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إن بيئة العمل لمشركة ليا أثر ميم في نوع نظام االتصال والرقابة الذي يتم اختياره وتنفيذه. في البيئة المستقرة  

لوظيفية متخصصة في حصوليا عمى الكفاآت عمميات اإلنتاج والمنتجات تكون معروفة ونسبيًا ثابتة. الميارات ا
التشغيمية. التعامل مع المجيزين و المستيمكين غالبا ما يكون محدد بصفقات طويمة األمد، كما إن المنافسة 
تتجو لتكون محمية أو قطاعية بدال من أن تكون دولية أو عالمية. الشركات الناجحة و العاممة في ىذا النوع من 

ز عمى المحافظة عمى الوضع الحالي ليا بالمحافظة عمى الحصة السوقية، و نمو ثابت، البيئة تتجو لمتركي
واالستمرار بالكفاءة اإلنتاجية. في مقابل ذلك في بيئة العمل المتغيرة  ،يعاد تصميم و تطوير  المنتجات و 

البيئة التنافسية دائمًا ما تطالب العمميات التشغيمية  باستمرار، المنافسة الدولية والعالمية دائمًا ما تكون شديدة. 
الشركات بتقديم منتجات و خدمات خاصة لمختمف أنواع المستيمكين ، مما يعني أن الشركات عمييا أن تجد 
طرق كمفة كفؤة النتاج عالي التنوع، ومنتجات بأعداد صغيرة.و ىذا يعني عادًة اىتمام أكثر بربط الشركة 

الكمفة و النوعية و وقت االستجابة لكل األطراف و المطالبة الشديدة  بمجيزييا و مستيمكييا مع ىدف تحسين
لإلبداع . لذلك فان المنظمات التي تعمل في البيئة المتحركة و المتغيرة بسرعة وجدت أن التكيف و التغيير 

عادة تقييم أساسي لديمومتيا، و إليجاد طرق لتحسين األداء فان  الشركات في ىذا النوع من البيئة تسعى بقوة ال
كيفية عمميا. إن تحسين األداء  يترجم  بالبحث المستمر إليجاد طريقة لحذف الضائع ، و ىذه العممية تعرف 
بالتحسين المستمر، كما إن تخفيض الضائع يمكن أن يكون من خالل أدوات تخفيض الضائع المختمفة مثل 

ة الجودة الشاممة ، و تخويل الصالحيات، و الشراء و الصنع في الوقت المناسب، واعادة اليندسة ، و إدار 
التصنيع بمساعدة الكومبيوتر وغيرىا.ىذه األدوات أو الطرق تعمل عمى حذف الضائع الذي يظير بشكل أشياء 
مثل بضائع مخزونة ، و نشاطات غير ضرورية، و منتجات معابة، و إعادة عمل معين، و وقت التييئة، و 

منيا الشركة. كما إن ىناك أدوات أخرى لموصول الى مستوى مناسب من مواىب و ميارات عمال لم تستفد 
 و بطاقة األداء المتوازنة وكل ىذه التقنيات و الطرق تستخدم الدارة الكمفة. ABCالمعمومات والرقابة مثل الـ

إدارة الكمفة  مصطمح يستخدم بشكل واسع في األعمال في الوقت الحاضر ، وىو يصف المداخل و األنشطة 
التي يستخدميا المدراء في التخطيط والرقابة و اتخاذ القرارات في المدى الطويل و القصير و التي تزيد من 

الكمفة تعني إدارة الشركة باستخدام  القيمة لدى الزبائن و تخفض الكمفة لممنتجات و الخدمات، كما ان إدارة
 الكمفة.

إدارة الكمفة تركز عمى تخفيض الكمفة المستمر وال ينحصر تركيزىا بذلك فقط فيي جزء مكمل إلستراتيجيات 
اإلدارة العامة و إنجازاىا ، و تتضمن برامج تعظم من رضا الزبون و النوعية، فضال عن برامج تروج االىتمام 

 لجديدة. بتطوير المنتجات ا
 إن مواصفات إدارة الكمفة عبر تطبيقاتيا تتمثل بـ:

 تجميع كمفة المنتجات و الخدمات و باقي أىداف الكمفة. .1



 الحصول عمى معمومات ألغراض التخطيط و الرقابة و تقييم األداء. .2
 تحميل المعمومات المالئمة التخاذ القرارات. .3

عمى بيانات محصمة بشكل أساسي من األسواق ونظم إن المعمومات التي تستخدميا إدارة الكمفة تعتمد 
 المعمومات المحاسبية ، وىذه البيانات يجب أن تكون بمستوى عالي من التحميل.

نظم المعمومات المحاسبية ليا أربعة أنظمة ثانوية رئيسية ، نظم التقارير اإلدارية ، و نظم معالجة العمميات ، و 
اذ، ونظم الرقابة المحاسبية و اإلدارية. ىذه النظم يجب أن تكون قادرة نظم التقارير المالية وحسابات األست

لتغطية حاجة معمومات إدارة الكمفة من البيانات و القياسات، وبذلك فان عناصر نظام المعمومات المحاسبية 
 يجب أن تكون فعالة لتمك االحتياجات.

 م مدخل اتجاه النظم.الباحث في ىذه األطروحة ينظر إلى الموضوع من األعمى ويستخد
 


