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  تطوير المنظور االستراتيجي للمحاسبة

  اإلدارية باستخدام تحليل سلسلة القيمة

ـّار. د. م  *عماد صبيح الصـف

 

  المستخلص

 
إن تطور أنشطة منظمات األعمال وبخاصة في مجـاالت اسـتراتيجية يفـرض علـى               

المحاسبة مواكبة هذا التطور وهو ما يمثل محور هذا البحث الذي يهدف الـى عـرض                

وتحليل المنظور االستراتيجي الذي يمكن أن تتبناه المحاسبة اإلدارية وبخاصة في تنفيذ            

استراتيجيات األنشطة التشغيلية على ضوء ما يظهر من عوامل ومتغيرات مؤثرة فـي             

فضال عن تفسير العالقة التكاملية التي تربط ما بـين مجموعـة            . بيئة منظمات األعمال  

 قاعدة فكرية للمحاسبة اإلدارية وبما يساعد على تحقيق         مفاهيم ومناهج معاصرة تشكل   

 .إستفادة عملية في تحليل أنشطة أعمال المنظمات العراقية استراتيجياً

وعرض البحث مجموعة تحليالت وتفسيرات تدعم اعتبار أن سلـسلة القيمـة تـوفر              

  .منهجية متميزة تساعد في إدارة التكاليــف على وفــق منظــور إستراتيجي

دد البحث كذلك شروطاً  إضافية إعتبرها مسـبـقة للمساعدة في اسـتخدام تحليـل              ح

سلسلة القيمة تتعلق بضرورة توافر مجموعة عوامل ثقافية واجتماعية معينة من أجـل             

 .فضال عن توافر عوامل اقتصادية وتقنية. توفير مرتكزات لتطبيق سلسلة القيمة

  ــــــــــــــــــــــــ
  الجامعة المستنصرية/اسبةقسم المح *
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  المقدمة .1
 

يعد التطور التقني الذي تشهده وسائل المواصالت وأنظمة االتصاالت ونظم اإلنتاج           

وقد وضـع   . والتسويق والتطورات التقنية األخرى، من المميزات البارزة للزمن الحاضر        

اسـتمرار  هذا التطور ضغطاً مضافاً على المحاسبة من أجـل مواكبتـه وبمـا يـضمن                

  .المحاسبة كمصدر معلومات يحظى باالهتمام والتقدير

وقد أصبحت المحاسبة اإلدارية على وفق أساليبها التقليدية محدودة الفاعلية فـي            

تلبية حاجات اإلدارة من المعلومات وبخاصة مع امتداد آفاق قرارات منظمات األعمـال             

ة إلى مناهج وأساليب أكثر كفـاءة       ، مما أوجد حاج   )ةإستراتيجي(إلى ميادين أوسع نطاقاً     

ويمكن اعتبار تحليل سلسلة القيمة واحـدة       . وفاعلية في جمع وتحليل ومعالجة البيانات     

من المناهج التي يتوقع لها أن تفي بمتطلبات رفع كفاءة وفاعلية أداء منظمة األعمـال،               

  .وهو ما يحاول هذا البحث تناوله بالتحليل والعرض المنطقي والمنهجي

  

   منهجية البحث.2
  :تتضمن ثالث فقرات وكاآلتي

  مشكلة البحث 2-1
لغرض إحداث توافق مع ما يطرأ من تحديث علـى طرائـق اإلنتـاج والتـسويق                

وبخاصة مع تزايد رفع الحواجز والقيود على األنشطة االقتصادية ما بـين دول العـالم،               

دثة تحتاج من النظم  فإن األمر يستلزم تطوير نظم المعلومات حيث ظهرت متطلبات مستح         

  .المحاسبية المساهمة في تلبية قسم منها إذا ما وسعت حدود أنشطتها

إن مشكلة البحث قابلة للعرض استنادا إلى ما عبر عنه باحثون عدة من آراء حول               

المنظور االستراتيجي للمحاسبة اإلدارية في الوقت الحاضر، حيث تطـرح هـذه اآلراء             

  :جميعها ذات المشكلة وكاآلتي

لقد أعطى الباحثون في المجال المحاسبي، للعالقة ما بـين المحاسـبة واالسـتراتيجية              

 اهتماما أقل مما تستحقه(Dermer: 1990: p.69)  ويتفـق ،Dent (1990: p.21) 
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أيضا مع وجهة النظر هذه ، ويعتبـر رأي آخـــر أن المنظــــور االسـتراتيجي                

الت التطـــور التـي تتطلـــب      للمحاسبــة اإلدارية يمثــل أحـــد مجـــا    

، وتعتبــر وجهــة (Drury: 1992: p.813)المزيـــد مـــن االهتمـــام 

نظر أخرى أن المحاسبــة االداريــة من منظــور استراتيجي تـفتـقــر الـى            

-Tomkins, and Carr: 1996: pp.279)إطــار عــام للمفــاهـيــــم  

ــــرى ذات المــوقـــف وإن   ، وتـتخـذ وجهــة نــظـــر أخـ (280

بتعبـيـر مختـلــف حـيـث تـعـتـبـر أنــه ال يـــزال يـــوجــــد           

القــليــــل مـــــن االتفـــــاق حــــــول مـــــا يمكــــــن أن  

 :Roslender, and Hart)يشكــــل محاسبـــة إداريـــة إستراتيجيـــة 

2003: pp.277-279)  ولــعــــل ،Anderson (2006: p.3)ـــــان   كـ

أشــــــد وضــــوحـــا مــمـــن سبــقـــه حــيـنـمـــا     

ـــات    ـــن مـنـظـــمــــ ـــد مـــ ـــر أن العـــديـــ اعتبـــ

األعـــمـــــــــال الحـــديـــثـــــــة األكـــثـــــــر   

 ,1Amazon, Dell Computerنـجــاحــــاً مـــــن قــبــيـــل 

Wal-mart, Southwest Airlines ـُوِصــــل الــى زبائنهــــا سلــــع ، ت

وخدمـــات باستخدام نماذج أعمال وهياكل تكلفة تختلف جذريا عن تلك التـي لـدى              

منافسيها وبرغم ذلك فإن أغلب القائمين بتدريس المحاسبة االداريـة يدرسـون أدوات             

  .تقليدية عوضاً عن تلك التي تظهر بصورة مبتكرة

ة البحث بالقول أن المفاهيم التـي       وبناءا على ما مطروح آنفا يمكن تلخيص مشكل       

ـُـم أداء المحاسبة اإلدارية للمهــام المستحدثــة، لم تأخذ بعد القـدر الـذي           ـَحك ت

ولعل أوضح تأثيرات هذه التغيـرات فـي اسـتراتيجيات          . تستحقه من البحث والدراسة   

منافسة أنشطة األعمال بالنسبة للبيئة العراقية ما تواجهه منظمات األعمال الوطنية من            

 
ا وتوضيحها                ) شرآات (تمثل هذه أسماء منظمات أعمال       1 ى غيره ا وال ة وسيتم اإلشارة اليه ة معروف عالمي

  .من البحث) 7(الحقا ضمن القسم 
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شديدة جعلت إداراتها في حيرة من أمرها حول منتجات مستوردة تباع بأسعار أقل مـن               

  .التكاليف التي تحتسبها إذا ما أرادت تصنيع وتسويق ما يماثلها

   أهداف البحث2-2
عرض وتحليل المنظور االستراتيجي الذي يمكن للمحاسبة اإلدارية أن تتبنـاه فـي              .1

  .يدة مؤثرة في بيئة منظمات األعمالضوء ظهور عوامل ومتغيرات عد

تفسير العالقة التكاملية التي تربط ما بين مجموعة مفاهيم ومناهج معاصرة تـشكل       .2

قاعدة فكرية للمحاسبة اإلدارية، من أجل االستفادة منها عملياً في تحليـل أنـشطة              

 .أعمال منظمات عراقية استراتيجياً

   فرضية البحث2-3
  :مفاهيمه على الفرضية اآلتيةيستند البحث في وضع وعرض 

إن أية منظمة أعمال تسعى لالستمرار في ممارسة أنشطتها االقتصادية فـي بيئـة              

تخضع فيها للمنافسة من حيث تطبيق أنظمة متطورة لإلنتاج والتسويق، سوف تواجـه             

مصاعب جـمـة إذا ما حاولت تجنب المنظور االستراتيجي عند اسـتخدامها لـألدوات             

  . للمحاسبة اإلداريةالتحليلية

  

  مصطلحات البحث األساسية. 3
من المصطلحات الرئيسة بالنسبة لهذا البحث والتي يتعين توضيحها يمكـن ذكـر             

  :اآلتي

يمكن تعريفها ألغراض هذا البحث على أنها تعيين لألهداف األساسية          . اإلستراتيجية

ـّي مسارات للتصرف فضال عـن            ـَبن تخـصيص المـوارد    طويلة األمد لمنظمة ما، وت

  .الالزمة لتنفيذ تلك األهداف

ـَـقْ على المعلومات التي تقود المنظمة إلى اتخاذ أية قرارات علـى المـدى               ويطل

، حيث يمكن أن تتضمن هذه األخيرة معلومات        "المعلومات اإلستراتيجية "الطويل مصطلح   

فـسين، والفـرص     التقنية، وسلوك المنا   تحول اهتمامات وتفضيالت الزبائن، واالبتكارا    
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 :.Atkinson, et al)والتهديدات المتعلقة بالسوق، وربحيـة المنتجـات والخـدمات    

1995: pp.25-28) .  

أما المحاسبة االدارية االستراتيجية فيمكن تعريفها على أنها إحدى الصيغ للمحاسبة           

ـَد خ              ـُعـ ـَمتْ بصلة الى عوامل ت ارجيـة  االدارية، في ظلها يتم التأكيد على معلومات ت

بالنسبة الى منظمة األعمال، فضال عن التركيز على معلومات غير ماليـة ومعلومـات               

ـَجة داخليا كذلك  ـْت   .(Simmonds: 1981: p.27)من

  

  مبررات الحاجة إلى منظور استراتيجي للمحاسبة اإلدارية. 4
 توجد أسباب تبرر الحاجة إلى وجود منظور استراتيجي للمحاسبة اإلدارية، وهـذه      

  :يمكن تصنيفها ضمن مجموعتين رئيستين

تتضمن عاملين يمتازان بارتفاع حدة تأثيرهمـا،       . المجموعة األولى، مبررات بيئية   

  .وهما تزايد سرعة التقدم التقني في نظم اإلنتاج والتسويق، وارتفاع حدة التنافس

 تتمثل في عامل أساسـي أال وهـو       ). تطبيقية(المجموعة الثانية، مبررات تنفيذية     

  .قصور االنموذج التقليدي للمحاسبة اإلدارية

  المبررات البيئية –المجموعة األولى

تتحكم في أية بيئة مجموعة عوامل عبر ما تمتلكه مـن تـأثيرات ترسـم مالمـح                 

  :وبالنسبة لموضوع البحث يمكن تحديد هذه العوامل باآلتي. وصفات تلك البيئة

  التقدم التقني لنظم اإلنتاج والتسويق .1

لتطورات العلمية والتقنية من العوامل المؤثرة وبما يحفز المحاسبة اإلداريـة           تعد ا 

ولعل في مقدمة هذه التطورات يمكن ذكـر تقنيـات          . ألن تأخذ منظورا استراتيجيا   

، Advanced Manufacturing Technologies (AMTs)التصنيع المتقدمة 

محــــدد  والتصنيـــع والتسويـــق باتبــــاع فلسفة فـي الوقـت ال        

Just-In-Time (JIT) .    وقــد أوجــــدت هــــذه التطـــــورات

تحديــــات عدة للمحاسبة اإلدارية منها ما يتعلق على سبيل المثال بـالطرائق            

التي ينبغي إتباعها لتقويم االستثمارات في هذه التقنيات، وكيفيـة احتـساب كلـف      
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يـــم األداء وبمـا     المنتجات، وكيفيــة تصميــم نظـــم للرقابـــة وتقو      

 :Drury: 1992)يتالئـــم والتغيـرات المـستحدثـــة فـي البيئــــة     

p.803).  

  

  :ويمتاز هذا التقدم التقني بمجموعة من الخصائص أهمها

تسارع وتيرة التطور في التقنية مما يؤدي إلى تسارع تقـادم الـسلع، وهـذا                 . أ

ثر علـى المحاسـبة     يتطلب تطويرها باستمرار وتحديث تقنيات اإلنتاج، مما يؤ       

  .وبخاصة التكاليف

أعاله يجعل المنظمات تواجـه باسـتمرار مـشكالت    ) أ(إن التقدم المذكور في       . ب

مستحدثة أكثر تعقيدا ومصحوبة بعدم تأكد أكبر بسبب الطبيعة االبتكارية لكـل            

 .من التقنيات واألسواق

ت ذات  توفر الخصائص المذكورة آنفا ما يكفي من الـدوافع  ألن تكـون المنظمـا              

توجهات ورؤى إستراتيجية في قراراتها وفي مقدمتها ما يتعين تصنيعه مـن منتجـات،        

حيث تخضع تكاليف هذه المنتجات بدرجة كبيرة إلى المرحلة التـي تكـون فيهـا قيـد                 

التصميم والتطوير، مما يتطلب  إدارة التكاليف في مرحلة مبكرة من دورة حياة المنـتج               

(Dugdale: 1990: p.38).  

  

  رتفاع درجة و ِحـدة المنافسةا .2

عامال مهمـا   ) وبخاصة العالمية منها  (يمثل تنافس منظمات األعمال على األسواق       

وتوجد مجموعة  . يدفع باتجاه تبني المحاسبة اإلدارية منظورا استراتيجيا لوظائفها       

  :ظواهر ترفع حدة تأثير عامل المنافسة، ويمكن تحديد أبرز هذه الظواهر باآلتي

  

  ور التقني في مجال تسويق المنتجاتالتط  . أ

يظهر تأثير هذا العامل من خالل سعي المنظمات إلى تحسين مواقعها التنافسية            

عبر بناء استراتيجياتها على أساس توفير منتجات أكثر اسـتجابة لمتطلبـات            
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يضاف إلـى ذلـك تـأثير تطـور وسـائل           . الزبائن وبجودة عالية وتكلفة أقل    

يث بات انتقال السلع بـين الـدول والتعريـف بهـا            المواصالت واالتصاالت ح  

  .وترويجها أسهل وأقل تكلفة

  عوامل سياسية واقتصادية. ب

) أو تخفيف (لسعي الدول لتشكيل تجمعات سياسية واقتصادية، مما أثرفي إزالة          

القيود على التجارة العالمية ووسع دائرة المنافسة الشاملة ما بـين منظمـات             

  .األعمال

ذكـــر آنفـــاً يالحـظ سـعي المنظمـــات للعمــــل          في ضــوء ما    

  :باتجـــاه واحد ضمن محورين

 اجتذاب زبائن سواء من خارج السوق أو زبائن لمنظمات أخـرى فـي ذات               :األول

  .السوق

 محاولة المحافظة على زبائنها واإلبقاء عليهم من خـالل تعميـق والئهـم              :الثاني

  .لمنتجاتها

  ل التنفيذية العوام–المجموعة الثانية 

وتتركز على عامل أساسي أال وهو قصور االنموذج التقليدي للمحاسبة اإلدارية، األمـر             

الذي يجعله محدود الفاعلية والكفاءة بالنسبة لمتطلبات البيئـة المـستحدثة للمنظمـات             

  :المعاصرة وتتمثل أوجه القصور هذه باآلتي

الداخلية للمنظمة إذ أنه يفتـرض أن   تركيز االنتباه بصورة تامة تقريبا على األنشطة        . 1

حصر االهتمام بعوامل داخلية في مقدمتها الكفاءة في استخدام الموارد عن طريـق             

رقابة التكاليف، يمكن أن يكون كافيا لتحقيق األربـاح المخططـة، وهـي مفـاهيم          

مستندة إلى األفكار التي يقوم عليها انموذج اإلدارة التقليدية، في حـين يـوجــه      

قليــل مــن االهتمام نحو البيئة الخارجية التي تواجه فيها المنظمة منافسيها           ال

(Drury: 1992: p.809).  

يؤدي حصر اإلهتمام بالعوامل الداخلية للمنظمة فقط، إلى تنمية اعتقـاد مفـاده أن              . 2

العوائد تتحقق بالدرجة األولى من خالل االستثمارات نفسها، فمثال يالحظ أن منهج            
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وهذا يجعل اإلدارة تهتم فـي الدرجـة   .  على االستثمار مبني على هذه الفكرة    العائد

األولى بالعمليات المعززة للقيمة المضافة المتوقعة من منتجاتها، في حـين قـد ال              

يكون هذا هو واقع الحال بالضرورة حيث يؤثر الموقع السوقي التنافسي في القدرة             

إضافــة إلى عوامـــل   (لعوائد يكون   وأن زيادة هذه ا   . تحقيق العوائد المرجوة  

أما بزيادة الحصة فـي الـسوق علـى حـساب           ) في مقدمتهــا الجودة والسعر   

فــقــدان منافسيــن آخريــن لجـــزء مـــن حصصهــم، أو برفع        

  .(Simmonds: 1981: p.28)حجم استيعاب الســـوق 

  

  األساس االقتصادي الستراتيجيات منظمات األعمال. 5
 فـي   2وضيح األساس االقتصادي للمنظور االستراتيجي للتحليالت المستحدثة      يمكن ت 

المحاسبة اإلدارية من خالل عرض ما تقدمه كل من نظريتي األسواق التنافسية، وصفات             

  .المنتج

  نظرية األسواق التنافسية

ترى هذه النظرية أن بقاء وتطور المنظمة يعتمد على قدرة استراتيجياتها المتعلقة            

وتعتمـد فلـسفة    . ر وتسعير السلع والخدمات على الصمود في مواجهة المنافسة        بتوفي

 :Bromwich)النظرية على افتراضات بشأن الظروف المحيطة بالمنظمـة، وأهمهـا   

1990: p.37):  

دخول السوق والبقاء فيه مباشر وغير مكلف وال تنجم عنه استجابة مباشرة وفورية           . 1

  .للعوامل المؤثرة فيه

المنظمات العاملة في أنشطة تتميز باالحتكار واحتكار القلة، من المنافسة مما           خشية  . 2

  .يدفعها للتصرف بأساليب تجعلها تكتفي بمعدل عائد اعتيادي

هنـــاك شرطــان أساسيــان يتعيــن توفـرهمــا لمنظمة األعمـــال        

  :حتى تتمكــن مــن البقــاء في السوق وهما

                                                 
اهج      ما يتعلق بموضوع البحث    2 سلة القيمة والمن ل سل ر تحلي من هذه التحليالت وسيتم شرحه الحقا يمكن ذآ

  .  وما يليها) 1-1-7(التي توفر إليها الدعم ، حيث سيوضح ذلك ضمن الفقرة 
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  .ترض أنها موجودة ومتاحة للجميعاستخدام أكفأ تقنيات يف. 1

امتالك خبــرة كافـيــة تتعلــق بـوفــورات الحجــم مـــن أجـــل          . 2

 عن طريق تعيين الخواص Cost Advantagesاالحتفــاظ بمـزايــا التكلفة 

المطلوبة لهياكل التكلفة وبما يساعد اسـتراتيجيات الـسعر والحجـم للمنظمـات             

وتستند أهميـة   . اء والصمود في مواجهة المنافسين    المتواجدة في السوق من البق    

االحتفاظ بهذه المزايا إلى اعتماد تحديد السعر في األسواق التنافـسية علـى مـا               

ـُعرف بمدخل قيادة التكلفة   الذي بموجبـه يتحـدد   (Cost Lead Approach)ي

ـَـل المنافس األقـــل تكلفة بالنـسبة للوحــــدة            ـِب ـَج من ق ـْـت سعر المن

أن الضغـوط التنافسية حسبمـــا يــرى أحـــد الباحثيــن تعني        . لمنتجةا

أن أنشطــة األعمــال تحتــاج بشــدة الـــى منهــــج متجـــدد           

يعمـــل علـــى إدارة التكاليــف، بل وحتى تخفيضهـــا على األمـــد          

  .(Nimocks et al.,: 2005: 112)البعيــد 

رطي النظرية هـذين أن للمحاسـب االداري دورا         يظهر جليا ومن خالل مالحظة ش     

مهما طالما وجدت تكلفة يراد إدارتها وتحديد مزاياها واشغال موقع قيادي من خاللهـا،              

وهناك رأي مفاده أن اإلدارة االستراتيجية للتكلفة تتم بإتخاذ قـرارات واسـعة األفـق               

يجعلها عنـد مـستوى     هيكل التكلفة االستراتيجية وبما     ) Alignرص  (وتسعى لترتيب   

  ،   (Anderson: 2006: p.7)أمثل

  

ـَج   نظرية صفات المنْـت

بموجب هذه النظرية يرغب الزبون في الحصول على سلعة مـا بـسبب الـصفات               

التي يطلبها والمتواجدة ضمنيا فيها، أي أنها غير مطلوبـة لـذاتها وإنمـا              ) المميزات(

ـَج       . قالحتوائها على حزمة صفات تحدد قيمتها في السو        ـْتـ وبذلك فـإن صـفات المن

ينبغي اعتبارها عنصرا محوريا في بناء استراتيجيات المنظمة، إذ عندما ال يتم اعتمـاد              

منهج التكلفة األدنى لتحديد صفات المنتجات فإن هذه المنتجات يجب أن تتميز بـصفات              

  .يفتقدها الزبون في منتجات منظمات منافسة
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  :تصنف هذه الصفات ضمن مجموعتين

وتتعلق بخصائص تفصيلية للمنتجات ومنها مـثال ،        : ، الصفات األفقية  المجموعة األولى 

متغيرات األداء التشغيلي، ودرجة الكمال وحسن المظهـر، وخـدمات مـا بعـد البيـع                

  .الخ...والمعولية

وتتعلق باالختالفات بين المنتجات بالنسبة إلجمالي      : ، الصفات العمودية  المجموعة الثانية 

ومنها مثال توفير ميزات إضـافية      ) أي ما يتعلق بطبيعتها األساسية    ( المعروضة   النوعية

Accessoriesالخ... ترفع من جودة األداء أو التحمل أو الرفاهية.  

توفر تحليالت انموذج هذه النظرية وصفا لطريقة تحديد قسم من الشركات اليابانية            

 :Hasegawa: 1986)منافسين ألوفر حزمة صفات للزبائن وبما يحقق أفضلية أمام ال

pp.50-60).  

ـَج واستخدام معدات متقدمة التقنيات ورؤو        ـُز المنت ـّ  أموال ضخمة تمثل    سإن تمي

 يمكن لتطبيقها أن يحد من دخول منافسين  Entry Barriersبمجملها حواجز دخول 

  .في ذات السوق

النظرية فانـه يكـون     أما عن دور المحاسب اإلداري في القرارات اإلستراتيجية في ظل           

ـَج ومراقبة أداء هذه الصفات إضافة             ـْت ـُن بتحديد تكاليف الصفات المراد وضعها في الم

إلى تزويد إدارة منظمة األعمال بمعلومات عن تكاليف قرارات تطوير التقنيات وحواجز            

  .الدخول

  

ـَج   نظرية صفات المنْـت

 مـا بـسبب الـصفات       بموجب هذه النظرية يرغب الزبون في الحصول على سلعة        

التي يطلبها والمتواجدة ضمنيا فيها، أي أنها غير مطلوبـة لـذاتها وإنمـا              ) المميزات(

ـَج       . الحتوائها على حزمة صفات تحدد قيمتها في السوق        ـْتـ وبذلك فـإن صـفات المن

ينبغي اعتبارها عنصرا محوريا في بناء استراتيجيات المنظمة، إذ عندما ال يتم اعتمـاد              

لفة األدنى لتحديد صفات المنتجات فإن هذه المنتجات يجب أن تتميز بـصفات             منهج التك 

  .يفتقدها الزبون في منتجات منظمات منافسة
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  :تصنف هذه الصفات ضمن مجموعتين

وتتعلق بخصائص تفصيلية للمنتجات ومنها مـثال ،        : ، الصفات األفقية  المجموعة األولى 

ن المظهـر، وخـدمات مـا بعـد البيـع           متغيرات األداء التشغيلي، ودرجة الكمال وحس     

  .الخ...والمعولية

وتتعلق باالختالفات بين المنتجات بالنسبة إلجمالي      : ، الصفات العمودية  المجموعة الثانية 

ومنها مثال توفير ميزات إضـافية      ) أي ما يتعلق بطبيعتها األساسية    (النوعية المعروضة   

Accessoriesالخ...رفاهية ترفع من جودة األداء أو التحمل أو ال.  

توفر تحليالت انموذج هذه النظرية وصفا لطريقة تحديد قسم من الشركات اليابانية            

 :Hasegawa: 1986)ألوفر حزمة صفات للزبائن وبما يحقق أفضلية أمام المنافسين 

pp.50-60).  

ـَج واستخدام معدات متقدمة التقنيات ورؤو        ـُز المنت ـّ  أموال ضخمة تمثل    سإن تمي

 يمكن لتطبيقها أن يحد من دخول منافسين  Entry Barriers حواجز دخول بمجملها

  .في ذات السوق

أما عن دور المحاسب اإلداري في القرارات اإلستراتيجية في ظل النظرية فانـه يكـون               

ـَج ومراقبة أداء هذه الصفات إضافة             ـْت ـُن بتحديد تكاليف الصفات المراد وضعها في الم

 األعمال بمعلومات عن تكاليف قرارات تطوير التقنيات وحواجز         إلى تزويد إدارة منظمة   

  .الدخول

          

   مستلزمات توظيف المنظور االستراتيجي في المحاسبة اإلدارية.6
يتطلب إدخال المنظور االستراتيجي في المحاسبة اإلدارية، تطوير ثـالث مجـاالت            

جة البيانات، وأساليب توصيل    تشمل كل من أساليب جمع البيانات، وأساليب تحليل ومعال        

  .وتبادل المعلومات

  تطوير أساليب جمع البيانات

يتصف جمع البيانات لألغراض اإلستراتيجية باتساع نطاقه، ويتعدى حدود المنظمة          

ـَد سياسـات المنافـسين فـي       . ليمتد لبيئتها الخارجية وما تتضمنه من متغيرات       ـُع وت
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 البيانات بالشمول لكل ما يـؤثر فـي األداء          مقدمة المتغيرات، ويتصف نشاط توفير هذه     

  .االستراتيجي ألنشطة المنظمة

يتطلب جمع البيانات حول بيئة واسعة وممتدة، توفر مهارات وخبرات معينة قائمة            

على المعرفة والممارسة، فضال عن القدرة على تكوين تصورات عن أنشطة المنافسين            

إضافة للمهارة قـدر مـن التـصور أو         حتى في ظل وجود بيانات قليلة وهو ما يتطلب          

لتوضيح بعض األساليب التي يمكن من خاللها       . االبتكار الستنتاج بعض البيانات الناقصة    

تحقيق ذلك، فإن باإلمكان مثال وضع تخمينات عن تكاليف منتجات المنافسين من خـالل              

 ممكنـا إذ    إن متطلبات الحصول على هذا النوع من البيانات ربما يكون         . تحليل مكوناتها 

أن الضغوط التنافسية سوف تعني بأن عدة منظمات ستستخدم تقنيات عامة وذات هياكل             

تكلفة عامة ويمكن في هذا المجال االستفادة مـن مـنهج معاصـر أال وهـو التكلفـة                  

  .3المستهدفة

ـَد ضرورية أيضاً إذ أنه قد يعمـد إلـى                ـُع إن مراقبة السياسة السعرية للمنافس ت

ني المزيد من األرباح أو ربما يلجأ إلى خفض األسعار لتحقيق أهـداف             رفع األسعار لج  

إن جمع وتحليـل البيانـات لألغـراض        . معينة وبخاصة إذا كان في موقع قيادة التكلفة       

المذكورة آنفاً ال يخلو من صعوبات عدة، في مقدمتها تحويل المنافس لموارده المتاحـة              

 الواحد عائلة من المنتج وال يكتـِف بمنـتج          بين األنشطة كما أنه يقدم عادة في النشاط       

فضال عن تزايد تعقيد الجمع والتحليل عندما تتعدى المنافسة الحدود الوطنية إلى            . وحيد

إال أنه وبرغم هذه الصعوبات وغيرهـــا تبقـى عمليـــة           . نطاق إقليمي أو عالمي   

 مـن   المتابعـــة والمراقبـــة ضرورية إذ بـــدونهـــا لن تتمكن المنظمـة        

ـُهاجـــم كما أنها لن تستطيع تقديــــر قــــوة الدفــــاع              معرفة من ست

  .(Simmonds: 1981: pp.27-28)المطلـــوب لمجابهة مـن يهاجمها 

أخيرا يمكن القول أن أخذ المتغيرات المذكورة وغيرها في الحسبان يجعـل مهـام              

، مـصغرة وعلـى   (Intelligence Unit)المحاسبة اإلدارية أشبه بوحدة اسـتخبارية  

  .مستوى المنظمة

 
 . من البحث) 4-3-1-7(سوف يتم التطرق لهذا المنهج الحقا ضمن الفقرة  3
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  تطوير أساليب تحليل ومعالجة البيانات

إن تطوير أساليب جمع البيانات ال يكون فاعالً ما لم يتبع بتطوير ألساليب معالجتها              

ـُجمع عـن الزبائــن            .  وتحليلها وتسعى منظمات األعمال الى معالجة البيانات التي ت

حيث يتواجــد هؤالء خارج المنظمة وهـذا       ومجهــزي المــوارد والمنافسـين،    

ـُكِسب المعلومات المستـقـاة من البيئة أهمية خاصة وفق منظور اسـتراتيجي            . مما ي

ـَور باسـتمرارلمعالجة البيانـات المرتبطـة بهـؤالء             ـُط الزبائــن  (وهناك أساليب ت

 ومن مجاالت التطور هذه وعلى سبيل المثـال       ). ومجهــزي المــوارد والمنافسـين  

من مسافات طويلة جدا كانت خارج تـصورات        (ال الحصر، يمكن ذكر المعالجة عن بعد        

، فضال عن الزيادة الهائلة في الطاقات الخزنية لقواعد البيانات، وتسريع           )العقل البشري 

  .  (Moliner, and Ruiz: 2000: pp.11-13)عمليات االحتساب والمعالجة 

  

  تتطوير أساليب توصيل وتبادل المعلوما

ـَد ما عرض آنفاً من تطـوير لمـستلزمات تطبيـق منظـور اسـتراتيجي                 ـُع ال ي

للمحاسبة اإلدارية، مكتمال ما لم يصاحبه تطوير ألساليب توصيل المعلومات المستخلصة           

ويمكن تحقيق ذلـك    . من تطبيق ما يستحدث من مناهج لجمع وتحليل ومعالجة البيانات         

  :من خالل اآلتي

كنظم االتـصال   (طور العلمي والتقني الواسع في مجال نظم االتصال         االستفادة من الت  . 1

، وقـدرات الحواسـيب     )باألقــمــار الصناعية وشـبكة المعلومـات الدوليـة       

  .وبرمجياتها

تحسين وتطوير أساليب إعداد التقارير وإعادة النظر في ما يجـب أن تحويـه مـن                . 2

معلومات عن حصص كل    ) رعلى سبيل المثال ال الحص    (معلومات بحيث يدرج فيها     

من منظمة األعمال ومنافسيها في سوق المنـتج حيـث أن إزديـاد حـصة أحـد                 

المنافسين يقابله أما فقدان منافس آخر لجزء من حصته، أو ارتفاع حجم استيعاب             

السوق، فضال عن تضمين التقارير معلومات عـن إنفـاق المنافـسين وهياكــل              
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وفر معلومات مهمة عن تصرفــات المنافسين      تكاليفهم وميزاتهـم التنافسية مما ي    

  .(Simmond: 1981: p.28)وردود أفعالهـــم المتوقـعـة 

ـَبـقة        . 7 ـُط توظـيـف العالقة ما بين استراتيجيات اإلنتاج والتسويق الم

  والمـنظور االستراتيجي للمحاسبـة اإلدارية
نماذج التي حظيت  ألستراتيجيات التنافس احد الPorterيعد األنموذج الذي قدمه

ويتبنى البحث أألنموذج المذكور بسب رصانته فضالً عن كونه يتالئم . بأهتمام واسع 

   .مع أألساليب التي تسعى المحاسبه األدارية لتطبيقها على وفق المنظور أألستراتيجي
 

ـِر           ) 1(يبين الشكل     المفاهيم األساسية التي يقوم عليهـا االنمـوذج، حيـث يظهـ

ـُز  ،هما إستراتيجية القيادة الشاملة للتكاليف     نإستراتيجيتي ـّ ـَي من . 4 وإستراتيجية التم

األمثلة عن المنظمات التي تتبع إستراتيجية القيادة الشاملة للتكاليف يمكن ذكر شـركة             

Texas Instruments في مجال األجهزة المكتبية الشخصية، وشركة Hyundai في 

 في مجال األقالم،    BICجر التجزئة، وشركة     في متا  K-Martمجال السيارات، وشركة    

  . في مجال الساعات اليدويةTimexوشركة 

 
ـ   4 اس ل وذج األس ضمن االنم تراتيجي Porter يت الث اس ة    ث ى الثالث ق عل ث ُيطل ـة "ات، حي استراتيجـي

ـن               "الترآـيـز ـن الزبائ ة م ، وتكون صفتها األساسية مسـتـنـبـطة من إسمها إذ يتم الترآيز على استهـداف طبق
م     (مثـال   ع معه آـاألغـنـيـاء بحيث تتبع معهم استراتيجية التمـّيز، أو متوسطي الدخل والطبقة العامة بحيث تتب

ة     )قيادة الشاملة للتكاليف  استراتيجية ال  ة معين الخليج أو جنوب شرق آسيا     (، أو أن تستهدف منطقة جغرافي آ
ات    . بحيث تطبق فيها أي من استراتيجيتي القيادة الشاملة للتكاليف أو التمّيـز        ) مثال سم من األدبي وال تتطرق ق

 .يجيتين المذآورتين آنفاأحيانا الى هذه االستراتيجية  بصورة منفصلة باعتبارها مشتقة من االسترات
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  )1(شكل 
   Porterالمفاهيم األساسية الستراتيجيات التنافس وفقا النموذج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 
 

السعي الدؤوب لتوفير سلعة بسعر منخفض وبمواصفات قياسية، 
، والحرص على الفوز بأآبر حصة من وضبط صارم للتكاليف

.السوق  
 
 
 
السعي الدؤوب لتوفير سلعة متميزة من حيث المواصفات، 
، والترآيز على Brand Loyaltyوتعميق الوالء لعالمة المنتج 
األنشطة البحثية لتقنيات اإلنتاج والتسويق بدرجة أآبر من الترآيز 

                         .             على ما يتعلق بالتكاليف واألسعار
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وقــد تـتـبـع منظمة مـا أكثـر مـــــن إستراتيجية في ذات الوقت كما هـو             

بيقهـا اسـتراتيجية القيـادة الـشاملة      فـي تط Coca-Colaالحال بالنسبة الى شركة  

  .للتكاليف، فضال عن استراتيجية التميز عبر تعميق الوالء لعالمة المنتج

 يمكن ربط أسس نظريتي األسواق التنافسية، وصفات المنتج منطقيا مع ما معتمد            

 من مفاهيم في ِكال إستراتيجيتي القيادة الشاملة للتكاليف، والتميز، لنجد أن النظـريتين            

وفيمـا يتعلـق    . االقتصاديتين تضعان أسس القاعدة الفكرية لهـاتين اإلسـتراتيجيتين        

بمساهمة المحاسبة اإلدارية عبر اتخاذ منظور استراتيجي في توفير المميزات المذكورة           

فإنها تقتضي تحقيق الموازنة ما بين منفعتـي كـل مـن الزبـون              ) 1(في الشكل رقم    

ـِج ـْت بشكل عام توفير منتجات جديدة وبنوعيـات       ) الزبون(ل  تتضمن منفعة األو  . والمن

متطورة وأسعار منِصفة مع إمكانية أكبر للوثوق بتلـك المنتجـات، وبمطالبـات أقـل               

أما منفعة  . بالضمان وخدمات ما بعد البيع، واستجابة أكثر مرونة لمتطلبات ذلك الزبون          

ـِج فإنها يمكن أن تتضمن مرونة أكبر في إمكانيا         ـْت ت االسـتفادة مـن تـسهيالت       المن

اإلنتاج، وخدمات مخفضة لما بعــد البيــع، ووضع حـواجــز تحد مـن دخـول             

  .(Bromwich: 1988: p.27)منافسين إلى السوق، وتخفيض المخاطر 

          إطــار عـــام التجاهـــات تطـــور أساليب المحاسبـــة 7-1

  اإلداريـــة نحــو المنظور االستراتيجي
 التغيرات التي تشهدها اساليب ادارة وتشغيل المنظمات المعاصرة تطورات جذرية تمثل

  :ويمكن تحديد ابرز معالم هذه التطورات باالّتي . بالنسبة لهذه المنظمات 

اتساع قدرة المنظمات على تقديم تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات . 1

مرونة من حيث قابليتهاعلى تتسم بال) AMTs(بأستخـــدام تقنيات تصنيع متقدمة 

  .استيعاب   التحديث الذي يراد ادخاله سواء على نظم االنتاج او على المنتجات 

واالتجاه نحو اتمتة ) AMTs(ان التوسع في استخدام تقنيات التصنيع المتقدمة . 2

طرائق االنتاج يقابله تقليص في حجم العمل المباشروهو تحول له تأثيرات كلفوية 

  .مهمه

  .ياد التركيز على جودة المنتج بسبب اتساع نطاق المنافسة ازد .3
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وكنتيجة لمعالم التطور السابقة فان استخدامات االدارة لالساليب المحاسبية بدورها 

اّخذة بالتطور ويأتي تطبيق منهج سلسلة القيمة في مقدمة المناهج التي تساعد على 

   Moliner, and Ruiz (P.2 :2000)يؤيد هذا الرأي . التكييف مع هذه التطورات 

اللذان يريان وجود مطالب من قبل منظمات االعمال بأن تتوجه المحاسبة االدارية عبر 

  عن Global Visionمنظور استراتيجي الى السوق من اجل اكتساب رؤية عالمية  

 كامل العمليات االنتاجية ، اذ من خالل استخدام مناهج تتسم بالنظرة الشمولية من قبيل

سلسلة القيمة تقيم كافة االنشطة ذات التكلفة والعائد للوحدات المتفرعة عن تلك السلسة 

، وبما يعزز من الالمركزية ويمكن المحاسبة االدارية من دعم واسناد جهود منسقة 

تستند الى المعرفة ، نحو هدف مشترك متماسك على كافة اصعدة البحث والتصميم 

  .والتنفيذ 

  

  

سلة القيمة إلدارة تكاليف أنشطة منظمة األعمال  توظيف سل7-1-1

  إستراتيجياً
( يمثل اطار سلسلة القيمة طريقة لتجزئة انشطة تسهم بمجموعها في تكوين قيمـة 

لمنتج او خدمة ما ، من )  عبر التأكيد على صفات ومميزات اشير الى بعض منها اّنفا 

مترابطة ينبغي مالحظتها وتحليلها خالل النظر الى تلك االنشطة على انها سلسلة حلقات 

. ضمن اطار مالئم استراتيجيا من اجل فهم سلوك التكاليف وربطها مع الصفات المميزة 

  .مخططا تدفقيا النشطة سلسلة القيمة) 2(يوضح الشكل 
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  )2(شكل 

ــة    ــسلة القيمــ ــشطة سلــ ــدفقي ألنــ ــط تــ مخطــ

  
 عمليات التصنيع

 18
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  :يمكن مالحظة اآلتي) 2(من خالل االطالع على الشكل 

 مع تسمية سلسلة القيمة حيث تتخـذ        5يعتقد الباحث أن شكل المخطط أكثر إنسجاماً      . 1

األنشطة شكل السلسلة وهي تبدأ من السوق وإليه تنتهي، وهذا يتفق مع األسـس              

  .الفكرية ألطر المفاهيم المعروضة ضمن البحث

ميم، يليه  شروع المنظمة في إيجاد منتج ذي قيمة يبتدئ من البحث والتطوير، فالتص           . 2

  التصنيع 

للمنتج ويتم االهتداء أثناء كافة مراحل هذه األنشطة بالمؤشرات المستقاة مـن الـسوق     

وبخاصة ما يتعلق منها باحتياجات الزبائن وما يطرحه المنافـسون مـن منتجـات             

ـَد التركيز على الزبون لوحدِه كافياً، فالمنافسين هم الطرف اآلخر              ـُع تلبيها، إذ ال ي

. مام باعتبار أنهم يصنعون شيئاً يشابه بدرجة معينة ما تصنعه المنظمـة           من االهت 

وبرغم ذلك فإن الزبون يبقى يحتل المرتبة األولى إذ في حال عجزت المنظمة عـن               

  .إيجاد منتج ذا قيمة بالنسبة إليه ويلبي رغباته، فإن المنافس سوف يفعل ذلك

صميم، والتصنيع، صعودا لألعلى وهو     تتجه األنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير، والت     . 3

ما ينسجم مع ما يرد في األدبيات المحاسبية من تـسمية لهـا بالتـدفق الـصاعد                 

(Upstream)           في حين تتجه األنشطة المتعلقة بالتسويق، والتوزيـع، وخدمـة ،

الزبون نزوال نحو األسفل وهو ما ينسجم كذلك مع تـسميتها باالنـسياب النـازل               

(Downstream) أن اإلنعطافة الحاصلة في مرحلة التـصنيع تنـسجم مـع            ، كما 

ـَج قابل للتسويق ـْت ـُن   .التحول الجذري للمكونات الخام الى م

ـِل منظمة األعمال عادة جزءا من مجموعة أوسع تـؤدي األنـشطة التـي              .  4 ـَث ـُم ت

  ـَج إذ هناك المجهزون الذين ال يقتصر دورهم على إنتاج وتسليم          . تخلق قيمة للمنت

ـُّز موقع المنظمة             ـَي ـَم المدخالت المطلوبة وإنما يتعداه إلى التأثير في تكاليف و ت

ويكون لقنوات التوزيع بصورة مماثلة تأثيرا مهما على أنشطة المنظمة ذات           . أيضاً

ويعني  ذلك بالنتيجة أن حصول المنظمة على ميزة تنافسية يتطلب فهمهـا             . القيمة

 
هنا بالمقارنة مع المخططات المعروضة في األدبيات حول الموضوع حيث      " أآثر إنسجاماً "يقصد من تعبير     5

 . تـُعرض هذه األنشطة على شكل شريط ذو إتجاه أفقي
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، إذ باإلضافة للمنظمة تكـون للمجهـزين ولقنـوات          وإدراكها لكامل سلسلة القيمة   

هو من سيدفعها جميعاً    ) الزبون األخير (التوزيع، هوامش ربحية والمستهلك األخير      

  .في خاتمة المطاف

يتطلب إنجاز تحليل سلسلة القيمة تقدير مدى تأثير موجهات التكلفة على كل عنصر             . 5

         ـَد ـُع التقدير إيجابياً ما لم يحقق كل عنصر       من عناصر األنشطة المكونة لها و ال ي

ثم يجرى بعد ذلـك تحليـل لعناصـر         . من عناصر السلسلة هامش ربحية مرضٍ         

سلسلة القيمة للمنافس بنفس الطريقة وهو مما سوف يساعد على تعيـين الميـزة              

التنافسية عندما تكون التكلفة الكلية لعناصر السلسلة أوطأ من تلـك التـي لـدى               

، فـإن األمـر     )أي لم تكن األوطأ   ( إذا كانت التكلفة الكلية عكس ذلك        أما. المنافس

وهذا ربما يتطلـب    ) أي األوطأ (يتطلب تطوير إستراتيجية لجعلها تتخذ هذه الميزة        

فرض رقابة أكثر ضبطاً من أجل تحقيق وفٍر في التكلفـة أو مـن خـالل تحـسين            

  .، أو باإلثنين معاً(Inman: 1999: pp.4-5)االنتاجية 

  

   تحليل مقارن ما بين سلسلة القيمة والقيمة المضافة 7-1-2
يمكن مقارنة مفهوم سلسلة القيمة مع مفهوم التركيز الداخلي الذي تتبنـاه عـادة              

حيث تأخذ النماذج التقليدية هذه عادة بمنظـور        . النماذج التقليدية في المحاسبة اإلدارية    

ول أهمية هذا المنظـور بالنـسبة       القيمة المضافة، ولعل أوضح دليل يمكن مالحظته ح       

للمفاهيم التقليدية هو في اعتماد مفاهيمها وتحليالتها على نماذج من قبيل العائد علـى              

االستثمار الذي يعـد قابلية المنظمة على النجاح واالستثمار مرهونة بمدى قدرتها على            

  .رقابة الموارد التي يعتقد أنها خاضعة لسيطرتها

تيجي فــإن مفهــوم القيمة المضافــة يعانــي مــن       مــن منظور استرا  

  :(Shank and Govindarajan: 1992: p.9)مشكلتيـن جذريتيـن همـــا 

إن نتائج تحليالت النماذج المرتكزة إلى مفهوم القيمة المضافة، لظواهر السوق تأتي            . 1

ـ             يح لهـذه   متأخرة مما يؤخر رد فعل إدارة منظمة األعمال على تلك النتائج، كتوض

الحالة يمكن مالحظة أن تلك المناهج تحتسب تكلفة المنتج المتوقـع تقديمـه ثـم               
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ـَج في تحقيق العائد              ـْت يضاف إليها هامش ربح معين من أجل تحديد مساهمة المن

المستهدف على االستثمار، في حين أن التحليل االسـتراتيجي يبـدأ مـن سـوق               

ـَج عبر تحديد السعر المستهدف و      ـْت بالتالي التكلفة المستهدفة، وتكون هـذه      المن

التكلفة مؤشرا يهتدى به ويعد تجاوزه من المحظورات مع تجنـب الـشروع فـي               

تصنيع المنتج في حال العجز عن الوصول إليها مما يمنح المنظمة تصورات أفضل             

  . قبل الدخول إلى بيئة تصنيع المنتج

إن تحليالت المناهج المرتكزة إلى مفهوم القيمة المضافة لظواهر السوق غالبا مـا             . 2

توصي بالتوقف عن فعل معين بوقت مبكر جدا مما قد يضيع على المنظمة فرصـاً               

في مصلحتها، كتوضيح لهذه الحالة يمكن مالحظة أن تلك المنـاهج قـد توصـي               

خر إذا ما تغيـر سـعر الـشراء         بالتوقف عن الشراء من مجهز ما والتحول إلى آ        

ـَج نحو تحقيق العائد           (لمكون ما    ـْت باعتبار أن هذا التغيير سيؤثر في مساهمة المن

، مما قد يضيع على منظمة األعمـال فرصـة توثيـق            )المستهدف على االستثمار  

أواصر عالقتها بالمجهز بعد أن اكتسبت خبرة تعامل معـه واتـسع مـدى الثقـة                

جودة وضمان التجهيز وغيـر ذلـك مـن األمـور المتعلقـة             المتبادلة من حيث ال   

ـَد سلـسلة التجهيـز هـذه وكمـا           6بمواصفــــات سلسلة التجهيز   ـُع ، حيث ت

  .سيوضح الحقا، إحدى العناصر األساسية التي تعتمد عليها سلسلة القيمة

 توظيف العـالقـة التكاملية مـا بـيـن سلسلة القيمــة ومناهج يمكـن أن           7-1-3

  ـر اإلسنـاد لهـاتـوف

ـَمن بعض اإلشارات إلى مناهج يمكـن               ـَض إن ما عرض آنفا حول سلسلة القيمة ت

اعتبارها توفر اإلسناد والدعم لتحليالت سلسلة القيمة، وفي مقدمة هذه المناهج يمكـن             

ـْر التوريد من الخارج       عبر سلسلة التجهيز، وفلسفة فـي الوقـت         Outsourcingِذك

، واإلدارة الشاملة للجودة، والتكلفة المـستهدفة، ، وتحديـد          )والتصنيعللشراء  (المحدد  

  .التكلفة على أساس األنشطة، ، وتحديد التكلفة على مدى دورة حياة المنتج

 
سا                6 ر م ذا األخي عدة المجهز   آتصرف بديــل ونتيجة لعالقــة الشراآة والثقة ما بين المجهز و المنتج يمكن له

شارياً    ( افع النجاح في                     ) سواء تقنيًا أو إست ة سيتقاسمان من ا في النهاي ه ألنهم ى تخفيض تكاليف للعمل عل
  . ذلك
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   عبر سلسلة التجهيزOutsourcing التوريد من الخارج 7-1-3-1
ية التكامل   البديل المقابل إلتباع إستراتيج    Outsourcingيمثل التوريد من الخارج     

               ـَد ـُعـ الرأسي، حيث يتم التركيز على مجموعة محددة من أنشطة تـشغيل داخليـة ت

ـَج، ومن ثم يتم توريد الخدمات             ـْت ـُن حاسمة وتشكل محور الميزة التنافسية بالنسبة للم

عبر مجهزين خارجيين قادرين على توفير منافع مـن قبيـل           ) الثانوية(غير المحورية   

وقـد امتـازت    .  في التجهيز، ومثابرة على توفير أحـدث التقنيـات         تكلفة أقل، ومرونة  

، Biotechnologyصناعات ذات تقنيات متقدمة من قبيل الحواسيب والتقنيات الحياتية          

بالريادة في تطوير عالقات شراكة واستراتيجيات قائمة على التركيز على أنشطة متقدمة            

  .وتوريد المتبقي من الخارج

ن للمحاسبة اإلدارية أن تؤدي دورا مهما في التقرير بشأن أية مكونات وخدمات             يمك               

ويتطلب ذلك  . ينبغي إنجازها  داخل منظمة األعمال وأي منها يتعين شراؤه من الخارج           

إلماماً بالمنهجية الصحيحة التي ينبغي إتباعها عند مـساعدة المـدراء علـى اتخـاذ               

تضع المناهج التقليدية عادة هذه القرارات      . وضوعقراراتهم اإلستراتيجية حول هذا الم    

ـُعرض على أنها ذات أمد قصير وتسعى إلى زيـادة مكاسـب                ضمن إطار تصنيعي، وت

منظمة األعمال عن طريق استكشاف طرائق لتخفيض التكاليف إال أنها بدأت تأخذ أبعادا             

إذا . مة األعمـال  إستراتيجية وتتطلب تحليالت أكثر عمقاً ومرتبطة بسلسلة القيمة لمنظ        

ما اختار متخذ القرار التوريد من الخارج فإنه بحاجة إلـى دراسـة وتحليـل سلـسلة                 

تبدأ التطبيقات الناجحة إلدارة سلسلة التجهيـز       . التجهيز للمكونات والخدمات المطلوبة   

  باختيار مجهزين أساسيين، يليها تطوير عالقات أساسها الثقة والمنفعة المتبادلة وتتسم

ومة، ويمكن أن تتوطد هذه العالقات لتصل إلى درجة التحالف مع المجهزين، بالديم

وهو ما يكون ضروريا عادة بالنسبة لمن يجهز منهم مكونات متممة وهامة استراتيجيا 

تمثل األسس التي ترتكز عليها سلسلة التجهيز جزءاً متمما من . لألنشطة اإلنتاجية

ـَد إد ـُع ارة سلسلة التجهيز تكاملية في األنشطة الثالث سلسلة القيمة للمنظمة، حيث ت

، بل إن أهميتها )البحث والتطوير، والتصميم، والتصنيع(األولى من سلسلة القيمة 

تتعاظم وفي سبيلها إلى أن تصبح ضمن اإلستراتيجية المتكاملة لمنظمة األعمال،إذ أنها 
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ـَــد جوهــرية وساندة للعديـد مـن المناهـج وفي المقد ـُع مة منها تطبيـــق ت

، واإلدارة )سواء عند الشراء أو التصنيع(فلسفة فـــي الوقــت المحـدد 

-Albright and Davis: 1999: pp.49)الشاملـــة للجودة، والتكلفة المستهدفة 

50).  

  )سواء عند الشراء أو التصنيع( في الوقت المحدد 7-1-3-2

 Just-In-Time (JIT)لمحدد يكون المخزون عند العمل وفق فلسفة في الوقت ا

 أدنى الحدود الممكنة    دبجميع أصنافه من مواد خام وإنتاج تحت التشغيل وإنتاج تام، عن          

ـَد عمليـة تعميـق      . وذلك بهدف الحصول على مواد ال تتجاوز الحاجة المحددة         ـُعـ وت

العالقة مع المجهز خطوة حيوية في هذا المجال لما يوفره ذلك من تخفيض في أوقـات                

ول المواد، فضال عن أن التسليم يكون بكميات أصغر وبحسب الحاجة، مع ضـمان              وص

. عدم وجود تالف أو معيب من الفقرات المجهزة، بمعنى أن الجودة تكتسب أهمية أكبـر              

بالمقابل ونظرا لتوفير المواد بهذه المواصفات فإن منظمة األعمـال يمكـن أن تـضمن               

 سوف يسعون للتواجد في أقرب مواقع ممكنـة         التعامل مع مجهزين أقل وهؤالء بالتالي     

يمكن تحقيق مكاسب متعددة من هذه العالقة، فقد        . من المصانع المعتمدة على تجهيزهم    

ـُعــد خـصماً ويعامـل                 ـُنظر إلى فترة المنهج التقليدي التي كان المجهز فيها ي بات ي

ع المجهز جنبـا     تعمل منظمة األعمال م    JITبارتياب، على أنها من الماضي ، ففي ظل         

إلى جنب، وهو ما يقود على المدى األبعد إلى نوع مـن الـشراكة، فـضال عـن أنـه                    

يوفـــر ضمانــة إلى المجهــز بــأن هنــــاك طلبــــات شــــراء           

طويلـــة األمـــد وبمـــا يسمـــح لـــه بالتخطيط طويــــل األجـل          

  .لشــراء مـــواد خــام وتسهيـــالت لإلنتــاج

 لهذه الصيغ من التعاون أن تحقق درجة مهمة من الوفر بحيث يـتم تجنـب                يمكن

  .تكرار الدخول كل مرة في مفاوضات والتقدم بطلبات شراء إلى مجهزين
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   اإلدارة الشاملة للجودة7-1-3-3
ـَد اإلدارة الشاملة للجودة في مقدمة متطلبات إتباع فلسفة في الوقت المحدد،             ـُع ت

ـَون يدخل في تركيبة المنتج بأنه صحيح تماما ومناسب مـن           إذ يجب أن يتصف أي       مك

إن هذا يجعل المحاسب اإلداري معنيا بصورة متزايدة بمراقبـة          . أجل الغرض المقصود  

جودة المنتج وقياس تكاليف المحافظة على هذه الجودة وتطويرها عبر كامـل سلـسلة              

  .القيمة بما فيها سلسلة التجهيز

  

  لمستهدفة التكلفة ا7-1-3-4
ـَرض التطور الحاصل في البيئة التقنية المعاصرة مطالب جديـدة يتعـين علـى               ف

ـَج               ـْتـ المحاسب اإلداري الوفاء بها، ولعل من أكثرها أهمية أن يتم تصميم تكاليف المن

منذ الشروع في البحث والتطوير والتصميم التقني المادي، بمعنـى أن يكـون الـوعي               

ـَف في هذا المجال مناهج لعـل فـي            بأهمية التكاليف حاضرا     ـُوظ منذ البداية، حيث ت

ـُطلق عليه    ".تحديد التكلفة المستهدفة"المقدمة منها ما ي

يتضمن تحديد التكلفة المستهدفة أمورا تتجاوز تثبيت قائمة باألهداف المتوخاة مما           

إنها مـنهج   . يراد إنفاقه من مبالغ وما يتوقع أن ينجم عنها من هوامش مخمنة لألرباح            

ـَج ، وهو يتكيف مع عناصر معينـة لتحديـد موقـع                ـْت أساسه االنضباط لتطوير المن

ـَج ،       ) ديناميكيات(استراتيجي للمنظمة من قبيل آليات       ـْتـ التسعير، ودرجة تعقيـد المن

ـَج       ـْت إن هـذا يـستلزم اتخـاذ    . والعالقات مع سلسلة التجهيز، وتحليل دورة حياة المن

ـَج المرغـوب مـن الزبـون،             منظمة األعمال س   ـْتـ لسلة قرارات تتضمن تعيـين المن

ـَج ، ومعرفة الفجوة ما              ـْت وتخصيص األهداف المتوخاة من كل مكون من مكونات المن

بين التكاليف المستهدفة والتخمينات األولية للتكاليف التصنيعية، وضمان االقتـصاديات          

ة المستهدفة ليس منهجاً قائماً علـى       من جانب آخر إن تعيين التكلف     . المطلوبة للربحية 

التحديد الدقيق غير القابل للمناقشة،  وإنما هو معتمد علـى بيانـات معقولـة وقابلـة                 

. للتصديق وعلى أشخاص يمتلكون خبرة وشجاعة في اتخاذ القرارات وإصدار األحكـام           
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 وتبرز األهداف مع سعي فريق عمل التكلفة المستهدفة، نحو تحقيق موازنـة مـا بـين     

ـَج الوظيفية، وأحجام االستثمارات الرأسمالية والتكاليف       ـْت ولتطبيق التكلفة  . فاعلية المن

المستهدفة فإن المنظمة يجب أن تعامل مجهزيها على أنهم شركاء أثناء كل عملية مـن               

وال يعنـي هـذا الوصـف أن التكلفـة          . عمليات التصميم وعند وضع أهداف التكلفـة      

قيق فالعوائق يمكن أن تظهر عند أية خطوة وفي أية مرحلة           المستهدفة تبدو سهلة التح   

  .من المراحل المختلفة من سلسلة القيمة

ـَج وبصورة واضحة التحديات           ـْت تضع التكلفة المستهدفة نصب أعين مصممي المن

ـَج ،               ـْتـ التي قد يواجهونها من حيث كلف تطوير وتصميم وتصنيع وتسويق ذلك المن

داد المسبق لألخذ في الحسبان متطلبات جعل تـصميم معـين           مما يفرض عليهم االستع   

ـَج يكتسب صفة النجاح من خالل مقابلة متطلبات الزبون بالنسبة لما يؤديه من              ـْت للمن

وظائف، فضال عن المتطلبات السعرية للقنوات التوزيعية، وأيـضا متطلبـات العمليـة             

، )مواصفـــات بمعنـى توافـــر إمكانيـــة تـصنيــع هـــذه ال          (التصنيعية  

بمعنـى مـساهمتـــه فـي      (والتوقعـــات الماليـــة لمنظمــة األعمـــال     

ويالحظ أن هـــذه المتطلبات تعكـس المكونـات        ). تحقيـــق العائـــد المتوقع  

  .(Albright and Davis: 1999: p.51)األساسيـــة لسلسلــة القيمة 

  

   تحديد التكلفة على أساس األنشطة7-1-3-5
لى منظمة األعمال في ظل منهج تحديد التكلفة على أساس األنشطة على أنها             ينظر إ 

سلسلة مـــن األنـشطـــة، حيــــث يـتم الحـصـــول علـى المـوارد              

) بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة        (واستنفادهـــا ألداء أنشطــة تدعـــم     

العاملين، المخرجات من السلع والخدمات، وهذه الموارد تتضمن عناصر من قبيل جهود            

والمعدات، والتسهيالت، يمكن تنسيب تكاليف الموارد مباشرة إلى أنـشطة، ومـــن            

ثــم استخــــدام موجهــــات تكـلفــــة  إلحتـســـاب حــصـص            

منتجـــات أو أيـــة أهـــداف أخــرى للتكلفــة مـــن تكاليف المـوارد          

ْـ        . تلك ـَج وبمـا يحـسن مـن        يساعد هذا المنهج بشكل أفضل في تحديد تكلفة المن تـ
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قــــدرات المنظمــة التنافــسية عــن طريــق مــا تعرضــــه مــن أسعــــار  

 .  (Campbell, et al.,: 1997: p.16).لمنتجاتهـــا

  

ـَج تحديد التكلفة على مدى دورة حياة 7-1-3-6 ـْت   المن
ـَج يأخذ في الحسبان كافة التكـال              ـْت يف إن تحديد التكلفة على مدى دورة حياة المن

ـَج من مرحلة البحث والتطوير والى أن يتم االستغناء عنه وهو               ـْت على مدى حياة المن

في ظل هذا المنهج    . مما يوفر نظرة شمولية منسجمة مع تلك التي تتبناها سلسلة القيمة          

ـَج جديد بعد اجتيازه مرحلة التصميم، ويتجسد ذلك              ـْت يتم االلتزام بمعظم تكاليف أي من

ـَج ولكافــــة التكـاليف           من خالل قياس   ـْت  التكلفة على مدى دورة حيـــاة المن

 Kreuze and)وعــدم جعلهــا مقتصـرة على تلك المتحققـة أثنـاء اإلنتـاج    

Newell: 1994: p.38)   .  

   سلسلة القيمة في صناعة المشروبات الغازية والعصائر7-1-4
ـَِدم هذا الجزء من البحث تحليال عمليا لسلسلة ال         قيمـة فـي شـركة لـصناعة        يق

ـَد هـذه    . المشروبات الغازية، أال وهي شركة بغداد لصناعة المشروبات الغازية         ـُعـ ت

الشركة واحدة من أبرز وأقدم المنظمات العاملة في مجال هذه الصناعة في العراق حيث              

 عقب شراء كامل موجودات أكبر مصانع المنشأة العامة للمشروبات          1989تأسست عام   

تصميما لسلسلة القيمة فـي الـشركة،       ) 3(يعرض الشكل   ). الملغاة(ت الغذائية   والمعلبا

توفيـــر : حيث تتمثل األنشطة المتميزة ذات القيمة في هذا المجال االقتصادي باآلتي          

ـِزات والمنكهـات والمطيبات، والسكر       والفواكه، وغاز ثاني    كـــل مــــن المرك

ـَمة والمعدنيـة، وتـصنيع        ، والـصودا، وا   (Co2)أوكسيد الكـاربون     ـَقـ لميـاه المع

المشروبات عبر المزج المتجانس، وتصنيع علب وعبوات التعبئة، والتحويل والتعبئـة،           

تقريـــر مجلـس اإلدارة     (،  )المـستهلك (والتوزيع على المنافذ، فالمستخدم النهائي      

 ص ص   :2004-2003:والبيانات والحسابات الختامية لشركة بغداد للمشروبات الغازية      

ـِّل هذه األنشطة بنية هذه الصناعة، إذ يتم من خاللهـا خلـق قيمـة               ). 5-12 ـَك ـُش ت

ـَج بالنسبة إلى المستهلك ـْت   .للمن
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 القيمة االقتصادية التي يتم تكوينها عند كل مرحلـة عـن            Quantifyيمكن تكميم   

ت وموجودات الزمة لخلق تلـك      طريق تحديد ما يرتبط مع كل نشاط من تكاليف وإيرادا         

القيمة، حيث أن بمقدور كل واحدة من منظمات األعمال المشار إليها رمزيـا بـاألحرف              

 أن تنشئ سلسلتها الخاصة بها من القيمة، ثم تفكيك كامل السلـسلة             (G) إلى   (A)من  

إلى أنشطتها األساسية التي تخلق القيمة االقتصادية ومن ثم تحليلها، حيث يمكن لمثـل              

  :هذه التحليالت أن تبرز توجهات المنافس اإلستراتيجية في قطاع الصناعة وكاآلتي

وليكن ممثال في   ) منظمة أعمال متكاملة بصورة تامة     ((A) عندما يكون المنافس     •

-Return-Onشركة بيبسي كوال العالمية التي تحتسب العائد على الموجودات          

Assets (ROA)ريق تعديل كافـة أسـعار    عند كل مرحلة من السلسلة عن ط

إن ذلك يمكـن أن يـسلط       . التحويل على ضوء المستويات التنافسية في السوق      

الضوء على المجاالت التي يكون من األفضل لمصلحة الشركة العالمية اقتـصاديا   

فالشركة مـثال ولإلتجـاه نحـو       . الشراء من الخارج عوضا عن اإلنتاج الداخلي      

المعرفة لديها إلنتاج المركزات والنكهات، فإنها      التكامل الرأسي وفضال عن توافر      

  .تعمد المتالك مزارع وبساتين إلنتاج السكر والفواكه

 (G) إلى   (B) في ظل وجود السلسلة المتكاملة للقيمة ربما يكون المنافسون من            •

ـُحسن مـن أدائهـم               قادرين على معرفة إمكانات تحقيق التكامل في مجاالت قد ت

، حيـث أن    (A) مـع    Bench-Markingللمقارنة المرجعية   وبما يوفر أساس    

 يمكن أن تتوافر على جميع أنشطة السلسلة باستثناء معرفة تركيبة           (B)المنظمة  

 ولتكن ممثلة في شركة بغداد للمشروبات       (C)أما المنظمة   . المركزات والمنكهات 

 ثـاني   الغازية فإنها تتوافر فعلياً على وحدات أنشطة إلنتـاج الـصودا، وإنتـاج            

أوكسيد الكاربون، وتصفية وتعقيم المياه، والتصنيع والمزج المتجانس، وإنتـاج          

  .علب العبوات المعدنية والبالستيكية، ومنافذ التوزيع

 يمتلك كل نشاط ذي قيمة مجموعة متميزة من موجهات التكلفة تفـسر تباينـات               •

 له مجموعتـه    التكاليف في ذلك النشاط، وبالنتيجة فإن كل نشاط ذي قيمة تكون          

حيث يحتمل أن   . الخاصة من المصادر التي تمنحه ميزة تنافسية تميزه عن غيره         
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تواجه المنظمة مجموعة مختلفة من المنافسين عند كـل مرحلـة مـن مراحـل               

السلسلة، فالبعض من هؤالء المنافسين يتميز بالتكامل الـشامل، بينمـا يكـون             

 (D)إن المنافس   . ن أنشطته وهكذا  البعض اآلخر أضيق نطاقاً من حيث التكامل بي       

 عند مرحلـة تـصنيع      (C) و   (B) و   (A)على سبيل المثال يواجه منافسة من       

، أن يوفروا ميزات تنافـسية      (C) و   (B) و   (A)مع ذلك فإن على     . المشروبات

كما أن من الضرورة بمكان أن يفهم       .  عند هذه المرحلة   (D)مختلفة في مواجهة    

ية للقيمة لدى المنافسين وموجهات التكلفة التي تنظم         السلسلة الكل  (D)المنافس  

نـشاط تكامـل    (على سبيل المثال فإن طعم المركزات ومذاق النكهات         . كل نشاط 

يعد أحد الموجهات األساسية لألنشطة وهي ميزة تنافسية هامة تتـوافر           ) رأسي

ـَج(D) بينما هي ميزة تنافسية هامة يفتقر إليها (A)لدى  ـُنت   . في سوق الم

 قـــدرة   Quantify يساعــد تحليـــل سلسلة القيمة علـى تكميـــم          •

، ) باعتبارهم المصنعين  (D) و   (C) و   (B)مــن وجهــة نظــر    (المشتري  

 باعتبـارهم   (G) و   (F) و   (E)مــن وجهـــة نظــــر      (وقدرة المجهز   

 (D) و   (C) و   (B)يشترون بعض المكونات الداخلة في اإلنتاج ممـا يـصنعه           

، حيث يمكن احتساب النسبة من األرباح الكلية التـي يمكـن أن             )(A) فضال عن 

ـُعزى إلى كل مرحلة في السلسلة      ويساعد هذا التحليل على معرفـة طرائـق        . ت

إيجاد صالت لالرتباط مع كل المجهزين والزبائن وبما يخفض من التكـاليف، أو             

كلتين المـذكورتين   يحسن من التميز، أو االثنان معا وبما يساعد على حل المـش           

ـِر ـَك   .آنفا حول البداية المتأخرة والتوقف المب

  

  

   شروط إضافية مسـبـقة تساعد على شيوع استخدام تحليل سلسلة القيمة7-1-5

توجد بعض العوامل أو الشروط التي يمكن اعتبار أن غيابها يحد من إمكانية تطبيق             

أفضل األحوال، ولعل في مقدمـة هـذه        تحليل سلسلة القيمة أو أنه يحد من فعاليته في          

  :الشروط يمكن ِذكـر اآلتي
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  توافر مجموعة عوامل ثقافية واجتماعية معينة. 1

عالقات ) أفراداً وتنظيمات (بموجب هذا الشرط يتطلب األمر أن تسود المجتمع         

ثقافية واجتماعية أساسها األمانة والصدق واإلخالص والتعاون والثقـة وبمـا     

ـُنِتج والمجهـز وبمـا           يوفر مرتكزات لب   ناء عالقة شراكة وتحالف ما بين الم

يساعد على تقاسم ثمار سـواء تخفـيض التكـاليف، أو التطـورات التقنيـة               

ـَج، وقد يتوسع هذا التقاسم ليشمل المستهلك األخير عبر تخفيض سعر            ـْت للمن

ـَج إليه ـْت   .بيع المن

  توافر عوامل اقتصادية وتقنية. 2

لسلة القيمة وما يدعمه من طرائق ومناهج يتطلـب تحمـل           إن تطبيق منهج س   

نفقات مالية إلجراء االبحاث والتطويرات ودفع مقابل لتوظيف خبـرات تقنيـة            

تساعد على الوصول لألهداف المنشودة، وبخاصة أنه يتطلب النظر والتحليـل           

ـِْتــج أو              ـُن الشامل لكافة مراحل ومستويات السلـسلة سـواء بالنـسبة للم

  .   هلمنافسي

  

  االستنتاجات. 8
  :إن ما ورد ضمن البحث يوصل لمجموعة استنتاجات يمكن إدراج أهمها باآلتي

هناك جملة أسباب يمكن أن تبرر الحاجة إلى إعتماد منظور استراتيجي للمحاسـبة             . 1

تتـضمن  . األولى، مبررات بيئية  : اإلدارية، وهذه يمكن تصنيفها ضمن مجموعتين       

أمـا  . سرعة التقدم التقني في نظم اإلنتاج، وارتفاع حدة التنافس        عاملين هما تزايد    

وتتعلق بقصور االنموذج التقليدي للمحاسـبة      . الثانية، فإنها تمثل مبررات تنفيذية    

إن هذه المبررات وما يترتب عنها من سمات عرضـها البحـث، تـوفر              . اإلدارية

ت ورؤى إسـتراتيجية    لمنظمات األعمال ما يكفي من الدوافع ألن تكون ذات توجها         

  .في قراراتها وبخاصة عند مرحلة تصميم وتطوير منتجاتها

يوفر مفهوم سلسلة القيمة على وفق ما عرض ضمن البحث، منهجية متميزة تساعد            . 2

: في إدارة التكاليــف على وفــق منظــور إستراتيجي، وهـي تتـضمــن          
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ـ           سيب التكـاليف   التعــرف على سلسلة القيمـــة لقطــاع النـشاط، ثـم تن

واإليرادات والموجودات من أجل تقويم األنشطة، يلي ذلـك تـشخيص موجهـات             

التكلفة التي تنظم كل نشاط ذي قيمة، ومن ثم يتم تطوير ميـزة تنافـسية تحظـى                 

بالقبول، أما عن طريق السيطرة على موجهات التكلفة بصورة أفضل من المنافسين            

  . أو بتطبيق اإلثنين معاًأو من خالل إعادة تأهيل سلسلة القيمة،

ـَد منهج سلسلة القيمة في مقدمة المناهج التي تساعد على التكيف مـع تطـور               . 3 يع

استرتيجيات التنافس، حيث يتسم منهج سلسلة القيمة بشمولية تحليالته عند تقويم           

كافة األنشطة ذات التكلفة والعائد للوحدات المتفرعة عن السلسلة من أجـل دعـم              

  متماسك على كافة أصعدة البحث والتصميم هدف مشترك حوود تتجه نوتنسيق جه

 .والتنفيذ

  

ـَّن البحث من خالل ال    . 4 ـَي أن  ، ما بين سلـسلة القيمـة والقيمـة المـضافة          ةمقارنب

نتـائـج تحليالت نماذج القيمة المضافة تكون متأخرة، وهي تـؤخر بالنتيجـة رد             

أو على العكس من ذلـك قـد   .  التحليالتفعل إدارة منظمة األعمال بشأن نتائج تلك  

تشير على اإلدارة بالتوقف عن فعل معين بوقت مبكر جـدا وتـضيع فرصـاً فـي                 

فضال عن ذلك فقد عِرضت مناهج ومفاهيم مـساندة الـى           . مصلحة منظمة األعمال  

تحليالت سلسلة القيمة، وهي التوريد من الخارج عبر سلسلة التجهيز، وفلسفة في            

،  واإلدارة الشاملة للجودة، والتكلفة المستهدفة، ، وتحديـد التكلفـة            الوقت المحدد 

  .على أساس األنشطة، ، وتحديد التكلفة على مدى دورة حياة المنتج

أجرى البحث تحليالً تمهيدياً عاماً ووصفياً لسلسلة القيمة في صـناعة المـشروبات             . 5

، وذلـك مـن     )ذج للتحليل شركة بغداد للمشروبات الغازية كإنمو    (الغازية والعصائر   

خالل وضع تحليل للقيمة االقتصادية على مدى مراحل تصنيع المنتجات وما يرتبط            

  .بها من أنشطة تساهم في تكوين قيمة للمنتجات

حدد البحث شروطاً  إضافية إعتبرها مسـبـقة للمساعدة في استخدام تحليل سلسلة            . 6

افية واجتماعية معينة تتصل باألمانـة   توافر مجموعة عوامل ثق   )أوالً(: القيمة وهي 
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. والصدق واإلخالص والتعاون والثقة وبما يوفر مرتكزات لتطبيق سلـسلة القيمـة      

 توافر عوامل اقتصادية وتقنية نظرا لما يتطلبه التطبيق من نفقـات ماليـة              )ثانياً(

  . للبحث والتطوير وتوظيف خبرات تقنية مساندة

  

  التوصيات .9
م بالمبررات التي تدعـــو المحاسبــة االدارية الى إعتمـاد         ضرورة اإلهتمــا . 1

منظور استراتيجي، وإخضاعها للتحليل والدراسة المستمرة وبخاصة ما يرتبط منها          

من أجل ضمان حسن التعديل والتكيف في ضوء ما قـد يطـرأ مـن       (سواء بالبيئة   

ـ         )تغيرات مؤثرة  بــل المحاسـبة    ، أو ما يرتبط بالنماذج المالئمة للتطبيق مـن ِق

  .اإلدارية على وفق منظور استراتيجي

ـَق للمنـاهج التـي تـساعد فـي إدارة        . 2 ـَمـ يوصي الباحث باالهتمام والتحليل المع

التكاليــف على وفــق منظــور إستراتيجي، فالنظرة التقليدية إتجاه التكلفـة          

وفـي  على أنها شيء بغيض وضار يتعين كبح جماحه أصبحت محدودة الفاعليـة،           

ـُستبدل بنظرة أقـل تشـدداً تقوم على إدارة هذه التكاليف والسيطرة             طريقها ألن ت

عليها وتخفيضها باستخدام مناهج وأساليب أكثر إنسجاما مع التطورات المعاصـرة           

التي تطرأ على بيئة األعمال حيث لم تعد هذه األخيرة تكتفـي بمـدارس ومفـاهيم                

  .قبيل االدارة العلمية ودراسات الوقت والحركةمستندة الى القيمة المضافة فقط من 

يوصي الباحث باإلهتمام بمنهج سلسلة القيمة ودراسة إمكانات تطبيقه وبخاصة في           . 3

بيئات األعمال التي تتسم بشدة التنافس نظرا لشمولية تحليالتـه وقدراتـه علـى              

يم  متماسك في مجاالت أنشطة البحث والتـصم       هدف مشترك تنسيق الجهود باتجاه    

  .والتنفيذ

ضرورة العمل على وضع أسس تساعد على تطبيق تحليل سلسلة القيمة من خـالل              . 4

توفير ودعم المناهج المساعدة على إجراءه، وفي مقدمة هذه المناهج المساندة  ما             

عرض ضمن البحث وهي التوريد من الخارج عبر سلسلة التجهيز، وفلـسفة فـي              
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للجودة، والتكلفة المستهدفة، ، وتحديـد التكلفـة        الوقت المحدد،  واإلدارة الشاملة      

  .على أساس األنشطة، وتحديد التكلفة على مدى دورة حياة المنتج

يوصي الباحث بتوسيع التحليل التمهيدي العام لسلسلة القيمة الذي تم إجـراؤه فـي              . 5

شركة بغداد للمشروبات الغازيـة كـإنموذج       (صناعة المشروبات الغازية والعصائر     

ـَد ذلك ممكنا كلما وجدت معلومات أكثر تفصيال عن أنشطة كل             )ليلللتح ـُع ، حيث ي

  .من الشركة ومنافسيها

يوصي الباحث إجراء دراسة وتحليل شـامل للـشروط التـي عرضـت وإعتبـرت               . 6

مسـبـقة  من أجل استخدام تحليل سلسلة القيمة والمتمثلـة بمجموعـة عوامـل              

ة والصدق واإلخالص والتعاون والثقة، فضال عـن        ثقافية واجتماعية تتعلق باألمان   

  .العوامل االقتصادية وذلك بهدف دراسة مدى مصداقية تأثيرها وقوته
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The development of business organization's activities, especially 
in strategic aspects makes it necessary for accounting to keep pace 
with it. This is the focal point of the present paper which aims at 
defining and analyzing the strategic perspective which can be 
adopted by managerial accounting particularly, in the execution 
of the strategies of operational activities in the light of various 
factors and variables that do influence the environment of 
business organization. In addition to that, the paper aims at 
explaining the integrated relationship that connect a number of 
contemporary concepts and approaches which form the 
intellectual base of managerial accounting. These concepts and 
approaches can be of practical use in the field of analyzing 
activities of Iraqi business organizations strategically. Moreover, 
the paper presents a number of analyses and explanations which 
support the view that the value chain provides a distinctive 
methodology that is of great value in the field of cost management 
according to the strategic perspective. 

Developing a Strategic Perspective for Managerial 
Accounting By Using Value Chain Analysis  

 
Dr. Emad S. Farag* 

 
ABSTRUCT 

 

The paper also defines additional conditions which can be 
considered as prerequisites for using the value chain analysis. 
These conditions are related to the necessity to provide a number 
of social and cultural factors that are of vital importance for 
preparing the proper bases to carry out the value chain. Finally, 
other technical and economical factors should be available too. 
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