
19-وفیدضبط حجم التكالیف الخاصة بكم تناسبا مع األوضاع المترتبة عن انتشار فیروس ك
حلول إعادة تأھیل التكالیف السریعة بھدف استدامة األعمال واستمراریتھا 

لتوجیھیة العامة االلتزامات والمبادئ اتنعكس . في جمیع أنحاء العالمالشركات أرباح وخسائر مباشرة في فوریة تأثیراتإلى إحداث المتخذة الحتوائھ الحكومیة والتدابیر المسبوق غیر ) 19-كوفید(لقد نجم عن تفشي فیروس كرونا 
.العاملةانخفاض استخدام القوى ولإلیرادات، وعدم اتزان المحفظة، والتوزیع غیر الطبیعي المتأثرة بالقدرة على التلبیة، وخسائر اإلیرادات المتأثرة بالطلب، اإلیرادات للشركات حسب خسائر تأثیرات مختلفة للتباعد االجتماعي على 

للحجم تصمیًما غیر المسبوق غییر التیتطلب ھذا . الشكل المؤقت ألداء محفظتھا وحجمھاللحجم الذي یتناسب مع تغییًرا فوریًا وغیر مباشرةتواجھ واقع متسارع تعاني فیھ من وجود قاعدة تكلفة، تتطلب بصورة مباشرة الشركات وباتت 
.ى وضعھا الطبیعيإلالتداول أوضاع سریعًا عند عودة التعافي مما یمّكن الشركات من من حیث التصمیم، تتطلب مرونة في التكلفة والموارد بصورة معجلة فقط، فھي " التكلفةلخفض "مجرد عملیة فھذه لیست -ال مثیل لھ 

ى تلبیة األعمال، وعدم كفایة السریع، والقیود المفروضة علالطلب كالخسارة المترتبة عن العقود الھامة، وتراجع -من الشركات الیوم العدید یواجھھامماثلة لتلك التي وتعدیل األحجام في ظروف بأداء التكلفة المختص لقد عمل فریقنا 
.  المطلوبة للتعامل مع ذلكوالمرونة جیدا السرعة نحن نفھم . سالسل اإلمداد

لعدید لن یكون ھناك حاجة إلى ا–تقییم األنشطة المتوقفة فوریا •
.من األنشطة خالل ھذه الفترة نتیجة للتغیر في طلب األعمال

طة إعادة تقییم كیفیة إجراء األنشطة الخاصة بالمكاتب المتوس•
سب تحدید األنشطة األساسیة وتقییم الطریقة األن–والخلفیة 

املة إعادة تخصیص وتحدید الغرض القائم من القوى الع: لخدمتھا
ت الصلة إن ادخال التغییرات ذا. بناء على تقییم المتطلبات المرحلیة

.  لزم األمر
عقود بالنسبة ل–طویلة األجل خفض األنشطة المرتبطة بالعقود •

قود األصول التي تمتد لعدة سنوات والعقود العقاریة والعإیجار 
عالوة دام، بالصیانة واالستختلغي جمیع النفقات المرتبطة األخرى، 

تحدید الغرضحیثما أمكن إعادة تخصیصھا أو إعادة ذلك، على 
.اإلیراداتلتولید منھا 

كیف یمكن أن یساعدكم منھجنا في التفاعل والرد على شركائكم الرئیسیین 

السرعة التي یمكننا أن نتعامل فیھا مع األثر
المترتب على قاعدة التكالیف؟

المرتبطة بتغییر األحجامتحدید العملیات والموارد الرئیسیة 

الالزمة إلجراء التقییم الفوريالعملیات والتكالیف الرئیسیة
واالستراتیجیةتطویر الرؤیة & القیادة 

القدرات& تطویر وإدارة المنتجات والخدمات االستراتیجیة
على وتكوین وإدارة األصول االستحواذ

تسویق وبیع المنتجات والخدمات
تقدیم الخدماتالمكاتب األمامیة

إدارة خدمة العمالء
تقدیم المنتجات المادیة

&  سالسل اإلمداد 
عالقات األطراف الثالثة& إدارة الموردین والتوزیع اإلنتاج

االستحواذ على المنتجات وتصنیعھا
تطویر وإدارة رأس المال البشري

وظائف الدعم
البنیة التحتیة التكنولوجیةإدارة

إدارة الموارد المالیة
إدارة المخاطر واالمتثال والعالج والمرونة

إدارة المساحات والعقارات
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الء على المدى القصیر، یتم منح األولویة للعقود القائمة والعم•
.  النشطین بدال من األعمال الجدیدة

كین وتماالحتفاظ على التركیز–الھامة الموارد البشریةتحدید •
م التي ت٪ تقریبًا من اإلیرادات 80بللوفاءالھامة الموارد البشریة 

نة متیأصحاب عالقات : ، ومنھاالتوقعات الخاصة بھاتعدیلإعادة 
صنیع وموظفي المبیعات الرئیسیین وخدمة العمالء والتالعمالء مع 

).حیثما ینطبق ذلك(والتوزیع 
قعات التكلفة المتناسب وفقا لتوالدارة تحدید أفضل الممارسات •

العملیات أو تكالیف/تحدید التكالیف الوظیفیة و–اإلیرادات المعدلة
جم ضبط ح، وینبغي المماثلةبما یتناسب مع إیرادات الشركات 

فقدان ولدیقد . المعدلةبشكل متناسب مع توقعات اإلیرادات التكالبف
ض تعمل على خفجدیدة تماًما طرقًا األعمال الحاجة لتطویر حجم 

.التكلفة

بط المؤقت من إجراء عملیة ضنموذج التشغیل یمكن أن یجب •
ل التشغیوھیاكل یجب أن تكون الموارد -مقاییس سریعة

صر عنافي تعدیلمرونة لضمان معیاریة المعدلة والعملیات 
یل المثال ال سبالتكلفة، فعلى إلدارة منفرد سلسلة القیمة بشكل 

عالیة تعوق القدرات المالیة والموارد البشریة من فینبغي أن 
ة بشكل األمامیفي المكاتب والقدرة التشغیلیةزیادة المقاییس

سریع
عھیدالتسیمكن –الخارجي والمقاولین التعھیدتقییم نماذج •

الخارجي من إتمام عملیة زیادة األحجام بصورة سریعة عند
سوقتحسن الطلب وذلك لالستفادة من الفرص المتاحة في ال

رص بالمرونة الكافیة لالستفادة من الفالشركة تمتع تھل 
بصورة اعتیادیة؟األعمالعند استئناف 

تتناسب كیفیة تقدیم خدمات تغییر الحجم بصورة
مع األعمال وتضمن استمراریتھا؟
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