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رئيس قسم المحاسبة  /المعهد التقني  /ىيئة التعليم

جامعة الموصل

التقني /كركوك

إف التطورات اذلائلة اليت حدثت يف بيئػة نظم التصنيع والناجتة عن عدة حتوالت تدرغلية ػ وليست ثورات فجائية يف
ادلعلومات والتقنية والنظم واألساليب وادلفاىيم  ،ألقت على عاتق احملاسبة اإلدارية التقليدية عبء التطوير لتليب
احتياجات بيئة التصنيع احلديثػة من نظم ادلعلومات ادلتطورة لدعم اإلدارة يف رلاؿ اختاذ القرارات اإلدارية بشكل عاـ،
والقرارات اإلسرتاتيجية بشكل خاص.
فاحملاسبة اإلدارية لديها من ادلهارات والقدرات اليت دتكنها من تقييم حجم ادلنافسني ،ودرجة تأثريىم على قرارات
الشركة  ،وأيضا درجة تأثرىم بقراراهتا  ،ومعرفة التغريات التقنية ،واالعتبارات البيئية ،وادلؤشرات اذلامة يف اجملاؿ الصناعي
واستجابات ادلنافسني  ،لكل ذلك أصبح زلتوماً على احملاسبة اإلدارية أف ححتدث وتحطور من تقنياهتا وأساليبها وأدواهتػا،
دلواكبتها للتغريات والتطورات احلاصلة يف بيئة التصنيع احلديثة.
ومن ىنا تأيت مشكلة البحث من خالؿ ضرورة حتديد األساليب ادلالئمة اليت ؽلكن من خالذلا أف تساىم احملاسبة

اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات الصناعية يف البيئة العراقية ؟

وعليو فإف أىمية البحث تتضح من خالؿ تناولو موضوعاً حديثاً وحيوياً يف إمكانية الرتكيز على رلموعة من
أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية اليت ؽلكن من خالذلا ادلساعلة يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات الصناعية
العراقية من بني الكم اذلائل من األساليب ادلتعارؼ عليها يف رلاؿ احملاسبة اإلداريةاالسرتاتيجية .
وبذلك فإف أىداف البحث تتحدد بتوضيح اآليت:
 .1اإلطار ادلفاىيمي للمحاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية مع حتديد أىم أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية.
 .2اإلطار ادلفاىيمي إلسرتاتيجية قيادة الكلفة يف الشركات الصناعية بصورة عامة والشركات العراقية بصورة خاصة .
 .3حتديد دور أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات الصناعية العراقية .
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ولتحقيق أىداؼ البحث يتم اإلعتماد على فرضية البحث الرئيسة :

} توجد عالقة ارتباط (ذات داللة معنوية) بني (أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية) و (اسرتاتيجية قيادة الكلفة) {.

أما منهج البحث فيتم اإلعتماد على ادلنهج الوصفي وذلك من خالؿ اإلستعانة باألطاريح والرسائل اجلامعية والدوريات
والكتب اليت تتناوؿ موضوع الدراسة وخاصة فيما يتعلق مبجاالت :احملاسبة اإلسرتاتيجية ،احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجة
واساليبها  ،اسرتاتيجية قيادة الكلفة فيما يتعلق باجلانب النظري  .اما اجلانب التطبيقي فيعتمد على ادلنهج التحليلي من
خالؿ استمارة استبانة موزرعة على عينة من الشركات الصناعية العراقية  ،للوصوؿ اىل فرضية البحث .
وعليو فإف خطة البحث تتضمن:
المبحث األول :اإلطار المفاىيمي للمحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية وإستراتيجية قيادة الكلفة.
المبحث الثاني :أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية ودورىا في دعم إستراتيجية قيادة الكلفة للشركات
الصناعية .
المبحث الثالث  :الجانب التطبيقي .
المبحث األول
اإلطار المفاىيمي للمحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية واستراتيجية قيادة الكلفة
أوالً :مفهوم المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية.

تزايد االىتمػاـ مػؤخراً مبصػطلح احملاسػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية كأحػد فػروع ادلعرفػة احملاسػبية ،الػيت طػورت مػن ادلػداخل
ادلسػتددمة دػػدؼ توليػػد معلومػػات مناسػػبة عػػن ايػػع ادلظػػاىر اإلسػرتاتيجية للشػػركة ،ولقػػد نػػتج عػػن ذلػػك نػػوع مػػن االرتبػػاط
القوي بني إمكانية استمرار الشركة وبني قػدرهتا علػى تػدعيم مركزىػا التنافسػي مػن خػالؿ تبػي االسػرتاتيجيات ادلناسػبة والػيت
يتم تبنيها بعد دراسة البيئة الداخلية واخلارجية (التنافسيػة) للشركة (صاحل.)33 ،2009 ،
وبالػرغم من مضي أكثر من ربع قرف على ظهور مصطلح احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية ،إال انػو ال يوجػد حػآل اآلف

اتفػػاؽ حػػوؿ ماىيػػة احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية ،فهػػذا ادلصػػطلح مػػازاؿ رلػػاالً مفتوح ػاً للعديػػد مػػن التفس ػريات مػػن قبػػل
ادلدتصػػني يف رلػػاؿ احملاسػػبة اإلداريػػة ،فػػالبعى ينظػػر إليهػػا علػػى أعػػا :ع مػػدخل عػػاـ للمحاسػػبة عػػن الوضػػع االس ػرتاتيجي
للشػركة ،يعتمػد علػى تكامػل احملاسػبة اإلداريػة مػع إدارة التسػويق مػن خػالؿ إطػار اإلدارة اإلسػرتاتيجية ( ,
 ،)2010, 9يف حػػني ينصػػب تعريػ ( )Langfield-Smith, 2008, 2للمحاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية علػػى ادلػػزج بػػني ادلراحػػل
األربعػة لػػردارة اإلسػرتاتيجية (مرحلػػة صػياغة اإلسػرتاتيجية ،مرحلػػة توصػػيل اإلسػرتاتيجية ،مرحلػػة تنفيػػذ اإلسػرتاتيجية ،مرحلػػة

Roslender & hart

متابعة اإلسرتاتيجية) وبني حتليل القدرة التنافسية وحتليل سالسل القيمة ،وحتليل زلركات التكلفة.
ويػػرا بػػاحثوف بخػػروف بأعػػا :ع نظػػاـ لقيػػاس وتػػوفري ادلعلومػػات الالزمػػة الخت ػػاذ الق ػرارات ،وى ػػي مبثابػػة زل ػػرؾ ل ػ داء
السلوكي ل فػراد يف الشػركة للمسػاعلة يف حتقيػق األىػداؼ اإلسػرتاتيجية للشػركة ،)Calsson. et al, 2011, 9( .وكػذلك أعػا :ع
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شػكل مػن أشػكاؿ احملاسػبة اإلداريػة الػيت يػتم الرتكيػز فيهػػا علػى ادلعلومػات الػيت تتعلػق بالعوامػل اخلارجيػة للشػركة ،فضػالً عػػن
ادلعلومات غري ادلالية وادلعلومات ادلولدة داخلياًع (زلمد وبخروف.)14 ،2011 ،
وتشري ادلفػاىيم السػابقة إىل أف احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية تتجػو ضلػو إحػداث تكامػل بػني إدارة التسػويق واحملاسػبة
اإلداريػػة واإلدارة اإلسػرتاتيجية يف ظػػل إطػػار واحػػد ،ومػػن فػػاف احملاسػػبة اإلداريػػة بثودػػا االسػرتاتيجي اجلديػػد أصػػبحت هتػػتم
بتجميػػع البيانػػات وادلعلومػػات ادلتعلقػػة بالتكػػالي واألسػػعار وحجػػم ادلبيعػػات وأس ػواؽ ادلنػػتج وادل ػوارد ادلس ػتددمة ،ومراجعػػة
االس ػرتاتيجيات لكػػال مػػن الشػػركة وادلنافسػػني علػػى مػػدار عػػدة ف ػرتات زمنيػػة .وىػػي دػػذا الوص ػ ختتل ػ اختالف ػاً كب ػرياً عػػن
احملاسبة اإلدارية التقليدية اليت هتتم بادلعلومات التشغيلية واليت تركز أكثر على البيئة الداخلية.
ومػ ػػن ناحيػ ػػة أخػ ػػرا ،ىنػ ػػاؾ مػ ػػن يػ ػػرا بػ ػػاف مفهػ ػػوـ احملاسػ ػػبة اإلداريػ ػػة اإلس ػ ػرتاتيجية م ػ ػرادؼ دلفهػ ػػوـ إدارة التكلفػ ػػة
اإلسرتاتيجية ،بينما يرا الباحثاف أف ادلفهومني سلتلفني واف إدارة التكلفة اإلسػرتاتيجية تعتػإ إحػدا اذلياكػل ضػمن احملاسػبة
اإلدارية اإلسرتاتيجية .حيث تعرؼ إدارة التكلفة اإلسرتاتيجية بأعا :عإجػراءات وشلارسػات اإلدارة اذلادفػة إىل حتليػل ودراسػة
ىيكػػل التكػػالي يف الشػػركة لغػػرل دتييػػز العالقػػات الكلفويػػة بػػني أنشػػطة سلسػػلة القيمػػة وإدارهتػػا دػػدؼ الوصػػوؿ إىل كفػػاءة
استثمار ادلوارد ادلتاحة للشركة( .ادلسعودي)120 ،2010 ،
وتأسيسػاً علػػى مػػا تقػػدـ ،ؽلكػػن تعريػ احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية بأعػػا :عمليػػة حتديػػد وقيػػاس وجتميػػع ادلعلومػػات
(ادلالي ػػة وغ ػػري مالي ػػة) م ػػن البيئ ػػة (الداخلي ػػة واخلارجي ػػة) للش ػػركة ،وحتلي ػػل تل ػػك ادلعلوم ػػات وتفس ػػريىا وتوص ػػيلها إىل متد ػػذي
القرارات ،ددؼ حتديد االسرتاتيجيات ادلناسبة ،واستدداـ ادلعلومات يف تدعيم ادلركز التنافسي للشركة.
ثانياً :مهام المحاسب اإلداري في ظل المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية.

مػػع تطػػور التوجػػو االسػرتاتيجي ألسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة نػػادا العديػػد مػػن الكتػػاري والبػػاحثني بالػػدور الكبػػري الػػذي
ؽلك ػػن اف يلعب ػػو احملاس ػػب اإلداري يف عملي ػػة اخت ػػاذ الق ػرارات اإلس ػرتاتيجية ،حي ػػث أش ػػار ( )Chenhall, 2008, 521إىل اف
شلارسات احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية نقلت احملاسبة اإلدارية مػن الرتكيػز علػى القضػايا التشػغيلية ،إىل الرتكيػز علػى القضػايا
ذات التوجػػو االس ػرتاتيجي مػػن خػػالؿ تكامػػل العمػػالء ،العمليػػات ،ادل ػوارد ادلاليػػة والبش ػرية .وظهػػر مصػػطلح ادلنظمػػة األفقيػػة
( )Horizontal Organizationليدؿ على الشركات اليت تركز على تكامل أنشطتها عإ سلسلة القيمة لدعم إسػرتاتيجية الرتكيػز
على العميل( .الزمر)352 ،2009 ،
ففػي ظػل احملاسػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ي يعػد ينظػػر إىل احملاسػب اإلداري كمػوفر للمعلومػات ،بػػل أصػبح ينظػر إليػػو
باعتباره مؤثر رئيسي يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية (حسػن و عبػد الػر ن .)114 ،2008 ،حيػث يركػز احملاسػب اإلداري
االس ػرتاتيجي عل ػػى هتيئ ػػة ادلعلوم ػػات ال ػػيت تب ػػدأ بتحدي ػػد وتوص ػػي ادلش ػػاكل وتنته ػػي بتحلي ػػل ىياك ػػل القػ ػرارات ال ػػيت حتت ػػاج
دلعلومػػات مالئمػػة الختاذىػػا ،وبالتػػاي يػػتم الرتكيػػز علػػى ادلوقػ التنافسػػي للشػػركة ،كمحػػدد رئيسػػي ل ربػػاح ادلتوقعػػة وحتديػػد
وقياس ىذا ادلوق التنافسي يف صورة بيانات زلاسبية واإلفصاح عنو يف التقارير احملاسبية.
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وعليو فإف ادلهاـ اليت غلب أف يقػوـ دػا احملاسػب اإلداري أصػبحت اآلف تتمثػل يف ضػرورة تػوفري البيانػات وادلعلومػات
اليت تساعد على اصلاز األىداؼ اإلسرتاتيجية مبا يساعد يف:
 .1ربط أداء كل فػرد داخػل الشػركة باألىػداؼ اإلسػرتاتيجية مػن خػالؿ تػوفري االتصػاؿ الفعػاؿ والنػاجح بػني اإلفػراد،
ويعػػرؼ ذلػػك يف اليابػػاف ب ػ (ختطػػيط ىوشػػيي) حيػػث تسػػاىم احملاسػػبة اإلداريػػة يف تػػوفري ادلعلومػػات الالزمػػة لػػردارة
العليا والتنفيذية واليت تساعد على حتقيق أىداؼ اجلودة والتكلفة والسرعة( .جادو)273 ،2005 ،
 .2االعتمػػاد علػػى مفهػػوـ الشػػركة (الوحػػدة االقتصػػادية) مبعنػػاه الواسػػع مبنظػػور داخلػػي واخلػػارجي ،مػػن خػػالؿ تػػوفري
ادلعلومػػات الالزمػػة عػػن كافػػة مكونػػات سلسػػلة القيمػػة داخػػل الش ػػركة وادلتعلقػػة بتكلفػػة أنشػػطة سلسػػلة القيمػػة،
وتكلفة وجودة ادلنتج وتطويره)Sjm.som, 2009, 19( .
 .3تػػوفري ادلعلومػػات الػػيت يكػػوف ذلػػا تػػأثري علػػى اختػػاذ القػرارات يف األجػػل الطويػػل ،فػػالقرارات الػػيت قػػد تتدػػذ لتدفػػيى
التكلفػة يف األجػػل القصػري ،قػػد يكػػوف ذلػا تػػأثري عكسػي علػػى أىػػداؼ الشػركة اإلسػرتاتيجية يف األجػل الطويػػل شلػػا
يستدعي ضرورة االىتماـ بتكالي دورة حياة ادلنتج( .صاحل)29 ،2006 ،
ثالثاً :االستراتيجيات التنافسية

ؽلثل مفهوـ االسرتاتيجيات التنافسػية األسػاس أو الفلسػفة الػيت تسػتمد منهػا اإلدارة االسػرتاتيجية أىػدافها وحتقػق يف

ضوئها األداء األفضل  ،حيث هتتم اإلدارة االسرتاتيجية بصياغة اسرتاتيجيات تنافسية لكل وحدة مػن وحػدات األعمػاؿ ،
وتشتمل على كيفية ادارة اإلمكانات وادلوارد ادلتاحة ذلػذه الوحػدات ثيػث تزيػد مػن قػدرهتا علػى ادلنافسػة ضػمن إطػار البيئػة
التنافسية وتعمل على خلق ادليزة التنافسية سعيا ضلو حتقيق األىداؼ االسػرتاتيجية للشػركة  ،وبػذلك تسػعى ىػذه الوحػدات
على هتيئػة إجابات للتساؤالت اآلتيػة ( :احلسيي )188 ، 2006 ،


ما ىو ادلنتج أو اخلدمة اليت ستقوـ الوحدة بتقدؽلها إىل األسواؽ اليت تعمل فيها ؟
من ىم ادلستهلكوف احملتملوف دلنتجات وخدمات ىذه الوحدات ؟
كي ؽلكن للوحدة أف تنافس بكفاءة مع منافسيها يف نفس القطاع السوقي ؟



ما ىي االسرتاتيجية التنافسية ادلالئمة واليت ؽلكن اعتمادىا لتعزيز القدرات التنافسية للشركة ؟




فاإلسػرتاتيجية التنافسػػية تشػػري إىل مػػدا ادلنتجػػات واخلػػدمات الػػيت تقػػدمها الشػػركة وع ػدد الصػػناعات واألس ػواؽ الػػيت
تتنافس فيها  ،ولذلك على الشركة اف تلجأ إىل تطوير ادليزة التنافسية ادلتميزة يف كل رلاؿ من نشػاطها  ،حيػث يعػرؼ (أبػو
بكػػر  )139 ، 2005 ،االس ػرتاتيجية التنافسػػية بأعػػا  :ع عبػػارة عػػن حتػػرؾ مرحلػػي تقػػوـ مػػن خاللػػو الشػػركة بوضػػع ختطػػيط
بعيػد ادلدا من اجل حتقيق الة من األىػداؼ احملػددة مسػبقاً  ،وذلػك انطالقػاً مػن حتليػل البيئػة الداخليػة ذلػا (حتديػد نقػاط
القػػوة والضػػع )  ،إىل جانػػب حتليػػل البيئػػة اخلارجيػػة ذلػػا (حتديػػد الفػػرص والتهديػػدات)  ،وذلػػك مػػن خػػالؿ اسػػتغالؿ نقػػاط
قوهتا وزلاولة التدلص من نقاط ضعفها من جهة  ،وكذا استغالؿ الفرص ادلتاحة ذلا وزلاولػة جتنػب أو مواجهػة التهديػدات
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الػػيت قػػد تتعػػرل إليهػػا مػػن جهػػة أخػػرا ع  .بػػذلك تتجػػو االس ػرتاتيجية التنافسػػية للشػػركة إىل حتديػػد القػػدرات الذاتيػػة ذلػػا ،
وادلزايا النسبية اليت تتمتع دا واستددامها يف تدعيم موقفها التنافسي دلواجهة التغريات البيئية .
اف الرتكيز على االسرتاتيجية التنافسية يف بداية األمر جاء استجابة للنموذج الذي قدمو ( )Porterسنة ()1980
وظهرت ىذه االسرتاتيجيات األساسية العامة ألوؿ مرة يف كتابني األوؿ االسرتاتيجية التنافسية ))Competitive Strategic
يف سنة ( ، )1980والثاين ادليزة التنافسية ( )competitive Advantageالذي وضعو سنة ( ، )1985وضم الكتاري الثاين
تفسرياً حملتوا إسرتاتيجية الرتكيز اليت وردت يف الكتاري األوؿ ( ، )Lynch , 2000 , 564ووفقاً دلا ذكره ( )Porterيف كتابيو
فاف إسرتاتيجية التمايز حتقق ادليزة التنافسية من خالؿ تكوين قيمة متميزة يتلقاىا الزبوف  ،وبذلك فهي تتفوؽ يف األداء
على ادلنافسني الذين تكوف منتجاهتم وخدماهتم اقل دتيزا من منتجاهتا  ،أما اسرتاتيجية قيادة الكلفة فأعا حتقق ادليزة
التنافسية حيث تكوف الشركة ادلنتج األقل تكلفة للصناعة ادلعنية (بتس و ىل  ، )137 ، 2008 ،ووفقػا دلا ذكره
(شارلزىل و جونز  )177 ، 2008 ،فاف قادة الكلفة يكونوف أكثػر تركيػزاً على البيئة الداخلية والعكس صحيح مع
عادلتميزينع الذين يكونوا أكثر تركيزا على البيئة اخلارجية  ،ويتمثل ظلوذج ( )Porterبالشكل االيت:
الميزة التنافسية
التمايز

قيادة الكمفة

نطاق ضيق

التركيز

, 39 .

)(N.Y

,

press

نطاق واسع

النطاق التنافسي

ظلوذج ( )Porterلالسرتاتيجيات التنافسية
Source : Porter , Michael , (1980) , "Competitive Strategy" , The Free

يتضح من الشكل اعاله أف احملور األفقي يف النموذج ؽلثل ادليزة التنافسية وتأيت من مصدرين علا دتيز ادلنتوج من
ادلنتجات ادلنافسة عن طريقة إسرتاتيجية التمايز والثاين ىو الكلفة ادلندفضة ادلتحققة عن طريق إسرتاتيجية قيادة الكلفة .
يف حني يعرل احملور العمودي النطاؽ التنافسي والذي يكوف للزبائن ادلستهدفيػن فمػن ادلمكػن اسػتهداؼ منتجػات
الشػركة باعتبارىػا ىػدفا واسػعا يغطػي معظػم السػوؽ أو يسػتهدؼ ىػدفاً سػوقياً ضػيقا يف السػوؽ (
ولتحقيق أغرال البحث سوؼ يتم الرتكيز على إسرتاتيجية قيادة الكلفة ألعليتها يف الشركات الصناعية .

, 2000 , 565

، )Lynch

إستراتيجية قيادة الكلفة :
وىػػي االس ػرتاتيجية الػػيت تكػػوف الشػػركة فيهػػا اقػػل ادلنتجػػني تكلفػػة يف قطػػاع الصػػناعة  ،وذلػػك مػػن خػػالؿ االسػػتثمار
األمثػػل للمػوارد واإلنتػػاج مبعػػايري ظلوذجيػػة والبيػػع باألسػػعار الرائػػدة يف السػػوؽ  .وتتطلػػب ىػػذه االسػرتاتيجية أسػػاليب وأدوات
زلكمة تتعلق بالتسهيالت البيعية ذات الكفػاءة العاليػة  ،ومالحظػة مسػتمرة للتكلفػة بغػرل خفضػها  ،ورقابػة صػارمة علػى
( ) 220

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

دور أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية / ......ص ص242-216

التكلفػػة وىػػامر ال ػربح  ،وخفػػى لتكػػالي بعػػى اجملػػاالت مثػػل البحػػوث والتطػػوير  ،واإلعػػالف والػػرتويج وغريىػػا ( .يػػونس
واذلييت )243 ، 2011 ،
وتتدػ ػػذ الشػ ػػركة القائػ ػػدة يف التكػ ػػالي (السػ ػػعر) كميػ ػػزة تنافسػ ػػية ضػ ػػد ادلتنافسػ ػػني أو ادلنتجػ ػػات البديلػ ػػة  .فالتكلفػ ػػة
ادلندفضػػة للمنتجػػات تسػػمح للشػػركة مواصػػلة حتقيػػق األربػػاح أثنػػاء اشػتداد حػػدة ادلنافسػػة  ،كمػػا اف احلصػػة السػػوقية الكبػػرية
للشػػركة يف ظػػل ىػػذه االسػرتاتيجية تعػػي اف للشػػركة قػػوة تسػػاوميو عاليػػة مػػع ادلػػوردين  ،ألعػػا تسػػتطيع الش ػراء بكميػػات كبػػرية
منهم (ياسني  . )87 ، 2009 ،كمػا اف البيػع بأسػعار سلفضػة سػوؼ يشػكل حػاجزاً أمػاـ دخػوؿ اآلخػرين إىل الصػناعة ،
وذلػػك بسػػبب قلػػة عػػدد الشػػركات الػػيت ؽلكػػن اف تتحمػػل ادلدػػاطر مػػن منافسػػيها والػػدخوؿ يف الصػػناعة وذلػػك علػػى أسػػاس
التكلفػػة األقػػل  .وكنتيجػػة لػػذلك فػػاف الشػػركات الرائػػدة يف التكلفػػة ػلققػػوف غالب ػاً يف حػػدود فػػوؽ ادلتوسػػط مػػن العائػػد علػػى
االستثمار .
رابعاً :أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية المالئمة لدعم إستراتيجية قيادة الكلفة في الشركات الصناعية.

ىنػػاؾ اىتمػػاـ أكػػادؽلي متزايػػد مػػن قبػػل الكتػػاري والبػػاحثني مبجػػاؿ أسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ،وقػػد أسػػفر
ى ػػذا االىتم ػػاـ الكب ػػري ع ػػن تأص ػػيل رلموع ػػة م ػػن األس ػػاليب احملاس ػػبية اإلداري ػػة للػ ػربط ب ػػني عملي ػػات الش ػػركة واسػ ػرتاتيجياهتا
وأىدافها ،ػ وبالرغم من كثرة مػا كتػب عػن احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية ػ إال انػو ال يوجػد حػآل اآلف إطػار شػامل دلػا حتتويػو
احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية مػػن أدوات وأسػػاليب ،فقػػد اختل ػ الكتػػاري والبػػاحثني فيمػػا بيػػنهم يف عػػدد ىػػذه األدوات
واألساليب.
إف ادلهتم يف احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يرا باف إستدداـ أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسػرتاتيجية يف أيػة شػركة ىػو
ثػػد ذاتػػو دليػػل علػػى تركيػػز تلػػك الشػػركة علػػى متابعػػة موقفهػػا التنافسػػي يف األسػواؽ احملليػػة واإلقليميػػة والدوليػػة ،وإتبػػاع تلػػك

الشػػركة ألحػػدا االسػرتاتيجيات التنافسػػية دليػػل علػػى أف تلػػك اإلدارة ىػػي مػػن ختتػػار اإلسػرتاتيجية ادلناسػػبة لشػػركتها لتحقػػق
أىدافهػا اإلسرتاتيجية يف سبيل الوصوؿ دا إىل التمايز.
حيػػث هتػػتم اإلدارة اإلس ػرتاتيجية بصػػياغة اس ػرتاتيجيات تنافسػػية لكػػل وحػػدة مػػن وحػػدات األعمػػاؿ ،وتشػػتمل علػػى
كيفيػػة إدارة اإلمكانػػات وادل ػوارد ادلتاحػػة ذلػػذه الوحػػدات ثيػػث تزي ػػد مػػن قػػدرهتا علػػى ادلنافسػػة ضػػمن إطػػار البيئػػة التنافسػػية
(احلسيي ،)188 ،2006 ،وللشركة اف ختتار إحدا االسرتاتيجيات التنافسية واليت ىي:
نطاق تنافسي واسع
 .1إسرتاتيجية قيادة الكلفة  :حيث تركز على خفى التكلفة.
 .2إسرتاتيجية التمايز  :تركز على التميز يف اإلنتاج.
المالئمة
حدود نطاؽ
 .3إسرتاتيجية الرتكيز  :الرتكيز على أحدا اجلوانب أما خفى الكل أو التمايز لكػن يف
تنافسي ضيق.
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واسػػتناداً إىل مػػا تقػػدـ ،يتضػػح أف للمحاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية أسػػاليب عػػديد ولكػػل أسػلوري أىػػداؼ متعػػددة.
حيػػث ىنػػاؾ أسػػاليب هتػػدؼ إىل ختفػػيى التكػػالي و أسػػاليب هتػػدؼ إىل حتسػػني النوعيػػة واحملافظػػة علػػى اجلػػودة وىنػػاؾ
أسػػاليب هتػػدؼ إىل كػػل مػػا ذكػػر .وبػػذلك نػػرا بػػاف احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية اعتمػػدت علػػى أسػػاليب مسػػتحدثة لبيئػػة
التصنيع احلديثػة ،وأساليب موجودة يف احملاسبة اإلدارية التقليدية ولكن مت تطويرىا.
وعليو سوؼ يتم توضيح كي ؽلكن دعم اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة للشػركات الصػناعية مػن خػالؿ أسػاليب احملاسػبة
اإلدارية اإلسرتاتيجية ادلتمثلة باآليت:
 .1أسلوري التكلفة على أساس النشاط (.)ABC
.2
.3
.4
.5

أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد (.)JIT
أسلوري كلفة اجلودة (.)QC
أسلوري ادلقارنة ادلرجعية (.)BM
أسلوري دورة حياة ادلنتج (.)PLC

 .6أسلوري نظرية القيود (.)TOC
 .7أسلوري إدارة اجلودة الشاملة (.)TQM
 .8أسلوري ستة سيگما (.)6-Sigma
 .9أسلوري التكلفة ادلستهدفة (.)TC
 .10أسلوري التحسني ادلستمر (.)CI
 .11أسلوري إعادة اذلندسة (.)RE-E
 .12أسلوري ىندسة القيمة (.)VE
 .13أسلوري سلسلة القيمة (.)VC
 .14أسلوري حتليل القيمة (.)VA
 .15أسلوري اذلندسة ادلتزامنة (.)CE
المبحث الثاني
دور أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية في دعم إستراتيجية قيادة الكلفة
في للشركات الصناعية
إف الشركات اليت تنتهج إسرتاتيجية قيادة الكلفة تعتمد على استدداـ مركزية اذليكل التنظيمي فضالً عن الرتكيز
على رقابة ادلدرجات ،واستدداـ أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ادلالئمة اليت تعزز قدرة الشركة على رقابة التكلفة
والسعي إىل ختفيضها مع احملافظة على اجلودة (الزمر ،)366 ،2009 ،كل ذلك يدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة بشكل
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كبري وبالتاي يدعػم القدرة التنافسية للشركة ،وؽلكن بياف دور كل أسلوري من أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف
دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة و كاآليت:
أوالً :دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط (.)ABC

يعد أسلوري التكلفة على أساس النشاط ( )ABCأسلوباً يوضح ىيكل الكلفػة والرثية واخلدمات للشركات ،فضالً
عن مساعدتو على حتسني الدقة عند حساري الكلفػة يف الشركات مػن خالؿ استدداـ ادلوارد ادلستهلكة بواسطة
األنشطة( .رزؽ . )11 ،2005 ،إف فائدة أسلوري ( )ABCيف صنع القرارات ال تكوف زلددة بتوفري معلومات كفوءة عن
تكالي منتج ما ،وإظلا تساعد ادلديرين يف إغلاد فرصة لتدفيى التكالي ألنو يظهر األنشطة اليت ال تضي قيمة ومن

خالذلا يوفر فرصة لتدفيى التكالي ( .)Zimmernen, et al., 2007, 84وجتدر اإلشارة إىل اف استدداـ أسلوري ()ABC
ػلقق التفوؽ بالتص ميم من خالؿ تبسيط عملية تصميم ادلنتجات مبعىن إمكانية تدفق اإلنتاج بسهولة ومن دوف أي
إسراؼ يف استدداـ ادلوارد ،وىذا بدوره يؤدي إىل خفى الكل  .عليو فإف أسلوري ( )ABCؽلكن أف يؤدي دوراً بارزاً
يف دعم إسرتاتيجية قيػادة الكلفػة  ،الف تركيز ىذه اإلسرتاتيجية بالدرجة األساسية ىو ختفيى الكلفة ،واف فحوا
أسلوري ( )ABCىو حتقيق ذلك.
ثانياً :دور أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد (.)JIT

يف ظل التطور التقي ودخوؿ األدتتة يف بيئة التصنيع احلديثة أصبحت القاعدة الذىبية ( اجعل ادلدزوف اكإ ما
ؽلكن ) غري صائبة ،بل احتل زللو ظاىرة معروفة يف الشراء وىي ( من اليد إىل الفم ) .وإذا ما مت تدقيق يف كل أىداؼ
أسلوري ( )JITصلد اف ايعها تركز على ختفيى الكل  ،فمثالً عدـ االحتفاظ بادلدزوف ىو توفري يف رأس ادلاؿ ادلستثمر
يف الشركة (باسيلى ،)109 ،2007 ،إذ أف عدـ االحتفاظ بادلدزوف يعي حآل اقتصاد احليز ادلكاين الذي كاف يشغلو
ادلدزوف وكذلك فاف البعى ضرري مثال يف العملية اإلنتاجية كػ ( الصدور وادلياه ) إذ ادلياه العالية (ادلدزوف بكمية كبرية)
ؼلفي ويغطي الصدور ( ادلشكالت اخلطرية يف اإلنتاج ) يف حني خفى ادلياه يؤدي إىل ظهور الصدور شلا يسهل رؤيتها
والعمل ع لى معاجلتها وكل صدرة دتثل مشكلة ،فمن خالؿ أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد يستددـ ادلهندسوف

وادلشرفوف واحملللوف طرائق لتقويى تلك الصدور(ادلشكالت) وذلك الف مستوا ادلياه (أي ادلدزوف) قد مت ختفيضو.
(مصطفى . )538 ،1998 ،يتضح شلا سبق أف أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد ( )JITتساعد وبشكل كبري يف ختفيى
الكلفة من خالؿ جعل ادلدزوف صفري ،وكذلك التل وادلناولة ووقت اإلعداد والعطالت ووقت التوريد ايعها صفري،
وبالتاي يؤدي إىل حتقيق أىداؼ إسرتاتيجية قيادة الكلفة بالصورة ادلطلوبة.
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ثالثاً :دور أسلوب كلفة الجودة (.)QC

إف احد األىداؼ الرئيسة لفكرة حتليل أسلوري كلفة اجلودة ( )QCىو ختفيى احلجم الكلي لتكالي ادلنتجات
ذات العالقة باجلودة .حيث اف صلاح اليابانيني من خالؿ جودة منتجاهتم ىو بسبب التزامهم بتحقيق اجلودة بأقل
التكالي  ،وإحدا طرقهم لذلك ىو الرتكيز أكثر على حتسني القابليات وتدريب ادلستددمني وجعلهم يساعلوف بشكل

اكإ يف منع اجلودة الرديئة( .السيد . )115 ،2009 ،ويالئم حتليل أسلوري ( )QCبني نتائج التحسني ادلرتتبة على
التكالي  ،وتوقعات الزبوف مؤدية إىل ادلزاوجة بني خفى الكلفة وادلنافع الناجتة عن حتسني اجلودة ( & Schiffauerova
 ،) Thomson, 2006, 102وىذا يؤشر اجتاىني للتحليل ،األوؿ يتجو ضلو حتليل كل اجلودة والسيطرة عليها وما يرتتب
عليها من خفى يف التكالي  ،والثاين يتجو ضلو نتائج التحسني ادلتعلقة بتحليل ( )QCوانعكاساهتا على (مسعة الشركة،
رضا الزبوف ،التوسع يف األسواؽ ،الزيػادة يف ادلبيعات ،والتحسن يف اإلنتاجية وغريىػا) وبالتاي يؤدي إىل حتقيق عوائد مالية
للشركة.
رابعاً :دور أسلوب المقارنة المرجعية (.)BM

إف صلاح اإلدارة ودتيزىا مرىوف مع توفري نوع القياس ادلستمر دلا تقدمو من سلع وخدمات يف ضوء أفضل مستويات
األداء اليت ؽلكن اف تتواجد بداخل ا لتنظيم أو خارجو ،ومن توفري نوع العالمات اليت هتتدي وتسرتشد دا ،كل ذلك
ؽلكن اف يقوـ بو أسلوري ادلقارنة ادلرجعية (( )BMالعابدي و العبادي ،) 220 ،2007 ،حيث تبقى الشركات يف حاجة
مستمرة لالطالع على التشكيلة ادلثالية لتوزيعات نسب التكالي ألخذىا كمعيار يف عملية التحسني وخفى الكل ،
وىذا ادلعيار عادة ما يؤخذ من الشركات القائدة يف رلاؿ عمل الشركة ،من اجل الوصوؿ إىل مستواىا لتحقيق ادلنافسة أو
حآل احملافظة على مكانتها يف السوؽ( .احلياي وبخروف . )147 ،2008 ،ويرا (امساعيل )83 ،2008 ،أف أسلوري

( )BMيساعد الشركة على حت قيق القدرة التنافسية ذلا عن طريق واحد أو أكثر من أبعاد التنافس األربعة (الكلفة ،اجلودة،
الوقت ،ادلرونة) ويؤكد اف بحعد التكلفة ذلا دور كبري يف حتقيق إسرتاتيجية قيادة الكلفة  .ويرا الباحثاف إف ادلقارنة ادلرجعية
الداخلية تساعد على ختفيى الكل بشكل اكإ من ادلقارنة ادلرجعية اخلارجية ،وذلك الف ادلقارنة ادلرجعية الداخلية
جتري بني العمليات ادلتشادة يف أقسامها أو وحداهتا التشغيلية وىذا يساعدىا يف الوصوؿ إىل كل
العمليات بسرعة ،وتبادؿ البيانات بسرعة ،وكسب ادلزيد من الفهم ادلعمق للعمليات اخلاصة بالشركة.
خامساً :دور أسلوب دورة حياة المنتج (.)PLC

مندفضة ،واصلاز

يػرا ( )Kimura & Kato, 2002, 29اف أسػلوري ( )PLCمػػن أىػم أسػاليب احملاسػػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية الػيت تسػػاعد
على ختفيى التكالي  ،ويعتإ أسلوري ( )PLCاف تكالي ادلنتج تتكوف من ثػالث عناصػر أساسػية وذلػك مػن وجهػة نظػر

ادلعهد الياباين للمحاسبني القانونيني وتتمثل يف( :زلسن و النجار)142 ،2006 ،
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أ .التكالي ادلبدئية :كتكالي البحوث والتطوير ،التدطيط ،التصميم.
ري .التكالي العادية :كالتكالي الصناعية ،وتكالي أنشطة ادلبيعات.
ج .التكالي النهائية :كتكالي الصيانة ،اإلصالح ،والتدلص من األصل.
وبالنظر إىل التكالي السابقة يرا الباحثػاف عنػد السػيطرة علػى التكػالي يف ادلراحػل األوىل مػن أطػوار ادلنػتج يػؤدي
إىل ختفيى التكالي بشكل حقيقي دوف مساس جبػودة ادلنػتج ،وبػذلك يعػد ىػذا األسػلوري مػن األسػاليب ادلهمػة يف دعػم
إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
سادساً :دور أسلوب نظرية القيود (.)TOC

تفػػرتل نظريػػة القيػػود ( )TOCاف إزالػػة القيػػود الػػيت تعيػػق تػػدفق اإلنتػػاج تسػػهم يف تعظػػيم األربػػاح ،وبالتػػاي فػػاف الرقابػػة
على التدفق ىي اليت حتقق الرقابة على التكالي  ،ودلساندة ىذا االفرتال مت تقدمي مفهوـ (احملاسبة عػن االصلػاز) والػيت تعػد

التط ػػور الطبيع ػػي لنظري ػة القي ػػود وتش ػػارؾ بش ػػكل فع ػػاؿ يف ختف ػػيى التك ػػالي ( .الزي ػػدي . )139 ،2011 ،وحتق ػػق نظري ػػة
كة ،أىػم ىػذه ادلنػافعNave, ( :
القيود رلموعة من ادلنافع للشركات وعلى مستوا األقساـ والقطاعػات ادلدتلفػة داخػل الشػر
)2002, 76
 .1ختفيى زمن دورة التصنيع وختفيى مستويات ادلدزوف.
 .2ختفيى االختناقات وإدارة القيود ،وحتسني ادلوق التنافسي.
وبالنظر إىل ادلنافع ادلتأتية من تطبيق نظريػة القيػود يػرا الباحثػاف أعػا تسػاعد علػى ختفػيى التكػالي وتسػهل عمليػة
الرقابة عليها ،لو أخذنا ختفػيى زمػن التصػنيع صلػد إعػا تسػاعد الشػركة علػى تقليػل التكػالي قيػاس بػالزمن الطويػل للتصػنيع
وكذا احلاؿ بالنسبة للمنافع األخرا ،وبذلك صلد أف ىذا األسلوري أيضاً يدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
سابعاً :دور أسلوب إدارة الجودة الشاملة (.)TQM

ترتكػػز اجلهػػود عنػػد تطبيػػق أسػػلوري إدارة اجلػػودة الشػػاملة ( )TQMعلػػى مػػا قبػػل اإلنتػػاج (الش ػراء ،التوريػػد ،التصػػميم،
واذلندسة) وعلى اإلنتاج ،مبا يؤدي إىل جودة جيدة مع تقلص واضح يف أنشطة الرقابػة والفحػص وإعػادة العمػل ومػا يرتافػق
مػع ذلػك مػن ختفػيى كبػري يف التكلفػة . )Joseph, 1999, 128( .وعليػو فػإف اجلػودة العاليػة تعػي اطلفػال التلػ وىػذا يعػي
اطلفػػال التكلفػػة ،فضػالً عػػن اف اجلػػودة ىػػي مسػػؤولية اجلميػػع وألعػػا مسػػؤولية اجلميػػع ،فػػاف الرقابػػة تكػػوف قبػػل اإلنتػػاج ومػػن
قبل العامل نفسو الذي يفحص جودة عملو أوال بأوؿ .وىذا سيؤدي ليس فقط إىل خفى احلاجة الفحػص بػل واىل إلغػاء
ىػػذا القسػػم الػػذي يزيػػد التكلفػػة دوف اف يضػػي قيمػػة للمنتجػػات .عليػػو ؽلكػػن القػػوؿ بػػاف ىػػذه األسػػلوري ؽلثػػل مػػن أىػػم
األساليب الذي يدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
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ثامناً :دور أسلوب ستة سيگما (.)6-Sigma

إف أسػلوري سػتة سػيگما ( )6-Sigmaيقػوـ علػى مبػدأ (الوقايػة خػري مػن العػالج) ،مبعػىن انػو يف العمليػات التصػػنيعية
ترتكػػز الرغبػػة يف منػػع العيػػوري قبػػل نشػػوئها ،فػػإذا كانػػت الشػػركة قػػادرة علػى قيػػاس عػػدد العيػػوري ادلوجػػودة يف العمليػػات فأعػػا
قػادرة علػى معرفػة كيفيػػة ختفػيى ىػذه العيػوري دػػدؼ الوصػوؿ إىل ( )3.4عيػب لكػل مليػػوف فرصػة قػدر اإلمكػاف ،وبالتػػاي

ؽلكن االسػتمرار يف ختفػيى الكلػ ( .اليػامور . )266 ،2010 ،ويػرا (اال ػري )5 ،2009 ،إف أسػلوري ()6-Sigma
منظػػور والت ػزاـ فلسػػفي للزبػػوف بتقػػدمي منتجػػات بػػأعلى جػػودة واقػػل تكلفػػة ،ويف نفػػس الوقػػت إس ػرتاتيجية لتحسػػني األعمػػاؿ
تعتمد ألغرال حتسني الرثية ،التدلص من الضػياع ،ختفػيى كلػ اجلػودة وحتسػني كفػاءة وفاعليػة العمليػات  .عليػو ؽلكػن
القوؿ إف أسلوري ستة سيگما ( )6-Sigmaيساعد الشركة على تطبيق إسرتاتيجية قيادة الكلفة مػن خػالؿ تقػدمي ادلنتجػات
بأقل تكلفة واالحتفاظ مبستوا اجلودة عالية ،والذي بدوره يؤدي إىل إرضاء الزبائن.
تاسعاً :دور أسلوب التكلفة المستهدفة (.)TC

سعر السوؽ السائد الذي ال ؽلكن يف ظل بيئة التصنيع احلديثة رلاوزتو بػل العمػػل علػى تدنيػة األسػعار يعطػي للشػركة ميػزة
تنافسػػية مهمػػة بالنسػػبة لبػػاقي الشػػركات ،فتعػػد التكلفػػة ادلسػػتهدفة ( )TCإحػػدا األسػػاليب يف بيئػػة التصػػنيع احلديثػػة تسػػعى
الوصوؿ إىل التكلفة اليت تطمح إليها الشركة مع عدـ ادلساس جبودهتػا وفاعليتهػا( .البػالكي . )167 ،2008 ،حيػث هتػتم

أس ػػلوري ( )TCبتدف ػػيى التك ػػالي من ػػذ بداي ػػة مرحل ػػة التدط ػػيط والتص ػػميم ،وى ػػي ب ػػذلك تتف ػػادا ح ػػدوث االرتف ػػاع يف
كة مػن مػواد خػاـ وعمالػة وأجػور ومسػاحة وغريىػاBrausch, ( .
التكالي من خالؿ االستغالؿ األمثل للموارد ادلتاحة للشر
 . )1994, 49ويػرا الباحثػاف باإلضػافة إىل مػا ذكػر إف أسػلوري ( )TCتضػع أسػلوري الرقابػة ادلناسػبة الػذي ؽلكنهػا دائمػاً مػػن
التأكػد مػن صػحة سػػري وتنفيػذ مػا خطػط لػػو ،فضػالً عػن إعػا تعتمػػد بشػكل كبػري علػى العالقػػة الوثيقػة والتعػاوف مػع ادلػػوردين
من اجل ختفيى التكالي  .ودذا تقع ( )TCضمن األساليب ادلتقدمة اليت تدعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.

عاشراً :دور أسلوب التحسين المستمر (.)CI

إف احد أىداؼ أسلوري التحسني ادلستمر (الكػايزف) ىػو الرتكيػز علػى خفػى الكلػ  ، ،وىػذا الرتكيػز يكػوف عبػارة
عػػن حتسػػينات أضػػافية لعمليػػة اإلنتػػاج احلاليػػة أو لعمليػػة تصػػميم ادلنػػتج وىػػذه التحسػػينات تأخػػذ شػػكالً مػػن أشػػكاؿ تطػػوير
عمليات التهيئة ،وحتسني أداء ادلاكينػة خلفػى الضػياع وغريىػا( .فرىػود . )159 ،2008 ،يتضػح شلػا سػبق إف الػذي غلعػل

ىدؼ ( )CIواقعي وعملي ىو إف ادلنتج يف ىذا األثناء قد دخل مرحلة التشػغيل واإلنتػاج واف أي تغػريات واسػعة لتدفػيى
الكلفػػة يف ىػػذه ادلرحلػػة تكػػوف صػػعبة ومكلفػػة الف القػرارات يف ىػػذه ادلرحلػػة تكػػوف قػػد اختػذت ،وبػػذلك يقػػوـ أسػػلوري ()CI
بدوره يف ادلساعدة على ختفيى الكل وبالتاي دعم إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
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أحد عشر :دور أسلوب إعادة الهندسة (.)RE-E

إف أعلي ػػة أس ػػلوري إع ػػادة اذلندس ػػة ( )RE-Eت ػػإز م ػػن خ ػػالؿ س ػػعي الش ػػركات إىل زي ػػادة اإلنتاجي ػػة وحتس ػػني ج ػػودة
ادلنتج ػػات إىل جان ػػب ختف ػػيى التك ػػالي وذل ػػك م ػػن خ ػػالؿ اس ػػتبعاد العملي ػػات غ ػػري الض ػػرورية داخ ػػل الش ػػركة( .زلس ػػن و
النجار . )140 ،2006 ،ومن أىم ادلنػافع الػيت حتققهػا الشػركات عنػد اسػتدداـ أسػلوري ( )RE-Eالػتدلص مػن العمليػات
الػيت تسػػبب اذلػدر والضػػياع والتكلفػػة العاليػة أثنػػاء مرحلػة اإلنتػػاج ،وبالتػػاي ختفػيى كبػػري يف التكػالي والطاقػػة الالزمػػة إلدارة
الشركة ،فضالً عن تعزيز دور الرقابة والسيطرة على ادلدرجات( .الراوي . )96 ،2007 ،عليو  ،يػرا الباحثػاف بػاف تطبيػق
ىذا األسلوري يؤدي إىل حذؼ والتدلص مػن األوقػات الضػائعة بػني األنشػطة ،فضػالً عػن زيػادة التبسػيط وادلرونػة يف اصلػاز

األنشطة ،بالتاي يػؤدي إىل ختفػيى التكػالي ويسػاعد الشػركة علػى اف تكػوف القائػدة يف التكػالي لتواصػل حتقيػق األربػاح
أثناء اشتداد حدة ادلنافسة يف األسواؽ.
إثنا عشر :دور أسلوب ىندسة القيمة (.)VE

إف أسػػلوري ىندسػػة القيمػػة ( )VEتسػػعى إىل ربػػط قيمػػة كػػل عنصػػر مػػن عناصػػر ادلنػػتج مػػع عنصػػر مػػن عناصػػر تكلفػػة
ادلنػػتج ادلتطػػابق معػػو لتقػػدـ وظيفػػة بأقػػل تكلفػػة (ا ػػد ،)26 ،2008 ،وتتمثػػل نقطػػة البػػدء يف ىػػذا األسػػلوري يف تعػػديل
تصػػميم ادلنػػتج أي تغيػػري يف وظػػائ ادلنػػتج وىػػذا يػػؤدي إىل خفػػى التكلفػػة عػػن طريػػق الػػتدلص مػػن الوقػػت الضػػائع ثػػذؼ
كل من األنشطة والتكالي وأجزاء ادلنتج اليت تسبب ارتفاع التكالي وتعد غري ضرورية ،بذلك ال حتتػاج إىل إنفػاؽ مبػال
ضػػدمة لتحقيػػق التحسػػينات التدرغليػػة )Romani, 1997, 43( .وعليػػو  ،فػػاف اذلػػدؼ األساسػػي مػػن أسػػلوري ىندسػػة القيمػػة
( )VEىو احلصػوؿ علػى أفضػل أداء بأقػل كلفػػة خػالؿ حتليػل الوظػائ  ،العمػل علػى توليػد بػدائل لتػؤدي تلػك الوظػائ
مع احلفاظ على مسػتوا اجلػودة والنوعيػة ،وبػذلك يظهػر لنػا بػاف ىػذا األسػلوري أيضػاً يسػاعد الشػركة علػى عػج إسػرتاتيجية
القيادة يف الكلفة.
ثالث عشر :دور أسلوب سلسلة القيمة (.)VC

تعػػد سلسػػلة القيمػػة ( )VCأسػػلوري لتدفػػيى الكلػ يػػتم مػػن خالذلػػا احتسػػاري التكػػالي علػػى أسػػاس األنشػػطة الرئيسػػية
منها والفرعية من خالؿ إعادة ىيكلة األنشطة ددؼ تعظيم قيمػة تلك األنشطة بداءً من عملية شػراء ادلػواد األوليػة ولغايػة
تسػػليم ادلنػػتج إىل الزبػػوف (يوسػ  ،)62 ،2009 ،واف عمليػػة حتليػػل كلفػػة األنشػػطة يسػػاعد اإلدارة يف التعػػرؼ علػػى مقػػدار
ما دتثلو كلفة كل نشاط قياسػاً بالكلفػة اإلااليػة ،وبالتػاي يػتم الرتكيػز علػى األنشػطة ذات التكلفػة ادلرتفعػة قياسػاً باألنشػطة
األخرا ،وبالتاي يتم البحث عن كل السبل الػيت تػؤدي إىل ختفػيى تلػك الكلػ وبالشػكل الػذي يػؤدي إىل احلفػاظ علػى
نوعية ادلنتجات أو اخلدمات ادلقدمة ،ومبا يكفل ذلػا حتقيػق سلسػلة القيمػة ومنافسػة الشػركات األخػرا)Shank, 1998, 83( .
 .وكػػل ذلػػك يتطلػػب خػػإة وفهم ػاً واسػػعاً عػػن األنشػػطة ادل ػراد ختفػػيى كلفهػػا ،فض ػالً عػػن ذلػػك فػػاألمر يتطلػػب ادلزيػػد مػػن
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ادلعلومػػات للنظػػر يف وضػػع الشػػركة ومػػاىي عالقاهتػػا الداخليػػة واخلارجيػػة وكػػذلك األمػػر يتطلػػب قيػػاـ الشػػركة مبقارنػػة كل ػ
أنشطتها مع كل أنشطػة الشركات ادلماثلة لغرل حتقيق القدرة التنافسية ،وعػن طريقهػا يسػتطيع الشػركة اف ػلقػق أىػداؼ
إسرتاتيجية قيادة الكلفة.
رابع عشر :دور أسلوب تحليل القيمة (.)VA
يػػرا (السػػحريي )18 ،2007 ،بػػأف أسػػلوري ( )VAيسػػتددـ حتليػػل ايػػع مظػػاىر ومسػػات ادلنتجػػات أو العناصػػر ادلوجػػودة
لتحديػػد أدك كلفػػة ضػػرورية ألداء متطلبػػات الوظيفػػة احملػػددة وىػػذا رمبػػا يػػؤدي إىل أج ػراء تعػػديالت يف ادلنػػتج دػػدؼ خفػػى
الكلفػة ،ويقوـ أسلوري حتليل القيمة ( )VAخبفػى الكلػ عػن طريػق حتليػل األنشػطة إىل (أنشػطة تضػي قيمػػة وأنشػطة ال
تضػػي قيمػػة) ،إذ أف خفػػى األنشػػطة الػػيت ال تضػػي قيمػػة لػػن يػػؤثر علػػى احتياجػػات الزبػػائن ومػػن سػػوؼ يعطػػي فرصػػة
خلفػػى الكلفػػة ادلصػػاحبة ذلػػذا النشػػاط ومػػن اكتسػػاري الشػػركة ميػػزة تنافسػػية  .نسػػتنتج شلػػا سػػبق إف التدفػػيى يف الكلػ
عػػن طريػػق أسػػلوري حتليػػل القيمػػة ( )VAيعػػد احلجػػر الزاويػػة يف معظػػم أسػػاليب خفػػى الكلػ  ،ويبػػدأ أسػػلوري حتليػػل القيمػػة
عادة بتحليل ادلنتػج كوحدة متكاملة وبعد ذلك حتليل كل وحدة نص مركبة مػن مكونػات ادلنػتج وصػوالً إىل أجػزاء ادلفػرد،
ودذه احلالة ؽلكن ختفيى الكل بشكل دقيق وىذا يساعد على حتقيق أىداؼ إسرتاتيجيػة قيادة الكلفة.
خامس عشر :دور أسلوب الهندسة المتزامنة (.)CE

يصػ ( )Russell and Taylor, 1995, 228اذلندسػػة ادلتزامنػػة ( )CEبأنػػو أسػػلوري لتصػػميم ادلنتجػػات دػػدؼ حتقيػػق
التكامػل بػني تصػػاميم ادلنتجػات والتدطػيط للعمليػػات اإلنتاجيػة ،وختفػيى كلػ اإلنتػاج والوقػت ادلطلػػوري لصػنع ادلنتجػػات

اجلدي ػػدة ،فض ػالً ع ػػن حتس ػػني اجل ػػودة ،وال ي ػػتم ذل ػػك إال م ػػن خ ػػالؿ مش ػػاركة كاف ػػة التدصص ػػات ادلوج ػػودة يف الش ػػركة م ػػن
اختصاصي العمليات ،التسويق ،ادلالية وادلبيعات وادلوارد البشػرية بعضػهم مػع الػبعى اآلخػر  .وعليػو فػاف أسػلوري اذلندسػة
ادلتزامنة ( )CEكاألساليب األخرا تساعد بشكل حقيقػي يف ختفيى الكلفة ،وىذا يػدعم إسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة لتحقػق
أىدافها ومن األىداؼ اإلسرتاتيجية للشركة.
واستناداً إىل كل ما تقدـ يتبػني لنػا بػاف أسػاليب احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية تػدعم إسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة  ،واف
اختلػ أسػػلوري عػػن األخػػرا يف درجػػة دعػػم ىػػذه اإلسػرتاتيجية ولكػػل أسػػلوري موقعػػو اخلػػاص يف ختفػػيى التكػػالي وؽلكػػن
توضيح ذلك كمػا فػي الشكػل التاي :
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التصميم

كلف ما قبل
اإلنتاج

اإلنتاج

التسويق

كلف
اإلنتاج

التوزيع خدمة
الزبائن

كلف
التخلص

كلف ما بعد اإلنتاج

أساليب ( )SMAالمستخدمة في التخفيض
()6-Sigma( )TC
()CE( )VE( )RE-E

()ABC
()JIT
()CI( )TOC
()QC( )BM( )TQM( )PLC( )VA( )VC

موقع أساليب المحاسبة االدارية االستراتيجية في تخفيض الكلفة
والبػػد مػػن اإلشػػارة إىل أف اسػػتدداـ الشػػركة إلسػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة وتعزيػػز ىػػذه اإلسػرتاتيجية عػػن طريػػق أسػػاليب
احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية تػػؤدي بػػدورىا إىل دعػػم القػػدرة التنافسػػية للشػػركة ،فالشػػركة عنػػدما تكػػوف القائػػدة يف التكلفػػة
تستطيع إف تتدذ من السعر قدرة على مواجهة منافسيو عن طريق ادلنافسة السػعرية ،كمػا إف البيػع بأسػعار مندفضػة ػ كػوف
الشركة قد حققت ختفيى يف التكالي ػ سوؼ تشكل حاجزاً أماـ دخػوؿ منافسػني جػدد إىل الصػناعة ،فضػالً عػن حتقيػق
الشػػركة حص ػػة سوقي ػػة كبػػرية عنػػد اطلفػػال تكاليفهػػا (دوف ادلسػػاس بػػاجلودة) بػػذلك حتقػػق الشػػركة ق ػػوة تساومي ػػو عاليػػة مػػع
ادلػوردين ،وعنػػد ختفػػيى التكػػالي تسػػتطيع الشػػركة أف تعظػػم عوائػدىا واف تزيػػد يف حجػػم إنتاجهػػا بػػذلك تكػػوف الشػػركة قػػد
دعمت قدرهتا التنافسية.
المبحث الثالث
الجانب التطبيقي ( تحليل نتائج البحث )

يتعلق رلتمع الدراسة مبجموعة سلتػارة من الشركات الصناعية العراقيػة (كما يف ادلرفق رقم  ) 1التػي لوحظ فيها
إستدداماً معيناً ألساليب احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية  ،وذلك من خالؿ الزيارات االستطالعية اليت قامت دا الباحثاف
لشركات رلتمع الدراسة كمرحلة أوىل  ،وادلرحلة الثانية وىي مرحلة توزيػع واع استمارات االستبانة على رلموعة من
احملاسبني يف الشركات ادلدتارة  ،وقد وقع االختيار على تلك الشركات اليت تستددـ رلموعة من األساليب احملاسبية يف
أعماذلا ادلدتلفة ػ بصورة عامػة ػ وأساليب احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية ػ بصورة خاصة .
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وصوالً إلمكانية اختبار فرضية البحث فقد مت تصميم استمارة إستبانة (كما يف ادلرفق رقم  ) 2تضمنت رلموعة
من األسئلة اليت ؽلكن من خالذلا حتديد دور أساليب احملاسبة اإلسرتاتيجية يف دعم أسرتاتيجية قيادة الكلفة للشركات
الصناعية العراقية  ،ومت االعتماد فيها على مقياس ليكرت اخلماسي الوزف لرجابة على ىذه األسئلة ثيث حددت
اإلجابات بكل من  :اتفػق بشدة  ،أتفق  ،زلايد  ،ال أتفق  ،ال أتفق بشدة .
كما متّ أيضاً استدداـ معامل ارتباط سبريماف الختبار فرضية البحث } توجد عالقة ارتباط (ذات داللة معنوية)
بني (أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية) و (اسرتاتيجية قيادة الكلفة) { ؛ وذلك لتوضيح العالقة بني ادلتغريات
ادلستقلة وادلعتمدة للبحث .
ويشري اجلدوؿ التاي إىل وجود عالقات االرتباط بني متغريات } أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية واسرتاتيجية
قيادة الكلفة { إذ بلغت قيمة االرتباط بينهما مقػدار ( ، ).998ودذا فقد حتققت فرضية البحث .
نتائج عالقة االرتباط بين متغيرات أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية واستراتيجية قيادة الكلفة
المتغيرات المعتمدة

استراتيجية قيادة الكلفة

المتغيرات المستقلة
أسلوري التكلفة على أساس النشاط (.)ABC

*.994

أسلوري اإلنتاج يف الوقت احملدد (.)JIT

*.935

أسلوري كلفة اجلودة (.)QC

*.998

أسلوري ادلقارنة ادلرجعية (.)BM

*.998

أسلوري دورة حياة ادلنتج (.)PLC

*.922

أسلوري نظرية القيود (.)TOC

*.994

أسلوري إدارة اجلودة الشاملة (.)TQM

*.957

أسلوري ستة سيگما (.)6-Sigma

*.996

أسلوري التكلفة ادلستهدفة (.)TC

*.998

أسلوري التحسني ادلستمر (.)CI

*.935

أسلوري إعادة اذلندسة (.)RE-E

*.994

أسلوري ىندسة القيمة (.)VE

*.912

أسلوري سلسلة القيمة (.)VC

*.963

أسلوري حتليل القيمة (.)VA

*.943

أسلوري اذلندسة ادلتزامنة (.)CE

*.996

محاسبة ادارية استراتيجية

*.998
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ومن خالؿ ما سبق وبعد قبوؿ فرضية البحث  ،نستدرج أدناه التحليالت اخلاصة باختبار الفرضية وكااليت :
 .1دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط ( )ABCفي دعم استراتيجية قيادة الكلفة .

يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري التكلفة على أساس األنشطة) و (اسػرتاتيجية قيػادة
الكلفة)  ،إذ بلغت درجػة االرتباط ( )0,994عند مستوا معنوي (، )0,05

 .2دور أسلوب االنتاج في الوقت المحددة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري اإلنتػػاج يف الوقػػت احملػػددة) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة
الكلفة)  ،إذ بلغت درجػة االرتباط ( )935عند مستوا معنوي (. )0,05
 .3دور أسلوب كلفة الجودة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .

يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري كلفػػة اجلػػودة) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة) ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )998عند مستوا معنوي (. )0,05

 .4دور أسلوب المقارنة المرجعية في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .

يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري ادلقارنة ادلرجعيػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )998عند مستوا معنوي (. )0,05

 .5دور أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .

يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري تكلفػػة دورة حيػػاة ادلن ػػتج) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة
الكلفة)  ،إذ بلغت درجػة االرتبػاط ( )922عند مسػتوا معنوي (. )0,05

 .6دور أسلوب نظرية القيود في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري نظريػػة القيػػود) و (اسػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )994عند مستوا معنوي (. )0,05
 .7دور أسلوب ادارة الجودة الشاملة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري إدارة اجلودة الشػاملة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)
 ،إذ بلغت درجػة االرتباط ( )957عند مستوا معنوي (. )،0
 .8دور أسلوب ستة سيگما في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري سػػتة سػػيگما) و (اس ػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة) ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )996عند مستوا معنوي (. )0,05
 .9دور أسلوب التكلفة المستهدفة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري التكلفة ادلسػتهدفة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة) ،
إذ بلغت درجػة االرتباط ( )998عند مستوا معنوي (. )0,05
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 .11دور أسلوب التحسين المستمر في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .

يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بػني (أسػلوري التحسػني ادلسػتمر) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة) ،
إذ بلغت درجػة االرتباط ( )935عند مستوا معنوي (. )0,05

 .11دور أسلوب اعادة الهندسة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتبػاط معنويػة بػني (أسػلوري إعػادة اذلندسػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )994عند مستوا معنوي (. )0,05
 .12دور أسلوب ىندسة القيمة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتبػاط معنويػة بػني (أسػلوري ىندسػة القيمػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )912عند مستوا معنوي (. )0,05
 .13دور أسلوب سلسلة القيمة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتبػاط معنويػة بػني (أسػلوري سلسػلة القيمػة) و (اسػرتاتيجية قيػادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )963عند مستوا معنوي (. )0,05
 .14دور أسلوب تحليل القيمة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشػػري اجلػػدوؿ اعػػاله إىل وجػػود عالقػػة ارتبػػاط معنويػػة بػػني (أسػػلوري حتليػػل القيمػػة) و (اسػرتاتيجية قيػػادة الكلفػػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )943عند مستوا معنوي (. )0,05
 .15دور أسلوب الهندسة المتزامنة في دعم استراتيجية قيادة الكلفة .
يشري اجلدوؿ اعاله إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني (أسلوري اذلندسة ادلتزامنة) و (اسرتاتيجية قيادة الكلفػة)  ،إذ
بلغت درجػة االرتباط ( )996عند مستوا معنوي (. )0,05
اإلستنتاجات والتوصيات
اإلستنتاجات

 .1احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ىػػي :عمليػػة حتديػػد وقيػػاس وجتميػػع ادلعلومػػات (ادلاليػػة وغػػري ماليػػة) مػػن البيئػػة (الداخليػػة
واخلارجية) للشركة ،وحتليل تلك ادلعلومػات وتفسػريىا وتوصػيلها إىل متدػذي القػرارات ،دػدؼ حتديػد االسػرتاتيجيات
ادلناسبة ،واستدداـ ادلعلومات يف تدعيم ادلركز التنافسي للشركة.
 .2ىنػػاؾ اىتمػػاـ أكػػادؽلي متزايػػد مػػن قبػػل الكتػػاري والبػػاحثني مبجػػاؿ أسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية ،وقػػد أسػػفر
ىػػذا االىتمػػاـ الكبػػري عػػن تأصػػيل رلموعػػة مػػن األسػػاليب احملاسػػبية اإلداريػػة للػربط بػني عمليػػات الشػػركة واسػرتاتيجياهتا
وأىػدافها ،ػ وبػالرغم مػن كثػرة مػا كتػب عػن احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية ػ إال انػو ال يوجػد حػآل اآلف إطػار شػامل دلػا
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حتتويػو احملاسػبة اإلداريػة اإلسػرتاتيجية مػن أدوات وأسػاليب ،فقػد اختلػ الكتػاري والبػاحثني فيمػا بيػنهم يف عػدد ىػذه
األدوات واألساليب.
 .3إف إسػػتدداـ أسػػاليب احملاسػػبة اإلداريػػة اإلس ػرتاتيجية يف أيػػة شػػركة ىػػو ثػػد ذاتػػو دليػػل علػػى تركيػػز تلػػك الشػػركة علػػى
متابعة موقفها التنافسي يف األسواؽ احمللية واإلقليمية والدوليػة ،وإتبػاع تلػك الشػركة ألحػدا االسػرتاتيجيات التنافسػية
دلي ػػل عل ػػى أف تل ػػك اإلدارة ى ػػي م ػػن ختت ػػار اإلس ػرتاتيجية ادلناس ػػبة لش ػػركتها لتحق ػػق أىدافهػ ػػا اإلسػ ػرتاتيجية يف س ػػبيل
الوصوؿ دا إىل التمايز.
 .4للمحاسػػبة اإلداري ػػة اإلس ػرتاتيجية أسػػاليب ع ػػديد ولكػػل أسػػلوري أىػػداؼ متعػػددة .حيػػث ىنػػاؾ أسػػاليب هتػػدؼ إىل
ختفيى التكالي و أساليب هتدؼ إىل حتسني النوعية واحملافظة على اجلودة وىناؾ أساليب هتدؼ إىل كػل مػا ذكػر.
وبػػذلك نػػرا بػػاف احملاسػػبة اإلداريػػة اإلسػرتاتيجية اعتمػػدت علػػى أسػػاليب مسػػتحدثة لبيئػػة التصػػنيع احلديثػػة ،وأسػػاليب
موجودة يف احملاسبة اإلدارية التقليدية ولكن مت تطويرىا.
 .5اف أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية ذلػػا دور كبػري ومتميػز يف حتقيػق األىػداؼ اإلسػرتاتيجية للشػركات الصػناعية،
فلػػو أخػػذنا مػػثالً اذلػػدؼ االس ػرتاتيجي للشػػركة ىػػو(( :تكػػالي اقػػل مػػن تكػػالي ادلنافسػػني األساسػػني)) فعػػن طريػػق
أس ػ ػػاليب ( )SMAوب ػ ػػاألخص األس ػ ػػاليب (التكلف ػ ػػة عل ػ ػػى أس ػ ػػاس األنش ػ ػػطة ،واإلنت ػ ػػاج يف الوق ػ ػػت احمل ػ ػػدد ،والتكلف ػ ػػة
ادلسػػتهدفة ،وحتليػػل القيمػػة ،وسلسػػلة القيمػػة ،ودورة حيػػاة ادلنػػتج ،والتحسػػني ادلسػػتمر) ؽلكػػن للشػػركة اف حتقػػق ىػػذا
اذلدؼ وبنجاح كبري .الف ايع ىػذه األسػاليب ىػدفها األساسػي ىػو ختفػيى التكػالي (مػع احملافظػة علػى اجلػودة)،
وبالتػػاي القػػدرة علػػى منافسػػة ادلتنافسػػني ادلتواجػػدين يف الصػػناعة ،فض ػالً عػػن مواجهػػة ادلنافسػػني اجلػػدد الػػداخلني يف
الصناعة.أما لو كاف ىدؼ الشركة االسرتاتيجي ىو(( :مستويات أعلػى مػن ادلنافسػني يف إرضػاء الزبػائن)) فعػن طريػق
األسػػاليب (كلفػػة اجلػػودة ،وإدارة اجلػػودة الشػػاملة ،والتحسػػني ادلسػػتمر ،واذلندسػػة ادلتزامنػػة وسػػتة سػػكما) ؽلكػػن للشػػركة
اف حتقػػق ىػػذا اذلػػدؼ أيضػػا .الف األسػػاليب السػػابقة هتػػدؼ إىل خدمػػة الزبػػائن بالدرجػػة الرئيسػػية عػػن طريػػق تقػػدمي
منتجات مبتكرة وعالية اجلودة بالوقت ادلناسب.
 .6إف اس ػػتدداـ الشػ ػػركة إلس ػ ػرتاتيجية قيػ ػػادة الكلف ػػة وتعزيػ ػػز ىػ ػػذه اإلس ػ ػرتاتيجية ع ػػن طريػ ػػق أسػ ػػاليب احملاسػ ػػبة اإلداريػ ػػة
اإلسػرتاتيجية تػػؤدي بػػدورىا إىل دعػػم القػػدرة التنافسػػية للشػػركة ،فالشػػركة عنػػدما تكػػوف القائػػدة يف التكلفػػة تسػػتطيع إف
تتدػػذ مػػن السػػعر قػػدرة علػػى مواجهػػة منافسػػيو عػػن طريػػق ادلنافسػػة السػػعرية ،كمػػا إف البيػػع بأسػػعار مندفضػػة ػ كػػوف
الشركة قد حققت ختفيى يف التكالي ػ سػوؼ تشػكل حػاجزاً أمػاـ دخػوؿ منافسػني جػدد إىل الصػناعة ،فضػالً عػن
حتقيػػق الشػػركة حصػػة سوقيػػة كبػػرية عنػػد اطلفػػال تكاليفهػػا (دوف ادلسػػاس بػػاجلودة) بػػذلك حتقػػق الشػػركة قػػوة تساوميػػو
عاليػػة مػػع ادلػػوردين ،وعنػػد ختفػػيى التكػػالي تسػػتطيع الشػػركة أف تعظػػم عوائػػدىا واف تزيػػد يف حجػػم إنتاجهػػا بػػذلك
تكوف الشركة قػد دعمت قدرهتا التنافسية.
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التوصيات

 .1ضرورة توجيو الشركات الصناعية العراقية ضلو تطبيػق أسػاليب وأدوات احملاسػبة االداريػة اإلسػرتاتيجية وذلػك لتفعيػل
اقتصاديات ادلعرفة وتداعيات العودلػة ومواجهة التحديات ادلستقبلية .
 .2تعػػديل ادلنػػاىج احملاسػػبية يف (اجلامعػػات  ،وادلعاىػػد) مبػػا يسػػاىم يف تػػدريس أسػػاليب احملاسػػبة االداريػػة اإلس ػرتاتيجية
وذلك إلعداد كوادر مؤىلة للتعامل مع ادلتغريات ادلستحدثة اليت تعيشها شركات األعماؿ ادلعاصرة .
 .3يوصي الباحثاف اجلمعيات ادلهنية ادلتدصصػة وادلسػؤولة عػن ادلهنػة كنقابػة احملاسبيػػن وديػواف الرقابػة ادلاليػة بػالتعري
مبفهوـ احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية من خالؿ الػإامج التدريبيػة  ،وعقػد النػدوات وادلػؤدترات لغػري ادلمارسػني حػوؿ
أبعاد احملاسبة االدارية االسرتاتيجية ومبشاركة ادلمارسني يف ىذه الشركات .
 .4يسػػتلزـ تنفي ػػذ االس ػرتاتيجيات التنافس ػػية ت ػػوفري معلوم ػػات تس ػػاعد عل ػػى ختف ػػيى التك ػػالي وال ػػتحكم يف تك ػػالي
اإلنتاج والتسويق  ،ويتم ذلك بالتعاوف بني احملاسػبني وادلسػؤولني عػن إدارة التسػويق للحصػوؿ علػى معلومػات عػن
ىياكل تكالي ادلنافسني وعن أسواؽ منتجات الشركة .
 .5يوصػػي الباحثػػاف بضػػرورة إنشػػاء إدارة للتنافسػػية يف الشػػركات الصػػناعية العاملػػة يف الع ػراؽ ووضػػعها علػػى قمػػة اذلػػرـ
التنظيمػػي للشػػركة وترتكػػز مهمتهػػا األساسػػية يف اػػع ودراسػػة وحتليػػل ادلعلومػػات ادلناسػػبة عػػن ادلنافسػػني يف سػػوؽ
العمل زللياً وإقليمياً ودولياً .
قائمة المصادر
أوالً :المصادر باللغة العربية.

 .1إمساعيل ػلىي التكرييت ( ، )2008زلاسبة التكالي ادلتقدمة  ،دار حامد للنشر  ،عماف ،األردف .
 .2إؽلػػاف عسػػكر حػػاوي و عػػالء الػػدين حسػػني حسػػن ( ، )2009مسػػتلزمات إدارة اجلػػودة الشػػاملة وعالقتهػػا بتحسػػني
العمليات ادلصرفية ػ دراسة تطبيقية يف مصرؼ الرافدين  /بصرة بفروعػو الثالثػة  ،رللػة التقػي  ،اجمللػد  ،22العػدد ، 5
ىيئة التعليم التقي .
 .3إينػػاس عبػػد او حسػػن و ماجػػدة زلسػػن عبػػد الػػر ن ( ، )2008إمكاني ػػة إقام ػػة متطل ػػبات إدارة اجلػػودة الشػػاملة يف
خػػدمات احملاسػػب اإلداري ػ دراسػػة علػػى عين ػػة مػػن ادلصػػارؼ العاملػػة يف أقلػػيم كوردسػػتاف  ،رللػػة تنميػػة الرافػػدين ،
ادلػجلد  ، 30العػدد  ، 90جامعة ادلوصل .
 .4تشػػارلز ىػػورصلرف و جػػورج فوسػػرت وسػػر يكانػػت داتػػار ( ، )2009زلاسػػبة التكػػالي مػػدخل إداري  ،تعريػػب  :أ ػػد
حامد حجاج  ،الطبعة احلديثة  ،الكتاري الثاين  ،دار ادلريخ للنشر ،الريال  ،السعودية .
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 .5جليلػػة عيػػداف الػػذىيب و ثػػائر صػػإي الغبػػاف ( ، )2007اسػػتهداؼ السػػعر كأسػػاس لتحقيػػق تقنيػػة التكلفػػة ادلسػػتهدفة
للوحدات االقتصادية العاملة يف بيئة األعماؿ احلديثػة  ،رللػة العلػوـ االقتصػادية واإلداريػة  ،اجمللػد  ، 13العػدد ، 48
جامعة بغداد .
 .6حيدر علي ادلسعودي ( ، )2010إدارة تكالي اجلودة اسرتاتيجياً  ،دار اليػازوري العلميػة للنشػر والتوزيػع  ،عمػاف ،
األردف .
 .7دجلة مهػدي زلمػود ( ، )2007اثػر إعػادة اذلندسػة يف حتقيػق ادلزايػا التنافسػية  ،رللػة التقػي  ،اجمللػد  ،20العػدد ، 2
ىيئة التعليم التقي .
 .8راشػػد احلمػػاي وسػػعد العتػػيب ( ، )2004إعػػادة ىندسػػة العمليػػات يف القطػػاع العػػاـ عوامػػل النجػػاح احلامسػػة  ،ادل ػؤدتر
الوطي األوؿ للجودة www.faculty.ksu.edu.sa .
 .9رباري عدناف شهاري ا د ( ، )2008مدخل ىندسػة القيمػة واسػتدداماتو احملاسػبية ػ دراسػة حتليليػة ألحػد منتجػات
معمل األلبسة الوالدية يف ادلوصل  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة ادلوصل .
 .10ريػال ايػل وىػاري الػداؤودي ( ، )2011مػدا مسػاعلة وسػائل منػع حػدوث األخطػاء يف حتقيػق العيػوري الصػفرية ػ
اسػػتطالع براء ادلهندسػػني والفنيػػني وادلشػػغلني يف معمػػل األلبسػػة الوالديػػة يف ادلوصػػل  ،رللػػة تنميػػة الرافػػدين  ،ادل ػػجلد
 ، 33العػدد  ، 102جامعة ادلوصل.
 .11زينػػب جبػػار يوس ػ ( ، )2009إدارة وختفػػيى الكلفػػة باسػػتدداـ سلسػػلة القيمػػة ػ دراسػػة حالػػة يف الشػػركة العامػػة
للصناعات اإلنشائية  ،رللة التقي  ،اجمللد  ،22العدد  ، 5ىيئة التعليم التقي .
 .12مساس ػػم كام ػػل موس ػػى ابػ ػراىيم ج ػػادو ( ، )2005دراس ػػة حتليلي ػػة دل ػػدا اس ػػتجابة ط ػػرؽ وأس ػػاليب احملاس ػػبة اإلداري ػػة
للتغػريات يف بيئػة التصػنيع احلديثػة وأثرىػا علػى حتسيػػن األداء ادلػاي للوحػدة االقتصػادية ػ دراسػة ميدانيػة  ،رللػة الفكػر
احملاسيب  ،العدد  ، 2السنة  ، 9جامعة عني الشمس .
 .13مسري أبو الفتوح صاحل ( ، )2006احملاسبة اإلدارية االسرتاتيجية  :التقنيات احلديثة لدعم اإلدارة يف عصػر ادلعلومػات
وادلعرفة  ،ادلكتبػة العصرية  ،ادلنصػورة  ،مصػر .
 .14مسري أبو الفتػوح صػاحل ( ، )2009احملاسػبة اإلداريػة االسػرتاتيجية  :األسػاليب ادلعاصػرة لػدعم اإلدارة يف عصػر العودلػة
وادلعرفة  ،ادلكتبة العصرية  ،ادلنصورة  ،مصػر .
 .15مسري أبو الفتػوح صػاحل ( ، )2009احملاسػبة اإلداريػة االسػرتاتيجية  :األسػاليب ادلعاصػرة لػدعم اإلدارة يف عصػر العودلػة
وادلعرفة  ،ادلكتبة العصرية  ،ادلنصورة  ،مصػر .
 .16صبيحة برزاف فرىود ( ، )2008مالئمة ادلعلومات احملاسبيػة لتطبيق أسلػوري الكايزف ػ دراسة تطبيقيػة يف معمػل ألبػاف
القادسية  ،رللة التقي  ،اجملػلد  ، 21العػدد  ، 6ىيئػة التعليم التقي .
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 .17صػفواف ياسػني الػراوي ( ، )2007اثػر مراحػل إعػادة اذلندسػة يف اإلبػداع التقػي ػ دراسػة اسػتطالعية يف الشػركة العامػة
لصناعة األدوية وادلستلزمات الطبية نينوا  ،رللة تكريت للعلوـ اإلداريػة واالقتصػادية  ،اجمللػد  ، 3العػدد  ، 7جامعػة
تكريت .
 .18صالح الدين عبد ادلػنعم مبػارؾ و زينػات زلمػد زلػرـ و األمػرية ابػراىيم عثمػاف ( ، )2008زلاسػبة التكػالي ادلتقدمػة
ل غرال اإلدارية  ،دار ادلطبوعات اجلامعية  ،اإلسكندرية  ،مصر .
 .19عبػػاس ن ػوار كحػػيط ادلوسػػوي ( ، )2008دور ادلقارنػػة ادلرجعيػػة يف ترشػػيد ق ػرارات التسػػعري ادلبنيػػة علػػى أسػػاس الكلفػػة
ادلستهدفة  ،رللة اإلدارة واالقتصاد  ،العدد  ، 69جامعة ادلستنصرية .
.

 .20عبد الر ن بن مشيب اال ري ( ، )2009تطبيقات  6سيجما يف التعليم العاي ،
 .21عثمػػاف عبػػد القػػادر ػػو أمػػني ( ، )2011خفػػى التكػػالي باسػػتدداـ مػػدخل إعػػادة ىندسػػة العمليػػات ػ دراسػػة
تطبيقية يف جامعة السليمانية  ،أطروحة دكتوراه  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة السليمانية .
 .22علي حػازـ يػونس اليػامور ( ، )2010ختفػيى كلػ الفشػل باسػتدداـ مػنهج احليػود السداسػي يف مواجهػة العيػوري ػ
www sixsigmasurvival.com

دراس ػػة حال ػػة يف معم ػػل األلبس ػػة الوالدي ػػة يف ادلوص ػػل  ،رلل ػػة تنمي ػػة الراف ػػدين  ،ادلػ ػػجلد  ، 32الع ػػدد  ، 100جامع ػػة
ادلوصل .
 .23علػػي رزاؽ جيػػاد العابػػدي و ىاشػػم فػػوزي دبػػاس العبػػادي ( ، )2007اسػػتدداـ أسػػلوري ادلقارنػػة ادلرجعيػػة يف تقػػومي
األداء اجلػػامعي ػ دراسػػة مقارن ػػة بػػني كلي ػػة اإلدارة واالقتصػػاد  /جامع ػػة الكوفػػة و كلي ػػة اإلدارة واالقتصػػاد  /جامع ػػة
القادسية  ،رللة القادسية للعلوـ اإلدارية واالقتصادية  ،ادلػجلد  ، 9العػدد  ، 3جامعة القادسية .
 .24عمػاد سػعيد الزمػر ( ، )2009دراسػة حتليليػة تطبيقيػة دلػدا تػأثري تطبيػق أسػاليب احملاسبػػة اإلداريػة االسػرتاتيجية علػػى
األداء التنظيمي ودعم االسػرتاتيجية التنافسػية دلنشػات األعمػاؿ ،رللػة احملاسػبة واإلدارة والتػامني  ،العػدد  ، 73السػنة
 ، 48جامعة القاىرة .
 .25فػػائق مػػاؿ او البػػالكي ( ، )2008الرتكيػػز علػػى مرحلػػة التصػػميم يف حتديػػد التكػػالي ادلسػػتهدفة لرنتػػاج يف حػػدود
التكالي ادلسموح دا  ،رللة تكريت للعلوـ اإلدارية واالقتصادية  ،اجمللد  ، 4العدد  ، 12جامعة تكريت .
 .26مثػػىن فػػاحل بػػدر الزيػػدي ( ، )2011تقيػػيم دور مقػػاييس اجلػػودة غػػري ادلاليػػة مػػن منظػػور نظريػػة القيػػود ػ دراسػػة حالػػة يف
معمل األلبسة الوالدية يف ادلوصل  ،رللة تنمية الرافدين  ،اجمللد  ، 33العدد  ، 103جامعة ادلوصل .
 .27رلبػػل دواي امساعيػػل ( ، )2008فاعليػػة ادلقارنػػة ادلرجعيػػة يف تقػػومي األداء وإمكانيػػة تطبيقهػػا يف الوحػػدات االقتصػػادية
العراقية غري اذلادفة للربح  ،رللة التقي  ،اجمللد  ،21العدد  ، 6ىيئة التعليم التقي .
 .28زلمد الفيومي زلمد و ياسر سعيد قنديل ويسرا زلمد بلتػاجي ( ، )2011احملاسػبة اإلداريػة االسػرتاتيجية  ،ادلكتػب
اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية  ،مصر .
 .29زلمػػد عبػػد الوىػػاري العػزاوي ( ، )2010إدارة اجلػػودة الشػػاملة  :مػػدخل اسػرتاتيجي تطبيقػػي  ،اإلثػراء للنشػػر والتوزيػػع
ومكتبة اجلامعة  ،عماف  ،األردف .
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المرفق رقم ()1
ت

خصائص الشركات الصناعية التي اختيرت مجتمعاً للبحث
الملكية

سنة التأسيس

الموقع

.1

الشركة العامة للسمنت العراقية  /معمل سمنت كركوك .

عام

1984

كركوك

.2

شركة نجم الدين للكونكريت الجاىز  /المحدودة .

خاص

2117

سليمانية

.3

الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاىزة .

عام

1982

موصل

.4

شركة دجلة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية .

خاص

2116

بغداد

.5

شركة كوردستان إلنتاج الزيوت .

خاص

2115

أربيل

.6

الشركة العربية للكيماويات المنظفات .

مختلط

1986

تكريت

.7

شركة فرح إلنتاج األلبان .

خاص

2117

انبار

.8

شركة جيكور إلنتاج المواد الغذائية .

خاص

2114

بصره

.9

شركة أربيل ستيل إلنتاج الحديد .

خاص

2116

أربيل

 .11الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية .

عام

2112

موصل

 .11شركة الحدباء إلنتاج المشروبات الغازية .

خاص

2116

موصل

 .12شركة ساحل الورار للكتل الخرسانية .

خاص

2113

ديالى

 .13شركة دييو إلنتاج األثاث .

خاص

2119

سليمانية

 .14شركة جومان إلنتاج االسمنت .

خاص

2117

سليمانية

 .15شركة الرا لصناعة السقوف الثانوية .

خاص

2116

سليمانية

 .16شركة چار ستين لصناعة األثاث .

خاص

2114

دىوك

 .17شركة ىيز للبناء الجاىز .

خاص

2116

دىوك

 .18مجموعة شركات ىيمن الصناعية .

خاص

2114

دىوك

 .19الشركة العامة للصناعات الدوائية .

عام

1971

سامراء

 .21شركة مرت لألثاث المنزلي .

خاص

2116

أربيل

 .21شركة ميديا سيراميك .

خاص

1975

أربيل

 .22شركة الخازر إلنتاج المواد اإلنشائية .

مختلط

1989

موصل

 .23شركة دلو للمياه المعدنية .

خاص

2118

كركوك

 .24الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاىزة في السليمانية .

عام

1982

سليمانية

 .25شركة اآلالت الجنوبي .

خاص

2114

بغداد

 .26مجموعة كارين الصناعية .

خاص

1997

أربيل

 .27شركة علي سور إلنتاج الكتل الكونكريتة .

خاص

1979

أربيل

اسم الشركة

الخصائص

( ) 238

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 3

دور أساليب احملاسبة اإلدارية اإلسرتاتيجية يف دعم إسرتاتيجية / ......ص ص242-216

 .28شركة عزي للمفروشات .

مختلط

1992

كركوك

 .29شركة سلسل للمياه المعدنية .

خاص

2115

بصره

 .31شركة كركوك للمشروبات الغازية .

مختلط

1989

كركوك

 .31شركة آلنا للكتل الخرسانية المحدودة .

خاص

2112

أربيل

 .32شركة كوتةل للبناء الجاىز .

خاص

2119

سليمانية

 .33شركة البيضاء لألثاث .

خاص

2116

كركوك

 .34شركة التاج إلنتاج المشروبات الغازية .

خاص

2116

كركوك

 .35الشركة العامة للسمنت الشمالية  /معمل سمنت موصل.

عام

1971

موصل

 .36شركة البحر العربي للمواد اإلنشائية .

خاص

1997

بصره

 .37شركة شيرين للمياه المعدنية .

خاص

2118

دىوك

 .38شركة ماس إلنتاج األسمنت .

خاص

2111

سليمانية

 .39شركة سنديان لصناعة األثاث .

خاص

2113

كركوك

 .41شركة ىيني للمثلجات .

خاص

2115

سليمانية

المرفق رقم ()2
استمارة األستبانة
السادة المشاركين في ملئ االستبانة … المحترمين .
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

االستمارة اليت بني أيديكم ىي جزء من إعداد البحث ادلوسوـ :
(دور أساليب المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجية في دعم إستراتيجية قيادة الكلفة
دراسة آلراء عينة من المحاسبين في الشركات الصناعية العراقية)

وقد جاء تصميم االستمارة وما حتتوي من أسئلة  ،ددؼ حتديد دور أساليب احملاسبة االدارية اإلسرتاتيجية
للشركات ادلدتارة يف دعم اسرتاتيجية قيادة الكلفة ،مبا ؽلكن أف تساىم يف حتقيق األىداؼ اإلسرتاتيجية للشركة،
والتوصل دا إىل التمايز يف األسواؽ احمللية والدولية .
عليو فإف إجاباتكم سوؼ تساىم يف حتقيق اذلدؼ من الدراسة ادليدانية  ،وتبىن على نتائجها ادلقرتحات
والتوصيات اليت ؽلكن تعميمها بعد ذلك  ،كي يتم االستفادة منها يف الشركات األخرا مستقبالً .
وأخرياً نشكر تعاونكم معنا يف إعطاء ادلعلومات الدقيقة وسرعة اإلجابة .
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مالحظات عامة :

 .1بعد تفضلك باألطالع على كل سؤاؿ ستجد اإلجابات البديلة يف عاياهتا  ،لذا يرجى وضع إشارة (  ) أماـ
اإلجابة اليت ترا أعا مالئمة من وجهة نظرؾ .
 .2ال ضرورة لذكر أمسك أو التوقيع على االستمارة  ،إذ ستعامل اإلجابة بسرية تامة وألغرال البحث العلمي فقط ،
وتظهر النتائج اإلاالية بشكل أرقاـ ومؤشرات عامة .
دور أساليب المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في دعم استراتيجية قيادة الكلفة
اتفق

العب ــارات

بشدة

أوالً .دور أسلوب التكلفة على أساس النشاط (: )ABC

يساعد تطبيق ىذا األسلوب في احتساب تكاليف اإلنتاج بشكل أفضل .

تزايد حدة المنافسة بين الشركات يتطلب تطبيق ىذا األسلوب
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تحديد أسعار البيع بالشكل األفضل وجعلها أكثر واقعية .
ثانياً .دور أسلوب اإلنتاج في الوقت المحدد (: )JIT

يساعد تطبيق ىذا األسلوب على تخفيض الضياع في جميع مراحل الشركة اإلنتاجية

والتسويقية واإلدارية.
تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى تخفيض الكلف من خالل جعل (المخزون والمناولة

والتلف) صفري .

يعمل ىذا األسلوب في المحافظة على الجودة .
ثالثاً .دور أسلوب كلفة الجودة (: )QC
يساعد تطبيق ىذا األسلوب على تحقيق الربحية وكسب الميزة التنافسية المطلوبة للشركة .
تطبيق ىذا األسلوب يساعد على تحقيق الجـودة بأقل التكاليف .
يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلـى تحسين األداء وتلبيـة رغبـات الزبون .
رابعاً .دور أسلوب المقارنة المرجعية (: )BM

يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تحليل المنافسة الداخلية والخارجية باستخدام المقارنات

النوعية في نفس الصناعة التي تعمل فيها الشركة .

تطبيق ىذا األسلوب يساعد في قياس األداء بشكل أفضل وبالتالي زيادة قدرة الشركة

التنافسية في السوق وتحقيق أىدافها االستراتيجية .

يؤدي تطبيق ىذا األسلوب في الكشف عن أفضل السبل المستخدمة من قبل المنافسين
واالستفادة من خبراتهم السابقة .
خامساً .دور أسلوب دورة حياة المنتج (: )PLC

يساعد تطبيق ىذا األسلوب إدارة الشركة بشكل خاص في فهم التكاليف الناتجة عن تطوير

وصنع المنتوج .

يساىم ىذا األسلوب في السيطرة على التكاليف في المراحل األولى من أطوار المنتوج .
زيادة حدة التباين في طلبات ورغبات الزبائن يتطلب تطبيق ىذا األسلوب .
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سادساً .دور أسلوب نظرية القيود (: )TOC
تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى تعظيم المخرجات بأقل تكلفة ممكنة .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تخفيض االختناقات وإدارة القيود وتحسين الموقف
التنافسي للشركة .
يؤدي استخدام ىذا األسلوب إلى تحديد أفضل مزيج إنتاجي لتحسين معدالت الربحية في
الشركة .

سابعاً .دور أسلوب إدارة الجودة الشاملة (: )TQM

تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى زيادة كفاءة الشركة من خالل إرضاء زبائنها والتفوق على

منافسيها .
يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى ضمان التحسين الشامل لكافة المستويات وفعاليات الشركة

.

يعتني ىذا األسلوب بنوعية المنتج بشكل فائق مع البحث الدائم عن التجديد واالبتكار .
ثامناً .دور أسلوب ستة سيگما (: )6-Sigma

يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى تقليل أو إلغاء المعيب من المنتجات وبالتالي تخفيض

التكاليف .
يسعى ىذا األسلوب إلى تقديم منتجات بأعلى جودة وبأقل تكلفة للزبون .
تحسين أداء العمليات يتم من خالل تطبيق ىذا األسلوب وبالتالي يؤدي إلى زيادة الدخل
ومـن ثم زيادة األرباح .
تاسعاً .دور أسلوب التكلفة المستهدفة (: )TC
يؤدي أتباع ىذا األسلوب إلى تخفيض التكاليف والرقابة عليها .
استخدام ىذا األسلوب يؤدي إلى تحقيق األرباح المستهدفة من قبل الشركة .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في الكشف عن المواقع التي يجب فيها تخفيض تكاليف

اإلنتاج .

عاشراً .دور أسلوب التحسين المستمر (: )CI
يؤدي أتباع ىذا األسلوب إلـى تخفيض تكاليف اإلنتاج .
استخدام ىذا األسلوب يؤدي إلى حذف الضياع وتخفيض األوقات وتحسين نوعيـة

منتجات الشركـة .

يساعد تطبيق ىذا األسلوب في المحافظة على الميزة التنافسية للشركة وحصتها في السوق

وتحقيق أىدافها االستراتيجية .

إحدى عشر .دور أسلوب إعادة الهندسة (: )RE-E
يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى زيادة سرعـة استجابة الشركة لطلبات الزبائن .
تطبيق ىذا األسـلوب يؤدي إلـى تخفيـض تكاليـف اإلنتاج بسبب استبعاد الضيـاع في أوقـات

اإلنتاج .

يؤدي تطبيق ىذا األسلوب إلى إيجـاد طرق ابتكـاريو جديدة تحقق األىداف اإلستراتيجيـة

للشركة .
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أثنا عشر .دور أسلوب ىندسة القيمة (: )VE
يعمل ىذا األسلوب على تخفيض التكاليف ورفع الـأداء وزيـادة الخصـائص الوظيفـية

للمـنتجـات .

تطبيق ىذا األسلوب يحتاج إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتحقيق التحسينات .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب على إرضاء الزبائن من خالل تقديم منتجات متميزة وذات

جودة عالية .

ثالثة عشر .دور أسلوب سلسلة القيمة (: )VC
يساعـد تطبيـق ىـذا األسلوب اإلدارة فـي تحـديد التكاليف غير الضرورية في اإلنتـاج

وتحقيـق األداء بأقـل التكـاليف وبالجـودة العاليـة .

تطبيق ىذا األسلوب يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة في المدى االستراتيجي لها .
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في تحليل سلوك المنافسين وتحديد المواقع التـي يجب

التحرك عليهـا .

أربعة عشر .دور أسلوب تحليل القيمة (: )VA
يساعد تطبيق ىذا األسلوب على إيجاد البدائل والحلول لتحقيق وظيفة المنتج .
تطبيق ىذا األسلوب يساعد علـى إبعاد األنشطـة التي ال تضيف القيمة وتمنع التكاليف غير

الضـرورية .

بواسطة تطبيق ىذا األسلوب يتم الربط بين احتياجات الزبون وتصميم المنتج .
خمسة عشر .دور أسلوب الهندسة المتزامنة (: )CE
يساعد تطبيق ىذا األسلوب في القضاء على االختناقات التي تحدث فـي عمليـة التطوير
واإلنتـاج .
يعتبر ىذا األسلوب وسيلة لتخفيض زمن تطوير المنتج وتخفيض كلف اإلنتاج .
يعمل ىذا األسلوب على فلسفة العمل الجماعي داخـل الشركة .
أساليب المحاسبة اإلستراتيجية يدعم إستراتيجيـة قيادة الكلفة من خالل :

ـ تطوير وتحسين المنتج .

ـ تخفيض دورة حياة المنتج .

ـ إزالة االختناقات في الطاقة .

ـ تطوير وتحسين العمليات اإلنتاجية .

ـ ترشيد جدولة اإلنتاج .

ـ توازن الطاقة اإلنتاجية .
ـ تخفيض زمن استالم وفحص المستلزمات .
ـ تخفيض األنشطة التي ال تضيف قيمة .

ـ رقابة التكلفة .

ـ ترشيد التكلفة .

ـ تدعيم البحث والتطوير .
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