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تسممتم وللاريمممحلور حمتسممب لورجتسممتةوتياي لرمم هللورت م تسممي لةؤيمم لإطممة لوربحثيمم لتشمم الورقة مم ل

ورت تسمميولقور تمبعمم للتقضمميالور همممويللقلر شممةقهمحل  ط مم ل  ممميلورتسممقيهلورا يمم  لب ممة ورعمر يمم ل
رتممق يةلوربيم مممحلقور عتق مممحلور حمتسممبي لق  ممملرت عمممييةلورعت يمم لقور ة يمم لق مم مالاممق يلور عتق مممحل

ت ثممال  مق مم للي كممالوالل،لقور ي مم لور ضممم  لهتممرلور مةامممحلقورتمم ور حمتسممبي لقوراممق  لورشممم ت ل
ل.رم   لوال وة لوالتستةوتيا لر هللورت م تسي للل تكم ت 

 و ومحاورهوا لمحاسوبه االسوتراتيجيه ويلياتهوامفهووم ا وسوف يعرض الباحثان
كيفية إستخدام هذه اآلليات لدعم التنافسيه العالميوه لمشوروعات  منطقوة قنواة السوويس 
الجديده وكيفية تحقيقها إلهدافها فى إطار الجوده الكليه وتوظيوف المعوايير المحاسوبيه 
التى تحقق اإلتساق والتوافوق المحاسوبى الودولى والعمول علوى تنميوة الفورح المتاحوه 

ر من خالل توفير المعلومات التنبؤيه التى ترشود القورارات وتدنية التحديات والمخاط

.لقتشمم الور ضممميمل ور  تةحممرتةؤيمم للرتقصممقا ضممميمللثمم  للوربحثيمم لقتضممللورقة مم لللاإلسووتراتجيه
لور طةقح لكً ل ال:

لالجديدهأهمية منطقة قناة السويس  :أوال

لللمشروع رؤية الالداره االستراتيجيهلثانيا:

آليات المحاسبه االستراتيجيه لتعظيم الفرص المتاحه والحد من ق حمقةلقلقلمفهوم : ثالثا
لالمخاطر ودعم التنافسيه



 

 

ل

لالمقدمــــــة:
لقد اصبح الهدف الرئيس لمهنة المحاسبه والمراجعه هو كيفية                       

المحاسبيه مواجهة التحديات المعاصره التى يواجهها المحاسبين لتوفير المعلومات 

المالءمه والالزمه التخاذ القرارات لكافة المستفيدين سواء داخل الوحده االقتصاديه 

او خارجها دون حدوث تعارض للمصالح وبما يساهم فى ترشيد القرارات 

 االقتصاديه والماليه.

وتعتبر المحاسبه اإلستراتيجيه عمليه تقوم بالربط بين المحاسبه واإلداره 

ه المحاسبه اإلستراتيجيه وحدات االقتصاديه فى إطار عام أُطلق علياإلستراتيجيه لل

عند  نوفير المعلومات المحاسبيه التى تحقق اهداف اإلداره اإلستراتيجيهكتوجه ل

وذلك من خالل مجموعه من األليات التى تساهم فى تحقيق (1) القيام بوظائفها

مثل تطبيق المعاييرالمحاسبيه وقواعد الحوكمه وتوقير المعلومات)داخليه  االهداف

 . وخارجيه ومستقبليه(

 منطقة قناة السويس الجديده. أهمية.

 هل الورذىلإ طتولورع ال يةملبتمةيخلورممل  ميلورتسقيهل  ط  لإال كةيلت  ي 
تستيمحلقورتقايلحتللرطمر ملةوق لور متصيالبص مه لور  الوربحةىل4112وغتسطهل

تسقيهلك عبةل  ذلتس قوح،لقتة فلإررلوتست  القتقميفلور ق علوإتستةوتيارلر  ميلور
 يللكالرتتامةيلورعمر ي ل رلتحقيال  ط  لور  ميلإررل ةكزلهمر رل ت يزل رلت 

.ورم  محلورتقاتستي لقورص مهي   
 ملقوقللقتتستة فلإ شمءل  ط  لتامةي لإ تي ي لتةبطل صةلبا يعل قالورعمرلل،ل

:ىو يهدف إللتسياعال صةل ةكًزولهمر يًّملرت  الوربحةىلقورتامةيلورعمر ي   
سفينة يومياً مقارنة  59طاقة القناة االستيعابية إلى ما يزيد عن  ةضاعفم-:أوال

سفينة يومياً، وتسهم فى نمو  95بمتوسط حجم الحركة الحالى الذى يدور حول 

يصل إلى  تدريجى إليرادات القناة مع نمو حركة السفن الفعلى بالقناة بما يمكن أن
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 يةى الطاقة االستيعابمليار دوالر عند وصول حجم حركة السفن الفعلى إل 21

 " الجديده.

ء كانت استثمارية متعددة فى قطبى القناة الشمالى والجنوبى، سوا خطه-:ثانيا 

يلقى وهو ما المضافةيستية أو صناعية أو أنشطة القيمةمشروعات مينائية أو لوج

.العبء على المحاسبه االستراتيجيه للقيام بالدور المنوطه به .  

يستهدف تحقيق تنمية مستدامة اقتصادياً مصحوبة بخلق مجتمعات عمرانية  :ثالثا

جديدة فى كل من القطب الشمالى فى شرق بورسعيد والقطب الجنوبى فى السخنة 

لتجربة جبل على فى دبى وسنغافورة وهونج وخليج السويس كاستنساخ 

ً لموقعها الجغر كونج افى والتى يجب أن تتفوق قناة السويس عليهم جميعا

وهذا يتطلب جذب العديد من االستثمارات وتهيئة البيئات المناسبه المتميز".

للمنظمات االقتصاديه والشركات سواء المحليه أو االقليميه او الدوليه مما يتطلب 

التعامل مع تلك االستثمارات من خالل رؤيه استراتيجيه وتوظيف اآلليات الالزمه 

ر المعلومات التى تعظم هذه االستمارات وتحد من سواء االداريه أو المحاسبيه لتوفي

 المخاطر وهذا ماتتناوله الورقه البحثيه.

 للمشروع ه لالداره االستراتيجيرؤية ا. 

 نتيجة متالحقة تغيرات األخيرين العقدين مدار على األعمال بيئة شهدت              

 الحديثة اإلتصاالت وسائل وإستخدام المعلومات نظم على اإلعتماد في الهائلة للطفرة

 بين المنافسة إحتدام التغييرات تلك على ترتب .العالمية األسواق على واإلنفتاح

 من لديها ما إستغالل في ممكنة كفاءة أقصى تحقيق منها كل ومحاولة المنظمات

 األسواق على للسيطرة اسمراريه(–)ربحيه ونمو اإلستراتيجيةد لتحقيق اهدافها موار

 معلومات على ونريالمد يحصل أن األمر وتطلب التنافسية، مكانتها على للحفاظ أو

  .(1)المتشابكة العوامل تلك ظل في منظماتهم إدارة من تمكنهم ودقيقة هامة

فى التخطيط وتحديد االهداف االستراتيجيه  والتى   جا اةمح جاو ط ي  ومن هنا يظهر دور 

 تعنى:

                                                           

(2)  Langfield-Smith, K. Strategic management accounting: how far have 

we come in 25 years?, Accounting, Auditing & Accountability Journal. 

(2008). 

  



 

 

 وتحديد غاياتها على  فى المنطقه ألنشطة المشروعات وضع الخطط المستقبلية

 المشروعات رسالة التطابق بين من درجة خلق  تضمن بطريقة المدى البعيد

، واختيار عالية كفاءة وذات فعالة بصورة تعمل فيها التي البيئة بين وأهدافها،و

 :(3)ه وبالنظر الى البيانات االتي  النمط المالئم من أجل تنفيذ اإلستراتيجية
ل: كمؤشرات واعده لمستقبل المشروع يوجد حاليًا باقليم قناة السويسالتى 

 42%ط  ص مهي (.ل42 اله  لور  مطولورص مهي لبمرا ةقةي ل)لل   

 24%ل اله  لور  مطولورحةيلهترل تستقىلورا ةقةي .للل
 12%ل اله  لور  مطولورص مهي لبمر  الورا ي يل رلورا ةقةي .لل
 4243%لور صم علور  تا لبمر  الورا ي يلبمرا ةقةي . اله  ل
 2244%لورا ةقةي .لل الوا مررلةأهلور مالور تستث ةلبمر  الورا ي يل رل
 22%ل الوا مررل ي  لوال تمجلورتس قىلبمر  الورا ي يل رلورا ةقةي .للل
 الوا مررل ةصلورع البمر  الورا ي يل رلورا ةقةي .ل%2244ل  

لمه لهترلث ث ل شةقهمحلت  قي لكبةىلو :ورص لورتسقيهيحتقيل حقةل  ميل
 لقو يل لق شةقع لورتسقيه، لمتيج لغةب لش ما لورص مهي  لور  ط    شةقع

لور  ط  ل لق شةقع لورتسقيه، ل  مي ل حقة لب  تصف لبمإتس مهيتي  ورتك قرقايم
 ورص مهي لشةولبقةتسعي .

لورتسقيهلإ تصم يمل ل  مي لر  ط   لور تسبي  لوالو ي  ل  ى لتمةة لور ؤشةوح قوذ 
ل.صةلأقلر قالورعمرللك  ط  لامذب لرجتستث مةوحتسقوءلر 

 اتس ؤلمح الط  ارت حث نمحمحا ىف ح :. 

                                                           

(3)  Ministry of Planning and International Cooperation, Strategic 

Framework for Economic and Social Development plan 

Until year 2022  

. http://www.mop.gov.eg/MopRep/Strategic5-12-2014 

  



 

 

 لالداره االستراتيجيه وطرح رؤيه جديده للتغيير المساهمة الفعالةيمكن كيف  
 بتوظيف اإلمكانيات الخارجية  فى االقتصاد القومى المصرى وتجارة مصر

  ؟ Value Migration(2)لعدم هروب القيمه 
محفى االجابه:ين متالمهان تساعد يعتقد الباحثان ان النقاط االتيه يمكن 

 متممولكيم مممحل قيمم ل ممم ةيلهتممرلور  م تسمم ل ممرلورع ممال ممالممم الأريمممحلر
 مرل اممالور  ماللممصم لورتأثيةلهترلص معلور مةوة  م ةيلهترق.حور امالل وذ

  .وربحةىل رلور حم الور قري 

  ا يم يلرت تسممو  ل مرلحماللمتمول مةصله ما ,تتسمةيالورتاممةيلورممةايم
قذرممبلبتهعيممالقت شمميطلوركيم مممحلور م  مم ل .أز مم لوربطمرمم لقزيممم يلورتسممكما

  مق  لور  مالوربحمةىللحمريملقتح يولأهترل ع الأ وءل رلكاله مصة
 ق مممالأو ةمممملور مممقو رلورة يتسمممي لقوىتسمممطقالورتاممممةىلقذرمممبلرتقصمممقا

ق  ممممممممممممممممملال ضممممممممممممممممالور  مةتسمممممممممممممممممحللر تسممممممممممممممممتقىلور  م تسمممممممممممممممم لورعمممممممممممممممممر ر
(BENCHMARKING)مممممعلوتسمممممت  الورمةيمممممةل مممممرلور مممممقو رلورة يتسمممممي لل 

ل .وتستث مةي لرت ي  لور ضم  لبقوتسط لور طمعلورممصلبإ شمءل شةقهمح
 لممممورتةكيممزلهتممرلتامممةيلورتةو زيممحلالتسممت  ال ق ممعل صممةلقورتزوي 

ورحمممررل ممرل عمم الحل  ممقلورتامممةيلورعمر يمم ل ة لقورةم مماممممور ضط
قو ت مممالور ممقو  ل ور حيطمم ور مممةيلحممقال صممةلقمممةقفلور ممقو رل

إرمرلورايممالورمممم هلرتكمقال ةوكممزلرقايتسممتي لقحت م ل ممالحت مممحل
ورقتسممم طل ممم ةيلهتممرلور  م تسمم لورعمر يمم لورشةتسمم ،ل ور  ممال تعمم  

                                                           

 م ممممم لضمممممةيب لور ي ممممم لل–ومممممةقبلور ي ممممم لل ةيممممم لور اممممممة،لقة ممممم لبحثيممممم لحمممممقا /ل(2) -1
ورضمةيبرل مؤت ةلورلل،تام ل  قذجلإ وةيلتس تسالضةيب لور ي م لور ضمم  لور ضم  :

ب مهممم ل،ل مممرل صةضورضمممةقةوحلقور حممممذيةضلتطبيمممولورضمممةيب لهتمممرلور ي ممم لور ضمممم  
 .4112ل ميقل42ام ع لب ةمل-ور ؤت ةوحلبكتي لورتامة 

 . 



 

 

 ممرل امممالإ وةيلورب يمم ل قامذبمم لر تسممتث مةوحلورممصمم لقوىا بيمم 
 ق رل امالوتستث مةوحلص مهمح Land Lord ورهق ي لق  ملر هةقل

 ضم  ل ومالور ي مءلق رل  ط  لورمةيةلور ي  لور 

 Performance indicators international مم (PPI) ورعمر يم  لل ؤشمةوحلأ وءلور مقو روتسمتم و لمملقل

portsورتعم مممال مممعل وإ وةيلوإركتةق يممم لكمممأقالحت ممممحلور ات مممعلور صمممةىل مممرلكمممذربقلل
ل.ب  ط  لور حقةللورتامةيلوإركتةق ي 

 المحاسبةستراتيجي في المدخل اال

تعممق لاممذقةلور مم مالورتسممتةوتيا ل مم لور حمتسممب لإرممرلأقومممةلورث م ي مممحللللللللللللللللللللللللللل
تسممتةوتيا لرمم مللبمهتبمةومملإحمم ىل اممالحلورتطممقةلور تسمت بت ل مم لور حمتسممب ،لحيم ليعمم لور م مالوال

لمحم عتق مممتطبيمممولإذليضمممعلتحتيمممالوركتهممم ل ممم لإطممممةلقوتسمممعلبمتسمممتم وللوراريممممحلورلإ وةيلوركتهممم لأحممم ل
تسممممتةوتيايمحل ممممالممممم الوتبمممممعل ا قهمممم ل ممممالوىتسمممممريبلقورتحمريمممماليمممم لرصمممميمغ لقت هيممممذلوالرهمكتور
لللل(Drury,2000:923)التستةوتياي ل.لو

 الورطبيع لأالت ت لاثمةل ملت  للرت عكهلأيضملهترلأ  ممطلورت مميلللو  لماةىلوربمحثيرذولللللللل
أ  مممطل ا قهمم لور عمممةفلقور ةمممةوحلور طتممقبللور  م مممحلوال تصممم ي لق ممالثممللهتممرلورتسممم  يل مم 

قوكبقول علتتبلورت يةوحلقيتسعقولتتق ةومل  لورعم تياللبتتبلور  م محلق  ةملور حمتسبيالوإ وةييالري
رتضييولورهاقيلبيال ة  لور حمتسمب لوإ وةيم لق تطتبممحلقوحتيماممحلتسمقولورع ماللل)لور م ةوءلهتمرل

بل،لوذلحلقق ممةيلوإ صممم له ةممملقبمرتق يممحلور  متسممقامم لورمصممقص(ل ي مممليتعتممولباممق يلور عتق ممم
يشمميةلذرممبلورممرل  مم والورث مم لبم كم يمم لوالهت ممم لهتممرلور حمتسممب لوال وةيمم لورت تي يمم ل مممرللتممت كال ممال
والتسمممتامب لرت تطتبممممحلقورت يمممةوحلوربي يممم لور عمصمممةيلقورتممم لتتسمممتقابل عتق ممممحل تاممم  يلهمممالوربي ممم ل

لتق يةومل.لور حيط لق ةمةوحلهمري ل الور م  يالهترل
ل- :وآلتبمرشكال عمصةيلي كالتقضيال قةلور عتق محل  لبي  لوىه مالورقلللللل

 *(1شكل رقم )                                               
 دور المعلومات في بيئة االعمال المعاصرة                                

 
 تحتاج الى  تحتاج الى                                  للللللللللللللللللللللللللللللل

 
ـة بيئة اعمال كثيـــرة الحركـ

رات ـالتغية ــوسريع
 والتقلبـات

لومات متــجددة داخلية ـمع
ة ـة عن البيئـوخارجي

 اذ القــرارات ــالمحيطـــة باتخ

ـرارات ــاتخاذ القــ
ـــة ــاالستراتيجيـ
ة ـــة والتشغيليــوالتكتيكيـــ
 الصحيحة



 

 

 
 
 

 تؤدي الى                                تؤدي الى                                   تؤدي الى       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    : ( وبتصرف .   82)*( الشكل باالعتماد على )حسني ، مصدر سابق         

 قيمممةىلوربمحثممممالوالذرمممبلاليتمممأترلإالل مممالمممم التمممق يةل
اريمممممممحلرت حمتسممممممب لوالتسممممممتةوتياي ل ممممممرلتممممممق يةلوربيم مممممممحل
قور عتق مممممممممحلور ز مممممممم لقتحتيممممممممال  مممممممممطلور ممممممممق لق  مممممممممطل
ورضعف)وربي  لور ومتي (للقكذربل ةوتس لقتحتيمالورهمةصل

)وربي م لورممةاي (رتةي م لقصم علل-ور ممطةل-قورتة ي وح
 .ور ةوةوح

 الرمممبع لوالتسممم ت لإثمممةوءلورهكمممةلق همممللورع مممالقيعمممة لوربمحثمممم
 ورا مهرل.

 لوإتستةوتياي ؟لوإ وةي لور حمتسب ل كق محلو ل مل
 لر تسممتث مةوحلوالتسممتةوتيا لورتمطمميطل مم لور  م مممحلتمم االكيممف

قكيهيمم لقضممعلمممةو طلل؟ورا يمم  ل ممرل  ط مم ل حممقةل  ممميلورتسممقيه
لوالتستث مة؟

غمـوض شديد 
ودرجة عاليـة من 

عدم التأكـد في 
بيئـة اتخاذ 

 ـراراتـالقــ

ـة ـنجاح المنظم
ـا على ـوزيادة قدرته

االستمرار في 
 ـةـــالمنافسـ

ـة ــرؤية واضح
وانخفاض كبير في 

دم التأكد ـدرجة عـ
اذ ــة اتخــبيئـل

 راراتـــــالقـ



 

 

 لوإ وةيلأ وءلهتمممرلوإتسمممتةوتياي لوإ وةيممم لور حمتسمممب لتمممؤثةلكيمممف
لقورت هيذي ؟لورعتيم

 لوإ وةيممم لور حمتسمممب لمممم ال مممالورتكتهممم لمهممم لاريممممحلوممم ل مممم
قوالإ تةممرلهةمم لور زويمممل؟رتح يممولور زويممملورت م تسممي لوإتسممتةوتياي 

 ور تسبي ؟لق موقل قةلورتحمرهمحلقورتكت ح؟

  يــرى الباحثــان ان االجابــه علــى هــذة االســئله يســتلزم تحديــد
 االهداف والتى تتمثل فى المحاور التاليه:

ـــــــة المحاســـــــبة األول المحـــــــور ـــــــوم) اإلســـــــتراتيجية اإلداري  المفه
 ( واألساسيات

ل.وإتستةوتياي لوإ وةي لور حمتسب ل هةقلل•
ل.وإ وةي لور حمتسب لق ممللوإ وةي لور عتق محل ملل•
ل.وإتستةوتياي لوإ وةي لور حمتسب ل كق محل•
ل.والتستةوتيا لوإ وةيلورتمطيطل.1
ل.والتستةوتيا لوى وءلت ييلل.4
ل.ورتكته لمه ل.4

 والتخطيط االستراتيجي اإلستراتيجية اإلدارية المحاسبة: الثاني المحور
لوتستةوتياي )لورعتيملوإ وةيلى وءلوالتستةوتيا لورتمطيطل•

ل(ور  قلوتستةوتياي ل-ورت قيالوتستةوتياي ل-والتستث مة
لكهمءيلوتستةوتياي )لورت هيذي لوإ وةيلى وءلوالتستةوتيا لورتمطيطل•

ل(وإ وةيلكهمءيلوتستةوتياي ل–ورتش يا
لورشةك لحيميلر قةيلوالتستةوتيا لورتمطيطل•



 

 

لوتستةوتياي )لورعم الور مالةأهلربيم محلوالتستةوتيا لورتمطيطل•
لوتستةوتياي ل-ور مزقالوتستةوتياي ل-ور و  يالوتستةوتياي ل-ور  ي يا
ل(.ور   ي لور قةي

ل.لور مر لبمإ  هلورت بؤلب ؤشةوحلوالتستةوتيا لورتمطيطل•
ل.ور مري لغيةلبمر ؤشةوحلوالتستةوتيا لورتمطيطل•
ل.ر تستث مةوحلوالتستةوتيا لورتمطيطل•
ل.ور مري لوىقةوولتسقول  لور  ةا لورشةكمحلقو عل التطبي محل•
ل

 . االستراتيجي اإلداري والتخطيط اإلستراتيجية اإلدارية المحاسبة: الثالث المحور
هم يلوإ وةيلورتمطيطل• ل.لورشةكمحلويكت لقو 
ل.لوى وءلقت مةيةلوإ وةيلورتمطيطل•
ل.وإ وةي لورة مب لقت مةيةلوإ وةيلورتمطيطل•
ل.وإ وةيلرتتمطيطلورح يث لوى قوحل•

 . التكلفة وخفض اإلستراتيجية اإلدارية المحاسبة: الرابع المحور
لورتبقيبممممممممحل-ورتكمريهيممممممم لور صمممممممطتحمح)لورتكممممممممريفلأتسمتسممممممميمحل•

ل(رتتكمريفلور متته 
ل-ورةبحيمم لقتمطميطلورتعمم التحتيمما)لورتكتهم لرمهم لورت تي يم لوى قوح•

ل(ورت مثالتحتيا
ل(لور  تامحلت ييزل–ورتكته لزيم ي)لوإتستةوتيا لور ق فلتحتيالب و ا•
ل.ورتكته لرمه لورت تي ي لوى قوح•
ل.ورعت ي لتطبي مح•

  آليات المحاسبه االستراتيجيه لتعظيم الفرص المتاحه مفهوم و
 .والحد من المخاطر ودعم التنافسيه



 

 

لوإ وةي ،لوىغةو لم   لهترلور حمتسبي لور عتق محل  ةيل  لوربع لشكب
لرتت  للور حمتسبي لقور عتق محلور حمتسب لتطقيةل حمقالحل اله ي لمةةحلرذو
لورت لوركتمبمحلور حمقالحلوذ لأبةزلق الرج وةي،لورا ي يلوإحتيمامحل ع

لُأطتولةلإطمل  لرت  م محلوإتستةوتياي لقوإ وةيلور حمتسب لبيالبمرةبطل م ح
 (2)وإتستةوتياي لور حمتسب لإتسللهتي 

 األمثل القرار اتخاذ خالل من قتصاديةاال للموارد االستغالل االمثل يتحقق 

  خاصة وبصفة ،الئمهالم المعلومة خالل توفير من يتحقق والذى لإلستثمار،

 معدى إلتزام بمدى المحاسبية المعلومة قيمة وتزداد المحاسبية، المعلومة

والتى  الدولية، المعايير وخاصة المحاسبية، بالمعايير المالية  ائم القو

 معايير مجلس ثم (IASC) الدولية المحاسبة معايير لجنة  بإصدارها تختص

 IFRS) الدولية المالية معايير التقارير إلى وأخيرا  ( IASB)  الدولية  المحاسبة

  المالية للتقارير عالميا المقبولة المعايير من مجموعة بتطوير  ترتبط والتى(

 .الجودة عالية الدولية

 فأنها ، المحاسبية المعلومة بجودة المتخذة اإلستثمار قرارات لتأثر وباإلضافة  

  اإلمكانيات تلك لمحدودية ونظرا للمستثمرين، الفردية باإلمكانيات أيضا تتأثر

  الصغيرة المشروعات فى االستثمار إلى تتجه ما باغال نظاراال فأن مصر فى

  بالغ بإهتمام وتحظى الدول، مختلف فى كبرى أهمية تحتل والتى والمتوسطة

  المشروعات هذه فيه تسهم وما التنموى، برنامجها تحقيق اجل من مصر فى

 مشاكل مواجهة على تساعد التى قتصادىااإل النمو استراتيجيات تحقيق فى

 بتوسيع التضخم مشاكل حل على والمساعدة الدخل، وتمركز والفقر البطالة

لحين التهيئه لجذب المشروعات  الصادرات وزيادة نتاجيةاال القاعدة

ويتعرض الباحثان   .العمالقه والشركات المتعددة الجنسيات على النطاق العالمى

 منها: لبض النقاط

 االستراتيجيه: هأوال مفهوم المحاسب

 :اإلستراتيجية والمحاسبة اإلستراتيجية اإلدارة تعريف. أ

                                                           

، المنظمات فى اإلستراتيجية اإلدارة تفعيل في المحاسبية المعلومات دور،العظيم عبد محمد حسن محمد .د.)4(

 الواحد المجلد،المتحدة العربية اإلمارات جامعة واإلقتصاد اإلدارة كلية،واإلدارية االقتصادية العلوم مجلة،

 .12-2ح ح 1559 يونيه ، األول العدد ، والعشرون

مح



 

 

 الحضارة عهد منذ بدأت عسكرية جذور إلى" إستراتيجية" مصطلح يعود

 مفهوم يبدو الحديثة المنظمات مجال في إستخدامه عند ولكنالقديمة، اليونانية

 . عليه موحد متفق تعريف له يوجد وال محدد غير

 بالخطط مقارنة الهامة باألمور أو األكبر بالصورة تتعلق بأنها (9)البعض يعرفها. 

 األجل   صيةي ورمطط بأا يةقا حي اإلستراتيجية بتحقيق تتعلق التياالجل    قصيرة

 تتعتو ورت  بمى قة وإتستةوتياي  تةتل حيا     Efficiency بالكفاءة المتعلقة باألمور تهتم

 قيةى ور مةي وذ ( porter 1996) ,(6)احد الباحثين ي ت   قركا  Effectiveness،  بمرهمهتي 
 ي ثا أا ي كا   م قوضح ،  و ً م ريتسح وىاا  صيةي قورمطط بيالوإتستةوتياي  ورتهة   بأا

 عنصر أٌخذ وإذا أخرى، لمنظمة األجل قصيرة خطة يكون قد معينة ر  م   إتستةوتياي 

 مصدًرا يكون قد اآلن إتخاذه يتم الذي األجل قصير القرار فإن اإلعتبار في الزمن

 .المستقبل في إستراتيجية لميزة

 اإلستراتيجية، اإلدارية المحاسبة لتعريف إتجاهات ثالثة هناك

                   بهدف اإلدارية المحاسبة مجال في حدثت التي التطورات إجمالي أنها أساس على يقوم األول: 

      .تنافسية لميزة المنظمة تحقيق تدعم التي المحاسبية المعلومات توفير

  .اإلدارية المحاسبة مع اإلستراتيجيات أدب دمج نتاج أنها أساس على ني :ويقومالثا

      المنافسة بعنصر واإلهتمام التسويق ووظيفة اإلدارية المحاسبة بين التفاعل على :فيركز الثالث

 .تنافسية ميزة المنظمة تحقيق أجل من الخارجية والنواحي

 لكل  (2)الباحثين وحدد أحد ،اإلستراتيجية واإلدارة المحاسبة بين للربط إتجاهات تسعةوهناك  

 تدعيم اإلدارة أجل من المحاسبة توفرها أن يجب التي المعلومات نوعية على اإلنعكاس منها

 اإلستراتيجية.

                                                           

(5 ) Mintzberg, H., , The strategy concept 1: five Ps for strategy, 

California Management Review, Fall1987, pp. 11-23. 

 
(6)Porter, M. E, What Is Strategy, Harvard Business Review, 

November-December., 1996, pp. 61-78.. 
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 لتدعيم المحاسبية المعلومات لتطوير مقترحات تمثل والتي اإلنعكاسات هذه أهم إيجاز ويمكن

 :يلي فيمامع تعليق الباحثان -  اإلستراتيجية اإلدارة

 المعلومات من بالمزيد وربطها شمولية بصورة المالية المحاسبة مخرجات إلى النظر يفضل. أ

ذلك لكل نشاط على  يتم  ويضيف الباحثان ان اإلستراتيجي التحليل أغراض تخدم التي

 .حدى

 والتحكم التكاليف تخفيض على تساعد معلومات توفير التنافسية اإلستراتيجيات تنفيذ يستلزم. ب

 الحصول أجل من التسويق إدارة مع المحاسب تعاون تتطلب كما والتسويق، اإلنتاج تكاليف في

ثان حكما يرى البا المنظمة منتجات أسواق وعن المنافسين تكاليف هياكل عن معلومات على

 .النمو(-التركيز -االستراتيجه هام جدا )المنافسهنوع  تحديد  ان

 المبيعات وحجم واألسعار التكاليف عن معلومات توفير على المحاسبة تعمل أن يجب. ج

 مع التعاون أيًضا هذا ويتطلب الموارد، إستغالل ومدى النقدية والتدفقات السوقية والحصح

 .مع مراعاة مؤشرات التضخم ونشاط السوق التسويق إدارة

 تفعيل أجل من للتكلفة والتنفيذية الهيكلية المسببات وتحديد بالمنظمة القيمة خلق أنشطة عن معلومات توفير. د

ويركز الباحثان ايضا على انشطة هروب القيمه  حتى التتكرر تجربة  للتكاليف اإلستراتيجية اإلدارة

 .اقتصاد الظل

 إلى تهدف إستراتيجية موازنة وإعداد المنظمة، بإستراتيجية الموازنات إعداد عملية ربط. ه

 تحسينات وإدخال جديدة وأسواق جدد عمالء إلى والوصول جديدة إنتاجية قدرات تطوير

 األداء تقييم نتائج إتاحة مع للمنظمة، المتوافرة والقدرات اإلنتاج عمليات على جوهرية

 .مع إضافة التمكين ومحاسبة المسؤليه بالمنظمة العاملين لجميع اإلستراتيجي

 ووالئهم العمالء رضا ودرجة المبيعات فعالية مثل لألداء المالية غير بالمقاييس اإلهتمام. و

 إدارة مع تعاونه وتتطلب المحاسب لعمل التقليدي النطاق عن المقاييس هذه وتخرج للمنظمة،

يعتبر  تنافسية لميزة المنظمة تحقيق أجل من ولتوظيفها تلك المعلومات على للحصول التسويق

 .مله لمحور المخاطر هامه جدااالشالباحثان ان بطاقة االداء المتوازن 

 تدعيم لكن المعلومات، تلك من جزًءا بتوفير بالفعل بالمنظمات اإلدارية المحاسبة نظام يقوم

 العوامل من والعديد المنافسة ظروف تفرضها ضرورة أصبح والذي اإلدارةاإلستراتيجية،

 دوري أساس وعلى المعلومات هذه كل توفير يتطلب بالمنظمات، المحيطة والمتشابكة المعقدة

 عليها، المترتبة المزايا وتحقيق(2) اإلستراتيجية المحاسبةيليات  تطبيق في منها اإلستفادة يضمن

 .اإلستراتيجية للمحاسبة معلومات  نظام تصميمى لإ تهدف مستقبلية بحوث إجراء ذلك ويستلزم

                                                           

(8)  “Fifty Two Tools of Management Accounting” Asif Ahmed & BBA Student  Faculty 
of Business Studies, University of Dhaka, Bangladesh August 08, 2010. copy 
available at: http://ssrn.com/abstract=1654466 



 

 

تنمية  محورقناة  ويتناول الباحثان  المشكله الرئيسيه عند الحديث عن مشروعات

 السويس

 التحديات وكيفية المواجهه:

 وقلهتممرلور تسممتقيلل– ومتيممملل–،لتسممقوءلهتممرلور تسممتقيلور حتمم لضــعف القــدرات االنتاجيــة
ق مممللعجــز فــي القــدرات التصــديريةق ممملي ممتاله مم ل ممالاثمممةلقاممق لل–ممةايممًملل–ورمم قر ل

تتبللخطيط لمستقبللذلك يجب التيتةتبلهترلذربل الهازل  لور يزوالورتامةىلرت قر ل
ورشممممةكمحل ممممالممممم اللةؤيمممم لوتسممممتةوتياي لإتسممممت ةوةلور مممم ةوحلورت م تسممممي لرةممممملرتممممت كال ممممال
ورقصممقالورممرل كم مم ل ت يممزيل مم لور  م تسمم لبمتسممتم وللوالتسممتقبلورعت مم ،لتسممقوءلبمىتسمممريبل

رت ضمممءلهتممرلتسممبالوالمت م مممحل)قوال صممم لل–ور حمم  وحلل–وال وةيمم ل ثممال مةيمم لور يممق ل
قورتحممممقالللوالحــــد مــــن ارتفــــاع التكلفــــه خاصــــة تكــــاليف الجــــودهوركممممم رللقورشممممهم ي (ل

بمالتستةوتياي ل الم الو فلقةؤي لقةتسمر ليتللتح ي ةملبمتستم وللإ وةيلورتكتهم لقوتسممريبل
 مم مال حمتسممبرلور حمتسممب لوإ وةيمم للوالتسممتةوتياي لقكممذربلوالتستعم  بمر صممم ةلورممةايمم لك

يمت ءلل معلتتمبلور ت يمةوحلوره يمم لقلورتك قرقايم لقوربشمةي لأقل م ل اممالحلوال وةيلورح يثمم ل
قور هيممقبل،لقورع ممالهتممرلتحهممي لورتكمممريفلjit  ممالوتسممتم و محلور مممزقالورصممهةىلل

 .االهتداء بالمقاييس المرجعيه والتحسين المستمررج تمجلببةو جلوبتكمةي ل الم ال

 

ورتاةبمم لوريمبم يمم ل مم ل امممالتمطميطلقضممبطلوال تمممجلبإتسممتح وللتستتسمم لور ي مم لقاللشمبلأالل
وراممممممممق يلورشممممممممم ت للحقو  وةيلورتكتهمممممممم لقوتسممممممممتم وللوتسمممممممممريبلورتحتسممممممممالور تسممممممممت ةلقتطبي ممممممممم

علتصممم ير قواةممم ل تطتبممممحلبي ممم لورلورت م تسمممي قوالتستعم  بمر صمممم ةلورممةايممم لق  مممًملرت زويمو
ل .قكذربل تطتبمحلو تصم لور ي  لورح يث 

ةؤيممم لق ممم مالل حمتسمممبرليتسممممولل ممم لحمممالور شمممك حلقيح مممولور زويمممملر نقـــاط  انالباحثـــ يعـــرض و  
ل:ورت م تسي لرتشةكمحل الم الورتةكيزلهتر

وكـذلك اإلداء المقـارن ،لل  -KAIZEN COSTالتكلفـة المطـورة  لقلأساليب سلسـلة القيمـه 
Benchmarking.(9) رتتسممميطةيلهتممممرلإ وءلور  م تسممميالقتحقيممممال  ممممطلورضممممعفلإرمممرل  مممممطل ممممقيلل

قكممذربلوتسممتم وللوتسمممريبلورتعةيمم ل ممرلت هيمم لور ةوحممالوال تمايمم لورتمم لاللتتقوكممبل ممعلتتممبلور ت يممةوحل
قتحقيالورتكته لور يةللبمالتستعم  لبمر صم ةلورممةاي لرتص يعةملقتشطيبةملباق  لوهترلقتكته لو ا

قورتةكيممزلهتممرلورع تيمممحلوالتسممتةوتياي لرمم يلورشممةكمحل ي مممليمم عكهلهتممرللمشممة  بمشممة لورممرلتكتهمم ل ب
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وال مممةلورمممذىلبتمممق يةلور عتق ممممحلور  ء ممم لالتمممممذلور مممةوةوحلللتحتسممميالوال وءلوركتممم لرتتمممبلورشمممةكمح
ــه ودعــم االســتمراريهيممؤ ىل ــارير المالي قيممتللذرممبل ممرلضممقءلوإطمممةورهكةيللللتحســين جــودة  التق

 عمممييةلقكممذربلر مم لIFRS  ت يممةوحلورعمر يم ل ممرل عمممييةلور حمتسممب لممصم  ممعل ةوهممميلورلرت حمتسمب 
ممصمم ل ممعلوالتاممم لرتبقةصمممحلورتسممتعي للXBRL  شممةلورت مممةيةلور مريمم لور قتسممع لهبممةلوال تة ممحل

ل.ق  ىلور  ة لهترلتق يةلور عتق محلور حمتسبي لقوالتسةوتياي لرتسةه لوتممذلور ةوةوح
لالخــالصــة

لوودعم التنافسوويه العالميووه  المحاسووبه االسووتراتيجيه يليوواتإسووتخدام يحتمممجلتطبيممول

لمشروعات  منطقة قناة السوويس الجديوده وكيفيوة تحقيقهوا إلهودافها فوى إطوار الجووده 
الكليه وتوظيف المعوايير المحاسوبيه التوى تحقوق اإلتسواق والتوافوق المحاسوبى الودولى 

طر موون خووالل توووفير والعموول علووى تنميووة الفوورح المتاحووه وتدنيووة التحووديات والمخووا

 مم ل صممةلإرمم لإتممممذلوإاممةوءوحللالمعلومووات التنبؤيووه التووى ترشوود القوورارات اإلسووتراتجيه
لق التتبلوإاةوءوحل مليت :ل رل حقةل  ميلورتسقيهلوالتستبم ي لور ز  لرض مال ام لورتاةب 

ل ثمال بمرل،تسم  م ةق لBenchmarkingور ةوتس لور ي و ي لرتامةبلور ام ل  له  ل الورم قال (1
 .وق جلكق ج

ممصم ل بمال مؤت ةللوالتستث مةلقوالتسمتع و لبمرتشمةيعمحلور  ء م تح ي لورةؤي لور تست بتي لرقزوةيل (4
 .4113 مةه

 .قومتيمةلوالتستةوتيايمحلور  متسب لوالتهمولهت لورةتسمر لقور ةمللورقوابلتح ي ةم (4

 ممالشممةم وحللرت شممةقهمحلبممم فل متسممبولتح يمم لور مميللورحمك مم لرتسممتقبل ممةولورع ممالقور  ممقريا (2
 .والتستث مة

 .بأق ي لورتك قرقايمتح ي لور يك  لورحمتسقبي لور طتقب لقتكته لوىاةزيلورضةقةي لور تس قر ل (3

 ل.وللورحق زلق قةلور  مطولورحة لرت  رلتستبيمحلور مضرللتح ي ل قو للوالههمءوح (6

لرلذرمممبق قةلور حمتسمممب لقورتتسمممقيول ممملتح يممم لوالتسمممتةوتيايمحلورب يتممم لحتسمممبلور قو مممفلور حت تممم  (2
 .تكي لورهكةي ل رلهصةلوال تصم لورة  رقح قولور 

 


