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 تخلص  :

اماا  تدادا اماو تا حتة  نا ي خ   اا  ؼدصاة  تؼد اػادة  نَدةاا امؼينتادح ا ادت امامَتادح امي     

منيشدكل اما  تؼدٍ  ىَدد امشةكدح ،وتحمتك ىسا  دح حدئماا حا  ااةاب تجتدادُ تحمتاك فناداا تنا  

امشةكدح وتيد  ؼاز  اميتاز  اماَدحساتا ماد دد تاً ت اتاك اػادة  امدَدةاا متساي تدمؼينتاا امسادنا تال 

ميايثنا تدػدة  نَدةاا ام اادئو وامؼينتادح تؼايد ػنو ت احة امؼد د ىٌ ػَدصة وىم ىدح امَددذ ا

وتحستٌ ىسا  دح االةاب وخفض ىسا  دح امةلدتا وتحستٌ ٍظو االتصدي ىيد  سادو حا  اا تمادب 

 تيسا ت امم دع امصَدػ  وتيتزُ ح  ااة اقت

ػنو اً اػادة  نَدةاا امؼينتادح مداد االاة امفاتاة حا  اػادة    بتددا امد اةا امو تسنتط امض     

تحسااتٌ خاا ة  ىَاددتدااد   وتو امداا  ل مؼينتاادح امشااةكدح تيااد  ساادو حاا  تافااتض تفدمتفدااد اماَظاا

وتحمتك اميتز  اماَدحستا ،كيد تددا امد اةا امو ت اتك اػادة  امدَدةاا ت ةادتا تمَتادح ىؼدصاة   

وتمَتا امافدمتو ػناو فةادس ااٍشا ا  (ABCاخةت ىايثنا تامَتا امافدمتو ػنو فةدس ااٍش ا )

 ( ح  امشةكا امؼدىا مصَدػا اما د  دح تTD-ABCتدم لي)امي خدا 

وتايثل فنيتا امد اةا ك ٍدد تاَدوي ىشفنا والؼتا ىدياا تؼادٍ  ىَداد امشاةكدح امصاَدػتا  امؼدىاا 

ح  امؼةاق وتضيَدد امشةكا امؼدىا مصَدػا اما د  ادح تايثال تؼاده لاد تدد ػناو اميَدحساا ٍاتداا 

ااةدمتب امامنتد ا تداٍادج وضاؼو ااناياده تدا ة  اميَااح ،كياد تايثال ف تفدع امافدمتو ،وفػايدة 

اانيتا تدػايدة تمَتدح كنف  ا ىؼدصة  ىَدد اػادة  نَدةاا امؼينتادح اميسااَد  اماو امافادمتو ػناو 

تدادا  (TD-ABC( وامافدمتو ػناو فةادس ااٍشا ا امي خداا تدم لاي )ABCفةدس ااٍش ا )

 ة  وتحمتك  ضد امزتدئٌ تتافتض امافدمتو وتحستٌ امد 

وتم ه امد اةا ػنو حةضتا فةدةتا ىفدةناد)اً ت اتاك اػادة  نَدةاا امؼينتادح  سادو حا  تافاتض 

 اماَدحستا(  امافدمتو وتحستٌ خ ة  اميَاح تيد  سدو ح  تحمتك  ضد امزت ً وتحمتك اميتز

تؼاد تمَتاا ىَدةااا ماحمتاك فىد فنو ااةاَادخدح اما  ت صني امتدد امد اةا اً تمَتا اػادة  امدَدةاا 

امافدىل تتٌ ام اادئو امياانفاا منشاةكا ىاٌ خااي اػادة  اماصايتو امدا  ل مانا  ام اادئو ااىاة 

ىغ اماغتتةاح امياساد ػا حا  تت اا اميَدحساا تشافل  حماك ػ اىال امافتو ام ل  ا نب ىٌ امشةكا 

ددتا امساة ؼا ميا ناادتدو امَددذ ااةدةتا ال شةكا واميايثنا ح  تحمتك  غادح امزتادئٌ وااةاا

 واميةوٍا امؼدمتا ح  امؼينتدحت

حتيد كدٍي فنو اما صاتدح تاَا  فةا   امشاةكا مامَتاا اػادة  امدَدةاا منمتاده تاغتتاةاح خ نة اا حا  

فلسااده امشااةكا تيااد  ساادو حاا  تحسااتٌ وضااؼدد اماَدحساا  ،وفةااامداه خ اا ت فٍادختااا خد ااد  اٍااادج 

ز ػناو اةاب واتفاا ٍشاة امدا ة  ك ٍداد فةان ي ىَددا  ىاَظو اما د  دح ػد يا فاةاىاا ،واماةكتا

  ؼايدػنو تحد د وتناتا  دخدح امزتدئٌ واا فدب تيا نادتدوت 

 


