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 آت افهْٚظٜٔافرؤيٜ ادستَبِٜٔ فدور افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْن

 Abstractمستخِص 

يتْٚول افبٚحٞ ذم هذا افبحٞ افرؤيٜ ادستَبِٜٔ فدور افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ من خالل 

افتًرف ظع األبًٚد افتي شتٗثر ذم مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ودورهٚ ذم إدارة افتٍُِٜ، حٔٞ هدف افبحٞ إػ إفَٚء 

شبٚب توجه ادْنآت افهْٚظٜٔ ٕحو تبْي افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ وأثرهٚ ذم تنُٔل مالمح إدارة افتٍُِٜ أحول  افووء

بٚدْنآت افهْٚظٜٔ وافرؤيٜ ادستَبِٜٔ وافدور ادْتير من افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ. وتوصل افبٚحٞ إػ أن هْٚك بًدين 

مهٚ: افتىورات احلٚفٜٔ وادتوؿًٜ ذم بٔئٜ األظامل وظوامل ومتٌرات أشٚشٔغ شوف يٗثران ذم مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

افْيريٜ افؼضٜٔ افتي شُٔون هلٚ تٖثر ظع أدوات وأشٚفٔٛ افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ، وافتٌرات ادتوؿًٜ من افتوشع 

وات واألشٚفٔٛ ادحٚشبٜٔ فِتخىٔط وتٖثره افُبر ذم األد Sustainabilityذم االهتامم بٚفُبًد االشساتٔجي فالشتدامٜ 

ًٚ ويًزز من ؿدرة إدارة ادْنٖة افهْٚظٜٔ  وافرؿٚبٜ واختٚذ افَرارات، ممٚ يتىِٛ األمر إظٚدة افْير ذم إدارة افتٍُِٜ اشساتٔجٔ

ٍُِٜ ادْنآت افهْٚظٜٔ فِت ين تبْأـام توصل افبٚحٞ إػ  ،ظع إدارة تٍُِتٓٚ بٍُٚءة أظع تزيد من ؿدرهتٚ افتْٚؾسٜٔ

افذي مل يًد يَتك ظع ادْتجٚت  Cost Objectاالشساتٔجٜٔ شٔتىِٛ إظٚدة افْير ذم مٍٓوم موضوع افَٔٚس افتُٚفٍٔي 

، ممٚ شٔزز أمهٜٔ Customersوافًّالء  Suppliersأو األؿسٚم أو األٕنىٜ أو افًِّٔٚت بل يّتد ـذفك إػ ادوردين 

افذي شرـز ظع تُٚفٔف االؿتْٚء احلٚفٜٔ  Total Cost of Ownership (TCO)ودور مٍٓوم تٍُِٜ ادُِٜٔ افُِٜٔ 

وافالزمٜ فتنٌٔل األصل ذم ادستَبل، ظع أشٚس أن افْير فِتُٚفٔف مل يًد ـام ذم افسٚبق هو إدارة وخٍض افتٍُِٜ داخل 

مْه، بل أصبح افتوجه ذم اجلٔل األول  (ABC)مرحِٜ افتهْٔع ؾحسٛ وافتي تبْٚهٚ ٕيٚم افتُٚفٔف ظع أشٚس افْنٚط 

 Upstreamاحلديٞ وادتوؿع ذم ادستَبل أن متتد إدارة افتٍُِٜ إػ خٚرج جدران ادهْع فِْير إػ افتُٚفٔف افَبِٜٔ 

Costs  ،)افتي حتدث ؿبل مرحِٜ اإلٕتٚج )تُٚفٔف افبحوث وافتىوير وتُٚفٔف افتهّٔم وتُٚفٔف تدبر االحتٔٚجٚت

افتي حتدث بًد مرحِٜ اإلٕتٚج )تُٚفٔف افبٔع وافتوزيع وتُٚفٔف خدمٚت  Downstream Costsوافتُٚفٔف افبًديٜ 

مٚ بًد افبٔع(، بل تًدي ذفك بٖن جيٛ فتحَٔق اشتٍٚدة أـز فِّْنآت افهْٚظٜٔ من افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ 

 افتُٚفٔف خٚرج حدود ادْنٖة ممٚ ييٓر أمهٜٔ أن هتتم إدارة ادْنٖة بتُٚفٔف إٔنىٜ شِسِٜ افَّٜٔ اإلمج٘فٜٔ وافتٖثر ظع

-Interوبٚفت٘ػ مٍٓوم إدارة افتٍُِٜ ظز احلدود افتْئّٜٔ  Extended Enterpriseمٍٓوم ادٗشسٜ ادّتدة 

organizational Cost Management (IOCM)  إلدارة شِسِٜ افتوريد بنُل أؾول، ـام توصل افبٚحٞ إػ

ٔجٜٔ افًٚمٜ فِّْنٖة واالشتًداد فتىوير مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ وأدوات إدارة افتٍُِٜ رضورة افتُٔف مع االشسات

حتي تتالئم مع افتىورات افتي حتدث ذم االشساتٔجٜٔ، مع زيٚدة االهتامم بٚفتحِٔل االشساتٔجي فِتُٚفٔف افذي يّثل 

٘فٜٔ وحتديد ادزيٟ االمثل فتنُِٜٔ االشساتٔجٔٚت االشٚس ذم تتبع تُٚفٔف األٕنىٜ بدؿٜ أـز داخل شِسِٜ افَّٜٔ اإلمج
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 ادُّن اشتخدامٓٚ فتًزيز افَدرة افتْٚؾسٜٔ واالهتامم بتحِٔل مسببٚت افتُٚفٔف فتحسغ ذفك افتتبع.

 

The Future Vision of the Strategic Cost Role  for Cost Management in Industrial 

Firms 

Abstract 

The study examines the future vision of the strategic cost role in cost management in 

industrial firms, identifying the dimensions that might affect the strategic cost concept 

and its role in cost management. The researcher concludes that there are two main 

dimensions that affect the concept of strategic cost, namely  a) the current and 

expected developments in business environment, and the factors and variables of the 

contingency theory that affect the tools and techniques of cost and management 

accounting, and b) the expected changes of the expansion of the strategic dimension 

of sustainability and its great impact on the accounting tools and techniques of 

planning, control and decision-making. This necessitates a re-consideration of the 

strategic cost management and an enhancement of the ability of management of the 

industrial firms to manage their cost more efficiently and to increase their 

competitiveness . 

The researcher further explains that the industrial firms‟ adoption of strategic cost 

requires a re-consideration of the cost object concept that is no longer limited to 

products, departments, activities or processes, but it includes suppliers and customers.  

This highlights the important role of the concept of total cost of ownership (TCO) that  

emphasizes the current acquisition costs and the required costs of asset operation in 

the future. Indeed, the traditional stance towards costs adopted by the activity-based 

costing system (ABC) of the first generation implies the reduction of cost 

management within the manufacturing stage. However, the modern trend stresses the 

expansion of cost management beyond the walls of the factory. Here, the aim is to 

investigate the upstream costs that occur before production (R&D costs, design costs 

and requirements costs) and downstream costs after production (sales, distribution and 

after-sales service costs). Furthermore, in order to receive the maximum possible 

benefit of the strategic cost of cost management, the industrial firms should be 

concerned with  the  costs of the activities of the total value chain and the impact on 

the costs outside the boundaries of the firm. This shows the significance of the 

extended enterprise concept in managing the Inter-organizational cost management 

(IOCM). This extension enhances supply chain.  

The researcher also asserts the dire need to cope with the common strategy of the firm 

to develop the strategic cost concept and cost management tools. Moreover, he avers 

the importance of the accurate tracking of the activity costs within the total value 

chain. In doing so, managers can determine the optimal mix strategies that can be 

used to enhance competitiveness and identify the reasons of cost-benefit analysis to 

improve such tracking.
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 . مَدمٜ 1

تًتز ادحٚشبٜ أحد افًِوم االجتامظٜٔ افتي تٗثر      

بٚفبٔئٜ األـٚدئّٜ وافًِّٜٔ وهلٚ تٖثر ـبر ظع  وتتٖثر

احلٔٚة االؿتهٚديٜ فِّجتّع افذي ًٕٔش ؾٔه، ـام تتٖثر 

بٚفًديد من افتٌرات افتي حتدث ذم بٔئٜ األظامل 

افداخِٜٔ وادحِٜٔ واإلؿِّٜٔٔ وافًٚدٜٔ، وحمٚشبٜ 

افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ من ؾروع ادحٚشبٜ افتي هلٚ 

ذم تًزيز افَدرات افتْٚؾسٜٔ دْنآت األظامل.  دور ـبر

ؾٚالهتامم بٚفتُٚفٔف ؿد يُون افسبٛ افرئٔز ٕحو تَدم 

ادْنٖة أو ادٗشسٜ شواء هتدف أو ال هتدف فِربح، بل 

وؿد تُون افسبٛ افرئٔز ٕحو تًزيز ٕجٚح ادْنٖة 

وإىالؿٓٚ ٕحو افًٚدٜٔ وافتٌِٛ ظع ادْٚؾسٜ ممٚ حيدث 

وحتسن ٕنٚضٓٚ االؿتهٚدي، ؾتَدم إفٔٚبٚن تَدمٚ فِدول 

ًٚ ظع مًيم افدول االوربٜٔ  ًٚ ودمٚري ًٚ واؿتهٚدي صْٚظٔ

وافواليٚت ادتحدة االمرئُٜ ذم افًديد من ادجٚالت 

إٕام ؿد يُون بسبٛ االهتامم بٚفتُٚفٔف واألدوات 

 ادستحدثٜ إلدارة افتٍُِٜ. 

اريٜ يتّٔز وجمٚل افبحٞ ذم افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلد     

بٚفديْٚمُٜٔٔ افرسيًٜ ٕيرًا الرتبٚط افًديد من األدوات 

واألشٚفٔٛ وافْيريٚت افتُٚفٍٜٔٔ بْيم افتهْٔع 

وأشٚفٔٛ تُْوفوجٔٚ ادًِومٚت افتي تتىور بنُل 

رسيع يستٛ ظِٔٓٚ رضورة إحداث تىور ذم أشٚفٔٛ 

افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ، حٔٞ يُّن افْير إػ 

ظع أهنٚ دافٜ ذم ٕيم افتهْٔع، بًّْي إٔه  ٕيم افتُٚفٔف

ـِام حدث تىور ذم ٕيم افتهْٔع وتَديم اخلدمٚت 

وتىور ذم ٕيم االتهٚالت وتُْوفوجٔٚ ادًِومٚت 

وتىور ذم ٕيم وؾِسٍٜ اإلدارة وتوجٓٓٚ ٕحو 

ًٚ تىور  االشساتٔجٔٚت ضويِٜ األجل شوف حيدث تَِٚئٔ

ة افتٍُِٜ ذم ٕيم افتُ٘فٔف وافتوجه ٕحو أدوات إدار

 ذات افتوجه االشساتٔجي. 

 . اإلضٚر افًٚم فِبحٞ 2

 . منُِٜ افبحٞ وافبٚظٞ ظذ افدراشٜ 2-1

ذم ظك ادْٚؾسٜ احلٚدة افتي ينٓدهٚ ظٚمل إفٔوم      

خٚصٜ ذم افَىٚع افهْٚظي يُّن ٕجٚح ادْنٖة 

افهْٚظٜٔ ذم ؿدرهتٚ ظع حتَٔق تٍوق ظع مْٚؾسٔٓٚ 

 Critical Successاحلٚشّٜ  بٚفْسبٜ فًوامل افْجٚح

Factors (CSFs) ٜوافتي مْٓٚ رسظٜ االشتجٚب ،

الحتٔٚجٚت ظّالئٓٚ مع ادوازٕٜ بغ تِبٜٔ هذه 

االحتٔٚجٚت واحلد األدٕى فتُٚفٔف تهْٔع ادْتجٚت 

افتي يىِبٓٚ افًّالء، مع مراظٚة توؿٔٝ توصٔل 

ادْتجٚت فِسوق، وحتَٔق أؾول أداء بٚدَٚرٕٜ مع 

، فذفك زادت أمهٜٔ ظوامل مثل افتٍُِٜ ادْٚؾسغ

واجلودة وافوؿٝ ادْٚشٛ وؽرهٚ من ظوامل افْجٚح 

احلٚشّٜ ذم تًزيز افَدرات افتْٚؾسٜٔ فِّْنآت 

 افهْٚظٜٔ.

حٔٞ تواجه ادْنآت مْٚؾسٜ اؿتهٚديٜ ظٚدٜٔ متزايدة      

وأصبحٝ اشساتٔجٜٔ خٍض افتٍُِٜ ال تٍُي فتحَٔق 

ػ جٕٚٛ اإلبَٚء ظع ختٍٔض افتٍُِٜ ادزايٚ افتْٚؾسٜٔ، ؾ٘

يْتير افًّالء مْتجٚت تِبي احتٔٚجٚهتم من حٔٞ 

واألداء افوطٍٔي  Priceوافسًر  Qualityاجلودة 

Functionality ٜٔوحيتٚج محِٜ األشٓم إػ افربح ،
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افتي تًُس خمٚضر اشتثامراهتم، فذا تًِٛ أدوات إدارة 

ًٚ ذم  ادواءمٜ بغ إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ دورًا أشٚشٔ

 Baker, 1995; Cooper)افتٍُِٜ واالشساتٔجٜٔ

& Slagmulder, 1999). 

وؿد حدثٝ تٌرات ـثرة ذم بٔئٜ األظامل وجٚءت      

بوترة رسيًٜ أثرت ظع إيّٜ وأشٚفٔٛ وأدوات 

افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ، وأصبح افتوجه 

أصبحٝ االشساتٔجي هو افسٚئد ذم ظٚمل إفٔوم بل و

افرؤي ادستَبِٜٔ افتي تْندهٚ مجٔع ادْنآت افهْٚظٜٔ 

افتي تريد افبَٚء وافّْو واالشتّرار من خالل إدارة 

تٍُِتٓٚ االشساتٔجٜٔ بىريَٜ تتواؾق مع رؤيٜ ورشٚفٜ 

وأهداف ادْنٖة افتي اظدت بتخىٔط اشساتٔجي متّٔز 

يسٚظد تِك ادْنآت ظع جًل افبٔئٜ ادحٔىٜ ذم حٚفٜ 

ف مع ادْنٖة وذم صٚحلٓٚ ومن ثم تًزيز موؿٍٓٚ تُٔ

 افتْٚؾز.

وتسًي ؽٚفبٜٔ ادْنآت افهْٚظٜٔ إػ حتَٔق تواؾق بغ      

ظِّٔــٜ افتهــْٔع وؾً٘فٔــٜ اإلٕتــٚج وتســتخدم ذم ذفــك 

افتىورات ادًٚسة ادْٚشبٜ، ويتوؿف ٕجٚح ادْنٖة ظع 

ي اختٔٚر ٕيٚم افتُٚفٔف افذي يتالءم مع افْيٚم اإلٕتـٚج

وإدارته بٍُٚءة فتحَٔق اهلدف ادْنود وهو حتَٔق أؿيص 

ذم ضوء ادوارد ادتٚحـٜ  (Apak, et al., 2012)ربح 

فِّْنٖة، وظع ادْنآت افهْٚظٜٔ افتي تريد أن تسـتديم 

Sustainable  ذم افسوق وتستّر ذم األجـل افىويـل

أن تستًد فِّْٚؾسٜ احل٘فٜٔ مـن خـالل إٕتـٚج مْتجـٚت 

مع وضع ، ودة أظع وذم افوؿٝ ادىِوببتٍُِٜ أؿل وج

افرؤي ادستَبِٜٔ فتجديد ٍٕسٓٚ بٚشتّرار بٚدَٚرٕـٜ مـع 

ادْٚؾسغ إلجيٚد االشساتٔجٔٚت ادْٚشبٜ افتـي شـتتحَق 

 بتبْي إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ.

وتزز منُِٜ افبحٞ بوضوح ذم ادْنآت افهـْٚظٜٔ      

ظع تُْوفوجٔٚ  افتي أصبحٝ تًتّد ذم تهْٔع مْتجٚهتٚ

تهْٔع متَدمٜ أثرت ذم مٍٓوم َٕـٚط دمّٔـع افتُـٚفٔف 

افتي زادت ٕتٔجتٓٚ ٕسبٜ افتُٚفٔف ؽر ادبٚذة، ؾوـاًل 

ظـن تْــوع خىــوط اإلٕتــٚج وتًَــد افًِّٔــٚت وتْــوع 

ادْتجٚت ذم ضوء موارد حمدودة فِّْنٖة جيًِٓٚ تبحـٞ 

ظن ٕيـم أحـدث فتخهـٔص افتُـٚفٔف ؽـر ادبـٚذة 

ط إٕتٚجٓٚ بىريَٜ توّن اـتنٚف أي ؿٔود وإدارة خىو

أو اختْٚؿــٚت تًــوق تــدؾق وإســٔٚبٜٔ اإلٕتــٚج، ـــام أن 

ــي  ــٜ بيــورة تبْ ادْنــآت افهــْٚظٜٔ أصــبحٝ مِزم

ـــٜ  ـــٚدة افتٍُِ  Costاشـــساتٔجٔٚت تْٚؾســـٜٔ )ري

Leadership  افتامئز /Differentiation توّن )

ٜ أؿـل إمٚ افبٔع بسًر تْٚؾز من خالل إٕتٚج مْتٟ بتٍُِ

أو إٕتٚج مْتٟ حيّل خهٚئص ومٔـزات ؾريـدة بجـودة 

ظ٘فٜٔ تنجع افًّالء ظـع دؾـع شـًر أظـع ٕيـر هـذه 

افهٍٚت وادٔزات، ــام أصـبح هْـٚك أمهٔـٜ فِْيـر إػ 

ادْنـــآت افبٚئًـــٜ )ادـــوردون( وادْنـــآت ادنـــسيٜ 

)افًّالء( وتْسٔق اجلٓـود بٔـْٓم مـن خـالل شِسـِٜ 

ٔف خـٚرج جـدران ادهـْع افتوريد وافْيـر إػ افتُـٚف

( وخــٚرج حــدود Value Chain)شِســِٜ افَّٔــٜ 

(، ـام أصبح Supply Chainادْنٖة )شِسِٜ افتوريد 

هْـٚك دور متزايـد ووطٍٔــٜ هٚمـٜ فِّحٚشـبٜ اإلداريــٜ 

بٚإلضٚؾٜ فوطٚئٍٓٚ افتَِٔديٜ تتّثل ذم اشتخدام وتىوير 

ـل أدوات إدارة افتٍُِـٜ افتـي توـّن حتَٔـق وتٍْٔـذ 

 ٔجٜٔ ادْنٖة. اشسات

وظِٔه تْبع منُِٜ افبحٞ من أن هْٚك حٚجٜ إلظٚدة      
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افْير ذم بًض ادٍٚهٔم افتُٚفٍٔٔـٜ ٕتٔجـٜ تىـور بًـض 

ــآت  ــٜ ذم ادْن ــل افتٍُِ ــوف دمً ــي ش ــرات افت ادتٌ

افهْٚظٜٔ تٍُِٜ اشـساتٔجٜٔ تسـٚظد وتـدظم مـن إدارة 

افتٍُِٜ ذم تِك ادْنـآت ومتثـل رؤيـٜ مسـتَبِٜٔ حـول 

ام افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم زيٚدة ؿـدرة ادْنـآت اشتخد

ــز  ــٜ أـ ــٚءة وؾً٘فٔ ــٜ بٍُ ــع إدارة افتٍُِ افهــْٚظٜٔ ظ

تسٚظدهٚ ظع افتًٚمل ذم بٔئٜ ادْٚؾسٜ افًٚدٜٔ افتي تتزايد 

 يوم بًد يوم. 

 . هدف افبحٞ 2-2

ًٚ إػ إفَٚء افووء حول أشبٚب       هيدف افبحٞ أشٚش

تبْي افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ توجه ادْنآت افهْٚظٜٔ ٕحو 

وأثرهٚ ذم تنُٔل مالمح إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت 

افهْٚظٜٔ وافرؤيٜ ادستَبِٜٔ وافدور ادْتير من افتٍُِٜ 

 االشساتٔجٜٔ.

وفتحَٔق هـدف افبحـٞ جيـٛ اإلجٚبـٜ ظـذ األشـئِٜ 

 افبحثٜٔ اآلتٜٔ: 

مٚ هي متٌرات بٔئٜ األظـامل افداخِٔـٜ واخلٚرجٔـٜ  (1)

  افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ؟افتي شتٗثر ذم

مــٚ األثــر االشــساتٔجي فِتُــٚفٔف مــن تبْــي ُبًــد  (2)

 ؟Sustainabilityاالشتدامٜ 

 Costهــل مٍٓــوم موضــوع افَٔــٚس افتُــٚفٍٔي  (3)

Object  ٜــ٘ػ يــتالءم مــع افرؤيــ ذم افوؿــٝ احل

 ادستَبِٜٔ فِتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ؟

 Total Costمٚ دور مٍٓوم تٍُِٜ ادُِٜٔ افُِٔـٜ  (4)

of Ownership (TCO)  ٜــ ــق افتٍُِ ذم حتَٔ

 االشساتٔجٜٔ؟ 

ــدة  (5) ــٜ ادّت ــوم ادٗشس ــٚ دور مٍٓ  Extendedم

Enterprise ذم حتَٔق افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ؟ 

مٚ دور مٍٓوم افتُٚفٔف افبْٜٔٔ )افتٍُِٜ ظز احلدود  (6)

ــٜ(  ذم  Inter-organizational Costافتْئّٔ

 حتَٔق افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ؟

ر من افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ ذم إدارة مٚ افدور ادْتي (7)

 افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ؟

 

 . مْٟٓ افبحٞ 2-3

حَٔــق هــدف افبحــٞ، وحمٚوفــٜ اإلجٚبــٜ ظــذ فت     (8)

جمّوظٜ األشـئِٜ افبحثٔـٜ افتـي وضـًٓٚ افبٚحـٞ، 

وافتي متثل جوهر ادنُِٜ، اشتخدم افبٚحٞ: ادْٟٓ 

 Analytical Deductiveاالشتْبٚضي افتحِٔع 

Approach   فِتًرف ظذ مٚ جيٛ أن تُـون ظِٔـه

أدوات إدارة افتٍُِٜ ذم ادستَبل خلدمٜ إدارة تٍُِـٜ 

ادْنآت افهْٚظٜٔ بٍُٚءة وتوجه اشساتٔجي يسٚظد 

تِك ادْنآت ذم تًزيز ؿدرهتٚ افتْٚؾسٜٔ ذم بٔئٜ تتزايد 

 ؾٔٓٚ ادْٚؾسٜ بدرجٜ متسٚرظٜ. 

ظـع وفتحَٔق مْٓجٔـٜ افدراشـٜ تـم االظـتامد       (9)

جمّوظٜ من ادراجع افًِّٜٔ افتي تسٚظد افبٚحـٞ 

ــٜ  ــٜ فِتٍُِ ــتَبِٜٔ ادتوؿً ــٜ ادس ــٚط افرؤي ذم افتَ

االشساتٔجٜٔ ودورهٚ ذم إدارة افتٍُِٜ ذم ادْنآت 

 افهْٚظٜٔ. 

 . أمهٜٔ افبحٞ 2-4

 فِبحٞ أمهٜٔ ظِّٜٔ وظِّٜٔ:
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األمهٜٔ افًِّٜٔ: افبحٞ يَوم ظذ افبحـٞ ظـن 

تٌر مٍٓوم افتٍُِٜ إػ افتٍُِٜ ادٍٚهٔم ادالئّٜ ف

االشــساتٔجٜٔ واشــتْبٚط افرؤيــٜ ادســتَبِٜٔ 

فدورهٚ ذم إدارة افتٍُِـٜ بٚدْنـآت افهـْٚظٜٔ، 

مع افَٚء افووء حول ادتٌرات افبٔئٔـٜ احلٚفٔـٜ 

وادستَبِٜٔ افتي شُٔون هلٚ توجـه اشـساتٔجي 

خيــدم إدارة افتٍُِــٜ بٚدْنــآت افهــْٚظٜٔ، ممــٚ 

بّثٚبٜ إضٚؾٜ ظِّٔـٜ فُِّتبـٚت  يًتزه افبٚحٞ

ــع  ــرف ظ ــٚحثغ ذم افتً ــٚظد افب ــٜ ويس افًربٔ

ادستَبل ادتوؿـع وافـدور ادْتيـر مـن افتٍُِـٜ 

ــٚحثغ  ــد افب ــٜ وم االشــساتٔجٜٔ إلدارة افتٍُِ

بٖؾُٚر فدراشٚت متْوظـٜ ذم هـذا ادجـٚل، ممـٚ 

 يًىى فِبحٞ أمهٜٔ ظِّٜٔ.    

حتِٔـل األمهٜٔ افًِّٔـٜ: إن دراشـٜ ؿٚئّـٜ ظـع 

وتوؿـــع افرؤيـــٜ ادســـتَبِٜٔ فـــدور افتٍُِـــٜ 

االشـــساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِـــٜ بٚدْنـــآت 

افهْٚظٜٔ شوف تسٚظد إدارة ادْنآت ذم دمٓٔـز 

افُوادر افبؼيٜ وتدريبٓم ظع تَبل ـل مٚ هـو 

جديـــد ومتوؿـــع ذم أشـــٚفٔٛ إدارة افتٍُِـــٜ 

االشساتٔجٜٔ، واالشتًداد فتىبٔق تِك ادٍٚهٔم 

إلدارة أن ذفك شٔتىِٛ مْٓـٚ حمٚوفـٜ وُتًرف ا

مواـبٜ ـل مٚ هـو جديـد وحتٍٔزهـٚ ظـع تبْـي 

ــٜ  ــٕٚو تُْوفوجٔ ــٜ وافْ األشــٚفٔٛ افتُْوفوجٔ

احلديثــٜ ذم افتهــْٔع وتُْوفوجٔــٚ ادًِومــٚت، 

ودؾًٓٚ ٕحو تبْي ؾِسٍٚت إداريٜ جديـدة ٕحـو 

االشــساتٔجٔٚت افتــي ختــدم األجــل افىويــل، 

ٔــٜ االشــتدامٜ وُتًــرف ادْنــآت افهــْٚظٜٔ أمه

بٖبًٚدهٚ افثالثٜ )اؿتهـٚدي، اجتامظـي، بٔئـي(، 

ــك  ــْٚظٜٔ أن ذف ــآت افه ــد إلدارة ادْن وتٗـ

افتوجـه إٕـام هــو افسـبٔل افوحٔــد هلـٚ فتخىــي 

ظَبــٚت ادْٚؾســٜ احلــٚدة افتــي يتّٔــز  ــٚ ظــٚمل 

األظامل ذم افوؿٝ احلٚرض وذم ادستَبل ممٚ يزيد 

ًِٓــٚ ذم ؿــدرهتٚ افتْٚؾسـٜٔ ذم ادســتَبل وجي مـن

ــٚء وّٕــو واشــتدامٜ، وهــذا يوــٔف  ــٜ بَ حٚف

 فِبحٞ ؿّٜٔ ظِّٜٔ فِؼـٚت.

 . حدود افبحٞ 2-5

ــٜ       ــر وافرؤي ــٞ األث ــٚول افبٚح ــٞ يتْ ــذا افبح ذم ه

ادســتَبِٜٔ وافــدور ادْتيــر وادتوؿــع مــن افتٍُِــٜ 

االشساتٔجٜٔ  ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت افهـْٚظٜٔ دون 

يـٜ واخلدمٔـٜ وادٗشسـٚت افتًرض إػ ادْنآت افتجٚر

 احلُومٜٔ ـوهنٚ يُّن أن تُون جمٚل فدراشٚت أخري.

 . خىٜ افبحٞ 2-6

ذم إضٚر حمٚوفٜ افبٚحٞ فإلجٚبـٜ ظـن جمّوظـٜ األشـئِٜ 

 افبحثٜٔ، وفتحَٔق هدف افبحٞ، يتْٚول افبٚحٞ: 

 .َٜافدراشٚت افسٚب 

  افْيريٜ افؼضٜٔ وتىور بٔئـٜ األظـامل وأثرمهـٚ ذم

 فتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ. أشٚفٔٛ وأدوات ا

  ٜــٜ ادســتَبِٜٔ فــدور افتٍُِــ إضــٚر مَــسح فِرؤي

 االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ.

  افدور ادْتير مـن افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ ذم إدارة

 افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ

  ٜــ ــٚالت بحثٔ خالصــٜ وتوصــٔٚت افبحــٞ وجم

 مستَبِٜٔ. 
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 َٜ. افدراشٚت افسٚب3

يتّٔز افٍُر ادحٚشـبي اإلداري وافتُـٚفٍٔي بوجـود      

ظدد ال حك فه من افدراشـٚت افتـي تْٚوفـٝ مٍٓـوم 

افتٍُِٜ االشـساتٔجٜٔ وأدوات إدارة افتٍُِـٜ وافتوجـه 

االشساتٔجي إلدارة افتٍُِـٜ ومتٌـرات بٔئـٜ األظـامل 

افتي أثـرت ذم مٍٓـوم وأدوات افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ 

ًٚ من هذه وأمهٜٔ ُبًد  االشتدامٜ. وشٔتْٚول افبٚحٞ بًو

 افدراشٚت ظع افْحو افت٘ػ:

ظـذ إٔـه  Henri, et al.,  (2016)ؿٚمـٝ دراشـٜ     

بٚفرؽم من افتىورات األخرة افتي طٓـرت ذم بحـوث 

 Strategic Costإدارة افتٍُِـــٜ االشـــساتٔجٜٔ 

Management (SCM) ذم  ان هْــٚك ؿهــورأ، اال

 Executionalفتٍُِــٜ افتٍْٔذيــٜ افــربط بــغ إدارة ا

Cost Management  ٜـــ ـــٜ اهلُِٔٔ وإدارة افتٍُِ

Structural Cost Management وظدم وجود ،

فِّْنـآت افهـْٚظٜٔ،  أدفٜ تدظم ظالؿتٓام بٚألداء ادـ٘يل

وظِٔه هدؾٝ افدراشٜ إػ ؾحص افًالؿٜ بغ مُوٕـٚت 

واألداء ادـ٘ػ مـن  (SCM)إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

خالل شـٗإفغ رئٔسـٔغ مهـٚ: إػ أي مـدى تـٗثر إدارة 

افتٍُِــٜ اهلُِٔٔــٜ وافتٍْٔذيــٜ ذم األداء ادــ٘ػ؟، وإػ أي 

مدى ختدم إدارة افتٍُِـٜ اهلُِٔٔـٜ ذم اجيـٚد ظالؿـٜ بـغ 

إدارة افتٍُِــٜ افتٍْٔذيــٜ واألداء ادــ٘ػ؟، وتوصــِٝ 

افدراشــٜ إػ إٔــه مــن أجــل افــربط بــغ إدارة افتٍُِــٜ 

ــسات ــٛ االش ــوف تًِ ــٖة ش ــ٘ػ فِّْن ٔجٜٔ واألداء اد

جٕٚـٛ  Environmental Costsافتُٚفٔف افبٔئٔـٜ 

تٍْٔذي هيدف إػ إدارة افتٍُِٜ وافتحُم ؾٔٓٚ وحتسْٔٓٚ 

ظْد تبْي اشساتٔجٜٔ بٔئٜٔ مًْٜٔ، وجٕٚٛ هُٔع يتّثـل 

ذم تٖثرهٚ ظذ هُٔل تُٚفٔف ادْنٖة الشٔام مـن حٔـٞ 

ــٚ ــواد اخل ــتٟ واد ــّٔم ادْ ــّٔم ته ــتخدمٜ وته م ادس

 افًِّٔٚت افتنٌِٜٔٔ. 

ظـع  Feng , et al.,  (2017) وؿٚمـٝ دراشـٜ    

حدي ذـٚت افتجٚرة إإجراء دراشٜ حٚفٜ ظن مسٚظدة 

اإلفُسؤٕــٜ ذم حتديــد وؿٔــٚس افتٍُِــٜ االشــساتٔجٜٔ 

فِرؿٚبٜ ظع تُٚفٔف إٔنىٜ شِسِٜ افتوريد، مـن خـالل 

ظذ افتٍُِـٜ ووضـع  حتِٔل مَٚئس اشساتٔجٜٔ فِرؿٚبٜ

مًــٚير فتَٔــٔم افتٍُِــٜ وتىــوير ضريَــٜ فِرؿٚبــٜ ظــع 

ــد  ــبي ادًَ ــٔم افتْٚش ــٜ افتَٔ ــّي ضريَ ــٚفٔف تس افتُ

Complex Proportion Assessment 

(COPRAS)   ٚوافتي يىِق ظِٔٓـL-COPRAS ،

ــٜ  ــدير افتٍُِ ــرتبط بتَ ــي ت ــد افت ــدم افتٖـ ــٜ ظ وحٚف

ل ادُّْــٜ، االشــساتٔجٜٔ واألوزان ادختٍِــٜ فِبــدائ

وتوصِٝ افدراشٜ إػ أن افىريَٜ ادَسحـٜ ؿـٚدرة ظـذ 

افتًٚمل بّروٕٜ مـع ادًِومـٚت ؽـر ادٗــدة ذم تَٔـٔم 

 افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ فسِسِٜ افتوريد.

( إػ 2118وهدؾٝ دراشـٜ افسـٚمرائي وافًبٔـدي )     

بٔٚن أمهٜٔ إجراء افتحِٔل االشساتٔجي فِبٔئتغ )داخِٜٔ 

من ؿبـل إدارة إحـدي افؼــٚت افهـْٚظٜٔ وخٚرجٜٔ( 

)افؼـٜ افًٚمٜ دْتوجـٚت األفبـٚن(، ومـدي اشـتخدام 

أشٚفٔٛ إدارة افتٍُِٜ االشـساتٔجٜٔ وجـدوي تىبَٔٓـٚ 

وافُنف ظن صـًوبٚت تىبٔـق مـدخل إدارة افتٍُِـٜ 

االشساتٔجٜٔ. وتوصـِٝ افدراشـٜ إػ إٔـه رؽـم أمهٔـٜ 

ئم ؿّٜٔ ادْنٖة مدخل إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم تً
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وتًزيز مرـزهٚ افتْٚؾز إال أن هـذا ادـدخل ال يىبٔـق 

بٚفؼـٜ حمل افدراشٜ فوجود صـًوبٚت ظْـد افتىبٔـق 

مثل: َٕـص ادًِومـٚت افالزمـٜ فتىبٔـق مـدخل إدارة 

افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ وظدم إدٚم افًٚمِغ  ـذا ادـدخل 

 وؿِٜ افتنجٔع وافدظم فتىبٔق ذفك اددخل.

ظع افتٍرؿٜ  Wegmann (2019)َوم دراشٜ وت     

بغ حٚالت ثالثٜ فِتًٚمل مع إدارة افتٍُِٜ 

االشساتٔجٜٔ: احلٚفٜ األويل اشتخدام إدارة افتٍُِٜ 

االشساتٔجٜٔ ظع ٕىٚق حمدود يًتّد ظع مسح افبدائل 

االشساتٔجٜٔ وافرؿٚبٜ ظع افٍروض االشساتٔجٜٔ، 

ٍُِٜ االشساتٔجٜٔ وشِٜٔ احلٚفٜ افثٕٜٚٔ اظتبٚر إدارة افت

وشٔىٜ فِتحَق من صحٜ افٍروض االشساتٔجٜٔ 

وبٚفت٘ػ تهبح إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم هذه احلٚفٜ 

أـثر ديْٚمُٜٔٔ وتتىِٛ حتِٔالً أـثر تٍهٔاًل فٍِروض 

االشساتٔجٜٔ وتُون بّثٚبٜ مسببٚت افْجٚح افرئٔسٜٔ 

افثٚفثٜ اشتخدام فِّْنٖة ظع مدار شِسِٜ افَّٜٔ، احلٚفٜ 

إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ظع ٕىٚق واشع من حٔٞ 

من االشساتٔجٜٔ ويهبح  ٚأشٚشٔ ااظتبٚر افتٍُِٜ جزء

االشساتٔجٜٔ  ظع اإلدارة اختٔٚر أدوات إدارة افتٍُِٜ

فتحديد افًِّٔٚت  Interactiveاألـثر تٍٚظِٜٔ 

االشساتٔجٜٔ وافتنٌِٜٔٔ وافُنف ظن افٍرص 

 ٔجٜٔ اجلديدة.االشسات

وتوصِٝ افدراشٜ إػ أن افُبًد االشساتٔجي      

فِتٍُِٜ يتىِٛ افْير بنُل أوشع إػ مٍٓوم موضوع 

وافتوشع ذم حتِٔل  Cost Objectsافَٔٚس افتُٚفٍٔي 

وحتديد مستوي تًَد  Cost Analysisافتٍُِٜ 

complexity  حتِٔل افتٍُِٜ، من خالل افْير إػ ٕيٚم

ـٖداة  (ABC)شٚس افْنٚط افتُٚفٔف ظع أ

اشساتٔجٜٔ إلدارة افتٍُِٜ تسٚظد ذم حتَٔق ـل حمور 

اشساتٔجي بٚدْنٖة فتحَٔق األهداف االشساتٔجٜٔ 

وافتحَق من صحٜ افٍروض االشساتٔجٜٔ وافًّل ظع 

 خِق اشساتٔجٔٚت جديدة.  

ـــــٜ      ـــــٝ دراش  & Gliaubicasaوؿٚم

Kanapickien  (2015) ــر تىب ــٚن أث ــع بٔ ــق ظ ٔ

افْيريٜ افؼضٜٔ ظع أدوات إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

ظوامل ذضٜٔ هي ادْٚؾسٜ واالشـساتٔجٜٔ  3واختٚرت 

وحجم افؼـٜ، وهـدؾٝ افدراشـٜ إػ توضـٔح مـدى 

اشتخدام افؼـٚت ألدوات إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

ــي حــددهتٚ  ــٜ ظوامــل افؼــضٜٔ افت ــٔام يتًِــق بٚفثالث ؾ

إػ أن مـن ظوائـق اشـتخدام إدارة  افدراشٜ، وتوصِٝ

افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ دور ادحٚشبٜ اد٘فٔـٜ ؽـر ادحـدد 

مــن اختــٚذ افَــرارات االشــساتٔجٜٔ، وَٕــص ادًرؾــٜ، 

ــٚ  ــوارد تُْوفوجٔ ــٚج وم ــٚؾٜٔ فإلٕت ــٚفٔف االض وافتُ

 ادًِومٚت.

ــده )      ــام هــدؾٝ دراشــٜ افًامي ( إػ تســِٔط 2117ـ

ومدي تٖثرهٚ ظـع تىبٔـق  افووء ظع افْيريٜ افؼضٜٔ

أشــٚفٔٛ إدارة افتٍُِــٜ االشــساتٔجٜٔ ذم افؼـــٚت 

افهــْٚظٜٔ، مــن خــالل مخســٜ ظوامــل ذضٔــٜ وهــي: 

تُْوفوجٔـٚ افتهـْٔع ادتَـدم، وتْـوع افَـوي افًٚمِـٜ، 

وظدم افتٖــد افبٔئـي، واشـساتٔجٜٔ ادْٚؾسـٜ، وافثَٚؾـٜ 

ــٜ، و ــٚئٟ افدراشــ أصــٚرتافتْئّٔ ــك  ٜٕت ــٖثر تِ إػ ت

ًوامل ظع تىبٔق إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ بٚشتثْٚء اف

 ظدم افتٖـد افبٔئي وتْوع افَوي افًٚمِٜ.

ظع افتحَق  Pavlatos  (2018)بْٔام ؿٚمٝ دراشٜ     
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من افًالؿٜ بغ بًـض افًوامـل ادوؿٍٔـٜ ادسـتّدة مـن 

افْيريٜ افؼـضٜٔ وأدوات إدارة افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ 

(SCM) ــع ا ــٚ ظ ــديم اخلــدمٚت وأثره ــد تَ ألداء ظْ

فًِّالء، وتوصـِٝ افدراشـٜ إػ أن اشـتخدام أدوات 

ًٚ وتتـٖثر تـٖثرًا  إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ مـريض متٚمـ

ًٚ بّجّوظٜ من افًوامل افؼضٜٔ افتي تم حتديدهٚ إجيٚبٔ

وافتي تتّثل ذم ظدم افتٖــد افبٔئـي واهلُِٔـٜ ومراحـل 

ــٚة واالشــساتٔجٜٔ واحلجــم ــام توصــِٝ دورة احلٔ ، ـ

افدراشــٜ إػ أن اشــتخدام إدارة افتٍُِــٜ االشــساتٔجٜٔ 

(SCM) .شٔٗثر بنُل إجيٚيب ظع األداء 

ظع  Hall & Lusch  (2018)بْٔام ؿٚمٝ دراشٜ     

بٔٚن أمهٜٔ افتحول ٕحو افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ودورهٚ 

افُبر ذم خٍض افتُٚفٔف فِّْنآت ادتًددة افٍروع، 

افتُٚفٔف افييبٜٔ فٍِروع، وؿٚمٝ ٕتٔجٜ الرتٍٚع 

بٚفتىبٔق ظع صْٚظٜ افبْوك افتي تتُون من ؾروع 

متًددة، ممٚ يزيد من رؤيٜ ادْنآت افهْٚظٜٔ حول 

االشتٍٚدة من تىبٔق مبٚدئ إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

 ذم حتَٔق وؾورات رضيبٜٔ فٍروظٓٚ.

 Lévay, et al.,  (2017)وأطٓرت دراشٜ     

أن من أهم   ,.Danielis, et al (2018)ودراشٜ

افًوائق افتي تًسض مبًٔٚت افسٔٚرات افُٓربٚئٜٔ 

Electric Vehicles (EV)  ذم أوروبٚ هو ارتٍٚع

ًٜ بسٔٚرات حمرك االحساق  شًرهٚ مَٚرٕ

 Internal Combustion Engineافداخع

(ICE)  افبْزين(، واؿسحٝ افدراشٜ اشتخدام مٍٓوم(

( فدراشٜ افًالؿٜ بغ TCOِٜٔ )تٍُِٜ ادُِٜٔ افُ

تُٚفٔف افسٔٚرات افُٓربٚئٜٔ ومبًٔٚهتٚ مع دراشٜ دور 

احلواؾز افييبٜٔ ذم ختٍٔض تٍُِٜ ادُِٜٔ افُِٜٔ فزيٚدة 

 ادبًٔٚت.

 .Meinlschmidt, et alوتْٚوفٝ دراشٜ      

ـٍٜٔٔ ؿٔٚم إدارة ادْنآت ب٘دارة االشتدامٜ ظْد  (2018)

 Lower Tierفدٕٔٚادستويٚت اإلداريٜ ا

Sustainability Management (LTSM)   ذم

اخلٚصٜ  ٚ  Supply Networksصبُٚت افتوريد 

وافتًرف ظع افًوامل افتي تٗثر ظذ اختٔٚر اددخل 

ادالئم إلدارة االشتدامٜ ظع أشٚس أن ؽٚفبٜٔ افًٛء 

افبٔئي واالجتامظي حيدث ذم ادستويٚت اإلداريٜ افدٕٔٚ، 

اشٜ إػ وجود ظوامل شوف تٗثر ظع وتوصِٝ افدر

خمٚضر االشتدامٜ ومْٓٚ ادْٚؾع افتي تًود ظع أصحٚب 

ادهٚفح وتًَد هُٔل صبُٚت افتوريد وجودة ادْتٟ 

وافهْٚظٜ وافُبًد االجتامظي واالؿتهٚدي وافثَٚذم، 

وهذه افدراشٜ شوف تٍتح ادجٚل ٕحو افْيرة ادستَبِٜٔ 

ٚت ادْٚشبٜ فتحََٔٓٚ من ألمهٜٔ االشتدامٜ واالشساتٔجٔ

خالل إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ بغ مْنآت شِسِٜ 

 افتورد.

ـٍٜٔٔ  Christ, et al. (2018)ـام تْٚوفٝ دراشٜ      

شد افٍجوة بغ مٚ ؿدمته مْيامت وهٔئٚت ظٚدٜٔ 

وبحوث األـٚدئّغ ظن حمٚشبٜ االشتدامٜ 

Sustainability Accounting  ،ٚوادامرشغ هل

وصِٝ افدراشٜ إػ إٔه ذم جمٚل توجه ادجتّع ٕحو وت

االشتدامٜ هْٚك أدفٜ تنر إػ أن حمٚشبٜ االشتدامٜ ؿد 

تم تىويرهٚ ودظّٓٚ من ؿبل مْنآت األظامل افتي متتد 
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خٚرج احلدود افتْئّٜٔ وافتي تتىِٛ رضورة افتًٚون 

مع ادْنآت األخرى، من خالل دراشٜ افتٖثرات 

دخٚهلٚ ضّن ٕامذج إؿٔٚشٓٚ واخلٚرجٜٔ افبٔئٜٔ و

افَرارات االشساتٔجٜٔ وافتي متثل ذم مًيّٓٚ 

 مًِومٚت تُٚفٍٜٔٔ مرتبىٜ بٚفبٔئٜ.

افتًِٔق ظع افدراشٚت افسٚبَٜ ومدي أمهٔتٓٚ      

فِدراشٜ احلٚفٜٔ: تم تْٚول افدراشٚت افسٚبَٜ من حمٚور 

ظدة شوف متثل األشٚس ٕحو افرؤيٜ ادستَبِٜٔ فدور 

االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ افتٍُِٜ 

بٚدْنآت افهْٚظٜٔ، ؾَد تْٚوفٝ دراشٚت أمهٜٔ افتٍُِٜ 

االشساتٔجٜٔ ودور أدوات إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

وافتحِٔل االشساتٔجي فِتٍُِٜ ومسببٚت افتٍُِٜ 

وأثرهٚ ظع األداء اد٘ػ وحمٚور افتوشع ذم إدارة افتٍُِٜ 

ٝ دراشٚت أخري ظوامل فٜٔ، ـام تْٚواالشساتٔج

ذم افيروف  اومتٌرات افْيريٜ افؼضٜٔ افتي متثل تىور

ومتٌرات بٔئٜ األظامل افداخِٜٔ واخلٚرجٜٔ افتي شتٗثر 

ذم مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ، ـام تْٚوفٝ دراشٚت 

أخري ُبًد االشتدامٜ وافذي شٔٗثر ذم مٍٓوم افتٍُِٜ 

ٔد مْٓٚ افبٚحٞ ذم افتًرف ظع االشساتٔجٜٔ، ممٚ يستٍ

افدور ادْتير وادتوؿع من افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ٕتٔجٜ 

افتىورات افتي حدثٝ وافتي يتوؿع حدوثٓٚ ذم ادستَبل 

بام يّثل رؤيٜ مستَبِٜٔ حول افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

دوات إدارة افتٍُِٜ ذات افتوجه أوافتىور ادْتير ذم 

 االشساتٔجي. 

فؼضٜٔ وتىور بٔئٜ األظامل وأثرمهـٚ ذم . افْيريٜ ا4

 أشٚفٔٛ وأدوات افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ 

تتٌر بٔئٜ األظامل احلٚفٜٔ مـن ظـدة ٕـواحي ويتوؿـع      

اشتّرار افتٌٔر واحلرـٜٔ افديْٚمُٔٔـٜ هلـذه افبٔئـٜ أـثـر 

وأـثر ذم ادستَبل، ويْتٟ ظـن هـذه افتٌـرات ظوامـل 

افْيريـٜ افؼـضٜٔ أو ادوؿٍـٜ موؿٍٔه ظديدة تستْبط من 

Contingency Theory ــــرؤي ــــف اف ، وتتوؿ

ــع  ــْٚظٜٔ ظ ــآت افه ــٜ بٚدْن ــتَبِٜٔ إلدارة افتٍُِ ادس

افتٌرات افتـي حتـدث ذم أشـٚفٔٛ وأدوات افتُـٚفٔف 

وادحٚشبٜ اإلداريٜ افتي بدورهٚ تتوؿف ظـع افتٌـرات 

افتي حتدث ذم بٔئـٜ األظـامل وافًوامـل افؼـضٜٔ افتـي 

ث بسبٛ افتىـورات افتـي أصـبحٝ متالحَـٜ تستحد

 وشّٜ افًك افذي تتواجد ؾٔه مْنآت األظامل.

ويَسم افبٚحـٞ جمـٚالت افتىـوير وافتٌٔـر ذم بٔئـٜ      

ــل حمـور مْٓـٚ يـٗثر ويتـٖثر  ،األظامل إػ مخسٜ حمـٚور

بٚدحٚور األخرى وافتي تْنٖ من تٌرات تىرأ ظع افبٔئٜ 

وظوامـل ذضٔـٜ موؿٍٔـه افداخِٜٔ واخلٚرجٜٔ فِّْنٖة 

تٗثر ذم أشٚفٔٛ افتُـٚفٔف وادحٚشـبٜ اإلداريـٜ ــام ذم 

 يت:افنُل اآل

 (:1)صُل رؿم  
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 . افْيريٜ افؼضٜٔ ذم ادحٚشبٜ اإلداري4-1ٜ

فؼــــضٜٔ ـٕٚــــٝ افبدايــــٜ فيٓــــور افْيريــــٜ ا     

Contingency Theory  ذم مخســـْٔٚت افَـــرن

افًؼين ادٔالدي، حٔٞ ؿٚمٝ ظع اؾساض أشٚد هو 

، وأن مٍٓوم افؼضٜٔ يًْي "أن اإلدارة افًٍٚفٜ ذضٜٔ"

ــٚ ال يُــون صــحٔح ًٚ م ــٔئ إال ذم طــل ذوط أو  ٚأن ص

فــذفك يىِــق  (Chenhall, 2003)حــٚالت مًْٔــٜ 

ًٚ مـن افْيريـٜ  ظِٔٓٚ افْيريٜ ادوؿٍٜ، ورؽم أهنٚ تًد ؾرظ

افســِوـٜٔ إال أهنــٚ امتــدت إػ ادحٚشــبٜ اإلداريــٜ ظــع 

أشٚس أهنٚ هتتم بتٍسر مدي تٖثر ٕيم ادحٚشبٜ بٚدىٚبَٜ 

بغ افًوامل افبٔئٜٔ وافتْئّٔـٜ )افٍوـل، اجلِٔحـٚوي، 

(، بٚظتبٚر أن أشٚفٔٛ وأدوات ادحٚشبٜ اإلداريٜ 2114

 يٜ.متثل أحد أشٚفٔٛ افرؿٚبٜ اإلدار

ن ظع ظدد حمدد فًِوامـل افؼـضٜٔ وومل يتٍق افبٚحث     

افتي تٍرزهٚ افْيريٜ افؼضٜٔ وافتي ؿد يُـون هلـٚ تـٖثر 

ــٚيلظــع أدوات إدارة افتٍُِــٜ االشــساتٔجٜٔ وبٚف أداء  ت

ادْنٖة، ومن تِك افًوامل: تُْوفوجٔٚ افتهْٔع ادتَدم، 

وتُْوفوجٔـــٚ ادًِومـــٚت، وظـــدم افتٖــــد افبٔئـــي، 

ــٜ، وا ــوي افًٚمِ ــوع افَ ــٜٔ، وتْ ــساتٔجٜٔ افتْٚؾس الش

وافالمرـزيٜ، وحجم ادْنٖة وؽرهٚ من افًوامـل افتـي 

تٗثر ذم أدوات إدارة افتٍُِٜ االشـساتٔجٜٔ افتـي مْٓـٚ: 

ــٚط  ــٚس افْن ــع أش ــٚفٔف ظ ــٚم افتُ -Activityٕي

Based Costing (ABC) وٕيٚم افتُـٚفٔف ظـع ،

 Time- Drivenأشـٚس افْنـٚط ادوجـه بٚفوؿـٝ 

Activity-Based Costing (TDABC) ،

ـــــوارد   Resourceوحمٚشـــــبٜ اشـــــتٓالك اد

Consumption Accounting (RCA) ،

ــٚت/ افَّٔــٜ   Process/ Valueوهْدشــٜ افًِّٔ

Engineering ٜوأشــــِوب افتٍُِــــٜ ادســــتٓدؾ ،

Target Costing (TC) ـــٚيزن ـــِوب ـ ، وأش

Kaizen وبىٚؿٜ افَٔٚس ادتوازن فألداء ،Balanced 

Scorecard (BSC) .وؽرهٚ من األدوات 

ــٚفتٌرات       ــرتبط ب ــد ت ــل افؼــضٜٔ ؿ ــبًض افًوام ؾ

وافتىورات افتي حتدث ذم بٔئٜ األظامل افتي ؿسّٝ ظع 

( وافتـي شـوف 1حمٚور ـام ذم افنُل افسـٚبق رؿـم ) 5

ـــو  ـــه ٕح ـــٍٜ اإلدارة إػ افتوج ـــر ؾِس ـــٗثر ذم تٌٔ ت

ٜ إلدارة افتٍُِـٜ ذم االشساتٔجٜٔ ـرؤيٜ مستَبِٜٔ متوؿً

 ادْنآت افهْٚظٜٔ.

 . حمٚور تىورات بٔئٜ األظامل4-2

 . تىور ذم االؿتهٚد افًٚدي4-2-1

تنٚرك مًيم مْنآت األظامل ذم االؿتهـٚد افًـٚدي،      

افــذي يتوــّن افتجــٚرة افدوفٔــٜ فِســِع واخلــدمٚت، 

ــٚل وادًِومــٚت،  ــدؾَٚت رأس اد ــٜ، وت وحرـــٜ افًامف

ــ ــٚمل ؿري ــبح افً ــالل حتســغ وأص ــن خ ــٌرة م ٜ ص

افتُْوفوجٔٚ وؿدرات االتهٚالت وــذفك االتٍٚؿـٚت 

افتجٚريٜ افتي تًزز افتجـٚرة افدوفٔـٜ وحرــٜ افبوـٚئع 

 واخلدمٚت بغ افدول.

ــٜ       ــدت افتجــٚرة اإلفُسؤٕ  E-Commerceوتزاي

ظز احلـدود بنـُل ـبـر ذم افًَـد ادـٚيض ذم افسـوق 

مْٚؾسـٜ ظٚدٔـٜ ذم  ، فتحَٔقGlobal Marketافًٚدٜٔ 

أفـف  211أشواق ادْتجٚت ادتَٚربٜ، ورـزت أـثر من 

ذـٜ دمٚرة إفُسؤٕٜ ظز احلدود ظذ تَديم ادْتجـٚت 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

117 
 

 

  

 ,.Feng , et al)ورؿٚبٜ افتٍُِٜ ظز شِسِٜ افتوريـد 

2017). 

وممٚ زاد من حجم افتجٚرة افًٚدٔـٜ مـٚ يـتم مـن ؿبـل      

إٔحــٚء افًــٚمل مــن احلُومـٚت وؿــٚدة األظــامل ذم مجٔـع 

افتُٚمــل االؿتهــٚدي ذم صــُل تُــتالت اؿتهــٚديٚت 

واتٍٚؿٚت دوفٔـٜ وافتـي مـن أصـٓرهٚ االتٍٚؿٔـٜ افًٚمـٜ 

( وافتي توـم GATTفِتًريٍٚت وافتجٚرة )اجلٚت( )

 ٚفٔـٜدوفٜ حول افًٚمل فتَِٔـل احلـواجز اد 111أـثر من 

وادٚديٜ أمـٚم افتجـٚرة وافتنـجٔع ظـذ زيـٚدة افتًـٚون 

 ٚدي بغ افدول.االؿته

وـٚن ٕتٔجٜ إتنٚر افتجٚرة االفُسؤٕٜ واالتٍٚؿـٚت      

افتجٚريٜ رسظٜ افوصول إػ ادزيـد مـن األشـواق افتـي 

حتتوي ظع ظدد هٚئِـٜ مـن افًّـالء اجلـدد، ومهـٚدر 

جديدة فِبوٚئع وادواد األوفٜٔ وافًامفٜ وؾرص جديـدة 

فتْٚؾسـٜٔ فًِّٔٚت اإلٕتٚج، وذم ادَٚبل تتزايد افوٌوط ا

بغ مْنآت األظامل وال يوجد شبٔل أمٚمٓٚ فُرس حـدة 

ادْٚؾسٜ إال افسـٔز ظذ رؿٚبٜ افتُٚفٔف وحتسغ اجلـودة 

ورسظٜ افوصول إػ األشواق وخدمٜ افًّالء ممٚ يزيـد 

من أمهٔـٜ دور افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِـٜ 

 بٚدْنآت افهْٚظٜٔ.

 . تىور ذم ٕيم افتهْٔع4-2-2

زاد ضِٛ مًيم ادْنآت افهْٚظٜٔ ذم اآلوٕٜ األخرة      

ظع ٕيم افتهْٔع ادتَدمٜ دٚ شتحََه من مزايـٚ ومْـٚؾع 

متوؿع حتََٔٓٚ من تِك افـْيم خٚصـٜ ذم طـل افتىـور 

ادستّر ذم افبٔئٜ افتْٚؾسٜٔ، وتَوم ٕيم افتهْٔع احلديثـٜ 

جٓـزة ظع اشتخدام جمّوظٜ من اآلالت وادًدات واأل

افتي حتَق مٍٓـوم افتٍـوق  ٚفٜٔامٟ ذات افتَْٜٔ افًوافز

 تـيواف Manufacturing Excellenceافهـْٚظي 

توّن شِسِٜ متُٚمِٜ من األظـامل بدايـٜ مـن توريـد ت

اخلٚمــٚت إػ تســِٔم ادْتجــٚت فًِّــالء بٚإلضــٚؾٜ إػ 

تهّٔم ادْتجٚت، ومن هذه افْيم: اشتخدام افُّبٔوتر 

 Computer Aided Designذم تهّٔم ادْتجٚت

(CAD)  ــــوتر ذم تهــــْٔع ، واشــــتخدام افُّبٔ

 Computer Aided Manufacturingادْتجٚت

(CAM) ـــٚن اآل، واإل ـــْيم Robotic  يلٕس ، واف

 Flexible Manufacturingافهــْٚظٜٔ ادرٕــٜ

Systems (FMS)  ٜوافــْيم افهــْٚظٜٔ ادتُٚمِــ ،

 Computer Integratedافُسؤٕـــــــًٚ 

Manufacturing (CIM)   ــم ــن ٕي ــٚ م وؽره

 افتهْٔع احلديثٜ. 

وٕتٟ ظن تِـك افـْيم مزايـٚ ظديـدة مْٓـٚ ختٍـٔض      

تُٚفٔف افتهْٔع، وزيٚدة اجلـودة، ورسظـٜ االشـتجٚبٜ 

فىِبٚت افًّٔل، ــام ٕـتٟ ظْٓـٚ إتنـٚر ٕيـم افتهـْٔع 

 Lean Manufacturing (LM)مـن افٍٚؿـد  ٚيلاخل

فتـي افتي اصبحٝ تىبق ذم مًيم ادْنـآت افهـْٚظٜٔ ا

تريد افبَٚء وافّْو واالشتّرار ومـٚ يستـٛ ظِٔٓـٚ مـن 

تٌر ذم ٕيـم افتُـٚفٔف وطٓـور ٕيـٚم تُـٚفٔف تـدؾق 

ادْبثـق  Value Stream Costing (VSC)افَّٜٔ 

 Leanمن ٕيٚم ادحٚشبٜ افَٚئّٜ ظع اخلِو من افٍٚؿـد 

Accounting (LA). 

. تىور ذم ٕيـم االتهـٚالت وتُْوفوجٔـٚ 4-2-3

 ادًِومٚت

ــل ذم ٕيــم االتهــٚالت       ــد حــدث تىــور هٚئ فَ

 فٜٔوتُْوفوجٔٚ ادًِومٚت بدايٜ من طٓور احلٚشبٚت اآل
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ــٜ  ــامل افورؿٔ ــم األظ ــٔض حج ــٚظدت ذم ختٍ ــي ش افت

ٕجٚز افًِّٔٚت احلسـٚبٜٔ مـن إوحََٝ رسظٜ هٚئِٜ ذم 

ٕسٕٝ ــٚن خالل افزامٟ ادتخههٜ، ـام أن طٓور اإل

ع ادًِومـٚت افسبٛ ٕحو رسظٜ وشٓوفٜ احلهـول ظـ

.ًٚ  وتبٚدهلٚ إفُسؤٕ

ــٚت       ــٚدل افبٕٔٚ ــٓوفٜ تب ــك ش ــع ذف ــٛ ظ ــد ترت وؿ

ًٚ من خالل ٕيٚم تبٚدل  وادًِومٚت بغ ادْنآت إفُسؤٕ

 ًٚ  Electronic Dataافبٕٔٚــــٚت افُسؤٕــــ

Interchange (EDI)  افــذي يّثــل احــد ٕيــم

ويَــوم ظــع ربــط ٕيــٚم  (IT)تُْوفوجٔــٚ ادًِومــٚت 

دْنٖة مٚ بْيٚم مًِومٚت مْنـٖة أو مْنـآت ادًِومٚت 

أخري فتسٓٔل ورسظٜ تبٚدل ادًِومٚت بـغ ظـدد مـن 

ادْنآت، وهلذا افْيـٚم مزايـٚ تتّثـل ذم ختٍـٔض تٍُِـٜ 

ادًٚمالت بـغ ادْنـآت، وتـوؾر ادًِومـٚت افالزمـٜ 

 & Anderson)الختٚذ افَرارات ذم افوؿٝ ادْٚشـٛ 

Lanen, 2002)د ذم جمـٚل إدارة . وهذا افْيٚم يسـٚظ

ـــــٜ  ـــــدود افتْئّٔ ـــــز احل ـــــٜ ظ -Interافتٍُِ

organizational Cost Management 

(IOCM)  إلدارة شِسِٜ افتوريـد بنـُل أؾوـل بـغ

 جمّوظٜ ادْنآت داخل افسِسِٜ.

ــــــوجي 4-2-4 ــــــور تُْوف  Technology. تى

 Nanotechnologyوٕٕٚوتُْوفوجي 

ئِٜ جيـٛ تىورات تُْوفوجٜٔ هٚ ٚيلينٓد افوؿٝ احل     

داريٜ وادحٚشبٜٔ مواـبتٓٚ وإال ظع افْيم افهْٚظٜٔ واإل

خرجٝ ادْنآت من حٔز ادْٚؾسـٜ، ومل يتوؿـف افتىـور 

افتُْوفوجي ظْد حد مًغ أو مًرؾٜ مًْٜٔ أو زمن حمدد 

بل يستّر افتىور افتُْوفوجي ذم ادستَبل وفن يتوؿف، 

ٛ ذم ظٚمل افتُْوفوجٔٚ ممٚ يسـتوج اؾُل يوم ٕجد جديد

ذم افرؤي ادسـتَبِٜٔ فتِـك  يافْوٟ اإلداري وافتُٚفٍٔ

 افتىورات. 

ًٚ تىورٌ       ضِق ظِٔـه أ تُْوفوجًي جديدٌ  وؿد طٓر حديث

ـتَْٜٔ متَدمٜ  Nanotechnologyافْٕٚو تُْوفوجي 

تستخدم ذم افهْٚظٜ، وهذه افتَْٜٔ شوف يُون هلـٚ أثـر 

ظع افَوـٚيٚ ادحٚشـبٜٔ ٕتٔجـٜ تٌـر هُٔـل افتُـٚفٔف 

وادخٚضر ادحٚشبٜٔ افتي ؿـد تستـٛ ظـع تىبٔـق هـذه 

، (Rababah, 2017)افتَْٔـٜ ذم ادْنـآت افهـْٚظٜٔ 

ويتوؿع افبٚحٞ أن تِك افتَْٜٔ شُٔون هلٚ أثر واضح ذم 

حتديـد مٍٓـوم افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ وتًٔـد افْيـر ذم 

 دوات إدارة افتٍُِٜ ذات افتوجه االشساتٔجي.أ

ــٕٚو هــي وحــدة       ــٜ وافْ ــٚس مــسي دؿَٔــٜ مًروؾ ؿٔ

بٚفْٕٚومس ضوهلٚ يهل إػ واحد ذم ادِٔٚر من ادس، وافتي 

تسٚوي ظؼة أضًٚف وحدة افَٔـٚس افذريـٜ ادًروؾـٜ 

 81111 ايلبٚشم إٔجسسوم، وحجم افْٕٚو أصٌر بحـو

مرة من ؿىر افنًرة، وحجم خاليٚ افدم احلّراء يهـل 

ّهـىِح تًْـي ٕٕٚومس، ـام أن تَْٜٔ افْٕٚو ـ 2111إػ 

أصٌر تَْٔٚت ادواد أو تُْوفوجٔٚ دؿَٜٔ فُِّٔروبـٚت، 

 ويًتز ظِم افْٕٚو احلـد افٍٚصـل بـغ ظِـوم اجلـزيء 

Molecules Science  ٜــ ــوم اخلِٔ  Cellsوظِ

Science  ٜوافًِــوم افدؿَٔــMicro's Science 

(Rababah, 2017). 

 وأصـبح افتْـوع ٕٚٚصـئ ٚبحثٔـ وُتًد تَْٜٔ افْٕٚو جمٚال     

فْجـٚح  مٓـام اافتُْوفوجي فِبـدائل افتُْوفوجٔـٜ أمـر
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افْٕٚوتُْوفوجي ضويِٜ اددى، وهذا افتْوع حيَق مزايـٚ 

وزيــٚدة  ،وّٕــو افســوق ،زيــٚدة ادروٕــٜ :ظديــدة مْٓــٚ

وؾتح ادجٚل ٕحو مزيد من افتىـوير افـذي ال  ،االبتُٚر

ٕنــٚء ؿٚظــدة بٕٔٚــٚت منــسـٜ إيْتٓــي، ـــام شــتٗثر ذم 

نآت افتي تتبْي تَْٜٔ افْٕٚو تُْوفوجي، دجّوظٜ من ادْ

ــوع  ــرارات افتْ ــد صــًٕٚي افسٔٚشــٚت ذم اختــٚذ ؿ وتٍٔ

ــوجي  ، (Paez-Aviles, et al., 2018)افتُْوف

وتيٓر أمهٜٔ تَْٜٔ افْـٕٚو ذم جمـٚالت ظـدة مثـل افىـٛ 

ــن  ــٚ م ــٜ وؽره ــْٚظٜ وافزراظ ــٚت وافه واإلفُسؤٕ

 ادجٚالت. 

تبْــي هــذه افتَْٔــٜ ؾًْــد ؿٔــٚم ادْنــآت افهــْٚظٜٔ ب     

ــٚج،  ــٔٚرات، افزج ــٍن، افس ــٚئرات، افس ــْٚظٜ افى )ص

افْيٚرات افنّسٜٔ، افنٚصٚت، افثالجٚت، افٌسٚالت، 

ادْتجٚت افريٚضٜٔ، افـدهٕٚٚت، ادالبـس اجلـٚهزة، ... 

وؽرهٚ من افهْٚظٚت( شـوف تْـتٟ ادْنـٖة مْتجـٚت 

تتّٔز بٚفهـالبٜ وادتٕٚـٜ وخٍـٜ افـوزن ودرجـٜ افَْـٚء 

اخلدش واؿتهٚديٜ ذم اشتٓالك افوؿود وؽرهٚ ومَٚومٜ 

من افسامت واخلهـٚئص افتـي يتىِبٓـٚ ــل ظّٔـل ذم 

مـن  ظٚفٔـٜافسِع افتي يَتْٔٓـٚ، ومجًٔٓـٚ حتَـق درجـٜ 

ذم افتُــٚفٔف ورسظــٜ االشــتجٚبٜ  ٚاجلــودة وإخٍٚضــ

فىِبٚت افًّٔل وافتي متثل األرـٚن افرئٔسـٜٔ فِّْٚؾسـٜ 

هنـٚ تَِـي بًـٛء جديـد وتًزيز افَدرة افتْٚؾسـٜٔ، إال أ

وتوجه اشساتٔجي حتّي فِتُٚفٔف وإدارهتٚ ممٚ يسـبٛ 

ظٚدة تٍُر وٕيـر اإلدارة إػ اشـساتٔجٔٚت مسـتَبِٜٔ إ

ّٜٓ شُٔون هلٚ األثر افُبر حول تٌر مٍٓـوم هُٔـل م

دوات إدارة افتٍُِـٜ أافتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ وافتٖثر ظع 

ظــن ذات افتوجــه االشــساتٔجي مــن خــالل افبحــٞ 

مسببٚت مْىَٜٔ فتُٚفٔف هـذه افتَْٔـٜ فتتبـع تُٚفٍٔٓـٚ 

 بدؿٜ أظع. 

ـــٜ 4-2-5 ـــٍٚت إداري ـــم وؾِس ـــور ذم ٕي . تى

 وتوجٓٚت اشساتٔجٜٔ

فَـــد حـــدث تىـــور ـبـــر ذم ٕيـــم وؾِســـٍٚت      

واشـــساتٔجٔٚت اإلدارة ذم اآلوٕـــٜ االخـــرة دواـبـــٜ 

افتىورات احلديثٜ ذم بٔئٜ األظامل ومْٓٚ: ٕيم افؼـاء/ 

، واإلدارة ظـع  Just-in Time (JIT)ين ٕتـٚج اآلاإل

ـــــٚط  ـــــٚس افْن  Activity- Basedأش

Management (ABM)  ِٜوإدارة اجلودة افنـٚم ،

Total Quality Management (TQM)  ،

 Strategic Managementواإلدارة االشساتٔجٜٔ 

(SM) ــٚج ــد  اخلــٚيل، وٕيــٚم اإلٕت ــن افٍٚؿ  Leanم

Production (LP) ــذي يى ــن اف ــد م ــق ذم افًدي ب

مْنآت األظامل ظع مستوي افًـٚمل، وإتؼـ ذم افًديـد 

مــن ادَــٚالت واألبحــٚث افًِّٔــٜ وتوــّْتٓٚ مًــٚير 

ــٜ،  ــٚت ادتحــدة األمرئُ ــٜ ذم افوالي ادحٚشــبٜ اإلداري

وجٚءت أهداف ادؼوع افَٚئم ظـع اخلِـو مـن افٍٚؿـد 

Lean Enterprise  ٚظع أشٚس حتسغ اجلودة ورضـ

وزيٚدة افَّٜٔ فًِّالء ومْع افٍٚؿد أو احلد مْـه  افًّالء

وختٍـٔض  Lead Timeوختٍٔض زمن افتٍْٔذ افُـع  

. وؽرهـــٚ مـــن (Elsukova, 2015)افتُـــٚفٔف 

افٍِسٍٚت اإلداريٜ افتي شتجًل إدارة ادْنٖة ذم افوؿٝ 

احلٚرض وذم ادستَبل مسـِحٜ بٚدًِومـٚت )جـزء ـبـر 

ٍٜ االشساتٔجٜٔ( افتي مْٓٚ يتّثل ذم مًِومٚت ظن افتُِ

شتسـٚظدهٚ ذم إدارة افتٍُِـٜ بنـُل أؾوـل يزيـد مــن 

ؿدراهتٚ افتْٚؾسٜٔ من أجـل االشـتدامٜ وافبَـٚء وافّْـو 
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 واالشتّرار.

ضٚر مَـسح فِرؤيـٜ ادسـتَبِٜٔ فـدور افتٍُِـٜ إ. 5

 االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ

األظـامل حتـتم ظـع  ٕيرًا فِتٌرات افرسـيًٜ ذم بٔئـٜ     

ؽٚفبٔــٜ ادْنــآت افهــْٚظٜٔ رضورة تبْــي مٍٓــوم إدارة 

افتٍُِــٜ بٖشــٚفٔبٓٚ وأدواهتــٚ ادتْوظــٜ وافتــي بــدأت ذم 

مًيّٓٚ ذم اآلوٕٜ األخرة ٕحـو افتوجـه االشـساتٔجي 

 من أجل االشتٍٚدة من مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ. 

دَسحٜ فـدور ضٚر افًٚم فِرؤيٜ ادستَبِٜٔ اويتّثل اإل     

افتٍُِـــٜ االشـــساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِـــٜ بٚدْنـــآت 

 (:2)صُل رؿم  افتٚيلافهْٚظٜٔ ذم افنُل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضٚر ادَسح فِرؤيـٜ ادسـتَبِٜٔ ظـع ويتْٚول افبٚحٞ اإل

 : يتافْحو اآل

 Strategic Cost. مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 5-1

جٜٔ مـن خـالل تبْـي طٓر مٍٓوم افتٍُِٜ االشـساتٔ     

ـــٖة  ـــِوبإدارة ادْن ـــساتٔجي  ألش ـــٔط االش افتخى

Strategic Planning  افــذي يّثــل ظِّٔــٜ تَــويم

فِبٔئٜ اخلٚرجٜٔ فِبحٞ ظـن مجٔـع األشـٚفٔٛ وافىـرق 

واألدوات افتي تتخذ جلًل افبٔئـٜ ادسـتَبِٜٔ ذم صـٚفح 

ادْنـــٖة ذم األجـــل افىويـــل، فـــذا تتّثـــل افتٍُِـــٜ 

ك ادًِومـٚت افتُٚفٍٔٔـٜ افتـي يـتم االشساتٔجٜٔ ذم تِـ

ــع  ــتالءم م ــٜ ت ــٚ بىريَ ــٚ ودمٓٔزه ــديرهٚ ودمًّٔٓ تَ

احتٔٚجٚت اإلدارة االشساتٔجٜٔ من أجـل افتواؾـق مـع 

رؤيٜ واشساتٔجٜٔ ادْنٖة وحتَٔـق متىِبـٚت افتخىـٔط 

االشساتٔجي وادسٚظدة ذم بْٚء أشٚفٔٛ افرؿٚبٜ اإلداريـٜ 

ممـٚ يسـٚظد ذم اختـٚذ وحتَٔق أؽراض افرؿٚبٜ افتنـٌِٜٔٔ 

افَرارات االشساتٔجٜٔ ادٍٔدة فِّْنـٖة، بًّْـي دمٓٔـز 

افَهر وافىويل، وذم شبٔل  :ادًِومٚت خلدمٜ األجِغ

ذفك جيٛ افْير إػ ادحٚشٛ اإلداري ظع إٔه ضرف ذم 

ــٚت  ــد فًِِّوم ــرد ُمً ــٔس جم ــٜ وف ــٜ اإلداري افًِّٔ

 افتُٚفٍٜٔٔ.

ٍٜ بنُل ؾًٚل حٔٞ ويتم ذفك من خالل إدارة افتُِ     

( إدارة افتٍُِٜ بٖهنٚ جمّوظـٜ مـن 2111ظرف بٚشٔع )

األٕيّٜ افتي يامرشٓٚ ادديرون ظْـد افتخىـٔط افَهـر 

ــذ  ــٜ ظ ــن افرؿٚب ــاًل ظ ــل ؾو ــل األج ــل وافىوي األج

بٖهنـٚ  Horngren  (2006)افتُـٚفٔف، بٔـْام ظرؾٓـٚ 

ادبذول مـن ؿبـل افتٍْٔـذيغ وؽـرهم ذم  األداء واجلٓد

ــٚل إ ــوطٍٔتي جم ــٚفٔف ب ــط افتُ ــٚل وتوــّغ ورب دخ

ــل،  ــر وافىوي ــغ افَه ــٜ ذم األجِ ــٔط وافرؿٚب افتخى

ويستخدم ذم ذفك أدوات إلدارة افتٍُِٜ متثـل جمّوظـٜ 

 
 

 التكل ة ا ستراتيجية

 تتطلب  عادة الن ر    
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   سلسلة القيمة ا جماليةTotal Value Chain 

 التوج  نحو

 م  خ ل
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Management (IOCM)  

  Supply Chain دارة سلسلة التوريد 
 ر   ك ا ة
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ًٚ ظن حتَٔـق  من اإلجراءات ادتخذة من ؿبل اإلدارة بحث

رضٚ افًّالء وختٍٔض افتُٚفٔف وافرؿٚبٜ ظِٔٓٚ بهورة 

 مستّرة.

جي فِتٍُِٜ يتىِٛ افتحـول مـن وافتوجه االشساتٔ     

إػ إدارة  Cost Managementإدارة افتٍُِـــــٜ 

 ًٚ  Strategic Costافتٍُِـــــٜ اشـــــساتٔجٔ

Management  ٜٔافتي جٚءت ٕتٔجٜ ضـٌوط تْٚؾسـ

صديدة تتىِٛ من مْنآت األظامل وخٚصـٜ افهـْٚظٜٔ 

مْٓٚ افًّل ظـع تٍْٔـذ اشـساتٔجٔٚت إلدارة وخٍـض 

ى افَهر وفُن أيوٚ ظـذ افتُٚفٔف فٔس ؾَط ظذ ادد

اددى افىويل وحتَٔق رضٚ افًّالء، حٔٞ تهـبح إدارة 

ــٜ االشــساتٔجٜٔ ) ــل إلدارة SCMافتٍُِ ( األداة األمث

ــٚ  مــوارد ادْنــٖة وهُٔــل تُٚفٍٔٓــٚ مــن خــالل ربىٓ

بٚشساتٔجٜٔ ضويِٜ ومتوشىٜ وؿهرة األجل، ويتّثـل 

وارد افٌرض من إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم مواءمٜ م

ادْنٖة وهُٔل تٍُِتٓٚ مع افتُتُٔـٚت ؿهـرة األجـل 

من خالل ختٍٔوٚت افتٍُِٜ )إدارة افتٍُِـٜ افتٍْٔذيـٜ( 

واالشساتٔجٜٔ ضويِٜ األجل من خـالل إظـٚدة هْدشـٜ 

ــٚج هُٔــل تٍُِــٜ خمتِــف )إدارة  شِســِٜ افَّٔــٜ وإٕت

 .(Henri, et al., 2016)افتٍُِٜ اهلُِٜٔٔ(  

تــٚب إلدارة وجــٚءت تًــٚريف ـثــر      ُُ ة مــن ؿبــل اف

افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ، ؾَد ظرؾٝ ظع أهنـٚ االشـتخدام 

ـــإلدارة  ـــٜ ف ـــٚفٔف ادوجٓ ـــٚت افتُ اإلداري دًِوم

ّٓـٜ إلدارة افتٍُِـٜ ذم االشساتٔجٜٔ، وهي اجلوإٛ اد

شِســِٜ افَّٔــٜ، وهــي اظــتامد أشــٚفٔٛ وأدوات إدارة 

ٚفٍٔي افتٍُِٜ بىريَٜ حتسن ادوؿف االشساتٔجي وافتُـ

دارة فِّْنٖة، وأهنٚ تِك االجراءات افتـي تَـوم  ـٚ اإل

فتــوؾر مًِومــٚت افتٍُِــٜ افالزمــٜ الختــٚذ افَــرارات 

االشــساتٔجٜٔ، أو هــي جمّوظــٜ مــن األشــٚفٔٛ افتــي 

تسٚهم ذم تنُٔل مستَبل ادْنٖة، أو هـي جمّوظـٜ مـن 

جراءات افتي تتخذهٚ اإلدارة دواءمٜ هُٔل تُـٚفٔف اإل

اشساتٔجٔتٓٚ وحتَٔق أؾول اشتٍٚدة من تٍْٔذ ادْنٖة مع 

ــــري  ــــساتٔجٜٔ، وي  & Gliaubicasaاالش

Kanapickien  (2015)  إٔــه فوــامن حتَٔــق ادٔــزة

افتْٚؾسٜٔ فِّْنٖة ؾ٘ن ظِٔٓٚ ان تًتّـد ظـع ادًِومـٚت 

ظْـد  (SCM)ادستّدة من إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

ــٚ إدارة افتٍُِــٜ اال شــساتٔجٜٔ اختــٚذ افَــرارات، وظرؾ

(SCM)  بٖهنــٚ ظبــٚرة ظــن جمّوظــٜ مــن األدوات

واألشٚفٔٛ افتي تٍْذهٚ إدارة ادْنٖة فتهّٔم مًِومٚت 

خلِق افَّٔـٜ مـن خـالل مسـببٚت افتُـٚفٔف ادرتبىـٜ 

بسِسِٜ افَّٜٔ واختٚذ افَرارات االشساتٔجٜٔ ومواءمتٓٚ 

بٚشتّرار مع االشـساتٔجٜٔ ذم بٔئـٜ ظّـل تتسـم بًـدم 

 ,Gliaubicasa & Kanapickien)افتٖــــد 

2015). 

ــٜ 5-2 ــٗثر ذم افتٍُِ ــي ت ــساتٔجٜٔ افت ــٚد االش . األبً

 االشساتٔجٜٔ 

تتٖثر افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ ويتىـور مٍٓومٓـٚ مـن      

 خالل بًدين أشٚشٔغ مهٚ: 

وادتوؿع من  احلٚيل. افُبًد االشساتٔجي 5-2-1

 متٌرات افبٔئٜ افداخِٜٔ واخلٚرجٜٔ

أدوات  وبٚفتٚيلر مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ يتٖث     

إدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ بٚفًديد من ادتٌرات افبٔئٜٔ 

افداخِٜٔ واخلٚرجٜٔ وافًوامل ادوؿٍٜٔ افْٚبًٜ من 

وافتي تم  Contingency Theoryافْيريٜ افؼضٜٔ 
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 تْٚوهلٚ ذم جزء شٚبق.

. افُبًد االشساتٔجي ادتوؿع من تبْي 5-2-2

 Sustainabilityالشتدامٜ ا

٪ من ادديرين افتٍْٔذيغ ذم 93أصٚر مٚ يَرب من      

مجٔع إٔحٚء افًٚمل أن االشتدامٜ مّٜٓ فِْجٚح ادستَبع 

٪ مْٓم بٖٕه يُّْٓم حتديد ؿّٜٔ 38فِّْنآت، ويًتَد 

مبٚدرات االشتدامٜ اخلٚصٜ  م بدؿٜ ـبرة 

(Hayward et al., 2013) وتنر تًٚرف ،

تدامٜ إػ احلٚفٜ افتي تسًى ؾٔٓٚ ادْنآت إػ دمٟ االش

وفٜٔ ظن تٖثرهٚ ظذ ٗأهداؾٓٚ االؿتهٚديٜ مع حتّل ادس

افْيم افبٔئٜٔ وافبؼيٜ. ؾّع تزايد االهتامم بٚالشتدامٜ 

يتّثل ذم تىوير اشساتٔجٜٔ  ٚتواجه ادْنآت حتدي

اشتدامٜ مبتُرة وأهداف مرتبىٜ  ٚ يُّن تٍْٔذهٚ 

وجزء ـبر من هذه االشساتٔجٜٔ تتّثل ذم  بنُل ؾًٚل،

افتُٚفٔف ادتوؿًٜ فتحَٔق تِك ادسئوفٜٔ افتي تتىور 

 بّرور افزمن.   

ويرتبط مٍٓوم االشتدامٜ بٚفْير إػ افبٔئٜ وادوارد      

افىبًٜٔٔ وحمٚوفٜ احلٍٚظ ظِٔٓٚ واشتٌالهلٚ االشتٌالل 

األمثل، حٔٞ أوضح افبًض أن االظتامد ظع 

ومٚت ادحٚشبٜٔ فِبٔئٜ وادوارد افىبًٜٔٔ أمر ادًِ

رضوري فتحَٔق افتّْٜٔ ادستدامٜ ورشم افسٔٚشٚت 

ادرتبىٜ بٚشتخدام ادوارد افىبًٜٔٔ ادتٚحٜ وادحٚؾيٜ ظع 

افبٔئٜ بام حيَق مًدالت افتّْٜٔ االؿتهٚديٜ واالجتامظٜٔ، 

وأن من أهم ادداخل افتي تستخدم ذم ذفك مدخل 

ٚشبي افًْٔي فًِِّٔٚت افبٔئٜٔ وادوارد افتحِٔل ادح

 (. 1997افىبًٜٔٔ )حسن، 

تٚب ؿوٚيٚ االشتدامٜ وافسبٛ       ُُ وتْٚول افًديد من اف

احلََٔي وراء رضورة منٚرـٜ مْنآت األظامل وخٚصٜ 

افهْٚظٜٔ مْٓٚ ٕحو افبحٞ ظن مًٚجلٜ ؿوٚيٚ 

االشتدامٜ، وهْٚك أمهٜٔ ـبرة ذم ادْنآت افهْٚظٜٔ ٕحو 

تَٔٔم  :ُٚمل بغ أربًٜ ظْٚس أشٚشٜٔ تتّثل ذمافت

وافرؿٚبٜ  ،وادحٚشبٜ اإلداريٜ ادستدامٜ ،االشتدامٜ

وإظداد افتَٚرير ادستدامٜ بدالً من  ،اإلداريٜ ادستدامٜ

 ,Maas)افتًٚمل مع ـل مْٓٚ بنُل مستَل ومًْزل 

et al., 2016) إٔه رؽم ـثرة إػ ، وينر افبًض

ال إٔه مٚزال هْٚك إن االشتدامٜ بحٚث افتي ٕؼت ظاأل

افًديد من ادجٚالت افتي يُّن ؾٔٓٚ توشٔع األبحٚث 

زال ؽر تادستَبِٜٔ فُِنف ظن االشتدامٜ افتي ال 

 . (Patten & Shin, 2019) ٜمُتِّ

 Enterpriseوتًْي اشتدامٜ ادؼوع      

Sustainability (ES)  حتَٔق افتوازن بغ أهداف

يِٜ األجل ذم مجٔع أبًٚد األداء ادْنٖة ؿهرة وضو

افثالثٜ )ُبًد اؿتهٚدي، ُبًد اجتامظي، ُبًد بٔئي(، وجيٛ 

ًٚ من أجل افبحٞ ظن  اشتخدام إدارة افتٍُِٜ اشساتٔجٔ

ضرق وأشٚفٔٛ تسٚظد ذم خٍض افتُٚفٔف وزيٚدة 

)افُبًد االؿتهٚدي(، مع حتّل  ٓٚاإليرادات وتىبَٔ

ٚفٔف ادستبٜ ظِٔٓٚ ادسٗوفٔٚت االجتامظٜٔ ودراشٜ افتُ

)افُبًد االجتامظي(، وـذفك ادحٚؾيٜ ظع افبٔئٜ ودراشٜ 

افتُٚفٔف ادستبٜ ظِٔٓٚ )افبًُد افبٔئي(. ويُّن حتَٔق 

ذفك من خالل االبتُٚر افتُْوفوجي وتىوير مْتجٚت 

جديدة، بٚإلضٚؾٜ إػ اختٚذ افتدابر افالزمٜ فتحسغ 

ٔٚت ادْنٖة افتٖثرات االجتامظٜٔ وافبٔئٜٔ فًِّ
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(Blocher, et al., 2010). 

ن مْذ ؾسات وورؽم أن ُبًد االشتدامٜ تْٚوفه افبٚحث     

ودوره ذم ؿٔٚس افتُٚفٔف افبٔئٜٔ  ادٚفٜٔذم ادحٚشبٜ 

واالؾهٚح ظْٓٚ، إال أن أخذ هذا افُبًد ذم احلسبٚن ذم 

 ًٚ ادحٚشبٜ اإلداريٜ شوف يَِي ُبًدًا اشساتٔجٔ

بط بتحَٔق االشتدامٜ بٖبًٚدهٚ افثالثٜ فِتُٚفٔف افتي ترت

)ُبًد اؿتهٚدي، ُبًد اجتامظي، ُبًد بٔئي(، ؾجّٔع ٕامذج 

تَٔٔم االشتثامرات )ادوازٕٜ االشتثامريٜ( أصبحٝ 

مِزمٜ بّراظٚة هذه األبًٚد افثالثٜ، وبًض من أدوات 

دخل ُبًد االشتدامٜ بنُل يصبح أإدارة افتٍُِٜ 

 Lifeحٔٚة ادْتٟ  أشٚد مثل ٕيٚم تُٚفٔف دورة

Cycle Costing  (LCC) وذم جمٚل ؿٔٚس وإدارة ،

األداء ٕجد أن االدمٚه ذم بىٚؿٜ افَٔٚس ادتوازن 

يتم من   Balanced Scorecard (BSC)فألداء

ؾ٘ن  وبٚفتٚيلخالل األخذ ذم االظتبٚر ُبًد االشتدامٜ، 

افتىور ٕحو مراظٚة هذا افبًُد شٔزيد من افتوجه 

فِتُٚفٔف ظْد إدارة افتٍُِٜ ذم ادْنآت االشساتٔجي 

 افهْٚظٜٔ.

 ثٚر افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ظع إدارة افتٍُِٜ آ. 5-3

ــٚد       ــٜ االشــساتٔجٜٔ بٚألبً ــٖثر افتٍُِ ــٚول ت ــد تْ بً

االشساتٔجٜٔ احلٚفٜٔ وادتوؿًٜ يتم تْٚول تـٖثر افتٍُِـٜ 

االشساتٔجٜٔ ظـع إدارة افتٍُِـٜ وأدواهتـٚ ظـع افْحـو 

 :يتاآل

 . افتوشع ذم مٍٓوم موضوع افَٔٚس افتُٚفٍٔي 5-3-1

من ادتًٚرف ظِٔه ذم افٍُر ادحٚشبي وافتُـٚفٍٔي أن      

ظبٚرة ظـن  Cost Objectموضوع افَٔٚس افتُٚفٍٔي 

، حٔٞ يـتم دمّٔـع افتُـٚفٔف هادراد ؿٔٚس تٍُِت ءافق

ــٚس تٍُِــٜ هــذا  ــد وؿٔ ، ؾٚفُبًــد ءافقــفٌــرض حتدي

ــ ــساتٔجي فِتُ ــوم االش ــر مٍٓ ــٔٗدي إػ تٌٔ ٚفٔف ش

موضــوع افَٔــٚس افتُــٚفٍٔي وافــذي مل يًــد ادْتجــٚت 

ؾحسٛ بل يّتد إػ افًّٔـل وادـوردين ـّوضـوظٚت 

، وظِٔــه (Wegmann, 2019)ؿٔــٚس تُــٚفٍٔي 

وادسـتَبل رضورة  احلٚيلتتىِٛ بٔئٜ األظامل ذم افوؿٝ 

 Costإظٚدة توصٔف مٍٓوم موضوع افَٔٚس افتُٚفٍٔي 

Object ٔتواؾق مع ضبًٜٔ ظّـل ادْنـٖة وافتىـورات ف

احلديثٜ افتي حتدث وشـوف حتـدث ذم بٔئـٜ األظـامل ذم 

 وذم ادستَبل. احلٚيلافوؿٝ 

 . ادْتجٚت ـّوضوع فَِٔٚس افتُٚفٍٔي 5-3-1-1

ًٚ مٚ تم افسـٔز ظع ادْتجٚت ـّوضوع فَِٔـٚس       ؽٚفب

افتُٚفٍٔي، وـٚن حمـور افسـٔـز حـول ؿٔـٚس تُـٚفٔف 

ٕتٚج أو افتهْٔع داخـل مبْـي ادهـْع، وطٓـر ٕيـٚم اإل

ذم اجلٔـل األول  (ABC)افتُٚفٔف ظع أشٚس افْنٚط 

مْــه ـْيــٚم أـثــر دؿــٜ مــن ٕيــم افتُــٚفٔف افتَِٔديــٜ 

ــٚفٔف اإل ــرار فتخهــٔص افتُ ــول إػ ؿ ــٚؾٜٔ فِوص ض

تنُِٜٔ ادْتجٚت من خـالل جمّوظـٜ مـن أدوات إدارة 

ـــٚفٔف ـــٜ فِتُ ـــٜ، دون مًٚجلـــٜ دؿَٔ ـــٜ  افتٍُِ افَبِٔ

Upstream Costs  افتي حتدث ؿبل مرحِـٜ اإلٕتـٚج

ــّٔم  ــٚفٔف افته ــوير وتُ ــوث وافتى ــٚفٔف افبح )تُ

وتُــٚفٔف تــدبر االحتٔٚجــٚت(، وافتُــٚفٔف افبًديــٜ 

Downstream Costs  ٜافتــي حتــدث بًــد مرحِــ

اإلٕتٚج )تُٚفٔف افبٔع وافتوزيع وتُٚفٔف خـدمٚت مـٚ 

ألمر إظٚدة مراجًـٜ بًد افبٔع(، وذم هذه احلٚفٜ يتىِٛ ا

مبٚدرات إدارة افتٍُِـٜ وافبحـٞ ظـن ادبـٚدرات افتـي 

حتسن وتًزز افَدرة افتْٚؾسٜٔ فِّْنٖة من خالل أدوات 
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 . حٚفٔٚإدارة افتٍُِٜ ادىبَٜ 

ن وافًّالء ـّوضـوظٚت ؿٔـٚس و. ادورد5-3-1-2

 تُٚفٍٔي 

ذم اجلٔل األول مْه  (ABC)مع بدايٜ طٓور ٕيٚم      

ٜ افتُٚفٔف افتي حتدث داخل جدران ـٚن يتم مًٚجل

مهٚل جمّوظٜ من افتُٚفٔف افتي حتدث إادهْع، وتم 

خٚرج مبْي ادهْع مثل افتُٚفٔف ادرتبىٜ بٚدوردين 

Suppliers  افتي ـٕٚٝ تًٚفٟ ضّن افتُٚفٔف

ًٚ ظع ادْتجٚت، اإل ضٚؾٜٔ افتي يتم ختهٔهٓٚ حُّٔ

ي ـٕٚٝ افت Customersوافتُٚفٔف ادرتبىٜ بٚفًّالء 

تًٚفٟ ضّن افتُٚفٔف افدوريٜ افتي حتّل ذم ؿٚئّٜ 

افدخل، وهذه ادًٚجلٚت تٍَد ؾرص اإلدارة ٕحو اختٔٚر 

ادوردين وحتديد تنُِٜٔ افًّالء من خالل اظتبٚرمهٚ 

موضوظٚت ؿٔٚس تُٚفٍٔي هلٚ مسببٚت تُٚفٔف خمتٍِٜ، 

فذا يهبح افتوجه األحدث وافذي يستٛ ظِٔه إٕتٚج 

ظن افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ وتسٚظد بنُل مًِومٜ أدق 

أؾول ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ أن يتم دمّٔع 

افتُٚفٔف ادرتبىٜ بٚدوردين وافتُٚفٔف ادرتبىٜ 

بٚفًّالء ـل ظع أشٚس موضوع ؿٔٚس تُٚفٍٔي 

مستَل، وبٚفت٘ػ افتوشع ذم إدارة افتٍُِٜ إػ خٚرج 

أمهٜٔ مٍٓوم  جدران ادهْع، وذم شبٔل ذفك تيٓر

 تٍُِٜ ادُِٜٔ افُِٜٔ. 

ــٜ  ــٜ افُِٔ ــٜ ادُِٔ  Total Cost ofمٍٓــوم تٍُِ

Ownership (TCO)  

هي أحد أشٚفٔٛ ادحٚشبٜٔ اإلداريٜ افتي تَوم بتَٔٔم      

افتٍُِٜ افُِٜٔ افتي تتم بغ جمّوظٜ من ادْنآت افتي 

تتداول ؾٔام بْٔٓٚ مُِٜٔ األصول بٚشتخدام مْٟٓ ٕيٚم 

-Timeٔف ظذ أشٚس افْنٚط ادستِٓك فِوؿٝ افتُٚف

Consuming Activity-Based Costing ،

واشتخدام هذا ادٍٓوم يسٚظد ذم افتَدير افًٍٚل فتٍُِٜ 

مُِٜٔ األصل بٖؿل جٓد وأؿل وؿٝ رؽم وجود بًض 

اوجه افَهور جًِٝ تىبَٔه حمدود، وظذ افرؽم من أن 

افَرن ـٚن موجودًا مْذ أوائل  (TCO)هذا ادٍٓوم 

 Gartner Groupافًؼين، إال أن جمّوظٜ ذـٚت 

ؿٚمٝ بتًّٔم هذا ادٍٓوم خالل افثامْٕٔٔٚت من افَرن 

افًؼين وتزداد أمهٔته بهٍه خٚصٜ ذم ؿرارات ٕؼ 

 .(Shabani, et al., 2018)تُْوفوجٔٚ ادًِومٚت 

ذم إدارة ؿـرار ادٍٚضـِٜ  (TCO)ويستخدم مٍٓـوم      

ٚر ادورد األؿل تٍُِـٜ، ظـع أشـٚس بغ ادوردين واختٔ

تَدير تُٚفٔف األٕنىٜ افْٚدمٜ من افتًٚمل مع ادـوردين 

وافتي أصبحٝ مل تَتك ظع شًر افؼاء ؾَط بـل متتـد 

ــدبر االحتٔٚجــٚت  ــع تُــٚفٔف ت مــن  األخــرىإػ مجٔ

صــدار أوامــر افؼــاء، وافنــحن، وؾحــص إتُــٚفٔف 

فتَـٚدم، واشتالم ادنـسيٚت، وافتخـزين، وافتـٖمغ، وا

وتٍُِٜ رؾض افوحـدات ؽـر اجلٔـدة، وتٍُِـٜ إظـٚدة 

ــف،  ــٌٔل وافتٌِٔ ــٚدة افتن ــد، وإظ ــتالم، وافٍٚؿ االش

وافوامن، وتٍُِٜ ادبًٔٚت ادٍَودة )اهلِبٚوي، وافْنـٚر 

ــد 2119 ــٜ بٚفتوري ــٚفٔف ادرتبى ــذه افتُ ــدير ه (. ؾتَ

ودمًّٔٓٚ ذم جمًّـٚت تٍُِـٜ شـًٔٔد افْيـر ذم مٍٓـوم 

ٔجٜٔ افتــي شــتُون األشــٚس ذم افتٍُِــٜ االشــسات

ادٍٚوضٚت مع ادـوردين وتوجٔـه افْيـر حـول جٓـود 

 وبٚفتـٚيلن وافتحسغ افتي جيٛ أن يرــز ظِٔٓـٚ ادـورد
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 حتَٔق ؾرص ختٍٔض افتُٚفٔف. 

  Customer Profitabilityربحٜٔ افًّالء 

من ادٓم تَدير تُٚفٔف األٕنىٜ افْٚدمٜ من افتًٚمـل      

افبٔع وافتوزيع وخدمٚت مـٚ بًـد  مع افًّالء )تُٚفٔف

ــل ذم  ــٚس تُــٚفٍٔي يتّث ــع( وربىٓــٚ بّوضــوع ؿٔ افبٔ

افًّٔل بدالً من حتِّٔٓٚ فَٚئّٜ افدخل ـتُٚفٔف دوريٜ، 

ــٜ  ــوم افتٍُِ ــر ذم مٍٓ ــٚدة افْي ــك ذم إظ ــٚظد ذف ويس

االشساتٔجٜٔ افتي شتُون األشٚس ذم إدارة ؿرار حتديد 

افْيـر حـول تنُِٜٔ افًّالء وربحٜٔ افًّالء وتوجٔـه 

جٓود افتحسغ افتي جيٛ أن يتم افسـٔـز ظِٔٓـٚ فتِـك 

حتَٔـق ؾـرص ختٍـٔض  وبٚفتٚيلادجّوظٜ من افتُٚفٔف 

 افتُٚفٔف ادرتبىٜ بٚفًّالء.  

 Extended. مٍٓـــوم ادٗشســـٜ ادّتـــدة 5-3-2

Enterprise (EE)  

وردت تًٚريف ـثرة فِّْنٖة ادّتدة مًيّٓٚ يدور      

من خالل  Co-makershipْٚظٜٔ حول ادنٚرـٜ افه

ظالؿٚت ثَٜ متبٚدفٜ ضويِٜ األجل بغ ظدد حمدود من 

ًٚ حول هْدشٜ ؿّٜٔ  ادوردين تسّح فِؼـٚء بٚفًّل مً

مْتجٚهتم مع تىوير وشٚئل مبسىٜ خٚصٜ بْيٚم افىِٛ 

وافٍواتر وؽرهٚ من األظامل ادنسـٜ بْٔٓم وافتي يْتٟ 

ٔف، وأن افتًٚون ظْٓٚ حتسغ اجلودة وختٍٔض افتُٚف

بغ افؼـٚء شوف يٗدي إػ تًئم افربح فُل ذيك 

(Christopher, 1992; Browne, et al., 

1995; Childe, 1998; Bititci, et al., 2005 

ويوجه هذا ادٍٓوم ٕير إدارة ادْنآت افهْٚظٜٔ ٕحو   (

 وبٚفتٚيلتوشع إدارة افتٍُِٜ إػ خٚرج حدود ادْنٖة 

فِتُٚفٔف افُِٜٔ ظع مدار  يشساتٔجاالدراشٜ األثر 

وافتي  Total Value Chainٜ ٔمج٘فشِسِٜ افَّٜٔ اإل

من جمّوظٜ من األٕنىٜ  اتُون ؾٔٓٚ إٔنىٜ ادْنٖة جزء

افتي تتم داخل وخٚرج ادْنٖة، وتزز رضورة احلٚجٜ 

إػ أدوات جديدة إلدارة افتٍُِٜ من أجل إدارة شِسِٜ 

أـز تٗثر ظع  ٜٔبًٍٚف Supply Chainافتوريد 

ختٍٔض افتُٚفٔف فٔس ؾَط داخل ادْنٖة بل داخل 

مجٔع ادْنآت ذم شِسِٜ افتوريد، ومن هذه األدوات 

إدارة افتٍُِٜ افبْٜٔٔ أو إدارة افتٍُِٜ ظز احلدود 

 Inter-organizational Costافتْئّٜٔ  

Management (IOCM) ٜٔوافتي تيٓر ؾٔٓٚ أمه ،

ْنٖة ٕحو حتسغ ظِّٔٚت ورضورة توجه إدارة اد

تهّٔم ادْتجٚت بٚشتخدام أشِوب افتٍُِٜ ادستٓدؾٜ 

، وحتسغ Chained Target Costingادسِسِٜ 

ظِّٔٚت تهْٔع ادْتجٚت من خالل برامٟ افتحسغ 

 Valueوحتِٔل افَّٜٔ  (Kaizen)ادستّر 

Analysis  وافتي تًتّد مجًٔٓٚ ظع افتَدير افدؿٔق

 جٜٔ. فِتٍُِٜ االشساتٔ

. افدور ادْتيـر مـن افتٍُِـٜ االشـساتٔجٜٔ ذم إدارة 6

 افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ 

 . افتُٔف مع االشساتٔج6-1ٜٔ

حتدث وتتىور ذم  إن افتٌرات افتي حدثٝ ومٚزافٝ     

بٔئٜ األظامل افداخِٜٔ واخلٚرجٜٔ )االؿتهٚد افًٚدي، ٕيم 

ت، افتىور افتهْٔع، ٕيم االتهٚل وتُْوفوجٔٚ ادًِومٚ

افتُْوفوجي وافْٕٚو تُْوفوجي، ٕيم وؾِسٍٚت إداريـٜ 

ــــتدامٜ  ــــد االش ــــساتٔجٜٔ(، وُبً ــــٚت اش وتوجٓ

Sustainability  ،بجوإبــــه افثالثــــٜ )اؿتهــــٚدي

اجتامظي، بٔئي(، شُٔون هلٚ تٖثر من حٔٞ إظٚدة افْير 

ذم ضرق افتنٌٔل وأشٚفٔٛ افرؿٚبٜ ظع افتُٚفٔف وٕيـم 
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شتخدامٓٚ وربىٓـٚ بٚالشـساتٔجٜٔ ادًِومٚت افتي يتم ا

هداف ضويِٜ األجل وإلجيـٚد افًٚمٜ فِّْنٖة فتحَٔق األ

ـــٚ تْٚؾســـٜٔ تســـٚظد ادْنـــٖة ظـــع أن تســـتديم  مزاي

Sustainable  ٚذم خِق تِك ادزايٚ واالشتّراريٜ ؾٔٓـ

وحتَٔق اهلدف افًـٚم ألي مْنـٖة صـْٚظٜٔ وهـو افبَـٚء 

ٖة ذم ذفـك وافّْو واالشـتّرار، وتسـتخدم إدارة ادْنـ

جمّوظٜ من أدوات إدارة افتٍُِـٜ فٔسـٝ ؾَـط خلدمـٜ 

األهداف افتنٌِٜٔٔ ؿهرة األجـل بـل جيـٛ أن تُـون 

هـداف االشـساتٔجٜٔ ذات توجه اشساتٔجي خلدمـٜ األ

 ضويِٜ األجل.

ــٚط       ــع أشــٚس افْن ــٚفٔف ظ ــم افتُ ــتخدم ٕي وتس

(ABC)  واإلدارة ظـــع أشـــٚس افْنـــٚط(ABM) 

ارة افتٍُِٜ االشـساتٔجٜٔ ذم ؾٓـم وؽرهٚ من أدوات إد

ــوارد  افًالؿــٜ بــغ اشــساتٔجٜٔ ادْنــٖة وإٔنــىتٓٚ واد

االشـساتٔجٜٔ، فـذا تًِـٛ ادًِومـٚت  إلٕجٚزادىِوبٜ 

ادحٚشبٜٔ وافتَٚرير وافتحِٔل ادحٚشـبي وأدوات إدارة 

ــٜ دورًا  ــٚء مافتٍُِ ــٜ ذم بْ ــٚم اإلدارة ادتّثِ ــاًم ذم مٓ ٓ

ــذهٚ  االشــساتٔجٔٚت وتوصــِٔٓٚ وتىــوير خىــط تٍْٔ

هـداف االشـساتٔجٜٔ، مـع وافرؿٚبٜ افالزمٜ فتحَٔق األ

رضورة تًديل تِـك األدوات افالزمـٜ إلدارة افتٍُِـٜ 

ــٜ االشــساتٔجٔٚت  ــٜ تســٚظد ذم مواـب ــٚ بىريَ وتٍُٔٓ

 وافتحديثٚت افتي تىرأ ظِٔٓٚ. 

 . افتحِٔل االشساتٔجي فِتُٚفٔف 6-2

ًٚ دمّع إدارة افتٍُِٜ اشـساتٔ       Strategic Costجٔ

Management  ٜبغ ــل مـن إدارة افتٍُِـٜ اهلُِٔٔـ

Structural Cost Management  وإدارة

ــــٜ  ــــٜ افتٍْٔذي  Executional Costافتٍُِ

Management حٔٞ تنـر األويل إػ إٔنـىٜ إدارة ،

افتٍُِٜ افتـي هتـدف إػ تٌٔـر هُٔـل تُـٚفٔف ادْنـٖة 

ــٜ فتهــّ ــّل األدوات افالزم ــي تن ــٚت وافت ٔم ادْتج

وافًِّٔٚت فبْٚء هُٔل تُٚفٍٔي يتْٚشٛ مع اشساتٔجٜٔ 

ادْنٖة، وتنر ذم األشٚس إػ افَـرارات االشـساتٔجٜٔ 

مج٘فٜٔ هلُٔـل تٍُِـٜ ادْنـٖة، افتي حتدد ظٚدة ادًٚير اإل

بْٔام تنر افثٕٜٚٔ إػ إٔنىٜ إدارة افتٍُِٜ افتي هتـدف إػ 

وافتــي تًتّــد ظــع حتســغ األداء الشــساتٔجٜٔ مًْٔــٜ 

أدوات ادحٚشـبٜ اإلداريـٜ ادسـتخدمٜ فَٔـٚس افتٍُِــٜ 

 ,Anderson & Dekker)وحتديد ؾرص افتحسغ 

2009, Part 1, 2). 

ــوة       ــو اخلى ــٚفٔف ه ــساتٔجي فِتُ ــل االش ؾٚفتحِٔ

افـذي  (SCM)األشٚشٜٔ إلدارة افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ 

فَّٔـٜ يَوم ظع دمٟ ثالثٜ ظْٚس هي: حتِٔل شِسـِٜ ا

Value Chain Analysis ـــل مســـببٚت ، حتِٔ

، حتِٔل ادوؿف  Cost Driver Analysisافتُٚفٔف

 Strategic Position Analysisاالشــساتٔجي 

(Shank & Govindarajan, 1992, 1993) 

وافتي يري افبٚحٞ أهنٚ شوف تتـٖثر ذم ادسـتَبل بتَْٔـٜ 

 افْٕٚو افتي تٍرض ٕوظٔـٜ جديـدة مـن افتُـٚفٔف افتـي

حتتٚج إػ زيٚدة افتتبع دوضوظٚت ؿٔٚس تُٚفٍٔي وحتَق 

ــٚدة  اشــساتٔجٜٔ ادْنــٖة افهــْٚظٜٔ افىّوحــٜ ٕحــو زي

ضِبٚت افًّالء من جـودة أظـع )اشـساتٔجٜٔ افتاميـز( 

وشًر أؿل )اشساتٔجٜٔ ريـٚدة افتٍُِـٜ(، ــام أن زيـٚدة 

افتوجه ٕحو ُبًد االشتدامٜ شٔزيد مـن االهـتامم بٚفُبًـد 
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ن واحد ممٚ يٍـرض آذم  وافبٔئيي واالجتامظي االؿتهٚد

جمّوظٜ من افتُٚفٔف افتي ختدم افتوجـه االشـساتٔجي 

فِّْنٖة افهْٚظٜٔ افتي أصبحٝ ذم موؿف يٍرض ظِٔٓٚ 

ادرتبىـٜ  9111رضورة حتَٔق ـل مـن مًـٚير األيـزو 

ادرتبىٜ بٚفبٔئـٜ حتـي  14111بٚجلودة، ومًٚير األيزو 

 سٜ. تستّر ادْنٖة ذم ادْٚؾ

ويْتيــر مــن افتَــدير وافتحِٔــل افــدؿٔق فِتٍُِــٜ 

االشساتٔجٜٔ من خالل تُٚمل أدوات إدارة افتٍُِـٜ أن 

 تسٚظد إدارة ادْنآت افهْٚظٜٔ ذم: 

  حتَٔق شٓوفٜ ذم حتِٔـل شِسـِٜ افَّٔـٜ مـن خـالل

افتًرف ظع تُٚفٔف وايرادات وأصول ــل ٕنـٚط 

ىٜ من إٔنىٜ شِسِٜ افَّٜٔ شواء ـٕٚٝ إٔنىٜ مرتب

ــٚظد ذم  ــٚ يس ــالء مم ــٚدوردين أو افتهــْٔع أو افًّ ب

ــٚت  ــوردين وادْتج ــُِٜٔ اد ــل فتن ــٚر األمث االختٔ

 وافًّالء. 

  ــٚر ــٖة الختٔ ــساتٔجي فِّْن ــف االش ــل ادوؿ حتِٔ

افتنُِٜٔ ادثع من اشـساتٔجٔٚت ادْٚؾسـٜ )افتاميـز، 

ريٚدة افتٍُِٜ( ممٚ يٗدي الختٔٚر اشـساتٔجٜٔ حتَـق 

 وافسًر األؿل. األظذبغ اجلودة  رضٚ افًّٔل دمّع

  ًٚ حتِٔل مسببٚت افتٍُِٜ بنـُل أـثـر دؿـٜ وارتبٚضـ

بّوضوع افَٔٚس افتُٚفٍٔي وحتديد وتتبع افتُٚفٔف 

ــٜ )احلجــم، ُِٔمــن خــالل مســببٚت افتٍُِــٜ اهل ٔ

ادجٚل، افتُْوفوجٔٚ وافْٕٚو تُْوجلٔٚ وافتًَٔد، ...( 

يٚت ومسببٚت افتٍُِـٜ افتٍْٔذيـٜ )منـٚرـٜ ادسـتو

اإلداريٜ، إدارة اجلودة افنٚمِٜ، مسبٛ فُـل ٕنـٚط 

 يؤف ؿّٜٔ، ...(.

  ٜتسٓٔل حتديـد تٍُِـٜ ظٚئـد افًِّٔـٚت افداخِٔـ

Throughput Cost  ــود وافتًــرف ظــع افَٔ

ــع  ــٗثر ظ ــوف ت ــي ش ــٚت افت ــٚط االختْٚؿ وَٕ

جل افَهر وُتوجـد اشساتٔجٔٚت افتنٌٔل ذم األ

 ٜيٜ ضويِرضورة فِبحٞ ظن بدائل ؿراريٜ اشتثامر

 األجل تٗثر ذم مًٚجلتٜ تِك افَٔود واالختْٚؿٚت.

  تسٓٔل حتديد افتٍُِـٜ ادسـتٓدؾٜ ذم طـل تسـٚرع

حدة ادْٚؾسٜ افًٚدٜٔ وتسـٓٔل حتديـد أؿـل تٍُِـٜ 

 فدورة حٔٚة ادْتٟ.

  ادسٚمهٜ ذم اشتخدام اشـِوب هْدشـٜ افًِّٔـٚت

جل حتسغ اشـتٌالل ادـوارد أوهْدشٜ افَّٜٔ من 

خدام االجــزاء ادنــسـٜ وافتــي مــن خــالل اشــت

شـِوب أتؤف ؿّٔـٜ، وافـتُّن مـن اشـتخدام 

ــٜ و ــٜ ادتزامْ ــٚيزين أاهلْدش ــِوب ـ  Kaizenش

ــع  فِتحســغ ادســتّر وخٍــض افتُــٚفٔف ذم مجٔ

 مراحل شِسِٜ افَّٜٔ.

   إدارة مــوارد ادْنــٖة بنــُل أؾوــل مــن خــالل

ـــوارد  ـــتٓالك اد ـــبٜ اش ـــٚم  (RCA)حمٚش وٕي

نـٚط ادوجـه بٚفوؿــٝ افتُـٚفٔف ظـع أشــٚس افْ

(TDABC)  ــٚم ــٚـل ٕي ــٜ من  (ABC)دًٚجل

وحتديد افىٚؿٜ ؽر ادستخدمٜ وتٍُِتٓـٚ، وإظـٚدة 

ــض  ــٖة وخٍ ــغ أداء ادْن ــوارد فتحس ــه اد توجٔ

 افتُٚفٔف.

  زيٚدة االهتامم بٚفُبًد افبٔئي واالجتامظي من خالل

وفٜٔ ٗافرؿٚبٜ ظع افتُٚفٔف افبٔئٜٔ وتُـٚفٔف ادسـ

ٓـٚ فتحَٔـق اشـساتٔجٜٔ ادْنـٖة االجتامظٜٔ ودظّ

 وتًزيز افَدرة افتْٚؾسٜٔ.
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  ــٜ )إدارة ــٜ افبْٔٔ ــدظٔم إدارة افتٍُِ ــٚمهٜ ذم ت ادس

افتٍُِٜ ظز احلدود افتْئّٜٔ( من خـالل افتـٖثر 

ظع افتُـٚفٔف جلّٔـع مْنـآت شِسـِٜ افتوريـد 

واشتٌالل افٍرص ادُّْٜ فتحَٔق األربٚح فُٚؾـٜ 

، ودظــم ٕيــٚم ادْنــآت داخــل شِســِٜ افتوريــد

 افتٍُِٜ ادستٓدؾٜ ادسِسِٜ ذم حتَٔق ذفك.

  ٜتـــدظٔم اشـــتخدام ادَـــٚئس ادرجًٔـــ

Benchmarking  ــع أؾوــل أداء ــٚت م بٚدَٚرٕ

وحتديد تُٚفٔف األٕنىٜ افتي تؤف ؿّٜٔ وافتـي 

ال تؤف ؿّٜٔ، مع دظم ؿٔـٚس وإدارة اإلداء مـن 

 (BSC)خــالل بىٚؿــٜ افَٔــٚس ادتــوازن فــألداء 

 .Strategy Mapsاالشساتٔجٜٔ  واخلرائط

 . خالصٜ وتوصٔٚت افبحٞ وجمٚالت بحثٜٔ مستَبِٜٔ 7

 . خالصٜ افبح7-1ٞ

خيِص افبٚحٞ إػ أن افرؤيٜ ادستَبِٜٔ فدور افتٍُِٜ      

االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ بٚدْنآت افهْٚظٜٔ تًتّد 

ظع حتديد مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ، ثم حتديد 

ات وافًوامل ادرتبىٜ ببٔئٜ األظامل افداخِٜٔ رٌادت

واخلٚرجٜٔ وافتي متثل تىورات حديثٜ ومتوؿًٜ ذم ٕيم 

افتهْٔع وافتُْوفوجٔٚ وؽرهٚ من افتىورات، ثم حتديد 

أثر افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ظع ادٍٚهٔم واألدوات 

واألشٚفٔٛ ادرتبىٜ ب٘دارة افتٍُِٜ وحتويِٓٚ إػ إدارة 

 تٔجٔٚ.افتٍُِٜ اشسا

وتوصِٝ افدراشٜ إػ أن هْٚك بًدين أشٚشٔغ      

شوف يٗثران ذم مٍٓوم افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ مهٚ: 

افتىورات احلٚفٜٔ وادتوؿًٜ ذم بٔئٜ األظامل وظوامل 

ومتٌرات افْيريٜ افؼضٜٔ وافتي شُٔون هلٚ تٖثر ظع 

أدوات وأشٚفٔٛ افتُٚفٔف وادحٚشبٜ اإلداريٜ، 

توؿًٜ من افتوشع ذم االهتامم بٚفُبًد وافتٌرات اد

وتٖثره  Sustainabilityاالشساتٔجي فالشتدامٜ 

افُبر ذم األدوات واألشٚفٔٛ ادحٚشبٜٔ فِتخىٔط 

وافرؿٚبٜ واختٚذ افَرارات، ممٚ يتىِٛ األمر إظٚدة افْير 

ًٚ ويًزز من ؿدرة إدارة ادْنٖة  ذم إدارة افتٍُِٜ اشساتٔجٔ

تٍُِتٓٚ بٍُٚءة أظع تزيد من تًزيز  افهْٚظٜٔ ظع إدارة

 ؿدرهتٚ افتْٚؾسٜٔ. 

ـام توصِٝ افدراشٜ إػ أن تبْي ادْنآت افهْٚظٜٔ      

فِتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ شٔتىِٛ إظٚدة افْير ذم مٍٓوم 

افذي مل  Cost Objectموضوع افَٔٚس افتُٚفٍٔي  

يًد يَتك ظع ادْتجٚت أو األؿسٚم أو األٕنىٜ أو 

 Suppliersبل يّتد ـذفك إػ ادوردين افًِّٔٚت 

، ممٚ شٔزز أمهٜٔ ودور مٍٓوم Customersوافًّالء 

 Total Cost of Ownershipتٍُِٜ ادُِٜٔ افُِٜٔ 

(TCO)  ٜٔافذي شرـز ظع تُٚفٔف االؿتْٚء احلٚف

وافالزمٜ فتنٌٔل األصل ذم ادستَبل، ظع أشٚس أن 

هو إدارة وخٍض افْير فِتُٚفٔف مل يًد ـام ذم افسٚبق 

افتُٚفٔف داخل مرحِٜ افتهْٔع ؾحسٛ وافتي تبْٚهٚ 

ذم اجلٔل  (ABC)ٕيٚم افتُٚفٔف ظع أشٚس افْنٚط 

األول مْه، بل أصبح افتوجه احلديٞ وادتوؿع ذم 

ادستَبل أن متتد إدارة افتٍُِٜ إػ خٚرج جدران ادهْع 

افتي  Upstream Costsفِْير إػ افتُٚفٔف افَبِٜٔ 

بل مرحِٜ اإلٕتٚج )تُٚفٔف افبحوث وافتىوير حتدث ؿ

وتُٚفٔف افتهّٔم وتُٚفٔف تدبر االحتٔٚجٚت(، 
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افتي  Downstream Costsوافتُٚفٔف افبًديٜ 

حتدث بًد مرحِٜ اإلٕتٚج )تُٚفٔف افبٔع وافتوزيع 

 هوتُٚفٔف خدمٚت مٚ بًد افبٔع(، بل تًدي ذفك بٖٕ

من  جيٛ فتحَٔق اشتٍٚدة أـز فِّْنآت افهْٚظٜٔ

افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم إدارة افتٍُِٜ أن هتتم إدارة 

 مج٘فٜٔ وافتٖثرادْنٖة بتُٚفٔف إٔنىٜ شِسِٜ افَّٜٔ اإل

ظع افتُٚفٔف خٚرج حدود ادْنٖة ممٚ ييٓر أمهٜٔ مٍٓوم 

 وبٚفتٚيل Extended Enterpriseادٗشسٜ ادّتدة 

-Interمٍٓوم إدارة افتٍُِٜ ظز احلدود افتْئّٜٔ 

organizational Cost Management 

(IOCM)  .إلدارة شِسِٜ افتوريد بنُل أؾول 

 . توصٔٚت افبح7-2ٞ

يويص افبٚحٞ بزيٚدة االهتامم بُل ادتٌرات احلٚفٔـٜ      

وادتوؿًٜ ذم ادستَبل وافتي شُٔون هلٚ تٖثر ظع تَـدير 

جل افىويل وافتي جيـٛ أن افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم األ

شـساتٔجٜٔ افًٚمـٜ فِّْنـٖة واالشـتًداد إػ ترتبط بٚال

تىـــوير افًديـــد مـــن أدوات إدارة افتٍُِـــٜ احلٚفٔـــٜ 

واشتحداث أدوات جديدة ذات توجه اشساتٔجي مـن 

وشـط ؽٚبـٜ مـن  ادسـتَبلأجل االشـتدامٜ وافبَـٚء ذم 

افؼـٚت افتي أصبحٝ ذم تسٚرع مستّر فتِبٜٔ رؽبٚت 

ع بجـودة مـدادهم بّْتجـٚت تتّتـإافًّالء من خالل 

 وبتٍُِٜ أؿل. ظٚفٜٔ

يورة افتُٔف مع االشساتٔجٜٔ بـام يويص افبٚحٞ      

افًٚمٜ فِّْنٖة واالشتًداد فتىوير مٍٓوم افتٍُِٜ 

مع  تتالءماالشساتٔجٜٔ وأدوات إدارة افتٍُِٜ حتي 

افتىورات افتي حتدث ذم االشساتٔجٜٔ، مع زيٚدة 

افذي يّثل  االهتامم بٚفتحِٔل االشساتٔجي فِتُٚفٔف

شٚس ذم تتبع تُٚفٔف األٕنىٜ بدؿٜ أـز داخل األ

مثل فتنُِٜٔ وحتديد ادزيٟ األ مجٚفٜٔشِسِٜ افَّٜٔ اإل

االشساتٔجٔٚت ادُّن اشتخدامٓٚ فتًزيز افَدرة 

افتْٚؾسٜٔ واالهتامم بتحِٔل مسببٚت افتُٚفٔف فتحسغ 

 ذفك افتتبع.

 . جمٚالت بحثٜٔ مستَب7-3ِٜٔ

ت افبحثٜٔ افتي يَسحٓـٚ افبٚحـٞ وافتـي من ادجٚال     

 : ٖيتفِبٚحثغ مٚ ي تٍتح جمٚال

دور افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم تًزيـز افًالؿـٜ  (1)

افتُٚمِٜٔ بغ حمٚشبٜ االشتدامٜ وإدارة افتٍُِٜ ظز 

 احلدود افتْئّٜٔ بسِسِٜ افتوريد.

دور افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم ؿٔـٚس ادخـٚضر  (2)

افهـْٚظٜٔ ظْـد تبْــي افتـي تتًـرض هلـٚ ادْنــآت 

 تُْوفوجٔٚ افْٕٚو.

دور افتٍُِٜ االشساتٔجٜٔ ذم حتِٔل افًٚئـد/   (3)

 افتُٚفٔف ظْد تبْي تُْوفوجٔٚ افْٕٚو.

دور افتٍُِٜ االشـساتٔجٜٔ ذم تًزيـز مـدخل  (4)

ــٜ فؼـــٚت  إدارة افتٍُِــٜ ظــز احلــدود افتْئّٔ

ـــٜ  ـــز  E-Commerceافتجـــٚرة اإلفُسؤٕ ظ

 ٕسٕٝ.اإل

تٔجي فِتُــٚفٔف ذم طــل افتخىــٔط االشــسا (5)

 افتوجه ٕحو تبْي افؼـٚت افهْٚظٜٔ فالشتدامٜ.

ٔجٜٔ ذم تدور أدوات إدارة افتٍُِــٜ االشــسا (6)

 فِؼـٚت افهْٚظٜٔ.  ادٚيلحتسغ األداء 

دور افتٍُِٜ االشـساتٔجٜٔ ذم حتديـد تٍُِـٜ  (7)

 ادُِٜٔ افُِٜٔ الختٚذ ؿرار ادٍٚضِٜ بغ ادوردين.
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ــ (8) ــن افتٍُِ ــر م ــدور ادْتي ٜ االشــساتٔجٜٔ اف

 بٚدْنآت افهْٚظٜٔ افَٚئّٜ ظع اخلِو من افٍٚؿد.

 قائًح انًراجع
 أواًل : املراجع العربية 

افسٚمرائي، مْٓد جمٔد ضٚفٛ، افًبٔدي، ظٚئنٜ 

أمهٜٔ افتحِٔل "(، 2118ظبد افُريم، )

االشساتٔجي فِبٔئتغ ذم تهّٔم تٍُِٜ ادْتٟ 

رٕٜ بٚشتًامل تَْٔتي هْدشٜ افَّٜٔ وادَٚ

ادرجًٜٔ: دراشٜ تىبَٜٔٔ ذم افؼـٜ افًٚمٜ 

، جمِٜ ـِٜٔ "دْتوجٚت األفبٚن/ أبو ؽريٛ

بٌداد فًِِوم االؿتهٚديٜ اجلٚمًٜ، افًدد افرابع 

 واخلّسون.

افْيريٜ "(، 2117افًاميده، زيٚد ظوده ابْٔه، )

افؼضٜٔ ذم ادحٚشبٜ اإلداريٜ وأثرهٚ ذم تىبٔق 

اتٔجٜٔ : دراشٜ أشٚفٔٛ إدارة افتٍُِٜ االشس

، ادجِٜ "حٚفٜ ذم افؼـٚت افهْٚظٜٔ األردٕٜٔ

 –افًِّٜٔ فالؿتهٚد وافتجٚرة، ـِٜٔ افتجٚرة 

 جٚمًٜ ظغ صّس، افًدد افثٚفٞ.

افٍول، مٗيد حمّد ظع ، اجلِٔحٚوي، محد 

تَٔٔم األداء ادْيّي بٚظتامد "(، 2114ظِٔوي )

افْيريٜ افؼضٜٔ فِّحٚشبٜ اإلداريٜ: دراشٜ 

ٕٜٔ ذم ظْٜٔ من ادهٚرف وادْيامت مٔدا

افهْٚظٜٔ ومْيامت اخلدمٚت من افَىٚع 

اخلٚص وادختِط وادسجِٜ فدى شوق افًراق 

، جمِٜ افَٚدشٜٔ فًِِوم اإلداريٜ "فألوراق اد٘فٜٔ

 .2افًدد  17ادجِد  -واالؿتهٚديٜ

اهلِبٚوي، شًٔد حمّود، افْنٚر، هتٚين حمّود 

مدخل إدارة (، ادحٚشبٜ اإلداريٜ )2119)

 –افتٍُِٜ(، افىبًٜ افسٚبًٜ، ـِٜٔ افتجٚرة 

 جٚمًٜ ضْىٚ، بدون ٕٚذ.  

(، حمٚشبٜ 2111بٚشٔع، مُرم ظبد ادسٔح، )

رؤيٜ  –افتُٚفٔف األصٚفٜ وادًٚسة 

اشساتٔجٜٔ، اجلزء األول، ادُتبٜ افًكيٜ 

 فِىبٚظٜ وافْؼ.

(، دراشٚت 1997حسن، أمحد ؾرؽع حمّد، )

ادحٚشبٜ افبٔئٜٔ وادوارد افىبًٜٔٔ  مستَبِٜٔ ذم

 )االضٚر افًٚم(، ادُتبٜ األـٚدئّٜ.
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