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 املحاسبة اإلدارية االستراتيجية 
 تطورات أساليب املحاسبة اإلدارية لتقييم األداء 

في ظل بيئة األعمال الحديثة

تأليف: أ. د. حسيـن  بلعجوز؛ و د. محاد عريوة

الناشر: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

جامعة الدول العربية )القاهـرة، 2019(

تعتمد املحاسبة اإلدارية على مجموعة من األدوات واألساليب لتحقيق أهدافها، وقد تم تطوير هذه األدوات منـذ ما يزيد عن 
أربعيـن سنة املاضية مما جعل هذه األدوات واألساليب غير مالئمة للبيئة التنافسية والصناعية الحالية وقد ازدادت االنتقادات 
املوجهــة لهــذه األدوات، وازداد االتجــاه املؤيــد لضــرورة التطويــر. نتيجــة لتغيـــر البيئــة االقتصاديــة، لــذا فقــدت املحاســبة اإلداريــة 
قدرتها على تحقيق فلسفتها وأهدافها، مما استدعى ضرورة تطوير هذه األدوات أو البحث عن أدوات جديدة تستخدم ألغراض 

اإلدارة وبخاصــة قيــاس وتقييــم األداء. 

من هذا املنطلق حدث تطور في املفاهيم املستخدمة بالدراسات الخاصة باملحاسبة اإلدارية والتكاليف، فقد اعتمد املدخل 
التقليدي لهذه الدراسات على مصطلح تحليل التكلفة ألغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ونتيجة للتطور الذي حدث 
في الفكر املحاسبي اإلداري، فقد تطور مصطلح تحليل التكلفة إلى منهج أطلق عليه منهج إدارة التكلفة، الذي يوضح مدى العالقة 

الوثيقة بيـن اإلدارة والتكلفة. وأصبح منهج إدارة التكلفة عبارة عن: 

فلسفة تبحث عن كيفية زيادة قيمة املنتج بأقل تكلفة ممكنة. - 

موقف يوضح أن كل التكاليف تحدث بقرارات إدارية.2- 

مجموعة من األساليب تعمل معا لتحقيق تلك الفلسفة. - 

 مــن املعلومــات املاليــة وغيـــر املاليــة التـــي تســاعد علــى نجــاح املؤسســة، ومــع ظهــور تغيـــرات بيئــة 
ً
يشــمل منهــج إدارة التكلفــة كال
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التصنيع الحديثة والتـي شملت زيادة حدة املنافسة العاملية، وتعدد أشكال املؤسسات والسياسات اإلدارية التـي يعتمد عليها، 
ظهــرت الحاجــة إلــى منهــج استراتيجـــي آخــر جديــد لــإدارة وإلدارة التكلفــة، أطلــق عليــه مصطلــح اإلدارة االســتراتيجية للتكلفــة. التـــي 

اتســمت باســتخدام األســاليب اإلداريــة الحديثــة التاليــة:

»القياس املرجعي، وإدارة الجودة الشاملة، والتحسيـن املستمر، وإدارة ومحاسبة األنشطة، وإعادة الهندسة ونظرية القيود، 
والتكاليف املستهدفة وتكاليف دورة حياة املنتج، والقياس املتوازن لألداء«.

لذلك جاء هذا الكتاب للبحث في بعض أساليب املحاسبة اإلدارية الحديثة )املحاسبة اإلدارية االستراتيجية( التـي تساعد على 
قياس وتقييم األداء في ظل بيئة األعمال الحديثة، وقد تم تقسيم الكتاب إلى تسعة فصول: 

: املحاسبة االستراتيجية في األطروحات املحاسبية  الفصل األول	

: مدخل القياس املرجعي الفصل الثانـي	

: أسلوب الجودة الشاملة الفصل الثالث	

: أسلوب التحسيـن املستمر الفصل الرابع	

الفصل الخامس: أسلوب محاسبة التكاليف على أساس األنشطة

الفصل السادس: أسلوب التكاليف املستهدفة

: أسلوب سلسلة القيمة  الفصل السابع	

: قياس األداء املتوازن الفصل الثامن	

: النماذج املالية وغير املالية لقياس وتقييم األداء في ظل بيئة األعمال الحديثة الفصل التاسع	


