٌة تاتبر ضاٌفة  اذ جدا الايافسة فتىوت السو  احدد ات قطاع  اى

 ٌيقتج ات ااىقت والقذي النبقائت اقك وقوٌقة جٌقدة  الققة الارىقنة الوحدة لد  وتىوت ا  اال بٌئة

 انٌقد  يق  ٌيقتج والذي" اجايً تسوٌ " ٌساى اا ابل لاوحدة ٌاااوت سو  ابتدجٌت نبائت  ي 

 .  الجدد النبائت ات

 Porter's five ) قوى بورتر الخمسنة وتأثرهنا علنى الوحندة االقتصنادٌة.4.2.2

forces and their impact on economic unity) 

ات حرىة النو  الخاس هً التً تحدد هٌىل التيافس فً الحاضر والاستنبل  ىاا ات ٌر  بورتر 

 ط الربحٌة فً الصيا ة  وتتابل هذه النو  با تً:تداخادا وتفا ادا ٌحدد استو  الايافسة واتوس

 الايافسوت فً الصيا ة . -1
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 الايافسوت الجدد الاحتااوت . -2
 ايتجو الساك البدٌاة . -3
 النوة التفاوضٌة لااجدنٌت . -4
  (112-111: 2222النوة التفاوضٌة لااشترٌت .)الصرت صنور   -5

   Risks of Competitive Strategies التنافسٌة االستراتٌجٌات مخاطر. 5.2.2

 ا قتصقادٌة الوحقدات قبقل اقت اتبا دقا ات ا  التيافسقٌة ا سقتراتٌجٌات فوائقد اقت القرام  اى    

 حدا وبالترتٌب ا تً:  اى تيافسٌة استراتٌجٌة لىل تندٌادا وسٌتم  اخاطر  دة  اى ٌيطوي

 strategy   Risk of cost leadershipالتكلفة قٌادة استراتٌجٌة . مخاطر1.5.2.2

 ا قتصادٌة  الوحدة فندات فً تتسبب  ااىت سابٌة رباأ ذات اخاطر  لدا ا ستراتٌجٌة هذه ات    

( 33:  2211   جافر: )ىا تً وهً اادا التااال فً أخفنت اا إذا تاتاىدا التً التيافسٌة الاٌنة

(  Tanwar,2013:17(  )122:  2222   وصنور الصرت:) 

 وذلققك اقققل بتىافققة ايتققا  طققر  إلٌجققاد الايافسققٌت تسققا د حدٌبققةال التىيولوجٌققة التطٌققرات -1

 .الحدٌبة اتٌيالتن باستخدام

 سققدولة بسققبب وذلققك السققو  الققى اتققؤخرٌت تٌالققداخاٌ  الايافسققٌت قبققل اققت التناٌققد خطققر -2

 .  التىافة قٌادة فً الاتباة لاطر  تناٌدهم

اقا  النبقوت وخداقة الجقودة  اى ٌإبر ات ااىت التىالٌ  تخفٌض  ت الاستار البح  ات -3

 .والاحتااٌت الحالٌٌت النبائت وفندات ا قتصادٌة الوحدة بسااة الضرر الى ٌإدي

 اٌقنة القى توصقادا التقً الاااٌقات  اقى ا قتصقادٌة الوحقدة قبقل اقت الاىبق  الترىٌن ات -4

 النبقائت اذوا  فقً بقالتطٌرات ا هتاقام  قت الوحقدة ايتبقاه ٌشقتت ات ااىت   التىافة قٌادة

 . واحتٌاجاتدم دماٌوتفض

  strategy  Risk of differentiationالتماٌز استراتٌجٌة مخاطر . 2.5.2.2

(   32:  2211  الاينققودي: ) ىققا تً وهققً التاققاٌن  سققتراتٌجٌة الاخققاطر اققت الادٌققد هيالقك    

(Tanwar,2013:17 (  )122:  2222   وصنور الصرت:) 

 ايدا  دٌدة اسباب السدل بااار لٌس الباٌد اد ال  اى التيافسٌة الاٌنة  اى الحفا  ات -1

 .اجتاا ٌة(  تنيٌة  تطٌرات )الايافسٌت  تطورات

 . دالجد الايافسٌت قبل ات الاتاٌن الايتو  تناٌد سدولة -2

 بقباض النبقائت تضقحٌة القى اقا ٌقإدي والاناد ا صاً الايتو  اا بٌت الفر  التناٌد نالٌ -3

 .  السار فً الفر  انابل الااٌنات
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 و ء تىسققب لىققً جققدا واضققح تاققاٌن احققدا  الققى الاتاٌققنة ا قتصققادٌة الوحققدات تحتققا  -4

 الااٌقققنات بقققباض ٌضقققحوا ات ٌاىقققت النبقققائت  ت التجارٌقققة  وذلقققك لااالاقققة النبقققوت

 . سار اقل ايتجات  اى لاحصول وذلك الاتاٌنة الوحدات توفرها التً والخداات

 

 :     strategy  Risk of focusالتركٌز استراتٌجٌة . مخاطر3.5.2.2

 : وهً الاخاطر ات الادٌد توجد اي  ا  ا ستراتٌجٌة هذه بدا اتكتت التً الاناٌا ات الرام  اى

 (122:  2222   وصنور الصرت(   )227:  2217   الجيابً)

 أي صقطٌرة سقوقٌة قطا قات احتٌاجقات تابًالوحدات التً تيتدج استراتٌجٌة الترىٌن  ات -1

 ات الاتحننة الوفورات ات ا ستفادة ات الوحدة قاٌاة  ااا ٌحرم بىاٌات تٌىو ا يتا  ات

 .ا يتا  تىافة نٌادة الى ٌإدي بدوره والذي الىبٌر ا يتا 

 التقدرٌجً التالشقً بسقبب لااسقتبارٌت جقذاب اٌقر الاستدد  السو  قطاع هٌىل ٌصبح -2

 .الطاب تالشً او لدٌىا 

 السقو  قطا قات اقت واٌقره اوحقدة ا قتصقادٌة النطقاع الاسقتدد  ل بقٌت الفرو  قاة ات -3

 ااٌقنات بسقبب وىقذلك النطقاع هقذا القى ا قوٌقاء الايافسقٌت دخقول فقً ا خر   تسقا د

 . الشاال التسوٌ 

  اققى الاخققاطر تونٌققك  اققى النققدرة لدققا لققٌس اتققً تتبققك اسققتراتٌجٌة الترىٌققن ا الوحققدة ات -4

 . لخسائر الوحدة تارض احتاال ات ٌنٌد ااا  اتاددة وايتوجات اجا ت

 

 Competiti Strategy) التنافسننٌة االسننتراتٌجٌات تنفٌننذ متطلبننات.  6.2.2

Implementation Requirements)  : 

   الاختافقة والاقوارد الادقارات اقت الادٌد ٌتطاب بفاالٌة التيافسٌة بورتر استراتٌجٌات تطبٌ  ات

 : وىاا ٌاً توضٌحدا ٌاىت والتً والرقابٌة التي ٌاٌة ا جراءات ات الادٌد وىذلك

  : التكلفة قٌادة استراتٌجٌة تنفٌذ متطلبات . 1.5.2.2 

ولتيفٌذ استراتٌجٌة قٌادة التىافقة هيالقك يقو ٌت اقت الاتطابقات  والتقً سقٌتم توضقٌحدا اقت خقالل 

 ( 229:  2217   الجيابً)  ا تً:

 :با تً تتابل المادٌة متطلباتال . 1.1.6.2.2

 . الاال رأس فً ضخاة استباارات .1

 . ا يتا   ااٌات فً هيدسٌة ادارات .2

 ا يتا  .  ااٌة ٌسدل بشىل الايتو  تصاٌم .3
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 الااااة . النو   اى اىب  اشرا  .4

 التىالٌ  ايخفض تونٌك ي ام .5

 :با تً تتابل التنظٌمٌة متطلباتال. 2.1.6.2.2

 والاسإولٌات . التي ٌم هٌىاة .1

 التىالٌ  .  اى دائاة سٌطرة لتحنٌ  افصاة رقابٌة تنارٌر .2

 ا هدا  تحنٌ  الى استيدة حوافن .3

 : التماٌز استراتٌجٌة تنفٌذ متطلبات .2.6.2.2

 ولتيفٌذ استراتٌجٌة التااٌن هيالك يو ٌت ات الاتطابات  والتً سٌتم توضٌحدا ات خالل ا تً:   

 (  792:   2215   نٌت)

 :با تً تتابل مادٌةال متطلباتال . 1.2.6.2.2

 رات فىرٌة فرٌدة ات يو دا.قدرات وادا .1

 قدرات  الٌة فً اجال البحو  . .2

  الٌة. تسوٌنٌة قدرات .3

 والتىيولوجٌا . بالجودة اتاٌنة سااة .4

 اتنداة . ايتو  هيدسة .5

 التونٌك . قيوات بٌت وتااوت تيسٌ  .6

 :با تً تتابل تنظٌمٌةال متطلباتال .2.2.6.2.2

 لتسوٌ  .وا وا يتا  والتطوٌر البح  و ائ  بٌت قوي تيسٌ  .1

 ىاٌة. اناٌٌس ات بدل يو ٌة اناٌٌس .2

 جٌدا. والادربة والابد ة البشرٌة الاوارد ور اٌة جذب  اى الاال .3

 : التركٌز استراتٌجٌة تنفٌذ متطلبات . 3.6.2.2

  (McGee,2015:1-2)ات الاتطابات والتً سٌتم توضٌحدا با تً: يو ات هيالك

 ا تً:تتابل  بمادٌة  ال متطلباتال. 1.3.6.2.2 

 .  الاتطابات الاادٌة  ستراتٌجٌة التىافة اذا ىايت اوجدة الى قطاع سوقً واسك 

 .  ٌالاتطابات الاادٌة  ستراتٌجٌة التااٌن اذا ىايت اوجدة الى قطاع سوقً ض 

 با تً: تتابل تنظٌمٌةال متطلباتال . 2.3.6.2.2

  الى قطاع سوقً واسك الاتطابات التي ٌاٌة  ستراتٌجٌة التىافة اذا ىايت اوجدة. 

 ضٌ  سوقً قطاع الى اوجدة ىايت اذا التااٌن التي ٌاٌة  ستراتٌجٌة الاتطابات . 
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 The relationship) التنافسنننٌة االسنننتراتٌجٌات بنننٌن منننا العالقنننة. 7.2.2

between competitive strategies ): 

 الاال  وات استو   اى جٌاتا ستراتٌ ات اختافة ايوا ا̋ تتبك ات ٌاىت ا قتصادٌة الوحدات ات

 اجقناء اختٌقار او الخداقة يو ٌقة أو ا يتقا  يو ٌقة ايدقا  وااقل  قدة يتٌجقة ٌىوت ا ختال  هذا

 وجقدت لقذلك ا  قالت  ويتٌجقة وسٌاسقة التسقاٌر وسٌاسقٌة ايتجاتدقا الوحقدة لدا تندم التً السو 

 وحدات تضم الاجااٌك ههذ ات اجاو ة الصيا ات  وات ىل اااب فً ا ستراتٌجٌة الاجاو ات

 ٌاىققت ا سققتراتٌجٌات والتققً هققذه بققٌت اققا  القققة توجققد  و اٌقق  يفسققدا الاااققة ا سققتراتٌجٌة تتبققك

 ( 285:  2214  واخروت النٌسً: )ا تً بالتساسل ىاا توضٌحدا

 Cost Leadership and) والتمننننناٌز التكلفنننننة قٌنننننادة اسنننننتراتٌجٌة .1.7.2.2

Differentiation Strategy ) 

  اقى تحصقل ات السقدل اقت اصقبح التىيولوجٌة ايق  التطورات خالل ات الوحدات وجدت لند    

 تاىقت التقً الاريقة الجدٌقدة التىيولوجٌقا القى ٌاقود ا سقتراتٌجٌتٌت وذلقك ىقال ات التيافسٌة الاٌنة

 ا يتقا  وخالٌقا الروبقوت استخدام ات حٌ  واطئة  بىافة التاٌن استراتٌجٌة تتبك ات ات الوحدات

 لإليتقا  الارافنقة التىقالٌ  اقت خفقض وىقذلك ا يتقا  خط تي ٌم ا ادة ىافةت ات خفض قد الارت

الاد   اضافة الى جال باض اجقناء الايتقو  التقً تسقتخدم فقً  قصٌر التشطٌل  اى ٌاتاد الذي

اإليجققان اليدقققائً لاايتققو  ااٌارٌقققة ااققا ٌحنققق  اقتصققادٌات ذات اهاٌقققة  و اٌقق  تقققتاىت الوحقققدة 

ىافققة وتحسققت اليو ٌققة والاوبوقٌققة بايتوجققات الوحققدة وذلققك تة اققت خققالل تخفققٌض الا قتصققادٌ

با ستفادة ات التطور فً اجال ا يتا  والتسوٌ   تاال لحصاد ا رباا ات خقالل اسقتراتٌجٌتً 

 (286-285:  2214  واخروت النٌسً.) قٌادة التىافة والتااٌن فً ات واحد 

 بقققٌت التىاااٌقققة الي قققرة اهاٌقققة  اقققى تإىقققد تي ٌاٌقققة سقققفةفا ا خٌقققرة اآلويقققة فقققً  دقققرت اذ    

 القى سقٌإدي الجقودة وتطقوٌر الاااٌات وتحسٌت التاٌن  ت والتااٌن  وذلك الىافة ا ستراتٌجٌتٌت

 سققو  ااققا  ا يتققا  تىققالٌ  اققت سققٌخفض شققؤي  اققت والققذي الاققوارد فققً والدققدر التاقق  تخفققٌض

 واحققد أت فققً والتاققاٌن التىافققة قٌققادة ابققدأ تحنقق  تخفٌضققدا  و يققدها فٌققتم ا سققاار  اققى ٌققياىس

 (227:  2217   الجيابً.)الاستدااة التيافسٌة الاٌنة  اى لاحصول البادٌت بٌت اا وبالتواني

وتر  الباحبة ات الاالقة اا بٌت استراتٌجٌة قٌادة التىافة واسقتراتٌجٌة التاقاٌن هقً  الققة ذات    

لنٌقام باااٌقات تيفٌقذ ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة وذلقك  ت باد تىاااً  اذ تسا د هذه الاالققة  اقى ا

  اسقدم فقً الايتقو  التطور الحاصل فً  ااٌات ا يتا   اقى اسقتو  تصقاٌم وتصقيٌك وتونٌقك

نٌادة السٌطرة والتحىم فً التىافة والتخاص ات ا يشطة التً   تضٌ  قٌاقة  اقى الايتقو   اقا 

سقٌت الاسقتار فقً  ااٌقات التصقاٌم والتصقيٌك التقً ٌقتم ٌإدي الى تناٌل التىافة واضافة القى التح

النٌام بدا ات خالل تابٌة اتطابات النبائت  الذي ٌإدي الى تحسٌت جودة الايتو  والذي ات شؤي  

ات ٌحن  التااٌن  و اٌ  فؤت الوحدة ا قتصادٌة التً تتبك ا ستراتٌجٌتٌت ااا بشىل اتضافر بقٌت 
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جودة تحن  الاٌنة التيافسٌة وتصل لدقاا  ربقح ا اقى اقت ات بادي تخفٌض التىالٌ  وتحسٌت ال

 تتبك استراتٌجٌة ايفردة.

(  التمننننننننناٌز وتركٌنننننننننز كلفنننننننننةتال تركٌنننننننننز) التركٌنننننننننز اسنننننننننتراتٌجٌة .2.7.2.2

Differentiation focus)، Focust Strategy (Cost focus: 

 اصقااة الو ٌفٌة تالسٌاسا ىل وتىوت احدد هد  تحنٌ  حول تدور الترىٌن استراتٌجٌة ات    

 الاحددة ا ستراتٌجٌة اهدافدا وصولدا ااىايٌة ات الارىنة اقتصادٌة الوحدة تر  حٌ    لتحنٌن 

 (VAHDAT,et.al,2017:3) لدا الايافسٌت ات ةا اٌوف ىفاءة اىبر ٌىوت

 ةالوحقدة ا قتصقادٌ أهقدا  حسب وذلك التيافسً اليطا  اختٌار الترىٌن استراتٌجٌة فً ٌتم و    

 ا ختالفات استطالل فٌ  التىافة  وٌتم ترىٌن ا قتصادٌة الوحدة تتبك فااٌة واسك يطا  ااا وٌىوت

 ا اىايات لدٌدا تىوت  يداا اليطا  هذا الوحدة  اذ تختار الاحددة النطا ات فً التىافة ساوك فً

 الضقٌ  اليطقا  وأاقا الىبٌقرة  الارىقنة ا قتصقادٌة الوحقدات لٌ ٳ تاجؤ وبالطالب والبشرٌة الاادٌة

 التاقاٌن ترىٌقن استراتٌجٌة فٌ  وتتبك الصطٌرة الوحدات التً تيتدج استراتٌجٌة الترىٌن الٌ  فتاجؤ

.  الاسققققققتدد  النطققققققاع فققققققً لانبققققققائت الخاصققققققة ا حتٌاجققققققات اسققققققتطالل فٌدققققققا ٌققققققتم والتققققققً

Prasanna,et.al,20214-5) ) 

 قطا ا او احددة فئة ا ستراتٌجٌة هذه تستدد  ذٳتااٌن   او تىافة ااا الترىٌن استراتٌجٌة ات     

     .النطقاع هقذا ضقات النبقائت تابقً احتٌاجقات خقداات او ايتجقات السو   وٌقتم تصقاٌم ات ااٌت

 (Whittington,et al.2020:210) 
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 الخالصة:

 : ا تً تاخٌص ٌاىت الابح  هذا فً ورد اا خالل ات

 أهققدافدا لتحنٌقق  ا قتصققادٌة الوحققدة تتبياهققا التققً ا سققتراتٌجٌات التيافسققٌة هققً الخطققة -1

 تابٌققة او الجققودة تحنٌقق  او التىققالٌ  تخفققٌض  اققى الترىٌققن خققالل اققت التيافسققٌة  وذلققك

احدد  وقد قسم بورتر هذه ا ستراتٌجٌات  سوقً قطاع الترىٌن  اى او النبائت اتطابات

 ة التااٌن  استراتٌجٌة الترىٌن( . اى بالبة ايواع هً)استراتٌجٌة قٌادة التىافة  استراتٌجٌ

وذلقك لجقذب اىبقر  واسقاا̋ استراتٌجٌة قٌادة التىافة هً استراتٌجٌة تيافسٌة تستدد  سوقا̋ -2

 دد ات النبائت الادتاٌت بالسار الايخفض  وات الوحدة ا قتصادٌة الاتباة  ستراتٌجٌة 

تجات بىافة اققل اقت ىافقة قٌادة التىافة تدد  الى التفو   اى ايافسٌدا ات خالل ايتا  اي

الايافسققٌت  وذلققك بققاإلدارة الىفققإة لتىققالٌ  يشققاطات ساسققاة النٌاققة والااققل  اققى انالققة 

 اليشاطات اٌر الاراوب فٌدا .

وذلقك لجقذب النبقائت  واسقاا̋ استراتٌجٌة التااٌن هقً اسقتراتٌجٌة تيافسقٌة تسقتدد  سقوقا̋ -3

  اقى ا قتصادٌة الوحدة قدرة د ا الى التااٌن استراتٌجٌة وتشٌر اٌر اتحسسٌت لاسار 

 هقذه ولتيفٌقذ  الايافسٌت ايتجات  ت والتنيٌة والتصاٌم الجودة ياحٌة ات بايتجاتدا التاٌن

 ايتجقات ايتا  الى تدد  التً وا يشطة الفاالٌات ات باجاو ة النٌام ٌحتا  استراتٌجٌة

 اقت وت  وذلقكالايافسق ٌنداق  اقا وتفقو  النبقائت لدقا ٌراقب ااٌنة خصائص ذات فرٌدة

 ايتجققات تنققدٌم الققى والتصققيٌك  باإلضققافة التصققاٌم وقققت و جققودة  اققى ترىٌنهققا خققالل

 وبالتققالً والجققودة بققااداء ٌتااقق  فٌاققا النبققائت واتطابققات ورابققات حاجققات اققك تتوافقق 

 والربحٌة . السوقٌة الحصة اإشرات ات ىل تحسٌت

وذلققك اققت خققالل  ضققٌنا̋ اسققتراتٌجٌة الترىٌققن هققً اسققتراتٌجٌة تيافسققٌة تسققتدد  سققوقا̋ -4

ترىٌنها  اى خداة جنء ااٌت ات السو  أو خداة شرٌحة ااٌيقة اقت النبقائت  والااقل 

 اى توفٌر الايتجات التً تابً اتطاباتدم إذ تسا د هذه ا ستراتٌجٌة فً تحسٌت الربحٌة 

وتانٌققن الاوققق  التيافسققً اذا تققوفرت لققد  الوحققدة ادققارات واققوارد لخداققة السققو  او 

 ت الاستددفٌت بطرٌنة اختافة وااٌنة  ت الايافسٌت.النبائ

 التاقاٌن  اذ واسقتراتٌجٌة التىافقة قٌقادة اسقتراتٌجٌة بقٌت هيالك  القة ذات باقد تىقاااً اقا -5

 التطقور  ت وذلقك التيافسقٌة ا سقتراتٌجٌات تيفٌقذ باااٌات النٌام  اى الاالقة هذه تسا د

 نٌققادة فققً وتونٌققك  اسققدم تصققيٌكو تصققاٌم اسققتو   اققى ا يتققا   ااٌققات فققً الحاصققل

 الايتقو    اقى قٌاقة   تضٌ   التً ا يشطة ات والتخاص التىافة فً والتحىم السٌطرة

 باقدي بقٌت اتضقافر بشقىل ااقا ا سقتراتٌجٌتٌت تتبقك التقً ا قتصقادٌة الوحدة فؤت و اٌ 

 ات تا ا اى ربح لداا  وتصل التيافسٌة الاٌنة تحن  الجودة وتحسٌت التىالٌ  تخفٌض

. ايفقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققردة اسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققتراتٌجٌة تتبقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققك
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 المبحث الثالث: العالقة بين الهندسة المتزامنة المستدامة واالستراتيجيات التنافسية

 اسقتااال الى ا قتصادٌة الوحدات ا  اال  توجدت بٌئة فً والاتالحنة السرٌاة لاتطٌرات يتٌجة

 الابحبقٌت فقً ذلقك تيقاول تقم وققد التطٌقرات هقذه اواىبقة تسقتطٌك لىً وا دارٌة الىافوٌة التنيٌات

 تيفٌققذ فققً الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة  دور اياقشققة الابحقق  هققذا فققً سققٌتم  لققذا السققابنٌت

 . التيافسٌة ا ستراتٌجٌات

اهمٌننة الهندسننة المتزامنننة المسننتدامة فننً تنفٌننذ االسننتراتٌجٌات التنافسننٌة . 1.3.2

(The importance of sustainable concurrent engineering in the 

implementation of competitive strategies ): 

 ا دوات   الاااٌقققة   ا شقققخاص   ا سقققتراتٌجٌة( CE) رىقققائن ات اقققت القققى (Üçler) اشقققار لنقققد

 لاتي قٌم ا سقاس تشقىل التقً ا سقتراتٌجً التخطقٌط لارحاقة الحاجقة القى ٌشٌر والتىيولوجٌا  اي

 ات اتوانية اجاو ة تستدد  الاتنااية ا ستراتٌجٌة الااارسة ات  اذ( CE) تنيٌة لتيفٌذ والاال

لاتخطقٌط وفنقا  اسقتراتٌجٌة رإٌقة ٌتطاقب وهقذا(   والجقودة والتىافقة الوققت)ايدا التيافسٌة الاناٌا

 (ÜÇLER  2009 : 65-66.)  لألهدا  ا ستراتٌجٌة لاوحدة ا قتصادٌة 

 يطقا   اقى الايتشقرة ا  اقال تخطٌط يااذ  اىبر ات دةواح لبورتر التيافسٌة ا ستراتٌجٌات ات

  ااققة اسققتراتٌجٌات بققال  هققذه ا سققتراتٌجٌات الققى بققورتر فققً الققدول الاتنداققة  اذ قسققم واسققك

 السقو  فقً يفسقدا وضقك ىٌفٌقة تنقرر ات  اٌدقا ياجحقة ا قتصقادٌة الوحقدة تىقوت لاتيافس  ولىقً

 اسقتراتٌجٌة ففً تيافسً ويطا  تيافسٌة اٌنة ن تح البال  هذه ات استراتٌجٌة ىل التيافسً  وات

 خققالل  واققت ا يتققا  تىققالٌ  خفققض خققالل اققت التيافسققً اوقفدققا تحسققٌت لاوحققدة ٌاىققت التىافققة

خقققالل  وابتىقققرة  واقققت فرٌقققدة وخقققداات ايتوجقققات تنقققدم ات لاوحقققدة ٌاىقققت التاقققاٌن اسقققتراتٌجٌة

 ,et.al 2214 :323)السققققو  فققققً ااققققٌت قطققققاع  اققققى ترىققققن ات ٌاىققققت الترىٌققققن اسققققتراتٌجٌة

Altuntaş) 

 التيافسقٌة وا سقتراتٌجٌات الاسقتدااة الاتناايقة الديدسقة  ااقل اشقترك بقٌت وتر  الباحبة وجود

 اشققترك سققاً لققدٌداا التيافسققٌة وا سققتراتٌجٌات الاسققتدااة(CE) تنيٌققة اققت ىققال̋ ات الاااققة  اذ

ادة الحصققة السققوقٌة   التيافسققٌة ونٌقق الاناٌققا  اققى الحصققول وهققً اشققترىة اهققدا  الققى لوصققول

الققى ادوات واسققالٌب ىافوٌققة حدٌبققة تسققا دها فققً تيفٌققذ ا سققتراتٌجٌة  الوحققدة حاجققة الققى أضققافة

الاياسبة لدا  وات تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة تاد احد  هذه ا دوات التً ٌاىت ات خقالل 

 فقً الاسقتدااة الاتناايقة ديدسقةال تنيٌقة دور توضٌح وسٌتم تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة الاااة 

 الاااة . التيافسٌة ا ستراتٌجٌات ايواع ات يوع ىل
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 التكلفنننة قٌنننادة اسنننتراتٌجٌة تنفٌنننذ فنننً المسنننتدامة المتزامننننة الهندسنننة دور. 2.3.2

(The role of sustainable concurrent engineering in 

implementing a cost leadership strategy  : 

 ايدقا الضقروري اٌقر وتخفٌض التىالٌ   اى الرقابة فً تسا د الاستدااة الاتنااية الديدسة ات

 التىافقققة فققً ىبٌققرة وفقققورات تحنٌقق   اققى ا قتصققادٌة الوحقققدات ٌسققا د الاتققناات الااققل ات اذ

 ا بقداع الى قٌاة  اضافة   تضٌ  التً التىالٌ  ات التخاص خالل ات وذلك لاايتو  ا جاالٌة

 (43:   2219 الفالحً .)  الٌة بىفاءة الاتاحة الاوارد ااالاست فً والتاٌن

 ا لتقنام ٌقتم و:  يفسقدا التىافقة بيٌقة  قت يقاتج التقناات بسقبب اليفنقات ايخفقاض وراء السقبب فإت

 ااولٌقة النقرارات إصقالا تىافقة التطقوٌر  وات دورة اقت الابىقرة الخطقوات فقً التىالٌ  باا م

 البدٌاقة الفرصقة تىقالٌ  ذلقك فقإت القى ىبٌقر  اضقافة بشقىل أىبقر الاتقؤخرة الاراحقل فقً الخاطئة

 والدقواا  السقو  حصقة ٌحقدد السقو  وققت لاطاٌقة  ات ارتفاة السو  إلى الوصول فً لاتؤخر

 وأرخقص  وبالتقالً أسرع يتائج  اى الحصول فً تسا د الابىرة الو ٌفٌة الاشارىة فؤت وىذلك

 ( ÜÇLER, 2009 : 15.) اإلجاالٌة  التىالٌ  ات ٌنالاة استخدام الديدسة الاتنااية الاستدا فإت

 فقً ايدقا والحقد ا خطقاء تناٌقل خالل ات التىالٌ  تناٌل فً تسا د الاتنااية الديدسة فؤت وىذلك

 نٌققادة وبالتققالً الايققتج حٌققاة دورة نٌققادة الققى ٌققإدي ا خطققاء نٌققادة ات التصققاٌم  حٌقق  ارحاققة

 واارفقة الحنقائ  فدقم خقالل اقت والاارفقة الخبقرة اىتساب تفؤ ذلك الى  واضافة ا يتا  تىالٌ 

 2221   بدالحسٌت.) ايدا الحد او والاال  اى التخاص التىالٌ  فً ارتفاع تسبب التً الاشاىل

 :72) 

 ا دارة ىفاءة تحسٌت الى ٌإدي الاختافة والوحدات اإلدارات بٌت الاااواات باشارىة النٌام ات ذإ

 (Dahmas ,8:  2219.)  فاال بشىل التىالٌ  ضخف وبالتالً ىبٌر بشىل

الفحققص  ابققل التناٌدٌققة الطرائقق ا   ققت بؤسققاوبادا تختاقق  الاتناايققة الاسققتدااة تنيٌققة الديدسققة ات 

الاتىققرر وذلققك بسققبب التققوالً فققً تققدف  الاااواققات ولققٌس التققواني  اققك ا خققذ بي ققر ا  تبققار 

 تىققالٌ  تصققبح التصققاٌم  وبالتققالً  ااٌققةا  فققً والصققٌاية و ا ختبققار والتجاٌققك الااالجققة  وااققل

 والاسقققتفٌدٌت النبقققائت اقققت لىقققل   الفائقققدة حٌاتققق  وتتحنققق  دورة خقققالل اسقققتو  بقققؤديى الايتقققو 

  (67: 2214)الاساري .

 القيدج اسقتبدال إلقى الوحقدات اقت الىبٌقر دفقك ققد ا  اقال بٌئقة فقً الاسقتار التطٌٌقر  فقات وىذلك

 الالناقة الجوايقب جاٌقك فقً واحقد وققت فقً الي قر  ٌقتم ة  واتوانٌق أو اتداخاة بطرٌنة التناٌدي

 الاااواات تدف  تولد التً والارية السرٌاة التفا الت تشجٌك ٌتم الطرٌنة هذه فً الايتج  إليشاء

 أبيقاء السقابنة الخطقوة تيفٌقذ اقت قاداقة اااواقات باسقتخدام بقدأ ايدا ىال̋ أت أي ا تجاهٌت ىال فً
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 التطاقب وبالتقالً أىبقر بسقر ة الطاقب تابٌة ٌاىت أي  وٌايً التطوٌر وقت ات ٌنال تشطٌا   وهذا

 (Rata,2011 : 84). الايافسٌت  اى

وقد أشار )الناااً(الى ات هيالك ادخاٌت لتخفٌض التىافة وٌاىت تنسٌاداا استيادا الى االءاتداا 

فققة  وٌاققد الاققدخل لبٌئققة ا  اققال وهاققا: الاققدخل التناٌققدي والاققدخل ا سققتراتٌجً لتخفققٌض التىا

التناٌدي لتخفٌض التىافة االئاا لبٌئة ا  اقال التناٌدٌقة اذ ات الوحقدة ا قتصقادٌة الاتباقة لااقدخل 

التناٌدي التحىم بىل ات التىالٌ  وا ساار  وبالتالً التحىم بالربحٌقة وذلقك بسقبب ايق  اي نٌقادة 

اادا يتٌجقة لناقة الايافسقة فقً فً التىالٌ  ستياىس  اقى ا سقاار اي ات النبقوت هقو القذي سقٌتح

الوحدة ا قتصادٌة  ااا فً  ل الادخل ا ستراتٌجً لتخفقٌض التىافقة فتابقل التىافقة باقدا تيافسقٌا 

هااققا ٌجققب ا هتاققام بقق  بشققىل اسققتار اققت اجققل التاٌققن والتفققو   اققى الايافسققٌت وتحنٌقق  الاٌققنة 

ل اتواصقل  قت اسقالٌب وطقر  التيافسٌة  وذلقك ٌتطاقب التحسقٌت الاسقتار لاتىافقة والبحق  بشقى

وتنيٌات حدٌبة اىبر فا اٌة وىفاءة فً تخفٌض التىالٌ   وتاقد التنيٌقات الىافوٌقة وا دارٌقة اىبقر 

االئاة لإلٌفاء بدذا الطرض وذلك بسبب ا تاادها  اى الادخل ا ستراتٌجً لتحاٌل وادارة تىافقة 

افندا ات تطٌقرات وتطقورات سقرٌاة الايتو   فضال  ت االءاتدا لاتطٌرات بٌئة ا  اال واا ٌر

واتالحنة فً احتٌاجات واتطابقات النبقائت واندٌقاد فقً حقدة الايافسقة بقٌت الوحقدات ا قتصقادٌة 

 (  123-121: 2217.)الناااً  

 ات وذلك التصيٌك تىافة تناٌل فً ٌسا د ات ٌاىت الاستدااة الاتنااية الديدسة تنيٌة استخدام وات

 سققو  والققذي الايتققو  تطققوٌر تىافققة اققت  وتناققل لاتصققيٌك االئاققة تتىققو تصققاٌاات ايتققا  خققالل

 وتناٌقل وققت الوصقول القى السقو  وتايقً  ا قتصادٌة لاوحدة التيافسٌة الاٌنة تحسٌت فً ٌسا د

 والخداقة ا ختبقار اقت ىقل تىافة تناٌل الى ا ستجابة بشىل أسرع الى اتطابات النبائت  واضافة

الاستدااة الاتادد ا ختصاصات بادام  ااق  بشقىل اتقناات (CE)وذلك ات خالل قٌام فرٌ   ال

 (25-24:  2222   الطٌار.)

 ايدقا الاناٌقا اقت الادٌقد تولٌقد  اقى ٌسا د الاتنااية الديدسة استخدام ات( DHILLON) ذىر وقد

  الايتققو  تصققاٌم فققً الالناققة والجققودة ايتققا  تىققالٌ  وتناٌققل السققو  الققى الوصققول وقققت تنصققٌر

 اقت الادٌقد اسقتخدات وققد التتقابك  اقت بد  اتناات بشىل الاااٌات ات بالادٌد النٌام ةيتٌج وذلك

 الوققت فً الوفروات حننت وقد الاتنااية الديدسة يدج الاتحدة الو ٌات فً ا قتصادٌة الوحدات

 والااقدات   النرا ٌقة اآل ت بتصقيٌك تنقوم أارٌىٌقة شقرىة)Deere and Company  : وايدا

 (الحدٌنققة ر اٌققة وااققدات    النٌققادة واحرىققات   الققدٌنل واحرىققات   الطابققات وآ ت   البنٌاققة

 الجيسقٌات اتاقددة اارٌىٌقة تنيٌقة شرىة)IBM و  التطوٌر وقت فً تخفٌض% 62 حوالً حننت

 فقً تخفقٌض% 42 اقا ٌنقارب حننقت( دولقة 171 فً فروع ولدٌدا يٌوٌورك فً الرئٌسً انرها

 (Dhillon  188 -187:  2222 .) الوحدات ات الىبٌر ٌرهاوا ا لىترويً التصاٌم دورة

 التىافقة تناٌقل التىافة ٌيبطقً  اٌدقا ات تااقل  اقى قٌادة  ستراتٌجٌة الاتباة ا قتصادٌة الوحدة ات

 التقً والتىيولوجٌقا القتاام وتقؤبٌر واليطا  الحجم وفورات تحنٌ   اى ترىن اي ااديى  الحد إلى
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 النٌاة ساساة ايشطة ات يشاط اي وخفض الاااة اليفنات وخفض يتجاتالا وتوحٌد لدٌدا وتبسٌط

 (Lapersonne  32 -29: 2217 .) التىالٌ  خفض فً تسدم ات ٌاىت والتً لاوحدة

هيالقققك تسقققك احقققددات رئٌسقققٌة لاتىافقققة ىاقققا اشقققار لدقققا بقققورتر ٌاىقققت اسقققتخداادا لتحنٌققق  هقققذه 

 (31-32 2215)الاٌد: :ا ستراتٌجٌة وهً

ام والخبرة: ات باندٌقاد الخبقرة الاتراىاقة اقت خقالل ا يتقا  والتخصقص فقً ى التايايح -1

 الاداة الواحدة  ل  تؤبٌر  اى ايتاجٌة الااال والادارة الاىتسبة .

استطالل الطاقة: ات خالل استطالل الطاقة بىفاءة وفاالٌقة وخصوصقا فقً الوحقدات ذات  -2

 ا يتا  الاوساً .

فٌاقا بٌيدقا : ىااقا ىقات هيالقك تقرابط او اشقتراك بقٌت تخفٌض تىالٌ  ا يشطة الاترابطة  -3

 الو ائ  ىالتونٌك او قو  البٌك  ىااا ىات هياك ايخفاض فً التىافة .

وفورات اقتصادٌات الحجم : وتتابل فً ايخفاض ا يتا  الياتج  ت نٌقادة ا يتقا  وذلقك  -4

صققٌب الوحققدة  ت التىققالٌ  البابتققة تققيخفض بنٌققادة ا يتققا   ااققا ٌققإدي الققى ايخفققاض ي

 الايتجة .

 ابل وحدات اشتراك خالل ات وذلك:  ا ستراتٌجٌة اليشاط وحدات بٌت اا الاالقة -5

 . بالحجم وفورات الى ٌإدي ااا اليشاطات  باض فً التسوٌ  والتطوٌر  البح 

درجة التىاال : اذا قررت الوحدة ات ترتبط اك اجدنٌدا اي تىاال خافً واذا قررت ات  -6

 التجنئة فدذا تىاال ااااً  وات هذا التىاال ل  ابر ىبٌر  اى التىافة.ترتبط اك تجار 

التوقٌقت : واايقاه دخقول الوحقدة ا قتصقادٌة بقالايتو  او الخداقة القى السقو  اقت خققالل  -7

 استطالل الفرص التسوٌنٌة .

ا ختبقققارات ا سقققتراتٌجٌة : والتقققً لدقققا ابقققر فقققً الحقققا ت ا تٌقققة: ققققرارات حقققول خقققط  -8

 توٌات الجودة  الخداات الانداة لانبوت .الايتوجات  اس

اواقققك الاصققايك وانققرات واىاتققب الوحققدات : والتققً لدققا ابققر بتخفققٌض تىققالٌ  الاققواد  -9

 ا ولٌة والتصيٌك والتونٌك .

وتر  الباحبة ات خالل اا تندم ات الوحدة ا قتصادٌة لىً تتاىت اقت تيفٌقذ اسقتراتٌجٌة قٌقادة     

وات تطبٌق    (الايافسقٌت بتىقالٌ  اناريقة) اى خفض تىالٌفدا اناريقة التىافة بيجاا   اٌدا الاال

تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة ٌسا د الوحدة ا قتصادٌة فً القتحىم فقً احقددات التىافقة التقً 

اشار الٌدا بورتر  فؤت استخدام اواد استدااة فً ا يتا  ٌسقا د فقً تقوفٌر الطاققة و قدم هقدرها 

وٌر لااخافات وات خالل التناات فً الاال ٌسا د فً تخفٌض تىالٌ  ا يشقطة وىذلك ا ادة التد

الاترابطة فٌاا بٌيدا وتحنٌ  الطالقة بٌت وحدات اليشاط ا سقتراتٌجٌة  وىقذلك تسقا د التنيٌقة فقً 

احدد التوقٌت وتحنٌ  وفورات فً الوقت وىذلك تناٌل  قدد ا ختبقارات لاايتقو  بسقبب التقناات 

ت النبقائت  وهقذا ىاق  ٌقإدي القى تحنٌق  وفقورات فقً التىافقة ااقا ٌسقا د فقً تيفٌقذ وتابٌة اتطابا

 استراتٌجٌة قٌادة التىافة بىفاءة وفاالٌة .
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 The role )التماٌز استراتٌجٌة تنفٌذ فً المستدامة المتزامنة الهندسة دور.3.3.2

of sustainable concurrent engineering in implementing a 

differentiation strategy): 

 فقً فا اٌة الطر  اىبر ات لىويدا الاتنااية الديدسة تنيٌة يحو اقتصادٌة الوحدات توجدت ندل   

 وفقً ا يتقا   ااٌقة واختبار الايتو  تصاٌم الطرٌنة هذه فً ٌتم الايتو   حٌ  حٌاة دورة ادارة

  اققل ٌاىققت ىٌقق  لدراسققة ا يتققا  ي ققام بتنٌققٌم والاققاااٌت الاديدسققٌت اققت ىققل ٌنققوم يفسقق  الوقققت

 ٌجققب النبققائت  وهيقا اتطابقات اارفققة باقد وذلقك ا يتققا  ققدرات اققك ٌتوافق  باققا الجدٌقد الايتقو 

 الديدسقة  اقل فقر  بقم او  ˶اتقوان بشقىل باايشقطة لانٌقام ا ٌجابٌقة الاالققة اهاٌقة القى ا شارة

  (762  746 - 745:  2217   شاالت.)النبائت ورابات حاجات تحنٌ  فً الاتنااية

 الجققودة و ٌفققة يشققر اداة ات ا  (CE) تنيٌققة لتيفٌققذ تسققتخدم التققً ا دوات اققت الادٌققد هيالققك   

(QFD )ىاقا  لاايتقو  هيدسٌة خصائص الى النبائت اتطابات لتحوٌل ا دوات افضل ات واحدة 

 تسق اقت تتىقوت (QFD) اداة ات ذٳالايتجقات   تصقاٌم فقً النبقائت واتطابقات رابات تداج ايدا

 الايافسققٌت اصققفوفة   الاالقققات اصققفوفة   الاديققدس صققوت   النبققوت صققوت:  هققً اصققفوفات

 الىقرٌم  بد.)التنٌٌم اصفوفة(   الجودة بٌت سن ) الايتو  تصاٌم خصائص الاالقات اصفوفة 

  2216  :35 ) 

 كالاواضقٌ اقت النبقوت  اقى الترىٌقن اصقبح الشقدٌدة لاايافسقة ويتٌجقة ا خٌقرة السيوات فًو    

 ات اذ اي  بد   اارا النبائت باتطابات الوفاء اصبح لذلك  ويتٌجة ياجح ايتو  تطوٌر فً الاداة

  اقى حاسم تؤبٌر ل  ٌىوت قد التىاال الاارفة  وهذا تىاال الى تإدي لااستخدم الابىرة الاشارىة

 تصادٌةا ق الوحدات باض ات السو   ويجد الى وصول وقت و التىافة ٌخص فٌاا النرار صايك

 اتطابات تشال اي التجرٌبً الجايب ارا اة الى اتجدت حٌ  ذلك ات اباد الى ذهبت قد الاالاٌة

 اقا اي لانبقائت التجرٌبقً الاسقتو  القى تاتقد حٌق  الاااوسة واٌر والاااوسة الصرٌحة النبائت

 (Chen ,2015: 702-703.)  البٌك باد

 تىقالٌ :  ايقواع ارباقة وهقً الجقودة بتىقالٌ  ٌدقتم الو قائ  الاتادد الديدسة  ال فرٌ  ات     

 حصقول وايقك ٌاىت اا اقل والفشل التنٌٌم تىالٌ   اى لااحاف ة تيف  التً التىالٌ  وهً) الايك

 اقك اتطاب  الايتو  ات ات لاتؤىد وا ختبار الفحص تىالٌ  هً)التنٌٌم وتىالٌ ( الااٌب ا يتا 

 الايتققو   ىتشققا  تيفقق  التققً التىققالٌ  هققً)داخاًالقق الفشققل وتىققالٌ ( الاحققددة الجققودة انققاٌٌس

 يتٌجة تحد  التً التىالٌ  وهً)الخارجً الفشل وتىالٌ (  النبوت الى شحي  ٌتم ات قبل الااٌب

 الوحقدات ات ( 58: 2221   بدالحسٌت( .)لااواصفات اطاب  واٌر ااٌب ايتو  النبوت تساٌم

 لنٌقادة وذلقك والتطقوٌر البحق  ايشقطة فقً سقتباارا  الى ىبٌر بشىل تاٌل الاتااٌنة  ا قتصادٌة

 تنقدٌم خقالل اقت وذلك الايافسٌت ابتىارات اواىبة  اى قدرتدا ات تانن والتً الابتىرة  قدراتدا
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 ا سققاار تبرٌققر خاللدققا اققت ٌاىققت والتققً يو دققا اققت فرٌققدة وباٌققنات جققودة  الٌققة ذات ايتجققات

 (Valipour,et.al,  2012 :15 .) الارتفاة

 بالوصول والاتاباة الداخاٌة النوة يناط تاتاك ات ٌجب التااٌن استراتٌجٌة تتبك التً لوحداتوا    

 ققوي ابٌاقات وا بدا ٌة  فرٌ  الاالٌة الادارة ذات الايتجات تطوٌر فرٌ  الرائد  الاااً لابح 

 (:Wen-Cheng et.al 2011 123- 122 .)وا بتىار  لاجودة الوحدة وسااة

 جدٌقدة خداقة أو ايتقو  إلقى اافىقار ا بدا ٌقة تحوٌقل ٌايقً ا بتىار الى أت(Belay)وقد أشار   

الاسققتدااة وبالااققل التاققاويً لافرٌقق  الاتاققدد (CE)اسققتخداادا  وات تنيٌققة أو لاشققراء اققا لشققخص

   با بتىقار الخاصقة واافىار   السو  فدم إلى اليطا  الواسك التااويً التفىٌر ٌإدي و الو ائ 

 أفىقار إلقى الاارفقة ينقل تتقٌح جٌقد بشىل الادارة ا بتىار  ااٌة فإت الايتو   واارفة   والاااٌة

  ,Belay) (2011:63 جدٌدة . خداات أو وايتجات

 حٌاة دورة جوايب ىافة ارا اة: ا ول اساسٌت ابدأٌت  اى تؤسست الاتنااية الديدسة ات باا      

 والصقٌاية وا ختبقار والترىٌقب التصقيٌك القى الو قائ  الابىقر اقت التصقاٌم اراحل ابياء الايتج

 ٌقإدي اتقناات بشقىل الااقل اداء: التقدوٌر  والبقايً وا ادة التخاص الى البٌئً ا بر الى وصو 

السققققو   القققى الجدٌقققدة السققققاك لوصقققول القققالنم الوقققققت وتخفقققٌض الايتقققو  جققققودة نٌقققادة القققى

.(Gabrow,2021:844 ) 

اءة  الٌة واياىست ابارها فً الوحدات ا قتصادٌة الاالاٌقة  ايدا ذات ىف(CE)لند اببتت تنيٌة     

واصبحت اجا  حٌوٌا ارتبطا بندرتدا  اى تحسقٌت جقودة الايتوجقات وذلقك اقت خقالل تخفقٌض 

الااٌب الداخاً والخارجً و ال الشًء الصقحٌح اقت الاقرة ا ولقى  وٌقتم تحنٌق  وفقورات فقً 

 ااٌة التصاٌم يتٌجة النٌام باااٌات التصقاٌم %ات الوقت الىاً ات 42وقت التصاٌم تصل الى 

بشىل اتناات ااا ٌإدي الى تخفٌض بالتىالٌ  الى اديى حد ااىت دوت الاساس بالجودة وا داء 

 ( 617: 2222.)ابو اٌاة 

 السقو  اداء بقٌت قوٌقة  الققة :ايدا  دة جوايب فً تيافسٌة اٌنة تحنٌ  فً ا بتىار ٌسدم اذ     

 الربحٌققة وتحسققٌت السققو  حصققص  اققى الحفققا  فققً الايتجققات هققذه تسققدم اذ ةالجدٌققد والايتجققات

 القى ٌقإدي ااا واٌرها والجودة الفردٌة التصاٌم: السارٌة  ابل اٌر الاواال طرٌ   ت والياو

 (84Hana et.al:  2213.)  الايافسٌت اك بالانارية الايتو  حٌاة دورة تنصٌر

 ايتجاتدققا إلققى قٌاققة إضققافة تحققاول سققتراتٌجٌة التاققاٌنات الوحققدات ا قتصققادٌة الاتباققة        

 فقً خطقوة ىقل أ اقى  فقً سقار دفقك فً ٌرابوت الذٌت جذب النبائت ات ٌتاىيوا حتى وخدااتدا

 البحق  خقدااتدا  وجدقود أو لايتجاتدقا الشقاااة والجاذبٌقة والاٌقنات ٌقنداد الجقودة  النٌاقة ساساة

 التجارٌقة الاالاة قٌاة التسوٌ  وٌانن الااتانة نبائتال ا بتىار  وخداة  اى والتطوٌر بالترىٌن

 أت اقت الرام  اى الربح ات ٌستفٌد أت ٌاىت الياجح الااٌن ٌنال   أت الجدود تضاتاذ  لاوحدة 

 (Stak,2019:267)التىافة . أ اى ات الوحدة الاتباة  ستراتٌجٌة قٌادة اإليتا  تىالٌ 
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التاقاٌن الاتابقل بالتقالً: )الجقودة  ا بتىقار  ا سقتجابة (القى ات اباقاد ( McGee وققد أشقار      

لانبققائت(تىوت  اققى يققو ٌت اااوسققة واٌققر اااوسققة  اذ تحنقق  الجققودة بشققىل اااققوس اققت خققالل 

اوبوقٌققة ا داء وبطٌققر الاااققوس تتابققل بالسققااة  ااققا ا بتىققار فٌتحنقق  بشققىل اااققوس اققت خققالل 

وبطٌقر الاااقوس تتابقل بالحدابقة  وا سقتجابة خصائص و ٌفٌقة جدٌقدة او اياقاط اسقتخدام جدٌقدة 

لانبائت تحن  بشىل اااوس ات خالل ي ام تونٌك جدٌد وبطٌقر الاااقوس فٌتابقل بقإدارة  الققات 

 McGee) ,221502الاالاة التجارٌة.) 

 خاق  فقً الوحقدة ا قتصقادٌة التقً تحتاجدقا ااساسقٌة الاوااقل الى ات اقت(Ze Ye)وقد أشار     

ااخر   وباإلضقافة القى  الرئسٌة واابااد واإليتا  وتطوٌر  التسوٌ  بح  ٌن  اىالتااٌن الترى

ااقا ٌاىقيدم اقت خاق   الاصقاحة أصقحاب وجاٌقك الوحقدة لانبقائت فدقم هو التااٌن افتاا ذلك فؤت

 Ze Ye)  2218027-28)  الاال . يجاا لضاات قٌاة لاايتوجات او الخداات التً تندادا الوحدة

  

تحنٌقق  التاققاٌن وهققً  بققارة  ققت  خاللدققا اققت ٌاىققت التققً جققودة اققت اهققم الاجققا توتاققد ال     

الخصائص الخاصة بالايتو  او الخداة  والتً ٌدفك النبقوت ينقوده انابقل الحصقول  اٌدقا وبيقاء 

 اى افدوم الترىٌن  اى النبوت ٌاىت ات تشال الجودة  اى التشطٌب اليدقائً لاايتقو  او وققت 

 (22: 2221التىافة ودرجة ا  تااد  اى الايتو  .)حسية التساٌم او الحجم او 

 تصقاٌم فقً وتر  الباحبقة ات الوحقدة ا قتصقادٌة الاتباقة  سقتراتٌجٌة التاقاٌن  اٌدقا التاٌقن     

النبقققائت  اذ تاقققد  خداقققة التىيولوجٌقققا  الااٌقققنات  أو الايقققافك  الاواصقققفات  والجقققودة الايتقققو  

   يافسٌة تيطوي  اى ا بتىار والتطقوٌر فقً الايتقو  او الخداقة استراتٌجٌة التااٌن استراتٌجٌة ت

وات تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة ٌسقا د الوحقدة ا قتصقادٌة فقً تيفٌقذ الشقروط التقً 

تاىيدققا اققت تنققدٌم ايتققو  او خداققة اتاٌققنة  وذلققك اققت خققالل اسققاوب التققناات لاتنيٌققة فققً ارحاققة 

الاااٌققات وساسققاة التجدٌققن واسققتدااة تصققاٌم الايتققو   ااققا ٌاىققت التصققاٌم والتطققوٌر لاايتققو  و

الوحققدة اققت خفققض وقققت التصققاٌم والتطققوٌر وخفققض وقققت الوصققول لانبققائت وخفققض التىافققة 

وتحسٌت الجودة ات خالل ااىايٌة تحنٌق  شقروطدا و سقٌاا بباقد اسقتدااة تصقاٌم الايتقو  اذ ات 

التي ٌاٌة والتىيولوجٌة التً تحنق  باليتٌجقة  وائقد ا ستدااة هً بابابة ينطة ايطال  لالبتىارات 

وارباا  اذ ات الوحدة ا قتصادٌة قادرة  اى تخفقٌض التىقالٌ  اقت خقالل تناٌقل الاقدخالت التقً 

تسققتااادا اذ اصققبحت صققدٌنة لابٌئققة  وىققذلك رىققنت خطققوات ا سققتدااة  اققى اٌجققاد الطرائقق  

ة وذلك ات خالل ا ادة التدوٌر او التخاص اي  الاياسبة لاتخاص ات الايتوجات الاستداىة والتالف

بطققر    تسققبب ضققررا لابٌئققة  والجققدٌر بالققذىر ات الايتققو  وات ىققات ٌابققً احتٌاجققات النبققائت 

واوبقققو  بققق  ولىيققق  ٌباققق  ابخقققرة بنٌاقققة او سقققااة فدقققو ذو جقققودة ردٌئقققة  و اٌققق  فقققؤت تطبٌققق  

افرٌق  الاتاقدد الو قائ  الخقاص بدقا الاستدااة وبؤبااده ا رباقة والتقناات فقً الااقل ل(CE)تنيٌة

 . ا اٌةسو  ٌسا د الوحدة ا قتصادٌة بتيفٌذ استراتٌجٌة التااٌن بىفاءة وف
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  التركٌننز اسننتراتٌجٌة تنفٌننذ فننً المسننتدامة المتزامنننة الهندسننة تقنٌننة دور. 4.3.2

(The role of sustainable concurrent engineering technology in 

implementing focus strategy) :  

 والاااٌات لاايتجات الاتواني التصاٌم ا ساس افدوادا الاستدااة الاتنااية الديدسة تنيٌة ات    

 بالجقدول الاتاباقة الايتقو  حٌقاة دورة  وااقل ىقل القى  والي قر والقد م ىالتصقاٌم بدقا الارتبطة

 تحىقم  ي  ٌيتج لايتو   اااا تطوٌر بداٌة فً وٌىوت والجودة والتىافة النبائت واتطابات النايً

 بدقا تقتم التقً التناٌدٌقة الطرٌنقة ات حٌت الجودة  فً وتحسٌت التسوٌ  وقت وتنصٌر التىالٌ  فً

 النبائت  اى الترىٌن قاة وات اٌر النبائت  اى ترىن فدً ايفصل وبشىل التوالً  اى الاااٌات

 ايتققا  الققى ٌققإدي بققدوره ذيوالقق التصققاٌم اققت ا ولققى الارحاققة فققً النبققوت اشققارىة لاققدم يتٌجققة

 .الحنٌنٌقققققققة السقققققققو  اتطابقققققققات تجاهقققققققل اي النبقققققققائت اتطابقققققققات   تابقققققققً ايتجقققققققات

Dahmas,et.al,2019:1-4)  ( 

 ات  اذ السقو  اجقناء احد  فً سوقٌة حصة بياء  اى الترىٌن يحو تتج  الارىنة الوحدة ات    

 تتبققك   اي بدققا اوصققى اتايتجقق تيققتج حٌقق  لاتىافققة قائققدة ارىققنة ااققا تىققوت الارىققنة الوحققدة

 التاٌققن طققر  ىققل تىققوت حٌقق  اتخصققص تاٌققن ذات ارىققنة  او ا يتققا  فققً الحجققم اقتصققادٌات

 النٌسقً.) السقو  اقت ااقٌت جقنء فقً اخقر  ارىقنة وحقدة اقك تتيقافس لىويدقا وذلك لدا اتٌسرة

 (289-288:  2214  واخرٌت

 او النبقائت اقت ااٌية شرٌحة تٌاجاتاح تابً ايتجات ايتا  الى تدد  الترىٌن استراتٌجٌة ات    

 التاٌقن تحنٌ  ا حتٌاجات هذه لتابٌة اضافة الارىنة الوحدة تحاول  اذ السو  ات استدد  جنء

 هقذه ليجقاا ا ساسقٌة الاتطابقات ااقا  واقت ىاٌداقا او السقار او الخقداات او الايتجات جودة فً

 لخداقة الادقارات هقذه وتو ٌق  ةالصقيا  اجقال فً فرٌدة وخبرات ادارات وجود ا ستراتٌجٌة

 جقنء  اقى واواردهقا لجدودهقا ا قتصقادٌة الوحقدة ترىٌقن ات السقو   اذ اقت الاسقتدد  النطاع

 تققم لققو ااققا افضققل بشققىل الربحٌققة اسققتوٌات  اققى اٌجققابً بشققىل ٌققإبر سققو  السققو  اققت ااققٌت

 (122:  2217   الناااً.)بؤىاا   السو   اى الترىٌن

 التىالٌ  وخفض الايتجات تحسٌت إلى تدد ( CE) الاستدااة الاتنااية سةالديد تنيٌة ات باا      

 اقت الاصقااٌت ٌاىقت اقا لي قام الاتناات التصاٌم ات  حٌ  التصاٌم  ااٌات تحسٌت طرٌ   ت

 أىبقر  اقى تشتال حاول إلٌجاد الايتو  تطوٌر ات الابىرة الاراحل فً اانولة اناٌضات إجراء

 الى ٌإدي بالاال التواني ات والتىافة  اذ والاتاية والجودة التصيٌك قاباٌة بٌت فٌ  اراوب انٌج

 الياقاذ  صقٌااة إ قادة انقدار تناٌل خالل ات تيافسٌة اٌنة واىتساب لاتسوٌ  الالنم الوقت تناٌل

 (Mäkinen ,15-2211013 .)الاتااقبة  ااولٌة

 ذات ايتجات تندٌم خالل ات ااٌت سو   اى الترىٌن الى تدد  الترىٌن استراتٌجٌة ات وباا    

 ا ققادة خققالل اققت وذلققك التىققالٌ  خفققض  اققى الترىٌققن اي لدققا الايافسققٌت اسققاار اققت اقققل اسققاار
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 الاسقتددفة النبقائت اتطابقات فقً والتطٌقرات التىيولوجٌقا التطورات  ل فً  سٌاا السو  تجنئة

 اجقل اقت حتٌاجقاتا  لدقذه الواضقحة الفئقات ٌشقال القذي السقوقً النطقاع اختٌقار  اقى والترىٌن

 هقذا وليجقاا  التااٌن  اى الترىٌن اي الجودة حٌ  ات اتاٌنة ايتجات تندٌم التىالٌ   او ترىٌن

 او ايتجقات تنقدٌم خقالل اقت وذلقك النبقائت و ء  اقى ا قتصقادٌة الوحدة تحصل ات ٌجب اليوع

 احقدودا̋  الاسقتدد السقو  ٌىقوت ات السقار  وٌجقب ارتفقاع تبقرر جقدا  الٌقة جودة ذات خداات

 (88-87: 2214   اٌة.)  الاجال فً ااىايٌة اىبر ايافسٌت دخول الوحدة تتجيب لىً

 وتسوٌ  وتر  الباحبة ات الوحدة ا قتصادٌة الاتباة  ستراتٌجٌة الترىٌن ٌيبطً  اٌدا تطوٌر    

ا احددا تىوت أت ٌاىت اتخصصة  والتً سو  إلى الايتجات وبٌك تقا  اي خط أو النبائت ات يو ا

 اقت السو  فً حصتدا تياٌة ااا ٌسا د الوحدة ا قتصادٌة  اى جطرافٌة احددة  ايطنة أو ااٌت

وات تطبٌقق  الديدسققة الاتناايققة اي تىققوت حققدة الايافسققة أقققل   اتخصصققة سققو  فققً الااققل خققالل

ت سو  ٌسا د الوحدة ا قتصادٌة فً تيفٌذ استراتٌجٌة الترىٌن ات خالل اارفقة اتطابقات النبقائ

وذلك باشقارىتدم الابىقرة بارحاقة التصقاٌم  ااقا ٌسقا د الوحقدة بشقىل ىبٌقر فقً تابٌقة اتطابقات 

الشرٌحة الاستددفة  اضافة الى  ال فرٌ  الديدسة الاتنااية الاستدااة الاتاقدد الو قائ  بشقىل 

 اتناات ٌسا د فً تخفٌض ىل ات الوقت والتىافة وتحسٌت الجودة   ااا ٌسدم بشىل فاال بتندٌم

ايتو  ذات تىافة اقل وجودة افضل  وبااخص باد ا ستدااة الذي ٌتم ات خالل  ايتا  ايتوجات 

صدٌنة لابٌئة وقاباة لاتدوٌر  و اٌ  فؤت تطبٌ  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة لدقا دور فاقال 

تااٌن ات خالل فً تيفٌذ استراتٌجٌة الترىٌن سواء بنٌادة التىافة ات خالل تخفٌض التىالٌ  او بال

 تحسٌت الجودة .
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وٌاىت توضقٌح دور تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقً تيفٌقذ ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة  اقت 

 (6شىل)                                   خالل ا تً:

 دور تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"تىاال تنيٌتً تحاٌل النٌاة والديدسة الاتنااية 2217الاصدر: )الناااً  اً  بدالحسٌت هايً  

ودوره فً تخفٌض التىالٌ  وتحنٌ  الاٌنة التيافسٌة" اطروحة دىتوراة فاسفة فً 

 (82الاحاسبة/جاااة بطداد 

 بتصر  ات الباحبة

الاتناايققة الاسققتدااة أىبققر االءاققة لبٌئققة ا  اققال يالحقق  اققت الشققىل ا ققاله  ات تنيٌققة الديدسققة 

التيافسققٌة  اذ تسققا د فققً تنصققٌر دورة حٌققاة الايتققو  ااققا ٌققإدي الققى تخفققٌض فققً التىققالٌ  و 

وفورات فً الوقت وتحسٌت بالجودة وتابٌة اتطابات النبائت  ااا ٌسا د الوحقدة ا قتصقادٌة اقت 

 ٌجٌة التااٌن واستراتٌجٌة الترىٌن .تيفٌذ ىل ات استراتٌجٌة قٌادة التىافة واسترات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاٌم الايتو : 

الاىويات الو ائ  الاواصفات 

الااٌنات الجودة ا داء 

 الو ٌفً

يتاجٌة:      تصاٌم الاااٌةا 

طر  التصيٌك الاادات     

الاوارد البشرٌة الطاقة 

 الاتاحة

تصاٌم ساساة التجدٌن:       

اوارد داخاٌةوخارجٌة   

الاالقات بٌت الاجدنٌت    

 والوحدة ا قتصادٌة والنبائت

صاٌم استدااة الايتو :       ت

اواد صدٌنة لابٌئة ااىايٌة 

 ا ادة التدوٌر

اشارىة الاجدنٌت 

والنبائت اختبار 

الاااٌات اختبار 

الاخنوت تحسٌت 

التيبإ ادارة 

 الاااٌات

اي اة الينل 

وا اداد التونٌك  

اراقبة الاخنوت  

تىاال التىيولوجٌا  

 تبادل الاااواات 

تحنٌ  

وفورات 

بالوقت 

والتىافة 

وتحسٌت 

بالجودة 

وتابٌة 

اتطابات 

 النبائت

تيفٌذ 

ا ستراتٌجٌات 

التيافسٌة )قٌادة 

التىافة  التااٌن  

ترىٌن التىافة 

 وترىٌن التااٌن(
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 الخالصة:

  : ا تً تاخٌص ٌاىت الابح  هذا فً ورد اا خالل ات

 التيافسققٌة وا سققتراتٌجٌات الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة اققا بققٌت هققد  اشققترك وجققود -1

 اشترك ساً لدٌداا التيافسٌة وا ستراتٌجٌات الاستدااة(CE) تنيٌة ات ىال ات الاااة  اذ

 التيافسٌة . الاناٌا  اى الحصول وهً اشترىة اهدا  الى لوصول

ا قتصقققادٌة فقققً تيفٌقققذ  الوحقققدة ٌسقققا د الاسقققتدااة الاتناايقققة الديدسقققة تنيٌقققة تطبٌققق  ات -2

 الطاققة تقوفٌر فقً ٌسقا د ا يتا  فً استدااة اواد استخدام استراتٌجٌة قٌادة التىافة  فؤت

 فقً ٌسقا د الااقل فقً التقناات خقالل واقت لااخافقات التقدوٌر ا ادة وىذلك هدرها و دم

 اليشققاط وحققدات بققٌت الطالقققة بٌيدققا وتحنٌقق  فٌاققا الاترابطققة ا يشققطة تىققالٌ  تخفققٌض

 وىذلك الوقت فً وفورات وتحنٌ  التوقٌت احدد فً التنيٌة تسا د ا ستراتٌجٌة  وىذلك

 ٌقإدي ىاق  النبقائت  وهقذا اتطابقات وتابٌقة التناات بسبب لاايتو  ا ختبارات  دد تناٌل

التىافقة  اذ لتيفٌقذها  قٌقادة اسقتراتٌجٌة تيفٌقذ فً ٌسا د ااا التىافة فً وفورات تحنٌ  الى

 بيجاا ٌجب  اى الوحدة ا قتصادٌة تخفٌض التىالٌ  انارية بتىالٌ  الايافسٌت لدا .

ا قتصقققادٌة فقققً تيفٌقققذ  الوحقققدة ٌسقققا د الاسقققتدااة الاتناايقققة الديدسقققة تنيٌقققة تطبٌققق  ات -3

والتطوٌر  التصاٌم ارحاة فً لاتنيٌة التناات اساوب خالل ات ٌة التااٌن  وذلكاستراتٌج

 اققت الوحققدة ٌاىققت الايتققو   ااققا تصققاٌم واسققتدااة التجدٌققن وساسققاة والاااٌققات لاايتققو 

 وتحسقٌت التىافقة وخفقض لانبقائت الوصول وقت وخفض والتطوٌر التصاٌم وقت خفض

 أو الايقافك  الاواصقفات  والجقودة الايتقو   تصقاٌم فقً الجودة  والذي ٌإدي الى التاٌن

 وبؤباقاده الاسقتدااة(CE)تنيٌقة تطبٌق  فقؤت و اٌق  النبقائت  خداة التىيولوجٌا  الااٌنات 

 الوحقدة ٌسقا د سقو  بدقا الخقاص الو قائ  الاتاقدد لافرٌق  الاال فً والتناات ا رباة

 التااٌن . استراتٌجٌة بتيفٌذ ا قتصادٌة

 اسققتراتٌجٌة تيفٌققذ فققً ا قتصققادٌة الوحققدة ٌسققا د سققو  لاتناايققةا الديدسققة تطبٌقق  وات -4

التصقاٌم   بارحاقة الابىقرة باشقارىتدم وذلقك النبقائت اتطابات اارفة خالل ات الترىٌن

  اقل القى  اضقافة الاسقتددفة الشقرٌحة اتطابقات تابٌقة فً ىبٌر بشىل الوحدة ٌسا د ااا

 تخفقٌض فقً ٌسقا د اتقناات بشقىل ائ الو ق الاتاقدد الاسقتدااة الاتنااية الديدسة فرٌ 

 تىافقة ذات ايتقو  بتنقدٌم فاقال بشقىل  ااا ٌسقدم الجودة وتحسٌت والتىافة الوقت ات ىل

 صقدٌنة ايتوجقات ايتقا  خاللق  اقت ٌقتم القذي ا ستدااة باد وبااخص افضل وجودة اقل

لدقا دور فاقال  لاتدوٌر  و اٌ  فؤت تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتناايقة الاسقتدااة وقاباة لابٌئة

فققققققققققققققققققققققققققققققققققققً تيفٌققققققققققققققققققققققققققققققققققققذ اسققققققققققققققققققققققققققققققققققققتراتٌجٌة الترىٌققققققققققققققققققققققققققققققققققققن .
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 المبحث االول: التعرٌف بعٌنة البحث والنشاط الذي تمارسه

ات الجققنء التطبٌنققً اققت البحقق  سققٌتم فققً اصققيك اطققارات الدٌوايٌققة والققذي ٌاققد احققد اصققايك     

لاصيا ات الاطاطٌة وا طارات  وخالل هقذا الابحق   سقٌتم التارٌق  الاااة  الوحدة ا قتصادٌة

باٌية البح  وا قسام التً تحتوٌدا واهم الاااٌات التصقيٌاٌة الخقاص بدقا و الطرٌنقة الاسقتخداة 

ا طقققار و(20-1200)بقققالحجم با طقققار  حتسقققاب التىقققالٌ  لاايتقققو  الخقققاص بدقققم والاتابقققل

 بداٌة لاابحبٌت الناداٌت ات هذا الفصل (  لٌىوت هذا الابح 24-1200)الحجمب

 . نبذة تعرٌفٌة عن مجتمع البحث وعٌنته:1.1.3

الاااة لاصيا ات الاطاطٌة احد  تشىٌالت ونارة الصقيا ة والااقادت  الوحدة ا قتصادٌةتاد    

الوحققدة (   وٌابققل اصققيك اطققارات الدٌوايٌققة احققد اصققايك هققذه 1974وقققد تؤسسققت فققً سققية )

ذي ٌنك فً احاف ة النادسٌة  اى الطرٌ  الاإدي الى احاف ة الابيى بجوار اليدر وال ا قتصادٌة

التقً   2م 69037وتشىل اسقاحة ا بيٌقة والاخقانت والاسقنوفات   2م 227500 وتبا  اساحت  

 . 2م 120000تضم النا ات ا يتاجٌة ىاا تتوفر فً الاصيك اساحة فاراة تصل الى 

  وقد  1989وتم تحدٌ  واضافة خطوط ايتاجٌة جدٌدة سية  1978بدأ الاصيك باإليتا  سية    

تم تجدٌن الاصيك بالاىائت والاادات ات قبل شرىات  الاٌة ابل شرىة بٌرلً ا ٌطالٌة   شرىة 

( truck tireاىٌيل ا ارٌىٌة  شقرىة بٌرسقو  ا لاايٌقة واٌرهقا   اذ ٌيقتج الاصقيك اطقارات )

 الاارىة التجارٌة لااصيك )اطارات دٌوايٌة(.(  و cross ply ات اليوع الشبىً )

(الق  دٌيقارا̋  15000الاااة لاصيا ات الاطاطٌة برأساال قدره ) الوحدة ا قتصادٌةند بدأت ل   

(الق  دٌيقارا̋  160000تقم نٌادتق  لٌصقبح ) 1988فنط  خاسقة  شقر ااٌقوت دٌيقار   وفقً سقية 

( الق  اطقار القى ) 300اٌة لااصيك اقت )فنط اائة وستوت ااٌوت دٌيار   ونادت الطاقة التصاٌ

 (الق  دٌيقارا302000̋تم نٌقادة رأسقاال لٌصقل القى) 1998(ال  اطار سيوٌا   وفً سية 834

تققم نٌققادة رأسققاال الاصققيك لٌصققل الققى  1999فنققط بالباائققة وابيققات ااٌققوت دٌيققار  وفققً سققية 

 ( ال  دٌيارا̋  فنط ااٌارٌت وبالباائة وابيات ااٌوت دٌيار .2302000)

الوحققدة الاااققة لصققيا ة ا طققارات و الوحققدة ا قتصققادٌةفنققد تققم داققج ) 2015أاققا فققً سققية    

الاااقة  الوحقدة ا قتصقادٌةالاااة لاصقيا ات الاطاطٌقة( بشقرىة واحقدة تحاقل اسقم )  ا قتصادٌة

لاصيا ات الاطاطٌة وا طارات ( وتنك فً اليج   اي اصبحت تضم بالبة اصايك هً )اصيك 

 وايٌة   اصيك اطارات بابل   اصيك الايتجات الاطاطٌة (اطارات الدٌ

 . الهٌكل التنظٌمً لمصنع اطارات الدٌوانٌة:2.1.1.3

ٌضم الاصيك اجاو ة ات ا قسام والشاب ايدا اا تىوت لدقا  الققة اباشقرة باإليتقا  وٌىقوت    

صققٌاية   قسققم اققت اسققإولٌات ااققاوت الاققدٌر لاشققإوت الفيٌققة والاتاباققة ب)قسققم ا يتققا    قسققم ال

التصاٌم والتىيولوجٌا   قسم الخداات الصيا ٌة ( وىل قسم ايدا ٌضم اجاو قة اقت الشقاب ىقل 
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ايدا  ال احدد ٌىال ا خر  ىذلك ٌضم اجاو ة ات ا قسام لٌس لدا  القة اباشرة باإليتا  بل 

سم الجقودة اىااة ل  وتىوت ات اسإولٌات ادٌر الاصيك والاتاباة ب) قسم التخطٌط والاتاباة  ق

 قسم التطوٌر واليو ٌة  قسم التفتٌ  الديدسً   قسم الرقابة الداخاٌة  قسم الشإوت الاالٌة   قسقم 

الشإوت النايويٌة   قسم الشقإوت التجارٌقة   قسقم الاخقانت   قسقم الصقحة   قسقم التسقوٌ    قسقم 

 اقل احقدد  الاوارد البشرٌة ( وىل قسم ايدقا ٌضقم اجاو قة اقت الشقاب اٌضقا لىقل شقابة ايدقا

 ٌىال  ال الشاب ا خر  ضات يفس النسم او ا قسام ا خر . 
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 : مصنعال. االقسام الرئٌسة االنتاجٌة والداعمة فً 3.1.1.3

لك ات خالل ات خالل البٌايات التً تم الحصول  اٌدا ات الاسإولٌت والاو فٌت فً الاصيك وذ

 الانابالت التً تم اجراإها اادم  فؤت ا قسام التً لدا  القة اباشرة با يتا  هً ىا تً:

قسم التصاٌم والتىيولوجٌا : ٌابل اول قسم تبدأ ب   ااٌة ايتا  ا طار  و ٌتم فٌ  تصاٌم  -1

لتً ا جناء التً ٌتىوت ايدا ا طار  وتخضك هذه ا جناء الى الفحوصات الاختبرٌة وا

تىققوت  اققى يققو ٌت: فحوصققات ىٌاٌاوٌققة   اققى الاققواد ا ولٌققة والاتاباققة ب)الاطققاط 

الطبٌاققً والصققيا ً   الىققاربوت   نٌققوت الوقققود والتققدوٌر   الااجققالت   الابطئققات   

 الىبرٌت( وفحوصات فٌنٌائٌة  اى ىل ات )ا حترا   الفاىية  الىبافة(.

م تحضٌر الاجيات الاطاطٌة  اذ ٌتم فٌ  خاقط قسم ا يتا  )التحضٌر (: وٌتم فً هذا النس -2

الاواد ا ولٌة إليتا  الاجيات الاطاطٌة وحسب الاواصفات الخاصة بىقل  جيق  وتىقوت 

( والارحاقة البايٌقة :  master batch اى ارحاتٌت الارحاة ا ولى :الدفاة الرئسٌة )

هقذه الاجيقات  ( وتىوت الارحاتٌت باستخدام اىائت خاصة   وٌقتم فحقصbatchالدفاة )

 اختبرٌا قبل ا يتنال لاارحاة التالٌة.

وفققً هققذا النسققم ٌققتم الجققنء ا ىبققر اققت صققيا ة ا طققار وتىققوت  بققارة  ققت اراحققل ىققل 

 ارحاة تىوت اسإولة  يدا شابة خاصة  وهً ىاا ٌؤتً:

 شابة الاحالٌل والاواد الىٌاٌاوٌة: - أ

ٌة بانادٌر احقددة لتقدخل وتىوت اسإولة  ت تجدٌن ىل ات الاحالٌل والاواد الىٌااو

 بالاجة   وات الاحالٌل )اادة الدبتات   التٌك   الطالء الداخاً والخارجً(.

 شابة الاجايات: - ب

( F270وتىوت اسإولة  ت  ااٌة الاجت وتىوت  اى اقرحاتٌت :الارحاقة ا ولقى )

وٌتم فٌدقا  جقت ىافقة الاقواد ا ولٌقة الداخاقة فقً صقيا ة ا طقار ىالاحالٌقل والاقواد 

( وٌقتم فٌدقا اسقتالم  جيق  H.D خر  اا دا )الىبرٌت والااجل ( الارحاة البايٌة)ا

(F270    .لٌتم اضافة الىبرٌت والااجل ) 

 التشىٌل : -3

وٌابل النسم البايً ات الاااٌة ا يتاجٌة  حٌ  ٌتم اسقتالم الاجيقة ا ولقى اقت قسقم التحضقٌر 

ام   وٌتىقوت هقذا النسقم اقت الادٌقد وا ادة  جيدا وات بم تشىٌادا حسب الاواصفات وا حجق

    bead wireات الخطوط اهادقا) خقط ا ىسقاء   خقط الاصقارات   خقط الطقارد   خقط 

 خط الىشت (   وسٌتم توضٌحدا ىا تً:

خط ا ىساء : ٌتىوت هذا الخط ات الادٌد ات الرو ت والتً تستخدم لشقد اليسقٌج  اٌدقا  - أ

م تطذٌقة الاصقارات بالاطقاط اقت خقط الصقارات لٌؤخذ استطالت  الىافٌة واسقتنراره  و ٌقت

 لٌتم اىساء اليسٌج بالاطاط. 

 

 خط الاصارات : - ب
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ات هذا الخط ٌضم اربك  صارات  الاصارة ا ولى ٌتم بواسطتدا سحب الاجية ات قسم 

التحضققٌر الققى قسققم التشققىٌل وتسققاى ب) صققارات التىسققٌر(   والاصققارة البايٌققة ٌققتم 

ط الطققارد وتسققاى باصققارة التطذٌققة   والاصققارتات بواسققطتدا تونٌققك الاجيققات الققى خقق

 اآلخرتات ٌتم استخداداا فً الاجيات الخاصة بخط ا ىساء.

 خط الطارد:  - ت

  ت ايتا   در ا طار وجايب . ٌىوت هذا الخط اسإو ̋

 (:bead wireخط ) -  

 اى ايتا  ريك ا طار الذي ٌىوت  بارة  ت اجاو ة ات الحانقات  ٌىوت هذا الخط اسإو ̋

(   وباققدها ٌقتم ااققر هقذه الحانققات باحاققول Tatلحدٌدٌقة الاطاٌققة بطبنقة اققت الاطقاط يققوع )ا

 التٌك لايك ايتفاخ ا سالك.

 خط الىشت : -  

( INFٌىوت هذا الخط اسإول  اى ايتا  طبنة داخل ا طار وذلك باستخدام  جٌيقة تقد ى )

الحققرارة التققً تتولققد  اذ تنققوم هققذه الطبنققة بالاحاف ققة  اققى ا يبققوب الققداخاً اققت تققؤبٌر درجققة

 وتنداد يتٌجة  حتىاك ا طار  يد السٌر.

 قسم البياء : -4

وٌابققل النسققم البالقق  اققت الاااٌققة ا يتاجٌققة  اذ تبققدأ فققً هققذه الارحاققة جاققك ا جققناء اليصقق  

اصياة لبياء ا طار  اذ ات  ااٌة  بياء ا طار تشال ترىٌب بالبة بوىتات وتبدأ الاااٌقة اقك    

الذي  ٌتىوت ات اربك طبنات ات اليسٌج وات بم ٌتم وضك البوىت البايً فو  البوىت ا ول 

البوىت ا ول والذي ٌتىوت ات اربك طبنات   وبادها ٌتم وضك البوىت البال  والذي ٌتىوت 

( اقك البوىقت ا ول والبقايً حٌق  ٌقتم طوٌداقا bead wireات طبنتٌت وبادها ٌتم وضقك )

 طوٌ  الى الداخل. الى الخار  والبوىت البال  ٌتم

 قسم التببٌت: -5

وٌابل النسم الرابك ات الاااٌة ا يتاجٌة اذ ٌقتم فقً هقذه الارحاقة ىقبس ا طقار ا خضقر فقً 

اىابس خاص اك تساٌط درجة حرارة احددة وضطط وااء حار   وٌترك ا طار فً الاىبس 

 دقٌنة لٌتم ايتا  ا طار الصاب. 60-55اا بٌت 

يتاجٌقة الخاسقة لالطقار ٌقتم فحصق  اقت قبقل شقابة الفحقص الخاصقة وباد ايتداء الاراحقل ا 

بالاصيك لٌتم اارفقة اقد  صقالحٌت  لاااقل  وفقً حقال وجقد  ٌقوب فقً ا طقار ٌقتم تحوٌقل 

 ا طار الى شابة التصاٌح لٌتم اصالح .
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 . المراحل االنتاجٌة لصناعة االطار:4.1.1.3

   

اٌة ا يتاجٌة  لالطار وهً  اى خاس اراحل وٌاىت ات تساى بالاساك التىيولوجً لااا    

 وذلك ات خالل ا تً:

 او : قسم التحضٌر )تحضٌر الاجيات الاطاطٌة (:

ٌتم فً هذه الارحاة ايتا  الاجيات الاطاطٌة حسب اواصفة خاصة لىل  جية ولىل جنء     

اققت اجققناء ا طققار  جيققة خاصققة تتياسققب اققك وضققٌفة ذلققك الجققنء حٌقق  تاتققان ىققل  جيققة  

اواصققفات تختاقق   ققت ا خققر   اققى سققبٌل الابققال تىققوت الاجيققة التققً ٌيققتج ايدققا الجققنر ب

( اىبققر صققالبة اققت الاجيققة التققً ٌيققتج ايدققا الجققدار الجققايبً  Tread) الاالاققس لققألرض 

وٌقتم تحضقٌر الاجيقات   (   تبارات هيدسٌة وهىقذا بقاقً الاجيقات    SideWall)لالطار

وٌتم بدا   (master batchارحاة الاجية ا بتدائٌة )  اى ارحاتٌت تساى الارحاة ا ولى

خاط )الاطاط والنٌوت وباض الاواد الىٌاٌاوٌة واسود الىربقوت ( بقم تاجقت اىقائت خاصقة 

وبوقت ااٌت بم تينل هذه الاجية الى ااىية اخر   (Banbury Mixer تساى الاجايات  )

( وٌقتم batchً الارحاقة اليدائٌقة )تساى ااىية التصفٌح لتدٌئة الاجية لاارحاقة الناداقة وهق

بدا خاط )جنء ات الاجية السابنة اك الىبرٌت وباض الاقواد الىٌاٌاوٌقة ا خقر  ( بقم تينقل 

 الى ااىية التصفٌح ارة اخر  و تفحص اختبرٌا قبل استخداادا لاارحاة الالحنة .

 ثانٌا: قسم التشكٌل )تشكٌل االجزاء نصف المصنعة من االطار( 

ت اجناء ا طار فٌاا باد  وهً وتيتج ف     ً هذه الارحاة ا جناء اليص  اصياة والتً تىو 

  -ىا تً :

هو الجنء الذي ٌططً احٌط ا طار وٌالاس الطرٌق   -(:Treadالجنء الاالاس لألرض ) .1

 وٌيتج بينشات تالئم الطر  الاختافة ابل الاابدة والترابٌة او الباجٌة واٌرها .

وهقو الجقنء الجقايبً لالطقار القذي ٌحاقل طبنقات  -(:  SideWall)لالطقار ًالجدار الجقايب .2

ا طار واصام لاناواة الخدو  وٌحتوي  اقى اااواقات حقول اإلطقار ابقل الحجقم واليقوع 

 .والاالاة التجارٌة

يسٌج ياٌاوت اىسً بطبنة ات الاطاط ٌاتبر هٌىل ا طار الحاال لباقً  -:Plies) الطبنات ) .3

 ا جناء .

طبنقة اقت الاطقاط بسقاك ااقٌت وتىقوت اسقفل  -(:Inner linerاو ) (Cushionالوسقادة ) .4

الطبنققات ٌدققد  إلققى تناٌققل فنققدات الدققواء وحااٌققة الاياصققر الداخاٌققة اققت الدققواء وااونوت 

 .والتؤىسد وا حااض والناوٌات ودخول الاٌاه

هً طبنة ات يسٌج خاص اىسً بالاطاط وضٌفتدا حااٌة ا طار اقت  -( :Chaferالجفر ) .5

ا ضرار الياجاة ات استخدام اادات ترىٌب وانالة ا طار وىذلك حااٌة طبنات ا طار ات 

 التؤىل ابياء ا حتىاك اضافة ايك تسرب الدواء ات ا طار فً ا طارات  دٌاة ا يبوب .
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هً اسالك ااديٌة اىساه بالاطقاط شقىادا حانقً اسقإولة  قت  -( :Beadالحانات الااديٌة ) .6

 بؤحىام .( Wheelا طار الحدٌدي )حال ا طار  اى 

 وهو جنء اطاطً صاب ٌطا  الحانات الااديٌة . -( :Fillerالحشوات )  .7

 الشىل ادياه ٌوضح الفنرات ا اله . .8

 

 ثالثا: قسم البناء) بناء االطار االخضر(

فً هذه الارحاة ٌتم تجاٌك ا جناء اليص  اصياة باستخدام اىقائت وااقدات خاصقة اذ     

نات اليسٌج بنٌاسات خاصة لىل حجقم )اطقوال ونواٌقا( باسقتخدام ااىيقة الانقص ٌتم قص طب

وات بم تجاك هذه الطبنات باقدد ااقٌت ايدقا لتىقوٌت البوىقت ) قدد اقت الطبنقات تاصق  اقك 

باضدا باحٌط ااٌت( وباقدها ٌقتم ينقل البوىتقات القى ااىيقة البيقاء القذي تجاقك  اٌدقا اجقناء 

( وبادها ٌينقل ا طقار ا خضقر القى ااىيقة لطالئق  اقت 2ة )ا طار الاذىورة ا اله فً الفنر

الداخل والخار  باحالٌل خاصة لايك التصا  ا طار بالنالب اقت الخقار  وتسقدٌل ايسقٌابٌة 

 حرىة ا طار ات الداخل فً ارحاة الفاىية .

 

 رابعا: قسم التثبٌت) فلكنة االطار االخضر(:

اذ ٌتم وضك ا طارات الجقاهنة   طبخ الاطاطالفاىية اصطاح خاص بالاطاط وتايً ات     

ات الارحاة السابنة )ارحاة البياء(  فً قوالب خاصة حسقب حجقم ا طقار الاطاقوب ايتاجق  

(  ًوتوجد هذه النوالب فقً اىقابس تصقي  حسقب يقوع ا طار)اطقار ىبٌقر   صقطٌر  نرا ق

ولفتقرة نايٌقة احقددة  وتتم  ااٌة الفاىية بواسطة البخار والااء الحار بدرجات حرارة ااٌيقة

 تباا لحجم ا طار وٌحتوي النالب  اى راون وارقام ٌحدد ا طار والاالاة التجارٌة .

 

: ٌنقوم هقذا النسقم باتاباقة الاااٌقة ا يتاجٌقة ابتقداء اقت قسقم  خامسا:  قسم السٌطرة النوعٌنة

سقم التببٌقت التحضٌر اذ ٌتم فحص الاجيات الاختبرٌة وحتى إىاال  ااٌة إيتا  اإلطار فقً ق

  -اذ ٌتم الفحص اليدائً لإلطار الجاهن قبل إدخال  إلى الاخنت وىاا ابٌت أدياه :

  -فحص المواد األولٌة : -أوال:

  -وتتم  ت طرٌ  الخطوات ا تٌة:

 قٌام  الاخانت بإشاار الاختبر بوصول الاواد - أ

 تحدٌد  دد وىاٌات اليااذ  التً تسحب وحسب الاواصفة  - ب

 لى الاختبر إرسال اليااذ  ا - ت

إجراء  ااٌات الفحوصات الاطاوبة وتسجٌل اليتائج فً استاارة  ااٌة الفحقص وتحدٌقد  -  

 صالحٌة الاادة .

 جراء  ااٌة ا ستالم الاخنيً .ٳأرسل يتائج الفحص الى التجارٌة  تخاذ اا ٌانم بشات  -  

 تتم وف  الاواصفات النٌاسٌة الااتادة لىل اادة . تجاٌك الاااٌات والخطوا - ا
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 الفحص الفٌزٌائً  -ثانٌا :

وٌتم اٌضا فً قسم الاختبرات وٌخص باليااذ  الاسحوبة اقت جاٌقك الخطقوط ا يتاجٌقة فقً 

 الااال حسب يناط السٌطرة اليو ٌة ىاا ٌؤتً :

 الاجايات الااااٌة بؤيوا دا - أ

 يااذ  اليسٌج الاىسً  - ب

طاطٌنة داخنل المعمنل السٌطرة النوعٌة علنى المنواد النصنف مصننعة والعجاننات الم -ثالثا :

 -وكما ٌأتً :

قسم التحضقٌر وٌقتم هيقا اراقبقة جاٌقك  ااٌقات الاجقت التقً تجقري فقً الاجقات واتاباقة  - أ

 ااٌات اضافة الاواد والحرارة والضطط والوقت أي اقد  تقوفر ال قرو  التشقطٌاٌة بقم 

 ترسل يااذ  الاجيات  الى الاختبر لتنرٌر صالحٌة استخداادا فً الااال .

وتتم هيا السٌطرة  اى تشىٌل ا جناء اليص  اصياة  جقناء ا طقار  -شىٌل :قسم الت  - ب

حسب ا بااد والنٌاسات الاطاوبة بالاواصفة  وف  يناط السٌطرة اليو ٌة الاون ة  اقى 

 الخطوط ا يتاجٌة اذ ٌتم قٌاس ا بااد وا ونات و نل اٌر الاطابنة ايدا لااواصفة .

رة  اقى تجاٌقك اجقناء ا طقار الاختافقة  اقى اىقائت البيقاء وتتم هيقا السقٌط -قسم البياء : - ت

باختا  ا حجقام وفق  الاواصقفة اذ تقتم السقٌطرة  اقى اباقاد البوىتقات والطبنقات وايقك 

 تداخل ا جناء الاختافة لألحجام ا خر  .

وتتم هيقا السقٌطرة  اقى ىقبس ا طقار فقً قوالقب خاصقة حسقب ا حجقام  -قسم التببٌت : -  

لحقرارة والضققطط الاطاوبققة لفاىيقة ا طققار وباققد ايتدقاء  ااٌققة الفاىيققة واراقبقة درجققات ا

وحسب الوقت الاخصص ٌتم اخرا  ا طار ات الاىبس واجراء الفحص اليدائً وتنرٌر 

 صالحٌة الايتج .

 .نبائتاذ ٌتم خنت البضا ة الجاهنة لابٌك وتجدٌن ال : مخزن البضاعة الجاهزة -6
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 (8:الشىل) ادياه وىاا ابٌت فً الاخطط

 
 المصدر: شعبة التخطٌط/مصنع اطارات الدٌوانٌة

                                                 :للبحنننننث بوصنننننفه عٌننننننة الدٌوانٌنننننة اطنننننارات مصننننننع اختٌنننننار مبنننننررات. 2.1.3

لنققد تققم اختٌققار اصققيك اطققارات الدٌوايٌققة  ىاٌيققة لابحقق  لٌققتم تطبٌقق  الجايققب الاااققً اققت تطبٌقق  

وذلك  2016ديدسة الاتنااية الاستدااة لتيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة  ت بٌايات السية الاالٌة ال

 لألسباب ا تٌة:

 ارتفاع اساار ايتجات الاصيك بالانارية اك الايتجات الايافسة ا خر . -1

الايافسة الشدٌدة اك ايتو  الاصيك )ا طقارات ( اذ توجقد الادٌقد اقت الايتجقات الاااباقة  -2

 ودة ا اى وسار اقل فً السو   ااا ٌاطً اساحة لتيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة.بج

ٌار الايتو  باراحل اتاددة ابياء التصيٌك  ايقذ التصقاٌم حتقى التسقوٌ   ااقا ٌاىقت اقت  -3

 تطبٌ  الديدسة الاتنااية الاستدااة.

يسقبة ا يتقا  الفااقً وٌاىت توضٌح الطاقة التصاٌاٌة والاتاحة وا يتا  الاخطط والفااقً و     

( 2017-2014( ولافترة اقت )24-1200(والحجم)20-1200الى ىل ايدا لالطارات بالحجم)

 وذلك ات خالل الجدول ا تً:

  

 

 

المسلك التكنولوجي النتاج االطار

المخازن

خزن االطار الجاهز

تثبيت  قسم ال

)كبس االطار(

وعاء  كبس ال

المطاطي

اكساء النسيج

قص النسيج وبناء 

البوكت

انتاج الجزء

المالمس لالرض

قسم بناء االطار

انتاج الجدار الجانبي والفلر 

والوسادة والفالب

طالء وتثقيب االطار

مخزن المواد 

ية االول

ية
ع
و
لن
 ا
رة
ط
سي
ال

المختبرات 
قسم التحضير

)انتاج العجنات(

قسم التشكيل

)انتاج االجزاء النصف 

انتاج الحلقات

 الحديدية

التسويق
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 (9جدول )

 (2017- 2014( لافترة ات )24-1200(والحجم)20-1200الطاقة ا يتاجٌة لالطار بالحجم)

 

 السية

 

الطاقققققققققققة 

 التصاٌاٌة

 

الطاقققققققققة 

 الاتاحة

 

ا  ا يتقققق

 الاخطط

 

ا يتققا  

 الفااً

 يسبة ا يتا  الفااً الى:

الطاقققققققققققة 

 التصاٌاٌة

الطاققققققققققة 

 الاتاحة

 ا يتا  

 الاخطط

2014 88920 17500 9000 0 0% 0% 0% 

2015 88920 17500 9000 0 0% 0% 0% 

2016 88920 17500 9000 3155 3.5% 18% 35% 

2017 88920 17500 9000 4929 5.5% 28% 54.7% 

 الاصدر: ا داد الباحبة با  تااد  اى الىشوفات السيوٌة لنسم التخطٌط والاتاباة فً الاصيك 

ات ا يتقا  الفااقً هقو صقفر وذلقك   2015و2014يالح  ات الجدول ا قاله فقً السقيوات      

 2016بسبب توق  الاصيك لالسباب الصٌاية وا ادة تدٌئة الاصيك   وىاا يالح  فً السقيوات 

% و يسبة ا يتا   54.7% و 35فؤت يسبة ا يتا  الفااً الى ا يتا  الاخطط ىايت   2017و

% ويسققبة ا يتقا  الفااقً الققى الطاققة التصققاٌاٌة 28% و 18الفااقً القى الطاقققة الاتاحقة ىايقت 

%   ويالح  ات اليسب جقدا ايخفضقة وهقذا ٌشقٌر القى ات ا يتقا  الفااقً لقم 5.5%و3.5ىايت 

الاتاحة وا يتا  الاخطط اي  د تحن  الخطة ا يتاجٌة خالل هذه السقيوات    ٌبا  ىل ات الطاقة

وهذا ٌاود الى  دة اسباب ابرنها قاقة ابٌاقات ا طقارات بسقبب الايافسقة الشقدٌدة اقت الايتجقات 

 الاشاب  الاطروا بالسو  الاحاً وبسار اقل وجودة ا اى.

 :انٌة . نظام التكالٌف المتبع فً مصنع اطارات الدٌو3.1.3

و اٌ  التابك الى ونارة الصيا ة والااادت ات اصيك اطارات الدٌوايٌة ات الاصايك الحىواٌة    

ا يتاجٌقة  ااقا فٌاقا ىاقا هقو الحقال فقً ىافقة الاصقايك هو اانم بتطبٌ  الي ام الاحاسبً الاوحقد 

 نا لالتً :فتوجد الادٌد ات اراىن التىافة والتً ٌاىت توضٌحدا وفباحتساب التىالٌ  ٌتاا  

ة بالاااٌات ا يتاجٌة فقً الاصقيك  اذ ٌقتم وٌشال الاراىن الخاص( : 5اراقبة رقم )ارىن  -1

 تحاٌل تىالٌفدا  اى الوحدات الايتجة بشىل اباشر .

وٌشققال اراىققن الخققداات ا يتاجٌققة التققً ٌققتم اققت خاللدققا تققوفٌر ( : 6ارىققن اراقبققة رقققم ) -2

 ٌفدا  اى الوحدات الايتجة بشىل اٌر اباشر .لاراىن ا يتا  وٌتم تحاٌل تىال الخداات 
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تشقال اراىقن الخقداات التسقوٌنٌة   وتىالٌفدقا ٌقتم تحاٌادقا  اقى ( : 7ارىن اراقبقة رققم ) -3

 الايتو  بشىل اٌر اباشر .

ىاقا ٌقتم تحاٌقل تىالٌفدقا وٌشقال هقذا الارىقن الخقداات ا دارٌقة ( : 8ارىن اراقبقة رققم ) -4

 بشىل اٌر اباشر  اى الايتجات .

 ىل ارىن اراقبة تىالٌ  ٌشال خاسة حسابات  وهً ىا تً :و

 ( جور)الرواتب وا 31رقم الحساب  -1

 ()الاستاناات السااٌة 32رقم الحساب  -2

 (الاستاناات الخداٌة) 33الحساب رقم  -3

 ()ا يدبارات 37رقم الحساب  -4

 )اصروفات اخر ( 39الحساب رقم  -5

خاص ( 38وهو حساب رقم )ساب اضافً ( ٌتضات ح8اضافة الى ذلك فؤت ارىن اراقبة رقم )

اققت تنققارٌر حٌقق  ٌققتم ايتققا  الاااواققات الاحاسققبٌة اققت خققالل خاققٌط  ب)الاصققارٌ  التحوٌاٌققة(

الاحاسبة ا دارٌة والتىالٌ   ابل تنرٌقر الخطقة ا يتاجٌقة القذي ٌحقدد الوحقدات الايتجقة وقٌاتدقا 

ٌبقٌت اليشقاط التسقوٌنً وٌنٌة القذي وىقذلك تنرٌقر الخطقة التسققٌاسا بالطاقة التصاٌاٌة والاتاحقة  

واناريتدقا اقك الاخططقة  وقٌاتدقا قٌاسقا بالابٌاقات لادة احددة  وٌارض  دد الوحقدات الابا قة 

تطقور او التحسقت فقً خقط سقٌر لاسيوات الااضٌة  لاارفقة اقد  الا يشطة ا يتاجٌة والتسوٌنٌة 

  الاصيك .

-24( حجننم)1200-20). طرٌقننة احتسنناب التكننالٌف وتسننعٌر االطننار حجننم4.1.3

 :2016( لسنة 1200

اققت خققالل البٌايققات التققً تققم الحصققول  اٌدققا اققت شققابة حسققابات الىافققة الخاصققة باصققيك       

(  وبم 1200-24( )1200-20اطارات الدٌوايٌة  سٌتم تحدٌد التىافة الفااٌة لالطار بالحجاٌت )

 وذلك ات خالل ا تً:تحدٌد سار البٌك الاياسب وفنا لاسٌاسة التً ٌتبادا الاصيك  

 2016( لسننة 1200-24(وحجنم ) 1200-20تحدٌد التكلفة الفعلٌة لالطار حجنم ) 1.4.1.3

: 

ٌتم تحدٌد التىافة الفااٌة ات خالل جاك  ياصر التىالٌ  الاتاباة ب)الاواد الاباشرة وا جور     

 لتىافة  وهً ىا تً:الاباشرة والاصارٌ  اٌر اباشرة(  وذلك باستخدام بٌايات شابة حسابات ا

الاققواد الاباشققرة :وتشققال تىافققة ىققل اققت الاققواد ا ولٌققة وا دوات ا حتٌاطٌققة والاققواد  -1

 ا خر  الداخاة باإليتا  .



 التعريف بعينة البحث والنشاط الذي تمارسه              الفصل الثالث/المبحث االول  
 

92 
 

اجور الاباشرة :وتتابل بؤجور الااااٌت فً الاصيك وٌقتم احتسقاب تىافقة اجقور الاقاااٌت  -2

باإليتا   اى  دد ا طارات لىل ايتج ات خالل قساة اجاالً اجور الااااٌت الاشارىٌت 

 الايتجة لىل حجم .

الاصققارٌ  اٌققر الاباشققرة : وتشققال التىققالٌ  التسققوٌنٌة وا دارٌققة والتاقق  والتققً تققم  -3

 % ات ىافة الاواد ا ولٌة.4تحدٌدها ات قبل الاصيك ب

 

 :2016( لسنة 1200-24(   حجم )1200-20. طرٌقة تسعٌر اطار حجم )2.4.1.3

اج  ادارة الاصيك فً سٌاستدا الاتباة لتساٌر ايتجاتدا   وات سبب هقذه هيالك اشىاة تو     

الاشققىاة هققو ارتفققاع تىافققة ايتجاتدققا وذلققك بسققبب ارتفققاع تىققالٌ  الاققواد ا ولٌققة الداخاققة فققً 

صققيا ة ا طققار و سققٌاا الاسققتوردة ايدققا   وىققذلك ارتفققاع تىافققة ىققل اققت الاققواد الاباشققرة 

 هذا ىا  اد  الى تساٌر بسقار بٌقك ا اقى اقت  ٌر الاباشرةالاصارٌ  اوا جور الاباشرة و

 ار البٌك التً ٌندادا الايافسوت .اسا

(  1200-24( وبققالحجم )1200-20وٌاىققت احتسققاب التىافققة الفااٌققة لالطققار بققالحجم )    

وفنا لىل  يصر ات  ياصر التىافة اقت اقواد اباشقرة واجقور اباشقرة واصقارٌ  صقيا ٌة 

 اوضح بالجدولٌت اآلتٌٌت:اٌر اباشرة   وىاا 

 (10جدول )

 2016( لسية 20-1200احتساب التىالٌ  الفااٌة لالطار بالحجم )

يسبة التىافة  التىافة الجنئٌة /دٌيار  ياصر التىافة ت

الجنئٌة الى 

 التىافة الىاٌة

 %80.02 178986.4 الاواد الاباشرة 1

 %18.39 41133.3 ا جور الاباشرة 2

الاصارٌ  اٌر  3

 الاباشرة

3536.21 1.58% 

 %100 223655.91 التىافة الىاٌة 4

 الجدول ات ا داد الباحبة استيادا الى سجالت حسابات الاصيك 

يالح  ات الجدول ا اله ٌوجد ارتفاع ىبٌر فً التىالٌ   سٌاا فً تىافة الاواد الاباشرة     

( وبيسققبة ائوٌققة 4 دٌيققارا )ىاققا اوجققودة فققً ااحقق  رقققم 178986.4اذ باطققت تىافتدققا 
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 ااحق  فً اوجودة ىاا)دٌيارا  41133.3  وقد باطت تىالٌ  ا جور الاباشرة  80.02%

 3536.21قققد باطققت  الاصققارٌ  اٌققر الاباشققرة%  بٌياققا 18.39وبيسققبة ائوٌققة ( 4 رقققم

تخداة فققً وات الطرٌنققة الاسقق  % 1.58دٌيققارا وبؤقققل يسققبة ائوٌققة اققت التىافققة الىاٌققة وهققً

الاصقارٌ  هقً الطرٌنقة التناٌدٌقة اذ ٌقتم جاقك  الاصارٌ  اٌقر الاباشقرةب الاصيك  حتسا

 الاجيققة لالطققارات ونتاجاقالً يداٌققة السقية الاالٌققة بققم قسقاة الاجاققوع  اققى  اٌقر الاباشققرة

اليققاتج فققً  ضققرب( بققم دٌيققارا لاىٌاققو الواحققد 56.31= 6865000 ÷ 386579481.7)

 ( .دٌيارا لالطار الواحد 3536.21=  62.799×56.31) حسب حجا  طارونت ا 

 (11جدول)

 2016( لسية 24-1200احتساب التىالٌ  الفااٌة لالطار بالحجم )

التىافة الجنئٌقة   ياصر التىافة ت

 /دٌيار

يسققققبة التىافققققة 

الجنئٌققققة الققققى 

 التىافة الىاٌة

 %79.89 209329.4 الاواد الاباشرة 1

 %18.51 48499.5 ا جور الاباشرة 2

 الاصقققققققارٌ  اٌقققققققر 3

 الاباشرة

4169.47 1.59% 

 %100 261998.37 التىافة الىاٌة 4

 الجدول ات ا داد الباحبة استيادا الى سجالت الحسابات فً الاصيك

فً التىالٌ  خاصة فً تىافة الاواد الاباشرة اذ  يالح  ات الجدول ا اله ٌوجد ارتفاع ىبٌر        

   %79.89وبيسقبة ائوٌقة  ( 4 رققم ااحق  فقً اوجقودة ىاقا)دٌيقار 209329.4باطت تىافتدا 

وبيسقبة  ( 4 رققم ااحق  فقً اوجقودة ىاقا)دٌيار  48499.5وقد باطت تىالٌ  ا جور الاباشرة 

دٌيقار وبؤققل يسقبة ائوٌقة  4169.47قد باطت  الاصارٌ  اٌر الاباشرة% بٌياا 18.51ائوٌة 

الاصارٌ  اٌقر ساب وات الطرٌنة الاستخداة فً الاصيك  حت %1.59ات التىافة الىاٌة وهً 

يداٌة السية الاالٌقة بقم قسقاة  الاصارٌ  اٌر الاباشرة هً الطرٌنة التناٌدٌة اذ ٌتم جاك الاباشرة

 56.31= 6865000 ÷ 386579481.7) ات الىاقققًونت ا طقققاراجاقققالً الاجاقققوع  اقققى 

= 74.045× 56.31) فققً ونت ا طققار حسققب الحجققم اليققاتج ( بققم ضققربدٌيققارا لاىٌاققو الواحققد

 ( .دٌيارا لالطار الواحد 4169.47
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 الخالصة:

 : ا تً تاخٌص ٌاىت الابح  هذا فً ورد اا خالل ات    

 الاااقققة الوحقققدة ا قتصقققادٌة اصقققايك احقققد ٌاقققد والقققذي الدٌوايٌقققة اطقققارات اصقققيك ٌابقققل -1

 ٌيقة البحق   وٌنقوم الاصقيك بإيتقا  ايتقوجٌت اتاباقٌت  وا طارات الاطاطٌة لاصيا ات

 اققت اجاو ققة الاصققيك ٌضققم ( 24-1200( وا طققار حجققم)20-1200) حجققم باإلطققار

 ااقاوت اسقإولٌات اقت وٌىقوت باإليتا  اباشرة  القة لدا اا تىوت ايدا والشاب ا قسام

 التصقققاٌم قسقققم   الصقققٌاية قسقققم   ا يتقققا  قسقققم)ب والاتاباقققة الفيٌقققة لاشقققإوت الاقققدٌر

 ىقل الشقاب اقت و قةاجا ٌضقم ايدقا قسم وىل(  الصيا ٌة الخداات قسم   والتىيولوجٌا

 ا خر . ٌىال احدد  ال ايدا

  ا يتاجٌقة لااااٌقة التىيولقوجً بالاسقاك تسقاى ا طقار و لصقيا ة ا يتاجٌقة ات الاراحل  -2

 التببٌت  قسم البياء  قسم التشىٌل  التحضٌر  قسم )قسم :اراحل خاس  اى وهً لالطار

 اليو ٌة( . السٌطرة قسم

 الاااقً الجايقب تطبٌق  لٌقتم لابحق  بوصف   ٌيقة  ايٌةالدٌو اطارات اصيك اختٌار تم لند -3

 السقية بٌايقات  قت التيافسقٌة ا ستراتٌجٌات لتيفٌذ الاستدااة الاتنااية الديدسة تطبٌ  ات

 اققك بالاناريققة الاصققيك ايتجققات اسققاار ارتفققاع ايدققا:)  اسققباب وذلققك 2016 الاالٌققة

 توجقد اذ(  ا طقارات) الاصقيك ايتقو  اقك الشقدٌدة الايافسة ا خر   الايافسة الايتجات

 لتيفٌقذ اسقاحة ٌاطقً السو  ااا فً اقل وسار ا اى بجودة الاااباة الايتجات ات الادٌد

 حتقى التصقاٌم ايقذ  التصيٌك ابياء اتاددة باراحل الايتو  ٌار التيافسٌة  ا ستراتٌجٌات

 الاستدااة( . الاتنااية الديدسة تطبٌ  ات ٌاىت ااا  التسوٌ 

 وفنا(  1200-24) وبالحجم( 1200-20) بالحجم لالطار الفااٌة التىافة تسابلند تم اح -4

 صقيا ٌة واصقارٌ  اباشقرة واجقور اباشقرة اقواد اقت التىافقة  ياصر ات  يصر لىل

 223655.91 (1200-20) بققالحجم اباشققرة  وقققد باطققت التىافققة الىاٌققة لالطققار اٌققر

 (1200-24)بققالحجم لالطققار ٌققةالىا التىافققة باطققت دٌيققار  راقققً لالطققار الواحققد  وقققد

دٌيار  راقً لالطار الواحد   ويالح  ارتفاع بالتىقالٌ  ااقا ٌقإدي القى  261998.37

ارتفاع بالسار ااا ٌنال فرصة استارار الاصيك بالسو  بسبب الايافسة الشقدٌدة  و اٌق  

اقوارد فؤت ادارة الاصيك بحاجة الى اتباع استراتٌجٌة تيافسٌة باا ٌقتالءم اقك ااىايٌقات و

الاصيك وٌتم تيفٌذ هذه ا ستراتٌجٌة ات خالل تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة  وهقذا 

سقققققققققققققققققققققققققققٌتم تطبٌنققققققققققققققققققققققققققق  بقققققققققققققققققققققققققققالابحبٌت النقققققققققققققققققققققققققققاداٌت اقققققققققققققققققققققققققققا 
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المبحث الثاني: تطبيق الهندسة المتزامنة المستدامة واعادة تدوير المخلفـات في مصنع  
 اطارات الديوانية

ة الاستدااة  اى الايتو  الذي تيتج   ٌية البح  )اصيك سو  ٌتم تطبٌ  الديدسة الاتنااي      

وذلك ات اجل ا ادة  (24-1222(والحجم)22-1222اطارات الدٌوايٌة( والاتابل با طار حجم )

  تصاٌم ىل ات الايتو  والاااٌة وفنا لاجاو ة ات الخطوات التً ٌاىت النٌام بدا بشىل اتناات

اا: تطبٌ  الديدسة الاتنااية الاستدااة فً  ٌيقة البحق  وٌتضات هذا الابح  فنرتٌت اساسٌتٌت ه

 وا ادة تدوٌر الاخافات فً  ٌية البح  .

 . تطبٌق الهندسة المتزامنة المستدامة فً مصنع اطارات الدٌوانٌة:1.2.3

ٌتطاققب تطبٌقق  الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة فققً  ٌيققة البحقق  اجاو ققة اققت الاراحققل بشققىل     

الفىقرة لتطقوٌر الايتقو    تحدٌقد اواصقفات التصقاٌم   التصقاٌم الافقاهٌاً اتناات هً :)تحدٌد 

)ا سققاس(  التصققاٌم الاادي)التفصققٌاً( ا داد بققدائل التصققاٌم وتنققدٌر تىالٌفدققا  الاناريققة اققا بققٌت 

البدائل ات حٌ  التىافة واتخاذ النرار بادها ا يتنال الى  ااٌات التصقيٌك والتجاٌقك والتسقوٌ (  

 هذه الاراحل ات خالل ا تً: وسٌتم توضٌح

 تحدٌد الفكرة الجدٌدة لتطوٌر المنتوج: 1.1.2.3

سٌتم خالل هذه الارحاقة تحدٌقد الفىقرة الجدٌقدة لتطقوٌر ايتجقً  ٌيقة والاتاباقٌت باإلطقارات      

( وذلققك با سققتااية بققآراء اديدسققً التصققاٌم والفيٌققٌت فققً 24-1222(و)22-1222بققالحجاٌت)

  سقٌتم اسقتبدال الاقواد الضقارة بالبٌئقة باقواد اققل ضقررا بالبٌئقة والتقً حٌق  اصيك  ٌية البح 

ٌاىت ات خاللدا تا ٌم قٌاة الايتو  ات وجدة ي ر ىل اقت الاصقيك والنبقائت   وققد تقم اقتقراا 

 الو ائ  ا تٌة:

حااٌة البٌئقة اقت التاقو  خقالل اسقتخدام اطقاط طبٌاقً صقدٌ  لابٌئقة قاٌقل فقً اسقتدالك  -1

 ٌة.الطاقة الىدربائ

حااٌة البٌئقة اقت التاقو  اقت خقالل اسقتخدام يقوع اطقاط صقدٌ  لابٌئقة قاٌقل فقً ايباقا   -2

 الذرات.

حااٌة البٌئة ات التاو  و تحسٌت جودة ا طار ات خالل اسقتخدام يقوع  نٌقت اققل تاوبقا  -3

 .وتطاٌرا̋

يقوع اوىسقٌد نيقك اققل  استخدام خالل ات ا طار اناواة حااٌة البٌئة ات التاو  ونٌادة -4

 وبا .تا
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حااٌة البٌئة ات التاو  و نٌادة جودة ا طار ات خالل استخدام يقوع ىقاربوت اققل تاوبقا  -5

 .وتطاٌرا̋

 .وتطاٌرا̋ حااٌة البٌئة ات التاو  ات خالل استخدام يوع ىبرٌت اقل تاوبا̋ -6

ولاوصول لدقذه الو قائ  الجدٌقدة لالطقار    بقد اقت طقرا باقض ا فىقار التقً تاقنن اقت       

يجان هذه الو ائ  اك ا خذ باٌت ا  تبار التىافة والجودة والوققت والارويقة لاحصقول ااىايٌة ا

الى حصة سوقٌة اىبر وبالتالً ارباا ا اى لااصيك  ٌيقة البحق    وٌاىقت تاخقٌص هقذه ا فىقار 

 با تً:

التطٌر باستخدام باض ايواع  الاواد ا ولٌة ات خالل استبدلدا بؤخر  اىبر صدٌنة لابٌئة  -1

شققرٌطة ات تققإدي يفققس الو ققائ  السققابنة لاايتققو  اققك ا خققذ باققٌت ا  تبققار التىافققة اققك 

 والجودة.

السققاً لاحصققول  اققى  نققود  اققل طوٌاققة ا جققل اققك الاجدققنٌت لتجدٌققن الاققواد ا ولٌققة  -2

 الاطاوبة حسب التصاٌم وبؤيسب ا ساار واك الدقة بالوصول فً الوقت الاياسب .

شققىل خالٌققا لاوصققول الققى التققناات فققً  ااٌققات  خاقق  روا الفرٌقق  وجاققل الااققل  اققى -3

 التصاٌم والتصيٌك .

الحققرص  اققى اشققراك الاجدققنٌت والنبققائت ولققو بشققىل اٌققر اباشققر فققً  ااٌققة التصققاٌم  -4

 والتطوٌر لاايتو . 

 تحدٌد مواصفات التصمٌم الجدٌد:2.1.2.3 

يدسٌة وفيٌقة ٌاىقت تتم خالل هذه الارحاة ترجاة ا فىار الجدٌدة فً التصاٌم الى اواصفات ه   

وذلققك   قٌاسققدا ىاٌققا بحٌقق  تسققدل  ااٌققة اناريتدققا اققك الياققوذ  السققاب  لاايتققو  واققك الايافسققٌت

هققً ىاققا اوضققحة   با  تاققاد  اققى خبققرة اديدسققً التصققاٌم فققً اصققيك ا طققارات  ٌيققة البحقق 

 بالجدول ا تً:

 (12جدول)

 اواصفات التصاٌم الجدٌد لالطار باد استبدال باض الاواد

 الفائدة لابٌئة ات الاواد الانترحة الاواد الانترحة لاواد الاستخداةا ت

الاطققققققاط الطبٌاققققققً ذي  الاطاط الطبٌاً الاادي 1
 الانوجةالبابتة

تتاٌن بادم تطٌر الانوجة ابياء الاجت 
ااققققا ٌناققققل اققققت اسققققتدالك الىدربققققاء 
 وىذلك  دم وجود فندات ابياء الاجت 

الاطقاط الصقيا ً يققوع  2
(SBR 1500 ) 
 

الاطققاط الصققيا ً يققوع 
(SBR 1712 ) 

تتاٌققققن هققققذه الاققققادة بىويدققققا اااااقققق  
بالنٌت اي ضاات  قدم فنقدات النٌقت 
 ابياء الاجت اك ضاات جودة النٌت

تتاٌن بىويدا اادة ينٌة وقاٌاة التطقاٌر  نٌت البرافٌت نٌت الدٌوترىس 3
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 اي قاٌاة التاو 

اٌققققن بىويدققققا بحجققققم جنئققققً اقققققل تت اوىسٌد النيك اليايوي اوىسٌد النيك الاادي 4
وايتشققار اىبققر ويسققبة فنققدات اقققل ااققا 

 ٌنال ات التاو 

تتاٌقققن الاقققادة اليايوٌقققة بصقققطر حجقققم  اسود الىاربوت اليايوي اسود الىاربوت الاادي 5
ذراتدا ااا ٌجاادا اناواة لاتىسر ااا 
ٌنال ات ايتشقار القذرات ابيقاء الاجقت 

 وبالتالً تناٌل التاو 

تتاٌقققن بىويدقققا   تحقققد  بدقققا  ااٌقققة  الىبرٌت الذائب الذائبائب الىبرٌت اٌر 6
التنهر)وهققققً طفققققح الىبرٌققققت الققققى 
سطح الاجية وبالتالً تطاٌر قسم اي  
 بالجو( اي تىوت اٌر اسببة لاتاو 

 الجدول :ات ا داد الباحبة با  تااد  اى اراء الاديدسٌت والفيٌٌت باصيك اطارات الدٌوايٌة

تتضقات اجاو قة اقت الاقواد      لجدول ا اله ات اواصفات التصاٌم الجدٌقدٌتضح ات خالل ا     

فقيالح   يقد اسقتبدال الاطقاط الطبٌاقً الاقادي   ا ولٌة التقً ٌقتم اقت خاللدقا الحفقا   اقى البٌئقة

ٌتم التناٌل ات التا  اذ تىوت هيالك دقة فً الونت  (cv 60بالاطاط الطبٌاً ذي الانوجة البابتة)

( SBR 1500و يد استبدال الاطاط الصقيا ً )  ااا ٌنال ات التاو  خافات الاالوبالتالً تنل ا

ٌتم التناٌل ات التاو  الياتج  ت اضافة النٌقت وذلقك  ت  (SBR 1712بالاطاط الصيا ً يوع )

اضافة الى التخاص ات التاو  والتاق  القذي ٌيقتج  قت اضقافة النٌقت   هذه الاادة اااااة بالنٌت

اقت  ينٌا̋ الذي ٌاد نٌتا̋  دال نٌت الاجت ات نٌت الدٌوترىس الى نٌت البرافٌتو يد استب  ٌدوٌا

و يققد اسققتبدال اوىسققٌد النيققك الاققادي بؤوىسققٌد النيققك   اصققل برافٌيققً وقاٌققل التطققاٌر والتاققو 

  فً الاجت ااا ٌنال ات الفنقدات وبالتقالً اقت التاقو  وتجايسا̋ ٌاتان بىوي  اىبر ايتشارا̋  اليايوي

ٌنقل التاقو  بسقبب حجقم ذراتدقا   بدال اسود الىاربوت الاقادي بؤسقود الىقاربوت اليقايويو يد است

اضافة الى   الصطٌر جدا ااا ٌجاادا اناواة لاتىسر وبالتالً   تتطاٌر الذرات اسببة تاوبا بالجو

واخٌققرا  يققد اسققتبدال الىبرٌققت اٌققر الققذائبائب بالىبرٌققت الققذائب ٌناققل   سققدولة الاجققت والتجققايس

و اٌقق  فققؤت   فققال ٌحققد  تطققاٌر قسققم ايقق  ابيققاء الاجققت اسققبب تاوبققا و  بسققبب ىويقق  ذائبققا̋التاقق

 والتقً  يقد النٌقام بدقا بشقىل اتقناات ٌيقتج  يدقا ايتقو  صقدٌنا̋  اواصفات ا ادة التصاٌم ا قاله

 لابٌئة وذو جودة ا اى .  

 التصمٌم المفاهٌمً )االساس( : 3.1.2.3

افاهٌاً )ا ساس( الذي ٌبدأ برإٌة وفدم الاصقااٌت لاىويقات ٌنوم فرٌ  التصاٌم بالتصاٌم ال   

وٌتم تحدٌد اهم الاااٌقات ا يتاجٌقة الالناقة لتصقيٌا  وتجاٌاق   و ائ  الايتو )تصاٌم الايتو (

وذلققك اققت خققالل )تصققاٌم الاااٌققة( اققك ارا ققاة التققناات فققً تيفٌققذ هققذه الاااٌققات سققواء الاااٌققات 

فتصاٌم الايتو  الخاص باٌية البح    لاتاانة بالتصيٌك والتجاٌكالاتاانة بالتصاٌم او الاااٌات ا
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والاتابل ب)ا طقار( فتتىقوت اقت اجاو قة اقت الاىويقات التقً تاقت ا شقارة الٌدقا فقً الابحق  

وا جققناء   بطايققة ا طققارات  جاققد ا طققارات  وهققذه الاىويققات هققً:) ايتققا  الاطققاط  السققاب 

راا  اسقتبدال باقض الاقواد بقؤخر  صقدٌنة لابٌئقة  وذلقك ا خر (  وقد تم خالل هذا الابح  اقت

ضققات الخطققوتٌت ا ولققى والبايٌققة اققت خطققوات تطبٌقق  الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة وباليسققبة 

لتصاٌم الاااٌة فند تم تحدٌد اهم اراحل الاااٌات ا يتاجٌة التً ٌار بدقا هقذا الايتقو  اقت خقالل 

و اققى فرٌقق  ا يتققا  ارا ققاة   فققً الابحقق  السققاب اجاو ققة اققت الشققاب ىاققا تاققت ا شققارة لدققا 

التناات فً  ااٌات التصيٌك والتجاٌك وفنا لاتصاٌم القذي تقم اقتراحق  اقت اجقل تحنٌق  وفقورات 

 اضافٌة فً ىل ات التىافة والوقت.

 . التصمٌم المادي )التفصٌلً(:4.1.2.3

( 24-1222بققالحجم) (وا طققار22-1222وٌققتم خققالل هققذه الخطققوة تصققاٌم ا طققار بققالحجم )    

وسٌتم الترىٌن  اى افىار ا ستبدال التً تم اقتراحدقا ضقات الخطقوتٌت ا ولقى   تصاٌاا تفصٌاٌا

 وذلك ات خالل ا تً:  ( الاستدااةCEوالبايٌة لتطبٌ  تنيٌة )

تصمٌم المكونات الالزمة لتحقٌق فكرة حماٌة البٌئة من التلوث باستخدام مطاط طبٌعنً  -1

 (:CV 60ذي لزوجةثابتة)

لطققرض تحنٌقق  باققد ا سققتدااة الاتابققل بحااٌققة البٌئققة اققت التاققو  فنققد تققم اسققتخدام اطققاط     

 CVوذلقك  ت يقوع )  (  بد  ات الاطاط الطبٌاقً الاقاديCV 60طبٌاً ذي لنوجة بابتة )

( ٌتاٌن بالانوجة البابتة و دم تطٌر الانوجة ابياء الاجت وهذا ٌنال ات استدالك الىدرباء 60

اذ تباقق  تىققالٌ  شققراء الطققت   ك  ققدم وجققود فنققدات ابيققاء الاجققت ااققا ٌناققل اققت التىققالٌ وىققذل

دٌيقارا̋  راقٌقا̋   2925222دو را̋ اي اا ٌاقادل  2522( cv 60الواحد ات الاطاط الطبٌاً )

 1172حسقب سقجالت حسقابات التىقالٌ  لااصقيك   2216)ات سار صر  القدو را̋  لسقية 

دو را̋  اي اا   2752راء الطت الواحد ات الاطاط الطبٌاً الاادي دٌيارا̋ (  بٌياا تىالٌ  ش

دٌيقارا̋  292522دو را̋  لىل طت اا ٌاادل  252دٌيارا̋  راقٌا̋  اي ٌوفر  3217522ٌاادل 

 راقٌا̋  أضافة الى توفٌر بالطاقة الىدربائٌة اي ٌنال ات الاصارٌ  الصقيا ٌة اٌقر اباشقرة 

ا سققتبدال سققو  ٌسققا د فققً الحفققا   اققى البٌئققة اضققافة الققى وات هققذا   وىققذلك تناٌققل التاقق 

وٌاىت توضٌح تىالٌ  تصاٌم الاىويات الالناة لتحنٌق  فىقرة حااٌقة البٌئقة   تحسٌت الجودة

 ( ات خالل الجدول ا تً:CV 60ات التاو  باستخدام اطاط طبٌاً ذي لنوجةبابتة)
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 (13جدول)

ة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئة ات التاو  باستخدام التىالٌ  قبل وباد تصاٌم الاىويات الالنا

 (CV 60اطاط طبٌاً ذي لنوجة بابتة)

الاقققققققققققققققققققققققادة 
 الاستخداة

تىافقققققققة الاقققققققادة 
الاسققققققققققققققتخداة 

 الطت/دٌيارا̋ 

الاقققققققققققققققققققققققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة( 

تىافققققققققة الاققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة(

 الطت/دٌيارا̋ 

 الفر 
 )دٌيارا̋ (

الاطقققققققققققققققققققاط 
الطبٌاققققققققققققققققً 

 الاادي

3217522 

 

طققاط الطبٌاققً الا
ذي 

 الانوجةالبابتة

 وفرة 292522 2925222

الجدول :ات ا قداد الباحبقة با  تاقاد  اقى البٌايقات فقً شقابة التىقالٌ  فقً اصقيك اطقارات 

 الدٌوايٌة

يالح  ات الجقدول ا اقى ات تىافقة الاقادة الاسقتخداة والاتاباقة بالاطقاط الطبٌاقً الاقادي    

ا اققى اققت تىافققة الاققادة الانترحققة والاتاباققة   الواحققد دٌيققارا̋  لاطققت 3217522والتققً باطققت 

وذلقك   دٌيقارا̋  لاطقت الواحقد 2925222بالاطاط الطبٌاً ذي الانوجة البابتة والتقً باطقت  

اي ات هققذا البققدٌل لاتصققاٌم ٌيققتج  يقق  وفققرة بالتىققالٌ  اضققافة الققى   دٌيققارا̋  292522باباقق  

 تحسٌت الجودة والحفا   اى البٌئة.

ونننات الالزمننة لتحقٌننق فكننرة حماٌننة البٌئننة مننن التلننوث باسننتخدام المطنناط تصننمٌم المك -2

 (:SBR 1712الصناعً نوع )

لطرض تحنٌ  باد ا ستدااة الاتابل بحااٌة البٌئة ات التاو  فند تم استخدام اطاط يقوع 

(SBR 1712( بد  ات الاطاط يوع )SBR 1500̋اذ ٌتاٌن بىوي  ااااال )  بالنٌقت وهقذا

اذ تبا  تىالٌ  شقراء   التاو   يد اضافة النٌت و ٌنال ات  الفندات والتا  ااا ٌنال ات

دو را̋  اي اقققا ٌاقققادل  2727( SBR 1500الطقققت الواحقققد اقققت الاطقققاط الصقققيا ً )

بٌياا تىالٌ  شراء الطت الواحد اقت الاطقاط الصقيا ً يقوع    دٌيارا̋  راقٌا̋ 3192592

(SBR 1712 )2222  727دٌيقارا̋  راقٌقا̋   اي ٌققوفر 2342222دو را̋  اي اقا ٌاقادل 

أضقافة القى تناٌقل اقت   دٌيارا̋  راقٌا̋  لاطت الواحقد 852592دو را̋  لىل طت اا ٌاادل 

  التا  وات هذا ا ستبدال سو  ٌسا د فً الحفا   اى البٌئة اضافة الى تحسقٌت الجقودة

 التاقو  اقت بٌئقةال حااٌقة فىقرة لتحنٌق  الالناة الاىويات وٌاىت توضٌح تىالٌ  تصاٌم

 ات خالل الجدول ا تً: (SBR 1712) يوع الصيا ً الاطاط باستخدام
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 (14جدول)

 التاو  ات البٌئة حااٌة فىرة لتحنٌ  الالناة الاىويات التىالٌ  قبل وباد تصاٌم

 (SBR 1712) يوع الصيا ً الاطاط باستخدام

الاقققققققققققققققققققققققادة 
 الاستخداة

تىافقققققققة الاقققققققادة 
الاسققققققققققققققتخداة 

 الطت/دٌيارا̋ 

الاقققققققققققققققققققققققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة( 

تىافققققققققة الاققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة(

 الطت/دٌيارا̋ 

 الفر 

الاطقققققققققققققققققققاط 
الصيا ً يقوع 

(SBR 1500) 

الاطاط الصيا ً  3192592

 SBRيقققققوع )
1712) 

 وفرة 852592 2342222

 اطقارات اصقيك فقً التىقالٌ  شقابة فقً البٌايقات  اقى با  تاقاد الجدول :ات ا قداد الباحبقة

 ةالدٌوايٌ

يالحقق  اققت الجققدول ا ققاله ات تىافققة الاققادة الاسققتخداة والاتاباققة الاطققاط الصققيا ً يققوع    

(SBR 1500 والتً باطت)ا اى ات تىافقة الاقادة الانترحقة   دٌيارا̋  لاطت الواحد 3192592

دٌيققارا̋  لاطققت  2342222(والتققً باطققت  SBR 1712والاتاباققة الاطققاط الصققيا ً يققوع )

اي ات هذا البدٌل لاتصاٌم ٌيقتج  يق  وفقرة بالتىقالٌ    دٌيارا̋  852592وذلك بابا    الواحد

 اضافة الى تحسٌت الجودة والحفا   اى البٌئة.

تصننمٌم المكونننات الالزمننة لتحقٌننق فكننرة حماٌننة البٌئننة مننن التلننوث باسننتخدام زٌننت   -3

 البرافٌن:

تخدام نٌققت لطققرض تحنٌقق  باققد ا سققتدااة الاتابققل بحااٌققة البٌئققة اققت التاققو  فنققد تققم اسقق

البرافٌت والذي هو ات اصل برافٌيقً بقد  اقت نٌقت القدٌوترىس  وهقو نٌقت يفطقً اقت 

اذ تباق  تىقالٌ    وقاٌقل التطقاٌر والتاقو  ينٌقا̋ وٌاقد نٌقت البقرافٌت نٌتقا̋  اصل ارواقاتً

بٌياقا تباق    دٌيقارا̋  راقٌقا̋  585222دو را̋  اي اا ٌاقادل  522شراء الطت الواحد اي  

اي   دٌيارا̋  راقٌا̋  175522دو را̋  اي اا ٌاادل  152نٌت الدٌوترىس  تىالٌ  شراء

دٌيقارا̋  429522دو را̋  لاطت الواحقد اي اقا ٌاقادل  352هيالك نٌادة بالتىالٌ  باندار 

وٌاىت توضٌح تىالٌ  تصاٌم الاىويات الالناة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئقة اقت    راقٌا̋ 

 ت ات خالل الجدول ا تً:التاو  باستخدام نٌت البرافٌ

 (15جدول)

التىالٌ  قبل وباد تصاٌم الاىويات الالناة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئة ات التاو  

 باستخدام نٌت البرافٌت

 

الاقققققققققققققققققققققققادة 
 الاستخداة

تىافقققققققة الاقققققققادة 
الاسققققققققققققققتخداة 

الاقققققققققققققققققققققققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة( 

تىافققققققققة الاققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة(

 الفر 
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 الطت/دٌيارا̋  الطت/دٌيارا̋ 

نٌققققققققققققققققققققققققت 
 الدٌوترىس

 نٌادة 429522 585222 نٌت البرافٌت 175522

 اطقارات اصيك فً التىالٌ  شابة فً البٌايات  اى با  تااد الجدول :ات ا داد الباحبة

 الدٌوايٌة

يالح  ات الجدول ا اى ات تىافة الاادة الاستخداة والااباقة نٌقت القدٌوترىس والتقً    

اقققل اققت تىافققة الاققادة الانترحققة والاتاباققة بنٌققت   ت الواحققددٌيققارا̋  لاطقق 175522باطققت 

اي   دٌيقارا̋  429522وذلك باباق    دٌيارا̋  لاطت الواحد 585222البرافٌت والتً باطت 

ات هذا البدٌل لاتصقاٌم ٌيقتج  يق  نٌقادة بالتىقالٌ  اقك تحسقٌت بقالجودة والاحاف قة  اقى 

 البٌئة.

ماٌة البٌئة من التلوث باستخدام اوكسٌد الزنك تصمٌم المكونات الالزمة لتحقٌق فكرة ح -4

 النانوي:

لطرض تحنٌ  باد ا سقتدااة الاتابقل بحااٌقة البٌئقة اقت التاقو  فنقد تقم اسقتخدام اوىسقٌد 

النيك اليايوي بد  ات اوىسٌد النيك  اذ ٌاتان اليقايوي بحجقم جنئقً اققل وايتشقار اىبقر 

 2222واحقد اقت اوىسقٌد النيقك اليقايوي اذ تبا  تىالٌ  شقراء الطقت ال  ويسبة فندات اقل

بٌياقا تىقالٌ  شقراء الطقت الواحقد اقت   دٌيقارا̋  راقٌقا̋  2342222دو را̋  اي اا ٌاادل 

دٌيققارا̋  راقٌققا̋  وهيققا  1755222دو را̋  اي اققا ٌاققادل  1522اوىسققٌد النيققك الاققادي  

لاققواد ٌجققب ا شققارة الققى االح ققة اداققة تققم الحصققول  اٌدققا اققت اديدسققً الاصققيك ات ا

% اي ات الطققت 25اليايوٌققة ٌاىققت ات تختصققر ا ونات فققً الاجيققة الاطاطٌققة الققى يسققبة 

الواحقد اقت اوىسققٌد النيقك اليقايوي ٌىفققً بانقدار ارباققا̋  اقرات اىبقر اققت اوىسقٌد النيققك 

دو را̋  تاقادل  522الاادي اي ات رباا̋  طقت اقت اوىسقٌد النيقك اليقايوي والقذي تىافتق  

دو را̋  و اٌ  فؤت شراء طت  1522د النيك الاادي والذي تىافت  الطت الواحد ات اوىسٌ

واحد ات اوىسٌد النيك اليقايوي ٌاقادل ارباقا̋ ة اطيقات اقت اوىسقٌد النيقك الاقادي والتقً 

دو را̋  اي اققا ٌاقققادل  4222اي هيالققك وفقققرة بالتىققالٌ  بانقققدار   دو را̋  6222تباقق  

ت  اوىسٌد النيك اليقايوي  ٌناقل اقت التاق  واضافة الى ذلك فؤ  دٌيارا̋  وفرة 1368922

وٌاىقت توضقٌح تىقالٌ   تصقاٌم الاىويقات   وٌحست ات الجودة  اك الحفقا   اقى البٌئقة

ات خقالل  الالناة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئة ات التاو  باستخدام اوىسٌد النيك اليايوي 

 الجدول ا تً:
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 (16جدول)

لالناة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئة ات التاو  التىالٌ  قبل وباد تصاٌم الاىويات ا

 باستخدام اوىسٌد النيك اليايوي

 

الاقققققققققققققققققققققققادة 
 الاستخداة

تىافقققققققة الاقققققققادة 
الاسققققققققققققققتخداة 

 الطت/دٌيارا̋ 

الاقققققققققققققققققققققققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة( 

تىافققققققققة الاققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة(

 الطت/دٌيارا̋ 

 الفر 

اوىسققٌد النيققك 
 الاادي

اوىسقققققٌد النيقققققك  1755222
 اليايوي

585222 1172222 

 وفرة

 اطقارات اصقيك فقً التىقالٌ  شقابة فقً البٌايقات  اقى با  تاقاد الجدول :ات ا قداد الباحبقة

 الدٌوايٌة

يالحق  اقت الجقدول ا اقى ات تىافقة الاقادة الاسقتخداة والاتاباقة اوىسقٌد النيقك الاققادي       

انترحققة والاتاباققة ا اققى اققت تىافققة الاققادة ال  دٌيققارا̋  لاطققت الواحققد 1755222والتققً باطققت 

دٌيارا̋  لارباا̋  الطت والذي سب  ا شارة القى  585222بؤوىسٌد النيك اليايوي والتً باطت  

اي ات هذا البدٌل   دٌيارا̋  1172222وذلك بابا    اي  ٌاادل طت واحد ات الاادة الاستخداة

 لبٌئة.لاتصاٌم ٌيتج  ي  وفرة بالتىالٌ  اضافة الى تحسٌت الجودة والحفا   اى ا

تصننمٌم المكونننات الالزمننة لتحقٌننق فكننرة حماٌننة البٌئننة مننن التلننوث باسننتخدام اسننود  -5

 الكاربون النانوي:

لطرض تحنٌ  باد ا ستدااة الاتابل بحااٌة البٌئة اقت التاقو  فنقد تقم اسقتخدام اسقود     

 الىاربوت اليايوي بد  ات اسود الىاربوت الاادي  اذ ٌاتان اليايوي بحجقم جنئقً صقطٌر

جدا ااا ٌجاادا تناوم التىسقر ااقا ٌناقل ايتشقار القذرات وىقذلك فقً الاجقت تيتشقر اسقرع 

اقل   ااا ٌايً وقت اققل وجقودة  اىبر وتطاٌرا̋ وٌىوت التجايس اسرع اي ٌاطً تجايسا̋

ايققواع اققت اسققود الىققاربوت تسققتخدم فققً  جيققات ا طققار بققالحجاٌت  4ا اققى   وتوجققد 

 دو را̋  اي اققققا ٌاققققادل 1222لىققققل يققققوع ( وسققققار الطققققت 24-1222(و)1222-22)

وسققار الطققت اققت اسققود الىققاربوت اليققايوي   دٌيققارا̋  راقٌققا̋  لاطققت الواحققد 1170000

وىاا سب  ا شقارة ات الاقواد اليايوٌقة ٌاىقت   دٌيارا̋  راقٌا̋  2342222دو را̋   2222

دة اسقود % فؤت رباا̋  طت اقت اقا25ات تختصر ا ونات فً الاجية الاطاطٌة الى يسبة 

اققت اققادة اسققود الىققاربوت   واحققدا̋ دو را̋  تاققادل طيققا̋ 522الىققاربوت اليققايوي وبتىافققة 

دو را̋   اي اققا  522دو را̋  اي هيالققك وفققرة بالتىققالٌ  بانققدار  1222الاققادي وبتىافققة 

وٌاىققت توضققٌح تىققالٌ  تصققاٌم الاىويققات الالناققة   دٌيققارا̋  راقٌققا̋   585222ٌاققادل
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ات خالل الجدول   ة البٌئة ات التاو  باستخدام اسود الىاربوت اليايويلتحنٌ  فىرة حااٌ

 ا تً:

 (17جدول)                                              

التىالٌ  قبل وباد تصاٌم الاىويات الالناة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئة ات التاو  

 باستخدام اسود الىاربوت اليايوي

 

الاقققققققققققققققققققققققادة 
 الاستخداة

تىافقققققققة الاقققققققادة 
الاسققققققققققققققتخداة 

 الطت/دٌيارا̋ 

الاقققققققققققققققققققققققققققققادة 
 ترحة)البدٌاة( الان

تىافققققققققة الاققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة(

 الطت/دٌيارا̋ 

 الفر 

اسود الىاربوت 
 الاادي

اسققققود الىققققاربوت  1170000
 اليايوي

 وفرة 585222 585222

 اطقارات اصيك فً التىالٌ  شابة فً البٌايات  اى با  تااد الجدول :ات ا داد الباحبة

 الدٌوايٌة

ىافة الاادة الاستخداة والاتاباقة اسقود الىقاربوت الاقادي يالح  ات الجدول ا اى ات ت   

ا اى ات تىافة الاادة الانترحة والاتاباقة   دٌيارا̋  لاطت الواحد 1170000والتً باطت 

دٌيارا̋  لارباا̋  الطت والذي سب  ا شارة  585222اسود الىاربوت اليايوي والتً باطت  

اي ات هذا   دٌيارا̋  585222وذلك بابا    ةالى اي  ٌاادل طت واحد ات الاادة الاستخدا

 البدٌل لاتصاٌم تيتج  ي  وفرة بالتىالٌ  اضافة الى تحسٌت الجودة والحفا   اى البٌئة.

 

 تصمٌم المكونات الالزمة لتحقٌق فكرة حماٌة البٌئة باستخدام الكبرٌت الذائب: -6

و  فند تم استخدام الىبرٌت ات اجل تحنٌ  باد ا ستدااة الاتابل بحااٌة البٌئة ات التا   

اذ ٌاتان الىبرٌت الذائب اي    تحد  فٌ   ااٌقة   الذائب بد  ات الىبرٌت اٌر الذائبائب

التنهر )وهً طفح الىبرٌت الى سقطح الاجيقة وبالتقالً تطقاٌر قسقم ايق  بقالجو( اي اققل 

 322ب اذ تباقق  تىققالٌ  شققراء طققت واحققد اققت الىبرٌققت الققذائ  بالىاٌققة تاوبققا واقققل هققدرا̋

دٌيقارا̋  راقٌقا̋  بٌياقا تباق  تىقالٌ  شقراء طقت واحقد اقت  351222دو را̋  اي اا ٌاادل 

اي هيالقك   دٌيقارا̋  راقٌقا̋  473852دو را̋  اي اا ٌاقادل  425الىبرٌت اٌر الذائبائب 

وٌاىققت   دٌيققارا̋  راقٌققا̋  122852دو را̋  اي اققا ٌاققادل  125وفققرة بالتىققالٌ  بانققدار

تصاٌم الاىويات الالناة لتحنٌق  فىقرة حااٌقة البٌئقة باسقتخدام الىبرٌقت توضٌح تىالٌ  

 الذائب ات خالل الجدول ا تً:
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 (18جدول)

التىالٌ  قبل وباد تصاٌم الاىويات الالناة لتحنٌ  فىرة حااٌة البٌئة باستخدام الىبرٌت 

 الذائب

الاقققققققققققققققققققققققادة 
 الاستخداة

تىافقققققققة الاقققققققادة 
الاسققققققققققققققتخداة 

 الطت/دٌيارا̋ 

الاقققققققققققققققققققققققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة( 

تىافققققققققة الاققققققققادة 
 الانترحة)البدٌاة(

 الطت/دٌيارا̋ 

 الفر 

الىبرٌققت اٌققر 
 الذائب

 وفرة122852  351222 الىبرٌت الذائب 473852

 اطقارات اصقيك فقً التىقالٌ  شقابة فقً البٌايقات  اقى با  تاقاد الجدول :ات ا قداد الباحبقة

 الدٌوايٌة

ة الاقادة الاسقتخداة والاتاباقة بالىبرٌقت اٌقر القذائب يالح  اقت الجقدول ا اقى ات تىافق      

ا اققى اققت تىافققة الاققادة الانترحققة والاتاباققة   دٌيققارا̋  لاطققت الواحققد 473852والتققً باطققت 

  ا̋دٌيارا̋  122852وذلك بابا    دٌيارا̋  لاطت الواحد 351222بالىبرٌت الذائب والتً باطت 

لتىالٌ  اضافة الى تحسٌت الجودة والحفقا   اقى اي ات هذا البدٌل لاتصاٌم ٌيتج  ي  وفرة با

 البٌئة.

 . اعداد بدائل التصمٌم وتقدٌر تكالٌفها:5.1.2.3

-22سققققٌتم خققققالل هققققذه الخطققققوة تنققققدٌم بالبققققة بققققدائل انترحققققة لتصققققاٌم ا طققققار ذي الحجققققم )

وات بم اختٌار البدٌل الذي   ( اك تندٌر التىالٌ  لىل اطار1222-24(وا طار ذو الحجم)1222

اي    و  ٌحن  افضقل يتقائج هيدسقٌة وفيٌقة و تىقوت التىقالٌ  القذي ٌتحاادقا البقدٌل ا ققل ققدراس

سٌتم الترىٌن  اى ىل ات اليتائج الديدسٌة والفيٌة واليتائج التىالٌفٌة لىل بدٌل اقت البقدائل القبال  

تجق  الاصقيك وٌاىت توضٌح هذه البدائل الانترحة لاايتو  الذي ٌي  ات اجل الافاضاة فٌاا بٌيدم 

 احل  ٌية البح  ات خالل ا تً:

البدٌل االول للتصمٌم المقترح: )استبدال المطناط الطبٌعنً العنادي بالمطناط  طبٌعنً ذي  -1

( مع بقاء جمٌع مكونات العجنة لصناعة االطار على حالهنا بندون CV 60لزوجة ثابتة)

 تغٌٌر(:

بالاطاط الطبٌاً ذي الانوجقة  سٌتم خالل هذا البدٌل استبدال الاطاط الطبٌاً الاادي   

اقك البنقاء  اقى الاقواد ا خقر  الاىويقة لالطقار  اقى   البابتة والقذي ٌاقد صقدٌنا لابٌئقة 

واققت   ( 1200-24( وحجققم)1200-20فققً الايتققو  الاتابققل با طققار حجققم )حالدققا 

وجقة اليتائج الديدسٌة والفيٌة لدذا البدٌل الانترا ٌنل وقت الفاىية وذلك بسبب طبٌاة الان

وٌر  اديدسوت التصاٌم والتصيٌك الااااوت فً الاصيك   البابتة لدذا اليوع ات الاطاط 
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 اى اداء ا طار ات ياحٌة الاتاية واقت الياحٌقة  اٌجابٌا̋  ٌية البح  ات لدذا البدٌل تؤبٌرا̋

ل ااا فٌاا ٌتاا  باليتائج التىالٌفٌقة فقٌاىت توضقٌحدا اقت خقال  البٌئة اذ ٌاد صدٌنا لابٌئة 

 الجدولٌت اآلتٌت :

 (19جدول )

-22تىافة الايتو  ا جاالٌة الاندرة فً ضوء بدٌل التصاٌم ا ول لالطار حجم )

1222) 

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم  ياصر التىالٌ 

 وفرة 8712765 172275775 17898674 اواد اباشرة

 - 4113373 4113373 اجور اباشرة

اٌقر الاصارٌ  
 الاباشرة

 وفرة353762  3182759 3536.21

 وفرة 9264727 214591764 223655.91 التىافة الىاٌة

 (12با  تااد  اى الجدول) الجدول :ات ا داد الباحبة

 17898674يالحقق  اققت الجققدول ا ققاله ات تىافققة الاققواد الاباشققرة قبققل التصققاٌم        

لاطقاط الطبٌاقً الاقادي والقذي تباق  تىافتق  دٌيقارا̋  راقٌقا̋  حٌق  ىقات الاصقيك ٌسقتخدم ا

ووفنققا لدققذا البققدٌل بالتصققاٌم سققٌتم اسققتبدال الاطققاط   دٌيققارا̋  لالطققار الواحققد 9578779

( والققذي تباقق  تىافتقق  CV 60الطبٌاققً الاققادي بالاطققاط الطبٌاققً ذي الانوجققة البابتققة )

اقد التصقاٌم ققد باطقت بٌياقا تىافقة الاقواد الاباشقرة ب  دٌيارا̋  لالطار الواحقد 87277725

 8712765و اٌق  فقؤت ىافقة الاقواد الاباشقرة ققد ايخفضقت باباق    دٌيارا̋  172275775

ااا ا جور الاباشرة فند بنى يفس الابا  ايق  تقم ا  تاقاد  اقى يفقس الاقدد اقت   دٌيارا̋ 

دٌيقارا̋  3536721التصاٌم قد باطقت  الاباشرة قبلالاصارٌ  اٌر فً حٌت ات   الااااٌت

وباققد استشققارة الاديدسققٌت الاققاااٌت فققً الاصققيك  ٌيققة البحقق  تبققٌت ات اسققتخدام بققدٌل   

الاباشقرة الاصقارٌ  اٌرالتصاٌم الاتابل بالاطاط ذي الانوجة البابتقة سقو  تقيخفض  

الاصقارٌ  اٌقر الاباشقرة اي ات   دٌيارا̋ 353762% حٌ  با  ابا  التخفٌض 12بيسبة

وقققد باطققت التىققالٌ  الىاٌققة قبققل التصققاٌم   ارا̋ دٌيقق 3182759باققد التصققاٌم  قققد باطققت 

دٌيقققارا̋  لالطقققار الواحقققد فقققً حقققٌت باطقققت التىقققالٌ  الىاٌقققة باقققد التصقققاٌم  223655791

دٌيقققارا̋   9264727اي تقققم تحنٌققق  وفقققرة باباققق    دٌيقققارا̋  لالطقققار الواحقققد 214591764

طققار الواحققد )الققوفرة لالهققً  2216اي ات الققوفرة الىاٌققة لإليتققا  سققية   لالطققار الواحققد

 ( دٌيارا̋  . 16333814754=  1822 × 9264727) دد ا طارات=الوفرة الىاٌة(×
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 (22جدول)

-24تىافة الايتو  ا جاالٌة الاندرة فً ضوء بدٌل التصاٌم ا ول لالطار حجم )

1222) 

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم  ياصر التىالٌ 

 وفرة 1219277 19913877 209329.4 اواد اباشرة

 - 48499.5 48499.5 اجور اباشرة

الاصارٌ  اٌقر 
 الاباشرة

 وفرة416794 3752753 4169.47

 12627764 251392773 261998.37 التىافة الىاٌة

 (11با  تااد  اى الجدول) الجدول :ات ا داد الباحبة  

 209329.4التصققاٌم  يالحقق  اققت الجققدول ا ققاله ات تىافققة الاققواد الاباشققرة قبققل      

دٌيقارا̋  راقٌقا̋  حٌق  ىقات الاصقيك ٌسقتخدم الاطقاط الطبٌاقً الاقادي والقذي تباق  تىافتق  

ووفنقا لدقذا البقدٌل بالتصقاٌم سقٌتم اسقتبدال الاطقاط   دٌيارا̋  لالطقار الواحقد 11226276

( والققذي تباقق  تىافتقق  CV 60الطبٌاققً الاققادي بالاطققاط الطبٌاققً ذي الانوجققة البابتققة )

بٌياقا تىافقة الاقواد الاباشقرة باقد التصقاٌم ققد باطقت   دٌيارا̋  لالطار الواحقد 12187179

و اٌققققق  فقققققؤت ىافقققققة الاقققققواد الاباشقققققرة ققققققد ايخفضقققققت باباققققق    دٌيقققققارا̋  19913877

يفس الابا  ايق  تقم ا  تاقاد  اقى يفقس  فند بنىدٌيارا̋   ااا ا جور الاباشرة 1219277

التصققاٌم قققد باطققت  الاباشققرة قبققلاصققارٌ  اٌققر الفققً حققٌت ات   الاققدد اققت الاققاااٌت

تبقٌت ات   وباد استشارة الاديدسٌت الااااٌت فً الاصيك  ٌية البحق   دٌيارا̋  4169747

الاصقارٌ  استخدام بدٌل التصاٌم الاتابل بالاطقاط ذي الانوجقة البابتقة سقو  تقيخفض 

الاصارٌ  اٌر ت اي ا  دٌيارا̋ 416794% اذ با  ابا  التخفٌض 12الاباشرة بيسبةاٌر

وققققد باطقققت التىقققالٌ  الىاٌقققة قبقققل التصقققاٌم   دٌيقققارا̋  3752753باطقققت  الاباشقققرة ققققد

فققً حققٌت باطققت التىققالٌ  الىاٌققة باققد التصققاٌم   دٌيققارا̋  لالطققار الواحققد 261998737

)  هقً 2016اي ات القوفرة الىاٌقة لإليتقا  سقية   دٌيارا̋  لالطقار الواحقد  251392773

= 1332 × 12627764)  قققدد ا طقققارات = القققوفرة الىاٌقققة(× وفقققرة ا طقققار الواحقققد

و اٌقق  تىققوت الققوفرة الىاٌققة الاتحننققة لاايتققوجٌت بققالحجاٌت   ( دٌيققارا̋ 14129376.48

ايق  حنق   و اٌق  ٌاىقت  قد هقذا البقدٌل التصقاٌاً جٌقدا̋  دٌيارا̋  30463191.02هً

لديدسقٌة او  اقى اسقتو  اليتائج الارجوة اي  سواء ىايت  اقى اسقتو  اليتقائج الفيٌقة وا

 اليتائج التىالٌفٌة .
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( بدال من  SBR 1712البدٌل الثانً للتصمٌم المقترح:)استبدال المطاط الصناعً نوع ) -2

(اضافة النى البندٌل المقتنرح االول منع بقناء جمٌنع  SBR 1500المطاط الصناعً نوع )

 مكونات العجنة لصناعة االطار على حالها بدون تغٌٌر(:

( بققد  اققت  SBR 1712الاطققاط الصققيا ً يققوع ) اسققتبدال البققدٌل هققذا اللخقق سققٌتم     

ضققافة الققى البققدٌل ٳ  لابٌئققة صققدٌنا ٌاققد والققذي ( SBR 1500الاطققاط الصققيا ً يققوع )

التصاٌم ا ول والاتابل باستبدال الاطاط الطبٌاً الاقادي بالاطقاط  طبٌاقً ذي لنوجقة 

 الايتقوجٌت فقً حالدقا  اقى لالطقار ىويةالا ا خر  الاواد  اى البناء اك (CV 60بابتة)

 والفيٌقة الديدسقٌة اليتقائج واقت( 24-1222)وحجقم( 22-1222) حجقم با طار الاتاباٌت

 والتصيٌك التصاٌم اديدسوت وٌر   ٌنال الفندات  ااا ٌنال ات التا  الانترا البدٌل لدذا

ايقق   ا طقار اداء اقى  اٌجابٌقا̋ تقؤبٌرا̋ البقدٌل لدققذا ات البحق   ٌيقة الاصقيك فقً الاقاااوت

بالنٌقت اذا  لىويق  ااقااال̋ لابٌئة صدٌنا ٌاد اذ البٌئة الياحٌة وات ٌحست ات جودة ا طار

وهذه اليتائج تىوت اضافة   ٌنال ات التاو  الياتج  ت اضافة النٌت ابياء تحضٌر الاجية

 ٌتااق  فٌاقا ااقا  الى اليتائج الفيٌة والديدسقٌة التقً سقب  وتقم توضقٌحدا فقً البقدٌل ا ول

 : اآلتٌت الجدولٌت خالل ات توضٌحدا فٌاىت التىالٌفٌة باليتائج

 (21جدول)

 (1222-22تىافة الايتو  ا جاالٌة الاندرة فً ضوء بدٌل التصاٌم البايً لالطار حجم )

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم  ياصر التىالٌ 

 وفرة 11825719 167161721 17898674 اواد اباشرة

 - 4113373 4113373 اجور اباشرة

الاصارٌ  اٌقر 

 الاباشرة

 وفرة727724  2828797 3536721

 وفرة12532743 211123748 223655791 التىافة الىاٌة

  (12با  تااد  اى الجدول) الجدول :ات ا داد الباحبة

دٌيارا̋  راقٌا̋  اذ  17898674 يالح  ات الجدول ا اله ات تىافة الاواد الاباشرة قبل التصاٌم    

دٌيقارا̋   1168873(والقذي تباق  تىافتق   SBR 1500ىات الاصيك ٌستخدم الاطاط الصيا ً يوع )

(  SBR 1712ووفنا لدذا البدٌل بالتصاٌم سٌتم استبدال الاطقاط الصقيا ً يقوع )  لالطار الواحد

دٌيققارا̋  لالطققار  8573776(والققذي تباقق  تىافتقق   SBR 1500بققد  اققت الاطققاط الصققيا ً يققوع )

و اٌق  فقؤت ىافقة   دٌيارا̋   167161721الواحد بٌياا تىافة الاواد الاباشرة باد التصاٌم قد باطت 
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وات بم اضافة الوفرة الاتحننة اقت البقدٌل   دٌيارا̋  3114754الاواد الاباشرة قد ايخفضت بابا  

(والتقققً باطقققت cv-60بالاطقققاط ) ا ول لاتصقققاٌم والاتابقققل باسقققتبدال الاطقققاط الطبٌاقققً الاقققادي

ااققا   دٌيققارا̋  11825719دٌيقارا̋  لتصققبح الققوفرة الاتحننققة اققت اسقتبدال الاققادتٌت هققً  8712765

فقً حقٌت ات   يفس الابا  اي  تم ا  تااد  اى يفس الادد اقت الاقاااٌت فند بنىا جور الاباشرة 

وباقد استشقارة الاديدسقٌت   ا̋ دٌيقار 3536721التصقاٌم ققد باطقت  الاباشقرة قبقلالاصارٌ  اٌر 

الااااٌت فً الاصيك  ٌية البح  تبٌت ات استخدام بدٌل التصاٌم الاتابل باستبدال اادتٌت  سقو  

اي ات  دٌيقارا̋  727724% حٌ  با  ابا  التخفقٌض 22الاباشرة بيسبةالاصارٌ  اٌرتيخفض  

وققد باطقت التىقالٌ  الىاٌقة   دٌيقارا̋  2828797باد التصاٌم  ققد باطقت  الاصارٌ  اٌر الاباشرة

فقً حقٌت باطقت التىقالٌ  الىاٌقة باقد التصقاٌم   دٌيارا̋  لالطار الواحد 223655791قبل التصاٌم 

دٌيققارا̋  لالطققار 12532743اي تققم تحنٌقق  وفققرة باباقق    دٌيققارا̋  لالطققار الواحققد 211123748

 لوفرة= ا طارات  دد ×حدالوا ا طار وفرة)هً 2216اي ات الوفرة الىاٌة لإليتا  سية  الواحد

 ( دٌيارا̋   .22581636786=  1822  × 12531743)(الىاٌة 

 (22جدول)

 (1222-24تىافة الايتو  ا جاالٌة الاندرة فً ضوء بدٌل التصاٌم البايً لالطار حجم )

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم  ياصر التىالٌ 

 وفرة 13684732 195645.28 22932974 اواد اباشرة

 - 4849975 4849975 اجور اباشرة

الاصارٌ  اٌقر 

 الاباشرة

 وفرة833788 3335759 4169747

 1451872 247482717 261998737 التىافة الىاٌة

 (11با  تااد  اى الجدول) الجدول :ات ا داد الباحبة

دٌيارا̋  22932974م يالح  ات الجدول ا اله ات تىافة الاواد الاباشرة قبل التصاٌ      

 13124 راقٌا̋  حٌ  ىات الاصيك ٌستخدم الاطاط الطبٌاقً الاقادي والقذي تباق  تىافتق  

ووفنا لدذا البدٌل بالتصاٌم سٌتم اسقتبدال الاطقاط الصقيا ً يقوع   دٌيارا̋  لالطار الواحد

(SBR 1712 ( بققد  اققت الاطققاط الصققيا ً يققوع )SBR 1500   والققذي تباقق  تىافتقق)

بٌياققا تىافققة الاققواد الاباشققرة باققد التصققاٌم قققد باطققت   ٌيققارا̋  لالطققار الواحققدد 9612738

 13684732و اٌ  فؤت ىافة الاواد الاباشقرة ققد ايخفضقت باباق    دٌيارا̋  195645728
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واققت بققم اضققافة الققوفرة الاتحننققة اققت البققدٌل ا ول لاتصققاٌم والاتابققل باسققتبدال   دٌيققارا̋ 

دٌيقارا̋  لتصقبح القوفرة 1219277(والتً باطت cv-60ط )الاطاط الطبٌاً الاادي بالاطا

ااقا ا جقور الاباشقرة فنقد بنقى   دٌيقارا̋  13684732الاتحننة اقت اسقتبدال الاقادتٌت هقً 

الاصقارٌ  اٌقر يفس الابا  اي  تم ا  تااد  اى يفس الاقدد اقت الاقاااٌت فقً حقٌت ات 

استشارة الاديدسٌت الاقاااٌت فقً وباد   دٌيارا̋  4169747التصاٌم قد باطت الاباشرة قبل

سققو    الاصقيك  ٌيققة البحقق  تبقٌت ات اسققتخدام بققدٌل التصققاٌم الاتابقل باسققتبدال اققادتٌت

  دٌيقارا̋ 833788% اذ باق  اباق  التخفقٌض 22الاباشقرة بيسقبةالاصارٌ  اٌرتيخفض  

وقققد باطققت  دٌيقارا̋   3335759باد التصققاٌم  ققد باطققت الاصقارٌ  اٌققر الاباشقرةاي ات 

دٌيارا̋  لالطار الواحد فً حٌت باطت التىالٌ   261998737تىالٌ  الىاٌة قبل التصاٌم ال

اي تققم تحنٌقق  وفققرة باباقق    دٌيققارا̋  لالطققار الواحققد 247482717الىاٌققة باققد التصققاٌم 

 وفقرة)هقً 2016اي ات القوفرة الىاٌقة لإليتقا  سقية   دٌيارا̋  لالطار الواحد  1451872

=  1332  × 1451872  )=القققققققوفرة الىاٌقققققققة(طارات  قققققققددا  × الواحقققققققد لالطقققققققار

و اٌق  تىقوت القوفرة الىاٌقة الاتحننقة لاايتقو  بقالحجاٌت هقً   ( دٌيارا̋ 19338242.4

و اٌققق  ٌاىقققت ا تبقققار هقققذا البقققدٌل التصقققاٌاً افضقققل اقققت البقققدٌل   41919879.26

و  التصاٌاً ا ول اي  حن  اليتائج الارجوة اي  بشىل افضل سواء  ىايقت  اقى اسقت

 اليتائج الفيٌة والديدسٌة او  اى استو  اليتائج التىالٌفٌة .

 جمٌنع التغٌنرات السنت المقترحنة للمنواد منع اسنتبدال:)المقتنرح للتصنمٌم الثالنث البدٌل -3

 (:تغٌٌر بدون حالها على االطار الصناعة العجنة مكونات جمٌع بقاء

تراحدققا فققً خطققوة تطققوٌر اسققتبدال جاٌققك الاققواد التققً تققم اق البققدٌل هققذا خققالل سققٌتم    

  اقى لالطقار الاىويقة ا خقر  الاقواد  اقى البنقاء اقك   لابٌئة صدٌنة تاد والتً الايتو 

 اليتقائج واقت(   24-1222)وحجم( 22-1222) حجم با طار الاتابل الايتو  فً حالدا

ا ات الاققواد السققت الانترحققة لالسققتبدال جاٌادققا لدقق الانتققرا البققدٌل لدققذا والفيٌققة الديدسققٌة

ااقا ٌقإدي القى تحسقٌت فقً   تؤبٌر اٌجابً لىويدا تحست فً اواصقفات  جيقات ا طقار 

اضقافة القى التحسقت   % اقت  اقر ا طقار 25اداء ا طار اي نٌادة  ار ا طار بيسبة 

وذلققك   اققى الاسققتو  البٌئققً وذلققك يتٌجققة قاققة اسققتو  ايباابققات الاققواد الااوبققة لابٌئققة 

 فققٌاىت التىالٌفٌققة باليتققائج ٌتااقق  فٌاققا ااققا  صققداقة لابٌئققة بؤ تبققار الاققواد اليايوٌققة اىبققر 

 : ا تٌت الجدولٌت خالل ات توضٌحدا
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 (23الجدول)

 (1222-22تىافة الايتو  ا جاالٌة الاندرة فً ضوء بدٌل التصاٌم البال  لالطار حجم )

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم  ياصر التىالٌ 

 وفرة 21941725 157245715 17898674 شرةاواد ابا

 - 4113373 4113373 اجور اباشرة

الاصارٌ  اٌقر 

 الاباشرة

 وفرة884725 2652716 3536721

 وفرة2282573 222832761 223655791 التىافة الىاٌة

 (12با  تااد  اى الجدول) الجدول :ات ا داد الباحبة

  دٌيارا̋  راقٌا̋  17898674واد الاباشرة قبل التصاٌم يالح  ات الجدول ا اله ات تىافة الا     

 وفنا لدذا البدٌل بالتصاٌم سٌتم استبدال ست اواد بؤخر  صدٌنة لابٌئة وهً ىا تً:

دٌيقارا̋  لالطقار الواحقد بالاطقاط  9578779الاطاط الطبٌاقً الاقادي والقذي تباق  تىافتق   -1

دٌيققارا̋  لالطققار  87277725ىافتقق  ( والققذي تباقق  تcv-60الطبٌاققً ذي الانوجققة البابتققة )

 .دٌيارا̋  لىل اطار 8710.65اي ات هيالك وفرة بالتىالٌ  الاواد بابا    الواحد

  دٌيارا̋  لالطار. 1168873(والذي تبا  تىافت   SBR 1500الاطاط الصيا ً يوع ) -2

دٌيققارا̋   8573776 تىافتقق  تباقق  ( والققذيSBR 1712الصققيا ً يققوع ) بالاطققاط الواحققد

 .اطار دٌيارا̋  لىل 3114754 بابا  وفرة بالتىالٌ  الاواد هيالك ات اي  الواحد طارلال

بنٌققت البققرافٌت   الواحققد دٌيققارا̋  لالطققار 317783تىافتقق   تباقق  نٌققت الققدٌوترىس والققذي -3

باباق            نٌادة بالتىقالٌ  هيالك ات اي  الواحد دٌيارا̋  لالطار 1239761 تىافت  تبا  والذي

 .اطار ( دٌيارا̋  لىل921778 )

بؤوىسقٌد النيقك  الواحقد دٌيارا̋  لالطقار 237571تىافت   تبا  اوىسٌد النيك الاادي والذي -4

وحسققب رأي الاديققدس   الواحققد دٌيققارا̋  لالطققار 3166722 تىافتقق  تباقق  والققذي اليققايوي

اة فقً ات اادة اوىسٌد النيك اليقايوي تاقادل الىاٌقة الىاااقة الاسقتخد بالاصيك ات رباا̋ ا̋

دٌيقارا̋   791752و اٌ  فؤت تىافة اوىسقٌد النيقك اليقايوي الىافٌقة لالطقار   جيات ا طار

 .اطار دٌيارا̋  لىل 153876 بابا  بالتىالٌ  وفرة هيالك ات اي

 اسققود  الواحققد دٌيققارا̋  لالطققار 1523475تىافتقق   تباقق  والققذي الاققادي الىققاربوت اسققود -5

 رأي وحسقب  الواحقد دٌيقارا̋  لالطقار 22544772 تىافتق  تباق  والقذي اليقايوي الىاربوت
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 الىاااققة الىاٌققة تاققادل اليققايوي الىققاربوت اسققود اققادة اققت رباققا̋  ات بالاصققيك الاديققدس

 لالطقار الىافٌقة اليقايوي الىقاربوت اسقود تىافة فؤت و اٌ   ا طار  جيات فً الاستخداة

 .اطار دٌيارا̋  لىل 9398.34 بابا  بالتىالٌ  وفرة هيالك ات اي  دٌيارا̋  5636716

دٌيارا̋  لالطار الواحد بالىبرٌقت القذائب  385782الىبرٌت اٌر الذائبائبوالذي تبا  تىافت   -6

اي ات هيالقك وفقرة بالتىقالٌ  باباق     دٌيارا̋  لالطار الواحد 285771والذي تبا  تىافت  

 .دٌيارا̋  لىل اطار100.9

دٌيقققارا̋  واصقققبحت  21941725خفضقققت باباققق  و اٌققق  فقققؤت ىافقققة الاقققواد الاباشقققرة ققققد اي      

يفس الابا  اي  تم ا  تااد  اى يفس الاقدد  فند بنىااا ا جور الاباشرة   دٌيارا̋  157245715

دٌيققارا̋   3536721قبققل التصققاٌم قققد باطققت  الاصققارٌ  اٌققر الاباشققرةفققً حققٌت ات   اققت الاققاااٌت

لبحقق  تبققٌت ات اسققتخدام بققدٌل التصققاٌم وباققد استشققارة الاديدسققٌت الاققاااٌت فققً الاصققيك  ٌيققة ا

% حٌق  باق  25الاباشقرة بيسقبةالاصقارٌ  اٌرالاتابل باستبدال الاواد الست  سقو  تقيخفض  

باد التصقققاٌم ققققد باطقققت الاصقققارٌ  اٌقققر الاباشقققرةاي ات   دٌيقققارا̋  854722اباققق  التخفقققٌض 

ٌيقارا̋  لالطقار الواحقد د 223655791وقد باطت التىالٌ  الىاٌة قبل التصاٌم   دٌيارا̋  2652716

اي تقم تحنٌق    دٌيقارا̋  لالطقار الواحقد 222826763فً حٌت باطت التىالٌ  الىاٌة باد التصقاٌم 

)وفرة هً  2216اي ات الوفرة الىاٌة لإليتا  سية   دٌيارا̋  لالطار الواحد 2282573وفرة بابا  

( 361896759722= 1822 × 222832.61) دد ا طارات = الوفرة الىاٌة(  ×ا طار الواحد

 دٌيارا̋   .

 (24جدول)

 (1222-24تىافة الايتو  ا جاالٌة الاندرة فً ضوء بدٌل التصاٌم البال  لالطار حجم )

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم  ياصر التىالٌ 

 وفرة25824743 183524797 22932974 اواد اباشرة

 - 4849975 4849975 اجور اباشرة

الاصارٌ  اٌقر 

 الاباشرة

 وفرة 1242736  3127711 4169747

 وفرة 26866779 235131758 261998737 التىافة الىاٌة

 (11با  تااد  اى الجدول) الجدول :ات ا داد الباحبة        
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  دٌيارا̋  راقٌا̋  22932974يالح  ات الجدول ا اله ات تىافة الاواد الاباشرة قبل التصاٌم      

 نا لدذا البدٌل بالتصاٌم سٌتم استبدال ست اواد بؤخر  صدٌنة لابٌئة وهً ىا تً:وف

 بالاطققاط الواحققد دٌيققارا̋  لالطققار 11226276 تىافتقق  تباقق  والققذي الاققادي الطبٌاققً الاطققاط-1

 ات اي  الواحد دٌيارا̋  لالطار 12187179 تىافت  تبا  والذي(cv-60)ذي الانوجةالبابتة الطبٌاً

 .اطار دٌيارا̋  لىل 1219277 بابا  بالتىالٌ  ةوفر هيالك

 الواحققد دٌيققارا̋  لالطققار13104 تىافتقق   تباقق  والققذي( SBR 1500) يققوع الصققيا ً الاطققاط-2

  اي  الواحقد دٌيقارا̋  لالطقار 9612738 تىافت  تبا  والذي( SBR 1712) يوع الصيا ً بالاطاط

 .اطار لىلدٌيارا̋   3493762 بابا  بالتىالٌ  وفرة هيالك ات

 تباق  والذي البرافٌت بنٌت الواحد دٌيارا̋  لالطار 381729تىافت   تبا  والذي الدٌوترىس نٌت-3

(دٌيقارا̋  1125739) باباق  بالتىالٌ  نٌادة هيالك ات اي  الواحد دٌيارا̋  لالطار 1486748 تىافت 

 .اطار  لىل

 النيققك بؤوىسققٌد  الواحققد لالطققار دٌيققارا̋  276172تىافتقق   تباقق  والققذي الاققادي النيققك اوىسققٌد-4

 ات بالاصقيك الاديقدس رأي وحسب  الواحد دٌيارا̋  لالطار 3678748 تىافت  تبا  والذي اليايوي

 و اٌق   ا طقار  جيقات فً الاستخداة الىاااة الىاٌة تاادل اليايوي النيك اوىسٌد اادة رباا̋ ات

 بالتىقالٌ  وفقرة هيالقك ات اي  دٌيقارا̋  919762 لالطقار الىافٌقة اليايوي النيك اوىسٌد تىافة فؤت

 .اطار  دٌيارا̋  لىل 1841758 بابا 

 اسقود الىقاربوت الواحقد دٌيقارا̋  لالطقار 1826478تىافتق   تباق  والقذي الاقادي الىقاربوت اسود-5

 بالاصقيك الاديقدس رأي وحسقب  الواحقد دٌيقارا̋  لالطقار 27298795 تىافت  تبا  والذي اليايوي

  ا طقار  جيقات فقً الاسقتخداة الىاااقة الىاٌقة تاقادل اليايوي الىاربوت اسود اادة ات رباا̋  ات

 وفقرة هيالقك ات اي  دٌيقارا̋  6774772لالطقار الىافٌقة اليقايوي الىقاربوت اسقود تىافقة فؤت و اٌ 

 .اطار دٌيارا̋  لىل 11292728 بابا  بالتىالٌ 

 والذي الذائب بالىبرٌت الواحد را̋  لالطاردٌيا 438786 تىافت  تبا  الىبرٌت اٌر الذائب والذي-6

دٌيقارا̋   113784 باباق  بالتىقالٌ  وفرة هيالك ات اي  الواحد دٌيارا̋  لالطار 325722 تىافت  تبا 

 .اطار لىل

 دٌيققارا̋  لالطققار الواحققد 25824743باباقق   ايخفضققت قققد الاباشققرة الاققواد ىافققة فققؤت و اٌقق     

 تم اي  الابا  فند بنى يفس الاباشرة ا جور ااا  ار الواحددٌيارا̋  لالط 183524797 واصبحت

 ققد التصقاٌم قبقل الاصقارٌ  اٌقر الاباشقرة ات حقٌت فقً  الاقاااٌت اقت الادد يفس  اى ا  تااد

 ات تبققٌت البحقق   ٌيققة الاصققيك فققً الاققاااٌت الاديدسققٌت استشققارة دٌيققارا̋  وباققد 4169747باطققت 
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 الاصارٌ  اٌقر الاباشقرة  تيخفض سو   الست الاواد تبدالباس الاتابل التصاٌم بدٌل استخدام

 باد الاصارٌ  اٌر الاباشرة ات اي  دٌيارا̋   1242736 التخفٌض ابا  با  حٌ % 25  بيسبة

 261998737وقققد باطققت التىققالٌ  الىاٌققة قبققل التصققاٌم   دٌيققارا̋  3127.11باطققت  قققد  التصققاٌم

دٌيقارا̋  لالطقار  235131758ىالٌ  الىاٌة باد التصاٌم فً حٌت باطت الت  دٌيارا̋  لالطار الواحد

اي ات الققوفرة الىاٌققة   الواحققددٌيققارا̋  لالطققار   25824743اي تققم تحنٌقق  وفققرة باباقق    الواحققد

 ×26866779 )  دد ا طارات = الوفرة الىاٌة( ×)وفرة ا طار الواحد هً 2016لإليتا  سية 

 بققالحجاٌت لاايتقو  الاتحننققة الىاٌقة القوفرة ىققوتت و اٌق   ( دٌيقارا̋ 35786564.28 = 1332

و اٌقق  ٌاىققت ا تبققار هققذا البققدٌل التصققاٌاً افضققل اققت البققدٌل   دٌيققارا 39768332375 هققً

التصاٌاً ا ول والبايً  اي  حن  اليتائج الارجوة اي  بشىل افضل بىبٌقر سقواء اليتقائج   اقى 

 ئج التىالٌفٌة .استو  اليتائج الفيٌة والديدسٌة او  اى استو  اليتا

 المقارنة ما بٌن البدائل من حٌث التكلفة واتخاذ القرار : 6.1.2.3

باققد الاناريققة اققا بققٌت البققدائل التصققاٌاة البالبققة واختٌققار بققدٌل التصققاٌم البالقق  والققذي  اققى       

-22دٌيققققارا̋  لالطققققار الواحققققد بققققالحجم ) 2282573اساسقققق  تققققم تحنٌقققق  وفققققرة بالتىافققققة باباقققق  

(  والتً ٌاىت ات خاللدقا 1222-24دٌيارا̋  لالطار الواحد بالحجم) 26866779  وبابا (1222

وفٌاا ٌتااق  بقالنرار القذي ٌجقب اتخقاذه خقالل هقذه الخطقوة   تحنٌ  هاا  ربح اضافً لاايتو  

فدو ا يتنال الى  ااٌات التصيٌك والتجاٌك اك ارا اة النٌام بالاااٌات بشىل اتناات ابياء النٌقام 

 لتصاٌم الانترا .بتيفٌذ ا

 سابعا: االنتقال الى عملٌات التصنٌع والتجمٌع والتسوٌق:

سققٌتم ا يتنققال الققى ارحاققة التصققيٌك   وباققد ات تققم قبققول البققدٌل البالقق  الانتققرا لاتصققاٌم       

واققت بققم تققؤتً ارحاققة تسققوٌ  الايتجققات الققى   والتجاٌققك والتققً ٌاىققت النٌققام بدققا بشققىل اتققناات 

ا يتدققاء اققت تطبٌقق  تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة فققً اصققيك اطققارات  النبققائت وبققذلك ٌققتم

 الدٌوايٌة .

 . اعادة التدوٌر المخلفات فً مصنع اطارات الدٌوانٌة:2.2.3

ات ا ادة التدوٌر واستخدام   تاد ا ادة التدوٌر احد  الااارسات التً تحن  ا ستدااة حٌ       

وات اصقيك اطقارات   الوصقول لااقٌ  بؤسقاوب حٌقاة اسقتدااة الاواد الاااد تدوٌرها ٌسقا د فقً

لتقدوٌر   اسقتباارٌا̋ اقااتقا اشقرو ا̋  الدٌوايٌة بالتااوت اك شرىة ابرا  الىوت وهً شرىة احاٌة

وٌدد  هذا الاشروع البٌئً الى تي ٌ  الباد ات ا طارات الاسقتداىة باقد   ا طارات الاستداىة

 الاااة . ات ىايت تطار او تراى بالساحات
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وات اشققروع التققدوٌر ٌااققل  اققى تققدوٌر ا طققارات والاققواد البالسققتٌىٌة وتحوٌادققا اققت اققواد     

اذ ٌقتم اسقتنبال جاٌقك ا طقارات الاسقتداىة وٌقتم ااالجتدقا   ضارة الى اواد وايتجقات ذات قٌاقة

جناء اىبر وٌتم بدذه الاااٌة تنطٌك ا طار فً خاس اراحل اتىررة الى ا  باااٌة تساى بالتفتٌت

وفً هذه الاراحل الخاسقة اي باقد   اااٌتر 5-1بم اصطر بم اصطر حتى ٌصل حجم الاطاط ات 

وات   ىل  ااٌة تنطٌك ٌتم فرن الارىبات ا ساسٌة لالطار هً: الاطقاط والحدٌقد وخٌقوط الىتقات

خقر  هذه الاراحل ٌيتج  يدا حبٌبات الاطاط والتً تاد اادة خقام تسقتخدم فقً  ااٌقات ايتاجٌقة ا

  بم ٌتم ينل حبٌبقات الاطقاط الايتجقة القى  ااٌقة التصقيٌك التالٌقة  صدٌنة لابٌئة ذات قٌاة اضافة

تحل   حٌ  ٌتم تشىٌل حبٌبات الاطاط فً قوالب خاصة إليتا  ايتجات اتاددة ذات قٌاة اضافة

 احل الايتجات الاستوردة ابل:

اض ا طفققال والنا ققات البالطققات الاطاطٌققة التققً تسققتخدم فققً  ققدة اجققا ت ايدققا رٌقق  -1

 الرٌاضٌة وساحات اصايك تابئة الطان الطبٌاً .

الاطبققات الصققيا ٌة الاطاطٌققة والتققً تسققتخدم فققً الطققر  بؤشققىال اتاققددة حسققب يققوع  -2

 الطرٌ  .

 نٌت الوقود ٌستخدم فً ا فرات واااال الطابو  وىافة الاااال التً تحتا  الى افرات. -3

ىاقا ٌقدخل فقً الاجيقة الاطاطٌقة لااااقل   ا حباراسود الىاربوت ٌستخدم فً ا صباغ و -4

 ا طارات .

 الحدٌد حٌ  ٌاىت استخداا  اادة اولٌة فً اااال صدر الحدٌد . -5

 (9شىل)                                                

 يااذ  ات ا رضٌات التً ٌيتجدا اشروع ا ادة التدوٌر فً اصيك اطارات الدٌوايٌة

           

 الاصدر: ات الاصيك/ شابة التخطٌط          

 فسٌتم توضٌح  ات خالل الجدول ا تً: اما بالنسبة الى الجانب الكلفوي   
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 (25جدول)

 الحسابات الخاصة باشروع ا ادة التدوٌر فً اصيك اطارات الدٌوايٌة

 النٌاة)دٌيارا̋ /طت( التفاصٌل

 35222 تحاٌل وينل وتفرٌ 

 22222 راب(اواد اولٌة )اطار سى

 25222اديٌققققٌت =  5 ااققققل    25الااققققال: 

 ال  دٌيارا̋ /شدر

52222 

 5222 الىدرباء

 7222 ا يدبار لخط الابروم   البياٌة

 2522 الصٌاية

 2522 ا دوات ا حتٌاطٌة

 3822 خداات صيا ٌة

 2222 التابئة والتطاٌ 

 127822 ــــــوعالاجاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الابٌاات

  حدٌد 2745طت اطاط    275اطت اطار=

 125222 252×اطاط  275

 58522 132×حدٌد  2745

 184522 الاجاوع

 الاصدر: ات الاصيك/ شابة التخطٌط

ويالح  ات الجدول ا اله ات اجاوع تىالٌ  الطت الواحد اقت ا طقارات الاسقتداىة التقً ٌقتم    

وات اجاوع ابٌاات الطت الواحقد اليقاتج اقت  ااٌقة ا قادة   دٌيارا̋  127822 ا ادة تدوٌرها هً

دٌيارا̋  لىل طت ٌتم ا ادة  56722دٌيارا̋  اي ات هيالك هاا  ربح بابا   184522التدوٌر تبا  

 تدوٌره.

وتر  الباحبة ااا تندم ات  ااٌة ا ادة التدوٌر التً تتم  اى الايتجات التً تات ا ادة تصاٌادا 

فتىوت لدا جوايب اٌجابٌة اىبر اذ ات  ااٌة التفتٌت   تطبٌ  الديدسة الاتنااية الاستدااةب

وبالتالً اقل   لاذرات  وتيابرا̋ لإلطارات الاصااة بالاواد الصدٌنة الى البٌئة تىوت اقل ايباابا̋

ي ات سواء ا  ضررا لابٌئة وىاا ات حبٌبات الاطاط الياتجة ات  ااٌة التفتٌت تىوت صدٌنة لابٌئة

او تم استخداادا  اادة اولٌة تدخل فً   فً ارضٌة الاال ب يدائٌا̋ تم استخداادا بوصفدا ايتجا̋

اي سٌتم   ايتجات اخر  ابل ارضٌة رٌاض ا طفال والاطبات وىذلك فً النٌوت والحدٌد

    ايتا  ايتجات استدااة اااد تدوٌرها ااا ٌسا د فً الوصول الى صيا ة استدااة . 
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 خالصة:ال

 ات خالل اا ورد فً هذا الابح  ٌاىت تاخٌص ا تً :    

الاااقة  الوحقدة ا قتصقادٌةتم تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً احقد  اصقايك  -1

وبالتحدٌد  اقى ايتقو  بقالحجم   لاصيا ات الاطاطٌة والاتابل باصيك اطارات الدٌوايٌة 

 . 2216الاالٌة لسية  (  ت البٌايات1222-24(والحجم)22-1222)

قبققل تطبٌقق  تنيٌققة  2216( لسققية 22-1222لنققد باطققت التىافققة الفااٌققة لاايتققو  بققالحجم ) -2

 ( 24-1222ولاايتو  بالحجم )  دٌيارا̋  223655791الديدسة الاتنااية الاستدااة 

 دٌيارا̋ . 261998737 

حق  والاتابقل با طقار تم تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة  اى الايتقو   ٌيقة الب -3

وققد وجقد ات هيالقك اقواد ضقات  جيقات ا طقار  (24-1222( و)22-1222بالحجاٌت )

اذ اجرٌت  ااٌات التحسٌت  اٌدا ات  لابٌئة وىذلك ا اى تىافة واقل جودة   تسبب ضررا̋

وىايقت   خالل استبدال هذه الاواد باقواد اخقر  صقدٌنة لابٌئقة واققل تىافقة وا اقى جقودة 

دٌيارا̋  222832761( اصبحت 22-1222لتىالٌفٌة لذلك ات تىافة ا طار بالحجم)اليتٌجة ا

 دٌيارا̋  . 235131758( اصبحت24-1222وتىافة ا طار بالحجم)  

لند تم تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً ارحاة التصاٌم وفقً ارحاقة التصقيٌك  -4

طقار وذلقك فققً الخطقوة ا ولقى اققت ولنقد تقم اجققراء تاقدٌالت  اقى  جيققات ا   والتجاٌقك

والتقً ٌاىقت اقت خاللدقا تا قٌم قٌاقة   خطوات تطبٌ  التنيٌة وهً خطوة تطوٌر الايتو 

اذ ات هققذه التاققدٌالت تيسققجم اققك   الايتققو  اققت وجدققة ي ققر ىققل اققت الاصققيك والنبققوت 

 حاجات ورابات النبائت ااا ٌإدي الى فرض الايتو  فً السو  التيافسٌة .

وباقد الاناريقة اقا بقٌت هقذه البقدائل وققك ا ختٌقار  اقى   بالبة بدائل لاتصاٌم  لند تم تندٌم -5

اذ ٌاد افضل بدٌل  اقى اسقتو  اليتقائج الفيٌقة والديدسقٌة واليتقائج الىافوٌقة   البدٌل البال 

  وات هذا البدٌل الانترا سو  ٌإدي القى تحسقٌت اداء ا طقار اقك تحنٌق  باقد ا سقتدااة

اذ باطقت فقً ا طقار بقالحجم   ت الاتحننة فً التىافة ات هذا البدٌل باإلضافة الى الوفورا

( باطققققت 24-1222دٌيققققارا̋  وفققققً ا طققققار بققققالحجم ) 22825743( باباقققق  1200-20)

وات ىققل هققذه اليتققائج سققتإدي الققى تحسققٌت قٌاققة الايتققو  وبالتققالً   دٌيققارا̋  26866779

ااققا ٌققإدي الققى   اشققاب  الحصققول  اققى فرصققة اىبققر فققً ايافسققة الايتوجققات ا خققر  ال

 الحصول  اى هاا  ربح ا اى .

اذ باطقت اجاقوع تىقالٌ  الطقت   تتم ا ادة تدوٌر الاخافات فً اصيك اطقارات الدٌوايٌقة  -6

وات  دٌيققارا̋   127822الواحققد اققت ا طققارات الاسققتداىة التققً ٌققتم ا ققادة تققدوٌرها هققً 

دٌيارا̋  اي ات  184522تبا   اجاوع ابٌاات الطت الواحد الياتج ات  ااٌة ا ادة التدوٌر

دٌيققققققارا̋  لىققققققل طققققققت تققققققتم ا ققققققادة تققققققدوٌره. 56722هيالققققققك هققققققاا  ربققققققح باباقققققق  
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 المبحث الثالث:دور الهندسة المتزامنة المستدامة في تنفيذ االستراتيجيات التنافسية

 :تمهٌد

ستراتٌجٌات خالل هذا الابح  سٌتم بٌات دور تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً تيفٌذ ا       

اسقتراتٌجٌة الترىٌقن(   اسقتراتٌجٌة التاقاٌن  التيافسٌة الاااة والاتاباة ب)استراتٌجٌة قٌادة التىافقة

الفنرة ا ولى تبٌت دور تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً   وٌتضات هذا الابح  بال  فنرات

ر تنيٌة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقً ااا الفنرة البايٌة فتبٌت دو  تيفٌذ استراتٌجٌة قٌادة التىافة

واخٌرا الفنرة البالبة ستبٌت دور تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقً   تيفٌذ استراتٌجٌة التااٌن

 تيفٌذ استراتٌجٌة الترىٌن وهً ىا تً:       

 .دور الهندسة المتزامنة المستدامة فً تنفٌذ استراتٌجٌة قٌادة التكلفة:1.3.3

تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً الوحقدة ا قتصقادٌة ٌاىيدقا اقت ايتقا  ايتجقات  ات   

ايخفضة فً الىافة والوقت ااا ٌسا دها فً تانٌن الاٌنة التيافسٌة والحصول  اى حصة سوقٌة 

( فً الاصيك  ٌية البحق  سقا د فقً تخفقٌض التىقالٌ  لاايتقو  CEحٌ  ات تطبٌ  تنيٌة )  اىبر

 ٌتم توضٌح  بالجدولٌت اآلتٌت:ىاا س

 (26جدول)

 (CEقبل وباد تطبٌ  ) (1222-22لالطار حجم )التىافة الىاٌة 

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم التفاصٌل

 وفرة2282573 222832761 223655791 التىافة الىاٌة

 (12الجدول :ات ا داد الباحبة با  تااد  اى الجدول)

دٌيقارا̋   223655791ات الجدول ا اله ات التىافة الىاٌة لاايتو  قبل التصاٌم قد باطقت  يالح    

لالطار الواحد وباقد تطبٌق  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقؤت التىافقة الىاٌقة  ققد ايخفضقت 

  لىل اطار . دٌيارا2282573̋̋اي هيالك وفرة بابا    دٌيارا̋  لالطار الواحد 222832761لتصل 

 (27جدول)

 (CEقبل وباد تطبٌ  ) (1222-24لالطار حجم )التىافة الىاٌة 

 الفر  التىافة باد التصاٌم التىافة قبل التصاٌم التفاصٌل

 وفرة  26866779 235131758 261998737 التىافة الىاٌة

 ( 11الجدول: ات ا داد الباحبة با  تااد  اى الجدول)    
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دٌيارا̋   261998737ت التىافة الىاٌة لاايتو  قبل التصاٌم قد باطت يالح  ات الجدول ا اله ا    

لالطار الواحد وباقد تطبٌق  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقؤت التىافقة الىاٌقة  ققد ايخفضقت 

دٌيققارا̋  لىققل  26866779اي هيالققك وفققرة باباقق    دٌيققارا̋  لالطققار الواحققد 235131758لتصققل 

 .اطار

لاتحننقة تاىقت الوحقدة ا قتصقادٌة اقت تيفٌقذ اسقتراتٌجٌة قٌقادة التىافقة اقت خقالل وهذه الوفرة ا   

جال الايتقو  ٌتحاقل تىافقة اققل اقت تاقك التقً ٌتحاادقا الايافسقوت ااقا ٌقإدي القى جقذب النبقائت 

 الحساسٌت لاسار ااا ٌسدم فً نٌادة الحصة السوقٌة لااصيك.

استراتٌجٌة قٌادة التكلفة من خالل تطبٌق تقنٌة  ترى الباحثة ان ادارة المصنع ٌمكنها تنفٌذ     

(CEالمستدامة)  وتكون امام خٌارٌن : 

وهيقا سقو  ٌبنقى هقاا   ان تقلل سعر البٌع بمقدار الوفرة المتحققة بعد التصمٌم االول: الخٌار

وسقٌتم   الربح يفس  اك نٌادة الحصة السوقٌة لااصيك ات خالل جذب النبقائت الحساسقٌت لاسقار

 هذا الخٌار ىاا فً الجدول ا تً:توضٌح 

 (28جدول)

 هاا  الربح فً حالة تناٌل سار البٌك باندار الوفرة الاتحننة لالطار

سقققققار البٌقققققك قبقققققل  التفاصٌل
التصققققققاٌم لالطققققققار 

 الواحد

سققققققار البٌققققققك باققققققد 
التصقققققققاٌم لالطقققققققار 

 الواحد

 هاا  الربح

 دٌيارا̋ 44921.1 دٌيارا̋ 257174.7 دٌيارا̋  280000 (20-1200ا طار بالحجم)

 دٌيارا̋ 39533.6 دٌيارا̋ 288133.21 دٌيارا̋  315000 (24-1200ا طار بالحجم)

 الجدول :ات ا داد الباحبة با  تااد  اى البٌايات ات شابة احاسبة التىالٌ  فً الاصيك

( هققو 1200-20يالحقق  اققت الجققدول ا ققاله ات سققار البٌققك قبققل التصققاٌم لالطققار بققالحجم)   

وقد تم تخفٌض سار البٌقك باقد التصقاٌم بانقدار القوفرة الاتحننقة والتقً تباق    ٌيارا̋ د 280000

دٌيققارا̋  اي بدققاا  ربققح ٌباقق   257174.7لٌصققبح سققار البٌققك باققد التصققاٌم  دٌيققارا̋ 2282573

 315000( هققو1200-24وسققار البٌققك قبققل التصققاٌم لالطققار بققالحجم )  دٌيققارا̋  44921.1

  دٌيققارا̋  26866779ر البٌققك بانققدار الققوفرة الاتحننققة والتققً تباقق   دٌيققارا̋  وقققد تققم تخفققٌض سققا

  دٌيققارا̋ 39533.6 اي بدققاا  ربققح ٌباقق  دٌيققارا 2133721لٌصققبح سققار البٌققك باققد التصققاٌم

ويالح  حسب هذا الخٌار بنقاء هقاا  القربح دوت نٌقادة ا  ات التخفقٌض فقً سقار البٌقك سقو  

وبالتالً نٌادة الحصقة السقوقٌة لااصقيك واقت   اسارٌاىت الاصيك ات جذب النبائت الحساسٌت ل

 بم نٌادة ا رباا . 
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فستىوت هيالك نٌادة  اما الخٌار الثانً: فٌتمثل بان ادارة المصنع  تبقً سعر البٌع دون تخفٌض

 وسٌتم توضٌح هذا الخٌار ىاا فً الجدول ا تً:  بداا  الربح اك  دم اندٌاد الحصة السوقٌة

 (29جدول)

 بح فً حالة بناء سار البٌك دوت تخفٌض لالطارهاا  الر

سقققار البٌقققك قبقققل  التفاصٌل
التصققاٌم لالطققار 

 الواحد

سقققققار البٌقققققك باقققققد 
التصقققققاٌم لالطقققققار 

 الواحد

 هاا  الربح

 280000 (20-1200ا طار بالحجم)
 دٌيارا̋ 

 دٌيارا̋ 67746.4 دٌيارا̋  280000

 315000 (24-1200ا طار بالحجم)
 دٌيارا̋ 

 دٌيارا̋ 66400.39 يارا̋ دٌ 315000

 الجدول :ات ا داد الباحبة با  تااد  اى البٌايات ات شابة احاسبة التىالٌ  فً الاصيك

(هقققو 1200-20يالحققق  اقققت الجقققدول ا قققاله ات سقققار البٌقققك قبقققل التصقققاٌم لالطقققار بقققالحجم)   

بٌقك لقم ٌقتم دٌيارا̋  اي ات سار ال 280000وات سار البٌك باد التصاٌم هو   دٌيارا̋  280000

اي ات هققاا  الققربح قققد انداد   دٌيققارا̋ 2282573بانققدار الققوفرة الاتحننققة والتققً تباقق    تخفٌضقق 

-24وسقار البٌقك قبقل التصقاٌم لالطقار بقالحجم )  دٌيارا̋  67746.4باندار هذه الوفرة لٌصبح 

ار دٌيقارا̋  اي ات سق 315000وات سار البٌك باد التصاٌم هو   دٌيارا̋  315000( هو1200

اي ات هاا  الربح   دٌيارا̋  26866779باندار الوفرة الاتحننة والتً تبا    البٌك لم ٌتم تخفٌض 

ويالحق  حسقب هقذا الخٌقار فقؤت هقاا    دٌيارا̋ 66400.39قد انداد باندار هذه الوفرة لٌصبح 

 الربح انداد اك بناء الحصة السوقٌة لااصيك  اى حالدا دوت نٌادة.

ت الخٌققار ا ول والاتابققل بتخفققٌض سققار البٌققك بانققدار الققوفرة الاتحننققة باققد وتققر  الباحبققة ا    

 ت هقذا الخٌقار ٌياسقب اسقتراتٌجٌة قٌقادة   تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة هقو ا فضقل

وذلك  ت هذه ا ستراتٌجٌة تستدد  النبقائت الحساسقٌت   التىافة اىبر وٌسا د فً تيفٌذها بفا اٌة

ىااققا تققم تخفققٌض سققار البٌققك اققت خققالل تخفققٌض التىققالٌ  اققك الحفققا   اققى الجققودة لألسققاار و

وهذا تم تحنٌن  ات خالل ا ادة التصاٌم بتطبٌ  تنيٌة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة فقً   الانبولة

 (الاستدااة لدا دور فً  تيفٌذ استراتٌجٌة قٌادة التىافة.CEو اٌ  فؤت تنيٌة)  الاصيك

ة تدوٌر الاخافات ٌاىت تيفٌذ استراتٌجٌة قٌادة التىافة بفا اٌة ات قبقل الاصقيك وات خالل ا اد   

وذلك  ت ا ادة تدوٌر الاخافقات سقٌإدي القى تخفقٌض التىقالٌ  الاااقة فقً اصقيك    ٌية البح 

وات ا طقارات التقً ٌقتم ا قادة تقدوٌرها تىقوت اقادة اولٌقة تسقاى بحبٌبقات الاطقاط    ٌية البحق 

ااا ٌسدم فقً تحنٌق   وائقد االٌقة بسقبب تقوفٌر تىقالٌ  شقراء   يتجات  دٌدةتدخل فً صيا ة ا

 الاادة الخام.
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 دور الهندسة المتزامنة المستدامة فً تنفٌذ استراتٌجٌة التماٌز:. 2.3.3

-20ات تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة قد سا د فً تحسٌت جقودة ا طقار بقالحجم )    

اذ اصبحت باواصفات تيافس الايتجات الاشاب  لدا الاالاٌة وذلك   (1200-24(والحجم)1200

  اذ ات الوحدات ا قتصقادٌة ا قادة الي قر فقً اسقإولٌتدا اتجقاه الاجتاقك  لتحنٌندا لباد ا ستدااة

فالوحققدات الاسققتدااة هققً التققً تخاقق  النٌاققة لانبققائت اققت خققالل النٌققام بؤ االدققا بالشققىل البٌئققً 

ا ٌاىت الوحدة ا قتصادٌة ات بياء  القات دائاقة واتٌيقة اقك النبقائت اقت اا  وا جتاا ً الساٌم

 خالل الاحاف ة  اى الاوارد البشرٌة والطبٌاٌة وتانٌنها فً جاٌك الاجا ت.

-24( والحجم )1200-20اضافة الى ذلك فؤت الاواصفات الفيٌة والديدسٌة لاايتو  بالحجم )   

حت صقدٌنة لابٌئقة باقد اضقافة الاقواد اليايوٌقة وىقذلك ( باد التصاٌم قد تطقورت  اذ اصقب1200

اذ   اي نٌادة فً جودة ا طقار  % ات الاار ا فتراضً ل 25اصبح  ار ا طار اطول بيسبة 

وٌتحاقل طاققة تحاٌاٌق    لالستخدام فً الطر  الو رة وباختاق  ال قرو  الجوٌقة اصبح صالحا̋

 تً:وسٌتم توضٌح هذه الواصفات فً الجدول ا    الٌة

 (30جدول)

 اواصفات ا طار قبل وباد تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة

يقققققققققققققققققوع  ت
 الاجية

 الاواصفة باد التحسٌت الاواصفة قبل التحسٌت

الصال
 Iso بة

ا ستطالة 
  يد النطك
Gm/m

m2 

 قوة الشد
Gm/m

m2 

ا ستطالة 
 يد 
300% 

AR 

 الصالبة
Iso 

ا ستطالة 
  يد النطك
Gm/m

m2 

 لشدقوة ا
Gm/m

m2 

ا ستطالة 
 يد 
300% 

AR 

 جيققققققققققققققة  1
الجققققققققققققنء 
الاالاققققققس 

 لالرض

65 470 2200 1200 70 560 2600 1400 

 جيققققققققققققققة  2
 الساٌد

60 550 1500 760 66 660 1800 900 

 جيققققققققققققققة  3
اىسقققققققققققققاء 
وا سققققالك 

 الحدٌدٌة

74 160 900 700 80 190 1080 840 

 جيققققققققققققققة  4
اىسقققققققققققققاء 

 اليسٌج

64 990 2100 1300 70 520 2500 1560 
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 قققققققققققققققققدد  5
السققققققا ات 
الانطو قققة 
 اى ااىية 
الفحقققققققققص 

 ا تالفً

70 
 سا ة

70  
 سا ة

70 
 سا ة

70 
 سا ة 

100      
 سا ة

100 
 سا ة

100   
 سا ة

100 
 سا ة

 الجدول ات ا داد الباحبة استيادا الى استشارة اديدسً الاصيك

الديدسققة الاتناايققة يالحقق  اققت الجققدول ا ققاله التطٌققر بالاواصققفة لالطققار باققد تطبٌقق  تنيٌققة      

 الاختافة ا طار اجناء تىوت التً هً  جيات  دة ات ٌتىوت ا طارولاتوضٌح فات    الاستدااة

 لريك الحدٌدٌة ااسالك اىساء  جية  ا طار جايب  جية  لألرض الاالاس الجنء  جية) وهً

وىقل  جيقة  (طقارلال القداخل اقت الابطية الاطاطٌة الاجية  ا طار يسٌج اىساء  جيات  ا طار

 الشق  ياقو  وا حتقرا  الفاىيقة حقرارة درجة الصالبة الشد قوةٌتم اجراء فحوصات  اٌدا وهً)

 وتوجقد   ا طقارات تصيٌك قبل ا طار  جيات  اى تجر (وات هذه الفحوصات الش  ياو اندار

 وحجققم يققوع حسققب الفحققص ٌققتم اذ (ا طققارات ا تالفٌققة الفحوصققات) تسققاى اخققر  فحوصققات

 هقذه فقً ا طار وضك فٌدا ٌتم والتً (ا تالفً الفحص اىائت) تساى خاصة اىائت  اى را طا

 ٌقربط اذ  حاقل شقاحية او رىقاب سٌارة ىايت سواء السٌارة  ال ىبٌر حد إلى تشب  التً الااىية

 حقنام  اقى وٌقدور ا طقار لٌسقٌر الااىيقة تشطٌل وٌتم  النٌاسً الضطط الى وٌيفخ وٌببت ا طار

 التققً الحنٌنٌققة ا حاققال تابققل اونات تسققاٌط ٌققتم و فوققق  اتحرىققا وا طققار الشققارع ٌابققل خققاص

 السقٌارة تحاادقا التً وااونات الرىاب و دد السٌارة ونت تابل والتً الواقك فً ا طار ٌتحاادا

 ا اى  اى الحصول لحٌت تدرٌجٌة بصورة الااىية سر ة نٌارة تموت  حال سٌارة ىايت اذا فاال

 لحقٌت حاقل واقصقى سقر ة اقصى  اى ا ستارار وٌتم  حال اقصى  يد لالطار انررة سر ة

 هقذا وحسقب الااىيقة تشقطٌل بقدء ايقذ ا طقار قطادقا التقً النايٌقة الفتقرة وتسجٌل ا طار ايفجار

 الفترة  قٌاسٌا والاحددة الاطاوبة الاواصفة  بور حال فً وجودت  ا طار  ار تحدٌد ٌتم الوقت

وات   ا طار وحجم يوع حسب تختا  هً والتً الانطو ة السا ات بادد ستنا لافحص النايٌة

 الااىيقة تشطٌل طرٌ   ت ا طار وحجم يوع حسب اٌام  دة تستطر  لافحص النايٌة الفترةهذه 

وىاا اوضح بالجدول ا اله فؤت ا رققام الاوجقودة فٌق    لالطار حال واقصى سر ة اقصى  يد

  (الاستدااة .CEر باد تطبٌ  )تبٌت اد  تحست الاواصفة لالطا

ااقا ٌقإدي   وبذلك قد تفو   اى الايتجات الايافسة ات ا طقارات الصقٌيٌة والديدٌقة بقالجودة    

 الى جذب نبائت جدد وبالتالً نٌادة الحصة السوقٌة .

وتر  الباحبة باا ات استراتٌجٌة التااٌن ترىن اىبر  اقى الخصقائص اليو ٌقة والو ٌفٌقة التقً    

اذ   ااقا ٌاىقت الوحقدة اقت التاقاٌن  قت ايافسقٌدا  ك بدقا الايتقو  بطقض الي قر  قت التىقالٌ ٌتات

والذي بدوره ٌنود الى ا حتفا  بدم وات بم   ٌسا دها فً اىتساب نبائت جدد وتحنٌ  الرضا لدم
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ولىقً تقيجح الوحقدة ا قتصقادٌة فقً تيفٌقذ اسقتراتٌجٌة التاقاٌن تحتقا  ات   الحصول  اقى و ئدقم

اذ ات التاٌن  اى اساس ا بتىار    اى ا قسام التي ٌاٌة التً تندم لدا اصادر صفة التاٌنترىن 

وات الجدققود الابذولققة لتحسققٌت الخداققة   والىفققاءة التىيولوجٌققة ٌاتاققد  اققى قسققم البحقق  والتطققوٌر

 وٌجب ا شارة هيا الى ات الترىٌن  اقى هقذه ا قسقام    لانبوت تاتاد  اى يو ٌة قسم الابٌاات

اذ ات الوحدات الاتاٌقنة تسقاى ات تبنقً الىاق  القى اقا   ٌايً ات السٌطرة  اى الىا  اٌر ادم 

اذ تاال  اى السٌطرة  اقى الىاق  التقً تسقدم فقً تحنٌق  صقفة التاٌقن   ٌنارب ىا  قائد التىافة

فااقى   و اى الرام ات ا رباا الىبٌرة التً ٌتم الحصول  اٌدا  ت طرٌ  السٌطرة  اى الىا 

 لوحدة الاتاٌنة ات   تنال الىا  الى الحد الذي تفند ب  اصدر تاٌنها .  ا

ا  ات   ( الاسققتدااة لدققا دور فققً تيفٌققذ اسققتراتٌجٌة التاققاٌنCEو اققى الققرام اققت ات تنيٌققة )     

وذلقك  ت هقذه اسقتراتٌجٌة تحتقا  القى اجاو قة اقت   اصيك ا طارات اٌقر ققادر  اقى اتبا دقا

وٌاد اول  اال قد تم تحنٌن  ات خالل فىرة تطوٌر الايتو  والاتاباة بالاواد الاواال والتً ايدا 

  التً تقم اسقتبدالدا والاتابقل بجقودة الاقواد ا ولٌقة التقً تقإبر  اقى اداء وجقودة الايتقو  اليدقائً

اهقم   اجدودات  الٌة فً ا يتا  والتفتٌ  والرقابة وتساٌم جٌد لاابٌاقات وخقداات اقا باقد البٌقك

  لترىٌن  اى  ااٌات البح  والتطوٌر والذي ٌىا  تىالٌ   الٌة الاصيك اٌر ادٌقأ لدقا اال ا

 فؤت الاصيك  ٌية البح  اٌر قادر  اى تيفٌذ استراتٌجٌة التااٌن .

وات خالل ا ادة تدوٌر الاخافات ٌاىت تيفٌذ استراتٌجٌة التااٌن بفا اٌة ات قبل الاصيك  ٌية     

ٌر الاخافات والاتاباة باإلطقارات الاسقتخداة وتحوٌادقا القى حبٌبقات وذلك  ت ا ادة تدو  البح 

او اادة اولٌقة   فً فر  ارضٌات الاال ب يدائٌا̋ والتً ٌاىت استخداادا بوصفدا ايتجا̋  الاطاط

وتابل ايتجات ااقاد   تدخل فً ايتا  ايتجات ابل ارضٌات رٌاض ا طفال والاطبات والنٌوت

اذ توجقد شقرٌحة اقت النبقائت تنبقل  اقى   اا ٌنٌقد اقت قٌاتدقا لانبقوتتدوٌرها اي صدٌنة لابٌئة ا

اي سٌإدي الى ىسب نبائت   الايتجات الاااد تدوٌرها بسبب د ادا لاوضوع الحفا   اى البٌئة

 .  ˵جدد اٌر حساسٌت لاسار وبالتالً تحنٌ  هاا  ربح  ال

 التركٌز: دور الهندسة المتزامنة المستدامة فً تنفٌذ استراتٌجٌة. 3.3.3 

بقؤت القـتً ترىقـن جدودهقـا  الوحدة ا قتصادٌةأت  ا  تنادفً  ا ستراتٌجٌةتىات أهاٌـة هـذه     

بىفقاءة أىبقر اقت ايافسقٌدا القذٌت   تىـوت أىبـر ققـدرة  اقـى خداقـة الجقنء الاسقتدد  اقت السقو 

وقققـد   وقٌةلىيدققا تتطاققـب الافاضققـاة بققٌت الربحٌققة والحصققة السققو  ٌختققاروت خداققة أجققناء أوسققك

اـت  ا̋اختٌارٌ  اٌ̋اىـت أت ٌىـوت قـرارو  تدااىايٌوإ الوحدةبحجـم  ا ستراتٌجٌةٌـرتبط خٌـار هـذه 

ـا فٌدقالااقـل فقً أسقـوا    توجقـد  ات ٌىقوتالقـذٌت ٌرٌقـدوت بقـ  ادارة الوحدة ا قتصقادٌةطـر  

  ذات ااقـد ت ياقـو  الٌقـة اـيح إاىايٌـة السـٌطرة  اقـى أجقـناء اقـت السقـوااا ٌايافسـة قوٌـة 

الجقنء  اواءاةٌتوقـ   اـى  ا ستراتٌجٌةفـإت يجـاا هـذه  بصورة  ااةو  وتولـد ربحٌـة  الٌـة

اقـو السقـو  واندهقاره لاي احتاقا ت اقـى وجقـود و  اقـت ياحٌقـة الوحدةالاستدد  اك إاىايٌـات 

 الوحقدة اختٌقار باقدو  ٌقـة أخقـر اقـت ياح سٌة حٌوٌقا وجقذاباالايافسة الرئ الوحداته ددوت أت تا
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تسقاى إلقى   لشرٌحة السو  الاستددفة أو خط ايتجات أو النطقاع الجطرافقً القـذي ترٌقـد خداتقـ 

 اقـى واحققـدة اقـت الاٌقـنتٌت التيافسققـٌتٌت  ا  تاقاداقـت خققـالل وذلقك الترىٌققـن  اسقتراتٌجٌةإتبقاع 

فقققً السقققـو   التىافقققة الايخفضقققة ـنةفإاقققـا الترىٌقققـن بالتىقققـالٌ  لاحصقققـول  اقققـى اٌققق  السقققـابنتٌت

   .فً السو  الاستدد ايتجاتداإلى تاٌٌـن  الوحدةحٌـ  تسـاى  اٌنالتابأو الترىٌـن  الاسـتددفة

ققد سقا د فقً تخفقٌض   ات تطبٌ  الديدسة الاتناايقة الاسقتدااة فقً الاصقيك  ٌيقة البحق         

( 24-1200( والحجم)20-1200الحجم )التىافة وتحسٌت الجودة لاايتوجٌت الاتاباٌت با طار ب

ااا ٌاىت الاصيك ات تيفٌذ استراتٌجٌة الترىٌن ات خالل الترىٌن  اى جنء ااٌت ات النبائت او 

اذ تسا د هذه استراتٌجٌة فقً   جنء ااٌت ات السو  والاال  اى خداة ذلك الجنء بؤفضل شىل

ادقارات لاترىٌقن  اقى الجقنء يتٌجقة الاقوارد وال  تحسٌت استوٌات ربحٌقة الاصقيك احقل البحق 

واضقافة القى اسقا دتدا فقً تخقٌض ققوة اسقاواة النبقائت وىقذلك   الااٌت ات النبقائت او السقو 

و اٌقق  فققؤت تيفٌققذ اسققتراتٌجٌة   تحنٌقق  رضققاهم وو ءهققم ااققا ٌققإدي الققى نٌققادة الحصققة السققوقٌة

                  الترىٌن سٌحن  قٌاة  الٌة ات وجدة ي ر ىل ات النبائت والاصيك .         

حٌ  ات ايتجات الاصيك   وتر  الباحبة  ات الاصيك فً  ٌية البح  ٌتبك استراتٌجٌة الترىٌن   

اي تققم اختٌققار جققنء ااققٌت اققت السققو  وهيققا   الاتاباققة باإلطققارات الاخصصققة لاسققٌارات الىبٌققرة

يك  اققى وهققذا ٌسققا د الاصقق  ايحصققرت الايافسققة اققك ا طققارات الاشققاب  اققت الاياشققأ ا خققر 

ااققا ٌسققدل الحصققول  اققى   تخفققٌض قققوة اسققاواة النبققائت وبسققبب قاققة الخٌققارات الاتاحققة لققدٌدم

 رضاهم وبالتالً و ئدم لايتجات الاصيك .

( فققً الاصققيك والتققً اققت خققالل تققم تخفققٌض CEواضققافة الققى ذلققك اققت خققالل تطبٌقق  تنيٌققة )   

تيفٌقذ اسقتراتٌجٌة الترىٌقن وذلقك اصقبح اقت البقدٌدً ااىايٌقة   التىالٌ  وتحسقٌت جقودة الايتجقات

وباليسقبة لإلاىايٌقات والادقارات والاقوارد   ايدا تىوت ااا ارىنة قٌادة تىافة او ارىقنة اتاٌقنة

وذلققك   التققً ٌاتاىدققا الاصققيك فققؤت اسققتراتٌجٌة الترىٌققن ذات الىافققة الواطئققة افضققل  يققد اتبا دققا

تاقود بؤفضقل اقردود  اقى الاصقيك اقت لتياسبدا اك ا اىايٌات الاتوفرة واضافة الى ايدا سقو  

 ا يواع ا خر  ات ا ستراتٌجٌات التيافسٌة.

وات خالل ا ادة تدوٌر الاخافات ٌاىقت تيفٌقذ اسقتراتٌجٌة الترىٌقن بفا اٌقة اقت قبقل الاصقيك      

 ٌية البح   ات خالل ايتا  ايتجات ااىت ات تابً فئة ااٌية ات النبائت والتً ااىت ات تىقوت 

 والاطبقات ا طفقال لرٌقاض  وهذه الايتجقات ابقل ا رضقٌات  صادٌة او تىوت افرادا̋وحدات اقت

 و اٌ  ٌاىت ىسب نبائت جدد اك الاحاف ة  اى النبائت الحالٌٌت  ات خالل الايتجات  والنٌوت

 . الصدٌنة لابٌئة والتً ٌاىت ات تباع الى النبائت بؤساار اياسبة 

الاتناايقة الاسقتدااة ٌسقا د ىبٌقرا فقً تيفٌقذ ا سقتراتٌجٌات و اٌ  فقؤت تطبٌق  تنيٌقة الديدسقة     

  وٌاىت ات تاد التنيٌة احد  ا سالٌب الياجحة لتيفٌذ ا ستراتٌجٌات  التيافسٌة وٌنٌد ات فا اٌتدا

 و اٌ  فند تم اببات فرضٌة البح  . 
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 الخالصة :

 ورد فً هذا الابح  ٌاىت تاخٌص ا تً: ات خالل اا

 التىقالٌ  تخفقٌض فقً سقا د البحق   ٌيقة الاصقيك فقً الاسقتدااة(CE) تنيٌقة تطبٌ  ات -1

 اذ ات(  24-1200(وا طقار بقالحجم)20-1200بقالحجم) الاتاباٌت با طقار لاايتوجٌت

 دٌيقارا̋  223655.91 باطقت ققد التصقاٌم قبل (20-1200لالطار بالحجم) الىاٌة التىافة

 قققد  الىاٌققة التىافققة فققؤت الاسققتدااة ةالاتناايقق الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  وباققد الواحققد  لالطققار

 باباقققق  وفققققرة هيالققققك اي  الواحققققد لالطققققار دٌيققققارا̋  200830.61 لتصققققل ايخفضققققت

 التصقاٌم قبل (24-1200لالطار بالحجم) الىاٌة التىافة ات اطار  لىلدٌيارا̋ 22825.3

 الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  وباققد الواحققد لالطققار دٌيققارا̋  261998.37 باطققت قققد

 الواحقد  لالطقار دٌيقارا̋  235131.58 لتصل ايخفضت قد  الىاٌة التىافة فؤت لاستدااةا

 .اطار لىلدٌيارا̋  26866.79 بابا  وفرة هيالك اي

 تنيٌققققة تطبٌققق  خقققالل اققققت التىافقققة قٌقققادة اسققققتراتٌجٌة تيفٌقققذ ٌاىيدقققا الاصقققيك ادارة ات -2

(CE)الققوفرة بانقدار البٌققك سقار تناققل ات :الخٌقار ااول  خٌققارٌت ااقا وتىققوت الاسقتدااة 

 السقوقٌة الحصقة نٌقادة اقك يفسق  القربح هقاا  ٌبنقى سقو  وهيقا التصقاٌم باقد الاتحننة

 البٌقك سقار ابنقاء ااقا الخٌقار البقايً:  لاسقار الحساسقٌت النبقائت جذب خالل ات لااصيك

 اندٌقاد  قدم اقكباندار الوفرة الاتحننة  الربح بداا  نٌادة هيالك فستىوت تخفٌض دوت

 . السوقٌة الحصة

 بقالحجم ا طقار جقودة تحسقٌت فقً سقا د ققد الاستدااة الاتنااية الديدسة تنيٌة تطبٌ  ات -3

 بققالحجم لاايتققو  والديدسققٌة الفيٌققة الاواصققفات فققؤت  (24-1200)والحجققم(1200-20)

 لابٌئة صدٌنة اصبحت اذ  تطورت قد التصاٌم باد( 24-1200) والحجم( 1200-20)

 الااققر اققت% 25 بيسققبة اطققول ا طققار  اققر اصققبح وىققذلك ٌققةاليايو الاققواد اضققافة باققد

 الطققر  فققً لالسققتخدام صققالح اصققبح اذ  ا طققار جققودة فققً نٌققادة اي  لقق  ا فتراضققً

 تقدوٌر ا ادة خالل وات   الٌة تحاٌاٌ  طاقة وٌتحال الجوٌة ال رو  وباختا  الو رة

 . البح   ٌية كالاصي قبل ات بفا اٌة التااٌن استراتٌجٌة تيفٌذ ٌاىت الاخافات

 حبٌبات الى وتحوٌادا الاستخداة با طارات والاتاباة الاخافات تدوٌر ا ادة خالل وات -4

 واستراتٌجٌة التااٌن استراتٌجٌة و التىافة قٌادة استراتٌجٌة ات ىل تيفٌذ ٌاىت الاطاط

 اتدوٌره ا ادة ٌتم التً ا طارات ات حٌ  البح    ٌية الاصيك قبل ات بفا اٌة الترىٌن

 فً ٌسدم ااا  دٌدة  ايتجات صيا ة فً تدخل الاطاط بحبٌبات تساى اولٌة اادة تىوت

 . الخام الاادة شراء تىالٌ  توفٌر بسبب االٌة  وائد تحنٌ 

 وباد بٌات دور تطبٌ  تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة فً تيفٌذ ا سقتراتٌجٌات وأخٌرا̋ -5

.و اٌقققق  تققققم اببققققات فرضققققٌة البحقققق    التيافسققققٌة الاااققققة فققققً الاصققققيك  ٌيققققة البحقققق 
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 المبحث االول: االستنتاجات

اذ ٌتضققات   ٌتيققاول هققذا الابحقق  ااخصققا  هققم ا سققتيتاجات التققً توصققات الٌدققا الدراسققة    

 ياخصدا با تً:  ي والاااً لابح استيتاجات تخص الجايبً الي ر

 . استنتاجات الجانب النظري:1.1.4

وسٌتم خالل هذه الفنرة توضٌح استيتاجات الجايب الي ري الخاصة بالبحق  الحقالً  وهقً       

 ااٌؤتً:

يتٌجققة لبٌئققة ا  اققال الاتطٌققرة بصققورة اتالحنققة وا حتٌققا  الققى قصققر دورة حٌققاة  -1

ادٌة ا يتنقال اقت تطقوٌر الايتجقات بشقىل اتتقابك القى بقدأت الوحقدات ا قتصق  الايتو 

ااا ٌاىيدا ات الاال والرد بسر ة وا ستجابة وذلقك   تطوٌر الايتجات بشىل اتناات

ااقا ٌىسقبدا الناباٌقة بقالتىٌ  اقك   ات خالل تناٌل وقت وصول ايتجاتدم الى ا سقوا 

الاسقتدااة فقً  ااٌقة تطقوٌر وات اتباع تنيٌة الديدسة الاتناايقة   بٌئات الاال الاتطٌرة

 الايتجات تاد وسٌاة سرٌاة فً  ااٌة التصاٌم والتطوٌر والتصيٌك لاايتجات .

تاد تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة ات اهقم ادوات تحنٌق  النقدرة التيافسقٌة لاوحقدات -2

 (الاسقتدااةCE (حٌق  ات اقت فوائقد تنيٌقة  ا قتصادٌة فً بٌئة ا  اال الشدٌد التيقافس

ااققا ٌققإدي الققى تنصققٌر اققدة الوصققول لاسققو  اذ ات   هققً تنصققٌر دورة حٌققاة الايتققو 

وصول  قبل الايافسٌت ٌاىت الوحقدة اقت الحصقول  اقى حصقة سقوقٌة ىبٌقرة وهقذا اقا 

 تساى ا ستراتٌجٌات التيافسٌة لاوصول الٌ .

 

لحصققول تحققاول خاللدققا ا  ات الوحققدة ا قتصققادٌة الاتباققة  سققتراتٌجٌة قٌققادة التىافققة  -3

  اى اٌنة تيافسٌة بخفض تىالٌفدا الى اا دوت تىالٌ  الوحدات الايافسة لدا .

اٌن ٌاىققت ات تسققا د الوحققدة ا قتصققادٌة فققً الوصققول لااٌققنة ـققـالتا ات اسققتراتٌجٌة -4

تنقدٌم  فضقال  قت  التيافسٌة ات خالل ترىٌنها  اى جقودة و وققت التصقاٌم والتصقيٌك

والجقودة  بقااداءاتطابقات النبقائت فٌاقا ٌتااق  ايتجات تتوافق  اقك حاجقات ورابقات و

 . وبالتالً تحسٌت ىل ات اإشرات الحصة السوقٌة والربحٌة

 تيفٌقققذ فقققً ا قتصقققادٌة الوحقققدة ٌسقققا د الاسقققتدااة الاتناايقققة الديدسقققة تنيٌقققة تطبٌققق  ات-5

 الطاقة توفٌر فً ٌسا د ا يتا  فً استدااة اواد استخدام فؤت التىافة  قٌادة استراتٌجٌة

 فقً ٌسقا د الااقل فقً التناات خالل وات لااخافات التدوٌر ا ادة وىذلك هدرها و دم

 وهذا بدوره ٌإدي الى تيفٌذ استراتٌجٌة قٌادة التىافة بيجاا  تىالٌ  تخفٌض

 تيفٌقققذ فققً ا قتصققادٌة الوحققدة ٌسققا د الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  ات -6

 النبققائت اتطابقات وتابٌقة ا يتققا  فقً اسقتدااة واداق اسققتخدام فقؤت التاقاٌن  اسقتراتٌجٌة
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 القى ٌقإدي بدوره جودة الايتو  والحصول  اى و ء النبائت  وهذا فً تحسٌت ٌسا د

 . بيجاا التااٌن قٌادة استراتٌجٌة تيفٌذ

 تيفٌقققذ فققً ا قتصققادٌة الوحققدة ٌسققا د الاسققتدااة الاتناايققة الديدسققة تنيٌققة تطبٌقق  ات -7

ذلقققك اقققت خقققالل الترىٌقققن  اقققى اتطابقققات النبقققائت اقققت خقققالل اسقققتراتٌجٌة الترىٌقققن و

اشارىتدم فً الاراحل الابىرة اقت  ااٌقة التصقاٌم وتابٌتدقا سقواء ىايقت ا سقترتٌجٌة 

 الاتباة ترىٌن ىافة او ترىٌن تااٌن .

 استنتاجات الجانب العملً : 1.2.4

      وهً الحالً  بح بال الخاصة الاااً الجايب استيتاجات توضٌح الفنرة هذه خالل وسٌتم  

 :اا ٌؤتً

 تتابل  ٌوم ىل صاوبة اىبر تحدٌات وايدا الاصيك  ٌية البح  تواج  الصيا ات ات -1

 الوحدات  ات   اى ٌانً بدوره والذي الايتو  حٌاة دورة بنصر اساس بشىل

 .وتابٌتدا  النبائت احتٌاجات لاارفة سرٌك بشىل الاال ا قتصادٌة

 

تنيٌة الديدسة الاتناايقة الاسقتدااة وا قادة تقدوٌر الاخافقات فقً ٌاىت ات خـــالل تطبٌ   -2

اصيك اطقارات الدٌوايٌقة تيفٌقذ ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة الاااقة وهقً) اسقتراتٌجٌة قٌقادة 

اذ ات تطبٌندققا ٌسققا د فققً تخفققٌض  اسققتراتٌجٌة الترىٌققن(  اسققتراتٌجٌة التاققاٌن  التىافققة

وصققول  لاسققو  ااققا ٌققإدي الققى تيفٌققذ  تىققالٌ  الايتققو  وتحسققٌت جودتقق  وتناٌققل وقققت

 ا ستراتٌجٌات التيافسٌة الاااة وبفا اٌة .

ااقا ٌسقبب فقً   ات ا ساوب التنيً الاتبقك اقت قبقل اصقيك اطقارات الدٌوايٌقة ٌاقد ققدٌاا -3

 نٌادة التىالٌ  وايتا  ايتجات اٌر صدٌنة لابٌئة.

قدٌاقة واضقرة بالبٌئقة  ات اىبر الاواد ا ولٌة التً تدخل فً صيا ة ا طارات هً اقواد -4

ااققا ٌقياىس سققابا  اقى جققودة وتىافقة ا طقار ااققا ٌناقل اققت قدرتق   اققى   وتىافتدقا  الٌقة

 الايافسة الى حد ىبٌر .

وذلك لادة اسباب وايدا   هيالك تدت فً استو  الابٌاات لاصيك ا طارات فً الدٌوايٌة -5

 قدم وجققود و  تسقوٌنٌةو قدم وجققود سٌاسقة   ارتفقاع تىافقة الاقواد ا ولٌققة راقم رداءتدقا

    و دم وجود حااٌة لاايتج الوطيً .  استارارٌة باإليتا 

ات تطبٌ  الديدسة الاتناايقة الاسقتدااة لق  دور فاقال فقً تيفٌقذ ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة  -6

اذ ات التخفققٌض فققً التىققالٌ  وتنصققٌر دورة حٌققاة الايتققو  ٌسققا د فققً تيفٌقققذ   الاااققة

وتحسققٌت الجققودة لاايتققو  الياتجققة  ققت اسققتبدال اجاو ققة اققت   اسققتراتٌجٌة قٌققادة التىافققة

الاواد ا ولٌة الاادٌة بؤخر  صقدٌنة لابٌئقة وحدٌبقة ٌسقا د فقً تيفٌقذ اسقتراتٌجٌة التاقاٌن 

واختٌار جنء ااٌت ات السو  وتابٌة حاجات ورابات النبائت ٌسا د فً تيفٌذ   وبفا اٌة

تدوٌر الاخافقات فقً اصقيك  ٌيقة البحق   اضافة الى ذلك فؤت ا ادة  استراتٌجٌة الترىٌن

 ٌسا د فً تيفٌذ ا ستراتٌجٌات التيافسٌة .
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ات الاصققيك  ٌيققة البحقق    ٌسققتخدم تنيٌققات حدٌبققة تسققا د فققً تخفققٌض التىققالٌ   -7

و  تتبقققك اي اقققت   وتحسقققٌت جقققودة الايتقققو  ابقققل تنيٌقققة الديدسقققة الاتناايقققة الاسقققتدااة

فقً شقىل ىبٌقر فقً تحنٌق  الاٌقنة التيافسقٌة ونٌقادة ا ستراتٌجٌات التيافسٌة التً تسقا د 

الحصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة السقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوقٌة.   
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 المبحث الثاني: التوصيات      

ت ٳفق  استيــــادا الى اجاو ة ا ستيتاجات التً تم  رضدا فً الابح  الساب  ات هذا الفصقل   

 ياخصدا باا ٌؤتً :  الباحبة قد توصات الى اجاو ة ات التوصٌات

 عامة :.التوصٌات ال1.2.4

ا هتاققام بتطبٌقق  تنيٌققة الديدسققة الاتناايققة الاسققتدااة فققً الوحققدات ا قتصققادٌة  ايدققا اىبققر  -1

 االءاة لاتطابات بٌئة ا  اال الحدٌبة .

استراتٌجٌة قٌادة التىافة ايدا تإدي الى ىسب النبائت الحساسٌت لاسار وبالتالً نٌقادة  تطبٌ  -2

 ااا ٌإدي الى نٌادة ا رباا . الحصة السوقٌة لاوحدة ا قتصادٌة 

تطبٌ  استراتٌجٌة التااٌن لىسقب النبقائت الادتاقٌت بقالجودة الاالٌقة واٌقر اتحسسقٌت لاسقار   -3

 والحصول  اى و ئدم ااا ٌإدي الى تحنٌ  الاٌنة التيافسٌة .

ا هتاام باستراتٌجٌة الترىٌن ات خالل اختٌقار سقو  اسقتدد  وشقرٌحة احقددة اقت النبقائت  -4

الاال  اى ارضائدم  اى وج  الخصوص  وذلك ات خالل ا ستجابة لاتطابات بطرٌنقة دقٌنقة و

 واتاٌنة  ااا ٌإدي الى تحنٌ  الاٌنة التيافسٌة ونٌادة الحصة السوقٌة .

 .التوصٌات الخاصة بالمصنع عٌنة البحث:2.2.4

ىالٌ  الحدٌبة والتً ايدا ادارة الاصيك  ٌية البح  باتباع تنيٌات احاسبة الت ا هتاام ات قبل -1

الندٌاة التً تؤبر تؤبٌرا سابٌا  اى تىافة ا طقار  الطر وترك   تنيٌة الديدسة الاتنااية الاستدااة

 وجودت  .

لانٌام بتطبٌ  التنيٌات   و ااٌا̋ ا ستااية بالخبرات الفيٌة والديدسٌة والاحاسبٌة الاإهاة  ااٌا̋ -2

 وتدرٌب باقً الىوادر  اٌدا . ااية الاستدااةالحدٌبة ابل تنيٌة الديدسة الاتن

ااققا ٌسققا د الاققاااٌت  اققى تيفٌققذ الرإٌققا   الااقل  اققى تحسققٌت وتطققوٌر البيققى التحتٌققة لااصقيك -3

 الاستنباٌة لإلدارة .

وذلققك اققت خققالل   الااققل  اققى اواىبققة التطققورات الصققيا ٌة الاسققتارة و سٌاـققـا باإلطققارات -4

اك ا خذ   التً تاتان بالسر ة والدقة الاالٌة فً ايتا  ا طارات  ةشراء اآل ت والاادات الحدٌب

 باٌت ا  تبار  ال دورات تدرٌب اىبفة لاااااٌت ااا ٌاىيدم بالاال بدا .
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إلصدار قوايٌت لحااٌة   ادارة الاصيك بؤت تنوم بالتيسٌ  اك الجدات الاايٌةا هتاام ات قبل  -5

ا قتصادٌة الاراقٌة وايدقا الاصقيك  ٌيقة البحق  فقً نٌقادة  الايتو  الوطيً ااا ٌسا د الوحدات

 الحصة السوقٌة لدا .

الااققل  اققى شققراء الاققواد ا ولٌققة الصققدٌنة لابٌئققة الاشققابدة لااققواد التققً تققم اقتراحدققا فققً هققذا  -6

لاقا لدقذه الاقواد اقت يتقائج إٌجابٌقة سقواء  اقى اسقتو  اليتقائج الفيٌقة والديدسقٌة او  اقى   البح 

 ليتائج الىافوٌة .استو  ا

لاارفقة حاجقات ورابقات   ٌجب  اى ادارة الاصيك دراسة وتحاٌقل السقو  بصقورة اسقتارة -7

 النبائت والاال  اى تابٌتدا .

لاقا لدقا اقت   ادارة الاصيك بالاال  اى تطبٌ  تنيٌقة الديدسقة الاتناايقة الاسقتدااة ٌجب  اى -8

وتدٌئة ا رضٌة لذلك   م توضٌح  خالل البح فوائد  دٌدة  اى استو  الجودة والتىالٌ  وىاا ت

 ات خالل توفٌر الخبرات الاإهاة لذلك .

ادارة الاصيك بالاال  اى تحدٌد اسقتراتٌجٌة اياسقبة اقت ا سقتراتٌجٌات التيافسقٌة  ٌجب  اى -9

 ت   وحسب دراستً لااوضوع اجد استراتٌجٌة الترىٌن لاتىافقة هقً ا فضقل لااصقيك  واتبا دا

( اي خاصقققة لاسقققٌارات 1200-24( وحجقققم)1200-20وم بإيتقققا  اطقققارات حجقققم)الاصقققيك ٌنققق

و اٌقق  فققؤت هققذه ا سققتراتٌجٌة تسققا د الاصققيك  اققى تحنٌقق  الىبٌققرة وبالتققالً لدٌقق  ايتققو  احققدد  

 . الاٌنة التيافسٌة ونٌادة الحصة السوقٌة

ٌاققات  و اققل الترىٌققن  اققى قسققم التسققوٌ  لاققا لدققذا النسققم اققت اهاٌققة فققً نٌققادة الابٌيبطققً  -10

دورات اىبفة لااااٌت فٌ  والاال  اى تسوٌ  ايتجات الاصيك بطر  ذىٌة وتساٌط الضوء  اى 

الايتجات الياتجة ات ا ادة تدوٌر الاخافقات لاقا لدقا اقت اهاٌقة فقً ا سقتدااة البٌئقة  اضقافة القى 

الاقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققردود الاقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققادي الاتحنققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق  ايققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق  .
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في عمم النفس والعمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية، رسالة  لة ماجستير"، رسا البشرية

 .محمد خضير بسكرة  ، جامعةعموم االنسانية واالجتماعية منشورة، كمية ال
 المتزامنة واليندسة لمتكمفة االستراتيجية االدارة استعمال(، " 2018) زينة حمزة ،خضير .5

العامة لمصناعات  الوحدة االقتصاديةسة تطبيقية في التكاليف درا ترشيد في االبعاد ثالثية
 .بغداد جامعة،  دكتوراه اطروحة، "المطاطية واالطارات

دور المعرفة السوقية في اختيار االستراتيجيات التنافسية "(، 2010)لؤي صبحي  ،دحبور  .6
رة في االدا "، رسالة ماجستير،دراسة عينة من مؤسسات التعميم العالي الخاصة االردنية

 . عة الشرق االوسط، جامعمالمنشورة، كمية اال
القوة التنظيمية في تحقيق الميزة التنافسية أثر ، "2011)) ميدي صالح ميدي ،الدالل  .7

في  "، رسالة ماجستيرتطبيقية في البنوك التجارية االردنية/ دراسة ودور استراتيجية التركيز
 . الشرق االوسطامعة منشورة، كمية الدراسات العميا، جادارة االعمال 

تكامل تقنيتي تحميل القيمة واليندسة المتزامنة (، "(2017عمي عبدالحسين ىاني ، زامميال .8
اطروحة دكتوراه في فمسفة المحاسبة "، ودوره في تخفيض التكاليف وتحقيق الميزة التنافسية 

 .جامعة بغداد ، االدارة واالقتصاد، كمية 
تطبيق تقنيتي تحميل سمسمة القيمة واليندسة " ،(2021)عمي جواد كاظم  السعداوي، .9

"، رسالة دراسة تطبيقية  –المتزامنة الغراض تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتوج 
 .القادسية، جامعةكمية االدارة واالقتصاد غير منشورة، في عموم المحاسبة ماجستير

ىا في التفوق التسويقي، اليندسة المتزامنة وأثر " (، (2013فيان مصطفى سامي  ،السميفاني .11
العامة لصناعة االلبسة  الوحدة االقتصاديةدراسة استطالعية آلراء عينة من المدراء في 

 ،الدارة واالقتصاد كمية ا، في االدارة الصناعية رسالة ماجستير "،الجاىزة بالموصل  
 .الموصل جامعة 



 

 
 

امنة رباعية االبعاد التكامل بين اليندسة المتز "(،  2020)حسام سميم نجف ،الطيار  .11
، في عموم المحاسبة"، رسالة ماجستير ومحاسبة استيالك الموارد لتعزيز القدرة التنافسية

  . كوفة، جامعة الالدارة واالقتصادكمية ا

دور االستراتيجيات التنافسية في تحسين " ،(2019) عبد االلو،بن بمو و عبد القادر،شنداد .12
 االقتصادية العموم التسيير منشورة، كمية عموم رسالة ماجستير في ،"جودة الخدمة 

 . الجزائر احمد دراية ادوار، جامعة التسيير،تخصص ادارة اعمال، وعموم والتجارية
نحو دمج تكاممي بين ادارة التكاليف " (، (2013عبد الكريم ، عزة فاروق الراوي .13

سية لمنظمات االعمال االستراتيجية واليندسة المتزامنة ثالثية االبعاد لتحقيق ميزة تناف
، جامعة   االدارية العموم كمية منشورة، كمية العموم االدارية  ، رسالة ماجستير"المعاصرة

 . اكاديمية السادات لمعموم االدارية
، "دور اليندسة المتزامنة في تحسين التكمفة، "(2021)عبدالحسين، عمي حسام محمد  .14

 بغداد . االقتصادية، جامعة العموم كمية ،منشورة غير المحاسبة عموم في ماجستير رسالة
اطار مقترح الستخدام أسموب اليندسة المتزامنة ، "(2015) امال عبداهلل حميده ،عمي .15

اطروحة "، ثالثية االبعاد في ظل االدارة االستراتيجية لمتكمفة بيدف زيادة القدرة التنافسية
 .شمس عين ، جامعة دكتوراه في فمسفة المحاسبة، كمية التجارة 

الستراتيجيات التنافسية ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية ا " (، 2015)بن جدو  ،بن عمية .16
 ،ادارة االعمالكمية منشورة،  في ادارة االعمال رسالة ماجستير "، لممؤسسة االقتصادية

 .أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر جامعة
نحو المعرفة السوقية في تبني  عالقة توجيات الزبائن" ،(2011)فالح غنام  ،العنقودي .17

 ،االعمال منشورة، ،كمية ادارة االعمالفي  ماجستير رسالة  "،االستراتيجيات التنافسية
 .الشرق االوسط جامعة

استعمال اليندسة المتزامنة رباعية االبعاد لتنفيذ "(، 2019)رىيف  راضي محمد الفالحي، .18
، في عموم المحاسبة رسالة ماجستير"، فسيةاستراتيجية التصنيع الفعال وتحقيق المزية التنا

 .واسط، جامعة االدارة واالقتصادكمية 



 

 
 

استعمال نظم اليندسة المتزامنة في تحسين فاعمية "، 2014))اميرة جواد كاظم  مساري،ال .19
دارة ، كمية االفي عموم االدارة الصناعية  "، رسالة ماجستيرالصيانة االنتاجية الشاممة

 .  غدادب  جامعة ،واالقتصاد
أثر اليندسة المتزامنة في تعزيز االسبقيات " ،(2013) الموسوي، ىادي حمد ىادي .21

 جامعة واالقتصاد، االدارة كمية رسالة ماجستير منشورة في عموم ادارة االعمال، ،"التنافسية
 كربالء.
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 (1ملحق)

  )كغم( 20-12.00مستوردة الداخلة فً انتاج اطار حجم كمٌة المواد االولٌة ال

 ت
 الاادة

السار دو ر/ 
 طت

 الىافة ) دٌيار( الىاٌة )ىطم(

1.  
 BR-CIS 2150 0.000 0.000اطاط 

2.  
 0.000 0.000 4400 اطاط يٌوبرٌت 

3.  
 0.000 0.000 2500 اطاط بٌوتاٌل 

4.  
 SBR 1500 2727 3.664 11649.512اطاط  

5.  
 95458.105 29.770 2750 اطاط طبٌاً 

6.  
 0.000 0.000 0 اطاط رىاٌم 

7.  
 0.000 0.000 0 نٌت الخروع 

8.  
 0.000 0.000 0 نٌت دٌوترىس 

9.  
 0.000 0.000 0 نٌت البرافٌت 

10.  
 FEF 1000 0.626 730.428ىاربوت 

11.  
GPF 736.020 0.631 1000 ىاربوت 

12.  
HAF 0.000 0.000 1000 ىاربوت 

13.  
ISAF 6439.375 5.523 1000 ىاربوت 

14.  
SRF 7072.785 6.066 1000 ىاربوت 

15.  
 HB 6300 0.323 2371.608ايوىس  

16.  
 0.000 0.000 0 ىاربويات الىالسٌوم 

17.  
CBS 7475 0.172 1496.919 

18.  
 51.716 0.018 2500 اسىورن 

19.  
 0.000 0.000 0 هىساىوتد 

20.  
IPPD 7700 0.257 2304.030 

21.  
IT DPG 0 0.000 0.000 
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22.  
IT MBT 0 0.000 0.000 

23.  
IT MBTS 2265 0.012 32.439 

24.  
 0.000 0.000 0 ىبرٌت 

25.  
IT TMTD 4500 0.000 0.000 

26.  
OBTS 4700 0.200 1094.717 

27.  
 451.799 0.028 14000 رٌياسٌت 

28.  
 324.503 0.037 7600 رٌنوسٌيول 

29.  
 318.525 0.042 6450 رٌتاردر 

30.  
 1019.360 0.795 1100 حااض الستٌارك 

31.  
 0.000 0.000 6600 فاىارنت 

32.  
 0.000 0.000 0 شاك البرافٌت 

33.  
 2366.754 1.353 1500 اوىسٌد النيك 

34.  
NY 1402 F 115 0 0.000 0.000 

35.  
NY 1402 F 100 7000 6.120 49951.440 

36.  
NY 1403 F 94 0 0.000 0.000 

37.  
NY 1403 F 70 0 0.000 0.000 

38.  
NY 1402 F 75 7000 0.824 6725.488 

39.  
NY 942  F 70 0 0.000 0.000 

40.  
NY 942  F 115 0 0.000 0.000 

41.  
NY 942  F 90 0 0.000 0.000 

42.  
 1164.543 0.047 21250 بايوب 

43.  
 1014.420 0.029 30000 ااٌىات 

44.  
 3563.762 2.547 1200 اسالك حدٌدٌة 

45.  
 30.578 0.037   اطاط رىاٌم 

46.  
 317.830 2.119   نٌت دٌوترىس 
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47.  
 143.012 0.345   ىاربويات الىالسٌوم 

48.  
 61.425 0.019   هىساىوتد 

49.  
 471.260 0.814   ىبرٌت 

50.  
 394.208 0.383   شاك البرافٌت 

51.  
 0.000 0.000   نٌت الخروع

52.  
 62.799   الاجاوع

         
197,756.56  

 التخطٌط/مصنع اطارات الدٌوانٌة قسم وسجالت كشوفات: المصدر

 (2ملحق)

  (كغم) 24-12.00 حجم اطار انتاج فً داخلةال المستوردة االولٌة المواد كمٌة

 ت
 الاادة

السار دو ر/ 
 طت

 الىافة ) دٌيار( الىاٌة )ىطم(

1.  
 BR-CIS 2150 0.000 0.000اطاط 

2.  
 0.000 0.000 4400 اطاط يٌوبرٌت 

3.  
 0.000 0.000 2500 اطاط بٌوتاٌل 

4.  
 SBR 1500 2727 4.107 13059.254اطاط  

5.  
 111674.615 34.828 2750 اطاط طبٌاً 

6.  
 0.000 0.000 0 اطاط رىاٌم 

7.  
 0.000 0.000 0 نٌت الخروع 

8.  
 0.000 0.000 0 نٌت دٌوترىس 

9.  
 0.000 0.000 0 نٌت البرافٌت 

10.  
 FEF 1000 0.724 844.135ىاربوت 

11.  
GPF 857.599 0.736 1000 ىاربوت 

12.  
HAF 0.000 0.000 1000 ىاربوت 

13.  
ISAF 7416.673 6.361 1000 ىاربوت 

14.  
SRF 8884.931 7.620 1000 ىاربوت 
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15.  
 HB 6300 0.376 2759.481ايوىس  

16.  
 0.000 0.000 0 ىاربويات الىالسٌوم 

17.  
CBS 7475 0.179 1558.473 

18.  
 65.996 0.023 2500 اسىورن 

19.  
 0.000 0.000 0 هىساىوتد 

20.  
IPPD 7700 0.295 2651.807 

21.  
IT DPG 0 0.000 0.000 

22.  
IT MBT 0 0.000 0.000 

23.  
IT MBTS 2265 0.015 39.123 

24.  
 0.000 0.000 0 ىبرٌت 

25.  
IT TMTD 4500 0.000 0.000 

26.  
OBTS 4700 0.258 1413.751 

27.  
 513.261 0.031 14000 رٌياسٌت 

28.  
 683.541 0.077 7600 رٌنوسٌيول 

29.  
 410.190 0.055 6450 رٌتاردر 

30.  
 1170.128 0.912 1100 حااض الستٌارك 

31.  
 0.000 0.000 6600 فاىارنت 

32.  
 0.000 0.000 0 شاك البرافٌت 

33.  
 2750.218 1.572 1500 اوىسٌد النيك 

34.  
NY 1402 F 115 0 0.000 0.000 

35.  
NY 1402 F 100 7000 5.987 48865.894 

36.  
NY 1403 F 94 0 0.000 0.000 

37.  
NY 1403 F 70 0 0.000 0.000 

38.  
NY 1402 F 75 7000 1.977 16136.274 

39.  
NY 942  F 70 0 0.000 0.000 
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40.  
NY 942  F 115 0 0.000 0.000 

41.  
NY 942  F 90 0 0.000 0.000 

42.  
 1486.650 0.060 21250 بايوب 

43.  
 1399.200 0.040 30000 ااٌىات 

44.  
 4778.268 3.415 1200 اسالك حدٌدٌة 

45.  
 36.183 0.044   اطاط رىاٌم 

46.  
 381.088 2.541   نٌت دٌوترىس 

47.  
 168.780 0.407   ىاربويات الىالسٌوم 

48.  
 130.348 0.041   هىساىوتد 

49.  
 536.071 0.926   ىبرٌت 

50.  
 453.457 0.440   شاك البرافٌت 

51.  
 0.000 0.000   نٌت الخروع

52.  
 74.045   الاجاوع

         
231,125.39  

 قسم التخطٌط/مصنع اطارات الدٌوانٌة كشوفات وسجالت: المصدر

 (3ملحق)

 2016 لسنة( عدد) االنتاج

 الاجاوع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 الشدر الحجم 

1200-20 305 285 134 254 75 122 169 130 130 198 1802 

1200-24 204 201 105 173 55 91 140 83 83 197 1332 
 المصدر: قسم التخطٌط/مصنع اطارات الدٌوانٌة 
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 تفاصٌل عناصر الكلفة لمنتوجٌن مصنع اطارات الدٌوانٌة 

 31/12/2016لغاٌة  1/1/2016للفترة من

 

 

 

   

 الايتو 

 

 التىالٌ  البابتة لإليتا /دٌيار

 

 

 

اجاوع 

التىالٌ  

 البابتة

 

 التىالٌ  الاتطٌرة لإليتا /دٌيار

 

 

 

اجاوع 

التىالٌ  

 الاتطٌرة

 

 

 

 ىافة الصيك

 

 

 ىافة الاال

 

 

 ا يدبارات

 

 

 م.اخر 

اواد اولٌة  

وتابئة 

 وتطاٌ 

 

ادوات 

 احتٌاطٌة

 

 م.اخر 

طار ا

حجم 

24-

1200 

 

48499.5 

 

1843.7 

 

496 

 

50839.2 

 

209329.4 

 

873.7 

 

2739.6 

 

212942.7 

 

263781.9 

اطار 

حجم 

20-

1200  

 

41133.3 

 

1563.7 

 

421 

 

43118 

 

178986.4 

 

741 

 

2323.5 

 

182050.9 

 

225168.9 

 المصدر: شعبة حسابات التكالٌف فً المصنع

 

 

 

 

 

 

 



 قـــــــــــالحــــــــــــالم
 

CXXIX 
 

 (5ملحق)

 عر البٌع لمنتوجٌن مصنع اطارات الدٌوانٌةالكلف االجمالٌة وس

 

 الايتو 

ىافة 

 الصيك/دٌيار

التىالٌ  

 التسوٌنٌة/دٌيار

التىالٌ  

 ا دارٌة/دٌيار

التىالٌ  

 الىاٌة/دٌيار

 

 سارالبٌك/دٌيار

اطارحجم 

24-1200 

 

263781.9 

 

2058.5 

 

9626 

 

275466.4 

 

315000 

اطار حجم 

20-1200 

 

225168.9 

 

1746 

 

8164 

 

235078.9 

 

280000 

 

 المصنع فً التكالٌف حسابات شعبة: المصدر
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Abstract: 

 The aim of the current research is to study the application of 

sustainable concurrent engineering with a focus on the dimension of 

sustainability, which is commensurate with the requirements of the 

contemporary manufacturing environment and in a way that helps 

the Iraqi economic unit, the research sample, in implementing 

competitive strategies. 

As for the research hypothesis, its results were selected and 

presented in order to prove that the application of sustainable 

simultaneous engineering can help the research sample 

represented by the Diwaniyah tire factory in implementing 

competitive strategies. 

As for the applied side of the research, the General Company for 

Rubber Industries / Diwaniya Tire Factory was selected, specifically 

the two producers represented by the tire size (20-1200) and the tire 

size (24-1200), as sustainable (CE) was applied through the 

development of a specific methodology To apply it in a manner that 

is compatible with the work environment of the research sample 

factory, in order to help it reduce its unnecessary costs and improve 

the quality of its products while maintaining sustainability, which 

leads to the implementation of competitive strategies efficiently and 

effectively. 

The research reached a set of conclusions, the most important of 

which is that the application of sustainable (CE) has an effective role 

in implementing general competitive strategies, as reducing costs 



 

 

and shortening the product life cycle helps in implementing the cost 

leadership strategy and improving the quality of the product resulting 

from the replacement of a group of materials. In addition, the 

recycling of waste in the factory of the research sample also helps in 

the implementation of competitive strategies.
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